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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 معاونت بهداشتی

 درمان شهرستان آوجشبکه بهداشت و 

 

حفاظت در برابر صدا در 

 محیط کار

 

 

 

 ()   اجرایی آموزش و ارتقای سالمت -انتشارات کمیته علمی

 

و با دست مقابل الله گوش را به سمت باال  -3

فرو کنید عقب بکشید و سپس آن را به داخل گوش 

 طور کامل در مجرای گوش قرار گیرد.تا به

 
تا در داخل کانال دارید  هرا با انگشت نگ یگوش -4

 02یا  02ا صدای بلند تا گوش باز شود. در این حالت ب

طور کامل و صحیح بهکه گوشی ، در صورتیبشمارید

صدای شما خفه و گرفته به  در گوش قرار گرفته باشد

در صورت انتخاب و الزم به ذکر است  رسد.نظر می

استفاده صحیح از این وسایل میزان اثر کاهندگی صدا  

 افزایش می بابد.

 منابع:

توجه به نوع راهنمای چگونگی کنترل صدا با -1
ن، مرکز محمدی و همکاراصنعت دکتر ایرج علی

سالمت محیط و کار، پژوهشکده محیط زیست، 
 .1030تابستان 

، محمدیلیف رستم گلکتاب صدا و ارتعاش، تأ -0
 .1030انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان، سال 

 تدوین:
 ایاصغغغصر صغغغاارین ساواغغغناس شا غغغد  هدااغغغ   رفغغغ    

 ابک   هداا  ش اومان اهرستان آشج

 وسایل حفاظت فردی سیستم شنوایی: معرفی 

 

 ایر ماف               ایر پالگ                  

 ااندن ایرپالگ یا پالگ ها اش نوع میاین نوع  فاظ

ش ایر ماف یا   ااندتر میتر ش وا  گوش س  سبک

 گیرند.هایی س   ر وشی گوش رراو میگوای

 های گوش:نحوه استفااه از پالگ

های گوش می  ایس  تمیز ش ها ش پالگاس  -1

و   او سانال گوش خشک  ااد چرا س  سثیفی ش وط

 سند.ایجاا عفون  می

انگش  اص  ش انگش  پالک گوای وا  ین  -2

 اااوه گرفت  ش آن وا فشراه سنید.
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 مقدمه:

ا او محیط ساو اما خطرناک ش آیا میزان صد
ک این مطلبن  ا اهنده اس ؟  رای یافتن ش اوآزاو

ی پر سر ش صدای ساوخان  اخصی س  او منطق 
اگر رااو    صحب   ا رراو ااوان صحب  سنید. 

متری اما رراو  1ی س  او فاصل  اخصی هستید
ا تماالّ سر ش صدای سافی او آن مورعی  ااوان 

ساوخان ن  رای آسیب انوایی شجوا نداوا. اما اگر 
ید  رای انیده ادن ش یا اوک ش یا ایگرانن  ا اما

هان او فواصل نزایکن فریاا  زنید )فواصل صحب 
شصدا او آن مورعی  سانتی متر(ن سر 02تا  22 ین 

او این  تواند سبب ساهش انوایی گراا.ا تماالّ می
واهنما سعی گرایده اس  نکات آموزای او 

 خصوص  فاظ  او  را ر صدا اوائ  گراا.

 ومی سیستم شنوایی انسان:آنات

)اعصاب انوایی ن ااخلیمیانین گوش خاوجیاامل 
 می اوا.   ش سووتکس(

منطق  آ ی ونگ ) لزشن گوش( توسط صدا مووا آسیب رراو 
 می گیرا.

 

 :نحوه تولید صوت

تشاو یک موج های هوا ش انمولکول فشراه ش  از ادن
 .از طریق هواصوتی 

 در کشور:شغلی آمار افت شنوایی 

ای سشوو شا د  هداا   رف  های آماواساس ااخص ر
 الغ  ر  58او سال  محیط ساو او مرسز سالم  ش

های تح  نفر نیرشی ساو ااغل او ساوگاه 045502
آمیز صووت جدی او معرض صدای مخاطره  پواش 
    نفر مبتال 30710نفر معاین  اده  853055از   واه ش

اند س  این آماو او ف  انوایی ناای از صدا  واهاُ
 .های اصلی  سیاو  اال اس مقایس   ا سایر  یماوی

 عوارض و اثرات ناشی از صدا:

یا ساهش آستان   اف  شاثر  ر وشی سیستم انوایی:  -1

س  اصلی ترین اثر  یا اائم مور  ش  صووتانوایی   
 مخرب صدا می  ااد.

 هاییکافزایش تحراثرات فیزیولوژیکی اامل:  -2
افزایش میزان ن فشاوخون ضر ان رلب ش عصبی ش
استگاه گواوای وشی   ر اثرن مصرف اسسیژن تنفس ش

ن تهوعن تراح اسید معدهن اامل اواهای اکمی
 ... . سرگیج  شن استفراغ

ن پذیریتحریک هیجان شاثرات وشانی اامل:  -1
ن عدم وضای  از اصل  یزاوی شن اختالالت وشانی

خستگی ن را لی  انجام ساو ساهش واندمان ساوی ش
 ش ... . افزایش میزان  وااث وس ش  نهایتاًزشا
 

 

 استاندارد صدا: 

ساس توصی  سمیت  استانداوا مووا پذیرش او ایران  را
 dB 58ای سشوون تراز فشاو صوت فنی  هداا   رف 

 دین صووت  اس . dB 3 ا راعده  ساع  ساوی  5او 

رسد میزان مواجه    dB 55س  اگر میزان صدا    تراز 
 ساع   ایستی ساهش یا د. 0ساوگر    

 اصول برنامه حفاظت شنوایی:

آور فیزیکی محیط ترین عامل زیانآنجا که صدا رایج از
 ترین حواس انسان وحس شنوایی از مهم کار است و

فت لذا اُ ،شودزبان قلمداد می عنوان زیر بنای گفتار وهب
های شغلی در شنوایی ناشی از صدا در صدر بیماری

هدف  جهان قرار دارد. این بیماری درمان طبی ندارد و
فت از برنامه حفاظت شنوایی پیشگیری از ایجاد اُ

منا ع تولید صدا او  .افراد شاغل است شنوایی در
سنگ فرزن چکش های صنع  اامل اوه آتشین 

پنوماتیکین انواع اویلن انواع عملیات چکش ساوین 
 استگاه های سنگ اکن ش ... می  ااد.

 
جهت شاغلین در معرض با انجام ادیومتری انجام معاینات دوره ای 

 شناسایی به هنگام افت شنوایی شاغلینصدا جهت 
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