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چکیده
مقدمــه :آلودگــی صوتــی بــر فیزیولوژیــی بــدن ،کارایــی و بــر روی سیســتم شــنوایی تأثیــر منفــی میگــذارد.
هــدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی عملکــرد روش غربالگــری صــدا جهــت بــرآورد ریســک صــدا در کارگاههــای
کوچــک ســطح شــهر همــدان میباشــد.
روش کار :ایــن پژوهــش یــک مطالعــه مقطعــی -تحلیلــی اســت کــه در  22کارگاه بــاالی  20نفــر در همــدان
انجــام پذیرفــت .ابتــدا غربالگــری صــدا توســط فــرم غربالگــری انجــام شــد .در مرحلــه بعــد اندازهگیــری صــدا
بــا روش شــبکهای منظــم از صداســنج مــدل  4001 SLانجــام شــد .تــراز معــادل صــوت بــرای هــر کــدام
از گروههــا بــر اســاس اســتاندارد  9612 ISOاندازهگیــری گردیــد .جهــت آنالیــز دادههــا از آزمونهــای
پیرســون و رگرســیون خطــی اســتفاده شــد.
یافتههــا :تــراز فشــار صــوت کارگاههــای مــورد مطالعــه  80/12 ± 7/277دسـیبل و میانگیــن نمــره حاصــل
از فــرم غربالگــری  60/50 ± 8/964بــه دســت آمــد .بیــن نمــره فــرم غربالگــری و اندازهگیــری تــراز فشــار
صــوت رابطــه معنـیداری وجــود داشــت ( .)P > 0/046درصــد کارگــران در معــرض خطــر و در محــدوده ایمــن
بــه ترتیــب  29/32و  3/63بــود کــه بیشتریــن درصــد نیــز مربــوط بــه کارگــران در محــدوده احتیــاط 67/04
بو د .
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان داد کــه انطبــاق مناســبی در نتایــج ارزیابــی صــدای کارگاههــای بــاالی 20
نفــر بــا دو روش اندازهگیــری تــراز فشــار صــوت تــراز ســنج صــوت و اســتفاده از فــرم غربالگــری صــدا وجــود
داشــته و اســتفاده از ایــن روش جهــت شناســایی کارگاههــای کــه احتمــال آلودگــی صوتــی در آنهــا وجــود
دارد مؤثــر اســت.
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مقدمه
ارزیابــی و کنتــرل صــدا در محیطهــای صنعتــی از دیربــاز مــورد
توجــه محققیــن بــوده اســت .ایــن امــر بــه دلیــل اثــرات بهداشــتی،
تنــوع فرآیندهــا و تجهیــزات مختلــف مولــد صــدا میباشــد .مواجهــه
بــا صــدا بــه عنــوان یــک عامــل زیــانآور فیزیکــی از گســترش
زیــادی در صنایــع برخــوردار بــوده و بالطبــع نیروهــای انســانی غالبـاً
در معــرض خطــر مواجهــه بــا آن قــرار دارنــد [ .]2 ,1مواجهــه بــا
صــدا ،بــه عنــوان یــک مســئله مهــم ایمنــی و بهداشــت شــغلی در
بســیاری از مجموعههــای صنعتــی دنیــا محســوب میگــردد [.]3
تمــاس انســان بــا صــدا میتوانــد منجــر بــه ایجــاد اثــرات و عــوارض
شــناخته شــدهای از جملــه افــت دائــم شــنوایی ،اثــرات نامطلــوب

فیزیولوژیکــی و روحی-روانــی گــردد .همچنیــن صــدا دارای اثــرات
غیرمســتقیمی بــر روی عملکــرد انســان از جملــه کاهــش راندمــان
و بهــره وری کاری و افزایــش ریســک بــروز حــوادث و خطــا بــه
علــت کاهــش تمرکــز افــراد میباشــد [ .]7-4کار کــردن در محیــط
پــر صــدا ،کــه هــم از نظــر شــدت و هــم از لحــاظ مــدت مواجهــه بــا
صــدا مداومــت دارد ،بــرای شــنوایی انســان مضــر اســت [ .]9 ,8در
پژوهــش استانســفیلد و ماتیســون بــه بررســی تأثیــر صــدای ناشــی
از سیســتمهای حملونقــل بــر ســامت افــراد پرداختــه شــده
اســت .در ایــن پژوهــش ،از دســت دادن تمرکــز ،تغییــر در سیســتم
سیســتولیک گــردش خــون ،اختــال در خــواب ،از دســت دادن
حافظــه بلندمــدت ،عصبانیــت ،مشــکالت عروقــی ،افزایــش تنــش،
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روش کار
ایــن مطالعــه بــه صــورت تحلیلــی و در کارگاههــای بــاالی  20نفــر در
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ســردرد ،تهــوع ،تحریــک پذیــری و کاهــش شــنوایی از عالیــم کار
کــردن در محیطهــای پــر صــدا بیــان شــده و میــزان آزاردهندگــی
صداهایــی بــا فرکانــس بــاال بیــش از صداهایــی بــا فرکانــس پاییــن
معرفــی شــده اســت [ .]10در مطالعــه بررســی اثــرات عوامــل فیزیکــی
بــر ســامت کارگــران در صنایــع کوچــک پاکســتان توســط ســلمان
بــوت نتایــج نشــان داد کــه تــراز صــدای کمتــر از  85دســی بــل
و روشــنایی  400تــا  800لوکــس موجــب بهبــود شــرایط روانــی
کارکنــان و فیزیکــی محیــط کار میشــود .همچنیــن در مطالعــه
ویشــر در رابطــه بــا محیــط کار و تنــش مشــخص شــد کــه عملکــرد
کاری و رضایتمنــدی افــراد تحــت تأثیــر عوامــل فیزیکــی و محیطــی
کاری ،قــرار میگیــرد [ .]12 ,11مطالعــات مرتبــط بــا آزاردهندگــی
صــدا نشــان میدهــد کــه یــک رابطــه بیــن احســاس آزردگــی و
تــراز صــدا وجــود دارد ،بــا ایــن حــال نقــش ســایر مشــخصات صــدا
ماننــد فرکانــس نیــز در ایــن رابطــه حائــز اهمیــت میباشــد [.]13
در گزارشهــا آمــده اســت کــه تــراز صــدا بــا میــزان آزردگــی دارای
یــک رابطــه دوز -پاســخ میباشــد [ .]14در کشــور مــا بیــش از 14
میلیــون نفــر نیــروی کار در بیــش از  5میلیــون واحــد کارگاهــی
کوچــک و بــزرگ مشــغول فعالیــت هســتند .بــر اســاس آخریــن آمــار
کشــوری درایــران در ســال  1393تعــداد  644299کارگاه فعــال در
بخشهــای چهارگانــه صنعــت ،معــدن ،خدمــات و کشــاورزی شــامل
کارگاههــای خانگــی بــا جمعیــت  3008952نفــر شــاغل در ســطح
کشــور شناســایی شــده اســت ،کــه دارای  %85پوشــش جمعیتــی
خدمــات بازرســی بهداشــت حرف ـهای میباشــد .از ایــن تعــداد کارگاه
 %19بــا نســبت متناظــر %18 ،شــاغلین آنهــا در معــرض عامــل
زیــانآور صــدا بودهانــد .بــرآوردی از وضعیــت شــاغلین کشــور نشــان
میدهــد کــه از جمعیــت  13میلیــون نفــری بیمهشــده اصلــی
تأمیــن اجتماعــی بــدون احتســاب نیروهــای مســلح و نهادهــای دیگــر
میتــوان مواجهــه بیــش از  2/3میلیــون نفــر بــا صــدای زیــانآور
(بیــش از  85دســیبل) را بــرآورد نمــود .طبــق اطالعــات تفصیلــی
وزارت بهداشــت مربــوط بــه صــدا ،در کارگاههــای بــا جمعیــت 20-50
کارگــر  43/7درصــد کارگاههــا دارای عامــل زیــانآور صــدا و  30درصد
کارگــران در معــرض صــدای بیــش از حــد مجــاز قــرار دارنــد [.]15
پیــش از ایــن یــک تکنیــک ســاده مبتنــی بــر فــرم غربالگــری بــرای
رتبهبنــدی کارگاههــا از نظــر آلودگــی صــدا معرفــی شــده اســت []16
کــه توســط برخــی محققیــن بــرای عرصههــای صنعتــی ایــران مــورد
بررســی و داوری قــرار گرفتــه اســت [ .]18 ,17هــدف از ایــن مطالعــه
ارزیابــی عملکــرد روش غربالگــری صــدا جهــت بــرآورد ریســک صــدا
در کارگاههــای کوچــک ســطح شــهر همــدان میباشــد.

شهرســتان همــدان انجــام پذیرفــت .با توجه بــه معیار ورود بــه مطالعه
 22کارگاه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد و مطالعــه روی آنهــا
انجــام پذیرفــت .کارگاههــای مــورد بررســی در ایــن مطالعــه شــامل
کارگاههــای نســاجی ،فلــزی ،غذایــی ،معدنــی ،صنایــع پالســتیکی،
الکتریکــی و خودرویــی بــود.
در مرحلــه اول ارزیابــی آلودگــی صوتــی کارگاههــا توســط فــرم
غربالگــری صــدا ارائهشــده از ســوی وزارت بهداشــت انجــام پذیرفــت.
ایــن فــرم توســط گلمحمــدی و همــکاران ،بــه منظــور غربالگــری و
ارزیابــی صــدای کارگاههــا در جهــت رتبهبنــدی کارگاههــا از نظــر
میــزان آلودگــی صوتــی ،تهیــه گردیــده اســت [ .]16ایــن چــک
لیســت شــامل  11متغیــر بــه عنــوان عوامــل اثرگــذار بــر روی افزایــش
تــراز فشــار صــوت محیــط میباشــد .ایــن متغیرهــا شــامل جنــس
ســطوح داخلــی -دیوارهــا ،جنــس ســطوح داخلــی -کــف ،جنــس
ســطوح داخلــی -ســقف ،متوســط عمــر دســتگاههای مولــد صــدا،
نگهــداری دســتگاههای مــول صــدا ،نــوع منابــع تولیــد صــدا ،تــداوم
صــدا ،تعــداد منابــع صوتــی ،متوســط مواجهــه کارگــران بــا صــدا،
مکالمــه در فاصلــه یــک متــری و حجــم کارگاه اســت .هــر یــک از این
متغیرهــا دارای  3خصوصیــت بــوده و هــر کــدام توســط یــک ضریب از
 1تــا  3مشــخص میگردنــد .بــه دلیــل اینکــه میــزان اثــر هــر یــک از
ایــن متغیرهــا بــر روی افزایــش صــوت متفــاوت میباشــد بــه هــر یــک
از آنهــا یــک ضریــب ثابــت کــه نشــانه تأثیــر آن متغیــر در افزایــش
صــدا میباشــد ،تعلــق گرفتــه اســت .رتبــه کلــی آلودگــی صــدا بــرای
هــر کارگاه بــا اســتفاده از مجمــوع حاصلضــرب عــدد بــه دســت
آمــده بــرای هــر متغیــر بــا ضریــب ثابــت خــود محاســبه میگــردد.
حداقــل رتبــه بــه دســت آمــده از ایــن فــرم  32و حداکثــر آن 96
میباشــد .مــرز میــان حــدود مجــاز و غیرمجــاز آلودگــی صوتــی
بــه دســت آمــده توســط ایــن فــرم  72/5میباشــد کــه معــادل 85
دســیبل بــه دســت آمــده توســط اندازهگیــری دســتگاهی اســت،
یعنــی اگــر نمــره حاصــل از فــرم غربالگــری  72/5بــه دســت بیایــد
نشــاندهنده تــراز فشــار صــوت  85دســی بــل اســت [.]16
پــس از ارزیابــی کارگاههــا توســط فــرم غربالگــری ،در ایــن مرحله در
کارگاههــای مــورد مطالعــه اندازهگیــری محیطــی صــدا بــا اســتفاده
از دســتگاه تــراز ســنج صــوت انجــام شــد .در ایــن روش کارگاههــا
بــا ابعــاد  2×2شــبکهبندی شــده و مرکــز هــر ناحیــه بــه عنــوان
ایســتگاه اندازهگیــری تعییــن شــد .ســپس در مرکــز هــر یــک از
ایــن ایســتگاهها اندازهگیــری صــوت صــورت گرفــت .البتــه بــرای
ایــن کار ابتــدا دســتگاه کالیبــره شــد و دســتگاه بــر روی شــبکه A
و موقعیــت  Slowقــرار داده شــد .همچنیــن میــزان مواجهــه شــغلی
افــراد بــر حســب تــراز معــادل  8ســاعته در هــر گــروه شــغلی بــر
اســاس اســتاندارد  9612:2009 ISOاندازهگیــری شــد [.]19
در گام بعــدی محدودههــای خطــر (بیــش از  85دســی بــل)

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان 94
مشــخص شــد و بــرای تمامــی کارگرانــی کــه در ایــن محــدوده قــرار
داشــتند صداســنجی موضعــی صــورت گرفــت .بعــد از انجــام ایــن
مراحــل فــرم غربالگــری دیگــری طراحــی شــد کــه در آن بــه توضیــح
خصوصیــات فــردی کارگــر و شــرایط کاری آنهــا پرداختــه اســت .در
نهایــت بعــد از انجــام مراحــل فــوق و به دســت آوردن اطالعــات مورد
نظــر تجزیــه و تحلیــل دادههــا توســط نرمافــزار  SPSSنســخه 16
صــورت گرفــت .جهــت مقایســه و بررســی همبســتگی بیــن دو روش
اندازهگیــری صــدا توســط دســتگاه تــراز ســنج و فــرم غربالگــری از
آزمــون همبســتگی پیرســون و رگرســیون خطــی اســتفاده گردیــد.
یافتهها
جــدول  1نتایــج مربــوط بــه متغیرهــای اندازهگیــری شــده شــامل
متوســط تــراز فشــار صــوت کارگاههــای مــورد بررســی ،نمــره حاصــل
از فــرم غربالگــری ،حجــم و مســاحت کارگاههــا را نشــان میدهــد.
میانگیــن تــراز فشــار صــوت کارگاههــای مــورد مطالعــه 80/33
دسـیبل بــا انحــراف معیــار  7/141و میانگیــن نمــره حاصــل از فــرم
غربالگــری  60/73بــا انحــراف معیــار  8/553بــه دســت آمــد .همچنین
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انحراف معیار
5/81
3
1/32
2/82
1/86
2/13
6/00
2/90
2/27
27/27
6/00
60/50
80/12
1448
10300

میانگین
23/83
29/32
60/08
67/04
1/56
3/63

حداقل
0/59
0/00
0/72
0/50
0/64
0/64
0/00
1/477
0/45
7/52
0/00
8/96
7/28
1355
10730

حداکثر
4
3
1
1
1
1
6
2
2
15
6
43
66/90
250
1080

انحراف معیار
32/96
3/99
3/65
3/85
5/48
1/06

6
3
3
3
3
3
6
6
3
45
6
84
92/70
5600
44800
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جدول  :2نتایج ایستگاههای اندازهگیری شده
نتایج
درصد ایستگاههای محدوده خطر
درصد کارگران در معرض خطر
درصد ایستگاههای احتیاط
درصد کارگران در محدوده احتیاط
درصد ایستگاههای ایمن
درصد کارگران در محدوده ایمن

بــه منظــور تعییــن همبســتگی بین درصــد کارگــران در معرض
خطــر بــا نمــره فــرم غربالگــری و میانگیــن تــراز فشــار صــوت از
آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد
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جدول  :1توزیع آماری نتایج فرم غربالگری صدا و تراز فشار صوت
میانگین
نمره جنس سطوح داخلی -دیوارها
1
نمره جنس سطوح داخلی -کف
2
نمره جنس سطوح داخلی -سقف
3
نمره متوسط عمر دستگاههای مولد صدا
4
نمره نگهداری دستگاههای مولد صدا
5
نمره نوع منابع تولید صدا
6
نمره تداوم صدا
7
نمره تعداد منابع صوتی
8
نمره متوسط مواجهه کارگران با صدا
9
نمره مکالمه در فاصله یک متری
10
نمره حجم کارگاه
11
نمره کل فرم غربالگری صدا
12
متوسط تراز فشار صوت اندازهگیری شده
13
مساحت کارگاهها
14
حجم کارگاهها
15

متوســط مســاحت کارگاههــای اندازهگیــری شــده  1400/32مترمربــع
و متوســط حجــم آنهــا  8288/20مترمکعــب بــود.
بــه منظــور تعییــن همبســتگی نتایــج حاصــل از دو روش مــورد
بررســی از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .نتایــج نشــان
داد کــه بیــن نمــره فــرم غربالگــری و اندازهگیــری تــراز فشــار صــوت
رابطــه معنـیداری وجــود دارد ( .)P > 0/046همچنیــن بــا اســتفاده
از آزمــون رگرســیون خطــی مقــدار همبســتگی  0/429بــه دســت
آمــد .یعنــی بــه ازای هــر واحــد افزایــش در نمــره فــرم غربالگــری
مقــدار تــراز فشــار صــوت بــه انــدازه  0/429افزایــش پیــدا میکنــد.
بــا توجــه بــه جــدول  2درصــد کارگــران در معــرض خطــر (مســاوی
یــا بیشــتر از  85دس ـیبل)  29/32و درصــد کارگــران در محــدوده
ایمــن (کمتــر از  85دســیبل)  3/63بــود .درحالیکــه بیشتریــن
درصــد مربــوط بــه کارگــران در محــدوده احتیــاط ( 82دســیبل)
 67/04بــود.

گلمحمدی و همکاران

کــه بیــن درصــد کارگــران در معــرض خطــر بــا نمــره فــرم
غربالگــری رابطــه معنــیداری وجــود دارد ( .)P > 0/041بــا
اســتفاده از آزمــون رگرســیون خطــی مقــدار همبســتگی 0/438
بــه دســت آمــد .همچنیــن بیــن درصــد کارگــران در معــرض
خطــر بــا میانگیــن تــراز فشــار صــوت رابطــه معنـیداری وجــود
داشــت ( .)P > 0/001بــا اســتفاده از آزمــون رگرســیون خطــی
مقــدار همبســتگی  0/874بــه دســت آمــد.

بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه مشــخص گردیــد کــه
انطبــاق مناســبی در نتایــج ارزیابــی صــدای کارگاههــای بــاالی 20
نفــر بــا دو روش اندازهگیــری تــراز فشــار صــوت تــراز ســنج صــوت
و اســتفاده از فــرم غربالگــری صــدا وجــود داشــته و اســتفاده از ایــن
روش جهــت شناســایی و رتبهبنــدی کارگاههــای کــه احتمــال
آلودگــی صــدا در آنهــا وجــود دارد مؤثــر اســت .پیشــنهاد میشــود
بــرای نتایــج جامعتــر و اعتبــار بخشــی بیشــتر روش غربالگــری صــدا،
ایــن مقایســه در ســایر عرصههــای صنعــت کشــور نیــز انجــام شــود.
تضاد منافع
هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود ندارد.
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بحث
در ایــن مطالعــه میانگیــن تــراز فشــار صــوت کارگاههــای مــورد
ارزیابــی  80/1دس ـیبل تعییــن شــد کــه از حــد مجــاز  85دس ـیبل
پایینتــر اســت ،همچنیــن نمــره حاصــل از فــرم غربالگــری نیــز
 60/5تعییــن شــد کــه پایینتــر از معیــار  72/5بــود .همبســتگی
ایــن دو معیــار  0/429بــه دســت آمــد .ایــن موضــوع نشــاندهنده
همبســتگی آمــاری بیــن نمــره حاصــل از فــرم غربالگــری صــدا
بــا متوســط تــراز فشــار صــوت اندازهگیــری شــده توســط دســتگاه
صداســنج میباشــد .ایــن نتایــج نشــاندهنده ایــن اســت کــه فــرم
غربالگــری تــا حــد زیــادی توانســته بــه صــورت مناســب آلودگــی
صوتــی کارگاههــا را نشــان دهــد .بــا توجــه بــه جــدول شــماره 1
توزیــع آمــاری نتایــج فــرم غربالگــری صــدا نشــان میدهــد کــه از
میــان پارمترهــای مختلــف فــرم غربالگــری صــدا ،نمــره مکالمــه در
فاصلــه یــک متــری بــا امتیــاز  27/27بیشــتر امتیــاز را بــه خــود
اختصــاص داده و کمتریــن امتیــاز مربــوط بــه نمــره جنــس ســطوح
داخلــی -ســقف بــا امتیــاز  1/32اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه
جــدول شــماره  2نتایــج ایســتگاههای اندازهگیــری شــده نشــان
میدهــد کــه درصــد کارگــران در محــدوده احتیــاط ( 82دســی بــل)
بــا  67/04بیشــتر درصــد را بــه خــود اختصــاص داده درحالیکــه
کمتریــن درصــد مربــوط بــه ایســتگاههای ایمــن بــا  1/56میباشــد.
ایــن نتایــج نشــان میدهــد کــه از  22کارگاه مــورد بررســی بیشــتر
افــراد شــاغل در ایــن کارگاههــا بــا صــدا در ارتباطانــد بــه طــوری
کــه بیشــتر آنهــا در محــدوده احتیــاط قــرار دارنــد ،اگــر مداخلـهای
در شــرایط موجــود صــورت نگیــرد ،بعــد از چنــد ســال شــانس اینکــه
درصــد کارگــران در محــدوده خطــر (باالتــر از  85دســی بــل) بیشــتر
شــود زیــاد اســت .زیــرا فرســوده شــدن دســتگاهها ،و بــی کیفیــت
شــدن مصالــح کارگاههــا بــه مــرور زمــان موجــب افزایــش صــدا در
ایــن محیطهــا میشــود .در مطالعــه گلمحمــدی و همــکاران بیــن
متوســط تــراز فشــار صــوت و نمــره فــرم غربالگــری مقدار همبســتگی
 0/506بــه دســت آمــد کــه نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق را تأییــد
میکنــد [ ]16همچنیــن نتایــج حاصــل از مطالعــه وجودییــزدی
و همــکاران نیــز کاربــردی بــودن فــرم غربالگــری جهــت شناســایی
کارگاههــای کــه احتمــال آلودگــی صوتــی در آن وجــود دارد را تأییــد

میکنــد [ .]20ایــن در حالــی اســت کــه نتیجــه مطالعــه نگهبــان و
همــکاران ارتبــاط آمــاری بیــن متوســط تــراز فشــار صــوت و نمــره
حاصــل از فــرم غربالگــری را نشــان نــداد [ .]18اختــاف میــان مطالعه
حاضــر و مطالعــه ذکــر شــده ممکــن اســت ناشــی از تیــپ کارگاههــای
مــورد مطالعــه باشــد ،زیــرا در ایــن مطالعــه کارگاههــای بــاالی 20
نفــر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد درحالیکــه در مطالعــه نگهبــان
کارگاههــای زیــر  5نفــر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .بــا ایــن کــه
تعــداد افــراد بــه عنــوان یــک متغیــر در فــرم لحــاظ نشــده اســت،
امــا تعــداد زیــاد افــراد میتوانــد نشــانهای از بزرگتــر بــودن مســاحت
کارگاههــا و همچنیــن تعــداد بیشــتر منابــع تولیــد کننــده صدا باشــد.
همچنیــن اختــاف میــان ایــن دو مطالعــه ممکــن اســت ناشــی از
متفــاوت بــودن منایــع صوتــی و ماهیــت صنعــت تولیــدی باشــد .در
ایــن مطالعــه بــه منظــور تعییــن همبســتگی بیــن درصــد کارگــران
در معــرض خطــر بــا نمــره فــرم غربالگــری و میانگیــن تــراز فشــار
صــوت از آزمــون همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد
کــه بیــن درصــد کارگــران در معــرض خطــر بــا نمــره فــرم غربالگــری
رابطــه معنــیداری وجــود دارد و همچنیــن بــا اســتفاده از آزمــون
رگرســیون خطــی مقــدار همبســتگی بیــن ایــن دو متغیــر  0/438بــه
دســت آمــد .ایــن نتایــج نشــاندهنده ایــن اســت کــه هــر چقــدر
نمــره حاصــل از فــرم غربالگــری باالتــر باشــد بالطبــع درصــد افــراد
در محــدوده خطــر بیشــتر اســت .همچنیــن بیــن درصــد کارگــران
در معــرض خطــر بــا میانگیــن تــراز فشــار صــوت رابطــه معن ـیداری
وجــود داشــت .بــا اســتفاده از آزمــون رگرســیون خطــی مقــدار
همبســتگی بیــن ایــن دو متغیــر  0/874بــه دســت آمــد .ایــن نتایــج
نشــان میدهــد کــه فــرم غربالگــری توانســته اســت بــه خوبــی میــزان
آلودگــی صوتــی در کارگاههــا را نشــان دهــد ،زیــرا در کارگاههــای کــه
نمــره حاصــل از فــرم غربالگــری بــاال بــود در مقابــل درصــد کارگــران
در معــرض خطــر (صــدای  85دســی بــل) نیــز بــاال بــوده اســت.
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Abstract
Introduction: noise pollution has a negative effect on physiological parameters, efficiency
and auditory system. The aim of this study was to evaluate the performance of a sound
screening method for estimating sound risk in small workshops of Hamadan city.
Methods: This cross-sectional study was conducted in 22 plants with more than 20
workers. Noise screening was done using a screening form. Next, noise level was measured
at all the plants by SL 4001 sound level meter and regular grid method. Data were analyzed
using Pearson’s test and linear regression by SPSS version 16 software.
Results: The mean (SD) scores of sound pressure level and screening form were 80.12 dB
(7.277) and 60.50 (8.964) in the 22 understudy plants, respectively. The average measured
workshop area and volume were 1448 and 10300, respectively. Pearson’s test revealed a
significant relationship between the results of the two methods, (P < 0.046). Also the
percentage of workers at risk (greater than 85 dB) was 32.29 and the percentage of workers
within safe limit (less than 85 dB) was 63.3. While the largest percentage of workers in the
caution zone (82 dB) was 67.04.
Conclusions: A correlation was shown between the results of the two methods. The use
of this method to identify workshops with the possibility of noise pollution is effective.

