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  )1389(آلودگي صوتي در شهر قزوين 
  

  **دكتر علي صفري وارياني                    **        دكتر احمد نيك پي            *دكتر محمد مهدي امام جمعه
 

   دانشگاه علوم پزشكي قزوين سالمتاجتماعيهاي كنندهتعيين مركزتحقيقات استاديار بهداشت محيط *
   دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قزوينايرفهحه بهداشت واستاديار گر **

  
 09126216141 :، تلفن قزوين علوم پزشكيدانشگاههاي اجتماعي سالمت، كنندهمركزتحقيقات تعيين، بلوار شهيد باهنر قزوين، :نويسنده مسؤولآدرس 

Email:m_emamjomeh@yahoo.com  
 28/10/89 :                تاريخ پذيرش27/7/89: تاريخ دريافت

    چكيده
بـا  . هاي اخير رو به افـزايش بـوده اسـت         شود كه شدت آن در سال     ا محسوب مي  ه آلودگي صوتي يكي از مشكالت زيست محيطي مهم شهر         :زمينه

 از اهميـت    هـاي شـهري    آلودگي صوتي در محـيط     ميزان آلودگي صوتي بر سالمت جامعه، ارزيابي تراز صداي معادل و تعيين             توجه به اثرات زيان آور    
  . بااليي برخوردار است

  .مطالعه به منظور تعيين ميزان آلودگي صوتي در مناطق مختلف شهر قزوين انجام شد :هدف
 1353Hها توسط دستگاه ترازسنج صوت مـدل        گيرياندازه.  در شهر قزوين انجام شد     1389 اين مطالعه توصيفي در تابستان سال        :هامواد و روش  

پس از تهيه نقشه شهر، ابتدا شهر قزوين بـه سـه منطقـه جنـوبي، ميـاني و شـمالي                . با قابليت ثبت مداوم اطالعات انجام شد       تايوان   TESاز شركت   
گيـري تـراز فـشار صـداي      انـدازه  .گيري در نظر گرفته شـدند     ها و ميادين به عنوان ايستگاهاي اندازه      هاي اصلي، تقاطع  تقسيم و در هر منطقه، خيابان     

  .  انجام شد، كه مورد تأييد سازمان محيط زيست كشور است1999ش ايزو معادل براساس رو
 در مناطق مياني و جنـوبي شـهر، حـدود دو     وبل در نوسان دسي8/72 تا   9/69در معابر مختلف مناطق شهر قزوين، بين        تراز صداي معادل     :هايافته

گيري، تـراز فـشار صـوت در اغلـب نقـاط          ل دوره اندازه  ك 90%كه در   داد  بررسي صدك نودم تراز صداي محيطي نشان        . برابر مناطق شمالي شهر بود    
  . بودباالتر از حد مجاز توصيه شده  براي مناطق مسكوني و تجاري 

 .بـود ) بل دسي 65(و مناطق تجاري    ) بل دسي 50( تراز معادل صدا فراتر از استانداردهاي سازمان محيط زيست  براي مناطق مسكوني            : گيرينتيجه
    .بودبرخوردار ايجاد كننده صدا به منابع  ي نسبت كندتر رشد و توسعهروند در قزوين از ح الگوهاي شهرسازياصال

  
  تراز صوت معادل، آلودگي صوتي :هاكليد واژه

  

  :مقدمه 
ها و دنيـاي     بين انسان ترين راه ايجاد ارتباط     مهم    صوت
هر چند امواج صوتي بـه عنـوان        . شودميمحسوب   اطراف

آيند، امـا در   عاملي ضروري در زندگي انسان به حساب مي   
اي از موارد و در شـرايط خـاص شـنيدن ايـن امـواج               پاره

آن دسته از امواج صوتي كـه بـه طـور       . خوش آيند نيستند  
توانند بـراي شـنوايي       ناخواسته در محيط منتشر شده و مي      

 يـا آلـودگي صـوتي ناميـده     آزار دهنده باشند، سـر و صـدا       
  )2،1(.شوند مي

تـرين مـشكالت زيـست      آلودگي صـوتي يكـي از مهـم           
       شــود كــه شــدت آن درا محــسوب مــيهمحيطــي شــهر

هاي اخير به دليل افزايش تراكم جميعت در شـهرها،          سال
  افزايش تعداد وسايل نقليه موتوري، افزايش صنايع در 

  
  

سـازي رو   هاي ساختمان مجاورت شهرها و افزايش فعاليت    
آوري بـر    زيان  اثرات  آلودگي صوتي  .بوده است به افزايش   

  ماننـد افـت شـنوايي، افـزايش         ؛داردجامعـه     افراد سالمت
     هــاي گوارشــي، فــشار خــون، خــستگي مفــرط، نــاراحتي

   )4،3(. سبك شدن خواب و افسردگي،تحريك پذيري

گيـري در   از اين اثـرات و تـصميم      پيشگيري   به منظور     
جهـت    صدا، اسـتانداردهايي هاي كنترلزمينه اجراي طرح  

ميزان سر و صداي مجـاز در منـاطق مختلـف شـهري از              
. ها و مجامع علمي معتبر تدوين شـده اسـت       سوي سازمان 

ميـزان صـداي مجـاز در     محـيط زيـست   حفاظتسازمان 
ــاق   ــسكوني و ات ــاطق م ــك، من ــر ترافي ــاطق پ ــاي من ه

 35 و   55،  70 روز بـه ترتيـب     هايتبيمارستاني را در ساع   
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 حد مجاز تراز فشار     اين سازمان . تعيين كرده است  بل  دسي

بـل   دسـي 65صوت در مناطق تجاري يـا سـطح شـهر را         
    )3( .تعيين كرده است

اي تراز صداي معـادل در       و همكارن در مطالعه    باريگون   
معابر مختلف شهري يكي از شهرهاي اسپانيا را بر اسـاس   

نطقـه  هـاي اصـلي در م     خياباننوع كاربري در چهار گروه      
هـاي اصـلي دو     شهري، خارج از منطقـه شـهري، خيابـان        

در ايـن مطالعـه تـراز       . طرفه و يك طرفه، بررسي نمودنـد      
 دسي بـل در     70ها در حدود    صداي معادل در تمام خيابان    

. تر بود بل كم  دسي 5هاي يك طرفه     و در خيابان   Aشبكه  
 90هـاي كـاري روزانـه در      تراز صداي معادل طي سـاعت     

بـل   دسي 65هاي انجام شده بيش از      ازه گيري درصد از اند  
داري ميـان تـراز صـداي       ارتبـاط معنـي   .  بـود  Aشبكه  در  

هـاي تـراز صـداي معـادل        معادل، نرخ ترافيك و صـدك     
   )5 (.مشاهده شد

در مطالعه ديگري به منظور ارزيابي آلـودگي صـوتي در             
 نقطـه در منـاطق      1000 برزيـل، بـيش از       يكوريتيباشهر

تراز صداي معادل روزانه در     . ندزيابي شد مختلف شهري ار  
بـل و    دسـي  65تر از   از مناطق ارزيابي شده بيش         درصد 3/93

     )6(. بودAبل در شبكه  دسي75 درصد مناطق بيش از 3/40در 
در مطالعه ديگري تراز صداي ناشي از ترافيك در بيش از              

 شهر شمال شرق نيجريـه بـه        8 منطقه پر سر و صدا در        60
تـراز  .  ساعته ارزيابي شد   24اي و   نمونه برداري لحظه  روش  

 6/84صداي محيطي به ترتيب     صداي معادل و حداكثر تراز      
بـاال بـودن تـراز      .  گزارش شد  A دسي بل در شبكه      105و    

هاي از بوق ل فرهنگي نظير استفاده     يبه مسا  صداي حداكثر، 
  )7(.داده شد بزرگ آفريقايي توسط موتور سوارها نسبت

 گيـري تـراز صـداي ناشـي از        ندازهامطالعه مشابهي   در     
ترافيــك در يكــي از شــهرهاي تجــاري شــرق عربــستان 

متوسط مقادير متوسط تراز صداي شب      . سعودي انجام شد  
 A  بـل در شـبكه   دسي6/90 تا 1/68و روز در محدوده  

بود كه بسيار فراتر از استانداردهاي تراز صـداي محيطـي           
محققـين بـاال بـودن تـراز        ايـن   . عربستان سعودي اسـت   

 )8(.نستنداي داصداي محيطي را ناشي از ترافيك جاده

بــيش از خــسرويان و همكــاران آلــودگي صــوتي را در    
.  نقطه مناطق مختلف شهر تبريـز ارزيـابي نمودنـد          1000

هـاي  ازمحـل    درصـد    7/2تراز صـداي معـادل روزانـه در         
     ، درA دســي بــل در شــبكه 65 از تــركــمارزيــابي شــده 

بل در شـبكه     دسي 75 از   ترها بيش  درصد از ايستگاه   8/59
A ــستگاه5/37 و در ــا65هــا در محــدوده  درصــد از اي        ت
    )9(. بودAبل در شبكه  دسي75
ايـن شـهر    . شهر قـزوين، مركـز اسـتان قـزوين اسـت             

هاي شـمالي و جنـوبي      همسايه تهران، پل ارتباطي استان    
هرك صنعتي، قطب صـنعتي      ش 11كشور است و با داشتن      

رشد چشمگير فضاهاي شـهري،     . شودكشور محسوب مي  
هاي اخيـر، موجـب افـزايش       دانشگاهي و صنعتي در سال    

هـا و خطـوط ارتبـاطي       حجم تردد وسايل نقليه از گـذرگاه      
ويژه آلـودگي صـوتي در      ه  ها، ب شهر و انتشار انواع آلودگي    

 لـذا ايـن مطالعـه بـا       . هاي مختلف شهر شده اسـت     بخش
هدف تعيين ميزان آلودگي صوتي در مناطق مختلف شهر         

  .قزوين انجام شد
 

  :هامواد و روش 
 در منـاطق    1389 در تابستان سال     اين مطالعه توصيفي     

 ابتدا شهر قزوين بر اسـاس  .مختلف شهر قزوين انجام شد  
هاي اصلي و بافت شهري به سـه      الگوي قرارگيري خيابان  

منطقـه جنـوبي   . ي تقسيم شد  منطقه جنوبي، مياني و شمال    
شامل مناطق پايين دست ميدان آزادي تا بلوار جمهـوري          
اســالمي، منطقــه ميــاني بــين ميــدان آزادي تــا خيابــان  
فلسطين و منطقه شمالي، بعد از خيابان فلسطين تا منطقه          

ها و ميادين هر يـك      اصلي، تقاطع  هايخيابان. مينودر بود 
گيـري در نظـر     ي اندازه هااز اين مناطق به عنوان ايستگاه     

ها در تمـام هفتـه،      گيري اندازه .) ايستگاه 730(گرفته شدند 
توسط سه گـروه دو نفـري و بـه طـور همزمـان در بـازه                 

گيـري تـراز    اندازه.  انجام شد  20 تا   14 و   12 تا   7:30زماني
هـا براسـاس روش ايـزو       صداي معـادل ميـادين و تقـاطع       

ر در مـدت    ، مورد تأييد سازمان محيط زيست كـشو       1999
گيري تراز صداي معـادل پيـاده       اندازه.  دقيقه انجام شد   15
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بـه علـت    .  متر از يكديگر انجام شـد      100روها در فواصل    
بـرداري، تـراز    هـاي نمونـه   تجمع عابرين پياده در ايستگاه    

گيـري  صداي معادل هر ايستگاه در مدت يك دقيقه اندازه        
زسنج صدا مدل   ها با استفاده از دستگاه ترا     گيرياندازه. شد

1353H    از شركت TES          تايوان بـا قابليـت ثبـت مـداوم 
 IECاين دستگاه بر اساس استاندارد . اطالعات انجام شد

ــالس 61672-1:2003 ــده  2 در كـ ــدي شـ ــه بنـ  طبقـ
  كاليبراسيون دستگاه صداسـنج توسـط كـاليبراتور    .است

TES-1356انجام شد .  
بدون  هاي مختلف تراز فشار صوت    گيري شاخص اندازه   

جلب توجه عابرين پياده، رانندگان وسايل نقليـه، مـالكين          
در محــدوده فــشار صــوت  هــا و صــاحبان منــازل،مغــازه

، در ارتفـاع    Aبـل در شـبكه       دسـي  110 تـا    50ديناميكي  
هـاي   متر از سـطح زمـين و بـا رعايـت الـزام             3/1تقريبي

ها در شرايط جوي پايدار گيرياندازه. ميادين آزاد انجام شد
ام و به منظور حذف اثر جريان هوا بـر روي ميكـروفن          انج

  .از محافظ اسفنجي استفاده شد
  

  :هايافته 
هـاي تـراز صـداي معـادل در منـاطق           متوسط شـاخص    

ــوبي    ــاني و جن ــمالي، مي ــف،        730در ش ــستگاه مختل  اي
  .)1جدول شماره (گيري شداندازه

 دسي بل در شبكه( ميانگين تراز صداي معادل -  1جدول
A (در مناطق جنوبي، مياني و شمالي شهر قزوين  

  

تعـــــداد   منطقه
  نمونه

ــداي   ــراز صـ تـ
ــادل در   معـــــ

  روز هاي عادي
تراز صداي معادل   

  در روز تعطيل

ــراز  متوســط ت
 صداي معادل 
 در شبانه روز

 72±5/3  89/70  47/74 300  جنوبي

 71±22/3  22/70  24/71 260 مياني

  69/6±8/3  75/69  28/96 170 شمالي
  

تراز صداي معـادل در بخـش جنـوبي شـهر در            متوسط     
، 5/71 ظهـر و روز تعطيـل بـه ترتيـب          از  بعد ،نوبت صبح 

حداكثر تراز صـدا    .  بود Aبل در شبكه     دسي 7/69 و   5/71
بل در بعد ازظهر و چهـارراه        دسي 75در ميدان سرداران با     

  ) .1نمودار شماره ( بل مشاهده شد دسي1/75نادري با 
 بلـوار ( بخش مياني شهر     سط تراز صداي معادل در      متو   

 5/72 در ايام هفته و روز تعطيل به ترتيـب           ) بهشتي شهيد
 .)2نمودارشماره( بود A در شبكه  دسي بل71و 
مـسير  ( بخش شمالي شهر    متوسط تراز صداي معادل در     

 در  )ميدان اول كوثر تا تقاطع رزمندگان و خيابـان الغـدير            
 دسي بل 70 و 68يام عادي به ترتيب صبح و بعد از ظهر ا    

 7/65 تراز صداي معادل در روزهاي تعطيل در حـدود           .بود
  ).3نمودار شماره(دسي بل بود 

  
  هاي مختلف تغييرات تراز صداي معادل از ميدان آزادي تا ميدان سرداران در زمان-1نمودار 

69/8
71/8

75/1

69/4 69/8

72/6 72/6
70/6

72/372/5
70

73/2

70/2 69/8

72/8 72/3

69

75

66/7

71/7
70 70/9

65/5

70/5
68

74

69/4

64
66
68
70
72
74
76
78

ميدان ازادي از ميدان ازادي تا
چهارراه نادري

چهار راه نادري از چهار راه
نادري تا ميدان

ميرعماد

ميدان ميرعماد از ميدان ميرعماد
تاچهار راه
عمران

چهار راه عمران از چهار راه
عمران تا ميدان

سرداران

ميدان سرداران

ل   )
ي ب

دس
دل  (

معا
ي 

صدا
راز 

ت

LEQ صبح LEQ بعدازظهر LEQ روز تعطيل
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   تغييرات تراز صداي معادل در بلوار شهيد بهشتي در ايام هفته و روز تعطيل-2نمودار 

73/7
72/1
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  :گيريبحث و نتيجه
 ضر نشان داد كه ميانگين تراز صداي معـادل        بررسي حا    
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 بخـش شـمالي شـهر       طوريكه اين ميـزان بـراي     ه  ب .است
  .باشدتر ميكم

هاي تراكم جمعيت، تردد مردم و وسايل نقليه در بخش           
جنوبي شهر كه به طور عمده از وجـود منـاطق تجـاري و              

هـاي  و فاقـد معـابر و خيابـان       هاي قـديمي    بازار در بخش  
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شود، موجب افزايش تراز صـداي معـادل        مناسب ناشي مي  
حدود دو برابر مناطق مياني و چهار برابر مناطق شمالي          به  

هـاي  شهر رسيده است كه از تراكم جمعيتي پايين، خيابان        
كـاهش  . عريض و فضاي سبز مناسـب برخـوردار هـستند         

 يك دوم مقـدار     قابل مالحظه تراز صداي معادل به حدود      
اوليه در روزهاي تعطيل در مناطق جنوبي شهر و با شـدت     

دهنده سهم وسايل نقليه    تر در نواحي مياني شهر نشان     كم
در تراز صداي عمومي شهر است؛ به طوري كه با تعطيلي           
واحــدهاي تجــاري در روزهــاي تعطيــل، از تــراز صــداي 

بررسـي  . نحو محـسوسي كاسـته شـده اسـت         محيطي به 
ــو ــشان داد  صــدك ن ــراز صــداي محيطــي ن         كــه در دم ت

        گيـري، تــراز فـشار صــوت   درصـد از كـل دوره انــدازه  90
در اغلب نقاط باالتر از حد مجاز توصيه شده براي منـاطق           

 تك دستان و همكاران در مطالعـه       .مسكوني و تجاري بود   
ــي از     ــودگي صــوتي ناش ــي آل ــدف بررس ــا ه ــشابهي ب         م

در شهر اهواز، تراز صداي محيطي را فراتر از         وسائط نقليه   
مقــادير توصــيه شــده ســازمان محــيط زيــست گــزارش  

  )10(.كردند
هـاي  هاي باريك و پرتردد بخـش     محصور شدن خيابان     

هـاي بلنـد بـا روكـار عمومـاً          مياني و جنوبي با سـاختمان     
سنگي، شرايط مناسبي را جهت ايجاد ميدان انعكاسي صدا       

اي ناشي از ترافيك كه از منابع خطـي         صد. كندفراهم مي 
هـايي بـا    شـود در چنـين محـيط      انتشار صدا محسوب مي   

برخورد به سطوح انعكاسي سـبب توليـد و انتـشار صـداي             
در منـابع   . ثانويه و افزايش تراز صداي محيطي خواهد شد       

ــر شــدن فاصــله از منبــع توليــد،  ــا دو براب            فقــط خطــي ب
رو  شود، از ايـن   مي يه كاسته  دسي بل از فشار صوت اول      3

وجود چنين منابعي در معابر باريك و احاطه شـده توسـط            
ها، حتي اگـر تـراز صـداي اوليـه آنهـا در حـدود            ساختمان

توصيه شده باشد، به ايجاد تراز صوتي بااليي منجر خواهد          
نتايج يك تحقيق مشابه در شهر منساي ايتاليا نـشان           .شد

ن از صــداي ناشــي از  درصــد ســاكني25داد كــه بــيش از 
ترافيك ناراحت بودند و تراز صدا در هر منطقه بـا سـاختار          

ميـانگين تـراز   . شهري و سيستم حمل و نقل مـرتبط بـود    

تـر از اسـتاندارد      دسي بل بيش   10صداي كل در اين شهر      
  )11 (.ايتاليا بود

 آزادي تـا     تراز صداي معـادل در مـسير ميـدان        متوسط     
 مـسيرهاي ارتبـاطي مهـم و        ميدان سـرداران بـه عنـوان      

 ،هاي باريك و سنتي در بخش جنوبي شهر       نماينده خيابان 
تردد مردم و كارمنـدان در اوقـات صـبح بـه              زيرا . بود باال

منظور دسترسي به مناطق اداري وبه همين ترتيب مراجعه         
ظهر و شـب باعـث      از  هاي تجاري در اوقات بعد      به بخش 

رابـر حـد مجـاز       ب 4افزايش تراز صداي معادل بـه حـدود         
  .شـده اســت ) A دســي بـل در شــبكه  65( توصـيه شـده  

عليزاده و همكاران تـراز صـداي معـادل شهرسـاري را در             
بــل و  دســي52/75±41/4حــدود 1386-87هــاي ســال

، تـراز   1380مطلبي و همكاران در تحقيقي مشابه در سال         
ها و مناطق   صداي معادل شهر كاشان را در حاشيه خيابان       

ــه تر ــسكوني ب ــب م ــي7/56 و 6/79تي ــل   دس ــالم ب اع
  )13و12(.كردند

در نواحي شمالي، به دليل جوان بودن فـضاهاي سـبز و       
درختكاري و نبود سايه مناسـب طـي روز، اغلـب رفـت و              
آمدهاي مردم جهت استفاده از مراكز تفريحي و خريد بـه           

شود، از اين رو تـراز      ساعات بعد از ظهر و شب محدود مي       
تـر از   از ظهر در اين نواحي اغلب بـيش       صداي معادل بعد    

 درخـور   هاينكتهاز ديگر   . نواحي مياني و جنوبي شهر بود     
تر بودن انجام عمليـات     توجه در مناطق شمالي شهر، بيش     

. ساخت و ساز نسبت به نواحي مياني و جنوبي شهر اسـت           
براي مثال افزايش تراز صداي محيطـي در تقـاطع بـسيج            

                بـــه علـــت عمليـــات رزمنـــدگان تـــا تقـــاطع الغـــدير
در حـالي كـه نـرخ       . ساختمان سـازي در ايـن محـل بـود         

تر از   خودرو در دقيقه و كم     20ترافيك اين مسير در حدود      
 خـودرو در    32( الغـدير    -نرخ ترافيك در تقاطع رزمنـدگان     

  .بود) دقيقه
بلوار شهيد بهشتي به عنوان كمربند شمالي شهر نقـش             

هاي  ترافيكي وسايل نقليه به شهرك     مهمي در هدايت بار   
صنعتي و اتوبان تهران بر عهده دارد و راه دسترسي آسان           

تـراز صـداي    . به بسياري از مسيرهاي داخلي شهري است      
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حـدود  (معادل در اين بلوار در تمام اوقات از شدت بـااليي            

  .برخوردار بود) Aبل در شبكه  دسي5/72
مهـوري در روزهـاي     ميانگين تراز صداي معادل بلوار ج        

بلوار جمهوري نيز به . بودA بل در شبكه  دسي4/75هفته 
عنوان كمربندي جنوبي شـهر قـزوين نقـش مهمـي را در        

           هــاي ســنگين عبــوري و   هــدايت ترافيــك كــاميون  
هاي سبك و وانت بارها به ميادين ميوه و تره بـار            كاميون

 .بر عهده دارد
ر بررسي تراز صـداي معـادل        ايزد دوستدار و همكاران د      

    نقطــه بزرگــراه مــدرس، خيابــان مفــتح، ســعدي و 11در 
ميدان امام خميني تهـران، متوسـط تـراز فـشار صـوت را              

ــي73/75 ــبكه   دس ــل در ش ــاران Aب ــسي و همك             و اوي
 خيابـان اصـلي     10در همان مقاله تراز صـداي معـادل در          

ــين   ــزد را ب ــهر ي ــا 2/74ش ــي9/77 ت ــزا  دس ــل گ        رشب
  )14(.اندكرده

گيري تراز صـداي معـادل      ملكوتيان و همكاران با اندازه       
 ايستگاه مختلف در سطح شهر كرمان، تراز صدا در 13 در 

ها باالتر از حد مجـاز گـزارش نمودنـد؛ بـه            اغلب ايستگاه 
  62/79(طوري كه  صـدك دهـم تـراز صـداي محيطـي              

  )15(.بود) بلدسي
محيطـي در منـاطق شـمالي،       صدك دهم تـراز صـداي         

 و  3/73،  56/74مياني و جنوبي شـهر قـزوين بـه ترتيـب            
بل بود كه به علت تعطيلي مـدارس، انـدكي از            دسي 5/74

تر و از حد توصـيه      مقادير ارايه شده براي شهر كرمان، كم      
 ) بـل  دسـي  70(شده از سـوي سـازمان جهـاني بهداشـت           

اصـالح   كـه    گوياي آن اسـت   اين مطالعه    نتايج   .تر بود بيش
  رشـد و توسـعه     رونـد  در شهر قزوين از        الگوهاي شهرسازي 

 برخـوردار  عوامل ايجاد كننده صدا در شهري نسبت به    تركند
    .است

  
  :گزاريسپاس 
اين طرح با حمايت مالي سازمان حفاظت محيط زيست            

از همكــاري آقايــان . اســتان قــزوين  انجــام شــده اســت

ـ    ،مهندس فرهادي، مظفـري     و آقـاي مجيـد      ور شمـسي پ
  .شودمي  تشكر،يانشوري و ديگر دانشجوآ
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