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Background and Objectives: Noise pollution is one of the most harmful physi-
cal factors in working environments in developed and developing countries, which 
has significant impacts on the workers’ quality of life. The aim of this study was to 
investigate mental and physiological effects of chronic exposure to noise.

Methods: This is a cross-sectional study carried out randomly in 2018 on 250 
workers in the automotive Industry. To measure the subjects’ aggression and an-
noyance levels, the Buss and Perry’s Aggression Questionnaire was used as well 
as an annoyance questionnaire. In this study, blood pressure measurement was also 
done using ALPK2 mercuric pressure gauge.

Results: The results showed that there was a significant difference in the sys-
tolic and diastolic blood pressure and noise annoyance in the groups with a low-
er-than-85 and higher-than-85 dB sound pressure levels (P<0.001). Besides, the 
results of multivariate regression showed that the annoyance level and sound pres-
sure level had a significant relationship with the workers’ blood pressure (P<0.01). 
Also, there was a significant correlation between aggression components and 
sound pressure level (P<0.01).

Conclusion: The results of this study clearly showed that chronic exposure to 
noise in work environments was associated with psychological and physiological 
changes, such as increased blood pressure and aggression levels. Hence, imple-
mentation of preventive programs can help reduce the incidence of the psycholog-
ical and physiological disorders.
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این1پرسشنامه1یک1سؤال1دارد1که1با1مقیاس1عددی1از1صفر1
تا1111شماره1بندی1شده1و1هر1عدد1تعیین1کنندة1سطح1آزردگی1
آزردگی1 سطح1 باالی1 میزان1 عدد1 افزایش1 صداست.1 به1 افراد1
افراد1به1صوت1را1نشان1مي1دهد1]18[.1اطالعات1دموگرافیک،1
همچون1سن،1سابقه1و1میزان1تحصیالت،1از1طریق1پرسشنامۀ1
عمومی1جمع1آوری1شد.1پس1از1اندازگیری1شدت1فشار1صوت1
محیط1کار1میزان1تراز1فشار1صوت1دریافتی1در1شیفت1کاری1
18ساعته1حدود1801تا18۹1دسي1بل1بود1که1براي1محاسبۀ1میزان1
مواجهۀ1شغلی1افراد1بر1حسب1تراز1معادل181ساعته1از1دستگاه1
اساس1 بر1 آلمان1 کشور1 ساخت1 1)CEL-815 )مدل1 1Testo

استاندارد1ISO1۹612:1200۹(1(1استفاده1شد.
براي1توصیف1داده1ها1از1جدول1توزیع1فراوانی1و1شاخص1های1
با1 سپس1 و1 استفاده1 معیار(1 انحراف1 و1 )میانگین1 توصیفی1
استفاده1از1آزمون1کلموگراف1ـ1اسمیرنف1نرمال1بودن1داده1های1
1t آزمون1 از1 داده1ها1 تحلیل1 براي1 شد.1 تأیید1 و1 بررسی1 کمی1
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فشار1 تراز1 و1 صوتی1 آزردگی1 توام1 اثر1 بررسی1 براي1 مستقل،1
صوت1بر1فشار1خون1از1رگرسیون1خطی1و1براي1بررسی1ارتباط1
بین1دو1متغیر1کیفی1از1آزمون1کای1دو1استفاده1شد.1از1ضریب1
همبستگی1پیرسون1براي1بررسی1ارتباط1بین1سطوح1مواجهه1
براي1 چندگانه1 خطی1 رگرسیون1 از1 و1 پرخاشگری1 و1 صدا1 با1
استفاده1 کارگران1 پرخاشگری1 میزان1 بر1 صدا1 اثرات1 بررسی1
در1 10/2 از1 کمتر1 معنی1داری1 سطح1 با1 متغیر1های1 ابتدا1 شد.1
مدل1 مطلوبیت1 شدند.1 وارد1 نهایی1 مدل1 به1 تک1متغیره1 مدل1
نهایی1رگرسیون1خطی1چندگانه1از1طریق1نمودار1باقیمانده1ها1
در1مقابل1مقادیر1متغییر1مستقل1بررسی1شد.1آنالیز1آماری1با1
استفاده1از1Stata1)Corp1LP,1Texas,1version112(1ساخت1
کشور1امریکا1انجام1و1سطح1معنی1داری1در1این1پژوهش1کمتر1

از10/051در1نظر1گرفته1شد.

یافته ها
افراد1در1دو1گروه1مواجهه1 این1پژوهش1میانگین1سنی1 در1
1)±44/۳00( به1ترتیب1 دسی1بل1 185 پایین1 و1 باال1 صدای1 با1
1۳6/080و1)۳/810±(1۳6/281سال1بود.1افراد1در1دو1گروه1از1

1.)P=0/6۳1(نداشتند هم1 با1 معنی1داري1 اختالف1 سنی1 لحاظ1
لحاظ1 از1 گروه1 دو1 در1 افراد1 کاری1 سابقۀ1 میانگین1 همچنین1
مواجهه1با1تراز1فشار1صوت1نیز1به1ترتیب1)88/۳00±(15/101و1
)5۷/۳00±(114/۹101سال1بود1که1تفاوت1معنی1داری1از1نظر1
تحصیلی1 سطوح1 نظر1 از1 1.)P=0/450( نداشت1 وجود1 آماری1
تحصیلی1 مدرک1 نفر(1 118۳( افراد1 بیشتر1 نیز1 گروه1 دو1 بین1
بین1 بررسی1 در1 همچنین1 درصد(.1  ۷۳/200( داشتند1 دیپلم1
دو1گروه1در1سطوح1تحصیلی1ارتباط1معنی1داری1مشاهده1شد1
تراز1فشار1صوت1زیر1851 افراد1در1مواجهۀ1 اکثر1 1.)P=0/0۳4(
دسی1بل1)1۹۳/۳00درصد(1و1در1مواجهه1تراز1فشار1صوت1باالی1

185دسی1بل1)16/800درصد(1متأهل1بودند1)جدول11(.1
فشار1خون1 بین1 ارتباط1 مستقل1 1t آزمون1 از1 استفاده1 براي1
با1صدا1 با1مواجهۀ1مزمن1 دیاستولیک،1سیستولیک1و1آزردگی1
در1تراز1فشار1صوت1باال1و1پایین1851دسی1بل1بررسی1شد.1نتایج1
جدول121نشان1می1دهد1که1ارتباط1معنی1داری1بین1فشار1خون1
سیستولیک1و1دیاستولیک1و1آزردگی1صوتی1در1دو1گروه1وجود1

.)P>0/001(1دارد

جدول 1. اطالعات دموگرافیک کارگران بر اساس مواجهه با صدا

متغیر

Lepd

کل

میانگین)±انحراف معیار(
t *P-value 85≤

میانگین)±انحراف معیار(

85>

میانگین)±انحراف 
معیار(

0/4800/6۳1)۳/۷50±(۳6/1۹01)۳/810±(۳6/2801)۳/440±(۳6/0601سن

0/۷5۷0/450)2/040±(15/0201)۳/880±(15/1001)۳/15۷0±(14/۹101سابقۀ1کار

X2P-value**کل1)%(تعداد1)%(تعداد1)%(

تحصیالت

)۷۳/200(18۳1)41/2(10۳1)۳2(801دیپلم

6/۷400/0۳4 )20(501)14(۳51)6(151فوق1دیپلم

کارشناسی1
به1باال

111)4/400(61)2/400(1۷1)6/800(

وضعیت1تأهل
0/8۳0)6/800(1۷1)۳/200(81)۳/6001(۹1مجرد

0/۳62
)۹۳/200(2۳۳1)54/400(1۳61)۳8/800(۹۷1متأهل

*Statistically significant less than<0/05
**Statistically significant less than<0/01

بین1 ارتباط1 چندگانه11 رگرسیون1 آزمون1 از1 استفاده1 با1
آزردگی1و1تراز1فشار1صوت1با1فشار1خون1سیتولیک1و1فشار1خون1
بین1 به1دست1آمده1 نتایج1 اساس1 بر1 شد.1 بررسی1 دیاستولیک1
ارتباط1 دیاستولیک1 و1 سیستولیک1 فشار1خون1 آزردگی،1
با1 صوت1 فشار1 تراز1 بین1 همچنین1 دارد.1 وجود1 معنی1داري1
معنی1داري1 ارتباط1 نیز1 دیاستولیک1 و1 سیستولیک1 فشار1خون1
به1دست1آمده1 معادلۀ1 رگرسیون1 آزمون1 اساس1 بر1 دارد.1 وجود1
1. Multiple linear regression

برای1فشار1خون1سیستولیک1و1دیاستولیک1به1ترتیب:1
 SYS=10۹/45۹-10/51۳ LEpd+۳/26۷ Annoyance

DIA=82/10۷-۳/810 LEpd+1/051 Annoyance

تراز1 بودن1 ثابت1 صورت1 در1 معادله1 دو1 این1 طبق1 است.1
فشار1با1افزایش1یک1واحد1آزردگی1به1طور1متوسط1فشار1خون1
دیاستولیک11/0511و1فشار1خون1سیستولیک1۳/26۷1افزایش1

مي1یابد1)جدول۳(.
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جدول 2. ارتباط بین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک با آزردگی صوتی و مواجهه با تراز فشار صوت با استفاده از آزمون t مستقل

متغیرها

Lepd

P-valuet 85≤

انحراف معیار±میانگین

85>

انحراف معیار±میانگین

10/۹60>11۳5/۹800/001±115/5۹014/۳00±14/6۷0فشار1خون1سیستولیک

10/2۳0>۹0/6۳00/001±8۳/640۳/۹40±6/150فشارخون1دیاستولیک

1۷/0۷0>8/1000/001±5/0801/6۷0±1/120آزردگی

جدول 3. ارتباط بین آزردگی صوتی و تراز فشار صوت با فشارخون سیستولیک و دیاستولیک با استفاده از رگرسیون چند متغیره

متغیرها
CONSTANTآزردگیLepd

β )sd(P-valueβ )sd(P-valueβ )sd(P-value

>0/001)0/۹۹0(0/005۳/810)0/۳50(۳/26۷>10/001)4/۹40(10۹/4۹5فشار1خون1سیستولیک

>0/001)0/۳50(10/51۳-0/006)0/260(1/051>0/001)1/۷22(82/10۷فشار1خون1دیاستولیک

ارتباط1مثبت1و1معنی1داری1بین1میزان1دوز1دریافتی1روزانۀ1
صدا1در1کارگران1با1مقیاس1های1پرخاشگری1)مانند1پرخاشگری1
1)P>0/05( دارد1 وجود1 خشم(1 و1 خصومت1 بدنی،1 کالمی،1
است1 خشم1 بعد1 به1 متعلق1 ارتباط1 مقدار1 بیشترین1 1که1

)r=0/0011,P>0/226(1)جدول41(.
که1 مي1دهد1 نشان1 1)4 )جدول1 پیرسون1 همبستگی1 نتایج1
پرخاشگری1 سطوح1 و1 افراد1 سن1 بین1 معنی1داری1 همبستگی1
مانند1خصومت،1خشم1و1...1وجود1داردP>0/001(1(.1همچنین1
سابقۀ1کاری1در1این1بررسي1نیز1به1عنوان1عاملی1شناخته1می1شود1
سابقۀ1 با1 افراد1 و1 مي1دهد1 افزایش1 را1 پرخاشگری1 سطوح1 که1
پرخاشگری1 خرده1مقیاس1های1 در1 باالتری1 نمرة1 باالتر1 کاری1
دارند1که1این1همبستگی1در1خرده1مقیاس1پرخاشگری1کالمی1

1.)P>0/001(1و1خصومت1رابطۀ1قوی1تری1دارد

نتاج1حاصل1از1رگرسیون1خطی1)جدول51(1نشان1مي1دهد1
پرخاشگری1 مؤلفه1های1 بین1 معنی1داری1 و1 خطی1 ارتباط1 که1
1.)P>0/05( دارد1 وجود1 کاری1 محیط1های1 در1 صدا1 شدت1 با1
واحد1 یک1 افزایش1 با1 خطی1 رگرسیون1 یافته1های1 با1 مطابق1
بدنی1 پرخاشگری1 میزان1 کاری1 محیط1های1 در1 صدا1 شدت1
1،0/1۹1پرخاشگری1کالمی1،0/1561خشم10/2۳61و1خصومت1
10/120افزایش1پیدا1می1کند1که1مؤلفۀ1خشم1اثرات1بیشتری1

به1سایر1مؤلفه1ها1دارد.1
همچنین1ارتباط1خطی1مثبت1و1معنی1داری1بین1سابقۀ1کاری1
کارگران1و1مؤلفه1های1پرخاشگری1مشاهده1شدP>0/05(1(1که1
افراد1با1سابقۀ1کاری1 افزایش1پرخاشگری1و1مؤلفه1های1آن1در1

باال1را1نشان1مي1دهدP>0/05(1(1)جدول6(.

جدول 4. همبستگی بین مقیاس های پرخاشگری با میزان شدت دوز دریافتی صدا و سایر مؤلفه ها در کارگران

پرخاشگری کل خصومت خشم پرخاشگری بدنی پرخاشگری کالمی مقیاس

0/18۹ 0/1۳۹ 0/226 0/160 0/1۳1 R
L

Epd1*0/010 1*0/020 1*0/010 1*0/010 1*0/0۳0 P-value

0/401 0/264 0/288 0/41۷ 0/46۷ R
سن

1**0/001 **0/001 1**0/001 1**0/001 1**0/001 P-value

0/۳۹4 0/۳۹۳ 0/1۷4 0/۳۹2 0/416 R سابقۀ1
0/001**1کاری 1**0/001 1**0/001 1**0/001 1**0/001 P-value

*Statistically significant less than<0/05
**Statistically significant less than<0/01
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جدول 5. ارتباط بین مؤلفه های پرخاشگری کارگران با میزان و شدت صدا در محیط کار

جدول 6. ارتباط بین مؤلفه هاي پرخاشگری در کارگران با میزان سابقة کاری

P-value %95 confidence interval Standard Error Coefficient متغیر 

1*0/011 0/0-044/۳۳۹ 0/0۷4 0/1۹1 پرخاشگری1بدنی

1*0/0۳۹ 0/008–0/۳04 0/0۷5 0/156 پرخاشگری1کالمی

1**0/001 0/0-108/۳6۳ 0/064 0/2۳6 خشم

1*0/028 0/01۳–0/228 0/054 0/120 خصومت

1**0/00۳ 0/0-020/0۹4 0/018 0/05۷ پرخاشگری1کل

*Statistically significant less than<0/05
**Statistically significant less than<0/01

P-value %95 confidence interval Standard Error Coefficient متغیر

1*0/001 0/01۹-0/۳۳8 0/0۳6 0/266 پرخاشگری1بدنی

1*0/010 0/1۷۷–0/۳24 0/0۳۷ 0/250 پرخاشگری1کالمی

1*0/006 0/0۳6-0/216 0/045 0/126 خشم

1*0/001 0/244–0/446 0/051 0/۳45 خصومت

1*0/001 0/۷00-1/2۷0 0/146 0/۹8۹ پرخاشگری1کل

*Statistically significant less than<0/05

بحث
شدت1 و1 سطوح1 بین1 ارتباط1 به1خوبی1 پژوهش1 این1 نتایج1
را1 خودروسازی1 صنعت1 کارگران1 توسط1 دریافتی1 صدای1
تغییرات1 و1 خصومت(1 خشم،1 )مانند1 پرخاشگری1 سطوح1 با1
دیاستولیک(1 و1 سیستولیک1 فشار1خون1 )مانند1 فیزیولوژیک1

نشان1می1دهد.1
نامطلوب1 رفتارهای1 و1 سالمتی1 با1 پرخاشگری1 و1 خشونت1
بهداشت1 سازمان1 به1طوری1که1 دارد.1 تنگاتنگی1 ارتباط1 افراد1
جهانی1خشم1و1پرخاشگری1را1جزء1201علت1اصلی1سال1های1
1)Disabled1Age1Lost1Years( ناتوانی1 با1 عمر1 ازدست1رفتۀ1
طبقه1بندی1کرده1است ]20 ،19[.1پژوهش1هاي1گوناگون1نشان1
ارتباط1 صدا1 با1 مواجهه1 میزان1 با1 کالمی1 خشم1 که1 مي1دهد1
 21[ است1 پژوهش1 این1 نتایج1 با1 همسو1 که1 دارد1 تنگاتنگی1
،18[.1حدود16۳1درصد1از1افراد1در1مواجهه1با1صدا1از1درجاتی1
از1خشم1و1عصبانیت1ناشی1از1صدا1رنج1می1برند1و1این1در1حالی1
است1که1این1میزان1در1افراد1سالم1و1غیر1مواجهه1دار1به1کمتر1از1
140درصد1می1رسد1]18[.1آثار1روان1شناختی1سر1و1صدا11بر1حسب1
شخص،1موقعیت1مکانی1و1زمانی1متفاوت1است1ولی1به1طور1کلی1
محیط1هایی1با1آلودگی1صوتی1با1افزایش1اختالالت1در1مکالمه،1
تفهیم1مطالب،1کم1شدن1فعالیت1های1مغزی1و1ناهماهنگی1در1
به1نوعی1 پژوهش1 این1 نتایج1 که1 است1 همراه1 فیزیکی1 کارهای1

بر1عملکردها1و1 اثرات1صدا1 نتایج1سایر1پژوهش1ها1در1مورد1 با1
با1سن1 و1 افراد1مسن1 1.]22، 23[ افراد1همسوست1 آثار1روانی1
باالتر1که1با1صداهای1مزمن1در1محیط1های1کاری1و1غیر1کاری1
نسبت1 را1 خشونت1 و1 حساسیت1 از1 باالتري1 سطوح1 مواجه1اند1
بیشترین1 به1طوری1که1 دارند.1 کم1سن1وسال1 افراد1 و1 جوانان1 به1
تا14۹1 در1سنین1۳01 از1صدا1 ناشی1 رفتاری1 تنش1های1 میزان1
سال1رخ1می1دهد1و1در1سنین1کمتر1از1۳01و1بیشتر1از14۹1سال1
باشد1که1 ویژگی1ها1وخصوصیات1شخصیتی1 از1 ناشی1 می1تواند1
1.]18،  24[ دارد1 ریشه1 کاری1 و1 خانوادگی1 مسئولیت1های1 در1
نتایج1پژوهش1ما1نیز1با1یافته1های1این1پژوهش1ها1همسوست1و1

همچنین1نتایج1آنها1را1تأیید1می1کند1]18[.
مزمن،1که1 به1صورت1 بلند1 احتمالی1صدای1 اثرات1 از1 یکی1
صدا1 فیزیولوژیکی1 اثرات1 است،1 پژوهش1 مرحلۀ1 در1 کماکان1
فشار1خون1 قلب،1 تعداد1ضربان1 تنفس،1 آهنگ1 تغییر1 از1جمله1
نشان1 به1خوبی1 که1 است1 قلبی1 بیماری1های1 سایر1 همچنین1 و1
شغلی1 محیط1های1 در1 کارگران1 صوتی1 آزردگی1 با1 مي1دهد1
مرتبط1است1]26 ،25[.1نتایج1این1پژوهش1نیز1به1خوبی1اثرات1
مواجهۀ1مزمن1با1صدا1را1بر1آزردگی1صوتی1کارگران1و1به1تبع1
آن1بر1سیستم1گردش1خون1و1قلب1نشان1مي1دهد1و1پژوهش1ها1
این1نتایج1را1تأیید1مي1کند.1در1پژوهشي1که11Lee1و1همکاران1
)200۹(1در1بوسان1کره1بر1۹161کارگر1مرد1در1کارخانۀ1تولید1
فلز1به1صورت1آینده1نگر1انجام1دادند1و1اثرات1مواجهۀ1مزمن1با1
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فشارخون1 میانگین1 کردند1 بررسي1 را1 فشارخون1 بر1 سروصدا1
سیستولیک1با1اختالف1۳/81میلی1متر1جیوه1در1گروه1در1مواجهه1
بود.1 بیشتر1 پایه1 از1گروه1 از1851دسی1بل1 بیشتر1 با1سروصدای1
این1تفاوت1از1نظر1آماری1معني1دار1بود،1اما1میانگین1فشارخون1
نقش1 به1 می1توان1 که1 نداشت1 معني1داری1 تفاوت1 دیاستولیک1
فشار1خون1 بر1 اثر1گذاری1 در1 کارگران1 صوتی1 آزردگی1های1
آزردگی1ها1 این1 وجود1 واضح1 به1طور1 کرد.1 اشاره1 سیستولیک1
را1 استرس1 هومورن1های1 ترشح1 و1 سایکوموتور1 فعالیت1های1
را1 قلبی1 بازده1 به1طور1مشهودي1 می1تواند1 که1 افزایش1مي1دهد1
باال1ببرد1]27[.1این1یافته1ها1با1نتایج1پژوهش1ما1نیز1همسوست.1
به1طوری1که1فشار1خون1سیستولیک1و1دیاستولیک1کارگران1در1
اختالف1 از11851دسی1بل1 بیشتر1 و1 کمتر1 فشار1صوت1 ترازهای1
مغزی1 فعالیت1های1 به1 که1می1توان1 داشتند1 با1هم1 معنی1داری1
بررسي1هاي1 کرد.1 اشاره1 آن1 از1 ناشی1 صوتی1 آزردگی1های1 و1
داشتند1 تماس1 صدا1 زیاد1 ترازهای1 با1 که1 کارگرانی1 میدانی1
ساعت1 چندین1 حتی1 و1 تماس1 هنگام1 را1 فشار1خون1 افزایش1
فشار1خون1 افزایش1 این1 که1 مي1دهد1 نشان1 تماس1 از1 پس1
آزردگی1های1صوتی1در1کارگران1 و1 استرس1 از1 ناشی1 می1تواند1
1)2015( همکاران1 و1 1Kalantary به1طوری1که1 1.]28[ باشد1
محیط1 در1 خود1 پژوهش1 در1 1)1۹۹1( همکاران1 و1 1Green و1
با1 که1 خودروسازی1 صنعتی1 محیط1 در1 کار1 مشابه1 صنعتی1
سطوح1مزمن1صدای1محیط1کار1مواجه1بودند1افزایش1معنی1دار1
 30[ کردند1 گزارش1 را1 دیاستولیک1 و1 فشار1خون1سیستولیک1
افزایش1 زمینۀ1 در1 پژوهش1 این1 نتایج1 با1 به1خوبی1 که1 1،]29،
میزان1فشار1خون1سیستولیک1و1دیاستولیک1در1افراد1با1آزردگی1
ناشی1از1مواجهه1با1صدا1همسوست.1همچنین1پژوهش1دیگری1
که1Babisch1و1همکاران1با1هدف1بررسی1ارتباط1آزردگی1های1
صوتی1در1مواجهه1با1صدای1وسائل1حمل1و1نقل1هوایی1با1افزایش1
ارتباط1 که1 مي1دهد1 نشان1 داده1اند1 انجام1 فشار1خون1 ریسک1
مثبت1و1معنی1داری1بین1مواجهه1با1صدا1و1افزایش1فشار1خون1
وجود1دارد1که1این1ارتباط1در1افراد1با1آزردگی1صوتی1باالتر1از1
پژوهش1 در1 نیز1 1Ndrepepa 1.]31[ بود1 آزردگی1 بدون1 افراد1

معنی1داری1 و1 مثبت1 ارتباط1 که1 گرفت1 نتیجه1 به1خوبی1 خود1
بین1آزردگی1های1ناشی1از1مواجهه1با1اصوات1ترافیکی1و1افزایش1
بین1 ارتباط1 دارد.1همچنین1 وجود1 فشار1خون1شریانی1 ریسک1
آزردگی1و1ریسک1بروز1بیماری1های1ایسکمی1قلبی1را1مشاهده1
کردند1که1هرچند1در1این1پژوهش1صداهای1محیط1کار1بررسی1
با1نتایج1پژوهش1حاضر1همسو1 بااین1حال1این1پژوهش1ها1 شد،1

بود1]32[.
نبودن1 فراهم1 به1 مي1توان1 پژوهش1 این1 محدودیت1های1 از1
امکان1بررسي1زنان1به1دلیل1این1که1کارگران1شاغل1در1محیط1های1
صنعتی1اغلب1مرد1هستند1اشاره1کرد.1در1پژوهش1هاي1آینده1
اختالف1بین1دو1جنس1باید1در1نظر1گرفته1شود.1همچنین1با1
توجه1به1این1که1این1پژوهش1مقطعی1است،1امکان1بررسی1روند1
این1تغییرات1میسر1نبود.1لذا1بررسی1حاالت1روانی1و1تغییرات1
)پیگیری1های1 مختلف1 زمان1های1 در1 کارگران1 فیزیولوژیک1

بعدی(1نیز1در1درک1بهتر1این1ارتباط1کمک1کننده1است.

نتیجه گیری
با1 کاری1 محیط1های1 در1 صدا1 با1 مزمن1 مواجهۀ1 اثرات1
تغییرات1 و1 دیاستولیک1 و1 سیستولیک1 فشار1خون1 تغییرات1
شناختی1مانند1آزردگی1های1صوتی1و1پرخاشگری1ناشی1از1آن1
در1کارگران1همراه1است1که1می1توان1با1کنترل1صدا1از1طریق1
وسایل1حفاظت1فردی1و1جمعی1درد1و1رنج1کارگران1را1کاهش1

و1کیفیت1زندگی1آنها1را1افزایش1داد.1
سپاسگزاري

معاونت1 از1 را1 خود1 قدردانی1 و1 تشکر1 کمال1 پژوهشگران1
پژوهشی1دانشگاه1علوم1پزشکی1ایران1و1کارخانۀ1خودروسازی1
اعالم1 پژوهش1 نتایج1 به1 رسیدن1 به1 کمک1 براي1 تهران1 شهر1

می1کنند.
تعارض در منافع

بین1نویسندگان1هیچ1گونه1تعارضي1در1منافع1وجود1ندارد.
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