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محلی برای تبادل نظتر در متدرد مبا ت     

          HSEو  متتتدیریتی، متتتا ی  اجتمتتتا ی،

از این وبالگ و ارائه با بازدید  می باشد. 

نقطه نظرات و پیشنهادات ستازند  متا را   

 د.همراهی نمایی

www.pghse.blogfa.com 

 :آب روز جهانی
 حذ بِــفزٍردیي، اس سَی سبسهبى هلل هت ۲هبرس بزابز بب  ۲۲

 .گذاری شذُ استعٌَاى رٍس جْبًی آة ًبم

  "ذاریآة ٍ تَسعِ پب"آة  یٍ جْبً یاهسبل رٍس هل شعبر

ُ ارتببط تٌکبًگ باست کِ ًشبى   دٍ هَضَع است. يیا يیدٌّذ
 ،ییغذا تیـش ٍ رفع فقز ، اهٌـکبّ یبِ هعٌ ذاریبـعِ پـتَس اگز

 بًاست قطع ستیس طی، سالهت اًسبى ٍ حفظ هح یاًزژ تیاهٌ

 ًخَاّذ بَد. زیبذٍى آة اهکبى پذ
سـبسهبى را   يیدر ا یعیبخش علَم طب ذاریبِ دٍ ّذف صلح ٍ تَسعِ پب ذىیرس یبزا ًَسکَی یجْبً سبسهبى

 ِ آة است.ئلشَد هس یبخش دًببل ه يیکِ در ا یهَضَعبت يیاس هْن تز یکیکزدُ ٍ  جبدیا

           ِ  ۲اداهِ صفح

 

 

 

 یه اشناس یروز جهان

شـکل   یَّاشٌبس یتَسط سبسهبى جْبً ۱۹۵۰در سبل 
ّوِ سبلِ  (،WMO)یَّاشٌبس یجْبً گزفت. سبسهبى

 زاىیـ را کِ در ا يیهبرس هصبدف بب سَم فزٍرد ۲۳
ــب رٍس  يیــا ــتبًیســَم ع رٍس هصــبدف ب ــَرٍس  یذببس ً
 یرٍس جْـبً  ببشذ بعٌَاى یه یرسو لیٍ تعط بىیزاًیا

                       است. ُکزد يییتع یَّاشٌبس

 ۳اداهِ صفحِ              

 رمس م فقیت

وقتییکارتانییت اایاتوییکانپیت یی ا یی  ااا

اببری ،ایسترینژیاخپداایانغ  راب ه  ؛

خپیه یی ادییی ابنتیییریکاهییتا و یییکااااا

بییتواادی؛ییتشابت؛یی  اهییراااخپیهیی ا؛یی ؛

 نغ  رابنتریکاچ سابرییازت گکایست.

یعوتلتییت ایزااحتیکابییرییارییپچ تریکا

هییپ ،اوااوحتییت ا تیییشاااادل،اف ییر،ا

 .بگذیای 

ییییکاا ییسا پفا ییتایسییت....الب  یی اااا

 بست  !

 سالی بدون حادثه را برایتان آرزومندیم.
 

 

 فردا یک راز است

 نگرانص نباش       

 دیروز یک خاطره بود 

 حسرتص را نخور        

 هذیه استامروز یک 

 قذرش را بذان         

http://shc.sums.ac.ir/whd2009.htm
http://pghse.blogfa.com/
http://pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
http://www.pghse.blogfa.com/
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 :ی هواشناسی روز جهان 

 ازهاى ـکل س ریشارٍ دت شلیه 
 تا اعالم شعار جْاى یَّاشٌاس

 شـش اقلیوی،تراي کٌـداً" 

 عار رٍزـش تِ عٌَاى "یـاقلیو 
 یاهیـ ضوي گراهیداشت ايـي رٍز در    5102سال در جْاًی َّاشٌاسی  

تِ ّویي هٌاسثت آٍردُ است کِ: تغییرات آب ٍ َّايی ّوـِ هـا را   
اقاصـادي از  -ي  ديدُ تقريثا توـام تششـْاي اجاوـاعی   اي ٌدًگراى هی ک

      زيرسـاتت تــا سـالهت را تاــت تـاریر قــرار     کشـاٍرزي تـا گردشــگري،  
 اًـرشي هـَرر اسـت.    غـاا،  تر هٌـات  اسـاراتصيم هاًٌـد آب،    .هی دّد

سرعت تَسعِ  ايدار را ًِ فقـ  در کشـَرّاي درلـال تَسـعِ تلرـِ در      
. ايشاى يـادآٍر شـدُ اسـت    دٌي ک توام کشَرّا کٌد ٍ لای آى را تْديد

اگـر هـا    کِ ّسيٌِ اًفعال در ايي زهیٌِ تاالست ٍ لای تاالتر تَاّد شـد 
 تی درًگ ٍ قاطعاًِ اقدام ًرٌین.

 

هعضالت آب ٍ َّايی کرُ زهیي يری از تاراى ّاي لاد دًیاي اهـرٍز  
تاصی تراي آى اًديشیدُ ًشدُ است.  تشوار هی رٍد کِ ٌَّز ّن تدتیر

تـاال تــردى ســاه آگـاّی عوــَهی تــراي جلـَگیري از ضــرر ًرســاًدى ٍ      
هاافظت تیشار از های  زيست اطرافواى از جولِ اقـداهات اٍيیـِ در   
ايي زهیٌِ تشوار هی رٍد. َّا، شراي  اقلیوی ٍ آب، تاریر هساقین تر 

اهـرٍز تـِ دغدغـِ     زًدگی افراد دارًد. افَل ٍ فرسايش های  زيسـت، 
اصلی تشر تثديل شدُ است کِ تاریر هساقین تر زًدگی اًساًْا ٍ ديگـر  
جاًداراى ايي کرُ تاکی دارد. آگاّی از علـل تالیـل ايـي کـرُ تـاکی از      
جولِ اقداهات اٍيیِ تـراي  یشـگیري از ايـي هعضـل تشـوار هـی رٍد.       

ديـدُ  فعايیت ّاي اًساى سايْاي اتیر تاعث رتداد چٌیي فاجعـِ اي گر 
است. فاجعِ اي کِ اگرچِ تَس  تعضی از دٍيـت ّـاي تـسرخ رتـدادُ     
است ٍيی داهي گیر توام تشريت شدُ است. اهرٍزُ تِ هـدد علـن ٍ   
ترٌَيَشي داًشوٌداى هَفق تِ  یش تیٌی شرائ  آب ٍ َّا هی تاشٌد 
کِ ايي اهر تٌَتِ تَد تاعث جلَگیري از آسیة ّـاي تیشـار تـِ هاـی      

گرفاي رالت تـر اٍضـام هـی شـَد. هَفقیـت ٍ      زيست ٍ تات کٌارل 
هاقق شدى ّر اهري در دًیاي کًٌَی هلسم تِ درًظرگرفاي شرائ  آب 
ٍ َّا ٍ اقلیوی است کِ تـَد اّویـت تَجـِ ٍ هاافظـت از زهـیي را      
ًشاى هی دّد. سازهاى جْـاًی َّاشٌاسـی تعٌـَاى  یشـگام در تَسـعِ ٍ      

ًیس تا اًاشاب ايي  لفظ زهیي ًقش اساسی در ايي تیي دارد ٍ اهسال
شعار سعی دارد تا تَجِ جْاًیاى را تـِ يـسٍم هاافظـت از زهـیي تـراي      

 داشاي زًدگی ٍ آيٌدُ اي تْار جلة کٌد.
                       

 خواص باور نکردنی شلغم
 

 

 

 

 آب مایه حیات است.

 عیت ٍ افسايشــٌدُ جوـرشد فساي
 هصرف آب، قا  تی رٍيِ درتااى

 ثیعت، جٌگلْا ٍ تغییر اکَسیسان ط 

ّاي ًاهٌاسة ٍ  سايش صٌاي  آيَدُ کٌٌدُ آب، شیَُرشد شْرسازي ٍ اف
غیراصَيی کشاٍرزي، الداث سدّاي هشسًی ٍ ايجاد درياچِ ّاي هصٌَعی 

ّوگی از عَاهل ًاتَدي چرتِ هٌظن آب در ساه جْاى اسـت کـِ ًـَعی    

 .هی شًَد جاهعِ تشريت هاسَبتْديد جدي تراي 

 :وضعیت منابع آب در ایران
ايراى جسء کشَرّاي کن آب ٍ تشم، ٍ داراي هٌات  آب هاـدٍد اسـت.   

لجن ًسٍالت جَي ًسثت تِ تشری ّاي کرُ زهـیي تـِ ازاء ّـر کیلـَهار     

ّسار هار هرعـة اسـت در لـايی کـِ ايـي هیـساى ًسـثت تـِ          031هرت  
 .ّسار هارهرعة است 521ٍسعت تشری ّاي ايراى تٌْا 

ايراى قاتل اسافادُ ًیسـت ٍ درصـد   از طرف ديگر، کلیِ آتْاي هَجَد در 

تااليی را آتْاي شَر تشریل هی دٌّد، کِ رٍزتِ رٍز ترهیساى آًْا افـسٍدُ  
از سَيی ترداشت تی رٍيـِ آتْـاي زيرزهیٌـی شـیريي از طريـق       .هی شَد

چـاُ ّـاي عویــق ٍ ًیوـِ عویــق تاعـث کــاّش هیـساى آب شــیريي ٍ       

ِ لاصلشیسي زهی افسايش آتْاي شَرهی شَد؛ ٌْاي کشاٍرزي کاّش درًایج
هی ياتد ٍ تثديل تِ زهیٌْاي شَر هی شَد ٍ چَى تثديل آتْـاي شـَر تـِ    

شیريي تِ ديیل ّسيٌِ زياد، هقرٍى تِ صرفِ ًیسـت، تٌـاترايي تايـد تـا     

اساورار صرفِ جَيی عوَهی، ترًاهِ ريسي دقیق ،اسافادُ تْیٌِ از آب ، 
اتْا ٍ تـِ کـارگیري   جلَگیري از ّدر رفاي هٌات  هَجَد ، تصـفیِ هجـدد  سـ   

 .هجدد آًْا، کوثَد آب را جثراى کرد
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سل یک ثیوبری عفًَی ٍاگیز دار است کِ تَسط  ًطَعی    تعریف:
 .ثبکتزی ثٌبم ثبسیل سل ایجبد هیطَد

 سل خبرج ریَی -سل ریَی  دو نوع سل دارین:

 :یویسل ر 

ٍ   اس هزدم در ریِ ٪۰۹اگز عفًَت سل فعبل ضَد، در حذٍد  س ّطب ثطز
ِ  درد قفسِ سیٌِتَاًذ ضبهل  عالئن هی ذ.کٌ هی ّطبی وطَیًی    ٍ سطزف

  ذ.کٌٌ ثبضذ کِ تَلیذ خل  هی
  :خارج ریوی

ّطبی تٌفسطی    عبل، عفًَت ثِ خبرج اس اًذاماس هَارد ف %0۹ -51در 
ثِ سلی کِ  .ضَد یبثذ کِ ثبعث ثزٍس اًَاع دیگز سل هی گستزش هی

گفتطِ  « سطل خطبرج ریطَی   »دّطذ،   ّطبی تٌفسطی رم هطی    خطبرج اس اًطذام  
 د.ضَ هی

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 :صیتشخ یروش ها
 

ِ س یثزادر عکس  ِ ا وبریث ٌِیاس قفس  کسیهجتال ثِ سل تَس  اضع
 يیتَثزکَل آسهَى 
 ل خ کطت 
 ٌِیس یَگزافیراد 
 یثبفت یثزدار ًوًَِ 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 هنطقه ویژه : HSEارتباط با 

   922داخلی               33329333هنطقه ویژه :  HSEهذیریت 

 355داخلی              33335713ه ویـژه:     آتش نشانی هنطق

   325داخلی                33335713بهذاری و فوریتهای پزشکی:  

 912داخلی                HSE : 75-33329957پرسـنل هذیریت 

 سل، قابل درهاى

 و پیشگیری است.          

 عالئن بیواری سل: 

   ِ ْ   - تتط - سطزفِ ثطیص اس دٍ ّفتط  -کطبّص ٍسى  -بکطبّص اضطت
 ضعف عوَهی - خستگی سٍدرس -تعزیق ضجبًِ -ثیحبلی

 راههای انتقال : 

ّطب را گزفتطبر    ِیط ٍارد ثذى ضطذُ ٍ ر  یعوذتب اس راُ تٌفس ی:َیًَع ر
 .کٌذ یه
 یدر غطَر  عطذم درهطبى هط     خلط  هبجطت:   یَیهجتال ثِ سل ر بریوث

سطل را ثطِ    کطزٍة ی،غحجت کزدى ،سزفِ ٍ عطسِ ه قیتَاًذ اس وز
علی  ًفز 51تب5۹هٌتقل کٌذ ٍ در غَر  عذم درهبى در سبل  گزاىید
 خبًَادُ خَد را هجتال کٌذ ژُیثَ بىیلخػَظ اوزافا

هٌتقطل   گزاىیثٌذر  ثِ د : یَیٍ سل خبرج ر یخل  هٌف یَیًَع ر
 .طَدیه
 

 درهاى:

زای ایٌکِ احتوبل هػزف دارٍ ثػَر  ًطبهٌمن ٍ ًبکبهطل اس وطزف    ث 
ثیوبر اس ثیي ثزٍد یکی اس هسئَلیي ثْذاضتی ثزثلع دارٍ تَسط  ثیوطبر   

اوطال    (DOTS) ًمبر  هستقین خَاّذ داضت ثِ ایطي رٍش داتطس  
 .هیطَد

 .سل پیزٍس خَاّین ثَد یرسُ ثب ثیوبررعبیت ًکب  فَ  در هجب ثب

 .شود یهرحله و به هذت شش هاه انجام ه 9 یسل ط درهاى

 یدارٍ 4هططبُ  0ثوطذ    ذیط کطِ فطزد ثب   ،یدرهطبى هزحلطِ حولطِ ا    :الطف 
 .ذیهػزف ًوب یضذ سل را تحت ًمز کبرهٌذ ثْذاضت یاسبس
ِ ًگْذارًذُ :ة  4را ثوذ   یاسبس یدارٍ 0 ذیکِ فزد ثب ،درهبى هزحل
 ذیهػزف ًوب یکبرهٌذ ثْذاضت یُ ٍ ثب ًمبر  حذاقل ّفتگهب

ثطذٍى قططع خطَد     یدر غَر  هططبّذُ ّزگًَطِ عطَارؼ دارٍئط     : تذکز
ٍ ثب ِ دار پشضک  بیثِ خبًِ ثْذاضت ، هزکش ثْذاضت ٍ عبیفزد سز ذیسزاً
 .ذیهزاجعِ ًوب

 ل:درهاى س شیپا نحوه

سِ  یو ذیهبجت ثب زیدرهبى فزد هسلَل اسو جِتیهطخع ضذى ً یثزا
 ططگبُ یًوًَطِ خلط  گزفتطِ ٍدرآسهب    0هبّطِ ٍّطز ثطبر     0ًَثت ثب فَاغل 

 ضَد. یثزرس
 
 : ضذ سل یرض داروهاعوا      
 

 عذم تعبدل، ذ،ید یتَْع، تبر جِ،یسزگ

 درد،  ّب، دل نطچط یذیططذى سفططسرد ض
 استفزاغ ٍ ٍسٍس گَش کِ در غَر 

 هػزف دارٍّب ذیعالئن، ثب يیهطبّذُ ا
 .زدیقزار گ بىیقطع ضَد ٍ پشضک در جز

 

تزضحب  ثذى در اثز هػطزف    زیسب بیقزهش ضذى رًگ ادرار  بی یًبرًج

 ًذارد. یگًَِ خطز چیٍ ّ ثبضذ یه يیفبهپیر یٍدار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
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 ایمىی مًاد غذایی : 1025 بهداشت شعار ريس جهاوی

عزضِ هَاد غذایی تِ طَر فشایٌذُ ای در حال جْاًی شذى است ٍ 
در   ایي ًیاسهٌذ تَجِ تیش اس پیش تِ سیستن ایوٌی هَاد غذایی 

هیاى وشَر ّا استت  تتِ ّوتیي د یتز ستاسهاى جْتاًی تْذاشتت         
ِ    5105شتاار وتَد را در ستتال         تْثتَد ایوٌتی هتتَاد غتذایی اس هشرعتت

تْذاشتت   ساسهاى  تا تشماب )ّویشِ ٍ ّوِ جا( لزار دادُ است
   تتتِ وشتتَرّا  در پیشتتشیزی  شٌاستتایی  ٍ درهتتاى      (WHOجْتتاًی)

هی وٌذ  درایي ارتثاط تایذ استتاًذاردّا   تیواری ّای غذا ساد ووه
ٍ دستَرا اوز ّای تیي ا وللی  تزای پَشش فزایٌذّای اصتلی  

ٍ تا ستاسه   غذایی  تْیِ گزدد  ّوزاُ ذ وشتاٍرسی هلتز هت ت    اى غتذا 
(FAO)،       ستاسهاى جْتاًی تْذاشتتت اس طزیتك شتتثىِ اطت   رستتاًی

  جْاًی   تِ وشَرّا در هَرد ایوٌی هَاد غذایی اع م وطز هی وٌذ
 

 سالن یغذا یبزا یدیکل نکته 5
َ یت هشتتتزن استتت  اس وشتتاٍرساى ٍ   ستت ایوٌتتی غتتذایی یتته ه  

 . ٌٌذگاىتَ یذوٌٌذگاى گزفتِ تا فزٍشٌذگاى ٍ هصزف و
ًىتِ ولیذی تتزای راٌّوتایی فزٍشتٌذگاى ٍ     WHO   5تزای هثال 

  است ًوَدُ تازیف ایوي  ٍ سا ن غذایهصزف وٌٌذگاى 

کت :ن  ًشِ داشتي  شیتو ه اول 

: نکته  پختِ  ییوام اس هَاد غذا ییجذا ًشِ داشتي هَاد غذا دوم 

: نکته   ییپختي واهز هَاد غذا سوم 

: نکته  ا درجِ حزارت هٌاسة پختي غذا ت چهارم 

: نکته جن   سا ن   ییاستفادُ اس آب ٍ هَاد غذا پن
 

  یدٍ تت  يیَ  است تا تِ هست  ی( فزصت5105تْذاشت ) یرٍس جْاً
وٌٌتذگاى  هتخصصتاى تْذاشتت ٍ     عیت تَس ذوٌٌتذگاى  یوشاٍرساى  تَ 
هتَاد   یوٌت یا تیهصزف وٌٌذگاى  در هَرد اّو يیس هت ٍ ّوچٌ

داوتز   یٍ اعتواد تِ غذا تیساس اهٌوِ در اح یشیٍ ّز چ ییغذا
 تشماب ًمش دارد  ّشذار دادُ شَد 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

است  ییهاُ اس جولِ رٍسّا يیٍ سَم فزٍرد ستیت ّا نیاس تمَ یاریدر تس
است  زید  يیتِ ّو ذیآى درج ًشذُ  شا یشاًیتز پ یعثارت واص چیوِ ّ

پششه  رٍس تِ ًام رٍس دًذاى يیّاست ا است وِ تذاًذ سال یوِ ووتز وس
 یاس اعضتا  یاریتست  یرٍس حتت  يیا ِیشذُ  اها در هَرد ٍجِ تسو یًام گذار

 ًذارًذ  یاط   واص شیً یپششى جاهاِ دًذاى
اس  یىت یپزستتار  تَ تذ    ایت گواى تاشذ وِ ّواًٌتذ رٍس پششته  دارٍستاس     ذیشا
روتذاد هْتن ٍ    هیت  ایت  زاىیت ا یپششتى  حتَسُ دًتذاى   شىسَتاىیآٍراى ٍ پ ًام
تاشذ   یگذار ًام يیا ِیتسو وشَر ٍجِ یپششى جاهاِ دًذاى یتزا یزگذاریتاث

َ  یگتذار  ًتام  يیت هصذاق ا ٌىِیاها جا ة ا  ىوتاردا  تیت لتاًَى تزت  ةیتصت
پششتىاى   تا دًذاى یتیسٌخ چیّ ثایاست وِ تمز” تْذاشتىار دّاى ٍ دًذاى“

 ًذارد 

 دیي بزاق داشته باش دیسف ییها دودان دیخًاه یاگز م

 :دیرا بکار ببز زیسهای  هیتًص
 

  ذیّز رٍس ًخ دًذاى تىش-0
ُ وٌ یشست ٍ شَ یّا اس ه لَل -5   ذیدّاى استفاد
  ذیوَد را ووزًگ وٌ یّا یذًیرًگ ًَش -3
  ذیتزد را تجَ یغذاّا -4
ُ وٌ هیاس  -5   ذیهسَان هٌاسة استفاد
  ذیوٌ یزیجزهش -6
ُ وٌ یلَ یّا وٌٌذُ ذیاس سف -7  ذیاستفاد
  ذیوٌ تیتْذاشت دّاى ٍ دًذاى را رعا -8
 
 
 

 فزيردیه 1۲

 ريس دوداوپششك             

 مبارک



 منطقه ویژه پیک ایمنی ، بهداشت و محیط زیست                                52 شماره                                                          
 

 فروردین

4931 

255 

 

  
                       

  
 

 روغه                           

 
 

5 

 

  
 يز آن ـيت دارييي تُارواروج تاثــتزيه خاص مـمُ

 ريي سيستم عصثي تذن است.
ٌ  تُارواروج آرامص   تخص ي ضذَيجاوات دستگا

 سزدردَاي عصثي ي َمچىيه عصثي است ي 
 دَذ. ميميگزوي را ماَص  
 
تُارواروج در تقًيت معذٌ ي طة تسيار مؤثز است ي تپص وـامىمم لبـة     -

 تزد. تطًيص ي اضطزاب را اس تيه مي
 مىىذ. َا ي حمبٍ لبثي َم تُار واروج را تًصيٍ مي تزاي مىتزل تطىج -
خًاتي داريذ  حتما پيص اس خـًاب  مقـذاري عـز      خًاتي يا تي اگز مطنل مم -

 يذ.تُارواروج يا چاي آن را تىًض

 
 

 

 

 

 

 

 

 سالمت یبرا یعیوکته مهم از زبان پروفسور سم 02

 ی بخوریم؟چ

 اگز حساتي اعصاب تان تٍ َم ريختٍ  مًس تخًريذ. 

 اگز مي خًاَيذ مبيٍ تان سىگ وساسد  سردآلً تخًريذ. 

 اگز فطارخًن تان تاالست  مطمص تخًريذ. 

 خًريذاگز اس سزي صذاي معذٌ روج مي تزيذ  ماست ت. 

 اگز تيص اس حذ سزفٍ مي مىيذ  عسل تخًريذ. 

  اگز َميطٍ احساس خستگي مي مىيذ  فبفل دلمٍ اي لزمش
 .تخًريذ

 اگز مي تزسيذ سزطان معذٌ تگيزيذ  مبم تخًريذ. 

 اگز مطنل يثًست داريذ  اوجيز تخًريذ. 

 اگز داراي مطنالت گًارضي َستىذ  ريحان تخًريذ. 

 اي تاتًوٍ تخًريذاگز دچار سًسش معذٌ َستيذ  چ. 

 ذ.اگز داراي مطنالت گًارضي َستىذ  ريحان تخًري 

 

 

 :گریپ فروت داروئی خواص

 
 مُمتزيه مارتزد گزيپ فزيت 

 تزاي جبًگيزي ي درمان تيماري لبثي
 ص ــفاتخـــپ فزيت ضـت ي گزيـاس

 لبة است سيزا مبستزيل را پائيه

 ُا ي ــزتيـا را اس يجًد چــآيردٌ ي رگُ 
 .مًاد رسًب مزدٌ پاك مي مىذ ي پيطزفت تصبة ضزائيه را متًلف مي ساسد

 

چـًن داراي مـالزي ممـي اسـت وًضـاتٍ تسـيار خـًتي تــزاي         فـزيت  گزيـپ  
خًاَىذ يسن مم مىىذ ي الغـز ضـًوذ . گزيـپ فـزيت اس      آوُايي است مٍ مي

 . رداپزتقال ممتز لىذ د
 

فزيت تميش مىىذٌ تذن اس مًاد سمي است ي ايه مًاد را سزيعا دفع  گزيپ 

ٍ َىگامينٍ اس گزيپ فزيت استفاد مي مىذ ي ٌ مي مىيذ دليل آن ايه است م

 .سائذ ممنه است اسُال تًليذ ضًد تعبت دفع مًاد
 

فزيت داريي خًاب است . اگز مي خًاَيذ خًاب خـًش ي سـىگيه    گزيپ 

ــٍ       داضـتٍ تاضـيذ يــل گزيـپ    ــا آب آوـزا گزفتـٍ لثــل اس رفـته ت فـزيت ي ي

 . رختخًاب آوزا تخًريذ
 

خًردگي اسـت ي تـة را پـائيه مـي آيرد در َىگـا       افزيت ضذ سزم گزيپ 

 .گزيپ فزيت تىًضيذ آب   خًردگي ي تةاسزم
 

فزيت تذليل تزش تًدن تزضح اسيذ معذٌ را تيطتز مي مىذ پس تايذ  گزيپ 

غذا مصزف ومًد تا اضتُا را تحزيل مزدٌ ي غذا را سيدتز َضـم   آوزا لثل اس

 . ومايذ

 

 بهار واروج

 

 شووذ : یم یبسرگ که باعث سکته مغس یده خطا
 

 وخًردن صثحاوٍ -1

 يپزخًر -2

 اتيدخاو -3

 لىذ ي ضنز ادياستفادٌ س -4

 ًَا يآلًدگ -5

 ممثًد خًاب -6

 پًضاوذن سز تٍ َىگا  خًاب -7

 يمارياس مغش در َىگا  ت ذنيمار مط -8

 ماَص افنار مثثت -9

 يمم حزف -11
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 بدين شرح

 

 

 

پیشىُادات ي اوتقادات سازودٌ َمکاران گرامی لطفاً 

 خًد را بٍ ایه مدیریت ارسال فرمائید.

 

 مانور 
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 برق: یجوشکار
ُ اس جز تا  لیوِ تِ دل طَدیاًجام ه یجَضىار اتی( عولنیتزق )هستم اىیاستفاد

ساالن تاَدى واتال ّاا، ٍجاَد       تزق ضاهل: یوٌیهَارد اتزق،  اىیاستفادُ اس جز
است. در هزحلِ  یّا در هزحلِ اٍل الشاهارت، دٍ ضاخِ، در پَش هَتَر نیس

 ن،یٌه، لثاس وار ضخیهاسه، ع ضاهل: یجَضىار یوٌیا لیٍساتعذ استفادُ اس 
 زُیساق تلٌذ ٍ غ یوٌیوفص ا ،یدستىص چزه

 :یجوشکار یو مراقبت از کابلها ینگهدار
خَرد ٍ علت آى عذم  یهتِ چطن  ادیس یجَضىار یواتلْا در وارگاّْا یفزسَدگ

چٌااذ در هااَرد  یرٍ ًىااات يیاااس اتاضااذ  یدر وارگاااُ هاا یاصااَل حفااا ت تیاارعا
 :نیضَ یه ادآٍریهزالثت اس واتل ّا را 

 ضَد. یزیاس حذ واتل جلَگ صیتاب خَردى ت اس 

 ضَد. یخَددار  واتل جذا یسمَط اجسام رٍ اس 

 ضَد. یزیواتل جلَگ یضذى هذاب رٍ ذُیتواس لطعات داغ ٍ پاض اس 

وَتاُ ٍ هٌاسة اًتخاب گزدد تا عالٍُ تز افت  یواتل جَضىار حذالومذٍر 

 گزدًذ. ةیتَدى، واتلْا ووتز دچار آس لیٍلتاص در اثز طَ

 یواتل جذا خاَددار  یاس رٍ زُیٍ غ َىیحول ًٍمل ٍ واه لیعثَر ٍسا اس 

هٌاساة، تاِ    یفلش یضَد ٍ در صَرت ضزٍرت واتل اس داخل لَلِ ّا

 ًگزدد، عثَر دادُ ضَد. ذُیزاضوِ خ یگًَِ ا

ٍ در هحال هٌاسااة   یوااار واتلْاا تااِ طاَر هاٌآن جواا  آٍر     اىیا اس پا پا   

 ضًَذ. یًگْذار
 

 

 :یابسار برق یمنیا 
اتصاال وَتااُ    ٌاذ، یاتصال وَتااُ ًوا  جادیتَاًٌذ ا یه یلتز اتشار

 ایا تَاًذ ضوا را دچار ضَن وزدُ، تاِ اتاشار صاذهِ تزسااًذ ٍ      یه
 .ذیتٌوا یآتص سَس جادیا

 اجتٌاب اس اتصال وَتاُ: یتزا
 .ذیتاضٌذ استفادُ وٌ كیپَضص عا یوِ دارا یاتشار تزل اس 
وِ  یاتشار)خصَصاً ذیاتصال تىط نیحتواً س یاتشار تزل یتزا 

 ّستٌذ( كیفالذ پَضص عا
 .ذیسِ ضاخِ استفادُ وٌ یاالهىاى اس پالن ّا یحت 
 .ذیحول ًىٌ ایآًْا تلٌذ  نیس لِیرا تَس یتزل اتشار 
 .ذییًوا ضیرا تعَ یسدُ دار اتشار تزل یّا نیس 
 ذ،یٍ تىط ذیزیآى را هحىن تگ ش،یخارج وزدى پالن اس پز یتزا 
 .ذیپالن را ًىط نیس چگاُیّ
 چیواِ ساَئ   ذیا ًوائ یتزرسا  ش،یا اس اتصاال پاالن تاِ پز    لثل 

 خاهَش تاضذ. لِیٍس
 .ذیًگذار يیسه یرا در حالت رٍضي رٍ یتزل اتشار 
َ  ایوزدى  شیتو ٌّگام  آى را  ،یلطعاات اتاشار تزلا    ضیتعا

 .ذیخارج وٌ شیٍ پالن آى را اس پز ذیخاهَش وٌ
ّذُ دٍد هطاا  ایدر ٌّگام وار داغ ضذ ٍ  یتذًِ اتشار تزل اگز 

 .ذیآى را خاهَش وٌ چیفَراً سَئ ذ،یوزد
واِ   ذییا دلات ًوا  ذ،یا وٌ یاساتفادُ ها   اریسا  نیس هیاس  اگز 
واِ   ذیا حاصال وٌ  ٌااى یداضتِ تاضذ. اطو يیاتصال سه ستنیس
تِ  یدستزس یهٌاسة است ٍ اًذاسُ آى تزا لِیٍس یتزا

 تاضذ. یهحل وار واف
َ  یزیجلاَگ  یواار در خاارج اس سااختواى، تازا     ٌّگام  ن اس ضا

دار  یاالهىااى اس اتاشار تااطز    یحت ي،یحاصل اس رطَتت سه
 .ذیاستفادُ وٌ

 یّاا  نیدر ارتفاا،، اس سا   ایا وار در خارج اسسااختواى   ٌّگام 
تاضاٌذ، اساتفادُ    یها  يیاتصال سه ستنیس یوِ دارا یاریس
            .ذیوٌ

 

 آمار نشان می دهد هک اکثر حوادث انگوار هجیتن 

 .یک بی احتیاطی کوچک است
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ها: ندهیهوا در اثر آال یب( آلودگ  

 یدارًد، تطَر یخَت اریَّا ًقص تس یدٍدُ ّا: درختاى در جذب دٍدُ  -1
      دایه % اس تهزاکن دٍدُ، کهاّص    82هزتهغ،   لیه ها کیه کهِ در هسها ب تزاتهز    

 شاىیه یضْز یتدٍى درخب در فضا یٌطقِ ه کیکِ در  یکٌد، در  ال یه
ضهْز تهِ    ی( ٍ در  َههِ  اًِیدر رٍس) هتَسه  سهال   mg/m3 258گزد ٍ غثهار 

گزم در رٍس تَدُ  یلیه 188سثش، هقدار گزد ٍ غثار کوتز اس  یفضا جَدٍ لیدل
 اسب.

اس ا تهزا    یتِ اتوسفز، ًاض یسزب َّا: قسوب اػظن سزب ٍرٍد -8
کٌد ٍ تاػه    یاسب کِ در ّز  ال، در تدى اًساى رسَب ه یهَاد سَخت
گهزدد.   یهه  یٍ اخهتالت  ػبهث   یتٌفسه  یّا یواریت ،یکن خًَ ب،یهسوَه

 قیه تها جهذب  ى اس  ز   یًدارًهد، ٍله   اسیه رضد خَد تِ سزب ً یتزا اّاىیگ
     ّهَا   یتهِ کهاّص  لهَدگ    یکوهک ههر ز   طهِ، یضاخِ ٍ تهز  ٍ تهِ خبهَظ ر   

کهِ   یٍ درختهاً  اّهاى یگ یرا دارًد، ٍله  ییَاًات يیا اّاىیگ یکٌٌد. ّوِ  یه
صها  ٍ   یاس تز  ّا طتزیتزاتز ت 7ستز ٍ خطي ّستٌد،  یتز  ّا یدارا

 یّزچِ سطح تز  تشرگتز تاضد، تزا يیکٌٌد. ّوچٌ یًزم، سزب را جذب ه
ضهلل،   یسهَسً  یتز اسب تها تهز  ّها    سةتجوغ ٍ جذب سزب َّا هٌا

را اس دسهب   یضستطَ تا  ب تاراى، سزب کوتز ایدر ا ز ٍسش تاد  زایس
کِ کاضب درختاى تا تز   ْي، ستز ٍ خطي تز  نیرس یه جِیدٌّد. تِ ًت یه

 یطتزی جن ت ةیتزت يیتد زایدارد، س حیتزج یکاضب درختاى تا تز  سَسً
 .گزدد ی لَدُ، جذب ه یاس سزب َّا

 

 ازون هوا(: ک،یترین دیاکس So2ها ) یآلودگ ریسا -3

ّا کوتز  یتاضد، ا ز  لَدگ طتزیسثش ا زا  کارخاًجا  ت یسؼب فضاٍ ّزچِ
 ی% اس گهاس د 78تَاًهد   یسهثش هه   یهتز هزتغ فضا 588کِ  یگزدد، تِ  َر یه
 َّا را کاّص دّد. کیتزیً دی% اکس87گَگزد ٍ  دیاکس

 یطهتز یت صیتلٌد در جذب اسٍى َّا ًسثب تِ درختاى کَتهاُ،  هات   درختاى
تشرگتهز ٍ در ٍا هد سهطح     اّهاى یگ یدٌّد، درضوي ّزچِ رٍسًِ ّها  یاًجام ه
 لههَدُ  یتاضههد، در  ههاد کههزدى اٍسى ّههَا  طههتزیهزتههغ( تؼدادضههاى ت ٌچیه )ا

 هر زتزًد.
درختاى، تسم اسهب ضهوي تَجهِ تهِ      صی ات بیظزف بیتَجِ تِ هحدٍد تا

سهثش هٌاسهة در ا هزا      یاس کارخاًجها  هتتله ، فضها    یًاضه  یًَع  لَدگ
 ٍارد گزدد. سبیس  یتِ هح یکوتز یتا  لَدگ نیکٌ جادیّا اکارخاًِ 
تِ  یتستگ یادیس شاىیتِ ه ٌدُ،یاس  تص هَاد  ت یزیسثش در جلَگ یفضا ا ز
اًحهزا  در   جهاد یسهثش، ا  یَّا تَس  فضها  صی ات لیدارد ٍ دل اّاىیًَع گ
سثش، هتزاکن تز تاضد، ضوي  یّزچِ فضا يیتاضد، ّوچٌ یَّا ه اىیجز زیهس
       اسیهه قّههَا را در ه یّههَا، گاسّهها ٍ  را   لههَدُ کٌٌههدُ     طههتزیت صی ههات
ٍ تز  درختاى جوغ ه ،یتز غیٍس  یزیجلَگ یکٌد ٍ اس اًتطار  لَدگ یدر ضاخ 
 .دیًوا یه

 
 

 

 

    در اهانینقش گ          

          :هوا یآلودگ            

 اس دٍد خَدرٍّا،  یهههًاض ی لَدگ
 یٌدُ هگزم کٌ لیاههٍ ٍس غیٌاههص
 اهبهٌاسل ٍ ادارا  تِ سلههه

  ب، خاد َاًا ،یاًساى ّا،  
 

   صیافشا شیکٌد، گَاُ  ى ً یٍارد ه یزیٍ َّا، صدها  جثزاى ًا ذ
ٍ تهِ خطهز    اّهاى یاس گ یاریرفهتي تسه   يیّا در اًساى، اس ت یواریت

اهههز،   يیههلههذا ا  ضههد،تا یههه  َاًهها یاس   یاریافتههادى ًسههل تسهه  
 یرا تهِ فلهز راُ ّهها   سهب یس  یٍ هحهه یضٌاسه  سهب یداًطهوٌداى س 

ُ تا  لَدگ ی( تزاکیَلَصی)ت یؼی ث  يیّا ٍاداضب.  ساى تز یهثارس
ّههن اس لحهها   زایههتاضهد، س  یههه اّههاىیاسههتفادُ اس گ ک،یه َلَصیراُ ت

 .ٍ ّن ارساى اسب «یفٌ زیغ» یا َُیض ،یتلٌَلَص
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ضهَد،   یهثارسُ تا سزب هَجَد در خاد، اس قارچ ّا استفادُ ه یتزا
چههههَى  ییٍ قههههارچ ّهههها  اّههههاىیگ اىیههههه یسههههتیدر ّههههن س ازیههههس
 یخهَت  اریتسه  یدر جهذب سهزب، گهشارش ّها     «شایلَری رتَسلَتره»
 ی طههِیر یقههارچ تههز رٍ يیهها یههیسا یضههدُ اسههب. کلههًَ  افهب یدر
کِ  گزدد یجذب سزب ه یتزا طِ،یسطح ر صیتاػ  افشا اّاى،یگ

 يیه ضهَد. ا  یهه  شتهاى یه اُیه ػٌبهز سهزب تهِ گ    طتزیهٌجز تِ جذب ت
قهارچ ّها دٍام    يیه تهِ کوهک ا   اّهاى یدّد کِ گ یگشارش ّا ًطاى ه
را  یتزدتهار  يیه کٌٌهد. هحققهاى، ا   یرا تْتز تحول ه ی ٍردُ ٍ  لَدگ

 ی ًْا تَس  قهارچ ّها در خهاد  لهَدُ هه      ی طِیاس هحافظب ر یًاض
صهَر  اسهب کهِ     يیتِ ا اّاىیگ یتزا ّاقارچ  یداًٌد. ا ز  فاظت

تها   اتدی یه صیسطَح افشا یٍ تواه طِیر یتز رٍ «شایلَریه» یکلًَ
قهادر   اُیه اگهز گ  یهاًٌد سزب را جذب کٌد.  ته  یٌیتتَاًد ػٌاصز سٌگ
 الب قهارچ،   يیتاس ّن در ا یػٌاصز تاضد ٍل يیا ادیتِ اًثاضب س

 .ٌدک یه یتاس يیجذب ػٌاصز سٌگ یًقص ٍاسطِ را تزا
قارچ تِ ًام  سهرزس تلهَس    یتَاى اس ًَػ یه شیهؼادى سزب ً در
قهارچ ّها    گهز یتَاًهد ًسهثب تهِ د    یقهارچ هه   يیاستفادُ کزد. ا جز،یً

قارچ ّا  ٌگًَِیاس ا يی. تٌاتزادیجذب ًوا  یرا اس هح یطتزیسزب ت
هاًٌد سزب  یٌی لَدُ تِ ػٌاصز سٌگ یخاد ّا یتَاى در تْساس یه

 یرا دارًد، تدٍى  ًلِ خَد خسارت ییَاًات يیکوک گزفب. قارچ ّا ا
 .ٌدیتث

 


