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پیشگفتار
یک��ي از برنام��ه هاي مرك��ز س��المت محي��ط و كار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي 
تدوین و انتش��ار رهنموده��اي مربوط به حوزه ه��ا و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي 
و س��ایر موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي كارشناس��ان،  متخصصين 
و صاحب نظران متعددي از سراس��ر كش��ور، انجام ش��ده است. در این راستا س��عي شده است ضمن 
بهره گيري از آخرین دس��تاوردهاي علمي، از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز 
سالمت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي كه در كشور قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي 
مدوني وجود دارد در تدوین و انتش��ار این رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد. تمام تالش كميته هاي 
فني مس��ئول تدوین رهنمودها این بوده اس��ت كه محصولي فاخر و شایسته ارائه نمایند تا بتواند توسط 
همکاران در سراس��ر كشور و كاربران سایر سازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل 
اس��تفاده باش��د ولي به هر حال ممکن است داراي نواقص و كاستي هایي باش��د كه بدینوسيله از همه 
متخصصين، كارشناس��ان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي ش��ود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما 
را در ارتقاء س��طح علمي و نزدیکتر كردن هر چه بيش��تر محتواي این رهنمودها به نيازهاي روز جامعه 

یاري نمایند تا در ویراست هاي بعدي این رهنمودها بکار گرفته شود.
با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران این رهنمودها به اینترنت، تمام رهنمودهاي تدوین ش��ده بر روي 
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشکده محيط 
زیست دانشگاه علوم پزشکي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار 
محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جویي، طيف گس��ترده اي از كاربران به آن 

دسترسي مداوم داشته باشند.
اكنون كه با یاري خداوند متعال در آستانه سي و ششمين سال پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي این 
رهنمودها آماده انتش��ار مي گردد، الزم اس��ت از زحمات كليه دس��ت اندركاران تدوین و انتشار این 
رهنمودها صميمانه تش��کر و قدرداني نمایم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود 

ما را در بهبود كيفيت این رهنمودها یاري خواهند نمود، صميمانه سپاسگزاري نمایم.

                                                                                             دکتر کاظم ندافي
                                                                                    رئيس مرکز سالمت محيط و کار



1الزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

1- مقدمه
 در خصوص كارگاه ها و صنايع كوچك يك س��ري موارد كلي مد نظر اس��ت كه بايس��تي رعايت 
گردد اين موارد عبارت اس��ت از اين كه س��اختمان كارگاه بايد متناسب با وضع آب و هواي محل 
س��اخته ش��ده باشد و ديوارها و سقف كارگاه به گونه اي باشد كه از نفوذ عوامل زيان آور از قبيل 
گرم��ا، س��رما، رطوبت، صدا و غيره به داخ��ل كارگاه و بالعكس جلوگيري كن��د. كف كارگاه بايد 
هموار، بدون حفره و ش��كاف بوده و لغزنده نباش��د همچنين در صورت لزوم قابل شستشو بوده و 
ش��يب مناسب بطرف كفشوي داشته باش��د. دركارگاه هايي كه با مواد شيميايي سروكار دارند و 
يا طبيعت كار طوري اس��ت كه باعث آلودگي و روغني شدن ديوارها مي شود، ديوارها بايد صاف 

و   قابل  شستش��و  باش��د.
در كارگاه ها و صنايع كوچك بايد به تناسب وسعت محل، نوع و دقت كار و همچنين شرايط اقليمي 
به اندازه كافي درب و پنجره براي ورود نور و هوا موجود باش��د همچنين بايد توجه داش��ت شيشه 

درب  و پنجره بدون شكستگي بوده و هميشه تميز نگه داشته شود.
در اين گونه ازمحيط های كار بايس��تي ميزان عوامل زيان آور مانند صدا، ارتعاش، پرتوهاي يونساز 
و غير يونس��از و ميدان هاي الكترومغناطيس مطابق با استاندارد اعالم شده در كتاب”حدود تماس 
ش��غلي عوامل بيماري زاي محيط كار” باش��د. در اين گونه محل هاي كار منابع روشنايي مصنوعي 
بايد همواره سالم و تميزبوده، هواي كارگاه ها بدون آلودگي شيميايي باشد و سيستم تهويه مناسب 
قرار داده شود. وسايل سرمايشي و گرمايشي كارگاه بايد ضمن استاندارد بودن، دما و رطوبت محيط 

كار را مطابق با استانداردهای تعريف شده تامين نمايد. 
الزم به ذكر است كه كليه كارگاه ها به تناسب كار و توليد خود بايد داراي محل مناسب جهت انبار 

مواد اوليه و محصول نهايي باشند.
در اين گونه محيط هاي كار بايس��تي موارد آموزش��ي نيز در نظر گرفته شود و كليه كارفرمايان يا 
مديران ارش��د موظفند نسبت به آموزش افراد تحت پوشش خود در زمينه حفاظت فني و بهداشت 

حرفه اي اقدام نمايند.
الزم به ذكر است كه در مشاغل خرد يا كوچك علت اصلي جراحات عبارت است از: حمل كيسه ها- 
بسته ها و ساير وسايل و بارها، استفاده از تجهيزات و وسايل برش دهنده جعبه ها، افتادن، سقوط 

كردن و لغزيدن)1( كه بايستي موارد مربوط به حفاظت و ايمني دراين خصوص رعايت گردد.



راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل سنگبري و سنگ تراشي، كاشي سازي و ... 2

 1-1 هدف از دستورالعمل
اين دس��تورالعمل جهت افزايش آگاهي افراد در خصوص مس��ائل حفاظت فني- ايمني و بهداشت 
درگروهي از محيط هاي كاري يا صنايع كوچك مي باشد. اين محيط هاي كار عبارتند از سنگبري- 
سنگ تراشي، فروشندگان مصنوعات سيمان و لوازم فلزي ساختمان، كاشي سازي و كاشي فروشي. 
اين بخش متمركز  بر اين است كه فرد در خصوص مسائل ايمني و بهداشت به چه چيزي نيازمند 
اس��ت و درخصوص عوامل زيان آور محيط كاري و ش��غل خود بايستي چه چيزي بداند، همچنين 
در ص��ورت مواجهه ب��ا اين گونه عوامل زيانبار چه مواردي را بايس��تي رعايت كن��د و چه اقداماتي 

انجام دهد.  
در اين دستورالعمل چند بخش وجود دارد:

1. اطالعات كلي در مورد هركدام ازمشاغل مورد بررسي
2. عوامل زيان آور محيط كار در هر كدام از مشاغل

3. عوارض مربوط به هركدام از عوامل زيان آور
4. استانداردهاي مربوطه

5. پيشگيري و اقدامات كنترلي 
چه كسي مسئول حفاظت فني- ايمني و بهداشت در محيط كار است؟

هر فردي در محيط كار اعم از خود فرد، همكاران، سوپروايزر و كارگران مسئوليت حفاظت از خود 
و اطرافيان را در خصوص جراحات و حوادث در محيط كار دارند)1(. 

 1-2 مسئوليت كارگر چيست؟
1. دانستن و دنبال كردن الزامات ايمني و بهداشتي كه مرتبط با شغلش است.

2. اگر فرد نمي داند چگونه كار را بصورت ايمن انجام دهد، قبل از شروع كار تقاضاي موارد آموزشي 
را داشته باشد.

3. كار را بصورت ايمن انجام داده و همكاران را نيز به اين امر تشويق نمايد.

4. شرايط غيرايمن را سريعا اصالح نموده يا به سوپروايزر خود گزارش دهد.
5. هرگونه آسيب يا جراحت را سريعا به مسئول كمك هاي اوليه يا سوپروايزر گزارش دهد)1(.

اگر فرد تصور مي كند طبيعت ش��غلي كه دارد احتماال وي يا همكارانش را به مخاطره مي اندازد، 
از صحبت كردن در مورد آن هراس نداش��ته باشد و از دستورالعمل زير براي خودداري از كاري كه 
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فكر مي كند غير ايمن است استفاده نمايد:
- سريعا براي كارفرما توضيح دهد كه چرا احساس راحتي نمي كند.

- اگرهن��وز احس��اس رضايتمندي ندارد، با نماينده ايمني و بهداش��ت كارگران ي��ا يكي از اعضاي 
مربوطه صحبت كند)1(. 

1-3 مسئوليت كارفرما چيست؟
1. فراهم آوردن محيط كاري ايمن و بهداشتي.

2. اطمينان از اين كه افراد آموزش كافي ديده اند و موارد آموزشي رعايت مي شود.
3. فراهم آوردن برنامه ايمني و بهداش��ت ش��غلي جامع ش��امل يك خط مش��ي ايمني و بهداشت 

بصورت مكتوب و همچنين يك رويه بازرسي براي حادثه)1(.  
اطالعا ت حفاظت فني و ايمني بايد به چه صورت به كارگر انتقال داده شود؟

گروه ايمني و كارفرمايان بايد اطالعات مورد نياز را به طرق مختلف به كارگران منتقل كنند بعنوان 
مثال:

- از طريق جلسات آموزشي رسمي
- از طريق سوپروايزرها

- از طريق پوسترها و اطالعيه ها
- از طريق سخنراني اعضاء يا كاركنان

- از طريق تابلوهاي اعالن ايمني
- از طريق كميته ايمني و بهداشت)1(.

1-4 وسايل حفاظت فردي 
وس��ايل حفاظ��ت فردي لباس ها يا پوش��ش هاي طراحي ش��ده براي حفاظت ف��رد از جراحات و 

بيماري ها مي باشد در صورتي كه امكان حذف كامل خطرات در محيط كار وجود ندارد. 
نمونه هايي از وسايل حفاظت فردي مربوط به صنايع كوچك در جدول 1-1 آورده شده است:
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نمونه اي از وسايل حفاظت فردي كه استفاده زيادي دارد دستكش هاي حفاظتي مي باشد كه در 
انتخاب آن بايد احتياط نمود.

 چهار الزام كه بايد براي هر دستكش حفاظتي مناسب در نظر گرفته شود عبارت است از:
 1- دس��تكش بايد مناس��ب براي خطرات و ش��رايطي باش��د كه در آن ش��رايط مورد استفاده قرار 

مي گيرد.
 2- موارد ارگونوميكي و وضعيت بهداشت فردي در افرادي كه از اين دستكش ها استفاده مي كنند 

لحاظ گردد.
 3- پوشش دستكش بطور مناسب انجام شود.

 4- پيشگيري يا كنترل ريسك موجود بدون افزايش ريسك اضافي انجام گيرد)2(. 
اگر دس��تكش هاي حفاظتي به درستي انتخاب يا پوشيده نشود امكان اين وجود خواهد داشت كه 

ريسك اضافي براي افرادي كه از آن استفاده مي كنند رخ دهد زيرا:
- ممكن است آلودگي درون دستكش باقي مانده باشد و مواجهه بيشتري را نسبت به حالتي كه از 

دستكش استفاده نمي شود ايجاد نمايد. 
- پوشيدن يك دستكش براي دوره هاي طوالني مدت مي تواند منجر به افزايش رطوبت يا تعريق 

پوستي گردد كه نهايتا باعث تحريك بيشتر مي شود.
- پوش��يدن دس��تكش با پالس��تيك طبيعي )التكس( ممكن اس��ت باعث واكنش آلرژيك در افراد 

مستعد گردد)2(.

  كا�بر�  نو� �سيله حفاظت فر��

�طر�� تجهيز�تي كه نو� متحر� ���ند مانند جرثقيل ها�  هنگا� كا�  لبا� يا جليقه �يمن

  چنگك ��� يا �سايل نقليه
  هنگا� حمل � نقل ضايعا� يا كا� �� محل ها� �نبا� كاال يا مخا��  �ستكش � كفش �يمن

  ها هنگا� كا� �� تميز كا��  ستكش ها� يك با� مصر��
�ستكش ها� مقا�� بر�� بر� ���� 

  بر�� برخي عمليا� برشكا��  يا تر�� ����

حفاظت چشمي � �ستفا�� �� 

  بر�� حفاظت �� مقابل مو�� شيميايي  �ستكش

  ربر�� حفاظت ��گو� �� مقابل صد�ها� ناخو�سته يا مض  حفاظت شنو�يي
 

جدول 1-1: نمونه اي از وسايل حفاظت فردي و كاربرد آن
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در جدول 1-2 پيشنهاداتي براي انتخاب مناسب ترين دستكش جهت حفاظت افراد مواجهه يافته 
نشان داده شده است)2(.

جدول 1-2: نوع دستكش پيشنهادي با توجه به نوع ماده شيميايي براي برخي از مواد شيمايي 
  �ستكش  مو�� شيميايي

��ين يا الستيك نيتريل�TM  �PVCنئوپر� الستيك طبيعي�  مو�� محلو� �� ��� �سيدها � مو�� قليايي ضعيف

  ��ين يا الستيك نيتريل  مو�� نفتي
Viton TM  ها� كلرينه هيد��كربن

Viton TM  حال� ها� ���ماتيك
��ين يا الستيك نيتريل� Viton TM  حال� ها� �ليفاتيك

بوتيل  �سيدها� قو�

PCBs  Viton TM
  TMنئوپر�  مو�� قليايي قو�

 

 1-5 تجهيزات كمك هاي اوليه
در هر محيط كاري بايد وسايل كمك هاي اوليه وجود داشته باشد. براي يك محيط كاري كوچك 
با خطرات پايين، س��هولت دسترسي به وسايل پزش��كي و جعبه اي از لوازم كمك هاي اوليه مورد 
نياز اس��ت. اما محيط هاي كاري بزرگ تر ممكن است به يك سرپرست كمك هاي اوليه و احتماال 

يك اتاق كمك هاي اوليه نياز داشته باشد)1(.
بطور كلي برخي نگراني هاي شايع ايمني و بهداشتي در مشاغل كوچك عبارت است از:

حمل و نقل و بلند كردن دستي بار، اختالالت اسكلتي عضالني، نردبان هاي متحرك، كاركردن به 
تنهايي، تماس با محصوالت خطرناك، خطرات بيولوژيك، برش دهنده جعبه ها يا س��اير اشياء تيز 

و برنده،  تجهيزات برقي،  سروصدا و افتادن، سقوط و لغزيدن)1(.

1-6 حمل و نقل و بلند كردن دستي مواد و بارها
حمل و نقل دس��تي بار شامل وظايفي اس��ت كه نيازمند اين است كه يك فرد اقداماتي مانند بلند 

كردن بار، هل دادن، كشيدن،  نگه داشتن و حمل وسايل و بارها را انجام دهد)3(.  



راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل سنگبري و سنگ تراشي، كاشي سازي و ... 6

بلند كردن و حمل غيرمناس��ب اشياء حجيم و سنگين از علل مهم دررفتگي استخوان، رگ به رگ 
شدگي، آسيب كمر و گردن، بريدگي،  كوبيدگي،  شكستگي استخوان ها مي باشد.

هنگام بلندكردن بار بايد درخصوص پوس��چر بدني خود و نيروي مورد نياز براي بلند كردن بار فكر 
شود. ماهيچه ها و تاندون ها مي توانند دچار تحمل بار زياد شوند بخصوص زماني كه بدن فرد در 

حالت پوسچر نامناسب قرار داشته باشد)1(.
نكاتي كه بايستي رعايت گردد:

1. تا جايي كه امكان دارد از بلندكردن و انتقال اش��ياء س��نگين اجتناب گردد در عوض از وس��ايل 
مكانيكي مانند باالبرها و گاري استفاده شود.

2. از پيچ دادن به كمر و حركت به باالي شانه هنگام بلند كردن بار اجتناب گردد.
3. از ديگران كمك گرفته شود.

4. باري تا حد امكان به بدن نزديك باشد.
5. از پوسچرهاي نامناسب مانند خم شدن، كشيدگي و پيچش بدن جلوگيري گردد.

6. نگهداشتن بار بين زانو و شانه ها، بدون پيچش بدني. چرخيدن و يا حركت با پا به جاي پيچش 
كمري انجام شود.

7. خم كردن زانوها نه كمرحين بلند كردن بار صورت گيرد.
8. بلند كردن آرام و آهسته باشد.

9. چنگش مناسب داشتن و استفاده از دستها نه تنها انگشتان براي گرفتن بار صورت گيرد.
10. اجتن��اب از بلن��د كردن مكرر باره��ا در يك دوره زماني طوالني. تا حد امكان اين كار با س��اير 

فعاليت هايي كه از ماهيچه هاي مختلف استفاده مي شود جايگزين شود يا همراه گردد)1(.  

شكل 1-1: حمل و نقل دستي بار

  
  كشيد� با�                                               نگهد�شتن با�                                 حمل با�                     
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1-7 اختالالت اسكلتي- عضالني
اختالالت اس��كلتي عضالني عبارت اس��ت از آس��يب يا اختالل ماهيچه ها، تان��دون ها،  رباط ها و 
مفاص��ل،  اعصاب، رگ هاي خوني يا بافت هاي نرم كه در اثر مواجهه با ريس��ك فاكتورهايي مانند 
پوسچر نامناسب،  حركات تكراري و فعاليت هاي قوي رخ مي دهد. اگر اين عارضه بصورت تجمعي 

باشد شامل مراحل زير خواهد بود:
 1- ناراحتي ماليم كه هنگام كار بروز مي كند اما هنگامي كه كار انجام نمي ش��ود از بين مي رود. 

اين حالت بر عملكرد كاري يا وظايف روزانه تاثيري ندارد و قابل برگشت است.
 2- درد هنگام كار كردن رخ مي دهد و زماني كه كار انجام نمي ش��ود نيز ادامه خواهد يافت. اثر 

آن بر فعاليت هاي روزانه آغاز مي گردد و اين حالت نيز برگشت پذير مي باشد.
 3- درد در تمام مدت زمان وجود دارد و افراد بدنبال رس��يدگي پزش��كي خواهند بود. ممكن است 
فرد قادر به انجام وظايف س��اده روزانه نباش��د و اين حالت ممكن اس��ت بطور كامل برگشت پذير 

نباشد)3(.

پيشگيري از اختالالت اسكلتي- عضالني
راهكار مهندسي: طراحي شغل )جدول كار– استراحت، چرخشي شدن كار، نرخ توليد(، وسايلي كه 
حمل مي گردد )س��ايز، شكل، وزن(، محل كار )ابعاد و چيدمان( اثر مستقيم بر ريسك فاكتورهاي 
عمده دارد. براي پيشگيري از اختالالت اسكلتي عضالني بايد اين جنبه ها بررسي و اصالح گردد)3(.

آموزش: آموزش مي تواند يك روش پيش��گيري از اختالالت اس��كلتي عضالني باشد، كارگران بايد 
دانش��ي پايه در خصوص مكانيك بدن داش��ته باش��ند تا قادر به شناسايي وظايف پر ريسك بوده و 

عالئم اوليه اين اختالالت را تشخيص دهند)3(. 

پوسچر 
تا جايي كه امكان دارد بايد از خمش هاي متناوب و پيچش ها هنگام انجام فعاليت هاي حل و نقل 
دس��تي بار اجتناب گردد. براي ناحيه شانه بايد تا حد امكان از كشش متناوب به باالي ارتفاع شانه 
جلوگيري ش��ود و همچنين از كشش به پشت س��ر اجتناب گردد. طراحي محيط كار اثر مهمي بر 
پوسچر كاري دارد به طوري كه يك محيط كاري مناسب بايد براي تناسب رنج وسيعي از كارگران 

طراحي گردد )بلند ترين و كوتاه ترين افراد و افراد متوسط( )3(.
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وظايف تكراري
بطوركل��ي افزايش فركانس ي��ك وظيفه )تكرار( و يا مدت زمان يك وظيفه باعث افزايش ريس��ك 

جراحات مي گردد. مي توان از راهكارهاي زير براي كاهش ريسك جراحات استفاده نمود:
 -چرخشي كردن كار

 -ايجاد سيكل هاي كار– استراحت متعدد وكوتاه
 -ايجاد تمرينات يا ورزش هاي ويژه 

 -اگر فركانس كار بسيار زياد است از كمك هاي مكانيكي استفاده گردد)3(. 

 1-8 كار كردن به تنهايي
كارگران تنها افرادي هستند كه خود به تنهايي و بدون نظارت نزديك بر آنها كار مي كنند، مثال:

 -افرادي كه در كارگاه هاي كوچك كار مي كنند.
 -اف��رادي ك��ه ج��دا از ديگران كار م��ي كنند مانند بخ��ش هايي در صنعت ي��ا برخي بخش هاي 

تحقيقاتي.
 -افرادي كه در خارج از ساعات نرمال كار مي كنند مانند تعميركاران يا تميز كنندگان)4(.

در خصوص اين مش��كل، كارفرمايان بايد خطرات بالقوه مربوط به كارگران تنها را بررس��ي نموده و 
ريسك هاي مربوط به اين افراد و هر فردي كه تحت تاثير اين نوع كار قرار مي گيرد را ارزيابي نمايد. 
همچنين كارفرمايان بايد در خصوص مسائل ايمني و بهداشتي با نيروي كاريشان مشورت نمايند)4(.

در خص��وص كارگ��ران تنها، آموزش براي اجتناب از اضطراب و دس��تپاچگي افراد در ش��رايط غير 
معم��ول مورد نياز اس��ت. همچنين كارگ��ران تنها بايد بطور كافي با تجربه ب��وده و درك كاملي از 

ريسك هاي موجود و احتياط هاي مورد نياز داشته باشند)4(.  
 

 2- سنگبري  و سنگ تراشي
1-2 پروسه سنگبري و سنگ تراشي

اولين مرحله در اين پروس��ه قله بري اس��ت كه سنگ معدن را به محل س��نگبري انتقال داده و با 
اس��تفاده از دستگاه قله بر، با پهناي مشخص برش مي دهند، در مرحله بعدي برش طولي و سپس 
ب��رش هاي عرضي روي س��نگ ها انجام مي گيرد. پس از اي��ن مرحله دو حالت وجود دارد: مرحله 
كله زني و باد برزني يا اينكه مرحله س��اب صورت مي گيرد و نهايتا پروس��ه به مرحله بس��ته بندي 
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ختم مي گردد. در اين نوع از مشاغل با توجه به پروسه موجود و دستگاه هاي مورد استفاده عوامل 
زيان آوری متعددی وجود دارد كه بر س��المتی افراد تاثير گذار اس��ت. به ط��ور كلی می توان اين 

مخاطرات را بدين صورت تقسيم بندی نمود:

- عوامل زيان آور فيزيكی
مواجهه با گرما، سرما، تشعشعات فرابنفش خورشيدی، سروصدا و ارتعاش تجهيزات دستی

- عوامل زيان آور شيميايی
مواجهه با گردوغبار بخصوص گردوغبار سيليس حين انجام كار

- عوامل زيان آور ارگونوميكی
حركات تكراری با دست، پوسچر نامناسب حين انجام كار، حمل دستی بار 

- ايمنی در محيط كار
كار با ابزار های قدرتمند دستی، افتادن بار روی پا، افتادن و لغزيدن

HSE مهمترين عوارض ايمنی و بهداش��تی در ش��غل سنگ تراش��ی را بدين صورت تقسيم بندی 
نموده است:

1- ارتعاش دست و بازو
)COPD( 2- بيماری مزمن انسداد تنفسی

3- سيليكوزيس
4- اختالالت مرتبط با كار در اندام های فوقانی

5- كاهش شنوايی مرتبط با شغل)5(.

1-2-1 عوامل زيان آور فيزيكی- صدا 
قله بر سنگ معدن را به پهناي مشخص برش مي دهد اين نوع از دستگاه دو حالت دارد يا بصورت 
تك تيغه مي باش��د يا چند رديفي)شكل2-1(. عوامل زيان بار فيزيكي در خصوص اين دستگاه سر 

و صداي باال مي باشد. 
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دستگاه برش نيز براي برش دادن سنگ هاي بريده شده به ابعاد مختلف مي باشد از جمله عوامل 
زيانبار اين دستگاه ارتعاش، سروصدا و رطوبت و سرماي زمستان مي باشد. 

در كار كردن با هر كدام از اين دستگاه ها، فرد در معرض مواجهه با سروصدا قرار مي گيرد.

•  اثرات صدا بر انسان 
ص��دا در محي��ط كار مي تواند منجر به كاهش ش��نوايي دائ��م و موقت گردد. اف��راد اغلب پس از 
مواجهه با محيط پر س��رو صدا، كري موقت را تجربه مي كنند، اگر چه ش��نوايي پس از چند ساعت 
بر مي گردد اما نبايد ناديده گرفته شود. اين حالت نشانه اي است از اين كه اگر مواجهه با صدا ادامه 
داش��ته باشد آسيب دائم شنوايي رخ مي دهد. آسيب دائم ش��نوايي مي تواند سريعا پس از صداي 
ناگهاني، صداي بسيار زياد و صداي انفجار رخ دهد. اما بطور كلي كاهش شنوايي بصورت تدريجي 

بروز مي كند زيرا مواجهه طوالني مدت با صدا رخ مي دهد)6(.
كاهش ش��نوايي تنها مش��كل نمي باشد و افراد ممكن است دچار عوارضي چون احساس زنگ زدن 
در گوش، س��وت زدن، وزوز كردن يا همهمه درگوش ها ش��وند(. از اختالالت ديگر كه رخ مي دهد 

احساس پريشاني بوده كه منجر به اختالل در خواب مي گردد)6(. 

• حدود مجاز مواجهه با صدا 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كی ايران حدود مجاز مواجهه با صدا را اعالم نموده كه در 
جدول ذيل آورده ش��ده اس��ت. با توجه به اين كه ميزان صداي محيط چقدر مي باشد، مدت زمان 

مواجهه تعريف شده است.

 
شكل 2-1: دستگاه قله بر
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جدول 2-1: مقادير حد تماس شغلی با صدا طبق استاندارد ايران

در استاندارد ACGIH تراز صدا و مدت مجاز مواجهه در روز مشخص شده است كه در جدول2-2 نشان داده شده)7(.

جدول 2-2: مقاديرTLVبراي نويز

dBA  مد� �ما� مو�جهه
  80  ساعت 24
  82  ساعت 16
  85  ساعت  8
  88  ساعت 4
  91  ساعت 2
  94  ساعت 1

  97  �قيقه 30 
 

dBAتر�� صد�   مد� �ما� �� ���

  80  ساعت 24

  82  ساعت 16

  85  ساعت 8

  88  ساعت 4

  91  ساعت 2

  94  ساعت 1

  97  �قيقه 30 

  100  �قيقه 15

  103  �قيقه 5/7

  106  �قيقه 75/3

  109  �قيقه 88/1

  112  �قيقه 94/0

  115  ثانيه 12/28

  118  ثانيه 06/14

  121  ثانيه 03/7

  124  ثانيه 52/3

  127  ثانيه 76/1

  130  ثانيه 88/0

  133  ثانيه 44/0

  136  ثانيه 0 /22

  139  ثانيه 11/0
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• كنترل صدا
هرجا در محيط كار س��ر و صدا وجود دارد بايد بدنبال پروس��ه هاي جايگزين، تجهيزات و متدهاي 
كاري كه منجر به كار ساكت تر مي شود، بود. روش هاي مختلفي براي كاهش نويز و مواجهه با آن 

وجود دارد و اغلب تركيبي از متدها بهترين حالت خواهد بود.
براي كنترل صدا در اين نوع از مشاغل مي توان از راهكارهاي زير استفاده نمود: 

 - از يك پروسه يا تجهيزات با صداي كم تر استفاده شود.
 - از كنترل هاي مهندسي استفاد شود: 

 - ارتعاش ماشين آالت مي تواند منبعي از نويز باشد و بايد از موادي براي كاهش ارتعاش استفاده 
نمود)دمپينگ(.   

 - كاهش ميزان نويز منتشر شده در محيط كار به اطراف.
 - اگر امكان دارد منابع نويز در فاصله دورتر از كارگران قرار داده شود.

 - استفاده از مواد جاذب در ساختمان جهت كاهش صداي منعكس شده.
 - محدود كردن زمان كار در محيط هاي پر سروصدا)6(.

 - در نهايت مي توان از وسايل حفاظت شنوايي استفاده نمود.  

• حفاظت شنوايي
براي استفاده از وسايل حفاظت شنوايي بايستي به موارد زير توجه نمود: 

- نبايد از وسايل حفاظت شنوايي بعنوان جايگزين با تكنيك هاي كنترل نويز استفاده نمود.
- بايد اطمينان حاصل گردد كه وسيله حفاظتي، حفاظت كافي را ايجاد مي كند.
- از حفاظت كننده هايي كه مناسب براي محيط كاري مي باشد، استفاده شود.

- در خصوص اين كه چگونه اين وس��ايل با ساير تجهيزات بكار برده شود راهكار وجود داشته باشد 
)مثال همراه با كاله ايمني، ماسك تنفسي، محافظ چشم(.

- رنجي از وسايل حفاظتي تهيه شود كه كارگران بتوانند آن ها را انتخاب نمايند.
- زماني كه قانون استفاده از وسايل حفاظتي را الزم ندانسته از اين وسايل بصورت اجباري استفاده 

نشود)6(. 
- بايستي روش استفاده صحيح از وسايل حفاظت شنوايي را به افراد آموزش داد. 
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2-2-1 عوامل زيان آور فيزيكي- ارتعاش ناشي از تجهيزات 
ارتعاش دس��ت- بازو عبارت است از ارتعاش انتقال يافته به دست- بازو هنگام استفاده از تجهيزات 
قدرتمندي كه با دست نگه داشته مي شود. مواجهه بسيار باال با ارتعاش دست- بازو مي تواند منجر 

به سندرم ارتعاش دست- بازو و سندرم تونل كارپال شود.

• سندرم ارتعاش دست بازو
اين س��ندرم بيماري اس��ت كه بر اعصاب، رگ هاي خوني،  ماهيچه ها و مفاصل دست مچ و بازو اثر 

مي گذارد. اين عارضه اگر ناديده گرفته شود مي تواند باعث از دست دادن توانايي دائمي گردد.
اين عارضه شامل سفيد انگشتي است كه باعث درد شديد در انگشتان در معرض مواجهه مي شود.

�يرپال� :2-2 شكل                                               ��� صحيح �ستفا�� �� �يرپال�       :3-2 شكل      

  �يرما�: 4-2 شكل
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• سندرم تونل كارپال 
س��ندرم تونل كارپال عبارت است از اختالالت اعصاب كه در باعث درد، سوزش، بي حسي و ضعف 

در بخش هايي از دست مي گردد و مي تواند توسط مواجهه با ارتعاش بروز كند.
 عالئم اوليه چيست؟

س��وزش و بي حسي در انگش��تان، عدم توانايي در حس كردن انگش��تان، از دست دادن قدرت در 
دس��تان )عدم توانايي در بلند كردن يا نگه داش��تن اشياء سنگين(. در شرايط سرما و رطوبت، نوك 
انگش��تان س��فيد و سپس قرمز ش��ده و دردناك مي گردد. اگر اس��تفاده از ابزارآالت با ارتعاش باال 
ادامه يابد اين عالئم بدتر مي شود بعنوان مثال: بي حسي در دستان دائمي شده، بلند كردن اشياء 

كوچك مشكل شده، سفيد انگشتي به تناوب بيشتر بروز كرده و بر انگشتان بيشتر اثر مي كند.

• حد آستانه مجاز مواجهه

جدول 2-3: حد آستانه مجاز مواجهه دست با ارتعاش در سه جهت)7(

• كاهش ريسك مواجهه 
براي كاهش ريسك مواجهه با ارتعاش مي توان از راهكارهاي زير استفاده نمود.

 - تا حد امكان از ابزار ي با ارتعاش كمتر استفاده گردد.    
 - بررس��ي تجهيزات قبل از اس��تفاد ه براي اطمينان از اين كه به خوبي نگهداري شده و تعميرات 

برا ي اجتناب از ارتعاش افزايش يافته صورت مي گيرد.
 - كاهش مدت زمان استفاده از تجهيزات مرتعش.

 - انباركردن مناسب وسايل بطوري كه دسته هاي آنها براي استفاده بعدي سرد نشود.
 - ايجاد جريان خون مناسب از طريق گرم و خشك نگه داشتن اندام.
 - ترك كردن سيگار زيرا سيگار باعث كاهش جريان خون مي شود.

m/s2  كل مد� مو�جهه ����نه

  4  ساعت 8ساعت � كمتر ��  4
  6  4ساعت � كمتر �� 2 
  8  2ساعت � كمتر ��  1

  12  ساعت 1كمتر �� 
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 - ورزش دادن انگشتان درطول زمان هاي استراحت كاري)8(.

3-2-1 عوامل زيان آور فيزيكي- سرما 
سنگ تراشان و افراد شاغل در مشاغل سنگبري ممكن است در معرض مواجهه با سرماي زيان آور 
قرار داش��ته باش��ند، بنابراين بايستي اين عامل مد نظر قرار گيرد و اقدمات كنترلي در خصوص آن 

رعايت گردد.   
چندين فاكتور كه بر يك فرد جهت تعيين احس��اس گرما يا س��رما اثر مي گذارد عبارت اس��ت از: 

دماي هوا،  رطوبت،گرماي تشعشعي، حركت هوا، فعاليت فيزيكي و لباس.
عالوه بر اين فاكتورها يك س��ري فاكتورهاي فردي نيز مطرح اس��ت مانند: وزن، وضعيت سالمتي، 

ميزان آمادگي فردي، سن و  استفاده از داروها)9(.
 تماس با س��رمای خيلی زياد حتی اگر زمان آن كوتاه باش��د ممكن است منجر به سرمازدگی گردد. 
س��رمازدگی در واقع يخ زدگی يك بافت اس��ت كه غالبا بخش های انتهايی بدن مانند گونه ها، بينی 
و گوش ها را بدليل اين كه صورت به ندرت پوش��انيده می ش��ود، دچار می سازد. موارد جدی آن يخ 
زدگی در انگشتان دست و پا است. نوع كم خطرتر آن كم شدن حرارت كه منجر به افت حرارت بدن 
می باشد، است. اين حالت در هوای سرد و مرطوب و حين انجام كارهای جسمانی سخت بروز می كند. 
درد در انتهای اندام های حركتی ممكن است نشانه و اخطار زودرسی از خطر سرمازدگی باشد. هنگام 
تماس با سرما زمانی كه درجه حرارت بدن تا 35 درجه سانتی گراد افت كرده باشد، بدن شديدا دچار 
لرز می شود اين نشانه خطر برای كارگران محسوب می شود و بايد تماس با سرما سريعا قطع گردد.

 محيط سر� مر�حل شناسايي خطر��

 شناسايي خطر��

ها� �ير ممكن �ست �يسك �ستر� سرمايي �� �يجا� نمايد: موقعيت  
كند. ر�� �� �� � هو�� سر� � مرطو� كا� ميبيكه فر� �� محيط  شر�يط كا��  

��محيط كا�  شر�يطي كه كا�گر�� ملز� هستند �� �� كا� كنند � مد� �ماني

.فريز� � �نبا�ها� سر�سپر� نمايند مانند   
���يابي خطر�� بر�� تعيين �ينكه 

مهم هستند يا خير �يا  
ترين �بز�� �ال� بر�� ���يابي محيط ها� سر� بصو�� �ند��� گير� حر��� �  مهم

مي باشد.همچنين مشاهد� �ثر�� سرما بر كا�گر�� � سرعت با�   
طر���يز�السيو� يا به حد�قل �سانيد� خ  حذ� �قد�ما� كنترلي  

مشابه بر�� ���يابي �يسك ��ستفا�� �� �بز��ها ���يابي �قد�ما� كنترلي  
 

جدول 2-4: شناخت خطرات مرتبط با محيط هاي سرد)9(
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• استرس– استرين سرمايي
اس��ترس س��رمايي عبارت اس��ت از وجود توانايي محيطي براي ايجاد استرين سرمايي. در خصوص 
اس��ترس سرمايي فاكتورهاي اس��ترس اساسا بصورت محيطي هس��تند مانند دماي كم، رطوبت و 
حركت هوا. اس��ترين سرمايي ارائه دهنده عالئم پزشكي مضر مي باشد. اگر درجه استرس سرمايي 
بصورت جزئي باش��د، عوارض آن احتماال ناچيز اس��ت اما استرس س��رمايي باال مي تواند منجر به 
آس��يب جدي يا حتي مرگ اف��راد مواجهه يافته گردد. در هر محي��ط كاري كه كارگران با محيط 
كاري سرد مواجهه دارند كارفرمايان بايد اطمينان حاصل كنند كه حفاظت كافي و اقدامات كنترلي 

صورت گرفته است)9(.
اس��ترس س��رمايي مانند استرس گرمايي باعث آس��يب رس��اندن به توانايي انجام وظايف فكري و 
ذهني مي گردد. زماني كه دما كاهش مي يابد، حساس��يت و چابكي انگش��تان كم مي ش��ود. در 
دماي پايين تر، ماهيچه هاي عميق تر تحت تاثير قرار مي گيرد و قدرت ماهيچه اي كم مي ش��ود. 
ناراحتي مرتبط با س��رما بر هوشياري ذهني اثر مي گذارد. بنابراين تحت شرايط كاري سرد ممكن 

است حوادثي رخ دهد)9(.
اثرات سالمتي مرتبط با سرما مي تواند به دو دسته تقسيم گردد:

 - آنهايي كه بر انتها هاي بدن اثر دارند.
 - آنهايي كه بر مركز بدن اثر دارند.

• آسيب سرمايي بر اندام هاي انتهايي
آسيب هاي سرمايي مهم عبارت است از: سرمازدگي، يخ زدگي، پاي خندقي.  

سرمازدگي: حالت ماليم از آسيب سرمايي است كه بر پنجه پا، انگشتان، گونه،  بيني، الله گوش اثر 
دارد و باعث مي شود پوست تمايل به حالت سفيدي داشته باشد)9(.

يخ زدگي: آسيب رايجي است كه بخاطر مواجهه با سرماي زياد يا تماس با اشياء سرد رخ مي دهد. 
اين حالت زماني ايجاد مي گردد كه دماي بافت به كمتر از نقطه انجماد برسد. ممكن است گردش 
خ��ون در مناطق تحت تاثير متوقف گردد و رگ ه��اي خوني مي تواند بصورت جبران ناپذير دچار 
آسيب شود. در موارد خفيف تر، عالئم شامل تورم تكه تكه پوستي مي باشد كه با درد جزئي همراه 
است. در موارد شديد تر اغلب آسيب بافتي بدون درد است يا مي تواند تاول به همراه سوختگي يا 

احساس سوزن سوزن شدن باشد. پوست سرما زده مستعد عفونت و قانقاريا مي باشد)9(. 
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در درمان يخ زدگي مهم است كه بدن به آرامي گرم شود تا به حالت نرمال برسد. اندام هاي يخ زده 
ابتدا بايد در آب سرد )15-10 در جه سانتي گراد( غوطه ور گردد و دما بصورت 5 درجه سانتي گراد 
در ه��ر 5 دقيق��ه افزايش يابد تا به ماكزيمم40 درجه س��انتي گراد برس��د. ريكاوري طي چند روز 
بر مي گ��ردد. اثرات باقيمانده مانند درد، بي حس��ي، رنگ غير طبيعي پوس��ت ممكن اس��ت براي 

روزهاي بيشتري باقي بماند)9(.
پاي خندقي: اين حالت در افرادي كه پاهايش��ان براي دوره هاي طوالني در حالت س��رد و مرطوب 
باقيمانده اما يخ نزده، رخ مي دهد. آس��يب در اعصاب و ماهيچه ها ايجاد مي گردد و عالئم عبارت 
است از بي حسي، تورم و در برخي موارد قانقاريای سطحی مي باشد. در اين بيماري درمان پزشكي 

نياز است)9(.   

• اثرات سرما بر مركز بدن
در محيط هايي با س��رماي زياد بدون لباس حفاظتي مناس��ب مكانيسم هاي تنظيم حرارت نرمال 
ب��دن ق��ادر به حف��ظ دماي مركزي بدن نمي باش��د. دماي مرك��زي بدن كارگر نباي��د به كمتر از 
36 درجه س��انتي گراد )ركتال( يا 35/5 درجه س��انتي گراد )دهاني( برس��د. اغلب عالئم اوليه اين 
حالت عبارت است از احساس سرما به دنبال درد در محل هاي مواجهه يافته مي باشد. همان طور 
كه زمان مواجهه زياد مي ش��ود يا كاهش دما ادامه مي يابد، بي حس��ي توسعه مي يابد و حس درد 

كم مي شود)9(.

جدول 2-5: عالئم كلينيكي پيشرونده ازهيپوترميا

�ما� مركز� بد�

(��جه سانتي گر��)   
عالئم كلينيكي

5/37 تا�)ك(� �ما� مركز� نرما� 

 �ما� �هاني نرما� 37

.شو� كه بر�� جبر�� گرما� �� �ست �فته مي باشد نر� متابوليك �يا� مي 36  

 ماكزيمم لر�يد� �� �ثر سرما 35

.باشد � � پاسخگو �ست � فشا� خو� طبيعي ميفر� �گا 34  

 هيپوترميا� شديد �� كمتر �� �ين �ما �� مي �هد. 33

32-31 .� مر�مك متسع مي گر��شد��گاهي � هوشيا�� كم مي شو�� گرفتن فشا� خو� �چا� مشكل    

30-29  

چا� كاهش پيشر�ند� هوشيا��� سختي ماهيچه �� �يا� مي شو�� گرفتن پالس � فشا� خو� �

.شو� � نر� تنفس كم ميشد�مشكل   

.�هد فيبريالسو� بطني با تحريك پذير� ميوكا�� �� مي 28  

27 

ها به نو� عكس �لعمل نشا� نمي �هد� �فلكس سطحي  حركا� ���طلبانه متوقف مي شو�� مر�مك

.��� �� بين مي  

 �فر�� به ند�� هوشيا�ند 26

.� �� مي �هدفيبريالسيو� بطني بصو�� بي �ختيا�� فو� 25  

 ��� �يو� 24

22-21 .ماكزيمم خطر بر�� فيبريالسيو� بطني �جو� ���� 

 �يست قلبي 20

.شوند كمترين قرباني هيپوترميا� �تفاقي �چا� با�گشت مي 18  

 



راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل سنگبري و سنگ تراشي، كاشي سازي و ... 18

• كنترل در محيط هاي كاري
براي حذف سرماي محيط كار سنگبري و سنگ تراشي بايستي چند عامل را در نظر گرفت: 

 - بايس��تي بررس��ي نمود كه آيا مي توان راه هاي ديگري براي انجام دادن كار بدون داش��تن منبع 
سرمايي كه مشكل زا مي باشد تعيين نمود؟ 

 - آيا كار مي تواند براي دوره زماني كه سرما وجود ندارد برنامه ريزي گردد؟
 - آي��ا  محي��ط و كار مي تواند تغيير يابد به گونه اي كه س��رما بعنوان ي��ك عامل زيان آور وجود 

نداشته باشد؟)9(
 - با بررسي موارد عنوان شده مي توان راهكارهاي زير را پيشنهاد نمود: 

1- ايزوالسيون كارگر از سرما:
 - بايد آيا يك پروسه سرد مي تواند محصور شود به گونه اي كه كارگران حمايت شوند؟

 - آيا پروسه سرد مي تواند مكانيزه شود به طوريكه كارگران نياز نباشد نزديك آن باشند مگر براي 
تعميرات و تنظيمات؟)9(

2- آموزش:
 افرادي كه در محيط گرم يا س��رد كار مي كنند بايد براي اجتناب از اس��ترين گرمايي و سرمايي و 

شرايط مربوط به آن آموزش ببينند.
آموزش بايد شامل اطالعاتي در خصوص موارد زير باشد:
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 - خطراتي كه با آن مواجهه دارند.

 - شناسايي عالئم استرين گرمايي و سرمايي

 - هرگونه سيستم يا اقدامات كنترلي براي كارفرما

 - چه كارهايي را بايد افراد انجام دهند تا خودشان را از خطر حفظ كنند.

 - اندازه گيري شرايط محيطي
 - انواع مناسب حفاظت فردي كه بايد پوشيده شود.

 - تناسب فيزيكي و ساير فاكتورهاي فردي
 - اقدامات اضطراري كه بايد انجام گيرد)9(.

4-2-1 عوامل زيان آور شيميايی
در مشاغل سنگبری و سنگ تراشی كارگران در معرض مواجهه با عوامل زيان آور شيميايی نيز قرار 
دارند بعنوان مثال در بخش قله بر گردوغبارهايي با توجه به نوع سنگ معدن برش داده شده ايجاد 
مي گردد. در بخش هايي كه برش طولي و عرضي و عمليات ساب انجام مي شود نيز گردوغبار ايجاد 

مي شود. با توجه به نوع گردوغبار ايجاد شده ممكن است عوارضي رخ دهد.
 آثار گردوغبار در بدن متفاوت است و به ماهيت آن ارتباط دارد. هدف از كنترل گردوغبار كاهش 
آن به كمتر از حد مجاز است. اين امر به سميت غبار بستگي دارد و حد آن mg/m3 0/1 تا حداكثر
mg/m3 10 كل گردوغبار متفاوت اس��ت)10(. گاهي در اين پروس��ه هاي از آب استفاده مي شود 

كه نهايتا با گردوغبار محيط انواع ميست ايجاد مي شود. 
 از عوارضي كه در اثر گردوغبار ممكن است بروز كند مي توان به سيليكوزيس اشاره نمود.

- سيليكوزيس
س��يليكوز عبارت اس��ت از ليفي شدن نس��وج ريوي براثر استنشاق غبار حاوي س��يليس آزاد. اين 
بيماري شايع ترين و شديدترين نوع پنوموكونيوز است. سيليس آزاد در طبيعت به صورت گوناگون 
يافت مي شود و مهم ترين و رايج ترين آن كوارتز است. ميزان خطر سيليس در مشاغل به سه عامل 

بستگي دارد: تراكم غبار در هوا، درصد سيليس آزاد در غبار، مدت زمان مواجهه.
آسيب هاي سيليكوزي ريه نماي گره شكل مشخصي دارند كه سيليكوز را از صور ديگر ليفي شدن 

ريه )از جمله آسبستوز( كه داراي طرح بين بافتي پراكنده اي هستند مشخص مي سازد.
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عالئم سيليكوزيس
در مراحل اوليه يا زماني كه گره هاي سيليكوزي ريز است، عالئم باليني مشاهده نمي شود و فقط 
در عكس هايي كه از قفسه سينه هنگام معاينه دوره اي كارگران در معرض خطر يا در عكسبرداري 
س��ينه به علل ديگر گرفته مي ش��ود وجود گره ها آش��كار اس��ت. نخس��تين عارضه سيليكوز بروز 
دش��واري تنفس به هنگام فعاليت اس��ت. در موارد جدي اش��كال تنفسي به هنگام انجام كار بسيار 

مختصر يا حتي زماني كه بيمار در حال استراحت است، رخ مي دهد.
تشخيص

اس��اس تشخيص سيليكوز بر سوابق ش��غلي، فعاليت باليني و عكسبرداري مبتني است. در بررسي 
س��ابقه ش��غلي كارگر بايد به مدت زمان مواجهه و ميزان تماس با غبار حاوي سيليس آزاد يا صور 
ديگر س��يليس متبلور و اس��تفاده يا عدم اس��تفاده از نقاب ضد غبار ياساير وسايل حفاظت تنفسي 

توجه نمود.
تدابير پيشگيرانه

پيش��گيري پزشكي مش��تمل بر معاينه پزش��كي و گرفتن عكس قدامي- خلفي از سينه در فواصل 
زماني گوناگون بر حس��ب ميزان خطر اس��ت. اش��خاص مبتال به اختالالت تنفسي را بايد از محيط 

غبارآلود دور كرد و به كارهايي كه خطرسيليكوزيس ندارند گمارد)10(.   
 براي كنترل گردوغبار بطور بايد توجه نمود كه تهويه موضعي موثرترين و معمول ترين راه كنترل 
گردوغبار اس��ت به ش��رط اينكه منبع گردوغب��ار از ابتدا محصور گردد. ام��ا تهويه عمومي راه حل 
مناسبي براي برطرف كردن مشكل گردوغبار نمي باشد و افراديكه در نزديك محل توليد گردوغبار 

قرار دارند ممكن است از هواي سالم برخوردار نشوند. 

- حد آستانه مجاز
حد آس��تانه مجاز مواجهه با س��يليس كريستالي طبق اس��تاندارد ACGIH2013 بدين صورت 

است )7(:

هنگام آس��ياب كردن مي توان از سيستم هاي تهويه موضعي استفاده نمود بطوري كه نمونه اي از 
آن در شكل زير نشان داده شده است. 

  خاصيت سرطانز�يي  TWA  سيليس كريستالي
mg/m3

 025/0  A
2

 
2

3
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حفاظت فردي
انتخاب مناس��ب رسپيراتور براي حفاظت تنفسي بسيار مهم مي باشد. نوع رسپيراتور مورد استفاده 
بس��تگي دارد به نوع كار و مقدار سيليس��ي كه فرد با  آن در مواجهه مي باش��د. بايد توجه داش��ت 

پوشاندن صورت با پارچه به هيچ عنوان حفاظتي را در برابر گردوغبار سيليس فراهم نمي كند.
در يك دس��تورالعمل نوع رس��پيراتور انتخابي براي سيليس كريستالي را از نوع N95 تعيين كرده 
اس��ت. همچنين در اين كتابچه عنوان ش��ده كه براي مواجهه با سيمان پورتلند كه آزبست ندارد و 
ميزان سيليس كريستالي آن كمتر از 1% مي باشد نيز نوع رسپيراتور مناسب N95 مي باشد)11(.

5-2 -1 عوامل زيان آور ارگونوميكی
ارگونومي علمي است كه به تناسب بين انسان و محيط كارش مي پردازد. اهداف ارگونومي اطمينان 
حاصل كردن از اين اس��ت كه وظايف،  تجهيزات،  اطالعات و محيط مناس��ب با هر كارگر مي باشد. 

  

  
شكل 2-5: استفاده از سيستم تهويه موضعي در پروسه آسياب كردن 
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ارگونومي تمامي جنبه هاي فيزيكي فردي را مورد توجه قرار مي دهد به عنوان مثال:
 - شكل و سايز بدن

 -  قدرت بدني
 -  پوسچر

 - حواس بويژه بينايي، شنوايي و المسه

 - استرس و استرين ماهيچه ها،  اعصاب و مفاصل
ارگونومي به جنبه هاي روانشناس��ي فرد نيز مي پردازد به عنوان مثال: توانايي فكري، ش��خصيت،  

دانش، تجربه.
با ارزيابي اين گونه جنبه هاي فردي، مشاغل افراد، تجهيزات و محيط كاري و همچنين اثر متقابل 

آنها،  دانش ارگونومي قادر به طراحي سيستم هاي كاري ايمن و موثر خواهد بود)12(.
در سنگبري و سنگ تراشي هنگام كار با دستگاه برش، موارد ارگونوميكي مانند حمل و نقل دستي 

بار و پوسچر نامناسب براي كشيدن بار روي نقاله وجود دارد. 

  
 

شكل 2-6: دستگاه ساب )نقاله(
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هنگام كار با دستگاه ساب يا پرداخت نيز حمل دستي بار مي تواند از جمله موارد ارگونوميكي باشد.

شكل 2-7: دستگاه ساب يا پرداخت

  
 

- حمل و نقل دستي بار
حمل و نقل دس��تي بار ممكن اس��ت كارگران اين نوع از مش��اغل را در معرض مواجهه با ريس��ك 
فاكتوره��اي فيزيك��ي قرار دهد. اگر اين وظاي��ف بطور مكرر يا در مدت زمان طوالني انجام ش��ود 
مي تواند منجر به خس��تگي و آس��يب گردد. ريسك فاكتورها يا ش��رايط مهم مرتبط با توسعه اين 

آسيب ها در حمل و نقل دستي بار عبارتند از: 
 - پوسچرهاي نامناسب )خم شدن و پيچش(

 - حركات تكراري ) بلند كردن ها و حمل و نقل ها(

 - حركات قدرتمند )حمل و نقل و بلند كردن بارهاي سنگين(

 - پوسچرهاي استاتيك ) نگه داشتن حالت بدني براي مدت زمان طوالني( )13(.
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مواجهه ممتد با يك يا چند مورد از اين فاكتورها در ابتدا ممكن اس��ت منجر به خس��تگي و عدم 
راحتي گردد اما در مدت زمان طوالني آس��يب به كمر، ش��انه ها،  دست ها، مچ يا ساير بخش هاي 
بدني رخ مي دهد. اختالالت ممكن اس��ت ش��امل آس��يب هاي ماهيچه اي،  تان��دون ها،  اعصاب و  
رگ ه��اي خوني باش��د. آس��يب هايي از اين نوع تحت عن��وان اختالالت اس��كلتي عضالني ناميده 
مي ش��ود. عالوه بر موارد عنوان ش��ده، ش��رايط محيطي نامناس��ب مانند گرماي زياد، سرما، نويز، 

روشنايي كم ممكن است شانس توسعه اين عوارض را افزايش دهد)13(.
جهت كاهش ريسك فاكتورهاي موجود مي توان از راهكارهاي زير استفاده نمود:

 - متناوب كردن وظايف س��نگين با وظايف س��بك يا چرخش كارگران در وظايفشان بطوري كه از 
ماهيچه هاي مختلف يا پوسچرهاي مختلف استفاده كنند.

 - ايجاد تنوع در كار براي حذف يا كاهش تكرار
 - تعديل زمان بندي يا جداول كاري و فراهم كردن زمان هاي استراحت

همچني��ن باره��ا را مي ت��وان به روش هاي مختلف جابجا نمود ش��رايط حم��ل و جابجايي بار با 
متغيره��اي متعددي مرتبط مي باش��د. جابجا و بلندكردن بارهاي س��نگين بصورت يك دس��تي 
مي تواند بس��يار خس��ته كننده بوده و باعث بروز تنش هاي عضالني بويژه براي عضالت دس��ت،  

ش��انه  و  پش��ت گردد.
نكاتي ايمن براي بلند كردن و حمل و نقل دستي بار وجود دارد كه در بخش اول شرح داده شد.

• استاندارد حمل بار 
يك��ي از اس��تانداردهاي م��ورد اس��تفاده براي تعيي��ن حد مجاز بلند كردن دس��تي ب��ار مطابق با 

ISO11228 مي باشد، بدينصورت كه:
25 كيلوگرم براي 95% مردان و 15 كيلو گرم براي 99% زنان درشرايط ايده آل. منظور از شرايط 
ايده آل حالتي اس��ت كه تنه راس��ت و عمودي بوده و چرخش نداش��ته باشد،  فاصله افقي با اشياء 
كمتر از 25 سانتي متر باشد، مدت بلند كردن بار كمتر از 1 ساعت در روز بوده و شرايط محيطي 

نيز مناسب باشد)3(.   
اس��تانداردISO11228 در قس��مت دوم براي تعيين حدود مجاز هل دادن و كشيدن با دو دست 

پيشنهاداتي دارد:
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 6-2-1 حفاظت فني و ايمنی در محيط كار
• افتادن، لغزيدن و سقوط كردن

خطرات شايع افتادن، لغزيدن و سقوط كردن دراثر موارد زير ايجاد مي گردد:
1. كف زمين بصورت خيس يا آلوده باشد.

2. وجود سطوح ناهموار، گودال ها،  شكستن يا سست شدن آجرهاي كف زمين
3. تجمع وسايل در مسير عبور

4. روشنايي نامناسب)14(.
در س��نگبري و سنگ تراشي خطر افتادن سنگ روي پا در بخش هاي مختلف مانند كار با دستگاه 

قله بر، دستگاه برش و بخش هاي ديگر وجود دارد.

  �نا� %90نير�� پيشنها�� بر��   مر��� %90نير�� پيشنها�� بر��   نو� فعاليت

  N340  N220  هل ����: با �� �ست �� حالت �غا�ين
  N230  N130  هل ����: نگه ��شتن با �� �ست

  N320  N230  كشيد�: با �� �ست �� حالت �غا�ين
  N240  N140  كشيد�: نگه ��شتن با �� �ست

 

ISO11228 جدول2 -6: استاندارد حمل بار  مطابق با

اين جدول براي حالتي اس��ت كه فركانس يك هش��تم ساعت،  ارتفاع دستگيره 95 سانتي متربراي 
مردان و 89 سانتي متر براي زنان بوده و فاصله هل دادن 2 متر است)3(.

  شكل 2-8: خطر سقوط سنگ هاي بزرگ روي پا
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ب��راي جلوگيري از خطرات مرتبط با افتادن،  لغزيدن و س��قوط ك��ردن مي توان به موارد زير توجه 
داشت:

1. از دويدن يا قدم زدن سريع اجتناب گردد.
2. اجتناب از حمل و نقل وسايلي كه جلوي ديد فرد را در مسير عبورش مي گيرد.

3. اجتناب از قدم زدن در مناطقي كه خطر بالقوه لغزش، سقوط و افتادن را دارد)14(.
4. مرتب كردن مسير عبور و مرور به طوري كه منجر به ايجاد حوادث ناشي از افتادن و لغزيدن گردد.

5. ايجاد يك محيط كاري طراحي شده و عالمت گذاري اين محل ها با رنگ يا نوارهايي براي مجزا 
كردن محل عبور)15(.

• خطرات وسايل نقليه در محيط كار 
سرعت زياد وسايل نقليه و افتادن از باالی اين گونه وسايل می تواند از جمله خطرات در اين خصوص 
باش��د. برای كاهش خطرات بايد ابتدا توجه داش��ت چه نوع وس��يله نقليه ای استفاده می شود؟ آيا 
محل جداگانه ای برای تردد اين وسايل در نظر گرفته شده است؟ آيا افراد خاصی مجاز به استفاده 
از اين وسايل هستند؟ آيا بارگيری و تخليه بار بطور ايمن انجام می شود؟ آيا وسايل نقليه به خوبی 

تعمير و نگهداری می شوند؟
ع��دم توجه به هركدام از موارد عنوان ش��ده م��ی تواند منجر به بروز حادث��ه در محيط كار گردد. 
اس��تفاده از اين وس��ايل منجر به مواجهه با ارتعاش نيز ش��ده كه در بخش عوامل فيزيكي زيان آور 

شرح داده شد. 

• استفاده از ماشين آالت و تجهيزات
خطر شوک الكتريكی 

هنگام كار با دستگاه برش و ساير وسايلي كه با نيروي الكتريكي كار مي كنند امكان برق گرفتگي 
وجود دارد. اين گونه وس��ايل بايد داراي  حفاظ  بوده  و طوري  س��اخته ، نصب  و به كار برده  شود كه  
خطر برق  زدگي  و آتش  س��وزي  وجود نداشته  باش��د و براي  جلوگيري  از ازدياد سيم  هاي  متحرك  
و آزاد الزم اس��ت  ب��ه  مق��دار كافي  پريز در محل  هاي  مناس��ب  نصب  گردد تا به  س��هولت  بتوان  از 
آنها اس��تفاده  نمود. توصيه می ش��ود كابل هاي  برق ، متعلقات ، حفاظ  ها و س��اير قسمت هاي  فلزي  
وسايل  برقي اتصال  زمين  مؤثري  داشته  باشند. كليه  ماشين  آالت  و دستگاه  هايي  كه  احتمال  توليد 
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الكتريس��يته  س��اكن  دارد بايد اتصال  زمين  مؤثر داشته  باشند تا از تراكم  بارهاي  الكتريسيته  ساكن  
روي  آنها جلوگيري  ش��ود. در نقاطي  كه  احتمال  صدمه  به  س��يم  هاي  اتصال  زمين  مي رود بايستي  

بطور  مكانيكي  آنها را محافظت  نمود. 
از جمله خطرات ديگر تجهيزات مي توان به موارد زير اشاره نمود:

- عدم حفاظ گذاري دستگاه ها )قله بر، ساب، برش و غيره(
- برخورد بدن با لبه های تيز و برنده تجهيزات و خطر ابزار برشی 

- امكان شكستگي تيغه و پرتاب اشياء به سمت چشم هنگام كار با دستگاه برش
- احتمال گير كردن دست زير تيغه در دستگاه برش 

در اين گونه موارد بايس��تي حفاظ هاي مناسب براي دس��تگاه ها ساخته شود و تيغه هاي دستگاه 
مرتب بررسي گردد تا بتوان تا حد امكان از بروز حوادث كاسته شود. براي به حداقل رسانيدن خطر 
گيركردن دس��ت زير تيغه مي توان از مكانيزه كردن كار، آموزش افراد و اس��تفاده از دستكش هاي 

مخصوص استفاده نمود.

• استفاده از نردبان
در اين نوع از مشاغل ممكن است از نردبان استفاده شود كه بايستي مواردي رعايت گردد. 

نردبان هايي كه به جايي تكيه داده مي شود بايد:
 - قبل از استفاده از نردبان از نزديك به آن نگاه شود تا اطمينان حاصل گردد كه هيچ بخشي از آن 
شكسته نشده و ترك ندارد. اگر چنين مشكلي وجود داشت از نردبان استفاده نشده و به سوپروايزر 

اطالع داده شود.
 - نردبان محكم نگه داشته شود.

 - زميني كه نردبان روي آن قرار داده شده بايد محكم و يكنواخت يا مسطح باشد.
 - نقطه ساكن بااليي قوي و محكم باشد.
 - كف زمين تميز بوده و لغزنده نباشد. 

 - كار كردن با نردبان در زمان كوتاه انجام گيرد )حد اكثر30 دقيقه(.
 - كارها بصورت سبك باشد )تا 10كيلو گرم(.

 - هميشه هنگام باال رفتن از نردبان از حالت چنگشي استفاده گردد.
 - روي سه پله انتهاي بااليي كار نشود و از آن ها بعنوان دستگيره استفاده شود )16(.
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هنگام استفاده از نردبان هاي متحرك بايستي به موارد زير توجه نمود:
 - اين نردبان ها هم قبل از استفاده بطور دقيق بازرسي شود كه ترك و شكستگي نداشته باشد.

 - نردبان در يك سطح محكم و ثابت قرار گيرد و اطمينان حاصل شود كه كامال باز شده. هيچگاه 
از نردبان باالتر از سطح و كج نسبت به سطح زمين استفاده نشود.

 - در تمام مدت سه بخش بدن با نردبان در تماس باشد )يك دست و دو پا(.
 - هيچگاه اشياء سنگين و حجيم كه ممكن است باعث غيرايمن شدن نردبان شود حمل نشود)1(. 

 - مدت زمان استفاده از نردبان كوتاه باشد )حداكثر 30 دقيقه(.
 - كار سبك انجام شود )تا 10 كيلوگرم(.

 - از دو پله انتهاي بااليي اس��تفاده نش��ود مگر اينكه دس��تگيره ايمن روي پلكان ها وجود داش��ته 
باشد)16(.

3- فروشندگان  مصنوعات سیمان
3-1 كليات شغل

يكی از مش��اغلی كه در زمره اصناف قرار دارد مصالح فروش��ی سيمان است. در اين حرفه مواد الزم 
توسط كاميون يا ساير وسايل نقليه به محل مصالح فروشی منتقل شده و بار به صورت دستی و يا 
ماشينی تخليه می گردد و نهايتا با توجه به نياز خريداران مجددا بار توسط كارگران و با استفاده از 
تجهيزات ديگر بارگيری می گردد. اين فرايند منجر به بروز برخی مخاطرات در محيط كار شده كه 
كارگران را تهديد می كند. به طور كلی اين حرفه جزء فعاليت های محيط باز محس��وب می گردد 

كه اين مورد به مخاطرات آن می افزايد.
عوامل زيان آور موجود كه پرداختن به آن در اين نوع از مشاغل ضروريست را می توان بدين صورت 

عنوان نمود:
عوامل زيان آور ش��يميايی، عوامل زيان آور فيزيكی، عوامل زيان آور ارگونوميكی، عوامل مربوط به 

ايمنی محيط كار.

1-3-1 عوامل زيان آور فيزيكی
 مواجهه با سرما، گرما، ارتعاش، سروصدای وسايل نقليه و اشعه فرابنفش خورشيد.
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• ارتعاش و سروصدای وسايل نقليه
در حمل و نقل س��يمان از تراكتورو يا س��اير وسايل نقليه اس��تفاده می شود كه باعث ارتعاش تمام 
بدن ش��ده و بايد ارتعاش آن اندازه گيری گردد و درصورتی كه بيش ازمقادير مجاز اس��ت اقداماتی 

صورت گيرد.

  
شكل 3-1: نمونه اي از وسايل نقليه در مصالح فروشی سيمان 

ارتعاش تمام بدن از طريق ارتعاش انتقال يافته در طول نشس��تن در وس��ايل نقيله و ماش��ين هاي 
موج��ود در محي��ط كار بروز مي كند. مواجهه ب��ا مقادير باالي ارتعاش تمام ب��دن مي تواند باعث 
بروز ريس��ك هايي بر ايمني و س��المت افراد گردد و منجر به ايجاد يا تشديد اختالالت ناحيه كمر 

مي گردد )8(.
در طول ارتعاش تمام بدن، ساير فاكتورهاي ارگونومكي نيز ممكن است براي ايجاد اختالالت كمري 

مشاركت داشته باشند كه شامل موارد زير است:
 - پوسچر نامناسب هنكام رانندگي يا كار با تجيهزات مرتعش

 - نشستن براي مدت زمان طوالني بدون تغيير موقعيت
 - عملكردهاي كنترلي ضعيف بطوري كه باعث مي شود اپراتور يا راننده كشش زياد يا پيچش در 
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بدنشان داشته باشند.
 - قابليت ديد ضعيف براي اپراتور كه باعث مي شود براي ايجاد ديد مناسب حالت كشش و پيچش 

ايجاد گردد.
 - بلند كردن دستي و حمل و نقل بارهاي سنگين)8(.

 هركدام از فاكتورهاي عنوان ش��ده در باال بطور مجزا مي تواند باعث بروز كمردرد ش��ود. اما در هر 
حال ريس��ك آن ممكن اس��ت هنگام مواجهه با يك يا چندين فاكتور در طول مواجهه با ارتعاش 
تمام بدن افزايش يابد. فاكتوهاي محيطي مانند دما نيز ممكن اس��ت باعث افزايش ريسك كمردرد 
يا جراحت گردد. در تمام انواع وس��ايل نقليه هنگام حركت احتمال بروز ارتعاش تمام بدن را براي 

رانندگان دارد)8(.

• كنترل ريسك
براي كنترل ريسك، بايد مواجهه با ارتعاش تمام بدن كاهش يافته يا از آن اجتناب گردد.

- مواجهه با ارتعاش تمام بدن تا حد امكان كاهش يابد.
- مواجهه روزانه با ارتعاش باال تا حد امكان كوتاه باشد.

- توجه نمود كه پوسچر كاري نامناسب باعث افزايش ريسك اختالال ت كمري نشود)8(.
همچنين مواجهه با ارتعاش ممكن است كاهش و كنترل يابد از طريق:

- به حداقل رسانيدن فاصله حمل و نقل
- كم كردن سرعت وسيله نقليه

- بهبود سطح عبور )برطرف كردن موانع و هموار نمودن سطحي كه وسيله نقليه عبور مي كند(
- فراهم كردن صندلي مناسب متناسب با وزن رانندگان)8(.

از جمل��ه موارد ديگري كه بايد در نظر گرفته ش��ود اين اس��ت كه به اپراتورها و س��وپروايزرها در 
خصوص موارد زير اطالع رساني انجام شود:

- جراحاتي كه ممكن است در اثر استفاده از تجهيزات كاريشان بروز كند.
- مقادير حد آستانه مجاز 

- اقدامات كنترلي كه ممكن است براي حذف يا كاهش ريسك ارتعاش تمام بدن استفاده شود.
- اقدامات ايمني كه مواجهه با ارتعاش را به حداقل مي رساند.

- روش شناسايي عالئم جراحت)8(.
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الزم به ذكر اس��ت كه كارگران بايس��تي در خصوص روش رانندگي كه باعث به حداقل رس��انيدن 
مواجهه با ارتعاش مي شود آموزش ديده باشند. آنها بايد از اثرات سرعت رانندگي نيز آگاهي داشته 
باشند و بدانند كه سرويس منظم وسيله نقليه ممكن است باعث كاهش بزرگي ارتعاش و شوك ها 

گردد.

• تشعشعات زيان آور خورشيدی
زمانيكه كار در محيط باز انجام می شود كارگران درمعرض اشعه فرابنفش خورشيد قرار می گيرند. 
توانايی اين پرتو برای نفوذ در بافت های بدن به طول موج آن بستگی دارد. بخش های عمده بدن 

كه در معرض اين پرتو قرار می گيرد پوست و چشم می باشد.
اقدامات كنترلی برای تشعشعات فرابنفش خورشيد

اقدامات كنترلی شامل كنترل های مهندسی، مديريتی و استفاده از وسايل حفاظت فردی می باشد. 
الزم به ذكراست كه استفاده از تجهيزات حفاظت فردی هميشه بعنوان آخرين راهكار مورد استفاده 
است. بطور كلی اقدامات كنترلی يا پيشگيرانه بايد با توجه به موقعيت های كاری مورد ارزيابی قرار 
گيرد تا اطمينان حاصل گردد كه شرايط ايجاد شده منجر به بروز ساير خطرات برای فرد نمی شود.

كنترل مهندسی: اين اشعه توسط مواد مات، فلزات، چوب و مقوا حفاظ گذاری می شود. در محيط 
باز هرجا امكان پذير است از سايبان های مناسب استفاده گردد.

كنترل مديريتی: زمانی كه كنترل های مهندس��ی كافی نباشد بايد از روش های مديريتی استفاده 
نمود. بعنوان مثال: كاهش زمان مواجهه افراد با اش��عه و هنگامی كه آفتاب ش��ديد اس��ت از كار در 

محيط باز اجتناب گردد.
PPE يا وسايل حفاظت فردی: در صورتی كه دو راهكار اول موثر نبود بايد از وسايل حفاظت فردی 
استفاده نمود. اين تجهيزات شامل عينك های ايمن با شيشه های قابل تعويض مخصوص، سپرهای 
صورت، دس��تكش و لباس با بافت محكم كه بيش��تر بدن را بپوش��اند، مي باشد. لباس های نازك، 
مرطوب و چسبنده حفاظت مناسبی را در مقابل اشعه فرابنفش فراهم نمی كند. توصيه مي شود از 

كاله های لبه دار پهن و لباس با بافت محكم و بلند استفاده شود. 
الزم به ذكر است كه هنگام كار در محيط باز و مواجهه با اشعه فرابنفش خورشيد از محافظ آفتاب 

)كرم های ضد آفتاب( با فاكتور حفاظتی مناسب )بيشتر از 15( استفاده گردد)17(.
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• سرما
بدليل اين كه اين ش��غل جزء مش��اغل باز مي باش��د لذا مواجهه با س��رما و گرما امكانپذير اس��ت. 
مواجهه با س��رماي زياد حتي در مدت زمان هاي كوتاه مي تواند باعث عوارضي مانند س��رمازدگي 
گردد كه غالبا انتهاهای بدن مانندگونه ها، بينی و گوش ها را درگير مي س��ازد. در موارد جدی يخ 
زدگی در انگش��تان دس��ت و پا رخ مي دهد و در حالت كم خطرتر آن كم ش��دن حرارت كه منجر 
به افت حرارت بدن می باش��د، ايجاد مي ش��ود. هنگام تماس با سرما زمانيكه درجه حرارت بدن تا 
35 درجه س��انتی گراد افت كرده باشد بدن شديدا دچار لرز می شود اين نشانه خطر برای كارگران 

محسوب می شود و بايد تماس با سرما سريعا قطع شود.
اثرات مرتبط با س��رما، عالئم هيپوترما وكنترل س��رما در بخش س��نگبري و س��نگ تراش��ي شرح 

داده شد. 

• گرما 
از مخاطرات ديگر كه افراد دراين شغل ممكن است با آن درگير باشند مواجهه با گرما مي باشد.

در مواجهه با گرما اين امكان وجود دارد كه فرد دچار استرس حرارتي گردد. 
عالئم استرين حرارتي 

س��ردرد معموال اولين عالمت خطر اس��ترين حرارتي است ساير عالئم اوليه استرين گرمايي عبارت 
اس��ت از: كرامپ ماهيچه اي، تغيير در نرخ تنفس و ضربان قلب، ضعف، عرق زياد، گيجي يا حالت 

غش، كاهش عملكرد.
شرايط زير نشانگر اين است كه استرين حرارتي رخ داده است: 

1- كم شدن آب بدن: عرق كردن يكي از راه هاي اصلي كنترل دماي مركزي بدن است. زمانی كه 
يك فرد در محيط گرم كارمي كند بدن عرق توليد مي كند و تبخير عرق رخ مي دهد و در حالت 
كار در دماهاي زياد آب بدن كم مي شود. بنابراين حياتي است كه هر فرد آب و نمك از دست رفته 
بدن را جبران نمايد. پيشنهاد مي شود 150-100 ميلي ليتر آب در هر 20-15 دقيقه نوشيده شود. 

نمك نيز بايد در رژيم غذايي يا تحت نظارت پزشكي مصرف گردد)9(.
2- س��نكوپ گرمايي: بدليل افت فش��ار خون در طول ايس��تادن طوالني در محيط گرم يا به دليل 

تغيير ناگهاني از حالت نشسته به ايستاده رخ مي دهد.
3- جوش هاي گرمايي: شايع ترين جوش هاي گرمايي بصورت عرق سوز معموال در مناطقي است 
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كه لباس محدود كننده استفاده شده باشد.
4- كرامپ گرمايي: در ميان افرادي كه كار شديد در محيط گرم دارند اين حالت رايج است. كرامپ 
گرمايي اسپاس��م هايي در ماهيچه ها اس��ت كه به دنبال كاهش در غلظت سديم كلرايد در جريان 

خون رخ مي دهد.
5- خستگي گرمايي: يك اختالل گرمايي شديد است كه مرتبط با نقصان مايعات بدن و الكتروليت ها 

مي باشد)9(.
6- شوك گرمايي: شيوع كمتر اما شدت بيشتري دارد. نرخ مرگ و مير در اين حالت باالست بويژه 
اگر فورا درمان موثري صورت نگيرد. اين حالت باعث اثر بر سيس��تم اعصاب مركزي ش��ده و عالئم 

زير را دارد:
تش��نج، كما، مردمك متسع شده، دماي مركزي بدن 41 درجه سانتيگراد يا بيشتر، معموال پوست 

خشك و گرم شده.

• كنترل محيط هاي گرم
براي ايجاد اقدامات كنترلي الزم است ابتدا ارزيابي از گرما در محيط كار انجام شود.

جدول 3- 1: متدهاي ارزيابي استرس و استرين حرارتي)9(

جهت كاهش يا حذف اثرات گرمايي بايد بررس��ي نمود كه آيا مي توان كار را در يك محيط بس��ته 
انجام داد تا ايزوالسيون و به حداقل رسانيدن حرارت راحت تر انجام شود. در صورتي كه اين اقدام 

حر��تي ���يابي �سترين ���يابي �ستر� حر��تي  

 شاخص �ما� تر گويسا�
 شاخص نر� تعريق مو�� نيا�

 مشاهد� كا�گر
 ���يابي پزشكي

 پايش �ما� مركز� بد�
 پايش نر� ضربا� قلب

�ين ���يابي ها بايد توسط فر�� كه ��نش كافي �� 

خطر�� گرمايي� �سايل �ند��� گير� � تفسير نتايج 

 ���� �نجا� شو�.

مي كنند بايد  �محيط گر� كا ���ند يا �� تما� �فر��� كه بر كا� نظا��

  بر�� ���يابي تما� عالئم �يد��� �سترين حر��تي �مو�� �يد� باشند.
ساير ���يابي ها بايد توسط فر�� كه ��نش كافي �� خطر�� گرمايي� 

تفسير نتايج ���� �نجا� گير�. �سايل �ند��� گير� �  
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امكانپذير نبود از كنترل مديريتي استفاده گردد بطوري كه:
 - فقط كارگراني كه الزم است در محيط گرم باشند در اين محيط ها حضور يابند.

 - كارهاي غير ضروري هنگامي كه گرما در حداقل ميزان است انجام شود.
 - اطمينان حاصل گردد كارگران براي كار در محيط گرم آموزش ديده اند.

 - آموزش كمك هاي اوليه براي افردي كه در محيط گرم كار مي كنند ايجاد شود.
 - كارها بصورت گردشي انجام شود.

 - كاهش ميزان كار فيزيكي فردي كه در محيط گرم كار مي كند.
 - تهيه لباس هاي كه به كارگر اجازه تعريق راحت را مي دهد و به پوست نچسبد.

 - برنامه كار استراحت براي كارگران در محيط گرم فراهم گردد)9(.
براي افرادي كه در محيط هاي گرم كار مي كنند الزم اس��ت كنترل پزش��كي انجام شود. معاينات 
پزشكي قبل از استخدام جهت اطمينان از اين كه آيا افرادي كه براي كار مورد نظر انتخاب شده اند 
تناسب كافي دارند، بايد انجام شود. همچنين ارزيابي هاي پزشكي دوره اي كارگراني كه بخشي از 

كارشان را در محيط گرم مي گذرانند بايد انجام شود)9(. 

• استاندارد كار در محيط گرم 
راحتي گرمايي چيست؟

راحتي گرمايي عبارت اس��ت از ش��رايطي كه بيانگر رضايتمندي از گرماي محيط مي باش��د. يك 
محي��ط گرماي��ي مطلوب يا راحت عبارت اس��ت از محيط گرمايي ايده ال ب��راي افرادي كه در آن 

محيط كار مي كنند)18(.

�مستا�                                                 تابستا�                شر�يط

���جه سانتي گر� 19-24 �ما� هو� ��جه سانتي گر�� 22-18   

%40-70 �طوبت نسبي  

متر بر ثانيه 1/0- 2/0 سرعت هو�  

.هيچ گونه مو�جهه مستقيم با منبع گرما� تشعشعي نباشد گرما� تشعشعي  

 لبا� �مستا� لبا� سبك لبا�

 

جدول 3-2: راحتي گرمايي براي افراد در مشاغل غير متحرك يا نشسته)18(

به دليل افزوده شدن فعاليت فيزيكي،  احتمال كمتري برا ي پيش بيني يك محيط مطلوب وجود 
دارد)18(.
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2-3-1 عوامل زيان آور شيميايی
در اين شغل كارگران هنگام پركردن كيسه های سيمان با  بيل و وزن كردن آن درمواجهه تنفسی 

و پوستی با سيمان قرار می گيرند.

• سيمان و انواع آن
سيمان يك ماده گيرنده رطوبت است كه در ساختمان ها و مهندسي راه و ساختمان مورد استفاده 
قرار مي گيرد. اين ماده گردي اس��ت كه با آس��ياب كردن مخلوط خاك رس و سنگ آهك و پختن 
در حرارت باال بدس��ت مي آيد. پس از افزودن آب به س��يمان به حالت لجن مانند در آمده و سپس 
به تدريج تا حد سنگ سخت مي شود و آن را مي توان با ماسه و شن مخلوط و بتن توليد نمود. 

دو نوع سيمان وجود دارد: سيمان طبيعي و مصنوعي.
سيمان طبيعي از مواد طبيعي كه داراي ساختاري شبيه سيمان است تهيه مي شود و فقط احتياج 
به تليكس و آس��ياب كردن دارد تا گرد س��يمان جاذب رطوبت بدس��ت آيد. س��يمان مصنوعي را 

مي توان تحت عنوان سيمان پورتلند و سيمان آلومينيوم دار تقسيم بندي نمود)10(.
س��يمان پورتلند پودر خاكس��تري رنگي است كه ش��امل كمتر از 1% س��يليكا و تركيبي از آهك، 
آلومينا، س��يليكا و اكسيد آهن مي باش��د. همچنين مقادير كمي از magnesia، سديم، پتاسيم و 

سولفور در آن وجود دارد)19(. 
در يك نوع تقسيم بندي انواع سيمان پورتلند بدين صورت نشان داده شده است:

I سيمان پورتلند معمولي– تيپ -

II سيمان اصالح شده يا تغيير يافته- تيپ -

III سيمان پورتلند با خاصيت سخت شدن سريع– تيپ -

جدول 3-3: راحتي گرمايي براي افراد در مشاغل پر تحرك

 شرايط
   تابستان

زمستان 

��جه سانتي گر�� 16-21 �ما� هو� ��جه سانتي گر�� 19-16   

%40-70 �طوبت نسبي  

متر بر ثانيه 2/0 سرعت هو�  

 

تابستان                            زمستان شرايط
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IVسيمان پورتلند كم حرارت– تيپ -

V سيمان پورتلند مقاوم به سولفات– تيپ -

امكان اين وجود دارد كه به س��يمان پورتلند موادي ديگري اضافه ش��ود و انواع ديگري مانند موارد 
زير بدست آيد:

- سيمان پوزوالني 

- سيمان پورتلند سفيد 

- سيمان پورتلند رنگي)20(.  

شكل 3-2: پر كردن و وزن كردن كيسه هاي سيمان

• مخاطرات سيمان 
اصلي ترين راه هاي مواجهه و ورود به بدن:

تنفس، چشم، پوست)21(.
تقسيم بندي اثرات مواجهه: 

- تحريك سيستم تنفسي و پوستي
- آسيب جدي به چشم ها

- ايجاد حساسيت در تماس پوستي)21(
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س��يمان طبيعي پورتلند به خاطر عاري بودن از سيليس آزاد باعث بيماري سيليكوزيس نمي شود 
اما كارگراني كه در توليد سيمان كار مي كنند ممكن است با مواد خامي كه حاوي مقادير مختلف 
س��يليس آزاد اس��ت تماس حاصل نمايند. سيمان هاي مقاوم در برابر اسيد، آجرها و گردوغبارهاي 
حاوي مقادير زياد س��يليس آزاد داري خطر قطعي سيليكوزيس مي باشند. پنوموكونيوزيس ناشي 
از س��يمان بصورت يك ضايعه ريوي خوش خيم مش��بك يا سرسنجاقي است كه ممكن است پس 
از مواجهه طوالني ظاهر شود و پيشرفت آن كند مي باشد. بعضي سيمان ها حاوي مقاديري خاك 
دياتوم و مواد آتشفش��اني بوده كه خاك دياتوم بر اثر حرارت، بعلت تبديل س��يليس بي ش��كل به 
كريستوباليت ماده متبلوري كه از كوارتز هم بيماري زا تر است ايجاد مي گردد. در چنين شرايطي 

 سل همراه، ممكن است روند و وخامت پنوموكونيوزيس را تشديد نمايد)10(. 
تماس چش��م با س��يمان )تر و خشك( ممكن است باعث افزايش آس��يب هاي غير قابل برگشت و 

جدي گردد.
تماس پوس��تي با سيمان ممكن اس��ت باعث تحريك پوست مرطوب پس از مواجهه طوالني گردد. 
همچنين تماس پوستي طوالني با سيمان مرطوب يا بتن تازه ممكن است باعث ايجاد سوختگي هاي 
جدي ش��ود. بايد توجه داش��ت كه تماس مكرر پوست با س��يمان مرطوب ممكن است باعث ايجاد 

درماتيت تماسي گردد)21(.

  
 

شكل 3-3: آسيب پوستي در اثر تماس با سيمان
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• اقدامات اضطراري
پس از استنش��اق اتفاقي س��يمان فرد را به هواي تميز برده و اگر تحريك رخ داد يا فرد احس��اس 

ناراحتي داشت و سرفه يا ساير عالئم بروز كرد به پزشك مراجعه گردد. 
پس از تماس با چش��م ها: چش��م ها را نماليد زيرا آسيب اضافي قرنيه در اثر استرس مكانيكي رخ 
مي دهد. در صورتي كه از لنز استفاده مي شود لنز را برداشته و پلك ها را باز كرده تا چشم ها فورا 
تميز گردد كه از طريق شستشوي كامل با آب تميز به مدت حداقل 45 دقيقه براي برطرف شدن 

تمام ذرات مي باشد. سپس با پزشك يا چشم پزشك تماس گرفته شود.
پس از تماس با پوست: براي سيمان خشك، شستشو با آب فراوان انجام شود. براي سيمان مرطوب 
نيز پوست با آب شسته شود. لباس، كفش و ساير وسايل آلوده برداشته شود و قبل از استفاده مجدد 
كامال تميز گردد. در خصوص تمامي تحريك ها و يا سوختگي ها مراجعه به پزشك صورت گيرد.

پس از تماس خوراكي اتفاقي: فرد را به اس��تفراغ وادار نكنيد. اگر فرد هوش��يار است دهان را با آب 
شسته و آب فراوان براي نوشيدن داده شود. سپس با پزشك تماس گرفته شود)21(.

• كنترل مواجهه
در صورتي كه امكان پذيرباشد، موثرترين روش كنترل مواجهه استفاده از تهويه موضعي مي باشد.

شكل 3-4: سيستم تهويه موضعي براي پركردن كيسه هاي مخصوص نمونه)22( 
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الزم به ذكر اس��ت هنگام كار با س��يمان از خوردن و آشاميدن يا استعمال دخانيات اجتناب گردد. 
پس از كار با سيمان يا مواد حاوي سيمان، كارگر بايد سريعا دوش گرفته و از مرطوب كننده پوست 
اس��تفاده نمايد. در خصوص كنترل مواجهه تنفس��ي هنگامي كه فرد با غبار سيمان در باالتر از حد 

مواجهه تماس دارد،  بايد از وسايل حفاظت تنفسي استفاده كند.
 -كنترل مواجهه چش��مي: هنگام حمل س��يمان تر و خشك براي پيش��گيري از مواجهه چشمي، 

عينك حفاظتي مناسب استفاده گردد.
 -كنترل تماس پوستي: از دستكش غير قابل نفوذ مقاوم به قليا و ساييدگي استفاده شود)21(.  

ذخيره: س��يمان پورتلند بايد در محل خنك، خش��ك با تهويه مناس��ب و در ظروف س��ر بسته كه 
برچسب مطابق با استاندارد OSHA دارد، قرار داده شود.  

• وسايل حفاظت فردي
براي جلوگيري از تماس پوس��تي طوالني با س��يمان پورتلند، لباس حفاظتي )دس��تكش، چكمه، 
دس��تكش بلند( بايد پوش��يده شود. عينك ايمن يا س��پر حفاظتي بايد در طول كار كه امكان دارد 

تماس چشمي با سيمان پورتلند رخ دهد، استفاد ه گردد.
الزم به ذكر اس��ت كه شوينده هاي چش��م و دوش هاي اضطراري بايد در جايي كه امكان مواجهه 

پوست و چشم با سيمان پورتلند وجود دارد، قرار داده شود)19(. 

• حد آستانه مجاز مواجهه
مطاب��ق با اس��تاندارد ACGIH2013 مقدار حد آس��تانه مجاز مواجهه با س��يمان بدين صورت 

است)7(:

3-3-1 عوامل زيان آور ارگونوميكی 
• حمل و نقل و بلند كردن بارها بصورت دستي 

حمل و نقل دس��تي بار بصورت فردی، حمل بارهای نامتقارن )كيس��ه های س��يمان(، خم و راست 
شدن های مكرر يا انجام حركات تكراری، كار با ابزارهايی مانند بيل، اعمال نيروی زياد هنگام حمل 

  خاصيت سرطانز�يي  TWA  سيما� پو�تلند
Mg/m3 1  A4

 
4 3
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بارها از جمله موارد ارگونوميكي است كه در اين شغل وجود دارد. در خصوص حمل نقل دستي بار 
بصورت ارگونوميك نكات و استانداردي وجود دارد كه در فصل اول شرح داده شد.

• كار كردن به تنهايي
در اين نوع از ش��غل ممكن اس��ت برخي از افراد در مدت زمان طوالني به تنهايي كار كنند كه در 
خص��وص اين مش��كل، كارفرمايان بايد خط��رات بالقوه مربوط به كارگران تنها را بررس��ي نموده و 
ريس��ك هاي مرب��وط به اين افراد و هر فردي كه تحت تاثير اين ن��وع كار قرار مي گيرد را ارزيابي 

نمايد. 

4-3-1 حفاظت فني و ايمني در محيط كار 
• افتادن و لغزيدن

يكي از رايج ترين علل جراحات در محيط كار افتادن و لغزيدن است كه ممكن است نتايج جدی در 
پی داشته باشد. در اين خصوص بايد توجه داشت آيا محل كار دارای كف لغزنده است؟ آيا ريخت و 
پاش زيادی در محيط كار به چشم می خورد؟ آيا از محل هايی با روشنايی كم مانند راهروها زياد 

استفاده می شود؟ و نهايتا اينكه برای تميز كردن كف كارگاه ها از چه موادی استفاده می شود؟
گاهي خطرات بصورت افتادن بار يا كيس��ه هاي س��يمان روي پا مي باش��د كه بايستي هنگام بلند 

كردن و حمل بار نكات الزم در اين خصوص را رعايت نمود كه در قسمت قبل به آن اشاره شد. 

• خطرات حمل و نقل در محيط كار 
سرعت زياد وسايل نقليه و افتادن از باالی وسايل نقليه می تواند از جمله خطرات در اين خصوص 
باش��د. برای كاهش خطرات بايد ابتدا توجه داش��ت چه نوع وس��يله نقليه ای استفاده می شود؟ آيا 
محل جداگانه ای برای تردد اين وسايل در نظر گرفته شده است؟ آيا افراد خاصی مجاز به استفاده 
از اين وسايل هستند؟ آيا بارگيری و تخليه بار بطور ايمن انجام می شود؟ آيا وسايل نقليه به خوبی 

تعمير و نگهداری می شوند؟
با توجه به س��واالت مطرح ش��ده مشخص است كه افراد خاصي بايد براي استفاده از وسايل حمل و 

نقل در نظر گرفته شوند و محل هاي مناسبي براي تردد اين وسايل در نظر گرفته شود.
همچني��ن تعمير و نگهداري روتين وس��ايل حمل و نقل رعاي��ت گردد تا بتوان تا حد امكان از بروز 
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حوادث مربوطه كاس��ت. عدم توجه به هركدام از موارد عنوان ش��ده می تواند منجر به بروز حادثه 
در محيط كار گردد. 

در اين گونه محيط های كار خطر برخورد با نوار نقاله نيز وجود دارد كه:
• بايستي براي كار با آن افراد آموزش الزم را ديده باشند.

• اين وسيله در جاي مناسب قرارداده شود.
• بطور روتين قس��مت هاي مختلف آن بازرس��ي شود تا از بدون اشكال بودن اتصاالت آن اطمينان 

حاصل گردد.  

شكل 3-5: نمونه اي از وسايل مورد استفاده در فروشندگي و حمل سيمان 

• استفاده از نردبان
در اين نوع از مشاغل ممكن است از نردبان استفاده شود كه بايستي براي حفظ ايمني افراد مواردي 
رعايت گردد. نكات مربوط به اين نوع خطر در بخش مربوط به شغل سنگبري و سنگ تراشي شرح 

داده شد.   

4- فروشندگان لوازم فلزي ساختمان
4-1 درب و پنجره سازي آهني

از مش��اغل ديگري كه در زم��ره اصناف قرار دارد و افراد در معرض عوام��ل زيان آور متعددي قرار 
مي گيرند، فروش��ندگان لوازم فلزي ساختمان مي باشد. در اين گروه از مشاغل مي توان به افرادي 
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كه درب و پنجره آهني و آلومينيومي مي سازند اشاره نمود.
مراحل مختلف در اين شغل عبارت است از:

- برش دادن )پروفيل، نبشي، ورق، ناوداني و غيره(
- مونتاژ )جوشكاري قطعه، جوشكاري كابل(

- سنگ زني )فرز دستي(
- مونتاژ

- عمليات نصب 
عوامل زيانبار اين شغل عبارت است از:

عوامل زيانبار فيزيكي: سروصدا، قوس جوشكاري، اشعه فرابنفش و مادون قرمز، ارتعاش.
عوامل زيانبار شيميايي: گردوغبار پوشش آهني هنگام سنگ زني، فيوم جوشكاري.

عوامل ارگونوميكي: حمل بارهاي س��نگين، حركات پيچشي و خمش��ي هنگام كار، چمباتمه زدن 
حين كار.

عوامل ايمني: پرتاب پليسه، دستگاه جوشكاري، استفاده از اره، كپسول گاز و هوا، دستگاه مته، ابزار 
آالت كار، جرثقيل سقفي، برق گرفتگي.

 1-4-1 عوامل زيان آورر فيزيكي 
• سروصدا و اثرات آن 

هنگام كار با دس��تگاه برش و اره آتيش��ي مواجهه با س��رو صدا وجود دارد كه منجر به بروز عوارض 
خواهد ش��د. اثرات مربوط به س��روصدا، اس��تاندارد و كنترل آن در فصل سنگبري و سنگ تراشي 

شرح داده شد. 
بطور كلي براي كنترل صدا در اين نوع از مشاغل مي توان از راهكارهاي زير استفاده نمود: 

براي كنترل س��روصداي مضر در محيط كار روش هاي مختلفي وجود دارد كه بايس��تي متناسب با 
محيط كار در نظر گرفت شود.

- اگر امكان دارد از يك پروسه يا دستگاه با صداي كم تر استفاده نمود.  
- از برخورد فلزات روي يكديگر اجتناب گردد.

- ارتعاش ماش��ين آالت مي تواند منبعي از نويز باشد و بايد از موادي براي كاهش ارتعاش استفاده 
نمود )دمپينگ(.   
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- ماشين هاي مرتعش را از محيط اطراف مجزا نمود.
- اصالح كردن مس��يرهايي كه نويز از طريق هوا عبور كرده و به افراد مي رس��د مانند: نصب حصار 

اطراف ماشين ها براي كاهش ميزان نويز منتشر شده در محيط كار به اطراف.
- استفاده از مواد جاذب در ساختمان جهت كاهش صداي منعكس شده.

- قرار دادن ماشين ها و پروسه هاي پر سرو صدا دورتر از محيط هاي ساكت تر.
- محدود كردن زمان كار در محيط هاي پر سروصدا)6(.

در صورتي كه اقدامات باال پاس��خگو نبوده يا اس��تفاده از آن ها امكان پذير نبود مي توان از وسايل 
حفاظت شنوايي استفاده نمود كه در فصل دوم توضيح داده شده است.

• ارتعاش ناشي از تجهيزات
در كار با دستگاه برش امكان مواجهه با ارتعاش وجود دارد كه مي تواند منجر به بروز عوارض گردد 

مانند سندرم ارتعاش دست- بازو و سندرم تونل كارپال كه در فصول قبل شرح داده شد.   

2-4-1 عوامل زيان آور شيميايي
در بخش مونتاژ از جوش��كاري اس��تفاده مي شود كه در اين حالت مواجهه فرد با فيوم هاي مختلف 

وجود دارد. در خصوص بحث جوشكاري بطور مفصل شرح داده مي شود.  

3-4-1 عوامل زيان آور ارگونوميكي
در اين نوع مشاغل مخاطرات حمل و نقل دستي بار و پوسچر نامناسب بدني وجود دارد.

 
شكل 4-1: جوشكاري و حمل دستي در درب و پنجره سازي
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مانند ديگر مش��اغل، براي بلند كردن و حمل و نقل دس��تي بار بصورت ايمن بايستي به يك سري 
موارد توجه شود كه در فصل اول شرح داده شد.

4-4-1 حفاظت فني و ايمني در محيط كار 
• خطر تجهيزات و ابزارآالت

بدليل اين كه در اين نوع ش��غل از دس��تگاه ها و ابزار آالت متعددي استفاده مي شود موارد ايمني 
زيادي بايد درنظر گرفته شود.

دستگاه سنگ زني: اين دستگاه براي تميز كاري قطعات فلزي بكار برده مي شود. حين كار با اين 
دستگاه امكان پرتاب پليسه به طرف چشم كارگر وجود دارد همچنين جرقه حاصل از سنگ زني و 

گردوغبار پوشش آهني حين سنگ زني ايجاد مي گردد.  
هنگام كار بايد از عينك هاي مناسب براي پرتاب پليسه و جرقه بايد استفاده شود همچنين به دليل 

گردوغبار ايجاد شده الزم است ماسك تنفسي به كار برده شود.

 
شكل 4-2: پرتاب اشعه، جرقه و پليسه

دس�تگاه جوشكاري برق: اين دستگاه براي جوش دادن قطعات به كار برده مي شود و حين كار 
با اين دس��تگاه احتمال آس��يب چشمي در اثر قوس يا جرقه جوشكاري وجود دارد كه الزم است از 

وسايل حفاظت مناسب مانند عينك و ماسك استفاده شود.
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اره آتيش�ي: اين دس��تگاه براي بريدن قطعات آهني بكار برده مي ش��ود. حين كار با اين دستگاه 
احتمال آسيب به دست فرد وجود دارد كه بايستي حين كار احتياط نمود و دستورالعمل كار با اين 

دستگاه و خطرات مربوط به آن را تهيه نموده و در محل مناسب در معرض ديد فرد نصب كرد.

شكل 4-3: جوشكاري

شكل 4-4: اره براي برش دادن قطعات
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كپس�ول هوا و گاز: اين دو كپس��ول براي دس��تگاه هوا برش در برشكاري قطعات آهني بكار برده 
مي ش��ود كه هنگام كار بايد احتياط نمود در محل مناس��ب قرار داده ش��ود تا امكان خطر انفجار 

كاهش يابد.

شكل 4-5: كپسول گاز و هوا در جوشكاري

دستگاه مته: اين دستگاه براي سوراخكاري قطعات بكار برده مي شود كه احتمال پرتاب پليسه 
وجود دارد و بايد هنگام كار با آن از عينك ايمني استفاده نمود. 

شكل 4-6: دستگاه مته
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در اين نوع از ش��غل ابزارآالتي مانند چكش،  آچار، شاغول استفاده مي شود كه برخي از اين ابزارها 
خطرناك مي باشد و در صورت بي احتياطي امكان آسيب هايي مانند ضربه و بريدگي دست وجود 

دارد.

شكل 4-7: نمونه اي از ابزار مورد استفاده در فروشندگان لوازم فلزي

جرثقيل س�قفي: اين وسيله براي جابجايي بار استفاده مي شود كه احتمال عدم بارگيري صحيح 
و افتادن بار از قالب وجود دارد. هنگام كار با اين وس��يله احتمال قالب كردن وس��يله و آس��يب به 

اپراتور نيز وجود دارد بنابراين بايد در استفاده از اين نوع وسيله احتياط نمود.

شكل 4-8: جرثقيل سقفي
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• خطر شوک الكتريكي و برق گرفتگي 
بطوركلي هنگام كار با بس��ياري از دستگاه هاي شرح داده ش��ده در اين حرفه امكان برق گرفتگي 
وجود دارد كه بايستي موارد ايمني مد نظر قرار گيرد. توصيه مي شود از رها شدن سيم هاي اضافه 

در محل كار اجتناب گردد و كليه تجهيزات مربوطه اتصال به زمين مناسب داشته باشد.  

 4-2 درب و پنجره سازي آلومينيومي
تجهيزات و ابزارآالت

در اين نوع از مش��اغل نيز از دس��تگاه هاي مختلفي استفاده مي ش��ود كه امكان مواجهه با عوامل 
زيان آوري را فراهم مي سازد.

دس�تگاه برش: هنگام كار با اين دس��تگاه امكان مواجهه با سروصدا، برق گرفتگي، پرتاب پليسه و 
آسيب و بريدگي دست وجود دارد. 

شكل 4-9: تيغه دستگاه برش

در بخش جوشكاري نيز خطر فيوم و قوس الكتريكي وجود دارد. در اين بخش بدليل پوسچر 
نامناسب هنگام نشستن ممكن است اختالالت اسكلتي عضالني نيز بروز كند.  
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در عمليات پرچ كاري احتمال بروز اختالالت ارگونومكي وجود دارد.
در عمليات سوراخكاري نيز احتمال بروز اختالالت اسكلتي عضالني وجود دارد.

با توجه به اينكه در درب و پنجره س��ازي بخش جوش��كاري قابل مالحظه مي باش��د لذا اين بخش 
بيشتر شرح داده مي شود.

• كنترل مهندسي آالينده ها
در كنترل مواجهه با آالينده هاي رها ش��ده در كار با انواع اره برش��ي مي توان از سيس��تم تهويه 
موضعي اس��تفاده نمود. نمونه هايي از اين گونه سيس��تم هاي تهويه در ش��كل هاي زير نشان داده 

شده است.

شكل 4-10: نمونه اي از وسايل تهويه موضعي در خصوص اره برش دادن فلزات)22(
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شكل 4-11: نمونه اي از سيستم تهويه موضعي در خصوص اره ميزي)22(

شكل 4-12: نمونه اي ازسيستم تهويه موضعي در خصوص اره شعاعي)22(
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4-3 پروسه جوشكاري
گازها، بخارات و فيوم ها از طريق هواي تنفس��ي وارد بدن مي ش��ود و گازها و فيوم هاي مختلف 
به طرق مختلف بر بدن تاثير مي گذارند. اثرات فيوم هاي استنش��اقي به نوع فيوم استنش��اق شده 
بس��تگي دارد. در جدول زير اثرات فيوم ها، گازها و بخارات آلي در طول پروس��ه جوشكاري و  مثال 
هايي از اثرات مواجهه با مواد توليد شده در طول جوشكاري هاي رايج نشان داده شده است)23(.  

ميزان فيوم هاي توليد شده به موارد زير بستگي دارد:
نوع پروس��ه، نقطه اي كه جوش��كاري انجام مي شود، پوش��ش روي آن،  درجه حرارت، آمپر و ولتاژ 

جريان جوشكاري، دماي گاز و قوس، مدت زمان و فركانس)24(.  
در جدول منظور از اثرات حاد، اثراتي اس��ت كه فورا يا به س��رعت بروز مي كند درحالي كه اثرات 

مزمن در طوالني مدت ظاهر مي شود)23(. 

 �ثر�� � عالئم منابع فيو� ها

 �لومينيو�

تركيبا� �لومينيومي برخي �� �ليا�ها مانند 

 مس� ���

 تحريك مجا�� تنفسي

 �كسيد �هن

�لو�گي عمد� �� تمامي پر�سه ها� 

 جوشكا�� �هن � �ستيل

ك نو� �� بيما�� تنفسي �يجا� شد� ي( سيد���يس

توسط ���� ته نشين شد� �� �يه ها)� �ثر�� حا� شامل 

.تحريك بيني � �يه ها مي باشد  

 

Fe2o3�كسيد �هن     
TWAنز�ييخاصيت سرطا  
mg/m3 5  A4

 

جدول 4-1: اثرات فيوم ها،  گازها و بخارات آلي توليد شده در طول جوشكاري)23(

مطابق با استانداردACGIH2013 حد آستانه مجاز مواجهه با اكسيد آهن بدين صورت است)7(:

چگونه مي توان عالئم مواجهه خطرناك را شناسايي نمود؟
اولين عالئم مواجهه خطرناك با بيشتر موادي كه در طول پروسه جوشكاري ايجاد مي شود مشابه 
مي باشد اين عالئم ممكن است شامل تحريك چشم،  بيني، سيستم تنفسي و گاهي پوست )مانند 
مواجهه با فيوم هاي نيكل( باشد. سرفه، درد قفسه سينه، تهوع و احساس خستگي نيز ممكن است 

بروز كند)23(.
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• مخاطرات جوشكاري
خطرات چشمي: ناشي از اشعه فرابنفش،  شعله ناگهاني، پاشيدن جوش.

سوختگي: ناشي از تشعشع،  پرتاب فلزات داغ،  حمل ابزارآالت داغ. 
ش��وك الكتريك��ي: در اثر اتص��ال به زمين نامناس��ب تجهيزات، كابل هاي آس��يب دي��ده، نبودن 

دستكش هاي مناسب و جوشكاري در شرايط مرطوب.
حريق و انفجار: جوشكاري نزديك مواد قابل اشتعال،  نشت گازهاي جوشكاري از اتصاالت نامناسب.
سيلندرهاي گاز فشرده: اگر در ولوهاي سيلندر آسيب ايجاد شود )ريسك انفجار يا برگشت شعله(.
استرس حرارتي: بدليل استفاده از لباس هاي حفاظتي و مواجهه با حرارت ناشي از پروسه جوشكاري.

خطرات گردوغبار: در برخي پروسه هاي جوشكاري ايجاد مي شود)23(.
گازهاي سمي: اين گازها ممكن است يا در طول پروسه ايجاد يا مصرف شود مانند اوزون، استيلن، 
اكس��يد نيتروژن و مونوكس��يدكربن و يا ممكن اس��ت هنگامي كه پوشش سطح فلزي حرارت داده 

مي شود ايجادگردد.
نويز و ارتعاش: نويز و ارتعاش در طول برخي پروس��ه هاي جوش��كاري ممكن است باال رفته و بايد 

كنترل شود)24(.

• ايمني و بهداشت در جوشكاران
 -خانه داري خوب: خانه داري خوب بويژه برطرف كردن مواد قابل اشتعال ضروري مي باشد.

 -گاز: اگر مي توان بويي را استش��مام كرد، از مش��تعل كردن )كبريت زدن( هرگونه مش��عل و يا 
استفاده از تجهيزات الكتريكي اجتناب گردد.

 -حفاظت چشمي و پوستي: از وسايل حفاظت چشمي استفاده گردد و پوست پوشانيده شود)24(.

• روش هاي كنترل گاز ها و بخارات
ايجاد فيوم هاي كمتر:

 -استفاده از جوشكاري به گونه اي كه فيوم هاي كمتري ايجاد گردد. بعنوان مثال جايگزين كردن 
جوش��كاري دستي با جوش��گاري از نوع قوس فلز گازي )MIG( يا جايگزيني MIG  با جوشكاري 

قوس غوطه ور شده در آب. 
 -استفاده از الكترودهايي كه باعث ايجاد فيوم هاي كمتر مي شود.
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 -كاهش جريان به حداقل ممكن)24(.
كاهش تقريبي فيوم بدين صورت است:

- استفاده از تهويه ترقيقي
اي��ن روش باع��ث پراكندگي فيوم ها و گازها از نزديك كارگر به مكان هاي كاري در حجم بيش��تر 
مي ش��ود. اس��تفاده از فن هايي در ديوارها و سقف، باز كردن درب يا داشتن حجم زيادي از فضاي 
اتاق براي هر كارگر از موارد رايج مي باش��د. فن هاي پرتابل باعث دميدن فيوم ها از طرف منطقه 

تنفسي جوشكار شده كه يك روش براي كنترل فيوم مي باشد)24( .
- استفاده از سيستم تهويه موضعي

اين سيستم باعث دريافت فيوم ها و گازها در نزديك محل توليد آنها شده و اين روش براي بسياري 
از پروسه هاي جوشكاري ضروريست. 

يك سيستمم تهويه موضعي شامل اجزاء زير است:
هود، كانال، سيستم تميز كننده هوا، فن و دودكش.
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بهترين راهكار براي كنترل مواجهه با فيوم هاي جوشكاري طراحي سيستم تهويه موضعي است. 
نمونه اي از سيستم تهويه مطابق با شكل14-4 مي باشد.

شكل 4-13: استفاده از تهويه موضعي بصورت پرتابل

شكل 4-14: نمونه از ميز جوشكاري با سيستم تهويه موضعي)22(
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- محدود كردن دوره مواجهه
اين كنترل مديريتي ممكن اس��ت براي حفاظت از اثرات سمي مواجهات كوتاه مدت كافي نباشد و 

براي آلودگي هاي سمي مناسب نيست)24(.
- استفاده از وسايل حفاظت فردي

تجهيزات حفاظت فردي استاندارد براي پروسه هاي مختلف جوشكاري عبارت است از:
- كاله ايمني با فيلتر مناس��ب براي قوس جرقه يا برق )الزم به ذكر اس��ت كه اين نوع كاله براي 

فيوم ها محافظت كننده نمي باشد(.
- حفاظت چشمي و استفاده از لباس تيره براي اجتناب از مواجهه با اشعه فرابنفش)24(.

شكل 4-15: عينك حفاظتي در جوشكاري 

حفاظت چشم ممكن است همراه با كاله مخصوص جوشكاري براي حفاظت بيشترالزم باشد. هنگام 
استفاده از وسايلي مانند چكش بايد حفاظت از چشم رعايت گردد.   

 
شكل 4-16: حفاظت صورت در جوشكاري
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- لباس كار ضد شعله با آستين بلند و دستكش مناسب
- حفاظت تنفسي با رسپيراتور    

شكل 4-17: ماسك تنفسي در جوشكاري

- حفاظت شنوايي

• ايمني تجهيزات الكتريكي
- اطمينان حاصل شود كه تجهيزات داراي جريان درستي مي باشد.

- از سوپيچ ايزوله شده استفاده گردد.
- جاي��ي كه ي��ك گاز يا حالل وجود دارد، جرق��ه الكتريكي مي تواند باعث انفج��ار گردد بنابراين 

جوشكاري نبايد انجام شود)24(. 

• ايمني سيلندرهاي گاز
سيلندرهاي گاز بايد به درستي برچسب زده شود.

سيلندرها بايد بطور مناسب از خطر افتادن محافظت گردد.
سيلندرها بايد در يك محل تهويه شده قرار داده شود.

سيلندر گاز سوخت و اكسيژن بايد در محل جداگانه قرار داده شود.
سيلندر گاز بايد دور از وسايل الكتريكي و منابع گرمايي قرار داده شود. 

سيلندر استيلن بايد بطور راست قرار داده شود.
سيلندرهاي گاز بايد بطور دوره اي تست شود تا اگر ايراد يا نشتي دارد برطرف گردد.

سيلندرهاي خالي بايد مشخص شود و با ولوهاي بسته در محلي ذخيره گردد)24(.



57الزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

شكل 4-18: حمل و نگهداري مناسب سيلندرهاي گاز در جوشكاري

شكل 4-19: عالمت ايمني در خصوص نگهداري صحيح سيلندرها
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5- کاشي سازي سنتي 
5-1 كليات شغل 

كاشی سازی سنتی بصورت معرق كاری يا چاپ و نقاشی نمودن نقش روی كاشی ها می باشد. 
• معرق كاري 

قبل از اقدام به ش��روع معرق كاری بايد طرح مورد نظر را انتخاب كرده و بعد از انتخاب طرح، بايد 
الگو را آماده نمود، در اين مرحله طرح را روی س��ه اليی چس��بانده كه اين كار با چسب قوی انجام 
می شود. سه اليی بايد درست به اندازه ابعاد طرح باشد. برای چسباندن بايد يك اليه نازك چسب 
روی دو اليی و يك اليه نازك بر روی پشت طرح چسب ماليد و پس از گذشت 10 تا 15 دقيقه و 
نيمه خش��ك شدن چسب، طرح را روی سه اليی چسباند. پس از تهيه الگو بايد طرح را به قطعات 
نس��بتاً كوچك قابل نصب روی تكه چوب های مختلف درآورد. طرح نبايد به قطعات بسيار كوچك 
تقس��يم ش��ود زيرا در زمان برش های اصلی، مشكل ايجاد مي ش��ود. جهت قاب كردن طرح های 
بزرگ از كمان اره بلند اس��تفاده می ش��ود. برش ها بايد روی خطوط اصلی طرح انجام گردد و به 
متن اصلی نقش ها لطمه ای وارد نشود. پس از اتمام خرد كردن الگو، قطعات آن را روی زيركار قرار 
داده تا كل طرح نمايان گردد و سپس قطعات خرد شده را به زير كار متصل كرده و پس از انتخاب 
چوب مناسب بايد اجزاي الگو روي چوب قرار گيرد. جهت شروع كار الگو را روی چوب نصب كرده 

كه اين عمل به چند طريق انجام می گيرد:
الف( چس��باندن الگو به وس��يله چسب چوب: چسب را بايد به صورت نقطه ای روی الگو زده، آن را 

روی چوب قرار داده و پس از خشك شدن از كناره الگو برش صورت مي گيرد.
ب( اتصال الگو با ميخ: در اين روش الگو را روی چوب قرار داده و بس��ته به كوچكی و بزرگی الگو، 

با چند ميخ الگو را روی چوب ثابت می كنند.
ج( چس��باندن الگو با چسب دورو: چسب الگو را كه هر دو طرف دارای قدرت چسبندگی می باشد 
و می توان آن را روی چوب و الگو قرار داد و آنها را ثابت كرد اس��تفاده مي ش��ود، اما اين چس��ب 

گران است.
د( چس��باندن با چس��ب فوری: اين روش كمتر مورد اس��تفاده قرار می گيرد و آن زمانی است كه 
چس��ب های ديگر در دسترس قرار نداش��ته و ميخ نيز موجود نباشد. در اين روش مقداری چسب 

روی چوب و پشت الگو زده و پس از مكث كوتاهی دو قطعه را روی هم قرار مي دهند.
پس از اتصال الگو، برش اطراف آن آغاز مي ش��ود. افراد راس��ت دست برش را در جهت عقربه های 
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س��اعت يعنی از سمت چپ ش��روع می كنند و در سمت راست، تمام می كنند و افراد چپ دست، 
بر خالف آن را انجام می دهند. از س��مت راس��ت شروع به برش كرده و در سمت چپ برش را تمام 
می كنند و اين به خاطر ديد و تسلط كافی داشتن بر كار می باشد. از يك الگو به دفعات نمی توان 
استفاده نمود زيرا در هر برش، مقداری از سه اليی، خوراك اره می شود. پس از بريدن چوب، الگو 

را از آن جدا مي كنند.
بطور كلي مي توان مراحل كاشي سازي سنتي را بدين صورت تقسيم بندي نمود:

چيدمان كاش��ي، انتقال طرح )كش��يدن طرح(، رنگ آميزي، چيدمان داخل كوره، برش دادن طرح 
نقاشي شده.

در اين ش��غل مخاطراتی وجود دارد كه ضروريس��ت به آن پرداخته شود. بطور كلی می توان عوامل 
زيان آور شغلی را بدين گونه تقسيم بندی نمود:

عوامل زيان آور فيزيكی، عوامل زيان آور ارگونوميكی، عوامل زيان آور شيميايی، ايمنی در محيط كار.

1-5-1 عوامل زيان آور فيزيكی 
در اين نوع كارگاه ها كار به صورت دقيق انجام می ش��ود و كش��يدن نقوش، برش دادن كاشی ها، 
حاشيه بندی با خط كش ها و ساير وظايف نيازمند روشنايی مناسب می باشد. عدم تامين روشنايی 
باعث بروز اختالالتی مانند خيرگی و خس��تگی چشم می گردد بنابراين تامين روشنايی مناسب در 

اين نوع مشاغل ضروريست.

• روشنايی مناسب
 تجربه نش��ان داده بهره و كيفيت انجام بس��ياری از كارها با افزايش ش��دت روشنايی در سطح كار 
زياد می شود. در انتخاب روشنايی بايد به راحتی و بهره كاری بيشتر كاركنان و همچنين به هزينه 
توجه گردد. مش��خصات روش��نايی مناسب در محيط كار عبارت اس��ت از توزيع مناسب روشنايی، 
درخش��ندگی مناس��ب بطوری كه باعث چشم زدگی نشود و همچنين عدم وجود سايه های مزاحم 

در محيط كار.
چندين خطر مرتبط با روش��نايي در محيط كار وجود دارد كه مي تواند بر ايمني و بهداش��ت افراد 

تاثيرگذار باشد مانند درخشندگي زياد، رنگ نور، سوسوزدن روشنايي.
در جدول زير برخي خطرات مربوط به روشنايي و راهكارهاي آن را نشان مي دهد)25(.
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• حد مجاز مواجهه
ميزان روش��نايی برای انجام بسياری از مشاغل انسانی توسط مجامع مهندسان روشنايی بسياری از 

كشورها تعيين گرديده است.
بطوركلی ش��دت روش��نايی روس س��طوح كار را برای فعاليت های مختلف می توان بدين صورت 

خالصه نمود: 

جدول 5-1: خطرات روشنايي نامناسب

جدول5-2: شدت روشنايي با توجه به نوع كار
  لوكس - شد� ��شنايي ��� سطح كا�  نو� فعاليت
  50-100  حمل � نقل

  125 -250  كا�ها� �مخت � غير �قيق
  250 -500  كا�ها� نيمه �قيق

  500 -1000  كا� �قيق
  � بيشتر 1000  كا�ها� خيلي �قيق

 
طبق حدود تماس ش��غلی تعريف ش��ده در ايران مقادير روشنايی برای برخی وظايف بدين صورت 

است:

  ��هكا�ها� كنترلي  بر�سي ها  خطر��

نو� ناكافي ��� �ظيفه مو�� 

  نظر
بر�سي ��شنايي سطح با توجه به پيشنها��� 

  بر�سي �نعكا� ها  موجو��
  تميز كر�� المپ ها� تعويض المپ ها� سوخته�

  فا�� �� ��شنايي موضعي� برطر� كر�� مو�نع�ست

  ��شنايي نامناسب
چك كر�� ��شنايي �� محل كا� � محيط 

يو��ها بطو� �طر��� چك كر�� �ينكه سقف � �

  كافي ��شن باشد.

  � تميز كر�� المپ ها� تعويض المپ ها� سوخته
ها�  ها� �ضافي� كاهش فاصله ميا� المپ تهيه المپ

  و�.برطر� كر�� مو�نع موج
��شنايي طبيعي �يد� شد� 

كه  �� پنجر� ها يا �ماني

��شنايي سقفي بسيا� 

  ��خشا� باشد.

بر�سي �ثر�� نو� �سما� �� طريق حفا� گذ��� 

  مستقيم پنجر� يا نو� سقف.

 �طمينا� �� �ينكه �يو��ها � سقف مناطق �طر�� پنجر�
  ها � سقف ����� �نعكا� باال باشد.

ا� �� نگا� كر�� به طر� طر�حي مجد� كا� بر�� �جتن

  پنجر� ها
سايه ها� قو� �� شغل 

  مو�� نظر
قر�� ���� يك مد�� ��� سطح كا� � توجه كر�� 

  به تعد�� � قد�� سايه ها
�يش تعد�� چر�� ها� ز�فز�يش �نعكا� سطو� �تا�� �ف

  تهيه ��شنايي موضعي

� �كر تعويض المپ ها نز�يك به �تما� عمر �نها� چك  تستي ند���  سوسو ���

  ونه نقص �� منبعگمد�� �لكتريكي بر�� هر
 

  ��هكا�ها� كنترلي  بر�سي ها  خطر��

نو� ناكافي ��� �ظيفه مو�� 

  نظر
بر�سي ��شنايي سطح با توجه به پيشنها��� 

  بر�سي �نعكا� ها  موجو��
  تميز كر�� المپ ها� تعويض المپ ها� سوخته�

  فا�� �� ��شنايي موضعي� برطر� كر�� مو�نع�ست

  ��شنايي نامناسب
چك كر�� ��شنايي �� محل كا� � محيط 

يو��ها بطو� �طر��� چك كر�� �ينكه سقف � �

  كافي ��شن باشد.

  � تميز كر�� المپ ها� تعويض المپ ها� سوخته
ها�  ها� �ضافي� كاهش فاصله ميا� المپ تهيه المپ

  و�.برطر� كر�� مو�نع موج
��شنايي طبيعي �يد� شد� 

كه  �� پنجر� ها يا �ماني

��شنايي سقفي بسيا� 

  ��خشا� باشد.

بر�سي �ثر�� نو� �سما� �� طريق حفا� گذ��� 

  مستقيم پنجر� يا نو� سقف.

 �طمينا� �� �ينكه �يو��ها � سقف مناطق �طر�� پنجر�
  ها � سقف ����� �نعكا� باال باشد.

ا� �� نگا� كر�� به طر� طر�حي مجد� كا� بر�� �جتن

  پنجر� ها
سايه ها� قو� �� شغل 

  مو�� نظر
قر�� ���� يك مد�� ��� سطح كا� � توجه كر�� 

  به تعد�� � قد�� سايه ها
�يش تعد�� چر�� ها� ز�فز�يش �نعكا� سطو� �تا�� �ف

  تهيه ��شنايي موضعي

� �كر تعويض المپ ها نز�يك به �تما� عمر �نها� چك  تستي ند���  سوسو ���

  ونه نقص �� منبعگمد�� �لكتريكي بر�� هر
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روشنايي مورد نياز بستگي دارد به اينكه چه مقدار از جزئيات براي ديدن الزم است و همچنين سن 
كارگران و سرعت و دقت مورد نياز براي انجام كار از موارد مهم مي باشد.  

در ش��غل كاشي س��ازي نيز بدليل اينكه بخش��ي از كار بصورت دقيق اس��ت بايستي طبق جداول 
حداكثر روشنايي فراهم گردد. 

• گرما 
در اين نوع از مشاغل از كوره استفاده مي شود كه به دو صورت كوره گلي و كوره صنعتي مي باشد 
اما بدليل اين كه كاش��ي ها هنگامي در كوره قرار داده مي ش��وند كه كوره خاموش است مواجهه با 

گرما وجود ندارد.

  پيشنهادي  حداقل  محل
  500  150  نوشتن � خو�ند�

  150  50  ��هر�

  1000  500  �تا� نقشه كشي

  :سر�ميك � سفا� سا��

  فر� ����

  كو��

  تزئين � لعابكا��

  

150  

100  

500  

  

200  

150  

700  

 

جدول5-3 : ميزان شدت روشنايي در مشاغل مختلف

شكل 5-1: كوره گلي در كاشي سازي سنتي
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اس��تاندارد مربوط به كار در محيط گرم در فصل مربوط به مصالح فروش��ی سيمان شرح داده شده 
است. 

شكل 5-2: كوره صنعتي در كاشي سازي سنتي

2-5-1عوامل زيان آور ارگونوميكی
اين نوع عوامل زيان آور در برگيرنده بيشترين مخاطرات می باشد. هنگام رسم نقوش اوليه و رنگ 
كاری نقش ها افراد بصورت نشس��ته روی زمين بصورت چهار زانو يا نشس��ته به گونه ای كه زانوها 
جمع ش��ده كار می كنند و پوسچر بدنی نامناسب بصورت خميده به جلو دارند كه اين حالت برای 

مدت زمان طوالنی می باشد و منجر به بروز اختالالت اسكلتی عضالنی می گردد. 
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شكل 5-3: رسم نقوش روي كاشي

هنگام رس��م نقوش و رنگ كاری، استفاده طوالنی مدت از قلم های مخصوص وجود دارد كه باعث 
فشار دائم بر انگشتان دست شده و عوارضی را به دنبال خواهد داشت. 

در اين نوع از مشاغل حمل بسته های كاشی به چشم می خورد و حركات تكراری برای مرتب كردن 
كاش��ی ها و قرار دادن كاش��ی ها در كوره نيز به چشم مي خورد. برای قرار دادن كاشی ها در كوره 

گذاشتن كاشی ها در ارتفاع باالتر از شانه نيز جزء مخاطرات ارگونوميكی می باشد. 
به منظور كاهش ريس��ك فاكتورهاي ارگونوميكي در اي��ن نوع حرفه بهترين اقدام آموزش افراد در 
خصوص پوس��چر مناس��ب حين انجام كار و عوارض ناش��ي از حركات تكراري مي باشد، همچنين 
ايجاد فاصله زماني حين انجام كار يا دوره هاي استراحت متوالي در اين شغل پيشنهاد مي شود. 
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در خصوص حمل و نقل دس��تي بار نكات ايمن و استاندارهايي وجود دارد كه در فصول قبل آورده 
شده است. 

• كار كردن به تنهايي
اف��رادي ك��ه در اين حرف��ه كار مي كنند اغلب تنها هس��تند و اين حال��ت در طوالني مدت منجر 
ب��ه بروز اختالالتي مي گردد. همچنين كارفرمايان بايد در خصوص مس��ائل ايمني و بهداش��تي با 
نيروي كاريش��ان مشورت نمايند)4(. در خصوص كارگران تنها، آموزش براي اجتناب از اضطراب و 
دس��تپاچگي افراد در ش��رايط غير معمول مورد نياز است. همچنين كارگران تنها بايد بطور كافي با 

تجربه بوده و درك كاملي از ريسك هاي موجود و احتياط هاي مورد نياز داشته باشند)4(.  

3-5-1 عوامل زيان آور شيميايی
در اين نوع از مش��اغل، اين گونه مخاطرات كمتر وجود دارد زيرا كار با رنگ های معدنی اس��ت و با 

آب شستشو داده می شود و مواجهه با گردوغبارهاي معمولي حين تميز كاری وجود دارد.
در بخش برش،  گردوغبار ناشي از كاشي ها و رنگ هاي از قبل زده شده وجود دارد بنابراين بايستي 

از ماسك هاي مناسب در اين بخش استفاده گردد. 

شكل 5-4: ايجاد طرح هاي اوليه
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4-5-1 حفاظت فني و ايمنی در محيط كار
• افتادن و لغزيدن 

رايج ترين علت جراحات در محيط كار افتادن و لغزيدن اس��ت كه ممكن اس��ت نتايج جدی در پی 
داش��ته باش��د. اگر محل كار لغزنده باش��د يا ريخت و پاش زيادی در محيط كار وجود داشته باشد 
احتم��ال خطر افتادن و لغزيدن بيش��تر مي گردد. همچنين اگر محل هايی با روش��نايی كم مانند 

راهروها وجود داشته باشد، امكان بروز اين خطر افزايش مي يابد. 

شكل 5-5: برش دادن قطعات

بنابراين بايد محيط كار با مواد مناس��ب تميز ش��ود بطوري كه احتمال لغزندگي كف وجود نداشته 
باش��د و روش��نايي مناسب نيز فراهم گردد همچنين كابل ها و س��يم ها و تجهيزات اضافي از روي 

زمين برداشته شود. 
از جمله خطرات ديگر مي توان به موارد زير اشاره نمود:

شوك الكتركي تجهيزات برقي: بايد تجهيزات برقي اتصال به زمين مناسب داشته باشند. 
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خطر كار با تجهيزات برشي، اره و چكش در مراحل مختلف كاري: برای حاشيه بندی و رسم نقوش 
از خطكش های فلزی بلند اس��تفاده می ش��ود كه ممكن اس��ت با بدن برخورد داشته باشد. حين 
استفاده از اين گونه تجهيزات بايستي احتياط نمود. همچنين برای بريدن شابلون يا در ساير مراحل 
از قيچی استفاده می شود كه در صورت عدم رعايت ايمنی، اين مورد نيز آسيب رسان خواهد بود.

• نردبان
در اين نوع حرفه امكان استفاده از نردبان وجود دارد كه بايستي اقدامات حفاظتي را مد نظر قرار داد 

كه در فصول قبل به آن پرداخته شده است. 
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