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  ۲۵/۴/۸۷:        پذيرش۱۸/۲/۸۷: دريافت

  
  دهیچک
، اخـتالل در  يير افـت شـنوا  ي نظيآور اني است که موجب اثرات زيطيمح ستي از مشکالت مهم ز    يکي در شهرها    ي صوت يآلودگ :نه و هدف  يزم

ه ي توصـ ي بـه اسـتانداردها  ين اثرات و دسترسي از ا يريشگيبه منظور پ  . دشو ي در مردم شهر م    ي گوارش يها يش فشار خون و ناراحت    يخواب، افزا 
 انجـام  ۱۳۸۶ در شهر زنجان در سال ي صوتي آلودگيبررسن پژوهش با هدف يا. ستا  ي ضرور ي در شهرها امر   ي صوت ي آلودگ يريگ شده، اندازه 
  .گرفته است
ست يط زيطبق استاندارد سازمان حفاظت مح يبردار  هفته نمونه۲ ير ط نمونه د۶۴ در مجموعصوت   تراز فشار    يريگ  جهت اندازه  :يروش بررس 

 يبـردار   نوبت صبح، ظهر، عصر و شب نمونـه ۴ هر محل در ي محل و برا  ۱۶ نمونه از    ۶۴ن  يکه ا  ، شد يبردار نمونهدر مناطق مسکوني و تجاري      
دستگاه صداسـنج مـدل   توسط  نظر  مورديها ستگاهيها در ا يريگ ق اندازهين تحقيدر ا.  قرائت شدA ي وزني  صدا در شبکه  يها شاخص. است شده

(Cel-268) صورت گرفت.  
 شـب  يريـ گ زمان انـدازه طول در ز ين A ي وزني  شده در شبکهيريگ قه اندازهي دق۳۰فشار صوت در مدت زمان  معادل   حداکثر مقدار تراز     :ها افتهي

 يآمـار از لحاظ . دست آمد  هببل  ي دس۷/۷۷ به مقدار يوز مربوط به چهارراه سعد طول ر و در بل   ي دس ۷۲مربوط به چهارراه صدرجهان به مقدار       
 و ۰۴۶/۰ ي هـا P-valueب بـا  ير تراز معادل فشار صوت ظهر و عصر به ترتير تراز معادل فشار صوت شب با مقاد       ين مقاد ي ب يدار ياختالف معن 

 ي هـا P-valueب بـا  يـ روز بـه ترت   نوبـت شـبانه  ۴ن ي در بNPL و TNIر ين مقادي بيدار ي اختالف معن ي از لحاظ آمار   ي ول دش مشاهده   ۰۳۵/۰
  .دشن مشاهده ۰۵۲/۰ و ۰۵۴/۰

ـ  و در مقادارد يتجـار  -ي در مناطق مسکونيي باالي صوتيدست آمده مشخص شد که شهر زنجان آلودگ  هج بيبه نتا توجه با :يريگ جهينت سه بـا  ي
ر مطالعـات صـورت گرفتـه در کـشور     يج سـا يق با نتاين تحقيدست آمده از ا  هج بيدر ضمن نتا.  استاستانداردها در اکثر موارد باالتر از استاندارد   

  . دارديخوان هم
   ، زنجاني صوتيتراز فشار صوت، آلودگ: يديواژگان کل

  
  
  
  
  
  
  
  

 تهران يار دانشگاه علوم پزشکيط، دانشي بهداشت محي تخصصيدکترا -١

   تهراني دانشگاه علوم پزشکاريدانش، يولوژيدمياپ ي تخصصيدکترا -٢
   تهرانيط، استاد دانشگاه علوم پزشکي بهداشت محي تخصصي دکترا-٣
    تهرانيار دانشگاه علوم پزشکيط، استادي بهداشت محي تخصصي دکترا-٤
  تهران يدانشگاه علوم پزشکط، ي بهداشت محي ارشد مهندسي کارشناسيدانشجو -٥
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  مقدمه
 ياين انسان و دني را بيک تماس ضرور يصوت در واقع          

 توان به عنـوان    ين م ينچ صدا را هم  . آورد يوجود م   هاطرافش ب 
  د شـده   يـ د تول يـ ک محـصول زا   ي يعني،  يطي مح ي ندهيک آال ي

ــا فعال   ، مــورد توجــه ي گونــاگون بــشريهــا تيــدر ارتبــاط ب
 اسـت کـه     يا لهأن مـس  يتـر  يمشکل صوت جـد    ).۱( قرار داد 

 آن تمـاس  ي بـا سـطوح بـاال   ي مردم به صورت عمـوم ي  همه
 هرچـه   ي  سـعه ، تو يآور شرفت فـن  ير پ ي اخ يها در سال . دارند

ـ ه، ازدحـام جمع   يـ ل نقل يش تعداد وسا  يشتر شهرها، افزا  يب ت، ي
هــا و   راه آهــن، فرودگــاهيهـا  ستگاهيــ در مجــاورت ايزنـدگ 

ر افـراد   يصدا، باعث شـده اسـت تـا سـا          و کارخانجات پرسر 
 مدت كوتاه تماس ).۲(  باشندي صوتيجامعه در معرض آلودگ

 باعـث  نواييش كاهش بر عالوه صوتي آلودگي با مدت بلند و

 پـذيري،  تحريـك  عروقي، -قلبي ناراحتي خون، فشار افزايش

 الگـوي  تغييـر  و آرامـش  و خـواب  خـوردن  بـرهم  اضطراب،

ــاري ــي رفت ــود م ــش ).۳،۴( ش ــرم يپژوه ــهر خ ــاد،   در ش آب
، Sound Pressvre Level [SPL]( صـدا  يهـا  شـاخص 

Lmin  ،Lmax  ،Leq (    سه کـرده   يروز مقا  را با استاندارد شب و
 تراز معادل شدت صوت  ي که دارا  يبردار  نمونه يها اهستگيو ا 

گـر  ي د يپژوهـش ). ۵( اند اند آورده شده   باالتر از استاندارد بوده   
، ۱۰L ،۵۰L يهـا  آباد، نسبت به سنجش شاخص  در شهر خرم  

۹۰L  ،SPL  ن  يچن  و همNPL    ـ  اقدام کرده اسـت و مقا  ي سهي
صـدا در   زان  يـ ن است که م   ي ا ي دهنده ر با استاندارد نشان   يمقاد

ـ   مناطق مختلف شهر خرم     ).۶( ش از حـد مجـاز اسـت       يآباد ب
 که در شهر کاشـان صـورت گرفتـه اسـت            يا ن مطالعه يچن هم

 يمارستاني ب يها ک، اتاق ين است که در مناطق پرتراف     يگر ا  انيب
ش از حـد مجـاز      يزان صدا ب  ي شهر کاشان م   يو مناطق مسکون  

کرد نشان قات به عمل آمده در سطح شهر شهري تحق).۷( است
 کنـدتر از رشـد عوامـل    ي شهرسازيداد که روند اصالح الگو   

 در مـشهد    يج مطالعـات  ينتـا  ).۸( باشـد   مـي  صدا   ي کننده جاديا
). ۹(  در شهر مشهد است    ي صوت ي آلودگ يگر مشکل جد   انيب

گر در شهر کرمانـشاه مـشخص شـد کـه شـهر             ي د يقيدر تحق 
سه يدر مقا برخوردار است و يي باالي صوتيکرمانشاه از آلودگ

). ۱۰( باشـد   يها در اکثر موارد باالتر از استاندارد م        با استاندارد 
ـ ز طي انجام شده در سازمان حفاظت مح      يبررس ست در شـهر   ي

 ين آلودگ يشترين نکته است که ب    يد ا يؤ م ۱۳۷۱تهران در سال    
ه يـ ل نقلي از تـردد وسـا  يجاد شده در شهر تهران ناش ي ا يصدا
 بـزرگ از    ي در شـهرها   يت صـو  ي آلـودگ  يبررسـ ). ۱۱( است

 کـه   يا  که در مقالـه    يبه طور .  برخوردار است  يا ژهيت و ياهم
ـ  به چاپ رساند، بـه ا ۱۹۹۹در سال برگ   استين ن مـشکل در  ي

 دولـت را در دو      يهـا  اسـت يکشور دانمارک اشاره نموده و س     
 بـزرگ مـورد     ير در جهت کاهش صدا در شـهرها       ي اخ ي  دهه
ـ   از مهـم   .ل قرار داد  يه و تحل  يتجز  يد آلـودگ  يـ ن منـابع تول   يرت
 از ي ناشين مقاله به آن اشاره شده است، صداي که در ا  يصوت

ر يثأ در آلمان، ت   ي پژوهش ).۱۲( ک بوده است  يها و تراف  خودرو
 يهـا  يمـار يش ب ي بر افزا  يک شهر ي از تراف  ي ناش يصدا و سر

شهر زنجـان، مرکـز      ).۱۳( ک قلب را نشان داده است     يسکميا
 نفــر از جملــه ۳۵۴۰۰۰ بــالغ بـر  يتــياسـتان زنجــان بـا جمع  

ـ     ييشهرها ـ دل  ه است کـه ب  ي هيـ ل نقليش تـردد وسـا    يل افـزا  ي
ـ   ابـان ي، عـدم کـشش مناسـب خ      يموتور علـت عـدم     ههـا و ب

 و ي، صـنعت ي مختلـف تجـار  يح بـه نـواح  ي صـح  يبنـد  هيناح
ـ  زيهـا  ي در معـرض آلـودگ   يمسکون  از جملـه  يطـ يمح ستي
 کـه تـا     نيوق و ا  با توجه به موارد ف     . قرار دارد  ي صوت يآلودگ

 شـهر  ي صـوت ي آلـودگ يبررسـ  ي  نهي در زم  يقيچ تحق يکنون ه 
ان يـ ق را نماين تحقيزنجان انجام نشده است، ضرورت انجام ا   

  .سازد يم
  

  يروش بررس
 است که پس ي مقطع–يفي توصي ک مطالعهين پژوهش يا     

 در يط جـو يکسان بـودن شـرا  يو ه ي اوليابي از مطالعات مکان 
توجه به وسعت شهرستان زنجـان بـر        با  ،  يريگ  اندازه يروزها

 منطقه ۱۶در نظر گرفته شد و       ي تجار –ي مناطق مسکون  يمبنا
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 نوبـت صـبح،   ۴ در يدر سطح شهر انتخاب و به طور تـصادف        
 سـازمان   ين شـده از سـو     ييظهر، عصر، شب مطابق روش تع     

ـ   ۷(کا به صورت روزانه     يست امر يط ز يحفاظت مح   يصبح ال
 صـورت  يريـ گ انـدازه ) صبح ۷ يب ال ش۱۰( و شبانه ) شب۱۰

 در  يبـردار   هفتـه نمونـه    ۲ ي نمونه در طـ    ۶۴در کل     و گرفت
 يهـا سـع    يبـردار    البته در نمونه  . دست آمد   ه ب ۱۳۸۶مرداد ماه   

 )EPA )Environmental Protection Agency شده طبق روش
الزم . )۱۴،۱۵( ردي تمام طول روز و شب تحت پوشش قرار گ   

 صـدا توسـط     ي اسـتانداردها  يبند ميطبق تقس به ذکر است که     

مناطق انتخاب ، )۱جدول( راني استيط زيمححفاظت سازمان 
 شـهر زنجـان   ي  نقـشه يها در رو شده که با توجه به کد محل     

 ي تجار-ي جزء مناطق مسکون،)۱شکل ( نشان داده شده است
 ،Leq( صدا   يها  شاخص يريگ  اندازه يبرا .نددش  يبند ميتقس

L max، ۱۰L، ۵۰L، ٩٠L ،٩٥L (دستگاه صداسنج مـدل از  
)Cel-268( ــا. شــد اســتفاده ــسي ــا يــار دقين دســتگاه ب ق و ب

دستگاه مذکور به   .  کامال مطابقت دارد   يالملل ني ب ياستانداردها
ـ  مختلـف، کـاربرد ز     يهـا  ل داشـتن مـدل    يدل  يرهـا غيتماد و   ي

  ). ۲و ۳ شکل( کند ي ميريگ  صدا را اندازهي از آلودگيمتعدد
  

  
  

  ۱۳۸۶هاي سنجش صدا در شهر زنجان در سال  کد محل: ۱شکل 
  

  
  

   دستگاه سنجش صدا به صورت جدا از همي اجزا:۲شکل
  

  

  بره ي در حال کاليطي محيصدادستگاه سنجش : ۳شکل
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سـنج    توسـط صـدا  يريـ گ نان از صحت کـار انـدازه     ي اطم يبرا
ـ را با    الزم است ابتدا آن  يطيمح  اسـتاندارد  يک مولـد صـوت  ي
ـ براتور اسـتاندارد   ين مولد، کال  يا. دوبره نم يلکا ـ ا پي ستون فـون  ي

ـ  ۱ن ي معـ يها ن دستگاه در فرکانسياست ا  كيلـوهرتز   ۲۵۰ا ي
ـ بـل تول  ي دسـ ۱۱۴ا ي ۹۴ از صوت خالص برابر     ينيتراز مع  د ي

ـ    يبراسيکال. کند يم  انجـام  ي و خـارج يون به دو صـورت داخل
ــه ذکــر اســت کــه کل ).۱۴( )۳شــکل( رديــگ يمــ ــالزم ب  ي هي

 دستگاه مذکور قرائت    يبل از رو   يها بر حسب دس    يريگ اندازه
 يفيسپس با استفاده از آمار توص. دشو در فرم مخصوص ثبت 

 ي هـا  P-valueار و   يـ ن، انحـراف مع   يانگي، م SPSSافزار   نرم
سه يـ گر مقايکدين و با   يي صدا در هر کد محل تع      ي  ها شاخص

ر صوت در کـد  ن تراز معادل فشا يچن هم). ۴ تا   ۲جداول  ( شد
افـزار    در نـرم   ي مورد نظر بـا کـاربرد نمـودار سـتون          يها محل

Excel        ران يـ ست ا يـ ط ز ي با استاندارد سـازمان حفاظـت محـ
ـ  از مـدار الکترون    يقـسمت  ).۲و۱نمودارهـاي   ( دشسه  يمقا ک ي

 يهـا  سـنج صـوت، شـبکه     تـراز يها  دستگاهي  هيموجود در کل  
ــانس از قب ــنجش فرک ــس ــبکهي ــا ل ش  E و A ،B ،C ،D يه

ـ انـد کـه م      شـده  ي طراحـ  يها طور  ن شبکه يباشد که ا   يم زان ي
سـنجد و چـون      يافـت شـده را مـ      يت به فرکـانس در    يحساس
کنـد از آن   يت گوش انسان عمل مـ   ي مطابق حساس  A ي  شبکه

  .استفاده شده است
  :ن مطالعه عبارتند ازي در ايابي مورد ارزي صوتيها شاخص

ر بودن صدا يل متغيدل  هب): Leq( تراز معادل فشار صوت: الف
 فشار صوت الزم است از ي تراز کليست به جايط زيدر مح

  .نام تراز معادل فشار صوت استفاده شود  ه بيتيکم
   )Lmax(تراز حداکثر فشار صوت : ب
ــار: ج ــراز آم ــ تغي نحــوه:  صــدايت ــودگيي ــدا را يرات آل    ص

دهـد و    يک نـشان مـ    ي از تراف  ي ناش ي صدا يد بر آلودگ  يکأبا ت 
ـ کند که مقدار تـراز فـشار صـوت بـه چـه م           يمشخص م  زان ي

 که مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و           يين ترازها يشتريب. باشد يم
ر يمقـاد  .۹۰L و   ۱۰L  ،۵۰L:باشند عبارتنداز  ي م يابيمالک ارز 

۱۰L ،۵۰L ،۹۰L ۹۵ وLــه ترتهــستند يهــاي تراز ــ کــه ب   ب ي
 درصـد در مـدت    ۹۵و    درصـد  ۹۰ درصـد،    ۵۰ درصد،   ۱۰در

ــ  ــان مع ــن ميزم ــت  زاي ــه اس ــر رفت ــد آن فرات ــدا از ح   .ن ص
: )Traffic Noise Index [TNI]( يکي ترافيشاخص صدا :د

توان  ي م ياني که به ب   ۹۰L و   ۱۰Lب  ي است که با ترک    يشاخص
ط مـستمر بـار   ي شـرا  يگفت داللت بر تراز معادل صدا بـه ازا        

  ):۱۶،۲( شود ي دارند، محاسبه مي عموميکيتراف
)۱ (۳۰-۹۰L + )۹۰L -۱۰L(۴=TNI  

: )Noise Pollution Level [NPL](  صـدا يتراز آلـودگ :  هـ
ـ  ـ  زي  معادلـه ي لهيوسـ   هب ـ  هـر  ير بـرا ي   هــا ک از کـد محـل  ي

  ):۱۶،۲( محاسبه است  قابل
)۲ ()۹۰L -۱۰L+(Leq=NPL  

  

  ها افتهي
معادل  حداکثر مقدار تراز     دهد که  ي نشان م  ۲ج جدول   ينتا     

 شده  يريگ هقه انداز ي دق ۳۰ در مدت زمان     )Leq( فشار صوت 
ــبکه ــي در ش ــل     درA ي وزن ــد مح ــه ک ــوط ب ــب مرب    ۱۲ش

در طـول روز     و بـل  ي دسـ  ۷۲به مقـدار    ) صدرجهان  چهارراه(
بل  ي دس۷/۷۷به مقدار ) يچهارراه سعد (۹ مربوط به کد محل 

ـ  در هنگام عـصر    ـ  هـم . باشـد  يم بـا اسـتفاده از دسـتور       ن  يچن
ANOVAافــزار   در نــرمSPSS اخــتالف ياز لحــاظ آمــار 

شب بـا  ساعات ر تراز معادل فشار صوت  ين مقاد ي ب يدار ينمع
ب يظهر و عصر به ترت    ساعات  ر تراز معادل فشار صوت      يمقاد
ــا  ــاP-valueب ــشاهده ۰۳۵/۰ و ۰۴۶/۰ ي ه ــ م ــ ،دش   يول

ـ    ياز لحاظ آمار   ـ  يدار ي اخـتالف معن ن تـراز معـادل فـشار     ي ب
 و )P=۹/۰( د ظهر و عصر مشاهده نشصوت در ساعات صبح،

ــ ــور  نيهم ــط ــار يب ــتالف آم ــب و صــبح اخ ــاعات ش    ين س
ـ  يتـا ن ).P=۹/۰( دنـش  مشاهده   يدار يمعن   دسـت آمـده از       هج ب

 تراز فشار صوت حداكثرن است که يگر ا اني ب۴ و۳،  ۲جداول  
)Lmax ( يآمـار اخـتالف    يداراروز    نوبـت شـبانه    ۴ن  يدر ب 

 يطور از نظـر تـراز آمـار        ني، و هم  )P=۰۲/۰(  بوده يدار يمعن
روز   نوبت شبانه۴ن يز در بين) ۹۵L و ۱۰L ،۵۰L ،۹۰L( صدا
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 ۰۳۰/۰ و   ۰۲۷/۰،  ۰۳۲/۰،  ۰۳۱/۰ ي ها P-value ب با يبه ترت 
 نـشان  ۲ج جـدول   ينتا .شد مشاهده   يدار ي معن ياختالف آمار 

 نوبت شـبانه    ۴ن  ي در ب  NPL و   TNIشاخص  دهد که دو     يم
 اخـتالف   ۰۵۲/۰،  ۰۵۴۲/۰ ي هـا  P-valueب بـا    يروز به ترت  

 تـراز  حـداكثر ، ۳ ج جدوليمطابق نتا . ندارنديردا ي معن يآمار
 )راه صـدرجهان   چهار (۱۲در کد محل    ) Lmax(فشار صوت   

 حـداكثر بل در طول شب و در طـول روز       ي دس ۴/۸۸ مقدار   اب
ـ ) يچهـارراه سـعد   (۹ تراز فشارصوت مربوط به کد محـل       اب

حدود مجاز صدا در هـوای آزاد       باشد   يبل م  ي دس ۱/۹۹مقدار  
  . نشان داده شده است۱جدول ران در يا در
  

  )5،4 ( در ايرانحدود مجاز صدا در هواي آزاد: ۱جدول
  

  ) شب۱۰ صبح الي ۷( روز  نوع منطقه
Leq(30min) dB(A)  

  ) صبح۷ شب الي۱۰( شب
Leq(30min) dB(A)  

  ۴۵  ۵۵  مسکوني
  ۵۰  ۶۰   مسکوني–تجاري

  ۵۵  ۶۵  تجاري
  ۶۰  ۷۰   صنعتي–مسکوني

  ۶۵  ۷۵  صنعتي
  

Leq(30min) = dB(A) :     دقيقـه  ۳۰تراز معـادل در مـدت زمـان 
) بر اساس حساسيت گوش انسان     (A وزني   ي  گيري در شبکه   اندازه

  .بل است باشد و واحد آن دسي مي

  هاي مورد نظر  در کد محل) NPL(و تراز آلودگي صدا ) TNI(هاي صداي ترافيکي  ي شاخص مقايسه: ٢جدول
  )روز  نوبت شبانه۴در(

  
  شب  عصر  ظهر  صبح

  حلنام م  کد محل
TNI۱  NPL۲  

TNI NPL TNI NPL TNI  NPL 
۵/۵۰  ١مجتمع آموزشي   ۱  ۶۲ ۵/۵۷  ۴/۶۷  ۵/۶۵  ۳/۷۲  ۵/۵۹  ۶/۶۰  
۳/۷۷ ۶۶  ٢مجتمع آموزشي   ۲  ۵/۶۵  ۷/۷۷  ۶۶ ۶/۷۸  ۸۲ ۹/۷۴  
۵/۵۵   قائميکو  ۳  ۷/۶۶  ۵۱ ۶۴ ۴۳ ۶/۵۸  ۵/۵۲  ۳/۶۲  
۵/۸۰ شهرک کارمندان  ۴  ۸/۷۶  ۵/۸۳  ۵/۷۸  ۷۳ ۶/۷۴  ۵/۷۳  ۲/۷۲  
۴/۶۳ ۴۴ مشکي کوچه  ۵  ۴۶ ۶/۶۱  ۴۹ ۷/۶۶  ۳۴ ۹/۵۶  
۳/۷۶ ۶۲ ١ دروازه رشت  ۶  ۶۲ ۴/۷۶  ۵/۶۴  ۳/۷۹  ۶۱ ۱/۷۴  
۴/۷۷ ۸۲ ٢ دروازه رشت  ۷  ۵/۹۰  ۳/۸۲  ۵/۹۹  ۸۷ ۷۳ ۴/۷۰  
۹/۷۸ ۶۴ بلوار چمران  ۸  ۵/۶۹  ۸/۸۰  ۵/۶۷  ۸۰ ۵/۷۰  ۴/۷۷  
۲/۸۲ ۷۱ چهارراه سعدي  ۹  ۵/۶۹  ۴/۸۲  ۶۶ ۷/۸۳  ۵/۷۲  ۴/۷۹  
۹/۷۳ ۵۸ چهارراه انقالب  ۱۰  ۵/۵۹  ۷۵ ۵/۵۵  ۵/۷۳  ۵/۶۴  ۷۴ 
۵/۷۱ سبزه ميدان  ۱۱  ۱/۸۱  ۵/۷۱  ۶/۸۱  ۵/۶۷  ۲/۸۰  ۷۰ ۶/۷۵  
۵/۷۱ چهارراه صدرجهان  ۱۲  ۸۳ ۷۶ ۵/۸۵  ۷۸ ۶/۸۵  ۵/۸۱  ۸۴ 
۵/۶۳ بلوار آزادي  ۱۳  ۶/۷۴  ۵/۵۶  ۸/۷۱  ۵/۵۸  ۴/۷۱  ۵۰ ۳/۶۴  
۷/۷۷ ۶۹ هنرستان  ۱۴  ۵/۶۸  ۸/۷۸  ۵/۶۲  ۸/۷۴  ۶۶ ۴/۷۱  
۲/۴۸ ۲۹ انصاريه  ۱۵  ۵/۶۲  ۸/۶۸  ۷۰ ۶/۷۱  ۵/۱۳  ۲/۴۰  
۵/۷۲ ميدان محمدي  ۱۶  ۴/۷۸  ۵/۸۰  ۴/۸۱  ۵/۷۷  ۴/۸۰  ۴۲ ۶/۵۴  

۱- P-value۰۵۴۲/۰= هاي مختلف  ي زمان  براي مقايسه   
۲- P-value۰۵۲/۰= هاي مختلف  ي زمان  براي مقايسه   
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  ۱۳۸۶سال بل در مرداد ماه  ي زماني بر حسب دسي  بازه۴در اي تراز فشار صوت   دقيقه۳۰ و متوسط  حداكثر:۳جدول
  

  شب  عصر  ظهر  صبح
  نام محل  کد محل

Lmax۱ ۲Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax  Leq 

٣/٧١  ١مجتمع آموزشي   ۱  ٥/٧٢ ٥٤  ٤/٥٨  ٢/٨٣  ٨/٦١  ١/٤٨ ٦٧  

٤/٨٢  ٢مجتمع آموزشي   ۲  ۳/۶۹  ۶/۸۶  ٢/٧٠  ۷/۸۹  ١/٧١  ١/٧٤  ٩/٥٧  

٣/٧٥   قائميکو  ۳  ٢/٥٦  ١/٧٦  ٥/٥٦  ٢/٦٥  ٦/٥٢  ١/٧١  ٣/٥٣  

٢/٧٨ شهرک کارمندان  ۴  ٣/٦١  ٦/٧٣  ٥/٦٣  ٢/٧٩  ۶/۶۱  ٢/٧٦  ٢/٥٨  

٨/٧٤ مشکي کوچه  ۵  ٩/٥٧  ٨/٦٧  ٦/٥٥  ٤/٧٦  ۷/۵۹  ٤/٦٩  ٩/٥٣  

١/٨١ ١ دروازه رشت  ۶  ٨/٦٩  ٢/٨٠  ٩/٦٩  ٤/٨٥  ۸/۷۲  ١/٨٠  ١/٦٧  

٧/٧٢ ٢ دروازه رشت  ۷  ٤/٦٢  ٢/٩٠  ٨/٦٤  ٨/٩٠  ٩/٥٥ ٧٦ ٦٦  
٥/٨٩ لوار چمرانب  ۸  ٤/٧٢  ٥/٩٠  ٨/٧٢  ٦/٩٠  ٥/٧٢  ٤/٦٧ ٨٧  

١/٩٣ چهارراه سعدي  ۹  ٢/٧٤  ٥/٩٢  ٩/٧٤  ١/٩٩  ٧/٧٧  ٨/٧٩  ٤/٦٩  

٢/٨٠ چهارراه انقالب  ۱۰  ٩/٦٧  ٩/٧٩ ٦٩ ٨٢  ٥/٦٨  ٥/٨١  ٦٥ 
٩/٨٦ سبزه ميدان  ۱۱  ١/٧٢  ١/٨٧  ١/٧٣  ٣/٨٧  ٧/٧٢  ٧/٧٥  ١/٦٥  

٣/٨٩ چهارراه صدرجهان  ۱۲  ٦/٩٦ ٧٥  ٥/٧٦  ٧/٨٦  ١/٧٦  ٤/٨٨  ٧٢ 
٦/٦٦ ٨٢ بلوار آزادي  ۱۳  ٢/٨٠  ٣/٦٥  ٢/٧٤  ٤/٦٤  ٧/٧٣  ٨/٥٧  

٨/٨٩ هنرستان  ۱۴  ٢/٦٨  ٧/٨٤  ٣/٧٠  ٣/٦٧ ٨١  ٣/٧٦  ٤/٦٠  

٧/٥٨ انصاريه  ۱۵  ٧/٤٣  ٥/٨٢  ٣/٥٧  ٦/٥٨ ٧٥  ۱/۵۰  ٢/٣٩  

١/٨٧ ميدان محمدي  ۱۶  ٤/٦٧  ٤/٦٨ ٨٨  ٦/٨٤  ٤/٦٨  ۴/۶۸  ٦/٤٦  
٨/٨١  ميانگين                ٩/٦٤  ٢/٨٣  ٧/٦٦  ٦٧ ٨٣ ۷/۷۴  ٦/٥٨  

۱- P-value۲     ۰۲/۰= هاي مختلف  ي زمان  براي مقايسه- P-value۰۱۲/۰= هاي مختلف   ي زمان  براي مقايسه  
  
  
  

 و  ۱۰L  ،۵۰L  ،۹۰Lر حداکثر ي، مقاد  ۵و۴ ج جداول يمطابق نتا 
۹۵Lر استي در طول شب و روز به صورت ز: 

۱۰L :  ۱۲د محـل در طـول روز مربـوط بـه کـ     حداکثر مقـدار 
بل در هنگام عصر و  ي دس۵/۷۹با مقدار ) چهارراه صدرجهان (

با مقدار  ) يچهارراه سعد  (۹ در طول شب مربوط به کد محل      
 . باشد يبل م ي دس۵/۷۲

۵۰L : ۹و  ۱۲در طول روز مربوط به کد محـل          حداکثر مقدار 
بـل در    ي دسـ  ۷۴و بـا مقـدار      ) يچهارراه صدرجهان و سعد   (

 چهـارراه  (۱۲ ب مربوط به کد محلهنگام عصر و در طول ش     
  .باشد يبل م ي دس۶۹با مقدار ) صدرجهان

۹۰L :              ۹ حداکثر مقـدار در طـول روز مربـوط بـه کـد محـل 
بل در هنگـام عـصر و در         ي دس ۷۲با مقدار   ) يچهارراه سعد (

بـا  ) چهـارراه صـدرجهان   (۱۲طول شب مربوط به کـد محـل     
   .باشد يبل م ي دس۵/۶۳مقدار 

۹۵L :  ۹ در طـول روز مربـوط بـه کـد محـل            رحداکثر مقـدا 
بل در هنگـام عـصر و در         ي دس ۷۱با مقدار   ) يچهارراه سعد (

بـا  ) چهـارراه صـدرجهان    (۱۲ طول شب مربوط به کد محـل      
، از نظـر    ۲ج جـدول    يمطابق نتا  .باشد يبل م  ي دس ۵/۶۲مقدار  
TNI  ــه کـــد   ، حـــداکثر مقـــدار در طـــول روز مربـــوط بـ
بـل در هنگـام      ي دسـ  ۵/۹۹با مقـدار    ) ۲دروازه رشت    (۷محل

چهـارراه   (۱۲ عصر و در طـول شـب مربـوط بـه کـد محـل              
طور از نظر   نيهم. باشد يبل م ي دس۵/۸۱با مقدار ) صدرجهان

NPL            ۱۲ ، حداکثر مقدار در طول روز مربوط بـه کـد محـل 
بل در هنگام عصر و  ي دس۶/۸۵با مقدار ) چهارراه صدرجهان (
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چهـارراه صـدر    (۱۲ ز مربـوط بـه کـد محـل     يدر طول شب ن   
الزم به ذکر است که بـا        .باشد يبل م  ي دس ۸۴ با مقدار ) جهان

ن ي، در کل بSPSSافزار    در نرم  ANOVAدستور   استفاده از 
   صــدايهــا  کــد محــل ســنجش صــدا از نظــر شــاخص ۱۶

)Leq  ،Lmax  ،۱۰L  ،۵۰L  ،۹۰L  ،۹۵L  ،TNI   و NPL (

ــار  ــتالف آم ــياخ ــشاهده يدار ي معن ــ م    ).P>۰۰۱/۰( دش
ــا  ــابق نتـ ــداولج يمطـ ــاد۴و ۳ جـ ــادل  ي، مقـ ــراز معـ   ر تـ

ــر   ــوت در اکث ــشار ص ــل  ف ــد مح ــا ک ــر در يه ــورد نظ    م
 يتجار -يروز باالتر از استاندارد مناطق مسکون       نوبت شبانه  ۴

  .ران استيست ايط زيسازمان حفاظت مح
  

  
  
  

  )صبح و ظهر (۱۳۸۶ماه سال بل در مرداد  ي صدا بر حسب دسي تراز آماريريگ اندازه :۴جدول
  

  ظهر  صبح
  نام محل  محلکد 

۱L۱۰ ۲L۵۰ ۳L۹۰ ۴L۹۵ ۱۰ L ۵۰ L ۹۰ L ۹۵ L 

٥/٥٦  ١ يمجتمع آموزش  ۱  ٥/٥١  ٥/٤٨  ٥/٦٠ ٤٨  ۵/۵۷  ٥/٥١  ٥٠ 
۵/۶۷ ٧٢  ٢ يمجتمع آموزش  ۲  ٥/٦٢ ٦٤  ٥/٦٥ ٦٨ ٧٣  ٦٤ 
٥/٤٦ ٥٤   قائميکو  ۳  ٥/٤٣  ٥/٤١  ٥/٥٨  ٥/٥٠ ٥١ ٥٤  

٥/٤٨ ٥٦ ٦٤ شهرک کارمندان  ۴  ٥/٤٧  ٥/٦٨  ٥/٥٣ ٥٩  ٥/٥٢  

٥/٥٧ يمشک کوچه  ۵  ٥/٥٣  ٥/٥١ ٥٢ ٥٤ ٥٨ ٥٢ ٥٢  

٥/٧٢ ١ دروازه رشت  ۶  ٥/٦٨  ٥/٧٢ ٦٥ ٦٦  ٥/٦٨  ٦٥ ٦٦ 
٥/٥٨ ٦٧ ٢ دروازه رشت  ۷  ٥/٥٠ ٥٧ ٦٨ ٥٠ ٥٢  ٥/٤٩  

٥/٧٤  بلوار چمران  ۸  ٥/٧٥ ٦٧ ٦٨ ٧١  ٥/٦٧ ٧١  ٥/٦٦  

٥/٦٩ ٧٢ ٧٧ ٦٨ ٦٩ ٧٢ ٧٧ يچهارراه سعد  ۹  ٥/٦٨  

٥/٦٦ ٧٠ چهارراه انقالب  ۱۰  ٥/٦٣ ٦٤  ٥/٧١  ۶۸ ٥/٦٥  ٦٥ 
٥/٧٤ دانيسبزه م  ۱۱  ٥/٦٥ ٧٠  ٥/٦٤  ٧٦ ۷۱ ٥/٦٧  ٦٧ 
٥/٧٧ چهارراه صدرجهان  ۱۲  ٥/٦٩ ٧٣  ٥/٦٨  ٥/٧٣ ٧٩  ٦٩ ٧٠ 
٥/٦٩ يبلوار آزاد  ۱۳  ٥/٦١ ٦٤  ٥/٦٠ ٦٣ ٦٧ ٦١  ٥٩ 
٥/٧٠ هنرستان  ۱۴  ٥/٦٠ ٦١ ٦٤  ٥/٦٧ ٧٣  ٥/٦٤  ۶۴ 
٥/٤٥ هيانصار  ۱۵  ٥/٤٢  ٥/٤٠ ٤١  ٥/٤٩ ٥٨  ٥/٤٦  ٥/٤٥  
٥/٦٩ يدان محمديم  ۱۶  ٥/٥٨ ٦٣  ٥/٥٧  ٥/٧١  ٥/٥٨ ٦٤  ٥/٥٧  

  
۱- P-value۰۳۱/۰=  مختلف يها  زماني سهي مقاي برا        
۲- P-value۰۳۲/۰= هاي مختلف  ي زمان  براي مقايسه    
۳- P-value۰۲۷/۰=  مختلف يها  زماني سهي مقاي برا    
۴- P-value۰۳/۰ = مختلف يها  زماني سهي مقاي برا  
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  )عصر و شب (۱۳۸۶ماه سال بل در مرداد  گيري تراز آماري صدا بر حسب دسي اندازه: ۵جدول
  

  شب  عصر
 ۱L۱۰ ۲L۵۰ ۳L۹۰ ۴L۹۵ ۱۰ L ۵۰ L ۹۰ L ۹۵ L  نام محل  کد محل

٥/٥٦ ٦٤  ١مجتمع آموزشي   ۱  ٥/٥٣  ٥/٥٢  ٥/٣٩ ٤٤ ٥٢  ٥/٣٩  

٥/٧٣  ٢مجتمع آموزشي   ۲  ٥/٦٩  ٥/٦٥ ٦٦  ٤٣ ٤٤ ٥٢ ٦١ 
٥/٥١ ٥٥   قائميکو  ۳  ٥/٤٨ ٤٩  ٥/٥٥  ۴۹ ٥/٤٦  ٤٦ 
٥/٤٩ ٥١ ٥٨ ٦٤ شهرک کارمندان  ۴  ٥/٦١  ۵/۵۳  ٥/٤٧  ٥/٤٦  

٥/٥٢ ٥٨ مشکي کوچه  ۵  ٥٢ ٥٢ ٥٣ ٥٥ ٥١ ٥١ 
٥/٦٨ ٧١ ٧٥ ١ دروازه رشت  ۶  ٦٢ ٦٣ ٦٦ ٧٠ ٦٨ 
٥/٦٦ ٢ دروازه رشت  ۷  ٥/٥١  ٥/٤٥  ٥/٥٩ ٤٤  ۵/۴۸  ٥/٤٤ ٤٥  

٥/٦٧ ٧١ ٧٥ بلوار چمران  ۸  ٥/٦٦  ٥/٧٠  ۶۵ ٥/٦٠  ٥/٥٩  

٥/٧٢ ٧١ ٧٢ ٧٤ ٧٨ چهارراه سعدي  ۹  ۶۷ ٥/٦٢  ٦١ 
۵/۷۰ چهارراه انقالب  ۱۰  ٥/٦٧  ٥/٦٥  ٥/٦٧ ٦٥  ۶۲ ٥/٥٨  ٥/٥٧  

٥/٧٠ ٧٥ سبزه ميدان  ۱۱  ٥/٦٧  ٥/٦٦  ٥/٦٨  ۵/۶۳  ٥٧ ٥٨ 
٥/٧٩ چهارراه صدر جهان  ۱۲  ٥/٧٥ ٦٩ ٧٠ ٧٤  ٥/٦٣ ٦٩  ٥/٦٢  

٥/٦٧ بلوار آزادي  ۱۳  ٥/٦٠ ٦٣  ٦٠ ۵/۶۰  ٥/٥٦  ٥٣ ٥٤ 
٥/٦٥ ٧٠ هنرستان  ۱۴  ٥/٦٢  ٥/٦١  ٥/٥٥ ٦٣  ٥٢ ۵۱ 
٥/٤٧ ٤٨ ٥١ ٦١ انصاريه  ۱۵  ٥/٤٠  ٥/٣٩ ٥/٣٩ ٥/٣٩ 
٥/٧١ ميدان محمدي  ۱۶  ۶۵ ٥/٥٩  ٥/٥٨  ٥/٣٩ ٤٠ ٤٠ ٤٨  

۱- P-value۲     ۰۳۱/۰= هاي مختلف  ي زمان  براي مقايسه- P-value۰۳۲/۰= هاي مختلف  ي زمان  براي مقايسه  
۳- P-value۴    ۰۲۷/۰= هاي مختلف  ي زمان  براي مقايسه- P-value۰۳/۰= هاي مختلف  ي زمان  براي مقايسه  

  

 با استاندارد سازمان حفاظـت  Excellافزار  هاي مورد نظر با کاربرد نمودار ستوني در نرم چنين تراز معادل فشار صوت در کد محل        هم
  ).۲و۱نمودارهاي (محيط زيست ايران مقايسه شد 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

ي تراز معادل شدت صوت در سه نوبت روزانه در  مقايسه: ١نمودار
  زيست ايران  محيطاستاندارد سازمان حفاظتاستان زنجان با 

  
 
 
  
  
  
  
  
  

  

ي تراز معادل شدت صوت در نوبت شب در استان  مقايسه: ٢نمودار
  زيست ايران  محيطسازمان حفاظتزنجان با استاندارد 
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  بحث
در منــاطق ) Leq(  تــراز معــادل فــشار صــوتنيانگيــم      

 ۱۷/۶۲ شــهر زنجــان در طــول روز برابــر يتجــار-يمــسکون
ش يبل افزا ي دس ۱۷/۶سه با استاندارد    يبل است که در مقا     يدس

ـ بل است کـه در مقا  ي دس۵۸/۵۸و در طول شب برابر       سه بـا  ي
 کـه   يدر پژوهش مـشابه   . بل باالتر است   ي دس ۵۸/۸استاندارد  

ن تراز يانگي در کاشان انجام گرفته است، ميانکاش يتوسط مطلب
بـل   ي دس۷/۷۹ن شهر برابر با يدر ا) Leq( معادل فشار صوت  

 يبـا يق انجام شده در شهر کورت     ين تحق يچن هم). ۷( بوده است 
دست ه  بLeqر ي درصد، مقاد۳/۹۳دهد که در    يل نشان م  يبرز

 ۷۵ درصـد بـاالتر از   ۳/۴۰بـل و در   ي دسـ ۶۵آمـده بـاالتر از   
ـ تالي ا يناي که در شهر مس    يگريق د يتحق). ۱۷( بل است  يدس ا ي

ـ  در اLeqدهد که  يانجام شده، نشان م     ۷۵ن شـهر برابـر بـا    ي
 ۵۰Lدر ايـن تحقيـق ميـزان شـاخص      ). ۱۸( باشد يبل م  يدس
ـ ۴۹/۵۵ و۵۹روز به ترتيـب برابـر بـا          در طول شبانه   ۹۰Lو ه  ب

 در شـهر    اي بودن صداي زمينه    باال ي  دهنده دست آمد که نشان   
باشـد، کـه ايـن نتـايج در مقايـسه بـا نتـايجي کـه                  زنجان مي 

 خود به آن اشاره نموده اسـت، مـشابهت          ي  اميدواري در مقاله  
ـ قابل ذکر است که نتايج با مقـادير ارا        . دارد ه شـده در مقالـه     ي

مذکور متفاوت است که به دليل تفاوت در بافـت شـهر، نـوع            
 باشـد   در شـهر مـي   موجـود ي  نقليـه ي ساختمان و نوع وسيله   

مشکل آلودگي صدا در بيشتر شهرهاي بزرگ هنـوز بـه        ).۱۰(
ـ  عنوان يک معضل اجتماعي مطرح مي    طـوري کـه از   ه باشد، ب

توان فاکتورهاي شهرسـازي و مهندسـي     عوامل موثر در آن مي    

دسـت آمـده مـشخص      ه  ترافيک را ذکر نمود، با توجه نتايج ب       
زنجان تا حـدود   که مشکل اصلي آلودگي صداي شهر شود  مي

زيادي به قديمي بودن بافـت شـهر و مـشکالت ترافيکـي آن              
 بـه چـاپ     بـرگ  اسـتين اي که توسط     وابسته است که در مقاله    

ثر در صداي ناشـي از      ؤرسيد، از اين عوامل به عنوان عوامل م       
   ).۱۲( نام برده استترافيک 

  
  گيري نتيجه
هر دست آمده مـشخص شـد کـه شـ      هج بي نتابه توجه با      

 يتجـار  -ي در مناطق مـسکون    يي باال ي صوت يزنجان از آلودگ  
 حدود مجاز صدا    يسه با استانداردها  يبرخوردار بوده و در مقا    

 ران در اکثر موارد باالتر از استاندارد اسـت        ي آزاد در ا   يدر هوا 
ک يـ ن شهر به عنـوان      ي در ا  ي صوت ين آلودگ يبنابرا). ۱۵،۱۴(

. شـود  يه مـ يتوص علل آن   ي مطرح است و بررس    يمشکل جد 
ها،  اباني خيطرفه کردن برخ کيک،  يت امور تراف  يرياصالح مد 

 ها خيابان اطراف در سبز فضاي ايجاد ،صوتي موانع قراردادن

 خـارج از  ي و متمرکز کردن مناطق تجارصدا جاذب عنوان  هب
 در منــاطق ي بــه منظـور کــاهش آلــودگ ي مــسکوني محـدوده 

ـ  ي توجـه بـه نتـا      با. رسد ي به نظر م   يمختلف شهر ضرور   ه ج ب
و شـاخص  ) TNI(ي  کي تراف ي شاخص صدا  يدست آمده برا   

قات يد با انجام تحق   شو  يشنهاد م ي، پ )NPL(  صدا يتراز آلودگ 
ـ  مناطق مورد مطالعه در تحق     يکي بار تراف  ي  مشابه و محاسبه   ق ي

  .داقدام شو فوق يها ر شاخصيحاضر جهت تفس
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Noise Pollution in Zanjan City in 2007 
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Background and Objective: Noise pollution is an important environmental problem that may cause 

hazardous effects, such as hearng loss, sleep disorders, hypertension and digestive problems in communities. 

To prevent these effects, achieving recommended standards of noise pollution measuring in cities is 

mandatory. This study was aimed to evaluate noise pollution in zanjan city in 2007.  

Materials and Methods: For measuring environmental noise levels, 64 samples were selected in 2 weeks. 

They were selected from 16 residential and commercial areas, 4 times daily (morning, noon, evening and 

night). Noise indices were measured in A weight channel. Measurements at considered stations were 

gathered using a sound meter apparatus model cel-268.  

Results: The maximum equivalent sound level, in A weight channel was detected at night from Sadre Jahan 

crossroad and at day from Sadi crossroad, being 72db and 77.7db respectively. Significant difference was 

seen between equivalent sound levels of night and noon (P=0.048) and night and evening (P=0.03). 

Conclusions: It was concluded that Zanjan city noise pollution at both residential and commercial areas is 

higher than that of international standards in most instances. The results were also similar to the findings of 

other studies in Iran. 

 

Key words: Environmental noise levels, Noise pollution, Zanjan. 

 




