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چكیده
آلودگی صوتی یکی از مهمترین موارد آلودگی محیط زیست است که در محدوده شهری
باعث آزار انسان ها می شود .متاسفانه امروزه آلودگی صوتی بدلیل غیر قابل رؤیت بودن
خطرات و اثرات بهداشتی ،در اولویت پائینتری نسبت به سایر آلودگی ها قرار گرفته است،
اما این عدم توجه نباید دلیلی بر اهمیت کم آن تلقی شود و باید میزان تراز صوتی زیست
محیطی به عنوان یکی از شاخصهای مهم در برنامهریزی و طراحی محیط های شهری
منظور گردد .هدف اصلی این پژوهش ،اولویت بندى روش هاى کنترل آلودگی صوتی در
محیط های زیست شهری آستارا و ارائه راهکارهای اجرایی منتخب برای کنترل و کاهش
آن می باشد .در این تحقیق جهت سناریو سازی ،تعیین استراتژی و ارائه راهکار نهایی از
مدل های تحلیل شبکه ای ( )ANPو و روش بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی
( )Vikorبه صورت تلفیقی استفاده شده است .روش های  ANPو  Vikorبه علت سهولت
انجام عملیات و سرعت عمل باال و دقت عمل زیاد به طور گسترده قابلیت بکارگیری در
برنامه ریزی های زیست محیطی و مسائل مهندسی را دارا می باشند .نتایج حاصل از مدل
های  ANPو  Vikorنشان داد که گزینه رشد فرهنگی در مدیریت کاهش آلودگی صوتی
به ترتیب با امتیازهای  0/444و 0/000دارای بیشترین مطلوبیت و گزینه ایجاد کارگروه
بهداشت و محیط زیست با امتیازهای  0/090و  0/100دارای کمترین مطلوبیت می باشد.
در پایان با توجه به نتایج حاصل از مدل های  ANPو  ،Vikorراهکارهای مهندسی و
مدیریتی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت ارائه گردید که عایق بندی و آکوستیک کردن
ساختمان های شهری ،معاینه فنی وسایط نقلیه ،مکان یابی و جانمایی صحیح کاربری ها
از جمله این راهکارهای می باشد.
واژههاي كلیدي :آلودگی صوتی ،محیط های زیست شهری،Vikor ،ANP ،
آستارا
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مقدمه
شاید هنگامی که به منابع آلودگی در شهرها اشاره
می شود ،بسیاری از شهروندان و مسووالن تنها بر
آلودگی هوا یا آالینده های محیطی همچون زباله
های شهری یا فاضالب تاکید میکنند .متاسفانه
آلودگی صوتی بدلیل غیر قابل رؤیت بودن خطرات
و اثرات بهداشتی ،در اولویت پائینتری نسبت به
سایر آلودگی ها قرار گرفته است اما این در حالی
است که امروزه سازمان بهداشت جهانی ()WHO
آلودگی صوتی را به عنوان خطری جدی برای
سالمت شهرنشینان دانسته است که به دلیل
کثرت و تنوع منابع (ترافیک ،صنعت ،محل کار و
همجواری) یکی از گسترده ترین خطرات برای
سالمت انسان به شمار می رود (.)WHO, 2011
آلودگی صوتی نیز مانند سایر انواع آلودگی ها
اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سالمت انسان ها
می گذارد و این عدم توجه نباید دلیلی بر اهمیت
کم آن تلقی شود و باید میزان تراز صوتی زیست
محیط به عنوان یکی از شاخص های مهم در
برنامهریزی و طراحی محیط های شهری منظور
گردد .عدم تفکیک کاربری ها ،وجود فرودگاهها و
راهآهن در محیط شهری ،خودروهای فرسوده،
تردد خودروهای سنگین در نواحی مسکونی،
ساختمانسازی و نیز نبود بزرگراههای استاندارد از
مهمترین مواردی هستند که نقشی تعیینکننده
در ایجاد آلودگی صوتی دارند .بسیاری از منابع
آالینده صوتی شهرها ،اصناف و واحدهای تولیدی،
به دلیل نبود نظارت کافی در مراکز اصلی شهر و
اماکن مسکونی و پرجمعیت مشغول فعالیت
هستند ( .)Siyahpour, 2008عالوه بر اینها منابعی
سرگردان در کل شهر وجود دارند که آلودگی
صوتی را افزایش میدهند .صدای ناموزون بوق و
صدای موسیقی خودروها ،امروز به یکی از
بخشهای جدانشدنی زندگی روزمره شهروندان
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تبدیل شده است .در این بین ،نباید
موتورسیکلتها را فراموش کرد .حاصل این
صداهای ناهمگون و دلخراش ،تشویش و پریشانی
ذهن و عصبی شدن افرادی است که مجبورند
برای انجام کارهای شخصی و شغلی خود در سطح
شهر تردد کنند.
از همین رو به جهت کاهش پیامدهای منفی
آلودگی صوتی در محیط های زیست شهری،
استفاده از ابزارها و فناوری های مناسب ضروری
می باشد که بدون استفاده از یک سیستم توانمند،
حل این معضل امکانپذیر نخواهد بود .براى انجام
یک کار خاص ،ممکن است با گزینه هاى مختلفى
مواجه بود که باید از بین آنها بهترین گزینه را
انتخاب کرد که در این میان ،روش تصمیم گیری
چند معیاره ( )MCDMیکى از شاخه هاى اصلى
تصمیم گیرى مى باشد و به جای استفاده از یک
معیار سنجش بهینگی ،از چند معیار سنجش
استفاده می نماید (خدابخشی و جعفری.)5933 ،
از جمله روشهای مورد استفاده در انتخاب
بهترین گزینه جهت کاهش آلودگی صوتی،
میتوان به منطق فازی Vikor ،ANP ،AHP ،و ...
اشاره کرد ( .)Wang et al, 2005نکته مهم در
کاربرد این روشها آن است که هر روش منابع و
زمینههای اطالعاتی مربوط به خود را نیاز دارد ،در
نتیجه از کارایی ویژهای برای ارزشیابی طرحهای
مشخص برخوردار میگردد .از این رو تمامی
روشها به یک اندازه در ارزشیابی یک طرح یا
محیط زیست موثر نخواهد بود (رودگرمی و
همکاران .)5931 ،اخیراً روشهای تصمیم گیری
چندمعیاره به منظور تصمیم سازی مناسب ،با در
نظر گرفتن مجموعه معیارها ،کاربرد زیادی در
زمینههای مختلف علمی داشته است .دلیل این
امر توانایی و قابلیت باالی این روشها در
مدلسازی مسائل واقعی ،سادگی و قابل فهم بودن
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آنها برای اکثر کاربران میباشد (زارعی و باقری
مقدم .)5931 ،در این مطالعه از روشهای  ANPو
 Vikorجهت شناسایی روش های کنترل و کاهش
آلودگی صوتی استفاده شده است.
با توجه به اینکه شهر آستارا در سالیان اخیر از
یک رو با افزایش جمعیت ،افزایش تعداد وسایل
حمل و نقل و مشکالت ترافیکی و از روی دیگر با
قرار گرفتن در کریدور حیاتی ترانزیتی به منطقه
قفقاز و سیل هجوم مسافران داخلی و خارجی به
علت وجود بازارهای مهم و مناظر بکر طبیعی روبه
رو بوده است؛ در معرض انتشار انواع آلودگی
زیست محیطی از جمله آلودگی صوتی در نواحی و
مناطق مختلف شهری روبه رو شده است و از
آنجایی که تاکنون مطالعه ای در خصوص آلودگی
صوتی و روش های کنترل و کاهش این نوع از
آلودگی صورت نگرفته است بنابراین مطالعه در
این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار بوده که
در این تحقیق به این مهم پرداخته شده است.
مواد و روش ها
در این پژوهش ،در مرحله اول معیارها و زیر
معیارهای موثر در آلودگی صوتی شهر آستارا
انتخاب گردید .پس از شناخت و بررسی معیارها،
اهمیت نسبی آن ها نسبت به یکدیگر مشخص
شد .بدین منظور با استفاده از نظرات متخصصین
و تکمیل پرسشنامه نسبت به تعیین اهمیت
معیارها نسبت به یکدیگر و نیز اهمیت
زیرمعیارهای هر کدام از معیارها نسبت به یکدیگر
اقدام شد .سپس با توجه به اهمیت هر یک از
معیارها و زیرمعیارها از نظر کارشناسان و
متخصصان (نتایج پرسشنامه دلفی) و با استفاده از
نرم افزار  Super Decisionsوزن و اهمیت نهایی
زیرمعیارها تعیین شد .در گام بعد تمامی معیارها و
زیر معیارهای معطوف به آنها ،در یک ساختار
واحد که در آن وزن هر زیرمعیار به نسبت اهمیتی
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که در میزان شاخص پایداری راهبردها دارد ،قرار
گرفته و با استفاده از تحلیل نتایج ،امتیاز هر یک
از زیرمعیارها در مورد استراتژی ها محاسبه
گردید .بدین ترتیب  1محیط کلی
فیزیکیوشیمیایی ،بیولوژیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،وضعیت آلودگی های زیست محیطی و
وضعیت بهداشتی و سالمت عمومی جهت کنترل
آلودگی صوتی در شهر آستارا ارائه شد .مجموعه
این معیارها و زیرمعیارها ،تشکیل یک چارچوب
برای به کارگیری روشهای  ANPو  Vikorرا می
دهند .با استفاده از این روش ها و استفاده از آنها،
امکان انتخاب بهترین روش جهت کنترل آلودگی
صوتی در شهر آستارا فراهم گردید .هدف نهایی در
انتخاب این دو روش این است که در نهایت قدرت
هر کدام یک از روش ها را با هم مقایسه و یک
نتیجه گیری کلی گرفته شود.
با توجه به اینکه اولویت بندی استراتژی ها،
منتهی به انتخاب یک روش از بین گزینه ها می
شود که این انتخاب ،کاری سخت بوده که با توجه
به اینکه تقریبا معیارهای دخیل در امر انتخاب
مانند شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
بیولوژیکی ،فیزیکی و  ...در کلیه مناطق شهر
تقریبا نزدیک به هم بوده به همین منظور انتخاب
یکی از گزینه ها به عنوان منطقه ی نهایی نیاز به
مطالعات دقیق بوده است به همین دلیل در این
مقاله سعی شده از روش های  ANPو  Vikorبه
طور همزمان برای انتخاب راهکار نهایی استفاده
شود .همان گونه که قبال نیز اشاره شد پرسشنامه
های تکمیل شده به وسیله ی نظر کارشناسان
وارد روش های ذکر شده گردید.
الف) روش فرآیند تحلیل شبکه ای (:)ANP
مدل  ANPاولین بار توسط توماس ساعتی در دهة
 5331جهت گسترش نظریه  AHPبکار گرفته
شد ANP .روش گسترش یافته روش  AHPاست
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( .)Shcherbina et al‚ 2010الگوریتم این فرآیند
بر اساس یک منطق ریاضی استوار شده است که
باعث کارایی فوق العاده باالی آن جهت استفاده
برای حل بسیاری از مشکالت تصمیم گیری می
شود ( .)Yuksel and Dagdeviren, 2007این
روش ،روشی منعطف ،قوی و ساده است که برای
تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم
گیری متضاد ،انتخاب بین گزینه ها را با مشکل
مواجه می سازد ،مورد استفاده قرار می گیرد .اگر
وابستگی دو طرفه باشد یعنی وزن معیار ها به وزن
گزینه ها و وزن گزینه ها نیز به معیارها وابسته
باشد مسئله از حالت سلسله مراتبی خارج شده و
تشکیل یک شبکه یا سیستم غیر خطی یا سیستم
با بازخور را می دهد ( Mikko and Pesonen,
 )2000که در این صورت برای محاسبه وزن
عناصر نمی توان از قوانین و فرمولهای سلسله
مراتب استفاده کرد .در این حالت برای محاسبه
وزن عناصر باید از تئوری شبکه ها استفاده کرد
(پیرس و رابینسون .)5939 ،عالوه بر اینکه
اهمیت معیارها اهمیت جایگزین ها را مشخص می
کند ،بلکه اهمیت جایگزین ها نیز ممکن است
تاثیری در اهمیت معیارها داشته باشد ( Saaty
 .)and Takizawa, 1996در  ANPمعیارها با
پرسیدن میزان اهمیت آنها در گزینه ها ،اولویت
بندی می شوند .فرآیند تحلیل شبکه ای در کل
دو قسمت سلسله مراتب کنترلی (ارتباط بین
هدف ها ،معیارها و زیر معیارها) و ارتباط شبکه
ای (وابستگی بین عناصر و خوشه ها) تشکیل شده
است .منطق نرم افزار  ،Super Decisionsبر
اساس روش  ANPاست .شایان ذکر است که
روش  ANPتکنیک بسیار انعطاف پذیری است.
همه پسند بودن  ANPبعلت انعطاف پذیری،
سهولت کاربرد آن می باشد .اما نکته با اهمیت تر
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قابلیت تلفیق روش با دیگر مدل های تصمیم
گیری چند معیاره مانند  Vikorمی باشد.
ب) روش بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی
()Vikor
تکنیک ویکور یکی از روش های جبرانی مدل
 MADMاست که در این پژوهش از آن برای
اولویت بندى روش هاى کنترل آلودگی صوتی
استفاده شده است .روش های جبرانی روش هایی
هستند که در آنها اجازه مبادله بین شاخص ها
مجاز است (اصغرپور .)5911 ،تکنیک ویکور یک
روش تصمیم گیری چند معیاره برای حل یک
مسأله تصمیم گیری گسسته با معیارهای
نامتناسب (واحدهای اندازه گیری مختلف) و
متعارض توسط اپریکویچ و زنگ ایجاد شده است.
این روش یکی از مدل های پرکاربرد در تصمیم
گیری و انتخاب گزینه برتر می باشد .این مدل از
سال  5334بر مبنای روش توافق جمعی و با
داشتن معیارهای متضاد تهیه شده و عموما برای
حل مسائل گسسته کاربرد دارد .این روش روی
دسته بندی و انتخاب از یک مجموعه گزینه ها
تمرکز داشته و جواب های سازشی را برای یک
مسأله با معیارهای متضاد تعیین می کند ،به
طوری که قادر است تصمیم گیرندگان را برای
دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد .در اینجا
جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جواب
ایده آل است که کلمه سازش به یک توافق متقابل
اطالق می گردد .این جواب سازشی یک شاخص
رتبه بندی چند معیاره بر اساس نزدیکی به جواب
ایده آل را مطرح می سازد ( Opricovic and
 .)Tzeng, 2004در واقع مدل ویکور از طریق
ارزیابی گزینه ها بر اساس معیارها ،گزینه ها را
اولویت بندی یا رتبه بندی می کند .در این مدل
معیارها وزن دهی نمی شوند بلکه معیارها از
طریق روش های دیگر ارزیابی می شود و سپس
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گزینه ها بر اساس معیارها و با ترکیب در ارزش
معیارها ،ارزیابی شده و رتبه بندی می شوند .در
این مدل همواره چند گزینه مختلف وجود دارد که
این گزینه ها بر اساس چند معیار به صورت
مستقل ارزیابی می شوند و در نهایت گزینه ها بر
اساس ارزش ،رتبه بندی می گردند ( Tzeng and
.)Opricovic, 2002
نتایج
مطالعه حاضر در شهر آستارا ،جهت انتخااب روش
کنترلی مناسب با توجه به خصوصیات شهری ،نوع
منابع و ماهیت صادا و پیشانهاد طارح کنتارل باا
هدف اولویات بنادى روش هااى کنتارل آلاودگی
صوتی با استفاده از مدل هاای  ANPو VIKOR
اجرا گردید .روش اولویت بنادی انتخااب بهتارین
شیوه کنترل آلودگی صوتی بر اساس یاک فرایناد
سیستماتیک و علمی پایاه ریازی و اجارا شاد تاا
راهنمایى براى مدیران شهری و کارشناسان محیط
زیست باراى بهباود شارایط محایط هاای زیسات
شهری و وضعیت موجود در شهر آستارا باشد .پس
از جمااع آوری پرسشاانامه هاااى ارایااه شااده بااه
کارشناسان به همراه مااتریس مقایساات زوجاى و
مشخص نمودن میزان ارجحیت هر یاک از گزیناه

ها ،اطالعات مربوطاه اساتخراج و اولاین پاردازش
اطالعات توسط نرم افزار های اکسل و  SPSSانجام
شد .ابتدا میزان سازگارى مقایسات تعیین گردید و
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
مقایسات زوجی محاسبه شد .پاس از تعیاین وزن
های نهایی بوسیله روش دلفی ،این اعداد وارد نارم
افزار  Super Decisionsشده و آناالیز نهاایی روی
آنها انجام گرفت .در ابتدا سلسله مراتب شابکه ای
مدل  ANPبرای آن رسم شده و هر یک از محیط
ها ،معیارها ،زیر معیارها و گزیناه هاای نهاایی در
فیلد مخصوص خود قرار گرفتند .سپس هر یاک از
محیط ها ،معیارها و زیر معیارها به طاور جداگاناه
مورد تحلیل و پردازش قرار گرفته و در نهایت وزن
آنها نسبت به گزینه های نهایی مورد ارزیابی قارار
گرفت .برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال سازی و
میانگین موزون اساتفاده میشاود .پاس از نرماال
کردن گزینه ها ،میانگین موزون گرفته شد .در این
مرحله که گام نهایی است ،گزینه ها بر اساس تابع
مطلوبیت حاصال از رواباط نارم افازار  ANPرتباه
بندی گردیدند.

جدول  :1رتبه بندي گزینه هاي پیشنهادي بر اساس وزن ایده آل ،نرمال در مدل ANP

ردیف

گزینه های پیشنهادی

وزن
ایده آل

وزن
نرمال

5

رشد فرهنگی در مدیریت کنترل آلودگی صوتی

5

1/441

2

مکان یابی مناسب برای احداث راهها ،ساختمان ها و سایر مراکز اداری و دولتی

1/935

1/511

9

وضع قوانین و مقررات تخصص صدا و ارتعاش و به روز رسانی استانداردها

1/93

1/514

4

استفاده از موانع و ابزارهای کاهنده آلودگی صوتی

1/212

1/552

1

ایجاد یک دفتر در وزارت بهداشت به منظور هماهنگی و نظارت و پاسخ گویی

1/219

1/139
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اولویت بندی های کنترل آلودگی صوتی در محیط زیست شهری.

جدول  :2رتبه بندي گزینه هاي پیشنهادي بر اساس نوع محیط هاي مورد بررسی در مدل ANP

محیط های مورد بررسی

گزینه 5

گزینه 2

گزینه 9

گزینه 4

گزینه 1

فیزیکی و شیمیایی

1/511

1/519

1/53

1/131

1/911

1/539

1/53

1/55

1/115

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

1/411

1/531

1/513

1/513

1/11

وضعیت آلودگی های زیست محیطی

1/411

1/534

1/53

1/55

1/113

وضعیت بهداشتی و سالمت عمومی

1/413

1/539

1/513

1/513

1/11

1/411

بیولوژیکی

همانگونه که در جدول ( )5نیز مشاهده می گردد،
پس از مرتب کردن راه کارها بر اسااس مطلوبیات
کلی جهت اولویت بندى روش هاى کنترل آلودگی
صوتی در محیط های زیست شهری آساتارا ،رشاد
فرهنگاای در ماادیریت کنتاارل آلااودگی صااوتی بااا
امتیاااز  ،1/441از بیشااترین مطلوبیاات و راه کااار
ایجاااد ی اک دفتاار در وزارت بهداشاات بااه منظااور
هماهنگی و نظارت و پاسخ گویی به آلودگی صوتی
با  1/139امتیاز ،از کمتارین مطلوبیات برخاوردار
است .همچنین نتیجه مقایسات بین محایط هاای
مورد بررسی با گزیناه هاای پیشانهادی براسااس
هدف ،نشان داد که وضاعیت بهداشاتی و ساالمت
عمااومی و محاایط فیزیکاای و شاایمیایی بااه ترتیااب
بیشترین و کمترین تاثیر را بر گزینه رشد فرهنگی
در مدیریت کنترل آلاودگی صاوتی باا امتیازهاای
 1/413و  1/511را دارند .همچنین محیط فیزیکای
و شیمیایی بیشترین تاثیر را بر گزیناه ایجااد یاک
دفتار در وزارت بهداشاات باه منظااور هماااهنگی و
نظارت و پاسخ گویی به آلودگی صاوتی باا امتیااز

 1/911و کمتاارین تاااثیر را باار گزینااه اسااتفاده از
موانع و ابزارهای کاهنده آلودگی صاوتی باا امتیااز
 1/113می گذارد (جدول .)2
سپس وزن های نهایی بدست آمده از روش دلفی
وارد نرم افزار اکسل گردید و پس از تحلیل و
پردازش نهایی ،در گام بعدی در الگوریتم مدل
 VIKORوارد شده و بردار وزن برای آن تعریف
شده و ماتریس تصمیمگیری ساخته می شود .در
مرحله بعدی نرمال سازی ماتریس تصمیم گیری
از طریق فرمول های ریاضی انجام میشود .در گام
بعدی جهت وزن دار کردن هر یک از محیط ها،
معیارها و زیر معیارها ،مقادیر ماتریس نرمال هر
یک از گزینه ها بر وزن معیارها که قبال از روش
دلفی بدست آمده بود ،ضرب گردید و نقطه ایده
آل مثبت و منفی تعیین گردید .در نهایت بر
اساس شاخص نهایی ویکور رتبه بندی انجام شده
و هر گزینه ای که مطلوبیت باالتری داشته باشد،
در رتبه باالتری قرار می گیرد.

جدول  :3رتبه بندي گزینه هاي پیشنهادي بر اساس وزن ایده آل ،نرمال در مدل VIKOR

ردیف

گزینه های پیشنهادی

وزن
ایده آل

وزن
نرمال

5

رشد فرهنگی در مدیریت کنترل آلودگی صوتی

5

1/911

2

مکان یابی مناسب برای احداث راهها ،ساختمان ها و سایر مراکز اداری و دولتی

1/991

1/511

9

وضع قوانین و مقررات تخصص صدا و ارتعاش و به روز رسانی استانداردها

1/412

1.211

4

استفاده از موانع و ابزارهای کاهنده آلودگی صوتی

1/492

1/251
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خانزاده و خانزاده.

1

1

ایجاد یک دفتر در وزارت بهداشت به منظور هماهنگی و نظارت و پاسخ گویی

1/215

1/591

جدول :4رتبه بندي گزینه هاي پیشنهادي بر اساس نوع محیط هاي مورد بررسی در مدل VIKOR

گزینه 5

گزینه 2

گزینه 9

گزینه 4

گزینه 1

محیط های مورد بررسی
فیزیکی و شیمیایی

1/134

1/534

1/221

1/515

1/214

بیولوژیکی

1/25

1/215

1/252

1/224

1/531

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

1/22

1/219

1/215

1/533

1/531

وضعیت آلودگی های زیست محیطی

1/221

1/212

1/513

1/25

1/511

وضعیت بهداشتی و سالمت عمومی

1/21

1/2

1/219

1/251

1/53

پس از مرتب کردن راه کارها بر اسااس مطلوبیات
کلی جهت اولویت بندى روش هاى کنترل آلودگی
صوتی در مدل ، VIKORنیز گزینه رشد فرهنگای
در مدیریت کنترل آلودگی صوتی با امتیاز ،1/911
از بیشترین مطلوبیت و راه کار ایجاد یک دفتار در
وزارت بهداشت باه منظاور همااهنگی و نظاارت و
پاسخ گویی به آلودگی صوتی باا  1/591امتیااز ،از
کمترین مطلوبیت برخوردار باود (جادول  .)9ایان
امر نشان دهنده میزان باالی نیااز جامعاه شاهری
آستارا به رشد فرهنگی در زمینه مدیریت و کنترل
آلودگی صوتی می باشد .همچنین نتیجه مقایسات
بین محایط هاای ماورد بررسای باا گزیناه هاای
پیشنهادی براساس هدف در مادل  ،VIKORنیاز
نشان داد که وضعیت بهداشتی و سالمت عمومی و
محیط فیزیکای و شایمیایی باه ترتیاب بیشاترین و
کمتاارین تاااثیر را باار گزینااه رشااد فرهنگاای در
مدیریت کنترل آلودگی صوتی با امتیازهاای 1/21
و  1/134را دارنااد .همچنااین محاایط فیزیکاای و
شیمیایی بیشترین تاثیر را بار گزیناه ایجااد یاک
دفتار در وزارت بهداشاات باه منظااور هماااهنگی و
نظارت و پاسخ گویی به آلودگی صاوتی باا امتیااز
 1/214و کمتاارین تاااثیر را باار گزینااه اسااتفاده از
موانع و ابزارهای کاهنده آلودگی صاوتی باا امتیااز
 1/511می گذارد (جدول .)4

زیست سپهر ،5931 ،جلد  ،55شماره .51-5 ،9

بحث و نتیجه گیري
مقابله با آلودگی صاوتی و کااهش عاوارض آن در
محیطهای شاهری پایش از هار اقادامی نیازمناد
توجااه جاادی و ایجاااد انگیزههااای عملاای اساات.
نهادهای اجرایی باالدستی و متولیان شاهری بایاد
با آسیبهای این نوع آلاودگی زیسات محیطای و
هزینههای سنگین و اجتنابناپذیر آن آشنا شاوند
و ضرورت مقابله با آن را بپذیرند .رفع آلودگیهای
صوتی هزینهای گازاف دارد و بیشاتر باا مشاکالت
حقوقی ،فرهنگی ،فنی ،اجتماعی و حتای سیاسای
همراه است که ماانع عازم همگاانی و برناماهریزی
جامع و منسجم برای آن میشود.
در این مطالعه دو هدف مورد بررسی قرار گرفت؛
 -5اولویت بندى استراتژی های کنترل آلودگی
صوتی در محیط های زیست شهری
 -2تعیین میزان دقیق بودن روش های  ANPو
.VIKOR
نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد که رشد
فرهنگی در مدیریت کنترل آلودگی صوتی دارای
امتیاز بیشتر و وضعیت بهتری نسبت به سایر
گزینه ها دارد .از این وضعیت می توان نتیجه
گرفت که نتایج روش ANPو  VIKORخیلی به
واقعیت نزدیک ترند ولی در کل  ANPدر مقایسه
با  VIKORدقیق تر بوده و امتیاز هایی که این
روش اراثه می دهد قابل اطمینان می باشد .مدل

اولویت بندی های کنترل آلودگی صوتی در محیط زیست شهری.

 VIKORبه دلیل عدم مقایسات زوجی بین
معیارها و گزینه ها و عدم استفاده از نظرات
کارشناسان و اتکای تام بر داده های خام از درجه
اعتماد کمتری نسبت به مدل  ANPبرخوردار
است .در این متد گزینه به صورت مستقل بر
اساس هر معیار ارزیابی می شود .بنابراین مدل
 VIKORجهت اهداف تعیین وزن و ارزش هر
گزینه و رتبه بندی مناسب است.
در این مطالعه مقایسات زوجی بین گزینه ها ارائه
شده در روش های  ANPو  VIKORبر اساس
یک جدول مقایسات انجام شد و گزینه رشد
فرهنگی در مدیریت کنترل آلودگی صوتی حائز
بیشتر امتیاز گردید و نهایت روش های کنترل
آلودگی صوتی بر پایه نتایج بدست آمده از مدل
 ANPپیشنهاد گردید .رشد فرهنگی در مدیریت
کنترل آلودگی صوتی در کاهش آلودگی صوتی
شهر آستارا ،می تواند نقشی بسیار مهمی ایفا
نماید .صدای بوق ،سیستم صوتی و سیستم اگزوز
خودروها از جمله مشکالتی هستند که مسووالن
شهری در حل آنها ناتوانند .در حقیقت اهمیت
نقش مردم در کاهش آلودگی محیط اطرافشان کم
نیست ،پس باید به آن توجه کرد .آموزش عمومی
یک گزینه مناسب برای کاهش آلودگی صوتی در
محیط زیست شهری آستارا می باشد .میتوان با
فرهنگ سازی از طریق استفاده از پوستر ،استفاده
از عالیم در روزنامه ها ،رادیو ،تلویزیون ،فعالیت
هایی در ارتباط با موضوع مورد نظر در مدارس و
 ...سطح آگاهی اجتماعی و میزان مشارکت مردم و
مسئولین در برنامه های کاهش صدا را باال برد و
افراد را با آثار زیانبار سر و صدا آشنا کرد .در
نتیجه باال رفتن آگاهی مردم در رفتارهای
اجتماعی می تواند باعث عدم استفاده از دستگاه
تقویت کننده موسیقی در خودروها ،کاهش صدای
بلندگوهای اماکن مختلف در مراسم عمومی و
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خصوصی ،ترغیب به معاینه فنی خودروها ،کاهش
استفاده از خودروهای شخصی و موتورسیکلتها و
گسترش حملونقل همگانی در شهر آستارا شود.
نکتهای منفی که در اینجا وجود دارد ،این است
که عمال در ایران تاکنون اقدامی جدی برای
جلوگیری از آلودگی صوتی انجام نگرفته است زیرا
باور مسئولین مربوطه این بوده است که در
آموزش جلوگیری از آلودگی صوتی ،همیشه با
عدم استقبال مردم روبرو بوده است؛ این
درحالیست که نقش مردم و دخیل کردن آنها در
جلوگیری از آلودگی صوتی میتواند به ارتقای
سالمت و توانمندسازی آنها کمک کند.
باارای اجاارای دسااتورالعمل هااا ماادیریت آلااودگی
صوتی در شهر آستارا مسئوالن شهری باید برناماه
های عملی با اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و دراز
مدتی را برای کااهش ساطح صادا تادوین و اجارا
نماینااد و باار اساااس اهااداف دراز ماادت خااود،
دستورالعمل ها و قوانین مرتبط باا مقاادیر صادای
اجتماعی را اتخاذ کنند .اهم روش های پیشنهادی
برای شهر آستارا با در نظر گرفتن دو مقوله کارایی
(میزان کااهش صادا) و قابلیات اجرایای (اجرایای
بودن روش پیشنهادی از نظر فضا ،امکانات موجاود
و  )...باار اساااس سااناریوهای برتاار (باار اساااس
آلترناتیوهای مربوطه) به قرار زیر می باشد:
الف) برنامه های کوتاه مدت (تا پنج سال)
 بهبود و توسعه وسایل نقلیاه عماومی در
شهر آساتارا و بازساازی ناوگاان حمال و
نقل شهری.
 الزام معاینه فنی برای خودروهای شهری.
 برگااازاری دوره هاااای آموزشااای بااارای
رانندگان ساازمان هاای اتوباوس رانای و
تاکسی رانی در راستای اجرای مقررات.

خانزاده و خانزاده.

 ترویج استفاده از تجهیازات خاانگی کام
صدا و با برچسب  A+حجم صدا و نظارت
بر اجرای آن.
 استفاده از سیستم های کنتارل ترافیکای
یکپارچه.
ب) برنامه های میان مدت (بین  1تا  51سال)
 جانمایی مناساب کاربریهاای شاهری در
طرحهای جامع و تفصیلی و مکاان یاابی
مناسب برای احداث راهها ،ساختمان هاا
و سایر مراکز اداری و دولتی.
 عااایق بناادی بیمارسااتانهای شااهری بااا
اساااتفاده از پنجاااره هاااای دوجاااداره،
آکوستیک کردن دیوارها و سقف و...
 اصالح بافت و سااختار روساازی خیاباان
های شهری با آسفالت های متخلخل.
ج) برنامه های بلند مدت (بین  51تا  21سال)
 ممنوعیت استفاده از بلندگو به اساتثنای
اذان صبح ،انجاام عملیاات سااختمانی و
تخلیه و بارگیری آهن آالت از ساعت 24
تا ساعت  1در مناطق مسکونی و درماانی
شهر آستارا.
 جلوگیری از تردد ماشین های فروشانده
دوره گرد در مناطق مسکونی.
 انتقال صانایع ،مراکاز و مشااغل آالیناده
صوتی به خاارج بافات شاهری آساتارا و
شهرک صنعتی.
 استقرار سیساتم هاای مادیریت زیسات
محیطای نظیار  ISO 14000و  HSEدر
شهر آستارا به وسیله کارکروه بهداشات و
محیط زیست.
 احداث دیوار صاوتی باا اساتفاده از پنال
های آلومینیاومی باه هماراه طلاق هاای
جاذب.
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