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پیشگفتار
يكي از برنامه هاي مركز س��المت محيط و كار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي تدوين 
و انتش��ار رهنمودهاي مرب��وط به حوزه ها و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محيط و حرفه اي و س��اير 
موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي همكاران متعددي از سراسر كشور، 
انجام ش��ده اس��ت. در اين راستا سعي شده اس��ت ضمن بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي، 
از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه س��تادي مركز س��المت محيط و كار نيز استفاده شود و در 
مواردي كه در كش��ور قوانين، مقررات و دس��تورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوين و انتش��ار 
اين رهنمودها مورد اس��تناد قرار گيرد. تمام تالش كميته هاي فني مس��ئول تدوين رهنمودها اين بوده 
اس��ت كه محصولي فاخر و شايس��ته ارائه نمايند تا بتواند توسط همكاران در سراسر كشور و كاربران 
س��اير س��ازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اس��تفاده باشد ولي به هر حال ممكن 
اس��ت داراي نواقص و كاستي هايي باشد كه بدينوسيله از همه متخصصين، كارشناسان و صاحبنظران 
ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن 
هر چه بيش��تر محتواي اين رهنمودها به نيازهاي روز جامعه ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين 

رهنمودها بكار گرفته شود.
با توجه به دسترس��ي بيش��تر كاربران اين رهنمودها به اينترنت، تمام رهنمودهاي تدوين ش��ده بر روي 
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشكده محيط 
زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز سالمت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسيار 
محدودي از آنها به چاپ خواهد رس��يد تا عالوه بر صرفه جويي، طيف گس��ترده اي از كاربران به آن 

دسترسي مداوم داشته باشند.
اكنون كه با ياري خداوند متعال در آس��تانه سي و چهارمين س��ال پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي 
اين رهنمودها آماده انتشار مي گردد، الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوين و انتشار اين 
رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمايم و پيشاپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصالحي خود 

ما را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

دکتر کاظم ندافي        
          رئیس مرکز سالمت محیط و کار
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1- مقدمه
كش��اورزی به عنوان يكی از اركان توس��عه و خودكفايی ايران از اهميت بس��زايی برخوردار اس��ت. 
رويكرد جهانی كش��اورزی اس��تفاده بهينه از زمين، آب و نيروی انس��انی و كاهش مصرف س��موم و 
كودهای شيميايی در جهت توليد محصول سالم و حفظ محيط زيست می باشد كه در مسير رسيدن به 

اين اهداف نيروی انسانی سالم و پويا نقش كليدی را ايفا می كنند.
ش��غل كش��اورزی از ديرباز يكی از مشاغل پر مخاطره بوده است. در گذش��ته كشاورزی سنتی بدون 
تجهيزات و امكانات كنونی انجام می گرفته و دش��واری های خاص خود را داش��ته است. تكنولوژی 
امروز اگرچه س��ختی كار را كاهش داده اما به دنبال خود عوام��ل زيان  آوری را به ارمغان آورده كه 
عدم توجه به آنها س��المت كشاورزان را تهديد می نمايد. بر اساس آمار مرگ و مير به دست آمده از 
كش��ورهای مختلف، كشاورزی يكی از پرخطرترين صنايع شناخته ش��ده است. افرادی كه در مزارع 
كار می كنند شامل صاحبان مزارع، كارگران و خانواده آنها پنج برابر بيشتر از ساير نيروهای كار حتی 
كارگ��ران معادن در معرض خطرات جانی قرار دارند. به همين دليل از ميان مهارت  های فراوان مورد 
نياز در انجام فعاليت  های كش��اورزی، توانايی انجام كار در نهايت ايمنی و س��المت، از اساسی  ترين 

آنها می  باشد. 
اين دستورالعل به منظور فراهم  كردن اطالعات عملی در رابطه با بهبود استانداردهای كار سالم و ايمن 

در محيط كار تهيه شده است كه به شما در موارد زير كمک خواهد كرد:
 - مديريت ايمنی، سالمت و رفاه در كار

 - قانونمندی و هماهنگی با قانون در انجام كار
 - ارزيابی و برآورد خطر 

 - انجام كار در نهايت ايمنی و سالمت

2- مدیریت ایمنی و سالمت و ارزیابی و تشخیص خطر
مديريت ايمنی و سالمت در كار، برای اطمينان از اينكه شما و اعضای خانواده و كارگرانتان در هنگام 

كار در ايمنی به سر می بريد، امری ضروری است. نكات اصلی كه بايد در نظر گرفته شود شامل:
- سياست: وضع آيين  نامه  ای در انجام كار و اطمينان از اينكه برای همگان قابل فهم  باشد. 

- س��ازمان دهی: به منظور ترويج فرهنگ، حفظ ايمنی و س��المت جهت اجرای آيين  نامه و آموزش 
كاركنان



راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي ايرانصفحه 3

- برنامه  ريزی و اجرا: سيستم هايی به منظور ارزيابی و كنترل خطر
- تشكيالت اندازه  گيری: سيستم هايی به منظور كنترل رعايت كردن استانداردها

- يادگيری از تجربيات: سيستم هايی به منظور بازبينی آنچه قباًل اتفاق افتاده و استفاده از هر يک از 
دروس يادگرفته شده به عنوان پايه ای جهت بهبود شرايط

الزم است سه مطلب به خوبی ياد گرفته شود تا سالمتی و ايمنی مديريت شود:
- آيين  نامه
- فرهنگ

- سيستم  ها
جهت كاربرد به موقع هر يک از اين موارد نياز به تالش و كوشش است، اما مانند مديريت گياهان و 

حيوانات مزرعه، مديريت اين موارد نيز سبب بهبود كسب و كار خواهد شد.

1-1 سیاست
به منظور رعايت استانداردها در محيط كار، تمام سازمان ها نياز به آيين  نامه  ای جهت تنظيم برنامه  های 
مربوط به ايمنی و سالمت دارند. اگر تعداد كاركنان 5 نفر و يا بيشتر باشد، الزم است كه اين سياست 
به صورت جامع و به دقت تنظيم ش��ده )به صورت الزم االج��را( و مرتب به روز گردد. اين آيين  نامه 

بايد دارای ويژگی های زير باشد:
- مخصوص به مزرعه شما باشد.

- به منظور تأمين سالمت و ايمنی كارگران شما تنظيم گردد و شما به عنوان كارفرما و به نشانه تعهد 
به اجرای آن، آن را امضا كنيد.

- به عنوان كارفرما تمام مسئوليت  های مربوط به سالمتی و ايمنی را بپذيريد.
- تمام مسئوليت های مختلف به ويژه مسئوليت افرادی كه مجری اين سياست هستند، ذكر گردد.
- سيستم ها و پروسه  های موجود در محل به منظور اطمينان از ايمنی كارگران توضيح داده شود.

- مقرراتی جهت جلب توجه كارگران به آيين نامه مورد نظر وضع گردد. مثاًل يک نسخه از آن به 
كارگران تحويل داده شود و چگونگی اجرای قوانين و دستورالعمل ها بررسی شود.

- آيين نامه بايد مرتبا مورد بررس��ی و ارزيابی قرار گيرد و چنانچه شرايطی در محل كار تغيير كرد 
و يا خطر جديدی پديدار شد، آيين نامه اصالح شود.

- جهت اجرای اين آيين نامه الزم است آن را با پشتوانه مالی، نيروی كار كافی و زمان حمايت كنيد.
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1-2 فرهنگ
 چهار نكته كليدی در توسعه فرهنگ ايمنی و سالمت وجود دارد:

- ارتباطات: كاركنان الزم است بدانند كه در صورت مشاهده هر گونه مشكل به چه كسی مراجعه 
كرده و چنانچه در مورد مسئل ه ای مطمئن نيستند، از چه كسی بپرسند. 

- تعاون و همكاری: ايمنی و سالمت در محيطی سرشار از همكاری و تعاون جلوه می كند، جايي كه 
در آن كاركنان با هم كار كرده، به همديگر كمک كنند و به طور فعال س��عی در حفظ س��المتی و 

ايمنی همديگر تالش كنند.
صالحيت و شايس��تگی: به منظور ايجاد محيط كار سالم و ايمن برای كاركنان، الزم است آنها بتوانند 
كار را به درستی انجام داده و در مورد همه قسمت های كار آموزش ديده و آگاه باشند )به خصوص 
مربوط به نيازهای ايمنی و سالمتی(. آيا كاركنان شما در مورد خطراتی كه ممكن است با آنها مواجه 
ش��وند آگاهی كافی دارند؟ آيا آنها به خوبی آموزش ��ديده هس��تند؟ آيا آنها نياز به تجهيزات و لوازم 

خاصی دارند و شما تالشی در تهيه آن تجهيزات كرده ايد؟
- كنترل: در پايان، مس��ئوليت  های تخصيص داده ش��ده به هر فرد بايد به خوبی روشن شده باشد تا 

بنابراين هر كس به خوبی بداند چه وظايفی بر عهده دارد.

3- سیستم ها و ارزیابی خطر
تش��خيص اتفاقات و حوادث خطرناك و ارزيابی مشكالت و زيان هايی كه آنها به وجود می  آورند، 
امری ضروری است. شما در صورتی قادر خواهيد بود خطرات موجود را كنترل كنيد كه از چگونگی 
خطرات موجود در محل كار و ميزان زيان و ضررهای ايجاد ش��ده از آنها آگاهی داش��ته باشيد. الزم 
اس��ت خطرات موجود برای كارگران ش��ما و يا ساير افرادی كه تحت تأثير كار شما قرار دارند )مانند 

خانواده، پيمان كارهای بازديدكننده و مردم عادی( به خوبی ارزيابی گردد. 
ارزيابی خطر چيزی به جز اين نيس��ت كه به هر آنچه برای ديگران در كس��ب و كار شما ايجاد خطر و 
مش��كل می كند، نگاه دقيقی داشته باشيد. بنابراين شما می توانيد بسنجيد كه آيا به اندازه كافی جانب 
احتياط را رعايت كرده ايد يا الزم است بيشتر از اين احتياط كنيد. شما بايد تصميم بگيريد چه معياری 

را بايد جهت انجام وظايف قانونی خود در نظر بگيريد. به ياد داشته باشيد:
- خطر به هر چيزی كه پتانسيل ايجاد ضرر و زيان و مشكل را داشته باشد، اطالق می شود.

- احتم��ال خط��ر )ريس��ک( ب��ه احتم��ال خط��ر و آس��يب در كاری ك��ه در ح��ال انج��ام دادن 
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می باشيد، گفته می  شود.
- دانش ش��ما از اينكه در مزرعه ش��ما چه كاری، به چه روش��ی و چگونه در حال انجام است، جهت 

ارزيابی مفيد و صحيح خطر ضروری است. 
ارزيابی خطر نه تنها پايان راه نيس��ت بلكه خود منجر به اجرای اقدامات و تدبيرهای پيش ��گيری كننده 

می شود. مثال های زير می توانند در روشن كردن مفهوم خطر و احتمال خطر مفيد باشند:
در ه��ر روز از زندگی خط��ر می تواند بارش باران در يک روز بارانی باش��د در حالي كه احتمال خطر 
متفاوت اس��ت. در يک روز آفتابی احتمال بارش كم است ولی در يک روز تاريک طوفانی، احتمال 
بارش باران زياد اس��ت. پوش��يدن لباس های ضد آب، چتر و بيرون نرفتن از خانه خطر ناشی از بارش 

باران را كاهش می دهد.
به طور مش��ابه خطر ناشی از ماشين های برقی می تواند گير كردن توسط اجزای در حال حركت باشد. 
در صورتي كه پرس��نل آموزش ديده نباش��ند و يا اجزای محافظ دس��تگاه به درستی قرار نگرفته باشند، 
احتمال خطر افزايش می يابد. اگر ماش��ين به درس��تی محافظت شده و ش��ما به طور مرتب دستگاه را 
بازبينی و تعمير كنيد و پرس��نل آموزش ��ديده و شايسته ای داشته باش��يد، در اين صورت احتمال خطر 

كاهش می يابد. 
به كار گيری پنج مرحله ارائه شده در زير می تواند در ارزيابی خطر در محل كار مفيد واقع شود.

گام اول: جستجو برای خطرات
- به اطراف نگاه كرده و ببينيد كارگران چگونه كار می كنند.

- از رويدادها، تصادفات و خطرات جانی پيش آمده در گذشته درس بگيريد.
- از كارگران نظرخواهی كنيد. آنها اغلب از خطراتی آگاهی دارند كه شما از آنها بي خبريد. 

- دس��تورالعمل های كارخانه سازنده دستگاه ها و س��اير اطالعات و راهنمايی های موجود در آنها را 
مطالعه كنيد.

هدف كشف كردن خطراتی است كه می توانند خسارات و تلفات سنگينی به بار آورده و چندين نفر 
را تحت تأثير قرار دهند. 

گام دوم: تشخيص اينكه چه كسی و چگونه ممكن است صدمه ببيند.
- تش��خيص كسانی كه ممكن است در خطر باشند و همچنين تعداد آنها: كاركنان )به خصوص افراد 
جدي��د و آموزش نديده و يا افراد معمولی و پاره وقت(، پيمان كارها، بازديدكنندگان، اعضای فاميل و 

خانواده بخصوص كودكان.
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گام س�وم: ارزياب��ی احتمال خط��ر در حال افزايش و اج��رای اقداماتی ك��ه آن را كاهش داده و يا 
كنترل كند.

ارزياب��ی اينكه چگونه احتمال خطر برای هر عامل خطرناكی قابل كنترل اس��ت. عوامل كنترل كننده 
ممكن اس��ت كاماًل مؤثر باش��ند و يا اينكه تنها ش��رايط را بهبود بخش��ند. در اين مورد الزم اس��ت از 

خود بپرسيد: 
-آي��ا می توان همه خطرات را به طور همزمان حذف كرد؟ آيا می توانس��تيد كار را به گونه  ای ديگر 
انجام دهيد و يا اصاًل انجام ندهيد؟ به طور مثال آيا می توانس��تيد تعداد خطوط فش��ار قوی را كاهش 

دهيد؟آيا اين مسأله بر عمليات كشاورزی و عبور و مرور ماشين آالت كشاورزی تأثير دارد؟
- اگ��ر نمی ت��وان خطر را از بين برد و نحوه انجام كار را تغيير داد چه كار ديگری می توان انجام داد؟ 
به طور مثال، آيا می توان اطراف خطوط فش��ار قوی را عالمت گذاری كرد و يا سيستم های ايمنی برای 

انجام كار پياده كرد؟
- چه دوره های آموزشی و راهنمايی الزم است؟ اينكه آيا كاركنان مطابق سيستم عمل كرده و نكات 

آموزش ديده را رعايت ؟ 
-آيا كاركنان نياز به تجهيزات محافظتی شخصی دارند؟

گام چهارم: يافته  های خود را يادداشت كنيد
پس از اينكه مشخص كرديد چه كاری الزم است انجام دهيد، بايد جهت زمان انجام كار و چگونگی 
آنها برنامه  ريزی كنيد. يادداش��ت كردن يافته هايتان به شما كمک خواهد كرد از اينكه طرح و برنامه 

شما واقعی، قابل دسترس بوده و پيش گيرنده می باشد، اطمينان حاصل كنيد. 
گام پنجم: ارزيابی خود را مرور كرده و اگر الزم بود آن را اصالح كنيد.

الزم است ارزيابی خود را مرور كرده، چنانچه تغييری در كار ايجاد شده باشد ارزيابی ارزش چندانی 
نخواهد داشت.

4- انتخاب و خرید ماش�ین آالت جدی�د و تجهیزات محافظتی 
شخصی

خريد ماش��ين آالت جديد سرمايه گذاری بزرگی است و س��ود دهی آن بستگی به اين دارد كه انجام 
كار با استفاده از آنها به خوبی و در كمال امنيت انجام شود و اثر بدی بر سالمت كاركنان نداشته باشد. 
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اگرچه خريد تجهيزات محافظتی شخصی ممكن است بخشی از سرمايه را به خود اختصاص دهد، ولی 
سالمتی شما و كاركنانتان به آنها بستگی دارد. از آنجايی كه كاركنان شما استفاده  كنندگان از وسايل 

محافظتی شخصی می باشند، سعی كنيد آنها را در خريد اين وسايل مشاركت دهيد.

4-1 ماشین االت
قبل از خريد ماشين آالت به موارد زير فكر كنيد:

- كاربرد ماشين چه خواهد بود؟
- چه كسی قرار است از آن استفاده كند )نيروی كار ماهر و يا مبتدی(؟

- كاربرد آن چه خطراتی برای سالمتی ممكن است ايجاد كند؟
- چه اندازه امكان كنترل خطر و سالمتی در آن امكان پذير است؟

اگر ماش��ين مورد نظر دارای ساختاری پيچيده و خاص است، در مورد جنبه های امنيتی و خطرات آن 
با س��ازنده ماش��ين بحث كنيد. در هنگام س��فارش دادن و در هنگام خريد قيد كنيد كه ماشين سالم و 

ايمن باشد. 
توجه كنيد كه چه خطراتی ممكن اس��ت در اس��تفاده از ماشين ش��ما را تهديد كند. همچنين به موارد 

زير دقت كنيد:
- آيا برای بخش های خطرساز ماشين محافظ در نظر گرفته شده است؟

- آيا امكان توقف اضطراری ماشين وجود دارد؟
- آيا ميزان گرد و غبار و يا دود توليد ش��ده از ماش��ين قابل توجه است و يا اينكه ماشين در هنگام كار 
سر و صدا و لرزش زيادی ايجاد می كند؟ در اين صورت جهت كنترل اين موارد چه راه كاری وجود 

دارد؟
تمام اطالعات مورد نياز جهت راه  اندازی، نگهداری و تعمير ماش��ين مورد نظر را از ش��ركت سازنده 

آن دريافت كنيد.

)PPE1( 4-2 وسایل محافظتی شخصی
هنگام خريد PPE به نكات زير توجه كنيد:

- آيا كاركنان در موردنحوه كاربرد، نگهداری و انبار كردن اين وسايل آموزش ديده اند؟
- شرايطی كه قرار است در آن PPE مورد استفاده قرار گيرد را مورد بررسی قرار دهيد. به طور مثال 
1 Personal Protective Equipment
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پوشيدن لباس محافظ سنگين توسط كارگر گل خانه در طول روز در فصل تابستان امكان پذير است؟
- آيا جنس PPE در برابر ماده خطرناك مورد نظر مقاومت كافی خواهد داشت؟

- آيا طراحی PPE برای ش��خصی كه قرار اس��ت آن را مورد بپوشد مناسب است؟ مثاًل آيا اندازه آن 
مناسب بوده و يا با شرايط كارگر سازگار است؟

5- تجهیزات حفاظتی شخصی

 

وس��ايل حفاظتی شخصی ش��امل روپوش، حفاظ چشم، پاپوش، دس��تكش، محافظ شنوايی و محافظ 
تنفس��ی، كاله ايمنی و لباس محافظ بدن می باش��د. هنگام انتخاب وسايل حفاظت شخصی موارد زير 

را در نظر بگيريد:
- شما بايد در ابتدا ديگر تجهيزات و راه كارهای حفاظتی را در نظر بگيريد. وسايل ايمنی شخصی به 

عنوان آخرين راه كار به منظور كاهش خطر جراحت در محيط كار است. 
- كنترل های مهندس��ی به عن��وان راه كارهای طوالنی مدت در تأمين ايمن��ی انجام كار بوده و اغلب 

ارزان تر از تهيه، جايگزينی، نگهداری و انبار كردن وسايل ايمنی شخصی می باشند.
- در هن��گام انتخاب تجهيزات ايمن��ی بايد كاركنان را دخالت داد، زي��را آنها اغلب دارای اطالعات 

كامل تری در رابطه با انجام كار می باشند.
همچنين در رابطه با وسايل ايمنی شخصی از موارد زير اطمينان حاصل كنيد:

- تجهيزات مؤثر بوده و محافظت مناسبی در مقابل خطرات انجام كار ايجاد می كنند. به طور مثال آيا 
پوشيدن دستكش مانعی در برابر نفوذ اسيد برای شخص حامل آن ايجاد خواهد كرد؟



راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي ايرانصفحه 9

- قابل استفاده و قابل دسترس باشد.
- برای اس��تفاده كننده آن، نوع حرفه و محيط كار مناس��ب و متناسب بوده و هيچ گونه خللی در انجام 

كار ايجاد نكند.
- خود سبب ايجاد خطراتی همچون كاهش ديد و يا ايجاد استرس گرمايی نشود.

- دارای كيفيت ساخت مناسب و عالمت استاندارد باشد.
- برای ساير تجهيزات ايمنی كه بايد مورد استفاده قرار گيرند، تداخل و مزاحمت ايجاد نكند. به طور 

مثال عينک های محافظ ممكن است برای قرارگرفتن محافظ تنفسی اختالل ايجاد كند. 
- قبل از اس��تفاده از لحاظ تميزی، نگهداری و محافظت مطابق دس��تورالعمل شركت سازنده بررسی 

شده است.
- كارگران در رابطه با كاربرد اين تجهيزات آموزش كافی را ديده باشند. 

5-1 شستشوی لباس کار آلوده به ماده شیمیایی
- در رابطه با شستشوی لباس كار آلوده به مواد شيميايی، دستورالعمل و اطالعات موجود بر روی آن 

ماده شيميايی را مطالعه كنيد.
- لباس كار آلوده به ماده شيميايی را با دستكش جابه جا كنيد.

- تا جايی كه امكان دارد بقايا و ذرات مواد ش��يميايی و آفت كش ها را از لباس )مانند جيب و س��ر 
آستين( بزداييد.

- بخش هايی از لباس آلوده شده با ماده شيميايی قوی را از لباس جدا كنيد.
- قبل از شستش��وی لباس های آلوده به مواد ش��يميايی، آن را در پالستيک زباله يک بار مصرف نگه 

داريد.
- لباس های آلوده را جدای از لباس اعضای خانواده بشوييد.

- از آب گرم )60oC( استفاده كنيد.
- ماشين لباسشويی را پر نكنيد. در هر بار شستشو يک يا دو تكه لباس در ماشين لباسشويی قرار دهيد 

و از زمان 1/5 ساعت برای شستشو استفاده كنيد.
- به منظور جلوگيری از آلودگی خشک  كن، لباس ها را با بر روی بند رخت خشک كنيد.

- پس از شستشوی لباس كار و قبل از شستشوی لباس اعضای خانواده، يک بار ماشين لباسشويی خالی 
را با حضور پودر لباسشويی روشن كنيد.   
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5-2 خطرات موجود و نوع وسیله ایمنی شخصی
5-2-1 چشم  ها

خطرات: تراوش مواد شيميايی، گرد و غبار، اجسام پرتاب شونده، گاز و بخار، تشعشع
گزينه  ها: عينک محافظ چشم، محافظ صورت، ماسک های مخصوص

5-2-2 سر
خطرات: افتادن و يا پرتاب شدن اشيا، خطر ضربه به سر، گير كردن موها

گزينه ها:يكسری از كاله ها و پوشش های ضربه  گير
5-2-3 تنفس

خطرات: گرد و غبار، بخار، گاز، كمبود اكسيژن در محيط
گزينه  ها: ماسک  های دارای فيلتر قابل تعويض، ماسک های تنفسی تمام رخ )از كل صورت محافظت 

می كند( و يا نيم رخ )بينی و دهان را می پوشاند(، كاله های اكسيژن دار، دستگاه  های تنفسی
5-2-4 محافظ بدن

خطرات: آب و هوای نامناس��ب، تراوش مواد شيميايی، پاش��ش سم پاش، ضربه، نفوذ ماده ای به بدن، 
گرد و غبار آلوده، پوشش بيش از حد و يا گير كردن لباس

گزين��ه ها: روپوش يک بار مصرف، لباس ديگ بخار، لباس های محافظ خاص مانند لباس های قابل 
رؤيت

5-2-5 دست ها و بازوها
خطرات: بريدن و سوراخ  شدن، مواد شيميايی، شوك الكتريكی، عفونت پوستی، بيماری و آلودگی

گزينه ها: دستكش، دستكش بلند، دستبند، بازوبند
5-2-6 پا و ساق پا

خطرات: رطوبت، سر خوردن، بريدن و سوراخ شدن، افتادن اشيا، تراوش مواد شيميايی، خراشيدگی
گزينه ها: كفش ها و چكمه های ايمنی دارای محافظ ساق، روی پا و پنجه پا و محافظ در مقابل نفوذ 

مواد، نيم تخت مناسب كفش، پوشش مخصوص روی كفش، ساق پا بند

5-3 تجهیزات محافظ تنفسی
محافظ تنفسی مناسب می تواند در مقابل دو دسته از مواد ايمنی ايجاد می كند:

- گرد و غبارها، فيبرها، دودها و ميكرواورگانيسم ها )ائروسول های بيولوژيكی(
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- گازها و بخارها
محافظ های تنفس��ی می توانند در چندين شكل شامل ماسک های تنفسی يك بار مصرف، ماسک های 

تنفسی نيم رخ )شكل 1( و تمام رخ )شكل 2( فيلتردار، ماسک های تنفسی پودری موجود باشند.
محافظ های تنفس��ی دارای س��طح ايمنی باال برای كارهای دارای گرد و غبار زياد و يا در جاهايي كه 

امكان نفس تنگی و يا ريوی شغلی وجود دارد، مناسب می باشند.

شكل1: نمونه  هايی از ماسک  های تنفسی نيم رخ
  

 

5-3-1 گازها و بخارها:
اين كتابچه نمی توان��د اطالعات دقيقی در رابطه با چگونگی انتخاب محافظ در برابر گازها و بخارها 
ارائ��ه ده��د، زيرا فيلترهای گاز و بخار باي��د قادر به جذب آالينده از گازهای مختلف  باش��ند. عالوه 
بر اين تعيين زمان تغيير فيلترها مش��كل اس��ت )زمانی كه فيلتر اش��باع ش��ده و آالينده قادر به عبور از 
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شكل2: نمونه ای از ماسک تنفسی تمام رخ
  

 

فيلتر می باشد(. در رابطه با انتخاب محافظ مناسب، بايد اطالعاتی راجع به موارد زير به دست آورد:
- مواد موجود

- كاری كه بايد انجام شود
- شرايط محيطی انجام كار

- مدت زمانی كه بايد محافظ تنفسی پوشيده شود
- اطالعات الزم در رابطه با توليدكننده محافظ تنفسی

جدول 1 در اين بخش می تواند به عنوان راهنما در انتخاب ماسک به كار رود. 
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ک تنفسی )ادامه(  
ب ماس

جدول 1: راهنمای انتخا

 :O
V قابل كارب��رد در حضور غبارهای نفتی؛ :P ت؛

N: در حض��ور غباره��ای نفتی به كار برده نش��ود؛ R: در برابر غبارهای نفتی تا حدودی مقاوم اس��
SC: شامل دستگاه تنفسی؛ 100: بيشترين راندمان فيلتر 

BA ت ريز؛
H: راندمان باالبرای هوای آلوده به ذرا
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G
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5-4 عالئم خطر موجود در محل کار و طبقه بندی آنها

  

  : گا�ها� متر�كمAطبقه 
يي كه �� �ثر شامل گا�ها� فشر��� گا�ها� محلو� � گا�ها

  شوند.تر�كم � يا سر� شد� تبديل به مايع مي
  

  

  : مو�� قابل �شتعا� � �تشگيرBطبقه 
شامل مو�� جامد� مايعا� � گا�هايي كه �� �ثر جرقه � �� 

  گيرند.شر�يط كا�� به ��حتي �تش مي

  

  : مو�� �كسند�Cطبقه 
ل �� �� �ثر تما� با مو�� قاب گير�شامل مو��� كه خطر �تش

  �هند.�شتعا� �فز�يش مي

  

  مو�� سمي � عفوني :Dطبقه 
: شامل مو��� كه بالفاصله �ثر�� سمي شديد� �يجا� 1�سته 

  . كنندمي

تو�ند به سرعت منجر به مر� تما� ناچيز �فر�� با �ين مو�� مي

  � يا جر�حت شو�. مانند: سيانيد سديم � سولفا� هيد����
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  مو�� سمي � عفوني :Dطبقه 
   شوند.: مو��� كه شامل ساير �ثر�� مسموميت مي2سته �

تو�ند سبب �يجا�  تما� ناچيز � مد��� �فر�� با �ين مو�� مي

-مشكال� طوالني مد� بر�� سالمتي �فر�� شو�� همچنين مي

  تو�ند صدماتي فو�� �لي با شد� كمتر �� �� فر� �يجا� كند.

 

  مو�� سمي � عفوني :Dطبقه 
  ني �يستيمو�� عفو :3�سته

ها� خطرناكي هستند كه �ين مو�� شامل ميكر����گانيسم

� شو��� تحقيقا�  )WHO( مطابق با سا�ما� بهد�شت جهاني

  قر�� ���ند. 4�  3� 2����يي كانا�� �� نظر ��جه خطر �� طبقه 

 

  : مو�� خو�ند�Eطبقه 
تو�ند سبب خر�بي پوست � شامل مو�� �سيد� � با�� كه مي

شو�. مانند: هيد��كسيد سديم� �سيد خو��گي فلز� 

  هيد��كلو�يك � �سيد نيتريك

  : مو�� خطرنا� ���يو�كتيوFطبقه 
� يا �� �ثر شو� فيزيكي  �ين مو�� ممكن �ست به خو�� خو�

� يا �فز�يش فشا� � �ما � �� شر�يط ساكن ���� ��كنش شوند 

(مثال�  ممكن �ست منفجر شوند) � يا �� �ثر تما� با �� 

  ها� سمي ساطع كنند.گا�
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5-5 عالئم محصوالت مورد مصرف
محص��والت مورد مصرف محصوالت خطرناكی هس��تند كه معموالً توس��ط خرده  فروش ها فروخته 
می ش��وند و بيش��تر مورد مصرف خانگی قرار می گيرن��د تا صنعت. آنها نياز به برچس��ب ها و عالئم 
خطر مشخصی دارند. برچس��ب محصوالت مصرفی كه حاوی مواد خطرناكی هستند، دارای شكل و 

چارچوبی است كه نوع خطر را نشان می دهد.

  مصر�مو�� عالئم محصوال� 

  �نفجا�:

�حتما� �نفجا�  �با گر� شد� � يا سو��� شد� ظر�

ها� فلز � يا پالستيك �� ���� �جو� ����. خر�� تكه

تو�ند خسا�� جد� به خصو� بر�� چشم ظر� مي

  به با� ����.

  

  :خو��گي

تو�ند سبب سوختگي پوست � يا چشم محصو� مي

شو�. �� صو�� بلعيد�� سبب ضايعا� گلو � شكم 

  خو�هد شد.

  

  قابل �شتعا�:

�� حضو� گرما� شعله يا جرقه محصو� � يا گا� �� 

ها� �ستفا�� تو�ند به سرعت �تش بگير�. تكه پا�چهمي

خو�� خو� �تش  تو�ند بهشد� �� �ين محصو� مي

  بگير�.

  

  :سمي

بلعيد�� ليس ��� � يا �ستنشا� �ين محصو�� خطر 

  مسموميت شديد � يا مر� �� به �نبا� ����. 
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  مصر�مو�� عالئم محصوال� 

  �نفجا�:

�حتما� �نفجا�  �با گر� شد� � يا سو��� شد� ظر�

ها� فلز � يا پالستيك �� ���� �جو� ����. خر�� تكه

تو�ند خسا�� جد� به خصو� بر�� چشم ظر� مي

  به با� ����.

  

  :خو��گي

تو�ند سبب سوختگي پوست � يا چشم محصو� مي

شو�. �� صو�� بلعيد�� سبب ضايعا� گلو � شكم 

  خو�هد شد.

  

  قابل �شتعا�:

�� حضو� گرما� شعله يا جرقه محصو� � يا گا� �� 

ها� �ستفا�� تو�ند به سرعت �تش بگير�. تكه پا�چهمي

خو�� خو� �تش  تو�ند بهشد� �� �ين محصو� مي

  بگير�.

  

  :سمي

بلعيد�� ليس ��� � يا �ستنشا� �ين محصو�� خطر 

  مسموميت شديد � يا مر� �� به �نبا� ����. 

  

  چا�چو� هشت ضلعي:

 ��هد كه محتويا� ���� ظر��ين چا�چو� نشا� مي

  باشد.خطرنا� مي

 

  چا�چو� مثلثي:

�هد كه خو� ظر� خطرنا� �ين چا�چو� نشا� مي

  باشد.مي
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6- سالم بمانید )مشكالت سالمتی در کشاورزی(
مش��كالت س��المتی در كش��اورزی می تواند به طور نامحسوس��ی پيش��رفت كند، تنها جراحت ها و 
آسيب های جسمی است كه بدليل به چشم آمدن، مورد توجه قرار می گيرد. شما بايد به بهترين شكل 
از س��المتی خود محافظت كرده و به محض آگاهی از خط��رات و بيماری ها، آنها را گزارش داده و 
پزشک معالج خود را از نحوه كار خود آگاه كنيد تا معالجه مناسب را به سرعت شروع كند. همچنين 
بايد به محض مشاهده هر گونه عالئم بيماری در ساير كارگران، آن را گزارش دهيد. تشخيص سريع 

و عالج به موقع، می تواند به سرعت سالمتی را برگردانده و يا حتی جان كارگران را نجات دهد. 

6-1 بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
بيم��اری ك��ه از طريق حي��وان به انس��ان منتقل ش��ود را بيماری مش��ترك انس��ان و حي��وان گويند. 
ميكرواورگانيسم هايی همچون باكتری ها، ويروس ها، انگل ها و يا قارچ ها می توانند از طريق نفس-

كش��يدن، بلعيدن و يا نفوذ به داخل پوس��ت، بر بدن تأثير گذاش��ته و س��المتی را به خطر اندازند. در 
آيين نامه های كنترل خطر و حفظ سالمتی بايد موارد زير در نظر گرفته شود:

- به همه آنچه جهت جلوگيری از قرار گرفتن در معرض آلودگی الزم است، توجه شود.
- خطر ابتال به بيماری را با واكسيناس��يون به حداقل برس��انيد )مثاًل واكسيناسيون در مقابل سقط جنين 

واگيردار در ميش ها(.
- تا جايی كه امكان دارد تماس با حيوانات را به حداقل برسانيد.

- بهداش��ت ش��خصی را به خوبی رعايت كنيد. مثاًل پيش از خوردن، آش��اميدن و يا س��يگار كشيدن 
دست ها را به خوبی بشوييد.

- از لباس محافظ مناسب مانند روپوش كار به هنگام دست زدن و گرفتن حيوانات )به خصوص هنگام 
بيماری آنها( و يا دس��تكش و پيش ��بند ضد آب هنگام دست زدن و تماس داش��تن با مدفوع حيوانات 

استفاده كنيد. 
- تمام بريدگی ها و خراش ها را شستشو داده و با پارچه ضد آب بپوشانيد.

- در رابطه با بيماری هايی كه احتمال ابتال به آنان وجود دارد با دامپزش��ک مش��ورت كنيد. شايع ترين 
آنها عبارتند از:

 - جوش عفونی كه از گوسفند و بزغاله سرايت كرده و سبب توليد جوش های دردناك بر دست ها، 
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بازوها و صورت می شود.
- ليپتوس پيروس��يس1 كه از ادرار موش و يا گاو ايجاد شده و نوعی بيماری تب  آلود همراه با سردرد 

است و می تواند سبب مننژيت شود. مداوای زود هنگام آن ضروری است.
- عفونت قارچی كه نوعی بيماری قارچی بوده و از انواع چارپايان سرايت می كند.

- س��قط جنين حيوانی كه از گوسفندان سرايت می كند. خانم های باردار نبايد در تماس با قوچ های 
در حال زايمان باشند. همچنين نبايد هيچ گونه تماسی با لباس و يا وسايل آلوده داشته باشند.

-كريپتوس پوريديوس��يس2 كه توس��ط نوعی انگل كه در اثر تماس با چارپ��ا، محل زندگی و محل 
خوراك حيوانات ايجاد ش��ده و سبب اس��هال در انسان می شود. اين بيماری بخصوص برای كودكان 

بسيار خطرناك است. 
- ان��واع بيماری های ويروس��ی كه از پرندگان منتقل ش��ده و س��بب نوعی بيم��اری آنفوالنزا مانندی 

می شود كه ذات الريه را به دنبال دارد.
بيم��اری های عفونی كه از طريق باكتری E coli O157 ايجاد می ش��ود، می توانند جدی و يا حتی 
مرگبار باش��ند. حيوانات نشخواركننده و پستانداران )گاو، گوس��فند، بز و گوزن( ممكن است حامل 
اورگانيسم هايی باشند كه می توانند هفته ها در مدفوع و يا خاك زنده بمانند. رعايت و حفظ بهداشت 

شخصی در اين مورد اهميت بسيار زيادی دارد. 

1 Leptospirosis 
2 Cryptosporidiosis
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6-2 مشکالت ریوی
علل اصلی بيماری های ريوی ناش��ی از قرار گرفتن در معرض گرد و غبار و كودهای شيميايی است. 
اين بيماری ها س��بب س��وزش و التهاب ناخوش��ايندی در بينی، گلو و ريه ها می ش��ود. برخی از اينها 
مش��كالت جدي تری مانند آلرژی ش��ديد، آسم و برونشيت را سبب می ش��وند. مشكالت ريوی در اثر 

نفس كشيدن درشرايط زير ايجاد می شود:
- گرد و غبار در زمان برداش��ت محصول و يا جا به جا كردن دانه ها، مخلوط كردن غذای حيوانات، 
غذا دادن به حيوانات، جابه جا كردن علوفه خشک و يا بسترسازی در ساختمان بسته كه برای زاد و ولد 
برخی حيوانات )مانند مرغ و خروس( استفاده می شود. تحقيقات نشان داده است كه قرارگرفتن بيش 
از دو س��اعت در روز برای 6 س��ال يا بيشتر در فضاهای بسته كه حيوانات را نگهداری می كنند، باعث 
بيماری هايی مانند س��ينوزيت، برونكواسپاسم غيرايمونولوژيک و برونشيت می شود. نتايج مطالعه  ای 
كه بر روی تغذيه  كنندگان حيوانات در فضاهای بسته انجام شد نشان داد كه بيسينوزيس در 11 درصد 

افراد، آسم غير آلرژيک در 25 درصد افراد و برونشيت مزمن در 25 درصد افراد وجود دارد. 
- بخارها )ش��امل دود، گازها و ذرات مايع معلق در هوا( كه از تركيب آب آهک، س��يلوها، جوش-

كاری، برخی داروهای دامپزشكی و مواد گندزا )مانند فنول ها( ايجاد می شود.
نش��انه های ابتال به بيماری های ريوی ش��امل خارش، آبريزش چش��م و بينی، گرفتگی مجرای بينی، 
گل��ودرد، س��رفه  كردن با و يا بدون مخ��اط، درد عضالت و ماهيچه ها و ي��ا تب  آلودگی پس از كار 
كردن با علوفه خش��ک، تنگی نفس، خس خس كردن و سفتی و تنگی قفسه سينه پس از انجام كار و 

يا در حال انجام تمرينات ورزشی كه قباًل به راحتی قادر به انجام آنها بوديد، می باشد.
با رعايت نكات زير می توان از نفس كشيدن در شرايط خطرناك جلوگيری كرد:

- از مواد با گرد و غبار كمتر استفاده شود )مانند گرانول ها و يا پِلِت ها(
- منبع ايجاد گرد و غبار و يا ترشحات و گردپاش ها مسدود شود.

- به جای جاروكردن از مكنده )وكيوم( دارای فيلتر مناسب استفاده شود.
همچنين می توان ميزان مواد خطرساز ورودی به دستگاه تنفسی را با توجه به نكات زير كاهش داد:

- استفاده از تهويه های خروجی در محل انجام كار
- استفاده از فيلترهای مؤثر در تراكتورها و يا وسايل نقليه

- تعمير، نگهداری و محافظت فيلترها با توجه به دستورالعمل كارخانه سازنده
- بهبود شرايط تهويه در ساختمان ها
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- استفاده از محافظ های تنفسی و دقت در انتخاب ماسک مناسب برای گرد وغبار، گاز، بخار و ذرات 
معلق مايع در هوا

در هنگام استفاده از ماسک، بند آن را به خوبی تنظيم و محكم كنيد. آنها را در مكانی تميز و خشک 
نگهداری كرده و از آويزان كردن آن در مكان ها كثيف و غبار آلود جلوگيری كنيد. 

6-3 مشکالت پوستی
مشكالت رايج پوستی شامل موارد زير می باشد:

- آسيب  ديدن پوست در اثر بريدگی، سوراخ شدن و خراشيدگی
- در معرض سرما و رطوبت قرار گرفتن و به دنبال آن خشک  شدن و ترك  خوردن پوست

- به طور دائمی در آب بودن كه می تواند منجر به از بين رفتن چربی پوست شود.
- در معرض مواد شيميايی و يا توليدات گياهی )مانند صمغ( قرار گرفتن

- به مدت طوالنی در معرض آفتاب قرار گرفتن كه می تواند منجر به سرطان پوست شود.
چنانچه اليه خارجی پوست سالم باقی بماند، قادر خواهد بود مانند مانعی رطوبت پوست را نگه داشته 
و از ورود مواد خطرناك جلوگيری كند. جلوگيری از آسيب  ديدن پوست، سبب كاهش خطر ابتال به 
بيماری ها و مشكالتی همچون التهاب پوستی )اگزما(، عفونت های جراحتی و سرطان پوست می شود. 
نش��انه  های خطر ابتال به بيماری های پوس��تی ش��امل خش��كی، قرمزی، ترك  پوست، خارش و درد، 
التهاب و تورم و تغيير رنگ پوس��ت می باشد. جهت جلوگيری از بيماری های پوستی رعايت و توجه 

به نكات زير الزامی است:
- خواندن دستورالعمل ها به منظور آگاهی و رعايت احتياط

- پوشيدن دستكش های مناسب هنگام كاربرد مواد شيميايی و مواد خطرناك
- شستشويی مرتب دست ها به منظور از بين بردن مواد شيميايی خطرناك )حتی مواد غير قابل رؤيت(

- استفاده از مرطوب  كننده پس از شستشوی دست ها و قبل از خواب 
- پوشاندن بريدگی ها و خراش ها با پوشش ضدآب

- مداوای سريع عفونت های خفيف 
در هوای آفتابی توجه به نكات زير الزامی است:

- در زير آفتاب با لباس پوش��يده كار كنيد و از كاله لبه  دار كه روی صورت و س��ر به خوبی س��ايه 
اندازد استفاده كنيد.
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- از كرم ها و لوسيون های ضد آفتاب با فاكتور حفاظتی )SPF( باالی 15 استفاده كنيد. 
- برای محافظت از اليه محافظ پوس��ت، پس از شستش��و و در هنگام شب از كرم های مرطوب  كننده 

استفاده كنيد.
- به خال ها، زگيل ها و يا تغيير رنگ های پوست خود توجه كرده و در صورت پيشرفت، خونريزی 

و يا خارش آنها به پزشک مراجعه كنيد. 
- شيره برخی گياهان مانند كرفس، زردك، گل پامچال، و غلف های هرز می تواند مشكالت پوستی 
به همراه داش��ته باشد كه اين مش��كالت در صورت قرار گرفتن در معرض آفتاب جدي تر می شود. در 
بس��ياری مواقع كاربرد دس��تكش از تماس پوست با ش��يره گياهان جلوگيری كرده و از ايجاد مشكل 

جلوگيری می  كند. 

6-4 فشارهای روانی
در انجام فعاليت های كش��اورزی، به دليل انجام كار زياد در مدت زمان كم و يا به دليل خطرات غير 
قابل كنترل و يا به خوبی كنترل نشده در محيط كار، فشار روانی و استرس وجود دارد. برخی از فشارها 
 )stress( مفيد هس��تند، ولی چنانچه از حدی فراتر روند س��بب واكنش طبيعی بدن كه فش��ار روانی
نام دارد، می ش��وند. فش��ار روانی بيش از حد منجر به بيماری های جس��می و روحی مانند افسردگی، 

ازكارافتادگی عصبی و يا بيماری قلبی می شود. 
چنانچه ش��ما كارفرما هستيد، بايد از عدم بيماری كاركنان در اثر فشارهای روانی ناشی از كار مطمئن 
ش��ويد. رعايت نكاتی مانند جدی گرفتن مش��كل فش��ار روانی در محيط كار، مطابقت دادن افراد با 
كارشان و رفتار عادالنه با پرسنل، مديريت خوب را به دنبال دارد. مشورت با كاركنان درباره كارشان 
بويژه در رابطه با س��المتی و خطرات موجود در محل كار، راه هايی برای جلوگيری از فش��ار روانی 
را باز خواهد كرد. همچنين فراهم نمودن امكان برخورداری كش��اورزان از امكانات بيمه محصوالت، 
اعط��ای وام های بالع��وض و ايجاد بيمه خدمات درمانی كش��اورزان می توان��د از راه های كنترل و 

پيشگيری از اختالالت روانی در كشاورزان باشد. 

6-5 بیماری های شایع ناشی از کار کشاورزی
6- 5-1 التهاب های آلرژیك با منشأ خارجی

اي��ن بيماری ها در اثر استنش��اق مواد آلی به ش��كل گرد و غب��ار يا قطرات ريز مايع ايجاد می ش��ود. 



راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي ايرانصفحه 25

اصولی تري��ن روش پيش��گيری از اين بيماری ها آن اس��ت كه گرد و غبار در مع��رض را در حداقل 
نگهداري��م و در ص��ورت لزوم از ماس��ک های حفاظتی اس��تفاده نمائيم. از مهمتري��ن اين بيماری ها 
می توان به ريه كش��اورزان )فارمرزالنگ( ناش��ی از قارچ يونجه، نی و غالت، با گاس��وزيس ناشی از 
قارچ يا كپک ايجاد شده در الياف ني شكر، ريه كسانی كه با پودر ماهی سر و كار دارند ناشی از گرد و 
غبار غذای ماهی، ريه كسانی كه با پرندگان سر و كار دارند ناش از پرها و فضوالت پرندگان نام برد.

- بیماری فارمرزالنگ
اين بيماری در اثر استنش��اق، اس��پور قارچ های گرما دوست ايجاد می ش��ود. اين قارچ ها در اثر انبار 
نمودن مواد سبزينه دار مرطوب چون يونجه، نی و غالت ايجاد می شود و در مراحل اوليه عالئمی شبيه 
آنفلون��زا بروز نموده و در اثر تماس طوالنی مدت تنگی نفس دائمی ايجاد می ش��ود و كاهش وزن و 
ممكن است وجود خون در خلط ديده شود. كشاورز مبتال به فارمرزالنگ بايستی نوع كارش را تغيير 

دهد، يا روش های پيشگيری كننده بكار گيرد.
-آسم

مواد آلرژي زای موجود در گرد و غبار ناش��ی از يونجه خش��ک ش��ده، نی، غالت و ديگر محصوالت 
گياهی ايجاد حساس��يت می كنند و كش��اورزان از آسم شايع همانند ساير افراد رنج می برند و به دليل 
ماهيت كارش��ان مش��كالت زيادتری دارند. همه گرد و غبارها و اس��پری ها حتی آن هائی كه باعث 
آلرژی نمی ش��وند ممكن اس��ت باعث تحريک لوله های برونشی و در نتيجه منجر به عالئم آسمی در 

كشاورزان مستعد گردند.
حيوانات نيز قادر به ايجاد واكنش های آلرژي زا و آس��م هس��تند. عالئم هر دو مورد در صبح ش��روع 
می ش��ود و هوای س��رد منجر به تسريع آسم در صبح های زمستانی می گردد. تمام گرد و غبارها حتی 
آن هايی كه باعث آلرژی نمی شوند ممكن است موجب تحريک لوله های برونشی و در نتيجه منجر 

به عالئم آسمی در كشاورزان مستعد گردند.
- باگا سیتوز 

در اثر استنشاق گرد و غبار نيشكر ايجاد می شود.
-  سابروزیس

در اثر استنشاق هاگ قارچی كه در پوست درخت بلوط و چوب پنبه است بوجود می آيد.
- حالتهای آلرژی زای دیگر

آلرژی ها بيش��تر اوقات درچشم ها، بينی و پوس��ت بوجود می آيد اگرچه می تواند روی قسمت های 
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ديگر بدن نيز ايجاد شود.
- چشم ها

آلرژی در چش��م به شكل قرمز شدن س��فيدی چشم طاهر می شود و با خارش و آبريزش همراه است. 
احتماالً شايعترين علت حساسيت به گرده ها و ديگر گرد و غبارهای هوا برد می باشد.

- بینی
آلرژی در بينی منجر به افزايش ترش��ح و تورم سطحی پوش��ش داخل بينی می گردد. در صورتی كه 
تورم مجاری بينی ش��ديدتر گردد همراه با از دست دادن حس بويايی و ناراحتی سينوس های اطراف 

بينی ممكن است مجرای بينی كاماًل بسته شود.
- پوست

دانه پوستی ناشی از آلرژی ممكن است به صورت كهير، اگزاما اتوپيک و درماتيت تماس ظهور نمايد.
- درماتيت نمايي از پاس��خ التهابي پوست است كه باعاليم باليني شامل:خارش، قرمزي، پوسته ريزي 

و برجستيگی هاي پوست ظاهر مي شود.
بیماریهای پوستی
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اش��عه ماوراء بنفش موجود در نور خورشيد باعث پيری و چروك شدن پوست شده و همچنين در اثر 
تداوم اين امر موجب ابتالی كش��اورزان به س��رطان پوست می ش��ود. برای جلوگيری از بروز سرطان 
پوست توصيه می شود فرد از لباس، كاله و كرم های حفاظتی جهت پوشش پوست بدن خود استفاده 

نمايد. يا با ايجاد سايه از برخورد مستقيم نور خورشيد جلوگيری نمايد.
6-5-2 بیماری های انگلی

بيماری ناشی از كرم های قالبدار كه در بين شالی كاران در مزارع برج شايع می باشد.
6-5-3 عوارض اسکلتی عضالتی

اين عوارض در كشاورزان بيشتر به دليل كار در زمين های مرطوب، بلند كردن بارهای سنگين، حمل 
بار به روش ناصحيح، اس��تفاده از ابزار آالت نامناس��ب و وضعيت نامناس��ب بدن در حين فعاليت های 
كش��اورزی ايجاد می ش��ود. از جمله اين عوارض درد كمر و التهاب مفاصل ستون فقرات است كه به 
علت بلند نمودن و جابجا كردن بارهای سنگين در كشاورزان ايجاد می شود. با اين وجود كشاورزان 

بايد از بهترين روش های توصيه شده برای بلند كردن بار استفاده نمايند.
از ديگر بيماری های اس��كلتی- عضالنی در كش��اورزان ساييدگی مفصل ران و زانو به علت وضعيت 

نامناسب بدن در حين كار و ساييدگی و نكروز استخوان مچ دست می باشد.
6-5-4 پینه کف دست کشاورزان

كه به دليل استفاده از ابزار آالت نامناسب بوجود می آيد.
6-5-5 بیماری سپیدي انگشت کشاورزان

در اثر مداومت كار با دس��تگاه های ايجاد كننده ارتعاش در دست ها در مواردی بين كشاورزان ديده 
می ش��ود. اين پديده در اب و هوای سرد تش��ديد می شود. عالئم اين بيماری عبارت است از انگشتان 
دردناك ش��ده، كف دس��ت در اثر كمی جريان خون سفيد ش��ده و كم كم سفيدی دست جای خود 
را به كبودی می دهد. انگش��ت ها و دس��ت رفته رفته ناتوان گرديده و الغری ماهيچه ها روز به روز 

تشديد می شود.
6-5-6 بیماری کزاز

بيماری كزاز در اثر ورو ميكروب ها از محل ساييدگی و بريدگی ها ايجاد می شود. اغلب كشاورزان 
هنگام كار با داس و س��اير ابزار و ماش��ين آالت كش��اورزی ممكن است دچار بريدگی دست و ساير 
اعض��اء بدن ش��وند. بنابراين همه كش��اورزان و خانواده هايش��ان باي��د در مقابل كزاز ايمن ش��وند و 

ايمن سازی آن ها هر چند سال يكبار تجديد شود.
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6-5-7 مسمومیت های ناشي از سموم در کشاورزی
الف. شامل گازها: اكسيد نيتروژن، سولفيد هيدروژن و ....

ب. سموم دفع آفات: كه بيشتر به دليل استفاده از حشره كش ها جهت از بين بردن حشرات در مزرعه 
اتفاق می افتد.

ج. مسموميت ناشی از نيش حشرات و جانوران )زنبور، رتيل، مار، عقرب و ...( و گاز گرفتگی حيوانات
د. مسموميت های گوارشی به دليل مصرف آب غير بهداشتی و غذاهای فاسد در مزرعه

ه. گرمازدگی و عوارض ناشی از سرما 
 

6-6 نور خورشید و عوارض آن
تابش نور خورشيد برای ادامه حيات همه موجودات ضروری است. بطوری كه زندگی بدون خورشيد 
و تاب��ش هر روز نور آن بی مفهوم اس��ت. در مورد فوايد نور خورش��يد و نق��ش آن در جلوگيری از 
پوكی اس��تخوان و بسياری از بيماری های ديگر توصيه های زيادی شده است، اما بايد بدانيم كه مانند 
ه��ر عام��ل ديگری مواجهه زياد با نور خورش��يد نه تنها مفيد نبوده بلكه می توان��د اثرات خطرناك و 

كشنده ای را به دنبال داشته باشد.
چه كسانی بيشتر در معرض خطر هستند؟

كليه كسانی كه محل كار آن ها در محيط باز و خارج از ساختمان بوده به ويژه كشاورزان در معرض 
مواجهه ش��ديد و خطرناك با نور خورش��يد قرار دارند. در  اين بين افرادی كه رنگ پوست روشن تر، 
خال پوس��تی زياد و سابقه آفتاب سوختگی دارند، حساسيت بيش��تری نسبت به خطرات نور خورشيد 
دارند. افرادی كه در خانواده و بس��تگان نزديک آن ها س��ابقه سرطان پوس��ت وجود دارد بايد به اين 

موضوع توجه ويژه داشته باشند.
علت خطر چيست؟

نور خورش��يد حاوی اش��عه خطرناكی به نام پرتو فرابنفش بوده كه اكثر عوارض خطرناك ناش��ی از 
مواجهه با نورخورشيد به واسطه اين پرتو می باشد. در فصول بهار و تابستان )به ويژه از ساعت 10 صبح 
تا 4 عصر( خطر مواجهه با اين اشعه به اوج خود می رسد. الزم به ذكر است كه گد و غبار ئ آلئدگی 

موجود در هوا مقدار زيادی از اين اشعه را جذب می كند.
اثرات نور خورشيد و پرتو فرابنفش بر سالمت انسان چيست؟

الف( عوارض كوتاه مدت
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تغيير رنگ پوست و تيره شدن آن
آفتاب سوختگی كه ممكن است تا حد سوختگی های درجه 2 و ايجاد تاول ادامه يابد

تحريک، عرق  سوز شدن و جساسيت پوست
ب( عوارض بلند مدت

- بروز جوش و اكنه به خصوص در پوست دست و صورت
- پيری زودرس پوست، چروكيدگی و ضخيم شدن پوست، ايجاد كک و مک

- ايجاد سرطان پوست كه يک موضوع شايع و مهم می باشد. در واقع عامل اصلی بروز سرطان پوست 
مواجهه با پرتو فرابنفش می باشد.

- بروز آب مرواريد و مشكالت بينايی
- تضعيف سيستم ايمنی بدن

راهكارهای كاهش خطرات و پيشگيری از بروز عوارض فوق چيست؟
پوس��ت خ��ود را ب��ه بهترين محو در برابر نور خورش��يد و پرت��و فرابنفش آن محافظ��ت كنيد. برخی 

توصيه های مهم در اين زمينه شامل موارد زير است:
هنگام كار در فضای باز و زير نور خورشيد از لباس كامل با رنگ روشن، استفاده كنيد. )لباس آستين 

بلند با يقه بسته(
از انواع كاله های نقاب دار كه موجب حفاظت مناسب از پوست صورت و گردن در برابر نور خورشيد 

می شود، استفاده نماييد.
بر اساس نوع كار، سايبان های موقت بر پا كنيد.

كارهای روزانه را به نحوی برنامه ريزی كنيد تا كارهايی كه می بايست در فضای باز انجام گيرند، قبل 
از ساعت 10 صبح يا بعد از ساعت 4 بعد از ظهر انجام شوند.

از عين��ک های آفتابی مناس��ب اس��تفاده كنيد تا خطر بيماری آب مرواريد و س��اير ع��وارض بينايی 
كاهش يابد.

اگر برای امور مزرعه و كش��اورزی از تراكتور استفاده می كنيد با نصب اتاقک و يا يک سايبان ساده، 
خود را به خوبی در برابر خطرات نور خورشيد محافظت كنيد.

توصيه می ش��ود از كرم های ضد آفتاب به خصوص برای دس��ت و صورت به منظور كاهش خطرات 
نور خورشيد استفاده نماييد.
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7- استفاده از پیمانكار 

  
 

پيمان كاران اغلب به منظور انجام كارهای خاص و گاهاً خطرناك مانند تعمير و يا تميز كردن سقف های 
ش��كننده و يا تميز كردن مخازن به كار گرفته می شوند. چنانچه از پيمان كارها در انجام كاری استفاده 
می كنيد )خواه برای انجام كار كوتاه مدت مانند س��اخت س��يلو و يا برای كاری طوالنی مدت مانند 
ساخت انبار سيب  زمينی(، نمی توان آنها را به راحتی رها كرد كه به كار خود مشغول باشند. پيمان كارها 
اغلب از خطرات موجود در مزرعه شما آگاه نيستند و ممكن است خطری آنها را تهديد كند. از طرفی 

بايد كاركنان از حضور پيمان كارها و خطرات ناشی از فعاليت آنها آگاه باشند. 

7-1 انتخاب پیمان کار
باي��د اطمينان حاص��ل كنيد، پيمان كاری را به كار گرفته  ايد كه در نهايت ايمنی و س��المت، كار خود 
را انجام می دهد و همچنين اعتبار مالی مناس��ب جهت تأمين نيازهای سالمتی و ايمنی آنها تأمين شده 

است. قبل از استخدام پيمان كار، موارد زير را رعايت كنيد:
- افراد مناس��بی را با ارزيابی شايس��تگی آنها انتخاب كنيد. در رابطه با تجربيات و مهارت هايش��ان در 
زمينه نوع كاری كه بايد برايتان انجام دهند، با آنها گفتگو كنيد. همچنين در رابطه با عملكردش��ان از 

همسايگان و كسانی كه آنها را به كار گرفته  اند، پرس و جو كنيد. 
- از اينكه آنها دارای تجهيزات، نيروی كار و منابع كافی جهت انجام كار شما در نهايت دقت و ايمنی 
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می باشند، اطمينان حاصل كنيد.
- اطالعات مورد نياز جهت ارزيابی صحيح پيمان كار در رابطه با خطرات موجود در مزرعه ش��ما مانند 
محل عبور خطوط فش��ار قوی برق و يا خطرات ناش��ی از مكان هايی كه توس��ط حيوانات اشغال شده 

است، در اختيار آنها قرار دهيد. 
- ميزان آگاهی آنها از استانداردهای سالمتی و ايمنی كه شما از آنها توقع داريد را مورد بررسی قرار دهيد.

- در رابطه با چگونگی همكاری با يكديگر توافق كنيد.

7-2 برنامه  ریزی انجام کار
جهت انجام كاری دقيق و صحيح و ايمن، الزم اس��ت پيش��اپيش به طور كامل درباره كاری كه قرار 
است انجام شود و چگونگی آن توافق حاصل شود. درباره برنامه  ريزی پيمان كار در رابطه با انجام كار، 

به خصوص در مسير ايمن، صحبت كنيد. همچنين نكات زير را در نظر بگيريد:
- ايمنی انجام كار، مانند كار كردن بر روی س��قف های شكننده و يا دور كردن نيروی كار از وسايل 

نقليه در حال حركت در مزرعه
- فعاليت های ش��ما كه ممكن اس��ت بر كار پيمان كار تأثير گذارد، مانند ني��از به بيرون آوردن دام در 

جايي كه كار در حال انجام است.
- چه ماشين ها و تجهيزاتی به كار گرفته خواهند شد؟ آيا لبه نهرها، آب  بندها و يا الگون ها به اندازه 

كافی محكم بوده و قادر به تحمل وزن ماشين االت هستند؟
- در رابط��ه با نظارت بر كار پيمان ��كار برنامه  ريزی كرده و اطمينان حاصل كنيد كه نحوه كار ايمن و 

صحيح آنها تحت نظر است.
- باي��د كار ك��ردن در مكان هايی كه دارای خطرات خاصی بوده و راه های ايمن كار كردن در آنجا 
پيچيده و به ياد داش��تن آنها مش��كل اس��ت )مانند كار كردن در فضای محصور سيلوی علوفه(، مورد 
توجه قرار گرفته و صورت  جلس��ه ش��ود. ش��رح و روش انجام كار، اجازه انجام كار و يا سيستم های 

كنترل  كننده برای انجام چنين كارهايی الزم است. 
از اينكه كاركنان پيمان كار از قوانين ايمن كاركردن در محيط كار ش��ما، همچنين خطرات و اقدامات 
محتاطانه آنجا آگاهی دارند، اطمينان حاصل كنيد. هر كارگر جديد كه وارد محيط كار شما می شود، 
بايد دس��تورالعمل ها و آموزش های مورد نياز را دي��ده و از خطرات و اقدامات فوريتی در محل كار 

شما آگاهی داشته باشد )مثاًل از آنچه بايد هنگام آتش سوزی انجام داد آگاهی داشته باشد (.
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7-3 کنترل  کردن پیمان کاران در محل
عملكرد پيمان كار را در محل، تحت كنترل داشته باشيد و بر تبعيت آنها از رعايت ايمنی در انجام كار 
)مطابق با آنچه تعهد داده  اند( نظارت داشته باشيد. عالوه بر اين، از عدم بروز خطر و مشكل برای آنها 
در اثر فعاليت های درون مزرعه اطمينان حاصل كنيد. چنانچه خطری سالمتی و ايمنی را تهديد كرده 

و يا استانداردهای ايمنی رعايت نمی شود، وارد عمل شده و علت را جستجو كنيد. 

7-4 کارآموزی
آموزش چگونگی به كارگيری اقدامات و تجهيزات محافظتی مانند حفاظ در ماشين االت، تجهيزات 
محافظتی شخصی و روش های كاركردن به صورت ايمن امری ضروری و حياتی است. تصميم  گيری 
در رابطه با آموزش های مورد نياز، با توجه به ظرفيت، س��طح دانش و تجربه كارگران انجام می شود. 

آنها همچنين ممكن است نياز به آموزش های خاص و ويژه ای همچون موارد ذيل داشته باشند:
- ني��روی تازه  كار نيازمند آموزش های ابتداي��ی و پايه  ای همچون كمک های اوليه و اقدامات مورد 

نياز به هنگام آتش سوزی می باشد.
- نيروه��ای موقت ممكن اس��ت به ش��رايط محيط كار آش��نا نب��وده و در معرض خطر بيش��تری قرار 

داشته باشند.
- كاركن��ان جوان بيش��تر در معرض تصادفات ق��رار دارند و به همين دليل آم��وزش آنها در اولويت 

قرار دارد.
- از آنجايي كه ممكن اس��ت مهارت های برخی افراد به مرور زمان رو به زوال رفته و يا عادت های بد 

كاری رواج پيدا كند، تجديد آموزش را در نظر داشته باشيد.
- تجهيزات و تكنولوژی های جديد، نيازمند آموزش های جديد می باشند. 

7-4-1 کارآموزی چیست؟
كارآموزی می تواند شامل موارد زير باشد:

- دستورالعمل ها و آموزش های در محل كار كه توسط كارگران با تجربه ارائه می شود.
- دروسی كه توسط آموزگاران دارای صالحيت و يا مربيان خارجی ارائه می شود.

- شركت در مراكز آموزشی
- آموزش به صورت گروهی و يا فردی

- آموزش كامپيوتری و يا مجازی
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8- کمک  های اولیه و اورژانس
در هر شغل و حرفه  ای ممكن است حوادث بدی رخ دهد. الزم است شما جهت رسيدگی به حوادث 
غير مترقبه و به حداقل رس��اندن خطرات ناش��ی از آن آماده باش��يد. درباره حوادث غير منتظره مانند 
جراحات و صدمه های جدی، آتش، مس��موميت، برق گرفتگی و يا نشت و ريختن مواد شيميايی و يا 

حوادثی وخيم تر، تدابيری بينديشيد. كارگران خود را از موارد زير مطلع و آگاه كنيد:
- حوادثی كه امكان رخ دادن آنها وجود دارد.

- آنچه بايد در هنگام بروز حادثه انجام دهند، مانند تلفن كردن به اورژانس و يا آتش  نشانی
- در هنگام بروز حادثه در چه مكانی امن بمانند و تجهيزات خاموش  كردن آتش در كجا قرار دارد؟

- چگونه افراد می توانند با مش��كالت ناشی از حادثه مقابله كنند؟ آيا در اين زمينه آموزش های الزم 
ارائه شده است؟

همچنين الزم است به موارد زير توجه كنيد:
- خ��روج اضطراری كه كارگران مكان های مختلف )مانند انبار غله( امكان خروج س��ريع را داش��ته 
باشند. همچنين عدم مسدود بودن مسير منتهی به درهای اضطراری را مورد بررسی قرار داده و آنها را 

عالمت  گذاری كنيد. 
- فرد اليق و متخصصی را جهت كنترل شرايط قرار دهيد.

- از داشتن كمک های اوليه و امدادگر شايسته اطمينان حاصل كنيد.
- از اينكه نيروی كار برای شرايط اورژانسی آموزش ديده و در اين زمينه تمرين كافی دارد، اطمينان 

حاصل كنيد.
رس��يدگی و درمان س��ريع و مناس��ب جراحت می تواند جان فرد آس��يب  ديده را نجات داده و امری 
ضروری در كاهش  دادن درد و كمک به فرد آسيب ديده در بازگشت به بهبودی سريع می باشد. ناديده 
گرفتن و يا قصور در درمان زخمی سطحی، ممكن است منجر به عفونت و يا بيماری جدی شود. همه 
مزارع الزم اس��ت كمک های اوليه را در اختيار داش��ته باش��ند. عالوه بر آن بايد نكات زير را در نظر 

داشته باشيد:
- جعبه كمک های اوليه مناسب كه در مواقع اورژانس در دسترس باشد، تهيه كنيد. 

- يک نفر را مس��ئول كمک های اوليه قرار دهيد. مس��ئوليت های وی ش��امل مراقبت از تجهيزات و 
امكان��ات كمک ه��ای اوليه و تماس با اورژانس در موقع لزوم می باش��د. اين ش��خص هر زمانی  كه 

كارگران در حال انجام كار می باشند، بايد در دسترس باشد. 
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- اطالع��ات كاف��ی در رابط��ه با كمک ه��ای اوليه )مانند مح��ل قرارگيری آن( در اختي��ار كاركنان  
قرار دهيد. 

همچنين به ياد داشته باشيد كه:
- در فعاليت های كش��اورزی، بس��ياری از كارها در مكان هايی انجام می شود كه از خدمات درمانی 
اورژانس فاصله دارند. به همين دليل بايد جعبه كمک های اوليه قابل انتقالی همواره با تراكتورها و يا 

ساير وسايل نقليه وجود داشته باشد.
- چنانچه تعداد كارگران مزرعه زياد اس��ت، ممكن اس��ت به اتاقی جهت انج��ام كمک های اوليه و 

افرادی دارای تخصص باالی امدادگری نياز داشته باشيد.

8-1 اقدامات اختصاصی در صورت بروز مسمومیت
- سريعاً به پزشک اطالع دهيد.

- اگر مسموم حاالت زير را دارد او را وادار به استفراغ نكنيد:
در حالت بيهوشی	•
در حالت تشنج	•
در صورت بلعيدن فرآورده های نفتی )نفت سفيد، گازوئيل و بنزين(	•
در صورت بلعيدن سم سوزاننده )اسيد يا باز قوی( كه همراه با درد شديد، احساس سوزش در دهان 	•

و گلو است.
چنانچه مسموم پس از بلع سم سوزاننده، هوشيار و قادر به بلع باشد، مايعات زير را به وی بخورانيد:

- در صورت مسموميت با اسيد: شير، آب يا شير منيزی )يک قاشق چای  خوری در يک فنجان آب(
- در صورت مس��موميت با باز: 1 يا 2 فنجان ش��ير يا آب برای سنين 1 تا 5 ساله و برای سنين 5 سال و 

بيشتر تا يک ليتر
در صورت استنشاق ماده سمی اقدامات زير را انجام دهيد:

- فوراً مسموم را از محل سم پاشی خارج كرده و در هوای آزاد نگهداريد.
- لباس های او را بيرون آوريد.
- درها و پنجره ها را باز كنيد.

- در صورت قطع تنفس اقدام به احيای بيمار كرده و سريعاً با 115 تماس بگيريد.
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9- جلوگیری از سقوط و یا پرت شدن
سقوط كردن دومين علت رايج مرگ و مير در فعاليت های كشاورزی است. كسانی كه از اين حادثه 
جان س��الم به در می برند، تا مدت ها از شكس��تگی استخوان رنج می برند. سقوط معموالً ازسقف ها، 
نردبان، وسايل نقليه)مانند بيل مكانيكی( و يا تجهيزات نامناسب اتفاق می افتد. بسياری از اين حوادث 

قابل پيشگيری می باشند. 

9-1 کار کردن روی سقف
سقف های نازك و شكننده، اغلب يكی از داليل جان باختن در كشاورزی است. تا حد امكان بايد از 
كار كردن بر روی سقف های شكننده جلوگيری كرد، مگر اينكه تجهيزات كافی جهت جلوگيری از 

سقوط افراد فراهم شده باشد. در هنگام كار كردن بر روی سقف موارد زير را در نظر بگيريد:
- جهت انجام كار برنامه  ريزی داشته باشيد.

- شرايط محيطی مانند ميزان نور، باد و باران را در نظر بگيريد.
- از اينكه كارگر در هنگام كار در ارتفاع جانب احتياط را رعايت خواهد كرد، اطمينان حاصل كنيد.

- هرگز بر روی سقف نازك، شيشه و نورگير راه نرويد. 

  

9

9-2 سوار و پیاده شدن از وسایل نقلیه
احتمال افتادن ش��ما در هنگام پريدن از وسيله 
نقليه بس��يار زياد است. سعی كنيد به آهستگی 
و با اس��تفاده از پله  های وس��يله نقليه )كاميون، 
بي��ل مكانيك��ی و...( پي��اده ش��ويد و به جای 
اس��تفاده از فرمان اتومبيل به هنگام پياده  شدن، 
از دس��تگيره ها استفاده كنيد. در انتخاب محل 
پارك وس��يله نقلي��ه در مزرعه دق��ت كرده و 

مراقب دست  اندازهای درون مزرعه باشيد.
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- نردبان بايد به درس��تی قرار گرفته باشد. در انتخاب تكيه گاه مناسب برای آن بايد دقت كرد. هرگز 
از سفال و كاشی، خاكريز و يا ناودان به عنوان تكيه گاه برای نردبان استفاده نكنيد.

9-3 بارگیری و تخلیه بار
- به گونه  ای بارگيری و تخليه بار را انجام دهيد كه مجبور به كاركردن در باالی خودرو نباشيد.

- ت��ا جايی كه می توانيد محل بار زدن خودرو را تمي��ز و عاری از گل و ديزل نگه داريد. طناب ها و 
بندهای شل و سست را جدا كرده و از عملكرد مناسب آنها برای بارزدن مطمئن شويد. 
- هنگام كار بر روی خودرو كفش های مناسب و مقاوم در برابر سر خوردن به پا كنيد.

- هنگام بارگيری و يا تخليه بار، از كشيده بودن ترمز دستی اتومبيل اطمينان حاصل كنيد.

9-4 کار بر روی باالبر جرثقیل
چنانچه جهت كار در ارتفاع نياز به باالبردن نيروی كار داريد، س��عی كنيد به جای اس��تفاده از نردبان 
از باالبر اس��تفاده كنيد. هرگز از تخته و يا س��اير وس��ايل نامناس��ب به اين منظور استفاده نكنيد. در اثر 
كج ش��دن تخته، امكان حوادث ناگوار و يا حتی مرگ و مي��ر وجود دارد. در اين زمينه به نكات زير 

توجه كنيد:
- با نمايندگی ش��ركت سازنده وس��يله مذكور مشورت كنيد تا از متناس��ب بودن آن با باالبر اطمينان 

حاصل كرده و در اين زمينه اطالعاتی به دست آوريد. 
- تنها از باالبرهايی استفاده كنيد كه خطر واژگونی در آنها وجود نداشته باشد. 

- باالبر بايد دارای محافظ باش��د كه از تماس بدن كارگر درون آن با قس��مت های خطرناك ماش��ين 
جلوگيری كند. 

9-5 دار بست
چنانچه از داربست با طراحی مناسب استفاده شود، بسياری از كارها با خطر كمتری انجام خواهد شد. 
در برپايی داربس��ت بايد از نيروی كار متخصص در اين زمينه استفاده كرد. همچنين بايد به نكات زير 

توجه نمود:
- داربست را در زمينی صاف و پايدار بنا كرده و در جايی كه الزم است از پايه فوالدی استفاده كنيد. 

همچنين الزم است در فواصل 2 تا 2/5 متر از تقويت كننده های عمودی استفاده شود.
- سكوها بايد دارای حداقل عرض 600 ميلي متر بوده و بيش از 1/5 متر فاصله نداشته باشند. 
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- جهت جلوگيری از پرتاب ش��دن الزم اس��ت از حفاظ )گارد ريل( استفاده شود. حفاظ بايد حداقل 
950 ميلي متر باالتر از كناره های س��كو قرار داش��ته باش��د وفضای خالی بين باالبر و حفاظ نبايد بيش 

از 470 ميلي متر باشد. 
همچنين برای داربست های متحرك توجه به نكات زير الزامی  است:

- باي��د حداكث��ر ارتفاع با توجه به ابعاد و اندازه پايه در نظر گرفته ش��ود. نس��بت پايه به ارتفاع اغلب 
3 :1می باشد. 

- چنانچه از آنها در هوای بادی اس��تفاده می شود و يا برای مدتی بدون استفاده رها می شود، بايد آنها 
را به ساختمان محكم كنيد. 

- هنگامی كه داربست در حال حركت است، سكوی مربوط به مواد و نيروی كار را از هم جدا كرده 
و آنها را مشخص كنيد. همچنين برای حركت آنها از كشيدن و يا هل دادن از پايين استفاده كنيد.

- هنگامی كه سكو در حال استفاده است، بايد از قفل بودن آن و همچنين غير متحرك )در حال ترمز 
بودن( چرخ های آن اطمينان حاصل كنيد.

- س��كوی نيروی كار را بيش از حد بار نزنيد و از اعمال فش��ار بيش از حد كه ممكن اس��ت منجر به 
واژگونی شود، خودداری كنيد.
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9-6 نردبان  ها
در صورتی كه گزينه مطمئن تری مانند داربست و يا باالبر وجود دارد، نبايد از نردبان استفاده كرد. تنها 
برای كارهای س��اده و سريع )در حد چند دقيقه و نه چند ساعت( می توان نردبان را به كار گرفت. در 

اين صورت بايد از موارد زير اطمينان حاصل كرد:
- اينكه نردبان را در س��طحی صاف و موقعيت محكم قرار داده ايد. هرگز از تكيه گاه ليز مانند بش��كه 

نفت، جعبه، الوار و يا محوطه كثيف حيوانات استفاده نكنيد.
- اينكه نردبان را در مقابل سطحی ترد و شكننده قرار نداده ايد.

- زاويه قرارگيری آن پايدار و مناسب است.
- هر دو جهت نردبان را به گونه  ای محكم كنيد كه از س��رخوردن آن جلوگيری ش��ود )ش��كل 3(. 

استفاده از يک نفر در پايين نردبان به عنوان گزينه آخر در اين زمينه مطرح است.

شكل 3: چند روش محكم كردن و بستن نردبان
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- هنگام كار كردن با نردبان س��عی كنيد س��ه س��طح تماس با آن را حفظ كنيد )يعنی هر دو پا و يک 
دست(. تا حدی كه امكان دارد هر دو دست را به آن نگه داريد. 

- هرگز از نردبان های ساخت خانه )خانگی( استفاده نكنيد. آنها را دور از دسترس قرار دهيد، يا اينكه 
مرتب تعمير كرده و نواقص آنها را برطرف كنيد. همچنين نردبان ها را در جايی نگه داريد كه دور از 

وسايل نقليه، حيوانات و خطوط جريان برق باشند.

10- کارهای ساختمانی

  
تعریف کار س�اختمانی:كار س��اختمانی به كلي��ه عملياتی كه در رابطه با تغيي��ر دادن، تميز كردن،  

تخريب، نصب و تأس��يس، نگهداری، نقاش��ی، تعمير و نوسازی هر ساختمان و بنايی اعم از موارد زير 
باشد، اطالق می شود:

- هر س��ازه، ساختمان بزرگ، حصار، ساختمان، ديوار كه در داخل زمين، خارج زمين، بخشی داخل 
زمين و بخشی خارج آن و يا همسطح با زمين قرار داشته باشد.

- فرودگاه، پل تلفريک، كانال، كارهای بندرگاهی، راه آهن و جاده
- زهكش، كنترل سيالب، آبياری و يا كنترل رودخانه

- سيستم توزيع برق، گاز، تلفن و يا آب
- كانال، پل، كالورت، سد، خط لوله، مخزن، حفر تونل
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- هر نوع داربست و چوب بست 
در رابطه با انجام كارهای س��اختمانی قانون وظايفی بر عهده مش��تری )كس��ی و يا س��ازمانی كه كار 

ساختمانی برای آن انجام می شود( قرار داده است. وظايف مشتری شامل موارد زير است:
- زمان كافی برای انجام هر يک از مراحل انجام كار در نظر بگيرد.

- اطالعات مربوط به سايت و محل انجام كار و ساختمان های موجود را فراهم كند.
- مقدمات مديريتی مناسب را در هر مرحله از انجام كار و در محل انجام كار فراهم كند.

- قبل از شروع كار، از فراهم بودن امكانات رفاهی در محل اطمينان حاصل كند.
اگر عمليات ساختمانی بيش از 30 روز طول بكشد و يا بيش از 500 نفر كارگر داشته باشد، الزم است 
از پيمانكار اصولی استفاده كرده و تمام نكات ايمنی و سالمت محل انجام كار در نظرگرفته شود. هم 
شما و هم پيمانكار به منظور حفظ ايمنی و سالمتی دارای وظايف قانونی می باشيد كه بايد در قرارداد 
ذك��ر گ��ردد تا انجام آن را به يكديگر محول نكنيد. اين بدين معنی اس��ت كه جهت انجام ايمن كار، 

الزم است با يكديگر همكاری داشته باشيد. 

10-1 خاکبرداری
در هنگام خاكبرداری نكات زير را به ياد داشته باشيد:

- به دليل خصوصيت خاك، امكان ريزش ناگهانی ديواره های ترانشه وجود دارد.
- قبل از ش��روع كار بايد جوانب احتياط را در مقابل ريزش ديواره ها در نظر بگيريد )مانند استفاده از 

مهار و يا پشت بند زدن(.
- محدوده را در اطراف منطقه خاكبرداری عالمت بزنيد تا از افتادن كارگران، مصالح و وس��ايل نقليه 
در آن جلوگيری شود. با اين كار به دليل جلوگيری از افزايش وزن خاك، از ريزش ديواره های محل 

خاكبرداری نيز جلوگيری می شود.
- اگر الزم است وارد منطقه خاكبرداری شويد، محل دسترسی ايمنی را فراهم كنيد.

- ممكن است گازهای سمی و خفه  كننده ای از مجرای فاضالب، زمين باتالقی و يا بسترهای محدود 
شده متصاعد شود، كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

- در هنگام خاكبرداری الزم اس��ت به اندازه كافی از خطوط فش��ار قوی و خدمات زيرسطحی مانند 
خطوط گاز و نفت و كابل ها فاصله بگيريد. قبل از شروع كار، جهت آگاهی از محل آنها با اپراتورهای 

خطوط لوله تماس بگيريد.
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10-2 عملیات تخریب
اي��ن عمليات هم مانند ديگر عمليات س��اختمانی، نياز به برنامه  ري��زی دارد. اطمينان حاصل كنيد كه 
ساختمان و بنا را به گونه  ای خراب كرده  ايد كه خطری به همراه نداشته باشد. همچنين ازداشتن زمان 
كافی در تخريب و جداس��ازی قطعات ساختمان اطمينان حاصل كنيد. چنانچه زمان كافی برای اتمام 
كار نداش��ته باش��يد و آوار و يا بقايای س��اختمان در محل باقی بماند، آنها را در شرايطی رها كنيد كه 

خطر ريزش وجود نداشته باشد. 
در هنگام بنا كردن س��اختمان جديد، محل آن را به گون ه ای انتخاب كنيد كه دسترس��ی به آن برای 

وسايل نقليه مناسب باشد. همچنين به چگونگی نگهداری مناسب آن توجه كنيد.

11- حمل و نقل در محل کار
يكی از رايج  ترين علل حوادث و جراحت های جدی و مرگ بار در كارهای كشاورزی، از حركت و 
واژگونی وس��ايل نقليه ناشی می شود. در هنگام حركت وسايل نقليه بايد امنيت افراد پياده و همچنين 
جلوگيری از خرابی تجهيزات و ساختمان ها مورد توجه قرار گيرد. حوادث ديگر زمانی اتفاق می افتد 
كه افراد، وس��ايل نقليه خود را بدون توجه و اطمينان از عدم تحرك آن )كش��يدن ترمز دس��تی( رها 
می كنند. سيس��تم ترمز وس��يله نقليه بايد به خوبی نگهداری شود و دارنده اتومبيل همواره بايد "توقف 
ايمن" را مورد توجه قرار دهد. در "توقف ايمن" بايد از كشيده بودن ترمز دستی اطمينان حاصل كرد، 
موتور را خاموش كرده و كليد آن را خارج كنيد. همچنين الزم است تمام اجزای لودر را پايين آورده 

و روی زمين قرار دهيد. 
به دليل سطح وسيع فعاليت های درگير با وسايل نقليه در كارهای كشاورزی، بهتر است عمليات حمل 

و نقل را به سه بخش: وسيله نقليه، راننده و محوطه تقسيم كرده و مورد بررسی قرار دهيم. 

11-1 وسیله نقلیه ایمن
در مورد ماشين ها و وسايل نقليه موارد زير را بررسی كنيد:

- قابليت انجام كار در نهايت ايمنی
- بازرسی روزانه و رفع و تعمير سريع خرابی وسيله نقليه

- نگهداری دقيق و صحيح وسيله نقليه و توجه ويژه به سيستم ترمز آن
همچنين الزم اس��ت رعاي��ت قوانين امنيتی )مانند كمربند ايمنی( توس��ط رانندگان وس��ايل نقليه و يا 
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كارگرانی كه سوار آن هستند، مورد بررسی قرارگيرد. موارد زير را نيز بررسی كنيد:
- رانندگان حامل مصالح و لودرها از خطر افتادن اشيا در امان هستند.

- بار به طور محكم و ايمن قرار گرفته است.
- تريلرها )يدك كش ها( برای حداكثر بارگيری و سرعت، دارای سيستم ترمز مناسبی می باشند.

- زماني كه از وسيله نقليه استفاده نمی شود، كليد آن در جای امنی نگه داشته شده است.

11-2 رانندگان ایمن
در رابطه با رانندگان، موارد زير را مورد توجه قرار دهيد:

- اينكه از نظر پزشكی توانايی رانندگی را دارند.
- اينكه به خوبی آموزش ديده و مجاز به رانندگی می باشند.

- از سوارشدن و پياده  شدن ايمن و بی  خطر به وسيله نقليه آگاهی دارند.
هرگز اجازه س��وار شدن مس��افر به وس��يله نقليه را ندهيد، مگر اينكه اطمينان حاصل كنيد كه آنها در 
موقعيت مناس��بی می نش��ينند كه برای راننده مزاحمت ايجاد نمی كنند، تصادفاً با اجزای كنترل ماشين 

برخورد نمی كنند و جلوی ديد راننده را نمی گيرند. 

11-3 محوطه ایمن
دقت كنيد كه:

- تا جايي كه امكان دارد وسايل نقليه و عابر پياده از هم جدا باشند.
- رانندگان موقت از قوانين محوطه شما مانند محل پاركينگ و مسيرهای يك طرفه آگاهی دارند.

- با ايجاد مسيرهای مناسب برای عبور وسيله نقليه )مانند افزودن دوربرگردان هايا استفاده از سيستم های 
يك طرفه(، می توان دنده عقب رفتن وسايل نقليه را به حداقل رساند. 

- مسيرهای ترافيک به خوبی محافظت شده و به حداقل رسانده شوند.
- نشانه ها و عالئم خطر و كنترل سرعت، واضح و مطابق با كدهای بزرگراه ها باشند. 

11-4 واژگونی وسایل نقلیه
در شرايطی كه احتمال خطر واژگونی وجود دارد، بايد كمربند ايمنی را محكم ببنديد. جهت كاهش 

دادن خطر واژگونی:
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- از ماشين ها و تراكتورها، بويژه تايرها، فرمان و ترمز به خوبی نگهداری كنيد. 
- برای كار كردن در سطوح شيب دار از چرخ های عريض استفاده كنيد.

- ب��رای انج��ام عمليات در ابتدا طرح ريزی كنيد و مطمئن ش��ويد كارگران اصول ايمن كار كردن در 
شيب را می دانند.

همچنين به ياد داشته باشيد:
جهت كاهش دادن خطر جراحت به هنگام واژگونی:

- در ماش��ين مانده و تالش��ی برای بيرون پريدن نكنيد. زيرا بيش��ترين مرگ و مير و جراحات ناشی از 
بيرون پريدن به هنگام واژگونی است.

- از محكم بودن و قرارگيری درست صندلی راننده اطمينان حاصل كنيد. فرسودگی و مونتاژ نادرست 
و غلط پيچ ها سبب ايجاد خطر به هنگام واژگونی خواهد شد. 

- هرگز در و پنجره های كنار صندلی راننده را برنداريد.
- كمربن��د ايمن��ی را محكم ببنديد. اين يک راهكار قانونی در جايی اس��ت كه خطر واژگونی وجود 

دارد.
- كاالها و اش��يای سس��ت و مهار نش��ده را در داخل كابين قرار ندهيد، زيرا ممكن اس��ت جراحت 

واژگونی را افزايش دهند.
در ج��اده ها، قوانين خاصی برای وس��ايل نقليه )بويژه كاميون ها، لودره��ا و ...( وجود دارد. برخی از 

نكات اساسی در ادامه ذكر شده است:
- وس��ايل نقليه س��نگين بايد به طور مطلوب و ايمنی نگهداری ش��وند و از نظر فنی استانداردهايی را 

رعايت كنند.
- تريلرهای دارای بيش از 750 كيلوگرم وزن بايد نوع خاص سيستم ترمز را داشته باشند. برای سرعت 
تا حدود 32 كيلومتر در س��اعت، تنها دارابودن اس��تانداردهای اصلی سيس��تم ترمز كافی اس��ت. ولی 
برای س��رعت های باالتر سيستم ترمز بايد دارای استاندارهای باالتری باشد تا به خوبی ترمز كرده و با 

تراكتور برخورد و ساييدگی نداشته باشد.
- لبه های تيز وسيله بايد محافظ داشته و عالمت  گذاری شده باشد.

- ب��ار درون كامي��ون و يا تريلر نباي��د از ظرفيت آن تجاوز كن��د. همچنين بارگيری بايد به درس��تی 
انجام شده باشد كه ريزش به درون جاده و در طول مسير اتفاق نيفتد.

- بسياری از تصادفات به هنگام ورود و يا خروج ماشين آالت كشاورزی به جاده رخ می دهد. تا حد 
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ام��كان مي��زان ديد راننده را در مدخل ها بهبود داده و از قرارگي��ری صحيح موانع )حصارها( اطمينان 
حاصل كنيد. همچنين تا حد امكان با برداش��تن برخی مسيرها، از گردش به راست جلوگيری كرده و 

نشانگرهای وسيله نقليه را تميز و به خوبی نگه داری كنيد.

11-5 عملیات باالبری
جهت كاهش دادن خطرات ناش��ی از عمليات باالبری بايد طرح و برنامه درس��ت و مناسبی را در نظر 
گرفت و از تجهيزات مناس��ب و نيروی كار شايس��ته اس��تفاده كرد. همچنين الزم اس��ت از موارد زير 

اطمينان حاصل كرد:
- تمام تجهيزات باالبر بايد به خوبی توسط افراد متخصص مورد آزمايش قرار گرفته باشند. 

- هرگز بيش از حد مجاز و ايمن بارگيری نكرده و از اجزای پوس��يده، خراب و يا نامناس��ب استفاده 
نكنيد.

- عمليات بارگذاری بايد با حداقل جابه  جايی همراه باش��د و بدور از خطوط برق و موانع ديگر انجام 
ش��ود. همچنين تا جايی كه امكان دارد بازوی تلسكوپی باالبر بايد در حالت بسته )جمع شده( باشد تا 

حداكثر پايداری دستگاه حاصل شود.

12- انتخاب و کاربرد تجهیزات کار
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بسياری از حوادت و جراحت ها در مزرعه با دخالت ماشين آالت و اغلب در هنگام تعمير آنها اتفاق 
می افتد. برخی به دليل اس��تفاده از ماش��ين در انجام كاری كه برای آن منظور مناس��ب نيست و برخی 
ديگر بدليل عدم استفاده از حفاظ ها و يا جدا كردن آنها، به هنگام استفاده از ماشين آالت می باشد. 
خريد ماش��ين آالت يكی از پرهزينه  ترين بخش های كار بوده و س��وددهی ش��ما بستگی به عملكرد 

مناسب، بدون خطر و ايمن ماشين آالت دارد. در هنگام خريد ماشين به نكات زير توجه كنيد:
- الزم اس��ت كه ماش��ين دارای عالئم و مداركی باشد كه نش��ان دهد كارخانه سازنده استانداردهای 

قانونی و ايمنی را در ساخت آن رعايت كرده است. 
- ماش��ين برای هدف مورد نظر ش��ما مناس��ب اس��ت و در صورت به كارگيری و اتصال با تريلرها و 

تراكتورها از سيستم ترمز متناسب با حداكثر سرعت و باگذاری برخوردار می باشد.
- ماشين دارای سيستم حفاظتی مناسب جهت جلوگيری از چپ كردن و واژگونی می باشد.

- حداكثر ارتفاع عمل ماش��ين آالتی همچون كمباين ها، سم پاش ها و ماشين های برداشت علوفه چه 
اندازه اس��ت؟ در اين زمينه بايد ارتفاع خطوط برق را نيز در نظر بگيريد )خطوط فش��ار قوی معموالً 

حداقل 5/2 متر از زمين فاصله دارند(.
- احتمال انتشار دود و گرد و غبار از ماشين چه اندازه است؟

- آيا نگهداری و تعمير آن آس��ان اس��ت؟ ماش��ينی كه در طراحی آن نگهداری و تعمير آسان در نظر 
گرفته شده است، در وقت و هزينه شما صرفه  جويی می كند. 

- كارخانه سازندگی چه راه كارهايی را به منظور از بين بردن و رفع انسداد در ماشين آالت مستعد به 
انسداد مانند بيلر در نظر گرفته  است؟

- آيا به منظورتعمير ماشين توسط كاربر، دستورالعمل مناسبی همراه با وسيله نقليه وجود دارد و كاربر 
ماشين آن را به خوبی مطالعه كرده است؟

- آيا اطالعاتی در زمينه ميزان س��ر و صدا و لرزش دس��تگاه موجود است؟ چنانچه سطح سر و صدا و 
لرزش از حد استاندارد باالتر است بايد توسط شما تمهيداتی برای كاهش آن انديشيده شود.

- آيا كاربر جهت اس��تفاده بی  خطر از دستگاه نيازمند آموزش است؟ از فروشنده بخواهيد آموزش و 
دستورالعمل های اوليه را در اختيار كاربر قرار دهد.

در هنگام خريد ماشين آالت دست دوم نيز به نكات زير توجه كنيد:
- آيا ماش��ين مطابق با آيين نامه تجهيزات كاری می باش��د؟ اگر چنين نيس��ت الزم اس��ت كه به حد 

استانداردهای موجود رسانده شود.
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- آيا دستورالعمل ماشين موجود است يا اينكه بايد اطالعات مفيد از دستورالعمل اصلی تهيه شود؟
- آيا امكان تعمير و يا جايگزينی اجزا و قطعات خراب و يا گمشده حفاظ وجود دارد؟

12-1 کاربرد بدون خطر ماشین آالت
- از هر ماش��ينی در كاری متناس��ب با آنچه برای آن ساخته شده است، اس��تفاده كنيد. مثاًل از باالبر با 

بازوی تلسكوپی برای باالبردن افراد برای كار در ارتفاع استفاده نكنيد.
- اجزای خطرس��از ماش��ين را به خوبی شناس��ايی كنيد تا در ارزيابی خطر در مزرعه از ايجاد حوادث 

جلوگيری شود.
- هن��گام بازرس��ی نه تنها كارگ��ران منظم و آموزش دي��ده را در نظر بگيريد، بلكه ب��ه تجربه، ميزان 

خستگی و حواس پرتی آنها نيز توجه داشته باشيد.
- با كاربرد حفاظ های ايمنی نامناسب و سست، ناخواسته كارگران خود را به قانون  شكنی و در خطر 

افتادن تحريک كرده ايد.
- بايد سيستمی را به منظور بازرسی عملكرد ايمن تجهيزات و ماشين آالت داشته باشيد.

- قبل از اولين استفاده از تجهيزات، از نصب ايمن و صحيح آنها اطمينان حاصل كنيد.
- به طور مرتب فرسودگی تجهيزاتی كه ممكن است خطرساز باشند، را مورد بازرسی قرار دهيد.

- از اينكه ماشين آالت مطابق با دستورالعملشان به كار گرفته شده اند، اطمينان حاصل كنيد.
- پيش از به كارگيری ماشين، در رابطه با توقف بدون خطر آن اطالع كافی داشته باشيد.

- از پاك سازی بی  خطر عامل انسداد ماشين آگاه باشيد.
- همواره ماشين را به شكل صحيح و درست روشن كنيد.

- مطمئن شويد همه حفاظ ها به درستی متصل بوده و به خوبی كار می كنند.
- پيش از هر بار استفاده از ماشين همه اجزای ماشين را كنترل كرده و عيوب آن را برطرف كنيد.

- فضای اطراف ماشين بايد تميز بوده و از عوامل مسدود كننده عاری باشد.
- اطمين��ان حاصل كنيد كه اجزای الكتريكی ماش��ين به خوبی عايق  بندی ش��ده و هنگام جدا كردن 

حفاظ ها خاموش می باشند.
- از اينكه كاربران ماشين ها آموزش ديده  اند و لباس محافظ مناسب پوشيده  اند، اطمينان حاصل كنيد.

- هرگز قبل از اطمينان از خاموش بودن ايمن ماش��ين و ثابت بودن كامل ماش��ين، اقدام به خارج كردن 
عامل انسداد در ماشين نكنيد.
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- به هنگام كار هرگز زنجير بلند، لباس گش��اد، دستكش و انگشتر نپوشيد و موهای خود را بلند و رها 
نگه نداريد، زيرا امكان گير كردن آنها در قطعات در حال حركت ماشين وجود دارد.

- هرگز حواس كارگرانی كه در حال كار با ماشين را پرت نكنيد.
- هرگز از ماشين و تراكتور در حال حركت پياده نشويد.

13- عملیات نگهداری

  
 

همه تجهيزات و دس��تگاه های مزرعه )مانند طناب ها، زنجيرها، ديگ های بخار و كمپرس��ورها( بايد 
در ش��رايط خوبی نگهداری شوند و به طور مرتب بازرسی شوند. در وارسی و تعمير تجهيزات شرايط 
با حالت عادی متفاوت بوده و ممكن اس��ت با خطرات جديدی مواجه شويد. الزم است كه همه افراد 
در نگهداری و تعمير تجهيزات مش��اركت داش��ته و آگاهی كافی كسب كنند. در نگهداری و وارسی 
تجهيزات )مانن��د ليفتراك ها، تجهيزات تهويه، تجهيزات الكتريك��ی قابل حمل )پرتابل(، لباس های 

محافظ و حفاظ ها( از برنامه كارخانه سازنده تبعيت كنيد. 

13-1 تعمیر و نگهداری
هن��گام تعمير اجزا و قطعات از خاموش بودن ايمن ماش��ين اطمينان حاصل ك��رده و نكات زير را در 

نظر بگيريد:
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- هنگام جداكردن حفاظ ها، همه قطعات بايد به طور كامل متوقف شده باشند. 
- كارگران در انجام كار به خوبی آموزش ديده باشند.

- به منظور نگهداری، تعمير، تنظيم  كردن و پاكس��ازی ماش��ين ها، وس��ايل و تجهيزات خاصی مورد 
نياز است.

- قبل از ش��روع كار، مطمئن ش��ويد كه روغن و آب باقي مانده در اجزای متراكم به آرامی و با ايمنی 
كامل خارج شود.

- هنگامی كه كارگران در زير ماش��ين های باالبر مشغول كارند، نبايد از قطعات مكانيكی مانند طناب 
و جک برای پايين آوردن قطعات هيدروليكی استفاده كرد.

13-2 تعمیر وسایل نقلیه
هنگام تعمير وسايل نقليه به نكات زير توجه كنيد:

- مطمئن شويد كه ترمز دستی را كشيده  ايد و از حركت چرخ ها جلوگيری شده است.
- برای قسمت های باالبر تكيه  گاهی در نظر بگيريد و هرگز به سيستم هيدروليكی ماشين اعتماد نكنيد.

- موتور را در حالتي كه ترمز دستی كشيده و جعبه دنده در حالت خالص قرار دارد، روشن كنيد.
- هرگز زير وسيله نقليه  ای كه به تنهايی با جک نگه داشته شده است، كار نكنيد. 

- هنگام كاركردن با مخزن سوخت و تخليه آن خطر انفجار را در نظر بگيريد. 
- قب��ل از ش��روع كار باطری را قطع كنيد، زيرا ممكن اس��ت در اثر اتصال كوت��اه الكتريكی جرقه و 

آتش  سوزی رخ دهد.
- لنت ترمزهای قديمی ممكن اس��ت حاوی آزبس��ت باش��ند، آنها را فوت نكنيد و هميش��ه از مكش 

استفاده كنيد. از لنت ترمز آزبستی به عنوان قطعه جايگزين استفاده نكنيد. 

13-3 نکات کلی امنیتی در کارگاه ها
به هنگام كار در كارگاه نكات زير بايد در نظر گرفته شود:

- كارگاه را همواره تميز و منظم نگه داشته و از اسباب و وسايلی كه سبب لغزش و به هم زدن تعادل 
در كارگاه می شود، دوری كنيد. 

- ظرف محتوی گاز جوش ��كاری را به طور قائم نگه داش��ته و ب��رای جابه  جايی آن از گاری و چرخ 
دستی استفاده كنيد. 
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- عمليات شارژ باطری را در فضايی تهويه  دار و دور از منابع احتراق انجام دهيد.
- به منظور از بين بردن روغن )گريس( و چربی ها از تركيبات كلردار مانند trike و perc، اس��تفاده 
نكنيد، بلكه از تركيبات با خطرات كمتر اس��تفاده كرده و ظرف شستشوی روغن را در مكانی با تهويه 

مناسب قرار دهيد.
- جوش��كاری برقی را در مكان های محافظت  ش��ده انجام دهيد تا ديگران از اش��عه ماورای بنفش و 

جوش چشم آسيب نبينند.
- اطمينان حاصل كنيد كه س��ر و صدای ناشی از دستگاه هايی همچون كمپرسور، تحت كنترل است. 

ماشين ها را در مكان دربسته و جداگانه  ای قرار دهيد.
- از وس��ايل ايمنی ش��خصی مانند محافظ چشم به هنگام ساييدن و جوش��كاری، محافظ تنفسی برای 
كار ك��ردن در گ��رد و غبار و محافظ پا برای ش��رايطی كه امكان افتادن چي��زی روی پا وجود دارد، 

استفاده كنيد.
اس��تفاده از ابزار دس��تی ممكن است صدماتی را به همراه داشته باش��د. اطمينان حاصل كنيد كه از هر 
وس��يله  ای مناس��ب برای انجام كار خودش اس��تفاده كنيد. همچنين پيش از اس��تفاده نكات زير را در 

نظر بگيريد:
- در رابطه با چكش، اطمينان حاصل كنيد كه س��ر چكش به درس��تی به ميله آن متصل شده است. از 
ش��كاف داشتن، شكس��ته بودن و يا شل بودن ميله و همچنين س��اييده بودن و لب پر بودن سر چكش 

جلوگيری كنيد. 
- اطمينان حاصل كنيد كه آهن سای، دستگيره مناسبی داشته باشد.

- هر چه اس��كنه تيزتر باش��د، زاويه برش صحيح  تر می شود. با س��ايش مكرر گوشه های آن، از تغيير 
شكل سر آن به فرم قارچی شكل جلوگيری كنيد.

- زاوي��ه باز ش��دن دهانه آچار را بررس��ی كنيد. چنانچه آچار دچار لغزش و س��ريدن اس��ت، آن را 
دور بيندازيد. سعی كنيد به اندازه كافی آچار در اندازه های مناسب داشته باشيد. 

13-4 دستگاه های تحت فشار
همواره خطر منفجر شدن ناگهانی و شديد تجهيزات و دستگاه های تحت فشار مانند ديگ بخار وجود 
دارد. احتمال اتفاق افتادن اين حادثه را به حداقل ممكن برسانيد. همچنين نكات زير را در نظر بگيريد:

- اينكه دستگاه برای هدف مورد نظر مناسب می باشد. 
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- از ميزان فش��ار و درجه حرارتی كه سيس��تم تحت فش��ار در آن ش��رايط ايمن كار می كند، آگاهی 
كسب كنيد.

- والوهای ايمنی را به منظور تخليه فشار اضافی نصب كنيد. همچنين تجهيزاتی را جهت جلوگيری از 
افت و يا افزايش فشار تعبيه كنيد )مانند زنگ خطر سطح پايين آب در ديگ بخار(.

- از فشار هوا در شرايط كنترل شده ای استفاده كنيد: 
 هنگام بادكردن تاير وس��ائط نقليه س��نگين و ماش��ين های مزرعه، از جايگاه مخصوص پنچرگيری  	

استفاده كنيد. 
 قبل از جداكردن رينگ ترك خورده چرخ ها، باد تاير آنها را خالی كنيد. 	
 هرگ��ز بدون جداكردن تاير، رينگ چرخ را حرارت و يا ج��وش ندهيد )حتی در حالت بدون باد  	

بودن تاير(. 

14- ایمنی و راحتی در محیط کار

  
ش��ما بايد به تمام حوادثی كه در محل كار اتفاق می افتد، توجه داش��ته باش��يد و خطرات موجود در  

گوشه و كنار مزرعه را مورد بررسی قرار دهيد:
- سر خوردن و لغزيدن ممكن است در هر جای مزرعه )مانند ساختمان ها و حياط( اتفاق بيفتد. سعی 

كنيدتمام سطوح را صاف نگه داشته و چاله ها را پر كنيد.
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- اطمينان حاصل كنيد كه احتمال س��قوط از پله ها و راه های باريک باالی انبار غالت وجود نداش��ته 
باش��د. همچنين بايد از عدم احتمال س��قوط به درون مخازن و چاله ه��ا اطمينان حاصل كرده و گارد 

ريل ها و حصارها را تا حداقل 95 سانتي متر، از سطح مورد نظر باال ببريد.
- محل كار را از موانع مانند كابل ها، گونی ها و يا تخته ها پاك كنيد.

- ه��ر يک از ني��روی كار از آنچه بايد در هنگام آتش انجام دهند )بوي��ژه زدن زنگ خطر(، آگاهی 
دارند.

- همه زنگ های خطر به خوبی كار كرده و امكان ش��نيده شدن آن در سر و صدای طبيعی محل كار 
و در همه نقاط محل كار وجود دارد.

- آتش خاموش  كن به اندازه كافی در محيط وجود داش��ته و به درس��تی كار می كنند. همچنين همه 
كارگران با طرز كار آن آشنايی دارند.

14-1 ذخیره کود
ك��ود را در ش��رايط ايمن نگهداری كنيد. جهت نگهداری و ذخيره نيت��رات آمونيوم نياز به تجهيزات 
خاصی - مطمئن ش��ويد كه افرادی كه از خارج به مزرعه ش��ما وارد می شوند )مانند ماشين باری ها، 

كشاورزان و دامپروران( در معرض هيچ  خطری واقع نمی شوند.
- برای سراش��يبی ها و پله  ها نرده قرا داده و برای نردبان های ثابت و بلند تس��مه  های مطمئن و محكم 

فراهم كنيد.
- در عملياتی كه خيس كردن را به همراه دارند )مانند شستن سبزی ها يا در شيربندی و بخش لبنياتی(، 
زمين را به خوبی خشک كنيد. همچنين برای محوطه هايی كه درمعرض هوای آزاد قرار دارند، زمين 

را تميز نگه داشته و در فصول سرد يخ پاشی و شن پاشی را فراموش نكنيد.
- روش��نايی مناسبی را در محيط كار فراهم كنيد. سعی كنيد ش��رايط نوردهی طبيعی باشد و از تابش 
زياد و خيره كننده بپرهيزيد. توجه داش��ته باشيد كه برخی از المپ های فلورسنتی دارای نوعی لرزش 
هس��تند كه به دليل اينكه ماش��ين های در حال حركت را ثابت وانمود می كنند، می توانند خطر س��از 
باشند. همچنين جابه  جايی از منطقه پر نور به كم نور و برعكس ممكن است خطراتی را به همراه داشته 

باشد، كه با فراهم نمودن نور مناسب در خارج منطقه می توان اين خطرات را كاهش داد. 
- در مناطق كار دربسته، دما و تهويه را كنترل كنيد.

- در صورت وجود احتمال خطر در محلی، از عالئم مشخص  كننده خطر استفاده كنيد. 
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- برای كارهايی كه به صورت نشسته انجام می شوند، محل نشستن و يا زيرپايی مناسب فراهم كنيد.
- مطمئن ش��ويد طراحی و چيدمان ماش��ين آالت و دس��تگاه ها به گونه  ای اس��ت كه طرز قرارگيری 

كارگر به هنگام انجام كار راحت و مناسب است.
- اسباب كار و محوطه انجام كار را به گونه  ای طراحی كنيد كه خطر و جراحت دست و بازو را برای 

كارهای دارای حركت متناوب )مانند خطوط دسته  بندی ميوه و سبزيجات( به حداقل برساند. 

14-2 پیش گیری از آتش در محل کار
الزم است كه خطرات آتش در محل كار ارزيابی شده و از موارد زير اطمينان حاصل كنيد:

- امكان فرار از خطر وجود داشته و عامل انسداد در مسير فرار وجود نداشته باشد.
در اين زمينه توجه به نكات زير الزامی است:

- ساختمان محل نگهداری از مصالح نسوز ساخته شده باشد و حاوی هيچ گونه مواد قابل اشتعال نباشد.
- در جايي كه امكان ساخت محل نگهداری نسوز وجود ندارد، نيترات آمونيوم را تا جايي كه امكان دارد 

از مواد قابل اشتعال دور نگه داشته و هرگز در فاصله كمتر از 2 متر از آنها قرار ندهيد.
- چنانچه 25 تن و يا بيشتر كود ذخيره شده است )برای كود حاوی بيش از 28% نيتروژن(، بايد آتش-

نشانی منطقه را آگاه كرده و عالئم خطر آتش را در محل قرار دهيد.

14-3 توالت و امکانات رفاهی
هم��واره خطر بيم��اری از مواد خطرناك و لجن و همچنين از ميكرواورگانيس��م های ايجاد ش��ده از 
حيوان��ات وجود دارد. الزم اس��ت امكانات رفاهی مانند موارد ذكر ش��ده در زير برای كارگران پاره 

وقت و تمام وقت فراهم باشد:
- توالت تميز و دارای تهويه مناسب

- دستشويی دارای آب گرم و سرد، صابون و حوله )يا خشک  كننده دست(
- دستشويی های قابل حمل و نقل برای كارگران دور 

- آب آشاميدنی تميز 
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15- جریان برق

  

15

15-1 خطوط جریان فشار قوی
خطوط فش��ار قوی خطر جدی برای اپراتورهايی اس��ت كه با ماش��ين های بلند كار می كنند. حركت 

مته های دستی اطراف خطوط فشار قوی نيز خطر ساز است.
بهترين را برای جلوگيری از اين مش��كل اين اس��ت كه خطوط فشار قوی را دور از محيط كار نصب 

يا دفن كنيد.
چنانچه وس��ايل و ماشين آالت بيش از اندازه به خطوط فش��ار قوی نزديک باشند، امكان جهش برق 
وج��ود دارد. به همين دليل بهتر اس��ت تا حد امكان خطوط جريان را در زي��ر زمين و يا در ارتفاعات 
قرار داده و همچنين نقش��ه خطوط جريان را در اختيار داشته و پيمان كاران و كارگران را نيز در جريان 

چگونگی عبور خطوط برق قرار دهيد. 
هرگ��ز عمليات ذكر ش��ده در زير را در فاصله افقی كمتر از 10 مت��ر از خطوط برق انجام ندهيد. مگر 

اينكه با اپراتور توزيع برق مشورت كرده و يا سيستم امن در محل قرار دهيد:
- پشته  سازی گونی ها و يا جعبه  های سيب زمينی و همچنين نصب كردن ساختارهای موقتی پلي اتيلنی

- كارهايی مثل بازكردن نردبان و يا لوله های آبياری
- سرازيركردن تريلرها و يا لودرها
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- كاركردن در باالی كمباين ها و يا باالی ساير ماشين آالت
- كار درختی

می توان خطرات انجام كار را با رعايت نكات زير كاهش داد:
- خطوط و مسيرهايی را كه جهت انجام كارهای پرخطر ايمن هستند، عالمت گذاری و مشخص كنيد.

- حداكث��ر ارتف��اع عملك��رد ماش��ين هاي��ی مانن��د كمباين ه��ا، بازوهای تلس��كوپی باالب��ری، و يا 
برداشت كننده های علوفه با توجه به ولتاژ در نظر گرفته شود.

- جهت جلوگيری از بروز حادثه خطرناك، آنتن هوايی راديويی ماشين آالت را كوتاه كنيد.
- مواظب باشيد به دكل ها آسيب نزنيد. 

- لوله های آبياری را توس��ط دو نفر و به صورت افقی جا به جا كرده و هرگز لوله ها و س��اير لوازم را 
نزديک و يا زير خطوط فشار قوی قرار ندهيد.

- حصارهای مفتولی را هرگز نزديک و يا زير خطوط جريان بنا نكنيد.
15-1-1 در صورت تماس با خطوط فشار قوی چه باید کرد؟

- چنانچه قسمتی از وسيله نقليه و يا بار با خطوط جريان تماس پيدا كرد، از كابين راننده خارج نشويد 
و با اپراتور توزيع برق تماس بگيريد )الزم است شماره آن را در تلفن همراه خود نگه داريد(.

- بقيه افراد را از خود دور نگه داريد.
- جهت جدايی از خطوط جريان هيچ گونه تالش��ی نكنيد، تا اينكه به ش��ما اطمينان داده شود، جريان 

برق قطع شده و ايمن است.
- اين نكته را در نظر بگيريد كه تماس با اپراتور توزيع برق ممكن است سبب قطعی موقتی برق شود، 

در حالي كه اتصال مجدد آن به طور اتوماتيک و بدون هشدار صورت می گيرد. 
- چنانچ��ه در مورد حضور كابل ه��ای زيرزمينی در محل حفاری اطمينان نداري��د، از اپراتور توزيع 

شبكه بپرسيد. 
 در رابطه با سيستم های الكتريكی بايد از موارد زير اطمينان حاصل كنيد:

- از اينكه كليد قطع اضطراری برق قابل دسترسی برای ماشين وجود دارد.
- كابل های برق به خوبی روكش دار بوده و با زمين در ارتباط می باشند.

- المپ های برق دارای پوشش مناسبی می باشند.
- فيوزها و كليدهای قطع و وصل جريان به خوبی عمل می كنند. همچنين فيوزها هرگر نبايد از مس��ير 

حذف شود، بيش از حد سيم  پيچی شده باشدو يا با پوشش فلزی پيچيده شده باشد.
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- پريزهای برق كه در محيط بيرون و در تماس با رطوبت و اتمس��فر قرار دارند و يا در مكانی هس��تند 
كه در آنجا از فواره های بخار و يا آب اس��تفاده می ش��ود، دارای پوش��ش مناسب و محكمی هستند 
و توس��ط يک سيس��تم حفاظتی زمين حفاظت می ش��وند. توصيه: هرگز از پريزهای خانگی در چنين 

مكان هايی استفاده نكنيد.
- پوشش تجهيزات برقی به خوبی بسته نگه داشته شده و كليد آن در اختيار فرد مسئولی قرار دارد.

- كليدهای اصلی قابل دس��ترس بوده و جای آن برای همگان مش��خص است. همچنين همه كارگران 
نحوه استفاده از آن را در شرايط اضطراری می دانند.

- س��يم های برق در كانال ها و يا مجراهايی قرار داده ش��ده  اند تا از دس��ترس موش ها و خرگوش ها 
در امان باشند.

- تجهيزات و كابل های برق به طور مرتب چک می شوند و تعمير و اصالح آنها توسط فرد متخصصی 
انجام می گيرد.

15-2 تجهیزات قابل حمل و نقل
وسايل الكترونيكی كه در بيرون استفاده می شوند بايد در ولتاژ پايين كار كنند و يا به وسيله  ای متصل 

شوند كه در صورت هر گونه اشكالی به سرعت برق را قطع كند. 
بررسی كنيد آيا امكان پرهيز از به كارگيری وسايل برقی و امكان كاربرد تجهيزات پنوماتيک به جای 
آنها وجود دارد. توجه داش��ته باشيد در صورت به كارگيری تجهيزات پنوماتيک سر و صدای زيادی 

ايجاد نشود.
در رابطه با كار با دستگاه های پرتابل، موارد زير را نظر بگيريد:

- از دو شاخه ها و اتصاالتی استفاده كنيد كه به اندازه كافی محكم بوده و برای شرايط مرطوب و گرد 
و غباری فعاليت های كشاورزی مناسب هستند.

- مرتب سيم  كشی و شرايط دستگاه های پرتابل را مورد بررسی قرار دهيد.
- وسايل و تجهيزات خراب و يا مشكوك را غير قابل استفاده كرده و در محلی امن نگهداری كنيد و 

تا زماني كه از تعمير آنها توسط فرد متخصصی مطمئن نشده  ايد، آنها را به كار نگيريد.
- ش��خصی را مسئول وارسی مرتب سيس��تم های اتصال زمين قرار دهيد تا آنها را مورد آزمايش قرار 

داده و از صحت آنها اطمينان حاصل كند.
- قبل از درآوردن پريز دستگاه های پرتابل،آنها را خاموش كنيد.
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- قبل از تميز كردن و يا تعمير دستگاه، آن را از پريز جدا كنيد.
-در دستگاه های جوشكاری، تنها از كابل ها و رابط های روكش دار استفاده كنيد. 

15-3 شوک الکتریکی
آگاه��ی از آنچه بايد ب��ه هنگام برق  گرفتگی انج��ام دهيد، از اهميت زيادی برخوردار اس��ت. به ياد 
داش��ته باش��يد كه ابتدا منبع برق را قطع كنيد. هرگز به ش��خص برق گرفته دست نزنيد، مگر به واسطه 
وسايل عايق. احيای شخص برق گرفته نياز به آموزش های خاصی دارد، به همين منظور مطمئن شويد 

كارگرانتان مهارت های ابتدايی كمک های اوليه را كسب نموده اند. 

16- ایمنی کودکان و عموم

 
هر س��اله كودكان زيادی در اثر فعاليت های كشاورزی جان خود را از دست می دهند. مردم اغلب بر 
اين باورند كه كودكان كش��اورزان با خطرات موجود در مزرعه آشنايی دارند. اين در حالی  است كه 
تعداد زيادی از كودكانی كه در مزارع جان خود را از دست داده  اند، از خانواده كشاورزان می باشند. 

16-1 خطرات ناشی از ماشین آالت
كودكان زير 13 سال نبايد سوار تراكتورها و ماشين های مورد استفاده در فعاليت های كشاورزی شوند.
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برای كودكان باالی 13 س��ال نيز بايد ش��رايط خاصی در نظر گرفته شود. به طور مثال كودكان باالی 
16 سال نبايد با وسايل زير كار كنند:

- يدك كش و ماشين های مخصوص برداشت
- تريلرها و ماشين های دارای حمل كننده و باربر و يا ماشين های مقسم بتن

- ماش��ين های برقی دارای مكانيزم های خرد كردن، ش��كافتن و يا ماشين های برقی دارای عمگرهای 
درگير با خاك

- اعمال  كننده های مواد شيميايی 
- تجهيزات جابه  جايی مانند خودروی جرثقيل )ليفتراك(، لودرها دارای غلتک 

گذاش��تن كودكان زير 13 س��ال در كابين وسائط نقليه كش��اورزی غير ايمن است. آنها ممكن است 
از درها و يا پنجره ها به پايين س��قوط كنند، در كنترل ماش��ين توس��ط اپراتور مزاحمت ايجاد كرده و 
سبب حواس پرتی اپراتور شوند، يا در هنگام عدم حضور اپراتور، اختالالتی را )برای مثال در ترمز و يا 
هيدروليک( ايجاد كنند. چنانچه ناچار به ترك ماشين در شرايطی هستيد كه امكان دسترسی عموم به 
آن وجود دارد، بايد اطمينان حاصل ش��ود كه ماش��ين در شرايط امنی رها شده، در ماشين قفل و كليد 
آن خارج ش��ده، اجزای باالبر ماش��ين روی زمين قرار گرفته و ترمز به خوبی كش��يده شده و چرخ ها 

كامالً بي حركتند.
همچني��ن بايد مطمئن باش��يد ك��ه بازديدكننده های مزرعه، به مس��ير حركت و محل پارك ماش��ين 

آشنايی دارند. 

16-2 خطرات ناشی از حیوانات
حيوان��ات می توانند به طرق مختلف س��بب ايجاد بيماری و خطر ش��وند. همچنين داروها و تجهيزات 
دامپزش��كی می توانند سبب ايجاد بيماری شوند. از طرفی امكان انتقال بيماری از حيوانات به انسان نيز 

وجود دارد. در اين زمينه الزم است كودكان و عموم تحت كنترل های زير قرار گيرند:
- از ورود آنها به آغل، حياط و مكان هايی كه حيوانات خطرناك حضور دارند، جلوگيری شود.

- هيچ گونه دسترس��ی به مواد ش��يميايی و داروهای دامپزش��كی وجود نداشته باش��د. آنها را كاماًل از 
دسترس دور نگه داريد.

- بدون حضور ناظر و سرپرست دنبال حيوانات و ماكيان نروند.
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16-3 خطرات موجود در محیط کار
به ياد داشته باشيد كه مزرعه زمين بازی نيست. كودكان ذاتاً كنجكاو هستند و اغلب وارد مكان هايی 
می شوند كه به ظاهر خطرناك نيستند. اطمينان حاصل كنيد كه آنها از مناطق دارای پتانسيل خطر مانند 

موارد ذكر شده در زير به دور هستند. 
- انبار مواد شيميايی

- الگون ها )كه به ظاهر ايمن هستند(
- مخازن آب و آبشخور گوسفندان

- انبار دانه و غالت
- فعاليت های ماشين آالت و يا ساخت و ساز

جهت جلوگيری از دسترسی به اين مكان ها می توان موارد زير را به كار گرفت:
- حصار )مانند ش��بكه حصار فلزی خاردار( دارای ارتفاع حداقل 1/3 متر و دارای در قفل دار مس��طح 

جهت جلوگيری از باالرفتن 
- توری )دارای حداكثر سوراخ 62 ميلي متری(

- حفاظی ثابت كه به راحتی حركت نكند.
اطمين��ان حاصل كنيد ك��ه همه كارگران احتمال حضور كودكان در محي��ط كار را می دهند. آنها را 
توجي��ه كنيد ك��ه در صورت حضور كودكان باي��د كار را ترك كرده و ك��ودكان را به محيط امنی 

بفرستند.
در محيط كار بايد همه تجهيزات و بخش ها را ايمن نگه داشت:

- كودكان همواره عالقه به باالرفتن از دريچه ها و چرخ ها دارند. بايد از عملكرد مناس��ب دريچه ها 
و عدم واژگونی آنها اطمينان حاصل كرد. همچنين بايد چرخ های پنچر و خراب و دريچه های بدون 

استفاده را در جای امنی نگهداری كرد.
- پشته كاه و كلش مكان مناسبی برای كمينگاه بچه ها به نظر می رسند. اما امكان آتش  سوزی و خطر 
مرگ برای كسانی كه در باال و يا زير آنها هستند، وجود دارد. بايد نردبان ها را در جای مناسبی مخفی 
كرد تا امكان دسترس��ی كودكان به آنها وجود نداش��ته باش��د. مطمئن شويد كودكان زير پشته مخفی 

نشده  اند. همچنين بايد كبريت را در مكان امنی نگه داريد.
- انگي��زه زي��ادی برای كودكان ب��رای بازی در انبار غله وجود دارد. مطمئن ش��ويد امكان دس��تيابی 

كودكان به انبار غله وجود ندارد.
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بيماری های بس��ياری برای افرادی كه وارد مزرعه شما می ش��وند وجود دارد كه از طريق حيوانات و 
مدفوع آنها س��رايت می كند. كودكان و بزرگس��االن اغلب در معرض چنين بيماری هايی قرار دارند 
 E-coli  ،2 1، كمپيلوباكتر كه ش��امل عفونت از ميكرواورگانيس��م هايی مانن��د كريپتوس پوريدي��وم

3 می باشند. در صورت ورود عموم به مزرعه تان به نكات زير توجه كنيد: O157،O26 و سالمونال
- آيا بازديدكنندگان اجازه تماس مستقيم با حيوانات را دارند؟ در اينصورت آنها را از خطرات ناشی 

از تماس آشنا كرده و مكانی كه می توانند از امكانات شستشو استفاده كنند را به آنها نشان دهيد. 

1 cryptosporidium
2 campylobacter
3 salmonella

- امكانات شستشو بايد تكافوی نياز بازديدكنندگانی كه در يک زمان نياز به استفاده از آنها را دارند، 
دهد و مجهز به آب )ترجيحاً گرم( و صابون و حوله تميز باشد. 

- استفاده از ژل ها و پاك  كننده های الكلی می تواند مفيد باشد ولی هرگز جايگزين شستشوی دست 
نخواهند بود.

- اگر در مزرعه مواد غذايی به بازديدكنندگان فروخته می شود، اينكار را پس از تماس بازديدكنندگان 
با حيوانات و شستشوی دستشان انجام دهيد.

- در مكان هايی كه حيوانات در تماس می باشند، اجازه خوردن خوراكی ندهيد.
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17- حمل و نقل چارپایان

  
 

همواره خطراتی مانند لگد زدن، ش��اخ زدن و تنه زدن از س��وی چارپا ش��ما را تهديد می كند. مشاغل 
خاصی مانند دامپزشک ها بيشتر در معرض خطر قرار دارند. انتقال چارپايان بدون لجام و يا با تجهيزات 
موقت��ی خطرات زيادی را به هم��راه دارد. جهت كاهش دادن خطر زخمی ش��دن كارگر و يا بازديد 

كننده )مانند دامپزشک( بهتر است به نكات زير توجه كنيد:
- استفاده از امكانات مناسب جابه جايی چارپا 

- استفاده از لجام و يا طوقه مناسب برای حيوان
- استفاده از نيروی كار ماهر و متخصص

- وضع قوانين خاص امنيتی برای حيوانات وحشی 
رسيدگی به حيوانات

همه فعاليت ها بايد طوری انجام شود كه از آسيبهای فيزيكی به حيوانات جلوگيری شود. 
محوطه نگهداری گوس��فندان بايد به خوبی طراحی شود. چكمه های ايمن پوشيده شود، هنگام رفتن 
به محوطه گوس��فندان، ممكن است گوس��فندان روی پای فرد بايستند يا كفش را در دهان بگيرند كه 

ممكن است سبب كبود شدگی شود.
باال بردن گوسفند 

از بلند كردن گوس��فند، اجتناب كنيد چرا كه ممكن اس��ت آسيبهای زيادی ايجاد شود.  از جمله اين 
آسيب ها، خم شدن زانوها و فشار به ماهيچه ها است.
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بلند كردن گوساله
-  در مقابل گوساله به حالت چمباتمه بنشينيد

-  يک دست را در قسمت جلو گوساله و دست ديگر را دور پای گوساله حلقه بزنيد
-  همانطور كه بلند می شويد و پای خود را راست می كنيد گوساله را از روی زمين بلند كنيد

حمل و نقل  گوساله
برای حمل و نقل گوس��اله در مس��افت های كوتاه، می توان به همان طريق بلند كردن آن عمل كرد. 
برای مسافت های طوالنی تر، بهتر است كه آنها را با استفاده از يک صندوق باربری يا وسيله ای شبيه 

آن حمل كرد.

17-1 آماده کردن احشام برای کشتارگاه
- از مراتع دارای زهكشی مناسب استفاده كرده و از مناطق آبشخور و مراتع گل  آلود استفاده نكنيد.

- حيوان را چند روز پيش از ذبح در مكان تميزی نگه داری كنيد.
- چند روز قبل از ذبح خوراك دام را تغيير داده و از خوراك هايی كه سبب سستی و كرخی حيوان 

شود )مانند علوفه بهاره و يا براسيكا( پرهيز كنيد.
- عمليات زراعی را به درستی انجام دهيد مثاًل تناوب كشت را به كار برده و از آفت كش های مناسب 

استفاده كنيد تا از اسهال دام جلوگيری شود. 

18- اره برقی و کارهای درختی
بسياری از كش��اورزان دارای اره برقی هستند كه از آن 
برای بريدن هيزم، سرشاخه  زنی پرچين  ها، هرس كردن 
بيش��ه و يا بريدن چوب  های جنگلی اس��تفاده می كنند. 
برخی از كشاورزان نيز دارای وظايف جنگلداری بوده 
و از ماش��ين  های پيچيده  تری اس��تفاده می كنند. كار با 
درخت��ان خطرناك بوده و جوان��ب احتياط بايد به طور 
كامل رعايت ش��ود. جه��ت كار كردن ب��ا اره برقی بر 

درختان بايد موارد زير را كنترل كرد:
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- كابل های فش��ار قوی به فاصله 2 برابر طول درختی كه قرار اس��ت قطع ش��ود، قرار گرفته باش��ند. 
همچنين حداقل 10 متر از بقيه درختانی كه بر روی آنها كار می شود، فاصله داشته باشند.

- چنانچه به قطع برق نياز است، با اپراتور توزيع برق محلی هماهنگ گردد.
- برآوردی از محل جاده ها، پياده  روها و  يا دسترس��ی عموم داش��ته باشيد و در صورت لزوم مسير را 

مسدود كرده و يا از عالئم خطر استفاده كنيد.
- جهت وس��مت س��قوط درخت را به درس��تی تخمين بزنيد كه بتوانيد مس��ير فرارتان را به درس��تی 

انتخاب كنيد.
- مطمئن شويد كه هيچ كس در فاصله دو برابری طول درخت قرار نگرفته باشد.

- از كارك��ردن به تنهايی ب��ا اره برقی بپرهيزيد. در غير اينصورت، ب��ه تدابيری برای زدن زنگ خطر 
)مانند استفاده از تلفن همراه( در صورت ايجاد مشكل بينديشيد. 

18-1 اره های برقی 
به منظور كار كردن بی خطر با اره برقی، الزم اس��ت از آن به خوبی نگهداری كرده و آن را در جای 

مناسبی قرار دهيد. برای ايمنی كار از موارد زير اطمينان حاصل كنيد:
- كليد روشن/خاموش واضح و مشخص عالمت گذاری شده است.

- محافظ های دست پشت و جلوی اره و همچنين صفحه محافظ كناری آن به خوبی سوار شده  اند و 
در موقعيت مناس��بی قرار گرفته  اند. همچنين زنجير، غالف، دنده و قفل زنجير س��الم بوده و به درستی 

كار می كنند.
- زنجيری با حداقل پس زدن )لگد زدن( مورد استفاده قرار گرفته است.

- زنجير به خوبی تيز، كشيده و روغن  كاری شده است. 
- ترمز زنجير به خوبی تنظيم شده و به درستی كار می كند.

- صدا خفه كن و ضد لرزش آن به درستی كار می كند.

18-2 اره های مدور
در رابطه با اره های مدور نيز توجه به نكات زير الزامی است:

- همواره از گيره مخصوص الوار و دسته مخصوص هل دادن چوب استفاده كنيد )شكل 4(.
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- مطمئن شويد همه حفاظ های اره در جای خود قرار دارند. 
- مرتب��اً تيغ��ه را برای ترك خوردگی و يا عدم وجود دندانه وارس��ی كنيد. هرگز از تيغه های با عدم 

وجود دندانه، تيغه ترك خورده يا لحيم و جوش خورده استفاده نكنيد. 
- مطمئن شويد كه تيغه با سرعت درستی حركت كرده و همچنان تيز است.

- مطمئن ش��ويد كه ميز اره در ارتفاع درس��تی قرار دارد و به خوبی مهار ش��ده و در مقابل آب و هوا 
محافظت می شود. همچنين نيروی برق در موقع لزوم قطع می شود.

- مطمئن شويد كه اره مدور به خوبی نگهداری می شود.
- چنانچه زمان متوقف ش��دن تيغه پس از خاموش كردن اره بيش از 10 ثانيه اس��ت، از وجود سيس��تم 

ترمز در اره مطمئن شويد. 

18-3 ماشین آالت دیگر
- تراكتورهای استاندارد مزرعه برای انجام عمليات جنگل  داری مناسب نمی باشند. مگر اينكه تغييرات 
اساس��ی در آن ايجاد ش��ده، در برابر تجهيزات آسيب  پذير محافظت به عمل آمده و پايداری و قدرت 

بكسل كردن آن افزايش داده شود.
- در هنگام اس��تفاده از ش��كاف  دهنده كنده درخت و قبل از ش��روع عمليات، ال��وار را به خوبی در 
موقعيت خود محكم كنيد. در حين شكاف زنی، هرگز از دست و يا پا در نگهداشتن الوار استفاده نكنيد.

 شكل 4:كاربرد دسته مخصوص هل دادن چوب به هنگام استفاده از اره مدور
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- باالبرهای الوار برای افراد نزديک آن خطرات زيادی دارند. اپراتور ماش��ين بايد ديد مناس��بی نسبت 
به محيط كار داش��ته باشد و در هنگام بارگيری هيچ كس نبايد به ناحيه خطر )محدوده دو برابر بازوی 

متحرك( نزديک شود. همچنين از خطوط جريان فشار قوی دوری كنيد.

18-4 اپراتور اره برقی
هرگز از يک اره برقی بدون مجهز بودن به وس��ايل ايمنی و محافظتی ش��خصی استفاده نكنيد. امكان 
كنترل خطرات ناش��ی از اين وس��يله از راه ديگری امكان پذير نيس��ت. بايد به وس��ايل و تجهيزات زير 

مجهز باشيد:
- كاله ايمنی

- محافظ شنوايی
- محافظ چشم

- دس��تكش: نوع دستكش بس��تگی به خطرات ناشی از دستگاه دارد. به ياد داش��ته باشيد با استفاده از 
دستكش بايد از قطع  شدن دست با اره برقی و خطرات ناشی از خار و شرايط گرم وسرد محافظت كرد.

- چكمه و پوتين مخصوص
همچنين الزم اس��ت اپراتور به خوبی آموزش ديده باش��د و بتواند شرايط خطرناك در حين كار را به 
خوب��ی مديريت كند. همچنين بايد مديريت الزم جهت انتق��ال و حمل و نقل در صورت بروز حادثه 
انجام شود. برنامه  ريزی الزم جهت كمک های اوليه نيز بايد در محل انجام كار صورت گرفته باشد. 

18-5 کار بر روی بلندی
هن��گام كار ب��ر روی ارتفاعات مانند هرس كردن ش��اخه های آويزان ك��ه می توانند مزاحم كارهای 

مزرعه شوند، بايد موارد زير را در نظر گرفت:
- هرگز جهت دسترس��ی به ش��اخه هايی كه قرار است جدا ش��وند، از نردبان، بيل مكانيكی و يا ساير 

ماشين آالت استفاده نكنيد. 
- همواره از سكوی مناسبی كه به اين منظور ساخته شده است، استفاده كنيد.

- مطمئن شويد كه اپراتور، آموزش الزم را برای كار بر روی سكو و استفاده از اره برقی در آن شرايط 
ديده است.

- هرگ��ز از اره برقی در ش��رايطی كه روی درخت ايس��تاده  ايد اس��تفاده نكنيد. مگ��ر اينكه به خوبی 
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آموزش ديده باش��يد. اين كار نيازمند مهارت خاصی اس��ت و بايد پيمانكار متخصص درختكاری به 
كار گرفته شود.

- هرگز بر روی نردبان از اره برقی اس��تفاده نكنيد. زيرا در هنگام كار با اره برقی بايد هر دو دس��ت را 
به كار گرفت، در حالي كه به يک دست جهت نگهداشتن نردبان نياز است. از نردبان تنها می توان برای 

دسترسی به باالی درخت استفاده كرد.

  
  
  

 
19- آفت کش ها و داروهای دامپزشکی

19-1 آفت کش ها
آفت كش ها دس��ته بزرگی از محصوالت ش��امل قارچ  كش ها، علف  كش ها، حش��ره  كش ها، تنظيم 
كننده های رش��د، س��م جوندگان و جلوگيری كننده های فساد چوب می باشند. همه آفت كش ها بايد 
در ظروف اصلی و با برچسب ش��ان نگهداری ش��وند. هرگز آفت كش ها را در بطری های نوش��يدنی و يا 

ظروفی امثال آن نريزيد. 
بايد مديريت مناسبی در نگهداری آفت كش ها داشته باشيد. موجودی انبار را همواره به روز نگه داشته 
و يک نسخه از آن را برای شرايط اضطراری در دسترس داشته باشيد. قبل از خروج آفت كش ها از انبار، 
مرتب ظروف آنها را از نظر عدم وجود نش��تی كنترل كنيد. محتوی ظروف دارای نش��تی را به ظرف 
س��المی منتقل كنيد. هرگز انبار را به حالت باز رها نكنيد. همچنين به هنگام تحويل بار، مطمئن شويد 

كه بار به درستی و در شرايط ايمنی در انبار قرار می گيرد.
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هرگز آفت كش ها را در كابين راننده تراكتور و يا ساير وسايل نقليه حمل نكنيد. بلكه از يكی از موارد 
زير استفاده كنيد:

- يک وسيله نقليه دارای تيغه بين كابين راننده و بخش بار 
- از ظروف ضد تراوش و ايمن مخصوص مواد شيميايی

- كمد ايمن تعبيه شده در قسمت خارجی وسيله نقليه و يا بر روی تريلر
19-1-1 استفاده صحیح از آفت کش ها

تصميم كاربرد آفت كش ها و چگونگی كاربرد آنها نبايد سرس��ری باش��د، بلكه بايد با آناليز خطر و با 
برنامه ريزی انجام ش��ود. در بعضی مواقع نياز به متخصصی است كه تصميم درست در رابطه با كاربرد 

آفت كش  گرفته شود. 
استفاده نادرست و نامناسب آفت كش ها ممكن است مردم و همچنين محيط زيست را در معرض خطر 
قرار دهد. محيط آبی به آلودگی آفت كش ها بسيار حساس می باشد. در رابطه با كاربرد آفت كش ها بايد 
برنامه درس��ت و بادقتی در نظر گرفته شود و همچنين مطمئن شويد كه پيش از كاربرد، كنترل مناسبی 

در محل اعمال شود. در اين مورد نكات زير قابل توجه می باشد:
- از خريداری سمومی كه ظروف آنها خراب است، بپرهيزيد.

- همواره دس��تورالعمل موجود در بروش��ور آفت كش ها را به دقت خوانده و مطمئن شويد كه آن را به 
درس��تی فهميده  ايد. نقص در پيروی از دس��تورالعمل ممكن است منجر به خسارت شده و پيگرد را به 

همراه داشته باشد.
- افراد زير 18 س��ال، زنان، س��الخوردگان و افرادی كه دارای س��ابقه بيماری كليوی، كبدی و قلبی 
هس��تند، مجاز به كار با س��موم نمی باش��ند. در صورت ابتال به بيماری )حتی سرماخوردگی( نيز نبايد 

اقدام به سم پاشی كرد.
- مطمئن شويد كه به هنگام كاربرد آفت كش ها، از حفاظ های ايمنی شخصی استفاده می شود.

- از اس��پری كردن تنها زمانی اس��تفاده كنيد كه ش��رايط آب و هوايی و ميزان باد مناس��ب باش��د. در 
روزهای گرم و طوفانی از اسپری كردن آفت كش ها بپرهيزيد.

- هنگام كاربرد آفت كش ها، از خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن پرهيز كنيد.
- هنگام كار با آفت كش ها از تماس دست ها با چشم و دهانتان پرهيز كنيد. 

- هنگام خالي كردن سموم پودری شكل كاماًل دقت نموده و دور از باد بايستيد.
- پيش از استراحت كردن، خوردن، آشاميدن و يا توالت رفتن، دست ها را به خوبی بشوييد.



راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كشاورزي ايرانصفحه 67

- از تجهيزات خراب و مشكل  دار برای كاربرد آفت كش ها استفاده نكنيد. همه تجهيزات بايد به خوبی 
نگهداری ش��وند تا از تراوش جلوگيری ش��ود. همچنين تجهيزات بايد به خوبی واس��نجی شوند تا از 

صحت آنها اطمينان حاصل شود. 
- مخزن اسپری ها را بيش از حد پر نكرده و قبل از استفاده از بسته بودن در آن مطمئن شويد.

- هرگز با دهان به دهانه سمپاش فوت نكنيد بلكه با آب و يا ساقع علفی آن را تميز نماييد.
- در حضور كودكان بدون پوشش محافظتی، از اسپری كردن آفت كش ها بپرهيزيد. 

- در هنگام اسپری كردن آفت كش ها، لباس حفاظتی مناسبی به تن كنيد.

  
 

 - صبح زود بهترين زمان برای اسپری كردن آفت كش ها می باشد. 
- پس از كاربرد، به خوبی داخل و خارج همه تجهيزات را تميز كنيد. آفت كش های باقيمانده و بدون 

استفاده را به انبار برگردانيد. 
- از راه رفتن بر روی زمينی كه آفت كش  به كار رفته است جلوگيری كنيد.

- فهرستی از آفت كش های به كار گرفته شده تهيه كنيد.
- از نگه��داری آفت ك��ش ها و يا ظروف خال��ی آنها در كنار م��واد غذايی و آش��اميدنی )حتی برای 

حيوانات( جلوگيری كنيد. 
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19-1-2 معدوم  کردن ظروف خالی آفت کش ها
به منظور معدوم  كردن ظروف خالی آفت كش ها و سموم، راه های زير پيشنهاد می شود:

- مدفون  كردن ظروف در عمق 1/5 متری زمين و در مكانی كه غير قابل نفوذ و دور از مسير رودخانه 
باشد.

- س��وزاندن ظروف به جز ظروف علف كش ها )به دليل احتمال آسيب محصوالت كشاورزی ناشی از 
دود حاصل از سوزاندن ظروف(. ظروف قابل اشتعال بايد ابتدا شسته و پس از سوراخ  شدن، سوزانده 

شوند.
- مواد فاس��د و دورريختنی بايد در محوطه  ای كه به خوبی قابل تهويه باش��د، دور از دس��ترس افراد، 

حيوانات و به دور از آب جاری و محصوالت كشاورزی سوزانده و يا مدفون شوند.  
- ظروف بش��كه ای و پالس��تيكی را بعد از شستن، سوراخ كرده و س��پس دفن نماييد. )هرگز ظروف 

اسپری را سوراخ نكنيد(
- ظروف از جنس مقوا سوزانده شوند.

به خاطر داشته باشيد:
- سوزاندن بايد در محلی دور از آب جاری و محصوالت كشاورزی انجام شود.

- هرگز در مقابل دود موادی كه می سوزانيد قرار نگيريد و كودكان را نيز دور نگه داريد.
- ظروف حاوی آفت كش ها نبايد در آب رودخانه، نهر و يا بركه ها شسته شوند.

- آب مورد شس��ت و ش��و بايد در گودالی دور از آب جاری، چاه، راه آب و محصوالت كشاورزی 
خالی شود.

19-2 داروهای دامپزشکی حوضچه گندزدایی
هنگام توزيع دارو برای چارپايان بايد كنترل و اندازه گيری مناسب و مؤثری انجام شود تا حداقل خطر 

برای سالمت انسان وجود داشته باشد. به طور مثال:
- داروهای با خطرات كمتر بكار گرفته ش��وند. مثاًل به جای استفاده از واكسن های روغنی بهتر است 
از واكس��ن های آبی استفاده شود. زيرا چنانچه به طور تصادفی به خودتان تزريق كنيد، خطر كمتری 

شما را تهديد می كند. 
- از سيس��تم های با ايمنی بيش��تر استفاده كنيد. به طور مثال اس��تفاده از محصول قابل تزريق نسبت به 

غوطه  وری ناگهانی برای گوسفند، ايمن تر است.
- كنترل های مهندس��ی مناس��بی را اعمال كنيد. مثاًل تجهيزات حوضچه های گندزدايی را به درستی 
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طراحی كنيد. به طور مثال با كاربرد پرده جلوگيری كننده از ترشحات در اطراف حوضچه  گندزدايی، 
آلودگی ناشی از ترشحات كاهش می يابد.

- تجهيزاتی را در نظر بگيريد كه با اس��تفاده از آنها مطمئن ش��ويد كه حيوانات به خوبی مهار شده  اند. 
اين كار سبب می شود كه تزريق و درمان آسان تر انجام شود.

- از تجهيزات دارای حفاظ س��وزن و وس��ايل ضد عفونی  كننده استفاده كنيد كه خطرات جراحت و 
عفونت ناشی از سوزن آلوده را از بين ببريد.

- مطمئن ش��ويد كه اپراتور دارای تخصص و مهارت كافی اس��ت. كار كردن با داروهای دامپزشكی 
تنها بايد توسط افراد آموزش ديده و متخصص كه مجوز انجام اين كار را دارند، انجام شود. 

- باقي مانده داروهای غليظ و يا رقيق شده را به دقت دور بريزيد. دفع نامناسب حوضچه های گندزدايی 
گوسفندان خطر آلودگی زندگی آبزيان را به همراه دارد.

- سرنگ ها و سوزن ها را در سطل مخصوصی دور بريزيد.
- دس��تورالعمل و بروش��ور روی داروها )بخصوص در رابطه با استفاده از وسايل ايمنی شخصی( را به 

خوبی مطالعه و اجرا كنيد.
- ترش��حات پاش��يده شده به لباس و پوستتان را س��ريع پاك كرده و قبل از خوردن، نوشيدن و سيگار 

كشيدن به خوبی بشوييد. 
- هر گونه نمونه مشكوك به مسموميت و يا هر گونه اثر عكس دارو را به سرعت گزارش دهيد.

  
19-3 عالئم آلودگی در اثر مواد شیمیایی 

اثرات قرار گرفتن در معرض مواد ش��يميايی می تواند حاد )كوت��اه مدت( و يا مزمن )طوالنی مدت( 
باش��د. الزم است كه عالئم اختالل ناش��ی از قرار گرفتن در معرض مواد شيميايی شناخته شود. عالج 
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س��ريع، می تواند خطر جدی را به ماليم تغيير دهد. برخی از عالئم كلی به گونه  ای اس��ت كه ممكن 
است با آنفوالنزا و سرماخوردگی اشتباه شود. اين عالئم شامل موارد زير است:

- سر درد، خستگی، حالت تهوع و درد شكم
- عطش، حالت عصبی، اسهال و بدخلقی

- كم اشتهايی و وزن كم كردن، سر گيجه و ضعف
- انقباض مردمک چشم، تار شدن ديد و سوزش چشم، پوست، دماغ و گلو

اثرات مسموم شدن به سرعت بروز نمی كند. عالئم مسموميت حاد بعد از 30 تا 60 دقيقه ظاهر شده و 
در عرض 2 تا 8 ساعت به حداكثر خود می رسد. چنانچه ماده سمی از طريق پوست جذب شده باشد، 

بين 12 تا 24 ساعت طول می كشد. مسموميت شديد می تواند همراه با موارد زير باشد:
- سخت نفس كشيدن

- تب و از دست دادن اراده
- انقباض ماهيچه، تشنج و بيهوشی 

20- آبیاری با پساب
ب��ا توجه به افزايش جمعيت و كمبود آب، كاربرد پس��اب در كش��اورزی در حال افزايش اس��ت. اما 
كاربرد كنترل نشده پساب می تواند خطراتی را برای سالمتی مصرف  كنندگان، فروشنده محصوالت، 
كش��اورزان و خانواده آنها و كس��انی كه در نزديكی مزرعه تحت آبياری پس��اب می باشند، به همراه 
داش��ته باشد. در اين ميان كارگران مزارع در معرض بيش��ترين خطر از جانب عفونت های انگلی قرار 

دارند. به هنگام كاربرد پساب در آبياری مزارع توجه به نكات زير الزامی است:
- به هنگام آبياری مزارع با پس��اب بايد تمهيداتی به كار برده ش��ود تا از كاربرد پس��اب به عنوان آب 

آشاميدنی توسط كارگران، عموم و يا حيوانات جلوگيری شود.
- تمامی كانال ها و لوله های انتقال پساب بايد به طور مشخص عالمت  گذاری شده باشند.

- بايد خروجی كانال ها و يا لوله ها به گونه  ای طراحی ش��ده باش��د كه از كاربرد پساب به عنوان آب 
آشاميدنی جلوگيری شود.

- با كاربرد روش آبياری مناسب می توان قرار گرفتن در معرض آالينده ها و خطر ابتال به عفونت های 
انگلی را به حداقل رساند. در روش آبياری بارانی، به دليل ايجاد ذرات ريز آب و پخش شدن آنها در 
هوا، خطر پراكنده  ش��دن آلودگی بر روی س��طح گياه و اطراف مزرعه بسيار زياد است به همين دليل 
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به هنگام استفاده از پساب در آبياری بارانی، بايد حريمی )حدود 50 تا 100 متر از خانه ها و جاده ها( 
در اطراف مزرعه در نظر گرفت. 

در آبياری غرقابی و يا ش��ياری، كش��اورزان و خان��واده آنها در معرض خطر بيش��تری قرار دارند، به 
خص��وص زماني كه كش��اورزان لباس محافظ بر تن نكرده باش��ند. در آبياری قطره ��ای كمترين خطر 

سالمتی كشاورزان را تهديد می كند، زيرا پساب پای گياه تحويل داده می شود.
- كش��اورزان و حامالن محصوالت، بايد از تجهيزات حفاظتی شخصی استفاده كنند )مثاًل كشاورزان 

كفش مناسب به پا كنند و حامالن محصوالت دستكش بپوشند(.
- ب��ه منظور به حداقل رس��اندن خطر آلودگی، به كش��اورزان، حامالن محصوالت، فروش��ندگان و 

مصرف كنندگان آموزش های الزم ارائه شود. 
- الزم است دست ها به طور مرتب با صابون شسته شود. عمل ساده شستشوی دست با صابون می تواند 

انتقال بيماری اسهال را بيش از 33 درصد كاهش دهد. 
- برای كشاورزان بايد آب سالم و بهداشتی فراهم باشد، تا از تماس و مصرف پساب خودداری كنند.

- به منظور شستشوی محصول، آب سالم و بهداشتی در فروشگاه ها فراهم باشد.
- مصرف  كنندگان می توانند با پخت سبزيجات، شير و گوشت و با رعايت اصولی و درست بهداشت، 

از سالمتی خود مراقبت كنند.
- معموالً واكسيناس��يون در مقابل عفونت های كرمی و بيماری های اسهالی برای كارگران و خانواده 
آنها به عنوان راه كار مناس��ب در تأمين سالمتی آنها در نظر گرفته نمی شود. ولی برای گروه هايی كه 
در معرض پس��اب قرار دارند و يا افراد حساس )مانند توريس��ت ها( بهتر است واكسيناسيون در مقابل 

حصبه و هپاتيت صورت گيرد. 

21- عوامل ارگونومیکی ناشی از کار در کشاورزی
بر اس��اس تحقيقات انجام شده، بر خالف گس��ترش فزاينده فرايندهای مكانيزه و خودكار، اختالالت 
اس��كلتی- عضالنی ناش��ی از كار هنوز عمده  ترين عامل از دس��ت رفتن زم��ان كار، افزايش هزينه ها و 
آس��يب های منابع انسانی نيروی كار محسوب ش��ده و يكی از بزرگ ترين مشكالت بهداشت حرفه  ای 
در كش��ورهای صنعتی و از جمله مهم ترين مس��ائلی است كه ارگونوميس��ت ها در سراسر جهان با آن 
روبرو هستند. از عوامل ارگونوميكی ناشی از فعاليت های كشاورزی می توان به موارد زير اشاره كرد:

- خميده كار كردن



72صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

درو با دست به گونه  ای است كه كشاورز بايد به حالت خميده از ناحيه كمر كاركند. در اين صورت 
به علت فش��ار به مهره های كمری به خصوص مهره پنجم كمری و عضالت ران، پاها، عضالت پشت 
و ش��انه و سر، كارگران دچار خستگی عضالنی ش��ديد و كمر درد و در نهايت آرتروز مفاصل زانو، 
مهره های كمری و ديس��ک می گردند. جهت جلوگيری از اين عوارض بهترين روش آن است كه از 

درو با دست خودداری كرده و از ماشين آالت كشاورزی مانند كمباين استفاده شود. 
- فعاليت عضالنی شديد و طوالنی بودن ساعات كار

كار كشاورزانی كه با دست كار می كنند به گونه  ای است كه فعاليت عضالنی شديد به همراه دارد. از 
طرفی كشاورزان ساعات كار مشخصی نداشته و از طلوع آفتاب تا غروب كار می كنند. به همين دليل 
فعاليت كش��اورزی، فرسودگی بدن، خستگی مفرط عضالت، دردهای عضالنی و الغری عضالت را 
به همراه دارد. جهت جلوگيری از اين عوارض كارگران نبايد روزانه بيش از 8 س��اعت كار كنند و تا 

جايي كه ممكن است كارهای خود را توسط وسايل مكانيكی كشاورزی انجام دهند. 
- شرايط نامطلوب و نامساعد محيطی

شرايط نامطلوب و نامساعد محيطی از عوامل زيان  آور ارگونوميكی است كه كشاورز با آنها دست و 
پنجه نرم می كند. از جمله اين عوامل می توان شرايط حرارتی، نور آفتاب، مصرف غذاهای كم انرژی 

و كم پروتئين، گرد و غبار و عدم استراحت كافی را نام برد.

21-1 حمل و نقل دستی
حمل و نقل دس��تی شامل بلند كردن، جابه جاكردن، پايين گذاشتن، هل دادن، كشيدن، حركت دادن 
بار با دست و يا با استفاده از نيروی بدنی می باشد. تنها وزن بار نيست كه می تواند باعث ايجاد جراحت 
ش��ود، بلكه اندازه، شكل، طرز گرفتن وسيله، طرز جابه جا كردن بار، جايي كه بايد بار را منتقل كنيد و 
تعداد دفعاتی كه مجبور به جابه جايی آن هستيد، می تواند به شما صدمه بزند. كشاورزان به دليل عدم 
آگاهی، روش حمل بار غلط را به كار برده و استاندارد حمل بار را رعايت نمی كنند. افزايش وزن بار 
و همچنين روش غلط حمل بار باعث می ش��ود كه فش��ار بيش از حد به مهره های كمری و مهره های 
گردن وارد شده و ايجاد ناراحتی های ستون فقرات، كمر درد، آرتروز و مهره های كمری و گردن و 

شانه، رگ به رگ شدن مهره  ها و ديسک حاصل گردد.
بس��ياری از كارگران به دليل روش های غلط انجام كارهای دس��تی، صرف نيروی بيش از حد، وضع 
اندام��ی نامتناس��ب و يا برنامه  ريزی نادرس��ت انجام كارها، از انواع مختل��ف اختالالت عضالنی رنج 
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می برند. اين اختالالت ش��امل: پيچ خوردن و رگ به رگ ش��دن، درد كمر، سياتيک، ورم مفاصل و 
يا تورم دس��ت، اختالالت دست، مچ، ساعد، بازو و ش��انه و قسمت های باالی دست و يا پا می باشد. 
كارگران ممكن اس��ت اين جراحات را ب��ه طور كامل معالجه نكنند، ك��ه در اينصورت نيروی انجام 
كار در آين��ده را از دس��ت می دهن��د. بنابراين بايد در انجام حمل و نقل های دس��تی ش��رح و طرح 

وظايف داشته باشيد. 

21-2 آیا می توانید از انجام حمل و نقل دستی صرفنظر کنید؟
در نظر بگيريد كه آيا ش��ما مجبور به جابه  جا كردن بار با دست هستيد، يا اينكه امكان صرف نظر كردن 

انجام كار با دست وجود دارد. به طور مثال:
- برای جابه  جايی يک گونی بزرگ و يا كودهايی كه در كيس��ه های بس��يار بزرگ هستند، می توان 

از ماشين استفاده كرد.
- به جای غذادادن دستی، می توان سيستمی را متشكل از ظروف و لوله های توزيع كننده به اين منظور 

طراحی كرد.
- به جای پر كردن، حمل كردن و س��رازيركردن كيس��ه ها و گونی های كوچک غذا، از سيستم های 

مكانيكی استفاده شود.

21-3 ارزیابی خطرات
اگر ش��ما ناگزير به انجام حمل و نقل دس��تی هستيد، بهتر اس��ت خطرات ناشی از انجام كار را بررسی 
كنيد. چنانچه ميزان بار كمتر از 25 كيلوگرم بوده و به آسانی قابل حمل است و از طرفی شرايط انجام 
كار مس��اعد است، الزم به بررسی جزئيات انجام كار نيست. ولی برای بارهای بيش از 25 كيلوگرم و 
بارهايی كه به دليل اندازه و يا شكل ش��ان به س��ختی جابه جا می شوند، يا برای جابه جايی در فواصل 
طوالنی نياز به چندين بار پايين و باال گذاش��تن می باش��د، همچنين برای بارهايی كه نياز به باالبردن بر 

روی شانه  ها دارند، نياز به دقت و توجه خاص بر روی خطرات انجام كار می باشد.

21-4 کاهش دادن خطر جراحت
می توان با رعايت نكاتی مانند آنچه در ادامه ارائه ش��ده اس��ت، خطر ناش��ی از انجام حمل و نقل های 

دستی را كاهش داد:
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- استفاده از ماشين آالت كمكی و يا باالبرهای كمكی مانند واگن باالبر چنگالی، واگن گونی، چرخ 
دستی برای گونی ها، جرثقيل كارگاهی، تكيه  گاه غلطكی و غيره. استفاده از اين وسايل سبب كاهش 
دادن نيروی به كار گرفته و كم كردن خطر جراحت می شود. احتماالً كارگران نيازمند آموزش هايی 

در استفاده از اين وسايل می باشند.  
- تغيي��ر ب��ار به ان��دازه های كوچك ت��ر و وزن كمت��ر. مثاًل اس��تفاده از كيس��ه ه��ای دارای وزن 25 

كيلوگرم و يا كمتر 
- كاهش دادن مسير حمل دستی بار را از طريق استفاده از ماشين آالت 

- پوشاندن ظروف نوك تيز توسط اليه محافظ 
- برای ظروف حاوی مايعات، استفاده از ظروف كوچكی كه به راحتی پر شده و به اين ترتيب امكان 

حركت و پاشش آن به اطراف وجود نداشته باشد. 
- به كارگران اجازه دهيد در هنگام حمل بار، منطبق با سرعت حركت عادی خود، گام بردارند.

- توقف  گاه ها و استراحت گاه های مناسبی جهت استراحت در نظر بگيريد.
- مطمئن ش��ويد كف زمين و مسير حمل بار مسطح و بدون حضور مانع بوده و لغزنده نباشد. همچنين 

فضای كافی برای حمل بار وجود داشته باشد.
- كارگرها بايد در محيط گرمی كار كنند ولی نبايد چنان گرم باش��د كه خطر اس��ترس و عصبانيت 

ناشی از گرما را در آنها ايجاد كند.
- چنانچه امكان جابه  جايی بارهای س��نگين، بزرگ و بد بار توس��ط ماش��ين وجود ندارد، بايد برای 

كمک و كار گروهی برنامه  ريزی كنيد:
-برای انجام كار بحث و طرح ريزی كنيد و چندين نفر را برای انجام كار جمع كنيد.

-يک نفر را جهت ارائه راهنمايی های واضح و بدور از  عجله و خشم مسئول قرار دهيد.
-در جايي كه الزم است وسايل حفاظ و ايمنی شخصی برای دست و پای كاركنان فراهم كنيد.

اگر كارگران از درد، بي حس��ی و يا سوزش دس��ت، خارش و يا تير كشيدن باالی بازو و يا دچار تورم 
مفاصل هستند، از انجام كارهای وابسته به اعضای بدن رنج می برند. كارهای خاصی كه منجر به ايجاد 
چنين عالئمی اس��ت ش��امل كار كردن در خط جداس��ازی محصول، و يا بر روی ميزهای بازرسی يا 

فرآوری ماكيان می باشند. جهت كاهش دادن اين خطرات، تدابير زير را در نظر بگيريد:
- محيط كار را تغيير داده و ميز و صندلی قابل تنظيم با ارتفاع مناسب تهيه كنيد: 

-كارهای ظريف و دقيق: 10 تا 20 سانتي متر باالی ارتفاع آرنج
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-كارهايی كه احتياج به حمايت دست دارند: 5 تا 7 سانتي متر باالی ارتفاع آرنج
-كارهای با حركات آزاد دست: كمی زير ارتفاع آرنج

-كارهای سنگين و بلند كردن اشيا در حالت ايستاده: 10 تا 30 سانتي متر زير ارتفاع آرنج
- ابزار يا اشيای مورد لزوم را در ارتفاع باالی شانه قرار ندهيد. 

- اشيا را در فاصله  ای كمتر از 43 سانتي متری از خود قرار دهيد. 
- هنگام كار بنشينيد. نشستن در حين كار تنش در قسمت پايينی كمر و پاها را كاهش می دهد. 

- بهترين نوع كار، كاری اس��ت كه به ش��خص اجازه دهد نشس��تن، ايس��تادن و راه رفت��ن را به طور 
متناوب انجام دهد. 

- برای كارهای ايستادنی، زيرپايی استفاده كنيد تا از خستگی جلوگيری شود. 
- ابزارهای دارای دستگيره مناسب و با طراحی متناسب با دست انتخاب كنيد.

- اجازه دهيد كه نيروی كار جديد به تدريج با سرعت انجام كار هماهنگ شوند.
- در ش��غل ه��ا گردش ايجاد كني��د كه در نوع فعالي��ت و حالت و وضعيت ب��دن در حين انجام كار 

تنوع ايجاد شود.
- استراحت كوتاه و متناوب در شغل ايجاد كنيد.

- كارگران را به گزارش زود هنگام مشاهده عالئم اختالل تشويق كنيد.
21-5 نکات عملی برای بلند کردن بی خطر بار

  

  قبل �� بلند كر�� با� فكر كنيد:
�يز� كنيد. با� قر�� �ست كجا منتقل بر�� بلند كر�� طر�

شو�� �يا بر�� بلند كر�� نيا� به كمك هست� پيش �� بلند 

نع �� بر���يد. بر�� مسيرها� طوالني �ستر�حت كر�� همه مو�

  بين ��� بر ��� ميز � يا نيمكت �� �� نظر بگيريد.

  

  با� �� نز�يك به كمر نگه ���يد:
كه �مكا� ���� با� �� نز�يك كمر �� حا� باالبر�� تا �ماني

  نگه ���يد. سنگين ترين سمت با� �� نز�يك بد� نگه ���يد.

  �تخا� كنيد: موقعيت با ثباتي ��
كه نگه ���يد �� حاليحفظ تعا��� پا ها �� جد� �� هم  جهت

يكي �� پاها كمي �� به جلو قر�� ���� (�گر با� ��� �مين قر�� 

����� پهلو به پهلو� با� قر�� �هيد). �� طو� باالبر�� �ما�� 

  جا كر�� پاها باشيد تا حالت متعا�لي به �ست ���يد.جابه

  

  تي �� �ست بگيريد:با� �� به ��س
  كه �مكا� ���� با� �� نز�يك به بد� بگيريد.تا جايي

  �� شر�� باالبر�� كمر� مفصل ��� � ��نوها �� كمي خم كنيد:
�ين كا� بسيا� بهتر �ست �� فر�� ����� سر � به طو� كامل خم 

  كر�� 
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  قبل �� بلند كر�� با� فكر كنيد:
�يز� كنيد. با� قر�� �ست كجا منتقل بر�� بلند كر�� طر�

شو�� �يا بر�� بلند كر�� نيا� به كمك هست� پيش �� بلند 

نع �� بر���يد. بر�� مسيرها� طوالني �ستر�حت كر�� همه مو�

  بين ��� بر ��� ميز � يا نيمكت �� �� نظر بگيريد.

  

  با� �� نز�يك به كمر نگه ���يد:
كه �مكا� ���� با� �� نز�يك كمر �� حا� باالبر�� تا �ماني

  نگه ���يد. سنگين ترين سمت با� �� نز�يك بد� نگه ���يد.

  �تخا� كنيد: موقعيت با ثباتي ��
كه نگه ���يد �� حاليحفظ تعا��� پا ها �� جد� �� هم  جهت

يكي �� پاها كمي �� به جلو قر�� ���� (�گر با� ��� �مين قر�� 

����� پهلو به پهلو� با� قر�� �هيد). �� طو� باالبر�� �ما�� 

  جا كر�� پاها باشيد تا حالت متعا�لي به �ست ���يد.جابه

  

  تي �� �ست بگيريد:با� �� به ��س
  كه �مكا� ���� با� �� نز�يك به بد� بگيريد.تا جايي

  �� شر�� باالبر�� كمر� مفصل ��� � ��نوها �� كمي خم كنيد:
�ين كا� بسيا� بهتر �ست �� فر�� ����� سر � به طو� كامل خم 

  كر�� 
  كمر � ��نو � مفاصل ���  

  �� حا� بلند كر��� كمر �� بيش �� �ين خم نكنيد:
�گر سا� پا پيش �� بلند كر�� با� شر�� به صا� شد� كند� 

  �فتد.�ين حالت �تفا� مي

  

�� چرخاند� كمر � كج كر�� �� به پهلو به خصو� �� 

  كه كمر خميد� �ست� پرهيز كنيد:حالي
ها �� همسطح نگه ��شته � �� به هما� سمتي ��شته باشيد شانه

چرخيد� همزما� با  ها� شما به �� سمت قر�� ���ند.كه ���

  باشد.حركت ���� پا بهتر �� بلند كر�� � چرخيد� همزما� مي

 

  هنگا� حمل با�� سر �� باال نگه ���يد:
  به جلو نگا� كنيد نه به با�� كه �� حا� حمل �� هستيد.

 

  �بتد� با� �� پايين بگذ��يد� سپس جا� �� �� تنظيم كنيد:
�ست� �بتد� با� �� پايين  چنانچه تثبيت موقعيت �قيق با� ال��

  گذ�شته� سپس �� �� به سمت موقعيت مناسب هد�يت كنيد.
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  كمر � ��نو � مفاصل ���
  �� حا� بلند كر��� كمر �� بيش �� �ين خم نكنيد:

�گر سا� پا پيش �� بلند كر�� با� شر�� به صا� شد� كند� 

  �فتد.�ين حالت �تفا� مي

  

�� چرخاند� كمر � كج كر�� �� به پهلو به خصو� �� 

  كه كمر خميد� �ست� پرهيز كنيد:حالي
ها �� همسطح نگه ��شته � �� به هما� سمتي ��شته باشيد شانه

چرخيد� همزما� با  ها� شما به �� سمت قر�� ���ند.كه ���

  باشد.حركت ���� پا بهتر �� بلند كر�� � چرخيد� همزما� مي

 

  هنگا� حمل با�� سر �� باال نگه ���يد:
  به جلو نگا� كنيد نه به با�� كه �� حا� حمل �� هستيد.

 

  �بتد� با� �� پايين بگذ��يد� سپس جا� �� �� تنظيم كنيد:
�ست� �بتد� با� �� پايين  چنانچه تثبيت موقعيت �قيق با� ال��

  گذ�شته� سپس �� �� به سمت موقعيت مناسب هد�يت كنيد.

22- ایمنی تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی 
افرادی كه در مزرعه كار می كنند شامل صاحبان مزارع، خانواده های كارگران و كارگران روزمزد، 
پنج  برابر بيش��تر از س��اير نيروهای كار حتی كارگران معدن در معرض خطرات جانی هستند. در سال 
1992 طبق آمار به دس��ت امده، 1200 حادثه مهلک برای كارگران كش��اورزی در امريكا اتفاق افتاده 
اس��ت. تخمين زده  می ش��ود كه تعداد واقعی اين حوادث به بيش از 140000 حادثه می رس��د. اگر 
ش��ما عمليات زراعی را با دقت و به طور حرفه  ای انجام دهي��د می توانيد به راحتی از وقوع حادثه در 
مزرعه  تان جلوگيری كنيد. اولويت اول در ممانعت از بروز تصادفاتی اس��ت كه در تمام مزارع اتفاق 
می افتد. از آن جايی كه محيط كار و زندگی كش��اورز در كنار هم اس��ت آگاهی از مسايل ايمنی هم 

برای كشاورزان و هم برای خانواده های آ نها ضرورت دارد.

22-1 تراکتورها
در بين كش��اورزان حوادث ناشی از تراكتور و كار با متعلقات آن بسيار رايج می باشد كه خوشبختانه 
از وقوع بس��ياری از اين حوادث می توان پيش��گيری نمود به منظور پيشگيری از حوادث تراكتور بايد 
وسيله نقليه با احتياط رانده شود و همچنين اتاقک تراكتور بايد به طور ايمن طراحی شود و به نوجوانان 
نيز اجازه نش��تن يا راندن تراكتور داده نشود. يک تراكتور می تواند بدون بار در سراشيبی و سربااليی 
25-20 درج��ه، مادامی كه روی زمين محكم و خش��ک باش��د، حركت نمايد و ب��رای حمل بار بايد 
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محدوده ايمن در دامنه ها و سرازيری ها برای استفاده از وسايل نقليه كشاورزی مورد توجه قرار گيرد. 
در صورتی كه بار اضافی روی تراكتور چيده شود منجر به يک بر يا واژگون شدن تراكتور می گردد.

اص��والً در چني��ن وقت هايی بهتر اس��ت چرخ ها را درگي��ر كنيم و به جای پري��دن از روی تراكتور 
در داخ��ل اتاق��ک ايمن بمانيم. رانندگان تراكتور به منظور حمل مس��افر با تراكتور بايد توجه داش��ته 
باش��ند كه هرگز كودكان كمتر از 13 س��ال را روی تراكتور س��وار ننمايند و همچنين هرگز كسی را 
ب��ا تراكتور جابج��ا ننمايند. مگر اين كه تراكتور دارای اتاق ايمن باش��د و آگاه باش��ند كه تريلرهای با 
بار، دام های مرگی برای مس��افران هس��تند پس نبايد كسی س��وار آن ها شود. مقررات عمومی درباره 
ايمنی وس��ايل نقليه موتوری، رانندگی و متوقف كردن تراكتور مش��ابه مقررات ارائه شده برای ديگر 

وسايل نقليه می باشد.
نصب تابلوهای راهنمايی در بزرگراه ها به خصوص در محل هايی كه تراكتور از مزارع به جاده های 
عمومی وارد می ش��ود ضروری اس��ت. برای جلوگيری از خطر همه قس��مت های گرداننده متحرك 
تراكتورها بايد حفاظ    گذاری و پوشانده شود. تماشاچيان يا افرادی كه در اطراف دستگاه های موردد 
اس��تفاده با تراكتور می ايس��تند بايد از مواد پرتاب ده از دس��تگاه های در حي��ن كار حفاظت گردند. 
تجهيزاتی كه به تراكتور وصل می ش��وند و در ارتباط با آن هستند در صورت عدم استفاده از كمكی 
و تكيه  گاه ثابت می توانند خطرناك باشند. يكی از مهمترين عوامل زيان  آور توليدی توسط تراكتور 

صدای باال به دليل قدرت موتور و نداشتن محافظ صدا در قسمت موتور می باشد.
تراكتورها پرمصرف ترين ماشين ها در تمام مزارع هستند و بيشتر از هر عامل ديگری باعث تصادفات و 

صدمات كشنده در مزارع می شوند.
دالي��ل ايجاد چنين تصادفاتی عبارتند از: ش��اخه ها، مجراهای آب، س��وراخ ها يا كنده های درخت، 
هدايت تراكتور در سطوح لغزنده، حمل بارهای سنگين، دور زدن با سرعت باال، تكان های نامناسب، 

از دست دادن كنترل در اثر كشيدن با به دنبال تراكتور با تصادفات د رخيابان.
مهمتري��ن راه برای پيش��گيری از ايجاد تصادفات با تراكتور اين اس��ت كه هر تراكتور يک س��اختار 
حفاظتی داشته باشد و كمربند ايمنی بسته شود. سقوط از روی تراكتورها دومين دليل ايجاد تصادفات 
است. بسياری از مصدومين كودكان هستند. به همين دليل نبايد به هيچ شخصی جز اپراتور اجازه سوار 
ش��دن روی تراكتور را داد. آگاهی از موقعيت تمامی ناظرين و دور نگه داشتن كودكان از محل های 
كار نيز بايد رعايت شود. تراكتورها و ساير ماشين آالت كاربردی در كشاورزی هميشه بايد مجهز به 

چراغ ها و ابزار روشنايی مناسب باشند.
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22- 2 اقدامات الزم براي جلوگیری از واژگونی تراکتور
· پرهيز از اضافه كردن بار باالی مركز ثقل تراكتور كه منجر به واژگونی تراكتور از پشت می شود؛

· تنظيم فشار باد تاير مطابق با دستورالعمل سازنده؛
· به كاربردن يک كالج كه به طور اتوماتيک خالص نشود )چون تراكتور در برخورد با مانع خالص 

می شود(؛
· نصب كابين با مقاومت كافی؛

· نصب موانع ضد عقب روی به چرخ های عقب.

سایر احتیاط ها
·  برای جلوگيری از اس��تارت زدن اتفاقی، كليدهای اس��تارت بايد از نوع گردان  يا بيرون كشی باشد 
و يک كليد خاص يا يک هندل قابل جدا ش��دن بايد تعبيه ش��ود تا افراد غير مجاز مانند اطفال نتواند 

تراكتور را روشن نمايند.
· سيستم ترمز تراكتور به طور منظم و دوره ای بازرسی شود )اطمينان از سالم بودن تركز و كالج(؛

· باد تاير به اندازه فشار توصيه شده باشد؛
· همه چرخدنده ها، محورهای دوار و تسمه انتقال نيرو بايد دارای حفاظ باشند؛

· تراكت��ور نبايد در س��رعت های ب��اال و غير ايمن رانده ش��ود و اهرم دنده در هن��گام پايين آمدن از 
سراشيب های تند نبايد در حالت خالص باشد؛

· وقتی تراكتور روش��ن است و يا فردی پشت فرمان اس��ت از قرار گرفتن در كنار چرخ های تراكتور 
پرهيز شود؛

·  از مجاورت اطفال با تراكتور و ماشين آالتی كه با تراكتور به حركت در می آيند ممانعت به عمل آيد؛
·  بستن كمربند ايمنی ضروری است؛

·  از راندن تراكتور به وسيله اطفال و افراد زير 16 سال ممانعت به عمل آيد؛
·  گازهای مضر اگزوز خطر خفگی با گاز ايجاد می كنند بنابراين:

- محل لوله اگزوز بايد به گونه  ای باشد كه از رسيدن گازها و دودها به راننده جلوگيری كند؛
- تراكتور نبايد در محيطی سربسته روشن باشد؛

· هنگامی كه از تراكتور برای سمپاش��ی اس��تفاده می ش��ود تراكتور بايد در جه��ت خالف وزش باد 
حركت كند مگر اين كه احتياط های حفاظتی ديگری مانند كابين مسدود و تجهيزات حفاظت تنفسی 
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با تأمين هوای سالم به كار گرفته شود؛
· رانندگان تراكتور بايد دارای گواهينامه ويژه رانندگی با تراكتور باشند؛

· اطمينان از سالم بودن چراغ های عقب، جلو و راهنما و داشتن آينه؛
· تراكتور بايد مجهز به كپس��ول اطفال حريق )كپسول پودر و گاز 4 يا 6 كيلويی( و جعبه كمک های 

اوليه باشد؛
· هميشه موقع پياده شدن از تراكتور بايد ترمز دستی كشيده شود؛

· جهت بستن تجهيزات به عقب تراكتور حتماً بايد از تراكتور پياده شده و تراكتور را دور زد و جهت 
بستن تجهيزات اقدام نمود، حركت از كنار گلگير به سمت عقب تراكتور در حالي كه راننده از تراكتور 

پياده نشده خطر درگير شدن شصت پا به زير جک را دارد؛
· بايد مراقب برخورد تراكتور به تيرهای برق، مهار تيرهای برق و شبكه های توزيع برق باشيم؛

· وس��ايل حفاظت فردی مورد نياز راننده تراكتور ش��امل: كفش ايمنی، گوشی حفاظتی و كاله ايمنی 
است؛

22-3 توصیه های ارگونومیکی تراکتور
· صندلی مناس��ب با فنريت و قابليت برگش��ت كافی و طراحی مناسب برای كاهش ارتعاشات و تأمين 

يک وضعيت راحت و قابل تنظيم با توجه به قد و وزن راننده؛
· محافظت در برابر سرما و گرمای بيش از حد:

- در آب و هوای گرم كابين بايد به طور كافی تهويه شود و سقف كابين دارای رنگ روشن باشد تا 
باعث بازتاب اشعه خورشيد گردد و يا آن كه ايزوله گردد؛

- امكانات گرمايشی و سرمايشی داخل كابين در نظر گرفته شود.
· موقعيت فرمان بايد با استانداردهای ارگونوميک تطبيق نمايد و پدال ها بايد به اندازه كافی پهن باشد 

تا ايمنی پاها را تأمين كنند؛
· پله ها و دستگيره های ايمنی برای داخل و خارج شدن ازكابين بايد تعبيه شود.

22-4 تعمیرات و نگهداری ابزارها
يک كش��اورز ممكن اس��ت در اثر استفاده نادرس��ت و نگهداری نامناس��ب ابزارها يا در حين تعمير 
آ نها دچار حادثه ش��ود. اس��تفاده از جک ها و س��اير ابزارهای بلند كننده بدون محكم كردن يا تثبيت 
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آن ها می تواند باعث س��قوط كش��اورز ش��ود. ابزارهای محافظتی برای چش��م ها و ساير اجزای بدن 
ضروری است. گودال ها نيز در صورت عدم تسطيح می توانند خطرساز باشند. بايد در حين كار روی 

ساختمان های داخل مزارع از داربست و كمربند ايمنی استفاده كرد.
بسياری از كشاورزان در اثر افتادن از نردبان ها، سقف ها يا ساير مكان های بلند دچار حادثه می شوند. 
بايد نردبان ها در س��يلوهای انبار دانه دور از دس��ترس اطفال قرار داده ش��وند تا از اس��تفاده غيرمجاز 
ممانعت گردد. س��اختار يا بقای سقف ها بايد با ابزارهای مناسب و ايمن ساخته شود. پله ها، راه پله ها 
و محل های عبور اطراف مزارع شامل پله-ها و سطوح روی ماشين آالت بايد پاك و تميز نگه داشته 

شوند تا باعث سر خوردن يا افتادن نشوند. 

  

22-5 حوادث ناشی از وسایل مورد استفاده در کشاورزی 22
1. وقتی دستگاه های علف چين، دروگر، خرد كننده، كود دهنده و پخش كننده كود استفاده می شود 
اطرافيان و تماشاچيان نيز در معرض خطر می باشند، لذا ضرورت پيدا می كند تا اين افراد در خارج از 

مسير پرتاب سنگ ها، شاخه ها و پرتاب هر شیء ممكن ديگر بايستند.
2. بكارگيری اره های دس��تی زنجيری كه بطور مكرر در بريدن شاخه های حصارها، درختچه ها، در 
احداث جنگل ها و غيره مورد اس��تفاده قرار می گيرد خطر بريدن دست ها و پاهای استفاده كنندگان 
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و همكارانشان و ايجاد حوادث مشابه را همراه دارد.
خطر ديگر در موقع استفاده از اره های زنجيری شامل صدمه به چشم در اثر پرتاب ذرات جدا شده از 
جسم در حال برش، صدمه به گوش در اثر سر و صدای زياد، سوختگی های پوستی ناشی از تماس با 

سطوح گرم و صدمه های ناشی از افتادن درختان می باشد.
3. خطر سقوط از درخت و يا نردبان هنگام چيدن ميوه كشاورزان را تهديد می كند.

4. اصل ايده آل در رابطه با نحوه قرار دادن نردبان ها روی ديوار يا سطح قائم اين است كه بايد نردبان 
به ازاء هر 4 متر ارتفاع يک متر از ديوار يا س��طح قائم فاصله داش��ته باشد و قسمت بااليی نردبان 110 
س��انتي متر باالتر از قسمت مورد توقف باشد. به منظور جلوگيری از هر گونه حادثه در موقع استفاده از 
نردبان بايس��تی قبل از اس��تفاده، نردبان را به خوبی بازرسی نمود و از مناسب قرار گرفتن انتهای بااليی 

و پائينی نردبان مطمئن بود.
5. جهت جلوگيری از طغيان آب و خطرات احتمالی آن بايستی كانل های آب را در فصول خشک، 
تمي��ز نمود و در موق��ع طغيان آب مراقبت های وي��ژه به عمل آيد. وجود گ��ودال های آب نيز خطر 
لغزيدن انسان، دام و ماشن را افزايش می دهد و در مورد كارهايی كه دست های فرد به مدت طوالنی 

داخل آب قرار می گيرند بايد جهت حفاظت پوست از كرم های حفاظتی استفاده شود

22-6 مهم ترین راه های پیشگیری
هنگام كار با ماشين های كشاورزی نكات زير رعايت شود:

- وسيله نقليه با احتياط رانده شود.
- اتاقک تراكتورها به طور ايمن طراحی شود.

- به نوجوانان و افراد بی تجربه اجازه نشستن و يا راندن تراكتور داده نشود.
- از تراكتور برای جابجا نمودن افراد استفاده نشود.

- كليه قسمت های گردنده تراكتور و ساير ماشين  های كشاورزی بايد حفاظ گذاری شوند.
- هنگام كار در هوای مه  آلود، ماشين های كشاورزی بايد مجهز به چراغ باشند.

- نص��ی تابلوه��ای راهنمايی در بزرگ��راه ها به خصوص در مح��ل هايی كه تراكتوره��ا از مزارع به 
جاده های عمومی وارد می شوند ضروری است.

- هنگام كار با اره برقی و ساير ماشين های كشاورزی بايد از وسايل حفاظت فردی مناسب استفاده شود.
- در س��يلوهای نگهداری مواد غذايی دام ديوارها و حايل های جانبی سيلوها بايد مرتب مورد بازديد 
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قرار گيرند همچنين قبل از ورود افراد به سيلوها بايد تهويه كافی به منظور خارج كردن گازهای سمی 
انجام گير.

- نردبان ها بايد محكم و مقاوم ساخته شده و قبل هر بار استفاده به منظور رفع نقص احتمالی بازرسی 
شوند.

- از مناسب قرار گرفتن انتهای بااليی و پائينی نردبان قبل از شروع بكار بايد اطمينان حاصل نمود.
- هنگام ايستادن روی شاخه های درختان از كمربند ايمنی استفاده نموده و از ايستادن روی شاخه های 

نازك بپرهيزيد.

23- سر و صدا و لرزش
23-1 سر و صدا

قرار گرفتن در معرض سر و صدا می تواند منجر به نارسايی شنوايی شود و اغلب شخص زمانی از آن 
آگاه می ش��ود كه خيلی دير اس��ت. اين نارسايی می تواند منجر به احساس وزوز در گوش و يا كری، 
باالرفتن فش��ار خون و يا بيماری های عروقی ش��ود. سر و صدای محل كار همچنين می تواند منجر به 

اختالل در ارتباطات و شنيدن صدای زنگ خطر شود. 
شكل )5( مثالی است از ميزان سر و صدايی كه هر يک از فعاليت های كشاورزی ايجاد می كنند.

1چه هستند؟ 23-1-1 محدوده و سطح عمل سر و صدا
س��ر و صدا بر اساس دس��يبل )dB( اندازه گيری می شود. سطح عمل سر و صدا در قوانين مربوطه، بر 
اساس ميزان قرار گرفتن در معرض سر و صدا به صورت روزانه )متوسط روزانه( و حداكثر ميزان قرار 

گرفتن در معرض سر و صدا )سر و صدای غير منتظره( تعيين می شود.
 135 dB 80 و dB حد پايين متوس��ط س��ر و صدای روزانه و حداكثر ميزان س��ر و صدا به ترتيب -

می باشد.
 137 dB 85 و dB حد باالی متوس��ط س��ر و صدای روزانه و حداكثر ميزان س��ر و صدا به ترتيب -

می باشد.
به ياد داشته باشيد:

- قرار گرفتن در معرض انواع سر و صداها )مثل تراكتورها، اره برقی ها، خشک كننده دانه و تفنگ ها( 
دارای اثر تجمعی بوده و می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد.

- حضور تعداد زياد حيوانات خانگی می تواند سطح سر و صدای زيادی را ايجاد كند.

1 Noise action
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23-1-2 کنترل کردن سر و صدا
بهترين راه محافظت در مقابل سر و صدا از طريق كنترل منبع آلودگی امكان پذير است. سطح آلودگی 
ايجاد ش��ده را توس��ط متخصص تعيين كرده و ضبط كنيد. جهت كاهش دادن قرار گرفتن در معرض 

آلودگی:
- هنگام تعيين روش توليد، از فرآيندها و ماشين آالت بی سر و صدا استفاده كنيد. در محل قرار گيری 

اپراتور، سطح و ميزان آلودگی صوتی را تعيين كنيد.
- ماشين آالت و ابزارها را به موقع بازديد، سرويس كاری و گريس كاری كنيد.

- عامل ايجاد سر و صدا را جدا و محصور كنيد. مثاًل اتاقک های ايمنی برای تراكتورها طراحی كنيد 
به طوري كه درهای آن قابل بسته شدن باشد تا صدای حاصل كار از تراكتور را برای راننده كاهش دهد. 
- در هنگام غذا خوردن حيوانات )در صورت زياد بودن تعداد آنها(، از انجام كار در محل قرار گيری 

آنها پرهيز كنيد و يا اينكه رژيم و زمان غذادهی آنها را تغيير دهيد.
به اس��تفاده از محافظ ش��نوايی كرده و آنها را از خطرات آلودگی صوتی آگاه كنيد. برای هر يک از 
كارگ��ران با ايجاد چرخ��ش در كار، مدت قرارگيری در معرض ش��لوغی را كاهش دهيد و يا اينكه 

پناهگاه های برای جدا سازی محل ايجاد سر و صدا در محل كار ايجاد كنيد.
- در جاهايي كه حد سر و صدا و شلوغی از dB 85 فراتر است را به عنوان محدوده خطر معرفی كرده 

و با عالمتی مشخص كنيد.

  شكل 5: ميزان سر و صدای توليدی در چند فعاليت مربوط به عمليات كشاورزی
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- به اپراتورهايی كه در مناطق پر سر و صدا كار می كنند، پيشنهاد كنيد كه تحت معاينه قرار گيرند.
به ياد داشته باشيد كه:

- اس��تفاده از محافظ ش��نوايی به عنوان آخري��ن گزينه كنترل قرار گرفتن در معرض آلودگی س��ر و 
صدا می باشد. چنانچه از اين محافظ ها استفاده شود، تنها در صورتی محافظت انجام می شود كه اين 

محافظ ها در بهترين اندازه و طرز استفاده باشند.
- محافظ ش��نوايی در صورتی مؤثر خواهد بود كه در تمام لحظاتی كه كارگر در معرض س��ر و صدا 
قرار دارد، اس��تفاده ش��ود. چنانچه اين تجهيزات حتی برای يک لحظه كنار گذاشته شوند، اثر گذاری 

مؤثری نخواهد داشت.
- نگهداری مناس��ب از ماشين آالت و يا تغيير در روش انجام كار می تواند در سطح ايجاد سر و صدا 

تأثير داشته باشد. قطعات لق و اجزای چرخشی نامتعادل به ايجاد سر و صدا و لرزش منجر می شود.

23-2 لرزش
اس��تفاده طوالنی مدت و متناوب از وس��ايل دارای لرزش مانند خرمن  كوب، اره برقی ها و سمباده ها 
می تواند منجر به اختالالت لرزش��ی دست و بازو و اختالالت عصبی، ماهيچه و مفصل شود. عالئمی 
مانند سوزش و خارش، بی حسی در انگشتان، سفيد رنگ شدن انگشتان در شرايط سرد و نمدار، و به 

دنبال آن لرزيدن و سرخ شدن، نشانه های خطر و بيماری می باشد.
لرزش بدنی، نوعی ش��وك و لرزش��ی اس��ت كه هنگام نشس��تن و يا ايس��تادن بر روی وس��ايل نقليه 
و ماش��ين هايی كه در مس��يرهای ناهم��وار و يا همراه كامي��ون و باركش ها می باش��ند، و يا در كنار 
ماش��ين آالت قوی ف��رزكاری رخ می دهد. ش��وك در بعضی ش��رايط كار مانن��د رانندگی بر روی 

دست اندازها و گودی ها ايجاد می شود. به ياد داشته باشيد كه:
- از ماشين مناسب در انجام كارهای خود استفاده كنيد. 

- قطعات لرزان و آزاد ماشين كه ايجاد ارتعاش می كنند را از آن جدا كنيد. 
- برای جلوگيری از ارتعاش بيش��تر خرمن كوب، پايه های آن را به زمين محكم كنيد. همچنين تا حد 

امكان از ايستادن بر روی خرمن كوب جلوگيری كنيد، چون در اين حالت ارتعاش آن زياد است. 
- از تجهيزاتی مانند ضد صوت اره برقی به خوبی نگهداری كنيد.

- كار را با دست های گرم شروع كنيد، آنها را گرم نگه داشته و به طور منظم استراحت كنيد.
- به طور مناسب و به درستی بر روی صندلی تراكتور بنشينيد.
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- به هنگام حركت با وس��ايل نقليه متناس��ب با شرايط زمين حركت كرده و مسير مناسب حركت را به 
گونه  ای انتخاب كنيد كه از عبور از گودال ها و دست اندازها جلوگيری شود.

- مسيرها و جاده ها را به گونه  ای نگهداری كنيد كه تا حد امكان هموار بوده و دست  انداز و گودال 
نداشته باشند.

- از ق��رار گرفتن كارگران مس��ن و كارگ��ران دارای اختالالت قلبی و عروق��ی، عصبی، عضالنی و 
استخوانی، در معرض سطح باالی لرزش و يا برای مدت طوالنی جلوگيری كنيد.

24- سیلوها، انبارها و مخازن کودها

  

 
س��يلوها، انبارها و مخازن كودهادارای محيطی سربس��ته  اند كه در آنجا گازهای تخميری مانند متان، 
اكس��يد نيتروژن و اكس��يد كربن می توانند در آنجا تجمع يابند. حضور اي��ن گازها می تواند منجر به 

تخليه اكسيژن شود. گازهای تخميری همچنين خطر انفجار را نيز به همراه دارند. 

24-1 کنترل ورودی به سیلوها، انبارها و مخازن کودها
كارفرما به منظور مديريت ورود به اين مكان ها بايد از سيس��تم كنترل ورودی اس��تفاده كند. حضور 

كارفرما و يا نماينده آن به منظور كنترل ورودی، می تواند راه  حل ديگری باشد.
ب��ه هن��گام ورود كارگران به اين مكان ها و يا در حين كار بايد ميزان اكس��يژن موجود كنترل ش��ود، 
مگ��ر اينكه امكان جابه  جايی و ورود هوای طبيعی از حداقل دو مجرای ورودی در ارتفاعات مختلف 

امكان  پذير باشد و يا اينكه ازهواكش استفاده شود. 
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در صورتي كه ميزان اكس��يژن كمتر از 19/5 درصد باش��د، كارگران نبايد اجازه ورود به اين مكان ها 
را داش��ته باشند مگر اينكه كارگران در هنگام كار دارای ماسک های هوادار باشند و غلظت گازهای 

تخميری 10 درصد كمتر از محدوده انفجاريشان باشد. 

24-2 تجهیزات ایمنی شخصی مورد نیاز برای ورود
تمام افرادی كه در مكان های سربسته وارد می شوند، بايد مجهز به قالب هايی باشند كه به آنها طناب 
متصل است تا در صورت گير افتادن، محصور شدن در آتش و يا كمبود اكسيژن نجات داده شوند. به 
اين منظور قالب و طناب بايد از اس��تحكام كافی برخوردار باشند. به هنگام ورود كارگر دارای قالب 

و طناب به سيلو، يک نفر بايد از وی مراقبت كند تا در صورت لزوم آن را نجات دهد. 

24-3 خطر ناشی از گرد و غبار
ذرات ري��ز دانه ه��ا می توانند هاله ای از گرد و غب��ار توليد كنند كه قادر به تولي��د انفجار در حضور 
جرقه ای می باشند. تمام سيستم برقی موجود در اين مناطق بايد مطابق با استانداردها تأسيس شده باشد 

و از راهنمايی های متخصص برق استفاده شده باشد. 
به دليل پتانس��يل انفجار در اين مكان ها، فعاليت های توليد كننده گرما مانند جوش��كاری تنها بايد در 
شرايطی انجام شود كه احتمال خطر انفجار رفع شده باشد. همچنين سيلوها، مخازن و انبارهای حاوی 

ذرات دانه بايد به سيستم جلوگيری از آتش  سوزی مجهز باشند. 
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پیوست-الف)اطالعاتی(
 قوانین کار در کشاورزی

 بند ب ماده61 برنامه چهارم توسعه
 ماده 17: 

تبصره 2- ضمن تشكيل پرونده بهداشتي براي شاغالن در واحدهاي توليد كننده و تركيب 
كننده سموم،هر شش ماه حداقل يكبارمعاينات  دوره اي شاغالن و ارزيابي بهداشتي محيط 

كار انجام پذيرد
ماده 20:

بند ب- گواهي عاري بودن از عوامل بيماري زا براي گياه و دام از وزارت جهاد كشاورزي 
و عاري بودن از عوامل بيماري زا براي انسان از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

آفات  دفع  سموم  باقيمانده  بر  تاكيد  با  وارداتي  كشاورزي  محصوالت  پايش   -40 ماده 
نباتي،فلزات سنگين و تركيبات مضر ناشي از مصرف سموم به عهده وزارت بهداشت ،درمان 

و آموزش پزشكي مي باشد
ماده 41- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است در راستاي ارتقا آگاهي 
بهداشت حرفه اي كشاورزي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي 
ارتقاي سالمت  و  بهينه سازي مصرف سموم  و  الويت كاهش  با  بهداشت كشاورزي  برنامه 

كشاورزان اقدام نمايد.
ماده 62- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است در خصوص فوريت هاي 
مسموميت با سموم دفع آفات نباتي اطالع رساني الزم را براي توليدكنندگان ،واردكنندگان 

،فرموله كنندگانفتوزيع كنندگان،فروشندگان و مصرف كنندگان به انجام رساند
ماده 63- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است پرسنل و امكانات الزم را 
براي آموزش كادر پزشكي جهت تشخيص مسموميت با سموم دفع آفات نباتي  و اقدامات 

درماني را فراهم آورد
ماده 64- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و 
يا  و  اتفاقي وعمدي  هاي  مسموميت  اطالعات  مورد  موظفند حسب  زيست  حفاظت محيط 
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قانون

ماده 85 قانون كار: برای صيانت نيروی انسانی و منابع مادی كشور، رعايت دستورالعمل  هايی 
كه از طريق شورای عالی حفاظت فنی )جهت تأمين حفاظت فنی( و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكی )جهت جلوگيری از بيماری  های حرفه  ای و تأمين بهداشت كار و كارگر 

و محيط كار( تدوين می شود، برای كليه كارگاه  ها و كارآموزان الزامی است.

الف-1- مدیریت ایمنی و سالمت و ارزیابی و تشخیص خطر

آلودگی هاي زيست محيطي با سموم دفع آفات نباتي را ثبت و جهت اعمال مقررات و اقدامات 
الزم در اختيار سازمان حفظ نباتات قرار دهند

ماده 65-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است تمهيدات الزم را به منظور 
به سموم آفت كش و كودهاي  پااليش سالمت منابع تامين آب آشاميدني  از جنبه آلودگي 
شيميايي پيش بيني نموده و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي )سازمان حفظ نباتات( و وزارت 

نيرو نسبت به رفع تمهيدات مذكور اقدام نمايد

الف-2- تجهیزات حفاظتی شخصی

قانون

ماده 91  قانون كار در كشاورزی: كارفرمايان و مسئوالن كليه كارگاه  ها مكلفند بر اساس 
و  وسايل  كار،  محيط  در  كارگران  بهداشت  و  سالمت  و  حفاظت  عالی  شورای  مصوبات 
امكانات الزم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگی كاربرد وسايل فوق الذكر را 
به آنان بياموزند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداری از وسايل حفاظتی و بهداشتی 

فردی و اجرای دستورالعمل  های مربوطه كارگاه می باشند.
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الف-3- مشکالت سالمتی در کشاورزی

قانون

ماده 92 قانون كار در كشاورزی: كليه كارگاه ها كه شاغلين در آنها به اقتضای نوع كار در 
معرض بروز بيماري های ناشی از كار قرار دارند، بايد برای همه افراد مذكور پرونده پزشكی 
تشكيل دهند و حداقل سالی يكبار توسط مراكز بهداشتی درمانی از آنها معاينه و آزمايش های 

الزم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند. 
تبصره 1: چنانچه با تشخيص شورای پزشكی نظر داده شود كه فرد معاينه شده مبتال و يا در 
نظريه شورای  اساس  بر  را  او  مربوطه مكلفند كار  ابتال می باشد، كارفرما و مسئولين  معرض 

پزشكی مذكور بدون كاهش حق الزحمه در قسمت مناسب تعيين نمايند.
تبصره 2: در صورت مشاهده بيماری، وزارت كار و امور اجتماعی مكلف به بازديد و تأييد 

مجدد شرايط فنی و بهداشت و ايمنی محيط كار خواهد بود. 
ماده 96 قانون كار در كشاورزی: به منظور اجرای صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فنی، 

اداره كل بازرسی وزارت كار و امور اجتماعی با وظايف ذيل تشكيل می شود:
الف- نظارت بر مقررات ناظر به شرايط كار بويژه مقررات حمايتی مربوط به كارهای سخت و 

زيان آور و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان، كارگران و نوجوانان
ب- نظارت بر اجرای صحيح مقررات قانون كار و آيين نامه  ها و دستورالعمل  های مربوط به 

حفاظت فنی
ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمايی كارگران، كارفرمايان و كليه افرادی كه 

در معرض صدمات و ضايعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از كار قرار دارند.
كارگاه  كارفرمای  مرغداری  ها:  و  دامداری  كشاورزی،  مراتع  در  كار  بهداشت   11 ماده 
مشترك  بيماری  يا  مسموميت  عالئم  مشاهده  محض  به  است  مكلف  )دامداری(  كشاورزی 
بهداشتی  مراكز  به  فوری  اطالع  از كارگران ديگر ضمن  يا هر يک  و  دام در خود  و  انسان 
درمانی، جهت تأمين معالجات پزشكی اقدام نمايد. در كارگاه هايی كه حسب بعد كارگری 
ملزم به داشتن مراكز ويژه ارائه خدامت بهداشتی به كارگران هستند، كارفرما ملزم به استفاده از 
كارشناسان حرفه  ای و يا تربيت افرادی جهت ارائه كمک  های اوليه به آسيب ديدگان می باشد.
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الف-4- ایمنی و راحتی در محیط کار

قانون
برای  را  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  است  مكلف  دولت  كشاورزی:  در  كار  قانون   147 ماده 

كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
 ماده 156 قانون كار در كشاورزی:دستورالعمل  های مربوط به تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت 
توسط وزارت  بود كه  آيين نامه ای خواهد  برابر  و دستشويی  مانند غذاخوری، حمام  محيط كار 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تصويب و به اجرا در خواهد آمد.

الف-5- آفت کش ها و داروهای دامپزشکی

قانون
 ماده 15 آيين نامه حفاظت فنی و بهداشتی در كارهای كشاورزی مربوط به مصرف سموم و دفع 
آفات: تهيه انبار سم متناسب با نوع و مقدار آن و شرايط نگهداری با توجه به آب و هوای منطقه 

به عهده كارفرما می باشد.
و  حيوانات  و  اطفال  دسترس  از  دور  و  تهويه  قابل  و  و خنک  بايد خشک  سم  انبار   -1 تبصره 
اشخاص غير مجاز و جدا از محل نگهداری مواد غذايی انسان، دام و بذر و ساير مواد كشاورزی 

باشد.
تبصره 2- در صورتي كه سموم مورد مصرف به مقداری باشد كه بتوان آن را در قفسه و يا جعبه 
جوبی و يا فلزی قفل  دار و در جای مناسب قرار داد، قفسه يا جعبه مذكور به منزله انبار سم تلقی 
می شود و بايد روی آن و يا روی انبار سم عالمت خطر مناسب يا تابلويی برای آگاهی دادن و 

رعايت احطياط الزم نصب گردد.
تبصره 3- در صورت نگهداری سموم قابل احتراق، تأمين تسهيالت آتش نشانی متناسب با مقدار 

سم و حجم انبار ضروری است.
ماده 17 آيين نامه حفاظت فنی و بهداشتی در كارهای كشاورزی مربوط به مصرف سموم و دفع 
آفات: تأمين وسايل مخصوص آماده كردن سم متناسب با نوع سم و روش سمپاشی و حجم كار 

به عهده كارفرما می باشد.
تبصره- وسايل مذكور در فوق بايد كامالً سالم و بي عيب بوده و در خالل كار نيز مرتباً از طرف 



92صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

كارفرما مورد بازديد قرار گيرند تا در صورت مشاهده بروز نقص نسبت به رفع نقص يا تعويض 
وسيله معيوب اقدام نمايد.

ماده 19 آيين نامه حفاظت فنی و بهداشتی در كارهای كشاورزی مربوط به مصرف سموم و 
دفع آفات: تأمين وسايل حفاظتی متناسب با نوع سم و روش سمپاشی به عهده كارفرما می باشد.

تبصره- وسايل حفاظتی بايد سالم و بدون عيب و نقص بوده و مرتباً مورد بازبينی قرار گيرند تا 
در صورت بروز عيب و نقص و يا بي اثر شدن مواد عمل  كننده موجود در فيلتر ماسک نيبت به 

رفع نقص و يا تعويض آن اقدام شود.
تبصره – تهيه و نصب عالئم خطر برای توجه اشخاص متناسب با نوع سم و طبق توصيه  های 
به عهده  اماكن كشاورزی كه سمپاشی می شوند،  و  باغات  و  مزارع  نباتات در  سازمان حفظ 

كارفرما می باشد.

الف-6- آفت کش ها و داروهای دامپزشکی

ماده 21 آيين نامه حفاظت فنی و بهداشتی در كارهای كشاورزی مربوط به مصرف سموم و دفع 
آفات: تأمين وسايل و مواد برای كمک  های اوليه و همچنين حصول اطالع از روش های مربوط 
مصرف  كه  نوع سمی  با  متناسب  سم  برچسب  در  مندرج  معالجات  نحوه  و  اين كمک  ها  به 

می شود، به عهده كارفرماست.
تبصره 1- كارفرما مكلف است نام و نشانی و شماره تلفن نزديك ترين پزشک و درمانگاه به محل 
سمپاشی را قبل از شروع سمپاشی به دست آورده و در طول مدت سمپاشی همراه داشته باشد تا 

در صورت لزوم برای برقراری تماس سريع از آن استفاده نمايد. 
تبصره 2- تأمين امكانات حمل سموم به نزديك ترين درمانگاه يا پزشک و يا آوردن پزشک به 

بالين مسموم، به عهده كارفرماست.
تبصره 3- دادن اطالعات الزم در مورد مشخصات سم مصرفی و عالئم مسموميت و كمک های 
اوليه و پادزهر مندرج در برچسب سم به پزشک معالج در صورت ضرورت به عهده كارفرماست.

ماده 22 آيين نامه حفاظت فنی و بهداشتی در كارهای كشاورزی مربوط به مصرف سموم و دفع 
آفات: كارفرما مكلف است قبل از شروع سمپاشی آموزش های الزم را به كارگران كشاورزی 

سمپاشی بدهد.اين آموزش ها شامل موارد زير می شود:
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درجه سميت سم مورد نظر  -1
باعث  نفوذی كه  راه  بيشتر درباره  با توضيح  بدن همراه  به  نفوذ سم مورد عمل  راه  های   -2

خطرات بيشتری می شود.
صحيح  روش  های  يا  روش  سمپاش،  از  استفاده  طرز  عمل،  مورد  سم  آماده  كردن  طرز   -3
وسايل  سم،  آماده  كردن  وسايل،  نظافت  و  شستشو  نحوه  عمل،  مورد  سم  با  سمپاشی 

سمپاشی و وسايل حفاظتی در خاتمه كار هر روز
نحوه استفاده از وسايل حفاظتی و ضرورت استفاده صحيح از آن  -4

عالئمی كه در صورت بروز مسموميت ممكن است در شخص مسموم ظاهر شود.  -5
اقداماتی كه بايد به عنوان كمک  های اوليه در صورت مشاهده عالئم مسموميت در مورد   -6

شخص مسموم به عمل آيد.

الف-7- آیین نامه ایمني ماشین ها و ادوات کشاورزي

       به منظور تأمين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و 
منابع مادي كش��ور و پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارت مالي در فعاليت هاي 
مرتبط با ماش��ين هاي كش��اورزي، مقررات اين آيين نامه به اس��تناد ماده 85 قانون كار جمهوري 

اسالمي ايران تدوين گرديده است.

15-1 تعاریف
ماشين هاي كشاورزي:

 به ماشين هايي اطالق مي شود كه داراي موتور بوده و جهت عمليات كشاورزي و براي كارهايي 
نظير آماده سازي زمين، كاشت، داشت، برداشت و جابجايي محصول بكارگرفته مي شوند.

 ادوات كشاورزي:
 به دس��تگاه هاي فاقد موتور اطالق مي ش��ود كه به طرق مختلف )س��وار، نيمه س��وار و كشش��ي( 
به ماش��ين هاي كشاورزي متصل ش��ده و عمليات مختلف كاشت، داش��ت، برداشت و جابجايي 

محصول را انجام مي دهند.
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 ادوات خاك ورزي: 
دس��تگاه هايي هستند كه عمليات آماده سازي را قبل از كش��ت بر روي زمين انجام مي دهند مانند 

گاوآهن، ديسک و هرس.

 ماشين هاي كاشت:
دستگاه هايي هستند كه عمليات كاشت بذر، نشاء و غيره را انجام مي دهند.

 ادوات داشت:
دس��تگا ه هايي هس��تند كه پس از كاش��تن دانه ها و س��اير محصوالت تا زمان برداشت محصول، 
عمليات نگهداري، كودپاش��ي و سمپاش��ي مزرعه را انجام مي دهند مانند ماش��ين هاي تنک كن، 

كودپاش و سم  پاش.

 ماشين ها و ادوات برداشت:
دستگاه هايي هستند كه عمليات برداشت محصول از سطح مزرعه، بسته بندي، خرمنكوبي و يا چند 

عمليات را با هم انجام مي دهند. از قبيل بسته بندها، ساقه كوبها، كمباين ها، علوفه خردكن ثابت.

 تراكتور و تيلر:
بكارانداختن  ماشين هاي  متحرك،  ادوات،  كشيدن  براي  كه  است  چندمنظوره اي  ماشين هاي    

ماشين هاي ساكن و يا قابل حركت به كمک تسمه و فلكه و محور تواندهي به  كار مي روند.

:) P.T.O( محور تواندهي 
 محور گردنده مخصوصي است كه نيروي محركه الزم را از موتور تراكتور گرفته و به ماشين ها 

و يا ادوات كشاورزي منتقل مي نمايد.

پين برشي:
به مانع،  خيش  برخورد  صورت  در  كه  گاوآهن  به  خيش  اتصال  نگهداري  براي  است  قطعه اي 

مقاومت خود را از دست داده و بريده شده و مانع از بلندشدن و واژگوني تراكتور مي گردد.

:)P.T.O( سپر دوار محور اتصال
پوششي است كه روي محور انتقال دهنده نيرو قرار مي گيرد تا از برخورد انسان با محور جلوگيري 

نمايد.

الف-7- آیین نامه ایمني ماشین ها و ادوات کشاورزي )ادامه(
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15-2 مقررات عمومي
و  بايد آموزش  مي نمايند  استفاده  ادوات كشاورزي  و  ماشين ها  از  اشخاصي كه  ماده1� كليه 

مهارت الزم را ديده باشند.

با ماشين هاي كشاورزي موتوري  براي كار  از مراجع ذيصالح  ماده 2� داشتن گواهينامه ويژه 
الزامي است.

عمليات  هرگونه  از  قبل  بايد  آن  ادوات  و  كشاورزي  ماشين هاي  قسمت هاي  كليه  ماده3�   
كشاورزي مورد بازديد قرارگيرد.

و  زنجير  و  چرخ دنده  فلكه،  تسمه  قبيل  از  مواد  و  نيرو  انتقال دهنده  قسمت هاي  كليه  ماده4� 
مارپيچ هاي انتقال مواد و امثال آنها و همچنين قسمت هايي از ماشين ها كه امكان ايجاد حادثه 
مفاد  رعايت  ضمناً  باشد.  موثر  و  مناسب  حفاظ  داراي  بايد  باشد  داشته  افراد  و  كارگر  براي 
آيين نامه حفاظت در مقابل وسايل انتقال  نيرو مصوب1340/4/21 در اين زمينه الزامي مي باشد.

ادوات  جداسازي  و  اتصال  تنظيم،  نظافت،  سرويس،  تعمير،  عمليات  انجام  از  قبل   �  5 ماده 
ماشين هاي كشاورزي بايد آنها را به طور اطمينان بخشي متوقف و بي حركت نمود.

ماده6 � در ماشين ها و ادواتي كه بعد از خاموش كردن ماشين محور چرخنده يا ساير اتصاالت 
مدتي به حركت خود ادامه مي دهند بايد تا توقف كامل دسترسي به قسمت هاي خطرناك آن 

امكان پذير نباشد.

ماده7� عمليات بهره برداري، تعمير، تنظيم و سرويس ماشين هاي كشاورزي و ادوات آن بايد 
طبق دستورالعمل شركت سازنده و با رعايت اصول ايمني و توسط اشخاص ماهر انجام گيرد.

ماده8� سوارشدن افراد بر روي ماشين  ها و ادوات كشاورزي، غير از محل هاي مجاز كه توسط 
شركت سازنده تعبيه شده، ممنوع است.

ماده9� ماشين ها و ادوات كشاورزي را بايد مطابق با كاربري و دستورالعمل هاي شركت سازنده 
استفاده نمود.
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ماده10� راننده ماشين كشاورزي مكلف است قبل از شروع به كار با ماشين، از عدم وجود افراد 
در داخل مخازن و محفظه ها و محدوده خطر اطمينان حاصل نمايد.

ماده11� ماشين هاي كشاورزي بايد به خاموش كننده هاي دستي مناسب مجهز گردند.

ماده 12� راننده ماشين كشاورزي بايد پس از اتمام كار نسبت به توقف كامل ماشين اطمينان 
حاصل نموده و سوييچ آن را بردارد.

رعايت  با  بايد  اختالف سطح  داراي  زمين هاي  و  تپه ها  در شيب  عمليات كشاورزي   �13 ماده 
اصول ايمني و دستورالعمل شركت سازنده صورت گيرد.

ماده 14� عمليات كشاورزي در شب بايد با رعايت اصول ايمني و تامين روشنايي مناسب انجام 
گردد.

انتقال  يا حمل ونقل آنها در نزديكي خطوط  با ماشين هاي كشاورزي و   ماده 15� هنگام كار 
نيروي برق، آب، گاز و نفت بايد قوانين و مقررات مربوط به حريم آنها رعايت گردد.

 ماده16� هنگام اتصال، تنظيم و جداسازي ادوات ماشين هاي كشاورزي كه نياز به روشن بودن 
ماشي�ن مي باشد، رعايت اصول ايمني و دستورالعم�ل هاي شركت س�ازنده الزامي است.

ماده17� هنگام تعمير، تنظيم و سرويس، بايد پايداري و ايستايي ادوات و ماشين هاي كشاورزي 
با استفاده از تجهيزات ايمن و مناسب تامين گردد.

 ماده18� قبل از ترك يا خاموش نمودن ماشين ها و ادوات كشاورزي آزادكردن فشار هيدروليک 
با سطح زمين  فاصله  نزديكترين  و  پايين ترين حد  قرارگرفتن در  براي  متعلقات  و  ادوات  كليه 

الزامي است.

 ماده 19� به منظور حفظ پايداري ماشين هاي كشاورزي در حالت اتصال ادوات سوارشونده، بايد 
از وزنه هاي تعادلي مطابق با دستورالعمل هاي شركت سازنده استفاده نمود.

ماده20� استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب با نوع كار الزامي است.
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15-3 مقررات اختصاصي

ماده21� استفاده از سپر اصلي و حفاظ مخصوص در باالي محور تواندهي تراكتور الزامي است.

قفل  به يكديگر  ترمز  پدال هاي  بايد  معابر مجاز  و  تراكتور در جاده ها  رانندگي  هنگام  ماده22� 
شوند.

ماده23� اتصال ادوات كششي به تراكتور صرفاً بايد با استفاده از پين هاي برشي استاندارد صورت 
گيرد.

ماده24 � هنگام كارخاك ورزهاي دوار از قرارگرفتن در منطقه خطر و پشت آن بايد خودداري 
شود.

تعويض خيشها  ماده 25� هنگام عمليات خاك ورزي توسط گاوآهن هاي دوطرفه و در زمان 
قرارگرفتن در محدوده چرخش خيش ممنوع است.

 ماده 26� مادامي كه ماشين كاشت در حال كار است بايد دهانه مخزن بسته بوده و بررسي ميزان 
بذر از طريق دريچه هاي مخصوص انجام گيرد و استفاده از دست براي اين كار ممنوع است.

ماده 27� تميزكردن علوفه و ضايعات جمع شده در مقابل شانه برش ماشين هاي دروگر شانه اي 
بايد پس از توقف كامل دستگاه و خاموش نمودن آن انجام پذيرد.

ماده 28� قرارگرفتن افراد در مقابل شانه برش ماشين دروگر تحت هر شرايطي، ممنوع مي باشد.

ادوات كشاورزي در  فعاليت ماشين ها و  افراد در محدوده حركت و  تردد  ايستادن و  ماده29� 
هنگام كار، ممنوع است.

از  مناسبي  وسيله  از  استفاده  با  بايد  خردكن،  ماشين هاي  برشي  تيغه هاي  تنظيم  هنگام  ماده30� 
چرخش ناخواسته تيغه ها جلوگيري شود.

 ماده31� هنگام پربودن مخزن دانه كمباين بايستي با سرعت مطمئن و مطابق با دستورالعمل هاي 
شركت سازنده حركت نمود.

ماده32� هنگام برداشت محصول از تپه هايي با شيب تند بايستي از كمباين هايي مجهز به سيستم 
ترازكننده خودكار استفاده شود.
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ماده33� قسمتهايي از ماشين كه در ارتفاع كار مي كنند بايد به هنگام خاموش نمودن دستگاه به 
روي زمين قرارگيرد.

ماده34� ده�انه هاي ورودي و خروجي مواد اول�يه يا مح�صول در ماش�ين ها و ادوات كشاورزي 
بايد به نحوي باشد كه ورود و درگيري اعضاي بدن به محدوده خطر امكان پذير نباشد.

ماده35 � كليه قسمت هايي از ماشين و يا ادوات آن كه در اثر كاركردن احتمال داغ شدن آنها وجود 
دارد بايد مرتباً بازديد و سرويس گردد تا از بروز آتش سوزي احتمالي جلوگيري به عمل آيد.

ماده36� بازوهاي تاشو در ادوات كشاورزي بايد به قفل كن مكانيكي تجهيز شوند تا از بازشدن 
آنها در زمان حمل ونقل جلوگيري نمايد.

15-4 سایر مقررات
ماده37� حركت، بارگيري و تخليه تريلر متصل به تراكتور بايد مطابق با قوانين و مقررات راهنمايي 

و رانندگي صورت پذيرد.

ماده38� شيلنگها، لوله ها و اجزاي تحت فشار هيدروليک كه براي اتصال به ادوات كشاورزي به 
كار مي روند بايد مرتباً بازديد و به روش مطمئن و ايمن محافظت گردند.

ماده39� ماشين هاي كشاورزي بايد به بوق هشدار دهنده دنده عقب، آينه هاي بغل، چراغ گردان 
براي استفاده در شب و ساير تجهيزات هشدار دهنده مجهز باشند.

ماده40 � دستگاههاي شاخه بر موتوري بايد داراي يک بند مهار )حمايل( قابل تنظيم براي استفاده 
كاربر باشد.

به  مجهز  بايد  مي شوند  استفاده  ادوات كشاورزي  و  ماشين ها  اتصال  براي  كه  پين هايي  ماده41� 
اشپيل و گيره ايمني باشند.

ماده42� هرگونه اتصال محور تواندهي بايد به سپر دوار محور مجهز باشد.

ماده43 � براي كشش ادوات كشاورزي صرفاً استفاده از مالبند تراكتور مجاز است.

ماده44� تريلرهايي كه به عنوان دنباله بند به تراكتور متصل مي شوند بايد به چراغ ترمز و عالئم 
هشداردهنده مجهز باشند.
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ماده 45� در صورت عدم وجود كابين ايمن و استاندارد و به منظور حفظ جان راننده تراكتور، 
بايد ماشين به چهارچوب حفاظتي )راپس( مجهز باشد.

ماده 46� رعايت وزن، ارتفاع و جوانب مجاز بار در تريلرها الزامي است.

ماده 47� ميزان بار قابل حمل و همچنين ارتفاع بار مجاز بايد روي بدنه تريلر حک گردد.

ماده 48� رانندگان ماشين هاي كشاورزي در هنگام كار بايد از انجام امور ذيل:
خوردن، آشاميدن، استعمال دخانيات، صحبت با تلفن همراه، استراحت و هرگونه شوخي و اعمال 
غيرايمن كه باعث عدم تمركز مي گردد، خودداري نمايند. ضمناً قبل از شروع به كار يا در حين 

كار، استفاده از داروهاي خواب آور ممنوع است.

ماده 49� تريلرهاي مخصوص حمل بار كه با تراكتور كشيده مي شوند بايد به پايه هاي نگه دارنده 
مناسب مجهز باشند.

ماده50� با عنايت به ماده 88 قانون كار جمهوري اسالمي ايران، كليه دارندگان، توليدكنندگان، 
فروشندگان، عرضه كنندگان و بهره برداري كنندگان از ماشين هاي كشاورزي مكلف به رعايت 

استاندارد توليد و موارد ايمني و حفاظتي در ماشين هاي مربوطه مي باشند.

اين  مقررات  رعايت  مسئوليت  ايران،  اسالمي  كار جمهوري  قانون   95 ماده  استناد  به   � ماده51 
آيين نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه 

كارفرما به الزامات قانوني، مكلف است به جبران خسارات وارده مي باشد.

 این آئین نامه مشتمل بر 4 فصل و 51 ماده تهیه و به استناد مواد 85 و 91 قانون کار در 
جلسه مورخ 1387/11/2 شوراي عالي حفاظت فني تدوین و در تاریخ 1387/12/27 به 

تصویب وزیرکار و اموراجتماعي رسیده است.
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