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 ماهه اول آلودگي صوتي ناشي از ترافيك در شهر كرمانشاه در سه

  9731سال  
 ***مهندس مجتبي اختياري  ؛**اي مهندس نصرا... قهوه   ؛*مهندس منوچهر اميدواري

 : چكيده

باشد كه زندگي در شهرها را با مخاطرات  آور مهم در شهرهاي بزرگ مي صدا يكي از عوامل زيان  سابقه و هدف:

همين منظور اين  باشد. به ها مي منابع ايجاد اين آلودگي ترافيك و تردد اتومبيلترين  مهمروبرو ساخته است. از  زيادي

 ها در شهر كرمانشاه انجام گرفت. و تردد اتومبيل كتحقيق با هدف بررسي ميزان آلودگي صوتي ناشي از ترافي

 صداي عمومي حله به اجرا در آمد: در مرحله اولاين تحقيق از نوع توصيفي مقطعي در دو مر ها: مواد و روش

گيري صدا در  عنوان نقاط اندازه هايستگاه ب 823هاي شهر مورد بررسي قرار گرفت كه در اين خصوص تعداد  خيابان

متر از  22رو به فواصل  در دو طرف در حد فاصل بين خيابان و پياده ها ايستگاه هاي پرترافيك شهر انتخاب شدند. خيابان

ها با توجه به استعالم به عمل آمده  درخصوص ساعات  اوج ترافيك در مقطع  گيري كليه اندازه ندهمديگر انتخاب شد

بود . در مرحله دوم ميزان    B&k-2230و   Quest-2900بعدازظهر انجام گرفت. دستگاه مورد استفاده در طرح   4-3زماني 

نفر از كسبه و  601در حدود  ارتباط مورد ارزيابي قرار گرفت كه در اين ها صداي دريافتي در افراد ساكن در اين خيابان

در اين مرحله جهت ارزيابي از فاكتور   .ها انتخاب و دزيمتري شدند هاي راهنمايي و رانندگي مستقر در اين خيابان پليس

Leq  شد. دستگاه مورد استفاده در اين قسمت از طرح دزيمتر    استفادهQuest  .ت مقايسه نتايج با استاندارد )چه بودdB 

 .استفاده گرديده  Z( از  تست 200

 كه ميزان طوري به ،بوده آمده در اين تحقيق نشان داد كه ميزان صداي زمينه در شهر كرمانشاه باال دست هب :  نتايجها يافته

L50  وL90  در شهر كرمانشاهdB  6/4±13  آمده در ارتباط با صداي   تدس هاست . .نتايج ب  برآورد شده  18±4/4و

در اطراف ميادين  dB  2/8±8/44  برابرها صدايي  ن اين مناطق نشان داد كه كسبه ساكن در اين خيابانادريافتي توسط ساكن

و مستقر  dB  2/6±2/48هاي راهنمايي و رانندگي مستقر در ميادين و پليس كنند مي ها دريافت در خيابان dB 6/8±1/42و  

 كنند.  مي  دريافت dB 4/6± 42ها  در خيابان

و در  گردد كه شهر كرمانشاه از آلودگي صوتي بااليي برخوردار است آمده مشخص مي دست ه: با توجه به نتايج ببحث

  OECDبا نتايجي كه از سوي موسسه   آمده بدست باشد. نتايج مقايسه با استانداردها در اكثر موارد باالتر از استاندارد مي

 نموده است.  Leqبه باال بودن صدا و شاخص   شده از سوي اين شركت اشاره است مشابه بوده و در گزارش ارائه  شده  ارائه

  

 اي و عضو هيأت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه . شناس ارشد بهداشت حرفهكار *
 كارشناس بهداشت حرفه اي**
 2480-8664224اي، تلفن:  حرفه پزشكي كرمانشاه، گروه بهداشت ابريشم، دانشكده بهداشت دانشگاه علومكرمانشاه، باغ دار مكاتبات: عهده *
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با پهن كردن خيابانها  و  معابر و همچنين  شود كه در ارتباط با شهرسازي كرمانشاه و مهندسي ترافيك در نهايت پيشنهاد مي

  استفاده از پانل جاذب صوت ميزان صدا را كاهش نمايند.

  .، ترافيك، اتومبيل ،كرمانشاه Leqصدا، : ها كليدواژه

 

 مقدمه :
صدا يكي از عوامل فيزيكي است كه زاييده صنعت 

و گسترش و كاربرد وسيع وسايل و ماشين آالت و 

گردد كه انسان  باشد. اين عامل سبب مي تجهيزات مي

هاي  و بيماري هادر زندگي روزمره خود با خطر

 جه شود.امو مختلف ناشي از صدا

جوامع صنعتي و توجه انسان به زندگي  پيشرفت

گرديده است كه زندگي انسان در  شهرنشيني سبب

يكي  .شهرهاي بزرگ با مشكالت خاصي روبرو شود

خطر  هاز اين مسائل كه آسايش و سالمتي انسان را ب

 در(. 2و8باشد ) ناشي از صدا مي هايخطر ،انداخته

منتشر نمود،  8995 در سال  OECDآماري كه انجمن

ميليون نفر در فرانسه  81مشخص گرديد كه بيش از 

از   ساعت 1-22بل در دسي 44با صدايي بيش از 

باشند . همچنين در  روزمره خود مواجه مي زندگي

كه با روند فعلي رشد بيني شده  پيش اين گزارش

ميليون نفر  1/81اين رقم به  2282شهرنشيني تا سال 

 ،2282تا سال  بيني نموده كه پيشرسند. همچنين  مي

بل در  دسي 44ميليون نفر با صداهايي بيش از  9/81

 .(1تماس خواهند بود )

شود كه بررسي  با توجه به اين آمار مشخص مي

اي  آلودگي صوتي در شهرهاي بزرگ از اهميت ويژه

اي كه   كه در مقاله طوري هب ، برخوردار است

Steensberg  به اين  ،رساند چاپ به 8999در سال

مشكل در كشور دانمارك اشاره نموده و 

هاي دولت را در دو دهه اخير در جهت  سياست

كاهش صدا در شهرهاي بزرگ مورد تجزيه و تحليل 

ترين منابع توليد آلودگي صوتي  قرار داده است.از مهم

صداي ناشي  ،كه در اين مقاله به آن اشاره شده است

 درهمين .(5است) و ترافيك بوده ها از اتومبيل

 (  ميـزانECاروپـا) انجـمـن 8914درسـال خصوص

 سـواري را حـدود ز اتومبيلا نـاشـي آلــودگي

dB 14-12 ها و براي اتوبوس dB94-12 ذكر نموده 

آلودگي  نشان داد كه وضعيت گزارش اين .(4)است

اي  هاي شهرنشيني از اهميت ويژه صوتي در محيط

در همين گزارش به كه  اي گونه به ،برخوردار است

ن مناطق اباال بودن ميزان صداي دريافتي در ساكن

 (.4شهري اشاره نموده است)

عوامل مهم  در شهرها يكي از هاي صوتي آلودگي

ن شهرهاي بزرگ اسطح سالمت ساكن دركاهش

هاي صوتي  آلودگينيز  Gomezمقاله  در .باشد مي

مهم در كاهش سطح عوامل ناشي از ترافيك از 

 (.4)آند طرح شدهمت جامعه مسال

مطالب بر آن شديم كه تحقيقي از ا اين بباتوجه 

نوع توصيفي مقطعي با هدف بررسي آلودگي صوتي 

اين  . ناشي از ترافيك در شهر كرمانشاه انجام دهيم

 .اجرا در آمد به 8119ماهه اول سال  تحقيق در سه

 ها: مواد و روش
كه در قدم تحقيق از نوع توصيفي مقطعي بوده  اين

اول تحقيق باتوجه به نقشه شهر كرمانشاه و با 
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 گيري در شهر كرمانشاه هاي اصلي و پرترافيك مورد اندازه مشخصات خيابان  -8جدول 

 موقعيت جغرافيايي نام خيابان    رديف 

 جنوب شهر كرمانشاه   دكتر مفتح  8 

 و ميدان كاشاني  بين ميدان فردوسي  اشرفي اصفهاني   2 

 چهار راه مدرس و بين ميدان كاشاني  آيت ا... كاشاني   1 

 چهار راه مدرس و ميدان آزادي  بين  خ مدرس  5 

 آزادي تا ميدان امام خميني  ميدان  خ شهيد بهشتي   4 

 امام خميني تا ميدان دانشگاه ميدان  خ شهيد شيرودي   4 

 

استان  يهماهنگي معاونت راهنمايي و رانندگ

رافيك و اصلي شهر مشخص تهاي پر مانشاه خيابانكر

هاي مورد نظر در  گرديد. مشخصات كليه خيابان

 نشان داده شده است .  8 جدول

 معاونت درحوزه آمده عمل هب اهماهنگيب همچنين

سيرهاي م پرترافيك هاي استان،زمان رانندگي و راهنمايي

 عنوان هگرديده و ببعدازظهر تعيين   5-1انتخابي 

  گيري اندازه  نقاط .گيري در نظر گرفته شد ن اندازهزما

 عنوان هبن متر در طول هر خيابا 24  فواصل  به

رو و  ايستگاه در كنار خيابان و حد فاصل پياده

ذكر است كه كليه  رو انتخاب شد. قابل سواره

طرف خيابان انجام شده است دوها در  گيري اندازه

-B&kهاي   ستگاهگيري صدا از د اندازه براي (.1و1)

 .استفاده شد Quest-2900 و  2230

نفر  824در   Leqدر بخش دوم تحقيق شاخص  

هاي راهنمايي و رانندگي مستقر در  از كسبه و پليس

نفر پليس راهنمايي و  54هاي پرترافيك ) چهارراه

بررسي شد كه در  نفر كسبه( 42رانندگي و 

 استفاده  Questخصوص از دستگاه دزيمتر   اين

ساعت از ساعات  5طي گيري  و اندازهگرديد 

دستگاه براي اين كار پرترافيك روز انجام گرفت . 

  صورت تصادفي همذكور به افراد موردنظر كه ب

هاي مورد نظر  شد و شاخص ، وصلبودند شده انتخاب

كار رفته در اين تحقيق  هب . روشگرديدگيري  اندازه

استاندارد   اتسسؤم ازسوي شده ارائه هاي روش براساس

 .(1شد) درنظر گرفته ساعته( 4/2)  مدت  كوتاه

هاي توصيفي مانند  از آمارهها  براي ارائه يافته    

استفاده   Zمعيار و تست آماري  ميانگين و انحراف

 گرديده است .

 

  ها : يافته
كه ميزان صدا در مناطق مركزي شهر نتايج نشان داد 

برابر  C شبكهدر  و A  2/1± 4/14كرمانشاه درشبكه 

دست آمده به تفكيك  هبوده است . نتايج ب ±9/18 1/1

 شده است. ارائه  2هاي موردنظر درجدول  خيابان

ميزان  ،استشده مشخص  2همانطور كه در جدول 

هاي پررفت و آمد از مقادير  خيابان بيشترصدا در 

دهد كه  . نتايج نشان مياست استاندارد باالتر بوده

 هاي ن صدا مربوط به خيابانبيشترين ميزا

 ايد بتوانـاشد كه شـب اصفهاني و كاشاني مي اشرفي 
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هاي مختلف شهرستان كرمانشاه در  صداي خيابان ميزان -2جدول

 .8119سال در  Aو   Cدو شبكه  

 ترازفشارصوت

 خيابان 

dBA dBC 

 4/18 ±1/2  59/11±1/2  شهيد مفتح 

 4/14 ±4/1  1/19 ± 5/2  اشانيك-ياصفهان اشرفي

 5/11±1/2  1/14 ± 9/1  مدرس 

 9/15± 9/2  8/11 ±4/1  شهيد بهشتي  

 8/12 ±4/2  14 ±1/2  يروديشهيدش

 

له أباشد. اين مس ترين خيابان شهر مي گفت پرترافيك

  دليل مركزيت خريد اين خيابان هست. هب

 ، 8Lميزان   شده  از ديگر پارامترهاي بررسي

82L،42L 92وL  آمده  دست هبج تاين كهاست

نشان داده شده  1خصوص  در جدول شماره  دراين

 است .

 ،مشخص است 1 شماره همانطوركه در جدول 

باشد كه  باال مي  92Lو  42Lميزان شاخص 

و اشكال در اي شهر  بودن صداي زمينهدهنده باال نشان

است. اين ترافيك آن  وضعيتبافت شهر و 

و كاشاني    اصفهاني خيابان اشرفيها در  شاخص

 به توان كه از علل آن مي داراي باالترين مقدار است

 اشاره كرد. ها  قرار گرفتن مركز شهر در اين خيابان

و  هدر كسب  Leqدر بخش دوم تحقيق ميزان 

 گيري شد. هاي راهنمايي و رانندگي اندازه پليس

 آمده نشان داد كه ميزان صدا در كسبه دست هب نتايج

 هاي راهنمايي و رانندگي پليس و در 4/14 ± 1/8 

باشد همين فاكتور در مواردي كه در  مي 14 54/8± 

 1/15 ± 1/8ترتيب در كسبه  به ،اند ميادين قرار داشته

كه  بود 4/11 ± 42/8هاي راهنمايي  و در پليس

است ميزان صداي ناشي از  همانطور كه مشخص

از مقادير صداي دريافتي توسط پليسهاي ر كسبه باالت

هاست. همچنين  و رانندگي مستقر در خيابان اهنمايير

ها باالتر از  كه ميزان صدا در خيابان مشخص شده

.مقايسه نتايج استميزان صداي دريافتي در ميادين 

  داد كه  با استانداردها نشان  تحقيق  آمده از اين بدست

مورد بررسي با صدايي باالتر از حدود   جامعه

 (.  >224/2Pد)باش مي د مواجهاستاندار

 

 :  بحث 
گرديد كه ميزان صدا در  در اين تحقيق مشخص

 هاي پرترافيك شهر از مقادير بااليي برخوردار  خيابان

 

 8119سال  ماهه اول شهرستان كرمانشاه در سهدر   92Lو  8L  ، 82L ، 42Lهاي پارامتر  ميزان -1جدول

 L 82 L 42 L 92 L 8 نام خيابان  

 45  ± 8/5  1/49  ±  5  5/14 ± 1/4  5/12  ± 94/5  شهيد مفتح 

 22/12  ± 2/1  1/14  ± 1/1  5/12 ±  1/4  22/11  ±  9/4  كاشاني-اصفهاني اشرفي 

  1/41   ±1/8  4/11  ± 8/5  1/19  ±  1/4  4/11 ±  5  مدرس  

  1/41  ±2/4  14 ±  1/5  8/18 ±  8/4  9/14 ±  1/4  شهيد بهشتي  

 4/44  ± 8/5  1/12±  8/1  9/11  ± 8/4  9/15  ±  8/4  شهيد شيرودي 
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است و همچنين ميزان صداي دريافتي توسط كسبه و 

 ،باشد هاي راهنمايي و رانندگي باال مي پليس

كه با مقايسه اين نتايج با مقادير استاندارد  طوري هب

دست آمده باالتر از  همشخص گرديد كه مقادير ب

تحقيق در   به اين باشد. لذا باتوجه حدود استاندارد مي

شهر كرمانشاه آلودگي صوتي يك مشكل حاد 

رات يثتأتواند  باشد كه اگر كنترل نگردد مي مي

  ناپذيري را روي زندگي افراد بگذارد.  جبران

ميزان آلودگي ي اين پژوهش ها بر اساس يافته

هاي پرترافيك شهر باالتر از حدود  صدا درخيابان

اين . (9)بود OECDشده از طرف موسسه مجاز تعيين

در مقاله  8998در سال  Garciaنتايج با نتايجي كه 

كه ايشان در  طوري هب ؛باشد مشابه مي ،خود ارائه نمود

را در نقاط پرترافيك   L1مقاله خود ميزان فاكتور 

 بيان نمود كه مشكل ترافيكي dB  1/94 معادلشهر 

همچنين  .كند شهرهاي بزرگ را از ديد صدا بيان مي

صداي دريافتي در  در اين مقاله به باال بودن ميزان

نموده است كه با نتايج اشاره ساكنين اين مناطق 

(. در 82دارد)  مشابهت  تحقيق  آمده در اين دست هب

 41و  L90  4/11و L50اين تحقيق ميزان شاخص 

اي  بودن صداي زمينهدهنده باال مد كه نشانآدست  هب

باشد كه اين نتايج در مقايسه  اه ميدر شهر كرمانش

اشاره   در مقاله خود به آن Garciaبا نتايجي كه  

مشابهت دارد. قابل ذكر است كه نتايج  ،نموده است

باشد  شده در مقاله مذكور متفاوت مي با مقادير ارائه

  و نوع  ساختمان  نوع ،دليل تفاوت در بافت شهر هكه ب

 (.82باشد ) يموجود در شهر م  نقليه  وسيله

  ارائه  OECDسسه  ؤطبق گزارشي كه از سوي م

  حركت  ها در زمان اتومبيل  صداي  باالبودن  به  شده

آمده از  دست ههمچنين نتايج ب. (1گرديده است)  اشاره

رافيك با تن مناطق پراميزان صداي دريافتي در ساكن

 8991  در سال  Michel Legrisنتايج ارائه شده توسط 

كه ايشان ميزان صداي  طوري هب ،ت داردمشابه

ن اين ادر ساكنرا ها  دريافتي ناشي از اتومبيل

اين تحقيق در ي ها يافتهذكر نموده كه با  dB15مناطق

اختالف  (.88ارتباط با صداي دريافتي مشابهت دارد)

با اين دو مقاله و  كمي كه از نظر عددي در مقايسه

ثير محيط أهنده تد نشان ،نتايج اين تحقيق وجود دارد

ر ميزان دسطح جاده و نوع وسيله نقليه  ،انتشار صوت

 باشد. صداي اينگونه وسايل مي

نتايج اين تحقيق نشان داد كه شهر كرمانشاه با  

اي كه  . از علل فزايندهاستمشكل صدا مواجه 

ترافيكي و  بافت ،ثر باشدؤم هلأاين مس برتواند  مي

زان شهرسازي آن است كه باال بودن مي

ه سبب ألاين مس دهنده نشان  92Lو  42Lهاي شاخص

منازلي كه در مجاورت ساكنان شود كه  مي

از آلودگي صوتي  قرار دارند،هاي اصلي شهر  خيابان

اي كه توسط   ناشي از ترافيك رنج ببرند. در مقاله

Cook  ده شبه همين نكته اشاره  ارائه گرديده

هرهاي ش بيشتردر . مشكل آلوگي صوتي (82)تاس

ل اجتماعي مطرح ضعنوان يك مع هبزرگ هنوز ب

توان  مي آن ثر درؤكه از عوامل م طوري هب ،باشد مي

فاكتورهاي شهرسازي و مهندسي ترافيك را ذكر 

گردد  آمده مشخص مي دست هبا توجه به نتايج ب .نمود

كه مشكل آلودگي صوتي شهر كرمانشاه تا حدود 

شكالت ترافيكي مي بودن بافت شهر و ميزيادي به قد

  Steenbergاي كه توسط   است كه در مقالهوابسته آن 

ثر در ؤعنوان عوامل م هاز اين عوامل ب ،چاپ رسيد به



 
 

 
 …ماهه  آلودگي صوتي ناشي از ترافيك در شهر كرمانشاه در سه

                                                                 …… 
)  42 (  

نتايج  .صداي ناشي از ترافيك ذكر نموده است

شده در مقاله  آمده در اين تحقيق با نتايج ارائه دست هب

 .(5باشد) يكسان ميمذكور 
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