
کنترل صدا در محیط کار
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:مقدمه
 در سراسر  2005طبق آمار و تخمین هاي سازمان جهانی بهداشت در سال

میلیون نفر داراي آسیبهاي شنوایی مالیم تا عمده می  278جهان حدود 
.باشند

 طبق آمار منشرهNIOSH  بیماریهاي % 14در آمریکا حدود 2007در سال
موارد گزارش شده ، مربوط % 82شغلی مربوط به افت شنوایی بوده است که 

به کارگران بخش هاي صنعتی بوده است
  ،، در کشور ما نیز طبق آمارهاي مرکز سالمت محیط و کار و شاخص کشوري

هزار  500هزار کارگاه با جمعیت کارگري نزدیک به  110بیش از  88در سال 
و ظبق . نفر در مواجهه با مقادیر مختلفی از صداي ناشی از کار می باشند

آمار دیگري از یک میلیون و دویست هزار کارگر تحت پوشش معاینات 
کارگر افت شنوایی داشتند که باالترین میزان را در بین  23000شغلی حدود 

سایر بیماریهاي شغلی به خود اختصاص داده است وقابل ذکر است که مزان 
.بار بیماري در مردان در تمام گروه هاي سنی باالتر از زنان می باشد
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:تعریف بهداشت حرفه اي 

بهداشت حرفه اي علم و هنري است که با پیش بینی ، شناسایی ، اندازه     

و عوامل و شرایط زیان آور محیط کار گیري ،ارزیابی ، کنترل و ارزشیابی 

انجام مراقبتهاي بهداشتی ، دررمانی  ، وظیفه حفظ سالمت کارکنانو 

.شاغلین و افراد وابسته به آنها را دارد

، عبارتست از تحصیل اطلعات اولیه از عوامل زیان آور احتمالی پیش بینی   

. محیط کار ، با توجه به نوع شغل می باشد

، بررسی اولیه عوامل زیان آور موجود در محیط کار با کمک حواس شناسایی   

پنجگانه می باشد 

، سنجش دقیق عواما زیان آور  محیط کار با استفادهاز تجهیزات اندازه گیري  

و دستگاههاي اندازه گیري می باشد
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تجزیه و تحلیل نتایج اندازه گیري و مقایسه آنها با حدود تماس ، ارزیابی 

شغلی و نتیجه گیري در مورد مطلوب یا نا مطلوب بودن شرایط محیط کار 

، مجموعه اقدامات مهندسی ،محیطی و مدیریتی بهداشت حرفه اي  کنترل

است که منجر به حذف یا کاهش در حد مجاز مواجهه و تماس شاغلین با 

.عامل زیان آور می گردد

، بررسی میزان اثر بخشی اقدامات کنترلی انجام شده در محیط کار  ارزشیابی

.می باشد
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:عوامل زیان آور محیط کار

عوامل زیان آور فیزیکی 

عوامل زیان آور شمیایی

عوامل زیان آور بیولوژیکی

عوامل زیان آور ارگونومیکی

عوامل مکانیکی
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عوامل زیان آور فیزیکی

صدا

ارتعاش

روشنایی

گرما و رطوبت

سرما

فشار هوا 

پرتوها
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 صدا

تعریف صوت

موج صوتی شکلی از امواج مکانیکی طولی است که عموما در هوا منتشر شده 

.و در برخورد با گوش انسان احساس شنیدن را ایجاد می کند

و 

شکلی از انرژي است که توسط مکانیسم شنوایی قابل تشخیص است صوت

و 

داراي طول موج ، زمان تناوب و فرکانس می باشد
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:انواع صوت از نظر طول موج

داراي یک طول موج می باشد و در طبیعت وجود نداشته و در : صوت ساده

.آزمایشگاه قابل تولید است

در این امواج یک فرکانس اصلی و چند فرکانس : صوت مختلط دوره اي 

فرعی وجود دارد که با هم رابطه منظم دارندو اثر ناخوشایند ندارند مانند 

موسیقی و مکالمه

در این دسته رابطه معینی بین طول موج ها و : صوت مختلط غیر دوره اي

ناخوشایند هستند مانند صدا ” فرکانس و دامنه وجود ندارد و عموما

)صدا(موجود  در صنایع 
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واحد سنجش صدا

. اندازه گیري می شوددسی بل تراز صدا با واحدي بنام     

دسی بل افزایش پیدا کند صدایی که قابل شنیدن باشد دو  10اگر صدا تا    

برابر افزایش پیدا می کند 

دسی بل کاهش یابد شدت صدایی که در این حالت شنیده می شود  10و اگر     

.نصف شدت صداي اولیه خواهد بود
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تقسیم بندي صوت از نظر فرکانس

می باشد HZ 20شامل فرکانس هاي زیر    :مادون صوت

HZ20000–HZ 20فرکانس هاي  : طیف شنوایی

به باال HZ 20000فرکانس هاي  : ماوراء صوت 

می باشد  HZ 100–2000بطور معمولی فرکانس مکالمه انسان در ناحیه 
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انواع صوت از نظر زمان تداوم

: اصوات پیوسته     

دسی بل است 5تغییرات تراز فشار صوت اغلب کمتر  از   : اصوات یکنواخت    

دسـی بـل    5 -15تغییرات تراز فشار در طول زمـان  : اصوات متغییر با زمان    

است

دسی بل است 15تغییرات فشار صوت بیش از : اصوات منقطع یا نوبتی     
   

: اصوات کوبه اي یا ضربه اي     

ثانیـه   0.5در این نوع صدا موج فشار صوت در هر ضـربه معمـوال در کمتـر از    

. . . شروع و خاتمه می یابد مانند شلیک گلوله ،پرس هاي ضربه اي و 
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جمع تراز هاي صوتی

یـا   هر موج صوتی که به گوش می رسد نتیجه انتشار صوت منابع مختلـف و 
.تراز فشار صوت در فرکانسهاي مختلف است 

تعدد منابع یا تعدد مقادیر فشار صوت در فرکانسها می تواند اثر افزایشی بـر     

اصوال تـراز هـاي   . هم داشته باشد و این به معناي جمع جبري تراز ها نیست 

اما حاصل چنـد  . صوت را بدلیل ماهیت لگاریتمی  نمی توان جمع جبري نمود

گفته می شود   SPLTتراز موجود یک تراز است که به آن تراز کلی صوت  

در هنگام اندازه گیري صوت  تراز صوت کلی در هر ایستگاه اندازه گیري مـی      

.شود و مبناي ارزیابی مواجهه کارگر قرار می گیرد
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جدول میزان افزایش در جمع تراز هاي صوتی ترکیبی  

با توجه به جدول مذکور مشاهده می شود که بیشترین تاثیري که دو منبع می توانند از 
نظر افزایش صوت بر هم داشته باشند زمانی است که هر دو داراي تراز فشار یکسان 

) db3(باشند

(db)تفاضل دو تراز  عددی که باید به تراز بزرگتر اضافه نمود
0 3
1 2.6
2 2.1
4 1.5
6 1
8 0.6
10 0.4
12 0.3
14 0.2

19.4 .
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مکانیسم شنوایی

ساختمان گوش از سه بخش عمده تشکیل شده است

گوش خارجی 

گوش میانی 

گوش داخلی
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اثرات صدا بر انسان

صدا بصورت امواج مکانیکی می تواند بر کل بدن از جمله دستگاه شنوایی     

.تأثیر سوء داشته باشد

و

در محیط هاي کاري  زمانی که صدا بتواند از نظر  فیزیولوژیکی در بدن      

.ایجاد اختالل نماید مورد توجه قرار می گیرد
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.اثرات صدا بر انسان از چند جنبه مورد توجه می باشد 

 صدمه به دستگاه شنوایی

 تداخل با مکالمه

اثر بر روي اندام بینایی

 اثر بر سیستم تعادلی

 اثرات عصبی

کاهش راندمان کار

افزایش ریسک حوادث و غیره
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:صدمه به دستگاه شنوایی

Temporary Threshold Shift ( TTS )افت موقت شنوایی  -1

در این عارضه شخص احسا س سنگینی و کیپی در گوش دارد و موقتی بوده 

.پس از چند ساعت بهبود پیدا میکند” و پس از قطع تماس با صدا عمدتا

.تأثیر بیشتري در ایجاد آن دارند) هزار هرتز 6تا2(معموال  فرکانس هاي باال 
  

Permanent Threshold Shift ( PTS )افت دائم شنوایی  -2

در صورتیکه مواجهه با صدا تکرار گردد و بصورت دائمی در آید افت موقت به 

که در اثر تخریب سلول هاي مژکدار اندام کرتی .افت دائم تبدیل می گردد

صورت میگیرد و اغلب بهبودي به دنبال ندارد شنوایی سنجی دراین افراد 

هرتز شروع  4000و از .ساعت بعد از ترك محل کار انجام شود 14–16باید 

می شود
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این دو تحت عنوان کلی افت شنوایی ناشی از صدا بیان می شود

Noise Induced Hearing Loss ( NIHL )

در اثر یک مواجهه نسبی با ترازهاي ” این عارضه منحصرا:  ضربه صوتی   -3

خیلی باالي فشار صدا مانند صداي مربوط به انفجارات بوجود می آید که به 

که . گفته می شود) آسیب رسان ( این ترازها ، ترازهاي صداي تروماتیک

معموال صدمه مکانیکی نظر پارگی پرده صماخ یا صدمه به بافتهاي متصل 

و .کنندة قطعات استخوانی به یک یا چند عضو از اندام شنوایی وارد میگردد

.نیاز به درمان فوري دارد

مواردي از ضربه هاي مکانیکی به گوش نیز می تواند سبب چنین عوارضی    
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عبارت است از صداي پایداري که وقتی سر و صداي محیطی :  وز وز گوش  -4

که معموال توام با  افت . وجود ندارد ، در یک یا هر دو گوش شنیده می شود

ویا ضربه صوتی می باشد و شخص همواره دچار احساس    PTSدائم شنوایی  
وز وز در یک یا دو گوش گردیده و حتی در ساعات استراحت و سکوت نیز به 

و می تواند سبب عوارض روانی نیز . شدت فرد را مورد آزار قرار می دهد

گردد

این عارضه بر دو نوع است در نوع اول فرد صداهاي با فرکانس پایین واصوات 

بم را احساس میکند و در نوع دوم فرد صداهایی با فرکانس باال و صداهاي 

.  زیر را در گوش خود احساس میکند
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: تداخل با مکالمه
مکالمه در محیط هاي کاري به عنوان یکی از راههاي ارتباطی می باشد که در صورت 

) هرتز  2000تا  100( در فرکانس هاي حدود مکالمه ” وجود صداي زمینه مخصوصا

می تواند ارتباط بین افراد را از طریق کالمی مختل سازد و باعث روز اشتباه و حوادث 

.  گردد
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:اثر روي اندام بینایی

در اثر مواجهه با صدا گنترل تطابق و تعقیب اشیاء به هم می  

خورد و عکس العمل به نور کم می شود
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: اثر بر سیستم تعادلی

صدا می تواند بر حفظ سیستم تعادلی بدن اثر گذاشته 

و باعث گیجی ، تهوع ، و اختالل در راه رفتن شود
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:اثرات عصبی

بصورت اثر بر دستگاه گوارش ، شامل اختالالت و حتی دردهـاي     

شکمی و ترشح زیاد اسید معده نمایان شـده و باعـث تشـدید    

بیماریهاي مرتبط شود
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محدوده هاي افت شنوایی

و آکادمی گوش و ) ANSI( براساس تقسیم بندي موسسه ملی استاندارد آمریکا 
 2000تا  500حلق و بینی آمریکا محدوده زیر براي افت دائم در فرکانس هاي 

:معرفی شده است 

باشد   کم شنوایی تلقی می شود db 25افت هرگوش کمتر از –الف 

دسی بل باشد    کم شنوایی  جزئی 45تا  25افت بین  -ب

دسی بل باشد    کم شنوایی مالیم 55تا  40افت بین  -ج

دسی بل باشد    کم شنوایی متوسط 70تا  55افت بین  -د 

دسی بل باشد    کم شنوایی شدید 90تا  70افت بین  -ه 

دسی بل باشد    ناشنوایی عمیق یا کري دائم  تلقی می شود  90افت بیش از    -و 
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)شنوایی سنجی( ادیومتري 

با ارسال صوت خالص در فرکانسهاي مرکزي یک اکتاو باند، (  هواییبا دو روش 

)5000،  2000،  1000،  500،  250شامل فرکانس هاي 

انجام می شود) از طریق استخوان ماستوئید(  استخوانیو 

اگر فقط آستانه هدایت هوایی باال باشدولی آستانه هدایت استخوانی طبیعی 

باشد فرد دچار کاهش شنوایی هدایتی است

اگر هر دو آستانه شنوایی باال و دو نمودار بر هم منطبق باشند فرد دچار کاهش 

.شنوایی حسی عصبی است

شنوایی سنجی باید در بدو استخدام به منظور ارزیابی میزان شنوایی فرد انجام 

و به عنوان مبنایی براي مقایسه آزمونهاي شنوایی سنجی در سال هاي بعد 
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:تعیین افت شنوایی 

،  500فرکانس   4براي تعیین افت دائم شنوایی ، آستانه شنوایی در هر یک از    

هرتزرا پس از کسر سن در فرمول زیر وارد و میزان نقصان   4000،  2000،  1000

.محاسبه میگردد) افت شنوایی ناشی از صدا (   NIHLدائم شنوایی با شاخص 

    NIHL = TL 500 + TL 1000 + TL 2000 + TL 4000 / 4 هر گوش

    TL  :آستانه شنوایی در فرکانس مورد نظر در هر گوش
    NIHL   : افت شنوایی ناشی از صدا

NIHLt = (NIHL b × 5) + (NIHLp) / 6 کلی

 NIHLt   :افت دائم کلی هر دو گوش
  NIHLb  :افت دائم گوش بهتر
    NIHLp  :مهندس مهرانگیز افتخاري           کارشناس برنامه کنترل صداافت دائم گوش ضعیف



.از نمودارهاي زیر محاسبه میگردد: اثر سن بر شنوایی
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:تعیین در صد معلولیت

با داشتن افت دائم در صد معلولیت از فرمول زیر بدست می آید

   MI (%) = (NIHL – 25) × در صد معلولیت هرگوش 1.5

در صد معلولیت برای ھردو گوش

MIt = (MIb * 5) + (MIP* 1) / 6 در صد معلولیت دوگوش

     Mib  :در صد معلولیت گوش بهتر

    MIP  :در صد معلولیت گوش ضعیف
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اندازه گیري صوت

جهت اندازه گیري صدا در محیط هاي کاري از دستگاه تـراز سـنج صـوت    

:که این دستگاه شامل سه قسمت می باشد . استفاده می شود

میکروفن -1

پردازشگر -2

نمایشگر –3
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  شبکه هاي توزین فرکانس

: Aشبکه 

مقادیر تراز فشار صوت متناسب با حساسیت گوش انسان تـوزین   Aدر شبکه 

منطبـق بـا منحنـی آسـتانه      Aمیگردد و منحنی توزین فرکانس در شبکه 
لذا در اندازه . دسی بل است 60در تراز هاي کمتر از ” شنوایی انسان خصوصا

گیري صدا بمنظور تعیین حدود مواجهه کارگر از این مقیاس اسـتفاده مـی   

شود

:  Bشبکه 

دسـی بـل    60این شبکه بیان کننده عکس العمل گوش در تراز هاي بـاالتر از  

 55-85است و در عمل استفاده چندانی ندارد ولی بـراي ترازهـاي حـدود    

مهندس مهرانگیز افتخاري           کارشناس برنامه کنترل صدادسی بل مناسب می باشد 



  :  cشبکه    

و تراز هاي فشار باالتر کنترل صدا ، آنالیزفرکانس صوت این شبکه براي اهداف 

استفاده می شود همچنین براي تعیین حدود سقفی تـراز فشـار    db 85از 
.بکار می رودصداي ضربه اي پیک صداي 

  :  Dشبکه    

بکار مـی رود  صداي ترافیک وسایل حمل و نقل هوایی این شبکه جهت بررسی 

. هرتز را مناسب است  1000و براي فرکانس هاي باالتر از 
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:   linشبکه 
در این شبکه مقادیر تراز فشار صوت در فرکانس هاي مختلف توسظ دستگاه 

اندازه گیري . تراز سنج صوت بدون تغییر در کمیت نمایش داده می شود 
.  کاربرد دارداهداف کنترلی و اهداف صنعتی صدا در این شبکه براي 

:  شبکه سرعت پاسخ دستگاه
اصوات مختلف در طول زمان تداوم ، داراي تغییرات دامنه فشار بوده و این 

تغییرات در برخی از آنها لحظه اي است در تراز سنج هاي دقیق براي اینکه 
سرعت پاسخ زمانی دستگاه با سرعت تغییرات دامنه فشار صوت متناسب 

باشد از این شبکه استفاده می کنند
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:می باشد که شامل   responseدستگاه صداسنج همچنین داراي کلید  

براي صداهاي یکنواخت و منابع صـوتی سـاکن مـی باشـد و      slowموقعیت  
.حسایست دستگاه براي درك تغییرات دامنه صدا در حد یک ثانیه می باشد

براي اندازه گیري تراز فشار صـوت منـابع متحـرك یـا اصـوات       fastموقغیت 
.متغییر با زمان و نوبتی مناسب بوده و حساسیت در حد میلی ثانیه می باشد

براي اندازه گیري اصوات کوبه اي یـا ضـربه    Impactیا  Impulseموقعیت  
اي مناسب بوده و دستگاه تراز سنج تغییرات دامنه صـدا را در حـد میکـرو    

. ثانیه درك می کند
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کالیبراسیون دستگاه تراز سنج صوت

براي اطمینان از صحت کار اندازه گیري توسط تراز سنج صوت الزم است ابتدا 
آن را با یک مولد صوتی استاندارد کالیبره نمود در فرکانس هاي معین تراز 

.دسی بل تولید می کند 114یا  94معینی از صوت برابر 
:کالیبراسیون به دو صورت انجام می شود  

برخی از دستگاههاي تراز سنج مدارهاي داخلی خود را : کالیبراسیون داخلی 
بدون استفاده از کالیبراتور و با انتخاب دکمه مناسب هنگام روشن بودن 

که این . کالیبره می کنند) دسی بل  94معموال ( دستگاه بر روي تراز معینی 
کار اگر چه الزم است ولی کافی نیست و باید کالیبراسیون خارجی نیز 

.صورت بگیرد
براي این کار بایستی دستگاه را روي حالت سرعت : کالیبراسیون خارجی 

slow  و شبکهA  و حالتSPLrms    قرار داده و پس از نصب کالیبراتور
روي میکروفن کالیبراتور و دستگاه تراز سنج صوت را روشن نموده و بوسیله 

پیچ تنظیم که بر روي تراز سنج تعبیه شده ، عمل کالیبراتور انجام شود 
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دزیمتري صدا 

دقیق ترین روش براي اندازه گیري میزان مواجهه فـرد بـا   

صدا می باشد که در ایـن روش کلیـه زمانهـاي مواجهـه     

کارگر با تراز هاي مختلف در زمان هاي مختلف محاسبه و 

با استفاده ار تراز معادل دز دریافتی کارگر در یک شیفت 

. کاري اندازه گیري می شود
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استانداردها و حدو مجاز مواجهه شغلی

از جمله استاندارد ها یی که در ارتباط با حدود مجاز مواجهه شغلی وجود دارند 

: عبارتند از 

و کمیته فنی بهداشـت حرفـه    ACGIH   ،OSHA  ،NIOSHاستانداردهاي  
اي کشور 

در گذشته براي صداي کوبه اي و پیوسته حدود مجاز مواجهه متفاوت بود ولـی  

. امروزه یک الگوي واحد براي مواجهه مجاز مورد پذیرش قرار گرفته است 

ساعت کار روزانه  8براي   Aدر بیان حد مجاز یک تراز معین در مقیاس ” اصوال
اعالم گردیـده و حـد سـقفی    ) ساعت 44در ایران ( ساعت کار هفتگی  40و 

. دسی بل اعالم شده است 140براي مواجهه نیز آستانه دردناکی یا 
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در صورتی که  کارگر بیش از تراز مجاز مواجهـه داشـته باشـد زمـان مجـاز      

 5یـا   3به طور قرار دادي بـه ازاي افـزایش   . مواجهه وي باید کاهش یابد 

ایـن  . دسی بل تراز فشار صوت مدت زمان مجاز مواجهه نصف مـی گـردد  

دسی بل می نامند 5یا  3شیوه را تحت عنوان قاعده 

بر این اساس  سازمان ها و کشورهاي مختلف از الگوهاي متفاوتی پیروي می  

کنند و استاندارد مورد پذیرش در ایران بر اسـاس توصـیه کمیتـه فنـی     

دسـی   3یسی بل با قاعده  85بهداشت حرفه اي کشور ، تراز فشار صوت 

.بل است
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 اندازه گیري و ارزیابی صدا

قبل از شروع به اندازه گیري صدا شناخت کامـل از روشـهاي انـدازه گیـري ،        

وسایل اندازه گیري ، خصوصیات محیط کار و چگونگی مواجهه کارگر ضروري 

است و کالً موارد ي که می بایست قبـل از انـدازه گیـري مـورد توجـه قـرار       

:    گیردعبارتند از
تعیین هدف اندازه گیري                                 
گرد آوري اطالعات دقیق از کارگاه                                
گردآوري اطالعات دقیق از نحوه مواجهه کارگر                               
تعیین روش مناسب اندازه گیري                               
انتخاب وسیله مناسب اندازه گیري                               
)میزان دقت دستگاه ( کالیبراسیون                                
شناخت استاندارد ها و حدود مجاز مواجهه کارگر                              
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:هدف اندازه گیري

:اندازه گیري صدا می تواند به منظورهاي گوناگونی انجام گردد، مانند

مثالً عیب (اندازه گیري صداي یک دستگاه معین براي اهداف صنعتی. الف

)یابی و بازرسی فنی

اندازه گیري به منظور معین نمودن منابع اصلی تولید صدا. ب 

اندازه گیري محیطی صدا. ج 

اندازه گیري براي مشخص نمودن میزان مواجهه کارگر. د 

اندازه گیري به منظور آنالیز فرکانس. ه 

اندازه گیري براي تعیین روش و چگونگی کنترل صدا. و 
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گیري صدا اندازهروشهاي 

اندازه گیري و ارزیابی محیطی مواجهه کارگر -1

در این روش محل هاي استقرار کارگران مد نظر نبوده ولی از نتایج آن براي تعیین و مشخص نمودن 

توزیع تراز فشار صوت و محدوده هاي خطر در کارگاه و همچنین تعیین منابع اصلی صوت براي  

:کنترل صدا ، استفاده می شود و شامل روش هاي زیر است

 روش شبکه اي منظم

اندازه گیري محیطی صدا براي یک منبع خاص
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روش شبکه اي منظم

در این روش کارگاه به صورت شبکه اي منظم به نواحی شطرنجی بـا ابعـاد یکسـان    

هـر  ” طبعا. تقسیم بندي شده و مرکز هر خانه یک ایستگاه اندازه گیري می باشد

چند ابعاد خانه ها کوچکتر یا مساحت کارگاه بزرگتر باشد تعـداد ایـن خانـه هـا     

هر چند زیاد بودن تعداد خانه هـا بـراي حصـول نتیجـه بهتـر      . بیشتر خواهد بود

مطلوبتر است ولی امکانات و نفرات و زمان نیز داراي محدودیت بوده و عمال زیاد 

لذا میتوان .بودن تعداد نقاط اندازه گیري مطالعه را با مشکل مواجه خواهد ساخت

براي کارگاهها با توجه به مساحت و امکانات تعـداد معـین و محـدودي ایسـتگاه     

.انتخاب نمود
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:در این شیوه معموال کارگاههاي 

متر2تا صد متر مربع را به خانه ها با ابعاد حدود 

)m 2 1000-100(  متر  5کارگاههاي وسیع تر را به خانه ها با ابعاد حداکثر 

و کارگاههاي بیش از یک هزار متر مربع مسـاحت را کـه اغلـب داراي منـابع     

.متر تقسیم بندي می شود 10صوتی بزرگ هستند به خانه ها با ابعاد 
در تقسیم بندي کارگاه باید توجه داشت که 

ایستگاه باشد براي تحلیل داده ها ایجاد مشکل  20اگر تعدا داده ها کمتر از 
می نماید 

ایستگاه باشد طول مدت زمان اندازه گیري و تغییر  60و اگر تعداد بیش از 
احتمالی شرایط صوتی کارگاه اعتبار داده ها را دچار مشکل می سازد 

پیشنهاد  60تا  20لذا محدوده مناسب تعداد ایستگاه در هر کارگاه بین 
.میگردد

: مطلبادامه 
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در مرکز تمام خانـه    Aپس از تقسیم بندي کارگاه فشار صوت در مقیاس 
ها ، اندازه گیري شده و نتایج روي نقشه یا در جـدول کدبنـدي شـدة    

. مربوطه درج می شود

  هاشوریا   رنگدر مرحله بعد با توجه به سه محدوده از تراز فشار صوت ، با 

ه ،  نقشه رنگی محدوده بندي شده ترسیم می شودکدمربوطو یا  

 

: مطلبادامه 
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:  محدوده هاي  رسم نقشه صوتی عبارتند از

) safe(   Sبا رنگ سفید یا سبز و یا کد ) دسی بل  65کمتر از ( محدوده ایمن  -1

) Caution(  Cبا رنگ زرد و یا کد ) ذسی بل  85تا  65محدوده احتیاط  -2

) Danger(  Dبا رنگ قرمز  و یا کد ) ذسی بل  85محدوده خطر بیشتر از  -3

ساعت تعیین  8توضیح اینکه مرز محدوده خطر بر اساس طول مواجهه کارگر براي 

میگردد و در صورتیکه کارگران مواجهه طوالنی تري داشته باشند این حد  

. کاهش خواهد یافت 

: مطلبادامه 
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.نقشه صوتی می تواند بصورت دستی و یا با نرم افزار گرافیکی رسم شود

در روي نقشه منابع مولد صدا نیز باید رسم شود

کاربرد این روش تعیین محل محدوده هاي خطر و تعیین تعداد و درصد  

.کارگران مشغول کار در این نواحی می باشد

براي کنترل مواجهه کارگران باید توقف یا تردد در نواحی خطر محدود و 

.  بررسی هاي جامع و دقیقی در این محدوده ها انجام گردد

: مطلبادامه 
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نمونه اي از نقشه صوتی رسم شده توسط نرم افزار
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اندازه گیري محیطی صدا براي یک منبع خاص

:این روش در دو حالت قابل استفاده است  

در صورتیکه دستگاه مورد نظر ترازهاي مختلفی از فشار صوت را در  -الف

.اطراف خود منتشر نماید

در این صورت در چند نقطه اطراف دستگاه به فواصل یکسان از منبع تراز  

فشار صوت را اندازه گیري نموده و سپس تراز متوسط فشار صوت را 

محاسبه می کنیم
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اگر هدف اندازه گیري اعالم تراز فشار صوت براي یک منبع صوتی خاص  -ب

به عنوان نماینده صداي تولید شده آن منبع باشد 

در این صورت تراز فشار صوت یک منبع در زمانهاي مختلف اندازه گیري 

شده  و سپس تراز متوسط فشار صوت را محاسبه می کنیم

در صورتیکه نتایج اندازه گیري بیانگر باال بودن تراز فشار صوت باشد در این 

صورت از روشهاي فنی جهت کنترل استفاده می شود
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اندازه گیري موضعی به منظور ارزیابی مواجهه کارگر  -2

در اندازه گیري به منظور تعیین حدود مواجهه کارگر باید در نظر داشت که 

اندازه گیري صرفا در محل هاي توقف  و یا تردد کارگر و در ناحیه شنوایی 

.وي انجام گردد

ارزیابی مواجهه کارگر با صدا مستلزم اندازه گیري تراز فشار صوت در  

و تعیین مدت زمان مواجهه براي هر کارگر بطور مجزا می باشد Aمقیاس  

در این روش چند حالت وجود دارد 

در صورتیکه کارگر در طول شیفت کاري با صداي یکنواخت مواجهه  -1

داشته باشد ، می توان در ایستگاه توقف یا تردد وي سه بار اندازه گیري را 

تکرار تراز فشار صوت متوسط گرفت
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اگرکارگر در طول شیفت کاري با تراز هاي فشار صوت معین و متفاوت در  -2

زمانهاي مختلف و مشخص مواجهه داشته باشدمواجهه داشته باشد ، براي 

هر بار مواجهه یک بار اندازه گیري صدا انجام می گردد و تراز معادل گرفته 

می شود

اگر کارگر در یک یا ایستگاه کاري در زمان هاي نا مشخص با تراز هاي  -3

فشار صوت متفاوت مواجهه داشته باشد تنها راه مطمئن دزیمتري صدا می 

باشد 
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براي کارگري که با صداي نوبتی مواجهه دارد باید اندازه گیري صدا در  -4

حاالت مختلف دوره هاي مواجهه انجام گردد و پس از بر آورد و ثبت 

مدت زمان مواجهه با دوره هاي تکرار صدا می توان مقادیر را دز 

دریافتی را محاسبه نمود

اندازه گیري مواجهه کارگر با صداي کوبه اي -5

 140شرط استفاده از این روش این است که تراز فشار پیک صوت نباید از 

و در محل استقرار کار گر انجام   Aاندازه گیري در شبکه . بیشتر باشد
می شود و با توجه به مجموع مدت زمان مواجهه کارگر با تراز هاي کوبه 

.اي  یا ضربه اي با جدول حدود مجاز مقایسه می گردد
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کنترل هاي فنی مهندسی

کنترل هاي مدیریتی

استفاده از وسایل حفاظت فردي

روش هاي کنترل مهندسی آلودگی صدا
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صداتولید کنترل در منبع  -1
انتخاب صحیح تجهیزات و فرایند
 نگهداري و تعمیر دستگاه ها
محل و نحوه استقرار دستگاه
کنترل ارتعاش با ایزو التور هاي ارتعاشی
نصب کاهش دهنده هاي صدا بر روي دستگاه

کنترل در مسیر انتشار صدا-2
استفاده از موانع صوتی
ایجاد پناه گاه صوتی براي کارگر
کنترل صدا مبنی بر جذب صوت

کنترل در محل دریافت کننده صدا -3
استفاده از وسایل حفاظت فردي

کنترل هاي فنی مهندسی
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صداتولید کنترل در منبع 

 تقسیم بندي دیگري نیز در کنترل صدا ارائه شده است که

:عبارت است از

استفاده از جاذب هاي صوتی -1

استفاده از موانع صوتی-2

استفاده ازمیرا کننده ها یا عایق ارتعاش -3

خفه کننده هاي فعال و غیرفعال -3
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کنترل صدا در منبع صدا

انتخاب صحیح تجهیزات و فرایند. 1
نگهداري و تعمیر دستگاه ها. 2
محل و نحوه استقرار دستگاه. 3
استفاده از جاذب هاي صدا. 4
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محصور سازي کامل منبع تولید صدا با جاذب هاي صوتی
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جاذب هاي صوتی سقفی
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استفاده از جاذب هاي آویز
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استفاده از پنجره یا منفذ هاي آکوستیکی در محصور سازي کامل
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نمونه اي دیگر از محصور سازي با جاذب
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عایق سازي صوتی تجهیزات
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حفاظ نصب شده روي منبع مولد صدا
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عایق هاي پایه شیمیایی

عایق حرارتی اسفنج پلی اتیلن

عایق حرارتی فوم پلی فنیل کلرایدعایق حرارتی اسفنج پلی استایرن 

عایق حرارتی فوم پلی اورتان
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کنترل صداي هواکش ها
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شیشه هاي دو جداره به عنوان عایق صوتی
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استفاده از موانع صوتی

مهندس مهرانگیز افتخاري           کارشناس برنامه کنترل صدا



کنترل روي دریافت کننده 
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کنترل روي دریافت کننده

:که قسمت خارجی الله گوش را می پوشاند )  Ear Muff(حفاظ روگوشی  •

حفاظ ها به دلیل قابلیت انعطافی که دارند در درون الله )  Ear Plugs(حفاظ توگوشی  •
..گوش و درمجراي شنوایی قرار می گیرند و هدایت هوایی را مختل می سازند
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اجزاي تشکیل دهنده ایرماف
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