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چکیده
مسئله صوت وآلودگیصوتی در مکانیابی کاربریهای شهری از اهمیت باالیی برخوردار است .آلودگیهای صوتی شهری عموماً از
منابع مختلفی تولید می شوند که در آن میان سروصدای ناشی از اتومبیلها و کارگاههای صنعتی در زمره مهمترین عوامل ایجاد
آلودگی صوتی محسوب میشوند .تاکنون پژوهشهای زیادی در مقوله صوت و آلودگی صوتی صورت گرفته است ،اما آنچه پژوهش
حاضر را از سایر تحقیقات مشابه متمایز میسازد ،بررسی توزیع صوت در الیه سوم فضا میباشد .پژوهش حاضر که در ناحیه سه از
منطقه 12شهر تهران انجامشده است ،به دنبال مکانیابی بهینه کارگاههای صنعتی از منظر شهری در الیههای ارتفاعی ابنیه موجود
میباشد .در این راستا در  5نقطه از ناحیه  70 ،ایستگاه اصلی و  30ایستگاه فرعی جهت اندازهگیری صوت مشخص گردید .با
استفاده از نرمافزار جیآیاس اطالعات مکانی و توصیفی ایستگاهها بررسی و سپس نقشه اطالعات مکانی ناحیه ایجاد گردید ،با
بهرهگیری از نرمافزار سیتی انجین الگوهای موردبررسی طیفبندی شده و با استناد به دادههای ایستگاهها نقشه سهبعدی صوت کل
ناحیه تولید گردید .بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که بهترین الیه ارتفاعی برای استقرار این کارگاهها طبقه زیرین همکف
میباشد .همچنین با جلوگیری از تمرکز کارگاهها در کنار یکدیگر و جلوگیری از استقرار کارگاهها در جداره اول خیابانهای اصلی
میتوان به مقدار قابلتوجهی از میزان تراز معادل صوت ( )Leqدر نقطه گیرنده کم نمود.
کلید واژهها :توزیع سهبعدی صوت ،آلودگی صوتی،کارگاههای صنعتی ،سیتی انجین ،تهران.
نحوه استناد به مقاله:
شکیبا منش،امیر،موسوی،سید یوسف )1399(.بررسی توزیع سهبعدی صوت کارگاههای صنعتی بهمنظور دستیابی به مکانیابی صحیح آنها در
الیههای ارتفاعی ساختمانها با استفاده از  GISو( Cityengineنمونه موردی :ناحیه 3از منطقه  12شهر تهران)  .فصلنامه پژوهشی -تخصصی
شهرسازی و معماری هویت محیط،)3(1 ،تابستان.46-63 .1399 .
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 -1مقدمه
مسئله صوت وآلودگیصوتی در مکانیابی کاربریهای شههری از اهمیهت بهاالیی برخهوردار اسهت ،مشهکالت ناشهی از
سروصدا در گذشته قابل مقایسه با مشکالت جامعه مدرن نمی باشد(.میرطاهری و دیگران .)68:1396،صدا با مشخصات تغییهر
یافته و نامنظم است،که اگر از حد استاندارد باالتر باشد می تواند منبع بالقوه ای بهرای صهدمات و اخهتالالت جسهمی و روانهی
باشد(نکوهی و دیگران .)917:1392،سروصدا به هر نوع صدای ناخواسته و نامطلوب اطالق می شود.سروصدا بهه معنهی پیهامی
است که هیچ گونه اطالعاتی را در بر نداشته و شدت آن در طول زمان به صورت اتفاقی تغییهر مهی کنهد.در علهم آکوسهتی،،
سروصدا را به عنوان انرژی صوتی قابل شنیدن تعریف می کنند که بر سالمت جسمی و روانی موجودات زنهده اثهر معکهوس و
منفی دارد (مددی و دیگران.)1393،
منابع تولیدکننده ی آلودگی صوتی بر دو نوع صنعتی و غیرصنعتی می باشند(نکوهی و دیگران .)918:1392،ارزیابی و کنتهرل
صدا در محیط های صنعتی از دیرباز مورد توجه بوده است .این امر به دلیل اثرات بهداشتی ،تنوع فرآیندها و تجهیزات مختلف
مولد صدا می باشد(گلمحمدی و دیگران .)53:1394 ،بر این اساس ،الگوی استقرار و هم جواری کاربری ها به منظور دسهتیابی
به آسایش صوتی در فضاهای شهری از اصول مهم شهرسازی محسوب می شو،نوع استقرار کاربری ها به میهزان حساسهیت آن
ها به آلودگی صوتی بستگی دارد(محمهدی ده چشهمه و شهنبه پهور .)350:1395،در همهین راسهتا و بها توجهه بهه اینکهه در
محیطهای شهری و به خصوص در نواحی مسکونی صنایع کوچ ،و کارگاههای صهنعتی از منهابع اصهلی آلهودگی صهوتی مهی
باشند ،بنابراین تجقیق پیرامون موضوع کنترل و ساماندهی صوت ناشی از این کارگاهها به ی ،موضوع مهم تبدیل شده اسهت.
موضوعی که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است .البته پیش تر ذکر خواهد شد که در مورد آلودگی صوتی صنایع کار شده
است اما این تحقیقاتی که صورت گرفته بیشتر مربوط به محیط های داخلی کارگهاههها مهی باشهد و بهه بررسهی تهاثیر صهوت
کارگاهها در کاربری های اطراف توجه کمتری شده است.
تحقیقات نشان می دهند که اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر با آلودگی صوتی ناشی از کارگاههای صنعتی درگیر هستند .در
حدود  120میلیون نفر از مردم اتحادیه اروپا در معرض صدای ترافی ،جهاده ای بها تهراز حهدود  55دسهی بهل و بهیش از 50
میلیون نفر در معرض با تراز صدای حدود  65دسی بل می باشند .حقایق مشابهی در گزارشهای منتشر شده توسط مهدیریت
بزرگراه های فدرال در آمریکا حدود مقادیر صدا در ایالت پیکولو بیشتر از حهد نرمهال اعهالم گردیهده اسهت ( & Alesheikh
 .)Omidvari,200;88همچنین در آلمهان پژوهشهی تهاثیر آلهودگی صهوتی در محهیط شههری را در افهزایش بیمهاری ههای
ایسکمی ،قلب را نشان داده است ( .)Babisch et al., 1993:6سازمان بهداشت جهانی میهزان صهدای مجهاز در منهاطق پهر
ترافی ،،مناطق مسکونی و اتاق های بیمارستانی را در ساعات روز به ترتیب  55 ،70و  35دسی بل بیان کرده است(زمانیهان و
دیگران.)59:1395،
تهران در میان شهرهای ایران ،آلودگی صوتی بیشتری را به دلیل وجود ترافی ،سنگین در بزرگراهها و وجود صنایع کوچه ،و
بزرگ در نواحی شهری دریافت می کند ،البته همانطور که در باال ذکر شد تا حدودی تحقیقات پیرامون مسهله صهوت صهورت
گرفته است اما تا کنون تحقیقی در مورد این که صوت ناشی از کارگاه های صنعتی چگونه بر کاربری های اطرافش تهاثیر مهی
گذارد صورت نگرفته است .که این مسئله ،ضرورت اصلی انجام این تحقیق است .بر خالف اعداد نوشته شده در باال در بسیاری
از مناطق تهران وضعیت بسیار بحرانی می باشد و آلودگی صوتی تبدیل به تهدیدی برای زندگی ساکنان شده است.
حال با توجه به مشخص شدن اهمیت موضوع تحقیق ،باید ممتوجه شده که چرا استفاده از نقشه های سهه بعهدی مهی توانهد
موثر باشد .نقشه های دو بعدی نویز فقط برای کاهش یا کنترل آلودگی صوتی کافی نخواهند بود .با استفاده از نقشهه ههای دو
بعدی ،دست یافتن به اطالعاتی در مورد :محاسبة دقیق تعداد افرادی که تحت تأثیر آلودگی صهوتی قهرار مهی گیرنهد ،تعیهین
نقاط بحرانی با شدت باالی آلودگی و تعیین آلوده ترین مسیر ها به لحاظ ترازهای صوتی مشکل و گاه غیرممکن خواههد بهود.
دلیل این مسئله این است که نمایش تغییرات شدت صوت در نقشه های دو بعدی آلودگی صوتی امکهان پهذیر نیسهت .نقشهه
های دو بعدی آلودگی صوتی اطالعات کافی برای محاسبه بازده ناشی از به کار گهرفتن تهأثیر دیوارههای صهوتی و مهواد عهایق
صوتی را در کاهش این آلودگی در اختیار نمی گذارد( .)Seong et al., 2011;338به منظور یافتن راه حلی بهتهر بهرای حهل
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این مسائل ،داشتن نقشة آلودگی صوتی که می تواند اطالعات کاملی را ازتأثیر آلودگی صوتی در همة جهات ارائه کند ،ضروری
به نظر می آید .این موضوع با داشتن نقشه سه بعدی آلودگی صوتی ممکن می شود ،که هدف از پژوهش حاضر استفاده از ی،
روش کارامد تر در بحث صوت برای رسیدن به نتایج بهتر می باشد.
 -2چهارچوب نظری پژوهش
 -1-2آلودگی صوتی در فضاهای شهری
آلودگی صوتی در فضاهای شهری بدین گونه تعریف می شود :صدایی ناخواسته با مدت زمان ،شدت یها کیفیتهی کهه بهه انسهان
آسهیب جسهمی و روحهی وارد مهینمایهد )M. Adams et al., 2006; M. D. Adams et al., 2008; Alam, Alam
 .) Rahman, Dikshit, & Khan, 2006; Arras, Massacci, & Pittaluga, 2003حمهلونقهل بهرونشههری ،خطهوط
راهآهن و فعالیتهای مرتبط ،ساخت و ساز ،صنعت در زمره مهمترین منهابع عمهده تولیدکننهده آلهودگی صهوتی در فضهاهای
شهری به حساب میآیند .در بحث آلودگی صوتی کارگاههای صنعتی پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است که همه به تهأثیر
صدا بر محیط کارگاه پرداخته می شود و کمتر به تأثیر صدای کارگاه بر محهیط مسهکونی و سهایر کهاربریههای اطهراف اسهت
(رنجبر و همکاران .)45 :1391،در جدول  2اهم مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در خصوص آلودگی صهوتی بههاختصهار
طبقهبندی گردیده است.
جدول  :2تحقیقات صورت گرفته حائز اهمیت در مطالعات آلودگی صوتی
پژوهش

نقشهبرداری سهبعدی
صوت ترافی ،با در
نظر گرفتن موانع بین
نمای ساختمانها و
معابر

پژوهشگر(ان)
Wei-Jiang
Zhao
et all,

)مقاله(2017/

تجزیههههوتحلیهههل
سهههبعههدی و بررسههی
Pichai
تههههأثیر سروصههههدای Pamanikabud, .
Marupong
ترافی ،بزرگراه جدیهد
Tansatcha
(مقاله)2010،
بهههر سهههاختمانهههها و
مناطق اطراف آن

پیشبینی و تجسم
سهبعدی شاخصهای
محیطی آلودگی صوتی
و هوا
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Nan sheng

(پایاننامه
)2010

اهداف

مهمترین یافتههای واجد ارزش

تهیهههه نقشهههه آلهههودگی در این تحقیق یکی از نکات مهم انجام بررسی مقایسههای
صههوتی و بررسههی تههأثیر انتشار صوت با قرض وجودی عدم موانع صوتی و بررسهی
موانهع صهوتی در انتشهار مقایسهای میزان اثر هر مرحله در شرایط مخالف هست.
صههوت بههه سههمت نقههاط
گیرنده
تجزیه تحلیل سهبعدی
اثر صوت ناشی از
ترافی ،در بخش
جدیدی از ی ،بزرگراه
اصلی –ارتباط بین
بانکوک بهسوی
سووانپهوم و پاتایا از
سطح تقریباً نزدی ،به
زمین تا ارتفاع باالی
ساختمانها صورت
گرفته است.
سههاخت مههدل  3بعههدی
صههههوت بهههههمنظههههور
تجزیهوتحلیل اثر صهوت
حاصل از ترافی ،بخشی
از بزرگراه همت ،بر روی
تمامی وجوه بههمنظهور
فههراهم آوردن اطالعههات
قابهههلفههههم در مهههورد
آلودگیهای صوتی و هوا

در این ارتفاع ساختمانها در هر شرایطی نمیتواند باعث
کاهش صوت گردد .این موضوع ازآنجا جالب مینماید که
در تحقیق شماره  2همین جدول آقای حمیدرضا رنجبر و
دیگران نوشتهاند که با ارتفاع گرفتن ساختمانها از میزان
اثر صوت کاسته میشود(البته منظور ما در نظر گرفتن
ی ،سری محدودیتها و عامل هستند که در تحقیق
فوق به آن اشارهای نشده است)  .از نکات قابلذکر دیگر
این هست که در سایر تحقیقات برای معرفی منابع انتشار
صوت ترافیکی به سه رده وسایل نقلیه اشارهکردهاند
درحالیکه در این تحقیق در  8رده از موتورسیکلت و تا
خودروی سنگین اشاره میکند.

دو نکته قابل توجه در این پژوهش به چشم می خورد:اول
اینکه دو آلودگی صهوتی و ههوا را بررسهی کهرده اسهت و
اینکه درنتیجهگیری هم تقریباً به نتایج جهالبی در ههر دو
مورد دستیافته است و دوم استفاده از نرمافزارهایی چون
X3D ،Google Earth ، ArcScene
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تأثیر هدایت مآخذ بهر
میهههههزان نهههههویز در
سههالنهههای صههنعتی( :مقاله)2006/
شبیهسازی و آزمایش

Jacques
Chatillon

بررسی صوت کارگاه های
صنعتی کوچ ،و راههای
کنتههرل آلههودگی صههوتی
آن ها مطالعههی جهامعی
صورت گرفته است.

این تحقیق یافتههای ارزشمندی را در اختیار
پژوهشگرانی که قصد مطالعه درزمینه صوت و آلودگی
صوتی رادارند قرار میدهد .بدین گونه که باکارهای بسیار
متفاوتی را از نحوه کنترل صوت در مآخذ مسیر انتقال و
نقطه گیرنده مورد آزمایش قرار داده و عملی نموده و
نتایج آن را ذکر کرده است.

بررسی صوت کارگاه های
کوچ ،صهنعتی و نحهوه
کنترل صهدای دسهتگاه-
های تولید صهدا در ایهن
کارگاهها

مهم ترین بحثی که می توان در مورد ایهن تحقیهق بهه آن
اشاره کرد پرداختن بهه صهوت دسهتگاهههای صهنعتی در
کارگاه های کوچ ،صهنعتی و نحهوه کنتهرل صهوت ایهن
دستگاهها هست.

با این وجود در بین تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در موضوع آلودگی صوتی تاکنون کمتر به نحوه در
فضاهای شهری پرداخته شده است.همچنین مطالعات کمتری بر روی نحوه تولید صوت کارگاههای صنعتی و
تأثیر آن بر بافت مسکونی پیرامون آنها صورت گرفته است.
 -2-2شاخصهای آلودگی صوتی در محیط

همان گونه که مشخص است اندازه گیری و ارزیابی شاخصهای تراز فشار صوت مهی بایهد بهر اسهاس الگوههای زمهانی
قابل قبول و ترجیحاً استاندارد صورت گیرد.بنابراین برای تبدیل مقادیر تراز فشار صوت در طول ی ،دوره زمانی ،بایهد
آن را به تراز معادل تبدیل نمود.حد مجاز آلودگی صوتی در محیط آزاد و حتی محیطهای سربسهته بهه صهورت تهراز
معادل برای دورههای معین زمانی از شبانهروز تعریف شده است .همچنین اندازهگیری یها محاسهبه تهراز معهادل تهراز
فشار صوت برای آن دورهها از اهمیت خاصی برخورداراست ،به دلیل اینکه قابلیت مقایسه بها حهدود مجهاز را خواههد
1
داشت(گل محمدی.)115:1393،
 -3-2تأثیر محیط بر توزیع صوت

مهم ترین موضوعی که در بحث آلودگی صوتی نیاز است به آن پرداخته شود ،بحث تأثیر محیط پیرامون مآخذ
ایجاد صوت و نقطه گیرنده هست .عوامل طبیعیدان هرکدام به شیوهای بر توزیع و پخش صوت تأثیر دارند،
قاعدتاً باید با در نظر گرفتن عوامل طبیعی ،عوامل مصنوعی را ایجاد کرد تا از افزایش آلودگی صوتی جلوگیری
عمل بیاید .در این میان ارتفاع ساختمانها و خط آسمان میتواند عامل بسیار مهمیباشد ،که ضروری است به
آن توجه بیشتری شود.

 1در کشورهای مختلف دورههای زمانی متفاوتی برای محاسبه یا مبنای تراز معادل تصویبشده است .معروفترین دورههای زمانی ساعت  7صبح تا
ساعت  22برای تراز روز ( )DLبهعنوان دوره  15ساعته روز و از ساعت  22تا  7صبح روز بعد( )NLبهعنوان تراز  9ساعته شب است.در برخی معیارها
ساعت  19تا  22بهعنوان تراز ابتدای شب ( )ELو ساعت  23تا  7صبح روز بعد با عمال ضرایب مربوط به تراز معادل شب ( )NLمقرر گردیده است.در
ایران طبق مصوبه شورای عالی محیطزیست (سال  )1387فقط دو دوره زمانی  7صبح تا  10شب برای تراز روز و از  10شب تا  7صبح برای تراز شب
تصویب گردیده است.حدود مجاز آلودگی صوتی نیز بر همین اساس معین گردیده است.
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شکل  : 1تأثیر محیط بر توزیع و بخشایش صوت؛ مأخذ ( :قیابکلو30:1387،ولیاقتی 20،21،22:1369،و  Murphy & King,2014:46و
Botteldooren, D, et alو  Kang, 2006: 210,211و)salmons & Pont, 2012: 3

 -4-2کاربریهای صنعتی و صوت
 -1-4-2طبقهبندی کاربری صنعتی

الف) صنایع خرد :مانند نانواییها و خش،شوییها که در نزدیکی نواحی مسکونی برای منتفع شدن ساکنان
آن مستقر شوند.
ب) صنایع سب :،ازجمله مشاغل صداساز و صنایع کوچ ،در محیطهای شهری میتوان به کارگاههای
صنعتی و مشاغلی که به تولید و مونتاژ قطعات کوچ ،صنعتی مشغول میباشند اشاره کرد(حسنی و
دیگران .)3:1396،این نوع از کاربری صنعتی برای پژوهش حاضر بسیار اهمیت دارد؛ چراکه یکی از اهداف
تحقیق بررسی صدای تولیدشده از این نوع صنایع هست.انواع صوت این کاربریها در جدول  2آمده است.
ج) صنایع متوسط :مانند کارخانههای کتان ،نفت ،شکر که تولیدکننده صدا و مواد زائد نامطلوب هستند.
د) صنایع سنگین :این دسته از صنایع بخش اعظم صنایع را به خود اختصاص دادهاند ،صنایع بزرگی
هستند که به سطوح ساختمانی و تجهیزات ویژه نیاز دارند،و از متخصصین بیشتری در فرایند تولید کم،
میگیرند (قرخلو و فرجام.)50:1380،
جدول  :3انواع صنایع سبک و کارگاهها در محیط شهری
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ردیف

نوع حرفه و شغل

1

برشکاری  /تراشکاری  /قطعهسازی  /کمپرسورها /تولیدی چرخ
صنعتی

2

تولیدی کفش /قالبسازی /نازک سازی

3

آهنگری  /درب و پنجره سازی /کابینت سازی  /جوشکاری /
سماورسازی
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4

حلبیسازی  /کانالسازی

5

رنگرزی

6

جوراببافی /بافندگی  /پارچه کشبافی  /لحافدوزی

7

صافکاری  /تعمیرگاه  /موتورسازی

8

پالستی ،زنی /لوازم پالستی ،و مالنین

9

شیشهسازی  /تراش شیشه  /آیینه شمعدان

10

خشکبار پزی

11

مسگری
مأخذ( :لیاقتی)Gayathri, K.et al,2012, 69:1369 ،

 -2-4-2صدای کارگاههای شهری

از بین صنایع کوچ ،و کارگاههایی که در جدول باال ذکر شد هرکدام به مقداری متفاوت تولید صدا دارند کهه درایهن
بین بعضی صدای بسیار باالیی را تولید میکنند که باعث آزار رساندن به محیط پیرامون خود میشوند.

شکل  :3میزان تراز معادل صوت ( )Leqبرخی از کارگاههای صنعتی .مأخذ( :حسنی و دیگران)4:1396،

 -5-2بررسی تأثیر جایگذاری کاربریها در الیه سوم فضا،با تأکید بر کارگاههای صنعتی

در اصل ،انگیزه استفاده از تجسم سهبعدی درزمینه برنامهریزی شهری و اطالعات جغرافیایی میتواند به تبدیل
ساده از پدیدههای دوبعدی به سهبعدی به دلیل دادههای خام باشد .به عنوان مثال :در معماری و برنامهریزی
شهری چشمانداز سهبعدی دادههای خام درنهایت منجر به نیاز به نمونه سهبعدی دارند،که در بسیاری از موارد
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که دادههای اولیه دوبعدی میباشند امکان ادامه کار وجود ندارد و تبدیل دادهها ناگزیر میشود .عالوه براین،
توسعه تکنولوژی در سختافزار گرافی ،کامپیوتری توسط صنعت بازیسازی هدایت شده است ،که از طریق
تکنولوژی سهبعدی میتواند در زمینه ژئو اطالعات مورداستفاده قرار گیرد .درنهایت تکنولوژی تجسم سهبعدی
میتواند کاربران را با اکتشافات تعاملی و نمایندگی متحرک نزدی ،به دنیای واقعی فراهم کند ،که موجب
تحری،های حساس و عمیق و بصری کاربران میشود تا محصول را به اطالعات بیشتر و چشمگیر تبدیل کند
(.)Nan sheng,et al,2013, Hall, D. A,2011

توجه نحوه جایگذاری کاربریهای مختلف در الیههای مختلف ساختمان ازجمله مواردی هست که در دهههای
اخیر توجه کمتری به آن شده است و در بسیاری موارد در بافتهای شهری شاهد ب ،الگوی تقریباً یکسان از
جایگذاری کاربریها هستیم.با در نظر گرفتن تأثیرگذاری عوامل مختلف بر ساختمانها و فعالیتهایی که در
ساختمانها هستند خود به خود به این نکته پی خواهیم برد که کاربریهایی که در ساختمانها هستند بهتر
است که بهصورت منطقی جایگذاری شوند( .)Nan sheng,2011:17, Sisman, E. E., & Unver, E,2011:38
 -3روششناسی پژوهش

در این پژوهش با توجه به سطح پیچیدگی پژوهش نحوه گردآوری داده در هر مرحلهه دارای پیچیهدگی ههای خهاص
خود بوده است .در این راستا مرحله برداشت دادهها که به صورت کامالً میدانی انجام گرفت اهمیت بسیار باالیی دارد.
بنابراین برای برداشت دادهها سعی شده تا بیشترین دقت به کار رود .تعداد و محل ایستگاههای انهدازهگیهری در ههر
کارگاه وابسته به ههدف انهدازه-گیهریاسهت.بها توجهه بهه اینکهه تحقیهق در نظهر دارد صهدا را در طبقهات مختلهف
ساختمان های اطراف کارگاه های صنعتی اندازهگیری نمایهد .بنهابراین بهرای بهه دسهت آوردن یه ،نتیجهه دقیهق تهر
میبایستی شرایط طبیعی و مصنوعی محیط یکسان باشد .بهجز مواردی مانند فاصله و ارتفاع و  ...در محهدوده ناحیهه
 3منطقه  12هم در ساختمان های بلند و هم در ساختمانهای متوسط نقاطی را برای اندازه گیری و به دسهت آوردن
دادههای موردنیاز در نظر گرفتهایم.
 -1-3ابزار اندازهگیری

دستگاه صداسنج برای اندازهگیری تراز فشار صوت طراحی گردیده است .در پژوهش حاضر به دلیل اینکه
سنجش صدا در شبکه وزنی  iAنیاز بود(به دلیل اینکه در اینجا گوش انسان مالک دریافت صدا هست) نوعی
دستگاه صداسنج انتخابشده است(شکل).که در دو شبکه وزنی  A, iiCو در دو حالت سریع و آهسته  i i iقابیلت
اندازهگیری دارد.

شکل  :4ابزار اندازهگیری تحقیق و جزئیات آن
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 -2-3نرمافزارهای مورداستفاده جهت تحلیل دادههای صوت

در پژوهش حاضر ابتدا دادههای میدانی برداشتشده و وارد محیط جیآیاس شدهاند( ،روند اولیه تحقیق بر این
بوده است که صفرتا صد تحلیل در همین نرمافزار انجام شود ،اما به دلیل نوع دادهها که در ی ،بلوک تفاوت
زیادی داشت (یعنی طیف صوتی که در جداره برداشت شده تفاوت زیادی با طیف صوت جداره کناری یا
پشتبام در ی ،ساختمان یا بلوک دارد) ،پس از برداشت دادهها و واردکردن به محیط جیآیاس مشخص شد
که این نرمافزار برای چنین دادههایی طیفبندی مناسبی نمیتواند داشته باشد) ،به همین دلیل از نرمافزار
2

کمکی سیتیانجین برای طیفبندی صوتی استفاده شد .الزم به ذکر است که در محیط جیآیاس نیز میتوان
به چنین طیفبندی در بحث نقشه سهبعدی صوت دستیافت اما به دلیل اینکه ی ،بلوک یا ی ،ساختمان را
بهطورکلی در نظر میگیرد و طیف میدهد برای چنین تحقیقاتی کیفیت الزم را ندارد.

شکل  :5فرآیند ورود دادههای تحقیق به نرمافزار

 -3-3بررسی محدوده موردمطالعه

منطقه 12یکی از مناطق قدیمی شهر تهران محسوب میشود که در مرکز این شهر واقعشده است .ناحیه 3
منطقه  ،12هسته اولیه شهر تهران هست که در دوره صفوی و از دو محله سنگلج و سیروس تشکیلشده و بازار
تهران (بهعنوان قویترین قلمرو اقتصادی و کسبوکار کشور و دارای فضای سیاسی ،اجتماعی و مذهبی) با
جمعیت شناور بیش از ی ،و نیم میلیون نفری در جغرافیای این ناحیه واقعشده است.به همین دلیل که یکی از
نواحی قدیمی شهر تهران هست کارگاههای صنعتی بسیار زیادی در این ناحیه متمرکزشدهاند که دلیل اصلی
این تحقیق میباشند.

 -2نرمافزار سیتی انجین ی ،نرمافزار سهبعدی است که برای طراحی شهری استفاده میشود،این برنامه همچنین عمل مدلسازی را انجام داده و
درواقع برای برنامهریزی و طراحی فضاهای شهری به کار میرود .این نرمافزار امکان طراحی نماها،راهها و مسیرهای شهری و بلوکهای شهر را میسر
میسازد.
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شکل  :6موقعیت ناحیه ،3منطقه 12درشهرتهران

 -4-3بررسی پراکندگی کارگاههای صنعتی در ناحیه  3منطقه  12شهر تهران

برای آگاهی از وضعیت فعالیتهای ،صنایع و مشاغلی که به نحوی در فرآیند کارشهان آلهودگی صهدا وجهود داشهته و
آلودگی صدای محیط را در تهران افزایش می دهند ،مطالعات میدانی زیادی و همچنین استفاده از اطالعات یافته های
تحقیقات گسترده ای انجام پذیرفت و سپس فهرست کلیه مشاغل در اختیار قرارگرفته شد و کلیه فعالیت هایی کهه در
محدوده ناحیه  3منطقه 12شهرداری تهران قراردادند شناسایی گردید.

شکل  :7پراکندگی کارگاههای صنعتی در سطح محدوده موردمطالعه؛ مأخذ( :باوند)1385 ،

 -5-3انتخاب ایستگاههای اندازهگیری صوت

برداشت داده های میدانی در این تحقیق از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هست .در همین راستا در مبحهث شهناخت
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تمام تالش صورت گرفته شهده تها شهناخت دقیقهی از محهدوده مهورد مطالعهه بهه دسهت آیهد،تا در هنگهام انتخهاب
ایستگاههای اندازهگیری دقت الزم بهکاربرده شود.در این تحقیق سعی شده اسهت تها الگوههای مختلهف کارگهاهههای
صنعتی را در بربگیرد .همان طور که در تصویر باال به میزان صدای کارگاه های صنعتی اشاره شد،در اینجا نیز با استناد
این جداول و همچنین با در نظر گرفتن کارگاه هایی که در ی ،دسته قرار می گیرند و تولید صدای تقریباً نزدیه ،بهه
همی دارند ،قرار گرفتن این کارگاه ها در میان بافت مسکونی و سایر عوامل دیگر ،در  5نقطهه از ناحیهه موردمطالعهه و
 70ایستگاه اندازه گیری در نظر گرفتهشده است که در ادامه به تجزیه وتحلیهل داده ههای ایسهتگاه ههای انهدازهگیهری
پرداخته خواهد شد .الزم به ذکر هست که در تمامی ایستگاههای اندازهگیری که در همکف قرار دارنهد ،انهدازهگیهری
در دومتری نما صورت گرفته است و همچنین در ایستگاه های که در ارتفاع قرار دارند به دلیل محدودیت دررفتن بهه
طبقات میانی ساختمان ها در پشت بام اندازه گیری صورت گرفته است .با توجه به مطالعاتی که پیرامون مبحث اندازه-
گیری در تحقیقات مختلف صورت گرفته است ،نحوه انتخاب مدت زمان اندازه گیری وابسته به شدت تغییرات داده های
ایستگاههای اندازهگیری هست .در تعیین تراز معادل صوت ( )Leqدورهای زمانی ی ،ساعت 24 ،ساعت یها حتهی 15
ساعت در طول روز نه ساعت در طول شب را میتوان به کاربرد .در تحقیق حاضر نیز با بررسی شهدت ایهن تغییهرات
مدتزمانی در برخی ایستگاه ها ی ،ساعت و در برخی ایستگاههای دیگر با توجه به کم بودن تغییرات صوت بین  8تا
 10دقیقه در نظر گرفتهشده است که به نظر نتیجه مطلوبی به دست میدهد.

شکل  :8موقعیت نقاط انتخابشده برای ایستگاههای اندازهگیری صوت

 -4تحلیل دادهها  ،آزمونها و یافتههای تحقیق
 -1-4بررسی و تحلیل دادههای ایستگاههای اندازهگیری نقطه شماره یک

همانطور که موقعیت این نقطه در شکل شماره  8بهخوبی نشان دادهشده است :بر خیابان ری و باالتر از میدان
قیام هست ،دلیل اصلی انتخاب این نقطه از ناحیه موردمطالعه تراکم کارگاههای صنعتی از ی ،جنس (برشکاری
،تراشکاری ،فرزکاری و )..که به نظر میرسید زمانی که چند تا از این کارگاهها همزمان باهم شروع به کار کنند
صدایی غیرقابلتحمل را ایجاد کنند .در این نقطه با توجه به اینکه تراکم کارگاههای در ی ،جداره زیاد هست و
همچنین با توجه به اینکه این کارگاهها در جداره ی ،خیابان اصلی قرار گرفتهاند صدای ترافی ،نیز به آلودگی
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صوتی آنها اضافهشده و وضعیت بسیار بدی را پدید آورده است .تحلیل دادههای صوتی ایستگاههای این نقطه
در ادامه آورده شده است.

شکل  :9تحلیل دادههای صوت،ایستگاههای یک تا  25نقطه شماره یک

 -2-1-4ایستگاه اندازهگیری شماره دو( پیرامون خیابان احمدی در محله بازار)

در این نقطه نیز با توجه به اهداف پژوهش ،مکانی موردنظر بوده است که تأثیر ترکیب عوامل فاصله،بافت و
موانع صوتی را در کاهش صوت بررسی نماید .همانطور که در تصویر پالن این نقطه نیز نشان دادهشده بافت
این نقطه دارای کوچهها و فضاهای خالی بسیاری هست که خود بر روی بخشایش صوت تأثیر میگذارد .در این
نقطه  18ایستگاه اندازهگیری در نظر گرفتهشده است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
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شکل  :10تحلیل دادههای صوت،ایستگاههای  26تا  45نقطه شماره دو

 -3-1-4ایستگاه اندازهگیری شماره سه(در ابتدای خیابان موسوی به سمت خیام)

موقعیت قرارگیری این نقطه در ابتدای خیابان موسوی به سمت خیام هست .همانطور که یکی از مهمترین
اهداف پژوهش حاضر بررسی صوت در ارتفاع هست.دلیل انتخاب این نقطه نیز دقیقاً همین مورد است .چراکه
در این نقطه کارگاه صنعتی در طبقهی زیر همکف قرار دارد و به نظر الگوی بسیار مناسبی جهت بررسی صوت
در ارتفاع البته این بار نه بهعنوان نقطه گیرنده بلکه بهعنوان مآخذ تولید صوت هست .همچنین الگوی بعدی در
نقطه شماره  5نیز سعی شده است کارگاه صنعتی بررسی شود که طبقهی باالی همکف قرارگرفته است .در این
نقطه  7ایستگاه اندازهگیری صوت در نظر گرفتهشده است و بیشتر تالش شده است تا ایستگاهها در نزدی،
مآخذ تولید صوت قرار داشته باشند .نکته قابلتوجه در تحلیل دادههای این نقطه افت قابلتوجه صوت در نقطه
گیرنده هست که در شکل زیر نیز بهخوبی نشان دادهشده است.
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شکل  :11ایستگاههای اندازهگیری  46تا  52نقطه شماره سه

 -4-1-4ایستگاه اندازهگیری شماره ( 4خیابان احمدی در محله بازار)

از دالیل اصلی انتخاب این نقطه وجود بافتی مناسب آزمونهای تحقیق بوده است.بهگونههای کهه در ایهن قسهمت بها
توجه به رعایت نشدن خط آسمان،به اصالح داالن هایی بهه وجهود آمهده اسهت کهه باعهث بخشهایش نهامنظم صهوت
تولیدشده از مآخذ صوتی میشود .با توجه به اهداف تحقیق همانطور کهه در پهیشتهر نیهز ذکهر گردیهد در مبحهث
مطالعات میدانی به دلیل اهمیت کار تالش بسیاری شده است تا بهترین الگوها برای اندازهگیری صوت انتخاب شوند.

شکل  :12ایستگاههای اندازهگیری  53تا  61نقطه شماره 4
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این نقطه نیز در خیابان احمدی حوالی کوچه مؤذن در محله بازار قرار دارد .دلیل انتخاب این نقطه همانطور
که باالتر نیز ذکر شد بررسی بیشتر نحوه تأثیرگذاری ارتفاع بر بخشایش صوت هست.بهگونهای که در نقطه
شماره سه کارگاه صنعتی و مآخذ صوت در طبقه زیرین همکف قرار داشت اما در این نقطه کارگاه صنعتی که
ی ،کارگاه پارچهبافی هست در طبقهی باالی همکف قرارگرفته است که این مورد نیز میتواند الگوی مناسبی
جهت بررسی مآخذ صوت در ارتفاع باشد.به نظر میرسد در این الگوی قرار گرفتن مآخذ صوت،فشار صوت باالتر
بوده و درنتیجه میزان صدای دریافتی در نقطه گیرنده نسبت به سایر الگوهای موردبررسی بیشتر هست.

شکل  :13ایستگاههای اندازهگیری شماره  62تا  70نقطه شماره پنج

 -2-4تولید نقشه وضعیت صوت ناحیه با سیتی انجین و تحلیل آن

برای به دست آوردن نقشه صوتی کل ناحیه عالوه بر ایستگاههایی که مشخصشده است برای اندازهگیری،نقاط
دیگری نیز در ناحیه برای به دست آوردن میانگین صوت ناحیه در همهی نقاط آن در نظر گرفته شد و پس از
به دست آوردن دادهها به محیط جیآیاس وارد شد و نقشه ای با اطالعات موردنیاز را آماده کرده و پسازآن
نقشه آمادهشده را به محیط نرمافزار سیتی انجین وارد کرده و نقشهی سهبعدی صوت با تحلیل صوت ناحیه
تولید شد.در این نقشه همان طور که در ادامه در تصویر آن مشخص خواهد بود برخی از نقاط دارای درجه
شدیدی از آلودگی صوتی هست و البته نقاط امن صوتی نیز در ناحیه وجود دارد که در نقشه مشخصشده است.
با بررسیهای دقیقی که با استفاده از دادههای بهدستآمده از ناحیه صورت گرفت مشخصشده است که در
خیابانهای اصلی به هیچ عنوان وجود کارگاههای صنعتی پیشنهاد نمیگردد به دلیل اینکه صوت ترافی ،با
صوت کارگاهها ادغام میشود و صدای غیرقابلتحملی را ایجاد مینماید .همچنین در بخشهایی از ناحیه که
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کارگاه ها در زیرزمین قرار دارند آلودگی صوتی کمتری نسبت به جاههایی که کارگاهها در همکف و طبقهی
باالی همکف قرارگرفتهاند تولید میشود.

شکل  :14نقشه سهبعدی تحلیل صوت محدوده مورد مطالعه

 -5جمعبندی و نتیجهگیری

تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش بعد سوم در توزیع صوت تولیدشده از کارگاه های صنعتی در ناحیه  3منطقهه 12
بود .البته با توجه به ماهیت تحقیق به نظر می رسد چنین شرایطی در بسیاری از شهرها وجود داشته باشهد بنهابراین
نتایج تحقیق می تواند برای سایر نواحی نیز مفید باشد .درهرصورت عالوه بر بررسی توزیع سه بعدی صوت کارگاه های
صنعتی ،بحث مکان یابی این کاربری ها در الیه سوم و نحوه بخشایش در بلوک های ناحیه نیز مدنظر بوده است.عهالوه
بر این دو مورد که بخش های اصلی و مهم پژوهش بوده اند ،مباحث خردتهری در همهین راسهتا دررونهد تحقیهق نیهز
بررسیشدهاند .بنابراین ابتدا مهمترین قدم دقت در انتخاب ایستگاههای اندازهگیری در محدوده موردبررسی و سهپس
دقت در نحوه برداشت داده ها بوده است .در همین راستا پنج نقطه در سطح ناحیه انتخهاب و دادههها از 70ایسهتگاه
اندازهگیری اصلی و  30ایستگاه اندازهگیری فرعی به دست آمد .الزم به ذکر است که نحوه برداشت دادهها بهصهورت
میزان معادل صوت) (Leqبوده است و همچنین شرایط زمانی نیز در نظر گرفتهشده است .بعد از جمعآوری دادهها،با
استفاده از نرمافزار  GISاطالعات ایستگاهها به نقشه وارد شد و سپس با استفاده از نرمافزار سیتیانجهین بهه تحلیهل
دادههای برداشتشده از ایستگاهها پرداخته شد.مهمترین نتایج بهدستآمده از تحقیق بهصورت خالصهه بهدین گونهه
بوده است که مهمتر از همه قرارگیری کارگاههای صنعتی در جداره خیابانهای اصلی بهه دلیهل اینکهه صهدای آن بها
صدای ترافی ،ادغام میشود صدای بسیار وحشتناکی را ایجاد مینماید ،بنابراین اولین اقدام باید حهذف کارگهاهههای
صنعتی از جداره خیابان های اصلی باشد.مطلب مهم دیگر اینکه مشخص شد که کارگاهههایی کهه در طبقهات زیهرین
همکف قرارگرفتهاند صدای بسیار کمتری نسبت بهه کارگهاه ههایی کهه در طبقهات همکهف و طبقهات بهاالی همکهف
قرارگرفته اند به محیط پیرامون میفرستند،بنابراین هرچقدر بتوان کارگاههای صنعتی در این ناحیه را تشویق کرد که
به طبقات زیر همکف نقلمکان کنند گام بسیار مهمی در کاهش آلودگی صوتی برداشتهشهده اسهت.نکته بعهد اینکهه
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کارگاههایی که بر سر چهارراهها و همچنین در کوچههای باری ،قرارگرفتهاند به محیط صوتی پیرامهون خهود صهدمه
زیادی وارد مینمایند و نباید در این مکانها قرار گیرند .مطلب دیگر تأثیر خط آسمان در بخشایش صدای کارگهاههها
هست بهگونه ای که در مناطقی که خط آسمان رعایت نشده است و ساختمانهای کوتاه در میان ساختمانهای بلنهد
در ی ،جداره قرارگرفته اند نباید کارگاه صنعتی در جداره روبروی آن قرار داشته باشد چراکه آسهایش صهوتی جهداره
پشت را کامالً بر هم میزند ،همچنین همانطور که قرار گرفتن کارگاه هها در طبقهه زیهر همکهف صهدای کمتهری بهه
محیط پیرامون ساطع میکند هرچقدر به ارتفاع میرویم میزان صهدای دریهافتی در نقطهه گیرنهده کمتهر مهیشهود
بنابراین به نظر می رسد در چنین شرایطی بهتر است جداره روبروی کارگاههای صنعتی ی ،راسته ساختمان تجهاری
باشد و طبقات باالتر به کاربری مسکونی اختصاص یابد .سایر نتایج خردتر در فرایند تحقیق بیانشدهاند.
پینوشتها
i

شبکه وزنی ، Aشبکهای است که بهطور تقریبی پاسخ بسامدی گوش انسان را در بسامدهای مختلف بهوسیله ی ،مدار الکتریکی در دستگاه ترازسنج
صدا تقلید کرده و بر روی صدای مورداندازهگیری اعمال میکند.
 2صدای واقعی که در محیط وجود دارد با همان میزان ارزش در دستگاه صداسنج نمایش داده میشود.
 3اشاره به اینکه دستگاه به صدا با چه سرعتی از خود واکنش نشان میدهد .اکثر دستگاهها قسمتی را برای انتخاب حالت کند یا سریع دارند .حالت
کند در بیشتر موارد برای برنامههای  OSHAو شنیدن مکالمات بهکاربرده میشود و حالت سریع برای کم کردن سروصدا بهکاربرده میشود .مثالً خیلی

سریع مأخذ سروصدای ناشی از سوختن را شناسایی میکند که کارمندان آتشنشانی قادر به استفاده از آن هستند.
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پورمحمدی ،محمدرضا ( ".)1392برنامهریزی کاربری اراضی شهری" ،انتشارات سمت 182،
قیابکلو ،زهرا (" . )1387مبانی فیزی ،ساختمان  1آکوستی ،"،جهاد دانشگاهی
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زمانیان ،زهرا ؛ پرکار ،صالح الدین ؛ پیرامی ،حمیده ؛ عبدالهی ،مصطفی و کوهنورد ،بهرام (".)1395بررسی آلودگی
صوتی ناشی از ترافی ،و اثر آن بر اختالالت خواب و کیفیت زندگی شهروندان شهر شیراز" ،فصلنامه علمی تخصصی
طب کار ،دوره  ،8شماره  66، 4صص58-
حسنی ،فاطمه ؛ رحمتی زاده،شیما ؛ نصیری،پروین و منظم،محمدرضا (" .)1396بررسی وضعیت آلودگی صوتی
کارگاهها و مشاغل صداساز مستقر در ناحیه  3منطقه  12شهرداری تهران (بازار بزرگ) با استفاده از  ،"GISفصلنامه
علم و فنّاوری محیطزیست ،دوره  ،19بهار  ،1396صص .11-1
لیاقتی ،غالمعلی (" .)1369آکوستی ،در معماری" ،تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،چاپ سوم.
مددی ،حسین؛ مرادی ،حسین؛ فاخران ،سیما ؛ جوکار ،مجتبی و مکی ،تکتم (" .)1393مدلسازی انتشار آلودگی
صوتی ناشی از کنارگذر غرب اصفهان در پناهگاه حیاتوحش قمیشلو با استفاده از مدل ،"SPreAD-GIS
بومشناسی کاربردی ،سال سوم  ،شماره نهم .

 -8محمدی ده چشمه ،مصطفی و شنبه پور،فرشته( ".)1395سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در کالنشهر اهواز"،
مجله محیطشناسی،شماره دوم ،صص .364-349
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