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چکیده
مقدمــه :هنــگام انجــام فعالیــت فیزیکــی در محیطهــای گــرم ،تعریــق همــراه تبخیــر مهمتریــن پاســخ
فیزیولوژیــک بــدن ،افزایــش مییابــد کــه میتوانــد منجــر بــه دهیدراســیون شــود .کمبــود آب میتوانــد
در دراز مــدت اثــرات نامطلوبــی بــر اندامهــای حیاتــی بــدن بگــذارد .هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن اســترس
گرمایــی و بررســی وضعیــت دهیدراســیون در کارگــران شــاغل در محیطهــای گــرم بــود.
روش کار :ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی روی  90نفــر از کارکنــان شــاغل در کارخانــه قنــد کــه در مواجهــه
بــا گرمــا بودنــد بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .ضربــان قلــب و دمــای دهانــی بــا اســتفاده از ضربــان
ســنج قلــب و دماســنج دهانــی ســنجیده شــد ،شــاخص  WBGTو پرسشــنامه  HSSIتکمیــل ،وضعیــت
دهیدراســیون توســط رفلکتومتــر ســنجیده شــد .دادههــا بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــار  test-tو paired
 t-testو  chi-squareتوســط نرمافــزار  SPSSنســخه  20مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :میــزان تنــش گرمایــی شــاغلین بــر مبنــای شــاخص  ،WBGTدر  44/5مــوارد از حــد مجــاز
توصیــه شــده ( )27/5باالتــر شــد ،بــر اســاس حــدود توصیــه شــده دهیدراســیون 8/5 ،درصــد افــراد درجاتــی
از کــم آبــی و حــدود  63/4درصــد آنهــا کام ـ ً
ا دچــار دهیدراســیون و  28درصــد افــراد از کل افــراد دچــار
دهیدراســیون شــدید هســتند .میانگیــن وزن مخصــوص ادرار بــا رفلکتومتــر  1/025 ± 0/043بــود .بیــن دمــای
زیرزبانــی ،ضربــان قلــب بــا وزن مخصــوص ادرار ،شــاخص تنــش گرمایــی و اســترین گرمایــی رابطــه معنــی دار
وجــود دارد (.)P > 0/05
نتیجــه گیــری :درصــد باالیــی از جمعیــت مــورد مطالعــه درجاتــی از دهیدراســیون را داشــتند کــه بــر
اســاس ایــن نتایــج نگــران کننــده میباشــد .برنامــه ریــزی در جهــت آمــوزش و تعییــن رژیــم مصــرف مایعــات
جایگزیــن ضــروری میباشــد.

مقدمه
کشــور ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایی(فاصلــه کــم تــا خــط
اســتوا) دارای آب و هــوای خشــک میباشــد [ ]1و بــا توجــه بــه اینکــه
اکثریــت پســتهای صنعتــی و غیرصنعتــی در مواجهــه بــا گرمــا
میباشــند و گرمــای ناشــی از آب و هــوا نیــز مزیــد بــر علــت شــده
و مشــکالت ناشــی از گرمــا را تشــدید مینمایــد و اســتفاده از لبــاس
و وســایل حفاظــت فــردی بــا توجــه بــه نــوع صنعــت( گردوغبــار،
ســموم ،میکروارگانیســمها ،پرتوهــای یونیــزان و غیریونیــزان و ،)..
گرمــای ســوخت و ســاز بــدن نیــز بــا آنهــا ترکیــب شــده و ســطح
تبــادل گرمــای بــدن و محیــط را محــدود و بــرون رفــت دمــا از بــدن
کاهــش داده و متعاقــب آن دمــای عمقــی بــدن از حــد طبیعــی
فراتــر رفتــه کــه باعــث اثــرات فیزیولوژیکــی و در نهایــت زمینــه را
بــرای بــروز اســترین گرمایــی آمــاده میســازد [ .]2از فاکتورهــای
تشــدیدکننده دیگــر ابتــا بــه اختــاالت ناشــی از گرمــا میتــوان بــه

چاقــی و اضافــه وزن ،ابتــا بــه برخــی بیماریهــای مزمــن ،اســتفاده
از برخــی داروهــا ،عــدم تطابــق بــا گرمــا ،رژیــم غذایــی کــم نمــک،
پوشــش نامناســب لبــاس کار اشــاره نمــود [ .]3تمــاس مزمــن بــا
شــرایط دمایــی گــرم موجــب بــروز اختــاالت فیزیولوژیکــی [،]4
کاهــش عملکــرد جســمی و ذهنــی بــا افزایــش اختــاالت عصبــی
و روانــی [ ،]5احســاس خســتگی و کــم آبــی بــدن [ ]6و در نهایــت
کاهــش بهــره وری [ ،]7افزایــش بــروز خطــر حــوادث []8و کاهــش
ایمنــی [ ]10 ,9در کار میشــود .مــدت زیــادی اســت کــه اثــرات
زیــان بــار کار در محیــط گــرم بــر ســامت و ایمنــی انســان ثابــت
شــده اســت [ ،]11کــه در صــورت عــدم کنتــرل اســترس گرمایــی،
طیــف گســتردهای از عــوارض و بیماریهــا از اختــاالت خفیــف
مثــل ســوزش تــا شــرایط مــرگ آور ممکــن اســت ایجــاد شــود [.]12
کــووات و همکارانــش در مطالعــهای مــروری کــه در ســال 2008
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مقاله پژوهشی

بلقن آبادی و همکاران

قبــل از انجــام مطالعــه ،رضایــت کلیــه افــراد بــرای شــرکت در
ایــن تحقیــق جلــب گردیــد و بــه کارگــران اطمینــان داده شــد
کــه اطالعــات محرمانــه خواهــد مانــد .در ابتــدا پرسشــنامه حــاوی
اطالعــات دموگرافیــک افــراد مــورد مطالعــه کــه شــامل :ســن ،قــد،
وزن ،ســابقه کاری ،تحصیــات ،اســتعمال ســیگار تکمیــل گردیــد.
دمــای بــدن توســط دماســنج جیــوهای معمولــی مــورد ارزیابــی
قــرار گرفــت .انــدازه گیــری ضربــان قلــب بــا اســتفاده از شــمارش
نبــض رادیــال انــدازه گیــری شــد .ارزیابــی اســترس گرمایــی در
ایــن صنعــت بــرای هــر ایســتگاه کاری ،بــرای هریــک از افــراد وارد
مطالعــه شــده انجــام گرفــت .بــرای انــدازه گیــری شــاخص WBGT
از دســتگاه ســنجش  WBGTدیجیتالــی مــدل  cassellaاســتفاده
گردیــد .همچنیــن بــرای ارزیابــی اســترین حرارتــی از پرسشــنامه
 HSSIاســتفاده گردیــد کــه روایــی و پایایــی آن نیــز توســط
مرتضــوی و همــکاران مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفتــه اســت
[ .]27ایــن پرسشــنامه شــامل  18ســؤال میباشــد کــه در آن
متغیرهــای دمــا ،رطوبــت ،حرکــت هــوا ،شــدت تعریــق ،شــدت
تشــنگی ،شــدت خســتگی ،شــدت ناراحتــی ،عالئــم بالینــی ،دمــای
ســطوح ،وضعیــت تهویــه ،نــوع لبــاس کار ،رنــگ لبــاس کار ،نــوع
وســایل حفاظتــی ،بــار کاری ،وضعیــت بــدن ،ابعــاد فضــای کار و
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روش کار
ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی بــه صــورت مقطعــی بــر روی90
نفــر از کارگــران کارخانــه قنــد در فصــل زمســتان  1393انجــام
گرفــت .نمونههــا از افــراد شــاغل در پســتهای کاری گــرم
انتخــاب شــدند کــه فاقــد بیماریهــای قلبــی عروقــی ،تنفســی،
عفونــی ،دیابــت ،پــرکاری تیروئیــد بودنــد ،طبــق پرونــده پزشــکی،
افــرادی کــه داروهــای قلبــی عروقــی ،بتابلوکرهــا ،دیورتیــک هــا،
آنتــی هیســتامینها اســتفاده مینمودنــد ،وارد مطالعــه نشــدند.
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انجــام دادنــد ،از گرمــا بــه عنــوان یــک عامــل مهــم مــرگ و میــر
افــراد نــام بردهانــد و پیشــنهاد نمودهانــد کــه جهــت حفاظــت
افــراد در مقابــل اســترس گرمایــی مطالعــات بیشــتری انجــام شــود
تــا بتــوان آثــار زیــان بــار گرمــا را کاهــش داد [ .]13بــدن انســان در
پاســخ بــه اســترس گرمایــی پاســخهای فیزیولوژیکــی مختلفــی را
نشــان میدهــد کــه شــامل افزایــش دمــای پوســت ،تعریــق ،افزایــش
ضربــان قلــب و افزایــش دمــای عمقــی بــدن اســت [ .]14هنــگام
فعالیــت در محیــط کاری گــرم ،تعریــق همــراه تبخیــر در بــدن
افزایــش یافتــه کــه در صــورت ادامــه یافتــن دهیدراســیون اتفــاق
مــی افتــد [ ]15و همــراه بــا افزایــش کــم آبــی بــدن ،ادرار غلیــظ
میشــود کــه میتوانیــم از آن بــه عنــوان شــاخص دهیدراســیون
اســتفاده نماییــم .طبــق مطالعــات انجــام گرفتــه عــدم تأمیــن آب و
امــاح از دســت رفتــه بــدن بــه علــت وجــود گرمــا ،عامــل اصلــی ابتال
بــه اختــاالت ناشــی از گرمــا میباشــد کــه در صــورت جایگزینــی آب
و امــاح از دســت رفتــه میتــوان از بــروز  90درصــد ایــن اختــاالت
پیشــگیری نمــود [ .]16نتایــج حاصــل از تحقیقــات در مــورد
دهیدراســیون نشــان داده اســت کــه دهیدراســیون خفیــف میتوانــد
بــه عنــوان عامــل خطــر بیماریهــای ریــوی محســوب شــود [ ،]17از
جملــه مشــکالت دیگــر ناشــی از دهیدراســیون میتــوان بــه یبوســت
[ ،]18افزایــش خشــکی پوســت [ ،]19افزایــش احتمــال ابتــا بــه
انــواع کانســرها ،ناراحتیهــای قلبــی عروقــی ،دیابــت اشــاره نمــود
[.]20
همچنیــن تحقیقــات نشــان داده کــه دهیدراســیون در دوران کودکــی
خطــر ابتــا بــه فشــار خــون بــاال را در ســنین بــاال افزایــش میدهــد
[ .]21از جملــه مشــکالت دیگــر خطــر ابتــا بــه ســنگ کلیــه و
عفونتهــای ادراری میباشــد [ .]22گرچــه هنــوز مطالعــات کاملــی
در مــورد علــت بــروز ایجــاد ســنگ کلیــه در مشــاغل انجــام نشــده
اســت ولــی افــرادی کــه مشــاغل کــم تحــرک دارنــد در معــرض خطر
ابتــا بــه ناراحتیهــای ادراری بیشــتری میباشــند [ .]23فاکتورهــای
متعــددی خطــر ابتــا بــه ســنگ کلیــه را افزایــش میدهــد کــه
میتــوان بــه ژنتیــک افــراد ،ســن ،جنــس ،وضعیــت جغرافیایــی،
رژیــم غذایــی ،شــغل ،عوامــل فصلــی اشــاره نمــود .اولیــن مشــاهدات
ابتــا بــه ســنگ کلیــه در میــان ســربازان آمریکایــی مشــاهده شــد
کــه در کویــر و در شــرایط آب و هوایــی گــرم مشــغول بــه کار بودنــد
[ .]24مطالعــهای دیگــر کــه بــه بررســی ارتبــاط بیــن اســترس
گرمایــی ناشــی از شــغل و بیمــاری کلیــه پرداخــت در تایلنــد بــود که
بیــن  37816کارگــر کــه در معــرض اســترس گرمایــی قــرار داشــتند
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ابتــا بــه ســنگ کلیــه در مردان نســبت
بــه زنــان شــیوع بیشــتری دارد و بیــن اســترس گرمایــی و بــروز
ناراحتــی کلیــه در مــردان رابطــه معنــاداری یافــت گردیــد و خطــر
بیماریهــای کلیــه در میــان کارگرانــی کــه بــه صــورت مزمــن در

معــرض گرمــا بودنــد باالتــر بــود [ .]25در مطالعـهای دیگــر کــه بــه
بررســی اســترین گرمایــی و حــاالت دهیدراســیون کارگران آتشــباری
در یــک معــدن روبــاز پرداختــه بــود ،میانگیــن دمــای تابشــی انــدازه
گیــری شــده  37/5درجــه ســانتی گــراد و میانگیــن حجــم مخصــوص
ادرار 1/024بــه دســت آمدکــه طبــق نتایــج  73درصــد کارگــران
حداقــل یکــی از عالئــم بیماریهــای ناشــی از گرمــا را در شــیفت
کاری داشــتهاند [ .]26براســاس بررس ـیهای انجــام شــده مطالعــات
کمــی در رابطــه بــا ارزیابــی وضعیــت دهیدراســیون در صنایــع گــرم
بــه ویــژه در کارخانجــات تولیــد مــواد غذایــی در کشــور انجــام شــده
اســت ،لــذا هــدف از ایــن مطالعــه بررســی وضعیــت اســترین گرمایــی
و دهیدراســیون در کارگــران شــاغل در کارخانــه قنــد بــود تــا در
مرحلــه اولیــه مشــاغل در معــرض دهیدراســیون شناســایی و در
نهایــت راهــکار پیشــگیرانه ارائــه گــردد.
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جدول  :1سطوح مختلف استرین گرمایی بر اساس وضعیت هیدراسیون در کارگران کارخانه قند

 ( HSSI<13.5فاقد استرین حرارتی)
( 18 – 13.6احتماالً دارای استرین حرارتی)

( HSSI>18.1به طور قطع دارای استرین حرارتی)
جمع فراوانی(درصد)

دهیدراسیون فراوانی

دهیدراسیون
خفیف

دهیدراسیون
متوسط

دهیدراسیون
شدید

جمع
فراوانی(درصد)

4

9

4

)20/73(17

0

13

7

)24/4(20

3

30

12

)54/87(45

)8/54(7

)63/41(52

)28/05(23

)100(82

جدول  :2فراوانی گروههای شاخص نمره استرین گرمایی  HSSIو تقسیم بندی پارامترها براساس HSSI
حداقل

حداکثر

پارامترها

دمای دهانی(سانتی گراد)

35

37

ضربان قلب(تعداد ضربه در دقیقه)

فاقد استرین گرمایی

میانگین(انحراف معیار)
)0/41(36/15

50

110

)12/5(81/4

نمای توده بدنی
احتماالً دارای استرین گرمایی

21/67

34/72

)3/21(27/85

دمای دهانی(سانتی گراد)

34

38

)1/01(36/67

ضربان قلب(تعداد ضربه در دقیقه)

60

100

)11/5(80/05

19/49

34/89

)4/26(27/29

دمای دهانی(سانتی گراد)

35

36/6

)0/6(36/92

ضربان قلب(تعداد ضربه در دقیقه)

53

115

)12/17( 78/48

18/73

40/46

)3/7(26/67

نمای توده بدنی
دارای استرین گرمایی

نمای توده بدنی
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یافتهها
جمعیــت مــورد مطالعــه  90نفــر از کارکنــان شــاغل در کارخانــه قنــد
بودنــد کــه  82نفــر پرسشــنامهها را تکمیــل نمودنــد .طبــق نتایــج
بــه دســت آمــده ،میانگیــن ســنی جمعیــت مــورد مطالعــه 42/36
( )7/46ســال و میانگیــن شــاخص تــوده بدنی(انحــراف معیــار) افــراد
مــورد مطالعــه  )3/69( 27/36ســال بــود کــه  60درصــد افــراد دارای
اضافــه وزن بودنــد39 .درصــد افــراد اســتعمال دخانیــات داشــتند.
میانگیــن اســترین حرارتــی در بیــن افــراد مــورد مطالعــه کــه توســط
پرسشــنامه  HSSIارزیابــی شــد )7/69( 19/71 ،بــود کــه در ســطح
ســوم تقســیم بنــدی و بــه طــور قطــع دارای اســترین هســتند.
میانگیــن دمــای تــر گــوی ســان بــه دســت آمــده  28/2درجــه
ســانتی گــراد میباشــد .اطالعــات مربــوط بــه ســطوح مختلــف
اســترین حرارتــی در جــدول  1آمــده اســت.
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محــل انجــام وظایــف مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه نمــره
بــه دســت آمــده از ایــن پرسشــنامه تحــت عنــوان شــاخصی بــرای
اســترین گرمایــی در نظــر گرفتــه میشــود .ایــن شــاخص دارای
ســه ســطح ریســک بــا عــدد کمتــر از  13/5بــدون اســترین ،مقــدار
بیــن  18-13/6دارای اســترین و مقــدار بیــش از  18/1فــرد بــه
طــور قطــع دارای اســترین میباشــد .بــرای بررســی وضعیــت
دهیدراســیون ،دانســیته ادرار کارگــران توســط دســتگاه رفرکتومتــر
مــدل ( G.WON201Uســاخت کشــور کــره) در ســاعت مقــرر (9
تــا  )11انــدازه گیــری شــد .طبــق مطالعــات انجــام شــده در ایــن
مــورد ،وضعیــت هیدراســیون افــراد بــر حســب وزن مخصــوص ادرار
بــه چهــار گــروه بــا وضعیــت هیدراســیون نرمــال(وزن مخصــوص
<  ،)1/009دهیدراســیون خفیــف ( ،)1/019-1/010دهیدراســیون
متوســط ( ،)1/020-1/029دهیدراســیون شــدید( وزن مخصــوص
> )1/ 029تقســیم شــد [ .]29 ,28همچنیــن رنــگ ادرار بــا اســتفاده
از چــارت  8رنــگ ادراری مــورد بررســی قــرار گرفــت .همچنیــن
از روی پرونــده پزشــکی موجــود در واحــد بهداشــت ،افــرادی کــه
ســنگ کلیــه داشــتند شناســایی شــدند .دادههــا پــس از جمــع آوری
توســط نــرم افــزار  SPSSویرایــش  24مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار

گرفــت .در آنالیــز توصیفــی ،بــرای متغییرهــای کمــی ،میانگیــن،
انحــراف معیــار و محــدوده تعییــن شــد .بــرای بررســی ارتبــاط
متغییرهــا دادههــا از آزمــون مقایســه میانگینهــا شــامل  t-testو
 paired t-testو  chi-squareاســتفاده شــد.

بلقن آبادی و همکاران

دهیدراسیون

ضربان قلب

*0/126

*0/58

-0/098

سیستول

0/026

0/124

-0/055

دیاستول

0/124

0/105

0/088

 PHادرار

*0/184

*0/232

*0/495

کراتینین ادرار

*0/242

*0/204

*0/151

توده بدنی

*0/10

*0/157

*-0/246

35

بــه عنــوان یــک شــاخص اســتاندارد جهانــی مــورد اســتفاده در
محیطهــای کاری ارتبــاط باالیــی وجــود دارد( .)r = 0/79آزمــون
رگرســیون خطــی نیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه در تصویــر ،1
نمــودار پراکنــش و خــط رگرســیون شــاخص نمــره اســترین گرمایــی
بــر حســب شــاخص دمــای تــر گــوی ســان نشــان داده شــد.

10

در بیــن افــراد مــورد مطالعــه  32درصــد دچــار ســنگ کلیــه بودنــد.
همچنیــن آزمــون کای دو نشــان داد ،بیــن ســنگ کلیــه در افــراد و
اســتعمال ســیگار ،رنــگ ادراری GFR ،رابطــه معنــی داری وجــود
دارد ( ،)P > 0/001همچنیــن بیــن شــاخص دمــای تــر گــوی ســان
و ســنگ کلیــه و رنــگ ادرار رابطــه معنــی داری یافــت شــد (0/05
>  )Pولــی بیــن ســنگ کلیــه و رنــگ ادراری بــا شــاخص اســترین
گرمایــی رابطــه معنــی داری وجــود نداشــت.
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تصویــر  :1نمــودار پراکندگــی شــاخص دمــای تــر گــوی ســان و شــاخص
اســترین حرارتی

طبــق نتایــج بــه دســت آمــده (جــدول )1مشــخص گردیــد کــه 17
درصــد افــراد فاقــد اســترین گرمایــی میباشــند و  54/8درصــد ایــن
کارگــران دچــار اســترین گرمایــی میباشــند .همچنیــن  8/5درصــد
افــراد مــورد مطالعــه درجاتــی از کــم آبــی ،حــدود  63/4آنهــا کامـ ً
ا
دهیــدره و  28افــراد دچــار دهیدراســیون شــدید بودنــد و در بیــن
افــرادی کــه بــه طــور قطــع دچــار اســترین حرارتــی شــدید بودنــد،
 27درصــد افــراد دچــار دهیدراســیون شــدید شــده بودنــد .در جدول
شــماره  3فراوانــی شــاخص اســترین حرارتــی طبــق نتایــج به دســت
آمــده ،میانگیــن وزن مخصــوص ادرار انــدازه گیــری شــده در افــراد
 )4/33( 1025/52بــود .در جــدول ،3همبســتگی شــاخصهای
مــورد مطالعــه( شــاخص  ،WBGT ،HSSIدهیدراســیون) بــا
پارامترهــای فیزیولوژیــک آورده شــده اســت .مطابــق ایــن نتایــج،
باالتریــن ضریــب همبســتگی بیــن شــاخص  WBGTبــا پارامتــر
فیزیولوژیــک میباشــد کــه در ایــن میــان ضربــان قلــب بــا 0/58
باالتریــن همبســتگی را دارد.
همچنیــن نتایــج همبســتگی پیرســون نشــان داد بیــن مقادیــر
شــاخص نمــره اســترین گرمایــی بــا شــاخص دمــای گــوی ســان

بحث
کارخانجــات صنایــع غذایــی بــا توجــه بــه نــوع فرایندهــای پخــت
و پــز و حجــم کاری کارگــران کــه در آنهــا انجــام میدهنــد،
در فصــول مختلــف ســال بالخــص در فصــول گــرم و در نواحــی
گــرم و خشــک کشــور در معــرض اســترین گرمایــی قــرار خواهنــد
گرفــت کــه ایــن عامــل تشــدید کننــده بیماریهــای مرتبــط بــا
گرمــا خواهــد بــود .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی ارتبــاط اســترین
موجــود در محیــط کاری و اثــر بــر فاکتورهــای فیزیولوژیــک و
بررســی وضعیــت دهیدراســیون و زمینــه افزایــش ســنگ کلیــه در
کارگــران بــود .بــر اســاس شــاخص نمــره اســترین گرمایــی20/7 ،
درصــد افــراد فاقــد اســترین گرمایــی 24/4 ،درصــد افــراد احتمــاالً
دارای اســترین گرمایــی و  54/8درصــد افــراد دارای اســترین گرمایی
میباشــند .در ایــن مطالعــه افــراد بــا توجــه بــه شــرایط کاری
مجبــور بــه اســتفاده ازکفــش هــای پنجــه فــوالدی و کاله ایمنــی
بودنــد و بــا توجــه بــه بــاال بــودن ذرات گردوغبــار ناشــی از پــودر
شــکر و قنــد مجبــور بــه اســتفاده از ماســک صــورت و صــدای بــاالی
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دمای زیرزبانی

*0/44

*0/25

*-0/116

 y = 1.435x 17.303R0.6249 = ²
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صنعــت نیــاز بــه اســتفاده از گوش ـیهای حفاظتــی دارنــد کــه ایــن
عوامــل میتوانــد در فصــول گــرم ســال بــر میــزان اســترین گرمایــی
در کارکنانــی کــه در شــرایط دمایــی بــاال کار مینماینــد ،بیفزایــد.
در بســیاری از محیطهــای صنعتــی و معدنــی بــرای ارزیابــی
اســترس گرمــای محیطــی از شــاخص دمــای گویســان ،بــا توجــه
بــه محدودیتهایــی ماننــد گــران قیمــت بــودن و زمــان بــر بــودن
روش ،بــه عنــوان یــک شــاخص اســتاندارد اســتفاده میشــود [.]30
در ایــن تحقیــق مقــدار شــاخص اســترس گرمایــی انــدازه گیــری
شــده تحــت عنــوان شــاخص دمــای تــر گــوی ســان  28/2درجــه
ســانتی گــراد بــه دســت آمــد کــه در مقایســه بــا مقــدار اســتاندارد
دفترچــه حــدود تمــاس شــغلی ایــران در ســال  27/5 ،1395درجــه
ســانتی گــراد ،نشــان میدهــد افــراد در معــرض اســترس گرمایــی
بــاال قــرار دارنــد .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه انــدازه گیــری در
فصــل ســرد ســال (دی و بهمــن مــاه) صــورت گرفــت ،نتایــج بــاال
بــودن ایــن شــاخص ،نشــان میدهــد کــه بــا گــرم شــدن هــوا و
در فصــول گــرم ســال ایــن شــاخص نیــز افزایــش چشــمگیری را
خواهــد داشــت .در مطالعــه حاضــر ،آزمــون همبســتگی نشــان داد
کــه بیــن شــاخص  WBGTبــا بیشــتر پارامترهــای فیزیولوژیــک
ارتبــاط مســتقیم و مثبــت معنــی داری وجــود دارد ،یعنــی بــا
افزایــش دمــا میــزان پارامترهــا نیــز افزایــش مییابــد .کــه در
مطالعــه دهقــان و همــکاران نیــز بیــن شــاخص گــوی ســان و دمــای
عمقــی بــدن و ضربــان قلــب رابطــه معنــی داری یافــت شــد [.]31
در مطالعــه دیگــری کــه توســط حاجــی زاده و همــکاران بــا موضــوع
بررســی وضعیــت اســترس گرمایــی کارگاههــای آجرپــزی شــهر قــم
در ســال  92انجــام شــد ،فشــار خــون بــه عنــوان معیــار مناســبی
جهــت ارزیابــی فیزیولوژیــک مواجهــه بــا گرمــا تشــخیص داده نشــد
[ ]32کــه ایــن عــدم ارتبــاط فشــار خــون و اســترس گرمایــی در
مطالعــه حاضــر نیــز وجــود دارد کــه رابطــه معنــی داری بیــن
فشــار سیســتول ،دیاســتول و شــاخص دمــای گــوی ســان وجــود
نــدارد .شــاخص امتیازگــذاری اســترین گرمایــی ( )HSSIکــه بــه
عنــوان یــک ابــزار غربالگــری اولیــه معرفــی شــده اســت نیــز ارتبــاط
معنــی داری بــا دمــای دهانــی و ضربــان قلــب نشــان داد (0/05
>  )Pو همچنیــن جــدول ( )1کــه در آن مقادیــر میانگیــن دمــای
دهانــی و میــزان هیدراســیون در ســه ســطح ریســک  HSSIبیــان
شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه رونــد تغییــرات دمــای دهانــی
بــه صــورت افزایشــی میباشــد بــه عنــوان مثــال افــرادی کــه در
ســطح ریســک  3قــرار داشــتند دارای بیشــترین مقــدار دمــای
دهانــی بودنــد و افــرادی کــه در ســطح ریســک  1قــرار داشــتند
کمتریــن مقــدار دمــای دهانــی را داشــتند .گاگــه و همــکاران نیــز
در مطالعــهای کــه بــا هــدف بررســی احســاس گرمایــی افــراد بــا
پاســخهای فیزیولوژیــک پرداختنــد بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد

کــه افــرادی کــه احســاس گرمایــی راحتــی دارنــد دمــای پوســت و
ضربــان قلــب مطلوبتــری نســبت بــه دیگــر افــراد دارنــد [ .]33کــه
در مطالعــه حاضــر نیــز بیــن شــاخص اســترین حرارتــی و ضربــان
قلــب و دمــای دهانــی رابطــه معنــی داری یافــت شــد کــه اطالعــات
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه افــرادی کــه دچــار اســترین حرارتــی
بودنــد از نظــر ضربــان قلــب و دمــای بدنــی در وضعیــت نرمالــی قــرار
ندارنــد .در مطالعــهای کــه دهقــان و همــکاران بــا هــدف بررســی
وضعیــت اســترین گرمایــی انجــام دادنــد نتایجشــان حاکــی از آن
بــود کــه بیــن ضربــان قلــب و دمــای دهانــی و شــاخص اســترین
حرارتــی رابطــه معنــادارای وجــو داشــت [.]34
در مطالعــه نگهبــان و همــکاران کــه روی کارکنــان ریختــه گــری
تهــران انجــام دادنــد نتایــج ارتبــاط بیــن واتنــش گرمایــی تعــداد
ضربــان قلــب و میــزان بازیابــی ضربــان قلــب و تنــش گرمایــی
محیــط همبســتگی را نشــان داد و هــر دو پاســخ فیزیولوژیــک بــه
طــور معنــی داری تحــت تأثیــر گرمــا بودنــد [ .]35در مطالعــهای
کــه توســط اســتفان و مــک کوییــن در ســال  2012بــه منظــور
ارزیابــی اســترس حرارتــی بــا انــدازه گیــری دمــای بــدن ،ضربــان
قلــب ،کاهــش وزن بــدن روی کارگــران مزرعــهای صــورت گرفتــه
بــود بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه یــک ســوم کارگــران 1/5
درصــد کاهــش وزن داشــتهاند ،کــه نشــانهای از کــم آبــی بــدن
بــود و ضربــان قلــب ارتبــاط معنــی داری بــا شــاخص دمــای تــر
گــوی ســان داشــت [ ]36کــه بــا مطالعــه حاضــر همســو میباشــد
و دمــای بــدن افــرادی کــه در معــرض اســترس گرمایــی بودنــد بــاال
و وزن ایــن افــراد کمتــر از افــرادی بــود کــه در معــرض اســترس
گرمایــی کمتــری قــرار داشــتند .همچنیــن بررســی افــراد دهیــدره
شــدید نشــان داد کــه افــرادی کــه وزن کمتــری دارنــد در ایــن گــروه
قــرار دارنــد کــه بــا مطالعــه مــک کوییــن هــم راســتا اســت [ .]36بــا
توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از مطالعــه حاضــر میــزان دانیســته
ادرار افــراد مــورد مطالعــه  1/025بــه دســت آمــد کــه نشــان دهنــده
ایــن میباشــد کــه افــراد در محیــط در مواجهــه بــا اســترس گرمایــی
بیــش از حــد مجــاز قــرار دارنــد کــه دهیــدره بــودن بیشــتر افــراد را
نشــان میدهــد .بیــش از  62درصــد افــراد در ایــن مطالعــه دانســیته
باالتــر از  1/020داشــتند .افزایــش دمــای عمقــی بــدن کارگــران در
مواجهــه بــا گرمــا باعــث فعــال شــدن مکانیســم تعریــق بــرای غلبــه
بــر ایــن وضعیــت میشــود امــا بــه دلیــل اینکــه کارگــران معمــوالً
بــه علــت نبــود اقدامــات بهداشــتی برنامــه ریــزی شــده نســبت بــه
میــزان آب از دســت رفتــه از بدنشــان مایعــات مصــرف نمیکننــد که
ایــن امــر باعــث کاهــش آب بــدن آنهــا طــی نوبــت کاری میشــود
و در نتیجــه باعــث افزایــش دانســیته ادرار در آنهــا میشــود کــه
ایــن امــر باعــث تغییــر رنــگ ادرار نیــز میگــردد و افزایــش ریســک
پذیــری بــرای ایجــاد ســنگ کلیــه را نیــز در پــی خواهــد داشــت.
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نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه ،وضعیــت اســترس گرمایــی
و اســترین گرمایــی بــاال و نگــران کننــده میباشــد کــه باعــث
افزایــش  90درصــدی دهیدراســیون در شــاغلین در ایــن صنعــت
شــده اســت کــه بــا ادامــه ایــن وضعیــت میتوانــد باعــث صدمــات
جبــران ناپذیــری بــر ســامت جســمی و روحــی کارگــران شــاغل
در ایــن صنعــت و کاهــش راندمــان کاری افــراد شــود .لــذا ضــرورت
بازنگــری سیاســت گــذاری در ایــن صنعــت گــرم و صنایــع مشــابه
آشــکار میگــردد تــا بــا برنامــه ریــزی صحیــح در جهــت کنتــرل
اســترسهای حرارتــی و اقدامــات بهداشــتی و آمــوزش کارگــران
در زمینــه اهمیــت تأمیــن آب بــدن در محیــط گــرم و در دســترس
بــودن مقادیــر کافــی آب خنــک از بــروز تنشهــای گرمایــی و در
ادامــه آن از ســایر بیماریهــای جســمی و روانــی پیــش گیــری
نمــود تــا راندمــان کاهــش نیابــد.
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در مطالعــات انجــام گرفتــه در ایــن مــورد نیــز افزایــش در میــزان
دانســیته ادرار بــا افزایــش زمــان مواجهــه افــراد بــا اســترس حرارتــی
محیــط گــزارش شــده اســت کــه بــا مطالعــه مــا منطبــق میباشــد
[ ،]38 ,37همچنیــن بیــن دهیدراســیون و اســتعمال ســیگار ،ســنگ
کلیــه ،رنــگ ادراری و  GFRرابطــه معنــی دار قــوی پیــدا شــد کــه
در مطالعــهای کــه هامانــو و همــکاران روی اثــر ســنگ کلیــه روی
بیمــاری عــروق کرونــر انجــام دادنــد یکــی از نتایــج نشــان داد کــه
بیــن ســنگ کلیــه و و ســیگار کشــیدن و چاقــی در افــراد رابطــه
معنــی داری وجــود دارد [ .]39در مطالعــهای کــه روی اســترس
گرمایــی و بــروز ســنگ کلیــه روی  37816کارگــر در تایلنــد انجــام
شــده نشــان دهنــده ایــن بــود کــه بیــن اســترین گرمایــی محیــط
کار و بیمــاری کلیــوی کارگــران رابطــه معنــاداری وجــود دارد کــه
نیــاز بــه مداخــات بهداشــت شــغلی مناســب بــرای جلوگیــری از
بــروز ناراحتــی کلیــوی مــورد نیــاز بــود [ .]25طبــق نتایــج بــه
دســت آمــده از ایــن مطالعــه میتــوان از وضعیــت دهیدراســیون
افــراد بــه عنــوان شــاخصی مناســب بــرای اســترین گرمایــی افــراد
اســتفاده نمــود .از محدودیتهــای ایــن مطالعــه میتــوان بــه عــدم
بررســی نــوع تغذیــه افــراد ،ورزش روزانــه ،مصــرف بعضــی از داروهــا
اشــاره نمــود ،امــا عوامــل مداخلــه گــری همچــون اســتعمال ســیگار،
مصــرف نوشــیدنیها ،وجــود بعضــی بیماریهــا در مطالعــه لحــاظ
گردیــد .همچنیــن نیــاز اســت مطالعــه در بیــن طیــف بیشــتری از
افــراد شــاغل در محیــط گــرم (محیــط بســته و بــاز) مــورد بررســی
قــرار گیــرد تــا نتایــج دقیقتــری بــه دســت آیــد .بــا توجــه بــه
بــاال بــودن وضعیــت اســترین گرمایــی و اســترس حرارتــی و تعــداد
افــرادی کــه درگیــر دهیدراســیون هســتند ،نیــاز میباشــد اقدامــات
بهداشــتی مناســب بــرای ایــن صنعــت کــه میتوانــد شــامل آمــوزش

کارکنــان شــاغل در محیــط گــرم جهــت اســتفاده از مایعــات بیشــتر
در طــی زمــان کار باشــد ،اشــاره نمــود و همچنیــن بــا پایش مســتمر
وضعیــت رنــگ ادرار بــه جلوگیــری از دهیدراســیون کمــک نمــود.
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Abstract
Introduction: During physical activity in hot environments, sweating with evaporation as
an important physiological response of the body increases and could lead to dehydration.
Long-term water shortages could adversely affect vital organs. The aim of this study was to
determine heat stress and dehydration status of workers in hot workplaces.
Methods: This cross sectional study was done on 90 workers of a sugar factory, which
were exposed to heat. Heart rate and oral temperature were respectively measured using a
heart rate meter and an oral thermometer. The WBGT index was recorded and the HSSI
questionnaire was completed simultaneously, and in order to assess dehydration level a
refractometer was used. Data obtained from this study were analyzed by comparing means,
t test, and paired t test tests by the SPSS 20 software.
Results: Heat stress exceeded the national and international recommended limits based
on the WBGT index in 44% of cases of workstations. According to this study, 8.5% of
the population had some degree of dehydration. Furthermore, 63.4% were significantly
dehydrated (urine SG > 1.020) and 28% were severely dehydrated (urine SG > 1.030)
and the mean specific gravity was 1.025 ± 0.043. The correlations between heat strains,
urine density, and heat stress including oral temperature and heart rate were significant (P
< 0.05).
Conclusions: A high percentage of the study population had some degree of dehydration
based on the results. It seems that planning in order to control heat stresses by replacement
of drinking is necessary.

