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اعتبار سنجی شاخص استرین ادراکی برای ارزیابی استرین گرمایی در شرایط گرم آزمایشگاهی

حبیباهلل دهقان ،*3ایوب قنبری سر تنگ

تاریخ دریافت3131/31/4 :

تاریخ پذیرش3131/32/2 :

چکیده
مقدمه :بروز استرس گرمایی یکی از شایع ترین مشکالت در محیط های کاری و صنایع مختلف می باشد .مواجهه کارگران با گرماا سابب باروز اساترین حرارتای
میشود .هدف از این مطالعه اعتبارسنجی شاخص استرین ادراکی از طریق ارتباط آن با شاخص استرین فیزیولوژیکی و شاخص دمای تر گویسان در شرایط گرم
آزمایشگاهی بود.
مواد و روشها :این مطالعه به صورت مقطعی و بر روی  31نفر مرد در پنج شرایط دمایی مختلف (11و23،24،22،11درجه سانتیگراد) در اتاقک شرایط جوی و
بر روی تردمیل در سه سطح فعالیت سبک (2/4کیلومتربرساعت) ,متوسط (4/8کیلومتربرساعت) و سنگین (6/1کیلومتربرساعت) انجامگرفت .ضربان قلب و دمای
دهانی برای محاسبه شاخص استرین فیزیولوژیکی ,و همچنین احساس گرمایی و شدت فعالیات اعماا شاده ادراکای بارای محاسابه شااخص اساترین ادراکای
اندازهگیری شدند .درنهایت با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون همبستگی بین شاخصهای موردنظر مورد تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها :آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص استرین ادراکی با شاخص استرین فیزیولوژیکی همبستگی باالیی( )r=1/34را نشان داد( .)p=1/113بین شاخص
استرین ادراکی به ترتیب با دمای دهانی و ضربان قلب نیز همبستگی بااالیی()r=1/31()r=1/28مشااهده شاد( .)p=1/113()p=1/113همچناین باین شااخص
استرین ادراکی با دمای تر گویسان همبستگی متوسطی()r=1/23وجود داشت ()p=1/113ولی بین شاخص استرین ادراکای باا شااخص تاوده بادنی ارتبااطی
مشاهده نشد (.)p=1/23( )r=1/1113
نتيجهگيری :یافته های تحقیق نشان داد در مواقعی که دسترسی به سایر روش های ارزیابی استرس گرمایی وجود ندارد می توان از شااخص اساترین ادراکای در
ارزیابی استرین گرمایی استفاده کرد چونکه همبستگی قابل قبولی با شاخصهای معتبر استرس گرمایی داشت.
کلمات کليدی :استرین ادراکی ،استرین گرمایی ،استرین فیزیولوژیکی ،اتاقک شرایط جوی

( * .3نويسنده مسئول) استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران .پست الکترونیکیha_dehghan@hlth.mui.ac.ir :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ،اصفهان ،ایران.
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یکاای از مهاا تاارین و متااداو تاارین مشااکالت بهداشاات ش ا لی در

روش محاسبه آن نیز پیچیده ،وقتگیر و نیاز باه کاامپیوتر مایباشاد

مح ایطهااای کاااری شاارایط جااوی نامناسااب و بااه عبااارتی کااار در

( .)8شاخص تنش حرارتی که محدودیت آن عدم امکان استفاده برای

محیطهای گرم است .محیط کاری گرم عالوه بر کاهش قابلیت انجاام

ارزیابی استرین حرارتی مثل دمای داخلی و ضربان قلاب مایباشاد .از

کار در انسان میتواند باعث باروز بیمااریهاای متعاددی در انساان و

شاخص دمای مؤثر فقط در محیطهاایی کاه اشاباز از رطوبات اسات

ساابب اسااترین حرارتاای بشااود .اسااترین حرارتاای هرگونااه پاسااخ

میتوان استفاده کرد .شاخص آکسفورد که فقط در معادن کاربرد دارد

فیزیولوژیک انسان به استرس حرارتی است .همچنین گرماا باهعناوان

و در محیطهای با دماای تابشای بااال و قابالمالحظاه بکاار نمایرود.

یک ریسک فاکتور برای بیمااریهاای قلبای -عروقای مطارب باوده و

شاخص میزان عرق چهارساعته فقط در محیطهای با میازان رطوبات

موجب افزایش حوادث ناشی از کار میگردد (.)3

باال کااربرد دارد و بارای رطوبات پاایین کااربرد نادارد ( .)3شااخص

استرس گرمایی خطاری جادی در بسایاری از محایطهاای صانعتی

استرین فیزیولوژیکی استفاده روتین آن بهطور عملای در محایط کاار

ازجمله صنایع فوالد ،پتروشیمی ،شیشهسازی و آشپزخانهها ،نانواییها

امکانپذیر نیست و یا شاخص ناراحتی اصالبشده که توسط موران در

و جادهسازیها است که میتواند باهصاورت مساتقی روی عملکارد و

سا  3333ارائه شد دمای تابشی در محیط را بارای ارزیاابی اساترس

سالمتی افراد تأثیر بگذارد .شاخصهای استرس گرمایی زیادی توساط

حرارتی لحاظ نمیکند ( .)2از طرفی دیگر از باین روشهاای موجاود

محققین برای ارزیابی استرس گرمایی ارائهشده است .این شااخصهاا

برای ارزیابی خطر استرس گرمایی ،روشهای مشاهدهای و ادراکی باه

درواقع معیاری برای نشان دادن میزان وخامات حرارتای محایط کاار

دلیل ساده و ارزان بودن ،ارائه پاسخ سریع و قابلیت کاربرد در محایط

است ( .)1 ,2بعضی از این شاخصها عبارتاند از :شاخص تر گویساان

کار بدون تداخل با محیط کار بهطور پیوسته مورد توساعه و اساتفاده

که در سا  3311توساط هالادن باهعناوان اولاین شااخص ارزیاابی

قرارگرفتهاند (.)3

استرس حرارتی ارائه شد ( )4یا شاخص دمای مؤثر که در سا 3321

در رابطه با درک و قضاوت ذهنی افراد شاغل در محایطهاای گارم از

توسط هاوتون و یاگلو ارائه شد ( )1یا شاخص دمای تر گویساان کاه

گرمای محیط کار مطالعاتی در سطح دنیا انجامشده است.

در سا  3312توسط یاگلو و مینارد ارائه شد (.)6

چن و همکاران در مطالعهشان به این نتیجه رسیدند با افزایش میزان

بسیاری از شاخصهایی که پیشنهاد شدهاناد در گاروه شااخصهاای

شاخص دمای تر گویسان ،میزان ضربان قلب ،فشارخون سیساتولیک

تحلیلی و تجربی قرار میگیرند .شااخصهاای تحلیلای شااخصهاایی

و قضاوت ذهنی فرد از خستگی جسمی و ذهنی ناشی از گرما افازایش

هستند که بر اساس تباد حرارت بین انسان و محیط تدوینشدهاناد،

ماییابااد و یااک رابطااه معنااادار مسااتقیمی بااین شاااخص دمااای تاار

شاخصهای تجربی شاخصهایی هستند که بر اساس پاسخ انساان باه

گویسان ،میزان ضربان قلب ،فشارخون سیستولیک و خستگی ذهنی

عواماال مختلااف پایااهریاازی شاادهانااد و باارای همااان شاارایطی کااه

و جسمی افراد ناشای از گرماا وجاود دارد ( .)31چوناگ و همکااران

تعریفشدهاند کاربرد دارند و در شرایط جوی مختلاف ماورد اساتفاده

پیشنهاد کردندکه درک ذهنی و پاسخ روانشناختی انسان نسابت باه

قرار نمیگیرند ( .)3با توجه به ماهیت گرمازا بودن اکثار فعالیاتهاای

پاسخ به تنش حرارتی محیط بایستی موردتوجه قرارگیارد و در اکثار

صنعتی ،تعداد پستهای کاری کاه دارای مشاکالت گرماایی هساتند

شاخصهای استرس گرمایی ،پاسخ ادراکی انسان به تانش حرارتای و

بسیار زیاد اسات و هرکادام از ایان شااخصهاایی کاه بارای ارزیاابی

افزایش دمای بدن در نظر گرفته نمیشود ( .)33باا توجاه باه معایاب

استرس گرمایی ارائهشدهاند ،دارای معایبی هستند که در محیطهای با

گفتهشده در مورد شاخصهاای حرارتای ،شااخص اساترین ادراکای

شرایط جوی مختلف نمیتوان از یک شاخص برای محیطهای مختلف

توسط تی کیوزیس و همکاران ارائه شده است کاه از طریاق احسااس

و ارزیابی استرس گرمایی استفاده کرد یا بعضای از شااخصهاا دارای

گرمایی افراد و میزان شدت فعالیت اعما شده ادراکی ،میزان اساترین

مت یرهایی هستند که اندازهگیری آنها دشاوار و زماانبار اسات (.)2

گرمایی در افراد را اندازهگیری میکند .این شاخص درواقع یاک روش
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شاخص پیشبینی عرق موردنیاز که عالوه بر نیااز باه ابازار و وساایل،
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اعتبار سنجی شاخص استرین ادراکی برای ارزیابی استرین گرمایی ...

( .)32فراینااد ارزیااابی ریسااک اسااترین گرمااایی درواقااع یااک اباازار

بر ساعت (فعالیت سنگین) بر روی تردمیل به فعالیت بدنی در هر یک

تصاامی گی اری ماادیریتی اساات کااه م ایتااوان بااا اسااتفاده از نتااایج

از دماها میپرداخت( .)3فعالیت بدنی با لباس معمولی( 1/6کلو) انجام

بهدستآمده توسط آن ،ایستگاههای کاری مختلاف را ازلحااظ میازان

شد و در انتهای هر  31دقیقه میزان ضربان قلب و دمای عمقای بادن

استرین گرمایی اولویتبندی نموده و اقدامات مداخلهای را برنامهریزی

در حالاات فعالی ات باارای محاساابه شاااخص اسااترین فیزیولااوژیکی و

کرد ( .)3این مطالعه باهدف اعتبارسنجی شاخص اساترین ادراکای از

احساس گرمایی و میزان نیروی اعما شده توسط فرد بارای محاسابه

طریق ارتباط آن با شاخص استرین فیزیولوژیکی و شاخص دماای تار

شاخص استرین ادراکی در هریک از سرعتها و دماهای موردنظر ثبت

گویسان در شرایط گرم آزمایشگاهی انجامگرفت.

شدند .امتیازگذاری شاخص اساترین ادراکای در جادو  3و شاکل 3

مواد و روشها

ارائه شده است ،همچنین نحوه محاسبه شااخص اساترین ادراکای در

این مطالعه تجربی بر روی  31نفر دانشجوی مرد در آزمایشگاه تنش

زیر آورده شده است)32( :

حرارتی دانشکده بهداشت انجام شد .روش انتخااب نموناه باه صاورت
فراخوان باا در نظار گارفتن معیارهاای ورود باه مطالعاه انجاام شاد.
معیارهای ورود به مطالعه فاقد بیمااریهاای قلبای -عروقای ،ریاوی،
فشارخون ،دیابت ،عصبی ،اسکلتی-عضالنی ،عدم مصرف قهوه ،کافئین
و الکل  32ساعت قبل از انجام تست بود .افراد نسبت باه نحاوه انجاام
تست توجیه شدند و رضایتنامهی حضور در تحقیاق را امضاا کردناد.
انتخاب و تعداد نمونه بر اساس مطالعات تجربی و مشابه انجاام گرفات
(.)31 ,32
پس از طی شدن مراحل تائید فرد بارای انجاام تسات ،ابتادا دساتگاه
ضربان سانج قلاب ماد

)PeSI = 5×{( TS – 1 ) /4)} + 5×(PE /10
جدول – 1امتياز گذاری ارزيابی متغيرهای شاخص استرين ادراکی
امتياز شاخص احساس گرمايی( ) TS

ارزيابی

3

راحت

2

کمی گرم

1

گرم

4

داغ

5

خیلی داغ

 RS 100 POLARکاه در پاووهشهاای

مختلف از این دستگاه استفادهشده اسات ( .)31 ,34بار روی ساینه و
مااد دساات فاارد بسااته شااد و بااه ماادت  31دقیقااه بااه اسااتراحت
میپرداخت و در پایان  31دقیقه استراحت ضربان قلب و دمای دهانی
به ترتیب با استفاده از ضربان سنج قلب و دماسنج دهانی Rossmax

) Digital Thermometerمااد  )TB311و مت یرهااای احساااس
گرمایی و میزان شدت فعالیت اعما شده ادراکی ثبت شادند .پاس از
پایان استراحت ،فرد به مدت  41دقیقه در  1مرحله دماایی متفااوت

شکل -1امتياز شاخص شدت فعاليت اعمالشده ادراکی() PE

که شامل دماهاای  11 ،22،24،23و 11درجاه ساانتیگاراد باود باه

امتیاز نهایی شاخص استرین ادراکی بین صافرتا ده اسات کاه امتیااز

فعالیات بادنی (راه رفاتن) پرداخات .هار مرحلاه دماایی در یاک روز

صفرتا دو نشاندهنده عدم وجود استرین گرمایی ،امتیاز سه تا چهاار

متفاوت انجام شد و هر مرحله دمایی شامل  41دقیقاه فعالیات بادنی

نشان دهنده استرین گرمایی کا  ،امتیااز پانجتاا شاش نشااندهناده

بر روی تردمیل بود .در  31دقیقه او فرد با سارعت 2/4کیلاومتر بار

استرین گرمایی متوسط ،امتیاز هفتتاا هشات نشااندهناده اساترین

ساعت (فعالیت سبک) 31 ،دقیقه دوم فرد باا سارعت4/8کیلاومتر بار

گرمایی باال ،امتیاز نه تا ده نشاندهنده استرین گرماایی خیلای بااال و
مجله ارگونومی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان 3131

www.SID.ir

Downloaded from journal.iehfs.ir at 16:17 IRDT on Tuesday April 28th 2015

ارزیابی ریسک گرمایی برای استرین گرماایی از طریاق ادراکای اسات

ساعت (فعالیت متوسط) و  31دقیقه سوم فرد با سرعت  6/1کیلاومتر
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شدید است .یک شاخص مهمی که در این مطالعاه باهعناوان یکای از

همبستگی بسیار باالیی وجود دارد کاه باا افازایش شااخص اساترین

عوامل اصلی تعیین اعتبار سنجی شاخص استرین ادراکی استفادهشده

فیزیولوژیکی میزان شاخص استرین ادراکی نیز افزایش مییابد .معادله

است شاخص استرین فیزیولوژیکی میباشد .این شاخص یک شاخص

خط و ضریب همبستگی خطی درروی شکل نشان دادهشده است.

ارزیابی استرین فیزیولاوژیکی ناشای از گرماا اسات کاه باار وارده باه

جدول - 2ميانگين ( انحراف معيار) شاخصهای موردمطالعه و متغيرهای آن

سیست قلبی-عروقی و تنظی حرارتی بدن را لحاظ میکند.
)PSI = 5×( Tct – Tc0 ) / (39.5 – Tc0) + 5×(HRct – HRc0) / (180 – HRc0

که  Tc0دماای عمقای بادن(دماای دهاانی( در حالات اساتراحت,
Tctدمای عمقی بدن(دمای دهانی) در هنگام انجاام فعالیاتHRct ,

تعداد ضربان قلب در هنگام انجام فعالیت و  HRc0تعداد ضربان قلاب
در حالاات اسااتراحت اساات ( .)31امتیاااز نهااایی شاااخص اسااترین

شاخص
احساس گرمایی

)1/2(3/84

1 -5

شدت فعالیت بدنی

)3/6(6/2

1 -11

شاخص استرین ادراکی

)3/8(6/52

1 -9/5

دمای دهانی

)1/2(33/8

35/4 -34/9

(درجه سانتیگراد)

فیزیولوژیکی همانند شاخص استرین ادراکی است .پایش محیطی دماا

ضربان قلب

)12/4(184

66 -133

با استفاده از دستگاه دماای تار گاویساان ماد  Cassellaسااخت

شاخص

)2/49(6/93

1 -4/5

انگلیس انجام شد .نتایج مطالعه با استفاده از نارمافازار  SPSSنساخه

استرین فیزیولوژیکی

 21مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و درنهایات جهات تعیاین ارتبااط
شاخص استرین ادراکی با شاخص استرین فیزیولوژیکی ،دمای دهانی،
ضربان قلاب ،دماای تار گاویساان و شااخص تاوده بادنی از آزماون
همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون استفاده شد.

يافتهها
شرکتکنندگان در این مطالعه  31نفر مرد با میانگین (انحراف معیار)
ساااانی24/11±2/ 42سااااا  ,قااااد 324/66±32/13سااااانتیمتر,
وزن 23/43±4/43کیلااوگرم بااا شاااخص تااوده باادنی21/28±1/86
کیلوگرم بر مترمربع بودند.
میانگین ( انحراف معیار) شااخصهاای موردمطالعاه و مت یرهاای آن
بهصورت کلی در جدو  2ارائهشده است.
بررساای ارتباااط شاااخص اسااترین ادراکاای بااا شاااخص اسااترین

شکل :2آناليز رگرسيون خطی بين شاخص استرين ادراکی و شاخص
استرين فيزيولوژيکی

فیزیولوژیکی ,دمای دهانی و ضربان قلب:

همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین شاخص استرین

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین شاخص استرین ادراکی و

ادراکی به ترتیب با دمای دهاانی و ضاربان قلاب همبساتگی بااالیی

شاخص اساترین فیزیولاوژیکی همبساتگی بسایار بااالیی ()r =1/34

( )r=1/31()r=1/28وجود دارد (.)p=1/113

وجود دارد (.)p=1/113

در شکل 1آنالیز رگرسیون خطی بین شاخص استرین ادراکی با دمای

شکل 2آنالیز رگرسیون خطی بین شاخص استرین ادراکای و شااخص

دهانی و ضربان قلب نشان دادهشده است کاه باین شااخص اساترین

اساترین فیزیولاوژیکی را نشاان مایدهاد کاه باین ایان دو شااخص

ادراکی با دمای دهانی و ضربان قلاب همبساتگی بااالیی وجاود دارد.
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نحوه محاسبه شاخص استرین فیزیولوژیکی در زیر آورده شده است:

میانگین (انحراف معیار)

بیشترین -کمترین رنج
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معادله خط و ضریب همبستگی خطی درروی شاکل نشاان دادهشاده

ادراکی با دمای تر گوی سان نشان داده شاده اسات کاه باین شااخص

است.

استرین ادراکی با دمای تر گویسان همبستگی متوساطی وجاود دارد

55

به طوری که با افزایش دمای تر گوی سان از 23درجه سانتی گراد تا 11
درجه سانتی گراد امتیاز شااخص اساترین ادراکای افازایش مای یاباد.
معادله خط و ضریب همبستگی خطی درروی شاکل نشاان داده شاده

32
24

 16شاخص
توده بدنی

y = 0.0427x + 23.502
R² = 0.00000

8
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

شاخص استرین ادراکی
شکل :4آناليز رگرسيون خطی بين شاخص استرين ادراکی با شاخص توده بدنی

شکل :3آناليز رگرسيون خطی بين شاخص استرين ادراکی با دمای دهانی و
ضربان قلب

بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی با شاخص توده بدنی و شاخص
دمای تر گویسان:
در آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص استرین ادراکی و شااخص
توده بدنی رابطهای مشاهده نشد ( p=1/23و )r=1/1113
در شکل  4آنالیز رگرسیون خطی باین شااخص اساترین ادراکای باا
شاخص توده بدنی نشان دادهشاده اسات کاه باین شااخص اساترین
ادراکی با شاخص تاوده بادنی رابطاهای وجاود نادارد .معادلاه خاط و

شکل :5آناليز رگرسيون خطی بين شاخص استرين ادراکی با دمای تر
گویسان

ضریب همبستگی خطی درروی شکل نشان دادهشده است.

همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین شاخص استرین

بحث

ادراکاای و شاااخص دمااای تاار گااویسااان همبسااتگی متوسااطی

در مطالعه حاضر همبستگی باالیی باین شااخص اساترین ادراکای باا

()r=1/23وجود دارد بهطوریکه با افزایش میازان شااخص دماای تار

شاخص های استرین فیزیولوژیکی ,دمای دهاانی ,ضاربان قلاب و نیاز

گوی ساان ,میازان شااخص اساترین ادراکای نیاز افازایش مای یاباد.

همبستگی متوسطی بین شاخصاسترینادراکی با شااخص دماای تار

( )p=1/113در شکل  1آنالیز رگرسیون خطی بین شااخص اساترین

گویسان وجود داشت که بیاانگر مناساب باودن ایان شااخص بارای
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است.
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حبیباهلل دهقان و همکاران

عمقی(دمای دهانی)که استاندارد طالیی تنش گرمایی است با شاخص

ذهنی مناسبی از گرما داشتند که با یافتههای مطالعه حاضر ه خوانی

استرین ادراکی باال است که نشان میدهد این شاخص بارای ارزیاابی

دارد( )34تی کیوزیس و همکاران شااخص اساترین ادراکای را بارای

استرین گرمایی در محیطهای کاری مناسب است .استفان چئوناگ و

ارزیابی استرین گرمایی ارائه دادند به این نتیجه رسیدند بین شااخص

همکاران نیز در مطالعهشان به این نتیجاه رسایدندکه پاساخ ادراکای

استرین ادراکی و پاسخهای ادراکی فارد از گرماا باا شااخص اساترین

انسان به گرما با پاسخهای فیزیولوژیک ارتبااط دارد باهطاوریکاه باا

فیزیولوژیکی رابطه مساتقی و معنااداری وجاود دارد .همچناین باین

افزایش مت یرهای فیزیولوژیک ,افراد میتوانناد اساترین گرماایی را از

شاخص استرین ادراکی و دمای دهانی و ضربان قلب رابطه مساتقی و

طریق ادراکی تشخیص دهند ( .)33گاگه و همکااران کاه باه بررسای

معناداری وجاود دارد .کاه باا یافتاههاای مطالعاه حاضار ها خاوانی

رابطه احساس گرمایی افراد با پاسخهای فیزیولوژیک پرداختند به این

دارد( .)32هارویاما و همکااران کاه قضااوت ذهنای افاراد از اساترس

نتیجه رسیدند که وقتی افراد ازنظر گرمایی احسااس راحتای داشاتند

گرمایی را با استفاده از پرسشنامه مقیاس قضاوت ذهنی انجام دادناد

پاسخهای فیزیولوژیک دمای پوست و ضربان قلب در وضعیت مطلوبی

به این نتیجه رسیدند که ارتباط مستقی و معنیداری بین پرسشانامه

قرار دارد و ادراک افراد از گرما متناسب با پاسخهای فیزیولوژیک آنها

مقیاس قضاوت ذهنی باا شااخص دماای تار گاویساان وجاود دارد

است ( .)36هاستلر و همکاران که به بررسی تأثیر افزایش تعریق روی

بهطوریکه با افزایش شااخص دماای تار گاویساان میازان امتیااز

شااخص اساترین ادراکای و فیزیولااوژیکی پرداختناد باه ایان نتیجااه

پرسشنامه مقیااس قضااوت ذهنای افازایش ماییافات و افاراد ادراک

رسیدند کاه هار دو شااخص اساترین ادراکای و فیزیولاوژیکی نتاایج

مناسبی از گرمای محیط کار داشتند که با یافتههاای مطالعاه حاضار

مشاابهی را نشااان دادناد و بااین ایان دو شاااخص همبساتگی باااالیی

ه خاوانی دارد ( .)21انساالدی و همکااران کاه باه بررسای آساایش

مشاهده شد ( .)32در مطالعه ونگ و همکاران کاه باه بررسای رابطاه

حرارتی افراد و پاسخهای ذهنی آنها در کاالس درس پرداختناد در

بین پاسخهای فیزیولوژیک و ادراک ناشی از گرماا پرداختناد باه ایان

مطالعه شان به این نتیجه رسیدند که وقتی افراد پاسخ ذهنی راحت از

نتیجه رسیدند که پاسخهای ادراکی فرد تحت تأثیر گرما قرار دارناد و

گرمای محیط کار داشتند دمای محایط نیاز در ناحیاه مطلاوبی قارار

همچنین بین رطوبات انادازهگیاری شاده پوسات و احسااس فارد از

داشت و با افزایش دمای محیط کالس پاسخهای ذهنی افراد نیز ت ییر

رطوبت همبستگی باالیی مشااهده شاد ( )r=1/36کاه باا یافتاههاای

میکرد که با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)23در مطالعاه

مطالعااه حاضاار ه ا خااوانی دارد ( .)38دهقااان و همکاااران شاااخص

حبیباای و همکاااران کااه بااه بررساای ارتباااط بااین شاااخص اسااترین

مشاهدهای -ادراکی را با عنوان شاخص امتیاز گذاری استرین گرمایی

فیزیولااوژیکی بااا شاااخص امتی ااز گااذاری اسااترین گرمااایی در زنااان

را که بهصورت پرسشنامه بود مورد ارزیابی قراردادند و به ایان نتیجاه

پرداختند به ایان نتیجاه رسایدند کاه باا افازایش شااخص اساترین

رسیدند افراد ادراک ذهنی مناسبی از استرس گرمایی محیط کاردارند

فیزیولوژیکی میزان شاخص استرین گرمایی نیاز افازایش ماییافات و

و امتیاز بهدستآمده از این شاخص با شاخص اساترین فیزیولاوژیکی،

افراد پاسخ ذهنی مناسبی نسابت باه تانش گرماایی داشاتند کاه باا

ضربان قلب و دمای دهانی بهدساتآماده ارتبااط مساتقی معنااداری

یافتههای مطالعه حاضر ه خاوانی دارد ( .)22باین شااخص اساترین

دارد .همچنین بین این شاخص با دمای تر گویسان ارتباط مساتقی

ادراکی و شاخص توده بدنی رابطهای مشاهده نشد .تومااال و همکااران

و معناداری وجود داشت .که با یافتههای مطالعه حاضر ه خوانی دارد

که بر روی تأثیر مشخصات فردی و نمایاه تاوده بادنی روی احسااس

( .)33گاالگر و همکاران شاخص هیپرترمی ادراکی را بر اسااس یاک

گرمایی افراد توسط شاخص میانگین رأی پیش بینای کنناده مطالعاه

پایلوت آزمایشگاهی در آتشنشانان با توجه به پوشیدن لباس حفاظتی

میکردند به این نتیجه رسیدند که بین احساس گرمایی افراد و افاراد

در طو تمرین توسعه دادند و به این نتیجه رسیدند که یاک ارتبااط

با شاخص توده بدنی کمتر از  21رابطهای وجود ندارد که با یافتههاای

معناداری بین شاخص هیپرترمی ادراکی و شااخص اساترین

مطالعه حاضر ه خوانی دارد و افراد شرکتکنناده در مطالعاه حاضار

مستقی
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ارزیابی اساترین گرماایی در محایط کااری اسات .همبساتگی دماای

فیزیولوژیکی تحت گرمای مختلف محیطی وجاود دارد و افاراد ادراک
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و همکاران که به بررسی ارتباط بین استرین قلبای باا شااخص تاوده

استرین گرمایی اولویاتبنادی نماوده و اقادامات مداخلاهای را بارای

بدنی پرداختند به این نتیجه رسیدند افراد با شاخص توده بدنی بیشتر

کنتر گرمای محیط کار از طریق این شاخص انجاام داد .نتاایج ایان

از  21در مقایسه با افراد با شاخص توده بدنی کمتار از  21در معار

مطالعه نشان داد در مواقعی که دسترسی به ساایر روشهاای ارزیاابی

استرین قلبی قرار داشتند و این افراد نباید در شرایط گارم و مرطاوب

استرس گرمایی وجود ندارد میتاوان از شااخص اساترین ادراکای در

کار کنند (.)24

ارزیابی استرین گرمایی استفاده کرد چونکه همبستگی قابل قبولی با

نتيجهگيری

شاخصهای معتبر اساترس گرماایی دارد و ها چناین دارای کااربرد

در این مطالعه همبستگی شاخص استرین ادراکی با شااخص اساترین

آسان و سریع و هزینه بسیار کمتری برای ارزیابی استرین گرماایی در

فیزیولوژیکی ,دمای دهانی و ضربان قلب در مقایسه با شااخص دماای

محیطهای کاری دارد.

تر گویسان باالتر بود که نشاان مایدهاد شااخص اساترین ادراکای

این مطالعه بر روی جامعه مردان و در شرایط آزمایشگاهی انجامشاده

توانایی الزم را در ارزیابی استرین گرمایی دارد و از طرفی این شاخص

است پیشنهاد میشود مطالعات مشابهی در شرایط واقعی محایط کاار

داری کاربرد آسان و سریع و همچناین هزیناه بسایار کمتاری اسات.

در صنایع گرم برای ارزیابی این شاخص انجام داد.

درواقع ارزیابی استرین گرمایی بهوسیله شاخص استرین ادراکای یاک

تشکر و قدردانی

روش ارزان و ساده باوده و همچناین مایتواناد بارای تعیاین میازان

این مطالعه در دانشکده بهداشت دانشاگاه علاوم پزشاکی اصافهان باا

مخاطرات بهداشتی کاارگران در مواجهاه باا گرماا و ارزیاابی ریساک

طرب تحقیقاتی شماره  131261به عنوان پایاننامه کارشناسای ارشاد

استرین گرمایی مورداستفاده قرار گیرد .فرایند ارزیابی ریسک استرین

انجام شد .نویسندگان بر خود الزم میدانند از همکاری صمیمانه خان

گرمااایی بااهوساایله شاااخص اسااترین ادراکاای درواقااع یااک اباازار

مهندس پیمانه حبیبی مسئو آزمایشگاه اتاقک تنشهای حرارتای در

تصاامی گی اری ماادیریتی اساات کااه م ایتااوان بااا اسااتفاده از نتااایج

طو تحقیق تشکر نمایند.
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Abstract
Introduction: The incidence of heat stress is one of the most common problems in work environments as well as many
different industries. The exposure of workers to heat results in heat strain. The purpose of the present study was to
validate the Perceptual Strain Index through determining its relationship to the Physiological Strain Index and the Wet
Bulb Globe Temperature Index under hot laboratory conditions.
Materials and Methods: The present cross-sectional study was conducted on 15 men in five different temperature
conditions (21, 24, 27, 30 and 35ºC) in a climate chamber and on the treadmill with three different activity levels –light
(2.4km/h), medium (4.8km/h) and heavy (6.3km/h). Participants' heart rate and oral temperature were measured in
order to calculate the Physiological Strain Index, and their thermal sensation and the rate of perceived exerted activity
were measured for calculating the Perceptual Strain Index. The correlations between the indices were then evaluated
using Pearson's correlation test and the regression analysis.
Results: Pearson's correlation test showed a significant correlation between the Perceptual Strain Index and the
Physiological Strain Index (P=0.001 and r=0.94). The Perceptual Strain Index was also found to have a significant
correlation with oral temperature and heart rate (p=0.001 and r=0.78; (p=0.001 and r=0.90). In addition, a significant
correlation was found between the Perceptual Strain Index and the Wet Bulb Globe Temperature Index (p=0.001 and
r=0.71); however, no relationship was observed between the Perceptual Strain Index and the Body Mass Index (p=0.79
and r=0.0009).
Conclusion: The findings of the study showed that the Perceptual Strain Index can be used for evaluating heat strain in
the absence of access to other methods of evaluating heat stress as it has an acceptable correlation with valid indices of
heat stress.
Keywords: Perceptual strain, Heat strain, Physiological strain, Climate chamber
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