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چکيده
زمينه و هدف :تردد هواپیماها در بافت شهری و سر و صدای فرودگاه یکی از آثار نا مطلوب و متداول زیست محیطی به شهمار مهیرود.
گسترش فرودگاهها سبب شده است تا امروزه فرودگاه ها و مناطق مسکونی بسیار ب یک دیگهر نزدیهک شهوند و همهی موضهو اهمیهت
بررسی آثار آلودگی صوتی ناشی از پرواز هواپیماها را آشکار تر میکند .هدف از ای پژوهش ،بررسی میزان آلودگی صهوتی ناشهی از تهردد
هواپیماها در محدودهی پیرامون فرودگاه و در مسیر پرواز هواپیماها در شهر اهواز میباشد.
روش بررسی :در ای پژوهش ابتدا طی یک بازه زمانی 4ماه و در دو نوبت روز و شب ،میزان تراز صهوتی در 70ایسهتگاه که در مسهیر
پرواز هواپیماها در محدوده شهری واقع هستند ،اندازهگیری شد .بعد از آن پرسشنام های میزان آزاردهندگی صدا توسط ساکنی منهاطق
مورد مطالع و کارکنان فرودگاه تکمیل گردید.
يافتهها :نتایج حاصل از ای پژوهش نشان داده است میانگی تراز فشار صوت در محدوده مورد مطالعه به ترتیهب در نوبهت روز و شهب
 68/69دسی بل و  65/62دسی بل اندازهگیری شد .در طول مدت سنجش کمتری تراز فشار صوت اندازهگیری شده با 58 /81دسی بل در
منطق کوی پاستوریزه و بیشتری تراز فشار صوت با  85/76دسی بل در منطق علی آباد ثبت شده است.
بحث و نتيجهگيری :براساس نتایج حاصل میتوان عنوان نمود ک میزان صوت در تمامی ایستگاههای مورد مطالع دارای حدود بهاتتری
از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده است.
واژههای کليدی :آلودگی صوتی ،فرودگاه اهواز ،آزردگی صوتی.
 -1دانش آموخت کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 -2استادیار گروه آلودگیهای محیطزیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -3گروه محیط زیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Airplanes shuttling in urban context and airport noise are

considered as common undesirable environmental effects caused by establishment or
development of airports. Airport development has decreased the distance between airport and
residential area and this highlights the importance of investigating the effects of the acoustic
pollution caused by flights. The purpose of this study is to investigate the amount of acoustic
pollution caused by flights in an area around the airport and in the direction of airplanes in
Ahvaz.
Method: For this purpose, the rate of acoustic balance was measured during a four-month intervals in
two day and night turns in 2015. In this study, 70 station were selected, in which sound rate was
measured with 3 repetitions. Then the questionnaires a noise annoyance were completed by residents
of the study area and the airport staff.
Findings: According to the results, the average balance of acoustic pressure in day turn and night turn
were 68.69 and 65.62 dB respectively. During the measurement, the minimum sound pressure level of
58/81 dB and the maximum sound pressure level of 85/76 dB were recorded in Kooye-Pastorizeh and
Aliabad regions.
Discussion and Conclusion: Results show that sound value in all the studied stations is higher than
the standard of EPA.
Keywords: Acoustic pollution, Ahvaz airport, Acoustic annoyance.
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مقدمه
آلودگی صوتی تهدید جدی برای سالمت انسهانهاسهت که به

های غیر مسهکونی و صهنعتی باشهد( .)5سروصهدای ناشهی از

دلیل تنو منابع (ترافیک ،صهنعت ،محهل کهار و ههم جهواری)

هواپیما در مناطق اطهراف فرودگهاه ،از آسهایش و رفهاه زنهدگی

یکههههی از گستردهتری خطرات برای سالمتی انسان به شهمار

مطلوب در آن ناحی میکاهد و هم چنی میتواند منشها آزار و

میرود .از عمدهتری مشکالتی ک صداهای ناخواست ایجاد می-

اذیت بسیار شده  ،خواب را م تل سازد ،با مکالمات و محاورات

کنند آزردگی صوتی میباشد .آزردگهی مربهوب به واکهنش به

تداخل کند و مرد را از لذت بردن از بسهیاری از فعالیهتههای

سروصدای ناخواست است و زمانی رخ می دهد ک سرو صدا بها

تفریحی محرو نماید .س روصدای هواپیما ب ویژه برای سهالمت

تفکر اصلی یا وظیفه ای که شه د در حهال انجها آن اسهت

کارکنان فرودگاه یعنی کسانی ک ب خهاطر نهو وظهایا شهان

تداخل کند .اثرات بهداشتی ناشی از آلودگی صوتی شامل افهت

روزان در معرض سروصدای شدید هواپیمها قهرار دارنهد ،خطهر-

موقت و دایم شنوایی،اثرات فیزیولوژیکی عمومی مثل تحریکهات

آفری است .لذا برقراری ضوابط و مقررات پیش گیران شهدیدی

عصبی ،ضربان قلهب ،فشهار خهون ،تغییهر در دیهواره شهریانی و

مانند استفاده اجباری از تجهیزات حفهاظتی صهوتی بهرای ایه

احتمال حمل قلبی ،ناراحتیهای اجتماعی مانند اثر برخهواب و

گون افراد و کاهش ساعات کار ضروری است( .)6از عمهدهتهری

روابط اجتماعی و خانوادگی افراد م صوصها هنگهامی که افهت

عوامل تولید سروصدا در فرودگاهها  ،موتهور هواپیمها اسهت که

شنوایی اتفاق می افتد(1و.)2

برحسب نو و عملیهاتی که توسهط هواپیمها انجها مهیگیهرد

مسایل و چالش های ناشی از تلفیق و ترکیب عملکرد فرودگاه

متفاوت می باشد .دو مولف ی اصهلی ایجهاد سروصهدای موتهور

در بافت فضای شهری ،مسایل پیچیده ای هستند .فرودگاه می

هواپیما ،جریان گاز خروجی با سرعت بات از اگزوز و جریان ههوا

تواند اثرات ژرفی بر کاربری ها و فعالیت های پیرامون آن داشت

در سیستم ف و کمپرسور است.هواپیما ب هنگا فرود از ارتفا

باشد .ای تأثیرات ممک است اقتصادی ،توسهع ای ،بصهری و

خود می کاهد و هم زمان با کاهش ارتفا  ،فاصهل آن بها موانهع

غیره باشد( .)3قبل از ای ک حمل و نقل هوایی ب عنوان یک

دریافت کننده زمینی کم می شود ک در نتیجه تمها کهاربری

صنعت و ف آوری برای جاب جایی مسافر و کات مطرح شهود،

هههایی مسههتقر در مسههیر هواپیمهها تهها خاتم ه عملیههات نشسههت

فرودگاه ها اغلب در فاصل قابل توجهی از شهر و در محلهایی

درمعرض آلودگی صوتی شدید قرار مهی گیرنهد( .)7به هنگها

ک دارای زمی ارزان با موانع بسیار کمهی هسهتند ،قهرار مهی-

برخواست هواپیما نیز کلی کاربری هایی ک در مسیر پهرواز در

گرفتند .ب دلیل ماهیت هواپیماها در آن زمان و عد مداومت و

ارتفا کم واقع شده اند ،در معرض آلودگی صهوتی شهدید قهرار

تناوب در پروازها ،آلودگی صوتی مشکلی بهرای جامعه ایجهاد

می گیرند.اصوت بیش تری سروصهدا در هنگها پهرواز هواپیمها

نمیکرد .تراکم پایی جمعیت در مجاورت فرودگهاه و ترافیهک

ایجاد می شود .اثرات سروصدای هواپیماها در مناطق جمعیتهی

بهرای جوامهع

ب عوامل م تلا بستگی دارد .ای عوامهل را مهی تهوان شهامل

شهری جلوگیری می کرد.ای در حالی است ک امهروزه رشهد

مقدار و مش صات مدت زمان تداو سروصدا ،مسهیرهای پهرواز

فوق العاده ترافیک هوایی ،احتمال عکس العمل منفی جامع را

مورد استفاده در زمان نشست و برخاست  ،فرآیند تعهداد و نهو

افزایش می دهد (3و .)4ناراحتی ناشی از تولید صدا بستگی ب

عملیات ،چگالی ترافیک هوایی ،ترکیب ناوگان هواپیمایی ،نحوه-

مسیر اوج گیری هواپیما ،نو موتور باتبر و وزن ناخالد هواپیما

ی استفاده از بانهدهای پهرواز  ،زمهان ،فصهل و شهرایط اقلیمهی

دارد .با پیدایش هواپیماهای جت مسال ب صورت جهدیتهری

دانست ( .)8پرواز هواپیما و محیط فرودگاه از منابع سروصهدای

نمایان گردید .بنابرای  ،محل فرودگاه باید به نحهوی انت هاب

بلند هستند ک غیر از کارکنان نسهبتا زیهاد فرودگهاه ،جمعیهت

گردد ک مسیرهای نشست و برخاست هواپیماها بر فراز زمهی -

باتیی از جامع ساک در نزدیک فرودگهاه را تحهت تهاثیر قهرار

سبک هوایی ،از وقو تصادفات اتفاقی خطرنها
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بابادی و همکاران

میدهند .صدای فرودگاه فقط در معدودی از موقعیتهها از حهد

شهههرهای ایههران محسههوب مههی شههود ک ه ب ه دلیههل موقعیههت

مجاز فراتر می رود ولی سبب کاهش شنوایی در افرادی میشود

جغرافیایی و استقرار صنایع بزر

در خوزستان از اهمیت ویژه-

ک با آن مواجه هسهتند( .)7در پهژوهش  Scheckenbergو

ای برخوردار است و ب علت ای ک فرودگاه در محدوده شهری

همکاران در سال  2010در فرودگاه فرانکفورت س گروه شهامل

استقرار یافت است .سطح آزردگی و نارضایتی مرد را به طهور

افراد در معرض آلودگی صوتی فرودگاه ،افراد در معرض آلودگی

محسوسی افزایش داده است .ای امر موجب گشت تا پژوهشهی

راه هها و

با هدف اصلی بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق

صوتی راه آه و افراد در معرض آلودگی صوتی بهزر

آزاد راه ها از نظر شاخد های سالمتی بها یهک دیگهر مقایسه

مسکونی تحت تاثیر از صدای فرودگاه بی المللی اههواز صهورت

شدند .هر س گهروه در معهرض آلهودگی صهوتی بهودهانهد و در

گیرد.

فواصل زمانی معی از آن ها جمع آوری اطالعات ب عمل آمهد.

روش بررسی

افراد با توج به سه و جنسهیت و موقعیهت مهالی -اجتمهاعی

فرودگاه بی المللهی اههواز در شهمال شهرقی شههر اههواز و بها

طبق بندی شدند .در انتها مش د گردید ک شهاخد کیفیهت

م تصات جغرافیهایی 31درجه و 20دقیقه و  15ثانیه عهرض

سالمت و بهداشت محهیط در افهرادی که در معهرض آلهودگی

شمالی و 48درج و  45دقیق و  43ثانی طول شهرقی و دارای

صوتی فرودگاه هستند ب نسبت سایری کم تر است (.)9

باند نشست و برخاست هواپیما ب عرض  45متر و طهول 3400

در سال  1392پژوهشی دررابط با اثرات آلودگی صوتی فرودگاه

متر در داخل ای شهر واقع شده است .ایه پهژوهش در بههار و

مهرآباد بر ساکنی واقع در منطق تهران سر انجا گردید .نتایج

تابستان سال 1394در مناطق اطراف فرودگاه بی المللی اههواز

حاصل از تحقیق نشان داد ک بیش از  90درصهد از سهاکنی از

انجا شد .در ابتدا براساس بازدیدهای منطقه ای سهایت هها و

برهم خوردن تمرکز خود و فرزندان شان در انجا فعالیهتههای

ایستگاههای اندازه گیری ،ترازهای آلودگی صدا در شهر اهواز بها

روزان و تاثیر نهامطلوب بهر اسهتراحت و خهواب و...خهود اظههار

توجهه بهه موقعیههت منبههع انتشههار صههدا (فرودگههاه) تعیههی

نارضایتی نموده اند .در پایان راهکارهایی برای کاهش ای حالت

گردید(70ایستگاه)در ای راستا 7منطقه بها کهاربری مسهکونی

از آلودگی ارای دادند( .)10در پژوهشی اثهرات آلهودگی صهوتی

( مناطق علی آباد ،کهوی پیهروزی  ،کهوی عابهدی ،فرهنگیهان ،

فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون بررسی گردیهد.نتایج

پاستوریزه ،کوی ملت و کوی نفت) برای انجا پژوهش انت اب

نشان داد اختالل در خهواب ،حالهت عصبی،اسهترس و بیمهاری

شدند .در هر کدا از مناطق فهوق الهذکر 10ایسهتگاه مشه د

روحی  ،تداخل در گفتارو ترس از برخورد هواپیما از نظهر تهاثیر

گردید .موقعیت مناطق مورد بررسی درشکل شماره ( )1نمایش

پذیری از نویز هواپیماها ب ترتیب در اولویت اول تا پهنجم قهرار

داده شده است.

دارند( .)11شهر اهواز جزء یکی از بزر تری و مهمتری کهالن

بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق مسکونی....
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شکل - 1تصوير ماهواره ای موقعيت مناطق مورد مطالعه نسبت به فرودگاه
Figure 1- Satellite images of the Stations to airport location

ای سنجش ها در مدت4ماه متوالی (2ماه در فصل بهار و 2مهاه

مربوط حاصل شد .برای ب دست آوردن پایایی پرسش نامه از

در فصل تابستان) در بازه زمانی 7صبح تها 10شهب (نوبهت روز)

فرمول کوکران استفاده گردید.

و10شب تا7صبح (نوبت شهب) انجها شهد .انهدازهگیهریهها بها
اسههتفاده از دسههتگاه تههراز سههنج صههدا مههدل CASELLA

فرمول کوکران:

 CELL450صهورت گرفهت .کالیبراسههیون دسهتگاه صداسههنج

=nحجم نمون

توسط کالیبراتور  CELL-110/2انجا شد .مدت زمان اندازه

=Nحجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ,استان,و)...

گیری در هر ایستگاه  30دقیق (طبق استاندارد هوای آزاد ایران

=Zمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد

 ،تعریا شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران) بود.

=pنسبتی از جمعیت دارای صفت معی

پارامترهای صهوتی Lmin ، Leq، SPLو  ،Lmaxمحاسهب

=qنسبتی از جمعیت فاقد صفت معی )(1-p

گردیههد .سههپس بهها اسههتفاده از نههر افههراز SPSSو Exell

=dمقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا

(نس  )2010مقایس شهاخد ههای صهوتی در ایسهتگاهههای

ب منظور انجا تجزیه و تحلیهل در محهیط سیسهتم اطالعهات

م تلا انجا شد.

مکانی( shape file ،)GISمنطق تهیه شهد و بعهد از ایجهاد

در فاز دو تحقیق همگا با سنجش صهدا در ایسهت گهاه ههای

نقش ( GISبا استفاده از نس  10,2نر افزار  )GISمحهدوده

تعیی شده ،تعداد  210پرسهش نامه بهی سهاکنی 7منطقه

مورد پژوهش ب منظور تشکیل یهک پایگهاه داده مکهانی آمهاده

مذکور توزیع گردید ،سپس ب منظور تعیی میزان آزاردهندگی

گردید ،سپس داده های مربوب ب صدا بهرای نقهاب مجههول از

صوتی در فرودگاه بی المللی اهواز تعداد  30پرسش نام توسط

 Interpolationیا درون یابی ب دست آمد و برای تهراز فشهار

کارکنان فرودگاه به صهورت حضهوری تکمیهل گردیهد .روایهی

صوت در نوبت روز و نوبت شب درون یابی صورت گرفت.

محتوایی پرسش نام های آزاردهندگی با کسب نظر مت صصان

6

بابادی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،شماره  ،83تيرماه 98

يافته ها
متوسط شاخد های تراز فشار صدا در  7منطق مورد مطالعه

مقادیر استاندارد مناطق مسهکونی از نهر افهزار )spssآزمهون

در طول  4ماه سنجش ،اندازه گیری شد( جدول .)1بهر اسهاس

 )one-sample t testاستفاده گردید (جدول 3و .)4تراز های

نتایج ب دست آمده از ای مطالع بیش تری میزان تهراز فشهار

صوت درنوبت روز و شب در  7منطق مورد مطالع با استفاده از

صوت در کهل انهدازه گیهری هها ) 85/76 dB(Aمربهوب به

آزمون T-testبا هم مقایس شد(جدول شماره 5و .)6تراز های

ایستگاه علی آباد و کم تری میزان) 58 /81 dB(Aدر ایستگاه

صههوتی در فصههل بهههار و تابسههتان در  7منطق ه مههورد مطالع ه

کوی پاستوریزه سنجش شده است.

بااسهتفاده از آزمهون( ) Independent sample t-testبهاهم

سازمان حفاظت محیط زیست ایران میزان حد مجهاز صهوت در

مقایس شد(جدول شماره  .)8تراز های صوت اندازه گیری شده

نواحی م تلا را بصورت جدول ( )2ارای نموده است (13و.)12

بی مناطق مورد بررسی با استفاده از نر افزار ( spssآزمهون )

ب منظور مقایس داده های حاصل از سنجش درطهول 4مهاه بها

 one-way anovaمورد آنالیز قرار گرفت (جدول .)9

جدول  -1نتايج اندازه گيری ميانگين تراز فشار صوت در مناطق مورد مطالعه در نوبت روز و شب
Table 1 -The results of measuring the average sound pressure level in the study area at the turn of the day
and night

کد منطقه

مناطق مورد نظر

تراز فشار صوت( )SPLدر نوبت روز

تراز فشار صوت( )SPLدر نوبت شب

1

علی آباد

74/83 ± 3/41

70/21 1±/69

2

کوی پیروزی

69/81 ± 2/37

68/91 6±/5

3

کوی نفت

66/03 1±/72

64/47 2±/46

4

کوی عابدی

73/75 2±/71

72/17 ± 7/8

5

کوی ملت

66/48 1±/72

±50/63 1/84

6

کوی پاستوریزه

63/68 1±/51

61/81 ± 1/72

7

فرهنگیان

66/24 1±/44

64/55 ± 1/74

جدول -2استاندارد صدای مجاز در هوای آزاد ايران(12و)13
Table 2- Standard noise pressure level in Iran

روز از ساعت  7الی 22

شب از ساعت  22الی 7

)(dBA

)(dBA

منطق مسکونی

55

45

منطق تجاری-مسکونی

60

50

منطق تجاری

65

55

منطق مسکونی-صنعتی

70

60

منطق صنعتی

75

65

نوع منطقه

بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق مسکونی....
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جدول  -3مقايسه پارامترهای صوتی در ايستگاه های نوبت روز با استانداردهای صوت ايران
Table3- Compare of noise parameters in day to standard levels in Iran

استاندارد 55دسی بل

تراز های

df

Sig

صوتی

T

Max

33/68

Min

0/000 111 14/19

5/70

Leq

0/000 111 22/23

9/43

نتایج با استاندارد اختالف معنی دار دارند

SPI

0/000 111 32/06

13/72

نتایج با استاندارد اختالف معنی دار دارند

تفاوت ميانگين ها

معنی داری بر اساس آزمون T-Test

0/000 111

16/95

نتایج با استاندارد اختالف معنی دار دارند.
نتایج با استاندارد اختالف معنی دار دارند.

جدول -4مقايسه پارامترهای صوتی در ايستگاه های نوبت شب با استانداردهای صوت ايران
Table4 - Compare of noise parameters in night to standards levels in Iran

ترازهای
صوتی

استاندارد  45دسی بل
Df

T

Sig

تفاوت ميانگين ها

معنی داری بر اساس آزمون T-Test

Max

0/000 111 31/01

23/54

نتایج با استاندارد اختالف معنی دار دارند.

Min

0/000 111 37/56

13/54

نتایج با استاندارد اختالف معنی دار دارند.

Leq

0/000 111 38/44

12/17

نتایج با استاندارد اختالف معنی دار دارند

SPI

0/000 111 42/83

52/21

نتایج با استاندارد اختالف معنی دار دارند

جدول  -5داده های روز و شب در 7منطقه مورد مطالعه
Table5 -Data of day and night in the 7 regions

پارامتر
Lmax

تعداد ميانگين انحراف از معيار خطای ميانگين
1

112

2

112

69/61
8

4/80

0/45

8/65

0/82

70/8
Lmin

Leq

Spl

1

112

58/67

4/01

0/38

2

112

60/57

4/13

0/39

1

112

62/17

4/38

0/41

2

112

64/38

4/84

0/46

1

112

66/53

4/92

0/46

2

112

68/70

4/96

0/47

نکته:1:نوبت روز  :2،نوبت شب
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جدول -6بررسی تراز های صوت در نوبت روز و شب بر اساس آزمون T-test
Table 6- Sound levels at day and night by T-test

آزمون T-test
تراز های صوتی

T

Sig

تفاوت ميانگين ها

معنی داری بر اساس آزمون T-Test

Max

-1/36

0/175

-1/27

نتایج اختالف معنی دار ندارند

Min

-3/50

0/001

-1/91

نتایج اختالف معنی دار دارند

Leq

-3/59

0/000

-2/21

نتایج اختالف معنی دار دارند

SPL

-3/29

0/001

-2/17

نتایج اختالف معنی دار دارند

جدول  -7داده های فصل بهار و تابستان در مورد مطالعه 7منطقه
Table7 -Data for the spring and summer in the7 region

پارامتر
Lmax

Lmin

Leq

Spl

تعداد ميانگين انحراف از معيار خطای ميانگين
1

112

71/94

5/32

0/50

2

112

68/53

8/03

0/75

1

112

60/69

4/25

0/40

2

112

58/54

3/81

0/36

1

112

64/43

4/49

0/42

2

112

62/12

4/71

0/44

1

112

68/71

4/52

0/42

2

112

66/52

5/31

0/50

نکت :1:فصل بهار  :2،فصل تابستان

جدول -8بررسی تراز های صوت در فصول بهار و تابستان بر اساس آزمون T-test
Table 8 - sound levels in spring and summer, according to T-test,

آزمون T-test
تراز های صوتی

T

Sig

تفاوت ميانگين ها معنی داری بر اساس آزمون T-Test

Max

0/000 3/74

3/41

نتایج اختالف معنی دار دارند

Min

0/000 3/99

2/15

نتایج اختالف معنی دار دارند

Leq

0/000 3/75

2/30

نتایج اختالف معنی دار دارند

SPL

0/001 3/32

2/19

نتایج اختالف معنی دار دارند

بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق مسکونی....
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جدول -9اطالعات مربوط به آزمون  ANOVAبرای مقايسه داده های اندازه گيری شده در مناطق شهراهواز
Table9–Information on using ANOVA to compare the data measured in ahvaz

of Sum Squares

Df

Mean Square

بی مناطق

1648/21

6

274/70

 Leqدرون مناطق

497/54

105

4/74

کل

2145/76

111

بی مناطق

1564/56

6

260/76

درون مناطق

735/87

105

7/01

کل

2300/43

111

SPL

F

Sig

0/000 57/97

0/000 37/21

تصاویر  GISزیر حاصل از درون یابی پارامتر میانگی ترازفشار

70دسی بل)و محدوده پرخطر(بیشتر از 70دسی بهل) اسهتفاده

صدای روزان و شبان در منطق  3شهر اهواز در بهار و تابستان

شده است.

 1394می باشد .در ای تصویر از دو طبق محهدوده خطهر(-60

شکل -2نقشه ترازفشار صدای روز ،منطقه  3اهواز ،بهار و تابستان 1394
Figure2- Map of sound pressure levels at Day- Region 3 Ahvaz- Spring and summer 2015
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شکل -3نقشه ترازفشار صدای شب ،منطقه  3اهواز ،بهار و تابستان 1394
Figure 3- Map of sound pressure levels at night- Region 3 Ahvaz- Spring and summer 2015

جدول -10نتايج نظرسنجی کارکنان فرودگاه بين المللی اهواز در خصوص آلودگی صوتی حاصل از پرواز هواپيما در محيط کار
Table10 -The results of the staff Ahvaz International Airport on noise pollution from aircraft in the
workplace

درصد

درصد

بله

خير
30

رديف

سواالت

1

آیا در محیط کار خود با کاهش قدرت تمرکزمواج هستید؟

70

2

آیا در محیط کارتان دچار سردرد می شوید ؟

83

17

3

آبا در محیط کار خود با سرگیج مواج هستید؟

70

30

4

آیا در محیط کار احساس سستی و خواب آلودگی دارید؟

73

27

5

آیا در گوش هایتان احساس سنگینی می کنید؟

77

23

6

آیا در سرتان احساس فشار و سنگینی دارید؟

77

23

7

آیا در بدنتان احساس ارتعاش و لرزه دارید؟

60

40

8

آیا از اثرات آلودگی صوتی بر سالمت انسان آگاهی دارید؟

80

20

9

آیا در مکان استراحت احساس کاهش قدرت تمرکز دارید؟

80

20

10

آیا در محل استراحت خود دچار سر درد می شوید؟

60

40

11

آیا هنگا استراحت دچار سرگیج می شوید؟

67

33

12

آیا در هنگا استراحت تان احساس سستی و خواب آلودگی دارید؟

70

30

13

آیا در مکان استراحت در گوشهای تان احساس سنگینی دارید؟

57

43

14

آیا در مکان استراحت در سرتان احساس سنگینی می کنید؟

67

33

15

آیا در محیط استراحت دچار لرزش در بدنتان می شوید؟

43

57

بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق مسکونی....
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در ای پژوهش نتایج نظرسنجی از ساکنی منطق  3شههرداری

بر سالمتی انسان آشهنایی داشهتند و 41درصهد از افهراد مهورد

اهواز در خصوص آلودگی صوتی حاصل از پرواز هواپیماها ب ای

پژوهش باروش های کنترل و کاهش آلودگی صهوتی در امهاک

شرح بود :جنسیت افراد پرسش شونده شامل  41درصهد مهرد و

(حفاظت فردی) آشنا بودند.

 59درصد زن بودک در ای میان از نظر تحصهیالت بهیشتهری

بحث و نتيجه گيری

افراد دارای تحصیالت دیپلم و لیسانس و کمتهری آنهها دارای

 -براساس نتایج ب دسهت آمهده در طهول  4مهاه انهدازهگیهری،

تحصیالت فوق لیسانس و باتتر بودند .بیشتری افهراد پرسهش

میانگی تهراز فشهار صهوت در نوبهت روز در منطقه علهی آبهاد

شونده(46درصد) س 20تا 40سال و کمتری افراد(22درصهد)

برابر74/83دسی بهل بها انحهراف معیهار ±3/41اسهت .بنهابرای

س باتتر از  60سال داشتند49.درصد افراد ب سوال مربوب به

نسبت ب سایر مناطق مورد بررسی دارای بهاتتری میهزان تهراز

میزان صدای بلند هواپیمها در محهل زنهدگی پاسهد دادنهد39 ،

صوت اندازهگیری شده می باشد .همچنی میزان فشار صوت در

درصد معتقد بودند صدای هواپیما در محل زندگی شان متوسط

نوبت شب در منطق کوی عابهدی72/17دسهی بهل بها انحهراف

و  12درصد میزان صدا را کم ارزیابی کردند40 .درصهد از افهراد

معیار ±7/8بود ک نسبت ب سایر مناطق از تراز صوتی بهاتتری

ب سوال مواجه با منابع صدای غیهر از صهدای هواپیمها پاسهد

برخوردار بوده است .از طرفهی در تمها منهاطق مهورد مطالعه ،

مثبت و  60درصد ب ای سوال پاسد منفی دادند .منهابع مولهد

باتتری میانگی تراز فشار صوت در نوبهت صهبح انهدازهگیهری

صدا غیر از صدای هواپیما از نظر افهراد پرسهش شهونده عبهارت

شده است.

بودنهههد از :عملیهههات شهرسهههازی ،ترافیهههک و تهههردد وسهههایل

 -با توج ب نتایج ب دست آمده می تهوان گفهت طبهق آزمهون

نقلی  42درصد از افراد پرسش شونده با وجود صدا تمرکز حواس

 t-testاختالف معنیداری بی ترازهای صوت در نوبهت روز و

داشتند و صدای مزاحم هواپیما در 61درصد از افراد باعث ایجاد

شب مشاهده گردید.

تداخل گفتگو با سایری شهد .ههمچنهی 60درصهد افهراد نیهز

 -در محدوده مورد مطالع ( 7منطق ) میانگی تراز فشار صهوت

تداخل در هنگا گوش دادن و دیدن رادیو و تلویزیون را عنهوان

برابر  68/69دسی بل در نوبت روز و  66/59دسی بل در نوبهت

کردند .در 50درصد افراد مذکور صدای ناشی از هواپیمها سهبب

شب می باشد .در نتیج تراز فشار صوت ب طهور کلهی بهاتتر از

بیخوابی گردیهد .در  55درصهد از افهراد نیهز صهدای ناشهی از

حههد اسههتانداد سههازمان محههیط زیسههت ایههران بههرای منههاطق

هواپیما سبب از خواب پریدن آنها شد46 .درصد افراد در طول

مسکونی( 50دسی بل در روز و  45دسی بهل در شهب) بهرآورد

شبان روز دچار عصبانیت ناشهی از صهدای هواپیمها شهدند52 ،

میگردد .هم چنی تز ب ذکر است ک در هر یهک از منهاطق

درصد از افراد نیز در مواجه با صدای هواپیما دچار وزوز گهوش

هفتگانه تهراز فشهار صهوت در دو نوبهت روز و شهب بهاتتر از

و 42درصد از افراد در مواجه با صدای هواپیمها دچهار سهردرد

استاندارد هوای آزاد در ایران می باشد(جدول.)2

گردیدند.

 -پس از بررسی و مقایسه داده ههای جمهع آوری شهده در دو

از نظر افراد مورد پهژوهش بهاتتری میهزان صهدای هواپیمها در

نوبت روز و شب در  7منطقه مهورد مطالعه ( علهی آبهاد،کوی

ظهرو شب (ب ترتیب 25درصد و  48درصد) و کمتهری میهزان

عابدی ،کهوی پیهروزی ،کهوی ملهت ،کهوی نفهت ،فرهنگیهان و

در صبح و عصر(ب ترتیب 21درصد و  6درصد) میباشد .بهیش-

پاستوریزه ) باتتری تهراز فشارصهوت در روز و شهب در سهطح

تری نارضایتی ای افراد از مقادیر صدای هواپیما درزمان ظهر و

خطای 0/05دارای اختالف معنی دار نمی باشد ،اما بهرای سهایر

شب می باشد .تاثیر صدای هواپیما در  10درصد از افراد بسهیار

تراز های صدا (پایی تری تراز فشار صوت،تراز معهادل صهوت و

ناراحت کننده ،در 50درصد ناراحت کننده و در 25درصد کمهی

تراز فشار صوت) بی نوبت روز و شب اختالف معنهیدار وجهود

ناراحت کننده بود 54.درصد از افراد نیز با اثرات آلودگی صهوتی

دارد و میانگی ای س پارامتر در روز باتتر از شب است .
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 -نتایج حاصل از آزمون  t-testنشان می دهد هر چهار پهارامتر

صوتی ناشی از فرودگاه در روز و شب آزاردهنده و اکثهر نهواحی

صوتی مورد بررسی در فصل بهاروتابستان در سطح  0/05دارای

مسکونی در معرض صدای بیش از حهد منهاطق مسهکونی (55

اختالف معنیدار می باشند .میانگی تهراز فشهار صهوت درفصهل

دسی بل در روز و  45دسی بل در شب) قرار دارنهد .ایه مهورد

بهار معادل  66/52دسی بل با انحراف از معیاری معادل 5/31 ±

سبب ایجاد ناراحتی و برهم زدن آرامش و خواب سهاکنی ایه

بوده است و در فصل تابستان تراز فشهار صهوت معهادل 67/71

منطق میشود .نتایج پژوهش حاضر نیز نتایج فوق را تایید می-

دسی بل با انحراف از معیار ±4/52بوده است.

کند(.)10

 -ط بق آنالیز واریانس اخهتالف معنهی داری بهرای تهراز معهادل

اجزاء شکوهی و غفهاری در سهال  1392پژوهشهی دررابطه بها

صوت و تراز فشار صوت بی 7منطق مورد مطالع وجود دارد.

اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون

 -نتایج مطالع در محدوده های مورد نظر بها توجه به انهدازه-

انجا دادند ..نتایج نشان داد اختالل در خواب ،حالهت عصهبی و

گیههریهههای محیطههی و حرکههت هواپیمهها در هنگهها نشسههت و

تداخل در گفتهار از عهواملی هسهتند که از بهیشتهری میهزان

برخاست از فراز مناطق مسکونی می باشد و چنی نتیج گیری

تاثیرگذاری از نویز هواپیما برخوردار هستند .در پهژوهشحاضهر

میشود ک تردد هواپیما بر فراز مناطق مسکونی عامل مهمی در

نیهز مشه د گردیههد اخهتالل در خههواب ،اخهتالل در تماشههای

ایجاد آلودگی در شهراست ک بیش تری عامل ای سروصدا به

تلویزیون و اختالل در گفتگو از بیشتری میزان تاثیرگهذاری از

دلیل صدای تولید شده توسط موتور هواپیما میباشهد .برطبهق

صدای هواپیما برخوردار هستند(.)11

نتایج ب دست آمده از اندازه گیری ترازهای صوت در ایسهتگاه-

نتایج مطالع مشاب انجا شده توسط نصیری و همکاران نشهان

های مورد بررسی و نیز نتایج حاصل از پرسش نام ها مشهاهده

میدهد ک در نواحی مسکونی اطراف فرودگاه با توج ب اندازه-

شد ک در هر  7منطق پرواز هواپیما بر فراز مناطق مسکونی در

گیریهای انجا شده و مصاحب با افراد ساک در ایه منهاطق

مجاورت قرودگاه ،عامل اصلی آلودگی صوتی بوده است و مهرد

میزان تراز فشار صوت وارده ب ای نواحی از حهد مجهاز نهواحی

منطق تحت تاثیر آزردگی صوتی شدید ناشی از عبهور هواپیمها

مسکونی بیشتر می باشد(.)14

هستند .ترازهای صدا در مناطق علی آباد و کوی عابدی نسهبت

در پژوهش فرنوش محسنی با عنوان ارزیابی صدا و ارای راه های

ب  5منطق کوی ملت  ،پاستوریزه ،فرهنگیان ،پیروزی و کهوی

کاهش و کنترلی صدا در فرودگاه مههر آبهاد در نقهاب مسهکونی

نفت باتتر مشاهده شد.

مجاور فرودگاه میزان تراز فشار صوت ب اندازه  20دسی بل به

با توج ب نتایج حاصل مهی تهوان گفهت درجه حهرارت عامهل

نسبت حد مجاز آن باتتر بوده است(.)15

مهمی در انتشار صوت مهی باشهد ،بنهابرای در فصهل تابسهتان

با توج ب نتایج ب دست آمده می تهوان گفهت درجه حهرارت

نسبت ب فصل بهار و هم چنی در نوبت شب نسهبت به نوبهت

عامل مهمی در انتشار صوت می باشد.بنابرای در فصل تابستان

روز آزردگی صوتی ناشی از صدای هواپیما افزایش می یابهد به

نسبت ب فصل بهار و نیز در نوبهت شهب نسهبت به نوبهت روز

طوری ک  50درصد ساکنی مناطق مسکونی اطهراف فرودگهاه

آزردگی صوتی ناشی از صدای هواپیما افزایش مییابد ،ب طوری

در نوبت شب ابراز نارضایتی داشتند.

ک  50درصد ساکنی مناطق مسکونی اطراف فرودگاه در نوبت

زارعی محمودآبادی و همکاران در سال1392پژوهشی دررابطه

شب ابراز نارضایتی داشت اند.

با ارزیابی آلودگی صوتی فرودگاه مهرآبهاد بهر سهاکنی منطقه

در نهایت پیشنهاد میگردد در مناطق دیگر شهر اهواز پژوهش-

تهران سر انجا دادند .نتایج نشان دادک منطق مورد مطالع در

های مشابهی صورت پذیرد تا مناطق متاثر از صدای فرودگاه به

معرض آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد قهرار دارد .در واقهع

طور دقیق مش د گردد.

ای آلودگی در مسیر پرواز هواپیماها بیشتر است .ای آلهودگی

....بررسی آلودگی صوتی و آزردگی صوتی در مناطق مسکونی
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