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Abstract 

Background and Objective: Noise is a kind of mechanical energy that is 

sensed by the human auditory system. It can cause physiological and 

psychological disturbances, therefore controlling the exposure to this 

harmful factor is highly important in industrial and non-industrial work 

environments. The present study aimed to determine the effectiveness of 

acoustic barriers on noise reduction in one generator building. 

Materials and Methods: This case study was conducted in four stages in 

January 2020, which included: determining the purpose of the measurement, 

gathering information from the site, selecting the proper material, designing, 

installing the noise barrier, and evaluating its effectiveness. The level of 

environmental noise was measured according to ISO 9612-2009 [E] using 

Casella CEL-450 Sound Level Meter. 

Results: The average noise reduction, 1 m from the noise barrier was 19.5 

dB, the highest recorded transmission loss was 22.4 dB. at 8000 Hz. 

Conclusion: The sound barrier introduced in this project is recommended 

for similar conditions with effectiveness of 19±0.5 dB due to the simplicity 

of the design, ease of implementation, and efficiency. 
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مطالعه موردی: میدان نفتی  ژنراتورخانهمانع صوتی در کاهش صدای  ریتأثمطالعه 

 آزادگان شمالی

 4یقیحقی ریهن عارف، 3اینیعل مردانیعل، 2یگلمحمد رستم، * ،1یعسکر یعل

 ران،یتهران،ا یپزشک علوم بهداشت،دانشگاه ،دانشکدهیا حرفه بهداشت یمهندس ،گروهیا حرفه بهداشت یمهندس ارشد یکارشناس 1
 رانیالم،ایآذر،ا ینفت دانیم توسعه کو،طرحیا شرکت ستیز طیمح و بهداشت کارشناس 2

 طیحم و بهداشت ران،کارشناسیتهران،ا یپزشک علوم بهداشت،دانشگاه ،دانشکدهیا حرفه بهداشت یمهندس گروه، عسکری علی * نویسنده مسئول:

  a-askari@razi.tums.ac.irایمیل:  .رانیالم،ایآذر،ا ینفت دانیم توسعه کو،طرحیا شرکت ستیز

 
 

 20/12/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 25/02/1400 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

ست          مکانیکی       انرژی    از      شکلی      صدا               سابقه و هدف:  ستفاده از     که     ا ستم                  با ا سان         شنوایی        سی س     قابل       ان   و    ت      درک ا

    در     آور    زیان       عامل       این    با         مواجهه        میزان       کنترل    رو ن ی   ازا      شتتتود.       روانی   و   ک ی     ولوژ ی ز ی ف        اختالالت               ممکن استتتت باع   

صنعتی    و       صنعتی      های    محیط ست      مهم          غیر    ش   کاه    بر      صوتی         دیواره       احداث         اثربخشی        تعیین        مطالعه     این    از     هدف  .    ا

  .   است             ژنراتور خانه     یک      صدای

ستان     در       موردی        مطالعه     این     ها:          مواد و روش     ی، ر ی گ      اندازه     هدف       تعیین      شامل        مرحله      چهار    طی   و      139۱     سال         زم

   بر        . صتتدا        انجام شتتد    آن         اثربخشتتی       تعیین   و      صتتوتی      مانع     نصتت    و       طراحی         انتخاب،         موقعیت،    از        اطالعات   ی   آور   جمع

      ی شد. ر ی گ      اندازه     450    مدل   Casella CEL    صوت          ترازسنج                و با استفاده از   ISO 9612-2009 (E)       اساس

        انتقال     افت       میزان         بیشتتترین   و    بل   دستتی    19 / 5      صتتوتی      مانع    از      متری   1       فاصتتله    در     صتتوت      کاهش         میانگین     ها:     یافته

  .   است    شده    ثبت    بل   دسی    22 / 4    با      هرتز      هزار      ۱000        فرکانس    در      مانع     نص     از      ناشی

        شرایط       برای       پروژه     این    در     شده  ی    معرف      صوتی       مانع         کارایی،   و      اجرا       سهولت       طرح،   ی    سادگ     به      توجه    با       گیری:     نتیجه

  .   شود  می         پیشنهاد    بل   دسی    19   ±   0 / 5         اثربخشی    با       مشابه
 

          کنترل صدا   ؛         مانع صوتی          صنعت نفت؛    ؛   صدا               واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 شودمی ی تولیدهنگام که است یکیمکان یانرژ از یشکل صدا

 مصدا با سیست کنند. نوسان خود تعادل تیموقع اطراف در ذرات که

 نیترجیرا از یکی ناخواسته صدای [.1] شودمیدرک انسان  شنوایی

 ،نی؛ بنابرا[3]و  [2]ست ا کاری هایمحیط در بهداشتی خطرات

 بهداشتی اثرات و صدا مولدهای تنوع لیبه دل صدا میزان ارزیابی

 هایبیماری ایجاد اصلی عوامل از یکی صدا. [4] بسیاری دارد اهمیت

 رفتارهای کاری، عملکرد در اختالل ایجاد باع  شغلی است که

از دیگر عوارض . [5] شودمی ناراحتی احساس ایجاد و اجتماعی

 احتمال ابتال به و به افت شنوایی توانیمصدا  با مواجهه از ناشی

 .[6-22،۱-24] اشاره کرد روانی و فیزیولوژیک هاییبیماری

 طمحی ایمن شرایط ارتباطی، مشکالت ایجاد با همچنین این عامل

شود، می یوربهره کاهش و استرس موج  و کندمختل می را کار

  [. ۱-17،01] شودنمی توجه موضوع این به اغل  اما

 ثراتا بروز از پیشگیری اهمیت درباره شدهانیب موارد بر عالوه

 است، مهم نیز اقتصادی دیدگاه از موضوع این صدا، از ناشی

 به دنیا سرتاسر در شنوایی افت موارد از درصد 16 کهیاگونهبه

 آمار طبق. است مربوط کاری هایمحیط در صدا بامواجهه 

 شده برآورد ایران در پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت

 صدای با مواجهه معرض در نفر میلیون 2 از بیش که است

 صدا از ناشی شنوایی کاهش .[13-11] هستند مجاز ازحدشیب

 سال در است.شده  گزارش شغلی بیماری شیوع دوم رتبه در

 خود به را شغلی یهایماریب از درصد 14 شنوایی افت 2007

 اتفاق صنعتی هایکارگاه در از آن درصد ۱2 که داد اختصاص

 و محیط سالمت مرکز ازمنتشرشده  آمار با مطابق. بود افتاده

 معاینات پوشش تحت کارگر هزار 200 و میلیون 1 بین از کار،

 ینبیشتر که داشتند شنوایی کاهش نفر 412هزار و  23 شغلی،

 بود داده اختصاص خود به شغلی یهایماریب بین در را میزان

 هایمحیط در صدا کنترل ضرورت موجود، آمار به توجه با [.15]

 . [13] شودمی آشکار کاری

 رلکنت صوت، منبع کنترل شامل صدا کنترل رایج هایروش

 نای درست. ا گیرنده محل در کنترل و انتشار مسیر و محیط در

یدرصورت همچنین. است روش نیمؤثرتر منبع در کنترل میان

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 50-58 :صفحات ،1400 پاییز ،3شماره  ،8دوره          

 مقاله پژوهشی 
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 ژنراتورخانه یصدا کاهش در یصوت مانع ریتاث                    

 باشد،ن پذیرامکان انتشار مسیر در یا آلودگی منبع در کنترل که

 و اثربخشی را دارد کمترین فردی حفاظت تجهیزات یریکارگبه

-15-14-11]ست ا انتخاب نیترارزان و ترینرایج حالنیدرع

ای هویژ جایگاه کشور در آن مشتقات و نفتی صنایع. [21-26-27

 وطمرب تحقیقات نتایج و صنعت این در کارگران زیاد تعداد دارد.

 این رد بیشتر را مطالعات انجام صنایع، این در صوتی آلودگی به

 بررسیهدف  با مطالعه این لذا. [10] کرده است ضروری حوزه

 ناشی صدای میزان کاهش در آن اثربخشی و صوتی مانع طراحی

 میدان اداری هایبخش و اقامتگاه در برق تولید ژنراتورهای از

 انجام شد. 139۱ سال زمستان در شمالی آزادگان نفتی
 

 کار روش
 با و منبع نوع با متناس  صدا کنترل هایروش انتخاب

 مطالعه در مثال، برای ؛است متنوع نیاز و هزینه به توجه

 برای انجام شد، پاالیشگاه یک در که همکاران و رادمرادی

 تعمیر شامل مختلف روش 10 تقطیر واحد در سروصدا کنترل

 صوتی محفظه از استفاده ،هادستگاه معیوب قطعات تعویض و

 تغییر یا اصالح افراد، برای صوتی پناهگاه از استفاده منبع، برای

 زا استفاده تجهیزات، از برخی در ارتعاش کنترل کاری، فرایند

 هایحصار ایجاد الکتروموتورها، برای صوتی هایکرکره

 اظتحف وسایل و قدیمی تجهیزات جایگزینی صدا، کنندهایزوله

 هاآن بندیاولویت برای که شد مقایسه و پیشنهاد فردی

 عدم اجرا، قابلیت هزینه، یی،ازجمله کارا مختلفی متغیرهای

 میان این در و کار گرفته شدبه یدهوزن ندایدر فر تداخل

 . [43] را دارد اهمیت بیشترین روش کارایی معیار شد مشخص

 نفتی میدان در و 139۱ سال زمستان در حاضر موردی مطالعه

 یبراشده استفاده روش. انجام شد خوزستان در واقع شمالی آزادگان

 و یریگاندازه هدف بهبا توجه  محیطی صدای میزان یریگاندازه

 یطورکلبه [.2۱]دارد  بستگی حاصل نتایج ازمدنظر  اطالعات

 صدای یریگاندازه لیقب از یگوناگون اهداف با صدا میزان یریگاندازه

 عینتمنظور به یریگاندازهصنعتی،  اهداف برای معین دستگاه یک

 یریگاندازهمحیطی،  صدای یریگاندازه صدا، تولید اصلی منابع

 منظوربه یریگاندازهکارگر،  مواجهه میزان کردنمنظور مشخص به

 داص کنترل و روش تعیینمنظور به یریگاندازه فرکانس و تحلیل

 مراحل مطالعه، این برای شدهانیب هدف بهبا توجه  شود.انجام می

 .[21] رفتیپذ صورت 1 نمودار اساسبر  کار انجام

 

 یریگاندازه هدف تعیین( 1 مرحله
 اصلهفبه علت  واست  اقماریصورت به نفتی پروژه این در کار

 ژهپرو درشده ساخته هایاقامتگاه درکارکنان  مسکونی، مناطق از

 میانگین با نفر 450 یکار نوبت هر در کهیطوربه دارند، اسکان

. هستند کاربه مشغول سال ۱/7 معیار انحراف و سال 05/34 سنی

 ترلکن و روش تعیینمنظور به یریگاندازه مطالعه این از هدف لذا

 هایقسمت و اقامتگاه مجاورت در ژنراتورخانه از ناشی یصدا

 صدای میزان تعیینمنظور به .است نفتی میدان این اداری

 در مواجهه میزان کردنو مشخص  صوتی منبع از ناشی محیطی

 اسروصد میزان خصوص در ایران نفت وزارت استاندارد با مقایسه

( و لزوم کاهش IPS-G-SF 900) مسکونی و اداری اماکن در

در  ISO 9612-2009 [E] بر اساسمیزان سروصدای موجود، 

 جترازسن، در فواصل شعاعی مختلف و با استفاده از Aشبکه وزنی 

 ی ریگاندازهمیزان صدا  450مدل  Casella CELصوت 

I.S-ANSI.4-ی بر اساس ریگاندازهشد. انتخاب دستگاه 

]R2003[1986  انتخاب شد و برای  1ی نوع هادستگاهاز

و  CEL110/1اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه از کالیبراتور 

ی از ریگاندازهبرای حذف اثرات ناشی از جریان هوا در حین 

 پلی اورتان استفاده شد.محافظ اسفنجی 
 

ی اطالعات از موقعیت با توجه به هدف آورجمع (2مرحله 
 شدهفیتعر

 به و اقامتگاه شرقی جنوب ضلع درژنراتورخانه  ساختمان

 نقاط سایر از آن فواصل و استشده  بنا مترمربع 225 مساحت

 و دیوارها. استشده  ذکر 3 جدول در اداری یهاو بخش اقامتگاه

 که بود مترسانتی ۱ ضخامت باپانل  ساندویچ جنس از آن سقف

 با هاورقه این بین فضای و شده لیتشک یومینیآلوم ورقه دو از

مترمربع  بر کیلوگرم 120 آن دانسیته که بود پر شده سنگپشم

-KTA19 مدل ژنراتور دیزل دستگاه 5ژنراتور خانه  این در. است

G4 و لوولتیک 507 قدرت که دارد وجود چین کشور ساخت 

 و بود فعال هاآن از یکی که دارند سرعت دقیقه بر دور 1۱00

 .بودندکار بهآماده هاآن بقیه
 

 مناسب یصوت مانع نصب و یطراح انتخاب،( 3 مرحله
 یک از صدا انتقال از جلوگیری برای صوتی موانع یا دیواره

 خاص هایمکان کردن ایزولهمنظور به یا دیگر محیط به محیط

 بر هاجاذب این انواع. شوندمی استفاده کنترل هایاتاق مانند

 یا انرژیدهنده بازتاب انرژی،کننده جذب به عملکرد اساس

 این عمل سمیمکان .[36] شوندتقسیم میدو نوع  این از ترکیبی

 
 مراحل انجام کار :1نمودار 

تعیین هدف اندازه گیری

جمع آوری اطالعات از 
موقعیت با توجه به هدف 

تعریف شده  

انتخاب ، طراحی و نصب 
مانع صوتی مناسب

بررسی اثربخشی مانع 
صوتی نصب شده
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 و همکاران یعسکر 
 

 دهکننافتیدر محیط در صوتی سایه ناحیه یک ایجاد سیستم

 با صدا برای دهدمی نشان موانع این انواع بررسی. است

 کاهش میزان و دارند را بازده بهترین متوسط و باال هایفرکانس

 تا 10 از طراحی نوع اساس بر روش این در یابیدستقابل صوت

 گرفتن نظر در با [.31 و 30،29،21] است متغیر بلدسی 20

 از فمختل فواصل در صوتی مانع نص  از قبل یریگاندازه نتایج

 مطالعات و منطقه اقلیمی شرایط ،(1 جدولژنراتورخانه )

 قابلیت همچنین و هزینه کارایی، خصوص در شدهانجام

 فادهاست ممکن، هایگزینه میان از صوتی، موانع انواع یریکارگبه

 شهیشپشم ودهنده( )بازتاب کربناتی پلی دیواره از ترکیبی

  .[32،26، 33، 36]شد  داده ترجیح زیر دالیل بهکننده( )جذب

 شدهی طراح یاگونهبه کربنات پلی: ستیزطیمح با سازگاری

 انعم آکوستیکی ضعف موضوع این و است ستیزطیمح دوستدار که

 رونیبی فضای یک در پایداری برای کهیاگونهبه دهد،می پوشش را

 . استشده  ساخته

 و شدید باد برابر در صدا از مانع ساختار: باز فضای در خواص

 در و است ثابت      کامال  سازه. کندمی مقاومت هوا فشار تغییرات

 . است مقاوم وهواییآب نامساعد شرایط

 کهیاگونهبه هستند، خطربی      کامال  نظر هر از صدا موانع: ایمنی

 . استشده  حذف آن ساختار شدن خراب احتمال

 صدای انسداد که اندشده یطراح یاگونهبه موانع: صدا انسداد

 شودمی محاسبه نیاز با مطابق مانع ارتفاع. شود ایجاد یتوجهقابل

 محاسبه ایناحیه ارتفاع همچنین و منبع ارتفاع به توجه با که

 کاهش از بعد کهیطوربه دارد، نیاز صدا از محافظت به شود کهمی

 قبل و بعد از نص  مانع ژنراتورخانهشعاعی از  در فواصلتراز فشار صوت  :1جدول 

 انحراف معیار
انحراف  dB (A) تراز فشار صوت بعد از نصب مانع

 معیار

 فاصله شعاعی dB (A) تراز فشار صوت قبل از نصب مانع

 حداقل حداکثر حداقل حداکثر )متر(

34/1 1/۱5 2/۱3 1۱/3 94.5 90 5 

47/2 ۱2 5/7۱ 03/4 ۱9.7 ۱4 10 

62/1 5/73 2/71 53/3 ۱۱ ۱3 20 

47/2 5/73 70 53/3 ۱7 ۱2 30 

۱2/2 6۱ 64 ۱2/2 7۱ 74 45 

 
 ی میزان افت انتقال و اثربخشی مانعریگاندازه: 2جدول 

  تراز فشار صوت در شبکه
LAS 

 هرتز برحسب LIN شبکهتحلیل فرکانس صوت ا اکتاو در 
 ایستگاه شماره

5/31 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

4/97 2/39 2/64 ۱1 ۱7 ۱/۱7 9/۱7 7/۱9 ۱/90 6/79 1-*NB 

7/79 9/2۱ 7/50 7/66 3/70 2/71 73 5/74 5/71 ۱/59 NB-7 

 افت انتقال ۱/19 3/19 2/15 9/14 6/16 7/16 3/14 5/13 3/10 7/17

6/96 5/39 3/62 5/۱0 ۱/۱6 ۱/۱7 6/۱۱ 9/91 ۱/۱9 7/7۱ NB-2 

5/74 2/26 7/56 6/63 2/67 6/67 7/66 4/67 3/65 6/53 NB-8 

 افت انتقال 1/25 5/24 5/24 9/21 2/20 6/19 9/16 6/5 3/13 1/22

6/92 7/36 4/63 5/۱3 1/۱7 6/۱۱ 4/۱9 9/92 2/91 2/۱0 NB-3 

73 2/29 6/49 62 ۱/65 65 65 ۱/65 6/62 ۱/50 NB-9 

 افت انتقال 4/29 6/2۱ 1/27 4/24 6/23 3/21 5/21 ۱/13 5/7 6/19

7/93 2/3۱ 6/65 7/79 2/۱4 2/۱5 9/۱5 7/۱۱ 2/۱7 2/76 NB-4 

73 2/27 9/55 3/63 1/66 3/66 ۱/64 66 6/62 2/50 NB-10 

 افت انتقال 26 6/24 7/22 1/21 9/1۱ 1/1۱ 4/16 7/9 11 7/20

5/۱7 7/34 62 1/72 2/79 2/7۱ 4/79 3/۱2 2/۱1 ۱/69 NB-5 

1/67 3/27 61 5۱ 1/60 9/5۱ 3/56 5/56 7/53 4/41 NB-11 

 افت انتقال 4/2۱ 5/27 ۱/25 1/23 3/19 1/19 1/14 1 4/7 4/20

4/۱4 5/33 4/54 1/72 ۱/75 75 5/75 3/79 79 3/67 NB-6 

1/6۱ ۱/27 1/50 7/61 4/61 6/59 2/5۱ 60 59 1/46 NB-12 

 افت انتقال 2/21 20 3/19 3/17 4/15 4/14 4/10 3/4 7/5 3/16

 میانگین افت 9۱/24 0۱/24 43/22 45/20 19 2/1۱ 6/15 9۱/7 2/9 47/19

NB: Noise Barrier* 
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 با آلودگی صوتی قبل و بعد از مانع صوتی کارکنانبررسی میزان مواجهه  :3جدول 

dB(A) فشار صوت تراز  
ی هاساختمانمرکز از  ژنراتورخانهفاصله 

 متر(مجاور )
 شدهیبررسی هاتیموقع

 قبل از نصب مانع  بعد از نصب مانع

 کارگران 2مرکز اقامتگاه شماره  1۱ 4/54 1/44

 کارگران 1مرکز اقامتگاه شماره  34 49 6/40

 خدماتی کارکنانمرکز اقامتگاه  45 ۱/4۱ 41

 14-13ی هاسولهاداری  کارکنانمرکز اقامتگاه  52 6/4۱ 1/40

 2- 1مرکز ساختمان اداری شماره  112 45 5/37

 3مرکز ساختمان اداری شماره  12۱ 9/44 3۱

 ۱ اداری سوله کارکنانمرکز اقامتگاه  13۱ 4/43 2/36

 

 ره ازایبه دید، افق ارتفاع در صوتی آلودگی میزان از بلدسی 5

 . [41] ابدیمی کاهش صدا بلدسی 5/1 مانع، ارتفاع افزایش متر

 است شدهی طراح یاگونهبه مانع ساختار: کم نگهداری و تعمیر

 طحس کهیاگونهبه است، کم آن منظم نگهداری و تعمیر به نیاز که

 مستقر آن صاف سطح روی خاک ذرات دهدنمی اجازه هاورقه این

 عنو این در. است آسان سطوح کردن تمیز نیاز، صورت؛ اما در شود

 داردن وجود صدا نشت که است یاگونهبه اتصاالت درزبندی موانع از

 فراهم بلدسی 30 حدود در صدا کاهش با زیادی اثربخشی و

 . کندمی

 . کندمی آسان را آن نص  و مانع با کار سبک، وزن: وزن

 نکهای به توجه با کربناتی پلی صدای : موانعUV برابر در مقاوم

 برابر در مقاوم هایالیه با شوند،می استفاده باز فضای در       عمدتا  

 اند. شده روکشماوراءبنفش  اشعه

 رابرب در مقاوم و قوی بسیار کربنات پلی: ضربه برابر در مقاوم

 . ودشنمی شکسته مشابه اثرات یا سنگ برخورد با است و ضربه

 امساعدن شرایط تأثیر تحت کربنات پلیوهوا: آب برابر در مقاوم

 . است سازگار گرم و سرد اقلیمی شرایط با و نیستوهوا آب

 د،شونمی استفاده موانع این برای که هاییقاب: خورندگی غیر

 . هستندضدزنگ  و ضدخوردگی گالوانیزه،

 پذیرشکل و منعطف کربنات پلی هایورق: یریپذانعطاف

 . هستند

 آکریلیک و کربنات پلی لهیوسبه نور انتقال قابلیت: نور انتقال

 وانعم به نسبت مواد این موارد بیشتر در که است دالیلی از یکی

 . شودمی داده ترجیح فلزی صدای

 . دهندمی کاهش بلدسی 33 تا را صدا موانع این: صدا کاهش

 ای فوالد از فلزی قاب یک شامل کربنات پلی مانع: ساخت

 برابر رد محافظت از اطمینان برای پشتیبانی قاب. است آلومینیوم

 تمحافظ تضمین برای. است گالوانیزه جنس از وهواییآب شرایط

 داص نشت از تا اندشده روکش الستیک با شیارها صدا، برابر در

 لیپ معمولی، بتنی صوتی موانع با مقایسه در شود. جلوگیری

 کاهش را پروژه هزینه و نص  زمان یتوجهطور قابلبه کربنات

 . دهدمی

( 3، 2، 1 هایشکل) است بخش دو شامل حاضر صوتی مانع

یلیم 10باضخامت  کربنات پلی هایورقه آن فوقانی قسمت که

 شعاع حداقل ومترمربع  بر کیلوگرم 12 سطحی چگالی ،متر

 لپان از متشکل آن پایین قسمتاست.  متریلیم 1500 آن خمش

 ورق آن اول الیه کهاست  متریلیم 70باضخامت  آکوستیک

 هک است سالم گالوانیزه ورق آن سوم الیه و شده پانچ گالوانیزه

 هب بتن روی سازه کل و استشده  داده قرار سنگپشم هاآن بین

 [.42،36،35،34] است شده یزیریپ متر نیم عمق
 

 شدهنصبی مانع صوتی اثربخشبررسی  (4مرحله 

: صوتی مانع نص  از قبل صدا میزان یریگاندازه -4-1

 ابقمط صوتی، آلودگی باکارکنان  مواجهه میزان بررسیمنظور به

 مرکز از متر 45 و 30، 20 ،10، 5 هایشعاعدر ، 4 شکل با

 جدول با مطابق مجاور هایساختمان در صدا میزان ،ژنراتورخانه

 [21] شد یریگاندازه 1

 وجهت با: صوتی مانع نص  از بعد صدا میزان یریگاندازه -4-2

 ارفش تراز اختالف اساس بر صوت انتقال افت شاخص اینکه به

 شودمی تعریف بلدسی اساس بر صوتی مانع طرف دو در صوت

 یاثربخش درنتیجه و انتقال افت محاسبه بررسیمنظور به ،[21]

 در همچنین و( 5 شکل) مانع طرف دو از متری 1 فاصله در مانع،

( 4 شکل) بودشده  یریگاندازه نص  از قبل که شعاعی فواصل

انجام شد. صدا میزان سنجش       مجددا  
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 و همکاران یعسکر 
 

 
 روی دیواره صوتینمای روبه :1شکل 

 

 
 ی سازهزیریپ :2شکل 

 

 
 نمای عرضی مانع صوتی :3شکل 

 

 
 ی قبل از نص  مانعریگاندازهی شعاعی هامحدوده :4شکل 
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 هاافتهی

 ی میزان صدا قبل از نصب مانع صوتیریگاندازهنتایج 
 مرکز از شعاعی فواصل در ایستگاه پنج ،1 جدول با مطابق

 اداری هایبخش و اقامتگاه نقاط سایر به نسبتژنراتورخانه 

 LAS) صوت فشار تراز حداقل ایستگاه هر در که شد یریگاندازه

min)، صوت فشار تراز حداکثر (LAS Max) تراز میانگین و 

 .شد ثبت (LAS) صوت فشار

 

  بحث

 ی افت انتقال و اثربخشی مانع صوتیریگاندازهنتایج 
 دولج) مانع نص  از قبل صوت فشار تراز یریگاندازه نتایج

 ( 4 شکل) منبع از مختلف شعاعی فواصل در دهدمی نشان( 1
 

 
 افت انتقال و اثربخشی مانع صوتی یریگاندازهالگوی  کیشمات :5شکل 

 

 و حداقل منبع، از متری 45 و متری 5 فواصل در  یبه ترت

 بلدسی 7۱ تا 74 و 5/94 تا 90 بین صوت فشار تراز حداکثر

 عوارض و فاصله ریتأث خودیخودبه موضوع این که است بوده

 سایر و محوطه سبز فضای و هاسوله را مانند مسیر در موجود

 میزان در... و  هوا جذب اثر بارومتریک، فشار اثرات مانند عوامل

. دهد نشان بلدسی 16 حدود تا صوت فشار تراز کاهش

 ردعملک ،باشند ترکینزد صدا منبع به موانع هرچه یطورکلبه

 بعمن از گیرنده فاصله هرچه        قاعدتا   و بود خواهد ترمطلوب موانع

  [.41] شودمی کمتر سروصدا میزان باشد، بیشتر

 در صوت انتقال افت میانگین دهدمی نشان 2 جدول نتایج

 بلدسی 47/19، 5شکل  صوتی مانع طرف دو از متری 1 فاصله

 از اشین انتقال افت میزان بیشترین و کمترین همچنین است. بوده

 و 2/9 مقادیر با هرتز هزار ۱ و 5/31 هایفرکانس در مانع نص 

 شماره اقامتگاه ،3 جدول اساس بر. استشده  ثبت بلدسی 43/22

 با ۱ سوله اداریکارکنان  اقامتگاه و متر 1۱فاصله  با کارگری 2

 موقعیت به مکان دورترین و نیترکینزد متر 13۱فاصله 

 از بعد و قبل صوت فشار تراز یریگاندازه نتایج. هستندژنراتورخانه 

 کمترین و بیشترین دهدمی نشان 3 جدول با مطابق مانع نص 

 و 4/54 مقدار با مانع نص  از قبلشده ثبت صوت فشار تراز میزان

 رمقادی این کهذکرشده است  هایموقعیت به مربوط بلدسی 4/43

 حدود. است افتهی کاهش بلدسی 2/36 و 1/44 به مانع نص  از بعد

-900IPSنفت ) وزارت استاندارد اساس بر صوت با مواجهه مجاز

-SF-G،) بلدسی 40 استراحتگاه برای و 45 اداری هایمکان برای 

 با مواجهه مجاز میزان کشوری استاندارد همچنین. [37]است 

 و 55 ش  10 تا صبح 7 ساعت از مسکونی مناطق برای را صوت

  [.3۱] تعیین کرده است بلدسی 45 صبح 7 تا ش  10 ساعت از

 ارداستاند با مقایسه در مانع نص بعد از  یریگاندازه نتایج

 در صوت فشار تراز دهدمی نشان( بلدسی 55) کشوری

 در و( کارگران 2 شماره اقامتگاه) منبع به موقعیت نیترکینزد

 ۱/1۱ و 2/5 مقدار به  ی( به ترت۱ شماره سوله) موقعیت دورترین

 مقایسه در ارقام این است. افتهی حد مجاز کاهش از کمتر بلدسی

 در صوت فشار تراز میزان دهدیم نشان نفت وزارت استاندارد با

 ایبر و نفت وزارت استاندارد از کمتر بلدسی 2/0 اداری بخش

 از بیشتر بلدسی ۱/4 مسکونی بخش در موقعیت نیترکینزد

 لیک اثربخشی بررسی همچنین. استشده  ثبت نفت استاندارد

 صوتی مانع طراحی یراهنما با مقایسه در 2 جدول اساس بر مانع

 تیصو موانع برای انتظار مورد یاثربخش میزان دهدمی نشان [39]

 که است حالی در این است. بلدسی 33 تا 30 کربناتی پلی

 رد صوتی موانع اثربخشی با رابطه در همکاران و میرزاده مطالعه

 در کاهش بلدسی 15 عملیاتی نتیجه به تهران شهر هایاتوبان

 مطالعه این در مشابه صوتی مانع برای صوت فشار تراز میزان

 مطالعه  با مقایسه در 2 نمودار همچنین. [40]بودند  افتهیدست
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 و همکاران یعسکر 
 

 
 هرتز برحس  LINبکه فرکانس صوت ا اکتاو در ش تحلیل بر اساسمقایسه افت انتقال مانع صوتی : 2نمودار 

 
 مواد صوتی جذب خصوص در [26] همکاران و یآبادیعل

 تا 125 فرکانس از انتقال افت ضری  دهدمی نشان ساختمانی

 این که یابدمی افزایش بیشتر فرکانس، افزایش با هرتز 4000

 دارد، همخوانی 2 جدول و 2 نمودار درشده ارائه نتایج با موضوع

 ۱000 هایفرکانس در انتقال افت میانگین اختالف کهیطوربه

 .است بلدسی 7۱/15 هرتز، 5/32 و هرتز
 

 یریگجهینت
 طراحی که گفت توانمی حاضر مطالعه نتایج از استفاده با

زمان( طور همبه جاذب نوع چند از استفاده) صوتی موانع ترکیبی

 و  نص سهولت همچنین است. مصالح نوع یک از استفاده ازمؤثرتر 

 که ابهمش شرایط برای پروژه این درشده استفاده صوتی مانع کارایی

 ایقع هایپوشش از استفاده مانند منبع خود روی صدا کنترل امکان

 بلدسی 19 ± 5/0 میزان به باشد، نداشته وجود تجهیز خود برای

 یزن مانع این یاثربخش صوت، فرکانس افزایش با. بود خواهدمؤثر 

 به کاهش توانمی مطالعه این نتایج دیگر از. است افتهی شیافزا

 از کمتر به مجموعه این مسکونی و اداری هایبخش در صدا میزان

 فنی تمهیدات یاثربخش موضوع این که کرد اشاره مجاز حدود

 .دهدمی نشان کنترلی اقدامات سایر را بر هاآن اولویت و مهندسی

 

 پیشنهادات
 منظوربه ایمنی نکات به توجه با       معموال   حفاری اتیعمل در

 مانند دیگر هایمحدودیت و تجهیزات به سریع دسترسی

 وندشمی مستقر دکل از کمی فاصله در ژنراتورها... و  یکشکابل

 مترکفاصله           عموما  با نویسنده، مشاهدات با مطابق تجهیزات این و

 به ذال یابند.می استقرار هاخوابگاه      بعضا   و اداری دفاتر با متر 50 از

 ابلپرتصورت به مانع این طراحی با شودمی توصیه عزیز محققان

 را برای سروصدا با مواجهه میزان حفاری، هایشرکت برای

 .کاهش دهند صنعت این در شاغلکارکنان 
 

 تشکر و قدردانی
 مدیریت معنوی و مادی هایحمایت مقاله این نویسندگان

 هند.نمی ارج را شمالی آزادگان نفتی میدان در کویا شرکت پروژه
 

 منافع تضاد

 .ندارد وجود مطالعه نیا در یمنافع تعارض چیه
 

 یاخالق مالحظات

 ممحتر تیریمد از مقاله اصالت دییتا یگواه یدارا مقاله نیا

 مالحظات هیکل و باشدیم یشمال آزادگان پروژه کو،یا شرکت

 .است شده لحاظ آن در الزم یاخالق
 

 سندگانینو سهم

 و هاداده لیتحل و هیتجز اطالعات، یآورجمع ده،یا یطراح

 یاصالح اتینظر و یبررس اول، سندهینو توسط مقاله نوشتن

داده لیتحل و هیتجز به کمک دوم، سندهینو توسط یعلم یمحتوا

 از یبرخ ترجمه و اطالعات یآورجمع به کمک سوم، سندهینو ها

 باشد.می چهارم سندهینو منابع

 

 یمال تیحما

 تزایتجه نیتام جهت کویا محترم شرکت یسو از مقاله نیا

 .است شده تیحما یریگاندازه
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