
سوری که در نزدیکی افراد رخ  صداھای بلند ناگھانی مثل صدای انفجار مواد محترقه در مراسم چھارشنبه
 .تواند سبب افت شنوایی یا حتی پارگی پرده گوش و ناشنوایی شود دھد، می می

ھای شدید، از دست دادن بینایی  انفجار مواد محترقه عالوه بر اینکه در بسیاری از موارد سبب سوختگی
و از بین رفتن  گوش پرده بلند آنھا سبب پارگیشود، ممکن است صدای بسیار  یا معلولیت جسمی می

 .شنوایی شود

تواند آسیب بسیار شدیدی بر  قرار گرفتن حتی یک بار در معرض صدای بلند مانند صدای انفجار می
 .سالمت سیستم شنوایی افراد وارد کند

است افت شنوایی تواند بر شنوایی افراد وارد کند،  رقه میھایی که صدای انفجار مواد محت یکی از آسیب
بنابراین الزم است . در بسیاری موارد ھیچ عالمتی ندارد و تنھا گاھی با وزوز خفیف گوش ھمراه است و

 .شوند، آزمایش اولیه شنوایی انجام دھند افرادی که با چنین عالیمی مواجه می

شود، با عالیمی مانند درد، گرفتگی گوش، شنیدن صدای  میدر مواردی که فرد دچار پارگی پرده گوش 
شناسی  شود که در این حالت انجام آزمایش شنوایی شنوایی ناگھانی مواجه می سوت، وزوز گوش و کم

  .شود و درمان دارویی تجویز می

، فشار خون باال، تواند موجب استرس، بدخوابی به جز عوارض شنوایی، قرارگیری در سروصدای بلند می
 .ھای قلبی و حتی حمالت قلبی شود بیماری

 حد مجاز صدا براي گوش انسان

اما ھر قدر که این مقدار . دسیبل صدا برای ھشت ساعت کار مجاز است ٨٥طبق استانداردھای جھانی 
آستانه شنوایی افراد سالم . یابد قرار گرفتن این صدا کاھش می شود، زمان مجاز در معرض صدا بلندتر می

 .دسیبل صدا دارد ٦٠دسیبل است و یک گفتار معمولی حدود  ٢٠تا  ١٥بین 

دسیبل به باال پارگی پرده گوش رخ  ١٣٠دسیبل آستانه دردناکی است و در صداھای  ١٢٠بر این اساس 
 .دھد می

 :ري مي شودصوت به طور ويژه به دو روش اندازه گی

 .اندازه گیري مي شود (dB) شدت يا بلندي صدا كه بر اساس دسي بل .١

اندازه گیري مي شود و در واقع  ( HZ) فرکانس یا زيري و بمي صدا كه با واحد ھرتز .٢
ارتعاش صوت در ثانیه را مي سنجد مثالً يك صداي بم مثل صداي طبل نسبت به صداي زير مثل 

 .ثانیه تولید مي كندصداي ويلون ارتعاش كمتري در 

 

 فركانس صدا 

كودكان كه به طور . ھر چه زيري صدا بیشتر باشد فركانس افزايش مي يابد. است واحد فركانس ھرتز
در . ھزار ھرتز را دارند ٢٠ھرتز تا  ٢٠معمول بھترين شنوائي را دارند، اغلب توانائي تشخیص صداھا از 

 .محدوده نمي باشندحالي كه ديگر افراد قادر به شنیدن در اين 

وقتي تخريب شنوائي آغاز مي شود، ابتدا فركانس . ھرتز قرار دارد ۴٠٠٠تا  ٢٠٠گفتار انسان در محدوده 
ھاي زير را درگیر مي كند و افراد با اين افت شنوائي اغلب در شنیدن صداھاي زير خانم ھا و كودكان 

ث تغییر در كیفیت صدا شده به طوري كه كاھش شنوائي در فركانس ھاي زير ھمچنین باع. مشكل دارند
افراد با اين نوع كاھش شنوائي در تشخیص . فھم گفتار ھرچند قابل شنیدن است، مشكل می شود
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زيرا اين . ف و ه مشكل دارند - چ -ش - تفاوت ھاي بین لغات با حروف صدا دار يكسان بخصوص حروف س
 .تندحروف نسبت به ديگر حروف در محدوده فركانس زيرتري ھس

 :دسي بل

اين مقیاس شامل ضعیف ترين صداي قابل . شدت صوت با واحد دسي بل اندازه گیري مي شود
 مي باشد dB180 ، تا بااليdB0تشخیص توسط گوش انسان یعنی

 :ارتباط بین مدت زمان شنیدن سرو صدا با میزان افت شنوائي

ر آسیب می بیند و ھرچه به منبع ھر چه زمان طوالنی تری در معرض صدای بلند باشید شنوایی بیشت
 .صدا نزدیک تر باشید آسیب بیشتر خواھد بود

مطالعات اخیر نشان مي دھد حتي صداي زنگ ساعت باعث افت شنوائي در كودكان مي شود و گوش  
 .دادن به موسیقي راك از طريق ھدفون به ھمین ترتیب بر شنوائي تاثیر مي گذارد

آسیب شنوایی ماندگار یا گاھی موقتی است که به دلیل قرار گرفتن در شنوایی ناشی از نویز، نوعی  کم
ً  ٨٥معرض اصوات بلند ناگھانی مانند صدای انفجار ترقه یا اصوات باالتر از  دسی بل برای مدت نسبتا

ھا نیز  زا است و صدای انفجار ترقه دسی بل، بالقوه آسیب ٨٥ھر نوع صدای بلندتر از . دھد طوالنی رخ می
 .تواند آسیب شنوایی غیرقابل جبرانی را پدید آورد دسی بل است که می ١٢٥باالتر از اغلب 

تواند بالفاصله موجب آسیب شنوایی دایمی  حتی یک بار شنیدن صدای انفجار ترقه از فاصله نزدیک می
از  شود و استفاده بازی انجام می ھایی که ترقه اما با رعایت نکاتی چون فاصله گرفتن از مکان. شود

 .ھا مراقبت مي نمايد خوبی از گوش به ، ھای خود با انگشت ھای گوش و یا پوشاندن گوش محافظ

حفاظت از شنوایی نوزادان و کودکان کم سن که خود قادر به انجام آن نیستند امری ضروری است زیرا 
ً . دھد تر رخ می کودکان حساسیت بیشتری به صداھای بلند داشته و آسیب شنوایی در آنان سریع ضمنا

شان  ھای خود را با انگشتان توانید به کودکان خود یاد دھید که به محض شنیدن صدای ترقه، گوش می
 .بگیرند
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