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هااي شالام موساو      در جنگل درختان زني و تبديل سرشاخه و قطع بسيار مهم هاي موتوري هنوز هم يکي از ماشين  ةار

ناد، انتااار ااداي آزاردهناد  و     ا که کارگران با آن مواجه ،يکي از مخاطرات کار در مويط جنگل سبببه هلين  .شود مي
نظيار سانگيني گاو  و     ،که باعث ضايعات شديد در کاارگران جنگال   ؛موتوري است ة از کار کردن با ار يارتعاشات ناش
 قطاع  هنگاا   يموتاور  ة کاارگران باا ار   يشال   ةتراز ادا در مواجه يريگ ق انداز يتوق نيشود. هدف ا مي ،سفيدي دست

ن پاووه  در  يا . ااسات آن بر اساس رو  کار باين کاارگران    ةکارگران و مقايس ةن مدت زمان مواجهييز تعيو ن درختان
 موتاوري در عل ياات قطاع      ةرود انجا  شد. در اين توقيق شادت ااداي ار  يجنگل خ ةخان هاي شلام در بخ  نم جنگل

بار و نيز مدت زمان آن در دو گارو    ثانيه يک 15بري هر  بن ةثانيه و در مرح  10زني هر  بن ةدر مرح  هاتادوپنج درخت
قارار داد  شاد.    يموتاور   سنج در امتداد بازو در ارتفاع گاو  کاارگر ار    ، ادايريگ انداز  يگيري شد. برا کارگري انداز 

موتاوري در   ة ند و مدت زمان مواجهه با اداي ارربل سروکار دا دسي 85ارگران هلوار  با اداي بي  از نتايج ناان داد ک
 بار اسااس   ،با توجه به زمان کار و ااداي ناشاي از آن   ه،مقايسمقا  . در استعل يات قطع فراتر از حد مجاز و استاندارد 

کاه    طاوري  ؛ داري وجود دارد ابري دو کارگر اختالف معن ي و بنزن هاي مجاز ادا و زمان، نتايج ناان داد بين زمان بن داد 
زماان کاار و در   درااد   32و کارگر باتجربه دراد  71  تجربه زني کارگر کم بن ةاورت ک ي در مرح   در درختان ملرز به

از حاد مجااز    زمان کار در معرض ادا و زمان بي دراد  54  تجربه و کارگر کمدراد  10بري کارگر باتجربه  بن ةمرح 
 شود. کارگران مربوط مي ةها به رو  کاري و تجرب بودند که اين تفاوت

 کارگر قطع. قطع درخت، ،موتوري، تراز ادا  ةار واژگان کلیدی:

                                                      

 نویسندة مستول    Email: mjgholami@ut.ac.ir  

 چکیده
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26/06/1393 

 729-740ص
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 مقدمه
ن موساو   يساخت و سانگ   يکارهاا  ازکار جنگال  

باه   ياز دسات  ،ل کاار در جنگال  ير وساا ييتل .دوش يم

و  يساخت  يولا  ؛  بازد  کار شديسبب افزا ي،موتور

 .  داديب کاه افازا   ،تنها کام نکارد   آن را نه هايخطر

دهناد    آزار يط کار انتاار ادايمو خطرهاياز  ييک

 ةتوسع [.1] است ينيل ماشياز کار کردن با وسا يناش

کاربرد تکنولوژي در جنگ داري با افزاي  تعداد منابع 

  شد  است که باعاث  أادا و ترازهاي باالتر ادا تو

از کارهاا در   يا شد  کارگران جنگل در بخ  علاد  

رند که ياک نلوناه   يشلار ادا قرار گ يمعرض منابع ب

براي اينکه  .[2] است يموتور ة ار ين منابع اداياز ا

مترقي و پربازد  ت قاي شاود    يا کار جنگ داري حرفه

بايد افزاي  مکانيزاسيون در جنگل با بهبود سالمت و 

[. جنگ اداري  3] شاود  را اي کارگران هل امنيت حرفه

هاي پر خطر انعتي  شللمعدن يکي از  کار دربعد از 

 ،کاورهاي جهاان  بياتربه هلين ع ت در . [4]است 

ي و هاي شال   به ع ت آمار باالي حوادث کار، بيلاري

نيز بازناستگي زودتر از موعد باين کاارگران جنگال    

. بياترين ادمات کار در جنگال  [5و  2] وجود دارد

موتوري  مربوط به سروادا و آثار ناشي از لرز  ارة 

 .[6و  2]است 

تارين ابازار قطاع     ن و ااا ي يتر موتوري مهمة ار

 کاه هنگاا    اسات  هاي شلام ايران در جنگل درختان

ايلني کاار و ساالمت کاارگر و     ايد بهاستفاد  از آن ب

 1الل  ي کار . سازمان بين  توجه کرديي ارآبازد  و کار

(ILO) و   سخت کارهاي بدني قطع درخت را يکي از

کند که نيازمند آموز ، تجهيزات  مي معرفي  خطرناک

                                                      
1. International Labor Organization  

در  .[7] و توجااه مسااتلر اساات   ،حفاظاات فااردي 

براي  وسي ه يگانه يموتور ة ران اريشلام ا يها جنگل

واکان   . اسات زني و تبديل درختان  قطع و سرشاخه

انسان به ادا به عوامل ذهني، مثل ب ندي ادا و اوج 

آن )فرکانس(، و عوامل عيني، مانند مقبوليت ياا عاد    

 .[9و  8]مقبوليت فرستند ، بستگي دارد 

فااار ااوت    يبااال  يدر ترازها ياوت يآلودگ

(dB 85 < باعااث )يي شاانوا م باار اناادا يمسااتق تاایثير

( و TTS) 2ييشانوا  ةر موقت آستانييشامل تل شود؛ مي

 3ييم شانوا ئا جاد افات دا يا يدر اورت تلاس طوالن

(PTS). ياديا از ادا تا حد ز يب ناشيزان آسين ميا 

زان شدت ادا و مدت زمان مواجهاه باا   يبه م يبستگ

 ترطاوالني زمان کاار   مدت عني هر  هي ؛[10] آن دارد

در  .گيارد  باشد فرد بياتر در معارض اادا قارار ماي    

بسياري از کاورها افت شنوايي ناشي از ادا از نظار  

طاور    به. [11و  3]است هاي کار  بيلاري ءقانوني جز

کااار در بخاا  جنگ ااداري ا  ااب بااا طياا    ،ک ااي

کاه ساالمت و امنيات فارد را      هاا، اي از خطر گسترد 

 يباردار  بهار  ات يا . در عل هلرا  است ،کند تهديد مي

ل، کاارگران ا  اب   يو  در کار قطع و تبديو به ،جنگل

ار فراتار  يرو هستند که بسا  هادا روب يباال يها با تراز

 اادا  ازي ناشا يي شنوا افت. [12] از استانداردهاست

4يا 
NIHL حسا    به  هاي شل ي شايع يکي از بيلاري

 شاد بارآورد   1980 ةدر اوايل دها در توقيقي  .آيد مي

طور متوسط با   مريکا بهآمي يون کارگر در  نُهز بياتر ا

 هاات در مدت بل دسي 85ترازهاي اوتي بياتر از 

 .[13] ندا  ساعت کاري مواجه

، 2005کااار در سااام  ةآمارهاااي ادار باار اساااس

                                                      
2. Temporary Threshold Shift  

3. Permanent Threshold Shift 

4. Noise Induced Hearing Loss 
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هزار کارگر  100برداري در اياالت متود   انعت بهر 

طاور   ه کارگر با  91از اين تعداد  است.استخدا  کرد  

کاته در هار   8/85زخلي شدند و نرخ ت فات مه ک 

. هنگامي که در معرض اادا قارار   بودهزار نفر  100

گيريم، هم تراز ادا و هم مدت زماان قرارگياري    مي

در معرض ادا در ميزان آسايب باه شانوايي کاارگر     

بارداري   کنند  اسات. در عل ياات قطاع و بهار      تعيين

گران شود که ملکن است براي کار اداهايي ايجاد مي

مانناد   ؛کار حتي در مويط باز مضر باشاد  ةاين زنجير

ونقل به  موتوري و بارگيري و حلل ة قطع درخت با ار

و  ،وزارت بهداشاات، درمااان . [14] مراکااز تووياال 

آموز  پزشکي ايران نيز حدود مجاز مواجهه با ادا 

 .آيد مي 1جدوم  درآن  ةکه خالا کرد را اعال  

 

1شغلي با تراز فشار صدا بر اساس استاندارد ايران و  ةمجاز مواجه ةحدود آستان .1جدول 
ACGIH [15] 

 dBAتراز فشار صوت  مجاز روزانه ةمواجه محدوده

 ساعات مجاز

16 82 

8 85 

4 88 

2 91 

1 94 

 هاي مجاز دقيقه

30 97 

15 100 

5/7 103 

75/3 106 

88/1 109 

94/0 112 

 هاي مجاز ثانيه

12/28 115 

06/14 118 

03/7 121 

52/3 124 

76/1 127 

88/0 130 

44/0 133 

22/0 136 

11/0 139 

 

                                                      
1. American  Conference  of  Governmental  Industrial  Hygienists 
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عل يااات  ناااان داد کااارگران نتااايج توقيقااي  

در معرض انواع اداهاي متنااو    برداري جنگل بهر 

شانوايي موقات    ةقرار دارند که حاال آن تليير آستان

 با توجه باه نتايج ناان داد رو  کار  ،هلچنين .است

بسايار  شد  اهليات   موتوري استفاد  ة ار ةمدم و انداز

و   Aموتور ي ار تفاوت رو  کار در دو گرو   دارد.

B گرو   .ماهود بودA 2/51  و گارو   درادB 6/70 

زمان کار در معرض ادا قارار داشاتند. طباق    دراد 

در هاات   بود ها تعري  شد  استانداردي که براي آن

 ساعت کار روزانه ميزان اادايي کاه کاارگران مجااز    

 5/95تا  5/94در معرض آن قرار گيرند بايد بين  بودند

 درااد  72تاا   48 نتاايج نااان داد   باود.  ماي بل  دسي

ادايي که کاارگران در هار دو گارو  در معارض آن     

 ةهلاا . پااسباال اساات  دسااي 5/97باااالي  بودنااد

ها در معارض ترازهااي خطرنااک اادا      موتور ي ار 

گياري اادا نااان داد ااداي      انداز هلچنين، . بودند

 116تاا   91موتاوري از  هااي    ار ةوساي    توليدشد  به

 [.16] يرندبل متل دسي

 ازي ناشاااي ااااوتي آلاااودگ توقياااق درباااارة

 طيموا  دري باردار  بهار   وي جنگ ادار ي هاا  اتيعل 

 باعاث  تواناد  يم اداي باالي ترازهاناان داد  جنگل

يي  ااا  عاادات  شاامل  ،يعا يطبي هاا   رخه در وقفه

 ،هاا  آني مهااجرت ي رهايمس وي ريگ جفت و واناتيح

 دري وانيااحي هااا گونااه انقااراض باعااثي حتاا .شااود

 [.6] شود ادا به آلود ي ها طيمو

 و معايناات پزشاکي  در بررسي ديگري مطالعات 

از جل ااه  ،هاااي ااادا و ارتعااا  بيلاااري در زمينااة

بر کارگران جنگال انجاا     سنجي(، )شنوايي اديومتري

نتايج ناان داد ميزان افت شانوايي در کاارگراني    .شد

کارگراني کنند بياتر از  موتوري کار مي ة که فقط با ار

 [.17] کنند زمان با ار  و وينچ و ... کار مي است که هم

آمياز باودن آن را تعياين     بررسي ادا ميازان مخااطر   

ماااي مناسااب بااراي  کنااد تااا بااه دنبااام آن خااط مااي

 تعياين شاود.   (HCP) 1هااي حفاظات شانوايي    برنامه

هلچنااين، بررسااي فاااار کااار ناشااي از اااداي ارة  

باري   اثر عل ياات بيناه  موتوري بر کارگران جنگل در  

موتاور ي دائام در    باري ار   ناان داد در مرح ة بيناه 

معرض اداي بي  از حد اساتاندارد قارار دارد و باا    

افزاي  قطر تنه کارگر مدت زمان بياتري در معرض 

 [.15]گيرد  اداي  ير مجاز قرار مي

 ها مواد و روش

 مورد پژوهش ۀمنطق
 227، 224، 223، 219 يهااا اياان بررسااي در پارساال

جنگال آموزشاي و پووهااي خيارود      ةخانا  بخ  نم

 .هکتاار وساعت دارد   1035خاناه   انجا  شد. بخ  نم

حرارت حداقل در سردترين ماا  ساام    ةميانگين درج

5/3- m=    ةو بر اساس ک يلاگرا  آمبارژ  اق ايم منطقا 

زان يا ن حداقل و حاداکثر م يانگيمرطو  سرد است. م

. اسات  87/240و  38/59خاناه   در بخ  نام  يبارندگ

تيپ فع ي جنگال را  هلارا  ملارز و توسکاسات.     

متاار و مياازان  1150تااا  830ارتفاااع از سااطي دريااا 

متر است. ايان توقياق در    مي ي 1532بارندگي منطقه 

وهاوايي سارد و    ط آ يطوم فصل زمستان و در شارا 

هااي   ويوگاي آلود در اسفندما  انجاا  شاد.    برفي و مه

 آيد. مي 2در جدوم به تفکيک  شد  پارسل مطالعه

                                                      
1. Hearing Conservation Programs 
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 خانه بخش نم شدة های مطالعه . مشخصات پارسل2جدول 

 227 224 223 219 پارسل

 هکتار 8/44 هکتار 8/44 هکتار 6/35 هکتار 5/49 مساحت )هکتار(

ارتفاع از سطي دريا 

 )متر(
 متر 1174ا 1150 متر 1174ا 1150 متر 1135ا 1055 متر 1080ا 860

 26 20 28 33 شيب متوسط )دراد(

 ا جنوبي  شلالي ا جنوبي  شلالي جهت علومي
ا شلام   شلالي

  ربي

شلام  ا شلام شرقي

  ربي و جنوبي

 

 روش پژوهش
اادا وجاود    يريا گ اناداز   يبرا ياديز يها استاندارد

-ISO 1996/1 يهااا اسااتانداردها  دو مااورد آن .دارد

1982(E) و ISO 11200:1995(E) .است 

ISO 1996/1-1982(E)ين اسااتاندارد باارا ياا: ا 

 ين، از په او ي)از ک  زما  يطياوت مو يريگ انداز 

وسته( کاربرد دارد. بر اساس اااوم  ياوت پ ،دستگا 

 يالل  اا نين اسااتاندارد باا ياادر ا ،شااد  داد  شاار 

هااا و  تياان و کلياايااادا تع مناسااب يهااا مواادود 

ان يا هاا ب  تيا ن کليا ن اياي تع يبارا  ياساس يها رو 

 شود. يم

ISO 11200:1995ين اساااتاندارد بااارا يااا: ا 

 يا خالااه  و اوت در منبع کااربرد دارد  يريگ انداز 

تاراز فااار    يرا برا ياا  يالل   نيب ياز استانداردها

زات در موال  يا آالت و تجه نيجادشد  از انواع ماشيا

ن ياايتع ةشااديادرو   دو  کنااد. هاار يکااار فااراهم ماا

 ISO 11201-11204ع اادا در  يا فااار توز  يترازها

انتخا  رو   .ندا آالت قابل استفاد  نيانواع ماش يبرا

است. باا توجاه باه     يو فن يع ل يها تيتابع مودود

ط يدر مو يموتور ة ار يادا يريگ نکه هدف انداز يا

 .اساتفاد  شاد   ISO 1996/1-1982(E)جنگال باود از   

 يريا مجاز در معارض قرارگ  يها زمان يبرا ،نيهلچن

کاه اساتاندارد بهداشات     ،ACGIHادا از اساتاندارد  

 ، استفاد  شد.هستنيز  [15] رانيا يا حرفه

بار   درخات  نوع ايآ که جهينت نيا به دنيرسي برا

 ها يبررس ،گاارد مي کار اثر زمان و اوت شدت تراز

 ةطبقا  هار  در .شاد  انجاا   ملارز  و را  ةگون دو در

 را ي ها گونه از درخت اا ه دو حداقل بايد يقطر

ي بردار نلونه داشت. مي وجود قطع ةمرح  در ملرز و

 انجاا   و در شارايط مااابه   يتصادف کامالً به اورت

ي کاار  رو  ايآ نکهياي ابيارزي برا ،نيهلچن .گرفت

 نيا ا باا  مواجهاه  زماان  و اادا  زانيم بري موتور  ار 

ي موتور  ار  دو قيتوق نيا در دارد، اثر اوت شدت

هر دو  هل و دو ساله  ند؛شد مطالعه قطع اتيعل  در

 باا  يدوما  و کار ةسابق وپنج سام اولي با بيست بودند،

 .کار ةسابق پانزد  سام

 1دساتگا  اداسانج   ة يوسا   اادا باه   يريگ انداز 

(SLM )   ن رو  )يا (. در ا1انجا  شاد )شاکلISO 

د يا باار اساتفاد  با    ( دستگا  قبل و بعد از هر1996-1

 يريا گ در طوم مادت اناداز    ،نيشد. هلچن يبر  ميکال

                                                      
1. Sound Level Meter: Model SL- 4013 
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د در حاام کاار   ينبا يگريد ة يوس يموتورة ار يادا

شاد.   يها باعث اخالم در کار م آن يرا ادايز .بود يم

د يا منبع تول ة يوس  باشد که به ييزان اداياگر هدف م

انجا   يمتر 3تا  1ة د در فاا يبا يريگ شود، انداز  يم

 م در منبع انجا  شود(.يمستق به طور دي)نبا شود

 

 
 کالیبراسیون صداسنج ةبری و نحو زني و بن بن ةگیری شدت صدا با دستگاه صداسنج در مرحل اندازه .1شکل 

 

سنج در امتداد بازو در ارتفاع گاو  کاارگر    ادا

لاات دساتگا    ي[. تنظ15] قرار داد  شاد  يموتور  ار 

 قارار داد  شاد.   130تا  80و رنج   A-fastةشبک يرو

هااا، بااا اسااتفاد  از رو     بعااد از وارد کااردن داد  

هاا   ، از نرماام باودن توزياع داد    1ا دارلينا   آندرسون

ها با استفاد  از  ل داد يوتو  هيتجز اطلينان حاال شد.

 يموتورة ار ياداانجا  شد.  SAS و SPSSافزار  نر 

در عل يااات قطااع بااراي دو کااارگر  Stihl 070ماادم 

ثانياه و در   10زناي هار    بان  ةموتور ي در مرح ا  ار 

ن مادت  يباار، هلچنا   ثانيه ياک  15بري هر  بن ةمرح 

د  يا کاه طاي آن درخات بر    ،باري  زني و بان  زمان بن

شااود و کااارگران در معاارض ااادا هسااتند،     يماا

موتاور ي   شاد و ايان زماان باين دو ار      يريگ انداز 

شد  در هر  يريگ انداز  ياوت يمقايسه شد. از ترازها

از تاراز   يشد تا متوساط  فتهگر  نيانگيمرح ه از کار م

[. متوساط تاراز   10] ديا دسات آ   فاار اوت منبع به

                                                      
1. Anderson- Darling 

، 18، 15] ن شاد ياي تع 1 ةرابطا  به کلاک فاار اوت 

19]: 

 

(1) 

 

LP     متوساط تاراز فااار ااوت، n   تعاداد نقاااط

تراز فاار اوت در هار نقطاه    lpi و ،شد  يريگ انداز 

 است.

 بحثها و  یافته
زناي و   بان  ةدر عل يات قطع را  و ملرز، در مرح ا 

زناي و   زماان بان   .بري، دو کاارگر وجاود داشات    بن

موتاوري در  ة اربري و ادايي کاه در اثار کاار باا      بن

دو کااارگر کااار شااود در  قطااع ايجاااد مااي  ةمرح اا

  مقايساه  ،مساتقل  tبا استفاد  از آزماون   ،موتور ي ار 

و  3ملرز در جدوم  ةبراي گون اين مقايسهنتايج  .شد

 .آيد مي 4را  در جدوم  ةبراي گون

 









  

n

i

Lpi

1

1010
n

1
 Log  10 (dB)  Lp
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 ها در دو کارگر در ممرز بری و صدای ناشي از آن زني و بن میانگین زمان بن ةمقایس .3 جدول

 .df t Sig نيانگيم تفاوت نيانگيم افات

 (بل يدسي )زن بن يادا
 51/109 1 کارگر

33/1 176 80/0 42/0 ns 

 4/110 2 کارگر

 (بل يدسي )بر بن يادا
 41/108 1 کارگر

40/1 176 85/0 39/0 ns 

 82/109 2 کارگر

 (هيثاني )زن بن زمان
 90/68 1 کارگر

12/87 176 09/3 **004/0 
 03/156 2 کارگر

 (هيثاني )بر بن زمان
 08/41 1 کارگر

20/1 176 40/1 **0 
 49/86 2 کارگر

 دار امعن اختالف عد  ns، دراد 99 سطي دري دارامعن** 

 

 راش ةدو کارگر در گونها در  بری و صدای ناشي از آن زني و بن میانگین زمان بن ةمقایس .4جدول 

 .df t Sig نيانگيم تفاوت نيانگيم افات

 (بل يدسي )زن بن يادا
 51/110 1 کارگر

14/4 176 92/2 **005/0 
 37/106 2 کارگر

 (بل يدسي )بر بن يادا
 52/109 1 کارگر

49/4 176 45/4 **0 
 02/105 2 کارگر

 (هيثاني )زن بن زمان
 28/75 1 کارگر

23/62 176 04/3 **004/0 
 52/137 2 کارگر

 (هيثاني )بر بن زمان
 90/42 1 کارگر

19/73 176 91/2 **006/0 
 10/116 2 کارگر

 دراد 99 سطي دري دارامعن** 
 

زناي و   زماان بان   ةدر مقايس ،3با توجه به جدوم 

دار امعنا  تفااوت  01/0دو کارگر در سطي  کار بري بن

موتاوري حاين   ة بين ااداي ار  ،هلچنين .وجود دارد

دار ابري دو کاارگر تفااوت معنا    زني و بن عل يات بن

 وجود ندارد.

زناي و   زماان بان   ةدر مقايس ،4با توجه به جدوم 

دار اتفااوت معنا   01/0دو کارگر در سطي  کار بري بن

موتاوري حاين   ة هلچنين بين ااداي ار  .وجود دارد

 ،01/0بري دو کاارگر، در ساطي    بن زني و عل يات بن

 ةرابطا  ةمقايسا  2شاکل   دار وجاود دارد. اتفاوت معنا 

، دو کارگرکار در  را، زني ملرز شدت ادا و زمان بن

. نتايج ناان داد دهد ناان ميهاي مجاز  نسبت به داد 

 ،1باا کاارگر    هدر طوم کار خاود در مقايسا   2کارگر 

معارض  نسبت به زمان مجاز، مدت زمان بيااتري در  

اداي بي  از حد مجاز اسات. هلاين نتيجاه باراي     

 .شود ديد  مي 3بري در شکل  بن ةمرح 
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 دو کارگر کار در مجاز حد با آن ةسیمقا و صدا شدت وممرز گونة زني  بن زمان ةرابط .2 شکل

 

 

 
 دو کارگر کار در مجاز حد با آن ةسیمقا و صدا شدت وممرز گونة بری  بن زمان ةرابط .3شکل 

 

زناي   شدت ادا و زمان بن ةرابط ةمقايس 4شکل 

، هااي مجااز   دو کارگر، نسبت باه داد  کار در را را  

 .دهد ناان مي

در طاوم کاار خاود در     2نتايج ناان داد کاارگر  

مادت زماان بيااتري در معارض      1مقايسه با کارگر 

)البتاه بساته باه     بود  اسات ز حد مجاز اداي بي  ا

 ةحجم کاار هار کاارگر(. هلاين نتيجاه باراي مرح ا       

 يکسان است. 5بري در شکل  بن

دو کاارگر در  کاار  زمان قطع ملارز در   ةمقايس

 6ارتباااط بااا قطرهاااي يکسااان درخاات در شااکل  

 .آيد مي
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 دو کارگرکار در  مجاز حد با آن ةسیمقا و صدا شدت وراش  ةگونزني  بن زمان ةرابط .4شکل 

 

 
 دو کارگر کار در مجاز حد با آن ةسیمقا و صدا شدت وراش  ةگونبری  بن زمان ةرابط .5شکل 

 

 
 دو کارگر کار ممرز در ةزمان قطع درخت در گون ةمقایس .6 شکل
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 زماان  ،شاود  دياد  ماي   6در شاکل   طور که هلان

 2کاارگر   کاار  قطع درختان ملرز در شد  براي ارف

در  .در قطرهاي يکسان بياتر است 1نسبت به کارگر 

دو کاارگر در   باراي زمان قطاع را    ةمقايس 7 شکل

 .آيد ميقطرهاي يکسان 

قطع درختاان  براي  2کارگر  دهد ناان مي 7شکل 

 اارف کارد   در قطرهاي يکسان، زمان بياتري  ،را 

آن در معرض اداي بياتر قرار گارفتن   ةاست که نتيج

 .(5 ،4، 3، 2هاي  شکل) است 1نسبت به کارگر  او

ق ناااان داد ياان توقيااج، ايبااا توجااه بااه نتااا   

 85  از يبا  يم باا اادا  ئا طاور دا   هاا باه   يموتور  ار 

تاا   بااً يقطع سروکار دارد که تقر ةبل در طوم مرح  يدس

 يمجااز بارا   ياادا  رود. فاار ي  ميپ يدردناک ةآستان

و  OSHA يساعت کاار روزاناه در اساتانداردها    هات

NIOSH 90  اسااتاندارد  باال و در  يدساا ACGIH 85 

کاه   ين مادت زماان  يانگين ميهلچن .[10] بل است يدس

  از ياه با يهل باًين ادا در تلاس است تقريکارگر با ا

 ندين مطالعاه و توقياق   . [19، 11، 2] حد مجاز است

در هاا باي  از حاد مجااز      موتاور ي  نيز نااان داد ار  

کااه بياااترين آمااار مربااوط بااه  هسااتندااادا  معاارض

. از ساوي ديگار،   [16، 12، 6] برداران باود  اسات   بهر 

فاا ة فرستندة ادا تا گيرند  نيز بسيار مهم است.  ون 

. در ايان  [9]ادا با مجاور فاا ه نسبت معکوس دارد 

نزديکاي  توقيق سعي شد حد امکاان گيرنادة اادا در    

 گو  کارگر قرار گيرد تا اثر فاا ه کلتر معنادار شود.

زنااي و  دو کااارگر در کااار قطااع )باان ةدر مقايساا

هم در درختان را  و هم ملرز، با اساتفاد    ،بري( بن

زني  اين نتيجه حاال شد که بين زمان بن ،tاز آزمون 

بري دو کارگر اختالف معناادار وجاود دارد کاه     و بن

دليال تفااوت در مهاارت و تجرباه و      تواند به اين مي

رو  کار دو کاارگر باشاد. نتاايج نااان داد کاارگر      

در قطرهااي   ،تجرباه  در مقايسه با کاارگر کام    باتجربه

زناي و   يکسان، در مدت زمان کلتري کاار قطاع )بان   

. به هلين نسبت هم کلتر در دهد ميبري( را انجا   بن

هام  . حتي در درختان را  گيرد ميمعرض ادا قرار 

باري ايان دو کاارگر تفااوت      زني و بن بين اداي بن

اما در درختان ملرز اين تفاوت  وجود داشت.دار  امعن

که ملکان اسات    ؛دو کارگر معنادار نبود کار ادا بين

 گالي  و   .به  گالي  و  دو گونه مربوط باشد

 .[15، 12، 1] است 81/0و ملرز  84/0را  

 
 دو کارگرکار راش در  ةزمان قطع درخت در گون ةمقایس .7 شکل
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دو کارگر با توجه به زمان کار و کار  ةمقايس نتايج

اان هاي مجاز ادا و زمان ن اداي ناشي از آن با داد 

زناي کاارگر    بان  ةدرختان ملرز در مرح ا  قطع در داد

و در درااد   32باتجربه و کارگر دراد  71  تجربه کم

و کاارگر  درااد   10باري کاارگر باتجرباه     بن ةمرح 

زمان کار در معرض ادا و زمان دراد  54  تجربه کم

درختان را  ادا و قطع بي  از حد مجاز بودند. در 

زنااي بااراي کااارگر  باان ةزمااان  ياار مجاااز در مرح اا

درااد   28و براي کارگر باتجربه دراد  32  تجربه کم

و دراد  11تجربه  بري براي کارگر کم بن ةو در مرح 

 زمان کار بود  است.دراد  16براي کارگر باتجربه 

 یگیر نتیجه
 اه در درختاان    ،تجرباه در عل ياات قطاع    کارگر کم

نساابت بااه کااارگر   ،را  و  ااه در درختااان ملاارز 

باتجربه، در قطرهاي يکسان، هلياه زمان بيااتري را  

تري در و در نتيجااه ماادت زمااان بيااا کاارد  ااارف

 ةتواناد تجربا   که ع ت آن مي ؛معرض ادا بود  است

روحي و  ،هاي فردي )از لواظ جسلي تفاوت و کلتر

تاارين راهکااار آمااوز  کااارگر  مهاام .فکااري( باشااد

در قطرهاااي يکسااان، زمااان قطااع  تجربااه اساات. کاام

تواند فرق کناد.   درختان مخت  ، به ع ل متفاوت، مي

شايب منطقاه،    عالو  بر تجربة کارگر، عاوام ي مانناد  

تلايل درخت، خرابي و پوسيدگي، بزرگي تااج، و ...  

 تواند تیثيرگاار باشد. مي

کار در قطع درختاان، کارگرهاا     براي بهبود رو 

هااي باا قطار کام را هلارا        توانند درختان و تناه  مي

 باه  ؛اورت متناو  قطاع کنناد    هاي با قطر باال به تنه

 ورت متاوالي باه اا  هاي قطور را  تنه هلةجاي اينکه  

هلچنين به منظور کاه  اادا اساتفاد  از    .قطع کنند

در دو  ،هاي گو  مانند حفاظ ،وسايل حفاظت فردي

و نيز کنترم  ،2و حفاظ توگوشي 1نوع حفاظ روگوشي

 شود. ادا در منبع اوتي توايه مي

1 2

                                                      
1. Ear Muff 

2. Ear Plug 
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