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Abstract 

Background and Objective: Workers in many industries, such as oil, gas, 

petrochemicals, cement, steel, glass, and textile, as well as people at home 

and offices, are exposed to various noises with different frequencies, causing 

hearing and non-hearing impairments. The present study aimed to assess the 

effect of noise at different frequencies on physiological responses and 

cognitive functions of the personnel working in the oil drilling industry and 

urban gas pressure reducing stations. 

Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 

50 employees of oil drilling rigs (low-frequency noise) and urban gas 

pressure reducing stations (high-frequency noise) in 2019. The examined 

physiological parameters included heart rate, systolic and diastolic blood 

pressure, as well as tympanic body temperature. The participants' cognitive 

functions were assessed using an advanced reaction timer, continuous 

performance, and working memory tests before, during and, after the 

activities. 

Results: Based on the obtained results, exposure to noise at high and low 

frequencies increased physiological responses, including heart rate, systolic 

and diastolic blood pressure, and tympanic temperature, and this increase 

was statistically significant (P<0.001). Moreover, exposure to noise has a 

negative effect on cognitive functions (such as working memory, sustained 

attention, and advanced reaction timer). 

Conclusion: As evidenced by the results of the present study, low-frequency 

noise had a greater effect on physiological responses and cognitive function, 

as compared to high-frequency noise. Nonetheless, further research is 

suggested to be conducted in the industry in this area in the future. 
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 15/11/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 18/01/1400 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 و یاجسن و یسازشهیش فوالد، مان،یس ،یمیپتروش گاز، نفت، مانند یعیصنا شاغالن از یاریبس سابقه و هدف:

 اختالالت سبب که هستند مختلف یهافرکانس با صداها انواع با مواجهه در اداره و خانه طیمح در افراد یحت

 و یكیولوژیزیف یهاپاسخ بر مختلف یهافرکانس در صدا ریتأث هدف با مطالعه نیا. شودیم ییرشنوایغ و ییشنوا

 .شد انجام یشهر گاز فشار لیتقل ستگاهیا و نفت یحفار عیصنا کارکنان یشناخت یعملكردها

 یحفار یهادکل کارکنان از نفر 50 مشارکت با که بود یلیتحل-یفیتوص نوع از حاضر مطالعه ها:مواد و روش

 در( االب فرکانس با یصدا یدارا) یشهر گاز فشار لیتقل یهاستگاهیا و( نییپا فرکانس با یصدا یدارا) نفت

 و لستویس فشارخون قلب، ضربان شامل شدند یبررس که یكیولوژیزیف یرهایمتغ. شد انجام 1398 سال

 نجسزمان یهاآزمون از استفاده با هاکنندهشرکت یشناخت یعملكردها. بود بدن کیتمپان یدما و استولید

  .شد یبررس هاتیفعال یاجرا از بعد و نیح قبل، یکار حافظه و وستهیپ عملكرد شرفته،یپ واکنش

 شامل یكیولوژیزیف یهاپاسخ ن،ییپا و باال یهافرکانس در صدا با مواجهه هنگام داد نشان مطالعه جینتا ها:یافته

 داریمعن یآمار نظر از شیافزا نیا و ابدییم شیافزا کیتمپان یدما و استولید و ستولیس فشارخون قلب، ضربان

 توجه ،یکار حافظه رینظ) یاختشن یعملكردها بر یمنف یریتأث صدا با مواجهه نیهمچن(.  >p 001/0) است

  .دارد( شرفتهیپ واکنش سنجزمان دار،یپا

 عملكرد و یكیولوژیزیف یهاپاسخ بر باال فرکانس یصدا با سهیمقا در نییپا فرکانس با یصدا گیری:نتیجه

 .شودیم شنهادیپ عیصنا در نهیزم نیا در یشتریب قاتیتحق البته. گذاردیم ریتأث شتریب افراد یشناخت

 

 ؛یشناخت یعملكردها ؛یكیولوژیزیف یرهایمتغ ؛نییپا فرکانس با یصدا ؛باال فرکانس با یصدا واژگان کلیدی:

 گاز و نفت عیصنا

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشك

مقدمه
 آورانیز عوامل نیرتریفراگ از و آوراسترس عامل کی صدا

 املعو نیترمهم از یكی حاضر حال در و است کار طیمح در یكیزیف

 مان،یس ،یمیپتروش گاز، نفت، مانند یعیصنا در که است یخطر

 .[2،1] هستند ریدرگ آن با...  و ینساج ،یسازشهیش فوالد،

 یشغل یصدا با یادیز افراد که است آن از یحاک مختلف مطالعات

 اكیآمر یشغل بهداشت و یمنیا سازمان مثال، یبرا ارند؛د مواجهه

(Occupational Safety and Health Administration )

 14 را مجاز حد از شتریب یصدا با مواجهه معرض در افراد تعداد

 یآمارها طبق. [3] است کرده انیب كایآمر در فقط نفر ونیلیم

 National Institute of) کار یمنیا و بهداشت یمل تویانست

Safety and Health )یشغل یمارهایب از درصد 14 حدود 

 به مربوط هاآن از درصد 82 که بوده ییشنوا کاهش به مربوط

 بهداشت یجهان سازمان اعالم طبق. [3] است بوده صنعت بخش

(World Health Organization) 278 ایدن رد نفر ونیلیم 

 نسازما نیا که دارند دیشد تا متوسط نوع از ییشنوا اختالالت

 ونیلیم 4 حدود را یشغل یصدا از یناش روزانه خسارت زانیم

 حدود هیاول آمار طبق زین رانیا در. [4] است کرده برآورد دالر

 ونیلیم 2 معادل) کارگران از درصد 20 و هاکارگاه از درصد 15

 .[5] دارند قرار آورانیز یصدا معرض در( نفر

 صوت، فشار تراز فرکانس، شامل که صدا یهایژگیو

 ایحرفه بهداشت مهندسی همجل 27-39 :صفحات ،1400 پاییز، 3شماره  ،8دوره          

 مقاله پژوهشی 
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 و همکاران جوهمت
 
 در افراد که است یمهم عوامل از است، صدا یبلند و زمانمدت

 از یكی فرکانس .[6-9] دهدیم قرار ریتأث تحت را صدا با مواجهه

 سازمان. صداست یآزاردهندگ بر رگذاریتأث عوامل نیترمهم

 Low-Frequency) نییپا فرکانس با یصدا از بهداشت یجهان

Noise: LFN )و کرده ادی یطـیمح معضـالت از یكی عنوانبه 

 نییپا و باال فرکانس تفاوت و شباهت هنوز که است کرده انیب

 تا 10 نییپا فرکانس یصدا. [10-12] است نشده مشخص    قا یدق

 High-frequency) باال فرکانس با یصدا و است هرتز 250

noise: HFN )به نسبت که است هرتز 8000 تا 500 از LFN 

 یهافرکانس با یصدا با مواجهه. [14،13] دارد یشتریب خطرات

 گروه دو در که دارد دنبال به را یمتعدد عوارض و اثرات مختلف

 اثرات. شوندیم میتقس ییشنوا و ییرشنوایغ اثرات یکل

 هشکا ،یشناخت ،یذهن ،یكیولوژیزیف اثرات شامل ییرشنوایغ

 یرگذاریتأث ارتباطات، در تداخل ،یروان سالمت و یشغل تیرضا

. [15-23] است...  و یانسان یخطا شیفزاا خواب، تیفیک بر

 رگرانکا در کیستولیس فشارخون است داده نشان یگرید مطالعه

 و افتهی شیافزا مواجهه از قبل حالت به نسبت صدا معرض در

 . است افتهی کاهش قلب ضربان نیانگیم

 راتییتغ زانیم بر نییپا انسفرک در       خصوصا  صدا با مواجهه

 دارد یمنف ریتأث( Heart Rate Variability) قلب ضربان

 دمانن ینیع اثرات تنهانه نییپا فرکانس با یصدا .[26-24]

 رب ریتأث باعث بلكه دارد، بدن به ارتعاشات و ییشنوا نقص

 و یکار فهیوظ در اختالل خواب، تیفیک ،یرفتار یعملكردها

 اثر نهیزم در یمختلف مطالعات. [28،27،14] شودیم سردرد

 نهیزم در اطالعات اما است، شده انجام نییپا فرکانس با یصدا

 و یكیمكان زاتیتجه. است محدود باال فرکانس یصدا اثر

 عامل کنند،یم عمل ادیز اریبس یچرخش دور با که ییهامبدل

 حساسا باال فرکانس یصداها. هستند باال فرکانس با یصدا دیتول

 صداها نیا مولد منابع مجاور افراد ای اپراتورها در را یندیناخوشا

 احتمال اندداده نشان یادیز تمطالعا. [29-31] کندیم جادیا

 هب نسبت باال فرکانس با یصدا معرض در افراد در ییشنوا افت

 ریتأث تحت را یشناخت یعملكردها و است شتریب نییپا فرکانس

 .[32-34] شودیم منجر حوادث به و دهدیم قرار

 آسایش، عدم ایجاد قیطر از را افراد شناختی عملكرد صدا

یب موجب و دهدیم قرار ریتأث تحت یحالیب و آشفتگی خستگی،

 نیهمچن و یفكر یکارها در اختالل ،یذهن یهاتیفعال در یدقت

. [36،35] شودیم هاآن میتفه و مكالمات در اختالل جادیا

 بر نییپا فرکانس یصدا داد نشان 2015 سال در یامطالعه

. [37] دارد ریتأث یخستگ سطح شیافزا و یانتخاب توجه کاهش

 ریأثت انسان یشناخت عملكرد بر صدا اثرات مطالعات، از یتعداد در

 رد نیهمچن. است داشته مثبت ریتأث گرید یتعداد در و یمنف

 نشان مطالعات. [38] است دهبو ریتأث بدون مطالعات از یبرخ

 و توجه بر( قهیدق 60 تا 20 نیب) صدا با محدود مواجهه اندداده

. است رگذاریتأث یشناخت و یعملكرد یهاتیفعال واکنش زمان

 سطح شیافزا و یانتخاب توجه کاهش بر نییپا فرکانس با یصدا

 .[40،39] دارد ریتأث یخستگ

 عنوانبه رانیا. هستند یانرژ یهاحامل نیترمهم گاز و نفت

 ریذخا یدارا کشور نیپنجم و جهان گاز ریذخا دارنده نیتربزرگ

 در گر،ید صنعت هر همانند عیصنا نیا در. شودیم شناخته نفت

 زجملها دارد؛ وجود هم ییخطرها و دهایتهد حاصل، منافع کنار

 کارکنان سالمت بر هاآن آورانیز اثرات و صدا مخاطرات، نیا

 و یحفار یهادکل و گاز فشار لیتقل یهاستگاهیا کارکنان. است

 معرض در عیصنا نیا نگیتوریمان و یادار کارکنان نیهمچن

 همطالع نیا ذکرشده، مطالب به توجه با. دارند قرار آورانیز یصدا

 بر نییپا و باال یهافرکانس در را داص ریتأث یواقع طیمح در

 معرض در افراد یشناخت یعملكردها و یكیولوژیزیف یهاپاسخ

 .است کرده یبررس گاز و نفت صنعت دو در صدا
 

 کار روش
 ریتأث یبررس منظوربه یلیتحل-یفیتوص یمقطع مطالعه نیا

 یهاپاسخ بر نییپا و باال یهافرکانس در صوت فشار تراز

 یحفار یهادکل کارکنان یشناخت عملكرد و یكیولوژیزیف

 یهاستگاهیا و( رانیا جنوب) خوزستان استان در نفت شرکت

CGS ( رانیا یغرب شمال) یغرب جانیآذربا استان در گاز شرکت

 ادیز یصدا عیصنا نیا نكهیا به توجه با. شد انجام 1398 سال در

 یدایز افراد نیهمچن و داشتند کار انجام یبرا ادیز دقتبه ازین و

 شرکت کارگر 50 کل در هستند، کار به مشغول عیصنا نیا در

 عیصنا طیشرا توجه با که( گاز نفر 25 نفت، نفر 25) گاز و نفت

 1 جدول. کردند شرکت مطالعه نیا در بودند، مرد یهمگ

  رد را حاضر مطالعه در کنندهشرکت افراد دموگرافیک مشخصات

 شدهمطالعهافراد مشخصات دموگرافیک  :1جدول 

 ی حفاریهادکل متغیر
M±SD 

 ی تقلیل فشار گازهاستگاهیا

M±SD 
 56/36 ± 21/4 68/35 ± 78/2 سن )سال(

 7856/1 ±659/0 782/1 ±683/0 قد )متر(

 24/82 ±074/8 88/81 ±65/9 وزن )کیلوگرم(

 80/25 ±56/4 26 ±34/5 (مترمربعشاخص توده بدن )کیلوگرم بر 

 12/11 ±33/3 72/10 ± 43/3 سال()سابقه کار 
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 یشناخت و یکیولوژیزیف یهاپاسخ بر مختلف یهافرکانس در صدا ریتاث          

 .دهدیم نشان گاز و نفت صنعت

 کنندگانشرکت به مطالعه اهداف ها،داده یآورجمع ازقبل 

 متسال تیوضع. شد گرفته یکتب تیرضا هاآن از و داده حیتوض

 یومتریاد و یپزشك پرونده یبررس با مطالعه در کنندهشرکت افراد

 یجسم ،ییشنوا نهیزم در یمشكل که یافراد و شد یبررس هاآن

 انتخاب هدف گروه عنوانبه نداشتند، فشارخون سابقه و یروح و

 افراد ،یضدافسردگ یداروها مصرف سابقه یدارا افراد و شدند

 از که یافراد ،یعروق و یقلب مشكالت یدارا افراد ،یگاریس

 دارنیکافئ یهایدنینوش از مداوم طوربه ای آورخواب یداروها

 رد نفرات نكهیا علت به. شدند خارج مطالعه از کردند،یم ستفادها

 استفاده یافراد از نشوند، مشكل دچار یشناخت یهاآزمون انجام

 و 1 یاهشكل در. داشتند پلمید از باالتر التیتحص سطح که شد

 هاکنندهشرکت آن در که ییهاهیناح و افراد یریقرارگ نحوه 2

 هک طورهمان. است شده آورده گاز و نفت عیصنا در شدند یبررس

 یبررس افراد هیناح چهار در یحفار یهادکل در شد، داده نشان

 منطقه در( سكو کنار و حفار نیکاب داخل) هیناح دو که شدند

Rig Foor، در آخر هیناح و گل یهاپمپ کنار در هیناح کی 

 زمستان فصل دو در CGS ستگاهیا در. ژنراتورهاست کنار منطقه

 انجام روزانه راتیتعم کار که ینفرات از ستگاهیا 10 در تابستان و

.شد امانج یریگاندازه داند،یم

 

 
 گیریقرارگیری افراد حین اندازه شماتیک دکل حفاری و نحوه :2شکل 

 

                            

              

                  

 
 گیریو نحوه قرارگیری افراد حین اندازه CGS شماتیک ایستگاه :3شکل 
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 و همکاران جوهمت
 

 مرداد یابتدا از ماه سه حدود در مطالعه نیا یهایریگاندازه

 مطالعه انجام از قبل. شد انجام سال همان مهر یانتها تا 1398

 ماانج نحوه و کار روش با ییآشنا یبرا جلسه نیچند در افراد همه

 یهاتست انجام آموزش. کردند شرکت یشناخت یهاآزمون

 شگریآزما کمک بدون افراد که افتی ادامه یزمان تا یشناخت

 در. دهند انجام را ذکرشده یهاآزمون توانستندیم ییتنهابه

 در یشناخت یعملكردها و یكیولوژیزیف یهاپاسخ حاضر مطالعه

 :شد یریگاندازه ریز صورتبه متفاوت مرحله سه

 استراحت اتاق در کارگران ابتدا: استراحت اتاق. 1 مرحله

 25 دما لوکس، 300 -330 ییناروش بل،یدس 50-65 صدا)

 به یعاد طیشرا در( درصد 50 تا 40 رطوبت و گرادیسانت درجه

 یكیولوژیزیف یرهایمتغ سپس. گرفتند قرار قهیدق 15 مدت

( نبد یدما استول،ید و ستولیس فشارخون قلب، ضربان شامل)

 یشناخت یهاآزمون کارگران همه آن از بعد. شدند یریگاندازه

 واکنش سنجزمان آزمون ،یکار حافظه دار،یپا توجه شامل)

 .دادند انجام را( وکسلر یکار حافظه و شرفتهیپ

 یهاپاسخ یریگاندازه از پس: کار تیموقع. 2 مرحله

 اول، مرحله در کارگران یشناخت یعملكردها و یكیولوژیزیف

 لپروتك طبق یكیزیف تیفعال انجام بدون قهیدق 15 کارگران

 و افتندی حضور کار طیمح در یبازرس و یابیارز یبرا خود یکار

. دش یریگاندازه مختلف یهافرکانس در صوت فشار تراز سپس

 یشناخت یعملكردها آخر در و یكیولوژیزیف یرهایمتغ آن از پس

 .شد یریگاندازه کار طیمح در افراد ذکرشده

 یبازرس و یابیارز انجام از پس: استراحت اتاق. 3 مرحله

 ذکرشده یرهایمتغ یهایریگاندازه و کارگران طتوس کار طیمح

 اتاق به دوباره مطالعه در کنندهشرکت افراد همه شگر،یآزما توسط

 دوباره استراحت، قهیدق 15 از پس و شدند منتقل استراحت

 که یطورهمان یشناخت یعملكردها و یكیولوژیزیف یهاپاسخ

 .شد یریگاندازه است، آمده 4 شكل در

 

 صوت فشار تراز یریگاندازه
 اهدستگ از صوت فشار تراز یریگاندازه یبرا مطالعه نیا در

 استفاده وانیتا کشور ساخت TES1358 زورداریآنال صداسنج

 اده،استف از قبل. شد انجام فرکانس لیتحل هیناح شش در و شد

 شد برهیکال CEL 110/2 مدل براتوریکال با صداسنج دستگاه

[41]. 

 

 فرکانس لیتحل و صوت فشار تراز یریگاندازه جینتا
 در و هیناح 4 در صوت فشار تراز یحفار یهادکل در

 ستگاهیا 10 در تابستان و زمستان فصل دو در CGS یهاستگاهیا

 لیتحل جینتا و مطالعه یهامحل طیشرا 2 جدول. شد یریگاندازه

یم نشان را ذکرشده اهستگیا 6 در شدهیریگاندازه طیمح یفرکانس

 شدهیبررس یهافرکانس تر،یواقع جهینت به یابیدست یبرا. دهد

 اریبس یزیچ نیچن صنعت در و باشند کینزد گریهمد به دیبا

 و باال یهافرکانس ممكن یجا تا شد یسع ن،یبنابرا است؛ سخت

 کانسفر یریگاندازه جینتا. باشند گریهمد کینزد شدهیبررس نییپا

 و هرتز 250 تا 125 یحفار یهادکل در هیناح 4 یاصد غالب

 زمستان و تابستان در CGS یهاستگاهیا یصدا غالب فرکانس

 در صوت فشار تراز نیهمچن. است هرتز 4000 تا 2000

 ،103 ،110 بیترت به یحفار یهادکل در 4 و 3 ،2 ،1 یهاستگاهیا

 زمستان، فصل درCGS یهاستگاهیا در و بلیدس 80 و 90

 .شدند یریگاندازه dBA 90 و 85 بیترت به تابستان

 

 یکیولوژیزیف یهاپاسخ یریگاندازه
 و ستولیس فشارخون و قلب ضربان یریگاندازه یبرا

ساخت TMB-986 مدل فشارسنج یتالیجید دستگاه از استولید
 

 
ی در کنار ریگاندازهی تقلیل فشار، ت( هاستگاهیای در ریگاندازهپ(  ژنراتور، منطقهی در ریگاندازهی داخل کابین حفاری، ب( ریگاندازهالف(  :4شکل 

 ی گلهاپمپ
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 یشناخت و یکیولوژیزیف یهاپاسخ بر مختلف یهافرکانس در صدا ریتاث          

 شدهو مشاغل بررسی هامحل :2جدول 

 شدهبررسیمشاغل  غالب فرکانس گیریمحل اندازه شدهتعداد نفرات بررسی محل فعالیت

 250HZ کنار ژنراتورها نفر 7 1
، جوشكار، کاربرق، وتور منم

 دستگاه مكانیک، رئیس

 رافنیگ، سكوبان، واشكول 250HZ (Rig Floor) کنار سكو نفر 10 2

 شناس، واشكول، گلنبادکل 250HZ های گلکنار پمپ نفر 4 3

 سرحفارحفار،  250HZ داخل کابین حفار نفر 4 4

 امداد گاز 2000HZ در فصل تابستان CGSهای ایستگاه نفر 12 5

 امداد گاز 2000HZ صل زمستاندر ف CGSهای ایستگاه نفر 13 6

 
 از تمپان یدما یریگاندازه یبرا و شد؛ استفاده آلمان کشور

 هگون نیبد استفاده نحوه. شد استفاده OMRON 520 دماسنج

 چند و شدیم گوش کانال وارد تیکم یریگاندازه قسمت که بود

 یداخل یدما زانیم داد،یم دستگاه یگنالیس افتیدر از پس هیثان

 رنظ از تا شد گذاشته جداگانه پد فرد هر یبرا. شدیم یریگازهاند

 .دیاین وجود به یمشكل افراد یبرا یبهداشت

 

 یشناخت یعملکردها یهاآزمون
 و دقت به که عیصنا در کار طیشرا لیدل به حاضر مطالعه در

 یبعض سپردن خاطر به نیهمچن و موقعبه و درست واکنش توجه،

 ریز آزمون چهار از بود، ازین روزمره یکارها انجام یبرا اعداد از

 :شد استفاده

 

 داریپا توجه یابیارز. 1
 داشتن نگه متمرکز در افراد یتوانمند یمعنا به داریپا توجه

 است اطالعات مختلف منابع وجود با یطوالن مدت یبرا تمرکز

 وجهت. دهند پاسخ اطالعات در یکوچك رییتغ هر به بتوانند تا

 یبرا مطالعه نیا در. دارد یداریشن و یدارید عدب دو داریپا

 زمونآ از ،یقبل مطالعات به توجه با یدارید داریپا توجه یابیارز

( Continuous Performance Test: CPT) وستهیپ عملكرد

 سال در همكاران و Rosvold. [15] شد استفاده افراد یبرا

 تافی امع تیمقبول سرعتبه و کردند هیته را آزمون نیا 1956

 یمدت یبرا دیبا یآزمودن آزمون، نیا یهافرم تمام در. [50]

 جلب یدارید ساده       نسبتا  محرک مجموعه کی به را خود توجه

 ودخ پاسخ دیکل کی فشار با هدف محرک مشاهده هنگام و کند

 و Lenovo تاپلپ از استفاده با که آزمون نیا در. دهد ارائه را

 150 مجموع در شد، انجام انیس مؤسسه یشناخت افزارنرم

 هدف محرک آن درصد 20 که شد ارائه یدارید نوع از محرک

 زمانمدت(. دهد پاسخ آن به دیبا یآزمودن که یمحرک) بود

 محرک دو نیب یزمان فاصله و هیثانیلیم 150 محرک هر شینما

 .بود هیثانیلیم 500

. 
 یکار حافظه یابیارز. 2

 با مرتبط یشناخت عملكرد آزمون کی N-BACK آزمون

 مطالعه نیا در. است( Exection function) ییاجرا یهاکنش

 محرک یآزمودن. شد استفاده( 9 تا 1 از اعداد) یدارید محرک از

 سهیمقا یقبل یهامحرک با را آن و مشاهده انهیرا یرو را یدارید

( ؟) سؤال عالمت دکمه دیبا بودند، مشابه هامحرک اگر. کردیم

 یرو را Z دکمه دیبا نبودند، هم هیشب اگر و دادیم فشار را

 ،2 ،3 سطح سه در آزمون نیا. کردیم انتخاب انهیرا دیکلصفحه

1 N =گرفته نظر در 1 سطح حاضر مطالعه در که است شده ارائه 

 نظر در قبل گام کی محرک با را شدهارائه محرک یآزمودن. شد

 سه با 3 سطح در و یقبل محرک دو با 2 سطح در گرفت،یم

 .[43،42] رندیگیم نظر در ترقبل محرک

 حافظه سنجش تیقابل هم وکسلر یکار حافظه آزمون

 نیا در. دارد را معكوس و جلوروبه ارقام ،یداریشن و یدارید

 اعداد آزمون نیا در. شد استفاده یدارید حافظه از مطالعه

 تاپلپ توریمان صفحه در یرقم 9 تا 3 اعداد مجموعه رتصوبه

 بیترت همان با را هاآن ارقام، اتمام از بعد افراد و شدندیم ظاهر

 دیکلصفحه یرو موس از استفاده روبا اعداد شدهداده شینما

 .کردندیم انتخاب تاپلپ

 

( یانتخاب) شرفتهیپ واکنش سنجزمان آزمون. 3
(Advance Reaction Timer) 

 ییتوانا حداکثر از یآزمودن که است نیا آزمون نیا هدف

 داشته را عملكرد نیبهتر سرعت، نیع در و کند استفاده خود

 با دیکلصفحه یرو محرک دو که است صورت نیبد آزمون. باشد

 دست کی با یآزمودن و شودیم یگذارعالمت مختلف رنگ

 مشخص، نگر با محرک شدن ظاهر از پس( چپ ای راست دست)

 .کندیم انتخاب دیکلصفحه یرو را هدف محرک
 

 نتایج

 یهاپاسخ بر مختلف یهافرکانس با صدا اثر یبررس

 لب،ق ضربان استول،ید و ستولیس فشارخون) کیولوژیزیف
 (تمپان یدما

 ،قبل مراحل در را یكیولوژیزیف یهاپاسخ نیانگیم 5 شكل

 آورده که طورهمان. دهدیم نشان صدا با مواجهه از بعد و نیح

 ستول،یس فشارخون) یكیولوژیزیف یهاپاسخ نیانگیم است، شده
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 و همکاران جوهمت
 

 
 یكیولوژیزیفی هاپاسخنمودارهای تغییرات  :5 شکل

 

 مطالعه انجام نیح در( تمپان یدما قلب، ضربان استول،ید

 عدب استولید و ستولیس فشارخون نیهمچن. است افتهی شیافزا

 اما بود، صدا با از مواجهه قبل از ترشیب گاز صنعت در مواجهه از

. دبو صدا با مواجهه بعد از شتریب مواجهه از قبل نفت صنعت در

 از بعد تمپان یدما و قلب ضربان صنعت دو هر در نیهمچن

  .بود صدا با مواجهه قبل از شتریب مواجهه

 3 جدول در یتكرار یهااندازه انسیوار لیتحل آزمون جینتا

 هب توجه با یگروهدرون راتیتأث آزمون در هک است صورت نیا به

 نیب در که بود نیا نشانگر =P 001/0 آمدهدستبه ریمقاد

 تفاوت تیفعال از بعد و تیفعال نیح ت،یفعال از قبل یهاداده

 آمدهدستبه ریمقاد به توجه با نیهمچن. دارد وجود یداریمعن

 در یكیوژولیزیف یهاپاسخ نیب یگروهنیب راتیتأث آزمون طبق

(. <P 05/0) نداشت وجود یداریمعن تفاوت گاز و نفت گروه دو

 یهاپاسخ نیانگیم است، آمده 5 شكل در که گونههمان

 واجههم از بعد و قبل به نسبت صدا با مواجهه نیح یكیولوژیزیف

 (. >p 001/0) دارد یداریمعن اختالف و است شتریب صدا با

 های فیزیولوژیكیپاسخهای تكراری یانس اندازهنتایج آزمون تحلیل وار :3جدول 

 های فیزیولوژیکی )فشار سیستول و فشارخون دیاستول(گروهی پاسخآزمون تأثیرات درون

 .F Sig میانگین مربع درجه آزادی مجموع مربعات متغیر

 فشارخون سیستول

 متر جیوه()میلی

 001/0 34/47 20/25 2 417/50 زمان

 490/0 228/0 125/0 94/1 243/0 زمان*گروه
       

 فشارخون دیاستول

  متر جیوه()میلی

 001/0 06/25 57/12 84/1 16/23 زمان

 223/0 52/1 765/0 84/1 41/1 زمان*گروه
       

 ضربان قلب

  )تعداد ضربه در دقیقه(

 001/0 064/29 849/2007 636/1 813/3285 زمان

 424/0 816/0 348/56 636/1 213/92 زمان*گروه
       

 گراد(دمای تمپان )درجه سانتی
 001/0 67/21 59/26 45/1 707/38 زمان

 332/0 063/1 30/11 45/1 89/1 زمان*گروه
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 یشناخت و یکیولوژیزیف یهاپاسخ بر مختلف یهافرکانس در صدا ریتاث          

 از شتریب مواجهه از بعد یكیولوژیزیف یهاپاسخ نیانگیم نیهمچن

. دنداشتن یچندان تفاوت یآمار نظر از اما بود، صدا با مواجهه قبل

 ول،استید و ستولیس فشارخون زمان با گروه دو نیب در نیهمچن

 (.<P 05/0) بود کرده رییتغ تمپان یدما و قلب ضربان
 

 یاختشن عملکرد بر مختلف یهافرکانس با صدا اثر یبررس
 قبل، مراحل در را یشناخت یعملكردها نیانگیم 6 شكل

 در یداریمعن جینتا. دهدیم نشان صدا با مواجهه از بعد و نیح

 هر در کامل صورتبه و شده مشخص ستاره عالمت با ودارنم

 .است شده داده حیتوض نییپا در بخش

 

 واکنش زمان
 آزمون در یتكرار یهااندازه انسیوار لیتحل آزمون جینتا

 نیا نشانگر آمدهدستبه ریمقاد به توجه با یگروهدرون راتیتأث

 وجود یداریمعن تفاوت بعد و نیح قبل، یهاداده نیب در که بود

 طبق آمدهدستبه ریمقاد به توجه با نیهمچن(. =002/0P) دارد

 و نفت گروه دو در واکنش زمان نیب یگروهنیب راتیتأث آزمون

 در واکنش زمان(. =380/0P) ندارد وجود یداریمعن تفاوت گاز

 بعد مرحله در و است كسانی سه هر در    با یتقر یحفار یهادکل

 .ابدییم کاهش یشتریب بیش با

 

 پاسخیب سؤال تعداد و واکنش یخطا جینتا
یب سؤال تعداد و واکنش یخطا یبرا آمدهدستبه ریمقاد

 فاوتت بعد و نیح قبل، یهاداده نیب در که بود نیا نشانگر پاسخ

 ریمقاد به توجه با نیهمچن(. =001/0P) دارد وجود یداریمعن

یب سؤال تعداد و واکنش یخطا یبرا یگروهدرون آمدهدستبه

 دارد وجود یداریمعن تفاوت گاز و نفت گروه دو در پاسخ

(001/0P< )نسبت یادیز ریچشمگ تفاوت مواجهه نیح و 

 

 

 
 و بعد از مواجهه با صدای شغلی نیح نمودارهای تغییرات عملكردهای شناختی در مراحل قبل، :6شکل 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jo

he
.8

.3
.2

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 13

http://dx.doi.org/10.52547/johe.8.3.27
https://johe.umsha.ac.ir/article-1-688-fa.html


 
 

  

 35                                                                                                                                 1400 پاییز، 3، شماره 8، دوره ایحرفه بهداشت مهندسی مجله
 

 
 

 و همکاران جوهمت
 
 یخطا. دارد( ازگ نفت،) مربوطه عیصنا در مواجهه از بعد و قبل به

 قبل هب نسبت فشار لیتقل یهاستگاهیا در مواجهه از بعد واکنش

 پاسخیب سؤال تعداد. بود برعكس یحفار یهادکل در اما شتر،یب

 یهالدک در و کمتر قبل به نسبت فشار لیتقل یهاستگاهیا در

 .بود برعكس یحفار

 

 N-BACK یکار حافظه حیصح پاسخ تعداد و زمان جینتا
 پاسخ تعداد و یکار حافظه زمان یبرا آمدهدستبه ریمقاد

 بعد و نیح قبل، یهاداده نیب در که بود نیا نشانگر درست

 راتیتأث آزمون طبق(. P=001/0) دارد وجود یداریمعن تفاوت

 تفاوت گاز و نفت گروه دو در واکنش زمان یبرا یگروهنیب

 درست سؤال تعداد در اما ؛( <05/0P) ندارد وجود یداریمعن

یمعن تفاوت گاز و نفت گروه دو در( >05/0P) مقدار به توجه با

 از شتریب مواجهه از قبل یکار حافظه زمان. دارد وجود یدار

 و بود( گاز نفت،) مربوطه عیصنا در مواجهه از بعد و نیح

 اما است، مواجهه از بعد به مربوط گاز و نفت در زمان نیکمتر

 ره در مواجهه نیح و قبل از شتریب مواجهه از بعد حیصح پاسخ

 در یداریمعن تفاوت گاز و نفت گروه دو نیب در. بود صنعت دو

 دکل در(. >p 05/0) داشت وجود حیصح یهاپاسخ تعداد

 فشار لیتقل یهاستگاهیا از کمتر حیصح یهاپاسخ تعداد یحفار

 از شتریب یحفار دکل در آزمون به پاسخ زمانمدت و بود

 .بود فشار لیتقل یهاستگاهیا

 

 وستهیپ عملکرد آزمون یخطا و زمان جینتا
 تعداد و داریپا توجه آزمون زمان یبرا آمدهدستبه ریمقاد

 عدب و نیح قبل، یهاداده نیب در که بود نیا نشانگر خطا پاسخ

 آزمون توجه با نیهمچن(. =001/0P) دارد وجود یمعنادار تفاوت

 و داریپا توجه آزمون زمان یراب( <p 05/0) یگروهنیب راتیتأث

 وجود یداریمعن تفاوت گاز و نفت گروه دو در خطا پاسخ تعداد

 آزمون زمان نیانگیم است، آمده 6 شكل در که گونههمان. ندارد

 و قبل به نسبت صدا با مواجهه نیح خطا تعداد و داریپا توجه

 نیهمچن. بود شتریب صنعت دو هر در صدا با مواجهه از بعد

 هسیمقا در مواجهه از بعد خطا تعداد و داریپا توجه زمان نینگایم

 یچندان تفاوت یآمار نظر از اما بود، شتریب مواجهه از قبل با

 (.<p 05/0) نداشتند

 

 یدارید حافظه یفراخوان جینتا
 ریمقاد به توجه با یگروهدرون راتیتأث آزمون جینتا

 بعد و نیح قبل، یاهداده نیب در که بود نیا نشانگر آمدهدستبه

 به توجه با نیهمچن(. =001/0P) دارد وجود یداریمعن تفاوت

 جمع و یگروه نیب راتیتأث آزمون طبق آمدهدستبه ریمقاد

 یداریمعن تفاوت گاز و نفت گروه دو در یدارید حافظه یفراخوان

 نیح یدارید یکار حافظه آزمون نمرات(. <p 05/0) ندارد وجود

 تصنع دو هر صدا با مواجهه از بعد و قبل به سبتن صدا با مواجهه

یهاستگاهیا در (.>p 001/0) بود داریمعن یآمار نظر از و کمتر

 ی شناختیعملكردهای تكراری هااندازهنتایج آزمون تحلیل واریانس  :4جدول 

 ی شناختیعملکردهای هاپاسخی گروهدرون راتیتأثآزمون 

 .F Sig میانگین مربع درجه آزادی مجموع مربعات متغیر

 زمان واکنش
 002/0 582/6 311/107724 995/1 973/214908 زمان

 0008/0 151/5 287/84303 995/1 253/168184 زمان*گروه
       

 پاسخیب سؤالتعداد 
 001/0 540/31 91/23 26/1 173/30 زمان

 025/0 78/4 62/3 26/1 57/4 زمان*گروه
       

 زمان
N-BACK 

 001/0 365/12 009/45771 950/1 973/89260 نزما

 926/0 073/0 112/269 950/1 813/524 زمان*گروه
       

پاسخ صحیح حافظه 

 کاری

 001/0 575/18 237/839 728/1 880/1449 زمان

 048/0 136/3 706/141 728/1 813/244 زمان*گروه
       

 زمان توجه پایدار
 001/0 068/9 041/12156 870/1 053/22737 زمان

 502/0 675/0 295/905 870/1 293/1693 زمان*گروه
       

 تعداد پاسخ خطا
 001/0 813/16 874/44 312/1 893/58 زمان

 663/0 278/0 742/0 312/1 973/0 زمان*گروه
       

جمع فراخوانی حافظه 

 دیداری

 001/0 101/17 673/78 81/1 053/143 زمان

 473/0 728/0 35/3 81/1 093/6 زمان*گروه
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 یشناخت و یکیولوژیزیف یهاپاسخ بر مختلف یهافرکانس در صدا ریتاث          

 

 یهادکل از کمتر مواجهه نیح در یدارید حافظه فشار لیتقل

 از بعد و قبل یدارید حافظه نیانگیم نیهمچن. بود یحفار

 یچندان تفاوت یآمار نظر از و بود كسانی    با یتقر مواجهه

 .نداشتند
 

  بحث

 معرض در کارگران قیتحق نیا در شدهیبررس جامعه

 یدارا) نفت یحفار عیصنا در نییپا و باال یهافرکانس با یصداها

 یهرش گاز فشار لیتقل یهاستگاهیا و( نییپا فرکانس با یصدا

 معدود جزء مطالعه نیا. بودند( باال فرکانس با یصدا یدارا)

 عملكرد و یكیولوژیزیف یهاپاسخ اثرات که است یمطالعات

 و باال یهافرکانس با یصداها معرض در کارگران در را یشناخت

 یشهر ازگ فشار لیتقل یهاستگاهیا و نفت یحفار عیصنا در نییپا

 در که گرید مطالعات برخالف نیهمچن. است کرده یبررس

 تیجمع در شدهنییتع قبل از یصدا کردن پخش با شگاهیآزما

 در شاغل جامعه معرف که شد انجام سال 30 ریز انیدانشجو

 هک شد انجام گاز و نفت صنعت در حاضر مطالعه نبودند، صنعت

 .است کار انجام نیح افراد یواقع طیشرا

 گونهچیه دادند نشان که همكاران و Ising مطالعه برخالف

 مطالعه نیا ندارد، وجود قلب ضربان و صدا نیب یداریمعن ارتباط

 شودیم قلب ضربان شیافزا باعث صدا با مواجهه داد نشان

 در گرفتن قرار با داد نشان همكاران و یعباس مطالعه.[44]

 یكیولوژیزیف سالمت به بیآس بل،یدس 75 تا 65 یصدا معرض

 شابهم آن جینتا که ابدییم شیافزا قلب ضربان و یروان سالمت و

 همكاران و Walker مطالعه جینتا. [42] است حاضر مطالعه با

 نییپا فرکانس یصدا با فقط مواجهه نیح HRV زانیم داد نشان

 نییپا فرکانس در هم و باال فرکانس در هم مواجهه از بعد و

 صدا با مواجهه داد نشان حاضر مطالعه جینتا اما بود، افتهی کاهش

 جینتا که شودیم HRV شیافزا باعث نییپا فرکانس در       خصوصا 

 . [26] دارد رتیمغا هم با مطالعه دو

 نیح قلب ضربان و فشارخون اندداده نشان یقبل مطالعات

 جینتا حاضر مطالعه یهاافتهی که ابدییم شیافزا صدا با مواجهه

 انیزمان مطالعه در. [46،45،24] کندیم دییتأ را یقبل مطالعات

 جینتا است، شده انجام فوالد صنعت کارگران یرو که همكاران و

 صدا معرض در کارگران در کیستولیس فشارخون داد نشان

 شیافزا مواجهه از قبل حالت به نسبت حاضر مطالعه همانند

 جهینت با که است افتهی کاهش قلب ضربان نیانگیم یول افته،ی

 با را یامطالعه Chang. [24] نداشت یهمخوان حاضر مطالعه

 در قلب ضربان راتییتغ بر مختلف یصداها ریتأث یبررس هدف

 صدا بلیدس 10 شیافزا داد نشان جینتا که داد انجام مردان

 که گذاردیم ریتأث قلب ضربان راتییتغ بر نهیزم یصدا به نسبت

یم بقل انضرب شیافزا باعث یشغل صدا که نظر نیا از آن جینتا

 . [47] راستاستهم حاضر پژوهش با شود،

 دندیرس جهینت نیا به خود مطالعه در همكاران و معتمدزاده

 فشارخون شیافزا باعث بلیدس 85 از شتریب یصدا که

 که گذاردیم ریتأث فرد ییکارا بر و شودیم استولید و ستولیس

 سلو مطالعه. [48] دارد یهمخوان      کامال  حاضر مطالعه جهینت با

 باعث بلیدس 92 به 82 از صوت فشار تراز شیافزا داد نشان

 102 صوت فشار تراز در و شودیم یشناخت عملكرد کاهش

 که شودیم فرد یشناخت عملكرد بهبود باعث شتر،یب بلیدس

 یول دارد، یهمخوان حاضر مطالعه با مطالعه اول بخش جهینت

 . [49] دارد رتیمغا دوم بخش در

 یبررس هدف با که همكاران و یمحمدیعل مطالعه جینتا

 در ادد نشان شد، انجام یذهن یهاتیفعال بر کیتراف یصدا ریتأث

 حیصح یهاپاسخ نیب یداریمعن اختالف گونهچیه ساده تیفعال

 اب آن جینتا که ندارد وجود تمحرکا به پاسخ عدم و حیناصح و

 نیح گرفتند جهینت آنان نیهمچن. دارد رتیمغا حاضر مطالعه

 مطالعه با که است افتهی شیافزا واکنش زمان صدا با مواجهه

 اختالف یآمار نظر از مطالعه دو هر در اما دارد، یهمخوان حاضر

 در داد نشان حاضر العهمط جینتا. [29] نداشت وجود یداریمعن

 و واکنش یخطا نیانگیم ن،ییپا و باال فرکانس یصدا با مواجهه

 که Brand مطالعه با که ابدییم شیافزا پاسخیب سؤال تعداد

 همسو شود،یم خطا شیافزا سبب صدا با مواجهه گرفت جهینت

 نییپا و باال کانسفر با یصدا داد نشان Staal مطالعه. [50] است

 که شودیم عملكرد افت باعث و دارد ریتأث یشناخت یرهایمتغ بر

 یمطالعه جینتا. [51] دارد شباهت حاضر مطالعه با آن جهینت

 نیانگیم بر نییپا و باال فرکانس در صدا با مواجهه داد نشان حاضر

 عملكرد یخطا ،CPT یخطا ،CPT زمان ،یدارید حافظه

 ماا است، داشته یمنف اثر واکنش یخطا واکنش، زمان وسته،یپ

 ریتأث یبررس هدف با که همكاران و یمحمدیعل مطالعه جینتا

 تنهاهن داد نشان شد، انجام یذهن عملكرد بر نییپا و باال فرکانس

 لكهب ندارد، یمنف ریتأث یذهن عملكرد بر باال و نییپا فرکانس

 . [52] است افتهی بودبه یذهن عملكرد سرعت

 صوت فشار تراز شیافزا داد نشان Khan ZA مطالعه جینتا

 و دهدیم کاهش را افراد یشناخت عملكرد بل،یدس 92 به 82 از

 شودیم افراد یشناخت عملكرد بهبود باعث باال به بلیدس 102 از

 در اما ارد،د یهمخوان حاضر مطالعه با اول قسمت جهینت که

 جینتا. [49] ندارد یهمخوان مطالعه نیا جینتا با دوم قسمت

 زمان داد نشان Huang و یمحمدیعل ،Finkelman مطالعه

 یحرکت واکنش زمان و شیافزا مواجهه از بعد یذهن واکنش

 زمان شد داده نشان حاضر مطالعه در اما است، افتهی کاهش

 زمان و مطالعه از قبل( N-BACK یکار حافظه) یذهن واکنش

 نیح (داریپا توجه و شرفتهیپ واکنش سنجزمان) یحرکت واکنش

 کرشدهذ مطالعات جهینت با که اندداشته را مقدار نیشتریب مطالعه

 . [53-55]  ندارد یهمخوان

 زمان نیکمتر داد نشان نهمكارا و یبهشت مطالعه جینتا
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 و همکاران جوهمت
 

 رد واکنش خطا تعداد نیشتریب و هرتز 4000 فرکانس در واکنش

 واکنش یخطا نیشتریب حاضر مطالعه در اما بود، 1000 فرکانس

 روزانه راتیتعم کار که بود یافراد در واکنش زمان نیکمتر و

 با یصدا معرض در و داشتند عهده بر را CGS یهاستگاهیا

 نیا به همكاران و یمحمدگل. [56] بودند زهرت 2000 فرکانس

-N آزمون 1 سطح) هستند ساده کارها یوقت که دندیرس جهینت

BABK)، ردیگیم قرار صدا سطح ریتأث تحت یشناخت عملكرد .

 ،مثال یبرا داشت؛ یهمخوان یقبل مطالعات ریسا با جهینت نیا

Jahncke هحافظ بر یتوجهقابل ریتأث صدا افتندیدر همكاران و 

 دییتأ را ذکرشده مطالعات جینتا حاضر مطالعه یهاافتهی که دارد

 سطح شیافزا با افتندیدر همكاران و Monteiro(. 57) کندیم

 ابدییم کاهش یکار حافظه و توجه سطح یتوجهقابل طوربه صدا

 .[58] دارد یهمخوان حاضر مطالعه با که
 

 گیرینتیجه
 اب صدا ریتأث به مربوط هایبررسی شامل که اول بخش در

 با مواجهه از بعد و نیح قبل، مراحل در مختلف یهافرکانس

 یهاخپاس داد نشان نتایج بود، یكیولوژیزیف یهاپاسخ بر صدا

 و ستولیس فشارخون) صدا با مواجهه نیح یكیولوژیزیف

 زا بعد و قبل به نسبت( تمپان یدما قلب، ضربان استول،ید

 نیهمچن. است افتهی شیافزا گاز و نفت صنعت دو هر در مواجهه

 گاز صنعت در مواجهه از بعد استولید و ستولیس فشارخون

 زا قبل نفت صنعت در اما بود، صدا با مواجهه قبل از شتریب

 قلب ضربان نیهمچن. بود صدا با مواجهه بعد از شتریب مواجهه

 در صدا با مواجهه قبل از شتریب مواجهه از بعد تمپان یدما و

 .بود صنعت دو هر

 رب صدا اثر به مربوط هایبررسی شامل که دوم بخش جینتا

 با مواجهه از بعد و نیح قبل، مراحل در یشناخت یعملكردها

 در یحفار یهادکل در یانتخاب واکنش زمان داد نشان بود، صدا

 نیح مرحله در و است كسانی    با یتقر شیآزما مرحله سه هر

 بلق مرحله در فشار لیتقل یهاستگاهیا در اما بود؛ شتریب مواجهه

 یشتریب بیش با مواجهه از بعد مرحله در و است كسانی نیح و

 گروه دو در پاسخیب سؤال تعداد و واکنش یخطا. ابدییم کاهش

 عدب و قبل به نسبت یریچشمگ تفاوت مواجهه نیح گاز و نفت

 یهاستگاهیا رد مواجهه از بعد واکنش یخطا. داشت مواجهه از

 برعكس یحفار یهادکل در اما شتر،یب قبل به نسبت فشار لیتقل

 لیتقل یهاستگاهیا در مواجهه از بعد پاسخیب سؤال تعداد. بود

 مانز. بود برعكس یحفار یهادکل در اما کمتر، قبل نسبت فشار

 بعد و نیح از شتریب مواجهه از قبل N- BACK یکار حافظه

 طمربو گاز و نفت در زمان نیکمتر. بود مربوطه عیصنا در مواجهه

 حیصح یهاپاسخ تعداد یحفار دکل در. است مواجهه از بعد به

 N-BACK یکار حافظه آزمون به پاسخ زمانمدت و کمتر

 داریپا وجهت آزمون نیانگیم. بود فشار لیتقل یهاستگاهیا از شتریب

 مواجهه از بعد و قبل به نسبت صدا با ههمواج نیح خطا تعداد و

 عدادت و داریپا توجه زمان نیانگیم نیهمچن. بود شتریب صدا با

 .بود شتریب مواجهه قبل با سهیمقا در مواجهه بعد خطا
 

 قدردانی و تشکر
 و( NDC 117) شمال یحفار نفت شرکت از سندگانینو

 ولط در دارزشمن یمال تیحما لیدل به یغرب جانیآذربا گاز شرکت

 مهندس ،یمیرح مهندس زارع، دکتر نژاد،یعل دکتر تالش و مطالعه

  .دارند را یقدردان و تشكر کمال یزیچنگ مهندس و یطالور
 

 منافع تضاد

 طالعهم نیا در حاضر سندگانینو نیب یمنافع تضاد گونهچیه

 .ندارد وجود
 

 یاخالق مالحظات

  الهروح یقاآ ارشد یکارشناس نامهانیپا از حاضر مطالعه

 اخالق کد با جوهمت رسول دکتر ییراهنما به یرستم

IR.UMSU.REC.1399.249  یپزشك علوم دانشگاهمصوب 

 باشد.میه یاروم
 

 سندگانینو سهم

 حاج محمد و یرستم الهروح و جوهمت رسول مطالعه نیا در

 در یرستم الهروح ،مطالعه یشناسروش و یطراح در زادهآقا

 موریت و مقاله نگارش و هاداده لیتحل و هیتجز و یآورجمع مرحله

 .اندداشته نقش مقاله اصالحات مرحله در یاریاله
 

 یمال تیحما

 استان گاز شرکت پژوهش واحد تیحما با مقاله نیا

.است شده انجام یغرب جانیآذربا
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