ارزیابی مواجهه شغلی با استرس گرمایی بر اساس شاخص دمای ترگویسان در کارگران
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 .1کارشناس ارشد ،بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .3کارشناس ،بهداشت حرفهای ،شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان ،ایوان ،ایران.
 .4گروه بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .5کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم ،ایالم ،ایران.

چکیده
هدف :استرس گرمایی در بسياری از صنایع ازجمله صنایع فوالد یك خطر جدی برای سالمتی و ایمنی کارگران به شمار میآید .هدف از این مطالعه
ارزیابی مواجهه شغلی با استرس گرمایی بر اساس شاخص دمای ترگویسان در کارگران صنعت فوالد میباشد.
روشها :این مطالعه توصيفی– تحليلی در  11ایستگاه کاری کارخانه فوالد در استان ایالم که به نحوی مواجهه شغلی با گرما داشتند در سال  1312انجام
شد .برای اندازهگيری استرس گرمایی از دستگاه شاخص دمای ترگویسان استفاده شد .داده ها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آمار استنباطی انجام شد.
نتایج :نتایج مطالعه نشان داد بيشترین ميزان مواجهه استرس گرمایی در اپراتور نوردکار ( 31/5درجه سانتیگراد) و کمترین ميزان مواجهه استرس
گرمایی در اتاق اپراتور اصلی ( 11/51درجه سانتیگراد) میباشد .در واحدهای اپراتور سيخ زن کوره ،اپراتور باالبر ،اپراتور رافينی ،اپراتور آچارزن،
اپراتور نوردکار ،اپراتور قيچی ،اپراتور تراشکاری ميزان مواجهه بيش از حد استاندارد است.
نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه نشان داد ،اشتغال در صنعت فوالد به دليل فرآیند گرمازا بودن آن ،یك عامل تهدیدکننده سالمتی برای بسياری از
شاغالن این صنعت محسوب میگردد .بنابراین ضروری است برنامهریزیهای حفاظت گرمائی و اقدامات مداخلهای الزم جهت کاهش مواجهه با استرس
گرمایی انجام پذیرد.

کلیدواژهها :اختالالت استرس گرمایی ،شاخص دمای ترگویسان ،مواجهه شغلی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله65/81/18 :

پذیرش مقاله69/3/1 :

ارجاع :قنبری سرتنگ ایوب ،پالیزبان فیضاهلل  ،عابدی محبوبه ،صادقی سعید .ارزیابی مواجهه شغلی با استرس گرمایی بر اساس شاخص دمای ترگویسان در کارگران صنعت فوالد .طب پیشگیری
8369؛ .19-38:)1(1

مقدمه

کنترل این عوامل میتواند نقش مؤثری در پيشگيری از

عوامل فيزیکی ،شيميایی و بيولوژیکی گوناگونی به تناسب

حوادث و بيماریهای ناشی از کار ،کاهش هزینهها ،کاهش اوقات

نوع شغل در محيطهای کاری وجود دارد که شدت اثرات

تلف شده در محيط کار و پيرو آنها افزایش کارایی و اثربخشی

زیانبار آنها طيف وسيعی از اثرات غيرقابل مشاهده تا آثار

کارکنان و سازمان را به همراه داشته باشد ( .)1تنشهای

آسيبزا و مرگآور را در خود جای میدهد.

حرارتی ،یکی از آالیندههای فيزیکی زیانآور محيط کار است.

نویسنده مسئول :فیض اهلل پالیزبان ،،شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان ،ایالم ،ایران.
تلفن+61 6811188919:

پست الکترونیکیf.palyzban@ymail.com :
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ایوب قنبری سرتنگ
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محبوبه عابدی

3

ایوب قنبری سرتنگ و همکاران

ارزیابی مواجهه شغلی با استرس گرمایی

عوامل فيزیکی زیانآور مثل گرما مواجهه هستند .بيشتر کارها

صنعتی آمریکا به عنوان نمایانگر اصلی در برقراری اندازههای

نياز به کار کردن در محيطهای گرم دارد .کار کردن در گرما و

حد آستانه مجاز برگزیده شده است .مرکز پژوهشهای ملی

انجام کار فيزیکی سنگين میتواند بر سيستمهای سرمایش بدن

بهداشت و ایمنی شغلی و سازمان بينالمللی استاندارد آن را

تأثير داشته باشد .یك کارگر وقتی استرس گرمایی را تجربه

بهعنوان شاخص استاندارد پيشنهاد کردهاند شاخص دمای

میکند که بدن قادر نباشد خود را خنك کند .اگر استرس گرمایی

ترگویسان بسيار ساده بوده و با اندازهگيری کمترین عوامل

در مراحل اوليه شناخته و درمان نشود شرایط جدی و حتی

جوی انجام میپذیرد ( .)4مطالعات نشان دادهاند مواجهه شغلی

کشنده ممکن است بهطور سریع گسترش یابد (.)2

با استرس گرمایی میتواند روی عملکرد و تمرکز فرد و ایجاد

مواجهه با گرما میتواند اثر منفی روی راندمان توليد،

خطای انسانی در اثر نبود تمرکز و خستگی گرمایی موثر باشد.

سالمت کارگران در محيط کار ،بيماریهای شغلی و حوادث

 Hancockو همکاران در ارزیابی استرس گرمایی و عملکرد

ناشی از کار داشته باشد .محيط کار گرم عالوه بر ناراحتیهایی

افراد نتيجه گرفتند استرس گرمایی میتواند سبب کاهش تمرکز

نظير سوختگی ،غش گرمایی ،شوکهای ناشی از گرما اثرات

و عملکرد و افزایش بروز خطا شود ( Froom .)5و همکاران در

دیگری نيز بر روی کارگران و ميزان توليد کارخانه و بهرهوری

بررسی ميزان خطای انسانی و ارتباط آن با استرس گرمایی به

دارد .استرس گرمایی میتواند منجر به یك سلسله از مشکالتی

این نتيجه دست یافتند هرچقدر مواجهه با استرس گرمایی بيشتر

از قبيل جوشهای پوستی ،گيجی ،تشنج و بيهوشی شود.

باشد ميزان خطای افراد نيز بيشتر خواهد بود ( .)1با توجه به

نشانههای اوليهی استرس گرمایی مانند خستگی مفرط،

اهميت سالمتی کارگران و مواجهه با استرس گرمایی در صنایع

خوابآلودگی ،تحریكپذیری ،نبود ثبات و تعادل در تصميمگيری

فوالد مطالعه حاضر باهدف ارزیابی مواجهه شغلی با استرس

میتواند منجر به حوادث جدی شود .درمان نشدن فوری این

گرمایی بر اساس شاخص دمای ترگویسان در کارگران صنعت

نشانهها میتواند سریعاً شرایط بحرانی از قبيل تشنج و بيهوشی

فوالد انجام شد.

را گسترش دهد .در شرایط استرس گرمایی شدید ،بدن
پاسخهای فيزیولوژیکی از خود نشان میدهد که به آنها استرین

مواد و روشها

میگویند ،از آن جمله میتوان به باال رفتن ضربان قلب و دمای

این مطالعه توصيفی تحليلی در  11ایستگاه کاری یك

بدن در اثر مواجهه با گرما اشاره نمود ( .)3ميزان گرمایی که از

کارخانه فوالد استان ایالم که در هر ایستگاه یك نفر مشغول به

محيط به بدن میرسد بستگی به درجه حرارت هوا و ميزان

انجام فعاليت بهصورت ایستاده بود در تابستان سال 1312

حرکت هوا و انرژی تابشی دارد .یکی از شاخصهایی که برای

انجام شد .ایستگاههای کاری اندازهگيریشده شامل اپراتور جك

ارزیابی استرس گرمایی بکار میرود شاخص دمای ترگویسان

هيدروليك ،اپراتور سيخ زن کوره ،اپراتور باالبر ،اپراتور رافينی،

( )Wet-bulb Globe Temperatureمیباشد این شاخص از دمای

اپراتور آچارزن ،اپراتور نوردکار ،اپراتور قيچی ،اپراتور

تر طبيعی ،دمای خشك و دمای تابشی تشکيل شده است.

بستهبندی ،اپراتور تخليه ،اپراتور تراشکاری و اتاق اپراتور اصلی

شاخص دمای ترگویسان برای ارزیابی فشار گرمای محيط

بود .برای اندازهگيری استرس گرمایی از دستگاه دمای

کاری ،موارد استفاده گستردهای را دارد .این شاخص ،به دليل

ترگویسان مدل  TES-1369Bساخت تایوان با دقت  ±0/5درجه

آسانی روش اندازهگيری و نيز ارتباط نزدیك با دمای موثر

سانتیگراد استفاده شد .شاخص دمای ترگویسان از جمله
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صنعت فوالد یکی از صنایع مهم میباشد که کارکنان آن با

تصحيح شده از سوی انجمن دولتی کارشناسان بهداشت
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ارزیابی مواجهه شغلی با استرس گرمایی

شاخصهای ارزیابی استرس گرمایی به شمار میرود که در آن

یافتهها

صورت یك عدد نشان داده میشود .با توجه به محيط متجانس

کاری موردنظر انجام شد .یافتههای جمعيت شناختی نشان داد

و استاندارد  ،ISO7243اندازهگيری شاخص دمای ترگویسان در

ميانگين و انحراف معيار سنی افراد شرکتکننده 31/2±3/41

ارتفاع  1/1متری از سطح زمين برای کارگر هر ایستگاه

سال و باالترین و پایينترین محدوده سنی به ترتيب  44و 22

اندازهگيری شد و با توجه به بارکاری هر فرد (سبك ،متوسط یا

سال بود .ميانگين و انحراف معيار سابقه کار افراد شرکتکننده

سنگين) مقادیر اندازهگيری شده با شاخص استاندارد گرمایی

در مطالعه  1/41±1/34سال و باالترین و پایينترین سابقه کار به

 ACGIHمقایسه شدند.

ترتيب  10و  2سال بود.

در این تقسيمبندی همه ایستگاههای کاری مذکور جزء
بارکاری سبك تعيين شدند .اندازهگيریها در گرمترین ساعات
روز  13تا  15ظهر انجام شد .تمام افراد ( 11نفر) شرکتکننده در
مطالعه با گرما سازش یافته بودند .ميزان دمای ترگویسان
اندازهگيری شده با مقادیر مجاز توصيه شده توسط  ACGIHکه
مورد پذیرش ایران نيز میباشد ،مورد مقایسه قرار گرفت .با
توجه به اینکه در تمام مشاغل مورد نظر کار از نوع سبك و به
صورت  100درصد انجام کار بود ،ميزان WBGTاستاندارد
برای مشاغل موردنظر  21/5درجه سانتیگراد بود ( .)4دادهها
پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20و
آزمون آمار استنباطی تجزیه و تحليل شدند.

جدول  1ميانگين ميزان شاخص  WBGTدر ایستگاههای
کاری را نشان میدهد که ميزان  WBGTپایينتر از حد
استاندارد بوده است .به عبارتی دیگر در تمامی واحدهای مورد
نظر ،ميزان استرس گرمایی کمتر از حد مجاز میباشد .ميزان
درصد رطوبت در اتاق اپراتور اصلی ( )35/1بيشتر از سایر
واحدهایی است که ميزان مواجهه کمتر از حد استاندارد میباشد.
همچنين بيشترین ميزان مواجهه با استرس گرمایی در اپراتور
تخليه ( 22/4درجه سانتیگراد) و کمترین ميزان مواجهه با
استرس گرمایی در اتاق اپراتور اصلی ( 11/51درجه سانتیگراد)
گزارش شده است.

جدول -1میانگین میزان شاخص  WBGTدر ایستگاههای کاری با میزان  WBGTپایینتر از حد استاندارد
محل اندازهگيری

مدتزمان تماس با گرما

)WBGT (°C
استاندارد

ارزیابی

21/5

کمتر از حد استاندارد
کمتر از حد استاندارد
کمتر از حد استاندارد
کمتر از حد استاندارد

)WBGT (°C

رطوبت (درصد)

برنامه کار -استراحت

21/13

1

 100درصد کار

410

اپراتور تخليه

22/4

10/2

 100درصد کار

10

21/5

اتاق اپراتور اصلی

11/51

35/1

 100درصد کار

10

21/5

اپراتور بستهبندی

21/2

1/1

 100درصد کار

10

21/5

اپراتور جك هيدروليك

(دقيقه)

جدول  2ميانگين ميزان شاخص  WBGTدر ایستگاههای

رطوبت در اپراتور نوردکار ( 31/5درصد) بيشترین و در اپراتور

کاری که ميزان  WBGTباالتر از حد استاندارد بوده است را

باالبر کمترین ميزان ( 21/2درصد) میباشد .همچنين بيشترین

نشان میدهد .با توجه به جدول  2ميزان استرس گرمایی در

ميزان مواجهه با استرس گرمایی به اپراتور نوردکار (31/5

تمامی واحدها باالتر از حد استاندارد میباشد .ميزان درصد

درجه سانتیگراد) اختصاص یافته است.

82

مجله طب پيشگيری ،سال چهارم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 1311

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 7:34 +0330 on Friday November 16th 2018

متغيرهای دمای تر ،دمای خشك ،دمای تابشی ترکيب و به

اندازهگيری شاخص  WBGTدر این مطالعه در  11ایستگاه

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 7:34 +0330 on Friday November 16th 2018

ایوب قنبری سرتنگ و همکاران

ارزیابی مواجهه شغلی با استرس گرمایی

جدول  -2میانگین میزان شاخص  WBGTدر ایستگاههای کاری با میزان  WBGTباالتر از حد استاندارد

محل اندازهگيری

21/5

باالتر از حد استاندارد

21/5

باالتر از حد استاندارد
باالتر از حد استاندارد
باالتر از حد استاندارد

)WBGT (°C

رطوبت (درصد)

برنامه کار -استراحت

اپراتور سيخ زن کوره

21/1

10/1

 100درصد کار

410

اپراتور باالبر

21/2

1/2

 100درصد کار

10

اپراتور رافينی

30/41

1/1

 100درصد کار

10

21/5

اپراتور آچار زن

30/1

1/1

 100درصد کار

10

21/5

اپراتور نوردکار

31/5

14/2

 100درصد کار

10

21/5

باالتر از حد استاندارد

اپراتور قيچی

21/1

1/1

 100درصد کار

10

21/5

باالتر از حد استاندارد

اپراتور تراشکاری

21/1

15

 100درصد کار

10

21/5

باالتر از حد استاندارد

بحث و نتیجهگیری
کااار در محيطهااای گاارم موجااب اسااترس در کااارگران

(دقيقه)

گرما را برای کارگران انجام داد که با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارد ( .)1حاجیعظيمی و همکاران که به محاسبه

میگردد و عالوه بر کاهش قابليتهای انجام کار ،میتواند باعا

استرس گرمایی در صنعت ذوب فلزات پرداختند نتيجه گرفتند

بروز بيماریهای متعددی در کارگران گردد .اساترس گرماایی،

سکوی ذوب ریزی شرایط جوی مناسبی ندارد و باید برای

خطری جدی است کاه باعا باروز مشاکالتی بارای ساالمتی

کنترل گرمای تابشی تدابيری انجام داد ( .)1در مطالعه حاجیزاده

کارگران شااغل در برخای صانایع میشاود .اساترس گرماایی

و همکاران که به ارزیابی استرس گرمایی در کارگاه آجرپزی

زمانی رخ میدهد که بدن تحت استرس شدید گرمایی قرار گرفته

پرداختند ميزان شاخص دمای ترگویسان در این کارگاهها

و سعی میکند بار گرماایی را از راه واکنشهاای فيزیولاوژیکی

بيشازحد مجاز گزارش شد ( .)10همتجو و همکاران نيز به

دفع نمایاد .همچناين گرماا باهعنوان یاك ریساك فااکتور بارای

بررسی استرس گرمایی در محيط کار در پتروشيمی براساس

بيماریهای قلبی -عروقی مطرح بوده و موجب افزایش حاوادث

استاندارد  ISO7243پرداختند .نتایج نشان داد مواجهه افراد با

ناشی از کار میگردد .نتایج مطالعه حاضار نشاان داد کاه افاراد

استرس گرمایی بيشازحد مجاز است و اقدامات کنترل مدیریتی

شاغل در صنعت فوالد در معرض استرس گرمایی قرار دارند به

و مهندسی برای کاهش استرس گرمایی باید انجام شود (.)11

طور که بيشترین ميزان مواجهه با اساترس گرماایی در اپراتاور

در مطالعه حاضر کارگران با گرمای باالی فرآیندی مواجهه

تخليه و کمترین ميازان مواجهاه در اتااق اپراتاور اصالی باوده،

بودند که این امر باع باال رفتن ميزان سوخت وساز و افزایش

بنابراین باید اقدامات مداخلهای را برای کاهش مواجهه با استرس

مضاعف دمای داخلی بدن خواهد شد .در مطالعهای که در مورد

حرارتی انجام داد.

اثرات گرمای محيط کار بر کارگرانی که به طور متناوب کار

 Fordو همکاران در ارزیابی استرس گرمایی در صنایع

میکردند انجام شد ،مشخص گردید که در کار متناوب به ازا

فوالد به این نتيجه دست یافتند که افراد شاغل در صنعت فوالد

افزایش یك درجه سانتیگراد در دمای محيط ،ضربان قلب یك

در معرض استرس گرمایی قرار دارند .این نتيجه یافتههای

ضربه در دقيقه افزایش مییابد ( .)12گرما به عنوان یك عامل

مطالعه حاضر را تائيد میکند ( .)2منظم و همکاران در بررسی

زیانآور در بسياری از محيطهای کاری مطرح است؛ ليکن

رابطه ميزان استرس و احتمال خطر گرمایی در یك کارخانه

مطالعات نشان داده است که کارگران شيشهسازی ،معادن،

فوالد نشان دادند که افراد شاغل در صنعت فوالد در معرض

ریختهگریها ،صنایع فلزی و فوالد در فصل تابستان بيشتر در

استرس گرمایی قرار دارند و باید روشهای حفاظت در برابر

معرض استرس گرمایی میباشند .استرس حرارتی اغلب به علت
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 هر چند اصلیترین.ماورد خطارات استرس گرمایی را ببينناد

مواجهه با محيط گرم به وجود میآید که باع افزایش دمای

 بهرهگيری از روشهای فنی،شيوه کنترل گرما در محيط کار

.)13(داخلی بدن میشود

 اما به منظور کنترل فشار گرمایی و حفظ سالمت کارگران.است

 ميزان استرس،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر

در مقابل خطرهای ناشی از کار در محيطهای گرم میتوان از

گرمایی در افراد شاغل در صنعت فوالد نورد در اکثر ایستگاهها

 مدیریتی و وسایل حفاظت فردی نيز،روشهای مختلف اجرایی

بيش از حد استاندارد میباشد و باید اقدامات مداخلهای را برای

.استفاده نمود

 عوارض و پيامدهای ناشی از.کاهش مواجهه انجام داد
فشارهای حرارتی یکی از مسائل عمده در بسياری از محيطهای
 بنابراین اقداماتی مانند کاااهش مدتزمان.کاری میباشد

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پروژه شبکه بهداشت و درمان

 سيستمهای تهویه، استفاده از جليقههای خنكکننده،مواجهااه

شهرستان ایوان میباشد و با حمایت شبکه بهداشت و درمان

 طراحی، فراهم آوردن آبخنك برای کارگران،مکانيکی دمنده

شهرستان ایوان انجام شده است و نویسندگان بر خود الزم

 ایجاد فاصله،جاذب گرمای تابشی در اطراف منابع توليد گرما

میدانند از کليه افرادی که در انجام این پروژه همکاری داشتهاند

کافی بين منبع و فرد و محصورسازی افراد میتواند در این

.قدردانی نمایند

 همچنين کارگران بایاد آموزشهای الزم در.زمينه موثر باشد
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Assessment of occupational exposure to heat stress based on the Wet Bulb Globe
Temperature index in the steel industry workers
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ABSTRACT
Introduction: Heat stress in many industries, including steel industries, is a serious threat to the health and safety of
workers. The aim of this study was to assess the occupational exposure to heat stress based on the Wet Bulb Globe
Temperature index in the steel industry workers.
Methods: This descriptive - analytical study was conducted in 11 workstations with occupational exposure to heat in a
steel industry in 2013. A Wet Bulb Globe Temperature meter was used to measure the heat stress. Data were analyzed using
SPSS software and inferentional statistics.
Results: The results showed that the highest exposure to heat stress was related to the rolling operator (31.5° C) and the
minimal exposure to heat stress was in the operator main room (18.52 ° C). In the case of furnace, lift, ruffing, wrench, rolling
work, Scissors, and the lathe operators, the heat exposure exceeded the occupational exposure limits.
Conclusion: The findings of this study showed that working in the steel industries, due to the exothermic processes, is a
threat for the health of the workers of this type of industry. Therefore, heat control and interventional plans should be
considered to reduce the heat stress in such industries.
Keywords: Heat Stress Disorder, Wet Bulb Globe Temperature, Occupational Exposure.
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