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مقایسة زمان قطع و تراز صدا در قطع درختان راش و ممرز
در جنگل خیرود
 معصومه احمدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 مقداد جورغالمي؛ دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 باریس مجنونیان؛ استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 رسول یاراحمدی؛ استادیار دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران ،تهران ،ایران

چکیده
ارة موتوري هنوز هم يکي از ماشينهاي بسيار مهم قطع و سرشاخهزني و تبديل درختان در جنگلهااي شالام موساو
ميشود .به هلين سبب يکي از مخاطرات کار در مويط جنگل ،که کارگران با آن مواجهاناد ،انتااار ااداي آزاردهناد و
ارتعاشات ناشي از کار کردن با ارة موتوري است؛ که باعث ضايعات شديد در کاارگران جنگال ،نظيار سانگيني گاو و
سفيدي دست ،ميشود .هدف اين توقيق انداز گيري تراز ادا در مواجهة شال ي کاارگران باا ارة موتاوري هنگاا قطاع
درختان و نيز تعيين مدت زمان مواجهة کارگران و مقايسة آن بر اساس رو کار باين کاارگران اسات .ايان پاووه در
جنگلهاي شلام در بخ نمخانة جنگل خيرود انجا شد .در اين توقيق شادت ااداي ارة موتاوري در عل ياات قطاع
هاتادوپنج درخت در مرح ة بنزني هر  10ثانيه و در مرح ة بنبري هر  15ثانيه يک بار و نيز مدت زمان آن در دو گارو
کارگري انداز گيري شد .براي انداز گيري ،اداسنج در امتداد بازو در ارتفاع گاو کاارگر ار موتاور ي قارار داد شاد.
نتايج ناان داد کارگران هلوار با اداي بي از  85دسيبل سروکار دارند و مدت زمان مواجهه با اداي ارة موتاوري در
عل يات قطع فراتر از حد مجاز و استاندارد است .در مقا مقايسه ،با توجه به زمان کار و ااداي ناشاي از آن ،بار اسااس
داد هاي مجاز ادا و زمان ،نتايج ناان داد بين زمان بنزني و بنبري دو کارگر اختالف معناداري وجود دارد؛ طاوري کاه
در درختان ملرز به اورت ک ي در مرح ة بنزني کارگر کمتجربه  71دراد و کارگر باتجربه  32درااد زماان کاار و در
مرح ة بنبري کارگر باتجربه  10دراد و کارگر کمتجربه  54دراد زمان کار در معرض ادا و زمان بي از حاد مجااز
بودند که اين تفاوتها به رو کاري و تجربة کارگران مربوط ميشود.
واژگان کلیدی :ارة موتوري ،تراز ادا ،قطع درخت ،کارگر قطع.

 نویسندة مستول

Email: mjgholami@ut.ac.ir
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مقدمه

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

کار جنگال از کارهااي ساخت و سانگين موساو

جنگلهاي شلام ايران ارة موتوري يگانه وسي ه براي

ميشود .تليير وساايل کاار در جنگال ،از دساتي باه

قطع و سرشاخهزني و تبديل درختان اسات .واکان

موتوري ،سبب افزاي

بازد کار شد؛ ولاي ساختي و

خطرهاي آن را نهتنها کام نکارد ،ب کاه افازاي

داد.

آن (فرکانس) ،و عوامل عيني ،مانند مقبوليت ياا عاد
مقبوليت فرستند  ،بستگي دارد [ 8و .]9

يکي از خطرهاي مويط کار انتاار اداي آزاردهناد
ناشي از کار کردن با وسايل ماشيني است [ .]1توسعة
کاربرد تکنولوژي در جنگ داري با افزاي

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

تعداد منابع

ادا و ترازهاي باالتر ادا توأ شد است که باعاث

آلودگي اوتي در ترازهاي بااالي فااار ااوت
( )< 85 dBباعااث تاایثير مسااتقيم باار اناادا شاانوايي
2

ميشود؛ شامل تليير موقت آستانة شانوايي ( )TTSو
3

علاد اي از کارهاا در

در اورت تلاس طوالني ايجاد افات دائام شانوايي

معرض منابع بيشلار ادا قرار گيرند که ياک نلوناه

( .)PTSاين ميزان آسيب ناشي از ادا تا حد زياادي

از اين منابع اداي ارة موتوري است [ .]2براي اينکه

بستگي به ميزان شدت ادا و مدت زمان مواجهاه باا

کار جنگ داري حرفه اي مترقي و پربازد ت قاي شاود

آن دارد []10؛ يعني هر ه مدت زمان کاار طاوالنيتر

مکانيزاسيون در جنگل با بهبود سالمت و

باشد فرد بياتر در معارض اادا قارار مايگيارد .در

امنيت حرفهاي کارگران هلرا شاود [ .]3جنگ اداري

بسياري از کاورها افت شنوايي ناشي از ادا از نظار

بعد از کار در معدن يکي از شللهاي پر خطر انعتي

قانوني جزء بيلاريهاي کار است [ 3و  .]11به طاور

شد کارگران جنگل در بخ

بايد افزاي

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

ک ااي ،کااار در بخ ا

به ع ت آمار باالي حوادث کار ،بيلاريهاي شال ي و

گسترد اي از خطرهاا ،کاه ساالمت و امنيات فارد را

نيز بازناستگي زودتر از موعد باين کاارگران جنگال

تهديد ميکند ،هلرا است .در عل ياات بهار بارداري

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

جنگل ،بهويو در کار قطع و تبديل ،کاارگران ا اب

ارة موتوري

با ترازهاي باالي ادا روبهرو هستند که بسايار فراتار

مربوط به سروادا و آثار ناشي از لرز

جنگ ااداري ا ااب بااا طي ا

از استانداردهاست [ .]12افت شنوايي ناشاي از اادا

است [ 2و .]6
ارة موتوري مهمترين و ااا يتارين ابازار قطاع

4

يا  NIHLيکي از بيلاريهاي شل ي شايع به حسا

درختان در جنگلهاي شلام ايران اسات کاه هنگاا

ميآيد .در توقيقي در اوايل دهاة  1980بارآورد شاد

استفاد از آن بايد به ايلني کاار و ساالمت کاارگر و

بياتر از نُه مي يون کارگر در آمريکا به طور متوسط با

بازد و کارآيي ار توجه کرد .سازمان بينالل ي کار

1

( )ILOقطع درخت را يکي از کارهاي بدني سخت و
خطرناک معرفي ميکند که نيازمند آموز  ،تجهيزات

1. International Labor Organization

ترازهاي اوتي بياتر از  85دسيبل در مدت هاات
ساعت کاري مواجهاند [.]13
باار اساااس آمارهاااي ادارة کااار در سااام ،2005
2. Temporary Threshold Shift
3. Permanent Threshold Shift
4. Noise Induced Hearing Loss
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انعت بهر برداري در اياالت متود  100هزار کارگر

اداهايي ايجاد ميشود که ملکن است براي کارگران

استخدا کرد است .از اين تعداد  91کارگر باه طاور

اين زنجيرة کار حتي در مويط باز مضر باشاد؛ مانناد

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

قطع درخت با ارة موتوري و بارگيري و حللونقل به

 100هزار نفر بود .هنگامي که در معرض اادا قارار

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

ميگيريم ،هم تراز ادا و هم مدت زماان قرارگياري

آموز

پزشکي ايران نيز حدود مجاز مواجهه با ادا

در معرض ادا در ميزان آسايب باه شانوايي کاارگر

را اعال کرد که خالاة آن در جدوم  1ميآيد.

تعيينکنند اسات .در عل ياات قطاع و بهار بارداري
جدول  .1حدود آستانة مجاز مواجهة شغلي با تراز فشار صدا بر اساس استاندارد ايران و ]15[ ACGIH1
محدوده

مواجهة مجاز روزانه

تراز فشار صوت dBA

ساعات مجاز

16
8
4
2
1

82
85
88
91
94

دقيقههاي مجاز

30
15
7/5
3/75
1/88
0/94

97
100
103
106
109
112

ثانيههاي مجاز

28/12
14/06
7/03
3/52
1/76
0/88
0/44
0/22
0/11

115
118
121
124
127
130
133
136
139

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

شد .نتايج ناان داد ميزان افت شانوايي در کاارگراني

بهر برداري جنگل در معرض انواع اداهاي متنااو

که فقط با ارة موتوري کار ميکنند بياتر از کارگراني

قرار دارند که حاال آن تليير آستانة شانوايي موقات

است که همزمان با ار و وينچ و  ...کار ميکنند [.]17

کار با توجه باه

بررسي ادا ميازان مخااطر آمياز باودن آن را تعياين

مدم و اندازة ارة موتوري استفاد شد اهليات بسايار

ماايکنااد تااا بااه دنبااام آن خااطماااي مناسااب بااراي

کار در دو گرو ار موتور ي  Aو

برنامههااي حفاظات شانوايي )HCP( 1تعياين شاود.

 Bماهود بود .گرو  51/2 Aدراد و گارو 70/6 B

هلچنااين ،بررسااي فاااار کااار ناشااي از اااداي ارة

دراد زمان کار در معرض ادا قارار داشاتند .طباق

موتوري بر کارگران جنگل در اثر عل ياات بيناهباري

شد بود در هاات

ناان داد در مرح ة بيناهباري ار موتاور ي دائام در

ساعت کار روزانه ميزان اادايي کاه کاارگران مجااز

از حد اساتاندارد قارار دارد و باا

است .هلچنين ،نتايج ناان داد رو
دارد .تفاوت رو

استانداردي که براي آنها تعري

معرض اداي بي

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

افزاي

دسيبل مايباود .نتاايج نااان داد  48تاا  72درااد

اداي ير مجاز قرار ميگيرد [.]15

ادايي که کاارگران در هار دو گارو در معارض آن
بودنااد باااالي  97/5دساايباال اساات .پااس هلااة
ار موتور يها در معارض ترازهااي خطرنااک اادا
بودند .هلچنين ،انداز گياري اادا نااان داد ااداي
توليدشد به وساي ة ار هااي موتاوري از  91تاا 116
دسيبل متليرند [.]16
توقياااق درباااارة آلاااودگي ااااوتي ناشاااي از
عل ياتهااي جنگ اداري و بهار بارداري در موايط
جنگل ناان داد ترازهاي باالي ادا ميتواناد باعاث
وقفه در رخههااي طبيعاي ،شاامل عاادات ااايي
حيوانات و جفتگيري و مسيرهاي مهااجرتي آنهاا،
شااود .حتاي باعااث انقااراض گونااههاااي حياواني در
مويطهاي آلود به ادا شود [.]6
در بررسي ديگري مطالعات و معايناات پزشاکي
در زمينااة بيلاااريهاااي ااادا و ارتعااا  ،از جل ااه

قطر تنه کارگر مدت زمان بياتري در معرض

مواد و روشها
منطقۀ مورد پژوهش
اياان بررسااي در پارساالهاااي 227 ،224 ،223 ،219
بخ

نمخاناة جنگال آموزشاي و پووهااي خيارود

انجا شد .بخ

نمخاناه  1035هکتاار وساعت دارد.

ميانگين درجة حرارت حداقل در سردترين ماا ساام
 m= -3/5و بر اساس ک يلاگرا آمبارژ اق ايم منطقاة
مرطو

سرد است .ميانگين حداقل و حاداکثر ميازان

بارندگي در بخ

نامخاناه  59/38و  240/87اسات.

تيپ فع ي جنگال را

هلارا ملارز و توسکاسات.

ارتفاااع از سااطي دريااا  830تااا  1150متاار و مياازان
بارندگي منطقه  1532مي يمتر است .ايان توقياق در
طوم فصل زمستان و در شارايط آ وهاوايي سارد و
برفي و مهآلود در اسفندما انجاا شاد .ويوگايهااي
پارسل مطالعهشد به تفکيک در جدوم  2ميآيد.

اديومتري (شنواييسنجي) ،بر کارگران جنگال انجاا
1. Hearing Conservation Programs
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جدول  .2مشخصات پارسلهای مطالعهشدة بخش نمخانه

پارسل
مساحت (هکتار)
ارتفاع از سطي دريا
(متر)

219

223

224

227

 49/5هکتار

 35/6هکتار

 44/8هکتار

 44/8هکتار

860ا  1080متر

1055ا  1135متر

1150ا  1174متر

1150ا  1174متر

33

28

20

26

شلاليا جنوبي

شلاليا جنوبي

شلاليا شلام

شلام شرقيا شلام

ربي

ربي و جنوبي

شيب متوسط (دراد)
جهت علومي

روش پژوهش

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

استانداردهاي زيادي براي اناداز گياري اادا وجاود

هلچنين ،براي زمانهاي مجاز در معارض قرارگياري

دارد .دو مااورد آنهااا اسااتانداردهاي ISO 1996/1-

ادا از اساتاندارد  ،ACGIHکاه اساتاندارد بهداشات

) 1982(Eو) ISO 11200:1995(Eاست.

حرفهاي ايران [ ]15نيز هست ،استفاد شد.

) :ISO 1996/1-1982(Eاياان اسااتاندارد بااراي

براي رسيدن به اين نتيجه که آيا نوع درخات بار

زماين ،از په اوي

تراز شدت اوت و زمان کار اثر ميگاارد ،بررسيها

دستگا  ،اوت پيوسته) کاربرد دارد .بر اساس اااوم

در دو گونة را

و ملارز انجاا شاد .در هار طبقاة

شاار داد شااد  ،در اياان اسااتاندارد بااينالل ااي

قطري بايد حداقل دو اا ه درخت از گونههاي را

مواادود هاااي مناسااب ااادا تعيااين و کلي اتهااا و

و ملرز در مرح ة قطع وجود ميداشت .نلونهبرداري

رو هاي اساسي باراي تعياين ايان کلياتهاا بياان

به اورت کامالً تصادفي و در شارايط مااابه انجاا

انداز گيري اوت مويطي (از ک

گرفت .هلچنين ،براي ارزيابي اينکه آيا رو

ميشود.

کااري

 :ISO 11200:1995ايااان اساااتاندارد باااراي

ار موتور ي بر ميزان اادا و زماان مواجهاه باا ايان

انداز گيري اوت در منبع کااربرد دارد و خالااهاي

شدت اوت اثر دارد ،در اين توقيق دو ار موتور ي

از استانداردهاي بينالل ي اا ي را براي تاراز فااار

در عل يات قطع مطالعه شدند؛ هر دو هل و دو ساله

ايجادشد از انواع ماشينآالت و تجهيازات در موال

بودند ،اولي با بيستوپنج سام سابقة کار و دوماي باا

کااار فااراهم م ايکنااد .هاار دو رو

يادشاادة تعيااين

ترازهاي فااار توزياع اادا در ISO 11201-11204

براي انواع ماشينآالت قابل استفاد اند .انتخا

رو

پانزد سام سابقة کار.
انداز گيري اادا باه وساي ة دساتگا اداسانج
( )SLMانجا شاد (شاکل  .)1در ايان رو

1

( ISO

تابع مودوديتهاي ع لي و فني است .باا توجاه باه

 )1996-1دستگا قبل و بعد از هر باار اساتفاد باياد

اينکه هدف انداز گيري اداي ارة موتوري در مويط

کاليبر ميشد .هلچنين ،در طوم مادت اناداز گياري
1. Sound Level Meter: Model SL- 4013
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اداي ارة موتوري وسي ة ديگري نبايد در حاام کاار

ميشود ،انداز گيري بايد در فاا ة  1تا  3متري انجا

ميبود .زيرا اداي آنها باعث اخالم در کار ميشاد.

شود (نبايد به طور مستقيم در منبع انجا شود).

اگر هدف ميزان ادايي باشد که به وسي ة منبع تولياد

شکل  .1اندازهگیری شدت صدا با دستگاه صداسنج در مرحلة بنزني و بنبری و نحوة کالیبراسیون صداسنج

اداسنج در امتداد بازو در ارتفاع گاو

کاارگر

ار موتور ي قرار داد شاد [ .]15تنظيلاات دساتگا

فاار اوت به کلاک رابطاة  1تعياين شاد [،18 ،15
:]19

روي شبکة  A-fastو رنج  80تا  130قارار داد شاد.
بعااد از وارد کااردن داد هااا ،بااا اسااتفاد از رو
آندرسونا دارلينا  ،1از نرماام باودن توزياع داد هاا
اطلينان حاال شد .تجزيهوتو يل داد ها با استفاد از
نر افزار  SPSSو  SASانجا شد .اداي ارة موتوري
ماادم  Stihl 070در عل يااات قطااع بااراي دو کااارگر
ار موتور ي در مرح اة بانزناي هار  10ثانياه و در
مرح ة بنبري هر  15ثانيه ياک باار ،هلچناين مادت
زمان بنزني و بانباري ،کاه طاي آن درخات برياد
ماايشااود و کااارگران در معاارض ااادا هسااتند،
انداز گيري شاد و ايان زماان باين دو ار موتاور ي
مقايسه شد .از ترازهاي اوتي انداز گيريشد در هر
مرح ه از کار ميانگين گرفته شد تا متوساطي از تاراز
فاار اوت منبع به دسات آياد [ .]10متوساط تاراز
1. Anderson- Darling

Lpi
1

n
Lp (dB)  10 Log   i 110 10 
n


()1

 LPمتوساط تاراز فااار ااوت n ،تعاداد نقاااط
انداز گيريشد  ،و  lpiتراز فاار اوت در هار نقطاه
است.

یافتهها و بحث
در عل يات قطع را

و ملرز ،در مرح اة بانزناي و

بنبري ،دو کاارگر وجاود داشات .زماان بانزناي و
بنبري و ادايي کاه در اثار کاار باا ارة موتاوري در
مرح ااة قطااع ايجاااد ماايشااود در کااار دو کااارگر
ار موتور ي ،با استفاد از آزماون  tمساتقل ،مقايساه
شد .نتايج اين مقايسه براي گونة ملرز در جدوم  3و
براي گونة را

در جدوم  4ميآيد.
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جدول  .3مقایسة میانگین زمان بنزني و بنبری و صدای ناشي از آنها در دو کارگر در ممرز

افات
اداي بنزني (دسيبل)
اداي بنبري (دسيبل)
زمان بنزني (ثانيه)
زمان بنبري (ثانيه)

ميانگين
کارگر 1

109/51

کارگر 2

110/4

کارگر 1

108/41

کارگر 2

109/82

کارگر 1

68/90

کارگر 2

156/03

کارگر 1

41/08

کارگر 2

86/49

تفاوت ميانگين

df

t

Sig.

1/33

176

0/80

0/42ns

1/40

176

0/85

0/39ns

87/12

176

3/09

**0/004

1/20

176

1/40

**0

** معناداري در سطي  99دراد ns ،عد اختالف معنادار

جدول  .4مقایسة میانگین زمان بنزني و بنبری و صدای ناشي از آنها در دو کارگر در گونة راش

افات
اداي بنزني (دسيبل)
اداي بنبري (دسيبل)
زمان بنزني (ثانيه)
زمان بنبري (ثانيه)

ميانگين
کارگر 1

110/51

کارگر 2

106/37

کارگر 1

109/52

کارگر 2

105/02

کارگر 1

75/28

کارگر 2

137/52

کارگر 1

42/90

کارگر 2

116/10

تفاوت ميانگين

df

t

Sig.

4/14

176

2/92

**0/005

4/49

176

4/45

**0

62/23

176

3/04

**0/004

73/19

176

2/91

**0/006

** معناداري در سطي  99دراد

با توجه به جدوم  ،3در مقايسة زماان بانزناي و

عل يات بنزني و بنبري دو کاارگر ،در ساطي ،0/01

بنبري کار دو کارگر در سطي  0/01تفااوت معناادار

تفاوت معناادار وجاود دارد .شاکل  2مقايساة رابطاة

وجود دارد .هلچنين ،بين ااداي ارة موتاوري حاين

شدت ادا و زمان بنزني ملرز را ،در کار دو کارگر،

عل يات بنزني و بنبري دو کاارگر تفااوت معناادار

نسبت به داد هاي مجاز ناان ميدهد .نتايج ناان داد

وجود ندارد.

کارگر  2در طوم کار خاود در مقايساه باا کاارگر ،1

با توجه به جدوم  ،4در مقايسة زماان بانزناي و

نسبت به زمان مجاز ،مدت زمان بيااتري در معارض

بنبري کار دو کارگر در سطي  0/01تفااوت معناادار

اداي بي

از حد مجاز اسات .هلاين نتيجاه باراي

وجود دارد .هلچنين بين ااداي ارة موتاوري حاين

مرح ة بنبري در شکل  3ديد ميشود.
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500
کارگر 1

400

کارگر 2

200

داده( Expon.
)مجاز

زمان (ثانیه)

داده مجاز
300

100
0
140

120
شدت صدا )(dB

100

80

شکل  .2رابطة زمان بنزني گونة ممرز و شدت صدا و مقایسة آن با حد مجاز در کار دو کارگر

شکل  .3رابطة زمان بنبری گونة ممرز و شدت صدا و مقایسة آن با حد مجاز در کار دو کارگر

شکل  4مقايسة رابطة شدت ادا و زمان بنزناي
را

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

ناان ميدهد.
نتايج ناان داد کاارگر  2در طاوم کاار خاود در
مقايسه با کارگر  1مادت زماان بيااتري در معارض
اداي بي

از حد مجاز بود اسات (البتاه بساته باه

حجم کاار هار کاارگر) .هلاين نتيجاه باراي مرح اة
بنبري در شکل  5يکسان است.
مقايسة زمان قطع ملارز در کاار دو کاارگر در
ارتباااط بااا قطرهاااي يکسااان درخاات در شااکل 6
ميآيد.
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شکل  .4رابطة زمان بنزني گونة راش و شدت صدا و مقایسة آن با حد مجاز در کار دو کارگر

500

کارگر 1

400

داده مجاز

داده( Expon.
)مجاز

200

زمان (ثانیه)

کارگر 2

300

100
0
100

120
شدت صدا)(dB

140

80

شکل  .5رابطة زمان بنبری گونة راش و شدت صدا و مقایسة آن با حد مجاز در کار دو کارگر

8

کارگر 1
کارگر 2

7

5
4
3
2
1
0
90

85

75

65

55
قطر )(cm

45

40

35

30

شکل  .6مقایسة زمان قطع درخت در گونة ممرز در کار دو کارگر

زمان قطع )(min

6
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هلانطور که در شاکل  6دياد مايشاود ،زماان

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

ارفشد براي قطع درختان ملرز در کاار کاارگر 2

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

نسبت به کارگر  1در قطرهاي يکسان بياتر است .در

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

باراي دو کاارگر در

توقيق سعي شد حد امکاان گيرنادة اادا در نزديکاي

شکل  7مقايسة زمان قطاع را

گو

قطرهاي يکسان ميآيد.

کارگر قرار گيرد تا اثر فاا ه کلتر معنادار شود.

شکل  7ناان ميدهد کارگر  2براي قطع درختاان

در مقايساة دو کااارگر در کااار قطااع (باانزنااي و

را  ،در قطرهاي يکسان ،زمان بياتري اارف کارد

بنبري) ،هم در درختان را

و هم ملرز ،با اساتفاد

است که نتيجة آن در معرض اداي بياتر قرار گارفتن

از آزمون  ،tاين نتيجه حاال شد که بين زمان بنزني

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

و بنبري دو کارگر اختالف معناادار وجاود دارد کاه

بااا توجااه بااه نتااايج ،اياان توقيااق ناااان داد

اين ميتواند به دليال تفااوت در مهاارت و تجرباه و

از 85

کار دو کاارگر باشاد .نتاايج نااان داد کاارگر

ار موتور يهاا باه طاور دائام باا ااداي باي

رو

دسيبل در طوم مرح ة قطع سروکار دارد که تقريبااً تاا

باتجربه در مقايسه با کاارگر کامتجرباه ،در قطرهااي

ميرود .فاار ااداي مجااز باراي

يکسان ،در مدت زمان کلتري کاار قطاع (بانزناي و

هات ساعت کاار روزاناه در اساتانداردهاي  OSHAو

بنبري) را انجا ميدهد .به هلين نسبت هم کلتر در

 90 NIOSHدساايباال و در اسااتاندارد 85 ACGIH

معرض ادا قرار ميگيرد .حتي در درختان را

هام

دسيبل است [ .]10هلچنين ميانگين مادت زمااني کاه

بين اداي بنزني و بنباري ايان دو کاارگر تفااوت

از

معنادار وجود داشت .اما در درختان ملرز اين تفاوت

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

ادا بين کار دو کارگر معنادار نبود؛ که ملکان اسات

آستانة دردناکي پي

کارگر با اين ادا در تلاس است تقريباً هلياه باي
نيز نااان داد ار موتاور يهاا باي

از حاد مجااز در

معاارض ااادا هسااتند کااه بياااترين آمااار مربااوط بااه

به گالي و
را

دو گونه مربوط باشد .گالي و

 0/84و ملرز  0/81است [.]15 ،12 ،1

شکل  .7مقایسة زمان قطع درخت در گونة راش در کار دو کارگر
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نتايج مقايسة کار دو کارگر با توجه به زمان کار و

معرض ادا بود است؛ که ع ت آن ميتواناد تجرباة

اداي ناشي از آن با داد هاي مجاز ادا و زمان ناان

کلتر و تفاوتهاي فردي (از لواظ جسلي ،روحي و

داد در قطع درختان ملرز در مرح اة بانزناي کاارگر

فکااري) باشااد .مهاامتاارين راهکااار آمااوز

کااارگر

کمتجربه  71دراد و کارگر باتجربه  32درااد و در

کاامتجربااه اساات .در قطرهاااي يکسااان ،زمااان قطااع

مرح ة بنباري کاارگر باتجرباه  10درااد و کاارگر

درختان مخت

 ،به ع ل متفاوت ،ميتواند فرق کناد.

کمتجربه  54دراد زمان کار در معرض ادا و زمان

عالو بر تجربة کارگر ،عاوام ي مانناد شايب منطقاه،

ادا و

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

بي

از حد مجاز بودند .در قطع درختان را

زمااان ياار مجاااز در مرح اة باانزنااي بااراي کااارگر
کمتجربه  32دراد و براي کارگر باتجربه  28درااد
و در مرح ة بنبري براي کارگر کمتجربه  11دراد و
براي کارگر باتجربه  16دراد زمان کار بود است.

نتیجهگیری
کارگر کمتجرباه در عل ياات قطاع ،اه در درختاان
را

و ااه در درختااان ملاارز ،نساابت بااه کااارگر

باتجربه ،در قطرهاي يکسان ،هلياه زمان بيااتري را
ااارف کاارد و در نتيجااه ماادت زمااان بيا اتري در

ميتواند تیثيرگاار باشد.
براي بهبود رو

کار در قطع درختاان ،کارگرهاا

ميتوانند درختان و تناههااي باا قطار کام را هلارا
تنههاي با قطر باال به اورت متناو

قطاع کنناد؛ باه

جاي اينکه هلة تنههاي قطور را باه ااورت متاوالي
قطع کنند .هلچنين به منظور کاه

اادا اساتفاد از

وسايل حفاظت فردي ،مانند حفاظهاي گو  ،در دو
نوع حفاظ روگوشي 1و حفاظ توگوشي ،2و نيز کنترم
ادا در منبع اوتي توايه ميشود.
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1. Ear Muff
2. Ear Plug
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