مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم/شماره  /3پاییز 9315

تاریخ دریافت3191/9/8 :

تاریخ پذیرش3191/5/31 :

بررسی تأثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع تبخیری بر روی شاخصهای فیزیولوژی در

سمیه قرهبائی ،1حبیباهلل دهقان ،2بهزاد مهکی ،3سمیه رحیمیمقدم

4

چکیده
مقدمه :استرسهای حرارتی تهدیدی برای سالمتی و ایمنی افراد در محیط کار است .هدف از این مطالعه بررسی قابلیت خنک
کنندگی جلیقه ایرانی نوع تبخیری در شرایط گرم و خش  ،در اتاق شرایط جوی بود.
روشها :این مطالعه مداخلهای بر روی 31نفر دانشجوی مرد در سال  3191انجام گرفت .شاخص نمره استرین گرمکایی ،دمکای
پوست ،دمای دهانی و ضربان قلب ،در دو حالت با و بدون استفاده از جلیقه خن کننده در اتاق شرایط جوی با میکانگین دمکای
 ،18/8 °Cرطوبت  %11/9و میانگین  19/9 ° C WBGTدر دو شدت فعالیت بر روی تریدمیل انکدازهگیکری شکد و دادههکا بکا
استفاده از آزمون اندازههای مکرر و  tمستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :در حالت با و بدون استفاده از جلیقه خن کننده نوع تبخیری ،اختالف میانگین دمای پوست در هر دو فعالیت معنیدار
بود ،ولی اختالف میانگین ضربان قلب ،دمای دهانی و نمره استرین گرمایی معنیدار نبودند.
بحث و نتیجهگیری :یافتههای تحقیق نشان داد که استفاده از جلیقه خن کننده نوع تبخیری ایرانی در آب و هکوای گکرم و
خش در فعالیت کاری سطح سب و متوسط بر میزان کاهش دمای پوست مؤثر بود .اما تأثیر کمی بر روی دمای دهانی ،ضربان
قلب و شاخص نمره استرین حرارتی داشت.
واژگان کلیدی :جلیقه خن کننده تبخیری ،استرین حرارتی ،شاخص نمره استرین گرمایی ،دمای تر گویسان
مقدمه

از گرم ییب شاک گرم ییب ن رس یی ح م کلی ب ن تاانی

آس یبه

ن ش ی از گرم ب

ب ام رن م ه

مر نه یت مرگ استب مر مط لع ت گذشت گ اار

پیشگیر از این آسیبه ب یک ریسک ق ل تابهی ر
ر
مرکا

حس ب میآید .اف اایش مم

سالمتی انس ن

گرم یی مر می اان ک هش م رگ می ر س ی ر مه

دنب مر افرام ک تحت شرایط آب هاایی

گرم مرطاب مشغال

فع لیت هستند ی ک پدی ده

ک مالً طبیعی است ک

بام پاشیدن لب س من س ب

نیا میتااند منجر
ن شی از گرم

شده است .سروت خن ک کنن دگی مر م اارم ش اک

استرین حرارتی گ رمم .و اار

می شد ( .)1گرم

مت الیکی تالی د ش ده مر ط ی

انج م مامن فع لیته وث افاایش مم
( .)2تاان یی ک ر مر محیط
تاان یی ک ر مر محیط خن کب

یش از حد ک ش مل خس تگی ن ش ی

مم

دن میشام
،ب نس بت

ط ار ق ل ت ابهی

ک هش میی د .خستگی ن شی از ک ر مر مح یط گ رمب

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -2استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3استادیار ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -4دانشجوی دکتری ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
نویسندهی مسئول :حبیباهلل دهقان

Email: ha_dehghan@hlth.mui.ac.ir

آدرس :اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،خیابان هزار جریب ،دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای تلفن 120 -26292973 :فاکس120 -27729612 :
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شرایط آب و هوایی گرم و خشک در اتاقک شرایط جوی

سمیه قره بائی و همکاران

جلیقه خنک کننده تبخیری ایرانی

ملیل ترکیب ی از ف کتاره
فش ر گرم

ها نن د اف اایش

میشام

مه

خان افاایش سروت استف مه وضالت

کنندهه

و ث ک هش س ط

از گلیکاژن است ک مر نتیج

اس تف مه از لب سه

مصناوی میتاان از ای ن م اارم بل اگیر

کرم (.)6
حرارتی را م یت اان از طری ق اس تف مه

استرسه

یک ررسی ذهنی (ر انی) ک تاس ط زارت ام ار

س یل خنک کننده فرم ک هش مام .س یل خن ک

ابتا وی فرانس انج م شده ام نش ن مام ک %16/6

فع ل ش مل

( 3میلیان) از ک رگران فرانسا ب از ماابه

گرم

ر زان ی مکرر مر محیط ک ر شک یت ماش ت ان د (.)4
ن شی از استرسه

مر س ل 2002ب تعدام مرگه
گرم یی مر محیط ک ر مر آمریک
مارم گاار

ک ن ماب س لی ن 220

شد .اماره هداشت تارنتا ک ن ما پ یش
ن ش ی از گرم مر

ینی کرمه است ک مرگ میره

کننده فرم م مست خنک کنن دهه
(لب سه

خنک کننده هاا ی م یع) غیر فع ل ش مل

(لب سه

صارت ژل-ی خ م اام

یخب لب سه

تغییر ف ز) هستند ک بهت استف مه از خنک کنندهه
یک منبع مالد انرژ هستی  .مر ح لی

فع ل نی زمند

ک بهت استف مه از خنک کنن دهه

غی ر فع ل

ماام مثل آب سرمب ی خ  ...نی ز اس ت .اگ ر

محیطه

ک ر مر ای ن ای ل ت از  20م ارم مر س ل

مط لع ت فیایالاژیکی زی م نش ن مامهاند ک استف مه

2001

حد م  300مارم مر س ل 2020خااهد رسید

وث ک هش اس ترس

خنک کننده فرم

از بلیق ه

( .)5طبق آم ر مرکا سالمت مح یط ک ر ای رانب مر

حرارتی شده است ام ب اس تف مه از ای ن بلیق ه مر

ص نعتی

فع لیته هاچن ن مح د میته یی نی ا مارم ک از

 2500000نف ر ک رگر م ی

آن نیا تأمین منب ع ان رژ ب ی خب

س ل  1331تع دام ک ل ک رگ هه
کشار 625000ک رگ ه

شد ک  %10از کل ک رگ هه

بال محد میته

 %1از ک رگرانب مر

آب سرم  ...است هاچنین ر اض فی ک ( ندین

و مل زی نآ ر گرم

رطا ت م ی ش ند (.)6

کیلاگرم)

اس تف مه کنن ده تحای ل م یکن د ( .)7مر

دن انس ن از اس ترینه

فیایال اژیکی ن ش ی از

خن ک کنن دهه

معر
ماابه

ش رایط گ رم ک

فیایکی است

ها راه فع لی ته

وث ک هش استق مت ک رب والکرم

افاایش ریسک یا ر ه

ن ش ی از گرم م یش امب
تالی د گرم

رنج می رم .ر فیایکی ک منج ر

یشتر مر دن میش امب م یتاان د خط ر هیپرترم ی
اس ترسه

حرارت ی را اف اایش مه د از طرف ی

پاشیدن لب سه

حف ظتی نیا میتااند این ض عیت

را دتر کند .مر شرایط سی ر گرم ی س رم
سیست لب سه

س یل

طبیعی نایت اان تع مل حرارت ی را

حفظ کرم .اض است ک اس ترسه
سرم یی وث ک هش تاان ییه

حرارت ی ی

ذهن ی ی فیایک ی
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ن ات تب ی ر از م اام کریس ت لی

استف مه میشام ک این نات ماام
آبب آب را بذب کرمه

هنگ م تا س

ش کل ژل م نن د مر م ی

آیندب ک ای ن ش کل ژل م نن د و ث ایج م خن ک
کنندگی شده

طار ک مالً آهست ب آب بذب ش ده

صارت

ر آبب آزام م یکن د .متاس ط زم ن

را

ین 5

مارم نی ز بهت ش رژ کرمن این نات بلیق ه
مقیق ت  2س وت می شد (.)3

تحقیق ت قبلی نش ن مامهاندب ک خن ک ک رمن دن
قبل از رز ب مر بهت ک هش مم
طار ق ل تابهی میتااند مم
طی رز

ک هش مه د

مرک ا
مرکا

دنب

دن را مر

و ث اف اایش والک رم
911
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فع لیت میشاند (.)3

گ رم ی خن ک

سمیه قره بائی و همکاران

جلیقه خنک کننده تبخیری ایرانی

ش ص گرمم ( .)10مر شرایط آس یبه
ک هش مم
است .ر

مرکا
ه

حرارت یب

دن از اهایت ،یی رخ ارمار

م تل

خن ککنن دگی ر اس س

استف مه از حال سرمب استف مه از ست ه
از فنه

تب یر اب را ش ده اس ت (.)1

تحقیق ت مر مارم استف مه از لب سه
مر ط ی ماابه

یخب استف مه

اس ترسه

خن ک کنن ده
حرارت ی ه

رزشک ران ه مر مش غل م تل

از شر ت تست

ر ه ر شن شده ت

نظ ر رس د

اس تف مه از مس تگ ه WBGTمم

ات قک اندازهگیر میشد مم
خ ما

(.)3

کرمن

ر شنی

ر ه مر  30مرب س نتیگ رام

این ک مط لع ا مر مارم ک رایی بلیق

تاب

ه مر ایران انج م نشده ام را انت ب تعدام ناان
ه ر اس س مق ل ه

از آنج ک مر کشار م ت کنان مط لع مش هی مر

مم

ات

مارم

کنترل میشد.

مر

انج م شده است

رقی استف مه شد ک از  2-3س وت قب ل

 Hadidهاک ران ( 12

)ب  Selkirkهاک ران (

ناان

)

 15ناان

این خصاص صارت نگرفت است اطالو ت کا ی

 Bennettهاک ران (  12ناان )ب تعدام  12ناان

مر ره بلیق خنک کنن ده ماب ام م ی ش دب ه د

انت ب شد (.)11-13

مط لع ح ضر ررسی تأثیر بلیق خن ک کنن ده ن ات
م مه تب یر

رر

اس ترین حرارت ی

ش خصه

ام .نت یج این مط لع میتااند مر محیطه
فرآین ده
یا ر ه

کر ک

گرم زا مارن د به ت بل اگیر از
شد.

ن شی از گرم ب من سب ک ر رم

ر م ش مل ماش تن ش خص ت امه دنی

معی ره

( )BMIنرم ل ()13/5-20ب و دم س ق ا تال
قلبی -ور قیب ریا ب وصبی -وض النیب

یا ر ه

اسکلتی -وضالنیب صرتب تشنجب می تب ودم مص ر
مار ه

فش ر خان مار ه

قلبب ودم مصر
مواد و روشها

مر این طرحب مانش جای ن پس ر مانش گ ه ول ام

پاشکی اصفه ن امند.

ملی ل ای ن ک آزم یشه

یستی مر ات قک شرایط با انج م م یش دب امک ن
انت ب ک رگران

وناان ب مع هد
نگین رطا

بام نداشت.

هد
911

میشد ( .)5اطالو تی از قبیل سن نداش تن یا ر
ه

ذکر شده مر  ،از طریق پرسشن م باعآ ر

رض یتن م کتبی از اف رام به ت انج م آزم یشه

ت 32/35± 2/26

واامی بهت اطالت از ضعیت سالمتی مع ین شدند.

س یل تنظ ی مم

ماخل ات قکب سروت م تهای ام ک
تحقیق را افاایش مم

واقی ،تر از 31 °Cقرار میگرف تب تس ت متاق

خش ک °C

مرص د می نگین  21/34 ±0/1°C WBGTام.
ات قک شرایط با مجه ا

ضر ن قلب فرم ،تر از 130ضر مر مقیق

مم

گرفت شد افرام قبل از شر ت آزم یش تاسط پاشک

مر طال انج م آزم یشب می نگین مم
33/33±1/21ب می

قهاهب ک فئین الکل از  12س وت

قبل از انج م تست ام .مر هر لحظ از انج م تست ک

این پژ هشب مداخل ا از نات تجر ی اس تب ب مع
هد

تأثیرگذار ر ض ر ن

تاب

ماخل ات قک

مر این آزم یش از بلیق خنک کننده نات تب یر
استف مه شد .بنس نات تب یر
است ک ح

مم

مان ه

از آستر

معاالی

ب ذب آب می شدب نحاه

است ف مه از آن راحت مر وال آس ن استب نااره
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امک ن ت مابام از بال  :غاط ر ش دن مر آب ی خب
سیست ه

م ارم نظ ر ط رح ( 30مرب
ر ه

س نتیگ رام)ب از

جلیقه خنک کننده تبخیری ایرانی

ح

ب ذب آب را

مان ه

سمیه قره بائی و همکاران

مدت  5مقیق مر آب

خنک غاط ر کرمهب سپس نااره

ش رژ شده را از

ماخل فض ه

تعبی شده مر

آب خ رج ناامه

بلیق قرار مامه
کنند (شکل .)2 1

ه

شکل  :2نوارهای حاوی دانههای جاذب

از تأثیرات متف ت مق مت لب س

ما طلب ن

استرین حرارتی

ر ر

یکس نس ز شرایط استف مه از بلیق ب ها ما طلب ن
از یک مست لب س ک ر مش
کر

صارت لاز

پنب

 %61/3پلیاستر ام.

آزم یشه ر ر

استف مه کرمند ک لب س

شلاار بدا

از بنس %30/2
استف مه از بلیق

ه د ن استف مه از بلیق انج م شد تأثیر بلیق ر
ر

ش خصه

مم

مه نیب میاان ضر ن قلبب احس س حرارتی

فیایالاژیکی یعنی مم

از آنج یی ک ت کنان مط لع مش

ر ر

افرام
شدت

 4/3 2/4کیلامتر ر س وت شیب 0%

استف مه از مستگ ه ترممیل (مدل )Ketlerب مر یک
ات قک شرایط با ک ق لیت تنظی مم
استف مه از بلیق

رطا ت را

ه د ن استف مه از

ش خص مم

32/35± 2/31ب 21/34±0/1

 26/33مرصد تنظی شد .مدت زم ن تست  30مقیق
را

هر فع لیت ام .تعدام کل فع لیته را

خشکب مم

انج م میمامندب یک ر ر ر

هر

ترب مم

ترممیل سروت 2/4

کیلامتر ر س وتب د ن بلیق

یک ر ه

گایس ن

ترگایس ن ) (WBGTه نگ م انج م
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بلیق

مدت  30مقیق میم یدند هاچنین را سروت
 4/3کیلامتر ر س وت نیا این ر ند را انج م میمامند
مم

فیایالاژیکی مثل

مه نی ( استف مه از مم سنج میجیت لی مدل
پاست ( استف مه از مستگ ه Temp

امر ن)ب مم

 )Dual Biofeedbackک ش مل م سنسار بهت
اندازهگیر مم
 ،کت

پاست ام ک م نقط قفس سین

اندازهگیر

ثبت شدب میاان ضر ن قلب

( استف مه از م نیتار سنجش ضر ن قلب مدل
Polarب ( VO2maxحداکثر اکسیژن مصرفی)
استف مه از نااگرام آستراند

بلیق انج م مامند (.)3
می نگین مم

رطا ت نسبی ±1/32

ک مر طال فع لیت ش خصه

ما طلب ن با مانشجای ن

امندب مر این مط لع ما طلب ن تست را

ماشت ه

ترتیب 33/33 ±1/21 °Cب 25/30±1/34ب

با

پاستب

میاان راحتی بلیق مارم ررسی قرار گرفت.

فع لیته

آزم یشه مر شرایط گرم

ما طلب  4ح لت ام ک مر هر ر ز  1فع لیت را

ما طلب نب ه

ایرانی انج م نشده ام

خشک ات قک شرایط

احس س حرارتی ه

را ح لت د ن استف مه از بلیق
استف مه از بلیق اندازهگیر

ه را ح لت

ثبت شد .میاان ضر ن
911
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شکل  :1جلیقه خنککننده

بهت بلاگیر

افرام میتاانند از بلیق استف مه

جلیقه خنک کننده تبخیری ایرانی

قلب مم

سمیه قره بائی و همکاران

پاست افرام مر هر مقیق پ یش ثب ت

میشد (.)14

کرمن حرک ت دن تنظی کرمن آن متن سب س یا
دن طراحی بلی ق است ک اف رام مارم آزم یشب

به ت با عآ ر مامهه

احس س حرارت ی از

) (Heat Strain Score Indexاس تف مه ش د (.)15

م لف ب معاالی استب ماافق

ک مالً م

ک مالً م اافق تی ک

زمند.

این پرسشن م ش مل  17سؤال از شرایط با مح یط

پرسشن م احس س حرارتی ه مر شرایط استف مه از

می شد ک سؤا،ت شا ره  1الی  12از طریق پرسش

ک لیس ت

سؤا،ت ش ا ره  13ت  17از طری ق مش هده ف رم
مارم آزم یش تیک زمه میشام ناره هر گاین (ک
ماخل پرانتا مر ر ر

بلیق

میاان راحتی بلیق فقط مر شرایط اس تف مه از بلیق
تاسط افرام مارم آزم یش تکایل شد.
بهت تجای

هر گاین ناشت شده است)

تیک زمه شده مر و دم ض ریب ت أثیر (ک مر ماخ ل
پرانتا مر ر ر

ه د ن اس تف مه از آنب ل ی

تحلیل مامهه ب

بام هابستگی ین متغیره

تاب

امک ن

ا ست مارم مط لع

هر سؤال ناشت شده است) ضرب

لا م لح ظ ای ن هابس تگیب ر حس ب مق میر ای ن

هر سؤال ثبت

هابستگی ه از آزمان  tمستقل بهت مق یس تف ت

میگرمم مر نه یت اودام ماخل مر ع باع میگ رمم

ا ست پیش پس از مداخل اس تف مه

شده ح صلضرب مر مر ع ر ر
نن

باع کل نارات کاتر از  13/5شدب نش ن

ین متغیره

شد .مق یس تغییرات مر گر هه نیا
مکرر تا م تحلی له

کا ک ان دازه

اس تف مه از ن رماف اار

مهنده این است ک فرم ف قد اس ترین حرارت ی اس ت

ه

(سط ا ل ریسک استرین حرارتی ی منطق س با)

 SPSSنس  20انج م ش دب س ط معن یمار

باع ناره ین  13/6ت  13نش ن مهنده این اس ت ک

کلی آزمانه نیا  0/05مر نظر گرفت شد.

را

فرم احتا  ً،مارا استرین گرم یی است نی ز اس ت
ک ارزی ی مقی قت ر ص ارت پ ذیرم (س ط م م

نتایج

ریسک استرین حرارتی ی منطق زرم) مر ص ارتی

مر طال انج م آزم یش هیچک دام از ما طلب ن والئ

ک باع ناره ارگتر از  13/1ش دب نش ن مهن ده

یا ر ن ش ی از گرم را نش ن ندامن د مر تا می

این است ک فرم مارا استرین حرارتی اس ت ،زم

مراحل آزم یش میاان ضر ن قلب افرام از 130ض ر
مم

واقی از 31 °Cکاتر ام .نت یج ای ن

است اقدام ت کنترلی من س ب را ک هش اس ترین

مر مقیق

انج م گیرم (سط سام ریس ک اس ترین حرارت ی ی

مط لع نش ن مام ک بلیق خن ک کنن ده ن ات م مه

منطق قرما) .مر پ ی ن آزم یش ح لت استف مه از بلیق

تب یر ب ش خصه

خنک کنندهب ک لیس ت می اان راحت ی بلیق نی ا

را مر شدت فع لیت سروت  2/4کیلامتر ر س وت

تاسط ما طلب ن تکایل شد.
ک لیست میاان راحتی بلیق ( )16ش مل  1سؤال
از میاان راحتی ب لیق از ب ال تنگ امنب راحت یب
انعط
022

پذیر ب پاشیدن مر آ رمن راح تب م حد م

نسبت

فیایالاژیکی اندازه گیر شده

ح لت  4/3کیلامتر ر س وتب یشترب ک هش

مامه است .نت یج مق یس تغیی رات م گ ر ه مر ط ال
زم ن م ط لع نیا ک
م کرر

استف مه از آزم ان ان دازهه

مست آم دب مر ب د ل  1ن ش ن مامه ش ده
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پرسشن م ش خص نا ره اس ترین حرارت ی ی HSSI

نظرات خام را ر ر

گاین ه

لف ب

سمیه قره بائی و همکاران

جلیقه خنک کننده تبخیری ایرانی

م ح لت

است.

د ن استف مه از بلیق خنک کنن ده ر

نت یج نش ن میمه د ک تغیی رات م ح لت

ر

د ن استف مه از بل یق خنک کننده مر ط ال زم ن

اس ترین گرم یی مر ه ر م س روت معن یمار نب امه

پاست سین

مم

است.

مر هر م سروتب معنیمار امه استب ل ی تغیی رات
جدول  :1نتایج آزمون اندازه های مکرر برای مقایسه تغییرات دو حالت با و بدون استفاده از جلیقه خنک کننده در طول زمان آزمایش
میانگین و انحراف معیار

متغیر

دمای پوست (سینه)
دمای پوست (کتف)
دمای دهانی
ضربان قلب
نمره استرین گرمایی

P-value

شدت فعالیت

بدون جلیقه

با جلیقه

31/21± 2/15

33/15±0/91

 0/4کیلومتر بر ساعت

2/2229

35/01±9/91

39/01±0/49

 4/1کیلومتر بر ساعت

2/221

*

31/11± 2/13

34/10±0/3

 0/4کیلومتر بر ساعت

2/2229

35/40± 9/01

34/31±0/91

 4/1کیلومتر بر ساعت

2/221

*

31/11±2/34

31/10±2/43

 0/4کیلومتر بر ساعت

2/115

31/11±2/31

31/5±2/41

 4/1کیلومتر بر ساعت

2/301

11/95±99/09

13/55±1/09

 0/4کیلومتر بر ساعت

2/129

925/15±1/39

925/10±1/23

 4/1کیلومتر بر ساعت

2/149

90/30±3/01

1/11±0/11

 0/4کیلومتر بر ساعت

2/250

90/14±3/55

99/0±3/91

 4/1کیلومتر بر ساعت

2/04

*

*

*ارتباط معنادار

بد ل  2نش ن میمهد ک نت یج آزمان  tمستقلب
مق میر متغیر مم

اختال
ح لت

نبامه است.

پاست کت ب مر هر م

طراحی بلیق نیاب ک

مر مارم میاان راحتی

د ن استف مه از بلیق خنک کننده مر

پرسشن م ش مل سؤاله یی مثل راحتی بلیق مر دنب

مقیق  30 15آزم یش مر هر م سروت 4/3 2/4

مر

کیلامتر ر س وت متغیر مم
15

انعط

پاست سین مر مقیق

 30آزم یش مر سروت 2/4

آ رمن بلیق امب مر هر م فع لیتب یشتر افرام نظر
ماافق ماشت اند

مر سروت 4/3

مر مقیق  30آزم یش ناره استرین گرم یی مر مقیق
15

نگر

 30آزم یش مر سروت  2/4کیلامتر ر س وتب

معنیمار امهب مر ح لی ک متغیره
قلب

مم

مه نی اختال

پذیر ب میاان والکرم بلیق ب پاشیدن

آزمان  Wilcoxonنش ن مام ک

افرام مر مارم میاان راحتی طراحی بلیق ه

مر هر م فع لیت تغییر
گاین ه

میاان ضر ن

مق میرش ن معنیمار

نکرمه است

را

ک لیست میاان راحتی P>0/05

ها
مست

آمد.

جدول  :0نتایج آزمون  tمستقل جهت مقایسه متغیرها در هر دو حالت با و بدون استفاده از جلیقه به فواصل زمانی  95دقیقه
دقیقه -51سرعت 2/4km/hr

متغیر

بدون جلیقه

دمای پوست(سینه)

میانگین و انحراف معیار

31/01±2/15

P-value
دمای پوست(کتف)

میانگین و انحراف معیار

دمای دهانی
نمره استرین گرمائی
ضربان قلب

P-value

2/229

*

بدون جلیقه

31/1±9/94
31/15±2/01
93/9±3/49

*

35/51±9/09
2/239

10/15±1/19
2/45

31/4±2/49

99/19±3/1

11/11±1

2/201

*

34/11±0/0

31/11±2/31

31/51±2/59

93/51±3/59

2/031
921/33±1/11

2/225

*

2/129
92/01±0/11

90/94±3/31
2/303

921/51±1/23
2/121

30/91±9/1

35/3±9/21

*

31/14±2/31

2/213
11/05±90/30

34/94±0/53

با جلیقه

35/25±9/29

2/910
92/14±0/10

2/101

39/20±0/50

بدون جلیقه

2/995

*

31/15±2/41

با جلیقه

35/43±9/25

2/531
1/24±0/14

15/13±99/11

بدون جلیقه

*

34/11±0/29
2/225

31/1±2/31

99/53±3/99

34/25±9/11
2/229

34/11±0/40

2/241

با جلیقه

31/21±2/11

2/110

P-value
میانگین و انحراف معیار

2/221

*

31/10±2/40

P-value
میانگین و انحراف معیار

33/1±0/04

31±2/11

P-value
میانگین و انحراف معیار

با جلیقه

دقیقه -03سرعت 2/4km/hr

دقیقه -51سرعت 4/8km/hr

دقیقه -03سرعت 4/8km/hr

921/15±1/15

921/49±1/21
2/191

*ارتباط معنادار

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 3پاییز 9315

029

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 16:17 +0330 on Sunday September 23rd 2018

آزم یش ر ر

متغیره

مم

کت

متغیره

مه نیب ض ر ن قل ب نا ره

سمیه قره بائی و همکاران

جلیقه خنک کننده تبخیری ایرانی

بحث

ی فت ه

شیای ییب مر شرایط آب
این پژ هش نش ن مام ک مر طال زم ن
مر شرایط

آزم یش بلیق خنک کننده نات تب یر

متاسط ر میاان ک هش مم

شدت سبک

هاایی گرم

رسید ک این بلیق خنک کننده نات تب یر
ک هش می نگین مم

واقی

پاستب مم

ر

ضر ن

قلب تأثیرگذار امه است ( )16ک نت یج این مط لع از
نظر ک هش مم

مم

پاست

نت یج

واقی

پاستب مؤثر امب لی تأثیر کای ر ک هش مم

مط لع ح ضر ها اانی مارمب

مه نی ناره استرین گرم یی ماشت.

نت یج این مط لع بلیق خنک کننده وث افاایش

تحقیق ت مر مارم استف مه از لب سه
مر طی ماابه
رزشک ران

استرسه
ه

خنک کننده

حرارتی ه

مر مش غل م تل

انج م شده

است ک ملیل احتا لی این تف ت را میتاان مر نات

است .ک هش مم
مرب س نتی گرام

استف مه از بلیق خنک کننده مر
افرام

ک از

حف ظتی مر مق ل ماام رامیااکتیا

شیای یی استف مه میکنندب گاار

شده است ( .)3این

مه نی شده استب ها اانی مارم.

لی احتا ً،
آن لیاه

ملیل ک

آم ر معنیمار نشدند

ک مر تا س
نسبت

امن تعدام ناان ه ب

بلیق

متغیره

فقط مم

پاست

امه است ک هش یشتر

میگر ماشت

اختال

م ح لت

د ن بلیق معنیمار ام.
مر مط لع ا

Lauwers Angelo

طار

مانست.

افرام مارم مط لع

ک مر مط لع ح ضر ناان ه

مانشجا امندب لی مر مط لع  Karkalicهاک رانب
شرایط آب

هد

طراحی

هاایی

گرمب افرام مارم مط لع را تشکیل میمامند (.)16
مط لع  Sarkarهد

ررسی ماای

نات بلیق خنک کنندهب هترین ماای
کننده نات تب یر را سبکب انعط

مع یب ند
بلیق خنک

پذیر ق ل حال

امن آن مانست این ک گاین من سبی بهت استف مه
هاایی گرم

مر شرایط آب

خشک است .لی از

بال محد میت این نات بلیق خنک کننده مر این
است ک میاان خنککنندگی را یشتر

ررسی تاان یی خنککنندگی یک نات بلیق خنک
کننده تب یر

بلیق خنک کننده استف مه شده

ناان ه ک رگران تط ق ی فت

نت یج مط لع ح ضر ک نش ن مام بلیق نات تب یر
وث ک هش مم

میاان ضر ن قلب شده استب

مر

مرکا

لب سه

لی مر مط لع

 Karkalicهاک ران وث ک هش ضر ن قلب شده

دن مر حد م 1/7-0/4

اناات مش غلب از قبیل آتشنش نه ب

این تف ت ک مر

لب س انتق ل میمهد ت
تا س

سط

سط مر نی لب س ک مر

پاست است ( .)17مط لع ا

را سر زان بهت ک هش مم

تن ب

هاک ران ک اثر

نش ن مامه شد ک این نات بلیق میتااند مم

دن

م یع را ر ر

یر نی

از Kim

شی یک نات بلیق خنک کننده
آتشنش نه ررسی کرمه است نیا

را

طار متاسط  10مرب ف رنه یت ک هش مهد ()1

این نتیج رسیده است مر زم ن استراحت کات هب این

ک

نت یج مط لع ح ضر ها اانی مارم.

نات بلیق خنک کننده را می تاان ش رژ کرم (.)13

مط لع

Karkalic

هاک ران مر مارم اثر شی

بلیق خنک کننده تب یر غیر فع ل ر ر

استرین

ف یایالاژیکی ک رگ ران م شغال مر ی ک ک رخ ن
020

از محد میته
خ ص گرم
کرم.

این مط لع میتاان

شرایط

رطا ت مر ات قک تنش حرارتی اش ره

طار ک م حیط گرم خشک ات قک ف قد
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آب هاایی گرم خشک مر هر م سط فع لیت

این نتیج

سمیه قره بائی و همکاران

جلیقه خنک کننده تبخیری ایرانی

 لذا بهت افاایش ک رایی.تأثیر آن نیا کات ه می شد

ت شی سروت بری ن هاا ق ل مالحظ امب

طراحی آن

مر

این نات بلیق پیشنه م میگرمم ت ر ر
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 مر، یشتر ک ر شام از ماام ب ذب آب کیفیت
طراحی بلیق ه استف مه گرمم ت نت یج ق ل قبالتر
.مست آید

اقعی محیط ک ر
ت شی

انتق ل

ر ر

والکرم
تشکر و قدردانی

این مق ل مست رج از پ ی نن م ک رشن سی ارشد
مصاب مع نت پژ هشی مانشکده هداشت مانشگ ه

مر صارتی ک مر محیطه

مر ن س حتا ن ی خ رج از س ختا ن ماکن
سروت

رر

گرم
فض

است مرب ت متف تی از گرم
شد ک

بری ن هاا بام ماشت

محیط

حرارت ین دن انس ن

 لذا پیشنه م میگرمم ک.این بلیق ه تأثیرگذار شد
سروت

این مط لع مر یک محیط اقعی ک مارا

.حرارتی شد نیا انج م گیرم

بری ن هاا ت شه

 دین سیل از مع نت.ولام پاشکی اصفه ن می شد
هاچنین از مانشجای نی ک مر

پژ هشی مذکار

این مط لع مس ودت ناامندب کا ل تشکر
.وال میآید

ابرا

قدرمانی

نتیجهگیری

هاا گرم

تحقیق نش ن مام ک مر آب

ی فت ه

خشکب بلیق خنک کننده نات تب یر تأثیر کای ر
مدت زم ن

حرارتی مارم

ک هش استرینه

ر
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Abstract
Background: Heat stress is a threat for health and safety in workplaces. The aim of this study
was to examine the cooling ability of the Iranian evaporative vest in hot and dry conditions in
a climatic chamber.
Method: This interventional study was conducted on 12 male students in 2013. Heat strain
score index, skin temperature, oral temperature and heartbeat in two phases of with and
without wearing cold vest were measured in two intensity different activities on a treadmill in
a climatic chamber (mean temperature 38.8ºC, relative humidity 32.9% and WBGT 29.9ºC).
Data were analyzed using t-test and repeated measures test.
Results: In two trials with and without wearing the evaporative cooling vest, the skin mean
temperature differed significantly but heat strain score, heartbeat rate and oral temperature in
both activities did not show a significant difference.
Conclusion: The results showed that Iranian evaporative cooling vest is effective in reducing
skin temperature, in light and moderate activities, in hot and dry conditions; but it has a little
effect on oral temperature, heart rate and heat strain score index.
Keywords: Evaporative cold vest, Heat strain, Heat strain score index, wet bulb globe
temperature
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