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بررسي آلودگي صوتي ناشي از ترافيك و اثر آن بر كيفيت زندگي شهروندان

  صوتي آلودگي بررسي مطالعه اين هدف لذا .ميگردد افراد زندگي كيفيت بر تأثير و شنوايي افت ذهني، و فيزيكي متنوع اثرات سبب كه است ترافيك صداي شهري، صوتي آلودگي داليل مهمترين از يكي:زمينه
.باشد مي شيراز شهر شهروندان زندگي كيفيت بر آن اثر و ترافيك از ناشي
  :شامل اطالعات گردآوري ابزار .شد انجام شده، بندي طبقه گيري نمونه روش طبق كه شيراز شهر ترافيك كم و پرترافيك نواحي ساكنان از نفر 235 بين در تحليلي توصيفي بصورت مطالعه :ها روش و مواد

:WHOQOL( زندگي كيفيت استاندارد پرسشنامه BREF(440مدل صداسنج دستگاه و-CEL هاي آزمون بوسيله تحليل و تجزيه .بودT-TEST، شد انجام پيرسون همبستگي مربعوضريب–كاي.
 بيشتر )ترافيك كم و پرترافيك(منطقه دو هر در صوت فشار تراز مقايسه .شد ديده معكوس و دار معني رابطه ترافيك كم بلوارهاي مجاور ساكنين زندگي كيفيت و شهري ترافيك صوت فشار تراز بين :ها يافته

.)>05/0p(باشند مي معنادار آماري لحاظ از راوابط اين كه باشد مي ترافيك كم مناطق از كمتر پرترافيك مناطق ساكنين در زندگي كيفيت و )بل دسي 55( استاندارد حد از
.شود مي توصيه ها خيابان كنار سبز فضاي احداث و گير سرعت شهر،وجود داخل در قوي هاي بوق استفاده ها،ممنوعيت ساختمان در صوتي بندي عايق از ترافيك،استفاده صداي كاهش براي :گيري نتيجه

زندگي ترافيك،كيفيت صوتي، آلودگي :كليدي ايه واژه

چكيده

 معطوف خود به را جهانيان توجه گذشته از بيش اخير دهه سه در محيطي زيست هاي آلودگي
 فراگير مشكل يك عنوان به ممالك اكثر در شهرها صداي آلودگي موضوع ميان اين در .است داشته

 فعاليت بلكه دهد مي رخ كاري محيط در تنها نه صدا با مواجهه .باشد مي مطرح جهاني بلكه و
 در امروزه .شود مي شامل نيز را غيره و خريد نقل، و حمل فراغت، اوقات جمله از شغلي غير هاي

 .باشد مي بهداشتي و محيطي زيست مهم هاي جنبه از يكي صوتي آلودگي بزرگ شهرهاي اغلب
 شده زده تخمين دالر ميليارد 38 ساالنه حداقل در اي جاده ترافيك صداي از ناشي اجتماعي هزينه
 و مسكوني مناطق ترافيك، پر مناطق در مجاز صداي ميزان (WHO) جهاني بهداشت سازمان .است
 تحقيقات .است كرده بيان بل دسي 35 و 55 ،70 ترتيب به روز ساعات در را بيمارستاني هاي اتاق
 رواني زيستي، سالمت بر جدي هاي آسيب زيست، محيط شرايط به توجهي بي كه است داده نشان

 ترافيك صداي اثرات عنوان با همكاران و Ohrstrom نتايج برسي در ..دارد انسان اجتماعي و
 توجه قابل ارتباط نشانگر گرفت، صورت درسوئد كه بزرگساالن و كودكان خواب روي اي جاده
 عادت بيدارشدن، خواب، كيفيت جمله از خواب پارامترهاي و خيابان ترافيك از ناشي صداي بين

.دارد تاثير روزانه آلودگي وخواب خواب كيفيت روي نيز كودكان در و است شب در پنجره بستن

 صورت شيراز شهر در و 1392 سال در مقطعي بصورت و تحليلي -توصيفي نوع از مطالعه
 آمد دست به نفر 280 ميزان، برآورد فرمول طبق مطالعه انجام جهت نياز مورد نمونه تعداد .گرفت

 كم و )نفر140(پرترافيك نواحي از شده بندي طبقه گيري نمونه روش طبق افراد تعداد اين كه
 استاندارد پرسشنامه :شامل اطالعات گردآوري ابزار .شدند مطالعه وارد شهر )نفر 140(ترافيك
:WHOQOL( زندگي كيفيت BREF(440مدل صداسنج دستگاه و-CEL آوري جمع ي نحوه .بود 

 و پرترافيك مناطق مسكوني هاي خانه درب ها پرسشنامه كه گرفت انجام صورت بدين اطالعات
  استفاده با صوت فشار تراز گيري اندازه ها محل همان در همچنين و گرديد تكميل شهر ترافيك كم
  اين در استفاده مورد آماري هاي آزمون .گرفت قرار ارزيابي مورد -440CEL صداسنج دستگاه از

 ضريب و مربع –كاي همچنين  وT-TEST نظير تحليلي و توصيفي آمار هاي روش شامل مطالعه
.است بوده پيرسون همبستگي
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 اندازه ) LAeq (مواجهه معادل تراز مقدار كه داد نشان ترافيك هايپر خيابان در ها گيري اندازه
 79(صبح 8 ساعت در مقدار بيشترين و )دسيبل 7/75 (مقدار كمترين شب 8 ساعت در شده گيري
 فشار تراز ،)بل دسي55(ايران براي آزاد هواي در صدا استاندراد با مقايسه در كه بود )بل دسي

 مقدار كه داد نشان ترافيك كم هاي خيابان در ها گيري اندازه .بود استاندارد حد از بيش صوت
LAeq عصر 30/16 ساعت در مقدار بيشترين و بل دسي 5/54 كه مقدار كمترين شب 9 ساعت در 

 حد از كمتر روز شبانه ساعات اغلب در صوت فشار تراز مقدار و باشد مي بل دسي 6/57 برابر و
 مجاور ساكنين زندگي كيفيت و شهري ترافيك صوت فشار تراز بين .بود ،)بل دسي55(استاندارد
  دو هر در صوت فشار تراز مقايسه .شد ديده معكوس و دار معني رابطه ترافيك كم بلوارهاي

  ساكنين در زندگي كيفيت و )بل دسي 55( استاندارد حد از بيشتر )ترافيك كم و پرترافيك(منطقه
 مي معنادار آماري لحاظ از راوابط اين كه باشد مي ترافيك كم مناطق از كمتر پرترافيك مناطق
.)>05/0p(باشند

 با مقايسه در شيراز شهر ترافيك كم و پرترافيك مناطق در شده گيري اندازه صوت فشار تراز
 از بيش مناطق اين در صوت فشار تراز ميزان كه داد نشان ايران، براي آزاد هواي در صدا، استاندارد

 هاي يافته كرمان و كاشان كرمانشاه، در شده انجام مطالعات .باشد مي )بل دسي55(استاندارد حد
 پرترافيك مناطق ساكنين در خواب اختالالت با فشارصوت تراز ي رابطه.ميدهند نشان را ما مطالعه

 در نيز پنسيلوانيا دانشگاه طبي مركز در همكارانش و فريدمن كه بود دار معني آماري لحاظ از
 محيطي هاي محرك با كه دادند نشان خواب اختالل .علت و خواب كيفيت از بيماران درك بررسي

 كه شد مشخص آمده دست به نتايج به توجه با مجموع در .باشند مي مرتبط صدا و سر بخصوص
 از باالتر موارد اكثر در و است برخوردار پرترافيك مناطق در بااليي صوتي آلودگي از شيراز شهر

  عنوان به تواند مي شهر اين در صوتي آلودگي بنابراين.است ايران آزاد هواي در صدا استانداردهاي
 صداي كاهش براي .گردد مي توصيه آن علل بررسي و باشد مطرح جدي مشكل يك

 داخل در قوي هاي بوق استفاده ها،ممنوعيت ساختمان در صوتي بندي عايق از ترافيك،استفاده
.شود مي توصيه ها خيابان كنار سبز فضاي احداث و گير سرعت شهر،وجود

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري
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