
 

 اطالعات سامانه رويكرد با محيطي صداي ميزان بندي پهنه و ارزيابي

  درشركت فوالد اكسين خوزستان جغرافيايي
 

 ناديا سعيدي1

  خوزستان، اهواز، ايراندانشجوي گروه علوم محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات 1
Email: Nadiasaeidi1@gmail.com  

 دكتر جعفر مرشدي3دكتر مريم محمدي روزبهاني، 2

  استاديار و عضو هيئت علمي گروه علوم محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان، اهواز، ايران2
  استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهواز، ، ايران3

 Email:2 Mmohammadiroozbahany@yahoo.com, 3Jafarmorshedi@yahoo.com  
 

  چكيده 
 رواني و فيزيولوژيك آثار بروز قابليت دليل به صوتي هاي آلودگي محيطي، زيست يها آلودگي ميان در

  باشد. مي برخوردار اي ويژه اهميت از بر انسان
مورد بررسي قـرار  1393را در سال ميزان صداي محيطي شركت فوالد اكسين خوزستان  پژوهشاين  

ميـزان آلـودگي صـوتي در محوطـه بـاز صداسنجي محيطي به منظور تعيـين براي در ابتدا،  داده است.
. اسـتفاده شـد Arc GISبدين منظور از روش شبكه بندي مـنظم در نـرم افـزار  .كارخانه انجام گرفت

عنـوان و در نهايت مقدار ميانگين آنها بـه اندازه گيري بار تكرار  3در نقاط تعيين شده با  SPLپارامتر 
كـه بـا  Cacella -450 ستگاه صـدا سـنج مـدل مـدل. براي نمونه گيري از دمقدار نهايي انتخاب شد

كاليبره شده است، اسـتفاده گرديـد. سـپس داده هـا توسـط نـرم افـزار -CEL 2/110كاليبراتور مدل 
spss-18  سپس نقشه هاي تحليل قرار گرفتند.  دمورو با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس يكطرفه

داده هـاي پهنه بندي و تراز صوتي براي نشان دادن محدوده هاي خطرناك و غير خطرناك ترسيم شد. 
 75حاصل از تجزيه و تحليل آماري با استاندارد سازمان محيط زيست ايران براي فضاي آزاد بر حسـب 

و حـداقل  dBA 70/84نتايج نشان داد كه حداكثر ميـانگين تـراز فشـار صـوت دسي بل مقايسه شد. 
نتايج حاصل از نقشه ها حاكي از اين بود كـه مي باشد. همچنين  dBA 7/44ميانگين تراز فشار صوت 

معنـي دار  >P 01/0.كمتري را به خـود اختصـاص داده اسـت مساحت، %15/3ميزان محدوده خطر با 
  داده شد.  اتيپيشنهادكاهش سروصدا و افراد در معرض صدا براي  ،در نهايتتلقي گرديد. 

   
  كلمات كليدي

 شركت فوالد اكسين خوزستان ،Arc GISفضاي باز،  تراز فشار صوت،، داص 


