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  پژوهشی          

  
  
  ازنــــــدرانـــــی مـکـــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

  ) 45-52    (1388 سال   فروردین و اردیبهشت   69  شماره  نوزدهمدوره 

45  1388فروردین و اردیبهشت  ، 69 ، شماره نوزدهم دوره                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  )86- 87(طی یک سال آلودگی صوتی شهر ساری  بررسی
 

  4         جمشید یزدانی3ادژسیاوش اعتمادی ن        2 محمود محمدیان        1احمد علیزاده

  

  چکیده
از  هـای قـرن و      از ناهنجـارترین پدیـده     یکـی آور محـیط زیـست و        یکی از عوامل زیـان     noise)(صدا   :سابقه و هدف    

توانـد منبـع     مـی   از حـد اسـتاندارد     بـیش  ی نوفـه یـا صـدا      تماس با  .زندگی است  و  اجتناب در محیط کار    های غیر قابل   پدیده
  نهایـت  در که شده ترافیک   سبب افزایش ها   افزایش تعداد اتومبیل   .ای برای صدمات و اختالالت جسمی و روانی باشد         بالقوه
 در تعـداد محـدودی از شـهرها صـورت            تنهـا  وتی متاسفانه بررسی آلـودگی صـ       از آنجا که   .دشو  آلودگی صوتی می   موجب
  مربوطـه گیری میزان تراز فشار صوت و پارامترهای  اندازه، برای کنترل آلودگی صوتی در مرحله نخست  ه، الزم است  پذیرفت
 سـالمت    و  راهی در جهت حفظ بهداشت     ،از اینرو هر اقدامی جهت شناخت علل و عوامل ایجاد کننده آن           . قرارگیرد مدنظر
  . مورد ارزیابی قرار گرفت آلودگی صوتی در آن انتخاب وساری شهر  در این تحقیقلذا. باشد  جامعه میفرد و

های زمانی متفاوتی برای محاسـبه یـا مبنـای تـراز معـادل                دوره ،برای بررسی آلودگی صوتی شهرها     :ها  روش   و مواد
 ایران بر اسـاس      در  که ، است  ساعته 15 به عنوان دوره      برای تراز روز   22 تا   7 ساعت   ، معروفترین دوره زمانی   .شده است  مشخص

 مورداسـتفاده قـرار    در این تحقیق  این دوره زمانی    و  د  شاین دوره زمانی را تصویب      ) 1381سال(مصوبه شورای عالی محیط زیست    
 گیـری   انـدازه )مـین  متری از سطح ز6/1( افراد در ارتفاع شنواییوشد گیری مشخص  اندازههای   برای انجام کار ابتدا محل     .گرفت

قبـل   دسـتگاه  .انگلستان بودCasella Cel  ساخت کارخانه CEL-490 صدا سنج مدل ،دستگاه مورد استفاده .صورت گرفت
  .گرفت قرارمورد آنالیزT-test  و آزمون SPSSافزار نرم  استفاده ازنتایج بدست آمده با .شد می گیری روزانه کالیبره از اندازه

 مچنـین حـداکثر و  ه .اسـت  dB 41/4±52/75برابـر DL دهد که میانگین تـراز  دست آمده نشان می هنتایج ب :یافته ها 
دهد که در برخـی   نتایج نشان می. دش ثبت  dB47و  dB 5/121برداری به ترتیب برابر      حداقل تراز فشار صوت در مدت نمونه      

  .یابد ها به دالیل مختلفی افزایش می نسبت به سایر مکانها و در بعضی ساعات میزان تراز فشار صوت  ایستگاه
دسـت آمـده از حـد اسـتاندارد ایـران       ه  دست آمده بیانگر این واقعییت است که میانگین تـراز روز بـ            ه  نتایج ب  :استنتاج  

  .عمل آورده بایست اقدام جدی در جهت کنترل صدا و پیشگیری از عوارض ناشی از آن ب باشد لذا می باالتر می
  

   ساری،صدا در محیط زیست،  صوتی آلودگی،صدا :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
  ها صدا   یکی از عوامل زیان آور محیط زیست انسان       

)(noise    از  رن و ـهای قـ   ارترین پدیده ـاهنجـ است که از ن
زنـدگی   و اجتنـاب در محـیط کـار       های غیـر قابـل     پدیده
  مـامنظـنه و ـر یافتـات تغییـدا با مشخصـه یا صـنوف. است

  

  
  با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است  در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت و85-49این تحقیق طی شماره  

  E-mail : mohammadyan@yahoo.com      دانشکده بهداشت،مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم -  جاده خزرآباد18ساری کیلومتر -دکترمحمود محمدیان :مولف مسئول
  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران استادیار ،متخصص طب کار. 3        مازندراندانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشت  مربی ،کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای .1
  ان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندر، آمار حیاتی.4               دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشکده بهداشت  استادیار ، بهداشت حرفه اییدکترا .2

  19/1/88:              تاریخ تصویب7/11/87:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 29/6/87: ریافت تاریخ د
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  شهر ساریآلودگی صوتی
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تواند منبـع     است که اگر از حد استاندارد باالتر باشد، می        
ی ای بــرای صــدمات و اخــتالالت جــسمی و روانــ بــالقوه
کــاهش  ،از جملــه اخــتالالت ناشــی از صــدا .)2،1(باشــد

 lose) (NIHL= noise induced hearingشنوایی است 
افـت   .)2-4(آیـد  که در طـول سـالیان متمـادی پـیش مـی           

 کـه متاسـفانه     اسـت شنوایی حاصله از نوع حسی عـصبی        
 باشد و میزان آن به تراز فشار صـوت         غیر قابل در مان می    

)SPL=sound presure level =20 Log p/p0فـشار   که 
، طـول مـدت    فرکـانس صـوت  ،)بـار   میکـرو 2×10 4-مبنـا 

. )7،6،2،5( دارد بستگیسایر عوامل و   استعداد افراد  تماس،
 و بر راندمان کار   تواند تاثیر سوء   صدای زیاد همچنین می   

 خـواب و   و سـبب اخـتالل در     باشـد   وقوع حوادث داشته    
ای، ضـربان    روده ای  افـزایش فعالیـت معـده      ،انـسان  رفتار
فشار خون، تعداد تنفس و مقدار مـصرف اکـسیژن           قلب،

ای کـه توسـط خـدابخش        در مطالعـه  . )6،5،4(دشو  غیره و
عمـل  ه  روی ساکنین اطراف فرودگـاه مهرآبـاد بـ         کرمی
 سـبب  کـه نـه تنهـا صـدای هواپیمـا      ه شـد  نـشان داد  ،آمد

شود بلکه   فردی مییاختالل در صحبت کردن و گفتگو     
ــوش دا ــصویر    روی گ ــت ت ــی دریاف ــو و حت ــه رادی دن ب

 اخـتالل در خـواب و       سببتلویزیون نیز اثر منفی دارد و       
  .)1(شود  می نیزدافرااستراحت 
در سـطح    همکـاران   کـه توسـط مطلبـی و       ای مطالعه

 ، انجـام شـد    20 الی   16 و   12 الی   8شهر کاشان از ساعت     
تـراز  (دسـت آمـده   ه بیانگر این مسئله اسـت کـه نتـایج بـ      

  کـه  ای مطالعـه . )8(باشد ز حد استاندارد باالتر می    ا) معادل
در سطح شهر تهران بـه عمـل         توسط شاهرخ احتشام زاده   

 نشان داد افرادی که در معرض صدای محـیط کـار            ،آمد
باشـند    بـا صـدای محـیط زیـست مـی         مداوم و در مواجهه  
مبـتال   عوارض غیر مستقیم حاصل از صـدا         بهبطور جدی   

افـراد افـت شـنوایی بیـشتر         هـم چنـین در ایـن         ،شـوند  می
 نتایج یـک تحقیـق در اردن مـشخص کـرد کـه        .)3(است

عوامل موثر بر تراز صدا شـامل حجـم ترافیـک، سـرعت          
   پهنـای آنهـا،    ترافیک، استفاده از بـوق، تعـداد خطـوط و         

  

  .)9(استها  شیب جاده و نصب سنگفرش خیابان
یـک بررسـی کـه درسـوئد صـورت گرفـت،            نتایج  

 توجه بـین صـدای ناشـی از ترافیـک            ارتباط قابل  نشانگر
خیابــان و پارامترهــای خــواب از جملــه کیفیــت خــواب، 

 هـا   و در بچه    است بیدارشدن، عادت بستن پنجره در شب     
تـاثیر   روی کیفیت خواب وخـواب آلـودگی روزانـه           نیز

ه در یک بررسی کـه در شـهر واراناسـیا هنـد بـ      . )10(دارد
د هـشدار    که میزان صـدا بـه حـ        ه شد  نشان داد  ،عمل آمد 
ــده ــیده اســت و  دهن ــردم از صــدای  درصــد85ای رس  م

 مردم صـدا را      درصد 90حدود  . باشند ترافیک آزرده می  
عامل اصلی سردرد، فشار خون باال، سرگیجه و خـستگی        

مردمـی کـه تحـصیالت و درآمـد بـاالتری           . بیان کردنـد  
نتـایج  . )11(تر هستند  دارند از اثرات صدا بر سالمتی آگاه      

 دوبلین ایرلند نشان داد که میزان مواجهـه         یک مطالعه در  
چنـین مـدیریت     هـم . با صـدا بـویژه در شـب زیـاد اسـت           

تواند به کاهش قابـل توجـه صـدا و مواجهـه             ترافیک می 
  .)12(با آن کمک کندساکنین 

 توجــه بیــشتری بــه هــای اخیــر خوشــبختانه در ســال
که براساس ماده    طوریه  ب. شود سالمتی محیط زیست می   

ــا ه اجرایــی نامــ  آیــین2 نحــوه جلــوگیری از در ارتبــاط ب
 16525ت / 60742 مــصوبه شــماره  ،آلــودگی صــوتی 

بـه اسـتناد قـانون مبـادرت بـه          آمده است،    1/4/78مورخ  
هرگونه اقدامی که موجبـات آلـودگی صـوتی را فـراهم            

بـر اسـاس همـین قـانون وسـایل           .)13(است ممنوع   ،آورد
  .شوند ی آلودگی صوتی جریمه مایجادکننده ای نقلیه

متاسفانه بررسی آلودگی صوتی در تعداد محدودی       
ــهرها ــده اســت  از ش ــام ش ــران انج ــداد   .ی ای ــزایش تع اف
هـا   خیابـان  و ها در شهرساری، عدم تعریض معابر      اتومبیل

 شده که در ساعاتی از      سبباین شهر    بخصوص در مرکز  
های مرکزی شـهر افـزایش       روز تراکم ترافیک در بخش    

 نقلیه  لهای نامناسب روی وسای    وقهم چنین نصب ب    یابد،
ــایر عوامــل   و  آلــودگی صــوتی   موجــبنهایــت درس

لذا برای کنتـرل آلـودگی صـوتی کـه امـروزه            . دشون می
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  انهمکار و احمد علیزاده                            هشی    پژو  
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گیـری    در مرحلـه نخـست انـدازه       اسـت، اهمیـت   با   بسیار
ــورد نظــر     ــای م ــشار صــوتی و پارامتره ــراز ف ــزان ت    ازمی

 تـراز  )DL=day average sound level(  تراز روزجمله
ــاری  ــیط   ) …,Ln=L10,L50(آمـ ــودگی محـ ــراز آلـ ، تـ

)NPL=noise pollution level (  ــادل صــدا ــراز مع ، ت
)Leq=Equivalent sound level(  ــسه ــا و مقای ــا آنه ب

 2ذکـر اسـت در اجـرای مـاده        قابـل   . اسـت استاندارد مهم   
ــین ــوگیری  آی ــه اجــرای نحــوه جل ــودگی صــوتی  نام از آل

ــ هیــات19/3/1378مــصوب جلــسه مــورخ  ران، حــد  وزی
مجاز تراز فشار صـوت در هـوای آزاد ایـران بـرای تـراز               

 تعیـین  dB 65 ،روز در منطقه تجاری یا همان سطح شـهر      
اقدامی جهت شـناخت علـل و       از اینرو هر    . )14(شده است 

 آن راهـی درجهـت حفـظ        سـنجش  عوامل ایجادکننـده و   
باتوجه به اینکه   . باشد بهداشت و سالمت فرد و جامعه می      

ــتان ما ــین  دراس ــاکنون چن ــدران ت ــهزن ــورت  مطالع ای ص
 تحقیق گـرفتیم تـا     تصمیم به اجرای این     لذا ،ه است نپذیرفت
  ذیـربط قـرار    دسـت آمـده را در اختیـار مـسئولین         ه  نتایج ب 
عمـل آورنـد تـا      ه  اقدامات الزم را از هم اکنون ب       تا دهیم

 بـر   .هـای آتـی نباشـیم      شاهد عوارض ناشی ازآن در سال     
 یکـی از شـهرهای بـزرگ        وانعنـ ه   ساری بـ   همین اساس 

ســال   درطــول یــکواســتان بــرای ایــن تحقیــق انتخــاب 
  .مورد بررسی قرار گرفتآلودگی صوتی آن 

  

  مواد و روش ها
  در کــشورهای مختلــف بــرای بررســی آلــودگی     

  هــای زمــانی متفــاوتی را بــرای      دوره،صــوتی شــهرها 
   .محاســـبه یـــا مبنـــای تـــراز معـــادل تـــصویب نمودنـــد 

   بـرای تـراز روز      22 تـا    7مـانی سـاعت     معروفترین دوره ز  
)DL=day average sound level(1  ــوان دوره ــه عن   ب

 صـبح روز بعـد بـه عنـوان          7 تـا    22 ساعته و از ساعت      15
ایران براساس مصوبه شورای     در.  ساعته شب است   9تراز  

ــست    ــیط زی ــالی مح ــال (ع ــانی  ) 1381س ــن دوره زم ای

                                                 
1.  LD (dBA) = DL = 10 Log [ 1/15 ∑2200

700 100/1 ×L 1 h(i) ] 

ه تـه شـد    بکـار گرف    تراز روز   در این طرح   وده  شتصویب  
  .)2(است

 ات انجـام  ها با توجه به مطالع      نمونه  تعداد برای برآورد 
  میـانگین  =d  ،004/0=  29/0شده توسـط سـایر محققـین        

 1558هـا برابـر       تعداد نمونه  )S = 87/5( تحقیقات قبلی و  
گیـری   با توجه به اینکه تعداد دفعات اندازه      . دست آمد ه  ب

 د و وبـ  اه یکبار  بار و هر م    15در هر ایستگاه در طول روز       
د لـذا  شـ   برای هـر ایـستگاه تکـرار مـی         در طول یک سال   

 .نظرگرفته شد ایستگاه در    9 ،گیری های اندازه  تعداد مکان 
 مسیر دو جاده استفاده ازنقشه شهر در باها  این ایستگاهسپس  

 که ساری (شرق به غرب     از اصلی شهر، ازشمال به جنوب و     
 مرکز اصل مساوی از بفو)نمایند را به چهارقسمت تقسیم می

 میـدان امـام،     میدان خزر، سه راه مال مجدالـدین،        در شهر
 راه دروازه بابل، میدان سـاعت، میـدان شـهرداری،          چهار

مــشخص  احمــر 3راهبنــد، میــدان شــهدا و میــدان هــالل 
حدودا ( صوت در ارتفاع شنوایی افراد     تراز فشار  .اند شده

 7ز  هـای مختلـف ا     در سـاعت  )  از سطح زمـین     متری 6/1
 معـین در هـر ایـستگاه         زمـانی   شب به فواصل   10صبح تا   
  اســتفاده از   بــاLDســپس پــارامتر . شــد مــیگیــری  انــدازه

  جملــه  و ســایر پارامترهــا از  محاســبه فرمــول مربوطــه 
، تـراز آلـودگی محـیط        Ln=L10,L50,…(2( تراز آمـاری  

)NPL=noise pollution level (  ــادل صــدا ــراز مع و ت
)Leq=Equivalent sound level (    توسـط دسـتگاه ثبـت

 ،برای حذف اثر جریان هوا، روی سطح میکروفـون         .شد می
 ز انجام اعمالی کـه     ا همچنین. گردید محافظ اسفنجی نصب  

 اجتنـاب   ،شـد  می نندگانمنجربه جلب توجه عابرین یا را     
 دستگاه مورد  .دشوگیری دچار اشکال ن    تا اندازه  دگردی می

  ساخت CEL-490دل   صداسنج م  ،استفاده در این سنجش   
 از قبـل  انگلستان بود که دستگاه Casella CELکارخانه 
دسـت آمـده    ه  نتایج بـ   .شد می گیری روزانه کالیبره   اندازه

 افزار نرم  استفاده از  بااطالعات  د سپس   شدر جداول ثبت    
SPSSآزمون   وT-test گرفت  قرارمورد آنالیز.  

                                                 
  

2.  2-= L10  رصد از مدت زمان اندازه گیری  د10 مقدار صدا در  
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  یافته ها
ه میانگین تراز   دهد ک   نشان می  1نتایج جدول شماره    

ــدازه فــشار ــر) LD(گیــری شــده  صــوت ان  dB(A) 3 براب
 90  درهــم چنــین تــراز صــدا . باشــد  مــی41/4±52/75

  گرفـت   مـی برداری صـورت     که نمونه  درصد مدت زمانی  
    درصـــد مـــدت زمـــان  99  و درdB(A) 13/70 برابـــر

dB(A) 45/67 میانگین تراز معادل صدا     .  بود)(Leq  برابـر 
dB(A)1 /77ــ ــودگی  . دســت آمــده  ب ــراز آل ــین ت همچن

  . شدمحاسبه dB(A)97/82 معادل ) NPL(صوتی محیط 
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  میانگین پارامترهای حاصله صدا بر حسب ایستگاه : 1نمودار شماره 
  

 LDدهد که بیشترین مقدار     نشان می  1نمودار شماره   
کمترین آن مربوط    و) dB 06/77 (دروازه بابل مربوط به   

 Leqهمچنین میزان . است)dB 57/73 (میدان شهرداریبه 
 )dB 4/75(و حـداقل    ) dB 73/78 (میدان امام حداکثر در   

دهد که بیـشترین     نتایج نشان می  . بود میدان شهرداری در  
و ) dB 45/69 (میـدان هـالل احمـر      مربوط بـه     L99مقدار  

  .بود) dB 47/65 (میدان شهرداریکمترین آن در 
   در  NPLدهد که حد اکثر       نشان می  2جدول شماره   

  

 میـدان سـاعت   و حـداقل آن در      ) dB 98/85 (میدان امام 
)dB 75/81( بیـشترین   و. بـودLmax،  L95 وL90  میـدان  در

 و مالمجدالــدین راه ســه در Lmin وکمتــرین احمــر هــالل
تعیـین گردیـده    میـدان شـهرداری  در L95، L90 کمتـرین 

 دهـد کـه حـداکثر     نشان می3ول شماره نتایج جد. است

LD    در شهریور ماه)dB5/78 (        و کمتـرین آن مربـوط بـه
ــاه  ــین حــداکثر . اســت) dB 14/71(خــرداد م    Leqهمچن

و حـداقل آن مربـوط بـه مـاه          ) dB 34/79(ماه مـرداد     در
حــداکثر تــراز آلــودگی . باشــد مــی) dB 12/75(خــرداد 

ــاه آذر   ــیط در م ــداقل آن د) dB 22/87(مح ــاه و ح ر م
هـای   تـراز فـشار صـوت در زمـان         .اسـت ) dB 82(اسفند  
 4برداری در ساعات مختلف روز در جدول شماره          نمونه

گیری شـده در      اندازه NPLنشان داده شده است، حداقل      
. باشـد   مـی  11 و حداکثر آن مربوط به سـاعت         20ساعت  

ــا      ــوالنس و ی ــور آمب ــل عب ــه دلی ــات ب ــضی از اوق در بع
هــای بعــضی از  ی همچنــین بــوقنــشان هــای آتــش  ماشــین

  .ده استش هم ثبت dB 110 تا LD وسایط نقلیه تراز
 LD د حـداکثر  ش مشخص   2 شماره توجه به نمودار   با

، 22و حــداقل آن در ســاعت  ) dB 6/77 (13در ســاعت 
ــین حــداکثر  dB 9/72 معــادل ــوده اســت همچن  در Leq ب
 ،  20 و حـداقل آن در سـاعت         dB 26/78 صبح   9ساعت  
  . بوده استdB89/75 معادل 

  در LD حداکثر که نشان داد  2 نمودار شماره  های یافته
 )dB 9/72(،  22وحداقل آن درساعت  ) dB 6/77(13ساعت

 )dB 26/78( صبح 9 درساعت Leqبوده است همچنین حداکثر   
  . بوده است)dB89/75( ، 20و حداقل آن در ساعت 

  )87-86(شهر ساری نتایج شاخص های اندازه گیری شده صدا در   :1 شماره جدول
  

  LD  L max L min  L eq  L10  L50  L90  L95  L99  پارامتر                     شاخص

  45/67  99/68  13/70  98/73  1/79  1/77  61/69  8/97  52/75  میانگین 
  5/56  58  5/58  60  65  62  47  3/64  3/58  حداقل
  79  83  5/87  84  91  3/92  95  5/121  6/94  حداکثر

 

  
 بدون دیما نسیون و  واحد اندازه گیری تراز فشار صوتdeci Bell=dB:دسی بل . 3
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  )86-87(ها درشهر ساری  میانگین پارامترهای آلودگی صوتی بر حسب ایستگاه  :2جدول شماره 
  

  

  پارامتر                               ایستگاه
  

Lmax L min  L10  L50  L90  L95 NPL  

  87/84  29/69  67/70  51/74  68/79  86/71  27/98  میدان خزر
  28/82  56/67  25/70  29/73  19/78  85/64  18/96  سه راه مال مجدالدین

  98/85  76/70  42/71  38/75  61/80  03/70  3/98  میدان امام
  21/82  54/68  77/69  76/73  85/78  93/65  52/96  دروازه بابل

  75/81  7/67  73/68  78/72  7/77  89/68  59/95  میدان ساعت 
  08/83  87/66  85/67  14/72  3/77  1/66  36/95  ریمیدان شهردا

  18/84  77/67  75/68  17/73  26/78  21/68  18/97  راهبند
  9/83  42/69  32/70  74  98/78  61/73  1/96  میدان شهدا

  75/85  71  83/71  53/75  73/80  27/69  96/101  میدان هالل احمر

  

  )86-87(های سال درشهر ساری  همیانگین پارامترهای آلودگی صوتی بر حسب ما  :3جدول شماره 
  

  پارامتر
  LD  L max L min  Leq  L10  L50  L90  L95  L99  NPL  ماه سال

  4/83  03/67  43/68  46/69  15/73  39/78  67/76  07/68  31/99  69/76  فروردین
  72/83  13/67  78/68  73/69  57/73  58/78  77/76  96/67  99  86/74  اردبهشت
  07/83  89/64  68/66  91/67  24/72  28/77  12/75  76/63  43/96  14/71  خرداد

  38/83  01/66  84/67  6/68  76/72  81/77  37/75  24/66  1/96  88/72  تیر
  94/84  31/71  56/72  97/72  9/75  95/80  34/79  36/71  09/95  62/77  مرداد

  82/84  13/68  7/69  79/70  12/75  48/80  7/78  33/69  95/98  5/78  شهریور
  8/83  7/66  14/68  26/69  23/73  43/78  4/76  74/75  09/95  75  مهر
  39/83  66/65  42/67  5/68  64/72  81/77  79/75  76/63  44/96  94/73  آبان
  22/87  66/67  5/69  87/70  74/75  73/80  15/78  43/70  45/96  59/76  آذر
  14/84  52/67  31/69  78/71  75  84/79  35/77  29/66  24/95  14/75  دی 

  26/84  59/67  69  53/70  34/74  2/79  63/77  33/69  44/102  7/75  بهمن 
  82  76/65  02/67  79/67  32/71  05/77  14/75  41/66  12/95  47/72  اسفند

  

  )86-87(میانگین شاخص های اندازه گیری شده بر حسب ساعت درشهر ساری    :4جدول شماره 
  

  

  پارامتر                               ایستگاه
  

L max L min  L10  L50  L95  L99  NPL  

8  17/94  16/66  87/78  05/74  96/68  32/67  32/84  
9  19/97  42/75  84/79  83/74  8/69  48/68  4/85  

10  51/97  29/67  48/79  74/74  56/69  09/68  72/84  
11  42/98  67  3/80  6/74  6/69  23/68  9/85  
12  57/97  67  52/79  23/74  36/69  92/67  6/84  
13  1/96  84/70  86/78  8/73  12/69  68/67  87/83  
14  96  12/66  96/78  88/73  76/68  42/67  47/84  
15  32/96  94/65  4/79  14/74  05/69  17/67  81/82  
16  81/98  82/69  32/79  22/74  66/69  49/67  06/85  
17  84/96  62/70  91/78  68/73  52/68  97/66  48/84  
18  14/98  28/66  35/79  1/74  69  26/67  38/84  
19  17/98  37/68  1/78  4/73  97/67  45/66  8/83  
20  7/96  17/69  83/77  97/72  47/68  16/67  63/82  
21  3/95  7/72  22/78  73  06/68  77/66  45/83  
22  6/102  34/65  44/78  39/73  34/68  74/66  5/83  
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LD
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L90

  

 حاصله صـدا برحـسب سـاعت        ی پارامترها نیانگیم  :2نمودار شماره   
  یدر شهر سار

  

  بحث
 میـانگین تـراز      که دهد  بررسی حاضر نشان می    نتیجه

 LD , , Leq (L95, L90, L50, L10, L95(هـا   فشار شـاخص 
 گیری شده در طول یک سال از حد        های اندازه  در ایستگاه 

. باشـد  بـاالتر مـی    )dB 65(استاندارد محیط زیست ایـران      
Leq آمده   دسته   بdB 1/77    در شبکهA      بوده که از حـد 
 بـا   برای مناطق شلوغ  ) dB 65( ایران    در هوای آزاد   مجاز

حـداکثر  ). p >001/0(تر اسـت  داری بـاال   اختالف معنـی  
Leq و) 9ســاعت (  در صــبح بــه دلیــل شــروع کــار بــازار 

 به دلیل تغییر شیفت مـدارس و تـردد          13همچنین ساعت   
  در یـک بررسـی در اسـلو نـروژ          . اسـت زیاد وسایل نقلیه    

قط حساسیت  که فمشخص شدفرد  1842بر اساس پاسخ 
ــاط دارد و    ــاال و درد ســینه ارتب ــشارخون ب ــا ف ــه صــدا ب   ب
هیچ ارتباطی بـین مواجهـه بـا صـدا و شـکایات سـالمتی               

رسـد کــه ارتبـاط صـدا بــا     وجـود نداشـت و بـه نظــر مـی    
مبتنی بر گزارش خود افراد (سالمتی در اینگونه مطالعات  

. )15(نادرست باشـد  ) در معرض نه بررسی توسط پزشک     
اس در این تحقیق از گزارش افراد در معرض         همین اس  بر

  .دشاستفاده ن
 بررسی که توسـط خـانم الهـام اویـسی و همکـاران            

دهـد    مـی   نـشان  ،دمـ بعمل آ   خیابان اصلی شهر یزد    10در
در خیابان تیمسار فالحـی      صدا) Leq( تراز معادل    میانگین

کاشـانی  ... آیت ا در خیابان و) dB 2/74(کمترین مقدار  

  از حــد اســتانداردبــوده کــه) dB 9/77 (بیــشترین مقــدار
همچنـین مطالعـه دیگـری کـه         .)16(باشـد   باالتر مـی   ایران

همکاران در سطح شهر کاشان از ساعت        توسط مطلبی و  
 بیانگر این مسئله اسـت      ، انجام شد  20 الی   16 و   12 الی   8

و در   dB 6/79  در مناطق پر ترافیک برابر     که تراز معادل  
 از حد استاندارد     که وده است  ب dB 7/56 مناطق مسکونی 

 بررسـی امیرحـسین ایـزد دوسـتدار و          نتـایج  .)8(استباالتر  
خیابـان    نقطه در مـسیر بزرگـراه مـدرس،     11در   همکاران
بیـانگر آن اسـت       تهـران  سعدی و میدان امام خمینی     مفتح،
ــه  ــهک ــشارصوت   ک ــراز ف ــط ت ــزان متوس    dB73/75  می

 امـا   )17(باشـد   حد مجاز مـی    باالتر از  بوده که    Aدر شبکه   
 شــب 10 صــبح تــا 7 از بــرداری نمونــهتحقیــق حاضــر  در

صــورت گرفــت و بــا ســه تحقیــق فــوق از لحــاظ زمــان  
   میـــزان تـــراز معـــادل را ؛بـــرداری تفـــاوت دارد نمونـــه

  .دهد کمی بیشتر نشان می
ه در بررسی که توسط ملکوتیـان در شـهر کرمـان بـ            

ــد  ــل آم ــشان داد،عم ــه  ن ــد ک ــورد  13 از ه ش ــستگاه م  ای
ها تراز صدا از حـد مجـاز بـاالتر           در بیشتر مکان   زیابی،ار
  و)dB 62/79( دست آمـده ه  ب 10Lکه بین    طوریه  ب ،بود

  کمتـر از   Pبا  ) dB70(جهانی   بهداشتسازمان   استاندارد
بیـانگر آن   چنین نتـایج      هم بوددار   ختالف معنی  ا 0001/0
اما در  . )18(نددبر  که مردم از آلودگی صوتی رنج می       بود
که دست آمد ه  بdB1/79   برابر10Lیق حاضر میزان تحق

 از حـد اسـتاندارد سـازمان         شهر کرمان کمتر امـا     زکمی ا 
  .استجهانی باالتر بهداشت 

دهد کـه    دست آمده از این تحقیق نشان می      ه  نتایج ب 
برداری بر میزان تـراز فـشار صـوت تـاثیر            های نمونه  محل

 مرکـزی  ای که حـداکثر و حـداقل در منـاطق      دارد بگونه 
دست آمد و یک مکـان بـه خـاطر وجـود چـراغ              ه  شهر ب 

 و دلیل آن روشن شدن. راهنما بیشترین مقدار را داشته است
نتـایج  . ها در زمـان کوتـاه بـود        چراغ سبز و شتاب ماشین    

خــالف تحقیــق انجــام شــده در ماکــائو  ایــن بررســی بــر
هــای  باشــد کــه نــشان داد نــواحی قــدیمی بــا خیابــان مــی

هـای   های پیچیده و وجود چهار راه      خیابانشبکه   باریک،
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  در نهایــتترافیــک واز زیــاد منجــر بــه حجــم کمتــری  
 نتایج یک تحقیـق در      .)19(شود  میآلودگی صوتی کمتر    

 درصد ساکنین 25شهر مسنای ایتالیا نشان داد که بیش از       
هـای   باشـند، جـاده    از صدای ناشی از ترافیک آزرده مـی       

  صدا با سـاختار شـهر      .شتنددااصلی در روز ترافیک زیاد      
باشد و همچنین میـانگین      نقل مرتبط می   سیستم حمل و   و

 نتیجه  .)20(بیشتر از استاندارد ایتالیا است     dB10تراز صدا   
این مسئله اسـت کـه تـراز فـشارصوت           بیانگر این بررسی 

DL)dB 52/75 (  حدود  درdB 10     باالتر از حد اسـتاندارد  
 بــا آزمــون آمــاری و. اســت) dB 65(هــوای آزاد ایــران 

دار اســت   اخــتالف معنــی کــهدشــانجــام شــده مــشخص 
)001/0< p .(        در یک مطالعه کـه توسـطZaheeraddin 

د که بـرای برقـراری ارتبـاط        ش مشخص   صورت گرفت، 
 خوب با فاصله معمولی و از طریق صحبت کـردن، صـدا           

ــد  ــراد جــوان و AdB 65از نبای ــرای اف ــان ســال و  ب    از می
dBA 55  بنابراین باتوجـه   . )21(ان تجاوز کند  برای سالمند

توان گفـت کـه افـزایش صـدا          دست آمده می  ه  به نتایج ب  
  .شود باعث اختالل در مکالمات افراد می

همانطور که در قسمت نتـایج ذکـر شـد تـراز فـشار              
صوت فقط در ماه خرداد به میزان کمـی کـاهش داشـت           

بنـدی بنـزین بـود کـه         که دلیل آن شـروع برنامـه سـهمیه        
انـد ولـی      نقلیه تردد کمتری در سطح شـهر داشـته         وسایل

رسد تراز فشار صوت پس از آن بـه روال عـادی             بنظر می 
افزایش یافت، همچنین حداکثر آلودگی در ماه شـهریور         

های پایان تعطیالت تابستان و      به دلیل مسافرت  توان    میرا  

 نـشان    حاضـر  نتایج بررسی . دانستمقدمات کار مدارس    
هــای  روز کــه ماشــین ســاعاتی ازدهــد کــه حتــی در  مــی

رفـت کـه     نمودند و انتظار می    کمتری در خیابان تردد می    
تراز آلودگی صـوتی پـایین باشـد امـا بـه دلیـل ترافیـک                

د کردنـ   رانندگان باسرعت بیـشتری راننـدگی مـی        ،سبک
. لذا تراز فشار صوت هم به همـین دلیـل افـزایش داشـت             

ــوق  ــصب ب ــین  ن ــای نامناســب روی ماش ــتفا  ه ــا و اس ده ه
تاثیر زیادی بر آلودگی صـوتی      تواند   مینامناسب از آنها    
  .شهر داشته باشد

 اسـت کـه میـانگین       آندست آمـده بیـانگر      ه  نتایج ب 
دسـت آمـده از حـد اسـتاندارد ایـران بـاالتر             ه  تراز روز ب  

بایست اقـدام جـدی در جهـت پیـشگیری از             لذا می  است
سازندگان خودروهـا   . عمل آورد ه  عوارض ناشی از آن ب    

بایست در جهت کاهش صدای تولیدات خـود اقـدام           می
عاجلی بکنند، از رده خارج نمودن خودروهـای فرسـوده       

هـا نیـز از      هـای سـطح خیابـان      و برطرف نمودن ناهمواری   
  .باشند ها می جمله اقدامات کنترل صدا در خیابان

  

  سپاسگزاری
از همکاری دانـشجویان حمیـد و فرشـید علیـزاده و            

 در انجــام ایــن مطالعــه همکــاری عبــدالطیف قــوالق کــه
نمودند و همچنین از حوزه معاونـت محتـرم تحقیقـات و            
فناوری دانشگاه علـوم پزشـکی مازنـدران کـه در تـامین             
اعتبــار مــالی مــورد نیــاز ایــن تحقیــق مــساعدت نمودنــد، 

  .گردد قدردانی می
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