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  چکیده

 سالمت باري برانیز اثرات توانده میک شودمی محسوب شهرها یطیمح ستیز التکمش از یصوت یآلودگ زمینه و هدف:

دیه مد نظر قرار جامعه داشته باشد. در این مطالعه اثر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سالمت عمومی شهروندان شهر امی

  گرفته است.

گیري ماه انجام شده است. براي اندازه مدت یک به 1394این مطالعه از نوع مقطعی است که در پاییز سال  ها:مواد و روش

شب و  19-21ظهر و  12-14صبح،  7-9ها در بازه زمانی گیرياستفاده گردید. اندازه Testo 815صدا از دستگاه صوت سنج 

سالمت عمومی  ۀناماستفاده از پرسش با سکونی و مسکونی انجام شد. سپسم –قه در قالب تجاري، تجاري در سه منط

)GHQگروه  4خواب و... بر سالمت عمومی  در اختالل حواس، زکتمر در اختالل جمله از یصوت یعمده آلودگ ) عوارض

ها از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد و مقایسه قرار گرفت. براي تجزیه و تحلیل داده یمختلف از شهروندان مورد بررس

  انجام گرفت. Duncanها با آزمون میانگین زوج گروه

 تحلیل نتایج نشان داد که شدت تراز صوت در هر سه بازه زمانی و در هر سه منطقه باالتر از حد استاندارد بوده ها:یافته

به  A ) وCو  Bأثیر عوارض عمده آلودگی صوتی مربوط به زیر شاخص (نامه اي نیز نشان داد که تاست. نتایج بررسی پرسش

  )>001/0pشلوغ بیش از دیگران بوده است (هاي داران خیابانترتیب در عابران و مغازه

یجاد کننده آلودگی با توجه به باالتر از حد استاندارد بودن میزان صدا در این شهر، ضرورت شناسایی منابع ا گیري:نتیجه

  شود.ریزي در جهت کاهش تراز صوت توصیه میو برنامه صوتی

 نامه سالمت عمومی، امیدیهآلودگی صوتی، سالمت عمومی، پرسش کلیدي:هاي واژه

  

  

  

  ، ایران، بهبهانبهبهان اتم االنبیا (ص)، دانشگاه صنعتی خیعیست، دانشکده محیط زیست و منابع طبیز طیدانشجوي کارشناسی ارشد مح -1

  ، ایران، بهبهانبهبهان ، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا (ص)یعی(نویسنده مسئول) مربی گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست و منابع طب -2

 satarsoltanian@gmail.comپست الکترونیکی: ، 061-52731662 دورنگار: 061-52731662تلفن:      

  مقدمه

 هوا آلودگی سمت ها بهنگاه تمام هک وقتی امروزه

 صورت کامالً چراغ به ،صوتی آلودگی شده، معضل معطوف

 شهروندان ژهیو نفر بهها ونیلیم سالمتی ،خاموش

آلودگی  .سازدمی خطراتی جدي مواجه با را شهرهاالنک

اخیر به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر هاي صوتی در سال
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در مناطق شهري در سراسر جهان ها کیفیت زندگی انسان

   ].1-4[به رسمیت شناخته شده است 

توزیع فضایی این نوع آلودگی در مناطق شهري به 

از دهند می که بافت شهري را تشکیلی پارامترهاي مختلف

جمله ساخت و ساز، فضاهاي باز، شکل و موقعیت 

  .]5[ها، نوع معابر و توزیع جمعیت وابسته است ساختمان

 بهاً غالب انسان يرو بر صدا روانی و ییکولوژیزیف آثار

امدهاي یپ درازمدت، در و شودیم ظاهر جییتدر صورت

 و استرس جسمی، و روحی خستگیاز جمله  آن منفی

 ،رفتار پرخاشگرانه ت،یعصبان ،سردرد جه،یگرس اضطراب،

 اهش بازدهک خواب، اختالل ،حواس زکتمر عدم و خشونت

. همچنین ]6[کند می بروز دائمی حتی و موقتی ريک ار،ک

ترین عوامل زیست سر و صداي ترافیک یکی از برجسته

  . ]7[زا در شهرها است محیطی استرس

 و خارج داخل محققان لعات بسیاري توسطکنون مطاتا

از جمله  ؛است گرفته صورت موضوع این با ارتباط در کشور

Mosaferi  و همکاران آلودگی صوتی مناطق مرکزي شهر

 12:30- 14:30تبریز در ساعات پرتردد را در دو بازه زمانی 

ایستگاه از شهر مطالعه کردند و به این  5و در  17 –19و 

ه آلودگی محیطی صدا در مناطق مرکزي نتیجه رسیدند ک

شهر تبریز در ساعات ظهر و عصر بیش از حد مجاز بوده 

چنین آلودگی صوتی شهر بیرجند با استفاده . هم]8[است 

 GIS )Geographicalهاي آماري و از تکنیک

Information System توسط (Sayadi Anari  و همکارش

اد که ترافیک تأثیر انجام گرفت و نتایج این مطالعه نشان د

  . ]9[مستقیمی بر میزان آلودگی صوتی این شهر دارد 

و همکاران به بررسی رابطه بین  Leeدر پژوهشی 

آنجلس و ترافیک و آلودگی صوتی در سه شهر آتالنتا، لس

نیویورك پرداختند. نتایج این مطالعه نیز نشان داد که 

شهر ترافیک ارتباط مستقیمی با سر و صدا در این سه 

ریزي ترافیک در کاهش دارد، به طوري که اهمیت برنامه

اثرات بهداشتی مربوط به آلودگی صوتی بسیار مهم است 

]10[.Pathak   و همکاران در تحقیقی به مطالعه آلودگی

صوتی ناشی از صداي ترافیک و تأثیر آن بر مردم در شهر 

پرداختند. نتایج این مطالعه در هند  (Varanasi)بنارس 

مردم این شهر  %90بیانگر این مطلب بود که حدود  مه

دانند و از می صداي ترافیک را دلیل اصلی سردرد خود

هاي طرفی نیز صداي ترافیک باعث اختالالتی در فعالیت

  .]11[شد روزانه آنها می

شد که عمده آلودگی صوتی ناشی از در گذشته تصور می

 ثرکا ایناست؛ بنابر بزرگ يشهرها مختص یکتراف

 یقیاست. اما تحق گرفته صورت شهرها النک قات دریتحق

 گرفت صورت )رمانکدر استان ( انار شهرستان در هک

 ستگاهیا 29 در صدا تراز ریمقاد متوسط هک داد نشان

 استاندارد در از فراتر اریبس صوتی یآلودگ يریگاندازه

. استاندارد صدا در هواي آزاد ]12 [است یونکمس مناطق

 45و در شب  55ران براي مناطق مسکونی در روز ای

و در  60تجاري در روز  -بل، براي مناطق مسکونیدسی

و در  65و براي مناطق تجاري در روز  بلدسی 50شب 

  .]13[باشد می بلدسی 55شب 

با توجه به گسترش روزافزون این شهر، افزایش درصد 

آلودگی خور توجه وسایل نقلیه و سایر منابع  تصاعدي در

صوتی، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آلودگی صوتی و 

تأثیر آن بر سالمت عمومی مردم در نقاط مختلفی از شهر 

امیدیه انجام شد. بر همین اساس نیز در این مطالعه سعی 

شده است با ارائه نتایج دقیق و کارشناسانه، اهمیت و 
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ضرورت توجه به تأثیر آلودگی صدا در شهرهاي کوچک 

کارهاي الزم در ند شهر امیدیه بهتر نمایان گردد و راهمان

جهت کاهش عوارض ناشی از آلودگی صوتی در شهرهاي 

  کوچک نیز اعمال گردد.

  هامواد و روش

شهرستان امیدیه در جنوب غربی ایران و جنوب شرقی 

 8درجه و  31دقیقه تا  27درجه و  30خوزستان بین 

 50دقیقه تا  19درجه و  49دقیقه عرض شمالی و بین 

دقیقه طول شرقی واقع شده و از آب و هوایی  45درجه و 

. پژوهش حاضر ]14[ است. بسیار گرم و خشک برخوردار

مقطعی است که در سطح شهر امیدیه در سال  یک مطالعه

انجام گرفت. در این تحقیق، شدت صوت بر اساس  1394

، در سه بلدسی) و بر حسب Leqتراز صوتی معادل (

قه از این شهر، در قالب مناطق مسکونی، مناطق منط

-9نوبت صبح ( تجاري و مناطق تجاري و در سه- مسکونی

از مدت یک ماه ( ) و به19- 21) و شب (12- 14)، ظهر (7

گیري شد. منطقه ماه) اندازهمهر تا اواسط آبانماه اواسط 

مسکونی شامل مجموعه مسکونی قدس و فرودگاه، مناطق 

فلکه شهدا و فلکه فرمانداري و  محدوده تجاري- مسکونی

منطقه تجاري شامل مجموعه بازار بلوار جانبازان و بلوار 

معلم بود. در این مطالعه تأثیر رفت و آمد، شلوغی 

هاي تجاري و وجود بازار در نظر ها، ترافیک، مکانخیابان

ها در هر منطقه با میزان استاندارد گیريگرفته شد و اندازه

  صوتی مقایسه شد.آلودگی 

 نیز بر وضعیت سالمت عمومی شهروندان چنینهم

 منابع ایجاد آلودگی صوتی و شدت با تماس میزان اساس

 GHQ )General Healthنامه پرسش وسیلهآن، به

Questionaries اي پرسش چهار گزینه 28) که متشکل از

 نیا 28نمونه فرم  .گرفت قرار ارزیابی است، مورد

 یسانک یابیرد هدف با ینیبال يهادر مجموعه نامهپرسش

 قرار استفاده مورد هستند، یاختالل روان ینوع يدارا هک

 جامعه لک يبرا هک است تیمز نیو داراي ا ردیگمی

 ،یانتخاب ابزاري عنوان به تواندشده است و می یطراح

 .ندک نییتع فرد در را یروان اختالل یوجود نوع احتمال

 اجرا خود تیبا ماه است یآزمون نامهن این پرسشیچنهم

 در هک ايروان گسسته ریغ اختالالت یبررس منظوربه هک

شده  یطراح شود،یم افتی جامعه مختلف يهاتیوضع

 استفاده یسن هر در بزرگساالن و نوجوانان يبرا و است

زیرشاخص به شرح  4نامه داراي . این پرسش]15[شود یم

واردي در ارتباط با شامل م A. زیرشاخص است زیر

 حسیهاي احساس افراد نسبت به وضع سالمت و دریافت

خوابی افراد را میزان اضطراب و بی B. زیرشاخص است

اي افراد در هاي حرفهخواسته Cدهد. زیرشاخص نشان می

را بیان ها زندگی روزمره و چگونگی کنار آمدن با موقعیت

وخیم و  در ارتباط با افسردگی  Dکند. زیرشاخصمی

  .استگرایش به خودکشی 

 ،یک صفر، چپ، به راست گذاري به هر پاسخ ازدر نمره

 به رشاخصیز هر در گیرد. نمراتمی تعلق سه نمره و دو

شود و نمره کلی هر فرد از می مشخص صورت جداگانه

آید دست میزیرشاخص به 4مربوط به هاي هجمع نمر

 مشخصات هايبخش شامل هک نامه. این پرسش]16[

 شوندگان،پرسش بر طیمح صداي ریتأث و زانیم فردي،

 بود، عمومی سالمت تیوضع و صوتی عمده عوارض بررسی

تصادفی براساس میزان شدت  طور عدد، به 100 تعداد به

 ترافیک و اطالع از وضعیت منطقه و مرور منابع موجود، در
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شد، سپس مورد تحلیل  توزیع شهروندان از گروه 4 بین

  ي قرار گرفت.آمار

نفري از  20براي تعیین حجم نمونه ابتدا یک نمونه اولیه 

ها در نامهصورت تصادفی انتخاب و پرسشجامعه آماري به

هاي مربوط به میان آنها توزیع شد؛ پس از استخراج داده

  )، حجم نمونه از 2s=065/0نامه و تعیین واریانس (پرسش

محاسبه گردید. در این طریق فرمول 

تعیین شده است  95/0و ضریب اطمینان  =05/0dحقیق ت

  آید.بدست می =96/1zکه بر اساس آن 

: 1گروه .مورد بررسی شامل موارد زیر بودندهاي گروه

 آمد و رفت پرتردد و اصلیهاي خیابان در که عابرانی

 خلوت و فرعی هايخیابان در که عابرانی: 2گروه .کردندمی

که در  دارانیمغازه: 3گروه .کردندمی آمد و رفت

 که دارانیمغازه: 4کردند و گروهمی کار خلوت هايخیابان

 کار و کسب بیشتر صوت شدت با هاییخیابان در

  کردند.می

 Testo 815براي سنجش صدا از دستگاه صوت سنج 

منظور کاهش میزان  استفاده شد و به ساخت کشور آلمان

اطراف گیري، پوشش کروي در خطا هنگام اندازه

میکروفون دستگاه تعبیه شد، زیرا شرایط اقلیمی مانند 

وزش باد ممکن است در میزان تراز فشار صوت تأثیرگذار 

نسخه  SPSSها توسط نرم افزار باشد. تجزیه و تحلیل داده

نسخه Excel انجام گردید و براي رسم نمودارها از  17

جایی که شدت آلودگی صوتی  استفاده شد. از آن 2013

هاي متفاوت ممکن است هاي زمانی مختلف و مکاندر بازه

به منظور اطالع از تفاوت شدت آلودگی  ،یکسان نباشد

) Two-Way ANOVAصوتی از تحلیل واریانس دوطرفه (

چنین اثر متقابل زمان و مکان برآورد استفاده شد و هم

انجام این آزمون به منظور اطالع از نرمال گردید؛ اما قبل از

  Kolmogorov-Smirnovها، از آزمون ناپارامتري ن دادهبود

عنوان آزمون هم به Duncanبهره گرفته شد؛ از آزمون 

منظور اطالع ها بهتعقیبی براي مقایسه میانگین زوج گروه

تر از وضعیت آلودگی هوا و اختالف شدت آن در هر دقیق

 سه بازه زمانی صبح، ظهر و عصر و هر سه منطقه

مسکونی و تجاري و اثرات متقابل آنها - تجاريمسکونی، 

اي نیز جهت مقایسه نمونه یک t استفاده شد. از آزمون

هاي هر منطقه با میزان استاندارد صدا در میانگین داده

ها ایران استفاده شد. براي انجام این کار ابتدا داده

بندي شد؛ بدین صورت که میانگین آلودگی صدا در دسته

منطقه به عنوان یک رکورد در نظر گرفته  هر روز در هر

شد و با مقدار استاندارد ویژه خود مقایسه شد. سطح 

  در نظر گرفته شد. 05/0ها داري در آزمونمعنی

   نتایج

نشان داد که تمامی  Kolmogrov-Smirnovنتایج آزمون 

از توزیع نرمال  ،هاي زمان صبحغیر از داده به ،هاداده

هاي براي نرمال کردن داده .)<p 05/0برخوردار هستند (

  زمان صبح نیز از تبدیل لگاریتمی استفاده شد. 

منظور  طرفه بهچنین نتایج آزمون تجزیه واریانس دوهم

برآورد اثر زمان (صبح، ظهر و شب) و مکان (مناطق 

تجاري و مناطق تجاري) بر - مسکونی، مناطق مسکونی

اختالف  شدت آلودگی صدا به تفکیک بررسی شد و

داري از نظر شدت آلودگی صوتی بین سه بازه زمانی معنی

). یعنی شدت >001/0pو سه منطقه مشاهده شد (

آلودگی در صبح متفاوت از ظهر و در ظهر متفاوت از شب 
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ها بیشتر بود. در بود و در کل شدت آلودگی صوتی در شب

تر از ظهر و ظهر سایر مناطق نیز به طور کلی صبح آرام

تر از شب بود. از سوي دیگر شدت آلودگی صوتی از آرام

مناطق تجاري به سمت مناطق مسکونی آهنگی کاهنده 

ترتیب شدت این آلودگی در مناطق تجاري  داشت و به

- مسکونی و در مناطق تجاري- بیش از مناطق تجاري

 ). به>001/0Pمسکونی نیز بیش از مناطق مسکونی بود (

دل فشار صوت در مناطق که میانگین تراز معا طوري

تجاري و مسکونی در شهر امیدیه به - تجاري، مسکونی

گیري شد. بل اندازهدسی 71/61و  36/67، 86/72ترتیب 

دار شد؛ در این تحقیق اثر متقابل زمان و مکان نیز معنی

طور مشترك بدین معنی که دو متغیر مکان و زمان به

ار باشند و اثر توانند در میزان آلودگی صوتی تأثیرگذمی

باشد، بلکه میزان تأثیر یک ها مستقل از همدیگر نمیآن

زمان خاص بر میزان آلودگی صدا به نوع مکان وابسته 

است و همچنین تاثیر یک مکان خاص بر میزان آلودگی 

صدا به تغییرات زمانی در طول شبانه روز بستگی دارد. 

)05/0 p<.( دیر با هر یک از این مقا به منظور مقایسه

اي استفاده یک نمونه tاز آزمون  ]13[مقدار استاندارد آن 

) p>001/0شد. نتایج این آزمون نیز نشان داد که مقدار (

دار شدت آلودگی در به معناي تفاوت معنیاین که  است،

است  يهر یک از این مناطق از مقدار استاندارد کشور

  ). 1(نمودار 

لب است که در هر سه شده گویاي این مط نمودار ترسیم

 گیريمنطقه و در هر سه بازه زمانی، شدت صوت اندازه

 طوري که میانگین  شده بیش از حد استاندارد است. به

و در منطقه  86/7فشار صوت در منطقه تجاري  تراز

باالتر از  71/6و در منطقه مسکونی  36/7مسکونی - تجاري

انحراف معیار  نیز 2دست آمد. در نمودار حد استاندارد به

مورد بررسی  مناطق مختلفمربوط به تراز فشار صوت 

 نشان داده شده است.

 
مناطق مختلف شهر امیدیه مربوط به میانگین تراز صوت  - 1نمودار 

   با استاندارد صدا در هواي آزاد ایران و مقایسه آن 1394در سال 

 

 
ي هامیزان تأثیر صداي محیط بر افراد در گروه - 2نمودار 

 1394مختلف و در مناطق مختلف شهر امیدیه در سال 

ها، نامهمنظور اطمینان از توزیع مناسب پرسش بتدا بها

افراد پرسش شونده بر حسب جنسیت و رده سنی در 

بندي شدند. در این بررسی بیشتر افراد هایی دستهگروه

درصد افراد را مردان تشکیل دادند.  55شونده یعنی پرسش

 30 - 45ر ارتباط با رده سنی، محدوده بین چنین دهم

سال  15 -30درصد و پس از آن محدوده بین  42سال با 

شونده را به خود اختصاص دادند. در بیشترین افراد پرسش
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هاي مورد مطالعه، نظرسنجی در رابطه با میزان گروه

صداي محیط و تأثیر کلی آن بر افراد انجام شد که نظرات 

نشان داده شده است.  2مودار دهندگان در نپاسخ

مختلف از نظر انواع اختالالت ناشی از هاي چنین گروههم

دهی بررسی شدند آلودگی صوتی با استفاده از روش نمره

چنین میانگین باشد. هممی گویاي این مطلب 3که نمودار 

هاي براي گروهها زیرشاخصهاي هو انحراف معیار نمر

   است. ارائه شده 2مختلف در جدول 

  
هاي مختلف و در فراوانی انواع عوارض صوتی در گروه -3 نمودار

  1394مناطق مختلف شهر امیدیه در سال 
  

  هاي مختلفنامه سالمت عمومی براي گروهمیانگین و انحراف معیار و نمره کل پرسش -1 لجدو
  

  

  هاگروه           

  

  هازیرشاخص

  فرعیهاي عابران خیابان  پرترددهاي عابران خیابان
هاي داران خیابانمغازه

  خلوت

هاي داران خیابانمغازه

  شلوغ

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  A 88/5  57/3  96/2  60/1  68/4  55/2  44/7  99/3 زیرشاخص

  B 56/9  21/5  88/3  81/1  48/6  03/3  12/7  41/3 زیرشاخص 

  C 00/7  55/3  48/3  33/2  68/4  69/2  88/4  76/2زیرشاخص 

  D 48/5  51/4  60/0  17/1  20/2  43/3  40/3  46/4زیرشاخص

  -  84/22  -  04/18  -  68/10  -  92/27  نمره کل
  

ضطراب و دهنده میزان ا: نشانBحسی، زیرشاخص هاي : شامل مواردي در ارتباط با احساس افراد نسبت به وضع سالمت و دریافتAزیرشاخص 

: در ارتباط با  Dو زیرشاخصها اي افراد در زندگی روزمره و چگونگی کنار آمدن با موقعیتهاي حرفه: خواستهCخوابی افراد، زیرشاخص بی

  باشد.افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی می
  

  بحث

میانگین تراز معادل فشار صوت در مناطق تجاري، 

دیه در مقایسه با تجاري و مسکونی در شهر امی- مسکونی

، 86/7استانداردهاي صدا در هواي آزاد ایران به ترتیب 

شده، بررسی تجاريِ ۀباالتر بودند. در منطق 71/6و  36/7

افزایش بار ترافیکی در اثر تردد بیش از حد وسایل نقلیه 

ها آمد مکرر اتوبوس و ها، رفتعمومی و شخصی، بوق زدن

آلودگی صوتی در این ها در افزایش بار و موتورسیکلت

  باشد. نقطه سهیم می

در منطقه مسکونی نیز در دو بازه زمانی صبح و ظهر، 

هاي مربوط به سرویس تردد زیاد خودوروها و اتوبوس

  باشند.مدارس در افزایش سر و صدا بسیار مؤثر می

حداکثر  ،و همکاران Nadafiشده توسط در پژوهش انجام

و  7/77در روز   Aوزنی  تراز معادل فشار صوت در شبکه

و   Mosaferi.]17[بوده است  بلدسی 72در شب 

همکاران، تراز معادل صوت را در مناطق مرکزي شهر 

- به بلدسی 8/68و به طور میانگین  2/90تبریز حداکثر 

مشاهده  90؛ در تحقیق حاضر تراز صوت ]8[دست آوردند 

 ق مذکورنگردید اما میانگین تراز فشار صوت مشابه با تحقی
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که بیانگر آلودگی صوتی باالي شهر امیدیه در مقایسه  بود

 Moharam با شهرهاي بزرگ است. در تحقیقی که توسط

nezhad  ،و همکارش در منطقه یک تهران انجام شد

حداکثر تراز معادل صوت در مناطق مسکونی و تجاري به 

، که میزان ]18[بوده است  بلدسی 3/81و  9/71ترتیب 

اما  .باشدمی آن تا حدودي مشابه با پژوهش حاضر میانگین

در این پژوهش مقدار تراز فشار صوت مشاهده شده کمتر 

توان به باالتر بودن می دلیل آن راکه  بود از شهر تهران

حجم ترافیک در شهر تهران نسبت به شهر امیدیه و 

  متفاوت بودن بافت شهري در این دو شهر نسبت داد. 

هاي این پژوهش مشابه بررسیدر مجموع نتایج 

گرفته در بسیاري از شهرهاي ایران که با معضل انجام

آلودگی صوتی مواجه هستند، بوده و به عبارتی میزان صدا 

هاي انتخابی روز و شب در ایستگاههاي تدر اغلب ساع

باشد که این موضوع شهر امیدیه نیز باالتر از حد مجاز می

توان مل مؤثر در این امر میقابل تأمل است. از جمله عوا

 به به فاکتورهاي شهرسازي و مهندسی ترافیک اشاره کرد.

و همکاران در شهر  weberمطالعه طوري که نتایج 

آلمان نشان داد که سطح سر و در  (Leipzig) گالیپزی

توسط معیارهاي  شدهصدا، به نوع ساختار شهري تعیین

  . ]7[انداز بستگی دارد چشم

و  Kirrian Fiedler  Eduardoه توسطدر پژوهشی ک

برزیل انجام گرفت  (Coritiba) تیبایهمکارش در شهر کور

ترافیک، از میزان سروصدا  %50مشخص شد که با کاهش

 چنین طبق نتایج. هم]19[کاسته شد  بلدسی 3در حدود 

 روي بر صدا تأثیر اي در این مطالعه، میزاننامهپرسش

. بود متفاوت دارند، قرار آن در که مکانی به توجه با افراد

 ،شلوغ هايخیابان عابران پس از صدا تأثیر شدت بیشترین

 توجه با. شد مشاهده شلوغ، هايخیابان داراندر بین مغازه

 در که دارانیمغازه صدا در اطراف و سر که امر این به

 میزان است، زیاد کنند همیشهمی کار شلوغ هايخیابان

 بسیار حد در دیگران از بیش گروه نای در صدا تأثیر

 به خلوت هايخیابان عابران گروه و بود کننده ناراحت

 نوع هستند ترافیک صداي معرض در کمتر کهاین دلیل

 است بوده آزاربی صورت به بیشتر محیط صداي تأثیر

مختلف از  هايگروه 1و جدول  3نمودار . در )2نمودار (

اند لودگی صوتی بررسی شدهنظر انواع اختالالت ناشی از آ

گذاري عوارض اختالل در دهد که تأثیرکه نتایج نشان می

خواب، عصبانیت و سردرد و سرگیجه که مربوط به 

که شامل عابران  1در گروه  ،است Cو  B هايزیرشاخص

 4چنین در گروه هاي شلوغ بود، بیشتر است. همخیابان

د، تأثیر عوارض هاي شلوغ بوداران خیابانکه شامل مغازه

خستگی زودرس و اختالل در تمرکز حواس که جزء 

ها بود. بیشتر از سایر گروه ،شودمحسوب می Aزیرشاخص 

جایی که بیشتر در معرض صداي افراد این گروه از آن

ترافیک هستند درصد بیشتري از تأثیر این عوارض را به 

  خود اختصاص دادند.

حراف معیار در و ان میانگین ،1جدول توجه به با  

هاي داران خیابانیعنی عابران و مغازه 3و  2هاي گروه

 ،صدا قرار دارندو  فرعی و خلوت که کمتر در معرض سر

تر افراد در وضعیت مناسب دهندهکمتر بوده است که نشان

که مربوط به  D. در مورد زیرشاخص بود این دو گروه

د بررسی هاي مختلف مورباشد، بین گروهافسردگی می

 2داري مشاهده شد، به طوري که در گروه تفاوت معنی

کمتر بود. نتایج ها تأثیر این عارضه نسبت به سایر گروه

نشان داد که تأثیر  و همکاران در شهر یزد Oveisiپژوهش 

موران راهنمایی و أشدت تراز فشار صوت به ترتیب در م

ر هاي شلوغ کادارانی که در خیابانرانندگی، مغازه
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داران مناطق خلوت و در نهایت در گروه کنند، مغازهمی

  . ]20 [دانشگاهیان بیشتر بوده است

مشخص شد که عواملی از  ،آمدهدستطبق نتایج به

ها و هاي مربوط به عبور و مرور موتورسیکلتجمله فعالیت

هاي مربوط به ساخت و ساز و صداي بلند خودروها، فعالیت

فروش در ایجاد آلودگی صوتی در  افراد در هنگام خرید و

هاي سزایی دارند. در ارتباط با محدودیتاین شهر سهم به

توان به هزینه، زمان، سختی مشارکت این مطالعه نیز می

نامه و گرمی هوا کردن پرسشدهندگان در پردادن پاسخ

چنین در ها در ظهر اشاره کرد. همدر زمان برداشت داده

آلودگی صوتی در  ،شهر امیدیهمناطق مورد بررسی در 

که در بسیاري از شب بیشتر از روز بود؛ در صورتی

شده در رابطه با آلودگی صوتی در کشور، تحقیقات انجام

و همکاران در شهر خرم آباد  Kianysadrمثل پژوهش 

]21[ Ghanbari  و همکاران در شهر تبریز]میزان ]22 ،

  ب بود. تراز معادل فشار صوت در روز بیشتر از ش

در ارتباط با علت باال بودن شدت صوت در شب در شهر 

توان به گرمسیر بودن منطقه مورد مطالعه اشاره امیدیه می

ها فعالیت ةشود که عمدکرد، چرا که این موضوع باعث می

در شب انجام گیرد و همین امر باعث ترافیک بیشتر و در 

ي سبز نتیجه ایجاد صداي بیشتري شده است. ایجاد فضا

ها به عنوان جاذب صدا، جلوگیري از در اطراف خیابان

 هايتسازي در برخی ساععملیات شهرسازي و ساختمان

روز، رشد فرهنگی در مدیریت ترافیک، کاهش وسایل شبانه

ها، منع آمد و شد نقلیه موتوري به ویژه موتورسیکلت

کامیون و تریلی در سطح شهر با بهبود مهندسی ترافیک، 

نظور کاهش آلودگی صوتی در این شهر پیشنهاد به م

  گردد.می

  گیريهنتیج

این مطالعه نشان داد که تراز فشار صوت در شهر امیدیه 

باالتر از حد استاندارد بوده و تأثیرات قابل توجهی در 

ارتباط با سالمت عمومی شهروندان داشته است که در 

ندان راستاي حفظ و ارتقاي سالمت جسمانی و روانی شهرو

ریزي در جهت کاهش تراز آلودگی این شهر، ضرورت برنامه

  شود.صوتی احساس می
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Background and Objectives: Noise pollution is one of the environmental problems which can have adverse 

effects on public health. In this study, the effect of noise pollution on public health of the citizens of Omidiyeh is 

considered. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in the autumn of 2015 for a month. Sound 

Level Meter testo 815 was used to measure the sound.  Measurements were done in the 7-9 am, 12-14 am and 

19-21 pm periods , at three commercial, residential and commercial-residential locations. Then, using the 

General Health Questionnaire(GHQ), major complications of noise pollution on public health, including 

impaired concentration, disturbed sleep ,…,were studied in four different groups of citizens. Data was analyzed 

using two-way ANOVA and comparison of pair groups was performed by Duncan,s test. 

Results: Analysis of the results showed that the intensity of sound levels in all time periods and in all three 

regions weer higher than standard. The results of the questionnaire showed that the major side effects of noise 

pollution related to the sub-indices of (B and C) and Ahave respectively been on passers-by and shopkeepers in 

the crowded streets more than others (p<0.001). 

Conclusion: Due to higher than standard levels of noise in the city, the need to identify sources of noise and 

plan to reduce sound levels is recommended. 

Key words: Noise pollution, Public health, GHQ, Omidiyeh  
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