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 مقاله پژوهشي

 )Originalpaper (  

 

  چكيده

بندي  آور تقسيمزيان اي در رده عوامل فيزيكيكار در بهداشت حرفهجوي محيط شرايطزمينه و هدف: 

اساس مقررات بهداشتي الزام هاي كار برآور در محيطشود و پايش فردي، محيطي و كنترل اين عامل زيانمي

هاي گرمايي در نانوايياين مطالعه چگونگي مواجهه كارگران با گرما و ميزان تنش گرديده است. لذا در

  ايم.دادهمورد بررسي قرار1392ماه كرمانشاه را در آذر و ديسنتي و ماشيني شهر 

 63كرمانشاه، تعداد سنتي و ماشيني سطح شهرنانوايي لواش 213اين مطالعه، از ميان  در :كارد و روشموا

ناحيه كمر و  در WBGT گرماييطور تصادفي انتخاب گرديد و شاخص استرسنفر شاغل به 116نانوايي با 

گرمايي، جهت بررسي عوارض همچنين از پرسشنامه ارزيابي مقدماتي تنشگيري شد. نزديك به شاطر اندازه

  است.هاي مورد مطالعه استفاده شدهانتزاعي ناشي از گرما براي كليه افراد شاغل در نانوايي

 63/25±79/2ماشيني هاي لواشدر نانوايي WBGTداد كه ميانگين شاخصها نشانگيرينتايج اندازه ها:يافته

درجه سانتيگراد بود،  55/28±82/2سنتي هاي لواشدر نانوايي WBGTسانتيگراد و ميانگين شاخص درجه

 دـباشماشيني ميهاي لواشسنتي بيشتر از نانواييهاي لواشدر نانوايي WBGTكه بصورت معناداري شاخص 

)05/0p<درصد از شاغلين  6/64خص گرديد، ). همچنين در استخراج عوارض انتزاعي براساس پرسشنامه، مش

  برند.هاي عضالني رنج ميماشيني از درد سنتي ودو گروه لواش مورد مطالعه در هر

هاي نانوايي در WBGTگرمايي فصل زمستان نيز، شاخص استرس داد دراين پژوهش نشانگيري: نتيجه

كرمانشاه نگران هاي سنتي شهركارگران در نانوايي سالمتاين نظر  از مجاز بوده و از حد سنتي بيشتر لواش

كرمانشاه از دردهاي هاي شهرداد بيشتر كارگران شاغل در نانوايي مطالعه نشان كننده است. همچنين اين

برند، لذا تحقيقات بيشتر براي ارائه راهكار مناسب جهت كاهش عوارض اسكلتي عضالني عضالني رنج مي

  گردد. ها توصيه ميوايينان كارگران شاغل در

   ، نانوايي، كرمانشاهWBGTاسترس گرمايي، : ديكليهايواژه

 



   15      هدايت عباسي

 14- 21 /1397 بهارپزشكي كردستان/ علوم پزشكي زانكو/ دانشگاه علوم  مجله

  مقدمه

نگاهي به مشاغل و فرايندهاي توليدي مختلف، نشان 

مي دهد استرس حرارتي يا شرايط جوي نامناسب يك 

مشكل رايج در بسياري از صنايع است، و اغلب 

كارگران در معرض استرس گرمايي باالتر از حد 

ت نشان داده است كه ). مطالعا1و2( معمول هستند

مواجهه با گرماي بيش از حد عوارض زيادي از جمله 

خستگي ناشي از گرما، كرامپ عضالني، گرما زدگي، 

اختالالت عصبي و رواني و كاهش بازده كاري در 

تواند نمايد. گرما در محيط كار ميشاغلين ايجاد مي

بطور مستقيم يا غير مستقيم بر متابوليسم فرد يا دماي 

، ضربان قلب و فشار خون اثر گذاشته و باعث بدن

اختالل و بيماري و باال رفتن ميزان خطاي كاري و بروز 

حوادث گردد. در بسياري از صنايع كارگران در 

كنند كه در معرض گرما و هايي فعاليت ميمحيط

 معرض دو عامل هستند. از رطوبت يا بصورت توأم در

هاي بسته مثل حيطتوان به كارگران شاغل در مجمله مي

سازي، گري، شيشههاي ذوب فلزات، ريختهكارگاه

ها را اشاره نمود كه در مواجهه با آهنگري و نانوايي

گرما قرار دارند. در ارزيابي استرس گرمايي محيط كار 

به جاي استفاده از كميات فيزيكي هواي محيط از 

ها تحت عنوان شاخص استرس اي از آنمجموعه

شاخص  1957). در سال 3( شوداده ميحرارتي استف

WBGT  براي قضاوت درباره وخيم بودن شرايط

گرمايي و احتمال خطرات ناشي از آن در حين تمرينات 

نيروي دريايي توسط ياگلو و مينارد پيشنهاد و تدوين 

توسط  WBGTشاخص  1989). در سال 3و4( گرديد

شاخص  به عنوان ISOالمللي استاندارد سازمان بين

رزيابي استرس گرمايي تعيين گرديد كه براي محاسبه ا

باز و بسته براساس آخرين ويرايش  هاي روآن در محيط

-از فرمولهاي زير استفاده مي ISO 7243:2017استاندارد 

  ). 5گردد (

WBGTout = 0.7tnw + 0.2tg + 0.1ta 

 

WBGTin = 0.7tnw + 0.3tg 

 

tnwدماي تر طبيعي، برحسب سانتيگراد :  

tg: دماي گوي سان، بر حسب سانتيگراد  

taدماي خشك، بر حسب سانتيگراد :  

همچنين مطالعات مختلفي جهت تعيين ميزان 

در ايران و ساير كشورها انجام  WBGTكارايي شاخص 

اي كه در يك صنعت پتروشيمي شده است. در مطالعه

هاي استرس حرارتي واقع در عسلويه انجام شد، شاخص

DI ،WBGT ،SW فيزيولوژيكي مردان در  هاياسخبا پ

محيط كار گرم و مرطوب بررسي گرديد كه نشان داد 

بيشترين ضريب همبستگي را با ضربان  WBGTشاخص 

). محسن فالحتي و همكاران ميزان دقت و 6( قلب دارد

از طريق مقايسه  P4SRو  WBGTهاي اعتبار شاخص

د ها با دماي عمقي بدن را در يك پايانه نفتي مورآن

بيشترين  WBGTبررسي قرار دادند كه نشان داد شاخص 

). رستم 7( دقت را در ارزيابي استرس حرارتي دارد

 HSIهاي شاخص 1383محمدي و همكاران در سال گل

هاي ماشيني شهر همدان مورد را در نانوايي WBGTو 

 HSIبررسي قراردادند، اين مطالعه نشان داد شاخص 

يان هوا داشته و همچنين وابستگي شديدي به سرعت جر

 WBGTمقادير آن نسبت به حد مجاز در مقايسه با 

 WBGT پراكندگي بيشتري داشته است بنابراين شاخص 

آبادي ). محسن علي8( از اعتبار بيشتري برخوردار است

استرس گرمايي را بر مبناي  1391و همكاران در سال 

و ارتباط آن با پارامتر فيزيولوژيكي  WBGTشاخص 

هاي شهر ماي زير زباني در كارگران شاغل در نانواييد

اراك را مورد بررسي قرار دادند كه نشان داد شاخص 

WBGT  ارتباط نسبتاً بااليي با شاخص فيزيولوژيك

دماي زير زباني دارد، لذا بر اين اساس براي ارزيابي 

را  WBGTها شاخص استرس گرمايي محيط نانوايي

 A.Sivatavaاي كه ر مطالعه). د9( مناسب دانسته است
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در يك كارخانه شيشه در كشور هند انجام داد، استرس 

، WBGT ،MRTهاي حرارتي را با استفاده از شاخص

CET  مورد بررسي قرار داد كه شاخصWBGT  را براي

). 10( ارزيابي استرس حرارتي مناسب دانسته است

مطالعات مختلفي در رابطه با استرس گرمايي در 

ها انجام شده كه همگي در فصل تابستان بوده ينانواي

اي انجام نشده است، است ولي در فصل زمستان مطالعه

از طرفي باتوجه به عدم اطالع از وضعيت شيوع استرس 

هاي شهر كرمانشاه و اينكه تاكنون گرمايي نانوايي

اي در اين خصوص در شهر كرمانشاه انجام نشده مطالعه

تاي ارزيابي شاخص استرس است. اين تحقيق در راس

هاي لواش سنتي و ماشيني در نانوايي WBGTگرمايي 

  انجام شد. 1392شهر كرمانشاه، در آذر و دي ماه سال 

  

  كارد و روشموا

تحليلي و  -مطالعه حاضر يك پژوهش توصيفي

هاي لواش سنتي و ماشيني شهر مقطعي در نانوايي

ده از دستگاه باشد. در اين مطالعه با استفاكرمانشاه مي

WBGT meter  ديجيتال مدلCasellaهاي ، كميتTa ،

Tg ،Tnw ،RH ،Dew point  و شاخص استرس گرمايي

WBGTصورت كه  گيري شده است. به اين، اندازه

دستگاه مورد نظر با استفاده از سه پايه، در ناحيه كمر و 

دقيقه جهت قرائت  25نزديك به شاطر به مدت 

ر قرار گرفت. همچنين از طريق پارامترهاي مورد نظ

پرسشنامه ارزيابي مقدماتي تنش گرمايي، كه روايي و 

)، با 11( پايايي آن قبالً مورد تأييد قرار گرفته است

تغييرات جزئي جهت استخراج اطالعات دموگرافيك و 

عوارض انتزاعي ناشي از گرما براي كليه افراد شاغل در 

. در زمان انجام ها مورد استفاده قرار گرفتنانوايي

عدد  213هاي لواش شهر كرمانشاه مطالعه، تعداد نانوايي

)، و با سطح اطمينان 8( بود، كه باتوجه به مطالعات مشابه

، حداقل )d=0.4334(گيري درصد و با خطاي اندازه 95

مورد برآورد  58ي مورد نياز براي مطالعه، حجم نمونه

نانوايي لواش  20نانوايي ( 63گرديد. كه در اين مطالعه 

نفر شاغل به  116نانوايي لواش ماشيني) با  43سنتي و

صورت تصادفي انتخاب گرديد. در اين مطالعه براي 

ها پس از ورود اطالعات در نرم تجزيه و تحليل داده

و كاي دو  tهاي آماري ، از آزمونSPSS16افزار 

  استفاده گرديد.

  

  هايافته

معيار حاصل از  نتايج ميانگين و انحراف 1جدول 

گيري پارامترهايي چون دماي خشك، دماي اندازه

گوي سان، دماي تر طبيعي، رطوبت نسبي، نقطه شبنم و 

هاي بين نانوايي T-testرا با استفاده از آزمون  Pمقدار 

دهد. نتايج نشان داد كه دماي دو گروه نشان مي هر

هاي لواش سنتي تر طبيعي در نانواييسان و دمايگوي

هاي لواش ماشيني بود به طور معناداري باالتر از نانوايي

)0.05<Pهاي ) و رطوبت نسبي و نقطه شبنم در نانوايي

هاي لواش سنتي به طور معناداري پايين تر از نانوايي

). به عبارت ديگر غير از P>0.05لواش ماشيني بود (

، نوع p-value=0.065با مقدار  taدماي خشك 

ها (لواش ماشيني و لواش واييتكنولوژي پخت نان

سنتي) بر ميزان ساير پارامترهاي ديگر نظير دماي گوي 

، )RH(، رطوبت نسبي )tnw(، دماي تر طبيعي )tg(سان 

به  WBGTو نهايتاً شاخص ) Dew point(نقطه شبنم 

موثر واقع  05/0كمتــر از  p-valueدليل داشتــن مقــدار 

وايي هاي لواش در نان WBGTميزان شاخص  شده است.

هاي درجه سانتي گراد و در نانوايي 5/28±82/2سنتي 

گراد بود و با درجه سانتي 6/25±79/2لواش ماشيني 

مشخص شد كه اين اختالف از  T-testاستفاده از آزمون 

  ).P<0.05(باشد دار ميلحاظ آماري معني

شيوع عوارض انتزاعي ناشي از كار را در  2جدول 

دهد، تعداد و درصد مطالعه نشان مي هاي موردنانوايي



   17      هدايت عباسي

 14- 21 /1397 بهارپزشكي كردستان/ علوم پزشكي زانكو/ دانشگاه علوم  مجله

اند ذكر شده شاغليني كه داراي عارضه مورد نظر بوده

به منظور بررسي ارتباط ميان نوع است. آزمون كاي دو 

نانوايي و ظهور عاليم مورد نظر انجام شد، كه هيچ 

ارتباط معناداري ميان نوع نانوايي و ظهور عالئم مورد 

دهد، نشان مي 2نظر ديده نشد. همچنين جدول 

ها بيشتر از آن شكايت اي كه شاغلين نانواييعارضه

اند درد عضالني بوده است، به اين صورت كه داشته

 2/62هاي لواش سنتي و درصد از شاغلين نانوايي 5/65

هاي لواش ماشيني از درد درصد از شاغلين نانوايي

  بردند.عضالني رنج مي

  
  )1392هاي لواش شهر كرمانشاه (امترهاي محيطي در نانواييگيري پار: نتايج اندازه1جدول 

  مفهوم                                      

  

  پارامتر

                       µ±SD P-value                    

  لواش سنتي  

)20 n =(  

  لواش ماشيني

)34n =  ( 

 

Ta ) 065/0  21/29±09/4  34/31±87/3    )دماي خشك  

Tg ) 008/0  76/34±62/3  05/38±05/5    )دماي گوي سان  

Tnw ) 000/0  86/21±36/2  39/24±34/2    )دماي تر طبيعي  

RH ) رطوبت نسبيRH%(    68/4±94/46  58/9±97/50  000/0  

Dew point ) 003/0  31/18±42/2  84/20±55/3    )نقطه شبنم  

  WBGT (   82/2±55/28  79/2±63/25  001/0(شاخص 

  

  )1392وع نانوايي و ارتباط بين آنها (هاي شهر كرمانشاه به تفكيك ن: شيوع عوارض انتزاعي در شاغلين نانوايي2جدول 

  مفهوم                                                     

  نوع عارضه

  لواش ماشيني  لواش سنتي
P-value 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  127/0  20  18  7/20  6  ظهور جوش هاي قرمز

  601/0  9/28  26  31  9  سردرد خفيف

  531/0  4/14  13  8/13  4  گيجي

  749/0  9/18  17  31  9  كاهش تمركز حواس

  066/0  6/15  14  31  9  ضعف

  169/0  2/62  56  5/65  19  درد عضالني

  931/0  9/18  17  8/13  4  قرمزي پوست

  825/0  3/13  12  2/17  5  سوزش پوست

  127/0  8/17  16  31  9  عرق سوز شدن

  

  گيريبحث و نتيجه

تحقيق حاضر نشان داد پارامترهاي دماي گوي سان 

(دماي تشعشعي) و دماي تر طبيعي كه بصورت مستقيم 

نقش دارند، در  WBGTدر تعيين ميزان شاخص 

كنند هاي لواش سنتي كه از تنور استفاده مينانوايي

گيري شده در داري بيشتر از مقادير اندازهبطور معني

تواند استفاده هاي ماشيني بود. كه دليل آن مينانوايي

هاي سنتي پخت نان در نانواييمستقيم از شعله براي 

گيري پارامترهاي رطوبت باشد. از طرفي نتايج اندازه

هاي لواش ماشيني بيشتر از نسبي و نقطه شبنم در نانوايي
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هاي لواش سنتي گيري شده در نانواييمقادير اندازه

تواند سرعت باالي پخت نان است. كه دليل آن ميبوده

وايي سنتي باشد، كه در نانوايي ماشيني نسبت به نان

تواند بخار و رطوبت تعداد بيشتر نان بر روي ساج مي

ها بيشتري ايجاد كند. پس نوع تكنولوژي پخت نانوايي

)، دماي tgبر ميزان پارامترهاي محيطي دماي گوي سان(

)، نقطه شبنم RH( )، رطوبت نسبيtnw( تر طبيعي

)Dewpoint و نهايتاً شاخص (WBGT  موثر واقع شده

ت. مطالعه محمد علي قاجار كوهستاني در سال اس

نشان داد ميزان دماي تر طبيعي، دماي خشك و  1377

 گوي سان باتوجه به تنوع پخت متفاوت خواهد بود

). همچنين مطالعه جليل سرايي و همكاران در سال 12(

هاي شهر قزوين با ، استرس حرارتي را در نانوايي1389

ررسي قرار دادند كه مورد ب  WBGTاستفاده از شاخص

با دماي خشك نانوايي،  WBGTنشان داد شاخص 

دار و مستقيم دماي تر و دماي گوي سان ارتباط معني

در  WBGT) و تغييرات ميانگين P≥0.000( دارد

-هاي مختلف براساس نوع پخت تفاوت معنينانوايي

). بنابراين نوع و تكنولوژي پخت 13( داري دارد

 WBGTكميات فيزيكي و شاخص ها بر ميزان نانوايي

  باشد.موثر مي

همچنين اين تحقيق نشان داد كه ميزان شاخص 

WBGT داري از هاي لواش سنتي بطور معنيدر نانوايي

بيشتر است.  P=0.001هاي لواش ماشيني با مقدار نانوايي

هاي به عبارتي ديگر ميزان تنش حرارتي در نانوايي

كنند بيشتر از يلواش سنتي كه از تنور استفاده م

باشد. لذا پيشرفت صنعت هاي لواش ماشيني مينانوايي

و ماشيني شدن پروسه پخت نان ميزان تماس شاغلين   

حدودي كمتر كرده است.  با استرس حرارتي را تا

هاي انداز يگانه و همكاران در نانواييمطالعه رضا چرخ

، نشان داد ميزان 1392شهر اصفهان در تابستان سال 

هاي با پخت سنتي به شكل ترس گرمايي در نانوايياس

هاي با تكنولوژي پخت داري باالتر از نانواييمعني

. همچنين نتايج مطالعات ميترا )14( ماشيني بوده است

، )15( هاي شهر كاشانحناني و همكاران در نانوايي

هاي شهر ساري محمد علي قاجار كوهستاني در نانوايي

هاي ي و همكاران در نانواييآباد، محسن علي)12(

-، شهرام نظري و همكاران در نانوايي)9( شهر اراك

كنند. به هاي ما را تأييد مي. يافته)16( هاي شهر اردبيل

رسد خروج تشعشعات گرماي تنور به داخل نظر مي

هاي سنتي نسبت به نانوايي و كوچك بودن ابعاد نانوايي

زايش شاخص هاي ماشيني مهمترين عامل افنانوايي

WBGT باشد. هاي لواش سنتي ميدر نانوايي  

در  WBGTتحقيق حاضر نشان داد ميانگين شاخص 

گراد و در درجه سانتي 5/28هاي لواش سنتي نانوايي

-گراد ميدرجه سانتي 6/25هاي لواش ماشيني نانوايي

باشد. حد مجاز مواجهه شغلي با استرس گرمايي 

WBGT  5عت كار روزانه و سا 8براي كار سنگين در 

 باشدگراد ميدرجه سانتي 5/27روز كاري در هفته 

). مطالعات گذشته وجود استرس گرمايي در 17و18(

هاي با تكنولوژي پخت ماشيني و سنتي را در نانوايي

). به نظر 8و9)، (12و16( فصل تابستان نشان داده است

رسيد در فصل زمستان شرايط جوي در محيط كار مي

ها مطلوب باشد، كه مطالعه حاضر نشان داد نانوايي

عالوه بر فصل تابستان در فصل زمستان نيز كارگران 

هاي لواش سنتي در معرض استرس شاغل در نانوايي

تواند اثرات گرمايي مي باشند كه در طوالني مدت مي

سوئي را بر روي كارگران داشته باشد. در همين راستا 

تايلند باعنوان تأثير  در كشور Ro-Ting Linي مطالعه

گرماي محيط كار برروي سالمت و بهره وري كاركنان 

هاي ، نشان داد كار فيزيكي در محيط2009در سال 

وري كاركنان اثرات سوئي گرم برروي سالمت و بهره

، نشان 91زاده در سال اله حاجي). مطالعه روح19( دارد

ري وتواند منجر به كاهش بهرهداد استرس گرمايي مي
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). مطالعه كوهورت 20( هاي كاري شوددر محيط

Benjawan Tawatsupa   2012در كشور تايلند در سال ،

نشان داد استرس گرمايي شغلي و ارتباط آن با آسيبهاي 

). لذا سالمت 21( شغلي يك نگراني بزرگ است

هاي سنتي شهر كرمانشاه كارگران شاغل در نانوايي

  باشد.كننده مينگران

درصد از كارگران  5/65پژوهش نشان داد كه 

درصد از  2/62هاي لواش سنتي و شاغل در نانوايي

هاي لواش ماشيني از درد كارگران شاغل در نانوايي

اي برند، به عبارت ديگر تنها عارضهعضالني رنج مي

ها از آن كه اكثريت شاغلين مورد مطالعه در نانوايي

بوده است. مطالعاتي در اند، درد عضالني شكايت داشته

اين خصوص وجود نداشت. لذا تحقيقات بيشتر براي 

كار مناسب جهت كاهش عوارض اسكلتي ارائه راه

  گردد.ها توصيه ميعضالني كارگران شاغل در نانوايي

اين پژوهش نشان داد در فصل زمستان شاخص 

هاي لواش سنتي در نانوايي WBGTاسترس گرمايي 

وده است ولي شاخص استرس بيشتر از حد مجاز ب

مجاز  هاي لواش ماشيني كمر از حدگرمايي در نانوايي

دهد تغيير پروسه توليد نان در بوده است كه نشان مي

هاي لواش سنتي به تكنولوژي پخت ماشيني نانوايي

تواند تاحدودي استرس گرمايي كارگران شاغل در مي

 هاي سنتي را كاهش دهد.نانوايي
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Abstract 

Background and Aim: In Occupational Health, the workplace environment is classified as 

one of the detrimental physical factors and based on the hygienic regulations, the individual 

and environmental monitoring of this factor and subsequently attempting to control it, is 

necessary in workplace. Thus, this study aims to investigate how the bakers deal with the heat 

stress in traditional and modern bakeries of Kermanshah in December, 2016 and 

January2017. 

Material and method: In this study, 116 bakers who were working in 63 bakeries were 

chosen randomly out of 213 traditional and modern bakeries of Kermanshah and the WBGT 

index was measured in their waist. The preliminary assessment of the heat stress 

questionnaire was utilized to evaluate the abstract effects caused by the heat for all of the 

bakers working in the bakeries of Kermanshah. 

Results: The results indicated that the mean of the WBGT indices in modern and traditional 

pita bakeries were 25.63±2.79  and 28.55±2.82  respectively, which shows that the mean 

of the WBGT index in traditional bakeries was more than that of the modern ones(p<0.05). 

Also, with regard to the abstract effects caused by working in bakeries, the results showed 

that 64.6%of the participants in both groups suffer from the muscular pain. 

Conclusion: This study showed that the heat stress index of the WBGT in traditional 

bakeries in the winter was significantly more than the standard level; therefore, the baker's 

health in traditional bakeries of Kermanshah is alarming. This study indicated that most of 

the participants suffer from the muscular pain, so it is recommended that other researchers 

conduct more studies focusing on finding appropriate solutions in order to decrease the 

musculoskeletal effects of bakers. 

Keywords: Heat Stress, WBGT, Bakery, Kermanshah 
 

 

 


