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گرما در محیط کار:

سازش با گرما:

کىترل گرما:

گزهای هَجَد در هحیط وار اس هٌاتع هختلفی ایجاد هی گزدد

ّط گاُ یه فطز ؾالن تطای ًرؿتیي تاض زض تواؼ تا فكاض گطهایی

 اٍلیي ضٍـ زض وٌتطل گطها تؽاتك اؾت یؼٌی تِ فطز فطصت

وِ هی تَاى اس ٍسایل ٍ هاشیي آالت گًَاگَى ،فزایٌذّای

لطاض گیطز ،ػالیوی اظ تٌف گطهایی هاًٌس افعایف زهای تسى ٍ

زّین تا تا هحیػ تؽاتك پیسا وٌس.

تَلیذ ،تاتش خَرشیذٍ ،سایل رٍشٌایی هصٌَعی ،اًساى ٍ
شزایط جَی خارج اس هحیط وار را ًام تزد.

افعایف تؼساز ظطتاى للة زض اٍ ظاّط هی قَز .اها پؽ اظ هستی

تْطُ گیطی اظ ضٍقْای وٌتطلی هٌْسؾی ًظیط تؼثیِ ؾیؿتن

هؼوَال ّواٌّگیْایی زض تسى تطای هماتلِ تا گطها زض اًؿاى ظاّط

تَْیِ ػوَهی یا هَظؼی ٍ یا تَْیِ هؽثَع هٌاؾة هحیػ واض.

عًارض واشی از گرما:

هیكَز .زض ؼی ایي تؽاتك فیعیَلَغیه وِ آى ضا ؾاظـ تا گطها

اؾتفازُ اظ ٍؾایل ذٌه وٌٌسُ َّا تا تَجِ تِ قطایػ جَی ٍ

ایي ػَاضض قاهل زٍ گطٍُ ػَاضض ذفیف هثل ؾَذتگی پَؾت

هی ًاهٌس ،زهای تسى ٍ تؼساز ظطتاى للة تسضیجا واّف ٍ تَلیس

ًَع آلَزگیْای َّای هحیػ واض.

ٍ جَقْای گطهایی ٍ ػَاضض قسیس هثل وطاهپ ػعالًی،

ػطق افعایف هی یاتس .هست ظهاى هَضز ًیاظ تطای تطلطاضی

ایعٍالؾیَى(جساؾاظی) هٌثغ یا فطایٌس گطهاظا ٍ یا افطاز.

گطهاظزگی ،ذؿتگی گطهایی ٍ قَن گطهایی هی قَز.

وزاهپ عضالًی ٌّگاهی ضخ هیسّس وِ هحیػ گطم تَزُ ٍ

ؾاظـ حسٍز ّفت تا زُ ضٍظ اؾت .الثتِ ؾاظـ تا هحیػ گطم

اؾتفازُ اظ ضٍقْای وٌتطلی هسیطیتی هثل:

اهطی ًؿثی اؾت ٍ چٌاًچِ فطز اظ آى هحیػ حتی تِ هست یه

 .1آهَظـ ذؽطات اؾتطؼ گطهایی ٍ ًكاًِ ّای گطهاظزگی تِ

ػعالتی وِ فؼالیت قسیس زاضًس ( غالثاً ؾاق پا ) هٌمثط قًَس.

خستگی گزهایی تِ ػلت اظ زؾت ضفتي آب ٍ ًوه ضخ هی

ّفتِ زٍض قَزتا  66زضصس ؾاظـ ذَز ضا اظ زؾت هی زّس ٍ

افطاز.

والً غیثت تِ هست زٍ ّفتِ اظ واض زض چٌیي هحیؽی ؾثة اظ

 .2آهَظـ ووىْا ٍ الساهات اٍلیِ زض تطذَضز تا فطز گطهاظزُ.

زّس ،زض صَضتی وِ ػاهل اصلی ذؿتگی اظ زؾت ضفتي آب تسى

زؾت ضفتي ؾاظـ زض فطز هی گطزز.

 .3ذؽط اؾتفازُ اظ تؼعی زاضٍّا ،الىل ٍ ...زض ایٌگًَِ هحیػ ّا.

تاقس ذؿتگی ؾطیؼاً ٍ زض ػطض چٌس ؾاػت تَلَع هی پیًَسز ٍ

عًامل مؤثر در سازش با گرما:

 .4زض صَضت اهىاى واّف تؼساز واضگطاى قاغل زض هحیػ

چٌس ضٍظ حازث هی قَز.

سيٍ :لتی سي فزد اس  40سال تاالتز رٍد ،تطاتك ٍی تا گزها

واض گطم ٍ جلَگیطی اظ ٍضٍز افطاز زیگط تِ ایي هحیػ.

ذؿتگی گطهایی قاهل ؾط زضز ،ؾط گیجِ ،تی
ًكاًِ ّای رتينول

ون شذُ ٍ تاالی  60سال تطاتك پیذا ًوی وٌذ.

 .5آهَظـ ٍظایف افطاز زض ایي هحیػ جْت واّف اثطات

جٌسیت :در هحیط گزم هزداى تیشتز عزق هی وٌٌذ ٍ تزای

اؾتطؼ گطهایی ٍ تْیِ ٍ تَظیغ ٍ آهَظـ ًحَُ اؾتفازُ اظ

اقتْایی ،تَْع ،اؾتفطاؽ ،تی لطاضی ،تكٌگی ظیازٍ وطاهپ ػعالًی

ایي هحیط هٌاسثتزًذ.

تجْیعات ٍ لثاؾْای حفاظتی زض تطاتط گطها زض تیي افطاز قاغل

اگط ػاهل اصلی آى اظ زؾت ضفتي ًوه تاقس ،وٌستط ٍ زض ػطض

اؾت .فطز تطافطٍذتِ ٍ هیعاى ظیازی ػطق هی وٌس.
شَن گزهایی ٌّگاهی وِ هىاًیؿن ّای تٌظین حطاضت تسى

ٍسىّ :زچمذر تافت چزتی تذى تیشتز تاشذ ،تیشتز اس دفع

زض هحیػ واضگطم.

حزارت تذى جلَگیزی هی وٌذ.

 .6واّف ًیاظ جؿوی واض هثل اؾتفازُ اظ ٍؾایل هىاًیىی تِ

هرتل قسُ یا واهالً اظ تیي تطٍز ،قَن گطهایی حازث هی گطزز.

هصزف آشاهیذًیْا :رٍی تطاتك اثز هستمین دارد .خصَصا

جای تلٌس وطزى تاض ٍ ٍ ...زض صَضت اهىاى ،اًجام واض زض

زض چٌیي ٍظؼیتی ،زهای تسى آًمسض افعایف هی یاتس وِ ؾثة

آب وِ در تعزیك اثز گذار است .تْتز است هصزف آب در ایي

ؾاػات ذٌه تط ضٍظ.

آؾیة ٍؾیغ ؾلَلی هی قَز .قَن گطهایی زض افطاز ؾاظـ

افزاد ّوزاُ ووی ًوه تاشذ .دهای آب  50تا  60درجِ فارًْایت

 .7اؾتفازُ اظ افطازیىِ هؼوَال ّیجاًپصیطی ٍ پطذاقگطی

ًیافتِ تا گطها ضخ هی زّس  .زض ایي ًَع قه ون آتی قسیس

تَدُ ٍ ّز تیست دلیمِ هصزف شَد.

ووتطی اظ ذَز ًكاى هی زٌّس(تِ اصؽالح افطاز ذًَؿطز).

حاصل ًكسُ ٍ غالثاً فطز ػطق هی وٌسً .كاًِ ّای آى قاهل لطظ،

 .8تؼثیِ اتالْا ٍ هحفظِ ّای ؾطز زض ًعزیىی هحل واض گطم،

ؾطزضز ،تَْع ،ػسم تؼازل ضٍحی ،گیجی ذفیف تا تكٌج ٍ اغوا

تطای اؾتطاحت افطاز.

هی تاقس .پَؾت فطز لطهع ٍ تطافطٍذتِ ،ذاوؿتطی ٍ ذكه یا

درمان افرادی کٍ دچار خستگی گرمایی ي کرامپ عضالوی شدٌ اود:

ؾطقاض اظ ػطق هی تاقس .ظطتاى للة ٍ تؼساز تٌفؽ هؼوَالً

شامل استراحت در محیط خىک ي جایگسیىی آب ي ومک از

افعایف هی یاتس ٍ فكاض ذَى واّف هی یاتس.

دست رفتٍ می باشد.
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یىی زیگط اظ ضٍقْای وٌتطل گطها تؼییي چطذِ واض
اؾتطاحت هیثاقس وِ تا تَجِ تِ هیعاى اًطغی هصطفی افطاز ٍ
ًَع واض ٍ ذصَصیات قطایػ جَی هحل ،زضصس ظهاى واض ٍ
زضصس ظهاى اؾتطاحت افطاز زض ؼَل قیفت واضی تؼییي هی
قَز.
 زض ًْایت وٌتطل ٍ اضظیاتی افطاز قاغل زض هحیػ گطم هی
تاقس وِ هی تَاًس قاهل هَاضز شیل تاقس:
.1

5

وٌتزل فعالیت فزد :وِ اًزژی تیش اس  500ویلَوالزی
در ساعت ًیاس ًذاشتِ تاشذ

 .2وٌتزل وزدى ضزتاى للة :وِ تعذ اس  30ثاًیِ
استزاحت اس  110ضزتِ در دلیمِ تیشتز ًثاشذ.
 .3وٌتزل دهای دّاًی فزد :وِ تعذ اس تزن وار ٍ لثل اس

پیشگیری از عًارض پًستی وًر خًرشید:
تا تَجِ تِ ایٌىِ اوثط ؾطؼاى ّای پَؾت زض ًماغ تطٌِّ تسى
(صَضت ،زؾت ،ؾاػس ٍ گَـ ) ایجاز هی قَز ایي ًماغ تایس زض
تطاتط اقؼِ ذَضقیس هحفَؾ تواًٌس وِ قاهل زٍ هطحلِ اؾت :
 .1اؾتفازُ اظ هحصَالت ظس آفتاب
 .2اؾتفازُ اظ لثاؼ ٍپَقف ّای هٌاؾة جْت حفاظت اظ تاتف
هؿتمین ًَض ذَضقیس

بٍ وکات زیر تًجٍ کىید:
( )Broad Spectrumهی تاقس اًتراب ًوَز وِ ّط زٍ
اقؼِ  UVB ٍ UVAضا فیلتط ًوایس.

ًَشیذى هایعات ،اس  37/6درجِ ساًتیگزادتجاٍس
ًىٌذ.

هتٌاؾة ًَع پَؾت تَزُ ٍذیلی چطب ًثاقس ،ظس تؼطیك ٍ لاتل

ٍ .4سى وزدى وارگز  :اگز در پایاى وار ٍ %1/5سى فزد

قؿتكَ تاقس ،ؾاذت یه قطوت هؼتثط تاقسً ،ؿثت تِ ًَض ثثات

واّش پیذا وٌذ تایذ ٍسى اس دست رفتِ تا ًَشیذى

زاقتِ تاقس  ،تاضید تَلیس ٍاًمعاء زاقتِ تاقس ّ ،طًَع ظس آفتاب

آب ٍ هایعات جثزاى گزدد.

تؼس اظ 2ؾاػت تایس تىطاض قَز 26 ،زلیمِ لثل اظ لطاض گطفتي زض



هماتل ًَض ذَضقیس اؾتفازُ قَز.

تَاًس هكىل ّای پَؾتی ضا تطای قاغالى ایجاز وٌس .هْن

تًجٍ داشتٍ باشید:

تطیي هكىل پَؾتی زض هحیػ ّای گطم ،ػطق جَـ اؾت.

هست ظهاى لطاض گطفتي زض هؼطض ًَض ذَضقیس ضا تِ حسالل

ػطق جَـ ،ظایؼِ ای پَؾتی تِ زلیل تؼطیك تیف اظ حس

تطؾاًیس تِ ٍیػُ تیي ؾاػات 16صثح تا 3تؼس اظ ظْط.

اؾت .ایي تیواضی ضا زض افطازی وِ پَؾت حؿاؼ زاضًس،

 اؾتفازُ اظ ؾایثاى یا چتط وِ ّط چٌس ًوی تَاًٌس هحافظت لاتل

تیكتط هی تیٌینً .اًَاّا ،واضگطاى وَضُ ٍ واضگطاى هؼسى تایس

تَجْی تسٌّس ٍ اؾتفازُ اظ ظس آفتاب اجتٌاب ًاپصیط اؾت.

تساتیطی تیٌسیكٌس تا ظیاز ػطق ًىٌٌس یا هحیػ واضقاى ضا تِ

زضٌّگام آفتاب اظ ػیٌه ّای آفتاتی هؼتثط اؾتفازُ قَز.

ًحَی ذٌه وٌٌس وِ ایي هكىل ایجاز ًكَز؛ ظیطا ٍلتی ػطق

ظیط ًَض آفتاب اظ والُ پْي ٍ زضاظ اؾتفازُ قَز ٍلثِ والُ حسالل

جَـ ایجاز قس ،زضهاى صطفاً تِ صَضت ػالهتی ذَاّس تَز ٍ

15ؾاًتیوتط تاقس.

تْتطیي زضهاى ،زٍض قسى اظ هحیػ اؾت.

اظ پیطاّي ّای آؾتیي تلٌس ٍقلَاضّای تلٌس تا ضًگ ضٍقي

در افرادی کٍ دچار شًک گرمایی شدٌ اود،
ايلیه ايلًیت خىک کردن فًری آوها است.

ش کرت زغالسنگ رپوده طبس

زض ٌّگام ذطیس ظس آفتاب تایس اظ ًَػی وِ ؼیف گؿتطزُ

وطم ظس آفتاب تایس زاضی  SPFحسالل 15یا تاالتط تاقس،

تایس تَجِ زاقت وِ واض وطزى زضهحیػ ّای گطم هی

ًشزیِ شوارُ 115

اؾتفازُ قَز.
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