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 1325، بررسی استرین گرمایی در كارگران شاغل در صنایع ذوب فلز كاشان
 

 1معصومه آقایی، 1منیره یوسفیان، 1میترا حنانی، 1مسعود مطلبی كاشانی
 

 گروه مهندسی بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

 ، 23077752000: تلفن و فاکس، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بلوارقطب راوندي، کاشان: نویسنده مسئول
 motalleby_m@yahoo.com: پست الکترونیکی

 
براحتمـال ایجادآسـیب هـاي جـدي     گرما یکی از مهمترین عوامل زیـان آورمحیطـی اسـت کـه عـالوه      : مقدمه و اهمیت موضوع

خستگی وافزایش خطاهاي انسانی و حوادث شغلی گـردد.  ، می تواند موجب کاهش راندمان کار، نظیرمرگ وآسیب هاي فیزیولوژیک
لذابررسی استرین گرمایی کارگران از نظر ارگونومی محیطی حائز اهمیت است. این مطالعـه بـا هـدف تعیـین اسـترین گرمـایی در       

 .  انجام گرفت 0337ایع ذوب فلز کاشان و بررسی ارتباط آن با شاخص توده بدن ودماي عمقی در سال کارگران صن

صنعت ذوب فلز فعال در کاشان انجام شد. اطالعات  6کارگر شاغل در  000مقطعی بر روي  -این مطالعه توصیفی: مواد و روش ها
( که پایـایی و روایـی آن در    HSSIنامه شاخص نمره استرین گرمایی)مورد نطر با استفاده از یک پرسشنامه دموگرافیک و نیز پرسش

وزن ودماي عمقی بدن از طریق دمـاي زیرزبـانی درکلیـه    ، جمع آوري گردید.همچنین قد، مطالعات قبلی مورد تایید قرار گرفته بود
 کارگران تعیین شد.

داراي استرس گرمایی مـی   3/30داراي استرین گرمایی و  احتماال3/52، درصدکارگران مورد مطالعه فاقد استرین گرمایی03: نتایج
درصدکارگران از عالئم بالینی ناشی ازگرما شکایت داشتند.وجود تهویه مناسب در محل موجـب کـاهش اسـترس گرمـایی     77باشند.

 .میگردد.دماي عمقی بدن با نمره استرین گرمایی داراي رابطه معنی دار می باشد
تایج مطالعات قبلی که بر روي کارگران ذوب فلز و با روش هاي اندازه گیري فیزیکی اسـترس گرمـایی   یافته هاي پژوهش با ن: بحث

انجام شده است مطابقت دارد. لذا روش نمره گذاري استرین گرمایی می تواند به عنوان یک روش ساده و کم هزینـه جهـت تعیـین    
 استرس گرمایی در این صنایع مورد استفاده قرار گیرد.

کارگران صنایع ذوب فلز به دلیل استفاده از فرآیند هاي سنتی و عدم بکار گیري سیستم هـاي کنترلـی مناسـب در    : گیرینتیجه 
معرض خطرات ناشی از استرس گرمایی قرار دارند و پیشنهاد می گردد جهت بررسی شرایط محیط کاراز روش نمره گذاري استرین 

 ي گرمازا در کشور استفاده گردد.گرمایی بصورت گسترده در صنایع با فرآیند ها
 

 ذوب فلز، استرین گرمایی، HSSIشاخص : كلمات كلیدی
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