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  سطح شهر شهركرد  صدا درتغييرات ده ساله تراز بررسي 

  

  †داد شهراني مهر،*** دستناييعباس جعفري ،**سليمان خيري دكتر ،1* مهربان صادقي دكتر

مربي گروه  ***،  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد–استاديار گروه آمار و اپيدميولوژي  **  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،-محيط  استاديار گروه بهداشت *

  .مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد–كارشناس ارشد فيزيولوژي †،  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد–عمران 

  6/7/85:تاريخ تأئيد  31/1/85: تاريخ دريافت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :مقدمه

ــين   صــوت ــك تمــاس ضــروري را ب ــع ي  در واق

 را صــدا .آورد هــا و دنيــاي اطرافــشان بوجــود مــي  سانانــ

 يعنـي  ،عنوان يـك آالينـده محيطـي    ه  همچنين مي توان ب   

 ايـــ ليد شده در ارتباط با فعاليت ه      يك محصول زائد تو   

   .)2،1 (مورد توجه قرار داد ،گوناگون بشري

  
 تها پيش مشخص شـــده است كه، مواجهـــه       مد

 از دسـت دادن شـنوايي       منجـر بـه    طوالني مدت با سرو صداها    

  دارد، اكنـون شـواهدي وجـود دارد كـه اذعـان مـي            . مي شود 

 باعـث ) noise-related stress( صـدا  و استرس مـرتبط بـا سـر   

از ايجـاد    (رواني و فيزيولوژيكي  -مشكالت وسيع روحي  

  :چكيده
ئف طبيعـي بـدن انـسان        بخشي از زندگي روزمره بوده و بـراي انجـام وظـا            ،صوت يا صدا   :زمينه و هدف  

 كيفيت زندگي را كاهش داده و باعث مخـاطرات بهداشـتي قابـل             نيز همانند كليه آالينده ها،     صدا. ضروريست
بدست آوردن اطالعات زمينه در رابطه با وضعيت سرو صـدا در محـيط   با هدف اين مطالعه  .توجهي مي شود

ـ       شهري و تعيين تغييرات در تراز بندي صدا نسبت به زمان و            وي شهرسـازي در ميـزان       تعيين اثـر اصـالح الگ
گيري اقدامات عملي براي محدودسازي و كنترل ميزان مواجهه با صـداي محـيط             منظور بكار   ه ب آلودگي صوتي 

  .انجام شد
 و دوم 1372اول در سـال  (در دو مقطـع زمـاني   اين تحقيق كه از نوع قبل و بعد مـي باشـد             :روش بررسي 

 متوسـط و  ،بر اساس مناطق متنوع و پـر ترافيـك        ،در سطح شهر  ور تراز بندي صدا     منظه  ب. انجام گرفت ) 1381
در  ايستگاه اندازه گيري 10 ايستگاه اندازه گيري و مقطع دوم 8 اول در مقطع  آموزشي و درماني، مسكوني،آرام

 ، عمومي  زيست محيطي بر اساس عقيده      بمنظور تعيين رديف صدا در ميان مشكالت       .نقاط مختلف تعيين گرديد   
 و  انتخاب و از آنها نظر خـواهي شـد        ) محلشامل عابرين و ساكنين در       ( نفر در هر ايستگاه    20بصورت تصادفي   

  .تجزيه و تحليل گرديدمله اي جو دو  كاي دو  ويلكاكسون،داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري
  دسـي بـل  8/73±7/7و  8/68±3/6و دوم بـه ترتيـب    مقطـع اول  روز بـراي     در    صدا سطحمتوسط   :يافته ها 

)05/0p< (بود دسي بل    6/62±6/5و   6/61±1/5شب   در   و) 05/0p<( .  مرحله اول   براي    صدا تغييراتميانگين
 دسـي بـل   4/23±5/4و  5/24±5و ) >05/0p(روز   دسي بل براي     8/28±8/7 و   24±2/5 به ترتيب برابر     و دوم 
اعتـراض   مقطع دوم نسبت بـه آلـودگي صـوتي           در% 19 مقطع اول و     دردم  مر% 12. بود) <05/0p( شب   براي

 از رده پـنجم در  ،در بـين كـل مـشكالت محـيط زيـست           ، صـدا در سـطح شـهر       شكلو م ) <05/0p( داشتند
  .بود رسيده 1381به رده سوم در سال 1372سال

ـ  كند تر از رشـد  اصالح الگوهاي شهر سازي روند اين مطالعه نشان داد كه     نتايج  : نتيجه گيري  اد عوامـل ايج
  .مي باشدشهركرد كننده صدا در شهر 

  
  .فشار صوتي، ترافيك ،صدا  تراز،آلودگي صوتي :هاي كليدي واژه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

     دكتر مهربان صادقي و همكاران                                تغييرات ده ساله تراز صدا 

 82

 ايـن در حـالي    .  مـي شـود    )هاي قلبي  حساسيت تا بيماري  

حـيط  صـداي م   و ست كه تعداد افرادي كـه بوسـيله سـر         ا

به افزايش   ثير قرار مي گيرند روزانه رو     أاطرافشان تحت ت  

اشخاصي كه تحت شـرايط سـكوت كامـل         .)3-5( است

برند ممكن است عالئمي از اخـتالالت مغـزي را           بسر مي 

 هر چند امواج صـوتي بـه عنـوان          ).2 (از خود نشان دهند   

 امـا   .آينـد    در زندگي انسان به حساب مي      عاملي ضروري 

ايط خاص شنيدن اين امواج  موارد و در شر    در پاره اي از   

.  چنـدان خـوش آينـد نيـست        روريا عوامل ض  صوتي و ي  

آن دسته از امواج صوتي كه به صورت ناخواسـته منتـشر            

شنوايي آزار دهنده باشند، سر     توانند براي     شوند و مي    مي

) Noise pollution (يــا آلــودگي صــوتي) Noise(و صــدا 

  . شوند ناميده مي

است ) dB(ه گيري تراز صوت دسي بل       واحد انداز 

 لگاريتمي بـين فـشار صـوتي انـدازه گيـري        هكه از يك رابط   

هت تعيـين تـراز     ج .شده و فشار صوتي مبنا به دست مي آيند        

نظير صـداي ناشـي از ترافيـك        ( هاي متغير  صدا در سرچشمه  

 ميزان تراز صداي يكنواخـت معـادل      ) كه با زمان متغير است    

Leq )  خت معادل كه انـرژي آن بـا انـرژي          تراز صداي يكنوا

مقيـاس انـدازه   ( dB(A)بر حسب   ) صداهاي متغير برابر است   

گيري تراز صـوت كـه بـر حـسب حـساسيت گـوش انـسان                

تنظيم شده است و تأثير صدا در فركانس هاي كـم و خيلـي              

 ولـي در  .ترين مقيـاس اسـت   مناسب.) زياد را تقليل مي دهد 

قط با محتواي فركـانس    اكثر موارد ناراحتي حاصل از صدا ف      

   بلكـه ايـن اثـر بـا     ، مـشخص نمـي گـردد   Leqو يـا بـا مقـدار    

از ايــن رو الزم  .تغييــرات تــراز صــدا در زمــان بــستگي دارد

است كه ارزيابي آماري انجام شود تـا بـر اسـاس آن تـرازي               

كنـد   كه صدا در درصدهاي مختلف زمان از آن تجـاوز مـي        

تغييرات تـراز صـدا     مقايسه اين مقادير ميزان     . مشخص گردد 

  ).6-8 (كند را در مدت مورد نظر تعيين مي

   90مواجهه طوالني مدت با سـرو صـداي بـاالي           

  را مختـــل  سـلولهاي شـنوايي     دسي بل مي تواند وظائف      

  

دهد كه اكثر مـردم آمريكـا        تحقيقات نشان مي  ). 9 (كند

خود شنوايي   دسي بل از حساسيت      5در سن سي سالگي     

ــاالي  را از دســت داده و قــ ــستند اصــوات ب  16000ادر ني

در سـن شـصت و پـنج سـالگي كـاهش            . هرتز را بـشنوند   

   دسـي بـل   40حساسيت براي بيشتر مـردم ايـن كـشور بـه          

.  هرتز را نمي شنوند    8000مي رسد و تمام اصوات باالي       

امــا، در عـــوض در ســـودان كــه محـــيط بـــسيار آرام و   

  ساله شنوايي خـود را بطـور      70مسكوت است حتي افراد     

   ).10 (معني داري از دست نمي دهند

 صـدا كيفيـت زنـدگي را    ،ثل تمـام آالينـده هـا     م

  داده و باعث مخـاطرات بهداشـتي قابـل تـوجهي           كاهش  

بطور مثال افرادي كه در مجـاورت جـاده هـاي           .مي شود 

ــي  ــدگي م ــلوغ زن ــاالتري    ش ــون ب ــشار خ ــد داراي ف   كنن

طوح بــاالي صــدا در محــل كــار يــا ســ). 11 (مــي باشــند

گي مي تواند شرايط بهداشـتي موجـود را سـخت تـر      زند

 ،عــالوه بــر مخــاطرات مربــوط بــه ســالمت انــسان . كنــد

داراي اثرات اكولوژيكي منفي بـر روي        آلودگي صوتي 

تعدي هاي مربوط به  .گونه هاي حساس به صدا مي باشد      

 نظير صداي ناشي از ترافيك مي تواند در         ،صداي محيط 

 خـواب و راحتـي را     ،ارتباطات محاوره اي دخالـت كنـد      

 وظـائف سلب كند و حتي در توانـائي افـراد بـراي انجـام          

عمده منـابع آلـودگي صـوتي        .ثير بگذارد أ خود ت  پيچيده

  فعاليت هـاي   ،سيسات صنعتي أ ت ،)منبع اصلي ( شامل ترافيك 

   ورزشي و ازدحام جمعيت و پرواز هواپيماهـا          ،ساختماني

  ).12،11 (در ارتفاع پائين مي باشد

 ،و اينكه آيا ناراحتي منجر بـه نارضـايتي  ناراحتي  

 يا باعث مقابله با منبع صوتي موجود ،ايجاد عدم مقبوليت

 بستگي به فاكتورهـاي     ،يا پيش بيني شده مي شود يا خير       

  برخي از اين فاكتورها شناسايي و اهميت         كه زيادي دارد 

 ).14،13 (نــسبي آنهــا مــورد ارزيــابي قــرار گرفتــه اســت 

   انـسان غيـر قابـل     صـداي ناخواسـته بـر   اثرات غير مستقيم 

   ، پاره شدن افكار،كم حوصـلگي     ،بي خوابي . لمس است 
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 ، سبك شـدن خـواب    ،عصبي بودن و بروز بيماري رواني     

ــا  ــدن از خــواب و ،كــاهش مــدت روي ــال آن  پري ــه دنب ب

هاي ناشي از فشار عصبي باعث تـو ليـد بـيش از              واكنش

ــون   ــد هورم ــالين  ح ــرار آدر ن ــ   وف ــه ن ــون حمل   ور هورم

ـاي    ، نـبض گرگوني آهنگ تنفس و  د .گردد مي كـاهش گرم

از  تنگـي عـروق      كاهش واكنش مقاوت بـه صـوت،       پوست و 

  ).6(انسان است  جمله ديگر آثار زيانبار صدا بر

استانداردهاي صداي خاص مربوط بـه خـارج محـل زنـدگي            

هاي مرزي مـي توانـد       در نزديكي مناطق مسكوني يا در مكان      

 معـــادل )L Aeq) Equivalent continuous levelاز 

dB(A) 70-40   در روز تا dB(A) 60-35    در شـب متغيـر

آلــودگي صــدا در هــواي آزاد در ايــران بــر  .)15( باشــد

ر منـــاطق مـــسكوني در روز د A(dB Leq(30)( حـــسب

 دسـي بـل بـه عنـوان     45در شب عدد   دسي بل و50عدد  

  ).3( استاندارد آورده شده است

وي شهرسازي و رونـد رو      با توجه به تغييرات الگ    

ــه رشــد شــهرها   ــا هــدف ايــن مطالعــه ب بدســت آوردن ب

صــدا در  اطالعــات زمينــه در ارتبــاط بــا وضــعيت ســر و 

  محيط شهري و تعيين تغييرات در تراز بندي صـدا نـسبت      

اصالح الگـوي شهرسـازي در ميـزان         به زمان و تعيين اثر    

آلودگي صوتي به منظور بكارگيري اقدامات عملي براي 

يزان مواجهـه بـا صـداي محـيط         دود سازي و كنترل م    مح

  .انجام شد

  

  : بررسيروش

ه در اين تحقيق كه از نوع قبل و بعد مـي باشـد بـ        

 بـر اسـاس منـاطق    ،منظور ترازبندي صـدا در سـطح شـهر     

ـاي       ( متنوع و پر ترافيك     نقاطي كه امكان بيشترين مزاحمـت ه

   آموزشي  ، مسكوني ، متوسط و آرام   ،)صوتي محتمل بود  

 .درماني ايستگاه هائي در نقاط مختلـف تعيـين گرديـد          و  

ــستگاه ( ــاب اي ــاي در انتخ ــد     ه ــعي ش ــري س ــدازه گي ان

ه بـ  )نزديكترين مكان به محل سكونت مردم مد نظر باشد        

منظور تعيين تغييرات در تراز بندي صدا نسبت به زمـان و   

تعيين اثر اصالح الگـوي شهرسـازي در ميـزان آلـودگي            

 مقطع  .و مقطع زماني انجام گرفت    صوتي اين مطالعه در د    

 ايستگاه اندازه گيري و مقطـع      8 شامل   1372اول در سال    

  . ايستگاه اندازه گيري بود10 شامل 1381دوم در سال 

ها در شرايط آب و       اندازه گيري  ،در هر دو مقطع مطالعه    

و ) در فـصل بهـار  ( هوائي خشك با سطح خيابان خـشك  

طـع اول مطالعـه از      در مق . بدون جريان بـاد انجـام گرفـت       

ــنج    ــدا س ــتگاه ص ــدل  Brucl & Kjaerدس  و 2230م

 و در مقطع دوم مطالعـه از دسـتگاه          4230كاليبراتور مدل   

مدل   و كاليبراتور2231مدل  Brucl & Kjaer صدا سنج

  هـر  و  سـاعت  24در هر ايـستگاه طـي        . استفاده شد  4231

گيـري   نـدازه  ا 100 ، دقيقـه  10دو ساعت يكبار بـه مـدت        

در هر بار صدا توسط دستگاه صدا سنج در    . گرفتانجام  

 متر از سطح زمـين در نزديكتـرين قـسمت بـه             2/1ارتفاع  

. واحدهاي مـسكوني در هـر ايـستگاه انـدازه گيـري شـد             

بمنظور تعيين نوع و منابع صدا در هـر ايـستگاه در مـدت              

اندازه گيري تعداد وسايل نقليه سبك و سنگين شـمارش        

  اي ايجــاد صــدا  رت لحظــهو همچنــين منــابعي كــه بــصو 

  .كردند مورد بررسي قرار گرفت مي

 در طــول مــدت مطالعــه بمنظــور تعيــين همچنــين

ي بـر اسـاس     رديف صدا در ميان مشكالت زيست محيط      

 در اين خصوص بصورت تصادفي تعـداد        ،عقيده عمومي 

شـامل  ( گيـري  نفر در هر ايستگاه براي هـر بـار انـدازه     20

خاب و از آنها نظر خواهي      انت) عابرين و ساكنين در محل    

 بـود و  پاسـخ نحوه نظر خـواهي بـه شـكل پرسـش و          .شد

، شكالت زيـست محيطـي از قبيـل آب شـرب          فقط بين م  

آلـودگي  ، آلودگي هـوا ،  اد زائد جامد  دفع فاضالب و مو   

ــه   صــوتي و  بهــسازي محــيط و بهداشــت مــواد غــذائي ب

جايگـاه آلـودگي صـوتي و مزاحمـت هـاي ناشــي از آن     
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  ي اندازه گيري شده در مقاطع اول و دوم بر حسب دسي بلامقايسه ميانگين سطح صدا در ايستگاه ه :1جدول شماره 
  
  مقطع دوم  مقطع اول

   در استانداردزمان
  ميانگين±انحراف معيار  ميانگين±انحراف معيار

 *2/68±6  9/64±1/5  شبانه روز

  *8/73±7/7  8/68±3/6  روز

  *1/66±9/5  1/64±4/5  حد وسط روز وشب

  *6/62±9/5  *6/61±1/5  شب

*) 05/0p< (05/0    . نسبت به حد استانداردp<بين مقطع اول و دوم در كليه زمانها   

  

  

   .پرداخته شد

  دو مقطع زماني قبل و بعـد       مقايسه سطح صدا در   

مقايسه سـطح صـدا   ، آزمون رتبه عالمتدار ويلكاكسون   با  

رصـد  و مقايـسه د   اي     آزمـون دو جملـه     بابا حد استاندارد    

  .شكايت در دو مقطع با آزمون كاي دو انجام شد
  

  :يافته ها

، س آزمــون رتبــه عالمتــدار ويلكاكــسونبـر اســا 

افزايش معني داري در سطح صـدا در مقطـع دوم نـسبت             

همچنـين سـطح    . )>05/0p(به مقطع اول ديده مـي شـود         

 صدا در مراحـل اول و دوم مطالعـه در سـه مقطـع زمـاني               

توسـط  ) بل   دسي 65مقدار  (ندارد آن   مطالعه شده، با حد استا    

بر اساس نتيجه ايـن آزمـون       . انجام گرفت اي    آزمون دوجمله 

ــدا در   ــطح ص ــبانه س ــد   و روز ش ــشتر از ح ــع دوم بي در مقط

  ).1جدول شماره ) (>05/0p(باشد  استاندارد مي

  تغييرات سطح صـــدا در مقطــع اول در       ميانگين

   برابـر بـا   ودر مقطـع دوم 5/24±2/5 زمـان شـب برابـر بـا    

 و ميانگين تغييرات سـطح صـدا در مقطـع اول       5/4±4/23

در مقطـع دوم برابـر بـا      و24±2/5در زمـان روز برابـر بـا    

ميانگين تغييرات  دهد  بدست آمد كه نشان مي7/8±8/28

ــي   ــاوت معن مقطــع  داري در دو ســطح صــدا در شــب تف

  داري در تغييــرات سطـــح افزايش معنينداشته است اما 

  

  

ي روز در مقطــع دوم مطالعــه نــسبت بــه مقطــع اول صــدا

  ).>05/0p (شود ديده مي

 12بر اساس نظر خـواهي از مـردم در مقطـع اول             

ــع دوم   ــد و در مقط ــه   19درص ــسبت ب ــا ن ــد از آنه  درص

كـه بـا اسـتفاده از آزمـون         آلودگي صوتي شاكي بودنـد      

 و مـشكل    )<05/0p(كاي دو اين افزايش معني دار نبـود         

صدا در سطح شهر در بين كل مـشكالت محـيط زيـست         

ــنجم در ــه ده ســوم در ســال  1372 ســال از رده پ  1381 ب

نزول يافت همچنين تعداد خودروي در حال تـردد در ده           

 خـودرو   163 و   11دقيقه به ترتيـب در مرحلـه اول و دوم           

  .به دست آمد
  

  :بحث

نتايج مطالعـه نـشان داد ميـانگين سـطح صـدا در             

 دوم نسبت به مقطع اول افزايش معنـي داري داشـته        مقطع

  . است

ــه   ــشابهي ك ــژوهش م ــت پ ــي ميــزان   جه بررس

نـشان دادكـه     كاشـان انجـام شـد،        آلودگي صـوتي شـهر    

 ميانگين تراز معادل صوت در مناطق پر ترافيك اين شـهر   

در شـهر    و80اين عدد در شهر رم   دسي بل است و  6/79

  در  مطالعـه ديگـر    در). 16 ( دسي بل مـي باشـد      78توكيو  

  جهـت بررسـي آلـودگي صـوتي ناشـي از           كه  اهواز   شهر
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در  نتايج نشان از آلودگي صـوتي        .وسائط نقليه انجام شد   

داشـت كـه    اسـتاندارد حفاظـت محـيط زيـست         با  مقايسه  

   .)17(فيكي برشمردند اتردد بار تر علت آن را

 ميزان آلودگي صداي ناشـي از ترافيـك         بررسي

ــسير   ــران در مـ ــدرس  در تهـ ــراه مـ ــار راه (بزرگـ از چهـ

رابطـه  ) ابان وليعصر تا ميدان امام خمينـي     محموديه در خي  

 متوســطي بــين تــراز صــدا و نــسبتاً معكــوس و معنــي دار

تعداد   از تحليل هبستگي بين تراز متوسط صدا و        ،سرعت

 نيـز   Ubarorمطالعـه   ). 18 (وسائط نقليه مـشاهده گرديـد     

هرك هــاي نــشان داد كــه ميــزان آلــودگي صــوتي در شــ

صنعتي دور از مر كز شهر از مناطق مسكوني داخل شـهر            

  ).19( كمتر است

اينكه شهرداري شـهركرد تـالش هـائي         رغم علي

ترافيـك شـهر و    ررا جهت عريض نمـودن خيابـان هـاي پ         

احداث جاده هاي كمربندي نموده است ولـي در منـاطق      

ني نواحي مركزي بـه طـرف جنـوب          قديمي شهر يع   نسبتاً

 خيابـان هـا و پيـاده روهـا بـر اسـاس       ، عمـومي  معابر ،شهر

استانداردهاي شهرسازي و ازدحام جمعيت وسـائط نقليـه    

يك ترافست و به همين دليل بيشتر نقاط پر       طراحي نشده ا  

كـه خيابـان هـا     طـوري ه  ب،شهر مربوط به اين مناطق بوده 

تحمل بار ترافيـك زيـاد را نداشـته و موجبـات آلـودگي           

اكن ايــن منــاطق را بــدنبال صــوتي و نارضــايتي مــردم ســ

  .داشته است

نظر خواهي كه از مردم صورت بر اساس 

 19و ) مقطع اول ( درصد12خص شد كه  مش،گرفت

از آنها نسبت به آلودگي صوتي ) مقطع دوم (درصد

در بين كل ،  صدا در سطح شهرمشكلكي بودند و شا

به  1372  از رده پنجم در سال،مشكالت محيط زيست

يافته است كه اين افزايش  1381ال رده سوم در س

 ،واملي نظيرافزايش اهميت در مشكل صدا ناشي از ع

   كاهش مشكالت در ساير عوامل  ويزان صداافزايش م

وسعه شبكه جمع آوري فاضالب محيطي از قبيل ت

 توجه بيشتر به بهسازي  و توسعه شبكه آبرساني،شهري

  . شدمي بامحيط 

زيابي صدا، يكي از معتبرترين شاخص هاي ار

 1982 اي كه در سال بطور مثال مطالعه. عقيده مردم است

ه بوسيله كميسيون اروپا انجام شد نشان داد كه صدا ب

عنوان دومين مشكل محيطي مهم در سطح محلي بنظر 

ها بوسيله عموم در خصوص  بروز نارضايتي. آمده است

هاي صدا شاخص مفيدي از وسعت مشكل را  مزاحمت

ها در  بر اين اساس تعداد نارضايتي. ارائه مي دهد

 دو برابر شده 1985 و 1975 انگلستان و ولز بين سالهاي

 با  فرانسه جمعيت درصد25اً  تقريب1986در سال . است

 dB(A) 65سطح صداي متوسط روزانه اي بيشتر از 

  درصد20 تا 15  اين رقم در آلمان.مواجهه بودند

  .)12 (باشد مي

 بـه  خودروي در حال تـردد   تعداد ،افزايش نسبت 

 مناسـب   ،د بودن ظرفيت ترافيكي خيابان هـا       محدو زمان،

ـاده هـاي كمر    نبودن   بنـدي شـهر و عـدم اسـتقبال كـافي از            ج

 افزايش مراكز ايجاد كننـده      ، كمربندي موجود  جاده هاي 

صدا نظير كارگاه هاي توليدي و تعميـرات مكـانيكي در           

 هـاي پـر    كز اشتغال ر نرسيدن طرح تمر   سطح شهر و به ثم    

ســر و صــدا در قــسمت هــاي حاشــيه اي شــهر و افــزايش 

جمعيــت و عــدم رعايــت اســتانداردها و مــسائل ايمنــي و 

مقررات راهنمائي و رانندگي منجر به افزايش ميزان صدا         

   .در سطح شهر از ابتدا تا انتهاي دوره مطالعه شده است

ي كوچك رو به هالذا پيشنهاد مي گردد در شهر     

 ضمن انتقال مشاغل پر سر و صـدا بـه            شهرداري ها  ،رشد

حاشيه شهرها، ايجاد بزرگ راهها و جاده هاي كمربندي         

  .به اين آالينده محيطي نيز توجه بيشتر نمايند
  

  :نتيجه گيري

 رـــــ ه نشان داد كـه اصـالح الگوهـاي شه     اين مطالع 

  سازي داراي روندي كند تر از رشد و توسـعه عوامـل ايجـاد        
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  . باشدكننده صدا در شهر مي
  

  : تشكر و قدرداني

  اـــ  دانـيم كـه از آقايـان دكتـر عليرض     وظيفه خود مي  

  

  اساتيد محتـرم دانـشكده     (مصداقي نيا و دكتر محمود شريعت       

و كارشناسـان محتـرم     ) بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهـران     

بهداشت حرفـه اي مركـز بهداشـت اسـتان كـه در مقطـع اول                

  .داني نمائيمه تشكر و قدر صميمان،ا ياري نمودندمطالعه ما ر
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