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 و تحلیل سلسله مراتبی در بزرگراه ها

)مطالعه موردی کالنشهر تهران(

کامران اخباری1، مسعود خدادادیان2، زهره فدایی3، محمدرضا نقدی زاده4

1- کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

 2- کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

3- کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

4- کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چكیده:

در مناطق شهری، صدای ناشی از ترافیک از منابع اصلی تولید آلودگی صوتی می باشد، بنابراین ارزیابی دقیق و موثر اثرات آن، برای 
تصمیم گیران شهری بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله وضعیت تراز صوتی در طول بزرگراه های شهر تهران به صورت نقشه ی 
با توجه به خصوصیات ترافیکی آنان استفاده  برآورد تراز صدای معادل معابر  از مدل گریفیت و النگدان در  ارائه  شده است.  صوتی 
شده است. متناسب با نوع کاربری اطراف قطعات بزرگراهی، حد مجاز تراز صوتی هر قطعه استخراج و با استفاده ازآن، محدوده ی 
اطراف بزرگراه ها که در معرض آلودگی صوتی قرار دارند محاسبه و نقشه  تراز صوتی معادل ارائه شده  است. مشخص گردید به طور 
متوسط شعاع 1٠٠ متری اطراف بزرگراه ها سطح تراز صدای غیرمجاز را تجربه می کنند. به منظور شناسایی و اولویت دهی قطعات 
بزرگراهی در معرض آلودگی صوتی، از اختالف تراز صوتی قطعات بزرگراهی از حدود مجاز مربوطه، نقشه ی دیگری تهیه و 11 قطعه ی 
بحرانی شناسایی شده است. این قطعات براساس چندین شاخص  با استفاده از روش TOPSIS، جهت نصب دیوار صوتی الویت بندی 

و پیشنهادشده اند. 

کلید واژه: آلودگی صوتی، نقشه ی صوتی، بزرگراه،دیوار صوتی 

1- مقدمه 

روزانه حجم  به سفر،  تمایل  افزایش  و  به رشد شهرها  توجه  با    
زیادی از وسائل نقلیه در معابر شهری تردد می نمایند که این امر 
محیطی  اثرات  از  ناشی  جامعه  آسیب پذیری  موجب  تدریج  به 
معضالت  جمله ی  از  صوتی  آلودگی  می شود.  آشفتگی  این 
سازمان های  گزارش  طبق  که  کالن شهرهاست  در  محیط زیستی 
تمرکز   و  استراحت،آرامش  در  اختالل  جهانی،  بهداشت 
سال   1٠ از  بیش  ترتیب  بدین  دارد]1[.  همراه  به  را  شهروندان 
تهیه ی  اروپا  اتحادیه ی  توصیه ی  طبق  بار  نخستین  برای  قبل، 
نقشه ی صوتی شهر در دستورکار مدیران شهرهای این قاره قرار 

گرفت و امروزه کشورهای بسیاری از این ابزار در مدیریت آلودگی 
صوتی استفاده می نمایند]2[. نقشه صوتی ترکیبی از تراز صدا و 
اطالعات جغرافیایی شهر است که نمایی علمی و موثر از نحوه ی 
توزیع تراز صدا در شهر را به صورت جامع و مستقیم در دسترس 
برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری قرار می دهد تا با توجه به آن 
برنامه های اجرائی و اقتصادی متناسب با وضعیت آلودگی صوتی 

مناطق مختلف، در شهر اتخاذ گردد.

 صدای ناشی از تردد وسائل نقلیه از عوامل اصلی تولید آلودگی 
صوتی در شهرهاست که زندگی ساکنین مجاور این معابر را تحت 
انجام  و  معارض  مناطق  شناسایی  بنابراین  می دهد.  قرار  شعاع 
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در  اجتناب ناپذیر  امری  صوتی  آلودگی  کاهش  در  الزم  تدابیر 
کالنشهر ها  می باشد.

 مسئله ی مورد بررسی در این مقاله، ارائه نقشه ی صوتی از نحوه ی 
بزرگراه های  در  وسائل نقلیه  تردد  از  ناشی  صدای  سطح  توزیع 
اولویت بندی  و  شناسایی  امکان  ترتیب  بدین  است،  تهران  شهر 

محل های مورد نیاز نصب دیوار صوتی محقق می گردد. 

2-  مروری بر ادبیات موضوع

با توجه به اینکه  در این مقاله هدف ارائه ی نقشه ی صوتی ترافیک 
از  برخی  مرور  به  ابتدا  بخش  این  در  بزرگراه هاست،  در  عبوری 
کارهای انجام شده در تهیه ی نقشه صوتی شهرهای مختلف دنیا 
پرداخته و پس از آن مدل های برآورد و پیش بینی آلودگی صوتی 

ناشی از عبور وسائل نقلیه در معابر، بررسی شده است.

در مطالعه ای که در شهرتوکات در ترکیه انجام شده ، با اندازه گیری 
نقشه ی  از شهر،  نقطه  نقلیه در ۶5  تردد وسایل  از  ناشی  صدای 
بیانگر آن است که  در حدود  نتایج  صوتی شهر تهیه شده است. 
صوتی  تراز  از  معادل  صدای  سطح  اندازه گیری،  نقاط  درصد   77
مجاز کشور ترکیه فراتر و از لحاظ آماری، تفاوت سطوح تراز در 
به  توجه  لذا  و   )P<0.05( بوده است  توجه  قابل  خیابان ها  طول 
اقدامات  انجام  اولویت دهی  و  شهر  در  صوتی  الودگی  مسئله ی 

کاهش دهنده، الزامی می باشد]3[.

 GIS در سال ٢٠1٠، در پژوهشی نقشه صوتی با استفاده از ابزار
تهیه و پس از تحلیل آن عارضه سنجی صوتی انجام شده است. 
برای تهیه نقشه صوتی، تراز صدای معادل در ٢5 ایستگاه مجاور 
تراز  از  با استفاده  این پژوهش،  اندازه گیری شده است. در  معابر 
معادل استاندارد، نقشه ی میزان صوت مازاد استاندارد در نقاط  
در  جمعیت  و  مناطق  دقیق تر  برآورد  منظور  به  شهر  مختلف 

معرض سطوح مختلف آلودگی صوتی ارائه شده است]2[.

صدا،  کنترل  ایستگاه   345 اطالعات  از  استفاده  با  تایوان  در 
صبح،  روز،  شبانه  مختلف  بازه های  در  شهر  صوتی  نقشه های 
با استفاده  و  تهیه  تابستان و زمستان  عصر و شب و در دو فصل 
از آن برخی خصوصیات زیست محیطی شهر تحلیل شده است. 
بازه های  در  شهر  مختلف  نقاط  در  صدا  تراز  توزیع  ترتیب  بدین 
ارائه  چغرافیایی  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  مختلف  زمانی 
به  صوتی  تراز  کمترین  و  بیشترین  پژوهش،  این  در  شده است. 
است  مشاهده شده  زمستان  عصر  در  و  تابستان  صبح  در  ترتیب 
در  شهر  مردم  درصد   9٠ استاندارد،  صوتی  تراز  با  مقایسه  در  و 

به  استاندارد  از  تراز  اختالف  حداکثر  با  صوتی  آلودگی  معرض  
میزان ٢3 دسی بل بودند]4[.

در مطالعه ای که در سال139٢ انجام شد، سطح آلودگی صوتی شهر 
ارومیه در ٢9 ایستگاه در فصول بهار و تابستان اندازه گیری و نقشه 
پهنه بندی در محیط GIS ارائه گردید. مطابق نقشه ی تهیه شده، 
مشخص شده که در روز قسمت های شمالی و در شب قسمت های 
بودند]5[. صوتی  آلودگی  بار  بیش ترین  دارای  شهر  جنوبی 

رئیسیان در سال 1374، به بررسی تحلیل فرکانسی صوت چندین 
نوع خودرو در سرعت های گوناگون پرداخته و نتایج بدست آمده 
ارائه  را  این خودروها  آلودگی صوتی در  یافتن منابع اصلی  برای 
صوتی  آلودگی  وضع  اندازه گیری  با  پزوهش،  این  در  است.  داده 
دامنه ی  ارتباط  مدرس،  و  صدر  بزرگراه های  از  چهارنقطه  در 

فرکانسی صوت و حجم ترافیک بررسی شده است]6[.

 در پژوهشی میزان آلودگی صدای ناشی از ترافیک وسائل نقلیه 
در مسیر بزرگراه شیخ فضل ا... نوری تهران اندازه گیری و بررسی 
شده است.  ارائه   آن  کاهش  و  کنترل  روش های  پایان  در  و  شده 
ایستگاه های  نظر،  از شناسایی مسیر مورد  این پژوهش پس  در 
دستگاه  توسط  سپس  و  شدند  انتخاب  و  تعیین  اندازه گیری 
فشار  معادل  تراز  مقادیر  هفته  مختلف  روزهای  در  صدا سنج 
مقایسه  استاندارد  مقادیر  با  و  اندازه گیری   ایستگاه ها  در  صوت 
بودن سطح صدا منطقه مورد مطالعه  باالتر  بیانگر  نتایج  شدند. 
از حد مجاز و در نتیجه اقدام برای کنترل و کاهش آلودگی صوتی 
با  هندسی  روش  وسیله ی  به  منظور  بدین  بوده است.  ضروری 
و  طول  اندازه گیری  و  مثلثاتی  روابط  و  فرنل  عدد  از  استفاده 
مسیر،  طول  در  حاشیه ی  بزرگراه  تا  مسکونی  مناطق  فاصله ی 
مانع،  نصب  ازای  به  صدا  کاهش  میزان  مانع،  ارتفاع  مقادیر 
به تفکیک  و  و گیرنده محاسبه  تا منبع صوت  حداقل طول مانع 
برای مناطق مسکونی حاشیه ی بزرگراه در هریک از ایستگاه های 

انتخابی تعیین شدند]7[.

شالچیان در سال 137۶، به منظور بررسی میزان آلودگی صدای 
ترافیک در بخشی از شهر تهران، در زمستان در دومسیر میدان 
راه اهن- میدان تجریش و میدان امام حسین- میدان آزادی، تراز 
مقایسه ی  است.در  شده  اندازه گیری  نوبت   13 طی  صدا  معادل 
مشخص  پیشنهادی،  استانداردهای  و  امده  بدست  ارقام  بین 
بیش  پژوهش،  مورد  مسیرهای  در  صدا  معادل  تراز  که  گردید 
به  توجه  با   تحقیق،  این  در  می باشد.  شده  تعیین  مجاز  حد  از 
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پرسشنامه  های تکمیل شده از نظرات شهروندان، وجود ارتباط 
مستقیم بین تراز معادل صدا و عدم رضایت شهروندان مشخص 

گردید]8[.

در بررسی مطالعات مربوط به ارائه و مقایسه ی مدل های برآورد 
و پیش بینی تراز صوتی ناشی از ترافیک عبوری در معابر شهری، 
واقعیت  به  نزدیک  کارائی  دارای  و  پرکاربرد  مدل های  از  برخی 

مشخص گردید.

و  معادل  صوتی  تراز  میان  رابطه ی   ،1977 سال  در  ویمال 
پارامترهای جریان ترافیک را مورد بررسی قرار داده است)رابطه1(

.]9[

eqL . . Log(Qw) . d= + −47 45 8 58 0 14             )1(

db تراز صدای معادل برحسب : eqL

 pcu
hr : حجم وسائل نقلیه برحسب Qw

d : فاصله ی گیرنده ی صدا از مرکز خط عبور

در  و  جدید  معابر  صوتی  تراز  پیش بینی  برای  سیدنی  کشور  در 
دست احداث، در مطالعات عارضه سنجی محیط زیستی از مدل 

برگس استفاده می گردد)رابطه٢( ]10[. 

 eqL . . Log(Q) . P . Log(d)= + + +55 5 10 2 0 3 19 3  )٢(

 veh
hr Q: حجم وسائل نقلیه عبوری در هر خط 

P: درصد وسائل نقلیه سنگین

صدای  تراز  پیش بینی  برای   19۶8 سال  در  النگدان  و  گریفیت 
ناشی از ترافیک مدلی بر مبنای شاخص های درصدی تراز صدا 

ارائه داده اند.)رابطه3( ]11[.

)3(
eqL L . (L L )

L . Log(Q) . P . Log(d)
L . . Log(Q) . P . Log(d)
L . . Log(Q) . P . Log(d)

= + −

= + + −
= + + −
= + + −

2
50 10 90

10
50
90

0 018

61 8 4 0 15 11 5
44 8 10 8 0 12 9 6
39 1 10 5 0 06 9 3

: تراز صدای 5٠ درصد برحسب db )5٠ درصد نقاط دارای  L50
تراز صدای باالتر می باشند(

: تراز صدای 1٠ درصد برحسب db )1٠ درصد نقاط دارای  L10
تراز صدای باالتر می باشند(

: تراز صدای 9٠ درصد برحسب db )9٠ درصد نقاط دارای  L90
تراز صدای باالتر می باشند(

صوتی  تراز  تخمین  در  پرکاربرد  مدل های  دیگر  از   CSTP مدل 

منتج از ترافیک عبوری در راه ها میباشد)رابطه4( ]10[.  

eqL . L .= +500 65 28 8   )4(

L . Log(Q) .= +50 11 9 31 4  )5(

L . Log(Q) Log(L)= − +50 15 5 10 36  )۶(

  L: عرض معبر برحسب متر

در  وسیله   1٠٠٠ از  کمتر  جریان  حجم  با  معابر  برای   ،5 رابطه 
ساعت و رابطه۶، برای راه های شهری با ساختمان های مرتفع در 

لبه جاده استفاده می شود.

صوتی  آلودگی  پیش بینی  در   RSL90 نام  به  مدلی  از  آلمان  در 
در  میانگین  صوتی  سطح  مدل   این  در  می شود.  استفاده  معابر 
فاصله ی ٢5 متری از خط مرکزی مسیر در شرایط ایده ال محاسبه 
می شود که برای شرایط واقعی بایستی ضرایب اصالحی استفاده 
.]12[ میباشد)رابطه7(  مشاهده  قابل  رابطه  در  مدل  این  گردد. 

[ ]( )
m,EL . Log Q( . P)= + +25 37 3 10 1 0 082     )7(

) : تراز صوتی میانگین در شرایط ایده آل در فاصله ی ٢5 متری )
m,EL 25

طبق بررسی مطالعات گذشته مشخص گردید که با وجود مطالعات 
آلودگی  وضعیت  صوتی،  آلودگی  مختلف  زمینه های  در  فراوان 
ابزار نقشه ی صوتی  از  با استفاده  صوتی بزرگراه های شهر تهران 
ضرورت  و  اهمیت  به  توجه  با  که  نگرفته است  قرار  مطالعه  مورد 
شبکه ی  در  غیرمجاز  صدای  تراز  دارای  محل های  شناسایی 
بزرگراهی شهر تهران در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.

3- روش تحقیق

گستردگی شبکه بزرگراهی شهر تهران پیچیدگی  ها  و دشواری  ها ی 
تحقیق را در پی دارد. لذا با توجه به نتایج پژوهش های گذشته و 
مقایسه ی کارایی نزدیک به واقعیت مدل ها، در این مقاله از مدل 
تردد  از  تراز صدای منتج  برآورد  و النگدان)رابطه3( در  گریفیت 
وسائل نقلیه در بزرگراه ها استفاده شده است. تراز صوتی معادل 

در معابر با استفاده از رابطه تعیین می شود:

پارامترهای  به   معادل  صوتی  تراز  برآورد  مدل  رابطه3،  طبق 
سنگین  وسایل نقلیه  درصد  و  عبوری  حجم  چون  ترافیکی 
دقت  افزایش  برای  مطالعه،  این  در  بنابراین  می باشد،  وابسته 
متناسب  کوچکتری  قطعات  به  شهر  بزرگراهی  شبکه ی  مدل، 
سنگین  وسائل نقلیه ی  درصد  و  حجم  تغییرات  نرخ  وضعیت  با 
عبوری تقسیم بندی شد. بدین ترتیب 43 بزرگراه شهر، به صورت 
شدند.  پیاده سازی   GIS نرم افزار  در  بزرگراهی  قطعه ی   144
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اطالعات مربوط به متوسط حجم اوج صبح و درصد وسائل نقلیه 
آن  معادل  صوتی  تراز   ،3 رابطه  اعمال  با  و  جمع آوری  قطعه  هر 
اطالعات  ترکیب  از   ،GIS نرم افزار  از  استفاده  با  گردید.  برآورد 
قطعه،  هر  معادل  صوتی  تراز  و  بزرگراهی  قطعات  جغرافیایی 
به  شهر،  در  بزرگراه ها  از  ناشی  صدای  تراز  پهنه بندی  نحوه ی 

صورت نقشه ی صوتی تهیه شده است.

صوتی،  آلودگی  از  جلوگیری  نحوه ی  اجرائی  آیین نامه  مطابق 
قطعات  اطراف  زمین  کاربری  نوع  براساس   ، صدا  تراز  مجاز  حد 
آلودگی  مجاز  حدود  شد.  استخراج  قطعه  هر  برای  بزرگراه ها 
مطابق  مختلف  کاربری های  به  توجه  با  شب  و  روز  در  صوتی 

آیین نامه آورده  شده است)جدول1(.

قطعات،  ترافیکی  خصوصیات  و  مجاز  صوتی  تراز  از  استفاده  با 
با  قطعات  اطراف  غیرمجاز  صدای  سطح  معرض  در  محدوده ی 
اعمال مدل پیش بینی تراز صوتی، محاسبه و به منظور سهولت 

تحلیل به صورت نقشه  ارائه شده است. 

در گام بعدی جهت شناسایی محل های دارای آلودگی صوتی، از 
اختالف تراز صوتی هر قطعه از حد مجاز آن، نقشه ی تراز صوتی 
مازاد حد مجاز قطعات تهیه گردید. با استفاده از این نقشه از بین 
بیشترین  قطعات)  بحرانی ترین  صوتی،  آلودگی  دارای  قطعات 
اختالف از حد مجاز( شناسایی و برای انجام اقدامات کاهنده ی 

سطح صدا)مانند نصب دیوار صوتی( اولویت بندی شدند.

اولویت بندی نصب دیوار صوتی در 11 قطعه  برای  این مقاله  در 
بحرانی مشخص شده، مطابق مطالعات گذشته و نظر کارشناسان 
4 شاخص میزان اختالف از حد مجاز، جمعیت معارض، سرعت 
متوسط وسائل نقلیه در معبر و طرح هندسی )وجود یا فقدان پل 

یا زیرگذر( لحاظ شده است.

مسائل  نوع  از  بحرانی  قطعات  اولویت بندی  مسئله ی  بنابراین 
تصمیم گیری چندمعیاره)MADM( بوده و در این مقاله از روش 

TOPSIS برای این منظور استفاده شده است. در این روش عالوه 

بر در نظر گرفتن فاصله ی یک گزینه از شرایط ایده آل، فاصله ی 
آن از نقطه ی ایده آل منفی هم درنظر گرفته میشود. بدین معنی 
از راه حل ایده آل  باید دارای کمترین فاصله  انتخابی  که گزینه ی 
بوده و در عین حال دارای دورترین فاصله از راه حل ایده آل منفی 
گزینه  هر  به  مربوط  امتیاز   ،TOPSIS روش  مطابق  است]14[. 
اقدامات  انجام  راستای  در  بزرگراهها  بحرانی  قطعات  و  محاسبه 

کاهش آلودگی صوتی الویت بندی شدند.

4- نتایج عددی تحقیق

تهران  شهر  بزرگراه های  صبح  اوج  صوتی  نقشه ی  شکل1،  در 
آورده شده است. همانطور که مشخص است در طول بزرگراه ها 
تراز صوتی دارای بیشترین مقدار می باشد که این مقدار تناسب 
معکوس با فاصله داشته به طوری که نواحی مرکزی شهر که فاقد 
بزرگراه هستند، تحت تاثیر آلودگی صوتی بزرگراه ها نمی باشند. 
تراز  کمترین  و  بل  73دسی  بزرگراه ها،  در  صوتی  تراز  بیشترین 

صوتی در بزرگراه ها 53 دسی بل در اوج صبح برآورد شده است.

اطراف  غیرمجاز  صوتی  سطح  دارای  محدوده ی  شکل٢،  در 
با توجه به نوع کاربری اطراف  قطعات بزرگراهی آورده شده است. 
بنابراین  می گردد،  تعیین  صوتی  آلودگی  مجاز  سطح  بزرگراه ها، 
مناطق تحت تاثیر آلودگی صوتی مشخص می شوند. از مقایسه ی 
نوع  اهمیت  مجاز،   غیر  محدوده ی  نقشه ی  و  صوتی  نقشه ی  دو 
کاربری اطراف بزرگراه ها در تعیین میزان آلودگی و شعاع تاثیر آن 
قابل مشاهده است. به طور مثال با وجود برآورد تراز صوتی نسبتا 
باال در بخش هایی از بزرگراه های شهید لشکری و شهید فهمیده و 
بخش های مرکزی بزرگراه های رسالت و همت در نقشه ی صوتی، 
شهید  بزرگراه های  اطراف  در  تجاری  عمدتا  کاربری  بدلیل  اما 
لشکری و شهید فهمیده،این بزرگراه ها مطابق شکل دارای آلودگی 
صوتی و شعاع تاثیر کمتری نسبت به بزرگراه های رسالت و همت با 

جدول1: حد مجاز آلودگی صوتی آیین نامه اجرایی نحوه ی جلوگیری از آلودگی صوتی ]13[

تراز متوسط مجاز)db(نوع منطقه
شبروز

5545پهنه مسکونی

۶٠5٠پهنه مختلط)تجاری-مسکونی(

۶555پهنه تجاری-اداری

7٠۶٠پهنه فعاليت)مسکونی- صنعتی(

75۶5پهنه صنعتی
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کاربری های مسکونی هستند. همچنین مشخص گردید که ساکنین 
اطراف بزرگراه ها تا شعاع ماکزیمم 3٢٠ متری )شعاع متوسط1٠٠ 

متری( از آلودگی صوتی ناشی از بزرگراه متاثر می باشد.

دارای  قطعات  شناسایی  روند  تسهیل  و  بهتر  درک  منظور  به 
سطوح صدای غیرمجاز و میزان صدای مازاد حد مجاز درآن ها، 
نقشه  ای از وضعیت تراز صوتی مازاد حد مجاز از قطعات بزرگراهی 

مورد بررسی در این مقاله، در شکل3 قابل مشاهده می باشد. بر 
از  اساس اطالعات شکل3، قطعاتی که دارای بیشترین اختالف 
تراز مجاز )15-1٠دسی بل(را داشته اند، جهت الویت بندی مورد 
بررسی جزئی تر قرار گرفتند و در نهایت 11 قطعه که شرایط نصب 
دیوار صوتی در آن ها فراهم بود، برای الویت بندی انتخاب شدند. 
هر  تصمیم گیری  شاخص های  به  مربوط  اطالعات  و  قطعات  نام 

گزینه آورده  شده است)جدول٢(.

شکل1:نقشه ی صوتی از نحوه ی پهنه بندی تراز صوتی معادل ناشی از ترافیک بزرگراه های شهر تهران

شکل٢- محدوده ی دارای تراز صوتی غیرمجاز در اطراف بزرگراه های شهر تهران

شکل3- نقشه ی ترازصوتی مازاد حد مجاز قطعات بزرگراهی شهر تهران
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جدول٢- قطعات بحرانی شناسایی شده و اطالعات مربوط به هر قطعه

(شماره گزینه  ها ی نهایی db10 سرعت متوسطاختالف از سطح مجاز )

)کیلومتر بر ساعت(

طرح 
هندسی

جمعیت معارض

)نفر(

141138۶٠78987

٢٢4445۶7/5799٢8

349٢9359/444748٢

4٢5۶4457/1۶3٠٠4٢

571883٢3/543۶٠۶٠

۶4٠19441/5۶41٢۶

7٢73787٢/881۶85۶

85177٠7٢/۶۶3۶۶۶

94٠441۶۶/5۶1٢144

1٠35٠3٢48/٢۶81۶3

113148354/859٠3۶

با اعمال روش TOPSIS، 11 قطعه ی بحرانی برای احداث دیوار صوتی به صورت جدول3 الویت بندی شدند.

جدول3-الویت بندی قطعات بزرگراهی برای نصب دیوار صوتی

قطعه ی بزرگراهیالويتقطعه ی بزرگراهیالويت

1
بزرگراه شهيد صياد شيرازی )ميدان سپاه تا بزرگراه 

آيت اهلل حکيم(
7

بزرگراه آيت اهلل حکيم )بزرگراه کردستان تا بزرگراه 
شهيد مدرس(

8بزرگراه بسيج )خاوران تا آهنگ(٢
بزرگراه شيخ فضل اهلل نوری )بزرگراه يادگار امام تا 

بزرگراه آيت اهلل حکيم(

3
بزرگراه شهيد باقری )بزرگراه آِت اهلل حکيم تا بزرگراه 

شهيد ياسينی(
9

بزرگراه نيايش )بزرگراه شهيد چمران تا بزرگراه يادگار 
امام(

4
بزرگراه جالل آل احمد )بزرگراه شيخ فضل اهلل نوری 

تا بزرگراه کردستان(
1٠

بزرگراه مدرس )ميدان هفت تير تا بزرگراه آيت اهلل 
حکيم(

5
بزرگراه شهيد همت )بزرگراه شهيد چمران تا بزرگراه 

آيت اهلل اشرفی اصفهانی(
11

بزرگراه شهيد صياد شيرازی )بزرگراه آيت اهلل حکيم تا 
بزرگراه شهيد همت(

۶
بزرگراه شهيد همت )بزرگراه شهيد ستاری تا بزرگراه 

شهيد باکری(
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5- نتیجه گیری

در  عبوری  ترافیک  از  ناشی  صوتی  آلودگی  مقاله  این  در 
بزرگراه های شهر تهران، با استفاده از ابزار نقشه ی صوتی تهیه و 

ارائه شد. نتایج زیر از بررسی و تحلیل نقشه ها بدست آمد:

1- بیشترین تراز صدای معادل در قطعات بزرگراهی 7٢ دسی بل 
و کمترین تراز صدای معادل 53 دسی بل بود.

 ۶7 تهران  شهر  بزرگراه های  در  صبح  اوج  صوت  تراز  متوسط   -٢
دسی بل بدست آمد.

از  متری   1٠٠ شعاع  متوسط  طور  به  که  گردید  مشخص   -3
بزرگراه ها  صوتی  آلودگی  معرض  در  شهر  بزرگراه های 
امر  این  که  بوده  متر   3٢٠ تاثیر  شعاع  بیشترین  می باشند. 
موکد لزوم انجام تمهیداتی در راستای کاهش سطح آلودگی 

صوتی در بزرگراه هاست.

4- بیشترین اختلاف از حد مجاز 1٢ دسی بل مشخص گردید.

قطعات  شناسایی  در  مجاز  حد  مازاد  صوتی  نقشه ی  کاربرد   -5
بحرانی نیازمند تدابیر کنترلی و نصب دیوار صوتی ارائه و با 
اعمال بر روی قطعات بزرگراهی تهران، 11 قطعه بزرگراهی 
بحرانی مطابق جدول٢، شناسایی گردید و مطابق جدول3، 

برای نصب دیوار صوتی الویت بندی شدند.
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Prioritizing for installing acoustic barriers by noise level map and hierarchical analy-
sis in expressways

(Case Study; Tehran expressways network(
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Abstract 
Traffic noises is main sources of noise pollution in urban areas, so evaluation of effects is very important for 
urban decision-makers. In this paper, the noise level during noise map is provided for Tehran’s Expressways. 
Griffith and Langdan model have been used to estimate equivalent noise level of roads based on traffic char-
acteristics. Noise level and exposed area calculated for all segments and then noise map presented. People of 
around expressways exposed unauthorized noise level in radius of 100 meters on average. 11 segments pro-
posed as critical cases. After identified critical segments, prioritized expressway segments by using TOPSIS 
method for installing noise barrier.


