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  چکیده
 کرده تهدید را زنده موجودات سایر بقاي و حتی بشر سالمت آب، و خاك هوا، آلودگی کنار در است که زیستی محیط مشکالت از یکی صوتی آلودگی

و تاثیر فراوانی بر روي شنیدار، احساسات، روان و جسم می شود  محسوب کشورها در کیفیت زندگی سطح تعیین یکی از عوامل موثر براي که به نحوي
د در آمـدي انسان دارد. در این راستا بررسی وضعیت آلودگی صوتی و متغیرهاي هاي تاثیر گذار بر آن در میادین و تقاطع هاي پر ازدحام شهري می توان

از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقـاطع هـاي براي اقدامات هدفمند در تقابل تدریجی معضالت مربوطه باشد. 
تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشـد. بـه تناسـب  -پر ازدحام شهر اردبیل تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش، توصیفی 

ول روز، وضعیت آلودگی صوتی در میـادین و تقـاطع هـاي پرازدحـام و پرتـردد درحـد موضوع مورد بحث سعی شده است با انتخاب سه بازه زمانی در ط
ف فاصل تازه میدان تا ایستگاه سرعین مورد پژوهش و واکاوي قرارگیرد. جامعه آماري تحقیق را شهروندان شهر اردبیل تشـکیل مـی دهـد کـه در ظـر

بـه لحـاظ آلـودگی صـوتی از رار گرفته اند. جهت اولویت بندي میادین مورد مطالعه فضاي مرتبط با تقاطع ها و فضاي مورد بررسی شده مورد مراجعه ق
 یصوت یآلودگ زانیم نیکمتر يدارا Nj 100با کسب  نیسرع ستگاهیابر اساس نتایج حاصله از مدل کوپراس،  استفاده شده است. COPRASمدل  

مورد  يو تقاطع ها نیادیم رینسبت به سا تیوضع نیو در نامطلوب تر یصوت یآلودگ نیشتریب يدارا  Nj 386/80و تقاطع بازار با  تیوضع نیو در بهتر
 مطالعه قرار گرفته است.

   يکلمات کلید
   شهر اردبیل "، "COPRAS "، "محیط زیست شهري "، " آلودگی صوتی "

 این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی نویسندگان با حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی می باشد. -۱ 
                                                            



6040-6032صفحه  ،1402م، شماره اول، فصل بهار، سال مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشت  

 
  مقدمه -1

باشـند کـه  یروبـه رو م یسـتیز طیامروزه شهرها با مشکل سالمت مح
بهداشت، خدمات  ،یاز جملـه آب ناکاف یمشـکالت قیرشهروندان را از ط

دهند و بـراي  یقرار م ریهوا، تحت تأث یجمع آوري پسماند، فقر و آلودگ
عامل خطر گسـترده اي اسـت  یستیز طیسـاکنان شهري و سالمت مح

)Danladi Musaa and et all, 2015:244.(  شیبا روند افزا 
 راتییـو تغ افتـهیکمتر توسعه در کشورهاي درحال توسعه و  ینیشهرنش

کشـورها  نیـشـهرها در ا یطـیمح سـتیبحث سـالمت ز ییآب و هوا
 ,Chee Wong and Yuen( کـرده اسـت دایـپ شـتريیب تیاهم

 یانسـانشامل آن ابعاد از سالمت  یستیز طیســالمت مح ).1 :2011
و  یعـیطب طیدر محـ ییایمیوشـیمؤلفـه هـاي ب لهیباشد که بـه وسـ یم

مصــــنوع  طیو محـــ یاســـیعوامــل س اقتصــادي،–یاجتمــاع تیوضــع
اســـت  یچندبخشــ یمشــکل ــنیا نیگــردد؛ بنــابرا یمــ نیــیتع

 یرا در بـر مـ یاز بخش هاي متنـوع گرانیکــه مجموعــه اي از بــاز
در قالــب  ـژهیبـه و یجهـان سـتیز طیدر محـ راتییغت شی. با افزاردیگ

 یمـ یشــگیهم ـدیـتهد ـکی یسـانسـالمت ان ،ینیشهرنشـ شیافـزا
 سـتیز راتییـاز تغ یکــیتوانـد بـه عنـوان  یم ینیباشد، روند شهرنش

بـــر ســـالمت  میعمده اي در جهان کـه بـه طــور مســـتق یطیمح
 ـــدهیمـــؤثر اســـت د ییتادر منــاطق شــهري و روســـ یعمــوم

ــــود   ,Hossain, Moniruzzaman and Islam(شـ
و گسـترش  یکیتکنولـوژ يها شرفتیپ یکنون يایدر دن ). 2010:68

اجتناب عصـر  رقابلیغ يامدهایپ رانیشهرها در جهان و از جمله ا عیوس
 یو اجتمـاع ياقتصـاد يایـرا به همراه دارد. در کنار مزا يدانش و فناور

 ت،یـکالنشهرها آثار سوء حاصل از رشد روز افزون جمع ژهیو به -شهرها
سـالمت  دکننـدهیاز عوامـل تهد یعیوس نهیزم یطیمح ستیمشکالت ز

در  "را در شــهرها و عمــدتا يشــهر ســتیز طیانســان و ســالمت محــ
و موحـدخواه،  یعیدر حال توسـعه فـراهم نمـوده اسـت (شـف يکشورها

 از موارد، انسان ياریدر بس زهموجب شده امرو یتیوضع نی). چن12:1398
و روند  یصوت یودگارتباط آل نینکنند. در هم یزندگ سالمی جهان در ها

 یطـیمح ستیمهم ز اریآن در شهرها، از جمله مشکالت بس یروبه فزون
 شیدر شـهرها، افـزا تیجمع شیچون افزا یلیآن به دال زانیاست که م

 شیشهرها و افزا جاورتدر م عیصنا شیافزا ،يموتور هیتعداد وسائط نقل
 یهمه روزه رو به گسـترش اسـت (مطلبـ ،سازي ساختمان هاي تیفعال

در سـه  یسـتیز طیمح یاز آلودگ یکی).  31: 1381و همکاران،  یکاشان
را به خود معطوف داشـته اسـت.  انیاز گذشته توجه جهان شیب ریدهه اخ

 کی وانشهرها در اکثر ممالک به عن یصوت یموضوع آلودگ انیم نیدر ا
ــمشــکل فراگ ــان ری ــه جه ــرح م یو بلک ــد مط  & Barbosa( باش

Cardoso: 2005: 18 .(تـوأم بـا توسـعه  تیـجمع هیـروی شـد بـر
به ارمغان  نانیشهرنش يرا برا اي دهیکالن شهرها مشکالت عد یصنعت

معضـالت  نیـا نتـری از مهـم یکـی ستیز طیمح یکه آلودگ آورد یم
 ستیز هاي ندهیآال نتری از مهم یکیبه عنوان  یصوت یاست؛ و  آلودگ

 ییهم به سزابزرگ س يگونه مشکالت در شهرها نیا جادیدر ا یطیمح
 لهیکه بـه وسـ یصوت لسون،یرا به خود اختصاص داده است. طبق نظر و

بهتر سـر  فیتعر دیشا شود، یم دهیصدا نام شود یم یافراد نامطلوب تلق
و در زمان نامناسب  حیباشد: صوت ناخواسته در محل ناصح نیو صدا چن

مجـاورت قرار گـرفتن در  نی). بنابرا118: 1385و همکاران،  ادیار ي(مار
گـاه  یاثراتـ تواند یم یاز حد مجاز به مدت طوالن شیبا تراز ب ییصداها

مجاور  یساکنان مناطق مسکون يبه همراه داشته باشد. برا رناپذی جبران
بـزرگ در  یبه چالشـ مداز رفت و آ یناش ندهیفزا صداي و سر ها،¬جاده
 ).84: 1386و همکـاران،  آبـادي¬نجف یشده است (فتح لیتبد یزندگ

 یو روحـ یجسـم هـاي¬یناراحت ،ینیماش یزندگ هاي¬و دغدغه اهویه
 یروحـ ،یکه عوارض جسم شود¬یم باعث را شهرها¬شهروندان کالن

 گــریبــا انــواع د ســهیدر مقا یکــیتراف ياز ســر و صــدا یناشــ یو روانــ
 صـداي هـا،¬موتـور خودروهـا و موتورسـکلت ياست. صدا بارتر¬انیز

 ر،یـدزدگ يرهـایاز جملـه بـوق، آژ هیـنقل لوسای ¬اگزوز و هشداردهنده
حمل  هاي¬ستمیاورژانس و ... از جمله عوامل س هاي¬نیماش يرهایآژِ

 هیـنقل لیوسـا ادیازد ت،ی). رشدجمع30: 1386(خانزاده،  باشد¬یو نقل م
همـراه بـا  يجوامـع بشـر یزندگ یطور کل بهو  عیصنا شیافزا ،يموتور

باشـد  یناهنجار مـ يصداها جادیرو به رشد، از جمله عوامل ا يتکنولوژ
بخـش  انیـز یصـوت یگردد. اثرات آلودگ یم یصوت یکه موجب آلودگ

. دیـنما یمـ دیـانسان هـا را تهد ژهیبوده و سالمت موجودات زنده، به و
شود که در  یانسان ها م یزندگ تیفیموجب بهتر شدن ک یتوسعه صنعت

 سـتیز طیمحـ يها یموجب آلودگ ق،یو دق حیعدم کنترل صح طیشرا
 ،یشـدن زنـدگ ینی). بـا ماشـ688:1394گردد (پـراور و همکـاران،  یم

شـهروندان نفـوذ  یزنـدگ يقسـمت هـا نیتر یصدا به خصوص یآلودگ
در معـرض خطـر ماننـد  يگـروه هـا ژهیـمسـئله بـه و نینموده است. ا
اثــر گــذار بــوده (  یروانــ مــارانیزنــان بــاردار و ب نســاالن،کودکــان، که

 طیمح یاصل يها یاز آلودگ یکی). و 17:1390 ازاده،یفر و اول انیدیفرش
شده اسـت  یعموم یاز عوامل نگران یکیاست که امروزه  يشهر ستیز
)Zhang et al,2020.( از جنبـه  یکـیبزرگ  يکه در اغلب شهرها

سـالمت،  دگاهیـباشـد. از د یمـ یتو بهداشـ یطـیمح ستیمهم ز يها
انـواع اثـرات  جـادیدهد که سر و صـدا عـالوه بـر ا یها نشان م یبررس

و  يباشــد (مســافر یو رنجـش مــ یآزردگــ جــادیباعــث ا یکیولـوژیزیف
 سـتیز طی). در حال حاضـر سـازمان حفاظـت محـ113:1391همکاران،

 یستیز طیمشکل مح کی، سر و صدا را به عنوان )USEPA(  کایآمر
هـوا و  یپس از آلـودگ اره،یساکن در س تیبر بخش عمده جمع رگذاریأثت

آلودگی صـوتی  ).Silva et al,2014:366 (  آب مطرح کرده است
یکی از مشکالت محیط زیستی است که در کنار آلـودگی هـوا، خـاك و 
آب، سالمت بشر و حتی بقاي سایر موجودات زنـده را تهدیـد کـرده بـه 

تعیـین سـطح کیفیـت زنـدگی در کشـورها  ينحوي که معیار مهمی برا
 از مهـم یکیدر واقع  ).Kim and Berg,2010شود (محسوب می 

 ي هرویـ یاسـت کـه ارمغـان رشـد بـ یستیز طیمح يها ندهیآال نتری
تـوان  ی. امروزه مـباشد یشهرها م يهمراه با توسعه و تکنولوژ تیجمع

کـه بـر  دمشاهده نمـو ينقاط شهر یدر تمام شیرا کماب یصوت یآلودگ
 طـور  بـه ایـ رهیـو غ ییایجغراف طیشرا ت،یاساس نوع منابع، تراکم جمع

. سـاخت و خـورد یبه شکل موقت و گـذرا بـه چشـم مـ ایو  اپای و دائم
 جـادیا يبر حجـم صـدا یخانگ لیمانند وسا یگوناگون لیاستفاده از وسا

 نتـری¬از مهـم یکـیبه عنوان  لیو استفاده از اتومب دیشده افزوده و تول
 ،ییهـوا عیبه همراه توسـعه صـنا ستیز طیدر مح یصوت هاي¬ندهیآال

. انـد¬مطرح نموده ستیز طیمح یمهم در آلودگ یملصدا را به عنوان عا
در شـهرها  یزنـدگ تیـفیک نیـیتع يبـرا ياریمع یصوت آلودگی امروزه

 Zekry( دهد یقرار م ریرا تحت تأث یو رفاه اجتماع شود یمحسوب م
& Ghatass, 2009(گذشته، کارگـاه و کارخانجـات،  ي. در سال ها

آمدند. امـروزه بـا  یه شمار ممزاحم و ناهنجار ب يصدا دیتول یمنبع اصل
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قطـار و  ل،یـمانند اتومب يموتور هینقل طیو روز افزون وسا عیسر شیافزا
 یمنبـع اصـل کیـتراف ؛يو شبکه گسترده و متراکم ارتباط شـهر مایهواپ

 طیمختلـف محـ يهـا یآلودگ نیداده شده و ب صیتشخ یصوت یآلودگ
ــدر مرتبــه اول قــرار گرفتــه اســت (قر ســتیز  مشکل. )147:1393 بی

 صورت به مردم همه که است مسألههایی ترین جدي صدا آلودگی
 بهداشتی مخاطرات. دارند تماس آن مجاز حد از بیش مقادیر با عمومی

 نباید حال عین در اما ،شود نمی ظاهر سرعت به صوتی آلودگی از ناشی
 با گبزر شهرهاي از بسیاري ،اخیر قرن در که شد غافل موضوع این از

 زیست معضالت از یکی عنوان به آن از ناشی عوارض و همسال این
 است مهمی امور از صوتی آلودگی کنترل رو این از. مواجهاند محیطی

 است ساخته معطوف خود به را شهري برنامهریزان از بسیاري فکر که
نقـاط  شـتریرا امروزه در ب یصوت ی). آلودگ2: 1391 مکاران،و ه یمی(کر

بـر  یفراوانـ راتیکه تـاث افتیتوان  یا مشهره یو مناطق صنعت يشهر
آن  ياحساسات، روان و جسم انسان هـا دارد و تـراز بـاال ،ییشنوا يرو
به سالمت  فرد و جامعـه وارد کنـد.  يجد يها بیتواند به مرور آس یم

تـوان در  یرا م یصوت یمسئله مبرا نبوده و آلودگ نیااز  زین لیشهر اردب
و  نیادیـم نیـتردد شهر مشاهده کـرد. اشلوغ و پر يو تقاطع ها نیادیم

 یمـورد بررسـ یصـوت یآلودگ هیاز زاو دیو شا دیکه باچنان تقاطع ها آن
و بازتـاب اثـرات آن،  یصـوت یقرار نگرفته اند تا بـه تناسـب بـار آلـودگ

. لـذا در ردیـمـورد توجـه قـرار گ نـهیزم نیـا رد یمشخص يواکنش ها
و تقـاطع  نیادیـم یوتص یآلودگ تیشده است وضع یپژوهش حاضر سع

 سـتگاهیتا ا دانیدر حد فاصل تازه م لیپرازدحام و پرتردد شهر اردب يها
. با توجه به مسائل مطرح شده ردیقرار گ يمورد پژوهش و واکاو نیسرع

 یآلـودگ تیسوال کـه وضـع نیبه ا ییپژوهش حاضر به دنبال پاسخگو
(حـد فاصـل  لیپرتردد و پرازدحام شهر اردب يو تقاطع ها نیادیم یصوت

 یآلـودگ نهیباشد. در زم ی)چگونه است؟ م نیسرع ستگاهیتا ا دانیتازه م
)  1999صورت گرفته است. سـاتو و همکـاران ( يمطالعات متعدد یصوت

شـهرهاى  ازآلـودگى صـداى محیطـى در یکـى  یبه بررس یدر پژوهش
 سـتگاهیا 1000برزیل به اندازه گیري میزان آلودگى صداى محیطـى در 

 جیبعـد از ظهـر پرداختنـد. نتـا 7تـا  6ظهـر و  1تـا  12ساعات  در بین
درصد ایستگاه هـا  3/93پژوهش نشان داد میانگین تراز معادل صوت در 

دسـى بـل بـود و  75درصد آنها بیش از 3/40دسى بل و در  65بیشتراز 
آلودگى نیز در مناطق صـنعتى وجـود داشـت. الـم و همکـاران  شترینبی
در شـهر  کیاز تراف یناش یصوت یآلودگ یبررس به ی)  در پژوهش2006(
ظهر در  11تا  7 یتراز معادل صوت در بازه زمان يریگ-به اندازه لهت،یس

 يها-پژوهش نشان داد تراز صدا در بزرگراه جیپرداختند. نتا ستگاهیا 37
بـل اسـت.  یدسـ 65 هـا¬مارسـتانیو ب یمنـاطق مسـکون بـه کینزد
 يبـرا يابـزار ،یاستفاده از نقشه صـوتبا  ی) در پژوهش2012(  نکاییاوال

 يسـطح سـر و صـدا نییبه تع يدر مناطق شهر یصوت یکاهش آلودگ
سـر و  يریـغالب، به اندازه گ يسطح اوج و منابع سر و صدا نه،یپس زم

 یرا مـورد بررسـ هیجریکشور ن نیلورینقطه از شهر ا 42 یطیمح يصدا
 ینا هستهدر  قعوا طنقاشـده،  هیـته يهـا-قرار دادند، بر اسـاس نقشـه

ــه  فیکاترو  باال صوتی گیدلوآ ضمعردر  شهرنکال ــوان¬ب ــع عن  منب
  یبـه  بررسـ ی) در پژوهش1390و همکاران ( يشناخته شد. . قنبر اصلی
در شهر  کیرافپرت يتجار  -یو مسکون يدر مناطق تجار یصوت یآلودگ

دو نشان داد مقدار تراز فشار صوت در هـر  قیتحق جیپرداختند،. نتا زیتبر
مورد سنجش (راسته کوچه و گلباد) باالتر از حد استاندارد بـود و  ستگاهیا

ظهـر  یتراز فشار صـوت مربـوط بـه بـازه زمـان نیانگیمقدار م نیشتریب
ن مقـدار یکمتـر نیبـل بـود. همچنـ یدسـ 4/71راسته کوچـه  ستگاهیا
 دیگلباد به ثبت رسـ ستگاهیصبح ا یتراز فشار صوت در بازه زمان نیانگیم

و همکـاران  ياز مقـدار اسـتاندارد بـود. مسـافر شـتریبل ب یدس 5/8که 
سـاعات پرتـردد روز در منطقـه  یصـوت یبه آلـودگ ی) در پژوهش1391(

 یپـژوهش نشـان داد تـراز آلـودگ جیپرداختنـد. نتـا "زیشهر تبر يمرکز
 شیدر ساعات ظهر و عصر ب زیشهر تبر يصدا در مناطق مرکز یطیمح

مانند:  یتیریو مد یاست. آنها به اقدامات کنترلبوده  یطیاز حد مجاز مح
 کلتینو و موتور سـ يخودروها يبرا یصوت یآلودگ ياعمال استانداردها

( طـرح یکـیتراف يهـا تیو اعمال محـدود يشهر کیتراف تیریها، مد
دادنـد.  شـنهادیمناسـب را پ یبـا طراحـ کیـتراف ياز) و روان سکیتراف

و تقاطع  نیادیم نیکه ا ییآنجا دهد از یموضوع نشان م نهیشیپ یبررس
منظـور  نیمورد پژوهش قرار نگرفتـه انـد. بـد لیپرشلوغ شهر اردب يها

و  نیادیـاز م کیـدر هر یصـوت یشدت و ضـعف آلـودگ زانیشناخت م
توانـد عملکـرد و  یر گذار بر آن مـیتاث يرهایپرازدحام و متغ يتقاطع ها

ذکور بـه همـراه معضل م لیرا در تعد يشهر رانیبهتر مد يریگ میتصم
 داشته باشد.

   انجام تحقیق روش -2
   مطالعه مورد محدوده •

 دشـتی در اردبیل استان سیاسی - اداري مرکزیت عنوان به اردبیل شهر
 آخـرین اساس بر. است یافته گسترش شعاعی صورت به و نام همین به

 525702 اردبیـل شهر جمعیت 1395 سال در  کشور رسمی سرشماري
 شـده گزارش هکتار 6100 از بیش آن مساحت و) خانوار 158009( نفر

 شـهرداري محـالت و نـواحی منـاطق، بنـدي تقسـیم بر اسـاس. است
 197 و شـهري ناحیـه 44 شـهري، منطقه 5 داراي اردبیل شهر اردبیل،

تحقیـق  در بررسـی مـورد میـادین و هـا تقاطع. می باشد شهري محله
 - میدان تازه فاصل حد در شهري پرتردد هاي کانون بر مشتمل حاضر

 . است گرفته قرار اردبیل شهر یک منطقه در که هستند سرعین ایستگاه
موقعیت میادین و تقـاطع هـاي مـورد مطالعـه در شـهر  1شکل شماره 

 اردبیل را نشان می دهد.

 
موقعیت میادین و تقاطع هاي مورد مطالعه در شهر اردبیل -1شکل  

)1399نبع: (نگارندگان با اقتباس از  شهرداري اردبیل،م  
 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده •
ــاربرد ــه حاضــر از لحــاظ هــدف ک ــو از لحــاظ روش تحق يمطالع  قی

مسـئله و  تیبا توجه به ماه ازیاست، اطالعات مورد ن یلیتحل -یفیتوص
و اسـتفاده از پرسشـنامه،  یدانیـم يهاهدف پژوهش به شکل مطالعـه
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است.  شده يگردآور ياسناد -يا، مشاهده و مطالعات کتابخانهمصاحبه

دهـد کـه  یمـ لیتشـک لیرا شهروندان شهر اردب قیتحق يجامعه آمار
نفر بـه  382باشد که بر اساس فرمول کوکران  ینفر م 525702 يدارا

 420 "دقـت کـار مجموعـا شیعنوان نمونه انتخاب شدند. جهـت افـزا
 يشـده (بـرا يبنـد قـهیط یتصـادف يریپرسش نامه به روش نمونه گ

شـد. بـه  لیـو تکم عیـپرسش نامـه) توز 70منتخب،  نیادیاز م کیهر
سـنجش  يمتخصصـان و بـرا دگاهیپرسشنامه از د ییروا نییمنظور تع

محاسـبه   جیکرونباخ استفاده شـد. نتـا يآلفا بیپرسشنامه از ضر ییایپا
ت آمــد کــه دســ بــه 823/0پرسشــنامه  يکرونبــاخ بــرا يآزمــون آلفــا

ابـزار پـژوهش اسـت. همـۀ مراحـل  ياعتمـاد بـاال تیدهندة قابلنشان
و در  دیـگرد انجـام SPSSو  Excel يافزارهـابا نرم هاهپردازش داد

 یصوت یمورد مطالعه به لحاظ آلودگ نیادیم يبند تیجهت اولو تینها
اسـتفاده شـده اسـت.  COPRAS  ارهیچند مع يریگ میاز مدل تصم

 یآلـودگ تیوضـع یمورد استفاده جهت بررس يرهایمتغ 1جدول شماره 
 .دهد یرا نشان م لعهمورد مطا نیادیدر مقاطع و م یصوت

 
 معیارهاي مورد مطالعه جهت بررسی وضعیت آلودگی صوتی -1جدول 
 )لی(حرکت اتومب هینقل لی، وسا کیاز تراف یناش يسرو صدا زانیم

 ادهیپ نیر و مرور عابراز حضور و عبو یناش يسر و صدا زانیم
 ابانیکنار خ يها یکسبه و بساط يها تیاز فعال یناش يسر و صدا زانیم

 هینقل لیاز بوق  خودروها و وسا یناش يسرو صدا زانیم
 یاورژانس يها تیهشدار دهنده  و فعال لیاز وسا یناش يسرو صدا زانیم

 خطر ریو آژ ریمانند دزذگ
 افتهیمولد صدا و اماکن اختصاص  يها ياز کاربر یناش يسروصدا زانیم

 صدا يبه کارگاه ها
 يادار ،یآموزش يمرتبط با فضاها يسر و صدا زانیم

 )1400منبع: (مطالعات نگارندگان، 

 

 COPRASمدل  •
 يمدل ها ی) که گاهMCDM( ارهیچند مع يریگ میتصم يمدل ها

 زیـچند شاخصه ن لیو تحل هیتجز يچند هدفه و مدل ها يریگ میتصم
اسـت کـه بـه  ییاز روش هـا يشوند، در واقـع مجموعـه ا یم دهینام

از  يدهد تا بـا در نظـر گـرفتن مجموعـه ا یاجازه م رندگانیگ میتصم
مرتب کردن و  ،يبه انتخاب، رتبه بند د(که اغلب متضاد) هستن ارهایمع
بپردازنـد  يریـگ میتصـم ندیها در فرآ نهیاز گز يمجموعه ا فیتوص ای
)Chandra Das et al, 2012:234يهـا يریگ میتصم ي). برا 

ارائه شده اند کـه هـر کـدام از آن هـا  ياریبس يچند شاخصه مدل ها
 نیمهـم تـر از). 37:1392 ،يدارند (پور طـاهر ییها تیو محدود ایمزا

 گـریچند شاخصه کوپراس نسبت به د يریگ  میمدل تصم يها یژگیو
 موارد اشاره کرد: نیتوان به ا یچند شاخصه م يریگ میتصم يمدل ها
مشخص است که این مدل در مقایسه با مـدل هـاي دیگـر  -1

و ساده تر اسـت و نیـاز بـه زمـان کمتـري  AHPهمچون 
 براي محاسبات در مقایسه با این روش ها دارد.

کوپراس می تواند یک رتبه بندي کامل از گزینه ها را ارئـه   -2
 دهد.

عیارهاي این مدل قادر است هم از معیارهاي کمی و هم از م -3
 کیفی براي محاسبه معیارها استفاده کند.

ــداکثر) و  -4 ــت (ح ــاي مثب ــت محاســبه معیاره ــوپراس قابلی ک
معیارهاي منفی (حداقل) را به طور جداگانه در فرآیند ارزیابی 

 دارد.
یک ویژگی مهم دیگري کـه باعـث برتـري مـدل تصـمیم  -5

گیري کوپراس نسبت به سایر مدل هاي تصمیم گیري مـی 
ت کـه مـی توانـد درجـه اهمیـت هـر گزینـه را شود این اس

تخمین بزند و آن را بر اساس درصد نشان دهد کـه تـا چـه 
اندازه یک گزینه بهتر یـا بـدتر اسـت و از ایـن لحـاظ یـک 

 Muhhiner(مقایسه کاملی را میان گزینه ها انجام دهد 
at el,2012:5 .(  ــدل ــباتی م ــل محاس ــه مراح در ادام

 کوپراس آورده شده است.
 هیاول سیماتر لیاول: تشک گام
 نیبه عنوان اول يریگ میتصم سیماتر ارها،یوزن مع نییاز تع پس

 نیبد ،يریگ میتصم سیشود. ماتر یم لیمرحله مدل کوپراس، تشک
قرار  گریدر سمت د ارهایو مع سیسمت ماتر کیها در  نهیکه گز یمعن

  .دارند
 یعیتجم يریگ میتصم سیماتر لیدوم: تشک گام
 بـا نظـرات پاسـخ گویـان با استفاده از میـانگین حسـابی ام،گ این در

 تجمیع می شود. یکدیگر
 سوم: تشکیل ماتریس نرمالیزه شده ( وزن دار)گام 
) 1تصمیم گیـري، بـا اسـتفاده از رابطـه ( ماتریس کردن وزن دار براي

 تقسـیم مقـادیر مجموع بر و شده ضرب آنها وزن در گزینه هر مقادیر
 می شود.

 
 )  1رابطه (         

         dij =  
     

مقدار هرگزینـه  xijام می باشد و iوزن شاخص  qiکه در این فرمول 
 : به ازاي هر معیار

 

 
 

و  Sj- ( منفی و مثبت معیارهاي ارزش گام چهارم: محاسبه
-Sj( 

ــا اســتفاده از رابطــه (  sj+در ایــن گــام، معیارهــاي  مثبــت   ) و 2را ب
 )  محاسـبه مـی کنـیم.3را  با اسـتفاده از رابطـه (  sj-ي منفی معیارها
 آن، افزایش مقدار با که است معیاري یا سازگار ، معیار مثبت از منظور
 منفی، معیارهاي براي اما می کند، پیدا افزایش نیز آن مطلوبیت میزان

 تعیـین از کاسته مـی شـود. پـس مطلوبیت میزان از مقدار، افزایش با
 ارزش ) باید3) و(2منفی، با استفاده از رابطه ( و مثبت ارهايمعی کردن
 محاسبه می شود. منفی و مثبت معیارهاي نهایی

 )                              2رابطه (
+Sj  

   )                            3رابطه (
-Sj  
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  )Qقدار (م گزینه ها نهایی ارزش گام پنجم: محاسبه
 این محاسبه می شود. در )Q( گزینه هر نهایی این گام، ارزش

 مقدار )4رابطه ( طبق سپس و تقسیم شده Sj –بر 1 ابتدا بخش
Q می گردد که در آن مقدار محاسبه گزینه هر براي Q بیانگر 

 است.  معیارها برحسب گزینه ها از یک هر اهمیت و ارزش میزان
 )4رابطه (

 

 
 

 خص کردن درجه مطلوبیت گزینه هامش گام ششم:
) گزینـه اي کـه درجـه مطلوبیـت 5در نهایت با اسـتفاده از رابطـه (

نزدیک به یک داشته باشد برترین گزینه است. یعنی کافی اسـت از 
که در مرحله قبل به دست آمده را تقسیم بر بیشترین  Qبین اعداد 

Q .درصـد 100 تـا 0 از معیـار هـر اهمیت درجه کلی مقدار کنیم 
می  تعیین بدترین گزینه و بهترین دامنه این میان در و است متغیر
 شود.

       )   5رابطه (
Nj =  × 100 

 نتایج -3  
در این پژوهش ابتدا به منظور ارزیابی وضعیت آلودگی صوتی در 

 اي گزینه 5 طیف میادین و تقاطع هاي پرتردد شهر اردبیل از
 داده اختصاص ها پاسخ به 5 تا 1 هاي رتبه و شده استفاده رتلیک
 دهنده نشان 5 کیفیت و امتیاز کمترین دهنده نشان 1 امتیاز شد،

 به 3 عدد ترتیب این به. است کیفیت از معیار مربوطه بیشترین
 میانگین به دست و شده گرفته نظر در ها پاسخ نظري میانه عنوان

 اساس مقایسه می شود. بر 3با عدد  آمده از وضعیت آلودگی صوتی
حاصله از محاسبات آماري به عمل آمده بیشترین میزان  نتایج

) و کمترین میزان 476/4آلودگی صوتی مربوط به بازار با میانگین (
)  573/3آلودگی صوتی مربوط به ایستگاه سرعین با میانگین (

 اختصاص دارد. میانگین کل آلودگی صوتی نیز باالتر از حد
میانگین آلودگی صوتی را به  3)  می باشد. شکل شماره 3متوسط(

 تفکیک میادین و تقاطع هاي مورد مطالعه نشان می دهد.

 
. میانیگن آلودگی صوتی در میادین و تقاطع هاي مورد 2شکل 

 مطالعه
 )1400منبع: ( محاسبات نگارندگان، 

طع هاي پرتـردد شـهر اولویت بندي میادین و تقا •
اردبیل به لحاظ میزان آلودگی صـوتی اردبیـل (بـا 
توجه به معیارهاي مورد مطالعه) بـر اسـاس مـدل 

COPRAS 
ــري از مــدل  ــا بهــره گی ــژوهش حاضــر ســعی شــده اســت ب در پ

COPRAS  بــه اولویــت بنــدي میــادین و تقــاطع هــاي پرتــردد
از طی  شهراردبیل به لحاظ میزان آلودگی صوتی پرداخته شود. پس

خروجی نهـایی   Excelمراحل محاسباتی مدل مزبور در نرم افزار 
 می باشد. 2به دست آمده از این مدل طبق جدول شماره 

 
مطالعه بر اساس .  اولویت بندي تقاطع ها و میادین مورد 2جدول              

 COPRASمدل 

 )1400ندگان،منبع: ( محاسبات نگار                                       

در مدل کوپراس، گزینه اي که بهترین وضعیت را به لحاظ معیارهـا 
مشخص مـی شـوند کـه  Njداشته باشد، با باالترین درجه اهمیت 

قابـل  2درصد است؛ همان طور که در جـدول شـماره  100برابر با 
داراي کمترین  Nj 100مالحظه می باشد ایستگاه سرعین با کسب 

 Njتی و در بهتـرین وضـعیت و تقـاطع بـازار بـا میزان آلودگی صو
ــرین  386/80 ــامطلوب ت ــوتی و در ن ــودگی ص ــترین آل داراي بیش

وضعیت نسبت به سایر میادین و تقـاطع هـاي مـورد مطالعـه قـرار 
 گرفته است.

 ي ریگجهینت -4
آلودگی زیست محیطی در سه دهه اخیر بیش از پیش توجه جهانیان را 

در این میان موضوع آلودگی صوتی شهرها  به خود معطوف داشته است.
در اکثر ممالک، به عنوان یک مشکل فراگیر جهانی قابل مطرح می 

به گونه اي که به عنوان مقوله مهم براي تعیین کیفیت زندگی  باشد
. از آن جایی که وضعیت آلودگی در میادین شهروندان مطرح می شود

شناخت میزان شدت  هاي مختلف به یک میزان نمی باشد بدین منظور
و ضعف این معضل در هریک از میادین و تقاطع هاي شهر و متغیرهاي 
تاثیر گذار بر آن می تواند عملکرد و تصمیم گیري بهتر مدیران شهري 

مطالعۀ را در تعدیل معضل مذکور به همراه داشته باشد. از این رو، در 
د و ، وضعیت آلودگی صوتی در میادین و تقاطع هاي پرتردحاضر

با استناد به مولفه هاي  شهراردبیل مورد بررسی قرار داده شده است.
تاثیرگذار و نتایج به دست آمده از مدل کوپراس بیشترین میزان آلودگی 
صوتی به تقاطع بازار و کمترین آن به ایستگاه سرعین اختصاص دارد. از 

ی از بین متغیرهاي مورد مطالعه متغیر مربوط به میزان سر و صداي ناش

 اولویت Qj Nj تقاطع ها و میادین مورد مطالعه

 5 124/84 421/0 تازه میدان
 6 386/80 322/0 بازار

 3 267/94 548/0 میدان سرچشمه
 4 420/87 489/0 چهارراه امام خمینی (ره)

 2 167/93 472/0 میدان شریعتی
 1 100 572/0 ایستگاه سرعین
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فعالیت هاي کسبه و بساطی هاي کنار خیابان در محدوده بازار بیشترین 

 با نظرتاثیر را بر افزایش میزان آلودگی صوتی در این تقاطع داشته است. 
راستاي کاهش و مهار آلودگی صوتی در میادین و رو  در  پیش مسئلهبه 

 شتریفاده باست گردد:یمتقاطع هاي مورد مطالعه راهکارهاي زیر پیشنهاد 
ایجاد فضاي سبز در اطراف  ؛مثل دوچرخه يرموتوریغ هینقل لیاز وسا
ها به عنوان جاذب صدا و متمرکز نمودن مناطق تجاري خارج از خیابان

ساماندهی سد معبر  محدوده مسکونی به منظور کاهش آلودگی صوتی؛
هاي منع استفاده از صداهاي ناهنجار مثل بوق دست فروشان؛

 ارد، بلندگوها و جلوگیري از تردد خودروهاي سنگین و سبک؛غیراستاند
 ایجاد و خیابان جدید هاي ساز و ساخت نشینی عقب پیشنهاد و طراحی

 سبز و نقل حمل وسایل از استفاده به مردم تشویق سبز؛ تراس
رشد فرهنگی در مدیریت ترافیک؛ تقویت  روي)؛ پیاده و (دوچرخه

 عوامل برابر در مقاوم شهري مانمبل از استفاده پوشش سبز شهري؛
 چون صوتی موانع از استفاده  ناهنجار؛ صداهاي حذف جهت جوي

شیشه؛ افزایش فضاي سبز شهري به  چوب ،گچ، با عمودي دیوارهاي
 .ویژه درختان 
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Abstract 
Introduction  
Noise pollution can be found today in most urban and industrial areas of cities, which has many 
effects on hearing, emotions, psyche and human body, and its high level can cause serious damage to 
the health of the individual and society. The city of Ardabil is not free from this problem and noise 
pollution can be seen in the crowded and busy squares and intersections of the city. These squares and 
intersections have not been studied as they should be and perhaps from the angle of noise pollution in 
order to pay attention to specific reactions in proportion to the load of noise pollution and the 
reflection of its effects. Therefore, in the present study, the situation of noise pollution in crowded and 
busy intersections and intersections of Ardabil city in the distance between Tazeh Maidan and Sarein 
station has been investigated. According to the issues raised, the present study seeks to answer the 
question of what is the situation of noise pollution in squares and busy intersections of Ardabil city 
(fresh distance from the square to Sarein station)? 
 
Methodology 
The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research 
method. The required information has been collected in the form of field studies and the use of 
questionnaires, interviews, observations and library-documentary studies according to the nature of 
the problem and the purpose of the research. The statistical population of the study consists of the 
citizens of Ardabil, which has 525,702 people, of which 382 people were selected as a sample based 
on the Cochran's formula. In order to increase the accuracy of the work, a total of 420 questionnaires 
were distributed and completed by stratified random sampling method (70 questionnaires for each of 
the selected fields). The results of calculating the Cronbach's alpha test for the questionnaire were 
0.823, which indicates the high reliability of the research tool.All steps of data processing were 
performed with Excel and SPSS software and finally to prioritize the studied fields in terms of noise 
pollution from The COPRAS multi-criteria decision model is used. 
 
COPRAS model: 
 Multi-criteria decision models (MCDMs), sometimes called multi-objective decision models and 
multi-criteria analysis models, are actually a set of methods that allow decision makers to consider A 
set of criteria (often contradictory) to select, rank, sort, or describe a set of options in the decision-
making process .Many models have been proposed for multi-criteria decisions, each of which has 
advantages and limitations (Poor Taheri, 1392: 37). The most important features of Coopras multi-
criteria decision model compared to other multi-criteria decision models can be mentioned as follows: 
1- It is clear that this model is simpler than other models such as AHP and TOPSIS and requires less 
time for calculations compared to these methods. 
2. Coopers can provide a complete ranking of options. 
3- This model is able to use both quantitative and qualitative criteria to calculate the criteria. 
4. Coopers has the ability to calculate positive (maximum) and negative (minimum) criteria separately 
in the evaluation process. 
5. Another important feature that makes the Coopras decision model superior to other decision models 
is that it can estimate the degree of importance of each option and show it by percentage to what 
extent a better option or It is worse and in this respect to make a complete comparison between the 
options. 
    The following is a calculation of the Coopras model. 
Step 1: Form the initial matrix 
After determining the weight of the criteria, the decision matrix is formed as the first step of the 
Coopers model. The decision matrix means that the options are on one side of the matrix and the 
criteria are on the other. 
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Step 2: Form a collective decision matrix 
In this step, the respondents' opinions are aggregated using the arithmetic mean. 
Step 3: Formation of normalized (weighted) matrix 
To weight the decision matrix, using Equation (1), the values of each option are multiplied by their 
weight and divided by the sum of the values. 

          Relationship (1):                dij =  
 
In this formula, qi is the weight of the i index and xij is the value of each option per criterion: 
 

 
Step 4: Calculate the value of positive and negative criteria (Sj- & Sj-) 
In this step, we calculate the positive sj + criteria using Equation (2) and the negative sj- criteria using 
Equation (3). A positive or consistent criterion is a criterion that, as its value increases, its desirability 
increases, but for negative criteria, the desirability decreases as the value increases. After determining 
the positive and negative criteria, the final value of the positive and negative criteria should be 
calculated using equations (2) and (3). 
 
Relationship (2)        :Sj+

  
Relationship (3): Sj-

  
Step 5: Calculate the final value of the options (Q value) 
In this step, the final value of each option (Q) is calculated. In this section, first 1 is divided by Sj and 
then according to Equation (4), the value of Q is calculated for each option, in which the value of Q 
indicates the value and importance of each option in terms of criteria. 

 
Step 6: Determine the desirability of the options 
Finally, using Equation (5), the option with a degree of desirability close to one is the best option. 
That is, it is enough to divide the number Q among the numbers obtained in the previous step by the 
maximum Q. The total value of each criterion varies from 0 to 100% and the best and worst option is 
determined among this range. 
 
Conclusion  
In this study, in order to evaluate the situation of noise pollution in busy squares and intersections of 
Ardabil city, a 5-point Likert scale was used and ranks 1 to 5 were assigned to the answers, score 1 
indicates the lowest quality and score 5 indicates The highest quality is the relevant criterion. Thus, 
the number 3 is considered as the theoretical median of the answers and the average obtained from the 
noise pollution situation is compared with the number 3. Based on the results of statistical 
calculations, the highest amount of noise pollution is related to the market with an average (4.476) 
and the lowest amount of noise pollution is related to Sarein station with an average (3.573). The 
average of total noise pollution is also higher than the average (3). In the Coopers model, the option 
that has the best status in terms of criteria is identified with the highest degree of Nj importance, 
which is equal to 100%; As can be seen in Table 2, Sarein station with Nj 100 has the lowest amount 
of noise pollution and in the best condition and market intersection with Nj 386/80 has the most noise 
pollution and in the most unfavorable condition compared to other squares and intersections has been 
studied. Among the studied variables, the variable related to the amount of noise caused by the 
activities of businesses and street vendors in the market area has had the greatest impact on increasing 
the amount of noise pollution at this intersection. 
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