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 طرشت صوتی نیروگاه پایش و مانیتورینگ آلودگی

  2خذامرادی محمود ،1داودی افشین

                         واسؿىاع ایمىی -2صیؼر  اسؿذ مُىذػی محیط واسؿىاع -1

                                    (طشؿر ویشيگاٌ HSE) واسوىان ؿاغل دس امًس 

 چکیذه

تاؿذ. ایه ػامل امشيصٌ اص مشص كىؼر گزؿسٍ ي تٍ صودذگی   واس می آيس محیط فیضیىی صیان ػًاملمُمسشیه یىی اص ػشيكذا امشيصٌ 

تدش سيی   ،وداس  ی ي تداصدٌ  خشػدىل سيی يضغ سياودی  ضمه زاثیشگزاسی  وٍ ؿًد می  كًزی وامیذٌ آلًدگی اػر سيصمشٌ ویض ياسد ؿذٌ

ومایدذ.   مغضی ایداد مدی  س خًن، اخسالالذ حافظٍ ي اػلابيضؼیر ػمًمی تذن ویض اثشازی اص لثیل ػشدسد، ػشگیدٍ، افضایؾ فـا

 تا سا واسگاٌ ی گیشی، ومـٌٍ  اوذاص َای ایؼسگاٌ زؼییه ي خُر ،كًزی میضان آلًدگی خایؾ ي مًویسًسیىگدس ایه خظيَؾ تٍ مىظًس 

 اتؼداد  تدا  یَدای  تٍ مشتدغ  سا سمزوً گشدیذ. ومـٍ زشػیم واغز سيی تش يػایل ي َا، زدُیضاذ دػسگاٌ مًلؼیر اتؼاد، گشفسه وظش دس

دس  ایؼدسگاٌ  18 زشزیدة دس حدذيد   تذیه. گشفسیموظش دس گیشی اوذاصٌ ایؼسگاٌ یه ػىًان تٍ مشتغ َش مشوض ي تىذی زمؼیم یىؼان

 ػىدؾ گشدیدذ.  ISO 03741 تشاػاع مسذ كًزی  زشاصَای آلًدگیمـخق ي طشؿر،  ویشيگاٌ َای فشمان ي ازاق مخسلف طثماذ

ٍ    تا ممایؼٍ وسای ی احسیدا  ي   ح حاكل تا اػساوذاسد مـخق گشدیذ وٍ یه ایؼسگاٌ دس محذيدٌ اػدساوذاسد، یداصدٌ وم دٍ دس واحید

 ،كدًزی  تدا اودداد دصیمسدشی آلدًدگی     روشاػر ؿایان ی خ ش لشاس داسد ي ویاص تٍ الذاماذ اكالحی داسوذ ؿؾ ایؼسگاٌ دس محذيدٌ

ی اػساوذاسد ي ػدٍ وفدش دیگدش دس     یذ دص دسیافسی تشای دي وفش دس محذيدٌخىح وفش اص َمىاسان ؿاغل دس ویشيگاٌ مـخق گشد ایتش

  تاالزش اص حذ اػساوذاسد لشاس داسد.

 

 دزیمتری، دز دریافتی تراز صوتیصوتی،  آلودگی :کلیذی های واشه
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 مقذمه -1

خلًف  صمیه تٍ ی وشٌ ی خُىٍكًزی دس  آلًدگی میضان
وظیش  الىسشیىی اوشطی لیذزً َای خًامغ كىؼسی ي ػیؼسم

 یىی اصایه آلًدگی  ،َا دس حال افضایؾ اػر ویشيگاٌ
زشیه ػامل  ؿایغي  محی ی صیؼر َای خىثٍزشیه  مُم
حذاوثش ػش ي . [1]گشدد محؼًب میواس  آيس محیط صیان

 dbػاػسٍ،  8كذای مداص دس محیط واس دس یه ؿیفر 
تاؿذ. كًذ تیؾ اص حذ مداص ػثة  می  85 -99
گشدد. افضایؾ  َای حؼی، ػلثی ي یا َش دي می اییواؿىً

ػلثی ي  فـاسخًن، لىذ ي ولؼسشيل، اض شاب، واساحسی
اخسالالذ ؿىًایی دس وًدواوی وٍ مادساوـان تٍ َىگاد 
تاسداسی دس مؼشم ػش ي كذای تیؾ اص حذ مداص تًدٌ اوذ، 

 مفًُد .[2]تاؿذ اص دیگش اثشاذ ػًء آن تش ػالمر اوؼان می

 وٍ تاؿذ می طًلی مىاویىی امًاج اص ؿىلی كًذ امًاج

 گًؽ اوؼان تا تشخًسد دس ي ؿذٌ مىسـش ًَا دس ػمذزا

 لاتل فشواوؼی محذيدٌ . وىذ می ایداد سا ؿىیذن احؼاع

 اص خاسج اػر. امًاج KHZ 29- HZ 16اوؼان  تشای دسن

 گًیىذ. ممادیش كًذ مادين سا فشواوغ محذيدٌ ایه

 تٍ آن تا مًاخٍُ مذذ ي ( كذاAOE)ؿغلی حذزماع

 چٍ ولیٍ چىان سػذ می وظش تٍ وٍ داسد اؿاسٌ ؿشای ی

 آثاس لشاسگیشوذ ممادیش ایه تا مًاخٍُ دس مىشس ت ًس ؿاغلیه

 آوان محايسٌ طثیؼی دسن ي ؿىیذاسی زًاوایی دس وام لًب

 زًاوذ می االػسیه محیط یه وًػان َشگًوٍ .وـًد ظاَش

 ي مدايس ایًَ َای مًلىًل اسزؼاؽ تاػث ؿشای ی زحر
 ت ًس فـاس زغییش ایه وٍ گشدد، ًَا مذايد فـاس زغییش

 ایه اػر ازمؼفش فـاس اص تیـسش ي یا  خضئی ومسش ي محذيد

 ي دس محذيدٌ شدیذٌگمىسـش ًَا دس كًسذ طًلیٍ ت مًج

 اػر دسن لاتل اوؼان تشای دامىٍ ي فشواوغ وظش اص مؼیىی

 كًزی امًاج ؿىل زشیه ػادٌ گًییم. می كًذ آن تٍ وٍ

، Fفشواوغ  مـخلٍ ػٍ داسای وٍ تاؿىذ می ػیىًػی امًاج
كًذ اص وظش محیط  ي دامىٍ مـخق تاؿذ. ʎ طًل مًج

ؿًوذ.  اوسـاس تٍ دي دػسٍ كًذ ًَایی ي خیىشی زمؼیم می
كًذ ًَایی اكًازی َؼسىذ وٍ دس ًَا یا گاص مىسـش ؿذٌ ي 

َای مایغ ي  سػىذ، ي اكًازی وٍ اص طشیك محیط تٍ گًؽ می
یا خامذ مىسـش گشدیذٌ ي مؼسمیم یا خغ اص زثذیل تٍ كًذ 

 اوًاع خیىشی گًیىذ. ًَایی لاتل ؿىیذن َؼسىذ سا كًذ

خیًػسٍ،  اكًاذ  -ػثاسزىذاص: الف زذايد صمان وظش اص كًذ
 ای يوًتٍ ای ضشتٍ اكًاذ  -ب

 (SPL)1تراز فشار صوت 

ي اسصیاتی محی ی زشاص فـاس   خُر اسصیاتی میضان مًاخٍُ
ذ مذوظش لشاس داسد. ایه امش سیـٍ دس ماَیر فـاس كًذ، كً
ی كماخ داسد.  ی اوسـاس ي ياسدؿذن فـاس تش خشدٌ وحًٌ
ًَایی  گیشی فـاس ي زشاص فـاس اكًاذ اوذاصٌروشاػر  ؿایان
 واد داسد.  2تل تاؿذ. دیماوؼیًن مشتًطٍ دػی زش می ػملی

(1) 

 
Pٌگیشی ؿذٌ ; ممذاس فـاس مؤثش اوذاص 

Pref3ـاس مثىا یا اػساوذاسد ; ف
 

 تا مسغیش فـاس َای دامىٍ داسای مؼمًالً محیط دس اكًاذ

 یؼىی كًذ فـاس تشای ممذاس ػٍ سي ایه اص تاؿىذ می صمان

 ؿذٌ خیـىُاد مؤثش فـاس ي ماوضیمم فـاس ،همیاوگی فـاس

 صمان دس كًذ فـاس دامىٍ صیاد زغییشاذ تٍ زًخٍ تا .اػر

 فـاس اص كًذ فـاس تٍ مشتً  سياتط دس مؼمًالً آن زذايد

َشومیر) ماوىذ  rmsتىاتشایه ممذاس  ؿًد می اػسفادٌ مؤثش
ی ديد مشتؼاذ َمٍ ممادیش  فـاس كًذ( تشاتش تا سیـٍ

 (میاوگیه فـاس گشچٍ ی آن ومیر اػر. گیشی ؿذٌ اوذاصٌ
 صمان طًل دس م لكسفـا ای لحظٍ ممادیش ؼاتیح  میاوگیه

 یا ماوضیمم فـاس يیظٌ تٍ ي )كًذ اوسـاس صمان یا گیشی اوذاصٌ
 ویضذ( كً گیشی اوذاصٌ ديسٌ دس فـاس دامىٍ حذاوثش( خیه

 فـاس تیه اسزثا  .لشاسگیشد مذوظش َا اسصیاتی دس اػر ممىه

 مؤثش
 45 ػیىًػی ومان وٍ كًسزی دس( ماوضیمم فـاس ي4

 .اػر ؿذٌ دادٌ وـان صیش سات ٍ دس )تگیشیم وظش دس دسخٍ

(2) 

 

                                                           
1
 Sound Pressure level 

2
 dB 

3
 Pref = 2*10

-5
 Pa 

4
 Effective or root mean square 
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 .تًد خًاَىذ یىذیگش تا اسزثا  دس كًذ فـاس ي كًذ زًان

 لاتل ای ػادٌ دػسگاٌ زًػط ساحسی تٍ كًذ فـاس طشفی اص

 طًسٍ ت كًزی مىثغ زًان وٍ حالی سد .اػر گیشی اوذاصٌ

 فـاس، دامىة وظش اصتاؿذ.  گیشی ومی اوذاصٌ لاتل مؼسمیم

 اػر میىشيتاس 244 حذيد زحمل لاتل كًذ فـاس حذاوثش

5دسدواوی اوةآػس آن تٍ وٍ
. حذالل فـاس كًذ گًیىذ می 

ی  میىشيتاس اػر وٍ آػساوٍ 9.99992لاتل دسن حذيد 
 صمان ياحذ دس وٍ كًزی اوشطی ممذاس. واد داسد 6ؿىًایی

 كًزی زًان  .ؿًد می زًلیذ مىثغ تًػیلٍ
 وامیذٌ مىثغ7

 اص ػثاسذ كًذ ؿذذ، تاؿذ می ياذ زًان ياحذ. ؿًد می

 وٍ ػ حی ياحذ اص صمان ياحذ دس وٍ كًزی اوشطی ممذاس

 ياحذ. گزسد می اػر كًذ امًاج اوسـاس امسذاد تش ػمًد

 تاؿذ. می مسشمشتغ تش ياذ  MKSدس دػسگاٌ  كًذ ؿذذ
 لاتل اوؼان گًؽ تشای زًاوذ می وٍ كًزی ؿذذ ومسشیه

 ایه .[3]تاؿذ مشتغ می تشمسش ياذ 19-12تشاتش تا  تاؿذ دسن

ؿذذ كًذ  دسن آػساوٍ یا مثىا یا سفشوغ ؿذذ سا میضان
 وسیدٍ ي حاكل ذسػ می گًؽ تٍ وٍ كًزی مًجوامىذ.  می

 خثشی خمغ مؼىای تٍ ایه يلیاػر.  مخسلف كًزی مىاتغ

 تىاتشایه تاؿذ ومی كًذ لگاسیسمی ماَیر لحاظ تٍ زشاصَا

 زشاص مًاسد تؼضی دس ي 8زدمؼی كًذ فـاس زشاص محاػثٍ

 َیرما تٍ زًخٍ تا اػر ضشيسی زدمؼی كًذ زًان

 اوداد زشاصَا تشای خثشی خمغ زًان ومی دػیثل، لگاسیسمی

افضاسَای گًواگًن كًزی ولیٍ  . امشيصٌ تا يخًد وشدداد
َای كًزی ي ایضيػًویه ي غیشٌ اص طشیك  محاػثاذ، ومـٍ
 گشدد. افضاسَا اوداد می اػسفادٌ اص ایه وشد

 (Leq)9تراز معادل مواجهه صوت

 ًزی مسفايزی يخًد داسدواسی زشاصَای فـاسك دس َش ؿیفر

َای كذا خُر اسصیاتی میضان مًاخُدٍ خشػدىل اص    دس تشسػی

دس ایه سيؽ اتسدذا   گیشوذ. زشاصَای مزوًس مسًػط صماوی می

گیددشی  َشتدداس مًاخُددٍ َمددشاٌ تددا صمددان آن مًاخُددٍ اوددذاصٌ

                                                           
5
 Painful thereshold 

6
 Hearing thereshold 

7
 Sound power 

8
 Cumulativesound  pressure level 

9
 Equivalent sound level 

ي ػدغ تا اػسفادٌ اص سياتط مشتًطدٍ زدشاص مًاخُدٍ     گشدد می

 گشدد. ر( محاػثٍ میػاػ 8تشای یه سيصواسی) مثالً 

(3) 

 
Leq تل : زشاص مؼادل مًاخٍُ تشحؼة دػی 
Ti  ٍُطًل صمان مًاخ :i اد تشحؼة ػاػر 
Tr (8: صمان مشخغ)ػاػر 

LPi  ٍُزاص فـاسكًذ مًاخ :i تل اد تشحؼة دػی 
 تعیین محذوده خطر در کارگاه

 سا كًذ فـاس زشاص اػر الصد خ ش َای محذيدٌ زؼییه تشای

 ایه تشای. ومًد زؼییه ي گیشیٌ اوذاص واسگاٌ مخسلف دسوما 

ٍ  سيؽ ماوىدذ  مخسلف سيؿُای اص مؼمًالً مىظًس  ٍومـد  زُید

 اػدسفادٌ  َمسدشاص  خ ً  ومـٍ زُیٍ یا ي كًزی تىذی واحیٍ

ي  Aگیشی زشاص فـاس كًذ دس ممیاع  تؼذ اص اوذاصٌ .ؿًد می

وًؿسه اػذاد دس َش ایؼدسگاٌ ي تدا زًخدٍ تدٍ ػدٍ محدذيدٌ       

 وىیم. ٍ سيؽ صیش ػمل میلشاسدادی ت

 (SPL˂65 )ٌدس ایه كدًسذ مشتدغ    داسد واد 19ایمه محذيد

   Sمشتًطٍ سا تا سوگ ػفیذ یا ػثض ي یا تا وذ 

(85  ˂  65 ˂SPL)  واد داسد ي تا سودگ    11محذيدٌ احسیا

 فـداس  زدشاص  وٍ كًسزی دس گشدد. مـخق می Cصسد یا تا وذ 

تاؿدذ محدذيدٌ خ دش وامیدذٌ      دػدیثل  85 اص تیـدسش  كًذ

مـدخق   Dؿًد ي مشتغ مشتًطٍ تدا سودگ لشمدض یدا ودذ       می

   گشدد. می

 12ی صوتی روش تهیه نقشه

ٍ  زفايذ ایه تا، تاؿذ می فًق سيؽ َماوىذ ٌ  وسدایح  ود  اودذاص

 زشاص َم خ ً  زًػط وذ یا سوگ تا دادن وـان تدای گیشی

  ؿًوذ می يكل َم تٍ( یضيػًویه)ا

 نسهای توزین فرکا شبکه

                                                           
10

 Safe 
11

 Caution 
12

 Isosonic or noise mapping 
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  ٍ َدای زدًصیه    زؼییه ممذاس زشاص فـاس كًذ تش اػداع ؿدثى

ٍ  ( میA.B.C.D.lin فشواوغ) َدای مدًسد    تاؿذ ػمذٌ ؿدثى

ای ي دس خُددر اسصیدداتی میددضان  حشفددٍ اػددسفادٌ دس تُذاؿددر

 َؼسىذ.  Aي  Cَای  مًاخٍُ ؿثىٍ

: دس ایده ؿدثىٍ ممدادیش زدشاص فـداس كدًزی       Aؿدثىٍ   -الف

گدشدد. زدشاص    یه مدی مسىاػة تا حؼاػیر گًؽ اوؼدان زدًص  

 تاؿذ. می dBAگیشی ؿذٌ دس ایه يضؼیر  اوذاصٌ

: خُر اَذافی وظیدش زدضیدٍ فشوداوغ كدًزی،     Cؿثىٍ  -ب

تدل مدًسد    دػی 85وىسشل كذا ي زشاصَای فـاس تاالزش اص حذ 

. َمچىیه تشای زؼیدیه مدًسد ػدمفی    اػسفادٌ لشاس می گیشد

 .[4]دؿً ای اص ایه ؿثىٍ اػسفادٌ می فـاس وًتٍ Peakزشاص 

 آنالیس یا تجسیه صذا

 اوسداي  دس كًذ فشواوغ زًصیغ تشسػی مىظًس تٍ كذا زدضیٍ

ٍ  اوذ ؿذٌ طشاحی مخسلف تاوذَای  اص اػدسفادٌ  تدا  ػثداسزی  تد

 َای فشواوغ دس سا كًذ فـاس زشاص زًان می آوالیضيس دػسگاٌ

 كدذا،  آودالیض  اَدذا   اص دیگش یىی ومًد گیشی اوذاصٌ مخسلف

 اص اػدسفادٌ  كذا وىسشل َای ساٌ اص ىیی تاؿذ می كذا وىسشل

 كًذ خزب داویذ می وٍ َماو ًس ،اػر كًزی خارب اوًاع

 خدارب  مدادٌ  َدش  یؼىدی  اػدر  اوسخاتی مخسلف مًاد زًػط

. داسد مـخلدی  فشوداوغ  یده  دس سا خزب ضشیة تیـسشیه

 2 ضدخامر  تا ؿیـٍ خـم خزب ضشیة تیـسشیه مثال تشای

ودٍ ضدشیة    حدالی  دس تاؿدذ  می َشزض 599 فشواوغ دس ایىچ

ایدىچ دس فشوداوغ    9.5یًسزدان تدا ضدخامر     خزب فًد خلدی 

  اػر. 4999

 دوزیمتری

گیشی ي اسصیداتی مًاخُدٍ    لاتل اػسمادزشیه سيؽ تشای اوذاصٌ

دصیمسشی اػر صیشا دس زماد طدًل ؿدیفر دػدسگاٌ     خشػىل

گیدشی   مًاخُدٍ يالؼدی يی سا اودذاصٌ    خشػدىل دصیمسش تُمشاٌ 

 دَذ.   ص دسیافسی كذا سا وـان میومًدٌ ي دس خایان ؿیفر د

دص كذا ػثاسذ اػر اص وؼثر مذذ صمدان ؿدیفر مًظدف     

واسی دس ؿدشایط مًاخُدٍ تدٍ مدذذ صمدان مدداص مًاخُدٍ        

دس محدذيدٌ مدداص وداس وىدذ دص      وفشدس یىلذ. لزا اگش  ضشب

 .دسیافسی يی ومسش یا مؼايی كذدسكذ اػر

(4) 

 
 كًسذ صیشاػر فشمًل ولی محاػٍ دص كذا تٍ

(5) 

D
T

anti
SPL SPL

q
dt

s

i s

t

(%) log










100

0

 

   Dدص كذا تٍ دسكذ : 

Ts( 8: ممیاع صمان واس سيصاوٍ اػساوذاسد )ػاػر 

SPLiزشاص فـاس كًذ : 

SPLs دػی تل( 85: زشاص فـاس كًذ اػساوذاسد )مثال 

q ٌتل تشاتش  دػی 3: ومیر وؼثر زثذیل ممیاع تشای لاػذ  

(/ log2 = 10 3  ) ٌتشاتددش دػددی تددل 5ي تددشای لاػددذ           

(log2 = 16.6 5 / ) 

 ؿًد: كًسذ صیش ػادٌ می ی فًق تٍ سات ٍ
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tiصمان َش تاس مًاخٍُ تا كذا تٍ ػاػر : 

تشای اػساوذاسد مًاخٍُ دس ایشان ویض سات دٍ تدٍ ؿدىل ریدل     

 خًاَذتًد

(7) 

D t anti
SPL

i
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(%) . log
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 کار روش -2

ی مخسلف  تا ػىایر تٍ فؼالیر ویشيگاٌ طشؿر دس چُاس حًصٌ

صؽ ػدیمًالزًسی  وٍ ػثاسزىذ اص: زًلیذ اوشطی الىسشیىی، آمً

سفاَی ي زًلیذ خشاوىذٌ، تاػىایر تدٍ   ي ی خذماذ يسصؿی حًصٌ

كًزی دس ویشيگداٌ وؼدثر تدٍ ػدایش      تاال تًدن میضان آلًدگی

واسی اص مدمًػٍ ػدایر   ایؼسگاٌ 18َای مزوًس زؼذاد  تخؾ

دس ایه مشحلدٍ اتسدذا ومـدٍ ػدادٌ     ویشيگاٌ دسوظشگشفسٍ ؿذ. 

َددا،  ة دػددسگاٌودداس وددٍ داسای ممیدداع ي محددل ولدد محدیط 

ػدددغ ؿددذ زشػددیم ، مًلددذ كددذا َددای دػددسگاٌ "خلًكددا

، ػداػاذ  خشػىلاطالػاذ مشتً  تٍ محل َای زشدد ي زًلف 

مًاخٍُ َش گشيٌ تا كدذا، ايلداذ زغییدش ؿدیفر ي اطالػداذ      

َدا ثثدر    واسی، واسگشدؿی ي مشخلدی  مذیشیسی ماوىذ اضافٍ

 لددشاسداسد،اَددذا  وىسددشل كدذا ویددض مددذوظش   چددًنذ. ید گشد 

ػدداذ دلیددك ي يػددیؼی ػدداليٌ تددش مددًاسد روشؿددذٌ اص   اطال

َا ي محل اػدسمشاس آوُدا، مـخلداذ     مـخلاذ فىی دػسگاٌ

َای تىدای واسگداٌ ي ویدض مـخلداذ آوًػدسیىی       فىی ػاصٌ

تشای آوالیض  .ذیػ ًح داخلی تٍ فُشػر اطالػاذ اضافٍ گشد

ٍ   فشواوغ تایؼسی اص زشاصػىح ي  Cَدای    َای دلیك تدا ؿدثى

Lin ضيس ومه گشفر. دس دصیمسدشی ویدض تایدذ اص    َمشاٌ آوالی

گیدشی دص ي زدشاص    دػسگاَی وٍ حذالل داسای يیظگدی اودذاصٌ  

. تذیه مىظًس دس ویشيگاٌ طشؿدر  مؼادل اػر اػسفادٌ ومًد

 اص زدُیضاذ ریل اػسفادٌ گشدیذ

  Cellكذاػىح وًع دي زىظیم مذل  -1

 والیثشاػیًن لاتلیر تا كذا الىسشيویىی والیثشازًس -2

 تل دػی 114 ي 94 َای شواوغف دس داخای

 كذاػىح والیثشاػیًن مخلًف گًؿسی خیچ -3

 گیشی اوذاصٌ محل اتؼاد تٍ مشتً  اطالػاذ -4

  Lay Outي گیشی اوذاصٌ زشػیم محل -5

 اطالػاذ ثثر فشد -6

تدا دلدر    Cellدػسگاٌ مًسد اػسفادٌ اص وًع خیـشفسٍ، مذل  

0.5dB مىظًس اسصیاتی میضان مًاخٍُ خشػىل  تاؿذ وٍ تٍ می

َای كىؼسی ي اسصؿیاتی محی ی كذا مًسد  كذا دس محیط تا

وؼدثر تدٍ ودالیثشٌ ومدًدن دػدسگاٌ      گیشد.  اػسفادٌ لشاس می

َای زؼییه ؿدذٌ   كذاػىح الذاد گشدیذ ي تا زًخٍ تٍ ایؼسگاٌ

َای فشمان،  دس ازاقوؼثر تٍ خایؾ اكًاذ دس ػایر ویشيگاٌ 

 ي FDFَدای زغزیدٍ، ػدیشوًلٍ،     ػاله زًستیه ي ػاله خمح

 محی ی گیشی اوذاصٌ تش ػاليٌویض  ديصیمسشی .ؿذالذاد غیشٌ 

دس . اوداد خزیشفر كًذ ػىح زشاص دػسگاٌ اص اػسفادٌ تا كذا

ساػددسای اوددداد ایدده فشآیىددذ اص يػددایلی وظیددش وددالیثشازًس   

الىسشيویىی كذا، دػدسگاٌ ديصیمسدش ي فدشد ثثدر اطالػداذ      

 اتسددذا دػددسگاٌ ديصیمسددش طثددك مشتًطددٍ اػددسفادٌ گشدیددذ. 

ودالیثشٌ   dB94دػسًسالؼمل ؿشور ػاصوذٌ دس زدشاص فـداس   

 آن تا خشػىل وٍسا  صیاد كذای داسای َای گشدیذ ي مًلؼیر

 كدذا  ديصیمسش دػسگاٌ ي گشدیذ ؿىاػایی َؼسىذ مًاخٍُ دس

ٍ  39 ي دس حذيد مذذ وًزاٌ كًسذ تٍ سا تدٍ خشػدىل    دلیمد

 ٍ ٍ  ،مشتًطد ٍ   تد ٍ  دس آن میىدشيفه  فشمدی ود  ؿدىًایی  مى مد

 ؿذٌ زؼییه صمان طًل دس كذا ديصیمسشؿذ.  ر مسلللشاسگشف

ٍ  سيزیه َای فؼالیر ی ي دسَىگاد اوداد ولیٍ َمدیه   سيصاوٍ تد

 ؿذٌ اص خشػىل خذا ي صمان زؼییه خایان دس ماوذ ي كًسذ تالی

َدای   يػیلٍ ديصیمسش لشائر ي دس فدشد  ؿذٌ تٍ دادٌ ممذاس وـان

 مشتًطٍ ثثر گشدیذ.  

 ها یافته -3
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ػىدؾ كًذ ي داسی ویشيگاٌ طشؿر، تش دس ؿشور تُشٌ
ي وسایح حاكل اص  ديصیمسشی دس طًل دي سيص اوداد خزیشفر.

وٍ  َای مشتًطٍ ثثر ي ضثط گشدیذ. َا دس فشد گیشی اوذاصٌ
  گشدد. َا اسائٍ می چىذ ومًوٍ اص آن

 

روش  ( ثبت نتایج صذاسنجی محیطی به1جذول)
 ای سبکه

روگاه طبقه بنذی صورت گرفته نی ( از ناحیه1عکس )
 اول

 

 ( نتایج شذت صوت در نقاط مختلف نیروگاه2جذول)
 

  ی فردی گیری مواجهه ( نتایج انذازه3جذول)
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 ( مقادیر حذتماس شغلی4جذول)

 گیری نتیجه -4

ػىدی وٍ دس سات ٍ تا  تاػىایر تٍ وسایح حاكل اص آالیىذٌ
چىیه ديصیمسشی، ي ممایؼٍ تا  كًذ اوداد گشفر ي َم

 گشدد: سد میضان مًاخٍُ وٍ دس صیش اسائٍ میممادیش اػساوذا

، ازاق َای فشمان الىسشیه ي گیشی ؿذٌ َای اوذاصٌ اص ایؼسگاٌ
تشداسی، واسگاٌ زؼمیشاذ  ، دفسش تُشHSEٌتًیلش، دفسش 

زؼمیشاذ الىسشیه، زؼمیشاذ اتضاسدلیك، مىاویه، زاػیؼاذ، 
ی احسیا  ي ازاق  دس محذيدٌ دفازش واسؿىاػان ي خذماذ

، BFPػاله زًستیه، ػاله  ًسَای زًستیه دس طثمٍ ايل،اخشاز
CWP ،FDF  يCPٌوٍ  ی خ ش لشاسداسد. َا دس محذيد

َای فىی ؿامل وىسشل مثسىی تش  ویاص تٍ اػمال دلیك وىسشل
 فشدی ػاصٌ، وىسشل مثسىی تش دفاع كًزی یا اوسیً ي حفاظر

ي دس حذ امىان اػسفادٌ اص وىسشل مذیشیسی ؿامل وىسشل 
، وٍ دس لالة ًاخٍُ ي خایؾ ػالمسی داسدصمان م
 دسدػر الذاد اػر. َای تُثًد الحی ي زؼشیف خشيطٌاك الذاد

 قذردانی

تشداسی ویشيگاٌ  دس خایان، اص مذیشیر محسشد ؿشور تُشٌ
طشؿر ي زمامی َمىاسان خشزالؽ ي گشاومذس، مشازة زـىش ي 

 .وىیم لذسداوی خًد سا اػالد می

 مراجع

( آلًدگی كًزی ي سفغ 1394)”.مؼسضذی، محمًد -1
، ايلیه، وىفشاوغ ملی ”َای اوشطی ن دس ػیؼسمآ

 سيیىشدَای وًیه ي واستشدی دس مُىذػی مىاویه
2- www.environmentalhealth.ir 

مثاوی آوًػسیه ي ”)( .اتًالفضل، تشخًسداسی -3
، ايل، چاج “مُىذػی وىسشل كذا دس كىؼر

 اوذیـمىذاوسـاساذ 

 س آسؿیًویشيگاٌ طشؿر، مذاسن مًخًد د -4

 

 

 

 
 


