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چکیده
یکی از مشکالت مدیریت شهری در بخش حفاظت محیطزیست ،آلودگی صوتی است .اثررات سرصصردا گسرهرد
بود ص پیامدهای بلندمدت آن با توجه به میزان ص مدت زمان در معرض بودن ص حساسریت فررد باثر

کراهش

قدرت شنوایی ،افزایش فشار خون ،ضعف سیسهم ایمنی ،کراهش قردرت یرادگیری در کودکران ص کراهش برازدهی
فکری ص جسمی میشود .از این دیدگا  ،اقدام ثملی بررای محردصدکردن ص کنهررر سرصصردای محیرری ضررصری
میباشد .اساس این کار نیز فرایند ارزیابی ص کنهرر خرر میباشد .در این راسها یکی از مشکالتی کره بررای سراکنان
حاشیه بزرگرا ها صجود دارد ،آلودگی صوتی ناشی از تردد خودرصهای سبک ص سرنیین اسرت .یکری از را کارهرای
کاهش ص کنهرر آلودگی صوتی در بزرگرا ها نصب ثایقها ص موانع صوتی است .این دیوارها ،آجرری یرا بهنری ص یرا
بهصورت دیواری بسیار شفاف از جنس پریکسی گالس میباشند که با ارتفاع  5تا  6مهری بسهه به صضعیت بزرگررا
در طور آن نصب میشوند .در این خصوص تدصین قوانینی دربار ساخت اتوبانهای جدید ضرصری می باشد .در
این مرالعه میزان صدا در د بزرگرا در شهر تهرران انرداز گیری شرد ص سر س میرزان کراهش صردا در سره
بزرگراهی که مجهز به موانع صوتی هسهند ،انداز گیری گردید .کمهرین ص بیشهرین میرزان ترراز معرادر صردا در
بزرگرا های مدرس ص کردسهان به میزان  88/8ترا  88/8دسری برب برود کره در مهایسره برا اسرهاندارد منراطق
مسکونی در رصز  32/8تا  36/8دسیبب باالتر است .همچنین نصب موانع صروتی ترا حرداک ر  88دسریبب صردا را
کاهش میدهد که قابب مالحظه است.

واژههای کلیدی :تراز معادل صدا ،موانع صوتي ،دسيبل ،منطقه مسكوني ،بزرگراهها.

 -2مقدمه
تهران از نظر میززان لوزودگي صزوتي یكزي از لوزودهترین

این شهر عالوه بر داشتن مشكال

شززهرهاد دنیززا ب زهشززرار مززيرود و بززه دویززل مو عیززت

تحت تأثیر لوودگي صوتي نیز ميباشد و لوزودگي صزوتي

شهرنشیني ،مركزیت و دیگزر امكانزا  ،عرعیزت زیزادد

نیززز بززه نوبززه خززود تززأثیرا

زیززادد بززر سززالمت انسززان

داشته و خودروهاد بسیارد نیز در این شهر تردد ميكنند.

ميگذارد .به هرین دویل سنجش صدا و ارائه راهكارهزایي

*نویسنده مسئول
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مربوط به لوودگي هوا،
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بهمنظور كاهش لوودگي صزوتي امزرد وزرورد بزه نظزر

استاندارد صدا و هرچنزین تزأثیر نصزب عای هزا و موانزع

ميرسد .در شهر تهران بیش از  ۰2بزرگراه وعود دارد كه

صوتي در كزاهش لوزودگي صزوتي در مجزاور

نزواحي

عبور و مرور خودروها در ایزن بزرگراههزا و صزدایي كزه

مسكوني در روز و در زمان پرتردد ميباشد.

تووید ميكنند مهمترین عامزل لوزودگي صزوتي اسزت .در
طراحي شهرد خصوصا براد احداث نواحي مسزكوني در
بزرگراهها و وزوم حفظ اسزتانداردهاد صزدا در

مجاور

هواد لزاد ،وزرورد اسزت در زمزان احزداث بزرگراههزا
تدابیر فنزي ززم بزهمنظور كنتزرل صزداد ناشزي از منزابع
متحرک سبک و سنگین اندیشیده شزود .در حزال حاوزر
یكي از راهكارهزاد كزاهش و كنتزرل لوزودگي صزوتي در
بزرگراهها استفاده از دیواره هاد صوتي یا  Barriersاست

شکل  .1دیوارهای صوتی استفاده شده در بزرگراههای شهر تهران

(شكل  .)2تأثیر صدا بر سالمتي انسزان بزه عزوامني نظیزر
شد

صدا ،نوع صزدا ،نزدیكزي بزه منبزع ،مزد

زمزان،

 -2-1تعاریف

ووعیت ،مو عیت و اوبته حساسیت فرد به لن بستگي دارد
و با این توویح شد

صو

منطقه مسکونی :محدودهاد است كه بزیش از  52درصزد

تنها یكي از پارامترهاد مهم

لن داراد كاربرد مسكوني خاوص باشد و بقیة لن (عزالوه

در اندازهگیرد و سنجش میزان لوودگي محسوب ميشود.
میزان شد

صو

بر شبكة معابر) شامل خدما

توسط دستگاه صداسزن در محزدوده

مزاحرت براد مسكوني باشزد (لمزوزش ردههزاد پزایین،

صفر تا  232دسيبل اندازهگیرد ميشود كزه حزد نهزایي

تجارد در حد روزمره ،فرهنگي روزمره).

لستانه شنوایي و كرد براد انسان ميباشد .رار گرفتن در
معرض صدایي بزا شزد

منطقه تجاری ـ مسکونی :منزاطقي كزه معرزوزب طبقزا

 55دسزيبل كزه در حزد یزک

هركف بهصزور

ترافیک سنگین است به گوش انسزان صزدمه عزدد وارد

بیش از تجارد است.

202دسيبل مركن اسزت بزه كزرد مزو تي انسزان

منطقه تجاری :مناطقي كه بیشترداراد كاربرد تجزارد و

منجر شود .تأثیر لوودگي صوتي بر سالمت گزوش انسزان

یززا كززاربردهززاد مربززوط بززه لن (دفززاتر ادارد ،تفریحززي،

غاوبا تدریجي است و پیرگوشي و لسیب دستگاه شزنوایي

فرهنگي و غیره) باشد (بیش از  52درصد اراوي).

همزمان با باز رفتن سن در محیطهاد شهرد ناشي از این

منطقه مسـکونی ــ صـنعتی :منزاطقي كزه كنزار نزواحي

نوع لوودگي است .این امواج ناخواسته در شرایط مكاني و

مسكوني بعضي از صنایع غیرمزاحم و غیرلووده رار گیرد

زماني خاص ،بر فعاویتهاد ارگانیسمهاد زنده بزه ویز ه

(مانند بعضي از صنایع كارگاهي) .در اینجا كاربرد عرزده

انسان تأثیر گذاشته و مركن است با ایجاد عوارض متعدد

مسكوني است.

عسري و روحزي ،لرامزش و راحتزي او را سزنب نرایزد.

منطقه صنعتی :مناطقي هستند كه داراد كاربرد صنعتي

هززدا از ایززن مطاوعززه ،بررسززي میزززان صززدا در منززاط
مسكوني در مجاور

بوده و بر حسب مالحظا

بزرگراهها و مقایسزه مقزادیر لن بزا
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تجزارد و طبقزا

بزازتر بزهصزور

مسكوني پیشبیني شده باشد؛ اما كاربرد مسكوني معروزب

ميكند و رارگیرد بیش از  0د یقه در معرض صدایي بزا
شد

مربوط به مسكوني و بدون

03

محیطزیستي با فاصنهاد از

بررسی وضعیت آلودگی صوتی در تعدادی از بزرگراههای شهر تهران ...

باشد بهطوردكه مانعي مقابل لن نباشد ،هرچنین مو عیزت

شهر و نواحي مسكوني رار ميگیرند.

رارگیرد میكروفون نسبت به نراهاد سزردر سزاخترانها

 -2روشها

یا سایر سطوح بازتابدهنده نیز مهم است و بهطزور ابزل

 -1-2اهداف اندازه گیری

توعهي بر ترازهاد فشار صزو

اندازهگیرد میزان لوودگي صزوتي ،بایزد هزدفي مشز ص

خواهزد گذاشزت ( .)ISO, 1978بعضزي از اسزتانداردها،

داشته و در راستاد برلورده كردن لن هزدا برنامزهریززد

فاصنه  0متزرد از نرزاد سزاختران را پیشزنهاد مزيكننزد
).(ISO, 1978; ASTM, 1992

شززود .برخززي از ایززن اهززداا عبارتنززد از :رسززیدگي بززه
شكایتها ،ارزیابي تعداد افراد در معرض لوودگي صوتي،

 -0-2روش اندازهگیری

مطابقت با وانین ،برنامهریزد براد كاربرد زمین ،ارزیابي

در این پ وهش از دستگاه ترازسن صو

انززدازهگیردهززا عهززت ارائززه راهكارهززا ،كاویبراسززیون و

صدا ( 32 )leqد یقهاد اندازهگیرد شد .با توعه به اینكه

صدا.

منبع صدا ،ترافیک و نوع صدا متغیر ميباشزد ،دسزتگاه در

روش نرونهبردارد ،محل اندازهگیرد ،نوع انزدازهگیرد و

محززدوده لسززتانه شززنوایي گززوش انسززان در شززبكه  Aو

باید مطاب با هدا انزدازهگیرد باشزد.

سرعت پاسخ دستگاه در حاوت  Fastرار داده شزد .كنیزه

هدا از ایزن مطاوعزه ،تعیزین میززان لوزودگي صزوتي در

اندازهگیردها در روز و زماني كه تردد و ترافیک در شزهر

محدوده چنزد بزرگزراه در شزهر تهزران و میززان كزاهش
صو

مدل Casella

) (CEL-450استفاده شد (شكل  )0و میزان تراز معزادل

اعتبارسنجي پیشبینيها ،بررسزيهزاد پ وهشزي و پزایش

انت اب تجهیزا

انزدازهگیرد شزده تزأثیر

وعود دارد (ساعت  5تا  22صبح) ،انجزام شزد .هرچنزین

بعد از نصب موانع صوتي در سه بزرگزراه پرتزردد

ارتفاع میكروفون از سطح زمین  0متر و فاصنه از سزطوح

ميباشد.

منعكس كننده نیز بیش از  0متر رعایت گردید.
بل از اندازهگیرد ،دستگاه توسط كاویبراتور ،كاویبره شد و

 -2-2جامعه آماری و محل اندازهگیری

سپس اندازهگیرد انجام شد .صداد غاوب در محیط ناشي

در صززورتيكززه ززوانین محنززي مش ز ص نكززرده باشززند،

از وسایط نقنیه عبورد از بزرگراهها مزي باشزد .هرچنزین

اندازهگیردهاد لوودگي صوتي در بهترین حاوزت معرزوز

اندازهگیردها در فصل پاییز انجام شد.

نزدیک به نقطه دریافت ،انجام مزيشزوند .مزلالب بزهمنظور
بررسي ووعیت ساكنین در معرض لوودگي صزوتي بهتزر
است كه نزدیک به محل سكونت بررسي شود تزا نزدیزک
به خیابان ،چون در صور
انتشار صو

اندازهگیرد در منبزع بایزد اثزر

در نقطه دریافت نیز اندازهگیرد شود .انتشار

صو

ميتواند كامالب پیچیده باشزد و بزرلورد تزراز فشزار

صو

در یک فاصنه از منبع ناگزیر خطاهزاد بیشزترد را

در ترازهاد اندازهگیرد شده ميدهزد .بزا انزدازهگیرد در
محلهاد نزدیک به نقطه دریافت ،ميتوان از بروز چنزین
خطاهایي اعتناب كرد .محلهاد اندازهگیرد بایزد طزورد
انت اب شوند كه دید واوحي از منبع صو

شکل  .2دستگاه ترازسنج صوت استفاده شده در این مطالعه

وعود داشته
01
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اندازهگیرد عرني غیرمنطقي است و مدلسازد

میزان تراز معادل صدا  32د یقه مجزاور منزاط مسزكوني

بهصور

در  22بزرگراه شهید هرت ،شیخ فضلاهلل ،مدرس ،حكیم،

یكي از راهكارهاد مناسب در این زمینه ميباشد كه در هر

بابایي ،صدر ،چرران ،نواب ،یادگار امام و كردستان مزورد

منطقه پس از تهیزه لن مزيتزوان نقزاط بحرانزي از وحزا
كامل مش ص نرود و راهكار

سنجش و بررسي رار گرفزت و هرچنزین در  3بزرگزراه

لوودگي صوتي را به صور

یادگار امام ،كردستان و چرران بل و بعد از نصزب عزای

مناسب كاهش میزان تراز صدا را در لن منطقزه ارائزه داد.

صوتي اندازهگیرد انجام شد.

عالوه بر عای هاد صوتي ،موانع تپهاد با ارتفاع زیزاد نیزز
مشابه عای هاد صوتي عرل ميكنند ووي بزهعنت اشزغال

 -4-2نحوه بررسـی و انتخـاع يای هـای صـوتی در

فضاد زیاد بهتر است از عای هاد صزوتي اسزتفاده شزود.

بزرگراههای مجاور مناط مسکونی

عنس دیوارهاد صوتي ميتواند از چزوب ،گز  ،سزیران،

یكي از مؤثرترین روشهزاد كزاهش لوزودگي صزوتي در

بتن ،ساروج ،فنز وغیزره باشزد .چنزانچزه موانزع صزوتي

بزرگراههاد مجاور مناط مسزكوني اسزتفاده از موانزع یزا

براساس اصول فني و عنري اعرا شوند ،باید حدا ل میزان

عای هاد صوتي است؛ اوبته ميتوان بل و بعد از سزاخت

 5دسيبل ،تراز معادل لوودگي صزوتي را كزاهش دهنزد و

و احداث این عای ها با استفاده از نرمافزارهایي كه ابنیت

دستیابي به چنین حد نصابي براد هر مانع صزوتي اوزامزي

مدلسازد راهكارهزاد كنتزرل لوزودگي صزوتي را دارنزد،

است .این موانع براد خانههایي كه در دامنه كوهها و تپهها

نحوه انتشار لوودگي صوتي را مشاهده نرود .هرچنزین بزا

هستند (كه با وعود موانع صوتي به عاده دیزد دارنزد) ،از

استفاده از این نرمافزارها ميتوان به نقشزههزاد دو و سزه

عرنكرد مناسبي برخوردار نیستند .در طراحزي یزک مزانع

بعدد طرحهزاد اعرایزي و میززان كزاهش ناشزي از ایزن

صوتي باید هزینزههزا ،تأثیرهزاد نزامطنوب رود محزیط،

راهكارهاد كنتروي با د زت بزاز دسزت یافزت .دیوارهزاد

سازگارد با فضاد اطراا ،نوردهي مناسب و نگهدارد و

صوتي سازههاد محكم و مقاومتي هستند كه میززان صزدا

لن مززدنظر ززرار گیرنززد .در خص زوص نصززب

را با ایجاد مانعي بین گیرنزده صزو
صو

تعریززرا

و منبزع توویدكننزده

دیوارهاد صوتي مطنب بسیار مهري كه باید مزورد توعزه

كاهش ميدهند .در طراحي موانزع صزوتي عوامزل

بایزد بزه

داشت ،این است كه نحوه اتصزالها و منحقزا

متعددد از عرنه شكل ،عنس ،ارتفاع ،طول ،محل نصزب

گونهاد باشد تا در این دیوارها هی منفذد ایجاد نشود.

وغیره باید در نظر گرفته شود .با توعه بزه میززان صزداد
توویدد در منبع مزيتزوان بزل از طراحزي ،مكزان دیزوار،

 -0نتایج

عنس ،طول و ارتفاع لن را بزراد بزهدسزت لوردن میززان

نتای حاصزل از انزدازهگیردها ،در عزدولهاد  2تزا  3و

حداكلر كاهش تراز صوتي مورد نیاز با توعزه بزه مقزادیر

شكلهاد  3تا  6خالصه شزده اسزت .عزدول شزراره ،2

استاندارد تعیین كرد .براد ارائزه راهكزار مناسزب در یزک

میزززان لوززودگي صززوتي در نززواحي مسززكوني و پرتززراكم

منطقه باید نقشههاد كاربرد اراوي و نقشه ترازهاد صدا

ساختران در اطراا  22بزرگراه تهران و عدول شزراره 0

تهیه شود تا چگونگي توزیع لن در سطح منطقه مشز ص

میزان تزراز معزادل صزدا در  3تزا از ایزن بزرگزراه هزا در

شود و سپس طراحي عای صوتي براد لن بزرگراه انجزام

نواحي مسكوني بل و بعداز احداث عای هزا را

شود .به عنت ماهیت صو

كه به صور

مجاور

انرژد اسزت و

نشان ميدهد .نتای به دسزت لمزده بزا اسزتاندارد منزاط

در اثر انتشار در فضا كاهش ميیابد ،تهیه ترازهاد صزوتي
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مسكوني در روز مطاب عدول  3مقایسه شده است.
02

بررسی وضعیت آلودگی صوتی در تعدادی از بزرگراههای شهر تهران ...

بررسي نتای نشان ميدهد كه میزان تراز معزادل صزدا در

طب عدول شزراره  3اسزتاندارد لوزودگي صزوتي منزاط

بزرگراهها تقریبا برابر است .بیشزترین میززان تزراز معزادل

مسكوني در روز  55دسي بل ميباشزد ،بزدین معنزي كزه

مربوط به بزرگراه كردسزتان بزا  52/5دسزيبل و كرتزرین

بسیارد از نقاط شهر تهران به وی ه در ساعتهاد ابتدایي

مقدار مربوط به بزرگراه مدرس با  85/5دسيبل ميباشزد.

صزبح و بعززداز هر از نظززر لوزودگي صززوتي در ووززعیت

لوودگي صوتي در مناط مسكوني نزدیک بزرگراههزا بزین

ناساوم رار دارند.

 82تا  52و در بعضي موارد بیش از  52دسيبل اسزت .در

جدول  .2میزان آلودگی صوتی قبل و بعد از يای صوتی

بیشززتر نقززاط نزدیززک بزرگراههززا و خیابززانهززاد پرتززردد،
لوودگي صوتي بازتر از حد استاندارد است.

ردیف

2

جدول  .1میزان آلودگی صوتی دربرخی از بزرگراههای شهر تهران
ردیف

محل نمونهبرداری

Leq
)(30') (dB

0

2

بزرگراه هرت مقابل بیرارستان میالد

52/6

3

0

بزرگراه شیخ فضل اوه نورد مقابل شهرک
پاس فرهنگیان

81

3

بزرگراه حكیم غرب

81/5

۰

بزرگراه مدرس

85/5

5

بزرگراه شهید بابایي

81/3

6

بزرگراه صدر

52

8

بزرگراه چرران

81/5

5

بزرگراه نواب

52/5

1

بزرگراه یادگار امام

81/8

22

بزرگراه كردستان

52/5

محل نرونه
بردارد
بزرگراه یادگار
امام
بزرگراه
كردستان تقاطع
عالل لل احرد
بزرگراه چرران
تقاطع نصر

)'Leq (30
)(dB

)'Leq (30
)(dB

بل از عای
صوتي

بعد از عای
صوتي

میزان كاهش
لوودگي صوتي
)(dB

81/8

68

20/8

52/5

65

26/5

81/52

60/۰

28

جدول  .0حد مجاز صدا در هوای آزاد ایران
نوع منطقه

 8صبح تا  22شب
)'Leq (30
(dB)A

 22شب اوي  8صبح
)'Leq (30
*(dB)A

 -2منطقه مسكوني

55

۰5

 -0منطقه تجارد-
مسكوني

62

52

 -3منطقه تجارد

65

55

 -۰منطقه مسكوني-
صنعتي

82

62

 -5منطقه صنعتي

85

65

* = Leq (30') (dB)Aتراز معادل در مد

زمان  32د یقه

اندازهگیرد در شبكه وزني Aميباشد و واحد لن دسي بل است.

شکل  .0میزان آلودگی صوتی در بزرگراههای شهر تهران

00

مدیریت محیط زیست -سال دوم -شماره پیاپی  -6تابستان 9316

میرطاهری ،سمایی ،کسمایی و سلیمانخانی

شکل  .4مقایسه میزان آلودگی صوتی در بزرگراههای شهر تهران با استاندارد

میزان آلودگی صوتی قبل و بعد از نصب يای
90/00
80/00
70/00
60/00
50/00
40/00
30/00
20/00
10/00
0/00

بعد از عای صوتي )Leq (30') (dB

بل از عای صوتي )Leq (30') (dB

شکل  .5مقایسه میزان آلودگی صوتی قبل و بعد از يای صوتی

شکل  .6میزان کاهش صدا با يای صوتی
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بررسی وضعیت آلودگی صوتی در تعدادی از بزرگراههای شهر تهران ...

موتورسیكنتها هستند بزرگراههاد مدرس ،هرزت ،امزام

 -4بحث
تهران از عرنه شهرهایي است كه بیشترین میزان لوزودگي

عني ،یادگار امزام ،كردسزتان ،حكزیم و رسزاوت از عرنزه

صوتي را در دنیا دارد .در خیابانها و اتوبانهاد پایت زت

بزرگراههایي هستند كه لوودگي صوتي دارند و دیوارهزاد
صوتي در لن ب ش از بزرگراهها كه منازل مسكوني كرتزر

 ۰8/5درصززد خودروهززاد سززوارد و موتورسززیكنتهززا
صدایي بازتر از  52دسيبل تووید مزيكننزد ،در حزاويكزه

از  05متر با بزرگراه فاصنه دارند ،احداث شزده اسزت .در

استاندارد لوودگي صوتي براد منازل مسزكوني در روز 55

بررسززيهاد بززهعرل لمززده لوززودگي صززوتي در منززاط

دسيبل و شب  ۰5دسيبل است.

مسكوني نزدیک بزرگراهها بین  82تا  52و گاهزاب بزیش از

برلورد كارشناسان در پیشنویس لیزیننامزه صزدابندد در

 52دسزيبزل اسزت .در اكلزر نقزاط نزدیزک بزرگراههززا و

سزاختران و مسزكن

خیابانهاد پرتردد لوودگي صوتي بازتر از حزد اسزتاندارد

ساخترانها كه توسط مركز تحقیقا

انجام شزده ،نشزان مزيدهزد كزه حزد مطنزوب صزدا در

است .طب عزدول  3اسزتاندارد لوزودگي صزوتي منزاط

ساخترانهاد مسكوني و دراتاق خواب  32دسزيبزل ،در

مسززكوني در روز  55دسززيبززل و در شززب  ۰5دسززيبززل

اتاق نشیرن ۰2دسيبل و در لشپزخانه  ۰5دسيبل اسزت.

ميباشد ،بدین معني كه بسیارد از نقزاط شزهر تهزران بزه

هرچنین در اتاق بیراران در بیرارستانها حد مطنوب صدا

صبح و بعداز هر از نظر لوزودگي صزوتي

وی ه در ساعا

در ووعیت ناساوم رار دارند .بررسي ها نشان مزي دهزد

 32دسيبل ،در اتاق عرل  35دسيبل ،در اتاق انتظزار ۰2
دسيبل و در بانکها و فروشگاههزا  ۰5دسزيبزل بزرلورد

بیشززترین كززاهش لوززودگي صززوتي مطززاب عززدول  0و

شدهاست .حداكلر صدا نباید  5دسيبل بیش از این مقادیر

شكلهاد  5و 6در بزرگزراه چرزران ميباشزد و بنزابراین

لوودگيهاد صوتي بزیش از حزد لسزتانه

ميتوان نتیجزه گرفزت كزه نصزب دیوارهزاد صزوتي در

شززنوایي ،افزززایش

لوزودگي صزوتي را

باشد .اگر شد

مجززاز باشززد ،موعززب كززاهش ززدر

بزرگراه ها تا  28دسي بل نیزز شزد

كاهش ميدهد .وزذا یكزي از راهكارهزاد كزاهش لوزودگي

فشززارخون ،سززردرد ،خسززتگي ،تنززد مزاعززي ،عصززبانیت،
اختالل در مكاورا  ،كاهش در

صوتي در بزرگراههزاد شزهر تهزران طراحزي ،احزداث و

یادگیرد در كودكزان،

ایجاد موانع صوتي در نواحي مسكوني ميباشد.

افزایش سقط عنین و كزاهش وزن نزوزادان هنگزام تووزد
خواهد شد .گوش انسان به طور طبیعزي زادر بزه تحرزل

-5جمعبندی و نتیجهگیری

میزان معیني از صدا ميباشد .ترافیزک سزنگین خودروهزا،

عهت كاهش بیشتر لوودگي صوتي و رسیدن به اسزتاندارد

نامناسب بودن فنزاورد خودروهزا و موتورسزیكنتهزا از

 55دسيبل باید انزدازهگیردهاد پزي در پزي در سزاعا

دزیززل اصززني لوززودگي صززوتي شززهر تهززران هسززتند.

اوج ترافیک در فاصزنههاد م تنزف بزرگزراه تزا نزواحي

خودروهززاد سززوارد ش صززي پززس از موتورسززیكنتهززا

مسكوني صور

بیشترین لوودگي صوتي را ایجاد ميكنند و سزهم لنهزا در

پذیرد تا به فاصنه مطنوب نصب عای ها

عهت كاهش لوودگي صوتي دست یافت .عالوه بر نصزب

لوودگي صوتي شهر تهران به طور متوسط  32درصد است

موانع صوتي و پزایش مسزترر خصوصزاب در سزاعا

و  02درصد از لوودگيهاد صوتي تهران نیزز مربزوط بزه

اوج

ترافیک موارد ذیل عهت كاهش لوودگي صزوتي پیشزنهاد

خودروهززاد سززنگین و مززوارد دیگززر مززيشززود .و سززهم

ميشود:

اتوبوسهاد شركت واحد در ایجاد لوزودگي صزوتي تنهزا

 -2استفاده از عای هاد صوتي در سزاخترانهزا و بزهكزار

یک درصد است .با توعه به اینكه بیشترین عامل مؤثر در

بردن شیشههاد دو عداره براد درها و پنجرهها؛

ایجززاد لوززودگي صززوتي در شززهر تهززران خودروهززا و
05
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 -عباسپور ،م" )2388( .مهندسي محیط زیست " ،تهران

 -0مدیریت ترافیک مبتني بر سرعت ،نوع خودروهاد
عبورد و محدودیتهاد زماني؛
 -3راهكارهایي براد كاهش تووید صزدا از طریز تكامزل

 -نصززیرد ،پ" )2388( .صززدا و ارتعززاش در صززنعت"،

فنون ساخت موتورها (م صوصاب براد موتور سیكنتها)؛

عزوه لموزشي ،تهران ،دانشكده بهداشت.

 -۰ایجاد مانع در مقابل صدا ،ملل كاشت گونههاد گیاهي

 -معاونززت محززیط زیسززت انسززاني ( " )2312ززوانین،

مناسب خصوصاب در بنوارها ،پیادهروها (كاشزت درختزاني

مقررا  ،وزوابط و اسزتاندارهاد محیطزیسزت انسزاني"،

مانند سرو شیراز ،كاج ،ا ا یا ،افرا و چنار)؛

انتشارا

 -5اسززتفاده بیشززتر از وسززایل نقنیززه غیرموتززورد ملززل

سازمان حفا ت محیط زیست.
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