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چكيده
سابقه و هد ف :د ر د هه های اخیر یکی از عوامل زیان آور موثر بر سالمت کارگران ،صد ای محیط های کار بود ه است.کارگاههای
کوچک صنعتی نیز از این عامل زیان آور مستثنی نیستند و مشكل مواجهه با صد ا برای کارگران این صنایع وجود د ارد و بد الیل
مختلف کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند  .با توجه به فراوانی کارگاههای کوچک د ر کشور ،نیروی کار عظیم شاغل د ر این کارگاهها
و اهمیت سالمت کارگران اين مطالعه با هد ف» تعيين تاثیرصد ا برشنوايي افراد شاغل د رکارگاههای کوچک شهرتهران» انجام
گرد ید .
مواد و روشها :د ر این مطالعه  109نفر از بین شاغلین کارگاههای کوچک زیر  50نفر د ر تهران به عنوان گروه مورد و به همین
تعد اد  ،با د ر نظر گرفتن کلیه جوانب ،به عنوان گروه شاهد انتخاب و جهت مطالعه برگزید ه شد ند  .ابتد ا برای هر فرد پرسشنامه ای
تکمیل شد ه سپس از شاغلین شنوایی سنجی به عمل آمد  .اند ازه گیری شاخص های صوت ،بوسیله د ستگاه صد اسنج مد ل

CEL-

 480-440و با توجه به استاند ارد های ) ISO 9612:1997(Eد ر نقاط شاخص توقف کارگران به عمل آمد  .همچنین آنالیز صد ا د ر
فرکانس های اکتاوباند د ر ایستگاه های کار کارگران گروه مورد انجام گرد ید .
یافته ها :نتایج نشان د اد که د ر گروه مورد متوسط تراز معاد ل مواجهه کارگران  94/2±6.72dBAو د ر گروه شاهد

84/87±3/97dBA

می باشد  .د رگروه مورد میانگین مقد ار آستانه شنوایی د ر فرکانس  4کیلو هرتز ( 31/07د سي بل) تنها از میانگین آستانه شنوایی
د ر فرکانس  8کیلو هرتز ( 35/59د سي بل) کمتر بود  .د ر گروه مورد با توجه به ضرایب مد ل رگرسیونی و نتایج آنالیز رگرسیون،
شاخص تراز معاد ل مواجهه اولین عامل ،سن و سابقه کار به عنوان عوامل بعد ی پیش بینی کنند ه افت شنوایی بود ند .
نتيجه گيري :د ر اين مطالعه مقد ار ضریب همبستگی پیرسن بین سن و افت شنوایی و همچنین بین سابقه کار و افت شنوایی بد ست
آمد که د ر این شرایط می توان برای افراد شاغل د ر گروه مورد  ،پیشرفت افت شنوایی را با افزایش سابقه کار انتظار د اشت.
کلمات کلید ی :افت شنوايي ،شد ت صوت ،كارگاه های كوچك

مقد مه

کوچک

یکی از عوامل زیان آور موثر بر سالمت کارگران د ر چند د هه

بررسی های از این د ست قرار گرفته اند ( .)1تاثير صد ا بر سالمت

اخیر ،صد ای محیط های کار بود ه است .امروزه مطالعات زیاد ی

انسان را ميتوان بد و د سته كلي تاثير بر سيستم شنوايي (افت موقت

پیرامون اثرات صد ا ،بر سالمت انسان صورت گرفته است .صنایع

آستانه شنوایی ،افت د ایمي آستانه شنوایی ناشی از صد ا) و اثرات

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

استاد یار ،د انشگاه علوم پزشكي ايران ،د انشكد ه پزشکی ،گروه طب کار (*نویسند ه مسؤول)
آد رس الکترونیکdr.maghilinejad@yahoo.com :
تلفن09121432411 :
د كتراي بهد اشت حرفه اي ،عضو هيات علمي ،د انشگاه علوم پزشكي ايران ،د انشكد ه بهد اشت
استاد یار ،د انشگاه علوم پزشكي ايران ،د انشكد ه پزشکی ،گروه طب کار
كارشناس ارشد بهد اشت حرفه اي ،د انشگاه علوم پزشكي ايران ،د انشكد ه بهد اشت

)(Small scale industries

بد الیل مختلف کمتر موضوع
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غیر شنید اری (اثرات فیزیولوژیک مانند افزايش فشار خون ،اثر

کوچک زیر  50نفر که شرایط انجام تحقیق را د اشتند به صورت

صد ا بر ایمنی كارگران ،تاثیر صد ا بر کارایی افراد وتاثیر بر روان

رند وم انتخاب شد ند  .این کارگاه ها شامل کارگاه های چاپ ،نجاری،

(تقسیم بند ی کرد ( .)2امروزه د رکشورهای جهان ،صنایع کوچک

ساخت مخازن شیمیایی و مخازن تحت فشار ،بافت فرش ماشینی،

از جنبه های مختلف اجتماعی ،تولید ی وخد ماتی د ر حال نقش

صنایع رنگ ،تزریق پالستیک ،کارتن سازی ،رنگ کاری ،پرس کاری

آفرینی هستند (.)3طبق برآورد  های انجام شد ه د ر کشورهاي د ر

و تراشکاری بود ند  .منابع عمد ه تولید کنند ه صد ا د ر این کارگاه ها

حال توسعه  45تا 95د رصد نیروی کار د ر صنایع کوچک اشتغال

د ستگاه های چاپ ،د ستگاه اره فلکه ای ،رند ه ،فرز ،چهارتراش،

د ارند ( .)4فرینجس و وولیت ( )1999صنعت کوچک را چنین

د ستگاه سنگزنی ،د ستگاه برش ،د ستگاه تزریق پالستیک ،پرسها،

تعریف می کنند " :صنعت کوچک تشکیل شد ه است از بخش

د ستگاه تراش ،هواکش ها ود ستگاه بافت فرش ماشيني بود .

سنتی (هنری) و بخش غیر رسمی میکرو صنعت به انضمام بخش

د ر این مطالعه  109نفر از بین كارگران شاغل د ر کارگاههای کوچک

رسمی صنایع کوچک"( .)3د ر ایران براساس تعريف مرکز آمار

زیر  50نفر که معاینات اد واری را د ر سال  1384انجام د اد ه بود ند

ایران صنایع کوچک ،صنایعی هستند که تعد اد شاغالن آنها کمتر

و با صد ای بیشتر از  85د سی بل مواجهه د اشتند (از بين كارگران

از د ه نفر باشد (.)5البته د ر این مطالعه کارگاه های کمتر از 50نفر

كارگاه های ساخت مخازن شيميايي و تحت فشار ،چاپ ،نجاري،

شاغل به عنوان کارگاه های کوچک د ر نظر گرفته شد ه اند .

بافت فرش ماشيني ،پرس كاري) به عنوان گروه مورد انتخاب شد ند

ارتباط بین مواجهه با صد ا و کاهش د ر توانایی شنوایی از سالها

و به همین ترتیب  109نفراز بین شاغلین کارگاههای کوچک زیر

قبل شناخته شد ه است .تقریبا د و هزار سال پیش  plineyبیان کرد ،

 50نفر که معاینات اد واری را د ر سال  1384انجام د اد ه بود ند و با

افراد ی که د ر نزد یک آبشار های پرصد ا زند گی می کنند سریعتر

شد ت صوت کمتر از 85د سی بل مواجهه د اشتند (از بين كارگران

د چار افت شنوایی می شوند  .رامازینی موارد ی از کری شغلی را

كارگاه های كارتن سازي ،رنگ كاري ،تزريق پالستيك ،صنايع

د ر سال  1700گزارش کرد ه است .سازمان ایمنی و سالمت شغلی

رنگ ،تراش كاري و بخش های اد اري كارگاه های كوچك) با د ر

) (OSHAبرآورد کرد ه است که بیش از  7/9میلیون نفر از کارگران

نظر گرفتن کلیه جوانب ،به عنوان گروه شاهد انتخاب شد ند .

بخش صنعت د ر آمریکا با صد ای شغلی باالتر از  80د سی بل د ر

ابتد ا برای هر فرد پرسشنامه ای كه حاوي اطالعات فرد ي و

مواجهه اند ( .)6برآورد شد ه است که حد ود  15الی  20د رصد

سوابق پزشكي فرد بود تکمیل شد  .سپس از شاغلین ،شنوایی

ازجمعیت کاری اروپا با صد ایي كه شد ت آن بين بین  75تا 85

سنجی از نوع

د سی بل است د رمواجهه اند  ،د ربریتانیا بین  750هزار الی  2میلیون

استفاد ه از یک د ستگاه اد یومتر  MEVOXو د ر فرکانس های مرکزی

کارگر با صد اي باالتراز  85د سی بل د رمواجهه اند ( .)7تحقیقات

8000.4000.3000.2000.1000.500.250

هرتز انجام گرد ید  .د ر

د ر آمریکای شمالی نشان د اد ه اند  ،کارگرانی که د رصنایع ،روزانه

کارگاه های کوچک آزمایش اد یومتری معموال د ر اتاق های اد اری،

باتراز صد ای باالتر از  85د سی بل د رمواجهه اند بین  30الی 60

انجام می گرد ید  .صد اي زمينه با استفاد ه از صد اسنج اند ازه گيري

د رصد می باشند .

می شد و مقد ار آن د ر هر كارگاه از ميزان آستانه شنوايي كارگران

با توجه به فراوانی کارگاههای کوچک د ر کشور و نیروی عظیم

كسر می گرد يد  .همچین برای کارگرانی که سن بیشتر از  40سال

کار شاغل د ر این کارگاهها و نيز اهمیت سالمت کارگران ،اين

د اشتند  ،بازائ هر یکسال سن باال تر از  40سال 0.5 ،د سی بل ازآستانه

مطالعه باهد ف” تعيين تاثیرصد ا برشنوايي افراد شاغل د رکارگاههای

شنوایی آنان کسر گرد ید  .محاسبات مربوط به افت شنوایی ناشی از

کوچک شهرتهران” انجام گرد ید .

صد ا با توجه به توصیه انجمن ت گوش ،حلق و بینی آمریکا )(AAO

PTA

به عمل آمد  .ارزیابی شنوایی کارگران با

د ر فرکانس های  3000.2000.1000.500هرتز برای هر گوش بطور

مواد  و روشها

جد اگانه محاسبه گرد ید  .برای کارگرانی که سن باالتر از  40سال

د ر این مطالعه كارگران گروه مورد و شاهد ازبين كارگران  24کارگاه

د اشتند  ،بازائ هر یکسال  0/5د سی بل از افت شنوایی آنان کسر

د کتر ماشاءاله عقیلی نژاد و همکاران
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گرد ید  .همچنین برای کارگران گروه مورد د رصد معلولیت شنوایی

معلولیت شنوایی گوش چپ کمتر از 10د رصد و  10/1د رصد

هرگوش و کل محاسبه گرد ید  .به منظور تعیین شاخص های تراز

معلولیت شنوایی بیشتر از 10د رصد را د ر گوش چپ د اشتند .

معاد ل مواجهه ،تراز فشار صوت پیک و ترازهای آماری ،توسط

د ر نهایت  37/6د رصد از کارگران معلولیت هر د و گوش کمتر از

د ستگاه ) SKC ،Sound Level Meter(SLMمد ل  ،CEL-480-440با

10د رصد و  8/3د رصد د رصد معلولیت شنوایی کل بیشتر از 10

توجه به استاند ارد های ) )8( ISO 9612:1997(Eصد اسنجی د ر نقاط

د رصد را د اشتند .

شاخص توقف کارگران به مد ت سه د قیقه به عمل آمد  .همچنین

د ر گروه مورد مقد ار ضریب همبستگی پیرسن بین سن و افت

آنا لیز صد ا د ر فرکانس های اکتاوباند د ر ایستگاه های کار کارگران

شنوایی گوش راست ( )P-Value>0/01برابر  ،0/43بین سن و افت

گروه مورد انجام گرد ید  .برای پرهیز از خطا ،د ستگاه ترازسنج صوت

شنوایی گوش چپ ( )P-Value>0/01برابر  0/386و بین سن و افت

پیش از انجام اند ازه گیری د ر هرکارگاه با کالیبراتور  CEL-282كه

شنوایی هر د و گوش ( )P-Value>0/01برابر  0/492بد ست آمد .

شد ت 114د سی بل را د ر فرکانس یک کیلو هرتز ایجاد می کند

همچنین د ر گروه مورد مقد ار ضریب همبستگی پیرسن بین سابقه

کالیبره گرد ید ه و ساعت اند ازه گیری ،وضعیت سلکتور و عوامل

کار و افت شنوایی گوش راست ( )P-Value>0/01برابر  ،0/365بین

مد اخله گر د ر اند ازه گیری مورد توجه قرار می گرفت .همچنین

سابقه کار و افت شنوایی گوش چپ ( )P-Value>0/01برابر 0/329

د ستگاه اد یومتر قبل از انجام تحقیق توسط کارخانه سازند ه (شرکت

و بین سابقه کار و افت شنوایی هر د و گوش ( )P-Value>0/01برابر

ولتون ایران) کالیبره گرد ید .

 0/4بد ست آمد .
د ر این مطالعه د ر گروه مورد و شاهد بین متغیر های ،وضعیت تاهل،

یافته ها

مصرف سیگار ،جنس و سطح سواد با افت شنوایی با استفاد ه از

د ر گروه مورد 55د رصد از کارگران و د ر گروه شاهد  67د رصد

آزمون  ،tارتباط معنی د اری بد ست نیامد .

از کارگران سن کمتر از  40سال د اشتند  .میانگین و انحراف معیار

نتایج آنالیز رگرسیون نشان د اد که د ر گروه مورد بین سن و شد ت

سن کارگران گروه مورد به ترتیب  38/72و  10/43سال و کارگران

صوت با افت شنوایی گوش راست ،افت شنوایی گوش چپ و کل

گروه شاهد  38/28و  9/88سال بود  .میانگین و انحراف معیار سابقه

ارتباط معنی د اری وجود د ارد  .همچنین بین سابقه کار و شد ت

کار کارگران گروه مورد به ترتیب  15/5و  9/64سال و کارگران

صوت با افت شنوایی گوش راست ،افت شنوایی گوش چپ و افت

گروه شاهد  12/11و  7/8سال بود  .میانگین و انحراف معیار ساعات

شنوایی هر د و گوش ارتباط معنی د اری وجود د ارد  .د ر نهایت نتایج

کار روزانه کارگران گروه مورد به ترتیب  9/44و  1/67ساعت و

آنالیز رگرسیون نشان د اد که بین شد ت صوت ،سن ،سابقه کار با

کارگران گروه شاهد  9/17و  1/46ساعت بود .

افت شنوایی گوش چپ ،افت شنوایی گوش راست و افت شنوایی

میانگین و انحراف معیار شد ت صوت د ر کارگران گروه مورد به

هر د و گوش ارتباط معنی د اری وجود د ارد (جد اول 1و2و.)3

ترتیب  94/2و  3/96د سی بل و برای کارگران گروه شاهد به ترتیب
 80/86و  2/33د سی بل بود .
نتایج حاصل از بررسی افت شنوایی کارگران گروه مورد نشان د اد
که  49/5د رصد د ر گوش راست 46/8 ،د رصد د ر گوش چپ و
 46/8د رصد د ر هر د و گوش ،افت شنوایی(میانگین افت شنوایی

جد ول -1ضرایب مد ل رگرسیونی و نتایج آنالیز رگرسیون افت شنوایی گوش
راست برحسب سن ،سابقه و شد ت صوت د ر گروه مورد

ÃÁ³

د ر فرکانسهای  2000 ،1000 ،500و 3000هرتز) بیشتر از  25د سی
بل د اشتند  34/9 .د رصد از کارگران گروه مورد معلولیت گوش
راست کمتر از 10د رصد و  14/7د رصد معلولیت بیشتر از 10د رصد
را د ر گوش راست د اشتند  36/7 .د رصد از کارگران گروه مورد
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جد ول  -2ضرایب مد ل رگرسیونی و نتایج آنالیز رگرسیون افت شنوایی
گوش چپ برحسب سن ،سابقه و شد ت صوت د ر گروه مورد
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جد ول  -3ضرایب مد ل رگرسیونی و نتایج آنالیز رگرسیون افت شنوایی کل
برحسب سن ،سابقه شد ت صوت د ر گروه مورد
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که توسط خد یجه غیاث طبری( )11انجام گرفت با ضریب اطمینان
 95د رصد د رفرکانس های  8 -3کیلو هرتز بین کاهش شنوایی و
افزایش سن ،کاهش شنوایی و افزایش سابقه همبستگی مخصوصی
وجود ند اشت.
د ر این مطالعه د ر گروه مورد و شاهد بین متغیر های ،وضعیت تاهل،
مصرف سیگار ،جنس و سطح سواد با افت شنوایی با استفاد ه از
آزمون  ،tارتباط معنی د اری بد ست نیامد  .د ر مطالعه ای که Mizoue

()12انجام د اد  ،مصرف سیگار با افزایش احتمال افت شنوایی د ر
فرکانس های باال با روش د وز ـ پاسخ ارتباط د اشت و با افت شنوایی
د ر فرکانس های کمتر ارتباطی ند اشت.
نتایج آنالیز رگرسیون نشان د اد که د ر گروه مورد بین سن و شد ت
صوت با افت شنوایی گوش راست ،افت شنوایی گوش چپ و هر
د و گوش ارتباط معنی د اری وجود د ارد  .همچنین بین سابقه کار
و شد ت صوت با افت شنوایی گوش راست ،افت شنوایی گوش
چپ و افت شنوایی هر د و گوش ارتباط معنی د اری وجود د ارد .
د ر نهایت نتایج آنالیز رگرسیون نشان د اد که بین شد ت صوت ،سن،
سابقه کار با افت شنوایی گوش چپ ،افت شنوایی گوش راست و

بحث و نتیجه گیری

افت شنوایی هر د و گوش ارتباط معنی د اری وجود د ارد (جد اول

د ر گروه مورد مقد ار ضریب همبستگی پیرسن بین سن و افت

1و2و .)3د ر مطالعه گل محمد ي( )13نتايج آناليز رگرسيون نشان

شنوایی گوش راست با ( )P-Value>0/01برابر  ،0/43بین سن و

د اد كه افت د ائم شنوايي با سابقه كار و شد ت صوت ارتباط مستقيم

افت شنوایی گوش چپ با ( )P-Value>0/01برابر  0/386و بین سن

د اشته است( .)P>0/05همچنين ميزان افت شنوايي كل كارگران

و افت شنوایی هر د و گوش با ( )P-Value>0/01برابر  0/492بد ست

مورد مطالعه  26/28د سي بل بود ه كه بيشترين افت د ر ناحيه 4

آمد  .همچنین د ر گروه مورد مقد ار ضریب همبستگی پیرسن بین

كيلو هرتز نشان د اد ه شد ه است و نتايج حاصل از اين تحقيق را

سابقه کار و افت شنوایی گوش راست با ( )P-Value>0/01برابر

تائيد می كند .

(P->0/01

د ر مطالعه ای که توسط  Hongو )14(Kimانجام گرد ید  ،بین مواجهه

 )Valueبرابر  0/329و بین سابقه کار و افت شنوایی هر د و گوش با

شغلی با صد ا(شد ت صوت ،سابقه کار)و ریسک فاکتورهای فرد ی،

( )P-Value>0/01برابر  0/4بد ست آمد که د ر این شرایط می توان

مواجهه غیر شغلی با صد ا ،سابقه بیماری گوش ،مصرف د اروی

برای افراد شاغل د ر گروه مورد  ،پیشرفت افت شنوایی را با افزایش

اتوتوکسیک ،مصرف سیگار ،هایپرتانسیون و استفاد ه از وسایل

سابقه کار انتظار د اشت .د ر مطالعه سید قوام الد ین عطاری ()9

حفاظت شنوایی با افت شنوایی ارتباط معنی د اری وجود د اشت

مقد ار ضریب همبستگی پیرسن بین سابقه کار و افت شنوایی

كه نتايج حاصل از اين مطالعه از نظر تاثير مصرف سيگار بر افت

گوش چپ و راست برابر  0/376بد ست آمد که نتایج حاصل از

شنوايي با مطالعه ما انطباق ند اشت.

این تحقیق را تائید می کند  .همچنین د ر مطالعه ای که  Ferriteو

د ر گروه مورد نتايج آناليز فركانس اكتاوباند نشان می د هد كه متوسط

)10(Santanaانجام د اد ند بین سن و افت شنوایی ،مواجهه شغلی با

تراز فشار صوت د ر فركانس 4كيلو هرتز (فركانس صنعتي)از

صد ا و افت شنوایی ارتباط معنی د ار مثبتی بد ست آمد  .د رپژوهشی

ساير فركانس ها بيشتر می باشد .اين عامل د ر پايش و كنترل صد ا

 ،0/365بین سابقه کار و افت شنوایی گوش چپ با

د کتر ماشاءاله عقیلی نژاد و همکاران

بررسی تاثیر سرو صد ای محیط کار بر شنوايي افراد  شاغل د ر کارگاه های کوچک شهر تهران
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د ر كارگاه های كوچك تحت مطالعه د ر گروه مورد حائز اهميت

NIHLRight = 0.839(7.35)(0.0001) × leqA8 + 0.196(2.64)(0.009) × Age – 2.4E

می باشد  .د ر گروه مورد نتايج مطالعه شنوايي سنجي نمايانگر آن

)–02(-0.302)(0.763) × Precedent – 59.89(-5.6)(0.0001

است كه ميانگين افت شنوايي د ر فركانس  4كيلو هرتز د ر د و

●

گوش( 31/07د سي بل) فقط از ميانگين افت شنوايي د ر فركانس

مد ل رگرسیونی افت شنوایی گوش چپ بر حسب تراز معاد ل
مواجهه(شد ت صوت بر حسب د سي بل) ،سن و سابقه کار:

 8كيلو هرتز( 35/59د سي بل) كمتر است و بيش از ساير فركانس ها

NIHLLeft = 0.67(5.32)(0.0001) × leqA8 + 0.176(2.14)(0.034) × Age – 1.44E

می باشد كه تائيد كنند ه مطالعات مشابه می باشد  .همچنين با توجه

)–02(-0.162)(0.871) × Precedent – 43.48(-3.69)(0.0001

به ميانگين سابقه كار كارگران گروه مورد كه  15سال می باشد .
متوسط افت شنوايي ناشي از صد ا د ر گوش راست ،گوش چپ و

●

مد ل رگرسیونی افت شنوایی هر د و گوش بر حسب تراز معاد ل
مواجهه(شد ت صوت بر حسب د سي بل) ،سن و سابقه کار:

هر د و گوش به ترتيب  26/51-26/41و  25/25د سي بل می باشد .

NIHLTotal = 0.67(7.75)(0.0001) × leqA8 + 0.205(3.64)(0.001) × Age – 4.4E

لذا د ر گروه مورد با افزايش سابقه كار كارگران و تد اوم مواجهه با

)–02(-0.722)(0.472) × Precedent – 45.34(-5.61)(0.0001

صد اي بيش از حد مجاز د ر اين كارگاه ها افزايش افت شنوايي ناشي

با توجه به مطالعات انجام شد ه د ر اين زمينه (گل محمد ي ،عطاري

از صد ا را می توان انتظار د اشت.همچنين با استفاد ه از رگرسيون به

و مشکاتی) این مطالعه نشان می د هد که نیروی کار شاغل د ر

بررسي تاثير عوامل مختلف بر ايجاد افت شنوايي پرد اخته و نتيجه

کارگاه های کوچک بد الیل زیرد ر معرض ریسک باالی افت شنوایی

گرفتيم كه د ر گروه مورد با توجه به ضرایب مد ل رگرسیونی و

ناشی از صد ا قرارد ارد :

نتایج آنالیز رگرسیون ،شد ت صوت مهمترين عامل پیش بینی کنند ه

1ـ کم توجهی به کارگاه های کوچک.

افت شنوایی بود ه و پس از آن بترتيب ،سن و سابقه کار به عنوان

2ـ بیشتر بود ن شد ت سروصد ا بد لیل فرسود گی ماشین آالت.

عوامل بعد ی پیش بینی کنند ه افت شنوایی ميباشند .

3ـ عد م بکارگیری د ائم و یا استفاد ه نا مناسب از وسایل حفاظت
شنوایی.

●

مد ل رگرسیونی افت شنوایی گوش راست بر حسب تراز معاد ل

د ر نهايت این مطالعه خواستار اجراي علمي و د قيق برنامه های

مواجهه(شد ت صوت بر حسب د سي بل) ،سن و سابقه کار:

حفاظت از شنوايي د رکارگاه های کوچک میباشد .
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Assessment of the effect of occupational noise on workers
hearing in small scale industries in Tehran
*Aghilinejad M; MD1, Alimohammadi I; PhD2, Mohammadi S; MD3, Fallahi M; Msc4

Abstract
Background: In the last decades one of the effective adverse agents on workers health has been
workplaces noise. This adverse agent exsit in Small Scale Industries and threatened workers health in this
areas. because of increasing small scale industries and workers in our country, this study performed with
subject “Determining the effect of noise on workers hearing in small scale industries”.
Materials and Methods: In this study 109 workers, between Small Scale Industries workers selected
for case group and the same for control group. First workers information was gathered with questionnaire
and clinical periodic examinations, and then audiometeric test implemented. Noise indices measurement
performed in the workers with sound level meter (CEL-440/480) with ISO 9612:1997(E) Standards. Also
octave - band frequency analyses carry out for case group workers in the workstations.
Results: Results indicated that, mean and standard deviation of Equivalent sound pressure level (LAeqT)
for case workers was 94.2±6.72 dBA and for control workers 84.87±3.97 dBA. In the case group the mean
hearing threshold at 4K hz (31.07dB) was less than mean hearing threshold at 8K hz (35.59 dB). Multiple
regression analyses indicated that exposure to noise was the primary, age and precedent the secondary
predictor of hearing loss.
Conclusion: In this study, pierson correlation coefficient between age & hearing loss and also between
work duration & hearing loss was taken. In this conditions, we can expect progression of hearing loss with
increase in work duration for occupied workers.
Keywords: Equivalent Sound Pressure Level, Hearing Loss, Small Scale Industries
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