
 بسمه تعالي

و راهكارها ، تبعات بهداشتي  آلودگي صوتي

و ، انسان را در محيط شهري خويش با انواع و تنوع طلبي در زندگي نوين امروز پيشرفت صاعقه آساي ماشينيسم

و به عبارتي اقسام وسايل آزاردهنده به عنوان يكي از آلودگي هاي"آلودگي صوتي"ي گوش روبرو كرده است

موجب تغيير در؛ بر آثار سوء بر شنوايي پنهان امروز به خصوص در شهر ها ومحيط هاي عمومي عالوه آشكارو

و قدرت تشخيص رنگ، كاهش  سيستم گوارش، ضربان قلب، باال رفتن فشار خون ،سرگيجه، كم شدن ميدان ديد

و به نحوي كه نميتوان به راحتي.د ميگرد .....تمركز وبازده كاري، ايجادمشكالت يادگيري در كودكان، سقط جنين
، گذشت  از. ازكنار آثار زيانبار اين معضل مهم بر سالمت انسان عوامل تشديد كننده آلودگي در همين راستا برخي

، و رواني جامعه مي شوند صوتي درجوامع شهري  كه بعنوان مثال مي توان.نيز موجب به خطر انداختن سالمت جسمي

و واحدهاي توليدي در شهرها بسياري از منابه و(بع آالينده صوتي ناشي از فعاليت اصناف صداي چكش صافكارها

و  ، صداهاي ناشي از ساخت ، شلوغي تعميرگاه هاي خودرو ، صداي پتك آهنگري زوزه مته كارگاه هاي نجاري

خو) ساز مجتمع هاي مسكوني يا تجاري ، صداي بلند موسيقي از. اشاره نمود .....دروهاو، صداي ناموزون بوق
، و آموزش پزشكي وبه تبع آن، دانشگاه علوم پزشكي بعنوان متولي سالمت جامعه ، درمان آنجا كه وزارت بهداشت
و با عنايت به اينكه و رواني آحاد جامعه مي باشد و ارتقاء سطح سالمت جسمي در داراي رسالت مشخصي براي حفظ

و شهرداري ها داراي نقش زيست،حال حاضر، سازمان محيط و تجارت ، صنعت، معدن پليس راهور نيروي انتظامي
و مي و محوري در زمينه كنترل آلودگي صوتي بوده توانند به عنوان حاميان اصلي در كاهش قابل توجه مديريتي

ج ي كنوني متأسفانه در جامعه(ديتر براي جامعهآلودگي صوتي ايفاي نقش نمايند ،لذا الزم است قبل از بروز مشكالت
، علني وعريان نشده باشد، چاره و سالمتي و چاره تا معضالت بهداشتي بطور جدي) جويي صورت نمي گيرد انديشي

و در  و عوارض زيانبار آن، حساسيت بيشتري اعمال شده راهكارهاي مديريتي كنترل خصوص در مورد آلودگي صوتي

و مديريت-لوگيري از تردد شبانه خودروهاي سنگين در خيابانهاي سطح شهرهاج:از جمله صدا برنامه ريزي

و انتقال سريع آنهابه خارج از شهرها- مناسب ترافيك شهري  ايجاد شهركهاي صنايع-ساماندهي مشاغل مزاحم

و مهندسان ترا-آالينده صوتي در خارج از محدوده شهرها  فيك جهت طراحي احداث استفاده از طراحان

، بمنظور جلوگيري از پارك اتومبيلها در حاشيه خيابانها كه منجر به  پاركينگ هاي مناسب در نقاط مختلف شهري

و بوق اتومبيلها  ها"ضمنا(ميگردد بروز صداهاي ناهنجار و كليه پاساژ اعمال قوانين مربوطه ميبايست جدي شده

و تردد خودروهاي فرسوده-) شوندملزم به ايجاد پاركينگ اختصاصي  عدم صدور مجوز احداث-توقف فعاليت

و اماكني كه حتي مقدار كمي ايجاد آلودگي صوتي ميكنند نهادينه كردن-،) در داخل محدوده شهري( كارگاهها

و: فرهنگ عدم توليد آلودگي صوتي نظير  سايل صوتي اعمال مالحظه در استفاده از بوق اتومبيل، كم كردن صداي

و– و سيما ..... تصويري در منازل در تقويمو،تصميمات الزم در دستگاههاي ذيربط اتخاذ شده ....از طريق صدا
و مورد اقدام قرار گيرند و ديگر دستگاههاي ذيربط لحاظ .زمانبندي فعاليت هاي ادارات مذكور


