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  چكيده 

به جهت تراكم جمعيت، شهر تهران است. اين منطقه   5: منظور از اين تحقيق بررسي ميزان آلودگي صدا در منطقه مقدمه و هدف
  ز اهميت است. دد و تردد بيش از حد خودروها، حايتع هاي متعدد،همجواري منازل مسكوني با بزرگراه

ايستگاه طي سه نوبت در ساعات پيك ترافيك  61انجام گرديد كه در  1390خرداد و تير  هايماه : اين مطالعه درو روش ها مواد
مقدار  ارايههاي اطالعاتي جهت شد و اليه) GISافزار اطالعات جغرافيايي (وارد نرم هاسپس داده گيريمربوط به صدا اندازه هايشاخص

  260پراكنش آلودگي صوتي، نقاط بحراني، مناطق بدون آلودگي صدا و ... مشخص گرديد. در اين بررسي از آلودگي در منطقه، تعيين

  پرسشنامه استفاده گرديد.

     بيشترين ميزان آن در ايستگاه  بوده كه  dB(A) 3/72شهر تهران  5شده در منطقه  اندازه گيري ميانگين تراز معادل صداي يافته ها:

باشد همچنين ماكزيمم مي  dB(A) 9/55 و كمترين مقدار در ايستگاه پارك كوهسار به ميزان dB(A) 7/80 به مقدار پل صنايع هوايي
 dB(A)هر كدام به ترتيب مقادير LN)   (Pتراز آلودگي صدا و  )TNI() شاخص صداي ترافيك L10،L90معادل صدا ( ترازهاي مقادير

عقيل و -ايستگاه فردوس dB(A)2/106، استاديوم اتوبان تهران كرجايستگاه  dB(A) 3/80 دانشگاه علمي كاربرديايستگاه  2/92
dB(A)9/92  باشدمي دانشگاه علمي كاربرديدر ايستگاه.   
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  استاد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران  -2

  اه علوم پزشكي تهران دانشكده بهدشت دانشگ دانشيار -3

   واحد علوم و تحقيقات تهران دانشگاه آزاد اسالمي محيط زيست كارشناس ارشد  -4



     

گيري شده ي اندازهمعادل صدا ي سنجش صدا ميزان ترازهاايستگاهدر كل  : همان طور كه نتايج تحقيق نشان مي دهدبحث و نتيجه گيري
  . باشداندارد روز ايران  ميتبيش از حد اس

  آلودگي صوتي، تراز معادل صدا، شاخص صداي ترافيك، تراز آلودگي صدا واژه هاي كليدي:

  

  مقدمه

ي در سه دهه اخير بيش از گذشته توجه زيستمحيطهاي آلودگي
جهانيان را به خود معطوف داشته است. در اين ميان موضوع 

شكل فراگير به عنوان يك م آلودگي صداي شهرها در اكثر ممالك
). امروزه آلودگي صدا، معياري 1باشد (و بلكه جهاني مطرح مي

شود و رفاه ن كيفيت زندگي در شهرها محسوب ميمهم براي تعيي
. در ايران بيش از دو دهه )2(دهدمياجتماعي را تحت تاثير قرار 

  ي آب، خاك و هوا مورد توجه ستيزهاي محيطيندهاست كه آال

ي صوتي هنوز ها. ليكن در مورد آلودگياندافزون قرار گرفتهوز ر
هاي مختلف در افزايش فعاليت حالي كهجاي كار، بسيار است. در 

خدمات شهري جهت گذراندن زندگي موجب گرديده است تا 
آلودگي صدا به عنوان يك مشكل اجتماعي بروز نمايد، متأسفانه 

 هامانند بيشتر آلودگي مااهميت و جايگاه آلودگي صدا در كشور 

باشد. مطالعات پراكنده نيز حكايت از چندان روشن و مشخص نمي
     رو گسترش آلودگي صدا در شهرهاي بزرگ ايران دارد. از اين

زيست الزم است كالن توسعه در بخش محيط هايريزيدر برنامه
تا موضوع  كنترل و كاهش منابع آالينده مورد توجه قرار گيرد و 

  ).3طبيعتاً اين امر نياز به سرمايه گذاري خاص خواهد داشت (

آلودگي صوتي در تراز هاي باالي فشار صوت (بيش 
دسي بل) باعث اثرات مستقيم برروي اندام شنوايي شامل  85از 

 Temporarry Thersholdتغييرات موقت آستانه شنوايي (

Shift : TTS( م ير صورت تماس طوالني ايجاد افت داو د
 گردد.مي )Premanent Thershol Shift:PTS(شنوايي 

دسي بل)  80تا  50تر (بين از ترازهاي پايين اياما در محدوده
 )Anoyance(اثرات عمده آن تحت عناوين آزاردهندگي 

) و Bother)  اخالل در آسايش (Disturbanceمزاحمت (

شود، به عبارت ديگر ) قلمداد ميIntrusionناخواسته بودن (
قسمتي از اثرات صدا مربوط به تاثير آن بر روي دستگاه عصبي، 

). تأثير فيزيولوژيك و رواني 4وضع رواني و رفتاري افراد است (

رت ناشي از صداهاي تكراري و مداوم در انسان، غالباً به صو
    شود و براي افرادي كه تدريجي و در دراز مدت ظاهر مي

. آيدوجود نمينين عوارضي بگيرند، چصدا قرار نمي تأثيرتحت

     هاي بدن انسان در قبال صداي بلند همانند واكنش واكنش

 اـهن واكنشـباشد. از جمله ايدر برابر خطري قريب الوقوع مي
توان به ترشح هورمون آدرنالين، تغيير ضربان قلب و فشار مي

انجام شده در سازمان حفاظت  بررسي ).5خون اشاره نمود (
مؤيد اين نكته است  1371ت در شهر تهران در سال زيسمحيط

كه بيشترين آلودگي صدا ايجاد شده در شهر تهران ناشي از 
هاي حمل و نقل از آثار فعاليت ).6(تردد وسايل نقليه است

جمله آلودگي صوتي و تاثيرات اين آلودگي ضرورت كاهش يا 
       صدا كنترل آن را به دنبال دارد. آثار فيزيولوژيكي و رواني 

شود و در دراز غالبا به صورت تدريجي ظاهر مير روي انسان ب
بر دستگاه عصبي انسان اثر گذاشته و پيامدهاي  مستقيماًمدت 

هاي به عمل آمده، بر طبق پژوهش ).7منفي آن بروز مي كند (
آلودگي ناشي از ترافيك در شهر تهران زياد بوده و عامل اصلي 

  ).8ن خودروها مي باشد (آ

ها و يا جهت اجرا و ساخت اتوباندر كشورهاي پيشرفته دن
  ها از سروصدا مانند مدارس و بيمارستان مناطق حساس به

با تهيه نقشه صوتي ميزان  كنند.صوتي استفاده مي هاينقشه
بلندي صدا در تمام مناطق شهري و روستايي و مناطقي كه 

و اقدامات  شونداي بيش از حد مجاز دارند مشخص ميسرو صد
). يكي از 9ها در نظر گرفته خواهد شد (كنترلي براي آن

دگي صدا را حل نموده تواند مشكل آلوعواملي كه مي تريناصلي
و تجزيه  ارايهتر شدن آن جلوگيري نمايد، مديريت، و از پيچيده
آمده  به دستسازي نتايج صوتي جهت بصري هايو تحليل داده

ندسين راه ريزان شهري، مهبراي برنامه صوتي هايگيرياز اندازه
 ارايهالخصوص اگر از اين اطالعات در جهت علي باشد.و ... مي
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لودگي صدا استفاده شود. دنياي آهاي كنترل و كاهش طرح

      باشد.ها مي مديريت بهينه آن امروز دنياي اطالعات و

 هاياخير در زمينه هايروز افزون در دهه هايپيشرفت

گشته كه كاربران  آوري و ذخيره اطالعات سببوژي، جمعتكنول
ريزان با حجم بسيار زيادي از اطالعات مواجه گردند و برنامه

)10.(  

  

  هامواد و روش 

ها و تراكم ده از نقشه مسير و بر اساس تقاطعبا استفا
ايستگاه تعيين  گرديدكه در بين نقاط   61نقاط حساس، تعداد 

ايستگاه كاربري  8اربري آموزشي، ايستگاه ك 12انتخابي 
ايستگاه كاربري  19ايستگاه كاربري مسكوني،  8درماني، 
بري تجاري قرار داشتند. ايستگاه باكار 14مسكوني و  - تجاري

) و 90هفته متوالي (خرداد و تير ماه  3ها در مدت اين سنجش
 7در روزهاي كاري، در ساعات پيك ترافيكي، در بازه زماني 

شب انجام شد. از بين روزهاي هفته روزهاي  7صبح الي 
فيكي پنجشنبه و جمعه به علت تعطيلي و كم شدن شار ترا

دقيقه  30گيري در هر ايستگاه حذف گرديد. مدت زمان اندازه
(طبق استاندارد هواي آزاد ايران، تعريف شده از سوي سازمان 

بار تكرار شد. اولين  3حفاظت محيط زيست ايران) بود كه 
گيري زماني بود كه مردم براي رفتن به محل كار از ساعت ازهاند
گيري در خانه خارج مي شدند، دومين اندازهصبح از  11-9

عصر يعني 17- 19ظهر، سومين پايش در ساعت  12-14ساعت 
زمان بازگشت مردم به خانه و پايان روز كاري بود. در اين 

         استفاده 2236مدل   B & K1تحقيق از صدا سنج  

    شده است. دستگاه تراز سنج صوت روي شبكه توزين بسامد

A سرعت ،fast  و طيفdB 110-30  تنظيم، قبل از شروع
گيري كاليبره و هنگاه سنجش صدا روي پايه اي با ارتفاع اندازه

متري از لبه پياده رو  5/1متر از سطح زمين و در فاصله  5/1
سفنجي استفاده گرديد مستقر و روي حسگر دستگاه از محافظ ا
 هاي صوتيپارامتر  )11تا اثر جريانات هوا به حداقل برسد (

Lmin, Lmax   ،10L ،50L،90, L2Leq ،3PLS،       

        محاسبه گرديد. 4TNI  ،NPL 5هايو شاخص گيرياندازه

به منظور انجام تجزيه و تحليل در محيط سيستم اطالعات 
برداري از سازمان نقشه 5 شه رقومي منطقه) نقGISمكاني (

تهيه و بعد از  shape fileدر فرمت  1:10000كشور با مقياس 
مورد پژوهش به منظور  منطقه  GIS readyايجاد نقشه 
اي مربوطه آماده و انجام آناليزه 1پايگاه داده مكاني6تشكيل يك

     هاي مربوط به صدا را براي نقاط مجهولگرديد، سپس داده

 به دست  يابييا درون Interpolationاز  Splineبه روش 

كاربري را باز  5مربوط به هر  Shape Fileاليه هاي  آورده  و
يابي صورت گرفت، و براي تمامي پارامترهاي صوتي درون

مقايسه SPSS و  Excelهمچنين با استفاده از نرم افزارهاي 
  مختلف انجام شد. هايايستگاهصوتي در  هايشاخص

تعداد تعيين شده  هايايستگاهنجش صدا در همگام با س
پرسشنامه بين اقشار مختلف شهروندان اين منطقه توزيع 270

ها قابل استفاده بود و عدد از پرسشنامه 200گرديد كه نتايج 
  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

  

  نتايج

آمده از اين مطالعه بيشترين ميزان تراز  به دستبر اساس نتايج 
 dB(A) 9/92ها گيري) در كل اندازهLNP(آلودگي صدا 

مربوط به ايستگاه  دانشگاه علمي در كاربري آموزشي و كمترين 
شده  درايستگاه پارك كوهسارسنجش dB(A) 9/61ميزان 

در هر سه   ) (Leqمقادير تراز معادل صدا   1است. در نمودار
  دهد.را نشان مي گانههاي پنجگيري در كاربرينوبت اندازه

                                                 
١- Bruel  & Kjaer  

٢- Equivalent Noise Level 

٣- Sound Pressure Level  
٤- Traffic Noise Index  

٥- Noise Pollution Level
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  هاگيرينوبت اندازهگانه درسه هاي پنجميانگين تراز معادل صدا دركاربري -1نمودار 

  

  
  

      ) در كل TNIماكزيمم مقادير شاخص صداي ترافيك (

  dB(A(ها در ايستگاه فردوس عقيل به ميزان گيرياندازه

  dB(A)با كاربري تجاري مسكوني و كمترين ميزان آن  2/106

 همان طوراست.  تگا ه پارك كوهسار ثبت شدهدر  ايس 5/49

مي بينيم ميزان شاخص صداي ترافيك جز در  2كه در نمودار 
ادل صدا در همان كاربري بيشتر كاربري تجاري از ميزان تراز مع

باشدمي

  

 

  هگانهاي پنجدر كاربري) Leq(تراز معادل صدا  و ) TNI(ميانگين شاخص صداي ترافيك  - 3نمودار

  

  لودگي صداآايستگاه پايش  61گيري شده در صوتي اندازه هايميانگين ،حداقل و حداكثر شاخص -1جدول 

  Leq L10 L50 L90  TNI LNP  

  8/81  1/76  2/68  5/72  8/77  3/72  ميانگين پارامترهاي اندازه گيري شده

  2/92  2/106  3/80  2/82  90  7/80  حداكثر پارامترهاي اندازه گيري شده

  9/61  5/49  1/50  7/55  3/61  9/55  گيري شده اي اندازهپارامتره حداقل
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يابي پارامتر ميانگين تراز معادل زير حاصل از درون GISتصوير 

 1390شهر تهران در خرداد  سال  5صداي روزانه در منطقه 

  مي باشد .

  

  13 90خرداد –تهران  5منطقه  –معادل صداي روز  ترازنقشه  - 1تصوير 

  

 24: مسكوني به ميزان هايكاربريها پرسشنامهدر اين پژوهش 

درصد، تجاري 11درصد، اداري 15تجاري  _درصد، مسكوني 
درصد 7درصد و 14درصد، اماكن عمومي 10درصد، آموزشي 18

جنسيت افراد پرسش شونده شامل ساير اماكن تكميل گرديدند. 
فراد به سؤال درصد از ا 79 درصد زن بود.34درصد مرد و  66

. در اين مربوط به وجود صداي مزاحم پاسخ مثبت داده بودند
بيشترين سهم نارضايتي  هااتومبيلميان صداي ناشي از بوق 

افراد پرسش شونده در مورد صداي ناشي از ترافيك  را به خود 
 اختصاص داده است.

درصد از افراد پرسش شونده با وجـود صـدا تمركـز حـواس      52
درصد افراد باعث  ايجاد تـداخل   54هاي مزاحم در داشتند. صدا

درصد افراد نيز تـداخل   38گفتگو با سايرين مي شود همچنين 
ــوان   ــون را عن ــو و تلويزي ــدن رادي ــوش دادن و دي ــام گ       در هنگ

ذكور صداي ناشي از ترافيك سبب درصد افراد م 53اند  در كرده
انه روز دچار درصد افراد نيز در طول شب 55خوابي مي شودو بي

  عصبانيت ناشي از صداي ترافيك مي شوند.

درصد از افراد پرسش شونده ميزان صـداي موجـود در   28ازنظر 
درصـد  20د متوسـط و از نظـر  درص 52ها بلند، از نظر اطراف آن
هاي به عمل آمده از بين افراد در ميان نظرسنجي باشدپايين مي

در موقع عصـر و  پرسش شونده زمان بيشترين نارضايتي از صدا 
درصد افراد از  56كمترين نارضايتي در ظهر گزارش شده است. 

ــته و      ــاهي نداش ــان آگ ــالمت انس ــر س ــدا ب ــودگي ص ــرات آل اث
   درصـد از افـراد نسـبت بـه اعـالم همكـاري بـا         72خوشبختانه 

  .اهش آلودگي صوتي پاسخ مثبت دادندهاي كبرنامه

  

 بحث و نتيجه گيري

شتن جمعيت قابل مالحظه و بافت شهر تهران با دا 5منطقه 
ها و متعدد، ميدان هايبزرگراهمسكوني متراكم  همچنين وجود 

روهاي سنگين حتي در نواحي تردد خود هاي پر تردد،نخيابا
تر شدن د آسفالت مستهلك و... شاهد پررنگ، وجومسكوني

اين مساله حتي براي معضالت آلودگي صدا مي باشد بطوريكه 
تر شده است.  يكي از منابع صداي ملموس جهوتيشهروندان ب

تماس چرخ خودروها با سطح جاده  بارز و مشخص در اتومبيل،
     هاي اين منطقه به علت وجود ناست. در اكثر خيابا
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رسد امكان ريبا نوساز و چند طبقه به نظر ميتق هايساختمان
توان د نداشته و در اين زمينه كمتر ميتعريض خيابان وجو

گردد نجا كه ميسر است توصيه ميآاماتي انجام داد اما تا اقد
 ه و تعريض نموده و برايها را تا حد امكان چند الييابانخ

ديد آلودگي صوتي از ساخت انعكاس  صدا و جلوگيري از تشعدم
هاي بلند در اطراف خيابان هاي اصلي و حاشيه ساختمان
زي جديد فاصله جلوگيري به عمل آورده و در شهرسا بزرگراه ها
  و... رعايت نمايند. اتوبان هااصلي،  هايخيابانرا از   هاساختمان

گيري شده درتمامي ين ميزان تراز معادل صداي اندازهميانگ
قريب به  استاندارد روز ايران بوده و تنهاباالتر از حد هايايستگاه

ميانگين تراز  باشد،در حد قابل قبول مي هااندازه گيري 26%
شهر تهران  5گيري شده در منطقه دل صداي اندازهمعا

dB(A)3/72  ز مقادير ) كه اين ميزان كمترا2مي باشد (نمودار
 شده نوبت صبح  در  شهرهاي گيريتراز معادل صداي اندازه

 dB(A)و مناطق مركزي شهر  كرمانشاه dB(A) 78خرم آباد 

  ).12و13گزارش شده است ( 6/76

گيري درصد ميزان تراز صدا ي اندازه 51ها گيريدر كل اندازه
ميانگين ميزان  درصد 23ابل قبول مي باشد. قغير  معموالًشده 

درصد از كل 21، قبولغيرقابل كامالًگيري شده تراز صداي اندازه
درصد ميزان تراز  5ا ها كمي قابل قبول بوده و تنهگيرياندازه

 ولــل قبــابق كامالً اــهايستگاهگيري شده كل صداي اندازه

  مي باشند.

) محاسبه شده درتمامي TNIميانگين شاخص صداي ترافيك (
 شهر تهران به ميزان 5پايش صدا در منطقه  هايايستگاه

dB(A)  1/76بيشتر از  ميانگين ميزان  ) كه1مي باشد (جدول
)  14بوده ( dB(A) 26 /71گيري شده در شهر مشهد اندازه

ميانگين  هاي تجاري ازجز كاربريها به در تمامي كاربرينيز 
گيري شده بيشتر است، هر چه اين تراز معادل صداي اندازه
تر صداي ناشي از ترافيك آزاردهنده واختالف بيشتر باشد سر

راي مردم است. بديهي است در كاربري درماني صداي ترافيك ب
باشد، زا و چه بسا خطر آفرين مينيازمند به آرامش، مشكل

) در TNI يزان ميانگين شاخص صداي ترافيك (بيشترين م

 dB(A)اماكن درماني متعلق به ايستگاه بيمارستان ابن سينا 

دهنده كه نشان ها ثبت شدهگيريدر نوبت عصر اندازه 7/87
رفت و آمد نامنظم خودروها و اختالف زياد بين لحظه آرامش و 

صور صداي ترافيك بوده است. نزديكي به فلكه دوم صادقيه، مح
شدن در بين سه خيابان اصلي، همجواري با خيابان پر تردد 

حصور شدن خيابان آيت اله كاشاني، وجود ايستگاه تاكسي، م
مسكوني از  هاي بلند تجاري، اداري و حتياصلي با ساختمان

باشد. آنچه مسلم است استقرار عوامل ثبت اين رقم مي
لوب نبوده و مط هاييموقعيتمراكزآموزشي و درماني در چنين 
انعت از ورود امواج صوتي الزم رعايت تمهيدات الزم جهت مم

شهرسازي نوين بايد به  هايحتي االمكان در برنامهباشد. مي
هاي جديد ي صدا توجه ويژه نمود تا جانماييهاي آلودگشاخص

براي شهروندان مطلوب و تا آنجا كه ممكن است دور از خطر 
  باشند. 

) محاسبه شده در TNIترافيك (ميانگين شاخص صداي 

)، 3ها بيشتر بوده (نموداركاربري تجاري مسكوني از بقيه كاربري
تردد متعدد خودروها، تداخل بافت مسكوني با مراكز تجاري، 

ي هااتوبانو  خيابان هاي بلند مسكوني به هاساختماننزديكي 
منطقه، افزايش سطوح انعكاسي، عدم وجود فضاهاي سبز 

ي شهري در اين ساختمان هااطق باز و تراكم مطلوب و من
اندازه گيري شده  منطقه همگي باعث باال رفتن شاخص صداي

شوند. در اين كاربري بيشترين ميانگين شاخص صداي مي
 dB(A)ابوذر  –ترافيك سه نوبته متعلق به ايستگاه كاشاني 

نقطه، ايستگاه فردوس عقيل داراي باالترين  61و در بين  5/93
در نوبت  dB(A) 2/106ن شاخص صداي ترافيك يعني  ميزا

  ).1ظهر مي باشد (جدول

بيشترين مقدار تراز معادل صداي اندازه گيري شده 
)Leq در كاربري تجاري به ميزان (dB(A) 8/75  در نوبت عصر

، هاخيابان). نزديكي به اتوبان و 1ها  است (نمودارگيرياندازه
ك باال، وجود ميادين و مراكز تردد متعدد خودروها، حجم ترافي

باشد. ميخريد متنوع در بين مراكز تجاري از عوامل اين امر 
بيشترين ميانگين تراز معادل صداي سه نوبته متعلق به  

بوده همچنين اين  dB(A) 4/79 ايستگاه پل صنايع هوايي
ها داشته گيريرا در كل اندازه  Leqنايستگاه بيشترين ميزا
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dB(A) 7/80 كه وجود سطوح انعكاسي (جداره هاي 1ل(جدو (

پل) و برگشت اصوات ايجاد شده از حركت و بوق خودروها 
با سرعت باال، استهالك و  هااتومبيل(جداره هاي پل) تردد 

خرابي آسفالت، عبور خودروهاي سنگين، كم عرض بودن اين 
د. خيابان باعث باال بودن صدا بيش از حد استاندارد روز مي باش

گيري شده در كاربري درماني در تراز معادل صداي اندازه ميزان
ايستگاه درمانگاه الله در نوبت ظهر ماكزيمم مقدار يعني 

dB(A) 5/78 گيري شده كه اين مساله با توجه به تردد اندازه
يكنواخت و متوالي خودروها در فاصله زماني كوتاه، وجود سطوح 

ستاري از  –الله  ي بلند و تقاطع خهاساختمانانعكاسي با 
ن آلودگي صوتي در اين ايستگاه جمله عوامل باال بردن ميزا

گيري شده در ين مقدار تراز معادل صداي اندازهباشند. كمترمي
به كاربري مسكوني و در ايستگاه پارك  بين كل  نقاط متعلق 

)، 1اندازه گيري شده (جدول dB(A)  9/55كوهسار به ميزان  
ز پارك، دوري از خيابان و عدم وجود بديهي است  فضاي سب

  باشد.يسطوح انعكاسي عامل بسزايي  در ثبت اين رقم م
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