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مقاله پژوهشی

چكیده

مقدمه :نیاز به ارزیابی استرس ناشی از مواجهه با گرما به عنوان یکی از عوامل زیانآور در صنعت جهت کنترل مؤثر آن ضروری میباشد .هدف از
انجام این مطالعه بررسی رابطه شاخصهای استرین فیزیولوژیکی ( PSIیا  )physiological strain indexو شاخص دمای تر گویسان

( WBGTیا  )Wet Bulb Globe Temperature Indexدر زنان در اتاقک شرایط جوی بود.
روشها :این مطالعه تجربی،بر روی  63نفر از دانشجویان زن سالم در شرایط جوی کنترل شده در گستره دمایی  33-63 Cاز شاخص WBGT
در حالت نشسته طی  3ساعت انجام گرفت .پارامترهای دمای دهانی و ضربان قلب جهت محاسبه شاخص  PSIبه فاصله هر  5دقیقه اندازهگیری شد.

دادهها با آمارههای توصیفی وآزمونهای رگرسیون و همبستگی تحلیل گردیدند.
یافتهها :میانگین ضربان قلب و دمای دهانی در مواجهه با گرما  78/19 bpmو  63/71 Cبهدست آمد .مقدار حداقل و حداکثر شاخص دمای تر
گویسان به ترتیب  35/91و، 9/63 Cحداقل و حداکثر ضربان قلب  76/19و  bpm 11/18و حداقل و حداکثر دمای دهانی 68/19 C، 63/8به
دست آمد .بین شاخص  WBGTو شاخص  ،( r=1/89, P< 1/119 ( PSIدمای دهانی (  ( r= 1/17, P< 1/119و ضربان قلب ( 1/119
< ( r=1/88,Pرابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد ( .( P< 1/15
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص  WBGTبا متغیرهای فیزیولوژیک ضربان قلب ،دمای دهانی و شاخص  PSIدر گستره
دمایی  33-63°Cو رطوبت %91در زنان با پوشش اسالمی رابطه مستقیم ومعنیداری وجود دارد .همزمان با افزایش WBGTضربان قلب،دمای

دهانی و شاخص  PSIنیز افزایش یافته است.
واژههای کلیدی :شاخص استرین فیزیولوژیکی،تنش گرمایی
ارجاع :حبیبی پیمانه ،دهقان حبیب اله ،رضایی شیوا ،مقصودی کبری .بررسی رابطه شاخصهای استرین فیزیولوژیكی ( )PSIو شاخص
دمای تر گویسان(  )WBGTدر زنان در اتاقک شرایط جوی .مجله تحقیقات نظام سالمت 9616؛ 993-991 :)6(91
تاریخ پذیرش3134/30/04 :

تاریخ دریافت3134/03/31 :
.1

کارشناس ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

.2

استادیار،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسؤول)
Email: ha_dehghan@hlth.mui.ac.ir

.3

کارشناس مهندسی بهداشت حرفهای ،شرکت شین بافت و پیروزباف ،سنندج ،ایران

.4

دانشجوی کارشناس ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

مقدمه
نیاز به ارزیابی جهت کنترل تنش گرمایی با استفاده از
شاخصها بایستی به پارامترهایی همچون قابلیت کاربرد رنج
وسیعی از شرایط متابولیکی و محیطی ،در نظر گرفتن
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فاکتورهای مهم مرتبط با تنش گرمایی (محیط ،لباس و ،)...
اندازهگیری میزان مواجهه کارگر بدون دخالت دادن و انعکاس
عملکرد فعالیت ،انعکاس محدودیتهای مواجهه ،پاسخ
فیزیولوژیکی و روانشناسی کارگر مورد توجه قرار گیرد (.)1
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سابقه معرفی و کاربرد شاخصهای تنش حرارتی به بیش از یک
صد سال پیش بر میگردد که  Haldaneدر سال 1091
دمایتر را برای بیان تنش حرارتی پیشنهاد کرد .از آن زمان به
بعد تعداد زیادی از شاخصها معرفی و تعدادی از آنها در دنیا مورد
استفاده قرار گرفتند ( .)2از شاخصهای تجربی ،شاخص دمای
تر گویسان) ، (WBGTبه منظور ارزیابی تنش گرمایی
فاکتورهای محیطی استفاده میشود ( .)3شاخص استرین
فیزیولوژیکی ) (PSIبه منظور ارزیابی استرین گرمایی و
فیزیولوژیکی تدوین گردید که بار وارده به سیستم قلبی– عروقی
و تنظیم حرارت بدن را لحاظ میکند (.)4-1
پاسخهای افراد به تنش گرمایی متفاوت میباشد که یکی از
علتهای آن تفاوت جنسیت است .تفاوتهای جنسیت در
تنظیم درجه حرارت از طریق بار گرمایی بزرگتر ،بیشتر
ظاهر میگردد که این برای زنان در محیطهای بسیار گرم
مضر میباشد .زنان در مقایسه با مردان به طور وسیعی میزان
ذخیره چربی باالتری دارند که به عنوان یک عایق و افزایش
ذخیره گرمایی عمل میکند ،زنان سیستم تنظیم دمای باالیی
را دارند و ظرفیت هوازی کمتر که افزایش بار کاری نسبی از
یک وظیفه ارایه شده را دارند ( .)6همچنین میزان ترشح عرق
( ،)7-8آنتروپومتری و ساختار بدن ( ،)0تراکم غدد (، )19-11
توزیع غدد ( )12و حد آستانه تعریق ( )13-14از دیگر
تفاوتها در میان زنان و مردان میباشد .به طور کلی این
مطالعات نشان میدهد که زنان نسبت به مردان در پاسخ به
فعالیت جسمانی ،مواجهه با گرما و یا محرکهای دارویی
تعریق کمتری دارند ( .)11با توجه به اهمیت سالمت نیروی
انسانی در بهرهوری و اهمیت گرما بهعنوان یکی از عوامل
زیانآور در صنعت ،نیاز به ارزیابی آن جهت کنترل مؤثر
ضروری میباشد ،از طرفی به دلیل اینکه امروزه نقش زنان
در توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش به سزایی دارند و از
اینرو در تحول همه جوامع انسانی ،عاملی بنیادی محسوب
میگردد و به عنوان مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی
فعال جامعه در فعالیتهای صنعتی حایز اهمیت میباشد .لذا
این مطالعه در راستای بررسی رابطه شاخصهای استرین
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فیزیولوژیکی ( )PSIو شاخص دمای تر گویسان ()WBGT
در زنان در اتاقک شرایط جوی انجام شد.
روشها
این مطالعه تجربی ،بر روی  36نفر از دانشجویان زن سالم در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت شرایط کنترلشده دمایی
در گستره دمایی  22-32 °Cو رطوبت  %49اتاقک شرایط
جوی گروه مهندسی بهداشت حرفهای دانشکده بهداشت
انجام شد .نمونهها به صورت فراخوان انتخاب شدند .داوطلبین
جهت دارا بودن معیارهای ورود به مطالعه توسط پزشک
معاینه شدند .معیارهای ورود شامل عدم مصرف داروهایی که
بر روی ضربان قلب و دمای عمقی بدن تأثیر میگذارد ،عدم
مصرف قهوه و کافئین از  12ساعت قبل از انجام تست بود.
آزمایش اسپیرومتری افراد در حد نرمال و فرد در خارج از دوره
اووالسیون و قاعدگی بودند .پس از تأیید فرد ،اهداف و روش
اجرا برای داوطلبان توضیح داده شد و در بدو ورود به اتاقک
شرایط جوی و در شرایط دمایی ، WBGT =22-32 °C
اطالعات فردی شامل سن ،وزن توسط ترازو دیجیتالی با دقت
 9/1و قد توسط متر اندازهگیری و ثبت شد و داوطلبان به
مدت نیم ساعت بر روی تخت استراحت کردند ،در  1دقیقه
آخر ضربان قلب و دمای دهانی اندازهگیری و مقدار حداقل آن
به عنوان اطالعات پایه ثبت شد.
برای کلیه افراد مورد مطالعه پوشش یکسان (مانتو ،شلوار،
مقنعه) در نظر گرفته شد سپس افراد وارد اتاقک شرایط جوی
شدند و بهطور یکنواخت شرایط دمایی با کاربرد سیستمهای
گرمایشی و تولید بخار به مدت  2ساعت از شرایط °C
 WBGT= 22±1به  WBGT=32±1 °Cافزایش داده
شد و به فاصله هر  1دقیقه ضربان قلب ،دمای دهانی و
شاخص  WBGTکه شامل پارامترهای دمای خشک ،دمای
تر و رطوبت نسبی میباشد اندازهگیری و ثبت شد .الزم به
ذکر است که محیط اتاقک شرایط جوی فاقد دمای تشعشعی
بود .در این مطالعه به منظور پایش ضربان قلب از دستگاه
سنجش ضربان قلب مدل  RS 100 POLARساخت
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فنالند و برای اندازه گیری دمای دهانی از ترمومتر دیجیتالی
مدل  Omronاستفاده شد (.)6
داده ها با استفاده از آمارههای توصیفی و آزمونهای
رگرسیون و همبستگی با نرمافزار  SPSSنسخه  ،18تجزیه
و تحلیل شدند.
یافتهها
این آزمون بر روی  36نفر دانشجو انجام شد .مشخصات
دموگرافیک به ترتیب میانگین  ±انحراف معیار سن ± 2/9
 22 /27سال ،قد  1/11 ± 18/26متر  ،وزن 11/82 ± 0/27
کیلوگرم ثبت گردید.
میانگین ضربان قلب در زمان استراحت برابر با ± 0/41
 ،83/96در فعالیت سبک  87/01 ± 7/87بهدست آمد.
میانگین دمای دهانی در زمان استراحت  ،36/19 ± 9/31در
فعالیت سبک  36/80 ± 9/22به دست آمد.
حداقل و حداکثر به ترتیب میانگین  ±انحراف معیار شاخص
 ، 32/1 ±1/28 C ، 21/40 ± 9/06 C WBGTضربان قلب

 09/07 ± 19/26 ،83/91 ± 0/41ضربه در دقیقه و دمای
دهانی  37/91 ± 9/26 C ، 36/7 ± 9/36 Cبه دست آمد.
نمودار  1ارتباط بین شاخص  WBGTو دمای دهانی طی
حالت نشسته در مدت زمان  2ساعت را نشان میدهد .نتایج
حاصل نشان داد که بین شاخص  WBGTو دمای دهانی
رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
نمودار  2ارتباط بین شاخص  WBGTو شاخص  PSIطی
فعالیت سبک در مدت زمان  2ساعت را نشان میدهد .نتایج
حاصل نشان داد که بین شاخص  WBGTو شاخص PSI

رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
نمودار 3ارتباط بین شاخص  WBGTو ضربان قلب طی
فعالیت سبک در مدت زمان  2ساعت را نشان میدهد .نتایج
حاصل نشان داد که بین شاخص  WBGTو ضربان قلب
رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.

نمودار  .3ارتباط بین شاخص  WBGTو دمای دهانی
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نمودار .4ارتباط بین شاخص  WBGTو شاخص PSI

نمودار .1ارتباط بین شاخص  WBGTو ضربان قلب

بحث
استرس گرمایی از جمله مشکالت معمول در اکثر صنایع
بهخصوص در طی ماههای گرم در تمامی نقاط جهان میباشد
از جمله مشاغل مواجهه با گرما را میتوان به مشاغل
ریختهگری ،کارخانجات ذوب شیشه ،صنایع فلزی اشاره کرد
( .)16به همین دلیل عدم حفاظت در برابر گرما یک تهدید
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مهم برای سالمت و بهرهوری در محیطهای کاری به حساب
میآید .همزمان با تغییرات شرایط آب و هوایی در آینده
میتواند وضعیت را برای میلیونها و حتی میلیاردها نفر از
افراد شاغل مشکل کند ( .)17شاخصهای زیادی به منظور
تنش گرمایی اعمال شده بر روی افراد تدوین شده است (،18
 .)1ارزیابی استرس گرمایی توسط پارامترهای جوی انجام
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میشود که قادر است تأثیر چندین متغیر محیطی را بر روی
آسایش دمایی و توانایی فیزیولوژیکی در افراد مورد مواجهه با
گرما ارزیابی کند .گرما میتواند اثرات زیانآوری را بر روی
افراد در معرض گرما ایجاد نماید .مواجهه با هوای گرم و
مرطوب منجر به افزایش دمای عمقی و ضربان قلب که از
جمله فاکتورهای فیزیولوژیکی حایز اهمیت میباشند (-29
 .)10از اینرو میتوان از شاخصهای تحلیلی به شاخص
استرین فیزیولوژیکی ) (PSIو از شاخصهای تجربی به
شاخص دمای تر گویسان ) (WBGTاشاره کرد (.)21-22
همچنین نتایج مطالعه فوق نشان داد که با افزایش دمای تر
گویسان به محدوده باالتر از حد فعالیت )(Action limit
برای افراد تطابق نیافته ،میانگین ضربان قلب و میانگین
دمای دهانی در مرحله نشسته به ترتیب ، 87/01 ± 7/87
 36/80 ± 9/22کمتر از حد توصیه شده توسط سازمان
ACGIHگزارش گردید (.)23
مطالعهای که توسط  Davisو همکاران انجام گرفت .این
مطالعه بر روی  8زن فعال ورزشکار طی سه مرحله از
تمرینات متوسط با لباس ورزشی اسالمی به منظور انجام
تطابق بین دمای محیطهای کوچک و لباسهای ورزشی با
محیطهای بزرگ سرپوشیده متفاوت انجام شد .نتایج نشان
داد که با افزایش دمای محیط در محیط های سرپوشیده،
تطابق افراد هنگام داشتن لباسهای با پوشش اسالمی
کاهش یافته است ( .)24در مطالعه فوق با ثابت نگه داشتن
شرایط جوی و فاکتور پوشش اسالمی در طی مرحله فعالیت
نشسته ،نتایج نشان داد که با گذشت زمان بروز استرین
گرمایی در افراد مورد مطالعه افزایش یافته است ولی از
محدوده مجاز فراتر نرفته است.
در مطالعهای که توسط  Al-ajmiو همکارانش در شرایط آب و
هوایی خلیجفارس در خصوص نقش انواع لباسها در جمعیت
زنان و مردان _ اندازهگیری با استفاده از مانکنهای حرارتی _
جهت تعیین ویژگیهای لباسهای اسالمی انجام گرفت .نتایج
مطالعه محدودیتهای فاکتور سطح لباس ) (Iclرا با توجه به
پوشش اسالمی نشان داد ( .)21در مطالعه فوق نتایج نشان داد
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که افراد با پوشش اسالمی هیچ محدودیتی با نسبت به
پارامترهای فیزیولوژیکی و محیطی از خود نشان ندادند.
در مطالعهای که توسط  Rastogiو همکاران در بررسی
ارتباط بین دمای تر گویسان و ضربان قلب در کارگران
صنعت شیشه در هند انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که
دمای گویسان به تنهایی ،جهت ارزیابی استرین گرمایی کافی
نیست ( )26که در مطالعه فوق از کاربرد توأم شاخص دمای
تر گویسان و شاخص استرین فیزیولوژیکی استفاده گردید.
مطالعات صورت گرفته توسط چندین محقق نتایج نشان داده
که شاخص دمای تر گویسان به تنهایی به منظور تخمین
استرین گرمایی در افراد مواجهه یافته با گرما کافی نیست و
در صورتیکه بتوان پاسخهای افراد به شرایط محیطی از جمله
میزان احساس آسایش ،پارامترهای استرین فیزیولوژیکی،
میزان عملکرد و آسیبهای ناشی از گرما را همزمان با
پارامترهای محیطی اندازهگیری کرد اهمیت باالیی پیدا خواهد
کرد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که همزمان با
اندازهگیری شاخص دمای تر گویسان با پارامترهای استرین
فیزیولوژیکی یک ارتباط معنیدار وجود دارد (. )p> 9/91
نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص  WBGTبا متغیرهای
فیزیولوژیک ضربان قلب ،دمای دهانی و شاخص  PSIدر
گستره دمایی  22-32و رطوبت  %49در زنان با پوشش
اسالمی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .همزمان با
افزایش  WBGTضربان قلب ،دمای دهانی و شاخص PSI
نیز افزایش یافته است .
تشکر و قدردانی
این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی به شماره 209132
میباشد .بدینوسیله از کلیه دانشجویانی که در اجرای این
مطالعه مساعدت نمودند کمال تشکر و قدردانی به عمل
میآید.
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Relationship between physiological strain index and wet bulb globe
temperature index in women in the climate chamber
Peymaneh Habibi 1, Habibollah Dehghan 2, Shiva Rezaei 3, Koubra Maghsoudi 4
Original Article
Abstract
Background: Heat stress risk assessment, as a harmful agent at workplace, is essential for controlling heat
strain and heat stress effectively. This study is concerned with the Relationship between Physiological
Strain Index (PSI) and Wet Bulb Globe Temperature Index (WBGT) in Women in the Climate Chamber.
Methods: This experimental study was carried out on 36 healthy females in sitting state under thermal
conditions (22 - 32 C) in environmental chamber for 2 hour. In order to calculate physiological strain
index (PSI), oral temperature and heart rate were measured every 5 minutes. The data were analyzed
using correlation and regression.
Findings: The average heart rate and oral temperature, during the heat exposure 87.91 bpm, 36.89 C,
respectively. The min and max Index WBGT, 25.49 C and 32.1 C respectively, and the min and max
heart rate 83.01 and 90.97 bpm, and the min and max oral temperature 36.7 C, 37.01 C, respectively. Also,
the results have revealed a direct and significant correlation among WBGT with PSI (r = 0.71, P< 0.001),
oral temperature (r = 0.98, P< 0.001) and heart rate (r = 0.77, P< 0.001) indices.
Conclusion: The results showed that the WBGT index with physiological variables, heart rate, oral
temperature and PSI index thermal range (22 - 38 C) and 40% relative humidity (RH) had direct and
significant correlation in women with Islamic clothing. Also simultaneous with WBGT increases heart
rate, oral temperature and PSI index increased.
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