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چکیده
مقدمــه :تعییــن صحــت مندرجــات کاتالــوگ گوشـیهای حفاظتــی و تعییــن کارایــی گوشـیهایی کــه فاقــد
شناســنامه فنــی هســتند یکــی از چالشهــای مهــم کارشناســان بهداشــت حرفـهای صنایــع جهــت قضــاوت در
خصــوص تأثیــر ایــن حفاظهــا در کاهــش ســطح مواجهــه شــغلی کارگــران بــا صــدا محســوب میگــردد .هــدف
از مطالعــه حاضــر طراحــی یــک آداپتــور آزمــون حفاظهــای شــنوایی و آزمایــش آن جهــت تعییــن میــزان
کاهندگــی آنهــا میباشــد.
روش کار :در فــاز اول ایــن مطالعــه بــا اســتناد بــه اســتاندارد  ISO 4869-3و بــا اســتفاده از مصالــح مناســب
آداپتــور آزمــون وســایل حفاظــت شــنوایی ســاخته شــد و در مرحلــه بعــدی آزمایــش روی  30نمونــه شــامل
 4نــوع حفــاظ رو گوشــی و  2نــوع حفــاظ توگوشــی وارداتــی دارای شناســنامه فنــی در محیــط واقعــی صنایــع
شیشــه و جالیــز همــدان انجــام گردیــد و نتایــج آزمــون عملیاتــی کارایــی حفاظهــا بــا روش محاســباتی مــورد
مقایســه قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج حاصــل از آزمایــش حفــاظ شــنوایی وارداتــی شناســنامهدار در محیــط واقعــی صنایــع و
مقایســه بــا نتایــج محاســبات روش اکتاوبانــد ،کارایــی یونیــت ساختهشــده را بــه خوبــی نشــان داده اســت،
بــه طــوری کــه میانگیــن افــت انتقــال عملیاتــی اندازهگیــری شــده و میانگیــن افــت محاســباتی آنهــا بــه
ترتیــب بــرای حفاظهــای رو گوشــی  8/9،8/3دســیبل و بــرای حفاظهــای توگوشــی  11/9،2/3دســیبل
بــوده اســت .مقایســه میانگینهــا از طریــق آزمــون آمــاری ،اختــاف معن ـیداری را بیــن مقادیــر نشــان نــداد
(.)P > 0/05
نتیجهگیــری :نتایــج آزمایــش یونیــت طراحیشــده ،بــرای انواعــی از حفاظهــای شــنوایی وارداتــی موجــود
در داخــل کشــور نشــان داد کــه ابــزار مناســبی بــرای آزمــون انــواع حفاظهــای شــنوایی در محیــط اســتفاده
میباشــد.

مقدمه
پیشــرفت فنــاوری در تمــام زمینههــای صنعتــی ،گســترش و
کاربــرد وســیع وســایل ،ماشــینآالت و تجهیــزات مختلــف را بــه
دنبــال داشــته اســت .یکــی از مهمتریــن مخاطــرات ناشــی از
توســعه صنایــع ،انتشــار آلودگــی صــدا و آثــار نامطلــوب آن بــر
زندگــی اســت .تحقیقــات نشــان داده کــه اندامهــای انســان بــر اثــر
صــدای مخــرب متأثــر میشــود و علــل اساســی افــت شــنوایی و
بخشــی از بیماریهــا بــه خصــوص بیماریهــای عصبــی ،روحی-روانــی
و حتــی قلبــی در نتیجــه مواجهــه مــداوم بــا صــدا میباشــد .صــدا
باعــث تهدیدذســامتی گروههــای وســیعی ازکارگــران بــه خصــوص
کارگــران صنایــع گردیــده و باعــث افــت شــنوایی موقــت یــا دائــم
آنــان مــی گــرد [ .]2 ,1صــدا در محیطهــای کاری یــک ریســک

فاکتــور مهــم ســامتی اســت بطــوری کــه کــه در حــدود  %16از
آمــار افــت شــنوایی را در سراســر جهــان بــه خــود اختصــاص داده
اســت .طبــق آمــار اداره ســامت ملــی آمریــکا  22میلیــون کارگــر
آمریکایــی بــا صــدا در محیــط کار مواجهــه داشــتهاند کــه 10
میلیــون آنهــا دچــار آســیب شــنوایی شــدهاند [ .]3بــا توجــه بــه
اینکــه در هــر موضوعــی پیشــگیری مقــدم بــر درمــان اســت ،در
کنتــرل اثــرات ســ ِوء ناشــی از صــدا نیــز پیشــگیری اصلــی مهــم
بــوده و بــرای دســتیابی بــه ایــن امــر میتــوان بــا رعایــت اصولــی
از عــوارض ناشــی از صــدا کاســت .مهمتریــن ایــن مــوارد شــامل
رعایــت اصــول مکانیکــی و مهندســی کنتــرل صــدا در منابــع،
انتخــاب کارگــر مناســب بــا محیــط و شــرایط کار ،آمــوزش ،انجــام
معاینــات دورهای و نهایتــاً اســتفاده از تجهیــزات حفاظــت فــردی
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 1اســتاد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،قطــب علمــی بهداشــت حرف ـهای ،مرکــز تحقیقــات
علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی ،همــدان ،ایــران
 2کارشــناس ارشــد ،مهندســی بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ،ایــران
 3کارشــناس ،مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان،
ایــران
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اســت [ .]1در کشــور ایــران هــرگاه مواجهــه کارکنــان بــا صــدای
باالتــر از  85دســی بــل باشــد کارفرمــا بایــد برنامههــای کنتــرل
از جملــه حفاظــت شــنوایی مــداوم و مؤثــر را بــه کار گیــرد .برنامــه
حفاظــت شــنوایی یــک برنامــه هدفمنــد و منســجم اســت کــه
بــرای حفاظــت در مقابــل صدمــات فیزیولوژیــک دســتگاه شــنوایی
در مواجهــه بــا صــدا اتخــاذ میگــردد [ .]4بــه طــور کلــی کاهــش
صــدا در منبــع تولیــد بــا رعایــت اصــول مکانیکــی و مهندســی در
محیــط کار اساس ـیترین راه کنتــرل صــدا اســت ،امــا در دســترس
تریــن راهــکار کنتــرل اثــرات صــدا اســتفاده از تجهیــزات حفاظــت
شــنوایی اســت [ .]1تجهیــزات حفاظــت شــنوایی وســایلی هســتند
کــه بــرای کاهــش ســطح صــدای رســیده بــه گــوش کارگــر
طراحیشــده اســت .آنهــا بــه عنــوان یــک انتخــاب مهــم در
برنامــه حفاظــت شــنوایی مطــرح شــدهاند تــا مواجهــه بــا صــدا در
محیطهــای صنعتــی کنتــرل شــود .بــه طــور کلــی ایــن تجهیــزات
زمانــی اســتفاده میشــوند کــه کنترلهــای فنــی یــا مدیریتــی
مؤثــر یــا عملــی نباشــد [ .]5وســایل حفاظــت شــنوایی بــه دو
دســته اصلــی حفاظهــای رو گوشــی ( )Ear muffو توگوشــی (Ear
 )plugتقســیم میشــوند .حفاظهــای توگوشــی یــک جســم نــرم
قابــل اتســاع میباشــند کــه در داخــل کانــال گــوش بــه صــورت
یــک مانــع صــدا قــرار میگیرنــد و مســیر انتقــال صــدا را مســدود
میکننــد .رو گوشــیها نیــز شــامل گوشــیهای بَســپاری هســتند
کــه توســط یــک بــازوی فنــری ،فلــزی و یــا پالســتیکی روی ســر
و تمــام اللــه گــوش قــرار میگیرنــد و بــه عنــوان یــک مانــع
آکوســتیکی موضــی عمــل مینماینــد [ .]4از جملــه خصوصیــات
اصلــی گوشــیهای حفاظتــی میــزان کاهندگــی صــدا (Noise
 )Reduction Rate :NRRاســت کــه در واقــع یــک شــاخص
مهــم بــرای بیــان کارایــی حفاظتــی بــدون توجــه بــه نــوع و تــراز
فشــار صــدای محیــط میباشــد کــه توســط ســازمان بینالمللــی
اســتاندارد ()International Standard Organization :ISO
و موسســه ملــی اســتاندارد آمریــکا (American National
) Standards Institute :ANSIتوصیــه و مــورد پذیــرش قــرار
گرفتــه اســت [ .]6مطالعــات نشــان میدهــد کــه میــزان کاهندگــی
اســمی ارائهشــده توســط شــرکتهای ســازنده معمــوالً در مقایســه
بــا میــزان کاهندگــی واقعــی آنهــا کمتــر میباشــد زیــرا نتایــج
منــدرج در کاتالــوگ آنهــا در شــرایط آزمایشــگاهی و تحــت شــرایط
خــاص بــوده اســت [ .]8 ,7تشــخیص قطعــی کارایــی حفاظهــای
رو گوشــی و توگوشــی از نظــر افــت انتقــال فقــط بــا آزمــون فنــی
میســر اســت [ .]4روشهــای زیــادی بــرای اندازهگیــری کاهندگــی
وســایل حفاظــت شــنوایی وجــود دارد امــا بهکارگیــری بعضــی از
آنهــا مشــکل اســت یــا نتایــج گمراهکننــدهای در بــردارد و یــا
دسترســی بــه آنهــا دشــوار میباشــد [ .]9اندازهگیــری حفاظــت

گــوش واقعــی توســط محافظهــای شــنوایی طبــق اســتاندارد
 ANSIشــامل دو روش کلــی اســت :در یکــی از روشهــا حفاظــت
گــوش حقیقــی نــام دارد کــه تحــت عنــوان روش اولیــه شــناخته
میشــود و در آن آزمونهــای آکوســتیکی روی اشــخاص واقعــی
صــورت میگیــرد و روش تضعیــف شــنوایی تحــت عنــوان روش
ثانویــه میباشــد و بــا آزمونهــای فیزیکــی روی ســر ساختهشــده
(فیکســچر یــا مانکــن) انجــام میشــود و حتــی بــرای اندازهگیــری
صــدا در ترازهــای نســبتاً بــاال نیــز کاربــرد دارد [ .]7روشهــای
اســتاندارد تعییــن میــزان کاهندگــی صــدای گوشــیها در یــک
نــوع دیگــر تقســیم بنــدی دیگــر بــه دو گــروه روشهــای عینــی
و ذهنــی تقســیم میشــوند [ Berger .]10یــک مطالعــه جامــع
در مــورد روشهــای ارزیابــی کاهندگــی گوشــیها انجــام داد کــه
 13روش ذهنــی و  4روش عینــی مــورد بررســی قــرار گرفــت .از
بیــن تمــام روشــها مفیدتریــن و صحیحتریــن آنهــا از دیــدگاه
ذهنــی ،روش تعییــن آســتانه شــنوایی گــوش (Real Ear At
) Threshold:REATو از دیــد عینــی نیــز  2روش میکروفــن داخل
گــوش ( )Microphone In Real Ear:MIREو روش فیکســچر
آکوســتیک ( )Acoustical Test Fixtures:ATFمیباشــد [.]9
روش  REATمطابــق بــا اســتاندارد  ،4869ISO-1روش MIRE
مطابــق بــاروش اســتاندارد  11904ISO-1و روش تعییــن میــزان
کاهندگــی گوشـیها توســط مانکــن مطابــق بــا اســتاندارد 4869-3
 ISOمیباشــند [ .]13-11اســتاندارد  ISO 4869-1روش طالیــی
اندازهگیــری کاهندگــی صــدای وســایل حفاظــت شــنوایی را در
آســتانه شــنوایی بیــان میکنــد و بــه عنــوان مرجــع اندازهگیــری
کاهندگــی گوش ـیها در آزمایشــگاههای شــرکتهای تولیــد کننــده
وســایل حفاظــت شــنوایی میباشــد [ .]11در ایــن روش بــا اســتفاده
از دســتگاه ادیومتــر و ســنجش آســتانه شــنوایی تعــدادی افــراد
بــا شــنوایی نرمــال در معــرض یــک صــدای مرجــع در دو حالــت
همــراه بــا گوشــی حفاظتــی و بــدون گوشــی (شــامل حداقــل دو
نمونــه گوشــی از هــر نمونــه) میانگیــن کاهندگــی صــدا گوش ـیها
در جمعیــت مــورد مطالعــه تعییــن میگــردد و مقادیــر کاهندگــی
صــدای تعییــن شــده توســط ســازنده روی گوش ـیها درج میشــود
[ .]14-11علیرغــم کارایــی بــاالی ایــن روش محدودیتهایــی
نیــز بــرای آن ذکــر شــده اســت .از جملــه میتــوان بــه تغییــرات
گســترده یــا همــان انحــراف معیــار بــزرگ قــدرت کاهندگــی
اندازهگیــری شــده هــر نمونــه گوشــی در جمعیــت مــورد مطالعــه،
خطاهــای ناشــی از پاســخ افــراد بــه دســتگاه ادیومتــری ،نیــاز بــه
افــراد بــا شــنوایی نرمــال جهــت انجــام آزمــون ،نیــاز بــه محیطــی بــا
صــدای زمینــه حداقــل اشــاره کــرد [ .]15اســتاندارد ISO 4869-3
کــه میــزان کاهندگــی گوشــی را بــا آزمــون روی مانکــن مشــخص
میکنــد اجــازه میدهــد کــه شــخص آزمایشــگر کنتــرل بیشــتری

گلمحمدی و همکاران

جدول  :1ابعاد آنتروپومتریک سر طبق صدک های مهم
صدک پنجم

صدک پنجاهم

صدک نودو پنچم

ناحیه (ابعاد بر حسب )mm
طول سر ()a

180

195

205

عرض سر ()b

145

155

165

حداکثر قطر در ناحیه چانه

240

255

265

چانه تا باالی سر ()c

205

225

240

گوش تا باالی سر ()d

115

125

135

گوش تا پشت سر ()d

90

100

115

3
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روش کار
ایــن مطالعــه توصیفــی و تجربــی در دو فــاز انجــام گردیــد .فــاز اول
ایــن مطالعــه طراحــی و ســاخت آداپتــور مطابــق اســتاندارد 4869-3
 ISOجهــت تعییــن میــزان کاهندگــی واقعــی گوش ـیها و فــاز دوم
آن کاربــرد آداپتــور ساختهشــده در دو محیــط صنعتــی بــه منظــور
اعتبارســنجی عملکــرد آن بــود.
فیکســچر ساختهشــده دارای دو بخــش ســر و نیمتنــه میباشــد
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روی پارامترهــای تأثیــر گــذار داشــته باشــد و اطمینــان بیشــتری از
تکرارپذیــری دادههــا میدهــد [ .]7از مزایــای ایــن روش میتــوان
بــه مــدت زمــان کوتــاه آزمایــش و تکرارپذیــری دادههــا اشــاره کــرد،
همچنیــن در ایــن روش مزاحمتــی بــرای افــراد ایجــاد نمیشــود
[.]9
طبــق الزامــات قانونــی (مــاده  90قانــون کار جمهوری اســامی ایران)
واردکننــدگان و تولیدکننــدگان حفاظهــای فنــی و بهداشــتی ماننــد
گوشــیهای حفاظتــی و همچنیــن ســازمانها و کارخانههایــی کــه
بــرای شــاغلین خــود از ایــن حفاظهــا اســتفاده میکننــد بایــد
گواهــی آزمــون و میــزان کارایــی ایــن گوشــیها را تهیــه نماینــد.
امــروزه بســیاری از شــرکتهای رســمی و برخــی تولیدکنندههــای
نامعلــوم اقــدام بــه تولیــد محصوالتــی نمودهانــد کــه از نظــر شــکل
ظاهــر فریبنــده و جــذاب اســت امــا تشــخیص اینکــه کــدام نــوع یــا
کــدام مشــخصات از حفاظهــای گــوش بــرای کارگــر مناســب اســت
نامعلــوم میباشــد [ .]4تعییــن عملکــرد حفاظتــی گوشــیها بــه
طــور دقیــق بایــد توســط دســتگاهی تعییــن شــود کــه قابلیــت و
دقــت آن هماننــد سیســتم شــنوایی انســان باشــد .لــذا ایــن مطالعــه
در راســتای اهــداف بهداشــت حرف ـهای در تأمیــن و حفــظ ســامت
کارگــران ،بــه منظــور طراحــی و ســاخت یونیــت و روشــی کــه بتوانــد
بــه طــور عملــی در آزمایشــگاه یــا محــل اســتفاده از گوشــیهای
حفاظتــی را معیــن کنــد ،اجــرا گردیــد کــه منجــر بــه ســاخت
آداپتــور و روش عملــی آزمــون گوش ـیهای حفاظتــی شــد.

کــه ســر از جنــس بَســپار پیــش ســاخته بلوکــی انتخــاب گردیــده
و نیمتنــه نیــز از جنــس چــوب اســت .وزن کلــی ســر و نیمتنــه
حــدود  10کیلــو گــرم میباشــد .مطالعــات منتشــر شــده در حــوزه
آناتومــی چگالــی بــدن را حــدود  1/04 gr/cm3بیــان نمودهانــد
[ .]15در ایــن مطالعــه جهــت تعییــن چگالــی ســر انســان بــرای
تعییــن معیــار ،از چنــد نمونــه ســر گوســفند و ظرفــی حــاوی آب
بــا وزن و ارتفــاع مشــخص اســتفاده شــد و ســپس بــا اســتفاده از
فرمــول چگالــی و اطالعــات موجــود دانســیته ســر مشــخص گردیــد.
از آنجایــی کــه خصوصیــات آکوســتیکی ســر انســان بــا توجــه بــه
چگالــی و االستیســیته اجــازه عبــور صــوت هوایــی را غیــر از مجــرای
گــوش نمیدهــد ،فیکســچر ســر یونیــت نیــز بایــد چگالــی مســاوی
یــا باالتــر از ســر انســان و خصوصیــات میراکنندگــی مشــابه آن را
داشــته باشــد .بنــا بــر ایــن از بیــن مصالــح موجــود در زمــان طراحــی
و ســاخت نمونــه اولیــه ،ایــن مــاده از بَســپار بلوکــی موجــود در
بــازار بــا چگالــی  1/4 g/cm3انتخــاب گردیــد .ابعــاد و شــکل
ظاهــری ایــن وســیله مطابــق صــدک پنجاهــم مــرد بالــغ تعییــن
شــد [ .]1مقادیــر اســتنادی در جــدول شــماره  1ارائــه گردیــده
اســت .در تصویــر  1تطابــق ابعــاد ســر آداپتــور بــا مقادیــر طبیعــی
انســان نشــان داده شــده اســت .بعــد از مشــخص شــدن نــوع مــاده
بــرای ســاخت آداپتــور و همچنیــن ابعــاد آن ،تصویــر نهایــی ابتــدا
روی فــوم ســخت پیــاده شــد و ســپس از روی نمونــه طراحیشــده
تصویــر مــورد نظــر ســاخته شــد .اتصــال فیکســچر ســر بــا سیســتم
دریافــت و پــردازش دادههــا (تــراز ســنج صــوت) از طریــق مجرایــی
در جلــو ســر بــا قطــر  13 mmتعبیــه شــد کــه بــه منظــور قــرار
دادن میکروفــن تــراز ســنج صــوت و اتصــال کام ـ ً
ا مکانیکــی بــوده
اســت .مجــرای مذکــور در یــک طــرف در محــل گــوش چــپ بــه
صــورت جانبــی و شــیبدار بــا قطــر  7 mmبرابــر بــا قطــر مجــرای
گــوش خارجــی و مرتبــط بــا مجــرای اندازهگیــری در ســمت گــوش
تعبیــه گردیــد .انتقــال امــواج صوتــی در داخــل مجــرا بــا توجــه بــه
زاویــه بیــن دو کانــال  120میباشــد.

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 95

تصویر  :1تطابق ابعاد سر آداپتور با مقادیر طبیعی انسان

تصویــر  :2نمــای آداپتــور ساختهشــده و چگونگــی قــرار گرفتــن حفــاظ
رو گوشــی روی ســر

در بخــش دوم ایــن مطالعــه  4گــروه حفــاظ رو گوشــی وارداتــی
(بــا نمونــه مدلهــای  Bilsomزرد و قرمــز ســاخت کشــور ســوئد،
 Brooklandانگلســتان و  MSAســاخت آمریــکا) و  2گــروه حفــاظ
توگوشــی وارداتــی (بــا مدلهــای  Elvexو  Ultrafitســاخت آمریکا)
شناســنامهدار موجــود در بــازار انتخــاب و بــه دو صــورت روش

بــا چگالــی  1/4 g/cm3بــرای ایــن کار انتخــاب شــد کــه دارای
قابلیــت انعطــاف نســبی (االستیســیته) نیــز میباشــد .نتایــج حاصــل
از اندازهگیــری کاهندگــی بــرای هــر نــوع گوشــی بــه روش اکتاوبانــد
در شــرایط آزمایشــگاهی در جــدول  2ارائهشــده اســت .همــان طــور
کــه مشــاهده میشــود کمتریــن کاهندگــی مربــوط بــه حفــاظ رو
گوشــی  Bilsomزرد و بیشــترین کاهندگــی مربــوط بــه توگوشــی
 Ultrafitمیباشــد.
در جــدول  3نتایــج میانگیــن کاهندگــی عملیاتــی گوشــیها در
محیــط کار و بــا شــرایط واقعــی ارائــه گردیــده اســت .نتایــج بــه
دســت آمــده از ایــن روش نشــان میدهــد کــه کمتریــن کاهندگــی
مربــوط بــه حفــاظ رو گوشــی  Bilsomزرد و بیشتریــن کاهندگــی
مربــوط بــه گوشــی حفــاظ رو گوشــی  Brooklandمیباشــد.

جدول  :2نتایج میانگین کاهندگی گوشیها به روش اکتاوباند در شرایط آزمایشگاهی
نوع و مدل حفاظ

رنگ

انحراف معیار  ±میانگین

حداقل

حداکثر

رو گوشی ()Bilsom

قرمز

9/7 ± 0/6

8/8

10/3

زرد

8/2 ± 0/5

7/3

8/6

مشکی

7/9 ± 0/4

7/5

8/3

مشکی  -طوسی

8/3 ± 0/3

8

8/6

زرد

12/3 ± 0/3

12

12/6

آبی

10/5 ± 1/3

9/1

12

رو گوشی ()Bilsom

رو گوشی ()Brookland
رو گوشی ()MSA

توگوشی ()Ultrafit
توگوشی ()Elvex

جدول  :3نتایج میانگین کاهندگی عملیاتی گوشیها در شرایط واقعی

نوع و مدل حفاظ

رو گوشی ()Bilsom

رو گوشی ()Bilsom

رو گوشی ()Brookland
رو گوشی ()MSA

توگوشی ()Ultrafit

توگوشی ()Elvex

4

9/2 ± 0/3

حداقل

حداکثر

رنگ

9

9/7

8/5 ± 0/1

8/3

8/7

مشکی

10/7 ± 0/2

10/6

10/9

مشکی  -طوسی

9/7 ± 0/2

9/5

زرد

8/6 ± 0/3

8/3

9

آبی

10/6 ± 0/2

10/3

10/8

قرمز
زرد

انحراف معیار  ±میانگین

9/8
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یافتهها
نتایــج تعییــن چگالــی ســر نشــان داد کــه ایــن چگالــی حــدود g/
 1/05 cm3میباشــد ،لــذا نوعــی بَســپار آکوســتیکی در دســترس

] [ DOI: 10.21859/johe-03011

محاســبات اکتاوبانــد در آزمایشــگاه [ ]4و روش عملیاتــی در محــل
کار کارگــر در  4ایســتگاه کاری در شــرکت شیشــه و  3ایســتگاه در
شــرکت جالیــز همــدان مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد و نهایتـاً نتایــج
محاســباتی بــا اســتفاده از مشــخصات اعالمشــده توســط ســازندگان
بــا نتایــج آزمــون عملــی در همــان محیــط کار مــورد مقایســه قــرار
گرفــت .تصویــر  2اداپتــور ساختهشــده و چگونگــی قــرار گرفتــن
حفــاظ رو گوشــی روی آن در شــرایط آزمایــش را نشــان میدهــد.

گلمحمدی و همکاران
] [ DOI: 10.21859/johe-03011

جدول  :4مقایسه میانگین کاهندگی با استفاده از دو روش عملیاتی و محاسباتی به تفکیک رو گوشی و توگوشی
روش محاسبه کاهندگی

انحراف معیار  ±میانگین

حداقل

حداکثر

رو گوشی

P.Value
0/321

اکتاوباند

8/8 ± 0/9

7/3

10/3

عملیاتی

9/3 ± 0/6

8/3

10/6

توگوشی

0/545

عملیاتی

9/3 ± 1

8/3

10/8

در جــدول  4مقایســه میانگیــن کاهندگــی گوشــیها بــا
اســتفاده از دو روش عملیاتــی و محاســباتی بــه تفکیــک رو
گوشــی و توگوشــی نشــان داده شــده اســت .همــان طــور کــه
نشــان داده شــده اســت نتایــج بــه دســت آمــده از دو روش از
نظــر آمــاری اختــاف معنــاداری نــدارد (.)P<0/05
در تصویــر  3نتایــج مقایســه بیــن کاهندگــی محاســباتی و
عملیاتــی بــرای گوش ـیهای مــورد مطالعــه نشــان داده شــده
اســت .همــان طــور کــه در نمــودار مشــخص اســت کمتریــن
اختــاف بیــن دو روش مربــوط بــه گوشــیهای Bilsom
میباشــد.
14
12
10
8
4

)(dB

6
2
0

تصویــر  :3مقایســه میانگیــن کاهندگــی محاســباتی و عملیاتــی
گو شــیها

بحث
هــدف از مطالعــه حاضــر طراحــی و ســاخت آداپتــور آزمــون
وســایل حفاظــت شــنوایی و کاربــرد آن در محیــط کار جهــت
تعییــن کاهندگــی وســایل حفاظــت شــنوایی بــود .بررســیها
نشــان داد مــوادی کــه بــرای ســاخت ایــن وســیله استفادهشــده
از نظــر آکوســتیکی مشــابه ســر انســان عمــل کــرده و همچنیــن از
نظــر ارگونومــی شــبیه ابعــاد ســر یــک انســان بالــغ اســت ،لــذا ایــن
وســیله از نظــر مکانیکــی و آکوســتیکی بــرای تعییــن کاهندگــی

وســایل حفاظــت شــنوایی مناســب میباشــد .بــا اســتفاده از
ایــن آداپتــور (فیکســچر) تعییــن کاهندگــی عملیاتــی و نتایــج
بــه صــورت عینــی مشــخص میگــردد .در تعییــن کاهندگــی
توســط روش  REATکــه بــه عنــوان روش طالیــی بــرای تعییــن
کاهندگــی در شــرکتهای تولیدکننــده وســایل حفاظــت شــنوایی
کاربــرد دارد در انتخــاب افــراد مــورد بررســی بایــد دقــت کــرده و
افــرادی مــورد آزمایــش قــرار گیرنــد کــه دارای آســتانه شــنوایی
نرمــال باشــند لیکــن اســتفاده از ایــن روش مشــکل انتخــاب افــراد
را نیــز برطــرف کــرده اســت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد میــزان
کاهندگــی گوشــیها کــه از طریــق روش اکتاوبانــد و در محیــط
آزمایشــگاه بــه دســت آمــده در مقایســه بــا نتایــج بــه دســت
آمــده در محیــط کار بــرای گوش ـیهای حفــاظ رو گوشــی مقادیــر
کمتــری را نشــان میدهنــد امــا در مــورد حفاظهــای توگوشــی
عکــس ایــن عمــل اتفــاق افتــاده و میــزان کاهندگــی محاســباتی
آنهــا بیشــتر از کاهندگــی عملیاتــی میباشــد .هرچنــد ایــن
اختالفــات از نظــر آمــاری معنــادار نبــوده امــا ازجملــه عوامــل
مهــم در اختــاف مقادیــر کاهندگــی بــه دســت آمــده توســط دو
روش میتــوان بــه کیفیــت ســاخت گوشــیهای در دســترس در
ســطح کشــور اشــاره کــرد .نتایــج مطالعــه حاضــر بــا نتایــج ســایر
محققیــن قابــل مقایســه اســت .مطالع ـهای در ســال  2009نشــان
داد کــه میــزان میرایــی یــک توگوشــی در گــوش شبیهســازی
شــده بیشــتر از گــوش انســان اســت و بیــان کــرد هنگامــی کــه
یــک توگوشــی بــه طــور مناســب روی گــوش نصــب نمیشــود
میرایــی آن بــه میــزان چشــمگیری کاهــش مییابــد [ .]10در
مطالعــهای کــه  Bergerبــر روی برخــی حفاظهــای رو گوشــی
انجــام داد ،نشــان داد کــه ارتبــاط ضعیفــی بیــن مقــدار کاهندگــی
برچســب زدهشــده و مقــدار کاهندگــی عملیاتــی آنهــا وجــود دارد
[ .]7در مطالعــهای مشــابه کــه توســط  Noorainو همــکاران بــا
عنــوان مقایســه کاهندگــی انــواع وســایل حفاظــت شــنوایی توســط
روش  REATانجــام گردیــد ،نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن
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اکتاوباند

11/2 ± 1

9/4

12/6

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 95
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کاهندگــی عملیاتــی صــدای ایجادشــده گوشــیها نســبت بــه
کاهندگــی اســمی آنهــا در انــواع مختلــف وســایل حفاظــت
شــنوایی و در مدلهــای مختلــف باهــم تفــاوت داشــتند [.]14
در یــک مطالعــهای کــه بــه منظــور مقایســه ســه روش MIRE
 ,REAT ,ATFانجــام شــد نتایــج نشــان داد کــه اگرچــه روش
 REATبــه عنــوان اســتاندارد طالیــی شــناخته شــده اســت امــا
بــرای محیطهــای بــا تــراز صــدای بــاال ماننــد ســالن تیرانــدازی
اســتفاده از مانکــن نتایــج بهتــری را ارائــه میدهــد [ .]9در
مطالعــه مشــابهی کــه توســط  Jan Zeraو همــکارش روی 5
نفــر بــا اســتفاده از روش  MIREو همچنیــن توســط دو مانکــن
آکوســتیک بــر روی چنــد مــدل گوشــی انجــام گردیــد ،مشــخص
شــد کــه نتایــج بــرای گوش ـیهای مختلــف متفــاوت اســت و ایــن
اختــاف بــرای پاســخ فرکانــس بیــن  5نفــر از بــازهای بیــن کــم
تــا بــاالی  10دســیبل بــود [ .]16مقایســه نتایــج ایــن تحقیــق
بــا تحقیقــات پیشــگفت نشــان میدهــد کــه نتایــج عینــی بــا
اســتفاده از مانکــن (آداپتــور) قابلیــت اعتمــاد کافــی بــرای بــرآورد
میــزان کارایــی (کاهندگــی) عملیاتــی صــدای انــواع رو گوشــی و
توگوشــی دارد.

نتیجهگیری
نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی از موفقیتآمیــز بــودن تجربــه
طراحــی و ســاخت وســیلهای ســاده و مناســب بــرای آزمــون انــواع
حفاظهــای شــنوایی رو گوشــی و توگوشــی اســت .همانگونــه
کــه در نتایــج مشــهود اســت نتایــج آزمایــش آداپتــور ساختهشــده
در محیــط کار بســیار مطلــوب بــوده اســت و میتــوان ایــن وســیله
را بــرای محیطهــای کاری واقعــی مــورد اســتفاده قــرارداد .ابتــکار
بهکاررفتــه در ایــن آداپتــور قابلیــت اتصــال بــه هــر نــوع صداســنج
اســت .از دیگــر ویژگیهــای دســتگاه ســهولت کاربــری آن اســت
بومــی بــودن فنــاوری در عیــن ســادگی و قیمــت بســیار پاییــن آن
از دیگــر ویژگیهــای ایــن یونیــت اســت .بــا اســتفاده از ایــن وســیله
میتــوان آزمــون گوشـیهای حفاظتــی را در شــرایط آزمایشــگاهی بــا
اســتفاده از مولــد صــوت خالــص را انجــام داد .حاصــل کار مســتمر پس
از ســاخت نمونــه اولیــه و آزمــون آن و همچنیــن طراحــی ســایر اجزای
مــورد نیــاز و ارائــه اســتنادات پژوهشــی ،منجــر بــه اخــذ گواهینامــه
ثبــت اختــراع تحــت عنــوان « آداپتــور و سیســتم آزمــون حفاظهــای
شــنوایی» بــه شــماره ثبــت  32594مــورخ  1384/06/15در اداره کل
ثبــت شــرکتها و مالکیــت صنعتــی کشــور گردیــده اســت.
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Abstract
Introduction: To determine the effectiveness of hearing protective devices that lack
technical information is one of the major challenges of occupational health experts to
judge the impact of this exposure on reducing the level of occupational exposure to noise.
The aim of this study was to design and build a hearing test adapter and experiment it to
determine its reduction rate.
Methods: Technical information in real environments and glass industries were Hamadan
kitchen garden and guards to ensure exceptional performance test results were compared
with computational methods.
Results: The results of the testing of personal hearing protection compared with the
results in real industry environment and octave-band method showed good regressions
average operating transmission losses. Results showed that the average noise reduction
between measured and calculation method for earmuffs was 9.3, 8.8 dB and 9.3, 11.2 dB
for earplugs, respectively. Comparison of the tests, did not show significant differences
between the results of the two methods (P > 0.05).
Conclusions: The results of the designed adaptor for some hearing protectors showed that
it is a valid tool for use to reduce rate test of earmuffs and earplugs.

