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مطالع ات   و ردي  )صدا( قرار گ يتر شيب يکيآکوست نديناخوشا

 را س ت يز  طيصدا در مح   يآلودگ ديمنابع تول نيتر مهم نيشيپ

 قي  تحق اتي[  مرور ادب4-1] اند برشمرده يموتور هينقل ليوسا

 يص وت  ياز آن است ک ه آل ودگ   يصدا حاک يآلودگ نهيدر زم

 ک ار و  ،يبا زن دگ  يارتباط مهم يموتور هينقل لياز وسا يناش

ش دن   يو ص نعت  تي  رش د جمع  ،يخواب افراد، توسعه فناور

در  ليوس ا  ني  ت ردد ا  ک ه  ييج ا  آن از [ 13-5] داشته اس ت 

 ني  ک ه در ا  يمردم   يبر رو ماًيها، مستق راه و بزرگ ها ابانيخ

 يا گون ه  ب ه  يزي  ر برنام ه  گذارد، ياثر م کنند يم يزندگ ينواح

 الزم از ين  يب شيپ  ها،  که در صورت توسعه راه رديگ يانجام م

 از[  14] گرفته شود  مجاز انجام يسروصدا ينظر استانداردها

وه وا، ص دا    آب يبهداشت، بع د از آل ودگ   ينظر سازمان جهان

ب زرگ   يدر ش هرها  زي  آم عامل مهم مخاطره نيعنوان سوم به

 يص وت  يآل ودگ  يقبل   يه ا  پژوهش [ 15] شود يمحسوب م

عام ل   کي  عن وان   که مواجهه ب ا سروص دا ب ه    دهد ينشان م

)از  يول و  يزياث رات ف  موجب اثرات مختلف ش امل  آور انيز

فش ارخون و   شيموق ت، اف زا   اي  دائ م   ييدس ت دادن ش نوا  

جمل ه   از ي)احساسات منف   ي(، اثرات روانيقلب تمير ينظم يب

(، اث  رات يو اخ  تالالت نهن   يخش  م، اض  طراب، افس  ردگ 

ک رد ک ار و ب روز     و عم ل  يريادگي  )ک اهش در   يک رد  عمل

 [ 23-11] شود يمحوادث( 

ب ا   تي  جمع %4ت ا   1 نيانگلستان برآورده شده ک ه ب    در

% 12ع الوه   ر تم ا  دارن د  ب ه   ب القوه مض    ايمضر و  يصدا

 برن د  يرنج م يعصب-يحس يياختالل شنوا کيساالن از بزرگ

( يرگوشياختالل مربوط به سن )پ ني% موارد ا33در  باًيکه تقر

اس ت   يعن  آمار بدان م ني% موارد به علت صدا است  ا5و در 

 يعصب-يحس يياختالل شنوا کيساالن، گبزر تي% جمع1که 

از  ت ر  شيب   2000در سال  نيچن [  هم24] دارند از صدا يناش

طور م داوم در   نفر( به ونيليم 210اروپا )حدود  تيجمع 44%

اند ک ه   قرار داشته بل يدس 55باالتر از  کيتراف يمعرض صدا

 مط ر  اس ت   يس المت  هصدمه ب   جاديا يبرا يا بالقوه ليپتانس

  االتي  ا س ت يز طيسازمان حفاظت مح ،1981در سال  [ 25]

 نف ر  ونيليم100به  کينزد زده است که نيتخم (EPA) متحده

( در مع  رض تي  % از جمع50)ح  دود  متح  ده  االتي  در ا

ها  آن يسالمت ياند که برا گرفته قرار يکيتراف يباال يسروصدا

 کيرافت ياز صدا يناش ياجتماع نهيهز [ 21] مضر بوده است

 هيس رما  ن ه يدالر و هز اردي  ليم 38ح داقل س االنه    يا جاده

در  ک ا يآمر متح ده  االتيدر ا يا جاده يکيحوادث تراف يانسان

 شده اس ت   زده نيدالر تخم ارديليم 230 زانيبه م 2000سال 

[25،27 ] 

 يب ر رو  کايدر آمر يا مطالعه يط ،يالديم 1980سال  در

ج ز    ه ا  کلتيک ه موتورس    دنديرس جهينت نيبه ا هينقل ليوسا

 در [ 28] باش ند  يم   يموت ور  هي  نقل ليوس ا  نيپرسروصداتر

 هي  نقل ليپنج نوع از وسا يبر رو که پيو سند نگيپ ي مطالعه

متوس ط و   ونيوان ت، ک ام   ونيک ام  ،يکه شامل خودرو سوار

 يانج  ام ش  د سروص  دا کلتين، اتوب  و  و موتورس  يس  نگ

 ياز سروص دا  ت ر  شيه ا ب    و وان ت  ونيتوسط کام جادشدهيا

بر  [ 29] باشد يم يمعمول يسوار يتوسط خودروها جادشدهيا

و همکارانش در ش هر   يکه توسط مسعود مطلب يا طبق مطالعه

ش هر   نيا کيپرتراف يها ابانيتراز صدا در خ کاشان انجام شد،

از اس تاندارد س ازمان    ت ر  شيک ه ب    رسد يبل م يدس 7/71به 

و  يرينص   ني[  پ رو 30] اس ت  ن ه يزم نيبهداشت در ا يجهان

رانن دگان ش رکت واح د     يمواجهه شغل يهمکارانش در بررس

عم ر اتوب و  در    ک ه  افتنديشهر تهران با صدا در يراناتوبوس

صدا دارد و  شيافزا يرو يدار يمعن ريتأث يمرکز يها فرکانس

بر مقدار مواجه ه   رگذاريتأث ينوع و عمر اتوبو  از فاکتورها

 [ 31رانندگان با صداست ]

خص  و ،  ني  مطالع  ات ص  ورت گرفت  ه در ا رغ  م يعل  

از  يناش   يص وت  يآلودگ زانيم قيدق نييتع نهيزم اطالعات در

ه د  از مطالع ه    کشور ما نادر است  مختلف در هينقل ليوسا

 لياز وس ا  يناش يصوت يآلودگ زانيم قيدق يريگ حاضر اندازه

ب ه   يابي   دس ت  يونقل کشور است  ب را  حمل ستميدر س هينقل

و ت راز فش ار ص دا در     يط  يمح يفشار صوت کل زهد ، ترا

 دي  در تول هي  نقل ليو نق ش وس ا   يري  گ اندازه يفرکانس نابيب

از  يدي  تول يصدا زانيسنجش م  ديگرد يابيصدا ارز يآلودگ
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 ن ه يدر زم يدر مطالعات بهداش ت  تواند يمختلف م هينقل ليوسا

  داشته باشد يو کنترل سروصدا کاربرد مهم يابياثرات، ارز

 

 هامواد و روش
 يل  يتحل-يفيصورت توص و به يطر  مطالعه حاضر مقطع

 يدر ب ازه زم ان   که  يا هينقل ليوسا يپژوهش بر رو نياست  ا

 نهيو مرکز معا يشهردار نگيبه پارک 1393مهرماه تا اسفندماه 

 م ورد  يها شده است  نمونه اند، اجرا دامغان مراجعه نموده يفن

دس ته   ه ار بودند که ب ه چ  يموتور هينقل ليمطالعه شامل وسا

مختل ف(،   يه ا  ب ا حج م   کلتي)انواع موتورس   کلتيموتورس

(، لندريس   1و  لندريس 4 يسوار يها لي)اتومب يشخص يسوار

مطالعه  مورد هينقل لي  وسااند شده  يبند طبقه ونياتوبو  و کام

س ال و   5 يگروه باال 2زمان کارکرد به  با توجه به طول مدت

شده ب ا   انجام يبند طبقه هشد  با توجه ب يبند ميسال تقس 5 ريز

ب ا اس تفاده از    و هي  نقل لهيهر نوع وس   يبرا آزمون شيانجام پ

در ه ر گ روه ب رآورد     ازي  ن م ورد  يها تعداد نمونه ريمعادله ز

 :ديگرد

  
     

 
 
    

   

تراز  يها دست آمده از سنجش هب اريتوجه به انحرا  مع با

 ،%95 يمختلف با احتمال آم ار  يموتور هينقل ليصدا در وسا

 هي  نقل لي، وس ا 30 کلتيموتورس   يحداقل تعداد نمون ه ب را  

ب ود )ب ه    110 ونيو ک ام  73، اتوب و   133 يشخص يسوار

  مراجعه شود 2جدول 

از  هي  نقل ليوس ا  دش ده يتول يتراز فشار صدا نييتع يبرا

دس تگاه   نياستفاده شد  ا TES-1358 دستگاه صداسنج مدل

است  دق ت   يموج صوت يفرکانس ليوتحل هيمجهز به مدار تجز

 يابيارز يبوده است  برا dB3± دستگاه صداسنج مورداستفاده

 تيهرتز حساس 1000دستگاه صداسنج در فرکانس  تيحساس

قب  ل از ش  روع ب  ه  ق  رار گرف  ت  شيم  ورد آزم  ا هدس  تگا

از  ن ان يمنظ ور اطم  به و سنجش صدا در هر نوبت يبردار نمونه

شده  مطابق با روش ارائه ونيبراسيصحت کار دستگاه، عمل کال

  ديسازنده اجرا گرد ياز سو

 A در شبکه موزون شده هينقل لهيهر وس يفشار صوت تراز

  دي  مق دار گرد  نييو تع ميتنظ fast و سرعتdB(A)  برحسب

فشار صدا در  يترازها جادشدهيا يصدا يابيارز يبرا نيچن هم

، 125، 13، 5/31 يها باند اکتاو )فرکانس يمرکز يها فرکانس

 يريگ هرتز( اندازه 8000و  4000، 2000، 1000، 500، 250

  شدند

خ ودرو از روش   جادش ده يا يطيمح يصدا يابيارز يبرا

 [ 32] شده است  استفاده ISO (R.362) استاندارد يشنهاديپ

 نيزم   يدور موتور معمول ب ر رو  يبر مبنا ها يريگ اندازه

 يري  گ   ان دازه دي  آزاد بدون مانع اجرا گرد ييآسفالت در فضا

شده اس ت  دس تگاه    انجام هينقل ليوسا نيصدا در جانب يطيمح

 3و در فاص له   نياز زم يمتر 5/1صدا در ارتفاع  يريگ اندازه

 نيه وا در ح    يمقابل منبع صوت ق رار داده ش د  دم ا    يمتر

و  و يدرج ه سلس    5-40 يط  يمح يص دا  تراز يريگ اندازه

  ه وا  انيسرعت جر
 يو اس فنج مخص و  ب ر رو    ب ود  5⁄ 

 د يحسگر دستگاه صداسنج نصب گرد کروفنيم

 ISO و س نجش  يب ردار  مطابقت با استاندارد نمون ه  جهت

ق رار داده و   عيو در حالت پاس خ س ر  A  دستگاه را در شبکه

  ب ا  دياکتاو انجام گرد يدر باند مرکز دشدهيتول يصداها زيآنال

ش ده،   يريگ و کسر آن از مقدار اندازه نهيزم يصدا يريگ اندازه

و  حيتصح هيقلن ليوسا يديتول يصدا يبر رو نهيزم ياثر صدا

 متناظر با نيانگي  مقدار مديگرد نييمربوط به خودرو تع يصدا

مختل ف   يه ا  آم ده در جه ت   دست به (SPL) يصدا يترازها

عنوان تراز  محاسبه و به ريبا استفاده از رابطه ز (N) يريگ اندازه

  است شده  نيياز خودرو تع دشدهيتول يصدا

  ̅̅̅̅             
 

 
∑  

    
  ⁄

 

 

  

 لهياز ه ر وس    يناش   يديتول يصدا زانيم يابيارزش يبرا

از کشورها استفاده شده  يبرخ يو استانداردها ارهاياز مع هينقل

 [ 33است ]

ب ا اس تفاده از    ،يبند پس از دسته شده يآور جمع يها داده

 ليوتحل هيمورد پردازش و تجز SPSS (Version, 22) افزار نرم

 يفيص ورت آم ار توص     ها به داده يقرار گرفت  پردازش آمار
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ه ا و   ح داقل و ح داک ر داده   ار،ي  انح را  مع  ن،يانگيشامل م

 رمنظ و  ب ه  نيچن   ه م   باش ند  يم يمرکز شيگرا يها شاخص

مختل ف از   هي  نقل ليدر وسا يديتول ياز صداتر زانيم سهيمقا

  شده است  چندگانه استفاده انسيوار زيآنال

 

 نتايج
را  هينقل ليوسا يديتول يمتوسط تراز فشار صدا 1جدول 

 دي  ک ل تول  يتراز فشار ص وت  يريگ اندازه جينتا  دهد ينشان م

ه  ا و  مختل  ف نش ان داد ک  ه اتوب  و   هي  نقل ليش ده از وس  ا 

ت راز   نيانگي  مکنند يم ديصدا را تول زانيم نيتر شيها ب ونيکام

 ريس ا ب ا   ياز نظر آمار يشخص هينقل ليکل وسا يفشار صدا

داشته اس ت   يا تفاوت قابل مالحظه يمورد بررس هينقل ليوسا

(05/0p< ) 
 برحسبي شده ريگ اندازه  متوسط تراز فشار صوت وسايل نقليه 1جدول 

 بل يدس

 نوع وسايل نقليه (dBنقليه)متوسط تراز فشار صوت وسايل 

 سواري شخصي *81/18

 اتوبو  21/82

 کاميون 18/82

 موتورسيکلت 37/81

(05/0*p<) 

 

و انح را    نيانگيم نه،يکم نه،يشيتراز معادل، ب 2جدول در

 يبا عم ر ک ارکرد   هينقل ليوسا يديتول يصدا يترازها اريمع

اع داد و   سال آورده شده است  از 5تر از  سال و کم 5از  شيب

ک ه   ش ود  يحاص ل م    ج ه ينت نيشده در جدول چن ارقام ارائه

و  ها بو مربوط به اتو يديتول يصدا زانيم نيانگيم نيتر شيب

 زاني  م نيت ر  س ال و ک م   5از  تر شيبا عمر ب ها کلتيموتورس

 5ت ر از   با عم ر ک م   يشخص يمربوط به سوار يديتول يصدا

 اري  ، انحرا  مع2 جدول جيبا توجه به نتا نيچن هم سال است 

تر از پنج س ال   با عمر کم هينقل لياز وسا دشدهيتول يتراز صدا

از  تر شيبا عمر ب هيلنق ليوسا يديتول يبا تراز صدا سهيدر مقا

معن ادار ب وده    ياختال  از نظ ر آم ار   نيو ا تر شيپنج سال ب

در  جادشدهيا يتراز فشار صوت نيانگيتفاوت م نيتر شيب است 

از پنج سال  تر شيتر از پنج سال و ب با عمر کم هينقل ليوسا نيب

 ها بوده است  اتوبو  نيدر ب

ت راز   نيانگي  م انس،ي  وار زيحاصل از آنال جينتا يمبنا بر

اتوب و ،   ،يشخص يجمله: سوار از هينقل ليوسا يفشار صدا

تر  با عمر کم هينقل ليدر دو گروه وسا کلت،يو موتورس ونيکام

 دهد يرا نشان م يسال تفاوت معنادار 5از  تر شيسال و ب 5از 

(05/0p< ) 

بان د اکت او در    يه ا  تراز فشار صدا در فرک انس  1 شکل

  ب ا توج ه ب ه نم ودار     ده د  يمختلف را نشان م   هينقل ليوسا

هرتز، ت راز فش ار    250باالتر از  يها آمده در فرکانس دست به

 ياس ت ام ا ب را    افت ه ي  شيمختلف اف زا  هينقل ليصدا در وسا

 يآمار نظراز  ريز يها تراز صدا در فرکانس شيها افزا اتوبو 

ت راز فش ار ص دا در     نيچن   (  هم>05/0p) بوده است تر شيب

 يه ا  در فرک انس  ها کلتيو موتورس ونيکام ،يشخص يسوار

 شيداشته است  با اف زا  يثابت باًيهرتز مقدار تقر4000تا  500

است   افتهي  شيافزا هينقل ليها تراز فشار صدا در وسا فرکانس

ک  ه  مکالم  ه در مح  دوده 500-1000 در مح  دوده فرک  انس

حالت  هينقل ليانسان قرار دارد، تراز فشار صدا در وسا ييشنوا

 داشته است  يحالت نزول يشخص يدر سوار يول يصعود

در تراز فشار  راتييتغ نيتر است که کم نيا يايگو 2 شکل

 5تر از  زمان کارکرد کم با مدت هينقل ليوسا در يديتول يصدا

را  راتيي  تغ نيتر شياست و ب يشخص يمربوط به سوار سال،

 دس ت آم ده   هب ر طب ق نم ودار ب       باش ند  يها دارا م   اتوبو 

به  يدر فرکانس مرکز ها کلتيموتورس و ها ونيها، کام اتوبو 

 500اند  در محدوده  تراز صدا را داشته زانيم نيتر شيب بيترت

 زاني  ق رار دارد م   هرتز که در محدوده مکالمه انسان 1000تا 

  گردد يتداخل م جادياست که باعث ا شيصدا رو به افزا

در  يدي  تول يدر ت  راز ص  دا  ريي  تغ انگري  ب 3 ش  کل

زم ان    م دت  با هينقل لياکتاو باند در وسا يمرکز يها فرکانس

آم ده   دس ت  ب ه  جينت ا  ياست  بر مبن ا  سال 5از  شيکارکرد ب

مربوط  2تراز فشار صدا همانند نمودار  راتييتغ زانيم نيتر کم

ه ا اس ت     مربوط ب ه اتوب و    نيتر شيو ب يشخص يبه سوار

زمان کارکرد  شياز آن است که با افزا يآمده حاک دست ج بهينتا
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ت ا   250 يها تراز فشار صدا در محدوده فرکانس هينقل ليوسا

  ابدي يم شيافزا يا مالحظه  قابل زانيهرتز به م 4000

 زاني  م يدارس طح معن ا   ياز نظرآمار 4شکل توجه به  با

سال  5از  تر شيبا عمر ب هينقل ليصدا در وسا شينوسانات افزا

  است تر شيسال ب 5تر از  با عمر کم هينقل لينسبت به وسا
 

 تراز فشار صداي توليدي وسايل نقليه  2جدول

 (Aبل ي)دس شده جاديتراز فشار صوتي ا

 نوع خودرو
 سال 5عمر کمتر از با   سال 5بيشتر از با عمر 

 انحرا  معيار ميانگين کمينه بيشينه تعداد  انحرا  معيار ميانگين کمينه بيشينه تعداد

 37/18 37/18 1/11 9/71 51  29/4 18/19 1/55 89 77 شخصيسواري 

 *8/77 *8/77 5/70 1/88 32  52/3 *34/87 3/82 2/91 41 اتوبو 

 31/81 31/81 25/72 4/87 13  15/2 83 1/79 3/88 47 کاميون

 15/77 15/77 3/71 84 18  53/5 1/85 4/80 2/91 12 موتورسيکلت

 

 

 

 

 گيريبحث و نتيجه
ان  واع  يسروص  دا زاني  م ني  يه  د  تع مطالع  ه ب  ا ني  ا

 ج اد يه ا در ا  استفاده در کش ور و نق ش آن   مورد يخودروها

مطالعه س ه   نيدر ا يکل طور شده است  به اجرا يصوت يآلودگ

 يکه تراز فش ار ص دا   آمده است  نخست آن دست مهم به جهينت

شده  ارائه يمختلف از حدود استانداردها يموتور هينقل ليوسا

 هينقل ليباند اکتاو در وسا يمرکز يها تراز فشار صدا در فرکانس  1شکل 

 ( *p<05/0مختلف)

اکتاو باند در  يمرکز يها در فرکانس يديتول يدر تراز صدا رييتغ  2شکل  

 ( *p<05/0)سال 5زمان کارکرد کمتر از  با مدت هيلنقليوسا

 
اکتاو باند در  يمرکز يها در فرکانس يديتول يدر تراز صدا رييتغ  3شکل 

 ( *p<05/0)سال 5از  شيزمان کارکرد ب بامدت هينقل ليوسا

 هباينقل ليباند اکتاو در وسا يمرکز يها تراز فشار صدا در فرکانس  4 شکل

 ( *p<05/0سال) 5سال و کمتر از  5از  شتريعمر ب
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 هي  نقل ليت راز ص دا در وس ا    عي  ک ه توز  تر است  دوم آن شيب

س وم   ج ه ي  نتستين کسانيو بم  ريز يها مختلف در فرکانس

 يموت ور  هي  نقل ليزمان کارکرد وسا پژوهش آن است که مدت

 دارد  يها نقش مهم منتشره آن يتراز صدا رييدر تغ

توس عه و   حال در يمختلف ازجمله کشورها يکشورها در

 ليوسا ديتول يدر مورد صدا ييو استانداردها ارهايمع يصنعت

 يو اس تانداردها  اره ا يه ذا، مع  [  مع33] است شده نييتع هينقل

 جي  نت ا باش ند  يم   کينزد گريد کيبه  ينظر کمّ شده از نييتب

 تل ف مخ يب ا اس تاندارد کش ورها    س ه يدر مقا دهد، ينشان م

 يه ا  از اتوبو  يديتول يصدا زانيم نيانگيو  اپن م يياروپا

(، dB80از ح د مج از )   ت ر  شي( ب  dB 21/82مطالعه ) مورد

از ح د   ت ر  شيب (dB 18/82) ونياز کام يديتول يصدا زانيم

 لياز وس   ا يدي   تول يص   دا زاني   (، مdB81اس   تاندارد )

( و dB79استاندارد ) حد از  شي( بdB 37/81) کلتيموتورس

تر از  ( کمdB 81/18) يشخص ياز سوار يديتول ياصد زانيم

 ري  ( ب وده اس ت  ب ا توج ه ب ه ب رآورد اخ      dB71حد مجاز )

نف ر در   وني  ليم 104از  شيب   2013در س ال   يطيمح ستيز

 ب  ل يدس  70از  شيب   يدر مع  رض ص  دا  متح  ده االتي  ا

 يها يماريب ،يياند که در معرض از دست دادن شنوا قرارگرفته

مطالع ه   ني  در ا ک ه  ييج ا  آن [  از34] باشند ي  مرهيو غ يقلب

 يت وجه  قاب ل  شياف زا  هينقل ليوسا گريها نسبت به د اتوبو 

 کرد  يتر شيبه آن توجه ب ديداشته است، با

س هم   ده د  ينشان م نيشيآمده از مطالعات پ دست به جينتا

م وارد   يدر برخ   يصوت يآلودگ ديمختلف در تول يخودروها

مطالع ه حاض ر ب وده اس ت      متف اوت ب ا   يمشابه و در موارد

 زاني  م نيتر شيدر شهر تهران ب يا [  در مطالعه31،35،31،13]

ب وده اس ت و    ب ل  يدس 02/85ها  از اتوبو  دشدهيتول يصدا

[  31] ش ده اس ت    اعالم يطيمح ستياز حدود مجاز ز تر شيب

ک ه خال د در    يا مطالعه، مطالع ه  نيحاصل از ا جيبرخال  نتا

 يشخص يسوار رگروهيکه در ز تايتو نيماش يعربستان بر رو

 زانياست که م دهيرس جهينت نيگرفته، انجام داده است به ا قرار

ب ه   يف ور  ازيو ن ستيقبول ن صدا در محدوده قابل يريگ اندازه

 دارد يص وت  يکنترل آلودگ يسروصدا برا ياستانداردها ميتنظ

س اعته   8، تراز مواجه 2001در سال  ني[  در پژوهش زن35]

 اتوبو  از هر سه نوع اتوب و  ب ر اس ا  اس تاندارد     51در 

ISO1999يتلق   منيندگان اتر از حد مجاز و محل کار ران ، کم 

 زانيصورت گرفت م پاکستانکه در  يا [  در مطالعه31] ديگرد

 يشخص   يدر مقابل سوار ونيدر رانندگان کام ييکاهش شنوا

که در سال  يا بر اسا  مطالعه [ 37برابر بوده است ] 3 کينزد

 تياز جمع %7صورت گرفت حدود  کايدر آمر يالديم 1980

 17در حدود  يزيچ يعني متحده االتيآن زمان ا يونيليم 280

از  يناش   ب ل  يدس   70-80 يبا ص دا  ههنفر در مواج ونيليم

عن وان پ ر س ر و     را ب ه  کلتيقرار دارند که موتورس   کيتراف

در  نيچن   [  ه م 28انتخ اب کردن د ]   هي  نقل ليوس ا  نيصداتر

 ليپ نج ن وع از وس ا    يو همکارانش که بر رو نگيپ ي مطالعه

 جادشدهيا يکه سروصدا دنديرس جهينت نيانجام دادند، به ا هينقل

توسط  جادشدهيا ياز سروصدا تر شيها ب وانت و ونيتوسط کام

مطالع ه حاض ر    است که مشابه با يمعمول يسوار يخودروها

 هي  نقل ليگفت نقش وس ا  توان يم يکل طور [  به29بوده است ]

  ستين کساني زيآم مخاطره يمختلف در انتشار صدا

 تر شيبا عمر ب هينقل ليصدا در وسا شينوسانات افزا زانيم

 تر شيسال ب 5تر از  با عمر کم هينقل ليسال نسبت به وسا 5از 

تر  با عمر کم يتراز فشار صدا در خودروها يکل طور بوده و به

از ت راز فش ار ص دا در     شيب   ريز يها سال در فرکانس 5از 

فش ار  ت راز   مدهآ دست به جيبم است  بر اسا  نتا يها فرکانس

ه ا   هرتز در گروه اتوبو  2000تا  500 يها صدا در فرکانس

% نس  بت ب  ه 17ط  ور متوس  ط  س  ال ب  ه 5از  شيب  ا عم  ر ب  

اس ت    افت ه ي شيس ال اف زا   5ت ر از   با عمر ک م  ييها اتوبو 

محس  وب  يا مکالم  ه يه  ا فرک  انس ادش  دهي يه  ا فرک  انس

عم ر   شياب ا اف ز   هيلنق ليوسا نيدر ا گريد عبارت   بهشوند يم

اختالل  جاديدر مکالمات ا تواند يم جادشدهيا يصدا ،يکارکرد

 ني  ب ه ا  هينقل لهيوس يو الزم است که در کنترل صدا دينما يم

ها تا حد  فرکانس نيموضوع توجه شود و تراز فشار صدا در ا

 و ه ا  ونيدر مورد ک ام  رسد يامکان کاهش داده شود  به نظر م
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هرت ز ت راز فش ار     125از  تر شيب يها فرکانسها در  اتوبو 

 يا مالحظ ه   طور قابل عمر استفاده به شيبا افزا يديتول يصدا

و  يشخص   يس وار  ي  در گ روه خودروه ا  اب د ي يم   شيافزا

ط ور   طول عمر، تراز فشار صدا ب ه  شيبا افزا ها کلتيموتورس

ب وده   شيمختل ف رو ب ه اف زا    يها در فرکانس کساني باًيتقر

 است 

مختل  ف  يدر کش  ورها يش  يماياز مطالع  ات پ ياريبس  

و انگلستان اثر  سيفرانسه، آلمان، سو ا،ياسترال ل،يازجمله برز

 يت راز ص دا   زاني  م شيدر افزا هينقل لهيکارکرد وس يها سال

اش اره   توان يم نيچن [  هم31،38،39اند ] را نشان داده يديتول

اس ت   هشد يديتول يصدا شيکرد که روش ساخت باعث افزا

و  ينکر است ک ه ب ا توج ه ب ه وض ع اقتص اد       [  قابل31،40]

 يصوت يمختلف سهم آلودگ يکاررفته در کشورها به يتکنولو 

 مورد ريمقاد شيافزا نهيمهم درزم لينبوده است  از دال کساني

موتور  يبه فرسودگ توان يم هينقل لهيعمر وس شيبا افزا يبررس

  اش اره  رهي  قطعات و غ يآن، فرسودگ ييعدم کارا جهينت و در

 يالگو يکل طور   بهگذارد يم ريتراز صدا تأث شيکرد که بر افزا

 يمختلف و با توجه به دوره زم ان  يها انتشار صدا در فرکانس

 کارکرد خودروها متفاوت است 

خودروه ا از ان واع    جادش ده يا يسروص دا  يکل   ط ور  به

ب ر   ياث رات ن امطلوب   توان د  يمالحظه ب وده و م     مختلف قابل

سالمت افراد مورد مواجهه داشته باشد  بر اسا  مطالعه حاضر 

را  يصوت يآلودگ ديتول زانيم نيتر شيب ها ونيها و کام اتوبو 

 نياست با تدو يدارند  ضرور طينظر تراز فشار صدا در مح از

 يخودروه ا  يمج از ب را   يح دود ص دا   يکشور يارهايمع

 يخود را بر مبن ا  داتيتول يخودروساز عيمختلف ارائه و صنا

 شيدر اف زا  هي  نقل لي  عم ر وس ا  ن د يمجاز عرضه نما يصدا

 ليدر مورد وسا که  يطور به دارد ياديز تياهم يصوت يآلودگ

از  شيبا عم ر ب    يخودروها يبرا رانياستفاده در ا مورد هينقل

  اب د ي يم   شيافزا يديتول يتراز فشار صدا %5/30پنج سال 

و  ري  مطالعه همانند مطالعات گذشته بر ل زوم تعم  نيا نيچن هم

ک رد   و منظم خودروها در ط ول دوره عم ل   يا دوره يدار نگه

 ه،ينقل ليوسا يبا توجه به فرسودگ نيچن دارد هم ديخودرو تأک

 بوده است  ريگ متوجه و چش  قابل يصوت يآلودگ زانيم

در مطالعه حاضر در  يديتول يتراز صدا که نيتوجه به ا با

 طيش را  ريش ده اس ت، در س ا    يري  گ دور آرام موتور ان دازه 

متفاوت خواهد  يديتول يتراز فشار صدا هينقل لهيوس يکارکرد

اس تفاده در   م ورد  قابل نک ر اس ت ک ه روش اس تاندارد     بود 

ب ه   امتحرک بوده است ک ه م    هينقل ليوسا يبرا ها يريگ اندازه

 ريب ا حف س س ا   ) ستايموجود در حالت ا يها تيمحدود ليدل

در مطالع ه حاض ر ب ه     نيچن هم  ميا نموده يريگ اندازه (طيشرا

 ييخودروه ا  يموجود، ممکن است تمام يها تيمحدود ليدل

ونقل کشور وجود دارند لحاظ نشده باشند   حمل ستميکه در س

در  يم  نق ش مه  هي  نقل لياز وس ا  يدي  تول يتراز صدا نييتع

 دي  تائ يالزم است برا ني  بنابرادينما يم فايا يمطالعات بهداشت

 زاني  م نييتع نهيدر زم يتر مطالعه، مطالعات گسترده نيا جينتا

 يک  ارکرد طيمختل  ف در ش  را يخودروه  ا يص  وت يآل  ودگ

  متفاوت اجرا گردد

 

 تشكر و قدردانی
مرک ز   ش ده  بيتص و  يمقال ه حاص ل ط ر  پژوهش      نيا

 728س المت ب ه ش ماره     مؤثر ب ر  يعوامل اجتماع قاتيتحق

من ابع   نيسمنان به خ اطر ت أم   ياست  از دانشگاه علوم پزشک

و کارشناس ان   ديپژوهش و اس ات  ييو اجرا يو امور ادار يمال

 يدر دانش  کده بهداش  ت ب  ه خ  اطر مس  اعدت در اج  را    

و داوران محترم مقاله به خاطر نظ رات   يدانيم يها يريگ اندازه

  گردد يم يقدردان ارزشمند
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Introduction: Noise has become a concern for both public and policy makers. This study assessed noise 

levels produced by various motor vehicles routinely used in Iran. 

Materials and Methods: The study design was cross-sectional, which was done in 2014 (Iran). The 

samples consist of 346 motor vehicles categorized as motorcycles, passenger cars, buses and heavy duty 

vehicles. Relatively, noise propagated from motor vehicles was measured by a sound level meter with 

octave band analyzer. Sound pressure levels within octave band frequency surrounding the motor vehicles 

were determined in static position.  

Results: The average sound pressure levels for buses, heavy duty vehicles and motorcycles measured 83 

dB(A), 83 dB(A) and 82 dB (A) respectively, were exceeded recommended environmental criteria. Buses 

had the highest sound pressure levels followed by trucks, motorcycles and passenger cars. Analysis of 

variance indicated a significant difference between the two groups of motor vehicles used for less than five 

years and more than five years (p<0.05). We found that old motor vehicles emitted high levels of noise at 

conversational frequencies. Sound pressure levels for all motor vehicles were increased at higher 

frequencies of octave band level.  

Conclusion: The determination of noise pollution from various motor vehicles should be considered in 

health researches. Using newer transportation sources can abate traffic noise pollution. 
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