
25 /               ميترا حنانى و مهکاران                                                                        فيض، ٨٣پائيز ، ٣١ مشاره

 بررسی استرس گرمایی محیط در کارگران نانوایی های کاشان
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 خالصه

با توجه به عوارض شناخته شده استرس گرمایی در محیط های گرم از جمله نانوایی ها و عدم                   : سابقه و هدف  
ان و به منظور تعیین استرس گرمایی و عوامل مربوط به آن، این تحقیق روی                   اطالع از وضعیت آن در کاش      

 . انجام گرفت1382کارگران نانوایی های شهر کاشان در تابستان سال 

 نانوایی که به طور     100در  ) شاطر و نان درآور   ( کارگر   175 پژوهش به روش توصیفی روی       :مواد و روش ها  
 از دستگاه  WBGT  تعیین استرس گرمایی محیط با استفاده از شاخص        جهت. تصادفی انتخاب شدند، انجام شد    

WBGT  با مدل HSM100         استفاده شد و مطابق با روش استاندارد  ISO 7234    اندازه گیری ها در گرم ترین
در این مطالعه عواملی نظیر تکنیک پخت، نوع نانوایی، نوع تهویه و فضای             . ساعات روز تابستان صورت پذیرفت    

 . ها مورد بررسی و قضاوت آماری قرار گرفتنانوایی 

 نانوایی دارای   49 نانوایی دارای تکنولوژی پخت ماشینی و         51 نانوایی مورد مطالعه،     100از مجموع    :یافته ها
در )  درصد 1/61( نفر   107 کارگر مورد مطالعه در این نانوایی ها        175تکنولوژی پخت سنتی بودند و از مجموع        

 درصد و در     2/54میزان استرس گرمایی در نانوایی های سنتی         . گرمایی کار می کردند  محیط های با استرس     
 برابر  3/3 درصد بود و کارگرانی که در نانوایی با تکنولوژی پخت سنتی کار می کردند               8/45نانوایی های ماشینی   

 ).OR=3/3. (بیشتر از کارگران نانوایی ماشینی در مواجهه با استرس گرمایی بودند

استرس گرمایی در نانوایی های کاشان نگران کننده بوده و در نانوایی های سنتی به مراتب              :ه گیری و توصیه ها  نتیج
بیشتر از نانوایی های ماشینی است، لذا انجام برخی تغییرات در تکنولوژی پخت سنتی را به صورت تحقیق                      

 . پیشنهاد می نماید

 .نوایی، کاشان، ناWBGTگرمایی، شاخص استرس  : واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 .گروه بهداشت حرفه ای،  دانشکده بهداشت. 1

 .گروه بهداشت عمومی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت. 2
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 مقدمه
کار در محیط های گرم موجب استرس در          
کارگران می گردد و عالوه بر کاهش قابلیت انجام          
کار آنان، می تواند باعث بروز بیماری های متعددی         

مهم ترین عوارض ناشی از     . کارگران گردد در این   
کار در محیط های گرم شامل گرفتگی عضالت،           
ایجاد جوشهای پوستی، خستگی مفرط،  کاهش          

هم چنین . هوشیاری و ادراک و گرمازدگی می باشد      
گرما به عنوان یک ریسک فاکتور برای بیماری های         
قلبی ـ عروقی مطرح بوده و موجب افزایش حوادث         

بروز استرس گرمایی   ). 2 و   1(ر می گردد   ناشی از کا  
در کارگران عالوه بر ایجاد عوارض فوق الذکر            

در ). 4 و   3(می تواند در مواردی منجر به مرگ گردد        
حال حاضر تعداد مرگ های ناشی از استرس های          
گرمایی در محیط کار در آمریکا و کانادا سالیانه            

ادا اداره بهداشت تورنتوی کان    .  مورد می باشد  220
بینی کرده است که مرگ و میرهای ناشی از             پیش

 مورد در   20گرما در محیط های کار در این ایالت از         
 2020 مورد در سال       300 به حدود      2001سال  

در مطالعه ای که در مورد اثرات       ). 3(خواهد رسید   
گرمای محیط کار بر کارگرانی که به طور متناوب           

که در کار   کار می کردند انجام شد، مشخص گردید       
متناوب به ازاء افزایش یک درجه سانتی گراد در            
دمای محیط، ضربان قلب یک ضربه در دقیقه افزایش     

 ). 5(می یابد 

گرما به عنوان یک عامل زیان آور در بسیاری         
از محیط های کاری مطرح است؛ لیکن مطالعات           
نشان داده است که کارگران نانوایی ها،  شیرینی پزیها،       

ته گری ها، صنایع فلزی، خشک شویی ها،     معادن، ریخ 
 جاده سازی و ساختمان سازی خصوصاً در فصل          

در ). 4(تابستان در معرض استرس گرمایی می باشند       
 کارگاه نانوایی تهران     147مطالعه ای که بر روی       

 WBGTانجام گرفت، مشخص گردید که میزان          
 درجه  32برای نان درآوران و شاطران بیش از            

 ). 6(است سانتی گراد 

شهرستان کاشان از نواحی گرمسیر کشور         
با توجه به عدم اطالع از وضعیت استرس         . می باشد

گرمایی،  به منظور تعیین شیوع استرس گرمایی و           
عوامل مرتبط با آن،  این تحقیق روی کارگران شاطر          

 انجام  1382و نان درآور نانوایی های کاشان در سال        
 . شد

 
 مواد و روش ها
. هش به روش توصیفی انجام گرفت      این پژو 

 نانوایی شهر کاشان به طور        259 نانوایی از     100
با مراجعه به نانوایی ها و       . تصادفی انتخاب شدند   

مشاهده محل کار و مصاحبه با کارگران اطالعاتی در 
خصوص فضای کارگاه، تکنولوژی پخت، نوع نان و        

 . وضعیت سیستم تهویه جمع آوری گردید

 استفاده از دستگاه    با    WBGT شاخص

WBGT   دماسنج مدل HSM100       و با روش 
 در محل کار شاطر و نان درآور       ISO7243 استاندارد

و قوزک  )  متر 1/1(،  تنه   ) متر 7/1(در سه سطح سر     
ساعت (در گرم ترین ساعات روز کاری      )  متر 1/0(پا  
و با  ) 2(ماه های تیر و مرداد اندازه گیری شد     ) 13-12

میانگین این شاخص در     NIOSH استفاده از معادله  
و با  ) 7(محل کار هر یک از کارگران تعیین گردید          

مـقایسه )  درجه سانتی گراد   6/30(مـقدار مجاز    
 ).8(گردید 

 

با استفاده از روش های آمار توصیفی             
اطالعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار           
گرفت، مخصوصاً نقش تکنولوژی پخت سنتی با          

گرمایی بررسی و نسبت شانس               بروز اسـترس    
)ODD's Ratio (آن تعیین گردید . 
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 یافته ها
 کارگر  175 نانوایی و روی      100تحقیق در   

 نانوایی مورد مطالعه     100از مجموع   . انجام گرفت 
 49 نانوایی دارای تکنولوژی پخت ماشینی و           51

نانوایی دارای تکنولوژی پخت سنتی بودند که شامل        
 نانوایی  15 نانوایی بربری،     4 اشی،   نانوایی لو   55

 .  نانوایی خاصه پزی بود26سنگکی و 

)  درصد 1/61( نفر   107از مجموع کارگران،    
 68در محیط های با استرس گرمایی کار می کردند و         

فاقد استرس گرمایی در     )  درصد 9/38(نفر آنان    
با توجه به فراوانی به دست آمده،          . محیط بودند 

 گرمایی در نانوایی های شهر        میزان واقعی استرس   
 درصـد تا   52 درصـد بین    95کـاشان با احـتمال    

 .  درصد برآورد می گردد70

توزیع فراوانی کارگران بر حسب وجود           
استرس گرمایی در محیط و به تفکیک نوع نانوایی           

 آورده شده است و نشان می دهد       1در جدول شماره    
حیط کار  که نوع نانوایی تأثیری بر استرس گرمایی م       

 ).>6/0P(کارگران نداشته است 
 

 توزیع فراوانی کارگران بر حسب وجود -1جدول 
 استرس گرمایی در محیط به تفکیک نوع نانوایی

 ندارد دارد

استرس گرمایی
    در محیط

 
 

 
 نوع نانوایی

 لواش )6/67(* 46 )9/58 (63

 خاصه پزی )7/17 (12 )7/18 (20

 سنگک )7/14 (10 )7/18 (20

 بربری )0 (0 )7/3 (4

 جمع )100 (68 )100 (107

  . اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*

در نانـوایی های ماشـینی       WBGT مـیزان
 3/33 ± 93/3 و در نانوایی های سنتی        25/2±7/30

نشان داد این    T-test درجه سانتی گراد بود و آزمون       
 ). >0001/0P( اختالف به لحاظ آماری معنی دار است     

در نانوایی های   WBGT در ضمن حداکثر میزان     
 درجه  8/40 و در نانوایی های سنتی        3/37ماشینی  

 . سانتی گراد بود

توزیع نانوایی ها بر حسب تکنولوژی پخت و        
به تفکیک داشتن و نداشتن استرس گرمایی در             

 ارائه گردیده و نشان می دهد که           2جدول شـماره   
 در تکنولوژی سنتی     درصد از کارگران شاغل    5/26

فاقد استرس گرمایی در محیط بودند و گروه دارای          
و ) >0005/0P( درصد بود     2/54استرس گرمایی   

 3/3کارگرانی که در نانوایی های سنتی کار می کردند        
برابر بیش از کارگران شاغل در نانوایی های ماشینی         

 ). OR=3/3(در معرض استرس گرمایی بودند 

 
گران بر حسب استرس گرمایی و  توزیع کار-2جدول 

 به تفکیک تکنولوژی پخت

 ندارد دارد

استرس گرمایی در 
 محیط

 تکنولوژی پخت
49 

)8/45( 

50 

*)5/73( 
 ماشینی

58 

)3/54( 

18 

)5/26( 
 سنتی

107 

)100( 

68 

)100( 
 جمع

  .اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند *
 

نانوایی های دارای سیستم      WBGT میزان
 درجه سانتی گراد، در        33 ± 4/2 کندهتهویه م  

 9/31 ± 8/3نانوایی های دارای سیستم تهویه دمنده       
درجه سانتی گراد،  در نانوایی های دارای سیستم          

 درجه سانتی گراد و    5/31±3/3 تهویه مکنده ـ دمنده   
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 درجه  8/30±2در نانوایی های دارای تهویه طبیعی       
ری اختالف آما  ANOVA  آزمون .سانتی گراد بود 

 ).>3/0P(معنی داری را نشان نداد 

توزیع نانوایی ها بر حسب تکنولوژی پخت و        
 ارائه شده   3به تفکیک نوع تهویه در جدول شماره         

است و نشان می دهد بیشترین سیستم تهویه در پخت         
 .ماشینی و سنتی سیستم دمنده است

 
 توزیع نانوایی ها بر حسب تکنولوژی به -3جدول 

 تفکیک نوع تهویه

 ماشینی سنتی
    تکنولوژی پخت

 
 نوع تهویه

 مکنده *)7/15 (8 )4/18 (9

 دمنده )3/35 (18 )9/46 (23

 مکنده ـ دمنده )4/31 (16 )6/30 (15

 طبیعی )6/17 (9 )1/4 (2

 جمع )100 (51 )100 (49

  .اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند *

 
در نانوایی های با فـضای       WBGT میزان

 و در نانوایی های با فضای           7/31±6/3مناسب   
 درجه سانتی گراد بود و آزمون      24/32±3/1نامناسب  

T-test             نشان داد این اختالف به لحاظ آماری 
 ).>09/0P(معنی دار نمی باشد 

 
 بحث

پژوهش نشان داد که استرس گرمایی محل         
 درصد از کارگران شاطر و نان درآور         1/61کار در   

ی که در نانوایی های تهران      در مطالعه ا . وجود دارد 
 توسط دکتر گلبابایی انجام گرفت،        1363در سال   

 ). 6( درصد بود 50این میزان حدود 

از آنجایی که یکی از عوارض کار در گرما           
افزایش حوادث شغلی به علت به هم خوردن تعادل          

عصبی و کاهش تمرکز می باشد می توان پیش بینی          
 کارگاه ها زیاد   نمود که شیوع حوادث شغلی در این      

بوده و انجام مطالعات اپیدمیولوژیک در این زمینه          
با توجه به تأثیر گرما در       . ضروری به نظر می رسد    

اهمیت ) گرمازدگی(ایجاد عوارض پوستی و عمومی      
. کاهش گرما در این کارگاه ها را توصیه می نماید          

مطالعات انجام شده در نانوایی های شهر تهران در          
که توسط دکتر سراج و همکاران         1358-59سال  

انجام گرفت نشان می دهد که کار در نانوایی ها بر           
هم چنین در  ). 9(سالمت کارگران اثرات سوء دارد       

مطالعه دکتر گلبابایی در تهران تأثیر گرما بر عالیم           
لذا در یک   ). 6(حیاتی کارگران مشاهده شده است       

جمع بندی کلی استرس گرمایی در نانوایی های           
بنابراین انجام مطالعات    . اشان نگران کننده است   ک

بیشتر در زمینه بررسی عوارض ناشی از گرما و             
عالیم حیاتی کارگران نانوایی های شهر کاشان           

 .توصیه می شود

 WBGTتحقیق نشان داد که میزان شاخص        
در نانوایی های سنتی به طور معنی داری از               

 مشابه نتایج   این یافته . نانوایی های ماشینی بیشتر است   
 در نانوایی های شهر 1377پژوهشی است که در سال      

به ). 10(ساری توسط مهندس قاجار انجام گرفت         
نظر می رسد سطح بازده دهانه کوره در نانوایی های         
سنتی و استفاده از شعله مستقیم جهت پخت نان            

 در نانوایی های    WBGTمهم ترین عامل افزایش      
لذا می توان نتیجه   . دسنتی نسبت به ماشینی می باش     

گرفت به کارگیری تکنولوژی ماشینی جهت پخت         
نان موجب کاهش استرس گرمایی در محیط             
نانوایی ها می گردد و  به همین جهت در نانوایی های          
لواش که دارای بیشترین تکنولوژی پخت ماشینی          

)  درصد 5/85(نسبت به سایر نانوایی ها می باشند         
ارگران در مقایسه با    شیوع استرس گرمایی محیط ک     
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با توجه به اینکه در حال      . سایر نانوایی ها کمتر است   
حاضر تغییر تکنولوژی پخت از ماشینی به سنتی یکی 
از سیاست هایی است که از سوی شورای آرد و نان           
به دلیل افزایش کیفیت پخت به طور جدی پیگیری          
می گردد،  الزم است مسئولین با توجه به یافته های          

ژوهش در اجرای سیاست فوق تأمل بیشتری         این پ 
نموده و حفظ سالمت کارگران نانوایی را در کنار           

زیرا توجه صرف    .  کیفیت پخت در نظر بگیرند       
مرغوبیت تولید بدون توجه به سالمت کارگران منجر        
به توسعه نخواهد شد و به هر حال انجام یک سری            
تحقیقات برای تغییر تکنولوژی پخت هم به لحاظ          

مت کارگران و هم به لحاظ ارزش تغذیه ای نان          سال
 . را توصیه می نماید

مطالعه نشان داد به کارگیری سیستم های          
تهویه مکانیکی به شکل موجود اعم از دمنده،  مکنده،         
دمنده  ـ مکنده و یا افزایش فضای کارگاه نمی تواند          
در کاهش استرس گرمایی محیط موثر واقع شود و           

در زمینه طراحی سیستم های تهویه     پژوهش های بیشتر   
 . مؤثر برای نانوایی ها توصیه می گردد

 
 تشکر و قدردانی

پژوهشگران بر خود الزم می دانند از معاونت        
محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به           
جهت تأمین هزینه های این تحقیق و نیز سرکار خانم         

و واحد  کندابی  ... دکتر فریده گلبابایی و آقای روح ا     
بهداشت شهرستان کاشان که در انجام این پژوهش         
. همکاری صمیمانه نمودند، تشکر و قدردانی نمایند       
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