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 حفاظت های لباس پوشیدن هنگام در افراد حرارتی استرین و واکنش زمان بر کننده خنک های جلیقه تأثیر

 آزمایشگاهی خشک و گرم شرایط در ای هسته-میکروبی-شیمیایی

  4بهزاد مهکی ،*3، حسین خلیلی گرجی2، فیروز ولی پور4حبیب اله دهقان شهرضا

 5/3/4334: یرشتاریخ پذ      6/4334 /3: تاریخ دریافت

 

 چکیده

بیر اسیترین    ای هسیته -میکروبیی  -های محافظتی شیمیاییدر حین پوشیدن لباس کننده خنکهای جلیقه یرتأثاز این مطالعه بررسی هدف : مقدمه

 .حرارتی و زمان واکنش افراد بوده است

هر یک از دانشجویان بیه  . انجام گرفت 23±5/4وده بدنی و شاخص ت 25±2دانشجوی مرد با میانگین سنی  42این مطالعه بر روی  :هاروشمواد و 

فعالییت   km/h 4/2درصد بر روی تردمیل بیا سیرعت    32و رطوبت نسبی  گراد یسانتدرجه  35دقیقه در آزمایشگاه شرایط جوی با دمای  22مدت 

شیدند و بیا    گیری اندازهدر پایان هر دو مرحله ( Reaction time)نمره شاخص استرین فیزیولوژیکی، دمای دهانی، تعداد خطا و زمان پاسخ . نمودند

  .نتایج مورد تحلیل قرار گرفت SPSS افزار نرم استفاده از

زمیان پاسیخ    ،(p=0.002)دمیای دهیانی    ،(p=0.002)نشان داد که میانگین تفاوت نمیره شیاخص اسیترین گرمیایی      Wilcoxonآزمون  :ها یافته

(p=0.002) ضربان قلب ،(p=0.002) و خطا (p=0.003)  میانگین شیاخص اسیترین   . دار بوده است معنی کننده خنکدر دو حالت با و بدون جلیقه

همچنین میانگین زمان واکنش در . بود 42/4±435/2 کننده خنکجلیقه  و با 238/4±882/2 کننده خنکدر حالت بدون جلیقه  PSIفیزیولوژیکی 

 .بود 533/2±2399/2و با جلیقه  963/2±2392/2حالت بدون جلیقه 

 .شود میباعث کاهش استرین فیزیولوژیکی، زمان واکنش و میزان خطای افراد  کننده خنکهای های مطالعه نشان داد که جلیقهیافته :گیری نتیجه

 ایستهه-میکروبی-های محافظتی شیمیاییاسترین حرارتی، زمان واکنش، شاخص استرین فیزیولوژیکی، لباس: کلمات کلیدی
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 و همکارانشهرضا  دهقان اله حبیب 

 

 
  4334زمستان ، 4 ، شماره3 ، دورهمجله ارگونومی

 

  مقدمه
های فیزیولیوژیکی و   محیط کار که باعث آسیب آور زیانیکی از عوامل 

باشید   گرمیا میی   شیود  میهمچنین کاهش عملکرد افراد در محیط کار 

این تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از گرما اسیترین حرارتیی نامییده    . (4)

بیا گرمیا عی وه بیر ایجیاد اخیت نت        میدت  طیوننی مواجهیه  . شود می

... و گرمیازدگی فیزیولوژیکی از قبیل کرامپ عض نی، سنکوب گرمایی، 

ت ایین اخیت ن   طبیعتیا   (.4) گردد میباعث ایجاد اخت نت ذهنی نیز 

 شیود  میباعث کاهش راندمان کاری و افزایش حوادث شغلی و نظامی 

بیان   دقیت  بیه خطای انسانی در بسیاری از مشاغل حساس و نییاز  . (2)

 . جبرانی به بار آورد غیرقابلو  بار زیانتواند نتایج  می

بیه شیرایط آب و هیوایی،     بیا توجیه  در موارد نظامی و بعضی مشیاغل  

متفیاوتی اسیتفاده    هیای  لبیاس نظیامی از   هیای  مأمورییت جغرافیایی و 

بیه دو نیو ،    هیا  لبیاس سیاده ایین نیو      بندی گروهکه در یک  شود می

 منظییور بیه . شیوند  میی محییافت تقسیی    هیای  لبیاس رزم و  هیای  لبیاس 

و  هیا  و آسییب  ای هسیته شیمیایی، میکروبیی،   های آسیبجلوگیری از 

 های لباس صدمات فیزیکی در شرایط خاص افراد مجبور به استفاده از

مخیاطرات  ع وه بر محافظیت در برابیر    ها لباساین . محافظتی هستند

فیزیولوژیکی، جسمانی و روانی را  های محدودیتمحیطی، باید حداقل 

و  ای هسیته در حمی ت شییمیایی، میکروبیی و     .بر بدن اعمیا  کننید  

در . بسیار کاربرد دارنید  ها لباسهمچنین در شرایط اضطراری نیز این 

تنش حرارتیی افیراد را بیان بیرده و      ها لباسرایط استفاده از این این ش

 .(3)که عملکرد افراد کاهش یابد  شود میمنجر به این 

سه عامل استرس گرمایی، کاهش عملکرد و کاهش دامنه حرکتیی در  

مطالعات قبلی همچون نانسی گروگیل و همکیاران بیه اثبیات رسییده      

مطالعات نشان داده شده است همچنین در تعدادی دیگر از . (4)است 

که میزان انرژی مصرفی و میزان اخت نت شناختی در حین اسیتفاده  

در سیا    .(9، 6، 5)افزایش چشیمگیری داشیته اسیت     ها لباساز این 

تیلور و همکاران نشان دادند که میزان عملکرد افیراد در حیین    4333

ترس ناشی محافظتی شیمیایی کاهش یافته و اس های لباساستفاده از 

همچنیین  . (8)غیر گرم نیز افزایش داشته است  از آن حتی در محیط

مایکل راوچ در موسسه تحقیقاتی ارتش ایانت متحیده   4386در سا  

حفاظتی شییمیایی باعیث ایجیاد اخیت نت      های لباسنشان دادند که 

همچنیین در  . (5) شود می کنندگان استفادهشناختی و روانشناسی در 

حفاظتی شییمیایی   های لباسبر روی   یبررسیکل راوچ ما 4389سا  

این مطالعه که در ارتش آمریکا صورت گرفته نشیان داد  . اند دادهانجام 

ماسک و دستکش حفاظت شیمیایی باعیث افیزایش    توأمکه پوشیدن 

 2224کروگیر در سیا    . (3)میزان مشک ت حل مسیلله شیده اسیت    

حفیاظتی   هیای  لبیاس دن ثابت کردند که عملکرد افیراد هنگیام پوشیی   

 .(42)درصد کاهش داشته است  32میکروبی -شیمیایی

 اسیت،  شده مطالعه بدن عمقی دمای کاهش جهت زیادی های یکتکن 

 موجیود  ها روش این چه اگر خنک، آب در بدن کل وری غوطه جمله از

 روش ییک . (44)دارنید   هی   هیایی  یتمحیدود  امیا  باشیند  یم عملی و

 ایین  گیرم  محیط در حرارتی استرین و رساست کنتر  برای کاربردی

 لبیاس  دسیت  ییک  گیرم  های یطمح این در شاغل افراد برای که است

هیا،  سیا   طیو   در .شیود  تهییه  کننیده  خنیک  ییا جلیقیه   کننده خنک

 کیه  کسیانی  بیرای  بدن کردن خنک جهت در زیادی بسیار یها روش

 کیه  اسیکلروزی   مولتیپیل  به مبت افراد  همچنین و داشتند بیماری

  .است داشته وجود نداشتند، را گرما تحمل

 جهت متفاوتی های تکنولوژی همچنین و متفاوت یها و سبکها  طرح

 4352 سا  اواخر در کننده خنک یها لباس .دارد وجود یکنندگ خنک

 از را کننید  یمی  اسیتفاده  هیا  لبیاس  یین از ا که افرادی تا اند شدهید تول

 نظامیان برای هالباس این او  درجه در کند، حفاظت گرم های یطمح

 ایین  از اسیتفاده  امروزه اما بود، گرفته شده نظر در فضایی اکتشافات و

 پییدا  گسترش غیرنظامی نظامی و های یتفعال انوا  برای ها لباس نو 

بیر روی   یا مطالعیه با توجه بیه اینکیه در کشیور میا     . (42)است  کرده

ه اسیت، بیر آن   صیورت نگرفتی   ای هسته-میکروبی-های شیمیایی لباس

ساخت دانشیکده   کننده خنکشدی  تا در این پژوهش یک نو  جلیقه 

هیای  وم پزشکی اصیفهان جهیت کیاهش اسیترین    بهداشت دانشگاه عل

 .فیزیولوژیکی و ذهنی را مورد بررسی قرار دهی 

 ها روش و مواد
دانشجوی پسیر دانشیگاه علیوم پزشیکی اصیفهان       42در این پژوهش 

تخیاب تعیداد افیراد میورد مطالعیه بیر اسیاس        ان. انید شرکت داده شده

ورود  معیارهیای . (45، 44، 43)مطالعات مشابه صیورت گرفتیه اسیت    

نرمیا    (BMI)بیدنی   تیوده  شیاخص  شیامل داشیتن   افراد به مطالعیه 

عصیبی،   رییوی،  عروقیی،  -قلبیی  های یماریب ، عدم سوابق(5/48-25)
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 ...استرین حرارتی افراد  و واکنش زمان بر کننده خنک های جلیقه تأثیر    

 

 4334 زمستان، 4 ، شماره3 مجله ارگونومی، دوره 

 

 
 فشارخون مصرف داروهای عدم دیابت، تشنج، صر ، عض نی، -اسکلتی

 الکل و کافلین قهوه، عدم مصرف قلب، ضربان بر تأثیرگذار داروهای و

 یید تائتمام ایین میوارد بیا    . تست بوده است انجام از قبل ساعت 42 از

همچنین اط عیاتی از قبییل سین و    . پزشک مورد بررسی قرار گرفتند

 یآور جمی  ذکر شده در بان از طریق پرسشینامه   های یماریبنداشتن 

گرفتیه شیده    هیا  یشآزماکتبی از افراد جهت انجام  نامه یترضا شده و

 .آمده است 4و  دمشخصات افراد مورد مطالعه در ج. است

 (n=12)مشخصات فیزیکی و سن افراد مورد مطالعه  :1جدول 

 گستره متغیر میانگین±SD  مشخصات

 23-23 25±2 (سال)سن 

 92/4-8/4 92/4±29/2 (متر)قد 

 62-82 8/64±4/8 (کیلوگرم)وزن 

BMI 5/4±23 3/24-24 

 لباس

 ای هسیته -میکروبیی -حفیاظتی شییمیایی   یهیا  لبیاس در این پژوهش 

جدیدترین  ها لباساین . ساخت وزارت دفا  مورد استفاده قرار گرفتند

نمونه مورد استفاده نیروهای مسلح تا انجام این طرح تحقیقیاتی بیوده   

ربوطه محرمانیه  م یها سازمانمشخصات لباس به تشخیص  .است

مورد اسیتفاده در ایین مطالعیه     کننده خنکهمچنین جلیقه  .باشد می

توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ساخته شیده و  

شیامل   کننیده  خنیک محتیوای ایین جلیقیه    . مورد آزمایش قرار گرفت

 .باشد پارافین و آب می

 واکنش سنج زماندستگاه 

مید   واکنش  سنج زماننش افراد از دستگاه زمان واک گیری اندازهبرای 

PM-RT16881  ایین  . ساخت شرکت پارس مدار استفاده شده اسیت

. دهید  یمی ثانییه نشیان    هیزارم  یکدستگاه زمان واکنش فرد را با دقت 

واکنش برای بررسی وضعیت ذهنی فرد در پاسخ به  سنج زماندستگاه 

 ده کیه یشی  ن دستگاه طیوری تهییه  یای. (45) شود میمحرک استفاده 

دستگاه شیرو  بیه    سنج زمان اندازد یموقتی آزماینده محرک را به کار 

در ایین آزمیایش   . شود میکند و با واکنش آزمودنی متوقف  حرکت می

مختلیف و دو کلیید واکنشیی کیه در دو      یها رنگدو ع مت نوری به 

نیوری در   یهیا  محیرک . اسیتفاده شیده اسیت    گیرد یمدست فرد قرار 

فیرد  . شیود  میاه در سمت فرد مورد آزمایش ظاهر قسمت عقب دستگ

گیرد و زمان واکینش و   آزمون گیرنده در سمت جلوی دستگاه قرار می

. کنید  ، ثبیت میی  شود میخطای فرد را که بر روی نمایشگر نشان داده 

کاربرد فراوان دارد و در مطالعات  یشناخت رواناین آزمون در مطالعات 

 .(49، 46)مورد استفاده قرار گرفته است 

 پروتکل آزمایش

واکنش به همه داوطلبین آمیوزش   سنج زمانابتدا روش کار با دستگاه 

 ها یشآزما. تمرین برای آزمایش آماده شدند چند بارداده شد و بعد از 

، رطوبیت  c352بر روی افراد تحت شرایط آب و هوایی گیرم و خشیک   

عالیت بیا  شدت ف و( متناسب با دمای عمومی کشور ایران% )32نسبی 

کیه در فعالییت    یطیور  بیه ( Ketler مد ) یلتردماستفاده از دستگاه 

افراد در ایین اتاقیک   . تنظی  شد% 2و شیب  km/h 4/2 سبک سرعت

، در دو مرحلیه  باشید  یمی شرایط جوی که دما و رطوبت قابیل تنظیی    

-در مرحله او  لبیاس حفیاظتی شییمیایی   . مورد آزمایش قرار گرفتند

ه  لباس حفاظتی و هی  جلیقیه    و در مرحله دوم ای هسته -میکروبی

قبل از ورود افراد به اتاقک و . پوشانده شدند توأم صورت به کننده خنک

با استفاده از دستگاه اسپرت تستر مد  ) ضربان قلب ها لباسپوشیدن 

Polar) با استفاده از دماسنج دهیانی  )، دمای دهانیBrauer   سیاخت

در حالیت اسیتراحت انیدازه     ها آن ، زمان واکنش و خطای(کشور چین

زمیان  دمیای دهیانی   در انتهای هر مرحله نیز ضربان قلیب  . گرفته شد

زمان فعالیت افراد . واکنش و خطای افراد مورد سنجش قرار گرفته شد

ایین زمیان بیا توجیه بیه پیری       . دقیقیه بیوده اسیت    22در هر مرحله 

، انتخاب شیده  که قبل از شرو  مطالعه از افراد انجام گرفت ییها تست

 .از حاشییه ایمین بیانتر نیرود     هیا  آنکه ضربان قلیب   یا گونه به. است

واکنش طوری تنظی  شد که برای هیر فیرد در هیر     سنج زماندستگاه 

دو شسیتی  . هر تست شامل دو رنگ بیود . تست انجام گیرد 25مرحله 

بایست متناسیب بیه نیو  رنیگ      که می گرفت یمدر دو دست فرد قرار 

مثیا  رنیگ    عنوان به. شد یمر هر تست به آن پاسخ داده ظاهر شده د

افیراد  . قرمز شستی دسیت راسیت و رنیگ سیبز شسیتی دسیت چیپ       

بیه آن پاسیخ    هیا  یشسیت بیا اسیتفاده از    هیا  رنگظاهر شدن  محض به

(. نه تعویض)تغییر داده شد  ها رنگدر هر دو مرحله نیز نو  . دادند یم
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هیا   میانگین آن یتدرنهاو  تست ثبت شد 25زمان واکنش افراد در هر 

 گییری  اندازههمچنین برای . برای انجام آنالیز مورد استفاده قرار گرفت

 (Physiological Strain Index)اسیترین فیزیولیوژیکی از شیاخص    

 اسیاس  بیر  را فیزیولیوژیکی  اسیترین  مقیدار  شاخص این. استفاده شد

 مقییاس  ییک  دارای و کند می گیری اندازه عمقی دمای و قلب ضربان

 وجیود  عدم نشانه ترتیب به 42 و صفر اعداد که باشد یم یا نمره 42

ایین شیاخص از طرییق    . باشیند  یمی  اسیترین  مقدار بانترین و استرین

 :(48) آمد به دستفرمو  زیر 

PSI = 5(Tret -Tre0).(39.5 -Tre0)
-1

 + 5(HRt -HR0).(180 -HR0)
-1

 

 دمای زمان ه  گیری دازهان برابر ترتیب به HRt و  Tretدر این فرمو 

 برابیر  HR0 و Tre0. باشید  یمی  فعالیت حین در قلب ضربان و عمقی

 اسیتراحت  حالیت  در قلب ضربان و عمقی دمای زمان ه  گیری اندازه

 .(48) است

 ها یافته

 نشان داد که زمان واکنش، ضیربان قلیب، دمیای    Friedmanآزمون 

بیدون جلیقییه  اسیتراحت، بیا و    دهیانی و تعیداد خطیا در سیه حالیت     

 .(p<0.001)دارند  دار یمعنبا ه  اخت ف  کننده خنک

در دو حالیت بیا و بیدون     PSIنشان داد شیاخص   Wilcoxonآزمون 

همچنین تفیاوت  . (p=0.002) داردتفاوت معنادار  کننده خنکجلیقه 

معنیادار بیوده    کننده خنکزمان واکنش در دو حالت با و بدون جلیقه 

و  (p=0.002)ون نشان داد که ضربان قلب این آزم .(p=0.002)است 

 کننیده  خنیک در دو حالت با و بدون جلیقه  (p=0.002)دمای دهانی 

مییانگین تعیداد خطیا در حالیت     . تفاوت معناداری وجود داشته اسیت 

 5/2 کننیده  خنکو در حالت با جلیقه  25/2 کننده خنکبدون جلیقه 

 سیتفاده از آزمیون  نیز بیا ا  ها آنتست بوده است که تفاوت  25در هر 

Wilcoxon   معنییادار بییوده اسییت(p=0.003).  گیییری انییدازهنتییایج 

در  کننیده  خنیک متغیرها در سه حالت استراحت، بیا و بیدون جلیقیه    

را در  یرهامتغنیز میزان تفاوت  5تا  4 ینمودارها. آمده است 2جدو  

 .دهد یممختلف نشان  یها حالت

 

 Wilcoxonو آزمون  متغیرها گیری اندازهنتایج  :2جدول 

 حالت استراحت کننده خنکبا جلیقه  کننده خنکبدون جلیقه  متغیر

 945/2±276/2 937/2±2799/2 967/2±2790/2 زمان واکنش

PSI 880/2±238/4 439/2±40/5  

 75/85±66/4 523±39/4 09/556±99/8 ضربان قلب

 40/36±03/2 69/36±598/2 84/39±36/2 دمای دهانی

 9/2±900/2 9/2±649/2 09/0±76/2 تعداد خطا
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 کننده خنکتفاوت شاخص استرین حرارتی در دو حالت با و بدون جلیقه : 5نمودار  

 

 بحث 
دهنید، پوشییدن    ی ایین پیژوهش نشیان میی    هیا  یافتیه کیه   طور همان

-میکروبیی -شییمیایی  هیای  لبیاس  خصیوص  بیه و  یحفیاظت  های لباس

بیر افیراد    ای یمنفی و ذهنیی   یزیولیوژیکی ف یراتتیأث  تواند یم ای هسته

 یسیاز  خنیک هیای   روش یریکیارگ  بیه ده از داشته باشد کیه بیا اسیتفا   

 .این اخت نت را کنتر  کرد توان یم

ساخت دانشیکده   کننده خنکدر این مطالعه نیز که از یک نو  جلیقه 

 یخیوب  بیه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اسیتفاده شیده بیود    

 .زیادی بر کیاهش اسیترین حرارتیی و ذهنیی دارد     یرتأثنشان داد که 

هیای   پوشییدن لبیاس   بیاوجود حتیی در شیرایط گیرم و    کیه   یطور به

زمان واکنش، تعداد خطا و دمای دهیانی   ای هسته-میکروبی-شیمیایی

نزدیک به حالت اسیتراحت و همچنیین مییزان ضیربان قلیب و       یبا تقر

 .شاخص استرین فیزیولوژیکی به میزان زیادی کاهش یافت

ا شییاخص در ایین مطالعیه اسیترین فیزیولییوژیکی ناشیی از حیرارت بی      

ایین شیاخص بیا    . نشان داده شیده اسیت  ( PSI)استرین فیزیولوژیکی 

. (48) شود میاستفاده از دو متغیر ضربان قلب و دمای عمقی محاسبه 

ی مطالعه نشان دادند با کیاهش مییزان شیاخص    ها یافتهکه  طور همان

به عبارت دیگر ؛ یابد استرین فیزیولوژیکی، زمان واکنش نیز کاهش می

ایجیاد   کننیده  خنکمای عمقی که به دلیل پوشیدن جلیقه با کاهش د

 .یابد ، استرین فیزیولوژیکی نیز کاهش میشود می

توانید   اخت   در مکانیس  فیزیولوژیکی بدن می فیزیولوژیکی، لحاظ از

در نتیجه با . (22، 43) منجر به کاهش عملکرد شناختی و روانی گردد

عملکرد ذهنی افراد را بهبود  توان های فیزیولوژیکی میکنتر  استرین

 .بخشید

هیای  نشان دادند کیه پوشییدن لبیاس    4386راوچ و همکاران در سا  

منفی بر روی عملکرد ذهنی حیل مسیلله    یراتتأثمیکروبی -شیمیایی

داوطلیب و در ارتیش آمریکیا     3در این مطالعه کیه بیر روی   . (5) دارد

زمیون شیامل   صورت گرفته است برای ارزیابی عملکرد ذهنی از سیه آ 

 pattern)، شناسایی الگیو  (math computation)محاسبات ریاضی 

recognition)    و مقایسیه اعیداد(number comparison)   اسیتفاده

کاهش عملکرد حل مسلله را نشیان داده   ها آزموننتایج این . شده بود
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مطالعه دیگری را بر روی  4389همچنین این دانشمند در سا  . بودند

در ایین مطالعیه نییز از    . ش شیمیایی انجام داده اسیت ماسک و دستک

قبلی استفاده شده بیود کیه نشیان داد اسیتفاده ماسیک و       یها آزمون

عملکرد حل مسیلله را   ییتنها بهمیکروبی -دستکش حفاظت شیمیایی

 .(3)کنند  مختل می

 هیای  یقیه جل یرتیأث در جهت بررسیی   2229کارتر و همکاران در سا  

این مطالعه کیه از  . اند دادهانجام  یا مطالعهگرم در محیط  کننده خنک

استفاده شیده بیود نشیان داد کیه      PCMنو   کننده خنک های یقهجل

نشانی در حین استفاده  استرین فیزیولوژیکی ناشی از کار با لباس آتش

مطالعه دیگیری  . (24) بسیار کاهش داشته است کننده خنکاز جلیقه 

فته نشان داده است که استفاده از که توسط گائو و همکاران صورت گر

 یاهی یر بسیزایی در کیاهش اسیترین   تأثفردی  کننده خنک های یقهجل

 .(22)حرارتی ناشی از پوشیدن لباس در محیط گرم داشته است 

در آلمیان بیا    یا مطالعیه بیا   2243جیسون لیی و همکیاران در سیا     

د بدن در حین پوشیدن لباس توانسیتن  یساز خنکتکنیک  استفاده از

در این پژوهش که بیر روی  . (49)عملکرد ذهنی افراد را افزایش دهند 

مورد بررسی آزمیون   یها آزمونداوطلب مرد صورت گرفته یکی از  42

 .زمان واکنش بوده که مشابه مطالعه نویسنده بوده است

دمیای مقعیدی کیه در     گییری  اندازهناگفته نماند در این مطالعه امکان 

شاخصی برای نشیان دادن دمیای عمقیی بیدن      عنوان بهاکثر مطالعات 

 نیدرت  بیه زیرا ه  دماسنج مقعدی در بیازار اییران   ؛ است وجود نداشت

توسیط افیراد میورد     گییری  انیدازه و ه  اجازه انجام این  شود مییافت 

یکیی از   عنیوان  بیه توان از ایین   مطالعه به محقق داده نشده بود که می

 .معایب پژوهش نام برد

به اثرات حرارتی که  ها لباس گونه ینار ما در طراحی در کشو متأسفانه

کیه در   طیور  همان. شود توجهی نمی کنند یمبر بدن وارد  ها لباساین 

این مطالعه و سایر مطالعات مشابه به اثبات رسییده اسیترین حرارتیی    

کیه ایین    کنید  یمی بیر پارامترهیای فیزیولیوژیکی وارد     ای یمنفی اثرات 

در نتیجه افرادی که . شود میذهنی نیز  تغییرات باعث کاهش عملکرد

نظامی هستند و یا در شرایط اضطراری کیه   های یتفعالدر حین انجام 

باشیند خطیای    و هوشیاری بان بیرای کنتیر  شیرایط میی     دقت بهنیاز 

  .تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری گردد فردی می

 گیری نتیجه

أثیر بیه سیزایی در کیاهش    تی  کننده خنکی  جلیقه ها یافتهبا توجه به 

داشیته   هیا  آنزان استرین حرارتی، زمان واکینش و مییزان خطیای    می

-شیییمیایی یهییا حملییهاز آنجییایی کییه در شییرایط بحرانییی و . اسییت

حفییاظتی مییورد اسییتفاده قییرار  یهییا لبییاساییین  ای هسییته-میکروبییی

خطییا و اشییتباه از طییرف افییراد مسییلو  و  ینتییر کوچییک، گیرنیید یمیی

ممکن است خسارات جبران ناپذیری بیر جیان و    ط،شرای کننده کنتر 

بیه مییزان    توانید  یمی  کننده خنک های یقهجللذا . ما  افراد وارد نماید

 .زیادی در کاهش این اخت نت نقش داشته باشند
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Abstract 

Introduction: This study aimed to investigate the effects of cooling vests on heat strain and reaction time 

while wearing protective clothing against chemical, biological, and radioactive contamination. 

Materials and Methods: Twelve male students with the mean age of 25 ± 2 years and mean body mass 

index (BMI) of 23.0 ± 1.5 kg/m2 were recruited in this experiment. Each student was asked to run on a 

treadmill at a speed of 2.4 km/h for 20 minutes. The experiments were performed at 35 °C and 30% relative 

humidity. Physiological strain index score, oral temperature, heart rate, reaction time, and number of errors 

were measured at the end of the two phases. The findings were analyzed by SPSS. 

Results: According to Wilcoxon test, exercising with and without the cooling vest resulted in significantly 

different physiological strain index scores (P = 0.02), oral temperature (P = 0.02), reaction time (P = 0.02), 

heart rate (P = 0.02), and errors (P = 0.03). The mean physiological strain index score was 4.038 ± 0.882 

without the cooling vest and 1.42 ± 0.435 with the cooling vest. The mean reaction times with and without 

the cooling vest were 0.539 ± 0.977 and 0.769 ± 0.0972, respectively. 

Conclusion: The results of this study showed that using a cooling vest reduced the physiological strain, 

reaction time, and error rates in workers. 

Key Words: Heat strain, Reaction time, Physiological strain index, Protective clothing 
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