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در معابر شهری در چارچوب  یصوت توان برآورد برای بعدی  -سه یالگوتوسعه 

 اطالعات مکانی سامانه
 

 *رمضانی ابوذر

 ، همداناسدآباد، الدین اسدآبادی برداری، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیدجمال گروه مهندسی نقشه

 

 چکيده
 تردد خودروثیر أدر یک منطقه مشخص تحت ت نوفه ترازهای. هستروز افزون آلودگی هوا و صوتی تردد خودرو سبب رشد ، در سراسر دنیا

 هود  از ایون تحقیو    . اسوت مراکوز صونی ی و ماننود آن     ،های موجوود  یرساختز شاملثر ؤم )سازندهای( عوامل چنین و هم هاخیاباندر 

  -در فضای سوه اطالعات مکانی  سامانهبا اس فاده از  تهران 3 منطقههای خیاباندر  یصوتامواج  گسیل و تسطیعبرآورد میزان سازی و الگو

اطالعوات   سوامانه بوا کموک    قبیل جذب هوا، فاصله، جذب زمین و ماننود آن  از نوفه گسیل بر ثرؤهای م لفهؤم ،. در این تحقی است بیدی

جهوت  شوده اسوت.     ارائوه  ،هوای موذکور   لفوه ؤمگرف ن  نوفه در فضا با در نظرتوزیع جهت نمایش بیدی   -سهیک نقشه اند.  شدهالگومکانی 

الگوسازی و نگاشت کاهش نوفه ناشی از اشیاء . شده است ی ترکیبی اس فادهالگواز  ،نوفهدر کاهش میزان  نوفه کاهی اشیاءسازی رف ار الگو

درک به ور و  ، نوفوه  ترازهوای دهنوده   نمایشبیدی   -سههای  نقشه .داده شدندو نشان  نددقت باالتر محاسبه نمودبیدی با  -را در فضای سه

 دهند. ها اع بار الگوی ترکیبی پیشنهادی را نشان می ارزیابی اند. کردهفراهم  اطالعات مفید از وضییت موجود توزیع نوفه

 

 .ی، صوت، ساخ مانبیدی  -سه، نقشه اطالعات مکانی سامانه، نوفه: هاکليدواژه
 

     مقدمه. 8

هوا  حمل و نقل در شهرها، در کنار مراکز صنی ی و فرودگاه

تحقیقات گذش ه از جمله منابع آلودگی در شهرها هس ند. 

حاصول از حمول و نقول عوالوه بور       نوفهدهند که  نشان می

روی  نقول بور   و حمول  سوامانه کنندگان  ثیر روی اس فادهأت

. اسوت  اثرگذار نیز ها هس ند نوفهافرادی که در میرض این 

دهد کوه   های مخ لف نشان می ها در محیط مقایسه واکنش

تور   باالتر اثرات منفوی روی جامیوه بویش    نوفهدر مناط  با 

  است.

دهود کوه میوزان     موی  ارتباط مس قیم صدا و ناراح ی نشان

هوای   صدا و مشخصات فیزیکی آن نه تنها منجر به واکنش

منجر بوه اخو الل در فیالیوت نیوز      بلکهشود،  احساسی می

روی اثرگوزاری   شود. خصوصیات فوردی نیوز مسو قیما     می

 نوفوه فوردی یوک صودا را     اسوت  و ممکون  بووده ثر ؤم نوفه

 تشخیص دهد و فردی دیگر آن را ناخوشایند قلمداد نکند.

و بودون تیییور    مم ود های  نوفهاغلب  ،کارر خانه و محل د

 .وجوود دارنود  های سرمایشی و گرمایشی حاصل از دس گاه

                                                           
 :نویسنده پاسخگو aramezani@sjau.ac.ir 

ها خیلی قابل مالحظه و توجه نیس ند. اما  نوفهاین قبیل از 

م یوار  نماینود،   چنانچه ناگهان شروع به ایجاد صدای غیر

گوو   در واقع با توجوه بوه اینکوه    دهنده خواهند بود. آزار

 لوذا صووداهایی کووه  کنوود،درک موی صووداها اطالعواتی را از  

 [.1] هس ند نوفه مورد نیاز را همراه ندارند، اطالعات

، اطالعاتی در موورد میوزان   نوفههای دوبیدی نمایش نقشه

 نوفهثیر أدهند. اما تدر یک ارتفاع مشخص نمایش می نوفه

باشود و داشو ن   در تمام جهات و در سوطو  مخ لوف موی   

تنهوایی   در یک ارتفواع مشوخص بوه    نوفهاطالعات در مورد 

جهت کن رل و کاهش آلودگی صوتی کافی نخواهد بود. در 

هوای بلنود   بسیاری از مردم در سواخ مان  ،شهرهای بزرگ

های دوبیدی میوزان  کنند. اما با اس فاده از نقشهزندگی می

ابول  افرادی کوه در میورض آلوودگی صووتی قورار دارنود ق      

حوول ایوون مسووائل اسوو فاده از  باشوود. راهبینووی نمووی پوویش

بیودی جهوت نموایش میوزان       -سوه و  دو و نویم  های نقشه

مشخص ( x ،y)بیدی در  دو و نیمهای  آلودگی است. نقشه

دهند اموا در  را نمایش می 1نوع اطالعات توصیفیتنها یک 

برای یک موقییوت مشوخص ممکون    بیدی   -سههای  نقشه
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. لووذا موجووود باشوود اطالعووات توصوویفینوووع اسووت چنوود 

در  یصووت امواج جهت نمایش میزان بیدی   -سههای  نقشه

 ثرتر خواهند بود.ؤمبیدی   -سهمخ صات 

 یالگوو کوارگیری   هسازی آلوودگی صووتی، از طریو  بو    الگو

پوذیرد. چنوین   صوورت موی   یصووت امواج اس اندارد ان شار 

منواط   بنودی   بندی و طبقه هایی براساس نحوه تقسیم الگو

چنین تییین  مورد مطالیه و خودروهای عبوری از آن و هم

در سوطو  و شورایط مخ لوف،     یصووت مووج  ضرایب جذب 

 گیرند.مورد اس فاده قرار می

هایی که از خود ارائوه داده  اطالعات مکانی با توانایی سامانه

هوای   لفوه ؤمسوازی  الگوعنوان ابزاری توانوا جهوت    است، به

کار گرف ه شده است. در  همخ لف ب مرتبط با مکان در علوم

نموایش  سازی آلودگی صووتی و  الگواین تحقی  نیز جهت 

 سوامانه از ایون  بیودی    -سوه در فضوای   نوفوه نحوه ان شوار  

موروری بور   این مقالوه  شده است. در بخش دوم  گیری بهره

تحقیقات گذش ه انجام شده و سوس  در بخوش سووم بوه     

ان شوار آلوودگی صووتی    ثیرگذار در أهای ت لفهؤمسازی الگو

توسوویه  یالگووو ،پرداخ ووه شووده اسووت. در بخووش چهووارم

و در بخوووش پووونجم،  گردیووودهسوووازی  پیووواده شوووده داده

گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده ارائوه شوده    ن یجه

 است.

 09با توجه به اهمیوت موضووع تحقیو  و نظور بوه سوهم       

درصدی ترافیک شهری در ایجاد آلودگی صوتی در شهرها، 

های م یوددی در  های م مادی مطالیات و بررسیی سالط

این زمینه صورت پذیرف وه اسوت. در ایون راسو ا تواکنون      

های اس اندارد مخ لفی در شهرهای جهان ایجاد شوده   الگو

های  الگونمودن  است و تال  محققین مخ لف نیز بر بهینه

هوای  سواخت با توجوه بوه زیر   یصوتامواج اس اندارد ان شار 

تووان  در این میان میر مناط  مخ لف بوده است. موجود د

 الگووی یاف ه ذیل مش مل بر  های اس اندارد گس ر الگوبه 

در ایاالت م حده  2اِی دابلیو اِچ الگوی اِ در بری انیا،  1کورتن

اسو اتنز  در اسو رالیا،   4اوولدر آلمان،  093اِس آراِل آمریکا،

 7مسااِدر فرانسه،  6بی پی اِم اِن در اسکاندیناوی، 445 پالونری

                                                           
1 CORTN 
2 FHWA 
3 RLS90 
4 OAL 
5 Statens Planveri 48 
6 NMPB 
7 EMPA 

عوالوه بور   . [2] در ژاپون اشواره نموود    4آسو  در سوئی  و 

گورف ن از   های مذکور، محققین دیگوری نیوز بوا الهوام     الگو

ها را در شرایط منطقوه موورد مطالیوه    های مذکور، آن الگو

توان به تهیوه و   اند. که از آن میان میخود نیز بهینه نموده

در شوهر پکون چوین     یصوتامواج بهینه ان شار  یالگوارائه 

الگووی  مبنوای   بور  2992در سوال   و همکواران  لوی توسط 

اسو انداردی   یالگوو چنین تهیه  آمریکا و هماِی  دابلیو اِچ اِ 

اشواره   2997در سوال  محمودی   در شهر همدان توسط گل

 .[2] نمود

هوای اخیور بسویار موورد      های صوتی و هوا در سال آلودگی

کوارگیری   هبو بورای ماوال در تحقیقوی بوا     . انود  توجه بووده 

در  ارزیوابی آلوودگی صووتی    مکانی بههای اطالعات  سامانه

پرداخ وه شوده و نقشوه محودوده      محیط کارخانه نسواجی 

 خطر برای مناط  مخ لف دارای آلودگی صوتی تولید شود 

بیودی بووده و   هوا دو  حاضر ایون نقشوه   تحقی  حالدر  [.3]

موجوود در بیننوده    نوفوه یوزان  ثری برای برآورد مؤدرک م

ثیر موانع بر روی کواهش  أچنین میزان ت . همکند ایجاد نمی

بینی  پیش به در تحقیقی نیز ،. اخیرا اعمال نشده است نوفه

ن ای  اجرای راهبردهای کن رل آلودگی هوا بوا اسو فاده از   

تهوران   شوهر  مکانی شوبکه عصوبی بورای کوالن     سازی الگو

در ایون تحقیو  میوزان آلوودگی      [.4] ه اسوت پرداخ ه شد

از شبکه عصبی هوای موجود در کل شهر تهران با اس فاده 

شده پرداخ ه  و به ارزیابی راهکارهای ارائه گردیدسازی الگو

تولیود نقشوه   سوایر تحقیقوات   شد. تفاوت تحقی  حاضر با 

نظرگوورف ن موانووع اسووت کووه در دیگوور   و دربیوودی   -سووه

تور   در بویش چنوین   هم ت.نظر قرار نگرف ه اس تحقیقات مد

مربووط بوه نوفوه حاصول از ترافیوک       ای این تحقیقوات ن و  

 آنصورتی ارائه شده که نموایش قابول درکوی از میوزان      به

کوه وجوود سواخ مان موورد      در زمانی خصوصا  .وجود ندارد

 در تموام جهوات قابول    نوفوه نموایش   ،گیردبررسی قرار می

 نوفوه . هد  از این تحقیو  نموایش میوزان    نیستمشاهده 

بیودی    -سوه حاصل از ترافیوک خودروهوا در یوک نموایش     

بیودی    -سوه  فون  است. برای حصول ن ای  مطمئن از یوک  

ثیرات أبینوی تو  جهوت تحلیول و پویش    نوفهبصری نگاشت 

هوا و  ترافیک بر روی مناط  با توجه بوه وجوود سواخ مان   

 ها اس فاده شده است. ثیرات آنأت
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های مکان  دلیل توانایی در تحلیل بهاطالعات مکانی  سامانه

در بسویاری از   ،چنوین پشو یبانی از پایگواه داده    مبنا و هم

برای  [.5] س فاده قرار گرف ه استتحقیقات محیطی مورد ا

سازی کمی آلوودگی هووا بورای شوهرهای     الگوماال جهت 

اطالعات مکانی اس فاده شده است. ایون   سامانهدانمارک از 

آلووودگی توانووایی محاسووبه میووزان در میوورض     سووامانه

افراد، واحدهای مسکونی، ادارات و ماننود آن در   قرارگرف ن

صوورت دوبیودی    به سامانهالب ه این  .داردها را کنار خیابان

 [.6] ارائه شده است

بورای ارزیوابی    انو همکوار  خوان جامع توسوط   یالگویک 

های ها در محیطمیزان آلودگی هوا ناشی از ترافیک خیابان

شده  ارائهشهری با توجه به شرایط هندسی و آب و هوایی 

 -سوه برای تولیود نماهوای    یهایرو چنین  هم [.7] است

 -سووهجهووت  [.4] نوودا توسوویه داده شوودههووا سووازهبیوودی  

 انود  هایی توسیه داده شدهالگوسازی نمای شهرها نیز  بیدی 

بینی میزان  هت تحلیل و پیشهای بسیاری جالگو [.0-11]

[. 13-12] انود  شوده  بررسی گوناگونشورهای ترافیک در ک

و  هس ندنقلیه موجود در کشورهای مخ لف م فاوت  وسایل

 هر یوک از  در گوناگونهای الگواین دلیلی برای اس فاده از 

 [.15-14] باشد می هاکشور

 نوفوه بررسی میوزان    به یدر تحقیق و همکاران کبود پامانی

در ایوون انوود. موجووود در اطوورا  یووک سوواخ مان پرداخ ووه

، یصووت اموواج  پژوهش با اس فاده از تیییور فواز در ان شوار    

وجوووه مخ لووف یووک سوواخ مان  موجووود در  نوفووهمیووزان 

 هیوک از وجوو   شده است. با تییین نقاطی در هور  مشخص

شده و  گیری دازهموجود در آن نقاط ان نوفهساخ مان میزان 

در  نوفوه میزان  یابیهای دروندر نهایت با اس فاده از رو 

به نووعی   مذکور در تحقی  .ندا دست آمده هسایر نقاط نیز ب

برای هر یک از وجوه سواخ مان تولیود    نوفهنقشه دوبیدی 

بیودی  های دوآن از ترکیب نقشهبیدی   -سهشده و نمایش 

 نوفووهجهووت نمووایش میووزان   [.16] حاصوول شووده اسووت 

برای رسویدن   سازی شود.الگو، نوفهبایست رف ار ان شار  می

نظور   های تاثیرگذار در لفهؤم باید ،محاسباتی یالگوبه یک 

-این محاسبات که مطاب  بوا الگووری م   [.17] دنگرف ه شو

گیرد توسط هور  صورت می ای،شده های اس اندارد شناخ ه

جداگانوه و م ناسوب بوا    صورت  کشور و یا بخش صنی ی به

یون  [. ا14] گوردد ینده در آن ناحیه ارائه موی نوع منابع آال

ر نقطه گیرنده را د نوفهسازی الگوها در دو مرحله، الگوری م

 نوفوه سوازی  الگوبخوش اول مربووط بوه    سوازند  ممکن موی 

سوازی ان شوار   الگوحاصل از منبع و بخش دیگر مربوط بوه  

هوا  باشد. این الگوری ممی)از یک نقطه به نقطه دیگر(  نوفه

 های آزمونگیری و با انجام تیداد زیادی نقطه اندازه میموال 

هوای   شویوه چوه   گیرنود. اگور  آماری مورد ارزیابی قرار موی 

هوای  زیادی در دنیا وجود دارد، اما اکار الگووری م پیشرف ه 

صورت تجربی و براساس قوانین سواده فیزیوک    بهاس اندارد 

کننده نوفه،  یل وجود منابع گس رده تولیدبدل اند.تهیه شده

بور و مشوکل اسوت. لوذا      زموان  آنمحاسبه و تحلیل ان شار 

هووا بووا نویسووی و تلفیوو  آنهووای برنامووه اسوو فاده از شوویوه

فرآینوود  1اِس آی جووی افزارهووای تحلیلووی هماننوود آرک نوورم

 [.10]بخشد گیری را سرعت میمحاسبه، تحلیل و ن یجه

توووجهی در مووورد  قابوول بررسوویهووای گذشوو ه در پووژوهش

انجوام نشوده و    یصووت اموواج  ان شار بیدی   -سهسازی الگو

 نوفوه بیدی برای نمایش ان شوار  دو هایالگوتحقیقات  اکار

در  نوفوه  رکوه نموایش ان شوا    جوایی  اند. از آناس فاده نموده

 نوفوه درک به ری جهت مشاهده میوزان  بیدی   -سهفضای 

 ،های اسو اندارد الگودهد، در این تحقی  با ترکیب ارائه می

 ارائوه شوده اسوت.   بیودی    -سوه نقشه  صورت به نوفهان شار 

ثیر موانع روی أنمودن تالگوچنین در این تحقی  جهت  هم

ها اس فاده شده توا بوه شوکلی    الگواز  یترکیب ،ان شار امواج

 شود. الگو نوفهتر نحوه ان شار  تر و کاملدقی 

 

 ها و روشمواد .9

کوه توضوید داده شود، در کشوورهای     طور همان: ازیسالگو

شوود. در کشوور   اسو فاده موی   م فاوتیهای  الگومخ لف از 

اسو فاده   نوفهاس اندارد جهت تهیه نقشه  یالگو از دو هلند

ییود  تأشوده و موورد    اع بارسونجی  الگوو که این دو  گردیده

از بیودی    -سوه در محیط  نوفهجهت نمایش میزان اند. بوده

دلیل  به نوفهشده و جهت نمایش   اس فاده 22اِم اِم س ی اِالگو

اسو فاده شوده    کبوود  پاموانی ترکیبی  یالگووجود موانع از 

 است.

در  نوفوه تهیه نقشوه  محاسبه و رو  اس اندارد برای  چهار

 [:29] شود که عبارتند ازکشور هلند اس فاده می

                                                           
1 ArcGIS 
2 SMM2; Standard noise Mapping Method 2 
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 1(1اِم سی )اِس اول نوفهرو  اس اندارد محاسبه . 1

  2(2اِم سی )اِس دوم نوفهرو  اس اندارد محاسبه . 2

 3(1اِم اِم س اِ) اول نوفهرو  اس اندارد تهیه نقشه . 3

 (2اِم اِم س اِ)دوم  نوفهرو  اس اندارد تهیه نقشه . 4
 

 اول نوفهروش استاندارد محاسبه . 2-8

 های مس قیم و بدون وجود موانع بوین این رو  در خیابان

هوا و دیوارهوای   ماول سواخ مان   ،خیابان و نقطوه گیرنوده  

 درایون رو    دیگر به عبارت  .شود گرف ه می کار به ،صوتی

فرموول محاسوباتی    .شود می اس فادهط محیطی ساده شرای

 باشد. ساده می در این رو  نیز نسب ا  نوفه

 

 دوم نوفهروش استاندارد محاسبه . 2-2

انحناء و با وجود موانع بین های دارای این رو  در خیابان

هوا و دیوارهوای   ماول سواخ مان   ،خیابان و نقطوه گیرنوده  

در ایون رو   دیگور   بیوانی  بوه  .شوود  کارگرف ه میبهصوتی، 

ایوون رو   .شووود مووی اسوو فادهمحیطووی پیچیووده شوورایط 

 تواند در اکار شرایط محیطی مورد اس فاده قرار گیرد. می
 

 نوفهروش استاندارد اول تهيه نقشه . 2-9

 1اِم سووی اِسشووده رو   ایوون رو  کووه بووه نوووعی اصووال  

از نواحی بزرگ توسویه داده   نوفهبرای تهیه نقشه  باشد، می

دلیل انسداد آن با موانوع موجوود    به نوفه. کاهش ه استشد

باشوود، در مووی 1اِم اِم س اِدر محوویط، بخشووی از ایوون رو   

 1اِم اِم س اِ .وجوود نودارد   1اِم سوی  اِس در لفهؤمکه این  حالی

توری نسوبت    های کمای ساده با پیچیدگیاشیه یالگویک 

زیرا محاسبه ان قال برای هر اک واو   ،باشدمی 2اِم سی اِس به

اسواس ایون رو    بر گیرد.صورت جداگانه انجام نمی باند به

و  نوفووهدریوواف ی در نقطووه گیرنووده، مجموووع ان شووار  نوفوه 

بین خیابان و نقطه محاسبه  نوفهگذار روی ثیرأهای ت لفهؤم

   باشد.می

 

 نوفهروش استاندارد دوم تهيه نقشه . 2-4

 2اِم سوی  اِسبا وجود یک تفاوت روشوی هماننود   این رو  

هوا بایسو ی   هموه سواخ مان   2اِم سی اِسدر رو   باشد.می

شووند. ایون در حوالی اسوت کوه در       الگوصورت جداگانه  به
                                                           
1 SCM1; Standard Calculation Method 1 
2 SCM2; Standard Calculation Method 2 
3 SMM1; Standard noise Mapping Method 1 

چنوودین سوواخ مان در کردن الگوووامکووان  2اِم اِم س اِرو  

گونی که میانگین ارتفواع  )پلی تر بزرگ 4گونداخل یک پلی

 .نمایود( وجوود دارد  ها را ارائوه موی  و تراکم همه ساخ مان

گووونی را از چنووین پلووی نوفووهمیووانگین ان قووال  2اِم اِم س اِ

نماید. این مسئله منجر به کاهش زموان انجوام    محاسبه می

گوردد. در  موی  2اِم سوی  اِسمحاسبات در مقایسوه بوا رو    

برای نواحی بزرگ با اسو فاده از   نوفهضمن امکان محاسبه 

 .گرددمیسر می 2اِم سی اِس خال  رو بر 2اِم اِم س اِرو  

محدوده مطالیاتی در این تحقی  کوچک بوده و محاسبات 

رو  اسو اندارد اول  پیچیدگی زیادی ندارند، لذا مورد نیاز 

ان خابی برای ایون تحقیو  ان خواب و موورد      شیوهعنوان  به

علوت پیچیودگی    این رو  بوه و ارزیابی قرار گرفت.  آزمون

تری در محاسوبات دارد و محاسوبات بورای     تر، زمان کم کم

 الگوو براساس این پذیرد.  صورت نمی هر اک او باند جداگانه

روز در سه بخش روز، عصور و شوب قابول     طول مدت شبانه

خودروهای عبوری از سوطد منطقوه نیوز در    تقسیم بوده و 

سوونگین و سوونگین،  حالووت خودروهوای سووبک، نیموه    سوه 

جهووت شوووند. بنوودی مووی برحسووب وزن خودروهووا طبقووه

سوبک،   یآوری اطالعوات سورعت و تیوداد خودروهوا     جمع

ترافیک شهر تهوران   برخطسنگین و سنگین، از نقشه  نیمه

 اس فاده شده است.

های تشیشوع از منبوع    لفهؤمو  ، توابعالگوچنین در این  هم

. الزم بوه ذکور اسوت    انود  یاف وه   توسویه  یصوتامواج ان شار 

صوورت خطوی و در    بوه  یمنبع صوت ،مذکور الگویبراساس 

 نوفوه مرکز خیابان فرض شوده اسوت. براسواس ایون رو      

هوای   لفهؤمو  نوفهدریاف ی در نقطه گیرنده، مجموع ان شار 

باشود.   موی  ،بین خیابان و نقطه محاسبه آن،گذار روی ثیرأت

  ارائه شده است. (1رابطه )در  الگوتوضید ریاضی این 

(1                   )A eq optrek reflecties afstand

iucht bodem m eteo barrier

L E C  C D

D  D D  D

   

   

 

(1در رابطه )
A eq

L،     ( توراز نوفوه در نقطوه محاسوباتیAeq 

 ان شوار  نوفوه  E( اسوت.  نوفوه  یینی تراز میادل یا میوانگین 

 -7:99شوده روز )  یاف ه است که در سه دوره زمانی ان خاب

( 7:99-23:99( و شوووب )23:99-10:99(، عصووور )10:99

بول بورای    + دسوی 5گردد. سس  یک تصوحید   محاسبه می

 تضمین آرامش باالتر  جهتبل برای شب  + دسی19عصر و 

 
                                                           
4 Polygon 
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 .ترافیک شهر تهران برخطشده با اس فاده از نقشه  تیداد خودروهای ثبت 8جدول 

تیداد خودروهای 

 سنگین در طول عصر نیمه

تیداد خودروهای 

 سبک در طول عصر

تیداد خودروهای 

 سنگین در طول روز

تیداد خودروهای 

 سنگین در طول روز نیمه

تیداد خودروهای 

 سبک در روز
59/49 75/1347 99/9 33/114 05/1661 

 
 

محاسوبه   (2رابطوه ) یاف وه از   ان شوار  نوفهگردد.  اعمال می

 گردد.می

(2) 
Elv Em v Ezv

E Log ( )  10 10 1010 10 10 10 
 

نقلیوه سوبک     من شرشده از وسوایل  نوفه Elv( 2رابطه )در 

 نوفوه  Emv)محاسبه در سه دوره زموانی روز، عصور، شوب(،    

هوای   کامیون سنگین شامل من شرشده از وسایل نقلیه نیمه

روز، ها )محاسوبه در سوه دوره زموانی    محوره و اتوبوس تک

سونگین    از وسایل نقلیوه  شدهمن شر نوفه Ezv، عصر، شب(

محوره و تریلرها )محاسوبه در سوه   های چندکامیونشامل 

 گردند.محاسبه می ،دوره زمانی روز، عصر، شب(

نقلیوه    ترتیوب سورعت وسوایل    بوه  Vlv ،Vmv ،Vzv چنین هم

کیلوم ر  49حد سرعت ) V0 سنگین و سنگین، سبک، نیمه

سواعت   بور   کیلووم ر  79 نقلیه سبک، بر ساعت برای وسایل

نقلیوه   هوا و وسوایل  سنگین، اتوبوسبرای وسایل نقلیه نیمه

نقلیه سبک،  ترتیب تیداد وسایل به Qlv،Qmv  ،Qzv سنگین(،

باشند. در طول روز، عصر و شب میسنگین و سنگین  نیمه

دلیل سطد خیابان  به نوفهتصحید ان شار  Cwegdekاز طرفی 

 گردد. محاسبه می (3رابطه )مطاب  

(3  )   ( ) 
0

w egdek

Vm
C Lm bm Log

V m
 

 

 کردن و سرعتان شاریاف ه بر اثر ترمز نوفه Coptrekاز طرفی 

 نوفوه  ان شاریاف هتراز  Creflectieباشد. ها می گرف ن در تقاطع

ها و یوا موانوع صووتی مطواب      دلیل انیکاس از ساخ مان به

 گردد.محاسبه می (4رابطه )

(4) reflectie j
C . * fob 1 5 

که در طر  دیگر خیابان قورار   است قسم ی fobj که در آن

 یوک و  صوفر کند )مقدار آن بین  می را منیک  نوفهدارد و 

قرار دارند فقط برای عوارضی که در فاصله میقولی  و است(

 شود. می به حساب آورده
Dafstand  رابطوه  که مطواب   دلیل فاصله است  به نوفهکاهش

 گردد.محاسبه می (5)

(5) 
afs tan d

D Log(r) 10 

 

 ،صله بین خیابان و نقطه محاسوبه ترین فاکوتاه rکه در آن 

 .است حسب م ربر

Dlucht باشود کوه مطواب      می دلیل جذب هوا به نوفه کاهش

 گردد.محاسبه می (6رابطه )

(6) .

lucht
D . * r

0 90 01 
  

Dbodem  باشد که مطاب   می دلیل جذب زمین به نوفهکاهش

 گردد.محاسبه می (7رابطه )

(7) 
 

  

.

.   ..

[

*   ]



 

  



0 04

0 65 0 750 65

2 4 1 r

bodem

hw eghw

D B e

e e

 

                          

 خیابوان و نقطوه محاسوبه    قسمت بین وسوط  Bکه در آن 

کند )مقدار آن بین صوفر و یوک   را جذب می نوفهکه  است

 و کننود را منیک  می نوفه(. سطو  خیابان و آب باشد می

 hw را جذب خواهند کرد. نوفهزار  ل علفسطو  دیگری ما

حسوب م ور و   نقطه قابل محاسبه تا سطد زموین بر ارتفاع 

hweg د.نباشم ر می حسبسطد مرجع بر ارتفاع خیابان تا 

Dmeteo  ویوژه جهوت بواد    هدلیل آب و هووا، بو   به نوفهکاهش 

 گردد.محاسبه می (4رابطه )که مطاب   است،

(4) 
. r

( hw eg hw . )

m eteo
D . . e



 
 

0 04

0 753 5 3 5 
 

Dbarrier  یووا  نوفووهدلیوول وجووود موانووع   بووه نوفووهکوواهش

 .باشد می ن بزرگراه و نقطه مشاهدهها، مابی ساخ مان

اسو فاده   [21] کبوود  پامانی یالگواز  Dbarrierبرای محاسبه 

بیود از سواخ مان بوا     نوفوه  میوزان  ،الگوشده است. در این 

 ( محاسبه شده است.0توجه به رابطه )

(0) 
barrie

D  log[ ] 
 

 



2 1

180
10 S 

 

و 1در این رابطه بوه درجوه    نوفه زوایای نقطه دریافت 2

زاویه در  1.هس ند خیابانناحیه مورد مطالیه از  بهنسبت 

برابور اسوت بوا زاویوه بوین خوط        باشد که می نقطه دریافت

بین نقطه ان شوار و  عمود بر خط وسط خیابان و خطی که 

نقطه ان های سمت چپ آن قسومت از خیابوان کوه موورد     

شود.ترسیم می باشد، میبررسی  زاویه در نقطه دریافت  2



 بعدی برای برآورد توان صوتی در معابر شهری در چارچوب سامانه اطالعات مکانی  -توسعه الگوی سه

8931 زمستانو  پاييز/ 2مجله انجمن مهندسی صوتيات ايران/ سال هفتم/ شماره   

 

6 

 

برابر است با زاویه بین خط عمود بر خط وسط باشد که  می

خیابان و خطی که بین نقطه ان شار و نقطه ان های سومت  

راست آن قسمت از خیابان که مورد بررسی اسوت ترسویم   

د مانع است که علت وجو به نوفهمیزان کاهش  Sشود.می

 شود.با توجه به جن  ساخ مان تیریف می

 

 نتايج و بحث. 9

شوونهادی خیابووان شووریی ی ی پیالگوووسووازی  جهووت پیوواده

هوای تهوران موورد     ترین خیابوان  عنوان یکی از پرترافیک به

در  نوفوه بیودی    -سهان شار سازی پیادهبررسی قرار گرفت. 

شده اسوت. در   انجام 1اِم اِم س اِاز رو  با اس فاده  دو حالت

 ،هوا گرف ن اثرات کاهنده ساخ مان نظر بدون در حالت اول

 سازی شده است. و در نهایت پیاده گردیده الگو نوفهان شار 

 -سوه که یک محیط  1آرک سِن ماژولسازی از  جهت پیاده

اسو فاده شوده    باشود  موی  اِس آی جی آرک افزاراز نرمبیدی  

 محبوب افزارهای نرمیکی از  اِس آی جی آرکنرم افزار است. 
های مکوانی   های مکانی و انجام تحلیل زمینه کار با داده در

فاصله، های  لفهؤمترتیب اثر  به 3و  2، 1های در شکل. است

شوده و در  تصویر نوفوه در ان شوار  جذب هوا و جذب زمین 

 .  ندا داده شده های بصری نشانقالب نقشه

افوزایش فاصوله بورای    علوت   بوه  نوفهاثر کاهش  1در شکل 

طوور   اطرا  خیابان شریی ی نمایش داده شده است. هموان 

م ری تنها بوا   159ا فاصله ، تنوفهکه مشخص است میزان 

 کاس ه شده است. بل دسی 21 گرف ن فاصله، حدوددر نظر 

دلیل جذب هوا و رطوبوت   به نوفهمیزان کاهش  2در شکل 

م ری اطرا  خیابان شوریی ی نموایش داده    159تا فاصله 

شده است، که شامل اثر بسیار کوم جوذب هووا در ان شوار     

 است. نوفه
 

 
 .نوفهنمایش اثر فاصله بر روی ان شار  8شکل 

                                                           
1 Arc Scene 

 
 .به دلیل جذب هوا نوفهنمایش کاهش  2 شکل

 

نموایش  علت جذب زمین  به نوفهمیزان کاهش  3در شکل 

توری از جوذب هووا دارد. اموا در      ، که تاثیر بویش داده شده

م وری   159توا فاصوله    نوفوه مجموع تاثیر کمی در کاهش 

 دارد.

 

 
 .به دلیل جذب زمین نوفهکاهش  9 شکل

 

 نظور  و بودون در  نوفوه ثر در ان شوار  ؤهای م لفهؤمبا اعمال 

در شکل  یصوتامواج ان شار بیدی   -سهگرف ن موانع نقشه 

نحوه ان شوار   توانمینشان داده شده است. در این شکل  4

 .بدون در نظر گرف ن موانع مشاهده نمودرا در فضا  نوفه

هوا  طوری که توضید داده شود، وجوود سواخ مان    اما همان

شوود.  ناشی از آلودگی صووتی موی   نوفهباعث کاهش اثرات 

کواهش  شوده اثور    همین دلیل با توجوه بوه روابوط ارائوه     به

شوده  الگو 2اِس آی جی ها اعمال و سس  به کمکساخ مان

 نموایش داده شوده اسوت.   بیدی   -سهصورت  و در نهایت به

 نوفهثر در ان شار ؤهای م مؤلفهجهت حصول این امر تمامی 

من شرشووده بیوود از  نوفووهشووده و میووزان الگوترتیووب  بووه

 (.6و  5)شکل ند ا ها محاسبه و نمایش داده شدهساخ مان

                                                           
2 GIS; Geographic Information System 
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 ها.گرف ن اثرات کاهنده ساخ مان نظر نحوه ان شار نیز در فضا بدون در 4شکل 

 

 
 

 ها.نوفه با توجه به اثرات کاهنده ساخ مانبیدی   -سهنمایش  5شکل 

 

 

 

 ها.با توجه به وجود ساخ مان شدهمیزان نوفه من شر 6شکل 

 

، وجووود ن داده شوده نشوا  6 و 5طوور کوه در شووکل    هموان 

شده اسوت.    نوفهها منجر به کاهش  موانیی مانند ساخ مان

، تولید شوده  نوفههای هم منحنیها با اس فاده از  این نقشه

بوا   .انود  در پشت ساخ مان به شکلی م قارن توزیع شدهکه 

 نوفوه توان میزان  شده میتولیدبیدی   -سهاس فاده از نقشه 

در نقاط مخ لف را مشخص نمود. این موضوع از این جهت 

الخصوص سوالمندان بورای    حائز اهمیت است که افراد علی

توانند اطالعات خوبی نسبت بوه در میورض    می خرید خانه

سونجی از دسو گاه   اع بارجهوت  بوودن کسوب کننود.      نوفه

و  اسوو فاده شووده 22391بورِئوول و کجِوورصوووتی سوون   تووراز

شوده   گیوری  های اندازه سازی با دادهالگوهای حاصل از  داده

بووودن شوورایط در  بووا توجووه بووه م ییوور انوود. مقایسووه شووده

پیشنهادی دقوت خووبی از خوود     یالگوهای مخ لف،  زمان

                                                           
1 Brüel & Kjer2230   



 بعدی برای برآورد توان صوتی در معابر شهری در چارچوب سامانه اطالعات مکانی  -توسعه الگوی سه

8931 زمستانو  پاييز/ 2مجله انجمن مهندسی صوتيات ايران/ سال هفتم/ شماره   

 

8 

 

های شوهر اسوت.    نشان داده که قابل تیمیم به سایر خیابان

 نوفهشده و میزان  گیری اندازه نوفهن ای  میزان  2در جدول 

 .اند ارائه گردیدهشده  سازیالگو

 
شده در مقایسه با نوفه  گیری میزان نوفه اندازه 2جدول 

 شده. الگوسازی
 دقت الگوسازی گیری اندازه 

میزان نوفه بید از 

 ساخ مان
3/10 7/21 12/9 

 93/9 4/01 6/03 میزان نوفه وسط خیابان

 

 گيرینتيجه. 4

 نوفوه میوزان  بیودی    -سوه سوازی  الگوتحقیو    هد  از این

در ایوون . حاصول از ترافیوک خیابووان شوریی ی تهووران بوود    

سوازی  الگوعنوان ابوزار   اطالعات مکانی به سامانهتحقی  از 

هوای گونواگونی   الگو. حاصل از ترافیوک اسو فاده شود    نوفه

توسیه داده شده کوه در ایون تحقیو  از     نوفهجهت برآورد 

بینوی میوزان   هت پویش . جگردیداس فاده  1اِم اِم س اِ یالگو

 نظر گرف وه شوود. در حالوت اول    دو حالت در موجود نوفه

سواخ مان و  موانع   گرف ن نظر موجود بدون در نوفهمیزان 

گورف ن اثور    نظور  موجوود بوا در   نوفوه در حالت دوم میزان 

ترکیبوی   یالگوو هوا بوا اسو فاده از یوک      کاهنده سواخ مان 

ثر ؤهای م لفهؤمدر این تحقی  سازی شد.  سازی و پیادهالگو

بواد،   ثیرأشامل، جذب زمین، جذب هووا، تو   نوفهدر ان شار 

سوازی  بصوری نظر گرف ه شود و   ثیر فاصله و مانند آن درأت

کموک  بیودی    -سوه ناشی از ترافیک در محیط  نوفهمیزان 

 الگوبا تیمیم این . نمودموجود  نوفهشایانی به درک میزان 

توان نقاط مناسوب بورای کواربری     به مناط  دیگر شهر می

در اداموه ایون    برای افراد کهنسال را یافت. ویژه بهمسکونی 

 نوفوه ثیر باغچه پشت بام بر روی کواهش  أتوان ت تحقی  می

 را بررسی نمود.
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Abstract  

Around the word, traffic growth is causing growing air and noise pollution. Noise levels in a given 

area are affected by traffic on the streets as well as effective factors, including existing infrastructure 

and industrial centers, and so on. The purpose of this research is to model and estimate the amount of 

acoustic emission in the streets of Tehran's third district, using the 3D spatial information system. In 

this research, effective parameters on noise emission such as air absorption, distance, absorption by 

earth and the like are modeled with the help of the spatial information system. A three-dimensional 

map is presented to illustrate the distribution of noise in space, taking into account the above 

parameters. A hybrid model has been used to account for the noise reduction behavior of objects in 

reducing noise. Modeling and mapping of noise reduction, due to objects, in 3D space are calculated 

with higher accuracy, and are shown. The three dimensional maps presenting the noise levels, have 

proxided better understanding and helpful information of existing noise distribution status. Evaluations 

indicate the validity of the proposed hybrid model. 
 

Keywords: Noise, GIS (Geo- Spatial Information System), 3 dimensional map, Acoustic, Building. 
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