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امریکا-تاریخچه وضع قوانین ایمنی و بهداشت کار
انقالب صنعتی-18قرن •

قانون ایمنی معادن1966•

حد مجاز تماس با زغال1969•

OHS Actقانون ایمنی و بهداشت کار امریکا 1970•

(OSHA)ایمنی و بهداشت حرفه اي ( انجمن)تشکیل اداره •
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ایران-تاریخچه وضع قوانین ایمنی و بهداشت کار

دستورالعمل حمایت از کارگران فرشباف کرمان و شرایط کار آنان1302•

تصویب قانون کار  1337•

قانون کار جدید1369•

.به سایر اقدامات در ادامه اشاره خواهد شد
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المللیای در سطح بینهایی از مراجع قانون گذار  ایمنی و بهداشت حرفهنمونه

(ILO)المللی کارسازمان بین•

(WHO)سازمان بهداشت جهانی •

(OSHA)انجمن ایمنی و بهداشت حرفه ای •

(NIOSH)انستیتو ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای •

(NFPA)انجمن ملی حفاظت در برابر آتش سوزی •

 (ISO)سازمان جهانی استاندارد•

این نهادها . المللی نیستندنهادهای بینNFPAو OSHA ،NIOSHالزم به یادآوری است که سه نهاد 
.المللی هستندنمایند، اما دارای اعتبار بینصورت ملی در امریکا فعالیت میبه

الزامات ایمنی و بهداشت کار 
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درابتداکهصلحکنفرانستشکیلزماندراولجهانیجنگپایاندر1919سالدرکاربین المللیسازمان•
.گردیدایجادشد،تشکیلورسايکاخدرسپسوپاریس

RobertOwenنامبهگرصنعتدوتوسطنوزدهمقرندرسازمانیچنینتاسیسبهنیاز• (1853-

Danielوولزکشوراز(1772 Legrand .شدواقعحمایتموردفرانسهکشوراز(1859-1783)

Internationalکارقوانینبین المللیانجمنموضوع،رويبرآمدهعملبههايبررسیازپس•

Association for Labour Legislationهايایدهگرفت،شکلسوئیسبازلشهردر1901سالدر
Internationalکاربین المللیسازمانتاسیسبهمنجرآنها Labour Organizationدرنهایتاًکهشد

.رسیدتصویببهصلحکنفرانسدرسازماناینتشکیل1919سالآوریل
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انگیزه های ایجاد این سازمان
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اعضااي  دلیل دیگري براي ایجاد سازمان بین المللی کار توسط
اضاافه گردیاد، کاه در خاتماه جناگ کاارگران باه        حافظ صلح 

صورت جدي هم در عرصه مبارزه و هم در صنعت مورد حمایت 
لای کاار   این فکر در ابتداي تاسیس سازمان بین المل. قرار گرفت

: مطرح گردیده بود به این ترتیب که

صلح پایدار و همیشگی فقط در صورت وجود عدالت "
"اجتماعی می تواند شکل بگیرد
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بلژیا،، کوباا،   کشور شامل9از نمایندگان کارگري کمیسیون 
ان و آمریکاا  چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، انگلسات 

رئایس فدراسایون    Samuel Gompersبه سرپرستی آقااي 
ورها ، حاصل مباحث این کشا .کارگري آمریکا تشکیل شده بود

تی باود  منجر به تشکیل سازمان سه جانبه شد و تنهاا تشاکیال  
ن را که نمایندگان دولت، کارفرمایان، کاارگران بدناه اجرایای آ   

.  تشکیل می دادند
.بخش سیزدهم معاهده ورساي گردید،ILOاساسنامه 
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ILO ژناو در 1920در تابستان
قی اشاتیا .تاسیس و راه اندازي شد

ILOکه باعث سارعت حرکات  

.ردبود خیلی سریع کاهش پیدا ک
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، وقتی که کنفرانس باین المللای کاار یا    1926در سال 
روز خود که امستانداردهايسیستم سرپرستی در اجراي ا

نیااز وجااود دارد، وضااع نمااود، نااوآوري مهماای م سااوب 
از در این زمان یا، کمیتاه کارشناسای متشاکل    . گردید

کارشناسااان حقااوقی مسااتقل بااراي بررساای گزارشااات  
در دولت ها و ارائه گزارش خود تشکیل گردید و مقرر شد

.هر کنفرانس آن را ارائه دهد
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منشور سازمان بین المللی کار

مام اساسنامه ساازمان  عنوان بیانیه فیالدلفیا تصویب نمود که بیانیه به انض، کنفرانس بین المللی کار بیانیه اي را ت ت1944سال ر د
ه آنها پی ریزي و این بیانیه با تأکید مجدد بر اصولی که سازمان بر پای. دهدرا تشکیل می منشور سازمان بین المللی کار در حال حاضر 

: ورزیدزیر تأکید نکات شد، برتشکیل 
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مقردررانکارگت صیلبرايبین المللیآموزشیمؤسسهی،کاربین المللیسازمان1960سالدر
در.دادتشکیلتوریندر1965سالدربین المللیآموزشمرکزی،ونمودتاسیسژنودراصلی
.مودندریافتخودتأسیسسالپنجاهمینگرامیداشتدررانوبلدرصلحجایزهILO،1969سال
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ILOاقلحدگرفتننظردرباتوصیه نامه هاوکنوانسیون هاشکلدرراکاربین المللیاستانداردهاي
وفرصت هااجباري،کارالقايستد،ودادتشکل،حقانجمن ها،آزاديکارگري،حقوقدربارهاستانداردها

کارهاي.می نمایدتدوینوتنظیم،کاريموضوعاتبهمربوطاستانداردهايسایروبرابررفتار
:استگردیدهجمع بنديذیلصورتبهاستراتژی،هدف4درILOگوناگون

ارتقاء و واقعیت بخشیدن به استانداردها و اصول اساسی حقوق کاری-1

دام  ایجاد فرصت های بیشتر برای زنان و مردان برای دستیابی به استخ-2
آبرومند و حقوق مکفی

ارتقاء پوشش های اجتماعی و مؤثر برای همه-3

تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوهای اجتماعی-4
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یب سازمان بین المللی کار وظایف خود را از طریق سه بخش اصلی که هر یک دارای ترک
،  دولت)واحد مستقلی از سازمان بین المللی کار هستند یعنی ساختار سه جانبه 

.  می دهدانجام ( کارفرمایان، کارگران



ی و این سازمان در طول سالیان متمادي با پشتکار و اعتقااد راساب باه اصاول و قاوانین خاود پسات       
سات و  اما هیچگاه در راه احقاق حقوق انسانی و بشري از پاي ننش،بلندي هاي بسیاري را طی نمود

کشور به عضوت این سازمان درآمده اند و قوانین و اصول ایان ساازمان در هماه نقااط     349تاکنون 
لح ص  این سازمان همواره با تالش براي حرکت به سمت جهانی باا  . جهان به اجرا گذاشته می شود

.استگام برداشته پایدار 

رزید و ایان  بین المللی کار، در قرن جدید بر تأمین اقتصادي و اجتماعی نیروي کار تأکید وسازمان 
چوبی مسأله را الزمه کار مفید و حفظ کرامت انسانی در اقتصاد جهانی دانسته و در این راساتا چاار  

.  براي طراحی تمهیدات اجتماعی پایدار، شامل اصالح و گسترش آنها ارائه داده است
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کاروظایف سازمان بین المللی
اشتغال برای تمام افراد و افزایش سطح زندگی .1

اشدهای آنها متناسب بگماردن کارگران در مشاغلی که با قابلیتبه کار.2

ایجاد امکانات و تسهیالت الزم برای آموزش کارگران  .3

زد،  ایجاد امکانات پیشرفت و ترقی برای عموم  بطور عادالنه از نظر دستم.4
سختی کار و شرایط کار  

ایجاد همکاری مطلوب بین کارگر و کارفرمایان .5

حمایت از سالمت کارگران در کلیه مشاغل .6

فراهم نمودن تسهیالت رفاهی کودکان و مادران .7

ل توسعه بیمه اجتماعی برای عموم کارگران و تامین درمان پزشکی کام.8

تسهیالت فرهنگی و تفریحات سالم، مسکن مناسب،فراهم نمودن غذا.9

ایجاد امکانات یکسان برای آموزش کارگران  .10
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دروگردیدسازمانآنعضو،1919سالازیعنیکار،المللیبینسازمانتاسیسسالنخستینازایرانکشور
باوکردتشرککارالمللیبینکنفرانسدرایرانجانبازکاملینمایندگیهیاتبارنخستینبراي1945سال

اجالسیهدورهنهمینوسیریاست1956سالدر.گردیدترفعالایرانوسازمانبینروابطکار،وزارتتاسیس
کار،المللیبینمجمعترتیببه1968،1970،1971سالهايدروبودایراننمایندگانازیکیعهدهبرمجمع

.گردیدتشکیلتهراندرآسیاايناحیهکنفرانسهفتمینوکارالملیبینسازمانکمیسیون



-ILOیه آسیا و اقیانوس  ایران جز منطقه ی . )یکی از سازمان های وابسته  به سازمان ملل متحد است
.(آن محسوب می شود

ارفرمایان و نماینده ی ک، (وزیر کار یا معاونین)سالیانه هیئتی از طرف ایران متشکل از نمایندگان دولت -
.نماینده ی کارگران در کنفرانس بین المللی کار شرکت می کنند

آیین نامه ی نحوی انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران  
در مجامع داخلی و بین المللی

ط در مصاحبه با مسئول دفتر رواب  
ب   ا الم   ل و ارت ک  ار و ام  ور 
اجتماعی، ایا نکات حائز اهم  ت 

:است
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نمایندرای،2هادولتنمایندگان).شوندمیگذاشتهرایبهسالیانهکنفرانسدرپیشنهادی،هایکنوانسیونیا(هانامهتفاهم)هانامهمقاوله
.شوندمیآمادهمدیرههیئتدرموارداین(.دارندرای1کدامهرکارگرانوکارفرمایانگان

(.استورآالزامپیوندند،میآنبهکهکشورهاییبرای).پیوندندمیآنهابهعضوکشورهایها،کنوانسیونیاهانامهمقاولهتصویبازپس
باشدمیعضوکشورهایهمهدرکارنیروهایبهمربوطقوانینکردناستانداردجهتدرهاکنوانسیونیاهانامهمقاولهاین.
رایراگاسالمیشورایمجلسدرسپس.رسدمیتصویببهدولتهیئتدرکرد،الحاقاعالماجتماعیاموروکاروزارتاینکهازپسایراندر

(.باشدمیکشوردرآنهااجرایمتولیاجتماعیاموروکاروزارت).شودمیاعالمILOبهوقتآنآورد،راالزم
بنیادینهاینامهمقاولهازILOکرداشاره...ومهاجرکارنیروهایاجباری،کارکودکان،کارتشکل ها،حقوانجمن هاآزادیبهتوانمی.
اعالمبربناILO11روزدرتشکل هاحقوانجمن هاآزادیینامهمقاولهمطابقو May(1اریبهشت)میتعطیلجهانسراسردرکارگران

.باشندمیداراراتجمعیوراهپیماییگونههرحقوباشند
کارفرمایانکار،بازرسانیمشاهدهصورتدر).شودمیجلوگیریکشوردرسال15زیرکودکانکارازکودکان،کارینامهمقاولهمطابق

(.شوندمیجریمه
بهمردمیا)نکندعملخودتعهداتبهولیبپیونددکنوانسیونییانامهمقاولهیکبهکشوریاگرILOکمیتهکارشناسانیاکنندشکایت

قانعصورترد.باشندپاسخگواستانداردوکارشناسانکمیتهبهبایستیکشورآندولتیمسئوالن(.شوندموضوعاینمتوجهILOاستاندارد
یاورودازهاجتماسهیئتبهکشورآناگر.رودمیموضوعبررسیبرایکشورآنبهوشودمیتشکیلتماسهیئتآنها،پاسخنبودنکننده
هستهانرژیبرنامهموضوعهمانند).شودمیگیریتصمیمآنجادروشودمیکشیدهمتحدمللسازمانامنیتشورایبهکارندهد،رابررسی

(ایرانای
بهراگزارشاتیسالیانهایرانILOدهدمیخودهایفعالیتزمینهدر.



WHO Global Network  of Collaborating Centers in occupational health  

World health organization
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برالیسملیدورهدر.استگذاشتهآزاديمرحلهازمترقی ترمرحلهبهترعبارتی،دروخطیرترومهم ترمراتببهمرحله ايبهپابشراکنونهم
.ی گیردمراآزاديجايعدالتآندرکهمرحله ايبگذارد،فراترمرحله ايبهپاتامی شودآمادهبشراکنونهمولیبودبشرآزاديتنهابودمهمآنچه
.ودنمی شخالصهآزاديچارچوبدرتنهاعدالتاینکهعالوهبه.استدادهجايجامع ترومترقی ترن ويبهراآزاديمعنیخوددرکهپربارواژه اي
انعنوبهراآنهااجتماعیتأمینبلکهفشاردپايکارگراناقتصاديتأمینبرتنهانه21قرندرتامی شودآمادهاکنونهمکاربین المللیسازمان
زایشافباعثمی تواندحتینهایتدروشدهاوانسانیکرامتحفظباعثکارگراجتماعیتأمینکهچرادهدقرارمدنظرحیاتیومسلماصلی

.بشودنیزاوکاريراندمان

بهکمیوبیستقرندرآناهمیتاستمشخصآنچهولیاسترسیدهثبتبهمدت هاستهرچندکاربین المللیسازماندربشرحقوقورود
زدیکینمواردجملهازتبعیض،مقاوله نامهجملهازوبشرحقوقاصولیمقاوله نامه هشتچونمقاوله نامه هایی.بودخواهددركقابلبیشترمراتب

تصوریزنبشريحقوقازشاخه ايراآنمی توانحتیواستبشرحقوقبهوابستهریشهازکارحقوق.استبودهکارحقوقبهبشرحقوقروزافزون
.می پردازدبشريجامعهگستردهاجزايازیکیبهمربوطاموربهکهشاخه اي.نمود

آیندهمی رسدنظربهILOبهبایدارکحقوقازآینده ايکردنتصویربرايوبودنخواهدتصورقابلبشرحقوقآتیت والتگرفتننظردربدون
.افکنددوبارهنگاهیبشريقواعد
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WHOزمانساسیستمدربهداشتبهمربوطامورهماهنگیوکردنهدایتبرايسازمانی
شکلدهیجهانی،بهداشتموضوعاتدررهبريمسئولسازماناین.باشدمیمت دملل
نیفهايحمایتکردنفراهمها،استانداردنمودنوضعبهداشتی،ت قیقاتکاريبرنامه
.باشدمیبهداشتیهايپیشرفتارزیابیوپایشوکشورهابراي

آمدندگردهممت دمللسازمانتشکیلبراي1945سالدرمدارانسیاستکهزمانی
درتبهداشادارهبرايسازمانی،ایجاددادندقراربررسیوب ثموردکهمسائلیازیکی
مجمعتصویببا1945سالدرجهانیبهداشتسازمانآنپیدرکهبودجهانیسطح
7ازوتصویبراخودنامهاساس1946سالدرویافتهتشکیلمت دمللسازمانعمومی
.شدگذاشتهاجرابهگرفت،لقببهداشتجهانیروزبعدهاکه1948آوریل

World health organization

(World Health Organization)معرفی سازمان بهداشت جهانی 
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باشدمی«بهداشتسطحباالترینبهمردمهمهیابیدست»جهانیبهداشتسازمانتشکیلازهدف.

بدونانانسهرحقوقتریناساسیازیکیبهداشتاستانداردهايباالترینازمنديبهرهبهداشت،جهانیسازماناساسنامهطبقبر
.استاواجتماعیموقعیتیااقتصاديشرایطسیاسی،اعتقاداتمذهب،نژاد،گرفتننظردر

انسازمهدف،ایندنبالبهاست،زمینرويهايانسانکلیهبرايبهداشتیامکاناتحداکثرکردنفراهمسازمان،اهدافدیگراز
.کندفراهمخودعمومیبهداشتتقویتبرايراکشورهامساعدتزمینهتاگذاردمیاجرامرحلهبهرازیاديهايبرنامه

برايانیجهبهداشتسازمانرواینازباشدمیمتخصصاشخاصکمبوددنیادربهداشتوضعبهبوددربزرگموانعازیکیهمچنین
.استدادهتشکیلجهانسرتاسردرتکمیلیوتعلیمیکارآموزي،مطالعاتی،هايدورهمشکل،اینرفع

World health organization
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World health organization

د،خوخاصاساسنامهشاملکهداردفردبهمنحصروضعیتیجهانیبهداشتسازمانملل،سازمانتخصصیاداراتبیندر
.باشدمیخاصبودجهوعضوکشورهایمخصوص،رئیسههیات

جهانیبهداشتسازماننامهاساس

.کندمیتعریفراسازمانهدفودادهبهداشتازدقیقیتعریفزیرااستWHOکاردستورکنندهتعیینعواملازیکینامهاساس

اسیاسقانونیامنشورراآنگاهاًکه.نمودپیداآننامهاساسخطوطبینازتوانمیعموماًراآناصلیهدفوسازمانی،تاسیسدلیل
.نامندمینیز

پیشنهاداتیکمیتهاین.شدآمادهبودندآمدهگردهمپاریسدرآوریل16الیمارس18ازکهمقدماتیفنیکمیتهتوسطنامهاساسمتن
دردرمانوتبهداشالمللیبینکنفرانس.نمودمرتبرابودشدهارائهدرمانوبهداشتالمللیبینکنفرانسبهاساسیقانونبرايکه

کهمودنتصویبونویسپیشتعبیه،رانامهاساسکنفرانسها،طرحایناساسبر.بودشدهبرگزار1946ژوئیه22-ژوئن19ازنیویورك
.آمددراجرابه1948آوریل7درنامهاساس.شدامضاءمت دمللسازمانعضو51نمایندگانتوسط1946ژوالي22در
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:استشدهبیانبهداشتیاموربهمربوطاصولازبرخیاساسنامهابتدایدر

سی،سیاعقایدمذهب،نژاد،نظرازتمایزبدونانسانهرحقوقتریناساسیازبهداشتیاستانداردهايباالترینازمنديبهره
.استاواجتماعیشرایطواقتصادي
.استعضوکشورهايوافرادکاملهمکاريبهوابستهوبودهامنیتوصلححصولبراياساسی،مردمهمهبهداشت
.استارزشباهمهبرايبهداشتحفاظتوارتقاءدرکشوريهرموفقیت
.تاسمشتركخطري،مسريهايبیماريخصوصبهبیماري،کنترلوبهداشتارتقاءدرمختلفکشورهايدرنابرابرتوسعه
.استضروريايتوسعهچنینبرايتغییرحالدرم یطدرهماهنگزندگیتواناییدارد؛اساسیاهمیتکودكسالمرشد

.استضروريمردمتمامکاملسالمتت ققبامرتبطدانشوروانیدرمانی،مزایايگسترش

..شودبرآوردهکافیاجتماعیوبهداشتیخدماتتامینباتواندمیتنهاکهدارندوظیفهخودمردمبهداشتبرايهادولت

World health organization
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WHOک فریهایبایسته

مسئولیتخصوصدرهموارهکهسوالیترینعمده
وجودالمللیبینهايسازمانسایروWHOاعضاي
ابکهکشورهاییمسئولیتاساساًکهاستایندارد

؟چیستانددرآمدهآنعضویتبهخودرضایتوخواست

تعهداتنقضگونههروقوعصورتدرکهایندیگرو
هرایکنوانسیونخودمتعهدینازیکیطرفازقراردادي

دراقداماتیچهانجامبهقادرقانونیطریقازاعضاازی،
سابقوضعبهاعادهومتخلفکشورمجازاتجهت

هستند؟

World health organization
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...ادامه
دولئولیتمسبروزموجبشودمیت میلعضوکشورهايبهالمللیبینکنوانسیونی،طرفازکهالزاماتیکلیهنقضکهدانیممی

انگاريسهلیااهمالازصرفاًکهاینیاباشدعضودولقبلیارادهوعمدازناشینقضکهکندنمیتفاوتیامرایندروگرددمیعضو
.شودناشیعضودولتی،هاي

ًنایازاصلیهدف.استنظارتیصالحیتدارايآنتصمیماتوجهانیبهداشتسازمانمثلاجراحالدرالمللیبینمعاهدههراساسا
طوربهتینظارچنینموثروالزمابزارمتاسفانه.یابداطمیناناعضاتعهداتایفايبهنسبتتااستسازمانبهامکانایندادن،نظارت
.نداردوجودWHOاساسنامهدریافتهسازمان

وملیسطحدرسازمانمقرراتاجرايچگونگیخصوصدراعضاءگزارشاتدریافتطریقازعمدتاًجهانیبهداشتسازمانهاينظارت
میامجانکشورهادرفعالدولتیغیرالمللیبینهايسازمانازواصلهاطالعاتواخباریاوگرددمیارسالدبیرخانهبهکهگزارشاتی

ورفتاريهايناهنجاريبروزورساندهموثریرغتذکراتوهانامهتوصیهحددرراسازمانهاينامهتصویبامراینءخالوپذیرد
.شوداندیشیدهآنبرايايچارهسازماننامهاساسدربایدوباشدمیمهمنقصاینتفرهیاباشدمیازدیادبهروکهجسمانی

World health organization
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Worldبهداشتجهانیمجمع Health Assembly

WHAاستدهشتعیینسازمانکارکردنرهبريبراياساسیقانونتوسطکهاستارگانیاولین.

به.ارنددنمایندهآندرمستقیمطوربهعضوکشورهايتمامیکهاستارگانیبهداشتجهانیمجمع
.باشدمیجامعارگانآننامکهاستدلیلهمین

نیزازمانسمقننهقوهنامبهاغلبهاتوصیهومقرراتتصویبدرآنهايفعالیتبهتوجهباهمچنین
.شودمیخوانده

World health organization

گیريیمتصمقوهباالترینعنوانبهکهاستمعنیبداناینباشد،میسازمانبرحاکمیتبدنهترینعالیبهداشتجهانیمجمع
.کندمیعملگذارسیاستوکننده
ردهاکارکترکیب،زمان،ومکانمورددرالزماطالعاتتماموبهداشتجهانیمجمععملکردقواعدسازماننامهاساسازپنجمفصل

.استکردهارائهرابهداشتجهانیمجمعکارن وهو
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 مان برگزاری مجمع جهانی بهداشت

.شودمیبرگزارسالدرباری،منظمطوربهبهداشتجهانیمجمعبهداشت،جهانیسازماناساسیقانون13مادهبهتوجهبا

.استردهکفراهمرادارندتمایلآنبهکشورهااکثریاواجراییهیئتکهموارديدرویژهجلساتبرايبرگزارامکانهمچنیناساسیقانون
.شودمیمشخصمت دمللسازمانکلدبیربامشورتازپسEBتوسطویژهوساالنهجلسههرتاریب

.باشدمیMayماهمجمعبرگزاريمعمولزمان

World health organization

الزماستممکنکهايویژههايجلسهوعاديساالنههايجلسهبایدبهداشتمجمع:13ماده
خواهدلتشکیاعضاءاکثریتیاواجراییهیاتدرخواستباویژههايجلسه.دهدتشکیلراباشد
.شد
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کارکردهای مجمع جهانی بهداشت  
.استدادهشرحپاراگراف13دررابهداشتجهانیمجمعوظایفنامهاساس18ماده

.کنیمخالصهاصلیکارکردچهاردرراهاآنتوانیممیبهداشت،جهانیمجمعهايفعالیتمورددرترواضحدیدگاهداشتنبراي

:ازعبارتندبهداشتجهانیمجمعاصلیوظایف

المللبینبهداشتهايبرنامهوهاسیاستتعیین(1
پیشسالدرشدهانجامکارهايبررسی(2
بعدسالبراينیازموردبودجهتصویب(3
آیندهسالسهمدتدراجراییکمیتهبرايعضوکشورهايانتخاب(4

World health organization
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وجودWHOی،سالمتیوبهداشتکهاستمطلباینکنندهبیاناحتماالمت دمللسازمانسیستمدر
.باشندداشتهتاثیرآنبرنبایدسیاسینیروهايواستسیاسیغیرمسئله

است؟شدهتوجهموثرطوربهاستقاللاینبهآیاکنیمفکرکهاستجالبهرچند

المللی،ینبدیپلماسیمورددراماگرفته،قراراحتراممورداستقاللاینتکنیکیوفنیموارددرزیاداحتمالبه
.نداردوجودکافیاطمینانبودجهبهمربوطمسائلیادبیرکلانتخاب

استقاللیزنافرادي.بودساختگیداستانی،حددراجراییهیاتاستقاللمنتقدینازبسیاريبرايبنابراین
.دانستندالزمراآنوضعیتبهسازيوخواندندافسانهی،رااجراییهیات

World health organization
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Occupational Health Topics

منیایمسائلوهابیمارياززیاديمباحثموضوعهربراي.اندشدهمرتبالفباءحروفحسببرکاربهداشتبهمربوطمباحثاینجادر
.داردوجودخاصموضوعآندرWHOهمکارانوشدهانجامهايفعالیتها،سیاستنیزوبیماريبارکار،بامرتبط

:ازعبارتندداردآنهابرایهاییبرنامهبهداشتجهانیسازمانکهعناوینی

Asbestos - Biological risk factors and hazards - Chemical risk factors and hazards - Child labor - Classification of disease -

Cost - effectiveness studies and economic analyses - Dust -Ergonomic risk factors and hazards-Gender and occupational

health-Global burden of disease- Health care workers - HIV/AIDS in the workplace - Human resources - Informal

economy - National plans - Noise - Physical risk factors and hazards-Psychosocial risk factors and hazards-Silicosis-

Stress at the workplace - Technical guidance - Training and capacity building-Workplace health promotion

World health organization
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WHOایحرفهبهداشتو

وارتقاء(1بند-2ماده)استشدهتاکیدبرآنآناساسنامهدرکهموارديازیکیهمچنینوجهانیبهداشتسازمانکارکردهايازیکی
.استکاريشرایطبهبود

Global)کارگرانسالمتبراياقدامجهانیبرنامهبهداشت،جهانیمجمع،2007سالدر Plan of Action on Workers' Health)
(GPA)(2008-2017)ايبرايحرفهبهداشت"درجهانیبهداشتسازمانجهانیاستراتژيهمانپیگیريکهدادقرارتاییدموردرا

.بودگرفتهقرارتاییدمورد1996سالدرسازمانمجمعتوسطکهباشدمی"همه

World health organization
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:ازعبارتندکارگرانبهداشتبرایاقدامجهانیبرنامهاصلیهدفپنج

کارگرانجامعهبهداشتینیازهايبهپاسببرايملیبهداشتیهايسیستمادارهورهبريتقویت.1

ورهاکشوبینوکارگرانبهداشتدرهاناهماهنگیکاهشبرايکارياماکنتمامدربهداشتیحفاظتايپایهسطوحتشکیل.2
.کاردربهداشتارتقاءتقویت

ولیهابهداشتیهايمراقبتبهايحرفهبهداشتلین،وپیشگیرانهبهداشتیخدماتبهکارگرانهمهدسترسیازاطمینان.3

.بهداشتوکاربینارتباطایجادوکارگرانبهداشتارتقاءوحفظبراياقداماتعلمیپایهبهبود.4

تجارت،سازيآزادفقر،کاهشپایدار،توسعهمانندها،سیاستدیگربهکارکنانبرايبهداشتیاقداماتنمودنپیوستهبرايتشویق.5

.استخداموزیستم یطازحفاظت

World health organization
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International Labor Officeکار  دفتر ب ا الم  ی 

.داردوجودایمنیوايحرفهبهداشتاموردرکارالمللیبیندفتروWHOبینویژهمساعیتشری،نظامی،

ایمنکارهاي لمبهدستیابیبرايسطوحهمهدرالمللیبینجامعهبسیجدرهمکاريبرايجهانیبهداشتسازمانوکارالمللیبینسازمانعزمکنندهبیانمشتركکمیته
.استسالمو

 لمتوانندمیهماهنگ،ومکملصورتبهیکدیگرباهمکاريطریقازکهکنندمیتاکیدکنند،میهدایتزمینهایندرراILOوWHOهمکاريکهکمیتهایناعضاي
.کنندتبدیلواقعیتبهرایهداشتیوسالمکارهاي

تماسیارزیابوايحرفههايبیماريازگزارشبهداشت،تشکیالتودامنهارگونومی،وایمنیشغلی،بهداشتدرآموزشجملهازمختلفموضوعاتکمیتهآخر،جلسه12در
.استدادهپوششرامجازهايم دودیتایجادوشغلیهاي

برايالزمعملکردی،عنوانبهبهداشتوایمنیارتقاءبهنیازکهکردتاکیدشغلیبهداشتوایمنیمدیریتهايسیستمو(استراتژی،یا)یکپارچهرویکردبرسیزدهمجلسه
.کندمیمنعکسراخوبمدیریت

:باشدزیرکلیدیهایزمینهدرمتمرکزبایدILOوWHOهمکاریکهکندمیتوصیهکمیته

ملیشغلیبهداشتوایمنیهايبرنامهازپشتیبانیوراهنمایی

ايمنطقههايهماهنگیوهاهمکاريافزایش

آموزشیموضوعاتوبرنامهواطالعاتباالبردنوهماهنگی

هاآگاهیبردنباالمنظوربههايفعالیتWorld health organization
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امریکاحرفه ایبهداشتوایمنیانجما

 شغلی سازمان ایمنی و بهداشتOccupational Safety & Health Administration

تصویب قانون ایمنی و بهداشت شغلیبا ایجاد شد1970در سال 

OSHA's mission is to prevent work-related injuries, illnesses, and death

:در راستای تحقق هدف مورد نظر سازمان
به تنظیم و اجراي استانداردهاي ایمنی و بهداشت م ل کار می پردازد.

به تشویق پیروي داوطلبانه از این استانداردها از طریق مشاوره و مشارکت می پردازد.

آموزش و تعلیم ایمنی براي کارفرمایان و کارگران را ترویج می نماید .
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OSHAاستراتژی های

OSHA قرار داده استمد نظر را استراتژی 3در راستای تحقق اهداف خود:

 (استانداردها)اثربخش و ، عادالنه مقتدرانهاجراي

Strong, Fair, and Effective Enforcement

کم، به کسانی که نیاز به کم، دارند، تعلیم و آموزش و کم، به اطاعت از قوانین

Outreach, Education, and Compliance Assistance

برنامه هاي مشارکتی

Cooperative Programs                                                                                        
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Strong, Fair, and Effective Enforcement

OSHAعیندرباشندداشتهدرستعملکرديخواهندمیکهاستکارفرمایانیاکثریتبهکم،دنبالبه
،دارندراهابیماريوجراحاتباالينرخکهآنهاییویژهبهپرخطر،صنایعرويبرراخوداجراییمنابعکهاین

.استنمودهمتمرکز

هايبازرسی%1ازکمترOSHAدنبالبهکهسازمان،پیشرفتهاجراییبرنامهبهمربوط2006سالدر
حالعیندر.استبوده،اندنمودهنقضراقوانینخودسرانهومکرراًکهکارفرمایانیدادنقرارمخاطب
.اندداشتهنزولیسیرنیزهابیماريوجراحات
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Outreach, Education, and Compliance Assistance

تاشودمیباعثاستراتژياینOSHAباشدداشتهکاريهايبیماريوجراحاتازپیشگیريدرحیاتینقشی.

سایتوبOSHAاهآسیبازطریقاینبهونمایندبیانراخاصخطراتکهآوردمیفراهمکارفرماوکارگربرايراامکاناین
.کنندپیشگیري

OSHAطوربههموچاپیطوربههمنیزرانشریاتیOnlineکندمیمنتشر.

اجرايبرايخودکارم لدرمساعدتخواهانکهکوچ،هايشرکتبرايهاایالتتمامیدرکارم لدررایگانمشاورهخدمات
.استگردیدهفراهم،هستندکارم یطخطراتشناختوبهداشتوایمنیهايبرنامه
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OSHA حقوق کارگران در

ایالتیوفدرالهايبرنامهOSHAکارندبهمشغولکاريسایتمیلیون7درکهکارگريمیلیون111پوششبرايرفتههمروي،
سطتوآنهانمودنبرطرفوکارم لبهداشتوایمنیمشکالتشناساییدرحیاتینقشیکارگرانپسداردبازرس2500تنها

.دارندمربوطهکارفرماي

صورتبهونامهفکس،،تلفنطریقازراخودشکایتمراتبتواندمیکارگر،بورزدتعللمشکلرفعدرکارفرماکهصورتیدر
.دارداعالمسازماناینبهOSHAسایتوبطریقازالکترونیکی
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وظایف و مسئولیت کارگران

OSHAشانیشغلهايفعالیتدرکاربرديوبهداشتایمنیاستانداردهايکلیهازپیرويبهملزمراکارگران
:بایستیکارگران.نمایدمی
 پوسترOSHAرا که در م ل کارشان نصب شده مطالعه نمایند.
 قوانین ایمنی و بهداشت وضع شده توسط کارفرمایان پیروي و از ابزار و تجهیزات مورد نیاز استفاده نماینداز.
 نمایند، پیروي انجام کار ایمن چنان که توسط کارفرما دستور داده شدهاز روش هاي  .
 پرخطر به سرپرست یا کمیته ي ایمنیگزارش شرایط
 پرخطر به گزارش شرایطOSHAدر صورت کوتاهی کارفرما در برطرف نمودن آن
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وظایف و مسئولیت های کارفرمایان

هموباشدشدهشناختهخطرهايازعاريکهسالموایمنکاريم یطتامینبهملزمراکارفرمایانشغلیبهداشتوایمنیقانون
:ازعبارتندکارفرمایانوظایفسایر.نمایدمیOSHAاستانداردهايازپیرويچنین

آموزشتأمین
پزشکیمعایناتانجام

وقایعثبت
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NFPAانجمن ملی حفاظت در برابر آتش 

National 

Fire 

Protection 

Association
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ريپیگیرارویدادهاواقعیعللکهافتادندفکراینبهامریکادرمردمازکوچکیهايگروهسالصدحدوددر
.نمایند

ایجادبهمنجرسال100طیتفکراینNFPAگردیدگربیمهگروهی،توسط1896سالدر.
گردیداقشارسایربهبیمههايشرکتازاعضاگسترشباعثکهدادرخ1904سالدراساسیتغییراولین.

استمستقرنیویوركدرانجمناینحاالتا1905سالاز

 NFPAتاریخچه

بخش سوماستانداردها و کدهای رایج ایمنی: اولفصل 



NFPAمعرفی انجمن حفاظت در برابر حریق 

  سازمانی غیر انتفاعی
اصلی ترین مرکز ایمنی در ایاالت مت ده امریکا
 باشدکشور می100عضو از سراسر جهان در بیش از 75000داراي بیش از
 نفر داوطلب عضویت در نوبت قرار دارند6000حدود  .
 دفتر در سطح جهان4داراي
داراي وظایف در زمینه ایمنی حریق می باشد.
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در سطح جهانNFPAدفاتر 

(چین) آسیا و جنوب اقیانوس آرام •
(آلمان)اروپا •
(پرو)آمریکاي التین و حوزه کارائب •
(آفریقاي جنوبی)خاور میانه و آفریقا •
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NFPAاهداف سا مان ب ا الم  ی

حریقپیشگیريوحفاظتهايروشتوسعهوعلومبهبودوارتقاء
آتشبوسیلهمردممالوجاندادندستازجلوگیريمنظوربهایمنحفاظایجاد
کودکانوعامیافرادآموزش
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NFPAاعضای 

اعضاء عادي
اعضاء دائمي
اعضاء ارشد
اعضاء افتخاري
اعضاء وابسته
اعضاء دانشجو
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:کارکنان این انجمن شامل افرادی از 
برق•
ايمنطقهحریقکالنتر•
ملیامنیتمدیر•
آئینوحریقایمنیمسئولین•

آنهاينامه

بازرسان•

صنایع•
آتشنشانی و مراکز دولتی•
مهندسی معماري•
بیمارستان ها•
مدارس•
انبوه سازان•
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NFPAوظایف سازمان بین المللی

آماده سازي کد ها و قوانین و استانداردها•

•MSDS(اطالعات ایمنی حریق مرتبط)
استفاده از اطالعات بدست آمده از ب ران ها و تبدیل به ایده ها و اطالعات دیگر•
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NFPAکاربرد 

صنایع
اقتصاد
ارزیابي ریسک
رتبه بندي بیمه
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NFPAانتشارات سازمان 

قوانینواستانداردها
آموزشیهايفیلم
یزانمخرنده،مواداحتراق،قابلفلزاتها،پالستی،شیمیایی،موادخطرات)پمفلتوکتاب

(ایمنیمختلفقوانینوحریقبامواجهه
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NFPAبخش های سازمان 

بخش سرویس حریق
بخش ت قیقاتی
بخش ایمنی حریق صنایع
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NFPAفرایند تهیه قوانین و استانداردها در سازمان 

پیش نویس استانداردها یا قوانین در کمیته ها
گزارش مطلوب از فعالیت هاي کمیته ها
 بررسی عمومی در جلسه ساالنه اعضاي سازمانNFPA

اجراي آزمایشی به مدت ی، سال
گزارش کمیته فنی از معرفی متن اصلی یا ورژن اصالح شده
پذیرش استاندارد به عنوان قانون رسمی انجمن
 مهیا کردن کتابچه ساالنه و لیست کمیته ها براي بخش هاي سازمانNFPA
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NFPAقدم پایه در ایجاد سیستم استاندارد سازی 10

طرح توسط پرسنلایجاد 1.

آماده سازي استانداردهاي آزمایشی پیشنهادي2.

استاندارد آزمایشیانتشار 3.

پیشنهادهاي استاندارد آزمایشی آماده شده در جلسه ساالنهارائه 4.

استاندارد آزمایشی جهت بررسی مجدد و تفسیر آن  انتشار 5.

نظر در استاندارد هاي آزنایشی توسط کمیته هاتجدید 6.

رسمی استاندرادانتشار  7.

رسمی استاندارد و ارائه در نشست سالیانهپیشنهاد 8.

استاندارد رسمی توسط موسسهانتشار 9.
(ANSI)امریکا پذیرش و تصویب توسط استاندارد ملی 10.

57
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صاحبان تولید
ممیزان حریق
 فدرالارگان هاي
 بیمهشرکت هاي

و عالقه مندان جهت ایجاد درجه اي از ایمنی براي زندگی و دارایی ها

58

NFPAو استانداردهای مخاطبان قوانین
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NFPAمثال هایی از استانداردها و کد های 
NFPA 1 :کدهاي پیشگیري از حریق

NFPA 2 :  دستورالعمل تکنولوژي هیدروژن

NFPA3 : ایمن زندگی سیستم هاي یکپارچه پیشگیري ازحریق و تست هاي استاندارد

NFPA 10 :  استاندارد خاموش کننده هاي قابل حمل

NFPA 11 : متوسط و پرتوسعه  -فوم هاي کماستاندارد

NFPA 11A: متوسط و پر توسعه  فوم هاي استاندارد سیستم

NFPA 11C : تجهیزات سیار ومت رك فوماستاندارد

NFPA 12 :استاندارد سیستم هاي خاموش کننده دي اکسید کربن
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مبانی مهندسی سالمت شغلی /بهداشت حرفه اي 

 فصل اول

 يا حرفه بهداشت كليات



ملي دانسته  يها هيسرمانيروي كار هر كشور، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، بخشي پراهميت از 
، حفاظت از تندرستي رو نيااز . شود يمتوسعه اقتصادي و اجتماعي انگاشته  يها هيپاشده و از 

، اقتصادي شكوفا و گمان يب. ي كار و بهسازي محيط كار، از اهميتي شايان توجه برخوردار استنيرو
بهداشت . نخواهد بود ريپذ امكانصنعتي خود بسنده، بدون داشتن نيروي كار سالم و تندرست، 

آوري، نگهداري و باال بردن سطح  در راستاي فراهم توان يمكمك آن  ابزاري است كه به يا حرفه
بهداشت  يها برنامهامروزه، در بسياري از كشورهاي جهان، اجراي . مت نيروي كار گام برداشتسال

 .ملي بوده و بر توسعه و پيشرفت آن تاكيد فراوان است يها تياولواز جمله  يا حرفه

 يا حرفهبهداشت  نهيشيپ 1-1
، به نسبت تازه ها دانشبه عنوان يك تخصص ويژه و جدا از ديگر  يا حرفهپديداري دانش بهداشت 

در  احتماًال. كهن مورد توجه بوده است يها زماناما مفاهيم مطرح شده در اين دانش، از . است
انسان نخستين، براي ساخت  يها تيفعالحدود يك ميليون سال پيش از ميالد مسيح، نخستين 

بتواند اين ارتباط را به ايجاد كرده، بدون آن كه انسان  ييها يناراحتابزارهاي سنگي و شكار، براي او 
 .خوبي تشخيص دهد و يا چگونگي پيشگيري از آن را بشناسد

مختلف با شغل افراد  يها يماريبتا قرن شانزدهم ميالدي در كتب طبي به بهداشت شغلي و ارتباط 
 ميخور يمدرخشاني بر  يها چهرهشانزدهم به بعد در تاريخ به از قرن . اشاره قابل توجهي نشده است

ناشي از كار نموده و خدمات با هاي  بيماريجلوگيري از  تمام عمر خود را صرف تشخيص وكه 
 .اند دادهارزشي انجام 

در مورد بهداشت شغلي از خود به يادگار گذاشته است طبيبي از  يا ارزندهاولين فردي كه آثار 
اكتشافات و استخراج  جلد درباره 12 او كتابي در .ناحيه ساكسوني در ايتاليا بنام اگريكوال بود

از  بعد. منتشر شد 1566نوشت كه در سال ... ناشي از كار و هاي  بيماريحوادث و  ،ابزار كار ،فلزات
وابسته به هاي  بيماريپزشك ديگري اهل سوئيس بنام پاراسلسوس كتابي درباره  1567در سال  او

در طب كار يا همان پ 1633در سال. شغل در بين كاركنان معدن ذوب و فلزات منتشر كرد
كتاب معروفش  ،باشد يمدر زمينه بهداشت كار  17بزرگ قرن  قدمانشيپرامازيني كه يكي از 

او براي اولين بار به پزشكان . نمودميالدي منتشر  1700در سال  را يا حرفههاي  بيماريدرباره 
بپرسند شغل شما  از همه دنديپرس يمكه در زمان معاينه از بيماران  سؤاالتتوصيه كرد كه عالوه بر 

بعد از رامازيني، پزشكان . چيست اين جمله كوتاه نقطه عطفي در تاريخ طب كار بشمار آمده است
 .به عوارض ناشي از كار بيشتر توجه كردند

با تشكيل  زمان هم 1325هاي رسمي در زمينه ايمني و بهداشت كار در ايران به سال  شروع فعاليت
قانون مزبور با اصطالحات  1337در سال  .گردد عي و تدوين قانون كار بر ميوزارت كار و امور اجتما
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قانون به تصويب رسيد كه در اين قانون وظايف مربوط به ايمني و بهداشت كار  به صورتو تغييراتي 
ادامه داشت تا  1362اين وضعيت تا قبل از سال  .اداره كل بازرسي كار محول گرديده بود عهده به
و جلب نظر وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت  يكارشناس از تشكيل جلسات متعددپس  كه نيا

كيفيت ارائه خدمات براي  ءو ارتقا يكار دوبارهلت و به منظور جلوگيري از دو ئتيه ،بهداري وقت
حفظ و باال بردن سالمت شاغالن، مسائل بهداشتي محيط كار و كارگران به وزارت بهداري محول 

در دفتر كل خدمات اي  نجام اين وظيفه، ابتدا واحدي تحت عنوان واحد بهداشت حرفهابراي شد و 
 بهداشت كل اداره .يافت اي تغيير نام سيس و سپس به اداره كل بهداشت حرفهأبهداشتي ويژه ت

 يها حرفهاغل كشور در ش نيروهاي سالمت سطح ارتقاء و حفظ وليتمسئ زمان آن در اي حرفه
و به استناد  1369با تصويب قانون كار جديد در تاريخ آبان سال  كه نياشد تا  دار مختلف را عهده

دار نظارت بر مسائل بهداشتي  اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عهده 85ماده 
دار نظارت بر ايمني و حفاظت فني  و وزارت كار و امور اجتماعي عهده ،درماني كارگران و محيط كار

  .دكارگران ش

 سالمت شغلي  1-2
0Fسالمت شغلي

در آغاز گستره سالمت . كند يمن با كار و محيط كار را بررسي تندرستي، ارتباط آ ،1
يا  كار طيشراكه به كار،  ديگرد يمشغلي محدود  ياه يماريبيا  ها بيآسبه آن دسته از  شغلي

عامل ياد شده  سهكه  انجام شده مشخص ساختند يها يبررسبه تدريج، . شد يممحيط نسبت داده 
، دامنه سالمت رو نياشغلي نيز هستند و از غير يها يماريببه بروز  كننده كمكاز جمله عوامل 

 :سالمت شغلي عبارتند از يها هدفU. شغلي افزايش يافت
  ؛سالمت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان باال بردنمين، نگه داري و تأ •
 ؛اشي از كارن يها بيآسو  ها يماريباز  يريگ شيپ •
  ؛آور زيانحفاظت كاركنان در برابر عوامل  •
 كار از نظر فيزيولوژيكي و رواني؛ فرد باتطابق  •
 .تطابق كار با فرد در غير اين صورت تطابق فرد با كار •

، گاهي .شوند يمشرايط و محيط كار بررسي  در سالمت شغلي، عوامل مرتبط با كار، روش انجام كار،
به مشكلي از مشكالت محيط كار  كيهر كه  شوند يمبخش گوناگون  ياه تخصصسالمت شغلي به 

ي فيزيولوژيك سروكار دارد، روانشناسي شغلي اه واكنشاز جمله؛ فيزيولوژي كار كه با  پردازند يم
، ارگونومي پردازد يمظرفيت فكري  يريگ اندازه يها وهيشرواني و فكري شغل و  يها يازمندينكه به 

ي ها يماريبطب كار كه به . اسب فيزيكي، رواني و جسماني كار با كاركنان استكه در پي ايجاد تن

                                                            
1. Occupational Health 



بررسي و  .پردازد يم يشناخت ستيزشغلي ناشي از عوامل شيميايي، عوامل فيزيكي و عوامل 
شغلي، در سالمت شغلي، گرايش نويني را ايجاد كرده  آور زيانكاركنان با عوامل  مواجهه يريگ اندازه

عوامل  يريگ اندازه يها وهيش رندهيدربرگكه . باشد يممعروف  يا حرفهبهداشت  است كه با نام
بسيار با  يها بخشيكي از  يا حرفهمهندسي بهداشت  .است ها آنشغلي، كنترل و حذف  آور زيان

 .باشد يم يا حرفهاهميت بهداشت 
حفظ ارتقاء  ،كارين باالترين سطح سالمت نيروي هنر تأم ست از علم وا عبارت 1F1يا حرفهبهداشت 

، انتخاب كارگر مناسب براي هر كار، كار سالمحفظ سرمايه از طريق ايجاد محيط  سالمتي آنان و
آموزش  ي شغلي،ها يماريب جسمي كارگران، پيشگيري از حوادث و تطبيق كار با مقتضيات روحي و

 . مسائل مربوط به كار بهداشت فردي و
تنها محدود به مسائل  يا حرفهآن است كه بهداشت كامل نبودن گوياي  رغم يعلتعريف فوق 

اهداف U. رديگ يمخانوادگي را نيز در بر  اجتماعي، اقتصادي و نبوده بلكه مسائل محيطي و بهداشتي
 :عبارتند از يا حرفهبهداشت 
 ؛اجتماعي كاركنان همه مشاغل رواني و ارتقاء باالترين سطح سالمت جسمي، تأمين و •
  ؛حوادث ناشي از كار و ها يماريبپيشگيري از  •
 ؛ابزار كار بر سالمت كار و تطابق شرايط كار با انسان به منظور كاهش اثرات سوء •

كشور ما  در. ضرورت دارد يا حرفهبهداشت  يها برنامهدستيابي به اهداف فوق، اجراي  به منظور
كي و وزارت كار پزش و آموزشمشترك به عهده وزارت بهداشت، درمان  به طور ها برنامهاجراي اين 

 :شامل موارد ذيل است يا حرفهبهداشت  يها تيفعالهسته اصلي . باشد يمامور اجتماعي  و
نخستين و بررسي  يها طرحبا مرور  يا حرفهكارشناس بهداشت  ينيب شيپله در مرح :2F2ينيب شيپ

ي حذف برا ييكارها راهو  ينيب شيپآزمايشي بسياري از خطرات و مشكالت بهداشتي را  يها طرح
توليد به جاي  فرآيندرايانه، در  يها تراشهبه عنوان مثال در يك شركت توليد . دهد يمارائه  ها آن

 .نمود پيشنهادرا استفاده از گزيلن  توان يماستفاده از تولوئن با فشار بخار باال 
3Fتشخيص

 س كاركنان با اين عوامل تعيينو حد تما آور زياندر مرحله تشخيص انواع عوامل  :3
با  يپاش سموجود اين كه فاصله زماني الزم كارگران كشتزار با  در يك مورد،به عنوان مثال . شود يم

باز هم دچار كاهش سطح فعاليت  كرده بودندسم فسفر آلي و ورود به منطقه سم پاشي را رعايت 
ت كم در رطوب و شود يمكولين استراز در خون شدند، زيرا اين سم به وسيله رطوبت هوا تجزيه 

                                                            
1. Occupational Health 
2. Anticipation 
3. Recognition 
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اندازه سم تجزيه شده در محيط باال  ،در نتيجه با وجود هواي خشك ،سرعت تجزيه سم پايين است
 .شود يمو سبب آلودگي پوستي در كارگران 

4Fارزيابي

و ورود ) حاد و مزمن(، منبع آلودگي و راه تماس آور زياناين مرحله به نوع عوامل  : 1
 .نيز بستگي داردبه بدن و همچنين شدت عوامل  آور زيانعوامل 

5Fكنترل

بزرگ آن ارزيابي گرديد، ريسك در محيط كار شناسايي شد و  آور زيانهنگامي كه عامل  : 2
برخي . است قابل قبولتا سطح  يسكگام ديگر، طراحي راهبرد كنترل يا طراحي براي كاهش ر

 :كنترلي عبارتند از يها وهيش
  ؛يا مواد مصرفي براي حذف منبع خطر فرآيندتغيير  •
  ؛و محصورسازي منبع خطر) مانند دستگاه تهويه صنعتي (كنترل مهندسي  •
  ؛كنترل مديريتي و اجرايي براي كاهش مدت زمان تماس •
  .استفاده از لوازم حفاظت فردي و آموزش كاركنان •

 محيط كار  آور زيانعوامل  1-3
 :كرد يبند هدستبه چهار دسته كلي، به شرح زير  توان يممحيط كار را  آور زيانعوامل 
6Fشيميايي آور زيانعوامل  •

به ( ها آئروسلي گازها و بخارات و باال يها تراكمشامل  :3
به بدن تنفس  ها آنكه عمدتًا راه تماس  باشد يم) دود فلزي و مه شكل گرد و غبار،

 .رديگ يمموارد از راه پوست نيز تماس صورت در برخي از  باشد يم
7Fفيزيكي آور زيانعوامل  •

، صدا و ارتعاش، گرما و توهاي يونيزان و غير يونيزانل پرشام: 4
 .باشد يمسرما، فشار و كمبود روشنايي 

8Fزيست شناختي آور زيانعوامل  •

، قارچ، حشرات و ها روسيوو  ها يباكترعبارتند از : 5
  .دهد يمرخ  ها آنمواجهه زيست شناختي  يها نمونهكه به هنگام كار با 

9Fارگونوميكي آور زيانعوامل  •

حمل  ،نادرست تجهيزات و محيط كار عبارتند از طراحي: 6
 .بار، شرايط بينايي نامطلوب، ارتعاش، وضعيت نامطلوب بدني كار

هر يك از عوامل ياد شده اگر از اندازه تحمل فيزيولوژيك بدن انسان فزوني گيرند، عوارض و 
، تشخيص، ارزيابي و ينيب شيپبر  ها كوشش يا حرفهدر بهداشت . را ايجاد خواهند كرد ييها بيآس

 .باشد يم ها آندر صورت نياز كنترل 

                                                            
1. Evaluation 
2. Control 
3. Chemical Harmful Agents 
4. Physical Harmful Agents 
5. Biological Harmful Agents 
6. Ergonomical Harmful Agents 



 كار محيط آور زيان عوامل مجاز مقادير 1-4
اگر  و است كار غيرممكن يها طيمحدر  آور زياناز آنجا كه در بسياري از موارد حذف كامل عوامل 

. رنديگ يمظر حدود مجاز در ن به عنوانحدودي را  ،هم ممكن باشد توجيه اقتصادي نخواهد داشت
10Fاصطالح حد آستانه مجاز

1 )TLVs(11، كه برابر بيشترين تراكم مجازF

12Fيا حد تماس مجاز 2

شناخته  3
، حدود مجاز تماس كارگران را با مواد سمي يا حرفهشده است، در سم شناسي صنعتي و بهداشت 

ناگون براي گو يها سمپيش، مقادير مجاز  يها سالدر كشورهاي پيشرفته، از . كند يممختلف بيان 
در امريكا، انجمن دولتي . شود يمگوناگون تعيين شده و از آن استفاده  يها شهيپكارگران در 

13Fكارشناسان بهداشت صنعتي

14Fمريكا، سازمان كار آ4

15Fو انستيتوي ملي بهداشت و ايمني 5

، همه ساله 6
 يا مجموعهو مواد شيميايي به صورت  ها سمساله مقادير حدود آستانه مجاز را براي شمار زيادي از 

 .سازند يممنتشر 
به كار  يا حرفهدر بهداشت تنها براي راهنما و استفاده علمي  TLVsبايد توجه داشت كه فهرست 

به كار برده شده و تفسير  به وسيله افرادي كه در اين رشته تخصصي دارند ستيبا يمو  رود يم
 :در موارد زير به كار برد UنبايدUها را TLVs. گردند
سالمت كامل و در  كمتر از آن كارگر در يها غلظتي كه تصور شود در به عنوان حد .1

 مسموميتي متوجه او خواهد بود؛ آن خطر و بيشتر از
 ناشي از آلودگي هوا؛ يها انيزارزشيابي در  .2
 ست؛ها آنكه انسان در تماس مداوم با  ييها ندهيآالدر برآورد خاصيت سمي  .3
 يا عوامل فيزيكي؛ ييايميشبه وسيله مواد  زا يماريببه عنوان اثبات بود يا نبود شرايط  .4
.تعيين كننده اين حدود متفاوت استبا كشورهاي  ها آن ي كه شرايط كار دريكشورها در .5

                                                            
1. Threshold Limit Value (TLVs) 
2. Maximum Allowable Concentration (MAC) 
3. Permissible Exposure Limit (PEL) 
4. ACGIH 
5. OSHA 
6. NIOSH 
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 كار محيط در روشنايي 2-1
كه كار  كند يمان ايجاب نيازهاي مصرف كنندگ نيتأمنياز روز افزون به بازده بيشتر صنايع براي 

بنابراين استفاده از نور مصنوعي ، شب و روز ادامه داشته باشد طولدر و بسته  يها طيمحبيشتر در 
، بزرگ صنعتي اهميتي ويژه يافته است يها كارگاهروشنايي براي  مسئله، امروزه .است ريناپذ اجتناب

ديگر به سالمت و  يها بيآس ،اعصاب افزون بر ايجاد خستگي ،زيرا كمبود روشنايي در محيط كار
مناسب و بسنده  فراهم آوردن روشنايي يها هدف توان يمكلي  به طور. سازد يمبينايي كارگر وارد 
 :را چنين بيان كرد

  ؛بيشترين حفاظت از بينايي كاركنان .1
  ؛كاهش عوامل ايجاد خستگي و فشار ناشي از روشنايي ناكافي .2
  ؛پيشگيري از حوادث ناشي از كار .3
  ؛كار افزايش بازده .4
  .بهبود كيفيت محصول .5

و با كاهش  برد يمو بازده كار را باال  كند يمبه راحتي و آسايش انسان كمك  بخش تيرضاروشنايي 
 . دينما يمبه ايمني كمك بسياري  ،ناشي از نور غير كافي حوادث

 ماهيت نور 2-1-1
16Fنور

17Fبخشي از طيف الكترومغناطيس 1

گيرنده شبكيه چشم انسان  ياه سلولا است كه در برخورد ب 2
طيف دريافت شده از محيط . گردد يمطيف آن درك  كميت و ت و پس از ارسال به مغز،درياف

 . گردد يم دريافترنگ يا شيء ، به صورت نور ،اطراف بر مبناي خصوصيات آن در مغز
نام فوتون توليد يا جذب كوانتوم انرژي نوراني به صورت ذرات كوچك و جدا از هم به  هينظر هيپابر 
استفاده از هر دو فضا براي توزيع كامل رفتار نور، ر البته با توجه به برخي از رفتارهاي نور د. شود يم

كنش و واكنش نور با  كه به همين دليل در مواردي .كوانتوم و الكترومغناطيس الزم است هينظر
نور را داراي ذرات فوتون در نظر ، )يدن توسط چشممثل فوتوالكتريك و د( شود يماجسام مطرح 

و در مواردي كه انتشار و بازتاب و تضعيف مطرح است نور را به صورت موجي بررسي ، رنديگ يم
در اين بيناب امواج ، باشد يمنور مرئي قسمت كوچكي از بيناب امواج الكترومغناطيسي . كنند يم

به ترتيب ريز  ها آنپس از  و كنند يماشغال  را متر ميلي 1 از تر بزرگ يها موجطول  باًيتقرراديويي 
 . و پرتو گاما قرار دارد x پرتو ،فرابنفش، امواج مادون قرمز، نور مرئي، ها موج

با كاهش طول  و شود يمنانومتر را شامل  760تا  380ن بي ييها موجبيناب نور مرئي كه طول  
چشم انسان . شود يمه چشم احساس بنفش به وسيلي قرمز، زرد، سبز، آبي، اه رنگموج به ترتيب 

                                                            
1. Light  
2. Electromagnetic Wave 



 
 

9 

 كار محيط فيزيكي عوامل: دوم فصل

خورشيدي  يها تابش. نانومتر دارد 555ميكرون يا  555/0حداكثر حساسيت خود را در طول موج 
ول موج  و طول  شوند يماوزون جو جذب  هيالميكرون است توسط  29/0كمتر از  ها آنكه ط

شده و به زمين  ميكرون به وسيله بخار آب و گاز كربنيك هوا جذب 4/1بيشتر از  يها موج
 . رسد ينم

 روشنايي يريگ اندازهي هاكميت 2-1-2
يك فتومتري انرژيتكميت هادر دو گروه  بيناييروشنايي از جنبه فيزيكي و  يريگ اندازهي هاكميت

بر ، مطلقي هاكميتانرژيتيك يا ي هاكميت. شوند يم يبند ميتقسفتومتري روئيتي كميت هاو 
شار نوري منبع  ،اولين مفهوم، در اين سيستم مقياس، گردند يميان اساس مقادير مطلق فيزيكي ب

18Fاست كه واحد آن وات

ساير واحدها در اين مقياس بر اساس انتشار توان نوري در مسير و  .باشد يم 1
  .تابش آن روي سطوح تعريف شده است

 .باشند يميزيكي در مقياس ف هاكميتروئيتي جنبه قراردادي دارند و متناسب با مقادير ي هاكميت
اين  .اند شدهبه عنوان مقياس روشنايي تعريف  هاكميتاين  SI يالملل نيبامروزه در سيستم مقياس 

ي هاكميتروشنايي بجاي  يها ستميسو طراحي  يريگ اندازهواحدها كاربردي هستند و در مباحث 
ر نوري منبع است كه واحد شا ،اولين مفهوم ،ن مقياسدر اي .رنديگ يمانرژيتيك مورد استفاده قرار 

19Fآن لومن

ساير واحدها در مقياس روئيتي بر اساس انتشار توان نوري در مسير و تابش آن . باشد يم 2
تناسب بهتري با درك ، ها آنواحدهاي روئيتي ضمن سادگي مفهوم  .روي سطوح تعريف شده است

 هاكميتروشنايي از اين گروه  امروزه در علم مهندسي. فيزيولوژيك انسان از مقادير روشنايي دارند
 . گردد يماستفاده 

 فضايي  هيزاو 2-1-2-1

اين سطح به  يها لبهجدا كرده و از را به شعاع يك متر مساحت يك متر مربع  يا كرهوي ر هرگاه بر
يك  ديآ يم به وجودكه بدين طريق در مركز كره مي حج زاويه شوند،مركز كره خطوطي وصل 

20Fاستراديان

كه يك سطح كروي بسته يا  ييفضا زاويه ،به اين ترتيب. باشد يم) يه فضاييواحد زاو( 3
 .استراديان است π4 برابر ،دهد يمهر سطح نامنظم بسته را تشكيل 

  

                                                            
1. Watt (W) 
2. Lumen (Lm) 
3. Steradian 



 
ᴒ : استراديان(زاويه فضايي( 
r : متر(شعاع كره( 

 نور يا شار نوري  اندازه 2-1-2-2

) Lm(و با واحد لومن  شود يمنشان داده  𝜑اطع شده از منبع كه با نماد عبارت است از ميزان نور س
21Fشار نوراني ،طبق تعريف هر لومن .گردد يمبيان 

ساطع شده از يك شمع استاندارد در يك زاويه  1
كه عبارت  شود يمبيان ) W(شار نوري منبع با واحد وات  ،در مقياس انرژيتيك. باشد يمفضايي 

 . تابشي منبع در واحد زمان است از ميزان انرژي

 ضريب بهره نوري  2-1-2-3

22Fنسبت شار نوري به توان ورودي المپ را ضريب بهره نوري

گويند كه بر پايه لومن بر وات  2
  . شود يم يريگ اندازه

 
 𝜂 : ضريب بهره نوري المپLm/w 
 𝜑 :شار نوري منبع Lm 
P :توان الكتريكي منبع W 

 ره الكتريكي ضريب به 2-1-2-4

براي بيان ميزان تبديل انرژي الكتريكي توسط منبع نوري به شار نوري به نسبت صد در صد يك 
بهره ضريب در اين تعريف . شود يمو واحد درصد استفاده 𝜂𝑒  از اين ضريب با نماد ،آل دهياالمپ 
23Fنوري

 .شود يملومن بر وات در نظر گرفته  680 آل دهياالمپ  3
 

 
 

 ،لومن شار نوري است 2100واتي كه داراي 150يا رشتهب بهره الكتريكي يك المپ ضري: مثال
 چقدر است؟

 
 

 

                                                            
1. Luminous Flux 
2. Luminous Efficiency 
3. Electrical Luminous Efficiency 
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به  بقيه آنو  شود يمشار نوري تبديل  درصد از انرژي الكتريكي مصرفي به 2يعني در اين المپ 
 . رود يمصورت گرما هدر 

درصد اتالف انرژي  84اين به معني  ،درصد است 16در بهترين المپ ضريب بهره الكتريكي حدود 
 به طور) بيالتها( نيتر فيضعبه ) سديمي(نسبت اين ضريب در بهترين المپ . باشد يمالكتريكي 

به همين دليل . است 4متوسط  به طوربراي فلورسنت به التهابي نسبت  برابر و اين 66/6متوسط 
) معروف به كم مصرف(ي فلورسنت و فلورسنت فشرده ها المپامروزه براي مصارف خانگي بر روي 

 . وسيعي شده است يگذار هيسرماتبليغات و 

 شدت نور منبع  2-1-2-5

24Fشدت نور

وري در فضا و يا خارج ق عبارت است از 1  .فضايي هيزاوسمت شار نوري به تراكم شار ن
اين واحد در سيستم ( شود يمبيان  cdبا واحد شمع استاندارد يا كاندال  Iشدت نور منبع يا نماد 

در صورتي كه شار نوري به طور يكنواخت پخش شود از . )انرژيتيك برابر است با وات بر استراديان
 :ديآ يم به دسترابطه زير 

                     

 شدت روشنايي  2-1-2-6

25Fشدت روشنايي

از ميزان شار نوراني دريافت شده توسط يك سطح معين يا مقدار  عبارت است 2
26Fو در سيستم انگليسي فوت كندل Luxواحد روشنايي لوكس . رسد يمروشنايي كه به سطح 

3 fc 
 . است

ارد در فاصله يك متري توسط سطح يك متر هر لوكس شدت روشنايي است كه از يك شمع استاند
هر فوت كندل نيز شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد در فاصله  .شود يممربع دريافت 

 . شود يميا بر آن تابيده  شود يميك فوتي توسط سطح يك فوت مربعي دريافت 
دت روشنايي حاصل ش .باشد يملومن  1400وات داراي شار نوري  100 يا رشتهيك المپ : مثال 

 از اين منبع در فاصله يك متري چند لوكس و چند فوت كندل است؟
 

  
 

، در سيستم انرژيتيك. فوت كندل است 0929/0 لوكس و هر لوكس 76/10هر فوت كندل معادل
𝑤با يواحد روشناي 𝑚2⁄  و𝑤 𝑓𝑡2⁄ شودبيان مي. 

                                                            
1. Luminous Intensity 
2. Illuminance or Illumination 
3. Foot Candle 



 .باشد يمقرار گرفتن آن  نحوهفاصله از آن منبع و ، عوامل روشنايي يك سطح ترين مهميكي از 
از چند منبع نور دريافت كند روشنايي آن برابر است با مجموع روشنايي حاصل از  يا نقطههرگاه 

 :، به عبارت ديگرتمام منابع
  

  :رابطه ميان شدت روشنايي و شدت نور و فاصله از منبع نور برابر است يا

 
E : شدت روشنايي)LUX( 
r :متر( فاصله منبع تا سطح(  
θ : درجه( نور و سطح افق كنندهزاويه تابش بين سطح دريافت( 

 :براي شرايط زير محاسبه كنيدبه ضلع دو متر را روشنايي بر روي يك ميز  اندازه: مثال
چهار  ،كاندال و فاصله آن تا مركز ميز 200شدت نور منبع ؛(ميز  در گوشه) بدر ميان ميز  ) الف 

 .)است متر
 روشنايي در مركز ميز  اندازه

𝐸1=   5. 12 لوكس       = 𝐼
𝑑2

= 200
16

 
𝐸2 = 𝐼

𝑟2
 𝑐𝑜𝑠 𝜃, 𝑟2 = 𝑑2 + 𝑂𝐴2        در نتيجه   OA2 = OB2 + AB2 =1+1= 2 

r2 = 16 +2 = 18 ,   𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑑
𝑟

= 4
√18

 
 اندازه روشنايي در يك گوشه ميز

E2 =200
18

× 4
√18

= 800
54√2

≈ 10.5 

 

  

 
 O B 

A 

r d 
θ 
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 درخشندگي  2-1-2-7

27Fدرخشندگي

ظر معين به وضع قرار گرفتن آن نسبت به سطح و منبع يك سطح براي يك نا 1
  :  شود يمبستگي دارد و مقدار آن از رابطه زير محاسبه 

 
I  : شدت نور)cd(  

 A :مساحت )m2  (  
28Fاست كه نيت متر مربعدرخشندگي كاندال بر  يريگ اندازهواحد : نكته

و كاندال بر  شود يمناميده  2
29Fمربع را استيلب رمت يسانت

 .نامند يم 3
 استيلب   1=  10000نيت 

 . باشد يمنيت  6500تا  65درخشندگي مناسب براي چشم انسان در حدود 
ضريب انعكاس و شدت روشنايي سطوح بازتابي وجود دارد كه از  ،يك رابطه مهم بين درخشندگي

 .ردم را محاسبه كسو جزء توان يمدو جزء، اين سه جزء در صورت داشتن 

𝐿 =
𝜌𝐸
𝜋

 

L : درخشندگي سطحCd/m2 

E : شدت روشنايي روي سطحLux 
𝜌 : ضريب انعكاس نور 

 تباين  2-1-2-8

اختالف درخشندگي زمينه و درخشندگي جسم است كه هر چه اين اختالف كمتر باشد ديدن 
30Fتباين. جسم دشوارتر است

  . گردد يمبه صورت درصد بيان  ،4
L1 > L2  × 100 𝐶 =  𝐿1−𝐿2

𝐿1
 

L1 :كاندال بر متر مربع( درخشندگي جسم( 
L2 : كاندال بر متر مربع(درخشندگي زمينه( 

 مي و فيزيولوژي چشمآناتو 2-1-3
نانومتر به صورت  770تا  380از نظر فيزيولوژيك براي يك فرد سالم امواج نوراني در محدوده 

امواج طول . گردد يمع و به نور قرمز تيره ختم كه از نور بنفش شرو باشد يمطيف رنگي قابل رويت 
چشم انسان در  .اند شدهي قبل و بعد از آن نامرئي هستند و با نام فرابنفش و فروسرخ ناميده يها موج

                                                            
1. Luminance 
2. Nit 
3. Stilb  
4. Contrast 



را به خوبي تشخيص دهد و با  ها روشناشياء و سايه  تواند يملوكس  1/0تر از مشدت روشنايي ك
لوكس در زير نور خورشيد را نيز  هزار صد كيوشنايي شدت ر تواند يمتطابق قطر مردمك چشم 

به  چشم تقريبًا ،از نظر آناتوميك .كندتحمل نمايد و اشياء و تصاوير را بدون آسيب به شبكيه درك 
 6حركات چشم در جهات مختلف توسط . است متر ميلي 25شكل كروي و داراي قطر تقريبي 

31Fقسمت آن يعني شبكيه نيتر حساسم در پشت كره چش. شود يمماهيچه متقارن انجام 

. قرار دارد 1
ور است كه دميليون سلول گيرن 132شبكيه حاوي حدود  ه شكل ميليون آن ب 125ه حسي ن

33Fميليون آن به شكل مخروط 7و  32F2يا لهيم

 . است 3
كه  ،رسد يمدر سطح شبكيه متفاوت است و در يك نقطه به بيشترين تمركز خود  ها رندهيگتراكم 

چشم پرتوها را به اين نقطه هدايت ، براي تمركز روي اشياء يا تصاوير ريز. نديگو يمزرد  به آن نقطه
لذا به آن لكه سياه  ،در محل خروج اعصاب بينايي كمترين تعداد سلول عصبي وجود دارد. كند يم
 اما تشخيص ،حساسيت بسيار زيادي به نور دارند يا لهيمگيرنده  ياه سلول. نديگو يم) نقطه كور(

حسي فقط روشن و تاريك بودن را تشخيص  يها سلولاين . داشته باشند توانند ينمرا  ها رنگ
اگر  ،نوع مخروطي ياه سلول .روند يمو براي ديد در شب يا ديد در نور بسيار پايين به كار  دهند يم

را به خوبي انجام  ها رنگاست ولي تشخيص  يا لهيمچه داراي حساسيت كمتري نسبت به 
اين  ،شود يممخروطي چشم انجام  يها سلولا و اشياء توسط ه رنگديد ، در شار نوري باال .ندده يم

  .نامند يممحدوده را ديد روز 
 ،اين عيوب شامل دوربيني. بسياري از افراد به دليل عيوب انكساري قادر به درك تصاوير نيستند

اثر  يا لهيم يها رندهيگ روي A نيماتهمچنين كمبود وي .نزديك بيني و آستيگماتيسم است
 ترين نزديك .نديگو يمكه به آن شب كوري  شود يمكاهش شديد ديد در تاريكي  باعثگذاشته و 

ساله داراي حداقل فاصله ديد  10يك فرد  كه يطور به، كند يمفاصله تشخيص اشياء با سن تغيير 
 متر يسانت 200 ساله 60و  40ساله  50 ،22ساله  40است و اين فاصله براي فرد  متر يسانت 10

از دو متر هستند را  تر كينزدساله اشيائي كه در فاصله  60اين به آن معني است كه يك فرد  .است
 . دهد ينمبه خوبي تشخيص 

  

                                                            
1. Retina 
2. Rod 
3. Cone 
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  عوامل موثر بر ديدن 2-1-4
 :زير در رويت اشياء و تصاوير نقش اساسي دارندعوامل 

باشد همچنين  تر كوچكا تصوير و جزئيات آن چه اندازه جسم ي هر :اندازه شئ يا تصوير -الف
 . خواهد بود تر مشكل، رويت آن هر چه فاصله آن از چشم دورتر باشد

هر چه تباين يا اختالف نسبي بين درخشندگي تصوير يا شئ با زمينه كمتر باشد  :تباين -ب
د و تباين مناسب ير باشمتغ تواند يمتباين بين صفر و يك از نظر عددي  .ودد بخواه تر مشكلديدن 

 . است 5/0براي رويت واضح بيشتر از 
 تر كوتاه رديگ يمچه مدت زماني كه تصوير يا شئ در معرض ديد قرار  هر :طول زمان رويت -ج

زمان . كند يمكمتر در ذهن ايجاد مفهوم ، است تر ناقصتصوير ذهني آن  كه نيابه علت ، باشد
حداقل زمان الزم  .اين و شدت روشنايي وابسته استتب ،مناسب خود به عوامل ديگري مثل اندازه

 . ثانيه است 17/0ساير شرايط  نيتأمبراي تشخيص تصوير در صورت 
، اغلب اشياء و تصاوير خود منبع روشنايي نيستند كه نيابا توجه به  :شدت روشنايي -د

سطوح از اگر شدت روشنايي روي  .اهميت زيادي دارد ها آندرخشندگي و چگونگي انعكاس از 
وكس يا  صد كي و تشخيص رنگ  گردد يمنيز محدود  ها رنگكاندل كمتر باشد ديد -فوت 10ل

 1-2گوناگون در جدول يها تيفعالكلي شدت روشنايي در سطح كار براي  به طور. شود يممشكل 
 .نشان داده شده است

 گوناگون هاي فعاليتشدت روشنايي در سطح كار براي  :1-2جدول 

 نوع فعاليت
 كار زيمدت روشنايي بر روي ش

 )لوكس(
 100تا  50 )كردن جا جابه(نقل  حمل و

 250تا  125 دقيقكارهاي غير
 500تا  250 دقيقكارهاي نيمه 
 1000تا  500 كارهاي دقيق

 و بيشتر 1000 كارهاي بسيار دقيق

تر از يا شدت روشنايي كم( cd/m2 01/0رويت اشياء در درخشندگي كمتر از  :درخشندگي -ز
يا شدت ( cd/m2 01/0 -3در محدوده درخشندگي . با تفكيك رنگ مقدور نيست) لوكس 003/0

34Fكه ناحيه ديد مياني )لوكس 10تا  003/0 روشنايي

ي تيره ها رنگديد برخي ، ناميده شده است 1

                                                            
1. Msopic 



در . است پذير امكانخط ديد  يا هيحاشمركزي و  يها محدودهنسبي و ديد بدون رنگ در  به طور
تشخيص رنگ به طور  )لوكس صد كيبيش از  يا شدت روشنايي( cd/m2 3ندگي باالتر از درخش
و تشخيص اشياء در محدوده مركزي ديد كه تصوير آن روي رتين بر روي  پذير امكانكامل 
حداكثر ديد اشياء در . نامند يماين محدوده را ديد روز . گردد يمميسر  ،مخروطي چشم يها سلول

  .افتد يمدرجه و كمتر اتفاق  2زاويه اين درخشندگي در 
 .خواهد بود تر مشكل ها آنچه ضريب انعكاس سطوح كمتر باشد ديدن  هر :انعكاس سطوح -ر

ايفا كند مي در توزيع روشنايي نقش مه تواند يم ساختمانهمچنين انعكاس مناسب سطوح داخلي 
 . پيشنهاد شده است 3/0و كف  5/0ديوارها  ،7/0به همين دليل براي سقف ضريب انعكاس 

چشم انسان در مقابل تمام طيف نور مرئي حساسيت يكسان  :طول موج يا طيف بازتابي -ح
نانومتر و در شب در طول موج  555بيشترين حساسيت چشم در روز در ناحيه طول موج  .ندارد
دار دهنده بايد اشياء و عالئم هش، براي تصاوير ها رنگبنابراين در انتخاب . نانومتر قرار دارد 507

 . دقت گردد

 منابع روشنايي مصنوعي  2-1-5
خورشيد و ، منبع طبيعي نور ترين مهم. شوند يم تقسيممنابع نور به دو گروه طبيعي و مصنوعي 

در برخي صنايع روشنايي روز به علت بازده كاري بر نور مصنوعي برتري داده  .روشنايي روز است
عمق زياد يا در ساعات شب امكان استفاده از روشنايي خورشيد را  با ييها مكاناما كار در  .شود يم
استفاده از منابع روشنايي مصنوعي الكتريكي با ، با راينبناب سازد يمحدود و گاه غير ممكن م

 . شرايط مناسبي را براي كار و زندگي فراهم نمود توان يمفني و رعايت اصول طراحي  يها روش

 ها مپالاصلي  يها مشخصه 2-1-5-1

 :شامل موارد زير است رنديگ يممدنظر قرار  ها چراغا و ه المپخصوصياتي كه براي  ترين مهم
 .وان نوري يا شار نوري المپ تابع توان الكتريكي و ضريب بهره نوري آن استت: توان نوري. 1

ت كه اس يا محدودهو مساحت  ها آنبا توان نوري مختلف تابع ارتفاع نصب  يها المپاستفاده از 
با توان نوري پايين براي اماكن كوچك و ارتفاع  يها المپ. گردد ييروشنا نيتأم ها آنبايد توسط 

 توان ينممتر  6ي فلورسنت براي ارتفاع نصب بيش از ها المپاز . شوند يمنصب كوتاه استفاده 
اقل شدت حد نيتأماستفاده نمود زيرا در باالتر از آن ارتفاع شار نوري رسيده روي سطح براي 

 9000ي با توان نوري باالتر از ها المپ .معمول كفايت ندارد يها تيفعالبراي  ازيمورد نروشنايي 
متر مناسب هستند به طوري كه در  6براي ارتفاع بيش از ) ي گازي فشار باالها المپشامل (لومن 

با  ها چراغاز  يا مجموعهاز  توان يممتر  24و معابر براي ارتفاع نصب  ها محوطهروشنايي  نيتأم
 . استفاده نمودمي وات سدي 1000المپ 
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وري از روشنايي المپ وابسته به خصوصيات چراغ و نضريب بهره  :ضريب بهره نوري. 2
 . باشد يمخصوصيات محيط مورد استفاده و ارتفاع نصب آن از سطح كار 

مي عمر نامي ه طور عموب .شود يمهزار ساعت كاركرد آن تعيين عمر المپ بر اساس  :پعمر الم .3
ساعت روشن و  11كه به ازاي  شود يمهر گروه المپ بر اساس مدت زماني از كاركرد آن تعيين 

 .فتدابسوزد يا از كار بي ها آندرصد از  50يك ساعت خاموش 
براي  .ستها آنا ميزان درخشندگي ه المپيكي از عوامل مهم در انتخاب  :درخشندگي المپ. 4

 رنديگ يميي كه در ارتفاع كم قرار ها المپو صدمه به چشم الزم است كه  يرگيخجلوگيري از 
در ارتفاع پايين  ييها چراغدر صورتي كه ضرورت داشته باشد كه  .درخشندگي پاييني داشته باشند

مات در كاسه چراغ  هاي حبابي با درخشندگي پايين يا ها المپيا در ديد افراد نصب شوند بايد از 
𝐶𝑑در هر حال اگر درخشندگي سطح المپ يا دهانه چراغ از  .استفاده گردد 𝑚2⁄ 100  بيشتر باشد
 . خواهد بود كننده ناتوانو گاه  كننده ناراحتدرخشندگي 

المپ بايد  ،با توجه به نياز افراد به تشخيص طيف رنگ در مكان مورد استفاده :دهي المپرنگ .5
المپ باالتر از  يده رنگبايد مي ط زندگي و اماكن عموبراي محي .مناسبي داشته باشد يده رنگ
براي معابر اصلي و  .باشد 40بيش از  يده رنگا مشاغل معمولي بايد براي اماكن صنعتي ي و 80

 توان يم 40كمتر از  يده رنگنيست از منابع با  باز كه نيازي به تشخيص رنگ اشياء يها محوطه
 . استفاده نمود

 اه المپانواع  2-1-5-2

 :شوند يم يبند ميتقسكلي به سه دسته كلي  به طوري الكتريكي ها المپ
    35F1يا رشتهاي ه المپ .1
36Fاي تخليه در گازه المپ .2

2  
37Fي ديوديها المپ .3

3  
يا  يا رشتهاي ه المپ. ايي هستند كه در دنيا توليد شدنده المپيا التهابي اولين  يا رشتهاي ه المپ

كه از هوا خالي شده و با فشار معيني از يك گاز  اند هشدتشكيل  يا شهيشالتهابي از يك حباب 
در داخل حباب المپ يك رشته فنري از . جايگزين شده است) اغلب آرگون يا كريپتون( اثر يب

تنگستن قرار داده شده است و عبور جريان الكتريكي با ولتاژ معين باعث التهاب رشته شده و 

                                                            
1. Incandescent Lamp 
2. Discharge Lamp 
3. Light Emitting Diodes (LED) 



در دو گروه اصلي  يا رشتهي ها المپ. دينما يممرئي مستقيماً توليد طيف نسبتاً كاملي از نور 
 . ي هالوژنه قابل تقسيم هستندها المپو  معمولي يا رشتهاي ه المپ
مقاوم به حرارت تشكيل  يا شهيشاز يك حباب مي ي گازي يا تخليه در گاز به طور عموها المپ
به همراه مقداري از ) ن يا آرگوننئو( اثر يب تخليه شده و با فشار معيني از گازهواي آن  كه اند شده

برقراري ولتاژ معيني از جريان الكتريكي در  .جايگزين شده است) جيوه يا سديم(فلز تبخير شونده 
اين عمل باعث تابش طيف  گردد يمالكترودهاي دو طرف حباب باعث تبخير فلز و تحريك آن 

ه در نهايت به نور مرئي تبديل ك شود يمالكترومغناطيسي در محدوده نور مرئي يا ماوراي بنفش 
المپ گازي  ،فشار باال يا وهيجالمپ گازي ، ي تخليه در گاز شامل المپ فلورسنتها المپ. گردد يم

المپ قوس الكتريكي و  ،المپ متال هاليد، المپ بدون الكترود، فشار باال و فشار پايينمي سدي
 . المپ فالشي هستند

 نيتأمبراي  ها آنن يكه كاربري پيش باشد يمور محدود ي ديودي داراي نها المپهر واحد از 
براي ساخت  ها آنمدارهاي مجتمع  يا گسترده به صورت ليكن اخيرًا ،روشنايي نبوده است

ذكر شده  ها آنا و كاربرد ه المپانواع  2-2 در جدول. اي بسيار كم مصرف رايج گرديده استه المپ
 .است

 ها آنو كاربرد  ها المپانواع  :2-2جدول 

 انواع المپ
 بازده نوري

 )لومن بر وات(
دماي 
 رنگ

شاخص 
 تجلي رنگ

 عمر المپ درخشندگي
موارد استفاده 

 المپ
 يا رشته

 تنگستن
 )ملتهب(

10-18 2800 90 700 1000-
2000 

 مصارف خانگي

هالوژن 
 تنگستن

 )ملتهب(
15-25 3000 90 1500 2000-

4000 

المپ  -پروژكتور
روشنايي  -اتومبيل

عالئم  -ها انهيپا
 ترافيك

بخار جيوه 
-3300 60-30 پرفشار

3800 50 460 1400-
25000 

 -پاركينگ اتومبيل
روشنايي  -سيساتتأ

 جاده
بخار جيوه كم 

-8000 4. 0-2. 1 80 4000 95-65 فشار
10000 

و  ها رستوران
 مصارف خانگي

قابل  85-65 هاليد فلزي
-6000 14 70 تغيير

13000 

 يها نورافكن
رف مصا -ورزشي
 صنعتي
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 انواع المپ
 بازده نوري

 )لومن بر وات(
دماي 
 رنگ

شاخص 
 تجلي رنگ

 عمر المپ درخشندگي
موارد استفاده 

 المپ

بخار سديم 
-11000 10 30 تك رنگ 150-70 فشار كم

22000 

پاركينگ 
روشنايي  -ها لياتومب
 يا جاده

بخار سديم با 
-200 120-55 فشار زياد

3000 40 600 12000-
26000 

 ها لياتومبپاركينگ 
روشنايي  –

مناطق  -يا جاده
 شهري

 ،گريريخته يها كارگاه براي .است ورسنتفل و يا رشته، يا وهيج از بيشتر، سديم المپ نوري بهره
 استفاده رنگي يها شن از كه گريريخته هايفرآيند از بسياري در. است تر مناسب سديم المپ

 رنگ تشخيص در سوء راتيتأث ليبه دل است ممكن فشار پر سديم يها المپ بكارگيري، شود يم
نقاط  ،داراي گرد و غبار يها كارگاهدر با فشار كم مي اي سديه المپمعموًال از . نباشد قبول مورد

 .شود يماستفاده  باشد ينمكه ارائه رنگ مطرح  ييها محلبزرگ و  يها سالنو  ها ابانيخ ،آلود مه
با  ها فلورسنت .را به خاطر داشتن پديده استروبوسكوپيك باال نبايد منفرد استفاده كرد ها فلورسنت

و توان خروجي و ورودي المپ فلورسنت  اند كمحرارت  المپ از لحاظ اقتصادي و توليد نيتر صرفه
 . ثابت است

 طراحي روشنايي مصنوعي داخلي 3-5-1-2

38Fفضا يا هيناحبه روش مي در اين مبحث طراحي روشنايي عمو

39Fيا روش نسبت فضاي اتاق 1

بيان  2
 به توان يمدر انرژي  جويي صرفهدر طراحي اجزاي الكتريكي سيستم روشنايي براي . گردد يم

بخشي از ، روشنايي محيط در هنگام روشنايي روزمي عمل كرد كه با حفظ پارامترهاي ك يا گونه
 . خاموش باشند ها چراغ

  

                                                            
1. Zonal Cavity Method 

2. Room Cavity Ratio 



  RCR طراحي روشنايي به روش
اين است كه مكان  يگذار نامنيز ناميده شده است و علت اين  يا هيناحتقسيم  اين روش با عنوان

حد  ،ناحيه اتاق ،hccفضاي بين چراغ يا ارتفاع آويز چراغ يعني ، سقف: راحي به سه ناحيهطمورد 
حد فاصل سطح كار و كف با  ،و ناحيه كف hrcفاصل زير دهانه چراغ تا روي سطح كار با ارتفاع 

تقسيم شده است و براي تعيين ضريب بهره روشنايي بجاي استفاده مستقيم از ضرايب  hfcارتفاع 
 . شود يمآن است استفاده  ارز هماس موثر ناحيه مربوطه كه انعكاس نور سقف و كف از ضريب انعك

  
𝐸𝐴𝑉 : لوكس(متوسط روشنايي روي سطح مورد نظر( 
∅𝑡 : لومن( ها چراغشار نوري مجموعه( 
A : متر مربع(سطح مكان( 

CU :40ضريب بهرهF

 روشنايي سيستم 1
41F

2TLLF : درجه  ،نظافت، وابسته به خصوصيات چراغ(مختلف ناشي از عوامل  هاي افتمجموعه
 )تميزي صنعت و تناوب تعميرات سيستم

كه  شود يمروشنايي مختلفي براي اين كار استفاده  يها ستميساز  ها كارگاهبراي تأمين روشنايي 
نيمه غيرمستقيم و پخش يكسان  ،نيمه مستقيم ،غيرمستقيم ،سيستم روشنايي مستقيم: عبارتند از

 .)3-2جدول ( لفيا مخت

 برآورد سيستم روشنايي مورد نياز براي كاربردهاي مختلف راهنمايي كلي :3-2جدول 

 مشخصه چراغ
درصد شار نوري 

 نيمكره پايين
درصد شار نوري 

 نيمكره باال
 كاربرد

100تا  90 مستقيم  10 − با ارتفاع زياد يها كارگاهدر  0  

90تا  60 نيمه مستقيم  40 −  10 
كه به دقت بااليي نياز براي كارهايي 

 ندارند
60تا  40 پخش يكسان  60 − با ارتفاع متوسط يها در كارگاه 40   

ميمستقنيمه غير  40تا  10   90 − تجاري يها طيمحكاربرد در  60   
10تا  0 غير مستقيم با ارتفاع متوسط ييها كارگاهدر  90 تا 100   

                                                            
1. Coefficient of Utilization 

2. Total Light Loss Factor 
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براي دستيابي به  ها آني و كنترل يبر توزيع و كميت روشنا رگذاريتأثتعيين دقيق عوامل 
از آنجايي كه تعيين هر يك از عوامل و پارامترهاي  .به عهده طراح است، ين طراحيتر مناسب

طراحي داراي تبعات متنوعي بر سيستم است طراح بايد با تسلط و تجربه كافي كليه عوامل را 
قدم به قدم بايد  ها آنرتباط در روش طراحي بر مبناي نسبت فضا اين عوامل و ا .تنظيم نمايد
 :باشد يمه شرح زير ب مرحلهمراحل طراحي در دوازده  .رعايت گردد

 انتخاب سيستم توزيع روشنايي .اول مرحله
 انتخاب چراغ و المپ .دوم مرحله
 مورد نيازمي ن متوسط شدت روشنايي عمويتعي .سوم مرحله
ن ساير مشخصات طراحي روشنايي يكميت در تعي نيتر ياساس:  RCRمحاسبه  .چهارم مرحله

 :ديآ يماست كه از رابطه زير به دست  RCRنسبت ناحيه اتاق  ،مصنوعي داخلي

 
5ℎ𝑟𝑐 : متر(ارتفاع طراحي يا ارتفاع ناحيه اتاق( 

L : متر(طول مكان( 
W : متر(عرض مكان( 

 سطوح داخلي محاسبات و تعيين ضرايب انعكاس موثر .پنجم مرحله
 تعيين ضريب بهره سيستم روشنايي .ششم مرحله
 TLLF ها افتمحاسبه مجموع  .هفتم مرحله
 tØ ها چراغمحاسبه توان نوري مجموع  .هشتم مرحله
مورد از تقسيم كل شار نوري  ازيمورد ن يها چراغتعداد : نيازمحاسبه تعداد چراغ مورد  .نهم مرحله

 :لذا طبق فرمول تعداد چراغ عبارتند از .ديآ يمست بر شار نوري هر چراغ به د ازين
 

 :لوكس است لذا تعداد چراغ برابر است با 6700شار نوري آن  شدالمپي كه انتخاب 
 

 كنترل محاسبات .دهم مرحله
يكنواخت باشد فاصله توزيع نور  كه نيامعموًال براي : ها چراغمحاسبات چيدمان  .يازدهم مرحله

به توزيع يكنواخت  يابي دستبراي  .رنديگ يمچراغ از ديوار را برابر نصف فاصله دو چراغ در نظر 
چيدمان  ،روشنايي در سطح مكان مورد طراحي الزم است كه تعداد چراغ محاسبه شده طرح

تعيين . ظم باشندمن در دو طرف بايد برابر و ها چراغبراي اين منظور فواصل  .مناسبي داشته باشند
در هر چيدمان است و اين مقادير وابسته  مرحلهتعداد رديف چراغ و تعداد چراغ در هر رديف اولين 



به هر حال نسبت تعداد چراغ در هر رديف به  .به نسبت طول و عرض مكان و تعداد كل چراغ است
 :يبايد حدوداً برابر با نسبت طول به عرض مكان باشد يعن ها فيردتعداد 

 
 :شود يمبه ترتيب زير عمل ) تعداد چراغ در هر رديف( Nو ) تعداد رديف( Mبراي تعيين مقادير 

 
= 𝑛  ها چراغتعداد كل 
= 𝐿  متر(طول مكان مورد طراحي( 

= 𝑊  متر(عرض مكان( 
= 𝑋 پارامتر تعيين نسبت 

ر تعداد رديف چراغ و تعداد چراغ در هر رديف را برآورد با روابط زي توان يم xپس از تعيين مقدار 
 . نمود

                                     
مربوط به طرح  يها نقشهدر مرحله پاياني الزم است كه : تدوين و ترسيم نقشه .دوازدهممرحله 

داراي پالن عمودي نصب چراغ با  الزم است ها نقشه .برابر با محاسبات انجام شده ترسيم گردد
و ساير جزئيات مورد نياز براي نصب  ها چراغجزئيات مربوطه و پالن افقي با جزئيات تعيين فواصل 

 . باشد ها آن

 منابع روشنايي طبيعي 2-1-6
كه در برخي صنايع اختصاصاً روشنايي  روشنايي روز است خورشيد و، منبع طبيعي نور ترين مهم

براي تأمين روشنايي به همين علت . دهند يمبازده كاري بر نور مصنوعي برتري روز را به علت 
يكنواخت به همه  به طوربايد تحت شرايطي نصب شوند كه روشنايي  ها پنجره ،ها كارگاهمحوطه 

 4-2جدول  در. و تا حد امكان به سقف نزديك باشد گرددنقاط برسد و از ايجاد خيرگي جلوگيري 
نسبت به مساحت كف كارگاه براي پراكندگي يكنواخت  ها پنجرهطح شيشه مؤثرترين مساحت س

 .نور شرح داده شده است

 نسبت به نوع كار ها پنجرهنسبت مساحت  :4-2جدول 

 نسبت مساحت شيشه به مساحت كف نوع كار

    كارهاي ظريف و دقيق

    كارهاي معمولي

  انبار
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 مل موثر در بهره گيري از روشنايي روز عوا 2-1-6-1

ميزان  در نتيجهعوامل مختلفي بر ميزان شدت تابش نور خورشيد روي سطوح افقي و عمودي بنا و 
 : عبارتند ازاين عوامل  ترين مهم .باشد يماز آن در داخل بنا موثر  يريگ بهره

جنس و  ،ابعاد پنجره ،ساعت روز، موقعيت اقليمي ،موقعيت خورشيد ،فصل، عرض جغرافيايي
 لو خصوصيات سطوح خارج بنا شام ها آنخصوصيات سطوح داخلي و رنگ  ،خصوصيات شيشه

 . ها آنو پوشش  ها ساختمانزمين و 

 DLFروز شاخص نسبت روشنايي  2-1-6-2

42Fنسبت شدت روشنايي

در هر فاصله از پنجره در داخل بنا به شدت روشنايي فاصله متناظر آن در  1
 :شود يماخص نسبت روشنايي روز ناميده ش ،خارج بنا

 
Ex : لوكس(شدت روشنايي خارج بنا( 
Ei : لوكس(شدت روشنايي داخل بنا( 

كناري و سقفي از فرمول ذيل  يها پنجرهبراي  DLFبراي برآورد محاسباتي ميانگين شاخص 
 :شود يماستفاده 

 
Aw : متر مربع بر حسب) شيشه و كالف(مساحت پنجره 

 Ar : متر مربع بر حسب )سقف و كف، شامل ديوارها(مساحت كل سطوح داخلي بنا 
𝜏 :ضريب عبور نور از شيشه يا اليه شفاف پنجره  
𝜃 : يت آسمان از داخل پنجرهئزاويه رو(از نور خورشيد  يريگ بهرهزاويه(  

𝛼−2 :يب انعكاس نور سطوح داخل بنامتوسط ضر 

 اصول طراحي روشنايي طبيعي 2-1-6-3

در صورتي كه امكان استفاده از روشنايي روز براي يك ساختمان وجود داشته باشد الزم است اصول 
 .زير در طراحي ساختمان و سطوح داخلي رعايت گردد

جنوب غربي و ، اصلي در سمت جنوب يها پنجرهباشد كه  يا گونهطراحي بنا بايد به  •
 . جنوب شرقي قرار گيرند

سقفي  يها پنجرهدر صورتي كه مكان طراحي پنجره در سمت جنوب نباشد بايستي از  •
 . قائم نصب شده باشند كمك گرفت به صورتكه 

                                                            
1. Day Light Factor 



به حداقل ممكن كاهش ) فاصله پنجره از ضلع مقابل(ترتيبي اتخاذ گردد كه عمق فضا  •
 . يابد

راي توزيع بهتر روشنايي رنگ و ضريب انعكاس مناسب ب داراي پوشش سطوح داخلي بايد •
و  5/0و براي ديوارها  3/0براي كف سطوحي با ضريب انعكاس  زمينهدر اين  .باشند
 يها برنامهالزم است كه همواره نظافت ديوارها و كف جزء  .گردد يمپيشنهاد  7/0سقف 

 . محيط مورد نظر باشد يا دوره
لوازم بايد داراي پوشش رنگ ماليم با ضريب انعكاس حدود  و تجهيزات و ها دستگاهكليه  •

 . نظافت گردند دائمًابوده و  5/0
ور و ايجاد خيرگي  ،ها دستگاهاستفاده از  • ابزارها يا سطوح براق به دليل بازتابش شديد ن

 . مجاز نيست
ي دارند زماني بازدهي بهتر ها پنجرهبايد تا نزديكي سقف ادامه داشته باشند زيرا  ها پنجره •

 . تر باشندكه به سقف نزديك
 . بايد براي نورگيري مكان كافي باشد ها پنجرهمساحت  •
شرقي و غربي  يها پنجرهجنوبي و ارزش  يها پنجرهشمالي يك سوم  يها پنجرهارزش  •

 . ستها آننصف 
را  ها پنجرهتا حدود زيادي بازدهي  تواند يم ها شهيشپرده و كثيفي  ،سايبان، وجود مانع •

 . هش دهدكا
 . دهد يمرا كاهش  پنجرهبلند ميزان نورگيري  يها بوتهمجاورت درخت و  •
باند براي جلوگيري از تابش نور با  يها پنجرهدر  استفاده از شيشه مات خصوصاً •

 . گردد يمدرخشندگي باال روي سطوح داخلي توصيه 
مكمل  به طور براي روزهاي ابري و ساعات اول و آخر روز بايستي روشنايي مصنوعي نيز •

 . گردد ينيب شيپ

 وامل كاهش روشنايي در محيط كار ع 2-1-7
 :عبارتند ازكار  يها طيمحعوامل كاهش دهنده ميزان روشنايي در  ترين مهم

 كثيف و تيره شدن محيط  .1
  فرسودگي منابع نوراني .2
 كاهش تعداد منابع نوراني .3
 تيره شدن منابع نوراني به علت گرد و غبار  .4
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ريزي شده طرح يگريكار در در همان محلي كه ميزان روشنايي آن براي تغيير نوع كا .5
 . است

  ها كارگاهعلل نامطلوب بودن روشنايي در  2-1-8
 :عبارتند از ها كارگاهعلل نامطلوب بودن روشنايي در  ترين مهم

 عدم وجود شدت روشنايي متناسب با نوع كار  •
 عدم درخشندگي مناسب  •
 عدم تباين مناسب  •
 خطرناك يها هيساايجاد  •
 عدم توزيع يكسان نور •
  ها حبابدر  ها المپنصب ناصحيح  •
 در ميدان ديد ها المپقرار گرفتن  •
كه  شود يماين پديده باعث : )سوسو كردن و چشمك زدن(پديده استروبوسكوپيك  •

به نحوه شديدي  ها نيماشيا قطعات متحرك  با سرعت باال حالت ثابت دارند و ها چرخ
 2به  2ي فلورسنت را ها المپكه جهت جلوگيري از اين پديده بايد  دخورن يمتكان 

  .مجاور هم و داخل حباب قرار داد

 ميزان روشنايي  گيري اندازه 2-1-9
اين . كارگاه استمي اين كار تعيين ميانگين روشنايي در يك سطح افقي از روشنايي عمو منظور از

وسيله  .رديگ يمگوناگون در محيط كار انجام  يها شروبه  يريگ اندازه يها ستگاهياروش با تعيين 
حساس  يها ستاليكرنورسنج يا لوكس متر است كه معموالً از جنس  ،ميزان روشنايي گيري اندازه

  .باشد يمنور مانند كريستال سيليكون 
 80تا  75در سطح ميز كار يعني  در يك سطح افقي و ستيبا يمبراي قرائت ميزان روشنايي 

ضمناً چون بايد از . باالتر از سطح كارگاه و با يك دست و نهايت فاصله از بدن قرار بگيرد ترم يسانت
براي ايستگاه . در شب انجام شود گيري اندازهدخالت روشنايي روز جلوگيري گردد بهتر است كه 

به را  ها آن نموده و بندي تقسيممربع متر 1 مساحتبا  يها مربعبه  بندي معموالً محيط كار را
 . دهند يمايستگاه مورد استفاده قرار  عنوان

 به دستكه براي  ييها فرمولمتفاوت خواهد بود هم چنين  يبند ستگاهيابا توجه به توزيع روشنايي 
توزيع روشنايي و ايستگاه بندي متفاوت  بر اساس شود يمآوردن ميانگين شدت روشنايي استفاده 

وكس متر يا . خواهد بود براي . باشند يم1/0 ,100، 10، 1، كانال 4ًال داراي معمو ها نورسنجل



براي  و 1/0تاريك در كانال  يها طيمحراي ب، 100در كانال  بسيار روشن نورسنج را يها طيمح
     . ميكن يمتنظيم  1معمولي روي كانال  يها طيمح

 عدد نورسنج× ضريب كانال = مقدار روشنايي 

 صدا در محيط كار  2-2
و تجهيزات  ها نيماش ،سبب گسترش و كاربرد وسايل، صنعتي يها نهيزم همهدر  فناوريپيشرفت 

چه  در زندگي روزمره و شغلي خود هر اين رشد سريع سبب گرديده تا انسان. گوناگون شده است
 يا گونهبه ، گوناگون اثر پذيرد يها شدتيعني صدا با ، يند آكوستيكياناخوش يها يآشفتگبيشتر از 
 به صنعتي و شغلي خطرهاي از يكي صدا. رديگ يمجزيي از زندگي انسان را در بر صدا  ،كه امروز

 يها شدت با صدا آكوستيكي ناخوشايند يها يآشفتگ برابر در كارگران از بسياري و ديآ يم شمار
  . دارند قرار گوناگون

 امواج صوتي 2-2-1

43Fامواج صوتي

اگرچه قابل (وا منتشر شده در ه شكلي از امواج مكانيكي طولي هستند كه عموماً 1
و در برخورد با گوش انسان احساس شنيدن ايجاد ) باشند يممادي نيز  يها طيمحانتشار در تمام 

صوت اطالق ، بنابراين امواجي با اين مشخصات كه قابليت درك توسط گوش انسان نباشد. كنند يم
 . دي استفركانس و بلن، عوامل محدود كننده صوت براي درك حسي آن .شود ينم

44Fبيناب را هرتز 20000 تا 20 بسامد با ها صوت

 )محدوده فركانس قابل درك براي انسان(شنوايي  2
 هرتز 20000 از تر شيب و ،صوت فرو امواج هرتز20 از كمتر بسامد با صوتي يها ارتعاش .نامند يم
 شنوايي بيناب در كه ييها صوت فقط ،صدا از ناشي مشكالت بررسي در كه .گويند فراصوت امواج را

 بسامدهاي هرتز 2000 تا 500 بسامدهاي اين بيناب در. رنديگ يم قرار توجه مورد دارند قرار
45Fدر بيناب شنوايي به دو گونه صوت ساده ها صوت. دهند يم تشكيل را مكالمه

آميخته  يها صوتو  3
  .شوند يمبخش  46F4)مختلط(

 و صداي كاليبراتور صداسنج پازونديايك ارتعاش سينوسي تك بسامد مانند صداي صوت ساده 
آميخته خود به دو دسته زير تقسيم  يها صوت .به ندرت در طبيعت وجود داردكه  باشد يم
 :شوند يم

                                                            
1. Sound Waves 

2. Spectrum 
3. Pure Tone 
4. Complex Sounds 
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از يك بسامد اصلي و بسامدهايي تشكيل  يا دورهصوت آميخته : يا دورهخته صوت آمي •
 ،اصلي گويند بسامد يها آهنگهم  ها آنكه مضربي از بسامد اصلي است و به  اند شده
  .موسيقي و گفتاري يها صوت مانند

ميان  يا رابطههيچ  يا ردورهيغآميخته  يها صوتدر : يا ردورهيغآميخته  يها صوت •
 . صدا وجود ندارد ندهبسامدهاي تشكيل ده

. سروصدا يا نوفه گويند، آميخته كه براي گوش انسان خوشايند نيست يها صوتاين گونه  معموًال
 . ه حالتي از صوت با مشخصات تغيير يافته و نامنظم استنوف ،در نتيجه

 مشخصات بينابي صدا  2-2-2
از نظر بيناب به انواع زير  صدا. مختلف است يها فركانستركيبي از  شوند يماكثر اصواتي كه شنيده 

 :شوند يم يبند دسته
  )صداي غرشمانند (صدا با باند پهن  .1
  )بادبزن جاري،صداي اره نمانند (صدا با باند باريك  .2
صدايي است ): برقي يها چكشو  صداي پرسمانند ( يا متناوب يا ضربه، ايصداي كوبه .3

 . باشد يم ثانيه تكرار آن در كمتر از كسري از كه
به  ،باشد يمهرتز  512الي  128بين  ها آناصواتي كه فركانس يا بسامد ، بندي تقسيمدر يك نوع 

آن  و باالخرهبه اصوات مياني  ،باشد يمهرتز  2048الي  512 اه آنكه فركانس  يو اصواتاصوات بم 
 بم و زير(زير موسومند  با آهنگبه اصوات  ،هرتز است 2048از اصوات كه فركانس بيشتر از  دسته
 . )باشد يم فركانس با مرتبط ،صدا هر بودن

 سرعت پراكندگي امواج صوتي  2-2-2-1

در اين ميان . گردد يممايع و جامد پراكنده  ،گاز مانند، مادي يها طيمح همه وسيلهبه  ،صوت
از اهميت ويژه ) زيرا راه اصلي ورود صوت به گوش انسان است(محيط كشسان گازي شكل هوا 

47Fسلريته را صوتي امواج پراكندگي سرعت .باشد يمبرخوردار 

 به آن اندازه كه گويند صوت 1
 صوت فشار دامنه و بسامد به و دارد بستگي )فشار و چگالي ،دما(پراكندگي  محيط يها يژگيو

 : ديآ يمسرعت صوت در گازهاي كامل از رابطه زير به دست  .ندارد ربطي

 
C :هاي كاملسرعت صوت در گاز       

: γ   ضريب اتمسيته گاز 

                                                            
1. Sound Celerity 



R :گازها مي ثابت عمو 
T : كلوين(دماي هوا( 

M :وزن مولكولي هوا 
λ = C

f
                                                                      طول موج صوت         : 

f : هرتز(بسامد( 
فلزكاري و ذوب فلزات و  يها كارگاهبيشتر از ) مانند بافندگي(مرطوب  يها كارگاهسرعت صوت در 

زها و نيز سرعت صوت در جامدات بيشتر از مايعات و در مايعات بيشتر از گا خشك است يها كارگاه
 . است

 صوت يريگ اندازه يها تيكم 2-2-3
يا (فيزيكي ي هاكميتگروه اول . رود يم به كار ها تيكمصوت دو گروه از  يريگ اندازهبراي بيان و 

يا (مي لگاريتي هاكميتگروه دوم  .باشد يمشدت و توان  ،است كه شامل فشار) مطلقي هاكميت
 . باشد يمتراز توان تراز شدت و ، شامل تراز فشاراست كه ) تراز

 فيزيكي صوت يها تيكم 2-2-3-1

48Fتوان صوت -الف

مقدار انرژي صوتي كه در واحد زمان به وسيله منبع صدا  :)W(بر حسب وات  1
وتي يكي از . نديگو يمتوان صوت ، شود يمتوليد  وان ص از محيط  منبع صداست و يها يژگيوت

وات  10-12گوش انسان را تحريك كند  تواند يمكمترين توان صوتي كه  .پراكندگي جداست
 تواند يم است و بيشترين توان صوتي كه گوش انسان بدون احساس درد) آستانه درك توان صوت(

 . باشد يموات  100تحمل كند 
49Fشدت صوت -ب

2 )I:(  مقدار انرژي صوتي كه در واحد زمان از واحد سطح كه عمود بر راستاي
براي  تواند يمكمترين شدت صوتي كه  .شدت صوت گويندرا  گذرد يم ،باشد يمپراكندگي صوت 

است و ) آستانه درك شدت صوت(وات بر متر مربع  10-12گوش انسان قابل درك باشد برابر با 
وات بر متر  100بدون احساس درد تحمل كند  تواند يم بيشترين شدت صوتي كه گوش انسان

 :شود يمشدت صوت مطابق با رابطه زير محاسبه . باشد يممربع 

                 

                                                            
1. Sound Power 

2. Sound Intensity 
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صوت در سطح يك فضاي  ،اگر در مسير انتشار صوت مانع يا سطوح باز تابش وجود نداشته باشد 
از . در اين صورت رابطه زير برقرار خواهد بود .شود يمكروي منتشر شده و ميدان نيز آزاد ناميده 

فاصله از منبع رابطه عكس مجذور شدت با  ،وت ثابت باشددريافت اگر توان ص توان يمرابطه ذيل 
 . دارد

  
𝐼 : صوت  شدت ( 𝑊

𝑚2) 
W : وات(توان صوتي(  
A : مساحت سطح)m2( 
50Fفشار صوت -ج

1 )P:(  انباشت صوت تفاوت ميان فشار جو و فشار واقعي در مدت انبساط وبه، 
واحد فشار صوت در دستگاه . سامد و طول موج بستگي نداردبفشار صوت به . نديگو يمفشار صوت 

MKS )ثانيه-كيلوگرم-متر( ،N/M2 بار كرويم ،و واحد متعارف آن در فيزيك صوت)𝜇𝑏 (است .
 :باشد يمبه صورت زير  بار كرويمرابطه بين پاسكال و 

1Pa=10µbar 
2 ،گوش انسان را تحريك كند تواند يمكمترين فشار صوتي كه  × 10−4µbar = 2 × 10−5𝑃𝑎 

 تواند يماست و بيشترين فشار صوتي كه گوش انسان ) آستانه درك حسي انسان از فشار صوت(
 . باشد يبار كرويم 2000پاسكال يا  200تحمل كند  بدون احساس درد

 مي صوتلگاريتي هاكميت 2-2-3-2

بل شدت صوت در مقامي واكنش گوش نسبت به صدا غيرخطي است يعني گوش به طور لگاريت
كار با آن را ساده و درك ذهني از مي تبديل كميت مطلق به كميت لگاريت .دهد يمحساسيت نشان 
51Fتراز(از يك نسبت مي لگاريت ،در مقياس .كند يمكميت را آسان 

52Fمحاسبه و بر حسب دسي بل) 2

3 
وت به شده ص يريگ اندازهتراز عبارت است از كميت . شود يمبيان  dBبا عالمت ) يك دهم بل(

معرفي  بل يدسسه كميت زير با واحد مي در مقياس لگاريت .است) آستانه درك(كميت مبنا 
 :گردند يم

 تراز توان صوت -الف

   

                                                            
1. Sound Pressure 

2. Level 

3. Deci Bell 



)Lw (SWL :53تراز توان صوتF

1 )dB( 
W : وات(توان مطلق منبع صوتي( 

W0 : وات 10-12(فيزيولوژيك توان صوت توان مبنا يا آستانه درك( 
 :تراز شدت صوت -ب

SIL (𝑑𝐵) = 𝐿I = 10 log I +  120 = 10 log
I

I0
 

 )LI (SIL :54تراز شدت صوتF

2)dB( 
I : وات بر متر مربع( گيري اندازهشدت مطلق صوت در نقطه( 

I0 :وات بر متر مربع 10-12شدت مبنا يا آستانه درك فيزيولوژيك شدت صوت 
محيط كار به منظور ارزيابي محيطي و نيز ارزيابي مواجهه  يها يبررسدر  :از فشار صوتتر -ج

علت اين امر در ماهيت و نحوه انتشار صوت . باشد يمكارگر تراز فشار صوت بيشترين استفاده را دارا 
 . باشد يمو نحوه وارد شدن فشار بر پرده صماخ گوش 

   

)LP (SPL :55تراز فشار صوتF

3 )dB ( 
P : پاسكال( گيري اندازهفشار مطلق صوت در نقطه( 

P0 : 2(فشار مبنا يا آستانه درك فيزيولوژيك فشار صوت × 10−5𝑃𝑎( 

 بلندي صوت 2-2-4

56Fبلندي صوت

 .باشد يمفيزيكي صدا است و بيانگر اثر و احساس شنوايي در شنونده  ياه تيكمجزء  4
تنها در فركانس يك هزار . كند ينمتراز فشار ثابت با تغيير بسامد تغيير  بلندي صدا در .باشد يم

براي بيان بلندي صوت تراز بلندي تعريف  .هرتز تراز فشار صوت با تراز بلندي صوت برابر است
57Fواحد اين تراز فون .گردد يم

58Fواحد بلندي نيز تحت عنوان سون .است 5

 عبارت، فون. گردد يمبيان  6
 بسامد در واقع در، هرتز 1000 بسامد با ساده صداي يك بلندي با برابر صدايي بلندي از ستا

 ،سون يك با برابر صدايي بلندي. است فون يك بلندي برابر ،فشار تراز بل دسي هر ،هرتز 1000

                                                            
1. Sound Power Level 

2. Sound Intensity Level 

3. Sound Pressure Level 
4. Sound Loudness 

5. Phone 

6. Sone 
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 ارفش تراز كه هرتز 1000 بسامد با صدايي يعني ،فون 40 با برابر صدا آن بلندي تراز با است برابر
 :شود يماز رابطه زير استفاده  ،براي محاسبه بلندي .باشد يم بل دسي 40 آن صداي

  

St :بلندي مجموع بر حسب سون 
Im :سون( بلندي حداكثر( 
Ii : ديآ يمدست ه هم اندازه ب يها يبلندنمايانگر بلندي مربوط به هر بسامد كه از منحني 
K :15/0و براي يك سوم اكتاوباند  3/0براي يك اكتاوباند (ش براي باند انتخابي ضريب سنج( 

 :شود يماز روابط زير بهره گرفته ، )سون به فون(براي تبديل كميت بلندي به كميت تراز بلندي 
 

 :يا
   

و اين به دليل طبيعت اين  شود يمارد مفهوم بلندي به ندرت در قلمرو بررسي صدا در صنايع و
 . بلندي يكي از اصول در ارزيابي واكنش انسان به صدا است، با وجود اين .عامل است

 جمع ترازهاي صوتي 2-2-5
نتيجه انتشار صوت منابع مختلف و تراز فشار صوت در  رسد يمهر موج صوتي كه به گوش انسان 

 ها فركانسدد منابع يا تعداد مقادير فشار صوت در تع .صوت ناشي از هر منبع است يها فركانس
در هنگام . اثر افزايشي بر هم داشته باشد و اين به معناي جمع جبري ترازها نيست تواند يم

و مبناي مواجهه  شود يم يريگ اندازهتراز صوت كلي در هر ايستگاه  معموًالصوت كه  يريگ اندازه
ز فشار صوت منابع و اثر تراز فشار صوت در هر يك از خود نتيجه اثر ترا، رديگ يمكارگر قرار 

 :ديآ يمدست كه طبق رابطه زير ب باشد يممنابع  يها فركانس

 
LP𝑡 : بل يدس بر حسب(تراز فشار كلي صدا(     
LP𝑖 :بل يدس ر حسبب( ز فشار صوت در يك فركانس خاص منبعتراز فشار صوت هر منبع يا ترا( 

در روش جدول . استفاده نمود 5-2از جدول  توان يمهمچنين براي محاسبه جمع ترازهاي صوتي 
به اين صورت  ها آنظر گرفته و با لحاظ نمودن تفاضل دو به دو ترازها را با هم در ن ،در چند مرحله

را كه بايد به تراز فشار صداي  يا اندازه 5-2 و از روي جدول اختالف دو تراز فشار را محاسبه ،كه
 . ميآور يمچند مرحله تراز مجموع را بدست  دررا محاسبه و  ،بيشتر اضافه شود

  



 محاسبه تركيب تراز فشار صداها :5-2جدول 

 كه بايد به صداي بيشتر افزوده شود اندازه تفاوت ميان دو تراز
0 3 
1 6/2 
2 2/2 
3 8/1 
4 4/1 
5 2/1 
6 1 
7 8/0 
8 6/0 
9 5/0 
10 4/0 
13 2/0 
16 1/0 

 صداي زمينه 2-2-6
در اين صورت، ديگر صداها جزء م تراز صداي يك دستگاه به خصوص را بدست آوريم، اگر بخواهي

59Fصداي زمينه صداي آن دستگاه به خصوص،

براي اين كار در آغاز دستگاه مورد . نديآ يمبه شمار  1
سپس دستگاه را  و كنند يم يريگ اندازه) صداي زمينه(ا خاموش كرده و صداي محيط را نظر ر

 يريگ اندازه را مجددًا) صداي دستگاه+صداي زمينه(روشن كرده و تراز كلي صداي محيط را 
شده را محاسبه و با استفاده از نمودار مربوطه اندازه دسي بلي  يريگ اندازه زانيمتفاضل . كنند يم

 اگر. آورند يمد از تراز كلي صدا كاسته شود تا تراز صداي دستگاه بدست آيد، را بدست كه باي
 زمينه صداي باشد بل دسي 10 از كمتر) ديگر صداي( زمينه صداي و محيط كلي صداي تفاضل

است، يعني  پوشي چشم قابل زمينه صداي باشد بل دسي 10 از بيش اگر است و مالحظه قابل
 . ورد نظر استز خود دستگاه مصداي موجود، ناشي ا

                                                            
1. Background Noise  
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  Leqتراز معادل مواجهه صوت  2-2-7
طول شيفت كاري در معرض ترازهاي مختلف قرار دارد، در بررسي صدا به از آنجايي كه كارگر در 

60Fاز تراز معادل مواجهه صوت ،گرمنظور ارزيابي مواجهه كار

در اين روش ابتدا تراز  .شود يماستفاده  1
سپس با استفاده از رابطه زير ، شده ثبت يريگ اندازهه با زمان مواجهه مربوطه هر بار مواجهه همرا

در صورتي كه تراز براي يك . گردد يمتراز معادل مواجهه كارگر براي يك دوره زماني محاسبه 
يكي از كاربردهاي تراز . نديگو يمساعته  8ساعته محاسبه شود به آن تراز معادل مواجهه  8شيفت 
 . ساعته مواجهه كارگر است 8سه مقادير مجاز مقاي ،معادل

 

Leq : دسي بل(تراز معادل مواجهه( 
ti : طول زمان مواجههiام به ساعت 
T :ساعت 8 زمان مرجع معموًال 

LPi : تراز فشار صوت مواجههi دسي بل(ام( 

 داخل با مكالمه تراز ت 2-2-8
در بروز حوادث نقش  تواند يمكه ( مكالمه يها فركانسامكان تداخل صداي محيط با  ليبه دل

را نشان مي كه ميزان مزاحمت يا محدوديت در ارتباط كال ندينما يمترازي را محاسبه  )داشته باشد
و از رابطه زير  داشته داين تراز هم براي مواجهه شغلي و هم براي مواجهه اجتماعي كاربر .دهد يم

 :گردد يممحاسبه 

  

SPL61F

 هرتز 2000و  1000 ،500تراز فشار صوت در فركانس : 2

 صدا يريگ اندازه 2-2-9
 .صدا و بررسي مشكالت ناشي از آن است يريگ اندازه ،يا حرفهيكي از وظايف كارشناسان بهداشت 

 .ن شوديبراي اين منظور بايد تراز كلي صدا و پراكندگي تراز فشار آن در بسامدهاي گوناگون تعي
محيط كار است كه از يك صدابر  صدا در يريگ اندازهي اه دستگاه نيتر ياساساز  ،تراز سنج صدا

اساسي مدار الكترونيكي شامل  يها بخش. الكترونيكي ساخته شده است يك مدار و) ميكروفون(

                                                            
1. Equivalent Sound Level 

2. Speech Interference Level 



مدار كاليبراسيون ، كند تعيين وضعيت سريع و، بسامد ششبكه سنج، تقويت كننده، كاهش دهنده
 . باشد يمو صفحه سنجش  rms سوكننده كي ،داخلي

62Fسنجش بسامد يها شبكه، ي ترازسنج صدااه دستگاه همهبخشي از مدار الكترونيك موجود در 

1 
تاكنون  .كنند يم يريگ اندازه را شده افتدري بسامد به نسبت حساسيت اندازه ها شبكه اين .است

 ها آنهم به  Eو  D يها شبكهكه به تدريج  ،اند بوده Cو  A، B يها شبكه، مورد استفاده يها شبكه
 1000از  تر نييپايعني در بسامدهاي  كند يممانند گوش انسان عمل  ،Aشبكه  .افزوده شده است

و  دهد يمواقعي و مطلق تراز فشار صدا را نشان  اندازه ،Cشبكه . هرتز داراي حساسيت كمتر است
ميان دو ، Bشبكه . رود يمبه كار  ها شبكهدر ديگر  يريگ اندازهبراي مقايسه با  يا هيپابه عنوان 

. است Aداراي حساسيت بيشتر نسبت به شبكه  تر نييپاجا دارد و در بسامدهاي  Cو  Aشبكه 
 ابدي يمزايش بسامد حساسيت نيز به تدريج افزايش سنجش بسامد با اف يها شبكه نمودارهاي طبق

تراز فشار صداي وسايل  گيري اندازهبراي . )رسد يمهرتز به باالترين حساسيت  1000در بسامد (
 مجهز صداي كننده تجزيه از يا كوبه صداي تجزيه براي. شود يماستفاده  Dترابري هوايي از شبكه 

 سنج صدا يك با ،نباشد اختيار در يا كوبه صداسنج كه يصورت و در شود يم استفاده اسيلسكوپ به
 . زد تخمين را يا كوبه صوت فشار تراز توان يم Slow موقعيت در آن دادن قرار با و معمولي

 صدا  يريگ اندازه در محيط اثرات 2-2-9-1

 :؛ عواملي همچوندنصدا در محيط اثر دار يريگ اندازهعوامل زيادي در 
هميشه بايد پوششي از جنس فوم ) صدايي شبيه به فوت كردن(صدا  براي كاهش اين: باد •

 بر روي صدا سنج بهدر هواي آزاد  ها يريگ اندازهدر ، كه حالت اسفنجي دارد اورتان يپل
 .همراه داشت

 . بايد از صدابر ويژه استفاده گردد، مئبراي مناطق با رطوبت زياد و دا: رطوبت •
 . كنند يمبه خوبي كار  گراد يسانت+ 50تا  -10در دماي  ها سنجصدا : دما •
 ارتعاش •
 .ميدان مغناطيسي •

 صدا  يها كننده تجزيه 2-2-9-2

مشخص  يا دامنهالكتريكي است كه صدا را با بسامدهايي در  يها يصافصدا  يها كنندهتجزيه 
ويژه از  ازهاندكه حد  يا هيناح ،كنند يماز دامنه را حذف  تر نييپاباالتر و  يها گناليسو  گذرانند يم

باندگذري و تفاوت ميان مرز باال و پايين بسامدها را قطع كننده پهناي باند ، گذراند يمبسامد را 

                                                            
1. Weighting networks 
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63Fاوكتاوباند كنندهتجزيه . نامند يم

تجزيه صدا با درصد ثابت است كه بيناب صدا را  گونه نيتر ساده ،1
 . كند يمعيين به پهناي يك اوكتاوباند تجزيه كرده و تراز صدا را در هر باند ت

 ،بسيار مهم است شود يمدر تجزيه و بررسي صداي محيط كار نوع فيلتري كه در صداسنج استفاده 
در  را جذب و بقيه حذف شوند كه به خصوص بسامدهاي يسر كيكه  دهد يمدر واقع فيلتر اجازه 

دست آمده از  از فيلترهايي كه پهناي باند كمتري دارند استفاده شود نتايج به هر چهاين مورد 
) پرتوكاتوديك(از يك اسيلوسكوپ  يا ضربهصداي  يريگ اندازهبراي . صحت بيشتري برخوردار است

 . شود يمبه همراه يك دوربين براي ثبت تصاوير ايجاد شده بر روي صفحه اسيلوسكپ استفاده 

 انواع بررسي صدا در محيط كار 2-2-9-3

 :شود يم بررسي مرحله سه در كار طيدر مح موجود صداي كلي به طور
 صداسنج يك از استفاده با كلي بررسي •
 صدا كننده تجزيه يك همراه به صداسنج يك از استفاده با مشخصات تعيين •
 حفاظتي يها طرح اجراي و صدا كنترل يها راه يافتن ،پژوهش •
 ،آغاز دربدين منظور  .محل كار در دسترس باشد نقشهالزم است  ،تراز فشار صدا يريگ اندازهبراي 
منابع توليد صدا و و سپس محل  كنند يمكرده و آن را ايستگاه بندي محل كار را رسم  نقشه

و بر  شدهانجام  يريگ اندازه ،يريگ اندازه يها ستگاهيادر كانون  .شود تعيين ديكارگران با موقعيت
ن و تاريخ زما ،روش كاليبره ،اطالعاتي از قبيل مدل دستگاه ،در ضمن .گردد يمروي نقشه ثبت 

 . شرايط محيطي و نوع شبكه سنجش و تعداد كارگران را بايد در گزارش ثبت كرد ،يريگ اندازه

 صدا  ياستانداردها 2-2-9-4

 زير موارد از بايد نمود اظهارنظر كار محيط در سروصدا بودن خطرناك در مورد بتوان كه نيا براي
 :كرد استفاده
 العاده فوق گوش حفاظ بدون بل دسي 135 از يشترب كلي با تراز صدا :سروصدا كلي تراز •

 به وجود را توجهي قابل موقت كري بل دسي 75 كلي با تراز صدا و است خطرناك
 . آورد ينم

 شنوايي براي) باال به هرتز 600( زياد و متوسط يها فركانس در انرژي تراكم :صدا بيناب •
 . باشد كم يها در فركانس ها آن انرژي تراكم كه است اصواتي از تر خطرناك خيلي

 كه بوده صدا با رويارويي زمان انميز صدا معيارهاي از يكي :بودن معرض در كل زمان •
. دارد بستگي گوش وسيله به شده جذب انرژي به زياد اندازه به آسيب گستره و اندازه
 اهدنخو آور انيز صدا فشار تراز افزايش، رويارويي زمان كاهش با كه داده نشان ها يبررس

                                                            
1. Octave Band Analyzer 



 و سو يك از رويارويي زمان شدن نصف هيپا بر فشار تراز افزايش و زمان كاهش اين. بود
  . است ديگر سوي از بل يدس 5 اندازه به صدا فشار تراز افزايش

بدين صورت كه با نصف شدن  ،نخواهد بود آور انيزافزايش تراز فشار صدا  ،با كاهش زمان تماس
با  مواجههبراي محاسبه زمان . دسي بل خواهد بود 5دا به اندازه افزايش تراز فشار ص، زمان تماس

استاندارد  85در اين فرمول عدد (از رابطه زير استفاده نمود  توان يمتراز فشار صداهاي متفاوت 
 ):باشد يمساعت كار روزانه  8صداي مجاز براي 

𝑇max =  
8

2
𝐿p−85
3

 

Lp :تراز صداي محيط 
 آن تركيبي اثر به بايد باشد متفاوت ينوبت كار گوناگون يها ساعت در صدا با تماس زمان اگر

 :مقايسه گردد  ،كرد و با توجه به رابطه زير توجه
𝐶1
T1

+
C2
T2

+. . … +
Cn
TN

≤ 1 
C : با تراز فشار صداي معين  مواجههزمان       
T : با تراز فشار صدا مواجههزمان 

. دسي بل بيشتر باشد 140نبايد از  يا ضربهحداكثر تراز مجاز صداي ، يا ضربهبا صداي  مواجههدر 
 . بهره جست 6-2از جدول  توان يم يا ضربهمجاز با صداي  مواجههبراي حدود 

 اي ضربهفشار صوت مجاز براي صداهاي  تراز:  6-2جدول 
 ايتراز فشار صوت براي صداهاي ضربه روز كاري كيدر تعداد ضربه 

1 160 
10 150 
100 140 
1000 130 

 ميزان شنوايي  يريگ اندازه 2-2-10
 نشان العمل عكس صدا مقابل در انسان گوش نظير كه هستند وسايلي ،صوت يريگ اندازه وسايل

ي زيادي براي ها روش. شوند يم گرفته به كار صوت يريگ اندازه جهت معياري به عنوان و دهند يم
64Fسنج ييشنوا: از كه عبارت هستند ن شنوايي فرد وجود داردميزا يريگ اندازه

و استفاده از  1
65Fدياپازون

2 . 

                                                            
1. Audiometer 

2. Tuning Fork 
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صداي خالص مورد دلخواه آزمايش كننده را  تواند يمكه  ،دستگاهي است) ديومتروا( سنج ييشنوا
بسيار حساس و با كيفيت عالي از راه گوش بيروني  يها يگوش، صداهاي خالص به وسيله .توليد كند

ديگر بر روي شنوايي سنج نصب  وسيله .)انتقال هوايي( گردد يممنتقل  به گوش داخلي نيو ميا
انتقال ( كند يمداخلي منتقل از راه جمجمه به گوش  صدا را مستقيمًا يها ارتعاشكه ، شده

 . شود يمشنوايي فرد بر روي شنوايي نگار رسم و ثبت  يريگ اندازهپس از  و )استخواني
كه موج  ،مينيوم استوكه داراي دو پايه و دو شاخك از جنس استيل يا آل است يا لهيوسدياپازون 

66Fصوت خالص(سينوسي 

با قطر و بلندي  دياپازون لهيوسبسامد توليد شده به . كند يمتوليد ) 1
. كند يمتوليد  يتر بمبسامد ، بلندي شاخك بيشتر و قطر كمتر باشد هر چه. ارتباط دارد ها شاخك

آزمايش  ،عبارت هستند از شود يمدياپازون انجام  وسيلهكه به  ييها يسنجشنوايي  ترين متداولاز 
67Fرين

68Fآزمايش وبر ،2

69Fو آزمايش شواباخ 3

4.  

 محاسبه درصد كاهش شنوايي  2-2-11
ي آن صوت نزد شخصي يشنوائي براي يك صوت معين عبارت است از اختالف آستانه شنوا كاهش

 :شود يمطريق فرمول زير محاسبه  و ازست شخصي كه گوش او مصدوم شده ا طبيعي و

ن شنوايي    

 مكالمه بيش از كه در 1000نقصان شنوائي فركانس  شود يممالحظه در فرمول باال  كه يطور به
ضرب شده  2در  500و 3 در 2000و بعدًا به ترتيب  شود يمضرب  4همه ارزش دارد در ضريب 

براي تعيين درصد معلوليت شنوايي يا درصد كاهش شنوايي . شود يمبدون ضريب محاسبه  4000و
 :شود يمگوش از رابطه زير استفاده  براي هر

ي هر گوش       
 محاسبهبراي  .باشد يم طبيعي شنوايي آستانه ميزان در فرمول باال مربوط به باالترين 25عدد 

 :شود يماز فرمول زير استفاده  ،درصد كاهش شنوايي هر دو گوش
=

 �1× درصد كاهش شنوايي در گوش بدتر� +�درصد كاهش شنوايي در گوش بهتر×5�
6

 گوش دو محاسبه درصد كاهش كلي شنوايي براي هر 

                                                            
1. Pre tone 

2. Rinne Test 
3. Weber Test 
4. Schwabach Test 



 پيشگيري از اثرات صدا 2-2-12
كه براي اين  ،باشد يمبسيار مهم پيشگيري  است،درمان  قابلغير شغلي ناشنوايي كه نيابه  با توجه
 :پيشگيري كرد يسروصدابا رعايت اصول زير از عوارض ناشي از  توان يم، منظور

كه ، است سروصدااصل در پيشگيري از عوارض ناشي از  ترين مهم :اصول مكانيكي و مهندسي .1
و يا تعويض بخش صدادار يا جدا  ها نيماشساختمان  دربردارنده كاهش صدا در منبع يا تغيير در

، از اتاقك ضد صدا براي كاربر توان يمديگر  يها روشاز . ساختن منبع صدا از محيط كار است
 . ايجاد مانع در برابر صدا و استفاده از مواد جاذب صدا در ديوار و سقف كارگاه نام برد

پيش از استخدام كارگران با دقت  يها نهيمعاد باي ،براي اين منظور: كارگر مناسب انتخاب .2
خودداري  صداپر سروهستند در محيط  يها يناراحتو از استخدام افرادي كه داراي  ،انجام گيرد

 . گردد
به  كنند يمكار  پر سروصدا يها طيمحكه در  كارگراني همهبه طور كلي : يا دوره يها نهيمعا .3

 . نوايي سنجي به عمل آيدش ها آنو از  هدمستقيم معاينه ش طور
نسبت بايد ، افت شنوايي در كارگر باشد دهندهپزشكي نشان  يها شيآزمااگر  :كار ييجا جابه. 4

 . اقدام كرد صداسروبه يك محيط كم  سروصدااز محيط پر كارگر  ييجا جابهبه 
از  رد بايدفاداري مؤثر نباشد  در مواردي كه تدابير فني و :فاظت فردياستفاده از وسايل ح .5

  :استفاده كند زير وسايل
70Fتوگوشي -الف

استفاده  رهيو غموم ، پالستيك ،الستيك نرم، گاز، براي اين منظور از پنبه :1
فقط از نفوذ  ،روغن چرب كنند را با ها آن و اگر شوند ينمخشك مانع ورود صدا  و گازپنبه  .كنند يم

استفاده از مواد پالستيكي كه به  .نموددسي بل جلوگيري خواهند  35الي  25با شدت  يصداها
دسي بل تقليل  45را به  و صداهانتيجه بهتري دارد  ،اندازه مجراي گوش ساخته شده باشد

فشاري به مجراي ، حال بايد توجه داشت كه به هنگام استفاده از اين قبيل مواد به هر. دهد يم
 . موجب عفونت نگردد گوش وارد نشود و

71Fروگوشي -ب

مخصوص كه روي گوش خارجي را  يها يگوشاز  توان يمكاهش صدا  وربه منظ :2
عفونت مجراي گوش  مزيت اين روش آن است كه موجب تحريك و .استفاده نمود پوشانند يم

مورد استفاده  وش اول توأمًااين روش گاه با ر .نيست بخش تيرضااما نتيجه آن چندان  .شود ينم
  .رديگ يمقرار 

                                                            
1. Ear plug 

2. Ear muff 
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72Fمحافظاستفاده از كاله  -ج

براي برخي مشاغل كه امكان بروز صدمات مكانيكي به سر نيز  :1
و همچنين براي كنترل انتقال صوت از طريق جمجمه به گوش داخلي و حفاظت بافت  داردد وجو

 . شود يماستفاده مغز در برابر صدمات موج صوتي كاله محافظ 

 ارتعاش در محيط كار  2-3
73Fارتعاش

ارتعاش برخي مواقع تشديد . صنعتي است يها طيمحدر  يكي از عوامل همراه با صدا 2
 يك ارتعاش، از نظر فيزيك. باشد تواند يميا منبع توليد صدا نيز  ،كننده صدا و حتي علت ايجاد

 باشند يم كشساني خاصيت و جرم داراي كهمي اجسا تمام .است تعادل نقطه حول نوساني حركت
ي جرم و فنر است و هر سيستم ارتعاشي با سه عامل سمبل سيستم ارتعاش .هستند ارتعاش به قادر
 .است يا دوره غير يا يا دوره ارتعاش ،گونهارتعاش به دو . شود يمميرايي و فنريت نشان داده ، جرم

 كه ديآ يم وجود بهمي هنگا يا دوره ارتعاش. باشد مختلط يا و ساده است ممكن يا دوره ارتعاش
 و داد خواهد انجام تعادل نقطه پيرامون نوساني يدرپ يپ و منظم حركات، كننده نوسان جسم

 تكرار پيوسته اما نداشته سينوسي ساده شكل مختلط يا دوره ارتعاش ولي است سينوسي آن معادله
 با متناظر كه است هرتز 2000 تا 1 بسامد رديف در مهم يها ارتعاش از بسياري .شود يم

 . باشد يم دقيقه در دور 120000 تا 60 دوراني يها سرعت
كاهش بازدهي  ،به بدن انسان باعث اختالل در آسايش انرژي مكانيكي از يك منبع مرتعش انتقال

و در مواردي  گردد يمدر اثر خستگي ناشي از ارتعاش و نيز اختالل در اعمال فيزيولوژيكي كارگر 
از جنس امواج  صدا و ارتعاش هر دو .شود ها يماريبباعث ضايعات اسكلتي و برخي  تواند يمنيز 

 تواند يمانتشار موج صوتي در مجاورت اجسام  .باشند يممكانيكي بوده و قابل تبديل به يكديگر 
 .صدا ايجاد كند تواند يمگردد و بالعكس جسم مرتعش نيز  ها آنباعث ارتعاش 

 ارتعاش گيري اندازه عوامل 2-3-1
 براي .شود يم مشخص شتاب، تسرع ،جابجايي ،بسامد مانند يياه تيكم با نوساني حركت يك 

 بر حسب( اه تيكمتراز اين ، فيزيكي ياه تيكمافزون بر اين ، يريگ اندازه يها اسيمق كردن فشرده
 :شوند يم يريگ اندازه ،نيز طبق روابط زير) دسي بل نيز

𝐿𝑋        ييجا جابهتراز  = 20𝑙𝑜𝑔 𝑋
𝑋.

 
𝐿𝑉تراز سرعت             = 20𝑙𝑜𝑔 𝑉

𝑉.
 

𝐿𝑎تراز شتاب            = 20𝑙𝑜𝑔 𝑎
𝑎.

 
X :متر 10-12پايه برابر با  ييجا جابه 

                                                            
1. Helmets 
2. Vibration 



V : متر بر ثانيه 10-9سرعت پايه برابر با 
a : متر بر مجذور ثانيه 10-6شتاب پايه برابر با 

رابطه  در. باشد يمو هم در مبحث كنترل ارتعاش حائز اهميت  يريگ اندازههم در  ييجا جابهكميت 
 عمدتاً اه دستگاهارتعاش انسان  يريگ اندازهبه همين منظور در  .شتاب است تر مهمبا انسان كميت 

بسيار  يا لحظه يها دامنه ،در هر سيستم ارتعاشي در طول زمان. رنديگ يماين كميت را اندازه 
ب از مفاهيم زير شتا يها دامنهو ارزيابي ارتعاش اين  يريگ اندازهبراي . ديآ يم به وجودزيادي 

 :شود يماستفاده 
74Fشتاب پيك •

اين كميت بيانگر باالترين مقدار شتاب و به بيان ديگر  ):حداكثر( 1
 . بيشترين دامنه آن است

75Fشتاب متوسط •

است كه با  يريگ اندازهميانگين حسابي كليه مقادير شتاب در دوره  :2
رتعاش انساني اعتبار اين كميت در مطالعه ا ،بدن از ارتعاشمي توجه به درك لگاريت

 . ندارد
76Fشتاب موثر •

ريشه  توان يمدر اين حالت بر اساس انتگرال زماني تغييرات شتاب  :3
و با  نديگو يمميانگين زماني مربعات شتاب ارتعاش را محاسبه نمود كه به آن شتاب موثر 

 : شود يممحاسبه  استفاده از روابط زير

 

𝐴𝑟𝑚𝑠 : شتاب موثر صوت)m/s2( 
A : دامنه فشار صوت در زمانt )m/s2( 
T : يريگ اندازهزمان تداوم يا )s( 

يا شتاب معادل در واقع يك متوسط زماني از ريشه مجموع  ارز همشتاب  :شتاب معادل كلي
در . باشد يمشتاب  يا لحظهت است و جايگزين منطقي و خطي براي تغييرا يا لحظهمربعات شتاب 

اهميت دارد اما براي ارزيابي و مقايسه با ) 𝐴𝑟𝑚𝑠(طول زمان مواجهه اگر چه مقادير شتاب موثر 
زمان (شتاب موثر با توجه به زمان تداوم  .كردحدود مجاز بايستي آن را به شتاب معادل كلي تبديل 

 :شودمي طبق رابطه زير به شتاب معادل كلي تبديل) مواجهه

                                                            
1. Peak (Max) Value 

2. Average Value 
3. Effective Value 



 
 

41 

 كار محيط فيزيكي عوامل: دوم فصل

 

𝐴𝑒𝑞(𝑇) : شتاب معادل كلي)m/s2( 
𝑎𝑟𝑚𝑠 : شتاب موثر در هر مواجهه)m/s2( 

𝑡𝑖 : يا زمان مواجهه با هر شتاب  هر شتابزمان تداوم)hr( 
T : كل زمان تداوم يا مواجهه)hr( 

 :گردد يمكلي از رابطه زير محاسبه  تراز شتاب معادل
𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑇) = 10log [1

𝑇
∑ 10

𝐿𝑎𝑖
10�𝑛

𝑖=1 × 𝑡𝑖] 
𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑇) : تراز شتاب معادل كلي)dB( 

𝐿𝑎𝑖 : تراز شتاب معادلهiام 
𝑡𝑖 : زمان تداوم هر تراز شتاب)hr( 
T : مجموع زمان مواجهه)hr( 

براي بيان شتاب معادل در يك محدوده زماني معين طبق  :شده شتاب معادل محدود •
 :رود يمرابطه زير شتاب معادل و تراز شتاب معادل محدود شده به كار 

 

 :گردد يمتراز معادل شتاب محدود شده از رابطه زير محاسبه 

  

𝐴𝑒𝑞(𝑠) : شتاب معدل محدود شده)m/s2( 
 𝐿𝐴𝑒𝑞(𝑠) : تراز معادل شتاب محدود شده)dB( 

𝑇𝑚 : مجموع زمان مواجهه)hr( 
: 𝑇𝑠  ساعته 8يا  4تاب معادل  مثًال(زمان محدود شده مورد نظر( 

 فاكتور قله ارتعاش 2-3-1-1

77Fفاكتور قله

از نسبت كميت مطلق شتاب حداكثر به شتاب مؤثر و همچنين مي يا لگاريتنسبت  1
موج  يرسان صدمهباشد اثر  تر بزرگهر چه نسبت مذكور  .باشد يمتفاضل تراز پيك و تراز مؤثر 

 ارتعاشي امواج در مكرر اتفاقي يها كيپ ارتعاش قله فاكتور از استفاده با .ارتعاشي بيشتر خواهد بود
 . نمود اسبهمح توان يم را

                                                            
1. Crest Factor 



𝐶𝐹 = 20 log
𝐴𝑝𝑒𝑎𝑘
𝐴𝑟𝑚𝑠

= 𝑃𝐸𝐴𝐾𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 − 𝑅𝑀𝑆𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 
m شتاب ارتعاشي قله ناشي از كار كردن يك چكش بادي كه يصورتدر 

s2
و شتاب مؤثر  500 

m s2(rms)⁄ 25 است 20فاكتور قله اين چكش ، باشد.  

𝐶𝐹(𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜) =
𝐴𝑝𝑒𝑎𝑘
𝐴𝑟𝑚𝑠

=
500
25

= 2 

 ارتعاش  گيري اندازهعوامل موثر در  2-3-2
 ياه تيكم .و ارزشيابي صدا دارد يريگ اندازهبسياري با  شباهتو ارزشيابي ارتعاش  يريگ اندازه

 :عبارتند از كند يمكه ارتعاش منتقله به انسان را مشخص  اساسي
 . واحد زمان در) ها چرخه( ها نوسانعبارت است از شمار  :بسامد ارتعاش .1
جسماني  يها بيآس، دامنه حركت ارتعاشي وارده به بدن بيشتر باشد هر چه ):شدت(دامنه  .2

 . خواهد بود تر افزونناشي از آن نيز 
 همهواكنش انسان به ارتعاش  :ورود ارتعاش به بدن بر اساس محورهاي كالبدي بدن جهت. 3

كالبد انسان يك  .رتعاشي به كالبد بستگي داردبه سمت اعمال انرژي ا ،بسيار يا اندازهتا ، بدن
 يالملل نيبسازمان ، سامانه ارتعاشي پيچيده با بسامدهاي تشديدي گوناگون است و از اين رو

 x ,y ,z جهات در را بدن نقاط تمام ارتعاش با مجاز تماس ميزان براي متفاوتي معيارهاي، استاندارد
 1500 تا 5 بسامد محدوده ،و بازو دست ارتعاش مورد در و كرده تعيين هرتز 80 تا 1 بيناب در

 . باشد يم هرتز
با ارتعاش  مواجههبه زمان  ي،زياد اندازهواكنش انسان به ارتعاش تا  :مدت زمان مواجهه .4

 ،با ارتعاش يك نواخت مواجههمتعدد نشان داده است كه افزايش زمان  يها يبررسبستگي دارد و 
 . دده يمتحمل انسان را كاهش 

 انسان بدن روي بر ارتعاشات اثر 2-3-3

به  كه عمومًا) هرتز0 /1 -63/0در محدوده فركانسي ( نييپاخيلي  يها فركانساثر ارتعاشات با 
اكنش افراد به اين ارتعاشات و. نديآ يم به وجودكشتي  هواپيما و ،وسايل نقليه مانند اتومبيل لهيوس

شرايط  ، سن ومثل ميدان بينائي يو عواملشخص  تيو حساسبه شدت ارتعاشات  متفاوت بوده و
رنگ ، استفراغ ،مواقع ممكن است ايجاد شود شامل تهوع نيدر ااختالالتي كه . بستگي داردجوي 

به علت تحريك  و رديگ يماز دستگاه عصبي مركزي نشأت  عرق سرد است كه عموماً پريدگي و
 . شود يمالبيرنت عارض 

) هرتز 1-20ارتعاش تمام بدن در محدوده فركانسي ( نييپا يها فركانساثر ارتعاشات با 
كه توسط وسايل نقليه صنعتي مانند  براي كاركنان صنايع است ها فركانس نيو مضرتر نيتر مزاحم
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اين ارتعاشات باعث  .نديآ يم به وجود ها آنو مانند كاميون  ،يبردار خاك آالت ماشين، تراكتور
. انقباض عضالت گردن، اختالالت بينائي سريع شدن ريتم تنفس،اكسيژن همراه با افزايش خفيف 

درد همراه  به صورتايجاد مشكل در حفظ تعادل و اختالالت رفتاري و همچنين اختالالت گوارشي 
از پشت به ( Xجهت ورود ارتعاش تمام بدن شامل محور  .شود يماشتهايي نيز گاهي ديده با بي
 .باشد يم) از پا به سر در امتداد طول بدن( محور و) شانه از شانه به( Yمحور ) محور ،سينه

 واكنش و نيز گردد يم ايجاد ارتعاش ورود) بدن امتداد در( Z جهت در بدن به وارده بيشترين صدمه
 . دارد بستگي جهت و زمان به زياد مقدار به بدن تمام ارتعاش به انسان

كه بيشتر  ،)هرتز 1500تا  11فركانسي بين  عمومًا( باال متوسط و يها فركانساثر ارتعاشات با 
واي فشرده كار اه دستگاهتوسط  . نديآ يم به وجود رهيو غمته  ،مانند چكش كنند يميي كه با ه

بيش از همه  عضوي كه كه عضالني -اختالالت عروقي: عوارض ناشي از اين ارتعاشات عبارتند از
كه منجر به  باشد يمي از كاهش جريان خون اين اختالالت ناش ،انگشتان دست است نديب يمآسيب 

78Fعارضه سفيد انگشت حالت خواب رفتن انگشتان و

1 )VWF ( اختالالت . شود يميا انگشت مرده
تحليل عضالني در  و اختالالت عضالني. شود يماستخواني مفصلي بيشتر در مفصل آرنج ديده 

 . ر معرض گزارش شده استشانه در بين كارگران د بندرت در عضالت بازو و عضالت ساعد و
در مي ي كه براي صاف كردن قطعات آلومينيوياه دستگاه -خيلي باال يها فركانساثر ارتعاشات با 

هرتز را  2000بيشتر از  يها فركانسايجاد ارتعاشاتي با  رود يم به كارصنايع هواپيماسازي 
  .ندينما يم

79Fي حركتبه بيمار توان يمناشي از ارتعاش  يها يماريباز ديگر 

ه درياگرفتگي معروف كه در دريا ب، 2
 يها فركانس دامنه .اشاره نمود) بيماري هوا، بيماري خودرو(ناشي از تكان  يها يماريباست و 
 يالملل نيب سازمان بنابراين معيارهاي است هرتز 80 الي 1 بين تجربيات طبق بدن تمام بحراني

. است شده تعريف هرتز 80 تا 1 بسامدي طيف در ،ارتعاش با مجاز حدود تعيين جهت استاندارد
 . دهد يمتشديدي وارده به بدن در اثر ارتعاشات را نشان  يها فركانس 1-2 شكل

                                                            
1. Vibration White Finger 

2. Motion Sickness 



 

 الگوي ارتعاش به كالبد انسان :1-2شكل 

80Fو بازو دست به منتقله ارتعاش 2-3-4

1  

سبب بروز  ؛كنند يمي ارتعاش زيادي توليد انواع وسايل و ابزار الكتريكي و بادي كه انرژ
 . . . .نرم دست و كاهش كلسيم در استخوان كف دست و يها بافت يها بيآسچون  يها يناراحت

هرتز به وسيله  300تا  30نشان داده كه جذب نيروي ارتعاشي با بسامد  ها يبررس .شود يم
عارضه ناشي از ارتعاش  نيتر عيشا سپيد انگشت. انجامد يمدست به پديده سپيد انگشت  يها بافت

و علت آن كم خوني موضعي انگشتان دست در اثر  شود يماست و بيشتر در انگشتان دست ديده 
 ،خارش، درد ،در انگشت يدگيپر رنگمانند مي ئارتعاش و فشار وارده از گرفتن ابزار است و عال

 .شود يمدست ايجاد  يها رگراه  ربه دليل كاهش قط اين عارضه معموالً .مورمور شدن و تورم دارد
پس از سه تا پنج سال رويارويي با ارتعاش ، و معموًال شدهاگر كارگر در برابر سرما باشد شديدتر 

پديده رينود يا دست  ،مانند بيماري چكش هواي فشرده ييها عنواناز اين عارضه با  .شود يمديده 
 . مرده ياد شده است

                                                            
1. Hand-Arm Vibration 
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از جهت پهناي  Yمحور ، از كف به پشت دست Xمل محور بازو شا -جهت ورود ارتعاش دست
از نوك انگشت به ( در امتداد طول دست، Z محور ،دست از انگشت كوچك به سمت انگشت شست

ارتعاش دست و بازو از شتاب سنج مينياتوري كه با دستبند  يريگ اندازهبراي  .باشد يم) سمت بازو
 . شود يمحور استفاده در جهت سه م ،به مچ دست ثابت شده استمي چر

 كنترل ارتعاش 2-3-5
متفاوت را به  يها تيموقعي براي ارزيابي ارتعاش در سه معيار اصل ،استانداردها يالملل نيبسازمان 

 :شرح زير مشخص كرده است
اين معيار براي تشخيص حداكثر مجاز اثرگذاري  :81F1)مرز اثرگذاري(حفظ سالمت يا ايمني : الف
 . از اين رو تجاوز از حد اثرگذاري قابل قبول نيست. رود يم به كاره بر همه بدن وارد يها ارتعاشدر 
كه  هايي فعاليتبراي تعيين مرز اثرگذاري  :82F2)افت كارايي –مرز خستگي(حفظ بازده كار : ب
استفاده ) پرواز ،رانندگي( كند يمبه كاركرد فرد لطمه وارد ) يعني خستگي(گذشت زمان  ها آن در
 . شود يم

اين معيار براي ارزيابي آسايش افراد  : 83F3)مرز افت راحت و آسايش(حفظ راحتي و آسايش : پ
 . رود يم به كار ،كنند يمكه با هواپيما يا قايق يا قطار مسافرت 

 كل بدنميرا كردن ارتعاش به  2-3-5-1

ي سنگين توانايي كار كردن زير بارها، مشخصات بسياري از خودروهاي محيط كار ترين مهميكي از 
 ،و در نتيجه كند يماين امر نياز خودرو را به دستگاه فنربندي از گونه سخت ايجاب . است

روش ، در چنين شرايطي. شوند ينم مهار موثر يا گونهناشي از ناهمواري سطح زمين به  يها ارتعاش
به سه كه تجهيز صندلي وي با دستگاه فنربندي است ، ها ارتعاشمعمول براي حفاظت راننده از 

 :شود يمطريق زير انجام 
 ؛قرار دادن بالشي نرم ميان راننده و صندلي •
 ؛نصب صندلي بر روي دستگاه فنربندي داراي چند فنر و ميرا كننده •
 .وضعيت كنندهبادي با سازوكار خودكار اصالح  -استفاده از يك صندلي روغني •

 ميرا كردن ارتعاش دست و بازو 2-3-5-2

 : تند ازرعبا آور انيزهاي ابزار دستي از ارتعاشات كاربرد يرياثرپذهش چهار روش اصلي براي كا

                                                            
1. Exposure Limit 

2. Fatigue – decreased proficiency boundary  

3. Reduced comfort boundary 



 نيتر معمولبوده و  آور انيزارتعاش  زانيمروشي موثر براي كاهش  :ميرا كردن ابزار از درون. 1
    .برند يمروشي است كه طراحان ابزار براي ميرا كردن ارتعاش به كار 

 بدنهكاربرد ماده ميرا كننده در ميان : و دست كاربرميرا كردن ارتعاش بين بدنه ابزار . 2
. روشي موثر و متداول براي كاهش سطح ارتعاش ابزار دستي است، بيروني دستگاه و دست كاربر

 :عبارتند از ميرا نمودن يها روشبدين منظور 
 ؛دسته آن جا دادن ماده ميراكننده در ميان بدنه ابزار و •
  ؛پوشش ابزار با الستيك •
 .ه از دستكش الستيكي براي گرفتن ابزاراستفاد •

و  روند يمبراي ميرا كردن بسامدهاي باال به كار  ،االستيك-الستيك و مواد ويسكو در حالت كلي
 يها ارتعاش با اجزاي متحرك سريع كه عمدتًا يلرزش ابزارها. براي بسامدهاي پايين موثر نيستند

 . گردد يمموثر ميرا  يا گونهاالستيك به  -اد ويسكوبا استفاده از مو كنند يمبا بسامد باال ايجاد 
به دست آمده از ابزارها به  يها ارتعاشروش حذف انتقال  نيمؤثرتر :هدايت ابزار از فاصله دور. 3

  . باشد يمروش نيز  نيتر نهيپرهزاما اين روش  ،بدن است
روش  :غليمديريتي مانند چرخش ش يها روشاز طريق اتخاذ  يرياثرپذكاهش زمان . 4

در جدول . رديگ يممورد استفاده قرار  ،ديگر اجرا شدني يا موثر نباشند يها روشنهايي بوده و اگر 
 . ارائه شده است ACGIHبازو به وسيله  -با ارتعاش دست مواجههمجاز  آستانه يها اندازه 2-7

 با ارتعاش مواجههمجاز  آستانه :7-2جدول 
 g3 شتاب متوسط وزانهمجاز مجموع رويارويي ر يها اندازه

 4. 0 4 چهار ساعت و كمتر از هشت ساعت
 61. 0 6 دو ساعت و كمتر از چهار ساعت
 81. 0 8 يك ساعت و كمتر از دو ساعت

 22. 1 12 كمتر از يك ساعت

 كار محيط جوي شرايط 2-4
كم  ها يژگيواين  .است پذير امكان ها يژگيوتعدادي از  يريگ اندازهتوصيف مشخصات جوي محيط با 

بر آن دسته از  ،در بحث شرايط جوي محيط كار. يش توسط حواس انسان قابل درك هستندبو 
 يريگ اندازهقابل  يها يژگيو .است رگذاريتأثكه بر سالمتي و كارايي انسان  شود يمتاكيد  ها يژگيو

 :اند شده شرح داده در زيرجوي كه توصيفي ماكروسكوپيكي از محيط است 
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 ها دماسنجو دما  2-4-1

  هوادماي  2-4-1-1

 درجهدماي هوا يا دماي خشك با  .دارد يمرا بيان مي دما كميتي است كه اندازه سردي يا گر
تبديل دما از يك مقياس به  .شود يم يريگ اندازهرانكين  درجهكلوين و يا ، فارنهايت ،وسيسلس

 : رديگ يمروابط زير انجام  استفاده ازمقياس ديگر با 
F0 =  9

5
 C + 32 

°𝐾) رسد يمدماي كه در آن فشار گاز به صفر ( مطلقصفر  ℃ 273/15− = 273/15 + ℃ 
   

كه بيشتر در ) F0(فارنهايت  درجهواحد براي سنجش دماست و  ترين متداول) C0( سلسيوس درجه
 درجه و) K0(كلوين  درجه. در جايگاه دوم قرار دارد شود يمكشورهاي انگليسي زبان استفاده 

 . و ترموديناميك دارندمي بيشتر كاربرد عل) R0(رانكين 

 دماسنج و انواع آن 2-4-1-2

اصل صفر ، ها دماسنجدر ساخت و عملكرد . دما يريگ اندازهوسايلي هستند براي  ها دماسنج
84Fترموديناميك

بر اساس تغييراتي  ها دماسنج. رديگ يمبه عنوان يك اصل اساسي مورد استفاده قرار  1
به كار  ها آنو نيز بر پايه عنصر حساسي كه در ساختمان  شود يمدر اثر تغيير دما در ماده ايجاد  كه

 :به موارد زير اشاره نمود توان يم ها دماسنجاز انواع  .شوند يمساخته  ،رفته است
85Fحاوي مايع اي شيشهدماسنج . 1

2 
و از سه قسمت اصلي  كند يمعمل اين دماسنج بر اساس انبساط و انقباض مايعات در اثر تغيير دما 

با الكل يا جيوه پر  داخل مخزن معموًال .لوله موئينه و حباب اطمينان تشكيل شده است، مخزن
پس از تبادل  .رود يمدر اثر حرارت مايع داخل مخزن منبسط شده و در لوله موئينه باال . گردد يم

 . گردد يماس مدرج ساقه خوانده و ثبت دما از روي مقي ،حرارتي با محيط و رسيدن به تعادل دمايي
 حاوي مايع اي شيشهاي ه دماسنجخطاي  -الف

 ترين مهمدما دچار خطا گردند كه  يريگ اندازهي مذكور به علل مختلفي ممكن است در ها دماسنج
 :اند شده يبند طبقهبه شرح زير  ها آن

 محيط •
 ساختمان دماسنج •

                                                            
دو . شودوقتي دو دستگاه مدتي باهم در تماس باشند بين آنها تعادل حرارتي ايجاد مي: اصل صفر ترموديناميكي 1. 

 .ال تعادل حرارتي باشند با هم در حال تعادل حرارتي هستنددستگاه كه با دستگاه سوم در ح
2. Liquid –in- glass thermometer 



 يريگ اندازهروش  •
 دماسنجمحيط و نقش آن در خطاي  

حاوي مايع  يا شهيشي ها دماسنجدما توسط  يريگ اندازهپارامترهاي محيطي كه در  ترين مهماز 
 :به موارد زير اشاره كرد توان يم، ندينما يمايجاد خطا 

 محيطي يها تابشاثر  
 اثر فشارهاي خارجي 

حفاظت بخش  حساس دماسنج و يا قسمتكردن با براق  توان يمحرارتي  يها تابشبراي حذف آثار 
سبب  ،متر ميلي 0/1-0/2  قطري حدودبا  دهنده بازتابآلومينيومي و سطوح  يها ورقحساس با 

فشار خارجي بر . حرارتي شده و از تداخل آن در سنجش دما پيشگيري نمود يها تابشبازتاب 
براي  .گردد يمدما توسط دماسنج مؤثر بوده و موجب سنجش دما بيش از مقدار واقعي  يريگ اندازه

شده بيش از مقدار  يريگ اندازهميزان دماي  گردد، ور غوطهمثال اگر دماسنج در محيطي با فشار باال 
 . به منظور حذف اين اثر الزم است دماسنج براي شرايط مذكور كاليبره گردند. واقعي خواهد بود

 ساختمان دماسنج و نقش آن در خطاي دماسنج
موارد زير را  توان يماظ ساختماني بر خطاي دماسنج مؤثر است پارامترهايي كه به لح ترين مهماز 

 :نام برد
 مايع داخل دماسنج •
 گاز پر شده در دماسنج •
 فشار داخلي دماسنج •
 شيشه دماسنج •
 لوله موئينه •

 :زير باشد يها يژگيومايع داخل دماسنج بايد داراي 
 . آلودگي مؤثر بر كاركرد صحيح دماسنج باشد هر گونهعاري از  •
تبخير در دماسنج صورت ، يريگ اندازهجوش مايع به قدري باال باشد كه در شرايط نقطه  •

 . نپذيرد
ماده به كار رفته بايد در مقابل نور ، شود يمچنانچه در دماسنج از مايعات رنگي استفاده  •

 . پايدار بوده و باعث رنگي شدن شيشه دماسنج نشود
مزيت  ترين مهم .باشند يمالكل و جيوه  ،شوند يماستفاده  ها دماسنجمايعاتي كه در  نيتر معمول

اي الكلي در ه دماسنجباال بودن ضريب انبساط آن است هرچند كه استفاده از ، الكل نسبت به جيوه
 -C0 8/38 به دليل يخ زدن جيوه در دماي حدود .و برعكس باشد يمدماهاي باال داراي محدوديت 

 . دارد استفاده از آن در دماهاي پايين محدوديت
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 ريدماسنج تأثدر دماسنج است كه بر خطاي  پر شدهيكي ديگر از فاكتورهاي ساختماني، گاز 
گاز پركننده بايد خشك بوده و فشار آن ، در صورت استفاده از گاز در باالي مايع دماسنج. گذارد يم

ازهاي مورد استفاده گ ترين متداولاز . باشد كه نقطه جوش مايع را در حد الزم باال ببرد يا اندازهبه 
 . ازت را نام برد توان يم يا وهيجي ها دماسنجدر 

مقدار  گردد يمسبب  باشد يمستاتيكي ستون جيوه افشار داخلي دماسنج كه مربوط به فشار هيدرو
كه دماسنج در  دهد يماين حالت عمدتاً زماني رخ . شده كمتر از مقدار واقعي گردد يريگ اندازه

 . ه شودوضعيت عمودي استفاد
شيشه مورد استفاده در ساختمان دماسنج بايد از نوع مناسب باشد به نحوي كه در مقابل 

 . حرارتي مقاوم بوده و در دماهاي مختلف تغيير ابعادي نداشته باشد يها شوك
 . يكنواخت باشد كامًالموئينه دماسنج بايد دقت شود تا  يها لولهدر ساخت 

 طاي دماسنجو نقش آن در خ گيري اندازهروش 
از عواملي كه در  .باشند يمبر دقت دماسنج و خطاي آن موثر  كننده شيآزماو فرد  يريگ اندازهروش 

 :به موارد زير اشاره نمود توان يماين رابطه ممكن است سبب خطا گردد 
كه قرائت دماسنج در سه نوبت به  گردد يمتوصيه : زمان رسيدن دماسنج به تعادل دمايي •

ده دقيقه پس از قرار گرفتن  ،سه قرائت مذكورهر  .قه صورت پذيردفواصل يك دقي
 . دماسنج در محيط صورت پذيرد

ارتفاع مايع در درون لوله موئينه با تفاضل انبساط مايع درون : ميزان فروبري دماسنج •
اين مسئله تابعي از ميزان حرارت منتقله از محيط و  .دماسنج و شيشه آن متناسب است

ميزان حرارت انتقال يافته از ساقه  هر چهبنابراين . باشد يمبه مخزن ساقه دماسنج 
خطاي دماسنج بيشتر  ،دماسنج به مخزن بيشتر از حرارت منتقله از محيط به مخزن باشد

86Fكل«ايي وجود دارند كه بر روي آن لغت ه دماسنج .شود يم

مفهوم  .قيد گرديده است »1
كل دماسنج را بايد در محيط  ،اين دماسنجاين لغت آن است كه به هنگام استفاده از 

 . قرار داد يريگ اندازه
ي باال نگهداري شود و با دما اگر ابتدا دماسنج در محيط: حالت االستيك قابل برگشت •

دماي محيطي با دماي كمتر استفاده شود ابتدا عددي كمتر از  يريگ اندازهسپس براي 
اين اثر را . زمان اين خطا برطرف خواهد شدمقدار واقعي را نشان خواهد داد اما با گذشت 

87Fكاهش موقت صفر« اصطالحاً

 . نامند يم »2

                                                            
1 Total 
2. Temporary Zero depression 



شيشه به كار رفته در ساخت دماسنج معموالً پس از : حالت االستيك غيرقابل برگشت •
اين مسئله . كه صفر دماسنج تغيير يابد گردد يمو سبب  شود يممنقبض مي ك ،مدتي كار

 . نامند يمقابل برگشت خطاي االستيك غير اصطالحاًرا 
براي به حداقل رساندن خطاي ديد الزم است راستاي ديد آزمايشگر عمود بر : خطاي ديد •

  .تحدب مايع داخل دماسنج باشد
 حاوي مايع اي شيشهي ها دماسنجكاليبراسيون  -ب

 دماي مشخص شده يريگ اندازهبه عنوان تعيين ميزان خطاي دماسنج در  توان يمكاليبراسيون را 
 :شامل مراحل زير است يا شهيشكاليبراسيون دماسنج . استاندارد تعريف نمود بر اساس

88Fبررسي وضعيت ظاهري دماسنج و بازرسي ابعادي

1 
89Fآزمون پايداري رنگ

2 
90Fآزمون ثبات مخزن

3 
 91F4يبند درجهآزمون تعيين صحت 

 بررسي وضعيت ظاهري و ابعادي دماسنج
 :اين مرحله خود شامل مراحل زير است

و شامل مواردي از قبيل تشكيل  رديگ يماين آزمون از راه بينايي انجام : ي وضعيت ظاهريبازرس
حجم مايع و سالم بودن شيشه دماسنج  ،تشكيل حباب گاز در مخزن ،حباب گاز در درون ساقه

هر چند روش  .شود يمايجاد  ها دماسنجحباب هوا عمدتًا در زمان حمل و نقل و جابجايي . است
سرد  ،توصيه شده يها روشوجود ندارد اما يكي از  ها حبابيشگيري از تشكيل اين خاصي براي پ

 . باشد يمكردن دماسنج با يخ خشك 
وضعيت مايع داخل دماسنج ، از ديگر مواردي كه در بررسي ظاهري دماسنج بايد به آن دقت نمود

ترك  هر گونهقد بايد سالم بوده و فابررسي وضعيت شيشه دماسنج است كه ، بررسي ديگر .است
                              . گردد يمتوصيه  10با قدرت بزرگنمايي  ييها نيب ذرهبدين منظور استفاده از . باشد

                                                                                                                    بر  .رديگ يممختلف صورت  يها اندازهشابلون با  يها حلقهتوسط  ،بازرسي ابعادي: بازرسي ابعادي
. كه از شابلون نه به سختي و نه به آساني عبور كند باشد يمدماسنجي مورد قبول  ،اساس استاندارد

كه در اين بخش انجام  ييها آزموناز ديگر  .با استفاده از ميكرومتر انجام داد توان يماين آزمون را 

                                                            
1. Visual and Dimensional inspection 
2. Permancy and pigment 
3. Bulb Stability 
4. Verification and Scale Accuracy 
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انجام  نيب ذرهاين آزمون توسط . دماسنج است يبند درجهآزمون بررسي يكنواختي  ،رديگ يم
 . كه به منظور نيل به دقت بيشتر از پرگار استفاده شود شود يمولي توصيه  ،رديگ يم

 آزمون پايداري رنگ
ش رو. رديگ يمانجام است، خاص كه بدين منظور طراحي و ساخته شده  يا كورهاين آزمون توسط 

به آن  500 ℉كار به اين صورت است كه دماسنج موردنظر را در داخل كوره قرار داده و تا دماي 
دماسنج فوق از نظر رنگ مايع با دماسنج . ندينما يمسرد مي و سپس آن را به آرا دهند يمحرارت 

ايع مقايسه شده و ميزان پايداري رنگ م) دماسنج شاهد(ديگري كه تحت اين آزمون قرار نگرفته 
 . گرددمشخص 

 آزمون ثبات حرارتي مخزن
بعد از  .شود يمدماسنج به مدت پنج دقيقه در محفظه هواي گرم قرار داده  ،به منظور اين آزمون

باالتر از دماي محيط قرار داده  50℃و يا  20℃دماي گرمكن را حدود  شدگرم  كامًالآنكه دماسنج 
سپس آن را خارج كرده و تا  ،ماي موردنظر برسدبه دمي تا دماسنج به آرا شود يمو فرصت داده 

ساعت در  24دماسنج مجدداً به گرمكن بازگردانده شده و مدت  .ندينما يمدماي حد پايين سرد 
قابل ذكر است كه دماي گرمكن در اين مرحله تقريباً دماي شروع آزمايش . شود يمآنجا قرار داده 

هر . ندينما يمو مخزن آن را به طور كيفي بازرسي  در مرحله بعد دماسنج را سرد نموده. باشد يم
دماسنج نشان دهنده چگونگي و درجه كيفيت مخزن دماسنج  يا شهيشتغييري در محفظه  گونه
 . است

 بندي درجهآزمون تعيين صحت 
 .بر اساس دماي يخ استوار است، دماسنج يبند درجهمرسوم در آزمون صحت  يها روشيكي از 

مقادير قرائت شده از دماسنج در اين . شود يمت در دماي اتاق قرار داده ساع 72دماسنج حدود 
در صورت وجود اختالف ميان دماي  .گردد يممقايسه ) ℃ 0(با دماي يخ آزمون ثبت شده و 
از جمله نقاط  .الزم است دماسنج در ديگر دماهاي استاندارد نيز آزمون گردد، دماسنج و دماي يخ

92Fسه ملي استاندارد و تكنولوژيدمايي ثابت كه توسط مؤس

موارد زير را نام  توان يمپيشنهاد گرديده  1
 :برد

 100 ℃دماي بخار آب  •
 )36/122 ℃ ( اسيد بنزوئيك گانه سهنقطه  •
 )88/26℃ (دي فنيل اتر  گانه سهنقطه  •

                                                            
1. NIST: National Institute of Standard and Technology 



ورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج  ها دماسنج وق م  يها يمنحنجدول يا  به صورتدر نقاط دمايي ف
زماني . در هر نقطه دمايي حداقل بايد سه مرتبه آزمايش تكرار شود .گردد يمبراسيون ارائه كالي

 1/0صحت آزمايش مورد قبول است كه اعداد به دست آمده از هر سه مرتبه آزمون حداكثر 
    . اشندداشته باختالف 

 دماسنج فلزي حاوي مايع. 2
93Fدماسنج فلزي حاوي

و  نيرتريپذ قيتطب، نيتر صرفهل نموده و با مايع بر اساس انبساط سيال عم 1
اين دماسنج داراي محفظه فلزي است كه . باشد يمدما در صنعت  يريگ اندازهوسائل  نيتر مرسوم

يكي از عوامل خطا در اين دماسنج تغيير فشار  .داخل آن با مايع و گاز يا بخار پر شده است
 .تعادلي مايع و بخار در حباب استفاده نمود يها مخلوطاز  توان يمبراي از بين بردن آن  .باشد يم

براي دريافت پاسخ . اين امر زماني مؤثر خواهد بود كه دماي مخزن بيش از دماي لوله موئين باشد
همچنين  .گردد يمكوتاه اختيار ، كوچك و لوله موئين، مخزن دماسنج ،سريع در اين دماسنج

94Fمخزن را به يك كاهنده توان يم

 . ل نمودالكتريكي متص 2
 95F3)گاز كامل(دماسنج گازي  .3

معادله گاز كامل به . فشار گاز است، ابدي يميكي از پارامترهاي فيزيكي كه بر اثر تغييرات دما تغيير 
 :باشد يمصورت زير 

     
 :كه بين دما و فشار رابطه مستقيم برقرار است به طوري كه شود يمبا توجه به معادله فوق مشخص 

   
 يبند طبقهكه تحت عنوان دماسنج گازي  اند دهيگردايي طراحي ه دماسنج ،فوق معادلهبر اساس 

يا  دروژنيه(يكي از گازهايي است كه داراي نقطه ميعان پايين بوده  ،گاز مورد استفاده. شوند يم
دقت  ها دماسنجاياي اين نوع مز ترين مهماز  .و فشار آن در حجم ثابت وابسته به دما است) هليم

 . باشد يمدما تا يك درجه كلوين  يريگ اندازهبراي  ها آنو استفاده از  يريگ اندازهدر  ها آن
 متال بيدماسنج  .4

96Fمتال يب دماسنج

اين دماسنج از دو فلز . كند يمبر اساس تغيير طول فلزات در اثر تغيير دما عمل  1
نوار تركيبي ، در اثر افزايش دما. مختلف تشكيل شده است انبساط طولي يها بيضرنواري شكل با 

 . )2-2(شكل  گردد يمدو فلز به سمت فلزي كه داراي ضريب انبساط طولي كمتري است خم 

                                                            
1. Liquid –in- Metal Thermometer  

2. Transducer 

3. Ideal Gas Thermometer 
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 متال بياساس ساختمان دماسنج  :2-2شكل 

97Fكويل«ه آن ب اصطالحاًكه  شود يمبه صورت مارپيچ هم ساخته  متال يبدماسنج 

از اين  .گويند »2
استفاده  ،در ساخت ترموستات و دمانگارها كه جهت ثبت مداوم دما كاربرد دارند ها دماسنج

 . گردد يم
98Fترموكوپل .5

3 
دما را بسيار ساده  يريگ اندازهاين اثر . باشد يماثر ترموالكتريك ، ر دما در فلزاتييكي از اثرات تغي

 .صحيح از دقت بسيار بااليي برخوردار خواهند بود يبند درجهورت در ص ها دماسنجاين . دينما يم
در يك  ،همجنستغيير دماي نقطه اتصال دو فلز غير اساس كار آن به اين ترتيب است كه به علت 

مقدار نيروي محركه الكتريكي تابعي از دما در نقطه . شود يمالكتريكي توليد  محركهمدار نيروي 
99Fبك يستوليد شده تحت عنوان نيروي محركه الكتريكي نيروي محركه  .اتصال است

ناميده  4
كه نقطه اتصال در محيطي مشخص نظير آب و يخ كه داراي  شود يمدر ترموكوپل توصيه . شود يم

و ترموكوپل نيازي به  متر ولتدر صورت همجنس بودن سيم . قرار داده شود ،دماي صفر درجه است
هر چند در  شود يمدماهاي باال استفاده  يريگ اندازهراي از ترموكوپل ب. باشد ينممرحله فوق 

 . دماهاي پايين نيز استفاده كرد يريگ اندازهاز آن براي  توان يممواردي خاص 
 دماسنج مقاومتي. 6
ه ي مقاومتي بها دماسنج .نمود يريگ اندازهدماي محيط را  توان يممقاومت الكتريكي  يريگ اندازهبا 

100Fترميستور تي فلزي ودو گروه دماسنج مقاوم

 . شوند يمتقسيم  5
                                                                                                                                                  
1. Bimetal Thermometer 

2. Coil 

3. Thermocouple 

4. Cybak E.M.F 
5. Thermistor 

 
 

 

 

 

T   

 
 

 

 برنج

 )استيل(فوالد 
T=T. 



استوار است و بر اساس آن ) α( »ضريب خطي مقاومت«ا بر پايه تغيير ه دماسنجاساس كار اين 
 :شود يمرابطه زير تعريف 

  
                

             
 

 يها گسترهاين رابطه در  .باشند يم T2و  T1ي به ترتيب مقاومت در دماها R2و  R1كه در آن 
 . تا تغيير مقاومت بر حسب دما خطي باشد شود يمدمايي كم استفاده 

است  ها دماسنجانواع اين  نيتر قيدقدماسنج مقاومتي پالتيني يكي از  :مقاومتي فلزيدماسنج 
سنج مقاومتي پالتين معروف و به دما كند يم يريگ اندازهرا  600 ℃تا  -267 ℃كه دماهاي بين 

101Fدماسنج دمانگار .باشد يم

كه دما را به طور پيوسته  باشد يماي مقاومتي فلزي ه دماسنجنيز جزء  1
 . كند يمو ثبت  يريگ اندازه

و  كند يمكاهش پيدا  ها آنمقاومت ، موادي هستند كه در اثر افزايش دما رساناها مهين :ترميستور
 . گردد يماستفاده  ها آناز اغلب در ساخت راديو سوندها 

 دماسنج كريستال كوارتز .7
و در  كند يمبر اساس حساسيت فركانس تشديد كريستال كوارتز به تغيير دما عمل  ها دماسنجاين 

خطي ميان فركانس  كامًالتطابقي ، برش كريستال كوارتز به طور صحيح انجام گيرد صورتي كه
 گسترهو 100/0  ℃حدودساسيت اين نوع دماسنج در ح .شود يمتشديد كريستال و دما برقرار 

 . درجه سلسيوس است 230تا  -40سنجش دما در آن 
 آذرسنج .8

دما از  واسطهگرمايي است كه به  يها تابشسنجش ، دماي يك جسم يريگ اندازه يها روشيكي از 
 . گردد يمجسم گسيل 

 انتخاب دماسنج  2-4-1-3

ساخته شده و موجود  ها دماسنجانواع مختلفي از  ،ه شدقبلي اشار يها بخشهمانگونه كه در 
در جدول  ها دماسنجكاربرد انواع مختلف  ترين مهمهر نوع دماسنج كاربرد خاصي دارد كه . باشند يم
 . خالصه گرديده است 2-8

 از نظر كاربرد ها دماسنجمقايسه انواع  :8-2جدول 

 كاربرد دماسنج
 حاوي مايع يا شهيشدماسنج 

  الكلي
 )ديآ يمبه جوش  C0 78در ( در دماهاي خيلي باال كاربرد ندارد 

 C0 315 تا -C0 36دما در گستره دمايي  يريگ اندازه

                                                            
1. Thermograph 
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  يا وهيج
 K0 1دما در گستره دمايي تا  يريگ اندازه دماسنج گازي

 در ساخت دمانگار و ترموستات متال يبدماسنج 
 دماهاي باال يريگ اندازهدر  ترموكوپل

 در ساخت دمانگارها و گستره وسيعي از سنجش دما مقاومتي پالتيني دماسنج
 در ساخت راديو سوندها ترميستور

 با دقت زياد C0 230 تا -C0 40 دما در گستره دمايي يريگ اندازه دماسنج كريستال كوارتز
 و مواد مذاب ها كورهدماي  يريگ اندازه آذرسنج

 دماي تر 2-4-1-4

102Fدماي تر

هوا را در فشار ثابت با تبخير آب خنك  ،حداقل دمايي است كه بتوان در آن ،يفبنا به تعر 1
دماي قرائت شده را دماي تر طبيعي ، در صورتي كه دماسنج در شرايط طبيعي هوا قرار گيرد .نمود

)tnw (دماي تر چرخان  ،و اگر هواي اجباري از اطراف مخزن عبور داده شود)tw (هر چه  .گويند
اختالف بيشتر ميان فشار بخار آب و فشار بخار اشباع در همان  دهنده نشانباشد  تر نييپار دماي ت

  .گردد يماز دماسنج تر استفاده  ،دماي تر يريگ اندازهبراي . باشد يمدما 
اي تر بايد فتيله از جنسي تهيه شود كه قابليت رسانايي آب را ه دماسنجبه منظور كاهش دما در  

براي مرطوب كردن فتيله از آب مقطر  .و به صورت آستين بدون درز باشد) اننظير كت(داشته 
ورد . استفاده شود فاصله سطح آب تا انتهاي (ي تر طبيعي بايد فاصله آزاد فتيله ها دماسنجدر م
توصيه ، به منظور رسيدن به تعادل دمايي در اين دماسنج .باشد متر يسانت 2-3حدود ) پايين مخزن

آن را به  ،دقيقه صبر نمود و در صورت قرائت يكسان دما پس از سه مرتبه 15اقل كه حد گردد يم
واملي كه در . قرائت و يادداشت نمود ،عنوان دماي تر دماي تر باعث خطا  يريگ اندازهيكي از ع

دما بيش از مقدار  يريگ اندازهباعث  ها تابشاين  .حرارتي در محيط است يها تابشوجود  ؛شود يم
 . گردد يمواقعي آن 

 دماي تابشي 2-4-1-5

103Fدماي تابشي

ميزان . باشد يمدمايي است كه با گرماي تابشي منتشره از سطوح داغ متناسب  2
، گرماي تابشي دريافت شده توسط فرد در يك محيط به عوامل مختلفي نظير منبع يا منابع گرمايي

به . خصات جوي بستگي داردنسبت به انسان و مش ها آنوضعيت قرارگيري  ،ابعاد منبع يا منابع

                                                            
1. Wet Bulb Temperature 
2. Radiant Temperature 



MRT104F(همين جهت ميزان تابش موجود در محيط به صورت ميانگين دماي تابشي 

 شود يمبيان ) 1
به سه  توان يمدماي تابشي را  .هوا است جريان سرعت و هوا دماي، سان يگو دماي به كه وابسته
 :نمود يريگ اندازهروش زير 

105Fسان يگواستفاده از دماسنج  -الف

از جنس مس يا (فلزي با درجه رسانايي خوب  يا كره :2
 يزيآم رنگ) به علت جذب خوب(كه به رنگ سياه مات  باشد يم) به علت بازتاب خوب ومينيآلوم

تابشي و جابجايي با محيط اطراف خود تبادل حرارتي  يها راهبه  سان يگودماسنج  .شده است
به حال تعادل با محيط  سان يگودماسنج زماني كه الزم است تا  .رسد يمنموده و به تعادل دمايي 

 . دقيقه است 25تا  15 ،درآمده و براي خواندن آماده شود
در اين روش از دو كره با ضرايب نشر  :دو كرهدماي تابشي با استفاده از  يريگ اندازه -ب

روش كار به اين صورت است . گردد يماستفاده ) يكي سياه مات و ديگري صيقل داده شده(مختلف 
 نيابا توجه به  .تا هر دو دماي يكساني را نشان دهند شود يمه به اين دو كره آنقدر حرارت داده ك

 توان يم ،باشند يمميزان ضريب نشر كره سياه رنگ باالتر است و نيز هر دو داراي دماي يكساني كه
ميزان تابش  اين اختالف به .نتيجه گرفت كه ميزان گرماي دريافتي در دو كره با هم اختالف دارند

 . شود يمدر محيط نسبت داده 
كاربرد اين  :محاسبه ميانگين دماي تابشي بر اساس دماي سطوح موجود در محيط -ج

به چنين  .ي است كه سطوح اطراف داراي دماهاي مختلفي باشنديها طيمحدر  غالباًروش 
106Fيي با تابش نامتقارنها طيمح اصطالحاً ييها طيمح

 . شود يماطالق  3

107Fسرعت جريان هوا 2-4-1-6

4 

جريان هوا  ،مختلفي باشند يها يچگالداراي فشار و ، هوا كه در مجاورت هم قرار دارند تودهاگر دو 
جريان هوا يكي  .دينما يمبه طوري كه هوا از نقاط پرفشار به نقاط كم فشار حركت  رديگ يمشكل 

كه  يليوسا .باشد يمعت و جهت سر مشخصهپارامترها در انتقال حرارت بوده و داراي  ترين مهماز 
بايد داراي سه مشخصه زير  رنديگ يمسرعت جريان هوا مورد استفاده قرار  يريگ اندازهبه منظور 

 :باشند
 حساسيت دستگاه به جهت جريان هوا

 حساسيت دستگاه به نوسانات جريان هوا

                                                            
1. Mean Radiant Temperature (MRT)  

2. Globe Temperature 
3. Asymmetric Thermal Radiation (ATR) 
4. Air Velocity 
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 توانايي تعيين ميانگين سرعت جريان هوا در دوره زماني مشخص
 :شوند يمسرعت جريان هوا به چهار دسته زير تقسيم  يريگ اندازهوسائل 

 ؛يا پره يها بادسنج. باشند يمكه نسبت به تغييرات فشار هوا يا گاز عبوري حساس  يليوسا -الف
واي جابجا شده در مقطع مشخصي از زمان عمل  يليوسا -ب  .ندينما يمكه بر اساس حجم ه

 ؛ها يوانتور
 حرارتي؛ يها بادسنج. كنند يمت دما در اثر عبور جريان هوا عمل كه بر اساس تغييرا يليوسا -ج
. كنند يمكه بر اساس ميزان توان سردشوندگي در اثر عبور جريان هوا عمل  يليوسا -د

 ؛ي كاتاها دماسنج
108Fاي پره هاي بادسنج -الف

1 
 يا پروانهطريق تغييرات فشار هوا در اثر عبور جريان هوا از  يريگ اندازه، اساس كار اين نوع وسائل

بسته و  يها محلدر  كه نيابا توجه به . است كه قابليت گردش داشته و حساس به جريان هواست
مختلفي  يها جهتنيست و معموًال داراي  يدار جهتكار معموًال هوا داراي جريان  يها طيمح

سرعت هوا كاربرد اين وسائل در دامنه خاصي از  .شود ينملذا استفاده از اين وسائل توصيه  باشد يم
m(دارند 

s
اين وسيله هم مانند هر وسيله فيزيكي نياز به كاليبراسيون دارد كه با دو . )2/0– 100 

 . گردد يمدر روش ديناميك از تونل هوا استفاده . رديپذ يمروش استاتيك و ديناميك صورت 
  

                                                            
1. Wind Mill Anemometer 



109Fحرارتي هاي بادسنج -ب

1 
توسط جريان هواي عبوري از يك جسم داغ  بر اساس اين مطلب كه مقدار گرماي گرفته شده

. كنند يمشده و عمل  يگذار هيپاحرارتي  يها بادسنج ،متناسب با سرعت جريان هواست
 :شوند يمحرارتي با توجه به شكل بخش حساس دستگاه به دو گروه زير تقسيم  يها بادسنج

ال حرارت از طريق اين نوع بادسنج بر اساس معادله انتق :شكل يا كرهحرارتي  يها بادسنج
   :كند يمجابجايي عمل 

         
 :كه در آن

 P :توان حرارتي دريافت شده توسط جسم موردنظر 
 ℎ𝑐 :اين ضريب تابعي از سرعت جريان هوا  .ضريب انتقال حرارت از طريق جابجايي بين جسم و هوا

 . باشد يمدر اطراف جسم 
 𝑡𝑐 :دماي جسم 
 𝑡𝑎:دماي محيط 

بستگي به سرعت  ،با توجه به معادله فوق ميزان انرژي حرارتي منتقل شده از جسم به محيط
 . جريان هوا و اختالف دماي جسم و هواي اطراف آن دارد

 يشوندگ خنكمانند نوع كروي بر اساس ميزان  ها بادسنجاين نوع : شكلمي بادسنج حرارتي سي
 . كنند يمهوا عمل يك جسم داغ در اثر جريان 

110Fدماسنج كاتا -ج 

2 
همچنين توانايي . مزاياي اين دماسنج عدم حساسيت آن نسبت به جهت جريان هواست ترين مهماز 

اي كاتا در سه ه دماسنج. گردد يمكم هوا نيز از مزاياي آن محسوب  هاي جريانسرعت  يريگ اندازه
 :نوع مختلف ساخته شده است كه عبارتند از

 يا شهيشيا كاتاي خشك 
 اندود نقرهكاتاي 

 كاتاي تر
. ستها آندر مخزن بزرگ  ها آناين سه نوع كاتا از نظر ساختماني مشابه هم بوده و تنها تفاوت 

همان كاتاي خشك است كه  اندود نقرهكاتاي  .باشد يم يا شهيشدماسنج خشك داراي مخزني 
ي كه انرژي يها طيمحدود نقره دارد و در غالفي از ان، حرارتي يها تابشمخزن بزرگ آن براي بازتاب 

                                                            
1. Thermal Anemometer 
2. Kata Thermometer 
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كاتاي تر همان كاتاي خشك است كه مخزن  .رود يمبه كار  ،وجود دارد يا مالحظهتابشي قابل 
وششي با رسانايي آب  در اين نوع كاتا عالوه بر انتقال  .است) كتاني يا پارچه(بزرگ آن داراي پ

و اغلب در  رديپذ يمخير نيز صورت انتقال از طريق تب، حرارت از طريق جابجايي و تابش
 . شود يماستفاده  ،ي كه رطوبت خيلي بااليي دارنديها طيمح

نحوه كار با دماسنج كاتا به اين صورت است كه ابتدا مخزن دماسنج كاتا را داخل فالكس آب گرم 
1تا حدود يك  كنند يمو صبر  دهند يمقرار 

2
  - 2

3
كل پر شود سپس مخزن بااليي دماسنج كاتا با ال 

تا در اثر سرد شدن  ندينما يمو صبر  كنند يمآن را از آب خارج نموده و با دستمال تميز خشك 
 Aتا از نقطه  كند يمدر حين برگشت زماني را كه الكل طي  .الكل به مخزن پاييني برگردد، دماسنج

ه زمان ب ،ندينما يم يريگ اندازه) حك شده روي ساقه دماسنج كاتا يها عالمت(برسد  Bبه نقطه 
111Fسردشوندگي زمان اصطالحاًدست آمده را 

از اين زمان براي محاسبه سرعت جريان هوا . نامند يم 1
 . شود يماستفاده 

مربوط به دماسنج كاتا صورت  يها دادهمحاسبه سرعت جريان هوا با توجه به مشخصات محيطي و  
به . دشوندگي كاتا بدست آورده شوداول الزم است شيب خط سر بدين منظور در درجه .رديگ يم

كه عبارت است از متوسط گرماي منتقل شده از  نديگو يم 112F2سردشوندگي توان اصطالحاًاين عدد 
 . باقي بماند C0 5/36كه دماي سطح دماسنج در  يبه طور ،واحد سطح دماسنج در واحد زمان

 هوا) سايكرومتريك(مشخصات رطوبتي  2-4-1-7

تركيب تقريبي زير را براي هواي خشك به ، تبريد و تهويه مطبوع امريكا ،يشانجمن مهندسان گرما
 :دارد يمبيان مي صورت درصد حج

   78084/0. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ازت
   20948/0.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . اكسيژن

   00934/0. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . آرگن
  00031/0. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . كربن دياكس يد

  

                                                            
1. Cooling Time 

2. Cooling Power 



 متان ، هليم ، نئون
  00003/0                              گوگرد دياكس يد

 و ديگر گازهاهيدروژن 
مركب از هواي خشك است كه ، هوا مخلوطي از هواي خشك و بخار آب است و اتمسفر ،در عمل

از قانون گازهاي ، هواي مرطوب تا حدود سه برابر فشار اتمسفري .رفتاري همانند گازهاي كامل دارد
113Fقانون گيبس دالتون. كند يمكامل پيروي 

فشار ، املبراي مخلوطي از گازهاي ك دارد يمبيان  1
  :مخلوط برابر با مجموع فشارهاي جزئي اجزاي تشكيل دهنده است

   
 نسبت مخلوط .1

عبارت است از ) شود يمگاهي اوقات تحت عنوان رطوبت مخصوص ناميده ) (W(نسبت مخلوط 
           . مخلوط) 𝑚𝑎(به جرم هواي خشك )  𝑚𝑣(نسبت جرم بخار آب 

    

 درجه اشباع .2
در ) Ws( اشباعبه نسبت مخلوط ) W( عبارت است از نسبت ميان نسبت مخلوط µدرجه اشباع 

      . همان دما و فشار

𝜇 =  
𝑊

𝑊𝑠
|𝑡. 𝑝| 

 دماي نقطه شبنم .3
و نسبت فشار (اشباع در شرايطي ) هواي مرطوب(عبارت است از دماي هواي  𝑡𝑑دماي نقطه شبنم 

به دمايي ، با خنك شدن مخلوط در فشار ثابت ،به عبارت ديگر ،مشابه با مخلوط مورد نظر) مخلوط
 . نديگو يمدماي نقطه شبنم  ،و به آن شود يمكه متراكم شدن بخار آب شروع  ميرس يم
 آنتالپي .4

ژي گرمايي وارد كه در فشار ثابت به سيستم انر(در دو حالت فشار ثابت  توان يمانرژي گرمايي را 
مورد بررسي قرار ) شود يمكه در حجم ثابت انرژي گرمايي به سيستم وارد (يا حجم ثابت ) شود يم

 . داد
= 𝑑𝑣(ثابت فرض شود  ،اگر حجم در نتيجه هيچ كاري توسط گاز روي محيط انجام  ،)0 

 ،)u( شود يمداخلي  سبب افزايش انرژي صرفاًانرژي گرمايي وارد شده به گاز ، و در نتيجه رديگ ينم
، ابدي يمنه تنها انرژي داخلي تغيير ، ولي اگر تغييرات انرژي گرمايي گاز در فشار ثابت بررسي شود

به ميزان انرژي  ،به طور كلي. باشد يمكه در اصل همان تعريف آنتالپي  رديگ يمبلكه كار هم انجام 
                                                            
1. Gibbs Dalton Law 
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مجموع آنتالپي هواي  ،در مخلوط هواكه  شود يمآنتالپي گفته ، بر حسب واحد وزن آن گرمايي هوا
و شامل گرماي محسوس هواي خشك و گرماي  نديگو يمخشك و بخار آب را آنتالپي هوا 

ميزان آنتالپي در هواي صفر درجه سلسيوس معادل صفر در نظر  .محسوس و نهان بخار آب است
 . شود يمگرفته 

 رطوبت نسبي .5
كه ميزان بخار آب موجود در هوا به  باشد يمآب  هواي اطراف ما مخلوطي از هواي خشك و بخار

ست از فشار بخار آب در هوا به فشار بخار آب ا عبارترطوبت نسبي  .شود يمعنوان رطوبت شناخته 
رطوبت نسبي در  يريگ اندازه يها روش .گراد يسانتدرجه  10°دما در  اندازهاشباع شده در همان 

 . شود يميرمستقيم تقسيم هوا به دو دسته كلي روش مستقيم و روش غ
 روش مستقيم -الف

رطوبت نسبي هوا  يريگ اندازهكه به طور مستقيم قادر به  گردد يماستفاده  يليوسادر اين روش از 
114Fبه آن هيدروگراف اصطالحاًيكي از اين وسائل كه . باشند يم

و كاربرد زيادي در  نديگو يم 1
تغيير طول جنس موي خاصي از انسان عمل  يريگ اندازهبر اساس ، هواشناسي دارد يها ستگاهيا
يي هستند كه بر اساس تغيير مساحت سطح مشخصي اه دستگاه، نوع ديگري از اين وسائل. كند يم

اين وسيله در صنايع نساجي كه  .كنند يمعمل ) باشد يمكه در حال كشش (از پوست قورباغه 
 يليوسااز ديگر . كاربرد زيادي دارد ،ستبرخوردار ا يا ژهيوو كنترل رطوبت از اهميت  يريگ اندازه

اين وسيله داراي سنسوري است كه در  .توموهيدرومتر ديجيتالي است ،كه در اين گروه جاي دارند
ميزان جريان الكتريكي متناسب با ميزان  .دينما يمجريان الكتريكي ايجاد  ،اثر تغيير رطوبت هوا

تهويه كاربرد  يها ستميسدر مقابل دمنده اين وسيله در سنجش رطوبت هوا . باشد يمرطوبت 
 . زيادي دارد

 روش غيرمستقيم -ب
دماي دماسنج خشك چرخان و دماسنج تر  دو پارامتر يعني يريگ اندازهستقيم با در روش غيرم

خط كش و نمودار سايكرومتري تعيين ، جداول ،مقدار رطوبت نسبي به كمك روابط ،چرخان
آسمن ساخته و ارائه  سنج رطوبتچرخان و  سنج رطوبترت كلي به دو صو ها سنجرطوبت .شود يم
 . شوند يم

115Fچرخان سنج رطوبت

چرخان مركب از دو دماسنج به نام دماسنج تر و دماسنج  سنج رطوبت :2
مخزن آب وجود نداشته و الزم است فتيله  ،چرخان يها سنج رطوبتدر برخي از  .باشد يممعمولي 

 . به طور دستي مرطوب گردد
                                                            
1. Hydrograph 
2. Whirring Hygrometer 



116Fآسمن سنج ترطوب

در اين وسيله دو دماسنج تر و خشك در داخل يك قاب فلزي منعكس : 1
هواكشي  ،اه دماسنجبراي كاهش خطاي مربوط به تهويه . اند گرفتهحرارتي قرار  يها تابش كننده

در سطح ) متر بر ثانيه 5/2(تهويه الزم را با سرعت يكنواخت  تواند يمتعبيه شده است كه 
خيس نگه داشتن دائم فتيله دماسنج تر  ،از مواردي كه بايد بدان دقت نمود .نمايد نيتأما ه دماسنج

نظر به صورت دستي مرطوب شده و امكان خشك شدن آن طي آزمايش زيرا فتيله مورد باشد يم
 . وجود دارد

مختلفي به  يها روشبه  توان يمي تر و خشك چرخان را ها دماسنجبه دست آمده از  يها داده
 :از ها روشاين  نيتر عمده .وبت نسبي تبديل نمودمقدار رط

 محاسبه بر اساس روابط رياضي 
 محاسبه بر اساس جدول 
 محاسبه بر اساس خط كش 
 استفاده از نمودار بامحاسبه  

 متابوليسم 2-4-2
شيميايي جامع براي تبديل مواد  فرآيندي بيومكانيكي است كه به عنوان يك فرآيند، متابوليسم
مواد غذايي به تركيبي تبديل  .شود يمتعريف ) دروني و بيروني(كسيژن به كار مكانيكي غذايي و ا

ي شيميايي انرژي اه واكنشو در انجام كارهاي عضالني و ) ATP(كه سرشار از انرژي بوده  شوند يم
117Fمتابوليسم پايه .كنند يمخود را آزاد 

ميزان انرژي الزم براي حفظ اعمال حياتي بدن در حال ، 2
ميزان متابولسيم پايه . ساعت استراحت است 8ساعت گرسنگي و  12تراحت و درازكش بعد از اس

 . قد و وزن بستگي دارد ،جنس، به عواملي مانند سن

 متابوليسم پايه يريگ اندازه يها روش 2-4-2-1

118Fروش كالريمتري ،متابوليسم پايه يريگ اندازه يها روشيكي از 

است كه به دو طريق زير انجام  3
   :شود يم

فرد داخل دستگاه كالريمتر قرار گرفته و ، در روش كالريمتر مستقيم :كالريمتر مستقيم -الف
كالريمتر دستگاهي است مانند يك جعبه يا . شود يم يريگ اندازهوي  شدهميزان گرماي توليد 

نك به در اين ديوارها تجهيزاتي شامل لوله آب خ .باشد يماتاقك كه داراي چندين اليه ديوار 

                                                            
1. Assman Hygrometer 
2. Basal Metabolic Rate (BMR) 

3. Calorimetry 
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دما نصب شده  يريگ اندازهالمنت برقي جهت گرم كردن و دماسنج جهت ، منظور خنك كردن
 . باشد يمعايق بوده و نسبت به محيط خارج ايزوله  كامًالاين اتاقك  .است

متابوليسم استفاده  يريگ اندازهدر اين روش از اكسيژن مصرفي جهت : كالريمتر غيرمستقيم -ب
119Fبه دو روش مدار بازعمل  مكانيسم .شود يم

120Fو مدار بسته 1

دو روش در  اينتفاوت . شود يمانجام  2
سيستم با بيرون  ،هوا از بيرون وارد سيستم شده ولي در مدار بسته ،آن است كه در روش مدار باز

121Fدر روش مدار باز از گازمتر ماكس پالنك .ارتباط ندارد

122Fداگالس يها سهيكو  3

براي كنترل ميزان  4
در اين روش هوا كه معموًال اكسيژن خالص است از بيرون وارد  .شود يمتفاده هواي ورودي اس

هر ليتر  .گردد يممصرف شده ميزان متابوليسم محاسبه   𝑂2اتاقك گرديده و بر اساس ميزان 
و با توجه به مشخص بودن حجم  كند يمكيلوكالري انرژي گرمايي توليد  4/83اكسيژن در بدن 

ميزان اكسيژن جذب شده در . ن نموديمقدار انرژي مصرفي را تعي توان يماكسيژن جذب شده 
 . با استفاده از كيسه داگالس تعيين كرد توان يمدقيقه را 

توليد  𝐶𝑂2مصرف شده و    𝑂2بلكه ميزان ،شود ينمهوا از بيرون وارد سيستم  ،در روش مدار بسته
آن ميزان متابوليسم را محاسبه موده و بر اساس ن يآور جمع، شده را جهت آناليز و تعيين مقدار

توليد شده به طور دائم جابجا  𝐶𝑂2ين روش ميزان اكسيژن ورودي سيستم كنترل شده و ا كنند يم
در نتيجه حجم كلي گاز موجود در سيستم  ،گردد يمشده و از ميان آهك عبور داده و جذب 

توليد شده ميزان  𝐶𝑂2ز در سيستم بسته و مقدار ن كاهش حجم گاآ يريگ اندازهبا  .ابدي يمكاهش 
 . شود يمن مصرفي تعين اكسيژ

 )فعاليت(برآورد ميزان متابوليسم كار  2-4-2-2

ي متفاوتي از سوي مراجع مختلف معرفي شده است كه از يها روش ،براي برآورد ميزان متابوليسم
 :به موارد ذيل اشاره نمود توان يم ها روشجمله اين 

 استفاده از جدول  -فال
اين جداول در انواع  .باشد يمبرآورد ميزان متابوليسم استفاده از جداول مخصوص  يها روشيكي از 

برخي از . ندينما يممختلف موجود بوده و هر كدام بر اساس روش خاصي ميزان متابوليسم را برآورد 
 . خالصه گرديده است 9-2در جدول  ها روشاين 

 هاي مختلف ميزان برآورد متابوليسممعيار : 9-2جدول 

                                                            
1. Open-Circuit Method 
2. Close-Circuit Method 

3. MaxPlank Gasometer 

4. Douglas Bag 



 بازديد از محيط دقت گيري اندازهروش 

 بر اساس فعاليت بندي طبقه
اطالعات پراكنده بوده و احتمال 

 اشتباه زياد است
 ضروري نيست

 بر اساس حرفه بندي طبقه
اطالعات پراكنده بوده و احتمال 

 اشتباه زياد است
اطالعات در زمينه تجهيزات 

 ت كار الزامي استفني و وضعي
سري جداول بر اساس وضعيت 

 نوع كار و سرعت انجام كار بدن،
احتمال خطا باال بوده و دقت آن 

 باشد يم ±% 15در حدود 
 الزامي است يسنج زمان

 برآورد ميزان متابوليسم بر اساس ضربان قلب و اكسيژن مصرفي -ب
123Fبه اين منظور از ميزان انرژي معادل

1 )EE ( 124ميزان انرژي معادل به كسر تنفسي. شود يماستفادهF

2 
)RQ ( ديآ يمبستگي داشته و با استفاده از معادله زير بدست: 

 

 

 :ديآ يمدر نهايت ميزان متابوليسم از رابطه زير بدست 

 

 :كه در آن
EE : انرژي معادل)W/h/Lit( 
RQ: كسر تنفسي 

Vo2 : حجم اكسيژن مصرفي)Lit/h( 
Vco2 : حجمCo2  توليد شده)Lit/h( 

m : متابوليسم)W/m2( 
ADu :سطح بدن 

زماني كاربرد  عمدتاًاين روش . استفاده از ضربان قلب است، ن متابوليسميتعي يها روشاز ديگر 
كار استاتيكي كم بوده  يعبارت به. دارد كه كار ديناميكي بوده و گروه بزرگي از عضالت درگير باشند

 . استرين حرارتي و كار فكري باشد هر گونهو محيط فاقد 
SWE125F(برآورد ميزان متابوليسم از طريق تخمين سيستماتيك باركاري  -ج

3 ( 

                                                            
1. Energetic Equivalent 

2. Respiratory Quotiont 

3. Systematic Workload Estimation 
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در اين بررسي شرايط كاري به  .رديگ يممورد بررسي قرار ، دقيقه 30در اين روش فرد براي مدت 
ديگري  يها گروهخود به زير  هر كدامم و سريع تقسيم گرديده كه با سرعت ك ،سه گروه ثابت

و انرژي مصرفي در هر  SWEكد  ،سپس با توجه به وضعيت و نحوه انجام كار. گردد يمم يتقس
 . گردد يمبدست آمده و به جداول مندرج در قسمت پايين نمودار منتقل  ،ه بررسيقدقي

 يان انسان و محيطلباس و نقش آن در تبادالت حرارتي م 2-4-3
و از بروز  دينما يملباس ضمن آنكه از تماس مستقيم پوست افراد با مواد شيميايي پيشگيري 

 رگذاريتأثبر تبادالت حرارتي ميان انسان و محيط نيز  ،كاهد يمدر بدن  ها يدگيبرو  ها يدگيخراش
سبك  يا پارچهلباس از در صورت امكان  ،گرم و خيلي گرم يها طيمحاز اين رو الزم است در . است

بر  .ي تنگ اجتناب گردد تا جريان هوا بر روي پوست برقرار شوداه لباستهيه شود و از پوشيدن 
 . در حد الزم عايق باشد تا از اتالف گرما پيشگيري به عمل آيد ، لباس بايدسرد يها طيمحعكس در 

 نقش لباس در تبادالت حرارتي بدن انسان 2-4-3-1

 ،درجه سلسيوس است 50تا  30كه دماي هوا مي هنگا ،ي تابشي قابل اغماض باشداگر ميزان گرما
اثر هر كيلوگرم لباس در تشديد فشارهاي  .فشارهاي فيزيولوژيكي را افزايش دهد تواند يملباس 

 .معادل اثري است كه افزايش يك درجه سلسيوس در دماي دماسنج تر به همراه دارد ،ناشي از گرما
 »عامل مقاومت لباس«اصطالح ، حرارتي يها تنشنقش لباس در انتقاالت حرارتي و  به منظور بيان

)ICL (مقاومت كلي  دهنده نشانفوق  عامل. كه عاملي بدون ديمانسون است مطرح گرديده است
ت ديگر مقاومت ربه عبا ،باشد يملباس در مقابل انتقال گرما از پوست بدن تا سطح خارجي لباس 

يا لباس به صورت تكي و  ها لباسبرابر است با مجموع مقاومت كلي ، )كلي لباسمقاومت (لباس 
 :گردد يمزير برآورد  كه بر اساس رابطه، )Ia(مقاومت هواي بين لباس و پوست 

  
H :ميزان گرماي از دست رفته از سطح بدن )W/m2( 
𝑡𝑠𝑘 :متوسط دماي پوست )C0( 
𝑡𝑐𝑙 :متوسط دماي سطح بدن )C0( 
Icl :مقاومت لباس در مقابل انتقال حرارت )m20C/W( 

126Fواحد كلو ،)ICL( »عامل مقاومت لباس«براي سنجش 

يك كلو مقاومت  .در نظر گرفته شده است 1
Wميزان متابوليسم معادل (حرارتي لباسي است كه اگر شخصي در حال استراحت 

m258 ( و در
m و سرعت جريان هواي  21℃دماي محيطي با 

s
گرماي بدن او طوري تبادل ، آن را به تن كند 1/0

                                                            
1. CLO 



به عبارت ديگر يك كلو مقاومت لباسي است كه به ازاي هر درجه ، يابد كه احساس راحتي نمايد
Wانرژي حرارتي به ميزان ،سلسيوس اختالف ميان دماي هوا و پوست

m2   155/0  را به بيرون منتقل
 . مايدن

بر انتقال حرارت  تواند يمتنگي و گشادي لباس نيز ، عالوه بر مقاومت لباس در مقابل عبور بخار آب
هوا جريان  ،در صورتي كه لباس گشاد بوده و در فضاي ميكروني ميان لباس و پوست .موثر باشد

در ، رديگ يمورت ص ييجا جابهفرد و محيط از دو راه تابش و  -انتقال حرارت بين لباس ،داشته باشد
و تبخير  ييجا جابه، انتقاالت حرارتي از سه راه تابش ،حالي كه به هنگام استفاده از لباس تنگ

اين موضوع علت اصلي توصيه عدم  .باشد يمموثر  يا اندازههمچنين هدايت نيز تا  ،رديپذ يمصورت 
ژي حرارتي از فضاي ي چسبان در فصول و مناطق سرد به دليل انتقال انراه لباساستفاده از 

 . باشد يمميكروني لباس به محيط و احساس سرما 

 برآورد ميزان مقاومت حرارتي بدن يها روش 2-4-3-2

دو روش كاربرد  ،در اين ميان .برآورد نمود ،مختلف يها روشبا  توان يممقاومت حرارتي لباس را 
 :بيشتري دارد

 استفاده از جدول
 استفاده از روابط رياضي

مختلف پارچه  يها هيالدر مرحله اول به ضخامت و خلل و فرج  ها پارچهحرارتي انواع مقاومت 
ضخامت ، شود يمكه در تعيين مقاومت حرارتي مطرح مي به طوري كه تنها عامل مه .بستگي دارد

يعني آب جايگزين هواي ، نمناك و يا تر باشد كامًالكه  يا پارچهمقاومت حرارتي  .لباس خواهد بود
 . كند يمكاهش چشمگيري  ،لل و فرج پارچه شده باشدداخل خ

 يا هيتهو ،يي كه به تن فراخ هستنداه لباسدر . دارد ريتأثبريدن و دوختن لباس در مقدار كلو  نحوه
127Fاثر دودكش«به نام  يا دهيپدو در نتيجه  رديگ يمدر داخل لباس و در اليه هواي آن صورت 

بروز  »1
 رديگ يممشابهي صورت  دهيپداعضاي مختلف بدن در داخل لباس همچنين در اثر حركات . كند يم

128Fاثر دميدن«كه موسوم به 

  .است »2
 ،ديآ يم دفشار ديناميكي جريان هواي اطراف لباس كه در اثر باال بودن سرعت جريان هوا به وجو

يان سبب اين جر .جرياني از هوا در داخل لباس ايجاد نمايد ،با توجه به نفوذپذيري پارچه تواند يم
براي سرعت  .رابطه دارد ICLو مقدار اين گرما با ميزان  گردد يماز دست رفتن گرما از طريق تهويه 

                                                            
1. Stack Effect 
2. Push Effect 
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واي كم  از انتقال گرماي ناشي از  توان يم ،)كار چنين است يها طيمحكه معموالً در (جريان ه
 . كرد نظر صرفتهويه درون لباس 

به راحتي از فضاي بين لباس و بدن  تواند يمهوا ) جلوباز يها لباس( اه لباسدر استفاده از بعضي از 
 اصطالحاً. گردد يماين مسئله سبب تغييراتي در فاكتور مقاومت حرارتي لباس  .جريان داشته باشد

129Fاثر پمپاژ ،به اين اثر

 . شود يمگفته  1

 مقاومت لباس در مقابل تبخير و خاصيت عايق سازي ديناميكي لباس 2-4-3-3

 تواند يملباس  .تبخير است ،انتقال حرارت از بدن به محيط يها راه ترين مهميكي از ، مدر محيط گر
بنابراين الزم است ميزان مقاومت لباس در مقابل . عاملي موثر در روند اين انتقال محسوب شود

در خصوص برآورد مقاومت در مقابل تبخير بايد مجموع مقاومت  .مورد سنجش قرار گيرد ،تبخير
شاخصي بدون بعد بوده كه ، رطوبت يرينفوذپذشاخص . وا و مقاومت لباس محاسبه شوداليه ه
. متغير است 0-1بين  معموًالو مقدار آن  گردد يمي مختلف از طريق جداول تعيين اه لباسبراي 

 . كه لباس نازك و سرعت باد زياد باشد گردد يماين شاخص زماني به يك نزديك 
و در زير و  گردد يماطراف گردن و غيره وارد لباس ، ها نيآستمانند  ،تلفو منافذ مخ ها شكافهوا از 
در . شود يمو از اين راه در داخل لباس عمل تهويه انجام  افتد يملباس به جريان  يها هيالبين 

مؤثر  يساز قيعاجريان هوا خاصيت  .ديآ يم نييپانتيجه مقاومت مؤثر آن در مقابل انتقال حرارت 
اگر دماي محيط . شود يمديناميكي ناميده  يساز قيعااين عمل خاصيت . خواهد برد لباس را باال

داخلي و  يها قسمتيعني بين ، باال باشد گراديان حرارتي زيادي در لباس وجود خواهد داشت
 . خارجي لباس اختالف دماي زيادي موجود خواهد بود

 تهويه در داخل لباس 2-4-3-4

بلكه حركات بدن  ،نه تنها جريان هوا در مجاور لباس دارداس به تن لبانسان در شرايط واقعي كه 
 ريپذ امكاندر داخل لباس است كه تهويه را در فضاهاي گوناگون درون لباس و اطراف پوست 

دماي سطح داخلي لباس به  ،ضخيم و ميزان تهويه در روي پوست زياد باشد ،اگر لباس .سازد يم
گرماي تابشي موجود در زير لباس و محيط اطراف آن در  .حدود دماي محيط ميل خواهد كرد

ميزان تبادل گرماي محيط با لباس مؤثر نيست و لباس به صورت يك سپر كامل در مقابل تابش 
باال بردن  ،از دماي پوست و دماي تابشي آن زياد باشد تر نييپااگر دماي محيط . كند يمعمل 

وقتي  .ارهاي فيزيولوژيكي ناشي از گرما را كم نمايدفش تواند يمميزان تهويه در سطح پوست بدن 
 ،ولي كمتر از متوسط دماي تابشي باشد دماي هواي محيط اطراف لباس باالتر از دماي پوست

                                                            
1. Pumping Effect 



كه دريافت گرماي محسوس توسط پوست بدن  گردد يمميزان تهويه در داخل بدن به نحوي تنظيم 
 . به حداقل ممكن برسد

 ن با محيطتبادل حرارتي انسا 2-4-4
در . قرار دارد) C0 5/0 ± 37(انسان موجودي خونگرم است كه دماي بدنش در دامنه باريكي از دما 

صحيح و كامل صورت  به طوري سلولي و بيوشيميايي بدن انسان ها واكنشچنين دمايي است كه 
تي باشد تنش حرار هر گونهكه انسان در محيطي خارج از  دهد يماين حالت زماني رخ . رديپذ يم

130Fخنثي«به آن محيط  اصطالحاًكه 

در چنين محيطي بدن انسان را در شرايط . نديگو يم »1
131Fهموستاز گرمايي«

اگر محيطي كه انسان در آن قرار دارد، داراي شرايطي باشد . رنديگ يمدر نظر  »2
 به آن اصطالحاً، )سرد يا گرم(كه سبب گردد بدن انسان از حالت هموستاز گرمايي خارج شود 

132Fتنش

كه به آن  دهد يمفيزيولوژيكي نشان  يها پاسخدر چنين شرايطي بدن انسان . گويند 3
133Fاسترين«

به باال رفتن ضربان قلب  توان يمايجاد شده در بدن انسان  يها نياستراز جمله . گويند »4
 . و دماي بدن در اثر مواجهه با گرما اشاره نمود

 و محيطتبادل حرارتي ميان انسان  يها راه 2-4-4-1

 :با محيط اطراف خود انرژي حرارتي مبادله نمايد عبارتند از تواند يمي كه بدن انسان يها راه
134Fهدايت

135Fجابجايي ،5

136Fتابش ،6

137Fتبخير ،7

8 
  :نوشت توان يممعادله تبادالت حرارتي بدن انسان را به صورت زير 

     
 :كه در آن

M :متابوليسم 
K: يتانتقال حرارت از طريق هدا 
C: انتقال حرارت از طريق جابجايي 
R: انتقال حرارت از طريق تابش 

                                                            
1. Natural Zone 

2. Heat Homeostasis 

3. Stress 
4. Strain 
5. Conduction 
6. Convection 
7. Radiation 
8. Evaporation 
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E: انتقال حرارت از طريق تبخير 
اين موضوع . مثبت و منفي دارند يها عالمتجابجايي و تابش ، در معادله فوق سه راه هدايت

رژي هم قادر به دريافت و هم اتالف ان ،آن است كه بدن انسان از سه طريق مذكور دهنده نشان
صرفاً داراي عالمت منفي ، اما راه تبخير به دليل انتقال حرارت از بدن به محيط .حرارتي است

در  .بنابراين هميشه مقدار آن مثبت است شود يمگرما از راه متابوليسم در بدن توليد . باشد يم
ي فاكتور كاهش انتقال حرارت محسوس لباس و اختالف دما ،انتقال حرارت از طريق جابجايي

رابطه ، انتشار انرژي حرارتي به صورت تابشي از يك جسم .باشند يمپوست و محيط دو عامل مؤثر 
 . سطح آن جسم دارد) K˚(مستقيم با توان چهارم دماي مطلق 

گرماي ، گرم و خشك در صورتي كه ميانگين دماي تابشي باالتر از دماي پوست باشد يها طيمحدر 
ظرفيت مكانيسم تعريق گردد و بدن جهت دفع حرارت وارده به تابشي ممكن است سبب باال رفتن 

گرم و مرطوب  يها طيمحبرعكس چنانچه فرد در . ميزان كافي از مكانيسم تعريق استفاده نمايد
بار گرمايي از طريق تابشي افزايش پيدا نكرده و رطوبت هوا سبب محدود شدن چشمگير  ،قرار گيرد

 . گردد يماال رفتن دماي بدن و ايجاد تنش حرارتي در فرد ب ،مكانيسم تبخير عرق از سطح بدن
دفع انرژي گرمايي از بدن انسان به محيط اطراف بوده و به سه  يها راه ترين مهمتبخير يكي از 

بين پوست و  شدهدماي محيط و مقاومت كلي تبخير در اليه هواي محبوس  ،دماي پوست: فاكتور
انسان با مواد جامد يا مايع كه داراي دمايي متفاوت از دماي در صورتي كه بدن  .لباس بستگي دارد

تا  ابدي يماين تبادالت آنقدر ادامه  .دينما يمشروع به انتقال حرارت  ،بدن انسان است تماس يابد
انتقال حرارت از . گويند »هدايت« اصطالحاًاين راه انتقال حرارت را . دماي دو جسم يكسان گردد

و  باشد يمدماي بين بدن و قسمتي از جسم كه بدن در تماس با آن  طريق هدايت به اختالف
ميزان انرژي حرارتي منتقل شده در  .همچنين ضريب انتقال حرارتي و سطح تماس بستگي دارد

 :شود يمهدايت از رابطه كلي زير محاسبه 
   

K : ميزان انتقال حرارت از طريق هدايت بر حسب)𝑊
𝑚2( 

𝑡1 : دماي بدن انسان)℃( 
𝑡2:  دماي جسم)℃( 
K : ضريب انتقال حرارت از طريق هدايت)W/m2 C0( 
d : رديپذ يمكه از طريق آن انتقال حرارت صورت  يا واسطهضخامت مواد  



138Fانباشتگي گرما در بدن 2-4-4-2

1 

𝐽ظرفيت گرمايي ويژه بدن انسان در حدود  𝐾𝑔℃⁄ 3500 رفيت گرمايي ويژه آبظ( باشد يم 
𝐽 𝐾𝑔℃⁄4200 ه در هر ساعت دماي بدن كيلوگرم ك 65حدود براي فردي با وزن  نايبنابر). است

𝑘𝑗 حرارت حدودميزان انباشتگي  ؛دينما يمتغيير  1 ℃او  ℎ⁄ 230 شد خواهد . 
كاهش پيدا ميزان انتقال از راه جابجايي و تابش از بدن به محيط ، اگر دماي محيط افزايش يابد

از  تر نييپاحال چنانچه دماي محيط . ابدي يماما ميزان انتقال حرارت در اثر تبخير افزايش  ،نموده
 . ابدي يمميزان انتقال از راه جابجايي و تابش به محيط افزايش ، دماي طبيعي بدن قرار گيرد

 گرماييي ها شاخص 2-4-5

به لحاظ ذهني يا فيزيكي مورد ارزشيابي  توان يمكار را ي ها طيمححرارتي ) يها نياستر( يها تنش
معياري براي نشان دادن ميزان وخامت حرارتي محيط ، يا نمايانگرهاي حرارتي ها شاخص. قرار دارد

 ،خالصه كردن ارتباطات داخلي ميان پارامترهاي محيطي، هدف از ارائه يك شاخص .كار هستند
ر ارتباط با عملكرد حرارتي يا تعادل حرارتي بدن اين عدد د. لباس و فعاليت در قالب يك عدد است

كليه پارامترهاي محيطي و فردي وارد نشده و يا  الزاماً ها شاخصاز آنجا كه در برآورد  .انسان است
بايد توجه داشت هنگام  ،)نظير فعاليت و لباس( شوند يمبرخي از پارامترها ثابت در نظر گرفته 

استفاده  ،خارج از محدوده عملكرد آن گاه چيهشود كه  يك شاخص اطمينان حاصلاستفاده از 
  .نشود

 تحليلي يا منطقيي ها شاخص 2-4-5-1

139Fتحليليي ها شاخص

تعادل حرارتي افراد و پاسخ انسان در ، بر اساس اصول تبادالت حرارتي 2
 :زمعادله تعادل حرارتي بدن انسان عبارت است ا .شده است يزير هيپاخنثي و سرد ، گرمي ها طيمح

      
آن است كه بدن انسان در حالت تعادل حرارتي قرار دارد و يا به  دهنده نشانصفر باشد  Sاگر ميزان 

عبارتي محيط نسبت به بدن انسان در حالت خنثي قرار داشته و مقدار دريافت و اتالف گرما با هم 
بنابراين ، ت گرما بيش از اتالف آن بودهآن است كه درياف دهنده نشانمثبت باشد  Sاگر  .برابرند

و مدت زمان مواجهه  Sمقدار افزايش دماي بدن به ميزان . دماي داخلي بدن افزايش خواهد يافت
در اين حالت . كاهش دماي داخلي بدن است دهنده نشانمنفي باشد  Sدر صورتي كه . بستگي دارد

ي ها طيمحتحليلي كه كاربرد زيادي در ي ها شاخص ترين مهم .اتالف گرما بيش از دريافت گرماست
 :صنعتي دارند عبارتند از

                                                            
1. Heat Storage 

2. Analytical Indices or Rational Indices 
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  ITSشاخص تنش حرارتي  -الف
140Fشاخص تنش حرارتي

141Fگي وني«كه به شاخص  1

نيز معروف است در اصل يك مدل رياضي است  »2
كه مكانيسم بيوفيزيكي بدن انسان را در مقابله با حرارت محيط جهت رسيدن به تعادل حرارتي 

بدن خنك و تعادل حرارتي  ،مقدار عرق الزم كه از طريق تبخير آن ،اين شاخص. اردد يمبيان 
به عدم امكان استفاده از  توان يماين شاخص  يها تيمحدوداز . دينما يمرا محاسبه  شود يم نيتأم

اين شاخص عمدتاً بر  .آن در ارزيابي استرين حرارتي مانند ضربان قلب و دماي داخلي اشاره نمود
 . شده و همبستگي زيادي با ديگر پارامترهاي فيزيولوژيكي ندارد يگذار هيپاميزان عرق پايه 

142Fشاخص ميزان عرق الزم -ب

3 )S𝑾𝒓𝒆𝒒 ( 
اين شاخص بر اساس معادله تعادل حرارتي بدن انسان شكل گرفته و فرض شده است كه انسان در 

بنابراين  .عرق از سطح پوست است محيطي قرار گرفته كه تنها راه دفع گرما از بدن او تبخير
 :به صورت زير نوشت توان يممعادالت حرارتي را در اين شرايط 

            
به عبارتي ميزان (ميزان حرارتي كه الزم است فرد از بدن خود دفع نمايد تا به حالت تعادل برسد 

معادل ميزان انرژي حرارتي است كه بدن از طريق  ،)بر صفر گرددگرماي ذخيره شده در بدن برا
143Fاين مقدار را ميزان تبخير الزم. دهد يمتبخير عرق از دست 

 :كه داريم) Ereq( نامند يم 4
   

144Fميزان خيسي الزم پوست، يكي ديگر از فاكتورهاي مؤثر

5 )Wreq (كه به صورت تبخير الزم به  است
  :شود يمحداكثر تبخير تعريف 

Wreq  =  Ereq
Emax

   

                                                            
1. Index of Thermal Stress 
2. Givoni 
3. Sweat Rate Required 
4. Required Evaporation Rate 
5. Required Skin Wittedness 



145Fشاخص تنش گرمايي -ج

1 )HSI( 
عبارت است  HSIشاخص . فرض شده است 35  ℃معادل مقدار ثابت، در اين شاخص دماي پوست

در حالت تعادل قرار از نسبت انرژي حرارتي كه الزم است از راه تبخير از بدن دفع گردد تا بدن 
از طريق تبخير از بدن خارج  تواند يمبه حداكثر انرژي حرارتي كه در شرايط محيط كار  .گيرد
 . است پذير امكانرابطه زير و نموگرام  بر اساسن شاخص به دو روش روابط رياضي محاسبه اي. گردد

    

  AETشاخص زمان مجاز مواجهه  -د
146Fزمان مجاز مواجههمدت 

 .حرارتي محيط كار ارائه شده است يها تنشبه منظور كنترل مديريتي ، 2
و باالتر از آن قرار گيرد با كاهش مدت زمان مواجهه  100حدود  HSIدر صورتي كه ميزان شاخص 

مدت زمان مواجهه  .شود يمحرارتي محيط  يها تنشاقدام به كنترل و كاهش مواجهه فرد با  ،فرد
و رابطه آن به  شود يماس پارامترهاي فيزيولوژيكي و معادله تعادل حرارتي بدن انسان تعيين بر اس

   .باشد يمصورت زير 

                       

و مدت زمان مواجهه براي افراد بالغ كه حداكثر افزايش  باشد يمدقيقه  بر حسب AETشاخص
بدين ترتيب مدت زمان . كاربرد دارد، به ازاي يك دوره زماني يك ساعته C0 8/1 ها آندماي بدن 

 . شود يممدت زمان استراحت مشخص  ،ساعت 8كار و با كسر آن كه 

 تجربيي ها شاخص 2-4-5-2

147Fتجربيي ها شاخص

ويند كه در برآورد ي يها شاخص، 3 تبادالت حرارتي بدن انسان با  ها آنرا گ
بلكه بر اساس پاسخ انسان به عوامل مختلف محيطي ، يل قرار نگرفتهمحيط اطراف مورد تحل

بر اساس تجربياتي است كه روي انسان  ها شاخصبه طوري كه ارزيابي اين  اند شده يگذار هيپا
، صنعتي دارندي ها طيمحكه كاربرد زيادي در  ها شاخصاين  ترين مهماز  .صورت گرفته است

 :دبه موارد زير اشاره نمو توان يم
148Fشاخص دماي مؤثر -الف

4 )ET( 

                                                            
1. Heat Stress Index 
2. Alloweable Exposure Time 
3. Empirical Indices 
4. Effective Temperature 
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تبريد و تهويه  ،در آزمايشگاه تحقيقات انجمن مهندسان گرمايش 1923اين شاخص در سال 
149Fآمريكا

1 ASHRAE  طرح و تدوين گرديده كه در بعضي مراجع از اين شاخص به عنوان شاخص
ي تر و سرعت دما ،دماي خشك: دماي مؤثر از تركيب سه پارامتر. راحتي نيز نام برده شده است

كه با احساس حاصله در  كند يماين شاخص احساس گرمايي را بيان  .ديآ يمجريان هوا به دست 
نقاط ضعف  ترين مهماز . يكسان باشد ،محيط آرام و اشباع از رطوبت با دمايي برابر با دماي مؤثر

سم از ديگر متابولي. باشد يمعدم تداخل پارامترهايي مانند لباس در محاسبات آن ، ETشاخص 
يكي ديگر از  .گردد ينمپارامترهايي است كه در بدو طرح و ارائه شاخص فوق در محاسبات وارد 

عدم تداخل انرژي تابشي محيط در برآورد ميزان تنش ، ETكاربردي شاخص  يها تيمحدود
از  .دينما يممحدود  ،با انرژي تابشيي يها طيمحرا در  ETاين مسئله كاربرد شاخص  .حرارتي است

 40 ℃معادل  ETبا ي يها طيمحدر . گردد يمدر زمينه تهويه مطبوع استفاده گسترده ، دماي موثر
دماي موثر محيط كار در  .گردد يمبه باال معموًال دماي بدن افزايش يافته و مكانيسم تبخير قطع 

 از نبايد، انبيشتر باشد و براي كارهاي سبك و سنگين در فصل تابست 0C  27نبايد از ،فصل تابستان
0C  24 بيشتر باشد. 
150Fشده  تصحيحشاخص دماي مؤثر  -ب

2 )CET( 
عدم توانايي آن در منظور نمودن اثرات ، ذكر گرديد ETكه براي شاخص  يها تيمحدوديكي از 

شاخصي است كه اين  CETشاخص . باشد يمحرارتي  يها تنشانرژي تابشي محيط در برآورد 
كه انرژي تابشي وجود داشته باشد با وارد كردن اثر ي يها طيحممحدوديت را از بين برده و در 

يح حبراي محاسبه دماي موثر تص. دينما يمحرارتي محيط را برآورد  يها تنشميزان  ،انرژي تابشي
سان يگوبايد دماي  ،اما بايد توجه داشت كه به جاي دماي خشك شود يمشده از نمودار استفاده 

 . ودار جاي دادكرد و در نم يريگ اندازهرا 
WD151F(شاخص آكسفورد  -ج

3( 
براي كار كوتاه مدت در شرايط خيلي  افتهي سازششاخص اكسفورد زمان تحمل را در مورد افراد 

در معادن كه با لباس مجهز به سيستم  خصوصاً ،اين شاخص در افراد ناجي .دينما يم ينيب شيپگرم 
 قابلحرارتي  يها تابشمحيط  ر مواردي كه دركاربرد زيادي دارد و د، ندينما يمفعاليت  ،هوادهي

وجود داشته باشد كاربرد زيادي ندارد و نيز از ديگر خصوصيات اين شاخص كاربرد آن  يا مالحظه 
در استفاده از اين شاخص بايد دقت . )W/m2 180باالتر از ( كاري مختلف است  يها سميمتابولدر 

                                                            
1. America Society of Heating, Refrigrating and Air- Conditioning Engineers 

2. Corrected Effective Temperature  

3. Wet & Dry Blub Temperature  



ممكن است در  ،حرارتي يها تنشمواجهه با  يها زمانزيرا بعضي افراد حتي در ، كافي به عمل آورد
  .گردد يمبراي محاسبه شاخص اكسفورد از رابطه زير استفاده . معرض خطر باشند

  
 :كه در آن

ta :دماي محيط )℃( 
tnw :دماي تر طبيعي )℃( 
WD : خيلي گرمي ها طيمحزمان مجاز مواجهه در (شاخص اكسفورد( )min( 

152Fساعته 4شده  بيني پيششاخص ميزان عرق  -د

1 )P𝟺SR ( 
كه در  افتهي سازشمقدار اين شاخص برابر با ميزان عرقي است كه توسط يك فرد جوان سالم و 

در واقع اين شاخص از جمله  .شود يمساعت توليد  4در طي مدت  ،محيطي گرم قرار گرفته
 . دينما يمميزان تنش را برآورد  ،يط جوياست كه از طريق استرين حاصل از شراي يها شاخص

153Fسان گويشاخص دماي تر  -ه

2 )WBGT( 
 .گسترده دارد يا استفادهبراي ارزشيابي فشار گرمايي محيط كار مورد  سان يگودماي تر  شاخص 

اين شاخص متوسط آثار حاصل از مواجهه با گرما را در يك دوره زماني از فعاليت خاص روي فرد 
، مختلف محيط يها ارتفاعدر صورتي كه محيط نامتجانس بوده و بار حرارتي در . كند يمارزيابي 

ناحيه  ،)m 1/0(در سه ارتفاع قوزك پا  WBGTالزم است شاخص  ،مقادير متفاوتي داشته باشد
پارامترها  ،اگر فرد به صورت نشسته كار نمايد. گردد يريگ اندازه) m 7/1(و ناحيه سر ) m1/1(كمر 

در صورتي كه محيط . شوند يم يريگ اندازهمتر از كف  1/1، 1/0 ،6/0 يها ارتفاع به ترتيب در
 .گردد يريگ اندازهتنها در ناحيه سينه يا كمر  WBGTالزم است ميزان شاخص ، متجانس باشد

مقدار اين شاخص براي دو وضعيت  ،Clo 6/0براي افراد با لباس معمولي و مقاومت حرارتي 
 :شود يمسرپوشيده به شرح زير محاسبه  كار روباز وي ها طيمح

𝑊𝐵𝐺𝑇        محيط كار سرپوشيده                      = 0. 7 𝑡𝑛𝑤 + 0. 3 𝑡𝑔 
𝑊𝐵𝐺𝑇       محيط كار روباز                = 0. 7 𝑡𝑛𝑤 + 0. 2 𝑡𝑔 + 0. 1 𝑡𝑎 

tnw : دماي تر طبيعي)℃( 
tg : سان يگودماي )℃( 
ta : دماي خشك)℃( 
154Fخص دماي گوي ترشا -و

1 )WGT( 

                                                            
1. Predicted 4 Hours Sweat Rate  
2. Wet Bulb Globe Temperature  
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از  ،اين شاخص در اصل دماي يك دماسنج است كه در اثر قرار گرفتن دماسنج در محيط گرم
طريق دريافت انرژي تابشي شروع به گرم شدن كرده و با توجه به سرعت جريان هوا و فشار بخار 

گرمايي بين محيط سپس با توجه به تبادالت . دينما يمشروع به سرد شدن  ،آب در اثر عمل تبخير
و  يريگ اندازهبراي  مستقيم -تجربياين شاخص يك شاخص  .رسد يمو دماسنج به تعادل دمايي 

 . باشد يمرارتي محيط حارزيابي تنش 

 آسايش و راحتي حرارتي 2-4-6

 ريتأثتعادل حرارتي نيز به نوبه خود تحت  .احساس راحتي انسان به تعادل حرارتي وي بستگي دارد
، سرعت ميانگين دماي تابشي، لباس و پارامترهاي جوي محيط از جمله دماي هوا، زيكيفعاليت في

−ANSI/ASHRAEتي بر اساس استاندارد رآسايش يا راحتي حرا. ستجريان هوا و رطوبت هوا
SS− كه در آن فرد از وضعيت حرارتي محيط به لحاظ رواني  شود يمبه شرايطي اطالق  𝟣𝟫𝟪𝟣

 . راضي است
 ،و سرپوشيده يداخلي ها طيمحانجام شده در  يها تيفعالدرصد از  90ه آنكه حدود ب با توجه

 بنابراين ،رديگ يموضعيت نشسته صورت  درانجام شده در اوقات فراغت  يها تيفعالهمچنين 
و  رندسبك دا –محدود به افرادي است كه فعاليت نشسته  ،𝐴𝑆𝐻𝑅𝐴𝐸تحقيقات انجام شده توسط 

 . باشد يم COL 5/0 – 6/0 ها آنلباس حرارتي مقاومت 
به منظور ارائه روشي براي پيش بيني احساس حرارتي و ميزان نارضايتي حرارتي افرادي كه در 

كار با شرايط حرارتي متوسط مواجه هستند و نيز مشخص نمودن شرايط حرارتي قابل ي ها طيمح
155Fنشده ينيب شيپأي قبول جهت نيل به آسايش و راحتي از دو شاخص ميانگين ر

2 PMV  و درصد
156Fنشده نارضايتي ينيب شيپ

3 PPD  شود يماستفاده . 
از افراد را در هفت درجه از درجات احساس  يا مالحظهمتوسط راي جمعيت قابل ، PMVشاخص 
براي ارزشيابي وضعيت حرارتي محيط به منظور قضاوت در مورد تطابق . كند يم ينيب شيپحرارتي 

 . شود يمراحتي حرارتي استفاده  آن با معيارهاي آسايش و
از افراد را كه در معرض شرايط  يا مالحظهميانگين راي حرارتي جمعيت قابل ، PMVشاخص 

راي همه افراد  ،ميانگين راي ميدان يماما همانگونه كه . كند يم ينيب شيپ، محيطي واحدي هستند
به عبارت ديگر تعدادي ممكن  .ودنبوده و راي تعدادي از افراد در حول و حوش اين مقدار خواهد ب

 ،درصد اين گروه از افراد ينيب شيپاز اين رو . را احساس كنند يا كننده ناراحتاست گرما يا سرماي 

                                                                                                                                                  
1. Wet Globe Temperature  

2. Predicted Mean Vote (PMV) 
3. Predicted Percentage of Dissatisfied (PPD) 



 ،به لحاظ حرارتي داغ ها آنافرادي كه احساس  ،درصد افراد ناراضي PPDشاخص . ضروري است
 ارزشيابي براي PPDو  PWV شاخص .كند يم ينيب شيپمي را به طور ك، خنك و يا سرد است ،گرم

 . دارد كاربرد اداريي ها طيمح در حرارتي وضعيت
الزم باشد كه رضايت ، حفظ و نگهداري انرژي ،در صورتي كه به داليلي از جمله مسائل اقتصادي

امكان برقراري  ISO 7730 يالملل نيباستفاده از استاندارد  ،براي درصد كمتري از افراد فراهم شود
 :به عبارتي، باشد% 10كمتر از  PPDتوصيه شده است كه  .سازد يمنظر را فراهم  مورد شرايط

 

 ارزشيابي محيط سرد 2-4-7

157Fحدود آستانه مجاز

158Fهيپوترمي(استرس سرما به منظور پيشگيري از آثار تشديد تنش سرما  1

و ) 2
افتادن  نييپاپيشگيري از  ،مجازهدف از حدود آستانه . ناشي از آن طراحي شده استي ها بيآس

دماي مقعد تعيين  يريگ اندازهمعمولي  يها روشدماي عمقي بدن از طريق (دماي عمقي بدن 
به طور كلي هدف  .سرمايي بر اعضاي انتهايي بدن استي ها بيآسو  8/96 ℉به كمتر از ) شود يم

ي ها بيآسها و سر در مقابل پا، ها دستبدن به ويژه  يها قسمتحفاظت تمام  ،از حد آستانه مجاز
انتهايي بدن ممكن است اولين اخطار وجود احتمال خطر  يها قسمتدرد در . باشد يمسرما 
 35 ℃)  95 ℉( كه دماي بدن به مي هنگا ،در طول مواجهه با سرما. سرمايي باشد يها تنش

ن در نظر گرفته كه بايد به عنوان نشانه خطر براي كارگرا دهد يملرز شديدي رخ  ،كند يمنزول 
 ℉حفاظت از كل بدن بايد به نحوي صورت گيرد كه دماي عمقي بدن به ميزان كمتر از  .شود

كاهش در ، در دماهاي كمتر احتمال كاهش هوشياري ذهني .سقوط ننمايد) 36 ℃( 8/96
 . منطقي و احتمال مرگ وجود دارد يها يريگ ميتصم

 سرمايش عمومي 2-4-7-1

 .تعادل حرارتي بدن تعريف شده استمي معادله عمو، بدنمي مايش عموبه منظور ارزشيابي سر
159Fمعادله بر اساس ميزان عايق مورد نياز لباس

3 )IREQ ( به منظور حفظ تعادل حرارتي بدن تحت
160Fفيزيولوژيكي يها نياسترمعيارهاي خاص 

 توان يماز آنجا كه لباس را تا حدي . حل شده است 4
حداكثر مدت «تحت عنوان  يا واژهاز اين رو ، باشد ينممقدور  عايق كرد و ميزان بيشتري از آن

                                                            
1. TLV 

2. Hypothermia  
3. Required Clothing Insulation  
4. Physiological Strain  
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161Fمواجهه توصيه شده

1 )DLE(«  با توجه به ميزان عايق بودن لباس و حدود قابل قبول سرمايش بدن
 . تعريف شده و قابل محاسبه است

 :بدن شامل مراحل زير استمي روش محاسبه سرمايش عمو
 ؛پارامترهاي حرارتي محيط يريگ اندازه .1
 ؛)ميزان متابوليك(محاسبه ميزان فعاليت  .2
 ؛)IREQ(محاسبه ميزان عايق مورد نياز  .3
 ؛با ميزان عايق لباس موجود IREQمقايسه  .4
ارزشيابي شرايط از نظر تعادل حرارتي و محاسبه حداكثر مدت مواجهه توصيه شده  .5

)DLE( . 
 )IREQ( نياز موردميزان عايق 

IREQ به نحوي كه دماي بدن  ،از لباس در شرايط واقعي محيطعبارت است از ميزان عايق مورد ني
 . شده و تعادل حرارتي بدن حفظ شود نيتأمو پوست در حدود قابل قبول 

  IREQموارد كاربرد  -الف 
ميانگين دماي ، به عنوان مقياسي براي بيان استرس سرما به نحوي كه آثار دماي هوا .1

ليكي را با هم ادغام نموده و مقدار تنش سرعت جريان هوا و گرماي متابو، رطوبت ،تابشي
 . را بيان كرد

 . اصالحي يها اسيمقروشي براي تحليل اثرات پارامترهاي خاص و ارزشيابي مقادير و  .2
لباس و سپس انتخاب لباس براي شرايط  ازيمورد نروشي براي مشخص كردن عايق  .3

 . واقعي محيط كار
  

                                                            
1. Duration Limited Exposure 



  IREQتفسير  -ب
IREQ به عنوان شاخص سرما 
IREQ  و تلفيقي از توليد حرارت داخلي در  رود يممعياري است كه براي بيان تنش سرما به كار

 ،محيط بيشتر باشد يكنندگ خنكهر قدر توان  .بدن و تبادل حرارت ميان انسان و محيط است
در شرايط ثابت . بيشتر خواهد شد ،)مختلف يها تيفعال(براي هر ميزاني از فعاليت  IREQمقدار 

 . ابدي يمكاهش  IREQمقدار  ،به دليل توليد انرژي متابوليكي ،با افزايش ميزان فعاليت ،محيطي
IREQ و استرين فيزيولوژيكي 
IREQ در دو سطح از استرين فيزيولوژيكي به شرح زير تعريف شده است: 

1 .IREQ min ز در ميزاني كمتر ا ،حداقل عايق حرارتي الزم را براي حفظ تعادل حرارتي بدن
حداكثر سرمايش مجاز بدن را در فعاليت  IREQ min .دارد يممتوسط دماي طبيعي بدن بيان 

 . دهد يمشغلي نشان 
2 .IREQneutral  به نحوي كه ، شرايط حرارتي معتدل نيتأمعبارت است از عايق حرارتي الزم براي

بيانگر عدم  IREQneutral .تعادل حرارتي بدن در مقدار متوسط دماي طبيعي بدن حفظ شود
 . سرمايش يا حداقل سرمايش انسان است

𝐈𝐑𝐄𝐐  و وضعيت موجود لباس از نظر عايق بودن 
IREQ  مقدار عايق لباس است كه به عنوان راهنمايي براي انتخاب لباس مناسب در شرايط واقعي

اين مقادير . شود يماستفاده  ها لباسدر محاسبه آن از مقادير عايق . شود يممحيط كار استفاده 
ي مختلف از طريق پوشش لباس بر روي يك مانكن حرارتي استاتيك به دست آمده و ها لباسبراي 

  .شود يمناميده  Iclتحت عنوان مقدار عايق پايه 
كارهاي ديناميكي قابل  اغلببراي ) Icl(شده است مقدار عايق پايه لباس  پيشنهاد IREQدر تفسير 
M>100 W(سرد ي ها طيمحانجام در  m2⁄(  در مورد كارهاي نشسته و  .ابديكاهش % 20به ميزان

M<100 W( نييپافعاليت دستي با ميزان  m2⁄ (،  تسپيشنهاد شده ا% 10كاهشي معادل . 

162Fباد يكنندگ خنكشاخص  2-4-7-2

1 )WCL( 

. پوست استباد عبارت از ميزان اتالف گرماي بدن از سطح حفاظت نشده  يكنندگ خنكشاخص 
 . باد تابعي از دماي هوا و سرعت جريان باد است يكنندگ خنكشاخص 

                                                            
1. Wind Chill Index  
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163Fمدت مواجهه توصيه شده 2-4-7-3

1 )DLE( 

 تواند يمبا سرما عبارت است از حداكثر زماني كه شخص ) DLE(حداكثر مدت مواجهه توصيه شده 
  .داشته باشدبا لباس موجود يا انتخاب شده با سرما مواجهه 

 رمايش موضعيس 2-4-7-4

موجب ناراحتي و افت عملكرد در  تواند يمپاها و سر ، ها دستسرمايش موضعي بدن به ويژه در 
به علت فقدان اطالعات و دانش كافي در  .ناشي از سرما شودي ها بيآس كارهاي دستي و فيزيكي و

 پذير امكانارائه يك روش واحد براي ارزشيابي  ،انسان نسبت به سرمايش موضعي يها پاسخمورد 
اثرات ناشي از سرمايش موضعي در . مختلفي مطرح شده استي ها روشبدين جهت . باشد ينم

 . شوند يمسرپوشيده و روباز به طور جداگانه ارزيابي ي ها طيمح
انسان اثرات ناخوشايند سرمايش  شود يمكارهاي نشسته و سبك سبب  ،سرپوشيدهي ها طيمحدر 

ارزشيابي تنش سرما از طريق بررسي اثرات  ،روبازي ها طيمحو در موضعي را بيشتر احساس نمايد 
باد اشاره  يكنندگ خنكبه شاخص  توان يمبه عنوان مثال  .شود يمموضعي باد انجام  يكنندگ خنك

  .نموداز دماي پوست دست نيز براي تكميل ارزشيابي محيطي استفاده  توان يمهمچنين  .كرد

 سردي ها طيمحارزشيابي عملي  2-4-7-5

شرايط محيط از نظر ، )مقدار پايه عايق لباس( Iclrو ) مقدار عايق مورد نياز لباس( IREQبا مقايسه 
 :است پذير امكانحاالت زير . شود يمتعادل حرارتي ارزشيابي 

1 .𝐼𝑅𝐸𝑄𝑚𝑖𝑛<𝐼𝑐𝑙𝑟  
ي جهت پيشگيري از عايق كاف تواند ينمكه مجموعه لباس انتخاب شده  دهد يماين حالت نشان 

طوالني مدت  يها مواجههدر ) هيپوترمي(احتمال سقوط دماي بدن  ،خنك شدن بدن فراهم نمايد
 . وجود دارد

2 .IREQmin < Iclr  <  IREQneutral   
ميزان  .كند يم نيتأمي انتخاب شده عايق كافي را اه لباسكه مجموعه  دهد يماين حالت نشان 

 . گردد يمسرد يا معتدل احساس مي ابل قبول بوده و محيط كاسترين فيزيولوژيكي ق
3 .Iclr <  IREQneutral  

فراهم  ازيمورد نعايقي بيش از مقدار  ،ي انتخاب شدهاه لباسكه مجموعه  دهد يماين حالت نشان 
تعريق زياد و جذب رطوبت  .در نتيجه احتمال خطر افزايش بار گرمايي وجود خواهد داشت. كند يم
 . در آينده وجود دارد رونده شيپوسط لباس و در نتيجه احتمال خطر ت

                                                            
1. Duration Limited Exposure  



و ) DLE(حداكثر مدت مواجهه توصيه شده  توان يم ،را تعيين نمود IREQدر صورتي كه نتوان . 4
را براي وضعيت موجود لباس محاسبه ) RT(مدت زمان الزم جهت برگشت به تعادل دمايي بدن 

 . كرد
و  ها دست ،الزم است به احتمال خطر مربوط به سرمايش موضعي صورت ،IREQدر هر مقدار از . 5

 . پاها توجه نمود

 كنترل گرما ي ها روش 2-4-8
روش  هر گونهپيش از كاربرد  .سه روش كلي كاربردي وجود دارد ،براي كنترل گرما در محيط كار

روش كنترل گرماي زيرا  ؛ن شوديفشار گرمايي موجود در محيط كار تعي نةگو ستيبا يم ،كنترل
بار  ستيبا يم گرما ةگونافزون بر  رو نيااز . است متفاوت ييجا جابهتابشي با روش كنترل گرماي 

مشخص  دهد يمكاري كه كارگر انجام  ةگونگرماي محيط و  اندازهمنبع گرما و  ،گرمايي موجود
اما در ، شدبخش باممكن است يك روش كنترل ويژه در يك محيط رضايت ،به طور كلي. گردد

  .به كار بسته شود يگوناگون كنترلي ها روشاز  يا زهيآمالزم است  ،بسياري موارد
 كنترل اداري براي كاهش فشار گرمايي -الف

  :باشد يماين نوع كنترل شامل موارد زير 
سوخت و ساز پايين  اندازهاگر فعاليت بدني كارگر كم شود، : كاهش فعاليت جسماني •

 . شود يمكارگر كمتر به تنش گرمايي دچار آمده و در نتيجه؛ 
گرم  يها طيمحمناسب و منظم براي كار در  يا برنامهتدوين : تغيير تماس كارگر با گرما •

درجه در نزديكي محل كار، انجام كار در  15تا  10 يمانند فراهم آوردن آب خنك با دما
 . تي كارگرروز و استفاده از برنامه منظم استراحت براي راح تر خنكساعات 

 معاينات كارگران  •
 آموزش كارگران  •
مناسب سازش،  برنامهبسيار نشان داده است، كه  يها يبررس: سازش كارگران با گرما •

به طور كلي نياز به يك . شود يمباعث كاهش تنش گرمايي در ميان كارگران صنايع گرم 
شغلي امريكا  ينميو اسازش وجود دارد، مركز تحقيقات ملي بهداشت  يا هفتهدو ة دور

بار گرمايي در روز اول و مابقي هر روز % 50كه (روزه براي سازش گرما  ششة دوريك 
 . كند يمرا بيان  )شود يمبه اين ميزان افزوده % 10
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 با كنترل گرماي جابجايي -ب
جدا ، روستروبه ييجا جابهكنترل تماس در محيطي كه كارگر با گرماي ي ها روشيكي از بهترين 

گوناگون براي اين نوع كنترل وجود ي ها روش .آور استن كارگر و قطع تماس با عامل زيانكرد
 :دارند و عبارت هستند از

باشد تهويه ترقيقي جواب  35 ℃اگر دماي محيط بيش از  ؛)عمومي(تهويه ترقيقي  •
 . دهد ينم

  ؛حذف گرماي محيط كار با استفاده از آب •
 عايق ،ها پنجره بازتابنده در يها شهيشاستفاده از  هوايي، حفاظت در برابر شرايط آب و •

 ؛ها سقفديوارها و  گذاري
  .استفاده از هود سايباني با طراحي مناسب در باالي منبع گرمازا •

 با كنترل گرماي تابشي -ج
به طور كلي دو روش كاربردي در  .گرماي تابشي است، يكي از منابع اصلي فشار گرمايي در صنايع

 :تابشي وجود دارد ييابار گرمكاهش 
منبع تابش  توان يمدر اين روش ): عايق گذاري منبع تابش(كاهش ميزان گرماي تابشي  •

يك  وسيلهبه اين منظور الزم است كه، سطح بيروني منبع تابش را به  .گذاري كردرا عايق
كه آب در درون شبكه در حال گردش باشد و  يا گونهبه . داراي آب پوشش داد ةشبك

 . گرمايي تابشي را جذب كرده و آن را به بيرون انتقال دهد انرژي
كاربرد حفاظ ميان كارگر و  وسيلهدر اين روش به : حفاظ براي كنترل گرماي تابشي •

در اين راستا دو نوع . شود يممنبع تابش، از پخش پرتو مادون قرمز در محيط جلوگيري 
 : حفاظ گذاري اجراشدني است

 حفاظ بازتابي 
 حفاظ جذبي 

و در حفاظ جذبي از  شود يمپرتو تابشي استفاده  ةبازتابندبراق  يها ورقهاز  در حفاظ بازتابي
 . كه با رنگ سياه مات رنگ آميزي شده است شود يم استفاده ييها ورقه

 استفاده از وسايل حفاظت فردي -د
ي به انجام وظيفه در محيط گرم براي انجام كارهايي مثل تعميرات يا نگهدار باشدكارگر مجبور  اگر

وسايل حفاظت فردي از قبيل . باشد يممناسب  يا نهيگزاستفاده از وسايل حفاظت فردي  ،بپردازد
دستكش و كاله و حفاظ صورت مورد استفاده ، بازتاب كننده يبندها شيپ ،ي سردشوندهاه لباس
 . رديگ يمقرار 



 سرما در محيط كار 2-4-9
 نيتر مطلوبامروزه . معين توان زندگي و فعاليت داردي هاانسان موجودي خونگرم بوده و در دما

 50كه از نظر شرايط محيطي با رطوبت  دانند يم گراد يسانتدرجه  21دما براي زندگي را  اندازه
، بدن براي رويارويي با سرما. در ثانيه همراه باشد متر يسانت 10درصد و جريان هواي نزديك به 

 :دهد يماز خود نشان فيزيولوژيك زير را  ياه واكنش
 محيطي  يها رگانقباض  -الف
 براي افزايش توليد دماي بدن  ها چهيماه همهدر مي لرز عمو -ب

 تدابير حفاظتي و پيشگيري در برابر سرما  2-4-9-1

ويژه براي انجام  يها اتاقكست از استفاده از ا سرما عبارت در برابر يريگ شيپتدابير حفاظتي و 
خودداري از استخدام افرادي كه ، ي گرم و وسايل حفاظت فردياه لباستفاده از اس ،تعميرات الزم

 . كم كردن ميزان كار در هواي سرد تا حد امكان، سرمازدگي يا اعتياد دارند ةنيشيپ

 فشار هوا  2-5
 هوا فشار دريا سطح از ارتفاع افزايش با كه بوده جيوه متر يليم 760 برابر دريا سطح در فشار

 550در ارتفاع ، كه يا به گونه. ابدي يم افزايش فشار دريا سطح از ارتفاع كاهش با و ابدي يم كاهش
يك دهم فشار ، متري 16000يك سوم و در ارتفاع  ،متر 8000فشار هوا نصف و در ارتفاع  ،متري

بر روي خلبانان هواپيماهايي كه فشار درون  توان يمآثار كاهش فشار را  .گردد يمدر سطح دريا 
از نظر . مشاهده كرد ،مرتفع يها كوهستانهواپيما تابع فشار بيرون است و كوهنوردان و ساكنان 

داراي  يها محفظهكه در زير آب و در  ،اثرات آن را بر روي كارگراني توان يمنيز  ،افزايش فشار هوا
 . يا غواصان بررسي كرد كنند يمهواي تحت فشار كار 

  هوا عوارض ناشي از كاهش فشار 2-5-1
 نشينان كوه در فشار كاهش از ناشي اختالالت -الف

اق هرگاه فرد به جاي هوا از اكسيژن خالص استنش: در ارتفاعات گوناگون يا حبابچهفشار اكسيژن 
اكسيژن اشغال  لهيبه وسبود  پر شدهازت  لهيبه وسيشتر بكه  يا حبابچهكند بخشي زياد از فضاي 

 .گردد يم
با  جيبه تدرهرگاه فردي مدتي در مناطق كوهستاني زندگي كند : سيژنسازش با فشار پايين اك

 افزايش شديد تهويه -الف: ند ازپنج سازوكار ايجاد سازش عبارت .ابدي يمفشار پايين اكسيژن سازش 
و  ها رگافزايش شمار  -دافزايش ظرفيت ريه  -جقرمز  يها گلبولافزايش شديد شمار  -ريوي ب

 براي مصرف اكسيژن اه سلولافزايش توان  -و ها بافتدر  ها رگيمو
 خلبانان در فشار كاهش از ناشي اختالالت -ب
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 :باشد يم ات زيرشامل اثر اين اختالل
سريع باعث  يا حبابچهكاهش فشار هواي  در صورتاثر خروج گازهاي محلول از مايعات بدن كه  .1

 . شود يم ها چشمصاب و اع ،ها هير، ها اندامآمدن بيماري آيروآمبوليزم در  به وجود
بدن كه عوارض آن در گوش مانند پديده اوتيت  يها حفرهانبساط هوا و گازهاي موجود در  اثر .2

  .شود يمباروتروماتيك ديده 
 آثار فيزيوپاتولوژيك بر به صورتاختالالت ناشي از كاهش نسبي اكسيژن هوا كه عوارض آن  .3
 . باشد يموي دستگاه تنفسي و دستگاه گردش خون ر

 زياد فشار در كار از ناشي عوارض 2-5-2
براي جلوگيري  .ابدي يمافزايش  يفشار پيرامون او به اندازه زياد ،رود يمكه فرد در آب فرو مي هنگا

اين  .هوا بايد با فشار زياد به او رسانده شود ،در فردي كه در آب فرورفته ها هيراز روي هم خوابيدن 
كه هيپرباريزم ناميده  دهد يمقرار  يا حبابچهفشارهاي بسيار زياد گازهاي  امر خون فرد را در برابر

  .شود يم

 رابطه عمق دريا با فشار  2-5-3
يك اتمسفر به فشار افزوده  ،ميرو يمكه از سطح آب به عمق  متر 10برابر هر  در، در زير آب

فشاري با دو اتمسفر خواهد در برابر  ،متري زير آب قرار دارد 10يعني فردي كه در عمق . شود يم
 . فشار برابر سه اتمسفر است ،متري 20بود و در عمق 

 اثر عمق بروي حجم گازها  2-5-4
حجم ، متري زير دريا 10يعني در عمق . كمتر است يها حجمانباشت گازها تا  ،اثر مهم ديگر عمق

حجم  ،بنابراين. سدر يم اتمسفر به يك هشتم ليتر 8با فشار ، متري 70ظرف به نصف و در عمق 
164Fاين همان قانون بويل .گاز نسبت عكس با فشار دارد

 . كه در غواصي اهميت زيادي دارد، است 1

  بر بدناثر فشارهاي نسبي گازها  2-5-4
ازت و اكسيژن و دي اكسيد  ،قرار دارد ها آنبرابر  سه گاز مهم كه فرد به هنگام استنشاق هوا در

 .ژيك جدي در فشارهاي زياد شودموجب اثرات فيزيولو تواند يم ها نآكه هر يك از  ،باشند يمكربن 
حفر ، زير آب يها اتاقكدر  كار ،عبارتند از غواصي رديگ يمبرابر فشار زياد قرار  مشاغلي كه فرد در

 . و بنادر ها پلة يپادر زير آب و نصب  ها تونل

                                                            
1. Boyle 



 زياد ازت  تخدير ازتي در فشارهاي 2-5-6
در عمقي كه  ،كند يمو هواي فشرده استنشاق  پردازد يمق دريا به غواصي كه فرد در عممي هنگا

165Fنخستين عالئم ناركوز آن

 تر نييپامتري است و در  36حدود  در ،گردد يمخفيف نمايان ) تخدير( 1
به عمًال ) اگر مدت طوالني در اين عمق بماند(متري غواص معموًال در نتيجه ناركوز ازتي  75از 

ناركوز ازتي داراي مشخصاتي همانند مستي با الكل است  .ديآ يمبل استفاده در فردي غيرقا صورت
   .نامند يممستي اعماق نيز  آن را غالباًو به اين دليل 

 مسموميت با اكسيژن در فشار زياد  2-5-7
. دهد يمقرار گرفتن در محيطي با فشار نسبي زياد اكسيژن روي  ليبه دلمسموميت با اكسيژن 

بايد توان تشخيص عالئم تخدير ناشي از  كنند يماكسيژن استفاده  از دستگاهني كه همه غواصا
استنشاق ، ازيمورد نا به سطح آب برگردند تنها درمان ه آنتا با مشاهده  ،اكسيژن را داشته باشند

 . هواي تازه است

 بيماري ناشي از رفع فشار  2-5-8
 :كندافراد بروز  از اين عارضه ممكن است در سه گروه

به سرعت كاهش  ها آنو فشار هواي محيط كار  كنند يمكساني كه در هواي فشرده كار  •
 ؛ابدي يم

 ؛نديآ يممتري به سطح آب  10غواصاني كه از عمق بيشتر از  •
فوتي 18000باالتر از  يها ارتفاعكه به سرعت از سطح دريا به ، سرنشينان هواپيمايي •

 .كنند يمصعود 
 :است پذير امكانروش درمان اين عوارض با دو 

 ؛بيماري رفع فشار و درمانرفع فشار در يك محفظه  •
علت استفاده از هليوم بجاي ازت (اكسيژن در غواصي عميق  –هليوم تركيباستفاده از  •

درصد ازت از نظر  50دارد و فقط  درصد اثر تخديري ازت را 20اين است كه هليوم فقط 
از آن چگالي ناچيز هليوم است كه  تر مهمو  شود يمبدن حل  يها بافتدر مي حج

 ). دارد يماندازه نگاه  نيتر نييپامقاومت راه هوايي را براي تنفس در 
  

                                                            
1. Narcosis 
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166Fپرتوها 2-6

1 
 داراي جرم و ها آنبرخي از  .شوند يممنتشر  يا مادهخالء  دركه  باشند يمپرتوها شكلي از انرژي 
وذ در با توجه به ميزان انرژي داراي قد بعضي فاقد آن بوده و  ي،به طور كل. ماده هستندرت نف

168Fيسيالكترومغناط يو پرتوها 167F2يا ذره يپرتوها ؛شوند يم يممهم تقس دو دستهبه  هاپرتو

3 . 

 يا ذرهپرتوهاي  2-6-1
متفاوت  يها جرمداراي  از هسته اتم خارج شده و و باشند يممتفاوت  يها سرعتذرات ماده با 

 يبند طبقهكتريكي و بدون بار الكتريكي توهاي با بار الگروه پر به دو يا ذرهپرتوهاي . هستند
 و) -e(الكترون ، )β+(پوزيترون ، )β-(روناتنگ، )α(پرتوهاي با بار الكتريكي شامل آلفا  .شوند يم

 . باشند يمغيره  و) N(پرتوهاي بدون بار الكتريكي شامل نوترون  و) +p(پروتون 
 نييپا يليخپرتوزا  زوتوپيا كيد نوترون به پروتون در نسبت تعدا كه يهنگام :ذره آلفا ليگس -الف

 يا ذره ذره، نيا. شود يم ليگسبه نام ذره آلفا  ميهل يپرانرژهسته  كي زوتوپياباشد، از هسته آن 
 ليتبداز آنجا در . شده است ليتشكمثبت است و از دو پروتون و دو نوترون  يكيالكتربا بار  نيسنگ

 ديتول يا هسته -آلفا دختر ليدر گس جهينت، در مانند يم داريپا يجرماد و اعد ياتماعداد  يا هسته
از اعداد  كمترواحد  4به اندازه  اش يجرمواحد و عدد  2به اندازه  اش ياتمعدد  كهخواهد شد 

 :است ريزبه صورت  pb210آلفا در  ليگس واكنشنمونه،  يبرا. است يا هسته -مربوط به مادر
pbHepb 206

82
4
2

210
84 +→ 

پس از . است 1به  5/1 اي 84به 126به صورت  pbتون در ونمونه، نسبت نوترون به پر نيادر 
pb206 داريپاهسته  -دختر آلفا، ليگس قيطرهسته از  يواپاش

نسبت نوترون  كه شود يم ليتشك 82
 ليگسه آلفا ذر يعيطببه طور  كه ييها هستهتمام . است 1به  51/1به پروتون در آن به صورت 

sm147 يياستثنامورد  هستند مگر 82از  تر بزرگ ياتمبا عدد  يعناصر كنند يم
مورد با  نيادر  كه62

 .آلفا در آن وجود دارد ليگس ييتواناهم  دارد، باز 82از  تر كوچك ياتمهسته عدد  كه نيا
برد آن در محيط بسيار كم  يعبارتبه  دهد يماين پرتو انرژي خود را در يك مسير كوتاه از دست 

با عنايت به برد كم اين پرتو . است مترسانتيمثال برد اين پرتو در هوا در حد چند  به عنواناست 
خطر پرتوگيري خارجي آن كم ولي خطر پرتوگيري داخلي آن به دليل انرژي باال و قدرت يونش 

ز رادن، ذرات آلفاي تابش شده از اين گاز مثال با استنشاق گا به عنوان. زياد است اريباال بسويژه 
 .وارد خواهد آورد ها سلولريه متصل بوده و بيشترين ضايعه را به اين  ياه سلولدقيقاً به 

                                                            
 هاي محيط زيستراي مطالعه بيشتر رجوع شود به كتاب آلودگيب. 1

2. Corpuscular Radiation 
3. Electromagnetic Radiations 



 ليگسبتازا  داريناپااتم  كياز هسته  كهاست  يمعمول الكترون كيذره بتا  :بتا ذره ليگس -ب
 يكوچك اريبس و جرم) c19-10×6/1( يمنف يكيبار الكترواحد  كيذره  نيا. شود يم
)amu00055/0(در هسته است، فرض  الكترونناقض وجود مستقل  ينظرچون مالحظات . دارد
مطابق  پروتون كينوترون به  كي ليتبد قيطرشدنش از  ليگسذره بتا در لحظه  كه شود يم

 .شود يم ديتول ريزمعادله 
eHn 0

1
1
1

1
1 −+→ 

 ليگس. نوترون دارند يفزون كه دهد يمرخ  ييها زوتوپيابتا در  ياشواپ كه دهد يمنشان  ليتبد نيا
 يها جرماز حاصل جمع  تر بزرگجرم هسته مادر  كه شود يم ممكن يهنگام يانرژبتا از لحاظ 

 .هسته دختر و ذره بتا باشد
M=Md+Me+Q 

از  يمنفبار  كيبتا  يواپاشچون در . آلفا است يلندهايگسشرط همانند شرط متناظر با  نياالبته 
هسته به  -دختر ياتماست، عدد  amu1از  تر كوچك يليخجرم ذره بتا  كه از آنجاو . رود يمدست 
مثال فسفر  يبرا. ثابت خواهد ماند يجرم و عددهسته خواهد شد  -از مادر تر بزرگواحد  كياندازه 

 .شود يم ليتبد داريپاو به گوگرد  دهيواپاش ريزپرتوزا مطابق معادله 
meveSp 71/10

1
32
16

32
15 ++→ − 

انرژي داشته كه  التفاوت مابهاين واكنش معموًال . باشد يممعروف  زينمورد باال به نشر نگاترون  كه
چون در فروپاشي نوترون در بسياري موارد عالوه بر بتاي . شود يمصرف سرعت دادن به ذره بتا 

لذا انرژي ذره . انرژي خواهد بود كه آن ذره نيز حاوي) نوترينو( شود يممنفي ذره ديگري نيز تابش 
پذيرفت كه پرتو بتاي منفي داراي  توان يمبدين سبب . يكسان نخواهد بود ها واكنشبتا در تمام 

ديگري بجز بتاي منفي و پروتون  ذرهدر صورتي كه در معادله فروپاشي هيچ . طيف انرژي باشد
 .م داشتايجاد نشود بيشترين ميزان انرژي پرتو بتاي منفي را خواهي

برد و قدرت . هر چه ميزان انرژي پرتو نوترينو بيشتر شود ميزان انرژي پرتو بتا كمتر خواهد شد
نفوذ بتا در مواد با انرژي ماكزيمم آن رابطه دارد، جرم اين پرتو برابر جرم الكترون بوده و ميزان 

كتريكي بوده لذا ميزان انرژي اين پرتو داراي يك واحد بار ال. انرژي آن از پرتو آلفا بسيار كمتر است
ر بوده ولي در كل قدرت عمق نفوذ نگاترون از آلفا بيشت. يونش ويژه آن نسبت به آلفا كمتر است

جلوي پرتوگيري خارجي پرتو نگاترون را با يك ورقه  توان يمبه راحتي  .ي در مواد نداردينفوذ باال
 .گرفت) يمتر يليم 3حدود (آلومينيومي 

آلفا  ليو گس نييپا يليخنسبت تعداد نوترون به پروتون  كه يموارددر  :ترونيزپوذره  ليگس -ج
 ترونيپوز ليگسبا  يخاص طيشراهسته تحت  كهباشند، احتمال دارد  رممكنيغ يانرژهم به لحاظ 

همانند  گريدذره از جهات  نيا. مثبت دارد يكيالكتربار  كهذره بتاست  ترونيپوز. برسد يداريپابه 
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و بار آن برابر  amu000548/0برابر  ترونيپزجرم . است يمعمول الكترون اي يمنف يتاب يها ذره
C19-10×6/1 ياتمعدد  دهد يم از دستبار مثبت  كي ترونيپوز ليگسچون هسته هنگام . است 

مورد همانند  نيادر  يجرماما عدد . است كمترهسته  -واحد از مادر كيهسته به اندازه  -دختر
 :ميدار Na22نمونه در مورد  يبرا. ماند يم رييتغبدون  ها هسته يالكترون يها يواپاشتمام 

veNaNa ++→ −
0
1

22
10

22
11 

به  تواند يمفقط به طور گذرا  ترونيپوز، شود يم افتيبه طور آزاد  عتيطبدر  الكترون كه يحالدر 
 كنش برهمر فقط در اث عتيطبموجود در  يها ترونيپوز. وجود داشته باشد عتيطبصورت آزاد در 

 نيباز  ليتشكپس از  هيكروثانيم، و در فاصله چند شوند يم ديتول و جو يهانيك يپرتوها انيم
 .روند يم
هنگامي كه عناصر . كشف شد 1933يكي از اجزاء اتم است كه در سال  نوترون: نوترونذره  -د

اين پرتو داراي . ودش يمسبكي همچون بريليوم توسط پرتو آلفا بمباران شوند پرتو نوترون توليد 
عبور كند، فاقد بار  مترسانتياز صفحات سرب به ضخامت چند  تواند يمقدرت نفوذ بااليي بوده و 

 .با پرتو آلفا بدست آورد) يا ساير عناصر سبك(آن را از بمباران آلومينيوم  توان يمالكتريكي بوده و 
   

واكنش شكست هسته محصول  .توليد نوترون، راكتورهاي اتمي هستندمنابع  ترين مهميكي از 
 يها پاره(است كه در اثر آن دو راديوايزوتوپ  235برخورد يك نوترون سريع با هسته اتم اورانيوم 

) نوترون سريع(ميليون الكترون ولت  10تا  1نوترون با انرژي بين  5/2و به طور متوسط ) شكست
ميليون الكترون ولت انرژي اضافي نيز ماحصل اين واكنش است  200يزان البته م. گردد يمايجاد 

 .باشد يمكه به صورت گرما و يا اشكال ديگر تلف شده و يا قابل استفاده 

 يسيالكترومغناط يپرتوها 2-6-2
همراه  يرمتغ يسيمغناط يدانم يكهمواره با  يرمتغ يكيالكتر يدانم يكماكسول  يهطبق نظر

 يانرژ .ميدان مغناطيسي متغير همواره با يك ميدان الكتريكي همراه استهمچنين يك . است
 . شود يممحاسبه  زيراز رابطه  يسيالكترومغناط يپرتوها

E=h. f 
E: ژول( يسالكترومغناط يپرتوها يانرژ( 
h: باشد يم يهژول ثان 626/6× 1034 يكقدار آن در نظام مترم ثابت پالنك بوده و . 
f: هرتز( بسامد( 

 : باشد يمزير سه مشخصه  يدارا يسيالكترومغناط پرتو هر
 طول موج 

 بسامد



 يانرژ
 دو گروهبه  نموده و يون يجادا، در جسم يجذب انرژ يزانم بر حسب يسالكترومغناط پرتوهاي

 :شوند يم بندي طبقه
 ساز يون يرتوهاپ .1
 ساز يون يرغ يپرتوها .2

 ساز ونيالكترومغناطيسي  پرتوهاي 2-6-2-1

 و باشد، فاقد بار اشعه گاما داراي تشعشع الكترومغناطيسي مي كه نيابا توجه به  :گاما پرتو -الف
به  گردد و لذا برخالف ذرات باردار نميكولني  ياه كنش برهماشعه گاما موجب . جرم سكون است

كنش اتفاقي با اشعه گاما تنها يك يا چند برهم معموًال. دهند پيوسته انرژي از دست نمي طور
اشعه گاما  ها كنش برهمدر اين . كند ماده جذب كننده احساس ميي اه اتمهاي  هسته يا ها ترونالك
  .يابد اي تغيير مي قابل مالحظه به طوريا انرژي آن  گردد يمكامل ناپديد  به طور يا

ماهيت پرتو گاما همانند پرتوهاي ايكس است با اين تفاوت كه پرتوهاي ايكس در نتيجه فعل و 
وليد انفعاال در حالي كه ) از ابر الكتروني است X منشأ( شود يمت الكتروني خارج از هسته اتم ت

 .ديآ يمپرتوهاي گاما از فعل و انفعاالت داخل هسته به وجود 
به طور ناگهاني  كرد يمرونتگن كه روي المپ تخليه الكتريكي كار  1895در سال  :Xپرتو  -ب

همچنين . شد ينميدان الكتريكي يا مغناطيسي منحرف اين تابش در م. متوجه تابش عجيبي شد
بنابراين نتيجه . شود ينمرونتگن مشاهده كرد كه اين پرتو به طور محسوسي شكسته يا پراكنده 

رونتگن اين اشعه را طول موج آن . گرفت كه اين پرتو از جنس ذرات باردار و نور معمولي نيست
 .اشعه ايكس ناميد باالي بنفش بود،ي ها موج از طول تر كوتاه

اليه به  شود و از يك جا جابهاتمي  يها هيالدر  تواند يميك الكترون  :انتشار اشعه ايكس -ج
باشد با آزاد شدن انرژي  تر نييپااگر اين انتقال به اليه . كه هنوز پر نشده نقل مكان پيدا كند يا هيال

اگر اين تابش . دو اليه برابر خواهد بود همراه بوده كه ميزان اين تابش انرژي با اختالف سطح انرژي
اشعه ايكس ناميده  اصطالحاً. انرژي شكل فوتون به خود گرفته و داراي كميت انرژي كافي باشد

اين انتقال مستلزم جذب مقداري انرژي  بالعكس اگر حركت الكترون به اليه باالتر باشد،. شود يم
در توليد . انرژي را تأمين كرد نياعه ايكس به آن، با تابش اش توان يمتوسط الكترون است كه مثالً 

 :شود يمتنگستن در هدف المپ مولد اشعه ايكس استفاده  يها اتماشعه ايكس از سه خاصيت 
 

 ميدان الكتريكي .1
 انرژي همبستگي مدارات الكتروني .2



 
 

89 

 كار محيط فيزيكي عوامل: دوم فصل

 .وضعيت انرژي نيتر نييپادر  قرار گرفتناحتياج اتم به  .3

 ساز ونيغير الكترومغناطيسي پرتوهاي 2-6-2-2

 ساز وني يپرتوهانسبت به  ساز ونيريغ يپرتوها. ماده ندارند زانيوني يبرارا  يكاف يانرژپرتوها  نيا
 :عبارتند از ساز وني يپرتوهااز  يبرخ. انسان دارند يبرا يكمترخطرات 

 ...و  يوييراد، امواج يوماكروو، مادون قرمز، امواج يمرئماوراء بنفش، نور 
و تجهيزات  يكيالكترقوس  يجوشكار ،وهيجبخار  يها المپاز  ديخورشوه بر نور پرتوها عال نيا

 و التهابپوست، سرطان پوست  يرگيتپوست،  يقرمزچون  يعوارضو  شود يمساطع  الكترونيكي
 .دارند يپچشم را در  هيقرنو  ملتحمه

، اين امواج باشد يمرادار  شامل امواج بلند، كوتاه و فراكوتاه قابل استفاده در: امواج راديويي -الف
از . الكتريكي توليد شده و توسط وسائل الكترونيكي قابل شناسايي است يها كننده نوسانتوسط 

اين امواج در اثر تغيير در حركت . ابندي يماجسام عايق عبور كرده و توسط اجسام هادي بازتاب 
بوده و براي معرفي  يسيمغناطالكترو، داراي خصوصيات پرتوهاي شوند يمدوراني الكترون ايجاد 
الكتريكي  يها دانيمبر حسب  ها آنتا طول موج و انرژي  شود يمبحث  ها آنبيشتر بر روي فركانس 

الكتريكي و  دانيمبه جاي كميت انرژي از شدت  ها آنشرح داده شده و در  ها آنو يا مغناطيسي 
 .شوند يملس منتشر هم به صورت موج پيوسته و هم پا. شوند يممغناطيسي استفاده 

به شرح زير  ها آنپرتوهاي فركانس راديوئي كاربردهاي بسيار فراواني داشته كه تعدادي از 
 :باشند يم

 مخابرات
 )راديو تلويزيون( يها فرستنده

 )هوائي و محصوالت دريائي، پروازهاي فضائي(امواج ناوبري 
 ))سيستم تقويت مغناطيسي(رادار سيستم ميزر ( ابي محلامواج 

 گرمايش امواج فركانس باال و ميكروويو
سفت شده به منظور پيوند  يها اندام كننده نرمدياترمي درمان سرطان، (كاربردهاي پزشكي 

 )زني
 )ها ميآنز، غير فعال كردن ها آمپولاستريل كردن ( يا هيتجزمقاصد 

قطعات و  ها كيپالستدي الكتريك و ميكروويو براي درزبندي  يها كوره(مصارف صنعتي 
 ...)و  يا شهيشخشكانيدن كاغذ، پارچه و محصوالت  ،ها دستگاه

 كاربرد براي مقاصد علمي
، ها لميفتوليد شده و توسط  ها اتمي مدار خارجي ها الكتروندر اثر تحريك : پرتوي ماوراء بنفش -ب

را  ها ياكترباز اين امواج  يا دسته. باشد يميونيزاسيون قابل شناسايي  يها اطاقكنتورگايگرها و 



است از نظر آثار زيستي نيز اين پرتوها به سه دسته  D نيتاميوكشته و يكي از عوامل ايجاد كننده 
 :شوند يمتقسيم 
• UV-A : دارد، زماني تصور بر نانومتر ادامه  400نانومتر شروع و تا  325كه از طول موج

ل حاضر مطالعات كمي بر آسيب پوستي داشته باشد اما در حا اثر UV-A اين بوده كه
 يتر قيعمبه طور  UV-A. در آسيب به پوست دارد يا عمدهسهم  UV-Aنشان داده كه 

از شيشه عبور  UV-A، همچنينكند يمو بسيار مؤثرتر عمل  كند يمبه درون پوست نفوذ 
 .كند يم

• UV-B : اين دسته از . نانومتر ادامه دارد 325ع و تا ورنانومتر ش 280كه از طول موج
 يها يسوختگدر  يا هياولگذاشته و عامل  ريتأثبيروني پوست، اپيدرم،  ةيالبر امواج 

است  تر روشنكه نور خورشيد  بعد از ظهر 2صبح و  10آفتابي است، بيشتر بين ساعات 
 .كند ينماز شيشه عبور  UV-B. شود يمديده 

• UV-C : ن پرتو تقريبًا اي. نانومتر ادامه دارد 280نانومتر شروع و تا  100كه از طول موج
-UVاشعه . گذارد ينم ريتأثت وسو بر روي پ گردد يميه ازن جذب به طور كامل توسط ال

C  زير ي ها موجطول . يافت يا وهيجاي ه المپدر منابعي مصنوعي از قبيل  توان يمرا
وجود داشته  توانند يمبسته گازهاي نادر ي ها طيمحنانومتر فقط در محيط خالء يا  200
 .باشد

كه حد نور مرئي (ميكرومتر  8/0 يها موجاشعه مادون قرمز بين طول  گستره :پرتو مادون قرمز -ج
ميكرومتر از  5/1 تر راز كوتاه يها موجدر اشعه مادون قرمز طول . ميكرومتر قرار دارد 343و ) است

ت اشعه مادون قرمز را به دو قسم. كنند يمگذرند و بقيه جذب شده و توليد حرارت  پوست مي
 :كنند يمتقسيم 

 .ميكرومتر 4ميكرومتر تا  8/0بين  يها موجطول 
طول  به خصوصشوند،  مواد جذب مي لهيبه وسميكرومتر كه اغلب  4بلندتر از  يها موجطول 

 . شوند جذب مي كامًالهوا  لهيبه وسميكرومتر  10بلندتر از  يها موج
169Fليزر -د

انيشتين تابش تحريكي را . باشد يمپرتو ليزر مخفف تقويت نور مرئي توسط نشر تحريكي : 1
را  باشد يمپيشنهاد نمود و پديده تابش القائي كه عامل تقويت در نوسان مولكولي  1917در سال 

با . پرتو بود كننده تيتقوكه ساخته شد يك  يا لهيوسبا توجه به تئوري فوق اولين . معرفي نمود
پرتو ليزر ايجاد شد، سپس ) ماكرويو(لي آمونياك استفاده از دستگاه فوق و تقويت ارتعاشات مولكو

با استفاده از ياقوت اقدام به ساختن ليزر كرد و دو سال پس از آن علي  1960در سال  من يم
 .نئون را ساخت -جوان ليزر گازي هليوم

                                                            
1. light amplification by stimulated emission of radiation 



 
 

91 

 كار محيط فيزيكي عوامل: دوم فصل

دارند  ياديزامروزه استفاده  كه ساز ونيريغ يپرتوهااز  يگريدنوع : ويماكروو ييويرادامواج  -و
به  توان يمكاربردهاي اين امواج  ترين مهماز  .هستند وهايماكروو يسيالكترومغناط يتوهاپر

پرتوها مربوط به  نيااز عوامل حاصل از  يبرخ .خانگي اشاره كرد يها آشپزخانهاي غذاساز ه هدستگا
چون آب  ياثراتپرتوها  نيا يكلهستند به طور  يرحرارتيغعوارض  گريد يبرخو  يحرارتاثرات 

در رفتار  راتييتغ جادياحرارت بدن و  ميتنظمثل، بروز اختالل در دستگاه  ديتول بر غدد، اثر ديروارم
اثبات  كاملعوارض هنوز به طور  نيااز  يبرخالبته  كه. دارند يپدر ... فرد، سردرد، سوزش چشم و

 .اند نشده
 :عبارتند از  شوند يم هيتوصپرتوها  نياحفاظت در برابر  يبرا كه يريتداب ترين مهم

 فاصله گرفتن از منابع پرتوزا •
 ها چشم يبرااستفاده از حفاظ مناسب  •
 زمان تماس با پرتو  كاهش •
  كار طيمحتر  مطلوب يجو طيشرا يبرقرارمطبوع و مناسب و  هيتهو جاديا •
و  يومينيآلوم يها دهندهمناسب مثل بازتاب  يحفاظت ليوساو  ها لباساستفاده از  •

 .يفلز افيالمجهز به  يها لباس

  پرتوها گيري اندازهي ها تيكم 2-6-3
 واحدهاي بنيادي. 1

. چهار كميت بنيادي تقليل داد يريگ اندازهتوان به  فيزيكي را مي ياه تيكمهر واحد براي توصيف 
بنيادي و واحدهايي  يها تيكماين . شوند مي با يك مقدار عددي و يك واحد توصيف ها تيكماين 

با واحد  طول ،با واحد بنيادي كيلوگرم جرم: عبارتند از اند، اختيار شده ها آنكه براي توصيف 
 دستگاه .كه واحد بنيادي آن آمپر است الكتريكي جريان با واحد بنيادي ثانيه و زمان بنيادي متر،

SI  نامند ثانيه ، نيز مي -متر -را گاهي دستگاه كيلوگرم. 
 واحدهاي ويژه. 2

در قالب  ها آنشود كه نام  مي علوم تابش با تعداد زيادي واحدهاي ويژه يعني واحدهايي مشخص
 تابش يها يريگ اندازهواحدها و  المللي در كميسيون بين. ه استبنيادي بيان نشد يها تيكم

(ICRU) االمكان  پيشنهاد شد كه واحدهاي ويژه به تدريج از دور خارج شوند و حتي1975در سال
 :تابش پيشنهاد كرد يريگ اندازهدو واحد جديد را براي  ICRU .شوند ها آنجايگزين  SI واحدهاي

واحدي است كه دوز تابش  »گري«و راديواكتيويته دي براي توصيفكه عبارت است از واح »بكرل«
 .كند را تعريف مي

 اكتيويته. 3

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%87�


را فعاليت يا اكتيويته يك ماده راديواكتيو  شوند يمكه در واحد زمان تجزيه  ييها هستهعداد ت
واحدهاي . هر چه مقدار ماده بيشتر باشد طبيعتاً مقدار تجزيه آن بيشتر خواهد بود. نامند يم

 ).يكاي جديد پرتوزايي(و بكرل ) يكاي قديم پرتوزايي( Ciاكتيويته عبارتند از كوري 
 Ciي كور. 4

3.7آن مقدار ماده راديواكتيو كه بتواند در يك ثانيه  × فروپاشي انجام دهد را يك كوري  1010
 226گرم راديوم  1اين ميزان فروپاشي معادل تعداد فروپاشي انجام شده به وسيله . نديگو يم
آن  تر كوچكهمانطور كه مشخص است كوري واحد بزرگي است و معموالً واحدهاي . باشد يم
 .شود يمستفاده ا

 Bqبكرل . 5
اين . نديگو يمآن مقدار ماده راديواكتيو كه بتواند در هر ثانيه يك فروپاشي انجام دهد را يك بكرل 

آن استفاده  تر بزرگاست كه معموًال واحدهاي  MKSواحد در واقع واحد فعاليت در سيستم 
 . شوند يم
 پرتوزايي ويژه. 6

 ها يواپاشستند كه ارتباط جرم و حجم ماده پرتوزا را با تعداد بكرل و كوري واحدهاي پرتوزايي ه
كه در حقيقت  شود يم، به همين منظور از كميتي به نام پرتوزايي ويژه استفاده كنند يممشخص ن

و عبارت است  كند يمماده پرتوزا را مشخص ) يا حجم(كميتي است كه رابطه بين پرتوزايي و جرم 
 : جرم يا حجم ماده پرتوزا و يكاهاي آن عبارتند از از ميزان پرتوزايي در واحد

 
 انرژي پرتو. 7

يكاها ژول است كه ژول در واقع كاري است كه نيرويي يك  يالملل نيبيكاي انرژي در دستگاه 
بردن يكاي ژول برابر  در حفاظت در برابر اشعه به كار. دهد يمنيوتوني در فاصله يك متري انجام 

از جمله انرژي پرتو عملي نيست، زيرا كه از نظر مقدار يكاي  ها يريگ اندازهو  ها تيكمبسياري از 
لذا براي . بسيار بزرگي نسبت به انرژي است كه به طور ميكروسكوپي در دامنه يك اتك وجود دارد

 .گردد يميكاي الكترون ولت تعريف  ساز ونيانرژي پرتوهاي 

   
 

 ي ويژهساز يون. 8
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. كنند يمي ساز ونياز ماده عبور نمايند در مسير عبوري خود  ساز ونيهنگامي كه ذرات يا پرتوهاي 
بستگي زيادي به نوع پرتو،  نامند يمي ويژه ساز ونيي در واحد طول مسير كه آن را ساز ونيتعداد 

 .بار و انرژي آن دارد
  وز جذب شدهواحد د. 9

 m∆ تابش يوننده به جرمي مانندكه ) ED∆( انرژي عبارت است از خارج قسمت (D) دوز جذب شده

 به كار به صورت گسترده 1972واحد ويژه دوز جذب شده كه تا سال . كند از ماده منتقل مي
آن معرفي  ويژه جديدي به جاي چه يكاياي دارد، اگر راد هنوز هم كاربرد گسترده. بود راد رفت، مي

 .شده است
 گرم از ماده 1بر  يانرژارگ  100راد برابر است با 

گري عبارت است از جذب يك ژول در يك كيلوگرم  .است (GY) گري SI يكاي ويژه در دستگاه
(GY=1JKg-1)  تبديل راد به گري راحت . نشيند هاي جديد به جاي راد مي در نوشته تدريج بهگري

 .راد 100ر است با گري براب هر يك است، زيرا
 انرژي انتقال يافته. 10

تمام ذرات  (EE∆) يها يانرژ عبارت است از اختالف ما بين مجموع (ED∆) انرژي انتقال يافته
 (EL∆) يها يانرژشوند و مجموع  اي كه به يك عنصر حجم وارد مي غير مستقيم يوننده مستقيم يا

  .است راد يا گري تقال يافته،واحد انرژي ان. كنند يمهمه ذراتي كه آن را ترك 
  (H) لدوز معاد. 11

 عامل توزيع دوزو  (Q) كيفي، عامل  (D)دوز جذب شده ضرب حاصلاز  عبارت است (H) دوز معادل

(N). واحد ويژه H )رفته براي به كار به واحد ويژه) دوز معادل D اگر: مثًال. بستگي دارد D بر حسب 
است و مقدار عددي دوز بر حسب رم برابر است با راد ضربدر  رم بر حسب H باشد، واحد ويژه راد

 بر حسب D اگر. هيچ عالمت اختصاري براي يكاي رم وجود ندارد ،Q و N اصالح مناسب يها عامل
عددي عبارت است از  و دوز بر حسب سيورت به لحاظ. است سيورت H بيان شود، واحد ويژه گري

 SV سيورت عالمت اختصاري. Q و N اصالح مناسب يها عاملدوز بر حسب گري ضربدر همان 
رم  100معادل  ورتيسهر  كهرفت گ جهينت توان يم يگرراد و  انيمتوجه به رابطه با  .است

 .باشد يم
 QFيفيتک فاكتور. 12

دارند لزوم  يمتفاوت يستيز يها بيآسگوناگون  يپرتوهااز  كساني يجذبدز  كه نيابه  با توجه
 .را در بر دارد يفيك فاكتور فيتعرخود  اين موضوع كه .شود يممشخص  يجذبه از دز معادل استفاد
از  يبرخ يفيك يفاكتورهابه  10-2 جدولدر  كهمختلف متفاوت است  يپرتوها يبرا يفيك فاكتور
 .شده استاشاره  پركاربرد يپرتوها



 فاكتور كيفي برخي پرتوهاي پر كاربرد :10-2جدول 

 QF ساز ونينام پرتو 
 1       و گاما كسيا

 Kev 30  1از كمتر يانرژبا  ييها الكترونبتا و 
 Kev 30  2از شيب يانرژبا  ييها الكترونبتا و 

 10   يحرارتنوترون 
 10      عيسرنوترون 

 20 آلفا

  ساز يون يپرتوها در برابرمحافظت  2-6-4
حاصل شود دز جذب شده پرتوهاي يون ساز اين است كه اطمينان  در برابرمنظور از محافظت 

اقدامات مهندسي زير در حفاظت از  .حداقل ممكن باشد ايو فرد بيش از دز مجاز نبوده  توسط هر
 :رنديگ يمپرتوهاي يون ساز مورد استفاده قرار 

 زمان  .1
 موانع  .2
 فاصله .3
 مسدود كردن مواد پرتوزا محبوس و .4

 .استورده شده آ 11-2 جدول در اه اندام از يبرخ )Rem/year( رم بر سال حسب بر مواجهه زانيم

 ها اندام از برخي )Rem/year( رم بر سال حسب بر مواجهه ميزان :11-2جدول 

يعادافراد  پرتوكاران   
 5/0 5 مثل ديتول و غدد ساز خون مراكز

 3/0 6 ديروئيتپوست و غدد 
 5/7 75 دست و بازو

 يريپرتوگ به مجاز يسالگ18 از پرتوكار فرد و است يتجمع صورت به پرتو آثار كه نيا به توجه با
 :آورد بدست ريز رابطه از پرتوكار يسالگ n يبرا را مجاز دز زانيم توان يم است رم پنج ساالنه

D=5(N-18) 
 .سن شخص بر حسب سال است Nحداكثر دوز مجاز بر حسب رم و  Dدر اين رابطه 

  ساز وني يپرتوها يابيارزش 2-6-5
هاي يمتردز فيلم بج و ،كنتورهاي گايگر ،يونيزاسيون يها اتاقفي از جمله مختل يريگ اندازهوسايل 

اين وسايل به دو دسته وسايل  .ساخته شده است ساز ونيپرتوهاي  يريگ اندازهبراي ) جيبي(قلمي
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فيلم بج  ومي كه دزيمترهاي قل ،شوند يمفردي تقسيم  گيري اندازهمحيطي و وسايل  گيري اندازه
  .باشند يمفردي  يريگ اندازهجزء وسايل 

 خطرات ناشي جريان الكتريكي  2-7

 انسان بدن از الكتريكي جريان عبور 2-7-1
چربي و ، كه پوست يا گونهبه مقاومت بدن بستگي دارد به  گذرد يمشدت جرياني كه از بدن انسان 

. دهند يمبرابر جريان الكتريكي نشان  و خون مقاومت بيشتري در ها چهيماهاستخوان نسبت به 
ضخامت اين  ،خوني است يها رگخي پوست دارد زيرا فاقد عصب و بيشترين مقاومت را اليه شا

 .ديآ يمجريان الكتريكي به شمار  در برابراليه عايق  كيو بوده  متر يليم 5/0تا  2/0اليه در حدود 
 . ابدي يمبا مرطوب شدن و عرق كردن مقاومت الكتريكي پوست بدن كاهش 

 :برابر جريان الكتريكي مؤثر هستند عوامل زير در اندازه مقاومت بدن انسان دربه طور كلي 
 ضخامت پوست .1

 اندازه دما و اندازه نمك پوست ،اندازه رطوبت
 فشار تماس پوست با بخش برق دار 

 شدت جريان برق
 مسير عبور جريان 
 مدت عبور جريان 

 نوع جريان الكتريكي و بسامد آن
خروج جريان به اين گونه است كه در اختالف  در جاي ورود وحدود مقاومت الكتريكي 

است و اگر مي اه 2000 اهم و در جاي مرطوب 5000پايين در جاي خشك مقاومت  يها ليپتانس
تماس در ميان دست و پا باشد مقاومت كفش نيز در آن دخالت دارد و مقاومت جريان عبوري را 

 . بودن كفش بستگي دارد كه اين هم به رطوبت و خشك كند يمزياد تر 

 الكتريكي جريان شناختي زيست اثرات 2-7-2 
ي كه در مسير عبور جريان يها اندامو  ها بافتبه هنگام عبور جريان الكتريكي از بدن ممكن است 

وع جريان ه واكنش .قرار گيرند ريتأثتحت هستند  و بسامد آن ) متناوب يا مستقيم(اي بدن به ن
 : رات زيست شناختي جريان الكتريكي عبارتند ازانواع اث .بستگي دارد

اولين بافتي كه آستانه احساس آن در برابر عبور جريان  :آستانه احساس و آستانه انقباض -الف
آمپر از كره چشم بگذرد  02/0، شبكيه چشم است كه اگر جريان هاست بافتاز ديگر  تر نييپابرق 

ميلي آمپر  045/0حدود  و دراس زبان باالتر از چشم احس آستانه .زند يمبرق  ها بافتدر اثر انقباض 
 . باشد يمميلي آمپر  1براي پوست بدن در حدود  و باشد يم



 .شدت جريان بيشتري الزم است ،ايبراي ايجاد انقباض ماهيچه :ايآستانه انقباض ماهيچه -ب
لي آمپر قرار گيرند باعث مي 6/21تا  7/9ر برابر جريان الكتريكي در حدود ساعد د يها چهيماهاگر 

 . و ممكن است فرد نتواند سيم حامل جريان را رها كند شود يم يا چهيماهانقباض 
بطن قلب را فيبريالسيون  چهيماه يها رشتهحركات نامنظم  :آستانه فيبريالسيون بطني -ج

ايجاد اندازه شدت جريان  نيتر نييپا .دهد يمشديد رخ  گرفتگي برقبطني گويند كه به هنگام 
كننده فيبريالسيون تابع وزن فرد و مسير جريان است به عنوان مثال در مسير جريان طولي و در 

از موردي است كه مسير  تر نييپا ،اندازه شدت جريان الزم نيتر نييپاراستاي محور بدن آستانه 
 100تا  50اندازه جريان براي ايجاد فيبريالسيون بطني  .جريان عرضي و عمود بر محور بدن باشد

 . باشد يمميلي آمپر 
 20 گردد يماندازه آستانه كه سبب توقف تنفس در انسان  :آستانه توقف دستگاه تنفس -د
 . باشد يمميلي آمپر  50تا

 گرفتگي برقدر ايجاد عوارض ناشي از  عوامل مؤثر 2-7-3
 :موثر دانست توان يمعامل را  شش گرفتگي برقدر ايجاد عوارض ناشي از 

 پتانسيل اختالف .1
 شدت جريان  .2
 مقاومت بافت .3
 نوع جريان .4
 مدت تماس .5
 مسير عبور جريان .6

 تر خطرناك برابر سهحدود  و درجريان متناوب داراي بسامدهاي متناوب بوده ، مورد نوع جريان در
كه خود باعث  كند يماز جريان مستقيم است زيرا جريان مستقيم انقباض ناگهاني و قوي ايجاد 

در جريان متناوب به چندين  ها چهيماهبرعكس  ،يده و از منبع جدا شودفرد آسيب د شود يم
با  .شود يمكه باعث آسيب و تماس بيشتر با جريان الكتريكي  شوند يمانقباض پشت سر هم دچار 

خم كننده دست  يها چهيماهاما  شوند يممنقبض و منبسط  ها چهيماهدر جريان متناوب  كه نيا
 .ئم دارند كه اين حالت را انجماد به مدار يا قفل به كنتاكت گويندتمايل بيشتر به انقباض دا

 و گذرد يمدرصد كل اين جريان از قلب  3/3كه مسير جريان از دست به دست ديگر باشد مي هنگا
 7/6از دست راست به پاها ، درصد 7/3در مورد مسيرهاي ديگر مانند مسير جريان از دست به پاها 

 . گذرد يمدرصد كل جريان از قلب  4/0ديگر پا به پاي  كياز  ،درصد
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  گرفتگي برقپس از  و عوارضاختالالت  2-7-4
 :اين اختالالت شامل موارد زير است 

 اختالالت قلبي .1
 اختالالت عصبي .2
 اختالالت حسي  .3

تنها چند ثانيه طول  اين وضعيت كه ابدي يمدر فرد برق گرفته در مرحله اول فشار خون كاهش 
كه حدود يك دقيقه پس از پايان دشارژ رخ  ابدي يمه دوم فشار خون افزايش در مرحل .كشد يم
اما پس از مدتي به حالت عادي باز  ابدي يمدر مرحله سوم فشار خون به مدتي زياد كاهش  .دهد يم
وارض ناشي از . گردد يم كه به مراتب كمتر از ديگر سوختگي پوست است  گرفتگي برقديگر ع

به سه دسته  و دهد يمرخ مواد شيميايي و دماي مستقيم تگي ناشي از سوخمانند  يها يسوختگ
 :شود يم تقسيم
 سوختگي ناشي از خود جريان الكتريكي .1
 سوختگي ناشي از ايجاد قوس الكتريكي .2
 سوختگي ناشي از شعله به دليل آتش گرفتن پوشاك فرد .3

در جاي ورود  ها بيسآبيشتر  .كند وي پوست ايجادر سوختگي نوع اول شايد كمترين اثر را بر
زياد ايجاد  يها ليپتانسسوختگي نوع دوم به دليل اختالف . است سهجريان از نوع سوختگي درجه 

گفت  توان يمآسيب آن شديد و عميق بوده و  ،ايجاد دماي زيادبه دليل شده و هم چنين 
به ويژه ، گيگرفت برقسوختگي در اثر . نوع سوختگي ناشي از جريان الكتريكي است نيتر خطرناك

  .كند يمعوارض كليوي نيز ايجاد  ،فشار قوي
 :كند يمگفت كه جريان الكتريكي به سه روش به انسان آسيب وارد  توان يمبه طور خالصه 

 عبور جريان الكتريكي و اثر بروي دستگاه تنفسي  در اثر -الف
 عبور جريان الكتريكي و اثر بروي قلب در اثر -ب
 يها بافتچشم و يا ي ها بيآسي و سوزاندن سطحي و عمقي پوست و اثر قوس الكتريك در -ج

 درون بدن
 . ميلي آمپر بيشتر باشد سبب مرگ فرد خواهد شد 25اگر شدت جريان عبوري از بدن از : نكته

 جريان الكتريكي  در برابرحفاظت  2-7-5
و  شود يمايجاد  در زماني كه پوشش سيم برق پاره شده و يا معيوب بوده ها يگرفتگ برقبيشتر 

ي الكتريكي ساييده شود و در ها دستگاهدروني موتورها يا  يها ميسچنين ممكن است پوشش هم



 توان يمزير ي ها روشرا با  گرفتگي برقحفاظت براي . اثر تماس با بدنه دستگاه خطراتي ايجاد كند
 :براي افراد ايجاد كرد

جدا اساسي حفاظت كارگران ي ها روشيكي از : فراهم كردن حفاظت با جدا كردن فرد -الف
استفاده از فرش پوشاك و كفش حفاظتي و هم چنين  ،كاله ،فرد به وسيله دستكش كردن

از خروج جريان از  يريجلوگعايق در كف محل كار براي  يها هيپاالستيكي و يا زيرپايي يا چهار 
 . باشد يمبدن 

براي جلوگيري از ايجاد اختالف  :يديگر با سيم هادبه يك ها دستگاهحفاظت با اتصال  -ب
به  ها دستگاه ستيبا يمگوناگون ميان دو يا چند دستگاه الكتريكي نزديك به هم  يها ليپتانس

وسيله سيم هادي به يكديگر متصل كرد در غير اين صورت فرد با وجود مجهز بودن به كفش عايق 
 . جريان خطرناكي از بدنش عبور خواهد كرد

داراي اختالف پتانسيل يكسان  ها آنكه بدنه  ييها محفظهاتاق يا  حفاظت در مورد -ج
اگر فرد در چنين اتاقي مانند اتاق اتوبوس برقي قرار گيرد تا زماني كه درون اتاق است به  :است

اما زماني كه يك ، ديآ ينم به وجودخطري براي او  ،دليل اختالف پتانسيل يكسان در تمام نقاط
 يگرفتگ برقتالف پتانسيل اتاق و زمين به اخ ليبه دله روي زمين گذاشت ب پاي خود را براي خروج

واگن الستيكي باشد خطر به مراتب بيشتر خواهد  يها چرخخواهد شد كه در اين صورت اگر دچار 
   .بود
براي اين كه جريان  :ي سيم نول ترانسفورماتور از زمينفراهم كردن حفاظت با جداساز -ت

يك جسم هادي كه به برق وصل شده است از بدن فرد عبور كند كافي است  الكتريكي موجود در
ترانسفورماتور ) نول(مدار جريان آن بسته شود و بسته شدن در اين مورد تنها با اتصال سيم خنثي 

بهترين راه جلوگيري از عبور برق از بدن حذف سيم زمين ترانسفورماتور  شود يمبه زمين عملي 
كه از يك ترانسفورماتور ويژه به نام ترانسفورماتور جداسازه  شود يمني عملي است كه اين مهم زما

تمام  كه نيامستقيماً به وسيله آن انجام گيرد با شرط  ها دستگاهاستفاده شود كه تغذيه همه 
عايق نصب شده باشند تا از بسته شدن مدار از راه زمين و خطر  يها هيپااي برقي بروي ه دستگاه

 . جلوگيري شود گرفتگي برق
است كه روي  يا لهيوس ،رله ديفرانسيل :فراهم كردن حفاظت افراد با رله ديفرانسيل -ه

در صورت وجود اختالف ميان جريان ورودي و خروجي  تا شود يمنصب  ها دستگاهموتورها و 
ه ك شود يمدستگاه عمل كرده و با توجه به اتصال بدنه در دستگاه و عبور جريان به زمين باعث 

 . شوداندازه جريان خروجي كمتر از جريان ورودي 
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170Fبه زمين با اتصالفراهم كردن حفاظت  -و

 گرفتگي برقاز خطر  يريگ شيپروش ديگر براي  :1
نشان داده  SLالكتريكي با يها نقشهسيم اتصال به زمين در  .ايجاد سيم اتصال به زمين است

 يها بخشو  يرسان آبفوالدي  يها لولهموًال از الكتريكي مع يها دستگاهبراي اتصال زمين  .شود يم
كه اين وسايل را  كنند يمكه تماس خوب با زمين دارند استفاده  ها رآهنيتفلزي ساختمان مانند 

جار و يا مايعات داغ فكه داراي گازهاي قابل احتراق و ان ييها لولهبدنه  .نامند يمالكترود طبيعي 
اتصال به زمين با قرار  .لكترود اتصال به زمين استفاده شودا به عنوانهستند به هيچ وجه نبايد 

 : است و داراي شرايط زير شود يملوله و تسمه در زير خاك مرطوب ايجاد ، دادن صفحه فلزي
 متر 4 تا 3پيرامون كارگاه و ناحيه مرطوب به عمق  يها چاهحفر چاه يا . 1
مسي تختي متصل شده به عنوان الكترود  كه به نوار متر يسانت 60×60×1صفحه مسي به ابعاد . 2

كمتر  متر ميلي 5/3گالوانيزه كه ضخامت ديواره آن از  يا لولهسپس  .شود يمدر چاه قرار داده 
 . تا روي صفحه جا گيرد شده وي نوار مسي تخت انداختهر نباشد بر

و مقاومت زمين مقداري ذغال و نمك همراه با آب در ته چاه ريخته تا رطوبت كافي ايجاد شده . 3
را  باشند يم تر نييپااز سطح زمين  متر يسانت 80پس از پر كردن چاه الكترودها كه  .را كاهش دهد

 . كنند يمگالوانيزه بهم متصل كرده و به شبكه سيم كشي ساختمان وارد  يها تسمهتوسط 

  گرفتگي برقاوليه در  يها كمكو  درمان 2-7-6

باعث توقف جريان خود  ،جريان اين گونه :يكي فشار ضعيفبا جريان الكتر گرفتگي برق -الف
كه اگر  گردد يمقلب و فيبريالسيون بطني و گاهي اوقات كاهش فعاليت قلب  يحركت يببه علت 

بيشترين مهلت براي آغاز كار دوباره مغز  .رسد يمسريعًا توقف جريان خود را از بين نرود مرگ فرا 
به همين  ؛تنفس است اما درباره قلب اين مدت بيشتر است دقيقه پس از توقف 5تا  3 در حدود

دليل با انجام عمل تنفس مصنوعي به فرد آسيب ديده از راه دهان به دهان يا دهان به بيني عمل 
 . همراه باشد ها دندهدر ضمن تنفس مصنوعي بايد با ماساژ قلبي از روي  .شود يمتنفس بر قرار 

بايد وسايل قليايي  گرفتگي برقدر اين نوع  :ي فشار قويبا جريان الكتريك گرفتگي برق -ب
كردن ادرار فرد آسيب ديده را فراهم كرد كه براي اين كار بايد محلول قليايي به فرد خورانيد و اگر 

به وي ) يا جوش شيرين دوسود كربنات يبمحلول (بود بايد ماده قليايي  بيهوشي در حالتفرد 
 .شودتزريق 

                                                            
1. Earthling 
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و  كنند يمشغلي و محيطي را ايجاد  يها مواجههين تر خطرناكبيشترين و  شيميايي معموًالمواد 
. ي نمودبند ميتقسبهداشتي و فيزيكي  ةدستو را به د ها آنخطرات ناشي از مواجهه با  توان يم

 ،كه خطرات فيزيكي به قابل اشتعال بودن در حالي شوند يمعث ايجاد بيماري خطرات بهداشتي با
گازها و بخارات . شود يمقابل انفجار بودن و يا فعال بودن بعضي تركيبات از نظر شيميايي مربوط 

171F، حد پايين انفجاركمترين غلظت .شوند يم ور شعلهخاص غلظتي در هوا  ةمحدوددر يك 

و  1
172F ي انفجارحد باال شود يمبيشترين غلظتي كه در آن اشتعال ايجاد 

عالوه بر گازها و  .شود يمناميده 2
واجه شوند و  ،بخارات بسياري از گرد و غبارها نيز در صورتي كه با يك منبع حرارت يا جرقه م

به انفجار گرد و  توان يمبه عنوان مثال  .شوند يممنفجر  ،در هوا موجود باشد ها آنغلظت كافي از 
 .كرداشاره  دهد يمغبار آرد كه در سيلوها رخ 

  :عوامل شيميايي عبارتند از ةطيحمهم در  يها سازمان
173F) يا حرفهسازمان ايمني و بهداشت  •

3OSHA)  
174F) يا حرفهملي ايمني و بهداشت  ةموسس •

4NIOSH)  
175F)انجمن دولتي متخصصان بهداشت صنعتي آمريكا  •

5ACGIH)  
176F)آژانس حفاظت از محيط زيست  •

6EPA) 
)ايمني و بهداشت معادن  ةادار • 177F

7MSHA) 

  كار محيط آور انيزكلي شناسايي عوامل شيميايي  اصول 1 -3
 يها كارگاهمقدماتي در انجام بررسي  ،محيط كار آور انيزجهت شناسايي عوامل شيميايي  اولين گام

قسمت تحويل به  و از محل ورود مواد اوليه به كارخانه شروع شده اين بررسي معموالً. صنعتي است
فهرستي از مواد شيميايي موجود در محيط و كسب  ةيته، دوم گام .شود يم ختم ها فرآورده

 سميتمواد از نظر  يبند طبقه، پس از در گام سوم .است ها آناطالعات الزم در خصوص سميت 
و در نهايت مقايسه  ها آني استاندارد اقدام به نمونه برداري و تجزيه و تحليل يها وهيش بر اساسبايد 

و اقدامات اصالحي الزم توصيه خواهند  شوند يمام نهايي، نتايج تفسير در گ. با مقادير مجاز نمود
 كه نياموجود، كافي هستند يا نياز به بهبود دارند يا  يها كنترلكه آيا بايد مشخص نماييم . شد

                                                            
1. Lower Explosive Limit(LEL) 

2. Upper Explosive Limit(UEL) 

3. Occupational Safety and Health Administrative 

4. National Institute for Occupational Safety and Health 
5. American Conference Govemental Industrial Hygienists 
6. Environmental Protection Agency 
7. Mine Safety and Health Administration 
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بايد در  ها كنترلباشد، اين  بهبودجديد يا  يها كنترلاگر نياز به . جديدي نياز است يها كنترل
در . نموده و اگر چنين امكاني وجود نداشت آن را كاهش دهد) رفع(ر را حذف صورت امكان خط

حفاظت فردي به عنوان  از تجهيزات ميتوان يمات عملي نبود، صورتي كه هيچ يك از اين اقدام
 :اين اقدامات به صورت سلسله مراتبي عبارتند از. آخرين راهكار استفاده نماييم

178Fحذف •

 ي برطرف نمودن خطر؛ مانند تغيير در طراحي برا :1
179Fجايگزيني •

 مانند جايگزيني مواد كم خطرتر؛ :2
180Fمهندسي يها كنترل •

 ؛خطرتر كمي ها ستميسمانند نصب  :3
181Fاداري يها كنترليا / عالئم، هشدارها، و •

اجرايي  يها روش، ها آالرممانند نصب  :4
 ؛...ايمني، بازرسي تجهيزات و 

182Fتجهيزات حفاظت فردي •

 ... .تورها و ، رسپيراها ماسكمانند  :5

 آور زيانعوامل شيميايي  يبند ميتقس 2 -3

 حالت فيزيكي يبر مبنا 1 -2 -3

و فشار يك اتمسفر حالت  گراد يسانت درجه 25كه در دماي  شود يمبه موادي اطالق  :گازها –1
 .گازي دارند

الت مايع به ح توانند يمبخارها محصول تبخير موادي هستند كه در دما و فشار اطاق  :بخارات –2
 .يا جامد وجود داشته باشند

تمايز بين اين دو به اين دليل با وجود تشابه گازها و بخارات از نظر ترموديناميكي اما ايجاد  :نكته
 .باشند يممختلف  برداري نمونهي ها روشو بخارات نيازمند كه در بسياري موارد گازها  اهميت دارد

183Fمايع در يك فاز گازي خاص يا در هوا آئروسلجامد يا انتشار و پراكندگي ذرات  :مواد معلق –3

6 
كه مقدار  كنند يمبدن اثرات سمي خود را ايجاد  يها بافتدر تماس با  ها آئروسل .شود يمناميده 

ذره و  ةتيدانسسايز ذره، شكل ذره، . باشد يموابسته به خواص فيزيكي آئروسل آن تا حد زيادي 
184Fتوان جذب آب

تنفسي چگونگي رفتار ذره در هوا و چگونگي راندمان  كننده نييتعآن تا حد زيادي  7

                                                            
1. Elimination 

2. Substitution 

3. Engineering Controls 

4. Signage, Warnings, and/or Administrative Controls 

5. Personal Protective Equipments (PPE) 

6. Aerosol 

7. Hygroscopicity 



ورد با و ممكن است نحوه بر باشد يمتنفسي و نشست در دستگاه تنفسي  بدن و  يها بافتخ
ميكرون  100تا  001/0ابعاد ذرات آئروسل بين  .تأثير قرار دهد دفاعي را نيز تحتي ها سميمكان

  :و شامل موارد زير است متغير بوده
185Fبارگرد و غ

واد آلي يا معدني در مي ذرات نامنظ :1 هاي فرآيندهستند كه در اثر خرد شدن م
و گرد و غبار آلي .. .سيليس و ،گرد و غبار معدني مانند آزبست .شوند يممكانيكي يا طبيعي توليد 
 ،و گرد و غبار حاصل از جانوران..) .غالت و ،گرد و غبارهاي حاصل از كاه(مانند گرد و غبار گياهان 

به ويژه گرد و غبارهاي  با گرد و غبار يا زهيآمبه صورت  ها كروبيم غالباً. ...و ها قارچ، اسپور حشرات
 ا را بيوآئروسله روسيوو  ها آناسپور  ،ها سميارگان كرويمداراي  يها آئروسل. آلي وجود دارند

تا  1از حدود  ها آن يكيناميروديآقطر دارند و مي نامنظ اندازهذرات گرد و غبار شكل و  .نامند يم
انند و هوا شناور باقي بم در توانند ينمميكرون  100از  تر بزرگذرات  .باشد يمميكرون متغير  100

  .شوند يم نينش تهخيلي سريع بر روي سطوح 
) از جنس آب(مكعب  سانتيمتريك گرم بر  ةتيدانساست با  يا كره، قطر يكيناميروديآقطر  :نكته

 .مورد نظر باشد ةذرمشابه با  ينيشن تهسرعت  كه داراي
 يا حرفهدر بهداشت ) ذرات قابل استنشاق(ميكرون  5تا  5/0ذراتي با ابعاد بين  معموًال :نكته

، توان ورود به در اثر استنشاق و ثانياً شوند ينمبا چشم ديده  اوًالزيرا  باشند يمداراي اهميت زيادي 
 .)پنوموكونيوزها(سيستميك را دارند  هوايي و ايجاد صدمات موضعي يا يها حبابچه

186Fكه در يك آئروسل به تمايز ميان ذرات جامد زماني :نكته

187Fمايع يها قطرهو  2

نياز نباشد، از  3
 .شود يم استفاده 188F4يا ذرهاصطالح كلي مواد 

189Fفيوم

ست از ذرات فلزي جامد كه از سطح فلز مذاب خارج شده و در هوا منتشر عبارت :يا دمه 5
و به همين  باشد يمميكرون  يككمتر از  معموًال ها آن اندازهذرات بسيار كوچكند و اين . شوند يم

رسيده و همانند گازهاي تنفسي به جريان خون  ها هيرهايي انت يها بخشبه راحتي به  دليل قادرند
قطر . كنند يمفيوم توليد  ،سرب و كادميوم ،آسفالت داغ ،به عنوان مثال جوشكاري .سرازير شوند

 .باشد يمميكرون  2/0تا  001/0از  ها وميف يكيناميدرويآ

                                                            
1. Dust 

2. Particles 

3. Droplets 

4. Particulate Matters (PM) 

5. Fume 



 
 

105 

 كار محيط آورزيان شيميايي عوامل: سوم فصل

190Fدود

ذرات دود داراي قطر  .و محصول احتراق ناقص مواد آلي هستند باشند يممرئي  يها آئروسل :1
قطر  .و همانند ذرات فيوم قابليت چسبيدن به هم را دارند باشند يمميكرون  1تا  001/0

 .ميكرون است 5/0تا  01/0از  معموًال ها آن يكيناميروديآ
191Fعبارت است از ذرات و قطرات ريز مايع در هوا كه در اثر تراكم بخار آب :مه

192Fيا ساير مايعات 2

در  3
وليد  در كروي بوده و  رات معموًالاين ذ .گردد يمشرايط فيزيكي خاص از نظر دما و فشار ت

از اسيد كروميك به عنوان مثال ميست ناشي  .شوند يمميكرون توليد  200تا  1حدود  يها اندازه
 .ميكرون جا دارد 400تا  40از  يا گسترهدر  ها ستيم يكيناميروديآقطر . در عمليات آبكاري

193Fمه دود

 يها يآلودگگرفته شده و به بر) گ و اسموكفا(مه و دود  ةواژاصطالحي است كه از دو  :4
گي هوا در آلود .شود يمصنعتي و منابع طبيعي گفته  يها ندهيآالاتمسفري ناشي از  ةگستر

 .مه دود استة گون، بيشتر از شهرهاي بزرگ
تحت فشار و به صورت  ها ونيامولسو يا  ها ونيسوسپانس، ها آئروسل كار بردنبه  :)اسپري(افشانه 

  .شود يمپاشيدني به نام افشانه شناخته 
194Fالياف

اف از الي .)حداقل سه برابر عرض(باشد  ها آنذراتي هستند كه طولشان بيش از عرض  :5
و از منابع آلي به الياف  ها برگالسيفابه پشم شيشه و آزبست و از منابع مصنوعي به  توان يممعدني 

 .كنف و پشم حيوانات اشاره كرد
195Fذرات نانو

. باشد nm100كمتر از  ها آنند از ذرات اوليه كه حداقل يكي از ابعاد ذرات نانو عبارت:  6
وادي را  وليد ريز م ريز ذراتي كه به طور : گروه مهم تقسيم نمود 2در  توان يمبر حسب منبع ت

مانند ذرات احتراقي ناشي از موتورهاي ديزلي، و ريز ذراتي كه  شوند يمتصادفي يا ناخواسته توليد 
 .تيتانيوم دياكس يدمانند  شوند يمو يا به دلخواه ساخته  يرتصادفيغطور ه ب

نانو ذرات . كاربرد دارند.... ، توليد انرژي ويمختلف پزشك يها عرصهروزه نانو ذرات گروه دوم در ام
ذرات  .ساخته شوند يا لولهو  ، سيمييا لهيممختلفي هم چون كروي،  يها شكلدر  توانند يمهم 

مستقيم باعث آسيب سلولي شوند و مكانيسم دفاعي بدن  به طور توانند يمكوچك در مقياس نانو 
طور كلي به نه مواد بسيار ريز مقابله كند اما به طور مناسبي با اين گوه ممكن است كه نتواند ب

همچنين . هستند تر يسمسطح نسبت به جرم ماده، در مقياس نانو مواد  ةمالحظدليل افزايش قابل 

                                                            
1. Smoke 

2. Fog 
3. Mist 
4. Smog 
5. Fibers 

6. Nanoparticles 



ريز مواد در . خواهد شد بيشتر افزايش فعاليت شيميايي و در نتيجه افزايش خواص سمي آن ماده
زنده حركت كرده و جا به جا شوند  يها سميارگاندر  دتوانن يممقايسه با مواد اوليه خود بهتر 

با مواد شيميايي و  انتظار داشت كه نانو ذرات توان يمتن سطح چسبناك و پرانرژي همچنين با داش
 .گرددن مواد سمي به نقاط مختلف بدن باند شده و موجب انتقال اي ها ندهيآال

پراكنده در آب گفته ي ها ستميسكه به ح هيدروسل قرار دارد اصطال ،در برابر آئروسل :نكته
 .مانند سوسپانسيون و امولسيون شود يم

پايدار و  ،عبارت است از شناوري ذرات جامد در مايع كه براي مدت كوتاه يا بلند :سوسپانسيون
و نيز وجود ذرات شناور  اندازه، به جنس مواد به كار رفته ،ثبات و پايداري شناوري .برقرار بماند

خاصيت كشش سطحي را پايين  ،مواد پخش كننده .بستگي دارد كننده سيخو  كننده پخشمواد 
 .كنند يمآورده و به پايداري شناوري كمك 

كه به كمك مواد امولسيون  ،عبارت است از شناوري ذرات ريز مايع در يك مايع ديگر :امولسيون
ست كه در آن كازئين نقش اشير پستانداران  ،از امولسيون طبيعي يا نمونه .شود يمساز انجام 

 .ي داردساز ونيامولس
، از مايع نياز نباشد يها قطرهبه تمايز ميان ذرات جامد و  كه در يك آئروسلمي هنگا :نكته

 .شود يماستفاده  يا ذرهاصطالح كلي مواد 

 تركيب شيميايي ةيپابر  2 -2 -3
مواد  ،گوناگون مانند فلزات يها دسته، مواد شيميايي به كه بسيار مفصل است يبند طبقهدر اين 

 .شوند يمي بند ميتقس ها دروكربنيهو  ها حاللمعدني و مواد آلي همچون 

 اثرات فيزيولوژيك يةپابر  3 -2 -3
 ةيپارا بر  ها ندهيآالبه طور شفاف  توان ينماز آنجايي كه اين اثرات به تراكم ماده بستگي دارند 

ر يك تراكم مشخص فاقد اثر اي مثال يك گاز دبر .اثرات فيزيولوژيك از هم تفكيك نمود
 تواند يمكه در تراكم باالتر  در صورتي گذارد يمده و بر دستگاه خونساز اثر بو يآور يهوشيب
ور عام با وج .نيز باشد آور يهوشيب واقص به ط ي بند ميتقسرا به صورت زير  ها ندهيآالود اين ن
 :كنند يم

  ؛اسيد كروميك و اسيد فلوئوريدريك ،ياكو محرك همچون آمون آور التهابمواد  •
 ؛دكربنيمونوكسو  دكربنياكس يدهمانند  آور يخفگمواد  •
 ؛ها دروكربنيهو مخدر همچون  آور يهوشيبمواد  •
 ؛)فسفر ،آرسنيك(فلزات سنگين و شبه فلزات  ،سموم سيستميك مثل بنزن •
 .انگياه ةگرد، آزبست و مانند سيليس زا تيحساسو يا  بروزدهندهيفمواد  •
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 بر مبناي اثرات فيزيولوژيكي يبند ميتقس 3-2-3-1

 و محرك آور التهابمواد 
ورم  زا تاول، اين مواد خاصيت سوزانندگي دارند  وب را مت در . كند يمبوده و سطوح مخاط مرط

 .از طول مدت تماس است تر مهمغلظت ماده  آور التهابخصوص مواد 
 ها آن ترين مهمت فوقاني دستگاه تنفس است كه بيشترين تأثير اين مواد محرك در قسم :نكته

البته بعضي مواد محرك همچون  .باشد يم كلروميك و اكسيد اتيلن اسيد ،آلدهيدها ،شامل آمونياك
برخي ديگر  ،گذارد يمفوقاني و تحتاني ريه هر دو اثر  يها قسمتبرم و فلوئور و اوزون روي  ،كلر

. آرسنيك ديكلر يترازت و  دياكس يترمانند  دهند يم تحتاني را تحت تأثير قرار يها قسمتفقط 
 .به مرگ در اثر خفگي منجر شود تواند يمريوي حتي  يها محركتماس شديد با 

 آور خفگيمواد 
و  شود يمايجاد  ها بافتكه در اكسيداسيون  سازند يماين مواد اثر خود را به علت اختاللي نمايان 

 شيميايي آور يخفگ -2 ادهس آور يخفگ -1 :شامل دو دسته هستند
هستند كه خود تأثير مستقيم بر عملكرد فيزيولوژيكي  گازهاآن دسته از  :ساده آور يخفگمواد 

فشار نسبي اكسيژن در هواي تنفسي  نبدن ندارند بلكه در اثر تركيب با مواد تنفسي با كم كرد
 .باشد يم ساز مشكلبراي فرد 

اين خاصيت  ،به علت داشتن اثر شيميايي ،شيميايي يهاآور يخفگاما  :شيميايي آور يخفگمواد 
شيميايي عمليات انتقال  يا قهيطردليل تركيب شدن با اجزاء خون و يا به ه را دارند كه همگي ب

 )سيانيدريك اسيد(سيانوژن  و co2اين مواد  ترين مهم .زند يماكسيژن توسط خون از ريه را بهم 
 .هستند
 و مخدر آور بيهوشيمواد 

و محل اثرشان  آورند يمباال بيهوشي  يها غلظتسست كردن بدن را دارند و در مواد خاصيت  اين
 .اتيلني و استيلني يها دروكربنيه، هاد استرمانن باشد يمسيستم عصبي و مغز 

 سموم سيستميك
 .هالوژنه يها دروكربنيهمانند  شوند يمدروني ي ها اندامي هستند كه باعث آسيب برخي مواد

كه باعث آسيب  ييها سم، ها فنولمانند بنزن و  شود يم يساز خون باعث آسيب دستگاههمچنين 
 ميكادميوم و مواد كاني غيرفلزي س ،جيوه ،مانند سرب ميفلزات س ،مانند متانول شوند يمعصبي 

 .هستند و گوگردفسفر  ،مانند آرسنيك
 غبارها گرد و هاي ويژگيبرخي 



ذرات ريز شناور در هوا به سوي زمين  ا هم مانند سايرغباره و گرد :ذرات ينينش تهويژگي 
باعث جلوگيري از  ،اما به علت سطح بيروني به نسبت بزرگ و مقاومت نسبي هوا شوند يمكشانده 

 .شود يم نينش تهو ذره با سرعت ثابت و كند  شود يمافزايش سرعت 
وارده از سوي گاز يا هوايي كه  نيروي در اثركوچك است كه  يا اندازهجرم ذرات ذره بيني به  :نكته
كه به  شوند يمبه اين ترتيب ذرات داراي حركت نوساني  شوند يمبه پيرامون رانده  ،شناورند در آن

 .كند يماين حركت به پايداري شناوري ذرات كمك  ،نديگو يمآن حركت برونين 
ديگر ذرات  يسه باگرد و غبار موادي مانند كوارتز و سنگ مرمر در مقا :ويژگي چسبندگي ذرات

چنين دودهاي فلزي تازه توليد هم ،دارند ريگ چشمفلزي از نظر چسبندگي تفاوتي  يدودهامثل 
برعكس ذرات  ،گذشته است ها آناز دودهاي فلزي است كه مدتي از توليد  تر خطرناكبسيار  شده

 .گرد و غبار سيليس و كوارتز داراي ويژگي چسبندگي نيستند
تابش پرتوهاي نوراني و ديدن ذرات ريز و پراكنده در هوا در  :يا ويژگي نوريپديده تندال  :نكته

و به بود يا نبود ذرات معلق  توان يموسيله تندال انجام گرفت كه ه اتاق تاريك آزمايش بود كه ب
بستگي  ها آناندازه  شفافيت و ،خواص نوري ذرات به شكل .و غبار در محيط تاريك پي برد گرد
 .دارد

ن دليل به الكتريكي هستند و به همي گاهي ذرات گرد و غبار داراي بار :الكتريكي يها يژگيو
 يا گونهاين موضوع پايه كار  ،همنام دارندكه بار الكتريكي نا شوند يم سوي ذرات يا سطوحي جذب

، در صنعت نديگو يمالكتروستاتيك  يها دهندههواست كه به آن رسوب ي ها كنندهاز تصفيه 
 .كنند يم از اين وسيله استفاده ،زدودن گرد و غبار سيمان از هواي خروجي از دودكش سيمان براي

خيس شدن ذرات در مرحله اول يك پديده جذب سطحي است كه : ذرات يشوندگ سيخويژگي 
كه در مورد گرد و غبارها نيروي زيادي  شود يمآن سطح ذرات با قشري نازك از آب پوشيده  در

 .اند شدهذرات با قشري از هوا پوشيده  غبار خيس و مرطوب شود زيرا و دبايد اعمال شود تا گر
و دراز مدت بين گرد و  تماس شديد :ردن ذرات گرد و غبار اهميت داردسه عامل در خيس ك :نكته

، مانند استفاده از مواد خيس كننده –غبار فوري آب در منبع توليد گرد و كار بردنبه  -غبار و آب
 .آب را افزايش دهد يكنندگ سيخقدرت  توانند يماين عوامل  ،)ها ترژانتد( ها كننده پاك
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 استانداردها و واحدها  3 – 3
مختلف بيان  يها صورتنوع كاربرد به  بر اساسگي را معتبر غلظت آلود يها سازمانهر يك از 

مايل بيان  گرم بر بر حسبخروجي از اگزوز اتومبيل  يها ندهيآالبراي مثال غلظت مجاز . كنند يم
196Fقسمت در ميليون بر حسب صنعتي غلظت معموالًي ها طيمحدر بحث آلودگي . شود يم

 گرم يليم، 1
197Fبر متر مكعب

198Fگرم بر متر مكعبو يا ميكرو 2

بارهاي معدني عالوه در خصوص گرد و غ .شود يمبيان  3
199Fبر متر مكعب از واحد ميليون ذره در فوت مكعب گرم يليمبر واحد 

200Fدر متر مكعبيا ميليون ذره  4

5 
200Fمكعب

201Fمكعب سانتيمتريا ميليون ذره در  5

براي الياف از واحد تعداد ليف در  .شود يمنيز استفاده  6
يك قسمت مولي يا  ،در خصوص گازها يك قسمت در ميليون .شود يمواحد حجم هوا استفاده 

مكعب بر متر  گرم يليمو براي تبديل آن به واحد  باشد يمدر يك ميليون مول يا حجم هوا مي حج
  :زير استفاده كرد ةرابطبايد از 

 

      
 

مكعب گرم بر مترمكعب از واحد ميكروبر متر گرم يليمزيست محيطي به جاي  همچنين در مباحث
فوق به صورت  ةرابط ،گرم بر متر مكعبي تبديل قسمت در ميليون به ميكروكه برا شود يماستفاده 

 :زير تغيير خواهد كرد
 

       
 

 :حجم يك مولكول گرم گاز يا بخار با توجه به فشار و دما به شرح زير متفاوت خواهد بود
 ؛ليتر 4/22 :گراد يسانت درجهفشار يك اتمسفر و دماي صفر  –الف
 ؛ليتر 04/24 :گراد يسانت درجه 20اتمسفر و دماي  فشار يك –ب
 .ليتر 45/24 :گراد يسانت درجه 25فشار يك اتمسفر و دماي  –ج

                                                            
1. ppm 

2. 𝑚𝑔 𝑚3⁄  

3. µ𝑔 𝑚3⁄  

4. MPPCF 

5. MPPCM 

6. MPPCC 



202Fقسمت در بيليون بر حسب ها ندهيآالداردهاي زيست محيطي غلظت در استان

 .شود يمبيان  1
خصوص علت اين در  .هستند تر نييپا، از استانداردهاي شغلي معموًالاستانداردهاي زيست محيطي 

 :به موارد زير اشاره كرد توان يمامر 
كه  حضور دارند در حالي) كودكان و افراد مسن ،زنان(در محيط زيست طيف وسيعي از مردم  –1

 .صنعتي افراد بالغ و سالم مشغول به كار هستندي ها طيمحدر 
كه تمام افراد  ليحا در باشد يمشغلي  ةمواجهساعت در معرض  44تا  40ته هر فرد در هر هف –2

 .زيست محيط قرار دارند يها ندهيآالساعت در معرض  168ته مدت شاغل و غيرشاغل در هر هف

 و محيط زيست اي حرفهمعتبر بهداشت  هاي سازمان استفادةمورد ي ها شاخص :1-3 جدول

 استاندارد نام سازمان
OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) 
NIOSH Recommended Exposure Limit (REL) 
ACGIH Threshold Limit Value (TLV) 

EPA National ambient Air Quality Standard (NAAQS) 
 Occupational Exposure Limit (OEL) كشور يا حرفهفني بهداشت  كميتة

 تعيين استانداردها  نحوة 4 -3
ري نسبت ت كوتاهعمر  ه و معموًالار مشكل بودكار كردن با حيوانات بسي :مطالعه روي حيوانات –1

ا از انسان كمتر است بنابراين از نتايج اين آزمايشات فقط ه آنبه انسان دارند و تنوع ژنتيكي 
 .خمين اثرات بر روي انسان استفاده كردتجهت  توان يم
ي ها گروه همهاين مطالعات قابل تعميم به  :در معرض قرارگيري كوتاه مدت افراد داوطلب –2

يت آن دستيابي به و تنها اهم ديآ ينمو كل اطالعات مورد نياز از اين راه فراهم  باشند ينمسني 
 .آلودگي است بار انيزفيزيولوژيك ناشي از آثار  يها زميمكانجزئيات 

براي  ها آناز  در حال حاضر بهترين روش تدوين حدود مجاز بوده و :مطالعات اپيدميولوژيك –3
كته بسيار مهم است كه حد البته توجه به اين ن .شود يماستفاده  پاسخ -دز يها يمنحنرسم 
تلقي  خطر يبخطرناك و  يها غلظت ط يك راهنماست و يك مرز قطعي بينمجاز فقي آستانه

را در موارد  ها آنتفسير شده و نبايد  صالح يذمجاز تنها بايد توسط افراد  آستانةمقادير . شود ينم
 :زير به كار برد

كمتر از آن كارگر در سالمت كامل بوده و در  يها غلظتحدي كه تصور شود در ه عنوان ب •
 ؛بيشتر از آن خطر و مسموميتي متوجه فرد خواهد شد

  ؛ناشي از آلودگي هوا يها انيزدر ارزشيابي  •
                                                            
1. ppb 
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 ؛باشد يم ها آنكه انسان در تماس دائم با  ييها ندهيآالدر تخمين پتانسيل سميت  •
 ؛زا يماريبعدم وجود شرايط وجود يا به عنوان اثبات  •
 .اين مقادير متفاوت است كنندها با كشور تعيين ه آنراي كشورهايي كه شرايط كار در ب •
در  ها آنه مدت و غيرمكرر با مربوط به موادي است كه حتي تماس كوتا ،نماد حساسيت :نكته

 .كمتر از تماس شغلي نيز ممكن است سبب بيماري گردد يها غلظت

 مجاز مواجهه با عوامل شيميايي نةآستاحد  5 -3
 :سه نوع مختلف دارند ،مقادير حد آستانه ACGIHطبق استاندارد 

 (TLV-TWA) متوسط زمان تماس حسب برمقدار حد تراكم مجاز  –الف
203Fمتوسط زمان تماس بر حسبمقدار حد تراكم مجاز 

ساعت كار در  8غلظت مواد شيميايي براي  ،1
ي بر روي بار انيزاثر  گونه چيهستمر با اين حد كه تماس م باشد يم ساعت كار در هفته 40روز يا 

ساعت كار و شروع  8زماني بين پايان  فاصلةمشروط بر اين كه  كند ينمسالمتي كارگران ايجاد 
دل غلظت در طول يك زمان معين امع TLVاز آنجا كه اين  .ساعت نباشد 16مجدد كار كمتر از 

 .غلظت در لحظاتي از كار وجود دارداست بنابراين احتمال نوسان 
هيچ  احتماًال گذارند يمباال اثرات شديدي از خود به جاي  يها غلظتبراي برخي از مواد كه در 

 .شود ينمتعريف  TLV-TWAنوساني مجاز نبوده و به بيان ديگر براي اين دسته از مواد 
كتورهاي مختلفي همچون نوع مقدار و مدت افزايش مجاز غلظت مواد آالينده از حد مجاز به فا

 .ماده در بدن بستگي داردمي سرعت اثر در كوتاه مدت و امكان تجمع اثرات س ،ميزان سميت ،ماده
 .با به كارگيري تناسبي ساده ميزان غلظت يا مدت مجاز را تغيير داد توان ينمبنابراين 

از فرمول زير استفاده  متوسط زمان تماس در طول مدت كار بر حسبميانگين تراكم  محاسبهبراي 
 :شود يم

   
   

 (ℎ) مدت زمان تماس حسب بر ساعت ∶ 𝑇n 
  :محاسبه كرد توان يم TLV در دفترچه TLVبا توجه به ميزان 

 .تماس مجاز بوده و قابل قبول است باشد ميزان حد TWA<TLV – TWAاگر 
 .باشد ميزان حد تماس مجاز نبوده و غيرقابل قبول است  TWA≥TLV – TWAاگر 
 (TLV-STEL)كوتاه مدت  مواجهةمقادير حد آستانه براي  –ب

                                                            
1. Threshold Limit Value – Time Weighted Average 



204Fكوتاه مدت مواجهةمقادير حد آستانه براي 

به مدت  تواند يمحداكثر غلظتي است كه كارگران ، 1
ايجاد شود  ها آندر  آور زيان ريتأث كه نيادر معرض آن قرار گيرند بدون ) دقيقه 15تا (تاه كو

 :كه نيامشروط بر 
 .دقيقه طول نكشد 15بيشتر از  .1
  .بار تكرار نشود 4بيش از  در روز .2
  .ساعت باشد 1فاصله يك تماس با تماس ديگر حداقل  .3
عايت شود يعني غلظت آلودگي ر TWAدر ساعات بعدي غلظت آن قدر پايين برود كه  .4

س مجزاي مستقل نيست بلكه يك حد تما STEL( باشد TWAمحيط كار كمتر از حد 
 .)است TWA مكمل آن

 :مواجهه با غلظت اخير در صورتي مجاز خواهد بود كه عوارض زير به وجود نيايد
 تحريك .1
 تغييرات بافتي غيرقابل برگشت  .2
 .قرار دهد ريتأثكارگر را تحت  ييكاراخواب آلودگي به نحوي كه ايمني يا  .3

  (TLV- C)سقف  آستانةمقادير حد  –ج
205Fسقف آستانةمقادير حد 

شيميايي است كه تجاوز از آن حتي براي يك لحظه هم  دغلظتي از موا ،2
در مورد گازهاي خطرناك مثل گازهاي محرك فقط بايد مقادير سقف را در نظر  .باشد ينممجاز 
 .گرفت

از جدول زير  توان يميايي حد سقف تعيين نشده است در چنين مواردي براي برخي مواد شيم
 :كمك گرفت

  

                                                            
1. Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit 
2. Threshold Limit Value - Ceiling 
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 ضريب تصحيح  :2 -3جدول 

TLV ضريب تصحيح 
1 – 0 3 

10 – 1 2 
100 – 10 5/1 
1000 - 100 25/1 

سقف  آستانة، مقدار حد بر متر مكعب باشد گرم يليم 15/0سرب برابر با  TLVبه عنوان مثال اگر 
                                                                                                    :بر جدول فوق برابر خواهد شد باآن بنا

45/0=3×15/0 

 كننده آلودهزمان مجاز تماس با مواد  6 -3

 

T:  ساعت بر حسبزمان مجاز تماس  (h) 
TLV :ه كنند آلوده مادة حد تراكم مجاز(𝑝𝑝𝑚 يا 𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) 

TWA : ه كنند لودهآ مادةميانگين تماس كارگر با(𝑝𝑝𝑚 يا 𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) 
باشد زمان كار بايد كاهش يابد زيرا قابل قبول نيست اما اگر  TWA >TLV-TWA اگر :نكته

 .دادمحيط افزايش  در آنزمان مجاز كار را  توان ينمغلظت آلودگي كم شد 
داخل دفترچه كمتر  TLV بايد از ميكن يم يريگ اندازهكه ما در يك محيط كار  يا TLV:نكته
  .باشد

 مقادير حد تراكم مجاز مخلوط گازها  7 -3
 :زماني كه مواد اثر فيزيولوژيكي يكسان دارند – 1

 

C : ه كنند آلوده مادةغلظت(𝑝𝑝𝑚 يا 𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) 
T : ه كنند آلوده مادةحد تراكم مجاز(𝑝𝑝𝑚 يا 𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) 

ميزان مواد از  محيط كار بيش از يك محاسبه گردد بدان معني است كه در ،مخلوط TLVچنانچه 
 .حد استاندارد تجاوز نموده است

 :دمختلف دارنمي اثرات س ،زماني كه هر كدام از مواد – 2

𝑇𝐿𝑉                  



 ،كه حاصل هر يك از كسرهاي باال شود يمزماني تماس افراد زير حد مجاز دانسته  ،در اين مورد
 .باشد 1ر يا مساوي ت كوچك

 رد و غبارهاي معدنيمقادير حد تراكم مجاز مخلوط مايعات و گ 8 -3
به شكل مايع يا گرد و غبار معدني بوده و اثرات  كننده آلوده، شامل چند نوع كه مخلوط يدر موارد

 :شود يماز فرمول زير استفاده  داشته باشندمشابهي بر روي بدن 

 

TLV  =جاز مقادير حد تراكم م(𝑝𝑝𝑚 يا 𝑚𝑔 𝑚3⁄ ) 
𝑓a … fn  =كسر وزني اجزاي مخلوط 

206Fنوساني ها محدوده 9 -3

1  
 اوًال كه نيافراتر رود مشروط بر  TWAبرابر  3از  تواند يمنوسان در ميزان تماس نيروي كار 

 30 زمان اين نوسان نيز از ثانياً ،تجاوز ننمايد TWAساعته از  8متوسط تماس در طول شيفت 
  .دقيقه در يك روز كاري فراتر نرود

سم البته اگر اطالعات . فراتر رود TWAبرابر  5نبايد از  ها ندهيآالت هيچ شرايطي مقدار غلظت تح
 .نسبت به حد نوسان اولويت خواهد داشت ،وجود داشته باشد STELبراي تعيين ي شناس

 207F2يزائ سرطان 10 -3
 :رنديگ يمدر سه طبقه قرار  ييزا انسرطتاندارد ايران مواد از نظر طبق اس
حاصل از  شامل آن دسته از مواد شيميايي است كه شواهد :انساني تاييد شده يزا سرطان –1درجه 

مثل قطران . ييد نموده استرا به طور قطع تأ ها آن ييزا سرطان، مطالعات اپيدميولوژيك يا كلينيكي
 ...نيكل و  و آزبست ،بنزن ،وينيل كلرايد ،سنگ زغال

از  ها آن از مواد كه تجويز مقادير معين يا دستهشامل : انساني احتمالي يزا سرطان –2درجه 
ي تماس كارگر در حيوانات آزمايشگاهي باعث ايجاد سرطان شده است ولي نحوهمشابه با  يها راه

هيدرازين  ،فرمالدئيد ،كلروفرم ،كادميوم ،مثل بريليوم .مطالعات اپيدميولوژيك متضاد و ناكافي است
 و اتيلن اكسايد

در مقادير  ها آنشامل آن دسته از مواد شيميايي است كه تجويز  :براي حيوانات زا سرطان –3درجه 
وانات در حي ،ي تماس كارگر نداردنحوهكه ارتباطي با  ييها زميمكانو  ها بافت، ها محل ،ها راهباال از 

                                                            
1. Excursion Limit 

2. Carcinogenicity 
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در انسان را نشان  ييزا سرطان، اپيدميولوژيكولي مطالعات  دينما يمآزمايشگاهي ايجاد سرطان 
 ،كلردان ،فيوم آسفالت ،هپتا كلر ،ت.د.د ،كربن سياه ،كاپتافول ،استالدئيد ،مثل آرسنيك .نداده است

 .سرب و مشتقات اورانيوم
در نظر گرفته  يا درجه، باشند يمانسان و حيوان  در ييزا سرطانبراي موادي كه فاقد اثر  :نكته

 .شود ينم

IDLH208Fشاخص  11 -3

 )NIOSHبرگرفته از ( 1
 NIOSHاين مقدار با هدف انتخاب وسايل حفاظت از دستگاه تنفسي در شرايط اضطراري، توسط 

 . وضع گرديد
 :تعريف نموده است نيچن نياشرايط اضطراري را  1994سال  روزارت كار آمريكا د

 مواجهةكه  گردد يممسفرهايي اطالق بالقوه يا واقعي با ات مواجهة يها تيموقعيط اضطراري به شرا
 .باشند يمبوده و براي بهداشت يا زندگي خطرناك  زا بيآس نيز ها آنمدت با  كوتاه

 :كند يمرا به شرح زير تعريف  IDLHهم  (OSHA)ايمني و بهداشت شغلي  ةادار
ي حيات در هواي محيط كار كه تهديد فوري برا آور خفقانخورنده و يا  سمي، مادةغلظتي از هر 

خيري شده و يا سبب ناتواني افراد براي ثرات بهداشتي غيرقابل برگشت يا تأايجاد كند يا باعث ا
 .گريز از يك اتمسفر خطرناك شود

209Fو بخار كادميوم هنگام مواجهه، اثرات فوري و گذرا HFبرخي مواد مثل  :نكته

به  كنند يمايجاد  2
حالت شوك به فرد  ساعت مجددًا 72تا  12از اما بعد  شوند يمكه خيلي سريع برطرف  يا گونه

 .شوند يمدر نظر گرفته  IDLHخطرناك به عنوان  يها غلظتاين مواد نيز در  .دست خواهد داد
نجات جان افرادي است كه كه از وسايل حفاظت از دستگاه تنفسي استفاده  IDLHهدف از تعيين 

 IDLHدر واقع مقادير . شود يمدچار نشتي خراب شده يا  ها آنحفاظتي  وسيلهاما ناگهان  كنند يم
 .آورند يمفرار افراد را بدون هر گونه اثر سوء فراهم  اجازهغلظتي هستند كه  آستانةد ح

دقيقه محاسبه شده است اما اين به آن معني  30براي حفظ جان كارگر در عرض  IDLHمقادير 
قي بماند، بلكه بدون فوت وقت با IDLHدقيقه در محيط با غلظت  30 تواند يمنيست كه كارگر 

 RELبرابر  2000از  تواند ينمدر هيچ شرايطي  IDLHمهم آنكه مقدار  ةنكت .محيط را ترك نمايد
 .بيشتر شود PELيا 

  يا حرفهرل عوامل شيميايي در بهداشت كنت 12 -3

                                                            
1. Immediately Dangerous to Life or Health 

2. Immediate Transient Effects 



با  ا كاهش تماس افرادي است كه براي حذف ييها روشو  ها اقدامكنترل عوامل شيميايي شامل 
  .شود يمدر محيط كار انجام گرفته  آور انيزعوامل 

 :شناسايي خطرات شغلي در محيط كار دربردارنده موارد زير است
  ها آنو اثرات سوءبهداشتي  آور زيانعيين عوامل بالقوه خطرناك و ت -الف
 اه آنارزيابي خطرات شغلي و تعيين ميزان خطر و مشخص كردن چگونگي تماس كارگران با  -ب
 پزشكي كارگران يها پروندهموجود و  ياستانداردهابا مقايسه اطالعات به دست آمده  -پ

كنترلي مهندسي ي ها اقداماشتي تنها مستلزم بكارگيري افزون بر اين بهبود شرايط كار از نظر بهد
 .است

 :كنترلي را به دو دسته اصلي بخش كردي ها اقدام توان يمطور كلي ه ب
210Fلي محيطيكنتري ها اقدام -1

211Fكنترلي فرديي ها اقدام -2           1

2  

 كنترلي محيطيي ها اقدام 1 -12 -3
كه براي كنترل عوامل  شود يميا شرايط كار  توليد و فرآيندباعث ايجاد تغييراتي در  ها اقداماين  

 .رديگ يمانجام  بار انيزحذف و يا كاهش آن تا زير حد از راه  آور زيان
يا كاهش آالينده  فذح -2طراحي و جانمايي مناسب  -1: حيطي عبارتست ازكنترلي مي ها اقدام

، انبار كردن مواد و نظافت كارگاه -6 تر روشاستفاده از  -5تهويه  -4 جداسازي -3در محل توليد 
 يگذار برچسب

212Fطراحي و جانمايي مناسب -1

طراحي محيط كار و جانمايي مطلوب آن است كه به هنگام  :3
 .جهيزات به همه مسائل ايمني و بهداشتي توجه شودو ت اه دستگاه

 :حذف يا كاهش آالينده در محل توليد -2
روش  نيتر منيا شك يب ييزا سرطانيا  ميدر مورد برخي مواد س :فرآيندمتوقف كردن  •

  ؛است
 ؛جاي فسفر سفيده به عنوان مثال جايگزيني تركيبات سولفيدي فسفر ب :جايگزيني مواد •
 ؛توليد يا تجهيزات فرآيندتعديل يا تغيير  •
   .نگهداري و تعميرات تجهيزات •

 :جداسازي -1
 :از روش جداسازي استفاده كرد توان يمشيميايي  يها ندهيآال وگيري از تماس كارگران بابراي جل 

                                                            
1. Environmental Control Measures 

2. Personal Control Measures 

3. Adequate Design and layout 
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 ؛ميهاي مواد شيميايي سفرآيندبسته براي  يها سامانهاستفاده از  -الف
در هواي  ها ندهيآالز آن براي جلوگيري از رها شدن يا بخشي ا و فرآيند همهمحصور كردن  -ب

  .محيط كار
 يها ندهيآالكنترل ي ها روشه تهويه موضعي يكي از بهترين به همرا ها محصوركننده :نكته

كامل به علت تراكم دما بايد طراحي دستگاه تهويه  يمحصورسازهمچنين در . خطرناك هستند
جزئي يا  يمحصورسازنبود از  ريپذ امكانكامل  يازمحصورسشود و اگر موضعي مناسبي انتخاب 

 .شود يمروي دستگاه نصب  استفاده كرد مانند هودي كه بر توان يمناقص 
نترل براي جداسازي فعاليت جداكننده و يا فضاهاي جدا شده و اتاق ك يها وارهيداستفاده از  -پ

  ؛ها تيفعالاز ساير  تر خطرناك
  ؛ام دادجدر بيرون از زمان كاري متعارف انخطرناك را  يندهايرآفبرخي  توان يمگاهي  :زمان -ت
دور و  يها فاصلهسالمت كارگران مضر است در  را كه براي ييندهايفرآ توان يمگاهي  :فاصله -ث

 .انجام داد ،فقط در دسترس كارگران مسئولي كه به وسايل حفاظتي الزم مجهز هستند
 : تهويه -2

 :عبارتست از هدف از تهويه در محيط كار
 ؛براي ايجاد آسايش حرارتي •
  ؛براي تعويض هواي كارگاه و تازه كردن آن •
  .به منطقه تنفسي كارگر ها ندهيآالبراي جلوگيري از رسيدن  •

 : انواع تهويه
213Fتهويه ترقيقي يا عمومي -الف

1  
214Fتهويه موضعي -ب

2  
 تهويه ترقيقي يا عمومي -الف

ف از تهويه ترقيقي تازه كردن و تعويض هواي محيط كار هد ،هوا يها ندهيآالاز ديدگاه كنترل 
براي كنترل تماس با  يا لهيوسبه عنوان  يعموماز تهويه  توان يمالبته با رعايت شرايطي  .است

  :بهره جست كه اين شرايط عبارتست از ها ندهيآال
 .آالينده سميتي پايين داشته باشد -1
 . نباشد مقدار آالينده در هواي محيط كار زياد -2
 . كارگران از منبع توليد آلودگي به اندازه كافي دور باشند -3

                                                            
1. Dilution or General Ventilation 

2. Local Exhaust Ventilation 



 .پخش آالينده در كارگاه يكنواخت باشد -4
عالوه بر محاسبات توان فن و حجم هواي مورد نياز بايد به نكات زير توجه  ميدر طراحي تهويه عمو

  :شود
باشد  يا گونهوج هوا بايد به اي ورود و خردر ارتباط با ج ها دستگاهجانمائي تجهيزات و  •

 . همواره از منطقه تنفسي كارگر رانده شود ها ندهيآالكه 
مزاحم باعث پراكنده  هاي جريانباشد كه  يا گونهجاي ورودي و خروجي هوا نبايد به  •

 . شدن آالينده شوند
 .بايد به كيفيت هواي ورودي به محيط كار توجه شود •

 تهويه موضعي  -ب
از هواي محيط كار قبل از رسيدن به منطقه  ها ندهيآال، زدودن ويه موضعيهدف از كاربرد ته
  .شود يمتكميل  ميمعموالً تهويه موضعي با كاربرد تهويه عمو .تنفسي كارگر است

كار آميختن تهويه كارآمدترين روش براي كنترل گازها و بخارات و ذرات در هواي محيط  :نكته
 .سازي استموضعي با محصور

گردآوري يا  ،فن ،ها كانال، هود :اصلي يك دستگاه تهويه موضعي عبارتست از يها بخش 
  .كننده هيتصف

 شوند يمهاي خارجي استفاده از هود كه  يهنگامكارآمدترين هودها گونه محصور كننده است 
 .بايد كوتاه باشد ،شود يم حد امكانفاصله ربايش تا 

موجب نارسايي كار  تواند يمبسيار كوچك نيز  دهكنن مغشوشهودهاي كانوپي وجود جريان  درباره
 .دستگاه شده و نياز به افزايش زياد سرعت ربايش دارد تا توان مكش دستگاه ثابت بماند

آلودگي مشخص شود و عوامل منابع  همه ستيبا يمقبل از طراحي دستگاه تهويه موضعي 
نيز تعيين ... .و ها فن، ي نقالهها دستگاه، حركت ها پنجرههوا ناشي از  هاي جرياننند ما كننده پراكنده

 .گردد
طراحي دستگاه تهويه بر عهده كارشناسان و مهندسان است و نياز به دقت و توجه بااليي دارد چون 

اهميت ديگر افزون بر مواردي مانند در نتيجه عوامل پر شود نهيپرهز رفع عيب نيز ممكن است
  :اين عوامل عبارتند ازمؤثر هستند كه  طراحي هود و سرعت و حجم هوا در طراحي هود

  ؛هاي داغ به طراحي ويژه نياز استفرآيندبراي  •
  ؛جريان هواي مزاحم و مغشوش كننده ممكن است باعث نارسايي كار دستگاه شود •
گاه نبايد اجازه داد كه منطقه تنفسي كارگر ميان منبع آلودگي و ورودي دستگاه هيچ •

ورت يا عمليات بايد متوقف شود يا اين كه كارگر مجهز به تهويه قرار گيرد در غير اين ص
  ؛وسايل حفاظت فردي مناسب باشد
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 ،كه ايجاد تغييرات يا گونهنجام گيرد به اگسترش دستگاه تهويه بايد با بررسي كامل  •
 .كارايي دستگاه تهويه را كاهش دهد

 رديگ يمم كه براي كنترل آلودگي هواي محيط كار انجا ييها اقدامهمانند ديگر  •
از هوا بايد به صورت پي در پي و پيوسته انجام گيرد تا از صحت دستگاه  برداري نمونه

نبايد به  شوند يمشيميايي كه از محيط كار زدوده  آور زيانعوامل . اطمينان حاصل شود
تهويه موضعي بايد داراي  بنابراين دستگاه ،هواي محيط پيرامون تخليه شوند

 .باشند كننده هيفتصيا  كننده يگردآور
 : ي ترها روشاستفاده از  -1

با به كارگيري آب و عوامل خيس كننده پراكندگي ذرات را در محيط كار كنترل  توان يمگاهي 
 .كرد

215Fتري ها روشه هنگام طراحي استفاده از برخي نكاتي كه ب

توجه شود عبارت هستند  ها آنبايد به  1
  :از

 ؛توليد وجود داشته باشد فرآيندو  به روش كارامكان استفاده از روش تر با توجه  •
 ؛و غبار بايد قابل خيس شدن باشد گرد •
  ؛توجه به شرايط گرمايي محيط به علت افزايش رطوبت هواي ايجاد شده با روش تر •
دفع مناسب آب داراي ذرات كه ممكن است به تدريج تبخير شده و آلودگي ثانويه ايجاد  •

  ؛كند
ذرات ريز قابل استنشاق هستند كه  ،رات گرد و غبار با روش تردشواري اصلي در كنترل ذ •

  .رندآو زياندن نيستند و از نظر بهداشتي به وسيله چشم غيرمسلح قابل دي
  گذاري برچسبانبار كردن مواد و  نظافت كارگاه، -2

  اه دستگاهاشت و تعميرات بر روي نظافت كارگاه و انجام نگهد -الف
و انضباط و پاكيزگي در كارگاه از اهميت زيادي برخوردار است و مسئله  روشن است كه رعايت نظم

گفت كه تنها ساختن يك  توان يمديگر نگهداشت و تعمير مناسب كارگاه و تجهيزات است بنابراين 
 .دستگاه ايمن كافي نيست بلكه ايمن نگهداشتن آن نيز بايسته است

  انبار كردن مواد -ب
ع م از نظر بهداشت و سالمت كارگران و هم از نظر ايمني با توجه به نوبايد در جاي مناسب همواد 

و اسيدها هرگز نبايد در كنار يكديگر انبار  دهايانيسبراي نمونه  .ذخيره شوند يها فرآوردهمواد و 
 .شوند

                                                            
1. Wet Methods 



  گذاري برچسب -پ
ات زير شيميايي اهميتي بسيار دارد كه بايد داراي اطالع يها ظرفدرست و دقيق  يگذار برچسب

  :باشند
، سوزي آتشايمني خطر  ،اصلي مسموميت يها نشانه ،راه ورود به بدن ،درجه سميت ماده

 .اوليه در صورت بروز حادثه يها كمكالزم براي استفاده از  يها اطياحتي خطرناك و اه واكنش

 كنترلي فرديي ها اقدام 2 -12 -3

216Fروش انجام كار -1

بررسي  ها هدف، بايد با اين مربوط به آن روش انجام كار و خطرات بهداشتي :1
كه مشخص گردد در چه مواردي تماس با آالينده به علت اشتباه كارگر بوده و يا كدام  ،دقيق شوند

تا بتوان تماس كارگر با  است ريپذ امكانتغيير داد و چگونه اين امر  توان يمروش انجام كار را 
 . هواي محيط كار را كاهش داد يها ندهيآال

  :اصول پايه در روش كار مناسب و ايمن دربردارنده موارد زير است
حد رساندن زماني كه مواد شيميايي فرصت رها شدن در هواي محيط كار  نيتر نييپا به •

 ؛ابندي يمرا 
زدودن و حذف هر چه سريع تر فرآورده و مواد زائدي كه باعث آلودگي هواي محيط  •

 ؛شود يم
 )اوليه قطعات ريخته شده  سازي پاكبراي  يگر ختهيردر  تبالس شاتاستفاده از : مثال( •
 ؛ي شيميايي نامطلوبها واكنشبروز  جلوگيري از •
 ....و ها كورهشيرها  ،دقت در بسته نگه داشتن درب مخازن •
 ؛حمل و نقل درست مواد شيميايي •
  .دوري از تماس پوستي با مواد شيميايي •

217Fوسايل حفاظت فردي -2

  :شوند يمدو دسته بخش  وسايل حفاظت فردي به :2
 كنترلي ي ها اقداماز  يپوش چشم، با وسايل حفاظتي مورد استفاده در مشاغل خاص -الف

و  تراش نيماشي كار با كفش ايمني برا ،يساز ساختمانايمني براي كارهاي  يها كاله :از قبيل
 ... حفاظتي براي حمل اشياء تيز و برنده و يها دستكش، شيمي يها شگاهيآزما
را  ها آن توان يموسايل حفاظت فردي مورد استفاده براي حفاظت كارگران در برابر خطراتي كه  -ب
 .كنترلي محيطي محافظت كردي ها اقداممؤثر با  يا گونهبه 

                                                            
1. Work Practice 

2. Personal Protective Equipment 
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 كار محيط آورزيان شيميايي عوامل: سوم فصل

 ،كند يمبه دستگاه تنفسي جلوگيري  ها ندهيآال، كه از ورود وسايل حفاظت دستگاه تنفسي :از قبيل
 ... وگوشي محافظ دستگاه شنوايي 

  :بايد توجه داشت كه اين وسايل ،به هنگام استفاده از وسايل حفاظت فردي
 ؛براي كار مورد نظر و خطر موجود مناسب باشد •
 ؛داراي كيفيت و كارايي باال باشند •
 ؛موجود در هوا مقاوم باشد يها ندهيآالدر برابر  •
 ؛مناسب داشته باشد اندازهكارگر مربوطه مناسب بوده و براي  •
 .بي تميز و تعمير شده و پيوسته بررسي شوندبه خو •

براي اين امر از  .تا حد زياد خطر بهداشتي را كاهش دهد تواند يماين امر  :كاهش زمان كار -3
 .مديريتي ديگر شدني استي ها روشراه و روش كار گردش شغلي يا  طريق

ت كه اين مسئله در اين امر به معناي پاكيزگي پوشاك و بدن فرد كارگر اس :بهداشت فردي -4
در اين  .يا گازها و بخارات در تماس هستند اهميت زيادي دارد يا ذرهالينده مورد كارگراني كه با آ

آموزش الزم به كارگر داده شود و امكانات الزم براي رعايت بهداشت فردي از سوي  ستيبا يمزمينه 
 .كارفرما در محيط كار فراهم گردد

، كه در يا دورهپزشكي  يها نهيمعا، فرد مناسب براي شغل مورد نظر برگزيدن :ها اقدامديگر  -5
همچنين  .و تشخيص زودرس عوارض ناشي از كار است يشناخت ستيز يها شيآزما بردارندة

 .از موارد ديگر است ميآموزش بهداشت و كاربرد اصول ايمني و ارگونو
مستلزم داشتن نگرش  ،محيط كار گفت كه كنترل موثر خطرهاي بهداشتي در توان يم ،طور كليه ب

علوم پزشكي و مهندسي يكديگر را تكميل كرده و از  ،كه در آن ،است ميچند جانبه و چند نظا
.كنند يمدر محيط كار جلوگيري  آور زيانبروز عوارض سوء ناشي از عوامل 



  ت روش کنترل خطرهف                                    

 بهترین و مطلوبترین روش کنترل خطر، حذف یا از میان برداشتن آن در محیطElimination of hazard:   حذف خطر1.

 انفجار پذیر، ازکار است. مثال برای از بین بردن خطر آتش سوزی و انفجار در کارگاه، به جای استفاده از مواد آتش زا و 

 .مواد اشتعال ناپذیر و ایمن استفاده شود

 آن کاهشه در این روش، خطر از بین نرفته اما مقدار و اندازHazard level limitation :   محدود کردن میزان خطر2.

 هاز کارگاه یا گوش چشمگیر می یابد. مثال می توان یک فرآیند خطرناک مانند کار با مواد قابل اشتعال و انفجار را به خارج

 .کرد مواد مقاوم محصوره کارگاه منتقل نمود و اطراف آن را بوسیل

 هرگونه انحرافِ دستگاه از شرایط تعریف شده، موجب عمل کردن قفلSafety locks :  استفاده از قفل های ایمنی3.

 interlock, lock-in, lock-outشده و انرژی دستگاه قطع می شود مانند 

 مانند فیوزها که هنگام شرایط Fail- safe- design: از دستگاهی که برای تامین ایمنی خود از کار می افتد استفاده4.

 .خطرناک عمل کرده و خود می سوزند و از بروز حادثه جلوگیری می کنند

 پیشگیری به موقعاین وسیله ها خطرات را نشان می دهند. به این ترتیب عملیات  Displays: استفاده از نمایشگرها5.

 .اجرا می شود مانند فشارسنج ها، آمپرسنج ها، دماسنج ها

 .وسایلی هستند که وجود یا بروز خطر را اعالم می کنندWarning :  استفاده از دستگاههای هشدار دهنده6.

 هستند. درآشکارسازهای حساس به دود، شعله و یا حرارت برای آگاهی سریع از آتش سوزی نوعی از اینگونه وسایل 

 صورتیکه عامل محرک مانند دود، شعله و یا حرارت در محیط وجود داشته باشد، دستگاه فعال شده و زنگ خطر را به صدا

 .در می آورد

 در این روش فرد در برابر عامل خطرناک محافظت می شود مانند استفاده از لوازم حفاظت Isolation : جداسازی7.

 .خطرات محیط بیرون را قطع میکندفردی که تماس مستقیم شخص با 



آنهامحیط پیرامون انسان متشکل از آب، خاک، هوا، گیاه، جانور و ارتباطات میان : محیط زیست
:اثرات متقابل انسان و محیط زیست

 موجوداتتامین منابع برای زندگی انسان و سایر
بهره برداری از منابع و تخلیه پسمانده های فعالیتها به محیط

آلودگیتخریب یا : انسان بر محیط
ن را با آنچه تخلیه هرگونه ماده یا شکلهایی از انرژی به محیط زیست به نحوی که عملکرد محیط و مشخصات آ: آلودگی محیط زیست

.دهدبه طور طبیعی بوده است تغییرو تقلیل 

آلودگیتعریف•
دهدتغییرایهرابگونآنبیولوژیکییاشیمیایی،فیزیکیکیفیتکهمیزانیبهزمینوخاک،هوا،آببهخارجیمادههرگونهشدنوارد

زیستطمحیقسمتهایازهریكدراستممکنآلودگیاین.باشدمضرابنیهوآثاریاگیاهانیازندهموجوداتسایریاانسانحالبهکه
.آیدبوجود

:آالیندهماده•

.باشدداشتهنامطلوباثرزندهموجوداتبررویوبودهطبیعییامجازغلظتازبیشغلظتیدارایکهشودمیگفتهایمادهبه•

مبانی محیط زیست: فصل دوم



(انواع آبهاي پذیرنده)آبیآلودگ
باران ، برف و تگرگحاصل از یمثل آبها:آبهاي سطحی •

مثل رودخانه ها: آبهای جاری•
مثل اقیانوسها ، دریاها ، دریاچه ها و تاالب ها:  آبهای راکد •

مثل چشمه، چاه و قنات:آبهاي زیرزمینی•

آالینده هاي آبانواع 
ع یند صنایحاصل از فرآ: پسابهاي صنعتی•
یو مسکونیمناطق ادار: فاضالبهاي انسانی•
یاز بارندگیناشیروان آبها: آبروهاي آبهاي سطحی •

:دسته تقسیم شده اند9آلوده کننده هاي آب به 
زباله هاي متقاضی اکسیژن -1
عوامل بیماري زا       -2
مواد غذایی گیاهی       -3
(       مصنوعی)ترکیبات آلی سنتز شده -4
نفت          -5
مواد شیمیایی        -6
رسوبات      -7
(پرتوزا)مواد رادیواکتیو -8
گرما-9

آبآلودگی مبانی محیط زیست



تفاوت فاضالب و پساب
(سیستمهای بهداشت عمومی و پساب آشپزخانه ها)ناشی از فعالیتهای بهداشتی مربوط به انسان : فاضالب •

...(داروسازی، آبکاری ، غذایی و )فاضالب بدست آمده از انواع صنایع : پساب صنعتی•

عامل اصلی آالینده بودن فاضالب و پسابها، پتانسیل و ظرفیت اکسیداسیون آب است، چرا که وجود 

.مواد آلی آالینده در آب موجب مصرف اکسیژن محلول می گردد

:غالب ترکیبات آلی موجود در آب دارای کربن هستند و واکنش زیردر محیط آبی به کمك باکتریها انجام می پذیرد

آبآلودگی مبانی محیط زیست



آلودگی میکروبی ناشی از فاضالبها•

ریها و عفونت های روده ای، معده ای، کبدی و اسهال از اهم بیماری هایی است که ازطریق آب آلوده امکان سرایت دارند و فاضالبها ناقل باکت
ا باشند، بهداشت در صورتی که با آبهای طبیعی آلوده به میکروبه.می شوند( وبا، فلج و حصبه)ویروسها هستند که منجر به بیماریهای عفونی 

.عمومی به مخاطره می افتد

آبآلودگی مبانی محیط زیست



آلودگی ناشی از مواد شیمیایی•

عمومیبهداشتتامینبرایهمامروزهوشدهتولید1940سالازکههستندشیمیاییموادسرییكDetergents))شویندهمواد
هستندخطیسنتزیشیمیاییترکیباتسرییكدترجنتها.شوندمیواردآبهاوفاضالبهابهنهایتدروشدهاستفادهبطوروسیعجوامع

.است(ABS)سولفاناتبنزنالکیلآنهاپایهکه

کشاورزيصنعتهايآلودگی•
دفعمومسو(درابهافسفاتونیتراتیونافزایشباعث)شیمیاییکودهايرویهبیمصرف
دامپروریوکشاورزیصنایعدر(...وکشهاآفتکشها،حشره)نباتیآفات

سایر آلوده کننده ها منابع آبی•

جامدات و رسوبات ناشی از فرسایش و شستشوی خاک-

آلودگی حرارتی ناشی از تخلیه فاضالبها-

استفاده از مواد رادیو اکتیوته-

آلودگی های صنایع نفت و پتروشیمی-

آلودگی منابع آب زیر زمینی-

آبآلودگی مبانی محیط زیست



:انواع پسابهاي تولیدي در نیروگاههاي حرارتی•

.که ممکن است عامل آلودگی حرارتی یا برخی مواد شیمیایی و کلر در آبهای طبیعی گردندآب هاي خنك کننده •
بی یون  , حذف سختی, حذف کدورت و مواد معلق: ) پسابها ي ناشی از واحد تصفیه آب و واحد زالل سازي آب کندانسور•

(  …, کردن آب 
پسابهاي آلوده به مواد نفتی و سوختی•
ورهاکونومایزر و ک, پیش گرمکنها سوپر هیتر ها , لوله های بویلر, (سمت گاز )پسابهاي ناشی از شستشوي سطوح خارجی•
.…, ومایزراکون, سوپر هیترها, های بویلرلوله ( یاشوییاسـید شـویی یا قلـ) پسابهـاي نـاشـی از شستـشوي شـیمـیایی •
جامد یا زغال سنگ پسابهاي ناشی از سیستم هیدرولیکی انتقال خاکستر در نیروگاه هاي با سوخت •
انسانیيپسابها •

بارانسطحی ناشی از آبپسابهاي شستشوي واحدها و رواناب•

و گوگردزدایی دود خروجی در صورت وجود سیستم تصفیه دودپسابها و پسماندهاي ناشی از سیستم تصفیه •

آبآلودگی مبانی محیط زیست: فصل دوم



:آبکیفیتفیزیکیپارامترهاي
:کدورت

اثیرتتحتنورتفرقوجذبکهجاآناز.استآبدرمعلقموادتوسطنورپراکندگییاونورجذبمیزانبرایمعیاری
بهتواندنمیجامدمعلقذراتازمستقیمکمیگیریاندازهیكگیرد،کدورتمیقرارمعلقموادسطحیخواصواندازه

.آیدحساب

ذرههزارانبهذرهایناگر.کندنمیایجادکدورتیگونههیچواقعدرآبلیوانیكداخلدرکوچكذرهیكمثالبرای
میزانیمیبهکدورتامااستننمودهتغییریجامداتجرمکهآنوجودباشودشکستهکلوئیدیهایاندازهباکوچکتر

.استگیریاندازهقابلکهرسد

:رنگ

کهآبرنگ.شودمیرنگدارایخارجیموادتوسطمعموالشودمییافتطبیعتدرکهآبیامااسترنگبیخالصآب
محلولجامدمواداثردرکهرنگیوشودمینامیدهآشکاررنگاصطالحاباشدآمدهوجودبهمعلقموادتاثیرنتیجهدر

.شودمیخواندهحقیقیرنگبماندباقیآبدرچنانهممعلقموادجداسازیازپسوباشدآمدهپدید

آبآلودگی مبانی محیط زیست



:بووطعم

داخلدرهکموادی.شوندمیگرفتهاشتباهیکدیگربامعموالواندمربوطیکدیگرباغالبابووطعماحساسکهجاآناز
وجوددیزیامعدنیموادزیرانیستدرستمطلباینعکس.کنندمینیزطعمایجادهمیشهتقریباکنندمیبوایجادآب

.کنندنمیبوتولیدوجههیچبهولینمایندمیطعمایجادکهدارند

ازرایدهگندمرغتخموطعمبوکههستندگوگردیترکیباتکنندمیآبدرطعموبوایجادکهمحصوالتیترینمهم
تواندمیندنماینمیبووطعمایجادتنهائیبهازآنهاکدامهیچکهمادهدوازبیشیاودوتلفیقبعضا.سازندمیمتصاعدخود

.شودبووطعمبهمربوطمشکالتبروزموجب

آبآلودگی مبانی محیط زیست



:آبکیفیتشیمیائیهايپارامتر

TDS(Totalیامحلولامالحغلظت dissolved salts):

تبخیرابسادگیبهباشدکربناتبیفاقدکهصورتیدرتوانمیراخشكباقیماندهیاآبدرمحلولامالحغلظت

زیادیاثروبودهآبکیفیتدرمهمیعاملTDS.کردتعیینباقیماندهامالحوزنگیریاندازهوآبازمعینیحجم

.داردموادشدنیونیزهوشیمیائیتبدیلوجائیجابهدر

وگیاهانازبسیاریوداشتهگیاهیوجانوریآبزیجوامعتعییندرزیادینقشمحلولامالحغلظتچنینهم

.دارندشورعادتویاشیرینهایآببهآبزیجانوران

.داردمهمینقشصنعتودام،کشاورزیوانسانشربمصارفدرآبتناسبتعییندرمحلولامالحغلظت

آبآلودگی مبانی محیط زیست



T.H(Total Hardness:)سختی کل آب یا 
.  رار می گیردیکی از شاخص های کیفیت آب آشامیدنی سختی آن می باشد که بر مبنای کربنات کلسیم مورد سنجش ق

تر  از رابطه زیر بیشترین سختی آب مربوط به یون های کلسیم و منیزیم بوده و سختی کل  بر حسب  میلی گرم بر لی
:بدست می آید

T.H = Ca
CaCO3

Ca Mg

CaCO3Mg+
وزن معادل وزن معادل

وزن معادلوزن معادل

T.H =2.497 Ca
++
+ 4.115 Mg

++

CaMg
بر حسب میلی گرم بر لیترو          ++++

آبآلودگی مبانی محیط زیست



:کیفیت آب از نظر کشاورزي
محدود در امور زراعی عالوه بر کمیت آب کیفیت آب نیز نقش مهمی داشته و کیفیت نامناسب می تواند یکی از عوامل

.کننده در این بخش باشد که عالوه برمشکالت زراعی مشکالتی برای خاک نیز به وجود می آورد

ر و سعناصر شیمیائی خاک ، وضعیت زهکشی ،  میزان آب مصرفی، بافت خاک عالوه بر کیفیت آب عواملی  هم چون  
یفیت آبها نمی  بنابراین تنها  با  دانستن ک.مورد نظربرای کاشت نیز در نتیجه گیری نهائی تاثیر می گذاردنوع گیاه انجام 

ه رودخانه به عنوان مثال آب های با کیفیت نا مناسب در حاشی. توان راجع به برنامه ریزی استفاده از آن ها تصمیم گرفت
.ندها که خاک ها دارای  بافت درشتی باشند مورد استفاده  قرار گرفته و گیاهان مقاوم به شوری در آنها کشت می شو

آبآلودگی مبانی محیط زیست



هااستانداردکیفیت هوا، تعاریف و 

اهمیت هواي پاك

هروزانبالغفردیكکهدهدمینشانهواوغذاآب،مصرفمیزانمقایسه.استحیاتادامهبرایضروریعناصرجملهازهوا
هواکیلوگرم15-22بهتقریباًزندگیتداومبرایامّادهدادامهزندگیبهتواندمیغذاکیلوگرم1/5وآبلیتر2مصرفبا

تداومدقیقه5فقطزندگیهوابدونامّاماندمیزندهآبوغذابدونچندروزوهفتهچندبمدتانسانمعموالً.داردنیاز
.داشتخواهد

.اشدبمیپدیدهاینکنترلوهواآلودگیمعضلدرکدرتوجهیقابلاهمیتدارایاتمسفرهایالیهوترکیبشناخت
.استشدهگستردهزمینسطحازباالترعمودیبطورکیلومترهزارانتاوشدهتشکیلالیه4اززمیناتمسفر

نساختار اتمسفر زمی

هواآلودگی مبانی محیط زیست



الیه هاي اتمسفر
تروپوسفر

میزتروپوپاراتروپوسفرباالییسطح.داردقرارایندراتمسفر،کلجرمدرصد90تا75حدودواستاتمسفربخشترینپایین
.نامند

درقطبیومیانهجغرافیاییعرضبامناطقدروکیلومتر18تا16حدوددراستواییمناطقدرزمینسطحازتروپوسفرارتفاع
دلیلبهرتروپوسفدرموجودگازهایترکیب.یابدمیکاهشدماارتفاعافزایشباالیهایندر.باشدمیکیلومتر10تا8حدود
.کندمیتغییرمصنوعییاوطبیعیعوامل

استراتوسفر
سطحازکیلومتری50حدودارتفاعدرکهاستراتوسفرباالییسطح.یابدمیافزایشارتفاع،افزایشبادمامعموالًالیه،ایندر

وجودفراستراتوسویژگیمهمترین.رسدمیخودمقداربیشترینبهسطحایندردما.نامندمیاستراتوپازراداردقرارزمین
.استالیهایندرازنالیه

مبانی محیط زیست



:مزوسفر

قرارزمینسطحازکیلومتری90حدودارتفاعدرکهمزوسفرباالییسطح.یابدمیکاهش،دماارتفاعافزایشبا،الیهایندر
.رسدمی(-0C80ازترپایین)خودمقدارحداقلبهسطحایندردما.نامندمیاستراتوپازرادارد

:ترموسفر

.یابدمیافزایشدما،ارتفاعافزایشباوبودهاتمسفرالیهترینانتهاییالیه،این

مبانی محیط زیست



آلودگی هوا

ف می  اداره استاندارد هندوستان آلودگی هوا را چنین تعری. در مراجع مختلف تعاریف متعددی برای آلودگی هوا ارائه شده است
:کند

آلودگی هوا عبارت از ورود مواد ناشی از فعالیت هاي انسانی با غلظت و زمان ماند کافی که تحت آن شرایط"
".سالمتی و رفاه افراد را تحت تأثیر قرار داده و مانع استفاده راحت از اموال می گردد

: مشترک مهندسین آلودگی هوا و کنترل آن ،آلودگی هوا را به صورت زیر تعریف نموده استانجمن 

آلودگی هوا عبارت از وجود یك یا چند آالینده در هواي آزاد مانند گازها، بخارات، گرد و غبار، بو، دود غلیظ و "
مضر  میست با کمیت، مشخصات و زمان ماند کافی که براي زندگی انسان، حیوان و گیاه خطرناك و براي اموال

.  "باشد و یا به طور غیرقابل قبول مانع استفاده راحت از زندگی و اموال گردد

آلودگی هوامبانی محیط زیست



:منابع آلودگی هوا

.  وندبه شکل جامدات، مایعات و گازها باشند که در اثر فعالیت های طبیعی و مصنوعی تولید می شممکن است آلوده کننده های هوا 

: اتفاق می افتد مانندطبیعیکه به طور فرآیندهائی

. طوفان های گرد و غبار ، فوران های آتشفشان ها  و غیره سبب آلودگی هوا می گردند

.  نمایندآلودگی ایجاد می صنایع و عملیات ساختمان سازی  : مانندفعالیت های مصنوعی همچنین 

.منابع مختلف آلودگی به صورت ذیل دسته بندی می شوندبرای سهولت مطالعه 

حمل و نقل

صنعتی

خانگی

منابع آلودگی

طبیعی مصنوعی

آلودگی هوامبانی محیط زیست



:طبیعیمنابع
:گردوغبارطوفانهاي.1

انیجهجویفرآیندهایمناطقازبعضیدروشودمیتشکیلزمیناطرافدربادحرکتعلتبهغباروگردهایطوفان
.گرددمیگردوغباربهمحیطآلودگیسبب

:جنگلهاسوزيآتش.2

.شودمیمنتشرهوابهجنگلهاسوزیآتشهنگامدر(کربنذرات)دودازعظیمیمقادیر

Sea)دریااسپري.3 Spary):
.باشدمیاتمسفردر(مایعقطرات)معلقذراتانتشاراصلیمنبعکهاستدائمیپدیدهیكدریا،اسپری

:هاآتشفشان.4

میرتابپبیرونبهاشعهوگوگرداکسیددیمانندوگازهائیجامدذراتزیادیمقادیر(زمینهستهازگدازهفوران)هاآتشفشان
گردوغباروگرمائیآلودگیتاثیرتحتبشدتاطرافمناطق.شودپخشدورترچندکیلومتربهاستممکنگرمائیانرژی.نمایند

.گیرندقرارزیاد

آلودگی هوامبانی محیط زیست



:مصنوعیمنابع
:خانگیآلودگی.1

هدارینگونظافتجهتکشهاحشرهازاستفادهیامنازلنظافتیاخانگیهایفعالیتاثردرخانگیآلودگی
تغییربهمقدارهمینامانیستزیاددیگرمنابعبامقایسهدرآلودگیاینمقداراگرچه.شودمیایجادمنازل

.ودنمخواهدکمكآلودگیکاهشبهمنازلنگهداریصحیحهایروش.کنندمیکمكشهریمحیطکیفیت

:صنعتیآلودگی.2

یروگاهن.شودمیایجادمصنوعیهایفعالیتاثرردکهاستآلودگیاصلیمنبعصنایعازناشیآلودگی
.تندهسهواآلودگیاصلیمنابع........ونساجیسازی،کاغذسازی،شیمیائی،سیمانموادهایکارخانهحرارتی،های

:گیاهانگرده.4
پخشاهودرسریعخیلیبطوربادحرکتاثردرکهشودمیتولیدگیاهانگردهاززیادیمقادیربهارفصلدر

.شوندمیاتمسفرآلودگیوگردوغبارمیزانافزایشسببوگردندمی

آلودگی هوامبانی محیط زیست



:(ونقلحمل)ترافیكآلودگی.3

.استبرخورداراهمیتازومهمصنعتیآلودگیاندازهبهسریعورویهبیشهرسازیبعلتونقلازحملناشیآلودگی
.باشدمیوغیرهصدا،معلقذرات،اگزوزازخروجیگازهایشکلبهنقلیهوسایلنقلوحملازناشیآلودگی

باهمراهمناسبسوختهایواتومبیلهاازاستفادهوشهریای،کشوری،منطقهریزیبرنامههایروشاتخاذباآلودگیاین
.رسدمیحداقلبهآلودگیکنترلتکنولوژیاعمال

آلودگی هوامبانی محیط زیست



استانداردهاي آلودگی هوا  

استاندارد اولیه هواي آزاد  

رامعموسالمتبتوانداطمینانحدودیكباکهدهدمینشانراهواکیفیتازسطوحیآزادهوایاولیهاستاندارد
.نمایدحفظ

ثانویه هواي آزاد استاندارد 

.استاندارد ثانویه هوای آزاد سطوحی از کیفیت هوا است که بتواند رفاه عموم را حفظ نماید

آلودگی هوامبانی محیط زیست



آلودگی هوامبانی محیط زیست



:هواآلودگیبرموثرعوامل
.باشندمیذیلشرحبهمیگذارندتاثیرهوابرآلودگیکهعواملی

Meterological)هواشناسیخصوصیات.1 Characteristics):
Lapse)اتمسفریافتباد،میزانهایوجهتاندازهمانندجویپارامترهای Rates)،آلودگیمنطقهیك..........ونسبیرطوبت

.کردخواهدجاجابهوحملراهاآالیندهافقیحرکتباباد.دهندمیقرارتاثیرتحتراهوا
یشافزاباهواحرارتدرجهتغییر.داردبستگیافتمیزانوبادوجهتاندازهبهاساسازمینسطحدرهاآالیندهغلظت
.گرددمیهاآالیندهسریعنسبتاحرکتسببارتفاع

:توپوگرافیشکل.2
ومکانیمحلیشرایطبهبسته.گذاردمیاثرهاآالیندهانتشاربروغیرههاکوهمانندموانعیوزمیندرموجودناهمواری
.باشدآورزیانیامفیداستممکنتوپوگرافی

:هاآالیندهخصوصیات.3
یاانرژیبهبستگیچنینهم.داردبستگیانبودنگازیامایعیاجامدبهآالیندهاندازهونوعبههواآلودگیمسائلاهمیت

هاآالیندهیاتخصوصبهبستهاتمسفردرهاآالیندهبینواکنش.داردعواملاینازترکیبییارادیواکتیویتهیاگرمایاصدا
.دهدکاهشیاافزایشرااتمسفردرآالیندهمقداراستممکن

مبانی محیط زیست



هواهايآالیندهبنديطبقه
:هاآالیندهمنشابراساس

مثلوندشمیاتمسفرواردمنابعازمستقیماکهباشندمیهائیآالیندهازدسته،آناولیههایآالینده:اولیههایآالینده.1
.ذغالاحتراقتوسطگوگرداکسیددیشدنآزاد

بااولیههایندهآالیواکنشاثردریایکدیگرباآالیندهچندیادوواکنشاثردرکههستندهائیآالینده:ثانویههایآالینده.2
:ازنمثلشوند،میتشکیلنوریهایواکنشبدونیاواکنشباهمراهاتمسفرطبیعیاجزاء

(O2 O3+اکسید نیتروژن)

،دی(vocs)وسبكفرارآلیترکیبات،نیتروژناکسیددی،سولفوراکسیددیریز،ذرات:شاملاصلیاولیههایآالینده
.باشندمیوسربکربناکسید
.باشدمیثانویههایآالیندههاینمونهازیکیاتمسفرسولفوریكاسید

:فتوشیمیائیدودمه
.گویندرااتمسفردرخورشیدزیادهایتابشاثردرگازهامضرومهلكترکیب

آلودگی هوامبانی محیط زیست



:بر اساس حالت ماده
ی توانند ذرات م.آالینده هائی می باشند که به  دو دسته ذرات مایع یا جامدریز تقسیم می شوند: آالینده های ذره ای  معلق .1

، دود غلیظغبار، دودمیکرون باشند مثل گردو 500تا 0.0002موادی بشدت فعال یا خنثی دارای اندازه از 
SO2و H2Sدسته از آالینده هائی می باشند که به شکل گاز در اتمسفر موجودند مثل آن : گازیآالینده های .2

آلودگی هوامبانی محیط زیست



.استزیستمحیطعمدهجزءسومینخاک،هواوآبازپسجهانیدیدگاهاز

وایعموجامدزایدمواددفعغلطروشهایوکشاورزیمختلففعالیتهای،بهداشتیغیرعاداتنتیجهمعموالخاکآلودگی
.استصنعتیفعالیتهای

واردهایآلودگاینطریقاینازوشدهآلودهنفتیهایفراورده،شیمیاییموادتوسطشدتبههاتوجهیکموسیلهبهخاک
.شودمیانسانبدنواردوگشتهزمینیزیریاسطحیآبهایغذایی،چرخه

.استبرخوردارایویژهاهمیتازبیماریزامیکروارگانیسمهایبهخاکآلودگیصنعتیبویژهکشورهااغلبدر

.استشیمیاییوبیلوژیكآلودگیاستنظرموردهمهازبیشآنچهخاکهایآالیندهبیندربنابراین

آلودگی خاك

خاکآلودگی مبانی محیط زیست



:شوندمیتقسیمعمدهگروه3بهگردندمیبیماریبروزموجبوشدهخاکآلودگیسببکهرابیولوژیکیعوامل

بهلودهآخاکدرروییدهسبزیجاتومیوهیاآلودهخاکبامستقیمتماسواسطهبهکهانسانشدهدفعهایارگانیسم•
هستندجملهاینازکرمهاوپروتوزیرهاوبیماریزاازباکتریهایبرخی،کهگرددمیمنتقلانسان

سانانبه،حیواناتدفعیموادبهآلودهخاکباافرادمستقیمتماساثردرکهحیوانات،زاییبیماریهایارگانیسم•
ازمهاجریکرمهاالروکیو،تبزخم،سیاهلیپتوسپیروز،مثلداموانسانمشترکبیماریهایازتعدادی.شودمیمنتقل

.هستندجملهآن

گردندمثلیممنتقلاوبهانسانباتماساثردرکهشوندمییافتخاکدرطبیعیبطورکهزاییبیماریهایارگانیسم•
بوتولیسمکزاز،قارچها،

ري زاآلودگی خاك بوسیله عوامل بیولوژکی بیما

خاکآلودگی مبانی محیط زیست



:سموم شیمیایی از راههای مختلف به خاک وارد می شوند

کاربرد مستقیم در خاک

سمپاشی و برگشت مستقیم ذرات سموم معلق در هوا به زمین

سموم جذب شده در سطح ذرات خاک معلق ددر هوا و نشست آنها بر زمین

بقایای نباتی که بخاک اضافه شده و سموم جذب شده بوسیله موجودات زنده خاک

نینچباروبروییوغذاییموادبرایتقاضاافزایشباعثهمهزندگی،بهبودوسرانهافزایشباهمراهجمعیتسریعرشد
درآفاتفعدشیمیاییسمومازاستفادههدفاینبهرسیدنبرایکهبودآمادهشرایطیچنینبرایکندمیایجابشرایطی

.گرددمیزیستمحیطبرسوءاثراتباعثمدتدرازدرواستشدهخاکروزافزونافزایشباعثگستردهسطح

سموم شیمیایی و آلودگی خاك

خاکآلودگی مبانی محیط زیست



عوامل موثر بر پایداري سموم شیمیایی در خاك
طبیعت شیمیایی سموم •

می شودکه بوسیله پایداری شیمیایی، قابلیت گریز از محیط، قابلیت انحالل، غلظت و فرموالسیون آنها مشخص

نوع خاک•

ی  پایداری سموم در خاک تابع بافت و میزان مواد آلی محتوای آن می باشد هر چه خاک سنگینتر باشد زمان پایدار
بیشتر است و با مواد الی نیز رابطه مستقیم دارد

میزان مواد آلی•

بنظر می رسد مواد آلی خاک از عوامل بسیاز موثر در پایداری سموم هستند

میزان رس•

مواد کلوییدی در ردیف مواد آلی از نظر اهمیت هستند

اسیدیته خاک•

خاکآلودگی مبانی محیط زیست



نقش ترکیبات معدنی مسموم کننده در آلودگی خاك
اک با این آلودگی خ... در سالهای اخیر به دلیل کاربرد ترکیبات معدنی چون جیوه، سرب، ارسنیك، مس، روی،نیکل، منگنز

ن مواد در اثر سوزاند. بکارگیری تکنولوژی مدرن از عوامل موثر در بروز این آلودگیها است.مواد مورد توجه قرار گرفته است
نها را نفتی و فعالیت کارخانجات ذوب فلز مقادیر زیادی عناصر سمی وارد هوا شده که پس از نشست روی خاک و نباتات آ

.آلوده کند که حتی این آلودگی در خاکهای دور دست از این منابع آلودگی نیز اتفاق می افتد

ونی غلظت یون هیدروژن ممکن است به طریقی تجزیه سموم را تحت تاثیر قرار دهدو در پایداری رس و ظرفیت تبادل ی
تاثیر داشته باشد

معدنییونهای * 
حرارتدرجه * 
خاکرطوبت * 
نباتیپوشش * 
شخم* 

خاکآلودگی مبانی محیط زیست



آلودگی ناشی از ترکیبات معدنی را به دو روش می توان کاهش داد

عدم یا کاهش مصرف آنها در خاک•

مدیریت صحیح خاک و نبات در جهت ممانعت از گردش بیشتر آنها در خاک•

تند و بدوا چون مواد آالینده حاصل از فعالیت کارخانجات و وسایل نقلیه موتوری حاوی مقادیر زیادی از اینگونه ترکیبات هس
از این آلودگی هوا را باعث می شوند و از راه بارش به زمین می رسند لذا قبل از هر چیز باید سعی شود آلودگی هوای ناشی

منابع به حداقل برسد و در کاربرد افت کشها ، کودها، و آب آبیاری و فضوالت جامدی که حاوی این مواد هستند کاهش
.قطعی به وجود اید

ی  مواد سمی می توانند توسط گیاهان از خاک جذب شوند و از این نظر گونه ها و حتی واریته هایی مختلف گیاهی دارا
.استعدادهای متفاوتی هستند

ن گیاهان البته اگر گیاهانی خوراک انسان یا حیوان را تشکیل می دهند باید از تجمع این مواد در آنها خودداری کرد بنا برای
.علوفه ای باید در مرحله رشد کامل برداشت شوند زیرا در این مرحله دارای حداقل مواد سمی در خود هستند

خاکآلودگی مبانی محیط زیست



آلودگی خاك ناشی از فضوالت آلی

ازیکیعنوانبهانتومینتیجتاواستزیادباشندروستایییاصنعتییاخانگیکهاینازاعمآلودگیدرمواداینپتانسیل
آیندبشمارهواشرایطیدروخاکوآبمنابعآلودگیدرموثرعوامل

کیفیتازآگاهیبدوناگرلذادهندمینشانیکدیگربهنسبترازیادیتغییراتآلیفضوالتمتشکلهترکیباتکهانجااز
.استزیادآورندباربهراخساراتیکهایناحتمالگیرندقراراستفادهموردگیاهانغذایینیازوآنهاترکیبات

.گرددحاصلاطمینانآنهاآلودگیعدمازخاکدرآلیفضوالتگیریبکارازقبلچنانچهاستیادآوریبهالزم

خاکآلودگی مبانی محیط زیست



آلودگی خاك با مواد نفتی

.استزیادبسیارآنهاباخاکوآبآلودگیاحتمالنفتیموادزیادنقلوحملبهتوجهبا

.شودافزودهخاکبهپاالیشگاههافاضالبعمالیاباشداتفاقیاستممکنهاآلودگیاین

دیسكونزدشخمبابراینبنااستترزودوبهتربسیاراستهوازیشرایطدروبودهخاکسطحدرکهنفتیموادتجزیه
بنظر.وندشتجزیههوازیارگانیسمهایتوسطنفتیموادکهکردایجادراهوازیشرایطبایدمکانهاگونهایندرزمینزدن
.تاسخاکحرارتدرجهازمستقلآنهاتعدادامایابدمیافزایشدماافزایشباموجوداتاینفعالیتکهاینبارسدمی

.نمایندمیاضافهخاکبهراارگانیسمهاازمقداریتجزیهسرعتافزایشبرایهمگاهی

درتادشوپخشبیشتریسطحدراستممکنکهآنجاتاداداجازهبایدکردریزشخاکرویبرنفتیموادجاییدراگر
.شودهوازیتجریهسریعترونکردهنفوذعمق

خاکآلودگی مبانی محیط زیست



نقش زباله در آلودگی خاك

یافتنزالتمعازیکیشهریمناطقاکثردرکهطوریبهاستشدهبیشتربسیارنیززبالهتولیدجمعیتافزایشباامروزه

راودگیآلانواعاززیادیمقادیراستگوناگونیموادحاویزبالهکهآنجاییازواستهازبالهایندفنبرایمناسبمکانی

قشنزبالهاندازهحرارت،درجهزبالهرطوبتزباله،تراکمشدتچونشرایطی.شودمیآنآلودگیباعثوکردهخاکوارد

داردخاکپاکسازیوآنتجزیهدرایکنندهتعیین

ابدیمیانتقالزبالهزیرخاکدرآنچهباشدهوازیتجزیهاگرزیرا.دارداهمیتهاواکنشنوعمحیطآلودگینظرنقطهاز

,NO3وH2OوCO2قبیلازپایداریترکیبات So4آلیاسیدهایهوازیبیشرایطدرکهصورتیدراستآلیموادو

ترکیلومیكتاخاکبرعالوهدفنزمیناطرافدرشودمعموالمیدفعزمیناطرافآبهایآلودگیباعثواستمتانو

.هستندآلودگیخطرمعرضدرهمزمینیزیرآبهای

خاکآلودگی مبانی محیط زیست
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 تجزیه مولکول پروتئین و آب داخل سلولی و ایجاد مواد سمی در داخل سلولها

اثر بر کروموزوم و ژنها  .

:اثر رادیاسیون بر نسوج 

:سلولها و نسوج مختلف بدن در مقابل اشعه حساسیت مختلفی دارد 

.سلولهای خونی از همه حساسترند و زودتر تحت تأثیر قرار می گیرند 

.تحت تأثیر اشعه قرار می گیرنددر درجه آخر سلولهای عضالنی هستند که کمتر و دیرتر از سایر نسوج

 و به ترتیب عبارتند از( در درجه اول)اگر تمام بدن یکجا درمعرض اشعه قرار گیرد نقاط حساس:

خونسازدستگاههای -1

چشمعدسی -3گنادها                                                     -2

خاکآلودگی مبانی محیط زیست
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افزایش درجه حرارت

تهوع

 استفراغ و اسهال

کم خونی

 ریزش موها

 زخمهای مخاط و پوست

عالئم مواجهه حاد اشعه مجهول و مواد رادیواکتیو 

مبانی محیط زیست



:پرتوزاموادبنديدسته
(کمالعادهفوقپرتوزایی)مستثنییاآزادمواد
اورانیومفلوریدهگزاوتازهسوختآنها،شدهتغلیظهاینمكواورانیوممعدنیهایسنگ
پایینسطحپرتوزایهایپسماند
هارادیوایزوتوپ
صنعتیهایچشمه
شدهمصرفهایسوخت

عهاستانداردهاي پایه حفاظت در برابر اش
اثراتروزبکردنمحدودوقطعیاثراتبروزازپیشگیریکشور،اشعهبرابردرحفاظتپایهاستانداردهایتدویناصلیهدف

.استیونسازپرتوهایازناشیاحتمالی
:پرتويفعالیتعمومیمقررات

سودآنکهرمگنیست،مجازپرتویفعالیتهیچگونهیعنی.گرددرعایتبایدپذیریتوجیهاصلپرتویفعالیتهرانجامجهت
وصادیاقتموازینگرفتننظردرباباشدداشتهجامعهیاافرادبرایاستممکنکهزیانباریاثراتبامقایسهدرآنازحاصل

.باشدمشخصوآشکارعوامل،سایرواجتماعی

مبانی محیط زیست
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:پرتويفعالیتفنیواداريمقررات
انسانیراحتوایمنیاصولوباشنددیدهآموزشوشرایطواجدپرتوکارانکلیهبایدسوانحایجاددرانسانیخطایکاهشجهت
اقلحدبهراسانحهبهمنجرکاریخطاهایامکانکهگرددرعایتایگونهبههادستورالعملتهیهوهادستگاهطراحیهنگام
چههرانیانسخطایاحتمالکهگردندتهیهایگونهبهنیزایمنیسیستمهایومناسبتجهیزاتبایدهمچنین.برساندممکن
.پذیردانجامسهولتبهمداخلهاشکال،بروزهنگامویابدکاهشبیشتر

هاستانداردهاي پایه حفاظت در برابر اشع
:شغلیپرتوگیريمقررات

پرتویفعالیتمسئولین
پرتویفعالیتکارکنان
کارنواحیبندیتقسیم
کارمحلوفردیمونیتورینگ
پرتوگیریسابقه

مبانی محیط زیست
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:مداخلهواورژانسپرتوگیري

اورژانساولیهاقداماتوذیربطمسئولینبهرسانیاطالعبرایهامسئولیتکردنمشخص)اورژانسبرنامه–
مربوطهایهسازمانسایرونشانیآتشبیمارستان،انتظامی،نیروی:جملهازذیربطهایسازمانباارتباطنحوهدستورالعمل

(سانحهارزیابیبرایوسایلوروشهاشرح–

ساالنهزدحدحداکثرازنبایدپرتوزداکارکنانپرتوگیری)کنندمیشرکتمداخلهعملیاتدرکهکارکنانیحفاظت
مالحظهقابلجمعیدزازدریافتپیشگیریبرای–شدیدآسیبیامرگازجلوگیریبرای:مگرکند،تجاوزشغلیپرتوگیری

حدحداکثرابربردوازکارکنانشغلیپرتوگیریکهگرددسعیبایدشرایطیچنیندر.فاجعهگسترشازجلوگیریبرای–
.باشدکمترساالنهدز

مبانی محیط زیست
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ازکاربرد و حفاظت پرتوهاي غیر یونس
:یونسازغیرپرتوهایبرابردرحفاظتبامرتبطکلیمقرراتواصول

ضروریغیرموارددریونسازغیرپرتوهایارسالعدم.

مواردتمامدرممکنحداقلتاپرتوسطحکاهش.

کارمحلدرموجودیونسازغیرپرتوهایبرابردرحفاظتمقرراتواصولبهتوجه.

رتوپدرحفاظتمقرراتمراعاتعدمصورتدرآنهااحتمالیخطراتوپرتوهااینبالقوهخطراتبهیونسازغیرپرتوهایباکارکنانکلیهآشنایی.

اینبهارکنانکتوجهجلبوآنهاازاستفادهدرمحلویونسازغیرپرتوهایازکنندهاستفادهیاکنندهتولیدوسایلرویمناسبخطرعالئمازاستفاده

.شدهدادهتذکرایمنینکاتکلیهمراعاتوعالئم

نواحیاینبهورودکنترلواستمجازغیرکارکنانیامردمبرایآنهابهورودکهنواحیکردنمشخص.

تجهیزاتودستگاههاازاستفادهنحوهبهمربوطدستورالعملهایبهتوجه.

مسئولغیروعادیافرادیتوسطیونسازغیرپرتوهایمولدهایدستگاهسرویسیاتعمیرعدم.

پرتوگیریصورتدرپزشكبهمراجعه.

استالزامیآنهاازاستفادهکهشخصیحفاظتوسایلازاستفاده.

مبانی محیط زیست
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قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین نامه هاي اجرایی آن
:اشعهبرابردرحفاظتقانون

حیطموآیندههاینسلمردم،کارکنان،حفاظتضرورتومختلفاموردر(پرتوها)اشعهکاربردروزافزونگسترشبهتوجهبا
.استشدهتدویناشعهبرابردرحفاظتقوانیناشعه،آورزیاناثراتبرابردر

اسالمیشورایمجلس20/1/1368مورخیکشنبهروزعلنیجلسهدرتبصرهششومادهسهوبیستبرمشتملفوققانون
.استرسیدهنگهبانشورایتأییدبه30/1/1368تاریخدروتصویب

:(1369مصوب)اشعهبرابردرحفاظتقانوناجرایینامهآیین
نامهآیینایراناتمیانرژیسازمان8/9/1368مورخ32352/30شمارهپیشنهادبهبنا2/2/1369مورخجلسهدروزیرانهیأت

.رساندتصویببهرا1368مصوباشعهبرابردرحفاظتقانوناجرایی
.استگردیدهتدوینوتنظیم1368مصوباشعهبرابردرحفاظتقانوناجرایحسنمنظوربهنامهآییناین

.باشدمیتبصرهسیزدهومادهوسهبیستبرمشتملفوقنامهآیین

مبانی محیط زیست



Work Activity

Exposure

Disease
Occupational 

Medicine

Occupational & 

Environmental  

Health

1

Incident



(Safety)ايمني

خطرازرهاييدرجهيامیزان•

• A degree freedom from danger

واصولرعايتوامنیتوامنمعنيبهايمني•
خطرناکشرايطايجادازرهاييجهتاستمقرراتي

.ستزيمحیطوتاسیسات،انسانينیرويحفظبراي

2



وصدمهرساندنپتانسیلدارايكهشرايطي
بینازها،ساختمانتجهیزات،افراد،بهآسیب
.باشدزيستمحیطوموادبردن

(Hazard) مخاطره       



يكبانسبيگرفتنقرارمعرضدركنندهبیان
.استمخاطراتشدنبالفعليامخاطره

رسانيآسیبپتانسیلكهشرايطيدرگرفتنقرار
.استبالفعلشرايطآندر

(Danger)خطر 

4

حذفآنهدفواستDangerمتضادايمني
.باشدميمحیطدرموجودبالفعلخطرات



oیرزعوارضایجادباعثهمکهمنتظرهغیریامعمولغیراتفاقی
:داراستراکاراینپتانسیلهموشده

كاركنانبهخطرناکآسیب•
اموالبهمهمصدمه•
محیطينامطلوباثر•
فرآيندهايعملیاتدرعمدهوقفه•

:باشدمیدستهسهبردارندهدرتعریفاین

(Accident)حوادث •
(Near miss)شبه حوادث •

(Operational interruption)توقف عملیات •

(incident)رويداد

5



راثروند،میبینازمواددیده،صدمهاموالآندرکهاستاتفاقیحادثه،•
میاتفاق(مرگیاآسیب)انسانیضایعهیاشدهواردبرمحیطنامطلوب

.افتد

یکنآدرباشد،متفاوتحدیتاشرایطاگرکهاستاتفاقی،حادثهشبه•
تلفاتیامحیطیاثرمواد،رفتنبینازاموال،بهصدمهیعنی)حادثه
(قبولقابل)کردنیباورنتایجبهتواندمیعملیاتدرتوقفیا(انسانی

(plausibly)شودمنجر.

شکلهبتولیدکیفیتیاسرعتآندرکهاستاتفاقیعملیات،توقف•
.ببیندآسیبجدی

6
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تعريفسطح خطراحتمال خطر

.به طور مکرر اتفاق مي افتدA   (Frequent)مکرر

.چندين بار يا غالباً رخ مي دهدB  (Probable)محتمل 

.گاهي اوقات اتفاق مي افتدC (Occasional)گاه به گاه

مكخیليوداردامکانامااستمحتملغیرD  (Remote)یدخیلي كم يا بع
.دهدميرخ

غیر محتمل 
(اما امکان دارد)

E

(Improbable)

ازتوانميكهاستكمآنقدرآناحتمال
دهدنميرخهیچگاهيانمودنظرصرفهآن

.استمحتملغیرو

دورهيكدرخطريكپیوستنوقوعبهامکاندهندهنشان•
.استمعینزماني

(Probability)خطروقوعاحتمال



:ازعبارتندشدتهايبنديطبقه
(کاآمرينقلوحملايمنيهیئت)جدیشدید،بحرانی،بار،فاجعه•

(آمريکافضاييسازمان)کوچکجدی،بزرگ،بار،فاجعه•

(آمريکاايمنيمليشوراي)4طبقه،3طبقه،2طبقه،1طبقه•

هكاستتلفاتيوخساراتدامنهووسعتدهندهنشان
.شودميايجادخطرآمدندربالفعلصورتدر

9

(Severity)خطرشدت



oازناشي(هاي)پیامدواحتمالاز(تابعييا)تركیب
...ياومشخصخطرناکاتفاقيكوقوع

خطريكازصدمهوآسیبآمدنوجودبهاحتمال•
معین

پیامديكوقوعاحتمال•
خطرازناشيآسیبشانس•
كارجاده،دررانندگيياديدنآسیبشانسمثل•

...ولغزندهزمینرويرفتنراهداربست،رويكردن

Risk

10



قبولقابلسطحتخمینبرايمناسبابزاريكماتريکس
.گرددميمحسوبريسكدرجهبودن



ريسك قابل تحمل 
(Tolerable Risk)

توسطتحملقابلحدتاآنمیزانكهريسکي•
وقانونيالزاماتگرفتننظردرباوبودهسازمان

.آيدميپايینايمنيوبهداشتيمشيخط

ايسازمانهربرايقبولقابلريسكسطحمعموال•
وماليمنابعبهبستگيوبودهمتفاوتفردهر

عواملتکنولوژيکيهايمحدوديتاقتصادي،
ومديريتتصمیموصالحديدمجرب،انساني

.داردمخفيهايريسكمثلايزمینهريسکهاي
12



Hazards Substances

1. Flammable

2. Explosive

3. Toxic

4. Irritant

5. Corrosive

Hazardsمخاطراتانواع Types

13

عوامل زيان آور محیط كار

فیزيکي

مکانیکي
بیولوژيکي

شیمیايي

عوامل 
ارگونومیکي





ناگوارواقعه/خطريكدهندهتشکیلعناصر

:شودمیتشکیلزیراصلیجزءسهازخطریک•

1-:Hazardous Element (HE)

ایجادطرخبرایراجنبشینیرویوانگیزهکهاستخطریپرپایهمنبعاین
دهشونمنفجرموادهمچونپرخطرانرژیمنبعقبیلازمواردیازوکندمی
.دهدمیتشکیلشودمیاستفادهسیستمیکدرکهای

2-Initiating Mechanism (IM):
افتدبیاتفاقخطرشودمیموجبکهکنندهشلیکوکنندهشروعوقایع.

IMکمونحالدروضعیتازخطرشودمیموجبdormant stateبه
activeفعالناگوارواقعهوضعیتیک mishap stateشودتبدیل.



3-Target and Threat (T/T):
وقوعشدتواستصدمهیاوجراحتمستعدکهچیزییاشخص

.دهدمیتوضیحراناگوارواقعه
یممستقغیرصدمهوخسارتوباشدمیناگوارواقعهخروجیاین

.دهدمیتشکیلراانتظارمورد





مثالهايي از اجزاي خطر









.رخ مي دهندناايمن درصد از حوادث در نتيجه اعمال 88

Unsafe acts



.درصد از حوادث در نتيجه شرايط نا ايمن رخ مي دهند10

Unsafe Conditions
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بسیار HSEچرا نیاز به 
مهم و با ارزش است؟
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يكباشندديگرانرنجودردشاهدافراداينکه1.
.استاخالقيغیرروحیه

وجامعهبرسنگینيهزينهبیماريهاوحوادث2.
.كندميواردسازمان

ميكاهشراوريبهرهشدتبهبیماريهاوحوادث3.
.دهد

هاسازمانازبرخيدرمناسبهايبرنامهاتخاذ4.
حوادثشدتومیزانتوانميكهاستكردهثابت

.دادكاهشراهابیماريو



اشتباهات•
نقایص•
ضایعات•
رنجودرد•
درمانیهایهزینه•
غرامت•

تغییر در سفارشات
بازرسی مجدد
دوباره کاری
بازنگری های اضافی
 شکایات
صرف وقت اضافی

26

آشکارهايهزينهوزيانوجود.5



دیرکردها•
موقعبهتحویلعدم•
سفارشاتدریافتدرتاخیر•
هاجریمه•
شهرتدادندستاز•
مشتریاعتمادکاهش•
ناگفتهشکایات•
راندیگبهنارضایتیانتقال•
اشتباهاتتکرار•

زيان هاي پنهان. 6

رفتهدستازهایفرصت•
تولیداضافیهایهزینه•
محصولنقایص•
نامناسبدارینگه•
تجهیزاتزودرسخرابی•
تعمیراتانجامدرتاخیر•
ناصحیحچیدمان•
اضافیجابجایی•





Systemسیستم        

بهکهوابستههمبهاجزایازاستایمجموعهسیستم•
رازاحراجديديكلیتخوداجزایبرحاکموابستگیعلت
درونمایدمیپیرویخاصيسازمانونظمازوکرده
استآنوجودیدلیلکهمعینيهدفتحققجهت

.کندمیفعالیت

روشها،مواد،تجهیزات،افراد،)اجزاءازایمجموعهسیستم•
انجاممنظوربهکهاست(...وهاشاخصهافدستورالعمل

.آیندمیهمگردمعینکارهایازایمجموعهیاکاریک



INPUT OUTPUT

PROCESS

A

FEEDBACK

INPUT OUTPUT

PROCESS

B

FEEDBACK

كهمتعاملياهمبهمرتبطفعالیتهايازمجموعه اي
.مي كندتبديلبروندادهابهرادروندادها

تحتومي شوندبرنامه ريزيعموماًسازماندرفرايندها
ادايج افزودهارزشتادر مي آينداجرابهشدهكنترلشرايط

.شود

Processيندافر
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چهار پرسش در مورد يك فرايند 

Process

R
eq

u
irem

en
ts

R
eq

u
irem

en
ts

INPUT

what should 

we receive?

OUTPUT

what should 

we Deliver?

HOW MANY?

(performance indicators)

HOW?

(instructions, procedures, 

methods)

WITH WHAT?

(equipment, installations)

WITH WHO?

(Training, knowledge, skills)
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ALARPكاربرديوقبولقابلحدكمترين

(As Low As Reasonably Practicable)

وقبولقابلحدكمترينبهريسكدادنكاهش
اجراقابل

وجهتباریسککاهشدرتعادلبرقراریمستلزمامراین
وامکاناتمشکالت،زمان،نظیرمختلفهایجنبهبه

.استآنبهدسترسيهايهزينه
وجودمتوانوامکاناتزمان،بکارگیريدیگربیانبه

اولويتاساسبرهاريسككاهشبرايسازمان
.استشدهانجامبندي



در سیستمHSEايمني و 

باكهاستسیستممهندسيازايشاخه
درمديريتيومهندسيعلمي،اصولبکارگیري

اساييشنكافي،ومناسبايمنيبهدستیابيپي
پیشگیريمقدماتآغازوخطراتهنگامبه

نگرفتنظردرباسیستمعمركلدركننده
.استهزينهوزمانبازده،هايمحدوديت



ايهمهارتبکارگیريازعبارتستسیستمايمني
نگرهآيندومندنظامقالبيدرويژهمديريتيوفني

لطودرموجودخطراتكنترلوشناساييمنظوربه
.فعالیتيابرنامهپروژه،يكعمر
وهتجزيفرايندازعبارتستسیستمايمني

ايدهفازازكههاآنكنترلوخطراتتحلیل
طراحي،فازهايكلدروشروعسیستم
آنگذاشتنكنارواستفادهآزمايش،ساخت،

.يابدميادامه

:مفهوم ايمني سیستم



وسایل حفاظت فردی: فصل سوم

مقدمه

کهاستبدنلکامبندحمایلوحفاظتیگوشیتنفسی،ماسک،ایمنیکالهقبیلازوسایلیفردیحفاظتتجهیزاتووسایل
کهانیکسسایروفرماخویشافرادکارگران،باید،کارمحلدرآمیزمخاطرهیاوآورزیانعواملبامستقیمتماسحذفبرای

استفادهردموراآنها،کارمحلآورزیانعواملنوعبامتناسبشوند،میکارگاهوارددلیلیبهیاوفعالیتساختمانیکارگاهدر
.نمایدنظارتآنهاکاربردبرودهدقرارمذکورافراداختیاردروتهیهراوسایلایناستموظفکارفرما.دهندقرار

تانداردهایاسبامطابقساخت،فنیمشخصاتواستفادهموردموادکیفیتنظرازبایدفردیحفاظتتجهیزاتووسایلکلیه
ودرمان،بهداشتوزارتموردحسببریاواجتماعیرفاهوکارتعاون،وزارتقبولمورداستانداردهایسایریاایرانملی

.باشندپزشکیآموزش

لزومتصوردروشدهکنترلوبازرسیذیصالحاشخاصتوسطمستمرطوربهبایدفردیحفاظتتجهیزاتووسایلکلیه
.باشندآمادهکارگرانحفاظتتأمینبرایهموارهتاشوندتعویضیاتعمیر

توسطیرند،گقرارکارگراناختیاردراینکهازقبلازبایداند،نگرفتهقراراستفادهموردقبالًکهفردیحفاظتوسایلکلیه
.شوددادهآنهاازاستفادهاجازهوکنترلذیصالحاشخاص



وسایل حفاظت فردی: فصل سوم

ایمنیکاله

،سایلوسقوطیاارتفاعازفردسقوطاثردرافرادسربهصدماتیآمدنوروداحتمالآنهادرکهساختمانیهایکارگاهکلیهدر
.شوداستفادهاستانداردایمنیکالهازبایددارد،وجودموانعبابرخوردیاومصالحوتجهیزات

.
 گرم تجاوز نماید 400وزن کاله ایمنی بطور کامل نباید از.

 کاله باید از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده و در مقابل جریان برق عایق باشد.

اشد به منظور حفاظت سر ، صورت ، پشت و گردن دور تا دور کاله ایمنی باید لبه دار ب.

فاقد لبه برای کار در فضای نسبتاً کوچک و تنگ کاله باید کوتاه بوده و در صورت لزوم

 .باشد

ایمنیکاله



مهارطنابوبدنکاملبندحمایل

جلوگیریرایبحفاظتیهایسازهتعبیهامکانکهارتفاعدردیگرکارنوعهریاوکشیسیم،جوشکاریقبیلازکارهاییبرای
طناب،دنبکاملبندحمایلقبیلازارتفاعدرکارفردیحفاظتتجهیزاتووسایلبایدباشد،نداشتهوجودکارگرنسقوطاز

.شوددادهقرارآناناختیاردروتهیهاستانداردنوعازکنندهمتوقفوسایلسایرو(گاهیتکیهطناب)مهار

وردگی،خداشتننظرازبایدآناجزاوهاقسمتکلیه،ارتفاعدرکارفردیحفاظتتجهیزاتووسایلازاستفادهبارهرازقبل
.گیردقرارکنترلوبازدیدمورددیگرنقصوعیبگونههریاوبریدگیپارگی،

طنابادآزانتهای.باشند(نجاتطناب)مهارطنابوبدنکاملبندحمایلبهمجهزبایدکنند،میکارچاهعمقدرکهکارگرانی
تهداشوجودکارگزنجاتوکشیدنباالامکان،خطراحساسمحضبهتاشودمحکمثابتینقطهدرچاهباالیدربایدمهار
.باشد

مهارطنابوبدنکاملبندحمایلوسایل حفاظت فردی: فصل سوم



وسایل حفاظت فردی: فصل سوم

صورتمحافظسپروایمنیعینک

)پاشیبتن،(بالستسند)پاشیماسهآهنگری،برشکاری،،جوشکاریهنگامبه
چشموصورتوسربرایخطرهاییایجادباعثکارنوعکهآننظایرو(شاتکریت
وکارنوعبامناسب،استانداردصورتمحافظسپروایمنیعینکبایدشود،میکارگران
.گیردقرارآناناختیاردروتهیهمربوطخطرهی

وپوشسربایدفوقمواردبرعالوه،قبیلاینازوپاشبتنوپاشماسهکارگرانبرای
.شودگذاشتهآنهااختیاردروتهیهنیزحفاظتیسربند

وگرد(قرمزمادونفرابنفش،)نوریهایتابشوجوداحتمالکهکاریهایمحیطدر
،چشمیعوارضازپیشگیریجهتبایددارد،وجودمضربخاراتوگازها،غبار

گیردرقراکارگراناختیاردروتهیهمناسبمحافظتیعینک،چشمسوزشوحساسیت

صورتمحافظسپروایمنیعینک

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.weldingsuppliesfromioc.com/catalog/1080718543807_1078442014299_hor9002x2.jpg&imgrefurl=http://www.weldingsuppliesfromioc.com/servlet/the-WELDING-HELMETS-AND-EYE-PROTECTION-cln-Hornell/Categories&h=604&w=636&sz=43&hl=en&start=14&um=1&tbnid=uTz82j-OqPXTnM:&tbnh=130&tbnw=137&prev=/images?q=Eye+protection+Welding+helmet&svnum=10&um=1&hl=en


حفاظتیتنفسیماسک

زیانشیمیاییبخارهایوگازها،غباروگردانتشارازجلوگیریکهمواردیدر
دباینباشد،ممکنفنیلحاظازمزبور،مواردبهآلودهمحیطتهویهیاوآور

خطرهایومحیطشرایطکار،نوعبامناسباستاندارد،حفاظتیتنفسیماسک
.شوددادهقرارکارگراناختیاردروتهیه،مربوط

فردیاراختدراینکهازقبلاست،گرفتهقراراستفادهموردکهتنفسیماسک
عفونیضدکامالًوشستهصابونوگرمنیمآببابایدشود،دادهقراردیگری

.گردد

حفظهمدربایدباشند،نمیاستفادهموردکهمواقعیدرراتنفسیهایماسک
.نمودنگهداریبستهدرهای

حفاظتیتنفسیماسکوسایل حفاظت فردی: فصل سوم



ایمنیپوتینوکفشوسایل حفاظت فردی: فصل سوم

ایمنیپوتینوکفش

خطرمعرضدرپاهایشانکار،هنگامکهکارگرانیکلیهبرای
دارند،قراراجسامسقوطیاوبرندهوداغاجسامبابرخورد

وکاروعنبامتناسب،استانداردایمنیپوتینوکفشباید
همچنین.گیردقرارآنهااختیاردروتهیهمربوطخطرهای

ند،دارقرارگرفتگیبرقخطرمعرضدرکهکارگرانیبرای
اختیاردروتهیهالکتریسیتهایقمخصوصایمنیکفشباید
.گیردقرارآنها

ویدنپوشقابلراحتیبهبایدایمنیهایپوتینوهاکفش
.شودبستهوبازآسانیبهآنهابندوباشنددرآوردن



وسایل حفاظت فردی: فصل سوم

الستیکیچکمهنیموچکمه

بتن،مقابلدرکارگرانپایحفاظتمنظوربهشود،میانجامآبدرالزاماًساختمانیکارکهمواردیدروریزیبتنعملیاتدر
.گیردقرارآناناراختیدروتهیهاستانداردالستیکیچکمهنیمیاچکمهکار،نوعتناسببهباید،قبیلاینازوگلآب،رطوبت،

حفاظتیدستکش

بایدرند،داکاروسرپوستکنندهتحریکوخورندهموادیاووخشنبرنده،تیز،داغاشیاباکهکارگرانیدستحفاظتبرای
کارگرانی.شوددادهقرارآناناختیاردروتهیهمربوطخطرهایوکارنوعبامتناسبدار،ساقهواستانداردحفاظتیهایدستکش

ازنبایدنند،کمیکارداردراآناندستکشبادرگیریاحتمالآنهاگردندهقطعاتکهوسایلیسایریاوبرقیمتهدستگاهباکه
.نماینداستفادهدسکشینوعهیچ

لکتریسیتهاعایقدستکشباید،دارندقرارگرفتگیبرقخطرمعرضدرکارهنگامبهکهکاربرقکارگرانجانحفظمنظوربه
.گیردقرارآناناختیاردروتهیهاستاندارد



وسایل حفاظت فردی: فصل سوم

کارلباس

به.یردگقرارویاختیاردراست،مواجهآنباکارگرکهخطرهاییوکارنوعبامتناسبکار،لباسبایدکار،هایمحلتمامدر
امانجراخودوظایفراحتیبهآنبابتواندکارگزونشودححادثهبروزموجبکهشودتهیهطوریبایدکارلباسعالوه
ازتاباشدهبرجستوتیزهایلبه،زبریفاقدبایدباشدمیکارگربدنباتماسدرکهکارلباسازهاییقسمتهمچنین.دهد

.آیدبعملجلوگیریدیگرعوارضیاوپوستتحرک

کمآنهاعدادتوکوچکآنهایجیب.نباشدآزادآنازقسمتهیچوبودهکنندهاستفادهکارگربدنبامتناسببایدکارلباس
.باشددوبلبدونبایدآنشلوارهمچنینو

جرقهرابربدرمقاومکارلباسبایددارند،قرارسوختگیوجرقهپرتابمعضدرکارگرانکهآنمشابهمشاغلوجوشکاریبرای
.گیردقرارآناناختیاردروتهیهاستانداردآتش،و

تهیهمحیطوکارنوعبامتناسبلباسبایدکنند،میکارسردیامرطوببسیارهایمحیطوبارانیهوایدرکهکارگرانیبرای
.گرددآنهاتحویلو



وسایل حفاظت فردی: فصل سوم

حفاظتیگوشی

.گیردرقراآنهااختیاردروتهیهمناسبحفاظتیگوشیبایدباشندمداوموشدیدصداهایمعرضدرکارگرانکار،محلدرهرگاه

ایهگوشیضمناً.شوندمیانداختهدور،استفادهازبعدکهآنمصرفیکبارانواعمگرشودتمیزروزههمهبایدگوشحفاظ
.گردندعفونیضدبایداستفادهازقبلمشترک

وربیچوروغنباتماسدرتاشودنگهداریمخصوصیجلددربایدگردنمیقراراستفادهموردحفاظتیگوشیکهمواقعیدر
.نگرددفرسودگیوآلودگیدچارموادسایر

.

حفاظتیگوشی



نجاتجلیقه

اراختیدروتهیهمناسبنجاتجلیقهبایدداردوجودشدنغرقخطرکهموقعیوآبنزدیکییاوفرازبرکارموقعدر
.گیردقرارکارگران

حفاظتیگتر

ایجوشکاریهایجرقهیامذابفلزاتپاششمعرضدرکهکارگرانیپایساقپایینیهایقسمتحفاظتمنظوربه
گیردقرارآنهااختیاردروتهیهمناسبمحافظتیگتربایددارندقراربرشکاری

وسایل حفاظت فردی: فصل سوم



1

:پیمانکاریهایمحیطوعمرانیهایپروژهدرایمنیبهمندنظامرویکردازمندیبهرهضرورت
کارمحیطمخاطراتباپیمانکارپرسنلکافیآشناییعدم•
پروژهدرموجودزمانیهایحساسیت•
مخاطراتبامقابلهبرایشدهتعریفپیشازبرنامهوجودعدم•
ایمنیموضوعاتبرایپیمانکارانکردنهزینهعدم•
حوادثمنفیتبعاتبهنسبتپیمانکارانمناسبتوجیهعدم•
پیمانکارانبرایآورالزاموشفافمقرراتوقوانینوجودعدم•
پروژهنظارتیساختاردرایمنیمورددرضعیفنظارتیهایمکانیزم•

HSEپیمانکاران



قانونیالزامات 
شناسایی مراجع تعیین کننده الزامات و قوانین•

و تحت کنترل قرار دادن قوانینشناسایی •

و پیمانکاران  HSEابالغ الزامات قانونی و سایر الزامات به ناظرین •

تفسیر قوانین و مقررات •

بروزسازی قوانین و مقررات •

بکارگیری الزامات قانونی و سایر الزامات•

ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات  •

2

HSEپیمانکاران



مدیریت الزامات قانونی

لیای در سطح مهایی از الزامات قانونی ایمنی و بهداشت حرفهنمونه

3

راکاربهداشتوفنیحفاظتموضوعکلیبخشدودرکهنموداشاره(106مادهتا85ماده)ایراناسالمیجمهوریکارقانونچهارمفصل
استدادهقرارتوجهمورد

ویاییشیمهایآالیندهانواعمجازمقادیربیانبهشود،میروزآوریبهوتدوینبهداشتوزارتتوسطکه"شغلیتماسمجازحدود"کتابچه
.پردازدمیمحیطدرفیزیکی

کاروزارت-کاربهداشتوحفاظتهاینامهآیین

ایراناسالمیجمهوریانتظامینیرویرانندگیوراهنمایینامهآیین

ساختمانملیمقررات12مبحث

HSEپیمانکاران



یمنیایهاطرحها و برنامه

4

یمشن خطیتدوHSE

 (یو عملیتئور)آموزش ایمنی

مجوز های کاری  نیو تدوطراحی

  بازدید های دوره ای ایمنی

یمنین مقررات ایتدو

های کاریها و رویهدستورالعمل

طرح مدیریت اضطراری

 ایمنی پیمانکاران  طرح

وظیفه و نقش ما در پیشگیری از وقوع حوادث چیست؟ 

HSEپیمانکاران



یمنیایهاطرحها و برنامه

5

تابلوهای ایمنی و عالئم هشداردهنده

موادیمنیاطالعات ایهاو استفاده از برگهیطراحMSDS 

ط کاریمحیهاندهیش مداوم آالیسنجش و پا

ینشانو آتشیمنیزات ایو تست تجهیاستقرار، بازرس

یزات حفاظت فردیتدارک و نظارت بر استفاده تجه

وادث تجزیه و تحلیل حوادث به منظور شناسایی علل ریشه ای آنها و جلوگیری از وقوع ح
مشابه

ارزیابی و مدیریت ریسک

...



HSE پیمانکاران

پیمانآغاز

پیمانکارانتخابوارزیابیدرHSEمالحظات

پیمانحین

اجراحیندرپیمانکارHSEعملکردبرنظارت

پیماناتمام

پروژهانجامدرپیمانکارHSEعملکردوضعیتنهاییارزیابیوبررسی

6
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در ارزیابی و انتخاب پیمانکارHSEبرخی مالحظات 
HSEوجود خط مشی و اهداف مدون •

پیمانکار  HSEسوابق•

وضعیت نیروی انسانی•

نشانی وضعیت تجهیزات ایمنی و آتش•

HSEبا توجه به مالحظات ( نوع، تعداد و تناسب)آالت و دستگاهها وضعیت ماشین•

 HSEهای ها و برنامهطرح•

7
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در ارزیابی و انتخاب پیمانکارHSEمالحظات -آغاز پیمان 

8

HSEپیمانکاران



پیمانکار در حین اجراHSEنظارت بر عملکرد 

HSEبازدیدهای دوره ای •

گزارش دهی، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث•

 HSEآموزش•

در پروژه هاHSEکارشناس /تعیین مسئول•

ضبط و ربط محیط کار•

تجهیزات حفاظت فردی•

تجهیزات اطفاء حریق•

بهداشت محیط کار•

9

ایبهداشت حرفه
محیطیهای زیستآلودگی

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فعالیت های جاری

HSEپیمانکاران



در حین اجرای پیمانHSEدهی گزارش

دهیدوره گزارشعنوان گزارشردیف

ماهیانهHSEبازدیدهای 1

مدیریت رویداد2

ماهه3

آموزش3

تجهیزات حفاظت فردی4

تجهیزات اطفاء حریق5

انگیزش کارکنان6

ایمعاینات دوره7

ماهه6

مانورهای شرایط اضطراری8

HSEهای برنامه9

HSEهای هزینه10

پیمانکاران فرعی11

HSEنظارت بر عملکرد 
پیمانکار در حین اجرا

10
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پیمانکار   HSEبررسی و ارزیابی نهایی وضعیت عملکرد 
شدگان، افراد از کار افتاده و مجروح شدگان در طول مدت پروژه  تعداد فوت•

HSEهای تطابق هزینه•

HSEهای عدم تطابق هزینه•

(مرجع قانونی-کارفرما)HSEمیزان جرائم •

های کارتعداد توقف•

تعداد اخطارهای کتبی•

و سرانهHSEهای آموزشی برگزار شده در زمینه تعداد دوره•

تعداد مانورهای برگزار شده موفق•

ایدرصد اجرای معاینات دوره•

مطلوب پیمانکاران فرعیHSEدرصد عملکرد •
11
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اتمام پیمان

بررسی و ارزیابی نهایی 

وضعیت عملکرد 

HSE پیمانکار در

انجام پروژه

12
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مروری بر مالحظات ایمنی و بهداشتی

ها در پروژه

13
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مالحظات بهداشتی محیط کار
(محل سکونت کارکنان)کمپ های اسکان بازرسی •

های بهداشتیسرویس•

آب آشامیدنی•

(HOUSE KEEPING)ضبط و ربط •

معاینات بهداشتی کارکنان•

نمازخانه•

نظافت فردی و عمومی•

های  فیزیکی، شیمیایی بیولوژیک و ارگونومیک محیط کارآالینده•

14

آشپزخانه

غذاخوری

انبار مواد غذایی

یخچال و سردخانه

رختکن

 حمام

لباسشویی

HSEپیمانکاران



و تجهیزاتماشین آالتایمنی عمومی 
انواع خطرات ماشین آالت-

اصول کلی ایمنی ماشین آالت-

آالتهایی از ایمنی ماشینمثال-

15

آالت و تجهیزاتانواع خطرات ماشین
یخطرات مکانیک-

یخطرات الکتریک-
یخطرات حرارت-
از صدایخطرات ناش-
از ارتعاشیخطرات ناش-

از تشعشعیخطرات ناش-
از مواد و اجسامیخطرات ناش-
از عدم رعایت اصول  یخطرات ناش-

ارگونومیک
خطرات مرکب-

HSEپیمانکاران
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راهکارهای حذف یا کاهش خطرات ماشین آالت 
طراحی مناسب•

نصب مطابق اصول•

(دستورالعمل)استفاده صحیح •

برنامه تعمیر و نگهداری به موقع•

حفاظ گذاری•

اتصال به زمین•

استفاده از تجهیزات حفاظتی•

. . . و •

HSEپیمانکاران
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