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و تجاري مناطق در تبريز شهر صوتي آلودگي بررسي

پرترافيک تجاري ـ مسکوني

اصالني۴ حسن يونسيان۲، مسعود مسافري۳، محمد ندافي۲، كاظم قنبري۱، محمد

Aslani.ha@gmail.com بهداشت دانشكده تهران، پزشكي علوم دانشگاه تهران، مسئول: نويسنده

چکيده
از بسياري در است. شده مطرح دنيا کل در توجه قابل و اساسي مشکل يک بهعنوان اخير دهه ــه س در محيطي ــت زيس هاي آلودگي هدف: و زمينه

صوتي آلودگي خصوص در کافي اطالعات وجود عدم بهدليل است. کرده پيدا زيادي اهميت اساسي مشکل يک بهعنوان صوتي آلودگي کشورها،

مزاحم، صوتي منابع ساير و نقليه وسايل توجه قابل درصد افزايش و آن در موجود صنعتي مراكز ازدياد و شهر اين گسترش به توجه با و تبريز شهر

گردد. مي مطرح تحقيق اين انجام لزوم

زيست محيط حفاظت ــازمان س ــتاندارد اس طبق روز) ۳۰) ماه يک طي در بار ۱۸۰ صوت ــار فش تراز گيري اندازه و برداري نمونه بررســي: روش

الي ۱۹ ساعت از ) شب و (۱۴/۳۰ الي ــاعت۱۲/۳۰ س (از ظهر الي۹/۳۰)، ۷/۳۰ ــاعت س (از صبح نوبت ۳ در تجاري و ــکوني مس مناطق در امريکا

گرديد. انجام همسان مجزاي دستگاه دو بهوسيله شده مشخص ايستگاه دو در همزمان بهصورت ،(۲۱

تراز ميانگين مقدار بيشترين و بوده استاندار حد از باالتر گلباد) و کوچه راسته ) سنجش مورد ايستگاه دو هر در صوت فشار تراز مقدار ها: يافته

بازه در صوت فشار تراز ميانگين مقدار کمترين همچنين ــد. باش مي بل دسي با ۷۱/۴ کوچه راسته ــتگاه ايس ظهر زماني بازه به مربوط صوت ــار فش

ميباشد. مقداراستاندارد از بيشتر بل دسي که ۸/۵ است رسيده ثبت به گلباد ايستگاه صبح زماني

تبريز شهر که گرديد مشخص سنجش مورد هاي ايستگاه در صوت ــار فش تراز ميانگين ميزان بودن ــتاندارد اس حد از باالتر به توجه با گيري: نتيجه

شده شناسايي تبريز شهر مختلف نقاط در صوتي آلودگي منابع ميگردد پيشنهاد و بوده تجاري مسکوني- و تجاري مناطق در صوتي آلودگي داراي

گيرد. صورت الزم اقدامات و ريزي برنامه آن كاهش جهت در و

تبريز صدا، استاندارد صوت، فشار تراز صوتي، آلودگي کليدي: واژگان

تهران پزشكي علوم دانشگاه محيط، بهداشت ارشد كارشناسي دانشجوي -۱

تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده دانشيار محيط، بهداشت دكتراي -۲

تبريز پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده دانشيار محيط، بهداشت دكتراي -۳

تهران پزشكي علوم دانشگاه بهداشت دانشكده محيط، بهداشت دكتراي دانشجوي -۴

پژوهشي علمي فصلنامهي محيط, و سالمت مجله
ايران محيط بهداشت علمي انجمن

۳۸۴ تا ۳۷۵ صفحات ,۱۳۹۰ پاييز سوم, شماره چهارم, دوره

۹۰/۰۳/۱۶ ۹۰/۰۵/۰۵دريافت: پذيرش:
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مقدمه

پيدايش ــبب س ها ــل اتومبي ــداد تع و ــت جمعي ــش افزاي

ــده ش ــهري ش زندگي در صوتي آلودگي بنام جديدي ــكل مش

روي بر آن بعدي پيامدهاي و صوتي آلودگي ــي بررس ــت. اس

نقاط در كه بوده مطالعاتي اصلي هدف مردم، و ــت زيس محيط

در صوتي آلودگي پايش است(۱-۶). شده انجام جهان مختلف

ترافيك -۱ عبارتنداز: ــه ك ميگيرد صورت متفاوت زمينه ــه س

تجارت ورزش، -۳ ــي صنعت فعاليتهاي -۲ ــل نق و ــل حم و

كه ــت اس ــده ش ــخص مش خوبي به امروزه تفريحي. اماكن و

و ارتباطات ــالمتي، س براي بالقوه ــكل مش يك صوتي آلودگي

مهمترين از يكي ــد(۶). ميباش اجتماعي زندگي از بردن لذت

ــهري ش محيطهاي صوتي آلودگي مديريت و ارزيابي ــزاي اج

آژانسها ــد. ميباش الگوريتم يك بهصورت دادهها جمعآوري

ــه نقش تهيه كه ــد ان داده ــان نش و۸) ــف(۷ مختل ــات مطالع و

و ــخيص تش مطالعه، مهم ابزارهاي از ــي يك ــي صوت ــي آلودگ

چهارچوب در ميباشد. ــت زيس محيط در صدا آلودگي كنترل

استفاده و تهيه براي واضح پيشنهاد يك اروپا ــوراي ش رهنمود

اثرات ارزيابي براي استراتژي يك بهعنوان صوتي نقشههاي از

كردن آماده براي و متقابل اطالعات تبادل ــروصدا، س با تماس

دارد(۹). وجود ــردم م براي صدا آلودگي ــورد م در ــات اطالع

كيفيت روي بر آن پيامدهاي و صوتي آلودگي اخير سالهاي در

علمي تحقيقات در اهميت با و روز موضوع يك به بشر زندگي

آلودگي مشكل كاهش براي زيادي مطالعات است. شده تبديل

برخي در است. ــده ش انجام دنيا مختلف ــهرهاي ش در صوتي

در همكاران و Zanin ــط توس كه ــهاي مطالع نظير ــيها بررس

عامل يك بهعنوان صدا اثرات شد، انجام برزيل در ۲۰۰۲ سال

صوتي آلودگي آن در و ــت گرف قرار مطالعه ــورد م ــترسزا اس

بحث مورد انسانها سالمت براي خطرناك فاكتور يك بهعنوان

Maschke ــارات اظه ــاس اس بر گرفت(۱۰)، قرار ــي بررس و

روانشناختي ماهيت صوتي، آلودگي توسط شده ايجاد استرس

زيست هاي آالينده كه است دهه دو از بيش ايران در دارد(۱۱).

گرفتهاند. قرار روزافزون توجه مورد هوا و خاك آب، ــي محيط

است. بسيار كار جاي هنوز صوتي هاي آلودگي مورد در ليكن

ــهري ش خدمات در مختلف هاي فعاليت افزايش ــه حاليك در

صدا آلودگي تا ــت اس گرديده موجب زندگي گذراندن جهت

و اهميت متاسفانه نمايد، بروز اجتماعي ــكل مش يك عنوان به

چندان ها آلودگي بيشتر مانند ما كشور در صدا آلودگي جايگاه

از حكايت نيز ديگر مطالعات ــت. اس نشده مشخص و روشن

اينرو از دارند. ايران بزرگ شهرهاي در صدا آلودگي گسترش

الزم ــت زيس محيط بخش در ــعه توس كالن هاي ريزي برنامه

قرار توجه مورد آالينده منابع كاهش و كنترل موضوع تا ــت اس

خواهد خاص ــرمايهگذاري س به نياز ــر ام اين طبيعتا و ــرد گي

شاخصهاي اندازهگيري با که مجزايي مطالعه دو در داشت(۱۲).

شهر مختلف مناطق در NPL همچنين و SPL ،L90 ،L50 ،L10

آمده بهدست مقادير ــه مقايس از پس بود، ــده ش انجام آباد خرم

در صدا ــزان مي که گرديد ــاهده مش موجود، ــتانداردهاي اس با

است(۱۳و۱۴). مجاز حد از بيش ــنجش س مورد ــتگاههاي ايس

بيانگر گرفت صورت کاشان ــهر ش در که اي مطالعه همچنين

اتاقهاي در ــدا ص ميزان ــک، ترافي پر مناطق در ــه ک بود ــن اي

استاندار حد از بيش کاشان شهر مسکوني مناطق و ــتان بيمارس

مشخص کرمانشاه شهر در ديگري تحقيق ۱۶).در و باشد(۱۵ مي

در و است برخوردار بااليي صوتي آلودگي از شهر اين که شد

باشد. مي مجاز حد از باالتر موارد اکثر در استانداردها با مقايسه

کشورهاي بزرگ شهرهاي در رسدکه مي بنظر چنين ترتيب بدين

از اي مالحظه قابل بخش كه ــي عوامل از يكي ــعه توس حال در

و ترافيك آورد، مي بهوجود را زندگي محيط در موجود صداي

كه اماكني جمله از و هاست خيابان در نقليه وسايل آمد و رفت

ــالمت س در توجهي قابل تاثير تواند مي آن در صدا باالي تراز

تحقيقات سابقه ــند. باش مي ها بيمارستان باشد، ــته داش جامعه

صدا آلودگي خصوص در مطالعات عمده كه است آن از حاكي

اراک،کرمانشاه، شهرکرد، آباد، خرم زنجان، ــهد، مش تهران، در

كافي بررسي تبريز شهر در و شده انجام ــوج ياس و ساري،يزد

بررسي تحقيق اين انجام از هدف بنابراين است. نگرفته صورت

تجاري ــکوني مس و تجاري نواحي در صوتي آلودگي وضعيت
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باشد. مي تبريز شهر سطح در پرترافيک

ها روش و مواد

محل از جامع ــه نقش يک تهيه با ابتدا صدا ــنجش س براي

اقدام تبريز شهر مختلف مناطق شناسايي به نسبت مطالعه، مورد

را گيري اندازه براي نظر مورد ايستگاههاي آن دنبال به و ــده ش

ــديد ش باد نظير جوي عوامل باز هاي محيط در گرديد. انتخاب

گذارند مي تاثير ــوت ص ــار فش تراز ميزان در جوي نزوالت و

اندازهگيري روزهاي در ــد ش تالش امکان حد تا بنابراين ــس پ

شود. گرفته نظر در يکسان جوي شرايط

ــود. ش مي انجام (بيرون) آزاد ــط محي در ارزيابي ــه هنگاميک

و ــر س ميتواند نوعي به ميوزد ميکروفون ــل مقاب از که ــادي ب

نمايد. ــاد ايج باال ــاي ه فرکانس در ــژه وي به ــه، زمين ــداي ص

امر، ــن اي از ــي ناش ــي ارزياب ــاي خطاه از ــري جلوگي ــراي ب

قرارگيري ــا ب ــه ک ــد، ش ــتفاده اس (Windscreen)ــر بادگي از

ــته کاس باد ــر اث از ــون ميکروف دور در ــروي ک ــش پوش ــن اي

ــود(۱۸). ميش انجام ــر بهت نيز ــون ميکروف ــت حفاظ و ــده ش

بايد آزمايشگر، ــدن ب هاي بازتاب از اجتناب ــراي ب همچنين

ــت. داش نگه دور خود از را ميکروفون دارد امكان كه ــي تاجاي

ارتفاع شود. رعايت بايد نيز زوايا و ديوارها مورد در مساله اين

تا فوت) ۴) متر گيري ۱/۲ اندازه براي زمين سطح از استاندارد

از فاصله صدا، (Reflection)انعکاس از ممانعت براي و متر ۱/۵

باشد(۱۸). بايد متر نيزحدود ۳/۵ ديوارهايجانبيمنعکسکننده

ارزيابي محل بودن دور صدا، گيري اندازه ــرايط ش از همچنين

شرايط در اندازهگيري و باد وزش جهت در ــنجش س موانع، از

در نيز موارد اين گرديد تالش که ــد باش مي کم باد و ــک خش

شود. رعايت سنجشها

با صدا ــنجش س ــان همس ــتگاه دس دو از گيري اندازه ــن اي در

بهطور انگلستان کشور ــاخت س CR-303 مدل Cirrus مارک

عمل دستگاه همراه كاليبراتور از استفاده با شد. استفاده همزمان

۱۰۴ و ۹۴ صوتي تراز و کيلوهرتز ۱ فرکانس در ــيون كاليبراس

اندازهگيريهاصورتگرفت(۲۱). مجموعه از بعد قبلو دسيبل

هدف است. مقطعي ـ توصيفي نوع از مطالعه يک پژوهش اين

تبريز ــهر ش پرترافيك نقاط در صدا ــي آلودگ گيري ــدازه ان از

لذا است. شهر اين در صوتي آلودگي وجود نمودن ــخص مش

منطقه نوع از تبريز ــهر ش حساس و پرترافيک ــلوغ، ش نقطه ۲

گرديد انتخاب موضوع اين براي ــکوني مس تجاري- و تجاري

ظهر الي۹/۳۰)، ۷/۳۰ ــاعت س (از صبح نوبت ۳ در ــه روزان و

الي ۱۹ ــاعت س از ) ــب ش و (۱۴/۳۰ ــي ال ــاعت۱۲/۳۰ س (از

بهطور و EPA سازمان سوي از ــده ش اعالم روش مطابق (۲۱

دسيبل حسب بر و گرفته انجام منتخب ايستگاه دو در همزمان

اين گرديد. ــت ثب منظور اين ــراي ب ــده ش طراحي فرمهاي در

در بهطوريکه ــت، ياف تداوم ماه يک مدت ــه ب گيريها اندازه

ــه س در ــنجش س مرتبه ۴ حداقل هفته ايام روزهاي از يک هر

۱۸۰ مجموع در و ــه گرفت صورت ــده ش ــخص مش زماني بازه

دادههاي آمد. بهدست برداري نمونه ماه يک اين طي در رکورد

مورد ،SPSS ــزار اف نرم توصيفي ــار آم از ــتفاده اس با حاصل

افزار نرم در ــا نموداره و گرفته ــرار ق آماري تحليل و ــه تجزي

با ايستگاهها در صوت ــار فش معادل تراز شدند. ــم رس Excel

بهصورت ايران آزاد ــواي ه در صدا به مربوط ــتانداردهاي اس

گرفت. ــرار ق ــه مقايس مورد ــب) ۱۰ش الي ــح صب ۷) ــه روزان

صدا اندازهگيري ايستگاههاي موقعيت و تبريز شهر نقشه :۱ شکل

و شــلوغ نقاط از جمهوري) ميدان کوچه، ــته (راس ۱ شــماره ايســتگاه

مناطق جز که شــد انتخاب تبريز ــهر ش مرکز و هســته بعنوان و پرتراکم

بيمارستان تقاطع (گلباد، ۲ شــماره ايستگاه گردد. مي محســوب تجاري

نزديکي لحاظ به که باشد مي تجاري ـ مسکوني مناطق جز مدني) شهيد

منطقه آن در بيشتر تردد همچنين و تبريز دانشــگاه و قلب ــتان بيمارس به

گرديد. انتخاب
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ها يافته

مربوط هاي داده مورد ۱۸۰ ميانگين ،۲ جدول به توجه با

مقدار که داد نشان سنجش روز سي طول در صدا ــنجش س به

شبکه در شده گيري اندازه دقيقه ۳۰ مدت در صوت فشار تراز

ظهر صبح، زماني بازه سه در (Leq(30min) dB(A)A) وزني

ترتيب به تجاري) (منطقه کوچه ــته راس ــتگاه ايس در ــب، ش و

(منطقه گلباد ايستگاه در و ــيبل دس و ۷۰/۶ برابر ۷۰/۳، ۷۱/۴

دسي و ۶۹/۸ برابر ۶۸/۹، ۷۰/۳ ترتيب به ــکوني) مس ـ تجاري

ــب) ش الي۱۰ صبح ۷) روز در که ۱ جدول به توجه با بود. بل

در شده گيري اندازه دقيقه ۳۰ مدت در صوت فشار تراز مقدار

بهترتيب تجاري و مسکوني تجاري- مناطق در A وزني شبکه

دو هر در که است روشن شده، اعالم بل ــي دس ۶۵ و ۶۰ برابر

آزاد هواي در صدا استاندارد از باالتر سنجش مورد مقادير نقطه

باشد. مي ايران

در شده اندازهگيري (Lmax) صوتي فشار تراز حداکثر ۳ جدول

(منطقه کوچه راسته ــتگاه ايس در ــب ش و ظهر صبح، زمانهاي

و ــر ۸۴/۵، ۸۷/۱ براب ترتيب به كه ــد ميده ــان نش را تجاري)

به مسکوني) ـ تجاري (منطقه گلباد ايستگاه در و دسيبل ۸۸/۲

كه  همانگونه است بل ــي دس و ۸۵/۷ برابر ۸۵/۵، ۸۶/۴ ترتيب

زمان به مربوط آن مقدار ــترين بيش ميشود مشاهده جدول در

صبح زمان به مربوط مقدار کمترين و کوچه راسته ايستگاه شب

باشد. مي ايستگاه همان

برحسب ايران در آزاد هواي در صدا استاندارد جدول۱:

(۷،۲۱)(Leq(30min) dB(A)A)*

آن واحد و بوده انسان) گوش حساسيت اساس (بر A وزني شبکه در اندازهگيري دقيقه ۳۰ زمان مدت در معادل تراز = Leq(30min) dB(A)*
باشد. مي بل دسي
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روز در ايران زيست محيط حفاظت سازمان استاندارد با آن روزانه ميانگين و نوبت سه در بازار ايستگاه در صوت شدت معادل تراز مقايسه شكل۱:
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��� 30 روز در زيست محيط حفاظت سازمان استاندارد
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شهر در بل دسي حسب بر زماني بازه سه در Leq (30min) dB(A) وزني شبکه در صوت فشــار تراز اي دقيقه ۳۰ متوســط :۲ جدول

۱۳۸۸ سال ماه اسفند و بهمن در تبريز
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بحث

صورت در که ــت اس اين تحقيق اين انجام از اصلي هدف

شده وضع استانداردهاي حدود از صدا ــاخص ش بودن خارج

و ــئوالن مس توجه صوتي، آلودگي وجود تاييد و ــران اي ــراي ب

انجام براي را محققان تا شده، جلب موضوع به گيرندگان تصميم

وضعيت نمودن مشخص جهت زمينه اين در تکميلي تحقيقات

نمايند. ترغيب صوتي نقشه تهيه و تبريز شهر باز محيط در صدا

نقاط در صوتي آلودگي وجود احراز عدم صورت در همچنين

تحقيقات انجام و موضوع اين به توجه هم باز شده، ــخص مش

جهت تبريز شهر صوتي نقشه تهيه براي جامع، بهصورت الزم

بود. خواهد نياز مورد مقامات و مسئولين آتي هاي ريزي برنامه

فشار معادل تراز مقدار حداکثر که دهد مي نشان ۲ جدول نتايج

ــبکه ش در ــده ش اندازهگيري دقيقه ۳۰ مدت در (Leq) صوت

با (بازار) کوچه ــته راس ــتگاه ايس ظهر زمان به مربوط A وزني

گلباد ايستگاه صبح زمان به مربوط آن حداقل و بل دسي ۷۱/۴

معادل  تراز مقدار حالت دو هر در که ميباشد دسيبل با ۶۸/۹

شده ياد ايستگاههاي در ،(Leq30) دقيقهاي ۳۰ صوت ــار فش

ميباشد. ايران در آزاد هواي در صدا استاندارد از فراتر

و ــترين بيش که ــد ده مي ــان نش ۳ ــدول ج ــج نتاي ــن همچني

(Lmax) ــي صوت ــار فش تراز حداکثر ميانگين ــدار مق ــن کمتري

ايستگاه در شب زماني بازه به مربوط ترتيب به شده اندازهگيري

با محل همان در صبح زمان و ــيبل دس با ۸۸/۲ کوچه ــته راس

باشد. مي دسيبل ۸۴/۵

تجاري  مناطق در (Leq) ــوت ص ــار فش معادل تراز ــن ميانگي

بل ــي دس ۶۹/۶۷ و ۷۰/۷۷ تبريز ــهر ش تجاري ـ ــکوني مس و

۹/۶۷ و ۵/۷۷ بهترتيب ــتاندارد اس با ــه مقايس در که ــد ميباش

اين از آمده ــت بهدس يافتههاي بررسي ــت. اس باالتر بل ــي دس

درصد ۱۰۰ در صدا ميزان که ميدهد ــان نش (۲ (جدول تحقيق

شده ارايه ملي استاندارهاي از بيشتر شده اندازهگيري زمانهاي

ميباشد. روز ساعات براي صدا

لحاظ از ،SPSS ــزار اف نرم در ANOVA ــتور دس ــا ب مطابق

صوت ــار فش معادل تراز مقادير بين داري معني اختالف آماري

بازههاي در صوت ــار فش معادل تراز مقادير با صبح زماني بازه

مشاهده ۰/۰۳۴ و ۰/۰۰۱ هاي P با ترتيب به شب و ظهر زماني

با ظهر زمان در صوت ــار فش معادل تراز مقادير بين ولي ــد، ش

لحاظ از ۰/۲۴ معادل P ــا ب ــب ش زماني بازههاي در آن مقادير

نشد. مشاهده داري معني اختالف آماري

افزار نرم در One-Sample T-Test آزمون با مطابق همچنين

ميانگين گلباد و کوچه راسته ايستگاه در که شد مشاهده ،SPSS

دسيبل، ۶۹/۹۸ و ۷۰/۶۳ برابر ترتيب به صوتي ــار فش تراز کل

ــتاندارد (اس ميانگين از اختالف ،۰/۸۹ و ۰/۹۱ معيار ــراف انح

هر در و بوده ــيبل دس ۹/۹۸ و ايران) ۵/۶ آزاد هواي در ــدا ص

اختالف ۰/۰۰۱ معادل P با آماري لحاظ از شده ياد ايستگاه دو

شده اندازهگيري صوت فشار معادل تراز مقادير بين معنيداري

دارد. ايران آزاد هواي در صدا استاندارد مقادير با

همکاران و ندافي توسط ۱۳۸۶ سال در که مشابهي پژوهش در

صوت فشار معادل تراز ميانگين ــت، اس گرفته انجام زنجان در

روز طول در ــهر ش اين تجاري ـ ــکوني مس مناطق در (Leq)

تحقيق در کاشاني مطلبي .(۲۰) است بوده بل دسي ۶۲/۱۷ برابر

(Leq) صوت فشار معادل تراز ميانگين ــان کاش ــهر ش در خود

تحقيق همچنين .(۱۶) است نموده ــبه محاس بل دسي را ۷۹/۷

در ۹۳/۳ که ميدهد نشان برزيل کورتيباي شهر در ــده ش انجام

در و بل دسي ۶۵ از باالتر آمده ــت دس به Leq مقادير درصد،

که ديگري تحقيق در است. بل ــي دس ۷۵ از باالتر درصد ۴۰/۳

آمده  دست به Leq مقدار گرفته، انجام ايتاليا ــيناي مس شهر در

.(۲۰) است بوده بل دسي ۷۵ برابر

در اجتماعي معظل ــک ي عنوان به هنوز صدا آلودگي ــکل مش

عوامل از که بهطوري باشد، مي مطرح بزرگ ــهرهاي ش بيشتر

ــي مهندس و ــازي شهرس فاکتورهاي به توان ــي م آن در ــر موث

آلودگي ــکل مش که گفت ميتوان .(۲۰) ــود نم ــاره اش ترافيک

ترافيکي معضالت با مرتبط زيادي حدود تا تبريز ــهر ش صوتي

است. شهري بافت و
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۱۳۸۸ سال در تبريز شهر در بل دسي حسب بر زماني بازه سه در (Lmax) صوت فشار تراز حداکثر جدول۳:
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خارج در تجاري مناطق نمودن متمرکز و صدا جاذب عنوان به

شهر در صوتي آلودگي کاهش منظور به ــکوني مس محدوده از

گردد مي پيشنهاد بنابراين پس ــد. رس مي نظر به ضروري تبريز

به شهري، ترافيکي بار محاسبه با توام ــابه مش تحقيقات انجام با

تاثيرگذاري ميزان محاسبه ضمن و ــده ش پرداخته علل بررسي

ترافيکي ــور ام ــتم سيس اصالح ) ــده ش ياد اقدامات و ــل عوام

ونقل حمل ــتم سيس ارتقاي ترافيک، طرح ــدوده مح اجراي و

در سرنشين تک خودروهاي تردد ممنوعيت ــهري، ش عمومي

فضاي ايجاد صوتي، موانع دادن قرار ــهر، ش مرکزي خيابانهاي

صوتي آلودگي ميزان کاهش در (... و ها خيابان اطراف در سبز

ــهر ش اين مختلف نقاط در صوتي آلودگي ــع مناب تبريز، ــهر ش

ــتاي راس در الزم اقدامات و ريزي برنامه و گرديده ــايي شناس

گيرد. صورت آنها توليدي صداي و سر ميزان کاهش
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روز در ايران زيست محيط حفاظت سازمان استاندارد با آن روزانه ميانگين و نوبت سه در گلباد ايستگاه در صوت شدت معادل تراز مقايسه شكل۲:

گيري نتيجه

سنجش مورد ــتگاه ايس دو هر در صوت ــار فش تراز مقدار

در صدا مجاز حدود استانداردهاي طبق گلباد) کوچه، ــته (راس

و بوده ــتاندار اس حد از باالتر (۱ (جدول ايران در آزاد ــواي ه

زماني بازه به مربوط صوت فشار تراز ميانگين مقدار ــترين بيش

همچنين باشد. مي بل دسي با ۷۱/۴ کوچه راسته ــتگاه ايس ظهر

صبح زماني بازه در ــوت ص ــار فش تراز ميانگين مقدار کمترين

مقدار از بيشتر هم باز که ــت اس رسيده ثبت به گلباد ــتگاه ايس

باشد. مي شده ياد استاندارد

فشار تراز ميانگين ميزان بودن استاندارد حد از باالتر به توجه با

که گرفت نتيجه توان مي سنجش مورد هاي ايستگاه در صوت

مطرح جدي مشکل يک عنوان به تبريز شهر در صوتي آلودگي

طرح محدوده اجراي و ــي ترافيک امور ــتم سيس اصالح و بوده

ممنوعيت شهري، عمومي ونقل حمل ــتم سيس ارتقاي ترافيک،

ــهر، ش مرکزي خيابانهاي در ــين سرنش تک خودروهاي تردد

ها خيابان اطراف در ــبز س فضاي ايجاد صوتي، موانع دادن قرار

��� 30 روز در زيست محيط حفاظت سازمان استاندارد
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ABSTRACT
Background and Objectives: Over the last three decades environmental pollutions became a more
noticeable problem in all around of the world. In many countries, noise pollution as a basic problem
has a great importance.Development of the city, increasing of industrial centers, increasing vehicles,
other annoying noise resources and also little information about the noise pollution of Tabriz city,
has led to the doing of this research.
Materials and Methods: Sampling and measuring of noise pressure levels was done 180 times
According to the EPA standards, measuring was done simultaneously in two stations(commercial-
residential areas), three times a day (morning 7:30 -9:30 am, midday 12:30-14:30 pm and night
19:00-21:00 pm) and 30 days in month.
Results: Sound pressure level in both stations was higher than the standards and the highest average
level with 71.4 db was recorded in Raste-koche station at midday. Also lowest calculated average
value with 68.5 db was measured in Golbad station at the morning time that is 8.5 db higher than
the standards.
Conclusion: Average measured sound pressure level in two stations was higher than the standards.
The results show that Tabriz has a noise pollution in commercial and residential - commercial areas.
It is suggested that other noise pollution resources identified and the proper management actions for
its reduction be done.
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