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بررسي ارتباط بين افت شنوايي و فشار خون ناشي از سروصدا در رانندگان اتوبوسراني

  خون پرفشاري شيوع افزايش عوامل از يكي عنوان به صدا مطالعات، برخي در حال عين در .صداست با طوالني مواجهه اثر در دوطرفه معموال و دائمي شنوايي اختالل يك صدا از ناشي شنوايي افت :زمينه
  هاي راننده شنوايي افت ارزيابي و تعيين و شيراز شهر شهري محيط در صدا سرو وضعيت با رابطه در زمينه اطالعات آوردن بدست هدف با مطالعه اين لذا .ندارد وجود نظر اتفاق مورد اين در گرچه شده معرفي
.شد انجام خون فشار با آن ارتباط و شيراز واحد خط هاي اتوبوس

 قرار ارزيابي مورد داشتند مشابهت اول گروه با مشخصات كليه نظر از كه شاهد گروه بعنوان نيز نفر 63 همچنين .شدند انتخاب تصادفي بطور راننده نفر 63 مطالعه، مورد جمعيت نفر 1005 از :ها روش و مواد
 سطح در صدا دوزيمتري انجام منظور به .گرفت صورت شنوايي سنجش براي اديومتري تست و شد گيري اندازه استراحت حالت در آنها خوان فشار و گرفته قرار فيزيكي معاينه مورد افراد اين تمامي .گرفتند

.گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد اسكور كاي و تست تي آماري هاي آزمون از استفاده با ها داده .شد انجام آرام و ترافيك پر مناطق اساس بر شهر،
 شيراز شهري هاي اتوبوس رانندگان بين در كار سابقه افزايش با  شنوايي افت به ابتال ريسك كه شد معلوم همچنين .آمد بدست %44/4شيراز شهري هاي اتوبوس رانندگان بين در شنوايي افت شيوع :ها يافته

 با مواجهه افزايش با كه داد نشان مطالعه اين .برند مي رنج گوش وزوز از كه داشتند اظهار آنها از درصد42/9 همچنين .داشتند جزيي شنوايي كم %44/4 و طبيعي شنوايي نظر از افراد %55/6 .است يافته افزايش
p>0.001( شد مشاهده آنها بين معناداري ارتباط و كند مي پيدا افزايش خون فشار صدا، ).

 و درد گوش از شلوغ هاي پايانه در رانندگان بيشتر آمده بدست نتايج طبق و است باال شيراز شهر راني اتوبوس شركت هاي راننده در شنوايي اختالالت شيوع ميزان كه داد نشان مطالعات اين :گيري نتيجه
.است ضروري خيلي كار شرايط بهبود جهت اصالحي اقدامات انجام بنابراين و داشتند شكايت خون فشار افزايش و عصبي هاي سردرد

خون فشار افزايش صوتي، آلودگي عمومي، نقل و حمل صدا، از ناشي شنوايي افت :كليدي ايه واژه

چكيده

 كاري هاي محيط آور زيان فيزيكي عوامل تأثيرگذارترين و ترين مهم از يكي عنوان به صدا
 و جسماني سالمت براي تهديدي به صنايع، پيشرفت علت به كنوني عصر در كه گردد مي محسوب

 سالمت كننده تهديد خطر فاكتورهاي از يكي عنوان به صدا و سر .است شده مبدل افراد رواني
 به منجر تواند مي ناخواسته صوت يا صدا و سر .شود مي محسوب گوناگون مشاغل در كارگران

  اثرات و افراد راندمان كاهش صوتي، آزار خواب، در اختالل مكالمه، در تداخل شنوايي، آسيب
 دادند نشان خود مطالعه در همكارانش و تاجيك .شود خون پرفشاري جمله از مزمن فيزيولوژيكي

 غيرشنوايي اثرات .يابد مي افزايش نيز شنوايي ،افت كار سابقه و صدا فشار تراز ميزان افزايش با كه
 خون فشار افزايش .است رواني اثرات و فعاليت در تداخل فيزيولوژيكي، اثرات شامل صدا

 مشاهده انساني مطالعات بيشتر درdBA85 از باالتر صداي با مواجهه در دياستوليك و سيستوليك
 اند داده نشان شده انجام 2000 سال در همكارانش وTomei  توسط كه اي مطالعه در .است شده
 صدا معرض در كارگران گروه در دار معني بطور دياستوليك و سيستوليك خون فشار ميانگين كه

 صداي معرض در كار ساعت 8 طول در روزانه كه كارگراني در همچنين . بود كنترل گروه از بيشتر
 صداي تراز با معرض در كارگران از بيشتر دياستوليك فشارخون ميانگين بودندdBA90  تراز باال

 وضعيت با رابطه در زمينه اطالعات آوردن بدست هدف با مطالعه اين لذا .بودندdBA90از كمتر
 خط اتوبوسهاي هاي راننده شنوايي افت ارزيابي و تعيين و شيراز شهر شهري محيط در صدا سرو

 راههاي ارايه در تواند مي آمده بدست نتايج .شد انجام خون فشار با آن ارتباط و شيراز واحد
 سازمان هاي راننده سالمت تامين به و گيرد قرار استفاده مورد شده ياد هاي آسيب از پيشگيري
.كند كمك راني اتوبوس

 63 و يافته مواجهه گروه بعنوان راننده افراد از نفر 63 روي بر تحليلي –توصيفي مطالعه اين 
 1391 سال در شيراز شهر واحد خط اتوبوسراني شركت رانندگان از شاهد گروه عنوان به نيز نفر

 و صدا و سر با مواجهه عدم نياز، مورد نمونه تعداد وجود گروه، اين انتخاب دليل .شد انجام
 از .بود شده تشكيل مردان از پژوهش مورد جامعه .باشد مي مورد گروه با كار نوع تشابه همچنين

Inter مدل اديومتري دستگاه توسط سنجي شنوايي تست ها گروه اين Acoustic/Model AD
 افراد خون فشار مقدماتي، اطالعات تكميل و اوليه معاينات انجام از پس .)17(پذيرفت صورت27

 دو در تجربه با پرستار نفر دو توسط،ALPK  2اي جيوه سنج فشار دستگاه از استفاده با گروه دو
 گيري اندازه .شد گيري اندازه دقيقه 10 زماني فاصله با نشسته وضعيت در و استراحت هنگام نوبت

 .)18 (گرديد صرف زمان 15-20 متوسط طور به فرد هر براي و انجام كاري شيفت ابتداي در ها
 به اقدام از قبل .قرارگرفت تحليل و تجزيه مالك فوق نوبت دو در آمده بدست خون فشار ميانگين

 قرار استرس شرايط تحت تا شده توجيه تحقيق اهداف زمينه در ها نمونه خون، فشار گيري اندازه
 و صبح شيفت زماني مقطع دو در مطالعه اين .گردد جلوگيري مطالعه در احتمالي تورش از نگرفته،

  و ترافيك پر مناطق اساس بر شهر، سطح در صدا دوزيمتري انجام منظور به .گرفت انجام عصر
 كاي و تست تي آماري هاي آزمون وSPSS 18 افزار نرم از استفاده با ها داده .شد انجام كار آرام،
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 .بود نوساني صداي نوع از ) ترافيك(حركت مسير در و ها پايانه در شده گيري اندازه صداي
  ميزان . بود دسيبل 85 باالي ) ترافيك(حركت مسير در و ها پايانه قسمتهاي در اي زمينه صداي تراز
 فركانسي آناليز با . بود متغير دسيبل 95 تا 85 از پايانه داخل شلوغي ساعات در صوت فشار تراز
 به مربوط توليدي صداي فركانسهاي نوع بيشترين كه شد مشخص مختلف ايستگاههاي در صدا

 افت دچار تحقيق اين در مطالعه مورد افراد از درصد 44/4 .باشند ميKHz 4-1   فركانسهاي
 گروه و يافته مواجهه افراد بين شنوايي افت درمورد داري معني ارتباط همچنين .بودند شده شنوايي

 مطالعه در را صوت مواجهه معادل تراز با سيستول خون فشار  رابطه ..(p<0.05( شد ديده شاهد
 .يابد مي افزايش سيستول خون فشار صوت، مواجهه معادل تراز افزايش با  كه داد نشان حاضر

 شد ديده صوت مواجهه معادل تراز و سيستول خون فشار درمورد داري معني ارتباط همچنين
)p<0.05).

(=126n (صوت فشار تراز ميزان با سيستول خون فشار ميزان بين ارتباط -1 جدول

 عصبي هاي سردرد و درد گوش از شلوغ هاي پايانه در رانندگان بيشتر آمده بدست نتايج طبق
 كار شرايط بهبود جهت اصالحي اقدامات انجام بنابراين و داشتند شكايت خون فشار افزايش و

.است ضروري خيلي

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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