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  هاي محیطی اثرگذار بر سالمت شهري از منظر آلودگی تببین شاخص
 صوتی در شهر قم

  
  *1علی مهدي

  تهران، ایران ،ریزي شهري دانشگاه تهراندکتري جغرافیا و برنامه
  15/11/97 ؛ تاریخ پذیرش:  12/9/97تاریخ دریافت: 

  چکیده
ها و اصل مسـلم مقولـۀ توسـعۀ    ، زیربنا و محور تمام پیشرفتهاي محیطیتحت تأثیر شاخص سالمت انسان

ي هـا گـذاري سـرمایه  و هـا ریـزي هـا، برنامـه  بسیار به جا خواهد بود که تالش براین اساسرود. شمار میپایدار به
کـاربرد  ورود و  روند فزایندة .انجام گردد هاي سالمت،دسترسی هر چه بهتر و بیشتر به شاخص اي جهتگسترده

 آلـودگی  معضـل  که در کنار نقش مثبت خود در راحتی زنـدگی،  آلودگی است از همین مواردوسائط نقلیه، یکی 
 بنـابراین بـا   ؛ن نواحی شهري اسـت اگی ساکنزندو سالمت هاي اثرگذار بر کیفیت آلودگیترین مهم از ،آن صوتی

ي درمـانی آن، ضـرورت انجـام    هـاي بـاال  صوتی بر ابعاد مختلف سالمت انسان و نیز هزینه توجه به تأثیر آلودگی
بـا علـم بـه اهمیـت موضـوع، بـه        شود. از این رو این پـژوهش بیشتر در این زمینه بیشتر نمایان می هايپژوهش

قـم  کالنشـهر  عمـومی و روانـی شـهروندان    شهري و تأثیر آن بـر سـالمت   ز ترافیکصوتیِ ناشی اسنجش آلودگی
سـت  دهـاي بـه  اي استوار بـوده و داده میدانی و کتابخانه بر مطالعات ته است. روش مطالعه در این پژوهشپرداخ

 B&K-2230 هايدسـتگاه و بـا اسـتفاده از    اصـلی ایـن کالنشـهر   هـاي  خیابان آمده نیز در طول سه ماه بررسی
،Quest-2900 اي در دو گـروه آزمـایش و   بـه صـورت مقایسـه    است. در مجموع نتایج این پژوهش دست آمدهبه

صوتی بیشتر از حد استاندارد قرار مطالعه، میزان آلودگی هاي موردخیابان دهد که تقریباً در همۀنشان می کنترل
صوتی بر که بازتاب این آلودگی ارم و انقالب بیشتر استدي، 19ی، خمینهاي امامدر این میان سهم خیابان .دارد

ها، بروز ن مجاور خیابانهاي توزیعی در میان ساکنانامهمیدانی و نتایج حاصل از تحلیل پرسش هاياساس پژوهش
که ایـن مـوارد    آن است نعمومی و روانی ساکنا هاي خفیف تا شدید و در نهایت کاهش سالمتبرخی از بیماري

اله قدوسی، لواسانی، نظـامی گنجـوي، لقمـان    هایی همچون عماریاسر، خیابان شاهد غربی و شرقی، آیتلهدر مح
  گردد.ی سینا بسیار کمتر مشاهده میلحکیم و بوع

  
   شهر قمکالن، عمومی -، سالمت روانیشهريآلودگی صوتی، ترافیک شهري، سالمت : هاي کلیدي  واژه

  
  1مسألهطرح 

ت شـهري و بـا نظرداشـت    سـالم هـاي  در پژوهش
هاي زیـادي  مفاهیم جغرافیاي پزشکی، شهرها مشابهت

با اجزاي بدن انسان از حیث برخوداري از جریان خون، 
هــا و ... دارنــد و از ایــن حیــث هــا، اســتخوانهورمــون

                                                             
 a.mahdi@ut.a.cir : نویسنده مسئول*

هـا و  توان آنهار را به سه جزء اصلی افراد، زیرساخت می
). Wu et al., 2018:792(  زیست تقسـیم نمـود  محیط

اهمیت موضوع سالمت شهري باعـث شـده اسـت کـه     
کشور دنیـا از   40امروزه مفهوم قلب شهري در بیش از 

جمله کشورهاي کانـادا، کلمبیـا، انـدونزي، فیلیپـین و     
هاي بهداشتی سریالنکا با محوریت موضوع رفع نابرابري
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ذینفعان محلـی مـورد توجـه قـرار     سالمت و کمک به 
. پرواضح اسـت کـه   )Prasad et al., 2015:238( بگیرد

ــادي   ــعه اقتص ــتوانه توس ــم، پش ــالمت روح و جس  -س
اجتماعی هر کشـور اسـت و نتیجـه پیشـرفت در ایـن      

اي (میـره  گذاري بزرگ انسانی استبخش، یک سرمایه
ــاران،  ــزون درآ) و 49: 1396و همک ــاهی روزاف ــن  گ ای

تببـین رویکردهـاي    ، موجب ایجاد فشار جهتخصوص
 ریزي شهري گردیده استبرنامهو  هاجدید در پژوهش

)Vez-Mauriz et al., 2017:5  ،ــهري ــالمت ش ). س
رویکردي متأثر از همین نگـرش در مطالعـات شـهري،    

اي، رشـته  محیطی و اجتماعی است که با خصیصه بین
العات سـالمت خواهـد   مط منشأ آثار کاربردي در حوزة

اي کـه درحـال حاضـر بـا     گسـترده هـاي  بود. پـژوهش 
گیـرد،  العـات انسـان و شـهر صـورت مـی     محوریت مط

ارتباط  مستقیم بین سالمت انسان و محیط اطـراف را  
ــی  ــرار م ــد ق ــورد تایی ــدم  ,Bosch and Sang( ده

ــت 2018:374 ــل، دول ــه همــین دلی ــف ). ب ــاي مختل ه
مـیالدي،   2030انـد کـه تـا سـال    اروپایی، متعهد شده

تعهــدات خــود در خصــوص ارتقــاي ســالمت شــهري، 
 ,Ahmed et al( ي بـه ثبـت برسـانند   امنیت و پایـدار 

ریزي شهري، مسائل مربوط بـه  و در برنامه )2017:398
سالمت و محیط زیسـت را بـا اسـتفاده از رویکردهـاي     

 عـدي و چندگانـه از عوامـل    جامع و با مـداخالت چندب
ــد     ــرح نماین ــی مط ــی محیط ــی و بیرون ــربط درون  زی

)Andrianou, 2018:694& Makris.(  مسائل مطرح در
ریزي سالمت شهري در کشورهاي مختلف برنامه زةحو

ــان در     ــت انس ــان از اهمی ــی نش ــه، همگ ــعه یافت توس
ریزي، طراحـی، معمـاري و مـدیریت شـهري در      برنامه

واضح رتقابل با محیط و محل زندگی شهروندان دارد. پ
 یکدر سالمت شهري  بر مقولۀ است که نگرشی عمیق

ــود ب  ــرف نب ــالم، ص ــاع س ــاري نیســتاجتم ــه  .یم بلک
 یفیـت و ک یـت از قابل یـد شـهر سـالم، با   یک روندانشه

هـاي و   روز خالقیت، احساسـات، توانمنـدي  ی در بزندگ
 برخوردار باشند. براسـاس گـزارش   ییباال نشاط شهري

WHO  اطــالق  ينــه تنهــا بــه ســالمت فــرد ســالمت

 یو شــادمان یتبلکــه شــامل احســاس رضــا شــود، یمــ
ـ    یو اجتمـاع  یروان ی،جسم  اسـت  یدگهـر فـرد در زن

)Kiper and Baris, 2009:1399.(  با مروري بر زندگی
ریـزي شـهريِ   شهري و کیفیت محیطی امروز در برنامه

بسیاري از شهرهاي کشورهاي درحال توسعه از جملـه  
ــران، بحــران آشــکار و پنهــانی از کیفیــت محــیط و   ای

تـوان  سالمت شهري در فضاهاي زیستی معاصر را مـی 
چنـین   رد). 83: 1389تـی، (بـاقري و عظم  شـاهد بـود  

وضعیتی که موجب شده امروزه در بسـیاري از مـوارد،   
در همـین   .جهـان سـالمی زنـدگی نکننـد     در هاانسان
، در شهرها و روند روبه فزونی آن الودگی صوتی ارتباط

مهم زیست محیطی است کـه   بسیار مشکالت جمله از
افـزایش جمعیـت در شـهرها،     ی چوندالیلمیزان آن به

ش تعداد وسائط نقلیه موتوري، افزایش صـنایع در  افزای
سازي، هاي ساختمانمجاورت شهرها و افزایش فعالیت

کاشــانی و (مطلبــی بــه گســترش اســت همــه روزه رو
پرواضح است که امروزه بنابراین  )؛31: 1381همکاران،
سـائط  و انـواع  کاربرد اتومبیـل و  روند فزایند؛ باتوجه به

ــنقلیــه در زنــدگی شــهري، شــا هــاي روز آالینــدههد ب
حـال   درمحیطی مانند آلودگی صوتی باشیم که زیست

 اثرگـذار بـر  محیطـی  هـاي  آلـودگی  ترینمهم حاضر از
ــهروندان ــ ســالمت ش  ,Hunashal and Patil(تاس

2012:448،( ) K.Stoilova and T.Stoilova, 

1998:399.(  
-ماشینی شدن زندگی، آلودگی صدا به خصوصیبا   

 اسـت.  نفوذ نمـوده  شهرونداني زندگی هاترین قسمت
ماننـد   در معـرض خطـر   ايهـ هویژه گـرو هب این مسئله

اثـر   بیمـاران روانـی   و ساالن، زنان باردارکودکان، کهن
در  و )17: 1390 فـر و اولیـازاده،  (فرشیدیان گذار بوده
هاي کاهش تعداد تنفس، افزایش بیماري با اردغالب مو

کیفیـت   فت شنوایی،اُ قلبی، کاهش میزان اشباع خون،
ــجــاد ای آلــودگی،نــازل خــواب، خــواب روز نــاراحتی و ب

به کیفیت زنـدگی شـهروندي آسـیب     تغییرات رفتاري
 )،130: 1385 همکــاران، (زنــوزي و وارد نمــوده اســت

 (علیـزاده وهمکـاران،   )،46: 1386 (نصیري و همکاران،



  91                                                                                                                                                                                                   يمهد یعل

 از. )1268: 1389 (عباســی و همکــاران، و )48: 1388
کاشف باسیل سـل  ، )R,Kohkh( خت که کُهمین روس

تـرین مشـکل آینـده را مسـائل     در قرن نـوزدهم، مهـم  
). 36: 1380(رشـیدي،  داندمرتبط با آلودگی صوتی می

آلودگی صوتی و تـأثیرات آن بـر   "این درحالی است که
سالمت زیست افراد، در بسیاري از کشـورهاي درحـال   

ــعه، ــ  توس ــک مقول ــاً ی ــت  ۀغالب ــده اس ــوش ش  "فرام
)Rubhera et al., 1999:81.( با  توانمی این مقدمه، با

ــه، از کــه  کــردعنــوان  قاطعیــت صــداي وســائط نقلی
و  (ســازگارنیااست محیطـی  ةتـرین منـابع آالینـد    مهـم 

: 1386 ،همکـاران  و اریاد(ماري )،21: 1384 ،همکاران
ــه )110 ــات آن،  ک ــهتبع ــ ب ــت ب ــل قابلی ــار دلی روز آث

، بسیار گسـترده اسـت. از   نفیزیولوژیک و روانی بر انسا

مسأله و بـا  علم به اهمیت با  نیز این پژوهش همین رو
آلودگی صـوتی   تأثیر و سنجشبه بررسی ، اهداف ذیل

شـهروندان در   بـر سـالمت   شهري حمل و نقلناشی از 
    .قم که امروزه پرداخته است کالنشهر

  
  اهداف تحقیق

    سنجش میزان و شدت آلودگی صـوتی در منـاطق
سکونی شهر قم و تطبیق با استانداردهاي مختلف م

  موجود در حوزه سالمت شهري
 هـاي موجـود در   ها و چالشترین آسیبتبیین مهم

حوزه سالمت شهري، متـأثر از آلـودگی صـوتی در    
 مناطق مختلف مسکونی شهر قم

     تحلیل تطبیقی مناطق مختلف شـهر قـم از حیـث
ــیب   ــوتی و آس ــودگی ص ــدت آل ــزان و ش ــا و می ه

 موجود در حوزه سالمت شهريهاي  چالش
  

  
  

  ).314: 1392 ،رضاپورمأخذ: (صارمی و : خالصه پیامدهاي شنیداري و غیرشنیداري مواجه با آلودگی صوتی 1شکل 
  

  مبانی نظري پژوهش
 غیرقابـل  ناخواسته، صداهاى ورودآلودگی صوتی، 

 هاىصـدا  مسـئله . اسـت  بینـى پـیش  غیرقابل کنترل،

 کـه جـایى  باسـتان  رم بـه  صـوتى  آلودگى یا ناخواسته

 هـاى واگون شد و آمد از ناشى سروصداى از شهروندان

 بر، داشتند شکایت خیابانى هاىسنگفرش روىبر اسبى

 رشد آن تبع به و صنعتى انقالب ،با این حال گردد.مى

 دنیـاى  نقل، و حمل تقاضاى و تکنولوژى رشد شهرها،

 کـه  گفـت  بایـد . نمود صدا و سر پر ربسیا را ما اطراف

 هواپیماها، از ناشى زیاد سروصدا با مدرننیاي اً داساس

 اثرات غیرشنیداري آلودگی صوتی اثرات شنیداري آلودگی صوتی

 اثرات مواجه با آلودگی صوتی و سرو صدا

 خستگی شنیداري  
  کري موقت و دائم  اثرات رفتار  

 مصرف دارو  
 عالئم روانی  
 رياختالل در یادگی 

 اثرات ذهنی  
 آزردگی  
 خستگی  
 کاهش تمرکز 

 اثرات بیولوژیک  
 اختالل خواب  
  عملکرد خودمختار

سیستم قلبی، 
  عروقی، آندوگرین

 سیستم ایمنی و رشد 
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 هااتومبیل و قطارها حرکت فایرها، آمپلى کوپترها، هلى
 و زنــدگى بـه ، زیــاد صــداى و سـر د. باشــمــى مأتـو 

کنـد.  مـی  وارد آسـیب  افـراد،  مختلـف  هـاى  فعالیـت 
 شـدید  اتخطـر  از حـاکى  ،تحقیقـات  نتایج کهطورى به

 شـهروندان  روانـى  و جسمى سالمتى بر آلودگی صوتی
 شناسـی از دیـدگاه روان  ).22: 1387 (محمدزاده، است

اي از از صـوت یـا مجموعـه   عبارت  آلودگی صوتی،، نیز
امواج صوتی که خارج از هرگونه نظم و هارمونی تولیـد  

عـالوه بـر دارا بـودن مشخصـات      آلودگی صوتی،شوند. 
کنـد نیـز   ساس حسی که ایجـاد مـی  فیزیکی معین، برا

شود. براین اساس و مطابق با تعریف سازمان تعریف می
اي اسـت  )، سـر و صـدا پدیـده   ISO( استاندارد جهـانی 
دهنده و ناخوشـایند درك   صورت آزارآکوستیک که به

سـازمان   ) کـه 313: 1392 ،رضاپور (صارمی و شودمی
ــانی بهداشــت ــزانWHO( جه ــتاندارد )، می آن در  اس

ی را هاي بیمارستانناطق مسکونی و اتاق، مقاطی چونن
بـل بیـان   دسـی  35و  55، 70 ترتیب در ساعات روز به

از  ).31: 1381 (مطلبی کاشانی و همکاران، است کرده
اي از مجموعـه  آلـودگی صـوتی،  نقطه نظر فیزیکی نیز، 

ارتعاشات مکانیکی است که به صورت امواج صـوتی در  
تـی مایعـات و   و ح -بـاً هـوا  غال -یک محیط االسـتیک 

شدت صوت، میـزان  همچنین  شود؛جامدات منتشر می
ارتعـاش صـوتی و مقـدار انـرژي      فشار صوت یا دامنـۀ 

صوتی است که در واحد زمان از واحد سطح عمـود بـر   
گیري احد اندازهگذرد و وراستاي انتشار موج صوتی می

 )؛313: 1392 ،رضاپور(صارمی و  بل استآن نیز دسی
 فقـط  را یصـوت  آلـودگى  ،مـوارد  برخـى  درنـین  همچ

 ،باشـد  مضـر  انسـان  سالمتى براى که دانندصواتی میا
 تنهـا  نـه  ، سـالمتی را جهـانى  بهداشـت  سـازمان  لیکن

 اجتمـاعى  و روحـى  آرامـش  بلکـه  ،و آالم درد فقـدان 
 صـداهاي مـزاحم   راستاي آن، کلیه در باید که داند می

ین همچنـــ )؛22: 1387 (محمــدزاده،  حــذف گــردد  
، در عنـوان بعـد دیگـر ایـن پـژوهش     به شهري سالمت

 یوند مطالعاتی بـا آلـودگی صـوتی، در دنیـاي کنـونی     پ
سـال گذشـته   15در کـه  طوريهب، دارد ياهمیت بسیار

به موضوع هاي مختلف  از سوي دولتاي سابقهتوجه بی
کـه معمـوالً وابسـته بـه اسـتانداردهاي       سالمت شهري

ــوژیکی اســت،  ــاص فیزیول ــه صــورت خ  اســت پذیرفت
)Curvy et al., 2010:82(، )Su et al., 2010: 2427 .(

ــه ــۀ بـ ــال در دهـ ــوان مثـ ــا،   عنـ ــته در آفریقـ گذشـ
اي جهت پاسخ بـه مسـائل   هاي گسنردهگذاري سیاست

 ,Ngoasong( انـد مرتبط با سالمت افراد در نظر گرفته

، سـالمت زیسـت و   امروزه ها. این پژوهش)949 :2009
میـزان   مسـائل مختلفـی چـون    ، بـا راآن ابعاد گستردة

آگاهی و چگونگی تلقـی جوامـع بـا شـرایط گونـاگون      
ــایی و فرهنگــی  آرام،(ســام داننــدمــرتبط مــی جغرافی

ــه )135 :1388 ــدگی    ک ــی آن در زن ــادیق عین از مص
منــدي و کیفیــت اســتفاده از شــهري، چگــونگی بهــره

 اسـت  وسائط نقلیه، تحت عنوان فرهنگ حمـل و نقـل  
مورد  موضوع وانی و کاربردي آن در زمینۀیرات رکه تأث

در ادبیـات  همچنـین   مطالعه، برکسی پوشیده نیسـت؛ 
 به عنوان حالتی کـه در  اقتصاد بهداشت، سالمت انسان

شــرایط فیزیکــی، روحــی و اجتمــاعی کــامالً  آن فــرد،
یـک  ، )Temmerman et al., 2006:4( ی داردمناسـب 

درمـانی   -بهداشتی نهادهايگردد که سرمایه تلقی می
هـا   د به افزایش سـالمت انسـان  نتوانبا عملکرد خود می

ــک کن ــکم ــی دن ــاران (امین در ). 28 :1385 ،و همک
رف توان گفت که می مجموع ط بیمـاري، شـر   نبـود  صـ

 شـهروندان  ، بلکهکافی براي تعریف زندگی سالم نیست
 کیفیـت  و قابلیـت  از محـیط شـهري پایـدار، بایسـتی    

سالمت شهري، رو . از اینندباالیی برخوردار باش زندگی
ابعاد تأثیرگذار در ایجاد یک زندگی سالم و  شامل کلیه

هــاي متنــوع اقتصــادي، بــا کیفیــت از قبیــل شــاخص
ــی،     ــوعات امنیت ــدي، موض ــی، کالب ــاعی، فرهنگ اجتم
ــر   عملکــرد مــدیریت شــهري و نهادهــاي تأثیرگــذار ب
کیفیت زندگی شهروندان، سالمت روحـی، جسـمی و...   

) کـه در  165 :1390 (مهـدي،  تعریف اسـت افراد قابل 
، این مهم در ارتباط با آلودگی صوتی مورد این پژوهش

  مطالعه قرار گرفت است.
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  تاکنون2000

1980 تا 1970  

ادامه روند 
برنامههاي 

جامعه نگر و 
تأکید بر 

اقدامات خارج 
از حوزه 

بهداشت و 
 WHOسالمت 

برنامه سالمت 
براي همه تا 

 را 2000سال 
مطرح کرد- 
انقالب دوم 
سالمت به 

عنوان عصر 
ارتقاء سالمت 
به جاي صرفا 
درمان بیماریها 

 

2000 تا 1990  

تاکید 
 WHOمجدد

بر همکاري بین 
بخشی براي 

ارتقاء سالمت، 
بهداشت و 

اهمیت عوامل 
اجتماعی و 

زیست محیطی 
در سالمت، 

 WHOتالش 
در راستاي 

تفسیر مجدد و 
تجدید حیات 

دوباره 
سال" استراتژي

مت براي همه 
 " 21در قرن 

 

1990 تا 1980  

اقدامات بین 
بخشی براي 

سالمت به دلیل 
ظهور 

نولیبرالیسم، 
عدم انسجام 
رفتاري در 
اهداف و 

برخوردهاي 
سیاسی کنار 
گذاشته شد- 

برنامههاي کوتاه 
مدت قابل 

سنجش مطرح 
شدوپروژههاي 
شهرهاي سالم 

WHO مطرح 
شد . 

 

1950تا سال   

نخستین 
انقالب در 
بهداشت 
عمومی و 

 – سالمت 
کنترل 

بیماریهاي 
عفونی که 
اصلی ترین 

عامل مرگ و 
میر جوامع بود 

1960 تا 1950 .   

-تاکید بر فن
آوري و مبارزه 
با بیماریهاي 

  –خاص
افزایش 

برنامههاي 
سالمت به 

صورت 
شهرمحور و 

بدون توجه به 
توده بویژه 
روستاها 

1970 تا 1960   

 
براي اولین بار، 

برنامههاي 
بهداشتی جامع 
نگر بوجود آمد 

 سالمت را با – 
توده مردم و با 
- نیازهاي وسیع

تر زیست 
محیطی، 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادي 

مرتبط ساخت. 
 

سیاستگذاري در 
زمینه عوامل 

فرابخشی و بین 
بخشی مؤثر بر 
- سالمت ( برنامه

ریزیهاي 
اجتماعی، 
اقتتصادي، 

محیطی و فضایی 
 قرارگیري – و ... )  

سالمت در دستور 
کار توسعه جهانی 
و از اهداف اصلی 

توسعه هزاره 
سوم براي 

کشورها- ارتباط 
مجدد با شعار 

سالمت براي همه 
 .

 

  
  : روند گرایشات زمانی در مفهوم سالمت2 شکل

  )103: 1389: اقتباس از تاجدار و همکاران، 1396مأخذ: (نگارندگان، 
  

سـالمت شـهري در    هايبا نگاهی به تاریخ پژوهش
دنیا و در میان محققان با رویکردها و گرایشات مختلف 
تخصصی، متوجه خواهیم شد که محیط به عنوان یکی 

هاي اثرگذار بر سـالمت شـهروندان،   ترین زمینهاز مهم
همواره مورد توجه فعاالن محیطـی و سـالمت شـهري    
بوده است.  در نمودار فوق نیز چنانچه مشخص اسـت،  

نیم قرن اهمیـت و   فاصلۀ و در 2000تا  1950 از سال
سالمت شهروندان، محیط همواره به  توجه به مطالعات

ترین فاکتورهاي اثرگذار مطرح بوده عنوان یکی از مهم
  .است
 نابر اطالعـات موجـود، اولـین پـژوهش در زمینـۀ     ب

آلودگی صوتی در ایران توسط گروه مهندسـین مشـاور   
 در شـهر تهـران انجـام شـد     1356در سال 1مک دونالد

                                                             
1. Mack Donald  

). در ایـن پـژوهش   84: 1388 صدر و همکاران،(کیانی
مشخص شد که بیشترین آلودگی صوتی ایجاد شده در 

(نـدافی و   شهر تهران، ناشی از تردد وسایل نقلیه اسـت 
ز )، ا1381کاشانی و همکاران (  ).86: 1387 همکاران،

اي تحـت  کـه بـا مقالـه    ندادیگر پژوهشگران این عرصه
دگی صوتی در شهر کاشان در بررسی میزان آلو"عنوان
ــايســال ــژوهش "1379-80ه ــايپ ــود را در  ه  24خ

ن انـد. در ایـ  ماه به انجـام رسـانده   9ایستگاه طی مدت 
ــتگاه   ــتقاده از دس ــا اس ــه ب ــژوهش ک ــايپ  Noise ه

Dosimeter  وSound Level Meter    به انجـام رسـیده
انـد کـه در منـاطق    است، محققان به این نتیجه رسیده

هاي بیمارستانی و مناطق مسکونی شهر اتاقرترافیک، پ
کاشان، میزان صدا بیش از حد مجـاز اسـت و آلـودگی    
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صوتی در این شهر به عنوان یک مشکل جـدي مطـرح   
  است.  

ی که در شـهر کوریتیبـاي برزیـل    همچنین در پژوهش
نقطـه در منـاطق مختلـف     1000انجام شـده، بـیش از  

تراز  ها،پژوهششهري ارزیابی شده است. بر اساس این 
درصد از نقاط، بیشـتر از   3/93زانه در صداي معادل رو

دسی بل  75درصد نیز بیش از  3/40بل و در دسی 65
-دسـی  75 درصد نقاط شهري نیز، بیش از 3/40و در 

 ،و همکـاران  واریـانی صـفري  ( باشـد بل در شـبکه مـی  
1391 :71  .(  

ــاپور(   ــارمی و رضـــ )، در پژوهشـــــی 1392صـــ
 "نیداري ناشـی از آلـودگی صـوتی   اثرات غیرش"باعنوان

ضمن بیان موضوعاتی موردي پیرامون آلودگی صـوتی  
و سالمت انسان، به تشریح نسبتاً کـاملی از خطـرات و   

هـا  براي سالمت زیسـت انسـان  مضرات آلودگی صوتی 
ــه ایــن نتیجــه رســیده پرداختنــد انــد کــه ارتبــاط و ب

مستقیمی میان مشکالتی مانند فشار خون، اخـتالالت  
وکرین و... عروقـی، سیسـتم انـد    -ب، سیستم قلبیخوا

در نهایـت بـا اشـاره بـه خطـر       وجود دارد. این پژوهش
ر سالمت کودکـان، بـه انجـام    مضاعف آلودگی صوتی ب

هـاي علمـی   اهش خـالء بیشـتر جهـت کـ    هايپژوهش
خطرات آلـودگی صـوتی بـر سـالمت      موجود در زمینۀ

  جوامع شهري تأکید نموده است.  
ی بـا  )، نیز در پژوهش1388( کارانر و همصدکیانی

آباد به منظور ارزیابی آلودگی صدا در شهر خرم "عنوان
بـا  "جهت کنترل و کـاهش آن راهکارهاي اجرایی  ارائه

جهـت کنتـرل آلـودگی     راهکارهاي اجرایـی  هدف ارائه
آباد و سنجش این مهم در شهر خرم صوتی، به پژوهش

 ار و تابستاناند. این پژوهش که در دو فصل بهپرداخته
ایستگاه شهر بـه انجـام رسـیده اسـت،      38 و در 1386

ضمن محاسبه و سنجش دقیق میزان آلـودگی صـوتی   
هاي همتراز صدا را در نقاط مورد مطالعه، ترسیم نقشه

نیز در پـی داشـته اسـت. بـراین اسـاس بـا توجـه بـه         
مشخص نمـودن آلـودگی صـوتی نقـاط مـورد اشـاره،       

ر عـواملی چـون عصـبانیت،    بررسی اثرات این آلودگی ب

و ... در میـان شـهروندان نیـز مرحلـۀ     آزردگی، سردرد 
-و نتایج آن نشـان مـی   دیگري از پژوهش مذکور است

عنـوان عـاملی   توانـد بـه  ها مـی دهد که تعریض خیابان
ن شـهري  د توجه مسئوالجهت کاهش این آلودگی مور

  باشد. 
اي خارجی نیز تا حدودي بـه موضـوع   هدر پژوهش  

گی صوتی و اثرات مختلف ان اشاره گردیده اسـت.  لودآ
ی، تـراز ناشـی از ترافیـک در    در پژوهشـ عنوان مثال به

یکــی از شــهرهاي تجــاري شــرق عربســتان صــعودي  
بررسی گردیده اسـت. بـراین اسـاس، متوسـط مقـادیر      

تـا   1/68 ز صـداي شـب و روز در محـدودة   متوسط ترا
اي تـراز  بل در شبکه و فراتـر از اسـتاندارده  دسی 6/90

در ایـن  صداي محیطی عربستان صعودي بـوده اسـت.   
، بـاالبودن تـراز صـداي    ارتباط، محققان ایـن پـژوهش  

ــاده   ــک ج ــی از ترافی ــی را ناش ــتهمحیط ــد؛اي دانس  ان
 ةدهندنشان ،آلمان در ايمشابه بررسی نتایجهمچنین 

 هـاي بیمـاري  افـزایش  بـر  شهري ترافیک صداي تأثیر

نشـان   هـا یج ایـن پـژوهش  باشد. نتامی قلب ایسکمیک
 سالگی 65و  30سن در آمریکا مردم اکثردهند که می

 و دارنـد  بـل سـی د 40 و 5 شـنوایی  کـاهش  ترتیب به
. شـنوند  نمـی  را هرتز 8000از بیش بسامد با هايصوت

 و آرام محیط که سودان کشور در این درحالی است که
 دارنـد  مطلوبی شنوایی  نیز ساله 70 افراد ،ددار ساکتی

    ).71: 1391 (صفري واریانی،
کـه در کشـور سـوئد صـورت      نتایج بررسی دیگري  

گرفته است، نشانگر ارتبـاط قابـل توجـه بـین صـداي      
ناشی از ترافیک خیابان و پارامترهـاي خـواب از جملـه    

آلـودگی روزانـه   خواب، بیدار شدن و نیز خـواب کیفیت 
و همکاران، از دیگر محققان این حـوزه   1. باریگوناست

ی، تراز صداي معـادل در  روند که در پژوهششمار میهب
ــپانیا را    ــی از شــهرهاي اس ــف شــهري یک ــابر مختل مع

هـاي  براساس نوع کاربري زمین در چهارگروه از خیابان
شـهري،   خـارج از منطقـۀ  شـهري،   اصلی شامل منطقۀ

                                                             
1. Barigoon  
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طرفـه مـورد مطالعـه    هاي اصلی دو طرفه و یکخیابان
کـه تـراز معـادل     اندرسیدهاند و به این نتیجه قرار داده

و ارتباط  بل استدسی 70ها حدودصدا در تمام خیابان
داري نیز میان سالمت و رضایت شهروندي، تـراز  معنی

 هـاي تـراز صـداي   صداي معادل، نرخ ترافیک و صدك
  ).  65 :1390جمعه و همکاران،(امام معادل وجود دارد

شـرق  دیگـر در شـمال   هايپژوهشهمچنین نتایج   
تـراز صـوتیِ ناشـی از    دهد کـه  ر نیجریه نشان میکشو

شـهر شـمال شـرق     8منطقـه در  60ترافیک در بیش از
اي بــرداري لحظــهایــن کشــور کــه بــه دو روش نمونــه

رحـال  دهـد کـه د  ساعته انجام گرفتـه، نشـان مـی   24و
ت آلودگی صوتی بـاالیی  شد حاضر، نقاط مورد مطالعه

فرهنگـی   ترین دالیـل آن، مسـائل  که یکی از مهم دارد
هــاي بــزرگ آفریقــایی توســط وقنظیــر اســتفاده از بــ

). در 71: 1391 (صــفري واریــانی، ســوارها اســتموتور
توان می بندي از این بخش از پژوهشنهایت و در جمع

سـالمت نیـز    هاي حـوزة پژوهش عنوان نمود که نتایج
آلـودگی صـوتی، سـبب آسـیب بـه      دهد کـه  نشان می

تم بدن نظیر افـزایش  سیستم شنوایی، اختالل در سیس
ضربان قلب و تعداد تنفس، باال رفـتن مقـدار اکسـیژن    

 خشـونت، عـدم   بـداخالقی، خون، افزایش فشار خون، 

خوابی، بدخوابی، کاهش راندمان کـار  بی حواس، تمرکز
در  که این مقوله هدف اصلی این پـژوهش شود و... می

      دهد.سطح شهر قم را تشکیل می
  

  روش تحقیق
ده کـه در  مقطعـی بـو   از نوع توصیفیِ شاین پژوه  

شـهر قـم و بـا همـاهنگی      گام اول با توجـه بـه نقشـۀ   
ــان  ــت راهنمــایی و راننــدگی اســتان، خیاب ــاي معاون ه

رترافیک و اصلی شهر مشخص گردید که در ادامه بـه  پ
-همچنین با هماهنگی بـه  شود؛ها پرداخته میبیان آن

دگی شـهر،  معاونت راهنمایی و رانن آمده در حوزةعمل
تعیـین   16-21رترافیک مسیرهاي انتخـابی هاي پزمان

مدت سه ماه گیري بههاي اندازهعنوان زمانگردید و به

-مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته شـد. نقـاط انـدازه   
نـدارد  طولی متر(استاندارد خاصی 200گیري به فواصل

هـاي  و مشـورت  هـا پـژوهش بـه  و این فاصله با توجـه  
فته در همـین زمینـه انتخـاب شـده     مختلف صورت گر

عنـوان ایسـتگاه در کنـار    است) در طول هر خیابان بـه 
رو انتخاب گردیـد.  رو و سوارهخیابان و حد فاصل پیاده

گیـري تـراز صـوتی    هبراي انـداز  WHO1طبق استاندارد
ــلۀ      ــتگاه، فاص ــري دس ــراي قرارگی ــله ب ــرین فاص بهت

در متري از جـدول اسـت کـه    5/0متري از دیوار و 5/3
متـري آزاد و   20 جـز  هاي مورد مطالعه بهتمام خیابان

عـرض کـم    نبـودن و  ردخمینـی بـه علـت اسـتاندا    امام
روها، این فاصله رعایت شده است. در این رابطه و پیاده

-B&K هـاي  گیري شدت صـدا از دسـتگاه  جهت اندازه

2230 ،Quest-2900  اسـتفاده شـده   دستگاه دزیمتـر  و
نامه که پرسش 380تعداد ،ش دوم پژوهشاست. در بخ

بر مبناي مدل کـوکران بـرآورد شـده بـود، تهیـه و بـا       
ن، کسبه، گیري تصادفی در میان ساکنااستفاد از نمونه

هـاي اصـلی مـورد مطالعـه توزیـع      بازاریان و... خیابـان 
هــایی چــون نامــه شــامل بخــشگردیــد. ایــن پرســش

مشخصــات فــردي، میــزان و تــأثیر صــدا بــر پرســش  
ســی عــوارض عمــدة صــوتی، وضــعیت  رشــوندگان، بر
بررسی میزان رضـایت از محـل و    ی و نیزمسالمت عمو

ایـن کالنشـهر، یکـی از    در . نقطۀ زندگی ساکنان است
 ندمنابع تولیدکنندة صدا، وسایل نقلیه موتـوري هسـت  

که از منابع مهم آلودگی صـدا در محـیط زیسـت ایـن     
شـوند. درایـن زمینـه و مطـابق بـا      شهر محسـوب مـی  

داردهاي ســازمان بهداشــت، اســتاندارد صــدا در اســتان
 55کونی در روز سـ هواي آزاد براي ایـران در منـاطق م  

 -بل، در منـاطق مسـکونی  دسی 45بل و در شب دسی
بـل، در  دسـی  50بل و در شـب دسی 60تجاري در روز

ــاري در روز ــاطق تج ــی 65 من ــب دس ــل و در ش  55ب
  .  بل استدسی

                                                             
1. World Health Organization(WHO) 
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 68لـومتر مربـع،   کی 11238قم بـا   شهر: کالنشهر قم
صدم درصـد از مسـاحت ایـران را تشـکیل داده اسـت.      

ژه ویهب رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی در این شهر
، پس از پیروزي انقالب اسالمی  شـدت زیـادي داشـت   

بـه  ، 1358 هزار نفـر در سـال   546138 که ازطوريبه
رســید. پیامــد چنــین 1395نفــر در ســال  1200000

ــري محــالوضــعیتی، شــکل ــگی ــاطق مختل ف، ت و من
شـهر اسـت کـه     همچنین رشد سریع کالبد و گسـترة 

عنوان یکی از هفـت  امروزه منجر به معرفی این شهر به

که هم اکنـون  طوريهکالنشهر بزرگ ایران شده است. ب
ــتن    ــا داش ــم ب ــهر ق ــتش ــه داراي  هش ــبت منطق نس

 (مرکز آمـار ایـران:   درصد است 93 شهرنشینی بیش از
ـ  با توجه به. )1395 ه چنین وضعیتی، امروزه با توجه ب

گرفتـه از نقـاط   مستندات و مشاهدات مستقیم صـورت 
اي پیرامـون  ائل عدیـده شـکالت و مسـ  مختلف شهر، م
شهري ساکنان محیطی و سالمت زیستوضعیت زیست

 مانند بسـیاري از شـهرهاي بـزرگ دیگـر     این کالنشهر
  .گرددکشور مشاهده می

  
  هاي مختلفر قم در سالروند افزایش جمعیت شه :1جدول

  1395  1390  1385  1380  1375  1365  1355  1345  1335  سال
  1200000  1090000  1000000  893000  777677  543139  477219  124282  96499  جمعیت

  ).1395 مآخذ: (شهرداري قم؛
  

  
  

  

  .)1397 و نگارندگان: شهرداري قم( مأخذ:.  هاي مورد مطالعه در سطح شهر قمشهري قم و خیابان : پهنۀ1نقشه 
  

  تحقیقي هایافته
هاي مـورد مطالعـه در   آمده از خیاباندستنتایج به  

ه اسـت. همانگونـه کـه در    جدول ذیل نشـان داده شـد  
ــزان صــدا در بیشــتر  2(جــدول  ) مشــخص اســت، می

هاي پررفت و آمد شهر قـم از مقـادیر اسـتانداد    خیابان
زیـادي در   دهد که آلـودگی  باالتر است. نتایج نشان می

متـري آزاد، انقـالب،    20هاي ارم، امام خمینـی، خیابان
باشـد. از دیگـر   ا... کاشـانی مـی  دي ساحلی، و آیـت 19

پارامترهــاي مــورد بررســی در ایــن پــژوهش، بررســی 

ست که نتایج آن نیز در اL 90و L،101 L،50L 1میزان
ه در جـدول  ) نمایش داده شده است. چنانچـ 2(جدول 

 90LوL 50، میـزان شـاخص  شـده مذکور نیز مشخص 
اي شـهر  باال بودن صداي زمینه دهندةباالست که نشان

. این در بافت شهر و وضعیت ترافیک آن استو اشکال 
دي، ارم، امـام خمینـی و   19هـاي   ها در خیابانشاخص

  .باشدکاشانی می

                                                             
1. L10=  گیريدرصد از مدت اندازه 10مقدار صدا در  

 خ انقالب

  بلوار معلم

 خ امام خمینی

 خ ساحلی

 متري آزاد20

 خ ارم

 دي 19خ 



  97                                                                                                                                                                                                   يمهد یعل

 هاي مورد مطالعه: سنجش تراز فشار صوت در خیابان2جدول
خیابان               

  DB(A) DB(C)  تراز فشار صوت

  6/84±3/3  2/80±2/2  ارمخیابان 
  1/83±1/4  6/82±2/3  دي19خیابان 

  2/83±2/5  1/82±1/4  بلوار معلم
  3/82±5/3  5/79±2/3  خیابان ساحلی

  6/88±5/5  6/86±2/4  خیابان امام خمینی
  5/82±7/3  6/81±8/3  متري آزاد20

  6/81±2/7  8/79±7/4  خیابان انقالب
  .)1396 (مطالعات نگارندگان، مأخذ:

    
میزان صـدا در  دهد که )، نشان می2نتایج جدول (  

پررفـت و   هاي مورد مطالعه که از جملـۀ بیشتر خیابان
ند، از مقــادیر هــاي شــهر قــم هســتناآمــدترین خیابــ

در این زمینه نشان  استادارد باالتر است. نتایج پژوهش
ا مربـوط بـه   دهد که بیشترین میزان آلـودگی صـد  می

متـري   20و دي19هاي امام خمینی، کاشـانی،  خیابان
که در میـان آنهـا، خیابـان امـام خمینـی بـا        آزاد است

ترین عنوان یکی از مهمتوجه به موقعیت خاص خود به

تـراکم   نمبادي ورودي شـهر از شـمال، داراي بیشـتری   
دیگـر   و آلـودگی صـوتی اسـت. از    هاي عبورياتومبیل

 L 90و L،10 L،50L 1بررسی، میزان پارامترهاي مورد
 ت آمده در این خصوص در جدولدساست که نتایج به

کـه در جـدول فـوق    ينشان داده اسـت. همـانطور   )3(
باالست که L 90و 50Lشود، میزان شاخصمشاهده می

کال در اي شهر و اشباال بودن صداي زمینه دهندةنشان
  .بافت و وضعیت ترافیک آن است

  
  1396اول سالدر شهر قم در سه ماهۀ  L 90و  L ،10 L ،50L 1پارامترهاي  : میزان3جدول

  L  10 L  50 L  90 L 1  خیابان
  5/80±2/4  81±2/7  81±9/3  5/80±2  ارمخیابان 
  4/81±2/4  85±2/3  8/79±7/7  6/79±8  دي 19خیابان 

  5/78±2  5/79±2/3  1/80±2/4  80±2/3  بلوار معلم
  5/81±2/8  5/83±2/5  2/78±2  5/80±8/3  خیابان ساحلی

  8/83±2/8  5/83±2  5/81±2/1  5/79±7  خیابان امام خیمینی
  02/81±5  5/77±2/3  5/80±08  83±/5  متري آزاد 20خیابان 

  5/80±2/9  8/84±2/3  5/78±2/5  82±2/7  خیابان انقالب
  .)1396 (مطالعات نگارندگان، مأخذ:

    
، دي19هـا در خیابـان امـام خمینـی،     این شاخص  

الترین مقدار است کـه  متري آزاد داراي با20و  ساحلی
ـ  از علل آن، هـا در مرکـز شـهر    ناقرار گرفتن این خیاب

متـري آزاد اسـت   20خیابان در این میان تنها .باشدمی
که از مرکز شهر دور است و دلیل آلودگی صوتی باالي 

نیروگاه،  لت منتهی شدن این خیابان به منطقۀعآن، به
. ن منطقــۀ شــهر قــم اســتتــریبــه عنــوان پرجمعیــت

دهـد کـه   مشاهدات مختلف از این خیابـان نشـان مـی   
هاي گذري زیادي از این خیابـان بـا انبـوهی از    اتوبوس

مسافران در حـال حرکـت بـه سـمت میـدان توحیـد،       
آباد و... در نیروگاه است که در میدان امینی بیات، شیخ

قلیه، آلودگی صوتی زیـادي بـر   هاي نکنار  سایر وسیله
در بخـش دیگـري    گذارند.ابان و محالت عبوري میخی

 در (تـراز معـادل صـدا)    Leq ، شـاخص از این پـژوهش 
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ــر از  228 ــنف ــاناکناس ــاور در خیاب ــاين مج ــورد  ه م
هـاي راهنمـایی و راننـدگی    نفـر از پلـیس   32، مطالعه

نفـر از کسـبه،    45 هاي پرترافیـک و مستقر در چهارراه
در ایـن رابطـه از   مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که 
هاي مـورد نظـر،   دستگاه دزیمتر استفاده شد و شاخص

ــه،      ــورد مطالع ــراد م ــه اف ــتگاه ب ــال دس ــس از اتص پ
دسـت آمـد.   و به شد گیريهاي مورد نظر اندازه شاخص

ساعات  ین بررسی اغلبگیري در ازمان مطالعه و اندازه
، انتخاب گردیـد.  رافیک حجم باالیی داشتکه ت 18بین

 Leq میزانمتوسط دهد که بررسی نشان می نتایج این

، در 77±1/1 ،در سـه مـاه   هان مجاور خیاباندر ساکنا
 و در کسـبۀ  80±9/7هاي راهنمـایی و راننـدگی  پلیس

 بنـابراین مشـخص   بـوده اسـت؛   78±5/8 مورد مطالعه

مورین راهنمایی و رانندگی کـه همـواره   أکه مشود می
ند، رترافیک شـهر مسـتقر هسـت   پو تقاطع  هادر خیابان

گیرنـد و  در معرض آلودگی صوتی قـرار مـی   سادگی به
هاي دیگر چه مشخص است، در قیاس با دو گروهچنان

صـدا( آلـودگی    یـافتی از بیشـترین حجـم در   مطالعاتی
  صوتی) برخوردارند .

هاي مورد مطالعه با مقایسه آلودگی صوتی خیابان
در  یجۀ پژوهشنت: استاندارد صوتی ایران (دسیبل)

هـاي مـورد   دهد که تمـام خیابـان  این زمینه نشان می
گیـري  شـهر قـم در سـاعات سـنجش و انـدازه      مطالعۀ

ــودگی صــوتی( ــاالتر از 16-21آل ــران)، ب ــتاندارد ای  اس
  قرار دارند. (دسیبل)

   

  انهاي مورد بررسی با استاندارد آلودگی صوتی در ایرمیزان صوت موجود در خیابان : مقایسۀ4جدول
  انقالب  متري آزاد20  امام خمینی  ساحلی  کاشانی  دي19  خیابان ارم  هاي مورد مطالعه(دسیبل)خیابان

  60  60  60  60  60  60  60  استاندارد صوتی ایران (دسیبل)
  02/81  7/79  8/84  9/81  8/80  4/82  7/83  میزان صوت اندازه گیري شده

  )1396 (مطالعات نگارندگان، مأخذ:
    

در قیـاس بـا   دي 19خمینی، ارم و امهاي امخیابان  
دارنــد کــه چنــین وضــعیت بــدتري  هــاســایر خیابــان

کاهش سالمت و کیفیـت زنـدگی   در  وضعیتی به یقین
خواهـد داشـت.   ن مجاور آن بیشتر تـأثیر منفـی   ساکنا
در این زمینه بایـد ذکـر شـود،    که  مهم دیگري مسئلۀ
هـاي  سـیکلت  وضعیت پـراکنش و عبـور موتـور    مقولۀ

نگارندگان ایـن   .است هاي شهردر سطح خیابانموجود 
 مهـم  ها از منابعکه موتور سیکلتاینبا علم به پژوهش

ند، اقـدام بـه شـمارش    آلودگی صـوتی در شـهر هسـت   
هاي شهر در مدت زمـان  هاي عبوري از خیابانموتوري

ن در جـدول ذیـل   آ انجام پـژوهش شـدند کـه نتیجـۀ    
    مشخص شده است.

هاي شهر قم در خیابان بررسی آلودگی صوتی در

تـراکم و عبـور و مـرور    : هـا سیکلتارتباط با موتور
هاي عبوري، یکی از موارد بسیار مهـم در   موتورسیکلت

در این رابطه، مشـاهدات   آلودگی صوتی شهر قم است.
هـاي عبـوري در   نگارندگان، شمارش و بررسی موتوري

 ،هاي مختلـف ایـن شـهر   نااز خیاب طول مدت پژوهش
درصـد از موتورهـاي    88دهـد کـه بـیش از    ینشان مـ 

کـه ایـن   باشند و با توجه به ایـن میمذکور از نوع هندا 
(صـدانی   شدت آلودگی صـوتی  ها،نوع از موتورسیکلت

 هـاي نامناسـب و غیراسـتاندارد)   ناشی از اگـزوز و بـوق  
نــد، بـراي نگارنــدگان ایــن پــژوهش  داربسـیار زیــادي  

ل آلودگی صـوتی  ترین علیکی از مهم که پرواضح است
و حجم بسـیار بـاالي   ها ، موتورسیکلتاین کالنشهر در

  .استهاي شهر آنها در خیابان
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  هاي مورد مطالعه در شهر قمتعداد موتورسیکلت سوارهاي عبوري از خیابان: 5 جدول
  انقالب  متري آزاد 20  امام خمینی  ساحلی  کاشانی  دي19  ارم  خیابان

  18  21  23  17  19  16  17  یک دقیقه هاي عبوري درتعدادموتوري
  1080  1260  1380  1020  1140  960  1020  هاي عبوري در یک ساعتتعداد موتوري

  .)1396 (مطالعات نگارندگان، مأخذ:
  

خمینـی کـه   امامخیابان  دهدجدول فوق نشان می  
، داراي یکی از مسیرهاي اصلی داخلی شـهر قـم اسـت   

 ع آن آلـودگی تبـ  بیشترین تـراکم موتورسـیکلت و بـه   
ایـن مسـئله حتـی در    . است هاناشی از عبور آن صوتی

روهـاي ایـن خیابـان کـه در      بسیاري از موارد در پیـاده 
گیـرد و  ، صـورت مـی  ردد افراد پیاده اسـت واقع محل ت

امنی ب در کنار آلـودگی صـوتی، موجـب نـا    بدین ترتی
روهـا و نـاراحتی شـهروندان در ایـن محـل شـده       پیاده
متـري آزاد در  20امـام خمینـی،   بـان  پس از خیا است.

(حد فاصل میدان توحید و خیابان شـاه   نیروگاه منطقۀ
حد فاصل میدان شهداء تا میدان (بلوار معلمابراهیم) و 

هاي عبوري )، داراي بیشترین تراکم موتورسیکلتمعلم
هاي مورد ند که به شدت بر آلودگی صوتی خیابانهست

ارتبـــاط بـــا  در مجمـــوع و در افزایـــد. مطالعــه مـــی 
هـاي  هاي موجود در سطح شهر و آلودگیموتورسیکلت

توان عنوان نمود که شـهر  شدید صوتیِ ناشی از آن می
ــه   ــالمی ب ــعیت ناس ــم وض ــداد و   ق ــاظ تع ــم لح حج

هـا و  هاي عبوري دارد که در بسیاري از خیابان موتوري

-در مجمـوع مـی  محالت این شهر قابل مشاهده است. 
ترین عوامل تولید و آلـودگی  همتوان گفت که یکی از م

صـدا در شــهر قــم، تـردد حجــم بــاالي موتورســیکلت   
که درحال حاضر بـا عـدم احتسـاب مـوارد      تسوارهاس

لت در این شهر هزار موتورسیک 325غیرقانونی، بیش از
ن کـه آ  )www.persiankhodro.com( نددر حال تردد

  .  نفر یک موتور سیکلت است 3,6زاي هر تعداد به ا
ــی ــومی  بررس ــالمت عم ــعیت س ــی  -وض روان

: شهروندان شهر قم در ارتباط با آلودگی صـوتی 
ها و منابع مختلف مرتبط با تأثیر  بررسی از سایت نتایج

دهـد کـه   آلودگی صوتی بر سـالمت افـراد نشـان مـی    
هــاي خـوابی، تیـک  افسـردگی، سـردرد، اضـطراب، بـی    

ثیرات آلــودگی تــرین تـأ ی و پرخاشــگري از مهـم بعصـ 
ن محـالت مواجـه بـا آلـودگی     المت ساکناصوتی بر س
اي کـه حـاوي   نامـه . برهمین اساس پرسشصوتی است

هاي مورد مطالعـه توزیـع   خیاباندر موارد مذکور باشد 
ــایج آن در  ــد کــه نت ــل م نمودارهــايگردی شــاهده ذی

  شود. می
  

  
  ن ناشی از آلودگی صوتیدگیِ ساکنا: میزان افسر2نمودار        ن ناشی از آلودگی صوتی : میزان سردرد ساکنا1 نمودار

  ).1396 نامه،مأخذ: (نتایج حاصل از آنالیز پرسش
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  ن ناشاي از آلودگی خوابی ساکنا: میزان بد4نمودار                ن ناشی از آلودگی صوتی ساکنا: میزان اضطراب 3نمودار                   

  ).1396 نامه،مأخذ: (نتایج حاصل از آنالیز پرسش
  

  
   ن ناشی از آلودگی صوتیساکنا شنوایی افت: وضعیت  6نمودار   ن ناشی از آلودگی صوتی ساکنا: وضعیت پرخاشگري 5نمودار                  

  ).1396 نامه،مأخذ: (نتایج حاصل از آنالیز پرسش
  

در  هـاي ایـن پـژوهش   بخش مهم دیگري از یافتـه   
، وندانخصوص آثار آلـودگی صـوتی بـر سـالمت شـهر     

 اسـت کـه بـا    کنترل یـا گـروه شـاهد   مربوطه به گروه 
، به بررسی آثار این مهم در منـاطقی  ايرویکرد مقایسه

که کمتر در معرض آلودگی صـوتی هسـتند، پرداختـه    
عنـوان  بـه  مین دلیل، مجاور با منـاطقی کـه  ه هاست. ب

مطالعات موردي، به سنجش آلودگی صوتی و تاثیر آن 
رداختـه اسـت، در ایـن بخـش،     بر سالمت شـهروندان پ 

هایی که کمتر و یا اصال به مشکل آلودگی صوتی محله
هـاي  محله. اندهبرخورد نداشتند مورد بررسی قرار گرفت

ــی و شــرقی، آیــت  ــان شــاهد غرب ــه عماریاســر، خیاب ال
 واســانی، نظــامی گنجــوي، لقمــان حکــیم وقدوســی، ل

و در تقابـل بـا   عنـوان محـالت هـدف    بـه  ،ی سینالبوع
هایی که به نوعی با مسائل و مشکالت آلـودگی  ابانخی

. ورد مطالعه و بررسی قرار گرفتصوتی مواجه بودند، م
 تـرین مسـائل و مشـکالت   در این زمینه، یکـی از مهـم  

آثار آلـودگی صـوتی   انتقال مفاهیم تخصصی  محققان،
ـ     از کـه بسـیاري   طـوري هبر سـالمت شـهروندان بـود. ب
توضیحی که خـارج از   كشهروندان در این حوزه با اند

نامـه  ایشان بود، از مصاحبه و پرکـردن پرسـش   حوصله
دسـت آوردن   ، فرآینـد بـه  ترتیـب امتناء نموده و بدین 

بـه بیـان    گردیـد. داده با مشکالت بیشتري مواجه مـی 
دیگــر، شــاید بســیاري از مســائل و مشــکالتی کــه در  

گردد، تا زمـان تشـریح   نمودارهاي ذیل بدان اشاره می
آثار آلودگی صوتی بر سالمت مجاورین آلـودگی  دقیق 

و بـه بیـانی    صوتی، بـراي شـهروندان مشـخص نباشـد    
شـاید نتـوان آثـار     تر اهمیتی نداشته باشد؛ لـذا  شفاف

تـوجهی  کـم  دقیق تبعات آلودگی صـوتی را بـه دلیـل   
شهروندان بدان، عدم آگـاهی از تبعـات آن، عـادت بـه     

بـر  ابه وضعیت موجود و آلودگی صـوت و مسـائل مشـ   
بخـش  ، اما توضیحات آگاهیسالمت شهروندان سنجید

تواند مؤثر واقع گردد که در ارتباط بـا  در این زمینه می
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هـاي زیـاد   محالت مختلف مورد بررسی، ولو با سـختی 
بازتاب ابتـدایی پرسـش در    مثال، ناتفاق افتاد. به عنوا

ثیرات آلودگی صوتی بـر ابعـاد مختلـف مـورد     زمینه تأ
 –ویـژه در محالتـی کـه از پایگـاه اقتصـادي      هاشاره، ب

اجتماعی پایینی نیز برخوردارند(ماننـد خیابـان شـاهد    
اي از ختی حاصـل گردیـد. محلـه   غربی و شرقی)، به س

 اجتمـاعی  –پایگـاه اقتصـادي    منطقۀ دو شهري قم که
ند، امروزه اساسا موضوع سالمت به چندان مناسبی ندار

ه آلـودگی صـوتی   کـ صورت کلی و مسائلی از قبیل این
هـایی دارد و در نهایـت   چیست، چه اهمیت و شـاخص 

چه تأثیري بر سالمت روح و روان و جسـم افـراد دارد،   
ریزي قرار نـدارد. در ایـن   هاي توجه و برنامهدر اولویت

محالت در تفاوت نه چندان زیاد با محالتی با وضـعیت  
، تبیین ایـن  اجتماعی –نسبی مناسب پایگاه اقتصادي 

سواران زیـادي از کوچـه شـما    ع که موتورسیکلتموضو
کنند و این موضـوع ممکـن اسـت در زنـدگی     عبور می

روزمره، اختالالتی ایجاد نماید، موضـوع چنـدان قابـل    
هـا، گـاز   مسائل فرهنگی(بـوق زدن درکی نبود. فارغ از 

ویـژه  هها، بها، عدم تنظیم اگزوز و کورس گذاشتندادن
یگــاه جا ایــن پــژوهشســوي افــراد جــوان) کــه در از 

کننده عادات و کمتـرین  موضوعی ندارد، موضوع نگران
ــري در    ــات قرارگی ــن در خصــوص تبع ــات ممک اطالع
معرض آلودگی صوتی شهروندان است کـه ایـن مهـم،    

هـاي زیسـتی شـهروندان در    خود یکی از بدترین رویـه 
سردرد، خسـتگی،  ي است. ززندگی شهري و شلوغ امرو

رنجـی، ضـعف   پـذیري و زود افزایش فشارخون، تحریک
سوء هاضمه و مشکالت گوارشـی،  سیستم ایمنی بدن، 

هاي ویروسـی و عفـونی   پذیري در مقابل بیماريآسیب
دیگر عوارض آلودگی صوتی هستند که در شهرهاي …و

. دهنـد شلوغ و صنعتی با شدت و ضعف نسبی رخ مـی 
کـاهش قــدرت یــادگیري در کودکــان، ســقط جنــین،  

هاي مقطعـی،  دو تولد، عصبانیتوزن نوزاد در ب کاهش
ــی  ــه، ب ــتالل در مکالم ــاد  اخ ــا ایج ــدید ی ــوابی، تش خ

فکـري و جسـمی،    ةکـاهش بـازد  هـاي روانـی،    بیماري
پریدگی، کـاهش درجـه حـرارت بـدن، انقباضـات      رنگ

هاي قلبی و عصبی، عضالنی و عروقی، استرس، بیماري
کنند کـه  ام.اس و افسردگی را جزو عوارضی معرفی می

در  .روز آنها اثبات شده اسـت دگی صوتی در بنقش آلو
آرامش صوتی یکـی   کنار و در قیاس با آلودگی صوتی،

از نیازهاي روانی شهروندان است که عـدم برخـورداري   
ونت در شـهرها را کـاهش   از آن کیفیت زنـدگی و سـک  

 مسـتقیم هاي رفتاري و اجتمـاعی غیر دهد و عارضهمی
 .آفریندمی را

هاي در معرض آلودگی سه گروهبا این تفاسیر، مقای
هاي کمتـر در معـرض آلـودگی صـوتی،     صوتی و گروه

تواند نتایج ملموسی از آثار کیفیت محیطی با تأکید می
بر آلودگی صوتی بر سالمت شهروندان ایحاد نماید کـه  

هاي قبلی، مورد اشاره قـرار  در ذیل و در قیاس با یافته
  .ه استتگرف

  

  
  ن ناشی از آلودگی صوتی: میزان افسردگیِ ساکنا8نمودار   ن ناشی از آلودگی صوتی         : میزان سردرد ساکنا7دارنمو                  

  ).1396 نامه،مأخذ: (نتایج حاصل از آنالیز پرسش
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  ن ناشاي از آلودگی صوتیبی ساکناخوا: میزان بد10نمودار           ن ناشی از آلودگی صوتی ساکنا: میزان اضطراب 9نمودار                   

  ) .1396 نامه،مأخذ: (نتایج حاصل از آنالیز پرسش
  

  
   ن ناشی از آلودگی صوتیساکنا شنوایی افت :12نمودار                 ناشی از آلودگی صوتی    : پرخاشگري ساکنان 11نمودار                 

  ).1396 نامه،مأخذ: (نتایج حاصل از آنالیز پرسش
  

 پیشنهادات گیري و ارائهنتیجه
نتیجـــۀ ایـــن پـــژوهش دربردارنـــدة موضـــوعات   
که در حـال حاضـر معضـل مـورد      برانگیزي است تأمل

کـه  طـوري هاشتراك بسیاري از شهرهاي کشور است. ب
سـالمت  دهـد کـه   نشـان مـی   ایـن پـژوهش   هايیافته

هاي عمومی و روانی شهروندان مجاور ساکن در خیابان
عه، تحت تأثیر آلـودگی صـوتی ایجـاد شـده     مورد مطال

توسط وسائط نقلیه، بـه شـدت در وضـعیت نامناسـبی     
که مسائل بسیار مهم و تأثیرگـذاري  طوريهقرار دارد. ب

چون افسردگی، سردرد، پرخاشگري و ... در بسیاري از 
هاي صوتی ایجـاد و  اواقات تحت تأثیر مستقیم آلودگی

    افراد شده است.فت کیفیت زندگی و سالمت باعث اُ
اگر در بررسی سالمت عمومی و روانـی شـهروندان   

ی هاي مورد مطالعه، تحـت تـأثیر آلـودگ   مجاور خیابان
مورد مطالعه قـرار   صحت گفتار جامعۀ صوتی، بنا را بر

دهیم، متوجه خواهیم شد که معضل آلودگی صوتی در 
هــا، تــأثیر ویــژه از ناحیــۀ موتورســیکلتهشــهر قــم، بــ
ن اعصاب، روان و کیفیـت زنـدگی سـاکنا    مستقیمی بر

فـت و آمـد گـذارده    ر هاي شلوغ و پرمجاور در خیابان
است که در این بین وضعیت سالمت شهروندان ساکن 

دي، انقـالب  19هاي امام خمینـی،  در مجاورت خیابان
متــري آزاد بــدتر از ســایر نقــاط شــهر اســت.      20و
 ن خیابـان امـام  سـاکنا درصد از  80که بیش از طوري هب

درصد از افراد مورد مطالعـه در  80خمینی، و نزدیک به
دي، تأثیر آلودگی صوتی بر سردردهاي خود 19 خیابان

گرفتـه بـا افـراد    اند. مصـاحبات صـورت  را محرز دانسته
مختلف نیز نشـان از وضـعت بغـرنج نـارحتی مـردم از      

هـا اسـت. در ایـن    آلـودگی صـوتی موجـود در خیابـان    
بـان امـام خمینـی اعتقـاد     ن خیابرخی از ساکنازمینه، 

علت اعصاب ضعیف و پرخاشگري بـا  که بهدارند؛ زمانی
ــه  ــان، ب ــی اطرافی ــه م ــه پزشــک مراجع ــائیم، متوج نم

-هـاي صـورت  شویم که در غالب موارد، پرخاشگري می
گرفته ریشه در صـداهاي زیـاد در محـل کـار و محـل      

هـاي  طـور مشـخص اشـاره بـه موتـوري     زندگی که بـه 
شـود؛ همچنـین برخـی از    تبط مـی عبوري داشتند، مر

سال سـاکن) خیابـان انقـالب،    30ن قدیمی(بااليساکنا
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ضمن انتقاد از وضـعیت آلـودگی صـوتی ایـن خیابـان      
اعتقاد دارنـد، نسـبت بـه وضـعیت روزافـزون آلـودگی       

تفاوت شده و تقریباً بـه صـداهاي ناهنجـار و    مذکور بی
  . اندها عادت نمودهها و موتورسیکلتهمیشگی اتومبیل

اما نکتۀ مهمی که در این رابطـه وجـود دارد، ایـن    
واقعیت است که عادت افرادي چون شهروند مذکور بـه  
قرار گرفتن در معرض صدا و آلـودگی صـوتی، موجـب    
برقراري حالت تعادل در وضعیت سالمت این افـراد بـا   

کـه در معـرض صـداي کمتـري هسـتند،      سایر افرادي 
 معناي مصون مانـدن بلکه این عادت نه تنها به  نیست؛

ت، بلکـه بـه معنـاي    در برابر تأثیرات سوء آلودگی نیس
تحلیل تدریجی توان دفاعی بـدن، متناسـب بـا شـدت     

طمئنـاً  آلودگی صوتی است که عوارض بلندمـدت آن م 
هـا از  نتیجۀ بررسیهمچنین  در افراد باقی خواهد ماند؛

دهـد، آلـودگی   متري آزاد نشان مـی 20ن خیابانساکنا
ترین این خیابان بسیار باالست و یکی از مهمصوتی در 

علل آن نیز تعـداد بسـیار زیـاد موتورسـیکلت سـوارها      
هستند. این افراد قیمت پایین موتورسـیکلت را عـاملی   

دانند که موجب جهت تهیه آسان آن توسط جوانان می
شده امروزه بسیاري از افراد حتی بـیش از یـک موتـور    

هـاي سـطح شـهر مـانور     سادگی در خیابـان داشته و به
دهند و بدون توجه بـه حقـوق سـایر افـراد، اقـدام بـه       

ایت و در هاي شدید صوتی نمایند. در نهانتشار آلودگی
ــا برخــی از ســاکنا ــان مصــاحبه ب ن و شــهروندان خیاب

هاي صوتی که علت آلودگیدي، مشخص شد که به19
نماید، برخی از مادران گاهی بسیار شدید و ناهنجار می

در معـرض   خردسالشـان کـه اغلـب    رزنـدان تفاق فبه ا
آلودگی صـوتی سـطح خیابـان قـرار دارنـد، آرامـش و       
اعصاب راحتی ندارند و با توجه به ایـن مشـکل، منـزل    
مسکونی خود را حتی با قیمت کمتر در معرض فروش 

نقـاط  اند تا بدین ترتیب امکان نقـل مکـان بـه   گذاشته
یجاد شود. در د، اودگی صوتی کمتري دارنآل که یخلوت

مجموع و در تحلیل سالمت عمومی و روانی شهروندان 
اي مورد مطالعه که با استفاده از مطالعات عمیـق، دوره 

مدت میدانی و تخصصی صورت گرفتـه  و نسبتاً طوالنی

توان عنوان نمود آلودگی صوتی در شـهر قـم   است، می
باالست که این وضعیت سالمت مـردم را بـه مخـاطره    

  .  افکنده است
هـا جهـت درك بهتـر و ملمـوس     بررسـی  در ادامۀ

نمــودن آثــار آلــودگی صــوتی بــر ســالمت شــهرندان،  
محالتی که کمتر در معرض آلوگی صوتی بودند نیز به 
عنوان گـروه کنتـرل مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد کـه        

اله محالت عماریاسر، خیابان شاهد غربی و شرقی، آیت
حکــیم و  قدوســی، لواســانی، نظــامی گنجــوي، لقمــان

ی سینا، محالت مورد مطالعه در این حوزه بودنـد.  لبوع
رغــم تمــام مســائل و مشــکالت موجــودر انتقــال علــی

ــر ســالمت    ــودگی صــوتی ب ــار آل ــش آث ــاهیم و دان مف
هاي مورد نیـاز توسـط تـیم مطالعـاتی     شهروندان، داده

هاي الزم مشـخص گـردد   احصاء گردد و پس از بررسی
ن مجــاور در ســاکنا کـه ایــن محــالت بسـیار کمتــر از  

هـاي  هـاي مـورد مطالعـه بـا مسـائل و چـالش      خیابان
  آلودگی صوتی برخوردار هستند .

  
  پیشنهادات

      ــاور در ــهروندان مج ــه ش ــک ب ــا کم ــب و ی ترغی
ـ   خیابان خمینـی،  ویـژه امـام  ههاي پرترافیک شـهر ب

هـاي صـدا و   دي به اسـتفاده از عـایق  19انقالب و 
 .هاي دو جدارهپنجره

 ورسوارانی که بـا ایجـاد تغییـرات در    برخورد با موت
هـا، موجـب چنـد برابـر شـدن      اگزوز موتورسیکلت

ا توجـه  شوند.(این مهم بآلودگی صوتی خروجی می
ان در شـهر بسـیار زیـاد    که تعداد موتورسواربه این
و نیز همواره مورد شـکایت و نـاراحتی مـردم     است

 .باشد،  بسیار حائز اهمیت است)نیز می
 ویـژه موتورسـازي  هات خوردو و بهمکاري کارخانج 

راهکارهـاي   جهت ایجاد تمهیداتی به جهـت ارائـه  
عملیِ کاهش میزان آلودگی صـوتی وسـائط نقلیـه    

 .هاویژه موتورسیکلتهب
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