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 – 1يقذيّ :
دس ٍّّيبت خٛؽىبسي ليْبت فٍضي ثب اعتفبدٖ اص گشِب يب
فؾاااااابس يااااااب ٘ااااااش د ٚثٙااااااُ ِتقااااااً
ِي ؽٔٛذ.
ٌسيُ وبسي ؽبًِ اتقبي ليْبت يه فٍض ثب فٍض يب آٌيبژي
( تشويجاااااااااي اص فٍاااااااااضات) پشوٕٕاااااااااذٖ
ِي ثب ؽذ وٗ ٔم يٗ رٚة آْ اص ٔم يٗ رٚة ف ٍض ا فٍي وّ تش
اعت وٗ ِٛاد پشوٕٕذٖ ( ِثً عشة  ٚوبدِيِّ ) َٛىٓ اعت
خيٍي عّي ثبؽٕذ .
ثشػ ف ٍضات دس ا ثش گشَ وشدْ ف ٍض ثب ؽٍْٗ  ٚثش خٛسد
ِغتميُ خشيبٔي اص اوغيژْ خبٌـ سٚي ِغيش ثشػ أدبَ ِي
ؽٛد  .ثيؼ اص  ُٛٔ 88فشاي ٕذ خ ٛؽىبسي  ٚخٛد داسد وٗ
ثشخي اص أٛاُ ِّّٛي تش آْ ّجبستٕذ اص :
خ ٛؽىبسي لٛط اٌىتشي ىي – خ ٛؽىبسي لٛط اٌىتشي ىي ثب
اٌىتشٚد دعتي ( – )SMAWخٛؽاىبسي ثاب گابص ِسابفٌ ثاب
اٌىتشٚد ِقشف ؽٔٛذٖ ( – )MIGخٛؽىبسي ثب گبص ِسبفٌ ثب
اٌىتشٚد تٕگغتٕي ( -)TIGخٛؽىبسي ثب لٛط پالعّب (ٚ )PAW
خ ٛؽىبسي ص يش پٛدسي  .دسثش خي دي گش اص س ٚؽٙبي خ ٛؽىبسي
اص گبص او غي ا عتيٍٓ  ،خش يبْ ثشق – ٌ يضس – پشت٘ ٛبي
اٌىتشٔ ٚي – ا فيىبن – ا ِٛاج ِبٚساء فٛت – ٚا وٕؼ ٘بي
ؽيّيبيي – گش ِبي زب فٍٗ اص

گبص

عٛختٕي  ٚس ٚثٛت ٚ

 ........اعتفبدٖ ِي ّٔبيٕذ .

 – 2خطزات بٓذاضتي جٕضكاري
 – 2 – 1گاسْا ٔ فيٕو ْا
5
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«دٚد » خٛؽىبسي ِخٍٛىي اص رسات ثغيبس سيض ( فيٚ ) َٛ
گبص٘ااب ِااي ثبؽااذ  .ثغاايبسي اص ِااٛاد ِٛخااٛد دس دٚد
خٛؽىبسي ِثً وشٔ ، َٚيىً  ،آسعٕيه  ،آصثغت ِٕ ،گٕض ،
عيٍيظ  ،ثشيٍ ي، َٛ

وبدِي ، َٛاو غيذ٘بي ٔي تشٚژْ ،

ف غژْ  ،ا وشٌٚئيٓ ،تشوي جبت فٍٛسا يذِٛٔٛ ،و غيذوشثٓ ،
وجب ٌتِ ،ظ  ،عشة  ،اصْ  ،عٍٕيُ

 ٚسٚي ث غيبس عّي ِي

ثبؽٕذ .
ِْ ّٛالً گبص ٘ب  ٚف ي٘ َٛبي خ ٛؽىبسي اص ِ ٕبثِ ص يش ت ٌٛيذ
ِي ؽٔٛذ :
-

ِبدٖ ا فٍي

يب ف ٍض ا فٍي ت ست خ ٛؽىبسي

يب

ِبدٖ

پشوٕٕذٖ ِٛسد اعتفبدٖ
 پ ٛؽؼ ٘ب  ٚس ٔگ ٘بي سٚي ف ٍض ت ست خ ٛؽىبسي يب پ ٛؽؼاٌىتشٚد٘ب
 گبص٘بي ِٛسد ِقشف زبفٍٗ اص عيٍٕذس٘بٚ -ا وٕؼ

٘بي

ؽيّيبيي

وٗ دس ا ثش

ٔٛس

ِبٚساء

ثٕفؼ

زبفٍٗ اص لٛط اٌىتشيىي  ٚگشِب ايدبد ِي ؽٔٛذ .
 فشايٕذ ِٛ ٚاد ِقشفي ِٛسد اعتفبدٖ آٌٛدگي ٙبي ِ ٛخٛد دس ٘ٛا ِ ثً ث خبسات ِت قبّذ ؽذٖ اصِٛاد پبن وٕٕذٖ ٚگشيظ صدا
ٔبَ ثشدْ اص تّبِي اثشات عٛء ثٙذاؽتي دس اثش خٛؽىبسي
ث غيبس ِ ؾىً ِي ثب ؽذ  ،ص يشا ِّ ىٓ ا عت ف ي٘ َٛب زبٚي
چ ٕذيٓ ِٔ ُٛبدٖ ِ نش ثب ؽٕذ ( ث غتٗ ثٗ ّٛاٍِي وٗ دس
ثبال ثذأٙب ا ؽبسٖ ؽذ ) ٘ .ش يه اص تشوي جبت ِ ٛخٛد دس
گبص يب دٚد خٛؽىبسي ِي تٛإٔذ يه ثخؼ خبؿ اص ثذْ فشد
سا تست تبثيش لشاس دٕ٘ذ ِثً سيٗ ٘ب – لٍت – وٍيٗ ٘ب
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 ٚعيغتُ ّقت ِشوضي .ثب ٚخٛد ايٓ وٗ وٍيٗ خٛؽىبساْ دس
ِ ْشك خ يش لشاس داس ٔذ ٌ ٚ ،ي ا فشاد عيگبسي د چبس آ عيت
٘بي

ؽذيذتشي

ِي گشد ٔذ  .ت ّبط

ثب گبص ٘بي خ ٛؽىبسي

اثشات وٛتبٖ ِذت يب ثٍٕذ ِذت ثش عالِتي افشاد داسد وٗ
ِي تٛاْ آٔٙب سا ثٗ فٛست صيش ؽشذ داد :

 – 2 – 2اثزات سٕء بٓذاضتي كٕتاِ يذت ( حاد )
تّبط ثب في َٛفٍضات ( ِثً سٚي ِٕ ،يضيُ ؛ ِظ  ٚاوغيذ
آْ ) ثب ّث ثشٚص ثي ّبسيي ث ٕبَ تت ف ي َٛف ٍض ِي گشدد .
ّالئُ ايٓ ثيّبسي ثيٓ  4تب  12عبّت پظ اص تّبط ّٔبيبْ
ِي ؽٛد  ٚؽبًِ از غبط عشِبخٛسدگي  ّ ،يؼ  ،تت ،دسد ٘بي
ّ نالتي ،دسد لف غٗ عيٕٗ ،عشفٗ ،خظ خظ وشدْ ،وٛفتگي،
زبٌت ت ٚ ُٛٙازغبط ِضٖ ثذ دس د٘بْ اعت.
ثشخي تشويجبت ِٛخٛد دس فيِ َٛثً وبدِي َٛدس ِذت صِبْ
وٛتبٖ ٔيض ِّىٓ اعت وؾٕذٖ ثبؽٕذ  ٚگبص٘بي ِتقبّذ ؽذٖ
دس فشآي ٕذ خ ٛؽىبسي ٔ يض ث غيبس خيش ٔبن ِي ثب ؽٕذ .ثشاي
ِ ثبي ا ؽْٗ ِبٚساء ثٕفؼ ِٕت ؾش ؽذٖ دس ا ثش ٚا وٕؼ ثب
ايذ٘بي
اٛا ،اصْ  ٚاوغا
اٛد دس ٘ا
اشٚژْ ِٛخا
ايژْ ٔ ٚيتا
اوغا
ٔي تشٚژْ ت ٌٛيذ ِي و ٕذ .ا يٓ گبص ٘ب دس ِ مبديش ص يبد
و ؾٕذٖ ا ٔذ ِ ٚي تٛأ ٕذ ِٕ دش ثٗ اٌت ٙبة  ٚتسش يه ثي ٕي
 ٚگٍ ٚ ٛثيّبسيٙبي ؽذيذ سيٛي گشدٔذ.
ا ؽْٗ

ِبٚساء

ثٕفؼ ت ٌٛيذي،

ثب زالٌ ٙبي ٘ يذسٚوشثٕي

وٍاااااااشداس ِثاااااااً تاااااااشي وٍاااااااشٚاتيٍٓ،
ااذ ٚ
اايٍٓ وٍشايا
اابِْ ،تا
ااش ٚاتا
ااشي وٍا
 1 ٚ 1 ٚ 1تا
پشو ٍشٚاتيٍٓ تشو يت
5
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ّٔبيذ .زتي ِمبديش ثغيبس وُ ف غژْ ٔيض وؾٕذٖ اعت ،اگش
چٗ ّال ئُ ا ٌٚيٗ ِ غِّٛيت ثب آْ وٗ ؽبًِ عشگيدٗ ،از غبط
عشِب  ٚعشفٗ ا عت ،پظ اص  5تب  6عبّت ٍب٘ش ِي ؽٛد.
خٛؽىبسي ثب لٛط اٌىتشيىي ٔجبيذ ٘يچگبٖ دس فبفٍٗ وّتش
اص  288فٛت ( ِ 61تش) اص ِ خبصْ زبٚي ِسٍٙ ٌٛبي گشيظ
صدا أدبَ ؽٛد.

 -2-3اثزات طٕالَي يذت (يشيٍ)
ِيبٌْٗ ثش سٚي خٛؽىبساْ ،افشادي وٗ ثب ؽٍْٗ فٍضات سا
ثشػ ِي د٘ ٕذ  ٚوبسگشأي وٗ دس و ٕبس وٛسٖ ٘ب وبس ِي
وٕ ٕذ ٔ ؾبْ ِي د ٘ذ وٗ خ يش ا ثتال ثٗ عشىبْ س يٗ  ٚگب٘ي
اىبساْ
اتگبٖ ادساسي دس خٛؽا
اشٖ  ٚدعا
اشىبْ زٕدا
ابت عا
اٚلا
ثي ؾتش اص ثم يٗ ا عت .ا يٓ ِ ٛم ٔ ُٛيض چ ٕذاْ غ يش ِٕت َشٖ
ٔ ّي ثب ؽذ چشا وٗ ِٛاد عّي ِ ٛخٛد دس دٚد خٛؽىبسي ِ ثً
وبدِئ ،َٛي ىً ،ثشيٍ ي ،َٛوش ٚ َٚآس عٕيه ِٛادي ٘ غتٕذ
وٗ ثبّث ثشٚص عشىبْ سيٗ ِي گشدٔذ.
ِّىٓ اعت خٛؽىبساْ أٛاُ ِؾىالت ِضِٓ دعتگبٖ تٕفغي سا
ٔ يض تدش ثٗ وٕ ٕذّ٘ ،بٔ ٕذ :ثش ٔٚؾيت ،آ عُ ،رات اٌش يٗ،
اِشاك سيٛي وٗ دس اثش تٕفظ رسات فٍضي ايدبد ِي ؽٔٛذ،
وب٘ؼ ٍشف يت تٕف غي س يٗ ،عيٍيىٛصيض (تٕ گي ٔ فظ دس ا ثش
تٕفظ ِذا َٚرسات زبٚي عيٍيظ)  .... ٚدي گش ِ ؾىالت ٚ
ثيّبسي ٙبي ٔب ؽي اص خ ٛؽىبسي ّجبست ٕذ اص :ثيّبسي ٙبي
لٍ جي ،ثيّبسي ٙبي پ ٛعتي ،ا فت ؽٕٛاييٚ ،سَ ِ ْذٖٚ ،سَ
سٚدٖ وٛچه  ٚصخُ ِْذٖ  ٚسٚدٖ وٛچهّ٘ .چٕيٓ خٛؽىبسأي
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وٗ دس ِ ْشك ف ٍضات عٕگيٓ ِ ثً وشٔ ٚ َٚي ىً ِي ثب ؽٕذ
ِّىٓ اعت دچبس ثيّبس٘بي وجذي ٔيض گشدٔذ.
خ ٛؽىبسأي وٗ ثب عيٛذ داساي پ ٛؽؼ آصث غت وبس ِي وٕ ٕذ
ٔ يض ازت ّبي داسد ثٗ ثيّبسي ٙبي آصث غتٛص ،عشىبْ س يٗ ٚ
ثيّبسي ٙبي دي گش ٔب ؽي اص آصث غت ِ جتال

ؽٔٛذ .چ ٕيٓ

افشادي ثبيذ لجً اص آغبص ثٗ وبس ثب ايٓ ِٛاد ،آِٛصػ
ديااذٖ  ٚاص تدٙيااضات ٚ ٚعاابيً زفاابٍتي ِٕبعاات ٔيااض
ثشخٛسداس ثبؽٕذ.
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 -3سايز خطزات تٓذيذ كُُذِ ساليتي
 -3-1گزيا
گش ِبي ؽذيذ  ٚخش لٗ ٘بي ٔب ؽي اص خ ٛؽىبسي ِّ ىٓ ا عت
ثبّث عٛختگي ؽٛد .خشازبت چؾّي ٔيض اص تّبط ثب خبوغتش
دآ ،تشا ؽٗ ف ٍضات ،خش لٗ ٘ب  ٚاٌىتشٚد ٘بي دآ زب فً
ِي ؽٛد ،ث ْال ،ٖٚت ّبط ىٛالٔي ِذت ثب گش ِب ِٕ دش ثٗ
اعتشط زشاستي دس فشد خٛا٘ذ گشديذ.
خ ٛؽىبساْ ثبي غتي اص ّالئ ّي ّ٘ چ ْٛخ غتگي ،عشگيدٗ ،وُ
ا ؽتٙبيي ،ت  ،ُٛٙدسد ٔبز يٗ

ؽىّي ٚثيس ٛفٍگي آ گب٘ي

داؽتٗ ثبؽٕذ .تٛٙيٗ ،خذاعبصي  ٚايدبد فبفٍٗ ِٕبعت ثب
ِٕ جِ زشاس تي ،سّب يت فٛا فً ا عتشازت  ٛٔ ٚؽيذْ ِبي ْبت
ِٕب عت ِي تٛا ٔذ ا فشاد سا دس ثشا ثش خ يشات ِشتجو ثب
گشِب ِسبفَت ّٔبيذ.

َٕ -3-2ر يزئي ،اضعّ ْاي يأراء بُفص ٔ يادٌٔ قزيش
ؽذت ٔٛس ِت قبّذ ؽذٖ اص لٛط اٌىتشي ىي خ ٛؽىبسي ثب ّث
فذِٗ د يذْ ؽجىيٗ چ ؾُ ِي ؽٛد ،دس زبٌي ىٗ ا ؽْٗ ِبدْٚ
لش ِض ثب ّث آ عيت لشٔ يٗ  ٚا ثتالء

فشد

ثٗ ثي ّبسي آة

ِشٚاسيذ خٛا٘ذ گشديذ.
ٔٛس ٔبِشئي ِبٚساءثٕفؼ زب فً اص لٛط اٌىتشي ىي ز تي دس
ص ِبْ ث غيبس و ٛتبٖ (وّ تش اص يه دلي مٗ) ثب ّث ثي ّبسي
ثشق صدگي چؾُ ِي ؽٛدّ .الئُ ايٓ ثيّبسي ِّْٛالً عبّت ٘ب
پظ اص ت ّبط ثب ا ؽْٗ ِبٚساءثٕفؼ ثشٚص ِي و ٕذ  ٚؽبًِ
از غبط  ٚخٛد ؽٓ ِ ٚب عٗ دس چ ؾُ ،تبسي د يذ ،دسد ؽذيذ،
اؽه سيضػ اص چؾُ ،عٛصػ  ٚعشدسد ِي ثبؽذ.
5
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لٛط اٌىتشي ىي ثش ِٛاد ٚاخ غبَ ِ ٛخٛد دس ِ سيو ٔ يض ا ثش
دا ؽتٗ  ٚدي گش ا فشاد ِ دبٚس ِ سً خ ٛؽىبسي سا ٔ يض ت ست
تأثيش لشاس ِي د٘ذ .دس زذٚد ٔيّي اص ثيّبسي ثشق صدگي
چ ؾُ دس ا فشادي اي دبد ِي ؽٛد وٗ دس ِ سً ز نٛس دا ؽتٗ
ً ثذ ْٚزفب ٍت
ٌ ٚي خ ٛؽىبسي ٔ ّي وٕ ٕذ .ا فشادي وٗ دائ ّب
ِٕب عت دس ِ سيو داساي ا ؽْٗ ِبٚسء ثٕفؼ وبس ِي وٕ ٕذ
ِّ ىٓ ا عت د چبس آ عيت ٘بي دائ ّي چ ؾُ ؽٔٛذ .ت ّبط ثب
اؽااْٗ ِاابٚساء ثاإفؼ ٔيااض ثبّااث عااٛختگي پٛعاات
ِي ؽٛد وٗ ؽجيٗ آف تبة عٛختگي ا عت  ٚخ يش ا ثتالء ثٗ
عشىبْ پٛعت سا افضايؼ ِي د٘ذ.
 -3-3سز ٔ صذا
عش  ٚفذاي ص يبد دس ِ سيو ِّ ىٓ ا عت ثٗ عي غتُ ؽٕٛايي
آعيت ٚاسد عبصدّ٘ ،چٕيٓ ّبًِ ايدبد اعتشط  ٚفؾبس خْٛ
 ٚيب گب٘ي ثيّبسي ٙبي لٍ جي ِي ثب ؽذ .وبس وشدْ ىٛالٔي
ِذت دس ِسيو داساي عش  ٚفذاي صيبد ثبّث ايدبد خغتگي،
زبٌتٙبي ّقجي  ٚثيسٛفٍگي افشاد ِي ؽٛد.
ا گش ا فشادي دس يه ِ سيو پش عش  ٚفذا وبس ِي وٕ ٕذ
وبسفشِب ثبياذ اص اعاتبٔذاسد عاش  ٚفاذاي  OSHAثاشاي
اسص يبثي ِ يضاْ عش ٚفذا  ٚتْ ييٓ ص ِبْ ِٛاخ  ٗٙا عتفبدٖ
ّٔبيذ  .اگش عش ٚفذا ثٗ ىٛس ِتٛعو دس ٘ؾت عبّت ثٗ 85
دعي ثً ِي سعذ  ،وبسفشِب ثبيذ ثشاي فشد خٛؽىبس گٛؽي
ِٕب عت ت ٙيٗ و ٕذ  ٚعبالٔٗ ا ٚسا ت ست ِْبي ٕبت پض ؽىي
لشاس د٘ذ .

 _3_4آسيب ْاي عضالَي  -استخٕاَي
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دس ثاايٓ خٛؽااىبساْ ؽااىبيت اص ثيّبسيٙاابي ّنااالٔي
ا عتخٛأي َٔ يش فذِبت دس ٔبز يٗ پ ؾت ثذْ  ،دسد ؽبٔٗ ،
وب٘ؼ لذست ِب٘ي چٗ ٘ب  ،دسد ِچ  ،عفيذ ؽذْ أگ ؾتبْ ٚ
ثي ّبسي ٔبز يٗ صا ٔ ٛثي ؾتش د يذٖ ؽذٖ ا عت ٚ .مْيت فشد
ً ٕ٘ گبَ لشاس گشفتٓ لي ْٗ دس
ٕ٘ گبَ وبسوشدْ ( ِخق ٛفب
ثبالي عش  ٚ ،خٛد ٌشصػ دس زيٓ وبس  ٚز ًّ ثبس ٘بي عٕگيٓ
) ٔ يض دس ثشٚص ا ختالالت  ٚثيّبسي ٙبي فٛق ِؤثش ا عت .
ايٓ ِؾىالت سا ثب سٚػ ٘بي صيش ِي تٛاْ وب٘ؼ داد :
زًّ ثٗ سٚػ ِٕبعت
ّذَ وبس ىٛالٔي دس يه زبٌت
وبس دس استفبُ ِٕبعت
اعتفبدٖ اص صيشپبيي ٕ٘گبِي وٗ فشد ثٗ ِذت ىٛالٔي ثٗ
زبٌت ايغتبدٖ وبس ِي وٕذ .
لشاس دادْ ِٕبعت اثضاس آالت ِٛ ٚاد
ثٗ زذالً سعبٔذْ ٌشصػ دس زيٓ وبس

 _4خطزات ايًُي جٕضكاري
 _4_1خطزات انكتزيكي
ا گش چٗ دس خ ٛؽىبسي اص ثشق ثب  ٌٚتبژ وُ ا عتفبدٖ ِي
ؽٛد ٌ ٚ ،ي خ يش

ؽٛن اٌىتشي ىي ّ٘چ ٕبْ  ٚخٛد داسد ؛

ؽشايو ِسيو خٛؽىبسي ( ِثً ِسيو ٘بي ِشىٛة ) ٔيض ِّىٓ
ا عت خ يش ؽٛن اٌىتشي ىي سا ت ؾذيذ و ٕذ  .گب٘ي ا ٚلبت
ِّ ىٓ ا عت يه ؽٛن مْيف ِٕ دش ثٗ عمٛه يب زٛادثي َٔ يش
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آْ ؽٛد ٌ ٚي ؽٛن ٘بي ؽذيذ ِي تٛأ ٕذ ز تي عجت مشثٗ
ِغضي ِ ٚشگ فشد گشدٔذ .
ثشاي ِسبف َت اص ؽٛن اٌىتشي ىي ثبي غتي اص د عتىؼ خ ؾه
ا عتفبدٖ ٔ ّٛد ّ٘ .چ ٕيٓ خ ٛؽىبس ثب يذ و فؼ ٘بي داساي
وفي يب صيشٖ پالعتيىي ثپٛؽذ  ٚيب اص يه اليٗ ّبيك ِثً
يه تختٗ خؾه يب وفپٛػ العتيىي ثشاي خٍٛگيشي اص أتمبي
خشيبْ ثشق اعتفبدٖ ّٔبيذ .
لي ْبتي وٗ ِٛسد خ ٛؽىبسي لشاس ِي گيش ٔذ  ّٗ ٘ ٚل غّت
٘بي ثذ ٔٗ  ٚعيٍٗ أت مبي ثشق ٔ يض ثب يذ ات قبي ص ِيٓ
داؽتٗ ثبؽٕذ .
س ٚوؼ ٔگٙذاس ٔذٖ ٘بي اٌىتشٚد ٘ب  ٚوبثٍ ٙبي ثشق ثبي غتي
خ ؾه  ٚدس  ٚمْيت ِٕب عجي ثب ؽٕذ  .اٌىتشٚد ٘ب سا ٔجب يذ
ثب د عت ثذ ْٚد عتىؼ يب د عتىؼ خيظ يب ٕ٘ گبِي وٗ فشد
سٚي عيٛذ خيظ يب عيٛذ داساي ات قبي ص ِيٓ لشاس داسد
ّٛك ّٔٛد .

 _4_2آتص سٕسي ٔ اَفجار
زشاست صيبد  ٚخشلٗ ٘بي تٌٛيذ ؽذٖ دس خٛؽىبسي يب ؽٍْٗ
آْ ِي تٛا ٔذ ِٕ دش ثٗ ثشٚص آ تؼ عٛصي گشدد  ٚيب ا گش
خ ٛؽىبسي دس ِ دبٚست ِٛاد لب ثً أف دبس يب لب ثً ا ؽتْبي
أدبَ گيشد ازتّبي ٚل ُٛأفدبس ٚخٛد داسد .
خ ٛؽىبسي يب ثشػ ف ٍضات تٕ ٙب ثبي غتي دس ِٛالْي أ دبَ
ؽٛد وٗ ِٛاد لب ثً ا ؽتْبي َٔ يش مبيْبت ِٛاد  ،چٛة ،
وب غز  ِٕ ،غٛخبت ِٛاد پال عتيىي ِٛ ،اد ؽيّيبيي  ٚگشدٚ

5

12

Majid Hamidavi

غجبسلب ثً از تشاق  ٚخٛد ٔذا ؽتٗ ثب ؽذ ( ث خبسات

ِي

تٛإٔذ چٕذ فذِتش پشاوٕذٖ ؽٔٛذ ) .
ِٛادي سا وٗ ٔ ّي تٛاْ اص ِ سيو خبسج ٔ ّٛد ثبي غتي ثب
ِٛاد ِ مب َٚدس ثشا ثش ؽٍْٗ ث يٛس وبِالً ِس ىُ پ ٛؽبٔذ .
دس ٘بي ّ جٛس ِ ٚشٚس  ،پٕ دشٖ ٘ب  ،ؽىبف ٘ب  ِٕ ٚفز٘ب
ٔيض ثبيغتي پٛؽبٔذٖ ؽٔٛذ .
٘يچ گبٖ سٚي ِ خبصٔي

وٗ

زبٚي

ِٛاد لب ثً ا ؽتْبي

يب

از تشاق ٘ غتٕذ خ ٛؽىبسي ٔىٕ يذ ِ گش ايٕ ىٗ وبِالً آٔ ٙب سا
تّ يض ٔ ّٛدٖ  ٚثب يه گبص ثي ا ثش پش وشدٖ ثب ؽيذ  ،دس
غ يش ايٕ قٛست ازت ّبي  ٚل ُٛأف دبس  ،آ تؼ عٛصي يب پ خؼ
ث خبسات عّي  ٚخٛد داسد  ِ .خبصْ داساي ِٛاد ٔب ؽٕبختٗ
ثب يذ ثْ ٕٛاْ

ِٛاد لب ثً ا ؽتْبي

يب از تشاق دس ٔ َش

گشفتٗ ؽٔٛذ .
ل جً اص

خشٚج اص ِ سً

وبس ٚ

زذالً

عي دلي مٗ

پظ اص

ات ّبَ وبس ثبي غتي ِ سيو سا اصٔ َش  ٚخٛد آ تؼ ثبصثيٕي
ٔ ّٛد  ٚ .عبيً اى فبء زش يك ٔ يض ثبي غتي دس د عتشط ثب ؽٕذ
.

 _4_3ياضيٍ آالت خطزَاك
٘ ّٗ ِب ؽيٓ آالت داساي لي ْبت گشد ٔذٖ سا ثب يذ ز فبً
گزاسي ٔ ّٛد تب اص گ يش وشدْ ِ ، ٛأگ ؾتبْ يب ٌ جبط
وبسگشاْ دس آٔ ٙب خ ٍٛگيشي ثْ ًّ آ يذ ٕ٘ .گبَ تّْ يش
دعتگبٖ ثٛعيٍٗ خٛؽىبسي يب ٌسيُ وبسي  ،ثشق آْ ثبيغتي
ليِ گشدد  ٚدعتگبٖ خبِٛػ  ٚلفً ؽٛد تب ثٗ ىٛس اتفبلي
سٚؽٓ ٔگشدد .
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 _4_4عبٕر ٔ يزٔر ٔ سقٕط
ثشاي خٍٛگيشي اص عمٛه افشاد ثبيغتي اثضاسآالت ِ ،بؽيٓ
آالت  ،وبثٍ ٙب ِٛ ٚاد ا مبفي دي گش سا اص ِ سً خ ٛؽىبسي
دٚس ٚ

ثشاي ّ جٛس ٚ

ِشٚس اص خ يٛه

يب سيٍ ٙبي اي ّٓ

اعتفبدٖ ّٔٛد .

 _5خطزات جٕضكاري در يحيظ ْاي بستّ
يه ِسيو ثغتٗ ِسٍي اعت ثب ِغبزت وُ وٗ دعتشعي ثٗ آْ
ِ سذٚد ا عت ّ٘ ،چ ٕيٓ

يب ت ٛٙيٗ ٔذا ؽتٗ ٚ

يب ايٕ ىٗ

خش يبْ ٘ٛا دس آْ وُ ا عت  .ت ٛٙيٗ ِٕب عت ثشاي وبس دس
ِ سيو ٘بي ث غتٗ مشٚسي ا عت  .دس ا يٓ ِ سيو ٘بي و ٛچه
في٘ َٛب  ٚگبص٘بي خيشٔبن ِي تٛإٔذ خيٍي عشيِ ثٗ زذ
غٍَت خيشٔبن خٛد ثشعٕذ.
اص آٔ دبيي وٗ دس فش اي ٕذ خ ٛؽىبسي  ،او غيژْ ٘ٛا ثٗ
ً دچبس ثيٛٙؽي يب ِشگ
ِقشف ِي سعذ ِّىٓ اعت فشد عشيْب
ٔبؽي اص خفگي گشدد .
ّ٘ٗ وبسگشأي وٗ ثٗ ّٔٛي ٚاسد ايٓ فنب٘ب ِي ؽٔٛذ چٗ
ثٗ فٛست ِّْٛي ّ ٚبدي  ٚچٗ دس زبٌت اميشاسي  ،ثبيغتي
آِٛصؽٙبي الصَ اِذاد ٔ ٚدبت سا ديذٖ ثبؽٕذ ِ ،بعه ٘بي
تٕفغي ّ٘شاٖ داؽتٗ ثبؽٕذ  ،اص ٚعبيً زفبٍت فشدي
ِٕبعت اعتفبدٖ وٕٕذ  ٚسٚؽٙبي فسير

ٚسٚد  ٚخشٚج ثٗ

فنب٘بي ثغتٗ سا ثذإٔذ  .تٛخٗ ثٗ ٔىبت ريً دس ِٛسد
فنب٘بي ثغتٗ زبئض اّ٘يت ِي ثبؽذ :
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وبسگشاي وٗ ٚاسد فنبي ثغتٗ ِي ؽٛد ثبيغتي ِدٙض ثٗ يه
ِبعه يب ٔمبة  ،ىٕبة ٔدبت ٌ ٚ ،جبط زفبٍت فشدي زبٚي
عيغتُ  ٚدعتگبٖ تٕفغي ِٕبعت ثبؽذ .
 عيٍٕذس٘بي گبص ِٕ ٚبثِ ثشق خٛؽىبسي سا ثبيذ دس ِسً٘بي ايّٓ  ٚدس خبسج اص فنبي ثغتٗ لشاس داد.
 يه اِذادگش آِٛصػ ديذٖ ِ ٚدٙض ثٗ ٚعبيً ِٕبعت اصلجيً دعتگبٖ اىفبء زشيك ٚ ٚعبيً زفبٍت فشدي ثبيغتي
دس خبسج اص فنبي ثغتٗ لشاس داؽتٗ ثبؽذ تب ثتٛأذ دس
فٛست ٌض َٚثٗ وّه وبسگش يب ٔدبت ٚي ثؾتبثذ ٘ ٚش گبٖ
ّالئّي اص ٚخٛد ِٛاد عّي يب وب٘ؼ ٘ؾيبسي فشد سا دس
ً ٚي سا اص ِسً خبسج
داخً فنبي ثغتٗ ِؾب٘ذٖ ّٔٛد عشيْب
عبصد .
 ّ٘ٗ فنب٘بي ثغتٗ سا ثبيذ اص َٔش ٚخٛد ِٛاد عّي ،لبثً اؽتْبي  ٚيب گبص٘ب  ٚثخبسات لبثً أفدبس ٚ
ِيضاْ اوغيژْ ِٛخٛد ثشسعي ّٔٛد  .وٕتشي ويفيت ِذاَٚ
خشيبْ ٘ٛا ىي خٛؽىبسي الصَ  ٚمشٚسي اعت ٚ .سٚد وٍيٗ
وبسگشاْ ثٗ ِىبٔٙبيي وٗ دسفذ اوغيژْ آْ وّتش اص 19/5
دسفذ اعت ِِّٕ ُٛي ثبؽذ ِ ،گش ايٕىٗ ِبعه تٕفغي زبٚي
وپغٛي ٘ٛا ثٗ ّ٘شاٖ داؽتٗ ثبؽٕذ .
 ٘يچگبٖ اص اوغيژْ ثشاي عيغتُ تٛٙيٗ اعتفبدٖ ٔىٕيذ. ٕ٘گبَ خٛؽىبسي يب ثشػ زشاستي دس فنب٘بي ثغتٗ اصتٛٙيٗ ِىبٔيىي اعتفبدٖ ّٔبييذ.
 ّ٘ٗ ٌ٘ ٌٗٛب ِ،دشا٘ب  ٚخيٛه ثشق وٗ ثٗ ايٓ فنب٘باتقبي داسٔذ ٌٚي دس زبي وبس ٔيغتٕذ ثبيغتي ليِ يب
خبِٛػ ؽٔٛذ .
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ّ٘ٗ وٍيذ٘ب  ٚؽيش٘بي ليِ ؽذٖ ثبيغتي لفً ؽٔٛذ تب ثٗ
ىٛس تقبدفي سٚؽٓ ٔگشدٔذ.
 ِؾًْ ٘ب  ٚيب ِخبصْ رخيشٖ اوغيژْ يب گبص وٗ ِٛسداعتفبدٖ ٔيغتٕذ ثبيذ اص ِسً خبسج گشدٔذ .

 -6خطزات گاسْاي تحت فطار
دس خٛؽىبسي يب ثشػ ثب ؽٍْٗ اص يه گبص عٛختٕي ٚ
اوغيژْ ثشاي تٌٛيذ زشاست ِٛسد ٔيبص خٛؽىبسي اعتفبدٖ
ِي ؽٛد .
دس ايٓ ٔ ُٛخٛؽىبسي  ُ٘ ،اوغيژْ  ُ٘ ٚگبص عٛختٕي (
اعتيٍٓ٘ ،يذسٚژْ ،پشٚپبْ  ٚغيشٖ) ثٗ فٛست تست فؾبس
دس عيٍٕذس٘بيي رخيشٖ ِي ؽٔٛذ .
اعتفبدٖ اص عيٍٕذس٘بي تست فؾبس  ،وبسگشاْ سا دس ِْشك
خيشاتي لشاس ِي د٘ذ  .اعتيٍٓ ثغيبس لبثً أفدبس اعت
 ٚفمو ثبيغتي ثب تٛٙيٗ ِٕبعت ّ٘ ٚشاٖ ثب ثشٔبِٗ تغت
ٔؾتي ِٛسد اعتفبدٖ لشاس گيشد  .اوغيژْ ثٗ تٕٙبيي
لبثً أفدبس ّٔي ثبؽذ ٌٚ ،ي دس ٘ش زبي اگش غٍَت آْ
صيبد ثبؽذ ثغيبسي اص ِٛاد زتي آٔٙبيي وٗ دس ٘ٛا ثٗ
عختي ِي عٛصٔذ( ِثً گشد  ٚغجبس٘بي ٌِّْٛي ،گشيظ يب
سٚغٓ) ثٗ سازتي ِٕفدش ِي ؽٔٛذ  .تٛخٗ ثٗ ٔىبت ريً دس
زيٓ

وبس

ثب

گبص٘بي

تست

فؾبس

اص

اّ٘يت

ثغيبسي

ثشخٛسداس اعت :
 ّ٘ٗ عيٍٕذس٘ب ثبيذ داساي دسپٛػ  ٚسگٛالتٛس ثبؽٕذ . فمو اص سگٛالتٛس٘بيي اعتفبدٖ ّٔبييذ وٗ ِتٕبعت ثبفؾبس دس ْٚعيٍٕذس ىشازي ؽذٖ ثبؽٕذ .
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 لجً اص خٛؽىبسي ٔ ٚيض زيٓ أدبَ آْ ّ٘ٗ ؽيش٘بيوب٘ؼ فؾبس  ّٗ٘ ٚخيٛه استجبىي سا وٕتشي ّٔبييذ .
 ٌ ٌٗٛأتمبي اوغيژْ سا دس ؽشايو ِٕبعت ٔگٙذاسي ٚدس فٛافً َُِٕ تّيض ّٔبييذ .
 ثغت ٘ب  ٚاتقبالت ثبيذ دس ؽشايو ِٕبعجي ثبؽٕذ ًٚ وٕتشي گشدٔذ .
َِّٕب
عيٍٕذس٘بي گبص اوغيژْ  ٚگبص عٛختٕي سا ثٗ ىٛسخذاگبٔٗ  ٚدٚس اص زشاست ٛٔ ٚس خٛسؽيذ  ٚدس خبي خؾه
داساي تٛٙيٗ ِٕبعت ِ ٚمب َٚدس ثشاثش آتؼ  ٚزذالً 28
فٛت (ِ 6تش) ثٗ دٚس اص ِٛاد لبثً اؽتْبي ِثً سٔگ ،
سٚغٓ يب زالٌٙب ٔگٙذاسي  ٚأجبس وٕيذ.
 پظ اص اتّبَ وبس ؽيش عٍيٕذس سا ثجٕذيذ  .لجً اصايٕىٗ عيٍٕذس٘ب سا زشوت دادٖ  ٚدس أجبس لشاس د٘يذ ،
دسپٛػ ِسبفَتي ؽيش سا سٚي آْ لشاس دادٖ  ٚؽيش تخٍيٗ
سا ثبص وٕيذ تب گبص دس ْٚؽيٍٕگ خبٌي ؽٛد .

 -7كاْص خطزات جٕضكاري
ل جً اص آ غبص خ ٛؽىبسي الصَ ا عت خ يشات ِ ختـ ا يٓ ٍّّ يبت
 ،ؽٕب عبيي ؽٔٛذ  .ا يٓ خ يشات ث غتٗ ثٗ ٔ ُٛخ ٛؽىبسي
ِٛ ،اد ( ف ٍضات ا فٍي ،پ ٛؽؼ عير ،اٌىتشٚد ٘ب)  ٚؽشايو
ِسيو( فنبي آصاد يب ثغتٗ ) ِتفبٚتٕذ.
ّ٘چٕيٓ تسميك  ٚثشسعي دس ِٛسد ثشگٗ ٘بي اىالّبت ايّٕي
ِٛاد ( )1 MSDSخٙت ؽٕبعبيي ِٛاد خيشٔبن ِٛسد اعتفبدٖ
دس خ ٛؽىبسي ِ ٚس قٛالت ثشػ  ٚف ي٘ َٛبي ت ٌٛيذي ث غيبس
1

MSDS: Material safety Data sheet
5
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ِ  ٚ ُٙزبئض اّ٘ يت ِي ثب ؽذ  ،اىّي ٕبْ زب فً ّٔبي يذ وٗ
ل جً اص آ غبص وبس ِٛ ،ادي سا وٗ خ ٛؽىبسي ِي وٕ يذ ِي
ؽٕب عيذ  .ثش خي اص ف ي٘ َٛب ّ٘بٔ ٕذ ِٛادي وٗ ٕ٘ گبَ
خ ٛؽىبسي عيٛذ داساي پب يٗ وبدِيِ َٛت قبّذ ِي ؽٔٛذ ،
ِي تٛأ ٕذ دس ِذت ص ِبْ و ٛتب٘ي و ؾٕذٖ ثب ؽٕذ  .پظ اص
تْ ييٓ  ٚؽٕب عبيي خ يشات ،

ِي

تٛاْ سٚػ

٘بي ِٕب عت

وٕتشٌي سا ثىبس گشفت :

 -7-1كُتزل ْاي يُٓذسي ٔ رَٔذْاي كاري ايًٍ
 -7-1-1جايگشيُي
ِٛاد خيشٔبن سا ثب ِٛادي وٗ خيش وّتشي داسٔذ خبيگضيٓ
وٕيذ  .ثذيٓ َِٕٛس ِي تٛأيذ :
اٌف

اص آٌيبژ ٔمشٖ ثذ ْٚوبدِي َٛثشاي ٌسيُ وبسي

اعتفبدٖ ّٔبييذ .
ة – اص اٌىتشٚد  ٚدعتىؼ ٘بي فبلذ ِٛاد آصثغتي
اعتفبدٖ وٕيذ .

5
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 -7-1-2تٕٓيّ
ثبيغتي ثشاي اص ثيٓ ثشدْ في٘ َٛب  ٚگبص٘بي ِنش اص
تٛٙيٗ ِٕبعت اعتفبدٖ ّٔٛد  .تٛٙيٗ ِٛمْي2وٗ ايٓ
ً اص ِسً تٌٛيذ ثٗ
گبص٘ب  ٚفي٘ َٛبي ِنش سا ِغتميّب
ثيش٘ ْٚذايت ِي وٕذ ِفيذ تش ِي ثبؽذ  .ايٓ ًّّ سا ِي
تٛاْ ثب اعتفبدٖ اص دعتگب٘ٙبي داساي تٛٙيٗ يب
٘ٛد٘بيي وٗ ٔضديه ِسً خٛؽىبسي ٔقت ِي ؽٔٛذ  ،أدبَ
داد  .عيغتُ تٛٙيٗ ثبيذ ثٗ ىٛس َُِٕ تّيض  ٚثبصثيٕي
گشدد.
اص ِْبثش خشٚخي عمف  ،دس٘ب يب پٕدشٖ ٘بي ثبص  ،فٓ
٘بي عمفي يب فٓ ٘بي ٔقت ؽذٖ دس وف ثشاي خشيبْ ٘ٛا دس
ِسً وبسگبٖ ثْٕٛاْ تٛٙيٗ ِّّٛي 3اعتفبدٖ ِي ؽٛد .
ايٓ عيغتُ ثٗ خٛثي تٛٙيٗ ِٛمْي ٔجٛدٖ ِّ ٚىٓ اعت
ثبّث پخؼ رسات ؽيّيبيي ِنش دس وبسگبٖ گشدد  .تٛٙيٗ
ِّّٛي ِّْٛالً دس فٛستي ِفيذ اعت وٗ ثشاي تىّيً تٛٙيٗ
ِٛمْي  ٚدس وٕبس آْ ثىبس سٚد.
دس خٛؽىبسي ثب گبص ِسبفٌ  ،تٛٙيٗ ِٛمْي سا ِي تٛاْ
ثب يه فٓ ِىٕذٖ أدبَ داد وٗ ِيتٛأذ تّبط وبسگش سا
ثب اِٛاج خٛؽىبسي ثٗ ِيضاْ  %78وب٘ؼ د٘ذ .
٘ٛد٘ب  ٚوبٔبٌٙبي خشٚخي ٘ٛا ثبيغتي اص ِٛاد ِمبَٚ
دس ثشاثش زشيك عبختٗ ؽٔٛذ .

 -7-1-3حفاظ گذاري

local exhaust ventilation
General ventilation
5
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اص ديٛاسٖ ٘بيي ثب پٛؽؼ ِٕبعت خٙت زفبٍت

افشاد

ديگشي وٗ دس ِسً وبس زنٛس داسٔذ دس ثشاثش اِٛاج
خٛؽىبسي ،گشِب  ٚپبؽؼ رسات دآ اعتفبدٖ ّٔبييذ .
وبثيٓ يب اتبله خٛؽىبسي ثبيذ داساي سٔگ ثب سٚوؼ ِبت
ثبؽذ وٗ اِٛاج ِبٚساء ثٕفؼ سا ِْٕىظ ٔىٕذ (ِؾبثٗ
پٛؽؼ ٘بيي وٗ داساي اوغيذ تيتبٔي َٛيب اوغيذ سٚي ِي
ثبؽٕذ )
ففسبت اوٛعتيه ِب ثيٓ وبسگش ِٕ ٚجِ فٛت لشاس د٘يذ تب
ِيضاْ عش  ٚفذا سا وب٘ؼ د٘ذ  ٚيب ايٕىٗ ِبؽيٓ آالت سا
دس ِسً ِسقٛسي لشاس د٘يذ .

5
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 -7-1-4اعًال ايًٍ
اگش ِشازً وبسي سا افالذ وشدٖ  ٚيب اّّبي زفبٍتي صيش
سا أدبَ د٘يذ خيشات ِٛخٛد وب٘ؼ ِي يبثٕذ  .ثْٕٛاْ
ِثبي :
ثخؼ ٘بي پٛؽؼ داس يب سٔگ ؽذٖ سا خٛؽىبسي ٔىٕيذ  ،دسفٛست اِىبْ لجً اص خٛؽىبسي ّ٘ٗ پٛؽؼ ٘ب  ٚسٔگ ٘بي
سٚي عيٛذ سا پبن ّٔبييذ .
يه ٍشف آة صيش دعتگبٖ ثشػ ثب لٛط پالعّب لشاس د٘يذتب ِيضاْ عش  ٚفذا  ٚفي َٛوب٘ؼ يبثذ .
 ٕ٘گبَ خٛؽىبسي يب ثشػ دس ِٛلْيتي لشاس گيشيذ وٗ عشؽّب دس ِْشك خشيبْ في٘ َٛب ٔجبؽذ .
 لجً اص اتقبي لٛط اٌىتشيىي  ٚيب سٚؽٓ وشدْ ؽٍْٗاىّيٕبْ زبفً ّٔبييذ وٗ ّ٘ٗ ِٛاد لبثً ازتشاق ٚ
اؽتْبي اص ِسً دٚس ؽذٖ أذ .
 اىّيٕبْ زبفً ّٔبييذ وٗ اثضاس آالت  ٚليْبت عبٌُثبؽٕذ  ٚؽيٍٕگ ٘ب  ٚسٚوؼ ٘بي ّبيك پبسٖ سا تْٛيل
ّٔبييذ.
 ِسٛىٗ خٛؽىبسي سا ّبسي اص ِبؽيٓ آالت يب اثضاسامبفي وٕيذ تب خيش تقبدَ يب عمٛه وب٘ؼ يبثذ .
 ؽّب ِي تٛأيذ ثب اعتفبدٖ اص پبييٓ تشيٓ آِپش لبثًاعتفبدٖ ٔ ٚگٙذاسي اٌىتشٚد ثٗ فٛست لبئُ  ٚتب زذ
ِّىٓ ٔضديه ثٗ ِسً خٛؽىبسي تٌٛيذ في َٛسا ثٗ زذالً
ثشعبٔيذ .

5
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 خٛؽىبسي ثب لٛط اٌىتشيىي سا ٔجبيذ دس فبفٍٗ وّتشاص  288فٛتي (ِ 61تشي ) اص زالي ٘ب يب ِٛاد چشثي صدا
أدبَ داد .

ٔ -7-1-5سايم حفاظت فزدي
تدٙيضات ٚ ٚعبيً زفبٍت

فشدي ثبيذ دس وٕبس وٕتشٌٙبي

ِٕٙذعي  ٚالذاِبت ايّٕي  ٚپيؾگيشأٗ ثىبس سٔٚذ ٔٗ
ايٕىٗ خبيگضيٓ آٔٙب گشدٔذ .

 -7-1-5-1يحافظت اس چطى
دس وٍيٗ ٍّّيبت خٛؽىبسي زفبٍت اص چؾُ ٘ب مشٚسي ِي
ثبؽذ تب آٔٙب سا اص ٔٛس  ،گشِب  ،اؽْٗ ِبٚساء ثٕفؼ ٚ
پشتبة خشلٗ ٘ب ِسبفَت ّٔبيذ  .ثشاي زفبٍت ثٙتش  ،اص
ِبعه ٘بي پٛؽؾي فٛست يب والٖ ايّٕي ثٗ ّ٘شاٖ ّيٕه
اعتفبدٖ ّٔبييذ ٕ٘ .گبِي وٗ ِبعه زفبٍتي سا اص سٚي
فٛست ثش ِي داسيذ ثشاي خٍٛگيشي اص پشتبة رسات ثٗ چؾُ
٘ب  ،عشخٛد سا وح ٔگبٖ داؽتٗ  ٚچؾّبٔتبْ سا ثجٕذيذ.
دس ِٛسد خ ٛؽىبسي يب ثشػ ثب لٛط اٌىتشي ىي  ،خ ٛؽىبسي
ثب گبص او غيذ وٕ ٕذٖ  ٌ ،سيُ وبسي  ٚيب ثشػ  ،وال٘ ٙبي
ايّٕيّ ،يٕه  ٚديگش ٚعبيً زفبٍتي ثبيذ داساي فيٍتش ٚ
يب ٌٕض٘بي ِخقٛؿ ثبؽٕذ .
اعتبٔذاسد  OSHAثيبْ ِي داسد وٗ وبسگشأي وٗ ٍّّيابت
خ ٛؽىبسي يب ثشػ أ دبَ ِي د٘ ٕذ ثب يذ ثب ٌٕض ٘ب يب
فيٍتش٘بيي ِيبثك ثب خذٚي ِ 1سبفَت ؽٔٛذ :
5
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ضًارِ ٔ َٕع فيهتز بزاي حفاظت در يقابم اَزژي تطعطعي
َٕع عًهيات جٕضكاري

ضًارِ

خٛؽىبسي لٛط اٌىتشيىي ثب اٌىتشٚد دعتي ثب اعتفبدٖ اص اٌىتشٚد٘بي ثٗ

18

ليش  5/32 ٚ 1/8 ٚ 3/32 ٚ 1/16ايٕچ

11

خٛؽىبسي لٛط اٌىتشيىي ثب گبص ِسبفٌ (غيش إٓ٘ي)ثباعتفبدٖ اص
اٌىتشٚد٘بي ثٗ ليش  5/32ٚ 1/8 ٚ 3/32 ٚ 1/16ايٕچ

12

خٛؽىبسي لٛط اٌىتشيىي ثب گبص ِسبفٌ (إٓ٘ي) ثب اعتفبدٖ اص
اٌىتشٚد٘بي ثٗ ليش  5/32 ٚ 1/8 ٚ 3/32 ٚ 1/16ايٕچ

12

خٛؽىبسي لٛط اٌىتشيىي ثب اٌىتشٚد دعتي ثب اعتفبدٖ اص
اٌىتشٚد٘بي ثٗ ليش  1/4 ٚ 7/32 ٚ 3/16ايٕچ
اٌىتشٚد٘بي ثٗ ليش  5/16 ٚ 3/8ايٕچ

14

خٛؽىبسي ثب اتُ ٘يذسٚژْ

-14
18

خٛؽىبسي ثب ؽٍْٗ وشثٕي

14

ٌسيُ وبسي

2

ٌسيُ وبسي ثب ِؾًْ

 3يب
4

ثشػ عجه تب  1ايٕچ

 3يب
4

ثشػ ِتٛعو  1تب  6ايٕچ

 4يب
5

ثشػ عٕگيٓ ثيؼ اص  6ايٕچ

 5يب
6

5
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خٛؽىبسي ثب گبص (عجه) تب  1/8ايٕچ

 4يب
5

خٛؽىبسي ثب گبص (ِتٛعو)  1/8تب  1/2ايٕچ

 5يب
6

خٛؽىبسي ثب گبص (عٕگيٓ) ثبالي  1/2ايٕچ

 6يب
8

خذٚي ٌٕ – 1ض٘ب  ٚفيٍتش٘بي ِسبفٌ چؾُ

5
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 -7-1-5-2نباص حفاظتي
ٌ جبط ِ سبفَي

وٗ خ ٛؽىبساْ  ٚا فشاد ٔضد يه

ثٗ ِ سً

خٛؽىبسي ثبيذ ثش تٓ داؽتٗ ثبؽٕذ ؽبًِ ِٛاسد صيش اعت
:
د عتىؼ ِ مب َٚدس ثشا ثش آ تؼ  ،والٖ  ،و فؼ ٘بي ايّ ٕي
داساي پٕ دٗ زفب ٍت ؽذٖ  ،پيؼ ث ٕذ چش ِي  ،عپش ز فبٍتي
فٛست  ٌ ،جبط وبس ِ مب َٚدس ثشا ثش ؽٍْٗ ّ ،ي ٕه ز فبٍتي
 ،والٖ ايّٕي گتش يب چىّٗ عبق داس .
ٌجبط ِسبفٌ ثبيذ اص پؾّي عبختٗ ؽٛد وٗ ثٗ آعبٔي ؽٍْٗ
ٔ ّي

گشدد ٚ

٘بي و تبٔي ِخ قٛؿ ثب ؽذ .

يب اص پبس چٗ

آ عتيٓ  ٚي مٗ ٌ جبط ثبي غتي ث غتٗ  ٚؽٍٛاس  ٚث ٍٛص ٔ يض
ثذ ٌ ْٚجٗ د ٚثً يب ثش گشداْ ثب ؽذ  .ا عتفبدٖ اص والٖ
ايّٕااي ِسىااُ ٔيااض الصَ ثااٛدٖ  ٚخٛؽااىبساْ ثبيااذ اص
ٍ٘ ّت

٘بي ايّ ٕي ٘ ّشاٖ

ثب ٌٕض ٘بي فيٍ تشي ِٕب عت

ا عتفبدٖ وٕ ٕذ ٔٗ ايٕ ىٗ ففسبتي سا ثٗ ّ ٕٛاْ ٔ مبة دس
د عت ثگيش ٔذ  .دس ص ِبٔي وٗ خ ٛؽىبسي دس ثبالي عش فشد
أدبَ ِي ؽٛد ِ ،سبفَت ثيؾتشي الصَ اعت ِثً پٛؽؼ ؽبٔٗ
وٗ ِمب َٚدس ثشاثش آتؼ ثبؽذ  ،پيؼ ثٕذ  ،عشثٕذ  ،گتش
ٌ ٚجبط وبس .
اص آٔدبيي وٗ خٛؽىبساْ ثب ِٛاد عّي عش  ٚوبس داسٔذ ،
وّذ٘بيي ثبيذ تٙيٗ ؽٛد تب ٌجبط وبس آٔٙب خذا اص ٌجبط
٘بي ِْ ٌّٛي ٔگ ٙذاسي

گشدد  ٌ .جبط

وبس ثب يذ ت ٛعو

وبسفشِاااااااااااااااااااااب ثاااااااااااااااااااااٗ
خ ؾه ؽٛيي فش عتبدٖ ؽٛد  .ز ّبَ  ٚس ختىٓ ٔ يض ثب يذ دس
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َٔش گشفتٗ ؽٛد تب وبسگشاْ ثتٛإٔذ دس پبيبْ وبس ٌجبط
٘بي خٛد سا تْٛيل ّٔبيٕذ .

 -7-1-5-3يحافظت اس گٕش
4

اص ز فبً گٛػ يب گ ٛؽي ٘بي ِ سبفٌ ( ا يشپالن

يب ايش ِبف

 )5ثبيذ ٕ٘گبَ وبس دس عش  ٚفذاي صيبد اعتفبدٖ ّٔٛد .
ّ٘چٕيٓ ٕ٘گبِي وٗ دس فنب ثبسػ  ٚپبؽؼ خشلٗ ٚخٛد داسد
وٗ ِّ ىٓ ا عت ا يٓ خش لٗ ٘ب ٚاسد گٛػ ؽٛد  ،ا عتفبدٖ اص
گٛؽي مشٚسي اعت.

 -7- 1-5-4تجٓيشات تُفسي
تد ٙيضات تٕف غي ثب يذ ِخ قٛؿ ِ سيو ٘بي خيش ٔبن ثٛدٖ ٚ
ِيبثك ثب اعتبٔذاسد OSHAتَٕيُ َٔ ،بفات ٔ ،گٙاذاسي ٚ
أ جبس گشد ٔذ  .ث ْالٖٚ

وبسگشاْ ثب يذ دس

ِٛسد ٔ سٖٛ

ا عتفبدٖ فسير اص ا يٓ  ٚعبيً آ ِٛصػ ثجيٕ ٕذ  .عبصِبْ
ّٕٛ6 NIOSHاْ ِي وٕذ وٗ دس ِىبٔٙبيي وٗ ِاٛاد عاشىبْ
صا ٚخٛد داؽتٗ  ٚغٍَت آْ لبثً أذاصٖ گيشي ثبؽذ  ٚيب
دس ٘ش ؽشاييي وٗ ثشاي عالِتي ا فشاد خيش ٔبن ثب ؽذ ،
ثبي غتي اص ا يٓ  ٚعبيً تٕف غي ا عتفبدٖ ٔ ّٛد  ٕ٘ .گبَ
خ ٛؽىبسي دس ف نب٘بي ث غتٗ ٔ يض ا عتفبدٖ اص  ٚعبيً تٕف غي

ِٛعغٗ ٍِي ايّٕي  ٚثٙذاؽت زشفٗ اي آِشيىب

Ear plug
ar muf

NIOSH=National Inistitute for Occupational Safety and Health
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ِد ٙض ثٗ وپ غٛي او غيژْ مشٚسي ِي ثب ؽذ  ،ص يشا ازت ّبي
وب٘ؼ غٍَت اوغيژْ دس ٘ٛا ٚخٛد داسد .

 -7-1-5-6كُتزل كيفيت ْٕا
وٕتشي ويفيت ٘ٛا ثشاي تْييٓ ِمبديش ِٛاد خيشٔبن  ٚعش
 ٚفذاي ِ ٛخٛد دس ِ ٕبىمي وٗ خ ٛؽىبسي أ دبَ ِي ؽٛد
فٛست ِي پزيشد .

 -7-1-5-7يعايُات پشضكي
ثٗ ّ ٍت اصد يبد أت ؾبس ِٛاد خ يش ٔبن دس ف نبي ا ىشاف
خٛؽاااااااااااااااىبسي  NIOSHپيؾااااااااااااااإٙبد
ِي و ٕذ وٗ ٘ ّٗ وبسگشأي وٗ دس ِ ْشك فشاي ٕذ خ ٛؽىبسي
٘ غتٕذ

زذالً

عبٌي يى جبس ت ست ِْبٔ يبت پض ؽىي

لشاس

گيش ٔذ ّ ٚال ٖٚثش آصِبي ؾبت ّبدي ٌّٛ ِْ ٚي ؽؼ ٘ب ،
پٛعت  ،چؾُ ،لٍت  ٚؽٕٛايي آٔٙب ٔيض ِٛسد ِْبي ٕٗ لشاس
گيشد .

 -7-1-5-8آيٕسش
٘ ّٗ خ ٛؽىبساْ ثب يذ دس ِٛسد ا عتفبدٖ اي ّٓ اص  ٚعبيً ٚ
أدبَ اّّبي ايّٓ ٔ ٚس ٖٛوبس دس ؽشايو ا ميشاسي آِٛصػ
ثجيٕٕذ .

 – 8قٕاَيٍ ٔ استاَذاردْا
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 OSHAاعتبٔذاسد٘بيي داسد وٗ ثغيبسي اص خٛأت خٛؽىبسي
اص لج يً خ ٛؽىبسي اي ّٓ  ،خ ٛؽىبسي دس ف نب٘بي ث غتٗ ،
ٔگٙذاسي گبص٘بي تست فؾبس  ،ايّٕي ٚعبيً ثشلي  ،اىفبء
زشيك  ،تٛٙيٗ ٚ ،عبيً زفبٍت فشدي  ٚآِٛصػ وبسگشاْ سا
دس ثش ِي گيشد .
آٔ چٗ دس ص يش ِي آ يذ خال فٗ اي اص ؽشذ ٍ ٚبيف ِ ٚمشسا تي
اعت وٗ ثٗ خٛؽىبساْ ِشثٛه ِي ؽٛد  .اٌجتٗ ّ٘ٛاسٖ ثش
ؽشايو وبس ايّٓ لجً اص أدبَ خٛؽىبسي تبويذ ِي ؽٛد .

 -8-1حذٔد تًاص ضغهي
 OSHAدس ِٛسد وً تشويت دٚد٘بي خٛؽىبسي اعاتبٔذاسدي
اسا ئٗ ٔ ىشدٌٖ ٚ ،ي ثشاي ٘ش يه اص ِٛاد ت ؾىيً د٘ ٕذٖ
دٚد ٘ب ا عتبٔذاسد٘بيي تٕ َيُ ٔ ّٛدٖ ا عت .ت ٛٙيٗ ّ ِّٛي
يب ِ ٛمْي ثبي غتي تْج يٗ ؽٛد تب ث تٛاْ زذٚد ف ي٘ َٛبي
عّي ،گبص ٘ب يب گشدٚغ جبسات سا ثٗ زذ ِ دبص تْ ييٓ ؽذٖ
تٛعو  OSHAسعبٔذ.
عبصِبْ  NIOSHثيبْ وشدٖ اعت وٗ خٛؽىبساْ دس ٘شزابي
دس ِ ْشك خ يشات ٔب ؽي اص گبص ٘بي خ ٛؽىبسي ٘ غتٕذ ،ز تي
ٕ٘گبِي وٗ غٍَت ٘شيه اص ّٕبفش تؾىيً دٕ٘ذٖ آٔٙب وّتش
اص زذ ِدبص اسائٗ ؽذٖ تٛعو  OSHAثبؽاذ .ايآ عابصِبْ
ت ٛفيٗ وشدٖ ا عت وٗ ثب سٔ ٚذ٘بي وبسي فسير  ٚوٕتشٌ ٙبي
ِٕٙذ عي ِ ،يضاْ أت ؾبس گبص ٘بي خ ٛؽىبسي ثٗ زذالً ِّ ىٓ
سعبٔذٖ ؽٛد.
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 -8-2بزچسب ْا ٔ سايز اطالعات
ثشاعبط اعتبٔذاسد  OSHAدس ِٛسد آگاب٘ي اص خياشات (
 ( 29 CFR1918,1288لبٔ ْٛزاك دأغاتٓ)  ،وٍياٗ ِخابصْ
زبٚي ف ٍضات پشوٕ ٕذٖ ،اٌىتشٚد ٘ب ٚ

ِٛاد و ّه رٚة،

ثبيغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتي
ثشچغت ٘بيي ثشاي آگب٘ي خٛؽىبساْ داؽتٗ ثبؽٕذ وٗ ٔؾبْ
د ٘ذ دس فشاي ٕذ خ ٛؽىبسي ف يَٛ

٘ب  ٚگبص ٘بي خيش ٔبن

ت ٌٛيذ ِي ؽٛد .ف ٍض پب يٗ وٗ خ ٛؽىبسي سٚي آْ أ دبَ ِي
ؽٛد ِّ ٚىٓ اعت پٛؽؾي ُ٘ اص ِٛاد عّي داؽتٗ ثبؽذ ٔيض
ثب يذ ثشچ غت دا ؽتٗ ثب ؽذ (ِ ثً س ٔگ ،عشة ،خ يِٛ .)ٖٛاد
خ ٛؽىبسي زبٚي ِٛاد عشىبٔضا ٔ يض ثب يذ ثشچ غجي دا ؽتٗ
ثب ؽٕذ وٗ ث يبٔگش عّي ثٛدْ گبص ٘بي ِت قبّذ ؽذٖ اص ا يٓ
ِٛاد عشىبٔضا ثب ؽذ .وبسفش ِب ثبي غتي ثش گٗ اىال ّبتي
ايّٕي ِٛاد ( )MSDSسا ثشاي ّ٘ٗ ايٓ ِٛاد خيشٔبن تٙيٗ
وشدٖ  ٚدس د عتشط خ ٛؽىبساْ لشاس د ٘ذ .ا يٓ ثش گٗ ٘ب
ثبي غتي زبٚي اىال ّبتي دس ِٛسد ّٕب فش ؽيّيبييِ ،س قٛالت
خيش ٔبن زب فٍٗ اص تدض يٗ ِٛاد زيٓ خ ٛؽىبسي ،سٚػ ٘بي
ايّٓ زًّ ِٛاد ،اّّبي زفبٍتي  ٚسٚػ ٘بي ِؤثش وّه ٘بي
اٌٚيٗ  ٚاثشات ِٛاد خٛؽىبسي ثش عالِتي ثبؽذ.

 -8-4عالئى
اعتبٔذاسد  )29 CFR1918. 145( OSHAثيبْ ِي داسد واٗ
ّال ئُ ِٛسد ا عتفبدٖ ثبي غتي وبسگشاْ سا اص خ يشات ِٕ دش
ثٗ خشا زت يب آ عيت آ گبٖ عبصد .ا يٓ ّال ئُ ثب يذ دس ِ سً
خ ٛؽىبسي ٔ قت ؽٔٛذ  ٚثٗ ّ ٕٛاْ وّ ىي ثشاي يبدآٚسي ثٗ
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وبسگشاْ دس ا عتفبد اص  ٚعبيً ز فبٍتي ثب ؽٕذّ٘ ،چ ٕيٓ
ثبيذ ثٗ وبسگشاْ گٛؽضد وٕٕذ وٗ ِّىٓ اعت دس اثش ٔگبٖ
وشدْ ثٗ لٛط خٛؽىبسي چؾُ ٘بيؾبْ آعيت ثجيٕذ.

 -8-5استاَذارد جٕضكاري OSHA
اٌضاِبت اىّيٕبْ ثخؼ اص ايّٕي ٍّّيبت خٛؽىبسي ،ثشػ
ٌ ٚسااااااااايُ وااااااااابسي دس اعاااااااااتبٔذاسد
 29 CFR1918.252آِذٖ اعت .دس صيش تْاذادي اص اٌضاِابت
أتخبة ؽذٖ اص ايٓ اعتبٔذاسد ثيبْ گشديذٖ اعت:
 عيٍٕذس٘بي گبص ت ست ف ؾبس ثب يذ دٚس اص ساد يبتٛس ٚدي گش ِ ٕبثِ گش ِبيي ٔگ ٙذاسي ؽٔٛذ  ٚثبي غتي ثٗ فٛست
لبئُ دس يه ِ سيو خ ؾه  ٚداساي ت ٛٙيٗ ِٕب عت  ٚزذالً 28
فٛت ( ِ6تش) دٚس اص ِٛاد لب ثً ا ؽتْبي ِ ثً س ٚغٓ أ جبس
گشد ٔذ .عيٍٕذس٘ب ثب يذ دٚس اص ثبالثش ٘ب ،پ ٍٗ ٘ب  ِ ٚسً
٘بي ديگشي وٗ ازتّبي عمٛه ،مشثٗ خٛسدْ يب آعيت ديذْ
ٚخٛد داسد ،لشاس گيشٔذ.
 ل جً اص آ غبص ثٗ وبس ،عي غتُ ٘بي ٌ ٌٗ ٛو ؾي ثب يذآص ِبيؼ ؽٔٛذ  ٚدس ف ؾبس  1/5ثشا ثش زذاوثش ف ؾبس وبسي
دس ِمبثً گبص غيشلبثً ٔفٛر ثبؽٕذ.
 عيغتُ ٘بي ٌ ٌٗٛوؾي دس زبي وبس ٔيض ثبيذ ثب ٚعبيًوب٘ؼ دٕ٘ذٖ فؾبس ِسبفَت گشدٔذ.
 تشن ٘بيي وٗ ٔ ؾبْ د٘ ٕذٖ ٔ ؾتي ،عٛختگي ،پبسگي يبّيااااااٛة ديگااااااش دس ٌٌٛااااااٗ وؾااااااي ٘ااااااب
ِي ثبؽٕذ ،ثبيذ تّْيش يب تْٛيل گشدٔذ.
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 خ ٛؽىبساْ يب ا فشادي وٗ ّ ًّ ثشػ سا أ دبَ ِي د٘ ٕذثب يذ دس ِٛسد ا عتفبدٖ اي ّٓ اص تد ٙيضات  ٚفشاي ٕذ٘بيي
وٗ أدبَ ِي دٕ٘ذ آِٛصػ ثجيٕٕذ.
 ٘ش يه اص خ ٛؽىبساْ ثب يذ دس اىب له ٘بي خذاگب ٔٗ لشاسگيش ٔذ يب ثب ففسبت غ يش لب ثً ا ؽتْبي وٗ ثب يه س ٚوؼ
داساي أْ ىبط وُ ِ ثً او غيذ سٚي پ ٛؽيذٖ ؽذٖ ا ٔذ ،يب
داساي الِپ عيبٖ ٘غتٕذ (ثشاي خزة تؾْؾبت ِبٚساء ثٕفؼ)
خذا گشدٔذ.
افشاد ديگشي وٗ دس ِدبٚست ِسً ٘بي خٛؽىبسي ٘غتٕذ ٔيض
ثبي غتي ثب ففسبت غ يش لب ثً ا ؽتْبي يب ِ مب َٚدس ثشا ثش
ؽٍْٗ خذاگشد ٔذ  ٚيب ايٕ ىٗ ِ ٍضَ ثٗ ا عتفبدٖ اص ّي ٕه
٘بي ز فبٍتي ِٕب عت ثب ؽٕذ .دس ا يٓ اىب له ٘ب خش يبْ ٘ٛا
ثبيذ دس وف ٚخٛد داؽتٗ ثبؽذ.
 ٘ ّٗ ؽٍْٗ ٘بي ِت سشن خيش ٔبن دس ٔضدي ىي ِ سً خ ٛؽىبسيثب يذ ثٗ يه ِ سً ا ِٓ ثشدٖ ؽٔٛذ  ٚا گش ايٕ ىبس ِّ ىٓ
ٔي غت ثشاي خ ٍٛگيشي اص پش تبة  ٚأت ؾبس خش لٗ ،گش ِب ٚ
خبوغتش آْ اص ديٛاسٖ ٘بي زفبٍتي اعتفبدٖ ؽٛد.
 تد ٙيضات اى فبء زش يك ِٕب عت ثب يذ ثٗ فٛست آ ِبدٖ ثٗوبس دس ِسً ٚخٛد داؽتٗ ثبؽذ.
 دس ِسٍ ٙبيي وٗ خ ٛؽىبسي أ دبَ ِي ؽٛد ازت ّبي ت جذيًؽٍْٗ و ٛچه ثٗ زش يك ٘بي ثضسگ  ٚخٛد داسد ،ص ِبْ عٕح
تؾخيـ دٕ٘ذٖ آتؼ الصَ اعت .ايٓ ٚعيٍٗ ثبيذ ىٛسي تَٕيُ
ؽٛد وٗ زذالً ٔيُ عبّت پظ اص پب يبْ خ ٛؽىبسي ٔ يض
ثتٛأذ ٘ش ٔ ُٛؽٍْٗ سا ؽٕبعبيي  ٚخبِٛػ وٕذ.
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 ٍّّ يبت خ ٛؽىبسي ،ثشػ يب وبس ٘بيي وٗ دس د ِبي ثبالأ دبَ ِي ؽٔٛذ ٔجب يذ دس ِ خبصْ ،ث ؾىٗ ٘ب  ٚتب ٔه ٘ب
فٛست گ يشد ِ گش ايٕ ىٗ وبِالً تّ يض ؽذٖ ثب ؽٕذ( .تّ يض
وشدْ ثب يه گبص ثي اثش اسخسيت داسد).
 اص ٚعبيً زفبٍت چؾُ ثبيذ ىي ّ٘ٗ ٍّّيبت خٛؽىبسي يبثشػ

ثب

لٛط اٌىتشي ىي ،خ ٛؽىبسي

ثب

گبص،

ثشػ

ثب

اوغيژْ ،خٛؽىبسي ِمبِٚتي يب ٌسيُ وبسي اعتفبدٖ گشدد.
 ٘شخب وٗ الصَ اعت خٛؽىبس اص ِيبْ يه ِٕٛٙي يب ٚسٚديو ٛچه ٚاسد ف نبي ث غتٗ ؽٛد ،ثب يذ يه ا ِذادگش دس ث يشْٚ
ِ سً ز نٛس دا ؽتٗ ثب ؽذ وٗ آ گبٖ ثٗ سٚػ ٘بي ا ِذاد ٚ
ٔ دبت ثٛدٖ  ٚدس ٘ ّٗ زبي خ ٛؽىبس سا ص يش ٔ َش دا ؽتٗ
ثبؽذ تب دس ِٛالِ ٌض َٚثٗ وّه ا ٚثؾتبثذ.
 ثشاي تّ يض وبسي عيٛذ ٕ٘ گبِي وٗ تشوي جبت فٍ ٛئٛس،سٚي ،عشة ،ثشيٍي ،َٛوبدِي ٚ َٛخي ٖٛدسِسً ٚخٛد داسٔذ
 ٚيب ٕ٘ گبَ ثشػ ٚسق ٘بي ا عتٍٕظ ا عتيً ،ت ٛٙيٗ ِٕب عت
يب ٚعبيً تٕفغي دس فنب٘بي ثغتٗ الصَ اعت.
 ثشچغت ٘بي ٘ؾذاس دٕ٘ذٖ ثشاي فٍضات پشوٕٕذٖ دس ٌسيُواااااااابسي وااااااااٗ زاااااااابٚي واااااااابدِيَٛ
ِي ثبؽٕذ  ٚفالوظ ٘بي زبٚي تشويجبت فٍٛئٛس الصَ اعت.

 -9فٍ آٔريٓاي جذيذ جٕضكاري
تىٌٕٛٛژي ٙبي خذ يذ خ ٛؽىبسي ِ ثً خ ٛؽىبسي ثب ٌ يضس يب
پشت٘ ٛبي اٌى تش ،ْٚخ يشات خذ يذي سا ثٗ ِ سيو خ ٛؽىبسي
ٚاسد وشدٖ ا ٔذ ٕ٘ .گبَ أ دبَ ا يٓ گ ٗٔ ٛخ ٛؽىبسيٙب دس
َٔش گشفتٓ ِالزَبت خبفي الصَ  ٚمشٚسي ِي ثبؽذ.
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 -9-1جٕضكاري نيشري
دس خ ٛؽىبسي ثب ٌ يضس اص پشت٘ ٛبي ِتّش وض ٔٛس ثشاي
أ دبَ خ ٛؽىبسيٙبي خي ٍي دل يك ا عتفبدٖ ِي ؽٛد .خ يشات
ّ ّذٖ ا يٓ ٔ ُٛپشت٘ ٛبي لٛي دس ِٛسد چ ؾُ ِي ثب ؽذ وٗ
ِّىٓ اعت ثبّث وٛسي افشاد ؽٔٛذ ثٗ ّ٘يٓ دٌيً اعتفبدٖ
اص ٚعبيً زفبٍتي چؾُ الصَ اعت.
دس ِٛسد عيٛذ ِْٕىظ وٕ ٕذٖ ٔ يض ثبي غتي د لت ثي ؾتشي
ٔ ّٛدٌ ،زا ُ٘ پشت٘ ٛبي ا ٌٚيٗ  ُ٘ ٚپشت٘ ٛبي أْ ىبط
يبفتٗ ثغيبس خيشٔبن ِي ثبؽٕذ.

 -9-2جٕضكاري با پزتْٕاي انكتزَٔي
دس ا يٓ سٚػ اص يه پش تِ ٛتّش وض ؽذٖ اٌىتشٔ ٚي ثشاي
أدبَ خٛؽىبسيٙبي ثغيبس دليك  ٚثب ٔفٛر صيبد اعتفبدٖ
ِي ؽٛد .ثٗ ّ ٍت ت ٌٛيذ ا ؽْٗ اي ىظ ثٗ ّ ٕٛاْ ِس قٛي
خبٔجي ،ا يٓ خ ٛؽىبسي ثب يذ دس يه ف نبي ث غتٗ  ٚعشپ ٛؽيذٖ
ثب عشة يب ِٛاد ِٕب عت دي گش أ دبَ ؽٛد ّٗ ٘ .دس ٘ب ٚ
ِٕبفز ٚسٚدي ثبيذ ثٗ ىٛس ِٕبعت آة ثٕذي  ٚدسص ثٕذي ٚ
ً وٕتشي ؽٔٛذ تب اص ٔؾت  ٚأتؾبس اؽْٗ ايىظ ثٗ
ِتٕبٚثب
ثيااش ْٚخٍااٛگيشي ثااٗ ّّااً آيااذ .واابسثشاْ ثبيااذ اص
د عتگب٘ٙبيي ا عتفبدٖ وٕ ٕذ وٗ ت ّبط  ٚثش خٛسد ات فبلي
ا ؽْٗ اي ىظ سا آ ؽىبس عبصدّ٘ .چ ٕيٓ دس ا يٓ گِٛ ٗٔ ٛاسد
ٌٚتبژ ثبال خيش ثشق گشفتگي ايدبد ِي وٕذ.

 -9-2رٔبٕت ْاي جٕضكار
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دسثغيبسي اص فٕبيِ ثٗ خبي وبسگش اص سٚثٛت ٘بي خٛؽىبس
دس خ يٛه ِ ٔٛتبژ ا عتفبدٖ ِي ؽٛد .ا يٓ ا ِش وبسگشاْ سا
اص خ يشات دٚس ِي عبصد ٌ ٚي ثب ّث وب٘ؼ ا ؽتغبي ا فشاد
ِي گشدد .ث ْال ِّ ٖٚىٓ ا عت وبسگشاْ ت ٛعو ٘ ّيٓ س ٚثٛت
٘بي خٛؽىبس دچبس آعيت گشدٔذ.
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خٗ ؽّبٛثب تؾکش اص ت
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