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  المینفر استان ا 50 يباال يکارگاهها از کار در کارگران یناش ییزان کاهش شنوایم یبررس
  

  ن پورنجف ی، عبدالحس* یمحمد عباس یعل
  

  گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالم
 

 
 17/1/88رش:تاریخ پذی                                          30/5/87تاریخ دریافت:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ارگرانک، يومتریاود ،ییشنواکاهش  :يدیکل يواژه ها

                                                
  گروه بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایالمنویسنده مسئول:*

@yahoo.comAm.abbasi mail:-E 

 چکیده
ب هـاي  ـــ کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا، شایعترین کاهش شنوایی در بین کارگران اسـت. بررسـی آسی   مقدمه:

ناشی از سر و صدا در کارگران کارخانجات صنعتی به عنوان گامی نخست براي یافتن راه حل مناسب جهت کاهش ضـایعات  
نفـر   50عه بررسی میزان کاهش شنوائی ناشی از کار در کارگران کارخانجـات بـاالي   ناشی از آن می باشد. هدف از این مطال

 استان ایالم بوده است.
در یـک مقطـع زمـانی خـاص نمونـه اي از کـارگران        تحلیلی بـوده و  –این مطالعه از نوع توصیفی مواد و روش ها:

، ررسـی و انـدازه گیـري صـدا    استفاده از تکنیک هاي بنفر کارگر و بیشتر، مورد بررسی قرار گرفته و با  50کارخانجات داراي 
بـراي گـوش هـاي     NIHLبلندي موثر صدا و  -میزان بلندي صدا -: میزان فشار صداپارامترهاي استاندارد شده صدا شامل

اندازه گیـري و ثبـت گردیدنـد. جامعـه مـورد مطالعـه را کلیـه کـارگران          Phoneو Boneچپ و راست کارگران از دو طریق
صورت تصادفی از بین هر سه کارگر دو نفر انتخاب و فاکتورهـاي  ه نفر کارگر و بیشتر تشکیل داده و ب 50جات داراي کارخان

داده هـاي ثبـت    spssاندازه گیري و مشخصات دموگرافی کارگران ثبت گردیدند. با استفاده از نرم افزار -استاندارد مورد نظر
 شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

-کم شنوائی مالیـم -کم شنوائی جزئی -این بررسی پس از دسته بندي میزان کاهش شنوائی در طبقات: عدم کم شنوائیدر 
، 1000،2000، 625 ،125،  63یا کري دائـم، در فرکـانس هـاي    -کم شنوائی عمیق -کم شنوائی شدید-کم شنوائی متوسط

 دید. هرتز، میزان کاهش شنوائی بر حسب دسی بل ثبت گر 8000و  4000
درصد کل افراد جامعه مورد مطالعه که در معرض تـراز فشـار صـوت     1/13نتایج نشان داد که  یافته هاي پژوهش:

درصد افراد مورد مطالعه نیز از احساس صدا بعـد از پایـان کـار روزانـه      2/12بیشتري هستند از سنگینی گوش رنج می برند. 
 شکایت داشتند.

 phoneج بدست آمده، بیشترین کاهش شنوایی مربوط به گوش چپ از طریـق  بر اساس نتای بحث و نتیجه گیري:
هرتز بــوده که می توان فرضیه هایی از جمله حساسیت بیشـتر   8000و  4000، 2000و در ارتباط با فرکانس هاي  Boneو 

آن هـا بیشـتر از    صدا یا به طرز استقرار کارگران در محیط شغلی که گوش چـپ  گوش چــپ نسبت به گوش راست در برابر
مشـاجره  کـه بـه     -درگیـري -گوش راست در معـــــرض صــــدا بـــوده و یا به حـــادثه هاي غیر شغلی مانند، حادثـه 

صورت ضربه به گوش چپ داده شده، مطرح نمـود. همچنـین، مطالعـه حاضـر ثابـت نمـود کـه بیشـترین افـت شـنوایی از           
هرتز بوده است و عالوه بر آن، همـان گونـه    8000و  4000انس هاي در گوش راست مربوط به فرک Boneو  Phoneطریق

 هرتز بوده است. 8000و  4000که اشاره شد بیشترین درصد کاهش شنوایی مربوط به گوش چپ و در فرکانس هاي 
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  علی محمد عباسی و عبدالحسین پورنجف - ...نفر  50بررسی میزان کاهش شنوایی ناشی از کار در کارگران کارگاههاي باالي 

 ٢

  مقدمه 
کـه بـه   اسـت  یکی از عمـده تـرین عـواملی    صدا 

بسیار موثر مـی توانـد در محـیط کـار و زنـدگی      شکلی 
تعادل فیزیولوژیک انسـان را مختـل نمـوده و سـالمت     

ازات بـه مــو  .روحـی و جسـمی وي را بــه خطـر انــدازد   
هاي پیچیـده   پیشرفت صنعت و جایگزین شدن دستگاه

هـاي سـاده، تعـداد منـابع      جاي دسـتگاه ه و مکانیکی ب
تولید صدا بـا تـراز شـدت و تـوان و فشـار بیشـتر نیـز        

اســت و مســلماً در نتیجــه ایــن تحــول یافتــه افــزایش 
هـاي ناشـی از    گریزناپذیر صنعتی زمینه ایجاد نـاراحتی 

  .و صدا بیشتر شده است سر
اثرات سوء سر و صـدا بـر روي انسـان مـی توانـد      

را نشـان   پاتولوژیکی خـود  وروانی ، اثرات فیزیولوژیکی
. خستگی گوش زمـانی کـه فـرد احسـاس وزوز در     دهد

گوش می کند شاخص ترین اثر فیزیولوژیکی صدا بـوده  
تغییـر در فشـار خـون    ، و پس از شاخص خستگی گوش

ومـین شـاخص   یا به عبارت دیگر افـزایش فشـارخون د  
  .)1،2(تلقی می شودفیزیولوژیکی صدا 

سومین اثر فیزیولوژیکی افزایش تعداد ضربان قلب 
فیزیولـوژیکی دیگـر    اتصدا است. از عمـــده ترین اثر

عکـس العمـل هـاي     صدا بر روي انسان می تـوان بـه  
تـاثیر سـوء بـر روي دسـتگاه      ،افـزایش تـنفس  ، تنفسی
سـان اشـاره   کم کردن میـدان دیـد چشـم ان   و  یگوارش
در خصوص اثرات روانی، باال بودن مشـکالت   ).3نمود(

صـدا   و عصبی کارگران شاغل در محیط هـاي پـر سـر   
و صدا خستگی ناشی از کار  مطرح بوده و با افزایش سر

 يدر محیط شلوغ بیشتر شده و راندمان تولید بـه نحـو  
اثرات پاتولوژیکی، اثراتـی   .)4محسوس کاهش می یابد(

د و نضـو مـورد نظـر آسـیب مـی رسـان      که به ع هستند
. مـی باشـند  عمدتاً کري هاي گوش ناشی از این اثرات 

از  بـه گونه که می دانـیم   کري ( کاهش شنوایی) همان
دسـی بـل در    25در حد میـانگین  تغییر آستانه شنوایی 

الق ـــ اط رتزــــ ه 2000، 1000، 500هاي  فرکانس
از این کري بـه عوامـل مختلفـی از قبیـل: تـر      می شود.

، سـن فـرد  ، مدت زمان مواجـه بـا صـوت   ، فشار صوت
استعداد شخصی فـرد  و حساسیت  ،وضعیت گوش میانی

  .  )3بستگی دارد(

اثـر  ، تداخل بـا مکالمـه  ، صدمه به دستگاه شنوایی
نــاراحتی  ،اثــر بــر سیســتم تعــادلی، روي انــدام بینــایی

اثـرات   ،اثر روي الکترولیت هـا  ،اثرات عصبی ،اجتماعی
اثـر  و اثرات فیزیولوژیـک عمـومی   ، روانیاثرات ، جانبی

ذهنی صدا را می توان از جمله اثرات صدا بـر انسـان و   
طور کلی کاهش شنوائی بـه  ه ب .)3سالمت وي دانست(

کري انتقالی تقسیم شده است و  کري عصبی ،دو دسته
کاهش شنوائی  ،کاهش شنوائی موقتی به شکل هاي:و 

صنایع ظاهر  وائی ضربه اي درــش شنـــکاه ودائمی 
و صدا معموالً  می شود. به منظور محافظت در برابر سر

کنتـرل   ،و صـدا در منبـع   رل سرـــــکنت هاي از روش
دستگاه شـنوائی  از حفاظت و و صدا در مسیر انتشار  سر

استفاده می شود. محافظت شـنوائی از طریـق کـاهش    
سـایل  اسـتفاده از و   و تنظیم سـاعات کـاري  ، کار زمان

  ).3(جام پذیر می باشدحفاظتی ان
در این تحقیـق میـزان کـاهش شـنوائی کـارگران      

نفـر اسـتان ایـالم از     50ها و کارخانجات باالي  کارگاه
گانـه   هاي هشـت  در فرکانس  Boneو phoneطریق 

ــ ــومتردوســیله اه ب مــورد  OB٨٢٢Medsenمــدل يی
 بررسی قرار گرفت.

 ها  روش مواد و
ـ یتحل –یفین مطالعه از نوع توصـ یا بـا   وده بـو  یل

ـ   یناش یزان کاهش شنوائین مییهدف تع ن یاز کـار در ب
الم در سال ینفر استان ا 50 يکارگران کارخانجات باال

ـ انجام شده اسـت. بـه منظـور دست    83-82 بـه   یرســ
 يه کـارگران کارخانجـات بـاال   یکل، مناسب ينمونه ها

ن هر سه کـارگر دو  یست نموده و از بینفر استان را ل 50
ــو  ــه ص ــر را ب ــادفنف ــا یرت تص ــاب و فاکتوره  يانتخ

آنهـا   یوگرافــــ استاندارد مـورد نظـر و مشخصـات دم   
و ثبت شد. کـارگران بـا در دسـت داشـتن      يریاندازه گ
ــه مرکــز  يومتریــشــات ادینامــه جهــت آزما یمعرفــ ب

ـ دستگاه ادله یسوه بو بهداشت شهرستان مراجعه  ومتر ی
زان یـ ن میـی تعدر خصـوص  هشـتگانه   يها در فرکانس

  .اقدام گردیدآنان  ییشنواکاهش 
ـ نامـه از طر  پرسش یاعتبار علم ق اعتبـار محتـوا   ی

ن پـس از  ین صـورت کـه محققـ   ید. بـد یـ مشخص گرد
  ز اخذ نظر  یوجود و نــدر مقاالت و منابع معتبر ممطالعه 
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 8

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-86-fa.html


  88 تابستان، دوم، شماره هفدهمدوره   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                                    
 

 ٣

ـــیمتخصص ـــن مربـــــ ــوطه و تجدـــ ــر در یـ د نظـ
ـــچ ــشــ ــرات   ارچوب پرسـ ــدن نظـ ــه و گنجانـ نامـ

و  ینامـــه نهـــائ رســـش، ســـئواالت پیـــــــــ علم
د. یــــــــات الزم در آن درج گردـــــــــــــاطالع

ل یـــــات بــه دسـت آمــده پـس از تکم  ــــــــ اطالع
ـ نامه ه شـــپرس ـ ا و نـــ ات ـــــ شیام آزماــــ ز انجی

ـــیاد ــزار  يومترـــ ــرم اف ـــم SPSSتوســط ن ورد ــــ
  ل قرار گرفتند.یه و تحلیزـــتج

  
 
 
  ي پژوهشافته های

 
 
 
 

 المینفر شهر ا 50 يدر کارخانجات باالبا عوامل مؤثر در افت شنوایی س کارگران تما یع فراوانیتوز .1جدول

  
یافته هاي این تحقیق نشان داد که میـزان شـیوع   

اس ـــــ احس ،درصـد  1/13سنگینی گوش در کارگران 
درصـد و وزوز   2/12صدا در گـوش بعـد از پایـان کـار     

ـــگ ــد  6/9وش ــــ ــتدرص ــوده اس ــد از  5/1. ب درص

درصد  6/0 ند،اراي سابقه بیماري سرخک بودکارگران د
 ،درصد سابقه برق گرفتگی 4/0، سابقه ضربه یا تصادف

امیلی را ـــــ اري ارثی و فــــسابقه بیمنیز درصد  4/0
  بیان نمودند.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 جمع خیر بلی متغیر
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 100 543 9/86 472 1/13 71 داشتن سنگینی گوش
 100 543 8/87 477 2/12 66 احساس صدا در گوش بعد از پایان کار

 100 543 4/90 491 6/9 52 وزوز گوش 
 100 543 5/98 535 5/1 8 سابقه بیماري سرخک
 100 543 4/99 540 6/0 3 سابقه ضربه یا تصادف
 100 543 6/99 541 4/0 2 سابقه برق گرفتگی

 100 543 6/99 541 4/0 2 سابقه بیماري ارثی و فامیلی
 100 543 100 543 0 0 ریون، مننژیت حصبهوسابقه بیماري ا

سابقه تماس با سرب، جیوه، الکل، 
 مسمومیت با منواکسیدکربن

0 0 543 100 543 100 
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 ٤

ران در کارگ  Phoneو Boneق یمختلف در گوش چپ و راست از طر يها در فرکانس ییافت شنوا يم بندیتقس. 2جدول
  المینفر استان ا 50 يکارخانجات باال

  
ا یق یعم ییکم شنوا  دیشد ییکم شنوا  متوسط  ییکم شنوا  میمال یکم شنوائ  یجزئ یکم شنوائ  ییعدم کم شنوا  (HZ)فرکانس ییافت شنوا

  دائم يکر
  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان  درصد  یفراوان

ش چپ از
گو

 
یطر

ق 
Phone

 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  543  63فرکانس 
  -  -  -  -  -  -  2/0  1  7/1  9  2/98  533  125فرکانس
  -  -  2/0  1  -  -  3/1  7  8/2  15  8/99  520  250فرکانس
  -  -  2/0  1  4/0  3  7/0  4  7/3  20  95  516  500فرکانس
  -  -  2/0  1  2/0  1  2  11  3/8  45  3/89  485  1000فرکانس

  -  -  2/0  1  9/1  5  4/5  13  5/5  30  91  494  2000فرکانس

  -  -  9/0  5  4/2  13  7  38  4/11  62  3/78  425  4000فرکانس 

  -  -  3/1  7  7/1  9  2/4  23  6/7  41  3/85  463  8000فرکانس 

ش راست از طر
گو

ی
ق 

Phone
 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100  543  63فرکانس 
  -  -  -  -  -  -  6/0  3  1/1  6  3/98  543  125فرکانس
  2/0  1  -  1  -  -  7/0  4  6/2  14  5/96  524  250فرکانس
  -  -  2/0  1  2/0  1  6  3  5  27  1/94  511  500فرکانس
  2/0  1  -  -  -  -  7/0  4  6/2  14  5/96  524  1000فرکانس

  2/0  1  2/0  1  -  -  9/0  5  5  27  7/92  509  2000فرکانس

  6/0  3  4/0  2  4/2  13  9/3  31  5/14  79  3/78  425  4000فرکانس 

  2/0  1  7/1  4  5/1  8  3/3  18  1/13  71  2/81  441  8000فرکانس 

ش چپ از طر
گو

ی
ق 

B
one

  -  -  -  -  -  -  -  -  6/0  3  4/99  540  250فرکانس 
  -  -  -  -  -  -  6/0  3  5/1  8  98  532  500فرکانس
  -  -  -  -  -  -  2/0  1  9/2  16  9/96  521  1000فرکانس

  -  -  -  -  4/0  2  4/0  3  9/2  16  3/96  523  2000فرکانس

  -  -  -  -  9/0  5  2/2  12  8/8  48  88  478  4000فرکانس 

  -  -  -  -  5/1  8  2/2  12  8/6  37  6/89  486  8000فرکانس 

ش راست ازطر
گو

ی
ق 

B
one

  -  -  -  -  -  -  -  -  6/0  3  4/99  540  250فرکانس 
  -  -  -  -  2/0  1  2/0  1  7/1  9  98  532  500فرکانس
  -  -  -  -  -  -  4/0  2  7/1  9  98  532  1000فرکانس

  -  -  2/0  1  4/0  2  6/0  3  8/2  15  98  522  2000فرکانس

  -  -  4/0  2  4/0  2  8/1  10  7/5  31  7/91  498  4000فرکانس 

  -  -  4/0  2  9/0  5  7/1  9  5  27  1/92  500  8000فرکانس 

  
یافتـه هــاي تحقیــق نشــان داد کــه عارضــه کــم  

و گـوش   4000شنوایی عمیق یا کري دائم در فرکانس 
نــی و در داراي بیشــترین فراوا Phoneراســت از طــرق 

بقیه فرکانس ها در سطحی یکنواخت و با فراوانی یـک  
و کمتر خود را نشان داده اسـت. عارضـه کـم شـنوایی     

و گـــوش  4000و  8000انس ـــــــشـــدید در فرک
ـــچ ــق ــــ ــتر تک Phoneپ و از طری ـــبیش رار را ــــ

انس ها فراوانی ایـن عارضـه   ـــــداشته و در بقیه فرک
ضه کم شـنوائی متوسـط   قابل مالحظه نبوده است. عار

ــانس  ــر دو گ 4000در فرک ـــدر ه ــق ــــ وش از طری
phone  را داشـته اسـت. ایـن    13باالترین تکرار (عـدد (

هرتـز هـر دو    8000و  4000عارضه در فرکانس هـاي  
االترین فراوانی را به خـود  ـــــب Boneگوش از طریق 

  اختصاص داده است.
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در کارگران کارخانجات  یت کلیت و درصد معلولینقصان دائم، درصد معلول يار شاخص هاین انحراف معیانگیم .3جدول 

  المینفر استان ا  50 يباال
 

  يشاخص آمار                        
 یشاخص شنوائ

 اریانحراف مع نیانگیم

 phone 47/59 7/55نقصان دائم گوش چپ 

 phone 65/55 6/37نقصان دائم گوش راست 

 Bone 54/24 7/27نقصان دائم گوش چپ 

 Bone 12/21 6/27نقصان دائم گوش راست 
 Pone 2/5 2/5ت گوش چپ یدرصد معلول

 Pone 7/4 6/5ت گوش راست یدرصد معلول
 Bone 7/0- 2/4ت گوش چپ یدرصد معلول

 Bone 6/0 1/4ت گوش راست  یدرصد معلول

 Phone 047/0 05/0 یت کلیدرصد معلول

 Bone 005/0- 04/0 یت کلیدرصد معلول
  

 بحث و نتیجه گیري
ن یشـتر یق نشان داد که بین تحقیج حاصل از اینتا

مربــوط بـه گــوش چــپ و در   ییدرصـد کــاهش شـنوا  
ـ هرتز بوده است کـه ا  8000و  4000 يها فرکانس ن ی

) 4ل پـور( یق محمدرضا منظم اسماعیج تحقیج با نتاینتا
ن یشــترین مطالعــه نشــان داد کــه بیــدارد. ا یهمخــوان

ـ از طر ییکاهش شنوا مربـوط بـه    Boneو  phoneق ی
وده کـه  ــموثر ب 8000و  4000،  2000 يها فرکانس

ان نمـود. از جملـه   یآن ب يبرا يادیات زیتوان فرض یم
راسـت در   گـوش  ت گوش چپ نسبت بـه ینکه حساسیا

ا طـرز اسـتقرار کـارگران در    یـ شتر اسـت و  یبرابر صدا ب
بوده کـه گـوش چـپ در معـرض      يط کار به نحویمح
ـ یصدا بوده است و  با شتریس بتما  يهـا  بیآسـ  یا حت
، مشاجره که به صـورت  يری، درگمانند حادثه یر شغلیغ

  ضربه به گوش چپ وارد شده است.
ج یبـا نتـا  نیز ) 5(ین همتیق شهاب الدیج تحقینتا

ن یـ ج حاصـل از ا یداشـت. نتـا   یخـوان  هـم  ین بررسیا
   2/98ز ــــهرت 125رکانس ـق نشان داد که در فیتحق

  

  
 8/1نبودنـد و تنهـا    ییکـاهش شـنوا   يدرصد افراد دارا
) بودنـد  db 39-25ن (یب ییافت شنوا يدرصد آنان دارا

ـ م در ایمال ییکه به عنوان کم شنوا ان یـ ن فرکـانس ب ی
درصد افراد مـورد   5/96هرتز،  250. در فرکانس گردید

ـ نداشـته و در ا  یشکل خاصممطالعه   6/2ن فرکـانس  ی
 ییدرصد بـه کـم شـنوا    7/0و  یجزئ ییدرصد کم شنوا

ق یـ عم ییا کم شنوایدائم  يدرصد به کر 2/0م و یمال
 500درصـد کـل افـراد در فرکـانس     1/94بودند.  مبتال

 ییوع کـم شـنوا  ینداشته و شـ  ییهرتز مشکل کم شنوا
م یـ مال ییدرصـد و کـم شـنوا    5ن فرکانس یدر ا یجزئ

کــم  ودرصــد  2/0متوســط  ییکــم شــنوا ،درصــد 6/0
درصد بدست آمد که  2/0دائم  يا کریق و یعم ییشنوا

  ).5بود( ین همتیق شهاب الدیج تحقینتا يدر راستا
از  یین افـت شـنوا  یشتریق نشان داد که بین تحقیا

در گـوش راسـت مربـوط بـه      Boneو   phoneق یطر
ج ینتـا  وهرتز بوده اسـت   8000و  4000 يها فرکانس

  مطابقت داشتهپور  یز مشکیق پرویج تحقینتاحاصله با 
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پس از انجام بررسی مذکور مشـخص گردیـد   ). 6(است 
در گـوش راسـت از    یین افت دائم شـنوا یانگین میبکه 
ـ با داشـتن   phoneق یطر ا نداشـتن عارضـه احسـاس    ی

و  >0038/0P(ردوجود دا يدار یگوش تفاوت معن وزوز
1/2=t.( ق انجـام شـده توسـط    یـ ج تحقینتا Bone  در

ـ نظ ینـاگون نشان داد که صدا عوارض گو 1994سال  ر ی
  ال دارد.بدنه و استرس را ب ییکاهش شنوا

ـ از طر يومتریاد يت داده هایل از شصج حاینتا ق ی
phone از  یگانه اکتاوباند صوت هشت يها در فرکانس

ن صورت بود کـه در فرکـانس   یه اق گوش راست بیطر
 25کمتر از  ییافت شنوا يهرتز صددرصد افراد دارا 63
ـ در ا ییعـدم کـم شـنوا   ل بودند و در دسـته  ب یدس ن ی

  فرکانس قرار گرفتند.
ــا نتــا ین بررســیــج حاصــل از اینتــا  یج بررســیب

Bruni-P  وVarsson-A ــنوا یدر زم ــتانه ش ــه آس ، یین
Duca-PG ــاران در زم ــه ارزیو همک ــن کــاهش  یابی

ــنوا ــال   Mirbodو  ،ییش ــاران در س در  1993و همک
ـ نه تغیزم  Lee- Feldsteinو  ییواــــــ ر آسـتانه شن یی

  دارد. یخوان هم
ـ    tآزمون  ـ  يدار ینشان داد کـه اخـتالف معن ن یب

ـ گـوش چـپ از طر   ییزان کاهش شنوایم و  phoneق ی
Bone گوش راسـت از   ين اختالف برایوجود دارد. اما ا

ـ    یاد شده معنی يها راه  يدار یدار نبـود. اخـتالف معن
گوش چپ کارگران و سـابقه   یین افت شنوایانگین میب

ــار از طر ــکــــ ــاهده  Bone و phoneق یــــ مشــــ
گـوش راسـت    ين اختالف بـرا یا ی). ول>001/0P(شد
ـ  ین بررسیدار نبود. در ا یمعن ـ  يدار یاختالف معن ن یب

ـ دیده نشد ییزان کاهش شنوایسن و م مطالعـات   ی. ول
chiusono-SV نـه تمـاس صـدا    یو همکاران که در زم

انجام شد ارتبـاط   1995ن کارگران مخابرات در سال یب

سـن   يرهـا یا متغب ییان کاهش شنوازیدر م يدار یمعن
ـ  ).7نشـان داد(  را و سابقه کار در  Bell جین نتـا یهمچن

ـ  يدار یاخــتالف معنــ 1976سـال   زان یــن ســن و میب
بنابراین، موارد زیـر   ).8(ه استنشان داد ییکاهش شنوا

توسط پژوهشگران حاضر جهـت رفـع مشـکل مـذکور     
  پیشنهاد می گردد:

نگـام نصـب و   د در هیـ کاهش صدا در منبع تول. 1
ـ  يتراز صدا به شکلی که ،ن آالتیر ماشیتعم آنهـا   یکل

بـا  ن و ییخطرناك تع يها شود تا فرکانس يریاندازه گ
 يصـدا  ر وـــــ مختلـف پـر س   يض قسـمت هـا  یتعو
خطرنـاك تـا حـد امکـان       يها فرکانس، ن آالتیماش

ـ یحذف شوند و  ـ کـار بـردن پا  ه ا با ب و  يفنـر  يه هـا ی
ـ و ارتعـاش را تقل  تا حد امکـان صـدا   یکیالست  ایـ ل و ی
گر مثل جوش دادن به ید يها با استفاده از روش اینکه

قـراردادن   -محکـم کـردن صـفحات    -پرچ کردن يجا
افزودن مواد کاهش دهنده و  -دصورت پشت بنه له بیم

ـ را بـه م  عوارض صوتیدا، ـــخفه کننده ص زان قابـل  ی
  ل داد.یتقل يمالحظه ا

ــوگ.2       ــال صــدا يریجل ــزودن فاصــله  ،از انتق ــا اف ب
ـ  یا با ایمولد صدا و افراد و  يها دستگاه ن یجاد فاصـله ب
ن  یوار سـنگ یـ ط کار با استفاده از دید صدا و محیمنبع تول
ها کامالً مسدود باشـد. بـا    رج آنفکه خلل و  یبه شرط

. .پنبه و. -شهیاستفاده از مواد جاذب صوت مانند پشم ش
کاهش خواهـد   از انعکاس یناش يصداکه با این روش 

 افت.ی
ـ که ا يل حفاظت فردیاستفاده از وسا .3   ن مسـئله  ی

 کارگران دارد. ياز به همکارین
هر شش ماه یک بـار، معاینـات الزم بـه صـورت     .4  

دوره اي انجــام شــود تــا از پیشــرفت کــاهش شــنوایی 
  جلوگیري به عمل آید.
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Abstract 
 Introduction: Decrease in hearing ability 
due to noises is considered the most 
common incidence in workshops with more 
than 50 workers. As the first step, one 
should try to investigate the destructive 
factors causing such damages to the 
workers’ audio-abilities in order to find the 
best possible solutions. Thus, we decided to 
perform this study in Ilam (western Iran) 
workshops of over 50 workers to see the 
fall-rate in their audio abilities.  
 
Materials and Methods:  This descriptive 
analytic study was fulfilled in a certain span 
of time covering working-places occupied 
by more than 50 members, using voice-
measuring techniques and principles of 
voice such as: voice pressure, rising up of 
noise level NIHL for both the left& right 
ears measured and recorded via Bone and 
phone. 
Those studied in this study entirely belong 
to work-shops with more than 50 workers 
among whom two out of three were 
randomly picked up to be registered and 
studied demographically. Using the “SPSS” 
soft ware, the recorded data were analyzed. 
To classify the rate of hearing decrease in 
this research , soft low hearing , medium 
low hearing , strict low hearing , deep low 

hearing or ever lasting deaf were recorded 
in db ,63،625،125،1000،2000 ,4000, 8000 figures. 
Findings: It was found out that 13/1 percent 
of all those covered in this study who were 
under higher pressure of noise rate suffered 
from hearing problem. Furthermore, 12/2 
percent of the workers complained from 
noisy feeling following their daily 
performances. 
 
Discussion & Conclusion: Findings 
revealed that the most loss to hearing ability 
was due to the left ear from Bone and 
phone in 2000/4000/8000 frequency, HZ. This 
can be regarded as a higher sensitivity of 
left ear compared to that of the right one in 
reaction to voice, or the workers’ positions 
at work place, where their left ear is more 
exposed to noise or in out of work-places 
like accidents , controversies  and physical 
contacts exposing left ear to strikes. 
It was also concluded that the most loss of 
hearing ability via Bone and Phone in right 
ear belonged to 4000/8000 HZ, while the 
highest loss of hearing ability went for left 
ear in 4000/8000 H. 
 
Key words: hearing loss, audiometry, 
workers
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