فصلنامه علمی تخصصی طب کار
دوره پنجم /شماره اول /بهار  /32صفحات 0-03

بررسی وضعیت شنوایی لوکوموتیورانان راه آهن یزد در سال 0931
زیبا لوکزاده ،0زهره زارع میرکآباد ،*2محمود مهنام ،9سیدحسام هاشمی

 .0عضو هیأت علمی گروه طب کار و مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 .2عضو هیأت علمی گروه طب کار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 .9پزشک عمومی و دانشجوی  MPHپزشک خانواده ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 .4دستیار طب کار ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
تاریخ دریافت30/10/19:

تاریخ پذیرش32/10/24 :

چکیده
مقدمه :کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا یک کاهش شنوایی حسی-عصبی است که در اثر مواجهه با سطوح باالی صدا
ایجاد میشود .از آنجایی که لکوموتیورانان در مواجهه با سطوح باالی صدا هستند و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
برای آنان نسبتاً سخت است و نیز اینکه لکوموتیورانان نیاز به شنیدن ارتباطات رادیویی دارند ،این مطالعه به بررسی

وضعیت شنوایی لکوموتیورانان راه آهن یزد پرداخته است.
روش بررسی :این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی ،روی  039لکوموتیوران انجام شد و نتایج با گروه کنترل که
 040نفر کارمند اداری بودند مقایسه شد .پس از انجام معاینه و آزمایش خون ،آزمون شنواییسنجی برای هر فرد انجام شد
و دادهها با کمک نرمافزار  SPSSویرایش 00مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سنی لوکوموتیورانان و گروه کنترل به ترتیب  93/0±0/9و  93/9±7/9سال بود .شیوع کم شنوایی حسی
عصبی در فرکانسهای باال در بین لوکوموتیورانان  23( %20/9نفر) برآورد شد که به طور قابل توجهی بیشتر از گروه
کنترل  2( %0/3نفر) بود ( .)p-value< 1/110فراوانی  notchدر فرکانسهای باال در لوکوموتیورانان در گوش راست
 09( %3/7نفر) و در گروه کنترل  4( %2/3نفر) بود ( )p-value<0/12و فراوانی  notchدر گوش چپ لکوموتیورانان
 03( %04نفر) و در گروه کنترل  3( %9/6نفر) بود ( .)p-value<1/119در لوکوموتیورانان میانگین آستانه شنوایی در
فرکانسهای باال در گوش چپ نسبت به گوش راست به طور قابل توجهی باالتر بود(.)p-value=1/12

نتیجهگیری :سطح باالی صدا در کابین لوکوموتیورانان سبب افزایش میانگین آستانههای شنوایی در فرکانسهای باال به
خصوص  7111هرتز شده است .همچنین نتایج نشان میدهد که در مواجهه با صدا گوش چپ حساسیت بیشتری نسبت
به گوش راست دارد.
کلید واژهها :وضعیت شنوایی ،کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا ،لکوموتیوران ،بریدگی

*

نویسنده مسوول :آدرس پستی :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،بیمارستان شهید رهنمون ،مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت.

تلفن ،19307260993 :پست الکترونیکیzohreh.zare.md58@gmail.com :

این مقاله حاصل از پایاننامه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
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مقدمه
محیط کار است .سر و صدا اثرات مضر روی سالمتی و

میشود که روی جمعیت عمومی یا شبکه اثر

کارایی افراد دارد که از جمله آنها کاهش شنوایی ناشی از

میگذارد( .)00صدا در اتاقک لکوموتیوران میتواند به

((NIHL: Noise Induced Hearing Loss

باالتر از  03دسیبل برسد و در این بین ضروری است که

است که دومین دلیل کاهش شنوایی اکتسابی بعد از

لکوموتیوران بتوانند ارتباطات رادیویی و آالرمهای

پیرگوشی است( NIHL )0یک کاهش شنوایی حسی

هشداردهنده را بشنود(.)02

سرو صدا

عصبی غیرقابل برگشت است که مرتبط با مواجهه با

مطالعاتی که به بررسی وضعیت شنوایی در

سطوح باالی صدا است( .)2کار در یک محیط با صدای

لوکوموتیورانان پرداخته باشد کم هستند .در مطالعهای که

بیشتر از  03دسیبل به مدت  0ساعت کار روزانه ،فرد را

در تایوان در سال  2116انجام شده وضعیت شنوایی

مستعد  NIHLمیکند(Occupational Safety and .)9

لکوموتیورانان که در لکوموتیوهای مختلف (دیزل ،دیزل-

) Health Association (OSHAسطح مجاز مواجهه

الکترونیک ،الکترونیک و غیره) کار میکردند بررسی شد

با صدا را  )4(00dBAو National Institute of

و مشاهده شد که لکوموتیوهای دیزل -الکترونیک

)03 ،Occupational Safety and Health (NIOSH

بیشترین سطح صدا و لکوموتیورانان آن بدترین آستانه

دسیبل برای کار  0ساعته در نظر گرفته است(.)3

شنوایی را داشتند( .)09در یک مطالعه در یزد که با هدف

سر و صدای محیط کار باعث آسیب حلزون گوش

تعیین وضعیت شنوایی در کارکنان راه آهن یزد در سال

داخلی و به دنبال آن کاهش شنوایی حسیعصبی میشود

 0902انجام گرفته است ،مشاهده شد که  %92/0از پرسنل

که اولین نشانههای آن در فرکانس  9111تا  7111هرتز

دچار افت شنوایی با درجات مختلف بودند که بیشتر در

در ادیوگرام دیده میشود و معموالً دو طرفه و متقارن

فرکانسهای  231و  311هرتز بود در حالی که افت

است .اگرچه ضایعه حلزون به وجود آمده ثابت و

شنوایی در محیطهای شغلی پر سر و صدا بیشتر از

برگشتناپذیر است ،ولی در اثر قطع تماس با سرو صدا،

فرکانس  4111هرتز شروع میشود( ،)04با توجه به اینکه

میتوان از پیشرفت آن جلوگیری کرد( .)7،6در پیشنهاد

لوکوموتیورانان در معرض سر و صدای باالتر از حد مجاز

حفاظت شنوایی  OSHAنظارت ادیومتریک کارگران در

همچنین ارتعاش تمام بدن قرار دارند و ممکن است

تماس با سطح صدای  03دسیبل یا بیشتر اجباری شده

ارتعاش نیز منجر به کاهش شنوایی حسی–عصبی

است(.)0

شود( )03و نیز اینکه استفاده از وسایل حفاظت فردی در

بر طبق تخمین  NIOSHبیشتر از  %23کارگران در
کارخانهها و صنایعی مثل نساجی و حمل و نقل و چوب
و الوار با صدای بیش از  31دسیبل مواجهه دارند(.)3
آمار چندان دقیقی از تعداد کارگران دارای مواجهه با سر

این افراد مشکل است در این مطالعه به بررسی وضعیت
شنوایی در این افراد پرداخته شده است.

روش بررسی

و صدای باال در ایران موجود نمیباشد ولی به نظر

در این مطالعه توصیفیتحلیلی که به روش مقطعی ،در

میرسد ابعاد این مشکل در ایران نیز قابل توجه

سال  0931انجام شد ،تعداد  039لکوموتیوران راه آهن

است( .)01کمیته ملی حمل نقل ( ،)NTCلوکوموتیورانان

یزد ،به صورت سرشماری و  040پرسنل اداری که از نظر

را جزء high level safety critical workerمیداند؛

سن و سابقهکار با گروه لکوموتیوران ،همسانسازی شده

اینها کارگرانی هستند که ناکارآمدی ناگهانی آنها مثل

بودند و همچنین سابقه مواجه با سر و صدای بیش از حد
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سر و صدا یکی از شایعترین عوامل آسیبرسان در

وقوع حمله قلبی یا بیهوشی منجر به یک حادثه جدی

فصلنامه علمی تخصصی طب کار /دوره پنجم /شماره اول /بهار 01/32

زیبا لوک زاده و همکاران

را نداشتند ،مورد بررسی قرار گرفتند .همه لوکوموتیورانان

صورتی که هیچ یک از آستانههای شنوایی بیشتر از 21

مرد بودند و در نتیجه گروه کنترل نیز از مردان انتخاب

دسیبل نباشد طبیعی در نظر گرفته شدند .در صورتی که

شد.

آستانه شنوایی  20-41دسیبل باشد کاهش شنوایی
تمام افراد به صورت آزادانه و آگاهانه وارد مطالعه

شدند و از آنها ،رضایتنامه کتبی گرفته شد.

خفیف ،آستانه شنوایی  40-71دسیبل کاهش شنوایی
متوسط آستانه شنوایی  70-01دسیبل کاهش شنوایی

(بر اساس شرححال و یا قند خون ناشتای غیر طبیعی)،

میشود(.)07

بیماری کلیوی ،اختالل هدایتی در تست ادیومتری ،کار در

در این مطالعه ،شیوع  notchنیز محاسبه گردید ،بدین

یک محیط پر سر و صدا غیر از لکوموتیورانی ،سابقه

صورت که بر اساس کرایتریای  Colesو همکاران ،آستانه

مننژیت ،سابقه مواجهه با صدای انفجار ناگهانی و مصرف

شنوایی در  9و یا  4و یا  7کیلوهرتز 01 ،دسیبل بیشتر از

داروهای اتوتوکسیک و سن بیشتر از  31سال بود که

 0یا  2کیلوهرتز و حداقل  01دسیبل ،بیشتر از  7یا 0

هنگام شرح حالگیری مورد ارزیابی قرار گرفت .بر

کیلوهرتز باشد()06

اساس این معیارها  06لکوموتیوران ( 3نفر به خاطر

در صورتی که فرد تریگلیسرید بیشتر از 031 mg/dl

اختالل هدایتی 02 ،نفر به علت ابتال به بیماری دیابت) از

و یا کلسترول بیشتر از  211 mg/dlو یا لیپوپروتئین با

مطالعه خارج شدند .بر اساس همین معیارها  02نفر نیز از

دانسیته کم بیشتر از  071 mg/dlو یا لیپوپروتئین با

گروه شاهد خارج شدند.

دانسیته باالی کمتر از 00 mg/dlداشته باشد به عنوان فرد

پس از اخذ شرححال ،انجام معاینه فیزیکی و معاینه

مبتال به دیسلیپیدمی در نظر گرفته شد(.)00

اتوسکوپیک توسط پزشک 01 ،میلیلیتر نمونه خون،

سطح صدای کابین لکوموتیوران (دیزل-الکترونیک)،

جهت بررسی قند خون ناشتا و پروفایل چربی از جمله

با استفاده از دستگاه Digital RS-232 Sound Level

تریگلیسرید ،لیپوپروتئین با دانسیته کم ( Low-Density

( Meter72-A 860ساخته شده در کشور تایوان) بر

 )LDL: Lipoproteinو لیپوپروتئین با دانسیته باال

اساس مقیاس  Aتوسط مهندس بهداشت حرفهای

( ،)HDL: High-Density Lipoproteinاز افراد گرفته

اندازهگیری شد.

شد .سپس تست ادیومتری تون خالص در هر گوش در

دادهها توسط ویرایش  00نرمافزار  SPSSمورد

فرکانسهای  1/3،0،2،9،4،7،0کیلوهرتز برای ارزیابی

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از آزمون independent-

هدایت هوایی و در فرکانسهای  0-4کیلوهرتز برای

 sample t-testبرای مقایسه میانگین آستانه شنوایی در

بررسی هدایت استخوانی ،توسط ادیولوژیست کلینیک

دو گروه مورد و شاهد و از  chi-squareبرای ارزیابی

طب کار با استفاده از دستگاه اودیومتر ( Interacoustic,

متغیرهای کمی استفاده شد .همچنین) (p-value≤1/13به

 )AC40, Denmarkبا گوشی  ،TDH39انجام گرفت و

عنوان مرز معنیدار شدن نتایج در نظر گرفته شد.

آستانه شنوایی در فرکانسهای مختلف به دست آمد.
ارزیابی ادیومتریک حداقل بعد از  04ساعت دوری از سر
و صدای محیط کار و در اتاقک اکوستیک انجام میشد.
میانگین آستانههای شنوایی در فرکانسهای باال
)9111+4111+7111(/9

و

فرکانسهای

پایین

 )311+0111+2111(/9محاسبه شد .ادیوگرامها در

یافتهها
سطح صدا در کابین لکوموتیورانی  36دسیبل
اندازهگیری شد ()Leq: Equivalent Level=36 dBA

سطح صدا در کنار موتور  Leqبرابر  020دسیبل در یک
دقیقه و هنگام ترمز کردن برابر  013دسیبل بود.
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معیارهای خروج از مطالعه شامل وجود بیماری دیابت

شدید و بیشتر از  01دسی بل کاهش شنوایی عمیق نامیده

 /00بررسی وضعیت شنوایی لوکوموتیورانان راه آهن یزد در سال 0931

میانگین سن و سابقه کار در لکوموتیورانان به ترتیب،

نفر) و  3( %9/6نفر) آنها مشاهده گردید .شیوع کمشنوایی

( 93/0)±0/9و ( 00/3)±6/7سال و در گروه کنترل به

با درجات مختلف ،در لوکوموتیورانان 23( %20/9 ،نفر)

ترتیب 93/9)±7/9( ،و ( 01/4)±3/1سال بوده و

بطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل  2( %0/3نفر) بود

لوکوموتیورانان و گروه کنترل از نظر سن( )P=1/30و

(.)P >1/110

در این مطالعه %60/6 ،لکوموتیورانان ( 016نفر)

یک از دو گوش راست و چپ ،در لکوموتیورانان نسبت

شنوایی طبیعی داشتند ولی افت شنوایی با شدت خفیف،

به گروه کنترل ،به طور قابل توجهی باالتر بود(جدول

متوسط و شدید به ترتیب در  21( %04/6نفر)4( %2/3 ،

شماره .)0

جدول شماره -0مقایسه میانگین آستانه شنوایی در فرکانسهای پایین و باال بر حسب دسی بل در لکوموتیورانان و گروه کنترل
لکوموتیوران

کنترل

میانگین(انحراف معیار)

میانگین(انحراف معیار)

گوش راست

(0/0)4/0

(0/3)2/0

1/32

گوش چپ

(0/6)3/2

(0/4)2/0

1/34

گوش راست

(09/0)3/3

(3/3)4/7

>1/110

گوش چپ

(03/0)01/4

(3/4)2/7

>1/110

متغیر
فرکانسهای پایین
فرکانسهای باال

p-value

6

شاهد

14

مورد

16

8
10
12
شاهد

14

مورد

16

18

18

20
8

6

4

3

2

1

0.5

آستانه شنوائی در گوش راست
(دسی بل)

12

آستانه شنوائی در گوش چپ
(دسی بل)

8
10

6

20
8

0.25

فرکانس (کیلوهرتز)

6

4

3

2

1

0.5

0.25

فرکانس (کیلوهرتز)

نمودار  -0میانگین آستانه شنوایی در فرکانسهای مختلف در گوش راست و چپ در لکوموتیورانان و گروه کنترل

در نمودار شماره  ،0میانگین آستانه شنوایی گوش

میانگین آستانه شنوایی در فرکانس  7کیلو هرتز نسبت به

راست و چپ ،در لکوموتیورانان و گروه کنترل ،در

فرکانسهای  4و  9کیلو هرتز معنیدار بود ()P<1/110

فرکانسهای مختلف ارائه شده است .در لوکوموتیورانان

ولی نسبت به فرکانس  0کیلو هرتز این تفاوت معنیدار

میانگین آستانه شنوایی در فرکانس  7کیلو هرتز در هر دو

نبود.

گوش نسبت به سایر فرکانسها بیشتر بود به طوری که

فراوانی کلی  notchدر ادیومتری لکوموتیورانان

در گوش راست تفاوت میانگین آستانه شنوایی در

 23 ( %00/4نفر) و در گروه شاهد  6(%3/0نفر) بود.

فرکانس  7کیلو هرتز نسبت به  0و  9و  4کیلو هرتز

شیوع  notchدر لوکوموتیورانان در گوش راست

معنیدار بوده ( )P>1/110و در گوش چپ تفاوت

 09(%3/7نفر) بوده و در گروه کنترل  4(%2/3نفر) بود
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سابقه کار ( (P=0/00تفاوت آماری قابل توجهی نداشتند.

میانگین آستانه شنوایی در فرکانس های باال ،در هر
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زیبا لوک زاده و همکاران

( .)P<1/12در مورد گوش چپ نیز به طور معنیداری
فراوانی  notchدر لوکوموتیورانان 03(%04نفر) بیشتر از
گروه کنترل  3(%9/{6نفر)} بود(.)P>1/119

بحث
کاهش شنوایی شغلی ممکن است به وسیله صدا ،مواد
توکسیک و یا ترومای اکوستیک ایجاد شود .کاهش

گوش راست و چپ با یکدیگر دیده شد که میانگین

شغلی است و در این مطالعه ما به بررسی وضعیت

آستانه شنوایی در فرکانسهای باال در گوش چپ

شنوایی لوکوموتیورانان راه آهن یزد پرداختهایم.

( 03/0)±00/2دسیبل و در گوش راست (09/0)±3/7

مطالعه فوق نشان میدهد که کاهش شنوایی در

دسیبل بوده و اختالف آنها از نظر آماری معنیدار بود

لوکوموتیورانان نسبت به گروه کنترل بیشتر است.

( ،)P<1/12ولی اختالف میانگین آستانه شنوایی در

مطالعاتی که به بررسی وضعیت شنوایی لکوموتیورانان

فرکانسهای پایین دو گوش راست و چپ ،معنیدار نبود

پرداخته باشد بسیار محدود بود .در یک مطالعه که توسط

(.)P<1/9

 Halvaniو همکاران در سال  0902بر روی کلیه کارکنان

فراوانی کشیدن سیگار در بین لوکوموتورانان %00/3

راه آهن یزد انجام گرفت ،مشاهده شد که  %92/0از

( 07نفر) بود .میانگین آستانه شنوایی در لکوموتیورانان

پرسنل دچار افت شنوایی با درجات مختلف بودند که

سیگاری ( 00/3)±00/2دسیبل بوده که به طور

بیشتر در فرکانسهای  231و  311هرتز بوده است؛

معنیداری بیشتر از میانگین آستانه شنوایی در

همچنین در مطالعه قبلی ،در لکوموتیورانان نیز میانگین

لکوموتیورانان غیر سیگاری ( 04/6)±3/0بود(.)P=1/16

آستانه شنوایی در فرکانسهای  231و  311هرتز بیشتر از

 37نفر ( )%61/7از لکوموتیورانان مبتال به

فرکانسهای  2 ،0و  4کیلوهرتز گزارش گردید (،)04

دیسلیپیدمی بودند ولی ارتباط معنیداری بین شیوع افت

ولی در مطالعه حاضر ،شیوع کمشنوایی در فرکانسهای

شنوایی با ابتال به دیسلیپیدمی دیده نشد(.)P=1/10

باال در بین لکوموتیورانان به طور کلی  %20/9بود و

جهت بررسی ارتباط آستانه شنوایی با سن

شایعترین فرکانسهای درگیر فرکانس  7و  4کیلوهرتز

لوکوموتیورانان و سابقه کار آنها ،افراد مورد مطالعه از نظر

بود .ممکن است درگیری فرکانسهای پایین ( 231و 311

سن به دو گروه سنی کمتر یا مساوی  99سال و بیشتر از

هرتز) در مطالعات قبلی ،به علت باال بودن سطح صدای

 99سال و همچنین از نظر سابقه کار به دو گروه سابقه

محیط هنگام انجام تست ادیومتری باشد(.)03

کار کمتر از  3سال و  3سال و بیشتر تقسیم شدند .نتایج

در مطالعه  Andreaو همکاران فراوانی ادیوگرام

این بررسی نشان داد که با افزایش سن کارگران ،میانگین

غیرطبیعی در بین رانندگان  %22/9گزارش شده

افزایش

است( .)21در مطالعه  Karimiو همکاران روی رانندگان

آستانه شنوایی

نیز

به

طور

معناداری

مییابد(.)P<1/110
سابقه کار نیز از عوامل موثر در کاهش شنوایی شغلی

وسایل نقلیه سنگین ،نقص شنوایی در  %43افراد در
فرکانسهای باال مشاهده شد(.)20

است ،به طوری که در این بررســی  %7/4از کارگرانـی

در لکوموتیورانان میانگین آستانه شنوایی در

که سابقه کار آنها کمتر از  3سال بود دارای وضعیت

فرکانسهای باالی گوش چپ نسبت به گوش راست به

شنوایی غیرطبیعی بودند ،در حالی که در کارگرانی که

طور معنیداری باالتر بود که میتواند به این دلیل باشد که

سابــقه کار آنها  3سال و بیشتــر بود  %40/9شنوایی

صندلی لکوموتیورانان در کابین قطار به گونهای قرار گرفته

غیرطبیعی داشـتند که این اختالف از نظر آماری معنیدار

که گوش چپ به موتور نزدیکتر است ،همچنین میتوان

میباشد(.)P>1/110

چنین بیان کرد که گوش چپ نسبت به راست حساستر
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در لکوموتیورانان ،با مقایسه میانگین آستانه شنوایی

شنوایی شغلی ناشی از صدا یکی از مهمترین بیماریهای

 /09بررسی وضعیت شنوایی لوکوموتیورانان راه آهن یزد در سال 0931

مطالعات  Simpsonو  Pirilaنیز موید این مطلب است

سر و صدا را ذکر نمودند .با توجه به اثر سر و صدای

( .)22-24در مطالعه  Nagerisو همکاران که بر روی

محیط کار بر آستانه شنوایی لکوموتیورانان ،پیشنهاد

کاهش شنوایی ناشی از صوت انجام شد اینگونه گزارش

میشود که عالوه بر اعمال کنترلهای مهندسی و تا حد

شده که صرفنظر از خصوصیات دموگرافیک ،پارامترهای

امکان مدیریتی جهت کنترل مواجهه با صدای محیط کار،

مواجهه با صدا ،اندازه رفلکس اکوستیک و دست غالب،

لکوموتیورانان از وسایل حفاظت شنوایی با قابلیت انتقال

کاهش شنوایی ناشی از صوت در سمت چپ برجستهتر

ارتباطات رادیویی ( Hearing Protection with Radio

است(.)23

 )Communicationاستفاده نمایند ،همچنین پیشنهاد

در لکوموتیورانان میانگین آستانه شنوایی در فرکانس 7

میشود که مطالعات آیندهنگری بر روی افرادی که در

کیلو هرتز در هر دو گوش نسبت به سایر فرکانسها بدتر

مشاغل پر سر و صدا از جمله لکوموتیورانی شروع به کار

بود notch .در کاهش شنوایی ناشی از سر و صدا بیشتر

میکنند ،انجام شود.

در فرکانس  4کیلوهرتز دیده میشود ولی محل دقیق
 notchوابسته به فاکتورهای مختلفی از جمله فرکانس

نتیجهگیری

صدای آسیبرسان ،شکل کانال گوش و حساسیت

نتایج مطالعه فوق نشان میدهد لکوموتیورانان در

کوکلئهآ است( .)27این مطالعه نشان میدهد که افت

معرض خطر افت شنوایی شغلی قرار دارند .از آنجایی که

شنوایی با افزایش سن و سابقه کارگر ارتباط معنیداری

این کاهش شنوایی عمدتا در فرکانسهای باالی شنوایی

دارد که مشابه این نتیجه را  Belachchewو همکارانش

است و همچنین لکوموتیورانان در محیط کارشان با سر و

در صنعت نساجی به دست آوردند( ،)26در مطالعات

صدای باال مواجهه دارند ،میتوان این کاهش شنوایی را

دیگر نیز ارتباط افت شنوایی با سن( )20،23و افزایش

به صدای باالی محیط کار لکوموتیورانان نسبت داد.

سابقه کار دیده شده است(.)91،90

کاهش شنوایی ناشی از سر و صدای باال یک کاهش

انتخاب گروه کنترل از کارکنان اداری سایر سازمانها

شنوایی حسی-عصبی غیر قابل برگشت اما قابل پیشگیری

غیر از راه آهن ،از جمله محدودیتهای این مطالعه

است ،بنابراین نیاز به اقدامات تشخیصی و حفاظتی بیشتر

میباشد .در بررسی اولیه مشخص شد تعداد زیادی از

در شغل لکوموتیورانی احساس میگردد.
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