
 

  

  

  

 

  اثرات آلودگی صوتی فرودگاه مشهد بر مناطق مسکونی پیرامون

  

  2، الهام غفاری1محمد اجزاء شکوهی

  

  ، گروه جغرافیادانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،

  ir.ac.um@shokouhim:  آدرس پست الکترونیک

  

 چکیده

 آثار نا مطلوب متداول زیست محیطی ناشی از سر و صدای فرودگاه یکی ازها در بافت شهری و تردد هواپیما
اثرات سر و صدای . احداث یا توسعه فرودگاه از لحاظ کنترل آلودگی صوتی پر زحمت ترین آن ها است

 سبب ها هفرودگا گسترش. هواپیما بر مناطق شهری پیرامون فرودگاه مسأله ای جدی در امر هوانوردی است

 اهمیت موضوع همین و شوند نزدیک یکدیگر به بسیار مسکونی مناطق و ها امروزه فرودگاه تا است شده

رودگاه مشهد بعنوان ف در این تحقیق  .کند می تر آشکار را هواپیماها پرواز از ناشی صوتی آلودگی آثار بررسی
 هدف از . مسکونی مورد بررسی قرار گرفتآلودگی صوتی و آثار مسیر تردد هواپیماها بر محدوده یک منبع

اختالل در خواب، بیماری های پژوهش تعیین میزان تأثیرگذاری آلودگی صوتی مسیر تردد هواپیماها بر 
، ساکنین جسمی، استرس و بیماری روحی، تداخل در گفتار، ترس از برخورد، حالت عصبی و ارزش امالک

 قرار می گیرد و از نظر روش کاربردیدف در زمره تحقیقات  به لحاظ ه حاضرپژوهش. اطراف فرودگاه است
 با توجه به نقشه محدوده خطوط هوایی فرودگاه و .شناسی جزء تحقیقات همبستگی یا همخوانی می باشد

                                                                                              
1
  ، گروه جغرافیادانشگاه فردوسی مشهد دانشیار -  

2
   دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-  



 

 محدوده مورد نظر به لحاظ تأثیر مستقیم و نزدیکی به مسیر .مشاهده میدانی محدوده مورد مطالعه انتخاب شد
 و   پرسشنامه استفاده377یاز از برای جمع آوری اطالعات مورد ن .به سه منطقه تقسیم گردیدتردد هواپیماها 

اختالل  نتایج بیانگر آنست که، . آوری شده مورد تحلیل قرار گرفتجمعاطالعات  Spssنرم افزار با در ادامه 
که صرف نظر از در خواب، حالت عصبی، استرس و بیماری روحی و تداخل در گفتار از عواملی هستند 

. اولویت بندی متفاوتشان در سه منطقه از بیشترین میزان تأثیرپذیری از نویز هواپیماها برخوردار هستند
مربوط به عامل قیمت بچشم می خورد،   در سه زونچشمگیر ترین اختالفی که در اولویت بندی شاخص ها

  . دوم می باشد که در اولویت چهارم قرار می گیردک در زونامال
  

  مسیر تردد هواپیما آلودگی صوتی، فرودگاه، هواپیما، :کلید واژه
 

  :مقدمه -1

مسائل و چالشهای ناشی از تلفیق و ترکیب عملکرد فرودگاه در بافت فضای شهری، مسائل پیچیده ای 
فرودگاه می تواند اثرات ژرفی بر کاربری ها و فعالیت های پیرامون . )83: 1383صفارزاده و معصومی، (هستند

آیین نامه کاربری اراضی (وسعه ای، بصری و غیره باشد این تأثیرات ممکن است اقتصادی، ت. آن داشته باشد
قبل از اینکه حمل و نقل هوایی به عنوان یک صنعت و فن آوری برای جابجایی  ).3ـ1: 1380،اطراف فرودگاه

و در محلهایی که دارای زمین مسافر و کاال مطرح شود، فرودگاهها اغلب در فاصله قابل توجهی از شهر 
به دلیل ماهیت هواپیماها در آن زمان و عدم مداومت و تناوب در . ارزان با موانع بسیار کمی، قرار می گرفتند

تراکم پایین جمعیت در مجاورت فرودگاه . پروازها، آلودگی سر و صدا مشکلی برای جامعه ایجاد نمی کرد
این در . اتفاقی خطرناک برای جوامع شهری جلوگیری می کردو ترافیک سبک هوایی، از وقوع تصادفات

حالی است که امروزه رشد فوق العاده ترافیک هوایی، احتمال عکس العمل منفی جامعه را افزایش می 
اما توسعه و تکامل خود هواپیماها، عمیق ترین اثرات را بر روابط بین جوامع شهری و فرودگاه ها .دهد

اوی و اختالفات اخیر، ارتباط بین فرودگاه و جوامع شهری، نسبتاً فارغ از علی رغم دع.گذاشته است
 در سال های اخیر نگرانی های عمومی ).84 و 83: 1383ده و معصومی، صفارزا(چالشهای مخاطره آمیز است 

در ارتباط با محافظت از محیط زیست افزایش یافته است و آراء و بیانات عموم مردم مبنی بر ضرورت به 
ارگیری ضوابط مؤثر در جهت کاهش آلودگی های فرودگاه و محیط شهری و صنعتی بر این موضوع تأکید ک

از آنجایی که آلودگی ها ممکن است همان گونه که در محوطه فرودگاه تولید می شوند، در اراضی . دارد
لید صدا بستگی به مسیر ناراحتی ناشی از تو ).2: 1389، پور و همکارانولی (پیرامون، آن قابل اعمال باشد 

با پیدایش هواپیماهای جت مسئله . اوج گیری هواپیما، نوع موتور باالبر و وزن ناخالص هواپیما دارد



 

بنابراین، محل فرودگاه باید به نحوی انتخاب گردد که مسیرهای نشست و .بصورت جدی تری نمایان گردید
  ).38: 1371بهبهانی و ایمانی،(تی باشد برخاست هواپیماها بر فراز زمین های غیر مسکونی و صنع

  :بیان مسئله -1

تردد هواپیماها در بافت شهری و سر و صدای فرودگاه یکی از عوارض و آثار نـا مطلـوب متـداول زیـست                       
اثرات . محیطی ناشی از احداث یا توسعه فرودگاه از لحاظ کنترل آلودگی صوتی پر زحمت ترین آن ها است                 

مکان یـابی و  . ق شهری پیرامون فرودگاه مسأله ای جدی در امر هوانوردی است          سر و صدای هواپیما بر مناط     
استقرار یک فرودگاه، همیشه در محلی که به اندازه کافی از مراکز جمعیتی دور باشد، تا از عکس العمل های                    

له ای فرودگاههایی که در فاص). Humphreys & et al,2005(اجتماعی مردم جلوگیری شود، امکان پذیر نیست 
دور از مراکز جمعیت قرار دارند، غیر واقع بینانه و پر هزینه هستند و تحقق هدف کاهش زمانهای مـسافرت                    

بنابراین تأمین زمین کافی یا کنترل آن به منظور حـذف و یـا کـاهش                .از منزل تا منزل را غیر ممکن می سازد        
یـین نامـه کـاربری اراضـی اطـراف          آ(مشکل سر و صدا، هم بـرای فرودگـاه و هـم بـرای مـردم اهمیـت دارد                    

اثر سر و صدای هواپیما بر یک منطقه شهری بستگی به عوامل متعـددی دارد کـه بـه                   . )8ـ5 :1380فرودگاهها،
میزان سر و صدا، مدت زمان تداوم سر و صدا، مسیرهای پرواز در حـین نشـست و                  : طور خالصه عبارتند از   

، زمـان و    3واپیمایی، نحوه بهـره گیـری از بانـدهای پـرواز          بر خاست، تعداد و نوع عملیات، ترکیب ناوگان ه        
معضل و شرایط جوی که واکنش جوامع نسبت به واقع شدن در معرض سر و صدا تابعی از کاربری اراضـی              

نوع ساخت و مصالح به کار رفته در ساختمان ها، فاصله از فرودگاه، تراز سر و صـدای                  .و ساختمان ها است   
یه و بازتاب صدا بر حسب موقعیت ساختمان ها، شـرایط توپـوگرافی، وضـعیت               موجود محیط، انکسار، تجز   

  .)Nero & black,2000(اجتماعی می باشد 

 افـزایش  پروازهـا  تعـداد  سفر، به آدمی نیاز و فضا، - هوا حوزۀ در ویژه به فناوری، و علم پیشرفت با همراه

 مـثالً  گرفـت؛  قـرار  هـا  دولـت  کار دستور در ضروری امری عنوان به ها فرودگاه گسترش نتیجه در و یافت
 فرودگـاه  گسترش. است شده فراوانی تغییرات دستخوش م 2000 تا 1947سال  از که سیدنی شهر فرودگاه

 موضـوع  همین و شوند نزدیک یکدیگر به بسیار مسکونی مناطق و ها امروزه فرودگاه تا است شده سبب ها

: 1390فرشیدیان فر و اولیافر،(د کن می تر آشکار را هواپیماها زپروا از ناشی صوتی آلودگی آثار بررسی اهمیت
 مـی  به شـمار  اروپا المللی بین های فرودگاه ترین مهم از یکی که فرانکفورت، فرودگاه راستا همین در). 17

 2و مـسافر  میلیـون  53 از بـیش  و داشـته  )شـب  در درصد 10( پرواز 486000 تعداد م، 2008 سال در آید،

                                                                                              
3.Runway System Utilization 



 

 در شـده  انجام پروازهای تعداد م 2020سال تا شود می بینی پیش. است کرده جا جابه را محموله تُن میلیون

  .)Schreckenberg & et al,2010(است  ساعت در پرواز 120 دل معا که برسد مورد 701000 به فرودگاه این

 مـشهد  نـژاد  اشمیه شهید المللی بین فرودگاه ،4کشور های فرودگاه تخصصی مادر شرکت آمار به توجهبا 

جابجایی های صورت گرفته در هفت سال اخیر بعد از فرودگاه مهرآبـاد از نظـر تعـداد آمارهـای      توجه بهبا
 با توجه به حجـم      هدر نتیج .)1( نمودار شماره     قرار دارد   فرودگاه های کشور   نشست و برخاست در رتبه دوم     

در زمینه   قابل توجهی     می توان به نتاج     مشهد  شهر پروازهای انجام شده و نزدیکی فرودگاه به بافت مسکونی        
  .دست یافتاثرات آلودگی صوتی و مزاحمت های حاصل از آن 

  
  به تفکیک فرودگاه ها1390 لغایت 1384 آمار پروازی از سال -1شکل        

 

  روش شناسی پژوهش -2

ه و تحلیل،محقق روش های مختلفـی را در پـیش           پس از تعیین هدف های تحقیق و انتخاب واحدهای تجزی         
 ایـن  ). 1390دالور،( رو دارد که باید مناسب ترین آنها را با توجه به هدف ها و فرضیه های خود انتخاب کند     

 قرار می گیرد و از نظـر روش شناسـی جـزء تحقیقـات               کاربردیپژوهش به لحاظ هدف در زمره تحقیقات        
ی اطالع از اینکه کدام مناطق شهر مـشهد تحـت تـأثیر مـستقیم خطـوط      برا. همبستگی یا همخوانی می باشد   

بـا  . هوایی پرواز قرار می گیرد از نقشه محدوده خطوط هوایی فرودگاه و مشاهده میدانی استفاده شده اسـت                 
حـدود  . توجه به میزان فراوانی پروازها و ارتفاع هواپیما از سطح زمین،محدوده مـورد مطالعـه انتخـاب شـد                  

                                                                                              
4 . http://statistics.airport.ir/HomePage.aspx?TabID=8155&Site=statistics.airport&Lang=fa-IR 



 

 شهرداری مشهد عبور می کند در نتیجه  این          7 منطقه   2 پروازهای صورت گرفته از آسمان ناحیه        )درصد70(
در .ناحیه به دلیل ارتفاع کم هواپیما از سطح زمین بطور مستقیم تحت تأثیر صدای هواپیماها قـرار مـی گیـرد                    

له گـرفتن از فرودگـاه   بـا توجـه بـه فاصـ     مشهد به منظور مقایسه این رونـد   شهرداری8 منطقه 3ادامه ناحیه   
 پایگـاه اطالعـاتی      از  تعـداد جمعیـت    همچنین بـرای جمـع آوری داده هـای مربـوط بـه            . انتخاب شده است  

برای جمـع آوری اطالعـات کیفـی از طریـق پرسـشنامه از سـاکنین منـاطق        . شهرداری ها استفاده شده است  
. اری این پژوهش را تشکیل می دهـد        خانوار ساکن در این مناطق جامعه آم       21078تعداد  . استفاده شده است  

. انتخـاب شـده اسـت     % 95نمونه آماری از بین ساکنین مناطق با استفاده از فرمول کوکران با سـطح اطمینـان                 
روش نمونه گیری خوشـه ای مـی باشـد و در سـطح              . خانوار می باشد   377حجم نمونه بدست آمده برابر با       

                    .  شده استمناطق با نمونه گیری تصادفی حجم نمونه انتخاب

  
   موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر مشهد-2شکل

  

  ف پژوهشاهدا -3
به آلودگی صـوتی    ودگاه  شست فر در مسیر برخاست و ن    افراد ساکن   سنجش میزان عکس العمل      - 1

 .هواپیما



 

ن از مـسیر برخاسـت و       مل ساکنین به آلودگی صـوتی بـا توجـه بـه دور شـد              عمقایسه عکس ال   - 2
 .رودگاهنشست ف

 
  سوأالت پژوهش -4
 اختالل در خواب، حالت عصبی       در آزاردهندگی را شترین  اپیماها بی مسیر تردد هو   آلودگی صوتی آیا   - 1

 و استرس و بیماری روحی ساکنین داشته است؟

 ها بر اولویت بندی عوامل در سه زون تأثیر یکسانی داشته است؟ تردد هواپیما آلودگی صوتیآیا - 2

  
  فرضیات پژوهش -5
 رسد، آلودگی صوتی مسیر تردد هواپیماها در اختالل در خواب، حالت عصبی و استرس و                بنظر می  - 1

 .بیماری روحی ساکنین بیشترین تأثیر را داشته است

 تـأثیر یکـسانی      سـه زون    در  اولویت بنـدی عوامـل      بر تردد هواپیماها آلودگی صوتی    ،بنظر می رسد   - 2
 .نداشته است

  
  یبررسی آلودگی صوتی در حمل و نقل هوای -6

: 1380منـوری،    (سر و صدای ناشی از فعالیتها در فرودگاه ها را می توان حاصل ترکیبی از عوامل زیر دانست                 
28:(  

 افزایش بی رویه اندامهای شهری در محدوده های پیرامون فرودگاه -

 افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به مزاحمت های زیست محیطی -

ر ساعات آسایش و در ناسازگاری با کاربری های         افزایش ترافیک هوایی، بخصوص پروازهایی که د       -
  .حساس انجام می گیرد

با توجه به نـوع موتـور و نـوع          . موتور هواپیما یکی از مهمترین عوامل تولید  سر و صدا در فرودگاهها است             
. عملیاتی که توسط هواپیما انجام می شود سر و صدای هواپیماها به مقدار زیادی با هـم متفـاوت مـی باشـد        

ر دهندگی حاصل از سر و صدای هواپیماها در یک فرودگاه رابطه نزدیکی با تناوب نسـشت و برخاسـت                    آزا
تـأثیر میـزان بـاالی سـر و صـدای      .هواپیماها و توزیع و برنامه ریزی عملیات آنها در طول شـبانه روز اسـت            

آیـین نامـه کـاربری      (فرودگاه بر روی ساکنین و کارکنان فرودگاه و مناطق مجاور آن بـسیار نـامطلوب اسـت                  
  .)7ـ2: 1380اراضی اطراف فرودگاهها، 



 

  5راهکارهای سازگاری کاربری های اطراف فرودگاه و روش های تعدیل آلودگی صوتی -7-1

  : گروه به شرح زیر تقسیم می شوند6اقدامات مربوط به تعدیل آلودگی صوتی به 

 اقدامات فرودگاهی . 1

 یاقدامات مربوط به هواپیما و عملیات پرواز . 2

 کنترل کاربری زمین های اطراف فرودگاه . 3

 )صداگیرها( 6استفاده از موانع صوتی . 4

 عایق بندی صوتی ساختمانها . 5

آیـین نامـه کـاربری اراضـی         (تأسیس سازمانهای مشارکتی مردم و راهکارهای شکایت از سر و صـدا            . 6
 ).41ـ5 :1380اطراف فرودگاه،

  

   آلودگی صوتی فرودگاه و آزاردهندگی جوامع-7-2
 از مناسـبی  سطح به دستیابی سازمان نیز این رسالت.  تأسیس شد7جهانی بهداشت سازمان م، 1946 الس در

نویز  دربارۀ را قوانینی سازمان این هدف، این به نیل در راستای .بود مردم اجتماعی و روانی فیزیکی، سالمت
کـرد   وضـع  غیـره  و نجـات کارخا شهری، برون و شهری درون نقل و ترافیک،حمل هواپیما، پرواز از حاصل
 و کودکـان  :همچـون  هـای  گـروه  نمـود،  معرفـی  پـذیر  آسـیب  های گروه عنوان به نیز را افراد از ای دسته

. روانـی  بیماران و باردار زنان بیماران، کار، شب کارگران ساالن، کهن شنوایی، اختالالت با افرادی نوجوانان،
( شـد  معرفـی  صوتی آلودگی ایجاد منابع ترین مهم جمله از زنی ها هواپیما پرواز از حاصل نویز میان، این در

 در این زمینه، یکی از راهکارهای بررسی اثرات اجتماعی فرودگـاه هـا              ).16ـ17: 1390فرشیدیان فر و اولیازاده،   
ارتبـاط آزاردهنـدگی    بررسـی  و پرواز از ناشی صدای و سر به فرودگاه اطراف ساکنان العمل عکس سنجش
  .با نویز است)  خواب و مدارس و غیرهسالمتی، (جوامع

 

  :اختالل در سالمتی -7-2-1
تأثیرات رفتاری و تأثیر فیزیولوژیکی یا : آلودگی صوتی به یکی از دو صورت زیر بر انسان تأثیر میگذارد

ن تأثیرات بهداشتی نیز در واقع آ. تأثیرات رفتاری معموالً همراه با تداخل در فعالیتهای فردی است. بهداشتی
مانند بیماریهای قلبی ـ عروقی و (دسته از اثراتی هستند که متعاقب آنها، افت شنوایی یا عوارض غیر شنوایی 
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سر و صدا یا آلودگی صوتی زیاد سبب ایجاد تغییر موقت در آستانه و . حاصل می شود) افزایش فشار خون
ا این وجود احتمال اینکه آلودگی صوتی ب. نهایتاً به مرور زمان، سبب از بین رفتن دائمی شنوایی خواهد شد

: 1383صفارزاده و معصومی،(هواپیماها در اطراف فرودگاه ها باعث افت شنوایی شود، بسیار اندک است 
 اما در خصوص عوارض غیر شنیداری، علی رغم تحقیقات بسیار زیاد، هنوز نمی توان ).1048 ـ 1046

: همان(اریها و عوارض بالینی غیر شنیداری بدست آوردارتباط کمّی مشخصی را بین آلودگی صوتی و بیم
 روانی و جسمی سالمتی بر توجهی قابل آثار هواپیما پرواز از حاصل صدای و در نتیجه سر). 1048 و 1042

 نویز از مردان و جوانان از بیشتر زنان و کهنسال افراد: است چنین نیز مطالعه این نتایج .گذارد می انسان

در یک ) 1969( ابی ـ ویکراما و همکاران ).3: 1390فرشیدیان فر و اولیازاده،(برند  می رنج پرواز از حاصل
در این بررسی، تعداد پذیرش ها . ا بررسی کردندله پذیزش در یک بیمارستان روانی رمطالعه، وضعیت دو سا

با پذیرش های ) دنبه خاطر پرواز هواپیما در فرودگاه لن(را از نواحی و مناطقی با سر و صدای حداکثر 
مقایسه کردند و نتایج بررسی ها ) خارج از این مناطق پر سر و صدا(صورت گرفته از سایر نواحی و مناطق 

مطالعه دیگر  .)Tempest,1983(حاکی از آن بود که تعداد پذیرش از منطقه پر سر و صدا بیشتر است 
یل ناراحتی های قلبی و فشار خون، در نواحی  نشان داد که افراد تحت درمان پزشکی به دل)1977نیپسچلد ـ(

به عالوه استفاده از داروهای مسکن، . تحت تأثیر سرو صدای هواپیما، نسبت به نواحی دیگر بیشتر است
ان مصرف این همراه با کم شدن تعداد پروازها، از میز. خواب آور و ضد فشار خون در این مناطق بیشتر بود

  .داروها نیز کاسته شد

  

   :اختالل گفتاری -7-2-2

آلودگی صوتی در واقع، صحبت کردن . اولین اثر آلودگی صوتی هواپیماها اختالل در صداهای گفتاری است
عادی و طبیعی را مشکل و غیر ممکن می سازد و سبب می شود که مکث و شکستگی زیادی در گفته ها 

  ).1043: 1383صفارزاده و معصومی،(پدید آید 

  

  :واباختالل در خ -7-2-3

تأثیر منفی آلودگی صوتی بر خواب را، بخصوص برای مناطق و جوامعی که در طول ساعات شب در 
در دو دهه اخیر، تحقیقات بسیاری در سراسر . معرض سر و صدای هواپیماها قرار دارند، باید در نظر داشت



 

 برای ارزیابی تأثیر کلی در حال حاضر، استاندارد و معیار قابل قبولی. جهان در این مورد انجام شده است
آلودگی صوتی هواپیماها با سطوح مختلف قرارگیری در معرض سر و صدا بر چگونگی خواب در طول 

 و انسان خواب زمان مدت که می دهند نشان تحقیقات امروزه ).1044: همان(ساعات شبانه روز وجود ندارد
 سروصدای میزان با رود فرو خواب به ردف تا کشد می طول که زمانی مدت و شبانه های آشفتگی آن، عمق

 خواب هنگام به انسان آرامش از نویز، شدت افزایش با که طوری به تنگاتنگی دارد، ارتباط هواپیماها پرواز

 و شدت افزایش با که ای گونه به است؛ متفاوت مختلف، سنین در اثرگذاری میزان و نحوه البته .شود می کم
بهتر از افراد )  سال80حدود ( و کهن سال  )سال 18 حدود(جوان افراد در ابخو کیفیت هواپیما، نویز سطح

تعداد دفعات از خواب پریدن نیز در افراد میان سال از همه بیشتر و . خواهد بود)  سال50حدود (میان سال 
 لندن طبق آمارگیری که در مجاورت فرودگاه. )Vermeer et al, 2002( در جوانان از همه کمتر ثبت شده است

مردمی که در اطراف این فرودگاه زندگی می کنند به خاطر وجود % 22صورت گرفت، مشخص شد که 
آنها % 50صدای هواپیما دچار اختالل خواب می شوند و در برخورد با سطوح زیادتر سر و صدا حدود 

نحوه اثر نویز موتور  در تحقیقاتی که در دانشگاه کارولینای شمالی انجام شد، .ل خواب می شونددچار اختاال
در شرایطی که افراد داوطلب، در آزمایشگاه خوابیده . جت هواپیما بر خواب، مورد بررسی قرار گرفت

 ساعته و با 9 دسی بل، در فواصل زمانی نامنظم، در طول یک دوره کلی 80بودند، صدای هواپیما با بلندی 
غزی پس از ایجاد سر و صدا سریع تر می شود، مشخص شد که ریتم امواج م. ثانیه، پخش شد20زمان ارائه 

که این خود نشان دهنده سبک تر شدن خواب است و با ارزیابی فعالیت های افراد در صبح روز بعد، 
  .)Tempest,1983(مشخص شد عملکرد این افراد، به میزان قابل توجهی افت پیدا کرده است 

  
  :آلودگی صوتی و عملکرد دانش آموزان -4 -7-2

 دانـش آمـوزان   عملکرد و صدا و سر میان مشخصی ارتباط که است آن از حاکی دانشمندان تحقیقات زهامرو
 زیـرا  یافـت؛  خواهـد  افـزایش  او عـصبی  تنـشهای  بگیرد، قرار شدید نویز معرض در فردی اگر .دارد وجود

  .)3: 1390ازاده،فرشیدیان فر و اولی(دهد  می دست وی به درماندگی حالت و یابد می کاهش فرد قدرت کنترل
 Haines(شد انجام ای گسترده مطالعۀ ساله 11 تقریباً آموز دانش 11000 روی م، 1998 و 1997 های سال در

& et al,2002: 139-144(. هیترو فرودگاه اطراف در بخش سه مدارس محدوده تحقیق )،و هانسلو هیلینگدون 
 اصلی هدف زیرا بود؛ فرودگاه اطراف در گرفتن رارق نیز مکان این انتخاب علت. بود انگلستان در )ویندسور

 تعیین از پس .بود شده معرفی) نشستن و برخاستن هنگام(هواپیما  پرواز از نویز حاصل بررسی مطالعه، این

 از کمتر) 1 :کردند بندی طبقه شده گیری ه انداز نویز میزان اساس بر گروه، هشت در را آنها هدف، مدارس

 تـا  63 بـین  )5 بل، دسی63 تا 60 بین )4 بل، دسی 60 تا 57 بین )3 بل، دسی 57تا 54بین )2 بل، دسی 54



 

 صـورتی  در .بـل  دسی 72 از بیشتر) 8 و بل دسی 72  تا69 بین )7 بل، دسی69تا  66 بین) 6 ، بل دسی 66

 باشـد،  بـل  دسـی  63 تـا  57 بـین  اگر کم، نویز منطقه دارای آن باشد، کمتر بل دسی 57 از صوت شدت که

 دانش عملکرد تحقیق، این  در.است زیاد نویز دارای باشد، بل دسی 72تا  63 بین اگر و متوسط نویز دارای

 و کردنـد  بررسـی  علـوم،  و ریاضـی  انگلیـسی،  زبـان  دروس در گونـاگون،  هـای  برپایی آزمون با را آموزان
 کـه  حاکی از آن اسـت  تحقیق نای نتایج .دادند قرار 100 تا 0 از آموران دانش ت نمرا اساس بر را ارزشیابی

 .اسـت  درس بـوده  ایـن  هـای  مهـارت  دیگـر  از بیـشتر  انگلیسی زبان روخوانی بر هواپیما صدای و سر اثر

ـ  است، مشاهده شده ریاضیات درس در آموزان دانش عملکرد و نویز سطح میان روشنی ارتباط همچنین  اامّ
 دانـش  بـر کـارایی   چندانی اثر نویز سطح که تاس واقعیت این گویای و بوده اندک تغییرات علوم درس در

  . است نداشته درس این در آموزان
 بـه  سـاله  یک دورۀ یک در آموزان دانش که نشان داد شد، انجام پژوهش این موازات به که دیگری، بررسی

 کـاهش  آنهـا  بـر عملکـرد   صوتی آلودگی و آثار اند نکرده عادت هواپیما از ناشی صدای و سر به وجه هیچ

  ).Haines & et al,2002: 839-845(است  افتهنی

  
  : پایگاه اجتماعی ساکنین-7-2-5

هر موقعیت اجتماعی پایگاههایی دارد که اشـخاص بنـا بـه برخـورداری از ذخـائر جربـزه شخـصی سـطح                       
 قشربندی، مکانیـسمی اجتمـاعی      ).7: 1378صدر نبوی،  (تحصیالت و اطالعات در یکی از آنها قرار می گیرند         

اما در دیدگاه تـضاد توزیـع   .  می آید که جایگاههای اجتماعی توسط افراد شایسته را تضمین می کند    به شمار 
نابرابر قدرت، مالکیت و پرستیژ، نوعی امتیاز اجتماعی به شمار می آید که نخبگان و سرآمدان جامعه به زیان                   

ه امکان تولید مازاد فراهم آید، عده       در هر جامعه ای ک    . منافع اکثریت افراد جامعه آن را به اختصاص داده اند         
ای بیش از دیگران به ثروت و قدرت دست می یابند و به اتکای همان ثروت و قدرت همواره در پی حفـظ                       

از ایـن رو قـشربندی      . جایگاه رفیع شان هستند، در حالی که دیگران می کوشند جایگاهشان را ارتقاء بخشند             
 جامعه است و مایه تضعیف یگـانگی اجتمـاعی و مـانعی در              اجتماعی سرچشمه کشکمش و تضاد دائمی در      

اکثر جامعـه شناسـان معتقدنـد کـه، در همـه جوامـع              ). 19: 1373تامین،(راه رشد و شکوفایی جامعه می شود        
هر چه افراد در یک جامعه بیشتر بتوانند از بختها و فرصـتهای زنـدگی اسـتفاده                 . انسانی نابرابری وجود دارد   

در نتیجه یک نوع سلسله مراتب اجتمـاعی بـه وجـود            .  پایگاه باالتری برخوردار می شوند     کنند از موقعیت و   
جامعه شناسان در بررسـی بـه روش عینـی، بـرای مـشخص شـدن پایگـاه                  ). 141: 1378کاظمی پور،  (.می آید 



 

 درآمـد، شـغل و تحـصیالت      : اجتماعی افراد مورد مطالعه از سه شاخص اصلی بهره می گیرند که عبارتند از             
  .افراد

   اثر فرودگاه بر قیمت مسکن -7-2-6

. مهمترین پیامد اقتصادی فعالیت های فرودگاه، کاهش ارزش امالک و مستغالت در محدوده فرودگـاه اسـت                
کاهش ارزش و قیمت واحدهای مسکونی موجود و عدم افزایش بهای زمین، مسکن و یا اجاره آنهـا در دراز             

به اضافه، عدم اخذ مجوز جهت بهره بـرداری هـای           . و صدا می باشد   مدت عمدتاً به دلیل مزاحمت های سر        
 نظیر احداث ساختمان های بلند مرتبه، صنایع ناسـازگار          _دیگر که در تقابل با فعالیت های فرودگاهی است          

: 1380منـوری، (باشـد   و یا کاربری های مخاطره آمیز برای فرودگاه در کاهش قیمت امالک و بناها مـؤثر مـی                   
37.(  

 از مطالعاتی که در این مورد انجام شده است، مربوط به فرودگاه زوریخ است که بزرگترین دروازه بـین                    یکی
نتایج حاصل از این    .  پرواز است  260000المللی پرواز در سوئیس به شمار می رود و همه ساله شاهد حدود              

به گونـه  . رواز هواپیماستتحقیق حاکی از وجود رفتاری غیر خطی بین اجاره خانه و شدت نویز حاصل از پ          
ای که افزایش شدت نویز تنها در سطح نویز متوسط اثر منفی دارد و تقریباً هیچ تأثیری در سطح نـویز کمتـر      

 دسی بل ندارد؛ بنابراین، چگونگی اثر گذاری شدت نویز فقـط در منـاطقی بـا                 50 دسی بل و بیشتر از       30از  
ت گرفته در محدوده فرودگاه زویخ نشان می دهـد کـه            مطالعات صور . سطح نویز متوسط بررسی شده است     

 درصـد کـاهش مـی دهـد     54افزایش شدت نویز به انـدازه یـک دسـی بـل، میـانگین نـرخ اجـاره خانـه را                
)Schreckenberg & et al,2010.(و است گرفته صورت مصنوعی هوش شبکۀ روش به که مشابه، تحقیقی در 

 شدت به نها ساختما قیمت که شد مشاهده دهد، می پوشش را ترمنچس المللی بین فرودگاه به مربوط مناطق

در  .)Collins & Evans,1994( درصد محاسـبه شـده اسـت    58/11 تا 07/1این افت قیمت بین  و یافته کاهش
خواسته شد که مهمترین اثرات سر و صدای ناشی از مجاورت فرودگاه بـا  از افراد نمونه آماری  این پژوهش

اختالل در خواب، بیماری های جـسمی، اسـترس و بیمـاری روحـی،              :  را از بین عوامل    منطقه مسکونی خود  
ویت امتیاز دهنـد، در نتیجـه    تداخل در گفتار، ترس از برخورد، حالت عصبی و ارزش امالک را به ترتیب اول              

  .حاصل شد) 1(شکل



 

  
   اولویت بندی اثرات سر و صدای ناشی از مجاورت با فرودگاه-3شکل

ز هواپیما بطور مستقیم باعث اختالل در خواب، حالت عصبی و استرس و تداخل در گفتار می                 نویز حاصل ا  
همچنین اثرات غیر مستقیمی را     . شود و به نوبه خود نوعی ترس و نا امنی را در ساکنین منطقه ایجاد می کند                

دگی و مـصرف زیـاد    ایجاد می کند که دلیل بر اختالالت روانی و ناهنجاری در رفتـار افـراد، سـردرد، افـسر                  
 نتایج حاصل شده در محدوده مورد مطالعه، اختالل در خـواب،            با استناد به   .قرص های خواب آور می باشد     

از نظر تـأثیر پـذیری از     ، تداخل در گفتار و ترس از برخورد هواپیماحالت عصبی، استرس و بیماری روحی  
اثرات سر و صدا بر روی عوامل فوق الذکر         .  گیرند قرار می پنجم  ولویت اول تا    به ترتیب در ا   نویز هواپیماها   

تأثیرات رفتاری معموالً    . روانی افراد خواهد شد    ت منجر به اختالل در سالمت رفتاری، جسمی و        در دراز مد  
 و نگـرش  رفتـار، نـوع   در ای عمـده  تـأثیر   انسانپیرامون فضای  ؛همراه با تداخل در فعالیتهای فردی است

 یا هنجار اجتماعی کنشهای و رخدادها پیدایش در ای کننده تعیین و محتوایی نقش و او اجتماعی فرآیندهای
تأثیرات جسمی و بهداشتی نیز در واقع آن دسـته از   ).51: 1390کالنتری و همکاران، (یدنما می ایفا او ناهنجار

ی ـ عروقی و افزایش  مانند بیماریهای قلب(اثراتی هستند که متعاقب آنها، افت شنوایی یا عوارض غیر شنوایی 
سر و صدا یا آلودگی صوتی زیاد سبب ایجاد تغییر موقت در آستانه و نهایتاً بـه            . حاصل می شود  ) فشار خون 

بـا ایـن وجـود احتمـال اینکـه آلـودگی صـوتی              . مرور زمان، سبب از بین رفتن دائمی شنوایی خواهـد شـد           
 1046: 1383صفارزاده و معصومی، (ار اندک استهواپیماها در اطراف فرودگاه ها باعث افت شنوایی شود، بسی      



 

به منظور مطالعه دقیق تر آثار نویز فرودگاه بر محدوده پیرامون، با توجه به مـسیر پـرواز هواپیمـا از        ).1048ـ  
 عامل فوق الـذکر     7  زون تقسیم نموده و تأثیر آلودگی صوتی بر        هش را به سه   روی منطقه، محدوده مورد پژو    

 در ادامـه بـه       نتایج حاصل از سه زون بـه تفکیـک         .ن مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت      به تفکیک در سه زو    
  .تفضیل بررسی می شود

  
  ل اولویت بندی زون او-4شکل

زون اول در قسمت شمالی محدوده مورد مطالعه قرار می گیرد و در فاصله بیشتری نسبت به مسیر برخاست                   
ج حاصل شده، اختالل در خواب، تداخل در گفتـار، اسـترس و     تایبا توجه به ن   . و نشست هواپیماها قرار دارد    

. بیماری روحی، حالت عصبی، ترس از برخورد به ترتیب اولویت اول تا پنجم را به خود اختصاص داده انـد                   
این زون با زون سوم که در قسمت جنوبی محدوده قرار می گیرد از لحاظ اولویت بنـدی اثـرات حاصـل از                       

ی ساکنین بیشترین اشتراک را دارد کـه بیـانگر میـزان تـأثیر یکـسان بـر روی سـاکنین دو                    نویز هواپیما بر رو   
 شایان ذکر است که، یکی از اثرات بسیار مهم سر و صدا،             .محدوده اطراف مسیر اصلی تردد هواپیما می باشد       

اعـث  اگر چه انواع اصوات حاصل از محـیط اطـراف مـی توانـد ب              . تداخل در خواب و استراحت افراد است      
با مطالعه در این سـه      . بیداری و نیز اختالل در خواب شود ولی نویز حاصل از هواپیما از مهمترین آنان است               

طقه مسکونی، مشخص شد که اختالل در خواب از نظر ساکنین هر سه منطقه از لحاظ میزان تأثیرپذیری از            من



 

نویز حاصل از قرار گیری در مسیر       . یردآلودگی صوتی ایجاد شده توسط هواپیماها در اولویت اول قرار می گ           
برخاست و نشست پرواز هواپیما خصوصاً هواپیماهایی به قصد برخاست از زمین ارتفاع می گیرنـد، اثـرات                  

جلـوگیری از خـواب افـراد مـی شـود            ین منطقه داشته و باعث بیـدار شـدن و         عمیق و منفی بر خواب ساکن     
  .  منطقه را بر هم میزنددرنتیجه از نظر بیولوژیک الگوی خواب ساکنین

  
  اولویت بندی زون دوم-5شکل

 با توجـه   برخاست و نشست هواپیماها قرار می گیرد واین منطقه بطور مستقیم تحت تأثیر اصوات حاصل از      
  به اظهار نظر ساکنین هواپیماهایی که به قصد برخاستن و ارتفاع گرفتن از زمین از این مسیر عبور می کنند

 که اختالل در خواب، حالت عصبی، استرس و         نتایج نشان می دهد   . شتری را ایجاد می کنند    مت های بی  مزاح
بـا بررسـی    . بیماری روحی، قیمت امالک، ترس از برخورد به ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار می گیرند                

صبی، نمودار های حاصل شده از سه منطقه، می توان چنین استنباط کرد کـه اخـتالل در خـواب، حالـت عـ                      
از عواملی هستند که صرف نظر از اولویت بنـدی متفاوتـشان در    استرس و بیماری روحی و تداخل در گفتار         

چشمگیر تـرین اختالفـی کـه در        . سه منطقه از بیشترین میزان تأثیرپذیری از نویز هواپیماها برخوردار هستند          
 کـه در  ت امـالک مـی باشـد    قیمـ  عامـل اولویت بندی شاخص ها در زون دوم مشخص می باشد، مربوط به      

  .اولویت چهارم قرار می گیرد
. مهمترین پیامد اقتصادی فعالیت های فرودگاه، کاهش ارزش امالک و مستغالت در محدوده فرودگـاه اسـت                

کاهش ارزش و قیمت واحدهای مسکونی موجود و عدم افزایش بهای زمین، مسکن و یا اجاره آنهـا در دراز             



 

به اضافه، عدم اخذ مجوز جهت بهره بـرداری هـای           .  های سر و صدا می باشد      مدت عمدتاً به دلیل مزاحمت    
 نظیر احداث ساختمان های بلند مرتبه، صنایع ناسـازگار          _دیگر که در تقابل با فعالیت های فرودگاهی است          

: 1380منـوری، (و یا کاربری های مخاطره آمیز برای فرودگاه در کاهش قیمت امالک و بناها مـؤثر مـی باشـد              
37.(   

یکی از مطالعاتی که در این مورد انجام شده است، مربوط به فرودگاه زوریخ است که بزرگترین دروازه بـین                    
نتایج حاصل از این    .  پرواز است  260000المللی پرواز در سوئیس به شمار می رود و همه ساله شاهد حدود              

به گونـه  . حاصل از پرواز هواپیماستتحقیق حاکی از وجود رفتاری غیر خطی بین اجاره خانه و شدت نویز           
ای که افزایش شدت نویز تنها در سطح نویز متوسط اثر منفی دارد و تقریباً هیچ تأثیری در سطح نـویز کمتـر      

 دسی بل ندارد؛ بنابراین، چگونگی اثر گذاری شدت نویز فقـط در منـاطقی بـا                 50 دسی بل و بیشتر از       30از  
العات صورت گرفته در محدوده فرودگاه زویخ نشان می دهـد کـه             مط. سطح نویز متوسط بررسی شده است     

 درصـد کـاهش مـی دهـد     54افزایش شدت نویز به انـدازه یـک دسـی بـل، میـانگین نـرخ اجـاره خانـه را                
)Schreckenberg & et al,2010.( و است گرفته صورت مصنوعی هوش شبکۀ روش به که مشابه، تحقیقی در 

 شـدت  به نها ساختما قیمت که شد مشاهده دهد، می پوشش را منچستر لمللیا بین فرودگاه به مربوط مناطق

   ).Collins & Evans,1994( درصد محاسبه شده است 58/11 تا 07/1این افت قیمت بین  و یافته کاهش

  

   اولویت بندی زون سوم-6شکل



 

اصله بیشتری نـسبت بـه   این منطقه در قسمت جنوبی محدوده مورد مطالعه قرار دارد و همانند زون اول در ف               
اختالل در خواب، استرس و بیماری روحـی، حالـت عـصبی،            . مسیر برخاست و نشست هواپیماها قرار دارد      

اره  همانطور که اشـ    .های اول تا پنجم قرار می گیرند      تداخل در گفتار، ترس از برخورد به ترتیب در اولویت           
ون اول دارا می باشد که بیانگر تأثیر یکـسان شـدت            تراک را با ز   بیشترین اش شد از نظر اولویت بندی عوامل،       

  . ها استنویز بر دو محدوده اطراف مسیر اصلی تردد هواپیما

  

 آزمون فرضیات -8

از  و بیماری روحـی  اختالل در خواب، حالت عصبی، استرس      بنظر میرسد، : آزمون فرض اول   -8-1
ه از بیشترین میزان تأثیرپذیری     عواملی هستند که صرف نظر از اولویت بندی متفاوتشان در سه منطق           

  . می شوداثبات در نتیجه فرض اول .از نویز هواپیماها برخوردار هستند
بنظر می رسد، نمودارهای زون هـای اول و سـوم از نظـر اولویـت بنـدی                  :  آزمون فرض دوم   -8-2

گی د کـه آلـود  می توان چنـین اسـتنباط کـر       ) 5( ولی با توجه به شکل       .عوامل شباهت بیشتری دارند   
 در نتیجـه فـرض دوم نیـز         . نداشته اسـت    اولویت بندی عوامل تأثیر یکسانی در سه منطقه         بر صوتی

  .تأیید می شود

  

  نتیجه گیری -9

 کوتاه مدت و طوالنی مدت عوارض جبران ناپذیری را برای ساکنین محدوده اطراف منابع آلودگی صوتی در
ونه فرودگاه مشهد بعنوان یک منبع مولد آلودگی تولید کننده نویز ایجاد می کند، در این پژوهش برای نم

با استناد به نتایج حاصل  .ی قرار گرفتصوتی و آثار مسیر تردد هواپیماها بر محدوده مسکونی مورد بررس
شده در محدوده مورد مطالعه، اختالل در خواب، حالت عصبی، استرس و بیماری روحی ، تداخل در گفتار 

 نظر تأثیر پذیری از نویز هواپیماها به ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار می و ترس از برخورد هواپیما از
به منظور مطالعه دقیق تر آثار نویز فرودگاه بر محدوده پیرامون، با توجه به مسیر پرواز هواپیما از . گیرند

مل فوق الذکر  عا7روی منطقه، محدوده مورد پژوهش را به سه زون تقسیم نموده و تأثیر آلودگی صوتی بر 
زون اول در قسمت شمالی محدوده مورد مطالعه  .به تفکیک در سه زون مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت

 اختالل در خواب، تداخل در گفتار، استرس و بیماری روحی، حالت جقرار می گیرد و با توجه به نتای



 

این زون با زون سوم . صاص داده اندعصبی، ترس از برخورد به ترتیب اولویت اول تا پنجم را به خود اخت
که در قسمت جنوبی محدوده قرار می گیرد از لحاظ اولویت بندی اثرات حاصل از نویز هواپیما بر روی 
ساکنین بیشترین اشتراک را دارد که بیانگر میزان تأثیر یکسان بر روی ساکنین دو محدوده اطراف مسیر اصلی 

بطور مستقیم تحت تأثیر اصوات حاصل از برخاست و نشست  ه در زون دوم ک.تردد هواپیما می باشد
اختالل در خواب، حالت عصبی، استرس و بیماری روحی، قیمت امالک، ترس از ، هواپیماها قرار می گیرد

با بررسی نمودار های حاصل شده از سه منطقه، . برخورد به ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار می گیرند
اط کرد که اختالل در خواب، حالت عصبی، استرس و بیماری روحی و تداخل در گفتار می توان چنین استنب

از عواملی هستند که صرف نظر از اولویت بندی متفاوتشان در سه منطقه از بیشترین میزان تأثیرپذیری از 
 چشمگیر ترین اختالفی که در اولویت بندی شاخص ها در زون دوم. نویز هواپیماها برخوردار هستند

  .مشخص می باشد، مربوط به عامل قیمت امالک می باشد که در اولویت چهارم قرار می گیرد
  

 :منابع
، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارهـا؛ وزارت راه و              )1380(آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاهها        .1

 .ترابری، مرکز تحقیقات و آموزش

  .1371، طرح ومحاسبه فرودگاه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر ماه )1371(بهبهانی، حمید و ایمانی، مختار  .2

، جامعه شناسی قشربندی اجتماعی و نابرابری های اجتماعی، ترجمـه عبدالحـسین نیـک گـوهر،                 )1373(تامین، ملوین    .3
 .تهران، توتیا

 .اعی، انتشارات رشد، تهران، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتم)1390(دالور، علی  .4

 .10، موقعیت و پایگاه اجتماعی، مجله دانش و توسعه، شماره )1378(صدر نبوی، رامپور  .5

برنامـه ریـزی فرودگـاه،      : ، برنامه ریزی و طراحی فرودگاه، جلـد اول        )1383(صفارزاده، محمود و معصومی، غالمرضا       .6
 .مدیریت و برنامه ریزیمرکز چاپ و انتشار موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان 

برنامـه ریـزی فرودگـاه،      : ، برنامه ریزی و طراحی فرودگاه، جلـد دوم        )1383(صفارزاده، محمود و معصومی، غالمرضا       .7
 .مرکز چاپ و انتشار موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ناشی از پـرواز هواپیمـا و آثـار آن، مجلـه مهندسـی              ، آلودگی صوتی    )1390(فرشیدیان فر، انوشیروان و اولیازاده،پوریا       .8
 .، سال بیستم76میکانیک، شماره 

، الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتمـاعی بـا تکیـه بـر      )1378(کاظمی پور، شهال  .9
 .1378، پاییز و زمستان 12مطالعه موردی در شهر تهران، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 

 بزهکاری برابر در شهرها کالبدی فضای سازی ایمن، )1390(کالنتری، محسن و حیدریان، مسعود و محمودی، عاطفه  .10

سوم، صـص   شماره – دوازدهم سال – انتظامی دانش فصلنامهمحیطی،  طراحی با جرم پیشگیری راهبردهای از استفاده با
 .51ـ74



 

سـازمان حفاظـت    : ت زیست محیطی فرودگاهها، انتـشارات فرزانـه       ، راهنمای ارزیابی اثرا   )1380(منوری، سید مسعود     .11
 .محیط زیست، معاونت محیط زیست

، )1389(ولی پور، فیروز و دهقان شهرضا، حبیب اهللا و پورتقی، غالمحسین و جهـانگیری، مهـدی و مـذاهبی، مهنـاز،                       .12
 نظـام سـالمت، سـال شـشم،         بررسی آلودگی صوتی در یک مجتمع تحقیقاتی جنب فرودگاه مهرآباد، مجلـه تحقیقـات             

 .1389شماره سوم، پاییز 
13. Collins, A, and Evans, A (1994), “Aircraft Noise and residential property values”, 

journal of transport economies ad policy, pp 175- 197. 
14. Haines, M. M., Stansfeld, S. A., Job, R. F. S., Berglund, B., and Head, J., (2001), “A 

Follow-up Study of Effects of Chronic Aircraft Noise Exposure on Child Stress 
Responses and Cognition,” Internationa Journal of Epidemiology, Vol. 30, pp. 839-845. 

15. Humphreys I, Ison S, Francis G, Aldridge K.(2005), UK airport surface access targets. 
Journal of Air Transport Management; 11(2): 117-24. 

16. Nero G, Black JA, (2000) a critical examination of an airport noise mitigation scheme 
and an aircraft noise charge: the case of capacity expansion and externalities at Sydney 
(Kingsford Smith) airport. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 
5(6): 433-61. 

17. Schreckenberg, D., Meis, M., Kahl, C., Peschel, C., and Eikmann, T., “Aircraft Noise 
and Quality of Life    around Frankfurt Airport,” Int. J. Environ. Res. Public Health, 
Vol. 7, pp. 3382-3405, 2010. 

18. Tempest, W. (Ed.) (1983), The Noise Handbook: Acodemic press, London. 
19. Vermeer, W. P., Vos, H., Steenbekkers, J. H. M., van der Ploeg, F. D., Oudshoorn, K. G 

(2002), “Sleep Disturbance and Aircraft Noise Exposure,” TNO Prevention and Health 
Report. 

  


