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Abstract 

Background and Objective: Occupational exposure of bakers to flour dust 

beyond the standard level leads to lung problems and allergies. The present 

study aimed to determine and compare the flour dust concentration in various 

bakeries in Urmia, Iran, in 2021. 

Materials and Methods: In this study, three types of bakeries (Lavash, Barbari, 

and Sangak) with two baking methods (traditional and machine) were selected. 

The breathing air of 160 bakery workers was collected according to the MDHS 

4/14 method by an IOM sampler at a flow rate of 2 liters per minute, and the 

flour dust was determined by the gravimetric method. Descriptive statistics and 

one-way analysis of variance were used to present and analyze data using 

SPSS statistical software (version 22). 

Results: The mean (±SD) for age and working experience of the bakers were 

40.39 ± 10.17 and 15.13 ± 9.49, respectively. The concentration of flour dust 

in the air of all types of bakeries was higher than the occupational exposure limit 

(0.5 mg/m3). Traditional Lavash and machine Sangak bakeries had the highest 

(8.61 mg/m3) and the lowest (1.35 mg/m3) flour dust concentrations in the air, 

respectively. The traditional baking method produces more air pollution than 

the machine. The average concentration of flour dust in all types of bakeries 

showed a statistically significant difference (P<0.05). 

Conclusion: The workers of different bakeries in Urmia are exposed to flour 

dust higher than the occupational exposure limit. Due to less contamination, 

baking bread with a machine is preferable to the traditional method. Lavash, 

Berberi, and Sangak bakeries are respectively the priority of occupational 

health control interventions. Educating workers regarding the effects of flour 

dust on health and proper working practices, application of general and local 

ventilation and health surveillance are suggested for all types of bakeries with 

the mentioned priority. 
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  چکیده

رد منجر به بروز مشکالت ریوی شغلی نانوایان با گردوغبار آرد فراتر از مقدار استاندا مواجهه سابقه و هدف:

های شهر ارومیه در سال شود. هدف این مطالعه تعیین و مقایسه غلظت گردوغبار آرد در نانواییو آلرژی می

 بود. 1400

نوع نانوایی )لواش، بربری و سنگگ( با دو شیوه پخت )سنتی و ماشینی(  3در این مطالعه  ها:مواد و روش

 2در دبی  IOMبردار با نمونه MDHS 14/4کارگر نانوایی طبق روش  160مطالعه شدند. هوای تنفسی 

 های آماری توصیفیآوری و مقدار گردوغبار آرد با روش گراویمتری تعیین شد. از روشلیتر بر دقیقه جمع

 استفاده شد. 22نسخه  SPSSافزار آماری ها در نرمطرفه برای تحلیل دادهو تحلیل واریانس یک

 49/9) و 39/40( ±17/10)و سابقه کار کارگران نانوایی به ترتیب  سن معیار( )انحراف یانگینم ها:یافته

گرم بر میلی0/ 5ها بیشتر از حد مجاز شغلی )بود. غلظت گردوغبار آرد در هوای تمامی نانوایی 13/15 (±

گرم بر مترمکعب( لیمی 61/8های لواش سنتی و سنگک ماشینی به ترتیب بیشترین )نانوایی مترمکعب( بود.

گرم بر مترمکعب( غلظت گردوغبار آرد را داشتند. شیوه پخت سنتی نسبت به ماشینی میلی35/1و کمترین )

ها تفاوت آماری کند. میانگین غلظت گردوغبار آرد در انواع نانواییآلودگی هوای بیشتری تولید می

 (.> 05/0Pداری داشت )معنی

های بیشتر از حد مجاز شغلی گردوغبار های مختلف شهر ارومیه با غلظتکارگران نانوایی گیری:نتیجه

سنتی ارجحیت دارد.  آرد مواجهه دارند. با توجه به آلودگی کمتر، پخت ماشینی نان نسبت به پخت

. ای قرار دارندهای لواش، بربری و سنگک به ترتیب در اولویت مداخالت کنترلی بهداشت حرفهنانوایی

های صحیح کار، استفاده از تهویه عمومی ن در زمینه اثرات گردوغبار آرد بر سالمتی و روشآموزش کارگرا

 شود.ها با اولویت ذکرشده پیشنهاد میو موضعی و انجام معاینات شغلی برای انواع نانوایی
 

 بربری، سنگک، کارگران، گردوغبار آرد، لواش، مواجهه تنفسی، نانوایی واژگان کلیدی:

 پزشکی همدان علوم دانشگاه برای نشر قحقو تمامی

 .است محفوظ
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های مختلف شهر ارومیه با گردوغبار بررسی مواجهه تنفسی کارگران نانوایی. حاج آقازاده، محمد زاده، صادق؛ فییی، وفا؛ وکیلی، اسماعیل؛ جعفری، عباس؛ فیض اهلل ستناد:ا

 .207-213(: 3)9؛1401 پاییز ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . 1400آرد در سال 

مقدمه
بدن  ارگانترین از دیدگاه بهداشت شغلی، سیستم تنفسی مهم

و  اختالالتطور مستقیم تحت تأثیر عوارض، هه بانسان است ک

روزانه  .[1، 2] داردپیامدهای نامطلوب بهداشتی ذرات معلق قرار 

رگردوغبار صنایع کوچک و بزرگ پهای در محیط کارگرها میلیون
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ع نایصو  مانند صنایع سیمان، ساختمان، معدن، کاشی و سرامیک

 سالمتثیرگذار بر أاز عوامل مهم و تمشغول به کار هستند. غذایی 

و بیش از حد مجاز گردوغبار  زیادوجود غلظت  ،یی این افراداو کار

بهداشت  نامتخصص یکنفرانس دولت .[3در هوای تنفسی است ]

 یگردوغبار آلیک عنوان ( آرد را بهACGIH) کایآمر یصنعت

متشکل از گندم، چاودار، ارزن، جو دوسر،  تعریف کرده که دهیچیپ

 استنشاق گردوغبار آرد در .[4]هاست آناز  یبیترک ایغالت ذرت 

 کیمنجر به واکنش آلرژممکن است پزی شیرینی و نانوایی کارگران

، ریویهای ظرفیت کاهش قبیلمزمن از  یو اختالالت تنفس

 .[4، 5] شودآسم و  تیحساس

 ییغذا عیاز صنا یعیوس فیگردوغبار آرد در ط مواجهه با

غریبی و  دهد.ها رخ میییهای غالت، آرد و نانواجمله کارخانهزا

های شهر شاهرود، میزان مواجهه نانوایان را با همکاران در نانوایی

گرم بر مترمکعب میلی 50/2و 53/6ی گردوغبار کل و استنشاق

 2009های و همکاران در فاصله سال Kirkeleit. [6]تعیین کردند 

مواجهه نانواهای نروژی را با کسرهای مختلف آئروسل آرد  2012تا 

ها میانگین مواجهه با آرد قابل تنفس بررسی کردند. آن

(Respirableسینه ،)( ایThoracic و قابل استنشاق )

(Inhalable را به ترتیب )گرم بر مترمکعب میلی 33/0و  2/2، 6/2

درصد از گردوغبار قابل  29های نروژی گزارش کردند. در نانوایی

. [7]گرم بر مترمکعب نروژ بیشتر بود میلی 3تنفس از استاندارد 

های سنتی نانوایی گیاهی و همکاران مواجهه با کسر استنشاقی

گرم بر مترمکعب( گزارش میلی 5/0برابر حد مجاز ) 5تا  2سنندج را 

گرم بر مترمکعب میلی 5/2تا  2گیر کردند که خمیرگیر و چانه

 .[8]مواجهه استنشاقی داشتند 

های مدرن ها متفاوت است. در نانواییروش پخت نان در نانوایی

لواش ماشینی( کارگران دخالت حداقلی در مراحل پخت )مانند نان 

های سنتی مانند سنگگ، بربری و که در نانوایینان دارند، درحالی

نان لواش سنتی کارگران در تمامی مراحل کار نقش دارند. این 

های موجود را در موضوع میزان مواجهه با گردوغبار آرد و آلرژن

، در پخت بربری و نان لواش دهد. عالوه بر اینها افزایش میآن

                                                  منظور جلوگیری از چسبندگی خمیر، مکررا  آرد یا سبوس سنتی به

شود که منجر به هوابرد شدن ذرات روی سطوح کاری پاشیده می

شود. این نوع مواجهه در تنورهای پخت نان گردان آرد و سبوس می

 یزانم افتد. بنابراین،اتوماتیک است، اتفاق نمیکه فرایند کار نیمه

آرد به فرایند تولید نان و شیوه  گردوغبار با مواجهه کارگران نانوایی

 .[9]پخت نان وابسته است 

 است. متغیر میکرومتر 30 تا 4 از ذرات آرد آئرودینامیکی قطر

α-آرد است، گردوغبار اصلی هایکنندهحساس از آمیالز که یکی 

 میکرومتر 9 از تربزرگ آئرودینامیکی قطر با ذرات آرد در       معموال 

شده از هوا برای آوریجمعآئروسل . بنابراین، کسر [10]دارد  وجود

های هوای محیط کاری مانند نانوایی گیری در زمینه آالیندهتصمیم

آئروسل مرتبط با سالمت  کسراز سه  یدیجد فیتعار مهم است.

 هایی از قبیلسازمان ( توسطقابل استنشاقو  ایسینه، تنفس)قابل 

CEN (1993) ،ISO (1995)  1995و)-ACGIH (1994 بیتصو 

 ACGIHحد آستانه مجاز از طرف  2009. در سال [11]شده است 

هب قابل تنفس گرم بر مترمکعب از گردوغبار آردمیلی 5/0برابر با 

های آرد کارگران کارخانه یبرا یفستناستاندارد منطقه عنوان 

ای مرکز سالمت کار . کمیته فنی بهداشت حرفه[12] شد شنهادیپ

وزارت بهداشت ایران در ویرایش چهارم کتاب حدود مجاز مواجهه 

گرم میلی 5/0(، مقدار مواجهه استاندارد آرد را 1395شغلی )سال 

. در [13]س تعیین کرده است قابل تنف آئروسلبر مترمکعب 

(، 1391ویرایش سوم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی )سال 

 برداریاستاندارد گردوغبار آرد کسر قابل تنفس نداشت و نمونه

 . شدبرداری معمولی انجام میهای نمونهگردوغبار کل آرد با کاست

ای مواجهه شغلی ایران با توجه به تغییرات اخیر در استاندارده

برداری گردوغبار آرد باید کسر قابل تنفس ، در نمونهACGIHو 

یا  IOMبردار قابل تنفس )مانند آرد با استفاده از یک نمونه

آوری شود تا مقایسه با ای( از هوا جمعبردار دکمهنمونه

درستی انجام شود. همچنین المللی بهاستانداردهای ملی و بین

های هوا تر هستند، در نمونههای اصلی آرد که بزرگکنندهحساس

 حیور داشته باشند. 

ویژه در شهر ارومیه، اطالعات کمتری در زمینه در ایران و به

های مختلف وجود مواجهه با کسر قابل تنفس آرد در انواع نانوایی

 های آردسازیدارد. بیشتر مطالعات گردوغبار آرد مرتبط با کارخانه

ها انجام شده است [ و مطالعات محدودی در نانوایی15،14،4است ]

سازی مواجهه تنفسی                                     [. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف کم ی16،6]

مختلف شهر ارومیه انجام شد.  هاگردغبار آرد در کارگران نانوایی

ریزی اقدامات کنترلی و رود نتایج این مطالعه در برنامهانتظار می

 ها مفید باشد.توسعه راهنماهای بهداشت شغلی برای انواع نانوایی
 

 کار روش
ال در س تحلیلی بود که-این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی

قبل از جمعشد.  های نانوایی شهر ارومیه انجامدر کارگاه 1400

کارگران منظور کسب اطالعات دموگرافیک به ها،داده یآور

نان آ تماماز ها بردار در منطقه تنفسی آنها و قرار دادن نمونهنانوایی

نوع نانوایی شامل  3در این مطالعه شد.  گرفته آگاهانه نامهرضایت

 پخت لواش، بربری و سنگک بررسی شدند. پخت نان در هر گروه از

شد. در مجموع از نانوایی به دو شیوه سنتی و ماشینی انجام می

نمونه،  94نمونه هوا تهیه شد )نانوایی لواش:  160ها هوای کارگاه

ها، منظور انتخاب نانوایینمونه(. به 32نمونه و سنگگ:  34بربری: 

ها ناحیه تقسیم شد و بر اساس تعداد انواع نانوایی 4شهر ارومیه به 

های مختلف از نواحی ای نانواییش از شهر، با روش سهمیهدر هر بخ

چهارگانه انتخاب شدند. پس از بیان اهداف مطالعه به مسئول 

برداری از هوای نانوایی منتخب و داشتن تمایل به همکاری، نمونه

 تنفسی کارگران نانوایی انجام شد.

 یمنظور بررسی مواجهه تنفسی کارگران نانوایدر این مطالعه به

با گردوغبار آرد، هوای تنفسی کارگران با روش فیلتراسیون 
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سنجی تحلیل شدند. برداری شد و فیلترهای هوا با روش وزننمونه

آوری کسر قابل منظور جمعبرداری از هوای تنفسی بهنمونه

 شد. این روش انجام MDHS 14/4 استنشاق ذرات آرد با روش

( است که از Fully validatedشده )اعتبارسنجیهای روش جزء

( ارائه شده HSEطرف سازمان مجری بهداشت و ایمنی انگلستان )

برداری از کسر قابل تنفس ذرات آرد از منظور نمونه[. به17است ]

انطباق بسیار خوبی  IOMبردار استفاده شد. نمونه IOM بردارنمونه

 ISO/CEN/ACGIH افقتنفس مورد تو کنوانسیون کسر قابل با

برداری متصل به برداری، پمپ نمونهقبل از نمونه[. 18] دارد

با استفاده از آداپتور کالیبراسیون مخصوص در دبی  IOMبردار نمونه

 لیتر بر دقیقه کالیبره شد.  2

بر ، نانوایی تنفسی کارگران هوای منطقه برداری ازمنظور نمونهبه

-SKC 224 برداری فردیپمپ نمونهاز  MDHS 14/4 روش اساس

44mtx  بردارنمونه لیتر بر دقیقه( و 2)با دبی IOM  های فیلتر)حاوی

PTFE  منظور کاهش اثر رطوبت متر( استفاده شد. بهمیلی 25با قطر

 هبرداری بقبل و بعد از نمونه فیلترها شده،آوریهای جمعبر نمونه

 گردوغبار آرد در گرفتند. غلظتسیکاتور قرار ساعت درون د 24مدت 

ه گرم بر مترمکعب هوا با مقایسبرحسب میلی انتنفسی کارگر منطقه

 شدهها و حجم هوای عبور دادهفیلتر )ثانویه( و بعد )اولیه( وزن قبل

فاده های مطالعه با استدادهشد. و با استاندارد مقایسه محاسبه  از فیلتر

های آمار توصیفی و و روش 22نسخه  SPSSافزاری آماری از نرم

ند. وتحلیل شد( تجزیهطرفهتحلیل واریانس یکتحلیلی )از قبیل 

 در نظر گفته شد. >05/0Pداری سطح معنی

 

  نتایج
نفر کارگر نانوایی بود که در  160شده شامل مطالعهجامعه 

 49نفر(، خمیرگیر ) 33نفر(، وابر ) 20های شغلی شاطر )گروه

نفر( از  120درصد ) 75نفر( قرار داشتند.  58پیشکار )نفر( و 

کارگران تحصیالت دیپلم و کمتر از دیپلم و مابقی تحصیالت 

سال قرار  60تا  18دانشگاهی داشتند. کارگران در گستره سنی 

سال داشتند. میانگین و انحراف  40تا  1داشتند و سابقه کار 

و  39/40±18/10معیار سن و سابقه کار کارگران به ترتیب 

 کدام ازسال بود. از دیدگاه بهداشت صنعتی، هیچ 49/9±13/15

شده سیستم تهویه موضعی نداشتند. سیستم های بررسیکارگاه

شده روی های محوری نصبها به شکل فنتهویه عمومی کارگاه

ها محل نصب مناسب نبود. این دیوارها بود که در بیشتر کارگاه

نترل گرما نصب شده بودند و نقش زیادی منظور کها بیشتر بهفن

 ای نداشتند.های ذرهدر کنترل آالینده

آمار توصیفی غلظت گردوغبار آرد در منطقه تنفسی نانوایان 

های نانواییآورده شده است.  1به تفکیک نوع نانوایی در جدول 

 61/8لواش سنتی و سنگک ماشینی به ترتیب بیشترین )

گرم برمترمکعب( میلی 35/1ترین )گرم برمترمکعب( و کممیلی

ظت میانگین غلغلظت آرد را در منطقه تنفسی کارگران داشتند. 

گرم بر میلی 84/4 ±93/2ها گردوغبار آرد در تمامی نانوایی

 مترمکعب بود.

 (مترمکعب بر گرممیلی) های نانوایی شهر ارومیههوای تنفسی کارگاه آرد در گردوغبار غلظت: 1 جدول

 نانوایی نحوه پحت (160) نمونه هوا تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار درصد میانگین 95مینان حدود اط

 سنتی 31 78/2 42/15 61/8 75/2 62/9-60/7
 لواش

 ماشینی 63 8/2 23/9 02/5 95/1 51/5-53/4

 سنتی 16 88/1 50/7 47/4 53/1 29/5-65/3
 بربری

 ماشینی 18 79/0 33/4 87/2 09/1 42/3-33/2

 سنتی 15 84/0 33/8 97/2 92/1 04/4-91/1
 سنگک

 ماشینی 17 14/0 65/3 35/1 85/0 79/1-91/0
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 شده و مقایسه با مقدار حد مجاز مواجهه شغلی در ایرانهای مطالعهمیانگین غلظت گردوغبار آرد در نانوایی :1شکل 

 طرفههای مختلف شهر ارومیه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکبین نانواییمقایسه میانگین غلظت گردوغبار آرد در  :2جدول 

 F P میانگین )انحراف معیار( غلظت گردوغبار آرد نانوایی

 61/8(75/2) لواش سنتی

77/40 001/0 

 02/5(95/1) لواش ماشینی

 47/4(53/1) بربری سنتی

 88/2(09/1) بربری ماشینی

 97/2(92/1) سنگک سنتی

 35/1(85/0) سنگک ماشینی

 
 طرفه های شهر ارومیه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکمقایسه میانگین غلظت گردوغبار آرد در بین مشاغل نانوایی :3جدول 

 F P میانگین )انحراف معیار( غلظت گردوغبار آرد شغل

 35/3(77/0) شاطر

10/115 001/0 
 78/5(57/1) وابر

 91/7(36/2) خمیرگیر

 21/2(92/2) پیشکار

 
های مختلف میانگین غلظت گردوغبار آرد در بین نانوایی

ا( طرفه )آنووشهر ارومیه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک

طور که مشخص است، نتیجه (. همان2مقایسه شد )جدول 

لظت دار غدهنده اختالف معنیدار و نشانآزمون آماری معنی

که  توان گفتهاست. بنابراین، میگردوغبار در بین انواع نانوایی

های نانوایی با یکدیگر میزان پراکندگی آرد در هوای کارگاه

 متفاوت است. 

 دوینتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد در مقایسه دوبه

غیراز لواش ها )بهها، غلظت گردوغبار آرد در هوای نانوایینانوایی

 با بربری سنتی و بربری ماشینی با سنگک سنتی( با یکدیگر ماشینی

(. این نتیجه متفاوت بودن >05/0Pداری دارند )تفاوت آماری معنی

عوامل تأثیرگذار بر انتشار گردوغبار آرد را در هوای تنفسی انواع 

دهد. میانگین غلظت گردوغبار آرد در های مختلف نشان مینانوایی

های شهر ارومیه با استفاده از آزمون اییبین مشاغل مختلف نانو

طور که (. همان3طرفه مقایسه شد )جدول تحلیل واریانس یک

دهنده اختالف دار و نشانمشخص است، نتیجه آزمون آماری معنی

هاست. نتایج دار غلظت گردوغبار آرد در بین مشاغل نانواییمعنی

مشاغل آزمون تعقیبی توکی نشان داد مواجهه تنفسی تمامی 

(. >05/0Pداری دارند )نانوایی از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنی

توان گفت که میزان مواجهه تنفسی با گردوغبار آرد در بنابراین، می

 مشاغل مختلف نانوایی متفاوت است.
 

 بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مواجهه تنفسی کارگران 

با گردوغبار آرد  1400های مختلف شهر ارومیه در سال نانوایی

قابل تنفس بود. نتایج نشان داد میانگین غلظت گردوغبار در 

گرم در مترمکعب میلی 61/8تا 35/1های مختلف از نانوایی

ها بیشتر ازحد گسترده است و میانگین مواجهه در تمام نانوایی

گرم بر میلی ACGIH (5/0استاندارد مواجهه شغلی ایران و 

شده برای آرد با هدف ر استاندارد وضعمترمکعب ( است. مقدا

جلوگیری از ایجاد حساسیت در کارگران در مواجهه با گردوغبار 

 حاویها نانوایی در موجود این ماده تعیین شده است. گردوغبار

 آلفا مثلها )آنزیم مانند دیگر مختلف مواد و غالت آرد ذرات

 سایر و (دهدارننگه مواد مانند) شیمیایی مواد ،(قارچی آمیالز

 این از که تعدادی ( استشکر نانوایی و مخمر مانندها )افزودنی

 Mounier .[19]سیستم تنفسی هستند  کنندهحساس اجزا

Estelle ( نشان دادند نانواها به2007و همکاران ) قابل میزان 

 هستند. هواییهای راه شدهشناختههای آلرژن معرض در توجهی

 هواییهای راه التهاب اولیه القای باعث است ممکن ین شرایطا

 .[20]شود 

 های پخت لواش بیشترینها نشان داد نانواییگیرینتایج اندازه

های بربری و سنگگ آرد را دارند و نانوایی سطح آلودگی گردوغبار

 طرفه همهای بعدی هستند. تحلیل واریانس یکبه ترتیب در رده

ها دار در میانگین مواجهه انواع نانواییگویای وجود اختالف معنی

ا هنگین غلظت گردوغبار آرد در انواع نانواییبود. باتوجه به میا

ز پپز نسبت به نانواهای بربریتوان گفت که نانواهای لواشمی

 9/2پزها مواجهه پزها نسبت به سنگگبرابری، لواش 9/1مواجهه 

برابری  5/1پزها مواجهه پزها نسبت به سنگکبرابری و بربری

ها ی کارگران نانواییداشتند. نتایج مطالعه نشان داد مواجهه تنفس

                                                             با یکدیگر متفاوت است و خمیرگیرها و وابرها که مستقیما  با آرد 
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 های مختلف شهر ارومیه با گردوغبار آردمواجهه تنفسی کارگران نانوایی                                      
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های سروکار دارند، مواجهه تنفسی بیشتری نسبت به دیگر گروه

ها دارند. بنابراین، این دو شغل در الویت اقدامات شغلی نانوایی

 ای هستند. کنترلی بهداشت حرفه

ها شیوه پخت گروه از نانوایی همچنین نتایج نشان داد در هر

سنتی آلودگی بیشتری نسبت به پخت ماشینی دارد. برای مثال، 

نوع پخت سنتی نسبت به  های لواش، بربری و سنگگدر نانوایی

 54و  35، 41پخت ماشینی آلودگی بیشتری به ترتیب به میزان 

ور طای، پخت ماشینی نان بهدرصد دارد. از دیدگاه بهداشت حرفه

کند. درصد آلودگی گردوغبار آرد کمتری ایجاد می 40یانگین م

با مقایسه غلظت گردوغبار هر نوع نانوایی با حد استاندارد شغلی 

ها توان گفت که تمامی نانواییگرم بر مترمکعب میمیلی 5/0

منظور کاهش مواجهه مواجهه شغلی بیش از حد دارند و باید به

شود. در این میان الویت مداخله  ای انجامها اقدامات مداخلهآن

وجه پزی است. با تپزی و سنگکپزی، بربریبه ترتیب شامل لواش

شود به آلودگی کمتر در پخت ماشینی، توصیه می

ها به سمت گسترش پخت ماشینی باشد. این گذاریسیاست

ی هاموضوع عالوه بر کاهش مشکالت شغلی، ممکن است در جنبه

صرف انرژی هم بهبود به دنبال داشته اقتصادی تولید نان و م

 باشد.

ها میزان مطالعات مشابهی در داخل و خارج از کشور در نانوایی

طور مثال، در اند. بهسازی کرده                              مواجهه با گردوغبار آرد را کم ی

 50/2و 53/6مواجهه نانوایان با گردوغبار کل و استنشاقی شاهرود 

و در شهر سنندج بیشترین مواجهه  [6] گرم بر مترمکعبمیلی

. [8]گرم بر مترمکعب گزارش شد میلی 5/2تا  2استنشاقی نانواها 

                                                              ازآنجاکه غلظت کسر قابل تنفس تقریبا  برابر با گردوغبار کل است، 

گرم بر مترمکعب( میلی 84/4های مطالعه حاضر )آلودگی نانوایی

گرم بر میلی 53/6های شهر سنندج )انواییمشابه آلودگی ن

مترمکعب( است. مقدسی و همکاران در ایران مواجهه با کسر قابل 

بردار تنفس سه نوع نانوایی )صنعتی، سنتی و ترکیبی( را با نمونه

IOM  بررسی و میزان کسر قابل تنفس گردوغبار آرد را در

 30و  26، 28های صنعتی، سنتی و ترکیبی به ترتیب نانوایی

گرم بر مترمکعب تعیین کردند. میزان مواجهه نانوایان در این میلی

مواجهه نانواهای نروژی  .[16]مطالعه بیشتر از مطالعه حاضر است 

، 6/2ای و قابل استنشاق آرد به ترتیب با کسرهای قابل تنفس، سینه

. با مقایسه [7]گرم بر مترمکعب گزارش شد میلی 33/0و  2/2

توان گفت که های مطالعه حاضر میمواجهه نانوایان نروژی با یافته

ا هپزیها مشابه نانوایان نروژی بوده و در لواشپزیمواجهه سنگک

های سنتی مواجهه بیشتر از نانوایان نروژی است. در و بربری

کسرقابل تنفس آرد های لهستان نیز میانگین مواجهه با نانوایی

که کمتر از مواجهه  [21]گرم در مترمکعب گزارش شد میلی 41/0

های کمتر این مقاالت ممکن نانواهای مطالعه حاضر بود. مواجهه

های بهداشت صنعتی، آموزش است مرتبط با سطح خوب کنترل

وجود مناسب کارگران در پیشگیری از هوابرد شدن ذرات آرد، 

های تهویه مناسب و کارآ و دیگر اقدامات کنترلی کاهنده سیستم

 مواجهه با آرد باشد.

طور مشابهی در کارگران کارخانه آردسازی یا آسیاب آرد به

معرض مواجهه با گردوغبار آرد هستند. مطالعات متعدد داخلی و 

طور مثال، باقری خارجی در این صنعت انجام شده است. به

و همکاران مواجهه کارگران این صنعت را با ذرات قابل  آبادیحسین

گرم در مترمکعب میلی 06/8و  09/5استنشاق و کل آرد به ترتیب 

. در مطالعه مشابه دیگری، کاکویی و ماری [14]گزارش کردند 

اوریاد مواجهه با ذرات استنشاقی و گردوغبار کل را در کارگران 

گرم بر مترمکعب میلی 11/12و  97/4یاب آرد به ترتیب کارخانه آس

 های. در انگلستان غلظت گردوغبار کل در قسمت[4]تعیین کردند 

گرم در مترمکعب گزارش میلی 9/16تا  5/0مختلف آسیاب آرد از 

درصد  40د . در کارگران آسیاب آرد در کانادا مشخص ش[22]شد 

گرم بر مترمکعب میلی 10مواجهه گردوغبار قابل تنفس بیشتر از 

. با توجه به اینکه شدت مواجهه با گردوغبار آرد در [23]دارند 

کار هاست، اقدامات کنترلی بههای آردسازی بیشتر از نانواییکارخانه

 سالمتی کارگران های پایششده در این صنعت و استراتژیگرفته

تواند توسط مسئوالن اداری و سالمت شغلی صنف صنعت می

 ها استفاده شود.نانوایی

محدود بودن مطالعه حاضر در یک منطقه جغرافیایی یکی 

های موجود های این مطالعه بود. عدم تحلیل آلرژناز محدودیت

 دلیلهای این مطالعه بود. بههای هوا از دیگر محدودیتدر نمونه

های اسپیرومتری شیوع کرونا در زمان انجام مطالعه، انجام تست

شود در مطالعات بعدی محتوای ممکن نبود. بنابراین توصیه می

منظور های ریوی بهگیری ظرفیتهای آرد به همراه اندازهآلرژن

بررسی تأثیرگذاری گردوغبار آرد بر سالمت تنفسی نانوایان 

 انجام شود.
 

 گیرینتیجه
های این مطالعه نشان داد مواجهه با گردوغبار آرد در یافته

 5/0نانوایان مختلف شهر ارومیه بیش از حد مجاز مواجهه شغلی 

 پز بیشتر از دو گروهگرم برمترمکعب است. نانوایان لواشمیلی

دیگر )بربری و سنگک( در مواجهه با گردوغبار آرد هستند. 

ها با آرد نانوایی های شغلیخمیرگیرها بیشتر از سایر گروه

مواجهه داشتند. پخت سنتی نان گردوغبار آرد بیشتری نسبت 

کند. بنابراین، توصیه به پخت ماشینی در هوا پراکنده می

ای مانند استفاده از شود اقدامات کنترلی بهداشت حرفهمی

تهویه موضعی، معاینات شغلی، جلوگیری از پاشیدن آرد روی 

نیروی زیاد، آموزش کارگران در  سطوح کاری با شدت و اعمال

های ریوی مرتبط با گردوغبار آرد و نحوه صحیح زمینه بیماری

منظورکاهش پراکندگی آرد در محیط کار به ترتیب انجام کار به

های شهر ارومیه در پزیها و سنگکپزیها، بربریپزیدر لواش

 دستور کار متولیان سالمت صنف نانوایی قرار گیرد.
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 قدردانی و تشکر
های مالی و معنوی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه این مطالعه از حمایت

(IR.UMSU.REC.1400.011 برخوردار بوده است. نویسندگان مقاله از )

شده در شهر ارومیه که در مرحله های مطالعهتمام مدیران و کارکنان نانوایی

 .کنندها همکاری کردند، تشکر و قدردانی میآوری دادهجمع

 

 منافع تضاد

نویسندگان مقاله تأیید میکنند که هیچگونه تیاد منافعی برای چاپ این 

 مقاله وجود ندارد.

 

 یاخالق مالحظات

این مطالعه از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه کد 

( دریافت نموده است. مشارکت در IR.UMSU.REC.1400.011اخالق )

ه شرکت کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات آنها مطالعه آزاد بود و ب

 محرمانه خواهد ماند.

 

 سندگانینو سهم

 تمامی نویسندگان تقریبا سهم یکسانی دارند.

 

 یمال تیحما

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای می باشد 

پزشکی ارومیه به م که با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علو

 .انجام رسیده است
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