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چکیذٌ
مقذمٍ :هَاجِْ تا سطها هیتَاًس اثطات هرتلفی ضا ایجاز وٌس تِ ًحَیوِ سطز ضسى تافتّا هَجة ًاضاحتی ،واّص ػولىطز ٍ
زض ًتیجِ هَجة افعایص ذكاّا هیضَز .ایي هكالؼِ تا ّسف اضظیاتی سكح استطیي سطهایی ٍ اضتثاـ آى تا پاسدّای
فیعیَلَغیىی تسى ضاغلیي هىاًیه ذَزضٍ زض فػَل سطز غَضت گطفت.
ريش بررسی :ایي هكالؼِ تَغیفی -تحلیلی همكؼی زض زی هاُ سال  1395تط ضٍی ً 50فط اظ ضاغلیي هىاًیه ذَزضٍ ضْط
ّوساى غَضت گطفتً .وًَِگیطی تِ غَضت تػازفی سازُ اًجام ضس .پاسدّای فیعیَلَغیه تسى زض حیي اًجام فؼالیت ضٍظاًِ
هكاتك تا استاًساضز  ISO 9886اًساظُگیطی ضس .تط هثٌای ًتایج اًساظُگیطی زهای ػومی ٍ سكحی تسى ضاذع ًوطُ استطیي
حطاضتی تؼییي ضس .آظهَى حسی ػػثی جْت تؼییي سكح تیحسی زض اًگطتاى زست واضگطاى ًیع تَسف ویت هًََفیالهٌت
غَضت گطفت .پاضاهتطّای هحیكی َّا ًیع تِ قَض ّنظهاى اًساظُگیطی گطزیس .تحلیل زازُّا تا استفازُ اظ ًطمافعاض SPSS21
غَضت گطفت.
وتایج :هیاًگیي ضاذع ًوطُ استطیي سطهایی  4/38 ± 1/788تسست آهس ًتایج ًطاى زاز اضتثاـ هؼٌازاضی تیي ضاذع ًوطُ
استطیي سطهایی تا پاسدّای فیعیَلَغیىی اظ جولِ ؾطتاى للة ( ،)r = 0/39 ،p> 0/05فطاض ذَى سیستَلیه (،p> 0/05
 ٍ )r = 0/57فطاض ذَى زیاستَلیه (ٍ )r= 0/38 ،p> 0/05جَز زاضزً .تایج ًطاى زاز  %62اظ واضگطاى زاضای ػالئن تیحسی
زض اًگطتاى زست هیتاضٌس ٍ هیاى سكح تیحسی اًگطتاى تا زهای َّا ( ٍ )r= -0/74 ،p> 0/01استطیي سطهایی (،p> 0/01
 )r= -0/84ضاتكِ هؼٌازاضی ٍجَز زاضز.
وتیجٍگیری :ضاذع استطیي سطهایی تا اػتثاض لاتل لثَلی تیاىوٌٌسُ سكح پاسدّای فیعیَلَغیه تسى واضگطاى زض هَاجِْ تا
سطها است .تیص اظ ًیوی اظ واضگطاى ًیع زاضای ػالئن تیحسی زض اًگطتاى زست تَزًس وِ تط ػولىطز فیعیىی آًْا زض حیي واض
تأثیطگصاض تَز.
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مقذمٍ

ريش بررسی
هكالؼِ تَغیفی -تحلیلی اظ ًَع همكؼی حاؾط زض
سال  1395زض فػل ظهستاى تط ضٍی ً 50فط اظ غٌف
هىاًیه واضا زض ضْط ّوساى اًجام ضس .ضٍش اًتراب ٍ
ًوًَِگیطی تِ ضىل تػازفی سازُ اًجام ضس .جْت اًجام
هحاسثِ تؼساز ًوًَِ اظ ضاتكِ ظیط استفازُ ضس.
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زض ایي ضاتكِ ٍ  22 ٍ  12اضیاًس 2 ٍ 1 ،
هیاًگیيّای حاغل ضسُ اظ هكالؼِ هطاتِ زاذلی هیتاضس.
سكح اقویٌاى ایي آظهَى ٍ %95تَاى آظهَى تطاتط  %80زض
ًظط گطفتِ ضس .تا جایگعیٌی همازیط هرتلف تؼساز ًوًَِ
هَضز ًیاظ زض ایي تحمیك ً 50وًَِ تؼییي گطزیس.
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قثك هكالؼات اًجام ضسُ ٍلتیوِ زهای اًگطتاى تِ
ظیط  16زضجِ ساًتیگطاز تطسس ٍ ّوچٌیي ٌّگاهی وِ
زست زض هَاجِْ تا جطیاى َّایی تا زهای  19/1زضجِ
ساًتیگطاز لطاض گیطز واّص هْاضت ضخ هیزّس (.)1
هَاجِْ زست تا سطها تِ زلیل استفازُ ًىطزى اظ زستىص
یا ّط ػایك حطاضتی زیگط ضاًس سطز ضسى زستّا ضا
تیطتط وطزُ اها زض هماتل استفازُ اظ زستىص هیعاى
هْاضت زستّا زض واضّای هًَتاغ ضا ون هیوٌس .زض هؼطؼ
لطاض گطفتي غَضت تا َّای سطز هَجة تحطیه ػػة
 trigeminalضسُ وِ هَجة فؼال ضسى هسیطّای
سوپاتیه وِ سثة هٌمثؽ ضسى ػطٍق ٍ ّوچٌیي فؼال
ضسى هسیطّای پاضاسوپاتیه وِ هَجة واّص ؾطتاى
للة هیضَز (.)2
چٌسیي هكالؼِ ًطاى زازُ است وِ هَاجِْ سط تا
سطها تِ هست وَتاُ ( 60ثاًیِ) زض زهای غفط زضجِ
ساًتیگطاز زض حالت استطاحت هَجة واّص جطیاى ذَى
زض اًگطتاى زست ٍ پا تا حس  50-70زضغس هیضَز (.)3
قثك هكالؼِ ّ ٍ Rapaportوىاضاى ًتایج ًطاى زاز ظهاًی
وِ تسى زض هؼطؼ َّای سطز لطاض گیطز ٍ تِاًساظُ 15
زضغس حطاضت اظ زست تسّس ،اًگطتاى زست ٍ پا سطز
هیضًَس ،چٌیي اتفالاتیویتَاًستِضاحتی زض هَاجِْ غَضت
تا سطها ضخ زّس تِقَضیوْاگطچِ سكح پَست غَضت ون
است (زض حسٍز  0/04هتطهطتغ) ،اگط یه اًمثاؼ جعئی زض
ایي ًاحیِ ضخ زّس ًتیجِ آى اظ زست زازى ًطخ تاالی
زهای تسى است (ً .)4تایج هكالؼات ًطاى زازُ است وِ
پَضص سط ٍ غَضت زض هَاجِْ تا سطها هَجة تأذیط زض
اًمثاؼ ػطٍق ٍ زض ًتیجِ هَجة تأذیط زض سطز ضسى تسى
ٍ اًگطتاى زست ٍ پا هیضَز (.)5
ًتیجِی اٍلیِ هَاجِْ تا سطها هَجة واّص فَضی
جطیاى ذَى پَست زست هیضَز وِ ذَز ایي اهط سثة
واّص حساسیت لوسی ،واّص چاتىی ٍ ساذتاض اًمثاؾی
ػؿالًی هیضَز وِ زض ًتیجِ سثة افعایص زضز ٍ واّص
ػولىطز حطوتی هیضَز (.)6
ضاذع استطیي سطهایی( )CSIضٍضی جْت
اًساظُگیطی استطیي سطهایی فیعیَلَغیىی است .هحاسثِ
ایي ضاذع تط اساس اذتالف هیاًگیي زهای
ػومی( ٍ )Tcoreهیاًگیي زهای پَست ( )Tskتط اساس

همیاس جْاًی  1تا  10غَضت هیگیطز .ایي هسل تط
اساس ًتایج چٌسیي هكالؼِ تَسؼِ یافت وِ تط اساس
هكالؼات اًجام ضسُ زض ضطایف آظهایطگاّی زهای پَست ٍ
زهای ػومی واّص هییافتٌس .تا ایيحال زض قَل اًجام
واض زض َّای سطز زهای ػومی ٍ زهای پَست هوىي است
پاسدّای هرتلفی زاضتِ تاضٌس .تِ ػٌَاى هثال تط اساس
ضست واض ٍ هیعاى پَضص تسى زهای ػومی هیتَاًس
افعایص ،ثاتت ٍیا واّص یاتس ٍ زض هماتل زهای پَست ًیع
هاًٌس زهای ػومی تحت تأثیط هَاضز شوط ضسُ است؛
تٌاتطایي ضاذع استطیي سطهایی هیتَاًس تطآٍضز هفیس ٍ
هؼٌیزاضی اظ استطیي فیعیَلَغیىی زض افطاز هَاجِْ یافتِ
تا ضطایف آب ٍ َّای سطز اضائِ زّس ( .)7-8اظ جولِ
هطاغلی وِ زض هَاجِْ تا استطس سطهایی ّستٌس ضاغلیي
هىاًیه ذَزضٍ ّستٌس وِ تا تَجِ تِ ًَع واض آًْا ظهاى
ظیازی اظ ضٍظ ضا زض هؼطؼ سطها لطاض زاضًسّ .وچٌیي تا
تَجِ تِ اًجام هكالؼات هحسٍز زض ایي ضاتكِ ،ایي هكالؼِ
تا ّسف اضظیاتی سكح استطیي سطهایی ٍ اضتثاـ آى تا
پاسدّای فیعیَلَغیىی تسى ضاغلیي هىاًیه ذَزضٍ زض
فػَل سطز غَضت گطفت.
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تا استفازُ اظ فطم ضؾایتًاهِ قطاحی ضسُ ،ضؾایت
افطاز جْت ضطوت زض هكالؼِ وسة ضس .پس اظ اًتراب
ًْایی افطاز ٍاجس ضطایف ،ولیِ آظهَىّا تطای افطاز تِ قَض
واهل آهَظش زازُ ضس .فطم هطرػات زهَگطافیه
واضگطاى ًیع تىویل گطزیس .پاسدّای فیعیَلَغیىی
واضگطاى ٍ هتغیطّای هحیكی زض هحیف واض ضاغلیي
حسالل پس اظ گصضت زٍ ساػت اظ واض ضٍظاًِ زض ًَتت
غثح اًساظُگیطی ضس.
پاسدّای فیعیَلَغیىی هكاتك تَغیِّای تیيالوللی
استاًساضز ) (ISO9886اًساظُگیطی ضس ( .)9جْت
اًساظُگیطی زهای ػومی زهای هجطای ضٌَایی ٍ جْت
اًساظُگیطی زهای سكحی تسى زهای پیطاًی اًساظُگیطی
ضس (.)10
Ear
اًساظُگیطی زهای ػومی تٍِسیلِ
 Thermometerاًجام ضس .جْت اًساظُگیطی زهای
سكحی اظ تطهَهتط لیعضی استفازُ ضس .تا استفازُ اظ
زستگاُ ؾطتاىسٌج تؼساز ؾطتاى للة زض زلیمِ سٌجیسُ
ضسّ .نظهاى تا سٌجص پاسدّای فیعیَلَغیىی ،هتغیطّای
هحیكی ًیع اًساظُگیطی ٍ ثثت ضسًس .اًساظُگیطی
هتغیطّای هحیكی تط اساس  ISO7726غَضت
گطفت(.)11

اضظیاتی سطػت جطیاى َّا تَسف تازسٌج حطاضتی
غَضت گطفت .هتاتَلیسن افطاز زض حیي فؼالیت هىاًیىی
هكاتك تا ضٍش استاًساضز  ٍ ISO 8996هماٍهت حطاضتی
لثاس واضگطاى تطحسة ولَ ًیع تا استفازُ اظ
استاًساضز ISO 9920تؼییي ضس ( .)12-13تط هثٌای ًتایج
اًساظُگیطی زهای هطوعی ٍ سكحی تسى ضاذع ًوطُ
استطیي حطاضتی تؼییي ضس .ضاذع استطیي سطهایی تط

اساس ضاتكِ  2هحاسثِ ضس .رابطه ()2

زض ایي ضاتكِ  Tcore0زهای ػومی تسى ٍ Tsk0
هیاًگیي زهای پَست لثل اظ هَاجِْ ٍ Tskt ٍ Tcoret

زهای ػومی تسى ٍ هیاًگیي زهای پَست تؼس اظ هَاجِْ
هیتاضس (ً .) 14وطُ ًْایی ضاذع استطیي سطهایی ػسزی
تیي  0تا  10است وِ تط اساس آى تِ  5سكح استطیي
ًساضز/جعئی ،ون ،هتَسف ،ظیاز ٍ ذیلی ظیاز تمسین
هیضَز وِ همازیط آى زض جسٍل  1اضائِ ضسُ است (.)15

جسٍل .1اضظیاتی ٍ تمسینتٌسی سكَح ًوطُ استطیي سطهایی ()CSI
سطح استریه

ًوطُCSI

وذارد/جسئی

0
1
2

کم

3
4

متًسط

5
6
8

خیلی باال

9
10

آظهَى حسی ػػثی جْت تؼییي سكح تیحسی زض
اًگطتاى زست واضگطاى هىاًیه زض حیي واض زض هَاجِْ تا
سطها تَسف ویت هًََفیالهٌت هسل Semmes-
 Weinsteinغَضت گطفت (ضىل .)1زض آظهَى

هًََفیالهٌت ،اظ هًََفیالهٌتّای استاًساضز اظ ضواضُ
 1/65الی ( 6/65لكط ًد هاًٌس سطفیالهاى هكاتك تا سكح
پَست اًگطتاى ٍ وف زست است) استفازُ ضس.
فیالهٌتّا اظ ضواضُ  1/65ضٍی سكح پَست اًگطتاى ٍ

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-07-01

باال

7

 65 کیًان ساعذپىاٌ ي َمکاران

وف ّط زست افطاز تست ضس ٍ فطز تسٍى ًگاُ تِ هحل
اًجام آظهَى تا حس ضواضُ هًََفیالهٌت جَاب تلِ یا ذیط
هیزّسّ .ط فیالهاى سِ تاض تا فاغلِ  10ثاًیِای تست ضس
ٍ هٌكمِای وِ تیطتطیي تغییطات ضا زضتست حسی ًطاى

زازُ ضس هَضز تجعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت ( .)16زض ًْایت
زازُّای هكالؼِ پس اظ جوغآٍضی تَسف ًطمافعاض SPSS
ًسرِ  Excel ٍ21هَضز تجعیِ ٍتحلیل لطاض گطفت.

ضىل  .1آظهَى حسی ػػثی جْت تؼییي سكح تیحسی زض اًگطتاى زست واضگطاى هىاًیه

وتایج
ًتایج ایي هكالؼِ ًطاى زاز وِ هیاًگیي سٌی افطاز
هَضز هكالؼِ 41/07±9/80سال تَز .هیاًگیي ساتمِ واضی
جوؼیت هَضزهكالؼِ 17/66±8/16سال ٍ هیاًگیي
ضاذع تَزُ تسى افطاز هَضز هكالؼِ  24/76±2/03تِ
زست آهسّ .وچٌیي %64آًْا زاضای سكح تحػیالت ظیط
زیپلن %26 ،آًْا زیپلن ٍ  %10آًْا زاضای هسضن فَقزیپلن
تَزًس.
هیعاى هتاتَلیسن واضگطاى هىاًیه زض حیي فؼالیت
ضٍتیي ٍ 150±5ات تط هتط هطتغ تؼییي ضس .هماٍهت
حطاضتی لثاس واضگطاى ًیع تا تَجِ تِ ًَع پَضص افطاز
 1/85±0/2ول ٍ هحاسثِ ضس .هیعاى زهای ػومی ،زهای
پیطاًی ،ؾطتاى للة ،فطاض سیستَلیه ٍ ضاذع ًوطُ
استطیي سطهایی تِ تطتیة  35/49زضجِ ساًتیگطاز،
 33/41ساًتیگطاز 78/04 ،ؾطتِ زض زلیمِ129/40 ،
هیلیهتط جیَُ ٍ  4/38تؼییي ضسً .تایج اًساظُگیطی

پاضاهتطّای هحیكی َّا تِ ایي غَضت تَز وِ هیعاى زهای
َّا  -1/96زضجِ ساًتیگطاز ،ضقَتت ًسثی  61/46زضغس
ٍ سطػت جطیاى َّا  0/15هتط تط ثاًیِ تؼییي ضس.
الظم تِ شوط است وِ اتتسا آظهَى اذتالف هیاًگیي
تطای پاسدّای فیعیَلَغیىی اظ لثیل زهای ػومی ،زهای
سكحی ،فطاض ذَى سیستَلیه ٍ زیاستَلیه ٍ ّوچٌیي
ؾطتاى للة تطای واضگطاى لثل اظ هَاجِْ یافتِ (ضطٍع
واض) ٍ حیي هَاجِْ غَضت گطفت وِ ًتایج آى زض جسٍل
 1آهسُ استً .تایج آظهَى تی ظٍجی ًطاى زاز وِ تیي
تواهی پاسدّای فیعیَلَغیىی زض افطاز هَضز هكالؼِ لثل ٍ
حیي هَاجِْ اذتالف هؼٌازاضی ٍجَز زاضز.

قبل از مًاجٍُ

حیه مًاجٍُ

سطح اطمیىان

متغیر

میاوگیه  ±اوحراف

میاوگیه  ±اوحراف معیار

PValue

دمای عمقی (درجٍ ساوتیگراد)

36/27±0/435

35/49±0/309

0/001

دمای پًست (درجٍ ساوتیگراد)

34/93±0/440

33/41±1/325

0/001

فشار سیستًلیک (میلیمتر جیًٌ)

124/25±3/751

129/40±6/553

0/002

فشار دیاستًلیک (میلیمتر جیًٌ)

73/69±3/860

78/78±4/846

0/001

ضربان قلب (پالس در دقیقٍ)

75/18±3/885

78/04± 4/005

0/005
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زض جسٍل 2سكَح ذكط ضاذع ًوطُگصاضی استطیي
سطهایی ٍ زضغس فطاٍاًی ضاغلیي زض ّط قثمِ تَغیف
ضسُ است .تط اساس ضاذع ًوطُ استطیي سطهایی،
32زضغس افطاز فالس استطیي سطهایی 20،زضغس افطاز زاضای

استطیي سطهایی ون 42،زضغس افطاز زاضای استطیي
سطهایی هتَسف ٍ  6زضغس ًیع زاضای استطیي سطهایی تاال
تَزًس.

جسٍل ً .2تایج ضاذع ًوطُگصاضی استطیي سطهایی زض واضگطاى هىاًیه
حذاقل

حذاکثر

فراياوی ()%

سطح خطر

میاوگیه ي اوحراف معیار

وذارد/جسئی

2/23±0/576

1/31

2/97

32

کم

3/99±0/568

3/24

4/82

20

متًسط

5/79±0/508

5/13

6/92

42

باال

7/34±0/380

7/01

7/76

6

0

0

0

0

خیلی باال

جسٍل  .3پاسدّای فیعیَلَغیىی افطاز هَضزهكالؼِ ٍ ؾطیة ّوثستگی پیطسَى تیي ضاذعّای هَضز تطضسی
متغیر

دمای ًَا

دمای ًَا

1

شاخص

P<0/05
r= -0/933

استریه

شاخص استریه

فشار خًن

فشار خًن

سرمایی

سیستًلیک

دیاستًلیک

ضربان قلب

دمای عمقی

دمای سطحی

1

سرمایی
فشار خًن
سیستًلیک
فشارخًن
دیاستًلیک

P<0/05
r= -0/590

P<0/05
r= 0/575

P<0/05
r= -0/372

P<0/05
r= 0/384

P<0/05
r= 0/664

1
1

ضربان قلب

P<0/05
r= -0/398

P<0/05
r= 0/397

P<0/05
r= 0/663

P<0/05
r= 0/611

1

دمای عمقی

P<0/05
r= 0/899

P<0/05
r= -0/990

P<0/05
r= -0/529

P<0/05
r= -0/346

P<0/05
r= -0/359

1

دمای سطحی

P<0/05
r= 0/703

P<0/05
r= -0/608

P<0/05
r= -0/567

P<0/05
r= -0/422

P<0/05
r= -0/428

P<0/05
r= 0/487

تیي ضاذع استطیي سطهایی تا پاسدّای فیعیَلَغیىی ضا
ًطاى هیزّسً .وَزاض پطاوٌص اضتثاـ تیي زهای َّا تا
ضاذع استطیي سطهایی ًطاى هیزّس وِ تیي ایي زٍ
ػاهل ضاتكِ هؼٌیزاض ٍ هؼىَسی ٍجَز زاضز (،p> 0/05
 .)r= -0/990تِ ػثاضتی تا واّص زهای َّا هیعاى
ضاذع استطیي سطهایی افعایص هییاتسّ .وچٌیي تا تَجِ
تِ ًوَزاض پطاوٌص اضتثاـ تیي ضاذع استطیي سطهایی تا
زهای ػومی تسى ،تا واّص زهای ػومی تسى هیعاى
ضاذع استطیي سطهایی افعایص هییاتس .اضتثاـ تیي زهای
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ًتایج ؾطیة ّوثستگی هطتَـ تِ ضاذع ًوطُ
استطیي سطهایی تِ ػٌَاى یه هتغیط هستمل ٍ پاسدّای
فیعیَلَغیىی اًساظُگیطی ضسُ زض افطاز تِ ػٌَاى هتغیط
ٍاتستِ زض جسٍل  3اضائِ ضسُ است .زض تطضسی اضتثاـ
ضاذع ًوطُ استطیي سطهایی تا پاسدّای فیعیَلَغیىی،
آظهَى ّوثستگی پیطسَى ًطاى زاز وِ تیي ضاذع ًوطُ
استطیي سطهایی تا پاسدّای فیعیَلَغیىی ضاتكِ
هؼٌیزاضی ٍجَز زاضزً .وَزاضّای پطاوٌص ضىل 3ٍ 2
اضتثاـ تیي زهای َّا تا پاسدّای فیعیَلَغیىی ٍ اضتثاـ

1
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َّا تا فطاض ذَى سیستَلیه ()r=-0/590 ،p>0/05؛ ٍ
زیاستَلیه ()r=-0/372 ،p>0/05؛ ٍ ّوچٌیي ؾطتاى
للة ( .)r=-0/398 ،p>0/05تِ غَضت هؼىَس تَزُ ٍ تا
ارتباط بیه شاخص استریه سرمایی با ضربان قلب

واّص زهای َّا هیعاى ایي پاسدّای فیعیَلَغیه افعایص
هییاتس.
ارتباط بیه شاخص استریه سرمایی با فشار خًن سیستًلیک

ارتباط بیه شاخص استریه سرمایی با فشار خًن دیاستًلیک

ضىل ً .2وَزاض پطاوٌص اضتثاـ تیي ضاذع استطیي سطهاییثا پاسدّای فیعیَلَغیىی

تَزّ .وچٌیي ًتایج ایي آظهَى ًطاى زاز وِ تیي ضاذع
استطیي سطهایی تا سكح تیحسی اًگطتاى زست واضگطاى
ضاتكِ هؼٌازاضی ٍجَز زاضز ( ٍ )P<0/001هیعاى
ّوثستگی تیي آًْا  0/844تَز.
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ًتایج آظهَى حسی -ػػثی اًگطتاى زست واضگطاى زض
جسٍل  4اضائِ ضسُ استً .تایج آظهَى هًََفیالهٌت ًطاى
زاز وِ تِ قَضولی %38افطاز هَضز هكالؼِ احساس قثیؼی
زاضتِ  %62زاضای ػالئن تیحسی هیتاضٌس وِ تِ
غَضت %8زاضای واّص حس لوس سكحی ٍ  %2آًْا
واّص حس هحافظتی %28 ،فمساى حس هحافظتی ٍ
 %24آًْا حالت لاتل حس تَزى فطاض ػویك تَزًسً .تایج
آظهَى آهاضی پیطسَى ًطاى زاز وِ تیي زهای َّا تا سكح

تیحسی اًگطتاى زست واضگطاى ضاتكِ هؼٌازاضی ٍجَز
زاضز( ٍ )P<0/001هیعاى ّوثستگی تیي آًْا()r=0/748
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جسٍلً .4تایج آظهَى حسی -ػػثی اًگطتاى زست واضگطاى هىاًیه
درک حسی (عصب مذیان ي ايلىار اوگشتان ي محذيدٌای از کف دست)
دست غالب (درصذ)

اوذازٌ مًوًفیالمىت
0/65-2/83

قثیؼی

%38

3/60

واّص حس لوس سكحی

%8

4/30

واّص حس هحافظتی

%2

4/56 -5/17

فمساى حس هحافظتی

%28

5/46-6/65

لاتل حس تَزى فطاض ػویك

%24

بحث
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هكالؼِ حاؾط تا ّسف تطضسی اضتثاـ تیي سكح
استطیي سطهایی تا پاسدّای فیعیَلَغیىی تسى ضاغلیي
هىاًیه ذَزضٍ زض فػَل سطز غَضت گطفت .تط اساس
ضاذع ًوطُ استطیي سطهایی 32،زضغس افطاز فالس استطیي
سطهایی 20،زضغس افطاز زاضای استطیي سطهایی ون42 ،
زضغس افطاز زاضای استطیي سطهایی هتَسف ٍ  6زضغس ًیع
زاضای استطیي سطهایی تاال تَزًس.زض ایي هكالؼِ تِ هٌظَض
تطضسی زهای ػومی تسى ،اظ پاضاهتط فیعیَلَغیىی زهای
توپاى استفازُ گطزیس.
هكالؼات گصضتِ ًطاى زازًس وِ پاضاهتط فیعیَلَغیىی
زهای ػومی توپاى ًسثت تِ زیگط زهاّای ػومی ضٍضی
غیطتْاجوی تَزُ ٍذللی زض واض واضگط ایجاز ًویوٌس (-18
.)17
زض هكالؼِای وِ تَسف وین ٍ ّوىاضاى زض سال 2007
زض اضتثاـ تا پاسدّای فیعیَلَغیه ٍ هیعاى تاض واضی زض
ضطایف زهایی ذیلی سطز غَضت گطفتً ،تایج ًطاى زاز
وِ زض ضطایف زهایی ذیلی سطز هیعاى پاسدّای
فیعیَلَغیه تِقَض هؼٌازاضی واّص یافتِ ( )19وِ ًتایج
ایي هكالؼِ تا هكالؼِ حاؾط ّورَاًی زاضتً .تایج هكالؼِ
سطیىا ضیساًي ٍ ّوىاضاى ًطاى زاز وِ زض ضطایف زهایی
سطز هیعاى زهای ػومی ،زهای سكحی ٍ ؾطتاى للة تا
واّص زها ضاتكِ هستمین زاضتِ ( )20وِ تا ًتایج ایي
هكالؼِ ّنذَاًی زاضت .واّص زهای سكحی تسى ٍاتستِ
تِ زهای ػومی ٍ ّوچٌیي هیعاى هتاتَلیسن افطاز است.
ًتایج هكالؼِ شوط ضسُ ًطاى هیزّس وِ ّطچمسض
زهای َّا واّص یاتس زهای ػومی تسى ووتط ضسُ ٍ تِ
زًثال آى هیعاى زهای سكحی واّص هییاتس.

ؾطتاى للة هیعاى استطس ٍاضزّثط تسى ضا ًطاى
هیزّس وِ هیتَاًس هطتَـ تْتؼسازی اظ ػَاهل ضاهل
فؼالیت ،استطیي سطهایی ٍٍاوٌصّای ضٍاًی تاضس .ؾطتاى
للة یه ًطاًگط اٍلیِ تطایتٌص فیعیَلَغیه تَزُ ٍ زض
ٌّگام واضٍ استطاحت هیتَاًس ضست استطیي فیعیَلَغیىی
ضا ًطاى زّس ( .)21زض هكالؼِ حاؾط تطای تطضسی هیعاى
استطیي افطاز اظ ضاذع استطیي سطهایی استفازُ ضس .ایي
ضاذع تطهثٌای زهای ػومی ٍ زهای سكحی تسى ػول
هیوٌسً .تایج ایي هكالؼِ ًطاى زاز وِ تیي زهای َّا تا
ضاذع استطیي سطهایی اضتثاـ هؼٌیزاضی ٍجَز زاز ٍ
هیعاى ّوثستگی آًْا ًیع تاال تَز.
هكالؼِای وِ تَسف اٍتطیي ٍ ّوىاضاى زض سال 1998
تط ضٍی ً 9فط هطز جَاى جْت هؼطفی ضاذع استطیي
سطهایی غَضت گطفتً ،تایج ًطاى زاز وِ تا افعایص هیعاى
هَاجِْ تا سطها ًوطُ ضاذع استطیي سطهایی تاال هیضٍز
تِ غَضتی وِ ٍلتی ًوطُ استطیي سطهایی همساضش 2
تَزفطز زض حالت استطیي پاییي لطاض زاضت اها تا ازاهِ
هیعاى هَاجِْ ًوطُ ضاذع استطیي سطهایی تِ  4/8ضسیس
وِ فطز زض حالت استطیي هتَسف ٍ ٍلتی ًوطُ ضاذع
استطیي سطهایی تا افعایص ظهاى هَاجِْ تِ  8/7ضسیس فطز
زض حالت استطیي سطهایی تاال لطاض زاضتّ .وچٌیي زض
هكالؼِ زیگطی وِ تَسف واستیالًی ٍ ّوىاضاى زض
سال 2001تط ضٍی ً 10فط هطز جَاى غَضت گطفت ًتایج
هكالؼِ ضثیِ هكالؼِ اٍیطیي تَز تِ غَضتی وِ تا افعایص
هیعاى هَاجِْ ًوطُ ضاذع استطیي سطهایی افعایص
هییافت .)22-23( .ایي ضاذع تایستی زض هحیفّای
واضی هرتلف تطضسی ضسُ ٍ واضایی آى هَضز تائیس لطاض
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تگیطز تا تا استفازُ اظ آى تتَاى ّعیٌِّای اضظیاتی هَاجِْ
تا سطها ضا تِقَض لاتل تَجْی واّص زازً .تایج آظهَى
هًََفیالهٌت ًطاى زاز وِ تِ قَضولی %38افطاز هَضز
هكالؼِ احساس قثیؼی زاضتِ ٍ %62زاضای ػالئن تیحسی
هیتاضٌس .تا تَجِ تِ ایٌىِ زضغس تاالیی اظ افطاز هَضز
هكالؼِ زاضای ػالئن تیحسی هیتاضٌس زلیل آى هیتَاًس
ًاضی اظ هاّیت واض آًْا تاضس؛ ظیطا تِ زلیل ًَع واض
هىاًیىی افطاز ًویتَاًٌس اظ زستىص استفازُ وٌٌس
زضًتیجِ ظهاى ظیازی زض هؼطؼ سطها لطاض زاضتِ ٍ
ّوچٌیي تِ زلیل تواس ظیاز تا سكَح سطز ػالئوثیحسی
زض ایي افطاز تاال تَز .تا تَجِ تِ ایٌىِ زض ظهیٌِ اضتثاـ
سطها تا پاسدّای فیعیَلَغیه زض سكح وطَض هكالؼات
ووتطی غَضت گطفتِ استً ،تایج ایي هكالؼِ تائیس ًوَز
وِ ضاذع استطیي سطهایی هیتَاًس اضتثاـ تیي سطهای
هحیف تا هیعاى پاسد فیعیَلَغیه تسى ضا تِ ذَتی ًطاى
زّس ،لصا پیطٌْاز هیگطزز هكالؼات تىویلی جْت تطضسی
تیطتط واضتطزضاذع استطیي سطهایی زض هطاغل تا ضطایف
هتٌَع آب ٍ َّایی سطز غَضت گیطزً .ماـ لَت هكالؼِ
حاؾط ضاهل اًجام آظهَىّای هطتَـ تِ فؼالیتّای
فیعیىی ،پاضاهتطّای فیعیَلَغیىی ٍ حسی ػػثی تا  3تاض
تىطاض وِ ایي اهط تِهٌظَض افعایص واّص ذكا ٍ افعایص
زلت غَضت گطفتّ .وچٌیي زض ایي هكالؼِ سؼی ضس
افطازی تحت آظهَى لطاض گیطًس وِ زاضای ساتمِ واض زض
هحیفّای ضٍتاظ ٍ اًجام فؼالیتّای فیعیىی ّستٌس .اظ
هحسٍزیتّای ایي هكالؼِ هیتَاى تِ ػسم تطضسی ّنظهاى
اثطات ػَاهل فیعیىی هحیف واض اظجولِ اضتؼاش ضٍی

پیططفت اذتالالت حسی ػػثی ٍ ًاتَاًیّای فیعیىی
اضاضُ وطز.
وتیجٍگیری
ضاذع استطیي سطهایی تا اػتثاض لاتل لثَلی تیاىوٌٌسُ
سكح پاسدّای فیعیَلَغیه تسى واضگطاى زض هَاجِْ تا
سطها استً.تایج ایي هكالؼِ ًطاى زاز وِ زضغس تاالیی اظ
ضاغلیي هىاًیه ذَزضٍ تِ زلیل هاّیت واض آًْا ٍ تا تَجِ
تِ ایٌىِ ترص ظیازی اظ ضٍظ ضا زض هؼطؼ سطها لطاض زاضًس
زاضای استطیي سطهایی هتَسف تِ تاالیی ّستٌسً .تایج
تائیس ًوَز ضاذع استطیي سطهایی اتعاضی هٌاسة تطای
واضضٌاساى تْساضت ضغلی جْت تؼییي سكح استطیي
سطهایی افطاز ضاغل زض هحیفّای سطز هیتاضس .تیص اظ
ًیوی اظ واضگطاى ًیع زاضای ػالئن تیحسی زض اًگطتاى
زست تَزًس وِ تط ػولىطز فیعیىی آًْا زض حیي واض
تأثیطگصاض است .لعٍم استفازُ اظ زستىص هرػَظ یا
ٍسایل گطهایطی تطای گطم ًگاُ زاضتي زستّا زض حیي
واض ؾطٍضی تِ ًظط هیضسس.
سپاسگساری
ًَیسٌسگاى همالِ اظ ّوىاضی ٍ هطاضوت فؼال ضاغلیي
هىاًیه ذَزضٍ زض ضْط ّوساى زض تحمیك حاؾط ووال
تطىط ٍ لسضزاًی ضا زاضًس .ایي همالِ ترطی اظ پایاىًاهِ
تحمیماتی زٍضُ واضضٌاسی اضضس ضضتِ هٌْسسی تْساضت
حطفِای تِ ضواضُ 9509095137هیتاضس وِ تَسف
هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍضی زاًطگاُ ػلَم پعضىی ّوساى
هَضز حوایت لطاض گطفتِ است.
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Abstract
Introduction: Continuous exposure to cold air is considered a hazardous agent in the workplace in cold

seasons. This study aimed to determine the level of cold strain and its relation with physiological
responses in auto mechanic employees in cold seasons.
Method: This cross-sectional study was conducted in winter of 2017 on auto mechanic employees in

Hamadan City. Selection and sampling method was done randomly. A study was conducted on 50
workers. Physiological responses during daily activities were measured in accordance with ISO 9886
standard method. Based on the results of measuring core and skin temperatures, cold strain index was
determined. Sensorineural test to determine the level of numbness in the fingers of workers by
monofilament kit was performed. Environmental parameters of air were measured simultaneously.
The data were analyzed using SPSS 21 software.
Results: The average index of cold strain score was 4.38 ± 1.788. Results showed that there was a

significant relationship between the cold stain index score with physiological responses such as heart
rate (r=-0.39, p<0.05) and systolic blood pressure (r=-0.57, p<0.05) and diastolic blood pressure (r=0.38, p<0.05). By reducing the temperature of dry air, a cold Strain Index value was also
increasing(r=-0.93, p<0.05). The results showed that 62% of workers had numbness symptoms in
fingers and there was a significant relationship between numbness of fingers with air temperature
(r=0.74, p<0.01) and cold strain index(r=0.84, p<0.01).
Conclusion: The cold strain index, with the acceptable reliability, indicates the physiological responses

of the workers expose to cold. More than half of the workers had also the numbness symptoms in their
fingers that effect on their physical performance at work.
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