
  غربالگري صدا
گیري با استفاده از دستگاه در مقیاس استانی یا کشوري بـراي تمـام کارگاههـا مسـتلزم دسـتگاههاي        انجام اندازه 

تواند یـک راه سـاده و ارزان    الگري صدا میبغرروش . مناسب، صرف وقت زیاد، هزینه باال و نیروي انسانی کافی است
در روش غربالگري کارگاههایی که مشـکل  . که احتمال آلودگی صدا در آنها باال است باشدبراي شناسایی کارگاههایی 

براي سـایر کارگاههـا بـا    . شوند جدا می سایر کارگاههاراحتی و با یک الگوي علمی از ه دارند بي باالتري آلودگی صدا
الزم براي بررسی بیشـتر انجـام    ریزي توجه به نمره آلودگی صدا حاصل از بازرسی اولیه توسط فرم غربالگري، برنامه

  .گردد می
 هـاي بـاالتري  لذا باید براي کارگاههایی که نمره . است 96و حداکثر آن  32ابل کسب کارگاه با این فرم قحداقل نمره 

نمره کلـی هـر   . صورت گیردتوسط کارشناس  صداکنترل عامل ریزي الزم براي  برنامه ،کسب نمایند به ترتیب اولویت
تواند بـه همـین شـیوه و     این تکنیک می. گردد از مجموع نمرات ردیفها با توجه به ضریب مربوطه محاسبه میکارگاه 

  .بکار روددر محیطهاي شغلی زا  توسط فرم مناسب براي سایر عوامل مخاطره
له یـک  با دقت در این فرم متوجه می شویم که مهمترین فاکتور در تعیین وضعیت صداي کارگاه تست مکالمه در فاص

   .می باشد) 15باضریب (متري در محل تردد یا توقف کارگران 
  :)غربالگري(راهنماي تکمیل فرم بازرسی مقدماتی صدا 
  .باشد این فرم براي غربالگري کارگاهها از نظر شناسایی عامل زیان آور صدا می -1
  . تکمیل کننده این فرم باید داراي شنوایی سالم بوده و سابقه بیماري هاي گوش یا مواجهه حاد با صدا نداشته باشد -2
تکمیل این فرم تنها جهت اولویت بندي کارگاهها از نقطه نظر صدا بوده و جایگزینی براي سنجش دقیق  – 3

 .دستگاهی جهت اظهارنظرهاي کارشناسی نمی باشد
ز نگهداري دستگاهها تنظیم فنی و مراقبت براي جلوگیري از فرسودگی و روغن کاري و گریسکاري و سایر منظور ا -4

 .مواردي است که می تواند در افزایش صدا مؤثر باشند
در فاصله یک متري باید با استفاده از یک جمله مرتبط با در محل بیشترین تردد یا توقف کارگران، تست مکالمه  -5

استفاده از لب خوانی انجام گردد و فرد مخاطب نیز باید از شنوایی سالم برخوردار باشد، براي این کار کار و بدون 
  . توان از کارگران دیگر قسمت ها یا کارکنان اداري کمک گرفت می

استفاده و نفر قابلیت  5مده از مرحله پایلوت طرح این فرم در کارگاههاي کوچک و زیر آبا توجه به نتایج بدست  – 6
 .انطباق بیشتري دارد

در ) 45امتیـاز  (در فاصله یک متري کسب حداکثر امتیاز این آیتم) 9ردیف (با توجه به اهمیت آیتم تست مکالمه - 7
  .صدا در کارگاه مدنظر باشداحتمالی عامل فیزیکی کارگاههاي کوچک می تواند نشانگر زیان آور بودن 
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  امتیاز - ویژگی ویژگی 3 ویژگی 2 ویژگی 1 ضریب
  ردیف             ضعیت کارگاهو

)2( نرم و سبک   
مانند چوب یا (

هاي  ورقه
)آکوستیکی  

 متوسط 
)مانند گچ(   

مانند (سخت  
)سیمان یا کاشی  

جنس سطوح داخلی 
 دیوارها

1 

)1(  مانند(نرم   
) چوب، موکت  

 متوسط  
)مانند آجر(  

مانند (سخت  
)سیمان  

 جنس سطوح داخلی
کف   

2 

)1( چوب یا ( نرم   
  ورقه

)آکوستیکی   

 متوسط  
)مانند گچ(  

مانند فلز یا (سخت  
)سیمان  

جنس سطوح داخلی 
 سقف

3 

)1( سال 5کمتر از    سال 9-5   متوسط عمر  بیش از ده سال  
 دستگاههاي مولد صدا

4 

)1( تا حدودي   مناسب  
 مناسب

نگهداري دستگاههاي  خیلی نامناسب 
 مولد صدا

5 

)2( کمتر از نیم   
 شیفت

نیمی از  
 شیفت

 6 تداوم صدا در طول شیفت 

)2(  5کمتر از   
 دستگاه

دستگاه 9-5  دستگاه 10بیش از     7 تعداد منابع صوتی 

)1(  4کمتر از   
 ساعت

ساعت 7-4  ساعت 8بیش از    مواجهه کارگران متوسط  
 با صدا

8 

)15(  براحتی شنیده   
شود می  

 باید  
 فریاد زد

شـنیده  "اصـال 
شود نمی  

مکالمه در فاصله یک 
 متري

9 

)6(  1000بیش از   
 متر مکعب

 1000تا  100 
 متر مکعب

متر 100کمتر از  
 مکعب

 10 حجم کارگاه

 نمره کل کارگاه 
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