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چکیده
آلودگی صوتی را امروزه در بیشتر نقاط شهری و کانون های پرتردد و پر ازدحام آن می توان یافت که تاثیر فراوانی بر روی شنیدار ،احساسات ،روان و جسم انسان
دارد و تراز باالی آن به مرور می تواند آسیب جدی بر سالمت فرد و جامعه وارد نماید .در این راستا بررسی وضعیت آلودگی صوتی و متغیرهای های تاثیر گذار بر آن
در میادین و تقاطع های پر ازدحام شهههری می تواند در آمدی برای اادامات هدفمند در تقابل تدریجی معضههالت مربوطه باشههد .از این رو پژوهش حاضههر با هدف
بررسی وضعیت آلودگی صوتی میادین و تقاطع های پر ازدحام شهر اردبیل در طی سه ساعت مختلف از روز تدوین شده است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و
از نظر روش ،توصیفی  -تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد .به تناسب موضوع مورد بحث سعی شده است با انتخاب سه بازه زمانی در طول روز ،وضعیت آلودگی
صوتی در میادین و تقاطع های پرازدحام و پرتردد درحد فا صل تازه میدان تا ای ستگاه سرعین مورد پژوهش و واکاوی ارارگیرد .جامعه آماری تحقیق را شهروندان
شهر اردبیل ت شکیل می دهد که در ظرف ف ضای مرتبط با تقاطع ها و ف ضای مورد برر سی شده مورد مراجعه ارار گرفته اند .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم
افزارهای  Spssو  Excelا ستفاده شده ا ست .بر ا ساس نتایج حا صله از پیاده سازی آزمون فریدمن باالترین میزان آلودگی صوتی به میدان شریعتی و بعد از آن
تقاطع بازار در بازه زمانی سوم و کمترین میزان آلودگی در هر  3بازه زمانی به ایستگاه سرعین اختصاص دارد.
کلمات کلیدی
" آلودگی صوتی " " ،مولد آلودگی صوتی " " ،میادین و تقاطع های پرتردد " " ،شهر اردبیل
 -1مقدمه
ر شدجمعیت ،ازدیاد و سایل نقلیه موتوری ،افزایش صنایع و به طور
کلی زندگی جوامع بشههری همراه با تکنولو ی رو به رشههد ،از جمله
عوامل ایجاد صداهای ناهنجار می با شد که موجب آلودگی صوتی
می گردد .اثرات آلودگی صوتی زیان بخش بوده و سالمت موجودات
زنده ،به ویژه انسههان ها را تهدید می نماید .توسههعه صههنعتی موجب
بهتر شههدن کیفیت زندگی انسههان ها می شههود که در شههرایط عدم
کنترل صحیح و دایق ،موجب آلودگی های محیط زیست می گردد
(پراور و همکاران .)688:1394 ،با ماشههینی شههدن زندگی ،آلودگی
صدا به خ صو صی ترین ا سمت های زندگی شهروندان نفوذ نموده
ا ست .این م سئله به ویژه گروه های در معرض خطر مانند کودکان،
کهن ساالن ،زنان باردار و بیماران روانی اثر گذار بوده ( فر شیدیان فر
و اولیازاده .)17:1390 ،بنابراین پروا ضح ا ست که امروزه نقلیه در
زندگی شهههری ،شههاهد بروز آالینده های زیسههت محیطی مانند
آلودگی صوتی باشیم که در حال حاضر از مهم ترین آلودگی های
محیطی اثرگذار بر سالمت شهروندان است ( Hunashal and
 .)Patil,2010:448.Stoilova,1998:399در سهههال های
اخیر ،همواره آلودگی صههوتی به عنوان یکی از نگرانی های اصههلی
زندگی در محیط های شهری بوده و در سراسر جهان کیفیت زندگی
افراد را تحت تاثیر ارار داده اسههت (وفوری و همکاران.)730:1399،
آلودگی صههوتی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی
ان سان شناخته شده ا ست ( .)Akan et al, 2012این آلودگی
یکی از آلودگی های ا صلی محیط زی ست شهری ا ست که امروزه

یکی از عوامل نگرانی عمومی شده است (.)Zhang et al,2020
و در اولب شهرهای بزرگ یکی از جنبه های مهم زی ست محیطی
و بهدا شتی می با شد .از دیدگاه سالمت ،برر سی ها ن شان می دهد
که سر و صدا عالوه بر ایجاد انواع اثرات فیزیولو یکی باعث ایجاد
آزردگی و رنجش می باشههد (مسههافری و همکاران .)113:1391،در
حال حا ضر سازمان حفاظت محیط زی ست آمریکا )،(USEPA
سههر و صههدا را به عنوان یک مشههکل محیط زیسههتی تأثیرگذار بر
بخش عمده جمعیت ساکن در سیاره ،پس از آلودگی هوا و آب
مطرح کرده است)  .) Silva et al,2014:366آلودگی محیط
زیسههتی در سههه دهه اخیر بیش از گذشههته توجه جهانیان را به خود
معطوف دا شته ا ست .در این میان مو ضوع آلودگی صوتی صدای
شههرها در اکرر ممالک به عنوان یک مشهکل فراگیر و بلکه جهانی
مطرح می باشهههد (.)Barbosa & Cardoso: 2005: 18
آلودگی صوتی یکی از م شکالت محیط زی ستی ا ست که در کنار
آلودگی هوا ،خاك و آب ،سالمت بشر و حتی بقای سایر موجودات
زنده را تهدید کرده به نحوی که معیار مهمی برای تعیین سطح
کیفیت زندگی در کشههورها محسههوب می شههود ( Kim and
 .)Berg,2010در وااع آلودگی صهههوتی یکی از مهمترین آالینده
های محیط زی ستی ا ست که ارمغان ر شد بیرویهی جمعیت همراه
با توسعه و تکنولو ی شهرها میباشد .امروزه میتوان آلودگی صوتی
را کمابیش در تمامی نقاط شهری م شاهده نمود که بر ا ساس نوع
منابع ،تراکم جمعیت ،شرایط جغرافیایی و ویره یا به طور دائم و پایا
و یا به شکل موات و گذرا به چ شم میخورد .ساخت و ا ستفاده از

- 1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی نگارندگان با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.
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تا ایستگاه سرعین )چگونه است؟ می باشد .در زمینه آلودگی صوتی
مطالعات متعددی صورت گرفته است .ساتو و همکاران ( )1999در
پژوه شی به برر سی آلودگى صداى محیطى در یکى از شهرهاى
برزیل به اندازه گیری میزان آلودگى صهههداى محیطى در 1000
ایستگاه در بین ساعات  12تا  1ظهر و  6تا  7بعد از ظهر پرداختند.
نتایج پژوهش نشان داد میانگین تراز معادل صوت در  93/3درصد
ایستگاه ها بیشتراز  65دسى بل و در 40/3درصد آنها بیش از 75
دسى بل بود و بیشترین آلودگى نیز در مناطق صنعتى وجود داشت.
الم و همکاران ( )2006در پژوهشی به بررسی آلودگی صوتی ناشی
از ترافیک در شهر سیلهت ،به اندازهگیری تراز معادل صوت در بازه
زمانی  7تا  11ظهر در  37ایسههتگاه پرداختند .نتایج پژوهش نشههان
داد تراز صهههدا در بزرگراه های نزد یک به م ناطق مسهههکونی و
بیمار ستانها  65د سی بل ا ست .اوالیینکا ( )2012در پژوه شی با
اسههتفاده از نقشههه صههوتی ،ابزاری برای کاهش آلودگی صههوتی در
مناطق شهری به تعیین سطح سر و صدای پس زمینه ،سطح اوج و
منابع سر و صدای والب ،به اندازه گیری سر و صدای محیطی 42
نقطه از شهههر ایلورین کشههور نیجریه را مورد بررسههی ارار دادند ،بر
ا ساس نق شههای تهیه شده ،نقاط وااع در هسته این کالنشهر در
معرض آلودگی صوتی باال و ترافیک به عنوان منبع ا صلی شناخته
شد . .انبری و همکاران ( )1390در پژوه شی به برر سی آلودگی
صوتی در مناطق تجاری و م سکونی -تجاری پرترافیک در شهر
تبریز پرداختند .،نتایج تحقیق نشان داد مقدار تراز فشار صوت در هر
دو ایسهههتگاه مورد سهههنجش (راسهههته کوچه و گلباد) باالتر از حد
ا ستاندارد بود و بی شترین مقدار میانگین تراز ف شار صوت مربوط به
بازه زمانی ظهر ای ستگاه را سته کوچه  71/4د سی بل بود .همچنین
کمترین مقدار میانگین تراز فشار صوت در بازه زمانی صبح ایستگاه
گلباد به ثبت ر سید که  8/5د سی بل بی شتر از مقدار ا ستاندارد بود.
مسافری و همکاران ( )1391در پژوهشی به آلودگی صوتی ساعات
پرتردد روز در منطقه مرکزی شههههر تبریز" پرداختند .نتایج پژوهش
نشان داد تراز آلودگی محیطی صدا در مناطق مرکزی شهر تبریز در
سهاعات ظهر و عصهر بیش از حد مجاز محیطی بوده اسهت .آنها به
اادامات کنترلی و مدیریتی مانند :اعمال اسهههتانداردهای آلودگی
صهههوتی برای خودروهای نو و موتور سهههیکلت ها ،مدیریت ترافیک
شههههری و اعمال محدودیت های ترافیکی( طرح ترافیک) و روان
سازی ترافیک با طراحی منا سب را پی شنهاد دادند .برر سی پی شینه
موضهههوع نشهههان می دهد از آنجایی که این میادین و تقاطع های
پرشهههلوو شههههر اردبیل مورد پژوهش ارار نگرفته اند .بدین منظور
شناخت میزان شدت و ضعف آلودگی صوتی در هریک از میادین و
تقاطع های پرازدحام و متغیرهای تاثیر گذار بر آن می تواند عملکرد
و ت صمیم گیری بهتر مدیران شهری را در تعدیل مع ضل مذکور به
همراه داشته باشد.
 روش انجام تحقیق
مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق
توصیفی -تحلیلی است ،اطالعات مورد نیاز با توجه به ماهیت مسئله
و هدف پژوهش به شکل مطالعههای میدانی و استفاده از پرسشنامه،
مصاحبه ،مشاهده و مطالعات کتابخانهای -اسنادی گردآوری شده
است .جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر اردبیل تشکیل می دهد
که دارای  525702نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران  382نفر

و سایل گوناگونی مانند و سایل خانگی بر حجم صدای ایجاد شده
افزوده و تول ید و اسهههت فاده از اتومب یل به عنوان یکی از مهمترین
آالیندههای صوتی در محیطزی ست به همراه تو سعه صنایع هوایی،
صهههدا را به عنوان عاملی مهم در آلودگی محیط زیسهههت مطرح
نمودهاند .امروزه آلودگی صهههوتی معیاری برای تعیین کیفیت زندگی
در شهههرها محسههوب میشههود و رفاه اجتماعی را تحت تأثیر ارار
میدههد ( .)Zekry & Ghatass, 2009یکی از مهمترین
عواملی که به تکریر تعداد منابع افزایش دهنده سههر و صههدای
مزاحم و محیطی که با د خا لت در ف عال یت های روزا نه مان ند
مطالعه ،کار ،تفریح و ا ستراحت ،کمک کرده ا ست؛ ر شد سریع
شهر ساز ا ست) .)Guedes et al ,2011:66در سال های
گذ شته ،کارگاه و کارخانجات ،منبع ا صلی تولید صدای مزاحم و
ناهنجار به شمار می آمدند .امروزه با افزایش سریع و روز افزون
وسههایط نقلیه موتوری مانند اتومبیل ،اطار و هواپیما و شههبکه
گسههترده و متراکم ارتباط شهههری؛ ترافیک منبع اصههلی آلودگی
صههوتی تشههخی داده شههده و بین آلودگی های مختلف محیط
زی ست در مرتبه اول ارار گرفته ا ست (اریب  .)147:1393بدون
شک افزایش تولید و سایل نقلیه و ورود بی رویه آن ها به شبکه
حمل و نقل شهری و نیز افزایش ساعات پر سر و صدا در طول
شهههب را می توان از مهمترین عوامل موثر در افزایش میزان
مواجهه با سر و صدا دانست .بررسی ها نشان داده اند که بیش از
 30درصد ساکنین اروپایی در معرض صدایی بیش از  55دسی بل
و  20درصههد آن ها در معرض صههدایی بیش از  65دسههی بل در
طول روز ارار دارند و از عوارضی نظیر اختالل خواب شکایت می
کنند (صارمی و رضاپور .)314:1392،مشکل آلودگی صدا جدیترین
مسألههایی است که همه مردم به صورت عمومی با مقادیر بیش از
حد مجاز آن تماس دارند .مخاطرات بهداشتی ناشی از آلودگی صوتی
به سرعت ظاهر نمی شود ،اما در عین حال نباید از این موضوع وافل
شد که در ارن اخیر ،بسیاری از شهرهای بزرگ با این مساله و
عوارض ناشی از آن به عنوان یکی از معضالت زیست محیطی
مواجهاند .از این رو کنترل آلودگی صوتی از امور مهمی است که فکر
بسیاری از برنامهریزان شهری را به خود معطوف ساخته است (کریمی
و همکاران .)2 :1391 ،آلودگی صههوتی را امروزه در بیشههتر نقاط
شهههری و مناطق صههنعتی شهههرها می توان یافت که تاثیرات
فراوانی بر روی شنوایی ،احساسات ،روان و جسم انسان ها دارد و
تراز باالی آن می تواند به مرور آسیب های جدی به سالمت فرد
و جامعه وارد کند .شهر اردبیل نیز از این مسئله مبرا نبوده و آلودگی
صههوتی را می توان در میادین و تقاطع های شههلوو و پرتردد شهههر
مشهههاهده کرد .این میادین و تقاطع ها آن چنانکه باید و شهههاید از
زاویه آلودگی صههوتی مورد بررسههی ارار نگرفته اند تا به تناسههب بار
آلودگی صهوتی و بازتاب اثرات آن ،واکنش های مشهخصهی در این
زمینه مورد توجه ارار گیرد .لذا در پژوهش حاضر سعی شده است با
انتخاب سه بازه زمانی در طول روز ،و ضعیت آلودگی صوتی میادین
و تقاطع های پرازدحام و پرتردد شههههر اردبیل در حد فاصهههل تازه
میدان تا ایستگاه سرعین مورد پژوهش و واکاوی ارار گیرد .با توجه
به م سائل مطرح شده پژوهش حا ضر به دنبال پا سخگویی به این
سوال که وضعیت آلودگی صوتی در ساعات مورد بررسی در میادین
و تقاطع های پرتردد و پرازدحام شهر اردبیل (حد فا صل تازه میدان
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به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت افزایش دات کار مجموعا" 420
پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی طیقه بندی شده (برای
هریک از میادین منتخب 70 ،پرسش نامه) توزیع و تکمیل شد .به
منظور تعیین روایی پرسشنامه از دیدگاه متخصصان و برای سنجش
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج محاسبه
آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  0/823به دست آمد که
نشاندهندة اابلیت اعتماد باالی ابزار پژوهش است .همة مراحل
پردازش دادهها با نرمافزارهای  Excelو  SPSSانجام گردید و در
نهایت سنجش و تعیین زمان آلودگی صوتی در ساعات مختلف در
محدوده مورد مطالعه با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت .جدول
 1متغیرهای مورد استفاده جهت بررسی وضعیت آلودگی صوتی در
مقاطع و میادین مورد مطالعه را نشان می دهد.

شکل-2موقعیت میادین و تقاطع های مورد مطالعه در شهر اردبیل
منبع( :نگارندگان با اقتباس از شهرداری اردبیل)1399،

جدول  -1معیارهای مورد مطالعه جهت بررسی وضعیت آلودگی
صوتی

 -2نتایج
در راستای تعیین وضعیت آلودگی صوتی در تقاطع ها و میادین مورد
مطالعه در شهر اردبیل جهت ح صول به یک رتبه بندی از و ضعیت
آلودگی ،از آزمون فریدمن اسههتفاده شههده اسههت .از آنجایی که برای
طرح های درون گروهی (نمونه های وابسهههته) به کارگیری آزمون
فریدمن مناسهههب اسهههت لذا در پژوهش حاضهههر از آزمون فریدمن
اسههتفاده شههده اسههت .بدین معنی که آزمون فریدمن تعمیم یافته
آزمون ویلکاکسههون اسههت و معادل ناپارامتریک آزمون اندازه های
مکرر ا ست .در این آزمون ما یک گروه از افراد یا آزمودنی داریم که
در حداال دو و ضعیت یا دو مقطع زمانی مختلف مورد سنجش ارار
گرفته اند .هدف این ا ست که تغییرات نمرات (میانه) را در چند ( 2و
بی شتر) و ضعیت یا مقطع زمانی مقای سه کنیم .پژوه شگران عموما از
این آزمون جهت رتبه بندی یا اولویت بندی اسهههتفاده می کنند .در
ادامه نتایج حاصله از این آزمون ارائه شده است.

میزان سرو صدای ناشی از ترافیک  ،وسایل نقلیه (حرکت اتومبیل)
میزان سر و صدای ناشی از حضور و عبور و مرور عابرین پیاده
میزان سر و صدای ناشی از فعالیت های کسبه و بساطی های کنار خیابان
میزان سرو صدای ناشی از بوق خودروها و وسایل نقلیه
میزان سرو صدای ناشی از وسایل هشدار دهنده و فعالیت های اور انسی
مانند دزذگیر و آ یر خطر
میزان سروصدای ناشی از کاربری های مولد صدا و اماکن اختصاص یافته
به کارگاه های صدا
میزان سر و صدای مرتبط با فضاهای آموزشی ،اداری
منبع( :مطالعات نگارندگان)1400 ،

محدوده مورد مطالعه

شهر اردبیل به عنوان مرکزیت اداری  -سیا سی ا ستان اردبیل در د شتی
به همین نام و به صورت شعاعی گسترش یافته است .بر اساس آخرین
سرشماری رسمی کشور در سال  1395جمعیت شهر اردبیل 525702
نفر ( 158009خانوار) و م ساحت آن بیش از  6100هکتار گزارش شده
است .بر اساس تقسیم بندی مناطق ،نواحی و محالت شهرداری اردبیل،
شهههر اردبیل دارای  5منطقه شهههری 44 ،ناحیه شهههری و  197محله
شهههری می باشههد .تقاطع ها و میادین مورد بررسههی در تحقیق حاضههر
مشهههتمل بر کانون های پرتردد شههههری در حد فاصهههل تازه میدان -
ایستگاه سرعین هستند که در منطقه یک شهر اردبیل ارار گرفته است.

جدول  -2وضعیت آلودگی صوتی در بازه زمانی اول (  7الی )10:30

تقاطع های و میادین
تازه میدان
تقاطع بازار
میدان سرچشمه
چهارراه امام خمینی
میدان شریعتی
ایستگاه سرعین

میانگین رتبه ها
میانگین سطح معناداری
1/058
2/376
1/264
2/389
1/411
2/269
1/159
1/867
1/009
2/029
1/239

0/526

حداال
1
1
1
1
1

حداکرر
5
5
5
5
5

1

5

منبع ( :محاسبات نگارندگان)1400 ،

همان طور که در جدول  2مالحظه میگردد طبق نتایج حاصله از آزمون
فریدمن ،از بین تقاطع های موردمطالعه ،در بازه زمانی اول ( 7الی )10:30
بیشترین میزان آلودگی صوتی به ترتیب به تقاطع بازار (،)2/389تازه
میدان( )2/376و میدان سرچشمه ( )2/269اختصاص دارد و میدان
شریعتی ،چهارراه امام خمینی و ایستگاه سرعین با میانگین (،)2/291
( )1/867و ( )1/239به ترتیب در رتبه های بعدی ارار دارند.
شکل  -1موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل
منبع( :نگارندگان)1400 ،
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جدول  -3وضعیت آلودگی صوتی در بازه زمانی دوم (  12الی )15:30

میانگین رتبه
9/47
9/39
8/79
7/38
8/10
4/87
10/20
9/20
11/15
10/42
9/64
4/50
11/62
13/03
12/12
12/69
13/60
4/84

تقاطع های و میادین
تازه میدان
بازار
میدان سرچشمه
چهارراه امام خمینی
میدان شریعتی
ایستگاه سرعین
تازه میدان
بازار
میدان سرچشمه
چهارراه امام خمینی
میدان شریعتی
ایستگاه سرعین
تازه میدان
بازار
میدان سرچشمه
چهارراه امام خمینی
میدان شریعتی
ایستگاه سرعین

جدول -5رتبه بندی نهایی وضعیت آلودگی صوتی تقاطع ها و میادین

بازه زمانی

موردمطالعه بر اساس آزمون فریدمن

تقاطع های و میادین
تازه میدان
تقاطع بازار
میدان سرچشمه
چهارراه امام خمینی
میدان شریعتی

بازه زمانی اول
( 7الی )10:30

بازه زمانی دوم
( 12الی )15:30

ایستگاه سرعین

1/164

حداال
1
1
1
1
1

حداکرر
5
5
5
5
5

1

5

0/497

منبع ( :محاسبات نگارندگان)1400،

بازه زمانی سوم
()19 :16

منبع  ( :محاسبات نگارندگان)1400،

ایستگاه میدان چهارراه میدان
سرعین شریعتی امام سرچشمه

همانطور که در جدول 3مالحظه میگردد طبق نتایج حاصله از آزمون
فریدمن ،در بازه زمانی دوم (  12الی  )15:30از بین تقاطع های مورد مطالعه،
ببیشترین میزان آلودگی به ترتیب به چهارراه امام خمینی ( ،)2/882میدان
سرچشمه( )2/867و تازه میدان ( )2/620اختصاص دارد و میدان شریعتی،
تقاطع بازار و ایستگاه سرعین به ترتیب با میانگین ( )2/324( ،)2/431و
( )1/226در رتبه های بعدی ارار دارند.
جدول  -4جدول  -3وضعیت آلودگی صوتی در بازه زمانی سوم(  16الی
)19

میانگین رتبه ها
میانگین سطح معناداری

میانگین رتبه ها
میانگین سطح معناداری
1/345
2/620
1/153
2/324
1/324
2/867
3/370
2/882
1/231
2/431

تقاطع های و
میادین
تازه میدان

حداال

حداکرر

2/997

1/261

1

5

تقاطع بازار

3/458

1/337

1

5

میدان سرچشمه

3/197

1/453

1

5

چهارراه امام
خمینی

3/309

1/250

1

5

میدان شریعتی

3/546

1/169

1

5

ایستگاه سرعین

1/226

0/500

1

5

منبع ( :محاسبات نگارندگان)1400 ،

همان طور که در جدول 4مالحظه میگردد طبق نتایج حاصهههله از آزمون
فر یدمن در بازه ز مانی سهههوم (16الی  )19از بین ت قاطع های مورد م طال عه،
بیشهههترین میزان آلودگی به ترتیب به میدان شهههریعتی ( ،)3/546تقاطع بازار
( )3/458و چهارراه ( )3/309اختصهاص دارد و میدان سهرچشهمه ،تازه میدان و
ایسههتگاه سههرعین به ترتیب با میانگین ( )2/997( ،)3/197و ( )1/226در رتبه
های بعدی ارار دارند.
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بازه زمانی سوم

بازه زمانی دوم

بازار

تازه
میدان

بازه زمانی اول

شکل  -3رتبه بندی نهایی وضعیت آلودگی صوتی تقاطع ها و میادین
موردمطالعه بر اساس آزمون فریدمن

همان طور که در جدول  5و شکل  3مالحظه میگردد طبق نتایج حاصله
از آزمون فریدمن در یک نتیجه گیری کلی ،کمترین میزان آلودگی در هر3
بازه زمانی به ایستگاه سرعین اختصاص دارد .الزم به ذکر است .براساس
مشاهدات میدانی و یافته های پژوهش بیشترین آلودگی صوتی در میادین
و تقاطع های موردمطالعه در بازه زمانی سوم ساعات (16الی  )19اتفاق
می افتد.
 -4نتیجهگیری
آلودگی زیست محیطی در سه دهه اخیر بیش از پیش توجه جهانیان را
به خود معطوف داشته است .در این میان موضوع آلودگی صوتی شهرها
در اکرر ممالک ،به عنوان یک مشکل فراگیر جهانی اابل مطرح می
باشد به گونه ای که به عنوان مقوله مهم برای تعیین کیفیت زندگی
شهروندان مطرح می شود .از آن جایی که وضعیت آلودگی در میادین
های مختلف به یک میزان نمی باشد بدین منظور شناخت میزان شدت
و ضعف این معضل در هریک از میادین و تقاطع های شهر و متغیرهای
تاثیر گذار بر آن می تواند عملکرد و تصمیم گیری بهتر مدیران شهری
را در تعدیل معضل مذکور به همراه داشته باشد .از این رو ،در مطالعة
حاضر ،وضعیت آلودگی صوتی در میادین و تقاطع های پرتردد و
پرازدحام شهراردبیل در سه بازه زمانی مشخ در طول روز مورد
بررسی ارار داده شده است .با استناد به مولفه های تاثیرگذار بر آن و
طبق نتایج حاصله از پیاده سازی آزمون فریدمن مستخرج از پرسش
نامه بیشترین میزان آلودگی به میدان شریعتی و بعد از آن بازار در بازه
زمانی سوم و کمترین میزان آلودگی در هر 3بازه زمانی به ایستگاه
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مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و یا دوچرخه و پیاده
روی ،ساماندهی جانمایی ایستگا ه ها و تواف گاه های وسایط نقلیه و
مسیرهای منتهی به تقاطع ها؛ استفاده از مبلمان شهری مقاوم در برابر
عوامل جوی جهت حذف صداهای ناهنجار؛ استفاده از موانع صوتی
چون دیوارهای عمودی با چوب ،گچ ،شیشه ،بتن ،سنگ ،فلزات بلند
و عریض متناسب با فضاهای خیابان؛ احداث فضای سبز؛ افزایش
سطح فضای سبز شهری به ویژه درختان انجام شود تا موجبات کاهش
میزان آلودگى و به دنبال آن عدم ایجاد عوارض جسمى و روحى در
ساکنین را فراهم کند.

سرعین اختصاص دارد .با نظر به مسئله پیش رو در راستای کاهش و
مهار آلودگی صوتی در میادین و تقاطع های مورد مطالعه راهکارهای
زیر پیشنهاد میگردد:
مهم ترین و عملی ترین اادام در این زمینه کنترل صدا می باشد .زیرا
باالترین میزان آلودگی صوتی در این محدوده ها ناشی از رفت و آمد
خودرو و موتورسیکلت هاست؛ فرهنگسازی برای اجتناب از هرگونه
آلودگی صوتی از طریق رسانه ها در حیطة آشنایی با حقوق و وظایف
شهروندی؛ تقویت پوشش سبز محدوده؛ طراحی و پیشنهاد عقب
نشینی ساخت و ساز های جدید خیابان و ایجاد تراس سبز؛ تشویق
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Abstract
Introduction
Environmental pollution has attracted more and more global attention in the last three decades.
Meanwhile, the issue of noise pollution in cities in most countries, is a global problem that is considered
an important category to determine the quality of life of citizens. With these descriptions, it can be said
that this phenomenon is clearly visible a serious risk factor, especially in the crowded and noisy
intersections of the city. On the other hand, the situation of noise pollution and its influential
components in busy and crowded squares and intersections can be an income for the gradual
organization of the relevant problems. However, this problem is a long-standing and obvious problem
in cities, especially in busy intersections. These squares and intersections have not been examined as
they should be and perhaps in terms of noise pollution status in order to have specific reactions in
proportion to the load of noise pollution and the reflection of its effects. And it is not clear which of the
city's intersections has more noise pollution than the other to prioritize intervention for planning and
management to reduce this phenomenon. Therefore, in "Study", the situation of noise pollution in
squares and busy intersections of Ardabil in three specific time intervals during the day has been
investigated.
Methodology
The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method.
The required information has collected in the form of field studies and the use of questionnaires,
interviews, observations and library-documentary studies according to the nature of the problem and
the purpose of the research. In order to assess the situation of noise pollution during three different
hours in squares and central and busy intersections of Ardabil city, different components were selected.
The statistical population of the study consists of citizens of Ardabil, which has 525,702 people, of
which 382 people were selected as a sample based on Cochran's formula. In order to increase the
accuracy of the work, a total of 420 questionnaires were distributed and completed by stratified random
sampling method (70 questionnaires for each of the selected fields). The results of calculating the
Cronbach's alpha test for a questionnaire of 0.823 were obtained, which indicates the high reliability of
the research tool.All data processing steps were performed with Excel and SPSS software, and finally
measuring and determining the time of noise pollution at different hours in the range The study was
conducted using Friedman test, which has a high scientific validity in this field. Since it is appropriate
to use Friedman test for intra-group designs (dependent samples), so in the present study, Friedman test
has been used. This means that the Friedman test is a generalized Wilcoxon test and is the nonparametric
equivalent of the repeated measures test. In this test, we have a group of people or subjects who have
been assessed in at least two situations or two different time periods. The goal is to compare changes in
scores (median) over several (2 or more) situations or time periods. Researchers generally use this test
to rank or prioritize.
Conclusion
Environmental pollution has attracted more and more global attention in the last three decades.
Meanwhile, the issue of noise pollution in cities in most countries, is a global problem that is considered
an important category to determine the quality of life of citizens. Since the pollution situation in
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different squares is not the same, for this purpose, recognizing the severity and weakness of this problem
in each of the squares and intersections of the city and the variables affecting it can improve the
performance and better decision of city managers in have the above dilemma. Therefore, in Laleh, the
situation of noise pollution in squares and busy intersections of Ardabil in three specific time intervals
during the day has been investigated. Based on the status of noise pollution by components affecting it
and according to the results of the implementation of Friedman test extracted from the questionnaire,
the highest level of pollution in Shariati Square and then the market in the third period and the lowest
level of pollution in all 3 time periods. Sarein station is dedicated. In view of the problem in order to
reduce and control noise pollution in the studied squares and intersections, the following solutions are
proposed:
The most important and practical action in this field is voice control. Because the highest amount of
noise pollution in these areas is due to the movement of cars and motorcycles; Culture-building to avoid
any noise pollution through the media in the field of familiarity with the rights and duties of citizenship;
Strengthen the green cover of the range; Designing and proposing the withdrawal of new street
constructions and the creation of a green terrace; Encourage people to use public transportation or
bicycles and walk, organize the location of stations and vehicle stops and paths leading to intersections;
Use of urban furniture resistant to atmospheric factors to eliminate abnormal noises; Use of sound
barriers such as vertical walls with wood, plaster, glass, concrete, stone, tall and wide metals suitable
for street spaces; Construction of green space; Increasing the level of urban green space, especially
trees, to reduce pollution and consequently prevent physical and mental complications in residents.
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