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 )1379(بررسی آلودگی صوتی در صنایع ریسندگی و بافندگی کرمانشاه 
 **** نادیا چابکسوار  ؛*** زهرا رفیقی ؛** ؛ جواد نعمتیان*مهندس منوچهر امیدواري

هاي  این پارامتر با توجه به بافت صنایع نساجی و نوع دستگاه. آور محیط کار صداست  یکی از عوامل زیان :سابقه و هدف
این تحقیق بـا هـدف بررسـی میـزان آلـودگی صـوتی در صـنایع        . اي برخوردار است ته در این صنایع از اهمیت ویژهکاررف به

 .انجام گرفت  1379ریسندگی و بافندگی کرمانشاه در شش ماهه اول سال 

صداي عمومی در گیري  در این مطالعه،  براي اندازه. است  تحلیلی  بوده _مطالعه حاضر از نوع توصیفی : ها مواد و روش
، میـزان تـراز فشـار صـدا و میـزان انـرژي صـوت در هـر          NIOSHو   ISOهـاي   هر شرکت روش ارائه شده از سوي سازمان

اسـتفاده   OB-300با آنـالیزور   2800مدل   QUESTدر این قسمت تحقیق از دستگاه صداسنج . گیري گردید فرکانس اندازه
 SILدسـت آمـده از تجزیـه صـدا مقـدار شـاخص        و از مقادیر بـه   ISOوي سازمان شده از س با استفاده از روش ارائه.گردید 
گیـري آن ابتـدا بـه روش     بود که براي اندازه  Leqاز دیگر پارامترهایی که در این مطالعه ارزیابی شد، شاخص  . شد  محاسبه
نتـایج، محـل و زمـان     باتوجـه بـه  گرفـت و سـپس    سنجی و آنالیز شغلی صـورت  کرونومتر زمان واچ و بااستفاده از یک استاپ

هاي حاصل از  آمده با استفاده از یافته دست دوزیمتري صدا در هر سالن براي هر شغل مشخص گردید و با استفاده از نتایج به
  .ستفاده گردید   Zبراي مقایسه نتایج در این تحقیق با استانداردها از آزمون . گیري شد اندازه  Leqدوزیمتري صدا میزان 

  می باشد که باالتر از حد استاندارد 44/93dB ± 28/3نتایج نشان داد که میانگین صدا در این گروه از صنایع : ها فتهیا
)dB90 (بود)005/0<P .( نتایج حاصل ازتجزیه صدا نشان داد که انرژي صوتی در این گروه از صنایع بیشتر در

 ±3/2در این صنایع    SILگردید که شاخص  ز این نتایج مشخصبا استفاده ا. هرتز قرار دارد 4000تا  500هاي  فرکانس
هاي تولیدي در این گروه  در اکثر قسمت  Leqنتایج حاصل از دوزیمتري صدا نشان داد که میزان شاخص . می باشد 51/78

  ). P>005/0(است  dB 90پیچی، آهار و رنگ زنی  باالتر از  پیچی، چله جز حالجی، فتیله از صنایع به
هاي این  که  در بیشتر قسمت طوري نتایج نشان داد که صنایع نساجی از آلودگی صوتی باالیی برخوردار ند به: بحث

دهنده  هاي مربوط به محدوده فرکانسی انرژي صوتی نشان داده. باشد باالتر می) dB 90(صنعت میزان صدا از استاندارد 
هاي مختلف  شده در ارتباط با میزان صدا در شرکت مقادیر اشاره .می باشد   PSILبودن و باالبودن میزان شاخص  خطرناك

دلیل تفاوت در ساختار ساختمان و تکنولوژي بکار رفته در  نساجی در اکثر مقاالت  با یکدیگر متفاوت بوده که این مسأله به
ررفته در آلودگی صوتی در این دهنده تأثیر محیط و نوع تکنولوژي بکا تواند نشان این امر می. این گروه از صنایع می باشد

  .گروه از صنایع  باشد
 »1383زمستان : پذیرش       1382بهار :دریافت«      .Leq  ،PSILصدا، نساجی، کرمانشاه، تجزیه صدا، : ها کلیدواژه

 .هراناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی ت **  . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین  *

  .کارشناس آزمایشگاه****        . کارشناس بهداشت ***

  0281-83670051: قزوین، اول جاد باراچین، دانشگاه آزاد اسالمی، تلفن : عهده دار مکاتبات  *

Email:manouchehromidvari@yahoo.com
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  : مقدمه 
اي که  همزمان با توسعه صنایع در هر مملکتی نکته

ین محیط سالم کار و بایستی به آن توجه نمود تأم
امکانات بهداشتی موردنیاز براي تأمین و ارتقاي 

توجه به مسائل بهداشتی . باشد سالمت کارگران می
محیط کار و مسأله شغلی و بهبود شرایط کاري از 
نکات بسیار مهمی است که در پیشبرد صنعت و 

صنایع ). 1(باالبردن میزان تولید بسیار مؤثر است
آور  مشاغل سخت و زیان نساجی داراي ماهیت

است، لذا کارگران این گروه از صنایع با عوامل 
  . باشند آور مختلفی روبرو می زیان

آوري که در این صنایع  ترین عوامل زیان از مهم
هاي  آالتی با دور باال و حرکت دلیل وجود ماشین به

باشد  هاي باال وجود دارد، صدا می مکانیکی با سرعت
راي هر فردي که به نوعی با این همین دلیل ب که به

عنوان معضل  گروه از صنایع در ارتباط است، صدا به
طور که  صدا همان. اصلی این گروه از صنایع است

عاملی مفید و الزم در زندگی انسان است، به همان 
تواند سبب ایجاد مخاطراتی براي انسان  اندازه می

طی تحقیقاتی که در دو دهه اخیر در ). 3و2(شود
 14امریکا انجام گرفته، مشخص شده که بیش از 

میلیون نفر از افراد شاغل در امریکا با خطرات ناشی 
دهنده  باال  این آمار نشان). 2(باشند از صدا مواجه می

بودن تعداد افراد در معرض صدا و اهمیت موضوع 
توان  ترین تأثیرات صدا در انسان می از مهم. باشد می

هاي فیزیکی و  اد استرسبه کاهش شنوایی و ایج
فیزیولوژیکی مانند، افزایش ضربان قلب و پرکاري 

و ایجاد خستگی زودرس و ) 4و3(غده تیروئید
همچنین در ). 1(وري اشاره نمود کاهش بهره

هاي پرصدا درك عالیم هشداردهنده با مشکل  محیط
پذیري فرد و  شود و سبب افزایش حادثه مواجه می

در همین ). 4(گردد ادث میباالرفتن احتمال بروز حو
هاي  ارتباط چنانچه انرژي صوتی در فرکانس

گردد که فرد در  اي انسان قرارگیرد، سبب می محاوره
ارتباط با همکاران خود دچار مشکل شود و این 

براي بررسی این مسأله  از . مسأله را تشدید نماید
  ).3-5(شود استفاده می SILشاخص

ي یک کارگر با در صنایع در طول یک نوبت کار
صداهاي مختلفی در تماس است که با توجه به اینکه 

مجموعه از استانداردها در طول  یک  ارزیابی یک 
گیرد لذا الزم است در  نوبت کاري صورت می

هاي صوتی میزان صداي دریافتی در یک  بررسی
گیري شود که در این خصوص از  نوبت کاري اندازه

  ). 6-8(گردد  استفاده می Leqشاخص 
از سوي انجمن  1991در گزارشی که در سال 

NIOSH  منتشر گردید، مشخص شده که صنایع
باشد،  نساجی جزو صنایع با آلودگی صوتی باال می

درصد 87که مطابق همین گزارش بیش از  طوري به
 80کارگران شاغل در این صنایع با صدایی بیش از 

dB 6(باشند مواجه می(  
با توجه به اینکه در با توجه به مطالب فوق و 

استان کرمانشاه صنایع نساجی یکی از صنایعی است 
ترین صنایع  که گسترش نسبتاً باالیی دارد و جزو مهم

شود و تعداد زیادي از نیروهاي  استان محسوب می
کاري  استان را در خود جاي داده است، این مطالعه 
با هدف بررسی صدا در صنایع نساجی کرمانشاه 

  .صورت گرفت
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  :ها  مواد و روش
در صنایع  1379ماهه اول سال  این تحقیق در شش

بزرگ نساجی کرمانشاه که شامل چهار شرکت 
براي بررسی صدا، در قدم . باشند انجام گرفت می

طور کامل بررسی  ها به اول، محیط هر یک از شرکت
هایی  هایی از محوطه و معماري شرکت شد و نقشه

گردید تا  داشتند، تهیهکه تحت پوشش این طرح قرار 
ها و هم مشخصات محیطی  هم موقعیت مکانی آن

در هر شرکت  کلیه . ها کامالً مشخص گردد آن
ها  هاي تولیدي مشخص و خصوصیات آن بخش

چنانچه سالن تولیدي داراي یک بافت . تعیین گردید
مشخص و از یک نوع ماشین آالت بودند، به عنوان 

که در  و در صورتیشد  یک سالن در نظر گرفته می
گرفت و  آن کارهاي مختلف تولیدي انجام می

آالت مختلفی به کار گرفته شده بود، با توجه  ماشین
  . شد هاي مختلف تقسیم بندي می نوع کار به قسمت به

شده از  براي بررسی صدا با توجه به روش ارائه
هاي  سوي مراجع ذیربط ، هر قسمت یا سالن به مربع

عنوان محل  دید  و مرکز هر مربع بهمتر تقسیم گر2*2
که این  در صورتی). 8(گیري درنظر گرفته شد اندازه

فوتی از  3نقاط روي دستگاه و یا فاصله کمتر از 
شد  هایی واقع می گرفت و یا در محل دستگاه قرار می

عنوان  گیري آن وجود نداشت، به که امکان اندازه
هاي  ایستگاهنقاط کور ایستگاهی  در نظر گرفته  و از 

در هر ایستگاه براي . شد گیري حذف می اندازه
هاي تطبیقی،  بررسی دقیق صدا و تطابق صدا با شبکه

ارزیابی شد تا Lin و A ، Cمیزان صدا در سه شبکه 
، )Linشبکه (میزان صدا براساس حساسیت خطی 

  و براساس حساسـیت) Cشبکه (حسـاسیت فیزیکی 

  ). 7(گردد ارزیابی ) Aشبکه ( گوش انسان 
هاي صدا باید  از دیگر مواردي که در بررسی

مورد توجه قرار گیرد، وضعیت توزیع انرژي صوتی 
باشد تا با توجه به نتایج  هاي مختلف می در فرکانس

دست آمده میزان خطرزایی آن مشخص شود و  به
در ). 9(را بهتر بررسی نمود بتوان میزان اثر گذاري آن

اکتاو در شبکه  1باند  این خصوص میزان صدا  در
Lin هاي مختلف عبارتی در فرکانس شد و یا به تجزیه ,

براي . شد گیري میزان تراز فشار صوتی اندازه
هاي مختلف و تجزیه  گیري میزان صدا در شبکه اندازه

با  Quest-2800اکتاو از دستگاه  1صدا در باند 
کلیه اعداد . استفاده گردید OB-300آنالیزور 

ده در این بخش از تحقیق براي سهولت در  آم دست به
شده وارد  هاي طراحی کار و استخراج نتایج در فرم

گیري در هر نوبت   براي اطمینان از صحت اندازه. شد
گیري ، قبل از شروع کار کلیه وسایل توسط  اندازه

به منظور حذف .  دستگاه کالیبراتور ، کالیبره شد 
اه عمل تأثیرات شرایط جوي محیط روي دستگ

  . کالیبراسیون در محل اندازه گیري انجام گرفت
آمده از  دست از مواردي که در ارتباط با نتایج به

بخش تجزیه صدا استفاده شد، تعیین میزان  تداخل 
خصوص بعد از  صداي آن با محاوره بود که در این

شدن مقادیر فشار صوتی در هر فرکانس با  مشخص
ربوطه مقادیر شاخص توجه به روابط و نمودارهاي م

SIL  8(تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.(  
ها  گیري نکته ضروري است که کلیه اندازه ذکر این

در هر بخش تولیدي در یک روز و در یک نوبت 
گیري، دستگاه صداسنج  براي اندازه. کاري انجام شد

در محل ایستگاه مورد نظر قرار گرفت تا به حالت 
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شده توسط دستگاه  داده س عدد نشانسپ. تعادل برسد
عنوان  شده به اعداد قرائت. صداسنج قرائت گردید

همچنین با . گردید ثبت  شدت صدا در آن ایستگاه 
عمل آمده با مدیریت شرکت،  هاي به هماهنگی

هاي  گیري زمانی انجام گرفت که کلیه دستگاه اندازه
در این خصوص قابل ذکر است . شرکت فعال بودند

ها میسر  که امکان فعالیت تمامی دستگاه ورتیدر ص
نبود، شرایط موجود ارزیابی گردید ودر تفسیر نتایج 

  .  به آن اشاره شده است 
شده در این تحقیق،  از دیگر پارامترهاي ارزیابی

میزان صداي دریافتی در کارکنان شاغل در این 
 Leqدر این مورد از فاکتور . گروه از صنایع بود 

است  به منظور ارزیابی این پارامتر الزم. داستفاده ش
عنوان متصدي یک  میزان تماس هر فرد با صدا به

شغل در هر شرکت از نظر زمانی در هر نوبت کاري 
مشخص گردد و سپس با توجه به الگوي کاري فرد، 
توسط دستگاه دوزیمتر میزان صداي دریافتی در آن 

دم در همین مورد در ق). 11و 10(فرد مشخص گردد
هاي مختلف کاري در هر شرکت  اول شغل گروه

مورد تجزیه قرار گرفت و سپس زمان هر کار در هر 
قابل ذکر است که  . گیري شد ایستگاه اندازه

با  (Stop-watch)سنجی به روش استاپ واچ زمان
هاي  استفاده از یک کورنومتر و با استفاده از روش

). 12(شده از سوي مراجع مربوطه انجام شد ارائه
آمده از این بخش  دست سپس با توجه به نتایج به

آمده مطابق با  دست هاي به تحقیق کلیه زمان
شده از سوي مراجع تبدیل  هاي استاندارد ارائه روش

آمده  دست زمان به. دقیقه گردید 30به نسبتی از زمان 
کننده زمان الزم براي  در این بخش، مشخص

منظور  گیري به ازهقرارگرفتن دستگاه در ایستگاه اند
در این بخش از ). 14و  8(بود  Leqارزیابی پارامتر 

از دستگاه  Leqگیري میزان پارامتر  تحقیق براي اندازه
  . استفاده شد QUESTدوزیمتر 

ذکر این نکته الزم است که به منظور مقایسه 
آمده در این تحقیق با مقادیر استاندارد  دست نتایج به

  .  استفاده شد Z هاي یک طرفه از آزمون
  

  : ها یافته
هاي  در بخش اول تحقیق در مجموع از تمامی شرکت

نمونه گرفته شد که نتایج  1171مورد سنجش تعداد 
  :دست آمده به شرح ذیل می باشد  به

، Aنتایج حاصل از اندازه گیري صدا در سه شبکه 
C  وLin  قابل ذکر . نشان داده شده است 1در جدول

هاي  ج بدون احتساب بخشاست که این نتای
دهنده میزان متوسط  دهنده شرکت بوده و نشان تشکیل

با توجه به . هاست هاي مختلف شرکت صدا در بخش
مشخص گردید که در  Zنتایج فوق و انجام آزمون 

درصد باالتر 95ها میزان صدا با اطمینان  کلیه شرکت
از حدود استاندارد ارائه شده از سوي سازمان 

NIOSH )dB 85 (باشد می)043/0P=.(  
  

در  Aو  Lin ،Cمیزان صداي عمومی در سه شبکه  -1جدول 

  ).1379(صنایع ریسندگی و بافندگی شهرستان کرمانشاه

  dB-A dB-C dB-Lin  نام شرکت

  نساجی غرب
4/2± 

4/93  
1/3±94  2/3±3/101  

  7/97±6/3  6/95±2/3  5/94±1/3  فرش بیستون
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  1/92±3/3  5/91±2/3  91±6/4  بیستون بافی گونی  6/98±8/2  8/97±4/2  6/96±2/2  کرپ ناز

  ).1379(میزان انرژي صوتی در باند یک اکتاو در صنایع ریسندگی و بافندگی شهرستان کرمانشاه -2جدول 

 شرکت
 )HZ(فرکانس 

64  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

  7/82  4/85  5/88  7/88  1/89  7/88  2/81  6/80  نساجی غرب

  3/81  7/84  4/86  8/86  9/84  4/82  9/80  9/78  نفرش بیستو

  4/85  2/88  9/88  2/88  86  7/83  9/81  8/78  کرپ ناز

  82  1/86  88  7/87  4/86  84  4/81  6/76  بیستون  بافی گونی

  
گیري میزان فشار صوت در  نتایج حاصل از اندازه

 2هاي مختلف در باند  یک اکتاو در جدول  فرکانس
آمده  دست توجه به نتایج بهبا . نشان داده شده است

ها بیشترین  مشخص گردید که در بیشترر شرکت
هرتز قرار  4000–250هاي  انرژي صوتی در فرکانس

  .دارد
دست آمده از تجزیه صدا ، میزان  با توجه به نتایج به

  SILتداخل صدا با محاوره با استفاده از شاخص 
مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل از این 

صورت کلی و بدون  ش تحقیق در هر شرکت بهبخ
دهنده این صنایع در  هاي تشکیل درنظرگرفتن بخش

  .نشان داده شده است  1نمودار 
  

مورد شاخص  1168در بخش دوم تحقیق تعداد 
Leq گیري شد که نتایج در هر شرکت با توجه  اندازه

  :باشد دهنده آن به صورت ذیل می هاي تشکیل بخش به
در   Leqی غرب میزان شاخص در شرکت نساج

نشان داده شده  3هاي مختلف آن در جدول  بخش
مشخص  Zبا توجه به نتایج و انجام آزمون . است

هاي شرکت نساجی غرب  گردید که درکلیه بخش
با صدایی بیش از حدود % 95کارکنان آن با اطمینان 

)  NIOSH )85 dBمجاز ارائه شده از سوي سازمان 
افرادي که در سالن ). =041/0P(در تماس بودند

نمایند، با  اند هستند و در فاز دو فعالیت می اپن
درصد با صدایی بیش از حدود مجاز 99اطمینان 

  
  
  
  
  
  

88.8 86 87.7 87.4

نساجي غرب فرش بيستون كرپ ناز گوني بافي بيستون
0

20

40
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).1379(در صنایع ریسندگی و بافندگی شهرستان کرمانشاه   SILمیزان شاخص  -  1نمودار 

هاي مختلف شرکت نساجی غرب  در سالن  Leqمیزان  -3جدول

  .1379سال در 

Leq  

  نام سالن

 معیار انحراف میانگین

 4/3 1/89 فاز یک

  6/1  91  فاز دو

  8/2  5/88  فاز سه

  1/1  94  اند اپن

  
  ).=007/0P(باشند در تماس می

هاي مختلف شرکت  در سالن Leqمیزان فاکتور 
فرش بیستون اندازه گیري شد که نتایج آن در جدول 

 4در جدول  طور که همان. نشان داده شده است 4
هاي  جز کارگران شاغل در سالن مشخص است، به

پیچی، حالجی و تکمیل که میزان دریافت  چله
صدایی کمتر از حدودمجاز را داشتند، سایر کارگران 

  هاي دیگر بیش از حدود مجاز  شاغل در بخش
   Zبا توجه به آزمون . نمایند صدا دریافت می

  ندگیهاي یک، دو، باف مشخص گردید که در بخش
درصد 95و سه افراد شاغل در آن با اطمینان  

  نمودند  صدایی باالتر از حد مجاز دریافت می
)042/0P=.(  

در  Leqگیري  دست آمده از اندازه نتایج به
واحدهاي مختلف تولیدي شرکت کرپ ناز در 

باتوجه به این نمودار و . است شده نشان داده 5جدول 
جز سه  د که بهمشخص گردی Zبا استفاده از آزمون 

رزي در بقیه  پیچی، آهارزنی و رنگ واحد چله

کارکنان مقادیري باالتر از حد مجاز صدا دریافت 
  ).=047/0P(نمودند  می

هاي مختلف شرکت فرش بیستون  در سالن  Leqمیزان  -4جدول

  .1379در سال 

Leq  

  نام سالن

 معیار انحراف میانگین

 4/1 89 سالن یک

  7/0  86  سالن دو

  1  7/86  ندگیباف

  2/3  80  چله پیچی

  3/2  80  حالجی

  8/1  76  تکمیل

  2/1  90  سالن سه

  

هاي مختلف تولیدي شرکت  در سالن  Leqمیزان  -5جدول

  .1379ناز کرمانشاه در سال  کرپ

Leq  

  نام سالن

 معیار انحراف میانگین

 8/1 101 مقدمات

  5/3  80  آهار زنی

  ½  82  پیچی چله

  3/3  88  تکسچر

  8/2  89  لپیکانو

  5/3  5/89  غدیر

  6/1  78  رنگرزي
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بافی بیستون  در شرکت گونی Leqمیزان فاکتور 
  و در سالن خردکن 6/88±4/3در سالن تولید 

گردد میزان  همانطور که مالحظه می. بود 2/1±95
صداي دریافتی در کارکنان شاغل در واحدهاي 

باشد که با استفاده از  تولیدي این شرکت باال می
مشخص شد کارکنان شاغل در این واحد   Z ن آزمو

  نمایند تولیدي باالتر از حدود مجاز صدا دریافت می
)049/0P=.(  
  

  :بحث
دست آمده در این مطالعه نشان داد که  نتایج به

صنایع نساجی مورد بررسی در این تحقیق از 
که  طوري آلودگی صوتی باالیی برخوردارند، به

وه از صنایع باالتر مشخص شد میزان صدا در این گر
با توجه به نتایج حاصل از . از  حدود مجاز است

مشخص  Linو  A ،Cبررسی صدا در سه شبکه
هایی که گوش انسان  گردد که صدا در فرکانس می

داراي حساسیت باالیی است از انرژي نسبتاً باالیی 
توان با استفاده از این نتایج  برخوردار است که می
تداخل صدا با شنیدن افراد در  چنین انتظار داشت که

این گروه از صنایع از درجه باالیی برخوردار است، 
آمده از آنالیز  دست نتایج به  که باتوجه به طوري به

صدا در این گروه از صنایع مشخص گردید که 
تا  500هاي  صداي این نوع صنایع بیشتردر فرکانس 

کننده باالبودن خطر  قرار دارد که بیان 4000
هاي شنوایی است؛ لذا باید نسبت به کنترل آن  بآسی

از طرفی با توجه به نتایج حاصل . دقت بیشتري نمود
در این گروه از صنایع   SILگیري شاخص  از اندازه

مشخص گردید که میزان تداخل صدا با محاوره باال 

است فرد  منظور ایجاد ارتباط الزم که به  طوري بوده، به
. ا حالت فریاد صحبت نمایدمتري ب 1حتی در فاصله 

ها  همچنین نتایج نشان داده که در بعضی از قسمت
توان با مخاطب ارتباط  حتی با صداي فریاد هم نمی
کننده افزایش  تواند بیان کالمی ایجاد نمود که خود می

اي در این گروه از  پذیري و مشکالت محاوره حادثه
شان نتایج بخش دوم این تحقیق ن). 6(باشد صنایع می

داد که کارکنان شاغل در این گروه از صنایع در طول 
یک نوبت کاري صداي باالتر از حد مجاز تعیین 

تواند  نمایند که می دریافت می)  85dB(شده
  . دهنده درمعرض خطر بودن این کارکنان باشد نشان

ارائه   Davisتوسط  1998اي که در سال  در مقاله
 dB 90باالتر از گردید میزان صدا در صنایع نساجی 

میزان  طوري که در اکثر صنایع نساجی به  ذکر شده،
همچنین  ). 15(بوده است صدا باالتر از حدود مجاز 

گزارشی ارائه نمود که  1991در سال  NIOSHانجمن 
در آن مشخص گردید که صنایع نساجی جزو 

باشند،  صنایعی است که داراي آلودگی صوتی باال می
همین گزارش اشاره شده که میزان که در  اي  گونه به

طی ). 16(است 90dBباالتر از  صدا در صنایع نساجی
آمده در منابع تولید صدا در این  عمل هاي به بررسی

گردید که آلودگی صوتی  گروه از صنایع مشخص
ها،  بیشتر ناشی از سرعت حرکت باالي دستگاه

باشد که  ها و موتور ماشین می دنده حرکت چرخ
تواند سبب ارائه  یشتر در این خصوص میتحقیقات ب

یک راه کنترلی مناسب با هدف کاهش صدا در منابع 
در مقاله   Melamedخصوص  درهمین. صوتی گردد

بیان نمود که صدا در صنایع  1996خود در سال 
ترین مشکالت بهداشتی کارگران  نساجی یکی از مهم



 
 

 ) ٥٤  (  ... بررسی آلودگی صوتی در صنایع ریسندگی و  –مهندس منوچهر امیدواري                           

ترین  شود که مهم این گروه از صنایع محسوب می
االت و سرعت  ایجاد آلودگی صوتی آن ماشین منبع

شده در این صنعت  کارگرفته آالت به باالي ماشین
از طرفی در این مقاله اشاره گردیده که . باشد می

 dB 85میزان صدا در این گروه از صنایع باالتر از 
طی تحقیقی که در شرکت چیت ري ). 17(است

 انجام گرفت، 1351توسط دکتر خانزاده در سال 
سازي ري   شد که صدا در شرکت چیت مشخص

در این گزارش  قیدشده . باشد می dB 85باالتر از 
که بیشترین آلودگی صوتی در واحدهاي کاردینگ و 

همچنین  با آنالیز . ریسی و بافندگی بوده است نخ
صدا در شرکت چیت ري نتیجه گرفته شد که 

 2000تا  250هاي  بیشترین انرژي صوتی در فرکانس
دهنده تداخل باالي صدا با  رار دارد، که نشانق

که در  طوري باشد، به محاوره در شرکت چیت ري می
بیان گردید  SIL،80dBهمین گزارش میزان شاخص 

که نشان داد در این شرکت براي ایجاد ارتباط در 
متري الزم است که فرد با حالت فریاد  1فاصله 

سال در تحقیق دیگري که در ). 18(صحبت نماید 
توسط بهرام مفیدي ذاتی انجام گرفت،  1379

مشخص شد که میزان متوسط صدا در صنایع 
که در همین  طوري است، به dB 85نساجی باالتر از 

درصد از افراد شاغل در 21گزارش مشخص شد که 
در  dB 95تا  85این صنعت با صدایی در حدود 

پور طی تحقیقی که در  بیگ). 19(باشند تماس می
در روي کارگران صنایع بافندگی انجام  1364سال 

داد، نتیجه گرفت که صدا در این گروه از صنایع 
هاي باالي  داراي انرژي صوتی باالیی در فرکانس

500 HZ باشد و بیشترین انرژي آن در فرکانس  می

2000 HZ دهنده باال بودن تداخل  قرار دارد که نشان
در ). 20(صدا با محاوره در این گروه از صنایع است

در مقاله خود اشاره کرده  Umemuranهمین ارتباط 
که میزان تداخل صدا با محاوره در صنایعی مانند 

. باشد، باالست نساجی که داراي صداي یکنواخت می
هایی که میزان  در همین مقاله ذکر شده که در محیط

است، میزان تداخل صدا با  dB 95صدا باالتر از 
توان چنین  رسد که می می درصد96مکالمه به حدود 

هایی ارتباط کالمی و  ابراز نمود که در چنین محیط
 Hager). 21(گردد  طور کامل مختل می شنیداري به

چاپ رسید، نشان  به 1998در مقاله خود که در سال 
داد که میزان صداي دریافتی در کارگران صنایع 

دهنده  نساجی باالتر از حدود مجاز می باشد که نشان
  ). 13(دگی صوتی باال در این گروه از صنایع استآلو

هاي دردسترس از  مقادیري که در بعضی از گزارش
میزان صدا در صنایع نساجی ارائه شده است، با 

دست آمده متفاوت  مقادیري که در این مطالعه به
توان به تفاوت در  ترین علل آن می است که از مهم

نحوه  آالت و گیري و نوع ماشین محیط اندازه
همچنین ). 13(آالت اشاره نمود نگهداري ماشین

دست آمده در مطالعه مفیدي  تفاوتی که در مقادیر به
دلیل تفاوت در  با مطالعه حاضر وجود دارد، به

کار رفته و محیط انتشار و تکنولوژي  آالت به ماشین
  ). 19(کار رفته در آن می باشد  به

مطالعه و  آمده از این دست با توجه به نتایج به 
توان چنین نتیجه گرفت که  مقاالت در دسترس می

کارگران شاغل در صنعت نساجی از وضعیت 
منظور  است به نامناسب بهداشتی برخوردارند که الزم

جلوگیري از تأثیرات صدا در این گروه از صنایع از 
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تماس بیش از حد مجاز کارگران با این عامل خطرزا 
توان  تایج حاصل میبا توجه به ن. جلوگیري نمود

چنین پیشنهاد داد که در قدم اول الزم است صدا در 
. منبع به حداقل برسد که نیاز  به تحقیقات بیشتر دارد

طور  هاي جاذب صوت که به با استفاده از پانل
توان از  انتشار صوت  رود، می کار می اختصاصی  به

ها جلوگیري  کردن سایر قسمت در محیط و آلوده
اي و قبل از استخدام  ام دقیق معاینات دورهانج. نمود
خطر  تواند در شناسایی افراد حساس و درمعرض می

. هاي جدي جلوگیري نماید مؤثر باشد و از آسیب
قابل ذکر است که انتخاب جاذب مناسب نیاز به 

هاي  استفاده از گوشی. تري دارد تحقیقات وسیع
جاز تواند از دریافت بیش از حد م حفاظتی مناسب می

صدا جلوگیري نماید که با استفاده از مدل ارائه شده 
، بهترین گوشی 1376توسط نویسنده مقاله در سال 

 MSAکه در این خصوص قابل استفاده است، گوشی 
باشد که توان جذب انتخابی را  می  Comfortاز نوع 

  ). 20(در نوع آلودگی صوتی صنایع مورد بررسی دارد
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