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  چكيده
 فـوالد صـنعت خصوص به صنايع، در اساسي معضالت از يكي آن از آزار و اذيت ناشي و صدا با مواجهه

   .است
به منظور تعيين ميزان تراز فشار صوت در واحد عمليات سـرد شـركت ، 1393در سال  صداسنجي اين

تعيـين، سـپس  نقاط اندازه گيري بـه روش سيسـتماتيك در ابتدافوالد اكسين خوزستان انجام گرفت. 
-CEL 2/110كه با كـاليبراتور مـدل  -Cacella 450 اندازه گيري ها توسط دستگاه صدا سنج مدل

ــت، ــده اس ــاليبره ش ــتاندارد  ك ــق اس ــي  ANSI (SI-4-1983)طب ــبكه وزن ــد.  Aدر ش ــام ش انج
ثانيه مورد سنجش  15 زمان حسب بر تكرار 3 برداشت هر كه در  SPLو  Lmax ،Lminپارامترهاي

ناليز واريانس يكطرفه انجام شد و با استفاده از آزمون آ spssتحليل داده ها توسط نرم افزار قرار گرفت. 
 ،دسـي بـل 03/92و مشخص گرديد كه دستگاه قيچي تقسيم كننـده بـا ميـانگين تـراز فشـار صـوت 

كمترين ميزان تـراز  ،دسي بل 10/65با ميانگين  BED2و دستگاه  ميانگين تراز فشار صوت بيشترين
، در واحـد عمليـات فـوالد سـردلـد صـوت منـابع موفشار صوت در واحد عمليات سرد را دارا مي باشد. 

منطقـه صدا در ايستگاههاي مختلف فشار تراز دستگاههاي قيچي تقسيم كننده و لبه زن شناسائي شد. 
و  ACGIHبر اساس استانداردهاي كميتـه ملـي بهداشـت حرفـه اي ايـران برگرفتـه از  مورد مطالعه،

NIOSH 01/0دسي بل ارزشيابي شد و  85 ،آمريكا p <  .در نهايـت اقـدامات معني دار تلقي گرديـد
  پيشگيرانه موثر در جلوگيري از خسارات سالمتي و بهداشتي پيشنهاد گرديد.
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