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تعیین شاخص بهینه برای ارزیابی استرس حرارتی با توجه به پارامترهای
فیزیولوژیک در صنایع فوالد
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چکیده
مقدمه :یکی ازعوامل زیان آور درصنایع فوالد ،استرسهای حرارتی میباشد که سالمت وایمنی شاغلین را مورد
تهدید قرار میدهد وموجب بیماریها واختالالت متعددی میگردد .هدف ازمطالعه حاضر ارزیابی استرس حرارتی
درصنایع فوالد ومقایسه شاخصهای استرس گرمایی  WBGT، DI، HSIواسترین حرارتی پیش بینی شده ()PHS
دربرآورد استرس گرمایی وتعیین شاخص بهینه میباشد.
روش کار :مطالعه حاضر در قالب مطالعه ای توصیفی -تحلیلی برروی 220نفر از کارکنان شاغل در سه صنعت فوالد
کشور انجام گرفت .پارامترهای محیطی و فیزیولوژیکی مختلف براساس استاندارد های ISO 7726و ISO 9886
در سه نوبت اندازه گیری و در نهایت متوسط وزنی زمانی شاخص های استرس گرمایی مذکورمحاسبه شد و با
استفاده ازنرم افزار  SPSSنسخه  20موردآنالیز آماری قرارگرفت.
یافته ها :متوسط وزنی زمانی شاخص های استرس حرارتی  )29.11℃( DI ،)28.28℃( WBGTو
( )65.7%بیش تر ازحدود مجاز بود .پارامترهای فیزیولوژیک (دمای دهانی ،دمای گوش ،دمای سطح پوست،
فشارسیستول ودیاستول وضربان قلب) درنوبت دوم (ظهر) بیش ترین مقداررا نشان دادند .شاخص  WBGTنسبت
به شاخص های دیگربیش ترین همبستگی را با دمای گوش ،دهانی ،پوست وضربان قلب داشت (به ترتیب،
 r =0/459 ،r =0/314 ،r =0/408و  r = 0/302و ،)P < 0.05درحالی که بافشار خون سیستول ودیاستول،
همبستگی معناداری نشان نداد(. )P >0.05ضریب همبستگی بین شاخص استرس حرارتی  WBGTوشاخص های
 DI، PHSو  HSIبیش ترین مقدار را دارا بود (به ترتیب r =0/681 ،r = 0/945 ،و  r =0/600و.)P < 0.05

HSI

نتیجه گیری :باتوجه به همبستگی شاخص های موردبررسی وپارامترهای فیزیولوژیک ،چنین نتیجه گیری شدکه
شاخص  WBGTبیش ترین ضریب همبستگی را با اکثر پارامترهای فیزیولوژیک موردمطالعه داراست و لذا برای
ارزیابی استرس گرمایی باچنین شرایط آب و هوایی دراین صنعت ،شاخص  WBGTنسبت به شاخص های دیگر
مورد مطالعه ،بهینه ترین شاخص کاربردی است.

کلمات کلیدی :شاخص استرس گرمایی ،پارامترهای فیزیولوژیک ،PHS،WBGT،HSI، DI ،صنایع فوالد
 -1کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ایران شهر ،ایران شهر ،ایران
 -2استاد ،گروه مهندسى بهداشت حرفه اى ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكى تهران ،تهران ،ایران
 -3دانشیار ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -4استادیار ،گروه مهندسى بهداشت حرفه اى ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكى شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران
 -5کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ایران شهر ،ایران شهر ،ایران
 -6کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

مسعود حمه رضایی و همکاران

مقدمه

با توجه به رشد روز افزون جمعیت کاری،

صنایع مختلف ،مشاغل و فرآیندهای مختلف تولیدی
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و استفاده از انرژی طبیعی و مصنوعی در کشورهای
درحال توسعه و توسعه یافته ،یکی از مهم ترین و

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

متداول ترین مشکالت مربوط به مشاغل موجود در
محیط کار ،شرایط جوی نامناسب و کار در محیط

گرم میباشد ( ،)2 ,1به طوری که این مشکل در
مشاغل مختلف در محیط های سرپوشیده از جمله
صنایع فوالد ،ریخته گری ،صنایع شیشه ،نانوایی و

آشپزخانهها وجود دارد( .)5-3اگر این دمای محیط
کار به حدی باشد که تعادل دمایی انسان را به هم

جلد  /8شماره  / 2تابستان 1397

بزند و بدن انسان از حالت هموستاز گرمایی خارج
شود ،به شاغلین استرس گرمایی وارد میشود()7 ,6

و بدن انسان نسبت به این استرس حرارتی عکس
العمل هایی چون افزایش دمای عمقی ،ضربان قلب،
فشارخون و غیره نشان میدهد ( .)8این استرسهای

حرارتی در نهایت باعث اختالالتی چون شوک
گرمایی ،خستگی مفرط و در مواردی مرگ میشوند
( .)9 ,8در واقع استرس حرارتی خطری جدی در

بسیاری از محیطهای صنعتی محسوب میشود که به

طور مستقیم بر روی عمل کرد ،بهرهوری و سالمتی

افراد تاثیر میگذارد( .)11 ,10 ,8پارامترهایی نظیر

دمای هوا ،دمای تابشی ،رطوبت و سرعت جریان هوا
همراه با فعالیت و نوع لباس در ایجاد استرس حرارتی

و میزان آن موثر هستند( .)13 ,12در سراسر جهان

تالشهای زیادی شده است که شرایط جوی حاکم به

صورت یک عدد به نام شاخص استرس حرارتی خالصه

شود که در واقع معیاری برای نشان دادن شدت

استرس حرارتی محیط کارمی باشد( .)14هرچند

که اعتقاد بر این است ارزیابی استرس حرارتی یک

کار زمان بر ،مشکل و هزینه بر است .ارزیابی استرس

های حرارتی به طور کلی از طریق پارامترهای جوی
تعیین میشود که قادر به برآورد تاثیر چندین عامل

محیطی روی آسایش گرمایی و توانایی فیزیولوژیکی
است .متغیر های موجود در شاخص های استرس

حرارتی و وزن نسبی آن ها در طول سالها تغییر

کرده است( .)15در طول قرنهای گذشته تحقیقات
عملی بسیاری در مورد چگونگی تعیین آسایش
حرارتی و چگونگی درجه بندی استرس حرارتی
انجام شده است .این تالش ها در مدل های مختلف،

برای توصیف آسایش حرارتی و در نتیجه استرس

حرارتی انجام شده است .تعداد زیادی از این شاخص

ها پیشنهاد شده که در سراسر جهان مورد استفاده
قرار میگیرند .تاکنون بیش از  100شاخص جهت

ارزیابی استرس حرارتی در محیط های گرم معرفی
شده اند( .)16شاخصهای استرس حرارتی به سه

دسته تقسیم میشوند :شاخص های منطقی (شاخص
هایی که براساس محاسبات مربوط به معادله تعادل
حرارتی میباشند مانند استرس حرارتی ( )1HSIو

استرین حرارتی پیش بینی شده ( ،)PHS2شاخص

های تجربی (شاخص هایی که براساس استرین ذهنی
و عینی میباشند مانند استرین فیزیولوژیکی ()3PSI

و شاخص های مستقیم (شاخصهایی که براساس

اندازه گیری مستقیم از پارامترهای محیطی است
مانند دمای تر گوی سان ( )4WBGTو احساس

ناراحتي ( .)18 ,17()5DIهر یک از اخص ها دارای
کاربردهای خاص و شرایط خاص خود میباشند

و هنگام استفاده از این شاخص ها باید اطمینان
1. Heat Stress Index
2. Predicted Heat Strain
3. Physiological Strain Index
4. Wet-Bulb Globe Temperature
5. Discomfort Index

تعیین شاخص بهینه برای ارزیابی استرس حرارتی...

حاصل شود که هیچ گاه خارج از محدوده عمل کرد

و بررسی پارامترهای فیزیولوژیکی کارگران در معرض

محیط های کاری مختلف استفاده شدهاند و بعد از

پوست ،فشار سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب و

آن ها استفاده نشوند .این شاخص ها در صنایع و
استفاده دارای محدودیتهایی بوده و مورد انتقاد

واقع شدهاند .در ارتباط با میزان کارایی شاخصهای
مطالعات مختلفی در سطح جهان و ایران انجام گرفته

است .در مطالعهای که توسط  Srivastavaو همکاران
( )2000جهت ارزیابی استرس گرمایی با استفاده از
شاخصهای  ،WBGTمیانگین دمای تابشی ()MRT6

هم چنین تعیین شاخص بهینه براساس نوع ارتباط
این شاخصها با پارامترهای فیزیولوژیکی مورد مطالعه

به منظور به کارگیری نتایج در ارزیابی و پایشهای
آتی در محیطهای کاری مشابه انجام شد.
روش کار

پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی-تحلیلی بود

و دمای موثر اصالح شده ( )CET7در یک کارخانه

که در کارگران سازش یافته و در معرض مواجهه با گرما

تعیین ساعات کار و استراحت مناسب معرفی شد

(1میلیون تن در سال به باال) ،متوسط (1 -500000

شاخص های مختلف ،شاخص  HSIرا برای استفاده

در سال به پایین) به ترتیب در دو استان کشور در

شیشه سازی صورت گرفت ،شاخص  WBGTبرای

در تعدادی از صنایع فوالد ایران با سه تناژ تولیدی باال
میلیون تن در سال) ،و پایین(از 500000هزار تن

در هر گونه وضعیت آب و هوایی جهت تعیین میانگین

فصل تابستان انجام گرفت 220 .نفر از کارکنان شاغل

الزم به ذکر است یکی از صنایع مهم و

مطالعه در مشاغل خود در معرض مواجهه با گرما

استرس روزانه پیشنهاد نموده است(.)20

در این صنعت مورد مطالعه قرار گرفتند .افراد مورد

استراتژیک ایران که از اهمیت خاصی برخوردار است

بوده و به صورت تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه

مختلف کشور چه در مناطق مرطوب و خنک مثل

که به تایید کمیته اخالق در پژوهش دانش گاه علوم

،صنایع عظیم فوالد میباشد و این صنایع در نقاط
شمال ایران و چه در مناطق گرمسیر و مرطوب مثل

جنوب ایران قرار دارند .کارگران شاغل در این صنعت

بیش تر در محیط بسته با گرما به ویژه از نوع تابشی
مواجهه دارند .در ایران برای نشان دادن شدت مواجهه

کارگران با گرما در این صنعت و انتخاب یک شاخص

بهینه برای ارزیابی استرس حرارتی آن بررسی کافی
انجام نشده است .لذا این مطالعه با هدف اندازه گیری

و مقایسه شاخصهای HSI ،DI ،WBGTو  PHSدر
سه مجتمع فوالد واقع در دو استان اصفهان و گیالن

6. Mean Radiant Temperature
7. Corrected Effective Temperature

شدند .همه شرکت کنندگان فرم رضایت آگاهانه را

پزشکی تهران رسیده بود ،امضا کردند .افراد با سابقه
بیماریهای قلبی-عروقی و یا تحت هر درمان پزشکی
خاص دیگر از مطالعه حذف شدند.

جهت انجام این مطالعه مراحل زیر انجام گرفت:
 .1جمع آوری پارامترهای فردی شرکت

کنندگان :این پارامترها شامل سن(، )34.55 ± 6.75
قد ،وزن ،)±25.59 3.01( BMI ،سابقه کار( 5.44

 ، )±8.1کلوی لباس ( )1.075 ± 0.09و متابولیسم
()190.87 ± 35.18و پوسچر کاری افراد بود.

 .2سنجش پارامترهای محیطی :پارامترهای
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( .)19هم چنین  )2001( Derbyضمن استفاده از
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استرس حرارتی در برآورد و تعیین استرس گرمایی

مواجهه شامل دمای دهانی ،دمای گوش ،دمای سطح

مسعود حمه رضایی و همکاران

شرایط جوی شامل دمای هوای خشک ( ،)taتر ()tnw

و تابشی ( ،)tgرطوبت نسبی ( )RHو سرعت جریان

هوا ( )Vaجهت محاسبه شاخص  PHS ، HSIو
بررسی نتایج اندازهگیری شدند و نهایتاً متوسط

وزنی – زمانی برای هریک از آن ها بر طبق استاندارد
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 TM-80و هم چنین دمای پیشانی ،پوست و پشت
ساق پا به وسیله دماسنج دیجیتالی  Beurerمدل -Ft

 60ساخت کشور آلمان مورد سنجش قرار گرفتند.

 .4محاسبه میزان شاخصهای استرس گرمایی:

تعیین میزان شاخص  WBGTو  PHSبه ترتیب

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

 )21( ISO-7726محاسبه گردید .برای تعیین دمای

برطبق استاندارد ISO 7243و )23 ,22( ISO 7933

مدل Casella Microtherm WBGTساخت کشور

روش ( SWreqمیزان عرق مورد نیاز) و براساس

نسبی از رطوبت سنج دیجیتال Lutron Electronic

این شاخص پارامترهای محیطی براساس ISO-7726

خشک و تر طبیعی و تابشی  ،دستگاه  WBGTمتر

انگلستان به کارگرفته شد .جهت اندازهگیری رطوبت

مدل  PHB-318ساخت کشور تایوان استفاده گردید.

اندازهگیری سرعت جریان هوا با آنمومتر حرارتی

انجام گرفت که شاخص  PHSدر واقع بهبود یافته

معادله تعادل گرمایی بدن می باشد .جهت محاسبه

چون دمای خشک هوا ،میانگین دمای تابشی ،فشار

بخار جزیی ،رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا و
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ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر
ﻧﻮع 08BC-
Beurer
کشورﺳﻨﺞ ﻣﭽﻲ
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎر
نوع اﺳﺘﻔﺎده
 .(20KIMOﺑﺎ
مدل ﮔﺮﻓﺖ )
دیجیتالیﺻﻮرت
ﻣﺤﻴﻄﻲ
براساس
متابولیسم
میزان
ﻣﺪل چون
دﻳﺠﻴﺘﺎلفردی
پارامترهای
 VT50ازساخت
آﻟﻤﺎن ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻚ ،دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪ .دﻣﺎي دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ دﻫﺎﻧﻲ
استاندارد  ISO-8996و مشخصات گرمایی لباس افراد
فرانسه انجام گرفت .اندازه گیریها در واحدهای
 Beurerﻣﺪل Ft- 09ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن و دﻣﺎي ﮔﻮش ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﻮﻻد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  Healerﻣﺪل
مختلف شامل واحدهای نورد گرم ،آهن سازی ،فوالد
براساس استاندارد )24( ISO-9920برآورد و اندازه
 80TMو ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ دﻣﺎي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺎق ﭘﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  Beurerﻣﺪل  60Ft-ﺳﺎﺧﺖشیفت کاری  8ساعته
گری و در
ریخته
سازی
گیری شدند .در این شاخص پس از محاسبه میزان
طولﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار
ﻣﻮرد
ﻛﺸﻮر وآﻟﻤﺎن
ﺗﻌﻴﻴﻦکاری،
شیفت
اﺳﺘﺮسشروع
زمانی در
ﻣﻴﺰان مقطع
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪدر سه
 .4صبح،
مترمربع،
وات بر
برحسب
عرق مورد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO
ﺑﺮﻃﺒﻖ
SWreqﺑﻪ) ﺗﺮﺗﻴﺐ
نیاز( PHS
 WBGTو
ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ:
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﻋﺮق ﻣﻮرد
محاسبه)ﻣﻴﺰان
پارامترهایSWreq
براساسﻳﺎﻓﺘﻪ روش
واﻗﻊ ﺑﻬﺒﻮد
ﺷﺎﺧﺺ PHS
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
22) ISO
7933
قوزک پا،
اﻧﺠﺎم ارتفاع
کاری ,و(23در سه
شیفت
 7243وپایان
وسط و
چون
شده ای
نتایجدرآن
ISO-7726
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
حداکثرﺷﺎﺧﺺ
شد .ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻳﻦ
انجامﺗﻌﺎدل
افرادﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻴﺎز( وو سر
شکم
عرق،
ﺑﺮاﺳﺎس میزان
ﻣﺤﻴﻄﻲحداکثر
پوست،
میزان تری
ﭼﻮن دﻣﺎي ﺧﺸﻚ ﻫﻮا ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺗﺎﺑﺸﻲ ،ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﺟﺰﻳﻲ ،رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮدي
 .3سنجش پارامترهای فیزیولوژیکی :اندازه
حداکثر دمای رکتال و حداکثر ائتالف آب تفسیر
ﭼﻮن ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO-8996و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻟﺒﺎس اﻓﺮاد ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO-9920
گیری پارامترهای فیزیولوژیکی مطابق استاندارد
خواهد شد .این شاخص و سایر شاخص های استرس
)(24ﺑﺮآورد و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز) (SWreqﺑﺮﺣﺴﺐ وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،
گوش(تمپانیک)،
دهانی،
(شامل دمای
رﻛﺘﺎلو
محاسبه
زمانی
ﭘﻮﺳﺖ ،دوره
ﺗﺮي در هر
گرمایی
گیریدﻣﺎي
اندازهﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻴﺰاناز ﻋﺮق،
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان
ﺳﺒﻪ ﺷﺪه اي ﭼﻮن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎ
ISO9886ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
)آن
TWA
اﺳﺘﺮس وزنی
سپسﻫﺎيمیانگین
ﺷﺎﺧﺺ وقلب)
اﻳﻦضربان
دیاستولیک و
سیستولیک و
فشارخون
ﮔﻴﺮي
ساعتهاز (اﻧﺪازه
هشت زﻣﺎﻧﻲ
زمانیﻫﺮ دوره
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺋﺘﻼف آب
و
 DIووHSI
شاخص DI
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ )
زﻣﺎﻧﻲ
ﺳﭙﺲ
پارامترهای
زمان با
وزﻧﻲهم
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ طور
مطالعه به
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ومورد
در افراد
HSI
اﺳﺖ .محاسبه
آﻣﺪهاست.
دﺳﺖآمده
دست
(آن به
 TWAها
ﮔﺮﻓﺖ).(16
گرفتﺻﻮرت
صورتﻫﺎي زﻳﺮ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل
استفاده از دستگاه
( .)20با
محیطی
براساس فرمولهای زیر صورت گرفت(.)16
DI=0.5tw + 0.5 ta
فشار سنج مچی دیجیتال مدل  Beurerنوع -BC

 08ساخت کشور آلمان ،فشارخون سیستولیک،
دیاستولیک و ضربان قلب اندازهگیری شد .دمای

دهانی با استفاده از دماسنج دیجیتالی دهانی Beurer

DI=0.5tw + 0.5 ta

ܧ
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 .5تجزیه و تحلیل آماری :از آمار توصیفی

 .5ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري :از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ دادهﻫﺎ و از آﻣﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
توصیف
اﺳﺖ.درصد
معیار و
شامل
کارگران
گوش
دمای
ساخت کشور
Ft-09
مدل
برای دادهﻫﺎ ﺑﺎ
ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن
انحراف ﺷﺪه
میانگین ،اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻲ
ﻗﺪرت
ﮔﻴﺮي
آلمان واﻧﺪازه
ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮاي
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺿﺮﻳﺐ
همبستگی
ضریب
جمله
تحلیلی از
ﻣﻌﻨﻲها و
مدلﺳﻄﺢ داده
Healer
دیجیتالی
ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوفاز -ترمومتر
آزﻣﻮنبا استفاده
فوالد
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري
ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
آماردر ﻧﻈﺮ
داري از0/05
ﮔﺮﻓﺖ.
آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻣﻮرد
ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  SPSSﻧﺴﺨﻪ  20ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺟﺪول ) (1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي را در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺷﺮوع ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻣﺎي ﺧﺸﻚ ،ﺗﺮ و ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺗﺎﺣﺪودي ﻛﻢ ﺗﺮ از ﻧﻮﺑﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و

تعیین شاخص بهینه برای ارزیابی استرس حرارتی...

ﺟﺪول ) -(1ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ

جدول ( -)1مقادیر میانگین و انحراف معیار پارامترهای محیطی در سه نوبت اندازه گیری در صنایع فوالد مورد بررسی

ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ
࢚ࢇ ሺԨሻ
࢚ࢍ ሺԨሻ

اول)ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ(

دوم)ﺳﺎﻋﺖ 12ﻇﻬﺮ(

ﺳﻮم)ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ(

͵ȀͳͲ േ ͺȀʹͺ
ͶʹȀͻͺ േ ͳͳȀ͵Ͷ

͵ͻȀͻͶ േ ȀͺͶ
ͶͷȀͷͺ േ ͻȀͶͶ
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ͲͶͶȀͷͺ േ ͳͲȀͶ

ʹͷȀͶ േ ͵Ȁ͵ͺ

ʹȀ േ ͳȀͶͶ

ʹʹȀͺ േ ͳȀ

ʹ͵͵ͺȀͻͻ േ Ȁ
ͻ͵ͶͶȀ͵ͺ േ ͳͲȀ
ʹȀͲʹ േ ʹȀ͵Ͷ

ͳͻʹȀͺͻ േ ͳͻȀ
͵ʹȀͷͻ േ ͳȀ
ͲͲʹͻȀͻͳ േ ʹͳȀ
Ͳͳ͵ͲȀͶ͵ േ ʹͳȀ
ࡾࡴሺΨሻ
ͳ͵ͲȀͶ͵ േ ͲȀ
ͳ͵ͲȀ͵ͷ േ ͲȀ
Ͳ͵ͲȀͶ േ ͲȀ
ʹ͵ͲȀͷͲ േ ͲȀ
ሻܛȀܕࢂࢇ ሺ
ݐ:دﻣﺎي ﺧﺸﻚ ﻫﻮا ؛ ݐ  :دﻣﺎي ﮔﻮي ﺳﺎن ؛ ௪ݐ  :دﻣﺎي ﺗﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ؛  : RHرﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ؛  : ܸﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا

حرارتی در مقایسه با حدود مجاز آنها
استرس
وزنی-زمانی شاخ
ﻫﺎيمیانگین
(-)2
جدول
ﻣﺠﺎز آنﻫﺎ
هایﺣﺪود
ص ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ در
ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﺪول ) -(2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ-زﻣﺎﻧﻲ

ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ
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پیرسون برای اندازه گیری قدرت ارتباط خطی بین

شده آن ها توسط سازمان بين المللي استاندارد

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد آزمایش قرار

مشاهده است .میانگین شاخصهای  DI ،WBGTو

دو متغیر استفاده شده است .نرمال بودن دادهها با
گرفت .سطح معنی داری  0/05در نظر گرفته شد.
تمامی آنالیزهای آماری با نرمافزار  SPSSنسخه 20

صورت گرفت.

یافته ها

( )26 ,25 ,23 ,22( )ISO8در جدول ( )2قابل
 HSIباالتر از حدود مجاز توصیه شده برآورد گردید.

شکل ( ،)1نمودار پراکنش متوسط وزنی زمانی

شاخصهای استرس حرارتی را در کل صنایع فوالد

مورد بررسی نشان می دهد .همان طور که مشخص

است از کل اندازه گیری های انجام شده 37/66درصد

جدول ( )1میانگین و انحراف معیار پارامترهای

از مقادیر  WBGTو  100درصد از مقادیر  DIو تقریبا

میدهد .همان طور که مالحظه میگردد به طور

 HSIباالتر از حدود مجاز توصیه شده بود.
همانطور که قب ً
ال ذکر شد ،پارامترهای

شرایط جوی را در سه نوبت اندازه گیری شده نشان
میانگین در شروع شیفت کاری مقادیر دمای خشک،

تر و تابشی تاحدودی کم تر از نوبتهای دیگر اندازه

گیری و مقادیر رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا
تاحدودی باالتر از نوبتهای دیگر بود.

میانگین وزنی زمانی شاخصهای استرس

حرارتی مورد نظر در مقایسه با حدود مجاز توصیه

 75درصد از مقادیر  PHSو در نهایت کل مقادیر

فیزیولوژیک هم زمان با پارامترهای جوی در سه دورهی

زمانی در طول شیفت کاری کارکنان اندازهگیری
شدند .نتایج توصیفی حاصل از این اندازهگیریها در

جدول ( )3آورده شده است .همانطور که مالحظه
8. International Organization for Standardization

جلد  /8شماره  / 2تابستان 1397

)℃( WBGT
)℃( DI
)HSI (%
) �PHS/SWreq (w/m

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ-زﻣﺎﻧﻲ)(TWA

ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز
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مسعود حمه رضایی و همکاران
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مجاز توصیه شده
مقایسه
استرس
شاخص
وزنی زمانی
پراکنش
نمودار
شکل-)1(-(1
حدودﺷﺪه
ﻣﺠﺎز باﺗﻮﺻﻴﻪ
حرارتیﺑﺎدرﺣﺪود
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
هایﺣﺮارﺗﻲ
اﺳﺘﺮس
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
متوسطزﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﻲ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ
ﻧﻤﻮدار
ﺷﻜﻞ )

میشود میانگین پارامترهای فیزیولوژیک این افراد در

حرارتی مورد بررسی ،رابطه بیش تری بین WBGT

شده میباشد.

دمای گوش ،دهانی و پوست و ضربان قلب از لحاظ

نوبت ظهر باالتر از دیگر دورههای زمانی اندازهگیری
میزان همبستگی شاخصهای استرس حرارتی با

پارامترهای فیزیولوژیک در جدول ( )4ذکر شده است.

اکثر پارامترهای فیزیولوژیک اندازه گیری شده مثل

ضربان قلب و فشار خون همبستگی معناداری نشان

نداده است .الزم به ذکر است در تمام پارامترهای
فیزیولوژیک با وجود معناداری آن ها همبستگی قوی

نبوده است .مطابق جدول ( ،)4کلیه شاخصها با
هم دیگر همبستگی معناداری دارند ( )P<0.05و

باالترین ضریب همبستگی مربوط به شاخصهای
 WBGTبا  DIمیباشد .در بین شاخصهای استرس

و متغیرهای فیزیولوژیکی دیده شد و این رابطه با
آماری معنی دار تعیین گردید.
بحث

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ حاضر ﺑﺮاي ارایه ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮ

اﺳﺎس استانداردهای مختلف بین المللی مانند ISO

( )23 ,22و پارامترهای فیزیولوژیک مانند دﻣﺎي

ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺪن ،دمای پوست ،ضربان قلب و فشارخون
جهت ارزیابی استرین ﮔﺮﻣایی عمل نموده چرا که

مطالعات مختلف در محیطهای بسته و روباز  ،به

ارزیابی شاخصهای استرس حرارتی و مقایسه با

تعیین شاخص بهینه برای ارزیابی استرس حرارتی...

ﺟﺪول ) -(3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
جدول ( -)3میانگین و انحراف معیار پارامترهای فیزیولوژیکی در سه نوبت اندازه گیری در صنایع فوالد مورد بررسی
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
دﻣﺎي دﻫﺎﻧﻲ )℃(
دﻣﺎي ﮔﻮش )℃(

دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ )℃(

ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻲ )(mmHg
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ )ﺿﺮﺑﻪ در دﻗﻴﻘﻪ(

اول)ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ(

دوم)ﺳﺎﻋﺖ 12ﻇﻬﺮ(

ﺳﻮم)ﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ(

͵Ȁ േ ͲȀͷͷ

͵Ȁʹͷ േ ͲȀͶͶ

Ͳ͵Ȁͻͺ േ ͲȀͶ

͵Ȁͻ േ ͲȀͶ

ʹͻͳ͵ͷȀͺ േ ͳ͵Ȁ

͵͵ͳͶͳȀ͵ͺ േ ͳͳȀ

ͳ͵ͷȀͷͷ േ ͻȀͶͺ

ͳ͵Ȁͷͻ േ ͳͳȀͷ

ʹ͵Ȁ͵ േ ͲȀͷ

ʹ͵Ȁ͵ͷ േ ͲȀͶ

͵ͷȀ͵ േ ͲȀͻͺ

͵ȀͲͷ േ ͲȀ͵

͵ͷȀͺ͵ േ ͲȀͺ

ͲʹͺͷȀͲ േ ͳͲȀ

͵͵ͷȀͷ േ ͲȀ

ͺȀͳ േ ͺȀ

ͺȀͲ͵ േ ͳʹȀͶͶ

ͻͳͺͷȀͶͻ േ ͺȀ

ͺͻȀͻ േ ͳͲȀͻ

ͻͷȀͺ േ ͳʹȀͻͺ

ﺟﺪول ) -(4راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺳﺘﺮس ﺣﺮارﺗﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
جدول ( -)4رابطه بین شاخصهای استرس حرارتی و پارامترهای فیزیولوژیک
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
دﻣﺎي ﮔﻮش )℃(

دﻣﺎي دﻫﺎﻧﻲ )℃(
)℃(
ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻲ
)(mmHg

ﻓﺸﺎر دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻲ
)(mmHg

ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ

)ﺿﺮﺑﻪ در دﻗﻴﻘﻪ(

(℃) WBGT
(℃) DI
(%) HSI

(w/m� ) PHS

(w/m� ) PHS
ﺿﺮﻳﺐ
P-value
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ �� �� � �

0/315

<0/001

-0/097

0/149

0/211

0/002

0/013

0/166

0/009

0/018

0/791

-0/101

0/135

0/265

<0/001

0/127

0/059

-0/02

0/768

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

0/314

0/014

0/175

0/459

<0/001

0/361

<0/001

-0/083

0/217

-0/111

0/101

0/302

͵ͳͻͲȀͺ േ ͳʹȀ

P-value
�� �� � �

0/408

-0/099

ͺͷȀ͵ േ ͻȀͲͷ

P-value
�� �� � �

<0/001

0/143

͵ͷȀͳ േ ͲȀ

-0/112

0/098

0/0105

0/144

0/032

1

-

0/945

<0/001

1

-

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

0/203
0/234

0/048

0/002
<0/001

0/600

0/045

0/401

<0/001

1

-

0/681

<0/001

0/629

<0/001

0/540

<0/001

0/300

1

0/477
<0/001

-

پارامترهای فیزیولوژیکی ( ،)27مقایسه شاخصهای

و فشارخون جهت ارزیابی استرین ﮔﺮﻣایی استفاده

بررسی مقایسه ای شاخصهای استرس گرمایی در

تجمعی ( )CHSI9را ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﺎي ﻋﻤﻘﯽ و ﺿﺮﺑﺎن

استرس حرارتی در یک محیط گرم و مرطوب (،)28

برآورد استرس گرمایی ( ،)17بررسی ارتباط بین
شاخص های استرس گرمایی محیطی ،فیزیولوژیک و

ادراکی ( ، )29مقایسه و اعتبار سنجی شاخصهای
استرس حرارتی ( )31( )30و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ( ،)3از پارامترهای فیزیولوژیک
مانند دﻣﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺪن ،دمای پوست ،ضربان قلب

نموده اند .محققان مختلف ﺷﺎﺧﺺ استرین حرارتی
ﻗﻠﺐ ( )32و نیز ﺷﺎﺧﺺ استرین فیزیولوژیکی

()PSI10را ﺑﺮ اﺳﺎس دﻣﺎي ﻋﻤﻘﯽ و ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ مطرح

و ارایه کرده اند ( .)33دلیل این که در این مطالعه
از دو شاخص WBGTو  PHSاستفاده شد ،این بود

که این دو شاخص توسط سازمان های بین المللی
9. Cumulative heat stain Index
10. Physiological strain index

169
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دﻣﺎي ﭘﻮﺳﺖ

(℃) WBGT
ﺿﺮﻳﺐ
P-value
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )�� �� � �(

ﺿﺮﻳﺐ

(℃) DI

ﺿﺮﻳﺐ

(%) HSI

͵͵ȀͲͶ േ ͲȀͶ

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

ﻓﺸﺎر دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻲ )(mmHg

ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

مسعود حمه رضایی و همکاران

مانند ISOجهت ارزیابی استرس حرارتی معرفی

شده( )34 ,22و مطالعات زیادی نیز براستفاده

تحت تاثیر پارامترهای مختلف دیگر مانند صدای

چندین منطقه جغرافیایی هم زمان با WBGTبه

و همکاران ،تغییرات فشار خون در افراد در معرض

از این دو شاخص تاکید کرده اند .شاخص  DIدر
170

بدان علت باشد که فشارخون عالوه بر گرمای محیط
محیط می باشد .همان طور که در مطالعه دهقان

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

کار برده شده و در کشورهای اروپایی از این شاخص

گرما و صدا ،قبل و بعد از مواجهه ارتباط معناداری

کنند چرا که همبستگی باالیی با شاخص WBGT

افزایش و کاهش فشار خون سیستول و دیاستول

به عنوان مکملی برای شاخص WBGTعنوان می
نشان می دهد( .)35 ,6شاخص HSIنیز به دلیل این

که شباهت زیادی در محاسبات با SWreq/PHS

نشان داده و مواجهه با صدا و گرما به ترتیب باعث
شده است( )36ولی ضربان قلب همانند دمای عمقی

بدن در مدت زمان طوالنی به حالت طبیعی بر می

دارد ،مورداستفاده قرار گرفت .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ نیز

گردد و ارتباط بهتری در بیش تر مطالعات انجام

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر جهت ارایه شاخص بهینه قرار داد.

پارامتر ضربان قلب ،فشارخون دیاستول و دمای

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت قبلی ،پارامترهای فیزیولوژیک را

شده نشان داده است ( . )38 ,37شاخص  HSIبا

جلد  /8شماره  / 2تابستان 1397

البته در بیش تر مطالعات ضربان قلب و دمای عمقی

دهانی همبستگی ضعیف معناداری نشان داد و با

نشان میدهند و زمان بیش تری طول میکشد تا به

همبستگی بسیار ضعیف  HSIنمیتواند معیاری برای

بدن را به دلیل این که استرین های محیطی را بهتر
حالت طبیعی برگردند  ،برای ارزیابی استرین حرارتی
معرفی نموده اند .مطابق یافته های این مطالعه،
باالترین ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ بین شاخصهای  WBGTو DI

با شاخصهای استرین مذکور دیده شد و همبستگی
ها به ترتیب مربوط به پارامترهای دمای پوست ،

گوش ،دهانی  ،ضربان قلب بود .دو شاخص مذکور در

همبستگی با پارامترهای فیزیولوژیک مثل یک دیگر

عمل کرده اند .در مطالعات قبلی( )33 ,18 ,17و
در مطالعه حاضر همبستگی باالیی بین شاخصهای
 WBGTو  DIدیده شده است و این می تواند

بقیه پارامترها همبستگی دیده نشد .درواقع این
انتخاب آن به عنوان شاخص بهینه برای صنایع فوالد

باشد .چون این مقدار همبستگی میتواند تحت تأثیر
شرایط و عوامل مختلف دیگر تغییر کند .این موضوع

بر خالف نتیجه مطالعه  Ramanathanو Belding

بود که شاخص  HSIهمبستگی باالیی با دمای پوست

و دیگر پارامترهای فیزیولوژیک داشت ( .)39آن ها
در مطالعه آزمایش گاهی خود شاخص  WBGTرا

شاخص ضعیف تری در همبستگی با شاخصهای
استرین حرارتی نسبت به  HSIو  WGTمعرفی

کردند که این نتایج موافق با یافته های مطالعه حاضر

به دلیل شباهت محاسباتی و پارامترهای محیطی

نیست و این می تواند از شرایط و محیط مطالعه

بنابراین در همبستگی با استرین های فیزیولوژیک

شرایط میدانی انجام شد که عوامل محیطی مختلف

مورداستفاده در محاسبه شاخص های مذکور باشد.

نیز می توانند مانند یک دیگر عمل نمایند .این دو
شاخص همبستگی معناداری با فشارخون سیستولی

و دیاستولی نشان ندادند که این موضوع می تواند

متفاوت آن ها نشات گرفته باشد .مطالعه حاضر در

مانند سرعت جریان هوا و رطوبت بر آن تأثیر گذار

هستند .همبستگی شاخص  PHSبا ضربان قلب ،
دمای پوست و دمای گوش ضعیف و معنی دار بود

تعیین شاخص بهینه برای ارزیابی استرس حرارتی...

و با فشارخون دیاستولی ،سیستولی رابطه معناداری

بهینه تری نسبت به شاخص های دیگر در صنایع

های استرس حرارتی و پارامترهای فیزیولوژیک در

استرس حرارتی موردبررسی و با شاخصهای استرین

یافت نشد .با توجه به این میزان همسبتگی شاخص

صنایع فوالد ،میتوان شاخص بهینه را به ترتیب

 PHS ، DI ،WBGTو  HSIبیان کرد .در این مطالعه
اکثر شاخصهای استرین و شاخصهای دمای عمقی
و ضربان قلب همبستگی معنادار و باالتری نشان

دهد ،می تواند شاخص مناسب تری برای ارزیابی
استرس حرارتی در شرایط جوی مشابه با صنایع
فوالدباشد.

فیزیولوژیک همبستگی متوسط و بیش تری نسبت

به سایر شاخص های مورد مطالعه دارد .البته این

نتیجه در راستای یافته های برخی مطالعات قبلی
می باشد ( )18 ,17ولی بر خالف مطالعه  Petersو

همکاران است که با مقایسه شاخصهای استاندارد

 ISOدر صنایع شیشه و فوالد بیان کردند که ISO-

 7933آنالیز دقیق تری نسبت به  ISO-7243جهت

ارزیابی استرس حرارتی انجام خواهد داد ( .)42ولی

میتوان به این نتیجه رسید که شاخص WBGT

مطالعه  Di Corletoکه در صنایع آلومینیوم استرالیا

و  PHSکه مورد تایید سازمان استاندارد ISO

دیگر شاخص های مورد مطالعه نشان داده است .در

در یک آبوهوای نیمه گرمسیری جهت مقایسه سه

هستند( )41 ,40دارای همبستگی معناداری با دیگر

شاخص  ،WBGTعرق مورد نیاز ( )11SWreqو HSI

 WBGTبه ترتیب با  0/600 HSI ، 0/945 DIو

عمقی بدن انجام داد ،این طور نتیجه گرفته شد که

نیز به ترتیب با  0/629 DI ، 0/681 WBGTو HSI

شاخص بهتری است و  WBGTدر محدوده دمایی

شاخصها هستند بهطوری که ضریب همبستگی

 0/681 PHSو ضریب همبستگی شاخص PHS

 0/540بود.

شاخص  HSIبه نسبت همبستگی

با استفاده از پایش فیزیولوژیک ضربان قلب و دمای

شاخص  ISO-7933برای این صنعت در آن آبوهوا
 28-32درجه سانتیگراد مناسب بوده که این تقریباً

متوسطی با شاخصهای دیگر داشته ولی با توجه به

عکس نتیجه ی مطالعه حاضر است .ازآن جاییکه

طول  8ساعت کاری ،مقدار عددی آن بزرگ و تقریباً

آن  PHSنام گذاری گردید  ،پارامترهای میزان عرق

هوای مصنوعی ناشی از فن ها باشد که در پست های

و  Parsonsنیز شاخص  WBGTرا برای ارزیابی

محاسبه این شاخص در مقاطع زمانی مختلف و در

غیر واقعی بود  .این میتواند به دلیل وجود جریان
کاری کارگران وجود دارد .بر اساس نتایج مطالعه
 ، Di Corletoمقدار این شاخص می تواند تحت

ش از حد نشان
تاثیر عوامل یادشده اغراق آمیز و بی 

داده شود ( . )27با در نظر گرفتن عوامل ذکر شده
در باال ،میتوان شاخص  WBGTرا بهعنوان شاخص

شاخص  SWreqدر سال  2004بازبینی و نسخه جدید

و دمای رکتال را پیش بینی خواهد نمودMcneill .

استرس حرارتی محیطهای کشاورزی در محیطهای

گرم و خشک معرفی کردند ،اگرچه کشاورزی جزو
مشاغل روباز محسوب می شود(.)43

با توجه به نتایج این تحقیق و محدودیت هایی
11. Required sweating
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در خصوص همبستگی شاخصهای استرس

در مطالعه حاضر  ISO-7243شاخص بهتری نسبت به

حرارتی بایک دیگر ،در کل صنایع فوالد مورد بررسی

171
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

مبنای انتخاب بر این اصل بود که هر شاخصی که با

فوالد معرفی کرد چرا که این شاخص با شاخصهای

مسعود حمه رضایی و همکاران

چون زمان بر بودن ،همکاری نکردن بعضی از صنایع

وپارامترهای فیزیولوژیک ،شاخص  WBGTبیش

مطالعاتی دیگر توسط محققان جهت اعتبار سنجی و

موردمطالعه ،نسبت به شاخص های دیگر داراست  .لذا

فوالد و حجم باالی داده ها ،پیشنهاد می گردد که

بهینه سازی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي استرس حرارتی دﯾﮕﺮ چون
172

 P4SR ،ET ،CETو ITSو غیره در ﺻﻨایع فوالد با

ترین همبستگی را با بیش تر پارامترهای فیزیولوژیک

چنین نتیجه گیری می شود که برای ارزیابی استرس
گرمایی باچنین شرایط آب و هوایی دراین صنعت،

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

توجه به شرایط آبوهوایی و یا جغرافیایی مختلف در

شاخص  WBGTنسبت به دیگر شاخص های مورد

ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن و ادرار اﻓﺮادی که در مواجهه با

که در این مطالعه شاخص  WBGTشاخصی بهینه

زیاد صنایع فوالد در ناباروری کارکنان مواجهه شده

جهت بررسی سایر شاخص های موجود نیاز می باشد.

ایران و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ مایعات مختلف در بدن و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ

گرما میباشند و هم چنین جهت تعیین تأثیر گرمای

با استرس گرمایی از طریق شمارش و تعیین حجم و
تعداد اسپرم های فعال کارکنان انجام گردد.
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نتیجه گیری

مطالعه ،شاخصی بهینه تر و کاربردی است .هرچند

تر در این صنعت معرفی شد اما به مطالعات بیش تر

تقدیر و تشکر

اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي تحت عنوان

"ارزیابی میزان استرس گرمایی کارگران براساس

براساس شرایط آبوهوایی منطقه و نوع صنعت،

شاخص های مختلف گرمایی و معرفی شاخص بهینه

حرارتی کارگران در معرض مناسب و بهینه معرفی

و خدمات بهداشتي درماني تهران به كد--22834

شاخصهای مختلفی میتوانند برای ارزیابی استرس
شوند .در بیش تر مطالعات ،شاخص  WBGTبه دلیل

در صنایع فوالد ایران" مصوب دانش گاه علوم پزشكي
92-02-27مي باشد كه با حمايت دانش گاه علوم

سادگی در محاسبه و همبستگی خوب با پارامترهای

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران اجرا شده

مناسب تر اعالم شده است و در مطالعه حاضر نیز

شرکت ها که نهایت همکاری را برای اجرای این طرح

فیزیولوژیک و دیگر شاخصهای استرس حرارتی

باتوجه به همبستگی شاخص های موردبررسی
3. Chen M-L, Chen C-J, Yeh W-Y, Huang J-W, Mao
I-F. Heat stress evaluation and worker fatigue in a
steel plant. AIHA Journal. 2003;64(3):352-9.
4. Farhang Dehghan S, Mehri A, Golbabaei F, Beheshti

است .نویسندگان از صنایع فوالد و کلیه کارکنان این

پژوهشی داشته اند کمال تشکر و امتنان را دارند.
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Abstract
Introduction: Heat stress is one of the hazardous agents in the steel industries which can threaten the health and
safety of workers and lead to serious occupational diseases. The aim of the study was to assess the heat stress in
the steel industries and compare PHS (Physiological Strain Index), WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature), DI
(Discomfort Index) and HSI (Heat Stress Index) indices for the estimation of heat stress and to determine the
optimum index for steel industries.
Material and Method: This descriptive-analytic study was conducted among 220 workers engaged in two steel
industries in Iran. Environmental and physiological parameters were measured according to ISO 7726 and
ISO 9886 in three times of measurement, and finally the time-weight average of the heat stress indices were
calculated. All data were analyzed using SPSS ver. 20.
Result: The time-weight average of WBGT (28.28 oC), DI (29.11 oC), HIS (65.7 %) indices were higher than the
recommended limits. Physiological parameters (oral, tympanic and skin temperatures, systolic and diastolic
pressures and heart rate) had the greatest value in the second time of measurement (afternoon). WBGT index
comparing to the PHS, DI and HSI indices had highest correlation with oral, tympanic and skin temperatures and
heartbeat (r=0.314 , 0.408 , 0.459 , 0.302, respectively; P < 0.05), while systolic and diastolic blood pressures showed
no significant correlation with WBGT (P > 0.05). The WBGT index had the highest correlation with studied indices
which was 0.945, 0.681 and 0.600 for DI, PHS and HSI, respectively.
Conclusion: This study assessed the optimal index with regard to the physiological parameters, and it was
concluded that the WBGT index has the highest correlation with the most of physiological parameters, and
therefore, WBGT index can be the most optimum index to heat stress assessment in the studied steal industries.
Key words: Heat Stress Index, Physiological Parameters, PHS, WBGT, HIS, DI, Steel Industry
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