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 يها افتهي اساس بر ييشنوا استاندارد رآستانهييتغ كيولوژيدمياپ يبررس
 يفلز عيصنا كارگران نيب در كار طيمح يصدا يريگ اندازه و يسنج ييشنوا

  اصفهان
  

  *(M.Sc) 2 زارع محسن، )Ph.D(1حبيبي ... احسان ا ،(M.Sc)1 يوسفي يعل نيحس ،(M.Sc)1 يقطب محسن ،(M.D)1 انيعبدر پو امكيس
  يا حرفه بهداشت گروه ،بهداشت دانشكده ، اصفهان يپزشك علوم دانشگاه -1
  يا حرفه بهداشت گروه ،بهداشت دانشكده ،زدي يصدوق ديشه يپزشك علوم دانشگاه -2
  

  ده يچك
 معرض در افراد ييشنوا افت زودرس صيتشخ يبرا يشاخص عنوان به استاندارد آستانه رييتغ: سابقه و هدف

ي فراوان يابيارز پژوهش نيا از هدف. كنند يم اجرا ييشنوا حفاظت برنامه كه است يعيصنا در مجاز ريغ يصدا
 كارگران مواجهه تراز يريگ اندازه و انهيسال يومترياد توسط ييشنوا يابيارز از استفاده  با استاندارد آستانه راتييتغ
  .باشد يم

 عيصنا كارگران از نفر 2016 پژوهش نيا در است، يليتحل -يفيتوص نوع از و يمقطع مطالعه نيا: ها مواد و روش
 تر شيب نفر 865 وقت، تمام طور به كارگران از نفر 189. گرفتند قرار يبررس مورد بودند مرد يهمگ كه اصفهان يفلز

 مواجهه در كه واحدها از ييها قسمت ابتدا، يبررس نيا در. كردند يم استفاده يگوش از اوقات يبعض نفر 962 و اوقات
 و بل يدس 85 يصدا معرض در كه يافراد مواجهه ساعته هشت معادل تراز سپس و ييشناسا بوده مجاز ريغ يصدا با

 شده انجام صنعت توسط كه مطالعه سال يومترياد و مبنا يومترياد از استفاده با تينها در و يريگ اندازه بودند باالتر
  .تگرف قرار يبررس مورد ييشنوا آستانه رييتغ وقوع بود

. داشتند گوش دو هر در ييشنوا آستانه رييتغ كارگران از درصد 9/29 كه داد نشان مطالعه نيا يجنتا :ها يافته
 ييشنوا استاندارد آستانه رييتغ با يگوش از استفاده زمان مدت و صدا با مواجهه تراز سن، نيب رابطه نيچن هم
  .امدين دست هب يآمار دار يمعن رابطه ييشنوا استاندارد هآستان رييتغ و كار سابقه نيب كه يحال در بود دار يمعن

 كه نمود يريگ جهينت نيچن توان يم كارگران در ييشنوا آستانه رييتغ ساالنه وقوع درصد به توجه با :گيري نتيجه
  .است بوده ناموفق عيصنا نيا در ييشنوا حفاظت برنامه
  

  يسنج ييشنوا آزمون اصفهان، يفلز عيصنا اندارد،است رآستانهييتغ صدا، يريگ اندازه: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
 در يشـغل  مخاطرات نيتر مهم و نيتر گسترده از يكي صدا

 از يكـ ي عنـوان  بـه  فوالد عيصنا. باشد يم فوالد و آهن عيصنا
 يكشورها در صدا سرو با مواجهه يباال يترازها يدارا عيصنا

ـ  و شـده  شـناخته  توسـعه  حال در و افتهي  توسعه ـ ا تـر  شيب  ني

 كـارگران  محافظـت  يبـرا  را ييشـنوا  حفاظت برنامه كشورها
 طبـق . ]1[ انـد  نمـوده  اجـرا  صدا برابر در عيناص نيا در شاغل
ـ را صـدا  از يناشـ  ييشـنوا  تيمعلول WHO گزارش  نيتـر  جي
ـ  قابل كه بوده يشغل مخاطره ـ گ شيپ ـ  يري  افـت . ]2[ باشـد  يم
 نيتر عيشا و بوده ياصل يشغل يماريب ده از يكي يشغل ييشنوا

  Email: Zare@hlth.mui.ac.ir                                         0351 - 7254750 :نمابر         09132588104 :تلفننويسنده مسئول،  *
]    28/4/1388  :   تاريخ پذيرش30/11/1387 :تاريخ دريافت
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ـ  محسوب كار از يناش برگشت قابل ريغ يماريب  كـه  شـود  يم
 داده اختـصاص  خـود  به را يشغل يها غرامت زانيم نيتر شيب

ـ كارفرما كايامر يشغل بهداشت و يمنيا اداره. ]4-2[ است  اني
 كـه  يكـارگران  يبرا را ييشنوا حفاظت برنامه تا نموده ملزم را
 نمـوده  اجرا دارند قرار باالتر اي بل يدس 85 يصدا معرض در
 از نانيماط يبرا. ]5[ دهند كاهش را صدا با مواجهه سكير تا

 ليوسـا  از اسـتفاده  بـر  يمبتن ييشنوا حفاظت برنامه يكارآمد
 توسـط  يگوشـ  از استفاده زمان مدت از اطالع ،يفرد حفاظت

ـ ارز در گـر  مداخلـه  عامـل  كي كه بوده مهم افراد ـ  يابي  نيچن
 سـال  از ييشنوا حفاظت برنامه اگرچه. شود يم يتلق يا برنامه
 ليوسـا  از اسـتفاده  در تفـاوت  ليدل هب يول بوده يالزام 1972
 عدم نيچن هم و افراد با ليوسا نيا تناسب عدم ،يفرد حفاظت
 بـه  هنـوز  صـدا  سـازنده،  نيتخم زانيم به صدا مواجهه كاهش
 يشـغل  يهـا  طيمحـ  در ياصـل  آور انيز عوامل از يكي عنوان
  ].6،7 [شود يم شناخته
 حفاظـت  برنامـه  ياثربخـش  يبررس به Adera يپژوهش در
  ينـسب  سكير كه شد مشاهده مطالعه نيا در ت،پرداخ ييشنوا
 داشـته  شاهد گروه با سهيمقا در يبرابر سه شيافزا مورد گروه
 كارگران نيب در ييشنوا افت وقوع Barba مطالعه در. ]8[ است
 جينتـا  كـه  شـد  يبررس ساله 5 دوره كي در يميپتروش عيصنا
 دافـرا  درصد 5/45 صدا، با متوسط مواجهه رغم يعل داد نشان
 داشتند ييشنوا آستانه رييتغ ها آن درصد 6/29 و ييشنوا افت

 ييشـنوا  آستانه راتييتغ يبررس به سوئد در زين يا مطالعه. ]9[
 ييشنوا آستانه رييتغ وعيش كه پرداخت انينظام از نفر 747 در
 و درصـد 9/7 معـرض  در گروه در مواجهه از بعد ماه 5 -7در
ـ ر نسبت و بود درصد9/2 كنترل گروه در ـ  7/2سكي  دسـت  هب
 گرفتـه  صـورت  يها تالش رغم يعل داد نشان مطالعه نيا. آمد
ـ  رخ ييشـنوا  بـه  بيآسـ  هنوز ييشنوا حفاظت يبرا  دهـد  يم
 بيآس سكير شيافزا سبب صدا با مواجهه يكل طور به. ]10[
  .]11[ شد خواهد گوش دو از ك يهر در ييشنوا آستانه به

 حفاظت برنامه ساسا بر اغلب رانيا عيصنا در صدا كنترل
 اسـت  يمتك يفرد حفاظت ليوسا از استفاده بر يمبتن ييشنوا
ـ تغ يبررس مطالعه نيا انجام از هدف لذا  اسـتاندارد  آسـتانه  ريي

 در كـارگران  يومترياد نتاج اساس بر يفلز عيصنا در ييشنوا
 بـا  ها آن مواجهه زانيم يريگ اندازه و مجاز ريغ يصدا معرض
ـ موفق بتـوان  بيرتت نيبد تا باشد، يم صدا  حفاظـت  برنامـه  تي
 .نمود نييتع را ييشنوا

 
  ها مواد و روش

ـ  پژوهش كي حاضر مطالعه  -يفيتوصـ  نـوع  از و يمقطع
 در شـاغل  كـارگران  پـژوهش  مـورد  جامعه. باشد يم يليتحل
 يآمـار  محاسـبات  اساس بر كه باشند يم اصفهان يفلز عيصنا

 مطالعه جهت هنمون عنوان به واحدها نيا نيشاغل از نفر 2930
 كـه  يفلز صنعت 4 از ها نمونه است ذكره  ب الزم. شدند انتخاب

ـ مع. گـشت  انتخاب بودند كساني باًيتقر شغل تيماه يدارا  اري
ـ  يصدا و سر با تماس مطالعه به افراد ورود  يدسـ  85 از شيب
 يومترياد ناتيمعا يدارا يپزشك پرونده داشتن ]5،12،13[ بل

ــل ــتخدام از قب ــهيمعا و اس ــال رد ن ــه س ــتفاده و مطالع  از اس
ـ تائ مورد و استاندارد يحفاظت يها يگوش  بهداشـت  وزارت دي
 كنتـرل  منظور به. بود رپالگيا نوع از چه و رمافيا نوع از چه

 سـن  ،يانتقـال  ييشـنوا  كـاهش  يدارا افراد گر مخدوش عوامل
 افت در موثر يها نيتوكس با تماس شغل، رييتغ سال، 45 يباال
... و نيدسفروكـسام  مثل داروها مصرف ،يعصب يحس ييشنوا
 عنوان به نفر 2016 تينها در. ]5[ شدند گذاشته كنار مطالعه از

  .دنديگرد وارد پژوهش در مطالعه تحت تيجمع
 بـدو  در يسنج ييشنوا تست معمول طور هب عيصنا نيا در
 اسـتخدام  از قبل ناتيمعا عنوان تحت صنعت به كارگران ورود

 بـا  مطـابق  كـارگران،  يا دوره نـات يعام قالـب  در سـال  هر و
 در يومترياود. گردد يم انجام بهداشت وزارت يها العمل دستور
 يا دوره ناتيمعا غالب در و مذكور عيصنا نهيهز با مطالعه سال
 شـركت  ضـمناً . گرفت قرار محقق ارياخت در آن جينتا و انجام
 بـه  بوده كساني صنعت 4 هر در يا دوره ناتيمعا انجام يمجر

ــور ــه يط ــولوژياود ك ــتگاه ست،ي ــاود دس ــك و يومتري  اتاق
ـ ا در. بود مشابه پژوهش مورد كارخانجات يبرا كيآكوست  ني
ـ طر از خـالص  تـن  يسنج ييشنوا و ياتوسكوپ شاتيآزما  قي
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ــدا ــوا تيه ــانس در ييه ــا فرك ــا 250 يه ــز 6000 ت  و هرت
 250 يها فركانس در ياستخوان تيهدا قيطر از يسنج ييشنوا
ــا ــز 4000 ت ــا يســنج ييشــنوا. شــد انجــام هرت  محــل در ه

ـ اد اتاقـك  در و مذكور كارخانجات  بـا  (dB 40) آرام يومتري
ـ اد از اسـتفاده    يگوشـ  Clinical Audiometer AC 30 ومتري

 Telephonic TDH 39P  واجـد  يولـوژ ياد كارشناس توسط 
. اسـت  دهيگرد انجام استان بهداشت مركز دييتا مورد و طيشرا
 رفتـه يپذ صـورت  اسـتاندارد  مطابق دستگاه ونيبراسيكال ضمناً
  .است

 قالـب  در يومترياد انجام جهت مذكور عيصنا اقدام از قبل
 و آمـده  عمـل  به الزم يها يهماهنگ انه،يسال يا دوره ناتيمعا

 كـار،  سابقه سن، به مربوط اطالعات خصوص در ييها پرسش
 زمـان  مـدت  و اسـتفاده  مـورد  ييشـنوا  حفاظـت  ليوسا نوع

 و شـده  دهيپرس كارگران از تا شد مطرح ليوسا نيا از استفاده
ـ . گـردد  ثبـت  ها آن يپزشك پرونده در  اطالعـات  آن دنبـال  هب
 يفرد حفاظت لهيوس از كه يكارگران استخدام از قبل يومترياد
ـ آم مخـاطره  يصدا برابر در يكنترل روش عنوان به  اسـتفاده  زي
 يآور عجمـ  افراد يپزشك پرونده يبررس قيطر از زين كردند يم

ـ اد نيآخر نيب چه چنان OSHA گزارش طبق بر. گشت  وگرامي
 هرتز 4000 و 3000 و 2000 يها فركانس در مبنا وگرامياد و
 هـا  گـوش  از كي هر در تر شيب اي بل يدس 10 نيانگيم طور هب

 به. ]5[ دارد استاندارد آستانه رييتغ كارگر شود مشاهده تفاوت
 خـصوص  در غلـط  يهـا  پاسـخ  از يناش تورش حذف منظور
 كارشناسـان  كمـك  با محقق ،يفرد حفاظت ليوسا از استفاده
 زين يا مشاهده قيطر از عيصنا نيا در شاغل يا حرفه بهداشت

 و پرداخـت  يفرد حفاظت ليوسا از كارگران استفاده كنترل به
  .شد ثبت آن جينتا

 مختلـف،  يهـا  قـسمت  در مواجهـه  تـراز  نيـي تع منظور به
 8 طول در كنواختي صوت تراز يرادا يها كارگاه يصداسنج
  مـدل  صداسـنج  دسـتگاه  از اسـتفاده  بـا  روزانـه  يكار ساعت

cel-440  انجـام  ]6-14[ صبح فتيش در كار يعاد طيشرا در 

 از پـس  كـه  بود يبند ستگاهيا صدا يريگ اندازه روش. رفتيپذ
 مولـد  منابع يريگ قرار محل نييتع و كارگاه هر هياول نقشه هيته

 5 × 5 ابعـاد  بـه  را كـدام  هر ها، كارگاه ابعاد به توجه با صوت
 و انجام ستگاهيا هر مركز در ها يريگ اندازه و نموده يبند ميتقس
 پاسـخ  و A شبكه يرو بر صداسنج دستگاه ضمناً. ديگرد ثبت
 طبـق  صداسنج دستگاه ونيبراسيكال. گشت ميتنظ slow يزمان

 بـا  ينجصداسـ  بـار  هر از قبل و كار محل در استاندارد روش
 و   (Hz)1000 فركـانس  در   cel-282براتوريكـال  از اسـتفاده 

  .گرفت انجام  (dB)94 صوت فشار تراز
ـ متغ يصـداها  بـا  كـارگران  كه ييها قسمت در  مواجهـه  ري
ـ  صدا، با مواجهه يزمان نيتوز متوسط تعيين جهت داشتند  كي
 هـا  كارگـاه  مختلـف  يها قسمت در كارگران از ينفر 42 نمونه

 و كـارگر  بـدن  بـه   B&K-4428 دوزيمتـر  نصب با و انتخاب
. گرفـت  صـورت  يمتـر يدوز كارگر يقه به آن ميكروفن اتصال

  كاليبراتور از استفاده با كارگر، بدن به نصب از قبل زين دوزيمتر
B&K-4230  ـ گرد كـاليبره  سـازنده  دسـتور  طبق  از پـس . دي

 توسـط  كـه  نمـودارى  از استفاده با دريافتى دوز درصد قرائت
 سـاعته  هشت يزمان يوزن متوسط شده ارائه دوزيمتر زندهسا

TWA  5[ شد محاسبه[.  
ـ اد بـه  مربـوط  اطالعـات  يآور جمـع  از پس  مبنـا  وگرامي

 نيآخـر  و) ييشـنوا  حفاظـت  برنامـه  شروع در فرد وگرامياد(
ـ غ يصدا معرض در كارگران وگرامياد  يگوشـ  از كـه  مجـاز  ري

 آسـتانه  رييتغ ردندك يم استفاده يكنترل روش عنوان به يحفاظت
 OSHA گـزارش  طبـق  بـر . ديگرد محاسبه ييشنوا استاندارد

  يهـا  فركانس در مبنا وگرامياد و وگرامياد نيآخر نيب چه چنان
ـ  بل يدس 10 نيانگيم طور هب هرتز 4000 و 3000 و 2000  اي

 رييتغ كارگر شود مشاهده تفاوت ها گوش از كي هر در تر شيب
 وارد آمـده  دسـت  هب جينتا تينها در. ]5[ دارد استاندارد آستانه
 يآمار يها آزمون از استفاده با و ديگرد SPSS يآمار افزار نرم

T-Test،ANOVA  ـ تجز اسكوئر يكا و ـ تحل و هي  يآمـار  لي
  .گرفت صورت
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  نتايج
ـ نها در گـر  مخدوش عوامل حذف از بعد مطالعه نيا در  تي
 اصفهان يفلز عيصنا كارگران از نفر 2016 به مربوط يها داده
 پـژوهش  مـورد  جامعـه  كل. گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد
 نيب كارگران كار سابقه و سال 25-45 نيب ها آن سن بوده مرد
 نـوع  دو از هـا  آن اسـتفاده  مـورد  يها يگوش. بود سال 25-5
 از نفـر  1963 و رمافيا نفر 53 كه باشد يم رپالگيا و رمافيا
ـ  جينتـا . كردند يم استفاده رپالگيا ـ گ دازهان  در وصـدا  سـر  يري

 مواجهـه  در يانتخاب يها نمونه از نفر 962 داد نشان كار طيمح
 يترازها با مواجهه در نفر 1054 و بل يدس 85-90 يصدا با

 نحـوه  بـه  مربوط اطالعات. بودند بل يدس 90 از باالتر يصدا
 بـه  كـارگران  از نفـر  189 كـه  نمود مشخص يگوش از استفاده
 اوقات يبعض نفر 962و اوقات تر شيب رنف 865 وقت، تمام طور
  .كردند يم استفاده يگوش از

 كـارگران  از درصـد  9/29 كه داد نشان پژوهش نيا جينتا
ـ تغ دچـار  گـوش  دو هـر  در پژوهش در شده وارد  آسـتانه  ريي

ـ  هـم . بودند ييشنوا استاندارد  در افـراد  از درصـد  9/21 نيچن
 از درصـد  6/22 كـه  يحال در بوده رييتغ نيا دچار چپ گوش
 نـشان  را ييشنوا استاندارد آستانه رييتغ راست گوش در ها آن

 كردند يم استفاده رپالگيا از كه يافراد از درصد 6/23. دادند
 در ها آن از درصد 7/21 و داشته آستانه رييتغ راست گوش در

 در رمـاف يا كـاربران  از درصـد  2/30 كه يحال در چپ، گوش
 در هـا  آن از درصـد  5/24 و داشـتند  آستانه رييتغ چپ گوش
ـ تغ يدارا راست گوش . بودنـد  ييشـنوا  اسـتاندارد  آسـتانه  ريي
 يگوشـ  نوع كيتفك به را اختالف نيا زين اسكوئر يكا آزمون
ــورد ــتفاده م ــت اس ــت، جه ــ حفاظ ــشان دار يمعن ــداد ن    ن

)736/0P< 141/0 وP<(، ـ تغ نيب گريد عبارت به  آسـتانه  ريي
 نـشد  افـت ي يا رابطه يحفاظت يگوش نوع و ييشنوا استاندارد

  ).1 جدول(
 فقـط  كـه  يكـسان  از درصد 31 داد نشان مطالعه نيا جينتا
ـ تغ يدارا كردند يم استفاده يگوش از اوقات يبعض  آسـتانه  ريي

 فقـط  كه يحال در بوده ها گوش از كي هر در ييشنوا استاندارد

 يمحـافظت  يگوشـ  از اوقات تمام كه يكارگران از درصد 8/23
  .دادند نشان خود يها گوش در را رييتغ نيا دندكر يم استفاده
  

ستاندارد شنوايي در  هر يك ا هتوزيع فراواني تغيير آستان .1جدول
  ها به تفكيك نوع گوشي ازگوش

 نوع گوشي
 تعداد افراد
  به تفكيك
 نوع وسيله

  چپگوش 
  تعداد

  )درصد(

 راستگوش 
  تعداد

  )درصد(

  جمع
  )درصد(

  426  1963  ايرپالگ
)7/21(  

443  
)6/23(  

869 
)3/45(  

  16  53  ايرماف
)2/30(  

13  
)5/24(  

29  
)7/54(  

P-value  -  736/0   83/0  
  

ـ تغ رابطـه  كـه  نمـود  مـشخص  زين اسكوئر يكا آزمون  ريي
 هر در يگوش از استفاده زمان مدت با ييشنوا استاندارد آستانه

  ).2 جدول (باشد يم دار يمعن >001/0P با ها ازگوش كي
  

ـ  فراو عي توز .2جدول   ـ  تغ يان ـ  در هـر     يي آسـتانه اسـتاندارد شـنوا      ريي  كي
  ي مدت زمان استفاده از گوشكيها به تفك ازگوش

مدت زمان 
استفاده از 

  يگوش

تعداد افراد به 
 زمان كيتفك

استفاده از 
  يگوش

  چپگوش 
  تعداد

  )درصد(

  راستگوش 
  تعداد

  )درصد(

 جمع
  )درصد(

  145  962  اوقات بعضي
)1/15(  

153  
)9/15(  

298  
)31(  

 174  865  بيشتر اوقات
)11/20(  

121  
)98/13(  

295 
)1/34(  

  23  189  تمام وقت
)2/12(  

22  
)6/11(  

45  
)8/23(  

P-value  -  001/0  001/0  001/0  
  
  يصـدا  يترازهـا  معـرض  در كارگر نفر 965 كل تعداد از

ـ  هـر  در هـا  آن از درصـد  1/30 بل، يدس 90-85 نيب  از كي
 در دادنـد  نـشان  را يياشـنو  اسـتاندارد  آسـتانه  رييتغ ها گوش
 بـاالتر  يصوت يترازها معرض در كارگر نفر 1054 از كه يحال
 دچـار  هـا  گـوش  از كي هر در درصد، 9/56 بل، يدس 90 از
 اسكوئر يكا آزمون بودند، شده ييشنوا استاندارد آستانه رييتغ
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 عبـارت  به). >001/0P (داد نشان دار يمعن را اختالف نيا زين
 رييتغ و كار طيمح يصدا تراز نيب داد نشان ما يها افتهي گريد

 داشـت  وجـود  رابطه راست و چپ گوش در استاندارد آستانه
  ).3 جدول(

شنوايي در هر يك  ستاندارده ا توزيع فراواني تغيير آستان.2 جدول
  ها به تفكيك تراز مواجهه با صدا ازگوش

  تراز صدا
(dB) 

تعداد افراد در 
  معرض

  چپگوش 
  تعداد

  )درصد(

  راست گوش
  تعداد

  )درصد(

 جمع
  )درصد(

90- 85   962  145   
)1/15(  

154   
)16(  

296 
)1/30(  

90>  1054  297   
)2/28(  

302   
)7/28(  

599 
)9/56(  

P-value  -  001/0  001/0  001/0  
  

 ييشنوا استاندارد آستانه رييتغ دچار كه يافراد سن نيانگيم
ـ م از انحـراف  بـا  4/39 برابـر  هـا  گوش از كي هر در   نيانگي
ـ م كه يحال در باشد يم 25/4 ـ تغ بـدون  افـراد  سـن  نيانگي  ريي

 انحـراف  با 55/38 برابر ها گوش از كي هر در ييشنوا آستانه
ـ توز t آزمون. است 75/4 اريمع از ـ  عي ـ تغ يفراوان  آسـتانه  ريي

  بـا  را سـن  كيتفك به ها گوش از كي هر در ييشنوا استاندارد
 001/0P< 4 جدول (داد نشان دار يمعن.(  
  

شنوايي در هر يك ازگوشها      آستانه   ستانداردا توزيع فراواني تغيير     .4جدول
 به تفكيك سن

تعداد افراد به   )سال( سن
  تفكيك سن

  چپگوش 
  تعداد

  )درصد(

  راستگوش 
  تعداد

  )درصد(

 جمع
  )درصد(

30-25  183  12 

)6/6(  
26 

)2/14(  
38 

)20,8(  

31-35  375  64  
)1/17(  

72 

)2/19(  
136 

)3/36(  

40-36  632  153  
)2/24(  

147  
)3/23(  

300 
)5/47(  

45-41  826  213  
)25,8(  

211  
)5/5(  

424 
)3/51(  

P-value  -  001/0  001/0  001/0  
 هـر  در ييشنوا آستانه رييتغ دچار افراد كار سابقه نيانگيم

ـ مع از انحراف با 5/13 برابر ها گوش از كي  و بـود  45/4 اري

  STS بـدون  افـراد  كـار  سابقه نيانگيم با كه داد نشان t آزمون
  نــدارد يدار يمعنــ تفــاوت هــا، گــوش از كيــ هــر در
) 073/0P<) (5 شكل.(  

هـا بـه     شنوايي در هـر يـك ازگـوش       آستانه  ستانداردا تغيير   درصد .1شكل
  تفكيك سابقه كار

  
  گيري بحث و نتيجه

 يبررس رانيا در ييشنوا حفاظت برنامه ييكارا كه آنجا از
 انـسان  يسالمت بر صدا اثرات يسبرر به مطالعات فقط و نشده،

 ييشـنوا  حفاظـت  برنامـه  ياثربخـش  مطالعه نيا در اند پرداخته
 يصدا با مواجهه در يفرد حفاظت ليوسا از استفاده بر يمبتن

ـ آم مخاطره ـ تغ وقـوع  اسـاس  بـر  را زي  در ييشـنوا  آسـتانه  ريي
  . ميا داده قرار يبررس مورد كارگران
 كـارگران  از سـوم  كي از شيب داد نشان يبررس نيا جينتا

ـ  و بـل  يدسـ  85 يصـدا  بـا  يكار فتيش طول در كه  تـر  شيب
ـ تغ دچـار  اند داشته مواجهه  ييشـنوا  اسـتاندارد  آسـتانه  راتيي
ـ م اگر NIOSH گزارش طبق. اند شده  درصـد 5 تـا  STS  زاني
 جينتـا  بـه  توجه با ]14[ است قبول قابل برنامه يبخش اثر باشد

 و سـر  ،ييشـنوا  حفاظـت  برنامه ياجرا رغم يعل پژوهش نيا
 آستانه رييتغ وقوع باعث و گذاشته اثر كارگران ييشنوا بر صدا
  . است شده كارگران در ييشنوا

ـ  يا رابطـه  چيهـ  كـه  شد مشخص مطالعه نيا در  نـوع  نيب
 افـراد  STS نيب تفاوت و ندارد وجود STS و يحفاظت يگوش
 علـت  بـدان  ديشـا  نيا. بود كساني متفاوت يها يگوش يدارا
 صـنعت  در يگوشـ  نوع دو نيا در صدا كاهش زانيم كه دباش

 جـه ينت نيا به توجه با نيچن هم. است بوده كساني مطالعه مورد
ـ غ به يگريد عوامل كه نمود استنباط نيچن توان يم  نـوع  از ري
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 مناسـب،  نگهداشـت  فـرد،  با يگوش بودن متناسب رينظ يگوش
 و يفـرد  حفاظـت  زاتيتجه گريد با يسازگار مناسب، اندازه
 گـذارد  يم اثر يگوش ييكارآ بر احتماالً يگوش يكاهندگ درجه

]15[ .  
ـ  پـژوهش  نيا در ديگرد مالحظه كه طور همان  مـدت  نيب

 وجـود  معكـوس  رابطـه  STS وقوع و يگوش از استفاده زمان
 يهـا  يگوشـ  از يصـد  در صـد  اسـتفاده  كـه  يطور به داشت
 افـت  زا يريگ شيپ باعث زين منظم ريغ استفاده يحت و يحفاظت
 اسـتاندارد  آسـتانه  رييتغ وقوع زانيم كاهش در و شده ييشنوا
ـ م چـه  گر. است شده داده نشان ديمف  در صـدا  يكاهنـدگ  زاني

ـ  يزمان ياسم كاهش نيهم اما است مختلف ها يگوش  دسـت  هب
  يگوشـ  از صـدا  بـا  مواجهه زمان درصد99 از شيب كه ديآ يم

 مناسـب  تيوضع در يفرد حفاظت لهيوس و ]16 [شود استفاده
 Melamed مطالعـه  جينتـا . ]17[ باشد فرد گوش با متناسب و
 يصـدا  بـا  مواجهـه  در يهمگـ  كـه  صنعت 6 كارگران نيب در
 از دائمـاً  افـراد،  از درصـد 42 فقـط  داد نـشان  بودند رمجازيغ

 اريبـس  افـراد  نيا نيب در STS درصد و كنند يم استفاده يگوش
 يبررسـ  بـه  يوهشپژ در زين Esko Toppila. ]18[ است نييپا

ـ  و پرداخـت  مختلـف  مشاغل در ييشنوا حفاظت برنامه  نيچن
 حفاظـت  يهـا  يگوشـ  از موقـت  اسـتفاده  كه نمود يريگ جهينت

ـ  راهكار ،يفرد  ييشـنوا  افـت  برابـر  در يخـوب  نـسبتاً  يكنترل
  . ]19[ باشد يم

 باالتر يصدا با مواجهه در افراد داد نشان قيتحق نيا جينتا
 معـرض  در افـراد  بـه  نـسبت  يباالتر نزايم به بل يدس 90 از

 از كـه  طـور  همان. اند شده STS دچار بل يدس 85-90 يصدا
ـ تغ و صـدا  بـا  مواجهه تراز نيب ديآ يم بر مطالعه نيا جينتا  ريي

 تـراز  شيافـزا  بـا  يعني دارد وجود رابطه افراد ييشنوا آستانه
 رب. ابدي يم شيافزا زين استاندارد آستانه رييتغ وقوع زانيم صدا

ـ تغ و صـدا  تـراز  نيب رابطه ليبرز در Barba مطالعه اساس  ريي
 بـا  كـه  يافـراد . ]9[ شـد  داده نشان دار يمعن استاندارد آستانه
 مواجهـه  يزنـدگ  دوران طـول  در بـل  يدس 85 از تر كم يصدا
 دارند، قرار ييشنوا افت به ابتال نييپا سكير معرض در دارند
 يجـد  ييشـنوا  فتا سكير باالتر و بل يدس 90 يترازها در

 شـوند  يم يتوجه قابل ييشنوا افت دچار افراد تياكثر و است
 مواجهـه  تراز شيافزا با ييشنوا افت وعيش يكل طور به. ]20[
  .]23-21[ ابدي يم شيافزا صدا با

ـ  كه شد مشاهده حاضر مطالعه در  رابطـه  STS و سـن  نيب
ـ  ليدل به ااحتمالً رابطه نيا. دارد وجود يآمار دار يمعن  شيزااف

ـ  سـن  شيافزا اثر در ييشنوا آستانه  مطالعـه  جينتـا . باشـد  يم
Tabuchi T درصـد  سـن  شيافـزا  بـا  داد نـشان  همكـاران  و 

 شيافـزا  شـوند  يم ييشنوا افت از يدرجات دچار كه يكارگران
 50 دهـه  در را افراد از درصد 93 ييشنوا افت نيا كه ابدي يم

 بــر در يســالگ 60 دهــه در را افــراد درصــد 100 و يســالگ
ـ تغ كسر حاضر مطالعه در. ]24[ رديگ يم  از يناشـ  آسـتانه  ريي
 نظـر  در STS محاسـبه  در بـودن  يارياخت علت به  يرگوشيپ

  .]5،14[ نشد گرفته
ـ  كـار  سابقه با افراد چند هر مطالعه نيا در  يدارا تـر  شيب

STS ـ  و كار سابقه نيب يا رابطه يول بودند زين يباالتر  يفراوان
 مطالعـه  جينتـا  بـا  افتـه ي نيا كه د،ينگرد هدهمشا آستانه رييتغ

Barba مطالعـه  كـه  يحال در. ]9[ است مشابه Osibogun A و 
 بـا  افتـه ي مواجهه افراد كار سابقه شيافزا داد نشان همكارانش

ـ  هـا  آن ييشنوا آستانه تراز شيافزا باعث صدا . ]22[ شـود  يم
ـ  رابطـه  وجود عدم ـ  و كـار  سـابقه  نيب ـ تغ يفراوان  آسـتانه  ريي

 ييشـنوا  افـت  شـروع  كـه  سـت ا  آن گر نشان احتماالً استاندارد
 بـا  گـروه  در كـه  طـور  همان (بوده استخدام اول دهه به مربوط
ـ ا كـه  يافراد در و) شد دهيد سال 10-5 كار سابقه  را دوره ني
ـ ن مـدت  بلنـد  در ييشـنوا  افـت  انـد  كرده يسپر STS بدون  زي
ـ ا ضمن. است نداده رخ چنان هم  بـا  مـاالً احت كـارگران  كـه  ني

ـ غ يصدا با مواجهه عوارض از زمان گذشت  يآگـاه  مجـاز  ري
 و يحفـاظت  يگوشـ  از حيصـح  استفاده سبب جهينت در و افتهي

  .است شده ينسب طور به عامل نيا كنترل تاًينها
 برنامـه  ياجـرا  وجود با كه داد نشان مطالعه نيا يها افتهي

 ،يفـرد  حفاظـت  ليوسـا  از استفاده بر يمبتن ييشنوا حفاظت
 نشان كه اند شده STS به مبتال كارگران  از يتوجه قابل درصد

 لـذا  دارد مـذكور  عيصـنا  در برنامه نيا ياجرا تيموفق عدم از
 بـر  قـاً يدق ديبا ييشنوا حفاظت برنامه ياجرا گردد يم شنهاديپ
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 مربوطه نيمتخصص از و بوده، OSHA يشنهاديپ روش اساس
 نيا در كار طب متخصص و يا حرفه بهداشت كارشناس شامل

 ياجـرا  از كامالً ديبا كارگران كه نيا ضمن. گردد استفاده نهيزم
ـ ر نيچن هم و يا برنامه نيچن ـ ا در موجـود  خطـرات  سكي  ني

 فعـال  مشاركت برنامه نيا ياجرا در و داشته يآگاه خصوص
 سكير تيريمد جامع برنامه قالب در تواند يم كه. باشند داشته

  .شود گذارده اجرا به
  

  قدرداني  وتشكر
 يع فلـز  يه پرسنل صنا  يان بر خود الزم دانسته از كل      يدر پا 

ـ  شاغل در ا   يا اصفهان و كارشناسان بهداشت حرفه     ن بخـش   ي
 ي از معاونـت پژوهـش     را نمـوده ضـمناً     يكمال تشكر و قدردان   
ـ  ا ي اصفهان كه بودجـه مـال      يدانشگاه علوم پزشك   ن طـرح را    ي

  .ميينما ي ميگزار اند سپاس فراهم نموده
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Introduction: Standard threshold shifts (STS) as an important indicator for identifying hearing loss 

in industries that they perform hearing conservation programs. The aim of this study is the 
investigation of the occurrence of standard threshold shift (STS) among workers of Isfehan metal 
industry using audiometric data and noise measurement level. 

Materials and Methods: This is a cross-sectional and descriptive study that performed among 2016 
of workers in Isfehan Metal Industry. All of subjects were men and the rate of using personal 
protective equipment among workers were sometime=189, often=865 and always=962. At the first we 
determined the parts of plant that exposed to non permissible noise level and then measured exposure 
to 8 hour equivalent noise level. Finally in regard to basic audiometric and current audiometric, the 
occurrences of STS were examined. 

Results: This study showed that 29.9 % of workers have a STS in these workplaces. There are 
significance relationship between age, exposure time, noise level, wearing time and number of 
workers with STS. But there is no relation between precedence of work and STS statistically. 

Conclusion: Findings of this study indicated that occurrences of STS among workers exposed to 
noise are high. Thus, it is concluded that hearing conservation programs in these industries was 
unsuccessful. 
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