
ایمنی در کارگاه های ماشین های 

 کشاورزی

 گردآوری و تنظیم

 محمد رضا بیاتی



 ایمنی صنعتی

استفاده کنندگان در  و ابزار فراوان، غالبا ها در محیط های صنعتی با وجود ماشین 

معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پیشرفت فن آوری و افزایش کاربرد ماشین  

 .محیط ها افزایش می یابدتولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در این گونه در 

ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری 

انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام 

 .بر می دارد



 ایمنی صنعتی

، اصول و مقرراتی گفته می شود که  ی تدابیررشته ای است گسترده که به مجموعه  

می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات  آن ها با به کار گرفتن 

صنعتی به گونه ای مؤثر و کارا نگه داری کرد و به این محیط های گوناگون در 

 .آوردبه وجود وسیله یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان 



 ایمنی 

که در   (Hazard)بودن از خطر، واژه ی  دور عبارت است از میزان درجه  ایمنی

تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب 

، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک ساختمان هابه کارکنان، تجهیزات و 

 .وظیفه از پیش تعیین شده می باشد

امکان وقوع اثرات منفی یاد شده وجود خواهد    وجود دارد (Hazard)هنگامی که 

 .داشت

است، یه این ترتیب  (Hazard)  گویای قرارگرفتن در معرض یک (Danger)کلمه 

بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط   (Danger)ایمنی متضاد 

 .کار می باشد



حاصل نخواهد شد  هیچ گاه وجود ندارد و عمال هم مطلق ایمنی به طور صد در صد و 

 .ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات استکه گفته می شود این رو است از 



 ایمنو غیر ایمن 

شود که احتمال خطر گفته می ایمن  یک مکان، یک کار معین و یا یک دستگاه زمانی

آن   بوده یا باآن جا در کسانی که مرگ، مجروح شدن و یا ابتال به بیماری برای 

 .دستگاه کار می کنند در حد قابل قبول پایین باشد

که میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، می توان گفت به طور کلی،  

 . افزایش و با افزایش سطح ایمنی کاهش می یابد

به کاهش ایمنی صنعتی را کاهش می دهد و ، بیماری ها ایبهداشت حرفه واقع در 

 .تمام خطرات می پردازد



 صنعتیمهندسی ایمنی 
 

یا نظامی که برای  مقررات : ازعبارت است مهندسی ایمنی با توجه به تعریف ایمنی، 

 .می روند به کار کاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا کنترل خطرات 

توجه قرار در آن مورد مسائلی که ایمن کردن محیط کار صنعتی، در مهندسی ایمنی  

 :می گیرند عبارتند از

 پیشگیری از حوادث  -الف 

  انسانیعامل های  -ب

 و تجهیزات دستگاه ها طراحی و جا نمایی  -ج 

  مدیریت و راهبری ایمنی –د 

  آموزش –ه  

 بازرسی –و  

آموختن ایمنی از 

طریق حادثه بسیار 

 گران تمام می شود



گرایش  مهندسی ایمنی امروزه گسترده تر شده است و به شاخه ها و ی فعالیت حیطه 

 :  گوناگون دانشگاهی گسترش یافته است که عبارت است از های 

  مدیریت خطر -1

  پیشگیری از خطرات -2 

   مهندسی آتش سوزی -3 

 کنترل خطر -4



 مدیریت و راهبری ایمنی

 مدیریت، مسئول ایمنی و بهداشت کارکنان است، 

که یک مدیر برای بهره وری وسود آوری مسئولیتی سنگین دارد، در مورد  همان گونه 

 .استایمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق 

 .  آیدبه دست تولید از دست رفته ممکن است از طریق بهبود مدیریت مجددا  

حاصل می شود،  حادثه ها هیچ راهی برای جبران تلفات انسانی که در نتیجه بروز اما 

 .وجود ندارد



 ایمنیاصلی در مدیریت عامل های  
 

 برنامه ریزی ایمنی   -1

 ایمنی و فعالیت های آن سازمان دهی  -2

 هدایت برنامه های ایمنی  -3

 حاصلکنترل عملکرد ها و نتایج  -4



 بهداشت و ایمنی  

وضعیت نگه داشتن معنای مصون داشتن کارکنان از بیماری و سالم به بهداشت 

 .آن ها استجسمانی و روانی 

 .استکار مربوط به آسیب های به معنای محافظت کردن کارکنان از  ایمنی 

این عوامل حائز اهیمت است، زیرا کارکنانی که از سالمتی برخوردارند و در  

به این دلیل مدیران آینده نگر، حامی برنامه . محیطی ایمن کار می کنند ثمر بخش ترند

 .های پیشرفت بهداشت و ایمنی هستند

موظف به مراقبت بهداشت و ایمنی  سازمان ها امروزه به دلیل مالحظات قانونی تمام  

 .کارکنان خود هستند



توجه به رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ایمزیت های   

 کارفرمابرای 

 حادثه ها کاهش  -1

 افزایش کیفیت کار-2

  افزایش کارایی کارکنان -3

 خطاهاکاهش  -4 

  کاهش مخارج درمانی کارگران -5  

 انسانیاز نیروی ی بهتر استفاده  -6 

 .کاهش مخارج تولید -7 

 

 کارگربرای 

 روحیهافزایش  -1

 کارکاهش فشار  -2 

 و صدمات جراحت ها کاهش  -3  

   حادثه هاکاهش  -4

  افزایش راحتی -5

 افزایش حفظ رفاه و سالمتی  -6 

 افزایش سطح بهداشت کار -7

 



 حفاظت و ایمنی 

 در امر حفاظت و ایمنی در محیط کار چیست؟ی مدیریت وظیفه 

 .الزم است مدیران و کارفرمایان به اهمیت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند

آگاهی ( اعم از مستقیم و غیر مستقیم)مادی ناشی از حوادث صنعتی زیان های باید از  

 .  باشندداشته 

 .  به ارزش و منزلت عامل انسانی و سالمت او توجه کندمهم تر همه و از 

است مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار تأثیر داشته باشد وعوامل ایمنی محیط  الزم 

را که در کم کردن حوادث مؤثرند به نحو مطلوب بشناسند و کوشش و توان خود را در  

 .نحو مطلوب مصرف کندها به حفظ و سالمت کارکنان و ماشین 



 ایمنی محیط کار 

مضری که می تواند سالمتی عامل های ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را از 

 .داردآنان را به خطر اندازد، مصون می 

به سطوح باالی سازمان ی مدیران ایمن سازی محیط کار به عهده عمده ی  مسئولیت  

را در محیط امن نمی  ی کارکنان البته اهمیت همکاری کلیه . مدیران پرسنلی استویژه 

 .توان نادیده گرفت

 :ازدیگر ایمنی کار عبارت است به عبارت 

و حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری  بیماری ها فراهم آوردن موجباتی که از  

ایمنی باشد می توان گفت که کم تر حوادث ناشی از کار هر چه تعداد یعنی . می کند

 .در محیط کار وجود داردی بیش تر



 ناشی از کارحادثه های  

برخی از این حوادث  . ناشی از کار در دنیا اتفاق می افندمیلیون ها حادثه ی  هر سال 

ماه ها باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می شوند که ممکن است 

 .  دوام یابد

و جامعه . اقتصاد می گردندزیان های ناشی از کار سبب ناراحتی افراد بشر و حوادث 

وظیفه ای مهم و آن ها به همین جهت جلوگیری از . متحمل خسارات فراوان می شود

 .اساسی است



 تعریف حادثه 
انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی آن چه 

 .نامیده می شود حادثهجسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید، 

حادثه : )) در دایره المعارف سازمان بین المللی کار ، حادثه چنین تعریف شده است  

عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب 

 ((.  گردد 

در آمار حادثه های 

غیر طبیعی ایمنی 

 قرارنگیرید



 حادثه ها دالیل ایجاد 
 .استو یا عملیات نامطمئن و نا ایمن ی شرایط معموال نتیجه حودثه ها 

شرایط نا ایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی شده و غیر مجهز، محیط پر خطر   

ریختن آب، یا ابزار و تجهیزات قدیمی و به دلیل به عنوان نمونه، لیز بودن زمین 

 .مستهلک است

 کهتوجه داشت باید  

تمام عملیات غیر ایمن منتهی به حادثه در محیط کار نمی شود و تمام حوادث به آسیب   

 . شدو صدمه ختم نخواهد 

از کارهایی که منجر  

به حادثه خواهد شد،  

 پرهیز کنید



بسیاری از مسئولین رسیدگی و بررسی حوادث معتقدند که اکثر حوادث در نتیجه خطای  

البته حوادثی نیز به دلیل نقص ابزار و تجهیزات یا محیط  . انسان ها به وجود می آیند

 .کاری نا ایمن رخ داده است

اما در بیش تر موارد به مزیت های ایمنی ابزار و تجهیزات و محیط مطمئن از سوی   

 .کارکنان توجهی نشده، یا توصیه های ایمنی و احتیاط های الزم نادیده گرفته شده اند



حادثهموثر در ایجاد مهم ترین عامل های   

 هاعدم آشنایی با محیط کار و طرز کار ماشین   -۱

 نادرست وسائل و ابزار سنگینجابه جائی  -۲

 سقوط اشیاء  -۳

 از ابزار کار و وسائلی نادرست استفاده  -۴

 روی هم انباشتن وسائل در کارگاه -۵

 گیری وسائل حفاظتیبه کار عدم  -۶

 شتاب و عجله در انجام کار -۷

همواره 

تالش کنید 

که آسیب  

های ناشی 

از حادثه را 

 کاهش دهید



 حادثه ها طبقه بندی روش های انواع 
 :گوناگونی طبقه بندی نمود روش های ناشی از کار را می توان به حادثه های 

 استاد کار و کارگرمدیر، : به وجود آورنده، مانند بر حسب افراد حادثه ها  -1

ماشین آالت ترابری ، انفجار و آتش سوزی و  : آن ها، مانندحسب علل بر حادثه ها  -2

 مواد سمی

برداشتن حفاظ از : مانندگردیده، را بر حسب کیفیت عملی که باعث حادثه  حادثه ها -3

 .روی دستگاه، عدم احتیاط الزم هنگام کار و راه اندازی دستگاه بدون اجازه

تهویه  عدم روشنایی کافی، : مانندبه وجود آورنده، محیط شرایط بر اساس  حادثه ها  -4

 نامناسب، سر و صدا در محیط کاری 



 حادثه ها از روش های پیش گیری 
             وضع مقررات قانونی -1

      میزان هاتعیین اصول و  -2

            بازرسی -3 

 تحقیقات فنی -4  

              تحقیقات پزشکی -5

       روان شناسیتحقیقات  -6  

   تحقیقات کاری -7  

 آموزش -8  

           راهنمایی و تشویق -9

              مالیتشویق های  -10  

 و بهداشت کار در کارگاهی حفاظت تشکیل کمیته  -11  



 اصول ایمنی در کار با ماشین های کشاورزی



 حادثه ها

 .منجر به آسیب دیدگی و مرگ می شوند-

 .پر هزینه اند-

 .می توان از وقوع آن ها جلوگیری کرد

مشکالت عدم 

سالمتی در دراز 

مدت را با دقت 

در اصول ایمنی 

 از میان بر دارید



 .آسیب ها تنها ناشی از کار با ماشین نیست

به کار گیری نادرست کودها و سم ها نیز در دراز مدت سالمتی را به خطر می -

 .اندازد

 

هزینه های  ناشی از حادثه ها، سود حاصل از زحمت کاربران را به مقدار زیاد -

 .کاهش می دهد

وقت، مرافبت های پزشکی، نیروی کمکی و جایگزین، آسیب مالی و : که شامل

 .خسارت های نامحسوس

 

حادثه ها را می توان با ترکیب کردن عملیات کاری ایمن و مطمئن،در برنامه ریزی -

 .کاهش داد( برنامه ریزی مدیرت کارگاه ها)شخصی 



 چه باید کرد؟

 دقت و تمرکز داشتن-

 مدیر ایمنی خود بودن-

 آشنا شدن با انواع ارتباط -

ایمنی یعنی انجام 

درست کارها نه  

این که فقط در 

باره ی آن ها 

 حرف بزنیم



 تمرکز دقت و 

 شناختن محدودیت های خود  - 

 انجام کارهای طوالنی تر و سخت تر ماشین  نسبت به انسان       

 اختصاص زمانی برای استراحت       

 شناسایی مخاطرات معمول ماشین -

 جدا ساختن ادوات در هنگام روشن بودن تراکتور: مانند      

 تنظیم ادوات در حالت فعال بودن دستگاه             

 مطالعه ی کتاب چه ی راهنمای ماشین به طور مستمر-

 نگه داشتن عالمت های ایمنی  روی ماشین و تعویض عالمت های ناخوانا-



 خودمدیر ایمنی 

 برای کار همراه با ایمنی با ماشین های کشاورزی

 یاد گیری نحوه ی کار با ماشین-

 مطالعه ی کتابچه ی راهنمای راننده-

ایمنی را به 

صورت یک 

عادت در 

 بیاوریم



 آشنایی با انواع ارتباط

 ارتباط با همکار 

 کاهش سانحه ها با ارتباط خوب و واضح بین همکاران -

 ارتباط بین اپراتور و نیروی کمکی     

 

 ارتباط با عالمت ها

 شناختن عالمت ها و معنی آن ها-

 از طریق واژه ها

عالمت های ایمنی برای شناساندن محیط های نا امن، از واژه های خطر، اخطار و -

 .استفاده می کنند( عالمت های  واژه ای)احتیاط  

 



 از طریق رنگ ها

 استفاده از رنگ های قرمز و سفید برای کلمه ی خطر -

 احتیاطاستفاده از رنگ های سیاه و زرد برای کلمه های اخطار و -

 

 عالمت های عمومی

 برای تشخیص کنترل ها -





 برچسب های دستورالعمل

 .مطالعه ی برچسب ها، اطالعاتی می دهند که از آسیب های  جدی جلوگیری می کند-

 

 عالمت های دست

 .استفاده  می شوند( کمکی)عالمت ها برای برقراری ارتباط بین همکاران -

 .استفاده از این عالمت ها در وقت صرفه جویی می کند-

و در شرایطی که سر و صدا و بعد مسافت، مانع صحبت کردن می شود، از اشتباهات -

 .جلوگیری می کند





 ارتباط بین انسان و ماشین

 .ماشین ها با اپراتورهای خود ارتباط برقرار می کنند-

سر و صدای قسمت های مختلف ماشین وصفحه های روی داشبورد کمک خوبی برای  -

 .اطالع از نحوه ی کار ماشین  به اپراتور می دهد

اما در این ارتباط، ممکن است خستگی بیش از اندازه، مانع تشخیص درست عالمت -

 .های نقص بشود

ماشین ها سریع 

تر و قوی تر از ما 

از قطعات . هستند

متحرک دوری 
 کنیم



 وظیفه ی افراد

 .از ماشین هایی که بقیه با آن ها کار می کند، دوری کنند-

 .مزاحم اپراتور نشوند-

 .در کار اپراتور مداخله نکنند-

 .در صورت نیاز، با عالمت های دست با اپراتور در ارتباط باشند-

 .آشنا شوند( جدید)، با ادوات (جدید)اپراتورهای -

 



 خطاهای انسانی

 بی توجهی-

 خستگی-

 کار بیش از حد-

 مشغله ی فکری-



 توانایی ها و محدودیت های انسان
 .وسائل ایمنی زیادی دارد(  مانند سیسم های الکتریکی و مکانیکی)بدن انسان -

 وساتل ایمنی بدن در حالت بیش باری-

 درد        

 ضربان قلب         

 تنفس         

 

 

 

اما اراده ی انسان، حتی بعد از بروز این عالمت ها، انسان را به ادامه ی فعالیت تشویق  

 .می کند

 .اگر بیش باری ادامه یابد، آغاز شروع اشتباه ها است -



 .افراد مختلف محدودیت های متفاوتی دارتد-

 .دانستن محدودیت ها و محدو ده ی آن ها دارای اهمیت است-

 

 

 

 

 محدودیت های انسان

 روانی

 فیزیکی

 فیزیولوژیکی

 



 های روحی و روانی( محدودیت)ویژگی

 حالت خطر

 نگران بودن-

 غمگین بودن-

 مشغله ی ذهنی داشتن-

 حالت ایمن

 خوشحال بودن-

 راضی بودن-

 هوشیاری داشتن-



 محدودیت های فیزیکی

 ابعاد فیزیکی اندام های مختلف بدن-

 اندام ها( قدرت)مقاومت -

 

 :فعالیت در محدوده ی فیزیکی و قدرتی بدن باعث

 کنترل بهتر بر روی کار-

 حادثه ی کم تر در حین کار-

 



 کار ایمن با جلوگیری از خستگی عضالنی

 کار کردن در شرایط راحت-

 کار کردن در محدوده ی توانایی-

 تحرک داشتن-

 استراحت کوتاه  در فاصله های زمانی-



 :زمان عکس العمل

 .واکنش انسان برای مواقع غیرمترفبه در حدود یک ثانیه است

 

 :زمان واکنش در مورد های زیر کاهش می یابد

 خستگی-

 استفاده از دارو-

 مشغله ی فکری-

 در زمان ترس-



 خستگی

 علت های خستگی

 یک نواختی کار-

 شدت کار-

 نگرانی های روحی-

 بیماری-

 سو تغذیه-

 رفع خستگی

 خواب-

 استراحت کوتاه-

 محیط راحت-

 خوشحاتی-

 تغییر کار-

 تغذیه-



اگر خستگی  به واسطه ی کار فیزیکی باشد، نتجه ی آن گرفتگی و انقباض عضالنی 

 .است

خستگی عضالت همانند یک وسیله ی ایمنی است که می تواند مانع از انجام کار فراتر -

 .از ظرفیت عضالت  شود

 

 نتایج خستگی

 از دست دادن کنترل و قدرت عضالت-

 افزایش کم توجهی-

 پایین آمدن زمان واکنش ها-

 از دست دادن میزان حساسیت-

 افزایش احتمال وقوع حادثه-



 :اندازه ی بدن

 .اندازه ی بدن یک شخص، تعیین کننده ی نوع کاری است که می تواند انجام دهد-

محل استقرار ابزار کنترل، تاثیر زیادی در توانایی انجام کار ایمن، توسط اپراتورها با -

 .اندازه های مختلف اندام، دارد



 :سن

سالگی در حد مناسب است و پس از آن کاهش   30تا  25توانایی فیزیکی انسان در حدود -

 .می یابد

 .مهارت، از کاهش زمان واکنش در سنین باالتر می کاهد

، در پذیرش کهولت  (علی رغم  داشتن مهارت)برای جلوگیری از حادثه در سنین باال -

 .سن، نباید کوتاهی کرد



 :بینایی

 .چشم می تواند روی اشیا متمرکز شده و آن ها را ردیابی کند-

 .چشم در شرایط مختلف می تواند خود را تطبیق دهد-

 .در شرایط نامساعد، امکان خستگی و آسیب دیدگی دائم چشم وجود دارد -



 :دید خوب بستگی به شرایط زیر دارد

 نور کافی-

 اندازه ی شی-

 تشخیص رنگ بین شی و زمینه ی آنثبات شی-

 روشنی و وضوح شی-

 .چشم ضعیف در معرض بعضی از عامل های باال، باعث سردرد و خستگی می گردد



 :  میدان دید

 درجه 188افقی 

 درجه 120عمودی -

 زاویه ی تمرکز، پنج درجه-

 

توانایی افراد در تشخیص فاصله  برحسب داشتن چشم های کامال باز و تنگ متفاوت 

 .است



 :محافظت چشم

 در مقابل

 ضربه-

 مواد شیمیایی-

 گرد و خاک-

 کاه و کلش-

 

 پاشیدن رنگ-

 ساییدن-

 مته کاری-

 جوش کاری-

 اره کاری-



 با استفاده از عینک های آفتابی در مقابل نور شدید آفتاب-

 با استفاده از عینک هایی در مقابل نفوذ اشعه ی ماورای بنفش جوشکاری-



 های آفتابی در مقابل نور شدید آفتابعینک -

 جوشکاریدر مقابل نفوذ اشعه ی ماورای بنفش عینک های محافظ -

 ضربه های محافظ در مقابل عینک -

 عینک های ضد ترشح مواد شیمیایی-

 (ضد ضربه نیستند)حفاظ های صورت در مقابل پاشیده شدن گرد و غبار و کاه وکلش -







 :شنوایی

 .شنوایی، نسبت به از دست دادن حواس دیگر کم تر است-

 .کاهش شنوایی به آهستگی در طی سال ها روی می دهد-

شنئایی معمول انسان، به تفاوت های زیاد صدا عادت می کند و قادر یه شنیدن صداهای  -

 .ضعیف و بلند است

 .گوش با تحریک شدن توسط سر و صدای بلند، حساسیت خود را از دست می دهد-

. 
 



 دسی بل نوع صدا

 20 نجوا کردن

 60 صحبت معمولی

 85 داخل اطاق تراکتور در مزرعه

 100 تراکتور

 120 مته کاری 

 اندازه ی بعضی از صداها



صدای بلند، آستانه ی شنوایی را کاهش می دهد و شخص فقط قادر به شنیدن صداهای بلند  

 .می شود

چنان چه شنیدن صدای بلند تکرار گردد، می تواند منجر به تغییر دائمی آستانه ی -

 .شنوایی گردد

 سطح صدا، دسی بل مدت در روز، ساعت

8 90 

2 100 

0/25 115 

 سطح صدای مجاز در سطح ایمن



هرتز روی می دهد  4000هرتز و حداکثرکاهش در فرکانس  1000کاهش شنوایی باالی  

 (.سال 49تا  30در گروه سنی )

 .سال متداول است 60تا  30کاهش شنوایی در فرکانس باالتر در گروه سنی -

پر ( ادوات)بیش ترین کاهش شنوایی به علت در معرض قرار گرفتن در جوار منابع -

 (.تراکتور، مته و اره برقی)سرو صدا روی می دهد 



 .سر و صدا، به صدای ناخواسته گفته می شود

 .درجه ی سر و صدایی که افراد را ناراحت می کند، به عامل های زیادی بستگی دارد

 افزایش شدت و اوج صدا-

 سر وصدای غیر معمول و متناوب نسبت به سرو صدای همیشگی و آشنا-

 تجربه ی گذشته از یک صدا-

 گرایش افراد به منابع خاصی از سرو صدا-

 برنامه ی کاری شخص-



 :کاهش سطح سر و صدا باعث

 کاهش تلفات شنوایی-

 (عصبی)کاهش فشار روانی -

 افزایش انرژی و انگیزه ی بیش تر-

 ایجاد خوشحالی-

 کاهش  سانحه ی کم تر-

 .خواهد شد



 :برای جلوگیری از کاهش شنوایی

 شناختن منابع صدا و ویژگی های آن ها -

 استفاده از محافظ گوش در عملیات پر سر و صدا-

بیش از هشت ساعت در  )دسی بل  90قرار نگرفتن در معرض صداهایی با بیش از -

 (روز

 توجه کردن به صدای ادوات و ماشین ها در هنگام خرید-

 روغن کاری به موقع ادوات-

 تعویض اگزوز معیوب-

 (موتور ها)ایجاد مانع های صدا برای ادوات ساکن -

 محدود کردن زمان حضور در کنار ادوات پر سر و صدا

 دور ماندن از منابع صدا



 .هرتز است20000تا  20محدوده ی شنوایی انسان 

هرتز  15000تا  12000هم چنان که سن افراد افزایش می یابد، محدوده ی شنوایی 

 .کاهش می یابد

اغلب ماشین های )دسی بل شروع می شود  90تا  85آسیب گوش در سطح صدای زیر -

 (.کشاورزی صدای بلند تری دارند



 :محافظت گوش

اغلب ماشین های )دسی بل شروع می شود  90تا  85آسیب گوش در سطح صدای زیر -

 (.کشاورزی صدای بلند تری دارند

دسی بل باید از توپی یا محافظ  90درصورت در معرض قرار گرفتن در سطح صدای ممتد 

 .گوش استفاده کرد

 







 مواد شیمیایی

 :مواد شیمیایی از روش های مختلف وارد بدن می شوند

 مکیدن از طریق دهان-

 جذب از طریق منفذ های پوست، بریدگی یا خراش-

 استنشاق کردن -

 دودهای ناشی از لحیم کاری و جوش کاری      

 ذره های ناشی از سنگ زدن، برش کاری      

 تخلیه ی دود موتور      

 سم پاشی      

 



 :واکنش افراد متغیر است

 بی تاثیر-

 دارای تاثیر کم-

 واکنش شدید-

 

عملکرد او تاثیر یا در کند و را تحریک مقدار کم مواد شیمیایی می تواند شخص -

 .بگذارد

 .مقدار مصرف باالی مواد شیمیایی ممکن است به آسیب های دائمی منجر شود-



 :عمل های پیش گیرانه

 کاهش یا اجتناب از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی-

 کار در فضای آزاد یا اطاق با تهویه ی مناسب-

 استفاده از ماسک های تایید شده-



 شرایط محیطی
 :بعضی از متداول ترین عامل های محیطی تاثیرگذار

 درجه حرارت و رطوبت-

 ارتعاش-

 سر و صدا-



- 

 درجه حرارت و رطوبت

 درجه ی سانتی گراد 24الی  18: شرایط مناسب در تابستان-

 گرادی سانتی درجه  27الی  22: زمستانمناسب در شرایط -

 

 

باعث ( درجه 10کم تر از )و درجه حرارت کم ( درجه به باال 30)درجه حرارت زیاد 

 .کاهش کارکرد می شود

 



 .آب برای تطبیق بدن با درجه حرارت باال اهمیت زیادی دارد

 :برای حفظ درجه حرارت بدن در حالت عادی -

 مقدار تلفات آب از طریق تعرق وکارکرد بدن= باید مقدار آب مصرفی 

 

 :گرما با روش های مختلف از بدن خارج می شود

 جا به جایی تبخیر و تعرق)انتقال حرارت از پوست به هوا -

 خارج کردن هوای گرم از طریق بازدم-

 لمس کردن جسم خنک-

 (تشعشع)تابش از طریق پوست به هوا -

 

 .رابطه ی بین درجه حرارت و رطوبت را مشخص می کند شاخص ناراحتی



 باالترین میزان ناراحتی  درجه حرارت، سانتی گراد

 میزان ناراحتی درجه حرارت، سانتی گراد

 باالترین میزان ناراحتی 33

 همه ناراحت اند 27

 اند بیش تر کارگران ناراحت 24

 راحت 21

 شاخص ناراحتی انسان



 .در درجه های باالتر، میزان ابتال به بیماری و افزایش حادثه  تشدید می شود

اگر انسان قادر به ایجاد تعادل حرارتی در درجه های باالتر را نداشته باشد و خود را  -

کند، میزان مواجهه با خطر کار ( بیش از ظرفیت خود)وادار به فعالیت در آن شرایط  

 .کردن با ماشین ها و در معرض خطر قرار گرفتن سالمتی، افزایش می یابد



 راه های کاهش اثرات سو حرارت

 (سایه بان یا چتر)استفاده از سایه -

 (پنکه)افزایش سرعت جریان  هوا -

 (خنک کننده)استفاده از سیستم تهویه -

 استراحت های مکرر-

 مصرف زیاد آب-



 ارتعاش

 :ادوات لرزشی باعث آسیب به اندام های زیر می شود-

 کلیه ها   

 ستون فقرات   

 شکم   

گرفتگی و شل شدن دائمی یا طوالنی مدت، سیستم عضالنی  بدن به مدت چند ساعت در  -

 ..روز موجب تغییرهایی در واکنش سیستم تنظیم کننده ی عصبی بدن می گردد

مانع هضم ( روده ها)و با اثرگذاری بر روی سیستم های عضالنی دستگاه گوارش 

 .معمولی غذا می گردد

 .رانندگان تراکتوردر اثر ارتعاش دچار ناراحتی ستون فقرات می شوند-

ارتعاش، روی توانایی راننده برای کنترل فرمان، فشار پدال ها، میزان دید، کنترل  -

 .تنفس، هماهنگی و تمرکز نیز موثر است



 :به عامل های زیر استتراکتور وابسته ارتعاش 

 وضعیت صندلی

 زمینعوارض -

 قدرت تراکتور-


