بْداضت کار ٍ ارتقاء سالهت

سال پٌجن | ضوارُ چْارم | سهستاى 0411

تأثیر صدا بر فشارخون و کاوش شنوایی در کارگران یکی از صنایع فوالد جنوب غرب کشور ایران
صصیٍؽهی رٌگکّی ،1پیام رطٍّدی ،2آرىان اىیری ،*3زُره طتگرد
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چکیدُ
مقاله پژووشی

سهیٌِ ٍ ّدف :اىروزه ىظخع طده اشث کَ غدا ؼالوه ةر افث طٍّایی ىیجّاٌد ةر روی ؼيهکردُای
طتیؽی فیزیّنّژی ةدن جأدیرگذار ةاطد .ىطانؽَ صاضر ةا ُدف جؽییً جأدیر غدا ةر کاُض طٍّایی و
فظارخّن در کارگران یکی از غٍایػ فّالد زٍّب غرب کظّر ایران اٌسام طد.
رٍش بزرسی :ایً ىطانؽَ ةر روی ٌ 54فر از کارگران غٍؽث فّالد اٌسام طد .ةرای جؽییً جراز ىّازَِ
غّجی و فظارخّن ةَ جرجیب از د زیيحری ةا اشحفاده از دشحگاه غداشٍر  TES 1358و دشحگاه

تاریخ دریافت99/08/15 :

فظارشٍر  Beurerىدل  BC16اشحفاده گردید .زِث آٌانیز آىاری از ٌرمافزار آىاری SPSS 24در

تاریخ پذیزش99/05/13 :

شطش ىؽٍیداری  0/05اشحفاده طد.
یافتِّا :ةیً ىیاٌگیً افث طٍّایی و جراز فظار غّت در دو گروه ُدف و طاُد ارجتاط ىؽٍاداری وزّد

رٌگکّی صصیٍؽهی ،رطٍّدی

طٍّایی ارجتاط ىؽٍیداری ةَ دشث ٌیاىد ( .)P>0/05ةیً شً و شاةلَ کار ةا کاُض آشحاٌَ طٍّایی در

پیام ،اىیری آرىان ،طتگرد زُره.

ةرخی فرکاٌس ىّرد ةررشی راةطَی ىؽٍیداری وزّد داطث (ُ )P˂0/05يچٍیً ةیً ىیاٌگیً فظارخّن

جأدیر غدا ةر فظارخّن و کاُض

گروه ُدف و طاُد اخحالف ىؽٍیداری ىظاُده گردید (.)P˂0/05

طٍّایی در کارگران یکی از غٍایػ

ًتیجِگیزیٌ :حایر ایً ىطانؽَ ٌظان داد ىّازَِ ةا غدا ىّزب افزایض فظارخّن در افراد گردید و ةا

فّالد زٍّب غرب کظّر ایران.

افزایض شً ادرات ىّازَِ ةا غدا جظدید ىییاةد؛ راُکارُای کٍحرنی ٌغیر کاُض جراز فظار غّت،

ةِداطث کار و ارجلاء شالىث

ةرٌاىَُای آىّزطی و غرةانگری ىٍغو فظارخّن کارگران زِث کاُض ادرات غدا جّغیَ ىیگردد.

.386-399 :)4(5 ;1400

ٍاژُّای کلیدی :کاُض طٍّای ٌاطی از غدا ،غدا ،جراز فظار غّت ،افث طٍّایی ،فظارخّن ،غٍؽث
فّالد
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1

گروه ةِداطث صرفَای ،داٌظکده ةِداطث ،داٌظگاه ؼهّم پزطکی زٍدیطاپّر اُّاز ،اُّاز ،ایران
2گروه ةِداطث صرفَای ،کيیحَ جضلیلات داٌظسّیی ،داٌظگاه ؼهّم پزطکی زٍدیطاپّر اُّاز ،اُّاز ،ایران
3گروه ةِداطث صرفَای ،کيیحَ جضلیلات داٌظسّیی ،داٌظگاه ؼهّم پزطکی زٍدیطاپّر اُّاز ،اُّاز ،ایران
4گروه ةِداطث صرفَای ،کيیحَ جضلیلات داٌظسّیی ،داٌظگاه ؼهّم پزطکی زٍدیطاپّر اُّاز ،اُّاز ،ایران
* (ٌّیصٍده ىصئّل)amiri7a18@gmail.com :
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ارجاع:

داطث ( .)P˂0/05ةر خالف ارجتاط ىؽٍیدار افث طٍّایی ةا شً ( ،)P˂0/05ةیً ىحغیر شاةلَ کار ةا افث

حسیٌعلی رًگ کَی ٍ ّوکاراى

تاثیز صدا بز کاّص ضٌَایی ٍ فطار خَى...

هقدهِ

اشحاٌداردُای پیظٍِادی كرار دارٌد ،ةَ گٌَّای کَ ةر طتق آىار

ةَ طّر کهی ةَ ؼٍّان کاُض طٍّای ٌاطی از غدا ( NIHL-

ىّزّد صدود  2ىیهیّن کارگر در کظّر در ىؽرض ىّازَِ ةا

 )Noise-induced hearing lossطٍاخحَ ىیطّد ( .)11افث

غدای ةیظحر از صد ىساز  85دشیةم ىیةاطٍدُ .يچٍیً

طٍّایی ىیجّاٌد ىٍسر ةَ ؼدم درك غضیش و ىؤدر ٌصتث ةَ

گزارطی از اجضادیَ اروپا اطاره ىیکٍد کَ صدود  28درغد از

ؼالئو ُظداردٍُده طده و در پی آن ىّزب افزایض ریصک

کارگران در ىؽرض شروغدا ةَ شطش جلریتاً ةیً  85و 90

وكّع صاددَ خّاُد طد ( .)12افث طٍّایی ٌاطی از غدا

دشیةم كرار دارٌد ( )1,2غدا یک غّت ٌاىطهّبٌ ،اخّطایٍد،

( )NIHLةا کاُض طٍّایی صصی-ؼػتی ( SNHL-

ٌاخّاشحَ و گاُی اوكات آشیبرشان اشث ،ةَ ؼتارت دیگر شر و

 )Sensorineural hearing lossدر ىٍاطلی ةا فرکاٌس ةاال

غدا ىخهّطی از غّتُای ىخحهف ةا طّل ىّجُا و طدتُای

(ةیً ُ 3000رجز و ُ 6000رجز) ُيراه اشث و ةیظحریً ىیزان

ىحفاوت اشث کَ جرکیب ىظخع و ىؽیٍی ٌدارد و ةرای گّش

کاُض طٍّایی ىؽيّالً در اطراف ىٍطلَ ُ 4000رجز ىظاُده

ٌاخّطایٍد اشث ( .)3غدا یا غّت ٌاخّاشحَ ةَ ؼٍّان یکی از

ىیطّد؛ ایً افث طٍّایی ىؽيّالً ةَ غّرت كریٍَ اجفاق ىیافحد

ىِوجریً ؼّاىم فیزیکی زیانآور ىضیطُای کار در اکذریث

( NIHL .)13اغهب در طّل  10-15شال اول ىّازَِ و در

واصدُای غٍؽحی ىطرح ةّده و ىظکالت ةصیار زیادی را ةرای

فرکاٌسُای ةاال رخ ىیدُد و ؼيدجاً از فرکاٌس ُ 4000رجز

کارگران و کارکٍان از زيهَ شطش ایيٍی و کارایی فرد را جضث

طروع ىیطّد ونی ىیزان آن ةصحَ ةَ ؼّاىم ىخحهف فردی و

جأدیر كرار ىیدُد ( .)4جضلیلات ٌظان ىیدٍُد غدا ،جلریت ًا در

ىضیطی ىحفاوت ىیةاطد ( .)3طتق ىطانؽات اٌسام طده در

جيام غٍایػ وزّد دارد و اغّالً غٍؽحی را ٌيیجّان یافث کَ از

شال  ،2014ةرآورد طده اشث کَ  360ىیهیّن ٌفر در شراشر

ٌغر آنّدگی غّجی ایيً ةاطد ( .)5اززيهَ غٍایػ طاخع در

زِان دچار ىؽهّنیث طٍیداری ةّدهاٌد و از دشثدادن طٍّایی

ایً زىیٍَ ىیجّان ةَ غٍایػ آًُ و فّالد ،ذوب فهز ،چّب،

ةَ ؼٍّان شیزدُيیً ؼاىم جضيیمکٍٍدهی ُزیٍَُای

ٌصازیُّ ،ایی و طیيیایی اطاره کرد ( .)6غٍؽث فّالد یکی از

ةیياریُایی کَ ىٍسر ةَ ایساد ٌاجّاٌی ىادامانؽير ىیطّد ،در

ىِوجریً ىٍاةػ جّنید و جّشؽَ اكحػادی کظّر در زىیٍَُای

ٌغر گرفحَ طده اشث ةَ طّری کَ روزاٌَ در شراشر دٌیا چِار

ىخحهف غٍؽحی ،شازهای و شاخحياٌی ىیةاطد ( )1,5اغّالً در

ىیهیّن دالر خصارت وارد ىیکٍد ( NIHL .)14ؼالوه ةر جراز

غٍایػ فّالد غدای زیادی جّنید ىیطّد کَ ایً اىر ٌاطی از

غدا ةَ ؼّاىم دیگری از زيهَ شً ،زٍس ،رٌگ چظو و

ٌّع فرایٍد جّنیدی و اشحفاده از جسِیزاجی طاىم کيپرشّر،

پّشث ،ىضدوده فرکاٌصی غدا ،ىدت زىان ىّازَِ ةا غّت

ىاطیًآالت شٍگزٌی ،شٍگ زث و چکض ىیةاطد (.)7,8

ةصحگی دارد ( .)15یکی دیگر از ادرات اصحيانی غدای ةهٍد ةَ

اگرچَ ىطانؽات اخیر ٌظان ىیدٍُد کَ ؼّاىم ىحؽددی در

غّرت صاد یا ىزىً ،ادرات فیزیّنّژیکی غدا ةر افراد از زيهَ

ىضیط کار از زيهَ شً ،صاللُای آنی ،فهزات شٍگیً،

جغییر آٍُگ جٍفس ،جؽداد ضرةان كهب ،اخحالل خّاب و

شیگارکظیدن ،فظارخّن ةاال ،چرةی خّن ىٍسر ةَ کاُض

اضطراب ،غیتثُای اشحؽالزی ،خصحگی ،کاُض راٌدىان و

طٍّایی ىیطّد ،اىا ىیجّان گفث ىِوجریً ؼاىم کاُض

ةِرهوری ،فظارخّن و ُيچٍیً شایر ةیياریُای كهتی-ؼروكی

طٍّایی طغهی ،غدای ىضیط کار ىیةاطد ( .)9,10غدای ةیض

ىیةاطد ( .)15,16ةر طتق ٌحایر جضلیلات اٌسام طده یکی از

از صد اشحاٌداردُای پیظٍِادی در ىضیط کار ىیجّاٌد ىٍسر ةَ

ؼّاىم جأدیرگذار ةر فظارخّن کَ طیّع ٌصتحاً ةاالیی در ةیً
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جّنید غدا جؽداد افراد زیادی در ىؽرض غدای ةیظحر از صد

دائو طٍّایی ( )PTS- Permanent threshold shiftگردد کَ

] [ DOI: 10.18502/ohhp.v5i4.8463

اىروزه ةَ دنیم گصحرش غٍؽث و ةَ جتػ آن افزایض ىٍاةػ

افث ىّكث طٍّایی ( )TTS- Temporary threshold shiftو

تاثیز صدا بز کاّص ضٌَایی ٍ فطار خَى....

حسیٌعلی رًگ کَی ٍ ّوکاراى

کارگران دارد ،ىیجّاٌد ةَ دنیم ىّازَِ ةا غدای ةاالجر از صد

ىؽادنَ  1و ىطانؽات گذطحَ ةا ضریب اطيیٍان  95درغد و

اشحاٌداردُای پیظٍِادی ةاطد ( .)17,18ةررشیُای ىحؽددی

جّان آزىّن  80درغد ٌ 29فر ىضاشتَ گردید؛ کَ در ایً

در خػّص جأدیر ىّازَِ طغهی ةا غدای ةاالجر از صد ىساز ةر

ىطانؽَ صسو ٌيٌَّ ٌ 34فر در ٌغر گرفحَ طد .در ایً ىطانؽَ

شیصحو كهتی ؼروكی و افزایض خّن اٌسام طده اشثٌ .حیسَ

ٌ 20فر کارىٍد اداری ٌیز ةَ ؼٍّان ٌيٌَّ طاُد و کم صسو

ىطانؽَای کَ جّشط  Babischدر شال  2000اٌسام طد ٌظان

ٌيٌَّ ٌ 150فر ةّده اشثٌ .ضّه و جؽداد ٌيٌَّگیری در ُر

داد کَ ىِوجریً پیاىد ةِداطحی ٌاطی از ىّازَِ طّالٌی ىدت

کارگاه ٌیز ةَ غّرت ٌيٌَّگیری طتلَای جٍاشتی

ةا غدا در ىضیط کار ،افث طٍّایی ٌاطی از غدا اشث؛ ةا ایً

( )Proportion allocationجّشط ىؽادنَ  2ىضاشتَ گردید.

وزّد در ایً ىطانؽَ ةَ ادر غدا ةر فظارخّن ُو اطارهای طده

ىطاةق ىؽادنَ  2در کارگاه ىکاٌیکی ٌ 8فر ،کارگاه جراطکاری 12

اشث ( .)19ىطانؽَ ىؽحيدزاده و ُيکاراٌض ٌظان داد کَ

ٌفر و کارگاه زّطکاری و ةرطکاری ٌ 14فر ،ةَ غّرت

ىّازَِ ةا غدای ةاالجر از صد ىساز  85دشیةم ىّزب افزایض

ٌيٌَّگیری جػادفی شاده در ُر کارگاه اٌسام گرفث.

فظارخّن شیصحّنیک و دیاشحّنیک ىیطّد (ُ .)20رچٍد کَ

ىؽادنَ :1
1

در ةرخی ىطانؽات ارجتاط ىؽٍیداری ىیان ىّازَِ ةا غدای

1

ةاالجر از  85دشیةم و فظارخّن ةاال گزارش ٌظده اشث (.)21
ىّازَِ ةا غدای ةاالجر از  85دشیةم در ةصیاری از ىظاغم

(N= 150 ،n=29کم صسو ٌيٌَّ)( N1=36 ،کارگاه

وزّد دارد از زيهَ ایً ىظاغم غٍؽث فّالد ىیةاطدٌ .حایر

ىکاٌیکی)( N2=52 ،کارگاه جراطکاری)( N3=62 ،کارگاه

ىطانؽات اخیر اٌسام طده در غٍؽث فّالد و طرکثُای ىرجتط

زّطکاری و ةرطکاری)

ةا آن ٌظان ىیدُد کَ ىّازَِ ةا غدا خارج ىضدوده ىساز

ىؽادنَ :2

طغهی ىیةاطد ( )22ةٍاةرایً کارگران طاغم در ایً غٍؽث
ىصحؽد اةحال ةَ پیاىدُای ةِداطحی ٌاطی از ىّازَِ ةا غدای
ةاالجر از صد ىساز از زيهَ افث طٍّایی و ادرات فیزیّنّژی

در ایً ىطانؽَ ،ىؽیارُای ورود افراد ةَ ىطانؽَ طاىم دارا

ىیةاطٍد .ةا جّزَ ةَ اُيیث و زایگاه ٌیروی اٌصاٌی ةَ ؼٍّان

ةّدن شالىحی زصياٌی و رواٌی ،ؼدم اشحؽيال دخاٌیات ،ؼدم

ىِوجریً شرىایَ غٍایػ ىخحهف ،در راشحای صفاعث و غیاٌث

ىػرف انکم ،ؼدم ىػرف داروُای خّابآور و ٌداطحً شاةلَ

از ٌیروی کاری ،ایً پژوُض ةا ُدف جؽییً جأدیر غدا ةر ىیزان

ةیياری كهتی ،کهیّی ،دیاةث و فظارخّن ةّده اشث .ةرای

افث طٍّایی فظارخّن کارکٍان یکی از غٍایػ فّالد غرب کظّر

ةررشی طرایط ورود ةَ ىطانؽَ از اطالؼات ةَ دشث آىده ةَ

ایران در زِث آگاه کردن افراد از ؼّارض ٌاطی از خطرات

وشیهَ پرشظٍاىَ خّد اعِاری اشحفاده طد .زِث راشحی

ىضیط طغهیطان و ایساد صصاشیث ةیظحر در اٌسام اكداىات

آزىایی اطالؼات ارائَ طده جّشط افراد طرکثکٍٍده در ىطانؽَ،

پیظگیراٌَ ،اٌسام طده اشث.

ةرخی از پرشظٍاىَُا ةَ غّرت اجفاكی اٌحخاب و اطالؼات

ایً ىطانؽَ جّغیفی جضهیهی ةَ غّرت ىلطؽی در شال

ىلایصَ گردید .در ىطانؽَی صاضر ةَ ىٍغّر ةررشی وضؽیث

 1398در جؽدادی از کارگاهُای یکی از غٍایػ فّالد زٍّب

فرآیٍدُای جّنیدکٍٍده غدا ،اةحدا ٌلظَای از شانً ىّرد ٌغر

غرب کظّر ایران کَ طاىم کارگاهُای جراطکاری ،ىکاٌیکی و

جِیَ و زاٌيایی دشحگاهُا در ُر کارگاه طٍاشایی طد پس از

شاخث و ٌّشازی ىیةاطد ،اٌسام طد .صسو ٌيٌَّ ةا اشحفاده از

ةررشیُای غّرت گرفحَ از وضؽیث آنّدگی غّجی ،ةرای
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اٌدازهگیری ىیزان جراز فظار غدا ،ةَ اٌدازهگیری غدا ةا اشحفاده

ُر ةار ىّازَِ دزیيحری اٌسام گردید و ةرای کم آن دوره دز

از دشحگاه غداشٍر ىدل  TES 1358شاخث کظّر جایّان

دریافحی ىضاشتَ طد؛ کَ ةَ ىٍغّر جؽییً دكیق جراز ىّازَِ

ىطاةق ةا دشحّرانؽيم  9612:2009® ISOاٌسام طد (.)23

غّجی ( .)25پس از جٍغیو دشحگاه دزیيحر در طتکَ ،A

ةرای اطيیٍان از کار اٌدازهگیری جّشط دشحگاه غداشٍر اةحدا ةا

دزیيحری ةرای ُر کارگر کَ ٌيایٍده ُر گروه طغهی ةّد اٌسام

ىّند اشحاٌدارد دشحگاه  TES1358کانیتره طد .در ایً پژوُض

گردید و ةَ شایر کارگران آن گروه جؽيیو داده طد کَ ةا

زِث اٌدازهگیری ىیزان جراز فظار غّت از روش طتکَای

اشحفاده از راةطَ ( )1ةَ جراز ىؽادل ىّازَِ غّت جتدیم طد

اشحفاده طد .در ایً روش پس از جِیَی ٌلظَای شاده از ىضم

()24
راةطَ :1

ىّرد ةررشی اةحدا شطش کارگاهُا ىحٍاشب ةا اةؽادطان ةَ
)

ایصحگاهُای ططرٌسی  5جا  10ىحری جلصیو طدٌد و پس از
ایصحگاهةٍدی ایً کارگاهُا ةَ اٌدازهگیری ىیزان جراز فظار غدا

D = 12.5 × 8
(

×

در ایً راةطَ : Leq:جراز غّت ىؽادل ةر صصب :D ،dB
ىیزان دوز غدای دریافحی ةرصصب درغد

در ىرکز ُر ایصحگاه ةا اشحفاده از دشحگاه غداشٍر اكدام گردید.
ةرای ارزیاةی دكیق ىیزان جراز فظار غّت از جيام ٌلاط پر

وضؽیث طٍّایی از طریق اشحخراج فاکحّرُای طٍّایی از

شروغدا کَ ةاالجر از صد ىساز ىّازَِ طغهی ( )85dBةّدٌد،

ةرگَ ادیّگرام پروٌدهُای پزطکی افراد جّشط افراد ىحخػع در

آٌانیز فرکاٌسُای غّت اٌسام و ةا اشحاٌدارد ( ACGIH:

ایً زىیٍَ اشحخراج و ىّرد ارزیاةی كرار گرفث .از آٌسایی کَ

American Conference of Governmental Industrial

زِث جؽییً ىیزان افث طٍّایی در ادر غدا الزم اشث اةحدا ادر

 )Hygienistsىلایصَ طد ( .)24ةَ ىٍغّر ىضاشتَ ىیزان

شً صذف گردد نذا در ایً ىرصهَ ةا اشحفاده از راةطَ ( )2افث

ىّازَِ غدای دریافحی ،ةَ روش پایَ طغهی ،ةرای افراد زّطکار

طٍّایی ٌاطی از شً ةَ دشث آىد (.)25

و ةرطکار ةَ دنیم ٌّع غدای (پیّشحَ و ٌّةحی) ىّزّد در طّل

–

یک ٌّةثکاری  8شاؼحَ و ةرای افراد ىکاٌیک ،جراطکار و فرزکار

= ىلدار کاُض ةر ادر شً کَ در

ةَ دنیم ٌّع غدای (پیّشحَ و یکٍّاخث) ىّزّد ةَ روش

ایً راةطَ  Nشً افراد ىیةاطد و ىلدار  Kةا اشحفاده از

دزیيحری کّجاه ىدت و در یک دوره کّجاه زىاٌی  15دكیلَ در

فرکاٌس جٍغیيی دشحگاه از زدول  1ةَ دشث آىد.

زدول  :1ضریب جػضیش ٌصتث ةَ فرکاٌسُای ىخحهف
K
فزکاًس

4

4/3

6

8

12

14

500

1000

2000

3000

4000

6000

کارکٍان ةخض اداری طرکث ةَغّرت ٌيٌَّگیری جػادفی

(کارگران) و ةدون ىّازَِ (طاُد) ،طتق طرایط اشحاٌدارد

شاده ،ةَ ؼٍّان ٌيٌَّ طاُد اٌحخاب طدٌد .در ایً آزىایض

اٌدازهگیری فظارخّن در دو ٌّةث غتش (كتم از ىّازَِ ةا غدا)

ىیزان فظارخّن افراد ىّرد ٌغر كتم از ىّازَِ ةا غدای ىضیط

اٌسام پذیرفث .از آٌسایی کَ وكفَای طّالٌی ةیً زىان ٌِار و

کار در ىضیطی آرام ةا اشحفاده از دشحگاه فظارشٍر Beurer

اشحراصث جا زىان ىسدد طروع کار اجفاق ىیافحاد ،زِث

ىدل  BC16اٌدازهگیری طد .زِث ةررشی ادرات ىّازَِ ىزىً

زهّگیری از جغییرات ٌاخّاشحَ صاغم از ایً وضؽیث

ةا غدای ىضیط کار و جأدیر ةر فظارخّن کارگران ،در ىؽایٍَ

اٌدازهگیری دوم در پایان وؼده کاری غتش (ٌَ در پایان روز
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کاری) اٌسام طد .در آىّزش ؼيّىی ةَ کارگران گفحَ طد کَ

طٍّایی ٌاطی از غدا در گّش چپ ،راشث و صانث کهی ةیً گروه

یک شاؼث كتم از ىؽایٍَ غذا ،چای و كِّه ىػرف ٌکٍٍد .پس

ُدف ةا گروه طاُد ارجتاط ىؽٍیداری وزّد داطحَ اشث

از آن ةا فظارشٍر  Beurerىدل  BC16دو ةار ةا فاغهَ یک

(( )P˂0/05زدول  .)4ةا وزّد ؼدم ارجتاط ىؽٍیدار ةیً افث

دكیلَ فظارخّن کارگر اٌدازهگیری طده و ىیاٌگیً در فرم دتث

طٍّایی ةا جراز غدا در ُر یک از گروه ُدف و طاُد ،ةیً کاُض

گردید ( .)26اگر فظارخّن شیصحّنیک از  140ىیهیىحر زیّه

آشحاٌَ طٍّایی در گّش چپ در فرکاٌسُای  4000 ،3000و

و دیاشحّنیک از  90ىیهیىحر زیّه ةیظحر ةّد ،ةر طتق

ُ 6000رجز و ُيچٍیً فرکاٌس ُ 8000رجز در گّش راشث ةا

اشحاٌداردُای جؽییً طده فظارخّن ةاال در ٌغر گرفحَ طد .ةَ

شاةلَ کار راةطَی ىؽٍیداری داطحَ اشث ()p<0.05؛ در ایً

ىٍغّر آٌانیز دادهُای زيػآوری طده ،اةحدا ٌرىال ةّدن جّزیػ

ىطانؽَ ىظاُده طد کَ در جيام فرکاٌسُای ىّرد ىطانؽَ ةَزز

دادهُا ةا اشحفاده از آزىّن کّنيّگروف اشيیرٌّف ىّرد ةررشی

فرکاٌس ُ 3000رجز در گّش راشث ،افث آشحاٌَ طٍّایی ةا شً

كرار گرفث و در غّرت ٌرىال ةّدن از آزىّنُای پاراىحریک

راةطَی ىؽٍیداری داطث ( .)p<0.05ةا جّزَ ةَ زدول ٌ 3حایر

اشحفاده گردید .در ایً ىطانؽَ از آزىّنُای آىاری رگرشیّن

صاغم از ةررشی راةطَ ةیً شً و شاةلَای کار ةا افث طٍّایی

خطی ،جی ىصحلم و ُيتصحگی پیرشّن در ٌرمافزار SPSS

ٌاطی از کار ( ،)NIHLةؽد از جلصیو افراد ةَ دو گروه ٌظان داد،

ٌصخَ  24ةا صدود اطيیٍان  95درغد اشحفاده گردید.

راةطَ ىؽٍیدار ةیً شً ةا افث طٍّایی در گّش راشث ،چپ و

ةَ ؼٍّان ٌيٌَّ ُدف (ٌ 8فر ىکاٌیک 12 ،جراطکار و فرزکار و 14

زِث ةررشی ارجتاط خطی آنُا ةا جراز فظار غّت از آزىّن

ٌفر ةرطکار و زّطکار) ةا ىیاٌگیً شً و شاةلَ کار 7/48

رگرشیّن اشحفاده گردید کَ ارجتاط خطی ىؽٍیداری ةیً شً و

 6/8 ±11/36،11/58±و ٌ 20فر کارىٍد اداری ةَ ؼٍّان ٌيٌَّ

افث طٍّایی و ُيچٍیً ةیً شاةلَ کار و افث طٍّایی در گّش

طاُد ةا ىیاٌگیً شً و شاةلَای کار 2/62 ±5/84 ،5/40±29/6

چپ ىظاُده طد ( .)P˂0/05ایً ٌحایر در زدول ٌ 3ظان داده

ىّرد ةررشی كرار گرفحٍد (زدول  .)2ىیاٌگیً فظارخّن

طده اشث .در زدول ُ 5يتصحگی ةیً فظارخّن شیصحّنیک و

شیصحّنیک و دیاشحّنیک گروه ُدف و طاُد ةَ جرجیب

جراز فظار غّت در گروه ُدف و طاُد و ُيچٍیً ىیاٌگیً

 11/32±78/8 ،20±143/5و 10/78±73/87،12/32±117/38

فظارخّن ةیً دو گروه ُدف و طاُد ٌظان داده طده اشثٌ .حایر

ةّده اشث (زدول ٌ .)2حایر صاغم از ةررشی جراز ىؽادل ىّازَِ 8

ٌظان داد ةیً فظارخّن شیصحّنیک و جراز فظار غّت در گروه

شاؼحَ و ىلایصَ آن ةا اشحاٌدارد پیظٍِادی (85dB) ACGIH

ُدف و طاُد ارجتاط ىؽٍاداری وزّد داطحَ اشث ( )P>0/05در

ىّرد ةررشی كرار گرفث .در ایً ىطانؽَ ىلادیر ىیاٌگیً ،صداكم و

صانی کَ ةیً فظارخّن دیاشحّنیک و جراز فظار غّت در گروه

صداکذر افث طٍّایی ٌاطی از غدا در گّش راشث و چپ و در

ُدف ُياٌٍد فظارخّن شیصحّنیک و دیاشحّنیک گروه طاُد،

صانث کهی در گروه ُدف و طاُد ىضاشتَ طد؛ ایً ٌحایر در

ارجتاط ىؽٍیداری وزّد ٌداطحَ اشث (ُ .)P˂0/05يچٍیً ةا

زدول ٌ 4ظان داده طده اشثٌ .حایر صاغم از آٌانیز آىاری آزىّن

وزّد ارجتاط ىؽٍادار ةیً ىیاٌگیً فظارخّن گروه ُدف و طاُد

جی ىصحلم ٌظان داد ةیً افث طٍّایی و جراز فظار غّت در گّش

اخحالف ةا ىیاٌگیً جراز فظار غّت ( )P˂0/05ةیً ُر یک از

راشث ،چپ و صانث کهی ُر یک از گروه ُدف و طاُد راةطَ

گروهُای ُدف و طاُد ةا ىیاٌگیً جراز فظار غّت ارجتاط

ىؽٍیداری وزّد ٌداطحَ اشث ()P>0/05؛ در صانی کَ ةیً افث

ىؽٍیداری وزّد ٌداطحَ اشث (( )P>0/05زدول .)5
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زدول  :2ىظخػات دىّگرافیک افراد ىّرد ىطانؽَ
گزٍُ ّدف
هیاًگیي±اًحزاف

بیطتزیي-

هعیار

کوتزیي

ىکاٌیک

8

4/73±7/88

12-1

جراطکار و فرزکار

12

3/54±9/25

14-3

زّطکار و ةرطکار

14

8/51±14/57

29-5

کم

34

6/80±11/11

29-1

ىکاٌیک

8

9/57±34/38

48-23

جراطکار و فرزکار

12

6/78±36/25

53-27

زّطکار و ةرطکار

14

6/93±38/14

47-29

کم

34

7/48±36/58

53-23

هتغیز

گزٍُ

شاةلَ کاری

شً

فظارخّن

گزٍُ ضاّد

تعداد

تعداد

20

20

هیاًگیي±اًحزاف

بیطتزیي-

هعیار

کوتزیي

2/62±5/84

5/40±29/6

8-1

39-23

شیصحّنیک

34

20/3±143/5

160-100

20

12/32±117/38

130-100

دیاشحّنیک

34

11/32±78/8

100-60

20

10/78±73/87

80-60

34

3/21±23/32

27/54-20/34

20

3/48±24/42

29/64-21/67

طاخع جّده ةدٌی ()BMI

بحث
آن ةر روی فظارخّن شیصحّنیک و دیاشحّنیک ،در جؽدادی از

پرداخث ُزیٍَُای زیادی ةاةث غراىث ىیطّد ةَ ُيیً دنیم ةار

کارگران یکی از غٍایػ فّالد خّزشحان اٌسام طد .ةا جّزَ ةَ

اكحػادی زیادی ةر زاىؽَ جضيیم ىیکٍد (.)27,28

ىؽٍاداری ةا یکدیگر ٌداطحٍد و ؼاری از ةیياری ةّدٌد ،جأدیر ایً

افث طٍّایی و جراز فظار غّت در گّش راشث ،چپ و صانث کهی

ؼّاىم روی افث طٍّایی و فظارخّن کٍحرل طدٌد .از طرف دیگر

ُر یک از گروهُای ُدف و طاُد راةطَ ىؽٍیداری وزّد ٌدارد

ةا جّزَ ةَ ىحّشط ةّدن ةارکاری و ٌیز یکصان ةّدن زىان

()P>0/05؛ کَ ایً ٌحیسَای ةَ دشث آىده ىیجّاٌٍد ةَ دنیم

اٌدازهگیری ىحغیر فظارخّن در گروهُای ىّرد ةررشی ىیجّان

پاییً ةّدن جراز فظار غّت در ىضیط ىّرد ةررشی ةاطد ةَ گٌَّای

گفث جا صدودی ادر ؼّاىم ىخدوشکٍٍده ىیزان فؽانیث فیزیکی

در ةیً واصدُای ىّرد ةررشی ىیاٌگیً جراز فظار غّت جٍِا در

و جغییرات فیزیّنّژیک روزاٌَ (ریحو شیرکادیً) در ةیً گروهُا

واصد ةرطکار و زّطکار ةیظحر از صد اشحاٌدارد پیظٍِادی

کٍحرل طدٌد ( .)27ؼدم ارجتاط ةیً غدا و فظارخّن در ىطانؽات

 ACGIHىیةاطد کَ ٌحایر صاغم از ةررشی ىیاٌگیً افث طٍّایی

اٌسام گرفحَ ؼيدجاً ةَ وزّد ؼّاىم ىداخهَگر فّقانذکر ٌصتث

گّش راشث و چپ در ایً واصد دارای ةیظحریً ىلدار افث

داده طده اشث .کاُض طٍّایی ٌاطی از غدا یکی از طایػجریً

طٍّایی ٌاطی از غدا ىیةاطٍد؛ در ُيیً راشحا در شال 1996

ىظکالت طٍّایی در ةزرگشاالن اشث ةَ طّری کَ صدود 30

ىّشصَ ىهی ایيٍی و ةِداطث صرفَای ) (NIOSHگزارش داد کَ

درغد از ؼهم کاُض طٍّایی را در ایً گروه طاىم

صدود  30ىیهیّن از کارگراٌی کَ در ایاالتىحضده آىریکا ةا

ىیطّد NIHL.یکی از ىِوجریً ةیياریُای طغهی اشث کَ

ىیاٌگیً جراز فظار غّت ةیظحری از صدود ىساز اشحاٌدارد داطحَ

شاالٌَ جؽداد زیادی از طکایات طغهی را طاىم ىیطّد و ؼالوه ةر

کَ ایً اىر ىٍسر ةَ از دشث دادن طٍّایی آنُا طده اشث(.)29
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ایٍکَ افراد صاضر در ایً ىطانؽَ از نضاظ شً و  BMIجفاوت

ٌحایر صاغم از آٌانیز آىاری ایً پژوُض ٌظان داد ةیً ىحغیرُا
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ایً ىطانؽَ ةا ُدف ةررشی افث طٍّای ٌاطی از غدا و جأدیر

ایساد ٌاجّاٌی زصيی ،روصی و فیزیّنّژیکی ةرای فرد ىتحال ،ةاؼخ

حسیٌعلی رًگ کَی ٍ ّوکاراى

تاثیز صدا بز کاّص ضٌَایی ٍ فطار خَى...

زدول  :3راةطَ ةیً شً و شاةلَای کار ةا( NIHLگروه ُدف) ةَ جفکیک گّش راشث ،چپ و صانث کهی
هتغیز

سي
تعداد

Mean±SD

ةاالجر از  35شال

18

13/06±8/85

کيحر از  35شال

16

10/76±1/26

ةاالجر از  35شال

18

13/05±5/38

کيحر از  35شال

16

11/32±5/63

ةاالجر از  35شال

18

11/66±5/15

کيحر از  35شال

16

10/65±1/39

گزٍُّای سٌی
گّش راشث
گّش چپ
صانث کهی

سابقِای کار
r

*P-Value

**P-Value

0/542

0/023

0/022

0/802

0/025

0/012

0/653

0/017

0/042

تعداد

Mean±SD

ةاالجر از  10شال

19

12/88±8/36

پاییًجر از  10شال

15

10/83±2/73

ةاالجر از  10شال

19

12/94±5/2

پاییًجر از  10شال

15

11/34±3/28

ةاالجر از  10شال

19

11/53±4/68

پاییًجر از  10شال

15

10/75±2/53

سابقِای کار

r

*P-Value

**P-Value

0/064

0/165

0/721

0/343

0/014

0/047

0/119

0/249

0/022

* آزىّن ُيتصحگی پیرشّن;** آزىّن رگرشیّن خطی

هتغیز
افث طٍّایی در گّش راشث
افث طٍّایی در گّش چپ

ًوًَِ ّدف
تعداد
34

گزٍُ ضاّد
1

هیاًگیي±اًحزاف هعیار

بیطتزیي-کوتزیي

6/51±11/98

44/96-6/59

*0/475

4/34±12/24

24/96-6/09

*

P

0/476

2

P

تعداد
*

0/639

هیاًگیي±اًحزاف هعیار

بیطتزیي-کوتزیي

1/37±5/32

6/36-0

20

1/51±6/12

7/78-0

1

2

P

*0/563
*

0/612

P3

P

0/742

*

0/031
0/021

P4
*
*

*

* آزىّن جی ىصحلم; ارزش  pةرای ُ :1يتصحگی ةا جراز فظار غّتُ :2،يتصحگی افث طٍّایی کهی ةا جرازفظار غّت :3,جفاوت ىیاٌگیً ةیً ُدف و طاُد در گّش ىرةّطَ :4 ،جفاوت ىیاٌگیً ةیً ُدف و طاُد ةَ غّرت کهی

زدول  :5ىلایصَ فظارخّن شیصحّنیک و دیاشحّنیک ةا ىیاٌگیً جرازفظار غّت ةیً گروه ُدف و گروه طاُد

ُدف

20/3±143/5

160-100

0/044

طاُد

12/32±117/38

130-100

0/524

ُدف

11/32±78/8

100-60

0/044

*

طاُد

10/78±73/87

80-60

0/925

*

دیاشحّنیک

گزٍُ

r

*

0/572

*

0/378

*

0/434
*

0/312

**0/034
**0/012

ُ :aيتصحگی ةیً فظارخّن در گروه ىرةّطَ ةا جرازفظار غّت ; bجفاوت ىیاٌگیً فظارخّن ةیً دو گروه ُدف و طاُد; *ارزش  pةرای آزىّن ُيتصحگی پیرشّن; **ارزش  pةرای آزىّن جی ىصحلم
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Mean±SD

بیطتزیي-کوتزیي

فطارخَى
شیصحّنیک

 aارسش P

 bارسش P

0/03
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زدول ٌ :4حایر ىلایصَ افث طٍّایی ٌاطی از غدا در گّش راشث و چپ و در دو گروه ُدف و طاُد

حسیٌعلی رًگ کَی ٍ ّوکاراى

تاثیز صدا بز کاّص ضٌَایی ٍ فطار خَى...

کاُض ىیزان جراز فظار غدا کيحر از اشحاٌدارد پیظٍِادی

ىؽٍیداری داطحَ اشث .در ُيیً راشحا ٌحایر ةررشیُای

 ACGIHو اشحاٌدارد ىهی ایران در ىضیط طغهی آنُا ىیةاطد

ىحؽدد ٌظان ىیدُد کَ افث طٍّایی طغهی ىؽيّالً از

کَ ایً ٌحیسَ ةا ٌحایر ةَ دشث آىده از ىطانؽَی  onur celikو

فرکاٌسُای ةاال یا اغّات زیر طروع ىیطّد ةَ طّری کَ

ُيکاراٌض ُيخّاٌی دارد در صانی کَ ةا ىطانؽَی جازیک و

کاُض طٍّایی در فرکاٌسُای ُ 4000رجز ةیظحر از

ُيکاراٌض ( )30,31و ُيچٍیً ةا ىطانؽَ  Dubeو ُيکاران،

فرکاٌسُای  1000و ُ 2000رجز اشث ةَ ایً ىؽٍی کَ

زؽفری و ُيکاران ُيخّاٌی ٌدارد ()32,33؛ کَ ىیجّان یکی

ٌظاٌَُای اونیَ افث طٍّایی در فرکاٌسُای فراجر از صدود

از دالیم ؼدم ُيخّاٌی ایً پژوُضُا ،ةاال ةّدن ىیزان جراز

ىکانيَ رخ ىیدُد و در ایً ىطانؽَ ٌیز در ایً فرکاٌسُا ةا ایً

فظار غّت در واصدُای ىّرد ةررشی آن ىیةاطد در صانی کَ

ٌحایر ُيخّاٌی داطحَ اشث ( .)24در ایً پژوُض ىیاٌگیً افث

در ایً ىطانؽَ جٍِا در واصد زّطکاری و جراطکاری ىیاٌگیً

طٍّایی ٌاطی از غدا در گّش چپ ةیظحر از گّش راشث ةّده

جراز فظار غّت ةیظحر از صد اشحاٌدارد پیظٍِادی ىیةاطد .از

اشث کَ ٌظاٌگر صصاشیث ةیظحر گّش چپ ٌصتث ةَ گّش

شّی دیگر ٌحایر ٌظان داد کَ ارجتاط ىؽٍیداری ةیً افث

راشث اشث کَ در ىطانؽات دیگر ٌیز ایً یافحَ ىظاُده طده

طٍّای ٌاطی از غدا در گّش چپ ،راشث و صانث کهی ةیً

اشث (ٌ .)37حایر ةَ دشث آىده ٌظان ىیدٍُد کَ راةطَ

گروه ُدف ةا گروه طاُد وزّد دارد کَ ایً ٌحایر ةا یافحَای

ىؽٍاداری ةیً کاُض افث طٍّایی و افزایض جراز فظار غّت ،ةَ

پژوُض زارع و ُيکاران کَ ةر روی آنّدگی غّجی و افث

ىیزان اٌدکی ،فلط در گّش چپ کارگران كصيث زّطکاری و

طٍّایی در یکی از غٍایػ ٌفث ایران اٌسام داده ةّدٌدُ ،يخّاٌی

ةرطکاری دیده ىیطّد؛ کَ ىیجّان ٌحیسَ گرفث کَ ةَ دنیم

دارد .در ایً پژوُض ٌیز ىظخع گردید ةیً افث طٍّایی و

ایٍکَ ىضدوده جراز فظار غّت در ىضیط کاری جلریت ًا ةَ ىیزان

غدا در ةیً دو گروه ُدف و طاُد ارجتاط ىؽٍاداری وزّد

اٌدکی ةیظحر از صد اشحاٌدارد ةّد کَ جٍِا ةاؼخ افث ٌاچیزی در

داطحَ اشث ( .)34ةررشی افث طٍّایی ٌاطی از غدا در ىطانؽَ

گّش چپ طده اشث کَ ةا ىطانؽات  Bogerو ُيکاران،

صاضر کَ ةر روی  3گروه طغهی اٌسام طدٌ ،ظان داد کَ ىیزان

 Zhangو ُيکاران و  Winو ُيکاران کَ افزایض جراز فظار

افث طٍّایی در گروه زّطکار و ةرطکار ةیض از دیگر گروهُا

غّت ةاؼخ افزایض افث طٍّایی در افراد طده اشث ُيخّاٌی

ةّد کَ دنیم آن ىیجّاٌد واةصحَ ةَ ؼّاىهی از زيهَ ةاالجر ةّدن

ٌدارد (ٌ .)40–38حایر صاغم از ةررشی راةطَ ةیً شً و

ىیزان جراز فظار غّت و ىیاٌگیً شً و شاةلَ کاری در

شاةلَای کار ةا افث طٍّایی ٌاطی از کار ( ،)NIHLةؽد از

گروهُای ىّرد ىطانؽَ ةاطد کَ ةا ىطانؽَ گمىضيدی و

جلصیو افراد ةَ دو گروهٌ ،حایر ةَ دشث آىده ٌظاندٍُده وزّد

ُيکاران ،صهّاٌی و ُيکاران و جازیک و ُيکاران کَ در آن

راةطَ ىؽٍادار ةیً شً ةا افث طٍّایی در گّش راشث ،چپ و

افزایض افث طٍّایی در پی افزایض جراز فظار غّت و شً و

صانث کهی ةّده اشث ،درصانی کَ جٍِا ةیً افث طٍّایی و

شاةلَ کار ٌظان داده طده اشث ىطاةلث دارد ()30,35,36

شاةلَای کار جٍِا در گّش چپ ىؽٍیدار ةّده اشث و ةیً

غدا در ُر یک از گروه ُدف و طاُد ،ةیً کاُض آشحاٌَ

ىؽٍاداری وزّد ٌداطحَ اشث ( )P>0/05کَ ایً ٌحایر ةا

طٍّایی در گّش چپ در فرکاٌسُای  4000 ،3000و 6000

یافحَُای ةَ دشث آىده از پژوُض  leensenو ُيکاران

ُرجز و فرکاٌس ُ 8000رجز در گّش راشث ةاشاةلَ کار و

 colleeو ُيکاران ُيخّاٌی دارد ( )41,42در صانی کَ ٌحایر

ُيچٍیً در جيام فرکاٌسُای ىّرد ىطانؽَ ةَزز فرکاٌس

ةَ دشث آىده ةیً شاةلَای کار و افث طٍّایی ٌاطی از غدا ةا
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ةا وزّد ؼدم ارجتاط ىؽٍیدار ةیً افث آشحاٌَ طٍّایی ةا جراز

شاةلَای کار و افث طٍّایی ٌاطی از غدا در صانث کهی ارجتاط
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ؼدم ةروز افث طٍّایی در دیگر گروهُای کاری ةَ دنیم

ُ 3000رجز در گّش راشث ،افث آشحاٌَ طٍّایی ةا شً راةطَی

تاثیز صدا بز کاّص ضٌَایی ٍ فطار خَى....

حسیٌعلی رًگ کَی ٍ ّوکاراى

ٌحایر ةَ دشث آىده از پژوُض  Barbaو ُيکاراٌض ُيخّاٌی

دیاشحّنیک در دو گروه ُدف و کٍحرل ٌظان داد کَ در صانث

دارد (ٌ .)43حایر آزىّن ُيتصحگی ةیً افث طٍّایی ٌاطی از

کهی راةطَ ىیاٌگیً جراز فظار غّت ةا فظارخّن شیصحّنیک

غدا ةا شً و شاةلَای کار ٌظان داد کَ در صانث کهی راةطَ

ارجتاط ىصحلیو و ىذتث كّیجری ٌصتث ةَ راةطَای فظارخّن

افث طٍّایی ةا شً ارجتاط ىصحلیو و ىذتث  r=0/653كّیجری

دیاشحّنیک و ىیاٌگیًجراز فظار غّت دارد کَ ایً ُيتصحگی

ٌصتث ةَ راةطَای شاةلَای کار ةا افث طٍّایی  r=0/119دارد

ةیً ىیاٌگیً جراز فظار غّت ةا فظارخّن شیصحّنیک در گروه

کَ ایً ُيتصحگی ةیً افث طٍّای ٌاطی از غدا و شً در

ُدف ةا  r= 0/572دارای ةیظحریً ىلدار ىیةاطد کَ ایً

گّش چپ ةا r= 0/802دارای ةیظحریً ىلدار ىیةاطد کَ ایً

ٌحیسَای ةَ دشث آىده ةا یافحَُای پژوُضُای پیظیً کَ ةیً

ٌحایر ةا یافحَُای كرةاٌی و ُيکاران ُيخّاٌی دارد (ٌ .)44حایر

ٌحیسَ رشیدٌد کَ ةیظحریً جأدیرپذیری فظارخّن ىرةّط ةَ

ىطانؽَ ٌظان داد ةیً فظارخّن شیصحّنیک و جراز فظار غّت

فظارخّن شیصحّنیک در گروه ىّازَِ یافحَ ةا غدا ُيخّاٌی

درگروه ُدف ارجتاط ىؽٍاداری وزّد داطث ،در صانی کَ ةیً

دارٌد (.)45

فظارخّن شیصحّنیک و دیاشحّنیک گروه طاُد ارجتاط

ةا جّزَ ةَ راةطَ ىؽٍادار ىیان شً و شاةلَای کار (ارجتاط در

ىؽٍاداری وزّد ٌداطث؛ کَ ایً ٌحایر ةا یافحَُای ةَ دشث

افث طٍّایی در گّش چپ) ةا افث طٍّایی و ؼدم راةطَ ىؽٍادار

آىده از پژوُض زىاٌیان و ُيکاران ُيخّاٌی دارد ( )45و

ىیان افث طٍّایی ةا جراز غدا و ةا وزّد شطّح پاییًجر از

ُيچٍیً ةا ىطانؽَی نی و ُيکاراٌض کَ در ةّشان کره ةر روی

صدىساز اشحاٌدارد جراز فظار غّت و ُيچٍیً جأدیر غدا ةر روی

 530کارگر ىرد در کارخاٌَ جّنید فهز ةَ غّرت ىطانؽَای

شیصحو فیزیّنّژی افراد در ایً غٍؽث ،ىیجّان ٌحیسَ گرفث

آیٍدهٌگر اٌسام طد و ةَ ةررشی ادر ىّازَِ ىزىً ةا شروغدا ةر

کَ در غٍایؽی کَ افراد در آن ةا شطّح پاییًجر از صدود ىساز

فظارخّن پرداخث ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ ىیاٌگیً فظارخّن

اشحاٌدارد جراز فظار غّت ىّازَِ دارٌد ،افزایض شً ،شاةلَ کار

شیصحّنیک در گروه ىّازَِ یافحَ افزایض یافثُ ،يخّاٌی دارد

و افزایض ىیزان ىّازَِای کَ در ٌحیسَ آن غّرت ىیگیرد،

( )46و ُيچٍیً در ىطانؽَای چاٌگ و ُيکاران در طی یک

ةاؼخ افزایض ةروز افث طٍّایی و جأدیر ةر روی شیصحو

ىطانؽَای کُّّرت آیٍدهٌگر ةَ ةررشی ةروز فظارخّن ةاال و

فیزیّنّژی ةدن خّاُد طد؛ ةٍاةرایً ةَ ىٍغّر کاُض ةروز

ىّازَِ شروغدا در ىردان پرداخحٍد ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ

 NIHLو صفظ شالىث شیصحو فیزیّنّژی ةدن الزم اشث جيام

ةا افزایض جراز فظار غّت ،فظارخّن شیصحّنیک ةَ ىلدار

کارگران در ىؽرض شروغدای ةیض از  85دشیةم و یا

ةیظحری از فظارخّن دیاشحّنیک افزایض ىییاةد ُيخّاٌی دارد

کارگراٌی کَ ؼهیرغو پاییً ةّدن جراز فظار غّت دارای شاةلَ

(ٌ .)47حایر ةَ دشث آىده ٌظان ىیدُد کَ ةَ طّر کهی ةیً

کار و شً ةاال ُصحٍد و ُيچٍیً ىّازَِ زیاد ةا غدا ُصحٍد،

ىیاٌگیً فظارخّن گروه ُدف و طاُد اخحالف ىؽٍیداری وزّد

شاالٌَ جضث کٍحرل و غرةانگری كرار گیرٌد.

یؽلّةی و ُيکاران کَ ةررشی جأدیر غدا ةر روی فظارخّن و

ایً جضلیق جّشط کيیحَ جضلیلاجی داٌظگاه ؼهّم پزطکی

ضرةان كهب پرداخحٍد و ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ جفاوت

زٍدیطاپّر اُّاز ةا  98s69دتث و صيایث ىانی طد.

ىؽٍاداری ةیو فظارخّن شیصحّنیک و دیاشحّنیک گروه ُدف و

ةدیًوشیهَ پژوُظگران از ُيکاری ىدیریث ىضحرم غٍؽث

طاُد وزّد داردُ ،يخّاٌی دارد (ٌ .)48حایر آزىّن ُيتصحگی

فّالد و ُيچٍیً از کارکٍان زصيثکض آن ىسيّؼَ کَ در

ةیً ىیاٌگیً جراز فظار غّت و فظارخّن شیصحّنیک و

راشحای اٌسام ایً پژوُض غيیياٌَ ُيکاری ٌيّدهاٌد ،جظکر و
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The Effect of Noise on Hearing Loss and Blood Pressure of Workers in a Steel
Industry in the Southwest of Iran
Hossein Ali RANGKOOY1, Payam RASHNOUDI2, Arman AMIRI3, Zohreh SHABGARD4

Abstract

Original Article

Introduction: Today, it is well-established that, in addition to hearing loss,
noise affects the natural physiological functions of the body. The aim of this
study was to determine the effect of noise on hearing loss and blood pressure
in workers of a steel industry in southwest of Iran.
Methods: This study was performed on 54 steel workers. Dosimetry was
performed using TES 1358 sound meter and Beurer BC16 blood pressure
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monitor, respectively. Statistical analysis was done using SPSS 24 software
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at the significant level of 0.05.
Results: There was a significant relationship between hearing loss and sound
Citation:

pressure level in each of the case and control groups (P< 0.05). Despite the
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significant relationship between hearing loss and age, (P˂0.05), there was no
significant relationship between the work experience variable and hearing
loss (P> 0.05). Age and work experience had a significant relationship with
hearing loss at some frequencies under the study (P˂0.05). There was also a
significant difference between the mean of blood pressure in the case and
control group (P˂0.05).
Conclusion: The results of this study indicated that exposure to noise
increased blood pressure in individuals and the effects of exposure intensified
with age. Therefore, control measures such as reducing sound pressure level,
training programs and regular screening of the workers' blood pressure are
recommended to reduce the effects of noise.
Keywords: Noise-induced Hearing Loss, Noise, Sound Pressure Level,
Hearing Loss, Blood Pressure, and Steel Industry.
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