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اٍسطاًس ّای چطن ٍ تیٌایی تِ هَاسدی گفسِ هی ضَد کِ تایسسی 

دس اسشع ٍقر ٍ فَسی اقذام تِ دسهاى ًوَد ٍ ػذم دسهاى تِ هَقغ 

تاػث ٍاسد ضذى صذهاذ خثشاى ًاخزیش تِ چطن ٍ سیسسن تیٌایی 

 هی ضَد.

 اًَاع آسیبْای چشوي:

تِ هٌظَستیشٍى  اجسام خاسجي غیش ًافز دس چشن: -1

خسن خاسخی اتسذا هصذٍم سا آسام کشدُ ، تِ خطر آٍسدى 

تخَاتاًیذ.اص دٍ سٍش تشای ایي هٌظَس هیسَاى اسسفادُ ًوَد 

 یک:ضسسطَ تا خشیاى ًشهال سالیي ؛

خْر ضسسطَی چطن ، سش هصذٍم سا تِ سور چطن آسیة 

دیذُ چشخاًذُ ، تا دٍ اًگطر اضاسُ ٍضسر ، خلک تاال ٍ خاییي سا 

ُ زَسط خشیاى هالین ًشهال سالیي اص سور اص ّن تاص کٌیذ .آًگا

داخل تیٌی تِ طشف خاسج ، چطن سا ضسسطَ دّیذ زا خسن 

 تیشٍى تیایذ.  

دٍ:خاسج ساخسي خسن زَسط اخلیکازَس اٍالًتشسسی کٌیذ آیا خسن 

 خاسخی دس صیش خلک خاییي خای گشفسِ اسر یا خلک فَقاًی.

تاضذ ، دس صَسزی کِ خسن خاسخی تِ هلسحوِ صیشیي چسثیذُ 

ذ ٍ سدس زَسط خلک زحساًی سا زَسط دسر تِ خاییي تکطی

 خسن سا خاسج کٌیذ.اخلیکازَس هشطَب  

اگش خسن خاسخی تِ هلسحوِ فَقاًی چسثیذُ تاضذ ، اص 

هصذٍم تخَاّیذ تِ طشف خاییي ًگاُ کٌذ. سدس تا دٍ اًگطر 

اضاسُ ٍضسر ،خلک فَقاًی سا گشفسِ تِ آساهی تِ طشف خلَ 

تکطیذ ، تِ طَسی کِ اص کشُ چطن خذا ضَد . آًگاُ یک 

دادُ ، اخلیکازَس خطک سا تِ طَس افقی خطر هشکض خلک قشاس 

خلک سا تِ طشف تاال ٍ ػقة حشکر دّیذ ، تِ طَسی کِ کاهال 

سٍی خَدش تشگشدد. تا هطاّذُ سطح صیشیي خلک ، زَسط 

 یک اخلیکازَس خٌثِ ای هشطَب ، خسن خاصخی سا تیشٍى آٍسیذ.

 اجسام خاسجي ًافز دس چشن: -2

دس صَسزی کِ خسن خاسخی دس چطن فشٍ سفسِ ٍ ّواى خا تاقی 

، هطلقا ًثایذ آى سا دسسکاسی کشد. تلکِ تایذ زَسط هاًذُ تاضذ 

خاًسواًْای حوایسی ، خسن سا دس هحل ثاتر ًگِ داضر . تذیي 

هٌظَس ٍ تا زَخِ تِ اًذاصُ خسن ، هیسَاًیذ یک حلقِ تضسگ تا 

تاًذ ٍ گاص ساخسِ دٍس چطن قشاس دّیذ . حلقِ سا تا دقر دٍس 

خَسد ًکٌذ . چطن قشاس دّیذ تِ طَسی کِ تا خسن خاسخی تش

تؼذ دقیقا ّش دٍ چطن سا تا دقر تاًذاط کٌیذ ، تِ طَسی کِ 

  خسن فشٍ سفسِ دس هحل خَد ثاتر تاقی تواًذ.

دس صَسزی کِ خسن فشٍ سفسِ تلٌذ تاضذ ، هی زَاًیذ اص ّش ٍسیلِ 

ی دیگشی ًظیش لیَاى یکثاس هصشف تشای خَضاًذى سٍی آى ٍ 

 خلَگیشی اص حشکر خسن اسسفادُ کٌیذ

 

  



اقذاهاذ اٍلیِ ضاهل ضسسي چطن تا آب فشاٍاى اسر زا 

حشاسذ چطن گشفسِ ضَد ٍ تؼذ تایذ چطن سا خاًسواى کشد ٍ 

 ضخص سا تِ تیواسسساى اًسقال داد.

 قشًیِ ٍ صلبیِ:پاسگي ّای  -7

خاسگی ّای قشًیِ ٍ صلثیِ تساس خطشًاک ّسسٌذ صیشا 

قسور ّا ی دسًٍی چطن دس هؼشض ػفًَر قشاس هی گیشًذ 

ٍ دس ًسیدِ دچاس آسیة هی ضًَذ.دس ٌّگام ٍاسد ضذى ضشتِ 

ّای سٌگیي تِ چطن ٍ احسوال ایداد خاسگی دس قشًیِ یا 

ى کشد صیشا صلثیِ ًثایذ تِ چطن فطاس آٍسد یا آى سا خاًسوا

هوکي اسر هحسَیاذ چطن دس اثش فطاس تیشٍى تشیضد خس 

تایذ تِ ضیَُ ای کِ دس تخص اخسام خاسخی دس چطن گفسِ 

 ضذ، تا یک لیَاى کَچک یا کاج چطوی چطن سا تسر.

 هدیذ صاّذی زْیِ کٌٌذُ :

  کاسضٌاس خشسساسی

   1394فشٍسدیي 

 

 ًکتِ ی هْن:    

بايذ ّش دٍ چشن سا با ّن بست صيشا حشکت چشن سالن ، چشن آسیب 

ديذُ سا ّن تکاى هي دّذ ٍ باعث اسیب بیشتش چشن آسیب ديذُ هي 

شَد.دس صذهات ًافز چشن آسپشيي هٌع هصشف داسد صيشا باعث تذاٍم 

 خًَشيضی هي شَد.

 صذهات اٍسبیت: -3

چَى صذهِ تِ خودوِ خَسدُ اسر اٍل تایذ ػالئن دس صذهاذ اٍستیر 

حیازی تیواس سا چک کشد ٍ ٍضؼیر اٍ سا خایذاس کشد تؼذ تیٌایی سا چک 

 ًوَد.

تؼذ اص خایذاسی ٍضؼیر هصذٍم تشای اثثاذ ٍسؼر صذهاذ چطن دس 

اٍلیي فشصر،تیٌایی ضخص سا کٌسشل کٌیذ کِ دس چِ حذی اسر.کشُ 

هَسد ًظش قشاس تگیشد.دسضشتاذ کٌذ  چطن تایذ اص ًظش صذهاذ تافر ًشم

هثل ضشتِ ی هطر،صاًَ،آسًح،زَج گلف ٍ زٌیس چَى یک هشزثِ دس اثش 

ایي ضشتاذ فطاس داخل اٍستیر صیاد هی ضَد اسسخَاى کف اٍستیر کِ 

کوسشیي هقاٍهر سا داسد هی ضکٌذ.دس صذهاذ اٍستیر اگشخًَشیضی داسد 

  شیضی سا ّش چِ سشیؼسش کٌسشل کشد.تایذ خًَ

 سَختگي ّای شیویايي: –4

ضاهل سَخسگی ّای اسیذ ٍ تاص هی تاضذ کِ ّش دٍ خطشًاک هی تاضذ 

ٍلی تاص اص اسیذ خطشًاک زش اسر ٍ دس هیاى تاص ّا آهًَیاک اص ّوِ 

 خطشًاک زش اسر.

 

تاصّا چَى هی زَاًٌذ تیطسش دس چطن ًفَر کٌٌذٍ زا هذذ تیطسشی تِ 

داخل چطوی( سا افضایص  ) فطاسIOPآسیة ّای خَد اداهِ دٌّذ ٍ 

 دٌّذ خطشًاک زش اًذ..

اساس دسهاى دس ایي هَاسد ضسر ٍ ضَی چطن زا حذی اسر کِ 

PH  ٍ چطن ًشهالPH تشسذ.تْسشیي چیض  3/7 -6/7قشًیِ تِ حذٍد

تشای ضسر ٍ ضَ سشم ًشهال سالیي یا سیٌگش ٍ اگش ًثَد آب اسسشیل 

شیغ هصذٍم چطن سا سشیغ ضسر.تایذ خطر خلک ّا سا ّن ضسر ٍ س

 سا تِ هشکض زخصصی چطن اًسقال داد.

 سَختگي ّای تشعشعي: -5

ایي ًَع سَخسگی ّا هؼوَالً دس اثش قشاس گشفسي طَالًی هذذ قشًیِ 

چطن دس هؼشض اضؼِ ّای هضش هاًٌذ اضؼِ ی هاٍساء تٌفص ازفاق 

هی افسذ ٍ تاػث سَخسگی ٍ صخن دس قشًیِ هیطَد.اص هْوسشیي ایي 

دس خَضکاساى تذٍى هحافظ ، اسکی تاصاى ٍ  سَخسگی ّا سَخسگی

  سَخسگی ّای ًاضی اص الهح ّای خَسضیذی هی تاضذ.

 سَختگي ّای حشاستي: -6

دس سَخسگی ّای حشاسزی تِ ػلر تسسِ ضذى غیش اسادی خلک ّا 

اغلة زٌْا خلک ّا آسیة هیثیٌٌذ ٍ قشًیِ آسیثی ًوی تیٌذ.زَسم ٍ 

 هی تاضذ.قشهضی خلک ّا اص ػالئن هْن ایي آسیة 

 


