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چكیده

آور  از شدهروندان، عداملي زیدان    2هاي شهري است که با سلب آسایش صوتي بوم یكي از معضال  رو به افزایش زیست1آلودگي صوتي
به عنوان کانون شهري استراتژیكي غرب ایران و شهري چندنقشي در  ،اهواز براي سالمتي روحي، رواني و جسمي شناخته شده است 

آهدن سراسدري از درون بافدت     ها، عبور خدط راه  مقياس ملي، با توجه به روند گسترش فضایي، الگوي استقرار صنایع سنگين و کارگاه
شدود  نارضدایتي    سایش صوتي محسدوب مدي  هاي صوتي و ميزان پایين آ شهر و دالیل متعدد دیگر، از شهرهاي با تعداد باالي آالینده

تدرین پيامددهاي    هاي با تراز باالي صوتي از مهدم  گریزي و کاهش قيمت زمين شهري در بخش شهروندان از آلودگي صوتي، جمعيت
شهر اهواز است  بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، سنجش ضریب مكاني آسایش صدوتي در ندواحي    هاي صوتي در کالن آالینده
است و رویكرد حاکم بر آن، تحليل مكاني است  در آناليز مكاني پس از  تحليلي -توصيفي نو  از حاضر پژوهش شهر اهواز است  کالن

شهر اهدواز بدا اسدتفاده از برنامدة جدانبي تحليدل        بندي آلودگي صوتي در سطح نواحي کالن هاي صداساز، پهنه شناخت تمامي کاربري
هداي     در نهایت، نقشة آسدایش صدوتي تهيده شدد  یافتده     گرفتو در سه مرحله انجام  Fuzzy Overlayو  Krigingو ابزار  ،3فضایي
( با ضریب 6در منطقة  1 ناحية  6-1و ناحية  879/0( با ضریب مكاني 2در منطقة  4 ناحية  2-4آن است که ناحية  از حاکي پژوهش

( بداالترین  4در منطقدة   5 ناحيدة   4-5( و 5در منطقدة   1 ناحيدة   5-1از کمترین آسایش صوتي برخوردارند  همچنين، نواحي  807/0
 ضریب آسایش صوتي را دارند  

 

 واژهکلید

 شهر اهواز  آسایش صوتي، آلودگي صوتي، ضریب مكاني، کالن
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 هع رون  محتطری  شریاعط  ساب  فضا از سافنان رضاعو

 سونمان صورت امتعاعی به شیاعط ت اقلتعی آساعش صوسی،

 صوسی های آمعنده (. فاهش1393اسو  فتضی ت هعكاران، 

 باشرد،  فراربیان  مطلروب غالرب   فه صورسی به باز فضای در

براز   فضای در آن اسو ت متزان صوسی آساعش فنندذ سییعف

شرهیی اسرو    فتتتو فضرای  فنندذ سییعف عوامل زا شهیی

 Oral and Yener, 2002 .)نشران  ایتری  های سال مطالیات 

 مینای الزاماً به شهیی های در محتط صوت فاهش فه دهد می

 ااصل نارااتی موارد افلی در نتسو ت صوسی آساعش افزاعش

 صروت  سیاز میادل مقدار با عا فیفانا محتوای با فقط صدا از

 بی نتز فاربی ادراك ت صدا نو  بلكه فتتتو شود، نعی مشخص

  .(Yang and Kang, 2005اسو   مؤثی آن

 براز  فضرای  در صروسی  آساعش مؤثی در سنجش عوامل

 های منبه فاربیان، های ادرافی منبه شهیی عبارت اسو از

فتزعكری   هرای  منبره  هع نتن ارزعرابی  فیهنگی، ت امتعاعی

 بری  سر ثتیات صروت   ارزعابی (.Kang et al., 2004صوت  

 از عتنی شرخص  درعافو بی متكی فعتی ت اهنی غالباً انسان

 افیاد میناعی درك مطالیة شهیی، های محتط در محتط اسو.

 ت بد، مطلروب  ت یوب نارااتی، ت آساعش شامل صوت، از

 اصرلی  میتارهرای  ت یشن نی  مصنوعی، ت ت طبتیی منتور،

 .(Yang and Kang, 2005پتیامونی اسو   صداهای ارزعابی

 شرهیی  رعزی بینامه در مبااث مهم معله از اراضی فاربیی

سقسرتم   علرم  فه اراضی آعد. در متهو  فاربیی می اساب به

 مختلرف زنردگی   مصرارف  ت فاربیدهرا  بیای مكان ت زمتن

 در ت مناسرب  اسرتتادذ  اصلی عبارت اسرو از  اسو، هدف

شرهیی   مختلرف  مصارف در مهو سازی زمتن آماده نهاعو

 (. 1389 پورموسوی ت امتنی، 

در دت دهة گذشته رتند رت به سزاعد شهینشتنی در اعیان 

ت عد  سومه فافی به اصول استقیار فراربیی سربب طریح    

میضل آلودگی صوسی در افلی شهیهای بزرگ اعریان شرده   

غریب فشرور    سیعن شهی منوب ت منوب بزرگ اهوازاسو. 

ازگار اسرتقیار  اسو. رتند گسرتیش فضراعی، الگروی ناسر    

هررا، تسرریو شررهیی، سرریافم بررامی معیتترری ت    فرراربیی

فارگاهی ت دمعرل متیردد   -سایتعانی، ععلكیدهای صنیتی

دعگی سبب شده اسو سا هعرواره عكری از علرل نارضراعتی     

شهیتندان از زندگی در شهی اهواز، نداشتن آساعش صوسی 

هرای صروسی در اعرن شرهی باشرد. از       عا سیداد زعاد آمعنرده 

های زعری   دنبال پاسخگوعی به سؤال رت، سحقتق ااضی به اعن

 اسو: 

 نررواایدر  یصرروس شعآسرراسوزعرر  مكررانی ضرریعب  -

 مختلف شهی اهواز چگونه اسو؟

بتشتیعن ت فعتیعن ضیعب آلودگی صوسی میبوط بره   -

 فدا  نواای ت مناطق شهیی اسو؟

 

 پيشينه  . 2

شررده از  در ر  باسررتان قرروانتنی در مررورد صرردای سرراط   

های ماده  هاعی تمود داشو فه سنگ های آهنی تاگن چی 

مرید     فوبتدند ت باعث ایتالل در یواب ت نرارااتی  را می

 آلرودگی  بیرسری  (.1392شدند  افبیپرور ت هعكراران،    می

 دارد. طرومنی  نسربتاً  سابقة دنتا در زعسو، محتط صوسی در

 متزان بیرسی به میبوط موضو  دربارذ اعن ها گزارش اتلتن

سرا   1924های  سال بتن نتوعورك در شنواعی سنجش صدا ت

 بیرسری،  اعرن  نتاعج انتشار از بید .اسو بوده متالدی 1928

اسرو.   فیال امیتز به سا شد ت سشكتل صدا فاهش فعتستون

 داده سهیان نشان ت اعیان در صوسی آلودگی بیرسی هع نتن،

 چنردانی در زمتنرة   مطالیرات  1356 سال از سا قبل فه اسو

 شده انجا  سحقتقات ت نگیفته انجا  اعیان در صوسی آلودگی

 از آن ناشی سو  فار، آثار محتط در آلودگی صوسی زمتنة در

های  پهتهش افلی بوده اسو. آن فنتیل ت فاهش های رتش ت

صرناع    در شراغالن  بری  صدا ارزشتابی آثار زمتنة در مومود

آن  بره  فعتی طبتیی های محتط در ت اسو شده مختلف انجا 

 ت یضر تف .(1387پرور،   نهاد ت صرتیی   محی  شود می سومه

 شعآسرا ی ابعر ارز»عنروان   برا  یا مقاله در( 1393  هعكاران

در  یصروس  شعآسرا  «یشهی یها بوستان در فاربیان یصوس

 فره  ت درعافتنرد  فیدنرد  یبیرس را سهیان یشهی یها بوستان

 63 از برامسی  هرا  بوسرتان  نقراط  سعرامی  در صردا  میادل سیاز
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 یانعر ا سوعز طتمح استاندارد اد از بامسی فه اسو بل یدس

 ااسراس  با شده گتیی اندازه صوت متزان های ستاتت. اسو

 میرادل  سریاز  فره  اسرو  اعرن  بتانگی فاربیان صوسی آساعش

 فرامالً  صروسی  آسراعش  ااسراس  با شده گتیی اندازه صدای

 صرداهای  ادراك ت صروت  فتتترو  از مت ثی ت تسون هعسو

  .اسو مستقل

 متزان بیرسی به یا مقاله( در 1390  هعكاران ت یبتطب

 راهكارهرای  ةارائر  تاهرواز   شرهی  6 ةمنطقر  صوسی آلودگی

در اعن مقالره،   .پیدایتند آن فاهش ت فنتیل مهو یتعیعمد

 سرتگاه عا 37 از آمرده  دسرو  بره  صروت  میادل سیاز نتانگتم

 یصردا  اسرتاندارد  یعمقراد  با اهواز 6 ةمنطق در ییتگ اندازه

 اد از شتب یعمقاد ها ستگاهعا یسعام در فه شد سهعمقا یانعا

 یابع( به ارزYogesh  2012ت  Ragiv .بود فشور استاندارد

 داد نشان جعنتا. ندپیدایت هند Kolhapurدر  یصوس یآلودگ

 در برل  یدسر  25/72 صروت  فشرار  میادل سیاز نعبامسی فه

 ةمنطقرر در بررل دسرری 47/64 ،یمسرركون -یصررنیت ةمنطقرر

 ،یآموزشر  ةمنطقر  در برل  دسری  71/63 ،یمسركون  -یسجار

 در بررل دسرری 84/42 ت یحررعستی ةمنطقرر در دسررتبل 26/53

 زانتر م یابعر ارز ةمطالیر  ةجر تنت .اسرو  بروده  سكوت ةمنطق

 در یصرروس یآلررودگ از یا فننررده نگرریان وتتضرری ،صرروت

Kolhapur داد نشرران را هنررد .Jin
 در(، 2013  هعكرراران ت 

 جره تنت نعا به ت پیدایتند یصوس شعآسا یابعارز به یا مقاله

 هروا،  یدما هع ون یطتمح عوامل یابعارز نتب فه دندترس

 یهعبسرتگ  یاهنر  یصردا  یبلند با یدریشندگ ت رطوبو

 بره  دهنردگان  پاسرخ  نگیش ،نتهع ن. دارد تمود یمینادار

 یاهن یصدا یبلند از را یود یابعارز سوعز طتمح یصدا

 .داد قیار یتس ث سحو یصوس شعآسا ت

 

 . محدودة مورد مطالعه3

قلعیت پهتهش ااضی شهی اهواز  میفز اسرتان یوزسرتان(   

اسو فه طبق آییعن آمار سیشرعاری رسرعی میفرز آمرار     

نتری معیتررو دارد ت امریتزه، هتتعررتن    826/081/1اعریان،  

 220آعد. اعن شهی با نزدع  بره   شعار می شهی فشور به فالن

از شهیهای  4فتلومتیمیب  مسااو ت هتو منطقة شهیداری

 در مغیافتراعی  نظی از شهی اعن تست  فشور اسو. موقیتو

 40 ت درمرره 48 ت شررعالی عرریض دقتقررة 20 ت درمرره 31

 ارسترا   ای با ملگه در ت اسو گیفته قیار شیقی طول دقتقة

 منراطق (. 1390 موفرار،   قریاردارد  درعرا  سرطح  از متی 18

 فرل  درصرد از  24 ،1390 سیشعاری شهیی اهواز بیاساس

 را استان شهیی از معیتو درصد 83/33 استان ت معیتو

 مسركن،  ت نتوس ععومی سیشعاری نتاعج  دهد می سشكتل

 منراطق  ستكت  به اهواز شهی معیتو 1 مدتل در(. 1390

 مغیافتراعی  موقیترو  نترز  1 شكل در هع نتن،. اسو آمده

 .اسو شده داده نشان مناطق
 

(1390شهری)مناطقتفکیکاهوازبهشهرجمعیت.1جدول

 جمعیت کل منطقه

1 125025 

2 96622 

3 176468 

4 196965 

5 72039 

6 172449 

7 147571 

8 132255 

 1122021 شهر اهواز

 (1391 اهواز، شهیداری:  م یذ    
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محدودةشهریاهوازبهتفکیکمناطقونواحیشهری.1شکل

 

 ها . مواد و روش4

رتش،  لحاظ هدف، فاربیدی ت از لحراظ  پهتهش ااضی به

سحلتلی اسو. رتعكید اافم بی پرهتهش سحلترل    -سوصتتی

مكانی اسو. با سومه به رتعكید اافم، سهترة بانر  داده ت   

های پهتهش، گا  نخسو اعن نوشتار اسو.  ستكت  فاربیی

بی اعن اساس، با بیرسری پتشرتنة پرهتهش ت برا اسرتناد بره       

شرده در سرازمان اتاظرو     استانداردهای مومود ت مطریح 

هرای مومرود در    عسو ت مطالیات مریسبط، فراربیی  ز محتط

هرا   شهی اهواز ستكت ، ت بان  داده میسبط برا فراربیی   فالن

سهترره شررد. در آنررالتز مكررانی پررا از شررنایو سعررامی     

بندی آلرودگی صروسی در سرطح     های صداساز، پهنه فاربیی

با استتاده از  ARC/GISافزار  شهی اهواز در نی  نواای فالن

ت در سره   Kriging لترل فضراعی، ت ابرزار   بینامة مرانبی سح 

صداساز  میالة نخسو( ت شبكة  های یفاربی یمیاله بیا

میابی شهیی شامل محلری، شریعانی درمرة اتل ت شریعانی     

درمة دت   میالة دت ( انجرا  گیفرو. در نهاعرو، نقشرة     

های مرذفور ت   آساعش صوسی  میالة سو ( از سیفتب نقشه

، بیای SUMت ععلگی  Fuzzy Overlayبا استتاده از سحلتل 

دسرو آمرد. مبنرای سحلترل در اعرن       نواای شهیی اهواز به

بتنی در هی فراربیی   پتش بل( قابل بخش متزان صوت  دسی

ت بی اساس استانداردهای مومرود بروده اسرو. در میالرة     

در هری   یصروس  آسراعش  مكانی ضیعب سیتتن چهار ، بیای

اسرتتاده از   باARC/GIS  تطمحدر  اهواز شهی از فالن تهناا

 مترانگتن  نااتره،  هی سطح در فضاعی سحلتلگی مانبی بینامة

دسو آمد ت به عنوان مقردار   بهدر هی نااته  یصوس آساعش

 .شد گیفته نظی در نااته هی صوسی آساعش عبضی

 

 GIS افزار نر  محيط در Kriging روش .4.1

 هرای  سكنتر   از عكری  ت آمرار  زمرتن  های رتش از رتش اعن

 ای منطقره  سوزع  ت فضاعی سحلتل در پتشیفته ت مناسب بستار

 استتاده متغتیهای اسو. بهتنه بیآترد رتش ت مكانی های داده

 هندسری  سراب   از ت اسرو  سصرادفی  اردتدی  سرا  آن در شده

 (.1393 هعكراران،  ت مهرا    فنرد  نعری  سبیترو  نتز مشخصی

         رتش به شیح زعی اسو. اعن در استتاده مورد فیمول
 Z(so) = Σλi × Z(Si) 

Z(so) مجهررول،  نقرراط موقیترروλi ت  فاصررله 

 Z(si)ا  ت iنقطرة   در شده گتیی اندازه مقدار یودهعبستگی(

 ا  اسو. iنقطة در شده گتیی اندازه مقادعی
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 هایداده و پایه هاینقشه آوریجمع .1

 هاکاربری مکانی

 

 ARC/GISها به محیط انتقال داده .2

 

ثر در ایجاد ؤهای منتخب متعیین کاربری .3

 آلودگی صوتی

 

 گیری از توابع تحلیل فضاییبهره .4
Spatial Analyst Tools 

 

• 

Overlay 

Fuzzy overlay 

Interpolation 

Kriging 

پراکنش آلودگی صوتی و  ةنقش ةتهی .5

 آسایش صوتی ةنقش

 

 تعیین ضریب آسایش صوتی در نواحی .6

 

 GIS محيط در فازي مدل با همپوشانی .4.2

 هرررا برررا اسرررتتاده از مررردل داده یسررراز یپرررا از فررراز

Fuzzy/Overlay  های داده رتی رعاضی ععلتات اسو مز 

 ععلگیهرای  تسرتلة  بره  ععلتات اعن. پذعید انجا  شده فازی

 FUZZYشود. در اعرن پرهتهش ععلگری     می امیا متیددی

ALGEBRAIC SUM عرن در افرار گیفتره شرده اسرو.      به 

 هعرتن  بره . شرود  می محاسبه ها اپیاسور متعيم ضیب مجعوعه

 فازی، یمب ضیب ععلگی بییالف ییتمی، نقشة در دلتل،

 سیرداد  نتتجره،  در. فنرد  مری  مترل  1 سعو به پتكسل ارزش

 فی  ت گتید  قیارمی یوب یتلی فالس در بتشتیی پتكسل

 .(1392 اصل، نهاد عیقوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.فرایندخطیپژوهش2شکل
 

هایصداسازمنتخبوحدآلودگیآن.کاربری3جدول

 dB شبكه میابی dB شایص dB شایص

 75 محلی 95 سیعتیگاه 100 صناع  سنگتن

 105 1شیعانی درمة  75 آموزشی 65 سجاری

 120 2شیعانی درمة  60 مذهبی -فیهنگی 75 اداری -سجاری

 60 اداری 100 انتظامی -نظامی

 80 انبار 75 ها پاعانه

 75 درمانی-بهداشتی 95 ها فارگاه

 50 مسكونی 110 شهیی سجهتزات ت س ستسات

 65 سجاری -مسكونی 65 ترزشی

 (1392زعسو،  منب :  سازمان اتاظو محتط   
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 . چارچوب نظري5

نوعی ارسیراش مكرانتكی طرولی اسرو فره سربب        5صوت

شود. اعرن ارسیراش مكرانتكی     ااساس شنواعی در انسان می

ای از امسرا    شامل ارسیاش طولی ع  مسرم عرا مجعوعره   

عابرد،   فشسان اسو، فه به صورت مو  در محتط انتشار می

شود  گذارد، سبب ارسیاش آن می بی پیدذ گوش انسان اثی می

گرذارد ت ااسراس    اعی سر ثتی مری  ت در نتتجه بی عصب شنو

دهرد. صروت هنگرامی سولترد      شنواعی به انسان دسرو مری  

شود فه مسعی مانند سار میسیش، عا ستغه عا صرتحه بره    می

طررور متنرراتب باعررث  ارسیرراش درآعررد ت اعررن ارسیرراش برره

شرود. اعرن    شدن ارات هوا مری  شدن ت از سیافم یار  متیافم

ر هروا بره شركل    سیافم ت انبساط سبب افزاعش ت فاهش فشا

(. سیتصردا  1389فیرال،   پور ت ستعوری شود  رضوی مو  می

شرود ت بره    ای سییعرف مری   فننده عا نایواسته صوت نارااو

دلتررل آنكرره مومررب آزار مررید ، سرردایل بررا مكالعررات ت    

شود، نایواسته اسو ت یطریی بریای    فیدن یواب می مختل

 (.  1380شود  اسدی ت صتارزاده،  سالمتی ععو  محسوب می

 شنتدن صوسی قابل انیيی سیتصدا را آفوستت ، علم در

 رتانری مومرودات   مسعی ت سالمو بی فنند فه می سییعف

(. Tervo et al., 2012دارد   منتری  ت میكروس  اثری  زنرده 

فره   محتطری اسرو   آلودگی نوعی عبارت دعگی، سیتصدا به

 Sjodinدهرد    قیارمی س ثتی سحو را ها زندگی انسان فتتتو

et al., 2012دهرة   دت طول در محتطی زای استیس ( ت عامل

 Shepherdاسو   فیده افزاعش پتدا شدت به گذشته بوده ت

et al., 2011عرد   آفوستتكی عا آساعش صروسی،  (. آساعش 

محرتط   در آساعش افیاد ت نابهنجار ت مزاام صداهای تمود

عرد  آسراعش    اسرو.  آفوسرتتكی  دعردگاه  زنردگی از  ت فار

یروردن   هرم  بره  ت صروسی  آزار مومب محتط در آفوستتكی

ت هعكاران،  یآباد ی علشود  می افیاد رتانی ت رتای سیادل

در تاق ، آن ه انسان ماعرل بره شرنتدن آن نتسرو،      (.1392

طور نایواسته از دستگاه شنواعی  اتی صدای موستقی فه به

شود، آلودگی صوسی عا سیتصردا نامترده    انسان درعافو می

شود. آلودگی صوسی را صردای نایواسرته ت سحعتلری ت     می

انرد. از   صداعی در مكان ت زمان نامناسب نتز سییعرف فریده  

طالح آلودگی صوسی عا سیتصدا نوعی ارزعرابی  آنجا فه اص

گذاری فرید بسرتگی دارد.    فتتی اسو، فامالً به نظا  ارزش

شود سا متهو  آلودگی صوسی محتوا  هعتن عامل مومب می

ت ماهتتی اهنی پتدا فند: صدای مطلوب بیای فیدی، معكن 

اسررو صرردای نررامطلوب برریای فررید دعگرریی باشررد       

 عوامرل  سریعن  مهرم  از صردا  ی(. آلودگ1374سلطانی،   بهیا 

 فه شود می محسوب فار زندگی ت های محتط در آزاردهنده

 سرنش افساعشری،   باعث افزاعش آثار فتزعولويعكی، بی عالته

 فراهش  در نتتجره  ت سعیفرز  گتترار،  درك قابلترو  فراهش 

صروسی در   آلرودگی  (.Le Muet, 2012 شرود   مری  ععلكید

سرالمو  رتی  ناپرذعیی  مبریان  هرای  شهیهای بزرگ آستب

از معله فاهش شنواعی، آثار بالتنی، دارد، سافنان آن نواای 

 ت ت رتانی، ایتالل در مكالعات بی یواب، آثار رتای س ثتی

 انتر در م .(Belojevic et al., 1997  فاهش قدرت شرنواعی 

 در شرهیهای امریتزی   آلرودگی صروسی   ذعوامل اعجادفننرد 

ت صردای  تسراز،   سرایو  ،صرناع  هعانند سیافت ،  یعوامل

زدن آرامش سافنان شهیهای  دلتل بیهم ااصل از سیافت  به

 El-Fadel  یود ملب فیده اسو بزرگ سومه بستاری را به

et al., 2002 ) 

دردی فره   هشناس میتقدند فه امریتز  دانشعندان صوت

تارد  انسان شهینشتنمعكن اسو بی مغز ت سلسله اعصاب 

اعی را هر  ساقتبل اسو. دانشعندان م دسی 120 ، میادلشود

بییی  .انوا  سیتصداسو ذانداز ذدهند اند فه نشان ه دادهئارا

 سیتصدای میتدل یتابران  از اسو ها عبارت از اعن مقتاس

سیتصردای تسراعل نقلتره در سراعات      برل،  دسی 70سا  60

 99ایفرو اسومبترل در سونرل     برل،  دسری  85سرا   80شلوغ 

 برل،  دسری  104صدای قطارهای زعیزمتنی عا متیت  بل، دسی

سرا   105نشانی ت پلرتا   صدای آيعی آمبومنا، ماشتن آسش

 111هررای شررهی  موسورسررتكلو در یتابرران بررل، دسرری 115

 130 نظراعی آن  هرای موشركاری ت   دستگاه صدای بل، دسی

 150صدای هواپتعرای مرو هنگرا  بییاسرتن     ت  بل، دسی

شرده، فشرار رتزافرزتن     اساس سحقتقات انجرا   بل. بی دسی
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 انرد  رتز مجبور بره سحعرل آن   شبانه افیادفه  مزبور صداهای

سرو  ت   شود فه سحیك آد  سالم میعولی سرا عر    باعث می

ت در  عابرد میده سرا نصرف سقلترل     ذمیعان آب دهان ت شتی

 فنرد  عصبی مری  ةرا دچار سو  هاضع فیدبستاری از موارد 

 . (1390 دهقان، 

امیتزه، در بید مهانی، ابیاد گونراگون اترات ماشرتنی    

زنندذ آساعش صوسی محسوب  در اشكال مختلف بیهمیود 

رتنررد شررتابان شررهیگیاعی ت سغتترری ماهتررو    شررود. مرری

ععلكیدهررای شررهیی، سرریافم معیتررو، سغتترری الگوهررای   

تنقل، افزاعش صناع  شهیی ت مزآن باعرث   سكونتی، اعل

پتررداعش چررالش عظررتم ت نسرربتاً نوظهرروری در ارسبرراط بررا 

وسی شرهیی  های صروسی شرده اسرو. آسراعش صر      آلودگی

ععوماً دت منبر  صرنیتی ت غتیصرنیتی دارد. منبر  صرنیتی      

هرای برزرگ فرار برا      شامل صدای صناع  مختلف ت ماشتن

هرا بامسرو.    سیعو بستار بامسو فه شردت صردا در آن  

نقل ت  ت منب  غتیصنیتی شامل سیتصدای اعجادشده از اعل

سیافت  اسو. آلرودگی سیافتر  ت تسراعل نقلتره ت صردای      

شرود،   از مناب  مختلف آلودگی صوسی ناشی می شدعدی فه

به دت مقولرة طبتیری ت مصرنوعی  سرایو دسرو انسران(       

(. شراهی  1390شرود  بترو سریتد ت هعكراران،      سقستم می

 اعجراد  در مرؤثی  عوامرل  سریعن  ( میتقد اسو فه مهم1389 

شرهیی   درتن هرای  بزرگریاه  ت هرا  یتابران  آساعش صوسی در

 سریعو  سیافتر ،  سیفترب  سیافتر ،  عبارت اسو از اجم

 مهرو براد،   شردت ت  یتابران،  شتب ت سازی فف ایفو،

 ت مزآن.   یتابان از ها فاصلة سایتعان

 ( میتقرد اسرو فره آلرودگی    1376سیتدی رضروانی   

 هرای  سراعی یتابران   از برتش  میاسرب  به ها بزرگیاه در صوسی

 های شبكه ااداث فه گتو سوان می در مجعو  اسو. شهیی

 سا گیفته ها(  محله فیعی های یتابان از رت( ارسباطی  اسومبتل

 صروسی  فراهش آسراعش   به منجی شهیی، های درتن بزرگیاه

 اعن به بتشتی زمتن چه هی ایتصاص تاق  در عینی، شود؛  می

شرود.   مری  آلودگی صروسی  بتشتی افزاعش باعث فاربیی نو 

اعررن در اررالی اسررو فرره در مقترراس مهررانی، افلرری منرراب  

شرهیی شرامل مرواردی اسرو چرون      بیمستة سیتصردای  

تسراز، صرنیو ت    آهن، سرایو  ای، یطوط راه سیافت  ماده

 & Singhهرای سرایتعانی     سیتصدای ااصل از فیالترو 

Singh Kohli, 2012.) 

رعزی شهیی، الزامات  با تمود اعن از دعدگاه علم بینامه

هرای شرهیی از    ت مالاظات مكانی ت نو  استقیار فراربیی 

ثی بی آساعش صوسی عا آلرودگی صروسی   سیعن عوامل مؤ مهم

 انروا   از ای مجعوعره  از متشركل  اسرو. در تاقر ، شرهی   

مقرد ،   هاسرو  رضراعی   آن برتن  رتابط ت زمتن های فاربیی

های شهیی رابطة  (. آساعش صوسی در شهی با فاربیی1393

ها  ملل  مستقتم دارد؛ به اعن سیستب فه تمود بییی فاربیی

دلترل اعجراد    محدتدذ شهی بره  فیتدگاه ت صناع  سنگتن( در

آلودگی صوسی بتش از اد معنو  اسو  عبردی ت بهراری،   

ها فه منشر  سولترد    فاربیی از دعگی ( ت استقیار بییی1393

آلررودگی صرروسی دارد بررا درنظیگرریفتن مالاظررات مكررانی 

 میافرز  مسرافی،  ت برار  های مشیتط اسو  مانند صناع ، پاعانه

 هرای  فارگراه  هرا،  صافكاری ها، میافز نظامی، سیعتیگاه سجع ،

هرا ت مرزآن(    ترزشگاه ها، سولتدی، یدماسی، فیتدگاه صنیتی،

(. بری اعرن اسراس، الگروی اسرتقیار ت      1393مقرد ،    رضاعی

منظور دستتابی به آساعش صروسی در   ها به مواری فاربیی هم

فضرراهای شررهیی از اصررول مغتررول تلرری مهررم شهیسررازی 

ا به متزان اساسرتو  ه شود. نو  استقیار فاربیی محسوب می

ها از اعرن نظری    ها به آلودگی صوسی بستگی دارد ت فاربیی آن

 (.1374سلطانی،  شود  بهیا  به سه دستة مهم سقستم می

 شرامل  هاي حساس باه آلاودگي صاوتي.    کاربري -

مسكونی یالص، مسكونی مختلط؛ بتعارسرتان، آساعشرگاه،   

ا پهتهشری، آموزشری  ابترداعی سر     -یانة سالعندان؛ علعری 

 -هرای منگلری   های شهیی، پارك ها؛ پارك عالی(، فتابخانه

ستیعحی، فضاهای گذران اتقات فیاغو در طبتیو؛ منراطق  

 استیااتگاهی ت عتالقی ععومی.

 حسااس باه آلاودگي صاوتي.     هااي نیماه   کاربري -

اسراس نسربو بره آلرودگی      سوان نتعره  هاعی را می فاربیی

صوسی سلقی فید فه در اصل، در فضراهای سیبسرته انجرا     
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ها نتازمند آساعش صروسی   دلتل بییی اساستو گتید، تلی به

هرای سجراری،    مناسب نتز باشد. ادارات دتلتی، دفاسی شریفو 

هررای فیهنگرری  سررتنعا، سئرراسی، مرروزه،    هررا، فیالتررو بانرر 

 آعد. شعار می های هنیی ت مانند آن( از اعن معله به هنعاعشگا

بره   هاي غیرحساس باه آلاودگي صاوتي.    کاربري -

شود فه عا یود مولد آلرودگی   هاعی اطال  می سعامی فیالتو

دلتل محتروا ت نرو  فیالترو، برار صروسی       صوسی اسو عا به

هررا چنرردان محسرروس نتسررو، از معلرره     محررتط در آن

هرای سوزعر  بنرزعن، انبارهرا،      ماعگاه ها، ها، سیمتنال فیتدگاه

 ها. بییی تاادهای سولتدی ت صنیتی ت گورستان

 

 هاي پژوهش . يافته6

مرحلة نخست: تحليال مکاانی آلاودگی صاوتی در     

 هاي شهري کاربري

در اعررن میالرره، نخسررو ععلكیدهررای منتخررب در قالررب 

بنردی   اساس ت غتیاساس دسته های اساس، نتعه فاربیی

بل( صوت اعجادشده در  مبنای اد  دسی شود. سپا، بی می

بنردی   ، پهنره  Krigingهی فراربیی ت برا اسرتتاده از سحلترل    

شرهی اهرواز بره     های مومرود در فرالن   صوسی بیای فاربیی

ستكت  هی نااته انجا  شده اسرو. مبنرای سحلترل در اعرن     

بتنی در هی فراربیی   پتش بل( قابل بخش متزان صوت  دسی

مومود بوده اسو فه پا از سهتة ت بی اساس استانداردهای 

هررا، بررا اسررتتاده از سحلتررل  بانرر  داده ت ستكترر  فرراربیی

Kriging  در محررتطARC/GIS   سحلتررل مكررانی آلررودگی

های شهیی انجا  شده اسو ت نتراعج بره    صوسی در فاربیی

هرای پرنج طتتری لتكریت از مترزان آلرودگی        صورت گوعه

 سو.صوسی یتلی فم سا یتلی زعاد نشان داده شده ا

های سحلتل نقشة آلودگی صروسی برا درنظیگریفتن     عافته

( را 3های صداساز شرهیی  مردتل    عامل فاصله با فاربیی

 سوان به صورت زعی بتان فید: می

های سجاری برا سریاز صروسی     سعیفز ت سیافم فیالتو .1

بل  دسی 80بل ت انبارها با سیاز صوسی بامی  دسی 75بامی 

در محدتدذ میفزی از دمعل سطح آلودگی صروسی برام در   

 اعن نواای بوده اسو.

 ها در نرواای پتیامرونی ماننرد    سوزع  متعیفز فارگاه. 2

صروسی در اعرن   باعث سیاز بامی آلرودگی   4-5، 4-6، 4-2

هرا در نرواای    نواای شده اسو. البته، بخشی از اعن فارگاه

نتز مستقی اسو فه س ثتی مشابهی در اعجاد سیاز  7-4ت  5-1

 بامی آلودگی صوسی دارد. 

هررای  انتظررامی، ترزشرری ت سیمتنررال -منرراطق نظررامی .3

ای  مالاظره  مسافیبیی مستقی در بافو شهیی نتز نقرش قابرل  

 -تعرهه در نرواای پتیامرونی    صوسی دارد، بهدر متزان آلودگی 

 منوبی شهی اهواز. -های شعالی میزی ت ترتدی ت ییتمی

 5از منطقرة   4سحلتل نقشه نشان داده اسو فه نااترة   .4

بررامسیعن سرریاز آلررودگی صرروسی مومررود در بررتن نررواای را 

 داراسو.

 

مرحلة دو : تحليل مکانی آلودگی صوتی در شابکة  

 معابر

های اطالعاسی مومود در شبكة میابی در  معهدر اعن میاله 

سبادلی( شریعانی درمرة    های دستیسی، قالب محلی  یتابان

ع  ت شیعانی درمة دت استخیا  شرد. در ادامره، محردتدذ    

ت برا درنظیگریفتن     Krigingشهیی اهواز بی اساس سحلترل 

فافتور فاصله با هی ع  از اعن سطوح شربكة میرابی آنرالتز    

آلودگی صوسی در ارسباط با شبكه میرابی   مكانی شد ت نقشة

 استخیا  شد. 

های سحلتل نقشة آلودگی صروسی برا درنظیگریفتن     عافته

دهد فره   عامل فاصله با شبكة میابی در شهی اهواز نشان می

های شیعانی  دلتل عبور راه ، به6ت  2نواای مستقی در مناطق 

درمة ع  شرهیی ععردساً آلرودگی صروسی زعراد ت یتلری       

دارد. بیای نعونه، در مناطق مذفور، اسوبران لشرگی ت   زعادی 

هرای   چهارراه امتیفبتی فه محل سلقی بلوار انقالب ت یتابان

سو ت بلوار انقالب  امتیفبتی شعالی ت امتیفبتی منوبی از ع 

راه ییمشهی با اجم بامی سریدد   های منتهی به سه سا یتابان

معرل سرطح   سریعن د  ت سیاز صوسی زعاد ت یتلی زعاد از مهم

بامی آلودگی صوسی در اعن نواای اسو. از طیفی، نواای 

دلتل استقیار در پتیامون فیعدترهای ارسباطی  به 6-4ت  4-3

 بتن شهیی اهواز، سیاز بامی آلودگی صوسی دارد.
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نواحیشهریاهوازبهتفکیکهایصداسازکاربریدرصوتیآلودگیبندیپهنه.3شکل


بهتفکیکنواحیشهریاهوازشبکةمعابردرصوتیآلودگیبندی.پهنه4شکل
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هاا و اساتخرا     اليه Fuzzy Overlayمرحلة سو : 

 نقشة آسايش صوتی 

هرای منتخرب ت    بندی ااصل از شرایص  در اعن میاله، پهنه

هرای    شربكة میرابی، فراربیی   مؤثی در اعجاد آلودگی صروسی  

 ت Fuzzy Overlay عرق طی از GISافزار  نی  محتط در (شهیی

در نهاعرو،   شده اسو. پوشانی هم SUM ععلگیبا استتاده از 

نقشة نهاعی از ادغا  ییتمی ااصل از نقشة آساعش صروسی  

در شبكة میابی ت فاربیی اراضی شهیی ااصل شرده اسرو.   

آسراعش ت آلرودگی   ییتمری نهراعی از ضریعب     5در شكل 

 صوسی به ستكت  نواای شهیی ااصل شده اسو.

شرهی   ، تضیتو آساعش صوسی در مناطق فرالن 5شكل 

سروان گترو    دهرد. مری   اهواز به ستكت  نواای را نشان مری 

شرهی   فرالن  6ت منطقرة   2آساعش صوسی در نواای منطقرة  

 اهواز نسبو به دعگی مناطق فعتی اسو. 

گار صوسی ت آمعندذ مؤثی های ناساز ، فاربیی2در منطقة  .1

 انتظرامی،   -در اعجاد آلودگی صوسی نظتی فاربیی نظامی

 

ها ت شربكة   ها ت سیعتیگاه پاعانة مسافیبیی، تمود فارگاه

 میابی باعث سلب آساعش صوسی سافنان شده اسو. 

، سیمتنال قدععی شروش، فاریانرة آرد اهرواز،    6در منطقة  .2

راه  نررة سررهگرریی ت پاعا تاارردهای سیاشرركاری ت رعخترره 

 اعجراد  اصلی عوامل از متیدد ییمشهی ت رفو ت آمدهای

 .شود می محسوب صوسی آلودگی

های آلودگی صروسی ت ادغرا  آن در قالرب     سحلتل نقشه .3

دهرد فره سریاز آسراعش      نقشة آساعش صوسی نشران مری  

شردن بره    گیفتن از میفز شهی ت نزدعر   صوسی با فاصله

عاعو اصول پتیامون به اداقل یود رستده اسو. عد  ر

های صداسراز در محردتدذ    مجاترت در استقیار فاربیی

 سیعن دلتل بیای اعن مهم اسو. شهیی مهم

تمود فضاهای باز، فضاهای سبز، نبود فراربیی ناسرازگار    .4

ها سبب شده اسو سرا در   صوسی ت ستكت  منطقی فاربیی

سومهی از نواای نتعرة شریقی اهرواز ضریعب      بخش قابل

 آساعش صوسی بام باشد.


شهراهوازبهتفکیکنواحی.آسایشصوتیمناطقکالن5شکل
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شاهر   آساايش صاوتی در کاالن    6ضريب مکانی .6.1

 اهواز 

پا از سحلتل نقشه، ضریعب عرا سریاز آسراعش صروسی در      

با ساعی نواای  منظور بیرسی سطبتقی نواای شهیی اهواز به

استخیا  شد. نتاعج سحلتل مكرانی آسراعش صروسی نشران     

ت پرا از   878/0با سیاز صوسی  2از منطقة  4دهد نااتة  می

سریعن   آلروده  806/0با سریاز صروسی    6از منطقة  1آن نااتة 

نواای اسو ت از فعتیعن آساعش صوسی بییروردار اسرو.   

تن مشخص اسو. هع ن 6ت شكل  4ساعی موارد در مدتل 

دهد فه فاربیی صنیتی برا  نشان می 4عالمو * در مدتل 

فراربیی نظرامی برا عالمرو      عالمو  *( در منطقه هشو،

برا   (تسرات ت س س ی نظام **( در منطقه دت ت فاربیی باعی 

  باشد.عالمو  ***( در منطقه هتو می

 

 گيري . بحث و نتيجه7

مردرن   شربه  ت مردرن  زندگی مز  معنت  سیتصدا ت هتاهو

سریی زنردگی    آرا  های محتط در ما اسو. گذشتگان یتزیام

قریار داشرتند.    سریی  صداهای مالعرم  مییض در ت فیدند می

 گستیش معیتو ت افزاعش ت شهیی فضاهای سیشدن فشیده

ای موامه  مسئله را با انسانی زعسو محتط صنیو، فزتن رتز

 زندگی شدن مختل ت بیضاً آرامش رفتن ازبتن باعث فه فیده

 صروسی  آلرودگی  برا عنروان   مشكل شده اسو. اعن رتزمیه

های مسركونی   ادتاصی سایتعان اسو. افزاعش بی مطیح

تسرازهای   هرا ت تمرود سرایو    ها ت یتابان ت اداری، ماده

بهیه از استاندارد رتز مومب آلودگی صوسی شدعد  سنتی بی

مینرای ااسراس نتراز بره راه،      شود. معیترو بتشرتی بره    می

ه، فارگراه ت مروارد بتشرتی اسرو فره      آهن، یانه، فاریان راه

آترد اعن نتازها فقط آلودگی صوسی بتشرتی یواهرد برود.     ره

رتعة معیتو طی دت دهة ایتی ت تمود صرناع    افزاعش بی

شهی اهواز نظتی فومدسرازی، نترو،    مهم ت مختلتی در فالن

هعریاه   های صنیتی بره  ها ت شهیك سازی، تمود فارگاه لوله

تسراز(، یطروط    ی  نظتری سرایو  های سوسیة شهی فیالتو

های مسافیبیی، هع نرتن   العللی، پاعانه آهن، فیتدگاه بتن راه

تنقل ت میضل سیافتر  شرهیی در سرطح     افزاعش بار اعل

شرهیی در میریض انتشرار انروا       شهی، اهرواز را بره فرالن   

زعستی از معله آلودگی صوسی قیار داده  های محتط آلودگی

نرواای ت منراطق    اسو ت مومب سلب آساعش صروسی در 

 مختلف شهی شده اسو.

 

مناطقونواحیتفکیکبهاهوازشهرکالندرصوتیآسایشضریب.4جدول

 مناطق                 

 نواای    
 8منطقة  7منطقة  6منطقة  5منطقة  4منطقة  3منطقة  2منطقة  1منطقة 

1 7127/0 7033/0 7487/0 7586/0 6450/0 8066/0 7188/0 7242/0 

2 7612/0 7644/0 6750/0 6871/0 6997/0 7143/0 7077/0 6650/0 

3 6661/0 7383/0 7409/0 7070/0 6863/0 7704/0 6777/0 6846/0 

4 7053/0 8781/0 7462/0 6650/0 7814/0 7779/0 7559/0 7091/0 

5 7806/0 - - 6574/0 - - - - 

 **نظامی *صنیتی

 ***باعی نظامی ت س ستسات(
- 8276/0 ** - - - - 6777/0*** 7201/0* 

 7006/0 70756/0 7673/0 7031/0 69502/0 7277/0 78234/0 72518/0 متوسط ضیعب نواای

 (1395 منب : نگارندگان،  
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شهراهوازبهتفکیکمناطقونواحی.نمودارضریبآسایشصوتیدرمناطقکالن6شکل

(1395)منبع:نگارندگان،

 

در پهتهش ااضی برا هردف سرنجش ضریعب مكرانی      

سریعن   شرهی اهرواز، مهرم    آساعش صروسی در نرواای فرالن   

بكة میرابی ت  های مؤثی در اعجاد آلودگی صوسی  ش شایص

شهی اهواز انتخاب شد. سرپا، برا    فاربیی اراضی( در فالن

 Fuzzy Overlay ت Krigingاسررتتاده از سحلتررل مكررانی   

تسحلتل شد. نتاعج آنالتز مكرانی در اعرن پرهتهش در     سجزعه

 بیرسی اسو. سه بید قابل

 سحلتل نتاعج در سرطح نرواای شرهیی     نخست، بعد

اسو. در اعن بید، نقشة سنجش آسراعش صروسی بره    

(. نتراعج ااصرل از   5ستكت  نواای سهته شد  شكل 
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ارافی از آن اسرو    4سحلتل مكانی، هع نتن مدتل 

، نااترة  1منطقة  5فه از بتن نواای شهیی، در نااتة 

انتظرامی در   -ت تمود نااترة نظرامی   2منطقة  4ت  2

، نااترة  3منطقة  1، نااتة 827/0طقه با ضیعب اعن من

، 6منطقرة   1، نااتة 5منطقة  4، نااتة 4منطقة  4ت  1

با  8ت نااتة صنیتی منطقة  1، نااتة 7منطقة  4نااتة 

، ضریعب آلرودگی صروسی نسربو بره      720/0ضیعب 

دعگی نواای بسرتار برام ت آسراعش صروسی در اعرن      

 نواای فم اسو.

 شرهی  فالن ای منطقه سطح رد مكانی سحلتل دوم، بعد 

 سحلترل  ت مكرانی  سوزع  از ااصل نتاعج. اسو اهواز

 منراطق  بتن از فه دهد می نشان مناطق سطح در نتاعج

منطقة  ادتدی سا ت 6منطقة  ت 2منطقة  اهواز، شهیی

 صرروسی آلررودگی از منرراطق دعگرری برره نسرربو 8 ت 5

 ت( 782/0  2منطقررة  در. اسررو بییرروردار بتشررتیی

 شرهیی،  منراطق  دعگری  بره  نسربو ( 767/0  6منطقة 

 اعرن  ت اسرو  بتشرتی  صروسی  آلودگی ضیعب متوسط

 مدتل  بییوردارند فعتیی صوسی آساعش از مناطق

 در صروسی  آلرودگی  سیاز بامبودن ععدذ دمعل از(. 5

 مشراغل  ت هرا  فراربیی  تمرود  بره  سوان می مناطق اعن

 .فید اشاره آمعنده

 















مسکونیکاربریباهمجوارةآالیندمشاغلوجود.7شکل
 

 های منتخب  سحلتل موضیی. از بتن شایص سوم، بعد

مؤثی در اعجاد آلودگی صوسی، صرناع  سرنگتن، پاعانرة    

هرای متیردد،    های مزاام، سیعتیگراه  مسافیبیی، فارگاه

انتظامی ت عبور شبكة میابی  بزرگیاه ت -فاربیی نظامی

ای اسرو فره    سیعن مشاغل آمعنرده  های اصلی( مهم راه

. از اعرن قبترل   شرود  مومب سلب آساعش سافنان مری 

، فیتدگراه  6آهن در منطقة  سوان به مواردی چون راه می

، از 6هرای متیردد در منطقرة     ، فارگاه3اهواز در منطقة 

، ت فارگرراه 6برریی در منطقررة   معلرره فارگرراه سررنگ 

 4(، ترزشگاه سختی در منطقرة  8موشكاری در منطقة 

 از  1، بازار در منطقرة  7ت ترزشگاه انقالب در منطقة 

 -ازار متوه ت بازار الكتیتنتكری(، میفرز نظرامی   معله ب

، 7، نااتة صنیتی فارتن در منطقة 2انتظامی در منطقة 

سیداد زعادی از صناع  سرنگتن از معلره فاریانرة آرد    

یوزسررتان، شرریفو گلیعررز، شرریفو متلررا  نصرری ت  

، عبور بزرگیاه از مناطق 6سازی در منطقة  فاریانة لوله

ت پاعانررة مسررافیبیی   8ت  7، هع نررتن منرراطق  6ت  6

راه ییمشرهی در   انتهای یتابران انقرالب تاقر  در سره    

 اشاره فید. 6منطقة 

در رابطه با سنجش ضیعب آساعش صروسی، سحقتقرات   

سوان اشراره   زعادی صورت نگیفته اسو ت در اعن رابطه می

ای برا عنروان    (، در مقالره 1393فید فه فتضی ت هعكراران   

« هرای شرهیی   ر بوسرتان ارزعابی آساعش صوسی فراربیان د »

هرای شرهیی سهریان را بیرسری      آساعش صوسی در بوسرتان 

 در صردا  میرادل  های سحقترق نشران داد، سریاز    فیدند. عافته

 ارد  از برامسی  بل ت دسی 63بامسی از  ها بوستان نقاط سعامی

صردر ت  فتانیزعسو اعیان اسو. هع نتن،  استاندارد محتط

ارزعرابی آلرودگی   »نروان  ای با ع (، در مقاله1388هعكاران  
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آباد به منظور ارائرة راهكارهرای امیاعری     صدا در شهی یی 

بره بیرسری آلرودگی صروسی در     « مهو فنتیل ت فاهش آن

هرا ت   گتریی  آباد پیدایتند. بی اساس نتراعج انردازه   شهی یی 

گیفته، متانگتن سیازهای صروت میرادل    های صورت بیرسی

اعسرررتگاه  38رتزانررره در دتازده اعسرررتگاه از مجعرررو    

بل بوده اسرو. مترانگتن سریاز     دسی 70گتیی بامسی از  اندازه

بریداری برا    های نعونره  آمده از اعستگاه دسو میادل صوت به

مقادعی استاندارد صدای اعیان مقاعسه شد. نتراعج نشران داد   

ها اعن مقادعی بتش از ادتد استاندارد  فه در سعامی اعستگاه

ب آسراعش صروسی بره    اعیان بود. در پهتهش ااضی، ضریع 

شهی اهواز بیرسی شد. نتاعج اافی از  ستكت  نواای در فالن

فعتیی  آساعش صوسی 6ت منطقة  2آن اسو فه نواای منطقة 

های مزاام مومود در اعن  دارد ت علو اعن مهم، تمود آمعنده

 شود. مناطق اسو فه مومب سلب آساعش صوسی می

 

 پيشنهادها. 8

 آساعش ضیعب بامبیدن ظورمن پتشنهادی به راهكارهای

 .اسو زعی شیح به اهواز شهی فالن در صوسی

 مرزاام  های فارگاه ت تاادها انتقال ت ساماندهی 

 موشرركاری،  اهررواز شررهی فررالن 6منطقررة  از

 از یرار   به( ها سیعتیگاه ت صافكاری سیاشكاری،

 شهی

 مرررزاام مشررراغل سررراماندهی طررریح امررریای 

 نرواای  از تعرهه  بره  فیتشران،  دسرو  آتری مع  

 (مناسب مكانی به انتقال ت میفزی

 6 ت 2 منراطق  در سربز  فضرای  سوسیة ت گستیش 

 گتراهی  هرای  گونره  از اسرتتاده  با اهواز شهی فالن

  مناطق محتطی شیاعط با سازگار ت مناسب

 در پیسریدد  هرای  شربكه  مهندسری  سایتار اصالح 

 ت نقلتره  تسراعل  ازداا  از ملوگتیی بیای مناطق

 نظترری سسررهتالسی اعجرراد ت فرراربیی افررزاعش

 مناطق در ععومی های پارفتنگ

 هرای  هسرته  اعجراد  ت شرهی  میفرز  از سعیفززداعی 

 .نواای در سو  ت دت  درمة یدماسی

 

 قدردانی و تشکر

ارشرد رشرتة    نامرة فارشناسری   اعن مقاله مسرتخی  از پاعران  

رعرزی شرهیی در دانشرگاه شرهتد چعریان       مغیافتا ت بینامه

مرواری در فراربیی    سحلتل مكانی هم»اهواز اسو با عنوان 

شهی  منظور استخیا  نقشة آساعش صوسی در فالن اراضی به

 تستله میاسب سپاس یود را از اساستد راهنعا ت بدعن«. اهواز

 دارد.  مشاتر اعال  می

 

 ها يادداشت
1. noise pollution 

2. acoustic comfort 
3. spatial analyst 

شرهیداری اهرواز بره شرهی      5، منطقة 1392. در سال 4

عبداهلل تاگذار شرد. در اعرن مطالیره اعرن منطقره نترز        فوت

  بخشی از قلعیت مطالیه بیرسی شده اسو.
5. sound 
6. spatial coefficient   
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