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 پيش گفتار

 1900مسايل و مشكالت معادن زغال سنگ و صنايع سنگين فلزي بارها و بارها از سال 

 مورد 1900ميالدي بررسي و بازگو شده است اصطالح «ريه سياه» از ابتداي دهه اول 

توجه بوده است اما بيماريهاي ريوي، مشكالت تنفسي كارگران شاغل در معادن به 

نظر ميرسد ساير مسايل مانند كم شنوايي ناشي از سر و صداي ماشينآالت حفاري در 

0Fمعادن را تحت شعاع قرار داده است

 لذا مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت �

كار بر آن شد كه كم شنوايي كارگران شاغل در دو معدن استان كرمان را با همكاري 

ارزشمند همكاران در مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار آن استان مورد 

بررسي قرار دهد. در اين طرح ابتدا به آثار سوء صدا بر گوش و نحوه ارتباط آن با 

محيط پرداخته و سپس نتايج حاصل از ارزيابي شنواييسنجي از دو معدن بزرگ در 

 استان كرمان ارائه مي گردد.

 اميد است مقاله فوق ارائه طريقي براي متخصصان امر ايمني و بهداشت كار واقع گردد .

 

 

 

 

 

 

                                                           
� Hazardous Gasas underground By Barry R. Doyle 
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  - مقدمه:1

كم شنوايي ناشي از سر و صدا و يا همان «كري شغلي» امروزه مبحثي مشخص و 

اثبات شده است كارگراني كه در معرض سر و صداي آزاردهنده قرار دارند به تدريج 

 دچار كم شنوايي عصبي-پيش رونده و غير قابل برگشت- ميشوند

 

 �1Fموضوع فوق بارها و بارها مورد بررسي انديشمندان قرار گرفته و اثبات شده است.

اما اين مبحث در معادن كمتر مد نظر قرار گرفته است ما به درستي از وضعيت شنوايي 

كارگراني كه در كارگاههاي پر سر و صداي معادن كار ميكنند اطالعي نداريم مسلماً  

 سر و صداي دستگاههاي حفاري، بلدوزرها و ... در اينگونه معادن مسئلهساز است.

بر آن شديم تا قدمي كوچك براي شروعي بزرگ برداريم. به دو معدن هجدك و همكار در 

 استان كرمان مراجعه كرديم و تعدادي از كارگران آن دو معدن را مورد آزمايش 

شنواييسنجي قرار داديم نتايج بدست آمده (به پيوست)  حاكي از آن است كه سر و 

 صداي فوق باعث كم شنوايي كارگران شاغل در آن معادن است.

                                                           
� Essential of Audiology By Stanley A Gelfand 1487-522  
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 - صدا چيست؟2

به طور كلي سر و صدا ناشي از ارتعاش است منبع صوت با ايجاد ارتعاش امواج را به 

2Fوجود ميآورد كه باعث فشردگي و عدم فشردگي محيط كشسان

 و اجسام(گاز، مايع و �

 جامد) است.

اگر سيم گيتاري را به عقب كشيده و آن را رها كنيد در ابتدا فشردگي و سپس عكس آن 

در محيط كشسان(در اين مورد هوا) بوجود آمده كه به سيستم شنوايي انسان رسيده و 

 پديدهاي به نام صوت دريافت ميشود بنابراين صدا شكلي از انرژي مكانيكي است.

 طول موج

 )1شكل(

3F هرتز60منحني الف- ب يك سيكل ناميده ميشود. اگر فركانس صدايي 

باشد به اين  �

 توجه كنيد فركانس 2 بار در ثانيه انجام شده است به شكل 60مفهوم است كه الف- ب 

  هرتز است.2صدا 

 

 يك ثانيه

 )2شكل (

) كوتاهتر ميشود طيف فركانسي قابل 1بديهي است كه با افزايش سيكل طول موج(شكل 

 هرتز است. اصوات از يك مجموعه فركانس 20000 تا 20تشخيص به وسيله انسان از 

 هرتز ايجاد كرد حتي 250تشكيل شدهاند بندرت بتوان براي مثال صدايي با فركانس 

 دقيقاً A دسيبل 90شدت صدا نيز از اين قانون مستثني نيست مسلماً صدايي با شدت 

  دسيبل نيست.90

                                                           
� Elastic 
� HZ  

 الف ب
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به عبارت ديگر اندازهگيري شدت صدا در يك فركانس مشخص عمالً امكانپذير نيست و 

طيف فركانسي به اكتاوباند تقسيم ميشود يك اكتاوباند به پهناي باندي اطالق ميشود 

 كه باالترين فركانس آن دو برابر پايينترين فركانس آن باشد. شدت صدا در چنين 

  را مالحظه فرماييد.3پهنهاي بر مبناي فركانس مياني خواهد بود جدول شماره 

                11200      5600      2800       1400      710      355     180       90      45      

 فركانس هرتز

8000 4000 2000 1000 500 250 125 63 

 

         اكتاوباند

 )3*شكل (

 همانگونه كه مالحظه ميكنيد شدت سر و صدا در يك اكتاوباند در فركانس مياني 

3 قسمت تقسيم شده و پهناي باند 3مد نظر است گاه اكتاوباند به 
1

  اكتاو تشكيل 

 ميشود كه براي اندازهگيريها دقيقتر به كار ميرود.

  است(به طور تقريب).45-90 هرتز فركانس مياني 63، 3در شكل شماره 

 و K1 ،K2 ،K4، 500، 250، 125، 63فركانسهاي مورد نظر(ترجيح داده شده) عبارتند از 

K8). K.(كيلوهرتز يا هزار هرتز است  

 واحد شدت صوت(دسيبل)

با مالحظه وسعت شدت سر و صدا، براي تعيين شدت از مقياسهاي تبديلي استفاده 

 ميشود. مقياسهاي شدت را براي جلوگيري از نمايش اعداد مختلف و مشكالت ناشي از 
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 در نظر گرفته ميشود) بنابراين 10 ضرب ميكنند.(لگاريتمي با مبناي 1210آن در 

  است بنابراين:1210 تا 1مقياس از عدد 

0 =110  log  

12 =1210  log  

            10 

  است.12....، 2، 1، 0اعداد مورد نظر 

  را بل مينامند و آن را با فرمول زير به دسيبل تبديل ميكنند.12 تا 0اعداد 

 1 = (بل) 10دسيبل 

4F دسيبل120 تا 0بنابراين اعداد فوق بر مبناي دسيبل بين 

 است بنابراين شدت صدا با �

 فرمول ذيل قابل محاسبه است.

 = شدت سر و صداlog 10 10 × شدت واقعي سر و صدا 1210

           (دسيبل)

 دسيبل واحدي لگاريتمي است(و نه خطي)

 0002/0فشار صوت را همچنين ميتوان با مقياس دسيبل بيان كرد. مبناي فشار صوت 

  وات بر مترمربع است.10-12پاسكال است كه معادل شدت صدايي برابر 

5F مشخصهاند مشخصه فركانسي2امواج صوتي خالص داراي 

6F و مشخصه شدت�

� 

 مشخصه فركانسي از خصوصيت بهم پيوسته فركانس و طول موج نشأت ميگيرد 

                                                           
 ) است.pain-threshold دسيبل سر و صدا آستانه دردناكي(120 �
� Pitch 
� Volume 
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 فركانس و طول موج را ميتوان به شكل ذيل تعريف كرد

  تعداد ارتعاشات منتشر شده از يك منبع صوتي در هر ثانيه.فركانس:

 به عبارت ديگر تعداد سيكلهاي ايجاد شده در يك ثانيه در مقياس هرتز.

 به وضوح طول موج نشان داده شده است طول موج خط راستي 1 در شكل طول موج:

 است كه ابتدا و انتهاي يك سيكل را به يكديگر متصل ميكند.

 هر چه فركانس بيشتر باشد طول موج كمتر خواهد بود.

شدت سر و صدا به انرژي تخليه شده از منبع سر و صدا بستگي دارد وضعيت محيط 

 مورد انتشار نيز مؤثر است.

 شدت سر و صدا در هر نقطه مشخص شده روي موج صدا به عنوان ميزان انرژي شدت:

جاري در مترمربع تعريف شده است. شدت سر و صدا با فاصله گرفتن از منبع سر و 

صدا كاهش مييابد واحد چنين شدتي وات بر مترمربع است كمترين شدت صوت قابل 

  وات بر مترمربع و صدايي با شدت يك وات بر مترمربع بسيار بلند است.10-12درك 

 طيف فركانسي:

صدا يك مجموعه فركانسي است در صورتي كه از مجموعه چند فركانس تشكيل شده 

7Fباشد باند باريك

ناميده شده و اگر از تعداد بيشتر فركانسها شكل گرفته باشد باند  �

8Fپهن

9F ناميده ميشود اين مجموعه فركانسي، طيف�

  نام گرفته است.�

 

 

                                                           
� Narrow band 
� Wide band 
� Spectrum 
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 - اندازهگيري سر و صدا و شنوايي3

 - اصول اندازهگيري صدا3-1

حساسيت گوش انسان نسبت به فركانسهاي مختلف يكسان نيست براي مثال شدت 

 دسيبل بيش از شدت سر و صدا در فركانس 40 هرتز بايد 30سر و صدا در فركانس 

 هرتز باشد تا گوش انسان اين دو را يكسان دريافت كند گوش انسان نسبت به 1000

  هرتز حداكثر حساسيت را دارد.4000طيف فركانسي 

اما يك دستگاه صداسنج نسبت به همه فركانسها حساسيتي يكسان نشان ميدهد 

بنابراين براي اينكه صداسنجي براساس توانايي و حساسيت گوش انسان انجام شود 

 مورد استفاده است كه تقريباً وضعيتي شبيه حساسيت گوش انسان دارد Aشبكه 

) مد نظر هستند كه موارد استفاده مختلفي دارند. عالمت B و Cشبكههاي ديگري نيز (

dBA ميزان شدت سر و صدا در شبكه A.است  

 ميانگين ميزان شدت سرو صدا دراماكن و شرايط مختلف

 مكان و منبع
(تراز فشار صوت) شدت 

 dBAسر و صدا (تقريبي) 

 160 سر و صدا ناشي از شليك با تفنگ نزديك گوش

 140  متري25برخاستن هواپيما در فاصله 

 100 كارخانه پر سر و صدا

 80 صداي زنگ ساعت شماطهدار
مكالمه طبيعي در فاصله يك متري يا سر و صدا در دفتر كار 

 شلوغ
65 

 40 دفتر كار ارام

 25 سر و صداي طبيعت به دور از ترافيك(و سر و صداي شهر)
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 براي بيان فشار صوت در واحد دسيبل فرمول ذيل قابل استفاده است.

dB(           )10 log 20فشار صوت = 

  برابر استdynes/cm2 200بنابراين فشار صوتي برابر 

0/0002
200

 10 log 20فشار صوت = 
106 log 20= 
1010 log 120= 

dB 120= 
 است كه برابر آستانه شنوايي انسان (سالم) dynes/cm2 0002/0*فشار صوت مرجع 

  هرتز است(حداقل شدت صداي قابل دريافت)1000در فركانس 

  پاسكال ذكر شده است.M.K.S ،00002/0* در اصل متن بر مبناي سيستم 

 

 - اندازهگيري سر و صداي نوساني3-1-1

در امر كنترل سر و صدا آنچه كه اهميت دارد ميزان تماس اشخاص با سر و صدا در يك 

 يا معادل فشار صوت قابل ارايه است در حقيقت شاغلين در leqشيفت كاري است كه با 

به طور  �leq 10Fمحيط كار در لحظات مختلف با شدت صداي متفاوتي تماس دارند كه 

 مشخصه در اين امر اهميت دارد 2ميانگين ميزان تماس آنان را ارايه ميدهد بنابراين 

 مدت زمان تماس و تراز فشار صوت (شدت سر و صدا).

بديهي است كه اولين قدم در تدوين آييننامههاي مربوطه با سر و صدا، با صداسنجي و 

تعيين ميزان آن آغاز ميشود. در صورتي كه ميزان سر و صدا از حدود مجاز تماس 

باالتر باشد برنامه كنترل سر و صدا با مالحظه خصوصيات محيط كار و ... الزماالجرا 

 است.

 
                                                           

� Leq = equivalent noise dose 

 فشار صوت اندازهگيري شده

 فشار صوت مبنا

10 
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 - تستهاي شنوايي3-2

در اين بخش مقدمهاي كوتاه در مورد اصول شنوايي مالحظه ميكنيد اندازهگيري كم 

شنوايي ناشي از سر و صدا و عوامل ديگر نيز مورد بحث قرار ميگيرد خطرات منتهي 

 به كم شنوايي به ويژه در مورد تماس با سر و صداي آزاردهنده و روش 

11Fشنواييسنجي تونال

 در رابطه با كساني كه در معرض سر و صداي ماشينآالت �

 هستند نيز از موارد مورد بحث در بخشهاي ديگر است.

 

 - اديومتري تونال3-2-1

براي بررسي وضعيت شنوايي كارگران به روشهايي استاندارد براي اندازهگيري 

نيازمنديم كه سادهترين آن اديومتري تونال است براي چنين اندازهگيري ميتوان از 

اديومتر اتوماتيك و يا غير اتوماتيك (دستي و تحت كنترل) استفاده نمود حداقل شدت 

                                                           
� Pure tone audiometry 
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صوتي كه شخص مورد آزمايش دريافت كند ثبت ميشود. به دليل اينكه سيستم 

شنوايي انسان به همه فركانسها حساسيتي يكسان ندارد فركانسها جداگانه مورد 

بررسي قرار گرفته و پاسخ افراد مورد آزمايش در هر فركانس مشخص ميشود. نتايج 

بدست آمده با شنوايي طبيعي(نرمال) افراد جوان مقايسه ميشود شنوايي اينگونه افراد 

 بر مبناي صفر دسيبل با شنوايي كارگران مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

انحراف استاندارد در مورد مقادير بدست آمده به عنوان شنوايي طبيعي قابل مالحظه 

است بنابراين تفسير نتايج شنواييسنجي به دقت بيشتري نيازمند است اگر براي 

دريافت پاسخ از اشخاص مورد آزمايش به شدتي بيش از نرمال(شنوايي طبيعي) نياز 

داشته باشيم، كم شنوايي رخ داده است اما اگر پاسخهاي افراد براساس شدت صداي 

 دريافتي، كمتر ثبت شده باشد شنوايي طبيعي تلقي ميگردد.

با افزايش سن پير گوشي رخ ميدهد كه معموالً كل سيستم شنوايي را تحت تأثير قرار 

 ميدهد البته شدت آن در افراد متفاوت است.

 

 - اثر سر و صدا بر سالمتي انسان4

 

مهمترين عارضه ناشي از تماس با سر و صدا، نقص سيستم شنوايي است. در حقيقت 

آستانه شنوايي براي تشخيص صدا و حساسيت حلزون (واقع در گوش داخلي) براي 

دريافت فركانسها از وضعيتي طبيعي (نرمال) خارج ميشود. در نتيجه برخورداري از 

مكالمه طبيعي به ويژه در اماكن عمومي( كه خود داراي سر و صدا هستند) امكانپذير 

نيست چرا كه اصوات به درستي شنيده نميشوند اشكال در دريافت صدا و درك آن 

ممكن است جديتر از نتايج شنواييسنجي افراد باشد عالوه بر آن در برخي از موارد 

 وزوز گوش پديدار گشته كه اثرات مخربي بر تواناييهاي فكري و جسمي افراد دارد.



 صدا و ���ر آن � سال��ی ا�سان مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار
 

 
 

13 

 

 - تغيير آستانه شنوايي4-1-1

12Fتماس با سر و صدا به تغيير آستانه شنوايي

 ميانجامد برحسب شدت سر و صدا و �

خصوصيات فردي اين تغيير ممكن است چند دقيقه حتي چند ماه طول بكشد اما به هر 

 حال به سه وضعيت ذيل منتهي ميشود

الف) بازگشت به وضعيت نرمال( در صورتي كه تماس با سر و صدا قطع شود) كه آن 

13Fرا تغيير موقت آستانه شنوايي

  مينامند.�

ب) با تماس طوالنيتر و شدت بيشتر سر و صدا مدت زمان تغيير موقت آستانه 

 شنوايي بيشتر شده و كم شنوايي دايمي اما جزيي پديدار ميگردد.

ج) پس از تماس ممتد و طوالني با سر و صدا (با شدت باال) كم شنوايي دايمي ناشي از 

14Fسر و صدا

 پديدار ميشود كه نوعي كم شنوايي عصبي است تخريب سلولهاي �

  هرتز رخ ميدهد.4000حساسه به سن نيز مربوط است و معموالً در محدوده فركانس 

 

 - كم شنوايي ناشي از سر و صدا4-1

PTS (تغيير دايمي آستانه شنوايي يا كم شنوايي دايمي) روندي تدريجي و پنهان است

در ابتدا بر اثر تماس با سر و صدا وزوز گوش و كم شنوايي موقت رخ ميدهد كه 

نشانهاي از تخريب در حلزون است البته با قطع تماس با سر و صدا عاليم فوق از بين 

رفته و شنوايي اغلب به حالت طبيعي باز ميگردد متأسفانه به علت غفلت و عدم آگاهي 

افراد توجه به كم شنوايي دايمي و مراجعه به پزشك زماني اتفاق ميافتد كه بسيار دير 

 شده است.

                                                           
� Threshold shift 
� Temporary threshold shift 
� Permanent threshold shift= PTS 
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 هرتز روي نوار اديومتري- 6000 و 4000، 3000اين نوع كم شنوايي در فركانس 

اديوگرام- مشخص است با ادامه تماس با سر و صداي آزاردهنده سقوط منحني در 

فركانسهاي فوق بيشتر شده و فركانسهاي ديگر را نيز تحت تأثير قرار ميدهد به 

 شكل ذيل توجه فرماييد.

 

 
 

15F مكانيزم هاي كم شنوايي ناشي از تماس با سر و صدا1-2-4

� NIHL اثرات نامطلوب 

16Fتماس با سر و صدا ، در حقيقت صدمات وارده به سلولهاي مويي خارجي

 است كه در �

17Fحلزون

18F قرار دارند سه رديف سلولهاي مويي خارجي در غشا بازيالر�

19F اندام كورتي– �

�  

20Fقرار گرفته اند تخريب (سيليا)

 سلولهاي مويي خارجي نتيجه بررسي هاي پاتولوژيك �

 است . 

 

                                                           
� noise induced hearing loss 
� Outer hair cells=OHC 
� Cochlea 
� Basilar membrane 
� Organ of corti 
� Cilia 
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  كم شنوايي ناشي از سر و صدا3 – 4

 

 - شدت سر و صدا 4-3-1
 بطور كلي هر چه شدت سر و صدا بيشتر باشد كم شنوايي دائمي عميق تر خواهد بود .

 

 - مدت تماس با سر و صدا4-3-2

همانگونه كه ذكر شد متأسفانه آگاهي نسبت به كري شغلي زماني حاصل مي شود كه 

 و 3000 هرتز سپس 4000براي جبران آن فرصتي نيست . اولين ضايعه در فركانس 

 هرتز مشاهده مي شود با ادامه تماس با سر و صداي مضر كم شنوايي به 6000

 فركانسهاي ديگر گسترش يافته ضمناً عميق تر خواهد شد . 

 منحني شنوايي دو بافنده را مالحظه فرماييد.

  سال20 سال        سابقه كار 30سن A منحني 

  سال33 سال        سابقه كار 46 سن Bمنحني 
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21F ميزان سر و صداي دريافتي4-3-3

�  

22Fتحقيقات انجام شده بوسيله برنز و رابينسون

  نشان مي دهد كه ميزان سر و صداي �

دريافتي (تماس با سر و صدا) مستقيماً به شدت سر و صدا و مدت تماس با آن بستگي 

 دارد.

 NIL=Leq + 10log10 (A) (مدت تماس به سال) 

 

  عوامل ديگر 4-3-4

فركانس سر و صدا نيز مي تواند در ايجاد كم شنوايي دايم موثر باشد . براي مثال 

23Fتونهاي خالص

24Fاثرات مخرب تري نسبت به سر و صدا با باند وسيع �

 دارند شايد به  �

اين علت كه در منطقه خاصي از غشاء بازيالر در حلزون تشديد ايجاد مي شود . سيستم 

  هرتز آسيب پذيري بيشتري دارد.4000-2000شنوايي انسان در فركانسهاي 

 آسيب پذيري  

به كري دائمي با آسيب پذيري نسبت به  بطور كلي تصور مي شود آسيب پذيري نسبت

كري شغلي ارتباط مستقيمي وجود دارد به عبارت ديگر هر چه بيشتر نسبت به سر و 

صدا حساس و آسيب پذير باشيم سريعتر دچار كم شنوايي دائمي مي شويم . البته اين 

فقط يك نظريه است و تاكنون داليلي قابل قبول براي آن ارائه نشده است در دو مطالعه 

 در مورد فوق نيز ارتباطي آماري و علمي مهمي بين اين دو بدست نيامده است . 

 

 

 

                                                           
� noisc emission level (NIL) 
� Burns and Robinson 
� pure tone 
� Broad band noise 
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 نوع سر و صدا  

 

در صورتيكه سر و صداي منقطع در محيط وجود داشته باشد و يا شدت سر و صدا 

روي فركانسها تغيير كند ، تحمل شدت باالي سر و صدا امكان پذير ترست . سر و 

صداي ضربه اي و انفجاري با شدت باال (مانند صداي شليك يا انفجار ) مي تواند به 

صدمات سريع منجر شود (پارگي پرده گوش ، ازهم گسيختگي استخواني گوش مياني) 

سر و صداي ضربه اي حتي با شدت پايين تر مانند سر و صداي ممتد مي تواند باعث 

 آسيب به گوش داخلي شود.

 

  پيش بيني نسبت به امر كم شنوايي4-4

در بريتانيا مرجع اصلي براي بررسي خطرات منجر به كم شنوايي (كم شنوايي ناشي 

25Fاز تماس با سر و صدا ) استانداردهاي 

�BS است اگر چه در سالهاي اخير استانداردهاي 

 مطرح شده اند (كه استانداردهاي خود را در سال ISO 1991بين المللي ديگري مانند 

  به چاپ رسانده است ) 1990

 اما استفاده از استانداردهاي آن دشوار و پيچيده است مفروضات و اطالعات مربوط به 

26Fكم شنوايي  ناشي از تماس با سر و صدا بوسيله پرفسور رابينسون

بررسي گرديده و  �

 سال بعد كم شنوايي در 40 سالگي تا 18چاپ شده است . بررسي نشان مي دهد از سن 

% از جمعيت ذكور را شامل مي شود كه 26بين افرادي كه با سر و صدا تماس نداشته اند 

  85 د سي بل شده اند . اما تماس با سر و صداي 30دچار كم شنوايي بيش از 

 % افزايش داده است . 48 د سي بل را به 90% و 31دسي بل اين ميزان به 

 
                                                           

� British Standard 5330 
� Robinson 
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 - ارزيابي ناتواني و معلوليت 4-5

 بررسي اثرات  در بخش قبل عوامل موثر در ايجاد كري شغلي مورد بحث قرار گرفت .

اين گونه عوارض روي افراد نيز ضروري است بنابراين در ابتدا مفاهيم ناتواني ، 

در سال  �WHO 27Fمعلوليت و .... را در دسترس داشته باشيم . البته اين مفاهيم بوسيله 

  تعريف شده و بچاپ رسيده است . 1980

28Fنقص 

 : عبارت است از هر گونه كاستي و يا وضعيت غير معمول رواني ، فيزيولوژيك  �

 يا آناتوميك (چه در ساختار و چه در فعاليت ها).

 اين گونه نقص عبارت است از انهدام سيلياي �29Fدر مورد كم شنوايي ناشي از سر و صدا 

  از طريق هوا �30Fاندام كورتي كه منجر به تغيير در دريافت اصوات خالص 

 ميشود . اين تغيير در منحني شنوايي افراد قابل مشاهده است . 

31Fناتواني

 : هرگونه محدوديت يا فقدان (ناشي از نقص ) حركت در محدوده توانايي هاي �

 انسان ، ناتواني بحساب مي آيد . 

عدم دريافت اصوات به منظور ايجاد ارتباط با ديگران ناتواني به حساب مي آيد در 

حقيقت اين گونه اصوات بوسيله افراد با شنوايي طبيعي قابل دريافت است . شنوايي 

 سنجي تونال براي مشخص كردن اين مشكل انجام مي شود . 

32Fاگرچه آزمايشات گفتاري

 نيز قابل اجرا هستند اما به دليل اشكال در مشخص كردن �

 ميزان كم شنوايي كمتر بكار مي روند . 

                                                           
� World Health Organization 
� Impairment 
� Noise Induced Hearing Loss 
� Pure tone 
� Disability 
� Speech Tests 
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33Fمعلوليت

 : نتيجه نقص و ناتواني ، معلوليت است كه در حقيقت محدوديت هايي را  �

شامل مي شود . افراد طبيعي با مالحظه سن ، جنسيت ، (و عوامل فرهنگي و اجتماعي ) 

قادر به فعاليت هاي روزمره هستند اما افراد معلول از اين نظر دچار مشكالت عديده اي 

هستند ميزان معلوليت به توانايي اشخاص در قابليت تطبيق پذيري با محيط آنان 

بستگي دارد بنابراين اين ميزان را نمي توان صرفاً از تست هاي مربوط بدست آورد در 

مورد كري شغلي ، مالكهاي ناتواني به دريافت صدا و نتايج تستهاي كم شنوايي ناشي 

از سر و صدا بستگي دارد بايد كم شنوايي ناشي از سر و صدا با كم شنوايي ناشي از 

ساير عوامل را مقايسه نمود تغييرات مشاهده شده در منحني شنوايي سنجي در 

مقايسه با منحني شنوايي افراد با شنوايي طبيعي را مي توان مالكي براي محاسبه 

 معلوليت به حساب آورد.

34Fكم شنوايي محدود

 3 (يا ناتواني محدود) در جدول ذيل مطرح شده است در حقيقت  �

مرجع معتبر نظر خود را در مورد ناتواني محدود در مورد شنوايي انسان به شكل ذيل 

 مطرح كرده اند (ميانگين مطروحه در جدول به هر دو گوش مربوط است ).

35Fانجمن متخصصين گوش و حلق و بيني بريتانيا

  د سي بل20    �

  هرتز)4000و 2000، 1000 (ميانگين در فركانسهاي �36Fو مجمع شنوايي سنجي بريتانيا
 د سي بل 37F�  5330  :  1976     30استانداردهاي بريتانيا

  هرتز)4000و 2000، 1000(ميانگين در فركانسهاي 

 د سي بل38F�      50بخش امنيت اجتماعي و سالمتي

  هرتز)4000و 2000، 1000   (ميانگين در فركانسهاي 

                                                           
� Handicap 
� Low fence 
� BOA 
� BSA 
� BS 
� Department of Health and Social Security 



 صدا و ���ر آن � سال��ی ا�سان مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار
 

 
 

20 

 

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده مي شود مراجع علمي در تعريف كم شنوايي محدود 

 مقادير و مالكهاي مختلفي را ارايه مي دهند .

 

   اثرات ديگر سر و صدا بر سالمتي انسان4-6

عالوه بر اثرات مخرب سر و صدا بر شنوايي انسان ، عوارض سوء ديگري نيز قابل 

39Fذكرست براي مثال وزوزگوش

 كه ممكن براي سالها در گوش شنيده شود البته اين �

پديده ممكن است در سنين پيري و يا بعنوان يكي از عالئم بيماريهاي مختلف مشاهده 

شود . البته وزوز گوش در همهمه سر و صداي روزانه ممكن است احساس نشود تحمل 

چنين پديده اي ناخوشايند بنظر مي رسد اما بيش از آنكه به شدت و فركانس صداي 

 شنيده شده بستگي داشته باشد به خصوصيات فردي و ميزان تحمل او وابسته است . 

40Fاز عوارض سوء ديگر تماس با سر و صدا . عدم تعادل

 است كه بيشتر به سه مجاري �

نيم دايره اي حلزوني بستگي دارد عدم تعادل موقت پس از تماس با سر و صداي 

هواپيماي جت و شليك گلوله مشاهده شده است حتي پس از شنيدن صداي شليك عدم 

 تعادل (هميشگي) مشاهده شده است . 

عوارض ناشي از تماس با سر و صدا صرفاً به مشكالت فوق محدود نمي شود . به 

عبارت ديگر مشكالت مربوط به شنوايي و يا عدم تعادل فقط بخشي از عوارض مربوط 

به امر سرو صداست عدم تمركز فكر ، ناراحتي ، خستگي ، كاهش توانايي حرفه اي و 

همچنين بازده پايين از ديگر مسايل مطروحه است سر و صدا مي تواند در ايجاد ارتباط 

شفاهي و گفتگو اختالل ايجاد كند و احساس تنهايي فردي را افزايش دهد . مهمتر از اين 

                                                           
� Tinnitus 
� Vertigo 
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وجود سر و صدا ممكن است باعث عدم درك وجود خطر شود به عبارت ديگر اعالم 

اخطار شفاهي در مواقع حساس و خطرناك ممكن است به علت وجود سر و صدا ميسر 

نباشد . در اينصورت فقط از طريق لب خواني و يا عالئم قابل مشاهده مي توان از وقوع 

حادثه جلوگيري كرد . حتي سالمتي رواني ، خواب مي تواند تحت تأثير امر سروصدا 

باشد . نظريه هايي دال بر وجود ارتباط بين تماس با سر و صدا و بيماريهاي قلبي ، 

عروقي ، سكته مغزي ، فشار خون زخم معده و سوءهاضمه وجود دارد كه تاكنون اثبات 

نشده است البته اشخاصي كه در معرض سر و صداي شديد هستند با افزايش فشار 

41Fخون دياستوليك

42F و فشار بر سيستم عصبي محيطي�

 روبرو هستند . اثر سر و صدا بر �

43Fسيستم هاي اتونوميك

44F و اندوكراين–خودكار  �

بسيار شباهت به نتايجي دارد كه  �

استرس ايجاد مي كند . موضوع عوارض غير شنيداري ناشي از تماس با سر و صدا ، 

 دنباله HSE در پروژه هاي تحقيقاتي �45Fبوسيله انديشمنداني بنام برودبنت و اسميت

شده است . همچنين بررسي جالبي از موضوع سر و صدا و حوادث بوسيله ويلكينز و 

  انجام شده است .�46Fاستون

 اثر سمي داروها بر سيستم شنوايي

 عالوه بر سر و صدا عوامل ديگري نيز مي توانند باعث كم شنوايي شوند از آن جمله 

47Fمونواكسيد كربن ، دي سولفيد كربن و تري كلرو اتيلن

 الكل هاي سنگين ، بنزن و رنگ �

                                                           
� Diastolic 
� Peripheral 
� Autonomic 
� Endocrine 
� Broad bent and Smith 
� Wilkins and Aston 
̀ Car bon Monoxide, Carbon Disulphide and Trichloro Ethylene 
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48Fموهاي اني الين

 ممكن است به سلولهاي عصبي (شنوايي) آسيب برسانند . داروهايي �

 مانند استرپتومايسين ، كوينين و اسپرين نيز وضعيت مشابهي دارند .

 

 اثر مواد شيميايي بر سيستم شنوايي 

نتايج تحقيقاتي كه در صنعت چاپ كشورهاي ديگر (بغير از بريتانيا) به شكل 

49Fاپيدمولوژيك

  انجام شده نشان مي دهد كه سر و صدا و مواد شيميايي تواماً �

ميتوانند به سيستم شنوايي آسيب برسانند كه البته براي اثبات اين امر به تحقيقات 

 بيشتري نيازست.

 

 - قوانين تماس با سر و صدا در صنعت 5

عالوه بر مواد قانوني عمومي مندرج در « قانون ايمني و بهداشت در محيط كار » مواد 

 درج گرديده كه در 1989خاصي از قانون نيز در آيين نامه هاي سر و صدا در محيط كار 

 3 است اين مواد شامل 1986حقيقت به اجرا درآمدن آيين نامه هاي مربوط مصوب 

 د سي بل بعنوان اولين 85- تماس روزانه (شيفتي) با سر و صداي 1موضوع است 

50Fميزان

 و تماس با سر و �51F د سي بل به عنوان دومين ميزان90- تماس با سر و صداي 2 �

  دسي بل ( به عنوان حداكثر تماس )140و صداي ضربه اي 

 

  آيين نامه هاي تماس با سر و صدا 5-1

بدليل اثبات اثرات زيانبار سر و صدا در محيط كار ، مشخص نمودن شدت سر و صدا ، 

نوع آن براي حفظ تندرستي كساني كه در معرض آن هستند ضروري است .آزمايشات 

                                                           
� Aniline dyes 
� Epidemological 
� The First Action Level 
� The Second Action Level 
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مورد نظر بايد بوسيله افرادي با صالحيت انجام شده و ثبت گردد هدف از ارزيابي سر 

و صدا اينست كه كارفرمايان بتوانند وضعيت محيط كار خود را با موارد ذكر شده در 

 آيين نامه ها تطبيق دهند . 

 بررسي سر و صدا بدون تفسير نتايج و تعيين اقدامات الزم كافي به نظر نمي رسد . 

آيين نامه ها شامل دستورات كلي و ويژه اي براي كاهش تماس با سر و صدا هستند. 

اين آئين نامهها تسريع مي كند كه سر و صدا بايد در حد امكان ، بدون توجه به اولين 

 كاهش يابد تا صدمات ناشي از آن به حداقل برسد و بر كاهش A دسي بل 85ميزان 

تماس با سر و صدا بيش از استفاده از گوشي هاي حفاظتي تأكيد دارد بويژه در 

-و يا A د سي بل 90 –شرايطي كه كارگران در معرض سر و صدايي باالي ميزان دوم 

 د سي بل قرار داشته باشند .البته اين امر با اقدامات الزم و عملي 140 –حداكثر تماس 

بايد به بهترين وجه انجام شود . بر اساس اين مقررات در صورتيكه كاركنان در معرض 

 قرار داشته باشند كارفرمايان بايد گوشي A د سي بل 90 تا 85سر و صدايي بين 

حفاظتي مناسب و موثري را در اختيار آنان قرار دهند و در صورتيكه سر و صدا باالي 

 دسي بل در محيط كار ثبت شود) ، 140 باشد ( يا سر و صداي ضربه اي A د سي بل 90

كارفرمايان ملزم به تهيه و ارايه گوشي هاي حفاظتي مناسب و موثر به كارگران هستند 

و كارگران نيز ملزم به استفاده صحيح از وسايل حفاظتي ارائه شده مي باشند . فلسفه 

مواد آيين نامههاي منتشره، بررسي سر و صدا و تالش در جهت كاهش سر و صدا در 

منبع آن و سپس استفاده از وسايل حفاظت فردي است. به عبارت ديگر در صورت عدم 

 توانايي كنترل در منبع سر و صدا ، وسايل حفاظت فردي استفاده 

 مي شوند . 
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 - كنترل سر و صدا6

  برنامه حفاظت از سيستم شنوايي در برابر سر و صدا 6-1-1

براي هر شركت تدوين برنامه اي منسجم و منظم در جهت حفظ سالمتي كارگران 

الزمست . چنن برنامه اي ، بطوركلي ، بايد از قوانين و آيين نامه هاي مربوطه پيروي 

كند اگر برنامه اي در جهت حفظ تندرستي در برابر سر و صدا تدوين مي شود بايد در 

آن مالكهاي كنترل سر و صدا ملحوظ باشد . مشورت با كارگران در تدوين چنين برنامه 

 اي بسيار موثر ست  اهداف اين برنامه بايد مشخص شده ، مراحل اجراي آن

 (به نحو احسن) مد نظر قرار گرفته ، وظايف و مسئوليت هاي هر گروه در محيط كار 

 تعيين شده باشد . 

بويژه برنامه بررسي تندرستي مستخدمين و كاركنان با نظر يابي از خود آنان آماده 

گردد در شروع استخدام بررسي وضعيت شنوايي آنان مد نظر قرار گرفته و اگر مشكلي 

 مشاهده شد تكليف آنان مشخص گردد.

در برنامه «حفظ سيستم شنوايي» بايد نحوه بررسي سر و صدا ، كاهش آن در منبع ، 

ايجاد عالئم اخطار ، اجراي دوره هاي آموزشي و استفاده از وسايل حفاظت فردي 

گنجانده شود. اين برنامه بايد به وضوح نحوه اعمال مواد آيين نامه را در يك محيط 

 حرفه اي مشخص ارايه دهد.

 

 - منبع سر و صدا ، مسير ، دريافت كننده 6-2

 راستي ، چگونه مي توان سر و صدا را كنترل كرد؟

 بطور كلي سر و صدا را مي توان در سه مقطع كنترل كرد 

 منبع سر و صدا  -1
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  مسير حركت سر و صدا  -2

  دريافت كننده يا ساده تر كسانيكه در معرض آن قرار دارند . -3

 مانند ارتعاش و يا نيروي –يك منبع سر و صدا مي تواند نيرويي مكانيكي 

52Fآئروديناميك

53F مانند تروبيولنس �

 در محيط گازي شكل و همچنين نيروي الكتريكي �

54Fمانند قوس الكتريكي

 و يا انتشار نور باشد. �

كنترل سر و صدا در منبع آن به مفهوم طراحي ماشين آالت به منظور كاهش سر و 

صداي آنان است . در برنامه حفاظت از شنوايي افراد جايگزيني ماشين آالت فرسوده و 

استفاده از ماشين آالت جديد و كم سروصدا تر بايد مد نظر قرار گيرد هر دستگاه بايد 

داراي شناسنامه ( و يا كاتالوگي ) باشد كه در آن ميزان سروصداي ايجاد شده بوسيله 

آن دستگاه خاص مشخص باشد. ضمناً پس از نصب نيز سروصداي دستگاه بايد 

مشخص شود چرا كه ممكن است ميزان سروصداي دستگاه پس از نصب در محيطي 

مشخص تغيير كند البته اغلب ، ما با دستگاههاي نصب شده اي مواجه مي شويم كه 

 براي كنترل سروصداي آنها بايد روشهاي ديگري را مد نظر داشته باشيم نصب 

كنترل كننده سروصدا ، تعويض قطعات فرسوده ، روغن كاري قطعات ... نيز از آن جمله 

 است .

در مسير حركت سروصدا تا دريافت آن بوسيله كارگران نيز مي توان روشهاي كنترل 

 موثري را بكار گرفت اين روشها شامل موارد ذيل است .

  نصب عايق هاي صوتي روي كف ، ديوار ، سقف و استفاده از مواد ضد ارتعاش –الف 

  ايجاد اماكن بسته  و جدا شده بشكل دائمي –ب 

                                                           
� Aerodynamic forces 
� Turbulenceتغييرات  حركتي محيط گازي يا مايعي شكل   
� Electric arc 
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  ايجاد روشهاي جذب سر و صدا در فضاي كارخانه–ج 

  ايجاد موانع در مسير سروصدا ( ايجاد اماكن بسته و جدا شده بشكل موقت ).–د 

بطور خالصه جلوگيري از انتشار سروصدا و ممانعت از افزايش آن ( ناشي از شرايط 

تشديد سروصدا) هدف اصلي راه حل دوم براي كنترل سروصداست . اگر دو روش فوق 

امكانپذير نباشد و موثرانه سروصدا را كنترل نكند حفاظت افرادي ( دريافت كننده 

 سروصدا ) كه در معرض آن قرار مي گيرند به طريق ذيل امكانپذير است .

 ايجاد اتاقكي آرام ( ضد سروصدا) براي كارگري كه ناچار است در محيط پر سر و –الف 

 صدا كار كند البته كار در چنين اتاقكي به راحتي امكانپذير نيست .

  استفاده از وسايل حفاظت فردي مربوط به امر سروصدا–ب 

 ايجاد محدوديت در مدت زمان تماس با سروصدا مانند كار چرخشي ( كه شخص –ج 

پس از مدتي تماس با سروصدا به شغلي ديگري گماشته مي شود تا تماس او براي 

 مدتي قطع شود).

 

 - وسايل حفاظت فردي6-3

55Fبراي مطالعه اين مطلب بخش راهنماي سروصدا

 ( انواع و نحوه انتخاب 5شماره  �

 گوشي هاي حفاظتي ) را مطالعه فرماييد.

 - انواع وسايل حفاظت فردي در امر كنترل سروصدا6-3-1

همانگونه كه از عنوان فوق مشخص است اين گونه وسايل بوسيله اشخاص مورد 

 استفاده قرار مي گيرد

 

                                                           
� Noise Guide 5 
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  گوشي هاي حفاظتي :–الف 

از گوشي با جنس سخت ساخته شده كه تماس آن با گوش از طريق وجود بالشتكي 

پرشده از مايع و يا جنس نرم امكانپذير است به عبارت ساده تر بالشتك روي الله 

گوش قرار مي گيرد. دو گوشي بوسيله باند اتصال بيكديگر متصل هستند باند اتصال 

مي تواند ميزان فشار گوشي ها را روي الله گوش تنظيم نمايد تا بتوان از ماكزيمم توان 

گوشي بدون ايجاد ناراحتي استفاده كرد البته گوشي ها داراي نكات منفي هستند آنها 

 جثه دار بوده باعث ايجاد گرما روي الله گوشي شده و استفاده از آنها براحتي 

امكانپذير نيست . ضمناً گوشي باعث اختالل در ايجاد ارتباط با يكديگر شده  همچنين 

در رابطه با استفاده از ساير وسايل حفاظت فردي مانند عينك يا كاله مشكالتي را ايجاد 

مي كند حتي ممكن است براي افراد عينكي مشكل ايجاد كند ضمناً قيمت آنهم كمي گران 

 است .

  پالك هاي قابل استفاده براي عموم :–ب 

پالك وسيله اي حفاظتي در برابر سروصداست كه در داخل مجراي گوشي خارجي قرار 

گرفته مانع ورود سروصدا به گوشي مي شود بنابراين شكل و اندازه آن بايد با 

وضعيت مجراي گوشي خارجي مطابقت داشته  باشد تا بطور مناسب در آن قرار گيرد 

استفاده از آن بايد با آموزش همراه بود تا باعث ناراحتي و عوارض ديگر نگردد . نوع 

56Fفوم

آن كه فشرده شده و داخل مجراي گوشي خارجي باز شده و مجرا را مي بندد  �

 مقبول ترين نوع پالك است .

 

                                                           
� Foam 
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57F پالكهاي شخصي–ج 

�  

اين نوع پالك بر اساس شكل و اندازه الله و مجراي گوشي خارجي افراد طراحي و 

ساخته مي شود  بنابر اين قبل از ساخت يا استفاده از اين نوع پالك الزمست مجراي 

گوشي خارجي شخص مورد نظر مورد بررسي پزشكي قرار گرفته تا اطمينان حاصل 

 گردد كه شخص دچار ضايعات پوستي مجرا ، پارگي پرده گوش ، اگزما و ...نباشد.

 ( اين امر در مورد بند ب نيز صادق است )

نكته مثبت استفاده از پالك ارزاني آنست . اما نكته منفي پالك كنترل ناچيز 

سروصداست براي مثال نوع پشمي كتاني آن اگر چه ظاهراً شكل پالكهاي ديگراست در 

 كنترل سروصدا اثر چنداني ندارد.

 

 ) در مورد گوشي ها و پالكها BS -  تست هاي استانداردهاي بريتانيا (2- 6-3

) BS 5018انستيتواستانداردهاي بريتانيا براي تست اين نوع وسايل توصيه هايي (

مطرح كرده است . شاخص مورد نظر« كاهش شدت سرو صدا » است اساس آزمايش ، 

 يافتن ميانگين اختالف ميزان شنوايي با استفاده از وسايل فوق و بدون استفاده از 

) « روش اندازه گيري ميزان كاهش و كنترل BS 5018آنهاست اين روش تحت عنوان (

 ثبت شد . 1983سروصدا بوسيله وسايل حفاظت فردي( گوشي ها و پالك ها ) » در سال 

در اين روش توصيه هاي الزم براي تست اينگونه وسايل و اندازه گيري ميزان كنترل 

 پالكها ،گوشي ها و حتي گوشي هاي تعبيه شده در كاله ايمني ارايه شده است .

همچنين محل آزمايش و مشخصات آن ، نوع وسايل مورد نظر براي آزمايش ، تعداد 

نمونه هاي الزم و مراحل انجام آزمايش مشخص و نحوه گزارش نويسي و ارايه يافتهها 

نيز ذكر گرديده است . استفاده از اينگونه استانداردها ،مبناي علمي براي انجام آزمايش 
                                                           

� Plug 
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ها در مكانهاي مختلف در شرايط مشابه و استفاده از اطالعات كسب شده در مسير 

 اجراي تستها را ايجاد ميكند.

) « وسايل حفاظت فردي در امر كنترل BS 6344استاندارد جديدي تحت عنوان (

 براي آزمايش گوشي هاي حفاظتي ارايه گرديده 1984سروصدا» ( بخش اول ) در سال 

) طراحي گرديده است اين استاندارد مطالب ذيل BS 5018كه در حقيقت به عنوان مكمل (

 را تحت پوشش دارد.

  مواد ، ساخت ، اندازه و نحوه قرار گيري بطور مناسب ، امكان استفاده به –الف 

 راحت ترين شكل ممكن 

  نحوه استفاده بطور مقتضي –ب 

  ميزان كنترل سروصداي مورد نظر–ج 

  ارايه اطالعات الزم به مصرف كننده –د 

  نصب مارك سازنده روي هر گوشي –ر 

 

 - ميزان كنترل گوشي ها و پالكها6-3-3

عمالً دو عامل مهم را بايد در امر كنترل سروصدا بوسيله لوازم حفاظت فردي در نظر 

 گرفت  اولين عامل استفاده كامل ( در تمام مدتي كه كارگر در معرض سروصدا 

آزار دهنده قرار دارد) از وسيله مذكور است ذكر اين نكته ضروري است كه تماس كوتاه 

مدت با سروصدا بدون استفاده از وسيله حفاظت فردي مي تواند غير مجاز تلقي شود 

 چرا كه شدت سروصدا ممكن است از ميزان ذكر شده در جداول استاندارد باالتر باشد.



 صدا و ���ر آن � سال��ی ا�سان مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار
 

 
 

30 

عامل دوم نتايج حاصل از آزمايشات آزمايشگاهي ممكن است با توان كنترل گوشي در 

محيط كار متفاوت باشد براي مثال اختالف توانايي كنترل يك گوشي در آزمايشگاه و 

  دسي بل است اين اختالف در مورد پالك بيشتر است .5محيط كار حدود 

بطور كلي توصيه مي شود مقادير بدست آمده در آزمايشگاه در امر توان كنترل گوشي 

 3و پالك با انحراف استاندارد مد نظر قرار گيرد به عبارت ديگر از مقادير مذكور بايد 

 دسي بل كم شود.

 

  بررسي وضعيت تندرستي كارگراني كه در اماكن پر سرو صدا كار مي كنند– 7

  اصول–7-1

 

 در مورد امر 5بخشهايي از آيين نامه ايمني و حفاظت در محيط كار بويژه ماده 

58Fسروصدا و .... قبالً ذكر گرديده است . دفتر اجرايي بهداشت و ايمني

 توصيه هايي را در �

مورد امر فوق ارايه نموده است . براي مثال ، كارگراني كه در كار روزانه خويش يا 

 تماس دارند الزمست از نظر وضعيت تندرستي مورد معاينه A دسي بل 95سروصداي 

 دسي بل توصيه ميشود 90وارزيابي قرار گيرند . اين امر در مورد تماس با سروصداي 

 و نه –( البته اين امر در صورتي انجام مي شود كه تماس با سروصدا در مدتي طوالني 

 تماس  A دسي بل95 مشاهده شود.).در صورتيكه كارگران با سروصداي –كوتاه مدت 

 داشته باشند استفاده از گوشي و يا پالك با حداقل قدرت كنترل سروصدا به ميزان

  دسيبل الزمست .5 ( تراز فشار صوت ) 

                                                           
� HSE 
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بسياري از كارفرمايان ( بدون وجود فشارهاي قانوني ) ،خود انجام آزمايش اديومتري 

 پزشكي و هم به عنوان برنامه اي آموزشي ( يكي از عوامل –را هم از جهت امر قانوني 

 اجراي برنامه حفظ شنوايي كارگران ) مد نظر قرار داده اند .

به عبارتي ديگر انجام آزمايش شنوايي سنجي در مورد كسانيكه در اماكن پر سروصدا 

 كار مي كنند نشاندهنده توجه كارفرما به مسائل بهد اشتي و تندرستي كاركنان است .

   شنوايي سنجي7-2

شنوايي سنجي صنعتي به دو طريق قابل اجراء و بررسي است اولين روش مشخص 

 كردن ميزان شنوايي افراد و بررسي آن با استانداردهاي تعريف شده اي مانند

 BS 6655 است . اين روش متداول ترين طريق ارزيابي  وضعيت شنوايي كارگران است 

شرايط آزمايش در اين نوع بررسي محدود و مشخص است براي مثال آزمايش بايد در 

 محيطي مشخص با ( حداقل ) ميزان سروصداي محيطي مشخصي انجام شود.

شايد براي تاييد عوامل كري شغلي انجام آزمايشات ديگري نيز مد نظر قرار گيرد.  

اما روش ديگر از شرايط راحت تري براي مشخص كردن ميزان شنوايي و يا كم شنوايي 

 برخوردار است  بنابراين محدوديت هاي روش اول در اينجا كارايي ندارد.

در اين روش شنوايي سنجي با مالحظه مجموع شرايط انجام مي شود براي مثال كارگر 

 مستقيماً از محيط كار پر سروصدا به محيطي آرام انتقال يافته و مورد آزمايش قرار 

ميگيرد ميزان شنوايي مشخص شده با مالحظه كم شنوايي موقت مربوط به عدم 

 استفاده از وسايل حفاظت فردي ( و يا استفاده ناكافي و ناقص از آن ) مد نظر قرار 

مي گيرد. اين نوع روش ارزيابي تاثير برنامه حفاظت شنوايي را امكانپذير ساخته و با 

تكرار آزمايشات الزم در طي چند سال ، تاثير مثبت آنرا آشكار مي سازد. در اين روش 
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افرادي كه ميزان شنوائي آنها بطور قابل مالحظه اي تغيير يافته باشد بايد مورد 

 ارزيابي مجدد قرار گرفته تا ميزان دقيق شنوايي آنان مشخص شود.

59Fروش ديگر آزمايش كه بوسيله آژانس بيمه سويس

 اجرا مي شود بسيار ساده بوده و �

  آغاز مي شود . با اين روش زمان آزمايش HTL دسي بل 20با ميزان مشخص شنوايي 

محدود شده و مانند روش قبلي صرفاً سعي در مشخص كردن تغييرات مشخص در 

 ميزان شنوايي دارد.

ميزان صداي مشخص شده از طريق بلند گوي كوچكي به داخل مجراي گوش خارجي 

60Fارسال مي شود

 نتايج آزمايش مسلماً به نحوه قرار گيري وسيله مذكور در مجراي �

61Fگوشي بستگي دارد اما مشخص تر ( و هدف مندتر) از آزمايش در اتاقهاي آرام

 است . �

 بطور كلي آزمايش شنوايي سنجي در صنعت را مي توان به سه طريق انجام داد 

 - دستي  تحت كنترل ( آزمايش كننده)1

 - اتوماتيك ( با استفاده از كامپيوتر ) 2 

 . �62F- ضبط3 

در روش اول ( دستي ) آزمايش كننده با استفاده از فركانسهاي مورد نظر حداقل ميزان 

شنوايي شخص را با ارسال شدت سروصدا ثبت مي كند ميزان شنوايي با روش 

63Fافزاينده

64F% تون هاي50 در حقيقت حداقل ميزاني است كه شخص بتواند به �

 ارايه شده �

                                                           
� Swiss  Insurance Agency 
� audioscope 
� whisper test 
� Self Recording 
� Ascending tech 
� Tones 
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65Fپاسخ دهد. انجمن شنوايي سنجي بريتانيا

روش مدون آزمايش دستي مورد نظر خود  �

 را توصيه مي نمايد.

66Fدر روش آزمايش كامپيوتري با استفاده از يك ميكروپروسسور

 تونهاي مشخص ،�

 انتخاب شده و بر اساس آن ميزان شنوايي فرد مورد آزمايش مشخص مي شود.

67Fدر روش آزمايش بطريق ضبط معموالً از آزمايش بكسي

 استفاده شده و دستگاه بر �

 مبناي پاسخ هاي فرد مورد آزمايش خود منحني شنوايي را رسم مي كند.

 ، 1000 ، 500تست هاي شنوايي سنجي بدون مالحظه انواع ذكر شده در فركانسهاي 

  هرتز انجام مي شود. در صورتيكه تعداد قابل 8000، 6000، 4000، 3000، 2000

مالحظه اي براي آزمايش مد نظر باشند استفاده از روش هاي كامپيوتري و ضبط 

 توصيه مي شود.

 

 شرايط مطلوب براي انجام آزمايش 

 

 ساعت قبل از انجام آزمايش در 12قبل از انجام آزمايش ،فرد مورد نظر بايد حداقل 

محيط آرام و بدور از سروصدا بسر برد تا از اثرات كم شنوايي موقت ( تغيير ميزان 

شنوايي موقت به علت تماس با سروصدا ) در هنگام آزمايش شنوايي سنجي جلوگيري 

شود ( در بخش هاي قبل در اين مورد توضيح داده شده است ) . همچنين مي توان از 

 ساعت قبل از انجام آزمايش از گوشي حفاظتي 12افراد مورد نظر درخواست كرد تا 

 استفاده كنند.

                                                           
� Biritish society of Audiology 
� Micro processor 
� Bekesey type test 
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فرد مورد نظر بايد به آرامي و راحتي ( هر چه بيشتر ) در اتاق آرام ( ترجيحاً اتاق ضد 

68F اكوستيك–سروصدا 

قرار گيرد . حداكثر ميزان سروصداي محيط مورد آزمايش كه  �

 بتوان آزمايش را در آن انجام داد در جدول صفحه بعد ذكر شده است .

 

 حداكثر ميزان سر و صدا در محيط هاي مورد آزمايش

طيف 

 فركانس

حداكثر ميزان سروصدا ( تراز فشار صوت) ( دسي 

بل ) بدون مالحظه ميزان كاهش سروصدا بوسيله 

69Fگوشي

� 

ميزان كاهش سروصدا بوسيله 

70Fگوشي

�  

 MX( دسي بل ) با بالشتك هاي 

41/AR 

حداكثر ميزان سروصداي 

 محيط 

 ( تراز فشار صوت)  

 ( دسي بل )

5/31 
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� Sound proof booth 
� headset 
� earphones 
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ضمناً قبل از آزمايش مجرا گوش خارجي فرد مورد نظر بايد معاينه شود تا از عدم 

 وجود جرم گوش(كه مانعي براي رسيدن صدا به قسمتهاي ديگر گوش بحساب مي آيد) 

71Fاطمينان حاصل نمود گوشيها

 بايد پوشش كامل را روي الله گوش ايجاد كنند . ضمناً �

 گوشها بايد مجزا مورد آزمايش قرار گيرند.

 

  -روش هاي ديگر7-3

72Fآزمايش راه هوايي

 روشي است كه در تمام صنايع در جهان به عنوان روش شنوايي �

 سنجي قابل قبول جهت اجراي برنامه حفاظت شنوايي شناخته شده است .

 روش هاي ديگري نيز ارايه گرديده كه در ذيل بطور مختصر به يكي از آنها اشاره 

 مي شود.

73F آزمايش راه استخواني– 7-3-1

� 

 

همانگونه كه ذكر گرديد بطور معمول براي مشخص شدن كم شنوايي آزمايش راه 

هوايي ( از طريق گوشي و ارسال صدا به داخل گوشها) صورت مي پذيرد اما اگر 

 مشخص كنيم به ناچار – براي مثال كم شنوايي عصبي –بخواهيم نوع كم شنوايي را 

آزمايش راه استخواني الزمست در اين نوع آزمايش ارتعاشات از طريق استخوان پشت 

گوش مستقيماً به حلزون راه يافته و دقيقاً توانايي شنيداري عصبي ( گوش داخلي ) 

مورد ارزيابي قرار مي گيرد. تفاوت بين نتايج آزمايش از طريق هوا و استخوان ميتواند 

 نقص انتقال سروصدا به گوشي را ( كم شنوايي انتقالي ) نشان دهد.

                                                           
� head phones 
� pure tone air conduction 
� bone conduction 
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 هرتز سيستم 4000حال بررسي انجام گرفته درمورد اثرات سروصدا در فركانس

 شنوايي كارگران شاغل درمحيطهاي پر سروصدا با مالحظه سابقه كار در ايران ارائه 

 مي شود.
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 الف - عنوان تحقيق :

 هرتز در صورت تماس بيشتر با سر و صدا ( افزايش 4000كم شنوايي در فركانس 

 طول تماس يا سابقه كار) عميق تر مي شود.

 ب- مقدمه

امروزه اثر مخرب سر و صدا بخصوص سر و صداي ماشين آالت در اماكن صنعتي بر 

جسم و روان بشر، موضوعي شناخته شده و آشكار است. اثر سوء اين عامل زيان آور 

بر سيستم شنوائي انسان، با تحقيقات و بررسيهاي بسياري از محققان به اثبات رسيده 

است. كري شغلي در حقيقت كري عصبي پيشرونده تدريجي و غير قابل برگشت است 

به عبارت ساده تر اين نوع كم شنوايي بتدريج افزايش يافته و هرچه مدت تماس با آن 

بيشتر باشد كم شنوايي عميق تر ميشود. اگر صنعت گري با سه سال سابقه كار- سه 

سال هر روز يك شيفت تماس با سر و صدا، دچار كم شنوايي جزئي است با ده سال 

سابقه كار، كم شنوائيش عميق تر شده، نهايتاً به كري عميق مبدل ميگردد. نگارنده در 

 سال و بررسي وضعيت شنوايي آنها به 5ارتباط مستقيم با برادران صنعت گر به مدت 

 مطالب فوق دست يافته است.

 هرتز سيستم شنوائي، آسيب پذيرترين فركانس است 4000الزم به تذكر است فركانس 

و ساير فركانسها كمتر از آن آسيب مي بينند. بعبارت ديگر در صورت تماس با سر و 

 هرتز 4000صداي آزار دهنده كه در فصول بعد توضيح داده ميشود، ابتدا فركانس 

آسيب ديده و سپس كم شنوائي به ساير فركانسها گسترش مي يابد و در صورت ادامه 

 تماس كم شنوائي در اين فركانس از ساير فركانسها عميق تر خواهد بود.
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 ج - موضوع 

بررسي وضعيت شنوايي جوشكاران يك گروه صنعتي اتومبيل سازي جهت يافتن 

  سابقه كار و كم شنوائي عميق تر._رابطه اي بين افزايش طول تماس با سر و صدا 

  هدف و سؤال :–***1

آيا افزايش طول تماس با سر و صدا (سابقه كار بيشتر) باعث آسيب بيشتر به 

سلولهاي حساسه مويي گوش داخلي شده و كم شنوائي عميق تر خواهد شد ؟ 

 هرتز از آسيب پذيرترين فركانسهاست و بهمين 4000همانگونه كه ذكر شد فركانس 

دليل كم شنوائي در اين فركانس مورد ارزيابي قرار گرفته است (توضيحاً فركانس 

  هرتز در رابطه با سر و صدا از آسيب پذيرترين فركانسهاي شنوائي است).4000

هدف از تحقيق در دست شناخت بيشتر و بهتر عوامل زيان آور محيط كار و تالش در 

كنترل آنهاست. بويژه در مورد كارگرانيكه در اماكن صنعتي پر سرو صدا كار  مي كنند 

و شنوائيشان آسيب مي بيند بي آنكه حرفه خودشان سر و صداي آزار دهنده ايجاد 

 كند. نگاهي كوتاه به چند مقاله و تحقيق انجام شده در مورد مسئله فوق الذكر 

 كم شنوائي ناشي از سر و صدا در صنعت متالوژي  -14

 كارگر صنايع فلزي است. پس از آزما يش اديومتري در مورد 694 تحقيقي در مورد 

 –آنان نتايج بدست آمده، مشخصه دو گروه است گروه اول از شنوائي طبيعي 

برخوردار بوده و گروه دوم دچار ضايعات حلزوني (كري عصبي) ناشي از تماس با 

سر و صداي آزار دهنده و مضر، با توجه به مدت تماس، شدت سر و صدا و سن 
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 افراد نسبت به سر و صدا �74Fكارگران مربوطه هستند. در اين مقاله آمادگي آسيب پذيري

 مورد توجه خاص قرار گرفته است.

 سر و صدا عاملي است كه به سالمتي آسيب ميرساند  -15

در اين بررسي بطور كلي عوارض ناشي از تماس با سر و صدا مورد بحث قرار گرفته و 

 كم شنوائي از مهمترين عارضه آن محسوب گرديده است.

 ارتباط بين كم شنوائي و سر و صدا  -16

 - db 120 تا 75تحقيقي است در مورد دو گروه يكي در تماس با سر و صداي -

 سال و ديگري كه با آن 50آزاردهنده كه مدت تماسشان با سر و صدا بين يك ماه تا 

تماس نداشته اند نتيجه تحقيق بدرستي نشان مي دهد كه كسانيكه مدت طوالني در 

 معرض سر و صدا باشند دچار كم شنوائي ميشوند.

 )- تعريف متغيرها : 2

الف : سابقه كار عبارتست از طول مدت زمان برحسب سال كه كارگر روزانه يك شيفت 

 سال سابقه كار مربوط به 3با سر و و صداي آزار دهنده تماس داشته باشد بنا براين 

 كارگري است كه در مدت سه سال روزانه يك شيفت در كارگاهي پر سر و صدا كار 

 مي كرده است. 

ب : كم شنوائي عبارتست از ميزان شنوائي كمتر از ميزان تعيين شده، به عبارت ديگر 

I.S.O) 1971، 1964 ميزان شنوائي نرمال يا طبيعي را به شرح زير تعيين كرده است ( 

  1000 – 2000 هرتز بويژه در فركانسهاي 8000 تا 500ميزان شنوائي در فركانسهاي 

 دسيبل طبيعي و بيش از آن كم شنوائي تلقي ميگردد، بنا بر اين اگر در 25 هرتز تا 500

                                                           
� Susceptibility 
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 دسيبل باشد در آن فركانس كم شنوائي رخ 35يكي از فركانسهاي ذكر شده اين مقدار 

  هرتز مورد بررسي قرار گرفته است.4000داده است. در اين مبحث فركانس 

  ميزان �75Fج : سر و صداي آزار دهنده : بر طبق نظر انستيتو استاندارهاي ملي امريكا

 دسيبل مي باشد بنا براين اگر 90 ساعت كار حداكثر 8مجاز تماس با سر و صدا براي 

 د سي بل قرار داشته 90 ساعت كار ، كارگر در تماس با سر و صداي بيش از 8براي 

 باشد با سر و صداي آزار دهنده و مضر در تماس است. 

 ) روش بررسي و جمع آوري اطالعات : از ميان كارگران معرفي شده از سوي صنايع مختلف 3

جهت آزمايش شنوائي سنجي حرف مختلف دسته بندي گرديده و جوشكاران يك گروه 

صنعتي اتومبيل سازي كه همگي در معرض سر و صداي آزار دهنده كار مي كرده اند 

 انتخاب شده اند.

آنچه كه براي ما اهميت داشته اينست كه دريابيم آيا با افزايش طول تماس با سر و 

  هرتز رخ مي دهد.4000صدا آسيب بيشتري در فركانس 

قبل از انجام آزمايش بوسيله مصاحبه مستقيم تا حدامكان اطالعاتي در مورد سن، 

سابقه كار كسب گرديده است. ضمناً از خود كارخانه جهت تائيد اطالعات دريافت شده 

سؤاالتي بعمل آمده است سپس داده هاي حاصله بوسيله كامپيوتر پردازش شده تا 

 هرتز و سابقه كار كارگران را بررسي 4000رابطه بين افزايش كم شنوائي در فركانس 

 كرده آنرا بوسيله منحني نشان دهد.

 ) -  روش آزما يش :4

                                                           
� I.L.O NO.33 American National Standard Institute 
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  استفاده شده  Descending Techبراي تعيين وضعيت شنوائي كارگران از روش

 ساعت قبل از آزمايش از سر و صدا دور بوده اند 16است، تمام افراد مورد آزمايش 

 (حداقل زمان قطع تماس با سر و صدا رعايت شده است).

 آزمايش در محيطي آرام و در اطاق اكوستيك صورت گرفته است.

 ) - توضيحات :5

 

 دسته تقسيم 4 نفر بوده است كه برحسب سابقه كار به 79تعداد افراد مورد آزمايش 

 7 سال، 15 تا 10 نفر بين 26 سال، 10 تا 5 نفر بين 36 سال، 5 نفر كمتر از 10شده اند.

  سال.20 تا 15نفر بين 

 هرتز به كامپيوتر داده 4000مشخصات اين افراد بهمراه ميزان شنوائي آنها در فركانس 

 شده است.

 

 ) - نتايج :6

 

همانگونه كه منحني استخراج شده از كامپيوتر نشان ميدهد سابقه كار در محيط پر سر 

 هرتز نسبت 4000و صدا (تماس با سر و صدا) با افزايش كم شنوائي در فركانس 

مستقيم دارد، به عبارت ساده تر كارگرانيكه در اماكن صنعتي پر سر و صدا كار ميكنند 

بتدريج و با افزايش سابقه كار (تماس بيشتر)، كم شنوائيشان عميق تر خواهد شد. اين 

نتايج در جدول و نمودارهاي ذيل به تفصيل بر اساس پارامترهاي سابقه كار ، وضعيت 

  هرتز ارائه شده است.4000گوش راست و وضعيت گوش چپ در فركانس 
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 گوش راست گوش چپ سابقه كار رديف

 

 گوش راست چپگوش  سابقه كار رديف
1 2 35 30 41 10 55 40 
2 2.5 65 30 42 10 55 40 
3 4 40 40 43 10 90 85 
4 4 45 30 44 10 40 60 
5 4 75 90 45 10 40 40 
6 4 35 50 46 10 30 30 
7 4 45 35 47 11 40 45 
8 4 50 45 48 11 45 50 
9 4 45 35 49 11 55 60 
10 5 55 70 50 11 55 70 
11 6 65 60 51 11 45 30 
12 6 35 35 52 11 45 55 
13 7 30 50 53 11 30 55 
14 7 30 30 54 11 40 50 
15 7 55 50 55 11 40 35 
16 7 40 35 56 11 40 40 
17 7 50 55 57 11 35 30 
18 8 60 60 58 11 50 70 
19 8 40 45 59 11 45 55 
20 8 30 40 60 11 35 55 
21 8 30 50 61 11 60 55 
22 8 40 45 62 12 35 55 
23 8 65 55 63 12 30 30 
24 8 30 50 64 12 50 40 
25 8 40 50 65 12 45 45 
26 9 35 55 66 13 35 35 
27 9 60 50 67 13 60 55 
28 9 35 35 68 13 55 50 
29 9 65 75 69 13 30 30 
30 9 45 55 70 13 60 50 
31 9 45 40 71 15 35 40 
32 9 60 70 72 15 85 90 
33 9 55 40 73 16 45 45 
34 9 30 45 74 18 70 70 
35 9 45 85 75 18 65 70 
36 9 80 90 76 18 30 40 
37 10 35 60 77 19 45 40 
38 10 55 70 78 19 65 60 
39 10 45 65 79 20 30 30 
40 10 30 35     



 صدا و ���ر آن � سال��ی ا�سان مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار
 

 
 

44 

  هرتز در رابطه با سابقه كار4000افت شنوايي گوش چپ در فركانس 

 

 

  هرتز در رابطه با سابقه كار4000افت شنوايي گوش راست در فركانس 
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 موضوع

بررسي وضعيت شنوايي كارگران شاغل در دو معدن هجدك و همكار در استان كرمان 

 جهت يافتن كم شنوايي ناشي از سر و صدا ماشينآالت و ابزار در معدن

 هدف و سوال

آيا با افزايش مدت زمان كار در معادن و تماس با سر و صداي ماشينآالت و ابزار كم 

  هرتز) افزايش مييابد.4000- 6000- 8000شنوايي در فركانسهاي زير(

 نگاهي كوتاه به چند مقاله و تحقيق انجام شده

 Saunders همچنين Melnick 1991, Ward 1991- تحقيقات انجام شده به وسيله 1

 كم شنوايي ناشي از تماس با سر و صدا و تخريب حلزون در گوش داخلي به 1985

وسيله سر و صدا با شدت باال را نشان ميدهد در حقيقت تخريب سلولي در فركانس 

  هرتز و ساير فركانس زير در تماس با سر و صدا اثبات شده است.4000

Rosler 1994 سال تماس با سر و صدا باال و 15 تا 10 نشان ميدهد كه در طي 

 و 8000 و 6000 هرتز به ساير فركانس زير 4000آزاردهنده كم شنوايي از فركانس 

  هرتز گسترش مييابد.3000حتي 

 روش آزمايش

  استفاده شده است.Descending Techبراي تعيين وضعيت شنوايي كارگران از روش 

 توضيحات

  نفر بوده كه از دو معدن هجدك و همكار انتخاب شدهاند.27تعداد افراد مورد آزمايش 

  ثبت شده است.35 تا 1 سال و سابقه كار آنان بين 57 تا 27سن آنها بين 
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 معدن هجدك

 

 سن شغل رديف
سابقه 

 كار

 نتايج آزمايش شنوايي

 گوش چپ گوش راست

 سالم كم شنوايي انتقالي 19 40 بخش استخراج 1

 كم شنوايي مختلط كم شنوايي مختلط 32 50 بخش فني 2

 كم شنوايي انتقالي سالم 3 27 ايمني 3

 كم شنوايي انتقالي كم شنوايي انتقالي 26 46 برقكار 4

 سالم سالم 21 40 امداد و نجات 5

 كم شنوايي انتقالي كم شنوايي انتقالي 35 57 بخشهاي مختلف 6

 سالم سالم 20 45 بخشهاي مختلف 7

 كم شنوايي مختلط كم شنوايي مختلط 16 41 فني 8

 كم شنوايي انتقالي سالم 30 46 بخشهاي مختلف 9

 كم شنوايي عصبي كم شنوايي عصبي 18 41 پيشروي در معدن 10

 كم شنوايي عصبي كم شنوايي عصبي 18 39 آهنگر 11

 كم شنوايي عصبي كم شنوايي عصبي 15 42 سرپرست شيفت 12

 سالم سالم 1 29 استخراج 13

 كم شنوايي عصبي كم شنوايي عصبي 18 42 استخراج 14
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 معدن همكار

 

 سن شغل رديف
سابقه 

 كار

 نتايج آزمايش شنوايي

 گوش چپ گوش راست

 سالم سالم 14 45 استخراج 15

 كم شنوايي انتقالي كم شنوايي انتقالي 22 42 راننده 16

 كم شنوايي عصبي كم شنوايي عصبي 18 37 متصدي كمپرسور 17

 كم شنوايي انتقالي كم شنوايي انتقالي 21 41 متصدي كمپرسور 18

 كم شنوايي انتقالي سالم 11 32 پيشروي در معدن 19

 كم شنوايي عصبي كم شنوايي عصبي 17 37 متصدي كمپرسور 20

 كم شنوايي عصبي كم شنوايي عصبي 22 45 برقكار 21

 سالم سالم 6 26 پيشروي در معدن 22

 كم شنوايي عصبي كم شنوايي عصبي 18 37 متصدي كمپرسور 23

 كم شنوايي عصبي كم شنوايي عصبي 10 33 پيشروي 24

 سالم كم شنوايي عصبي 11 31 استخراج 25

 كم شنوايي انتقالي كم شنوايي انتقالي 11 34 استخراج 26

 سالم سالم 11 32 استخراج 27
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 نتايج:

متأسفانه تاريخچه پزشكي و سوابق قبلي افراد مورد آزمايش كامالً نامشخص است و دريافت 

 نتايج آماري قابل استناد و علمي غير ممكن است 

 نفر دچار كم 18 نفر مورد آزمايش 27اما آنچه كه از نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه از 

 6 نفر دچار كم شنوايي گوش راست هستند از اين تعداد 18شنوايي شدهاند كه از اين تعداد 

 نفري 12 نفر دچار كم شنوايي مختلط و عصبي هستند از 12نفر دچار كم شنوايي انتقالي و 

 نفر دچار كم شنوايي در فركانسهاي زير 9كه دچار كم شنوايي عصبي و مختلط هستند 

  هرتز هستند.4000- 6000- 8000

 نفر دچار كم شنوايي انتقالي و 9 نفر در گوش چپ دچار كم شنوايي هستند كه از اين تعداد 19

 نفر دچار كم شنوايي 10 نفر دچار كم شنوايي مختلط و عصبي شدهاند كه از اين تعداد هر 10

 در فركانسهاي زير هستند

 32 تا 10 سال(10سابقه كار افرادي كه دچار كم شنو ايي مختلط و عصبي شدهاند بيش از 

 سال)است

 توجه به نتايج آزمايش و مالحظه سابقه كار بايد پذيرفت كه تماس با سر و صدا آزاردهنده 

 در معادن نيز مي تواند باعث كم شنوايي (كري شغلي ) شود  
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سر و صدا (آزاردهنده) چيست؟  

در كارخانجات و مراكز توليدي و صنعتي، سر و صداي ناشي از كار با ماشينآالت و 

ابزار را سر و صدا مينامند البته سر و صدا در محيط زندگي نيز وجود دارد. 

عوارض و عواقب آن چيست؟  

اگر شاغلين در صنايع و مراكز صنعتي و توليدي با سر و صداي ممتد تماس داشته 

باشند به تدريج دچار كم شنوايي عصبي ميشوند اما تماس با صداي ضربهاي و 

انفجاري ممكن است به كم شنوايي ناگهاني منجر شود كم شنوايي ناشي از سر و صدا 

را كري شغلي مينامند ضمناً سر و صداي انفجاري ممكن است باعث پارگي پرده گوش 

يا ضايعات گوش مياني شود. 
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 حد اهميت دارد؟ هشدت سر و صدا در ايجاد كري شغلي تا چ 

هر چه شدت سر و صدا بيشتر باشد كم شنوايي سريعتر و حتي ممكن است عميقتر 

 ساعت) 8 در مدت يك شيفت كاري(A دسي بل 90پديد آيد. شدت سر و صداي بيش از 

ممكن است به كم شنوايي منجر شود. 

) چيست؟ A دسي بل(90منظور از  

) سر و صدا دارد دفتر A دسي بل(30آرامترين محيط در يك روستا هنگام شب حدود 

 دسي بل 80، قطار مترو A دسي بل 70)، دفتر كار پر رفت و آمد A دسي بل(50كار(آرام) 

A دسي بل 90، كارگاه كوچك A دسي بل 120 و سر و صداي تيراندازي بيش از A .است 

(اعداد ذكر شده تقريبي و فقط براي توضيح بيشتر ارايه شده است.) 

 

چگونه شدت سر و صدا را اندازهگيري ميكنند؟  

 

با صداسنج ميتوان شدت سر و صدا را مشخص كرد. 
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 دسي بل باشد چه بايد كرد؟ 90اگر سر و صداي محيط كار بيش از  

براي كنترل سر و صدا سه روش مد نظر است: 

تعويض قطعات فرسوده، ايجاد  والف- كنترل در منبع سر و صدا(با سرويس به موقع

فونداسيون مناسب و... ميتوان سر و صدا را در منبع آن كاهش داد) 

ب- جداسازي(اكوستيكي) كارگاههاي پر سر و صدا با ايجاد ديوارها(پارتيشن) و 

 جداسازي كارگاههاي پر سر و صدا و همچنين نصب مواد جاذب سر و صدا روي

 سقفها، ديوارها و... ميتوان از تشديد سر و صدا و انتشار آن جلوگيري كرد. 

ج- استفاده از گوشيها و پالگها 

 

 

كداميك از اين روشها بهتر است؟  

مسلماً بند الف(كنترل سر و صدا در منبع آن) روش موثرتري است. 
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براي جلوگيري از صدمات ناشي از تماس با سر و صدا، روش ديگري وجود دارد؟  

) نيز از روشهاي كاهش OSHAبله، كاهش مدت تماس با سر و صدا طبق جدول ذيل(

صدمات است. 

 Aشدت سر و صدا دسي بل مدت تماس(ساعت) 

8 90 

6 92 

4 95 

3 97 

2 100 

5/1 102 

1 105 

5/0 110 

 115 25/0كمتر از 

 ساعت كار سخن ميگويند. 8 براي مدت A دسي بل 85* مراجع علمي ديگر از 
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آيا كري شغلي قابل درمان است؟  

كري شغلي(كم شنوايي عصبي) پس از چند مرحله اتفاق ميافتد قبل از آن كم شنوايي 

موقت رخ ميدهد كه قابل برگشت است اما كم شنوايي عصبي غير قابل درمان و 

برگشتناپذير است. 

در صورتي كه تماس با سر و صدا با شدت زياد ادامه يابد چه خواهد شد؟  

كم شنوايي عميقتر و گستردهتر خواهد شد اما در صورتي كه پس از تشخيص كم 

شنوايي عصبي تماس فرد با سر و صدا قطع شود ميتوان از تعميق آن جلوگيري كرد. 

 رابطه وزوز گوش و سروصدا 

بسيار مشاهده شده است كه كارگران شاغل در اماكن پر سروصدا از وزوز گوش 

شكايت دارند به عبارت ساده تر مي گويند گوش آنها زنگ مي زند. وزوز گوش به شكل 

 ظاهر مي شود . داليل مختلفي از جمله 000زنگ زدن ، هر هر كردن ، سوت كشيدن و 

تماس با سروصدا با شدت زياد را مي توان عامل آن دانست . از وجود جرم در مجراي 

گوش خارجي ، پارگي پرده گوش از هم گسيختگي استخوان هاي گوش مياني ، بيماري 

 مي تواند 000اتواسلكروز ، اختالالت حلزوني ، تومور عصب هشتم و اختالالت مغزي و 

موجد وزوز گوش باشد.استفاده از آنتي بيوتيك ها ، اختالالت رواني و تماس با 

سروصدا نيز از عوامل موجد آن است . وزوز گوش ممكن است در يك يا هر دو گوش 

پديد آيد. اين پديده اگر در رابطه با سروصدا ظاهر شود در فركانسهاي زير شنيده مي 

شود . شدت آن در افراد مختلف متفاوت است .معموالً آنرا در اماكن آرام و يا هنگام شب 

مشخص تر مي شنوند گاه پزشكان در هنگام معاينه بيماران نيزقادر به شنيدن وزوز 

76Fگوش آنان هستند

� 

                                                           
� objeclive tinnitus 
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بدرستي علت وزوز گوش در رابطه با سروصدا مشخص نيست . آنچه كه محرزاست 

اين است كه اين پديده مي تواند عالمت اخطاري براي شروع كري شغلي باشد به عبارت 

ديگر اگر اين پديده در رابطه با حضور در محيط پر سروصدا رخ دهد شروع كم 

 كري –شنوايي عصبي را به دنبال خواهد داشت . جالب اين است كه كم شنوايي عصبي 

  در همان فركانس يا فركانسهايي رخ مي دهد كه وزوز گوش شنيده مي شود .–شغلي 

شدت وزوز گوش گاه شديد و آزار دهنده است اما خوشبختانه در اكثر افراد شدت آن به 

آرامي كاهش مي يابد متاسفانه تاكنون روش درماني قابل قبولي براي آن يافت نشده 

77F است . دستگاهي بنام « ماسكر»

در بعضي از موارد قادر به پوشاندن و محو كردن آن �

شده است دارو درماني چندان موثر نبوده روش هاي جراحي ( گاه همراه با قطع عصب 

شنوايي ) گاه موثر بوده است .معموالً اگر تماس با سروصدا در مراحل اوليه اين پديده 

قطع شود وزوز گوش از بين مي رود.بهترين روش پيش گيري جلوگيري از تماس با 

سروصدا آزار دهنده است .البته اگر گاه گاهي چنين وزوزي را مي شنويد نگران 

 نباشيد.

                                                           
�  Tinnitus masker 
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آيا با رشد سن ، شنوايي كاهش نمي يابد؟  

بله با افزايش سن، شنوايي 

كاهش مي يابد اما كساني كه در 

 آزار دهنده معرض سر وصداي

 سالگي از 60قرار نگيرند تا سن 

شنوايي قابل قبولي 

 برخوردارند.

 سر وصدا باعث كم شنوايي 

مي شود. كساني كه به اين امر كم توجه باشند در سنين جواني دچار كم شنوايي مي شوند . 

   ساله برخوردار باشد.50 سالگي ممكن است از شنوايي يك فرد 25يك نجار در سن 

 

 آيا استفاده از پالگ ، براي كنترل سروصدا، به پرده گوش آسيب  

مي رساند ؟ 

 به دو دليل جواب منفي است .   

 اينچ 4/3 يا 2/1 اوالً طول پالگ 

است و مجراي گوش خارجي( 

 اينچ است ) ، ثانياً مجراي 25/1

گوش خارجي داراي پيچ و خم 

 باز ) و مستقيم sاست ( مانند يك 

نيست بنابراين پالگ در آن گير 

  مي كند، و به پرده گوش نمي رسد.
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آيا كاركردن در محيط كثيف و آلوده مي  

تواند باعث آلودگي پالگ و در نتيجه 

عفونت گوش شود؟ 

جواب منفي است در صورتيكه پالگ با دست 

لمس نشود و با استفاده از انتهاي ساقه در 

گوش قرار گيرد مشكلي پيش نمي آيد. 

  نظافت و شستشوي پالگ را فراموش نكنيد.

؟  آيا استفاده از گوشي هاي حفاظتي مانع شنيدن زنگ خطر نمي شود 

گوشي هاي حفاظتي و پالگ ها مانع 

شنيدن زنگ اخطار نيستند. صداي 

ناشي از زنگ اخطار از سر و صداي 

محيط كار بيشتر است، بنابراين 

گوشي ها و پالگ ها مانع شنيدن 

 صداي زنگ اخطار نمي شوند

آيا استفاده از گوشي هاي حفاظتي مانع ايجاد ارتباط با ديگران بويژه در لحظات خطرناك نيست؟   

آيا استفاده از اين نوع وسايل مانع شنيدن سروصداي دستگاه معيوب نمي شود؟ 

خير . گوشي حفاظتي مناسب باعث مي شود سرعت سروصداي دستگاه كمتر به گوش برسد 

اما سروصدا را حذف نمي كند . يك گوشي حفاظتي كه فني مهندسي طراحي شده باشد مانعي 

در فركانسهاي مكالمه اشخاص ايجاد نمي كند و فركانسهاي خاصي ( معموالً فركانسهاي زير ) 

 بيش از فركانس هاي ديگر كنترل مي كند.
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  گوشي هايي طراحي شده اند كه در درك فركانس هاي مكالمه مشكل ايجاد نمي كنند.

 آيا با استفاده از گوشي مي توان سخن ديگران را درك كرد؟ 

 بله امكان پذير است براي درك صحبت ديگران چند عامل مهم است .

  امكان مشاهده صورت گوينده –الف -  فاصله از گوينده   ب 

  ميزان سروصداي محيط – آشنايي با مطلب مورد گفتگو  د –ج 

  وجود كم شنوايي در فرد شنونده –س 

بنابراين نمي توان گفت استفاده از گوشي حفاظتي 

  صرفاً مانع درك ديگران است.

 

چه مدت طول مي كشد تا به گوشي يا پالك عادت  

 كنيم؟

اين امر مانند پوشيدن كفش است معموالً پس از 

مدت كوتاهي به آن عادت مي كنيم اما فراموش 

نكنيد بايد از گوشي مناسب استفاده كرد . اندازه 

آن اهميت دارد كهنگي يا نو بودن آن مهم است . 

استفاده از آن بايد به راحتي امكان پذير باشد 

  براي مشاغل خاص ، گوشي خاص الزم است .

 

 چه مدت مي توان در محيط پر سروصدا بدون عوارض سوء شنوايي كار كرد؟ 

مسئله خطر كم شنوايي اساساً به دو عامل باز مي گردد  ، ميزان سروصدا و مدت  •

 تماس.  

  به محض حضور در محيط پر سروصدا به فكر شنوايي خود باشيد. •
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 چگونه مي توان گفت يك محيط پر سروصدا ست و حضور در آن باعث كم شنوايي مي شود ؟ 

 دو موضوع را بايد مد نظر داشته باشيد. •

اول اگر الزم است با شخصي كه در فاصله يك دست و بازو از شما ايستاده، شدت  •

 صداي خود را افزايش دهيد سروصداي آن محيط زياد است. 

دوم اگر پس از ترك يك محيط ، گوش هاي شما دچار وزوز شود و به قول معروف  •

 سروصداي آن محيط نيز زياد است.  ، زنگ بزند

 

 هر چند گاه بايد سيستم شنوايي آزمايش شود ؟ 

 براي كسانيكه در معرض سروصداي آزار دهنده قرار دارند آزمايش ساليانه الزم است، اما 

اگر شخص دچار وزوز گوش شود يا خود احساس كم شنوايي كند بايد مورد آزمايش قرار 

گيرد. براي ساير كساني كه با سروصدا تماس ندارد نيز هر سه سال يك بار آزمايش توصيه 

  مي شود .
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آيا برنامه حفاظت از شنوايي براي كساني كه دچار كم شنوايي شده و از سمعك استفاده مي كنند،  

 مفيد است ؟

حتي اگر دچار كم شنوايي هستيد سروصدا مي تواند كم شنوايي شما را عميق تر كند . پس 

 . حفاظت از شنوايي در هر مرحله مفيد است

 كجا مي توان آزمايش شنوايي را انجام داد؟ 

با مراجعه به كلينيك هاي شنوايي سنجي مي توانيد شنوايي خود را آزمايش كنيد. معموالً 

  . كارخانجات خود از معاينات ساليانه برخوردارند

چگونه مي توان اطالعاتي در مورد وزوز گوش كسب كرد؟  

  با متخصصين شنوايي سنجي و پزشكان متخصص گوش مشورت كنيد .

چه كسي مي تواند ما را در امر سروصدا ياري دهد؟  

مستقيم بهداشت در كارخانه مراجعه كنيد متخصصين بهداشت صنعتي از به مسئول  

  اطالعات كافي در اين مورد برخوردارند .
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