ايمني در كشاورزي

صهبًيىِ ايوٌي ٍ ثْذاؿت حشفِ اي دس لشى  19ثشاي حفظ ػالهت وبسگشاى ثخؾ كٌؼت وِ دس
هؼشم حَادث ٍ ثيوبسيِا ي ؿغلي لشاس داؿتٌذ تَػؼِ هي يبفت ،وـبٍسصي حشفِ اي ػبدُ ٍ ايوي
تلَس هي ؿذ وِ ًيبصي ثِ هشالجتْبي ثْذاؿتي خبكي ًذاؿتٍ .لي ثب سؿذ هىبًيضاػيَى ٍ اػتفبدُ اص
ادٍات ٍ تجْيضات وـبٍسصي اػتفبدُ اص هَاد ؿيويبيي ٍ
وَدّب اص اٍايل لشى ثيؼتن صهيٌِ ػبص ثشٍص حَادث ٍ
ثيوبسيْبي ؿغلي دس ايي ثخؾ ؿذُ اػت .اص ايي سٍ
هشالجتْبي ثْذاؿت حشفِ اي ثِ ػٌَاى ػىغ الؼولي دس ايي ساػتب آغبص گشديذ ٍ دس ػبل

 1962دس

وويتِ هـتشن  WHO ٍ ILOثْذاؿت حشفِ اي دس وـبٍسصي ثِ ػٌَاى يه صهيٌِ وبسي جذيذ
هطشح گشديذ.

ايوٌي ٍ ثْذاؿت وـبٍسصي ثؼشػت دس وـَسّبي كٌؼتي گؼتشؽ يبفت ٍ ثشًبهِ ّبي خبكي ثشاي
هشالجتْبي ثْذاؿتي دس ايي ثخؾ تذٍيي ؿذ .اهب ػلي سغن اّويت صيبد وـبٍسصي دس چشخِ التلبدي
وـَسّبي دس حبل تَػؼِ ،هـىالت التلبدي ايي وـَسّب اثشات ػَئي ثش پيؾ ثيٌي ٍ تبهيي خذهبت
سفبّي ٍ اجتوبػي ثَيظُ هشالجتْبي ثْذاؿت حشفِ اي ٍ آهَصؽ دس ايي ثخؾ داؿتِ اػت.
ثش اػبع تؼشيف اسائِ ؿذُ دس چْبسهيي گضاسؽ وويتِ هـتشن  WHO ٍ ILOدس خلَف ثْذاؿت
حشفِ اي ثِ وليِ فؼبليتْبي هشتجط ثب وبؿت ،داؿت ٍ ثشداؿت ،داهپشٍسي ،پشٍسؽ گل ٍ گيبُ ٍ
ًگْذاسي ثبغبت وـبٍسصي اطالق هي ؿَد.
لسوم مراقبتهاي بهداشت حرفه اي براي كشاورزان

تَليذ هحلَالت وـبٍسصي اػبػب ثِ لذست ٍ تَاى جؼوي وـبٍسصاى ثؼتگي داسد .لزا ثْشُ ٍسي
هطلَة دس ايي ثخؾ ثـذت هتبثش اص ػالهتي ًيشٍي وبس خَاّذ ثَد .وـبٍسصاى ثش اػبع ًَع فؼبليت
وـبٍسصي ،هيضاى اػتفبدُ اص ادٍات ٍ تجْيضات وـبٍسصي ٍ وبسثشد ػوَم ٍ آفت وـْب دس هؼشم
خطشات خبف ؿغلي لشاس داسًذ .ايي هؼئلِ اّويت ٍجَد تذاثيشي خبف جْت پيـگيشي اص ثيوبسيْب
ٍ حَادث ًبؿي اص وبس دس ايي ثخؾ سا هـخق هي ػبصد
ي كه كشاورزان در معرض آنها قرار دارند
خطرات
 -1خطشات فيضيىي
 -2خطشات ؿيويبيي
 -3خطشات ثيَلظيىي
 -4خطشات اسگًََهيىي
خطرات فيسيكي
 -1 1مواجهه با اشعه خورشيد
هَاجِْ ثب اؿؼِ هبٍساء ثٌفؾ خَسؿيذ ضوي پيشي صٍدسع پَػت هوىي اػت ػشطبى پَػت سا
هَجت گشدد .اثشات صيبًجبس ًَس خَسؿيذ خبكيت تجوؼي داؿتِ ٍ ّش چِ هَاجِْ پَػت ثب ًَس آفتبة

ثيـتش ثبؿذ خطش اثتالء ثِ ػشطبى پَػت افضايؾ خَاّذ يبفت .اص آًجبئيىِ ػش ٍ كَست ،پـت دػتْب
ٍ ػبػذ ثيـتش دس هؼشم آفتبة لشاس داسًذ لزا ػشطبى پَػت دس ايي اًذاهْب ؿبيؼتش اػت ٍ ثِ هٌظَس
پيـگيشي اص اثشات ػَء اؿؼِ خَسؿيذ ثبيذ اص لجبع ٍ والُ ثِ ّوشاُ وشم ّبي هحبفظتي اػتفبدُ ًوَد
ٍ دس كَست اهىبى هَاجِْ ثب ًَس خَسؿيذ سا ثِ حد الل سػبًذ.
 -2 1گرما
گشهب ثب افضايؾ تؼشيك هَجت اص دػت سفتي اهالح ثذى ،وبّؾ تَاًبيي اًجبم وبس ٍ دس ًْبيت ثِ خطش
افتبدى ػالهتي هي ؿَد ٍ ثب اػتوشاس آى ثِ گشهبصدگي هٌتْي هي ؿَد .گشهبصدگي ػبسضِ ثؼيبس
خطشًبوي اػت وِ ًيبص ثِ الذاهبت فَسي پضؿىي داسد .ثِ هٌظَس پيـگيشي اص گشهبصدگي هلشف صيبد
ًوهًَ ،ؿيذى همبديشوبفي آة ّوشاُ پشّيض اص هَاجِْ ثب گشهب ٍ فؼبليت ثذًي ػٌگيي تَكيِ هي
ؿَد.
 3- 1سرما
هَاجِْ ثب ػشهب ثَيظُ دس آة ٍ َّاي ثبساًي ٍ طَفبًي ثذليل وبّؾ دهبي هشوضي ثذى هوىي اػت
خطشًبن اػت ٍ دس چٌيي ؿشايطي ثبيذ اص لجبػْبي هٌبػت ٍ گشم اػتفبدُ ًوَد.
 4- 1سر و صدا و ارتعاش

وبس ثش سٍي ثشخي اص هبؿيي آالت ،وـبٍسص سا ثب استؼبؽ ول ثذى هَاجِ هي وٌذ ػش ٍ كذاي هبؿيي
آالت ًيض هي تَاًذ خطش افت ؿٌَايي سا دس وـبٍسصاى ثذًجبل داؿتِ ثبؿذ.
 - 2خطرات شيميايي
اػتفبدُ سٍصافضٍى اص هَاد ؿيويبيي ،ػوَم ،آفت وـْب ٍ وَدّب دس وـبٍسصي ثِ ّوبى ًؼجت وِ ثِ
افضايؾ تَليذ هحلَالت ووه وشدُ افضايؾ هؼوَهيت ّب ،ثيوبسيْب ٍ حَادث سا ّن دًجبل داؿتِ
اػت.

ثِ هٌظَس پيـگيشي اص حَادث ًبؿي اص ػوَم هَاد ؿيويبيي سػبيت ًىبت صيش تَكيِ هي ؿَد:
 پيؾ اص اػتفبدُ اص هَاد ؿيويبيي هطبلؼِ دػتَسالؼول ػبصًذُ ضشٍسي اػت.ٌّ -گبم اػتفبدُ اص هَاد ؿيويبيي اص ٍػبيل حفبظتي هٌبػت اػتفبدُ ًوبييذ.

 پغ اص اػتفبدُ اص هَاد ؿيويبيي لؼوتْبي آلَدُ ثذى ثبيذ حتوب ؿؼتِ ؿًَذ. هحل ًگْذاسي ػوَم ثبيذ دٍس اص دػتشع اطفبل ثبؿذ. ثشاي ًگْذاسي ػوَم ثبيذ اص ظشٍف ثشچؼت داس ٍ اكلي خَد ػن اػتفبدُ ًوبييذ. اص هلشف هَاد غزايي ٍ اػتؼوبل دخبًيبت دس هحل ػوپبؿي ثبيذ خَدداسي وشد. ثِ ّيچ ٍجِ اص ظشٍف ػوَم ًجبيذ ثشاي ًگْذاسي آة يب غزا اػتفبدُ وشد.اص ديگش آلَدگيْبيي وِ وـبٍسصاى سا دس هؼشم لشاس هي دّذ هي تَاى ثِ گشد ٍ غجبس ٍ گشدُ گيبّبى
وِ دس ثشخي اص افشاد ايجبد آلشطي يب حؼبػيت هي وٌذ اؿبسُ ًوَد.
خطرات بيولژيكي
وـبٍسصاى دس هؼشم طيف گؼتشدُ اي اص هَجَدات صًذُ اص ٍيشٍع ّب تب پؼتبًذاساى لشاس داسًذ وِ
ػَاسم ايي هَاجِْ ؿبهل گضؽ ّب ،گبصگشفتگي ،تحشيىبت ،ػفًَتْب ٍ ثيوبسيْبي هختلف اػت .ثشخي
اص ايي هخبطشات اص جولِ گضؽ حـشاتً ،يؾ هبس ،گبصگشفتگي حيَاًبتٍ ٍ ،اسد وشدى ضشثِ اص ػَي
حيَاى سا هي تَاى ثب اتخبر تذاثيشي ٍ اػتفبدُ اص ٍػبيل ٍ لجبػْبي حفبظتي پيـگيشي وشد.
خطرات ارگونوميكي

ثب گزؿت ثؼيبسي اص فؼبليتْبي وـبٍسصي تغييش چٌذاًي ًىشدُ اػتٌَّ .ص ثؼيبسي اص فؼبليتْبي
وـبٍسصي ًيبص ثِ تَاًبيي جؼوي صيبد داسًذ .وبس هضسػِ ّوچٌبى دس يه ٍضؼيت ثذًي خويذُ اًجبم
هي گيشد .وـبٍسصاى اؿيبء ٍ هَاد ػٌگيي سا ثب ٍضؼيت ثذًي خويذُ جبثجب هي وٌٌذ ٍ يب ثطَس هذاٍم
ٍ هىشس اص دػتْب ٍ هچ اػتفبدُ هي وٌٌذ .هبؿيي آالت ٍاسداتي ثِ وـَسّب اغلت هتٌبػت ثب جوؼيت
وبسي طشاحي ٍ ػبختِ ًـذُ اًذ .ثٌبثشايي ٍضؼيت ًبهٌبػت ثذًي اص لجيل خن ؿذى ،چشخؾ ووش،
صاًَ صدى ثلَست چوجبتوِ ًـؼتي ّوچٌبى ؿبيغ اػت.

فؼبليتْبي جؼوي ػٌگيي ثِ ّوشاُ ٍضؼيت ّبي ثذًي ًبهٌبػت دس وـبٍسصي ،فشد سا دس هؼشم
اختالالت اػىلتي ػضالًي اص لجيل آستشيت لگي ،صاًَ ،ووشدسد ،دسد اًذاهْبي فَلبًي ٍ ػٌذسم دػت-

ثبصٍ لشاس هي دّذ .ايي ػَاسم اغلت هي تَاًذ ًبتَاى وٌٌذُ ثَدُ ٍ هٌجش ثِ هحذٍد وشدى فؼبليت
وـبٍسص ،وبّؾ ساًذهبى تَليذ ؿًَذ.
ثشخي تَكيِ ّبي اسگًََهيىي ثِ هٌظَس پيـگيشي اص هـىالت اػىلتي ػضالًي دس وبسّبي وـبٍسصي
ػجبستٌذ اص:


ٍضؼيت ثذًي خَد سا ثطَس هذاٍم تغييش دّيذ ٍ ّيچ ٍلت ثطَس ثبثت اص يه ٍضؼيت ثذًي
ايؼتبدُ يب ًـؼتِ اػتفبدُ ًىٌيذ.



ثشاي ثلٌذ وشدى اؿيبء آًْب سا دس استفبع دػت ٍ ؿبًِ لشاس دّيذ .اص ثلٌذ وشدى ثبسّبيي دس ػطح
صهيي يب ثبالتش اص استفبع ؿبًِ ّب خَدداسي وٌيذ.



دس كَست اهىبى اص چشخ دػتي ثشاي جبثجبيي اػتفبدُ وٌيذ.



اص ثشداؿتي ثبس ثيؾ اص  23ويلَگشم خَدداسي وٌيذ.



اص خن وشدى ووش اجتٌبة وٌيذ .چٌبًچِ اًجبم وبس ثلَست خويذُ اجتٌبة ًبپزيش اػت اص ًفشات
ثيـتش ّوشاُ ثب چشخؾ وبسي اػتفبدُ وٌيذ.



اص خن وشدى هچ دػتْب خَدداسي وٌيذ ػؼي وٌيذ اص آًْب دس حبلت كبف اػتفبدُ وٌيذ.

ثب تَجِ ثِ ًمؾ ٍ اّويت وـبٍسصي دس التلبد هلي ٍ ثب تَجِ ثِ ايٌىِ هشالجتْبي ثْذاؿتي يه
خذهت ثـشدٍػتبًِ ٍ اًؼبًي اػت هشالجتْبي ثْذاؿتي دس وـبٍسصاى ثبيذ ثؼٌَاى يه اٍلَيت هْن
تَػؼِ دس وـبٍسصي هحؼَة ؿَد .لزا دس صهيٌِ ًيبص ػٌجي ثِ هشالجتْبي ثْذاؿت حشفِ اي ثبيذ
آهَصؽ ّبي الصم ثِ ًيشٍّبي ثْذاؿت حشفِ اي ثشاي تحميك دسثبسُ ثْذاؿت وـبٍسصي اسائِ ؿَد .ايي
آهَصؽ ثبيذ دس هشاوض تشثيت ًيشٍّبي ثْذاؿت حشفِ اي ٍ ًيض وليِ گشٍُ ّبي ثْذاؿت كَست گيشد.

تهيه شده توسط :واحد آموزشگاه بهورزي همدان

