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صذای تلٌذ ؽایعتزیي علت کاّؼ ؽٌَایی اعت  .کاّؼ

صوت وصدا:

ؽٌَایی حغی عصثی در جَاهع اهزٍسی تِ ّوزاُ تَععِ

تفاٍت تیي صَت (ٍ ) Soundػشٍصذا( ) Noiseرٌّی اػت.

ًاساحتی اجتواعی  :هاًٌذ احش تش خَاب ٍ سٍاتط اجتواعی ٍ

تکٌَلَصی ٍگغتزػ صٌایع هختلف ٍافشایؼ آالیٌذُ ّای

صَت هعوَال" تِ چیضّایی وِ خَؿایٌذ (هَػیمی ) ٍیا هفیذ

خاًَادگی خصَصاً ٌّگاهی وِ افت ؿٌَایی تِ ًاحیِ هىالوِ

سیغت هحیطی ؽیَع سیادی یافتِ اعت.

(گفتگَ ) تاؿذ ،تلمی هی ؿَد دس حالیىِ ػشٍصذا تِ چیضّای

ػشایت ًوَدُ تاؿذ  .افشادی وِ دچاس افت دائن ؿٌَایی ؿًَذ

ًاخَاػتِ ً،اهطلَب ًٍاخَؿایٌذ هاًٌذ صذای تشؽ چَب

هیل داسًذ ایي عاسضِ هخفی تواًذ ،لزا دس هٌاػثات اجتواعی

ٍفلض،دػتگاُ تشاؽ ٍسیؼٌذگی ٍتافٌذگی ٍ ...گفتِ هی ؿَد.

ووتش ؿشوت هی وٌٌذ.

تاثیزات عَء صذای تلٌذ در لالة تخزیة عیغتن ؽٌَایی
ٍکاّؼ ؽٌَایی حغی ٍ عصثی ٍ تاثیز هغتمین تز تزلزاری
ارتثاط گفتاری در کٌار تاثیزات عَء تز عایز اًذاهْا اس جولِ
عیغتن اعصاب  ،للة ٍ عزٍق  ،غذد درٍى ریش ٍ خَى کاهال
هؾخص ؽذُ اعت.
مقدمه اي بس آناتومي و فيزيولوژي گوش :
گَؽ اص لؼوتْای هختلفی تـىیل ؿذُ اػت .اهَاج صَتی
هشاحل هختلفی سا دسٍى گَؽ طی هیوٌٌذ تا تِ اعصاب ؿٌَایی
تثذیل ؿًَذّ .ش وذام اص اجضای گَؽ سٍی ایي اهَاج تاحیش
گزاؿتِ( تمَیت ،جوع آٍسی  ،تغییش فشواًغ  ،اًتمال ٍ ٍ )...تِ
اعصاب ؿٌَایی هیسػٌذ.
ػاختواى گَؽ اص لؼوتْای هختلفی تـىیل ؿذُ اػت.
ػیؼتن ؿٌَایی ؿاهل:

رتينول

گَؽ خاسجی  ،هیاًی ،داخلی ،اعصاب ؿٌَایی ٍ وَستىغ

زديف ضنوايي :

احش تش ػیؼتن تعادلی (:گیجی ،تَْع،اختالل دس ساُ سفتي)

احشات عصثی  :احش تش دػتگاُ گَاسؽ ؿاهل :اختالالت ٍ حتی

توام استعاؿات هىاًیىی تَػیلِ گَؽ اًؼاى لاتل دسیافت

دسدّای ؿىوی ٍ تشؿح صیاد اػیذ هعذُ ٍ تـذیذ تیواسیْای

ٍدسن ًیؼت ٍتایذ داهٌِ ٍفشواًغ آى دس ًاحیِ هعیٌی تاؿذ ،تا

هشتثط

ؿٌیذُ ؿَد .ایي ًاحیِ سا سدیف ؿٌَایی هی ًاهٌذٍ .دس افشاد
هختلف هتغیش اػت ٍتؼتگی تِ ػي  ،جٌغ ،واّؾ احتوالی
ؿٌَایی ،ؿشایط فیضیَلَطی ٍغیشُ داسد .گؼتشُ فشواًؼی لاتل
ؿٌیذى تَػط گَؽ اًؼاى دس یه فشد جَاى تا ؿٌَایی طثیعی

احشات جاًثی :ؿاهل واّؾ ساًذهاى واس  ،افضایؾ سیؼه
حَادث

احشات سٍاًیّ :یجاى،تحشیه پزیشی ٍ اختالالت سٍاًی

احشات فیضیَلَطیه عوَهی :صذا هی تَاًذ تاعج تحشیه

 02تا ّ 02ضاس ّشتض اػتٍ .فشواًؼْای هىالوِ تیي  022تا

عصثی ؿذُ ٍ ضشتاى للة،فـاس خَى ٍ هصشف اوؼیظى ٍتعذاد

 0222لشاس داسد.

تٌفغ سا افضایؾ دّذ وِ ایي تغییشات تش عولىشد دػتگاّْای

اثسات صدا بس انسان:

تذى احش ًاهطلَب داسد .ایي عَاسض تشای وؼاًی وِ تیواسیْای

اثزات صذا تز اًغاى اس چٌذ جٌثِ هَرد تَجِ هی تاؽذ :

للة ٍعشٍق داسًذ ٍّوچٌیي صًاى تاسداس تؼیاس خطشًان اػت.

صذهِ تِ دػتگاُ ؿٌَایی

کاهص ضنوايي:

تذاخل تا هىالوِ :هىالوِ دسهحیط ّای واسی تعٌَاى یىی اص

تش ػِ ًَع اًتمالی  ،حؼی -عصثی ٍ هختلط هی تاؿذ.

ساّْای استثاط هی تاؿذ وِ دس صَست ٍجَد صذای صهیٌِ

دس واّؾ اًتمالی  ،ساُ اػتخَاًی ػالن ٍطثیعی اػت ٍ تا افضایؾ

هخصَصاً دس فشواًغ ّای هىالوِ (ّ022-0222شتض) هی تَاًذ

صذا لاتل ؿٌیذى تَدُ ٍتا جشاحی ٍػوعه لاتل تشهین اػت  .اص

استثاط تیي افشاد سا اص طشیك والهی هختل ػاصد ٍ تاعج تشٍص

جولِ علل آى تِ پاسگی هی تَاى اؿاسُ وشد.

اؿتثاُ ٍ ًیض حَادث گشدد .دس اسصیاتی صذا ،تشاص تذاخل تا هىالوِ

دس واّؾ حؼی -عصثی  ،ضایعِ هشتَط تِ گَؽ داخلی اػت .

ًیض هحاػثِ هی گشدد ٍ هَسد تَجِ لشاس هی گیشد.

دس ایي واّؾ ضایعِ دس ساّْای َّایی ٍاػتخَاًی ٍجَد داسد.

احش تشسٍی اًذام تیٌایی  :دس هَاجِْ تا صذا  ،وٌتشل تطاتك ٍ

وشی ؿغلی  ،تواع تا تشق  ،هَاد ػوی ( اٍسُ ٍ ،)COتیواسی

عىغ العول تِ ًَس ون هی ؿَد .

تیفَع ٍصًٍا اص جولِ ایي ًَع واّؾ ؿٌَایی هی تاؿٌذ.

افت ضنوايي ضغلي بسگطت ناپريس است

ٍلتی واّؾ ؿٌَایی دس احش اًتمالی ٍ حؼی – عصثی تاؿذ آًشا
هختلط گَیٌذ ٍ دس ایي ضایعِ ّش دٍ ساُ َّایی ٍاػتخَاًی دچاس
اؿىال اػت.
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صدمات صوتي به دستگاه ضنوايي:

افت دائن ؽٌَایی در اثز صذا عوذتاً اس فزکاًظ 0444Hzؽزٍع

الف ) افت ؽٌَایی ًاؽی اس صذا کِ خَد ؽاهل دًٍَع

ؽذُ ٍ هیشاى آى تغتِ تِ عَاهل هختلف فزدی(هثل عي ،عاتمِ

هَلت ٍداین اعت :

کارً ،ضاد ،تغذیِ ٍ ٍ )...هحیطی هتفاٍت هی تاؽذ .هغوَهیت تا

تغییش هَلت آػتاًِ ؿٌَایی یا افت هَلت ؿٌَایی صهاًی اتفاق
هی افتذ وِ فشد تطَس اتفالی یا تصَست غیش ؿغلی تا اهَاج
صَتی تاالتش اص 50 dBهَاجِْ داؿتِ تاؿذ .دس ایي عاسضِ
ؿخص احؼاع ػٌگیٌی ٍگشفتگی دس گَؽ داسد .ایي آػیة
هَلتی تَدُ ٍ تا لطع هَاجِْ تا صذا تْثَد هی یاتذ.
دسصَستیىِ هَاجِْ تا صذا تىشاس گشدد ٍ تصَست دائوی
دسآیذ افت هَلت تِ افت دائن تثذیل هی گشدد.ایي افت دس
احش تخشیة ػلَلْای هظوذاسصَست هی گیشد ٍاغلة تْثَدی
تِ دًثال ًذاسد.

ب) ضزتِ صَتی:

اکغیذ کزتي ،جیَُ ،فغفز ،عزب ٍ تزخی دارٍّا هاًٌذ اعتزپتَ
هایغیي  ،عالیغیالت  ،جٌتاهایغیي ًیش هی تَاًٌذ اثز صذا
تزدعتگاُ ؽٌَایی را تؾذیذ ًوایٌذ.سهاًی فزد هتَجِ افت
هحذٍدیت ایجاد ؽذُ تاؽذ ،در ایي ؽزایط فزد دچار درجاتی اس
کزی ؽغلی ؽذُ اعت کِ عوذتاً تزای تْثَدی تِ درهاى جَاب
ًوی دّذ.
کسي ضغلي ضامل مساحل ذيل است:
ؽزٍعدراٍایل اؽتغال فزد خغتگی ؽٌَایی  ،افت در فزکاًظ
ّ 0444زتش ،احغاط ًاراحتی  ،گزفتگی گَػ  ،خغتگی عوَهی
هؾاّذُ هی ؽَد.

ایي عاسضِ هٌحصشاً دس احشیه هَاجِْ یا چٌذ هَاجِْ ًؼثی تا
تشاصّای خیلی تاالی فـاس صذا هاًٌذ صذای هشتَط تِ

عایز فزکاًغْا ٍجَد دارد.

اًفجاسات تَجَد آیذ .ایي تشاصّا سا تشاصّای صذای آػیة

ًیوِ اختفاء گغتزػ در فزکاًظ ّ 1444 ٍ0444زتش  ،عذم

سػاى هی ًاهٌذ.

ؽٌیذى صذای آّغتِ

ج) ٍس ٍس گَػ:

کزی ٍاضحً مصاى در فزکاًظ تن ٍ سیز  ،ؽٌیذى دؽَار صذای

ایي عاسضِ تصَست تَاُم تا افت ؿٌَایی دائن ٍ ضشتِ صَتی

هکالوِ هی تاؽذ.

هی تاؿذ ٍ ؿخص ّوَاسُ دچاس احؼاع ٍصٍص دس یه یا دٍ

محدوده هاي افت ضنوايي:

گَؽ گشدیذُ تطَسی وِ تحول آى تؼیاس هـىل هی گشدد ٍ

تز اعاط تمغین تٌذی هَعغِ هلی اعتاًذارد اهزیکا هحذٍدُ سیز تزای

حتی دس ػاعات اػتشاحت ٍ ػىَت ًیض تِ ؿذت فشد سا هَسد

افت دائن در فزکاًغْای  044تا ّ 0444زتش هعزفی ؽذُ اعت.

گشدد.

شرکت زغالسنگ پروده طبس

ؽٌَایی خَد هی ؽَد کِ درهکالوِ ٍارتثاط اجتواعی اٍ

اختفاءً اؽٌَایی در فزکاًظ ّ 0444زتش  ،اهکاى کاّؼ در

آصاسلشاسهی دّذ.ایي آػیة هوىي اػت ػثة عَاسض سٍاًی

ًؾزیِ ؽوارُ 141

الف ) افت ؽٌَایی ّزدٍ گَػ کوتز اس  00دعی تل  ،کن ؽٌَایی تلمی
ًوی ؽَد.
ب ) افت تیي  00-04دعی تل کن ؽٌَایی جشیی
ج ) افت تیي  04-00دعی تل کن ؽٌَایی هالین
د ) افت تیي  00-04دعی تل کن ؽٌَایی هتَعط
ُ ) افت تیي  04 -04دعی تل کن ؽٌَایی ؽذیذ
ٍ ) افت تاالتز اس  04دعی تل ًاؽٌَایی عویك یا کزی دائن

تهيه كننده :

واحد بهداشت حرفه ای
آبان ماه 9314

