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  يموتور اره با يبر نهيب  عملياتاثر در جنگل كارگران بر صدا از يناش كار فشار يبررس
  )پژوهشي خيرود و جنگل آموزشي: مطالعة موردي(

  
  

  4ياراحمد يرسول  و3انيمجنون سي، بار2*يجورغالم مقداد ،1ياحمد معصومه
  تهران دانشگاه ،طبيعي منابع ةدانشكد نگلج يمهندس ارشد يكارشناس دانشجوي1

  تهران دانشگاه ،طبيعي منابع ةدانشكد جنگلداري گروه يار و استاداستاد3 و 2
  تهران يپزشك علوم دانشگاه ،بهداشت دانشكده ارياستاد4
  )91 / 1 / 14: پذيرش، تاريخ 90/  2/ 6: تاريخ دريافت(

  
  چكيده 
 نابع توليد صدا،  م از يكيعنوان  به يموتور اره .رنديگ يم قرار صدا  شمار يب منابع معرض در كارها ازبسياري   در جنگل كارگران

 در صـدا  فـشار  تـراز  يريـ گ انـدازه  ،قيتحق نيا هدف .ايران است  شمال يها جنگل در درخت ليتبد و قطع ابزار تنها و نياول
 بخـش  در پـژوهش  نيـ ا. اسـت  كـارگران  ةمواجه زمان مدت نييتع زين و ليتبد كار در يموتور اره با كارگران يشغل ةمواجه
 15 هـر  ي،بـر  نـه يب ةمرحلـ  در برش زمان مدت زين و يموتور اره يصدا شدت ،قيتحق نيا در. شد اجرا روديخ جنگل ةنمخان

 ةمرحلـ  در كـه  داد نـشان  جينتا. شد يريگ اندازه تنه هر يها نهيب يبرا متوسط طور به مجموع در و نهيب هر يبرا بار ك ي هيثان
) بل   دسي 9/107 -7/122 (دارد قرار) بل   دسي 85 (استاندارد حد از شيب يصدا معرض در مئدا طور به يموتورچ اره ي،بر نهيب

ـ  ةمحـدود  در صـدا  يريگ اندازه زمان مدت ي،بر نهيب اتيعمل طول در. رود يم شيپ يدردناك ةآستان تاطور تقريبي   به كه  نيب
 و رانيـ ا اسـتاندارد  بـه  توجـه  بـا  .داشت قرار بل يدس 116 يصدا معرض در يموتورچ اره آن در كه بود قهيدق 12/0 -03/12

ACGIH، بود قهيدق 02/12 مدت اين ،پژوهش نيا در كه رديبگ قرار صدااين حد    عرضم در هيثان 24 مجاز است حدود   فرد 
 نـشان  جينتـا  نيهمچن. است بوده مجاز حد از شيب مواجهه، زمان مدت) ها يسنجزمان درصد   95 از شيب (مواقع شتريب در و
  .گيرد مي قرار رمجازيغ يصدا معرض در يشتريب زمان مدت كارگر تنه، قطر شيافزا با كه ادد
  

  .صدافشار  تراز ،يموتور اره  صداي،يبر نهيب ،يموتورچ اره ،يجنگلدار :هاي كليديواژه
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   و هدفمقدمه
 عيصنا و ها كارخانه جاديا گوناگون، جوامع در صنعت به ازين

 شـدن  يصـنعت . اسـت  داشـته  دنبـال  به را مختلف يديتول
 بـا  يشگيـ هم تماس در شاغل يانسان يروين كه شده سبب
 ةاسـتفاد  تـأثيرات . رديـ گ قـرار  يموتـور  و ينيماشـ  ليوسا

 صـورت بـه  ي،صـنعت  زاتيتجه و ينيماش ليوسا از گسترده
 كـار  طيمحـ  در گونـاگون  مخـاطرات  بـا  هـا  انـسان  ةمواجه
در ). 1383 كمـردان، ي و ني  ديـ وحقلي   (كند  يم ييخودنما

هاي اخير، با افزايش شدت آلـودگي صـوتي، بهداشـت            سال
رواني شهروندان نيز در مخـاطرة جـدي قـرار گرفتـه اسـت         

 سخت يكارها جزو ابتدا از هم جنگل كار ).1373مخدوم، (
 از جنگـل  در كـار  ابـزار  رييـ تغ .شـد  يم محسوب نيسنگ و

ـ  ،شد كار بازده شيافزا سبب ي،موتور به يدست ليوسا  يول
 هـم  شيافزا بلكه ،نكرد كم هانت نه را آني  اهخطر و يسخت
 يصـدا  انتشار كار، طيمح در مخاطرات نوع نيا از يك ي .داد
 ;Axelsson, 1998 (اسـت  ينيماشـ  ليوسـا  نيا ةدهند آزار

Melemez & Tunay, 2010( . بخـش  در جنگـل  كـارگران 
 رنديگ يم قرار صدا شمار يب منابع معرض در كارها از زيادي

 حاضر حال در. است يموتور اره يصدا آنها، از نمونه ك ي كه
 شـمال  يهـا  جنگـل  در درخـت  قطـع  ابزار تنها و نيترمهم

ـ  سرشـاخه  يبـرا  كـه  اسـت  يموتور اره ،رانيا  ليتبـد  و يزن
  .  رود يم كاربه زين) يبر نهيب(

واكنش انسان به عوامـل ذهنـي صـدا ماننـد بلنـدي صـدا و                
مقبوليـت يـا عـدم       ل عينـي ماننـد    فركانس و همچنين عوام   

؛ Makhdoum, 1980(مقبوليت فرستندة صـدا بـستگي دارد   
عواملي مانند فاصله، توپوگرافي، نوع خاك و       ). 1373مخدوم،  

سنگ، جهت جغرافيـايي، نـوع و تـراكم گياهـان در محـيط،              
ممكن است آثار متفاوتي بر انسان نسبت به صدا و فرسـتندة            

 در يصـوت  يآلـودگ ). Makhdoum, 1980(صدا داشته باشـد  
 سـبب  )بـل   دسـي  85بـيش از     (صـوت  فـشار  يباال يترازها

 ةآسـتان  موقـت  رييـ تغ شـامل  يي،شـنوا  بـر  ميمستق يراتيثتأ
  دارد 2ييشـنوا  مئدا افت ي،طوالن تماس صورت در و 1ييشنوا

 حـد  تـا  ،صـدا  از يناشـ  بيآسـ  شـدت ). 1378 ،يگلمحمد(
 .دارد يبستگ آن با مواجهه زمان مدت و صدا شدت به ياديز

                                                 
1- Temporary Threshold Shift  
2- Permanent Threshold Shift 

 يكارهـا  در ژهيـ و به ي،جنگلدار در فناوري از استفاده شيافزا
 بـاالتر  سـطوح  و صـدا  منابع تعداد شيافزاسبب   ي،بردار بهره
 كار در بخش جنگلداري اغلب با       ،طور كلي  به. است شده صدا

ي كه سـالمت و امنيـت فـرد را تهديـد            ياهاي از خطر   گستره
 ,Kirk, 1993; Neitzel & Yost(وكـار دارد   كنـد سـر   مـي 

 و قطـع  كار در ژهيو به ،جنگل يبردار بهره اتيعمل در). 2002
ـ  صـدا  يباال يها تراز با اغلب كارگران ل،يتبد  هـستند  رو هروب
 1 جـدول  در. استانداردهاسـت  مجـاز  حـد  از فراتـر  اريبس كه

  .است آمده  كار طيمح در صدا با مواجهه مهم ياستانداردها
هاي پرخطـر     از بخش  ،ز بخش معدن  بخش جنگلداري بعد ا   

 كــشورهاي بيــشتردر ). 1387 ســاريخاني، (اســتصــنعتي 
هـاي    حوادث مربوط به كار، بيماري      زياد علت آمار  به ،جهان

شغلي و نيز بازنشستگي زودتـر از موعـد در بـين كـارگران              
هـاي   هر جا كـه روش ). 1384مجنونيان، ( دارد   رواججنگل  

 يكـي از    ، مطـرح شـده، صـدا      برداري مكانيزه و ماشيني    بهره
 سالمت در محيط كاري بـراي       ةمشكالت بزرگ تهديدكنند  

 مضر صـدا فقـط مربـوط بـه       آثار. است  بوده كارگران جنگل 
 بلكـه بـا افـزايش       ،دادن فيزيولوژيكي شنوايي نيست    ازدست

روانـي نيـز افـزايش      -فيزيولـوژيكي پيامدهاي  خطر حوادث،   
  ).FAO, 1992; Fonseca, 2009(يابد  مي

 هـستند  ند،مواجه آن با جنگل كارگران كه ييصدا نيشتريب
ــوط ــه مرب ــور اره ب ــوع در هــم (اســت يموت ــار ن ــؤم و ك  ةلف

 كـه ) يبـردار  بهره اتيعمل يابزارها نيب در هم و يبردار بهره
 OSHAي  هـا  استاندارد در مجاز يترازها از شتريب آن ريمقاد

ــت NIOSHو  ــدا ).Neitzel & Yost, 2002 (اسـ  يصـ
 يبـردار  بهـره  اتيـ عمل در صدا منابع نيترمهم از ي،رموتواره

 آن ريـ زنج و موتور يروغنكار يبرا كه يروغن نوع به كه است
 ;Wojtkowiak et al., 2007 (ي داردبستگ، شود يم استفاده

Potocnik & Poje, 2010 .(كـه  داد نـشان  يريگ اندازه جينتا 
 يطحسـ  در ،شدهمشاهده يصدا يترازها روغن، نوع به بسته
 ي،اهيـ گ روغـن  يبـرا  كـه  يطـور  به ،بودند متنوع اريبس و باال

) نيبنـز  (يمعـدن  يهـا  روغن يبرا و بل  دسي 6/99 آن مقدار
 Schmidek (يگـر يد يبررس در .بود بل دسي 105 از شتريب

& Carpenter, 1974 (بـا  جنگـل  كـارگران  كـه  شد مشخص 
 ،مثــال رايبــ دارنــد، ســروكار متنــاوب يصــداها انــواع

 شـده يجنگلكار مناطق كردن تنك كار كه ييها يتورچمو اره
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 قـرار  متنـاوب  يصـداها  انـواع  معـرض  در ،دادنـد يم انجام را
 بازگشت و موقت ييشنوا ةآستان رييتغ آن حاصل كه داشتند
 91-116 از كـار  نيحـ  در ها يموتوراره يصدا. بود آن ةدوبار
 در صـدا  نبـود،  كـار  ريدرگ اره كه يزمان و بود ريمتغ بل يدس

  .بود بل دسي 91-98 ةمحدود
ـ  يصدا سطوح  پيشين، آثار  مطالعات  يعيصـنا  حـد  از شيب

 آنهـا بـا    كـاهش  يهـا  راه و جنگل يبردار بهره صنعت مانند
 نشانرا   1ها رمافيا مانند ييشنوا حفاظت ليوسا از استفاده

 ,Melemez & Tunay, 2010; Potocnik & Poje (ندا هداد

 جنگـل  از يبـردار  بهره بخش رد كار يروين يبررس). 2010
 كـارگران،  درصـد  15 در بـا يتقر كـه  داد نشان لنديوزين در

 شـده  گـزارش  ييشـنوا  دادن ازدسـت  و افـت  درجات يبعض
 224 ييشنوا ،قيتحقاين  در). Gaskin et al., 1989 (است
 مـشخص  و كردنـد  شيآزما را لنديوزين سراسر در بردار بهره
 دچـار  سـال،  30 ر از كمتـ  سـن     با آنها  درصد 4/23 كه شد
 شيافـزا  بـا  درصد نيا. بودند ييشنوا كاهش درجات يبعض
 كه  طوري  ، به افت ي شيافزا يبردار بهره در يكار ةتجرب و سن

  درصد 76 ،هسال 30-39 افراد  درصد 48 در ييشنوا كاهش
ــاالتر  كــارگران همــة و هســال 40-49 افــراد  ســال 50 از ب

  ).MacFarland, 1989( شد مشاهده
هـاي   با بررسـي آلـودگي صـدا و گونـه         ) الف1368(مخدوم  

گياهي مناسب ايران براي كاهش آن در تهران نتيجه گرفت       
ــع    ــدا از موان ــودگي ص ــاهش آل ــاهي در ك ــه پوشــش گي ك

هـاي   مـؤثرتر اسـت، البتـه گونـه       ) ديواركشي(ساخت   انسان
در ايـن   . مختلف گيـاهي اثرهـاي متفـاوتي را نـشان دادنـد           

هاي گياهي   د كه بتوان اثر گونه    تحقيق اين ديدگاه مطرح بو    
هاي  هاي متفاوت در كاهش آلودگي     متفاوت را در توپوگرافي   

در تحقيقي كه در شهر كرمـان و در يكـي      . صوتي نشان داد  
هاي آن در مورد آلودگي صوتي ترافيك ترين خياباناز شلوغ

مشخص شد كه ترازهـاي صـوتي در محـدودة      انجام گرفت، 
راتر از حد استاندارد بود و طـي        بل بود كه ف    دسي 5/79-66

اي نــشان داده شــد كــه آلــودگي صــوتي نتــايج پرســشنامه
خلقـي،  گذارد، مانند كـج ترافيك، اثر منفي بر شهروندان مي   

 ,Mohammadi(خــوابي، مــشكالت تمركــز و ســردرد  بــي

گيـري   پژوهـشي در زمينـة انـدازه      ) 1373(مخدوم  ). 2009
                                                 

1- Earmuff  

وة كاهش آن انجام    مقدار آلودگي صوتي در شهر تهران و نح       
داد و نتيجه گرفت كه مجذور فركانس صدا، دامنة ارتعـاش           
. و وزن مخصوص محيط با فاصلة منبع صـدا مـرتبط اسـت            

نتــايج ايــن تحقيــق نــشان داد كــه بــراي كــاهش صــدا در 
برگـان بـه نـسبت بهتـر از          ، سـوزني  )تمام فصول (درازمدت  

  .برگان هستند پهن
Makhdoum (1980) تـوري در فاصـلة   مو  شدت صـداي اره

بل برآورد كرد كه اين مقـدار بـراي            دسي 130يك متري را    
. انــسان دردآور بــوده و جــزء آلــودگي خيلــي شــديد اســت

با بررسي نوع پوشش گياهي بر آلودگي       ) الف1368(مخدوم  
هوا نتيجه گرفت كه بدون در نظر گـرفتن گونـه، درختـزار             

هـاي   هناهمسال، در كاهش آلودگي صدا بهتـر از ديگـر تـود           
همچنين، اگر منبع صدا در باالي شـيب        . جنگل خواهد بود  

. رسـد  باشد، صداي كمتري در پايين شـيب بـه گـوش مـي            
در مــورد قــدرت كاهنــدگي ) ب1368(همچنــين مخــدوم 

ها اظهار كـرد كـه بلـوط، چنـار، كـاج تهـران و اقاقيـا                  گونه
 ،قيتحق نيا هدف. اند  تاكنون بيشترين كاهش را نشان داده     

 كارگران يشغل ةمواجه در صدا فشار تراز سطح يريگ اندازه
 يزمـان  مـدت  نييتع نيهمچن و ليتبد كار در يموتور اره با

. اسـت  رنـد، يگ يمـ  قـرار  صـدا  نيـ ا معـرض  در كارگران كه
 كـارگران  يبـرا  را آن بـودن  زيـ آممخاطره حد صدا، يبررس

 يبـرا  مناسـب  يمـش  خـط  آن دنبـال  بـه  تـا  كند يم نييتع
 يبررسـ  از پـس . شـود  نيـي تع 2ييشنوا حفاظت يها برنامه
ـ  يصـدا  قـدار م صـدا،  مناسب و حيصح  مجـاز  حـد  از شيب
 يبـرا  را كنتـرل  ثرؤمـ  يهـا  روش توان يم و دوش مي نييتع

  .بست كاربه صدا كاهش

                                                 
1- Hearing Conservation Programs 
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   شغلي با تراز فشار صداة مجاز مواجهةحدود آستان -1 جدول
 كار ساعت 8 يبرا مجاز صوت فشار تراز

  )dBA(ي هفتگ ركا ساعت 40 و روزانه
 شدن نصف يبرا قاعده
 )dB (مواجهه مجاز زمان

 ا يكنندههيتوص كشور ا يسازمان
  رندهيكارگ هب

90 3 NIOSH  
90 5 OSHA  
90 3 ISO ،BOHSيياروپا يكشورها و  
85 3 ACGIH رانيا يا  حرفه بهداشت و  

  
  ها روش و مواد

  پژوهش مورد ةمنطق -
 بخـش  227  و 224 ،223 ،219ي  هـا  پارسل در بررسي اين 

 1035د، به مساحت    خيرو پژوهشي و آموزشي جنگل ةنمخان
 حـرارت  ةدرجـ  ميـانگين در اين منطقـه،     . گرفت انجام هكتار
 وگراد اسـت      درجة سانتي  -5/3 سال ماه سردترين در حداقل

. اسـت  سرد مرطوب منطقه اقليم آمبرژه، كليماگرام اساس بر
 از ارتفـاع . توسكاست و ممرز همراهبه راش جنگل، فعلي تيپ

ــا ســطح ــا 830 دري ــر 1150 ت ــدارم ،مت ــدگي ق  1532 بارن
 و 6/65 ترتيـب به مرداد و تير در بارندگي ميانگين و متر ميلي

 در شناسـي  جنگـل  و بـرداري رهبه ةشيو .است مترميلي 3/64
 نيـ ا. اسـت  گزينـي تـك  صـورت بـه  ي،بررس موردي  ها پارسل

 و گـرم  ييهـوا  طيشـرا  رد خـرداد  در روز 8 مدت در قيتحق
  . گرفت انجام ينابار وي ابري هوا با روزهاي بعض در و يشرج

  پژوهش روش -
 و راشي  هـا  گونـه  از درخـت  اصـله  2 دست كم  كار نيا يبرا

 .شـد ي  ريـ گ انـدازه  ليتبد ةمرحل در يقطر ةطبق هر در ممرز
 دو كـه  دارد وجود صدا يريگ اندازه يبراي  اديزي  ها استاندارد

 ISO 11200:1995 (E) و ISO 1996/1-1982 (E) ،نهـا آ از مـورد 
  :است

 1-ISO 1996/1-1982(E)  :ــا ــتاندارد نيـ ــرا اسـ  يبـ
 و دسـتگاه  كنار از ن،يزم كف از (يطيمح صوتي  ريگ اندازه
 شـده  داده شـرح  اصول اساس بر. دارد كاربرد) وستهيپ صوت

 صـدا  قبـول  قابلي  ها محدوده ،يالملل نيب استاندارد نيا در
 نيا نييتع يبرا ياساسي  ها روش و ها تيكم و دهش نييتع
  .شود يم انيب ها تيكم
2- ISO 11200:1995 :صوتي ريگ اندازه يبرا استاندارد نيا 
 ازي  ا خالصـه ي  المللـ  نيب استاندارد نيا. دارد كاربرد منبع در

 از جادشدهيا فشار تراز يبرا را ياصلي  الملل نيب ياستانداردها
. كنـد  يمـ  فـراهم  كـار  محل در زاتيتجه و آالت نيماش انواع

 عيـ توز فشار يترازها نييتع ةشدحيتشر يهاروش از كدام هر
 قابـل  آالتنيماشـ  انـواع  يبـرا  ISO 11201-11204 در صدا

 يفن و يعلمي  ها تيمحدود تابع روش انتخاب كه اند  استفاده
ي موتـور  اره يصـدا ي  ريگ اندازه ،هدف نكهيا به توجه با .است
 اسـتفاده  ISO 1996/1-1982 (E) از ،بـود  نگـل ج طيمح در
 معـرض  درقـرار گـرفتن      مجازي  ها زمان يبرا نيهمچن .شد
ي ا حرفـه  بهداشـت  اسـتاندارد  كه ACGIH استاندارد از ،صدا

  . شد استفاده ،است رانيا
گرفـت   انجام 1صداسنج دستگاه ا استفاده از  ب صداي  ريگ اندازه

 ،دسـتگاه ، ISO 1996-1 با استفاده از روش نيا در. )1شكل (
 در نيهمچنـ . شـود  برهيكال ديبا استفاده بار  هر از بعد و قبل
 يلةوسـ  ديـ نبا ،يموتـور  ارهي  صـدا ي  ريـ گ انـدازه  مـدت  طول

 در اخـالل  موجـب  آنها يصدا رايز باشد، كار حال در يگريد
 ديـ تول منبـع  كـه  باشـد  ييصدا قدارم هدف اگر. دوش يم كار
 صـورت گيـرد    يمتر 1-3 ةفاصل در ديباي  ريگ اندازه د،كن يم
 ،يريگ اندازه يبرا ).گيرد انجام منبع در يممستقطور    به دينبا(

ي موتـورچ  اره كـارگر  گوش ارتفاع در بازو امتداد در سنج صدا
در  و  A-fastةشـبك  يرو دسـتگاه  مـات يتنظ. شـد  داده قرار

 ليـ وتحلهيـ تجز. شـد  داده قـرار بـل    دسي 80-130 محدودة
  .گرفت انجام  SPSSافزار نرم از استفاده با ها داده

  
  
  
  
  
  
  
  

  صداسنج دستگاهگيري شدت صدا با  اندازه -1 شكل
                                                 

1- SLM (Sound Level Meter: Model SL- 4013) 
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  درStihl 090 مــدل يموتــور اره يصــدا ،قيــتحق نيــا در
 در و نـه يب هـر  يبرا بار ك ي هيثان 15 هر دري  بر نهيب لةمرح

 مـدت  و نيـز   تنه كيي  ها نهيب يبرا متوسط طور به مجموع
 كـل  زمـان  مـدت  زيـ ن و شـود  يمـ  دهيبر نهيب ك ي كه يزمان

ي موتـور  اره يصدا با مواجهه در كارگر كه تنه كي ي بر نهيب
 در شدهيريگ اندازه يصوت يترازها از. شدي   ريگ اندازه است
 تراز متوسط تاگرفت   انجامي  ريگ نيانگيم كار، از مرحله هر

). 1378 ،يمحمـد  گـل  (آمـد  دسـت  بـه  منبـع  صـوت  فشار
  .شد نييتع 1 ةرابط ا استفاده ازب صوت فشار تراز متوسط

 
 1 

 نقـاط  تعـداد  :n ،صـوت  فـشار  تـراز  متوسط: LP آن در كه
  .است نقطه هر در صوت فشار تراز: lpi و شدهيريگ اندازه

  
  جينتا

 قطـر  هـا،  نـه يب از ك يـ  هري  بر نهيب در صدافشار   تراز شدت
 معرض در فرد ها نهيب تك تك در كه يزمان تنه، هري  ها نهيب
 ك يـ  يبـرا  صـدا  تراز شدت نيهمچن و گرفته قرار داص نيا

 يصـداها  تـراز  شـدت  نيانگيـ م از كـه  (يكلـ  صورت به تنه
 كي كه يكل زمان تنه، قطر ،)آمد دست به تنه كي ي ها نهيب

 در زمـان  نيـ ا طول دري  موتورچ اره و شود يمي  بر نهيب تنه
 در آن جينتـا  كـه  شدي  ريگ اندازه رديگ يم قرار صدا معرض
  .است آمده 2 جدول

  

  راش درختان  شدت صدا دريريگ اندازه جينتا -2 جدول
شدت صدا  كل
  )بل دسي(

 قطر كل
)متر سانتي(

 زمان
 )ثانيه(

متوسط شدت 
 )بل دسي(صدا 

 متوسط قطر
 )متر سانتي(

 زمان كل
 پارامتر )ثانيه(

 ميانگين 148 5/50 9/114 8/51 4/67 1/115
 داكثرح 8/721 105 7/122 2/286 150 7/122
 حداقل 8/16 25 3/107 2/7 35 2/110

معيار انحراف 1/145 8/16 7/2 6/38 1/28 3/2
  

ـ ) ها نهيب( راشگونة   در موتوري اره يصدا ترازمحدودة    نيب
 85( صـدا  مجـاز  حـد  از كـه  بـود بـل    دسي 7/122-3/107

 صـدا  تـراز  ةمحدود نيهمچن و بيشتر است  اريبس) بل دسي
 بـاز  كـه آمد دسـت  بهبل   دسي 2/110-7/122 نيب ها تنه در
 ،يبر نهيب اتيعمل در چون  است، زيرا  مجاز حد از شتريب هم

 يصـدا . دهـد  يمـ  برش هم سر پشت را ها نهيبي  موتورچ اره
 تـراز  متوسـط  از كـه  شـود  گرفته مي  نظر در تنه يبرا يكل

 بـه  مربـوط  جينتا .ديآ مي دست هب تنه هر يها نهيب يصداها
  .است آمده 3 جدول در زين رزمم درختان يريگ اندازه

  
  ممرز درختان ي شدت صدا درريگ اندازه جينتا -3 جدول

 شدت صدا كل
 )بل دسي(

 قطر كل
)متر سانتي(

 زمان
 )ثانيه(

متوسط شدت 
 )بل دسي(صدا 

 متوسط قطر
 )متر سانتي(

 زمان كل
 پارامتر )ثانيه(

 ميانگين 4/99 2/48 2/115 6/51 1/57 3/115
 حداكثر 4/344 84 5/120 8/175 125 7/119
 حداقل 2/7 28 6/107 2/7 25 9/107

رمعيا انحراف 7/91  6/14 9/2 5/34 5/25 6/2
  

ـ ) هـا  نـه يب( ممـرز  در موتـوري  اره يصـدا  تراز ةمحدود  نيب
 هـا  تنـه  در صدا تراز ةمحدود زين و بل يدس 5/120-6/107
 هـر  در هـم  باز كه آمد دست به بل يدس 9/107-7/119نيب

 ،4 جـدول  در .بود بل  دسي 85 مجاز حد از شتريب ،ردمو دو

 فـرد  كـه  يمجـاز  يهـا  زمـان  مـدت  و صـدا  مجاز يترازها
 بهداشت استاندارد( رديگ قرار صداها نيا معرض در تواند يم

  .است شدهآورده ) ACGIH و رانيا يا حرفه

  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×= ∑ =

n

i

Lpi

1
1010

n
1 Log  10 (dB)  Lp
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زمان مجاز 
 )ثانيه(

  
  

 يهـا  زمـان  مـدت  و صدا شدت يترازها يمنحن 2 شكلدر  
ي هـا  ادهد (هـا  صـدا  شـدت  نيـ ا معرض دري  ريگ قرار مجاز
 مربـوط  صدا شدت يترازها پراكنش با آن ةسيمقا و) نرمال

 معـرض  دري  ريگ قراري  ها زمان و ممرز درختاني  بر نهيب به

 تـراز  ،جينتـا بـر اسـاس      .اسـت  شده آورده صداها شدت نيا
 شتريب مواقع اكثر در آنها با مواجهه يها زمان مدت و صداها

  .بود مجاز حد از

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ممرز گونة در مجاز حد با آن ةسيمقا و صدا شدت و زمان ةرابط -2 شكل
  
 يهـا  زمـان  مـدت  و صدا شدت يترازها يمنحن 3 شكل در

ي هـا  داده (هـا  صـدا  شـدت  نيـ ا معرض دري  ريگ قرار مجاز
 مربـوط  صدا شدت يترازها پراكنش با آن ةسيمقا و) نرمال

 معـرض  دري ريـ گ قراري  ها زمان و راش درختاني  بر نهيب به

 صـداها  تراز ،جينتابنا بر    .است شده آورده صداها دتش نيا
 بـه  مربـوط  جينتـا  مثـل  آنهـا  بـا  مواجهـه  يها زمان مدت و

  .بود مجاز حد از شتريب مواقع اكثر در ممرز، درختان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راش درختان در مجاز حد با آن ةسيمقا و صدا شدت و زمان ةرابط -3 شكل
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ـ  رابطـه ،   5و   4هاي  شكل در  زمـان  و درخـت  ةتنـ  طـر ق نيب
. اسـت  شده آورده  و راش  ممرز درختان درترتيب  بهي  بر نهيب

 ممرز درختان ةتن قطر شيافزا با ،شود يم دهيد كه طور همان

همـان    و بـه   ابـد ي يمـ  شيافزا زيني  بر نهيب زمان مدتو راش   
 كه صدا نيا معرض در يشتريب زمان مدتنيز   كارگر،  نسبت

  .رديگ يم قرار ،است جازم مدت و مجاز حد از شتريب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ممرز درختان در زمان و قطر ةرابطنمودار پراكنش ابر نقاط  -4 شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  راش درختان در زمان و قطر ةرابطنمودار پراكنش ابر نقاط  -5 شكل

  
  بحث 

 يصدا با مئدا طور بهي موتورچ اره، قيتحق نيا جيتار اساس نب
 دارد سروكاري بر نهيب ةمرحل طول دربل  دسي 85 از شيب
 ةآستان تا طور تقريبي به كه) بل  دسي7/122-9/107(

 كار ساعت 8 يبرا مجازي صدا فشار. رود يم شيپ يدردناك
 در و بل يدس NIOSH، 90 و OSHA ياستانداردها در روزانه

ACGIH، 85 جهينت نيا ).1378 ،يمحمد گل (است بل يدس 
 ممرزمورد درختان  در هم و راش درختان  مورددر هم
 يصداها تراز دامنة ،راش درختان دركه  طوري به آمد، دست به
 نيب ،ممرز درختان در وبل  يدس 2/110-7/122 نيب ما
 از شتريب اريبس گونه، دو هر در كه بود بل يدس 7/119-9/107

 شده مشخص هم يقبل مطالعات در .بود موجود ياستانداردها
 يليوسا جزوي موتور اره ،يدارجنگل زاتيتجه نيب در كه بود

مخدوم، (ست دارا را ارتعاش و صدا سطح نيشتريب كه است
  ).Neitzel & Yost, 2002ب؛ 1368
 طول در صدا يريگ اندازه يها زمان مدت در نيهمچن
 12/0 - 03/12 نيب زمان مدت ةمحدود ي،بر نهيب اتيعمل
 يدس 5/115 - 116 يصدا با كارگر آن در كه بود قهيدق
 در ACGIH و رانيا استاندارد به توجه با .داشت روكارس بل

مجاز است كه تا  فرد ،بل يدس 116 يصدا مقدار با مواجهه
 ،پژوهش نيا در .رديبگ قرار صدا معرض در هيثان 24 حدود
 داشت قرار صدا نيا معرض در قهيدق 02/12 مدتبه كارگر

در  ي،كل طور به .دارد يفاحش تفاوت  موجوداستاندارد با كه
 بود،بل  دسي 9/107 -7/122 نيب كه ما يصدا ةمحدود
 5/2 از كمتر ديبا استاندارد بر اساس مواجهه زمان مدت

- زمان  درصد95 از شيب (مواقع شتريب در  ولي ،باشد قهيدق
 .بود مجاز حد از شيب مواجهه، زمان مدت) ها يسنج

y x = 0.0325 1.9183

R2 = 0.6936
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 حد از شيب ييصدا با ،يموتور اره با كار در يطوركل به
 110 از شيب معموال (ميدار سروكار مجاز و ندارداستا
 نيا با كارگر كه يزمان مدت نيانگيم نيهمچن .)بل دسي
مخدوم،  (است مجاز حد از شيب ،است تماس در صدا

  ). Potocnik & Poje, 2010؛1386ب؛ اويسي، 1368
 كارگر ها، تنه قطر شيافزا با كه داد نشان نيهمچن جينتا نيا

. رديگ يم قرار رمجازيغ يصدا معرض در را يشتريب مدت
 به نسبت راش درختان در زمان و قطر نيب يهمبستگ نيا

 زمان مدت ،ابد يشيافزا قطر چه هر. بود شتريب ممرزها
ي موتورچ اره و ابدي يم شيافزا  نيز)يبر نهيب (تنه دنيبر
 مجاز حد از شتريب كه يموتور اره يصدا معرض در شتريب

 ييشنوا و گوش به يشتريب بيآس سبب رديگ يم قرار است
 شود يم دچار يشغل يكر به زودتر فرد و شده كارگر

)Fonseca, 2009(. و راش درختان در قطر و صدا نيب ةرابط 
 اما ،نبود ارديمعن درخت نوع دو نيا نيب يحت و ممرز
 ا يها راش در  بودن قطركسان يبا وجود كه شد دهيد يگاه

 در كسان يقطر دري موتور رها از دشدهيتول يصدا ،ممرزها
 يمختلف عوامل به خود نيا و كرد يم فرق درخت نوع كي

 از جمله نشدند يبررس قيتحق نيا در كه داشت يبستگ
 چه در نكهيا ، يموتورچ اره يخستگ، يموتور اره ريزنج يزيت

 گريد مختلف عوامل و است گرفته انجام كار روز از يساعت
  .شوند يبررس ديبا

تواننـد   كار در تبديل درختان، كارگران مي       روش براي بهبود 
 هـاي قطـور كـه سـبب         تمـامي تنـه     جاي تبديل همزمان   به
شود بيـشتر در معـرض صـدا قـرار بگيرنـد، درختـان و                 مي
صـورت   هـاي قطـور بـه      هاي با قطر كم را همراه بـا تنـه          تنه

همچنين استفاده از وسـايل حفاظـت       . متناوب تبديل كنند  
ــوع روگوشــي و فــردي ماننــد محــافظ  گــوش كــه در دو ن

توگوشي وجـود دارد و نيـز كنتـرل صـدا در منبـع صـوتي                
  .شود توصيه مي
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Abstract 
Forest workers are exposed to many noise sources such as chainsaw. Chainsaw these days is the only cutting 
trees instrument used in Caspian forests. The purpose of this study is to measure the noise of pressure levels of 
chainsaw and to determine the duration of worker exposures to that noise. The study area is located in 
Namkhane district, Kheyrud forest. The noise intensity of chainsaw and duration of cutting time in bucking 
phase were measured every 15 seconds, and then the average of noise intensity and cutting time for each trunk 
were calculated. The results showed that the workers usually work in exposure to the noise (107.9-122.7dB) 
higher than the standard level (85dB) that approximately shifts to painful threshold. The duration of bucking 
time was between 0.12 to 12.03 minutes and the noise intensity was 116 dB. According to the Iran standard and 
ACGIH, the standard bucking time is 24 seconds, while in this study it was 12.02 minutes. The duration of 
bucking time was more than standard level most of the time (more than %95 of time study). This study also 
showed that by increasing the trees trunk diameter, workers will be more exposed to the noise.   
 
Key words: Forestry, Chainsaw operator, Bucking, Chainsaw, Noise level. 


