
 

 

 مقدمه

 تا تٛجٝ تٝ ٘مص را٘ٙذٌاٖ در سٔیٙٝ حُٕ واالٚ ٔسافز،

تالش تزای حفظ سالٔتی آ٘اٖ تٝ ػٙٛاٖ ارسضٕٙذتزیٗ 

ِذا . ػأُ در صٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ، ٌأی ضزٚری است

آٔٛسش در سٔیٙٝ ٔسائُ تٟذاضتی ٚ ایٕٙی ٔزتثط تا ضغُ 

سثة حفظ ٚ ارتمای  آٌاٜ وزدٖ را٘ٙذٌاٖ ٚرا٘ٙذٌی 

 واٞص سٛا٘ح ٚ حٛادث جادٜ ای، سطح سالٔت را٘ٙذٌاٖ،

 .ضٛدجا٘ی را٘ٙذٌاٖ ٔی س صذٔات ٔاِی ٚواستٗ ا

 ایتزیي علل تصادفات جادُهْن 

در  اِٚیٗ ػّت ٔزي ٚ ٔیز ایحَادث جادُدر ایزاٖ 

 اس چٟار ػأُ ا٘ساٖ، .ساَ ٔی تاضذ 40ٌزٜٚ سٙی سیز 

تزیي عاهل اًساى هْن ٚسیّٝ ٘مّیٝ ٚ ٔحیط، جادٜ،

را٘ٙذٜ خٛب وسی  .ضٛدٔحسٛب ٔی بزٍس تصادفات

 دیٍز،تٛجٟی را٘ٙذٌاٖ ٞزضزایطی اػٓ اس تی دراست وٝ 

ای ػُٕ ٌٕٛ٘ٝٞٛارٜ تٝ یا ٚضؼیت تذجادٜ، ضزایط جٛی

 .وٙذ وٝ ٔٛلؼیتی تزای ٚلٛع تصادف تٝ ٚجٛد ٘یاٚرد

 اثزگذار بزسالهت راًٌدگاى سیاى آٍر عَاهل

 صذا ٚ ارتؼاش،ٌزٔا ٚ سزٔای ٞٛا، : عَاهل فیشیکی-1

 .رٚضٙایی ٘أٙاسةٔٛاجٟٝ طٛال٘ی ٔذت تا ٘ٛر خٛرضیذ، 

 سٛختٍیزی، ٞا، وار تا حالَ: عَاهل شیویایی-2

تؼٕیزات اِٚیٝ  تٙظیٓ ٔٛتٛر، تؼٛیض رٚغٗ ٚ ٌزیسىاری،

 ٌزیس، ٌاسٚییُ، ٔاضیٗ تا ٔطتمات ٘فتی ٔثُ تٙشیٗ،

 آِٛدٌی ٘اضی اس سایز خٛدرٚٞا، ٘طت سٛخت، رٚغٗ،

 .تزاوٓ تزافیىی

ٚضؼیت تذ٘ی ٘أٙاسة درحیٗ  :هل ارگًََهیکیعَا-3

تٙظیٓ ٘ىزدٖ صٙذِی ٔتٙاسة تا اتؼاد تذ٘ی  را٘ٙذٌی،

 .ٔجاستیص اس حذ حُٕ ٚ جاتجایی  تار سٍٙیٗ .خٛد

-استزس ضغّی :عَاهل رٍاًی-4

اضطزاب،افسزدٌی،ا٘جاْ وار در ضیفت ضة،سٔاٖ طٛال٘ی 

 .تزافیه ٚ ضّٛغی،ٚضؼیت تذجادٜ ای،ا٘جاْ وار

ٔیىزٚتٟا ٚ  ا٘ٛاع  :ٍ عفًَی عَاهل بیَلَلَصیکی -5

در  تاوتزی ٞا،ٚیزٚس ٞاٚ لارچ ٞا  اس طزیك خٛردٖ غذا

رستٛراٖ ٞای غیزتٟذاضتی تیٗ راٞی،٘ٛضیذٖ آب ٚ 

استفادٜ اس لاِثٟای یخ  غیزتٟذاضتی،سُٟ اٍ٘اری در 

  رػایت تٟذاضت فزدی ضستٗ دستٟا ٚ تٝ طٛر وّی ػذْ
 .ٚسثة تیٕاری ٔی ضٛدضذٜ  را٘ٙذٌاٖ ٚارد تذٖ

٘ارسایی ،(دیاتت) تیٕاری لٙذ :بیواریْای شایع -6

 . تطٙجی ی ٞایتیٕار فطار خٖٛ،وّیٝ،تیٕاریٟای لّثی،

 بیواری ّای ًاشی اس عَاهل سیاى آٍر 

واٞص ضٙٛایی،افشایص فطار خٖٛ،وٓ :صذا  -

 خٛاتی،ػصثا٘یت

 ایجاد ضایؼات استخٛا٘ی،ضایؼات ٔفصّی:ارتؼاش -

 ٌزفتٍی ػضال٘ی،ٌزٔاسدٌی،جٛضٟای ٌزٔایی:ٌزٔا-

اٍ٘طتاٖ دست ٚ )سزٔاسدٌی ا٘ذأٟای ا٘تٟایی تذٖ:سزٔا -

 .،رٚٔاتیسٓ( پا

اس طزیك پٛست جذب خٖٛ ضذٜ ٚ :ٔٛاد ضیٕیایی  -

استٙطاق   .ٔٛجة تخزیة تافت پٛست ٚ درٔاتیت ٔی ضٛد

 .ایٗ ٔٛاد سثة تیٕاریٟای تٙفسی ٔی ٌزدد

حیٗ را٘ٙذٌی تٝ ػّت تٙظیٓ  ٚضؼیت ٘أٙاسة تذٖ -

٘ىزدٖ صٙذِی، در دراسٔذت سثة تیٕاریٟای اسىّتی 

 .ػضال٘ی اس لثیُ وٕزدرد  ٔی ضٛد

سثة تپص لّة،ِزسش،تحزیه :استزس ضغّی -

پذیزی،اختالالت ٌٛارضی ٚ اضطزاب ٚ افسزدٌی ٚ ػذْ 

تٛجٝ تٝ لٛا٘یٗ را٘ٙذٌی  ٚ در٘تیجٝ افشایص حٛادث 

 .را٘ٙذٌی ٔی ضٛد

ػذْ رػایت تٟذاضت فزدی ٚ ػٕٛٔی  : ای ػفٛ٘یتیٕاریٝ-

 .سثة تیٕاریٟای ػفٛ٘ی ٚ ٔطىالت ٌٛارضی  ٔی ضٛد



 

 

در تیٕاراٖ دیاتتی وٝ ا٘سِٛیٗ ٔصزف :تیٕاریٟای ضایغ -

ٔی وٙٙذٕٔىٗ است لٙذ خٖٛ ٘اٌٟاٖ افت وزدٜ ٚ 

ٔٛجة اختالالت ٞٛضیاری در فزد ٌزدد وٝ  تزٚسایٗ 

افشایص . ن ٔی تاضذٚضؼیت ٍٞٙاْ را٘ٙذٌی تسیار خطز٘ا

فطار خٖٛ ٔٙجز تٝ تیٕاریٟای لّثی ػزٚلی،سىتٝ لّثی ٚ 

واٞص فطار خٖٛ ٔٙجز تٝ سزٌیجٝ ٚ تی .ٔغشی ٔی ضٛد

در تیٕاراٖ تطٙجی . حاِی ٚ اختالَ ٞٛضیاری ٔی ضٛد

ػّٕىزد ٔغش دچار اختالَ ضذٜ ٚ سثة اس تیٗ رفتٗ 

ٞٛضیاری فزد ٚ در٘تیجٝ سثة تزٚس حٛادث در را٘ٙذٌی 

 . ضٛد ٔی

تَصیِ ّای بْداشتی  هَثز در کاّش حَادث 

 راًٌدگی 

خٛدداری اس ضٙیذٖ دائٓ ٔٛسیمی تٝ ٔٙظٛر جٌّٛیزی اس 

استفادٜ اس . -اثزات ٘أطّٛب صذا در را٘ٙذٌی طٛال٘ی

صٙذِیٟای تا سیستٓ فٙزتٙذی استا٘ذارد تزای را٘ٙذٜ 

استفادٜ اس   -تٙظیٓ ٔٛتٛر ٚ چزخٟا-جٟت واٞص ارتؼاش

ٞای پٙثٝ ای  شوتاٖ ٚ دست نرً٘ رٚضٗ ٚ  ِثاسٟای

٘ماتذار  استفادٜ اس والٟٞای-تزای ٔحافظت درتزاتز ٌزٔا

جٟت ٔحافظت صٛرت،استفادٜ اس وزْ ٞای 

٘ٛضیذٖ ٔایؼات   -ضذآفتاب،ػیٙىٟای آفتاتی ٚ آفتاتٍیز

استفادٜ اس سیستٓ  .خٙه جٟت جثزاٖ  ٔیشاٖ تؼزیك

اٞص ٔذت ن. ٌزٔایطی ٚ سزٔایطی  ٔتٙاسة تا فصَٛ

تٝ اسای ٞز ..تز٘أٝ ٔٙظٓ وار ٚ استزاحت )سٔاٖ ا٘جاْ وار

استفادٜ اس  (دلیمٝ استزاحت 15ساػت را٘ٙذٌی  3-2

استزاحت ٚ ٘ٛضیذٖ ٔایؼات ٚ غذای  ،ِثاس ٞای ٌزْ 

ػذْ   .ٌزْ در تٛلفٍاٟٞای ٌزْ جٟت ٔماتّٝ تا سزٔا

ٍٞٙاْ رٚتزٚضذٖ تا ( ٘ٛرتاال)استفادٜ اس ٘ٛرخیزٜ وٙٙذٜ 

ػذْ استفادٜ اس وپسَٛ ٌاس جٟت ٌزْ  -ٚٔثیُ ٔماتُات

وزدٖ داخُ واتیٗ ٔاضیٗ تٝ ٔٙظٛر جٌّٛیزی اس 

تٙظیٓ درست  -ٔسٕٛٔیت ٘اضی اس ٔٙٛاوسیذ وزتٗ 

صٙذِی تٝ طٛری وٝ ػالٜٚ تز تٛا٘ایی پاٞا تزای وٙتزَ 

  -.،وٕز ٘یش تٛسط لٛس پطت صٙذِی حٕایت ضٛدپذاِٟا

پزٞیش اس ٔصزف   –-ٚ واٞص ٚسٖ تار حُٕ ٔٙاسة تار

تزلزاری حٕایت  –خٛدسزا٘ٝ دارٚٞای دارای اثز خٛاب آٚر

استفادٜ اس پیاس ٚ ِیٕٛ  –ٞای درٔا٘ی تیٕٝ ای ٔٙاسة

 –تزش در ٔسافزت ٞا تٝ ػّت خاصیت ٔیىزٚب وطی 

دلیمٝ لثُ اس  20جٛضا٘ذٖ غذا ٞای وٙسزٚی تٝ ٔذت 

رػایت تٟذاضت فزدی ٚ ضستٗ ٔزتة دست ٞا  –ٔصزف 

اْ آسٔایص لٙذ خٖٛ ٞز دٚ تا سٝ ساَ تزای ا٘ج –

 –ساٍِی  30تطخیص سٚدرس تیٕاری دیاتت پس اس سٗ 

آٌاٜ وزدٖ پشضه تٛسط  –ا٘جاْ ٔؼایٙات دٚرٜ ای 

را٘ٙذٌاٖ در سٔیٙٝ ضغُ خٛد جٟت تجٛیش دارٚ ٞای 

ا٘جاْ حزوات  -واٞص یا لطغ ٔصزف سیٍار –خٛاب آٚر 

تطىیُ پزٚ٘ذٜ  -دلیمٝ تٝ طٛر رٚسا٘ٝ 20ٚرسضی تٝ ٔذت 

پشضىی تزای را٘ٙذٌاٖ ٚ ا٘جاْ تٝ ٔٛلغ ٔؼایٙات دٚرٜ ای 

تٝ ٔٙظٛر تطخیص سزیغ ٚ جٌّٛیزی اس تطذیذ تیٕاری 

 ٞای ٘اضی اس ضغُ را٘ٙذٌی 
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