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چکیده
مقدمه :آب و الکترولیتها برای حفظ سالمتی و کارایی افراد در محیطهای شغلی گرم ضروری میباشند .هدف از این مطالعه تعیین
میزان تاثیر نوشیدنیهای مختلف بر تغییرات شاخصهای نمره استرین حرارتی ،ادراکی و فیزیولوژیکی در شرایط آزمایشگاهی میباشد.
روش بررسی :این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی  31نفر دانشجوی مرد در شرایط گرم خشک آزمایشگاهی(دمای 04درجه
سانتی گراد ،رطوبت  14درصد) انجام شد .به افراد در  1مرحله به مدت زمان  2ساعت یکی از مداخلهگرهای آب ،ترکیب آب و آبلیمو و
شربت آبلیمو به مقدار  044سی سی در  0نوبت داده شد .از بدو مواجهه با گرما هر 34دقیقه یکبار شاخصهای

Heat Strain Score

 ،)PSI( Physiological Strain Index ،)PESI( Perceptual Strain Index ،)HSSI( Indexضربان قلب و دمای دهانی افراد اندازه گیری
شد .از آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات و آزمون تعقیبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که شاخصهای نمره استرین حرارتی ( ،)P=<4/443استرین ادراکی ( )P=4/443و استرین فیزیولوژیکی
()P=<4/443دارای تفاوت معنادار هنگام مصرف  1مداخلهگر بودند.
نتیجه گیری :مصرف نوشیدنی ها باعث حفظ شرایط نرمال در افراد تحت آزمایش گردید .مصرف شربت آبلیمو دارای بیشترین تاثیر در
کاهش میانگین نمرات هر سه شاخص نسبت به ترکیب آب و آبلیمو و آب بود.
واژههای کلیدی :نوشیدنی ،نمره استرین حرارتی ،استرین ادراکی ،استرین فیزیولوژیکی ،شرایط گرم و خشک

 -1استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،کمیته تحقیقات دانشجویی،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
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مقدمه
و توانایى براى کار در یک آب و هواى گرم به طور مستقیم به سطح

آب بدن در اثر مواجهه با گرما میتواند منجر به کاهش عملکرد

استرس حرارتى بستگى دارد .استرس حرارتى باال بزرگ ترین خطر

فیزیولوژیکی ،فیزیکی و ذهنی در افراد مواجهه یافته شود(.)30

بیمارى هاى ناشى از گرما است( .)3،2انسا نها نسبت به افزایش

عالئم از دست دادن مالیم آب از بدن شامل :سردرد ،گیجی،

دمای درونی خود دو نوع واکنش نشان میدهند -3 :پاسخهای

خستگی ،کاهش هوشیاری و کاهش توانایی در متمرکز شدن

رفتاری (برای مثال کاهش میزان فعالیت بدنی ،خارج کردن لباس

میباشد( .)31مطالعات نشان میدهند که پاسخ به کم آبی یک

و فاصله گرفتن از منبع حرارت) -2 ،پاسخهای شناختی )کاهش

افت اساسی درسطح عملکرد وتوانایی شناختی است که شامل:

تمرکز و افزایش خطا( ( .)1طیف وسیعی از عوامل بر عملکرد انسان

حافظه کوتاه مدت،حافظه کاری یا تواناییهای کلی حرکت

در محیطهای گرم تأثیر میگذارند .پیچیدگی وظیفه یکی از این

میباشد( .)36-38هدف از این مقاله اندازه گیری میزان

عوامل است .برای مثال نشان داده شده که کارهای ساده کمتر تحت

شاخصهای (PESIشاخص استرین ادراکی)(PSI ،شاخص استرین

تأثیر استرس گرمایی قرار میگیرند و در مقابل کارهایی از قبیل

فیزیولوژیکی) و (HSSIشاخص نمره استرین حرارتی) در افراد مورد

ردیابی ،مراقبت و وظایف چندگانه نسبت به استرس گرمایی

آزمایش در شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی ( دمای  04درجه

حساس ترند و بیشتر تأثیر میپذیرند .سطح مهارت فردی نیز عامل

سانتی گراد و رطوبت  14درصد ) با دادن نوشیدنیهای مختلف (

تأثیر گذار دیگری است( .)0مواجهه با شرایط گرمایى زیاد،

آب ،آب و آبلیمو و شربت آبلیمو ) به عنوان مداخله گر بود تا میزان

خطراتى براى سالمتى به وجود آورده است و مطالعات بسیارى در

تاثیر هر یک از نوشیدنی ها را بر روی شاخصهای مذکور مشخص

رابطه با بیمارى ها و مرگ ومیرهاى نابهنگام انجام شده است(1و.)6

گردد ،و در صورت داشتن نتایج مثبت مداخله گرها در تطابق افراد

اغلب کارگران در معرض گرما در محیط کارشان ،از

با محیط ،آنها را به محیطهای کاری با شرایط مشابه توصیه کرد.

گرمازدگى،شوك حرارتى  ،بیمارى هاى کلیوى و یا قلبى و حوادث

روش بررسی

و جراحات رنج مى برند(6و .)7این امر به ویژه براى افرادى که خارج

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بر روی  31نفر مرد

از منزل کار فیزیکى انجام مى دهند و در معرض دماى باالتر از

درآزمایشگاه تنش حرارتی دانشکده بهداشت انجام شد .روش

دماى محیط طبیعى قرار مى گیرند ،صدق مى کند( .)8بنابراین

انتخاب نمونه به صورت تصادفی و از طریق فراخوان با در نظر

بروز اختالالت ناشى از گرما با دماى محیطى باالتر افزایش مى

گرفتن معیارهای ورود و خروج مطالعه انجام شد .معیارهای ورود

یابد( .)9استرس حرارتى به آسانى و سهولت به دما و رطوبت هاى

به مطالعه فاقد بیماریهای قلبی -عروقی ،شاخص توده بدنی

باالى محیط مرتبط است .این شرایط اغلب در صنایع مواد اولیه،

نرمال( 38/1تا  21کیلوگرم بر متر مربع) ،مرد بودن ،عدم ابتال به

کشاورزى ،صنایع فوالد ،سرامیک ،فرآیندهاى غذایى ،نیروگاه هاى

صرع یا تشنج ،عدم فعالیت فیزیکی در روز قبل از آزمایش ،مصرف

برق و صنایع ساختمانى مشهود است( .)34،33بدن انسان حدودا

مایعات به اندازه  2تا  1لیتر در روز قبل از آزمایش ،عدم مصرف

از  74درصد آب تشکیل شده است .آب موجود در بدن نقشهای

غذاهای پر نمک و شور در روز قبل از آزمایش ،عدم مصرف داروها

فیزیولوژیکی متعددی دارد که شامل :ضروری برای تنفس(انتقال

و مواد مدر در روز قبل از آزمایش بود .معیارهای خروج از مطالعه

اکسیژن در سلول ها) و متابولیسم ،گوارش(جذب مواد غذایی)،

بروز هر گونه مشکل و ناراحتی در فرد که مانع ادامه کار وی شود،

دفع سموم از بدن ،تنظیم دمای بدن ،نگهداری فشار اسمزی در

در صورتی که فرد در هر مرحله از آزمون تمایل به ترك آزمون

حد کافی در سلول ها و فضاهای خارج سلولی و  .)32(...آب

داشته باشد بود .انتخاب و تعداد نمونه براساس مطالعات تجربی

تعدادی از فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی که برای زندگی انسانها،

مشابه که در آزمایشگاه و برای بررسی تاثیر گرما انجام شده بود
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شرایط آب و هوایى گرم در بسیارى از نواحى جهان حاکم است

حیوانات و گیاهان ضروری هستند را فراهم میکند( .)31کاهش

 12 بررسی تاثیر نوشیدنیهای مختلف بر تغییرات شاخصهای نمره استرین حرارتی ...

صورت گرفت( .)39،24برای تهیه یک محلول آب و آبلیمو و

شاخصهای نمره استرین حرارتی و استرین ادراکی و استرین

محلول شربت آبلیمو از  14نفر خواسته شد که یکسری از محلول

فیزیولوژیکی برای افراد تعیین میگردید .الزم به ذکر است که

ها (آب ،آب و آبلیمو و شربت آبلیمو) با میزان مواد مشخص را

تمامی افراد با لباس یکنواخت در تمامی مراحل آزمون وارد شدند.

تست کنند که در نهایت  28نفر از میزان  0سی سی آبلیمو در

نحوه محاسبه شاخص استرین ادراکی به این صورت

هر  14نفر میزان  31گرم شکر و  1سی سی آبلیمو در شربت

)PeSI = 5×{( TS – 1 ) /4)} + 5×(RPE /10

آبلیمو را مطلوب دانستند .این کار به این دلیل انجام شد زیرا هیچ

امتیاز نهایی این شاخص بین  4تا  34بوده و شامل 4 :تا( 2عدم

معیاری برای میزان شکر یا میزان آبلیمو در محلول ها مورد مطالعه

وجود استرین گرمایی)1 ،تا( 0استرین گرمایی کم)1 ،تا( 6استرین

وجود نداشت بلکه این مواد به صورت ذائقه ای با هم تر کیب شده

گرمایی متوسط)7 ،تا( 8استرین گرمایی باال)9 ،تا( 34استرین

و محلول را میسازند هدف ما جلب رضایت  94درصد از  14نفری

گرمایی خیلی باال و شدید) میباشد RPE .شدت تالش درك شده

بود که محلول ها را در شرایط مختلف نوشیده بودند تا نوشیدنی

و  TSاحساس گرمایی میباشد .شاخص دیگری که در این مطالعه

که برای عموم خوش طعم تر بوده را تعیین کنیم .این آزمایشات

بکار برده شد شاخص استرین فیزیولوژیکی بود .نحوه محاسبه

برای هر فرد به مدت  1نوبت  2ساعته بود و در هر دو ساعت یکی

شاخص استرین فیزیولوژیکی در زیر آورده شده است:

از مداخله گرهای مورد پژوهش به نمونه ها داده میشد ،هر نوبت

– PSI = 5×( Tct – Tc0 ) / (39.5 – Tc0) + 5×(HRct

 2ساعته دارای  0مرحله فعالیت  24دقیقه ای است که بین هر

)HRc0) / (180 – HRc0

 24دقیقه افراد  34دقیقه استراحت میکردند .افراد قبل از ورود

که  Tc0دمای عمقی بدن(دمای دهانی ) در حالت استراحت،

به آزمایش به مدت  31دقیقه استراحت کرده و بعد دمای دهانی

 Tctدمای عمقی بدن (دمای دهانی ) در حالت فعالیت،

و ضربان قلب آنان ثبت شد سپس ،وارد شرایط آزمایشگاهی گرم

تعداد ضربان قلب در هنگام انجام فعالیت HRc0 ،تعداد ضربان قلب

و خشک با دمای  04درجه سانتی گراد و رطوبت  14درصد شدند.

در حالت استراحت است( .)24امتیاز نهایی شاخص استرین

مداخله گرهای ما در این تحقیق شامل  :آب  ،آب و لیمو و شربت

فیزیولوژیکی همانند شاخص استرین ادراکی است.

HRct

آبلیمو است .برای پی بردن به تاثیر هر کدام از مداخله گرها افراد

شاخص استرین گرمایی ادراکی تحت عنوان شاخص نمره

باید به مدت  2ساعت در شرایط ذکر شده قرار بگیرند .قبل از

استرین حرارتی  HSSIاستفاده شد که نحوه تفسیر نتایج آن بدین

شروع به کار افراد  214سی سی آب (در صورت تمایل افراد) به

صورت است که :اگر مجموع اعداد این شاخص کمتر از  31/1باشد

آنان داده شد تا کم آبی و تشنگی احتمالی افراد بر طرف شود.

یعنی فاقد استرین حرارتی (منطقه سبز) ،اگر بین  31/6تا 38

سپس افراد در  0نوبت  24دقیقه ای یک فعالیت سبک (حرکت

احتماال دارای استرین گرمایی(منطقه زرد) ،و اگر بیشتر از  38بود

روی تردمیل با سرعت  2/8کیلومتر بر ساعت) را انجام دادند و در

یعنی دارای استرین گرمایی(منطقه قرمز) میباشد( .)23تجزیه و

بین هر  24دقیقه فعالیت به مدت  34دقیقه خارج از شرایط تنش

تحلیل دادهها توسط آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات و

حرارتی استراحت کردند .در پایان هر  24دقیقه فعالیت به افراد

آزمون تعقیبی  )Least significant difference( LSDبا استفاده

حجم مناسبی از مداخله گر مورد نظر داده میشد(از آنجایی که

از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  24انجام شد.

افراد دارای وزنی کمتر از  74کیلوگرم بودند ،در هر مرحله 344

نتایج

سی سی و مجموعا در هر نوبت  2ساعته  044سی سی از

شرکت کنندگان در این مطالعه  31نفر مرد با میانگین) انحراف

مداخلهگر مورد نظر را دریافت کردند) .مورد نظر داده میشد.

معیار( سنی  20/7± 3/8سال و شاخص توده بدنی 23/8± 3/6

هر 34دقیقه یکبارضربان قلب و دمای دهانی و همچنین

کیلوگرم بر متر مربع بودند .شرایط محیطی آزمایش حین فعالیت
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 314سی سی محلول آب و آبلیمو اعالم رضایت نمودند .همچنین

میباشد(:)39
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آزمون آنالیز واریانس نشان داد(جدول )3که میانگین دمای

استرین فیزیولوژیکی و شاخص نمره استرین حرارتی هنگام مصرف

ترگویسان ( ،)p=4/21رطوبت نسبی ( ،)p=4/92دمای خشک

نوشیدنی ها (آب ،آب و آبلیمو و شربت آبلیمو) در جدول  2آورده

( )p=4/28و دمای تر ( )p=4/26در هر سه حالت مداخله ای تفاوت

شده است .آزمون آنالیز واریانس نشان داد(جدول )2که میانگین

معناداری نداشتند .میانگین (انحراف معیار) ضربان قلب و دمای

 )P=4/443( PESI ،)P=<4/443( HSSIو  )P=<4/443( PSIبین

دهانی حین مصرف شربت به ترتیب برابر با  86/8± 6/2و 4/38

سه حالت مداخله ای تفاوت معناداری داشتند .تغییرات

 ،16/0±حین مصرف آب و آبلیمو به ترتیب  88/1± 6/1و

شاخصهای PESI ،HSSIو  PSIحین فعالیت و نوشیدن

 ،16/6±4/20و حین مصرف آب به ترتیب برابر با  94/6± 6/6و

مداخلهگرها به ترتیب در شکلهای  2 ،3و 1آورده شده است.

جدول  : 3میانگین (انحراف معیار) دمای ترگوی سان ،رطوبت نسبی ،دمای خشک و دمای تر حین آزمایش
شاخص

گروه مداخله ای
شربت آبلیمو

گروه مداخله ای
آب و آبلیمو

گروه مداخله ای
آب

سطح معنی داری

دمای تر گوی سان
رطوبت نسبی
دمای خشک هوا
دمای تر هوا

میانگین ±انحراف معیار
13/8± 4/20
14/41± 4/47
04/42± 4/42
28/38± 4/48

میانگین ±انحراف معیار
13/90± 4/40
29/98±4/6
04/40± 4/41
28/11± 4/13

میانگین ±انحراف معیار
13/98± 4/46
14/43± 4/26
04/46± 4/41
28/37± 4/32

4/21
4/92
4/28
4/26

جدول  : 2میانگین (انحراف معیار) شاخصهای  PESI ،HSSIو  PSIحین آزمایش
گروه مداخله ای
شربت آبلیمو

گروه مداخله ای
آب و آبلیمو

گروه مداخله ای
آب

میانگین ±انحراف معیار
7/6± 3/3
2/6± 4/81
3/43± 4/20

میانگین ±انحراف معیار
8/8± 3/06
1/3±3/3
3/36± 4/28

میانگین ±انحراف معیار
9/9± 3/0
0± 4/72
3/13± 4/14

شاخص
HSSI
PESI
PSI

سطح معنی داری
<4/443

4/443
<4/443

20
15

میانگین

شربت آبلیمو

10

شاخص نمره

آب و آبلیمو

5

استرین

آب

0
150

100

50

حرارتی

0

زمان بر حسب دقیقه

شکل  :3تغییرات شاخص  HSSIحین فعالیت و نوشیدن مداخلهگرها
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افراد در هر سه حالت مداخله ای در جدول  3آورده شده است.

 16/8± 4/16بودند .بررسی تاثیر شاخص استرین ادراکی ،شاخص

 10 بررسی تاثیر نوشیدنیهای مختلف بر تغییرات شاخصهای نمره استرین حرارتی ...

8
6
شربت آبلیمو

4

شاخص

 2استرین ادراکی

آب

0
150

100

0

50

زمان بر حسب دقیقه

شکل  :2تغییرات شاخص  PESIحین فعالیت و نوشیدن مداخله گرها

2.5
2
1.5

شربت آبلیمو
آب و آبلیمو
آب

1

شاخص

0.5

استرین

0
150

100

50

میانگین نمره

فیزیولوژیکی

0

زمان بر حسب دقیقه

شکل  :1تغییرات شاخص  PSIحین فعالیت و نوشیدن مداخله گرها

بحث
در این مطالعه نتایج نشان داد که افراد با شاخص توده بدنی

مصرف هر سه نوع نوشیدنی در افراد نشان دهنده عدم وجود

نرمال وارد شرایط آزمایش گردیدند .شاخصهای دمای

استرین گرمایی بود زیرا میانگین نمرات در بازه بین صفر تا  2قرار

ترگویسان ،رطوبت نسبی ،دمای خشک و دمای تر در اتاقک تنش

گرفت .میانگین شاخص نمره  PESIهنگام مصرف آب و آبلیمو و

برای افراد در هر سه حالت مصرف نوشیدنی ها (آب ،آب و آبلیمو

آب نشان دهنده این بود که افراد دارای استرین گرمایی کم بوده

و شربت آبلیمو) برابر بود ،یعنی از لحاظ آماری تفاوت معناداری

زیرا میانگین نمرات بین صفر تا  2قرار گرفت اما درحالت نوشیدن

بین سه حالت مختلف برای هر فرد وجود نداشت و افراد با شرایط

شربت آبلیمو میتوان گفت که افراد احتماال دارای استرین گرمایی

یکسان مورد آزمایش قرار گرفتند .شاخصهای  PESI ،HSSIو

کم بوده اند .از مشکالت این مطالعه میتوان به سختی در جمع

 PSIهنگام مصرف نوشیدنی ها دارای اختالف معنادار بودند ،که

آوری نمونه ها ،مشکالتی در زمینه گرفتن و انتقال نمونههای ادرار

نشان میدهد تاثیر شربت آبلیمو بیشتر از آب و آبلیمو و آب بوده و

به آزمایشگاه رفرنس ،اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیکی و انجام

همچنین آب و آبلیمو دارای تاثیر مثبت بیشتری نسبت به آب

نشدن مطالعات مشابه اشاره کرد .از نقاط قوت این مطالعه میتوان

میباشد .با توجه به میانگین نمره شاخص  HSSIدر هر سه حالت

به کارآزمایی بودن مطالعه ،نوآوری در سنجش تاثیر نوشیدنی ها

افراد فاقد استرین حرارتی (منطقه سبز) بوده اند زیرا میانگین

در شرایط گرم و خشک بر روی پارامترهای فیزیولوژیکی و ادراکی

نمرات کمتر از  31/1بود .میانگین نمره شاخص  PSIدر حالت

و قابل کنترل بودن شرایط آزمایشگاه اشاره نمود .دهقان و
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آب و آبلیمو

میانگین نمره
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حبیب اهلل دهقان و همکاران

استرین گرمایی را که به صورت پرسشنامه بود مورد ارزیابی

آبرسانی به کشاورزان ،بهره وری به میزان متوسط  2تن به ازای

قراردادند و به این نتیجه رسیدند افراد ادراك ذهنی مناسبی از

هر کارگر در روز افزایش مییابد( .)28ویتامین  Cنقش آنتی

استرس گرمایی محیط کاردارند و امتیاز به دست آمده از این

اکسیدانی دربدن دارد یعنی باعث حذف رادیکالهای آزادی که

شاخص با شاخص استرین فیزیولوژیکی ،ضربان قلب و دمای دهانی

باعث تخریب غشاهای سلول و  DNAمیشوند میگردد .این

به دست آماده ارتباط مستقیم و معناداری دارد .همچنین بین این

ویتامین با دادن یک الکترون باعث حذف رادیکالهای آزاد میشود.

شاخص با دمای تر گوی سان ارتباط مستقیم و معناداری وجود

ویتامین  Cباعث افزایش مقاومت بدن بخصوص در مقابل بیماریها

داشت( .)21انسالدی و همکاران که به بررسی آسایش حرارتی افراد

میگردد .ویتامین  Cاز طریق تبدیل اسید آمینه تریپتوفان به

و پاسخهای ذهنی آن ها در کالس درس پرداختند درمطالعه شان

هیدروکسی تریپتوفان و نهایتا" سروتونین به عنوان یک نرو

به این نتیجه رسیدند که وقتی افراد پاسخ ذهنی راحت از گرمای

ترانسمیتر در ایجاد شادی و دادن احساس ادراکی خوب به افراد و

محیط کار داشتند دمای محیط نیز در ناحیه مطلوبی قرار داشت و

کاهش تعداد ضربان قلب نقش موثری را ایفا مینماید(.)29

با افزایش دمای محیط کالس پاسخهای ذهنی افراد نیز تغییر

نتیجه گیری

میکرد که با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی دارد( .)20در

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افراد در شرایط جوی

مطالعه دنسی و همکاران در سال  2446نتایج نشان داد که در

برابر وارد هر سه مرحله شده و مداخله گر مورد نظر را دریافت

بچه ها کم آبی بدن و از دست دادن آب مرتبط با تحریک

کردند .در هر سه شاخص ،حالتی که افراد از نوشیدنی شربت آبلیمو

پذیری،ضعف و بی حالی و کاهش عملکرد شناختی میباشد که با

استفاده کرده بودند نتایج بهتری در کاهش میانگین نمره

یافتههای مطالعه حاضر هم خوانی دارد( .)21در مطالعه لوپز و

شاخصها حاصل شد .الزم به ذکر است که تاثیر نوشیدن آب و

همکاران در سال  3997بر روی تغییرات هیدرو الکترولیت را در

آبلیمو از مصرف آب در کاهش میانگین نمرات هر سه شاخص

کارگران نیشکر در غرب نیکاراگوئه در مقایسه با گروه شاهد مورد

بیشتر بود .شاخصهای  HSSIو  PSIدر هر سه حالت نشان دادند

بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که پس از آنکه محلولهای

که افراد فاقد استرین حرارتی میباشند ولی شاخص  PESIنشان

آبرسانی را در زمان برداشت نیشکر دریافت کردند نشانههای

داد که افراد دارای کمی استرین حرارتی هنگام نوشیدن آب و آب

کمتری از کم آبی به ترتیب در  84و  71درصد از دو گروه پیدا

و آبلیمو بوده و هنگام مصرف شربت آبلیمو احتماال دارای استرین

شده بود در حالی که افرادی که از آب شهری نوشیده بودند نسبت

گرمایی کم

میباشند .با توجه به نتایج پیشنهاد میشود

به گروهی که از سایر مایعات استفاده کرده بودند کم آبی بیشتری

پژوهشهای مشابه ای در محیطهای کاری گرم و خشک انجام

نشان دادند که با یافتههای مطلعه حاضر هم خوانی دارد( .)9در

گردد.

مطالعه چن و همکاران در سال  3994که بر روی ورزشکاران در
محیطهای گرم انجام شد نتایج نشان داد مصرف نوشیدنی

سپاسگزاری

ASP

این مطالعه در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(آبمیوه کیوی) که حاوی ویتامین  Cو کربوهیدرات بوده باعث

با طرح تحقیقاتی شماره  190643به عنوان پایان نامه کارشناسی

افزایش حجم خون و رفع تشنگی در ورزشکاران شد( .)26در

ارشد انجام شد .نویسندگان بر خود الزم میدانند از تمامی کسانی

مطالعه ادمونس و همکاران در سال  2449نتایج نشان داد که

که ما را در انجام این طرح یاری نمودند صمیمانه تشکر نمایند.

کودکانی که در طول کالس آب مینوشند به نتایج بهتری در
آزمون دقت بصری میرسند( .)27گلبابایی و همکاران در مطالعه
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همکاران شاخص مشاهده ای  -ادراکی را با عنوان شاخص نمره

خود در سال  2432بر روی چغندرکاران نشان دادند که با اقدامات
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Abstract
Introduction: Water and electrolytes are essential to maintain the health and performance in hot occupational

environments. The aim of this study was to determine the effect of different drinks on indices HSSI, PESI and
PSI under laboratory conditions.
Methods: This clinical trial study were conducted on 13 male students in hot and dry laboratory conditions,

(40 ° C, humidity 30%). In 3 steps within 2 hours of interferences, water, the combination of water and lemon,
and lemon juice in the amount of 400 cc for 4 times was given to the participants. Every 10 minutes from the
beginning of exposure to the heat index, Heat Strain Score Index (HSSI), Perceptual Strain Index (PESI),
Physiological Strain Index (PSI), heart rate and oral temperature were measured. Analysis of variance with
repeated observations and post hoc test was used to analyze the data.
Results: The results showed that the index of HSSI (P= <0.001), PESI (P=0.001) and PSI (P = <0.001) has

had a significant difference when using 3 interferences.
Conclusion: Drinking lead to keeping and maintaining normal conditions in participants. Compared with

water and the combination of water and lemon, lemon juice drink has the greatest impact in reducing the
average scores in all three indicators.
Keywords: Drinks; Heat Strain Score Index; Perceptual Strain Index; Physiological Strain Index; Hot and dry

conditions
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