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  بهداشتي درماني قزويندانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

  معاونت بهداشتي

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آوج

  

هاي شغلي بيماري

  كشاورزي و دامپروري

  

  

  )  3 (  اجرايي آموزش و ارتقاي سالمت -انتشارات كميته علمي

  

راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش شيوع بيماري 

  :ريه كشاورزان

ثر يونجه، علف و غالت قبل از ذخيره ؤخشك كردن م

ستم بذر پاش مكانيكي، تهويه ، استفاده از سيآنها كردن

در معرض  افرادهاي مزرعه و آموزش ساختمانبهتر 

  .تواند مفيد باشدمي خطر

  :عوامل بيولوژيكي -8

ها، اكتريها، بناشي از ويروس دنتوانميها اين بيماري

هاي روستايي اما در محيط. دنباش... و ها قارچ ،هاانگل

هاي مشترك بيماريجه به شرايط كار و زندگي، با تو

از جمله هاري، تب مالت، سالك، سياه انسان و دام 

باشد ها و كيست هيداتيت ميزخم، برخي انگل

براي پيشگيري از .دنو شيوع بيشتري دار بودهتر مهمكه

رعايت بهداشت  ،هاي عفوني ناشي از كارال به بيماريابت

  .باشدضروري مي ايمني در كارفردي و نكات 
  :تدوين

 اي اصغر صادقي، كارشناس واحد بهداشت حرفه 

  :منابع

اي، دكتر عليرضا چوبينه و كتاب كليات بهداشت حرفه -1

دانشگاه علوم پزشكي شيراز، همكاران، انتشارات 

 .1388ويرايش دوم، چاپ هفتم، سال 

هاي كشاورزي، كتاب كار سالم و ايمن در محيط - 2

مهندس فريبا اميري و همكاران، انتشارات دانشگاه 

  .1394علوم پزشكي همدان، چاپ اول سال 
 

  :آسم گندم يا غالت - 6

 گندم و غالتجا كردن هاز جاب ناشي گرد و غبار

 احساس سوزش و خارشايجاد ممكن است موجب 

بار با اين  اولينكه براي  شود گلو و بيني افرادي در

پس از مدتي  .اندنوع گرد و غبار تماس پيدا كرده

نوعي تحمل ايجاد  گرد و غبارنسبت به اين نوع 

آسم گندم يا غالت  عنواناين بيماري به . شودمي

ا به خوبي هشناخته شده و عوارض آسماتيك در آن

  .شودمشاهده مي

  

  :ريه كشاورزان - 7

در اثر استنشاق گرد و غبار علوفه كپك زده، عارضه 

شود كه به نام ريه خاصي در كشاورزان ظاهر مي

عوارض اين بيماري  .شده استكشاورزان شناخته 

  .سرفه، تب و تنگي نفس: عبارتند از
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استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب شامل 

ترين كم هزينه... دستكش، لباس كار و  ماسك،

هاي مرتبط با كشاورزي بيماري راه پيشگيري از

 .باشدمي



     

  :مقدمه

كشاورزي به عنوان يكي از اركان توسعه و 

. سزايي برخوردار استبخودكفايي ايران از اهميت 

اورزي استفاده بهينه از زمين، رويكرد جهاني كش

كاهش مصرف سموم و كودهاي  ،نيروي انساني ،آب

شيميايي در جهت توليد محصول سالم و حفظ 

باشد كه در مسير رسيدن به اين محيط زيست مي

اهداف نيروي انساني سالم و پويا، نقش كليدي را 

  .دكنايفا مي

  :دامپروريآور در كشاورزي و عوامل زيان

گـرد و  گرما، سرما، پرتـو مسـتقيم آفتـاب، سـموم،     

هــــاي گيــــاهي و ، فــــرآوردهغبارهــــاي آلــــي

ــم ــاميكرواُرگانيس ــان ،ه ــل زي ــاغل عوام آور در مش

  .كشاورزي و دامپروري هستند

  :عضالني و خستگي گرفتگي -1

به هنگام فعاليت شديد بدني در محيط  اين مشكل

شود و فرد از حالت تهوع، استفراغ و گرم ايجاد مي

خستگي به همراه انقباضات شديد عضالني شكايت 

بهترين راه درمان آن جبران آب و امالح از . كندمي

  .باشددست رفته و استراحت مي

  

 :عوارض سرمايي -2

عوارض موضعي ناشي از سرما از كهير و مورمور شدن 

استفاده از پوشش . باشدتا سرمازدگي و يخ زدگي مي

گرم و مناسب، استراحت در محيط گرم، استفاده از غذا 

هاي گرم براي پيشگيري از سرما توصيه و آشاميدني

  . شودمي

 :پرتو مستقيم آفتاب - 3

خورشيد و مادون قرمز در تماس بنفش  ءماورااشعه 

 .كنندالني مدت ايجاد اثرات نامطلوب ميمستقيم و طو

 10از ساعت بنفش  ءماوراحداكثر زمان انتشار اشعه 

سوختگي پوست، سرطان  .باشدعصر مي 3صبح تا 

، آسيب به قرنيه و عدسي )با درجات مختلف( پوست

عوارض از ... و چشم از جمله كاتاراكت يا آب مرواريد

هاي استفاده از پوشش. باشدميخورشيد  مهم نور

هاي و عينك ضدآفتاب ،...)لباس، كاله و(مناسب 

عوارض  از هاي مهم براي پيشگيريآفتابي از توصيه

  .نور خورشيد است

  

سموم و تركيبات شيميايي مورد استفاده در  -4

 :كشاورزي

سموم و با روستايي مواجهه  شغليهاي در محيط

العاده ها فوقزياد است و بعضي از آن تركيبات شيميايي

به كليه نكات  بايد موادهنگام كار با اين . سمي هستند

در . هاي كارخانه سازنده توجه كردايمني و توصيه

 ،كز درمانيامرمراجعه به  هنگامصورت مسموميت فرد، 

رچسب بطري يا ظرف به همراه داشتن بروشور يا ب

  .ر درمان كمك كننده استحاوي سم د

 :گرد و غبارهاي آلي و عوامل گياهي -5

گرد و غبار حاصل در صورت عدم رعايت نكات ايمني، 

گرد چنين هم و جايي گندم، يونجه، غالت و پنبههاز جاب

كوبي و خرمن(خرد كردن محصوالت ناشي از غبار  و

  .تواند باعث ايجاد عوارض ريوي مانند آسم شودمي...) 
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