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 مقدمه
در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در مشاغل مختلف در معرض طیف      

کار قرار دارند که این امر پیامدهای بهداشتی های محیطآور و آالیندهوسیعی از عوامل زیان
 های شغلی را افزایش خواهد داد. همراه داشته و امکان ابتال به بیماریناگواری را به

کار سالم و نیاز مبرم کشور به حدود و رت برخورداری شاغلین از محیطبا توجه به ضرو     
های کاری سالم و ناسالم، ویرایش چهارم کتاب حدود مجاز معیارهایی برای تمایز محیط

مواجهه شغلی در مرکز سالمت محیط و کار تدوین شد و با امضاء وزیر محترم بهداشت، 
 درمان و آموزش پزشکی ابالغ گردید.

قانون کار که رعایت حدود مندرج در کتاب مذکور را برای  34با عنایت به ماده      
صاحبان صنایع، کارفرمایان الزام آور نموده است و بر اساس بازخوردهای واصله از کاربران 

ای و متخصصان طب مختلف این کتاب از سراسر کشور، اعم از کارشناسان بهداشت حرفه
و کارشناسان صنایع، بر آن شدیم تا با کمک اساتید مجربی  کار، اعضاء محترم هیأت علمی

اند، راهنماهای فنی هر بخش از این کتاب که در کمیته تدوین حدود مجاز همکاری نموده
جلد با موضوعات مختلف، به منظور تسهیل استفاده کاربران تدوین نماییم تا  1را در 

شده در این راهنماها، با توان  های عنوانکاربران به کمک توضیحات تکمیلی و مثال
کارگیری نتایج حاصل از آن بیشتری نسبت به تفسیر حدود مجاز مندرج در این کتاب و به

هایی که ممکن است پدید آید آگاهی داشته باشند و بیش از اهتمام ورزند و از محدودیت
رسان بپیش بتوانند تفسیر صحیحی از مقایسه این حدود مجاز با وضعیت مواجهات آسی

 دست آورند. هکار بمحیط
های انمدسترسی بیشتر کاربران، این راهنماها بر روی تار منظوربهالزم به ذکر است،      

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )وبدا(، معاونت بهداشتی و مرکز سالمت محیط و 
دکتر جناب آقای  دانم از زحمات ارزشمندکار قرار خواهد گرفت. در انتها وظیفه خود می

تألیف و خانم مهندس فاطمه صادقی و آقای مهندس حمید که در محمدی ایرج علی
صمیمانه تشکر و قدردانی  ،نداهاین راهنما همکاری نمود اقتصادی که در نظارت و تدوین

 نمایم.  
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 قدمه:م

 و مناسـب  و ایمـن  کار محیط یك ایجاد و کارگران کار محیط مسائل به توجه که آنجایی از

 اسـت   بـوده  ایحرفـه  بهداشـت  علم هدافا ترینبزرگ جمله از همیشه ایشان، برای راحت

 در کـار  محـیط  فیزیكی عوامل از یكی عنوان به نیز کار محیط جوی شرایط مسئله به توجه

 آمـار  آخرین طبق .گیردمی قرار ایحرفه بهداشت متخصصین و مسئولین هایبرنامه اولویت

ان شـالل در  رصد کـارگر د 8های کشور و درصد کارگاه 8به  كنزدی 1393 سال در موجود

 .باشندمیخود  یشغل هایمحیطگرما و رطوبت در  یكیزیآن در معرض عامل ف

 گذارنـد می تأثیر کار محیط هوای روی که است عواملی کلیه شامل کار محیط جوی شرایط

 خطرنـاکی  عـوارض  ایجـاد  بـه  قـادر  جداگانـه  یـك  هـر  که باد و رطوبت ، سرما گرما، مانند

 بـر  کـار  مبنـای  همـواره  کـار  محـیط  جوی شرایط خصوص در همطالع مقوله در.  باشندمی

 طبیعـت  در همـواره  ترمودینامیك اصول به بنا انرژی که تعبیر بدین. باشدمی انرژی اساس

 در فیزیولوژیـك  موجـود  یـك  عنـوان  بـه  انسـان . رفـت  نخواهد بین از و ست ا داشته وجود

 نظـر  از لذا.  است بخصوصی هایظرفیت و هامحدودیت دارای فیزیكی پدیده این با برخورد

 مقابلـه  و زااسـترس  عامـل  یـك  عنـوان  بـه  توانـد مـی  مـذکور  فیزیكی انرژی تأثیر ، فیزیك

 انـرژی . گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  استرین عنوان تحت زااسترس عوامل با بدن هایمكانیسم

 :گیردمی قرار مطالعه و توجه مورد صورت دو به انسانی حس نظر نقطه از فیزیكی

 گرما -1

 سرما -2

 موجـود  یـك  کـه  زیـرا  اسـت  دفـاعی  هـای مكانیسـم  دارای حرارتـی  انـرژی  برابر در انسان

 تغییـر  لیرقابـل  و مشخص دمایی شرایط یك در باید وی حیاتی اعمال و است فیزیولوژیك

 هرگونـه  حـال .  اسـت  گـراد سـانتی  درجه 37 انسان بدن عمقی دمای متوسط.  گیرد انجام

 یـا  افـزایش  با.  کندمی فعال را دفاعی هایمكانیسم بدن عمقی دمای در کاهشی یا افزایش

 قـرار  دفـاعی  قابلیـت  حـداکرر  در بـدن  دفـاعی  هـای مكانیسم ، گرادسانتی درجه 2 کاهش

 را آن و کـرده  مقابلـه  افزایشـی  چنـین  بـا  توانـد مـی  انسان بدن که مفهوم بدین.  گیرندمی



 8 در محیط کار های دماییتنش ارزیابی راهنمای       

 عـوارض  نمایـد  ایجاب را تریوسیع تغییرات شرایط، که صورتی در.  بازگرداند 37 به مجدداً

 .کندمی بروز سرمایی یا گرمایی

 تـا  متوسـط  خفیـف،  و اخـتالتت  هـا بیمـاری  باعـ   گرمایی و سـرمایی  استرس که آنجا از

 از لیبـت  و کـارگر  افتـادگی  کار از موارد بعضی در و شودمی کارگران در گرمایی هایشوک

 حـواد   و شـده  ایمنـی  لحـا   از عملكرد در اشتباه باع  ینهمچن و گردندمی سبب را کار

 پیرو نحوه ارزیابی و زمینه در تدوین دستورالعمل لزوم .آورندمی وجود به را جبران ناپذیری

 .باشدمی ضروری کنترلی شیوه ترینمناسب اتخاذ آن

 

 كار محيط هایاسترس با ارتباط در قانوني هایجنبه -1

 طـور به کار محیط آورزیان و زا بیماری عوامل مورد در زیستی و محیطی هایپایش موضوع

 در. گیـرد مـی  قـرار  حمایـت  مورد کشورمان در اجتماعی تأمین و کار قوانین سوی از کامل

 و مسـتقیم  صـورت  بـه  اجتمـاعی  تـأمین  قانون 91 و 88 و کار قانون 95 و 92 ، 85 موارد

 بـه  نیز حرارتی هایاسترس و جوی شرایط موضوع. شودمی دیده هاحمایت این لیرمستقیم

 .گیردمی قرار قوانین این حمایتی پوشش زمره در آورزیان عوامل از یكی عنوان

 

 نامساعد جوی شرايط از ناشي مشكالت -2

 دو از ایحرفـه  بهداشت دید از کاری هایمحیط در نامساعد جوی شرایط از ناشی مشكالت

 :است بررسی و بح  قابل جنبه

 

 :ايمني جنبه (الف

 تـأثیر  بـه  بـردن  پـی  کـار،  محـیط  جـوی  شرایط مطالعه در ما اساسی و اول هدف واقع در

 جـوی،  هـای اسـترس  ایـن . است آفرینی حادثه و خطا ضریب افزایش در جوی هایاسترس

 صـورت  بـه  تغییـرات  این و کنندمی فراهم را فیزیولوژیكی تأثیرات و تغییرات مقدمات ابتدا

 آمـدن  وجـود  بـه  موجـب  بالفاصـله  شـده  ایجـاد  تغییرات بنابراین ،یابدیم افزایش تدریجی

 شوندمی انسانی خطای باع  شده ایجاد تغییرات بلكه ،شوندنمی... و گرمازدگی و هابیماری
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 انسـانی  عملكـرد  روی توانـد مـی  فیزیولـوژیكی  ساختار در تغییرات ترینکوچك حتی یعنی

 مبحـ   در ریسـك،  آنـاتومی  کتـاب  در W.D.Rowe دکتـر  آقای. باشد داشته مستقیم تأثیر

 بـه  را کـار  محـیط  جـوی  شـرایط  حادثه، ایجاد و انسانی عملكرد روی محیطی عوامل تأثیر

 .است آورده مربوطه جداول در اصلی عامل یك عنوان

 

 :بهداشتي جنبه( ب

 یجـو  شـرایط  بـا  مواجهـه  زمـان  حد از بیش افزایش یا و دما زیاد بسیار تغییرات اساس بر

 مشـاهده  را جـوی  نامساعد شرایط از ناشی بهداشتی مشكالت سری یك توانیممی نامساعد،

 .کنیم

 بـه  وخامـت  اسـاس  بر حرارت درجه افزایش از ناشی عوارض از برخی: گرما از ناشی عوارض

 :شوندمی بیان زیر صورت

 گرمایی هایجوش -2                  پوست سوختگی -1

 گرمایی کرامپ -4                     گرمایی ضعف -3

 گرمازدگی -5

 بـه  وخامـت،  اساس بر حرارت درجه کاهش از ناشی عوارض از برخی: سرما از ناشی عوارض

 :شوندمی بیان زیر صورت

 سرمازدگی -3                   سرخی -2                  کهیر -1

 

 آن هایشاخص و كار محيط جوی شرايط -3

 صـورت  بـه ... و کـاری  بـازده  انسانی، عملكرد روی بر جوی شرایط مختلف پارامترهای تأثیر

 فیزیولـوژیكی  تغییـرات  و ثـرات ا آمـدن  وجـود به موجب پارامترها این بلكه نیست، مستقیم

 بـه  شـود مـی ... و کاری بازده انسانی، عملكرد تغییر موجب که است تغییرات این و شوندمی

 .بریممی نام «زااسترس» عوامل عنوان به پارامترها این از که است دلیل همین

 تحـت  معیارهـایی  وسیله به را بدن فیزیولوژیكی تعادل روی جوی، یزااسترس عوامل تأثیر

 مهـم  هـای کمیت از یكی اینكه به توجه با. کنیممی بررسی یی،زااسترس هایشاخص عنوان
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 خواهیم شاخص نوع ود هامحیط در دما تغییرات اساس بر است، دما جوی شرایط اساسی و

 .سرمایی استرس شاخص» دیگری و است «گرمایی استرس شاخص» یكی داشت،

 تـرین مهـم  از کـه  دارد وجود مختلفی هایشاخص گرمایی هایاسترس میزان تعیین جهت

 PPD , PMV , P4SR , B4SR , HSI , CET , ET WBGTهایشاخص به توانمی هاشاخص این

 است.  شده ارائه هاشاخص این مورد در یمختصر یحتوض ادامه در که کرد اشاره

 

 تعاريف علمي: -4

دما کمیتی است که میزان سردی یـا گرمـی    (:Dry Bulb Temperature)  الف( دمای هـوا

و معمـوتً بـا    شـود مـی . دمای هوا تحت عنوان دمای خشك نیز نامیـده  کندمیرا بیان 

و دمـای خشـك    شـود میبیان  (F0) ایتیا درجه فارنه (C0) گرادسانتیواحدهای درجه 

 .شودمی گیریاندازهدماسنج معمولی  وسیلهبه

درجه حرارتـی اسـت کـه     ترینپاییندمای تر،  (:Wet Bulb Temperature) ب( دمای تـر

با تبخیر آب خشك نمود. دمای تـر بـا واحـدهای درجـه     « ثابت فشار در»بتوان هوا را 

دماسنج خشكی کـه دور مخـزن    وسیلهبهو  شودمی یا درجه فارنهایت بیان گرادسانتی

 .شودمی گیریاندازهتر پیچیده شده است،  فتیلهآن 

دمای تابشی از بعضی سطوح داغ اجسـام   (: Globe Bulb Temperature) پ( دمای تابشی

 (F0) و یـا  (C0) و بیشتر در ناحیه مادون قرمز است معموتً با واحـدهای  شودمیمنتشر 

 .شودمی گیریاندازه سانگویدماسنج  وسیلهبهو  شودمیبیان 

رطوبـت نسـبی عبـارت اسـت از فشـار بخـار آب        :(Relative Humidity) ت( رطوبت نسبی

موجود در هوا به فشار بخار آب اشباع شده در همان درجه حرارت، بـر حسـب درصـد    

 گیـری انـدازه آسـمن   سـنج رطوبـت چرخـان و یـا    سنجرطوبت وسیلهبهو  شودمیبیان 

 و قرائت لیرمستقیم نیز از طریـق جـداول یـا نمودارهـای سـایكرومتری دارد.      شودمی

 به صورت زیر است: رطوبت نسبی گیریاندازههای روش

مستقیم قـادر بـه    طوربهگردد که روش مستقیم: در این روش از وسایلی استفاده می -1

کـه   باشـد میهیدروگراف  باشند. یكی از این وسایلگیری رطوبت نسبی هوا میاندازه
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تغییر طول جنس موی خاصی از انسـان در اثـر رطوبـت عمـل      گیریاندازه بر اساس

 کند.می

گیـری دو پـارامتر دمـای دماسـنج خشـك      روش لیرمستقیم: در این روش بـا انـدازه   -2

کـش  چرخان و دماسنج تر چرخان، مقدار رطوبت نسبی به کمك روابط، جداول، خط

دمای تر و خشك چرخـان تزم   گیریاندازهشود. در ری تعیین میو نمودار سایكرومت

متـر بـر ثانیـه از سـطح بخـش       5/2است که جریان هوای اجباری با سـرعت حـدود   

کننـد  که بر این اساس عمل می هاییسنجرطوبتعبور داده شود.  هادماسنجحساس 

 اند.ه شدهآسمن ساخته و ارائ سنجرطوبتچرخان و  سنجرطوبتبه دو صورت کلی، 

از فشاری که جو زمین  است عبارت: فشار جوی یا بارومتری (Air Pressure)  ( فشار هـوا

ور اسـت،  سطح زمین و سایر سـطوحی کـه در آن لوطـه    روی بربه علت نیروی وزنش 

و واحـدهای   شـود مـی  گیـری اندازهقرائت مستقیم  هایدستگاه. معموتً با کندمیوارد 

 .شودمیجیوه بیان  مترمیلیوتً با واحد اتمسفر و یا مختلفی دارد ولی معم

کلی، جریان هـوا در نتیجـه اخـتالف دمـای      طوربه(: Air Velocity)ج( سرعت جریان هـوا 

 .  گرددمی، ایجاد شودمینقاط مختلف، که به اختالف چگالی آن نقاط منجر 

 

 تبادل حرارت بدن با محيط هایراه -5

 :باشدمین بدن و محیط متفاوت بوده و به شرح زیر تبادل حرارت بی هایراه

 

جابجایی یكـی از فرآینـدهای انتقـال گرماسـت. میـزان       (:Convection)ـ جابجايي  5-1

 گرمای مبادله شده از طریق جابجایی بین بدن انسان و هوای مجاور برابر است با: 

 

                            ts) –(ta  0.6C = 7 V  
C مقدا =( ر گرمای جابجا شدهKcal/h.) 

V  سرعت جریان هوا =(m/s). 

ta ( دمای هوا بر حسب =C0.) 
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ts  ًمیانگین دمای پوست که معموت =C035   شودمیدر نظر گرفته. 

 

و بـا   شـود مـی میزان انرژی که در اثر تابش از اجسـام سـاطع    (:Radiation)ـ تابش  5-2

 .          توان چهارم دمای مطلق جسم، متناسب است

کنترل گرمای بدن است که از نظـر   هایراهتبخیر یكی از  (:Evaporation) ـ تبخير 5-3

فیزیولوژیك دارای اهمیت بسیار است. کالً تبخیر عرق بـه دلیـل وجـود اخـتالف فشـار در      

 .  پذیردمیسطح پوست و هوای پیرامون صورت 

ه در واحد زمان را متابولیسـم یـا   مقدار انرژی آزاد شد :(Metabolism) ـ متابوليسم 5-4

سرعت متابولیسم گویند. در مـورد کـارگرانی کـه در طـول شـیفت کـاری خـود بـه انجـام          

، تزم است کـه متوسـط میـزان    پردازندمیمتفاوت  هایزمانمتفاوت، در مدت  هایفعالیت

 محاسبه گردد: متابولیسم با استفاده از رابطه زیر

 

 

 

Ti  هر مقطع و با متابولیسم مشخص= مدت زمان فعالیت در 

 

  (Basal Metabolic Rate (BMR)) متابوليسم پايه

های متفاوت امكان پذیر باشد، برای اینكه مقایسه سرعت متابولیسم در افراد مختلف و گونه

معموتً میزان متابولیسم در حداکرر استراحت فكری و جسمی ممكن در یك اتاق بـا دمـای   

شـود. میـزان   سـاعت بعـد از صـرف آخـرین لـذا تعیـین مـی        14تـا   12مناسب و راحت، 

شود. میـزان  آید میزان متابولیسم پایه نامیده میمی دستبهمتابولیسمی که در این شرایط 

متابولیسم پایه به سطح بدن و همچنین وزن بدن بستگی دارد. تعیـین گرمـای متابولیسـم    

گیرد. استفاده از این تقیم انجام میمتری مستقیم و لیرمسهایی از قبیل: کالریتوسط روش

ای با مشكل مواجه است. روش مرسوم در بهداشت صـنعتی بـرای   ها در بهداشت حرفهروش

 طـور بـه تعیین انرژی مصرفی کارگر هنگام انجام کار معین اسـتفاده از جـداولی اسـت کـه     

M
M T

T

i i

i
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کیلوکـالری  توان مقدار تقریبی انرژی هر کاری را بر حسـب  آمده است و می دستبهتجربی 

 آورد. دستبه هاآنبر ساعت از 

هـای  توصـیه  بر اسـاس مختلف  هایفعالیتجداول زیر ارزیابی میزان متابولیسم را در حین 

ACGIH)دارد. به منظور استفاده ( و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی کشور بیان می

س با توجـه بـه آن میـزان    وضع بدن و حرکت کارگر را در نظر گرفته سپ بایداز این جدول 

آمده متابولیسم پایه را اضـافه   دستبهمتابولیسم  سپس به گرددمیمتابولیسم کارگر تعیین 

آمده از جـدول ذیـل بـه همـراه      دستبهمیزان بار کاری، مقادیر  بندیطبقهبرای  .کنیممی

 گیرد.زیر مورد استفاده قرار می بندیتقسیم

 

 گروه از مشالل : میزان کالری مصرفی هر1جدول 

 کیلوکالری بر ساعت 211کمتر از  کار سبك

 کیلوکالری بر ساعت 211-311 کار متوسط

 کیلوکالری بر ساعت 311بیش از  کار سنگین

 

 کاری بار: ارزیابی 2جدول 

 نوع کار کاری باردرجه 

 نوشتن، بافندگی با دست کار سبك دستی

 تایپ کردن کار سنگین دستی

 سازی(روی میخ )کفاشی و مبل کاریچكش ك بازوکار سنگین با ی

 پمپ و کارهای بالبانی کاریرندهفلزات،  کاریسوهان کار سبك با دو بازو

 تمیز کردن سطح زمین، تكان دادن فرش. کار متوسط با همه بدن

 تنه درختان کنیپوست، کنیچاهگذاری، ریل بدن همه باکار سنگین 
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 رفی بر حسب نوع فعالیت: میزان کالری مص3جدول 

 نوع کار
میانگین کیلوکالری 

 بر دقیقه

گستره تغییرات 

 کیلوکالری بر دقیقه

 کاردستی
 4/1 سبك

2/1 – 2/1 
 9/1 سنگین

 کار با یك بازو
 1 سبك

5/2 – 7/1 
 7/1 سنگین

 کار با هر دو بازو
 5/1 سبك

5/3 - 1 
 5/2 سنگین

 کار با تمام بدن

 5/3 سبك

15 - 5/2 
 5 متوسط

 7 سنگین

 9 فوق سنگین

 1 متابولیسم پایه

 

 مختلف هایفعالیت: میزان متابولیسم در حین 4جدول 

 بر دقیقه کیلوکالری وضع بدن و حرکت

 3/1 حالت نشسته

 6/1 حالت ایستاده

 2 - 3 در حالت راه رفتن

 حرکت در سرباتیی
به مقدار تعیین شده در حالت راه رفتن به 

 اضافه شود. 8/1زای هر متر ا
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بدن انسان، لباس مانند عایق عمل  برای(: Effect of Clothing) لباس تأثيرـ  5-5

 شودمی( تعریف Clo. برای ارزشیابی لباس عاملی بنام مقاومت لباس یا ضریب کلو )کندمی

ل گرما از . کلو مقاومت لباس در مقابل انتقاشودمیو با کمیت بدون دیمانسیون سنجیده 

نتقال یافته از طریق لباس از رابطه ا پوست بدن تا سطح خارجی لباس است. مقدار گرمای

 :آیدمی دستبهزیر 

K A
t t

clo
s a 


0 98.
 

K  میزان گرمای تبادل شده =(Kcal/h). 
A  2(= سطح بدن(m. 
ts  دمای پوست =)C(0. 
ta  دمای سطح خارجی لباس =)C(0. 

 

A = 0.202 * W 0.425 * M 0.725 

W  وزن بدن =(kg)                .M  طول قد =(m). 

 

 نمونه ضریب کلو برای چند نوع لباس آمده است: 5جدول شماره  در 

 : مقاومت حرارتی چند نوع لباس بر حسب کلو 5جدول 

 مقدار کلو وضعیت لباس فرد

 1 کسی که لباس به تن ندارد

 1/1 لباس زیر

 5/1 یلباس سبك تابستان

 1 لباس متعارف اداری

 5/1 لباس سنگین به همراه لباس زیر

 3-4 لباس قطبی

 5 حداکرر لباس قابل پوشیدن
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 هدف: -6

 دمایی در محیط کار هایتنشنحوه ارزیابی 

 

 دامنه كاربرد: -7

 دمایی و جوی پارامترهایانواع  گیریاندازهنحوه 

 دمایی هایاسترس گیریاندازهنحوه  

 جوی پارامترهای گیریاندازهر کردن با وسایل نحوه کا

 مرتبط با استرس دمایی در محیط کار هایبیماریآشنایی با انواع اثرات و 

 دمایی در محیط کار هایاسترسنحوه کنترل 

 

 كار هایمحيطسنجش شرايط دمايي در  هایدستگاهوسايل و  -8

 را خـود  اطـراف  محـیط  دمـای  توانـد مـی  کـه  اسـت  ایوسـیله  دماسـنج دماسنج:   -8-1

 بسـیار  لولـه  یك از که باشدمیجیوه ای  دماسنجنوع دماسنج،  ترینرایج .نماید گیریاندازه

 محفظـه  یك به انتهای دیگرش و مسدود آن انتهای یك که اندشده ساخته ایشیشه باریك

 شـده  دسـر  و گـرم  با. باشدمی خأل کامالً دماسنج لوله داخل در. باشدمی متصل جیوه از پر

 انبسـاط  و انقبـاض  لـذا  و شودمی سرد و گرم نیز آن در موجود جیوه ،هادماسنج این مخزن

 لولـه،  در جیوه سطح به توجه با .برود پایین یا و بات لوله در جیوه تا شد خواهد باع  جیوه

 .نمود قرائت را دما توانمی دماسنج روی بر شده نوشته اعداد روی از

 فتیلـه  یـك  کمك به آن حساس قسمت که دماسنجی توسط تر دمای دماسنج تر: -8-2

 قـرار  طبیعـی  شرایط در دماسنج اگر البته گرددمی گیریاندازه ،شودمی داشته نگه مرطوب

 عبور مخزن اطراف از اجباری هوای اگر و( tnw) طبیعی تر دمای را شده قرائت دمای گیرد

 .گویند( tw) چرخان تر دمای شود، داده

 151 قطـر  بـه  مسـی  رنـ   سـیاه  کره یك سانگوی دماسنج: سانگویج دماسن -8-3

 دماسـنج  ایـن . اسـت  گرفته قرار آن مرکز در معمولی دماسنج یك مخزن که است مترمیلی

 هـای راه به سانگوی دماسنج.  کندمی گیریاندازه مستقیماً را تابشی گرمای از ناشی دمای
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 زمان. رسدمی دمایی تعادل به نموده حرارتی تبادل خود اطراف محیط با جابجایی و تابشی

 .است شده آورد بر دقیقه 11 ـ 31 ، تعادل و رسیدن برای تزم

 عبـور  اثـر  در هـوا  فشـار  تغییـرات  ایپـره  هایبادسنج کار اساس:  ایپره بادسنج -8-4

.  هواسـت  جریـان  به حساس و داشته گردش قابلیت که است ایپروانه طریق از هوا جریان

 مـدار  در ضـعیفی  ولتاژ ایجاد سبب آن گردش که گردیده متصل دینامی به دستگاه هایپره

 بـر اسـاس   کـه  متـری ولـت  وسـیله به دینام توسط شده ایجاد ولتاژ میزان. گرددمی دستگاه

 جریـان  گیـری انـدازه  در وسایل این از ،شودمی گیریاندازه شده کالیبره هوا جریان سرعت

 در ایـن  بنـابر . گـردد مـی  استفاده هادهانه در ویژه به تهویه هایالکان مانند دارجهت هوای

 معمـوتً  و نیسـت  داریجهـت  جریـان  دارای هوا معموتً که کار هایمحیط و بسته ایمحله

 .گرددمین توصیه وسایل این از استفاده باشدمی مختلف هایجهت دارای

 توسـط  شـده  گرفتـه  گرمـای  مقدار که مطلب این بر اساس حرارتي: هایبادسنج -8-5

 هـای بادسـنج  هواسـت،  جریـان  سـرعت  بـا  متناسـب  داغ جسم یك از عبوری هوای جریان

 داغ جسم دمای اختالف به توجه با حرارتی انرژی ،کنندمی عمل و شده گذاریپایه حرارتی

 تابعی انتقال، میزان. شودمی منتقل محیط به داغ جسم از هوا جریان سرعت نیز و محیط و

 بـه  کـه  دارد وجـود  سنسوری حرارتی هایبادسنج در معموتً. باشدمی هوا جریان سرعت از

 حسـاس  جریـان  جهت به هابادسنج این. شودمی گرم تغذیه منبع توسط و بوده سیم شكل

 جهـت  بـر  عمـود  کامالً دستگاه سنسور قسمت گیریاندازه هنگام در شودمی توصیه و بوده

 کـار  هـای محـیط  در هوا جریان سرعت گیریاندازه برای هاتگاهدس این لذا. باشد هوا جریان

 .شودمین توصیه

 طراحـی  هـوا  شـوندگی  سرد توان گیریاندازه برای کاتا دماسنج ابتدا كاتا: دماسنج: 8-6

 دماسـنج  این از ،هواست جریان سرعت از متأثر کنندگیخنك توان اینكه به نظر ولی گردید

 ایـن  مزایـای  تـرین مهـم  از. گردیـد  استفاده هوا جریان سرعت گیریاندازه وسیله عنوان به

 گیـری انـدازه  توانـایی  همچنـین  هواست جریان جهت به نسبت آن حساسیت عدم دماسنج

 مخـزن  دو از کاتـا  دماسـنج . شـود مـی  محسوب آن مزایای از نیز هوا کم هایجریان سرعت
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 مخـزن  درون دارنـد  تبـاط ار یكـدیگر  به موئینه لوله توسط که شده تشكیل کوچك و بزرگ

 از و گردیـده  منبسـط  مخـزن  شدن گرم نتیجه در الكل. است شده ریخته رنگی الكل بزرگ

 بـا  معمـوتً ) عالمـت  دو دماسـنج  ساقه روی بر. رسدمی کوچك مخزن به موئینه لوله طریق

 دماسـنج  سـاقه  روی بر عددی همچنین. است شده حك( اندگردیده مشخص B و A حروف

 تعیـین  سـازند،  کارخانه توسط و باشدمی دماسنج فاکتور که است شده حك F عنوان تحت

 اندود نقره کاتای در اندود، نقره کاتای و خشك کاتای ،اندنوع دو کاتا هایدماسنج. گرددمی

 و دارد وجـود  نقـره  انـدود  از لالفی بزرگ مخزن اطراف در حرارتی، هایتابش بازتاب جهت

 .رود می کار به دارد وجود ایهمالحظ قابل بشیتا  انرژی که هاییمحیط در

نحوه کار با دماسنج کاتا بدین صورت است که ابتدا مخزن دماسنج کاتـا را داخـل فالسـك    

دهیم تا الكل منبسط شود و دو سوم تا یك دوم مخزن بـاتیی سـاقه را پـر    آب داغ قرار می

پارچه نخی خشك کرده و در  نماید، سپس دماسنج را از فالسك خارج نموده و آن را با یك

کنند. سپس به کمـك کرنـومتر مـدت زمـانی کـه الكـل       محل مورد نظر از ساقه آویزان می

بـار   5تـا   3کنند. این عمل ثانیه مشخص می حسب بر کندمیفاصله بین دو عالمت را طی 

شـود. پـس از   ( کاتـا ثبـت مـی   tcشـوندگی ) دزمـان سر  عنـوان  بهتكرار شده و میانگین آن 

 شود.زمان سردشوندگی کاتا مقدار توان سردشوندگی برآورد می گیریزهاندا

از میانگین گرمای منتقل شده در واحد زمـان از واحـد    است عبارت 1توان سردشوندگی کاتا

سطح دماسنج کاتا به هوای اطراف برای اینكه دمـای سـطح آن در میـانگین دمـای ردیـف      

گی برحسب میلی کـالری بـر واحـد سـطح در     سردشوندگی کاتا ثابت بماند. توان سردشوند

زمـان   گیـری انـدازه ( بعـد از  Hشـود. مقـدار تـوان سردشـوندگی )    واحد زمان سنجیده مـی 

( که معموتً در روی دماسنج قید شده Fسردشوندگی و در نظر گرفتن فاکتور دماسنج کاتا )

خصوص محاسـبه  آید. برای تعیین سرعت جریان هوا از نمودارها و روابط ممی دستبهاست 

 .شودمیسرعت استفاده 

                                                           
1-Kata Cooling Power  
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V .سرعت جریان هوا بر حسب متر بر ثانیه = 

H .توان سردشوندگی محیط بر حسب میلی کالری در ثانیه = 

F .فاکتور دماسنج کاتا بر حسب میلی کالری بر سانتیمتر مربع = 

TC  یه.سردشوندگی دماسنج بر حسب ثان هایزمان= میانگین 

T .دامنه سردشوندگی دماسنج بر حسب ثانیه = 

t  گرادسانتی= دمای محیط برحسب درجه. 

a  (6)جدول  نوع کاتا و دامنه سردشوندگی بر اساس= ضریب ثابت 

b  (6)جدول  نوع کاتا و دامنه سردشوندگی بر اساس= ضریب ثابت 

 

 دشوندگیبا توجه به نوع کاتا و دامنه سر bو   a: تعیین مقدار 6 جدول

 ردیف سرد شوندگی کاتا

(0C) 
 نوع کاتا

V ≤ 1m/s m/s 1<V 

a b a b 

 518/1 115/1 4/1 2/1 خشك 38-35

 465/1 115/1 351/1 212/1 خشك 5/54-5/51

 --- --- 4/1 111/1 نقره اندود 38-35

 431/1 121/1 351/1 11/1 نقره اندود 5/54-5/51

 563/1 132/1 464/1 12/1 نقره اندود 66-63

 

 بـر  یـا  انسـان  از خاصـی  موی جنس طول تغییر گیریاندازه بر اساسهيدروگراف: -8-7

( باشـد مـی  کشـش  حـال  در کـه ) قوربالـه  پوسـت  از مشخصی سطح مساحت تغییر اساس

  کندمی گیریاندازهرطوبت هوا را 

 ، هـوا  رطوبـت  تغییـر  اثـر  در که است سنسوری دارایديجيتالي:  ترموهيدرومتر -8-8

 هـوا  در موجـود  رطوبـت  با متناسب الكتریكی جریان میزان. کندمی تولید الكتریكی ریانج
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 زیـادی  کـاربرد  تهویه هایسیستم دمنده مقابل در هوا رطوبت سنجش در وسیله این. است

 . دارد

 بـا  هـا آن از یكـی  مخـزن  کـه  اسـت  دماسـنج  دو از مرکـب  :چرخان سنجرطوبت -8-9

 در) شـود مـی  اسـتفاده  تـر  دماسنج عنوان به و یافته پوشش آب رسانایی قابلیت با ایفتیله

 کـه  باشدمی ایدسته به مجهز و(  داریم مخزن بدون و مخزن با چرخان سنجرطوبت ضمن

 سـطح  در تزم تهویـه  ترتیـب  و بـدین  آورد در حرکـت  بـه  بـازو  محـور  حول را آن توانمی

 . کندمی  تأمین را هاستدماسنج حساس بخشی که هامخزن

 قـاب  یـك  داخـل  در خشـك  و تر دماسنج دو وسیله این در: آسمن سنجرطوبت -8-11

 تهویـه  بـه  مربوط خطای کاهش برای. اندگرفته قرار حرارتی هایتابش کنندهمنعكس فلزی

 5/2) یكنواخـت  سـرعت  بـا  را تزم تهویه تواندمی که است شده تعبیه هواکشی ،هادماسنج

نماید. از مواردی که باید بدان دقـت نمـود، خـیس     تأمین هاجدماسن سطح در( ثانیه بر متر

. زیرا فتیله مورد نظر به صـورت دسـتی مرطـوب    باشدمینگه داشتن دائم فتیله دماسنج تر 

 شده و امكان خشك شدن آن در طی آزمایش وجود دارد.

8-11- WBGT  :را  خشـك  دمـای  و تـر  دمـای  تشعشـعی،  دمـای  میـزان  دستگاه اینمتر

 .نمایدمیرا محاسبه و گزارش  WBGT شاخص میزان آن از پس و نموده گیریاندازه
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WBGT
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 1OELمورد قبول  هایشاخصاسترس گرمايي و  هایشاخص -9

 زیـادی  هـای کوشش است مؤثر محیط و بدن بین حرارت تعادل بر که عواملی ترکیب برای

 اسـترس  تعیـین  بـرای  شـاخص  عامـل،  چنـد  یـا  دو گرفتن نظر در با بتوان تا آمده عمل به

 جـوی  متفـاوت  متغیرهای ترکیب گرمایی شاخص از آورد. هدف دستبه کار محیط گرمای

 فـرد  بـروی  را محـیط  گرمـایی  تـنش  میـزان  کمـی  طـور به تا باشدمی واحد کمیت یك در

 ایجـاد  گـذارد مـی  تـأثیر  فـرد  بـر  کـه  زمانی که است عاملی تنش یا استرس .نماید توصیف

بـه دو گـروه    تـوان مـی کلـی   طـور بـه اسـترس گرمـایی را    هـای خصشـا .نمایدمی استرس

 تجربی و تحلیلی تقسیم کرد: هایشاخص

ارتباط بـین دو یـا چنـد عامـل      بر اساسمعموتً  هاشاخصاین  تجربي: هایشاخصالف( 

شده و این ارتباط از روی تجربیـاتی کـه روی    ریزیپایهگرمایی و پاسخ انسان به این عوامل 

 :از انـد عبـارت  هـا شـاخص ایـن   تـرین عمـده آمـده اسـت و    دسـت بـه گرفته،  انسان صورت

 WBGT , WGT , P4SR , B4SR , CET , ET هایشاخص

تحلیل تبادل و تعامل گرما بـین   بر اساسمعموتً  هاشاخصاین  تحليلي: هایشاخصب( 

حرارتـی  ، شاخص استرس هاشاخصاین  ترینرایج. از شودمی ریزیپایهبدن انسان و محیط 

در ایـن رده   تـوان مـی را به نوعی  PPD , PMV هایشاخصو  باشدمی« HSI»هچ ـ بلدین  

 کرد. بندیتقسیم

 .باشدمی WBGTشاخص  OEL، شاخص مورد قبول هاشاخصاز بین این 

این شاخص  :( Wet Bulb Globe Temperature( WBGT) ) سانگویشاخص دمای تر 

و وزارت  NIOSH  ،ACGIHط یط کار کـاربرد دارد و توسـ  برای ارزشیابی استرس حرارتی مح

به عنوان شاخص اصلی جهت تعیین مقـادیر حـدود   بهداشت درمان و آموزش پزشكی ایران 

بسـیار سـاده بـوده و بـا      سـان گـوی مجاز  انتخاب گردیده است. محاسبه شاخص دمای تـر  

تزم شـاخص   هـای گیریاندازه. پس از گیردمیحداقل پارامترهای جوی صورت  گیریاندازه

 :شودمیزیر محاسبه  صورت بهبرای خارج و داخل کارگاه  سانگویدمای تر 

                                                           
1 - Occupational Exposure Limit 
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   gt+ 0.3  nwbtWBGT = 0.7                      داخل کارگاه

   at+ 0.1  gt+ 0.2  nwbtWBGT = 0.7          خارج کارگاه

 

nwbt  =( درجه حرارت دماسنج تر طبیعیC0.) 

gt  سانگوی= دمای (C0.)               

at ( دمای دماسنج خشك =C0.) 

 

 الزامات بازرسي استرس گرمايي در محيط كار -11

 در خصـوص  بـه  طبیعـی  هـای انرژی از روزافزون استفاده و جهانی جمعیت رشد به توجه با

کشـورها، اسـتفاده    در ایـن  کـه  رسـد مـی  نظـر  به مهم نكته این توسعه، حال در کشورهای

 کـارگران  در حرارتـی  اسـترس  باع   تواندمیکاری  هایمحیطدر  هاانرژیاز این  روزافزون

 داشـت.  خواهـد  تولیـد  راندمان همچنین و محیط کارگر، بر متعددی عوارض خود که گردد

 متوسـط  خفیـف،  اختالتت از اعم گرما از ناشی هایبیماری باع  حرارتی استرس ازآنجاکه

 از لیبـت  و کارگر افتادگی کار از موارد بعضی در و شودیم کارگران در گرمایی هایشوک تا

 حـواد   و گـردد مـی  ایمنی لحا  از عملكرد در اشتباه باع  همچنین و گشته سبب را کار

. لزوم بازرسی و شناسایی منابع ایجاد استرس گرمـایی و  آوردمی وجود به را جبران ناپذیری

 .روشن و واضح است همچنین افراد در معرض مواجهه با استرس گرمایی

 

 استرس گرمايي گيریاندازهاهداف  -11

 . کارگر حرارتی استرس میزان نمودن مشخص برای گیریاندازه

 دارای فراینـدهای  در کارگران استراحت – کار زمان مدت نمودن مشخص برای گیریاندازه

 (. مواجهه زمان مدت تعیین)  سرمایی و گرمایی استرس

 افراد راحتی میزان نمودن صمشخ برای گیریاندازه
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-سنجش هایايستگاهو ارزيابي استرس گرمايي )تعيين  گيریاندازهبرنامه  -12

 (گيریاندازهزمان مناسب 

 شـرایط  بدترینباید  حرارتی، استرس هایشاخص تعیین مختلف پارامترهای گیریاندازه در

 کـارگران  چنانچه مرال عنوان به .گیرد قرار نظر مد حرارتی استرس لحا  از مكانی و زمانی

 بـه  کـه  نیسـت  ایگونـه  به هاآن کار و ،دهندمیانجام  یكسانی کار سال کل در صنعت یك

 هایاسترس گیریاندازه است بدیهی بگیرند، قرار گرما در معرض فصلی یا و مقطعی صورت

 لرا متحمـ  حرارتـی  هـای اسـترس  بیشترین که سال گرم فصل در لزوماً بایستمیحرارتی 

 هایایستگاه متفاوت و ساعات در گیریاندازه روش ترینمناسب .شود گیریاندازه ،شوندمی

 .کاری است نوبت هر در کاری مختلف

 سـرد  فصـول  در وجـه  به هیچ روباز مشالل در حرارتی هایاسترس گیریاندازه کلی طوربه

 ذات در گرمـازا  دهایفراین وجود صورت در حتی این مشالل زیرا باشدمین تأیید مورد سال

 .گیرندمی محیطی قرار و جوی شرایط تأثیر تحت بسیار (،کارانآسفالت شغل )مانند

 وضـعیت(  )بـدترین  سـال  فصول گرم در بایستمی هاگیریاندازه نیز سرپوشیده مشالل در

 سرد فصل در حتی سرپوشیده، مشالل برخی در رود احتمال می که صورتی در. شود انجام

 ضـروری  نیز سال سرد در فصل گیریاندازه باشد، مجاز حد از باتتر WBGT قادیرم سال نیز

 .باشدمین گرم در فصل گیریاندازه رافع ولیكن بوده

 روی از شـده  قرائـت  کـه مقـادیر   شوند داده قرار وضعیتی در باید هادماسنج صورت، هر در

 .نمایندمی استراحت یا کار شرایط آن تحت که شاللین باشد شرایطی نمایانگر هاآن

دماهای مورد نظر جهت محاسبه استرس گرمایی بایـد در ارتفـاعی متنـاظر بـا      گیریاندازه

متر . بـرای حالـت    6/1ارتفاع شكم کارگر صورت گیرد. برای حالت نشسته در ارتفاع حدود 

 متر توصیه شده است. 1/1ایستاده در ارتفاع حدود 

شـده آن   گیریاندازهحیطی که اختالف پارامترهای محیط نامتجانس باشد )م که صورتیدر 

در سه ارتفاع مقابل صورت، شكم و قـوزک پـای    هاگیریاندازه بایستمیباشد(،  %5بیش از 

متـر و بـرای افـراد     1/1و  6/1، 1/1کارگر صورت گیرد که برای افراد نشسته به ترتیب برابر 
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بـرای هـر ارتفـاع،     WBGTپـس از تعیـین   . باشدمی 1/1و  1/1، 1/7ایستاده به ترتیب برابر 

 :شودمیمقدار میانگین آن برای هر ایستگاه کاری از رابطه زیر محاسبه 

 

WBGT=(WBGT head+2WBGT abdomen+WBGT foot)/4 

 

 هـای بـازه هنگامی که شرایط حرارتی کارگاه نوسانات شدیدی داشته باشـد و یـا کـارگر در    

 بایسـت مـی حرارتی متفاوتی مواجهه داشته باشـد،  زمانی مختلف شیفت کار خود با شرایط 

 از رابطه زیر محاسبه گردد: WBGTمتوسط وزنی زمانی شاخص 

 

 
 

 و ارزيابي استرس گرمايي در محيط كار گيریاندازهروش كشوری  -13

شـاخص   گیـری انـدازه استرس گرمایی در محیط کار بـر مبنـای    گیریاندازهروش کشوری 

WBGT گیردمیصورت زیر انجام  ار بهن ک. که ایباشدمی: 

   محيطي ملاعو یگيرازهندا -13-1

 و نسایگو جماسند ،طبیعی ترج ماسند ،خشك جماسند: از اندعبارت زنیا ردمو هایدستگاه

 دشو دهستفاا لیجیتاد یا یعما هایدماسنج از که تیرصو در. نهاآ نصب ایمناسب بر پایه

 هایدماسنج. باشند هشد نصب مناسب عفاتار در پایه یكروی  بر نندامیتو همگی

 یگیرازهندا باشند(. گرفته ارقر تأیید ردصحت مو و قتد نظر از قبالً)  باید مورداستفاده

 :دشو انجام زیرح شر به باید محیط ملاعو

 تا 23) گرادسانتی جهدر+ 51 تا -5 بین طبیعی تر جماسند و خشك جماسند هگستر -لفا

 افطرا در اهو نجریا نباید نكهآ ضمن باشد ºC  5/1± قتد با( نهایترجه فادر 122

 حسطو سایر و بفتاآ تابش برابر در باید جماسند د،شوود محد یا قطع خشك جماسند

 نیم تمد به قلاحد باید تر طبیعیج ماسند فتیله.  ددگر محافظت ههندد بتازبا

 تقیماًمسآن  روی ن سر توسط مقطر آب یختنر وسیلهبه ئتاقر از قبل ساعت
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 و لطو یك ازهندا به یا هپوشاند را نجماسد نمخز روی کامالً باید فتیله. دشو بمرطو

 نو فتیله و باشد هپاکیز باید همیشه فتیله.  نماید حاطها را نجماسد نمخزروی  بیشتر

 استفاده مقطر آب از نمخز کردن پر ایبر همچنیند شو شسته باید دهستفاا از قبل

 د.شو

 هشد تشكیل( چینا 6) سانتیمتر 15 قطر به مسی توخالی هکر یك از سانگویج ماسند -ب

 یا نمخز. ستا هشد هپوشاند آن دلمعا یا تما هسیارن   با آن جیرخاح سط که

 تا 23) گرادسانتی جهدر+  111 تا -5 یگیرازهنده اگستر ج درماسند سحسا قسمت

. دگیر ارقر مسی هکر ینا مرکزدر  دقیقاً باید ± Cº  5/1 قتد با(  نهایترفا جهدر 212

 ارقر محل سنجش در نسایگو نجماسد قیقهد 25 قلاحد باید ئتاقر ربا هر از قبل

  د.گیر

 ایگونه به باید پایه. رودمی رکا به الذکرفوق جماسند سه دنکر انیزآو رمنظو به پایه -ج

 باشد ارقربر طبیعی رطو به رکوذم هستگاد سه افطرا در اهو نجریا که دشو داده ارقر

  د.نگیرن ارپایه قر سایه در نسایگوج ماسند و

 محیطی یطاشر در ه ایجیو هایدماسنج با مقایسه در که هاییدماسنج سایر از دهستفاا -د

  د.میباش زمجا( نیكیولكترا یا لكلیا مانند)  هنددمی ننشا را یر یكسانیدمقا مشابه

 نمایانگر نهاآ روی از هشد ئتاقر یردمقا که شوند داده ارقر ضعیتیو در باید هاجماسند -ه

 .مینمایند حتاسترا یا رکا یطاشر آن تحت شاللین باشد که یطیاشر

 

 WBGTمحاسبه شاخص  -13-2

 صـورت  بهی تزم شاخص دمای تر گویسان برای خارج و داخل کارگاه هاگیریاندازهپس از 

 :شودمیزیر محاسبه 

  g+ 0.3 t nwbtBGT = 0.7 W                      داخل کارگاه

   at+ 0.1  gt+ 0.2  nwbtWBGT = 0.7          خارج کارگاه
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کاری دما در ارتفاعات مختلف بدن متفاوت اسـت،   هایایستگاهبا توجه به اینكه در برخی از 

 استفاده باکرده و  گیریاندازهرا در سه ارتفاع پا، تنه و سر  WBGTبه همین دلیل ما مقادیر 

 :گیریممی میانگین آن از زیر طهراب از

 

 

یك شاخص ارزیابی استرس گرمـایی فـردی اسـت و در     WBGTهمچنین با توجه به اینكه 

حین کار روزانه ممكن است محـل اسـتقرار کـارگر و نیـز گرمـای محـیط او تغییـر نمایـد،         

مول زیر از فر بر اساسکرده و  گیریاندازهرا در هر ایستگاه کاری  WBGTبنابراین ما مقادیر 

 :گیریممیزمان  بر اساسمیانگین سبك و سنگین شده  WBGTمقادیر 

 

 

iT  =کاری ایستگاه هر در کار زمان مدت 

شاخص دمای تر گویسان همیشـه بایسـتی در محـل انجـام کـار )محـل اسـتقرار شـالل(          

ن گرمای ها در محل استقرار فرد و یا در وضعی که میزاگیری شود. یعنی باید دماسنجاندازه

اگـر میـزان    ها معادل میزان گرمای دریافتی فرد است قـرار گیرنـد.  دریافتی توسط دماسنج

در سـه   گیـری ای پیدا کند بایستی اندازهگرمای دریافتی با تغییر ارتفاع تغییر قابل مالحظه

 .(7)جدول  ارتفاع سر، شكم و ساق پا انجام شود

 سانص دمای تر گویگیری شاخهای اندازه: ارتفاع محل 7جدول 

 ایستاده نشسته گیریمحل اندازه

 متر 1/1 متر 1/1 ساق پا

 متر 1/1 متر 6/1 شكم

 متر 7/1 متر 1/1 سر

، بنابراین ما باشدمیمیزان متابولیسم مصرفی  بر اساس WBGTجداول و نمودارهای ارزیابی 

نحوه آن ذکر گردیـد و   به دو پایش نیاز داریم، یكی پایش محیطی است که در بات مراحل و

، کنـیم مـی متابولیسم مصـرفی فـرد را محاسـبه     دیگری پایش فردی است که در آن میزان

WBGT
WBGT

(Ave)

i





T

T

i

i 
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به یك ارزیابی منطقی دست یابیم. پـس از محاسـبه    توانیممیسپس از ادلام این دو پایش 

بـر  برای هر فرد در هر ایستگاه کاری و برای هـر موقعیـت تصـحیحات تزم     WBGTمقادیر 

 .شودمی( روی مقادیر اعمال CLOقاومت لباس )م اساس

بـرای تعیـین میـزان اسـترس گرمـایی در       WBGTتزم به ذکر است که استفاده از شاخص 

مختلف به عنوان بهترین شـاخص ارزیـابی    هایسازمانی کاری از سوی محققان و هامحیط

 شناخته شده است.

ارزشـیابی بسـیار مهـم     هنگـام  به شرایط جوی محیط کار گیریاندازهانتخاب زمان و مكان 

است. بدترین شرایط از نقطه نظر تنش گرما باید ارزیابی گردد. چنانچه فرآیند تولید تغییـر  

آن را مطالعه کرد، به طـوری کـه بـدترین شـرایط تـنش گرمـا        دقت بهکند نیز بایستی می

 برآورد گردد.  

ها نیز روز انجام شود. این ارزیابیساعت  ترینگرمگیری در یند ثابت است، اندازهآچنانچه فر

ترین ساعات روز و تابش خورشید هماهنگی داشته باشـد. اللـب بهتـرین راه حـل     باید گرم

ساعت( و برآورد حداقل و حداکرر و نیز میـانگین   4-8گیری یك شیفت کاری کامل )اندازه

 سان است.گوی یك ساعت از باتترین مقادیر شاخص دمای تر

 

   ریكا ربا یدطبقهبن -13-3

. میکند تعیین راگرمایی  ربا کل، محیط یگرما و نبد وسـیله به هشد دیجاا یگرما عمجمو

 یگرما با جههابر موابر در گررکا محافظت ایبر. دشو منجاا مگر محیط در باید رگر کاا لـــذا

 ییگرما زمجا حد و تعیین مشالل از یك هر ایبر ریکا ربا جهدر بایدز مجا یردمقا ازبیشتر 

 :ددگر تعیین زیر حشر به نظر ردشغل مو ریکا ربا با  متناسب

 ا ی ساعت بر یکیلوکالر 211ثـر  کاحد متابولیسم شامل سبك رکا Btu/hr811 شامل 

 یحالتها در کنترلی یبا ماشینها رکا مهنگا درسبك  ییزوبا و ستید مشالل

 میباشد. دهیستاا یا و نشسته

 یا ساعت بر یکیلوکالر 351 تا 211 متابولیسم شامل متوسط رکا Btu /hr 1411-

    .میباشد متوسط ربا دادن هلو  کردن بلندفتن ضمن ر راه مانند 811
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 یا ساعت بر یکیلوکالر 511 تا 351 متابولیسم شامل سنگین رکا Btu/hr  2111-

 .میباشد زدن بیلزدن و  ن کل مانند 1411

 یا ساعت بر یالرکیلوک 511 از بیش متابولیسم شامل سنگین خیلی رکا  Btu/hr 

 .میباشدن معد در رکا مانند 2111

 در گرمایی سسترا با شغلی زمجا حد انمیز شد تعیین شغل هر ایبر ریکا ربا جهدر قتیو

  ید.آمی ستدبه 9 ولجد به توجه و 8 ولجد از دهستفاا با محاسبه طریق ازنظر  ردمو شغل

 تخمین طریق از یا و  بح ردمو رکا حین رگرکا متابولیسم یگیرازهندا راه از یا رکا ربا

 به جعهامر با سپس و ددمیگر تعیین 11 و 11 اولجد از دهستفاا با گررکا متابولیسم انمیز

 .شودمی صمشخ گرمایی سسترا ایبر شغلی جههامو زمجا حد 8 رهشما ولجد

 

 برای مواجهه با استرس گرمایی  (OEL) : حد مجاز مواجهه شغلی8جدول 

  سانگویدمای تر با شاخص 

مدت زمان 
 کار

 کار سنگین کار متوسط کار سبك
کار خیلی 
 سنگین

حد 
مراقبت 
 )عمل(

حد 
 مجاز

حد 
مراقبت 
 )عمل(

حد 
 مجاز

حد 
مراقبت 
 )عمل(

حد 
 مجاز

حد 
مراقبت 
 )عمل(

حد 
 مجاز

ــی  75 الــ

111% 
28 31 25 28 - - - - 

ــی  51 الــ

75% 
5/28 31 26 29 24 5/27 - - 

ــی  25 الــ

51% 
5/29 32 27 31 5/25 29 5/24 28 

الـــــی   1

25% 
31 5/32 29 5/31 1/28 5/31 27 31 
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   :8 ولجد تنكا

 توصیف را یطیاشر و ستا نیافته زشسا ادفرا یطاشر مشابه قعوا در( امقدا) قبتامر حد -1

 دیفر پایش و مدیریتی لکنتر نهاپیشگیر یبرنامهها هشد توصیه حــــدود درکه  میکند

 .دشو گرفتهر بكا تیارحر سسترا در

 .دشو جعهامر 11 و 11 رهشما ولجد به کاری بار جهدر تعیین ایبر  -2

 نیم به نسبت قمر تـرین نزدیـك  به و میباشد گرادسانتی جهدر حسب بر WBGT یردمقا -3

 .سته اشد دگر جهدر

ــورتی در.  دمیشو ضفر نیكسا حتاسترا و رکا محیط -4 ــه صــ  دو ینا یجو یطاشر کــ

 دهبر ربكا و محاسبه ساعت یك طی در (TWA) مانیز نیوز متوسط ،ستت اومتفا محیط

ــار جهدر وتکه تفا تیرصو در و. دشو ــاری ب ــك در ک ــاعت ی  تعیین ایبر دارد، دجوو س

 .دشو دهستفاامیبایست  TWA نیز کاری بار جهدر

 از بعد WBGTخــص شا مــؤثر ارمقد ،نباشد تابستانی و سبك رکا سلبا که تیرصو در -5

 .(9)جدول  ددگر مقایسه زمجا حد با ولجد در میبایست سلبای ثر کلوا حصالا

ــر 8 ولجد یردمقا -6  8 بر ضفر که "حتاسترا -رکا یمرژ" بخش ارکمد و دسناا اســاس ب

 هیددگر ینوتد میباشد مناسب یحتهااسترا با هفته در ریکا روز 5 و نهروزا رکا ساعت

در  8بایستی مقـادیر جـدول    باشد نهروزا لمعمو از بیش رکا تساعا تی کهرصو در. ستا

ضـرب گردنـد و بـه عنـوان مبنـای       آیدمی دستبهضریب کاهش روزانه که از رابطه زیر 

 ارزیابی قرار گیرند.

 

. بـه  باشدمیبیانگر مدت زمان کار روزانه  hrبیانگر ضریب کاهش روزانه و  RFدر این فرمول 

کـار متوسـط انجـام     ،درصـد  75الی  51 احتاستر-عنوان مرال اگر فردی با مدت زمان کار

حد مجاز برای وی به صـورت زیـر    ساعت در روز باشد مقدار 11دهد و مدت زمان کار وی 

 .گرددمیمحاسبه 
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 باشـد مـی  گرادسانتیدرجه  29 استراحت و نوع کار، -مدت زمان کارمقدار مجاز با توجه به 

ایـن مقـدار    باشدمیساعت در روز  8از  ولی با توجه به مدت زمان کار روزانه وی که بیشتر

. گـردد مـی اصالح  آیدمی دستبهکه از فرمول زیر  7/1درجه در مقدار  29به صورت ضرب 

 .  باشدمیدرجه  3/21بنابراین مقدار مجاز 

 
 

 حد مجاز  = 29×7/1 = 3/21
 

 تنوب یك و ایقیقهد 15 هکوتا حتاسترا نوبت دو ر،کا ٪111 تمد ایبر 8 ولجد در -7

 حتاسترا -رکا وبتنا. ستا هشد گرفته نظر در شیفت لطو در ایقیقهد 31حت استرا

 عممنو زمجا حد ینا در هیكسر رکا و باشد وبمتنا رتصو باید به یبعد یحالتها در

ــت. میباشد ــاینوب ــذا،صر حتاسترا ه ــات و آب ننوشید ز،نما ف ل  و نمك ویحا مایع

 .    ددمیگر نبد یشستشو

 

 سلبا عنو حسب بر( گرادسانتی جهدر یمبنا بر) WBGT هکنند حصالا ارمقد :9 ولجد

 مقدار کلو* نوع لباس
 WBGTمقداری که باید به شاخص 

 اضافه شود شدهمحاسبه

 صفر 6/1 لباس کار تابستانی

 2 1/1 لباس کار یكسره نخی

 4 4/1 لباس کار زمستانی

 6 2/1 لباس ضد آب

لباس ضد بخارات 

 شیمیایی
2/1 11 

*Clo.value محیط و نبد پوست بین تیارحر تتدتبا برابر در سلبا دنبو عایق ار: مقد 
 "تیارحر دلتبا" ساعت بر مترمربع بر یکیلوکالر 55/5 برابر Clo حدوا ست. یكا افطرا
 و نبد پوست یماد بین وتتفا گرادسانتی درجه هر ایجابجایی بر و تشعشع طریقه به
 .   باشدخشك می یماد
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 کاری بار یابیارز -11 ولجد

 مختلف هایفعالیتمتوسط میزان متابولیسم حین 

 Kcal/min وضعیت بدن و حرکت -الف

 3/1 حالت نشسته

 6/1 حالت ایستاده

 1/2-1/3 در حالت راه رفتن

به مقدار تعیین شده در حالت راه رفتن به ازاء  حرکت در سرباتیی

 اضافه شود8/1هر متر 

 (Kcal/min)میانگین  نوع کار -ب
گستره تغییرات 

(Kcal/min) 

 کار دستی
 4/1 سبك

2/1-2/1 
 9/1 سنگین

 کار با یك بازو
 1/1 سبك

5/2-7/1 
 7/1 سنگین

 کار با هر دو بازو
 5/1 سبك

5/3-1/1 
 5/2 سنگین

 کار با تمام بدن
 5/3 سبك

1/15-5/2 
 1/5 متوسط

 
 1/7 سنگین

 
 1/9 خیلی سنگین
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 از درجه بار کاری با توجه به نوع کار هاییمرال -11جدول 

 درجه بار کاری نوع کار

 کار سبك دستی    بافندگی -شتننو

 کار سنگین دستی     دنکر تایپ

 کار سنگین با یك بازو (سازیمبلروی میخ )کفاشی و  کاریچكش

چوب و کارهای  کاریرندهفلزات،  کاریسوهان

 بالبانی )با شن کش(

 سنگین با دو بازوکار 

 کار متوسط با همه بدن تمیز کردن سطح زمین، تكان دادن فرش

 کار سنگین با همه بدن تنه درختان کنیپوست، کنیچاه، گذاریریل

 با استفاده از ابزار سنگین مونتاژکاریمرال برای محاسبه بار کاری: 

 Kcal/min 1/2راه رفتن در امتداد خط تولید= 

 Kcal/min 1/3ن کار سنگین با هر دو بازو و کار سبك با همه بدن= متابولیسم بی

 Kcal/min 1/5جمع= 

 Kcal/min 1/1= شودمیمتابولیسم پایه نیز اضافه 

 Kcal/min 1/6جمع کل متابولیسم= 

 

   حتاسترا - ركا برنامه  -13-4

 و رکا محیط ارتحر جهدر که ستا ارستوض افر ینا اساس بر 8 ولجد در هشد کرذ یردمقا

 WBGT کـه  صورتی در. میباشد یكدنز هم به و مشابه (WBGTی مبنا بر ) حتاسترامحل 

 برای   (TWA) مانیز نیوز میانگین یردمقا باید ،باشند وتمتفا حتاسترامحل  و رکا محیط

 د:شو یر تعیینز حشر به متابولیسمان میز و محیطی یگرما

  دد:میگر محاسبه زیر لهدمعا از متابولیسم ایبر (TWA) مانیز نیوز میانگین انمیز - لفا

 

    



 34 در محیط کار های دماییتنش ارزیابی راهنمای       

 در هشد یگیرازهندا یا زده تخمین متابولیسم انمیز n,. . . M 2, M 1M قفو بطهرا در

 که( قیقهد حسب)بر  tn 2, t 1t ,…,تمد طی در گررکا حتاسترا نماز و مختلف هایفعالیت

 ست.ا هتعیین شد سنجینماز توسط

 :دمیشو محاسبه زیر لهدمعا طریق از WBGT مانیز نیوز میانگین انزمی - ب

 

 
ــادیر  nWBGT ,…,2WBGT ,1WBGT قفو بطهرا در ــدازهمقـ ــریانـ ــده  گیـ در  WBGTشـ

 تمد n, …, t2,t1t و ستا نهروزا رکا شیفت طی در مختلف حتاسترا و ریکا هـای محـیط 

 تعیین ســنجیزمـان  توسط که میباشد قیقهد حسب بر محــیط هـر در  هشد هندگـذرا  نماز

 طی در یا و ساعت چنـد  طی در مستمر طـور بـه م گر خیلی محیط با مواجهه اگر. ددمیگر

 ساعته یك TWA بـر مبنـای   رحل کاامر نماز اسـاس  بر مانیز نیوز میانگین باید ستا روز

(TWA/hr) دشو محاسبه ( ً60 =قیقهد :مـرال  n, … ,t2, t1t و ) ستا وبمتنار کا برنامه گرا 

n, … ,t2, t1t : دقیقـه   مرالًد )میشو محاسبه ساعته دو TWA حسب بر مانیز نیوز میانگین

= 120.) 

 حتاسترا -رکا برنامه که ستا اجرا قابل قتیو اوممد رکا ایبر هشد کرذ یردمقا :مهم تذكر

 دهپانز ودحد یك هر تمد هکوتا توقف دو با نهروزا رکا ساعت 8 و هفتهدر  روز 5 ایبر

 ساعت نیم ودحد طوتنیتر توقف یك و بعدازظهر در نوبت یكو  حصب در نوبت یك ،قیقهد

 زمجا قتیو هشد انعنو شغلی زمجا حد از یر بیشدبا مقا جههامو. باشد اههمر رناها ایبر

 رکا برنامه در که اردیمو در.  باشد هشده گنجاند رکا برنامه در ضافیا حتاسترا که ستا

 توقفها کلیه ،ستا هشد رضافی منظوا حتاسترا رکا حیطم دیاز ارتحر جهت به نهروزا

 یتوقفها یا توسط مدیریت هشد توصیه توقف اردمو یا و قبلی برنامه ونبد توقف از عما

 .  دنمو رمنظو رکا حین حتاسترا نماز بحسا به انمیتو را فنی

از  دفهثبت گردند.  و کار طیدر سامانه مرکز سالمت مح هاگیریاندازهبایستی نتایج 

نظر در خصوص  و کار اظهار طیمرکز سالمت مح یفرم در سامانه بازرس نیا لیتكم
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 نیاطالعات در ا عیو تجم WBGTشاخص  گیریاندازهکارگاه با  ییاسترس گرما تیوضع

در سامانه مرکز سالمت  هاگیریاندازه جیدستورالعمل وارد نمودن نتا .باشدمیخصوص 

 ه است.در پیوست الف آمد و کار طیمح

 

 جهت كنترل مواجهه با استرس گرمايي و حفاظت فردی ريزیبرنامه -14

 تقسـیم  کلی گروه چند به گیرندمی قرار استفاده مورد گرما کنترل منظور به که هاییروش

 :از اندعبارت که شوندمی

 تولید منبع در گرما کنترل -1

 تولیـد  کمتـری  مـای گر کـه  منـابعی  یـا  منبـع  با گرما منابع یا منبع نمودن جانشین -2

 جایگزینی() کنندمی

 عمومی تهویه  -3

 محل در گرما کنترل -4

 بسته هایمحفظه  -5

 

 توليد منبع در گرما كنترل-14-1

 :از اندعبارت که شودمی استفاده روش سه از تولید منبع در گرما کنترل برای

 هـا نآ کنتـرل  کـه  گـرم  کـار  فراینـدهای  در گرما کاهش شیوه ترینعملی:  جداسازی( الف

 توسـط  را گرما منبع توانمی روش این در. باشدمی گرما منبع جداسازی است، مشكل

 با مجزا ساختمانی در که این یا نمود جدا هاقسمت سایر از مناسب، جداره یا تیغه یك

 داد قـرار  کـار  محـیط  از خارج در را گرما منبع توانمی همچنین. داد قرار ویژه شرایط

 .باشدمی نیاز کمتری ا حف به صورت این در که

 صـفحات  کمـك  بـا  را گرما مولد کوره یا و ماشین توانمی موارد بعضی در: سازی عایق( ب

 ایـن  مقبولیـت . کـرد  تهویـه  را شـده  محصور فضای سپس و نموده احاطه کامالً عایق،

 .است افزایش به رو روش
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 نصـب  حـرارت  دتولیـ  منبـع  در گرمـا  کنتـرل  هـای روش از دیگر یكی: کانوپی هودهای( ج

 کـانوپی  هودهـای  در مكش عمل. است داغ تجهیزات و هاکوره باتی در کانوپی هودهای

 بـه  گرمـا  طبیعی حرکت مسیر که جا آن از. شودمی انجام مكانیكی یا طبیعی صورت به

 تهویـه  که ساخت نشان خاطر باید ولی دارد، فراوانی مزیت روش این ،باشدمی بات طرف

 .ندارد تابشی گرمای کاهش بر اثری و نموده رفع را جابجایی گرمای فقط موضعی

 

 جايگزيني -14-2

 منـابعی  یـا  منبع یا حرارت مولد منابع یا منبع نمودن جانشین گرما، کنترل هایراه از یكی

 .کنندمی تولید نیز کمتری گرمای ،زنندنمی ایلطمه تولید فرایند به که حال عین که است

 

 عمومي تهويه -14-3

 هـوای  نمـودن  رقیـق  گرمـا،  حـذف  یا کاهش جهت روش ترینمتداول صنعتی، عملیات در

 .شودمی نامیده عمومی تهویه فرایند، این. دارد کمتری دمای که است هوایی با کار محیط

 :از اندعبارت که باشدمی مرحله سه شامل عمومی تهویه سیستم برقراری

 تازه هوای نمودن وارد -الف

 هوا توزیع -ب

 شده گرم هوای نمودن خارج -ج

 تغییـری  هـیچ  بـدون  و مسـتقیماً  را محیط از بیرون هوای توانمی موارد از ایپاره در -الف

 در کـه  اسـت  آن امـر  ایـن . آورد وجـود  بـه  را تریمناسب شرایط و کرد کار محل وارد

 بـدن  پوسـت  دمـای  بـه  نسـبت  کمتری دمای کارگاه از خارج هوای مناطق، از بسیاری

 ولـی  است، مؤثر بیرون هوای از مستقیم استفاده فرایندها از بعضی در که هرچند. دارد

 تا باشد مجهز هوا کننده خنك سیستم به باید عمومی تهویه تشكیالت موارد بیشتر در

 انـواع  کننـده  خنـك  هایسیستم. نماید خنك کارخانه در توزیع از قبل را بیرون هوای

 تبخیـری  هـای کننـده  خنك از استفاده روش، ترینساده و ترینقدیمی. دارند مختلفی

 .  باشدمی هوا شستشوی تبخیری هایکنندهخنك در کار اساس. است
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 در متأسـفانه  اما باشدمی عمومی تهویه مهم مراحل از کارخانه، در هوا توزیع: هوا توزیع -ب

 هـوا  اییجابجـ  جریان طبیعتاً. گیردمی صورت امر این روی بر کمتری تأمل موارد اکرر

 عمـومی  تهویـه  سیسـتم  یـك  در بنـابراین  دارد صـعود  بـه  میل داغ، اجسام اطراف در

 بـه  خنـك  هـوای  و بـوده  کارگـاه  کـف  نزدیكی در باید خنك تر هوای ورودی مطلوب،

 پیش ترتیب بدین شود هدایت داغ تجهیزات و وسایل طرف به سپس و کارگران سمت

 کارگـاه  گـرم  هـوای  با سپس و رسیده ارگرانک به رود، بات وارده هوای دمای که آن از

 در. یابـد مـی  افـزایش  دمـایش  و کـرده  گـردش  گرم جسم اطراف در یا و شده مخلوط

 شـده  تعبیـه  کارگـاه  سـقف  یـا  دیوارها باتی در که ایدریچه از شده گرم هوای خاتمه

 .گرددمی خارج است

 هوایی نمودن خارج عمومی تهویه فرایند از مرحله آخرین: شده گرم هوای نمودن خارج -ج

 انسـان  و روشـنایی  گرمـا،  انتقـال  خطوط فرایندها، تجهیزات، و وسایل توسط که است

 طـور  بـه  گـرم  هـوای  کـه  شـوند می بنا طوری هاساختمان اکرر امروزه. است شده گرم

 در خروجـی  هـای دریچـه  نصـب  عمـومی  تهویـه  در مهـم  مسـئله . شـود  خارج طبیعی

 کـار  نحـوه  بـه  توجـه  بدون باید امر این. است گرما منبع به ممكن قسمت تریننزدیك

 .گردد رعایت خروجی هایدریچه

 

 محل در كنترل -14-4

 شكل و وسعت یا و شود محدود موجود شرایط اثر در تولید، منبع در گرما کنترل امكان اگر

 باشـد،  داشـته  وجـود  هـایی محـدودیت  تازه هوای تهیه برای یا و بوده سازمسئله ساختمان

. مـی رود  شمار به مؤثر هایشیوه از کار، انجام محل در متمرکز و محدود هایکنترل اعمال

 فـردی  حفاظـت  هـای لبـاس  از اسـتفاده  و موضـعی  نمودن خنك طریق دو به هاکنترل این

 .گیردمی صورت

 کـافی  و خنك هوای کردن وارد از عبارت موضعی نمودن موضعی: خنك نمودن خنك -الف

 حـداقل  و نمـوده  احاطـه  را کـارگر  که طوری به ،باشدمی کاری حدودم منطقه یك در

 بـا  و باشـد  مناسـب  وارده هـوای  دمـای  اگر. باشد داشته اطراف داغ هوای با را اختالف
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 امـا . باشدمین نیازی تكمیلی کنترل فنون از استفاده به نشود، مخلوط کارگاه داغ هوای

 یـك  وی اطـراف  در بلكه شودمین خنك روش این در واقعاً کارگر که داشت توجه باید

 بـه  شـود مـی  پیشـگیری  داغ محـیط  با وی تماس از و آمده وجود به قبول قابل محیط

 در کـه  کارگری برای مطبوع تهویه لرفه یك ایجاد با توانمی روش این در مرال عنوان

 وجود به وی برای را مناسبی کار محیط ،کندمی کار گریریخته مانند گرم صنعت یك

 .آورد

 ذکـر  طریـق  از استفاده با نتوان که هنگامی فردی حفاظت فردی: البسه حفاظت البسه -ب

 توصـیه  فـردی  حفاظـت  هـای لبـاس  از استفاده نمود، کنترل تزم حد در را گرما شده

 تـوان مـی  مرـال  عنـوان  به که دارد وجود مختلفی هایطراحی در هالباس این. شودمی

 هـا آن بـه  ورودی هوای و اندشده ساخته نفوذ لیرقابل مواد از که برد نام را هاییلباس

 لبـاس  روی بـر  کـه  هـایی دریچـه  یـا  زانو مچ، هایقسمت از کارگر کردن خنك از پس

 .گرددمی خارج است شده تعبیه

 

 تابشي گرمای كنترل-14-5

 ایـن  از یكـی  هسـتند  مواجه نامطلوبی و گرم جوی شرایط با کارگران مشالل، از بسیاری در

 بـین  تفـاوت  موارد اکرر در متأسفانه. باشدمی تابشی گرمای وجود علت به نامطلوب شرایط

 کـه  گـردد مـی  سـبب  و شـود مـی  گرفتـه  نادیـده  تابشی گرمای و محیط در موجود گرمای

 شـرایط  اصـالح  برای. شود فراهم تزم نتیجه که آن بدون ،ایبیهوده هایهزینه و هاکوشش

 در کمـی  اثر ،شودمی گرفته کار به بات دماهای کنترل برای که یهایشیوه زیرا. گردد صرف

 کنتـرل  زیر هایروش از یكی طریق از تابشی گرمای کلی طوربه .دارد تابشی گرمای کنترل

 :گرددمی

 کـه  نمـود  کـم  تـوان می طریق دو با را گرما منبع سطحی سطوح: دمای دمای کاهش -الف

. حرارتـی  عـایق  از اسـتفاده  دوم و شـود مـی  وارد منبع که گرمایی کاهش: از اندعبارت

 آلومینیـوم  ورقـه  توسط منبع کردن روکش با توانمی را تابشی گرمای انتشار همچنین

. دارنـد  گرمـا  انتشـار  بـرای  کمتری قدرت که دارند وجود نیز دیگری فلزات داد کاهش
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 ایـن  آن عیـب  مـا ا. دارد کمتـری  انتشار قدرت آلومینیوم ورقه به نسبت گالوانیزه فوتد

 دسـت  از تـر  سـریع  را خـود  کـارایی  آلومینیوم ورقه به نسبت زمان گذشت با که است

 در نیـز  هـا رن  این با سطوح کردن روکش و آلومینیومی هایرن  از استفاده. دهدمی

 .دارند زیادی ارزش فوق اهداف تأمین

 تابشـی  گرمای کنترل ایهراه از دیگر تابشی: یكی منبع و کارگر بین مانع یا سپر نصب -ب

 یـا  منبع و شوند حفاظت باید که اجسامی یا و کارگر بین مناسب هایحفا  از استفاده

 بـه  گیرندمی قرار استفاده مورد منظور بدین که سپرهایی یا موانع. باشدمی گرما منابع

 :شوندمی بندیطبقه زیر شرح به دسته چهار

 مـواد  سـایر  و زنـ   ضـد  فـوتد  آلومینیوم، مانند دهنده بازتاب سپرهای یا و موانع  -1

 .براق

 کـه  مـات  سـیاه  سـطوح  با شده اکسید فوتد یا آهن مانند جاذب سپرهای یا موانع -2

 .اندشده خنك آب توسط

 .فلزی هایشبكه یا مخصوص هایشیشه مانند شفاف سپرهای یا موانع  -3

 .آزبست و مآلومینیو روکش با هاییبافته مانند انعطاف قابل سپرهای یا موانع -4

 

 هـایی لباس ویژه به فردی حفاظت هایلباس از استفاده مورد این در: فردی حفاظت البسه

 توجـه  قابـل  مناسـب  شـرایط  تـأمین  در اسـت  بـات  هـا آن فروسرخ تابش بازتاب قدرت که

 .باشدمی

 

 اجرايي هایكنترل و بهداشتي هایبرنامه -14-6

 که آیدمی پدید صنایع در شرایطی تكنولوژیكی و فنی هایمحدودیت دلیل به اوقات، گاهی

 را حرارتـی  اسـترس  کامل آوردن در کنترل تحت منظور به مهندسی هایروش کارگیریبه

 در سـابقه بـی  و ناگهـانی  گرمای موج مانند) شرایط این در که سازدمی لیرعملی یا ناممكن

. گردنـد  متغیـر  و بینـی پـیش  لیرقابـل  محـیط  حرارتـی  هایاسترس است ممكن( تابستان

 یـا  و باشـد مـی  نـاممكن  مهندسی هایروش از استفاده شرایط این در که جا آن از بنابراین
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 در کـارگر  تـا . شود استفاده دیگری هایحلراه از باید ،کندنمی حل کامل طور به را مشكل

 قـرار  ،شـود مـی  گرمـا  با مواجهه از ناشی هایبیماری سبب که حرارتی هایاسترس معرض

 برای تكمیلی روش یا چاره عنوان به را پیشگیری هایروش از استفاده توانمی اللب. دنگیر

 از: ندعبارت یریشگیپ هایروش .آورد شمار به حرارتی استرس کنترل مهندسی هایتكنیك

 مدت آوردن در کنترل تحت حرارت: برای درجه یا و مواجه زمان مدت نمودن محدود -الف

 قـرار  حرارتـی  اسـترس  شرایط معرض در را کارگر یك که ارتیحر درجه یا روز از زمان

 :از اندعبارت که دارد وجود متعددی هایروش ،دهدمی

 گیرنـد  انجام بیشتری حرارت درجه از استفاده با باید که را کارهایی امكان صورت در -1

 .دهید انجام( شب یا و لروب زود، صبح) روز خنك ساعت در( گریریخته مانند)

 .کنید ریزیبرنامه سال سرد فصول برای را ساتنه بازدید و تعمیرات برنامه -2

 بـرای  کـافی  اسـتراحت  مدت که کنید ریزیبرنامه نحوی به را استراحت و کار برنامه -3

 .شود گرفته نظر در حرارت با مواجهه در کارهای

 افـزایش  را کـارگران  تعـداد  گـروه،  فرد هر برای مواجهه زمان مدت کاهش منظور به -4

 .داد

 .دهید افزایش را کار انجام حین در کارگران مصرفی آب میزان -5

 انجـام  زمـان  یك در گرم کار فرایند با کار دو که نمایید تنظیم نحوی به را کار برنامه -6

 اسـت  انجـام  حـال  در کارهـا  سایر که محلی مجاورت صورت در گرم کار یا و نگیرند

 .نگیرد صورت

 از ایعمـده  عامـل  متابولیكی گرمای صنعتی، رهایکا از بسیاری حرارتی: در بار کاهش -ب

 سیسـتم  بـر  اضـافی  بـار  متابولیكی گرمای که آنجا از ولی. رودنمی شمار به حرارتی بار

 بـه  مهم جزئی زیاد، بسیار هایحرارت با مواجه در توانمی را آن نمایدمی وارد حرارتی

 بـا  سـاعت  در کیلوکـالری  211 حدود تا توانمی را متابولیك گرمای تولید. آورد شمار

 آورد: پایین زیر هایروش از استفاده

 کار فیزیكی هایقسمت نمودن مكانیزه .1
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 اسـتراحت،  زمـان  مـدت  افـزایش  کـار،  شیفت زمان مدت کاهش) کار زمان کاهش .2

 شیفته( دو کار ممنوعیت

 کار نیروی افزایش .3

 بـات  را افـراد  تحمـل  رتقد مؤثری طوربه تواندمی گرما با حرارتی: تطابق تحمل افزایش -ج

. اسـت  متفـاوت  یكـدیگر  بـا  حـرارت  بـا  تطابق در افراد توانایی صورت هر در ولی. ببرد

 کـارگران  توانـایی  گرمـا،  بـا  تطابق کاربردی و شده طراحی خوب برنامه یك از استفاده

 انجام و گرما از ناشی هایبیماری وقوع خطر و داده افزایش را گرما مناطق در کار برای

 حـرارت  بـا  مواجه روز 7 تا 5 طی گرما با تطابق معموتً دهدمی کاهش را ناایمن مالاع

 .شودمی حاصل

 در و %81 سوم روز در ،%51 اول روز در ،اندداشته قرار گرم کار مقابل در که کارگرانی برای

 .گرددمی حاصل تطابق %111 چهارم روز

 روزهای از روز هر برای و تطابق %21 اول وزر برای ،اندشده استخدام تازه که کارگرانی برای

 .شودمی ریزیبرنامه اضافی %21 نیز بعدی

 کـارگرانی  در هـم  و یافتـه  تطابق کارگران در هم را حرارت تحمل قدرت جسمی، تندرستی

 تندرسـت،  کـارگران  در تطـابق  بـرای  نیاز مورد زمان. بردمی بات اندنیافته تطابق گرما با که

 بـرای . نیسـتند  برخـوردار  فیزیكـی  و جسـمی  صـحت  از کـه  اسـت  کارگرانی از کمتر 51%

 منـابع  از استفاده با باید حرارت، تحمل همچنین و حرارت از ناشی هایبیماری از پیشگیری

 حاصـل  اطمینان ادرار، و تعریق طریق از بدن رفته دست از آب شدن جایگزین از کافی، آب

   .نمود

 گیرد صورت ساعتی رطوبه باید حداقل مایعات، مصرف. 

 بایـد  بدن مایعات در هاالكترولیت تعادل گرما، از ناشی هایبیماری از پیشگیری برای 

 .شود داشته نگاه ثابت

 اول روز دو ، درباشدمی محدود ایشان نمك مصرف که اینیافته تطابق کارگران برای 

 بـدن  رفتـه  دست از نمك جایگزینی برای پزشك مشورت با لذا نمك افزودن مواجه،

 .باشدمی ضروری
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 حرارت، با مواجه از ناشی هایبیماری مهم نتایج از بهداشت:  پیشگیری و ایمنی آموزش -د

 هـای کمـك  انجام جهت در فوری اقدام و بیماری هاینشانه و عالئم سریع شناسایی به

 .دارد بستگی ممكن، فرصت اولین در اصالحی اقدامات یا و اولیه

 هـای بیماری انواع هاینشانه و عالئم شناسایی مورد باید افراد، ایرس نیز و سرپرستان  -1

 و سـوز عـرق  حرارتـی،  خسـتگی  حرارتـی،  کرامـپ  مرـال،  عنـوان  به حرارت از ناشی

 .ببینند آموزش اولیه، هایکمك همچنین و گرمازدگی

 مـورد  در تزم ابتـدایی  هـای آمـوزش  بایـد  دارنـد،  مواجـه  گرمـا  با که افرادی تمامی -2

 بـه  و گذرانیـده  را فـردی  بهداشـت  هـای روش و حرارتـی  هایبیماری انواع ییشناسا

 .دهند انجام را تمریناتی خطرات کاهش منظور

 بایـد  ،کننـد مـی  اسـتفاده  گرمـا  برابر در حفاظت البسه و وسایل از که افرادی تمامی -3

 .ببینند آموزش را وسایل این از استفاده صحیح نحوه

 لیـر  عوامـل  اثـرات  مورد در باید ،کنندمی کار گرم ایهمحوطه در که افرادی تمامی -4

 .ببینند آموزش حرارتی هایاسترس تحمل بر( چاقی و الكل داروها،) شغلی

 

   نیاجبر نمك و آب تأمین -ه

 شامیدنیآ آب ،ستا جههامو در ارتحر تولید منابع با گررکا که قعیامو یا گرما فصل در

. ددگر میسر باید هم رکا حین آب نشامیدآ نمكاا و باشد سسترد در باید کافیو  مناسب

 ست:ایرز حشر به مگر محیط انگررکا ایشامیدنی برآ آب یطاشر

ــرراً که شوند ترلیب باید انگررکا -1  ارمقد به( قیقهد 21 تا 15 هر) هکوتا صلافو در مك

 .   بنوشند خنك آب نفنجا یك مرالً( مكعبمتر نتیسا 151 ودحد) کم

( نهایترفا جهدر 61 تا 51) گرادسانتی جهدر 15 تا جهدر 11 ودحد خنك آب یماد -2

 نباشد. رکا محل ترک به زینیا تا دشو داده ارقر رکا محل نزدیك باید و

 مگر خیلی محیط در رکا طی در صبخصو  و گرما فصل در تا شوند ترلیب انگررکا -3

 نمایند. اضافه نمك زنیا ردموار مقد به لذا به
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 همد یك للظت در نمك آب ندانیافته تطابق محیط یگرما با که نیارگرکا ایبر -4

 5 در نمك فصا سر ریخولـــذا قاشق یك یا آب لیتر یك در نمكم گر یك) صددر

ــامالً باید یعزتو از قبل هشد ضافها نمكو  باشد سسترد در باید( آب لیتر  هشد حل ک

 نظر با ارد،ند قبولیتم رکا ینا کهاردی مو در. باشد خنك بمطلو حد در آب و باشد

 استفاده نمود. نمك قرص از انپزشكمیتو

 

 بهداشتي و اثرات مواجهه شغلي با گرما و رطوبت هایجنبه -15

 خفیـف  بـه دو دسـته عـوارض    توانمیاثرات و عوارض ناشی از مواجهه با گرما و رطوبت را 

 نمود.  بندیتقسیمگرما و عوارض شدید ناشی از گرما  از ناشی

 

 عوارض خفيف ناشي از گرما -15-1

 ناشـی  پوستی اختالتت به و دهندمی قرار تأثیر تحت را پوست ناحیه بیشتر عوارض خفیف

 :مرل. هستند معروف گرما از

 (سوزعرق یا گرمایی )راش میالریا 

 اریتم 

 بدن( دارچین نواحی التهاب) اینترتریگو 

 (کلینرژیك کهیر)گرمایی کهیر 

 شـود مـی  ایجـاد  عـرق  زدن پـس  و تجمع علت به که است پوست حاد التهاب : یكميالريا

 عـرق  منفـذ  انسداد موجب و شده عرق مجرای داخل کراتین تورم باع  حالت این در گرما

 ایجـاد  مـداوم  تعریـق  دنبـال  بـه  اللـب  و حـاره  مناطق در تابستان در عارضه این. گرددمی

 .کنـد مـی  عفونـت  و التهاب لیدتو و شده اطراف هایبافت به عرق تراوش باع  که. شودمی

 مـؤثر  التهاب کردن طرف بر برای موارد بعضی در موضعی، کورتیكواستروئیدهای از استفاده

 و پیشـگیری  راه موثرترین تمیز و مناسب البسه فردی، بهداشت ، محیط بهسازی ولی است

 .است درمان
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 سـوختگی  بـه  نجـر م کـه  سطحی در حرارت با طوتنی مواجهه دلیل به بیماری این اريتم:

 پوسـت  روی هیپرکراتوتیـك  ندول های تماسی، چنین از پس ماه ها. گرددمی ایجاد ،نشود

 .باشندمی نانوایان شیشه گرها، آهنگرها، ،معرض در مشالل. آیدمی وجود به

. افتندمی هم روی چین دو که نواحی در مرطوب و قرمز ضایعه از است عبارتاينترتريگو: 

 ،دارچـین  نواحی و بغل زیر ران، کشاله. باشدمی چاق افراد در ویژه به رقع افزایش آن علت

  .هستند مستعد نواحی دیگر

 روی بـر  سـرخ  گـرد  هـای دانـه  ورم شـكل  بـه  مزمن یا حاد آلرژیك واکنشگرمايي:  كهير

 شـبیه  کـه  بدن پوست در است ورمی و آماس کهیر. است همراه شدید خارش با که پوست

 سـرخی  بـا  کـه  اسـت  مـدتی کوتاه بیماری کهیر. آیدمی پدید گزنه برخورد از که آماسی به

 هـای دانـه  صـورت  بـه  پوسـتی  عارضـه  این. است همراه بدن تمام در بسیار خارش و پوست

 دیـده  تـاول  صـورت  بـه  گـاهی  و وسـیع تـر   هایشكل برجستگی به یا رن صورتی کوچك

 .است همراه شدید خارش با و شودمی

 مرـل  حساسـیتی  علل نتیجه در و بكشد طول هفته 6 تا روز یك از است ممكن بیماری این

 برخـی . کنـد  بـروز  تتكس و افشان گرده حشرات یا حیوانات خز لذاها، برخی به حساسیت

 معـرض  در گـرفتن  قرار یا ورزش یا فشارها معرض در گرفتن قرار و هوا زیاد گرمای داروها،

 مبـتال  افراد اکرر در عالئم. است کهیر به ابتال لعل دیگر از ویروسی عفونت یا شیمیایی مواد

 مسـئول  حساسـیت، . یابدمی ادامه سال یك از بیش احتمالی دوره یك برای مزمن کهیر به

 بیمـاری  ایـن  مـزمن  مـوارد  اکرر علل زیرا. است مزمن کهیر به ابتال موارد از کوچكی بخش

 گلبـول  تعـداد  مرل معمول، هایتحلیل و تجزیه که ایگونه به است ناشناخته پزشكان برای

 یـك  کهیـر . کنـد نمـی  مشـكل  عالئـم  کاهش برای درمانی هایشیوه تعیین به کمكی خون

 بیمـاران  بـه  پزشـكان . یابـد مـی  بهبود درمان بدون موارد بیشتر در و نیست عفونی بیماری

 احسـاس  کـاهش  بـرای  هـا هیسـتامین آنتی از یا نگیرند حمام داغ آب با که کنندمی توصیه

 یا نفس تنگی یا لش: نظیر عالئمی بروز که کهیر به مبتالیان. نكنند استفاده تورم و خارش
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 سـرعت  به باید کنند،می مشاهده را نفس خسخس یا و زبان یا صورت ورم یا کاذب خفگی

 .شوند پزشكی اورژانس خواستار

 

 گرما از ناشي شديد عوارض -15-2

 از: اندعبارتبدن گذاشته و اثرات بیشتری بر روی سیستم  شدید عوارض

 گرمایی کرامپ 

 گرمازدگی 

 گرمایی سن  کوب 

 گرمایی ضعف   

 کـه  است گرمایی سندرم ترینخیمخوش و باشدمی سدیم کمبود از ناشی گرمايي: كرامپ

 عارضـه  ایـن . افتـد مـی  اتفـاق  گرما در شدید هایفعالیت در بدن از آب زیاد تعریق علت به

 حـرارت  درجـه  عارضه این در کشدمی طول دقیقه سه تا یك دتم که بوده کوتاه و متناوب

 و دسـت  هـای ماهیچـه  که شودمی باع  شدید فعالیت از ناشی گرما ولی بوده طبیعی بدن

 کـارپودال  اسپاسـم  نـام  بـه  ایعارضه باع  و کرده گرفتار را شكم هایماهیچه کمکم و بازو

 .شودمی

 و نداشـته  تجربـه  کـه  فـردی  در سـرد  ایهـو  در اسـت  ممكـن  گرمـایی  هـای کرامپ: نكته

 .گردد ایجاد شدید فعالیت اثر در پوشیده هم زیاد هایلباس

 گرما با مدت طوتنی تماس که افرادی در و بوده گرمایی سندرم ترینشایع گرمايي: ضعف

 الكترولیـت،  و آب دادن از دسـت  مـوارد   بـه  تـوان مـی  آن عـوارض  از .افتـد می اتفاق دارند

 دمـای  افـزایش  سرگیجه، و استفراغ، خستگی، سردرد-تهوع ضعف، تشنگی، ون،دهیدراتاسی

 کرد اشاره قلب ضربان و افزایش گرادسانتی درجه 38 از بیش مرکزی

 کـه  اسـت  پوستی عروق انبساط علت به هوشیاری ناگهانی رفتن بین از گرمايي: سنكوپ

 خفیـف  لش نوعی التح این. دهدمی رخ سیستمیك و مغز خون فشار کاهش آن دنبال به

 بـرای  تـالش  در بـدن . گـردد مـی  ایجاد گرم هوای و آب در شدید فعالیت علت به که است
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 هنگـامی  اما کندمی پوست سطحی عروق ساختن منبسط به اقدام بدن از گرما دفع افزایش

 حالـت  و گشته مغز به خون جریان کاهش سبب ،گیردمی انجام سرعت به مكانیسم این که

 افـزایش  سـردرد،  سـرگیجه،  بـه مـوارد   تـوان میاز عالئم این سندرم . کندمی ایجاد را لش

 خـون  فشـار  ،هوشـی بـی  و لـش  استفراغ، تهوع، حالت مرطوب، و سرد پوست قلب، ضربان

 جیوه اشاره نمود. مترمیلی 111 از کمتر سیستولیك

 .یابـد مـی  کـاهش  خون حجم و کرده عرق شدت به بدن حالت این در خفيف: گرمازدگي

 افـزایش  اسـتفراغ،  تهـوع،  حالـت  سردرد، سرگیجه، ضعف، شدید، تعریق از اندعبارت عالئم

 ترحـرا  درجـه  افـزایش  پریده، رن  و مرطوب،سرد پوست خون، فشار کاهش قلب، ضربان

 مكـان  یك به سلسیوس. برای درمان این عارضه بایستی بیمار درجه 38-39 تا بدن مرکزی

بدن بـه بیمـار مایعـات کـافی خورانـده       آبی کم جبران رایمنتقل شده و ب دارسایه و خنك

 در نمـك  خوریچای قاشق یك نسبت به) نمك اندکی باید نیز بدن نمك جبران برای شود.

 مرطـوب  ملحفـه  یـك  و آورده در را گرمازده فرد هایلباس. کرد اضافه آب به( آب لیتر یك

 .زد باد را مصدوم بزن باد توسط یا و پیچید وی بدن دور

 پـی  در توانـد مـی  نیـز  را مـرگ  خطر و بوده خطرناک بسیار حالت : اینشديد گرمازدگي

 در. مـی رود  فراتـر  سلسیوس درجه 5/41 از بدن مرکزی حرارت حالت این در. باشد داشته

 شـدید  گرمـازدگی . گیرنـد می قرار بافتی آسیب معرض در بدن یهانداما اللب وضعیت این

 درمـان  عـدم . یابـد  کـاهش  سریعاً باید گرمازده فرد بدن یدما و بوده اورژانس وضعیت یك

 اثـرات  بـر  عالوه شدید گرمازدگی. شد خواهد منجر مرگ و کما تشنج، به شدید گرمازدگی

 آسیب معرض در نیز را عضالت و قلب ،هاکلیه کبد، همچنین عصبی سیستم بروی آن سوء

 .دهدمی قرار

 و تنـد  ضـربان  خشـك،  و پریـده  رن  داغ، رن ، قرمز پوست از: اندعبارتاین عارضه  عالئم

 اسـت  ممكـن  چشـم  مردمـك  عمـق،  کم تنفس سرگیجه، و پریشانی ضربانی، سردرد قوی،

 .ندهد نشان واکنش نور به و شده متسع
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طـوتنی،   مـدت  بـه  آفتـاب  زیـر  در گـرفتن  قرار از: اندعبارتکننده گرمازدگی  ایجاد عوامل

 .بدن شدن آب بدن، کم شدید فعالیت

ارادی(،  عضـالنی  هـای سـلول  تخریب) رابدومیولیز:به کرد اشاره توانمی آن کلی عوارض از

 ، آریتمــیســاتنبــزرگ تــنفس نارســایی قلبــی، ســندرم کلیــوی، نارســایی حــاد نارســایی

کبـدی،   حـاد  عروق، نارسـایی  شدن گوارشی، گشاد قلب(، خونریزی ریتم بودن لیرطبیعی)

 مغزی ادمپتاسیم،  خون، افزایش فشار کاهش

 کـاهش  بـرای  تالش. شود رسانیده اورژانس به سریعاً فرد باید شدید، گرمازدگی در :درمان

 :گیرد انجام سرعت به باید اضطراری مواقع در بدن حرارت

 کنید جدا تن از را هایشلباس و داده انتقال سایه و خنك مكان به را بیمار. 

 مصـدوم  بـدن  دور را خـیس  ملحفـه  یك یا و ریخته خنك آب پاها و هادست روی 

 .بپیچید

 کـردن  خنـك  به اقدام بادبزن یا و پنكه توسط یا و داده قرار باد معرض در را بیمار 

 .کنید وی

 ماسـاژ  شـدیداً  را پاها و هادست حتماً ریزیدمی آب پاها و هادست روی که هنگامی 

 .گردد رانده بدن مرکزی نواحی سمت به شده خنك خون تا دهید

 

 OELمورد قبول  هایشاخصاسترس سرمايي و  هایشاخص -16

منظور از پیشنهاد حدود مجاز مواجهه با سرما جلوگیری از کـاهش دمـای عمقـی بـدن بـه      

انتهـایی بـدن    هـای قسـمت تـا از آسـیب سـرما بـه      باشـد می گرادسانتیدرجه  36کمتر از 

تمـاس بـا شـرایط     مواجهـه ،  آسـتانه  حد( پیشگیری گردد . در واقع مقادیر و پاها هادست)

ایـن اطمینـان وجـود     که در درجه حرارت بیشتر از آن حـد تقریبـاً   دهدمیسردی را اجازه 

ند به طور مكرر با سرما مواجهه شوند ، بدون آنكه بر سـالمتی  توانمیدارد که تمام کارگران 

 آسیبی وارد گردد . هاآن

( اسـت.  یم)هیپـوتر بـدن   تنها جنبه مهم و حیاتی در مواجهه با سرما کاهش دمای عمقـی 

 مؤسسـات از سـوی   انـد شـده عالئم بالینی افرادی که به درجات مختلف هیپـوترمی مبـتال   
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مختلفـی   هـای شـاخص مختلف توصیف گردیده است . برای تعیین مقادیر استرس سرمایی 

تحت عنوان شـاخص درجـه حـرارت     هاشاخصاین  ترینمتداولو  ترینمهموجود دارد که 

 . شودمیر زیر توضیح داده سرمایی معادل د

 کننده تعیین عوامل از هوا سردکنندگی توان و سرد باد کنندگیخنك درجه که این به نظر

 و هـوا  دمـای  از تابعی که معادلی دمای از است عبارت (ECT) سرما باد معادل هستند، دمای

 کـار  حـیط م دمـای  و بیشتر باد سرعت هرچه) باشدمی بدن دمای بر تبادل مؤثر باد سرعت

 از اسـتفاده  شـرایط،  ایـن  در. یابد افزایش نیاز مورد بودن لباس عایق میزان باید باشد کمتر

 محـل  در هـوا  جریـان  کننده محدود هایکانكسیا  چادر باد، محافظ پاراوان نظیر امكاناتی

 )دمـای  هـوا  موجـود  دمـای  ازاء به سرماباد معادل دمای .گرددمی توصیه مؤکد طور به کار

 و سرما معادل دمای برآورد هنگام. است داده شده نشان 12 جدول در باد سرعت و خشك(

 دمـای  و بـاد  خنك کنندگی باید اثر بدن عمقی دمای حفظ برای لباس عایقی میزان تعیین

 دمـای  حفـظ  اخطـار بـرای   هایمحدوده جدول این در. شود گرفته نظر در پوست روی هوا

 انتهـایی معلـوم   هایاندام یخ زدگی از پیشگیری و دگراسانتی درجه 36 حد در بدن داخلی

  .است شده
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 (ECT) سرما باد معادل : دمای12جدول 
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   عمومي سرمايش -16-1

 فــ تعری ندـب یـتارحر دلاـتع ومیـعم هـلدمعا ن،بد عمومی سرمایش شیابیارز رمنظو به

 تمشخصا و نبد در گرما تولید س،لبا تیارحر هـای ویژگـی  ،هــ لدمعا نـیا در. تـسا هدـش

 هستند. هتعیینکنند ملاعو محیط فیزیكی

ــان ــه  زم ــاز مواجه  جههامو تمد کرراحد: Duration Limited Exposure](DLE)[مج

  ن.بد سرمایش لقبو قابل ودحد و سلبا دنبو عایق انمیز به توجه با شدهتوصیه

   نبد عمومي سرمايش محاسبه حلامر

  محیط تیارحر یمترهاارپا یگیرازهندا -1

   (متابولیك انمیز) فعالیت انمیز محاسبه -2

  (IREQ) زنیا ردمو عایق انمیز محاسبه -3

  د.موجو سلبا عایق انمیز با IREQ مقایسه -4

 ه.توصیهشد جههامو تمد کرراحد محاسبة و تیارحر دلتعا نظر از یطاشر شیابیارز -5

 

  (IREQ) زنيا ردمو عايق انميز تعريف

 نبد یماد که ینحو به ،محیط قعیوا یطاشر در سلبا زنیا ردمو عایق انمیز از ستا رتباع

   د.شو حفظ نبد تیارحر دلتعا و هشد تأمینل قبو قابل ودحد در پوست و

 

 موضعي سرمايش -16-2

ــموج ندامیتو سر و پاها ،ستهاد در هیژو به نبد موضعی سرمایش ــن بـ ــفا و حتیرااـ  تـ

 .دشو سرما از ناشی یسیبهاآ و فیزیكیو  تیـسد یاـهرکا در درـعملك

 

 الزامات بازرسي استرس سرمايي در محيط كار -17

 را فـرد  کـارایی  و گذاشـته  اثـر  فعالیـت  و کـار  بر نیز سرما که است این از حاکی هاپژوهش

 انـد داده نشـان  اسـت  گرفتـه  انجـام  ور  مـك  و پپلر توسط که تحقیقاتی.  دهدمی کاهش

 .شودمی کمتر درصد 31 تا 21 سرد محیط شرایط در تمرکز و عضالنی هایواکنش سرعت
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 نصـب  بـه  نسـبت  بایسـت مـی  اسـت  گـراد سانتی درجه 16 از کمتر کار محیط دمای وقتی

 تـدبیری  چنـین  بـا . نمـود  اقدام کار محل در محیط دمای گیریاندازه برای دستگاه مناسب

 .است میسر شغلی مجاز حد هایتوصیه راستای در کار دمای محیط وضعیت نگهداری

هـر   حـداقل  باید رسید، گرادسانتی درجه -1 از کمتر به کار محل در هوا دمای که زمان هر

 .گردد ثبت و انجام خشك دماسنج وسیلهبه دما گیریاندازه بار یك ساعت چهار

 ت(سـاع  در مایـل  2) ثانیه در متر 2 از بیشتر هوا جریان سرعت که سرپوشیده کار محل در

 .گردد ثبت و گیریاندازه باید باد سرعت بار یك ساعت چهار حداقل هر است

اسـت،   گـراد سـانتی  درجـه  -1 از کمتر هوا دمای که زمان هر باز، فضای در کار وضعیت در

 .گردد ثبت و گیریاندازه باید باد سرعت و هوا دمای میزان

 معـادل  سـرمای  درجـه  اشـد، ب ضـروری  هوا جریان سرعت گیریاندازه که مواردی کلیه در

(ECT) ایـن  آیـد  بـه دسـت   گـراد سـانتی  درجه -7 از کمتر معادل سرمای هرگاه و محاسبه 

 .گردد ثبت اطالعات سایر همراه به باید شاخص

 حـرارت  درجـه  تنظـیم  در که هستند داروهایی با درمان تحت که شاللینی و بیمار شاللین

 کـار  از بایـد  ،دهندمی کاهش را سرما در کار تحمل میزان یا و کنندمی بدن دخالت طبیعی

 کمتـر  درجات در معموتً که شاللینی. گردند معاف کمتر و گرادسانتیدرجه  -1 درجات در

 کمتـر  هـوای  یا و ساعت در مایل پنج از کمتر باد سرعت با همراه گرادسانتی درجه - 24 از

 مواجهـه  در سـاعت  در مایـل  5 از بیشـتر  بـاد  سـرعت  بـا  همـراه  گرادسانتی درجه - 18 از

. باشـند  داشـته  را هـایی مواجه چنین برای بودن بر مناسب دال پزشكی گواهی باید هستند،

 مصـدوم  فـرد  زیرا دارد، ویژه توجه نیاز به ماندمی صفر زیر یا انجماد دمای در که مصدومی

 بروز از پیشگیری مخصوص برای هایبینیپیش. است سرما از ناشی ضایعات به ابتال مستعد

 اولیـه  هـای کمـك  اینكـه  مضـافاً  است، تزم آسیب دیده نسوج انجماد و دما کاهش عوارض

 .گیرد انجام فوریت به باید درمانی
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 استرس سرمايي گيریاندازهاهداف  -18

 به صورت زیر بیان نمود: توانمیو پایش استرس سرمایی را  گیریاندازهاهداف 

رفتن دمای عمقی بدن کارگران بـه کمتـر از    ایینپکه احتمال  هاییمكانشناسایی  -1

 وجود دارد گرادسانتیدرجه  36

 و افرادی که در معرض عوارض ناشی از سرما هستند. هاشغلشناسایی  -2

 از لحا  استرس سرمایی هامكانارزیابی مشالل و  -3

کنترلی برای مشالل و اماکنی که دارای استرس سـرمایی بـاتتر از    هایحلراهارائه  -4

 مجاز هستند. حد

اولیـه بـرای افـراد در معـرض      هـای کمـك سرد از لحا  اقـدامات   هایمكانتجهیز  -5

 آسیب

 ارائه مالحظات پزشكی برای افراد در معرض آسیب -6

 

-سنجش هایايستگاهو ارزيابي استرس سرمايي )تعيين  گيریاندازهبرنامه  -19

 (گيریاندازهزمان مناسب 

 ی،گیرازهندی ااــ هروش هــ ب سبتـن لـکام ناختـش ،رماـس ابیـیارز و یرـگیازهدـنا ایبر

 نكاتی مهمترین. دمیشو داده همیتا نکنارکا جههامو چگونگی و رکا محیط تخصوصیا

 شامل: دشو گرفته نظر در یابیارز و یگیرازهندا بهام قدا از قبل باید که

  یگیرازهندا فهد تعیین -1

  هگارکا از قیقد تطالعاا دآوریگر -2

 شاللین جههامو هنحو تطالعاا دآوریگر -3

   یگیرازهندا مناسب روش تعیین  -4

   یگیرازهندا مناسب سیلهو بنتخاا  -5

   نسیواکالیبر -6

  شاللین جههامو اردستاندا شناخت -7
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 یگيرازهندا فهد تعيين-19-1

د. هرچند ارزیـابی محیطـی سـرما    دگر ممعلو رکا فهد ی بایستیگیرازهندا به امقدا از قبل 

، تعیـین مواجهـه فـردی    (OEL)ما مطابق حدود مجـاز ماجهـه شـغلی    تواند مفید باشد، امی

باشد. لذا در این مبحـ   شاللین و طرح برنامه پیشگیری و کنترل مواجهه دارای اهمیت می

 تعیین رمنظو بهو ارزیابی  شاللین جههامو انمیز دننمو مشخص ایبر  موضعی یگیرازهندا

  .کار خواهد بوددر محیط  سرمامواجهه با  لکنتر چگونگی و روش

 

 هگاركا از قيقد تطالعاا دآوریگر -19-2

 محیط از زمت تطالعاا آوریجمع، رماــ س ابیــ یارز و یرـگیازهدـنا یندافر از مرحله لیناو 

 مرحله: ینا در. میباشد شاللین جههامو ةنحو و رکا

 خصوصاً ،هاهستگاد نصب محل و سمقیا دارای که رکا محیط دهسا نقشه  -1

  دد.گر ترسیم، تـسا رماـس دـمول یهاهستگاد

  دد.گر ممعلو شاللین توقف و ددتر محل به طمربو تطالعاا  -2

  دد.گر مشخص سرما با شاللین از وهگر هر جههامو تساعا  -3

 .ددگر ممعلو شیفت تغییر تقااو  -4

  دد.گر ثبت مرخصیها و شیدگر رکا ری،ضافهکاا مانند مدیریت تطالعاا  -5

 ه،اـــــگرکا محــــیط یهازهسا فنی تمشخصا( اسرم لکنتر افهدا) وملز رتصو در  -6

  دد.گر ضافها تطالعاا فهرست به خلیح داطوـس ایقـع تصاـمشخ

 

 یگيرازهندا یهاهيستگاا محل تعيين و ادتعد -19-3

تعداد شاللین در  به بستگی هگارکا هر ی درگیرازهندا یهاهیستگاا محل تعیین و ادتعد

 ودحد تعیین رمنظو به یگیرازهندا در که شود حاصل نطمیناا ستیبایدارد.  معرض سرما

 جههامو یابیارز در. ددمیگر منجاا نهاآ توقف یمحلها در یگیرازهندا ،شاللین جههامو

 امجز صورت بهباید  دفر هر ایبر جههامو نماز تمد تعیین و جه سرمادر ،سرما با شاللین

 .ثبت گردد
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 عمقی یماد که ریطو به دهوب سرما با جههامو در نکنارکا که ریکا یمحیطها متما در

 شـود  حاصل نطمیناا ستیبای دد،گر ادسانتیگر جهدر 36 از ت کمترـسا نـممك ناـنآ نبد

ــتیبای .ستا هشد یگیرازهندا سرما جهدر که ــود حاصل نطمیناا س  جهدر یگیرازهندا که ش

 ست.ا هشد منجاا اردستاندا روش یك با مطابق ،سرما

 

 استرس سرمايي یگيراندازهمعرفي دستگاههای  -21

 از بایدو  باشـد مـی متفاوت  گیریاندازهاسترس سرمایی با توجه به هدف  گیریاندازهوسایل 

   نمود: دهستفاا یرز تمشخصا با هاییهستگاد

 باشد شتهدا را ماد یگیرازهندا ناییاتو که ماسنجید از ،صنعتی دهسا سیزربا ایبر -فلا

 د.میشو دهستفاا

 از ،سرما جهدر دننمو معین و شاللین جههامو دننمو معین ایبر ،قیقد یگیرازهندا در -ب

 د.میشو دهستفاا ،باشد اردستاندا که جهدر 1/1ت ـقد اـب ماسنجید

با توجه به اینكه در استرس سرمایی عالوه بر دمای هوا، سرعت جریان هوا نیز مـوثر اسـت   

مورد از نوع حرارتی، پره ای  m/s 1/1بنابراین عالوه بر نوع دماسنج به یك باد سنج با دقت 

 است. نیاز

ــاد  ماد تعیینای بر که ستگاهید رکا قتد و صحت ی،گیرازهندا ربا هر از قبل ــرعت بـ و سـ

 بستگی آن تمشخصا و هستگاد عنو به هستگاد قتد. ددمیگر لکنتر د،میشو دهستفاا

ــبن. دارد ــهنگ در یناابرـ ــنجی  ماسنجد ه،ستگاد باید دهستفام ااـ ــا بادس  را مناسب تقد بای

 از باید قبل یـــا بادســـنج، ماسنج د ه،ستگاد رکا صحت از نطمیناا ایبر لیو. دنمو بنتخاا

ــگاهی سیله و با را آن ی،گیرازهندا به امقدا ــرایط آزمایش ــا در ش  از. دنمو هکالیبر اردستاندا ی

ــسد رکا بر دیمتعد ملاعو که نجاآ  از دهستفاا ربا هر ایبر ستا زمت ،میباشند مؤثره تگاـــ

 .دشو حاصل نطمیناا آن دنبو هکالیبر از قبال هستگاد
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 استرس سرمايي در محيط كار گيریاندازهروش كشوری  -21

دمای هوا، سـرعت جریـان    گیریاندازهاسترس سرمایی بر مبنای  گیریاندازهروش کشوری 

هوا و محاسبه دمای معادل سرما باد بر اساس دمای خشـك هـوا و سـرعت جریـان هـوای      

شده قرار دارد. عالوه بر محاسبه دمای معـادل سـرما بـاد، بایسـتی نـوع لبـاس        گیریاندازه

کارکنان و میزان عایق لباس محاسبه و تعیین گردد. همچنین کار کارگران بر مبنای میزان 

 و برنامه کار استراحت نیز مورد توجه قرار گرفته و تعیین گردد. هاآنمتابولیك بدن 

 

 سرمايي در محيط كار روش ارزيابي استرس -22

ارزیابی استرس سرمایی در محیط کـار بـر مبنـای مقایسـه دمـای معـادل سـرما بـاد          -الف

-محاسبه شده و شرایط موجود از لحا  نوع لبـاس و سـختی کـار و همچنـین برنامـه کـار      

استراحت با مقادیر پیشنهاد شده توسط حدود مجـاز مواجهـه بـا اسـترس سـرمایی مرکـز       

. بـا توجـه بـه حـدود مجـاز      باشـد میبهداشت، درمان و آموزش پزشكی سالمت کار وزارت 

 مواجهه با استرس سرمایی بایستی موارد زیر مدنظر قرار گیرند:

 - 32 بـه  سـرماباد  معادل دمای به منجر حرارت درجه و هوا جریان سرعت که زمانی -1

 .نیست مجاز سرما با پوست مستمر مواجهه برسد، گرادسانتی درجه

 موضـعی  نسـج  یا و سطحی نسج زدگییخ موارد نیز هوا جریان سرعت به توجه بدون -2

 .دارد بروز امكان گرادسانتی درجه -1 تراز پایین در دمای عمقی

 فـرو  آب در کـه  افـرادی  لبـاس  فـوری  تعویض کمتر، یا گرادسانتی درجه 2 دمای در -3

 و رضعـوا  از پیشـگیری  بـرای  و اسـت  الزامـی  شـده  مرطـوب  لباسشان یا اند و رفته

 .گیرند قرار درمان تحت بدن باید دمای کاهش پیامدهای

حـد   مقادیر اند، پوشیده کار لباس مناسبی طرز به که شاللینی برای ، 13 جدول در -4

 مـورد  شـدن  گرم با توأم استراحت -کار شده زمانبندی برنامه تنظیم برای OEL مجاز

 .گیردمی قرار استفاده
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 کار( ساعته 4 دوره یك )برای سرما با لیشغ مواجهه مجاز حدود - 13 جدول

 کار مداوم مدت حداکرر

 )دقیقه(* مجاز

 دمای خشك هوا  بار کاری

 (گرادسانتی)درجه 

 +11تا  -11 کار سبك و متوسط ** 75

 کار سبك 51
 -11تا  -25

 کار متوسط 61

 کار سبك 31
 -26تا  -41

 کار متوسط 41

 کار سبك 21
 *** -41تا  -51

 ار متوسطک 31

مایل بر ساعت( و لباس کـار خشـك    1/1متر بر ثانیه ) 5/1از  کمتر باد سرعت برای شرایط این *:
 31 بـا  برابر بدن شدن گرم با توأم استراحت مدت مواجهه، تكرار لزوم صورت تدوین شده است. در

 مایـل  11 )حـدود  هثانی بر متر 2 هر ازای به حد این از بیشتر باد سرعت شرایط در .باشدمیدقیقه 
 .بود خواهد تر پایین مرحله یك مواجهه حد مجاز ساعت( بر

 بـرای  بـدن  شدن گرم با توأم استراحت مدت ،گرادسانتی درجه +1 تا - 11 دمایی محدوده **: در
 .باشدمی دقیقه 12 تكرار مواجهه

اضطراری  موارد در. شود متوقف باید اضطراری لیر کارهای مرحله این از پایین تر شرایط در ***:
 .باشدمی مجاز مواجهه بار یك برای ای دقیقه 11 مدت کوتاه مواجهه
 

 اسـت  تزم حـواد ،  از پیشـگیری  و دقیـق  دسـتی  هـای فعالیت تداوم حفظ منظور به  -5

 :شوند حفاظت زیر شرح به ای طور ویژه به هادست

 دقیقـه  21 تـا  11 از بیشتر مدت برای لخت دستهای با دستی ظریف کارهای اگر -الف

 دسـتها  داشتن نگه گرم برای ،شودمی انجام گرادسانتی درجه 16 زیر محیطی در

بخـاری   و گـرم  هـوای  جریان منظور بدین انجام گیرد، ویژه های پیش بینی باید

 دسـته  گـراد سانتی درجه -1از  کمتر دمای در. رود بكار است ممكن تابشی های

 .شوند حرارتی روکش عایق مواد با باید کنترل های اهرم و ابزارآتت فلزی های
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 در و  گـراد سـانتی درجـه   16 از تـر  پـایین  بـه  نشسته کارهای برای هوا دمای اگر -ب

 و دقیـق  ظریـف  دستی کارهای و باید کاهش درجه ساتیگراد 4به  سبك کارهای

 .نمایند استفاده از دستكش باید شاللین آنگاه نباشد، نیاز مورد ماهرانه

 سـرما  عـایق  های دستكش از باید شاللین دستها، تماسی یخ زدگی از ریپیشگی برای  -6

 :نمایند زیر استفاده به شرح

  گـراد سانتیدرجه  -7 از کمتر دمای با سرد، سطوح نزدیكی در کار که زمان هر -الف

 اتفـاقی  تمـاس  ضـایعات  از پیشـگیری  بـرای  افـراد  یكایك باید به ،شودمی انجام

 .شود داده هشدار پوست

 دسـتكش  بوسـیله  باید دستها باشد کمتر یا گرادسانتیدرجه  -5/17 هوا دمای اگر -ب

 بایـد  کـار  ابزارهـای  و کنترلی دستگاههای. شوند انگشتی( محافظت کار )دو های

 کـار  دسـتكش  آوردن بیـرون  نیـاز بـه   هـا آن با کار برای که شوند طراحی طوری

 .نباشد

 

 بدن تمام بیشتر حفاظت تأمین باشد، کمتر ای گرادسانتیدرجه  4 کار محیط دمای اگر -7

 بـه  بدنی فعالیت و سرما میزان با متناسب محافظتی لباس باید کارگران .است ضروری

 :نمایند استفاده زیر شرح

 تهویـه  وسـایل  یـا  و کوران باد، جریان توسط کار محل در هوا جریان سرعت اگر -الف

 در محـافظ  نصـب  بـه وسـیله   یـد با باد خنك کنندگی اثرات افزایش یابد، مصنوعی

 .یابد تقلیل است، تعویض قابل آسانی که به بادگیر لباسهای پوشیدن یا و کار محل

 تیـه  اسـت  بهتـر  دارد، وجـود  لبـاس  شـدن  خـیس  احتمال سبك کارهای در اگر -ب

 شـرایطی  چنین در. باشد آب برابر در ناپذیر نفوذ نوع از مورد استفاده لباس بیرونی

 لبـاس  کـه  صـورتی  در. باشـد  آب ضد لباس باید خارجی تیه کار، شدن سنگین با

 لباسـهای  خـیس شـدن   از پیشـگیری  بـرای . گردد تعویض باید شد، خیس بیرونی

 بیرونـی  تیـه  در مناسـب  تهویـه  منظور به تزم تدابیر بایستی تعریق، اثر در زیرین

 تعریق اثر در زیرین لباسهای سرد کار محیط به ورود از قبل اگر. گردد لباس اتخاذ
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 تعـویض  قابـل  نمـدی  قسـمتهای  و جورابها کرده، را تعویض هاآن باید شود، خیس

 عـرق(  )ضد مناسب پوتین از یا آنكه و شده تعویض منظم طور به باید کفش داخل

 مـورد  در. مشخص شـود  عملی و تجربی طور به باید تعویض دفعات. گردد استفاده

 دفعـات  فـرد،  هـر  پـای  تعریـق  میزان و دهپوشی که کفشی نوع تناسب به و فرد هر

 .بود خواهد تعویض متغیر

 نباشـد  ممكن قدری به است مواجهه در سرما با که بدن از قسمتهایی محافظت اگر -ج

 کنـد،  پیشـگیری  سـرمازدگی  بـروز  از یـا  و شـود  شدید سرمای از احساس مانع که

 .شود عرضه آن شده گرم در حالت باید محافظتی وسایل و لباس

 سـرمازدگی  یـا  بـدن  دمـای  کاهش برابر در را مناسب حفاظت موجود لباسهای اگر -د

 تعـدیل  کار بایستی هوا وضعیت بهبود یا و کافی لباس شدن تا فراهم ننماید، فراهم

 .گردد متوقف یا و

 و الكـل  )بنزین، تبخیر قابل مایعات گرادسانتیدرجه  4 از کمتر دمای در که افرادی -ه

 ضـایعات  بروز خطر افزایش جهت به کنند، می جابجا را و لیره( دهپاک کنن مواد یا

 حاصـل  شـونده  تبخیـر  مـواد  خاصیت خنـك کننـدگی   نتیجه در که سرما از ناشی

 مایعـات  با دستكش یا لباس شدن خیس از پرهیز برای تزم باید احتیاطات. میشود

 یا مایعاتی ازاسرم پاشیدن مایعات حاد اثرات به خصوص به. آورند به عمل را مذکور

 توجـه  بایـد  اسـت  متعـارف  حـرارت  درجه از باتتر مختصری هاآن جوش نقطه که

 .بشود کافی

 

 بدن  شدن گرم با توأم استراحت -كار برنامه -23

 صورت در و باشدمی ساعته 4 کاری دوره در مواجهه بار هر مدت تعیین کننده 12 جدول

 .باشدمی دقیقه 31 با برابر بدن شدن رمگ با توأم استراحت مدت تكرار مواجهه، لزوم

 بـه  آن سـرماباد  معـادل  حـرارت  درجه یا و گرادسانتیدرجه  -7 از کمتر سرمای در کار اگر

 برای افراد و گردیده مهیا کار محل مجاورت در گرمی پناهگاه باید شودمیانجام  مداوم طور

 سـرمای  شـدت  تابع پناهگاه از استفاده دفعات. شوند ترلیب فواصل منظم در آن از استفاده
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 هـای  دوره در حداکرر باید گرادسانتی درجه - 11 + تا1 بین دمای در کار. است کار محیط

 ایـن . نمایـد  اسـتراحت  گـرم  در پناهگـاه  دقیقـه  15 مدت به کارگر و گردد قطع دقیقه 75

 کـار  اسلبـ  مـایال بـر سـاعت( و    1/1متر بر ثانیه ) 5/1 از کمتر باد سرعت برای مجاز حدود

 بـر ثانیـه   متر 2 هر ازای به حد این از بیشتر باد سرعت شرایط در. است شده تدوین خشك

 مرـال  طور به. بود خواهد پایین تر مرحله یك مواجهه مجاز حد ساعت( در مایل 11 )حدود

 حـداکرر  مـدت  بـه  آرام هـوای  جریان و گرادسانتی درجه - 15 دمای در فرد صورتی که در

 اسـت  مجـاز  صـورتی  در ساعته 4 دوره در وی مواجهه تكرار داشته است همواجه دقیقه 51

 در کـارگر  همین که صورتی در. باشد نموده گرم استراحت پناهگاه در دقیقه 15 حداقل که

 یـك  وی مجـاز  مواجهـه  مـدت  باشـد  مشغول بكار ثانیه بر متر 5 باد سرعت و مذکور دمای

 دقیقـه  31 بـه  مواجهـه منـوط   تكـرار  و بـود  خواهـد  مداوم دقیقه 31 یعنی پایینتر، مرحله

 .باشدمی دوره هر در استراحت

 زیر پیشنهادات نیست، موجود باد سرعت گیریاندازه یا تخمین برای صحیحی اطالعات اگر

 :رودمی کارهب صورت راهنما به

 پرچم آرام ساعت، حرکت در مایل 2 باد سرعت 

 است شده باز کامالً ساعت، پرچم در مایل 13 باد سرعت. 

 اندشده بلند هوا در روزنامه ساعت، صفحات در مایل 12 باد سرعت. 

 برف بوران ساعت، باد، در مایل 23 باد سرعت 

 آلـودگی،  خـواب  مفـرط،  خستگی سرما، احساس شدید، لرز قبیل از عالیمی بروز صورت در

 پناهگاه به ورود از پس. باشدمی ضروری پناهگاه به فوری مراجعت گیجی و تحریك پذیری

 بـا  لبـاس  یـا  و شود تبخیر عرق تا گردند آزاد و شل لباسها بقیه و تن خارج از رو لباس باید

 لبـاس  بـا  کـارگران  بكـار  برگشـت  از جلـوگیری  بـرای . تعویض گردد خشك کار لباس یك

 داشـته  وجـود  مزبـور  محـل  در کـافی  به  تعداد خشك لباس دست است، ضروری مرطوب،

 اسـت  ممكـن  امـا  دهـد،  رخ مـی  بنـدرت  بـدن  مایعـات  یا آب کاهش سرد محیط در. باشد

 جریـان خـون   در مالحظـه  قابـل  تغییـرات  جهت به سرما از ناشی ضایعات به ابتال استعداد

 و گـرم  مایعـات  بدن، دریافتی مایعات حجم و کالری تأمین برای. یابد افزایش اندامها انتهای
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 بـرای . شـود  محدود باید چای( انند)هم مدر مایعات مصرف. باشد مهیا کار محل شیرین در

 :باشدمی ضروری زیر نكات رعایت آن از کمتر یا و  -12 درجه سرمایی در کار انجام

 گیرد قرار کامل و دائم نظارت تحت حفاظتی نظر از باید فرد. 

 نبایـد  کـار  میـزان  زیـرین  لباسـهای  شدن مرطوب و زیاد تعریق از پیشگیری برای 

 پناهگاههـای  در اسـتراحت  امكـان  بایـد  سنگین کار مانجا در صورت باشد، سنگین

 .گردد فراهم خشك های لباس با لباسهای مرطوب تعویض فرصت و گرم

 در مناسـب  رفتارهـای  بـا  فـرد  شـدن  هماهنـ   از قبل و اشتغال اولیه روزهای در 

 .کرد استفاده وقت تمام طور به شاللین از نباید کار سرد محیط جوی شرایط

 کـار  مانع تا گردد استفاده مناسب و حجم کم سبك، لباسهای از المقدور حتی باید 

 .نشود راحت

 به طوتنی مدت برای بی حرکت نشستن که شود تنظیم ای گونه به باید کار برنامه 

 اسـتفاده  نبایسـتی  عـایق  بدون فلزی نشیمنگاه با های صندلی. کاهش یابد حداقل

 .شود حفاظت مناسب طور هب هوا شدید یهاآنجری برابر در باید کارگر. کرد

 هـای  برنامه حداقل. شود داده آموزش افراد به باید مربوطه بهداشت و ایمنی نكات 

 :زیراست شامل دستورالعملهای آموزشی

 مخصوص لباسهای از استفاده تمرینات -الف

 آشامیدن و خوردن صحیح عادات -ب

 الوقوع قریب سرمازدگی شناسایی -ج

 بـدن  فزاینـده  شدن سرد یا الوقوع قریب دمای کاهش بالینی ئمعال و ها نشانه شناسایی -د

 .نشود ظاهر که لرز وقتی حتی

 مخاطره بدون کار انجام -ه

 امداد درخواست و ضروری اولیه هایکمك -و
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 بهداشتي و اثرات مواجهه شغلي با سرما هایجنبه -24

    عمومي یها سيبآ-24-1

 و نیست رزهمبا به درقا یگرد فاعید سیستم دگیر ارقر شدید یسرما ضمعر در نبد قتیو

  میکند. طسقو نبد یمرکز ارتحر و گشته رضاـع وترمیـهیپ یجردـت به

   هیپوترمی( لفا

 و متوسط ،خفیف اعنوا به و هشد قطالا ادسانتیگر جهدر 35 از کمتر عمقی یماد به

 .دمیشو یطبقهبند شدید

 جهدر 35 در کرراحد که ندمیشو زلر رچاد ،خفیف هیپوترمی به مبتال رانبیما

 ینا. رودمی بین از ادسانتیگر جهدر 32 از کمتر یاـــمد در و دـــهدمی رخ ادسانتیگر

 تحرکا هماهنگی معد و مـتكل لتالـخا و وتقضا در لختالا ،خفیف گیجی رچاد ادفرا

    میشوند تعضال

 ،یــــــبطن و یهلیزد ییتمیهاآر ی،مغز ضعیتو هندوپیشر زوال با متوسط هیپوترمی

ــفا ــن تـ ــمی و بضـ ــت انزـ  تحرکا انفقد و کنشوا ونبد و دگشا یمكهادمر ،نفسـ

 د.میشو نخو رفشا فتا و کما رچاد ربیما ،شدید هیپوترمی در  ستا اههمر ارادی

   نمادر( ب

 سیبآ ینا از بیش تا کنید منتقل منیا یجا به و دهکر دور ثهدحا محل از را شخص

 .هیدد منجاا را زمت تمااقدا و نبیند

 

   موضعي یها سيبآ -24-2

 ،(خشك گیزدسرما) گیزدسرما شامل سرما با جههامو از حاصل ِی موضع یسیبهاآ

 ست.ا گیزدیخ و بمرطو گیزدسرما

    گیزدسرما( لفا

 تیاتظاهر با که دمیشو حاصل خشك دسر ایهو با تطوتنیمد جههامو نتیجه در

 هد.دمی رخ پاها و استهد پشتی سطح روی رم،وـت و اـیتمار یاـههـلك نظیر
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    بمرطو گیزدسرما( ب

 ،سیبآ ینا عالیم. هددمی رخ طوبتر و سرما با ساعته 24-12 جههامو نتیجه در

ــکمخ یا رگ لیهاو سپاسما ــک ،ونیــــ  کاهش و موضعی پریدگی ن ر ،نبض اهشــــ

   ست.ا وقعر دیگشا یا پرخونی س،حساا

 

  گي(زد يخ) ها بافت بر سرما از حاصل ضايعه

 قعیوا دنجماا ،سلولی گمر رتصو به و هددمی رخ دنجماا یماهاد با جههامو جهنتی در

 نخو نجریا توقف و قیوعر ضنقباا علت به کمخونیاز  حاصل یهاوزنكر نیز و جنسو

 آب برابر در ذنفو قابل لیر کفش و سلبا از گیزد یخ از یپیشگیربرای  د.میشو ننمایا

 د.بگیر نباید نیز را اهو نیاجر یجلو و دهنبو تن  کفش. دشو دهستفاا

 لختالا و حتیرانا رتصو درسرما:  از ناشی یها حساسیت و قیوعر ارضعو و ها ریبیما

و  دوــ ینر ارضوــ ع هــ ک دـییابـم یشازـفا رماـس هـب ساسیتـح ن،دـب لیـصا یهارگ در

 دارد. اههمر به را یسزسیانووکرآ

 ثرا در ستد ننگشتاا کنو ندش سفید به که ستا حالتی ضایعه یند: اینور ضهرعا  -1

. هددمی رخ نشد زنسو زنسوو  رشاـخ ،سیـبیح سحساا. ددمیگر قطالا سرما

 ست.ا ضایعه ینا صلیا لیلد پوست نشد خنك

. دمیشو تبدیل یخاکستر یا و دکبو بیآ به پا و ستد ن ریس: زسیانووکرآ ضهرعا  -2

 سبب سرما ایرز ،یدآمید وـجو هـب رماـس رـبابر در درـف گرفتن ارقر ثرا در حالت ینا

 د.میشو نخو هموگلوبین ادتعد کاهش

 

 ست: ا هشد کرذ ضهرعا وهگر سه نددار حساسیت سرما به نسبت که شخاصیا ایبر

 هیژو به عمومی ارضعو و سرما از ناشی کهیر هیستامین: نشد آزاد از ناشی ارضعو 

 آب، در دنتافا ثرا در که نکوسیوروهید د نمو نبیاان وـــــــــمیت را نکوسیوروهید

 ی نمیباشد.ـخفگ و نشد قلر لیلد به وی تفو ،میکند تفو شخص
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  اییــ ولینهـکریوگلب ادرـفا نـیا نوـخ در ا:ـه ولینـکریوگلبد جوو از ناشی ارضعو 

 و دهکر بسور سرما در که دارد دجوو ژنکریوفیبرینوو  اـــگام و A 2 اـــبت وهرـــگ از

   .میشوند حل گرما در دامجد

 شوند می حاصل ها همولیزین و دسر یها لگوتینآ ثرا در که ضیارعو وهگر  . 

 

 جهت كنترل مواجهه با استرس سرمايي و حفاظت فردی ريزیبرنامه -25

 لکنتر یهاروش شامل و دهبو نکنارکا حتیرا و آن اتثرا لکنتر ایبر ،سرما لکنتر

 ست.ا فنی لکنتر و( پایش سالمتی و جههامو نماز لکنتر) مدیریتی

 دیفر ملاعو. دمیشو تعیین محیطی و دیفر عامل دو توسط سرما در حتیرا و سایشآ

 جههامو نماز تمد و سلبا دنبو عایق انمیز ،(متابولیكیان میز) جسمانی فعالیت شامل

  ست.د ااـب رعتـس و محیط یماد شامل عمدتا محیطی ملاعو و ستا

   :گرددمی منجاا ریز هشیو دو از یكی به فنی لکنتر عمومی یهاروش فني: لكنتر

   زهسا بر مبتنی لکنتر -1

  دیفر حفاظت -2

 زهسا بر مبتني لكنتر -25-1

 باید را یرز حلامر لکنتر سمهند ،گرددمی دهستفاا زهسا بر مبتنی لکنتر روش از چنانچه

  هد:د ارقر مدنظر

   سرما تولید منبع در لکنتر -الف

  سرما محیط در لکنتر -ب

  زیساهناهگاپ طریق از پرسنل حفاظت -ج

 

ــردد وعشر زهسا حیاطر از صوتا باید سرما لکنتر سرما: توليد منبع در لكنتر( لفا . گ

 قبولی قابل حد در را سرما که نمـود  دهستفااایی ـههتگاـسو د اـهروش از انیتوـم عمل در

 رماـــس لرـــکنت هنحو باید زه،سا عنو بنتخاا و تولید سهوپر حیاطر مهنگا در. نماید لکنتر
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 دهیم. ارقر سیربر ردمو را سرما با جههامو ،صنعت ا حدا مرحلهدر  و داده اررـق دنظرـم  را

   گیرد. منجاا ستات ـهمیا دارای هـک را هاهای عایق دستگاههزسا صحیح ارینگهد باید الذ

ــتیبای ــیز ود،نم توجه سرما با نناآ جههامو و نکنارکا ارستقرا هنحو و محل به نسبت سـ  ارــ

ــمح ــقعیمو و لـ  رداربرخو باتیی همیتا از سرما با نناآ ستما به نسبت نناآ یگیرارت قرـ

 ارقر نظر مد ه بایــــدمرحل ینا در ،باشندار تأثیرگذ نندامیتو که ملاعو کلیة ضمن در ،ستا

  گیرند.

 در را آن انمیتو ،نباشد مؤثر یا میسر منبع در سرما لکنتر گرا: محـــيط  در لكنتر( ب

 بر مبتنی روش ینا .دکری وگیرــــــــجل آن رنتشاا و لنتقااز ا یا د،مون لکنتر رنتشاا مسیر

 میباشد. نتسیوویزا و دنکر رمحصو

 منابع سایر از سرما تولید منابع دننمو امجز  

 هگارکا یبخشها سایر از سرما با مرتبط یبخشها زیسااجد  

 نتسیوویزا بر مبتنی لکنتر   

 در و هشد منابع سایر از آن دنکر لهوزیا باع  نکنارکا ارستقرا محل افطرا کشیاریود

 و عایق ادمو از پوششی و شتهدا مهادا سقف تا باید هااریود. داردش ــــنق سرما رنتشاا لکنتر

  باشد. شتهدا زنیا با متناسب سرما رنتشاا مانع یتیهها

 

 یا هپناهگا دیجاازی: سا هپناهگا طريق از سرما برابر در پرسنل حفاظت( ج

 ایجرا نمكاا گرا ست.ا سرما لکنتر مؤثر و لمعمو روش یك شالل ایبر زیمحفظهسا

 هـنتیج هـب تیابیـسد ایرـب زـنی و دـنباش سرـمی رنتشاا مسیر یا و منبع در لکنتر اردمو

 اردیمو در همچنین ،نیست زمحر هستگاد ورتمجا در لکنتر وملز که هایینمكا در رـبهت

 د.میشو دهستفاا لکنتر یتاقكهاا از دد،گر یتاده یتردور فاصله از ندامیتو رکا یندافر که

 پیشبینی آن در سهوپر لکنتر اربزا و ازملو کلیة که باشد ایگونه به باید هپناهگا حیاطر

 دلمعا یماد دارای مایید یطاشر با جههامو در نکنارکا چنانچه باشد. مناسب و هشد
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 سسترد در نهاآ ایبر مگر هپناهگا یك باید ،نددار ارقر گرادسانتیدرجه  -7 خنكکنندگی

 باشد.

 

 پيشگيری از اثرات سرما برنامه-25-2

ــف  ــه  -7 از کمتر یسرما در رکا گران: شد مگر با أمتو حتاسترا/ركا برنامه -ال درج

 گرمی هسرپنا بایـد  دوــ یشـم منجاا اوممد رطو به آن دلمعا سرمایی جهدر یا و گرادسانتی

 ترلیب منظم صلافو در آن از دهستفاا ایبر ادرفا و هیددگر مهیا رکا محل ورتمجا در

 عالیمی وزبر رتصو درست. ا رکا محیط یسرما تشد تابع هسرپنا از دهستفاا تفعاد. شوند

ــلآ ابخو ط،مفر خستگی، سرما سحساا ،شدید زلر قبیل از  و یذیرــــكپــــتحری ،گیدوــ

 از را رو سلبا یدبا هسرپنا به ورود از پس میباشد. وریضر هسرپنا به ریفو جعتامر گیجی

ــش تبخیر قعر تا نددگر آزاد و شل هاسلبا بقیه و رجخا تن  رکا سلبا یك با سلبا یا و دوــ

 وریضر ب،مرطو سلبا با نکنارکا رکا به برگشت از یجلوگیر ایبر دد.گر تعویض خشك

 کاهش دسر محیط در باشد. شتهدا دجوو رمزبو محل در شكــ خ ساــ لب تـسد كـی ستا

 از ناشی تایعاــ ض هـب تالـبا ادستعدا ستا ممكن ماا ،هددمی رخ رتبهند نبد تمایعا یا آب

 ایبر یابد. یشافزا هاامندا ینتهاا نخو نجریا در مالحظه قابل اتتغییر جهت به سرما

ــک محل در شیرین و مگر تمایعا ن،بد یافتیدر تمایعا حجم و یکالر تأمین ــمهی راـــ  اـــ

 د.شو ودمحد باید رمخد تمایعا فصرـم. دـباش

ــه  -12 سرمایی جهدر در رکا منجاا ایبر ــانتیدرج ــرادس  یرز ادمو عایتر آن از کمتر یا گ

 میباشد: وریضر

 د.گیر ارقر کامل و ئمدا رتنظا تحت حفاظتی نظر از باید دفر 

 نباید رکا انمیز ،یرینز یهاسلبا نشد بمرطو و دیاز تعریق از یپیشگیر ایبر 

 مگر یهاهسرپنا در حتاسترا نمكاا باید نگینس رکا منجارت اصو در و باشد سنگین

 دد.گر هماشك فرـخ یهاسلبا با بمرطو یهاسلبا تعویض فرصت و

 ــاللین از نباید رکا محیط یجو یطاشر با زشسا از قبل و لشتغاا لیهاو یهاروز در  ش

  د.کر دهستفاات ـقو ماـتم روـط هـب
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 دد.گر دهستفاا مناسب و کمحجم ،سبك یهاسلبا از ورلمقداحتی باید 

 به طوتنی تمد ایبر بیحرکت نشستن که دشو تنظیم ایگونه به باید رکا برنامه 

   یابد کاهش قلاحد

 دکر دهستفاا نبایستی عایق ونبد یفلز هنشیمنگا با یصندلیها از    

 دشو حفاظت مناسب رطو به اهو شدید یهانجریا برابر در باید شالل  

 قلادـــح. دوـــش داده زشوـــمآ ادرـــفا هـــب باید مربوطه شتیابهد و یمنیا تنكا 

 ست:ا یرز یلعملهاراستودامل ـش یـشزموآ یاـههـبرنام

   مناسب مانیدر لیهاو یکمكها و دنکر مگر رهبادو صخا یهاروش -الف

  صمخصو یهاسلبا از دهستفاا تتمرینا -ب

  نشامیدآ و ردنخو صحیح داتعا -ج

  علوقواقریب گیزدسرما شناسایی -د

 هیندافز نشد دسر یا علوقواقریب یماد کاهش بالینی عالیم و شانههان شناسایی -و

   دنشو ظاهر زلر که قتیو حتی نبد

 همخاطر ونبد رکا منجاا -ه

 

 از: تندرعبا خانههادسر ایبر صخا راتمقر ص:خا ركا محيط ایبر هايي توصيه  -ب

 دشو داده تقلیل قلاحد به ستا ممكن که نجاآ تا باید اهو نجریا سرعت خانهدسر در -الــف

 یهاهستگاد سیلهو به قفو فهد به سترسید ،کند وزثانیه تجا در متر یك از نباید و

  ست.ا پذیرنمكااد ـنه اشد حیاطر صخا هایشیو به که اهو یعزتو

 حفاظتی سلبا باید هستند خانهدسر در دموجو ایهو نجریا با ستما در که ادیفرا به -ب

  د.شوداده  داـب دـض صمخصو

ــاللین ستا زمت -ج ــعایر به نسبت شرکت و باشند قبتامر تحت اوممد رطو به شــ  تـــ

 ت نماید.ـقد لـیذ وریرـض اردوـم

 تعریق موجب که باشد رنقدآ نباید محیطهایی چنین در نکنارکا فعالیت انمیز 

 در دفر حتاسترا تفعاد باید ،باشد ناپذیربجتناامر این ا که تیرصو در. دشو دیاز
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 منجاا از شرکت ویابد  یشافزا خشك سلبا نپوشید و تعویض و مگر یمحیطها

 کند. حاصل نطمیناا آن

 د.شو یجلوگیر خانهدسر محیط در طوتنی تمد به دفر دنیستاا یا و نشستن از 

 هپوشاند عایق ادمو از باید تتآماشین لکنتر یهامهرا همچنین و هااربزا ستهد 

 د.شو

 دیفر حفاظت -25-3 

 از دیفر حفاظت و ستا سرما لکنتر ایبر راه خرینآ یدفر حفاظت کهبایستی توجه شود 

 دیفر میباشد. حفاظت کمكی حلراه یك انعنو به ارههمو ن،ف بدـــــــمختل یقسمتها

ــمی بیشترین با شالل که ساعاتی ایبر ترجیحا ــس انزـ ــجهامو در رماـ ــسا هـ ــی و تـ  در اـ

 د.میشو دهشمر زجام ،ندده افتاا رکا از موقت رطو به سرما لکنتر یه سیستمهاـک انیـمز

 از دهستفاا از ناشی سرما لکنتر حطر در شالل ریهمكا مهادا مانع که مشكالتی به باید

 پاگیرو ست د و کمتر کتحر ،نهاآ مهمترین. ودنم توجه ددمیگر دیت فرــــــحفاظ سایلو

لحا   را قتد لکما دیفر حفاظت سایلو بنتخاا در ست. بایدا وسایل حفاظت فردی دنبو

 نماید قتد باید شرکت ،حتیرا و کیفیت بر وهعال دیفر حفاظت سایلو بتخانا در نمـــود.

 دی،فر حفاظت سایلو بنتخاا درباشد.  شتهدا را محیط یطاا شرـب افیـک تناسب سیلهو که

 از ،سرما برابردر  تــ حفاظ یلهـسو ایرـب فتهر رکا به ادمو جنس که نماید قتد باید شرکت

 ننماید. وستپ در حساسیت دیجاا که باشد نوعی

 ناــ کنرکا هــ ب دیرــ ف تــ حفاظ ایلـسو از بوـمطل دهتفاـسا جهت زمت یهازشموآ باید

    برگزار نمود. را زیموزآبا یهاو دوره شود داده

 هــ ب ،دــ باش هماهن  هشد یگیرازهندا ودتبر جهدر با باید مناسب ظتیحفاوسیله  بنتخاا

 با متناسب و باشد شتهدا را بمطلو ییراکا نظرردمو یسرمای اــ هودهدـمح در هـک ریوـط

 و ستا آن کیفیت  حفا بنتخاا در مهم نكتهدد. گر دهستفاا اردستاندا  حفا از یطاشر ینا

 هنرسید سمیر جعامر تأیید ا بهـی و مالـعا نهاآ در سرما لکنتر فنی مشخصه که تیرصو در

 ند.ارند حفاظتیارزش  ،باشد
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 آن از دهتفاـسا هوـنح و دیرـف شتابهد عایتر یحفاظت سایلو از دهستفاا در ساسیا نكته

 د. گیر ارقر دهستفاا ردمو سایرین با کمشتر رطو به نباید جهوه هیچـب و دـیباشـم

 ، درستا میسر فنی تست با فقط سرما لنتقاا فتا نظر از ها حفا ییراکا قطعی تشخیص

ست. ا وریضر نیف تمشخصا دارنمو یا ولجد شتندا و دنبو اردستاندرت اوـص ینا لیر

 ایرـب کافی ییراکا باید ،سرما لنتقاا کلی فتا مناسب شاخص شتندا بر وهعال ها حفا

 دبررکا ایباشند. بر شتهدا را هشد مشخص سرما نالیزآ در که ه زا،مخاطری اـماهد در رماـس

د. شو توجه دارد آن با را جههامو انمیز بیشترین شالل که مایید به باید  حفا مؤثر

  دارد. بستگی سرمایی سسترا صخا موقعیت به صحیح لبسها بنتخاا

 مهم سلبا جیرخا قسمت و نبد بین اهو از حجمی شتندا هنگا ن،بد ارتحر حفظ ایبر

 پاها رت،صو ،سرد. بو هداخو نبد ایبر یبهتر عایق ،باشد بیشتر اهو ه حجمــ هرچ و تـسا

ــگرم از %41. شوند محافظت باید که هستند نبد قسمت مهمترین ستهاد و ــب یاـ از  ندـ

 د.میشو رجخا سر طریق

 و ترـسآ و تیكیـتس فـک ،چرمی کشرو با ایچكمه از دهستفاا ،سنگین یهارکا ایبر

 نماز در یسررو یك یا ماسك یك از دهستفاد. امیشو توصیه ل تعویضـقاب یدـنم یـکف

 چند از ،خیمض سلبا تیه یك نپوشید یجا به  دارد. حیاتی یثرا دبا وزش برابر در رکا

 از هریك آوردن در نمكا، اعایق دیجاا بر وهعال ایرز دشو دهستفاا هم روی سلبا تیه

 آب ضد باید سلبا تیه جیترینرمینماید. خا همافر ضافیا یگرما کاهش ایبر را هاسلبا

  باشد. دبا و

 نجریا دشگر و باشند مناسب و ازهندا کامال باید دهستفاا ردمو اتتجهیز و لبسها کلیه

ــخ ــنی را نوــ ــچد زــ  ،میبرند نجر دسر ایهو تنفس از که ادیفرا ایبرد. نكنن مشكلر اــ

 کسانی باشد. سسترد در و هه شدــ تهی زاـگرماس تنفسی یسیستمها و مناسب یماسكها

 یستكشهاد باید همیشه ،هنددمی منجاا شیمیایی تعملیا طوبتپذیرر یستكشهاد با که

   دد.گر دهلوآ نهاآ از یكی فقط تا باشند شتهدا سسترد ی دررـیگد

  هند.دمی ستد از را دخو عایق خاصیت ،یگرد لبسةا عنو هر از بیش گریسی یا کریف لبسها
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 خطر و دارد ارقر یخ یا فبر از هپوشید مینز در ز،با یفضا در دفر رکا محل چنانچه

 به للشا دارد، دجوو یخ یزر ذرات اههمر به دبا وزش و خیرگیو  نفشــــب ورایما یپرتوها

 نماید. دهستفاامناسب  حفاظتی سایلو باید چشمها از محافظت رمنظو

درجه   4 از کمتر محیط ایهو ارتحر جهدر که دمیشو منجاا محیطی در رکا گرا

 باید  گرادسانتیدرجه  36 از بیش انمیز به نبد عمقیی ماد حفظ ایبر ،ستا گرادسانتی

 بیشتر دبا سرعت هرچه. دگیر ارقر نکناراک رختیاا در مناسب یعایقبند با و خشك سلبا

 جهدریابد.  یشافزا زنیا ردمو سلبا دنبو عایق انمیز باید ،باشد کمتر رکا محیط یماد و

 جهدر) هستند هتعیینکنند ملاعو از اهو کنندگیدسران تو و دسر دبا خنكکنندگی

 بر وات حسب بر نبد ارتحر کاهش انمیز از سترت ااـعب درـس داـب خنكکنندگی

  میباشد(. نبد بر مؤثر دبا سرعت و اهو یماد از تابعی که مترمربع

 بیراتد جمله از سرما با ستما نماز کاهش یا و( سرما عایق) ضافیا یهاسلبا نپوشید

ــسا حتیاطیا ــک تــ ــبای هــ   سر و پاها ،ستهاد جز به لمعمو یطاشر در) باشد د مدنظرــ

 میباشد(. اههمر نعمقی بد یماد فتا اب هاامندا سایر در گیزدسرما تضایعا معموتً

 در هیژو قبتامر و محافظت مندزنیا ،قیوعر یهاریبیما به مبتال نکنارکا و سالمند شاللین

ــض مقابل  جسمی ضعو تابع هشد ذتخاا حتیاطیا بیرامیباشند. تد سرما از ناشیت ایعاــــــ

ــاللین  و سرما سسترا مسائل مطلع به پزشك یك هنماییرا و رتمشو با باید و ستا شــــ

 دد.گر ذتخاا دفر مانیدر ضعیتو

 و ندافتهر وفر آب در که ادیفرا سلبا ریفو تعویض ،کمتر یا گـراد سـانتی درجه  2 یماد در

ــی ــلباس اـ ــمرط نشاـ  کاهش یپیامدها و ارضعو از یپیشگیر ایبر و ستا میالزا هشدب وـ

 گیرند. ارقر نمادر تحت باید نبد یماد

ــح از یپیشگیر و قیقد ستید یفعالیتها اومتد حفظ رمنظو به ــسا زمت اد ،وــــ  تــــ

 شوند: حفاظت ایویژه روـط هـب اـتهـسد

 هـــــقیقد 21 تا 11 از بیشتر تمد ایبر لخت یستهاد با ستید ظریف یهارکا گرا 

 ستهاد شتندا نگه مگر ایبر د،میشو منجاا گـراد سانتیدرجه  16 رـیز یـمحیط در
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ــب د،گیر منجاا هیژو یپیشبینیها باید ــمنظ یندـ  یهاریبخا و مگر ایهو نجریار وـ

  رود. رکا به ستا ممكن تابشی

 لکنتر یهامهرا و تتارآبزا یفلز یستههاد  گرادسانتیدرجه  -1 از کمتر یماد در 

   کش شوند.رو تیارحر عایق ادمو با باید

 یهارکا در و گـراد سـانتی درجه 16 از  پایینتر به نشسته یهارکا ایبر اهو یماد گرا 

 نهاماهر و قیقد ،ظریف ستید یهارکا و کاهش یابد گــرادســانتیدرجــه  4 به سبك

 نمایند. دهستفاا ستكشد از باید شاللین هنگاآ ،نباشد موردنیاز

. بپوشند سرما عایق یستكشهاد باید شاللین ،ستهاد تماسی گیزدیخ از یپیشگیر ایبر

 که نماز نمایند. هر دهستفاا بآ برابر در ذنفو قابل لیر کفش و سلبااز  اـپاه و ندـب ایبر

 هـب دـبای د،میشوم نجاا  گرادسانتیدرجه  -7  از کمتر یماد با د،سر حسطو یكیدنز در رکا

 یماد گرد. اشو داده ارهشد ،پوست تفاقیا ستما تضایعا از یپیشگیر ایبر ادفراز ا كـهری

 دو رکا یستكشهاد وسیلهبه باید ستهاد ،باشد کمتر یا و گرادسانتیدرجه  -5/17  اهو

 که شوند حیاطر ریطو باید رکا یهااربزا و کنترلی یهاهستگاد. شوند محافظت نگشتیا

 نباشد. رکا ستكشآوردن د ونرـبی هـب زاـنی اـنهآ با رکا ایبر

ــه  4 رکا محیط یماد گرا ــانتیدرج ــرادس  نبد متما بیشتر حفاظت تأمین ،باشد کمتر یا گ

ــاللین. ستا وریضر  حشر به بدنی فعالیت و سرما انمیز با متناسب محافظتی سباید لبا ش

 بپوشند: یرز اردمو

 ــتهوی سایلو یا و رانکو د،با نجریا توسط رکا محل در اهو نجریا سرعت گرا  هــــــ

 در محافظ نصب سیلهو به باید دبا خنكکنندگیات رــ ثا ،دــ یاب یشازــ فا صنوعیـم

  یابد. تقلیل ،ستاقابل تعویض  سانیآ به که گیردبا یهاسلبا نپوشید یا و رکا محل

 یــ نوبیر هـتی تـسا رـبهت دارد، دجوو سلبا نشد تر لحتمااِ  سبك یهارکا در گرا 

 (Impermeable to Water) آب برابر در ناپذیر ذنفوع وــ ن از دهتفاـسا ردوـم ساـلب

 Water) آبباید ضد جیرخا تیه ر،کا نشد سنگین با یطیاشر چنین در ،باشد

Repellent)  دد.گر تعویض باید ،شد خیس نیوبیر سلبا که تیرصو در. باشد 
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 ــیس از یپیشگیر ایبر  به زمت بیراتد بایستی ،تعریق ثرا در یرینز یهاسلبا نشد خ

  دد.گر ذتخاا سنی لباوبیر تیه در مناسب تهویه رمنظو

 باید د،شو خیس تعریق ثرا در یرینز یهاسلبا دسر رکا محیط به ورود از قبل گرا 

 باید کفش خلدا تعویض قابل ینمد یقسمتهاو  هارابجو ده،کر تعویض را سلبا

. ددگر دهستفاق( اعر ضد) مناسب پوتین از نكهآ یا و هشد تعویض منظم طوربه

 تناسب به و دفر هر ردمو در د،شو مشخص عملی و تجربی طوربه باید تعویض تفعاد

 د.بو هداخو متغیر تعویض تفعاد د،فر هر یپا تعریق انمیز و هپوشید کفشی که عنو

 نباشد ممكن ریقد به ستا ستما در سرما با که نبد از قسمتهایی محافظت گرا 

 سلبا ،کند یپیشگیر گیزدسرما وزبر از یا و دشدید شو یسرما سحساا از مانع که

 د.شو عرضه آن هشد مگر حالت در باید محافظتی سایلو و

 گیزدسرما یا نبد یماد کاهش ربابر در را مناسب حفاظت دموجو یهاسلبا گرا 

ــننمای همافر ــت ،دـ ــف اـ ــش همارـ  رکا بایستی اهو ضعیتو دبهبو یا و کافی سلبان دـ

 دد.گر متوقف یا و تعدیل

 دسر محیط در که ادیفرا ایبر ،نباشد دموجو یمنا محل و هپناهگا که تیرصو در 

 از سلبا یژگیو. ستا سلبا از دهستفاا ،حفاظت راهرین ـــمهمت میکنند رکا یا ندگیز

. ستا آن یتیهها ا دروـه دنفتاا دام به و سلبا لیفی رساختا حاصل دنبو عایق نظر

 دد.گر ذنفو قابل لیر دبا مقابل در سلبا ستا زمت همچنین

 4 از کمتر یماد در که ادیفرد. اشو بنتخاا فعالیت و رکا به توجه با باید سلبا عایق انمیز

ــه  ــانتیدرج ــراس ــاگ جابهجا  را...( و هکنندکپا ادمو یا و لكلا ،بنزین)بخیر ت قابل تیعاد م

 خاصیت نتیجه در که سرما از ناشی تضایعا وزبر خطر یشافزا جهت به ،میکنند

 خیس از پرهیز ایبر زمت طحتیاا باید د،حاصل میشو شـــونده تبخیـــر ادمو خنكکنندگی

 نپاشید دحا اتثرا به صخصو به  ندآور عمل به را رمذکو تمایعا با ستكشد یا سلبا نشد

 جهدر از باتتر یمختصر نهاآ شجو نقطه که مایعاتی یا (Cryogenic Fluids) زاسرما تمایعا

  د.بشو کافی توجه باید ستا رفمتعاارت حر
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 از سیعیو پهنه قتیو یا و برفی ایهو در ز،با یفضا در که ادیفرا یچشمها ستا زمت

ــمخ یمنیا یعینكها. ددگر حفاظت میکنند رست کاا یخ از هپوشید مینز ــب صصوـ  ایرـ

 یخ و فبر هکنندهخیر خشندگیدرا ـی و نفشـب ورایاـم روـن لـمقاب در اـشمهـچ تـحفاظ

ــگرفت رکا به دد،گر ملتحمه موقت ورم و موقت ریکو موجب ندامیتو که ــش هـــ در . دوـــ

 فبر فعد دمیشو هبالقو چشمی یهاآزار موجب و ستا فبر از هپوشید مینز که اردیمو

 د.میشو توصیهآن  زیاـسهدـکناپر هـطریق هـب

 

   مديريتي هایكنترل -25-4

 سرمایی سسترا کاهش جهت در نینیاقو یا و رکا منجاا هنحو شامل مدیریتی یهالکنتر

 سسترا در کاهش بیشترین لحصو رمنظو به رکا بین در حتاسترا ایبر ییزربرنامه. ستا

 در هشد گرفته نظر در حتاسترا یبرنامهها یاجرا ایبر باید شرکت  د.گیر رتصو سرمایی

 کند: عایتر را یلذ اردمو ر،کا منجاا لطو

 شیرین  و مگر ینوشیدنیها از دهستفاا  

 د.گیر منجاا روز تساعا ترینمگر در میکند طلب را یطاشر تریندسر که ریکا   

 یابد. لنتقاا ترمگر مكانی به رکا محیط ن،مكاا رتصو در  

 د.پذیر رتصو دارد را طلبداو بیشترین که هاییرکا در فیضاا کارگران بنتصاا   

 د.شو دهستفاا جانشین از دفر حتاسترا نماز در  

 اریضطرا یلعملهااعكس و سرمایی سسترا از یپیشگیر تکلیا ردمو در نکنارکا 

  بینند. زشموآ

 یابد. اومتد ادفرا از حفاظت بر رتنظا   

 جهت باید ،کنند رکا قتو متما رتصو به هشد امستخدا زهتا ادفرا نكهآ از پیش 

   د.شو داده فرصتن شاـیا هـب یطـمح یطاشر با تطابق

 در طوتنی تمد به دفر دنیستاا یا نشستن آرام انمیز که باشد ایگونه به رکا 

 سد.بر قلاحد به دسر محیط

 د.گیر منجاا مگر محیط در رکا نمكاا حد تا  
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 لبسها ازهندا و ریکا یهازنیا و دشو جاجاب باید که نیوز انمیز رکا منجاا حین در 

   د.ابی شوـیارز درـس یطـمح در ادفرا

 داده زشموآ نکنارکا به شناییآ ایبر آن، عالیم و سرما از ناشی یهاریبیما رهبادر 

   د.شو

 دد.گر ریجباا رکا بین یحتهااسترا  

 یماد شاخص د،با سرعت شاخص و محیط ایهو ارتحر جهدر از دهستفاا با 

  دد.گر تعیین آن اساس بر حتاسترا انمیزو  هشد تعیین دلمعا دگیخنكکنن

 آن که میکنند فمصر را هاییدارو یا و هستند رچاد صخا یهاریبیما به که کسانی

 که هاییدارو یا و گیرند ارقر دهستفاا ردمو نبد دیعا ارته حرــــجدر ابقــــمط باید هادارو

 رکا زهجاا گـراد سانتیدرجه  -1ی اـمد در دـنبای ،دـهندمی کاهش را سرما برابر در متومقا

 .یابند

 
 :منابع

، وزارت و کار طیسالمت مح مرکز، ویرایش چهارم -یحدود مجاز مواجهه شغل -1

 .1395بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، 

 مرکزی رهنمودها و و کار طیمرکز سالمت مح یتخصص هادستورالعمل، الزامات -2

 .1395درمان و آموزش پزشكی، ، وزارت بهداشت، و کار طیسالمت مح

حرارتی محیط کار، دکتر فریده گلبابایی، انتشارات دانشگاه  هایتنشانسان و  -3

 .1392تهران، چاپ چهارم، 

گرم، ارزیابی و پیشگیری، دکتر فریده گلبابایی،  هایمحیطبهداشت شغلی در  -4

 .1383انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 

5- American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Index (BEI), 

ACGIH, Cincinnati, 2011. 

6- WHO scientific group; Health factors involved in working under 

conditions of heat stress; WHO; 1969; NO, 412. 
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 :پيوست

 و كار طيدر سامانه مركز سالمت مح گيریاندازه جينتا ثبتدستورالعمل 

 

 اهداف

هدف از تكمیل این فرم در سامانه بازرسی مرکز سالمت محیط و کار اظهارنظر در خصوص 

و تجمیع اطالعات در این  WBGTشاخص  گیریاندازهوضعیت استرس گرمایی کارگاه با 

 .باشدمیخصوص 

 اطالعات عمومي كارگاه

 :نمایدمیاربر اطالعات عمومی کارگاه را به ترتیب زیر تكمیل در این قسمت ک

ابتدا نام مرکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی و یا آزمایشگاه یا هر مرجع صاحب 

را  گیریاندازه( که ایحرفهخصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت  هایشرکتصالحیت )

 ، تاریخ و ساعت سنجش راسنج WBGTه در ادامه نام دستگا .گرددمیانجام داده است ذکر 

باشند، تزم است از آنجایی که عوامل متعددی بر کار دستگاه مؤثر می .کندمیمشخص 

 از کالیبره بودن آن اطمینان حاصل شود.قبالً برای هر بار استفاده از دستگاه 

 Tabپس از تكمیل اطالعات مربوط به صفحه سنجش روشنایی در کارگاه با فشردن 

 .شویممیش استرس حرارتی وارد صفحه جدیدی برای ثبت اطالعات واحد کارگاهی نجس
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 ثبت اطالعات واحد:

 
اطالعات مورد نیاز  گیریاندازهافزودن نقاط  Tabدر بخش ثبت اطالعات واحد، با فشردن 

  :کنیممیدر واحد را به ترتیب زیر وارد 

 
 عمده دريافت گرما در محيط كار هایراه 

تبادتت حرارتی بدن  هایروشاین قسمت کارشناس با بررسی شرایط و محیط کاری  در

 هایاسترسکلی سه روش عمده جهت دریافت  طوربه .کندمیکارگر با محیط را تعیین 

که در صورت بات بودن دمای محیط حرارتی از محیط توسط بدن کارگر وجود دارد. بطوری

جابجایی و تابش  هایراهاز محیط به بدن توسط نسبت به بدن میزان انتقال حرارت 

و در صورتی که بدن با مواد جامد یا مایع گرم تماس پیدا کند روش  یابدمیافزایش 

 دریافت گرما از راه هدایت خواهد بود.
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 نوع محيط كار شاغل:

فضای کار لیر مسقف یا  هایگزینهدر این قسمت با توجه به محیط کار شالل یكی از 

 .شودمیای کار سرپوشیده انتخاب فض

 
 

 درجه تطابق افراد شاغل با محيط 

روز پیاپی با  7که در محیط مذکور  شودمیفرد سازش یافته با گرما به کسی اطالق  معموتً

 گرما مواجهه داشته باشد. 

 
 

 مدت زمان انجام كار:

 عنوان بهجام کار جهت ارزیابی مواجهه شغلی کارگر با استرس گرمایی،  مدت زمان ان

. جهت برآورد زمان مواجهه کارگر با گرما رعایت نكات شودمیفاکتور مهم دیگری محاسبه 

 :باشدمیزیر الزامی 
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 5برای  «استراحت -کار»مقادیر ذکر شده برای کار مداوم وقتی قابل اجرا است که برنامه  

ك حدود پانزده دقیقه، یك ساعت کار روزانه با دو توقف کوتاه مدت هر ی 8روز در هفته و 

تر حدود نیم ساعت برای ناهار و یك توقف طوتنی بعدازظهرنوبت در صبح و یك نوبت در 

همراه باشد. مواجهه با مقادیر بیش از حد مجاز شغلی عنوان شده وقتی مجاز است که 

 در برنامه کار گنجانده شده باشد.  «استراحت اضافی»

  

 
 

 شاغل: كاری باردرجه 

در برابر مواجهه با گرمای بیشتر از مقادیر مجاز باید درجه بار کاری  محافظت کارگر تجه

ی متناسب  با بار کاری شغل مورد نظر به یبرای هر یك از مشالل تعیین و حد مجاز گرما

 شرح زیر تعیین گردد:

شامل  Btu/hr 811کیلوکالری بر ساعت یا  211کار سبك شامل متابولیسم حداکرر 

های نشسته و های کنترلی در حالتی سبك در هنگام کار با ماشینیدستی و بازومشالل 

 .باشدمییا ایستاده 

 Btu /hr 1411-811کیلوکالری بر ساعت یا  351تا  211شامل متابولیسم  کار متوسط

 .باشدمیمانند راه رفتن ضمن بلندکردن و هل دادن بار متوسط 

 Btu/hr 2111-1411کیلوکالری بر ساعت یا  511تا  351کار سنگین شامل متابولیسم  

 .باشدمیمانند کلن  زدن و بیل زدن 

 Btu/hr 2111کیلوکالری بر ساعت یا  511کار خیلی سنگین شامل متابولیسم بیش از 

 .باشدمیمانند کار در معدن 

ی در یوقتی درجه بار کاری برای هر شغل تعیین شد میزان حد مجاز شغلی با استرس گرما

 .شودمیاستاندارد محاسبه  محاسبه با استفاده از جدول از طریقل مورد نظر شغ
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 استاندارد  سانگویشاخص دمای تر 

از  یآمده است به شرایط زیری که در جدول یمقادیر حد مجاز مواجهه شغلی استرس گرما

گرما  مكرر با طوربهتوانند ی اشاره دارد که تحت آن شرایط، شاللین مییاسترس گرما

مواجهه داشته باشند بدون آنكه اثرات سوء مشهودی در سالمت آنان ایجاد شود. مقادیر 

اند، که کلیه بر مبنای این فرض تعیین شده (WBGT) سانمذکور با شاخص دمای تر گوی

ی محیط کار تطابق یافته و لباس مناسب )مرالً شلوار و پیراهن سبك( یافراد با شرایط گرما

اند تا تحت شرایط کاری معین و به مقدار کافی آب و نمك استفاده نمودهبر تن داشته 

ی مؤثری داشته ی( بتوانند کاراºF 4/111)  ºC 38بدون افزایش دمای عمقی بدن از حد 

درجه بار کاری شالل و مدت زمان  عامل. عدد مذکور توسط سامانه با بررسی دو باشند

 .گرددمیانجام کار محاسبه و درج 

 

زمان مدت 

 کار

 کار خیلی سنگین کار سنگین کار متوسط کار سبك

حد 

مراقبت 

 )عمل(

حد 

 مجاز

حد 

مراقبت 

 )عمل(

حد 

 مجاز

حد 

مراقبت 

 )عمل(

حد 

 مجاز

حد 

مراقبت 

 )عمل(

حد 

 مجاز

ــی  75 الـــ

111% 
28 31 25 28 - - - - 

ــی  51 الـــ

75% 
5/28 31 26 29 24 5/27 - - 

ــی  25 الـــ

51% 
5/29 32 27 31 5/25 29 5/24 28 

 31 27 5/31 1/28 5/31 29 5/32 31 %25الی  1
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)اقدام( در واقع مشابه شرایط افراد سازش نیافته است و شرایطی را  مراقبت حد -1نكته 

های پیشگیرانه کنترل مدیریتی و پایش برنامه شدهتوصیه حدود درکند که توصیف می

 گرفته شود. فردی در استرس حرارتی بكار

رقم نسبت به  تریننزدیكو به  باشدمی گرادسانتیبر حسب درجه  WBGTقادیر م -2نكته 

 نیم درجه گرد شده است.

محاسبه شده یا قرائت شده از دستگاه را در محل  WBGTدر ادامه بازرس مقدار شاخص 

کلو  6/1بر اساس پوشش معادل  WBGTمقادیر استاندارد . نمایدمیمربوطه یادداشت 

تی که فرد لباسی با مقاومت حرارتی متفاوت از مقدار فوق پوشیده باشد، . در صورباشدمی

کلو( به  6/1. در مواردی که فرد لباسی لیر از لباس سبك )نمایدمیمقادیر استاندارد تغییر 

 WBGTتن دارد با استفاده از جدول زیر ضریب اصالحی مربوطه را در مقدار استاندارد 

پس از تعیین نوع لباس و مقدار عددی مربوطه،  .رددگمیمشخص و توسط کارشناس ثبت 

 .نمایدمینهایی و اصالح شده را محاسبه و ثبت  WBGTسامانه شاخص 

 

مقدار  نوع لباس

 کلو

 WBGTمقداری که باید به شاخص 

 محاسبه شده اضافه شود

6/1 لباس کار تابستانی  صفر 

 2 1 لباس کار یكسره نخی

4/1 لباس کار زمستانی  4 

س ضد آبلبا  2/1  6 

2/1 لباس ضد بخارات شیمیایی  11 

 

در ادامه تعداد کارگران در معرض با استرس گرمایی در واحد و تعداد کارگرانی که در 

با گرمای محیط کار واحد شغلی کنترل یا  هاآنصورت انجام اقدامات کنترلی مواجهه 

 .شودمیحذف شده است، توسط کارشناس در محل مربوطه ثبت 

مورد استفاده جهت کنترل مواجهه  هایروشانتهای بخش ثبت اطالعات واحد روش یا در 

 .گرددمیکارگر با عامل گرما و رطوبت در واحد مربوطه مشخص و تمامی اطالعات ذخیره 
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 اظهار نظر نهايي كارشناس:

پس از ثبت نتایج سنجش مربوط به هر واحد کارشناس نظریه نهایی خود را با 

یا  باشدمیکمتر از حد مراقبت و مناسب  WBGTشاخص  هایگزینهیكی از  اریگذعالمت

 .نمایدمیاعالم  باشدمیو یا باتتر از حد مجاز  باشدمیپایینتر از حد مجاز و در حد اقدام 

 

 
 

مورد استفاده جهت کنترل مواجهه کارگر با  هایروشدر ادامه نظر کارشناس در خصوص 

 . گرددمیدهای کارگاهی ثبت گرما و رطوبت در واح

گرمایی در کارگاه و تعداد کل شاللین در مواجهه با  هایتنشتعداد کل کارگران در معرض 

 جمع حاصلکه  شودمیگرمایی کنترل شده در کارگاه توسط سامانه محاسبه  هایتنش

سنجش  ،با گزینه ذخیره نتایج خاتمهدر  .باشدمیجبری مقادیر ثبت شده در واحدها 

 .نماییممیاسترس گرمایی کارگاه را ثبت 
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