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 بررسي ميزان مواجهه كاركنان صنعت چوب با صدا و روشهاي كنترل آن

  
  2دكتر پروين نصيري. 1ميرغني سيد صومعه

   كارشناس ارشد بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي تهران-1
   استاد گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي تهران-2
 

  چكيده
ن صنعت در نقاط مختلف و سنتي بودن آن باعث شد نظر به اهميت صنعت چوب و پراكندگي زياد اي

در اين پژوهش توجه خاص .  انجام گيردا توجهي ب اين صنعت از جهت كنترل صدا، با هزينه بري پائين
ر اين  ه  ه با استفاده از قطعات بزرگ تخته و يا ساخت قطعات نسبتاً بزرگ دارند  اردي شده  بيشتري به م

 ساخت كمد مورد ارزيابي قرار گرفت در بررسي از محيط هاي كارگاه  يعنيخصوص يكي از اين واحدها
 در پرونده هاي موجود بوجود آمدهكاري اين نوع پروسه توليدي صداي بيش از اندازه و افت شنوائي هاي 

  .نشان از مخرب بودن صدا بر پرسنل اين صنعت دارد

ه ت
د ك ك و

د
 .

  
  

ر بعضي از نقاط تا  به عمل آمده مشخص گريدر اندازه گيري و آناليز فركانس  دسي بل 25ديد كه صدا 
 و توليدي و پارتيشن موجودسپس با چيدمان مناسب مواد و تجهيزات  بوده است بيشتر از حد استاندارد نيز

. دسيبل صداي محيطي را كاهش دهيم15 – 20بندي با استفاده از كمدهاي ساخته شده توانستيم 
ب صنعت چو– كنترل –صدا   :كلمات كليدي

  

  مقدمه
نظر به اهميت بررسي صدا در صنايع مختلف و باتوجه به پراكندگي صنعت چوب در نقاط مختلف كشور 
و هم چنين متنوع بودن اين صنعت از نظر نوع فرآيند كار و اينكه اين صنعت با پيشرفت كنوني كه پيدا كرده هنوز 

باشد و اين قرابت و نزديكي بين  آن به بازار مينيازمند هنر و استعداد افراد جهت شكوفائي نوع توليد و عرضه 
خود شده و عوامل زيان آور ناشي از صنعت چوب مستقيماً   صنعت و انسان باعث تماس بيش از اندازة افراد با حرفة

چرا كه صيانت از نيروي انساني اين قشر . لذا بررسي وضعيت پرسنل اهميت بسزائي دارد. گذارد  روي افراد تأثير مي
آميزند ضرورت دوچندان دارد لذا در اين پژوهش با ديدگاه حفظ و صانت نيروي  جامعه كه هنر را با صنعت مياز 

كار هاي مناسب جهت كاهش ــانساني در برابر عوامل زيان آور فيزيكي با تاكيد به صدا پرداخته و به دنبال راه
  .سطح صوت منتشره  و جذب آنها پرداخته شده است

  وسائلروشها و 
يبراتور مربوطه ل به همراه پرينتر و كاTES.1358 دار ديجيتال وردر بررسي حاضر از دستگاه صدا سنج آناليز

در ضمن پرونده هاي پرسنلي موجود در مراكز بهداشتي مورد بازبيني و . و نيز يك دستگاه كامپيوتر استفاده گرديد
  .روند اديوگرامهاي آنها بررسي گرديد

 سالن مورد مطالعه تهيه و سپس نسبت به اندازه گيري صدا در مراكز ايستگاهها اقدام در ابتدا نقشه هاي از
باند در ايستگاههايي كه ميزان صدا باالتر از حد مجاز اط پرخطر، آناليز فركانس در اكتاوبعد از تعيين نق. گرديد
يري موضعي نيز براي دستگاهها  بودند انجام پذيرفت و باتوجه به ايستگاههاي موجود اندازه گdB 85  (A)مواجهه
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 بودند ACGIHانجام گرفت و سپس فركانسهائي كه فشار صوت در آنها باالتر از حدود استاندارد پيشنهادي 

  .مشخص گرديد
 باالتر از حد مجاز بوده و چون اين فركانسها در محدوده 2000 – 8000 فركانسهاي  درصداي عمومي سالن

ذا احتمال خطاهاي انساني در بين كاركنان صنعت باال خواهد بود چرا كه فرامين فركانسهاي مكالمه قرار دارند ل
صادره از سوي استادكاران و يا كاركنان ارشد به كارگران نرسيده و احتمال هرگونه حادثه ناشي از اين نرسيدن 

 كه الزم و  است رديجهت جلوگيري از حوادث از اهم موا , لذا كاهش ميزان صوت اين فركانسها. فرمان وجود دارد
در اين پژوهش با تغيير چيدمان توليدات اين صنعت و سنجش مجدد ميزان فشار صوت .  بنظر مي رسد ضروري 

  .به ميزان كاهش صوت پرداختيم
  نتايج

 به بررسي به عمل آمده از نتايج استخراج شده از سنجش ميزان فشار صوت در قبل از تغييرات ايجاد  باتوجه،
يزان فشار صوت سنجش شده پس از تغييرات ايجاد شده در محيط كاركنان و نيز بررسي ناشي از شده و نيز م

 درصد از افراد داراي 40كه مشخص گرديد پرونده هاي پزشكي پرسنل كه در مركز بهداشت نگهداري مي شود، 
 32و نيز ئم تبديل گردد  به افت شنوائي داتوانند افت شنوائي پيشرونده بوده كه در صورت عدم توجه به آنها مي

 درصد از كاركنان هيچ گونه آسيبي را در راديوگرامها نشان نداده 28درصد از افراد افت شنوائي موقت و همچنين 
 پرونده بودند كه تماماً يا در خط 168وژه راند البته بايستي ذكر گردد كه تعداد پرونده هاي مورد بررسي در اين پ

چنين پرسنل خدماتي و امور اداري كه به نحوي تردد در  ارتباط به خط توليد داشتند همتوليد بودند و يا به نحوي 
  .اند محيط كار داشتند مورد نظر و توجه اين پژوهش بوده

  

   ايستگاه از محيط كار قبل از تغييرات5 سنجش ميزان فشار صوت در -1 جدول
  

  شبكه  مراكز فركانسي اكتاو باند
8000  4000  2000  1000  500  250  125  c A نقاط  

109  104  100  101  100  88  85  104  100  1  
111  100  102  103  99  92  90  109  103  2  
99  97  98  90  94  90  86  96  83  3  
100  101  100  95  90  87  80  98  90  4  
89  90  88  92  95  82  81  95  88  5  
  استاندارد  85  85  96  92  88  86  85  85  86

  

   ايستگاه بعد از تغييرات كنترلي5 سنجش ميزان فشار صوت در  -2 جدول
  

  شبكه   اكتاو باند1/1مراكز فركانسي
8000  4000  2000  1000  500  250  125  c A نقاط  

90  88  84  89  86  80  79  89  85  1  
92  91  91  88  89  86  80  90  83  2  
89  88  85  89  86  81  76  88  80  3  
85  84  84  85  80  78  79  85  82  4  
80  86  84  87  85  86  75  84  80  5  
 استاندارد  85  85  96  92  88  86  85  85  86
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  بحث
رف ـــث كنترل صدا در صنعت مستلزم صــحــباتوجه به نتايج استخراج شده از اين پژوهش و اينكه ب

اي به بحث كنترل صدا در صنعت معطوف شده و  باشد لذا در ديدگاه جديد توجه و نگرش تازه هزينه هاي باالئي مي
چرا كه صرف هزينه براي هر . امكاناتي كه صنعت مورد نظر موجود دارد استفاده گرددآن اينست كه از همان 

كند لذا در اينجا باتوجه به امكاناتي  صنعتي با دشواريهائي همراه بوده و در نهايت انجام پروژه را منجر به توقف مي
وسايل جانبي كه در محوطه و  »كمدهاي كاركنان« » ابزار مورد استفاده« »لمحصو«كه خود صنعت دارد از قبيل 

گيرد، را با چيدمان جديد به طوري كه دستگاههائي كه شدت صوت  كارگاه به صورت پراكنده مورد استفاده قرار مي
 توليد شده همان صنعت طوري قرار داده شد تا به صورت اتاقك مانند قرار گيرد و يباالئي دارند را در بين كمد ها

ديگر مشغول فعاليت خود و در فضائي كه براي وي ايجاد شده بود قرار داده شد بعد از هر كارگري مجزا از كارگر 
 دسيبل باتوجه به نوع پروسه كاري كاهش پيدا 15 – 20اين چيدمان مالحظه گرديد كه ميزان فشار صوت بين 

ي فضاي عمومي لند و بودACGIHكرده و هرچند با اين تغيير هنوز بعضي از قسمتها صداي باالتر از حد استاندارد 
دادند و در اين طرح كنترلي عالوه بر كاهش صداي محيطي  نشان ميصدا سالن كاهش قابل مالحظه اي از نظر 

  .كاهش قابل توجهي در ميزان ذرات چوب پراكنده شده در محيط مشاهده گرديد
 با بودندرد استفاده  كه در معرض صداي اختصاصي دستگاههاي موئيكه ابتدا در اين پژوهش براي اپراتورها

آنها در برابر صدمات جبران ناپذير صوت  شنوائي به طور مكمل باعث حفظ  مافپيشنهاد استفاده از اير پالك و اير
  .گرديد

دادي پانل ــعــهمچنين بايد اشاره نمود كه در صورت ادامه فعاليت و حفظ وضعيت موجود و نيز افزودن ت
ز روغن كار مداوم آنها مي شود ميزان فشار صورت را حتي بيشتر از اين هاي آكوستيك صوت از سقف سالن و ني

  .كاهش داد و كاركنان را در برابر اين عامل زيان آور محافظت نمود
  منابع

1 - Noise control. Richard stepkin and Ralphe mosely. 
  . تاليف دكتر گل محمدي وارتعاش كتاب صدا– 2
  .يل صالحي كنترل صدا در صنعت اسراف– 3
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