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 چکیده 

 

ماهیت  شتتآت آتتتش نشتتانان بتتس گونتتس ایست  کتتس بایتتد آمتتادگی م ابلتتس بتتا هتر رویتتداد و حادتتتس ای را در هتتر شتترای ی داشتتتس             
بتتس همتتین منطتتور اهتتم شتتواهد مشتتاهده شتتده بر تتی آتتتش ستتوزی و   ،زمتتان و منتتان حتتوادا لیریابتتت  تتیش بینتتی استت  ،باشتتند

 ،عملیات امداد و نجات ستاع  هتا و حتتی روزهتا بتس اتول انجامیتده کتس متی تتوان بتس حادتتس ا یتر ستا تمان  الستنو اشتاره کترد                 

لهتاس   ننتس ای کس بسیار یابتت اهمیت  تهت  ارزیتابی ستالم  آتتش نشتانان در حتین عملیتات متی باشتد کتس بتا توتتس بتس  وشتش                

ستتنجش ضتتربان یلتت  کتتس  ،ضتتمیغ لملیتتاتی و ستتنگینی وستتایت حیادتت  فتتردی در متترز  ستتتگی و   تترات  یرامتتون آن هستتتند 

آلتاز فشتتار ون سیستتتولی  استت  و همانتتین دمتتای مرکتتزی بتتدن کتتس از اریتتم تمطانیتت  مجتترای گتتو  از اریتتم ترمتتومتر یابتتت   

ر وارده بتس آتتتش نشتانان در شتترای  هتوای گتترم از اریتم انتتدازه     انتدازه کیتری متتی باشتد. تح یتتم  تیش رو بتتس منطتور ارزیتتابی فشتا      

نتتایجی کتس ب تد از ف الیت  آتتش نشتانان در ستس        گرفت .   گیری فشتار  تون سیستتولی  و درتتس حترارت بتدن متورد بررستی یترار         

ی بتتس لهتاس کتار ستاده و لهتاس ورزشت      ،لهتاس عملیتاتی   ،نیتر آتتش نشتانان بتا  وشتش لهاستی متیتاوت        33گتروه ممتلتک کتس تم تا     

دستت  آمتتد نشتتان متتی دهتتد بیشتتترین افتتزایش فشارسیستتتولی  و دمتتای مرکتتزی بتتدن مربتتول بتتس گتتروه آتتتش نشتتانان بتتا لهتتاس    

بتا نتتایب بتس دست  آمتده  یشتنهاد متی شتود کتس آتتش نشتانان نحتوه شتمار  ضتربان                عملیاتی با وسایت حیاد  فردی متی باشتد.  

ن یلت  را کنتترل کننتد تتتا از افتزایش دمتای بتدن تلتوگیری شتتود و وارد        تانیتس یتتاد گرفتتس و ضتربا    13یلت   تود را بتا محاستهس در     

       مرحلس شوک گرمایی نشوند. 

 

 

 

 

 

 

 واژه های کلیدی
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 مقدمه 
 هتای  وشتش  و وستایت  از استتیاده بتس   ملتزم  رستان  امتداد  افتراد  و آتشنشتانان  نطتامی،  نیروهتای  در افتراد شتالت         

 هتای فیزیولوژیت   ف الیت   بتر  گرمتا  استترس  یربانیتان  عنتوان  بتس  افتراد  باشتند. ایتن  شیمیایتتی متی   متواد  و دود ضدحریم،

شتود.  متی  گرفتتار  آن دام در یربتانی  ناگهتان  بتس  و بتوده  گرمتا تتدریجی   از ناشتی  هتای آستی   شتوند. شترو   متی  محستو  

 شترای   شتود. در متی  انجتام  نیتز  بتدنی  ف الیت   همتراه آن  بتس  کنتد متی  استتیاده  محتافطتی  های وشش از فرد کس هنگامی

 بایستتی  کتس  است   ستم   ستنگین و  بتدنی  ف الیت   انجتام  بتس  مجهتور  کنتد می استیاده ها وشش این نو  از فرد کس بحران

 هتای  وشتش  . وزن[1]نمایتد  محافطت   شتیمیایی  و فیزینتی    ترات  در م ابتت  را او و کنتد  تحمتت   وشتش  نتو   ایتن 

  ستتگی  بتروز  عامتت  توانتد شتده متی   ت ریتم  متای   احتمتالی  تجمت   و هتا لهتاس  این فیزینی دلیت  صوصی  بس محافطتی

 هتا ایتن لهتاس   بتا  کتار  حتین  تنیستی  یلهتی  تتنش  اعمتال  در مهمتی  عامتت  هتای محتافطتی  لهاس . وزن[2]باشد هنگام زود

 و محتافطتی  لهتاس هتای   در انتوا   زیتاد  تیتاوت هتای   بتس  توتتس  بتا  کتس  دهد می نشان دیگران . نتایب م ال ات[3]باشد می

دشتوار   محتافطتی  لهتاس هتای   بترای  کلتی  راهنمتای  یت   آوردن م ال تات بدست    در کننتده  شترک   افتراد  تیتاوت 

 صتورت  بتس  ابتتدا  در گرمتا  بتا  یشتآل  مواتهتس  امتدهای ی . است   گرمتا  کتار،  هتای  یمحت  آور انیز عوامت از ین. ی[0و4]اس 

 کرامت   ا تتالنت  بتروز  بتس  منجتر  متدت، ی اتونن  مواتهتس  و است  ( گرمتا  بتس  بتدن   یت ولوژیزیف  اسخ)ییگرما نیاستر بروز

 وری، بهتتره کتتاهش ،یذهنتت و یتستتمان عملنتترد کتتاهش ،یگرمتتازدگ ،ییگرمتتا ستتننو  ،ییگرمتتا ی ستتتگ ،یعضتتالن

 حتدود  نتا یآمر متحتده  انتیت ا در. [6]گتردد یمت  کتاری  هتای   یمحت  در یمنت یا ست    کتاهش  و حتوادا  بروز زانیم شیافزا

 امتور  وزارت توست   کتس ( یروانت )یذهنت  یبررست   یت . دارنتد  مواتهتس  یحرارتت  هتای استترس  بتا  انسیسال کارگر ونیلیم 13تا 0

 منترر  ایت  روزانتس  گرمتای  بتا  مواتهتس  از فرانستوی،  کتارگران  از ونیت لیم 3 کتس  داد نشتان  ،بتود  شتده  انجتام  فرانستس  یاتتماع

-سشتی حا منتاام  در ممصوصتا   مشتالت  از بستیاری  اساستی  مشتنت  گرمتایی  استترس . [9]انتد داشتتس   یشتنا  کتار   یمح در

 .[8]نماینتتدمتتی ف الیتت  ایتتران لربتتی وتنتتو  تنتتو  تملتتس از و فتتارس  لتتیب کشتتورهای ماننتتد ایسشتتیحا نیمتتس یتتا ای

 عهتارتی  بتس  و نامناست   تتوی  شترای   کتاری  هتای محتی   در شتآلی  بهداشت   مشتنالت  تترین متتداول  و تترین مهتغ  از ینی

 بتروز  باعت   توانتد متی  انستان  در کتار  انجتام   تیابلیت  کتاهش  بتر  عتالوه  رمتگت  کتاری  محتی  . است   رمتگ هایمحی  در کار

 دمتتای از گتترادستتانتی درتتتس 38 التتی 36 بتتین محتتدوده در انستتان بتتدن کتتس چتترا.؛ شتتود وی در مت تتددی هتتایبیمتتاری

 دفت   بتس  یتادر  بتدن  کتس  باشتد  م تداری  از بتیش  گرمتا  تولیتد  و دریافت   میتزان  چناناتس . است   کارایی بهترین دارای دا لی

 هتای بیمتاری  .[0]شتود   گرمتا  از ناشتی  ا تتالنت  بتس  منجتر  است   ممنتن  و یابتد متی  افتزایش  بتدن  دا لتی  دمتای  اس  آن

 گرمتتایی هتتایشتتوک تتتا ومتوستت   ییتتک ا تتتالنت از اعتتغ ا تتتالنت از وستتی ی ایتتک شتتامت گرمتتا بتتا مواتهتتس از ناشتتی

-متتی گرمتتایی ضتت ک گرمتتا از ناشتتی میتترل  ستتتگی عضتتالنی، کرامتت  شتتامت کتتس متوستت  و  ییتتک درا تتتالنت .استت 

 بتس  فترد  حیتات  و شتده  ممتتت  فرآینتد  ایتن  گرمتایی  هتای شتوک  در امتا  ؛بینتد نمتی  آسی  بدن حرارت تنطیغ فرآیند باشند

 عهارتنتد  دارنتد  ن تش  مستت دکننده  عوامتت  عنتوان  بتس  گرمتا  از ناشتی  هتای بیمتاری  ایجتاد  در کتس  عتواملی  .افتدمی ممااره

 ی،ت ستگت  گرمتا،  بتا  ستاز   دمتعت  نطیتر  فتردی  عوامتت  و ستان  گتوی  تتر  دمتای  افتزایش  ماننتد  نامستاعد  تتوی  شرای : از

 مصتتر  النتتت، مصتتر  عرویتتی، و یلهتتی هتتایبیمتتاری شتتدید، ف الیتت  ی،تچایتت مناستت ، تستتمانی شتترای  نداشتتتن

 بتا  .[13]گرمتا  بتا  مواتهتس  از ناشتی  هتای بیمتاری  ستاب س  و بتان  ستن   اراستمطاتی ،  سیستتغ  ف الی  دهندهافزایش داروهایی

 ییلهت  حملتس  نشتانان،  آتتش  نیکتارب  نیحت  در یهتا متر   درصتد  40 علت   ،ینشتان  آتتش  شتآت  در شتمار یب   رات وتود

 گتزار   یتنیست ی یلهت  یمتار یب زیت ن ینشتان  آتتش   یت ف ال بتس  زودهنگتام  دادن انیت  ا یشتآل  عل  نیتر مهغ و بوده یناگهان

 را یعرویتت - ییلهتت متتر  برابتتر 1/16س،ی تتار در نشتتانان آتتتش ریتتوم متتر  متتورد در یا م ال تتس .[11]استت  شتتده

 آن بتس  نسته   رف تال یل نشتانان آتتش  .]12[است   کترده  گتزار   یفرانستو  متردان  بتس  نسته   نشتانان    ترآتش  دراحتمال

 وکتارد یم انیتارکتوس  احتمتال  شتتر یب درصتد  03 بر وردارنتد،  یکتاف  یآمتادگ  از یهتواز  لحتا   از کتس  ینشتانان آتش از دستس

 کیودتتا زیتتآم  یتتموف  اتتور بتتس نتواننتتد استت  ممنتتن افتتتسی کتتاهش یهتتواز  یتتدرف بتتا نشتتانان آتتتش یارفتت از. دارنتتد
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 برابر  تترات در م اومتت  جتتادیا بتتر عتتالوه نشتتان آتتتش  یتت هتتوازی یآمتتادگ. رستتانند انجتتام بتتس را  تتود حرفتتس ینتتیزیف

 در مراتو   و گترم  محی تی  شترای   .[13]دهتد  شیافتزا  زیت ن کتار  انجتام  یبترا  را یو عملنترد  توانتد  یمت  ،یتنیست  -ییلهت 

 میتزان  .]14[باشتد  متوتر  افتراد  رانتدمان  ستالم  و  بتر  توانتد  متی  شترای   ایتن  کتس  باشد می شای  مناام تهان از بسیاری

  ترده  دمتای  دهتانی،  دمتای  داد، یترار  ارزیتابی  متورد  بتدن  عم تی  دمتای  گیتری  بتا انتدازه   تتوان  می را انسان حرارتی تنش

 آنهتا  بتس  عم تی  دمتای  عنتوان  تتوان بتس   متی  کتس  میهاشتند  بتدن  دماهتای  تملتس  از ادرار م  دی،دمای دمای گو ، صماخ

زیربآتت،   زبتان،  زیتر  شتامت  کتس  است   گیتری  انتدازه  یابتت  هتای ممتلیتی   محتت  از بتدن  دمتای . ]19و16و10[رددگت  استناد

کتدام   هتر . ]10و18[باشتند  متی  لیتره  (و گتو ) تمطانیت    مجترای .مثانتس،  )حلتم(،  فتاریننس  متری،  ریتوی،  شریان رکتوم،

 ال ایتده  گیتری  انتدازه  محتت  یتا  رو  انتمتا   در لتاا  م تایهی است ؛   و مزایتا  دارای ن بتد  دمای گیری اندازه های رو  از

 بتانیی  گیتری  ه انتداز  سترع   از تانیتا   کنتد،  متن نس  بتدن را  مرکتزی  دمتای  اون کتس  کرد استیاده روشی از تا باید کوشید

 بتس  ریتوی  شتریان  دمتای . ]21و23[باشتد  نیتز  بتس صترفس   م ترون  و  ستند  بیمتار  تهتاتمی،  لیتر  بهداشتتی،  بر ورداربتوده؛ 

 تهت   و بتوده  تهتاتمی  ایتن رو   امتا  ].23و22[شتود  متی  گرفتتس  نطتر  در بتدن  مرکتزی  دمتای  االیتی  استتاندارد  عنوان

 شتریان  در شتده  مرکتزی نصت    کتاتتر  و بتدن  همودینتامینی  تآییترات  تهت   بتس  وستایت مربتول   کلیتس  آن گیتری  ه انتداز 

 هیطتوترمی  تحت   بیهوشتی و  تحت   بیمتاران  ویتهه،  مرایهت   هتای  بمتش  در بیمتاران بستتری   برای ف   و اس  نزم ریوی

 کمتتر  عنتوان روشتی   بتس  ریتوی،  شتریان  رو  بتا  م ایستس  در نیتز  رو  رکتتال ]. 24[گیترد  متی  یترار  استتیاده  متورد 

 ایتن  هرحتال  بتس  امتا  ].20[شتود  متی  گرفتتس  نطتر  در دهتد؛  متی  نشتان  را بدن مرکزی دمای نیز  ود کس مرت  و تهاتمی

 اتتنتا  متی   آن  تایرفتن  از متوارد  اکثتر  در نیتز  هوشتیار  و بیمتاران  بتوده  لیربهداشتتی  بتر،  زمتان  تهتاتمی،  نیتز  رو 

 یلهتی  هتای  ریتمتی  دیتس  و میوکتارد  انیتارکتوس  بیمتاران دچتار   و رکتتوم  هتای  تراحتی  مثتت  متواردی  در و ورزنتد؛ 

 ستاا   گرمتای  کتس  باشتد  متی  تمطانیت   رو  دمتای بتدن،   گیتری  ه انتداز  تدیتد  رو  .]26[دارد استتیاده  نیزممنوعیت  

 .]28و29[کنتد  متی  تهت   فارنهایت   یتا  گتراد  ستانتی  حست   بتر  و دریافت   را مجتاور  هتای  بافت   و  ترده تمطتان   از شتده 

 از اریتم  و بتوده  بتدن  مرکتزی  دمتای  از عتالی  شتا    یت   دمتای تمطانیت    کتس  انتد  کترده  گتزار   م ال تات  از بر تی 

 ایتن  بتر  استتدنل . ]33و20[آیتد  متی  دست   بتس  کننتده  ممتدو   کمتترین عوامتت   با و الوصول سهت و یافتنی دس  محت

کاروتیتد   شتریان  توست   دو هتر ) بتدن  دمتای  کنتترل  هیطوتتانموس )مرکتز   و تمطانیت   لشتای   تون  تتممین  کتس  است  

 بتدن  مرکتزی  دمتای  دهنتده  نشتان  توانتد،  متی  تمطتان   ترده  دمتای  گیتری  انتدازه  نتیجتس  در شتود،  متی  تتممین  مشتترک 

 و صتح   و است   کترده  م ایستس  بتدن  هتای دیگتر   محتت  دمتای  بتا  را تمطانیت   دمتای  متنتوعی  تح ی تات . ]32و31[باشد

 صتح   ت یتین  تهت   ( 2333 ) و همنتاران   بیرگیت   توست   کتس  ای م ال تس  . است   داده یترار  مورد م ال تس  ار آن دی 

 از چت   و راست   تمطانیت   کتس دمتای   داد نشتان  شتد  انجتام  کودکتان  در رکتتال  دمتای  بتا  در م ایستس  تمطانیت   دمتای 

 دمتای  بتس درستتی   تمطانیت   دمتای  کتس  بتود  ایتن  بیتانگر  کلتی  نتتایب  .بر وردارند رکتال این دمای در با بانیی همهستگی

 نیتزدر  ( 2330 ) همنتاران  و دزارا. ]33[است   ارزشتمند  کودکتان در  تت   ارزیتابی  در و کنتد  متی  متن نس  را رکتتال 

ی  دمتا  کتس  کردنتد  گتزار   زیرزبتان  و یربآتت  ز رکتتال،  بتا دمتای   تمطانیت   دمتای  م ایستس  از ب تد   تود،   تهوهش  نتتایب 

 ارزیتابی  زمینتس  در. ]34[است   بر توردار  رکتتال  ی دمتا  بتا  توافتم بیشتتری   از زیرزبتان  و زیربآتت  دمای بس نسه  تمطانی 

 Wan 2336 ستال  ایتن در  تملتس  از .است   شتده  انجتام  م ال تاتی  نیتز  محتی  هتای شتآلی    در استترین  شتا   هتای  

 دمتای  رکتتال،  دمتای  ازیهیتت  مت تددی  شتا   هتای   م ال تس  ایتن  در کتس  نمتود  کتس اشتاره   تح ی تی  بس میتوان م ال ات

 نتو   دو در یلت   ضتربان  بازیتابی و  یلت   ضتربان  فیزیولتوژینی،  استترین  شتا    دمتای دیست ،   تمطتان،  دمتای  زیرزبانی،

 در و تمطتان  دمتای  اول درمرحلتس  شتا   هتا   ایتن  بتین  در کتس  داد نشتان  نتتایب  .گرفت   م ال س یترار  مورد ممتلک لهاس

 متورد  کتار  محتی   در گرمتایی  استترین  ارزبتابی  شتا   هتای   بهتترین  عنتوان  بتس  زیرزبتانی متی تواننتد    دمتای  ب د مرحلس

 .]30[گیرند یرار استیاده
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 تحقیق روش 
 (درصد 93 و درتس 30 مراو  و گرم یهواو ) (لهاس محافطتی آتش نشانانی کس در این  هوهش متآیر مست ت)یاز آنجا       

مورد بررسی یرار گیرد،  هوهش حاضر از نطر نو  در ردیک فشار ون سیستولی  و دمای تمطانی  تا اتر آن بر  بود

 گروه اترا شد.  3تجربی اس  کس بس صورت میدانی و با نیمس گیرداین م ال س ی  م ال س  های تجربی یرار می  هوهش
 

 جامعه آماری 
ریانوردی و همانین آتش اداره بنادر و دسالس ف ال شالت در  43-23مردان آتش نشان تام س آماری این تح یم از        

تلسس در هیتس ف الی  ورزشی منطغ داشتند انتما  شدند،  3شهرستان بوشهر کس بس صورت  یوستس  نشانان شهرداری

ها با تشمی   زش  متمص  و تنمیت  رسشنامس ف الی  بدنی مشم   وض ی  سالم  و س   ف الی  بدنی آزمودنی

ها برای شرک  در تح یم رضای  نامس  از تمامی آزمودنی  یم را  یدا کردند.سطس اهم نطر  زش  مجوز ورود بس تح گردید،

 گرفتس شد.

 

 نمونه آماری و روش نمونه گیری
گروه تجربی و ی  گروه  دونیر بس عنوان آزمودنی بس اور تصادفی انتما  شدند و در  33از تام س آماری ماکور ت داد       

 3بس صورت تصادفی در  آزمودنی ها باشد.می  سال  43تا  23سن آنها بین  همانین و نیر( 13 کنترل یرار گرفتند)هر گروه

(، گروه درصد 93درتس سانتی گراد و راوب   30آتش نشانان با لهاس محافطتی در هوای )1گروه، دستس بندی شدند. گروه 

ورزشی  لهاس با نشانان آتش) 3گروه  (،درصد 93 راوب  و گراد یسانت درتس 30 یهوا در کار م مولی لهاس با نشانان آتش)2

 .در شرای  هوای عادی بودند 3گروه  کس( درصد 03 راوب  و گراد یسانت درتس 20 یهوا در شرت و تی شرت

 

 :(WFI)پروتکل تمرینی
آشنا شدند. برنامس آزمون  بر روی تردمیتگروه با نحوه انجام ف الی   3های هر  یهت از اترای  روتنت تمرینی آزمودنی      

بس و حرکات کششی بس این صورت اترا شد؛ یهت از انجام تمرین برنامس گرم کردن  تردمیتشامت ی  تلسس تمرین با دستگاه 

 هر گروه در  س آزمون و  یش آزمون محاسهس گردید. دمای تمطانی و  فشار ون سیستولی دیی س انجام شد.  0مدت 

 

 یافته ها:
مار توصییی مربول بس میانگین و انحرا  استاندارد وزن در  یش آزمون و  س آزمون  فشار  ون سیستولی  و دمای ابتدا آ     

مرکزی بدن آزمودنی ها در سس گروه کنترل ، لهاس کار و لهاس حریم می شود. سطس داده های مربول بس گروه ها با استتیاده  

ی بررسی شدند. با استیاده از آزمون های آماری تجتانس واریتانس )آزمتون    اسمیرنو  از نطر توزی  اهی -از آزمون کولموگرو 

لوین( و داده های  رت بررسی شدند و بنابراین میروضس های آماری ته  استیاده از آزمون تحلیتت واریتانس را دارا بودنتد. در    

ده گردید. در صتورت مشتاهده تیتاوت    نهای  از آزمون تحلیت واریانس اندازه گیری منرر برای بررسی فرضیس های آماری استیا

 در نطر گرفتس شده اس . (> 30/3pتمام محاسهات ) یبرا س   م ناداری نیز استیاده شد. LSDم نی دار از آزمون ت  یهی 
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و انحراف استاندارد سن گروهها نیانگیم 1شکل   

 

 SD M                          گروه      
 

تغییراتدرصد   

 

 کنترل

 

 

 36.54  0.44 پیش آزمون

1.3 

 پس آزمون
0.32  37.04 

 

 لباس کار

 

 

 36.52  0.51 پیش آزمون

 پس آزمون 3.1
0.31  37.68 

 

 عملیاتیلباس 

 

 

 36.33  0.12 پیش آزمون

 پس آزمون 4.7
0.36  38.11 

 

 آزمودنی ها دمای تمپانمیانگین و انحراف استاندارد  1 جدول
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گروه ها میانگین دمای تمپان 2شکل   

 

گتتروه  در  تیش آزمتتون مربتول بتس    دمتتای تمطتان مشتاهده متی شتتود، بیشتترین م تدار       (1 تتتدول )همتان ور کتس در  

در کمتتترین م تتدار آن بتتود و  38.11م تتدار بتتا  لهتتاس حریتتمگتتروه   تتس آزمتتون مربتتول بتتسو  36.54 م تتداربتتا  کنتتترل

بتتا م تتدار  کنتتترل مربتتول بتتس گتتروه تتس آزمتتون  در و 36.33بتتس میتتزان  مربتتول بتتس گتتروه لهتتاس حریتتم   تتیش آزمتتون

درصتتد و کمتتترین درصتتد  4.7بتتس میتتزان   بیشتتترین درصتتد تآییتترات مربتتول بتتس گتتروه لهتتاس حریتتم  متتی باشتتد.37.04

در گتتروه هتتای  درصتتد بتود  نمتتودار مربتتول بتتس میتتانگین دمتتای تمطتتان  1.3تآییترات مربتتول بتتس گتتروه کنتتترل بتتس میتتزان  

 نشان داده شده اس . 2شنت  ممتلک در

 گرينتيجه 
متتی 2310( در ستتال هتتای nfpaبتتر استتاس نتتتایب و آمتتار اعتتالم شتتده ستتاننس از ستتوی انجمتتن ملتتی آتتتش امرینتتا)  

درتتتس درصتتد از متتر  و میتتر  آتتتش نشتتانان بتتر اتتتر حملتتس یلهتتی رخ متتی دهتتد و همانتتین ا تتتالل در    03تتتوان گیتت  

 ستتگی و عتدم هوشتیاری کتس باعت  ست ول از اتیتا          ،هماتون شتوک گرمتایی   حرارت بدن آتش نشتانان زمینتس اتیایتاتی    

و عدم یدرت تصتمیغ گیتری در لحطتس حادتتس متی شتود کتس بررستی آن از اهمیت  بتانیی بر توردار است .  یشتنهاد متی               

 تمتامی  رستنت اعزامتی از    ،شود یهت از اعزام آتتش نشتانان بتس محتت حتوادا ب تد از ارزیتابی متدت زمتان اتترای عملیتات           

یهتتت متتورد ستتنجش ستتالم  یلهتتی و توانتتایی فیزینتتی و م ابتتس بتتا تحمتتت گرمتتا یتترار گرفتتتس باشتتند و راه کارهتتای انتتدازه   

تانیتس( و نحتوه محاستهس آن بتس آتتش نشتانان آمتوز  داده شتود و همانتین تتیغ           13گیری ضربان یلت  در کمتترین زمتان)   

آتتش نشتانان آشتنا بتس ارزیتابی ستالم  بتا استت اده         عملیاتی یهت و در حتین عملیتات توست  امتدادگران اورژانتس و حتتی       

  از دستگاه ترمومتر دستی دمای تمطانی  اندازه گیری شود.    
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 تشكر و قدرداني

 .این م الس با حمای  علمی و مادی سازمان بنادر و دریانوردی بس انجام رسیده اس 
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