مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال چهارم/شماره  /1بهار 1314

تاریخ دریافت2992/7/29 :

تاریخ پذیرش2999/2/29 :

تعیین میزان مواجهه شغلی رانندگان و اطرافیان دروگر چهارچرخ با آلودگی صوتی
3

چکیده
مقدمه :یکی از پرکاربردترین ادوات کشاورزی که برای دروی علوفه و غالت به کار میرود ،دروگرهای چهارچرخ میباشند.
هدف از این پژوهش تعیین میزان مواجهه شغلی رانندگان و اطرافیان دروگر چهارچرخ (مدل )BCS 622با آلودگی صوتی انتشار
یافته از آن در دندهها و دورهای مختلف موتور بود.
روشها :جهت بررسی میزان مواجهه راننده و اطرافیان دروگر با آلودگی صوتی از استتانداردهای  ISO 5131و ISO 6814
استفاده گردید .آزمایشتات در قالب طترح بلوکهتای کامل تصتادفی به صتورت فاکتوریل (دو حالت با حرکتت و بتدون حرکتت
تیغه برش ،سه دور مختلف موتور و چهار حالت نسبت دنده) و در سه بار تکرار انجام شد .فاکتور متورد انتدازهگیتری ،تتراز فشتار
صوت در موقعیت گوش راننده و اطرافیان بود .در حالت هایی که تراز معادل مواجهته بتارتر از حتد مجتاز بتود ،آنتالیز صتوتی در
محدوده اکتاوباند انجام گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها در نرم افزارهای  Excelو  SPSSنسخه  21انجام گرفت.
نتایج :در دور موتور  9333دور در دقیتقه ،رانندگان آلودگی صتوتتی بارتر از حد مجتاز (طبتا استتاندارد  )ACGIHدریتتافت
میکردند .افزایش دور موتور ،تغییر نسبت دنده و نیز حرکت تیغه برش در سطح احتمال یک درصد تتأثیر معنتیداری در افتزایش
مواجهه راننده و اطرافیان دروگر با آلودگی صوتی داشتند.
بحث و نتیجهگیری :استفاده مرسوم از دستگاه دروگر موجب اثرات نامطلوب روی شنوایی راننده میشود ،این امر لزوم توجه
به کاهش آلودگی صوتی انتشار یافته از این وسیله را با روشهای مختلف از جمله کنترلهای فنی و مهندسی و مدیریتی گوشزد
مینماید.
واژگان کلیدی :آلودگی صوتی ،دروگر ،BCSتراز فشار صوت ،دور موتور ،نسبت دنده

مقدمه

تقرنباً در هر ص عت و ود دارد .هدون تردند صادا اي

ورود تراكتورها و ماشينهاي كشااوريي هام معر ام،

معضالت اتات دنياي ص عت هوده و شايار يناادي

مشكالت هسياري را در ارتباا هاا اني ا و تاالم

اي افاراد در محاي

شغل حاصل اي كار انن دتتگاهها هراي كارهران آنها

مخاطرهاند .امرويه در ص انع مختلا  ،تو ام يناادي

و نيع كارگران مشغول هام كاار در معر ام هام و اود

هم كاهاش صادا در محيا كاار ما شااود .چااون

آورده ات  ،اي آن يلم م توان هم صداي حاصال اي

مشخص شده كم هين خستگ  ،ه القامگى هام كاار،

كاار ،اي آيار ناااش

اي آن در

كار انن ادوات اشاره نيود ( .)1در هين تياا آالن اده

خشم ،صباناي

هاي شغال  ،صدا هايشترنن ميعان انتشار را داشاتم و

كارگر و ميعان صدا در محي كار ،راهاطماي مستقيام

و تانحام در كار ،پرنشاان روانا

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -2استادیار ،گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -3استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :دکتر محمدرضا قطبی راوندی

Email: ghotbi@kmu.ac.ir

آدرس :گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان
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تلفن413-11152113 :

فاکس413-11152115 :
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رضاحسینپور،1کاظمجعفرینعیمی،2محمدرضاقطبیراوندی


رضاحسینپوروهمکاران

آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

واحد هراي موا هم مجاي ها صدا مورد پذنرش قارار

ماشين ذرت چين ،آتياب چكش

و خشككنها

گرفتم ات  .اصوالً در هيان حد مجاي صدا ناك تاراي

ترايهاي صداي هاالتر اي  1۴۴دت هل توليد م ك د

كاار

( .)7در تحقيقات انجا شده مشخص شد 2۴ ،درصد

كار رويانام و  ۰۴تاا

معين هراي  ۸تا

هفتگ ا ال شده ات  ،كم حد تاقف آن هراهار ۸8

اي ران دگان تراكتور مشكل اف

دت هل تعيين گردنده ات  ،در صورتا كم كاارگر

هين  22۴۰ران ده تراكتوري كم در نيانشگاه كشاوريي

هيش اي تراي مجاي موا هم داشتم هاشاد ،يماان مجااي

معان م شدند ۳۳ ،درصد داراي اختالل در تيستم

موا هم وي هاند كاهش ناهد .هم طاور قاراردادي هام

ش وان هودهاند (.)۸

اياي  ۳نا  8دت هل تراي فشار صاوت ،مادت يماان
موا هم نص

م گردد .هر انن اتاا

كشورهاي مختلا

در تحقيق

ش وان

دارند و اي

كم پيرامون مسانل ارگونوميك حاصل اي

تاايمانهاا و

اتتفاده تراكتورهاي دوچرخ ها توان  ۸اتب هخار در

اي الاگاوهاي متفااوت پيااروي

هين  2۴۴كشاوري و  1۴۴آمويش ده ده ماشينهاي

م ك د (.)۳

كشاوريي انجا گرف  ،مشخص شد كم ارتعاش و

كاارگران كشااوريي نكا اي شادندترنن يناانهااي

صدا ،تهم يدهاي در انجاد صدمات در افراد تح

ش وان را تجرهام ما ك اد و انان صاداهاي گاوش

هررت داشتماند ( .)۵در پژوهش دنگري هيان شده كم

خراش در معر م هم وتايلم م ااهع ها شاياري مان اد

تراي هاالي صداي انجاد شده توت

تراكتورهاي دو

تراكتورها ،كيباننها ،چاپرها ،خشككانهااي دانام و

چرخ تبب شده كم محققان هم تحقيق پيرامون اتتفاده

دنگر ادوات انجاد م گردد .تحقيقاات يناادي هاراي

اي موتورهاي الكترنك

هم اي موتورهاي احتراق

تعيين هيشترنن تطوح صدان كم نك ران ده م تواناد

داخل در انن گونم تراكتورها هپردايند (.)1۴

هراي نك روي كاري  ۸تا تم هدون خطار موا هام هاا

ها تو م هم مواردي كم هيان شد مشخص م شود،

ش وان در معرض آن قارار گيارد ،انجاا شاده

توليد صدا اي مشكالت اتات ماشينهاي كشاوريي

ات  .نافتن هيشترنن صداي توليد شده در دتتگاههاا

ات

و انن مسئلم هم ونژه در مورد ماشين هاي داراي

در صورت كم اندايهگيريهاي انجا شاده در محال

موتورهاي كوچك كم وين ،فضا و محدودن هاي

(.)۰

اذب صدا هر

اف

كار هم طور صحيح و دقيق هاشد ،ضروري ات

دنگر ،ا ايه نصب تجهيعات كاف

در هررت هاي صورت گرفتم مشخص شده كم ،تراي

روي آنها را ني دهد ،هيشتر صدق م ك د .ه اهرانن

گوش ران ده تراكتورهاي هدون

كاهش تراي صداي آن هاند

فشار صدا در موقعي

هرگونم تالش در ه

اتاقك نا ها اتاقك ها پ جرههاي هاي ،هسيار هيشتر اي حد

در ه

اتتاندارد هوده و در مواردي تراي صدا هاالتر اي ۵8

هيين دليل ،نخس

دت هل هوده ات

( .)8،5در پژوهش دنگري گعارش

شد كم اكثر تراكتورهاي امرويي ،تراي صداي هاالتر اي
 ۵۴دت هل توليد م ك د ،در حال

كم تانر
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كاهش صداي م اهع توليد صدا هاشد .هم
هاند م اهع توليد صداي دتتگاه

مشخاص شود (.)11
اي آنجان

كم تاك ون مطالعماي در خصوص ميعان

موا هم شغل ران دگان و اطرفيان دروگر چهارچرخ
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و اود دارد ( .)2در چا د تاال اخاير ناك الگاوي

ماشينهاي معر م مان د كيباننهاي خود محرك،

آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

مدل  BCS 622ها آلودگ صوت انتشار نافتم اي آن
صورت نگرفتم ات

اي

و انن دروگر نك

حسینپوروهمکاران

رضا

مواد و روشها

در انن مطالعم مقطع كم در تال 1۳۵2انجاا شد ،اي

كشور ات ؛ لذا انن پژوهش هم م ظور تعيين و

كشور انتاليا مو ود در دانشكده كشاوريي دانشگاه

ران دگان و اطرافيان

شهيد هاه ر كرمان كم مشخصات آن در دول  1آمده

دروگر چهارچرخ  BCS 622ها آلودگ صوت انتشار

هم م ظور اندايهگيري تراي تروصداي دروگر در

هررت

ميعان موا هم شغل

موتور

نافتم اي آن در دندهها و دورهاي مختل

ات

وضعيت

كم كارخانم تاينده هراي شران

دتتگاه تعرن

صورت گرف .

كاري ها

كرده ،اتتفاده گردند.

جدول :1مشخصات دروگر مورد استفاده در این مطالعه
موتور

ديزل -لمبارديني –استارتي مدل 3LD450

توان

 7/2کیلووات ( 11اسب بخار)

عرض برش

 141سانتي متر

گیربكس

 2حالته با  4دنده جلو و1دنده عقب

کالچ

خشك با کنترل دستي

ترمز

جداگانه در هر چرخ

مزايا

مجهز به باال بر هیدرولیكي شانه برش ظرفیت کاري
 1/2هكتار در ساعت

ونژگ هاي

مكان

آيمون

اتتانداردهاي تايمان هيناليلل

هراتا

دروگر

اتتانداردها و

اتتاندارد مل انران هيان د شكل  1در دانشگاه شهيد
هاه ر كرمان انتخاب گردند (.)12،1۳

شکل :1ترسیمی از پیست آزمون

در محوطم آيمون ،خ

مركعي مسير آيمون )،(CC

محل بور دروگر ،خ

كم اي

ايود هر مسير حرك

آن هم

وان خطو

شروع و پانان حرك ،

الم گذاري شدند (شكل  .)1ميكروفونها مطاهق

مركع تطح آيمون م گذرد ) (PPو هيچ ين دو خ

شكل هاند روي خ

 AAو  BBماوايي ها خ  PPو هم فاصالم  1۴متر اي

طاارف خا ماركعي  CCقااارار گرفتا د .ارتافاااع
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 PPو هم فاصلم  7/8متر در هر
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پركارهردترنن دروگرها هراي دروي لوفم و غالت در

دروگر چهارچرخ مدل  BCS 622تالم تاخ

رضاحسینپوروهمکاران

آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

قرارگياري ميكروفونها در گوش اطرافيان  1/2متر
هاالتر اي تطح يمين و ه
مركعي مسير حرك

هود .محل قرارگيري ميكروفون

گوش ران ده كم در حال

نشستم قرار

داش  ،در فاصلم  28۴±2۴ميل متري صفحم مركعي

دناده در عبام دناده ،تار

هودند اي :ناوع نساب

دوران ا موتااور ،موقعي ا
موقعي

قرارگيااري ميكااروفن (در
گوش اطرافياان) و

گوش ران ده و در موقعي

هيچ ين حال هاي كاري شانم هرش دروگر (ها رف

ص دل و در طرف كم ها تراي صداي هاالتر موا م هود،

هرگش

قرار گرف  .محور ميكروفون افق و دنافراگم آن هم

تعيااين محاادوده تغيياارات متغيرهااا ،اادول آيمااون

طرف

لو هود .مركع ميكروفون در 7۴۴±2۴

ميل متري هاالي نقطم شاخص ص دل
) Pointقرار داش

(Seat Index

(.)12، 1۳

و هرگش

نا هدون رف

و

تيغم هارش) .پاس اي

اتتخراج گردند ( دول  .)2دول آيمون ها هراتاا
آيمانش فاكتورنل ها طرح پانم هلوك تصاادف انتخااب
شد كم در آن شران مختل

كاري كاار هاا دروگار در

طبق اتتاندارد ( )12، 1۳تطوح م عكس ك ده هعرگ،

معر م اي يلام تام حالا

دور موتاور در دورهااي

مان د تاختيانها ،ماشينهاي دنگر ،تاهلوهاي تبليغات

 2۴۴۴،1۴۴۴و  ۳۴۴۴دور در دقيقااام ،چهاااار حالا ا

و درختان در فاصلماي ها شعاع حداقل  8۴متر اي
دروگر مورد آيمون قرار داشت د و تر

هاد در ه گا

اندايهگيريها كيتر اي  1۵متر هر ثانيم هود .الوه هر انن
مي و ي

هرش در دو حال
هرش و هدون حرك

كار ها حرك
رف

و هرگش

رف

و هرگش

تيغام

تيغم هرش ،ناك

اندايهگيري در ه گا هارندن هرف ،هاران نا

دفعم هراي ران ده و نك دفعام هاراي اطرافياان دروگار

هاند حداقل

و پاس اي تجعنام و

ر د و هرق و انن كم تراي صداي محي

 1۴دت هل كيتر اي تراي صداي مورد اندايهگيري
هاشد ،ر ان

نسب

دنده در دندههااي  ۳ ،2 ،1و  ۰و نياع اثار شاانم

شدند.

مورد هررت و تحليل قرار گرف

تحلياال دادههااا در ناار افعارهاااي  Excelو SPSS

نسخم 15رواهط م طق هين فاكتورهاي مؤثر هر صداي

نوع و محدوده تغييرات متغيرهاا طاوري در نظرگرفتام

تاطع شده ،هم دت

آمد.

شد كم هيشترنن حال هااي كاار اادي دروگار را در
جدول  :2آزمونها و حاالت مختلف اندازهگیري تراز فشارصوت
سطوح متغیرها
متغیرها

1

2

3

4

دور موتور()RPM

1111

5111

3111

-

نسبت دنده

1

5

3

4

حرکت شانه برش

با حرکت

بدون حرکت

-

-

موقعیت قرارگیري میكروفن

راننده

اطرافیان

-

-

هم م ظور اندايهگيري تراي صدا اي دتتگاه تراي ت ج

آيمانشات كاليبره گردند .هراي اندايهگيري تراي صدا اي

صوت مادل  Casella CEL-450اتاتفاده شد كم هم

شبكم  Aو تر

وتيلم كاليبراتور  Casella CEL-110/2قبل اي انجا

ترايت ج اتتفاده شد .ميعان تر
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پاتخگون

ك د ( )slowدتتگاه
هاد و دما در محي
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در موقعي

ميكروفون يود هر خ

هرگيرد .متغيرهاي انتخاب شده هراي انن تحقيق بارت

آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

دتتگاه دنجيتال

در يمان اندايهگيري صدا توت

حسینپوروهمکاران

رضا

مدت يمان مجاي موا هم رويانم هر حسب تا

)(t

ت جش تر

رنان هوا و در م حرارت محي

و تراي فشار صوت ) (splهر حسب دت هل هود (.)۳

آنيومتر حرارت

مدل  Kimo LV110اندايهگيري

معادله()1

8

(صداي يمي م) نيع مورد اندايهگيري قرار گرف .

نتایج

هراي آگاه اي مشخصات صداي توليدي در موقعي
گوش ران دگان دروگر ،آناليع فركانس در طي
اكتاوهاند انجا شد و فركانسهان

در ه گا انجا آيمانشات اهتدا شران محاي پيسا

نك

آيمون ،اي يلم تراي صداي يمي م ،تر

كم اندايه آنها

اناادايهگيااري شااده در طااول انجااا آيمانشااات در

قرار گرفت د.

محدوده اي كم اتتاندارد تعيين كرده هود ،قرار داشا .

هراي محاتبم حد مجاي مدت موا هم كارهران ها صدا
در ط نك شيف

هاد و دماي

هااواي محااي اناادايهگيااري شااد .نتااانج محيطاا

هاالتر اي حد مجاي هود ،ش اتان شدند و مورد تحليل

كاري هش

2

انن نتانج در دول  ۳آورده شده ات

تا تم و ها در نظر

.

گرفتن اتتاندارد تراي فشار صوت  ۸8دت هل ها
قا ده  ۳دت هل اي معادلم  1اتتفاده شد كم در آن

جدول :3نتایج محیط پیست آزمون در زمان بررسی آلودگی صوتی دروگر
تراز صداي زمینه
dB

درجهحرارتمحیط
◦C

سرعتجریان هوا
m/s

45±1

12±5

1/8±1

نتانج تجعنم وارنانس مقادنر تراي صاداي كلا هاراي

اطرافيان قرار داده شد ،نيع صادق هود و اثارات اصال

ران ده دروگر در دول  ۰آمده ات  .هيان طاور كام

فاكتورها و اثرات متقاهل آنها در تاطح ناك درصاد

در دول تجعنم وارنانس مشاهده م شود ،اثر اصال

هيگ مع دار شد .انن خود نشان ده ده تغيير تاراي

موتور و نسب

اطرافياان دروگار هار اثاار

فاكتورهاي حرك

تيغم هرش ،تر

فشار صاوت در موقعيا

دنده هر مقادنر تاراي صاداي كلا دروگار و نياع اثار

تغييرات در فااكااتورهاي ذكر شااده اتا  .آيمااون

متقاهل انن فاكتورها در تطح  ۴/۴1مع دار شدند .هم

چ اد داما ماي دانكن (Duncan's multiple range

طوري كم ها افعانش دور موتور و هيچ اين تعاون
نسب

دنده ،تراي فشاار صاوت افاعانش نافا  .انان

نتاانج هراي حالات كم ميكروفان در موقعيا

25

گوش

) ، testهراي مقانسم ميانگين هاا هاراي دور موتاور و
نسااب

دنااده در موقعيا

گاوش ران ده و در موقعي

قرارگيااري ميكااروفون در
اطارافيان ،صورت گرف

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 4شماره  /1بهار 1314

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 6:53 +0430 on Thursday June 21st 2018

شد .قبل اي اندايهگيريهاي اصل  ،تراي صداي محي
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3

t

رضاحسینپوروهمکاران

آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

و مشااخص شااد كاام هركاادا اي دور موتورهاااي

در تطح نك درصد اختالف مع ا داري و اود دارد.

 2۴۴۴،1۴۴۴و  ۳۴۴۴در تطح احتيال نك درصاد هاا

نتانج آيمون دانكن ،تاراي فشاار صاوت در دورهااي

هم اختالف مع داري دارند .هراي نسب

دندهها نياع
دناده

موتور و نسب

و اطرافياااان در ااادولهااااي  8و  5آماااده اتاا .

جدول  :4نتایج تجزیه واریانس تراز فشار صوت براي رانندگان دروگر

*مع

منبع تغییرات

درجه آزادي

میانگین مربعات

تكرار

5

1/71

حرکت تیغه

1

85/34

F
ns

12/18

*

1771/51

*

54712/11

دور موتور

5

1125/45

نسبت دنده

3

5/73

*

حرکتتیغه*دورموتور

5

4/17

*

حرکتتیغه*نسبتدنده

3

1/51

*

دورموتور*نسبت دنده

5

1/82

*

حرکتتیغه*دورموتور* نسبت دنده

5

1/148

*

51/41

خطا

45

1/14

-

28/71
87/54
57/82
31/87

دار در تطح نك درصد ns ،مع دار نيس
جدول  :5تأثیر دور موتور و نسبت دنده (با حرکت تیغه) بر تراز فشارصوت (دسی بل) براي راننده
دور موتور()rpm
1333

2333

3333

1

c

b

a

نسبت دنده
5

f

85/3

17/8

11/1

e

83/7

d

11/8

3

i

84/1

h

4

l

k

18/7

g

11/4

84/5

11/2

j

15/5

11/7

ا دادي كم داراي حروف نكسان نيست د داراي اختالف مع دار تطح نك درصد هست د
جدول  :6تأثیر دورموتور و نسبت دنده (با حرکت تیغه) برتراز فشارصوت (دسی بل) براي اطرافیان
دور موتور()rpm
1333

2333

3333

نسبت دنده
1

57/2c

77/2b

84/5a

5

58/8f

71e

3

57/2i

78/8h

81/1g

4

58/1l

73/7k

81/8j

83d

ا دادي كم داراي حروف نكسان نيست د داراي اختالف مع دار تطح نك درصد هست د
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مشخص شد ،هين ميانگين تراي صوت هر نسب

مختل

دندههاي مختل

هراي ران اده

آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

شكل  2مقانساماي هين اثر شانم هاارش در دنادههاي
مختل

هر تراي فشار صوت در موقعي

حسینپوروهمکاران

رضا

و اطرافيان را نشان م دهد.

گوش ران ده

نتانج حاصل اي اندايهگيري تراي صوت در نسب
 2و دور موتورهاي مختل

دنده

در دول  7آماده اتا .

مشاهده شد در حالت كم تيغم هرش در حال

رف

ات

هرگش
ات

نسب

هم حالت كام تيغام هارش ثاها

تاراي فشاار صاوت افاعانش پيادا كارده اتا .

و

جدول :7تراز فشار صوت در حالت هاي مختلف دور موتور و حرکت تیغه برش در دنده 2
براي اطرافیان دروگر
دور موتور

بدون حرکت تیغه برش

با حرکت تیغه برش

اختالف

1111

52

58/8

3 /8

5111

71/7

71

7 /3

3111

81/1

83

5 /1

هراي پ هردن هم ماهي

صداي انتشار نافتم هم وتيلم

دروگر ،در مواردي كم تراي كل فشار صوت اي حد
اتتاندارد  ۸8دت هل تجاوي م نيود ،آناليع فركانس
انجا م گرف  .نتانج آناليع فركانس صوت در طي
اكتاوهاند ،در موقعي

گوش ران ده دروگر در دورهاي

 2۴۴۴و  ۳۴۴۴دور هر دقيقم موتور و نسب
در حال

دنده ،2

كار تيغم هرش در شكل  ۳و  ۰آمده ات .

هيانطور كم مشخص ات

هراي تيا فركانسها ها

افعانش دور موتور تراي فشار صوت نيع افعانش نافتم

شکل  :3نتایج آنالیز فرکانس براي راننده درحالت کاري شانه برش

ات .
28
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شکل  :4نتایج آنالیز فرکانس براي راننده در دور موتور 2222

شکل  :5نتایج آنالیز فرکانس در نسبت دندههاي  1و 2

شكل  8نتانج آناليع فركانس را در نسب

و نسبا

دناده  1و 2

دنده اتتفاده م ك د ،حااد مجااي اتتفاااده

و دور موتورهاي  2۴۴۴و  ۳۴۴۴دور هر دقيقام نشاان

اي دتتگاه هر حسب تا

م دهد .ها تو م هم انن كم كاارهران در طاول كاار هاا

اتااتفاده اي معادلاام  1محاتاابم گردنااد و نتااانج در

دتتگاه دروگر اي حال هاي مختل

كاري دور موتور

در هار حالا

كااري هاا

دولهاي  ۸و  ۵آورده شده ات .

جدول  :8نتایج حد مجاز مواجهه راننده با صدا در طول کار با دورهاي مختلف موتور بر حسب ساعت مواجهه
دور موتور ()rpm
1333

2333

3333

تیغه برش ثابت و بدون کار

13/5

3/11

1/54

تیغه برش درحال کار

8/18

1/55

1/58
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حسینپوروهمکاران

رضا

آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

جدول :9نتایج حد مجاز مواجهه راننده با صدا در طول کار با نسبت دندههاي مختلف بر حسب ساعت مواجهه
نسبت دنده

تیغه برش ثابت و بدون کار

1/81

1/57

1/74

1/54

تیغه برش درحال کار

1/41

1/33

1/58

1/24

بحث

صااوت ها مايانگين  7۳/۴5دت هال و دناده  2داراي

هدف اي انجا انن پژوهش هررت ميعان تراي صداي

هيشترنن تراي فشار صوت ها ميانگين  7۰/5۳دت هل

توليدي اي دروگر چهار چرخ  BCS 622در

دنده هار وارده هر موتور

حال هاي مختل

كاري هود و مشخص گردند كم

هر كدا اي املهاي دور موتور و نسب
روي تراي فشار صوت هم دت

دنده هر

آمده مؤثر هودند ،هم

طوري كم ها افعانش دور موتور و هيچ ين تعون
نسب

دروگر تغيير م ناهد ،لذا مو ب تغيير در تطح تراي
فشار صوت در دروگر م شود ،هم هيين دليل ات
دنده ت گينتر (دنده  )2تراي فشار

كم در نسب
صوت اي نسب

دنده تبكتر (دنده  )۰هيشتر شده

دنده تراي فشار صوت افعانش نافتم ات  .تغيير

ات  .نتانج تحقيقات قبادنان و هيكاران (  )18و

دندههاي

و هيكاران ( )15در مورد تراي فشار

تراي فشار صوت در دور موتور و نسب
مختل

هوده ات  .ها تعون

نسب

م تواند حاصل تغيير شتاب قطعات متحرك

حسن هيگ

صوت در تراكتورهاي مختل  ،كيبانن و تراكتور دو

موتور و عبم دنده و هيچ ين تغيير فشار خرو

چرخ نيع نشان ده ده تأثير دور موتور و نسب

دود اگعوي موتور در انن دروگر هاشد .نتانج تحقيقات

هر روي تراي فشار صوت م هاشد كم ها نافتمهاي

 Crockerو  )5( Ivanovو  Meyerو هيكاران

پژوهش حاضر مطاهق

دارد.

( )1۰در مورد ماشينهاي كشاوريي ها نافتمهاي

هراي ران دگان دروگر مشخص شد ،دور موتور۳۴۴۴

پژوهش حاضر مطاهق

دارد.

دنده

دور در دقيقم هيشترنن ميعان تراي صوت را دارات

و

ها تو م هم نتانج آيمون دانكن هراي اطرافيان دتتگاه

ميانگين آن هراهر  ۵5/۸۳دت هل هود .هراي دور موتور

دروگر هراي دور موتور ۳۴۴۴دور در دقيقم هيشترنن

 1۴۴۴دور در دقيقم كيترنن ميعان تراي صوت

ميعان تراي صوت مشاهده گردند و ميانگين آن هراهر

مشاهده شد و ميانگين آن هراهر  ۸2/۵7دت هل هود،

 ۸۴/۸دت هل هوده ات  .هراي دور موتور  1۴۴۴دور

كم دليل آن افعانش شتاب حرك

قطعات موتور در

مشاهده شد و

دورهاي هاالتر ات  .هراي نسب

دندههاي مختل

در دقيقم كيترنن ميعان تراي صوت

ميانگين آن هراهر  55/8دت هل هود .لذا م توان گف

نيع مشاهده گردند ،دنده  1داراي كيترنن تراي فشار

كم ها افعانش دور موتور تراي فشار صوت افعانش

صوت ها ميانگين  ۸۵/۰5دت هل و دنده  ۳داراي

م ناهد ،در صورت كم هراي نسب

دنادههاي مختل

مشااهده گردند كم دنده  ۰داراي كياترنن تاراي فشار

51

هيشترنن تراي فشار صوت ها ميانگين  ۵۴/۰دت هل
هاوده ات  .در مطاالعم  Durgutو  )17( Celenنياع
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آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

مشخص شد كم دور موتور و نسب

دنده هر روي

تراي صداي توليدي هراي اطرافيان و ران دگان

هود .هراي دو حال

حرك

تيغم نيع در حالت كم تيغم

در حال كار هود ،تقرنباً هراي تيا فركانسها نسب
كم تيغم هدون حرك

دور موتور اي  1۴۴۴هم  2۴۴۴دور هر دقيقم تراي فشار

هيشتر هود.

هود ،تراي فشار صوت

صوت هم ميعان  5دت هل افعانش ناف .

طي

در مطالعم حاضر ه گام كم تيغم دروگر در حال

و  ۳۴۴۴دور هر دقيقم ها هم مشاهم ات

رف

و هرگش

قرار گرف  ،تراي فشار صوت نسب

هم حالت كم تيغم هدون حرك
حرك

ط

تغييرات فشار صوت در دور موتورهاي 2۴۴۴
م ك د ،انن روند ها تحقيقات حسن هيگ

هيكاران ( )15و  )1( Soleckiمشاهه

هود هم دليل تر

تيغمها و اصطكاك هم و ود آمده ،افعانش پيدا

و نك الگو را

تغييرات طي

و

دارد.

نك اكتاو تراي فشار صداي دتتگاه در

كرد .هم طور مثال در دنده  1انن اختالف هم 8/۳

نسب

دت هل رتيد و افعانش  7/۳۰درصدي داشتم ات ،

و  ۳۴۴۴دور هر دقيقم در شكل  8نشان داده شده هود.

لذا نك اي فاكتورهاي مهم در افعانش تراي صوت در

انن نيودار مشاهده م گردد،

دروگرهاي شانماي ،شانم هرش آنها م هاشد و هاند
و هم كارگيري شانم هرش

در طراح  ،تاخ

دندههاي نك و دو و در دور موتورهاي 2۴۴۴

در قسي هاي مختل
طي

تغييرات تراي فشار صوت در دندههاي مختل

تفاوت چ دان

ها نكدنگر ندارند ،هم

عء در

دروگرها تو م كاف شود ،تا اثر انن فاكتور هر ميعان

فركانسهاي كيتر اي  28۴هرتع ،كم انن پدنده

تروصداي توليدي كاهش ناهد.

م تواند در اثر اگعوي موتور دروگر هاشد و ها نافتم-

در مقانسم هين اثر شانم هرش در دندههاي مختل
تراي فشار صوت در موقعي
در هر دو حال

ها حرك

هر

گوش ران ده و اطرافيان،
و هدون حرك

ميانگين تراي فشار صوت در موقعي

تيغم هرش،

هاي تحقيقات حسن هيگ

و هيكاران ( )15و

 )1( Soleckiهيخوان دارد .فركانس غالب در تيا
نسب

دندهها هيان د قبل ،در فركانس  ۰۴۴۴هرتع

گوش ران ده

م هاشد و ميعان تراي فشار صوت در فركانسهاي

هم اطرافيان هيشتر هود ،كم دليل آن قرارگيري

هاال ،هيشتر اي فركانسهاي پانين ات  .ها تو م هم انن

فاصلم دورتر اطرافيان اي م بع صوت و ضرنب ذب

هم ونژه در

نسب
صوت

تطح پيس

آيمون هراي اطرافيان دروگر

كم رنسك اهتال هم اف

ش وان

فركانسهاي مكاليم  8۴۴تا  2۴۴۴هرتع ،در موا هم

م هاشد.

ها صداي ها فركانس پانين ،هسيار هاالتر ات ،

در آناليع فركانس صورت گرفتم مشخص شد ،هراي

ران دگان دروگر در معرض خطر هيشتري در

تيا فركانسها ها افعانش دور موتور تراي فشار

خصوص اختالل در مكاليم قرار دارند و نياي هم

صوت نيع افعانش نافتم ات  ،هم طوري كم در دور

مراقب

هيشتري ات  .نتانج آناليع انن مطالعم ها

موتور  2۴۴۴ rpmتراي فشار صوت در فركانسهاي

تحقيقات  Aybekو هيكاران ( )1۸و هيچ ين

 2۴۴۴و  ۰۴۴۴هرتع هاالتر اي حد اتتاندارد هود،

 Sumerو هيكاران ( )1۵هيخوان دارد.

هيچ ين در دور موتور ۳۴۴۴در فركانسهاي،8۴۴

در مقانسم محل قرارگيري ميكروفن در گوش ران ده

 ۰۴۴۴ ،2۴۴۴ ،1۴۴۴و  ۸۴۴۴هرتع هيشتر اي حد مجاي

و اطرافيان دروگر مشخص شد ،تراي صدا در موقعي
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ماشينهاي كشاوريي مؤثر هوده ،تا آنجا كم ها تغيير

حالت

هم

حسینپوروهمکاران

رضا

آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

مثال در دنده نك و دور موتور  2۴۴۴دور در دقيقم

صاداي توليد شاده هم وتيالم م اهع توليد صدا ات ،

گوش

نيااي هم صرف هعن مهاي فراوان دارد .لذا مؤثرترنن

گوش ران ده

راه كاهش صدا در انن دروگرها اتتفاده اي وتانل

تغيير كرده ات  .در تحقيقات قبادنان و هيكاران

حفاظ

ش وان ات  .هم طور يده كليم محافظهاي

( )18هر روي تراكتور دوچرخ و نيع م ظم و هيكاران

صوت هراي حفاظ

تراي فشار صوت اي  72/2دت هل در موقعي
اطرافيان هم  ۸7/7دت هل در موقعي

( ) 2۴هر روي تراكتور مشخص گردند كم ها يناد شدن

يل

ش وان مؤثر م هاش د و هم طور

تطح تراي صدان

را كم هم گوش م رتد،

فاصلم اي م بع توليد صوت ميعان ميانگين تراي فشار

كاهش م ده د .الوه هر انن اتتفاده اي وتانل

صوت كاهش م ناهد و انن كاهش معلول افعانش

ش وان ها تو م هم محدودن هاي ذكر شده

فاصلم و خاصي

ذب معر م م هاشد.

حفاظ

هراي كاهش دور موتور ،نم ت ها اي اثرات توء دتتگاه

نتانج پژوهش حاضر نشان داد ،تراي فشار صوت هراي

مورد نظر هر تيستم ش وان كارهر آن م كاهد ،هلكم ها

اطرافيان در تيا حال هاي كاري دروگر اي حد مجاي

ههي ماي هر يليات درو و

موا هم  ۸8دت هل رويانم تجاوي ني ك د ،لذا خطري
اطرافيان دتتگاه را تهدند

اي لحاظ موا هم شغل

انن روش م توان مدنرن
كيفي

هرش دتتگاه نيع داش  .اي محدودن هاي انن

مطالعم انن ات

كم نتانج انن مطالعم ت ها هراي دروگر

ني ك د.

چهارچرخ  BCSقاهل اتتفاده م هاشد .ه اهرانن انن

در مطالعم حاضر ،افعانش دور موتور در دروگر هر

نتانج هراي تانر دروگرها قاهل تعييم نيس .

روي تراي فشار صوت چشيگير هوده ات  .لذا ه گا

آيمانشات هراي حرك

دروگر هر روي اده آتفال

و در مطالعات هعدي م توان شران

اتتفاده اي دروگر انن فاكتور هاند مدنظر قرار گيرد،

صورت گرف

ه اهرانن كاهش دور ماوتاور م تواند هاا ث كاهش

كاري واقع در معر م را مورد مطالعم قرار داد.

تراي صداي دتتگاه شود ،اما كاهش دور موتور
و هرگش

تيغم هرش هم

مو ب كاهش تر

رف

خواهد شد ،لذا كيفي

هرش دتتگاه دروگر نيع تح

نتیجهگیري

اي يلم وامل مؤثر هر افعانش تراي فشار صوت در

تأثير قرار خواهد گرف  .در خصوص دروگر چهار

ه گا كار ها دروگر افعانش دور موتور ،تغيير نسب

چرخ  ،BCSهم دليل كوچك هودن موتور ،د فاصلم

دنده و نيع هم كارگيري تيغم هرش م هاشد .ها تو م هم

م اتب قرارگيري ران ده تا م اهع توليد صدا،

اتتانداردهاي مو ود ،خطري تالم

اطرافيان دروگر

محدودن هاي وين ،فضا و نصب كاهين هراي ران ده،

را اي لحاظ موا هم ها صدا تهدند ني ك د .اما

گايهاي

ران دگان دروگرهاي چهارچرخ  BCSها تراي فشار

موتور ،كاهش تروصداي م تشره شده هم وتيلم

صوت

هاالتر اي حاد مجااي موا هم رويانم روهمرو

ا عاي متحرك دتتاگاه ها صارف هاعن مهاي ينااد و

م شوند .لذا هاند اقدامات ك ترل صورت گيرد و هم

انجاد تغييرات اتات در تاختار موتور ،عبم دنده و

كارگران آمويش داده شود تا اي گوش هاي حفاظ

شانم هارش امكاانپذنر ات  .هم هييان دليل در انن

فردي اتتفااده ك د .هياچ ين هاند ت ظاييات الي در

كوچك هودن انباره اگعوي و مسير خرو
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گوش ران ده هيشتر اي اطرافيان هوده ات  .هم طور

گونم دروگارها ،اتتافاده اي روش فعاال كام كااهاش

رضاحسینپوروهمکاران

كار

و ههداش

ف

تحقيقات و تعلييات حفاظ

وب شرق انران هم خصوص خانم يهرا
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آلودگیصوتیدررانندگاندروگر

.دروگر هراي كاهش آلودگ صوت صورت گيرد

م طقم

ظهور ل نيا در انجا انن پروژه تشكر و قدردان

تشکر و قدردانی

.م شود

اي هيكاري گروه مكانيك ماشينهاي كشاوريي
دانشگااه شهايد هاها ر كرماان و هايچ ين اي ماركع
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Reza Hosseinpour1, Kazem Jafari Naeimi2, Mohammad Reza Ghotbi Ravandi3

Abstract
Background: One of the most widely used equipments in harvesting hay and grains are four
wheel mowers. The aim of the present study was to determine the levels of noise exposure in
drivers and bystanders in different states, speeds and gear of four wheel mowers (BCS Model
622).
Methods: The ISO 5131 and ISO 6814 standards were used to assess noise exposure in
drivers and bystanders, respectively. Experiments were done in totally randomized block
models in the form of 2 × 3 × 4 factorials (2 moving blade conditions, 3 states of various
motor rpm’s and 4 gear states) and three repetitions. Sound pressure levels were measured
both at the driver’s ear level and the bystanders. In conditions where in the level of exposure
was above permissible noise limits, octave band analysis was performed. Data analysis was
performed in Excel and SPSS 16.
Results: Drivers were exposed to noise pollution higher than the permissible level (according
to the ACGIH standards) at 3000 rpm. Factors affecting noise level exposure in the driver and
bystander included engine speed, gear ratio and cutting blade speeds and were all significant
at the 0.01 level.
Conclusion: Routive use of harvesting machines leads to adverse auditory effects. This fact
highlights the necessity of controlling noise emission from this machine through engineering,
technical and managemental practices.
Keywords: Sound pollution, BCS Harvester, Sound Pressure Level (SPL), Engine Speed,
Gear Ratio
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