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 « آلودگی صوتی و اثرات آن »

 

 عم از جامد، مایع و گاز تولید صدا یا صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد ا

 .شودمی

  بیش از حد مجاز و مقرر گونه صوت، صدا و ارتعاش مربوطاست از پخش و انتشار هرآلودگی صوتی عبارت ،

 . ( سرپوشیدهغیر  )در فضای باز

 بارت است از میزان و مشخصات شود، عاندارد آلودگی صوتی هم نامیده میحد مجاز آلودگی صوتی که است

ی گیری صدا برای منابع مولد آلودگزیست و بر مبنای واحد اندازهی که با توجه به اصول حفاظت محیطاویژه

   .شودای مختلف تعیین میهصوتی وفضای مورد انتشار و محیط

 می باشد "دسی بل " گیری صدا یا صوتواحد اندازه. 

 شود، عبارت است از هر شخص حقیقی که ختصار عامل آلودگی نیز نامیده میعامل آلودگی صوتی که به ا

اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت منابع سیار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود یا به نمایندگی از طرف 

 .شخصا به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است داشته و یا حقیقی دیگر برعهدهشخص یا اشخاص 

 های صنعتی هستند.های حمل و نقل و دستگاهسیستم تربیشمنبع این آلودگی 
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 استانداردهای آلودگی صوتی كدام است؟  

کشورهای جهان توجه خاصی نسبت به مساله صدا و آلودگی  تربیشدهه گذشته در  2در فاصله میان یك تا 

ها و اجرای قوانین خاص مبارزه با آلودگی صوتی در آن ناشی از آن به وجود آمده که به تدوین آیین نامه

برداشته شد اما  هاییه با این آالینده زیست محیطی گامکشورها منجر شده است. در ایران نیز به منظور مبارز

 .نوع استاندارد در ایران تعیین شود 2رسد که برای دستیابی به شرایط بهینه نظر میضروری به 

 رود. های مختلف شهری به کار میردن، حد آستانه مجازی برای محیطیكی از این استانداردها برای مشخص ک

یك منطقه تجاری در صورتی که هر فردی به عنوان عابر یا ساکن در یك مكان مسكونی یا به عنوان شاغل در 

 .بار صدا نخواهد شدمحیطی قرار داشته باشد، دچار عوارض زیانهای مجاز زیستیا صنعتی تحت آستانه

کننده صدا قابل مقایسه و ارزشیابی خواهد میزان ترازهای خروجی منابع ایجادگیری استاندارد دیگر برای اندازه

آسایش و آرامش انسان تعیین شود. بنابراین شفاف محیطی الزم است به منظور بود. استانداردهای زیست

کردن و تعیین دقیق این استانداردها به نوع رفتار، فرهنگ، آداب و رسوم و ساختار فیزیكی شهرها بستگی 

 .شودهایی دیده میشورهای مختلف تفاوتبه همین دلیل در تعیین این نوع استانداردها در ک ،دارد

 

 وتیهای آلودگی صمنابع و كانون : 

 

 منابع متحرک:  

، خودروهای سواری، موتورسیكلت ها، حمل ونقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل حمل و نقل عمومی

 ( مترو )ونقل زمینی

 

 منابع ثابت: 

می یهای داهگا، توقفهای حمل و نقلها، پایانهها، فرودگاهها، کارگاهکارخانه ها،ها، پاالیشگاهنیروگاه 

نقلیه موتوری، بندرها، میادین تیر، ژنرتورها و موتورهای  یلهای وساحمل و نقل عمومی، تعمیرگاه یلوسا

   تولید برق
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 آلودگی صوتی : 

 

یكی ازمعضالت مدیریت شهری دربخش حفاظت محیط زیست آلودگی صدا است. اگرچه صدا دارای اثرات 

ظر وجود دارد اما و کنترل آن اتفاق ن گیریپیشنامطلوب جسمی و روحی و اجتماعی است و درخصوص 

گردد به طوری که حتی یست و محیط کار تولید و منتشر میزناپذیری در محیطبه طور اجنتناب

ری را درکشورهای توسعه یافته صنعتی هنوز هم یكی از معضالت عمده مدیریت زیست محیطی شه

اند، وجود آلودگی عالوه بر مخاطراتی که برای مواجه با صدا برشمرده دهد.موضوع آلودگی صدا تشكیل می

سازی هری وصنعتی است و ازدیدگاه بهینهصوتی درمحیط دلیل اتالف انرژی توسط منابع مختلف ش

 .مصرف انرژی نیز باید این موضوع مد نظر قرار گیرد

  

 شودتقسیم میزیر های ه بخشبندی سازمان بهداشت جهانی بمنابع تولید سروصدا براساس دسته: 

 

 و...ها شیرهای تخلیه فشار، پنكه :ترین ایجاد صوت در سطح وسیع صنعت ماشینی است ازجملهعمده :صنعت 

 وسیله نقلیه، ترین عامل آن وسایل نقلیه هستند که از موتور یا برخورد اصطكاکی بین مهم :ایترافیك جاده

ها، درصد ای به میزان ترافیك، سرعت ماشینحاصل از ترافیك جاده آلودگی صوتیشود. جاده و هوا حاصل می

 .ها بستگی داردوسایل نقلیه سنگین و موتورسیكلت

 ها وای ویژگی آن به نوع موتور، واگنکنند که محتصدایی با فرکانس بم تولید می و سر قطارها :ترافیك ریلی

 .و ریل وابسته است

 ر ارتباطی و اجتماعی آن را درخصوص آلودگی صوتی و آثا متعددیعملیات هوایی مشكالت  :ترافیك هوایی

 .کندایجاد می

 ا سرعتی بیش از سرعت صوت حاصل یك سیستم موج ضربه ای است که درحین پرواز هواپیما ب :دیوار صوتی

 .شودمی

 کندصدای قابل مالحظه ای ایجاد می و سرساخت خانه یا کار بر روی زمین  :کارهای ساختمانی و عمومی. 

 ...عبارتند از: میكسر، دستگاه جوشكاری، جرثقیل، وسایل حفاری واین موارد

 هاویه، واحدهای تخلیه زباله و کورههای تهانتقال صدا از اتاقی به اتاق دیگر ازطریق کانال :منابع داخلی 
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 وسایل امداد زنی و....، صدای آژیر، از جمله ماشین چمن یورزشی، وسایل های تفریحی ومكان :منابع گوناگون

ه های نظامی بصدای محیط و و اورژانس سر

ها، خصوص میدان تیر، مراکز آموزشی، آزمایشگاه

ها و مراکز گردشگری آلودگی صوتی کارگاه

  الكتریكی ناطق مسكونی به دلیل وسایل برقی،م

ترین مهم (کالن شهرها) درشهرهای بزرگ

 نقل عوامل ایجاد آلودگی صوتی سیستم حمل و

توان به استفاده از از این عوامل میشهری است. 

وسایل نقلیه مانند سواری، اتوبوس، کامیون، 

اد با افزایش تعد کهموتورسیكلت اشاره نمود 

شود. از سویی خودروها براین معضل افزوده می

شهری رابطه  آلودگی صوتی درشهر باکاربری

به این ترتیب که برخی از  ،مستقیمی دارد

دلیل آلودگی صوتی بیش از حد  ها بهکاربری

تهران منابع آالینده  شهر در .ها، صنایع سنگین و غیرهتوانند در محدوده شهری واقع شوند مانند: فرودگاهنمی

هران که از مناطق ه آهن درجنوب تصوتی عبارتند از: وجود دو فرودگاه عمده در محدوده شهر تهران، شبكه را

صنعتی در سطح شهر نظیر: نجاری، تراشكاری، صافكاری و  های پراکندهنماید، وجود کارگاهمسكونی عبور می

ها که هرچه این ارتفاع درمانی، ارتفاع ساختمان -آهنگری در مجاورت مناطق مسكونی، آموزشی و بهداشتی

تواند برساختمان اثر گذارد اثر آلودگی صوتی و برخورد به مانع میکه صوت بدون شود به دلیل این تربیش

های شهر تهران به ادی درمورد ترکیب نامناسب کاربریهای زیدرواقع ناهنجاری .خواهد بود تربیشمیزان آن 

های بی رویه که به خورد امروزه با توجه به افزایش خودروها در سطح شهر تهران، افزایش مهاجرتچشم می

صورت ثانویه سبب افزایش تعداد خودروهاست، تبدیل شدن مسافرکشی به حرفه ای پر درآمد راهی برای فرار 

نیمه  از بار اقتصادی زندگی، استفاده از خودروهای مستعمل و فرسوده، استفاده از وسایل نقلیه سنگین و

مر و منطقی براستفاده از های اطراف آن و عدم نظارت مستسنگین به خصوص در فواصل بین تهران و شهرک

 .این خودروها مشكالت نامطلوبی از نظر آلودگی صوتی ایجاد نموده است
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 میزان آلودگی صوتی در ایران 

شب برابر  10های مسكونی برای بازه هفت صبح تا صوتی در شهرهای ایران و در پهنه حد مجاز آلودگی

  .دسی بل است 45شب تا هفت صبح برابر  10دسی بل و برای  55

 

 آلودگی صوتی در تهران  

نقاط شهر از این  تربیشدهند که نشان میهای ثابت سنجش صوت در تهران، اطالعات متوسط ایستگاه

ین میزان آلودگی صوتی در شهر تهران را دارند، مناطق تربیشنظر، بیش از حد مجاز هستند. مناطقی که 

شهر تهران  18و  3های ن میزان آلودگی صوتی در منطقهتریهستند و کم 21و  16، 12، 11، 10، 9

 .داردوجود 

 های صوتی در كشورهای مختلفآلودگی  

های صوتی، باالترین آمار در این زمینه را داشته درصد جمعیت شاکی از ناهنجاری 26.2کشور مالت با 

گیرند. در درصد قرار می 24.9درصد و هلند با  25.1کشور مهم اروپایی، آلمان با  2است. پس از مالت 

های صوتی از طرف همسایه و ریترین درصد ناهنجادرصد رکورد کشوری و با کم 7.9این میان ایرلند با 

تواند به نسبت جمعیت با مساحت کشور ارتباط مستقیمی داشته یابان را دارا است. این موضوع میخ

به عنوان مثال در جمهوری ایرلند تمرکز جمعیتی در یك شهر خاص نیست و به دلیل گسترش  ،باشد

شود. جزیره مالت برخالف ن گزارش میتری از طرف شهرونداهای کمجمعیت در سراسر کشور آزار و اذیت

ور قرار بدون سكنه دارد و تمرکز جمعیت در پایتخت این کش کیلومتر مربع وسعتِ 260ایرلند با یك هزار 

 .دارد

 

 های مشكل آلودگی صوتیكارراه  

ه با مات بهداشت عمومی شامل کاهش مواجتوان از طریق اقدایه اعالم سازمان جهانی بهداشت میبرپا

شویق افراد به استفاده از صداهای بلند، افزایش آگاهی درباره خطرات، توسعه و اجرای قوانین مربوطه و ت

نصب موانع سر و  از موارد کم شنوایی جلوگیری کرد. اقدامات عملی مانندهای حفاظتی از نیمی دستگاه

 هش سر و صدا از طریق رودگاه و کاـراف فـهای اطانـرواز در مكـات پـآهن، مدیریت حرکصدای راه یا راه
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یست برای کاهش باروند که میهایی به شمار میدا در وسایل نقلیه از جمله اقدامصهای بیالستیك

ها استفاده کرد. افزایش فضاهای سبز در داخل شهرها نیز برکاهش صدا تاثیری وتی از آنآلودگی ص

 .مطلوب دارد

ی آلودگی هوا مستقر در سازمان دفتر بررس -در کشور ایران این امر مهم بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست 

که دستاوردها  فعالیت کرده استهای گوناگون در چهارچوب این وظایف باشد که تاکنون این بخش در حوزهمی

ها درخصوص تدوین استانداردهای مورد بخش عمده این فعالیت .گردداعالم می زیرها به شرح و نتایج این فعالیت

 : نیاز بوده است

o های الزم و بررسی مطالعات انجام شده در زمینه منابع آالینده صوتی و ارتعاش و امواجم پژوهشانجا، 

سالمت ها بر امواج و بررسی اثرات این آلودگی تحقیق در زمینه میزان آلودگی صوتی و ارتعاش ومطالعه و  

   ه مقاالت مرتبطیانسان و ارا

o  در طول ساعات شبانه تهیه و تدوین استانداردهای حد مجاز میزان صدا و ارتعاش و امواج در مناطق مختلف

  روز

o مشارکت در تدوین ضوابط استقرار صنایع 

o هایآلودگی های مختلف تحقیقاتی مرتبط باار و اطالعات در جهت انجام پروژهآوری و بررسی آمیه، جمعته 

  امواج و ارتعاش صدا،

o های صدا و ارتعاش و امواجهای کنترل و کاهش اثرات آالیندهبررسی و تحقیق در زمینه روش 

 امواج به مراکز استانی حسب موردهای کلی کنترل و کاهش آلودگی هوا ارتعاش و روش ارائه 
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