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ABSTRACT
Introduction and Purpose: Noise pollution is one of the important environmental 
problems that has been on a growing trend in the recent years. This study was 
conducted to evaluate the level of noise pollution in Omidiyeh city, Iran.
Methods: Testo 815 sound level meter was employed to quantify the sound 
pressure level (SPL). The measurements were conducted during 7-9 am, 12-
14 am, and 19-21 pm, at three locations (one station in each of commercial, 
residential, and commercial-residential areas), and the results were compared 
with the standard level of noise pollution.
Results: The results indicated that the SPL at all the specified times and areas 
were higher than the standard level. The mean SPL in commercial, residential, 
and commercial-residential areas were 72.86, 67.36, and 61.71 dB, respectively, 
which were 7.86, 7.36, and 6.71 dB higher than the standards of noise in the 
open air.
Conclusion: This study showed that the SPL was higher than standard level, 
Therefor new approaches should be implemented to reduce the level of noise 
pollution.
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مقاله پژوهشی  

تحلیل و ارزیابی آلودگی صوتی شهر امیدیه در سال 1394

مقدمه و هدف: يكی از مشكالت زيست-محيطي مهم شهرها آلودگي صوتي می باشد كه شدت آن 
در سال هاي اخير رو به افزايش بوده است. با توجه به اثرات زيان آور آلودگي صوتي بر سالمت جامعه، 
ارزيابي تراز صداي معادل و تعيين ميزان آلودگي صوتي در محيط هاي شهري از اهميت بااليي برخوردار 

است. اين مطالعه به منظور تعيين آلودگی صوتی در مناطق مختلف شهر اميديه انجام شد.
گرديد.  استفاده   Testo  815 صوت سنج  دستگاه  از  صوت  فشار  تراز  اندازه گيری  برای  کار:  روش 
اندازه گيری ها در سه بازه زمانی 9-7 صبح، 14-12 ظهر و 21-19 شب و در سه منطقه در قالب تجاری، 

مسكونی و تجاری-مسكونی انجام و در هر منطقه با ميزان استاندارد آلودگی صوتی مقايسه شد.
حد  از  باالتر  منطقه  سه  هر  در  و  زمانی  بازه  سه  هر  در  صوت  تراز  شدت  كه  داد  نشان  نتايج  یافته ها: 
مسكونی  و  مسكونی-تجاری  تجاری،  مناطق  در  صوت  فشار  تراز  ميانگين  كه  بوده؛به طوری  استاندارد 
به ترتيب 72/86، 67/36 و 61/71 دسی بل می باشد كه در مقايسه با استانداردهای صدا در هوای آزاد ايران 

7/86، 7/36 و 6/71 باالتر بودند.
اين مطالعه نشان داد كه ميانگين تراز فشار صوت باالتر از حد مجاز است لذا، ضرورت  نتیجه گیری: 

برنامه ريزی در جهت كاهش تراز آلودگی صوتی پيشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی:  سر و صدا، آلودگی صوتی، صدا، تراز فشار صوت
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JHRCمجله تحقیقات سالمت در جامعه

چکیده

زمستان  جامعه،  در  سالمت  تحقيقات  مجله   .1394 سال  در  اميديه  شهر  صوتی  آلودگی  ارزيابی  و  تحليل  زهرا.  موسی،  نری  ستار؛  سلطانيان،  استناد :   
1394؛1)4(: 12-20.

مقدمه

معطوف  هوا  آلودگی  به سمت  نگاه ها  امروزه درحاليكه همه 
خاموش  چراغ   كامال  به صورت  صوتی  آلودگی  معضل  شده، 
با خطراتی  به ويژه شهروندان كالن شهرها را  نفر  ميليون ها  سالمتی 
به عنوان  جدی مواجه می سازد. در سال های اخير آلودگی صوتی 

يكی از عوامل مؤثر بر كيفيت زندگی انسان ها در مناطق شهری، در 
سراسر جهان به رسميت شناخته شده است ]4-1[. از نظر روانشناسی 
بوده و  يا ناخواسته  نامطلوب، ناخوشايند و  صوتی  آلودگی صدا 
و صدا مخلوطی از صوت های مختلف با طول  نظر كمی، سر  از 
تركيب مشخص و معينی  متفاوت است كه  موج ها و شدت های 
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نداشته و برای گوش ناخوشايند می باشد ]5[. از آنجايی كه مواجهه 
با صدای بيش از حد مجاز، از تندرستی می كاهد و به طور كلی 
بنابراين به عنوان يكی از  بر كليت موجودات زنده اثر منفی دارد؛ 
آلودگی های زيست-محيطی به شمار می رود ]6[. آثار فيزيولوژيكی 
و روانی صدا بر روی انسان غالباً به صورت تدريجی ظاهر می شود 
خستگی روحی و  جمله  از  منفی آن  درازمدت، پيامدهای  و در 
رفتار  عصبانيت،  جسمی، استرس و اضطراب، سرگيجه، سردرد، 
بازده  عدم تمركز حواس، اختالل خواب، كاهش  پرخاشگرانه، 
كار، كری موقتی و حتی دائمی بروز می كند ]7،8[.  در مطالعه ی 
صدا بر سالمتی و زندگی اجتماعی كارگران تأييد می شود كه صدا 
باشد  85 دسی بل  از  بيش  محيط  و صدای  سر  كه  محيط هايی  در 
باعث ناراحتی و آسيب برای كارگران )98-65 درصد(، خستگی 
درصد(   60-91( شنوايی  اختالالت  كاهش  درصد(،   22-96(
می شود و همچنين صدا می تواند آثار منفی بر انجام كار، كارايی، 
توليد و بهره وری )91-7 درصد( به جا بگذارد ]9[. توزيع فضايی 
از جمله  پارامترهای مختلفی  به  مناطق شهری  آلودگی صوتی در 
ساخت و ساز، فضاهای باز، شكل و موقعيت ساختمان ها، نوع معابر، 
توزيع جمعيت و غيره كه بافت شهری را تشكيل می دهند، وابسته 
است ]10[. تاكنون مطالعات بسياری توسط محققان داخل و خارج 
كشور در ارتباط با اين موضوع صورت گرفته، از جمله مسافری و 
همكاران )2012( كه با بررسی آلودگی صوتی ساعات پرتردد در 
منطقه مركزی شهر تبريز با روش اندازه گيری تراز فشار صوت در 
دو بازه ی زمانی 14:30-12:30 و 19–17 در پنج ايستگاه از شهر به 
اين نتيجه رسيدند كه آلودگی محيطی صدا در مناطق مركزی شهر 
تبريز در ساعات ظهر و عصر بيش از حد مجاز می باشد ]11[.  ماری 
نقطه  ارزيابی آلودگی صوتی در 11  با  ارياد و همكاران )2007( 
پرتردد شهر ياسوج گزارش دادند كه سر و صدا در اين نقاط باالتر 
با بررسی  ندافی و همكاران )2007(  استاندارد است ]12[.  از حد 
آلودگی صوتی شهر زنجان و با روش اندازه گيری تراز فشار صوت 
در 16 محل از مناطق تجاری و مسكونی و در چهار نوبت صبح، 

ظهر، عصر و شب، به اين نتيجه دست يافتند كه مناطق تجاری و 
مسكونی اين شهر، آلودگی دارد ]13[. پاتاک و همكاران )2008( 
و  ترافيک  از صدای  ناشی  آلودگی صوتی  مطالعه  به  تحقيقی  در 
تأثير آن بر مردم در شهر واراناسی پرداختند. بر طبق نتايج مطالعه 
آنان حدود 90 درصد مردم اين شهر صدای ترافيک را دليل اصلی 
اختالالتی  باعث  ترافيک  اينكه صدای  و  می دانستند  سردرد خود 
برجسته ترين  از  ]14[. يكی  است  آنها شده  فعاليت های روزانه  در 
عوامل زيست-محيطی استرس زا در شهرها سر و صدای ترافيک 
می باشد ]15[. لی و همكاران )2014( گزارش دادند كه ترافيک 
و  آنجلس  لس  آتالنتا،  شهر  سه  در  صدا  و  سر  با  مستقيمی  ارتباط 
نيويورک دارد؛ به طوری كه لزوم وجود برنامه ريزی ترافيک در كاهش 
اثرات بهداشتی مربوط به آلودگی صوتی بسيار مهم است ]16[.  در 
پژوهشی ديگر با ارزيابي آلودگي صوتي مشهد، بيشترين تراز معادل 
صدا در نوبت صبح در خيابان بهار و در نوبت هاي ظهر و شب در 
خيابان كوه سنگي به دست آمد و بيشترين شاخص صدای ترافيک 
در تمامی نوبت ها در خيابان نخريسی برآورد شد كه وسايل نقليه 
عامل اصلی ايجادكننده ی صوت بودند ]17[. تعيين اختالف تراز 
صدا در ايستگاه ها مبين اين موضوع است كه هر چه ميزان صدا در 
يابد، اختالف صدا كمتر می شود؛ بدين معنی  افزايش  سطح شهر 
كه تردد وسايل نقليه موتوری منظم تر خواهد شد ]18[. با توجه به 
اينكه در گذشته اكثر تحقيقات در كالن شهرها صورت گرفته بود، 
تصور می شد كه عمده ی آلودگی صوتی ناشی از ترافيک مختص 
شهرهاي بزرگ است؛ اما مطالعات اويسی و همكاران )2007( با 
تأثير آلودگی صوتی ناشی از ترافيک بر سالمت عمومی  بررسی 
و روانی شهروندان يزد نشان داد كه در شهر كوچكي مثل يزد از 
لحاظ وضعيت سالمت عمومی در مورد افسردگی بين گروه های 
و  دارد  وجود   0/05 احتمال  سطح  در  معنی داری  تفاوت  مختلف 
صدای موتور سيكلت به عنوان آزاردهنده ترين صدای ترافيک در 
انجام شده  مطالعه ی  تنها  مطالعه حاضر   .]19[ اين شهر شناخته شد 
به  توجه  با  می باشد.  اميديه  آلودگی صوتی در شهر  در خصوص 
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گسترش روزافزون اين شهر، افزايش درصد تصاعدی قابل توجه 
وسايل نقليه و ساير منابع آلودگی صوتی، لزوم اجرای اين تحقيق 
آلودگی  ارزيابی  هدف  با  حاضر  مطالعه  بنابراين  می شود؛  مطرح 
صوتی در نقاط مختلفی از شهر اميديه انجام شد و مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفت.

روشکار

در  مربع  كيلومتر   3216 حدود  مساحتی  با  اميديه  شهرستان 
جنوب غربی ايران و جنوب شرقی خوزستان بين 30 درجه و 27 
بين  استوا و  از خط  تا 31 درجه و 8 دقيقه ی عرض شمالی  دقيقه 
49 درجه و 19 دقيقه تا 50 درجه و 45 دقيقه طول شرقی از نصف 
النهار گرينويچ واقع شده و از آب و هوايی بسيار گرم و خشک 

برخوردار می باشد.
در اين تحقيق، با در نظر گرفتن مساحت منطقه مورد مطالعه و 
نيز به منظور پراكندگی  اطالع كافی از وضعيت ترافيک شهری و 
مناسب ايستگاه های انتخابی در سطح كل شهر و همچنين استفاده 
سه  در  ايستگاه  سه  تعداد   ،SPSS 17 نرم افزار  در  داده ها  از  بهينه 
منطقه در قالب مناطق مسكونی، مناطق تجاری-مسكونی و مناطق 
سه بار  با  اندازه گيری ها  ايستگاه  هر  در  و  شدند  انتخاب  تجاری 
تكرار انجام گرفت. شدت صوت در هر سه منطقه، در سه نوبت 
صبح )9-7(، ظهر )14-12( و شب )21-19( و به مدت يک ماه 
اندازه گيری شد. از آنجايی كه شرايط اقليمی مانند وزش باد ممكن 
است در ميزان تراز فشار صوت تأثيرگذار باشد و همچنين به منظور 
اطراف  از پوشش كروی  اندازه گيری،  ميزان خطا، هنگام  كاهش 
تأثير رفت و آمد،  اين مطالعه  استفاده شد. در  ميكروفون دستگاه 
شلوغی خيابان ها، ترافيک، مكان های تجاری و وجود بازار در نظر 
گرفته شد و اندازه گيری ها در هر منطقه با ميزان استاندارد آلودگی 
صوتی مقايسه شد. ابزار سنجش در اين پژوهش، ترازسنج صوتی 
Testo 815 ساخت كشور آلمان بود و برای كاليبره كردن دستگاه 

كاتالوگ  در  مندرج  دستگاه،  اين  از  استفاده  راهنمای  از  مذكور 
و  كاليبركننده  پيچ  يک  از  كردن  كاليبره  برای  شد.  استفاده  آن 
است،  شده  تعبيه  دستگاه  ميكروفون  روی  كه  دورانی  حركت  با 
 Excel و   SPSS 17 نرم افزار  به وسيله ی  داده ها  گرديد.  استفاده 
از آنجايی كه شدت آلودگی  قرار گرفت.  مورد تجزيه و تحليل 
صوتی در بازه های زمانی و مكان های مختلف ممكن است متفاوت 
باشد، برای اطالع از تفاوت شدت آلودگی صوتی از آزمون تجزيه 
متقابل زمان و مكان  اثر  استفاده شد و همچنين  واريانس دوطرفه 
برآورد گرديد؛ اما قبل از انجام اين آزمون برای بررسی نرمال بودن 
داده ها از آزمون كلموگراف-اسميرنوف يک نمونه ای بهره گرفته 
وضعيت  از  دقيق تر  اطالع  به منظور  داده ها  ميانگين  مقايسه  شد؛ 
ظهر  صبح،  زمانی  بازه  سه  هر  در  آن  شدت  اختالف  و  آلودگی 
و عصر و هر سه منطقه ی مسكونی، تجاری-مسكونی و تجاری و 
ميزان  دانكن صورت گرفت.  با كمک آزمون  آنها  متقابل  اثرات 
انحراف از ميانگين داده های هر منطقه با ميزان استاندارد صدا در 
اين  انجام  برای  گرديد.  برآورد  نمونه ای  يک   t آزمون  با  ايران 
كار ابتدا داده ها دسته بندی شده، بدين صورت كه مقدار ميانگين 
آلودگی صدا در هر روز در هر منطقه به عنوان يک ركورد در نظر 
گرفته شد و با مقدار استاندارد ويژه ی خود مقايسه صورت گرفت. 
مشخص  با  اميديه  شهر  صوتی  آلودگی  پيش بينی  نقشه  همچنين 
اين  درون يابی  سپس  و   GPS توسط  آلودگی  كانون های  كردن 

نقاط در نرم افزار GIS تهيه گرديد.

یافتهها

در جدول 1 مقادير حداقل، ميانگين، حداكثر تراز فشار صوت 
در مكان ها و زمان های مختلف به تفكيک عنوان شده است.

داد  نشان  نمونه ای  آزمون كلموگراف-اسميرنوف يک  نتايج 
كه داده ها از توزيع نرمال مناسبی برخوردار هستند )P<0/05( و در 
نبودند )داده های زمان صبح و داده های مناطق  نرمال  مواردی كه 
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استفاده  كردن  نرمال  برای  لگاريتمی  تبديل  از  تجاری-مسكونی( 
شد. نتايج اين آزمون در جدول 2 نشان داده شده است.

اثر  دوطرفه،  واريانس  تجزيه  آزمون  از  حاصل  نتايج  طبق  بر 
زمان، مكان و حتی اثر متقابل زمان و مكان در شهر اميديه بر شدت 

آلودگی صوتی معنی دار است و مقدار P در اين آزمون كمتر از 
0/05 شد )P=0/001(. اين بدان معنا است كه در هر يک از مناطق، 
بازه ی  سه  بين  آلودگی صوتی  نظر شدت  از  معنی داری  اختالف 
زمانی وجود دارد و نيز در يک زمان به خصوص، آلودگی صوتی 

شکل1: میزان تراز معادل صدای اندازه گیری شده بر حسب )دسی بل( شهر امیدیه

جدول1: مقادیر حداقل، میانگین، حداکثر تراز فشار صوت بر حسب )دسی بل( در مکان ها و زمان های مختلف

شبظهرصبحزمان

حداکثرمیانگینحداقلحداکثرمیانگینحداقلحداکثرمیانگینحداقلمکان

5758/65615962/45656164/0567مناطق مسکونی

6366/65696466/95696568/571مناطق تجاری-مسکونی

6970/65727072757375/9579مناطق تجاری
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در مناطق مختلف متفاوت است. همچنين می توان ادعا كرد كه دو 
متغيير زمان و مكان هر دو به طور مشترک می توانند در ميزان شدت 
آلودگی مؤثر باشند. با بررسی دقيق داده ها مشخص شد كه شدت 
آلودگی در صبح متفاوت از ظهر و در ظهر متفاوت از شب است و 
به طور كلی صبح آرام تر از ظهر و ظهر آرام تر از شب است و از طرفی 
از آهنگ شدت آلودگی صوتی از مناطق تجاری به سمت مناطق 
مسكونی كاسته می شود. آزمون دانكن هم گويای اين مطلب است 
)جدول 3( و تنها در مناطق تجاری–مسكونی بين صبح و ظهر از نظر 
آلودگی تفاوت معنی داری مشاهده نشد و در هر دوی اين بازه شدت 
آلودگی يكسان ولی كمتر از زمان شب به دست آمد. ميانگين تراز 
معادل فشار صوت به تفكيک مناطق سه گانه، در هر يک از سه زمان 
صبح، ظهر و شب به دست آمد كه نتايج آن به همراه ميزان استاندارد 
آن در جدول 4 ارائه شده است. به طور كلی ميانگين تراز معادل فشار 
صوت در مناطق مسكونی، تجاری-مسكونی و تجاری در شهر اميديه 

به ترتيب 61/71، 67/36 و 72/86 دسی بل اندازه گيری شد.
به منظور مقايسه هر يک از اين مقادير با مقدار استاندارد آن از 
آزمون t استفاده شد. نتايج اين آزمون نيز نشان داد كه مقدار P در 
هر يک از نمونه ها كمتر از P= 0/001( 0/05( می باشد كه به معنای 
تفاوت معنی دار شدت آلودگی در هر يک از اين مناطق با مقدار 

استاندارد در كشور است )جدول 5(.
پيش بينی  و  نقشه سازی  نرم افزار Arc Gis به منظور  خروجی 
ارائه گرديد  اميديه در شكل 1  وضعيت آلودگی صوتی در شهر 
كه بيانگر ميانگين تراز معادل صوت در اين شهر است. همان طور 
مركز  در  بيشتر  آلودگی  كانون های  مشاهده می شود،  نقشه  از  كه 
شهر و به طور عمده در مناطقی است كه كاربری تجاری دارد و با 
فاصله گرفتن از مناطق تجاری به سمت مناطق ديگر از ميزان شدت 

جدول2: آزمون کلموگراف-اسمیرنوف، نرمال بودن داده های زمانی و مکانی

مناطق تجاری مناطق تجاری-مسکونی مناطق مسکونی شب ظهر صبح

0/089 0/031 0/231 0/114 0/706 0/043 P مقدار

جدول3: نتایج حاصل از آزمون دانکن برای متغیرهای زمان و مکان

تعدادزمان/مکان
مقایسه ها

مکانزمان
123123

16032/6572/61
26013/6737/67
36050/6987/72
P0/00010/00010/00010/00010/00010/0001

جدول4: میانگین تراز فشار صوت برحسب )دسی بل( مشاهده شده در 
سه منطقه و در هر سه بازه زمانی در مقایسه با استاندارد

استانداردشبظهرصبح

58/6562/4564/0555مسکونی

66/6566/9568/560مسکونی-تجاری

70/657275/9565تجاری

جدول5: نتایج آزمون t به تفکیک هر یک از مناطق مسکونی، تجاری-
مسکونی و تجاری

اختالف میانگین P مقدار df t

6/71667 0/0001 19 19/481
منطقه مسکونی
55t=مقدار 

7/36677 0/0001 19 21/820
منطقه تجاری- مسکونی

60t=مقدار 

7/86667 0/0001 19 33/660
منطقه تجاری
65t=مقدار 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

13
94

.1
.4

.2
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236772.1394.1.4.2.2
http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-105-fa.html


18/تحلیل و ارزیابی آلودگی صوتی شهر امیدیه در سال 1394

مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، زمستان 1394، دوره 1، شماره 4، 12-20.  

آلودگی كاسته می شود.

بحثونتیجهگیری

ميانگين تراز معادل فشار صوت در مناطق تجاری، مسكونی-
تجاری و مسكونی در شهر اميديه به ترتيب 72/86، 67/36 و 61/71 
دسی بل مشاهده شد كه در مقايسه با استانداردهای صدا در هوای 
آزاد ايران 7/86، 7/36 و 6/71 باالتر می باشد. براساس نتايج آناليز 
پارامتر  اميديه  شهر  در  مطالعه،  اين  از  حاصل  داده های  آماری 
آلودگی  شدت  ميزان  بر  مكان  و  زمان  متقابل  اثر  و  مكان  زمان، 
تجاری  منطقه ی  در   .)P>0/05( است  بوده  تأثيرگذار  صوتی 
از حد وسايل  بيش  تردد  اثر  ترافيكی در  بار  افزايش  بررسی شده، 
نقليه عمومی و شخصی، بوق زدن ها، رفت و آمد مكرر اتوبوس ها 
و موتورسيكلت ها در افزايش بار آلودگی صوتی در اين نقطه سهيم 
ظهر،  و  زمانی صبح  بازه  دو  در  نيز  مسكونی  منطقه  در  می باشند. 
تردد زياد خودروها و اتوبوس های مربوط به سرويس مدارس سبب 
افزايش سر و صدا می شوند. در پژوهش مشابهی كه توسط مسافری 
صوت  معادل  تراز  شد،  انجام  تبريز  شهر  در   )2012( همكاران  و 
68/8 دسی بل  ميانگين  به طور  و   90/2 مركزی حداكثر  مناطق  در 
بوده است ]11[. در تحقيق حاضر تراز صوت 90 دسی بل مشاهده 
در شهر  پايين تر  ترافيک  به حجم  می توان  را  آن  و علت  نگرديد 
اميديه نسبت به شهر تبريز بيان كرد.  در تحقيق انجام شده به وسيله ی 
ماری ارياد و همكاران )2007( مشخص شد كه ميانگين 24 ساعته 
تراز معادل صدا در نقاط پرتردد ياسوج حداكثر 4/4±72 و حداقل 
و  ندافی  توسط  انجام شده  پژوهش  در   .]12[ است  بوده   65/4±7
  Aهمكاران )2007( حداكثر تراز معادل فشار صوت در شبكه وزنی
در روز 77/7 و در شب 72 دسی بل گزارش شد ]13[. در تحقيقی 
تهران  يک  منطقه  در  صفری پور )2008(  و  محرم نژاد  توسط  كه 
انجام شد، حداكثر تراز معادل صوت در مناطق مسكونی و تجاری 
به ترتيب 71/9 و 81/3 دسی بل بوده است كه ميزان ميانگين آن تا 

حدودی مشابه با پژوهش حاضر می باشد ]20[؛ اما در اين پژوهش 
مقدار تراز فشار صوت مشاهده شده كمتر از شهر تهران می باشد و 
دليل آن را می توان به باالتر بودن حجم ترافيک در شهرتهران نسبت 
به شهر اميديه و متفاوت بودن بافت شهری در اين دو شهر نسبت 
به نقشه هم ترازی آلودگی  با توجه  به يكديگر ربط داد. همچنين 
و  مركزی  قسمت های  در  صوت  شدت  كه  شد  مشخص  صوتی، 
شمالی اين شهر بيشتر از ساير نقاط می باشد. در مجموع نتايج اين 
پژوهش مشابه بررسی های انجام گرفته در بسياری از شهرهای ايران 
ميزان صدا  می باشد.  هستند،  مواجه  آلودگی صوتی  معضل  با  كه 
اميديه  انتخابی شهر  در اغلب ساعات روز و شب در ايستگاه های 
باالتر از حد مجاز بوده است كه اين موضوع قابل تأمل می باشد. 
از جمله عوامل مؤثر در اين امر می توان به فاكتورهای شهرسازی 
و  ويبر  مطالعه  نتايج  كه  به طوری  اشاره كرد؛  ترافيک  مهندسی  و 
همكاران )2014( در شهر اليپيزيک آلمان نشان داد كه سطح سر 
و صدا، به نوع ساختار شهری تعيين شده توسط معيارهای چشم انداز 
و  فيدلر  توسط  گرفته  انجام  پژوهش  طبق   .]15[ دارد  بستگی 
همكاران )2015( در شهركورتيبای برزيل، با كاهش 50 درصدی 
ترافيک، از ميزان سر و صدا در حدود 3 دسی بل كاسته شد ]21[. 
همچنين در پژوهشی كه در شهر كوردوبا توسط آريزا ويالورد و 
همكاران )2014( انجام گرفت، مشخص شد كه همبستگی مثبتی 
بين آلودگی صوتی و عرض خيابان ها و ارتفاع ساختمان ها وجود 
دارد؛ به طوری كه جاده های باريک تر و شبكه های جاده ای پيچيده 
نتيجه  با تراكم باالی تقاطع، منجر به حجم كمتر ترافيک و در  و 
سطح صدای كمتری می شود ]10[. با توجه به نتايج به دست آمده 
از مطالعه حاضر، مشاهده شد كه منابع ايجادكننده صدا در مناطق 
مورد مطالعه شهر اميديه ناشی از فعاليت های انسانی از جمله عبور 
و مرور موتور سيكلت ها و خودروها اعم از سنگين و نيمه سنگين 
و سواری، صدای بلند افراد در هنگام خريد و فروش و فعاليت های 
مربوط به ساخت وساز و ... می باشد. همچنين مشخص شد كه در 
صوت  فشار  معادل  تراز  ميزان  اميديه  شهر  در  بررسی شده  مناطق 
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باالتر از حد استاندارد بوده كه اين امر در شب بيشتر از روز مشاهده 
گرديد. در صورتی كه در بسياری از تحقيقات انجام شده در رابطه با 
آلودگی صوتی در كشور، مثل پژوهش قنبری و همكاران )2011( 
تبريز، كيانی صدر و همكاران )2009( در شهر خرم آباد  در شهر 
تراز  ميزان  زنجان،  شهر  در   )2007( همكاران  و  ندافی  پژوهش  و 
معادل فشار صوت در روز بيشتر از شب بود. در ارتباط با علت باال 
بودن شدت صوت در شب در شهر اميديه، می توان به گرمسير بودن 
منطقه مورد مطالعه اشاره كرد؛ چرا كه اين موضوع باعث می شود 
كه عمده ی فعاليت ها در شب انجام گيرد و همين امر باعث ترافيک 

بيشتر و در نتيجه ايجاد صدای بيشتری شود ]22،23 ،13[.
باالتر از حد استاندارد بودن شدت تراز صوت در شهر اميديه 
باعث می شود كه شايد در آينده ای نه چندان دور آلودگی صوتی در 
اين شهر به عنوان يک مشكل جدی مطرح شود؛ بنابراين بررسی علل 
ايجاد آن بايد مد نظر قرار بگيرد. برای كاهش آلودگی صوتی در 

اين شهر اقداماتی نظير ايجاد فضای سبز در اطراف خيابان ها به عنوان 
جاذب صدا، متمركز نمودن مناطق تجاری در خارج از محدوده ی 
در  ساختمان سازی  و  شهرسازی  عمليات  از  جلوگيری  مسكونی، 
برخی ساعات شبانه روز، آموزش عمومی از طريق دوره های آموزشی 
ترافيک، كاهش وسايل  مديريت  فرهنگی در  تابلو، رشد  و نصب 
نقليه موتوری به ويژه موتور سيكلت ها و استفاده بيشتر از وسايل نقليه 
غيرموتوری مثل دوچرخه، منع رفت و آمد كاميون و تريلی در سطح 

شهر با بهبود مهندسی ترافيک پيشنهاد می گردد.

قدردانی

در  را  ما  كه  عزيزانی  و  دوستان  تمامی  صميمانه  همكاری  از 
انجام هر چه بهتر اين پژوهش ياری كردند، كمال تشكر و قدردانی 

را داريم.
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