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 چکیده

آب و الکترولیت باعث حفظ تعادل گرمایی بدن  در مواجهه با گرما می شوند. هدف از این مطالعه تعیین میزان  تامین :زمینه و هدف

 تاثیر نوشیدنی های مختلف بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی در شرایط آزمایشگاهی می باشد.

درجه سانتی گراد، رطوبت  04دانشجوی مرد در شرایط گرم خشک آزمایشگاهی)دمای 31این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی  :روش کار

 044ساعت یکی از مداخله گرهای آب، آب و آبلیمو و شربت آبلیمو به مقدار  2مرحله به مدت زمان  1درصد( انجام شد. به افراد در  14

نی و دمای پوست افراد اندازه گیری شد،  در پایان مواجهه از دمای دها بار ضربان قلب، قیقه یکد 34دفعه داده شد.  هر  0سی سی در 

آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات افراد نمونه ادرار برای تعیین دما و کدورت گرفته شد، همچنین میزان تعریق محاسبه گردید. از 

 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.و آزمون تعقیبی 

و شدت  (=101/4p(، ضربان قلب حین فعالیت )=373/4p) (، کدورت ادرار=311/4pداد میانگین دمای ادرار )نتایج نشان  یافته ها:

(، دمای دهانی =40/4p) دقیقه استراحت 34( تفاوت معناداری نداشتند ولی میانگین ضربان قلب در دقیقه سوم از هر =899/4pتعریق )

(447/4p=( و دمای پوست )441/4p= تفاوت ).معناداری داشتند 

 تاثیر شربت آبلیمو نسبت به آب و آبلیمو و آب در کاهش استرین های گرمایی فیزیولوژیکی بیشتر بود. نتیجه گیری:

 

 

 

 

 نوشیدنی، استرین فیزیولوژیکی، شرایط گرم و خشک آزمایشگاه  کلید واژه ها:
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 مقدمه

گرما یکی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار است 

که عمدتا در مشاغلی که در معرض دمای باال، منابع گرمای 

تشعشعی، رطوبت زیاد،تماس مستقیم با اشیا داغ یا 

        فعالیتهای جسمی شدید هستند ایجاد تنش گرمایی 

می نماید. کارکنان شاغل در محیط های کار گرم بعد از 

کم آبی در بدن و کاهش ترشح عرق می شوند  مدتی دچار

در نتیجه دمای مرکزی بدن افزایش می یابد و میزان 

متابولیسم تشدید می گردد و در حالتی که دمای مرکزی 

درجه سانتی گراد فراتر رود،فشار خون کاهش و خون  02از 

کافی به اندام های حیاتی بدن مثل: قلب،کلیه و مغز پمپاژ 

ورت ادامه کار،فرد دچار شوک گرمایی نمی شود که در ص

می گردد. سیر پیشرفت بیماری بستگی به میزان افزایش 

دمای بدن، سرعت درمان جهت پایین آوردن دمای بدن و 

 های ناشی ازمیزان کمبود یا عدم الکترولیت ها دارد. آسیب

ها، یک های پیشگیری از این آسیبگرما، با وجود برنامه

      حساب ه روی سالمتی انسان ب ریسک قابل توجهی بر

آید. افزایش دمای مرکزی بدن، در افرادی که تحت می

شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب مشغول به فعالیت 

طبیعی است که با وجود  "ی کامالهستند یک پدیده

 تواند منجر به استرین حرارتیپوشیدن لباس مناسب نیز می

از حد که شامل  (. عوارض ناشی از گرمای بیش3) گردد

خستگی ناشی از گرمائی، شوک گرمائی، نارسایی حاد کلیه، 

ناتوانی و در نهایت مرگ است، در مطالعات گذشته گزارش 

(. سرعت خنک کنندگی در موارد شوک 2،1شده است )

                 گرمایی در میزان کاهش مرگ و میر بسیار مهم 

ده در طی انجام (. گرمای متابولیکی تولید ش0) می باشد

(. 1) ها باعث افزایش دمای بدن می شود دادن فعالیت

توانائی کار در محیط با دمای باال، نسبت به توانائی کار در 

محیط خنک، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. خستگی 

ناشی از کار در محیط گرم، بدلیل ترکیبی از فاکتورهای 

ایش سرعت مهم همانند افزایش فشار گردش خون و افز

استفاده عضالت از گلیکوژن است که در نتیجه باعث کاهش 

درصد  74(. بدن انسان حدودا از 6) سطح فعالیت می شوند

آب تشکیل شده است. آب موجود در بدن نقش های 

 فیزیولوژیکی متعددی دارد که شامل: ضروری برای تنفس

 )جذب )انتقال اکسیژن در سلول ها( و متابولیسم،گوارش

 نگهداری تنظیم دمای بدن، دفع سموم از بدن، غذایی(، مواد

فضاهای خارج  فشار اسمزی در حد کافی در سلول ها و

(. به طور خالصه آب تعدادی از فرآیندهای 7) سلولی و ...

و  حیوانات فیزیکی و شیمیایی که برای زندگی انسان ها،

گیاهان ضروری هستند را فراهم می کند. یک دانش رایج 

ارد که با آب و بدون غذا تا یک ماه امکان زنده بودن وجود د

اما ما نمی توانیم که بدون آب حتی برای  میسر می باشد،

از دست دادن مقدار زیادی از آب و  یک هفته زنده بمانیم.

الکترولیت ها منجر به کم آبی بدن می شود.کم آبی بدن 

شرایطی است که در زمان بدن مایعات زیادی را از دست 

دهد و مقداری از آن گرفته می شود و تعادل حساس  می

مواد موجود در مایعات بدن را مختل می سازد. درجه کم 

آبی بدن بستگی مشخص با درصد مایعات از دست رفته 

کم آب شدن مالیم بدن وقتی اتفاق می افتد که  بدن دارد.

      و  درصد کل مایعات خود را از دست بدهد، 2تا  3بدن 

 1ن شدید بدن زمانی مطرح است که بیش از کم آب شد

(. در هنگام مواجهه 9) درصد کل مایعات بدن دفع می گردد

با گرما و یا در طی روزهای گرم ظرفیت عملکرد و شدت 

تالش جسمانی همراه با کاهش میزان آب بدن، کاهش 

خواهد یافت. نتیجه این پدیده افزایش در ضربان قلب و 

دن و کاهش مدت زمان فعالیت افزایش در دمای مرکزی ب

هوازی گزارش شده است. این عوارض به خصوص در محیط 

های بسیار گرم شایع است و می تواند منجر به افزایش 

شدت تالش جسمانی درک شده، همچنین کاهش عملکرد 

       (. کاهش آب بدن در اثر مواجهه با گرما 8) کاری گردد

می تواند منجر به کاهش عملکرد فیزیولوژیکی، فیزیکی و 
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(. هدف از این مقاله 34) ذهنی در افراد مواجهه یافته شود

تعیین میزان استرین های فیزیولوژیکی ناشی از استرس 

حرارتی )دمای دهانی، دمای پوست، ضربان قلب، دمای 

ادرار، کدورت ادرار و شدت تعریق ( در افراد مورد آزمایش 

درجه  04ر شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی )دمای د

درصد( با دادن نوشیدنی های  14سانتی گراد و رطوبت 

مختلف )آب ، آبلیمو و شربت آبلیمو( به عنوان مداخله گر 

      بود تا میزان تاثیر هر یک از نوشیدنی ها را بر روی 

شاخص های استرین گرمایی فیزیولوژیکی در افراد مشخص 

در صورت داشتن نتایج مثبت مداخله گرها در گردد، و 

ها را به محیط های کاری با شرایط  تطابق افراد با محیط، آن

 مشابه توصیه کرد.

 کار روش      

نفر  31این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بر روی 

آزمایشگاه تنش حرارتی دانشکده  دانشجوی مرد در

و  دفیشد. روش انتخاب نمونه به صورت تصابهداشت انجام 

گرفتن معیارهای ورود و خروج  از طریق فراخوان با در نظر

        مطالعه انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه فاقد 

نرمال، مرد بودن، عدم  BMIعروقی،  -بیماری های قلبی

ابتال به صرع یا تشنج، عدم فعالیت فیزیکی در روز قبل از 

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

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

آزمایش، عدم مصرف داروها و مواد مدر در روز قبل از 

ج از مطالعه بروز هر گونه مشکل آزمایش بود. معیارهای خرو

و ناراحتی در فرد که مانع ادامه کار وی شود، در صورتی که 

فرد در هر مرحله از آزمون تمایل به ترک آزمون داشته 

باشد بود. انتخاب و تعداد نمونه براساس مطالعات تجربی 

(. برای تهیه یک محلول آب و آبلیمو 32و33) صورت گرفت

      نفر خواسته شد که از  14از  و محلول شربت آبلیمو

محلول ها با میزان مواد مشخص را تست کنند که در نهایت 

سی سی محلول  314سی سی آبلیمو در  0نفر از میزان  29

نفر  14آب و آبلیمو اعالم رضایت نمودند. همچنین هر 

سی سی آبلیمو در شربت را مطلوب  1گرم شکر و  31میزان 

نوبت با  1برای هر فرد به صورت  دانستند. این آزمایشات

 04ساعت در اتاقک شرایط جوی با دمای  2مدت زمان 

و در هر  ؛درصد انجام شد 14درجه سانتی گراد و رطوبت 

دو ساعت یکی از مداخله گر های مورد پژوهش به نمونه ها 

 24مرحله فعالیت  0ساعته دارای  2داده می شد، هر نوبت 

دقیقه  34دقیقه افراد  24که بین هر  بوددقیقه ای 

استراحت می کردند. افراد قبل از ورود به آزمایش به مدت 

دقیقه استراحت کرده و بعد از وزن شدن )هم فرد و هم  31

 لباس ورزشی(، اندازه گیری دمای دهانی 

ساخت کشور  Bliss)دماسنج دهانی الکترونیکی مدل 

( )پشت 39) چین(، اندازه گیری متوسط دمای پوست

ن، کتف، پشت دست چپ و جلو ساق پای راست( و گرد

 RS 100 اندازه گیری ضربان قلب )ضربان سنج قلب مدل

POLAR) ( مداخله گرها در این 30و31انجام شد .)

تحقیق شامل : آب ، آب و لیمو و شربت آبلیمو بود. قبل از 

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

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

دقیقه ای یک فعالیت سبک  24نوبت  0شود. سپس افراد در 

کیلومتر بر ساعت( را  9/2)حرکت روی تردمیل با سرعت 

 34دقیقه فعالیت به مدت  24انجام می دادند و در بین هر 

دقیقه خارج از شرایط تنش حرارتی استراحت می کردند. 

دقیقه فعالیت به افراد حجم مناسبی  از  24در پایان هر 

( مورد نظر داده می شد )از آنجایی که افراد 31) مداخله گر

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

ساعت،  2در هر نوبت به مدت زمان  "سی سی و مجموعا

سی سی از مداخله گر مورد نظر را دریافت کردند(.   044

ک بار دمای دهانی ، دمای پوست ، ضربان دقیقه ی 34هر 

دقیقه  34قلب افراد گرفته شد، همچنین دقیقه سوم از هر 

استراحت میزان ضربان قلب تعیین گردید . قبل و بعد از 

ساعت فعالیت ، افراد و لباس های آنان به صورت  2 اتمام هر

جداگانه وزن شد تا شدت تعریق مشخص شود. در پایان هر 
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ساعته از افراد نمونه ادرار برای تعیین دما و  2نوبت 

الزم به ذکر است  ( آن گرفته می شد.36) میزان کدورت

نواخت در تمامی مراحل آزمون که تمامی افراد با لباس یک

 می شدند.وارد 

 یافته ها

 میانگین با مرد نفر 31 مطالعه این در کنندگان شرکت

سال و شاخص توده بدنی  7/20± 9/3سنی  )معیار انحراف(

       کیلوگرم بر متر مربع بودند. میانگین  9/23 ± 6/3

)انحراف معیار( ضربان قلب، دمای پوست و دمای دهانی در 

 آمده است.  3شرایط قبل از ورود افراد به آزمایش در جدول 

 

 میانگین)انحراف معیار( ضربان قلب، دمای پوست و دهانی اولیه قبل از ورود به آزمایش. 5جدول                                 

 گروه مداخله ای شاخص ها

 شربت آبلیمو

 گروه مداخله ای

 آب و آبلیمو

 گروه مداخله ای

 آب

 سطح معنی داری

 انحراف معیار ±میانگین    انحراف معیار ±میانگین    انحراف معیار ±میانگین   

ضربان قلب )تعداد در 

 دقیقه(

1/0 ±1/71 2/1 ±3/71 0/1 ±0/76 79/4 

دمای دهانی )درجه سانتی 

 گراد(

37/4 ±32/16 22/4±39/16 28/4 ±20/16 03/4 

دمای پوست )درجه سانتی 

 گراد(

66/4 ±09/11 90/4 ±04/11 71/4 ±32/11 01/4 

آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات نشان داد 

(، =79/4p( که میانگین ضربان قلب اولیه )3)جدول

( و دمای پوست اولیه =03/4pدمای دهانی اولیه )

(01/4p=)  قبل از ورود افراد به آزمایش، بین سه

آبلیمو( بلیمو و شربت حالت )استفاده از آب، آب و آ

تفاوت معناداری نداشتند.

 میانگین )انحراف معیار( شاخص دمای تر گوی سان، رطوبت نسبی، دمای خشک و دمای تر حین انجام آزمایش. 5جدول

گروه مداخله ای  شربت  شاخص ها

 آبلیمو

گروه مداخله ای  آب و 

 آبلیمو

 سطح معنی داری گروه مداخله ای  آب

 انحراف معیار ±میانگین    انحراف معیار ±میانگین    انحراف معیار ±میانگین   

 21/4 89/13± 46/4 80/13± 40/4 9/13± 20/4 شاخص دمای تر گوی سان
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 82/4 43/14± 26/4 89/28±6/4 41/14± 47/4 رطوبت نسبی

 29/4 46/04± 41/4 40/04± 41/4 42/04± 42/4 دمای خشک هوا

 26/4 37/29± 32/4 11/29± 13/4 39/29± 49/4 دمای تر هوا

آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات نشان داد 

(، =21/4p( که میانگین دمای تر گوی سان )2)جدول

      ( و =29/4p(، دمای خشک )=82/4pرطوبت هوا )

در هر سه حالت مداخله ای تفاوت ( =26/4pدمای تر )

 معناداری نداشتند.

 

 

 میانگین)انحراف معیار( استرین های فیزیولوژیکی حین انجام آزمایش. 5جدول 

 گروه مداخله ای شاخص ها

 شربت آبلیمو

 گروه مداخله ای

 آب و آبلیمو

 گروه مداخله ای

 آب

 سطح معنی داری

 انحراف معیار ±میانگین    انحراف معیار ±میانگین    انحراف معیار ±میانگین   

ضربان قلب در دقیقه سوم 

 از هر ده دقیقه استراحت

1/1 ±0/77 1/1 ±9/94 3/1 ±8/92 40/4 

 373/4 421/3± 449/4 420/3±448/4 428/3± 441/4 کدورت ادرار

)درجه سانتی  دمای ادرار

 گراد(

400/4 ±32/17 3/4 ±31/17 37/4 ±29/17 311/4 

 899/4 1/113± 3/389 21/106± 2/361 31/106± 8/362 شدت تعریق )گرم(

ضربان قلب )تعداد 

 دردقیقه(

2/6 ±9/96 1/6 ±1/99 6/6 ±6/84 101/4 

دمای دهانی )درجه سانتی 

 گراد(

39/4 ±0/16 20/4±6/16 16/4 ±9/16 447/4 

)درجه سانتی  دمای پوست

 گراد(

1/4 ±7/11 29/4 ±4/16 27/4 ±2/16 441/4 

 

آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات نشان داد 

(، کدورت =311/4p( که میانگین دمای ادرار )1)جدول

( بین هر سه =899/4p( و شدت تعریق )=373/4p) ادرار

شرایط مداخله ای تفاوت معناداری نداشتند ولی ضربان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                             5 / 14

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-59-en.html


 در شرایط تاثیر نوشیدنی های مختلف بر کاهش شاخص های استرین گرمایی فیزیولوژیکی            11

  
 
 

 Email:rsj@iums.ac.ir      9315   زمستان،  4، شماره  2دوره   مجله ره آورد سالمت

دقیقه  34) دقیقه سوم از هر  حالت استراحتقلب در 

استراحت( در سه شرایط مداخله تفاوت معناداری را نشان 

 (. =40/4p) داد

آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات نشان داد که 

( و میانگین دمای پوست =447/4pمیانگین دمای دهانی )

(441/4p= دارای تفاوت معنا دار تحت شرایط مصرف )1 

( در هر =101/4pخله گر بودند، میانگین ضربان قلب )مدا

 سه شرایط مداخله ای تفاوت معناداری را نشان نداد. 

نمودار تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی طی مواجهه 

ساعت برای هر کدام از مداخله گرها  2با گرما به مدت زمان 

 نشان داده شده است. 2و 3در نمودارهای شکل 

 

 

: تغییرات شدت تعریق،ضربان قلب دردقیقه سوم ازهرده دقیقه استراحت، دمای ادرار و کدورت ادرار حین فعالیت و نوشیدن  5شکل 

 مداخله گرهای
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 : تغییرات ضربان قلب فعالیت، دمای دهانی و دمای پوست حین فعالیت و نوشیدن مداخله گرها 5شکل 

  بحث:

 (ACGIH) مهندسین صنعتی آمریکا دولتی کنفرانس

 است ممکن کارگر که ای ویژه گرمایی بار را گرمایی تنش

 همچنین .است نموده تعریف نماید پیدا مواجهه آن با

 بدن فیزیولوژیکی پاسخ عنوان به را گرمایی نشواک

از جمله  (.37) نماید می تعریف گرمایی تنش درنتیجه

پارامترهای فیزیولوژیکی که به عنوان شاخص استرین 

 :دتوان موارد زیر را نام بر شوند، می حرارتی استفاده می

دمای عمقی بدن، دمای پوست، ضربان قلب، کاهش وزن 

در این مطالعه نتایج نشان (. 39) بدن، شاخص دمای بدن

ای داد که افراد با شرایطی برابر از لحاظ دمای پوست، دم

دهانی و تعداد ضربان قلب وارد شرایط آزمایش شدند. 

شاخص های دمای تر گوی سان، رطوبت نسبی، دمای 

خشک و دمای تر در اتاقک تنش برای افراد در هر سه حالت 

مصرف نوشیدنی ها برابر بود یعنی از لحاظ آماری تفاوت 

معناداری بین این شاخص ها در هر سه حالت آزمایش 

ربان قلب حین فعالیت در هنگام مصرف وجود نداشت. ض

هر سه نوع نوشیدنی از لحاظ آماری تفاوت معناداری نداشت 

 2هرچند که میانگین ها نشان داد که مصرف شربت آبلیمو 

ضربه از میزان ضربان قلب در حالت مصرف آب و آبلیمو و 

. آب کمتر بود ضربه از میزان ضربان قلب در حالت مصرف 0

 ، دمای پوست و ضربان قلب استراحتنیهمچنین دمای دها

)دقیقه سوم از هر ده دقیقه استراحت ( دارای اختالف 

     معنادار هنگام مصرف نوشیدنی ها بودند که تاثیر 

نوشیدنی ها در  متعادل سازی این پارامترهای فیزیولوژیکی 

به ترتیب داشتن اثر بیشتر برابر با شربت آبلیمو، آب و آبلیمو 

شد. از طرف دیگر نتایج نشان داد که دمای ادرار، و آب می با

کدورت ادرار و شدت تعریق هنگام مصرف نوشیدنی ها 
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اختالف معناداری را نشان ندادند. الزم به ذکر است میزان 

کدورت ادرار و دمای ادرار تمامی افراد در محدوده طبیعی 

قرار داشته که نشان دهنده تاثیرات مثبت نوشیدنی ها در 

ل سازی این شاخص ها در شرایط آزمایش می باشد. متعاد

نتایج نشان داد که  2441در مطالعه ریتز و بروت در سال 

کاهش آب بدن به طور قابل توجهی باعث کاهش دقت و 

توجه،تمرکز،کاهش حافظه کوتاه مدت و افزایش زمان 

واکنش و همچنین احساس خستگی و سردرد می شود که 

در مطالعه (. 38) ر هم خوانی داردبا یافته های مطالعه حاض

نتایج نشان داد که  2448ادموندس و بورفورد در سال 

کودکانی که در طول کالس آب می نوشند به نتایج بهتری 

(. در مطالعه اورالندو 24) در آزمون دقت بصری می رسند

نفر از کارگران  22که بر روی  2448و همکاران در سال 

نفر  7شاغل در بخش نیشکر انجام شد نتایج نشان داد که 

لیتر ( از مایعات استفاده کردند )آبرسانی  9 تا 7از کارگران )

شدند( و محصول خروجی به طور معناداری در میان 

      ده بودند افزایش یافته بود. کارگرانی که بهتر هیدراته ش

آن ها در نهایت نشان دادند که بهره وری با اقدامات آبرسانی 

(. 24) بهبود یافته و در واقع بهره وری افزایش یافته بود

بر روی  2432گلبابایی و همکاران در مطالعه خود در سال 

چغندرکاران نشان دادند که با اقدامات آبرسانی به 

تن به ازای هر  2ه وری به میزان متوسط کشاورزان، بهر

در مطالعه سکر و ریتز  (.23) کارگر در روز افزایش می یابد

نتایج نشان داد که یک ارتباط روشن و تایید  2432در سال 

شده بین از دست دادن آب و کاهش عملکرد شناختی وجود 

(. 22) دارد که با یافته های مطالعه حاضر هم خوانی دارد

با هدف  2443و همکاران در سال کی ین  ی در مطالعه

بررسی اثر کم آبی ناشی از ورزش و گرما بر روی حافظه و 

فعالیت های حرکتی قابل تشخیص انجام شد. نتایج نشان 

داد که کم آبی بدن دارای دو اثرمنفی ثابت شده بر دو ناحیه 

از بدن می باشد که شامل: حافظه و توان ادراکی است که 

 (. 21) ای مطالعه حاضر هم خوانی داشتبا یافته ه

نتایج نشان  2446در مطالعه پتری و همکاران در سال 

داد که کاهش هوش و عملکرد حرکات فیزیکی در 

ساعت کم آبی  20بزرگساالن سالمی که داوطلبانه به مدت 

(. در مطالعه چن و 20) بدن را تجربه کردند تایید شد

رزشکاران در محیط که بر روی و 3884همکاران در سال 

 ASPهای گرم انجام شد نتایج نشان داد مصرف نوشیدنی 

و کربوهیدرات بوده  C)آبمیوه کیوی( که حاوی ویتامین 

 باعث افزایش حجم خون و رفع تشنگی در ورزشکاران شد

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

در  پرداختند درس کالس در ها آن ذهنی های پاسخ و افراد

 پاسخ افراد وقتی که رسیدند نتیجه این به شان مطالعه

 نیز محیط دمای داشتند کار محیط گرمای از راحت ذهنی

 محیط دمای افزایش با و داشت قرار مطلوبی ناحیه در

      با که کرد می تغییر نیز افراد ذهنی های پاسخ کالس

 (.26) همخوانی دارد حاضر مطالعه های یافته

  یریگ جهینت

کی، و یزیولوژینتایج نشان داد که افراد با شرایط برابر ف

وارد آزمایش شدند. با توجه به  شرایط محیطی یکسان

میانگین های بدست آمده شربت آبلیمو تاثیر بیشتری در 

کاهش تعداد ضربان قلب در دقیقه سوم از هر ده دقیقه 

 تاستراحت داشت. هر سه مداخله گر باعث حفظ رنج کدور

ادرار در شرایط طبیعی و همچنین حفظ طبیعی دمای ادرار 

         شده اند. شدت تعریق هنگام نوشیدن هر کدام از 

مداخله گرها تفاوت چشمگیری را در افراد نشان نداد. 

نوشیدنی شربت آبلیمو با توجه به میانگین داده های حاصل 

از دمای دهانی و دمای پوست دارای تاثیر بیشتری در 

       اهش این دماها بود. الزم به ذکر است با توجه به ک

میانگین های بدست آمده از ضربان قلب فعالیت، هنگام 

نوشیدن شربت آبلیمو تعداد ضربان قلب در دقیقه به ترتیب 

عدد از آب و آبلیمو و آب کمتر بود. با توجه به  0عدد و  2

در نتایج این مطالعه توصیه می شود مطالعه مشابه ای 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                             8 / 14

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-59-en.html


 در شرایط تاثیر نوشیدنی های مختلف بر کاهش شاخص های استرین گرمایی فیزیولوژیکی            15

  
 
 

 Email:rsj@iums.ac.ir      9315   زمستان،  4، شماره  2دوره   مجله ره آورد سالمت

صنایع گرم و خشک برای بررسی تاثیر نوشیدنی ها بر 

 شاخص های استرین گرمایی فیزیولوژیکی انجام گردد. 

  یقدردان و تشکر

 پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده در مطالعه این

       عنوان به 180643 شماره تحقیقاتی طرح با اصفهان

 خود بر نویسندگان. شد انجام ارشد کارشناسی نامه پایان

دانند از تمامی کسانی که ما را در انجام این طرح  می الزم

 یاری نمودند صمیمانه تشکر نمایند. 
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Abstract 

  

Background and Objectives: Water and electrolytes can maintain thermal balance of the body 

at encounter to heat. The purpose of the present study was to determine the effect of different 

drinks on changes in physiological indexes in laboratory conditions. 

Materials and Methods: This clinical trial study was conducted on 13 male student under hot 

and dry Laboratory condition (40 ° C, humidity 30%). People in 3 steps within 2 hours ate the 

interferences water, lemonade and lemon juice in the amount of 400 cc at 4 times. Every 10 

minutes, heart rate, oral temperature and skin temperature were measured. At the end of 

encounter, urine samples were taken to determine the temperature and turbidity, as well as the 

sweat was calculated. Repeated Measures ANOVA and LSD (Least significant difference) was 

used to analyze the data.

Results: The results showed that the average temperature of the urine (p=0.155), turbidity of 

urine (p=0.171), heart rate during activity (p=0.345) and severity sweating (p=0.988) no 

significant difference but mean heart rate in the third minute from every 10 minutes rest 

(p=0.04), oral temperature (p=0.007) and skin temperature (p=0.005) were significantly 

different. 

Conclusion: The effect of lemon juice compared to water lemonade and water was major to 

reduce physiological heat strain. 

 

Key words: Drink, Physiological strain, hot and dry Laboratory condition.
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