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ارزیابی استرس حرارتی در نانوایی های شهر بجنورد بر اساس شاخص  دمای 

 (HSI( و شاخص تنش گرمایی )WBGTتر گویسان )
 

 9، رقیه قاسمی9، فاطمه روحانی9، فاطمه کریمی9، افسانه صادقی6*رجبعلی حکم آبادی
فوق لیسانس بهداشت درفه ای، عضو  هئیت علم  گروه مهندس  بهداشت درفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  خراسان شمال ، -1

 بجنورد، ایران

 لیسانس مهندس  بهداشت درفه ای، دانشگاه علوم پزشک  خراسان شمال  -2

 

 

 چکیده 

کار در محیط های گرم . زیان آور در بسیاری از محیط های کاری م  باشدفیزیک  رما یک  از مهمترین عوامل گ :مقدمه

موجب استرس در کارگران م  شود و عالوه بر کاهش قابلیت های  انجام کارشان، باعث بروز بیماری های متعددی در کارگران 

وان یک  از مشاغل پرمخاطره از لحاظ استرس گرمای  محسوب م  فعالیت در نانوای  به جهت ماهیت کار به عن. م  گردد

لذا هدف از این مطالعه ارزیاب  استرس درارت  در نانوای  ها بر اساس شاخص  دمای تر گویسان و شاخص تنش گرمای   شود.

 1930تحلیل  و مقطع  م  باشد که در تابستان سال  –مطالعه داضر یک مطالعه توصیف  :روش کار  م  باشد. 

متر دیجیتال، برای اندازه گیری دمای  WBGTدر نانوای  های شهر بجنورد انجام گردید. در این مطالعه از دستگاه 

خشک، دمای گویسان و دمای تر و از دستگاه آنمومتر برای سنجش سرعت جریان هوا استفاده گردید. اندازه گیری 

اله گیر و در زمان های صبح، ظهر و عصر و در سه ارتفاع پارامترهای موردنظر در  دد فاصل شاطر، نان گیر و زب

ستفاده منتقل و سپس با ا 13ورژن  SPSSبه نرم افزار آماری قوزک پا، شکم و سر انجام گرفت. همچنین داده ها 

 97تعداد :نتایج  آماری توصیف  و آزمون های تحلیل ، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  از شاخص های

مورد( و لواش  19مورد(، تافتون و فتیرپزی ) 0مورد(، سنگک ) 9مورد(، تنوری ) 91ای  شامل نانوای  بربری )نانو

28.81برابر  WBGTبررس  گردید که میانگین شاخص  مورد( 19یا نازک پزی ) ± و میانگین شاخص   3.42

HSI  86.47برابر ± بود. مقادیر اکثر ایستگاه های اندازه گیری شده بیش از دد مجاز م  باشد. همچنین  13.46

با نوع وظیفه، زمان اندازه گیری، نوع نانوای  و وضعیت تهویه نانوای  اختالف   HSIو  WBGTمیزان شاخص های 

رایط کار برای کارگران  نتایج نشان داد که اغلب نانوای  های مورد بررس  ش :نتیجه گیری معناداری وجود داشت.

که در مقابل و نزدیک  تنور فعالیت دارند در محدوده غیر مجاز بوده است و لزوم کنترل های مدیریت  و فن  برای 

 کاهش استرس گرمای  تاکید م  شود. 

 ارزیاب  استرس درارت ، نانوای ، شاخص  دمای تر گویسان، شاخص تنش گرمای :کلمات کلیدی

 

 مقدمه-6

م   07درجه سانتیگراد و میزان رطوبت % 21-21جوی مناسب برای آسایش انسان، محیط  است که دمای خشک آن شرایط 

کار در محیط های گرم  (.1)باشد. گرما یک  از مهمترین عوامل فیزیک  زیان آور فیزیک  در بسیاری از محیط های کاری م  باشد

                                                           
فوق لیسانس بهداشت درفه ای، عضو  هئیت علم  گروه مهندس  بهداشت درفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک  خراسان  1

 )نویسنده مسئول(.    .Abi.hse2006@gmail.com  .شمال ، بجنورد، ایران.
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بلیت های  انجام کارشان، باعث بروز بیماری های متعددی در کارگران م  موجب استرس در کارگران م  شود و عالوه بر کاهش قا

گرمازدگ ، جوش های گرمای ، عالئم عصب  و روانیو همچنین  م  تواند  از جمله خستگ  ناش  از گرما، کرامپ گرمای ، (2)گردد

بر اساس گزارش  .(9)از کار م  شود یک ریسک فاکتوری باشد  برای  بیماری های قلب  و عروق  و موجب افزایش دوادث ناش  

میلیون کارگر در کارخانه های این کشور مشغول کار هستند که  11برآورد شده است که ددود  2771اداره آمار کار آمریکا در سال 

مطلوب نفر به علت  شرایط گرمای  نا 19در بخش های وسیع  از آن عوارض ناش  از گرما گزارش شده است که یک نمونه از آن مرگ

کارگر ژاپن  در هر سال 1979به طور  میانگین  2771تا  1331همچنین در ژاپن  مشخص شد که از سال  (1)در یک  از صنایع  بود 

.در دال داضر تعداد مرگ های ناش  از استرس گرمای  در آمریکا و (0)به علت عوارض مرتبط با گرما جان خود را از دست داده اند

ورد م  باشد. اداره بهداشت تورنتوی کانادا پیش بین  کرده است  که مرگ و میر های ناش  از گرما در این ایالت م 227کانادا سالیانه 

شاخص های بسیاری برای ارزیاب  استرس گرمای  در محیط  (. 2)خواهد رسید  2727مورد در  977به  2777مورد در سال  27از 

بیشتر  HSIو  WBGTاشاره کرد که دو شاخص  HSIو  CET ،ET،WGT،WD،WBGTکار وجود دارد که از آن جمله م  توان به 

یک  از پرکاربرد ترین شاخص های تجرب  استرس   WBGTبرای ارزیاب  استرس گرمای  محیط کار  مورد استفاده قرار م  گیرد زیرا 

 29ساعت کاری و یک ساعت استرادت برابر  0( برای Wet Bulb Globe Temperature) WBGT.  (0)گرمای  در جهان است 

توسط بسیاری  WBGT. (9)( م  باشد Heat Stress Index= ) %17و میزان دد مجاز شاخص  (3-9) سانتیگراد تعیین شده است

پذیرفته  ISOندارد از سازمان های بین الملل  برای ارزیاب  میزان مواجهه کارگران با محیط گرم توصیه شده است و به عنوان یک استا

ارزیاب   میزان مواجهه با گرما در کارگران  نانوای  های شهر اصفهان  با کاربرد شاخص دمای تر گوی  .(17)( ISO7243شده است )

سان شاخص نمره استرین گرمای   و دمای دهان  توسط آقایان رضا چرخ انداز یگانه، جالل عباس ، دبیب اهلل دهقان انجام شده که 

اس  نتایج این مطالعه وضعیت استرس گرمای  در نانوای  های شهر اصفهان نگران کننده بود و برنامه ریزی در جهت کنترل بر اس

 100همکاران، بر روی  که توسط میترا دنان  و مطالعه ایدر (. 11)استرس گرمای  در نانوای  های شهر اصفهان ضروری م  باشد 

و در نانوای   %0179انجام  شد مشخص گردید که میزان استرس درارت  در نانوای  های سنت   نانوای  در شهر کاشان 177کارگر در 

برابر بیشتر از کارگران نانوای   979بوده است . کارگران  که در نانوای  با تکنولوژی  پخت سنت  کار م  کنند  %1079های ماشین  

الیت در نانوای  به جهت ماهیت کار به عنوان یک  از مشاغل پرمخاطره فع .(12)ماشین  در معرض مواجهه با استرس درارت   هستند 

از لحاظ استرس گرمای  محسوب م  شود. با توجه به گسترش جمعیت و نیاز روز افزون به افزایش کم  پخت نان و عدم استفاده از 

با استرس گرمای  م  باشند طبق برآورد روش های پخت اتوماتیک، تعداد شاغلین این درفه رو به افزایش م  باشد که در مواجهه 

نانوای  ددودا  277در دال داضر در کشور ددود یکصد هزار نفر مشغول فعالیت در نانوای  ها هستند که سهم شهر بجنورد با تعداد 

و  WBGT کارگران نانوای  های شهر بجنورد توسط دو شاخص درارت وضعیت استرس  هدف مطالعه، ارزیاب م  باشد. لذا  نفر 277

HSI  .م  باشد  

 

 روش کار -9

انجام گردید.  1930تحلیل  و مقطع  در نانوای  های شهر بجنورد و در فصل تابستان سال  –مطالعه داضر یک مطالعه توصیف  

ن نمونه نانوای  به عنوا 97نانوای  در شهر بجنورد فعالیت دارند بر اساس فرمول تعیین دجم نمونه، تعداد  277به طور کل  ددود 

 های تحقیق انتخاب گردید.

 

𝑛0 =
z2P(1 − P)

d2 =
(1.96)2 × (0.9) × (0.1)

(0.05)2 = 139 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

=
139

1 +
139
200

= 80 
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، برای اندازه گیری دمای خشک، دمای گوی سان و دمای Casellaمتر دیجیتال ساخت شرکت WBGTدر این مطالعه از دستگاه 

تر و از دستگاه آنمومتر برای سنجش سرعت جریان هوا استفاده شد. اندازه گیری پارامترهای موردنظر در  دد فاصل شاطر، نان گیر 

 WBGTاستفاده از فرمول مربوطه و زباله گیر و در زمان های صبح، ظهر و عصر و در سه ارتفاع قوزک پا، شکم و سر انجام گرفت و با 

 متوسط محاسبه م  شود. 

 

𝑊𝐵𝐺𝑇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
WBGTسر + 2 × 𝑊𝐵𝐺𝑇کمر + 𝑊𝐵𝐺𝑇قوزک پا

4
 

 

برابر  HSIدرجه سانتیگراد و  29برابر  WBGTتوجه به نوع کار در نانوای  ها که جزء کارهای متوسط م  باشد میزان مجاز با

 WBGTیر مقایسه شده است.  پس از گردآوری داده ها با استفاده از فرمول زیر میزانم  باشد که نتایج اندازه گیری با این مقاد %17

محاسبه م  گردد. نتایج بدست آمده از فرمول و نموگرام با مقادیر دد مجاز مواجهه مقایسه م  گردد.  HSIو از طریق نموگرام میزان 

(، ANOVAآماری توصیف  و آزمون های آنالیز واریانس)منتقل و سپس با انجام آزمون های  SPSSبه نرم افزار آماری همچنین داده ها 

همچنین جهت تعیین همبستگ  دو روش از  و متغیرها بررس  م  شود شاخص هارابطه بین اسمیرنف  –ت  و آزمون کولموگروف 

 آزمون های همبستگ  پیرسن استفاده شد. 
 

 نتایج -9

 19مورد(، تافتون و فتیرپزی ) 0مورد(، سنگک ) 9مورد(، تنوری ) 91نانوای  شامل نانوای  بربری ) 97در این پژوهش تعداد 

مورد  HSIو  WBGTمورد( وضعیت تنش درارت  آن ها در فصل تابستان توسط شاخص های  19مورد( و لواش یا نازک پزی )

ی شاطر، ناخن زن و چونه زن در سه نادیه بدن شامل قوزک ارزیاب  قرار گرفت به طوری که در هر نانوای  سه مکان شامل مکان ها

 HSIو  WBGTایستگاه مقدار  027پا، کمر و سر و همچنین در سه زمان صبح، ظهر و عصر اندازه گیری انجام گرفت که مجموعا در 

و  WBGTبه شاخص های مقادیر آمار توصیف  مربوط در جدول ذیل  توسط دستگاه اندازه گیری شده است و نتایج ذیل بدست آمد.

HSI نشان داده شده است. 
 

 HSIو  WBGTآمار توصیفی مربوط به شاخص های ( 6جدول 

 WBGT HSI مقادیر

 92710 29791 میانگین

 92 29720 میانه

 19712 9712 انحراف معیار

 

نرمال م  باشد و میزان همبستگ  آن ها بر اساس  HSIو  WBGTاسمیرنف داده های مربوط به  –اساس آزمون کولموگروف بر

م  باشد.   داده ها در خصوص میزان استرس  77193( و میزان همبستگ  برابر Pvalue=0.000آزمون پیرسن معنادار م  باشد )

(. در خصوص Pvalue=0.000با نوع وظیفه )شاطر، ناخن زن و چونه زن( اختالف معناداری وجود داشت ) WBGTگرمای  با شاخص 

(. Pvalue=0.001با زمان اندازه گیری )صبح، ظهر و عصر( اختالف معناداری وجود داشت  ) WBGTمیزان استرس گرمای  با شاخص 

با نوع نانوای  )بربری، سنگک، تافتون و لواش( اختالف معناداری وجود داشت  WBGTدر خصوص میزان استرس گرمای  با شاخص 

(Pvalue=0.002در خصوص .)  میزان استرس گرمای  با شاخصWBGT  با وضعیت تهویه نانوای  )دارد یا ندارد( اختالف معناداری

 (.2(. )جدول شماره Pvalue=0.000وجود داشت )
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 با متغیرها WBGT( ارتباط بین میزان استرس گرمایی با شاخص 9جدول 

 df F Sig نام متغیر

 77777 92710 2 نوع وظیفه

 77771 2792 2 زمان اندازه گیری

 77772 1792 1 نوع نانوای 

 77777 7770 1 وضعیت تهویه

با زمان اندازه گیری )صبح، ظهر و عصر( اختالف معناداری وجود داشت   HSIدر خصوص میزان استرس گرمای  با شاخص 

(Pvalue=0.002 در خصوص میزان استرس گرمای  با شاخص .)HSI  با نوع وظیفه )شاطر، ناخن زن و چونه زن( اختالف معناداری

با نوع نانوای  )بربری، سنگک، تافتون و لواش(  HSI(. در خصوص میزان استرس گرمای  با شاخص Pvalue=0.007وجود داشت )

ویه نانوای  )دارد با وضعیت ته HSI(. درخصوص میزان استرس گرمای  با شاخص Pvalue=0.032اختالف معناداری وجود داشت )

 (9(. )جدول شماره Pvalue=0.001یا ندارد( اختالف معناداری وجود داشت )

 با متغیرها HSI( ارتباط بین میزان استرس گرمایی با شاخص 9جدول 

 df F Sig نام متغیر

 77770 17390 2 نوع وظیفه

 77772 2721 2 زمان اندازه گیری

 77770 1739 1 نوع نانوای 

 77771 1723 1 تهویهوضعیت 

 
( در شرایط مطلوب و تعداد %9170ایستگاه ) 207تعداد  WBGTاز نظر وضعیت مطلوب بودن محیط کاری بر اساس شاخص 

( در شرایط مطلوب و تعداد %372ایستگاه ) 22تعداد  HSI( در شرایط نامطلوب قرار داشتند و بر اساس شاخص %2079ایستگاه ) 107

 (2و  1)نمودارهای  ( در شرایط نامطلوب قرار داشتند .%3779ایستگاه ) 201

 

WBGT ( وضعیت استرس گرمایی محیط بر اساس شاخص6نمودار 
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 HIS(  وضعیت استرس گرمایی محیط بر اساس شاخص 9نمودار 

 
 بحث -4

در شرایط  %31ددود  HSIو بر اساس شاخص  %20ددود   WBGTاز نظر وضعیت مطلوب بودن محیط کاری بر اساس شاخص 

با توجه به نتایج بدست آمده از هر دو شاخص مقادیر اکثر ایستگاه های اندازه گیری شده بیش از دد بنابراین نامطلوب قرار داشتند 

 که با نتایج مطالعات ط  مشغول به کار م  باشند که در معرض استرس درارت  قرار دارندو کارگران نانوای  در محی مجاز م  باشد

همخوان  ( 19)و قاجار کوهستان  (12)دنان  و همکاران (،9)چرخ انداز و همکاران  ،(2)، سرای  و همکاران(1)عل  آبادی و همکاران 

 داشت. 

در نانوای  های مختلف بر اساس نوع پخت تفاوت معناداری  WBGTنتایج داصل از پژوهش نشان م  دهد که تغییرات شاخص 

مطابقت دارد بنابراین نوع یا سیستم  (19)و قاجار کوهستان ( 12)،دنان  و همکاران (2)دارد که با نتایج مطالعه سرای  و همکاران

وای  های مختلف متفاوت م  باشد. پخت در میزان شاخص درات  موثر بوده و به عبارت  میزان دماهای تر، خشک و گویسان در نان

همچنین به نظر م  رسد سطح باز دهانه کوره در نانوای  ها و کاربرد شعله مستقیم مهم ترین عامل استرس گرمای  و افزایش میزان 

س ااسبرشاخص ها بوده و استفاده از تکنولوژی ماشین  جهت پخت نان باعث کاهش استرس درارت  در محیط نانوای  ها م  شود. 

مطابقت ( 2)این پژوهش وضعیت تهویه تاثیر معناداری بر میزان شاخص های درارت  داشت که با نتایج مطالعه سرای  و همکاران

نداشت با توجه به این که این مطالعه در فصل پاییز انجام گرفته است و ممکن است به دلیل خنک بودن هوا از سیستم تهویه عموم  

 است بر روی نتایج مطالعه تاثیرگذار بوده باشد.  کمتر استفاده شده که ممکن

نتایج مطالعه نشان داد که میزان شاخص های درارت  در زمان های مختلف اندازه گیری متفاوت بوده و ارتباط معناداری با زمان 

همخوان  داشت و با توجه به این که افزایش دمای تشعشع  باعث افزایش  (2)اندازه گیری دارد که با نتایج مطالعه سرای  و همکاران

تحمیل بار درارت  بر افراد م  گردد و در زمان ظهر بیشترین دمای تشعشع  وجود دارد بنابراین بیشترین استرس درارت  در زمان 

   وارد بر کارگران را کاهش داد.که م  توان با طراد  تهویه عموم  و موضع  مناسب میزان استرس درارت ظهر م  باشد

نتایج مطالعه نشان داد که میزان استرس گرمای  با نوع وظیفه رابطه معناداری داشته به طوری که بیشترین استرس درارت  

 که به دلیل نزدیک بودن به منبع تولید همخوان  داشت( 2)م  باشد که با نتایج مطالعه سرای  و همکارانگیر متوجه شاطر و نان 

نانوای  ها کارگران آن ها در معرض استرس  %20وجه به نتایج بدست آمده بر اساس شاخص ها، در بیش از تبا درارت م  باشد. 

گرمای  م  باشند بنابراین انجام مطالعات بیشتر در مورد ارزیاب  عوارض ناش  از گرما و عالئم دیات  کارگران نانوای  های شهر 

طالعه نشان داد استفاده از تهویه مناسب م  تواند در کاهش استرس گرمای  محیط موثر واقع شود م  گردد. م بجنورد پیشنهاد

 بنابراین طراد  سیستم تهویه مناسب برای کلیه نانوای  ها پیشنهاد م  گردد. 
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 نتیجه گیری -5

با توجه به داده های اندازه گیری شده در مقایسه با مقادیر مجاز نشان م  دهد که در اغلب نانوای  های مورد بررس  شرایط کار 

برای کارگران  که در مقابل و نزدیک  تنور فعالیت دارند در محدوده غیر مجاز بوده است و لزوم کنترل های مدیریت  و فن  برای 

د م  شود همچنین الزم م  باشد مسئولین ذیربط با توجه به نتایج داصل از این مطالعه، اقدامات مقتض  کاهش استرس گرمای  تاکی

را جهت دفظ سالمت کارگران نانوای  در نظر بگیرند زیرا توجه به سالمت کارگر در کنار مرغوبیت تولید نان م  تواند باعث توسعه و 

 ارتقاء بیشتر شود. 
 

 تشکر و قدردانی -1

عاونت محترم پژوهش  دانشگاه علوم پزشک  خراسان شمال  در تصویب و تامین منابع مال  این پژوهش و کلیه همکاران  که از م

 ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند تشکر و قدردان  بعمل م  آید. 
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