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 چكیده
 یشهر محدوده در که است ستیز طیمح یآلودگ موارد نیمهمتر از یکی یصوت یآلودگ
 ودنب رؤیت قابل ریغ لیبدل صوتی آلودگی امروزه متاسفانه. شود یم ها انسان آزار باعث

 است، تهگرف قرار ها آلودگی سایر به نسبت تریپائین اولویت در بهداشتی، اثرات و خطرات
 زیست صوتی تراز میزان باید و شود یتلق آن کم تیاهم بر یلیدل دینبا توجه عدم نیا اما

 شهری های محیط طراحی و ریزیبرنامه در مهم شاخصهای از یکی عنوان به یمحیط
 در یصوت یآلودگ کنترل هاى روش بندى اولویت پژوهش، نیا یاصل هدف. گردد منظور

 کاهش و کنترل یبرا منتخب ییاجرا یراهکارها ارائه و آستارا یشهر ستیز یها طیمح
 از یینها راهکار ارائه و یاستراتژ نییتع ،یساز ویسنار جهت قیتحق نیا در. باشد یم آن

 سازشی حل و معیاره چند سازی بهینه روش و و( ANP) یا شبکه لیتحل یها مدل
(Vikor )یها روش. است شده استفاده یقیتلف صورت به ANP و Vikor سهولت علت به 

 در یریبکارگ تیقابل گسترده طور به ادیز عمل دقت و باال عمل سرعت و اتیعمل انجام
 مدل از حاصل جینتا. باشند یم دارا را یمهندس مسائل و یطیمح ستیز یها یزیر برنامه

 یتصو یآلودگ کاهش تیریمد در یفرهنگ رشد نهیگز که داد نشان Vikor و ANP یها
 کارگروه جادیا نهیگز و تیمطلوب نیشتریب یدارا000/0 و 444/0 یازهایامت با بیترت به

. باشد یم تیمطلوب نیکمتر یدارا 100/0 و 090/0 یازهایامت با ستیز طیمح و بهداشت
 و یمهندس یراهکارها ،Vikor وANP  یها مدل از حاصل جینتا به توجه با انیپا در
 کردن کیآکوست و یبند قیعا که گردید ارائه مدت بلند و مدت انیم مدت، کوتاه یتیریمد

 ها یبرکار حیصح ییجانما و یابی مکان ،وسایط نقلیه فنی معاینه ،یشهر یها ساختمان
 .باشد یم یراهکارها نیا جمله از

 ،ANP، Vikor ،یشهر ستیز یها طیمح ،یصوت یآلودگ :هاي كلیديواژه

ستاراآ
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 مقدمه
در شهرها اشاره  یکه به منابع آلودگ یهنگام دیشا

از شهروندان و مسووالن تنها بر  یاریشود، بس یم

همچون زباله  یطیمح یها ندهیآال ایهوا  یآلودگ

. متاسفانه کنندیم دیفاضالب تاک ای یشهر یها

قابل رؤیت بودن خطرات  ریغ لیآلودگی صوتی بدل

نسبت به  یترو اثرات بهداشتی، در اولویت پائین

 یدر حال نیسایر آلودگی ها قرار گرفته است اما ا

 (WHOی )است که امروزه سازمان بهداشت جهان

 یبرا یجد یرا به عنوان خطر یصوت یآلودگ

 لیدانسته است که به دل نانیسالمت شهرنش

صنعت، محل کار و  ک،یکثرت و تنوع منابع )تراف

 یخطرات برا نیاز گسترده تر یکی( یهمجوار

. (WHO, 2011د )رو یانسان به شمار م متسال

ها  یانواع آلودگ ریمانند سا زین یصوت یآلودگ

بر سالمت انسان ها  میمستق ریو غ میاثرات مستق

 تیبر اهم یلیدل دیعدم توجه نبا نیگذارد و ا یم

شود و باید میزان تراز صوتی زیست  یکم آن تلق

محیط به عنوان یکی از شاخص های مهم در 

ریزی و طراحی محیط های شهری منظور برنامه

ها و ها، وجود فرودگاه یکاربر کیتفک عدم .گردد

فرسوده،  یهاخودرو ،یشهر طیآهن در محراه

 ،یمسکون یدر نواح نیسنگ یهاتردد خودرو

استاندارد از  یهانبود بزرگراه زیو ن یسازساختمان

 کنندهنییتع یهستند که نقش یموارد نیترمهم

از منابع  یاریدارند. بس یصوت یآلودگ جادیدر ا

 ،یدیتول یشهرها، اصناف و واحدها ینده صوتیآال

شهر و  یدر مراکز اصل ینبود نظارت کاف لیبه دل

 تیمشغول فعال تیو پرجمع یاماکن مسکون

 یمنابع نهایعالوه بر ا. (Siyahpour, 2008) هستند

 یسرگردان در کل شهر وجود دارند که آلودگ

ناموزون بوق و  ی. صدادهندیم شیرا افزا یصوت

از  یکیخودروها، امروز به  یقیموس یصدا

روزمره شهروندان  یزندگ یجدانشدن یهابخش

 دینبا ن،یب نیشده است. در ا لیتبد

 نیرا فراموش کرد. حاصل ا هاکلتیموتورس

 یشانیو پر شیناهمگون و دلخراش، تشو یصداها

است که مجبورند  یشدن افراد یذهن و عصب

خود در سطح  یو شغل یشخص یانجام کارها یبرا

 د.شهر تردد کنن

جهت کاهش پیامدهای منفی  رو بههمین  از

 ،یشهر ستیز یها طیدر مح یصوت یآلودگ

استفاده از ابزارها و فناوری های مناسب ضروری 

توانمند،  ستمیس کیمی باشد که بدون استفاده از 

نخواهد بود. براى انجام  ریمعضل امکانپذ نیحل ا

یک کار خاص، ممکن است با گزینه هاى مختلفى 

باید از بین آنها بهترین گزینه را  همواجه بود ک

یم گیری انتخاب کرد که در این میان، روش تصم

یکى از شاخه هاى اصلى ( MCDM) چند معیاره

تصمیم گیرى مى باشد و به جای استفاده از یک 

معیار سنجش بهینگی، از چند معیار سنجش 

(. 5933 ،یو جعفر یاستفاده می نماید )خدابخش

استفاده در انتخاب  دمور یهااز جمله روش

 ،یصوت یبهترین گزینه جهت کاهش آلودگ

و ...   AHP ،ANP،Vikor ،یق فازبه منط توانیم

نکته مهم در . (Wang et al, 2005) اشاره کرد

ها آن است که هر روش منابع و روش نیکاربرد ا

دارد، در  ازیمربوط به خود را ن یاطالعات یهانهیزم

 یهاطرح یابیارزش یبرا یاژهیو ییاز کارا جهینت

 یرو تمام نی. از اگرددیمشخص برخوردار م

 ایطرح  کی یابیاندازه در ارزش کیها به روش

و  یموثر نخواهد بود )رودگرم ستیز طیمح

 یریگ میتصم یهاروش راًی(. اخ5931همکاران، 

مناسب، با در  یساز میبه منظور تصم ارهیچندمع

در  یادیز کاربرد ارها،ینظر گرفتن مجموعه مع

 نیا لیداشته است. دل یمختلف علم یهانهیزم

ها در روش نیا یباال تیو قابل ییامر توانا

و قابل فهم بودن  یسادگ ،یمسائل واقع یسازمدل
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 یو باقر ی)زارع باشدیاکثر کاربران م یها براآن

 و ANP یهاروش از مطالعه نی(. در ا5931مقدم، 

Vikor اهشکنترل و ک یروش ها ییجهت شناسا 

 ت.استفاده شده اس یصوت یآلودگ

از  ریاخ انیشهر آستارا در سال نکهیتوجه به ا با

 لیتعداد وسا شیافزا ت،یجمع شیرو با افزا کی

با  گرید یو از رو یکیحمل و نقل و مشکالت تراف

به منطقه  یتیترانز یاتیح دوریقرار گرفتن در کر

به  یو خارج یهجوم مسافران داخل لیقفقاز و س

روبه  یعیمهم و مناظر بکر طب یعلت وجود بازارها

 یرو بوده است؛ در معرض انتشار انواع آلودگ

و  یدر نواح یصوت یاز جمله آلودگ یطیمح ستیز

روبه رو شده است و از  یمناطق مختلف شهر

 یدر خصوص آلودگ یکه تاکنون مطالعه ا ییآنجا

نوع از  نیکنترل و کاهش ا یو روش ها یصوت

مطالعه در  نیصورت نگرفته است بنابرا یآلودگ

برخوردار بوده که  یفراوان تیاز اهم خصوص نیا

 مهم پرداخته شده است. نیبه ا قیتحق نیدر ا

 مواد و روش ها

 ریو ز ارهای، در مرحله اول معپژوهش نیدر ا

شهر آستارا  یصوت یموثر در آلودگ ارهاییمع

 ارها،یمع ی. پس از شناخت و بررسدیانتخاب گرد

مشخص  گریکدیآن ها نسبت به  ینسب تیاهم

 نیمنظور با استفاده از نظرات متخصص نیشد. بد

 تیاهم نییپرسشنامه نسبت به تع لیو تکم

 تیاهم زیو ن گریکدینسبت به  ارهایمع

 گریکدینسبت به  ارهایهر کدام از مع ارهاییرمعیز

 از کی هر تیاهم به توجه با سپس اقدام شد.

 و کارشناسان نظر از ارهایرمعیز و ارهایمع

 از استفاده با و( یدلف پرسشنامه جینتا) متخصصان

 یینها تیاهم و وزن Super Decisions افزار نرم

 و ارهایمع یتمام بعد گام در. شد نییتع ارهایرمعیز

 ساختار کی در آنها، به معطوف ارهاییمع ریز

 یتیاهم نسبت به اریرمعیز هر وزن آن در که واحد

 قرار دارد، راهبردها دارییپا شاخص زانیم در که

 کی هر ازیامت ج،ینتا لیتحل از استفاده با و گرفته

 محاسبه ها استراتژی مورد در ارهایرمعیز از

 یکل طیمح 1 بیترت نیبد. دیگرد

 و یاجتماع ،یاقتصاد ،یکیولوژیب ،ییایمیوشیکیزیف

 و یطیمح ستیز یها یآلودگ تیوضع ،یفرهنگ

 کنترل جهت یعموم سالمت و یبهداشت تیوضع

 مجموعه. شد ارائه آستارا شهر در یصوت یآلودگ

 چارچوب کی لیتشک ارها،یرمعیز و ارهایمع نیا

 یم را Vikorو  ANP هایروش رییکارگ به برای

 آنها، از استفاده و ها روش نیا از استفاده با. دهند

 یآلودگ کنترل جهت روش نیبهتر انتخاب امکان

 در یینها هدف .دیگرد فراهم آستارا شهر در یصوت

 قدرت تینها در که است نیا روش دو نیا انتخاب

 کی و سهیمقا هم با را ها روش از کی کدام هر

 . شود گرفته یکل یریگ جهینت

 ها، یاستراتژ یبند تیاولو نکهیا به توجه با

 یم ها نهیگز نیب از روش کی انتخاب به یمنته

 توجه با که بوده سخت یکار انتخاب، نیا که شود

 انتخاب امر در لیدخ یارهایمع بایتقر نکهیا به

 ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد طیشرا مانند

 شهر مناطق هیکل در...  و یکیزیف ،یکیولوژیب

 انتخاب منظور نیهم به بوده هم به کینزد بایتقر

 به ازین یینها ی منطقه عنوان به ها نهیگز از یکی

 نیا در لیدل نیهم به است بوده قیدق مطالعات

 به Vikor و ANP یها روش از شده یسع مقاله

 استفاده یینها راهکار انتخاب یبرا همزمان طور

 پرسشنامه شد اشاره زین قبال که گونه همان. شود

 کارشناسان نظر ی لهیوس به شده لیتکم یها

 .دیگرد شده ذکر یها روش وارد

  (:ANPی )شبکه ا لیتحل ندیفرآ روشالف( 

در دهة  یبار توسط توماس ساعت نیاول ANP مدل

بکار گرفته  AHP هیجهت گسترش نظر 5331

 است AHP روش افتهیروش گسترش   ANP. شد
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(Shcherbina et al‚ 2010الگور .)ندیفرآ نیا تمی 

استوار شده است که  یاضیمنطق ر کیبر اساس 

آن جهت استفاده  یفوق العاده باال ییباعث کارا

 یم یریگ میاز مشکالت تصم یاریحل بس یبرا

 نی. ا(Yuksel and Dagdeviren, 2007) شود

 یو ساده است که برا یمنعطف، قو یروش، روش

 میتصم یارهایکه مع یطیدر شرا یریگ میتصم

ها را با مشکل  نهیگز نیمتضاد، انتخاب ب یریگ

. اگر ردیگ یسازد، مورد استفاده قرار م یمواجه م

وابستگی دو طرفه باشد یعنی وزن معیار ها به وزن 

و وزن گزینه ها نیز به معیارها وابسته  گزینه ها

باشد مسئله از حالت سلسله مراتبی خارج شده و 

یا سیستم غیر خطی یا سیستم  تشکیل یک شبکه

 ,Mikko and Pesonen) بازخور را می دهد اب

که در این صورت برای محاسبه وزن  (2000

عناصر نمی توان از قوانین و فرمولهای سلسله 

مراتب استفاده کرد. در این حالت برای محاسبه 

 از تئوری شبکه ها استفاده کرد دیوزن عناصر با

 نکهیعالوه بر ا(. 5939پیرس و رابینسون، )

 یم ها را مشخص نیگزیجا تیاهم ارهایمع تیاهم

ممکن است  زیها ن نیگزیجا تیاهم بلکهکند، 

 Saaty) داشته باشد ارهایمع تیدر اهم یریتاث

and Takizawa, 1996)در . ANP با  ارهایمع

 تیها، اولو نهیآنها در گز تیاهم زانیم دنیپرس

در کل  یشبکه ا لیتحل ندی. فرآشوند یم یبند

 نی)ارتباط ب یقسمت سلسله مراتب کنترل ود

( و ارتباط شبکه ارهایمع ریو ز ارهایهدف ها، مع

شده  لیعناصر و خوشه ها( تشک نیب ی)وابستگ یا

 بر ،Super Decisions افزار نرم منطق .است

 که است ذکر انیشا. است ANP روش اساس

. است یریپذ انعطاف اریبس کیتکن ANP روش

 ،یریپذ انعطاف بعلت ANP بودن پسند همه

 تر تیاهم با نکته اما. باشد یم آن کاربرد سهولت

 میتصم یها مدل گرید با روش قیتلف تیقابل

 .باشد یم Vikor مانند ارهیمع چند یریگ

 سازشی حل و معیاره چند سازی بهینه روشب( 

(Vikor) 

 مدل یجبران های روش از یکی کوریو کیتکن

MADM برای آن از پژوهش نیا در که است 

 یصوت یآلودگ کنترل هاى روش بندى اولویت

 ییها روش یجبران های روش. است شده استفاده

 ها شاخص نیب مبادله اجازه آنها در که هستند

 کی کوریو کیتکن (.5911، اصغرپور) است مجاز

 کی حل یبرا ارهیمع چند یریگ میتصم روش

 یارهایمع با گسسته یریگ میتصم مسأله

 و( مختلف یریگ اندازه یواحدها) نامتناسب

. است شده جادیا زنگ و چیکویاپر توسط متعارض

 میتصم در پرکاربرد یها مدل از یکی روش نیا

 از مدل نیا. باشد یم برتر نهیگز انتخاب و یریگ

 با و یجمع توافق روش یمبنا بر 5334 سال

 یبرا عموما و شده هیته متضاد یارهایمع داشتن

 روی روش این .دارد کاربرد گسسته مسائل حل

 ها گزینه مجموعه یک از انتخاب و بندی دسته

 یک برای را سازشی های جواب و داشته تمرکز

 به کند، می تعیین متضاد معیارهای با مسأله

 برای را گیرندگان تصمیم است قادر که طوری

 اینجا در. دهد یاری نهایی تصمیم یک به دستیابی

 جواب به موجه جواب نزدیکترین سازشی جواب

 متقابل توافق یک به سازش کلمه که است آل ایده

 شاخص یک سازشی جواب این. گردد می اطالق

 جواب به نزدیکی اساس بر معیاره چند بندی رتبه

 Opricovic and) سازد می مطرح را آل ایده

Tzeng, 2004) .قیطر از کوریو مدل واقع در 

 را ها نهیگز ارها،یمع اساس بر ها نهیگز یابیارز

 مدل نیا در. کند یم یبند رتبه ای یبند تیاولو

 از ارهایمع بلکه شوند ینم یده وزن ارهایمع

 سپس و شود یم یابیارز گرید یها روش قیطر
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 ارزش در بیترک با و ارهایمع اساس بر ها نهیگز

 در. شوند یم یبند رتبه و شده یابیارز ارها،یمع

 که دارد وجود مختلف نهیگز چند همواره مدل نیا

 صورت به اریمع چند اساس بر ها نهیگز نیا

 بر ها نهیگز تینها در و شوند یم یابیارز مستقل

 Tzeng and) گردند یم یبند رتبه ارزش، اساس

Opricovic, 2002.) 

 

 نتایج

 روش انتخااب جهت آستارا، شهر در حاضر مطالعه

 نوع ،یشهر خصوصیات به توجه با مناسب کنترلی

 باا کنتارل طارح پیشانهاد و صادا ماهیت و منابع

 یآلاودگ کنتارل هااى روش بنادى اولویات هدف

 VIKOR و  ANP  یهاا مدل از استفاده با یصوت

 نیبهتار انتخااب بنادی اولویت روش. گردید اجرا

 فرایناد یاک اساس بر یصوت یآلودگ کنترل شیوه

 تاا شاد اجارا و ریازی پایاه علمی و سیستماتیک

 طیمح کارشناسان و یشهر مدیران براى ىیراهنما

 ساتیز یهاا محایط شارایط بهباود باراى ستیز

پس  .باشد آستارا شهر در موجود وضعیت و یشهر

از جمااع آوری پرسشاانامه هاااى ارایااه شااده بااه 

کارشناسان به همراه مااتریس مقایساات زوجاى و 

 ناهیمشخص نمودن میزان ارجحیت هر یاک از گز

ها، اطالعات مربوطاه اساتخراج و اولاین پاردازش 

انجام  SPSS های اکسل و اطالعات توسط نرم افزار

سازگارى مقایسات تعیین گردید و شد. ابتدا میزان 

بعد از اطمینان از قابل قبول بودن اولویت هاى باه 

دست آماده، معادل نظارات ارایاه شاده باه روش 

میانگین هندسی و ضرایب هر یک از ماتریس های 

وزن  نیایپاس از تع .مقایسات زوجی محاسبه شد

اعداد وارد نارم  نیا ،یدلفروش  لهیبوس یینها یها

 یرو یینهاا زیشده و آناال Super Decisionsافزار 

 یآنها انجام گرفت. در ابتدا سلسله مراتب شابکه ا

 طیاز مح کیآن رسم شده و هر  یبرا  ANPمدل 

در  یینهاا یهاا ناهیو گز ارهایمع ریز ارها،یها، مع

از  کیاگرفتند. سپس هر  رارمخصوص خود ق لدیف

به طاور جداگاناه  ارهایمع ریو ز ارهایها، مع طیمح

وزن  تیو پردازش قرار گرفته و در نها لیمورد تحل

قارار  یابیمورد ارز یینها یها نهیآنها نسبت به گز

 و برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال سازیگرفت. 

شاود. پاس از نرماال اساتفاده می میانگین موزون

ها، میانگین موزون گرفته شد. در این  نهیکردن گز

مرحله که گام نهایی است، گزینه ها بر اساس تابع 

رتباه  ANP مطلوبیت حاصال از رواباط نارم افازار

 .دندیبندی گرد

 

 

 ANPدر مدل آل، نرمال  دهیبر اساس وزن ا يشنهادیپ يها نهیگز يرتبه بند :1جدول 

 وزن پیشنهادی های گزینه ردیف

 آل ایده

 وزن

 نرمال

 441/1 5 صوتی آلودگی کنترل مدیریت در فرهنگی رشد 5

 511/1 935/1 دولتی و اداری مراکز سایر و ها ساختمان راهها، احداث برای مناسب یابی مکان 2

 514/1 93/1 استانداردها رسانی روز به و ارتعاش و صدا تخصص مقررات و قوانین وضع 9

 552/1 212/1 صوتی آلودگی کاهنده ابزارهای و موانع از استفاده 4

 139/1 219/1 گویی پاسخ و نظارت و هماهنگی منظور به بهداشت وزارت در دفتر یک ایجاد 1
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 ANPی در مدل مورد بررس يها طیبر اساس نوع مح يشنهادیپ يها نهیگز يرتبه بند :2جدول 

 1گزینه  4گزینه  9گزینه  2گزینه  5گزینه  بررسی محیط های مورد

 911/1 131/1 53/1 519/1 511/1 فیزیکی و شیمیایی

 115/1 55/1 53/1 539/1 411/1 کییبیولوژ

 11/1 513/1 513/1 531/1 411/1 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 113/1 55/1 53/1 534/1 411/1 وضعیت آلودگی های زیست محیطی

 11/1 513/1 513/1 539/1 413/1 وضعیت بهداشتی و سالمت عمومی
  

می گردد، ( نیز مشاهده 5که در جدول ) همانگونه

پس از مرتب کردن راه کارها بر اسااس مطلوبیات 

 یجهت اولویت بندى روش هاى کنترل آلودگ یکل

آساتارا، رشاد  یشهر ستیز یها طیدر مح یصوت

بااا  یصااوت یفرهنگاای در ماادیریت کنتاارل آلااودگ

، از بیشااترین مطلوبیاات و راه کااار 441/1 ازیااامت

بهداشاات بااه منظااور  وزارتدفتاار در  کیاا جااادیا

 یصوت یبه آلودگ ییو نظارت و پاسخ گو یگهماهن

از کمتارین مطلوبیات برخاوردار  از،یامت 139/1با 

 یهاا طیمحا نیب ساتیمقا . همچنین نتیجهاست

براسااس  یشانهادیپ یهاا ناهیبا گز یمورد بررس

 ساالمت و یبهداشات تیوضاعهدف، نشان داد که 

 بااه ترتیااب فیزیکاای و شاایمیایی و محاایط یعمااوم

 فرهنگی رشد نهیرا بر گز ریتاثو کمترین  نیشتریب

 هاایازیباا امت یصاوت یآلاودگ کنترل مدیریت در

 یکایزیف طیمحهمچنین  را دارند. 511/1و  413/1

 کیا جاادیا ناهیرا بر گز ریتاث نیشتریب ییایمیو ش

و  یبهداشاات باه منظااور هماااهنگ زارتدفتار در و

 ازیاباا امت یصاوت یبه آلودگ یینظارت و پاسخ گو

اسااتفاده از  نااهیرا باار گز ریتاااث نیو کمتاار 911/1

 ازیاباا امت یصاوت یکاهنده آلودگ یموانع و ابزارها

 (.2)جدول  گذارد یم 113/1

ی دلف روشبدست آمده از  یینها یوزن هاسپس 

و  لیتحلوارد نرم افزار اکسل گردید و پس از 

مدل  نهایی، در گام بعدی در الگوریتم پردازش

VIKOR  فیتعر آن یبرا وزن بردار ووارد شده 

 در. شود یم ساخته یریگمیتصم سیماتر و شده

 یریگ میتصم سیماتر یساز نرمال یبعد مرحله

در گام  .شودیم انجام یاضیر های فرمول قیطر از

ها،  طیاز مح کیهر  کردن دار وزن بعدی جهت

 هر  نرمال ماتریس مقادیر ،ارهایمع ریو ز ارهایمع

 روش از قبال که معیارها وزن بر ها گزینه از یک

 ایده و نقطه گردید ضرب دلفی بدست آمده بود،

بر منفی تعیین گردید. در نهایت  و مثبت آل

انجام شده رتبه بندی  ویکورنهایی  شاخصاساس 

هر گزینه ای که مطلوبیت باالتری داشته باشد،  و

 . یردگمی در رتبه باالتری قرار 

 

 VIKORدر مدل آل، نرمال  دهیبر اساس وزن ا يشنهادیپ يها نهیگز يرتبه بند :3جدول 

 وزن پیشنهادی های گزینه ردیف

 آل ایده

 وزن

 نرمال

 911/1 5 صوتی آلودگی کنترل مدیریت در فرهنگی رشد 5

 511/1 991/1 دولتی و اداری مراکز سایر و ها ساختمان راهها، احداث برای مناسب یابی مکان 2

 1.211 412/1 استانداردها رسانی روز به و ارتعاش و صدا تخصص مقررات و قوانین وضع 9

 251/1 492/1 صوتی آلودگی کاهنده ابزارهای و موانع از استفاده 4
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 591/1 215/1 گویی پاسخ و نظارت و هماهنگی منظور به بهداشت وزارت در دفتر یک ایجاد 1
 

 VIKORی در مدل مورد بررس يها طیبر اساس نوع مح يشنهادیپ يها نهیگز يرتبه بند :4جدول
 1گزینه  4گزینه  9گزینه  2گزینه  5گزینه  بررسی محیط های مورد

 214/1 515/1 221/1 534/1 134/1 فیزیکی و شیمیایی

 531/1 224/1 252/1 215/1 25/1 کییبیولوژ

 531/1 533/1 215/1 219/1 22/1 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 511/1 25/1 513/1 212/1 221/1 وضعیت آلودگی های زیست محیطی

 53/1 251/1 219/1 2/1 21/1 وضعیت بهداشتی و سالمت عمومی
 

پس از مرتب کردن راه کارها بر اسااس مطلوبیات 

 یجهت اولویت بندى روش هاى کنترل آلودگ یکل

رشد فرهنگای نیز گزینه ، VIKOR مدلدر  یصوت

، 911/1 ازیبا امت یصوت یدر مدیریت کنترل آلودگ

دفتار در  کی جادیاز بیشترین مطلوبیت و راه کار ا

و نظاارت و  یهمااهنگبهداشت باه منظاور  وزارت

از  از،یاامت 591/1باا  یصوت یبه آلودگ ییپاسخ گو

ایان (. 9)جادول باود کمترین مطلوبیت برخوردار 

 یجامعاه شاهر ازیان یمیزان باالامر نشان دهنده 

مدیریت و کنترل  نهیآستارا به رشد فرهنگی در زم

 ساتیمقا . همچنین نتیجهباشد یم یصوت یآلودگ

 یهاا ناهیباا گز یماورد بررسا یهاا طیمحا نیب

نیاز ، VIKORدر مادل  براساس هدف یشنهادیپ

ی و عموم سالمت و یبهداشت تیوضعنشان داد که 

و  نیشاتریب باه ترتیاب فیزیکای و شایمیایی محیط

 در فرهنگاای رشااد نااهیرا باار گز ریتاااثکمتاارین 

 21/1 هاایازیبا امت یصوت یآلودگ کنترل مدیریت

و  یکاایزیف طیمحااهمچنااین  را دارنااد. 134/1و 

 کیا جاادیا ناهیرا بار گز ریتاث نیشتریب ییایمیش

و  یبهداشاات باه منظااور هماااهنگ زارتدفتار در و

 ازیاباا امت یصاوت یبه آلودگ یینظارت و پاسخ گو

اسااتفاده از  نااهیرا باار گز ریتاااث نیو کمتاار 214/1

 ازیاباا امت یصاوت یکاهنده آلودگ یموانع و ابزارها

 (.4)جدول  گذارد یم 511/1

 

 بحث و نتیجه گیري

صاوتی و کااهش عاوارض آن در  مقابله با آلودگی

های شاهری پایش از هار اقادامی نیازمناد محیط

هااای عملاای اساات. جاادی و ایجاااد انگیزه وجااهت

نهادهای اجرایی باالدستی و متولیان شاهری بایاد 

های این نوع آلاودگی زیسات محیطای و با آسیب

ناپذیر آن آشنا شاوند های سنگین و اجتنابهزینه

های و ضرورت مقابله با آن را بپذیرند. رفع آلودگی

ای گازاف دارد و بیشاتر باا مشاکالت صوتی هزینه

فرهنگی، فنی، اجتماعی و حتای سیاسای  قی،حقو

ریزی همراه است که ماانع عازم همگاانی و برناماه

 .شودجامع و منسجم برای آن می

 گرفت؛ قرار یبررس مورد هدف دو مطالعه نیا در

 یآلودگ کنترل یها یاستراتژ بندى اولویت -5

 یشهر ستیز یها طیمح در یصوت

 و ANP یها روش بودن قیدق زانیم نییتع -2

VIKOR. 

 رشد که دهد یم نشان تحقیق نیا یکل جینتا

 یدارا یصوت یآلودگ کنترل مدیریت در فرهنگی

سایر  به نسبت یبهتر تیوضع و شتریب ازیامت

 جهینت توان یموضعیت  نیا از. ینه ها داردگز

 به یلیخ VIKOR و ANP روشنتایج  که گرفت

 سهیمقا در ANP ولی در کل ترند کینزد تیواقع

 نیا که ییها ازیامت و بوده تر قیدق VIKOR با

 مدل .قابل اطمینان می باشد دهد یماراثه  روش
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VIKOR نیب یزوج ساتیمقا عدم لیدل به 

 نظرات از استفاده عدم و ها نهیگز و ارهایمع

 درجه از خام یها داده بر تام یاتکا و کارشناسان

 برخوردار ANP مدل به نسبت یکمتر اعتماد

 بر مستقل صورت به نهیگز متد نیا در. است

 مدل نیبنابرا. شود یم یابیارز اریمع هر اساس

VIKOR هر ارزش و وزن نییتع اهداف جهت 

 .است مناسب یبند رتبه و نهیگز

بین گزینه ها ارائه  مطالعه مقایسات زوجی نیدر ا

بر اساس  VIKOR و ANPی ها روششده در 

رشد  نهییک جدول مقایسات انجام شد و گز

حائز  یصوت یفرهنگی در مدیریت کنترل آلودگ

روش های کنترل  تیو نها دیگرد ازیامت شتریب

 نتایج بدست آمده از مدل هیبر پا یصوت یآلودگ

ANP  رشد فرهنگی در مدیریت . دیپیشنهاد گرد

 یصوت یدر کاهش آلودگ یصوت یکنترل آلودگ

 فایا یمهم اریبس یتواند نقش یشهر آستارا، م

سیستم اگزوز و سیستم صوتی ، بوق. صدای دینما

مسووالن که  ی هستندمشکالتاز جمله  خودروها

در حقیقت اهمیت  آنها ناتوانند.حل شهری در 

نقش مردم در کاهش آلودگی محیط اطرافشان کم 

 یبه آن توجه کرد. آموزش عموم دینیست، پس با

در  یصوت یکاهش آلودگ یمناسب برا نهیگز کی

توان با باشد. می یآستارا م یشهر ستیز طیمح

سازی از طریق استفاده از پوستر، استفاده فرهنگ

 تیفعال ون،یزیتلو و،یها، راد وزنامهدر ر میاز عال

در ارتباط با موضوع مورد نظر در مدارس و  ییها

مشارکت مردم و  زانیو م یاجتماع ی... سطح آگاه

کاهش صدا را باال برد و  یمسئولین در برنامه ها

راد را با آثار زیانبار سر و صدا آشنا کرد. در اف

باال رفتن آگاهی مردم در رفتارهای  جهینت

تواند باعث عدم استفاده از دستگاه  یم تماعیاج

تقویت کننده موسیقی در خودروها، کاهش صدای 

بلندگوهای اماکن مختلف در مراسم عمومی و 

خودروها، کاهش  یفن نهیخصوصی، ترغیب به معا

و  هاکلتیو موتورس یشخص یاز خودروها استفاده

در شهر آستارا شود.  ینقل همگانوگسترش حمل

که در اینجا وجود دارد، این است  منفیای نکته

که عمال در ایران تاکنون اقدامی جدی برای 

 رایجلوگیری از آلودگی صوتی انجام نگرفته است ز

بوده است که در  نیمربوطه ا نیباور مسئول

با  شهییری از آلودگی صوتی، همآموزش جلوگ

عدم استقبال مردم روبرو بوده است؛ این 

درحالیست که نقش مردم و دخیل کردن آنها در 

تواند به ارتقای جلوگیری از آلودگی صوتی می

 .سالمت و توانمندسازی آنها کمک کند

 یآلااودگ تیریدسااتورالعمل هااا مااد یاجاارا یباارا

برناماه  دیبا یدر شهر آستارا مسئوالن شهر یصوت

مدت و دراز  انیبا اهداف کوتاه مدت، م یعمل یها

و اجارا  نیکااهش ساطح صادا تادو یرا برا یمدت

و باار اساااس اهااداف دراز ماادت خااود،  ناادینما

 یصادا ریمرتبط باا مقااد نیدستورالعمل ها و قوان

 یشنهادیپ یاتخاذ کنند. اهم روش ها را یاجتماع

شهر آستارا با در نظر گرفتن دو مقوله کارایی  یبرا

)اجرایای  یای)میزان کااهش صادا( و قابلیات اجرا

بودن روش پیشنهادی از نظر فضا، امکانات موجاود 

برتاار )باار اساااس  یوهایو ...( باار اساااس ساانار

 :باشد یم ریمربوطه( به قرار ز یوهایآلترنات

 (کوتاه مدت )تا پنج سال یبرنامه هاالف( 

 در  یعماوم هیانقل لیتوسعه وسا بهبود و

ناوگاان حمال و  یشهر آساتارا و بازسااز

 ی.نقل شهر

 ی.شهر یخودروها یبرا یفن نهیالزام معا 

 یبااارا یآموزشااا یدوره هاااا یبرگااازار 

و  یاتوباوس رانا یرانندگان ساازمان هاا

 .مقررات یاجرا یدر راستا یران یتاکس
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 کام  یخاانگ زاتیااستفاده از تجه جیترو

حجم صدا و نظارت  +A صدا و با برچسب

 .آن یبر اجرا

 یکایکنتارل تراف یها ستمیاستفاده از س 

 .کپارچهی

 (سال 51تا  1 نیمدت )ب انیم یبرنامه هاب( 

 در  یشاهر یهاایمناساب کاربر ییجانما

 یابیاو مکاان  یلیجامع و تفص یطرحها

مناسب برای احداث راهها، ساختمان هاا 

 ی.و دولت یمراکز ادار ریو سا

 بااا  یشااهر یمارسااتانهایب یبنااد قیعااا

دوجاااداره،  یاساااتفاده از پنجاااره هاااا

 ... و سقف و وارهایکردن د کیآکوست

 اباانیخ یاصالح بافت و سااختار روسااز 

 .متخلخل یبا آسفالت ها یشهر یها

 (سال 21تا  51 نیبلند مدت )ب یبرنامه هاج( 

 یاستفاده از بلندگو به اساتثنا تیممنوع 

و  یسااختمان اتیااذان صبح، انجاام عمل

 24آهن آالت از ساعت  یریو بارگ هیتخل

 یو درماان یدر مناطق مسکون 1تا ساعت 

 .شهر آستارا

 فروشانده  یها نیاز تردد ماش یریجلوگ

 ی.دوره گرد در مناطق مسکون

 نادهیمراکاز و مشااغل آال ع،یانتقال صانا 

آساتارا و  یبه خاارج بافات شاهر یصوت

 ی.شهرک صنعت

 مادیریت زیسات  یهاا ساتمیاستقرار س

در  HSE و ISO 14000 ریانظ طاییمح

کارکروه بهداشات و  لهیشهر آستارا به وس

 .ستیز طیمح

  احداث دیوار صاوتی باا اساتفاده از پنال

 یباه هماراه طلاق هاا یومیانیآلوم یها

 .جاذب
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