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Abstract
Aims: The aim of the present research was to assess the occupational heat stress using WBGT
and ESI indexes in outdoor workplaces of the Qom province as a hot-arid climate based on
meteorological data.
Methods: This cross-sectional study was performed based on meteorological data of the Qom
meteorological stations in 2013 (from June to September). Environmental parameters including
dry temperature, dry soil surface temperature, solar radiation, relative humidity and air velocity
were measured every 10 minutes from 7 am to 7 pm. The WBGT index based on the formula
provided by the Australian Meteorological Organization was prepared and the ESI index was
calculated based on the formula proposed by Moran.
Results: The mean WBGT and ESI were 27oC and 25.58oC, respectively.
The maximum value of WBGT (28.59 oC) was recorded between 15 pm to 16 pm and the maximum value of ESI (27.49 oC) was measured between 14 and 15 pm. According to the independent sample-T-test, ESI and WBGT was significantly higher in July than its values in the
other months (p<0.05).
Conclusion: The weather conditions in hot seasons are not suitable for outdoor workplaces
with heavy workloads; and the administrative and engineering control measures should be considered seriously.
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روشها
این مطالعه در چهار ماه گرم سال شامل خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور
سال  1392در شهرستان قم صورت گرفت .دمای خشک ،دمای
سطح خاک ،سرعت جریان هوا ،رطوبت نسبی و تابش خورشید در
هر  10دقیقه از ساعت  7صبح تا  7بعدازظهر در ایستگاههای
هواشناسی شهرستان قم اندازهگیری و ثبت شد .از مجموع 8598
داده ثبتشده 275 ،مورد داده گم شده وجود داشت که مربوط
بهاندازه گیری دمای سطح خاک در ماه تیر بود .اندازهگیری تمام
پارامترها در یک زمان صورت گرفت .در این پژوهش میزان
 WBGTبر اساس فرمولی (فرمول  )1که توسط سازمان
هواشناسی استرالیا ارائه دادهاند ،محاسبه شد [.]16 ،4
فرمول :)1
فرمول :)2

WBGT = 0.567 × Ta+ 3.94 + 0.393 × E
𝐻𝑅
𝑎𝑇
× × 6.105 × exp (17.27
)
100
𝑎𝑇 237.7 +

=𝐸

 :WBGTشاخص استرس گرمایی دمای تر گویسان (درجه
سانتیگراد)
 Taدمای خشک (درجه سانتیگراد) و  RHرطوبت نسبی (درصد)

Downloaded from militarymedj.ir at 14:40 +0330 on Wednesday January 20th 2021

استرس گرمایی ،یکی از عوامل زیانآور محیط کار میباشد که
بهعنوان یکی از عوامل آسیبرسان به سالمتی کارگران در
محیطهای کاری خصوصاً در کشورهای درحالتوسعه شناخته شده
است .استرس گرمایی میتواند باعث ایجاد اختالل در سالمتی افراد
مواجهه یافته با گرما شود .استرس گرمایی ،عامل زیانآور شغلی
بسیاری از صنایع مانند ریختهگری ،شیشهگری ،ذوب فلزات و
معدن کاری به شمار میآید [ .]2 ،1عالوه بر کارگران اینگونه
صنایع ،نیروهای کاری در مشاغل روباز نظیر مشاغل نظامی،
کشاورزی ،ساختمانسازی ،جادهسازی ،کار در محل دفن زباله و...
طی فصول گرم بهویژه در مناطق گرمسیری به دلیل کار در هوای
آزاد و مواجهه مستقیم با تابش نور خورشید در معرض خطر استرس
حرارتی بیشتری قرار دارند .البته در کنار شرایط جوی نامناسب،
فعالیت بدنی سنگین و درنتیجه تولید گرمای حاصل از سوختوساز
در بدن را نیز باید به این دشواری افزود [.]6-3
مطالعات نشان دادهاند که مواجهه بیشازحد با گرما عوارض زیادی
ازجمله ،خستگی ناشی از گرما ،کرامپ عضالنی ،گرمازدگی،
جوشهای گرمایی ،عالئم عصبی و روانی و کاهش بازده کاری در
شاغلین محیطهای گرم ایجاد میکند .در اختالالت خفیف و
متوسط ازجمله کرامپ های عضالنی و خستگی گرمایی مکانیسم
تنظیم حرارت بدن آسیب نمیبیند اما در شوک گرمایی تنظیم
حرارت بدن مختل شده و زندگی فرد به خطر میافتد [ .]7همچنین
عدم تأمین آب و امالح ازدسترفته بدن در محیطهای گرم،
اصلیترین عامل مستعد کننده ابتال به اختالالت ناشی از گرما به
شمار میآید .البته عوامل دیگری مانند چاقی ،ابتال به برخی
بیماریهای مزمن ،استفاده از برخی داروها ،عدم تطابق با گرما،
رژیم غذایی کمنمک و استفاده از پوششهای نامناسب را میتوان
به این عوامل افزود [.]9 ،8
استرس گرمایی عالوه بر افزایش احتمال بیماریهای قلبی و
عروقی و افزایش امکان حوادث ناشی از کار [ ]11 ،10در مواردی
منجر به مرگ نیز میگردد .در حال حاضر تعداد مرگومیرهای
ناشی از استرس گرمایی در محیطهای کار در آمریکا و کانادا ساالنه
 220مورد میباشد .اداره بهداشت تورنتوی کانادا پیشبینی کرده
است که مرگومیرهای ناشی از گرما در محیطهای کار در این
ایالت از  20مورد در سال  2001به حدود  300مورد در سال 2020
خواهد رسید [.]12
از سال  1993تاکنون تعداد گرمازدگی در محیطهای شغلی هرساله
افزایش پیدا کرده است و دو سوم گرمازدگیهای رخداده بین
سالهای  2000تا  2004مربوط به مشاغل روباز بوده است.
همچنین الزم به ذکر است که در مشاغل روباز به دلیل شرایط
حاکم بر محیط کار امکان کنترل عوامل زیانآور خصوصاً گرما به
کمک روشهای فنی مهندسی امکانپذیر نیست و این مسئله خود
دامنه روشهای کنترلی عوامل زیانآور در اینگونه مشاغل را

کاهش میدهد [.]13
همانطور که گفته شد کارگران زیادی در مشاغل مختلف در
معرض استرس حرارتی هستند .کارگران شاغل در مشاغل روباز،
به دلیل مواجهه مستقیم با تابش خورشید و همچنین کنترل سخت
محیط کاری این کارگران ،بیشتر از دیگر کارگران در معرض خطر
قرار دارند .شاخصهای مختلفی برای ارزیابی استرس حرارتی وجود
دارد ولی طبق مطالعات صورت گرفته [ ]15 ،14شاخصهای دمای
تر گویسان ( )WBGT: Wet-Bulb Globe Temperature
و استرس محیطی ()ESI: Environmental Stress Index
ازجمله شاخصهایی است که میتوان برای ارزیابی استرس حرارتی
در مشاغل روباز استفاده کرد .ارزیابی پارامترهای جوی برای
محاسبه شاخصهای استرس گرمایی معموالً زمانبر و پرهزینه
میباشند و بهجای آنها بهویژه در ارزیابیهای محیطی برای
مشاغل روباز میتوان از دادههای ایستگاههای هواشناسی منطقه
نیز استفاده نمود .استفاده از دادههای هواشناسی به دلیل ارزان،
جامع و دقیق بودن میتواند اهمیت خاصی داشته باشد که بهطور
پیوسته در ایستگاههای هواشناسی ثبت میشود.
نظر به اینکه اختالالت مذکور طی فصل تابستان ،سالمت جمع
کثیری از کارگران مشاغل روباز را بهطورجدی تهدید میکند و با
توجه به اینکه هرگونه اقدامات کنترلی در این زمینه مستلزم
شناسایی وضعیت موجود میباشد ،این تحقیق بهمنظور ارزیابی
استرس گرمایی کارگران مشاغل روباز شهرستان قم بهعنوان
نمونهای از اقلیم گرم -خشک ایران بهمنظور حفظ و ارتقای سطح
سالمت نیروی کار در این مشاغل با استفاده از شاخصهای
 WBGTو  ESIبر اساس دادههای هواشناسی انجام شد.
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 T-testاستفاده شد.

می باشد .شاخص  ESIبا استفاده از فرمول  3بهدست آمد [.]15
ESI= 0.63Ta – 0.03RH + 0.002SR +
0.0054(Ta RH) – 0.073(0.1 + SR)-1

فرمول :)3

میانگین پارامترهای اندازهگیری شده در ساعات مختلف روز در
جدول  1نشان داده شده است .همانطور که در جدول  1مشخص
است دمای خشک در ساعت  15تا  )38/31 oC( 16بیشتر از
ساعات دیگر میباشد .بیشترین مقدار رطوبت نسبی ( )%29/32در
ساعت بین  7تا  8صبح میباشد .بیشترین مقدار تابش خورشید
( 928/97وات بر متر) بین ساعت  12تا  13بهدست آمد و بیشترین
مقدار سرعت جریان هوا ( 7/44متر بر ثانیه) بین ساعت  13تا 14
بهدست آمد.

جدول  .1میانگین پارامترهای اندازهگیری شده در ساعات مختلف روز
پارامترهای محیطي

دمای خشک
()oC
رطوبت نسبی
()%
تابش خورشید
(وات بر متر)
جریان

سرعت
هوا
(متر بر ثانیه)
دمای سطح
زمین
()oC

میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات

دمای سطح خاک()Ċ

7-8

8-9

18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 11-12 10-11 9-10

26/64
3/01
15
29/32
8/06
45
351/3
87/78
540
3/48
2/54
12
29/5
3/9
21

29/51
2/82
16
23/61
6/76
39
554/3
84/02
590
4/47
2/76
13
34/79
3/72
23

36/14
3/9
21
12/34
4/4
26
68/45
58/62
262
5/23
2/74
16
35/88
4/59
24

31/64
2/82
15
20/17
6/06
31
719/2
74/15
656
5/54
2/79
13
38/53
3/7
27

سرعت جریان هوا(متر بر ثانیه)

33/33
2/77
16
17/73
5/68
26
837/9
80/84
877
6/29
2/48
12
41/25
3/58
27

34/79
2/85
16
15/79
5/29
24
911/9
60/18
738
6/97
2/25
13
43/19
3/45
27

36/06
2/92
16
14/05
4/72
20
928/9
63/6
909
7/18
2/22
14
44/27
3/34
27

تابش خورشید(وات بر متر مربع)

37/07
3/03
17
12/82
4/35
19
889
79/16
930
7/44
2/23
14
44/65
3/36
27

37/87
3/14
17
11/89
4/11
18
797/8
77/64
620
7/33
2/33
15
44/54
3/5
27

رطوبت نسبی%

38/31
22.3
17
11/3
3/9
17
648/9
99/61
842
7/03
2/36
12
43/35
3/82
27

38/3
3/34
17
11/03
3/91
23
459/4
104/8
728
6/93
2/62
27
40/41
3/63
26

دمای خشکĊ

37/78
3/48
18
11/18
3/91
19
250/1
96/73
426
6/39
2/67
15
39/58
4/13
27

۷۰۰
۶۰۰
۵۰۰
۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰

۰
کل

شهریور

مرداد

تیر

خرداد
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 ،ESIشاخص استرس محیطی (درجه سانتیگراد)  ،SRتابش
خورشیدی (وات بر مترمربع) و  RHرطوبت نسبی (درصد) میباشد.
جهت برآورد شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای مستقل
(دمای خشک ،دمای تر ،دمای گویسان ،سرعت جریان هوا و
رطوبت نسبی) و متغیرهای وابسته ( WBGTو  )ESIو برای
بررسی نوع ارتباط بین شاخص  WBGTو شاخص  ESIو
پارامترهای محیطی و جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای
 SPSS16و  EXCEL 2010و از آزمون آماری  ANOVAو

نتایج
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میانگین پارامترهای محیطی اندازهگیری شده جهت برآورد
شاخصهای استرس گرمایی در ماههای مختلف در شکل  1آورده
o
شده است .بیشترین میزان دمای خشک ،مربوط به ماه تیر (C
 )36/74میباشد .طبق آنالیزهای آماری ،میانگین دمای خشک در
ماه تیر اختالف معناداری با ماههای دیگر دارد (.)P =0/0001
بیشترین میزان رطوبت نسبی مربوط به ماه مرداد ( )%16/93بوده
است و میانگین رطوبت نسبی مردادماه اختالف معناداری با ماههای
دیگر دارد ( .) P =0/0001بیشترین میزان تابش خورشیدی ،در
ماه خرداد ( 655/95وات بر مترمربع) بهدست آمد و میانگین تابش
خورشیدی خردادماه اختالف معناداری با ماههای دیگر دارد
( .) P =0/0001بیشترین میزان سرعت جریان هوا هم در ماه
خرداد ( 6/62متر بر ثانیه) سنجش و ثبت شده است .آنالیز آماری
نشان داد که سرعت جریان هوا اختالف معناداری با ماههای مرداد
و شهریور دارد ( ،)P =0/0001ولی با ماه تیر این اختالف معنادار
نمیباشد (.)P<0/05

جدول  .2میانگین شاخص  WBGTو  ESIدر ساعات مختلف روز
پارامترهای محیطي

میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات
میانگین
انحراف معیار
ضریب تغییرات

WBGT
()oC
ESI
()oC

7-8

8-9

18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 12-13 11-12 10-11 9-10

23/04
2/21
10/64
20/78
2/23
11/22

24/46
2/03
10/24
22/71
1/98
10/41

27/25 28/16
2/36 2/08
11/43 10/83
24/78 26/2
2/54 2/14
12/74 11/26

28/41 28/07 27/6 27/04 26/34 25/52
1/92 1/88 1/82
1/8
1/79 1/93
10/08 10/38 9/59 9/42 9/08 9/42
27/49 27/28 26/85 26/19 25/28 24/17
1/89 1/84 1/76 1/71 1/73 1/85
9/87
9/9
9/22
9/2
9/93 9/26

28/51 28/59
2/02 1/96
10/73 10/26
26/96 27/4
2/06 1/97
10/85 10/65

۲۹
۲۸
۲۷

۲۶

WBGT

ċ

ESI
۲۵
۲۴

۲۳
۲۲
کل

شهریور

مرداد

تیر

شکل  .2میانگین شاخص  WBGTو  ESIدر ماههای مختلف موردمطالعه
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درمجموع چهار ماه اندازهگیری ،میانگین دمای خشک ،دمای سطح
خاک ،رطوبت نسبی ،تابش خورشیدی و سرعت جریان هوا
اندازهگیری شده به ترتیب برابر ،%15/67 ،40/03 oC،34/96 oC
 611/66وات بر متر و  6/19متر بر ثانیه بود.
جدول  2میانگین شاخص  WBGTو  ESIدر ساعات مختلف روز
o
را نشان میدهد .طبق جدول  2بیشترین مقدار C( WBGT
 )28/59بین ساعت  15تا  16بهدست آمد و بیشترین مقدار ESI
( )27/49 oCبین ساعت  14تا  15بهدست آمد.
نتایج برآورد ضریب همبستگی بین پارامترهای محیطی ،شاخص
 WBGTو شاخص  ESIدر جدول  3آورده شده است .رابطه این
دو شاخص با یکدیگر و با تمام پارامترهای جوی اندازهگیری شده
ازنظر آماری معنیدار بود .شاخص  ESIقویترین رابطه را با دمای
خشک داشت (( R=0/938و رابطه این شاخص با درصد رطوبت
نسبی معکوس بود ( .( R=-0/552رابطه شاخص  WBGTبا
تمام پارامترهای جوی مورد بررسی مثبت و قویترین رابطه برای
دمای خشک بدست آمد (.( R=0/933
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جدول  .3ضریب همبستگی بین شاخصهای  WBGTو  ESIبا پارامترهای محیطی
شاخص

متغیرهای آماری

ESI
()oC

ضریب همبستگی

()oC

(وات بر مربع)

()%

(متر بر ثانیه)

0/938
00
0/933
00

0/32
00
0/121
00

-0/552
00
0/486
00

0/326
00
0/266
00

0/973
00
1
00

بحث
گروههای کاری زیادی مثل مشاغل نظامی ،کارگران بخش
کشاورزی ،راهسازی ،دامداری ،معادن ،سدسازی ،شهرداری،
ماهیگیری ،جنگلداری و  ...در محیطهای روباز فعالیت میکنند.
این کارگران بهویژه در اقلیمها و فصول گرم عالوه بر انرژی گرمای
حاصل از فعالیت و پارامترهای محیطی به دلیل تابش مستقیم
خورشید در معرض استرس حرارتی قرار دارند .با توجه به اینکه
درحال حاضر گرمایش جهانی ،تمامی کشورها ازجمله ایران را متأثر
کرده است [ ،]17این امر اهمیت توجه به مشاغل روباز را دوچندان
میکند که میتوان با انجام تحقیقات مرتبط نسبت به تدوین
سیاستگذاریهای بهداشتی برای کاهش مواجههی این کارگران
با گرما اقدام نمود .مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که شاخص
 WBGTو  ،ESIشاخصهای مناسبی برای تعیین استرس
حرارتی در مشاغل روباز میباشد [ .]15 ،14مطالعهای که اوهاشی
و همکاران در سال  2007در ژاپن انجام دادند [ ]18از دادههای
هواشناسی و شاخص  WBGTبرای ارزیابی استرس حرارتی
استفاده کردند .عالوه بر این ،موران و همکاران [ ]19هم نشان
دادند که شاخص  ESIهم میتواند برای ارزیابی استرس حرارتی
جایگزین  WBGTشود .با توجه به این مطالعات ،در مطالعهی
حاضر از این دو شاخص برای ارزیابی استرس حرارتی کارگران
شاغل در محیطهای روباز استان قم استفاده شد.
طبق نتایج بهدستآمده میانگین شاخص  WBGTو  ESIدر
تیرماه بیشتر از سایر ماههای موردبررسی میباشد .مطالعهای که
زارع ابیانه و همکاران در سال  1391برای بررسی تأثیر پدیدهی
انسو بر تغییرات دمای ماهانه در کشور ایران انجام دادند نشان داد
که دمای هوا در ماه تیر بیشتر از ماههای دیگر میباشد [ ]20که
بامطالعه حاضر همخوانی دارد .مطالعهای که مائدا و همکاران در
ژاپن بر روی ریسک فاکتورهای گرمازدگی بر روی کارگران جنگل
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که میزان مرگومیر در اثر
گرمازدگی در ماه جوالی و آگوست بیشتر از ماههای دیگر میباشد
که نشان میدهد در ماههایی که هوا گرم است میزان مرگومیر
بیشتر میباشد [ .]21این مطالعات نشان میدهد که کارگران
مشاغل روباز در این ماه ،بیشتر از ماههای دیگر در خطر استرس
حرارتی و بیماریهای دیگر ناشی از گرما قرار دارند .با توجه به
همخوانی نتایج مربوط به پارامترهای محیطی با مطالعه مذکور،
احتمال رخداد نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میانگین

شاخص  WBGTدر بین ساعات  14تا  17و میانگین شاخص
 ESIدر بین ساعات  13تا  16بیشتر از ساعات دیگر میباشد.
مطالعهای که کورتز در سال  2007-2006بر روی کشاورزان در
نیکاراگوئه انجام داد نشان داد که مقدار  WBGTدر ساعت 13:40
بیشتر از  12:40میباشد البته ساعات بعدازظهر در این مطالعه
بررسی نشده است [ .]22در مطالعهای که موریوکا و همکاران در
سال  2006بر روی کارگران ساختمانسازی انجام دادند نشان داد
که میزان  WBGTدر ساعات حدود  13تا  15بیشتر از ساعات
دیگر میباشد [ .]13مطالعهای که حاجیزاده و همکاران برای
ارزیابی استرس حرارتی در مشاغل کوچک استان قم انجام دادند
به این نتیجه رسیدند که میزان  WBGTدر حدود ساعت 16
بیشتر از ساعات دیگر اندازهگیری شده میباشد [ ]22که بامطالعهی
ما همخوانی دارد .همانطوری که در جدول  3نشان داده شده است
در این ساعات خطر استرس گرمایی بیشتر از بقیهی ساعات
میباشد .یکی از دالیل افزایش دما در این ساعات ()38/31 oC
افزایش دمای سطح خاک و اضافه شدن گرمای تابشی تجمعی
سطح خاک در طول روز میباشد که باعث افزایش  WBGTدر
این ساعات شده است دلیل دیگر میتواند به علت زاویهی تابش
خورشید باشد [ .]22لذا برنامهریزیهای بهداشتی و اقدامات
پیشگیرانه در این ساعات باید جدی گرفته شود.
طبق جدول  3شاخص  ESIهمبستگی باالیی با شاخص
 WBGTدارد ( .)R=0/973مطالعهای که موران و همکاران در
سال  2001برای بررسی امکان جایگزینی شاخص  ESIبا شاخص
 WBGTانجام دادند ضریب همبستگی بین شاخص  WBGTو
 ESIرا  0/981بهدست آوردند [ .]19همچنین مطالعهای که موران
و همکاران در سال  2006برای ارزیابی شاخص  ESIدر
محیطهای گرم – خشک و همچنین گرم و مرطوب انجام دادند به
این نتیجه رسیدند که ضریب همبستگی این دو شاخص در محیط
گرم و خشک  0/985و در محیط گرم و مرطوب  0/982است که
بامطالعه حاضر همخوانی دارد [ .]15این نتایج نشان میدهد که
شاخص ESIشاخص مناسبی برای ارزیابی محیطهای کاری روباز
میباشد.
بر اساس نتایج این مطالعه میانگین  WBGTدر ماههای تیر،
o
مرداد ،شهریور و درمجموع ماههای اندازهگیری به ترتیب C
 26/06 oC ،28/16 oC ،28/27و  27 oCبه دست آمد که بر
اساس استاندارد  ISO 7243برای مشاغلی که بارکاری باال و
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WBGT
()oC

P-value
ضریب همبستگی
P-value

دمای خشک

تابش خورشیدی

رطوبت نسبي

سرعت جریان هوا

WBGT
()oC
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نتیجهگیری
بهطور خالصه یافتههای این پژوهش نشان داد که در یک اقلیم
گرم و خشک مانند استان قم بهطور میانگین در ماه نخستین فصل
تابستان (تیرماه) و در ساعات کاری  ،17-14استرس گرمایی
بهطورجدی تری سالمت شاغلین محیطهای روباز را تهدید میکند.
خیل وسیعی از مشاغل ازجمله شاغلین بخش نظامی ،کشاورزی،
معدن کاری ،راهسازی ،ساختمانسازی ،شهرداری و غیره در
محیطهای روباز فعالیت دارند .طبق استاندارد انجمن متخصصین
بهداشت صنعتی امریکا ( ACGIH: American
Conference of Governmental Industrial
 )Hygienistsو همچنین استاندارد  ]23[ ISO 7243مشاغل

مذکور جزء مشاغل با بارکاری باال محسوب میشوند که این
ریسک سالمتی شاغلین را در کنار استرسورهای محیطی چند برابر
میکند .لذا پیشنهاد میشود اقدامات کنترل مهندسی – مدیریتی
بهطورجدی تر در فصول گرم در این محیطهای کاری صورت گیرد.

تشکر و قدرداني :این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی
تحتعنوان ارزیابی استرسحرارتی در شاغلین کارگاههایآجرپزی
شهرستان قم مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی تهران در سال  1392به کد  92-03-27-22877میباشد
که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تهران اجرا شده است .نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را
از سازمان هواشناسی استان قم بابت در اختیار گذاشتن اطالعات
سازمانی و نیروی انسانی خود بعمل میآورند.
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استراحت کمتری دارند بیشتر از حد مجاز میباشد [ .]23مطالعهای
که النگولسون و همکاران در تایلند بر روی کشاورزان بهعنوان
یک شغل روباز انجام دادند نیز کار در محیطهای روباز و انرژی
خورشیدی را علل اصلی استرس گرمایی نسبت به شاغلین دیگر
صنایع دانسته است [ .]24برای کنترل خطرات ناشی از استرس
گرمایی میتوان از کنترلهای مهندسی و مدیریتی استفاده کرد.
ولی بهدلیل روباز بودن محیط کار ،کنترلهای مدیریتی میتواند
کارآمدتر از کنترلهای مهندسی باشد .مطالعهای که موریوکا و
همکاران در سال  2006در ژاپن انجام داند این موضوع را تأیید
کرده است [.]25

بهطور مثال در ماههای گرم سال ،برای کنترل مواجهه با گرما
میتوان کارها را در ساعات اولیه صبح یا از ساعت  17به بعد انجام
داد و برای مشاغلی که تعطیالت تابستانی در نظر گرفته میشود
میتوان ماه تیر را بهعنوان زمان تعطیالت سالیانه آنها مدنظر
قرارداد تا شاغلین در معرض استرس حرارتی کمتری قرار گیرند.
همچنین فراهم نمودن نوشیدنیهای خنک جهت تأمین مقدار آب
موردنیاز بدن میتواند تا حدودی دمای بدن آنها را کاهش دهد.
در این مطالعه بهمنظور ارزیابی استرس گرمایی در مشاغل روباز،
اندازهگیریهای پارامترهای هواشناسی در چهار ماه گرم سال در
یک منطقه گرم و خشک صورت گرفت ،ولیکن با توجه به پدیده
گرمایش جهانی زمین ( )Global warmingدر دهههای آتی و
همچنین بهمنظور کسب نتایج قطعیتر و بررسی شرایط جوی در
این نوع مشاغل پیشنهاد میشود که اندازهگیریها در سایر فصول
و سایر اقلیمها به تفکیک نوع شغل تکرار شود .امید است که از
این طریق ،بتوان گامی در جهت حفظ و صیانت از سالمت نیروی
انسانی مشاغل روباز برداشت.
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