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 41-50 صفحة، 1386 پاييز ، 43شمارة ، سال سي و سوم ،محيط شناسي

بررسي تأثير آلودگي صوتي ناشي از ترافيك بر سالمت عمومي و 
  رواني شهروندان يزد

  
  4پرويز آزاد فالح ،3، محمود قاسمپوري2 عباس اسماعيلي ساري،1*ويسيالهام ا

   يزد و كوير شناسيمنابع طبيعيمجتمع مربي گروه محيط زيست - 1
  دانشيار و مدير گروه محيط زيست دانشكده منابع طبيعي نور دانشگاه تربيت مدرس- 2

  مربي گروه محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس- 3
  شناسي دانشگاه تربيت مدرس وه روانگراستاديار و مدير - 4

  21/02/85:تاريخ تصويب..   ..3/10/84:تاريخ دريافت

  
  

  چكيده
بدين منظور اين .اندازدمي را به مخاطرهترين آالينده هاي زيست محيطي است كه در ابعاد مختلف سالمتي انسانآلودگي صوتي يكي از مهم

هاي در خيابان نقليه وسايل صوتي آلودگي ميزان ابتدا.است پرداخته رواني و جسماني ابعاد در از آن ناشي عوارض و آلودگي اين بين ارتباط به تحقيق
گيري از لحاظ استاندارد  مناطق اندازهة كه كلياست اين مطلب مبين نتايج . مقايسه شد1382-1381اصلي شهر يزد با استاندارد ايران در سال 

سپس با روش بررسي . هستند)  دسي بل60( از نظر ميزان آلودگي صوتي از حد استاندارد باالترتجاري بوده و–ايران جزء مناطق مسكوني
هاي مختلف از گروه. شدميزان و نوع عوارض آلودگي صوتي ناشي از وسايل نقليه و وضعيت سالمت عمومي شهروندان بررسي ايپرسشنامه

گو، اختالل در خواب، ومله اختالل در تمركز حواس ، اختالل در گفت آلودگي صوتي از جةنظر ميزان شدت صداي محيط و عوارض عمد
 ابعاد مختلف ،GHQةهمچنين در پرسشنام.گرفتندقرارهيجان و اضطراب، سردرد و سرگيجه، خستگي زودرس و ضعف عضالني موردبررسي

موران أهاي خلوت و ملوغ، مغازه داران در خيابانهاي شگروه مختلف شامل،كاركنان دانشگاه يزد، مغازه داران درخيابان4دربينسالمت عمومي
تحليل نتايج نشان داد .  پرسشنامه قابل استناد بود200 فرد پرسش شونده، 254در اين بررسي از . راهنمايي و رانندگي مورد پرسش قرار گرفت

 موران راهنمايي و رانندگي بيشترين گروهپرسش شونده ما هاي گروهةكه از لحاظ ميزان شدت صداي ترافيك و عوارض آلودگي صوتي در كلي
 مورد در همچنين از لحاظ وضعيت سالمت عمومي و بودند ترافيك صداي ثيرأت لحاظ از افراد كمترين دانشگاهيان و ترافيك صداي از ثرأمت

هاي بدني، نشانه(هامقياس رزي ساير در ولي ،شد مشاهده 05/0احتمال سطح در دارمعني تفاوت مختلف هايگروه بينكلي ةنمر و افسردگي
در نظر سنجي .  وجود نداشت05/0داري در سطح احتمال هاي مختلف تفاوت معنيبين گروه) اجتماعيوريي، نارساكنشابخواضطراب و بي

  .موتور سيكلت، به عنوان آزار دهنده ترين صداي ترافيك در اين شهرمعرفي شدها، صدايكليه گروه
  

    كليديهايواژه
 GHQپرسشنامه-د يز- ترافيك-نارساكنش وري اجتماعي -سالمت عمومي - آلودگي صوتي-سروصداصوت،

  
  سرآغاز

 3ي عبـارت اسـت ازصـوت      2 شناسـي  از نظـر روان    1آلودگي صـدا  
 مخلوطي از   4نامطلوب، ناخوشايند ويا ناخواسته و ازنظركمي، سروصدا      

هـاي متفـاوت اسـت كـه        هاي مختلف با طول موجها و شـدت       صوت
احمـد زاده   (ندو معيني نداشته و برايگوش ناخوشـايند      ركيب مشخص ت
صداي ناهنجار عبارت اسـت از امـواج صـوتي آزاردهنـده و             ). 1375.

-اي كه در اثر تغييرات متناوب در فشار هواي محيط ايجاد مي           ناخواسته
كه مواجهه با صداي بيش از حد مجاز، از تندرسـتي مـي             از آنجائي . شود

 بـه   ينابنـابر ،       موجودات زنده اثر منفـي دارد      ةلي بر كلي  كاهد و به طور ك    
ــه شــمار مــي رود    ــودگي هــاي زيــست محيطــي ب ــوان يكــي از آل عن

 بـر انـسان بـه       بيـشتر پيامدهاي زيانبار آلودگي صـوتي       ).1368مخدوم،(
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 بلكه صوت زوالـي     ،صورت مستقيم و در كوتاه مدت پديدار نمي شود        
اند در محيط به مدت طـوالني       توكوتاه مدت دارد و بدين ترتيب نمي      

 در دراز چـشمگيري باقي بماند ولي همـين دوام كوتـاه مـدت، تـأثير      
ـ آ. گذاردمدت بر انسان و محيط پيرامون خود مي         فيزيولـوژيكي و    ارث

شود و در  رواني صدا بر روي انسان غالباً به صورت تدريجي ظاهر مي          
ه و پيامـدهاي    دراز مدت، مستقيماً بر دستگاه عصبي انسان اثر گذاشت        

 ةآثار رواني سـر وصـدا رابطـ   ).1375كرمخاني،(كند منفي آن بروز مي  
 زيرا ممكن است گاه كوچكترين صدا       ،مستقيمي با شدت صوت ندارد    

 يا بلند ترين صدا بر ذهن آدمي        ،موجب شديدترين عكس العمل شده    
برحـسب شـخص، موقعيـت و        آثار رواني سر وصـدا    . اثر نداشته باشد  
توان گفت محيط پـر سـر و        ولي به طور كلي مي    . استزمان متفاوت   

 مغزي فعاليت شدن كم صدا باعث اختالل در مكالمه و تفهيم مطالب،       

 كاسـته  نيـز  فراگيري قدرت از ،شودو ناهماهنگي كارهاي فيزيكي مي    

 ).1375قوام،(شود  مي افزوده اشتباهات تعداد بر و شده
حساسيت :  ازندرت بر روي انسان عبا5 عوارض صداهاي ناخواسته 

روحـي و    گرفتگي عضالني،خـستگي   تحريك پذيري شديد،   عصبي،
 سر درد و ميگرن، عصبا نيت،      ،  استرس و اضطراب، سر گيجه     جسمي،

 بـد اخالقـي،   از دست دادن تعادل بـدن،تمايل بـه خودكـشي وقتـل،          
ضـعف قـوه     ترشح هورمون آدرنـالين،    خشونت و عدم تمركز حواس،    

اختالل در نظم سوخت   جنسي،ةها، ضعف قوچشم ي، بازتر شدنيبينا
 سوء هاضمه،  يبوست، وساز بدن و سيستم گوارش،تورم و زخم معده،       

تنگي نفس  كاهش واكنش مقاومت پوست، ورم روده،از خواب پريدن،
تغييـرات در فعاليـت       پـاره شـدن و كـاهش رگهـاي خـوني،           علتبه  

 خـون و    الكتروآنسفالوگرافي و انقباض رگهاي خوني، افـزايش فـشار        
كاهش  افزايش فشار داخلي عروق،تولد نارس نوزادان، افت تحصيلي،       

  ).Korte,et.al., 2001( است كار،كري موقتي وحتي دائمي بازده
 آلودگي صوتي ترافيـك     ةبسياري از شهروندان معتقدند،كه عمد    

امـا شهرسـتان يـزد از لحـاظ تعـداد            ،اسـت مختص شهرهاي بزرگ    
 را بـه خـود   لاو مقـام  خود در كشور موتورسيكلت با توجه به جمعيت   

 موتورســيكلت در منــاطق 150000اختـصاص داده اســت و بـيش از   
 هـر خـانوار در ايـن       ي كه به ازا   هستندشهر در حال تردد     مختلف اين 

تواند جزء شهرهاي پر سـر و       شهر يك موتورسيكلت وجود دارد و مي      
  ). 1381مير حسيني،(صدا از نظر ترافيك قلمداد شود 

 آلودگي صوتي نـسبت بـه       ةجه به كم بودن تحقيق در زمين      با تو 
هـايي   در شهرستان  ويژهگستردگي موضوع وعواقب دراز مدت آن به        

نظير يزد و از طرفي بـاال بـودن تعـداد موتورسـيكلت در ايـن شـهر                  

اين پـژوهش بـه بررسـي عـوارض          . شوداهميت موضوع دو چندان مي    
ض ايـن آلـودگي بـر روي        احتمالي آلودگي صوتي، درصد و ميزان عـوار       

پـردازد و در ضـمن      افراد در معرض صداي ترافيـك در شـهر يـزد مـي            
هاي مختلف مورد بررسي قـرار      ر گروه  د وضعيت سالمت عمومي افراد را    

  .مي دهد
  )گروه نمونه (هامواد و روش

 كه در حرف مختلف     اندشهروندان يزدي   آماري اين تحقيق،   ةجامع
گيري بر اساس محل كار و ميزان تمـاس         باشند وگروه نمونه  مشغول مي 

با صداي ترافيك و اثر احتمالي صداي ترافيك در محل كارشان انتخاب            
 طبقـه بنـدي   دهاي خفيف، متوسط، شديد و خيلـي شـدي     گروه شده و به  

 نمونـه بـرداري بـه       ةشـيو . شد پرسشنامه در بين اين افراد توزيع        .شدند
عـداد نمونـه هـاي قابـل        ت.روش نمونه برداري تصادفي ساده انجام شـد       

پرسشنامه به صورت حضوري به تعـداد       .  نفر بودند  50استناد از هر گروه     
 4پرسـشنامه از  200ها توزيع شد كه در اين ميان   عدد در بين گروه    254

  :استها به شرح زير طبقه بندي گروه. گروه مختلف قابل استناد بودند
را كاركنـان   دانشگاهيان يزد كه عمـده پاسـخ دهنـدگان          : 1گروه  

اين گروه به عنـوان گروهـي كـه بـه ميـزان             . دادنددانشگاه تشكيل مي  
  . خفيف در معرض صداي ترافيك قرار داشتند، انتخاب شدند

مغازه داراني كه در معرض صـداي شـديد ترافيـك قـرار        : 2گروه  
هايي كه ميزان آلودگي داشتند، تمام اين افراد از ميان مغازه داران خيابان

  .گيري شد، انتخاب شدند آنها اندازهصوتي در 
مـأموران راهنمـايي و راننـدگي كـه در معـرض صـداي          : 3گروه  

  .ترافيك خيلي شديد مي باشند
كننـد و   هاي خلوت تر كـار مـي      مغازه داراني كه در مكان    : 4گروه

  .صداي ترافيك محل كارشان متوسط بود 
هــاي موجــود، بررســي  ذكــر اســت بــه داليــل محــدوديتشــايان

 صداي محـل    عامل گروه متفاوت انجام شد كه       4شنامه اي فقط در     پرس
  . ها بود گروهةكار آنها وجه متمايز كنند

  ابزار مورد سنجش
 6تــراز ســنج صــوتي :ابــزار ســنجش در ايــن پــژوهش عبارتنــد از

B&K2237     هاي فـردي،   هاي مشخصه  و پرسشنامه كه شامل بخش
رسي عـوارض عمـده     ثير صداي محيط بر پرسش شوندگان، بر      أميزان وت 

مهمتـرين   كـه يكـي از    از آنجايي . بود7صوتي و وضعيت سالمت عمومي    
منابع آلوده ساز صوتي در محيط زيست و جامعـه، انـواع وسـايل حمـل                

بنابراين ثير قرار مي دهند،       أونقل است كه مناطق اطراف خود را تحت ت        
. تتوجه به اين معضل اجتماعي در شهرها از اهميت خاصي برخوردار اس
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 باشـند كـه از      انديكي از منابع توليد كننده صدا وسايل نقليه موتوري        
 به علت وشوند منابع مهم آلودگي صدا در محيط زيست محسوب مي     
و نـصيري  (كنندمتحرك بودن، آلودگي صدا را به همه جا منتقل مي           

 ، تعيين تراز سر وصدا در منـابع صـوتي متغيـر            براي). 1377عباسپور،
ي ناشي از ترافيك كه با زمان تغيير مي كند، ميـزان            نظير سر و صدا   

تـرين مقيـاس بـراي      مناسـب 9بر حسب دسي بـل    8تراز صوتي معادل  
طبـق  ).1371عباسـپور،  (استدست آوردن متوسط تراز فشار صوت       هب

تجـاري،   هاي صنعتي، براي مكان 10استاندارد سازمان بهداشت جهاني   
 دسي  70 ساعت   24مراكز خريد و ترافيك شهري صداي معادل طي         

ــل  ــتبــ  ;Lindvall and Berglang,et al)(اســ
Schwela,1999. اســتاندارد صــدا در هــواي آزاد بــراي ايــران در 

 دسـي بـل، در   45 دسـي بـل و در شـب         55مناطق مسكوني در روز     
 دسي بل 50 دسي بل و در شب 60 تجاري در روز   -مناطق مسكوني 

مــي  دســي بــل  55 و در شــب 65،در منــاطق تجــاري در روز  
ها و  حد مجاز انتشار آلودگي صوتي در آسايشگاه      ). 1380منوري،(باشد

 دســي بــل مــي 30هــا  دســي بــل و شــب45هــا روزهــا بيمارسـتان 
  ).1375بيري،ز(باشد

در اين تحقيق ابتدا با دستگاه تراز سنج صوتي به انـدازه گيـري              
، طبـق   شـده هـاي مختلـف پرداختـه     ميزان آلودگي صـوتي در مكـان      

گيري در خيابان بهترين منطقه بـراي  براي اندازه   WHO استاندارد
 متر  0/ 5 متر از ديوار و      5/3 كه   استقرار گيري دستگاه، پياده رويي      

كه پياده روهاي خيابان    از جدول خيابان فاصله داشته باشد، از آنجايي       
سعي شد انتخاب ايستگاه ها به ايـن         از نظم خاصي تبعيت نمي كند،     

  . يك باشدشرايط استاندارد نزد
گيــري دســتگاه در پيــاده رو محــل قــرار( بــين گيرنــده ةفاصــل

بـستگي بـه    )  عـرض خيابـان    ةمحـدود ( و فرسـتنده     WHO)طبق  
هـاي مختلـف، متفـاوت بــوده و    پهنـاي خيابـان دارد كـه در خيابـان    

ــ  ــل ت ــي از عوام ــافتي   ثيرأيك ــداي دري ــاوت ص ــزان تف ــذار در مي گ
نــه در  گا10همچنــين تمــامي منــاطق   .اســتتوســط دســتگاه  

محـدوده هـاي ميــاني خيابـان انتخــاب شـد تـا تــأثير چـراغ قرمــز،       
توقف و بوق وسـايل نقليـه كـه بـه طـور موقـت در ابتـدا و انتهـاي                     

انـدازه گيـري در دو      . شـود خيابان ممكن است بيـشتر باشـد، حـذف          
گيـري يـك خيابـان بـه عنـوان نمونـه            ابتدا انـدازه  . مرحله انجام شد  

تــايج بدســت آمــده از منطقــه نمونــه، و در دوره بعــد بــا توجــه بــه ن
  .گانه تعيين و اندازه گيري شدند10مناطق 

 رونـد توسـعه و      عامـل  بـر دو     كـه عـالوه   ابتدا يكي از خيابان هـا       
ــه  شــهر معتبــرثبــات شــهري، معــروف و قــديمي و محــل تجــاري   ب

ــد ــف و  شــمار مــي آي ــاوتبراي بررســي مكــان هــاي مختل ــان تف  مي
بــه ) خيابــان قيــام( ن مــورد نظــرخيابــا.روزهــاي هفتــه انتخــاب شــد 

ــاپي از   ــه پي ــدت دوهفت ــا  7م ــبح ت ــب 10 ص ــه  ش ــدي  بناب ــان بن زم
انـدازه  ) 1381مصوب شـوراي عـالي محـيط زيـست خـرداد            (استاندارد  

ــد ــري ش ــال  . گي ــري در س ــدازه گي ــن ان ــان يكــي 1382اي  در دو مك
ــدود    ــري مح ــارراه و ديگ ــداي چه ــام،   ةابت ــان انج ــاني خياب  در و مي

ـ         . ندحل مقايـسه شـد    ماين دو   نهايت   دسـت  هبـا توجـه بـه داده هـاي ب
. شـد گانـه تعيـين   10آمده روزهاي هفتـه و مكـان انتخـابي در منـاطق          

هــاي شــهر بــه عنــوان منــاطق نمونــه   ايــستگاه از خيابــان10ســپس 
گيـري  هريك به مدت يـك روز طبـق اسـتاندارد ايـران انـدازه              برداري،
وارض صـداي   سـپس بـا توجـه بـه ميـزان آلـودگي، بررسـي عـ               . شدند
ترافيـك در شـرايط بـاالي اسـتاندارد بـه روش پرسـشنامه اي                از ناشي

  . هاي مختلف انجام شدبر روي گروه
در بررسي پرسشنامه اي سعي شد سـؤاالت بـه گونـه اي انتخـاب               

 به صورت تستي و آنهاشوند كه با موضوع تحقيق مرتبط باشند و تمامي 
اري از دقـت بيـشتري      واضح عنوان شد تا در جمـع بنـدي و نمـره گـذ             

االت مربوط به سن ، جنس، نـوع صـداي محـل       ؤابتدا س . برخوردار باشد 
 وكار، ميزان صداي محيط كار و همچنين عوارض احتمالي آن پرسـش             

ترين ابزار تحقيق در    در پايان سؤاالت سالمت عمومي بيان شد كه مهم        
  .اين پژوهش بود 

   سالمت عموميةپرسشنام
ـ    رروش خـود گـزارش دهـي اسـت كـه در      اين پرسشنامه مبتنـي ب

 اخـتالل   نـوعي كـه داراي    هاي باليني با هدف رديـابي كـساني       مجموعه
 ةاي پرسـشنام   مـاده  28فـرم   . گيرد  رواني هستند، مورد استفاده قرار مي     

 كه براي كـل جامعـه طراحـي شـده            را دارد   مزيت اينسالمت عمومي   
انـد احتمـال وجـود    تو مـي  ي انتخابي  اين پرسشنامه به عنوان ابزار     .است
 آزمـوني اسـت بـا       همچنـين . اختالل رواني را در فرد تعيين كنـد          نوعي

ماهيت چند گانه و خود اجرا كه به منظور بررسـي اخـتالالت غيـر روان             
طراحـي شـده    ،  شودهاي مختلف جامعه يافت مي    گسسته كه در وضعيت   

براي نوجوانان و بزرگـساالن در هـر سـني و بـه منظـور كـشف                  و است
ني در عملكردهاي بهنجار و وجود حوادث آشفته كننـده در زنـدگي             ناتوا

 مي تـوان ازآن     فقطاين آزمون جنبه تشخيصي ندارد و       .شودمي  استفاده  
ــتفاده      ــاد اســ ــرايط حــ ــراد در شــ ــردن افــ ــرند كــ ــراي ســ بــ

 چند  دليلاين پرسشنامه به    )Goldberg.and.Williams,1988(دكر
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بـر اسـاس تحقيقـات      خصوصيت از جمله سادگي اجرا، عيني بودن و         
ة پرسـشنام .دارا بودن خصوصيات روان سنجي بـسيار مناسـب اسـت          

 نشانه هاي بـدني، اضـطراب و        ؛ داراي چهار زير مقياس است     يادشده
وري اجتماعي و افسردگي وخيم كه از مجمـوع         ي، نارساكنش اببي خو 

  .نمرات نيز يك نمره كلي به دست مي آيد 
 احساس افـراد نـسبت      ةارشامل موادي درب  ) A (لاوزير مقياس   

به وضع سالمت و احساس خستگي آنهاست و نشانه هاي بدني را در            
هاي حسي بدني را كـه اغلـب بـا          اين زير مقياس، دريافت   .گيردبرمي

  .كند هاي هيجاني همراهند، شناسايي ميگيبرانگيخت
كنـد   مشخص مـي   شامل مواردي است كه   ) B(زير مقياس دوم  

  .ند  اطراب و بي خوابي مواجهافراد تا چه ميزان با اض
 توانايي افراد را در مقابله با خواسـته         ةگستر) C(زير مقياس سوم  

 ةسنجد و احساسات آنها را دربـار    هاي حرفه اي در زندگي روزمره مي      
  .كندهاي متداول زندگي ، آشكار ميچگونگي كنار آمدن با موقعيت

بـا  كـه    مـوادي اسـت    ةدر بـر گيرنـد    ) D(چهارمين زير مقيـاس   
 كلي هر فـرد     ةنمر.افسردگي وخيم و گرايش به خودكشي مرتبط اند         

  .از حاصل جمع نمرات چهار زير مقياس به دست مي آيد 

در نمره گذاري به هر پاسخ از راست به چپ، صفر، يك، دو و سـه                
نمرات هر آزموني در هر زيـر مقيـاس بـه صـورت             . گيرد  نمره تعلق مي  

ن نمرات چهار زير مقياس جمع شده        و پس از آ    شد مي جداگانه مشخص 
 در هـر زيـر مقيـاس،        21تـا 14نمـرات بـين     . تا نمره كلي به دست آيد       

 در آن عامل نشان مي دهند و بـا جمـع نمـرات              راوخامت وضع آزمودني  
 سـالمت   ة كلـي فـرد در پرسـشنام       ةهاي چهارگانه نيـز نمـر     زير مقياس 

  ).1377استورا،(عمومي بدست مي آيد
  نتايج

 تعيين ميزان آلودگي صـوتي و مقايـسه آن بـا اسـتاندارد     برايابتدا  
ميزان آلـودگي   . هاي اصلي شهر انجام شد      اندازه گيري در خيابان    ايران

 مناطق مورد اندازه   ةكلي .است شده داده نشان )1 ةشمار جدول(صوتي در   

 كـه  شده انجام روز در گيري اندازه و  تجاري – مناطق مسكوني  جزء گيري

 منـاطق  تمـامي )1(ةشمار جدول به توجه با .است بل دسي 60 آن مجاز حد

 60اسـتاندارد    از بـاالتر  معـادل  صوتي تراز ميزان شده از نظر   اندازه گيري 
  .هستنددسي بل 

  گانه و ميزان استاندارد آن در ايران10ميانگين تراز صوتي معادل مناطق ):1(جدول شماره
خيابان    گانه10مناطق 

تيمسار 
  فالحي

يت خيابان آ
  اهللا كاشاني

بلوار دهه 
  فجر

خيابان 
  قيام

بلوار   خيابان امام خميني
شهيد 
نواب 
  صفوي

بلوار 
جمهوري 
  اسالمي

 17بلوار 
  شهريور

بلوار 
  دانشجو

بلوار شهيد 
  صدوقي

Leqاستاندارد ايران  
  )دسيبل(

60  60  60  60  60  60  60  60  60  60  

Leq) تراز صوتي
  )معادل

2/74  9/77  8/76  8/75  3/75  5/75  76  9/76  8/76  9/74  

  
 60(استاندارد آن با    ةبعد از بررسي ميزان آلودگي صوتي و مقايس       

هاي ، عوارض احتمالي به صورت بررسي پرسشنامه در گروه)دسي بل 
  .مختلف انجام شد

  نتايج حاصل از بررسي پرسشنامه اي 
ند، كـه در    شـد ابتدا افراد پرسش شونده برحسب جنسيت تعيين        

در ايـن   .، درصد و جنسيت افراد مشخص شده اسـت        )1(ةنمودار شمار 
 . دادنـد   مـي  بررسي بيشتر افـراد پرسـش شـونده را مـردان تـشكيل            

 سني افراد پرسش شونده نيز مورد سؤال قرار گرفـت كـه در         ةمحدود
 در بخش. مشخص شده است هاي سني درصد رده)2 (نمودار شماره

 افراد در معرض     انواع صداهاي ناهنجار محيطي و درصد      ،سوم پرسشنامه 
پرسـش شـوندگان بيـشترين درصـد         .نـد صداها مورد پرسش قـرار گرفت     

  ).3 ةنمودار شمار(صداي ناهنجار محيطي را صداي ترا فيك بيان كردند

  جنسيت افراد پرسش شونده بر حسب درصد):1(ةمودار شمارن

21%

79%

زن

مرد
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19%

53%

18%
10%

صداي محل آار

صداي ترافيك

صداي ساختمان  سازي

ساير صداها

45%

40%

15% راد   -٣٠اف  سال١۵

راد   ا  ٣٠اف  سال۵٠ ت

االي    راد ب  سال۵٠اف

  
 ميزان درصد افراد درمعرض انواع صداهاي محيطي):3(ةرشمارنمودا        درصد محدوده هاي سني افراد پرسش شونده): 2(ةنمودار شمار

زدن به عنوان   در اين ميان صداي موتورسيكلت و بعد از آن بوق         
عالوه بر آلـودگي    . ترين منابع آلودگي صداي ترافيك عنوان شد      مهم

هـاي  صداي ترافيك، احساس آزار از صداي ساير منابع مانند كارگـاه          
سازي به عنوان منـابع     ازي و ساختمان  مزاحم، عمليات حفاري، شهرس   

 ميـزان   دربـارة هاي مختلـف نظـر سـنجي اي         درگروه.شدثانويه نيزبيان   
گان انجام شد كه نظرات پاسخ دهند آن بر افراد كلي و تأثير محيط صداي

  نشان داده شده است  )6و5و 4(در نمودارهاي شمارة 

ميزان ناراحتي افراد از صداي محيط

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

روه  ١گ روه  ٢گ روه  ٣گ روه  ۴گ

بسيار ناراحت آننده 

ناراحت آننده 

آمي ناراحت آننده

بي آزار

نوع تأثير صداي محيط بر افراد

0%

20%

40%

60%

80%

روه  ١گ روه  ٢گ روه  ٣گ روه  ۴گ

بلند

متوسط

آم

  
  مختلف هايروهگدر افراد بر محيط تأثيرصداي ميزان):5(ةنمودارشمار      هاي مختلفط برافراد درگروهنوع تأثيرصداي محي):4(ةنمودارشمار             

  
 

1 0 %
2 0 %
3 0 %
4 0 %
5 0 %
6 0 %
7 0 %
8 0 %

ــالل در اخت
ــواس تمركز ح

ــالل در اخت
گفتگو

ــالل در اخت
خواب

عصبانيت سردرد و
سرگيجه

خستگي
رودرس و 

ضعف عضالني

1گروه 
2گروه
3گروه
4گروه 

  
  هاي مختلفدرصد انواع عوارض صوتي در گروه):6(ةرنمودارشما
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  .نحراف معيار آورده شده است گانه از نظر ميانگين و ا4هاي  سالمت عمومي به تفكيك گروهةهاي پرسشنام نتايج زير مقياس)2(ةشمارجدول در

 
  هاي مختلف سالمت عمومي در گروهة كل پرسشنامةهاي چهارگانه و نمرنمرات زير مقياس):2(ةجدول شمار

  1گروه   هاهازير  مقياسگروه
  ميانگين

  1گروه
  درصد

  1گروه 
انحراف 
  معيار

  2گروه 
  ميانگين

  2گروه 
  درصد

  2گروه 
انحراف 
  معيار

  3گروه 
  ميانگين

  3گروه
  درصد

  3گروه
انحراف 
  معيار

  4گروه 
  ميانگين

  4گروه 
  درصد

  4گروه 
  انحراف معيار

  01/4  21/26  86/5  06/5  38/29  54/7  14/4  82/27  10/7  27/3  7/29  94/5  هاي بدنينشانه
  78/3  76/25  76/5  95/4  03/26  68/6  8/3  31/25  46/6  51/3  8/25  16/5  بي اضطراب و بي خوا

  18/3  36/33  46/7  96/2  45/28  3/7  18/3  69/28  32/7  19/2  4/34  88/6  نارساكنش وري اجتماعي
  75/3  67/14  28/3  10/5  14/16  14/4  57/4  18/18  64/4  24/2  1/10  02/2  افسردگي وخيم

  96/11  -  36/22  8/14  -  66/25  56/12  -  52/25  61/8  -  20   كلةنمر
ــشانه هــاي    ــر مقياســهاي ن ــانس روي نمــرات زي تحليــل واري

ب و بي خوابي،نارسـاكنش وري اجتمـاعي در گروههـاي       بدني،اضطرا
بـين  . نـشان داده شـده اسـت        )5و4و3ةشـمار جدول هاي   (مختلف در 

هاي مختلف از نظر اين زير مقياس ها اختالف معنـي داري            نمرات گروه 
  . مشاهده نشد05/0در سطح احتمال 

 
   سالمت عموميةهاي بدني در پرسشناميرمقياس نشانههاي مختلف در زنتايج آزمون واريانس روي نمرات گروه):3(ةجدول شمار

  سطح معني داري  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغير  زير مقياس
sn  27/35  3  82/105  گروهها  هاي بدنينشانه .06/2  0165/0  
  -  -  098/17  193  94/3299  خطا  هاي بدنينشانه
  -  -  -  199  58/3511  كل  هاي بدنينشانه

n.s : تفاوت معني داري وجود ندارد05/0در سطح احتمال .  
  

   سالمت عموميةبي در پرسشنام هاي مختلف در زير مقياس اضطراب و بي خوانتايج آزمون واريانس روي نمرات گروه):4(ةجدول شمار
  ريسطح معني دا  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغير  زير مقياس

sn  93/23  3  815/71  هاگروه  بي اضطراب و بي خوا .47/1  2236/0  
  -  -  26/16  193  325/3139  خطا  بي اضطراب و بي خوا
  -  -  -  199  95/3282  كل  بي اضطراب و بي خوا

n.s : تفاوت معني داري وجود ندارد05/0در سطح احتمال .  
  

  سالمت عموميةهاي مختلف در زيرمقياس نارساكنش وري اجتماعي درپرسشنام روي نمرات گروهنتايج آزمون واريانس):5(ةجدول شمار
  داري معني طحس  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغير  زير مقياس

sn  13/3  3  4/9  هاگروه  نارساكنش وري اجتماعي .37/0  7766/0  
  -  -  52/8  193  68/1645  خطا  نارساكنش وري اجتماعي
  -  -  -  199  48/1664  كل  نارساكنش وري اجتماعي

n.s : تفاوت معني داري وجود ندارد05/0در سطح احتمال .  
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هاي افسردگي وخـيم و     ير مقياس رتحليل واريانس روي نمرات     
نشان داده  )7و 6 (ة شمار هايجدولرهاي مختلف د  نمره كلي در گروه   

هاي مختلف از نظر ايـن زيـر مقيـاس هـا            بين نمرات گروه  . شده است   
  . مشاهده شد05/0اختالف معني داري در سطح احتمال 

   سالمت عموميةهاي مختلف در زير مقياس افسردگي وخيم در پرسشنامنتايج آزمون واريانس روي نمرات گروه):6(ةجدول شمار
  عني داريسطح م  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغير  زير مقياس

  0067/0  19/4∗  77/65  3  32/197  هاگروه  افسردگي وخيم
  -  -  706/15  193  28/3031  خطا  افسردگي وخيم
  -  -  -  199  92/3425  كل  افسردگي وخيم

  . تفاوت معني داري وجود دارد05/0در سطح احتمال 
   سالمت عمومية كل در پرسشنامةمختلف در زير مقياس نمرنتايج آزمون واريانس روي نمرات گروههاي ):7(جدول شماره

  سطح معني داري  F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  متغير  زير مقياس
  0565/0  56/2∗  71/370  3  135/1112  گروهها   كلةنمر
  -  -  01/145  193  085/27987  خطا   كلةنمر
  -  -  -  199  355/30211  كل   كلةنمر

 تفاوت معني داري وجود دارد05/0در سطح احتمال 
  بحث و نتيجه گيري

هاي تحقيـق در خـصوص بررسـي ميـزان          تجزيه و تحليل داده   
ثير آلودگي صوتي ناشي از ترافيك بر شهروندان و عوارض احتمالي           أت

 سالمت عمـومي بـه شـرح زيـر          ةهاي پرسشنام آن و همچنين يافته   
  :است 
 مختلـف  هـاي خيابـان  صـوتي  آلودگي ميزان)1( شمارة جدولرد
 جملـه  از نقليـه  وسـايل  زياد تعداد دليل هب ،استشده مشخص يزد شهر

 دهندنشان مي  استاندارد باالي آلودگي ،مناطق تمامي ها، موتورسيكلت
كه مي تواند در دراز مدت سالمت شهروندان يـزدي را بـه مخـاطره               

  .بيندازد
بيشتر افراد پرسش شـونده را      دهد كه   نتايج پرسشنامه نشان مي   
هاي نمودار(دهندمي سال تشكيل30-15مردان ودر محدود هاي سني

ن   مـردا  ،هاي مورد پرسـش   كه در بين گروه   آنه علت   ب). 2و 1شمارة
ها بر عهده داشتند و بيـشتر افـراد       هاي اصلي را در اين فعاليت      نقش

  صداي اصلي محيط را صداي ترافيك بيان كردند
 4شدت و ميزان تـأثير آلـودگي صـوتي در           ) 3(ةار شم نموداردر  

باالترين ميزان شدت و نوع تأ ثير گذاري در         . است  گروه بررسي شده  
 گروه به ترتيب در مأموران راهنمايي و رانندگي ، مغازه دارانـي       4بين  

كنند ، سپس در ميان مغـازه داران در         هاي شلوغ كار مي   كه در مكان  
بـي  . روه دانشگاهيان ديده مـي شـود      مناطق خلوت و در نهايت در گ      

 گوياي وجود صدا در محل كار افـراد         ،تأثير  شدت تأثير و ميزان    شك
 به نوع كار و ميزان تماس با آلودگي صوتي اين ميـزان در              بنا و   است

موران راهنمـايي و    أهـا مـ   در بـين گـروه    . مشاغل متفاوت متغيـر اسـت       
ا بـراي ايـن گـروه       اين صـد   رانندگي صداي محيط خود را بلند و ميزان       

هاي  و سپس دو گروه مغازه داراني كه در مكان      است ناراحت كننده  بسيار
ند صداي محيط خـود را در حـد         كنپر ترافيك و كم ترافيك فعاليت مي        

مـي  ثير آن در حد ناراحت كننده تا كمي ناراحت كننده بيان            أمتوسط و ت  
ات كاري خود   ، دليل اين امر آن است كه مغازه داران بخشي ازساع          كنند

اما گروه دانشگاهيان كه در معرض      .برندسر مي هرادر محيط بسته مغازه ب    
باشـند،  كـار مـي   ه  هاي بسته مشغول ب    صداي ترافيك كمتر و در محيط     

نوع صداي محيط را كم و از لحاظ تاثير اين آلودگي در حد بي آزار بيان                
راد در حـد  ند، ولي صداي محيط داخل دانشگاه براي تعدادي از اف   مي كن 

هـايي كـه     كه عمده اين صداها در زمـان       به نظر مي رسد   ناراحت كننده   
هاي داخل دانشگاه بيشتر است، بـه گـوش          تجمع دانشجويان در محيط   

به منظور بررسي ميزان آلودگي صـوتي    ). 5و4هاي شمارة نمودار(مي رسد 
ميـدان راه آهـن و بررسـي        –ناشي از ترافيك در مسير ميـدان تجـريش        

 1374زمـستان    و پاييز در مسير، تحقيق  در اين  بر شهروندان  ناحتمالي آ 
ترين افراد پرسش شونده بوق زدن را مهم      .گرفت انجام انصاري توسط پور 

  عامل مولد صداي ترافيك مي دانستند 
ــال   ــه در س ــاتي ك ــط  1989در تحقيق ــپانيا توس ــسياي اس  در والن

Gonzalez              اي  بر روي تغييـرات در خـواب شـهروندان بـر روي صـد
 در  59 درصد داراي مشكالت خواب بودند كـه         40محيطي انجام گرفت،  

ــا، ــورصــد آنه ــه ط ــي  ب ــج م ــشخص از صــداي ترافيــك رن ــد  م بردن
هاي مختلـف را از نظـر انـواع اخـتالالت ناشـي از       گروه )6(شمارةنمودار
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نتايج اين تجزيه و تحليـل بـه شـرح          . آلودگي صوتي بررسي مي كند    
  : است زير

 ورانندگي از نظر عوارض اخـتالل در خـواب،          ماموران راهنمايي 
رس خـستگي زود   سردرد و سرگيجه،   عصبانيت، گو،واختالل در گفت  

ند، كه بـه علـت تمـاس        و ضعف عضالني باالترين گروه آسيب پذير      
مستقيم با صداي ترافيك اين عوارض در اين گروه نسبت بـه سـاير              

ش در افـراد،   كلي با افـزايش سـطح تـن   رطوه ب. ها بيشتر است گروه
بدني كه در واقع نوعي    و نشانه  يافته كاهش آنها عمومي سالمت سطح

يابـد  مـي  واكنش اضطرابي محسوب مي شود در اين افـراد افـزايش          
   ).1382مظاهري و پوراعتماد،(

هـايي كـه     د محل شمشخص  )1379اميدواري،(با توجه به نتايج   
 ةدامنـ با آلودگي صوتي بـااليي مواجـه باشـند و صـداي محـيط در                 

 هرتز باشد، تداخل صدا با محاوره، در افـراد در           4000-250فركانسي  
  . مي كندرو به رومعرض صدا بسيار باال بوده وافراد را با مشكالتي 

 صدا، سـالمتي و زنـدگي       ةنتايج آماري حاصل از تحقيق  مطالع      
هـايي كـه سـر و       كند كه صدا در محـيط     اجتماعي كارگران تأييد مي   

 ناراحتي و آسيب براي     باعث دسي بل باشد     85ز  صداي محيط بيش ا   
ــارگران ــستگي%)98-%65 (ك ــتالالت  %)96-%22(، خ ــاهش اخ ، ك
 منفي بر انجام كار ،  ارثآ:صدا همچنين  و شود مي %)91-%60(شنوايي  

  ).1375جزني،(جا مي گذارده ب% ) 91-%7(ي، توليد و بهره ورييكارا
ان در يكي از  نتايج بررسي ميزان استرس و رضايت شغلي كارگر       

كارخانه هاي همدان نشان داد كه، افزايش عوامل فيزيكي زيـان آور            
مـسئله  در محيط كار، استرس شغلي كارگران را افزايش داده و ايـن             

 كاهش رضايت شغلي آنها و همچنين كاهش عملكرد و ميـزان            باعث
 و با توجه به آزمون رگرسيون چنـد جانبـه           .ودش مي توليد نيز مشاهده  

اي اســترس و رضــايت شــغلي رابطــه معنــي داري وجــود بــين اجــز
  ).1380حميدي و گل محمدي،(داشت

ه هاي پر ترافيك و سپس گروه مغـاز       گروه مغازه داران در مكان    
هاي خلوت از لحاظ عوارض ناشي از صداي ترافيـك         داران در خيابان  

ثير صـداي محـيط در ايـن      أزيرا ت . دارنددر رده هاي دوم و سوم قرار        
 دليل تماس كمتر با صداي ترافيك،در حد متوسـط مـشاهده            افراد به 

موران أشده و از نظر عوارض درصد كمتـري را نـسبت بـه گـروه مـ                
  .راهنمايي و رانندگي به خود اختصاص مي دهند

هـا در معـرض     كاركنان دانشگاه يزد كه نسبت بـه سـاير گـروه          
خود تري را به  عوارض درصد پايينة در كلياندصداي ترافيك كمتري

ـ           مي دهند اختصاص   ه  بجز در مورد اختالل در تمركـز حـواس، كـه ب
هـاي ذهنـي و      دليل اقتضاي شغلي نيازمند سكوت بيشتر در فعاليـت        

صداهاي محيط داخل دانشگاه ايـن عارضـه        ه علت   مي باشند ب   اندمغزي
بر اساس نتايج تحقيق . در آنها از شدت و اهميت بيشتري برخوردار است

وان به اين نتيجه رسيد كه انسان در مـوقعيتي كـه            مي ت )1380حكيمي،(
است، بهترين عملكرد   ) سر و صدا  (فاقد هر گونه محرك محيطي مزاحم       

  .له خواهد داشتئرا در حل مس
 توصيفي و تجربي كه اطراف فرودگاه مهرآباد بـرروي          ةدردو مطالع 

ـ         ثير سـر و صـدا بركودكـان صـورت          أآموزگاران و والدين در ارتباط بـا ت
خواب، ارتبـاط و همچنـين جريـان        ريه ها در  نتايج نشان داد كه     . ،گرفت

. د و گاهي هم ازسر و صدا مي هراسند        نثير قرار مي گير   أآموزش تحت ت  
شود كه كودكان تمركز خود را در سركالس از دست مي سر و صدا باعث

 بدهند و بيشتر شلوغ كنند وكمتر به كار و فعاليت آموزشي توجـه داشـته              
  ).1380كرمي،(شود مي تحصيلي آنهاموضوع منجر به افت  اين  وباشند

هـاي  تجزيه وتحليل پرسشنامه سالمت عمومي در بـين گـروه         
  مختلف

هـايي   ميانگين و انحراف معيار در گروه     )2( شمارة با توجه به جدول   
دهد كه در معرض صداي بيشتري قرار دارند، اعداد باالتري را نشان مي           

هـايي كـه     و گـروه   سـت آنهاومي در    كاهش سالمت عمـ    ةكه بيان كنند  
تـري را   نمرات ميانگين و انحراف معيار كمتري دارند وضـعيت مطلـوب          

  .ييد مي كندأا نيزتر)6و5و4 ( شمازةنمودارهاي رااين نتايج.دهندنشان مي
در مورد سه زير مقياس نشانه هاي بدني ، اضطراب و بي خوابي و              

ـ  نارساكنش وري اجتماعي در بين گروه  ف در سـطح احتمـال   هـاي مختل
نـشان  )6(شمارةاگرچه نتايج نمودار.داري مشاهده نشد تفاوت معني  ،05/0
دهد كه درصد عـوارض بـين گروههـاي مختلـف متفـاوت اسـت و                مي

 ولـي در ايـن      ، مستقيمي با ميزان آلـودگي صـوتي دارنـد         ةعوارض رابط 
داليل اصلي عـدم    . دار مشاهده نشد  پرسشنامه اين اختالف در حد معني     

  :است هاي مختلف به شرح زيردار بين گروهد تفاوت معنيوجو
 در افـراد  چه اگر كه معني بدين وصدا، سر به نسبت كردن افراد  عادت

كنند،اما مي تحمل خود ةروزمر زندگي در را بيشتري مشكالت صدا، معرض
 برقـراري حالـت تعـادل در وضـعيت          موجـب واكنش فيزيولوژيك بـدن     
افرادي كه در معرض صداي كمتـري هـستند،   سالمت اين افراد با ساير  

شده است در نظر عامه، افراد در معرض صدا نسبت به سر و صدا عادت               
مي كنند، ولي عادت به آلودگي به معناي مصون شدن در برابر آن نـوع               
آلودگي نيست، بلكه به معني تحليل رفتن تـوان دفـاعي بـدن بـه طـور                 

ـ . تدريجي و متناسب با ميزان آلـودگي اسـت         ثير عـوارض دراز مـدت      أت
همچنان باقي است، در چنين حالتي فرد در برابر سايرعوامل ناخوشـايند            

بـر  ).1375كرمخـاني،  (شـود و ناخواسته محيطي بي دفاع و نـاتوان مـي      
هاي پر سـر و صـدا بـر روي افـراد انجـام          اساس تحقيقاتي كه در مكان    
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شـنوايي  دهد كه افراد در معرض صدا دچار افت         شده، نتايج نشان مي   
  سازگاري فيزيولوژيكي ي، اين كاهش افت شنوايي نوعشوندمي 

 مي شود افراد از لحاظ سالمت عمومي در بعضي          سبباست كه   
 (داري را نـشان ندهنـد  ها تفاوت معنـي ها با ساير گروهاز زير مقياس

(Town, et al., 2000 . حـداقل  عالوه بر دليل ذكر شده، وجود
 كه در سالمت عمومي افراد      ز وجود دارند  نيفاكتورهاي متعدد ديگري    

هاي ژنتيكي، فرهنگي، اجتماعي،  _نقش دارند، كه مي توان به تفاوت      
 همچنـين در مقابـل      ،خانوادگي، اقتصادي، شغلي و اقليمي اشاره كرد      

 يـك آالينـده آنهـم       گـذار عوامل تأثير گذار بر سالمت عمومي، تأثير      
ن چشمگير نبوده و در اين آالينده اي كه زوال كوتاه مدتي دارد، چندا     

هاي مختلف، اختالف   نوع پرسشنامه بين افراد پرسش شونده در گروه       
نتايج مؤيد اين مطلب .مقياس ايجاد نمي كند داري را در سه زيرمعني
-وتواند به مدت چند دقيقه بعد از مواجهه بـا سـر            كه انسان مي   است

د خـود را نيـز   صداي بلند و كوتاه مدت با آن سازگاري كند و عملكـر      
  ).Bron and Byrne, 2001(بهبود بخشد 

هـاي   كل، بين گـروه    ةهاي افسردگي و نمر   در مورد زير مقياس   
 تأثير عوارض آلودگي    مبينداري مشاهده شد كه     مختلف تفاوت معني  
در نهايت منجر به افـسردگي افـراد در         است كه   صوتي در دراز مدت     

ها عوارض بـه    زير مقياس كه در ساير    شود در صورتي  معرض صدا مي  
هـاي   صورت كوتاه مدت بروز كرده و اختالف معني داري بين گروه

 تعيين شيوع افسردگي و بررسي      برايتحقيقي  .كندمختلف ايجاد نمي  
 كـارگر   631 مطالعات مقطعي بر روي      ،ارتباط آن با سروصداي شغلي    

افسردگي با آزمون بك و سر و صدا با صـدا سـنج انـدازه           . انجام شد   
و ارتبـاط   % 61نتايج نشان داد كه شيوع افسردگي حـدود         . گيري شد 

ــال    ــطح احتم ــدا در س ــر و ص ــا س ــود05/0آن ب ــي دار ب ــر ( معن مي
دهـد كـه    ها نـشان مـي    تحليل نتايج كليه زير مقياس    ).1382صادقي،

هـايي كـه در معـرض صـداي ترافيـك      گـروه يعني ) 4و1(اي  گروه
هـاي پرسـشنامه بـه خـود        تري در زير مقيـاس    پايينة نمر  اند كمتري

اختصاص داده اند و يا به عبارت ديگـر از سـالمت عمـومي بهتـر و                 
هاي پـر   كه در مكان )3و2(هاي   باالتري برخوردار بوده اند ولي گروه     

 دهنـد مـي نمرات باالتري را به خود اختصاص       ،ترافيك كار مي كردند   
. برخوردارنددر وضـعيت نامـساعدتري انـد      كه از نظر سالمت عمومي      

هـا    زير مقياس  ة نمرات باالتري در كلي    3و2نتايج نشان داد كه گروه      
موران أست كه مـ   دست آوردند، اين بدين معنا    ه   ب 4و1نسبت به گروه    
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