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بررسی اثر آزردگی صوتی بر اختالل خواب درکارکنان نيروگاه بادی منجيل  عنوان 

 خواب اختالل و سالمت به مربوط مشكالت ايجاد سبب متعاقبا كه شود مي افراد در صوتي آزردگي موجب بفرد منحصر هاي ويژگي با صدايي داشتن دليل به  مسكوني مناطق در بادي هاي توربين نصب:زمينه
.است شده انجام منجيل بادي نيروگاه كاركنان خواب اختالل بر صوتي آزردگي اثر بررسي هدف با حاضر مطالعه لذا .گردد مي بادي هاي نيروگاه اطراف ساكنين در

  - پايه روش از استفاده با ها گروه از هركدام براي صوت معادل تراز و گرفته قرار بررسي مورد  اداري و حراست تعميرات، گروه سه در منجيل بادي نيروگاه شاغلين كل مطالعه اين انجام جهت :ها روش و مواد
ISO استاندارد روش پايه بر وظيفه  ايپورث خواب اختالل پرسشنامه و ISO15666 استاندارد روش از استفاده با بترتيب افراد خواب اختالل و صوتي آزردگي به مربوط اطالعات .شد گيري اندازه9612
.گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد R افزار نرم از استفاده با آمده بدست اطالعات درنهايت .گرديد تعيين
  توجهي قابلي )0/91( همبستگي داراي تعميركاران ميان در تنها خواب اختالل و صوتي آزردگي .است متفاوت هم با شغلي هاي گروه تمام در خواب اختالل كه داد نشان واليس كريسكال آزمون نتايج :ها يافته

.بودند افراد خواب اختالل بر تاثيرگذار فاكتورهاي صوت معادل تراز و افراد صوتي آزردگي همچنين .بودند صوتي آزردگي بر گذار تاثير عوامل صوت معادل تراز و سن متغيره چند رگرسيون نتايج براساس .بود
 بيشتري خواب اختالل داشتند بيشتري صوتي آزردگي كه افرادي همچنين .آمد بدست خواب اختالل و صوتي آزردگي با بادي هاي توربين از منتشره صداي بين پاسخي-دوز ارتباط مطالعه اين ندر :گيري نتيجه

.گردد مي آنان در خواب اختالل تشديد موجب غيرمستقيم بطور افراد در صوتي آزردگي ايجاد طريق از صدا بادي، مزارع شاغلين خواب اختالل برروي صدا مستقيم اثرات بر عالوه بنابراين .كردند تجربه را
بادي هاي توربين بادي، نيروگاه شاغلين صوتي، آزردگي خواب، اختالل:كليدي ايه واژه

چكيده

 هستند الكتريكي انرژي توليد جديد هاي تكنولوژي جزو بادي هاي توربين : مسئله بيان و مقدمه
 نگرشي داراي بادي هاي توربين اطراف ساكنين كه است درحالي اين .)1(دارند زيادي مزاياي كه

 دليل به  مسكوني مناطق در بادي هاي توربين نصب كه چرا)2(هستند بادي هاي توربين به نسبت منفي
 اي ضربه و )4( دامنه نوسان ،)3(پايين فركانس قبيل از بفردي منحصر هاي ويژگي با صدايي داشتن
 ساكنين در عمومي رفاع و سالمت به مربوط مشكالت و صوتي آزردگي موجب است ممكن )5(بودن

 نيروگاه اطراف ساكن منفي نگرش دليل به بادي هاي توربين از ناشي آزردگي .)6و7( شود آن اطراف
 آنها صوتي حساسيت قبيل از افراد فردي هاي ويژگي همچنين و بادي هاي توربين به بادي هاي

 عوامل از نيز بادي هاي توربين رنگ و بينايي اثرات قبيل از ديگري فاكتورهاي .]9و10[آيد مي بوحود
 آنها رنگ و توربينها از ناشي بينايي اثرات كه اي بگونه باشند مي صوتي آزردگي ميزان بر تاثيرگذار

 ارتباط وجود 2013 سال در تحقيق يك در محققان .)11و12و13(ميگردد آزردگي افزايش موجب
 نتايج .)19(اند داده نشان را بادي هاي توربين از ساكنين فاصله  و خواب اختالل بين داري معني

 ريسك معرض در ميكنند زندگي بادي هاي توربين نزديكي در كه افرادي كه دهد مي نشان مطالعات
 شده انجام مطالعات .)11(بگذارد منفي تاثير آنان خواب بر ميتواند عامل اين كه هستند صوتي آزردگي

 مورد را بادي مزارع اطراف در ساكن عمومي جمعيت تنها بادي هاي توربين اثرات زمينه اين در
  افراد اين چراكه است بادي ها نيروگاه شاغلين برروي حاضر مطالعه تمركز لذا اند داده قرار مطالعه

  شاغلين و عمومي جمعيت بين موجود تفاوتهاي به توجه با و ميكنند دريافت را بيشتري صداي تراز
 دنيا سطح در تاكنون و است متفاوت آنها در آن از ناشي بار زيان اثرات و صوتي آزردگي ميزان

 آزردگي ارتباط بررسي هدف با حاضر مطالعه رو اين از .است نشده انجام آنها برروي اي مطالعه
.گرفت انجام منجيل بادي نيروگاه كاركنان ميان در خواب اختالل و صوتي

 و شاغلين تعداد بيشترين بودن دارا دليل به تحليلي-توصيفي و مقطعي مطالعه اين :پژوهش روش
 تمام .شد انجام منجيل شهر بادي نيروگاه در كشور، سطح در بادي هاي توربين تعداد بيشترين همچنين

 به باتوجه افراد اين .گرفتند قرار مطالعه مورد و انتخاب سرشماري بصورت نيروگاه اين در شاغل افراد
 كاركنان و نگهبانان ، تعميركاران شغلي گروه سه به بادي هاي توربين به نسبت آنها فاصله و شغل نوع

ISO استاندارد براساس صدا گيري اندازه .شدند تقسيم اداري   ميزان و )20(گرفت انجام 9612:2009
LAeq بل دسي 60 اداري كاركنان و بل دسي 66 نگهبانان بل، دسي 83 برابر تعميركاران ساعته هشت 

 مورد در اطالعاتي و شد انجام باند اوكتاو در صوت فركانس آناليز همچنين .آمد بدست A شبكه در
  اين در ها داده گردآوري ابزارهاي .آمد بدست بادي هاي توربين از منتشره صداي هاي ويژگي

 دو و دموگرافيكي و اي زمينه متغيرهاي گيري اندازه جهت عمومي پرسشنامه يك شامل پژوهش
 ايپورث خواب اختالل پرسشنامه و صوتي آزردگي مقياس شامل شده استاندارد و تخصصي پرسشنامه

 روزانه آلودگي خوآب ميزان و افراد صوتي آزردگي زمينه در اطالعاتي آوردن بدست جهت بترتيب
 10 عدد و آزردگي عدم بيانگر صفر كه برميگيرد در را 10 تا 0 اعداد صوتي آزردگي مقياس .بود آنان
  ميزان فرد آن در كه است سوال  8 شامل ايپورث پرسشنامه .ميدهد نشان را حد از بيش آزردگي نيز

 3 عدد كه كنند مي بيان 3 تا صفر اعداد با روزانه زندگي مختلف شرايط در را خود آلودگي خواب
  اين نمره محدوده .باشد مي آلودگي خواب عدم بيانگر صفر و زياد آلودگي خواب دهنده نشان

 نظر در طبيعي غير خواب وضعيت عنوان به 10 مساوي يا بيشتر امتياز و باشد مي 24 تا 0 از پرسشنامه
 قرار تحليل و تجزيه مورد شده آوري جمع اطالعات R  افزار نرم از استفاده با نهايت در .ميشود گرفته
.گرفت

زادهآرش اکبر ذاکريان، ابوالفضل ،  *عباسیميالد منظم، محمدرضا 
دانشيار، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  -١

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران )  نويسنده مسئول( -*٢
@gmail.com8285MiladEmail: 

استاديار، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران  -٣
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آمارزيستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران -۴

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه

 شركت منجيل بادي هاي توربين نيروگاه در شاغل افراد نفر 53 مطالعه اين در :پژوهش هاي يافته
 .بود سال 14/1)5/5( و30/8 )5/9( بترتيب شاغلين كار سابقه و سن )معيار انحراف(ميانگين .كردند

 و 6)5/2(بترتيب افراد كل براي خواب اختالل و صوتي آزردگي )معيار انحراف(ميانگين همچنين
 خواب اختالل و صوتي آزردگي كه داد نشان پيرسون و اسپيرمن آزمون نتايج .آمد بدست 7/3 )3/1(

 نتايج اساس بر .هستند معناداري همبستگي داراي نيز كاري سابقه و سن با همديگر با ارتباط بر عالوه
 رگرسيوني آناليز نتايج .نبود برابر شغلي هاي گروه بين خواب اختالل ميزان واليس كروسكال آزمون
 متغيرهاي تنها صوت معادل تراز و كاري-سابقه سن، مستقل متغيرهاي بين از كه بود آن از حاكي
 از بودكه آن از حاكي رگرسيوني آناليز نتايج .نداشت معناداري اثر  صوتي آزردگي بر كاري سابقه
 تراز متغيرهاي تنها صوتي آزردگي و صوت معادل تراز كاري،-سابقه سن، مستقل متغيرهاي ميان

 صوت مخرب تأثير بطوريكه داشتند اثر خواب اختالل بر صوتي آزردگي و )شغلي گروه(صوت معادل
 كه بود زماني  از كمتر بار3/2 و بار 3/5 حدود ترتيب به خواب اختالل بر بل-دسي 66 و  60 ميزان با

 مبنا گروه اثر 0/45 خواب اختالل بر صوتي آزردگي تأثير همچنين .بود بل-دسي 83 با برابر ميزان اين
.بود تعميركاران يعني

 فركانس كم صداي معرض در همواره بادي هاي توربين نزديك در ساكن افراد :نتيجه و بحث
  اين در .گذارد مي افراد سالمت بر باري زيان تاثيرات صدا اين كه باشند مي هاي توربين از ناشي

 و بادي هاي توربين از كمتر فاصله بدليل بودند شده انتخاب كنترل گروه بعنوان كه تعميركاران مطالعه
 خواب اختالل درنتيجه و آزردگي داراي نگهبانان، و اداري كاركنان به نسبت بيشتر صوتي مواجهه
 ايجاد عامل بادي هاي توربين صداي از ناشي آزردگي كه داد نشان Bakker مطالعه .بودند بيشتري
 با صوتي آزردگي كه كرد ظهار نيز Person .بود بادي مزارع نزديك ساكنان در خواب در اختالل
 در كه داد نشان 2012 سال در Nissenbaum.دارد ارتباط منفي احساسات و تر پايين خواب كيفيت
 و خواب اختالل و بادي توربينهاي از فاصله بين پاسخ-مواجهه ارتباط يك Km 1/4 از كمتر فواصل
 در اي، زمينه صداهاي پوششي اثر كاهش بدليل مسن افراد .دارد وجود روزانه آلودگي خواب

 از منتشره صداي بودن فركانس كم بدليل و كنند مي دريافت را بيشتري صداي پايين هاي فركانس
 اين .شوند مي آزرده بيشتر بادي هاي توربين از ناشي صداي با مواجهه در افراد اين بادي هاي توربين
 بادي توربينهاي از فاصله بين پاسخ-دوز ارتباط از مختلفي درجات وجود مطالعات ساير بهمراه مطالعه

 بار اولين براي مطالعه اين كه تفاوت اين با كند مي تاييد را روزانه آلودگي خواب و خواب اختالل و
داد قرار مطالعه مورد را بادي هاي نيروگاه شاغلين دنيا سطح در

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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