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چكيده

مقدمه: كار در هواى آزاد و طى فصل گرم مانند شرايطى كه كشاورزان، به ويژه طى فصل برداشت برنج، با آن روبه رو هستند، با 

خطر گرما و رطوبت زياد و به طبع آن ظهور انواع گوناگونى از اختالالت ناشى از فشار گرمايى روبروست. هدف از انجام اين بررسى، 

تعيين وضعيت عوامل مستعد كننده و شيوه هاى پيشگيرى از اختالالت ناشى از گرما در گروهى از كشاورزان به ويژه طى فصل 

برداشت برنج بوده است.

روش كار: طى يك مطالعه مقطعى، 340 تن از كشاورزان يكى از شهرهاى ساحلى استان مازندران (شهر سرخرود) مورد بررسى 

قرار گرفتند. نمونه ها به صورت تصادفى و خوشه اى از ميان كشاورزان 42 روستاى اين منطقه انتخاب گرديدند. اطالعات مورد 

نظر با استفاده از يك فرم، متناسب با اهداف پژوهش جمع آورى و با استفاده از نرم افزار SPSS به كمك شاخص هاى آمار توصيفى 

و هم چنين آزمون آمارى كاى دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معنى دارى نتايج p<0/05 در نظر گرفته شد.

به ترتيب 11/9±42/8 و 13/2±26 سال و نسبت  يافته ها: پردازش داده ها نشان داد ميانگين سن و سابقه كار كشاورزان 

بى سوادى 34 درصد بوده است. سنجش شاخص توده بدن گوياى آن بوده كه بيش از 50 درصد از كشاورزان با مشكل اضافه وزن 

يا چاقى روبه رو بوده و حدود 15 درصد حداقل به يك بيمارى مزمن نظير بيمارى قلبى عروقى، كليوى، ديابت يا فشار خون مبتال 

بوده اند. تقريباً 95 درصد از آنان از ضرورت آشاميدن آب پيش از شروع بكار و كليه كشاورزان از ضرورت جايگزينى امالح به عنوان 

اقدام پيشگيرى بى اطالع بودند. انجام آزمون آمارى كاى دو بر روى متغير سردرد به عنوان شايع ترين عالمت و يكى از عاليم اوليه 

اختالالت ناشى از گرما، با ديگر متغيرهاى مستعد كننده اختالالت، فاقد اختالف معنى دار آمارى بوده است.

نتيجه گيرى: يافته ها گوياى آنند كه كشاورزان مورد بررسى طى فصل تابستان با توجه به عواملى چون توزيع سنى، تحصيالت، 

شاخص توده بدن، ميزان آگاهى هاى بهداشتى، وضعيت مصرف دارو و ابتالء به بيمارى هاى مزمن، بسيار مستعد ابتالء به انواع 

اختالالت ناشى از گرما هستند و از سويى آگاهى مطلوبى از عوامل مستعد كننده و شيوه هاى پيشگيرى ندارند. بنابراين، آموزش 

عاليم اوليه و اقدامات كنترلى به منظور حفظ سالمت كشاورزان ضرورى است. 

كلمات كليدى: آگاهى، اختالالت ناشى از گرما، كشاورزان، فشار گرمايى

مقدمه

گرما يكى از عوامل مخاطره آميز شغلى است كه در 

گروهى از مشاغل،  اثرات زيان بارى بر سالمت نيروى كار 

مي گذارد. به عنوان مثال مواجهه با گرماى زياد از جمله 

گرى،  ريخته  مانند  صنايع  از  بسيارى  شغلى  مشكالت 

به شمار مى آيد.  فلزات و معدن كارى  شيشه گرى، ذوب 

(Foglemam, et al., 2005) اما عالوه بر كارگران اين گونه 

صنايع، گروهي از نيروهاى كار نظير كشاورزان يا كارگران 

ساختمانى و جاده سازى به دليل كار در هواى آزاد طى 

و  خورشيد  نور  مستقيم  تابش  معرض  در  گرم،  فصول 

گرماى زياد حاصل از آن هستند. البته در كنار شرايط 

جوى نامناسب، فعاليت بدنى سنگين و در نتيجه توليد 

گرماى حاصل از سوخت و ساز در بدن را نيز بايد به اين 

شرايط دشوار افزود. تا آن جا كه در مواردى گرماى حاصل 
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از سوخت و ساز و فعاليت بدنى حدود 80 درصد و گرماى 

كسب شده از محيط حدود 20 درصد از  بار گرمايى بدن را 

 Lumingu and Dessureault,)به خود اختصاص مى دهند

CDC, 2008 ;2009) لذا شايد به همين دليل است كه با 

توجه به بررسى هاى به عمل آمده، موارد شكايات از اختالالت 

ناشى از گرما در ميان كشاورزان، در مقايسه با ديگر مشاغل 

همواره از تعداد زيادي برخوردار است و بسيارى از محققان و 

موسسات بر خالف باور عمومى كه مزارع را محيطى آرام با 

هواى تازه مى انگارند، كشاورزى را در زمره مشاغل پرمخاطره 

( OSHA, 2005; Schenker,1996) .طبقه بندى مى نمايند

برداشت برنج در فصل تابستان اقدامى است كه طى 

آن كشاورزان ناگزيرند عليرغم گرماى هوا، در زير تابش 

مستقيم نور خورشيد، به منظور درو و جمع آورى محصول 

خود مبادرت به فعاليت بدنى نمايند و اين موضوع آنان را در 

معرض خطرات مختلفى قرار مى دهد. اختالالتى مانند عرق 

جوش، ضعف گرمايى، گرفتگى عضالنى و غش نمونه هايى از 

مشكالت بهداشتى هستند كه سالمت اين گروه زحمتكش 

(Elliott, 2005) .را تهديد مى كند

بررسى ها نشان داده است عدم تامين آب و امالح 

از دست رفته بدن در محيط هاى گرم، اصلى ترين عامل 

مستعد كننده ابتالء به اختالالت ناشى از گرما به شمار مى آيد. 

شايان ذكر است در صورت جايگزينى مطلوب آب و امالح در 

افراد سالم مى توان از بروز حدود 90 درصد از اين اختالالت 

 Golbabaei, et al., 2004; Jackson and) .پيشگيرى نمود

Rosenberg, 2010 ). البته به ليست عوامل مستعد كننده 

ابتالء به اختالالت ناشى از گرما، عوامل ديگرى مانند چاقى 

و اضافه وزن، ابتالء به برخى از بيمارى هاى مزمن، استفاده 

از برخى داروها، عدم تطابق با گرما، رژيم غذايى كم نمك 

و استفاده از پوشش هاى نامناسب به عنوان لباس كار را مى 

(Golbabaei, et al., 2004) .توان افزود

نظر به اين كه اختالالت مذكور طى فصل تابستان، 

هاى  گروه  ديگر  و  كشاورزان  از  كثيرى  جمع  سالمت 

از  و  مى كند  تهديد  جدى  به طور  را  معرض  در  شغلى 

سويى اكثر اين اختالالت در افراد سالم قابل پيشگيرى 

شناسايى  در خصوص  كشاورزان  آموزش  لذا   هستند، 

عاليم و روش هاي پيشگيرى از اختالالت ناشى از گرما 

را مى توان گام موثرى در جهت ارتقاء سالمت اين گروه 

شغلى بزرگ برشمرد. 

با توجه به اين كه هر اقدام مداخله اى نظير اجراى 

برنامه هاى آموزشى، قبل از هر چيز نيازمند شناسايى 

تاكنون مطالعه اى  از سويى  و  وضعيت موجود مى باشد 

بررسى  به  تا  آن شديم  بر  نشده،  انجام  ارتباط  اين  در 

وضعيت اختالالت ناشى از گرما و عوامل مستعد كننده 

آگاهى  ميزان  هم چنين  و  كشاورزان  در  اختالالت  اين 

با گرما  آنان در خصوص روش هاى پيشگيرى و مقابله 

طى فصل برداشت برنج بپردازيم.

روش كار

 اين مطالعه به صورت مقطعى و توصيفى- تحليلى 

شهر  كشاورزان  از  تن   7000 حدود  جمعيتى  ميان  در 

سرخرود، شهرى ساحلى در استان مازندران با فاصله اى 

حدود 60 كيلومتر نسبت به مركز استان و واقع در حدود 

يك كيلومترى نسبت به خط ساحلى دريا،  طى ماه شهريور 

و با هدف پى بردن به ميزان آگاهى و ابتالء به  اختالالت 

ناشى از گرما طى فصل برداشت برنج انجام شد. با توجه به 

تعداد تقريبى كشاورزان منطقه و نسبت ابتالء به اختالالت 

ناشى از گرما در ديگر كارگران (به دليل عدم دسترسى به 

نتايج مطالعه مشابه) حجم نمونه 306 نفر تعيين گرديد. 

نظر به احتمال عدم همكارى تعدادى از نمونه ها، تعداد 

340 نفر به شيوه نمونه گيرى تصادفى- خوشه اى دو مرحله 

اى از ميان روستاييان 42 روستاى تحت پوشش 6 مركز 

يادآورى  مدت  انتخاب شدند.  منطقه  درمانى  بهداشتى- 

عاليم و اختالالت ناشى از گرما به منظور اطمينان هر چه 

بيش تر به اظهارات كشاورزان، و از سويى عدم  آميختگى 

داده ها با موارد ابتالء طى سال هاى گذشته، تنها سه ماه 

تابستان مقارن با دوره زمانى انجام پژوهش در نظر گرفته شد. 

اطالعات مورد نظر با استفاده از فرم جمع آورى داده ها و 

مشتمل بر دو بخش جمع آورى گرديد: 1) اطالعات شخصى 
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مانند سن، قد و وزن، سطح سواد و 2) آگاهى بهداشتى در 

خصوص عوارض ناشى از گرما، ابتالء به اختالالت ناشى از 

گرما و برخى عوامل موثر بر آن، به عالوه ميزان آگاهى از راه 

هاى پيشگيرى از اختالالت كه به صورت تعدادى سوال باز 

و تعدادى سواالت چند گزينه اى انجام پذيرفت.

تيم تحقيق و  اعضاء  تكميل پرسشنامه ها توسط 

به دنبال يك برنامه آموزشى كوتاه انجام پذيرفت. داده ها 

پس از جمع آورى با استفاده از شاخص هاى آمار توصيفى 

و هم چنين آزمون آمارى كاى دو مورد تجزيه و تحليل قرار 

گرفت. سطح معنى دارى نتايج P<0/05 در نظر گرفته شد.

 يافته ها

پردازش اطالعات شخصي حاصل از 340 پرسشنامه 

جمع آوري شده از كشاورزان منطقه سرخرود، گوياي آن 

بوده است كه توزيع سنى كشاورزان مورد مطالعه در سه 

گروه سنى كم تر از 30، 30 تا 60 و باالتر از 60 سال به 

ترتيب 19، 69 و 12 درصد بوده است. همان گونه كه از 

نتايج بر مى  آيد، كشاورزان در گروه سنى 30 تا 60 سال 

باالترين سهم نمونه ها (69٪) را به خود اختصاص داده 

اند. جوان ترين كشاورز شركت كننده در مطالعه 18 ساله 

و مسن ترين 76 ساله بوده اند. 

در اين مطالعه با توجه به امكان جستجوي ارتباط بين 

عاليم احتمالي اختالالت ناشي از گرما و شاخص توده بدن 

 در كشاورزان (به عنوان يك عامل موثر بر استعداد ابتالء به 

اختالالت ناشى از گرما)، قد و وزن آن ها مورد پرسش قرار 

گرفت. شكل 1 توزيع فراواني اين شاخص را در كشاورزان 

مورد مطالعه با توجه به استفاده از رابطه وزن (بر حسب 

كيلوگرم) تقسيم بر مربع قد (بر حسب متر) نشان مي دهد. 

همان گونه كه از نتايج برمي آيد، با توجه به مقدار اين شاخص 

براساس شيوه پيشنهادي دانشگاه پرينستون (مقادير كم تر از 

20 كم وزن يا الغر، 20 تا 25 طبيعى، 25 تا 30 اضافه وزن 

و 30 تا 40 چاق) بيش از نيمي از كشاورزان مورد مطالعه 

 Smiley and) .با مشكل اضافه وزن يا چاقي روبه رو بوده اند

Lim, 2008). از نظر ميزان تحصيالت، 117 نفر(٪34/1) 

بي سواد ، 129 نفر (37/9٪) داراى سوادى در حد ابتدايي و 

92 نفر (28/1٪) داراي تحصيالتي در حد راهنمايي و باالتر 

بوده اند. يكي ديگر از موضوعات مورد بررسي در اين مطالعه، 

اشتغال كشاورزان به شغلي ديگر و يا به عبارتي پرداختن به 

شغل دوم بوده است.(جدول 1) يافته ها نشان داد كه 141 

نفر از آنان داراي شغل دوم بوده اند (41/2٪) كه بيش ترين 

ميزان اين وضعيت در گروه سني 30 تا 60 سال  بوده است. 

در جدول 1 خالصه اى از اطالعات در خصوص سابقه كار در 

شغل دوم، ميانگين ساعات كار در روز و ميانگين كل زمان 

برداشت برنج ارايه شده است.

چاق 2%  کم وزن  %0

اضافه وزن 50%طبيعی %48

شكل 1: توزيع فراواني نسبى اضافه وزن و چاقى بر حسب شاخص توده بدن در 340 كشاورز 

منطقه سرخرود طي تابستان 1387
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نظير  كشاورزان  بهداشتى  اطالعات  روي  مطالعه 

خونگرم بودن و درجه حرارت داخلي بدن نشان داد كه تنها 

حدود نيمي از آن ها از چنين موضوعي مطلع بوده اند و تقريباً 

نيمي ديگر اطالعى از اين كه انسان موجود خونگرمى است 

و دماى مركزى بدن او بايد ثابت بماند، نداشتند. (جدول 2)

و وضعيت  پيشگيرى  اقدامات  با  رابطه  در  پرسش 

ناشى  با عاليم اختالالت  آمادگى كشاورزان در رويارويى 

از گرما نشان داد تقريبا» كليه كشاورزان ( 99/5٪) مورد 

مطالعه حمل آب را به عنوان يك اقدام الزم جهت پيشگيرى 

از عوارض ناشى از گرما انجام مى دهند، اما استفاده منظم 

از آب در فواصلى حدود هر 30 دقيقه به منظور جبران آب 

از دست رفته بدن تنها از سوى 31٪ از آنان گزارش شد 

(جدول 2).

و عوامل مستعد  بررسى  از ديگر متغيرهاى مورد 

و  بيمارى  به  آنان  ابتالء  وضعيت  اختالالت،  كننده 

بود،  برنج  برداشت  با زمان  چگونگى مصرف دارو مقارن 

زيرا نتايج بررسى هاى انجام شده گوياى آن است كه استفاده 

از برخى داروها طى فعاليت در آب و هواى گرم از طريق 

از ضربان  كاهش كارايى، كاهش ميزان آب بدن، كاستن 

قلب، كاستن از فشار خون يا مواردى از اين دست موجب 

افزايش استعداد ابتالء به اختالالت ناشى از گرما مى شوند.

(EPA, 2006; Elliott, 2004; Ramphal, 2000) نتايج اين 

بخش از پرسشنامه نشان داد كه 54 تن از كشاورزان به 

اظهار خود به يك يا چند بيمارى مزمن مانند مشكالت 

باال،  خون  فشار   ، ديابت  ريوى،  بيمارى  قلبى-عروقى، 

اند.  بوده  مبتال  نوع  اين  از  مواردى  يا  تيروييد  پركارى 

صرف نظر از ابتالء به بيمارى هاى حاد يا مزمن، 48 تن 

از كشاورزان طى مدت برداشت برنج از دارو استفاده مى 

كردند.

همان گونه كه در منابع علمى آمده است، اشتغال در 

محيط گرم با معضالت و اختالالت مختلفى مانند سردرد، 

گرفتگى عضالنى، عرق جوش، سرگيجه و تپش قلب و 

جدول 1: برخى اطالعات فردى340 كشاورز منطقه سرخرود - تابستان 1387

انحراف معيارميانگينحداكثرحداقلمتغير

187642/811/9سن (سال)

19/933/9252/3شاخص توده بدن

2562613/2سابقه كار كشاورزي (سال)

440178/8سابقه شغل دوم (سال)

2106/91/3ميانگين ساعت كار در روز (ساعت)

274/21/2كل زمان برداشت (روز)

جدول 2: توزيع فراوانى اطالعات و اقدامات بهداشتى در خصوص پيشگيرى از اختالالت ناشى از گرما

در 340 كشاورز منطقه سرخرود- تابستان 1387

خير (٪)بلى (٪)متغير

168 (48/8)172 (51/2)اطالع از خونگرم بودن انسان

2 (0/5)338 (99/5)حمل آب در زمان كار

235 (69/1)105 (30/9)نوشيدن منظم آب تقريباً هر 30 دقيقه

292 (85/9)48 (14/1 )استفاده از دارو هم زمان با مدت برداشت
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 ;Elliott, 2005) يا حتى غش و گرمازدگى همراه است. 

Elliott; 2004) نتايج مربوط به ابتالء به اين مشكالت در 

ميان كشاورزان مورد مطالعه در شكل 2 ارايه شده است. 

الزم به ذكر است كه ابتالء به اختالالت قيد شده، مربوط به 

حدود چند هفته گذشته و با توجه به زمان اجراى پژوهش 

همزمان با مدت برداشت برنج بوده است. با توجه به يافته 

ها، سردرد و گرفتگى عضالنى، باالترين ميزان شكايت را 

در ميان كشاورزان داشت. از ديگر موضوعات مورد بررسى، 

تعيين ميزان آگاهى كشاورزان در شيوه هاى پيشگيرى از 

اختالالت ناشى از كار در محيط گرم (در زمان برداشت 

برنج) بود. نتايج اين بخش از بررسى در جدول 3 خالصه 

شده است. همان گونه كه مشاهده مى شود بيش از نيمى از 

كشاورزان اقداماتى مانند پوشيدن لباس هاى گشاد، نخى و به 

رنگ روشن، هم چنين استفاده از كاله هاى لبه دار به منظور 

جلوگيرى از تابش مستقيم نور خورشيد به سر را به عنوان 

اقدامى موثر جهت جلوگيرى از اختالالت معرفى نمودند، 

اما سهم كمى از آنان از اثر مفيد اقداماتى نظير نوشيدن 

منظم آب قبل از احساس تشنگى، اضافه كردن مقدار اندكى 

نمك به رژيم غذايى طى فصل گرما و استراحت هاى كوتاه 

مدت به ويژه در محلى سايه و خنك، مطلع بودند. حتى 
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شكل 2: توزيع فراوانى عاليم ابتالء به اختالالت ناشى از گرما در 340 تن از كشاورزان 
منطقه سرخرود تابستان1387

جدول 3: توزيع فراوانى ميزان آگاهى كشاورزان از شيوه هاى پيشگيرى از اختالالت ناشى از گرما

فراوانى نسبىفراوانىشيوه پيشگيرى

22666/6به تن كردن لباس گشاد، نخى و به رنگ روشن

19557/4استفاده از كاله لبه دار

12235/9استراحت در مكانى سايه

7221/2استراحت هاى منظم و كوتاه مدت حين كار

195/6نوشيدن آب پيش از احساس تشنگى

6719/7نمى دانم

00افزودن قدرى نمك به رژيم غذايى
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سهم قابل مالحظه اى از كشاورزان (20٪) گزينه نميدانم را 

انتخاب نموده و از چگونگى پيشگيرى از اختالالت ناشى از 

گرما اظهار بى اطالعى كردند.  جالب تر آن كه هيچ يك از 

كشاورزان از موضوع از دست رفتن امالح بدن نظير سديم 

طى عمل تعريق و ضرورت افزودن مقدار اندكى نمك به 

پيشگيرى  اقدامات  از  يكى  به عنوان  خود،  غذايى  رژيم 

انجام  اطالع نداشتند. پردازش بيشتر داده ها از طريق 

آزمون آمارى كاى دو در خصوص وجود ارتباط آمارى 

معنى دار ميان عاليم اختالالت ناشى از گرما ( به ويژه 

سردرد به عنوان شايع ترين عالمت و  يكى از عاليم اوليه 

اختالالت ناشى از گرما) و ديگر عوامل موثر نظير سن و 

شاخص توده بدن، گوياى عدم هرگونه ارتباط معنى دار 

آمارى  بين متغيرهاى مورد مطالعه بوده است. 

بحث

     انجام پژوهش در خصوص وضعيت عوامل مستعد 

كننده و شيوه هاى پيشگيرى از اختالالت ناشي از گرما در 

340 تن از كشاورزان منطقه سرخرود طي فصل برداشت برنج 

و نيز بررسي برخي از مشخصات فردي و آگاهي هاي بهداشتي 

آنان نشان داد كه ميانگين سني كشاورزان مورد بررسي 

11/9±42/8 سال بوده و 12درصد از آنان داراي سني باالتر 

از 60 سال بوده اند. اين وضعيت ضمن هم خواني با گزارشات 

منتشره در خصوص سالخوردگي نيروهاي بخش كشاورزي 

در مقايسه با دو بخش صنعت و خدمات (با توجه به آمار سال 

1375 نسبت شاغلين  باالى 60 سال در حرفه كشاورزى 

بخش  دو  براى  رقم  اين  كه  حالى  در  بود،  درصد   21/1

صنعت و خدمات به ترتيب 3/9 و 5/2 درصد بوده است) 

استعداد  و  پذيري  آسيب  گوياي   ،(Ramzanian, 2002)

بيش تر اين گروه شغلي و ضرورت توجه هر چه جدي تر به آنان 

مى باشد. زيرا با توجه به يافته هاى موجود، يكي از گروه هاي 

در معرض خطر اختالالت ناشي از گرما، افراد مسن هستند. 

بنابراين   (Hoshi, et al., 2007; RogErs, et al., 2007)

آموزش اين رده سني و تمام همكاران و بستگان آنان در 

خصوص آشنايي با عاليم اختالالت و شيوه هاي پيشگيري 

از عوارض ناشي از گرما ضرورتي كامالً بديهي است. جديت و 

دشواري اين امر به ويژه زماني روشن تر مي گردد كه با توجه 

به نتايج مربوط به تحصيالت در مي يابيم حدود 35 درصد 

از كشاورزان مورد مطالعه بي سواد و جمعي به همين نسبت 

داراي تحصيالتي تا حد پنجم ابتدايي هستند. 

 بررسي وضعيت شاخص توده بدن در كشاورزان 

مورد بررسي نشان داده است كه بيش از نيمي از آنان 

(نمودار  هستند  روبه رو  چاقي  و  وزن  اضافه  پديده  با 

ها  يافته  با  همسويي  ضمن  نتيجه  اين   (1 جدول   ،1

Dorner, et al., 2004; Var-) و نظرات ديگر محققين

davas, et al., 2009) و تأييد اين موضوع كه احتماالً 

فعاليت  از  كاستن  با  عمليات كشاورزي  مكانيزه شدن 

بدني كشاورزان به عنوان يكي از عوامل موثر در ايجاد 

چنين پديده اي رابطه دارد، بيان كننده دليل ديگري 

گروه  اين  به  نسبت  بيش تر  چه  هر  توجه  ضرورت  بر 

شغلي در برابر مخاطرات ناشي از گرماست. زيرا چاقي 

به  ابتالء  كننده  مستعد  عوامل  از  يكي  وزن  اضافه  و 

افراد  اين  و  شده  قلمداد  گرما  از  ناشي  اختالالت 

به دليل مشكالت شان در دفع گرماي اضافي از بدن، در 

معرض خطرى فزونتر نسبت به ديگر افراد قرار دارند. 

(Elliott, 2004; Ramphal, 2000)

اشتغال به شغل دوم از ديگر موضوعات مورد بررسي 

در اين مطالعه بوده است كه با توجه به يافته ها، بيش از 

40 درصد از كشاورزان به شغلي در كنار اين حرفه اشتغال 

داشته اند. اين موضوع اگر چه با توجه به شرايط حاكم در 

بخش كشاورزي (كوچك بودن وسعت زمين هاي مربوط به 

هر كشاورز، يا در مواردي زياد بودن هزينه هاي كشت و 

پايين بودن درآمدها) منحصر به كشور ما نبوده و در ديگر 

است  برخوردار  مشابهي  شرايط  از  احتماالً  نيز  كشورها 

(Staplers, 2010)، اما نكته حايز اهميت اين كه اشتغال 

به شغل دوم از آمادگي جسمي الزم در فرد كاسته و از اين 

طريق موجب كاهش تطابق با گرما در كشاورز مي گردد. به 

عبارتي ديگر ايجاد تطابق با گرما در هر فرد نيازمند حداقل 

مواجهه و استمرار تماس با گرماست كه اشتغال به شغل 

دوم شكل گيري اين پديده را با مشكل روبه رو مي سازد

 (Golbabaei, et al., 2004). به همين دليل كشاورزان 

داراي شغل دوم از استعداد بيش تري در خصوص آسيب و 

ابتالء به اختالالت ناشي از گرما برخوردار خواهند بود. 
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همان گونه كه پيش تر گفته شد با آگاهي از علت ايجاد 

اختالالت، شناسايي زود هنگام عاليم و به كارگيري اقدامات 

مناسب مخصوصاً جايگزيني آب از دست رفته مي توان از 

بروز بيش از سه چهارم اختالالت ناشي از گرما در افراد سالم 

جلوگيري كرد. اما نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه 

تقريباً نيمي از كشاورزان از خونگرم بودن انسان اطالعي 

نداشته و احتماالً از ضرورت حفظ دماي مركزي بدن بي 

اطالع هستند. هم چنين نوشيدن آب به طور منظم از سوي 

حدود 30 درصد از كشاورزان اظهار شده و اكثر آنان از نقش 

مهم مصرف منظم آب به عنوان عامل اصلي پيشگيري از بروز 

اختالالت بي اطالعند (جدول 2). بنابراين، وضعيت اخير 

در كنار آمار بيسوادان و كم سوادان جمعيت مورد مطالعه 

(حدود 70 درصد) مويد آن است كه شرايط مخاطره آميز 

شغلي در حرفه كشاورزي، به دليل بي اطالعي و يا كم اطالعي 

آنان مي تواند شرايطي بس خطرناك تر را رقم زند و چه 

بسا شرايط قابل پيشگيري و اختالالت جزيي را به وضعيتى 

جدي و مهلك مبدل سازد.

و  مزمن  بيماري هاي  به  ابتالء  وضعيت  بررسي 

استفاده از دارو طي زمان بررسي نشان داد كه 54 تن از 

كشاورزان (حدود 15 درصد) به بيماري هايي چون مشكالت 

قلبي عروقي، بيماري هاي ريوي، ديابت، فشار خون باال و 

پركاري تيروييد مبتال بوده و 48 تن از آنان هم زمان از دارو 

استفاده مي نمودند. اين شرايط با توجه به دانش موجود

(EPA, 2006; Elliott, 2004; Ramphal, 2000) شرايطي 

مستعد كننده براي ابتالء به اختالالت ناشي از گرما به شمار 

آمده و طبيعتاً توجه ويژه به اين گروه و ضرورت كسب 

مشاوره پزشكي را گوشزد مي نمايد.

اختالالت  عاليم  ظهور  خصوص  در  پرسش 

بيش  كه  داد  نشان  كشاورزان  ميان  در  گرما  از  ناشي 

از 50 درصد از آنان تجربه گرفتگي عضالني و سردرد 

سردرد  به ويژه  داشته اند.  گذشته  هاي  هفته  طي  را 

داراي  اختالالتي  چنين  ظهور  عالمت  اولين  به عنوان 

اگر  بنابراين،  است.  بوده  درصد   75 از  بيش  شيوعي 

ميزان  محققين،  ديگر  هاى  يافته  به  توجه  با  چه 

بيش  قدري  خوداظهاري  به صورت  شده  گزارش  موارد 

است بيولوژيكي)  شواهد  با  (همراه  واقعي  مقدار  از 

حال  هر  به  اما   (Motamedzade and Azari, 2006)  

گواهي بر وجود شرايط مخاطره آميز شغلي بوده و ضرورت 

آموزش كشاورزان در خصوص شناسايي عاليم اوليه ظهور 

اختالالت و شيوه هاي پيشگيري از آن را بازگو مي كند. 

البته ضرورت آموزش شيوه هاي پيشگيري، موضوعي است 

كه به ويژه با توجه به يافته هاي جدول 3 نيز قابل تشخيص 

است، زيرا كه با توجه به يافته ها، اغلب كشاورزان از اقدامات 

موثر و بسيار مهمي چون استراحت منظم و كوتاه مدت 

حين كار (78/8٪)، نوشيدن آب پيش از احساس تشنگي 

اندكى نمك به رژيم غذايي (٪100)  افزودن  (94/4٪) و 

بي اطالع بوده اند. الزم به ذكر است كه در بسياري از مراجع 

عالوه بر موضوعاتي كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته، 

تدابير ديگري را به عنوان اقدامات مكمل به منظور كسب 

نتيجه بهتر در كنترل و پيشگيري از اختالالت ناشي از 

گرما موثر دانسته اند. از اين دسته مي توان به بهره گيري 

از وسايل حفاظت فردي ويژه جهت  از تهويه و استفاده 

                      Choi, et al., 2008;) .كار در محيط هاي گرم اشاره كرد

(Walrod and Dalton, 2004; Golbabaei, et al., 2004

نتيجه گيرى

با توجه به يافته ها، كشاورزان مورد بررسى به دليل 

برخوردارى از ميانگين سنى باال، پايين بودن سطح سواد، 

آگاهى  نقصان  و چاقى،  وزن  اضافه  قابل مالحظه  شيوع 

هاى بهداشتى، نسبت شايان توجه ابتالء به بيمارى هاى 

مزمن و استفاده از دارو و از سوى ديگر عدم اطالع از شيوه 

هاى پيشگيرى از فشار گرمايى، مستعد ابتالء به اختالالت 

ناشى از گرما هستند. بنابر اين آموزش عاليم اوليه و راه هاى 

پيشگيرى از اين اختالالت، به منظور حفظ سالمت آنان 

امرى ضرورى و مورد تاكيد مى باشد.

تشكر و قدردانى

كشاورزان  كليه  صميمانه  همكارى  از  بدينوسيله 

زحمتكش منطقه سرخرود كه امكان اجراى پژوهش حاضر 

را در قالب يك پايان نامه دانشجويى در مقطع پزشكى 

عمومى فراهم آورده اند، قدردانى مى شود.
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