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 )مطالب داخل کادر فقط جهت مطالعه می باشد (

 فصل اول :

 )جهت مطالعه(اسالماز بهداشت دیدگاه 

 خود مراقبتیتعاریف و مفاهیم بهداشت عمومی، اصول بهداشت فردی و 

 : باشند پایان این فصل بایستي قادر فراگيران در

 تعاریف آن آشنا شود . تاریخچه بهداشت و با -

 دهند. حیتوض را یبهداشت فرد  یمبان -

 دندان را بداند. پا و مو، گوش، چشم، دست، مراقبت های از پوست، -

 با خود مراقبتی آشنا شوند -

 

 

 

 جهت مطالعه

 اسالم و بهداشت:

دارد چون مقرراتش   خوب را شهرونداست كه بهتر از هر مكتبی توان تربیت انسان با خصیصۀ یک  قرآن این ادعای

 «پس پیروی از آیینی كن كه سرشت الهی است و خداوند سرشت انسان را بر پایۀ آن قرار داده» .است فطری

 میباشد.تقوی قالب رعایت  در عمل صالحانجام  قرآنشرط رستگاری )دنیوی و اخروی( با هر اعتقادی در 

آمده كه برای فهم  قرآنروان و جامعۀ انسانی در  هشدارهای جدی بسیاری برای پیشگری از صدمه به جسم،

در آنروز رسول به شكوۀ  و گاه اصلی اش قرارگیرد.یجا نباشد و در مهجورجوامع بشری  در قرآن همه آنها باید

 «رها كردند بكلی ترک و تو آگاهی( كه امت من این قرآن راامت در پیشگاه رب العزت عرض كند بارالها )

 

 هشدارهایي درباب سالمت جسم:   -1

 خوردن غذای بازاری را»نقل شده كه  پیامبرروایتی از « نظر میكند به غذایشانسان پس » :سالمت غذا 1 -1

موجود  باشد. توقع مواظبت از غذا ازمراحل تولید غذا  براساس این آیه دلیل آن میتواند عدم اطالع از« نهی كرده

پس  مؤثری است. عامل بسیار انسانسالمت جسم و روح  در بجاست چون غذا "كامال انسانمتشخص عاقلی بنام 

 .مردود است كامالا  «برایشان پاک است چون آلوده شدن غذا را ندیده اند»دارند  این موضوع كه عوام اعتقاد
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این آیه میتواند  «چشمه ای ظاهرگردد( این آبی سرد برای شستشو و نوشیدن است زمین بكوب )تا بر پای خودرا»آب سالم:  1-2

یعنی: برای استحمام و شستشوی  «آن استحمام كنید اول مقداری بیاشامید از آبیكه میخواهید در»باشد:  مؤید این فرمودۀ پیامبر

 ود.غیره باید از آب قابل آشامیدن استفاده ش دست و صورت و

 

 این عمل اوالا« لقمه را خوب بجویدموقع غذا خوردن لقمۀ كوچک بردارید و »)ع( میفرماید:  علی حضرت آداب غذاخوردن: 1-3

تركیب مطلوب غذا با آنزیمهایی  باعث میشود ثانیاا چاقیو  پرخورینتیجه ممانعت از  باعث كنترل حرص و ولع ناشی از گرسنگی و در

 .غذا تأثیر زیادی دارد میگردد كه در  هضم بهتردهان ترشح میشود  كه در

 

 ل اوالا این عم« موقع غذا خوردن لقمۀ كوچک بردارید و لقمه را خوب بجوید»)ع( میفرماید:  علی حضرت اندازة غذاخوردن: 1-4

لوب غذا با آنزیمهایی باعث تركیب مط میشود ثانیاا چاقیو  پرخورینتیجه ممانعت از  باعث كنترل حرص و ولع ناشی از گرسنگی و در

 غذا تأثیر زیادی دارد. كه دردهان ترشح میشود میگردد كه در هضم بهتر

 

 سالمت روح: -2

به این صفت  خداوندخطاهای دیگران باندازه ای اهمیت دارد كه  كنترل عصبانیت و گذشت از قرآندر کنترل عصبانيت:  2-1

 به قول حافظ: .كردهسوگند یاد  انسانپسندیدۀ 
 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                  با دوستان مروت با دشمنان مدارا

 

داشتن اخالق خوش در خانواده بیشترین انتظار و توقع اعضاء خانواده است، كه ولی خانواده مسؤل اخالق خوش در خانواده:  2-2

 .رعایت آن میباشد

 

 «قتدای به رسول اهلل در اوصاف و افعال نیكو خیر و سعادت بسیار استالبته شما را در ا»حسن خلق در جامعه:  2-3

 

توسط آحاد انسانهاست برای نیل به این مقصود  شهروندیواضح استكه سالمتی جامعه درگرو رعایت مقررات سالمت جامعه:  -3

ده فعل از كارهای مثبت الهی عایت اهمیت بسیاری در حد اعالء قائل شده بعنوان مثال: سفارش أكید به ر عمل صالحبرای  اسالم

 -5دوری از فواحش   -4خودداری ازقتل فرزند  -3احسان بوالدین   - 2دوری از شرک  -1:))میشود میباشدتقوی كه منجر به 

این راه راست  - 10وفای به عهد  -9اعتدال در گفتار  -8خودداری از كم فروشی  -7نخوردن مال یتیم    -6قتل نفس   خودداری از

 "كه ضامن تأمین آسایش و آرامش افراد جامه و نتیجتامن است )باتحقیق( از آن پیروی كنید و از روشهای انحرافی دوری كنید((  

 «.و هركس به لقا و رحمت پروردگارش امیدوار است باید نیكو كار شود»انسانهاست « یتعال»و « رشد»ایجاد محیط مناسب برای 

باروحیۀ تساهل و تسامح برخورد  انسانها اسالم باوجود اهمیت فراوانیكه به مسائل بهداشتی دارد برای تأثیر بهتر آموزشها در رفتار

 «كس بیش از توانش تكلیف نیستبر هیچ »درحد توانشان تكلیف خواسته است.  انسانهانموده و از 

 

 آیات و احادیث در رابطه با بهداشت در اسالم

پاكیزگی و بهداشت در دین اسالم از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانكه آیات شریفه قرآن مجید با تاكید از این موضوع یاد كرده 

 .كنداست و مسلمانان را به مراعات آن تشویق می
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 بهداشت فردی:

 (  }خداوند پاكیزگان را دوست دارد{108والّله یحب المطهرین )سوره توبه/

 است{ مانینشانه ا یزگیاكرم )ص( }پاك غمبری) پ مانیالنظافه من اال

 (   1)كنزالعمال/جلد  فیالجنه اال نظ دخلیفتنظفوا  فانه ال  فینظ االسالم

 {زهیمگر شخص پاك شودیداخل بهداشت نم رایز دیباش زهیاست، پس پاك زهی}اسالم پاك

 النظافه    حبیفیرسول اهلل )ص(: ان اهلل نظ قال

 را دوست دارد{ یزگی}رسول خدا )ص( فرمودند: خداوند پاک است و پاك

 االمع الصحه اتیالح یف ریرسول اهلل )ص(:ال خ قال

 {یمگر همراه سالمت ستین یدر زندگ یریخ چی} رسول خدا )ص( فرمودند: ه

 

 : هیتغذ بهداشت

 یدر جسم بوده و موجب بركت در روز ی! همانا شستن دست قبل از طعام و بعد از آن شفایعل ای}رسول خدا )ص( فرمودند: 

 {شودیم

را باز  ایو بسته داردیپوشش را برنم طانیش رایز دیو درب ظروف را ببند دی}رسول خدا )ص( فرمودند: ظروف خود را بپوشان

 {كندینم

 یكرده و از ناراحت ی( زندگشیدر وسعت )آسا د،یفرمودند: هر كس قبل از غذا خوردن و بعد از آن دستش را بشو}امام صادق )ع( 

 در امان خواهد بود{ یجسم

 

 : طيمح بهداشت

 است{ طانیآن خانه ش رایز دینده ی)ع( فرمودند: خاكروبه را پشت درب جا یعل نیرالمومنی}}ام

 {بردیم نها،فقرراازبیكردن خانه}امام باقر )ع( فرمودند: جاروب 

 {شودیم ی}امام صادق )ع( فرمودند: جاروكردن آستانه منزل سبب جلب روز
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 :بهداشت عمومي

 است. هدف آموزش بهداشت تغییر رفتارهای زیان بخش افراد

 ارتقای سالمت:

 علم و هنر كمک به مردم برای تغییر شیوه زندگی به منظور نِیل به وضعیت مطلوب سالمت است. 

 تعریف سالمتي:

ست از برخورداری از آسایش كامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه ا سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت عبارت

 فقط نداشتن بیماری و نقص عضو. 

 وامل موثر بر سالمتي:ع

 ژنتیكی و فردی عوامل .1

 عوامل محیطی .2

 شیوه های زندگی مردم .3

 وسعت و كیفیت ارائه خدمات .4

عوامل دیگری مانند سطح سواد، وضعیت كشاورزی و تغذیه، سیستم ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی، وضعیت  .5

 جاده ها و شرایط اقتصادی اجتماعی.

 بيماری:

 هرگونه انحراف از سالمت كامل جسمی یا روانی است كه می تواند به صورت آشكار یا پنهان باشد.  

 بهداشت فردی

بهداشت فردی به معنای مراقبت از جسم و روان فرد برای حفظ تندرستی و پیشگیری از بیماریها است. بنابراین بهداشت 

 و دندان، بهداشت دست ها و پاها، و روان فرد می باشد. فردی شامل مراقبت و نظافت پوست، مو، چشم، گوش، دهان

 بهداشت پوست 

وظیفه پوست این است كه مانندسدی در برابر ورود مواد سمی، مواد شیمیایی، میكروب ها، و ویروس ها به درون بدن 

 عمل می كند. و از خروج بی موقع مواد معدنی، آب، پروتئین ها از درون بدن جلوگیری می كند.

ف یپوست همه افراد حساس است. بسیاری از مواد مانند صابون ها، مایع و پودرهای لباس شویی و ظرفشویی محرک ضع

هستند و تماس مكرر و دراز مدت با آنها در افراد مستعد، موجب خشكی و شكسته شدن سد دفاعی پوست می شود این 

 وزش و پوسته پوسته شدن پوست دست ها می شوند.مواد به راحتی وارد پوست می شوند و موجب تورم و قرمزی و س

 مراقبت از پوست 

ژیم غذایی صحیح و سرشار از ویتامین ها، تمیز نگه داشتن پوست، پرهیز از مصرف مواد آلرژی زا، جلوگیری از ر -1

به وجود آمدن هر گونه زخم و خراش، اجتناب از آفتاب زدگی، خود داری از مصرف هرگونه داروی پوستی بدون 

 .تجویز پزشک، دوری از گرد و غبار و آلودگی های محیطی

استفاده از آب و صابون، پوست را از مواد زائد پاک می كند. همچنین استفاده از آب گرم باعث نرمی و لطافت  -2

 پوست شده و خستگی را كاهش می دهد.

 استفاده از صابون و شامپوی متناسب با پوست چرب و خشک   -3

 نامطبوع عرق بدن مانند تراشیدن موهای زیر بغلجلوگیری از بوی  -4

 استفاده از وسایل شخصی مانند تیغ، حوله و... -5

 جلوگیری از تركاندن جوش های نواحی بینی و اطراف لب باال  -6

 ضدعفونی اطراف جوش تركیده با الكل پس از شستشو با آب گرم و صابون    -7
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 بهداشت مو

ح است كه ابتدا سرتان را خوب با آب و صابون و یا شامپوی مورد مصرف طریقه دقیق تعیین كردن گروه مو بدین شر

روز بعد بدون اینكه چیزی به سرتان مالیده باشید، پوست خود را با انگشتان سبابه، به مدت یک  3معمولیتان بشویید و 

شما اثر چربی زیادی روی دقیقه مالش دهید، بعد سبابه تان را روی یک برگ كاغذ خیلی نازک فشار دهید. اگر از سبابه 

كاغذ نازک به جا ماند موی شما از گروه موهای چرب است و اگر چربی انگشت شما خیلی اندک و یا هیچ بود موی شما 

از گروه خشک می باشد و اگر اثر انگشت شما بر روی كاغذ نازک، خفیف و به قدر اثر انگشت عرق كرده شما مثال در 

 گروه طبیعی و معمولی است. فصل تابستان بود موی شما از 

انتخاب صحیح نوع صابون، شامپو و سایر مواد پاک كننده و تقویت كننده مو با توجه به مشخصات مو به ویژه میزان 

 چرب بودن باعث تقویت ریشه مو و سالم ماندن آنها خواهد گردید. 

نیز مانع از جمع شدن گرد و غبار و  برس زدن روزانه موها و ماساژ مرتب آن باعث تشدید سرعت جریان خون شده و

هفته یک بار اصالح نمود. هنگام خشک كردن موها از حرارت  4 -3كثافات در سر می شود. الزم است موها را تقریبا هر 

 دادن زیاد به موها خودداری شود.

 

 مراقبت از چشم

 و سالمت چشم یينايب اختالل

 رییشما را تغ یینایخواندن در نور كم ب اینشستن  ونیزیتلو کیشوند. نزد یم یاز مشكل چشم ناش یینایمشكالت ب اكثر

 .دیرا ممكن است تجربه كن یگریاگرچه مشكالت د د،یشو یكور نم دیكارها، هرچقدر هم انجام ده نیدهد. شما با ا ینم

 ای ینیكه دور هستند، با مشكل مواجه است. دورب ییایاش دنید یاست كه فرد برا یمعن نیبه ا یوپیم ای ینیب کینزد

 یینایمشكالت ب یهستند با مشكل مواجه است. بعض کیكه نزد ییایاش دنید یاست كه فرد برا یمعن نیبه ا یپروپیه

 .ردچشم اصالح ك یزریل یبا جراح یشگیتوان به طور هم یرا م

 نکیچشم است. به ع یعدس راتییتغ لیبه دل نیاست. ا عیشا اریسن بس شیبا افزا کینزد یایاش دنید یبرا یناتوان

 شود. یم دایپ ازین یسالگ 45مطالعات به طور معمول پس از 

 برد. یم نیفرد را از ب یینایب جیوجود دارد كه به تدر یمشكالت

 شیو دارو باشد. درمان گلوكوم پ زریل ای یتواند شامل جراح یفشار داخل چشم است. درمان م شیافزا یماریب گلوكوم

( اهیتوان چشم را از نظر گلوكوم )آب س یچشم م نهیمهم است. در معا اریشود، بس یینایاز آن كه باعث از دست دادن ب

 آزمون كرد.

درست كار نكند مغز شما  هیشود، است. اگر شبك یگفته م هیآهسته ته چشم كه به آن شبك بیشدن ماكوال تخر دژنره

مشكل  نیوجود دارد. ا ییها درمان دژنره شدن ماكوال شرفتیكند كردن پ یاز چشم نخواهد گرفت. برا یاطالعات درست

 شود. یچشم مشخص م نهیاست و تنها با معا عیشا

 دارد. یآسان و عیسر یسن است كه امروزه درمان ها شیهمراه با افزا عیاز مشكالت شا دیآب مروار ای كاتاراكت

 اند. دهیمشكالت آموزش د نیا صیچشم و تشخ نهیمعا یبرا یسنج یینایپزشكان و متخصصان ب چشم

 

 چشم يمنیا

 دیحفط كن دیخطرناک فرابنفش نور خورش یچشم خود را از پرتوها دی. بادیكه فقط دو چشم دار دیداشته باش ادی به

و  UVA) ایB و  Aبنفش  یكه از عبور اشعه ماورا یآفتاب یها نکی. از عدیكن یهمانطور كه پوست خود را حفظ م

UVBیپرتاب سکید ایكه از توپ  ییورزش ها خصوص. در هنگام ورزش به دییكنند استفاده نما یم یری(، جلوگ 



8 

 

بدون محافظ  یباز دی. شادیاز محافظ چشم مناسب استفاده كن دیبا و دیمراقب چشم تان باش دیكنند با یاستفاده م

 .دیخر یچشم را به جان م بیخطر آس یلذت بخش تر باشد ول

رعایت عادات بهداشتی در سالمتی چشم انسان بی نهایت اهمیت دارد این عادات شامل تفریح در هوای آزاد، غذای 

اید اطراف و خواب كافی است. چشم به آسانی آلوده می شود ب Aمتناسب حاوی ویتامین های مختلف به ویژه ویتامین 

 چشم و پلک ها با دقت و به دفعات شسته شده و با حوله نرم خشک شود.

هر گونه جسم خارجی كه وارد چشم و یا داخل پلک شود باید با گوشه دستمال تمیز بیرون آورده شود در صورت نیاز 

 می توان از شیر آب استفاده كنید.

 

 بهداشت گوش و دستگاه شنوایي

برای نظافت الله گوش بایستی تمام جوانب الله گوش شستشو شود بطوریكه مواظب باشیم كه كف صابون و یا آب وارد 

 مجرای شنوایی نشود. از شنیدن صداهای بلند خودداری یا از گوشی های مناسب استفاده نمایید. 

 وسایل نوک تیز استفاده نكنید. هیچ گاه برای تمیز كردن مجرای شنوایی از چوب كبریت، خالل دندان و سایر 

آن كه به گوش ما خدمت كنند خیانت می كنند. آنها جرمی را كه خودش بطور طبیعی از  گوش پاک كن ها بیش از

با فشار بداخل گوش بر می گردانند و كانال شنوایی را كم كم مسدود می كنند مضافا اینكه  را گوش خارج می شود

الیاف ظریف پنبه ممكن است از گوش پاک كن جدا شده و به فتیله شدن و تجمع ضایعات در پشت پرده گوش كمک 

 كند و منجر به نارسایی و كم شنوایی گردد .

 .گرددفظ های شنوایی استفاده از محا كردن بایستیهنگام شنا  ضمن، در

 بدون تجویز پزشک از بكار بردن دارو و ریختن قطره های مختلف در گوش خودداری شود.

 

 بهداشت دهان و دندان

 استفاده از رژیم غذایی كه مقدار مواد قندی آن متناسب بوده و نیز ویتامین ها  -1

 خودداری از شكستن هر گونه مواد خوراكی سخت  -2

 اقل سالی یک بار به دندانپزشک نشان دهید. حددندانها را گاه به گاه یا  -3

 استفاده از نخ دندان  -4

 غذا خوردن شستشوی دستها قبل از -5

 مراجعه به پزشک در موارد الزم -6
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 بهداشت دست 

 یمختلف م یها كروبیشود. م یافراد منتقل م نیب یاز راه تماس بدن یریشگیقابل پ یاز عفونت ها یاریبس -7

ساعت فعال بمانند. از آن جا كه عدم لمس  نیتا چند ایاش گریپله و د یها لهیدر، م رهیپوست، دستگ یتوانند رو

ها  كروبیم نیعفونت، دست ها را از ا لكاهش انتقا یبرا دی، با ستیكنند ممكن ن یلمس م گرانیكه د ییایاش

 . میپاک كن

با آب گرم و  هیثان 45راه حفاظت در مقابل عفونت است، حتما دست خود را حداقل  نیدست ها بهتر شستن -8

 . ندیشو یتر نم شیب هیثان 10تا  5اكثر افراد دست خود را  دییصابون بشو

پوست را بكشد.  یرو یو باكتر روسیتواند و یشده است كه م دیتول یالكل هیبا پا یكننده ها یضد عفون امروزه -9

 ونیلوس یكه حاو یتوان انواع یم یافراد را آزرده سازد ول ینده ها ممكن است پوست بعضكن یضد عفون نیا

 كرد. یداریمحافظ پوست هستند را خر

حفاظت بهتر خود و  ی. برادیواضح از آب و صابون استفاده كن یفیپاک كردن كث یاست كه برا نیما ا هیتوص -10

. عالوه بر دییبشو یالكل هیكننده دست با پا یاز آماده كردن غذا دست ها را ضد عفون شیخانواده تان از عفونت پ

 .دیدست استفاده كن ونیبار در روز لوس 2تا 1 دیتوان یمحافظت از پوست دست خود م یآن برا
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 بهداشت پا :

 شستشوی روزانه پاها و جوراب ها  -1

 استفاده از كفش مناسب  -2

 كوتاه كردن ناخن پاها  -3

 عارضه مهم در رابطه با بهداشت پا :دو 

 : عارضه ای است كه در اثر كفش های نامناسب و تنگ پدید می آید. ميخچه

 : در اثر عدم نظافت و شستشوی پاها اتفاق می افتد. ترك پا

 

 رعایت اصول بهداشت فردی قبل از شروع بکار:

 استحمام روزانه جهت زدودن آلودگیها از سطح بدن 

  و مرتب نمودن ناخن ها، موها و ریش و سبیل در آقایانپاكیزه، كوتاه 

   شاغلینی كه با موادغذایی سروكار دارند در صورت مبتال بودن به بیماریهای مسری از قبیل: اسهال، سرما

 موارد  را به مدیر خود گزارش دهند. خوردگی، ناراحتی های پوستی و ...
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 رعایت اصول بهداشت فردی در حين کار:

 از دستكش در حین تماس با موادغذایی استفاده 

  تعویض دستكش ها پس از هربار تماس با وسایل و ابزار و وسایل كار.پس از دور انداختن دستكش ها دست ها را

 با آب و صابون شسته و بوسیله محلول ضدعفونی كننده گندزدایی نموده سپس دستكش نو استفاده شود.

 ر اعضاء بدن و قسمتهای آلوده بدن مثل گوش و بینی موی سر و سای خاراندن پوست صورت، در هنگام كار از

 خودداری گردد.

  شستشو و ضدعفونی دستها بطور مرتب در مشاغلی كه با تولید موادغذایی سرو كار دارند قبل از انجام كار، در

 صورت تماس با مواد خام، پس از رفتن به توالت الزامیست.

 

 بهداشت حمام 

 مكانی مشترک برای افراد خانواده هستند بنابراین رطوبت باال و تهویه نامناسب می تواند  حمام با توجه به اینكه

 عوامل مهمی برای رشد باكتریها و قارچ ها در حمام به شمار آید. 

  مناسب نظافت گردد. برای دفع رطوبت پس از  گندزدایی هر چند وقت یكبار دیوار و كف حمام با مواد شوینده

درب و پنجره را بایستی باز گذاشت و پس از آن برای پیشگیری از ورود سوسک درب كف شور حمام  حمام كردن

بایستی بسته شود. در حمام بایستی از دمپایی استفاده نمایید تا از انتقال آلودگی های كف زمین به پاها جلوگیری 

 .در پنجره حمام الزامی است16همچنین نصب توری  ریز نمره  شود.

 

 ای خود مراقبتيراهنم

. میخودمان از خودمان مراقبت كن میریبگ ادیاست كه ما  نیگام اول سالمت است. گام اول سالمت، هم ،یخودمراقبت

 تیفعال یعنیاست؛  یخودمراقبت نیشود، محصول هم یكه به سالمت ما منجر م ییدرصد از مراقبت ها 85 تا65 نیب

مان  یماریدرمان ب ،یماریمان به ب یاز ابتال یریشگیسالمت مان، پ یارتقا ایحفظ  یخانواده مان برا ای كه خود ییها

 را بر عهده دارند. ینقش مراقبت نیخانواده، معموال مادران مهم تر یاعضا نی. بمیده یم انجام كاهش عوارض آن ای

 یو كاهش مراجعه ها ییجز یهایو ناخوش  هایماریدر ب یخودمراقبت یبرا ازیدانش مورد ن هیبخش ارا نیاز ا  هدف

خود مراقبتی مفهومش این نیست که خود درمانی شود لذا فقط  است. مارستانیو ب یدرمان یبه مراكز بهداشت یرضروریغ

 با رعایت نکات بهداشتی مرتبط می شود از خود مراقبت کرد.
 

 (ی)آلرژ تيو حساس يسرماخوردگ یداروها

دو  یول دیایبه نظر ب یتواند مثل سرماخوردگ یشده، م جادیا یكه به علت آلرژ زشیگرفته و چشمان قرمز با آبر ینیب

 یو آلرژ یسرماخوردگ یكه برا ییداروها بیبدون نسخه در داروخانه ها از ترك یاز داروها یاریمتفاوتند. بس یماریب

شده اند كه دوز  بیترك یداروها طور نیرا رفع كنند. اغلب ا كلشده اند تا بتوانند هر دو مش لیمناسب هستند تشك

هم وجود دارند  یبدون نسخه ا یدر خود دارند. البته داروها یبیترك ریغ یبا داروها سهیاز موارد موثر در مقا یكمتر

 هستند.  نیستامیه یكامال آنت ایكه كامال ضد احتقان 

( و به واكنش بدن یماریشده )ب جادیامر به مشكل ا نیداروها متفاوت است. ا بیترك ایخاص  یافراد به داروها پاسخ

مناسب را  یدكتر داروساز دارو ایمشورت با پزشک  لهیبه وس دیتوان یدارد. شما م یشده بستگ زیتجو یما به دارو

 .دیمصرف كن
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 جهت مطالعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميبدان دیهمه آن چه درباره ضد احتقان ها با

بروفن را در خود دارند. ضد احتقان ها در رفع  ای نوفنیمثل استام ییتب بر و مسكن ها ای نیستامیه یضد احتقان ها، آنت ،ییدارو باتیاز ترك یاریبس

دهند  هشرا كا یتیاز واكنش حساس یناش ینیب زشیتوانند آبر یداروها م نیموثر هستند. ا اریها بس نوسیس یو پرخون یسرماخوردگ میعال یبعض

از  زشیآبر شیتواند به افزا یم ینیضد احتقان ب یمهار كنند. استفاده مرتب از قطره ها نیستامیه یرا مثل آنت یتیتوانند واكنش حساس ینم یول

 مصرف شوند.  یطوالن ایبه طور منظم  دیمنجر شود. لذا نبا ینیب

 شود.  یم هیروز توص 3آن ها حداكثر  مصرف

ضد احتقان وجود دارند كه به كاهش  یدارند. قطرات چشم یناراحت كننده ا اریبس یچشم میعال یتیحساس یاز مردم هنگام واكنش ها یاریبس

 باشند.  زین فیضع یها نیستامیه یآنت یتوانند حاو یقطرات م نیكنند. ا یچشم كمک م یقرمز

 میرفع عال یانتخاب برا نیهمه ساخته شده اند، ممكن است بهتر یاثر برا نیتر شیبا وجود آنكه با هدف ب یبیترك یكه داروها دیداشته باش ادی به

ا دكتر ی. با پزشک رندیگ یم یبهتر جهیضد احتقان نت ای نیستامیه ینتآ کیافراد با استفاده جدا از  یشما نباشند. بعض تیحساس ای یسرماخوردگ

 .دیداروساز مشورت كن

 یبه نوع دارو یكنند. )بستگ ینم دایپ ازیرا خواهند برد و اغلب در طول روز به دارو ن دهیفا نیتر شیب رندیبگ یسرماخوردگ یكودكان اگر شب دارو

 كه شب استفاده شود، كمک كننده خواهد بود.  یضد احتقان هنگام ایخواب آور  نیستامیه یآنت بیترك نیشده دارد( بنابرا زیتجو

. میكن یم هیخواران را توص ریش یسال ما داروها 2 ریكودكان ز یمسكن به شكل خالص و با دوز متناسب با وزن داده شود. برا یدارو میكن یم هیتوص

 .ردیتوسط پزشک متخصص صورت گ دیدارو در كودكان با زیكه تجو دیداشته باش ادیبه 

 میبدان دیها با نیستامیه یهمه آنچه در مورد آنت

تورم  ،ینیب زشیو خارش چشم ها، آبر یقرمز زش،یعامل آبر نیستامیدهند. ه یرا كاهش م نیستامیهستند كه اثر ه ییها داروها نیستامیه یآنت

از شروع  شی. اگر پدیبكاه میاز شدت عال دیتوان یم دیبخور نیستامیه یآنت یتیواكنش حساس یهاست. اگر در ابتدا تیگلو و بثورات در حساس

هستند.  هیها بدون نسخه قابل ته نیستامیه یهمه آنت بای. تقردیریرا بگ یتیواكنش حساس یبه طور كامل جلو دیشا دیبخور نیستامیه یواكنش آنت

 . دیبخواه ییمورد راهنما نیاز دكتر داروساز در ا

 شوند :  یم میتقس یها به دو گروه اصل نیستامیه یآنت

 خواب آور یها نیستامیه یآنت -1

 .ستندیكه خواب آور ن ییها نیستامیه یآنت -2

 میمسكن و تب بر بدان یدرباره داروها دیهمه آن چه با

 یداروها برا نیهستند. ا نوفنی( و استامکیلیسیسال لیاست دیآ اس آ )اس جیرا یدارو یها نام تجار نیآشنا هستند. ا لنولیو تا نیمردم با آسپر اكثر

 اندک است.  نوفنیاستام یضد التهاب تیخاص ی( دارد ولی)تورم، گرما، قرمز یضد التهاب تیروند. آ اس آ خاص یدرمان درد و تب به كار م

 نیمتعلق است كه آ س آ تعلق دارد. ا ییدارو به همان دسته دارو نیبروفن است . ا دیتوان بدون نسخه از داروخانه خر یكه م دیجد یاز داروها یكی

را كاهش  بالتها زیتوانند درد را رفع كنند، تب را كم كنند و ن یداروها م نیشود. ا یخوانده م یدیاستروئ ریغ یضد التهاب یداروها ییدسته دارو

 مارانیب یتوانند در بعض یداروها م نیكنند متاسفانه ا یهستند چرا كه هم درد و هم التهاب را رفع م نیداروها بهتر نیا دیدهند. ممكن است فكر كن

 داروها پس از غذا خورده شوند.  نیكاهش عوارض گوارش بهتر است ا یكنند. برا جادیپالكت ا یو كاهش گذار یویزخم معده، مشكالت كل

كند. بروفن  جادیا یبه نام سندروم را یكبد یماریتواند ب یم رایشود ز زیدارند تجو یروسیو یماریسال كه ب 20 ریبه افراد ز دی)آ اس آ( نبا نیآسپر

 یپاسخ نم نوفنیاستامبه  یكه به خوب یمارانیتب و درد در ب یبرا نوفنیدر كنار استام ایییتوان به تنها یدارو م نیندارد. از ا یسندروم را جادیخطر ا

 ی(. بروفن را در بسته بندنوفنیساعت با استام 6تا  4ساعت در مقابل  8تا  6رفع كند ) یرا به مدت طوالن یتواند ناراحت یدهند، استفاده كرد. بروفن م

 انتخاب اول است. نوفنیتب و درد، استام یفروشند. در كودكان برا یم زیكودكان ن ژهیو یها

. دیسن درج كرده است. در مورد دوز مناسب و نحوه مصرف دارو با دكتر داروساز مشورت كن یجعبه معموال دوز مناسب را برا یرو ییدارو دستور

 یكند ول یتر آ اس آ كمک م شیب یبر اثر بخش بیترك نیكنند. ا یبا آ اس آ عرضه م بیرا در ترك نیوجود دارند كه كافئ یمسكن متعدد باتیترك

 یمخدر یدرد، دارو نیبهبود اثر تسك یبرا یگاهفنجان قهوه است.  مین نیمعادل كافئ باتیترك نیا نیكافئ ی. محتواستین ازیاكثر مواقع مورد ن رد

 است.  نیشود كه معموال كدئ یاضافه م نوفنیاستام ایبه آ اس آ 

كه دارو را در فواصل  دیآ یبه دست م یزمان تیموفق نیتر شیب د،یكن یكنترل تب استفاده م ایرفع درد  یكه از دارو برا یهنگام دیداشته باش ادیبه  

 . ندیآتحت كنترل در  میكشد تا عال یطول م یتر شیباال رود مدت زمان ب یلیتب خ ایشود  ادیتا درد واقعا ز دیاگر صبر كن .دیمنظم مصرف كن

 .دیحتما به پزشک متخصص مراجعه كن نیباشند بنابرا یجد یماریب کیتواند عالمت  یدر كودكان و نوزادان تب م 
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 ؟ ميمصرف کن کيوتيب يآنت يو چه زمان چگونه

 روسیاز و یناش هایماریاز ب یاریدهد. بس یانگل ها رخ م ایها  روسیها، و یاغلب به دنبال مواجهه با باكتر عفونت

 یعفونت ها یبرا یهستند. درمان اختصاص تیآنفلوانزاو گاستروآنتر ،یها شامل سرماخوردگ یماریب نیها هستند ا

ها  کیوتیب ی. آنتابندییبهبود م یعفونت ها اغلب پس از چند روز بدون درمان اختصاص نیوجود ندارد و ا یروسیو

 عیبه طور شا ییایباكتر یهستند. عفونت ها دیدارند مف یابیكه عفونت باكتر یهستند كه در درمان افراد ییداروها

متوقف  ایها را كند  یها رشد باكتر کیوتیب یشوند. آنت یها، گلو، گوش و پوست مشاهده م نوسیادرار، س ه،یدر ر

 یشما آنت یكه برا یدهند كه با عفونت بجنگد. هنگام یبدن فرصت م یدفاع ستمیبه س بیترت نیكنند و به ا یم

مهم است كه همه  اریشده است. بس زیتجو یتعداد روز مشخص یكه برا دیشو یشود متوجه م یم زیتجو کیوتیب

رف كامل نكرده و فقط چند روز دارو را مص ا. اگر شما دوره درمان ردیشده را بر اساس دستور مصرف كن زیتجو یدارو

 كند.  جادیا یتر شیشود و ممكن است عفونت دوباره برگردد و مشكالت ب یكن نم شهیعفونت كامال ر د،یكن

كه  یكنند، در حال یحمله م یاز باكتر یبه نوع خاص یها را بكشند. بعض یتوانند همه باكتر یها نم کیوتیب یآنت

انتخاب كند كه  یكیوتیب یكند آنت یكشند. پزشک شما تالش م یها را م یاز باكتر یتر عیوس فیط گرید یبعض

 یم یریها جلوگ کیوتیب یها به آنت یباكتر ریسااز مقاومت  بیترت نیشما باشد و به ا یماریعامل ب یمختص باكتر

 ها مصرف شوند.  کیوتیب یاست آنت ازیكه ن یمهم است كه تنها زمان اریبس لیدل نیكند. به هم

 .دیكن یخود دار دایپزشک اك زیبدون تجو کیوتیب یبا آنت یاز خود درمان

 

 

 

 

 يروسیو یعفونت ها گریو د آنفلوآنزا

 روسیها شامل آنفلوآنزا، و روسیو نی. اندیگو یم یكنند كه به آن پنومون جادیا هیتوانند عفونت ریها م روسیو یبعض

عطسه فرد مبتال  ایسرفه  یقطره ها زیها با استنشاق ر روسیو نیپرندگان و ... هستند. ا یآنفلوآنزا روسیسارس و و

 نیشوند. بهتر یقطره ها آلوده م زیر نیها سرفه شده است به ا نآ یكه رو ییایبا لمس اش گرانیشوند. د یمنتقل م

 . دیدست استفاده كن یهاكننده یو از ضد عفون دییآن است كه دست خود را بشو یدفاع شما در برابر هر عفونت

. خانه دیخود قرار نده یماریرا در معرض ب گرانیآن است كه د اطیشرط احت دیبا تب مبتال شد یتنفس یماریبه ب اگر

ظروف با ای. از استفاده مشترک از حوله، دستمال دیكن یرویو از روش درست شستن دست پ دیو سر كار نرو دیبمان

. استفاده از ماسک امكان گسترش دیحاصل كن نانیاطممناسب آن ها  یاز شست و شو نكهیمگر ا دیزیبپره گرانید

( كه 95N) یا ژهیاز ماسک و دیبا مارستانیدهد. كاركنان ب یمراقبان را كاهش م یو آلودگ یتنفس یقطره ها زیر

قطره ها با استفاده از ماسک  زیاز گسترش ر یبخش عمده ا یكند استفاده كنند ول یلترمیف زیكوچک را ن اریذرات بس

را  یماریدر خانه دوران ب دیتوان ینباشد، م دیشد یلیشما خ یماریاست. اگر ب یریشگیاتاق عمل قابل پ ادهس یها
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. دیانتقال ده گرانیعفونت را به د د،یروز پس از آنكه خودتان خوب شد 10تا  دیتوان ی. شما مدیابیو بهبود  دیكن یسپر

 . دیكن یخوددار ل،یتحص ایاز حضور در محل كار  داست كه تا چند روز پس از بهبو نیما ا هیتوص نیبنابرا

ماسک به صورت  کیبا زدن  دیبا دیمراقبت در منزل با مشكل مواجه شد ایدر تنفس، خوردن  ایشد  دیشد میعال اگر

 كنند.  یمجزا م گرانیشما را از د یقطع صی. احتماال تا تشخدیبرو مارستانیبه ب

 تواند كمک كننده باشد. یآنفلوآنزا م هیبر عل ونیناسیواكس

 (19)کووید کرونا 

طور عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیاء های تنفسی بهعنوان یک اصل كلی ویروسبه

های كنونی این بیماری از یک طیف مالیم تا شدید با عالیمی همچون تب، گردند. براساس دانستهآلوده منتقل می

الریه، نارسایی كلیه و مرگ گردد. به ذاتتواند بروز نماید و در موارد شدیدتر ممكن است منجرنفس می سرفه، تنگی

 است.طور دقیق مشخص نشدهدرصد مرگ ناشی از این بیماری هنوز به

انسان از طریق سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان  با توجه  اطالعات، انتقال ویروس كرونا از انسان به

متری از طریق سرفه یا عطسه منتقل شود. راه دیگر انتقال،  2تا  1تواند در فاصله باشد. این ویروس میدر محیط می

ها، پله ها، میز و صندلی، شیرآالت، نردهها با محیط و سطوح آلوده به ویروس مانند تجهیزات، دستگیره درتماس دست

شود شامل اسكناس، اسناد و مدارک طور عمومی و مشترک استفاده میبه پریز و كلیدهای برق و كلیه وسایلی است كه

آب و  دست به دست شده و نظایر آن. بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشكوک دست با

 صابون شستشو گردد. 

 

 حشرات ریاز گزش پشه و سا یريشگيپ

 ی. برادیكن یاز خانه خوددار رونیب تیاز گزش حشرات اجتناب از آن است. هنگام غروب از فعال یریشگیپ نیبهتر

. دیوشانیژاكت ب دنیپوش ایبلند و شلوار پاچه بلند  نیبلوز آست دنیاز گزش حشرات بدن خود را با پوش یریشگیپ

در غلظت  DEETشود. محلول  یو پشه م تباعث كاهش گزش حشرا DEETیاستفاده از مواد دافع حشرات حاو

هم  یتر شیب ریو تاث ستندیتر( ن یباالتر )قو یكه غلظت ها دیداشته باش ادیدرصد موجودند. به 30درصد تا  10 یها

 در دفع حشرات ندارند. 

پس از  از،ی. در صورت ندیاحتمال گزش حشرات را با آماده كردن لباس ها و چادر از قبل، كاهش ده دیتوان یم شما

( پارچه ها و البسه كسی)ن نیدرصد پرمتر 5/0 ایدرصد  25/0با استفاده از محلول  دیتوان یمشورت با دكتر داروساز م

ماده دافع حشرات  نیخشک شوند. ا دی. سپس اجازه دهدیمرطوب كن نیر. پارچه و البسه را با افشانه پرمتدیرا آغشته كن

شود و  یشپش سر استفاده م یاست كه برا ییماده همان دارو نیكرد. اپوست از آن استفاده  یرو دیو نبا ستین

 كند.  یم بیپشه ها را تخر یدستگاه عصب

 اریپوست در معرض گزش حشرات راه بس یمخصوص رو یو استفاده از پمادها نیاز البسه آغشته به پرمتر استفاده

 است.  عتیكاهش احتمال گزش حشرات و لذت بردن از صرف زمان در طب یبرا یخوب
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 یساز منیا

 کنند؟ يها چطور کار م واکسن

فعال  ریغ یعامل عفون ای( روسیو ایی)باكتر یعامل عفون کیاز  یبدن با بخش یعنیكنند  یساده كار م یلیها، خ واكسن

 دیمواجه شو یبدن شده و اگر شما با عفونت واقع یمنیپاسخ ا کیامر باعث تحر نیشود. ا یمواجه م نییشده در دوز پا

 تر آماده شده است.  شیپیمنیتواند دفاع كند چرا كه پاسخ ا یبدن شما م

شود پاسخ محافظ را  یبار بعد كه به آن مواجه م یشما برا یمنیدستگاه ا د،یرا گرفت یماریب نیبار ا کیكه  یهنگام

را  یمنیدستگاه ا یساز منیا ن،یشود. بنابرا یم کیتحر ونیناسیمحافظ است كه با واكس یمنیپاسخ ا نیآماده دارد. ا

 كند.  یاستفاده م مانبه نفع خود یمنیكند بلكه از دستگاه ا ینم فیتضع

 ونیلیم 1مورد در  1تر از به ندرت در كم یتیحساس یهاو واكنش یهستند و عوارض جد منیا اریها بسواكسن

 یرخ م یتنها مدت كوتاه یمعمول است ول نییتب پا ایتورم  ،یمثل قرمز فیدهد. عوارض خفیرخ م ونیناسیواكس

 دهد. 

 از واكسن است. یناش یتر از خطرها شیب اریبس یماریب یخطرها میداشته باش ادیمهم است كه به  اریبس

 بزرگساالن یساز منیا

 داشت:  دیخواه ازین ریز یباز هم به واكسن ها د،یگرفته باش یرا در كودك یساز منیشما مجموعه ا اگر

 دارد. ازین ادآوریبار  کیسال  10كزاز(، هر  ،یفتری* دوگانه: )د

شامل  ونیناسیشود. واكس یساز منیا دیاست با یخون یب: هر كس در معرض مواجهه با خون و فراورده ها تی* هپات

 سه نوبت واكسن است. قیدوره تزر

 یمزمن جد یها یماریسالمندان و افراد مبتال به ب یساالنه است كه به خصوص برا یواكسن نی* واكسن آنفلوآنزا: ا

 (.دیخصوص با پزشک خود مشورت كن نیدارد. )در ا یاثر حفاظت یدر هر سن یمهم است ول

 يالملل نيمسافران ب یبرا یساز منیا

داشته باشند. اگر  ازین یگرید یكنند ممكن است به واكسن ها یكه به آن مسافرت م یبر اساس منطقه ا مسافران

 یساز منیتا ا دیاز زمان خروج با پزشک خود مشورت كن شیماه پ 6لطفا  دیبرنامه مسافرت به خارج از كشور دار

 كنند.  یزیمقصد شما را برنامه ر یشده برا هیتوص

 شما و فرزندان تان به روز باشد.  یساز منیكه ا دیحاصل كن نانیاطم

 ها  یماريب یيو شناسا یريشگيپ

 میتوانست یم ردیگ یم هیسرطان ر یچه كس میكن ینیب شیبه دقت پ میتوانست یاست و اگر ما م یكار دشوار یریشگیپ

 میتوان یدقت نم نی. متأسفانه ما با امیقرار ده یریشگیشوند را هدف پ یسرطان مبتال م نیكه به ا یافراد نیتنها ا

 یزندگ وهیش رییتغ ایشیدارو، آزما ایمیكن یاست كه ما درمان م نابدان مع نی. امیكن ینیب شیها را پ یماریب نیوقوع ا

 مبتال خواهند شد. یماریاز آن ها به ب یهرجند تنها اندك میكن یم هیاز مردم توص یگروه بزرگ یرا برا

وجود  یماریاز ب یاز آن كه هرگونه شواهد شیاست كه پ هیاول یریشگیاول پ م،یده یانجام م یریشگینوع اقدام پ دو

 گاری. ترک سمیكن یم زیپره یماریب جادیو از مواجهه با عوامل خطر ا میكن یتالش م یریشگیپ یداشته باشد ما برا

كه رخ داده  یماریب شرفتیپ میتوان یم گریاست. در نوع د هیاول یریشگیاز پ یمثال خوب هیاز سرطان ر یریشگیپ یبرا
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 یماریخون )كلسترول( ب یكاهش سطح چرب ی. تالش براندیگو یم هیثانو یریشگیكه به آن پ میكند كن ایاست را قطع 

 است. هیثانو یریشگیاز پ یداشته است مثال یكه حمله قلب

 به خاطر سپرد: دیکه با ينکات

 مواجهند. یشتریبا احتمال ب گرانینسبت به د یها قرار ندارد. بعض یماریكس در معرض احتمال صفر بروز ب چی* ه

 دهد. یاست كه خطر را كاهش م یراتییتغ ایدرمان  ش،یآزما یبه معن یریشگی* پ

 است یماریاز بروز ب یریشگیپ یبه معن هیاول یریشگی* پ

 است. یماریب شرفتیتوقف پ یتالش برا یبه معن هیثانو یریشگی* پ

 يو حمله قلب يقلب یماريب

 یبلكه عروق كوچك .ردیگ ینم موادغذاییو  ژنیاكس یكند انرژ یكه پمپ م یتلمبه است. قلب از خون کیشما  قلب

 یدهند كه به آنها عروق كرونر م یم لیرا به عضله قلب تحو یو مواد مغذ ژنیقلب هستند اكس یسطح خارج یكه رو

 .ندیگو

 جیبه تدر یرسوب چرب نیبه ا وارهیشان و واكنش د وارهیرسوب كلسترول در د جهیعروق كوچک ممكن است در نت نیا

كه  یشود. هنگام یحس نم یمشكل چیآن بماند ه یدرصد قطر اصل 50از  شیكه قطر مجرا ب یتنگ شوند. تا هنگام

كند ممكن  شرفتیپ یرسد را كم كند. اگر تنگ یكه به عضالت م یخون انیحد فراتر رود ممكن است جر نیاز ا یتنگ

. دیتجربه كن د،یخواه یاز قلبتان م یشتریكه كار ب یرا هنگام نیبه عضله قلب نرسد و درد آنژ یكاف ژنیاست اكس

دست ها،  نه،یدرد ممكن است در س نیمبهم باشد. ا یناراحت ایفشار، سوزش  ،ینیدرد ممكن است، سنگ نیا تیفیك

برود.  نیكه باعث درد شده و نشستن از ب یشكم حس شود و ممكن است با توقف كار یپشت و باال رد یحت ایگردن، 

 كند. داریشما را از خواب ب یحت ایعالئم ممكن است در هنگام استراحت رخ دهد  نیا یگاه

 ها ناگهان یتنگ نیاز ا یكیدهد كه  یرخ م یزمان یتواند در اشكال گوناگون بروز كند. حمله قلب یم یقلب یماریب

توانند همانند آتش فشان عمل كنند و ناگهان پاره شوند و ساز و كار  یرگ م وارهیدر د یكند. كانون رسوب چرب رییتغ

كه  یگردد كه گذر خون را كامالا بند آورد. هنگام جادیا انیشر لدر طو یرا فعال نموده و باعث شوند لخته ا یانعقاد

بزرگ از  یانسداد در شاخه ا نی. اگر اردیم یشده نرسد، عضله كم كم م یم هیرگ تغذ نیكه از ا یخون به عضله ا

دست  زا یكوچكتر باشد احتماالا عضله كمتر  یگردد. اگر در شاخه ا یم یبزرگ یقلب باشد باعث حمله قلب یرگ ها

اما  میكن یریشگیپ یشود. هرچند بهتر است از حمله قلب ینم نیگزیجا گرید ردیم یكه عضله قلب م یرود. هنگام یم

داشته  ادیبهتر است. به  دیایو هرچه زودتر ب میرا درمان كن یحمله قلب میتوان یم دیایب مارستانیبه موقع به ب ماریاگر ب

 مارستانیرسد. در ب یبه آنها نم ژنیاكس رایز رندیم یعضله قلب م یرشته ها زا یگذرد بعض یكه م قهیبا هر دق دیباش

به عضالت قلب  ژنیكند و اكس یخون را دوباره برقرار م انیشود كه لخته را حل و جر یم زیتجو یاختصاص یدارو ها

رسد پس  یبه حداقل م بیتخر یینها زانیم ردیساعت از زمان شروع عالئم درمان صورت گ 6تا  4رسد. اگر ظرف  یم

 شیرفتن نوار قلب، آزماگرفتن شرح حال، گ قیاز طر یقلب یماریب ییدر درمان فوق العاده مهم است. شناسا عیتسر

 یماده ا ،یوگرافیهاست. در آنژ یتنگ یبررس یبرا ییآزمون نها یوگرافیخون و تست ورزش )تست استرس( است. آنژ

 یفراهم م یوگرافیكه آنژ یریگردد. تصو یم ییشناسا كسیبا اشعه ا هگردد ك یم قیتزر یبه داخل عروق قلب یرنگ
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تر سود  شیاز گشاد كردن قلب با بالون ب ماریب ایآ رندكهیبگ میكند تصم یكند به متخصص قلب و جراح قلب كمک م

 دارد. ازیپس( ن ی)با نیگزیجا ریمس جادیا یبه جراح ای( یوپالستیخواهد برد )آنژ

 

 داشت: ادیبه  دیکه با ينکات

 مهم است. اری. زمان بسدیبرو مارستانیبه ب عتری* با شروع عالئم هر چه سر

 موجود باشد آن را نشان دهد. یتواند اگر تنگ یم یهسته ا یپزشك یبردار ریهمراه تصو* آزمون ورزش به 

 دهد. یرا نشان م یمحل تنگ یوگرافی* آزمون آنژ

 شود یخون عضله قلب م انیكوچک باعث كاهش جر یها انیشدن شر کی* بار

 برسد %50از  شیبه ب یكه تنگ یها اغلب بدون عالمت است تا زمان انیشدن شر کی* بار

 كند. جادیا یناگهان یتواند تنگ ی* لخته خون م

 دهد. انیرا پا یببرد و حمله قلب نیتواند لخته را از ب یو به موقع م عیسر ی* درمان طب

 

 

 

 (:یباال )پرفشار فشارخون

 یم ادیاست و به عنوان قاتل خاموش از آن  یمزمن در جوامع امروز یها یماریب نیتر عیاز شا یكیخون  یپرفشار

 و معموالا قابل درمان است. صیقابل تشخ یخون به آسان یندارد. خوشبختانه پرفشار یعالمت رایشود ز

 

 

 خون: یپرفشار یخطرها

 كند( یبرابر م 3 ای 2خطر را  زانی)فشار خون باال م ی. حمله قلب1

 كند( یبرابر م 4 ای 3خطر را  زانی)فشار خون باال م ی. سكته مغز2

 است( هیكل یماریعلت ب نیتر عیشا ابت،ی)بعد از د هیكل یماری. ب3

 یینای. مشكالت ب4

 اگر: دیخون دار یپرفشار یبه احتمال باالتر شما

 .دی* اضافه وزن دار

 .دیهست یگاری* س

 .دی* كم تحرک هست

 خون وجود دارد. ی* در خانواده شما سابقه پرفشار

 

 يخانگ یها هيتوص

 دارد یاتیح تیاهم گاریترک س دیهست یگاری. اگر س1
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در صد از وزن خود  10. مطالعات نشان داده اند كه اگر شما تا دیوزنتان را كاهش ده دیبا دی. اگر اضافه وزن دار2

 شود. یفشار خونتان مشاهده م یآثار آن رو دیبكاه

 قهیدق 40تا  30روزانه  د،یسالم هست گرید ی. اگر از جنبه هادیورزش را آغاز كن جیبه تدر دی. اگر كم تحرک هست3

به نفس نفس  فیكه به طور خف دیورزش كن یاست كه شما در سطح یبدان معن نی. ادیرا هدف قرار ده یورزش هواز

 .دیو عرق كن دیفتیب

از دكتر داروساز  دیستی. اگر مطمئن ندیكن زیكه ضد احتقان دارند پره یو سرماخوردگ یضد سرفه و آلرژ ی. از داروها4

 .دیمشورت بخواه

بار در روز به طور  2 ای 1تا  دیكن دایپ یراه دی. اگر شغل پرتنش داردیاموزیكاهش تنش را ب/یآرام ساز ی. روش ها5

 .دیكن ایخود مه یبرا یموقت فرصت آسوده ساز

 :دیخون دار یاگر پرفشار. 6

 .دی. نمكدان را سر سفره نگذاردینزن. نمک اضافه به غذا دیبكاه ییغذا مینمک رژ زانی* از م

 .دیتان را فراموش نكن یمصرف دارو ی* نوبت ها

 .دیخود داشته باش ییغذا میدر رژ میو پتاس میكلس یكاف زانی* حتماا م

 .دیفشار خون را مد نظر داشته باش یریدستگاه اندازه گ دنی* خر

 خون در خانه شیو پا دیخون روپوش سف یپرفشار

 نیافراد ا یدر بعض یاست ول فیخف شیافزا نیا یبعض یرود. برایفشار خون همه افراد در مطب پزشک باال م باا یتقر

 یاطالعات ارزشمند دیكن یریگاندازه یقابل توجه است. اگر خارج از مطب پزشک فشار خون خود را به درست شیافزا

كمک كننده باشد.  اریدوز مناسب دارو بس نییتع ایدارو  زیتجو معد ای زیتجو یبرا میتواند در تصمیكه م دیكنیاضافه م

 ها ساده است.ها وجود دارد كه استفاده از آندر داروخانه یخوب اریفشار خون بس یریاندازه گ یهادستگاه

 

 جهت مطالعه

است كه در زمان اوج فشار همزمان با  یفشار انگری. عدد باال نماستیشما ثابت ن یها انیدر شر فشار

است كه زمان افت فشار هم  یگر فشار انینما نییشود. عدد پا یم جادیتوسط قلب ا رونیپمپ خون به ب

 کیاستولیفشار د نییاو عدد پ کیستولیدو ضربان وجود دارد. عدد باال فشار س انیزمان با استراحت قلب م

از فشار خون  یها و عوارض ناش یماریاز ب یریشگیپ یو برا شوند. هر دو فشار مهم هستند یخوانده م

 شوند. شیپا دیباال با

 شده هیفشار خون توص اهداف

 (وهیمتر ج یلی)م کیستولیس کیاستولید      دسته

 كمتر ای 80/120      نهیبه

 (120-129( / )80-84)      یعیطب

 (130-139( / )85-89)     یعیطب یباال حد

 باالتر ای 90/140     خون باال فشار



19 

 

 باالتر ای 80/130 هیكل یماریب ای ابتیبه د انیخون باال در مبتال فشار

 باالتر ای 85/135   در منزل یریخون باال بااندازه گ فشار

 

 

 

 

 یو سکته معز ياز حمله قلب یريشگيپ

از  یكه عده ا میدان یممكن است. ما م ریشوند غ یدچار م یسكته مغز ای یقلب یماریبه ب یكه چه كس نیا دانستن

 یقرار دارند م نییكه در معرض خطر پا یكسان ی. متأسفانه حتمیروبه رو هست گرانیبا د سهیدر مقا یشتریما با خطر ب

كردند به سرعت  دایپ یآماده باشند كه اگر عالمت دیهمه با نیرادچار شوند و بناب یسكته مغز ای یتوانند به حمله قلب

 واهند.كمک بخ

ها به قلب، مغز،  انیشر نیبه وجود آمده است. ا یها تنگ انیاست كه در شر یمعن نیبه ا یانیشر یماریكه ب میدان یم

 یم جادیتر ا عیرا سر میها شود عال یتنگ نیا شیكه باعث افزا یزیكنند. هر چ یم یاعضا خون رسان گریاندام ها و د

 كند و عوامل خطر عبارتند از:

 خون( ی)كلسترول باال ی* چرب

 كند. یعروق را كند م یماریب شرفتیپ ابتیشوند؛ كنترل بهتر د بیشود عروق تخر یكه باعث م ابتی* د

 یقلب یماریو ب ابتیاست؛ كنترل وزن باعث كاهش د 2نوع  ابتید جادیدر ا یاز عوامل اصل یكیی* چاق

 شود. یم

 بخشد.  یتنگ شدن را سرعت م ندیشود و فرآ یعروق م وارهیبه د بیباعث آس گاریدرون س ییایمیو مواد ش گاری* س

 یروند. كاهش كلسترول و تر یم شیعروق پ یتر به سمت تنگ عیكه سطوح باالتر كلسترول را دارند سر یافراد

 یابتید ریتر از غ عیها سر یابتیعروق در د بیتواند روند تنگ شدن را كند، كند. روند تخر یافراد م نیدر ا دیسریگل

 هاست. 

 وهیاز م یمتنوع فیط یحاو ییغذا میمنظم روزانه، رژ یورزش یها نیتمر قهیدق 30سالم شامل حداقل  یزندگ وهیش

 است. اتیو عدم استعمال دخان یاز گوشت ها شامل خوردن منظم ماه یمتنوع فیو ط یو سبز

 .دیمحتمل با پزشک خود مشورت كن یو سكته مغز یقلب یماریب صیتشخ یبرا

 داشت: ادیبه  دیکه با ينکات

 خطرند. نیدر معرض ا گرانیاز د شیب یقرار دارند و بعض یسكته مغز ای یهمه در معرض خطر حمله قلب 

  میرا كاهش ده انیتنگ شدن شر شرفتیكه احتمال پ نیا یعنیكاهش خطر 

 بخشد یها را كاهش م انیو كنترل ضعف قند خون روند تنگ شدن شر ابتید 

 است 2نوع  ابتید یبرا 1عامل خطر شماره  یچاق 

 دهد یرا كاهش م یماریب شرفتیظرف چند سال خطر پ گاریترک س 

 سالم: یزندگ وهیش 
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 30 ورزش روزانه قهیدق 

 وهیو م یاز سبز یمتنوع فیخوردن روزانه ط 

 یخوردن منظم ماه 

 عدم مصرف الكل 

 یعیحفظ وزن طب 

 اتیعدم استعمال دخان 

  و نمک باال یچرب یحاو موادغذاییكاهش 

 دیبه پزشک خود مراجعه كن یو حمله قلب یخطر سكته مغز زانیم یبررس یبرا 

 

 یمغز سکته

تواند به دنبال  یم یشود. سكته مغز یگفته م نیمع یا هیدر ناح یكاركرد مغز یبه از دست رفتن ناگهان یمغز سكته

 یماریدهد. همانند ب یدرون مغز رخ م یزیو خونر یاز عروق مغز یكی یپارگ لیبه دل ایبا لخته  انیبسته شدن شر

عالئم كوتاه هشدار دهنده اند  نیرفع شود. ا قهیدق چندداشته باشند كه ظرف  یافراد ممكن است عالئم یبعض ،یقلب

 شوند. یخوانده م یمغز یو حمله گذار

 

 عبارتند از : یسکته مغز عالئم

 دیشد ی* سردرد ناگهان

 یینایب ی* از دست دادن ناگهان

 كنترل عضالت ی* از دست دادن ناگهان

 صورت  ایاحساس بازو، پا  ایتعادل  ی* از دست دادن ناگهان

 از دست دادن تكلم ای یناگهان یجی* گ

 ییكمتر است. مدت زمان طال اریخون به مغز بس انیبازگرداندن جر یزمان برا یدر سكته مغز ،یحمله قلب برعكس

 یاتیح تیاز اهم مارستانیدارد به ب یعالئم نیكه چن یرساندن فرد نیساعت است. بنابرا 3نجات مغز تنها حدود  یبرا

هم  یبه سكته مغز انیاز مبتال یرود در بعض یكار م هب یحل لخته كه در سكته قلب یبرخوردار است. همان داروها

 كاربرد دارد.

 

 داشت: ادیبه  دیکه با ينکات

حمالت، عالمت  نیشود. ا یبه موارد كوتاه مدت قابل بازگشت اختالل كاركرد مغز گفته م یمغز ی* حمالت گذرا

 در راه است. یدهد سكته مغز یهستند كه نشان م یهشدار

 شروع گردد، درمان كرد. عاایكه درمان سر یحل كننده لخته، به شرط یتوان با داروها یرا م ی* سكته مغز

 دهند. یدر مغز رخ م یزیخونر لیبه دل یمغز یاز سكته ها ی* بعض

 دیبرو مارستانیبه ب یفور د،یكرد دایكه در باال فهرست شده است را پ یاز عالئم کیهر  اگر
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 از سرطان یريشگيو پ یيشناسا

ار  یاریكنند. بدن هر روز در بس جادیا دیجد یشوند و سلول ها میتوانند تقس یبدن شما م یاز سلول ها  یاریبس

مواقع  یاست. متأسفانه بعض یمنیتحت كنترل تمام وقت دستگاه ا تیفعال نیكند. ا یم جادیا دیجد یاعضا سلول ها

 ایعفونت ها  یمواجهه با بعض ن،یدارد. افزون بر ا دسلول وجو میسن احتمال بروز خطا در تقس شیبه خصوص با افزا

از كنترل خارج  میروند تقس نیدهد و ا یرو ی. اگر خطاهاتر خطر كنند شیشود سلول ها ب یباعث م ییایمیمواد ش

 بیاطراف را تخر یعیطب یتواند بافت ها یناهنجار م یگروه سلول ها نیشود. ا جادیشود، آن گاه ممكن است سرطان ا

 .ابندیخون شوند و در سراسر بدن گسترش  انیجر اییتوانند وارد دستگاه لنف یم یعیطب ریغ یسلول ها نیكند. ا

درون  یندارند( به آهستگ یعیاز سلول ها كه ساختار طب یتوده ها )مجموعه ا ای یسرطان یسلول ها یطور كل به

و تا اندازه  افتهیگسترش  گریبه نقاط د یدهند. آن ها گاه یكه از ابتدا در آن شكل گرفته اند به رشد ادامه م یعضو

 اردهایلیم یمتر، حاو یسانت 2تا  1به اندازه  یا. تودهاشدكوچک ب یلیتواند خ یاندازه م نیكنند. ایرشد م یمشخص

 سلول است.

كه هنوز كوچک  یالبته وقت یسرطان یسلول ها نیا افتنیما در  ییاز سرطان به توانا یریشگیپ یاز راهبردها یاریبس

كه  نیاحتمال ا میرا درمان كن ماریهنوز كوچک است ب یآوردن سرطان وقت رونیبا ب میهستند وابسته است. اگر بتوان

 ابند،یینقاط بدن گسترش م گریبه د ایشوند  یبزرگتر م یسرطان یاكه توده ه یاست. هنگام ادیكامالا عالج شود ز ماریب

 .ابدییگردد و احتمال عالج كاهش م یدرمان دشوارتر م

 

 

 

 

 عیشا یها سرطان

از  یاز سرطان است. در زنان سرطان پستان با فاصله اندك یعلت ابتال به سرطان و مرگ ناش نیتر عیشا هیر سرطان

عامل مرگ به علت سرطان  نیدوم را به خود اختصاص داده است. در مردان سرطان كولون دوم گاهیسرطان كولون جا

 یسرطان است ول نیتر عی. سرطان پوست شادشو یبه مرگ منجر نم ادیز یاست ول عیاست. سرطان پروستات شا

 اریبس رد،یگ یرنگدانه دار منشأ م یسرطان پوست كه از سلول ها یشود. مالنوم نوع یدرمان م یآسانمعموالا به 

 دارد. یكمتر وعیش یخطرناک تر است ول

 

 سرطان صيتشخ

 یوجود ندارد. پزشكان تالش م یشیآزما نیچن ی. ولمیافتییهمه سرطان ها را م شیآزما کیخوب بود اگر با  یلیخ

 افتنییبرا یغربالگر یها شیكنند. آزمون ها و آزما دایكه احتمال عالج آن باالست، پ هیكنند سرطان را در مراحل اول

 یروند ب یسرطان ها به كار م نیا افتنی یكه برا ییها شی. آزمادرون یكنند به كار م دایاز آنكه عالمت پ شیسرطان پ

نكند، ارزان  جادیا ماریب یبرا یاست كه انجام آن آسان باشد، ناراحت یشینقص سرطان آزما یب شی. آزماستندینقص ن
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به  ندهیدر آ یچه كس دیخواهد بود كه به ما بگو نیبهتر ا شیدهد. آزما صیباشد و همه افراد مبتال به سرطان را تشخ

 شود. یسرطان مبتال م

از سرطان  یكنند. بعض یم یا ژهین دارند توجه وقابل توجه از نظر ابتال به سرطا یكه سابقه خانوادگ یبه افراد پزشكان

 شتریخانواده از نظر خطر ب یاعضا یغربالگر یبرا یتواند روش یم کیترند. آزمون ژنت عیخانواده ها شا یها در بعض

 دهد. یمثبت رخ م یسابقه خانوادگ بدوندر افراد  دیجد ی. اكثر سرطان هادیارائه نما

 افتنیاعتماد كنند كه هدف آن  ییتوانند به آزمون ها یاكثر ما( م یكه با خطر متوسط مواجهند )به عبارت یافراد

 .از آن كه عالئمش آنها را از وجود سرطان آگاه سازد شیسرطان است پ

 ابداع شده اند. عیشا یاز سرطان ها یبعض افتنیكمک به  یسرطان برا یغربالگر یها آزمون

 یلومایپاپ یروسیسرطان گردن رحم با عفونت و میدان ی. اكنون مردیگ یانجام م ریهاست كه آزمون پاپ اسم مدت

 یسرطان هیاول یگردن رحم از نظر وجود سلول ها یابیو ارز یانسان یلومایپاپ روسیمرتبط است. آزمون از نظر و یانسان

آزمون صرف نظر  نیاز ا دینبا یزن چینجات بخش باشد. ه ینرماتواند رهنمون ما به د یم یناراحت كننده باشد ول دیشا

سرطان  یشوند به احتمال كمتر یم نهیكه واكس یواكسن وجود دارد؛ زنان یانسان یلومایپاپ روسیو یكند. اكنون برا

 گردن رحم خواهند گرفت.

نجات بخش  یكند و به جراح ییپستان را شناسا هیاول یتواند سرطان ها یم ست،ینقص ن یماموگرام آزمون ب هرچند

كه معموالا  دیشروع كن یسالگ 35در  دیرا با یغربالگر دیتخمدان دار ایسرطان پستان  یمنجر گردد. اگر سابقه خانوادگ

 یسالگ 40پزشک از  نهیبا معا یصورت غربالگر نیدر ا دیندار یشود. اگر سابقه خانوادگ یم انجام یبا كمک ماموگراف

 .انجام خواهد شد یمشكوک، ماموگراف نهیشود در صورت وجود شرح حال و معا یشروع م

 یشنهادیشود. سن پ ی( گفته مPSAاس آ ) یآزمون پ نیسرطان پروستات وجود ندراد به ا یبررس یخون برا شیآزما

مثبت سرطان پروستات  یسال و باالتر است. اما در مردان باسابقه خانوادگ 50زود هنگام  یصیشروع اقدامات تشخ یبرا

. ستین دیمف ییآزمون به تنها نیشود. ا یم هیتوص الس 45تا  40سال( سن  65 ریمبتال در سن ز کیدرجه  لی)فام

 میداشته باش ادیبه  دیوجود سرطان الزم است. ما با یبررس یبرا شتریآزمون ب ابد،ی شیاگر سطح آن در طول زمان افزا

به آنها  یبیسال سرطان پروستات دارند كه آس 80 یمردان باال %80است. حدود  عیشا اریكه سرطان پروستات بس

اس آ ممكن است  یساالنه پ یریمردان مبتال به سرطان پروستات در اندازه گ یبعض ددانستیبا نی. همچنزندینم

 نشان ندهند. یشیافزا

مسلح قابل  ریغكم است كه با چشم  یدر مدفوع شود كه به قدر یزیتواند باعث خونر یروده بزرگ )كولون( م سرطان

سرطان وجود  نیباشد كه ا یسرنخ نیتواند اول یدهد خون در مدفوع وجود داردم یكه نشان م ی. آزمونستیمشاهده ن

دو سال  هر ایسال به باال ساالنه  50سرطان روده بزرگ ندارند از  یكه سابقه خانوادگ یافراد هدارد. اكثر پزشكان ب

اقدام  نیمثبت، بهتر یمدفوع را انجام دهند. در افراد با سابقه خانوادگ یمخفكنند كه آزمون خون  یم هیتوص كباری

 بستگان است. یده سال زودتر از سن ابتال ای یسالگ 50از سن  یانجام كولونوسكوپ

منظم را  نهیقفسه س یوگرافیراد دیهست یگاریوجود ندارد. اگر س هیسرطان ر یغربالگر یبرا یحال حاضر راهبرد در

را  نهیقفسه س یوگرافیراد ریكند كه تفس یم جادیا هیدر ر یراتییتغ دنیكش گاریتوان مد نظر قرار داد. متأسفانه س یم
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 یكند، ول ییتواند سرطان را شناسا یپرخطر م یها یگارینه در سیاسكن منظم قفسه س یت یسازد. س یدشوارتر م

 تر است.ادیتابش اشعه ز زانیانجام آن دشوارتر است، گران است و م

به سرطان  شتریب ایدارند  یروشن تر یكه پوست ها یاست. افراد یپوست راتییتغ افتنیراه  نیپوست بهتر نهیمعا

در معرض خطر باالتر  دیتوان یخانواده شان به سرطان پوست مبتال بوده است م یاز اعضا یكی ایپوست مبتال بوده اند 

 باشند.

 

 از سرطان یريشگيپ

 یسرطان ها الزم است بعض یاز بعض یریشگیپ یاز شروع سرطان است. برا یریجلوگ یاز سرطان به معن یریشگیپ

 ت دارد.ورراز شروع سرطان ض یریجلوگ یآزمون خاص است كه برا کییبه معن یریشگیپ یكند. گاه رییرفتارها تغ

 گاریدهد. س یم شیرا افزا گرید یسرطان ها یاریو بس هیاحتمال بروز سرطان ر دنیكش گاریس: اتيدخان استعمال

 یگاریس ینبوده اند. بعض گاریدر معرض دود س هیبه سرطان ر انیاز مبتال یو البته بعض ستین هیتنها علت سرطان ر

 یمبتال م هیبه كدام سرطان ر یگاریكه كدام س نیا ینیب شیكنند. پ یم دایپ یگرید یویر میوخ یها یماریها ب

است.  هیكاهش خطر بروز سرطان ر یبرا یتنها راه واقع گاریترک س ای اتیممكن است. عدم استعمال دخان ریشود غ

 كاهش دهد. زیسرطان را ن گریاز انواع د یاریتواند خطر بس یم گاریترک س

 ای ییایمیمواجهه با مواد ش یمورد خطرها: با گذشت زمان در يطيو مح يصنعت ای ،یيايميبا مواد ش مواجهه

. میگرفته ا ادیتر  شیتر و ب شیخاص ب یاحتمال بروز سرطان ها شینقش آنها در افزا یكار و چگونگ طیمخاطرات مح

كه در  ی. كسانمیاز آنها اجتناب كن میكن یم یعاست كه اكنون س یچند مورد از موارد نیآزبست، گاز رادن و بنز

 یبه روشن دیقرار گرفتن در معرض نور خورش محافظت كنند. دیخود را در برابر تابش خورش دیكنند با یباز كار م یفضا

به پوست  دیسرطان پوست مالنوماست. كاهش تابش نور خورش نیدهد. كشنده تر یم شیخطر سرطان پوست را افزا

 است. یریشگیراه پ نیو باالتر بهتر (SPF 30) ضد آفتاب با یبا لباس و كاله و استفاده از كرم ها بدنبا پوشاندن 

. میكن یممشاهده  میبخور دیو نبا میبخور دیدر مورد آن چه با یادیز یها هی: توصها و مکمل ها نيتامیو م،یرژ

 یدرست هیتوص شهیبرنامه ساده كه هم کیدر تضاد است  شیسال پ یها هیشود با توص یآنچه اكنون گفته م یگاه

. میها استفاده كن یاز سبز یمتنوع فیاز ط دی. بادیكن تیاعتدال را رعا زیبوده است آن است كه در خوردن همه چ

كه فقط  نیاز ا دی. بامیكن یریشگیپ یتا از چاق میرا كنترل كن یمصرف یچرب و كل كالر زانیاست كه م یمنطق

 ایب، ث  نیتامیوجود ندارد كه خوردن و یشواهد چندان. دییفزایب یخود ماه می. به رژمیزیبپره میگوشت قرمز بخور

 یاریدهد بس یبدست آمده است كه نشان م ییكند. در واقع با گذشت زمان داروها یاز خطر سرطان كم م یاضاف یا

اصرار دارد كه  یدهد. اگر كس شیعوارض را افزا گریو د یقلب یماریممكن است خطر ب ینیتامیو یمكمل ها نیاز ا

نوبلش را به شما نشان دهد. اگر نداشت در مورد مدارک و مستندات  زهیجا دیاست از او بخواه افتهیرا  یزیدرمان چ

 .دیسوال كن ییادعا یریشگیپ ایدرمان 

 از سرطان:  يواقع یريشگيپ

از زنان  یاریبس یاز ابتال یانسان یلومایپاپ روسیهستند. واكسن و یریشگیگردن رحم و كولون واقعا قابل پ سرطان

كولون از  یدهد اكثر سرطان ها یوجود دارد كه نشان م ینموده است. شواهد یریشگیجوان به سرطان گردن رحم پ
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شدن برداشته شوند  یاز سرطان شیاگر پ یول ستند،ه عیها شا پیپول نی. ارندیگ یدرون كولون منشا م یها پیپول

انما  ومیبه نام بار یخاص یوكرافیاز راد دیبا ایها  پیوجود پول صیتشخ ینمود. برا یریشگیتوان از سرطان كولون پ یم

با  دیسال دار 50از  شیاد. اگر بانجام د یكولونوسكوپ ای یكولوگراف یت یاسكن به نانم س یت یس ینوع ایاستفاده كرد 

 . دیكولون مشورت كن یپزشک تان درباره غربالگر

 ابتید

بدن  ایكند  یترشح نم نیانسول یپانكراس به اندازه كاف ایدهد كه  یرخ م یاست و هنگام یعیشا یماریب ینوع ابتید

 نیانسول ابد،ییم شیكه سطح قند خون افزا یدهد. هنگام یمورد استفاده قرار نم یشده را به درست دیتول نیانسول

 یسطح قند خون باال م ن،یسازد. انسول رهیذخ ایا مصرف كند یسازد كه قند خون را  یشود و بدن را قادر م یترشح م

 كند.  جادیا یجد بیتواند تخر یرود و در طول زمان م

 وجود دارد:  ابتینوع د دو

كند.  قیتزر نیانسول دیبا ماریب نیو بنابرا ردیگ یانجام نم یبه درست نیانسول دیدر پانكراس تول تیوضع نی: در ا1 نوع

 دهد. یاكثرا در كودكان و نوجوانان رخ م یتواند رخ دهد ول یم یدر هر سن یماریب نیا

تر است.  عیدهد و در افراد چاق شا یرخ م یدر بزرگساالن در هر سن 2است. نوع  ابتیشكل د نیتر عیشا نی: ا2 نوع

 یرا مورد استفاده موثر قرار نم نیانسول گریقند خون باال دارند چون بدن آن ها د 2نوع  ابتیدر ابتدا افراد مبتال به د

ابتدا  2نوع  ابتیاختالل بدتر شود. كنترل د نیكند و ا دیتول یكاف نیولممكن است پانكراس نتواند انس تید. در نهاده

 دتریشد یماریب ایدرمان موفق نباشد  نی. اگر ادریگ یصورت م یخوراك یكاهش وزن و داروها ،ییغذا میبا كنترل رژ

 كنند.  قیتزر نیانسول مارانیشود ممكن است الزم باشد ب

 قند خون عبارتند از:  افتهی شیسطح افزا میعال

 مداوم ی* تشنگ

 * ادرار مكرر 

 اشتها شی* افزا

 معمول ریغ ی* خستگ

 دید ی* تار

 ابندییم امیالت یكه به كند ییزخم ها ای* عفونت پوست 

 عود كننده یعفونت ادرار ای تینی* واژ

 حی* كاهش وزن بدون توض

 * اختالل نعوظ 

 اگر: دیقرار دار ابتیدر معرض خطر د شما

 دیسال دار 45 ی* باال

 دی* اضافه وزن دار

 دیدر خانواده دار ابتی* سابقه د

 شود:  ریتواند عامل موارد ز یم ابتید
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 یو سكته مغز یقلب یماری* ب

 اعصاب  بی* تخر

 هیكل یی* نارسا

 یینای* ناب

 : دياجتناب کن ریز یراه ها قیاز طر يابتیعوارض د ای ابتید از

 هیمراجعه كرده و توص هیمتخصص تغذ دیبا دیدار ابتیچرب اگر د ایپرشكر  یمتوازن و اجتناب از غذاها می* داشتن رژ

 . دیكن تیرا رعا یو یها

 * حفظ وزن سالم 

 * ورزش 

 فشار خون و سطح كلسترول  ی* بررس

 . دیبه دقت قند خون خود را كنترل كن دیبا دیدار ابتید اگر

 

 گرفتن و کاهش وزن میرژ

را  یو مشكالت مفصل یسكته مغز ،یفشار خون باال، حمله قلب ابت،یشامل د هایماریاز ب یاریاحتمال بروز بس یچاق

 یم میكه افراد تصم یكند هنگام دایاضافه وزن پ یكشد كه كس یدهد هر چند معموال سال ها طول م یم شیافزا

وجود  ییكاهش وزن جادو یبرا یكار را بكنند. متاسفانه، راه نیآسان و ارزان ا ع،یخواهند سریوزن كم كنند م رندیگ

 ندارد.

معموال ادامه آن ها آنقدر سخت است كه اگر  یول نجامدیمد روز ممكن است به كاهش وزن در كوتاه مدت ب یها میرژ

 کیه عنوان . بابدییم شیوباره افزاوزن تان د د،ینكن نیگزیبهتر جا ینامناسب از نظر سالمت را با عادت ها یعادت ها

دشوار باشد كه  یآن طور یآماده ساز ایمعمول باشد  ریغ یذاهاغ ایخوردن  یمستلزم الگوها میاگر رژ ،یقاعده كل

 یاندک است. بعض دیابیاساس شما به كاهش وزن دراز مدت دست  نیكه بر ا نیاستمرار آن را ناممكن كند، احتمال ا

خوردن  لمسا یو اخذ عادت ها یزندگ وهیدر ش رییحفظ آن مستلزم تغ یتوانند كاهش وزن را آغاز كنند ول یها، م میرژ

 است.

تنفس و انجام كار  یبرا م،یكن یاستفاده م اتیادامه ح یبرا یخورند. ما از انرژ یغذا م یكسب انرژ یها برا انسان

به شكل  یاضاف یها یشما كم تر شود كالر تیاگر فعال دیسوزان یم یتر شیب یكالر د،یهر چقدر فعال تر باش یجسم

 میكاهش آن داشته باش یبرا  یبرنامه ا دیشود با یم ادیزبدن  یچرب یانرژ رهیكه ذخ یشوند هنگام یم رهیذخ یچرب

 . میرا تحمل كن یگرسنگ دیاگر الزم باشد با یحت

است  یبدن تیفعال ایمنظم ورزش  شیاز كاهش خوراک همراه با افزا یمنطق بیكاهش وزن ترك یروش برا نیتر موفق

خورده شده به شكل روزانه است  یها یكالر زانیكاهش م یكاهش وزن، بر مبنا یها میاز رژ یصبور بود. بعض دیو با

 شده را بسوزاند. رهیذخ یچرب شتریشده اند كه بدن ب یحطرا یها طور میرژ گری. دابدیكاهش  جیبه تدر یچرب رهیتا ذخ

 جهت مطالعه
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 :میرژ انواع

 وجود دارد: میچهار نوع رژ يطور کل به

 (ی)انرژ ی* كم كالر

 (ی)انرژ یكم كالر اری* بس

 (ی)مواد قند دراتی* كم كربوه

 یكم چرب اری* بس

در مورد روش عملكرد آن ها دارند، به  یمختلف یها هیدارد و متخصصان نظر یمختلف یاسام ییغذا یها میرژ چند هر

 دهند. یافراد را كاهش م یغذا زانیهمه آنها م یطور كل

 اهداف کاهش وزن

 یكند اندازه م یم سهیكه وزن شما را با قدتان مقا(BMI) یوزن سالم را با محاسبه شاخص توده بدن پزشكان

 رندیگ

 يتوده بدن شاخص

كنند. وزن/قد بر  یم می)بر حسب متر( تقس 2را بر قد به توان  لوگرمیوزن به ك یمحاسبه شاخص توده بدن یبرا

بر  لوگرمیك 72/28معادل  یمتر قد دارد، شاخص توده بدن یسانت 178وزن و  لوگرمیك 91كه  یاساس مرد نیا

 متر مربع دارد.

 یبه شمار م یچاق 30 یو شاخص توده بدن دیدهد شما اضافه وزن دار ینشان م 29تا  25 یتوده بدن شاخص

دارند. اگر  یاز چرب شیب یهر چند عضالت وزن ستین شتریب یچرب یبه معن شهیباالتر هم ی. شاخص توده بدندیآ

شود  یم هی. توصدیچاق نباش یول دیداشته باش یباالتر یممكن است شاخص توده بدن دیداشته باش یعضالن یبدن

 كاهش وزن در نظر گرفته شود. ،یوابسته به چاق یماریب کیو حداقل  17باالتر از  BMIفرد با  یبرا

سكته  ای یقلب یماریاحتمال بروز ب دیدرصد از وزن خود را كم كن 10درصد تا  5فرد چاق،  کیبه عنوان  اگر

 داد. دیرا كاهش خواه یمغز

 یافراد گالب دیاست كه نوع بدن خود را مد نظر قرار ده نیا دیچاق هست دیبده صیتشخ دیتوان یكه م یگرید راه

شكل در معرض  بیشكل در مركز بدن چاق تر هستند. افراد س بیدارند. افراد س یشكل در ران و باسن خود چرب

 یمردان كه رو یمتر برا یسانت 102 یدور كمر باال قرار دارند. ابتیو د یقلب یماریب ،یخطر باالتر سكته مغز

ان لگن اندازه و استخو ییمتر در زنان كه در وسط فاصله دنده انتها یسانت 88از  شیشود و ب یریناف اندازه گ

كاهش وزن داشته  دیافراد با نیاست. ا ابتیو د یسكته مغز ،یقلب یماریخطر باالتر ب یشود، به معنا یریگ

 باشند.
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 نیپروتئ ای( ی)مواد قند دراتیكه هر گرم كربوه یدارد در حال یكالر 9 یاست. هر گرم چرب ادیز اریبس یچرب یكالر

 یدو برابر كالر دیریگ یم چربیكه شما از خوردن  یاست كه در وزن مشابه مقدار كالر یبدان معن نیدارد. ا یكالر 4

خورده شده به كاهش قابل  یچرب زانیآوردن م نییرسد پا یم مابه بدن ش نیپروتئ ای دراتیاست كه از خوردن كربوه

 انجامد. یوزن م جهكاهشیغذا و در نت یتوجه كالر

( و یمصرف یدر صد كالر 30كمتر )كمتر از  یكه چرب میرژ یطراح یاطالعات برا نیاز ا جیرا یکم کالر یها میرژ

را كاهش دهند. اگر  یافتیدر یكنند تا كل كالر ی( دارد استفاده میكل كالر %60تا  %55تر ) شیب دراتینسبتاا كربوه

 زانیم كنندیرا رفع م ی( داشته باشند با وجود آنكه حس گرسنگكندی)كه شكم را پر م بریف یشتریب ریها مقاد میرژ نیا

 یها دراتیاز خوردن شكر ساده اجتناب كرد و در عوض از كربوه دیبا نیدهند. همچن یكاهش م زیرا ن یافتیدر یكالر

تا  500 زانیبه م یروزانه كالركاهش  یكم كالر یها میوجود دارد، استفاده كرد. رژ جاتیها و سبز وهیمركب كه در م

 .كنند یم زیخوردن تجو یروزانه را برا یكالر 1400تا  1000 یكنند و به عبارت یم هیرا توص یكالر 1000

از كاهش  یمیكاهش دهند. معموالا فقط ن %8ماهه حدود  12تا  3 یتوانند وزن بدن را در مدت یم یكم كالر یها میرژ

توانند دور كمر را تا  یها م میرژ نیحفظ خواهد شد. مطالعات نشان داده اند ا ندهیسال آ 4تا  3در طول  هیوزن اول

 یاز برنامه ورزش دیبا دیواقعاا كاهش ده میرژ نیرا با ا یقلب یماریآنكه احتمال بروز ب یمتر كاهش دهند. برا یسانت 5/9

 .دیكن یرویهم پ یمنظم

 ییغذا ژهیو بیمعموالا مستلزم ترك مینوع رژ نیكنند ا یم زیتجو یكالر 800روزانه تنها  یکم کالر اريبس یها میرژ

افراد  یها تنها برا میرژ نیشود. معموالا ا یریشگیپ هیكند تا از سوء تغذ نیتأم نیو مناسب پروتئ یكاف زانیاست كه م

 جهیكاهش وزن نت یبرا یقبل یها تالش و مهم سالمت روبرو هستند یبا خطرها 30باالتر از  یشاخص توده بدن یدارا

. عوارض نجامدیهفته ب 16كاهش وزن ظرف  لوگرمیك 20توانند به یها م میرژ نیشود. ا یم استفاده ،بخش نبوده است

 زانیو نقرس باشد. اگر م یصفرا، از دست دادن توده عضالن سهیسنگ ك لیتواند شامل تشك یم ییغذا میرژ نیا

 شود. یبه مرگ ناگهان جرتواند من یباشد م یناكاف یكم كالر اریبس یها میرژ نیدر ا نیپروتئ یافتیدر

را به كمتر  دراتیكربوه یافتیدر زانیم دراتیكم كربوه یها میكم( همه رژ ی)مواد قند دراتيکم کربوه یها میرژ

كار باعث كاهش كل  نیدهند. ا یگرم در روز كاهش م 30حدود  یبه عبارت ایروزانه  یمصرف یدرصد كل كالر 10از 

 یو غذاها یو چرب نیپروتئ یتر شیب زانیم خوردن لیشود چرا كه به دل یدر روز م یكالر 1300به  یمصرف یكالر

 .ابدییمحدود اشتها كاهش م یانتخاب

 رایاستفاده كند ز یچرب ریاز ذخا یانرژ دیتول یدارد برایم بدن را وا م،یرژ نیكنند كه ا یرا مطرح م هینظر نیا یبعض

 یطرفدار میرژ نیاز ا یاریكند. بس یرا محدود م یبدن به منبع آسان انرژ یها به شدت دسترس دراتیكربوه تیمحدود

كاهش  لیممكن است به دل هیكاهش وزن اول نیاز ا یاست. بخش راهوزن در ابتدا هم عیكه با كاهش سر كنند. چرا یم

متخصصان  یدهد: ابتدا بعض یرخ م دراتیكربوه ریوزن دارد( باشد كه بر اثر كاهش ذخا لوگرمیك 1آب  تریل 1آب بدن )

است  نكند و ممك جادیدر سطح كلسترول ا ینامطلوب راتییممكن است تغ میرژ نیرا مطرح كردند كه ا ینگران نیا

 یراتییتغ نیطالعه قرار دادند، چنرا در سال اول استفاده از آن مورد م میرژ نیكه ا یمطالعات یشود ول هیكل بیباعث تخر

 . افتندیرا ن
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 میرژ نیدهد. ا لیرا تشك یافتیدر یكالركل درصد  15تا  10 یكنند كه چرب یم هیتوص يکم چرب اريبس یها میرژ

 یاز چرب یدرصد كالر 10هستند با  جاتیبر سبز یابداع شدند مبتن یقلب یها یماریكاهش ب ای یریشگیپ یها كه برا

كاهش وزن در  لوگرمیك 11هدف كه حدود  نیا اب ،یهواز یورزش یها نیاسترس و تمر تیریمد گار،یدر كنار ترک س

 یتر شیكه منجر به افزا ابدییم شیافزا دراتیكربوه افتیكم، در اریبس یبا چرب یها میسال اول رخ دهد. در رژ

تواند  ی( میمعمول میشده در رژ هیبرابر سطح توص 2از  شی)ب بریف ادیز ریمقاد افتیخواهد شد. در ضمن، در دیریسیگل

 ییغذا میانتخاب نوع رژ یكند. برا دیشكم را تشد ینفخ و پر میشده و عال یآهن و رو م،یجذب كلس شباعث كاه

 یبار انیاشتباه ممكن است عوارض ز میرژ کی. انتخاب دیمشورت كن هیمشاوره تغذ ایكارشناس  ایبا پزشک  دیموثر با

 را به دنبال داشته باشد. 

 

 ها هيتوص

در كل حجم  یكاهش منطق بیراه كاهش وزن ترك نیبهتر یول ابندییاز سفره را دشوار م دنیاز افراد دست كش یاریبس

ماندگار خواهد  یكاهش وزن ممكن است آهسته رخ دهد ول بیترت نیبه ا یورزش یها نیتمر شیبا افزا یافتیدر ییغذا

هستند به  عیكه به دنبال راه حل سر یدشوار است و افراد شدبا ندینا خوشا ایمحدود كننده  اریكه بس میبود. حفظ رژ

 گردد.  یو به سرعت وزن شان بر م افتیخواهند  یقبل یاول با عادت ها یخود را دوباره سر جا یزود

كمتر  زانیعبارتند از : مصرف م یآسان كاهش كالر یراه ها ی. بعضدیبهتر بخور دیریبگ ادیبهتر آن است كه  كردیرو

 ستین الزم و حذف مصرف الكل ونزینان چاشت، كاهش مصرف ما یكره مربا بر رو یبه جا یخال یشكر، استفاده از مربا

. بهتر دیشروع كن قهیدق 30روزانه به مدت  عیسر یرو ادهیبا پ دیتوان یشما م دیخر یورزش یورزش دستگاه ها یبرا

زمان غذا  شتریب یبه كاهش اشتها كمک كند. بدون مصرف غذا دیكار شا نی. ادیكن یرو ادهیاز خوردن پ شیاست پ

 . دیتر كن یخوردن خود را طوالن

شروع كاهش وزن  یبرا یكم چرب ای دراتیكم كربوه یها می. اگر از رژدیباش عیو سر ییجادو یراه حل ها مراقب

 . دیمعتدل تر استفاده كن یمیاز رژ یحفظ و كاهش وزن در مدت طوالن یبرا دیبا د،یكن یاستفاده م

 ورزش

را در شما بهبود دهد.  یهمچون ورزش وجود نداشته باشد كه احساس سالمت و تندرست یچندان یها نهیگز دیشا

ورزش به شكل  ،یاریبس ی. برادیبه خود داشته باش یحس خوب یو احساس یكند از نظر جسم یورزش به شما كمک م

 ت. درآمده اس نیگزیجا رقابلیگران بها و غ یبخش

 

 ورزش منظم دهیفا

 دهد. یماستخوان را كاهش  یو پوك یفشار خون باال، چاق ،یسكته مغز ،یقلب یماریخطر ب زانی* ورزش منظم م

 كند. یو سركوب اشتها كمک م سمیمتابول شیها، افزا ی* ورزش منظم به كنترل وزن از راه سوزاندن كالر

 دهد. یم شیرا افزا دیكه شما در طول عمر به ورزش بپرداز نی* انجام منظم ورزش از االن احتمال ا

 دهد. ی* ورزش منظم تنش و اضطراب را كاهش م

 كند. ی* ورزش منظم به خواب بهتر كمک م
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 كند. ی* ورزش منظم به قدرت عضالت و انعطاف مفاصل كمک م

 دهد شیرا افزا یتواند سطح انرژ یمنظم م* ورزش 

 دهد. یرا كاهش م ی* ورزش منظم احتمال افسردگ

 به خود دارند. یكنند حس بهتر یكه ورزش م ی* افراد

 

 ست؟يچ ورزش

باورند كه  نیبه انجام ورزش ندارند. آن ها برا یازین گریكنند چون در طول روز فعال هستند د یافراد فكر م یبعض

ممكن است شما در طول  یخانه معادل ورزش قابل توجه است. ول یانجام كارها ایراه رفتن هنگام كار روزانه  ،یباغبان

كه انجام  یروزمره ا یها تی. اغلب فعالدینكرده باش یچندان زشور یول دیهم خسته شو یلیو خ دیفعال باش یلیروز خ

است.  یضربان قلب به مدت طوالن شیمستلزم افزا ی. ورزش واقعستندیدارند و مستمر ن «یمقطع» تیماه میده یم

تا  30روزانه تحرک  یسالمت قلب جلسه ها یبرا یدهد. هدف برنامه ورزش یامر فقط هنگام ورزش مستمر رخ م نیا

 است. یا قهیدق 40

 

 ورزش را شروع کرد؟ دیبا چگونه

مدت هر جلسه ورزش را  ایدفعه ها  جیو به تدر دیورزش كن یشروع به آرام یبرا دیبوده ا رفعالیمدت ها غ یبرا اگر

 یدرد و كوفتگ ی. كمدیورزش را شروع كن انیروز در م کیهر روز، به شكل  یبه جا دیتوان ی. شما مدیده شیافزا

است كه اگر روز بعد  نیا یقانون كل کی یاست، ول یعیبكامالا ط دیكه به ورزش عادت نداشته باش یعضالت در صورت

از مقدار آن كم  دیو به طور موقت با دیاز حد ورزش كرده ا ادیز د،یكن یحس م یخستگ ای یسخت اد،یاز ورزش درد ز

كه  یهنگام یهفته اول ممكن است مفرح و جذاب نباشد، ول 8تا  6كه ورزش در  دیداشته باش ادی. الزم است به دیكن

و در مراحل  دیتالش كن د،یبرد. صبور باش دیلذا خواه دیده یمكه انجام  یاز ورزش د،یبرس یاز آمادگ یسطح مناسب به

 .دی. بلند مدت فكر كندیكنار نكش هیاول

 

 ديکن نيخود را تضم تيموفق

اهداف  نییاست. با تع یتحرك یبهتر از ب یهر تحرک و ورزش دیداشته باش ادی. به دیكن نییتع انهیرا واقع گرا اهدافتان

 شیدرد و افزا شیكار باعث افزا یدر ابتدا ادی. فشار زدیده یم شیافزا دیكه احساس شكست كن نیسطح باال احتمال ا

و در  ستین دی. درد مفدیفشار وارد نكن گریشود د یم جادیا ردكه د یشود. هنگام یاحتمال كنار گذاشتن ورزش م

 بدهد. یامیدارد به شما پ یواقع بدنتان سع

تر آن را  یاحتمال آن كه به مدت طوالن د،یبر یلذت م دیده ی. اگر از آن چه انجام مدیدرست را انتخاب كن ورزش

دوست دارند تنها  گرانیكه د یدر حال ابند،ییم دتریرا مف تیروزانه فعال رییتغ یتر خواهد بود. بعض شیب دیانجام ده

 تمركز كنند. تینوع فعال کییرو

تواند هم  یدوست م کی. دیبا هم داشته باش یو اهداف مشترك دیلذت ببر یو یكه از هم صحبت دیكن دایرا پ یكس

 كند و هم ما را پاسخگو كند. جادیا زهیانگ
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آمد به  شیكنند هر وقت فرصت پ یم یندارند و تنها سع یزیكه برنامه ر ی. افراددیكن یزیخود را برنامه ر نیتمر

 .دیخود قرار ده یكار میتقو یدر رو یبه اهداف خود ندارند. برنامه ورزش دنیسر یبرا یورزش بپردازند بخت چندان

 دنی. شما با ددیخود را با شرح فاصله و زمان در آن ثبت كن یها نیكه تمر دیكن هیروزانه ته ادداشتی دفتر کی

 .دیكن یم دایادامه دادن پ یبرا زهیدفتر انگ نیخود در ا شرفتیپ

 

 ورزش کرد؟ دیبا چقدر

دهد. هدف آن است كه روزانه  یم شیپرفشار احتمال كنار گذاشتن ورزش را افزا یلی. شروع خدیشروع كن یآرام به

 انیروز در م کیو  دیآسان تر شروع كن یها نیبا تمر دیبوده ا رفعالی. اگر مدت ها غدیورزش كن قهیدق 40تا  30

 كنند. یم یزیها برنامه ر نیانجام روزانه تمر یبرا وفق. ورزشكاران مدیده شیدفعات را افزا جیو به تدر دیورزش كن

 

 و ضربان قلب هدف یهواز یها ورزش

آورند.  یشانه و به خصوص پاها( به تحرک درم نه،یعضالت بزرگ بدن )بازوها، قفسه س یگروه ها یهواز یها ورزش

تعداد ضربان  نییبرند تع یمافراد به كار  یكه بعض ییاز ابزارها یكیاست.  یشما عال هیسالمت قلب و ر یكار برا نیا

با استفاده  د،یضرب كن 4و در  دینبض خود را بشمار هیثان 15گرفتن تعداد ضربان قلب به مدت  یقلب هدف است. برا

تازه كاران هدف خود را در سطح  ی. برادیابیخود را ب یبازه تعداد ضربان قلب هدف مناسب برا دیتوان یجدول م نیاز ا

نبض  نی. هنگام انجام تمردیریرا هدف بگ ییدرصد از ضربان نها 85تان  یباال رفتن آمادگ با. دیكن نیید تعدرص 60

 .دیكن میتان را تنظ تیو شدت فعال دیریسپس نبض خود را بگ د،یكن یبلكه ابتدا توقف كوتاه دیریخود را نگ

ورزش در استخوان  دیكسب فوا یاستخوان است برا یاز پوك یریشگیپ ایبرنامه جامع درمان  یدیمنظم جزو كل نیتمر

دو،  ،یرو ادهیپا باشد. مثال ها عبارتند از : پ یرو یزن گذاركه مستلزم و دیبرو ییها نیبه سراغ ورزش ها و تمر دیبا

 . یو اسك تیاسك

را كه در  یمفاصل همان فشار نیكند بنابرا یاز وزن شما را تحمل م یاست. چون آب بخش یورزش فوق العاده ا شنا

 گرید ایكه التهاب مفاصل  یافراد یبرا یآب یورزش ها گریكنند. شنا و د یكنند، تحمل نم یورزش ها تحمل م گرید

)چه با دوچرخه  یانتخاب است. دوچرخه سوار نیبهتر كند،یشان محدود م یرا برا یرو ادهیدارند كه پ یمشكالت مفصل

باشد. فعال كردن و  یمچ دردناک دارند انتخاب مناسب ایكه مفصل ران، زانو  یافراد یتواند برا یمتحرک چه ثابت( م

 خوب است. تیهمه افراد دچار آرتر یمنعطف و قدرتمند ساختن مفاصل برا
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 اماده اید که ورزش را شروع کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 از شروع ورزش لذت ببرید

از اینجا شروع 

 كنید

 د؟یبوده ا رفعالیغ یطوالن یمدت ها یبرا ایآ

 سال دارید؟ 60آیا بیش از 

 آیا بیماری قلبی ، ریوی یا دیابت دارید؟

 آیا باردارید؟

 آیا مشكالت مزمن دیگری دارید؟

 آیا اضافه وزن زیاد یا استعمال دخانیات به مدت طوالنی دارید؟

 بلی

 خیر

 باید به پزشک مراجعه كنید

 بلی د؟یتا به حال هنگام ورزش از حال رفته ا  ایآ

 خیر

 باید به پزشک مراجعه كنید

 یا:رزش آهنگام و

 درد یا سنگینی درقفسه سینه خود پیدا می كنید؟

 با ورزش های سبک تنگی نفس پیدا می كنید؟

 درد استخوانی ، مفصلی یا عضالنی دارید؟

 می كنید؟سبكی سر یا سرگیجه پیدا 

 بلی

 خیر

 باید به پزشک مراجعه كنید
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 یبه مراكز سالمت جامعه برا ای و http://safiresalamati.irتیسا بیشتر در زمینه خود مراقبتی بهمطالعه  یبرا

 مراجعه نمائید.خانواده   یخود مراقبت یراهنما ید یس افتیدر

 جهت مطالعه

 آميزمخاطره شيوه زندگي سالم و رفتارهای 

 : عدم رعایت قوانين راهنمایي و رانندگي -

 :های تغييرشيوه

رعایت سرعت مجاز، توجه كافی به عالئم رانندگی، رعایت اصول حق تقدم خودروها مخصوصاا در بزرگراهها، رعایت  •

 اصول ایمنی در هنگام رانندگی )بستن كمربند ایمنی، كاله ایمنی و...(، توجه به چراغهای راهنما و...

 عدم تحرک كافی:  -

 های تغيير:شيوه

 دقیقه حداقل سه بار در هفته 45 تا 30 بمدت ورزشی حركات انجام بدنی، فعالیت ساعت نیم حداقل روزانه •

 تغذیه نادرست:  - 

 های تغيير: شيوه

 هایمیوه آب و گازدار شیرین هاینوشابه انواع مصرف جای به ...و نمک كم دوغ آب، مثل سالم هاینوشیدنی مصرف •

ای مایع، مصرف روغنه از استفاده شور، تنقالت و نمک مصرف كاهش موادقندی، رویهبی مصرف از خودداری صنعتی،

 ها و لبنیات و...ها، میوهماهی دو بار در هفته، مصرف روزانه سبزی
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 فصل دوم:

 ریواگ ریو غ ریواگ یهایماریب

 : باشند پایان این فصل بایستي قادر فراگيران در 

 هپاتیت آشنا شود. و پوستی، ریوی، ایدزپیشگیری بیماری های  با روشهای انتقال و -1 

 روشهای انتقال و پیشگیری از بیماریهای روده ای وانگلی را بیاموزد. -2 

 دام آشنا شود. با بیماری های مشترک بین انسان و -3 

 

 بيماریهای پوستي و ریوی

 :الف ( بيماریهای پوستي

 سالک : -1

 گردد. انواع سالک:شود و به آن سالک اطالق میانسان منتقل مینوعی بیماری پوستی كه از طریق گزش پشه خاكی به 

ها كم و بدون : در این نوع، ضایعه پوستی دارای ظاهری خشک بوده و تعداد زخمسالک خشک یا نوع شهری -1-1

 باشد. درد می

ها زیاد و باشد. تعداد زخم: زخم دارای ظاهری مرطوب بوده و دردناک میسالک مرطوب یا نوع روستایي -1-2

 شود.وسیع بوده و بیشتر در دست و پا دیده می

های دیوارها، زیرزمین منازل، پشت اشیاء ثابت های تاریک و گرم و مرطوب مانند شكافپشه خاكی روزها در پناهگاه

های زباله، كودهای حیوانی، اماكن متروكه، النه اطراف تودهها، در منزل مثل كمدها، قاب عكس و داخل اصطبل

های مرطوب ی خود را در داخل زباله، النه جوندگان و گودالهاها تخمكند. پشه خاكی شبجوندگان و غارها زندگی می

 یابند. قرار داده و نوزادان آن در مرحله كرمینه در همین محل رشد می
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 :  راههای سرایت

گردد. یكی دیگر از های سالک سبب ورود انگل به داخل بدن پشه میتمایل زیاد پشه خاكی به خون خواری از زخم

 باشد. های عادی با ترشحات سالک بیمار میراههای انتقال بیماری تماس زخم

 روشهای  پيشگيری: 

 هانصب توری فلزی در جلوی درب و پنجره -1

 كش ها نتوانند از آن عبور كنند وآغشته نمودن پشه بند به حشرهبسیار ریز كه پشهاستفاده از پشه بند با سوراخهای  -2

 ها در محیط زیستها از محیط زندگی و جلوگیری از تجمع زبالهآوری و دفع صحیح زبالهجمع -3

 استفاده از پماد دور كننده حشرات هنگام كار شبانه در فضای باز -4

 اخها و شكافهای موجود در دیوار و سقف منازلبهسازی و نظافت محیط زندگی و مرمت سور -5

 مانده غذایی در داخل و بیرون منزلجلوگیری از انباشته شدن هر گونه پس -6

جداسازی آغل حیوانات اهلی از محیط مسكونی و بهسازی و مرمت شكافهای موجود در دیوارها و سقف محل  -7

  زندگی دام و تخلیه منظم فضوالت دامی به خارج از محیط زندگی

 استفاده منظم و صحیح از حشره كشهای خانگی جهت مبارزه با پشه خاكی در اماكن سربسته -8

 های ولگردمعدوم ساختن سگ -9

 هایی مانند تله گذاری و سموم موش كش. مبارزه با جوندگان با استفاده از روش -10

 های مرطوب. تخریب و تسطیح اماكن مخروبه و پرسازی گودال -11

 های زباله.های دردار یا كیسهسطلآوری زباله در جمع -12

حفاظت از زخم سالک با گاز استریل یا لباس مناسبی كه محل زخم را بپوشاند و از پخش آلودگی جلوگیری  -13

 نماید.

 

 

 سرطان پوست: -2
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ها در ایران و در بعضی از كشورهای جهان میباشد. این نوع سرطان بیشتر در سرطان پوست از شایعترین سرطان

های سرطانی شود و از آنجایی كه تودهها پیدا میباز و خارج از لباس بدن مثل صورت، گردن، سر و دست هایقسمت

مستقیماا در روی پوست قرار دارند و برای بیمار و اطرافیان او قابل مشاهده مستقیم هستند، امكان تشخیص زودرس 

های پوست به سادگی و برای سرطان %99و گاه تا  %96آنها وجود دارد. اگر بیماران زود به پزشک مراجعه كنند حدود 

ماهیگیران و مالحان بیشتر كارگران ساختمانی، همیشه قابل درمان و معالجه هستند. سرطان پوست در كشاورزان، 

هفته بهبود نیابد باید مشكوک به سرطان تلقی شود.هر قدر  2شود. در افراد سالمند هر زخم پوستی كه بعد از دیده می

تر باشد احتمال پیدایش سرطان پوست در وی بیشتر است. سرطان پوست در بعضی از نژادهای رنگ پوست فرد روشن

 شود.دارای چشمان آبی روشن بیشتر ظاهر می

 

 :علل ایجاد بيماری

عه تواند باعث ایجاد سرطان پوست شود.اشتابش مستقیم اشعه آفتاب به مقدار زیاد و برای مدت طوالنی به بدن می

 ایكس/ مواد شیمیایی مثل قیر و قطران/ وجود محل زخم و سوختگی قبلی

 

 عالئم بيماری:

ای زگیل مانند و مروارید شكل است كه بتدریج وسط آن زخمی شده و در روزهای اول، سرطان پوست به صورت توده

در خال )تغییر در اندازه، رنگ یا  كند. البته هرگونه تغییربه مرور این زخم به صورت خزنده و خورنده گسترش پیدا می

ریزی( از اهمیت زیادی برخوردار است و بایستی سریعاا به پزشک حاشیه، احساس خارش، مشاهده التهاب با خون

های لب پایین متخصص پوست مراجعه نمود. در صورت وجود هرگونه جوش پوستی كه زخم شده و بهبود نیابد، زخم

 ستی یا چند رنگ شدن آن بایستی به سرطان پوست مشكوک شد.و هرگونه تغییر رنگ ضایعات پو

 

 روش پيشگيری:

های رنگین یا مالنوم، تابش اشعه آفتاب به خصوص جزء علت اصلی پیدایش سرطان پوست به جز سرطان خال

اشعه تری دارد و این بعدازظهر آفتاب حالت عمودی 4صبح تا  10ماوراءبنفش آن است. از آنجا كه بین حدود ساعت 

برهنه در معرض تابش خورشید در نتیجه در طی این ساعات نباید با تن برهنه و یا نیم تابد،بیشتر به سطح زمین می

قرار گرفت. چون تابش اشعه خورشید در ایجاد هر سه سرطان پوست نقش دارد و اتفاقاا در ایجاد مالنوم بدخیم بسیار 

تابش خورشید خودداری كرد. كسانی كه به اقتضای شغل خود بایستی مؤثرتر است بایستی از قرار گرفتن در معرض 

های ضدآفتاب )ضد اشعه ماوراء بنفش( به بدن خود می ساعاتی از روز را برهنه در برابر آفتاب كار كنند با مالیدن كرم

اشعه آفتاب به  جلوگیری از تابش در مقابل سرطان محافظت نمایند. توانند پوست خود را هم در مقابل سوختگی و هم

های دار و قرار گرفتن در سایه تا حد امكان از راههای لبههای مناسب، استفاده از كالهپوست )از طریق پوشیدن لباس

 باشند.مهم پیشگیری از سرطان پوست می

 

 ب( بيماریهای تنفسي و ریوی
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 آسم:

 خس و تنگی نفس است. آسم یک ه، خسیک بیماری ریوی است كه عالیم اصلی آن سرف

بیماری التهابی مزمن) بیماری طوالنی دستگاه تنفسی است كه باعث تورم راههای هوایی میشود( راههای هوایی تنفسی 

شود. این پدیده التهابی موجب است كه در افرادی كه زمینه حساسیت به بعضی از عوامل محیطی را دارند تشدید می

كند و با درمان مناسب زندگی راحتی را برای شود و عالئم خاص بیماری را ایجاد مییی تنفسی میانسداد راههای هوا

 آورد.فرد به ارمغان می

 

 علل ایجاد بيماری: 

های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی/ دود سیگار، در كودكانی آلودگی هوا )دودهای ناشی از ماشینهای دودزا(/ عفونت

های شغلی مثل گرد چوب گرد و غبار محیط /كشنداالنی كه خود آنها سیگار میدارند یا بزرگسكه پدر و مادر سیگاری 

شوند و در بستر خواب، مبلمان بندپایان بسیار ریزی كه مایت نامیده می /و یا دود و بخار ناشی از لحیم و جوشكاری

ای گیاهان در فصول خاصی از سال/ موادغذایی ای، قالی و موكت وجود دارند. آلودگی محیط خانه/تراكم زیاد گردهپارچه

 .های جو و گندم(سال )حبوبات، شیرگاو، دانه 2خاص بخصوص برای  كودكان زیر 

 

 عالئم بيماری:

 باشد كه ممكن است خفیف و یا شدید باشد. خس و تنگی نفس میمهمترین عالئم آسم شامل سرفه، خس 

  های پشت سر هم و افزایش ترشحات خارج شده از ریه به همراه سرفه سرفه 

 خس به دنبال فعالیت یا ورزش و كم خوابی.سرفه وخس 

 

 روش پيشگيری:

باشد الزم است های دستگاه تنفسی است و علل بوجود آورنده آن نیز فراوان میچون این بیماری از شایعترین بیماری

هایی كه گرد و نكشیدن سیگار، در معرض دود سیگار قرار نگرفتن، دوری جستن از محیطكه نكات زیر رعایت شود: 

های دیگر هوا در آنها وجود داشته باشد، اجتناب از تماس با حیوانات اهلی خانگی مثل گربه و غبار و یا آلودگی

این عفونتها ممكن است باعث  مراقبت از كودكان به منظور پیشگیری از ابتالی آنان به عفونتهای ویروسی چون سگ، 

 های غذایی در كودكان.تشخیص به موقع حساسیت شروع آسم شوند،

 

 ایدز و هپاتيت

امروزه بسیاری از مردم در مورد ایدز مطالبی شنیده اند. ایدز موضوع مورد بحث در روزنامه ها، تلوزیون و مكانهای خرید 

دانند ایدز واقعا به چه معناست. بسیاری از افراد هنوز مردم هنوز نمیدر كوچه و خیابان است، با این وجود بسیاری از 

آگاه نیستند چگونه از خود در برابر ایدز محافظت كنند و هنوز تصورات غلط بسیاری در مورد این بیماری وجود دارد. 

و موثر در برابر ایدز، بدیهی است، فاصله قابل مالحظه ای میان آگاهی و عمل وجود دارد. برای رسیدن به پاسخ خالق 

 الزم است آگاهی های پایه ای در زمینه بیماری و اپیدمی آن داشته باشیم.
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میالدی در آفریقا در بین مردان همجنس باز دیده شد كه نام آنرا اختالل سیستم  1930این بیماری ابتدا در حدود سال 

ن و كودكان نیز مشاهده شد در نتیجه اسم آن به ایمنی مردان همجنس گرا گذاشتند. تدریجا این بیماری در بین زنا

سندرم نقص ایمنی اكتسابی یا ایدز تغییر یافت. پس از مدتی عامل این بیماری شناخته شد كه نام آنرا ویروس نقص 

 ایمنی انسانی یا ایدز گذاشتند.

 

 عالئم بيماری ایدز:

ی تحت تاثیر قرار گرفته و سركوب می شود عالئمی اگرچه این بیماری عالئم خاصی ندارد ولی به تدریج كه قدرت دفاع

 دیده می شود كه عبارتند از:

 بزرگ شدن غدد لنفاوی بدن -

 اسهال مرتب بیشتر از یک ماه -

 وزن بدن( %10كاهش وزن مفرط )بیش از  -

 تعریق شبانه و خستگی و بیحالی -

 عفونتهای شدید پوستی و یا ریوی و ... -

 

 تشخيص:

 خون انجام می شود. تشخیص قطعی از طریق آزمایش

هیچ عالمت خاصی كه براساس آن بتوان به آلودگی وی مشكوک شد، وجود ندارد. فقط ممكن ،در دوران آلودگی فرد

 است به صورت اتفاقی یا به واسطه رفتارهای پرخطر كه داشته مورد آزمایش قرار گیرد. 

ماه در آزمایش مثبت نشود و لذا  6تقال تا حدود عامل بیماری ایدز از زمان ان ،ممكن استنكته حائز اهمیت آنست كه

 جواب آزمایش منفی دلیل قطعی بر عدم ابتال فرد نیست. 

 

 راههای انتقال:

 خون و فراورده های خوني .1

 تاثیر مستقیم خون/سرنگ آلوده/ حجامت/ طب سوزنی/ختنه/ تاتوكردن/ خالكوبی/دندانپزشكی از طریق لوازم

 مشترکآرایشگاه از طریق تیغ /آلوده

 تماس جنسي: .2

 .از راههای مختلفی كه دو همجنس یا غیر همجنس می توانند با یكدیگر برقرار كنند شایعترین راه انتقال در جهان 

 مادر به کودك .3

 در دوران جنینی/در حین زایمان/ پس از زایمان )از طریق شیر مادر(
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 راههای پيشگيری:

 دقت در روابط خونی -

 بار مصرف در معتادان تزریقیاستفاده از سرنگ یک  -

 انجام حجامت و تاتو و هرگونه اقدام مشابه در شرایط كامال استریل و بویژه حجامت زیر نظر پزشک -

 اقدامات دندانپزشكی در مراكز تحت پوشش مراكز بهداشت و داندانپزشكان -

 پرهیز از روابط جنسی پرخطر -

 استفاده از كاندوم در روابط جنسی پرخطر -

مثبت است می بایست قبل از بارداری تحت نظر متخصص زنان قرار بگیرد و در صورت تمایل  HIVخانمی كه  -

 .به بارداری مشاوره الزم انجام شود و براساس دستورات متخصص مراجعه نماید

 

 ند نکته مهم:چ

 ولي ایدز پيشگيری دارد. پس هشيار باشيم. ایدز درمان ندارد/ ایدز واکسن ندارد،

 درمان:

خاصی برای درمان قطعی ایدز وجود ندارد فقط داروهای فعلی دوره آلودگی را طوالنی تر كرده و امكان زندگی داروی 

 عادی طوالنی تری را برای بیمار فراهم می سازد.

 هپاتيت: 

یكی از بیماریهای كه از بدو تولد ممكن است جان فرزندان دلبندمان را تهدید و یا در سنین مختلف زندگی آنان را 

مبتال نماید، بیماری هپاتیت یا یرقان ویروسی است. كبد اعمال حیاتی زیادی را انجام می دهد و انسان بدون آن 

اگر فردی به هپاتیت مبتال شود  گویند.التهاب و تورم سلولهای كبد را هپاتیت می تواند به حیات خود ادامه دهد.نمی

ن در وی ایجاد گردد. حتی در برخی از موارد كبد بطور دائمی كبد او ملتهب و متورم شده ممكن است زردی یا یرقا

شود. مشروبات الكلی، داروها، بیماریهای ارثی، مواد شیمیایی، میكروبها و بخصوص ویروسها از علل دچار آسیب می

پاتیت نوع آ توانند در افراد ایجاد هپاتیت نماید از جمله هایجاد كننده هپاتیت هستند. انواع متعددی از ویروسها می

(A) هپاتیت نوع ب ،(B)   و هپاتیت نوع سی(C)  و… . 
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 :  Aهپاتيت 

شایعترین راه انتقال، فرد به فرد است كه در اثر آلودگی مواد غذایی و آب با مدفوع آلوده به ویروس هپاتیت ایجاد می 

 ارد. گردد. این نوع هپاتیت اغلب خود به خود بهبود می یابد و عارضه ای به جا نمی گذ

 روش پيشگيری:

 كاهش تب بدون مصرف استامینوفن(، رعایت اصول بهداشتی.  واكسیناسیون، 

 : Bهپاتيت 

شود. هپاتیت ب نوعی بیماری ویروسی است كه كبد را گرفتار كرده و باعث تنبلی و اختالل در عملكرد این عضو می

ایران و همچنین مهمترین علت سرطان كبد در ایران و این بیماری مهمترین و شایعترین علت سیروز )تنبلی( كبد در 

ای كه در رابطه با باشد. مشكل بهداشتی عمدهجهان است. ویروس هپاتیت ب صد برابر مسری تر از ویروس ایدز می

هپاتیت ب وجود دارد. این است كه اكثر افراد آلوده به این ویروس تا مراحل آخر بیماری بدون عالمت هستند و در 

باشند ممكن است به راحتی این ویروس را به نزدیكان خود منتقل كنند. در صورت ع چون از آلودگی خود مطلع نمیواق

آید. با سرطان كبد و در نهایت مرگ پدید می سهل انگاری در پشگیری و درمان هپاتیت ب سیروز كبدی )تنبلی(،

ماری كبدی و حتی ایجاد زمینه برای بروز سرطان توجه به سیر بالینی بیماری و احتمال مزمن شدن و پیشرفت بی

 كبد، خطرناكترین نوع بیماری هپاتیت ) یرقان( می باشد.

 

 

 شود: مي به ناقلين توصيه

 ماه یكبار به پزشک مراجعه نمایند. 6ـ برای بررسی وضعیت كار كبد خود، جهت معاینه و انجام آزمایشات خون هر 1

 Bكنند باید بر علیه هپاتیت ـ كلیه اعضای خانواده )همسر، فرزندان و كسانی كه در یک مكان با هم زندگی می2

 واكسینه شوند.

ـ در صورت مراجعه به دندانپزشک، آزمایشگاه، پزشک و اصوالا هر جای دیگر كه خطر انتقال ویروس به دیگران وجود 3

 بدنشان آگاه سازند.دارد حتماا آنان را از وجود هپاتیت در 

 ـ از اهدای خون خودداری كنند.4

 ـ افراد چاق تالش كنند تا از اضافه وزن خود كم كنند.5

 تیغ، ریش تراش، حوله و ... هرگز به صورت مشترک استفاده نكنند. ـ از وسایل و لوازم شخصی مثل: مسواک،6
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 راههای سرایت: 

تراشی/ استفاده مشترک از تماسهای جنسی/ استفاده مشترک از تیغ ریشاز طریق مادر به نوزاد/ دریافت خون آلوده / 

سرنگ آلوده/ استفاده مشترک از مسواک/ استفاده از وسایل همگانی به دلیل انتقال ترشحات از فرد آلوده به فرد سالم/ 

هپاتیت ب در  سابقه/حجامت غیربهداشتی/وشاعمال دندانپزشكی به صورت غیربهداشتی/سوراخ كردن غیر بهداشتی گ

 دیالیز /خانواده

شود و تماسهای عادی و روزمره نظیر دست به یاد داشته باشید كه هپاتیت ب از حیوانات به انسان منتقل نمی نکته:

 دادن، معاشرت كردن، در یک كالس حضور داشتن یا در یک مكان غذا خوردن خطر انتقال بیماری را بدنبال ندارد.

 روش پيشگيری: 

 با خون آلوده خودداری نمائید.از تماس  (1

 گیر، حوله و .... به طور مشترک استفاده نكنید.تیغ، ناخن تراش،از لوازم شخصی مانند ریش (2

 های غیربهداشتی خودداری كنید.از حجامت، خالكوبی، سوراخ كردن گوش و طب سوزنی با روش (3

احتمال ناقل شدن و بیماری مزمن كبدی  آلوده شده باشد Bتری به ویروس هپاتیت هر چقدر فرد در سن پایین (4

ماهگی در كلیه مراكز بهداشتی  9ماهگی و  5/1 -باالتر است. به این منظور واكسیناسیون كلیه نوزادان در بدو تولد

 گیرد.درمانی صورت می

 های ذیل هستید، نسبت به سه نوبت واكسیناسیون اقدام كنید:ر صورتیكه جزء یكی از گروهد (5

o  ،دندانپزشكان و پیراپزشكانپزشكان 

o افراد تحت دیالیز 

o های خونی ای، نظیر هموفیلی و تاالسمی، مكرراا خون یا فرآوردههای زمینهافرادی كه به علت ابتال به بیماری

 كننددریافت می

o ی فرد مبتالافراد خانواده 

افراد جامعه ضرورت برای سایر B اتیتبنابراین: واكسن هپ شود.منجر به بیماری نمی B اغلب تماس با ویروس هپاتیت

 ندارد.

اند و قصد دارند باردار شوند، از پزشک خود درخواست نمایند تا خانمهائی كه در زمان ازدواج واكسن هپاتیت ب نزده

ن وجود آلودگی با ویروس هپاتیت را در آنها بررسی نماید و در صورت آلوده بودن مادر، با تزریق واكسن و ایمونوگلوبولی

 اختصاصی از سرایت این ویروس به نوزاد پیشگیری كنند.

 

 :C هپاتيت 

( هستند و به دلیل ابتال به هپاتیت سی Cمردم دنیا آلوده به هپاتیت ) %3براساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت 

حدود یكصد و هفتاد میلیون ناقل مزمن در آستانه ابتال به اختالالت كبدی و سرطان كبد قرار دارد. راه انتقال پیشگیری 

 یكسان است. Bو درمان و سیر بیماری تقریباا با هپاتیت 

 :هایی مانند تب، سرماخوردگی، تهوع، نشانه ی مقدماتی بادر این حالت، بیمار پس از یک دوره هپاتيت حاد

ها است. به شود، سفیدی چشمشود. اولین عضوی كه زردی در آن دیده میاستفراغ و درد شكم، دچار زردی می
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 5شود و فقط در ماه خون از ویروس پاک می 6شود و پس از خود برطرف میطور معمول، این عالئم خودبه

 است آلودگی مزمن شود.درصد بیماران مزمن ممكن 10تا

  :ی هپاتیت مزمن، ضعف و ترین نشانهها بسیار غیر اختصاصی است. شایعدر این حالت، نشانه هپاتيت مزمن

خستگی طوالنی است. گاهی ممكن است زردی خفیف یا شدید یا خارش وجود داشته باشد. با پیشرفت بیماری 

 تحت نظر پزشک باشند و در صورت نیاز، دارو درمانی شوند. ممكن است نارسایی كبدی بروز كند. این افراد باید 

 ی بالینی و یا آزمایشگاهی از بیماری كبدی، : در این حالت، فرد بدون هیچگونه نشانهآلودگي بدون عالمت

د تواند آنرا به سایرین انتقال دهد. این افراد به درمان دارویی نیاز ندارنویروس هپاتیت را در خون خود دارد و می

ماه یكبار توسط پزشک بررسی شوند. بیشتر موارد  6ها زیاد است و باید هر ولی خطر مزمن شدن هپاتیت در آن

بنابراین، بهترین روش تشخیص بیماری، آزمایش خون از نظر وجود  بدون نشانه است؛ B آلودگی به هپاتیت

 ب است. ویروس هپاتیت

از طریق تماس با خون افراد آلوده منتقل  كبدی است كه توسط ویروس هپاتیت  ( یک بیماری واگیرCهپاتیت سی )

شوند ویروس را تا آخر عمر به همراه دارند. بعضی از این افراد ( آلوده میCبیشتر افرادی كه به هپاتیت سی ) شود.می

 شوند.ان كبد میكنند و بعضی دچار صدمه كبدی، هپاتیت مزمن، اختالالت كبدی و سرطاحساس بیماری نمی

 

 راههای سرایت: 

 های خونی آلوده تزریق خون یا فرآورده .1

 تماس با خون افراد آلوده  .2

 استفاده از سرنگ و تیغ مشترک   .3

 استفاده از وسایل آلوده در خالكوبی و ختنه كردن  .4

 آمیزش جنسی با افراد آلوده  .5

 

 شهای پيشگيری: رو

 یكسان است.  Bراه انتقال، پیشگیری و درمان و سیر بیماری تقریباا با هپاتیت 

 هرگز مواد مخدر تزریقی استفاده نكنید و به ترک اعتیاد اقدام كنید. -

 هرگز از سرنگ مشترک استفاده نكنید. -

 استفاده ننمایید. از سرنگ، مسواک، تیغ و وسایل برنده یا وسایلی كه امكان آلودگی به خون دارند به طور مشترک -

سایر وسایل  دستكش و كسانی كه با وسایل نوک تیز و برنده سروكار دارند بایدبا رعایت احتیاط همه جانبه، از -

 پیشگیری از آلودگی استفاده نمایند.

استفاده از كاندوم در تماس با افراد آلوده یا مشكوک باعث محافظت از كلیه عفونتهای تناسلی به خصوص آلودگی  -

 شود.ویروس هپاتیت سی میبا 
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 ای وانگلييماریهای رودهب

 ای: الف( بیماریهای روده

 :اسهال -1

اما یكی از علل آن میكروب ها هستند. اسهال گاهی  به دفع آبكی مدفوع گفته می شودكه علل مختلف دارد،اسهال 

 همراه با خون است كه به آن اسهال خونی می گویند.

 روش پيشگيری:

قبل از  صابون بعد از دست شویی و مهمترین راه های پیشگیری از اسهال شستشوی مرتب دست ها با آب ویكی از 

  موادغذاییتماس با 

 وبا:  -2

 توان اسهالاز عالیم آن می شود. تا حد كشنده بدن آب كاهش تواند منجر بهشود و میمنتشر می آلوده آب وبا از راه

 معموال این افراد تب ندارند.را نام برد.  گی عضالت ساق پاگرفت، بدن آب و كاهش شدید، ضعف

 اقدام درماني:

ضدعفونی  وشستشوی مكرر دست ها  به شكل تزریق سرم و رفته از دست مایعات ، جبرانپزشک به فوری مراجعه

 می باشد. از انتشار عفونت پیشگیری برای بهداشتی اصول دقیق رعایت و دستشویی ها

 

 ب( بیماریهای انگلی: 

 : اسهال آميبي -1

اسهال آمیبی یک نوع بیماری انگلی است. این بیماری در مناطقی كه دارای آب و هوای گرم و مرطوب و جمعیت زیاد 

 ایجاد اسهال )بیشتر اسهال خونی( میگردد.هستند، شیوع بیشتری دارد. آمیب معموالا باعث 

 راههای سرایت: 

توجه نامند، زیرا در كسانی كه نسبت به بهداشت دستهای خود بیاسهال خونی آمیبی را بیماری دستهای كثیف می

ستقیم هستند )از جمله بیماران روانی و كودكان( بیشتر دیده میشود. آلودگی انسان به آمیب از دو راه مستقیم و غیر م

های موجود بر روی انگشتان یا زیر ناخن دست، به علت عدم رعایت انگللودگي مستقيم، آگیرد. در صورت می

، آب آشامیدنی و مواد غذایی آلوده آلودگي غيرمستقيمبهداشت، موجب ابتال خود فرد یا اطرافیان وی میشوند. در 

تواند توسط پاهای خود، انگل را به دست د. مگس نیز میشونبه آمیب )مخصوصاا سبزیجات خام( باعث بیماری فرد می

انسان یا مواد غذایی منتقل كرده و از این طریق باعث ایجاد بیماری در انسان شود. پس از اینكه آمیب توسط دست 

خونی  آلوده و یا آب و مواد غذایی آلوده وارد روده انسان گردید، در آنجا بصورت فعال درآمده و میتواند باعث اسهال

در نهایت بیمار با دفع آمیب از روده میتواند باعث سرایت بیماری به دیگران شود. بیماری اسهال آمیبی  آمیبی شود.

گیر در آید. بعضی افراد در عین حالیكه آلوده به انگل هستند، در صورت عدم رعایت بهداشت ممكن است بصورت همه

گروه، ناقلین بدون عالمت بیماری هستند و میتوانند بیماری را به دیگران ظاهراا سالم بوده و عالمت خاصی ندارند. این 

 منتقل كنند.
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 عالئم بيماری:

تب، نفخ شكم،  نوع حاد و شدید بیماری معموالا با عالئمی نظیر اسهال آبكی شدید همراه با بلغم چركی و خون، 

اشتهایی و احساس عطش شدید همراه است و نوع مزمن و طوالنی بیماری دارای عالئمی مانند پیچه، خستگی، بیدل

هضم )سوء هاضمه( نفخ شكم و اسهال و یبوست  اشتهایی، تهوع، مشكل در عمل، خستگی، بیدل دردهای دائمی

 باشد.متناوب می

 : اقدامات الزم

 تشخیص و درمان بیماران و مخصوصاا ناقلین به ظاهر سالم  •

 تصفیه آب شامل كلرزنی آب آشامیدنی و جوشاندن آب در صورت عدم دسترسی به آب تصفیه شده •

 مبارزه بر علیه مگس و سایر حشرات •

 ه از كود انسانی در كشاورزی عدم استفاد •

 دفع بهداشتی فاضالب و عدم آبیاری سبزیجات با فاضالب •

 های بهداشتیاستفاده از توالت •

 داشتن مواد غذایی از دسترس حشرات مخصوصاا مگسسالمسازی سبزیجات خام و دور نگه •

مدفوع را باید در عمق خاک مدفون  خودداری از دفع مدفوع در طبیعت در صورت اجبار و عدم دسترسی به توالت، •

 كرد.

رعایت بهداشت فردی و شستشوی مرتب دستها با آب و صابون بخصوص قبل از صرف هر وعده غذا و بعد از خروج  •

فروشها، لبنیاتها  كنند )ساندویچاز توالت میباشد. بخصوص كسانی كه در زمینه تهیه و فروش مواد غذایی فعالیت می

 .و ...(

 

 اکسيور )کرمک(: -2

در  ،شود. عالمت مشهود ابتالءگویند بصورت انگل انسان در كلیه نقاط جهان دیده میآن كرمک هم میه اكسیور كه ب

شود. در نتیجه خروج كرم و حركت آن در ناحیه مقعد اثر مهاجرت كرم ماده بارور از سوراخ مخرج به خارج ظاهر می

كنند كه با اضافه كودكان مبتال با خاراندن نشیمن ایجاد زخم و خونریزی میشود و ایجاد تحریک و خارش جلدی می

شدن باكتریها ممكن است زخم چركی شود. خارش معموالا خیلی شدید و هنگام شب بیشتر است، در نتیجه سبب 

 كند.خوابی كودک میشود كه در اثر آن عوارض عصبی مانند خستگی و بیقراری و عصبانیت بروز میبی

 

 راههای سرایت :

چسبد. طفل با ها جمع میشود و یا به انگشتان كودک مبتال میدر اثر خاراندن نشیمنگاه تخم انگل در زیر ناخن -

كند كه این تخم تبدیل به كرم شده و گذاشتن انگشتان خود در دهان تخم انگل را وارد دستگاه گوارش خود می

 گویند.می خودآلودگياین عمل را 

 كند.بوسیله آب و غذای آلوده، البسه و ظروف آلوده، هوا و خاک آلوده هم سرایت میاین انگل  -

 تمام اعضای خانواده باید درمان شوند. در صورت مشاهده در خانواده، -
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 تنيا )کرم کدو(:  -3

كند. نوعی كه از گاو سرایت بیماری به انسان سرایت می ،كرم كدو از راه خوردن گوشت خام و نیمه پخته گاو و یا خوک

شود. الرو )نوزاد( این كرم در گوشت خونی شدید بیمار میكند، بیماری طوالنی است كه باعث ناراحتی و ضعف و كم می

این  د،شود و دارای رنگی كدر و یا سبز رنگ میباشدرشتی سرسنجاق و حتی نخود هم دیده میه آلوده گاو و گوساله ب

شود، آسانی دفع نمیه خیلی ریز بوده و بباشد،نوع كرمها بندبند هستند و سر آنها دارای چنگک و قالبهای مخصوص می

 از راه مدفوع خارج میشوند.  بلكه دائماا در حال تكثیر است و بعد از مدتی بندها مرتباا

 

 :سکاریسآ -4

 به رنگ سفید شیری یا گلی رنگ است. وای آن باریک ای شكل و دو انتهآسكاریس كرمی است دراز، استوانه

 15متر است آسكاریس نر از ماده كوتاهتر و بطول میلی  6تا  3قطر ه سانتیمتر و ب 45تا  20آسكاریس ماده بالغ بطول 

قاره آسیا میلیمتر است. آلودگی به این انگل در تمام نقاط جهان وجود دارد. ولی در  4تا  2قطر ه سانتیمتر و ب 30تا 

ای . تخمهای این كرم در سرما و رطوبت و در مقابل پارهترین بیماریهای انگلی ایران استبیشتر است و یكی از شایع

سال زنده بمانند ولی در خشكی و مقابل نور آفتاب بیشتر از چند  5مواد شیمیائی خیلی مقاومند و ممكن است تا از

 مانند.هفته زنده نمی

 :عالئم بيماری

گذرد و ممكن است عفونتهای شدید و ضایعات زیادی ایجاد و )نوزاد( این انگل از اندامها و دستگاههای مهم بدن میالر

الغری(  پرآبی دهان، پرخوری،تهوع، استفراغ،  نماید. مهمترین عالیم این بیماری اختالالت دستگاه گوارش )درد شكم،

 مانند لرزش و تشنج، عصبانیت و زودرنجی، دیدن خوابهای آشفته، اختالالت دستگاه تنفس و همچنین اختالالت عصبی

 پریدن از خواب، سردرد و سرگیجه است. تخم این انگل از راه آب، خاک و غذای آلوده وارد بدن میشود.

 روش پيشگيری:

بهداشت  اشت فردی،بهترین وسیله برای مبارزه با بیماریهای انگلی و پیشگیری از مبتال شدن با آنها دقت در رعایت بهد

به موارد زیر به پیشگیری از مبتال شدن به محیط و مواد غذائی همراه با درمان افراد مبتال است. بنابراین عمل كردن 

 :بیماریهای انگلی كمک زیادی خواهند نمود

 .ـ دقت كافی در پخت كامل گوشت گاو1

 .ـ شستشوی مكرر دستها با آب و صابون بخصوص قبل از غذا خوردن و بعد از مستراح 2

 .ـ كوتاه نگهداشتن ناخنها 3

 كشی وجود ندارد.  كه آب لوله جوشاندن آب آشامیدنی در جاهائی -4

 .لهاانگ برای از بین بردن تخم ای كه فرد مبتالئی در آن باشد،ـ جوشانیدن ظروف و البسه در خانواده5

خاک آلوده و همچنین وادار ساختن كودكان به شستن دستها با آب و صابون بعد از  ـ جلوگیری از بازی كودكان با6

 .هر بازی

 .ـ خودداری از خوردن آب آلوده7

 .ـ نخوردن سبزی خام در نقاط آلوده8
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 .ـ خودداری از اجابت مزاج در خارج از مستراح9

 .كاری و باغهای میوهتازه در جالیزارها و مزارع سبزیكاری و صیفی ـ استفاده نكردن از كود مستراحی10

 .ـ مراجعه به پزشک و دقت در مداوای صحیح مبتالیان11

ای كه فردی از آن مبتال به انگل است و همچنین جوشاندن لباسهای زیر و ـ درمان همزمان تمامی افراد خانواده 12

 .رختخواب در روزهای درمان مالفه

خصوص اگر از مزارع با كود ه جات خام و گندزدایی كردن آنها قبل از مصرف بشوی كامل سبزیجات و میوهشست -13

 حیوانی حاصل شده باشد.

 

 بيماری های مشترك بين انسان و دام:

بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله عفونت هایی هستند كه بین انسان و سایر حیوانات مهره دار و بالعكس در 

شرایط طبیعی منتقل می شوند. در كشورهای در حال توسعه این بیماریها هنوز به عنوان یكی از چالش های اصلی 

نظام بهداشت و درمان آنان قلمداد می شود. در كشور ما نیز توجه به بیماریهای مشترک بین انسان و دام و كنترل آن 

% از بیماریهایی  50فته برخی از كارشناسان هم اكنون نزدیک به ژه ای برخوردار است. به نحوی كه بنا به گاز اهمیت وی

كه مردم گرفتار آن هستند به نحوی به دام و حیوان مربوط می شود. برای آشنایی بیشتر به چند نمونه از بیماریهای 

 مشترک بین انسان و دام اشاره می كنیم.

 

 :تب مالت

یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام است كه میكروب آن در تماس با حیوانات و یا مصرف فراورده های آلوده 

دامی غیر پاستوریزه به انسان منتقل می شود به عنوان بیماری شغلی كارگران دام پروری، كاركنان كشتارگاه ها، قصاب 

می توانند نگهدارنده این بیماری باشند عبارتند از گاو، گوسفند،  ها و دامپزشكان محسوب می گردد حیواناتی كه معموال

بز كه تماس با آنها انسان را آلوده می كند این عفونت باكتریایی معموال اعضای خون ساز بدن از جمله مغز استخوان و 

 طحال را تحت تاثیر قرار می دهد. دكبگره های لنفاوی 
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 عالیم بيماری:

 حیوان به صورت سقط جنین تظاهر می كند و عالئم بیماری در انسان عبارتند از:عالیم بیماری در 

تب كه عصرها و شب ها افزایش می یابد عرق فراوان و خیس كننده به خصوص شب هنگام لرز، سردرد، خستگی، بی 

افسردگی  حالی، ضعف عمومی و كاهش وزن بدن، درد مفاصل و كمر دردهای شكمی، بزرگ شدن طحال،اشتهایی، بی

 از عالئم مشخص این بیماری می باشد.

 

 راههای سرایت:

تماس با ترشحات و مواد آلوده حیوان نظیر خون، ادرار، ترشحات واژن، ترشحات جنین سقط شده به خصوص   -1

 جفت آلوده، حیوان بیمار.

مخلوط با شیر )شیر موز، مصرف شیر حیوان و فراورده های آن نظیر پنیر، كره، بستنی و همچنین آبمیوه های  -2

در صورتی كه غیر پاستوریزه باشند و یا شیرینی های همراه با خامه كه غیر پاستوریزه باشند می تواند  شیر هویج(

بیماری را منتقل كند. جالب این كه این باكتری در طول مراحل ساخت پنیر زنده می ماند و می تواند ماه ها به 

خت ادامه دهد. از سوی دیگر با توجه به اینكه باكتری تب مالت در خامه و بستنی از زندگی خود در انواع پنیرهای س

ماندگاری طوالنی برخوردار است چنین به نظر می رسد كه بستنی ها به عنوان یكی از منابع آلوده پنهان برای تب 

ممكن است بیماری را مالت به شمار می روند. همچنین مصرف گوشت های آلوده كه به طور ناقص پخته شده است 

 به انسان انتقال دهد. 

 

 مراقبت و پيشگيری:

آموزش مردم در مصرف شیر بعد از جوشاندن به مدت )یک دقیقه پس از مشاهده حالت جوش همراه با به هم زدن(  -1

 و عدم مصرف شیر و فراورده های لبنی غیر پاستوریزه.

 و علی الخصوص كسانی كه از نظر شغلی در خطر ابتال قرار دارند. آگاه بودن مردم به طور عموم از راه های انتقال -2

افزایش آگاهی مردم در مورد اجتناب از تماس مستقیم با ترشحات آلوده دامها مانند جنین و جفت سقط شده و  -3

تماس و  احشا ء آلوده، عدم استفاده از شیر این حیوانات، استفاده از وسایل حفاظتی نظیر دستكش و ماسک در هنگام

 یا معاینه دام.

اطالع به سرویس های دامپزشكی در صورت مشاهده سقط جنین در دام ها و همكاری جهت اجرای دستورات  -4

 ماموران دامپزشكی در مورد دام های مبتال و همكاری به منظور واكسیناسیون دام های سالم گله.

ئم یاد شده فوق، انجام آزمایشات الزم و در صورت مثبت مراجعه به مراكز بهداشتی در صورت مشاهده تعدادی از عال-5

چون در صورت درمان ناقص  باید دارو مصرف كرد، هفته  به طور منظم 8طبق دستور پزشک حد اقل  تست ها بودن

بیماری بطور قطع بازگشت نموده و درمان در مراحل بعدی بسیار مشكل شده و ممكن است عوارض بیماری در تمام 

 ماند. عمر باقی ب

روز در محلول آب  45پرهیز شدید از مصرف پنیر تازه غیر صنعتی : ضمنا الزم است پنیر سنتی را حداقل به مدت -6

 نمک نگهداری و سپس مصرف كرد تا مصرف كننده به تب مالت دچار نشود.
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 نیز یک راه مهم ابتال به تب مالت است.سنتی   بستنی هایاستفاده از  -7

 

 :"تب خونریزی دهنده "تب کریمه کنگو 

یماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو ویروسی تب دار است كه از حیوانات به انسان منتقل می شود این بیماری در ب

گاو و گوسفند( مبتال به بیماری در زمان ) منتقل می شود. كنه ها روی حیوانات آلودهطبیعت اصوال از طریق گزش كنه 

منتقل می كنند. بیماری در  ویروس بیماری زا راانسان  گزشخونخواری عامل بیماری را وارد بدن خود می كند و با 

حیوانات عالمت مهمی ندارند و فقط ممكن است یک هفته تب خفیفی بكند و دیگر هیچگونه عالمتی نداشته باشند و 

باشد. خطر انتقال بیماری به انسان در همان مدت كوتاه زمان ذبح حیوانات آلوده به دنبال تماس با دام كامال سالم 

 انتقال از بیمار آلوده به انسان هم از طریق ترشحات بدن امكان پذیر هست.پوست و ترشحات دام وجود دارد. 

 عالئم باليني بيماری:

ئم اصلی است و عالئمی مانند لرز، درد عضالنی، گیجی، مهمترین عالمت بیماری تب، سردرد شدید است كه عال

دردچشم، حساسیت به نور ممكن است وجود داشته باشد گاهی اسهال و شكم درد نیز دیده می شود و به طور كلی 

عالئمی نظیر آنفوالنزا از عالئم اولیه هستند كه بعدا خونریزی به آن اضافه می گردد. خونریزی یكی از عالئم اصلی 

اری است كه ممكن است در همه نقاط بدن و یا منافذ بدن اتفاق بیفتد. خونریزی از سوراخ بینی ، معقد و واژن و بیم

حتی ممكن است خونریزی به صورت خونریزی زیر پوست در محل تزریق سرم و یا روی لثه یا حتی خونریزی های زیر 

و الزم نیست كه حتما یک خونریزی وسیع  پوست نقطه ای شكل باشد و گاهی كشف آن توسط پزشک مشكل باشد

باشد بیماری در صورتی كه شدید باشد و یا به موقع كشف و درمان نشود به مرگ منتهی گردد و در صورتی كه بیمار 

 روز بیماری را سپری نماید معموال به تدریج بهبودی پیدا می كند.  10

 :راههای سرایت

 یوانات آلوده، گزش كنه است كه انسان را مورد گزش خود قرار می دهد.مهمترین راه انتقال این بیماری از ح  -1

راه دیگر انتقال، تماس با ترشحات آلوده و الشه تازه دام به عامل بیماری است كه ویروس در بدنش وجود دارد و با  -2

ثل دهان و چشم وارد تماس می تواند از راه پوست بریده و یا ترک خورده یا دارای خراش و همچنین از راه مخاطی م

 بدن انسان سالم شود. 

راه دیگر انتقال تماس با ترشحات انسان بیمار است كه از راه های مهم انتقال بیماری است. به همین دلیل نزدیكان  -2

بیمار بایستی در تماس با مبتالیان به این بیماری با رعایت كامل مسائل حفاظتی برخورد نمایند و بیمار بایستی در 

 و مراقبت شوند و ترشحات آنان ضدعفونی و دفع شوند.  بخش ایزوله بیمارستان با وسواس كامل ایزوله شده

 مراقبت و پيشگيری:

جلوگیری از كشتار و ذبح غیر بهداشتی حیوانات )گوسفند ـ گاو( و عدم مصرف گوشت هایی كه مهمور به مهر  (1

 دامپزشكی نیستند.

به دالیلی كشتار در استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی شخصی مانند: چكمه، دستكش و ماسک در شرایطی كه  (2

خارج كشتارگاه صورت می گیرد )مراسم خاص مذهبی( و احتیاط كامل جهت جلوگیری از تماس ترشحات الشه 

 تازه با مخاط بدن و پس از كشتار محیط كامال شست و شو و در فاضالب دفع گردد.
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 كه معموال عادت قصابان است.اجتناب از دهان گذاشتن كارد آلوده به خون در زمان ذبح به منظور ادامه كشتار  (3

ساعت پس از كشتار در جهت اطمینان از سالمت آن چون در این فاصله  12استفاده از گوشت كشتار شده حداقل  (4

در صورتی كه حیوان در دوره آلودگی بوده باشد به دلیل تغییرات اتفاق افتاده در الشه ویروس از بین می رود. 

طوالنی تر از چند روز است كه بهتر است در شرایط مناسب بهداشتی و یا  البته این زمان در مورد دل و  جگر

 استفاده از دستكش یا برس مناسب خون های آن خارج وكامال پخته مصرف شود. 

 در صورت وجود بیماری در اطرافیان از نزدیک شدن به بیمار و تماس نزدیک اكیدا خودداری شود. (5

 سياه زخم:

كند. اما ممكن است دستگاه گوارش ن انسان و دام می باشد كه معموال بر پوست اثر میسیاه زخم بیماری مشترک بی

و یا دستگاه تنفسی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. میكروب سیاه زخم یک میكروب بسیار مقاوم بوده و می تواند سالیان 

: گاو، گوسفند، بز، شتر، و گوشتخواران سال در خاک زنده بماند. شیوع این بیماری در عموم حیوانات وحشی و اهلی مانند

تواند با انسانهایی كه با حیوانات آلوده و یا بافت آلوده حیوانی سر و كار دارند سرایت كند. اتفاق می افتد. بیماری می

گفتنی است بیماری سیاه زخم عموما در مناطق كشاورزی و در بین حیوانات شیوع می یابد. انسان نیز در تماس با 

آلوده و یا محصوالت به دست آمده از حیوان آلوده به بیماری مبتال می شود. كارگرانی كه با حیوان مرده و یا  حیوان

محصوالت به دست آمده از حیوان مبتال سر و كار دارند احتمال ابتال به سیاه زخم برای آنها زیاد است اینگونه آلودگی 

ر محیط های معمولی به خوبی رشد می كند و در محیط های به سیاه زخم صنعتی مشهور است میكروب سیاه زخم د

كند و خیلی مقاوم می باشد انتقال بیماری سیاه زخم به سه شكل پوستی، تنفسی، نامساعد ایجاد اسپور )هاک( می

 گوارشی است. چنانچه اسپور این بیماری از طریق هوا وارد مجاری تنفسی شود فرم تنفسی سیاه زخم ایجاد می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عالیم بیماری بستگی به نحوه 

تماس انسان با عامل بیماری كه 

بز( آلوده وجود دارد. از طریق زخم و یا بریدگی پوستی وارد بدن می  معموال در پشم، چرم و موی حیوان )خصوصاا

شود. در فرم گوارشی ممكن است از مصرف گوشت آلوده به عامل سیاه زخم اتفاق بیفتد و عالئم آن التهاب حاد دستگاه 
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است. انسان از راه گوارش است. عالئم اولیه شامل تهوع، كاهش اشتها، استفراغ، تب و به دنبال آن درد ناحیه شكمی 

تماس و دستكاری مواد آلوده دامی پشم، پوست، گوشت و ... مبتال می گردد. پودر استخوان خام كه برای تغذیه 

 چهارپایان مصرف می شود یكی دیگر از راههای سرایت می باشد. 

 :عالیم بيماری

بیشتر در دست یا گاهی در گردن و در سیاه زخم پوستی، پوست در ابتدا حالتی شبیه به گزیدگی حشره داشته كه 

صورت همراه با خارش دیده می شود )معموال قسمتهای بدون پوشش بدن( محل گزش در یک تا دو روز به تاول تبدیل 

می ماند كه معموال  می شود. بعد از پاره شدن تاول بافت ها از وسط از بین میروند و جای آن زخم سیاه مشخص باقی

 .بدون درد است

 :سرایتراههای 

 در اثر تماس با حیوانات آلوده و یا فراورده های آنها مانند پشم، مو، چرم و ... -1

 تماس خاک آلوده با پوست آسیب دیده. -2

 استنشاق هوای آلوده كه باعث سیاه زخم ریوی ) تنفسی ( می گردد. -3

 مصرف گوشت و اعضای حیوانات آلوده. -4

 :مراقبت و پيشگيری

 استفاده از پوست، گوشت، و پشم حیوانات.آموزش بهداشت در مورد نحوه  -1

 مایه كوبی حیواناتی كه در معرض خطر ابتال هستند توسط اداره دامپزشكی. -2

 مراجعه به مراكز بهداشتی درمانی روستایی و یا شهری به محض مشاهده عالئم سیاه زخم جلدی. -3

 جلوگیری از فروش پوست و گوشت حیوانات آلوده. -4

ف الشه دام هایی كه ناگهان تلف شده اند و سوزاندن و دفع بهداشتی این نوع الشه اجتناب از دستكاری یا مصر -5

ها )در عمق مناسب با ریختن آهک روی آن( باید دانست كه با رها كردن دام هایی كه ناگهان تلف شده اند و ممكن 

در محیط گردیده كه است علت آن بیماری سیاه زخم بوده باشد بسیار خطرناک است چون باعث آزاد شدن میكروب 

 بالفاصله به صورت مقاوم )اسپور( در می آیند و سالها در محیط باقی می مانند. 

تهویه صحیح در كارخانه هایی كه احتمال آلودگی دارند و كنترل گرد و خاک آنها، استفاده از ماسک و وسایل  -6

 حفاظتی در كارخانجات پشم ریسی و قالیبافی.

 مصرف دارو طبق دستور پزشک و تا آخرین روز درمان به طور مرتب.انجام درمان در بیماران و  -7

همكاری با اكیپ مركز بهداشت و مراكز بهداشتی درمانی و اداره دامپزشكی كه جهت بررسی و اقدامات الزم نظیر  -8

 واكسیناسیون دام ها مراجعه می كنند.

 (. عدم مصرف گوشت خارج از نظارت دامپزشكی )ذبح قاچاق یا غیر بهداشتی -9

 

 :ککيست هيداتي

یک بیماری انگلی مشترک بین انسان و حیوان است. عامل این بیماری كرم كوچک پهن و بند بندی  هیداتیکكیست 

میلی متر می باشد و به سختی با چشم دیده می شود. میزبان اصلی این كرمها سگ سانان  3 -5است كه طول آن 
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هستند و كرم در روده باریک سگ های آلوده زندگی می كند. بدن این كرمها سه بند دارد و در آخرین بند هزاران تخم 

آلوده كننده وجود دارد كه بعد از پاره شدن این بندها تخم ها آزاد می گردند. سگ سانان آلوده از طریق مدفوع خود 

ها پراكنده نموده و باعث آلودگی محیط می شوند. چنانچه این تخمها تخم این كرمها را در مزارع و مراتع و سبزی كاری

توسط یک میزبان واسطه تصادفی مانند گاو، گوسفند، بز، شتر و یا انسان همراه با علوفه و یا سبزی های خام نشسته 

كند و خود را خورده شوند جنینی كه در این تخمها وجود دارد در روده آزاد شده و در بافت مخاطی روده نفوذ می 

توسط گردش خون به كبد، ریه، مغز، كلیه، استخوان و سایر بافتها می رساند و در آنجا كیسه هایی به اندازه یک توپ 

كوچک و گاهی بزررگ تشكیل می دهد. این كیسه ها دارای دیواره ای سفید و سفت بوده و داخل آنها مایعی بی رنگ 

 ید می گویند. وجود دارد. به این كیسه ها كیست هیدات

 راههای سرایت:

بیمار  ق تخمهای آلوده كننده ای كه در آب سبزیجات در مزارع و مواد غذایی كه توسط مدفوع حیواناتیانتقال از طر

آلوده شده اند و یا از طریق دستهای آلوده به مدفوع سگ و یا هنگام تماس با سگ آلوده و نوازش آن و یا لوازمی كه 

 شده اند اتفاق می افتد. به مدفوع سگ آلوده 

مساله مهم در این است كه خود سگ و یا گوشت خواران وحشی با خوردن جگر و یا ریه گوسفندان آلوده به كیست به 

این بیماری آلوده شده و در نتیجه تخم آن را دفع می كنند به همین دلیل جمع آوری ضایعات كشتاری و یا اندام های 

ح آنها به گونه ای كه در دسترس گوشت خواران اهلی و وحشی قرار نگیرند و در كنترل آلوده به كیست و انهدام صحی

 و جلوگیری از اشاعه بیماری بسیار موثر است.

 
 

 

 

 :راقبت و پيشگيریم

 جمع آوری و از بین بردن سگ های ولگرد كه عمدتا در اطراف كشتارگاه ها تجمع می نمایند.   -1

 بهداشتی و انجام كشتار در كشتارهای بهداشتی.جلوگیری از كشتارهای غیر   -2
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معاینه دامهای ذبح شده توسط كاركنان دامپزشكی و انهدام )سوزاندن و یا دفن بهداشتی( اندام های آلوده به   -3

 كیست از  قبیل كبد، ریه و ... 

در مورد اهمیت آگاهی یافتن مردم و علی الخصوص اصناف مرتبط مانند كاركنان كشتارگاه ها، قصاب ها و ...  -4

 شستشوی دستها باآب و صابون قبل از تهیه و مصرف غذا.

آموزش به مردم به خصوص زنان خانه دار و كارگران رستورانها در مورد سالم سازی ) پاک كردن و ضدعفونی  -5

مجاز ـ انگل زدایی با استفاده از مایع ظرفشویی ـ گند زدایی با استفاده از مواد ضدعفونی كننده  -كردن اولیه 

 شستشوی نهایی با آب سالم ( سبزیجات و شستشو و ضدعفونی میوه جات.

آموزش مردم در مورد عدم تماس با سگ )خانگی یا غیر خانگی( و دادن ضد انگل زیر نظر دامپزشكی به صورت  -6

 مستمر.
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 فصل سوم

کمكهای  محیط کار و ایمنی و انضباط محل کسب و پیشگیری از بروز حوادث در

 اولیه

 
 :باشند این فصل بایستی قادر انیفراگیران درپا

 اهمیت نظم در محیط كار و پیشگیری از حوادث را فرا گیرد. .1

 آور محیط كار را بشناسد و راههای پیشگیری از مشكالت ناشی از آن را فرا گیرد.عوامل زیان .2

 .ردیدر مواقع بروز حادثه فراگ هیاول یكمكها .3

 .انجام دهد گرانیخود و د یرا به هنگام بروز حادثه برا ریقادر باشد حداقل تداب .  4
 

 جهت مطالعه
 

 ایمني و بهداشت کار)بهداشت حرفه ای(:

 تعریف بهداشت حرفه ای: 

آور محیط كار بمنظور و كنترل عوامل زیان یابیشناسایی، ارزعبارتست ازعلم و هنر ای بهداشت حرفه

 می باشد.، مسمومیتها و حوادث ناشی از كار شغلیپیشگیری از بیماریهای 

 

 ای: اهداف بهداشت حرفه

 ترین درجه ممكن وضع جسمی، روانی و اجتماعی شاغلین باال بردن و تأمین عالی .1

 و حوادث ناشی از كار  ی شغلیپیشگیری از بیماریها .2

 انتخاب كارگر و یا شاغل برای محیط و شغلی كه از نظر جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارد.  .3

 ای اقدامات زیر بایستی انجام گیرد: برای رسیدن به اهداف بهداشت حرفه

كار و وسایل حفاظت  ابزارآور محیط كار، نحوه استفاده از آموزش اصول و مقررات بهداشتی و عوامل زیان .1

 .فردی

 آور مربوط به آن سالم سازی محیط كار با شناخت، بررسی و كنترل عوامل زیان .2

 بهسازی تأسیسات بهداشتی و رفاهی كارگاهها .3

توانایی وسالمت  یتبه منظور تعیین وضع (ایدوره معاینات قبل از استخدام ومعاینات كارگری) انجام  .4

 شغلی .شاغل و تشخیص بموقع بیماریهای 

 

 زیان آور محيط کار: عوامل

 عواملی كه سالمت شاغلین را به خطر می اندازد عبارتند از : 

 بیولوژیكی، ارگونومیكی و مكانیكی محیط كار شیمیایی، عوامل فیزیكی،
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 -روشنایی كم یا زیاد-پرتوهای یونساز و غیر یونساز-ارتعاش –عوامل فیزیكی محیط كار شامل صدا -1

 فشار كم یا زیاد می باشد. -سرما و رطوبت( عوامل جوی محیط كار)گرما،

 

 

 صدا :  –لف ا

در كارگاههای آور محیط كار یكی از عوامل زیانصدا در حقیقت صوت ناخوشایند و ناخواسته می باشد و به عنوان 

 مشاهده می شود موتورهای ژنراتور برق، دستگاههای اره و مته برقی و ... ریسندگی و بافندگی،

 گردد: های زیر میهای با صدای زیاد باعث ناراحتیكار كردن در محیطصدا :عوارض ناشي از 

 ، تحریک اعصاب، وزوز گوش، سوت كشیدن پرده گوش و در نهایت كری شغلی. كاهش شنوایی 1

 . باال رفتن فشار خون و تغییر در میزان قند خون 2

 های عصبی . ناراحتی3

 راههای پيشگيری و کنترل: 

صحیح دستگاه  فونداسیون-تغییر درقسمتهایی از منبع -فراینددر  تغییركنترل در منبع مولد صدا از طریق  .1

 ا.میراكننده ه استفاده از - دستگاهها بموقع تعمیرات سرویس و –

 كنترل در مسیر  با استفاده از جاذب ها و مانع ها جهت جداسازی و محصور كردن دستگاه مولد صدا. .2

و استفاده (گوش پوش و گوش بند معروف به ایر ماف و ایر پالگهای حفاظتی )استفاده از گوشی شنونده با كنترل در

 از قالب گوش و همچنین در بعضی از موارد استفاده از اتاقک كامال ایزوله می باشد.

 ارتعاش: -ب

حاصل از یک منبع نوسان تناوبی و نوسانی حول نقطه تعادل است و در زمانیكه انرژی مكانیكی ارتعاش حركت 

 .كننده به سیستم دیگر منتقل میشود ارتعاش ایجاد میگردد

قرار گیرند. مانند رانندگان تراكتور، ارتعاش تمام بدن كارگران بسته به نوع كار و ابزار كار ممكن است در معرض 

با دستگاه مته افرادی كه مانند  دست و بازو قرار گیرندارتعاش در معرض آالت كشاورزی و یا كامیون و ماشین

 كنند. باشند و یا با اره برقی كار میمشغول به كندن آسفالت مییاچكش بادی 

 :ارتعاشعوارض ناشي از 

اختالل در دستگاه  (،)اختالالت اسكلتی عضالنی اختالل در اندامها بخصوص ستون فقرات .ارتعاش تمام بدن كه با1

 همراه است. اختالل دردستگاه گوارشی ،جریان خون

تغییر  -ارتعاش دست و بازو كه بعد از كار كردن با دستگاههای مرتعش كننده اختالالت و ناراحتی انگشتان دست -2

 مشاهده می شود. شكل استخوان ها و مفاصل انگشتان استخوانهای مچ و كف دست

 راههای پيشگيری و کنترل: 

 بكار گیری اصول مهندسی و مدیریتی جهت كاهش ارتعاش .1

 . شوداستفاده  یو از نوع مناسبتر یابددر صورت امكان وسیله مورد استفاده تغییر  .2

 ی مرتعش كنندهرویس كردن به موقع دستگاهها س .3

استفاده از وسایل حفاظتی مناسب مثل دستكش الستیكی جهت كار با دستگاههای مرتعش كننده دست و  .4

 بازو.

   روشنایي:–ج  
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پذیر میباشد. بنابراین پناه و آسیبانگیز است بهمان اندازه نیز ظریف و بیالعاده و شگفتخارقچشم همانقدر كه عضو 

در ساعات كار اتفاق افتاده و  های چشمی اكثرااناراحتی در هنگام كار یا هر جای دیگری باید از آن محافظت نمود.

مناسب از طریق  روشنایی. ایی زیاد یا كم باشدروشنباشد. این صدمات ممكن است ناشی از ناشی از علل گوناگون می

می بایستی  یروشنای یا هر دو تأمین میگردد. و الكتریكی(المپهای استفاده از نور طبیعی )نور خورشید( و مصنوعی)

، خیره كننده نباشد و بطور یكسان پخش شده و مطابق با استاندارد تعیین شده با توجه به نوع كار باشد بوده یكاف

  باشد.

 روشنایي طبيعي:

مهمترین منبع روشنایی طبیعی نور خورشید می باشد كه با توجه به موقعیت جغرافیایی، محل زندگی و محل كار،  

افراد می توانند از آن بهره مند شوند و عواملی مثل عرض جغرافیایی، زاویه ارتفاع و زاویه انحراف خورشید، نوع فصل، 

و معابری كه نور خورشید از آن عبور می نماید در نحوه استفاده بهینه از این  موقعیت اقلیمی، ساعات شبانه روز

منبع طبیعی اثرگذار هستند. برای دستیابی به منابع طبیعی روشنایی به طور صحیح و استفاده بهینه از این منابع 

 رعایت نكات ذیل بسیار مهم می باشد.

 طبیعی و نصب پنجرهمعماری صحیح ساختمان به منظور بهره گیری از نور  -1

 در هنگام طراحی ساختمان سعی شود قسمت جنوبی ساختمان جهت نور گیری بیشتر باز باشد.  -2

 نصب پنجره به تعداد كافی و با ابعاد استاندارد با توجه به سطح كار با رعایت اصول طراحی روشنایی طبیعی

تا  5كار با توجه به نوع كار حداقل بین پنجره به گونه ای طراحی شود كه نسبت مساحت پنجره به مساحت محل  -3

 درصد باشد. 30

طراحی پنجره ها به نحوی باشد كه به طرف جنوب )جنوب شرقی و غربی( نصب شوند تا نور بیشتر وارد محیط كار  -4

 شود. در غیر اینصورت سعی شود از پنجره های سقفی و انواع نورگیر استفاده شود.

ایجاد خیرگی ننماید. برای جلوگیری از خیرگی و راندمان بیشتر بهتر است نصب پنجره ها به گونه ای باشد كه  -5

 پنجره ها نزدیک به سقف نصب شوند.

 جهت پنجره ها میزان ورود نور به محیط كار را افزایش می دهد. باستفاده از شیشه شفاف و مناس -6

 درصد نورگیری را افزایش می دهد. 10-15نظافت به موقع شیشه پنجره  -7

پرده كركره و دیگر وسایل بنحوی كه باعث محرومیت استفاده از نور طبیعی نشوند. به منظور استفاده  نصب صحیح -8

 بهتر از نور طبیعی سقف و قسمت باالیی دیوارها به رنگ روشن، كف و قسمت پایین دیوارها به رنگ تیره باشد.

 : وشنایي مصنوعير

 باید مورد توجه قرار گیرد:در تأمین روشنایی مصنوعی برای محیط كار این نكات 

 نور  حاصله از منابع روشنایی باید تا حدامكان به روشنایی روز نزدیک باشد و در ساعات شب بیشتر استفاده گردد. -1

 نوع المپ و تعداد المپها با توجه به نوع كار و طراحی انجام شده انتخاب شود. -2

ها به رنگ روشن و قسمت دمان روشنایی وارده از پنجرهسقف و قسمت باالیی دیوارها معموالا به منظور افزایش ران -3

 پایین دیوارها برای ایجاد شرایط آسایش به رنگ تیره رنگ آمیزی شوند. 

مقدار نور حاصله از منابع روشنایی باید ثابت و به اندازه كافی بوده و بر كلیه سطوح محیط كار به طور یكنواخت  -4

 زوایای تاریک جلوگیری شود.توزیع شود تا از بوجود آمدن سایه و 

 )چراغها و المپها(تعمیر و سرویس به موقع منابع روشنایی -5

 به طور مرتب ، پنجره هاتمیز و پاک نمودن نورگیرها -6

 استفاده از شیشه های شفاف -7

 :زیاد عوارض ناشي از نور -1
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ه چشم و یا انعكاس شعاع است. این حالت در اثر برخورد مستقیم نور ب زیاد خیرگی مهمترین عارضه ناشی از نور

تابش نور از سطوح شفاف به چشم بوجود میآید و عالئم آن احساس ناراحتی و درد در چشم، كم شدن حس بینایی، 

باشد. مثالا زمانی كه منبع نور به طور مستقیم در میدان دید كارگر قرار گیرد باعث ترس از نور و ریزش اشک می

بروز این مشكل منابع روشنایی بایستی به فواصل مناسبی نسبت به هم نصب  بروز خیرگی میشود برای جلوگیری از

 شود.

 

 

 

 :کم عوارض ناشي از نور -2

نور مناسب و كافی وجود نداشته باشد بخصوص در مورد كارهای ظریف و دقیق باعث اختالل و كاهش بینایی  اگر

منجر  میلی نسبت به كارسرگیجه، خستگی، بی خواهد شد. این عوارض شامل فشار در چشم،كاهش بینایی، سردرد،

خستگی فكری، خستگی  كند:عواملی كه عوارض ناشی از كمبود یا ازدیاد نور را تشدید می به بروز حوادث می شوند.

 باشد. ی چشمی و  سن م

 راههای پيشگيری و کنترل: 

 پیشنهادات ذیل برای بهبود كمی و كیفی روشنایی داخلی توصیه می گردد:

 منابع روشنایی با توجه به نوع صنعت و نوع كار انتخاب گردد. -1

 روشنایی عمومی در حد استاندارد تأمین شود. -2

 آرایش چراغها بطریقه علمی و اصولی باشد. -3

روشنایی موضعی پستهای كار با توجه به نوع كار تأمین شود و برای كارهای خیلی دقیق و دقیق روشنایی  -4

 فته شود.بیشتری در نظر گر

برای تأمین یكنواختی روشنایی و برقراری نسبت روشنایی موضعی به عمومی در حد مطلوب، الزمست میزان  -5

 روشنایی عمومی بیشتر از روشنایی موضعی باشد .

در كارهای دقیق و خیلی دقیق برای جلوگیری از خستگی و باال بردن نسبت اندازه روشهای ذیل پیشنهاد می  -6

 گردد:

 ( میزان روشنایی اضافه شود.الف 

 ب( تباین)اختالف درخشندگی شی و زمینه( افزایش یابد.

 ج( استفاده از دستگاههای بزرگ كننده مثل ذره بین و تلویزیون مدار بسته 

در كارگاههایی كه سطوح صیقلی و براق وجود دارد و موجب انعكاس و خیرگی می گردد از المپهای با پخش  -7

و یا از قابهای نیمه شفاف استفاده شود و تا حد امكان سطوح صیقلی و براق نیز با مواد نیمه شفاف  نور غیر مستقیم

 پوشانده شوند.

برای برقراری نسبت درخشندگی مناسب بین سطوح چراغ و سطوح مجاور و دور بهتر است سقف دارای رنگ  -8

 به دیوارها تیره تر باشند.روغن روشن، دیوارها دارای رنگ نسبتاا روشن و كف كارگاه نسبت 

برای حفظ میزان روشنایی مطلوب، سرویس و نگهداری صحیح سیستمهای روشنایی، تمیزكردن، گردگیری  -9

 ماه یكبار ضروری بنظر می رسد . 3چراغها و سطوح سالن بصورت حداقل 

د بجای تعویض المپها برای باال بردن میزان روشنایی، المپهای سوخته بفوریت عوض شوند و توصیه می شو -10

بصورت منفرد كلیه المپهای سوخته بصورت گروهی و یكباره تعویض شوند. این روش عالوه بر اینكه هزینه ها را 
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كاهش می دهد و وقفه كمتری در كار ایجاد می شود امكان برنامه ریزی را جهت تعویض بموقع المپها با توجه به 

 طول عمر مفید آنها فراهم می سازد.

استقرار منابع روشنایی در پشت فرد باعث بوجود آمدن سایه و خیرگی بازتابی می شود. نور تابش یافته از منبع  -11

نوری در جلوی فرد نیز باعث خیرگی مستقیم می شود بنابراین پیشنهاد می شود منبع روشنایی در سمت راست و 

ر بتابد )این موضوع برای افراد چپ دست بالعكس یا چپ قرار داشته باشد و از باالی شانه سمت چپ فرد به سطح كا

 خواهد بود(. 

برای جلوگیری از ایجاد سایه روی سطح كار بجای بكارگیری روشنایی منفرد بهتر است از منابع نوری متعدد  -12

 استفاده شود تا نور از جهات مختلف به سطح كار برسد و سایه ها نیز از بین بروند.

 

تشخیص رنگ اهمیت دارد بهتر است از منابع روشنایی مخصوص استفاده شود، بنحوی كه در فعالیتهایی كه  -13

 نور ایجاد شده باعث تغییر رنگ اشیاء نگردد و طیف ناشی از آن شبیه به نور روز باشد.

د در فرآیندهای صنعتی با تولید حرارت و برودت باال مسئله درجه حرارت محیط و میزان درجه حرارت استاندار – 14

منابع روشنایی حائز اهمیت است، لذا در فرآیندهای گرمازا بهتر است از المپهای تخلیه در گاز با شدت باال استفاده 

 شود و در فرآیندهای سرمازا نیز المپهای فلورسنت لوله ای پیشنهاد می شود.)منبع:كتاب روشنایی محیط كار(
 

 

 

 جدول سطح كل پنجره ها با توجه به نوع كار

 هاسطح كل پنجره كارنوع 

 یک دوم تا یک سوم دوزی و غیره كارگاهای ظریف مانند قالیبافی و ترمه -1

 یک سوم تا یک پنجم كارهای معمولی مانند لبنیات سازی، سرامیک سازی و غیره -2

 یک پنجم تا یک هفتم انبار مواد خوراكی و علوفه و راهروها  -3

 

 گرما : 

ها، ها، نانواییكنند مثل كارگران شاغل در كورهگرما و یا در زیر تابش مستقیم آفتاب كار میكارگرانی كه در مجاورت 

ها، كشاورزان و غیره، به دلیل حرارت زیاد محیط كار و عرق كردن بیش از حد، مقدار  گریها، شیشهگریریخته

ها و دردهای چار مشكالتی مثل گرفتگیزیادی آب و امالح بدن خود را از طریق عرق از دست می دهند. این افراد د

 .شوندعضالنی و سردرد می

 

 راههای پيشگيری و کنترل: 

 كارگران از مایعات مثل دوغ استفاده نمایند. -1

 مقداركم نمک به مخزن آب اضافه گردد. -2

 كارگران بطور مرتب استحمام نمایند. -3

 سرما: 

ها و غیره بیشتر كشاورزان و جنگلبانان و كارگران سردخانهكنند، یها كه در مناطق كوهستانی كار میكارگران راهدار

و در صورت تماس مداوم با سرما كارگران دچار سرمازدگی شده و در شرایط خطرناک شوک  در معرض سرما قرار دارند

 . و مرک را بدنبال خواهد داشت
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 راههای پيشگيری و کنترل: 

 . كارگران از پوشش مناسب و لباس گرم استفاده كنند .1

 در محیطهای بسته از وسایل گرمازا استفاده شود. .2

 مجهز به وسایل گرمازا بروند و بدن خود را گرم كنند.  یدر فواصل معین، به اتاقكهادر فضاهای باز كارگران  .3

 غذاهای گرم و پر انرژی استفاده نمایند. .4

 

 

 آور : زیان پرتوهای

مثل پرتو  سلولهای بدن شوند و یا اختالالتی را در بدن ایجاد كنندباعث تغییراتی در  یونساز بوده ومی توانند  پرتوها

ایكس و گاما كه در مراكز پزشكی، رادیولوژیها،ترک یابی لوله های گاز و ردیابی فرایند تولید مشاهده می شود و یا غیر 

 -كارگران راه آهن -گیرانماهی -باغبانان -كشاورزانكه خورشید اشعه( ناشی از UVماوراء بنفش ) پرتو مثل یونساز بوده

برشكاران  -كارگران خط لوله -جوشكاران -پالستیک كارگران–لیتوگرافان  -نقاشان -چاپگران پرسنل نظامی-پلیس

 در معرض آن قرار دارند. لوله

مواد  تولید میشود مانند شیشه گری، كار با كوره ودر اثر التهاب فلز درمواردیكه انرژی گرمایی  :(IRمادون قرمز ) پرتو

گران، كنند مانند آهنگران، شیشهبا اجسام گداخته كار میكه افرادی  این اشعه وجود دارد وهیترهای حرارتی  مذاب،

سرخی  -بلورسازان، نانواییان و جوشكاران دچار اختالالتی در عدسی چشم بصورت كدر شدن عدسی و یا آب مروارید 

 .شوندحمه چشم میچشم، ریزش اشک، خارش، ترس از نور، سوختگی ملت

 

 راههای پيشگيری و کنترل: 

 كم كردن طول مدت تماس و افزایش فاصله با پرتو -1

 شود.ناراحتیهای چشمی از عینكهای دودی مخصوص یا سپرهای حفاظتی استفاده  از برای پیشگیری -2

كش استفاده كنند دار و همچنین دستگیرند از كاله لبهافرادی كه به مدت طوالنی در معرض نور خورشید قرار می -3

 . در صورت لزوم از انواع كرمها با نظریه پزشک استفاده شود و و قسمتهای باز بدن را بپوشانند

چنانچه كارگری دچار سوزش، درد شدید، اشک ریزش، عدم تحمل نور و احساس وجود جسم خارجی در چشم  -4

 . داده شودشده باشد، به پزشک مركز بهداشتی درمانی ارجاع 

 

 محيط کار : شيميایيعوامل 

نمایند، مانند شوند و ایجاد مسمومیت مییا گوارش وارد بدن می،ملتحمه چشم و مواد شیمیایی از طریق تنفس، پوست

سموم كشاورزی، رنگها، حاللها، گازها و بخارات. مهمترین راه به دلیل پراكندگی مواد در هوا از طریق دستگاه تنفس 

 حال، بستگی به نوع ماده، غلظت و مدت تماس با ماده شیمیایی دارد. باشد. شدت مسمومیت در هر می

 

 ها و بخارات سمي:گاز 
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شوند و فضا برخی مایعات مانند تینر، بنزین و سایر حاللهای صنعتی اگر در ظرف بدون در باشند به سرعت تبخیر می

منو را آلوده می كنند. این مایعات دارای بو مانند گاز كلر )سمی، بوی تند با رنگ سبز( و گاهی بدون بو هستند مانند 

 اكسید كربن

 

 

 

 فلزی:  بخارات .1

بخارات شوند در هوا پراكنده شده كه به آن ذرات ذرات بسیار ریزی كه با چشم دیده نمی فلزات،در اثر ذوب شدن 

گردند های هوایی جذب خون میاز طریق كیسه كنند وگویند و براحتی از مجاری تنفسی عبور میمیفلزییا دمه 

 كاربید و استیلن. ی اكسیژن و جوششی از ذوب سرب و دود حاصل از جوشكارنا بخارات فلزیمانند 

 گرد و غبار :  .2

های مواد آسیاب شده به گرد وغبار در نتیجه آسیاب كردن مواد، پرداخت كاری، كوبیدن، پر و خالی كردن كیسه

های كنند و به كیسهتر از موانع تنفسی عبور میآید. ذرات هرچه نرمتر و ریزتر باشند به دلیل آنكه راحتوجود می

سازی و سرامیک سازی و غیره بیشتر در معرض طرناكترند و كارگران معادن، آسیاب، شیشهرسند خهوایی ریه می

 گیرند.بیماریهای ریوی مزمن قرار می

 :  ها و بخارات سميعوارض ناشي از گاز-3

باشد كه در نارسایی تنفسی می سرفه، ریزش اشک، سردرد، سرگیجه، ورم ملتحمه، اختالالت گوارشی، بیهوشی،

 گردد. های زیاد باعث اغماء و مرگ میغلظت

 : راههای پيشگيری و کنترل

 حذف یاكاهش آالینده در محل تولید (1

 فسفر سفید(جایگزینی مواد) مثال جایگزینی تركیبات سولفیدی فسفر قرمز بجای  (2

 استفاده از هواكش و تهویه محل )بصورت موضعی و عمومی(  (3

ذخیره كردن  استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب )ماسكهای فیلتردار( و رعایت نكات ایمنی در هنگام انبار و (4

 مواد قابل اشتعال 

 محصور كردن منابع تولید آلودگی  (5

 مرطوب كردن محل یا عامل تولید گرد و غبار .  (6

 مسمومفرد ضمن انجام كمكهای اولیه با مشخص كردن نوع سم  شوددر صورت بروز عالیم مسمومیت سعی  (7

 . ارجاع شودمركز درمانی نزدیكترین سریعاا به 

 محيط کار: بيولوژیکيعوامل  -

زیان آور و در نتیجه ابتال به  بیولوژیکفعالیت كارگران در برابر عوامل  و نوع در بعضی مشاغل به دلیل شرایط كاری

 قرار دارند.واگیر دار بیماریهای 

 دسته تقسیم بندی می شوند: 5به محیط كارعوامل زیان آور بیولوژیک 
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 (انگلها5(قارچها         4(ریكتزیاها        3(باكتریها        2(ویروسها         1

كشاورزی به علت تماس با خاكهای آلوده و احتمال زخمی  معادن و تونل و فاضالب ها، حفر كارگران ساختمان سازی،

كارگران پرورش  - كارگران بخش كشاورزی و پرورش پرندگان و دامداران به علت تماس با كودهای حیوانی - شدن آنها

ران كارگ-دامپزشكان و كارگران كشتارگاهها به علت تماس با حیوانات بیمار یا الشه های آلوده  دامداران، پرندگان،

تشخیص  ،تشخیص پژوهشیكاركنان آزمایشگاههای -پوست آلوده قالیبافی به علت تماس با پشم و دباغی، ریسندگی،

 مرغداری، دامداری، كشاورزی، بری،چوب كارگران ساختمانی،-شناسی و بخش عفونی بیمارستانها میكروب طبی،

عوامل فوق به عنوان عوامل بیولوژیک محیط كار قرار دارند و با آرایشگری و... به علت تماس با انواع  نانوایی، جنگلبانی،

بیماری سیاه زخم و انواع  -بیماری تب مالت - توجه به نوع عامل دچار بیماریهای شغلی خواهند شد مثل بیماری كزاز

 بیماریهای قارچی و انگلی. 

 : راههای پيشگيری و کنترل

 رعایت اصول بهداشت عمومی و بهداشت فردی-1

 استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب -

 

 محيط کار : ارگونوميکيعوامل  -

. به عبارت دیگر، و یا تطابق انسان با كار است یا مهندسی عوامل انسانی، درواقع علم تطابق كار با انسان علم ارگونومی

كسب انسان  توانایی، بیشترین بهره وری را بر اساس ابزار كارارگونومی تالش دارد تا با طراحی و تغییر مناسب كار و 

 نماید.

 حیطه های عملكردی ارگونومی به قرار ذیل می باشد:

 ( بررسی میزان توانمندی شاغلین با توجه به نوع كار و انرژی مصرفی 1

 و ابزار كارطراحی ایستگاه های كار جهتمطالعه ابعاد فیزیكی بدن اندازه گیری و( 2

 ایستاده و حالت توام نشسته ایستاده  در حالت نشسته وتگاه های كار ( طراحی ایس3

 ماشین سیستم انسان ـتجزیه و تحلیل  -4

 ( بررسی های روانشناختی از دیدگاه نحوه ارتباط بین افراد5

 ( تعیین رژیم های كار و استراحت )زمان های استراحت و مدت انجام كار( 6

 بار ( بررسی روش های حمل دستی7

 باردستی  حمل و نقلبسته بندی و فرایند طراحی  -8

 اسكلتی عضالنی مرتبط با كار ناراحتیهای ( بررسی 9

نحوی كه كارگر به  كسبه بلعو  متناسب كردن كار با كارگر با نگاهی به موضوعات فوق به زبان ساده ارگونومی یعنی

در كار در شرایط مناسب انجام شود كه  شود و بر آن واردراحتی در محیط كاركرده و كمترین صدمه جسمی و روحی 

 را بدنبال خواهد داشت.افزایش تولید و بهره وری  جلوگیری از بیماریهای اسكلتی غضالنی شده و منجر به نهایت

 : وضعيت نامناسب ارگونوميکعوارض ناشي از -6
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سریع چرخش  ،ایستادن طوالنی مدت وشستن ن, انجام كارهای تكراری قرار گرفتن وضعیت بدن در شرایط نامناسب،

ثابت بودن وضعیت بدن و گردن حین  ،دست حین كاربیش از حد دراز كردن  ،مناسب نبودن ارتفاع میز و صندلی ،كمر

مچ دست  ،بازو ،شانه ،آرنج ،درد كتف ،درد گردن ،ایجاد اختالالت اسكلتی عضالنی مانند كمر دردموجب  می توانندكار

 . شونددر نقاط دیگر بدن و پا و درد عضالنی 

 : راههای پيشگيری و کنترل

 انجام معاینات قبل از استخدام  از طریق انتخاب كارگران مناسب – 1

 اختالالت اسكلتی عضالنی بموقع  تشخیص منظور به ایدوره معاینات انجام –2

 با توجه به خصوصیات جسمانی كارگران ایستگاه كار و ابزار كار طراحی صحیح –3

 استفاده از میز كار و صندلی كار مناسب -4

 و اصول ارگونومی محیط كاربا روشهای صحیح كار  ییآموزش كارگران جهت آشنا  –5

 ورزشی تمرینات و نرمش به كارگران تشویِق – 6

 محيط کار:مکانيکي عوامل 

شوند و در صورت می كوچک و بزرگ دیده ای هستند كه در صنایع از جمله خطرات بالقوهمحیط كاروامل مكانیكی ع

را بدنبال داشته باشد خطرات مهلک و كشنده ای حوادث ناشی از كار به صورت می تواند این عوامل  ،بالفعل در آمدن

و خسارات مالی همراه است .نقطه مقابل حوادث  و از بین رفتن تجهیزات و وسایلو مرگ های بدنی آسیب معموال با كه

در صنایع رعایت نكات ایمنی است و با توجه به فرایندها واستفاده از دستگاهها و ماشین آالت روشهای  ناشی از كار

 مهندسی ایمنی وجود دارد.

 آور انجام داد توصیه شده است.توان در مقابل عوامل زیانای كه میجدول زیر كارهای ساده

 آور مختلفجدول روشهای حفظ سالمتي در برابر عوامل زیان

 شرایط شغلی
 گردد باید برای حفظ سالمتی انجام كلیه اعمالی كه 

 )بدون استفاده از وسایل حفاظت فردی ( 

 محیط پر صدا

 كاری كرد.باید دستگاه پر صدا را تعمیر یا روغن .1

 دور دستگاه چیزهایی گذاشت كه صدای كمتری به اطراف برسد. .2

 یک دیوار دور دستگاه كشید. .3

 محیط گرم

 باید مایعات زیاد مصرف كرد. )بهتر است آب را با كمی نمک مخلوط كنیم (  .1

 بطور مرتب حمام و نظافت كرد.  .2

 از وسایل سردكننده استفاده كرد.  .3

 توجه: اگر كارگر با اجسام داغ و سرخ سروكار داشته باشد، باید از عینک دودی استفاده كند. 

 كار با اشیای سنگین

 دار استفاده كرد. باید از وسایل چرخ .1

 برای برداشتن جسم سنگین خم نشده و به عضالت كمر فشار نیاورد.  .2

 موقع بلندكردن جسم سنگین به روی پا نشسته و با كمک زانو آن را بلند كرد.  .3

كار در وضعیت 

 بدنی نامناسب

 از بین برود.باید در حین كار، چند لحظه بدن را به حالت طبیعی برگرداند تا خستگی عضالت  .1

 با ورزش عضالت بدن را تقویت كرد. می بایستی در طول روز  .2

 مني محيط کار : ای
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های مادی و از بروز حادثه و حفظ سرمایه ایمنی یعنی فراهم نمودن شرایط الزم در محیط كار بمنظور جلوگیری

تواند در جلوگیری تواند عامل بروز حادثه باشد كه رعایت اصول ایمنی میاحتیاطی در محیط كار میهرگونه بی معنوی.

 باشد.  از آنها مؤثر

 

 

 

 

 

 

 آتش سوزی : 

پیشگیری و ایمنی نبودن محل و عدم اطالع از فن احتیاطی و عدم رعایت آتش سوزیها بعلت بی %99دهد كه بررسیها نشان می

 واكنشهای زنجیره ای)لوزی آتش( در ایجاد آتش موثرهستند.حرارت و  ،اكسیژن، سوخت عامل  .چهار نشانی بوده استآتش

 

 

 جهت مطالعه

 سوزیها : طبقه بندی آتش

 سوزی خشک )جامدات (آتش -1

 آتش سوزی مایعات قابل اشتعال -2

 سوزیهای گازها آتش -3

 آتش سوزی الكتریسیته  -4

 سوزی فلزات قابل اشتعالآتش -5

 سوزی مواد منفجره آتش -6
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 وسایل اطفاء حریق : 

ها دارای آب معمولی بوده كه بوسیله هوای فشرده و یا گاز كربنیک تحت های دارای آب: این خاموش كننده. خاموش كننده1

ها را هرگز گیرد و این خاموش كنندههای دسته اول )مواد خشک( مورد استفاده قرار میفشار قرارگرفته وجهت آتش سوزی

 اشتعال ( و دسته چهارم الكتریسیته مورد مصرف قرار ندهید. سوزیهای دسته دوم )مایعات قابل جهت آتش

كربنات سدیم ها دارای پودر شیمیایی كربنات پتاسیم و بیهای دارای پودر شیمیایی:  این خاموش كننده. خاموش كننده2

را خاموش  شود و آتش یم یهوا به ماده سوختن دنیباشند كه با قرارگرفتن در سطح آتش مانع رس)جوش شیرین ( می

دسته دوم )مایعات قابل اشتعال ( و دسته پنجم )فلزات قابل اشتعال (  هایسوزیها را جهت آتش. این خاموش كنندهنمایندیم

 دهند. مورد استفاده قرار می

گردد كه هنگام خروج ها گاز كربنیک تحت فشار به مایع تبدیل میخاموش كننده گاز شیمیایی: در این خاموش كننده .3

نمایند. این نوع مجدداا به گاز تبدیل و با قرارگرفتن روی آتش و كم كردن مقدار اكسیژن در محیط بسته آتش را خاموش می

نمایند كه بایستی فوراا بعداز خاموش شدن آتش مسمومیت و خفگی می ادایجها پس از مصرف در محیط بسته خاموش كننده

شود كه نباید وحشت كرد و تمام ها صدای شدیدی ایجاد میمحل را تهویه نمود و نیز در هنگام خارج شدن گاز خاموش كننده

 یشود باعث سوختگ دهیبدن پاش ازیعضو یرو CO2 باشند. اگر گازهای گاز كربنیک دارای سر لوله شیپوری میكننده خاموش

 شود. یو تاول م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و امداد هياول یکمکها

 :فیتعر

 نیبه بال 115اورژانس  دنیرس ای یمركز درمان کیمصدوم به  دنیكه بال فاصله پس از حادثه تا رس یا هیاقدامات اول به

 شود. یها م بیاس فیو تخف ریكه باعت كاهش مرگ وم ندیگو یاو انجام شود م
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 تیدر اولو نكهیخونسرد و اگاه به كار باشد.ضمن ا كند. ینم دیاو را تهد یمطمئن شود كه خطر دیكمک رسان با فرد

 یدر نظر داشتن صدمات نخاع حركت دهد. دیرا با ماریرا بگنجاند و بداند چگوته هر ب 115كارش خبر به اورژانس 

 مهم است. یلیحركات خ یبرا

 مهم شامل: یامدادها

 زخمها -1

 .ندیگو یشود زخم م جادیدر پوست ا یدگیكه به خاطروجود شكاف و بر یجراحت به

 :عالئم

 در جه حرارت محل شیافزا .یقرمز ورم . سوزش. درد. خون. نشت

 :درمان

 با آب و صابون /عدم لمس كردن زخم با دست امدادگر/پانسمان و جراحت شستشو

 و پانسمان: شستشو

 كار با زخم یبرا لیاستر لیاستفاده از وسا/یسرم نمك ای نیدستكش /استفاده از محلول بتاد دنیپوش

 از باند:  استفاده

 رنگ و حرارت اندام بانداژ شل،  یلیمحكم نه خ یلیكلفت انجام شود نه خ یاندام به جا کیاز قسمت بار دیبا بانداژ

 و سرد نشده باشد. اهیكه س میشده را پس از انجام كار كنترل كن

 سوراخ شده: یها زخم

موجود باشد  نهیقفسه س هیشده اند و اگر در ناح جادیگلوله و ... در بدن ا خ،یهستند كه در اثر برخورد م ییها زخم

آن  یآورد و ممكن است هوا یشود و فشار به شش ها م یم نهیباعث ورود هوا به داخل قفسه س یچون سوراخ شدگ

حالت فرد قادر به  نیكف آلود از دهان است و در ا نخطرناک است و از عالئم ان خروج خو یلیرا خارج كند  كه خ

 .ردیگیصورت م یو تنفس  به سخت ستین یتنفس معمول

 :  درمان

از داخل سوراخ وارد قفسه  ییهوا چینشسته باشد /زخم را پانسمان نموده تا ه مهین ماریب تیزخم /وضع یرو فشار

 نشود. نهیس

 زخم ها: عوارض

 دچار تب شود. ماریزخم عفونت كند و ب ایكند  یزینشود ممكن است زخم خونر یدگیزخم خوب رس کیبه  اگر

 * یزی*انواع خونر

 شود. یم دهیخون با چشم د  یزینوع خونر نی: در ایخارج یزیخونر -1

 خطرناک هستند. یلیشود و خ ینم دهیخون با چشم د یزینوع خونر نی: در ایداخل یزیخونر -2

 :عالئم

 ضربان قلب  شیپوست دست/افزا ی/سرد حهیسرگ/یدگیرنگ پر/دید یفشار خون/تار افت
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 :درمان

باال بردن پاها باالتر از /ماری/خواباندن ب دیشد یها یزیدر خونر دنی/ممانعت از خوردن و آشام ماریحركت كردن ب یب

 باالتر نگه داشتن عضو از سطح قلب /پانسمان /مارینگه داشتن بسطح بدن /گرم 

 از دهان:* یزی*خونر

 ییرا شناسا یزیمحل خونر دیشود كه با یاز دهان م یزیو خونر بیشود باعث آس یضربه ها به دهان وارد م یسر کی

 .دیبند آ یزیتا خونر میپانسمان فشار ده لیوسا ای زیآن را دستمال تم یو رو میكن

 یخود كنده م یبه دندان شده و دندان از جا بیشود كه باعث آس یو ضربه ها به دندان  وارد م بیسآاز  یسر کی

 دیشود كه با یاز ضربه ها باعث شكسته شدن دندان م یسر کیو  میبرگردان یاصل یان را به جا عیسر دیشود كه با

 .مییمراجعه نما یقطعه شكسته شده را در اب دهان قرار داده و به دندانپزشك

 *:ینیاز ب زی*خونر

 : علت

 ینیمخاط ب یخشك/دیشد یفشار خون باال /سرما خوردگ/ضربه

 یباشد و در اثر هر مشكل یحساس و شكننده م یلیخ ینیب یبدن است چون رگها یزیخونر نیتر عیشا یزیخونر نیا

 شود. یم یدچار پارگ

 :درمان

تف نكند/ عطسه و  ماری/ب میاوریفشار ب قهیدق 10 ینینرمه ب یحركت نكند/رو ادیسر به جلو خم شود/ز/ندیبنش ماریب

 شوک است. یزیعارضه خونر نیسرفه نكند.مهمتر

 شوك

 یسوختگ/دیشد یزیخون شود. مثل: خونر انیكه باعث كاهش جر یدیشد بی: هر آستعریف

ضعف /یجیگردد/پوست مرطوب و سرد/كاهش فشار خون/گ یم یگردد/پوست و لبها خاكستر یم فی: نبض ضغعالئم

 ./یاریكاهش سطح هوش/یقرار یب/حهیسرگ/یتشنگ/

 ماریرا به پشت خوابانده /پاها را باالتر از سطح قلب باشد/و به ب ماریب/میببر نیو از ب یبررس  دیعلت شوک را با :درمان

 .میاز راه دهان نده یزیچ

 يخفگ

 است. یسم یگازها ای یدر اثر وجود جسم خارج ییانسداد راه هوا :تعریف

ناخن ها شروع  لب ها و الله گوش. .ینینوک ب یعنیبدن  یكه از انتها یرنگ صورت به شكل كبود رییسرفه/تغ :عالئم

 از تنفس خرخر یخروج كف از دهان /صدا شود.

 :درمان

به سرفه است، وارد آوردن ضربه به كتف ها /ستون فقرات /فشار به  ماریكردن ب قیبا تشو ی: خروج جسم خارجهدف

 نهیقفسه س ایشكم 

.اگر میكن یآزاد منتقل م یو به هوا میكش یم رونیب هیمصدوم را از ناح زیخ نهیبا گاز :به حالت س ی*در حالت خفگ

 شود. یم زیدر ما ن تیمسموم دیباعث تول یسم یكار انجام شود گازها نیا ستادهیدر حالت ا
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 :آسم

 ینفس است و صدا یتنگ و دنیآن تند تند نفس كش میاز عال آنها است. یو تنگ یتنفس یبه علت تورم راهها آسم

خود را همراه داشته باشند و از كپسول  یو داروها یاسپر شهیهم دیافراد با نیا شود. یم دهیكه از بازدم شن یمخصوص

 .ندیدر منزل استفاده نما زین ژنیاكس

 ها يشکستگ 

 .ندیگو یبه تكه شدن استخوان شكستگ :فیتعر

 :يشکستگ انواع

 .شودیم دهیزده ود رونیعضالت ب باز: سراستخوان از پوست و یشكستگ --1

 شود. ینم دهیبسته: سر استخوان شكسته د یشكستگ -2

 :عالئم

 دمای بدنرییرنگ/و تغ رییتغ/یزیشكل/خونر رییاست/درد/تورم/تغ یحركت تیعالمت محدود نیاول

 :درمان

فشرده است كه بتواند  کیپالست ایاز جنس آهن/چوب / یتوسط  آتل است.آتل جسم سخت و محكم یحركت یب -1

 خود جا دهد. یقسمت شكسته شده رارو نییمفصل باال و پا

 از نظر رنگ/حرارت و حركت دهید بیكنترل عضو آس-2

 از ورم عضو یریباالترجهت جلوگ یكم دهید بیقرار دادن عضو آس -3

 استفاده از كمپرس سرد -4

 عروق و اعصاب /قطع عضو  بی/آس یداخل یزی/خونر هیقلب و ر ی/پارگ یزیرگ /خونر ی: پارگعوارض

 ها يسوختگ

برق  /اشعه ماورا  انی/جر ییایمیكه در اثر مجاورت پوست با عوامل سوزاننده مثل حرارت /مواد ش ی: به صدماتفیتعر

 .ندیگو یشود م یم جادیبنفش و..... ا

 :يسوختگ انواع

 :  یسطح =1 درجه

 شود. یسپس درد هم به ان اضافه م یعالمت ان سوزش است سپس قرمز نیاول

 (یمخصوص)پماد سوختگ یپماد ها استفاده از و شستشو با  آب سرد :درمان

 متوسط: =2 درجه

 وتورم وترشح دیعالمت تاول است سپس درد شد نیاول

جا جمع شده و  کیاست كه در اثر حرارت در  رپوستیاز اب ز ی)تاول قسمت بآشستشو با  تاول،نتركاندن  :درمان

 باشد.( ینم فیاست و كث لیاستر
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 :دیشد 3 درجه

 ماریب ستیموجود ن یرفته و چون عصب نیاز ب یسوختگ نیعالمت آن نداشتن درد است چون اعصاب در ا نیمهمتر

خطرناک  یسوختگ شودیمتوجه م ریو چون د شود. یمتوجه آن م رید ماریب چون درد ندارد نخواهد داشت. و یدرد

 شود. یمحسوب م

 :يکل درمان

 خیكمپرس نموده و  یبا آب معمول لباسها را در آورده و ریسا به بدن، دهیچسب یكردن آتش به جز قسمتها خاموش

پزشک  زیبه طور خودسرانه و فقط  با تجو یسوختگ ی. عدم استفاده از داروهامیقسمت سوخته نگذار یرو میرا مستق

 دارو داده شود. ستیبا یم

 و.... ردندادنیخم/ینیزم بیاستفاده از س عدم

است چون  ینكته در درمان سوختگ نیدادن عضو باالتر از سطح بدن جهت )جبران آب از دست رفته( كه مهمتر قرار

 دچار شوک خواهد شد. ماریب میكار را نكن نیاگر ا

 حالل ها، است مثل: اهایقل ایو  دهایمثل اس ییایمیمواد ش یكه به علت تماس با برخ ییایمیش یها یگسوخت در

 .دییزخم را با آب شستشو نما و .دییدستكش استفاده نما از دیرنگ بر كه حتماا با مواد ،یمواد رنگ ها،كننده دیسف

 فشار حتماا شسته شود. با آب با دیشده باشد با ختهیمواد ر نیداخل چشم از ا در اگر و

 كار یدف جسم خارجح گریو اال د دیآب ان را حذف كن ای زیدستمال تم کیدر چشم رفته باشد با  یمواد خارج اگر

 رساند. یرا به مركز درمان ماریب عیسر دیباشد و با یامدادگر نم

 :*ی*گرمازدگ

بدن  یاز نمک ها برا یبعض شود. یاز پوست دفع مآب و نمک  ،قیشود دراثر تعر یم جادیدر گرما ا ادیاثر ماندن ز در

 ماریكه بدنبال آن ب دیآ یم شیبدن پ یو چنگ شدن عضالت برا یو اگر نباشند حالت گرفتك هستند دیمف یلیخ

 كند. یتشنج م

 :عالئم

 فیعضالت/نبض خف یگرفتگ/یدگیتهوع /سردرد/رنگ پر/یجیگ

 : درمان

 .میده یفراوان به او م عاتیما خنک آورده و یرا در هوا ماریب

 ها: تيمسموم

كه بدن قبالا به خوردن آن  یو كال خوردن مواد ادیز یدارو ای یسم اهانیگ ای/ییایقل ای یدیاثر خوردن مواد اس در

 و.... نیماش یآب باطر ای تكسیوا ایشود و  یم جادیا فاسد و ... چیعادت نداشته مثل ساندو

 : عالئم

 یجیشكم/تهوع/اسهال/استفراغ/گ درد

 :درمان

به  عایوادار به استفراغ نشود و سر ماریب اجتناب گردد و یدستگاه گوارش کیتحر یبرا مویبلآمثل  یعاتیخوراندن ما از

 رسانده شود. یدرمان یمركز بهداشت
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 فصل چهارم

 پسماند تیریو مد نيکنترل ناقل

 باشند: این فصل بایستی قادر انیپا فراگیران در

 .ردیمقابله با آنها را فراگ یرا بشناسد و راهها زایماریحشرات و جانوران مزاحم و ب .1

 .ردیهر كدام را فراگ ییخطرزا زانیانواع پسماند را نام برده و م .2

 

 نيکنترل ناقل

ــخت و غیر قابل نفوذ و از قدیمی ترین  ــش س ــاختمان حلقه ای با پوش ــتند كه دارنده یک س ــرات جانورانی هس حش

 ساكنین كره زمین یعنی بیش از دویست و پنجاه میلیون سال است كه می زیسته است. 

شده حدوداا  شناخته  شره  شرات به  1000از یک میلیون ح ست. ح سان زیان آور ا طریق در آزار  3گونه آن برای ان

 رساندن به انسان نقش دارند:

حشرات قادرند عوامل مختلف پاتوژن )بیماری زا( را از مخزن آن گرفته و بروشهای مكانیكی و بیولوژیكی به انسان  .1

 انتقال دهند. 

 حشرات با نیش زدن و تحریكات تماسی و ترشح مواد سمی سالمت و آسایش انسان را می گیرند.  .2

 ایجاد ضایعات در گیاهان و محصوالت گیاهی كه از این بحث خارج است . . 3

 :نتقال مکانيکيا -

شكل و یا تكثیر روی بدن ناقل از مكانهای آلوده  روی  ساده و بدون تغییر   موادغذاییبه  انتقال عامل بیماری زا بطور 

 یا انسان می گویند .

 :انتقال بيولوژیکي -

یابد و یا نوعی تغییر شكل و یا تكامل می نوع دیگری از انتقال عامل بیماری زا از مخزن آلوده در بدن حشره ناقل تكثیر 

پیدا می كند كه انتقال دوره ای نیز نامیده می شود و در این انتقال یک دوره كمون وجود دارد كه بین یک تا سه هفته 

 طول می كشد.

 

 جهت مطالعه

 :سوسری ها -

سوسری ها به دلیل قدرت تطابق با محیط و شرایط ویژه زندگی كه دارند می توانند به طیف وسیعی از مكانهای 

مهم زندگی انسان از اتاق های مسكونی، حمام ها و انبارها گرفته تا آشپزخانه ها و محل های پخت غذا دسترسی 

باال و سرو كار دارند به راحتی قادرند تا حلقه ارتباطی داشته باشند و با توجه به اینكه با مدفوع و موادی با آلودگی 

 بسیار مؤثری بین عوامل بیماریزا و محیط انسانی و خود انسانها برقرار كنند. 
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 موادغذاییانسانی از مواد آلی در حال فساد اعم از پس مانده های  موادغذاییسوسری ها همه چیز خوارند و عالوه بر 

وع انسانی و حیوانی ومانند اینها تغذیه می كنند و به همین دلیل می تواند بطور مكانیكی موجود و از زباله و مدف

 موادغذاییتک یاخته ای و تخم انگل و ... به ظروف غذاخوری و  –ویروسی  –باكتریائی  –عوامل بیماری زای قارچی 

سمومیت غذایی و مام و اسهالهای خونی و ذج انتقال دهند و در نتیجه بیماریهای روده ای مانند وبا و حصبه و

 بیماریهای انگلی ساكن در روده انسان را منتقل نماید.

بعضی از سوسری های ماده مواد شیمیایی آلرژی زا از خود ترشح می كنند كه هم بد بو بوده و هم ایجاد آلرژی می 

 نمایند. 

 انواع سوسری ها 

گونه به عنوان آفت اهلی شناخته شده اند. عمده  50شده اند كه گونه سوسری شناسائی  4000تا كنون بیش از 

 ترین سوسری های شامل سوسری آلمانی، سوسری آمریكائی، سوسری شرقی می باشند.

 

 سوسری آلماني -

ها، رستورانها، ، هتلها، قنادیموادغذاییهای ها، مغازهاین حشرات در آشپزخانه

و ... پیدا می شوند  موادغذایی، كارخانجات تهیه موادغذاییها و انبارهای نانوایی

 می توانند زندگی كنند.   موادغذاییدر نقاط مرطوب و آلوده به 

 آمریکایي سوسری -

های خانگی ترین سوسریسوسری آمریكایی بعد از سوسری آلمانی از فراوان

محسوب می شود. سوسری آمریكایی محیط های گرم و مرطوب همانند زیر زمین، 

دهد. این نوع سوسری ها ترجیح میلوله های بخار و فاضالب را به سایر محیط

و  موادغذاییهای ها، فروشگاهبیشتر در داخل اماكن مسكونی، تجاری، رستوران

 نانوایی ها یافت می شود.

 سوسری شرقي  -

بهداشتی و غیره یافت می در محیط هایی كه خنک و مرطوب ترند، خصوصاا زیر زمین، آشپزخانه، سرویس های 

ها هجوم شوند. این نوع سوسری ها نمی توانند از سطح صاف باال بروند. وقتی دمای هوا پایین می آید به درون خانه

 می توانند از طریق سیستم لوله كش فاضالب كوچ كنند. آورده اطراف سطل آشغال جمع شوند و
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 اهميت بهداشتي سوسری ها

 :آزارواذیت -

 تغذیه می كنند چسب كتاب ها كثافات، غذاهای فاسد، پارچه ها و ها ازآن سوسری ها ازآفات مهم خانگی هستند؛ زیرا

همچنین این  می گردانند و به دفع مدفوع روی غذاعادت دارند. بر آنها قسمتی ازغذای كامالا هضم نشده ی خود را

منابع  رفت وآمد و مسیر كه در ند، ماده ای ترشح می كنندپوست بازمی شو آن در غددی كه منافذ دهان و حشرات از

 ناخوشایندی ایجاد می كنند. غذایی ایشان بوی ماندگار

 بيماری های منتقله از سوسریها -

حضور سوسری ها در محیط زندگی انسان بسیار نامطلوب تلقی می شود. زیرا آنها عادت كثیفی به هنگام تغذیه دارند 

می ریزند. از طرفی  موادغذاییی خورده شده را بر گردانده و به همراه مدفوع خود، بر روی و همواره قسمتی از غذا

برخی از سوسری ها با ترشح تركیبات سمی كه از غدد بزاقی آنها ترشح می شود سبب بدبو شدن غذا، ایجاد اختالالت 

 افراد حساس و حتی عوارض و حساسیت پوستی می شوند.  تنفسی ای چون آسم در

سوسری ها به دلیل داشتن رژیم غذایی همه چیز خواری و دفع مدفوع در محیط های نامناسب زندگی )لوله های 

توالت و غیره( می توانند در انتقال عوامل بیماریزا نقش داشته باشند. این حشرات با راه رفتن و آلوده كردن  فاضالب و

شوند. بیماری های مختلفی از جمله وبا، جذام، اسهال های  باعث انتقال این عوامل می موادغذاییظروف غذا خوری و 

خونی، تیفوئید، مسمومیت غذایی، انتقال تخم انگل های روده ای و غیره را به آنها نسبت می دهند. این موجودات 

 موذی، ناقلین مكانیكی عوامل بیماریزا انسانی به حساب می شوند.

 :روشهای کنترل سوسریها

 كنترل فیزیكی  -1

 شامل روشهای زیر می باشد: فیزیكی با سوسریهاكنترل رایج ترین روشهای 

 الف ( ایجاد مكش  -

 ب ( استفاده از گرما و سرما -

 ج ( استفاده از گردهای خشک كننده -

 ه ( استفاده از دوركننده ها  -

 ذاریگد ( تله  -

 كه بهترین روش كنترل می باشد. بهسازی محیط و رعایت اصول بهداشتی( چ -

هر وسیله ای كه بتواند ایجاد مكش كند مثل جارو برقی خانگی؛ جارو برقی صنعتی و وسایل  :ایجاد مکشالف ( 

 دیگری از این قبیل می تواند برای خارج كردن سوسریها از پناهگاهشان مورد استفاده قرار گیرد.

مای كل ساختمان است بدین عملیات گرما و سرمادهی مستلزم باال و پایین بردن د :ب ( استفاده از سرما و گرما

ترتیب سوسریها در گرمای زیاد یا انجماد كشته می شوند. بنابراین جهت حصول به این هدف دمای درون ساختمان 

برای چند ساعت باال یا پایین نگه داشته میشود. استفاده از گازهایی نظیر دی اكسیدكربن یا نیتروژن مستلزم ضدنفوذ 

 بودن ساختمان است.
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موادی وجود دارند كه نام خشک كننده به آنها اطالق میشود این مواد هر جانور یا  :ای خشک کنندهج ( گرده

دو ماده موثر از این دسته كه برای كنترل سوسریها استفاده می  جسمی را كه با آنها تماس پیدا كنند خشک می كنند.

 شود خاک دیاتومه و سیلیكا نام دارد.

از محلهای زندگی آنها گشته و مانع انتقال آنها از یک  نگهداشتن سوسریها سبب دور ها:ه  ( استفاده از دورکننده 

و انبار كاال و دیگر محلهایی  موادغذاییها را می توان در قفسه ها، انبارهای مكان به مكان دیگر خواهد شد دوركننده

ج شده از مواد گیاهی نظیر روغن نعناع كه سوسریها بعنوان آفت در آن منطقه هستند بكار برد. چندین روغن استخرا

 و روغن اكالیپتوس بعنوان دوركننده سوسریها شناخته شده است.

 د ( تله گذاری  

 دو نوع تله جهت مبارزه و كنترل سوسریها استفاده میشود:

 (تله كشته گیر 2-(  تله زنده گیر   د 1-د 

 د زیر اشاره كرد:از محلهای مناسب برای قرار دادن تله ها می توان به موار

 زیر یا پشت سنگ توالت فرنگی  -1

 زیر دستشویی -2

 زیر سینک ظرفشویی در آشپزخانه  -3

 پشت یا زیر یخچال -4

 زیر یا پشت اجاق گاز -5

 پشت كابینت های آشپزخانه -6

 اطراف آبگرمكن -7

 زیر ماشین لباسشویی و ظرفشویی -8

 عدد تله پیشنهاد می شود. 15 – 10برای یک آپارتمان معمولی تعداد 

از نظر جنس و مرحله زندگی آنها در اختیار می  فایده كاربرد تله این است كه سیمای كاملی از حشرات به دام افتاده را

 گذارد كه در امر مبارزه و كنترل سوسریها حائز اهمیت است.

 بهسازی محيط و رعایت اصول بهداشتي -چ

 زیر در كنترل جمعیت سوسریها موثر است: رعایت موارد

اطراف ستونها، پنجره  ه های نفوذ سوسری ها را شناسایی كرده و درزگیری كنید. تمام حفره ها و درزهایتمام را -

 یا بتونه مسدود كنید. لوله ها، دیوارها، سقفها، كفپوشها را بوسیله سیمان و ها، درها،

 نشتی ها را شناسایی كرده و آنها را تعمیر كنید. -

لق  های شكسته وموزاییک ها، كاشی ها، سرامیک ها و سنگ - مرمت كنید كاغذ دیواریهای جدا شده از دیوار را -

 را تعمیر كنید. 

 خار وخاشاک و برگ های اطراف خانه را جمع آوری كنید.  -

 دیوار خانه در تماس هستند را هرس كنید.   شاخه هایی كه با -

 توده های چوب را بدور از خانه انبار كنید. -
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پنجره و درهای ورودی را به حالت باز رها نكنید. به روی پنجره ها و دریچه های كولر و هواكش ها حتما توری  -

 نصب كنید. 

مایع بروی زمین و یا فرش ریخت فورا  موادغذاییخرده های نان و غذا را فورا از روی زمین جمع كنید. چنانچه  -

 آن را تمیز كنید. 

 اسفنج )ابر( و دستمالهای مرطوب را در كیسه های در بسته نگه داری كنید.  -

 پشت و زیر یخچال و اجاق گاز را هر چند وقت یكبار تمیز كنید.  -

را درون ظرفهای پالستیكی قطور و یا شیشه ای دربسته نگه داری كنید. به خاطر داشته باشید سوسری  موادغذایی -

 ز جنس پالستیک نازک را بجوند. ها قادرند ظروف مقوایی و یا ا

 ظروف غذاخوری را در درون سینک ظرفشویی به حال خود رها نكنید و از انباشته شدن آنها جلوگیری كنید. -

 روی چاهک ها آشغالگیر پالستیكی قرار دهید. -

 زباله ها را درون كیسه و در سطل زباله دردار با درب محكم قرار دهید.  -

 در خانه از دستگاه های رطوبت زدا استفاده كنید. در صورت باال بودن رطوبت  -

 هر از چند گاهی آشپزخانه، توالت وحمام را نظافت كرده و بشویید.  -

 پس از كوددهی باغ و باغچه حتما روی كودها شن و یا خاک بریزید.  -

 ظروف غذا را كامال با مایع ظرفشویی بشویید تا اثر چربی روی آنها باقی نماند.  -

 راخ )كفشور( سینک )لگن( آشپزخانه و كاسه دستشویی درپوش)توپی( قرار دهید. شبها روی سو -

 دور چارچوب پنجره ها ودربها نوارهای درزگیر نصب كنید.  -

 از انباشته كردن روزنامه و مجالت خودداری كنید.  -

 ست را عایق بندی كنید.لوله هایی كه چگالش آب روی آنها زیاد ا -

 

 مبارزه شيميایي:

. دلیل اول ایجاد مقاومت حشره نسبت به حشره با حشره كش به چند دلیل مشكل استكنترل شیمیایی سوسری ها 

 ، بنابراین هیچحشره كش ها آنها را دور می كنند ، بسیاری ازمعمول استفاده می شود. به عالوهكشی است كه به طور 

همزمان با مدیریت محیط روش مناسب  این روش فقط و كنترل شیمیایی موقتی است وتماسی با این مواد ندارند و اثر

 .و دارای مجوز صورت گیرد می باشد و باید توسط افراد یا شركت های  با تجربه

 ساس تختخواب

ساس های تختخواب بطور طبیعی ناقل هیچیک از بیماریهای انسانی نیستند، ولی افراد حساس در اثر گزش ساس 

آلرژیک شدید شوند. اولین تماس با ساس ممكن است همراه با واكنش های جزئی ممكن است دچار عوارض پوستی و 

های تختخواب در تمام مراحل زندگی خود خونخوار بوده و با توجه به اینكه ساس و یا حتی واكنش های پوستی باشد.

به اینكه بیشترین زمان  و قادرند تا از روی لباس و مالفه نیز اقدام به خونخواری نمایند و با توجه شب فعال هستند

استراحت انسان نیز شب می باشد، لذا تقارن زمان فعالیت  ساس با زمان استراحت انسان، می تواند اوقات آزار دهنده 

چهارچوب پنجره  ای را برای انسان بوجود بیاورد. به همین دالیل كنترل ساس از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
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كاف داخل دیوار، اثاثیه منزل، پشت كاغذ دیواری ها و صفحات چوبی یا زیر فرش و موكت ها، پشت قاب عكس، درز و ش

و حتی چینهای پرده بهترین پناهگاه برای ساس می باشد.مدفوع این حشرات به صورت لكه های قهوه ای تیره یا سیاه 

دگی شدید به ساس بوی نامطبوع رنگ روی ملحفه ، دیوار و یا كاغذ دیواری قابل مشاهده است .خانه های دارای آلو

 دارند.

 روش های کنترل ساس تختخواب:

 بهسازی محيط و رعایت اصول بهداشتي -

آلودگی خفیف به ساسها را می توان با روشهای ساده ای نظیر تمیز كردن كامل محل آلودگی، ریختن آب جوش روی 

 محلهای آلوده و قرار دادن در معرض نور خورشید بر طرف نمود.

ساس از سطوح چوبی براحتی باال میرود جهت كنترل آنها میتوان پایه های تختخواب را با روغن چرب نمود و یا كه 

با فاصله از دیوار قرار گیرد.جهت آلودگی زدایی ملحفه  پایه های تخت را در داخل صفحات فلزی قرار داده و تخت ها را

داد و یا  استفاده نمود و پرده های آلوده را با آب داغ شستشوها و روبالش های آلوده به ساس می توان از جاروبرقی 

 ملحفه ها را می توان در یک كیسه نایلونی سیاه در آفتاب قرار داد. 

 :کنترل شيميایي

كنترل شیمیایی ساس ها با حشره كش به چند دلیل مشكل است. دلیل اول ایجاد مقاومت حشره نسبت به حشره  

استفاده می شود. به عالوه، بسیاری از حشره كش ها آنها را دور می كنند، بنابراین هیچ كشی است كه به طور معمول 

همزمان با مدیریت محیط روش مناسب  تماسی با این مواد ندارند و اثر كنترل شیمیایی موقتی است و این روش فقط و

  .ا تجربه و دارای مجوز صورت گیردمی باشد و باید توسط افراد یا شركت های  ب

 حشرات بيماری زا:

بدنش از مو پوشیده شده، كوچک است لذا قادر است از پشه بندهای درشت بافت عبور كند.  پشه خاکي، ناقل سالک:

عدد تخم می گذارد، برای تخم گذاری نیاز به آب ندارد، مواد آلی در شرف فساد كفش  150تا  100در هر نوبت بین 

مینی ها انبارهای مرطوب. رززیهای كهنه، چوبهای خیس، قوطی های كنسرو، جعبه های چوبی درگوشه و كنار  باغها، 

تخم گذاری این دسته از حشرات محسوب می شوند. پشه خاكی،  یا زیر پل ها، جایگاه مناسبی برای مخفی شدن و

روی خاک و زیر فرش نیز قادر به تخم گذاری می باشد. بنابراین مزاحمت شبانه دارند. درفصل گرما شیوع پیدا می 

از روی لباس قادر به نیش زدن نمی باشند. بطور خالصه پشه های ماده هر دو تا سه چون نیش آنها كوتاه است  كنند.

روز یک بار خونخواری دارند كه آن هم به هنگام عصر وشب میباشد.  پشه نر از شیره گیاهی تغذیه می كند. محل 

باشد. پشه خاكی بیشتر غیره می  ها و درروی سطوح دیوارها، الی پوسته درختها واستراحت آنها در طول روز شكاف

مرطوب تخم ریزی می كند و دوره الروی آن در خاک طی می شود. پشه خاكی عالوه بر بیماری  در خاک های نرم و

 سالک ناقل بیماریهای دیگری نیز می باشد.

كبار حشرات كوچک بی بالی هستند كه هر دو جنس نر وماده آن خونخوار بوده واز روزی یكبار تا چند روز ی کَک ها:

 گونه هایی از این حشره روی موش، گربه، سگ و خونخواری دارند. بیشتر زیر فرش های مرطوب زندگی می كنند.

حیوانات دیگر می روند. اشاعه طاعون از خطرات كک  حیوانات دیگر زندگی كرده و پس از مرگ حیوان سراغ انسان و

 ها می باشد.
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ان عادت دارند لذا تعویض مرتب لباس می تواند در كاهش آلودگی : شپش ها به رطوبت و درجه حرارت بدن انسشپش

مالفه  دقیقه باعث نابودی آنها در لباس و 10درجه در مدت  55دقیقه و آب 1درجه در مدت  70موثر واقع گردد. آب 

 و... می گردد.

 پشه و مگس  

به دلیل  ای و غیره هستند.های رودهبیماریهای چشمی، ها مانند بیماریپشه و مگس عامل انتقال بسیاری از بیماری

بنابراین مبارزه با آنها از اهمیت زیادی برخوردار است و باید دانست كه مهمترین مسئله در مبارزه با این حشرات  اینكه

 دفع بهداشتی زباله و فاضالب است.  آوری، نگهداری وجمع

 های مبارزه:راه

 سوراخهای تهویهها، دربها و نصب توری بر پنجره -1

 استفاده از طعمۀ مگس به صورت رشته تسبیحی و نوار پالستیكی -2

 به كاربردن پشه بند روی تختخواب وگهوارۀ بچه  -3

 كش دستی یا كاغذهای چسبیها توسط مگسكشتن مگس -4

 های بهداشتی به منظور پرهیز از دفع مدفوع در فضای آزاداحداث توالت -5

 از استفاده ه آن بعدتمیز نگهداشتن توالت و پوشیدن سر -6

 داردان دربنگهداری زباله در زباله -7

 توزیع و فروش مواد غذایی تمیز نگهداشتن مراكز تهیه، -8

 پوشانیدن روی مواد غذایی یا نگهداری آنها در ظروف سربسته -9

 اله آوری زباله حداقل یک روز در میان و دفع بهداشتی زبها و معابر روستا و جمعنظافت محیط زندگی و كوچه -10

 دفع بهداشتی لجن و فاضالب  -11

جلوگیری ا زجمع شدن فاضالب در منزل و هدایت آن توسط نهرهای پوشیده با شیب مناسب به محل دفع  -12

 فاضالب

 ها برای جلوگیری از جمع شدن آب باران و به طور كلی بهسازی محیط تسطیح و پركردن گودال -13

 موش

 دارای اهمیت است: الف ـ اقتصادی ب ـ بهداشتیموش از جمله جوندگانی است كه از دو جنبه 

 الف ـ از نظر اقتصادی:

، از بین بردن و ضایع نمودن كاال و اشیاء، از بین بردن كابلهای موادغذاییخسارت موش به مزارع، محصوالت كشاورزی و 

 آورد.سوزی، هر ساله میلیونها تومان خسارت به بار میبرق و تلفن و ایجاد آتش

 ر بهداشتی:ب ـ از نظ

-كنند كه انتقال دهنده طاعون، تیفوس موشی و برخی از مسومیتهای ریزی زندگی می. روی بدن موشها، كک و كنه1

 .های غذایی به انسان است

 .سازد. فضله موش، غذا را آلوده می2 

 .تواند بیماری یرقان یا ادرار خونی را از طریق ادرار خود منتقل سازد. موش می3 
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 . گازگرفتگی موش ممكن است منجر به انتقال بیماری تب گازگرفتگی موش شود.4 

برای مبارزه با موش، مؤثرترین راه، بهسازی محیط است. راههای دیگری از جمله استفاده از سموم، تله و استفاده از 

 دشمنان طبیعی آنها )مثل گربه( وجود دارد. ولی همانطور كه گفته شد بهترین و مؤثرترین روش، بهسازی محیط است. 

سازی محیط، شرایط ذا، آب و پناهگاه دارد. در صورتیكه با سالمموش برای تولیدمثل و زیاد شدن جمعیت احتیاج به غ

را نامناسب سازیم تا موش به این سه عامل دسترسی نداشته باشد، بزرگترین گام را برای پیشگیری و مبارزه با این 

ین منظور ایم. بنابراین بهسازی محیط یعنی نامناسب نمودن محیط برای جذب و تكثیر موش. بدحیوان موذی برداشته

 شود:اقدامات ذیل توصیه می

 .زباله در ظروف سربسته نگهداری شده و بموقع دفع گردد 

 متر در منزل یا محیط كار با سیمان مسدود شود.میلی 6های بزرگتر از سوراخ 

  ها نصب گردد.متری از پالستیک صیقلی در پایین پنجرهسانتی 10یک نوار 

 قف اماكن است، بریده شود.شاخه درختهایی كه خیلی نزدیک به س 

 اطراف اماكن كامالا تمیز و خالی از وسائل اضافی باشد. 

 برای جلوگیری از ورود موش، مجهز شده  موادغذاییهای نگهداری ها و محلساختمان انبارها، رستورانها، مغازه

 باشند.

 ورود موش به اماكن جلوگیری  های مناسب باشند تا ازهای برق دارای حفاظمجاری فاضالب، آبهای سطحی و كابل

 شود.

 های كامالا سربسته نگهداری شوند.ها، قوطی و پیتدر شیشه موادغذایی 

 كنند، تعمیر شوند(.از نشت آب جلوگیری شود )شیرهایی كه چكه می 

 های غالت روی پایه قرار گیرند و هر دو ماه یكبار جابجا گردند.گونی 
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 مدیریت پسماند

 

روند رو به گسترش تولید پسماندها از یک سو و فقدان استراتژی و قانونمندی الزم برای مدیریت این مواد ، از 

سوی دیگر بسیاری از مناطق كشور را با مشكالت جدی مواجه كرده و لطمات و خطرات زیست محیطی زیادی به 

ه نسبتاا مطلوب انجام می شود، در بیشتر همراه داشته است. صرف نظر از جمع آوری پسماندها در داخل شهرها ك

خطرناک موارد دفع آنها با مشكل مواجه بوده و پسماندها معموال به صورت غیربهداشتی دفن می شوتد پسماندهای 

نیز در بسیاری از موارد همراه با سایر پسماندها دفن شده و یا در مناطق مختلف تلنبار  از جمله پسماند پزشكی 

وند كه از این طریق بسیاری از منابع آب سطحی و زیرزمینی آلوده شده و اكوسیستم های طبیعی یا پراكنده می ش

 و سالمت مردم با لطمات فراوان مواجه شده است.

 تعریف مدیریت پسماند:

مدیریت پسماند عبارتست از مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک شامل تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل و نقل، 

دفع مواد زایدمی باشد كه منطبق بر اصول زیست محیطی و بهداشت عمومی بوده و هدف آن كاهش پردازش و 

مخاطرات است كه شامل روابط پیچیده میان بخشی بین رشته هایی مانند برنامه ریزی شهری، اقتصاد، جغرافیا، جامعه 

 شناسی، ارتباطات، آمار، بهداشت، محیط زیست و مهندسی عمران می باشد.

اب و كاربرد تكنیک ها، روش ها و برنامه های مدیریتی مناسب جهت دستیابی به اهداف ویژه مدیریت پسماند  را انتخ

 مدیریت جامع پسماند گویند.

 گزینه در مدیریت پسماند قابل  ذكر است: 4 

 تولید ا كاهش در مبد 1

 بازیافت و كمپوست  2

 سوزاندن  3

 دفن در زمین  4

 تعریف پسماند:

ت )غیر از فاضالب( گفته می شود كه بطور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالی یا زباله به مواد جامد، مایع و گازپسماند 

 .و به علت بال استفاده و یا ناخواسته بودن به دور انداخته می شوند نده زاید تلقی می گرددانسان بوده و از نظر تولید كن

 مواد زاید جامد شهری:

تجاری، مؤسسات و صنایع سبک تولید می شوند. این زباله ها شامل كه در مناطق مسكونی،  غیرخطرناكیمواد زاید 

 شود.  نمیخدمات شهری  كشاورزی، معدن و لجن فاضالب و زباله های هایصنعتی، زباله  پسماند فرآیندهای
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 گروه بندی پسماند ها:

  به پنج گروه تقسيم مي شوند طبق قانون پسماندها: 

پسماندهای عادی: به پسماندهایی گفته می شود كه به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها،  -1

 .روستاها و خارج از آْنها تولید می شود. از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی

نها، مراكز بهداشتی، درمانی، پسماندهای پزشكی: به كلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستا -2

 .آزمایشگاههای تخصصی طبی و سایر مراكز مشابه گفته می شود

پسماندهای ویژه: به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به دلیل باال بودن حداقل یكی از خواص خطرناک از قبیل  -3

 .مراقبت ویژه نیاز داشته باشد سمی بودن، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به

پسماندهای كشاورزی: به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش كشاورزی گفته می شود از قبیل  -4

 .فضوالت، الشه حیوانات، محصوالت كشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف

ی، پسماندهای پاالیشگاهی، صنایع پسماندهای صنعتی: به كلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدن -5

 .گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی

 :های شهری پسماند

  های مختلفی برای توضیح اجزاء مواد زاید جامد شهری استفاده شده و كتب از تعاریف و طبقه بندیمتون آموزشی در

تواند به عنوان یک راهنما برای شناسایی اجزاء مواد زاید شهری مورد استفاده قرار تعاریف ارائه شده در زیر میاست. 

 .گیرد

  زایدات غذایی به قسمت فسادپذیر زباله كه معموالا از زایدات گیاهی، تهیه و طبخ و یا انبار كردن مواد غذایی به دست

های غذایی در طول سال متغیر بوده و در ماه های تابستان، كه مصرف میوه شود. كمّیت پس مانده آید، اطالق میمی

ترین قسمت زباله است، چرا كه از یک سو به دلیل رسد. پس مانده های غذایی مهمو سبزی بیشتر است، به حداكثر می

حشرات و جوندگان تخمیر و فساد سریع، بوهای نامطبوع تولید كرده و محل مناسبی برای رشد و تكثیر مگس و سایر 

است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت تهیه كود از آن )كمپوست( حائز اهمیت است. قابل ذكر است كه میزان پس مانده 

 .درصد گزارش شده است 76تا  35های فسادپذیر در زباله های شهری ایران بین 

  معموالا شامل كاغذ، پالستیک،  پسماندر شود. آشغال دبه جز خاكستر گفته می پسماندآشغال به قسمت فساد ناپذیر

توان به دو بخش قابل اشتعال و غیرقابل اشتعال آشغال را می .شودقطعات فلزی، شیشه، چوب و موادی از این قبیل می

 .تقسیم كرد

  خاكستر باقیمانده حاصل از سوزاندن زغال، چوب و دیگر مواد سوختنی كه برای مقاصد صنعتی، پخت و پز و یا گرم

 .شودرود گفته میردن منازل بكار میك

  ،زایدات ناشی از تخریب و ساختمان سازی به زایدات حاصل از تخریب ساختمان، تعمیر اماكن مسكونی، تجاری، صنعتی

 شودهای ساختمان سازی اطالق میو یا سایر فعالیت

 ها و معابر، برگ درختان، اجساد نها شامل مواد حاصل از جاروب كردن خیابا پسماندویژه این قسمت از  زباله های

 .شودحیوانات مرده و موادی كه از وسایل نقلیه به جای مانده است می

 



78 

 

 :های صنعتيپسماند

 معموالا شامل فلزات، مواد پالستیكی، مواد شیمیایی  های صنعتی هستند وهای صنعتی، مواد زاید ناشی از فعالیتپسماند

ها ضوابط خاص و های خطرناک هستند. كه عمل جمع آوری، حمل و نقل و دفع آنو باالخره زباله های ویژه و زباله 

  .مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده است

 

 :های خطرناكپسماند

  مواد زاید خطرناک، مواد زاید جامد یا مایعی هستند كه به علت كمّیت، غلظت و یا كیفیت فیزیكی، شیمیایی و یا

های بسیار جدی شوند. براساس تعریف آژانس حفاظت ث افزایش میزان مرگ و میر و یا بیماریتوانند باعبیولوژیكی می

شود كه بالقوه خطرناک بوده و یا اینكه پس از زباله های خطرناک به مواد زاید جامدی اطالق میآمریكا  محیط زیست

طرناک معموالا یكی از مشخصات كنند. زباله های خطی مدت زمانی موجبات خطر را برای محیط زیست، فراهم می

قابلیت انفجار، احتراق، خوردگی، واكنش پذیری و سمی را دارا بوده و اغلب تحت عنوان مواد زاید رادیواكتیو، پس ماند 

 : شوندهای شیمیایی، زایدات قابل اشتعال، زایدات بیولوژیكی و مواد منفجره دسته بندی می

  ،ها، آزمایشگاه ها و مراكز تحقیقات پزشكی هستند. زباله های بیمارستانی بیمارستاناز منابع عمده زایدات بیولوژیكی

به دلیل آنكه حاوی زایدات پاتولوژیكی، مواد زاید رادیواكتیو، زایدات دارویی، مواد زاید عفونی، مواد زاید شیمیایی و 

تكنولوژی  .شوندشهرها محسوب میبعضا ظروف مستعمل تحت فشار هستند، از منابع عمده، زباله های خطرناک در 

های شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه مورد  پسماندجمع آوری، دفع و یا احیای این مواد در مقایسه با 

 .توجه قرار گیرد

 :)پزشکي(های بيمارستانيپسماند

 شامل موادی هستند كه با توجه به نوع كار و وظیفه در هر بخش بیمارستانی،  یا پزشكی های بیمارستانی پسماند

تفاوت محسوسی  بخش عفونی یا اطاق عمل، با موادزاید آزمایشگاه یا بخش رادیولوژی، پسماندباشند. مثالا متفاوت می

 :ملهشوند كه از جها به گروه های مختلفی تقسیم میهای مختلف بیمارستانبخش پسمانددارد، 

های معمولی بیمارستان عموماا شامل زباله های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله های پرسنل شاغل در  پسماند .1

 .هاستبیمارستان و خوابگاه های آن

خون و چرک و مواد دفعی بدن همچون نمونه های مدفوع و ادرار و غیره جزو این گروه از  عفونی شاملهای  پسماند .2

 .شوندمواد زاید، محسوب می

 پسماند های تیز و برنده مثل تیغ و سوزن های تزریق كه در ظرفی بنام سفتی باكس جمع آوری می شوند. .3

ها وجود ها و آزمایشگاه های بیمارستانبرخی از بخش مواد زاید رادیواكتیو شامل جامدات، مایعات و گازها بوده و در .4

 .ها دارای خصوصیات ویژه ای استدارند كه جمع آوری و دفع آن

های ها وجود دارد، در بخشباشد كه به وفور در بیمارستانمواد زاید شیمیایی شامل جامدات، مایعات و گازهای زاید می .5

نی بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و ضدعفونی به انضمام داروها و تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفو

دهند. مواد زاید شیمیایی ممكن است وسایل دور ریختنی اطاق عمل بخش دیگری از این فضوالت را تشكیل می

 .خطرناک باشند
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 اجزای مدیریت پسماند: 

  تولید پسماند     Waste Generation 

 ذخیره سازی           Waste Storage 

 جمع آوری     Waste Collection    

 حمل و نقل       Waste Transportation 

 بازیافت و پردازش  Waste Processing and recycling 

 دفع نهایی      Waste Disposal 

 

 

 راه های کنترل توليد پسماند:

 اساسی و كلیدی در كل سیستم  تولید، اولین عنصر بخش یک سیستم مدیریت پسماند است. تولید مواد، یک نقش

. اصوالا مشكل اصلی جوامع تولید روزافزون مواد دارد. كنترل تولید پسماند به دو طریق كمی و كیفی می باشد

زاید است. به طور كلی كم كردن تولید زایدات، احتیاج به انجام یک انقالب در صنایع و طرز نگرش ما به منابع 

با حداقل تخریب مورد بهره برداری قرار بگیرند. تولید باید به اندازه مصرف و طبیعی دارد. منابع طبیعی باید 

 متناسب با آن باشد. در مصرف باید نهایت صرفه جویی را بعمل آورد.

 

 اهميت جمع آوری  و دفع پسماند: 

 الف(جنبه ی بهداشتي

 (آلودگی هوا1

 (آلودگی آب 2

 (آلودگی خاک3

 (جلب وپرورش حشرات 4

 (جلب و پرورش جوندگان 5

 ی اقتصادیب(جنبه      

 ی زیبایي شناختي محيطج(جنبه     

 

 جمع آوری به طور کلي به دو روش انجام مي شود:

در این سیستم جمع آوری زباله و انتقال مواد زائد به صورت مستقیم به مركز دفع  جمع آوری خانه به خانه:( الف

 نهایی انجام می گیرد، كه از نظر بهداشتی خیلی مهم است.

بسیاری از مناطق شهری به دلیل بافت قدیمی، عدم امكان تردد وسایل و یا به دلیل كمبود امكانات استفاده  درمعایب: 

 از این روش عملی نیست.
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مناسب است و حداقل هفته ای سه بار در تابستان و دو بار در زمستان انجام  22ـ 24ساعت جمع آوری در این روش 

 می گیرد.

 استفاده از کانتينرهای موقت: ب(

كنند. زباله توسط در این روش كانتینر را در مركز ثقل مواد تولید شده مستقر می(: S.C.S(سيستم کانتينر ثابت )1

ی آنها اقدام ی از پیش تعیین شده جهت تخلیهها طبق برنامهماموران شهرداری بار گیری شده و سپس كامیونمردم یا 

 می كنند.

های ویژه به محل (: در این روش كانتینرهای حاوی زباله را توسط كامیونH.C.S(سيستم کانتينر متحرك )2

گردانند یا یک كانتینر خالی از تخلیه به محل اولیه بر می كنند و پسایستگاه انتقال و یا به محل اصلی دفع منتقل می

 كنندرا جایگزین آن می

 

 :پسماندانواع روشهای دفع برخي از 

  پسماند دفن بهداشتی 

 سوزاندن 

 ) بازیافت و تهیه كود گیاهی ) كمپوست 

  برای تغذیه دام و طیورپسماند جداسازی 

 

 :پسمانددفن بهداشتي الزامات 

  مناسبانتخاب محل 

 جهت وزش باد 

 )وضعیت توپوگرافی منطقه )پستی و بلندی منطقه 

 شرایط جوی 

 محصور نمودن محل دفن 

 

 پسماند :دفن  اتخطر

  آلوده شدن آبهای سطحی و زیر زمینی توسط آن است. در صورتی كه زباله در پسماندمهمترین خطر دفن ،

برخورد كند و یا آب زیر زمینی در حركت جانبی گودالی دفن شود كه آب سطحی در نفوذ به عمق زمین با آن 

شیرابه به وجود می آید كه عالوه بر آنكه یک مایع سمی است، احتمال دارد آالینده  خود با آن تماس پیدا كند،

 های باكتریایی را نیز با خود حمل كند. 

 كروبهای بیماریزا در  جمع آوری و دفع بهداشتی زباله ها از افزایش سگهای ولگرد، موش، سوسک، مگس و می

 محیط زندگی انسان پیشگیری می كند. 

 :پسماند سوزی
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  در استفاده از روش سوزاندن باید دقت شود تا مواد باقیمانده حاصل از سوختن نیز دفن شود، زیرا ممكن است به

 علت حرارت پایین، زباله بخصوص پسمانده های غذایی كامالا نسوزد و باعث آلودگی محیط گردد.

 

 تهيه کود گياهي )کمپوست(:

 :روشهای تهیه كمپوست 

 قرار دادن مواد زائد آلی در داخل چاله -1

 قرار دادن مواد زائد آلی به صورت پشته -2

 

 فواید بازیافت:

 .باعث صرفه جویی در هزینه، انرژی، منابع طبیعی و كاهش آلودگی محیط می گردد 

  .فروش مواد بدست آمده مخارج جمع آوری و سایر هزینه ها را جبران می كند 

  را با توجه به جنس اجزای تشكیل دهندۀ آن جداسازی كرد. مثالا  پسماندبرای دفع صحیح و بهداشتی بایستی

ذ را برای پس مانده های گیاهی و حیوانی را برای ساخت كود و كمپوست، شیشه را برای تبدیل و بازیافت آن، كاغ

استفاده مجدد در ساخت كاغذ و مقوا، در محل های جداگانه گذاشت. از این مواد بی مصرف با انجام اعمال و 

 تغییراتی بر روی آنها می توان دوباره استفاده كرد.

  معموالا به نامه ها و دست نوشته های بدرد نخور و آگهی های تبلیغاتی به عنوان خطری زیست محیطی فكر نمی

یم فقط وجود آنها را مزاحمت به حساب می آوریم. ولی اگر یكسال تمام كاغذهای ناخواسته )به ازای هر نفر ( كن

اصله درخت خواهد بود و اگر همه این كار را انجام دهند مجموع كل آن به صد  5/1جمع آوری شود معادل 

لت و بدون افت كیفیت جانشین كاغذ میلیون اصله درخت در سال می رسد. كاغذ بازیافت شده می تواند به سهو

 تازه شود. 

  شیشه ای كه امروز دور انداخته می شود ممكن است پس از هزار سال دیگر هم روی زمین قرار داشته باشد. برای

تولید شیشه مقدار زیادی انرژی به مصرف می رسد و این در حالی است كه با بازیافت شیشه های قدیمی عالوه 

 و ماسه كمتر انرژی كمتر، نیز مصرف خواهد شد. بر استفاده از شن 

 :)بهداشتي( مخازن جمع آوری پسماندمشخصات

 .قابل شستشو باشد 

 .از جنس مقاوم و زنگ نزن و مجهز به درب محكم باشد 

 .دارای حجم مناسب باشد. به طوری كه پس از پر شدن توسط شخص قابل حمل باشد 

  به بیرون نشت نكند. پسماندغیر قابل نفوذ باشد تا شیرابه 

 .سطل زباله باید مجهز به دستگیره در دو طرف باشد تا حمل آن آسان صورت گیرد 

 :پسماند توصيه های بهداشتي دفع 

  در ظرفهای بهداشتیپسماند جمع آوری روزانه 

 استفاده از كیسه زباله 
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 نسوزاندن الستیک و مواد پالستیكی و قوطی های اسپری 

  حجم مناسباستفاده از ظروف با 

 

 :پسماندمشکالت دفع غير بهداشتي 

  محل مناسب جذب و تكثیر و رشد انواع حشرات و جوندگان آلودگی آب: به طور كلی آالینده هایی كه از

طریق زباله می توانند وارد منابع آبی شوند شامل انواع تركیبات سمی مانند سرب، جیوه، آرسنیک و انواع 

 قلیاها، شوینده ها و تركیبات نفتی و عوامل بیماری زا می باشند.رنگ های شیمیایی، اسیدها، 

  آلودگی خاک: انواع پالستیک كه باعث جلوگیری از رسیدن آب، مواد غذایی و هوا به ریشه های گیاهان شده

 و آنها را از بین می برد.

  آلودگی هوا: در اثر تخمیر یا تجزیه بی هوازی زباله گازهای آالینده ای مانندCH4-CO2-CO-SH2  تولید

می شوند همچنین احتراق عمدی و غیرعمدی زباله كه حاوی كاغذ، كارتن، چوب، پالستیک، الستیک و انواع 

 تركیبات نفتی هستند در آلودگی هوا تاثیر دارند.

 

 های تصفیه آب خانگیهای سیستمخالصه مدل

 مرحله نوع سيستم شدهاستفادهنوع فيلتر 

 یک مرحله ای فیلتراسیون فیلتر الیافی

 یادومرحله فیلتراسیون فیلتر كربن فعال -فیلتر رسوب

 یامرحلهسه  فیلتراسیون كربن فعالفیلتر - فیلتر كربن فعال -فیلتر الیافی

 یامرحلهپنج  اسمز معكوس پست كربن-فیلتر ممبران-كربن بالک -كربن گرانول-فیلتر الیافی

 یامرحلهشش  اسمزمعكوس به اضافه فیلتر مواد معدنی یامرحلهتمام مراحل پنج 

 یامرحلههفت  اسمز معكوس UVیا  فیلتر قلیایی اضافهبه یامرحلهتمام مراحل هفت 

 

 

 Hazardous Waste)پس ماند های خطرناك) .1

 دیباعث تول دیجد ییایمیمواد ش دیو تول افتهی یعیرشد سر یتكنولوژ ت،یبا گسترش روزافزون جمع ریاخ یدر سالها

خود  یبرا یمزمن و حاد یانهایخطرناک هم ز یپسماندها نیخطرناک شده است. ا یپسماند صنعت یادیز ریمقاد

كنترل و  یبرا ینظارت یارگانها دیبا نیباشند، بنابرا یم ستیز طیمح یاصل هایدكنندهیانسان داشته و هم از تهد

  .ندیالزم را اجرا نما نیآنها قوان یعلم تیریمد

پسماند شامل همه مواد دور ریزی است كه به منظور استفاده مجدد، طبق تعریف سازمان حفاظت محیط زیست آمریكا، 

انواع لجن های زائد و مواد زائد خطرناک را نیز می توان در این محدوده تعریف  .بازیافت یا احیا مد نظر قرار می گیرند

قانون در .جامد و نیمه جامدی است كه ارزشی برای نگهداری ندارندنمود. به عبارت دیگر مواد زائد شامل همه مواد 

پسماند به مواد جامد، مایع و گاز )به غیر از فاضالب( گفته می شود كه به طور مستقیم یا غیر  ،مدیریت پسماندها

ماندها، می براساس مشخصه های پس . مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید كننده زائد تلقی می شود

 . توان پسماندها را به دو گروه خطرناک و غیرخطرناک تقسیم بندی نمود
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پسماندهای خطرناک پسماندهای خطرناک به كلیه پسماندهایی گفته می شود كه به دلیل باال بودن حداقل یكی از 

ن به مراقبت ویژه نیاز خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آ

داشته باشند. همچنین آن دسته از پسماندهای پزشكی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، كشاورزی كه نیاز 

 .به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند )قانون پسماند(

 یمواد یشده و حاو یوابسته به آن ناش عیصناو  ییایمیش عیبه جا مانده از صنا عاتیخطرناک عمدتاا از ضا یپسماندها

هستند.  یسم زیموارد ن یموجودات زنده خطرناک بوده و در برخ ریانسان و سا یعیطب اتیهستند كه از نظر ادامه ح

 یخطرناک محسوب م یپسماندها زین یمارستانیو مراكز ب یندرما ،یبهداشت یتهایحاصل از فعال یپسماندها نیهمچن

 ط،یتا بهداشت مح میجامع هست یتیریمد ازمندیپسماندها، ن نیا یطیمح ستیاز اثرات سوء ز یریگ شیپ یشوند. برا

 زیخطرناک و ن یكننده پسماندها دیتول عیحاضر انواع صنا یگردد. در كار مطالعات نیتأم عیصنا یمنیسالمت جامعه و ا

دفع  یمشخصات خطر و روشها نیشده اند. همچن ینوع پسماندها هستند معرف نیكه جزو ا ییایمیآن دسته از مواد ش

 شده است.  هیبازل ارا یالملل نیهر نوع پسماند بر اساس معاهده ب یخطرناک برا یپسماندها افتیو باز

 خصوصيات پسماندهای خطرناك  .2

  :قابليت اشتعال -

درجه سانتی  60 اشتعال كمتر ازدرصد حجمی الكل( دارای نقطه  24جز محلول آبی دارای كمتر از  مایعاتی كه )به-1

 ) باشند. مانند دی اتیل اتر و استون گراد 

غیرمایعاتی كه قادر باشند در دما و فشار استاندارد، در اثر اصطكاک محترق شوند، یا دچار تغییرات خود به خودی -2

 ند.شیمیایی شوند و در صورت احتراق با چنان شدت و دوامی بسوزند كه زیانبار باش

مانند كپسول های اكسیژن و  ،المللی، قابل اشتعال شناخته شوند های فشردهای كه طبق تعاریف معمول بینگاز-3

 نهیدروژ

 ا مانند پركلرات ه ،اكسید كننده هایی كه مشمول تعاریف قانونی باشند-4

 -یم هالیدها مانند آلكیل لیتیوم ها و آلكیل منیز ،پسماند جامدی كه دارای خصوصیات قابلیت اشتعال باشند-5

 خورندگي 

متر  pH باید به كمک pH باشد. اندازه گیری 5/12یا بزرگتر یا مساوی  2آن كوچكتر یا مساوی  pH مایع بوده و -1

 2 .با مشخصات مذكور در دستورالعملهای استاندارد انجام شود

 .واكنش دهند C°55 سال در دمایمیلیمتر در  35/6به میزان بیشتر از   SAE1020))مایعاتی كه بتوانند با فوالد -2

 .پسماند جامدی كه دارای خاصیت خورندگی باشد -3 

 فعاليت شيميایي - 

طور طبیعی ناپایدار بوده و به سادگی دستخوش تغییرات شدید قرار گیرند ولی فاقد حاالت انفجاری می باشند  به -1

 .و به آب به شدت وارد واكنش می شوند

 .انفجاری داشته باشدمخلوط آن با آب خاصیت  -2

در اثر مخلوط شدن با آب، گازها یا بخارات سمی متصاعد گردد و مقدار ماده متصاعد به حدی باشد كه برای سالمت  -3

 .انسان یا محیط زیست مخاطرهآمیز شود
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وانند گازها قرار گیرند، میت 5/12تا  2بین  pH جزء پسماندهای حاوی سیانید یا سولفید باشند كه اگر در محیطی با -4

و بخارات سمی تولید نمایند. میزان مواد متصاعده باید به حدی باشد كه برای سالمت انسان یا محیط زیست خطرناک 

 د.شناخته شون

 .تاثیر یک محرک قوی بر آن یا گرم كردن آن در محیط بسته منجر به وقوع واكنش انفجارآمیز گردد -5

 .تعارف منفجر گردندبه سادگی قادر باشد در دما و فشار م -6

 .پسماند جامدی كه دارای خصوصیات فعالیت شیمیایی باشد -7

سمیت هر نوع ماده كه در اثر بلع یا جذب پوستی، خطر حاد و مزمنی را بر سالمت انسان ایجاد و یا حتی موجب   -

 د. می باشن مرگ و میر شود. مواد خطرناک از این دست دارای عالمت اختصاری تعریف شده

 .عنوان پسماند خطرناک طبقه بندی می شوده لوط پسماند غیر خطرناک و خطرناک نیز بخم -

 ( (E-wasteپسماند الکترونيکي 

پسماند های الكترونیكی یک واژه عمومی است كه برای كلیه تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی كه توسط مصرف 

شود. این تجهیزات از وسایل بزرگ استفاده است بكار برده میشود و غیر قابل كنندگان اصلی آن بدور انداخته می

های ها، و كامپیوترها تا دستگاههای دیجیتال دستی، تلفنها، اجاقهای مایكروویو، تلویزیونخانگی همچون یخچال

دهنده ای باشد كه نشانشود. اما ممكن است دسته بندی این پسماندها به گونهها را شامل میهمراه و اسباب بازی

دسته بندی این پسماندها توسط اتحادیه اروپا در دستورالعمل پسماندهای  1ها باشد. در جدول شمارهمحتوای آن

( ارائه شده است. در این دسته بندی اجزاء تشكیل دهنده WEEE Directiveتجهیزات الكتریكی و الكترونیكی )

E-waste   تفكیک ارائه شده است به 2005كشور عضو اتحادیه اروپا در سال  27تولید شده بطور متوسط توسط

[Huismann et al. 2007]های امروزی . باید به این مسأله توجه داشت كه ارقام داده شده ممكن است با داده

م است كه قطعا بر تركیب این پسماندها متفاوت باشد كه این بدلیل توسعه تولید محصوالت الكترونیكی جدید بطور مداو

های نمایش مسطح سهم بیشتری را امروزه در تركیب این پسماندها خواهند داشت. موثر خواهد بود. برای مثال، صفحه

شوند از كل پسماندهای تولیدی را شامل می %95تقریبا  1-4، موارد 1با این حال، در دسته بندی انجام شده در جدول 

تقریبا نصف كل وزن این پسماندها را دارد كه بدلیل سنگین بودن این وسایل  "وسایل بزرگ خانگی" 1ه و مورد شمار

 باشد. می

محصوالت غیر قابل مصرف متشكل از پسماندهای الكتریكی و الكترونیكی شامل تركیبات متنوع و مواد مصنوعی 

ها و ن مواد مورد استفاده آهن، آلومینیوم، پالستیکباشند كه حاوی هزاران ماده مجزا است. از نظر وزنی، بیشتریمی

 1باشد اما دیگر موادی همچون چوب، سرامیک و الستیک نیز ممكن است در آنها یافت شوند. شكل شماره شیشه می

های مركز اروپایی مصرف و تولید پایدار را موجود است بر اساس داده E-wasteتركیبات متوسط موادی كه در  2و

شود، آهن و فوالد تقریبا نیمی از وزن این پسماندها را شامل . همانطور كه مشاهده می[ETC/SCP]دهد نشان می

ها از دهند. پالستیکمابقی وزن این پسماندها را تشكیل می %13شود، در حالیكه مس، آلومینیوم و دیگر فلزات می

 دهد.یل میاز وزن آنرا تشك %21شود كه محسوب می E-wasteدیگر اجزاء بزرگ 

 

 توليد شده  E-waste. دسته بندی پسماندهای الکتریکي و الکترونيکي توسط اتحادیه تروپا، و متوسط اجزاء تشکيل دهنده1جدول 
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 2005کشور عضو اتحادیه اروپا در سال  27توسط 

-E% از کل 

waste 

 هازیر دسته
-E% از کل 

waste 

 دسته

7/27 A1 بزرگ خانگی بغیر از .B1  وC1 

49 

.وسایل بزرگ خانگی شامل ماشین های 1

-ها، تهویه كنندهلباسشویی، خشک كن ها، یخچال

 های هوا، غیره.

7/17 B1یخچال و فریزرها . 

6/3 C1موارد كوچكتر . 

0/7 0/7 
. وسایل كوچک خانگی شامل جارو برقی، قهوه 2

 سازها، اتو، تسترها، غیره.

0/8 
A3 تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات .

 C3و  B3غیر از 

16 

. تجهیزات مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات، 3

(، نوت بوكها، تلفنهای PCsكامپیوترهای شخصی )

همراه، تلفنها، دستگاههای دورنگار، كپی و چاپگرها، 

 غیره.

3/8 B3 نمایشگرهای .CRT 

0/0 C3 نمایشگرهای .LCD 

8/7 A4.   وسایل الكترونیكی غیر ازB4  وC4 

21 

. وسایل الكترونیكی همچون تلویزیون ها، پخش 4

، دستگاههای VCR/DVD/CDكنندگان 

 صوتی، رادیوها، غیره.

3/13 B4 تلویزیونهای .CRT 

0/0 C4. تلویزیونهای صفحه تخت 

7/0 A5وسایل روشن كننده . 

4/2 

همچون المپهای . تجهیزات مربوط به روشنایی 5

فلورسانت، المپهای سدیمی، غیره. )غیر از: حباب 

 ها و حباب های هالوژنی(
7/1 B5ها. المپ 

5/3 5/3 

. ابزارآالت الكتریكی و الكترونیكی، مته برقی، اره 6

برقی، ماشین چمن زنی، ماشینهای دوزندگی، غیره. 

 )غیر از: ابزارآالت و ماشین آالت بزرگ ساكن(

1/0 1/0 
. اسباب بازی، تجهیزات ورزشی و تفریحی، وسایل 7

 ، غیره.دستگاه دودرجا ) تردمیل(ورزشی الكتریكی، 

 . وسایل پزشكی8 1/0 1/0

 . تجهیزات پایش و كنترل9 2/0 2/0

 . دیسپنسرهای اتوماتیک10 2/0 2/0

 

 مشکالت دفع پسماند های الکترونيک. 4

روند، اغلب این شمار میراس آنان آمریكا بزرگترین تولیدكننده این تجهیزات بهبا اینكه كشورهای توسعه یافته و در 

های الكترونیک در شود. بازیافت غیراصولی پسماندها پس از مصرف به كشورهای جهان سوم ارسال میدستگاه

برای  1989در سال  سازمان ملل ای كهاست. طبق معاهده به آلودگیهای گسترده منجر گردیده جهان سوم كشورهای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
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تواند خطرناک از كشورهای توسعه یافته به كشورهای فقیر اعالم كرد؛ هر كشوری می هایپسماند كنترل روند صادرات

انبه واردات این كاالها را ممنوع كند و كشورهای صادركننده باید موافقت مشور واردكننده را جلب بطور یكج

به امید دستیابی به درآمدی ناچیز از محل  چین هیچگاه این قرار داد را امضا نكرد و كشورهایی همچون آمریكا .كنند

های جهان در چین كامپیوترها و موبایل ٪70اكنون هم .بازیافت این تجهیزات از امضای این قرار داد خودداری كردند

های های بازیافت پسماندگرد هم آمدند تا راه اندونزی بالی ر جهان دركشو 170وزرای  2008در سال  .شودبازیافت می

 .های الكترونیک را بررسی كننداز جمله پسماندخطرناک 

های الكترونیک در ایران در دست نیست و هیچ سازمانی نیز متولی رسیدگی اكنون هیچ آماری از وضعیت پسماندهم

 ت.های الكترونیک نیسبه پسماند

برند، در حالی كه میكارگران بخش بازیافت پسماند الكترونیک از مشكالت تنفسی همچون آسم و برونشیت رنج  

دهند كه از خطرات بالقوه ضایعات الكترونیک ای از نیروی كار در بخش بازیافت را كودكانی تشكیل میبخش عمده

 .سالگی برسند، قادر به كار كردن نخواهند بود 40تا  35آگاه نیستند و در صورتی كه به 

 

 بازیافت پسماند های الکترونيک. 5

الكترونیكی به عنوان پسماندهایی كه حاوی تركیبات متنوعی از مواد سمی و خطرناكند شناخته پسماندهای الكتریكی و 

اند كه این مواد در صورت انتشار در حین انجام فرایندهای بازیافت و امحاء، خطر ریسک جدی را برای سالمت شده

حاوی طیف وسیعی از فلزات  E-waste. بعنوان مثال، [UNEP 2005] انسان و محیط زیست بدنبال خواهد داشت

( BFRsكادمیوم و جیوه و همچنین تركیبات آلی پایدار همچون مواد بازدارنده اشتعال برومینه ) سنگین همچون سرب،

های توسط آزمایشگاه E-wasteباشد. در دیگر تحقیقی كه در راستای شناسایی اجزای تفكیک شده ها میو فتاالت

 %7/2های موجود در این پسماندها بطور متوسط ( انجام شد، آالیندهEmpaسوئیس )مواد و تحقیقات صنعتی فدرال 

 (.2تخمین زده شده است )شكل 

شوند، اما از ها بصورت تركیبات خالص در این پسماندها یافت نمیاما باید خاطر نشان كرد كه بسیاری از این آالینده

ها، یا در درون اجزای الكتریكی مخفی ده اشتعال در پالستیکاجزای اصلی مواد تركیبی هستند، همچون مواد بازدارن

ها، و بنابراین جداسازی آنها از دیگر اجزا بسیار مشكل خواهد بود. این موضوع بازیافت شده اند، همچون جیوه در سوئیچ

رسد. الزم بنظر میكه بازیافت آنها از لحاظ زیست محیطی سازد، در صورتیاین پسماندها را بسیار مشكل و پرهزینه می

های جدی محیط زیست و صدمات وارده بر انسان، مدیریت مناسب ابن پسماندها بسیار مهم برای جلوگیری از آلودگی

 است، علی الخصوص با توجه به حجم انبوه پسماندهایی كه ما در حال تولید آنها در سطح جهانی هستیم.

نبع در نظر گرفت كه حاوی بسیاری از تركیبات ارزشمند است توان به عنوان یک مرا می E-wasteاز سوی دیگر، 

كه بازیابی آنها ممكن است سودمند نیز باشد. برای مثال، این پسماندها معموال حاوی مقادیر قابل توجهی مس )اغلب 

( است %005/0( و پاالدیم )%2/0(، نقره )%1/0وزنی(، و همچنین فلزات ارزشمند با كیفیت باال از جمله طال ) 20-5%

شوند. شان بكار برده میكه در تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی بدلیل مقاومت آنها به زنگ زدگی و رسانایی فوق العاده

از كل ارزش این پسماندها  %95باشند بطوریكه ممكن است می e-wateاین فلزات انگیزه اقتصادی اصلی برای بازیافت 

مواد دیگر  نیز از دید اقتصادی ممكن است ارزش بازیافت را داشته باشند، همچون  را شامل شوند. اما، برخی از فلزات و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
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. بنابراین بازیافت پسماندهای الكتریكی و [Charles, R.G., et al.2016]سرب، نیكل، پالستیكهای گوناگون 

 شود.ر مهم قلمداد میالكترونیكی نه تنها از منظر مدیریت این پسماندها بلكه از دید بازیافت مواد و منابع بسیا

كیلوگرم مواد شیمیایی،  22كیلوگرم سوخت،  240 حدود در نیاز اولیه موردبرای ساخت یک مانیتور ساده عالوه بر مواد 

تواند تا حد تری میكامپیو وسایل از ه مجددرسد استفادلیتر آب نیاز است و با توجه به این مسئله به نظر می 1500

 با برخورد راه بهترین بازیافت كارشناسان از بسیاری گفتهجویی به وجود آورد. به زیادی در مصرف مواد طبیعی صرفه

 را نباشد ترفیع قابل دیگر كه قدیمی كامپیوتر یک كه چرا. است كامپیوتری تجهیزات ویژه به الكترونیكی هایپسماند

 صفحه مانیتور،گیرد قطعاتی همچون فت كرد و این بازیافت در تمامی قطعات صورت میبازیا كامل طوربه توانمی

 غیره و تغذیه منابع یا مودم مدارات، در رفته كار به قیمتگران فلزات تغذیه، منبع در موجود مس كیس، پالستیک

 .شوند بازیافت توانندمی

 32 دارای رومیزی ٔ  وجود دارد و با توجه به این كه هر رایانهدر ایران بیش از چهار میلیون رایانه از دور خارج شده 

نقره و مقادیری  ٪0/981آهن،  ٪0/2طال،  ٪0/61آلومینیوم،  ٪41درصد پالستیک، نزدیک به هفت درصد سرب، 

 توان محاسبه كرد بازیافت چهار میلیون رایانه، بهفلزات سنگین و خطرناک مانند كادمیوم، جیوه و آرسنیک است، می

تواند عالوه بر صرفه اقتصادی، جداسازی حجم عظیمی از عناصر ارزشمند و عناصر خطرناک خواهد انجامید كه می

های ها سبب ورود عناصر سنگین به آبمحیطی را نیز بگیرد؛ بنابراین دفن یا سوزاندن این پسماندجلوی خطرات زیست

های الكترونیكی از دیگر نیا به لزوم تفكیک پسماندشود. در سطح دزیرزمینی و گازهای سمی به محیط زیست می

 .شودها اهمیت جدی داده میپسماند

های آموزشی و مدارس برای افزایش توان مهارت و یادگیری بهره توان از قطعات و مدارهای الكترونیكی در كارگاهمی

ها حتی در ساخت اسباب بازی نیز نتوان از آبرد. چون قطعات الكترونیكی دارای عمر طوالنی و پرهزینه است، می

 .استفاده كرد

1.  
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 صل پنجم:ف

 :بهداشت آب و فاضالب

 

 : باشند پایان این فصل بایستي قادر فراگيران در

 تعریف آب آشامیدنی سالم را بداند. .1

 به اختصار توضیح دهد. منابع تامین آب را نام برده و .2

 توضیح دهد. راههای انتقال آن را بشناسد و بیماری های مرتبط با آب را .3

 راههای دفع فاضالب را فرا گرفته و بیماریهای ناشی از دفع غیر بهداشتی آن را فرا گیرد. .4

 

بهداشت آب و فاضالب:

 چرخه آب: –عتيطب در آب گردش

 .است( اتمسفر)  نیزم جو و نهرها و هارودخانه انوس،یاق ن،یزم نیب حركت مداوم انیجر کی آب چرخه

 یبارش م به منجر مناسب طیشرا در دهدكهیم لیتشك را ابرها ،شده متراكم بخار. ندارد یانیپا و آغاز نقطه آب چرخه

 .ابدییم انیب جرآ به صورت روان ایكند  یم دایو به خاک نفوذ پ زدیر یفرو م نیشود. باران به سطح زم

 

 منابع تأمين آب:

ها، رودخانه ها، دریاها،آب در طبیعت در سطح زمین باعث به وجود آمدن آب اقیانوسهای جوی ناشی از گردش ریزش

 های زیرزمینی شده است.نهرها و آب

 :گرددهای سطحی و زیرزمینی میآب منجر به تشكیل منابعهای جوی ریزش

 :های سطحيآب(   1

های آب باران و آب حاصل ازذوب برف در سطح زمین روان شده وجریان رینظ یجواز نزوالت  حاصلقسمتی از آب  

 دهند. ها را تشكیل میپیوندند و رودخانهها به هم میآورد. این جریانسطحی را بوجود می

 )چاه، چشمه، قنات(: های زیرزمينيآب(    2

متخلخل خاک شده و به  طیوارد مح جاذبه یروین دراثراز بارش باران و برف و تگرگ  یناش یسطح یاز آب ها یبخش

 هیال نیا یرو در كندیم برخورد اسنگیرسمانند  رینفوذ ناپذ هیال کیآب ها به  نیا یكند. وقتیحركت م نییسمت پا

 .دهدیم لیتشك را ینیرزمیز یآبها انسفره اهم یآب یعیطب مخازن و شودیم انبار

 : ينيزم ریاز منابع آب ز یبردار بهره يعيطب یروش ها -1-2

را قطع كند آب  نیسطح زم ینیزم ریباشد. هر گاه آب ز یم ینیزم ریسفره آب ز یعیطب هیحاصل تخل  چشمه ها :

 .دیآ یشود و چشمه به وجود م یم یجار نیدر سطح زم
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 :ينيرزمیز آب منابع از یبردار بهره يمصنوع یروشها -2-2

ای قائمی است كه در زمین حفر می شود و سطح زمین را به یک مخزن آب زیرزمینی متصل چاه مجرای استوانه چاه:

 كند. می

 به قائم چاه یتعداد با همراه كم بیش با( عبارت است از یک مجرای زیرزمینی ی( یا كاریز ) فارسیقنات )عرب قنات:

 كند.  تیهدا نیرا به زم ینیزم ریز آب تا شوندیم حفر نیزم در كه لهیم نام

 يدنيآشام آب فیتعر

 كهباشد  یحدآن در  یدیونوكلوئیو راد یكیولوژیب و ییایمیش ،یكیزیاست كه عوامل ف ییآب گوارا یدنیآشام آب

 نكند. جادیدراز مدت در انسان ا ایدر كوتاه مدت و  یآن، عارضه سوئ دنیآشام

 موجود در آب:  باتيترک

 :شوندیم میگروه تقس چند به كه است یباتیترك و امالح یحاو مینوشیمكه ما  یآب

 معلق ذرات(  1

كه در آب به صورت معلق یافت می شوند. این نوع ناخالصی را می توان در سه گروه،  رزندهیغ وذرات معلق زنده  شامل

 تقسیم بندی و مطالعه نمود:

مانند عوامل بیماری زای  وبا، حصبه، شبه حصبه، انواع اسهال ها، تخم انگل ها مانند  ذرات معلق زنده بیماری زاالف( 

 و ویروس ها کآسكاریس و عامل كیست هیداتی

 منشاء اصلی این دسته از ناخالصی ها فاضالب شهری و حضور حیوانات اهلی یا وحشی در مجاورت منابع آب می باشد. 

مانند باكتری های ساپروفیت، اغلب جلبک ها و تک سلولی هایی كه در طبیعت به  ذرات معلق زنده غیربیماری زاب( 

 وفور پیدا می شوند.

 می باشد. بریزآ یها حوزهمانند رس كه ناشی از فرسایش سطح زمین و  ذرات معلق غیرزندهج( 

 محلول مواد  (2

می توان آن ها را به صورت زیر گروه این دسته شامل امالح معدنی، تركیبات آلی و گازهای محلول می باشند كه  

 بندی نمود: 

از  شیالف( امالح محلول معدنی كه اغلب به صورت امالح كلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، منگنز و... می باشد كه وجود ب

 شرب می نمایند. رقابلیغ ایحد برخی از آن ها مصرف آب را محدود 

نیز كیفیت  مواد، هیدروژن سولفوره، ازت و... می باشند. این دكربنیاكس یداكسیژن،  شاملب( گازهای محلول 

 آن شود. شدنقرار داده و ممكن است باعث نامطلوب  شیمیایی آب را تحت تاثیر

 سالم  های آب آشاميدنيویژگي

فیزیكی، شیمیایی وخصوصیات باكتریولوژیكی آن است. به طور كلی آب را  ویژگیهای آبكیفیت  هكنندعوامل مشخص

 بو و دارای شرایط زیر باشد:رنگ، بیگویند كه صاف و زالل، بیدر صورتی قابل آشامیدن می

 ـ  عاری از عوامل زنده بیماری زا باشد. 1

 ـ  عاری از مواد شیمیایی زیان آور باشد. 2

 طعم مطبوع باشد. دارای ـ  بدون رنگ و بو و 3
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 ـ  قابل استفاده برای مصارف خانگی باشد. 4

 آور باشد. عاری از مواد معدنی و آلی زیان -5

ویژگی از طرفی  .باشد آلوده و برای شرب غیرقابل مصرف می، آبی كه یک یا دو مورد از ویژگی های فوق را نداشته باشد

 می تواند آب را برای مصرف كننده نامطلوب سازد. نیز رنگ آب  های فیزیكی آب نظیر بو، مزه، كدورت، درجه حرارت و

 ویژگي های فيزیکي آب آشاميدني:  -1

مشخصات فیزیكی آب شامل آن دسته از ویژگیهایی است كه به وسیله حواس بینایی، المسه، چشایی و بویایی قابل 

 تشخیص است. 

 طعم و بو - 1-1

كه در ایجاد طعم و بوی آب موثر است شامل جلبک  عواملیآب آشامیدنی باید بدون هرگونه طعم و بوی نامطلوب باشد. 

آب های راكدی كه تری هالومتان ها می باشد. نظیرآشامیدنی آب  كلرزنیها، تجزیه گیاهان آبزی، محصوالت حاصل از 

 دارای طعم و بوی نامطلوب باشد.نیز ممكن است  در انتهای سیستم توزیع ساكن می مانند

 کدورت  -1-2

پدیده ای است كه میزان زالل بودن یاشفافیت آن را مشخص می كند و یكی از معیارهای تعیین كیفیت ظاهری آب  

 و می تواند مانع از عبور نور در آب شود. است. كدورت معموالا به علت وجود مواد معلق در آب ایجاد می شود

 رنگ  -1-3

است و هرگونه تغیر رنگ در آب نشان از ورود مواد معلق یا محلول به آب می  رنگ میدنیدر حالت استانداردفاقدآشاآب 

 آهن و منگنزیا نمک های وجود تركیبات گیاهی و اسید های آلی ناشی از فسادآنها و . رنگ آب می تواند ناشی از باشد

در آب های پذیرنده  ند بوجود آورنده طیف وسیعی از رنگ هاموجود در طبیعت باشد. آالینده های صنعتی نیز می توان

 باشند. 

 دمای آب -1-4

درجه سانتیگراد  15تا 5از آنجایی كه گوارایی آب مربوط به میزان اكسیژن محلول درآن می باشد، آب با دمای بین 

طلوب دما در آب آشامیدنی سازمان جهانی بهداشت حد م اكسیژن محلول بیشتری در خود دارد كه گوارا و مطلوب است.

 درجه پیشنهاد می كند. 20تا  10را 

 ویژگي های شيميایي آب آشاميدني:  -2

آب به عنوان حالل عمومی شناخته شده است. ویژگی های شیمایی معموال به خواصی گفته می شود كه در اثر میزان 

)آلی( موجود در  به مواد معدنی و غیر معدنی و نوع ماده حل شده در آن تغییر می كند از جمله این تركیبات می توان

 آن اشاره كرد. 

 ویژگي های بيولوژیکي آب آشاميدني:  -3

 در كنار مواد معدنی و آلی تعداد زیادی موجود زنده كوچک ) میكروارگانیسم( نیز در آب وجود دارد. 

اگر در آبی میكروارگانیسم بیماریزا وجود در آب های پاک و سالم میكروارگانیسم های بیماریزا در آب وجود ندارد اما 

 داشته باشد نمایانگر ورود آلودگی به آب می باشد كه به این منظور آب را به كمک مواد گند زدا، گندزدایی می كنند.
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 آلودگي آب

ن آور عبارت است از تغییر ویژگی های فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی آب به گونه ای كه آن را برای مصرف انسان زیا

 سازد . 

ایجاد عوامل بیماریزای عفونی یا انگلی، مواد شیمیایی سمی، ضایعات و فاضالب خانگی و صنعتی آلودگی آب در اثر 

منشاء ورود آالینده ها، طبیعی یا انسان ساخت می باشد. اما اغلب موارد آلودگی آب در اثر فعالیت های انسانی  .می شود

 ایجاد می گردد.

 

 :آب منابع آالینده

 آالینده های آب از نظر ماهیت به سه گروه تقسیم می شوند:

 آلودگی های فیزیكی: گل و الی، شاخ و برگ درختان، اجساد حیوانات، ایجاد تغییرات دمایی چشمگیر  -1

آلودگی های شیمیایی: حالل های شوینده، مواد سفید كننده، مواد شیمیایی سمی مانند سموم دفع آفات، ورود  -2

 ب و پساب صنایع شیمیایی، كودهای شیمیاییفاضال

آلودگی های بیولوژیكی: ورود آلودگی های میكروبی مانند ویروس ها، باكتری ها، انگل ها  كه به طور مثال از طریق  -3

 ورود فاضالب ها به منابع آبی وارد می شوند.

 چيست؟ سختي آب 

 .سختی آب به معنی ظرفیت آن در ترسیب صابون است

 

 مطالعهجهت 

 میاسترانس منگنز، آهن، وم،ینیآلوم رینظ یگرید فلزات آنها از ریغ به یول است، بیترس قابل میزیمن و میصابون عمدتا توسط كلس

 آب یسخت لذا دارند، وجود یعیطب یآبها در یادیز ریمقاد در یاول عنصر دو نیا كنند،یم شركت آب یسخت جادیا در زین یرو و

 . شودیم دهیسنج عنصر دو نیا براساس عمده بطور

 محسوب داشت زیآنها را ن دیقابل توجه باشد، با گریفلزات د ری، اگر مقادنیبا وجود ا یول

دارد. آب  یخاص تیهم اهم یاست، از نظر بهداشت عموم تیحائز اهم یلیخ یصنعت یدر آبها نكهیآب، عالوه بر ا یسخت مقدار

 میبخار رسوبات كربنات كلس یها گیو د یرا به همراه دارد از جمله در جداره كتر یسخت در درجه حرارت باال مشكالت یها

و  یاز امراض قلب یناش یناگهان یمرگ ها میو كلس میزیسخت تر بعلت وجود من یمصرف آب ها نجاستی. جالب اكندیم جادیا

 دهد،یرا به شدت كاهش م یعروق

مس و رسوب آنها در  ،یرو وم،یسرب، كادم رینظ نیسخت، مانع جذب فلزات سنگ یدنیآشام یدر آبها میزیو من میكلس یطرف از

به همان  یآب است، در رشد استخوان و حفظ تعادل بدن دخالت داشته، ول یاز عوامل سخت یكیكه  میشود.كلس یاستخوانها م

 . آوردیمدر دستگاه هاضمه بوجود  ییها یت هضم، ناراحتیقابل یبه علت كم میاندازه، سولفات كلس

 ابد،یرییتغ یدنینوش نیدارد، چنانچه ا تیموجود در آب مورد مصرف خود حساس ینیتوجه داشت كه بدن نسبت به سنگ دیبا

 .ندیگویموضوع را به اصطالح آب به آب شدن م نیو ا دیاخالل نما جادیممكن است در دستگاه گوارش ا
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 بيماریهای منتقله توسط آب: 

از آب آلوده به میان می آید به دنبال آن كلمه بیماری نیز به ذهن راه می یابد. آلودگی آب چه به صورت  هر گاه سخن

زیستی و چه به صورت آلودگی شیمیایی یعنی به همراه داشتن عناصر و تر كیبات زیان آور شیمیایی و چه به صورت 

 گردد.  های دیگر سبب ایجاد بیماری ها و اختالالت متعددی در انسان می

وجود انواع مختلف االینده ها در آب، حیات اكوسیستم و نیز بهداشت و سالمت انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. در 

سالگی می میرد كه دلیل اصلی آن نیز عفونت و بیماری های ناشی از  5كودک یک نفر قبل از  5كشورهای فقیر از هر 

بزی و سایر موجودات را با خطرات جدی مواجه می كنند. تاكنون گونه های آب آلوده است. آالینده ها زندگی جانوران آ

بسیاری از موجودات آبزی به ویژه در رودخانه ها در اثر آلودگی از بین رفته اند. فاضالب صنایع، كارگاه های كوچک و 

به طور مستقیم و بدون ها محتوی مقادیر زیادی آالینده های آلی و غیر آلی است كه نباید ها و غذاخوریرستوران

 تصفیه به رودخانه و دریاچه ها تخلیه گردند.

 

 به طور کلي بيماری های منتقله از آب از چند طریق ایجاد مي گردند:

 و اسهال كودكان(، اسهال خونی باكتریال از طریق آشامیدن آب آلوده )مانند وبا، حصبه 

  مانند  عدم دسترسی به آب كافی و سالم عدم شستشوی كافی و عدم رعایت بهداشت به دلیلاز طریق(

 شیستوزومیازیس(

 بیماری هایی كه آب وماهماتوبیوم از طریق حلزون(زبیماریهای منتقله توسط میزبان واسط در آب )مانند شیستو :

 در سیكل انتقال آنها نقش دارد.

  پشه آنوفل()مانند ماالریا توسط یا مرتبط با آب بیماریهای منتقله توسط حشرات ناقل آبزی 

 كننده بیماری )مانند های ایجادبیماریهای منتقله توسط استنشاق هوای آلوده به ذرات بخار آب حاوی ارگانیسم

 باكتری لژیونال(

 

 نکات بهداشتي برای جلوگيری از ابتال به بيماریهای ناشي از آب آلوده :روش های پيشگيری و 

 با آب و صابون از توالت ز استفادها پسو  غذا از مصرف قبل شست و شوی دست ها 

 جلوگیری از آلوده شدن آب به فاضالب 

 جلوگیری از پوسیدگی لوله های آب و نشت آلودگی به داخل آب 

 استفاده از آب آشامیدنی كلرزنی شده یا جوشانده شده 

 رعایت فاصله چاه های توالت با مخازن و چاههای آب 

  سازی )پاكسازی، انگل زدایی، ضدعفونی قبل از انجام مراحل سالم ، ساالد، صدفخام سبزیجات از خوردنپرهیز

 و شستشو(

  عدم استفاده از آبهای نامطمئن 
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 تصفيه آب 

آب خام ممكن است دارای آلودگی های مختلفی باشد. به منظور دستیابی به تولید آب سالم است. ، دف از تصفیه آبه

واحد ها و فرآیندهای مختلف  به طور كلی .مناسب استفاده گرددتصفیه  های روشكیفیت استاندارد الزم است از 

 تصفیه در سه دسته قرار می گیرند:

 مخازن( –نگهداری و ذخیره در دریاچه پشت سدها   -)آبگیر ( ذخیره كردن1

 دستگاه های تصفیه خانگی( –سازی ) تصفیه خانه  ( صاف2

 در محل مصرف( -تصفیه خانه   –مخازن   –) سرچاه ( گندزدایی3

 :کردن رهيذخ( الف

مرحله ای از تصفیه در این شود. مقدار قابل مالحظهمی انجام طبیعی یاآبدر مخازن مصنوعی جمع آوری و ذخیره سازی 

قادر به كاهش ناخالصی های فیزیكی، شیمیایی و میكروبی می و محسوب شده ای طبیعی افتد كه تصفیهاتفاق می

 باشد.

 سازیب( صاف 

تصفیه می باشد. طی این فرآیند مواد جامد معلق تصفیه آب و یكی از مهمترین مراحل  در فرآینددومین صاف سازی 

داخل یک محیط متخلخل عبور می كند تا مواد جامد معلق آن تا حد از آب جدا می شود. در صاف سازی، مایع از 

 .استدرصد  99تا  98امكان جدا شود. راندمان حذف باكتری ها در این مرحله 

 یيگندزدا(ج

های بیماریزای احتمالی موجود در آب خام می باشد. كردن میكروارگانیسمبردن یا غیر فعالهدف از این فرآیند از بین

 به روش های مختلفی انجام می شود:گندزدایی 

 1روش های فیزیكی: ساده ترین روش ضد عفونی كردن آب، جوشاندن آن است . عموماا جوشاندن آب به مدت  -

 دقیقه با تالطم شدید، بیشتر باكتری ها و ویروس های بیماریزا را از بین خواهد برد.  2تا 

، ازن، ید و یون نقره كه متداولترین آن استفاده از كلر و مشتقات كلرگندزدایی با استفاده از مواد شیمیایی از جمله  -

می شود.كلر زنی عالوه بر  زاهای بیماریباكتریبه عنوان یک اكسیدكننده قوی سبب از بین رفتن كلر  آن است.

م و بوی از بین بردن عوامل میكروبی بیماریزا از آلودگی میكروبی ثانویه نیز جلوگیری می كند و عوامل مولد طع

 نامطبوع را نیز از بین می برد.

گند زدایی به روش پرتو دهی: در این روش ها از پرتو های مختلف مانند اشعه ایكس، گاما، ماوراء صوت و فرا  -

بنفش استفاده می شود. نفوذ پرتو ها در داخل سلول عوامل بیماریزا  باعث تخریب مواد درون سلولی شده و حذف 

 می گردد. آالینده های میكروبی

 

 فاضالب  -

 تعریف فاضالب

یا گنداب عبارت است از آب استفاده شده ای كه برای مصرف خاص خود قابل استفاده مجدد نیست یا به  فاضالب

عبارتی كیفیت آن پایین تر از قبل می باشد.این تركیب دارای مقادیری فضوالت جامد و مایع است كه از خانه ها، 
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خیابان ها، شستشوی زمین ها و در مجموع ناشی از فعالیت های انسانی نظیر سرویس های بهداشتی، كارخانه ها، 

ساعات روز دارد. میزان جریان  -2عادات و رفتار مردم و  -1صنایع و كشاورزی است. میزان فاضالب تولیدی بستگی به 

 ، و وابسته به میزان آب مصرفی است. فاضالب در طول روز بسته به میزان مصرف جامعه متغیر بود

 ترکيب فاضالب 

بعضی از این مواد محلول و بعضی نامحلول   درصد آن جامد است. 1/0درصد فاضالب مایع و كمتر از  9/99حدود 

هستند. مواد آلی به طورطبیعی تجزیه شده، واغلب تولید بو می كنند. عالوه بر این، فاضالب حاوی  میكروارگانیسم 

های مختلفی است كه معموالا منشاء مدفوعی دارند. اكثر این ارگانیسم ها بیماری زا هستند. در هر گرم مدفوع حدود 

میلیون اسپور كلستریدیوم پرفرانژانس  10تا1میلیون استرپتوكک مدفوعی و 100تا10لیون اشرشیا كلی، می 1000

 گرم مدفوع در روز است. 100وجود دارد. میانگین مواد دفعی یک فرد بالغ 

 : زندان، پادگان، مراكز درمانی و...فاضالب مراکز عمومي و اداری

 ههای كوچک و...: مراكز خرید، كارگافاضالب مراکز تجاری

 : كارخانجات مختلف و...فاضالبهای صنعتي

 : آب باران و...سيالبها و روان آبهای سطحي

 تعریف شبکه  جمع آوری فاضالب

مجموعه لوله ها و متعلقاتی كه به منظور جمع آوری فاضالب از منازل و یا سایر مراكز تولید كه در معابر و خیابانها 

 شبكه جمع آوری فاضالب می گویند.در زیر زمین احداث می گردد 

 دفع بهداشتي فاضالب -

و الزم  تصفیه و دفع فاضالب، در همه جوامع ضرورت پیدا كرده است ،جمع آوری ،محیطی سالم امروزه برای داشتن

است كه به بهترین شیوه ممكن از آلودگی آب، خاک، هوا و محیط زیست توسط فاضالبهای مختلف جلوگیری به عمل 

 آید.

 تصفيه فاضالب 

ها ها، دریاچههدف از تصفیه فاضالب تثبیت مواد آلی و رساندن آن به استانداردهای قابل قبول برای ریختن در رودخانه

تخلیه فاضالب به داخل آب های پذیرنده، عدم تصفیه كافی، سبب كاهش میزان اكسیژن موجود است. دفع در زمین و 

   بوی ناخوشایند می گردد. و ایجاد باكتری های هوازیدر آب به دلیل مصرف اكسیژن توسط 

مواد آلی تا حدی كه بتوان با ایمنی كافی آن را دفع كرد، و تبدیل فاضالب به پسابی  "تثبیت"هدف از تصفیه فاضالب 

 كه با استانداردهای تخلیه مطابقت دارد، می باشد.

ها اند. این تصفیههای بیولوژیكی طراحی شدهالیتهای فاضالب براساس فعخانهتصفیههای تصفيه فاضالب روش 

( تصفیه 2گردند. نشینی اولیه جدا میگیری و تهدانه( تصفیه مقدماتی كه در آن جامدات با 1معموالا دو مرحله دارند: 

 .گیردجریان خروجی از تصفیه مقدماتی تحت تجزیه بیولوژیكی )اكسیداسیون هوازی( قرار می ثانویه: كه در آن

 

 



95 

 

 

 اهميت بهداشتي فاضالب

 

ورود فاضالبهای تصفیه نشده در محیط زیست و منابع طبیعی آب، موجب آلوده شدن این منابع به میكروبهای بیماری 

زا می گردد. تماس انسان با این منابع، خطر اشاعه بیماری های مختلف دربین مردم را گسترش می دهد. لذا جمع 

زیرزمینی و پاكیزه نگهداشتن منابع طبیعی آب های زیر زمینی و نهایتاا در حفظ  آب هایحفظ  آوری فاضالب ها در

 .انسان ها تأثیر چشم گیری دارد سالمت

 سوء جیبهداشت مردم دارد، نتا یكه برا یمیمستق خطرات بر عالوه ست،یز طیمح در نشده هیتصف یورود فاضالب ها

 داردحشرات مزاحم بخصوص پشه و مگس را به دنبال  ادیو ازد ندیناخوشا یبوها زشت، مناظر جادیا لیقب از یگرید

 .دینما یم دیسالمت انسان ها را تهد زیخود ن نیكه ا

مصارف  یشده برا هیتصف یاستفاده از فاضالب ها ر،یاخ دهه در آنكمبود  و روز آب روزافزون ازیبه علت ن نیهمچن

 آب یهاسفره هیتغذ و یسطح یآبها در هیتخل و یكشاورز و یجنگلكار پاركها، سبز، یفضاها یاریآب مانند یرخانگیغ

 .دارد یا ژهیو تیاهم
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 فصل ششم:

 هوا آلودگي و اتيدخان

 :باشند پایان این فصل بایستي قادر فراگيران در

 مواد موجود در دود مواد دخانی را بداند. -

 بیماریهای ناشی از مصرف سیگار و اثرات سوء آن را بشناسد -

 زیان های ناشی از استعمال دخانیات را بداند -

 دود دست اول ودست دوم ودست سوم را بشناسد. -

 اثرات سوء قلیان را بداند -

 عوارض سیگارهای الكترونیكی را بداند. -

 با مراحل ترک سیگار آشنا شود. -

 

 دخانيات وآلودگي هوا

ها جایگزینی برای دخانیات با تاكید بر اینكه آلودگی هوا در گرفتن جان انسان (WHO) دبیركل سازمان جهانی بهداشت

گیرد و به میلیاردها نفر دیگر آسیب یک نفس كشیدن ساده جان هفت میلیون نفر را در سال می"است هشدار داد: 

ای كه د به همان شیوهتئودور آدهانوم، دبیركل سازمان جهانی بهداشت در این باره تصریح كرد: جهان بای ".زندمی

تواند از پیامدهای وی تاكید كرد كه هیچ كس از فقیر و غنی نمی .دخانیات را به حاشیه راند با آلودگی هوا مقابله كند

سازمان جهانی بهداشت طی یک بیانیه جدید هشدار داد، آلودگی هوا عامل ساالنه مرگ  همچنین .آلودگی هوا بگریزد

 .توان به عنوان تنباكوی جدید یاد كردو از آن می میلیون نفر است 7بیش از 

تر شدن دما، افزایش جمعیت و عدم دسترسی نیمی از سازمان جهانی بهداشت در گزارش جدیدی آورده است: با گرم

نفر در جهان  10اكنون از هر  .است های پاک، هوای تنفسی به شدت آلوده شدهها و تكنولوژیمردم جهان به سوخت

 .شودكنند كه این فاكتور ساالنه به فوت هفت میلیون انسان منجر میوای آلوده تنفس مینفر ه 9

ای كه یک سوم از مرگ و میرهای ناشی از سكته مغزی، سرطان پیامدهای هوای آلوده برای سالمتی جدی است به گونه

دخانیات و كمی باالتر از تاثیر مصرف ریه و بیماری قلبی در نتیجه آلودگی هواست و این رقم معادل تاثیر استعمال 

 .زیاد نمک است

در امان ماندن از آلودگی هوا حتی با وجود زندگی در یک منطقه و كشور ثروتمند مشكل است. هوای آلوده در اطراف 

ه تنفسی توانند از سیستم دفاعی بدن عبور كرده و با نفوذ به دستگاهای موجود در هوا میهمه ما وجود دارد. ریز آالینده

نبود دود و مه قابل رویت معیاری در سالم بودن هوای  .ها، قلب و مغز آسیب وارد كنندو سیستم گردش خون به ریه

های سمی در هوا وجود دارد كه از میانگین ساالنه تنفسی نیست. در سراسر جهان در شهرها و روستاها آالینده

رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داد،  .یت هوا فراتر استدستورالعمل سازمان جهانی بهداشت در رابطه با كیف

 .میلیون نفر است 7آلودگی هوا عامل ساالنه مرگ بیش از 
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نتایج یک بررسی جدید نشان داد، آلودگی هوا در واقع یک دخانیات جدید است كه عالوه بر شمار زیادی از مرگ و 

  .زندمیرها، میلیاردها دالر ساالنه خسارت می

 از آلودگی هوا به . بنابراینبرنددرصد مردم جهان از آلودگی رنج می 90آن است كه بیش از  ای جدید حاكی ازآماره

 .شودعنوان یک بحران بهداشت عمومی یاد می

باری بر سالمت كودكان دارد. در سراسر كنند، آلودگی هوا تاثیر فاجعهكارشناسان سازمان جهانی بهداشت تأكید می

ساله به بیماری آسم ناشی از فاكتورهایی از جمله آلودگی هوا مبتال هستند.  18درصد كودكان پنج تا  14 جهان بیش از

های تنفسی ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست هزار كودک كمتر از پنج سال بر اثر بیماری 570هر سال بیش از 

تواند بط است. تنفس هوای آلوده در دوران بارداری میهای دوران كودكی مرتدهند. همچنین آلودگی هوا با سرطانمی

بر رشد مغز جنین تاثیر داشته باشد. عالوه بر این، آلودگی هوا با نارسایی شناختی در كودكان و بزرگساالن مرتبط 

 .است

منجر  ساالنه به فوت چهار میلیون انسان ،شودهای بسته كه از احتراق سوخت خانگی ناشی میآلودگی هوا در محیط

 .شود و بیشتر كشورهای آفریقایی و آسیایی تحت تاثیر آن هستندمی

كنند كه سطح جیوه سمی هوا در آنها میلیون نفر در مناطقی زندگی می 300های منتشر شده، بیش از براساس داده

ده وارد محیط متخصصان معتقدند، موادی كه از طریق هوای آلو. المللی استهای بینبرابر بیش از دستورالعمل 6

این مواد از طریق ریه، پوست، . های مختلف بدن خواهد شدبافت شوند دارای تركیباتی هستند كه باعث نابودیمی

 شودهای بدن میلولس و باعث تخریب ،مخاط بدن، مخاط چشم، گوش، بینی و دستگاه گوارش، وارد بدن شده

های قلبی، های غیرعفونی ناشی از آلودگی هوا مثل بیماریمیلیون نفر در جهان به دلیل بیماری 9، 2015در سال 

ها در كشورهای كم درآمد یا با درصد این مرگ 92كه تقریباا  ،اندسكته مغزی و سرطان ریه جان خود را از دست داده

میلیون  8,8بر اساس مطالعات، ساالنه .  است رخ داده ،انددرآمد متوسط و كشورهایی كه دارای جهش اقتصادی بوده

نفر در سراسر جهان بر اثر حمله قلبی و سكته مغزی ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند كه این رقم 

دانشگاه گوتنبرگ در  ر اساس این مطالعه كه توسط محققانب .بیشتر از مرگ و میرهای ناشی از مصرف دخانیات است

گیرد؛ چرا كه سازمان جهانی میانسان ها را رف دخانیات جان آلمان صورت گرفته، آلودگی هوا ساالنه بیش از مص

بر اساس  !میلیون نفر اعالم كرد 7,2میالدی مرگ و میر ناشی از دخانیات را در سطح جهانی  2015بهداشت، در سال 

ست و عروقی منتسب به آلودگی هوا بسیار بیشتر از حد انتظار ا -این گزارش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی

   .شودمورد مرگ بیشتر می 120هزار نفر در جهان، آلودگی هوا منجر به  100توان گفت به ازای هر می

های تنفسی، افزایش استرس اكسیداتیو و به تبع آن دیابت های قلبی، سكته مغزی، بیماریافزایش خطر بروز بیماری 

 .ستا شی از اثرات آلودگی هواخو فشار خون تنها ب

های قلب ارتباط وجود دارد. بر اساس این انگلیسی به تازگی دریافتند بین آلودگی هوا و بزرگ شدن بطنمحققان 

تحقیقات دو ماده اكسید نیتروژن و ذرات معلق كه هر دو ناشی از آلودگی ترافیكی است، بیشترین ارتباط را با تغییر 

  .های قلب دارنداندازه بطن
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یوان، فلزات سنگین موجود در آلودگی هوا را با افزایش احتمال ابتال به سرطان دهان محققان دانشگاه چونگ شان در تا

احتمال ابتال به سرطان دهان در افرادی كه در معرض سطوح باالی ذرات ریز  ،مرتبط می دانند و بر اساس مطالعات

 .درصد بیشتر است 43معلق هوا قرار دارند، 

می           (CKD) دهد آلودگی هوا موجب بروز بیماری مزمن كلیهشان میمطالعات محققان دانشگاه میشیگان نیز ن

 شود.

 سرطان علت در باز فضای در هوا آلودگی و كشیدن سیگار نقش كه شاهدی-مورد از طرف دیگر، نتایج یک مطالعه 

 و نسبی دهنده ریسکشد، نشان  انجام آتن در 1989 و 1987 سالهای در مسن، غیر زنان در هیستولوژیک نوع با ریه،

 -61,6) 3,40 سیگاری غیر افراد با مقایسه در فعلی سیگاری های میان در ریه سرطان برای ٪95 اطمینان فاصله

 از بیش داشتن و افراد سیگاری كه كشیدن سیگار سابقه سال 30 از بیش همچنین برای افرادی كه بوده است؛( 1,75

به دست ( 19,13-13,288) 7,43 و( 2,40 -17,2) 7,46 ر به ترتیب برابرروز مصرف می كنند این مقادی در سیگار 20

 مقایسه در آن نسبی خطر ندارد، وجود سیگاری غیر افراد میان در هوا آلودگی بر تاثیری هیچ كه حالی در. آمده است

 شناخته ریه تومورهای توسط بعضی از انواع تعامل این. است 2,23 ساله، 30 سیگاریهای در هوا آلودگی بودن شدید با

 .(1بود) شده

 Sick Building Syndrome(SBS )))سندرم ساختمان بيمار

رسد  یكنند كه به نظر م یرا تجربه م یمیاست كه در آن افراد عال یتیوضعبه تعریف، سندرم ساختمان بیمار، بنا 

  هنوز مشخص نشده است. یماریب نیا لیباشد. دال یساختمان م کیدر  یمربوط به ماندن به مدت طوالن

 یر اختصاصیدسته از عالئم غ کی یاز ساكنان ساختمان دارا یدهد كه تعداد یرخ م یسندرم ساختمان زمان

 کیسردرد، تحر ،یذهن یو گلو، خستگ ینیچشم، ب کیحالت تهوع، تحر مانند ،خاص ییبدون علت قابل شناسا

 باشند  جهیپوست و سرگ

، تحریم 1970در سال  ی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.بحران انرژپس از  1970از دهه  ماریسندرم ساختمان ب 

نفت سبب شد تا طراحان ساختمان به منظور ارتقاء بهره وری انرژی ساختمان هایی كوچک تر با تهویه هوا كمتری 

حفظ سالمت و كاهش یافت. این میزان تهویه برای cfm / person 5[. در این زمان میزان تهویه به  7بسازند]

 شیافزا ،كمو نور  یی، روشناییایمیاستفاده از مواد ش شیافزااز طرفی  آسایش افراد ساكن در ساختمان كافی نبود.

 ، سبب تشدید سندم ساختمان بیمارگردید.استرس در محل كار شیافزا یها و حت انهیاستفاده از را

عوامل  نیاز مهمترمی باشد.  ریفراگ اریبس ،دیآ یجود مساختمان به و یكه به علت ضعف در طراح سندرم نیا

 گری. از داشاره كرد( یسیایو)اچ مطبوع هیو تهو هیتهو ش،یوجود اشكال در گرمای می توان به ماریب نیا جادیا

فرار،  یلآ باتیاستفاده شده در ساختمان، ترك یاز خروج گازها از مواد ساختمان توانیمایجاد كننده آن عوامل 

كاهش هوای و  یصنعت ییایمی(، مواد شیادار یها دستگاه یجانب دیازون )تول یكپک، خروج نامطلوب مولكول ها

 .نام بردطبیعی اتاق ها 

. این سندرم شامل عالئم غیر اختصاصی مختلفی است كه در متفاوت است زیبر افراد مختلف ن یماریب نیا ریتاث

می شود. امروزه سندرم ساختمان  این احساس سبب كاهش بهره وری افرادافراد ساكن ساختمان رخ می دهد. 

 بیمار به طور فزاینده ای تبدیل به یک خطر عمده شغلی گردیده است.
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 ینوساز و بازساز یدرصد از ساختمان ها 30 در بیش از، 1984ر سال د یسازمان بهداشت جهانبر طبق اعالن 

زیادی در این زمینه شده  اتیو در سراسر جهان شكا بسیار نامطلوب بوده، داخل ساختمان  یهوا تیفیك ، شده

 یگردد. عوامل یبر م طبوعم هیتهو یها ستمیو س هیتهو ش،یمعموال به نقض در گرما یسندرم نی. علل چناست

 گردد. یمختلف بر م یاز مصالح ساختمان دشدهیتول یها ندهیرابطه وجود دارد كه به آال نیدر ا زین گرید

و  یصدا، سردرد، خشك یچشم، گرفتگ یزیاز جمله آبر یساختمان عالئم کیدرصد از كاركنان در  20 نچهاچن

لرزش  ،یذهن یمزمن، سردرگم یخستگ ،ینیب یزیتهوع، تپش قلب، تنگ نفس، خونر جه،یخارش پوست، سرگ

و  ه می شودخواند «ماریب ساختمان» کیآن ساختمان به اصطالح  قوزک پا را گزارش كنند،  ایدست، تورم ساق 

 اند.ساختمان شده  یماریدچار سندرم ب ،افراد حاضر در آنبه این ترتیب می توان چنین بیان كرد كه 

 باشند: SBS بعضی از عوامل زیر ممكن است در ابتدا مسئول ایجاد

 

 

 

 

 . آلودگي های شيميایي1

مانند آالینده های ناشی از اگزوز موتور، فاضالب های لوله از منابع بیرونی: آالینده ها ورودی از خارج ساختمان، -1-1

كشی و فاضالب ساختمان )حمام ها و آشپزخانه ها(، می توانند از طریق دریچه های تهویه هوا، پنجره ها و دیگر دهانه 

ای ورودی و ها وارد ساختمان شوند. رادون، فرمالدئید، آزبست، گرد و غبار و سرب می توانند از طریق سوراخ های هو

 یا دیگر دهانه ها وارد شوند.

( است. منابع اصلی VOCاز منابع درونی: شایع ترین آلودگی هوای داخل ساختمان شامل تركیبات آلی فرار )-1-2

VOC  ،عبارتند از: چسب، اثاثه یا لوازم داخلی، موكت، ماشین آالت كپی، محصوالت چوبی تولید شده، آفت كش ها

مواد تمیز كننده و غیره. دود تنباكو محیط زیست، ذرات قابل انفجار، محصوالت جانبی احتراق از اجاق گاز، شومینه و 

عطرهای مصنوعی در محصوالت شخصی یا در محصوالت  شوند.بخاری فضای غیر مجاز نیز باعث آلودگی شیمیایی می

 تمیز كردن و نگهداری نیز به آلودگی كمک می كنند.

 

 . آالینده های بيولوژیکي2

آالینده های بیولوژیک شامل گرده، باكتری ها، ویروس ها، قارچ ها، قالب ها و غیره هستند. این آلوده كننده ها می 

رها، لوله های تخلیه و مجاری تجمع یافته اند، یا آبهایی كه در كاشی های سقف، توانند در آبهای روبازی كه در كول

عایق، فرش و اثاث و مرطوب جمع آوری شده باشند، رشد كنند. دفع آفات و پرنده ها نیز می توانند منبع آلودگی 

كنش های آلرژیک می شود. بیولوژیكی باشند. آلودگی زیستی باعث تب، لرز، سرفه، تنگی قفسه سینه، درد عضالنی و وا

در دفاتر با تراكم باال، بیماری های ناشی از هوای آلوده، می تواند به سرعت از یک كارگر به دیگری گسترش یابد. 

سیستم های تهویه مطبوع می توانند پاتوژن ها را در سراسر ساختمان گسترش دهند )بیماری لژیونر به علت ارگانیسم 

 [.4،6های لژیونال( ]
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 تهویه نامناسب. 3

سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع )سیستم های تهویه مطبوع( نیز باعث آلودگی هوا می شود. به منظور 

( با حداقل مصرف انرژی، انجمن صنایع گرمایی، تبرید و تهویه IAQدستیابی به كیفیتی قابل قبول در محیط داخلی )

یی برای تهویه هوا را برای حداقل جریان هوا در فضای باز، به منظور ( اخیرا استاندارد هاASHRAEمطبوع آمریكا )

فوت مربع / نفر در اتاق های اداری  20اجتناب از مشكالت مربوط به تهویه نامناسب، اعالم كرده است. این استانداردها 

ضعیف و ساخت و [. طراحی 1متر مكعب در روز در سالن هایی كه كشیدن سیگار مجاز است، تعیین شده است] 60و 

ساز ساختمان ها با تعداد بیشتری از دفاتر در یک ساختمان كوچک برای افزایش سطح قابل فروش نیز به تهویه 

 نامناسب كمک می كند.

 

 . تابش الکترومغناطيسي4

ا سبب هوسایل الكترونیكی مانند مایكروویو، تلویزیون و رایانه تابش الكترومغناطیسی را منتشر می كنند. این تابش

 یونیزه كردن هوا می شوند. 

 

 . عوامل روانشناختي5

 درارتباط است. SBSاسترس بیش از حد كار یا نارضایتی، روابط بین فردی و ارتباط ضعیف، اغلب با 

 

 نور کم و نامناسب  .1

 كمک كند. SBSعدم وجود نور خورشید، آكوستیک بد، ارگونومی ضعیف و رطوبت نیز ممكن است به 

در مشاغل  SBSبا توجه به این كه متخصصان یا مدیران شرایط كار بهتری نسبت به سایر افراد دارند، معموال عالئم 

مدیریتی كمتر دیده می شود. عالئم شایع سندرم ساختمان بیمار در زنان بیشتر از مردان است.  این عالئم در ساختمان 

طبیعی است و در ساختمانی عمومی شایع تر از ساختمان های های تهویه مطبوع شایع تر از ساختمان های تهویه 

 [.8، سطح آرامش افراد از نقطه نظر شرایط فیزیكی آورده شده است]1خصوصی است. در جدول 

 

 

 

 مياقل رييتغ .6

گرمایش  یزمان یدوره ها یدر ط ییآب و هوا یالگوها یآمار عیبلند مدت در توز راتییعبارت است از تغ میاقل رییتغ

جهانی و تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های بشر یكی از مشكالت عمده زیست محیطی است كه در دو دهه 

اخیر توجه بسیاری از محافل علمی و سیاسی جهان را به خود جلب كرده است. معموال دگرگونی و تغییر در اقلیم، 

 رخ می دهد. پدیده ای است طبیعی كه در مقیاس زمانی چند هزار ساله 
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غييرات اقليمي که اخيرا به وقوع پيوسته، در مقایسه با تغييرات اقليمي دو ميليون سال پيش ت

بسيار شدید تر بوده، و زمين در طول دو دهه گذشته به اوج گرمای خود در دو هزار سال اخير 

گردیده رسيده است. این تغييرات همگي موجب دگرگوني هایي در شرایط آب و هوایي جهان 

است. پدیده تغيير آب و هوا که عمدتا مربوط به افزایش گازهای گلخانه ای در جو است، سبب 

بروز مشکالتي مانند گرم شدن تدریجي آب و هوا، ذوب شدن یخ ها، باال آمدن سطح آب 

دریاها، بارش رگبارهای سيل آسا، افزایش ميزان خشک سالي، بارش باران های اسيدی و 

گازهای گلخانه ای موجود در جو زمين، انرژی خورشيدی  .(1)انسان مي گرددتهدید سالمتي 

زمين در اثر این انرژی در حد مناسبي ثابت باقي مي ماند. را در داخل جو نگه داشته، و دمای 

در صورتي که ميزان گازهای گلخانه ای در جو بيشتر از حد متعارف شود، موازنه انرژی به هم 

مي خورد و انرژی بيشتری در داخل جو زمين باقي مي ماند که این امر منجر به گرم شدن 

فعاليت های بشری افزایش یافته، و بواسطه  زمين خواهد شد. بدون شک در دوره های آتي،

آن ميزان انتشار گازهای گلخانه ای نيز در اتمسفر افزایش خواهد یافت. این افزایش باعث 

تشدید تغييرات در متغيرهای اقليمي کره زمين خواهد گردید. از طرف دیگر باید توجه داشت 

وقف شود، بدليل زمان ماندگاری که حتي اگر انتشار تمامي گازهای گلخانه ای هم اکنون مت

با تغيير در  21باالی این گازها، که از قبل در اتمسفر کره زمين انتشار یافته اند، بشر در قرن 

با ، )IPCC (1اآب و هو راتييتغ يدولت نيب ئتيه.  (2)متغير های اقليمي روبرو خواهد شد

 10تا  2.5درجه حرارت از  شیافزا گر،ید یمتحده و کشورها االتیدانشمند از ا 1300از  شيب

 زاني، مIPCC نظرات با توجه به .ي کرده استنيب شيپ در طول قرن بعدرا  تیدرجه فارنها

 است. ريدر طول زمان متغ مختلف،در مناطق  یيآب و هوا راتيياثرات تغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل موثر در تغييرات اقليم و نتایج آن بر کره زمين  فلوچارت -1شکل 

                                                 
 

افزایش 
گازهای 

گلخانه ای

رشد صنایع و
کارخانه ها 

افزایش سوخت 
های فسيلي

تخریب جنگل 
ها

ری تغيير کارب
اراضي
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، اثرات بلند مدت تغييرات آب و هوایي به آب و هوا يمل يابیگزارش ارز نيسااومبر اساااس 

 شرح زیر مي باشد:

 افزایش دمای هوا  -

 در الگوهای بارش و جهت وزش بادتغيير  -

 افزایش ميزان خشکسالي و جریان های هوای گرم  -

 تشدید طوفان ها و بالیای طبيعي -

 2100فوت تا سال  4تا 1باال آمدن سطح دریاها در حدود  -

 کاهش ذخایر یخ در قطب -

 افزایش فصل رشد گياهان -

 (3)گسترش بيماری هایي نظير ماالریا، ليشمانيا و وبا  -

شان م شواهد ن ضر  س یراتییتغ نیدهد كه چن یدر حال حا  یجهان اسیدر مق ییآب و هوا ستمیدر 

 یاز گرما، سرما، خشك یناش ریمرگ و م شیافزا قیانسان ها از طر یخطر برا کبه عنوان یممكن است 

ــتیز طیهوا و آب، و مح تیفیدر ك راتییبارش، تغ ایو  ــد.  مطرح یعفون یها یماریبو  س  نیچندباش

سانی  عیشا یماریب شده اند كه می توانند ییآب و هوا راتییتغ ابان سته   یها تیجمع یبرا مرتبط دان

سالمندان، كه اغلب ا شد.  یمنیحساس مانند نوزادان و   یدرک درست ن،یبنابراپایینی دارند خطرساز با

 . (5, 4) است یاتیحآن ها، كنترل ی ها، از نظر ماریب یبر الگوها ییآب و هوا راتییتغ اتریاز تاث

ی از تغییرات اقلیمی بر جنبه های بهداشــتی مرتبط با به نظر می رســد بیشــترین آســیب پذیری ناشــ

بیماری های واگیردار مرتبط با آب آشامیدنی و بیماری های منتقله از آب باشد. عمده ترین جنبه های 

ــد.  ــهال می باش ــمانیا، كلرا، اس ــامل ماالریا، لیش ــی از تغییر اقلیم ش ــالمت ناش ــهال س  یعفونهای اس

سیو ،ییای)باكتر شكل عمده  کیروده(  یها یماریب ای یی)عدم تحمل غذا یعفون ریو غ( یو انگل یرو م

شت عموم سر جهان باق یبهدا سرا ست. یدر  سهال  مانده ا صل یكیا  اسیدر مق ریمرگ و م یاز علل ا

ست كه منجر به  یجهان سال ونیلیم 1,8و  یماریبمورد  اردیلیم 1ا شود  مرگ در  مطالعات .  (6)می 

شان داده اند كه عوامل آب و هوا به طور قابل توجه یقبل صل ین سهال ف ساس  یها تیدر جمع یا را ح

ـــان می دهدقرار  ریتحت تاث ـــهال  شیافزا هوا، باعث باالتر كه درجه حرارت می دهد. تحقیقات نش اس

می آلوده  یدر غذا ،یاكلی، مانند اشــرشــهایی یباكتر دنزنده مان شیافزا همچنین وی و انگل ییایباكتر

  .شود

ست كه شتی وبا یكی از بیماری های عفونی ا شد  یعموم یكی از مهم ترین نگرانی های بهدا نیز می با

سر ج 150000تا  100000باعث  كه سرا ساالنه در  شود  هانمرگ   یماریب ییایجغراف عیتوز .(7)می 

 .قرار دارد یمیاقل راتییتغ ریاز آب اغلب تحت تاث یناش یها
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 و بهداشت هوا کنترل دخانيات

 .ندیگو یم ی: محصوالت حاصل از توتون را مواد دخانیمواد دخان /اتیدخان

در دسترس . از ینیرتدخیو انواع غ ینیشوند: انواع تدخ یم میبراساس نوع مصرف به دو گروه عمده تقس یدخان مواد

 یدنیجو یو تنباكوها ینیب هیانف ،یدهان هینام برد. انف پیو پ انیقل گار،یتوان به س یم ینیتدخ ینوع مواد دخان نیتر

 توان ناس را نام برد. ینوع م نیهستند كه از ا یمواد دخان ینیتدخ ریانواع غ زین

 

 اتيدخان تياهم

 هستند. اتیمیلیارد نفر از جمعیت جهان مصرف كننده دخان 4/1حال حاضر در

 دهد.  یمیلیون مرگ ناشی از استعمال دخانیات در جهان رخ م 6حدود  انهیسال

 دهند. یهزار نفر در جهان بدلیل مواجهه با دود دست دوم دخانیات جان خود را از دست م 600بیش از  انهیسال

در حال توسعه  یدرصد آن در كشورها 80كه   2030تا سال  ونیلیم 8 زانیبه م اتیاز دخان یناش ریمرگ و م شیافزا

 .ردیگ یصورت م

در كشور  یهزار میلیارد تومان صرف هزینه های بهداشتی درمانی مصرف كنندگان مواد دخان 30تا  20بین  انهیسال

 گردد. یم

 دهد. یدر كشور رخ م گارینخ مصرف س ونیلیم کیهر  یمرگ بازا کیهزار مورد مرگ با برآورد نسبت  50 انهیسال

درصد افراد  70از  شتری)ب كنندیرا آغاز م دنیكش گاریس یكه در دوران نوجوان یمطالعات نشان داده افراد نکته مهم:

كه  یسال زودتر از افراد 25تا  20دهند، یادامه م شتریب ایسال  20( و به آن حدود كنندیسن شروع م نیاز ا یگاریس

دهند.  یخود را از دست م یزمان زندگ نیو موثرتر نیدتریمف آنان نیاند خواهند مرد. بنابرا دهینكش گاریهرگز س

 شوند. یبا آن مواجه م یگاریهستند كه افراد س ییها یماریب نیعتریشا یقلب یماریو ب هیسرطان ر

 يموجود در دود مواد دخان مواد

وجود دارد، كه تعدادی از  یمواد دخان ریو سا انیماده سرطانزا در دود سیگار، قل 40ماده سمی و  4000از  بیش

 آن ها در زیر عنوان شده  است: نیمهمتر

است،  نیكوتیقطره بزرگ ن کیگرم از آن در خون كه معادل  یلیم 60تنها  قیكه تزر یسم اریبس یماده ا :نيکوتين

شود. افزایش  یدر حشره كشها استفاده م نیكوتیشود. هم اكنون از ن یم یگریهر موجود زنده د ایموجب مرگ انسان 

 شیغلظت خون همراه با افزا شیخون، افزا یچرب شیافزاضربان قلب، انقباض عروق خونی در قلب، افزایش فشار خون، 

 است. نیكوتین انباریوارض زاز ع یو مغز یو بروز سكته قلب انهایشر یگرفتگ تاایپالكتها و نها یچسبندگ

شود. زردی رنگ دندان  یها از آن استفاده م ابانیكه در آسفالت كردن خ یهمان ماده ا دی)قطران(، بله تعجب نكن قیر

 هایگاریس یویر یها یماریاز ب یاریو بس هیسرطان ر جادیا یسیگاری ها ناشی از قیر موجود در سیگار است. عامل اصل

از سموم و  هیر یمانع پاكساز بیترت نیشود و به ا یم یوایه یدر راهها یتنفس یقطران است، موجب فلج مژک ها

 گردد. یم یاستنشاق یو هوا گاریموجود در دود س یها یها و آلودگ یناخالص
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خارج  لیاست كه از اگزوز اتومب یزیهمان چ "بایتوان گفت كه تقر یاما به جرات م دیباور نكن دیكربن، شا دیاكس مونو

 كربن است.  دیمونوكس انباریاز آثار ز انهایشر بیمی شود و یک گاز خفه كننده و بسیار سمی است. تخر

 شود: یم لیاز دو قسمت تشك گاریدود س انیجر

و به  یگاریتوتون ها عبور و پس از آن وارد دهان فرد س یو از البال گاریاز دود است كه از درون س یبخش :ياصل دود

 شود. یم یگاریفرد س هیدنبال آن وارد ر

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 یگاریفرد س انیشود و توسط اطراف یوارد هوا م گاریاز نوک روشن و مشتعل س ماا یاست كه مستق یدود :يفرعدود 

و دود حاصل از  یبرابر( دود اصل 40برابر ) نیچند یموجود در دود فرع یاز مواد سمّ یگردد. غلظت بعض یاستنشاق م

گردد  یم یماریدرصد موارد سبب ب 30در اتیدخان رفعالیاست. مصرف غ گاریبدنبال پُک زدن به س یگاریبازدم فرد س

 گردند. یمبتال م هیبه سرطان ر رفعالیغ یگارینفر س 3نفر از هر  1و 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 یم ریمصرف كننده آن تاث ریغ انیو اطراف یبر افراد مصرف كننده مواد دخان قیطر 3به  یدود حاصل از مواد دخان

 شود: یم فیدسته دود تعر 3اساس  نیگذارد، برهم



105 

 

 پیپ ان،یقل گار،یتوسط  افراد مصرف كننده س ماایاست كه مستق یاز مواد دخان یناش یهمان دود اصل دست اول: دود

 گردد. یآنها م یها هیوارد دهان و سپس ر یمواد دخان ریو سا

كه توسط افراد  یمواد دخان ریو سا انی)دود غیر مستیقم یا دود محیطی دخانیات(: به دود سیگار، قل دست دوم دود

گردد. استنشاق  یگردد اطالق م یم لیافراد تحم نیگردد و در واقع به ا یاستنشاق م یمصرف كننده مواد دخان ریغ

دهد. یک فرد غیر  یخطر ابتال به انواع سرطان قرار م فزایشرا در معرض ا اتیمصرف كننده دخان ریدود، افراد غ نیا

بیشتر خطر ابتال  %20- %30سیگاری كه با یک سیگاری ازدواج كند نسبت به فردی كه دارای همسر غیر سیگاری است

 به سرطان ریه دارد.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است.  یگاریس ریغ یفرزندان خانواده ها بیش از گاریفرزندان افراد مصرف كننده قلیان و سعفونت گوش در بروز 

دود ناشی از مصرف قلیان  ظاهراا كند،یوجود دارد كه ذرات آلوده را از داخل گوش پاک م ینازك یدرداخل گوش، موها

ساز عفونت  نهیامر زم نیشود كه ا یمواد م نیگوش ازا نو مانع پاک شد رساندیم بیآس زیر یموها نیبه ا گاریو س

 گوش است.

 زیامر در مورد لوزه ها ن نیاست ا شتریقرار دارند ب گاریكه در معرض دود س یدر كودكان یویر یهایماریابتال به ب خطر

 شود. یكند و باعث تورم لوزه ها و التهاب حلق م یصدق م

ماه عقب تر از همساالن خود هستند و در  5تا  3 اتیاضیمانند خواندن مطالب و ر ییدر مهارتها یگاریافراد س فرزندان

 كلمات برخوردارند. فیدقت و تلفظ ضع نییپا زانیاز م ،یگاریس ریبا كودكان افراد غ سهیمقا

 گاریدر معرض دود س یكه غیر سیگاری هستند اما در كودك ینفر كسان 100نشان داده است از هر  ریاخ قاتیتحق

 رنج خواهد برد. هیر شرفتهیاز سرطان پ ینفر در بزرگسال 17قــرار داشته اند 

ها و فضاهای بسته برجای باقیمانده نیكوتین و دیگر مواد شیمیایی كه روی سطوح مختلف داخل خانه دود دست سوم:

واكنش نشان داده و تركیباتی توانند با سایر مواد شیمیایی موجود در فضای بسته )دود دست سوم سیگار( می ماندمی

سالمت افراد غیرسیگاری و بخصوص كودكان به  برایكنند و به همین دلیل خطری جدی  جادیزا اسمی و سرطان
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شان با سطوح مختلف هم بیشتر از بزرگساالن گذرانند و تماسآید. كودكان زمان بیشتری را در خانه میحساب می

 است.

ها، كفپوش خانه و دیگر ها، فرشها، پرده، پوست، لباس، مبلمان خانه، دیوارها، ملحفهتواند به موها میآلودگی این

ها پس از قطع سیگار نیز روی آنها باقی بماند. به همین دلیل هم نوزادان، كودكان و حتی سطوح بچسبد و حتی مدت

تركیبات را لمس یا از آنها استفاده  و اشیا و مواد حاوی این كنندبزرگساالن غیرسیگاری كه در چنین محیطی تنفس می

 كنند در معرض خطرات جدی مرتبط با سالمت قرار دارند.می

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 اثرات سيگار بر بدن انسان

 اثرات رواني و اعتياد :  -2

منجر تواند سیگار و سایر انواع تنباكو اعتیاد آور هستند. نیكوتین به عنوان یک عامل دارویی عالوه بر ایجاد اعتیاد می

به تغییرات خلق و خو نیز گردد. نیكوتین یک عامل ایجاد سرخوشی است و عالیم محرومیت آن شامل تحریک پذیری، 

باشد. فرایند اعتیاد به سیگار مانند سایر مواد اعتیاد آور كاهش تمركز، اختالالت شناختی، اضطراب و افزایش وزن می

به سیگار و نیكوتین كامال جدی است چرا كه عالیم وابستگی  باشد. مشكل اعتیادهمچون هروئین و كوكائین می

تواند بسرعت و حتی در بعضی موارد در عرض چند روز یا چند هفته و حتی با حداقل مصرف ایجاد شود. قدرت می

شود تواند منجر به كاهش استرس اعتیادآوری نیكوتین از سایر داروها بیشتر است. این عقیده كه سیگار یا نیكوتین می

یک باور غلط است چرا كه نیكوتین بعنوان یک عامل اعتیادآور، سیگاریها را در یک شرایط نیاز دائمی به نیكوتین قرار 

 گردد.داده و به محض محرومیت از آن فرد دچار عالیم تحریک پذیری، فشار و اضطراب می
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 اثرات ریوی: -3

 20-30افراد غیرسیگاری ها به سرطان ریه در مقایسه با احتمال ابتال سیگاری

برابر خطر مرگ ناشی از  20برابر بیشتر است. دخانیات حداقل به میزان 

تر كه از سنین پاییندهد. افرادیهای انسدادی مزمن ریوی را افزایش میبیماری

گیرند، شانس بیشتری جهت ابتال به آسم دارند. در معرض دود سیگار قرار می

ها در افراد سیگاری به نسبت افراد غیرسیگاری خطر عوارض ریوی همچون عفونت

هایی كه از عوارض ریوی و غیر ریوی مصرف سیگار بوضوح باالتر است سیگاری

( بدنبال جراحی ICUبرند، به نسبت افراد غیر سیگاری احتمال بیشتری جهت بستری در بخش مراقبت ویژه )رنج می

 دارند. 

 باشد.ا سیگار در ارتباط است، بیماری خونریزی دهنده ریوی میدیگر بیماری غیر معمول و جدی ریوی كه ب

 اثرات قلبي -3

یابد. برابرافزایش می 6برابر و در زنان تا  3های عروقی قلب در اثر استفاده از سیگار در مردان تا خطر ایجاد بیماری

ترک دخانیات در افراد مبتال به گیرد. ها اغلب بوسیلهافراد سیگاری مورد توجه قرار نمیخطر ایجاد این بیماری

 .دهدكاهش می %50های قلبی، خطر حمله قلبی مجدد و مرگ را فقط به میزانبیماری

 سيستم عصبي:اثر روی  -4

سیگار خطر ابتال به انواع فراموشی و اختالالت شناختی را افزایش می دهد و ترک سیگار اقدام اصلی در درمان فراموشی 

 53و 43وقی محسوب می گردد. اختالالت شناختی همراه با سیگار اغلب در میانسالی )بین های عرناشی از بیماری

كه با قطع سیگار خطر دهد بطوریگردد. سیگار همچنین احتمال ابتال به بیماری آلزایمر را افزایش میسالگی( آغاز می

 یابد.ابتال به بیماری كاهش می

 اختالالت اسکلتي و پوکي استخواني: -5

های استخوانی ی استخوان یک اختالل جدی استخوانی است كه بطور آشكاری منجر به افزایش میزان شكستگیپوك

های لگن و ستون فقرات، دردهای مزمن، كاهش عملكرد، اختالالت روانشناختی و مرگ زودرس بخصوص استخوان

وانی در مردان و زنان و با احتمال گردد. سیگار قویا یک عامل خطر شناخته شده در ایجاد و تسریع پوكی استخمی

های اختصاصی ستون فقرات در افراد سیگاری به نسبت افراد غیرسیگاری كمتر موفقیت باشد. جراحیبیشتر در زنان می

ها بعد از عمل جراحی و در نتیجه افزایش عوارض آمیز است. سیگار همچنین منجر به اختالل در روند ترمیم استخوان

 ها می شود. ستگیبعد از درمان شك

 اثرات گوارشي: -6

های گوارشی هم در معده و هم در دوازدهه می باشد. عالیم این بیماری عالوه بر سیگار كشیدن عامل اصلی ایجاد زخم

درد، خونریزی شدید و سوراخ شدن معده یا دوازدهه نیز می باشد. تداوم سیگار كشیدن منجر به تاخیر در ترمیم این 

نشان داده است كه سیگار منجر به افزایش برگشت اسید معده  زخمها و افزایش احتمال غدد می گردد. مطالعات اخیر

بداخل مری شده كه این اختالل یک عامل خطر ایجاد بیماری رفالكس معده به مری محسوب می گردد. رفالكس 
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معده به مری بعنوان یک عامل خطر ایجاد سرطان حنجره و حلق شناخته می شود كه سیگار در بروز این سرطانها 

 نقش دارد.

 سرطان: -7

ها ها و یک عامل كمكی در بروز تعداد دیگری از سرطانسیگار یک علت مستقیم در بروز تعداد زیادی از سرطان

 باشد. می

كنند خطر زنان بیشتر در خطر ابتال به سرطان ریه بعلت سیگار هستند. در افرادیكه سیگار را ترک می سرطان ریه:

 یابد.كاهش میسال  10ابتال به سرطان ریه بعد از 

:استعمال دخانیات خطر سرطانهای حنجره، مری، مثانه، پانكراس، كلیه، حفره دهان، حلق و معده را هاسایر سرطان

افزایش میدهد. سرطان حفره دهان و معده عالوه بر ارتباط با سیگار، با مصرف دهانی مواد دخانی )استعمال بدون دود( 

با بروز سرطان روده بزرگ، كبد، دهانه رحم، سینوسهای بینی و لوكمی مرتبط است. نیز ارتباط دارد. استعمال دخانیات 

سیگار همچنین به عنوان یک عامل خطر مستقل در سرطان سلولهای شاخی پوست شناخته می شود. استفاده از سیگار 

همچنین یک عامل خطر بصورت كوتاه مدت و بلند مدت خطر ابتال به سرطان تخمدان را به دو برابر افزایش میدهد و 

گردد. مواجهه با دود سیگار بصورت مستقیم یا غیرمستقیم خطر ابتال اصلی در ایجاد سرطان گردن رحم محسوب می

به سرطان پستان را افزایش میدهد. همراهی بین گسترش سرطان پستان به ریه ها )متاستاز ریوی( و استعمال سیگار 

میتواند دلیل باالتر بودن میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در میان در زنان مشخص گردیده است. این مسئله 

زنان سیگاری باشد. افراد استفاده كننده از سیگار و حتی افراد با مصرف كم، در معرض گسترش سایر انواع سرطانها نیز 

له سرطان حنجره، های بدخیم مرتبط با سیگار منجمهستند. ترک سیگار منجر به كاهش خطر بسیاری از سرطان

 گردد. سرطان مری، سرطان پانكراس و مثانه می

 سالمت دهان و دندان: -8

 ششمسرطان دهان و حلق در هر دو جنس زن و مرد در دنیا دارای رتبه 

باشد. هر چند كه در بسیاری كشورها در میان مردان سومین سرطان می

گردد. استفاده از توتون از راه تدخین و یا از طریق شایع محسوب می

باشد. سیگار مصرف دهانی )بدون دود( یک فاكتور اصلی سرطان دهان می

عامل ایجاد ضایعات مخاطی، التهاب دهان، ضایعات كام و زبان مودار سیاه 

می باشد. استعمال دخانیات اغلب با لكه دار شدن دندانها، پوسیدگی، خوردگی و تخریب دندانها همراه است. این مسئله 

منجر به افزایش شیوع اختالالت لثه و اطراف دندان همچون التهاب لثه ها، نكروز و تضعیف قدرت دفاع و ترمیم لثه ها 

 استخوانی اطراف دندان را كاهش داده.گردد. عالوه بر این سیگار می تواند توده می

 

 پوست و مو :اثر برروی  -9
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از اثرات مصرف سیگار و سایر دخانیات بر پوست و مو پیری و چروكیدگی زودرس پوست بخصوص پوست صورت در  

شود. یک ارتباط قوی بین سیگار و تر میزنان و مردان میتوان نام برد. این اثر با افزایش تعداد سیگار مصرفی، محتمل

ز لحاظ بالینی تغییر رنگ خاكستری مو، كاهش مو و تاسی سر وجود دارد. ا

تواند منجر به بروز و افزایش شدت آكنه گردد. سیگار و توتون سیگار می

های پوستی پسوریازیس، اگزما و تاولهای كف دست و پا منجربه بیماری

 میشود.

 اثر بر روی حواس پنج گانه: -10

گردد سیگار عامل اصلی اختالالت بینایی غیر قابل درمان محسوب می بينایي:

 اند منجر به آب مروارید، افزایش فشار چشم، تحلیل پرده شبكیه شود.كه میتو

 های چشمی دائمی و نهایتاا كوری دائم شود.تداوم سیگاركشیدن ممكن است منجر به آسیب

 باشد. سیگار یكی از عوامل خطر اصلی ایجاد كاهش شنوایی و كری می شنوایي:

 مدت در مقایسه با افراد غیر سیگاری دو برابر می باشد. بویایی درازدر افراد سیگاری میزان بروز اختالالت  بویایي:

 نیاز عوارض ناخواسته بر جن یفیتوسط زنان باردار موجب ط دنیكش گاری: سنيبر جن ياثرات مصرف مواد دخان

 یتولد زودرس، وزن كم در زمان تولد، جداشدن جفت مرگ ناگهان ن،یكاهش رشد جن ،یشود مانند سقط خودبخود یم

 .یدوران كودك ینوزادان، شكاف كام و لب و سرطانها

 

 :های ناشي از مصرف دخانياتزیان

 90استعمال دخانیات عامل بروز  ها و مرگ و مير ناشي از مصرف دخانيات و استنشاق تحميلي آن:بيماری -1

درصد مرگ و میر ناشی  25درصد برونشیت مزمن و آمفیزم و  75درصد سایر سرطانها،  20تا  15درصد سرطان ریه، 

 سال میباشد.  69تا  35های قلبی و عروقی در سنین از بیماری

 های اقتصادی ناشي از مصرف دخانيات: زیان -2

های ناشی از آن برابر هزینه مصرف دخانیات صرف درمان بیماری 3تا  2براساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت 

 1000میلیارد نخ باشد بطور متوسط ساالنه  50گردد چنانچه به گزارش شركت دخانیات ایران، مصرف داخلی می

های مرتبط با ارد تومان صرف درمان بیماریمیلی 3000تا  2000میلیارد تومان صرف خرید و دود شدن این محصول 

 گردد. آن می

 :دخانيات از ناشي محيطي زیست هایزیان -3

های زیرزمینی و هوا از مضرات زیست محیطی ها و آلودگی آبها، و مصرف آفت كشاز بین رفتن خاک، تخریب جنگل

 باشد. دخانیات می

 

 قليان دروازه ورود به اعتياد

تبدیل شده است از آن جهت چهره منفوری به خود  ر حال حاضر به یک معضل اجتماعی پنهانپدیده قلیان كه د

باور . نگرفته كه اغلب آن را بی ضرر و غیرقابل اعتیاد دانسته و یا آن را كم ضررتر از مصرف سیگار قلمداد میكنند
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ای قلیان موجب تصفیه آن می شود. این باور، اشتباه عمومی برآن است كه عبور دود از میان آب درون محفظه شیشه

است. توتون و تنباكو استفاده شده  گارینخ س 200وعده از آن معادل  کیمصرف محض بوده و برخالف باورهای سنتی 

پس از مصرف  قهیدق 45باشد.  یآن م نیموجود و در واقع خطرناكتر یتنباكوها نیو پست تر نیاز نازلتر انیدر قل

كشد. خطر انتقال  یگارمیكه فرد س شودیم یبرابر زمان 3آن  نیكوتیبرابر و ن 2كربن موجود در خون  دیمونو اكس ،انیقل

 10 انیموجود در قل نیكوتیوجود دارد. ن انیاستفاده از قل لی( به دلرقانی) تیمانند سل و انواع هپات یعفون یهایماریب

 آور است. ادیاعت نیاز هروئ شیبرابر ب

خود را در معرض  قهیدق 60تا  40فرد  انیشود اما در هر بار استفاده از قل یدود م قهیدق 10معموالا ظرف گارینخ س هر

 یدود استنشاق م ترینیم ل كندیمصرف م گارینخ س 12تا  8كه بطور متوسط  یگاریدهد. هر فرد س یدود آن قرار م

كنند. لذا اثرات مصرف  یدر هر پک، این مقدار دود را  وارد ریه های خود م انیكه مصرف كنندگان قل یكند در حال

 است. گاریاز مصرف س شتریب اریبس انیقل

 تولید گاز منواكسید كربن ناشی از سوختن ناقص ذغال آتشدان، در قلیان، نامرغوب بودن تنباكو، درجه حرارت باال،

است،  مرغوب بودن تنباكو می دانند در واقع از گاز منواكسید كربنتنباكو كه افراد نشانه  احساس گیجی بعد از مصرف

مختلف از جمله سرطان  مكش های ریوی عمیق و رطوبت حاصل از آب باعث بروز بیماری های ریوی، سرطان های

 .لب، ریه، معده و مثانه می شود

شتر محصوالت خود استفاده می كنند. تهیه كنندگان توتون قلیان به خوبی از ترفندهای گوناگون برای فروش هر چه بی

در نظر بگیرید كه با مصرف قلیان در اماكن عمومی فقط قلیان آماده تحویل شما می شود و هرگز بسته های آلوده و 

فاسد شده توتون قلیان را نمی بینید. استفاده مشترک از قسمتهای دهانی قلیان، عاملی در انتقال بیماریهای واگیردار 

پاتیت می باشد. معموال بوی شیرین و طعم مطبوع توتون های معسل قلیان باعث می شود برخی از همچون سل و ه

 مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان بدون توجه به اثرات سوء آن به مصرف قلیان روی آوردند.

 سيگار الکترونيکي؛ ترفندی جدید 

برزیل،  كشورهای و كشور این در نكشیدكه طولی و شد تولید چین كشور در1997سیگارهای الكترونیكی در سال 

انگلیس و ایران به فروش رسید. و هم اكنون با اینترنت و ماهواره  كانادا، فنالند، اسرائیل، لبنان، هلند، سوئد، تركیه،

 . و به كمک قاچاق كاال در كلیه كشور های جهان در دسترس است

كارتریج یا  آن استوانه ای است و ظاهری شبیه سیگار دارد.این سیگارها شامل سه قسمت اصلی می باشد. بدنه 

محفظه حاوی مایع نیكوتین دار، دستگاه الكترونیكی كوچک یا افشانه ساز كه وظیفه تولید بخار آب سرد را كه 

زند، محلول حاوی نیكوتین را به صورت بخار شبیه دود است، بر عهده دارد. فرد با هر پُكی كه به شبه سیگار می

 شود.برد و دود یا مه تولید شده ظرف چند ثانیه در هوا ناپدید میرد)مانند مه( به دهان خود میس

ماده اصلی مؤثر در زایی دارد. چرا كه سیگارهای الكترونیكی مثل سایر مواد دخانی خاصیت اعتیادآور و بیماری -

از عوارض مهم سیگار با این روش به طور  سیگارهای واقعی، یعنی نیكوتین را در خود دارند كه بدین ترتیب یكی 

 شود.كامل كنترل نمی

 شود.ها میای است كه باعث اعتیاد سیگاریترین مادهای سمی و كشنده استواصلینیكوتین ماده -
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ماده دیگر نیز )كه موادی همچون پروپلین گلیكول، اسانس گلیسرول، 18به طور معمول، غیر از نیكوتین حدود  -

لن پروپی“هایی مانند رات، بنزیل، بنزوات و... از آن جمله هستند( تشكیل شده است كه در این میان حاللبوتیل، وال

وجود دارد كه این حالل در صنعت برای ساخت ضد یخ استفاده ” اتیلن گلیكولدی“و خصوصاا حالل ” گلیكول

 زا به حساب آید.تواند خود عامل سرطانشود و میمی

ص سیگار الكترونیک این است كه به طور كلی هر چیزی كه باعث ترویج فرهنگ استفاده از نكته مهم در خصو -

شود كه تمایل مصرف دخانیات در دخانیات می شود، آثار سوئی دارد به ویژه در نسل جوان و منجر به این می

 افراد افزایش پیدا كند.

هر چند این محصول به عنوان یک روش ترک سیگار .شودوابستگی به نیكوتین با این روش از فرد گرفته نمی -

تبلیغ می شود اما این نوع سیگار روشی برای ترک سیگار نیست بلكه دستگاهی است كه با مكانیسم حرارتی با 

 .موادی كه به احتمال زیاد ممكن است بسیار سمی تر از سیگار باشد نیكوتین قابل توجهی را وارد بدن می كند

تواند اثر عكس داشته باشد خطر بودن كامل، خود میمند بودن از تبلیغات مبنی بر بییل بهرهاین سیگار به دل -

 كم به مصرف سیگار معتاد سازد.و افراد غیرسیگاری را كم

 از طرفی مصرف این نوع جانشین ماهیت عادت به كشیدن سیگار را از بین نمی برد. -

و وزارت  FDA))اداره غذا و داروی آمریكا ،  (WHO)انیسیگار الكترونیكی از طرف سازمان بهداشت جه -

 نمی باشدمورد تائید كشور  بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 

  

 توصيه های خانگي

مهم است كه تاریخی را برای ترک مشخص كنید كه الزاماا الزم نیست فردا باشد مگر اینكه آماده باشید. این تاریخ  .1

ست كه زمان كافی برای روز ترک بگذارید تا بتوانید خودتان  هفته بعد 6یا  4یا  2می تواند  صیه ما این ا شد. تو با

ساس اجبار برای عمل به این تعهد  سیگار را ترک كنید تا اح صد دارید  را آماده كنید. به دیگران هم بگویید كه ق

شید كم كنید تا گام نهایی را آ سیگارهایی كه می ك شما باید از افزایش یابد. تالش كنید از تعداد  سان تر نمایید. 

 نظر ذهنی خود را برای كاری كه می تواند نبرد سختی باشد آماده كنید.

برای خود حمایت فراهم كنید. از دوستان و خانواده برای حفظ انگیزه كمک بگیرید. به آن ها تاریخ ترک را بگویید  .2

 بگذارید.و راه هایی كه می توانند به شما كمک كنند را با آن ها در میان 

ستی از زمان ها و مكان هایی كه به  .3 سایی كنید. فهر شنا شیدن دارید را  سیگار ك عادت ها یا فعالیت هایی كه با 

شه با چای، در اتاق ناهار خوری با همكاران یا  شما همی شید را تهیه نمایید. اگر  سیگار می ك طور معمول در آن 

شید این فعالیت ها را سیگار می ك شام  ست بعد از  سیگار نكنید.  در ساس دلتنگی برای  طوری تغییر دهید كه اح

شوار نخواهد  سیگار چندان د شیدن  شیدن را كنار می گذارید اغلب نك سیگار ك هنگامی كه فعالیت های همراه با 

شید یا  سیگار می ك شدن  سوده  شیدن خود را بیابید كمک كننده خواهد بود: آیا برای آ سیگار ك بود. اینكه دلیل 

شما علت آن را كشف كنید می توانید از راه های دیگر برای تعام ست؟ اگر  شده ا صالا یک عادت  الت اجتماعی یا ا

 به آن نیاز پاسخ گویید.



112 

 

پولی را كه صرف سیگار می كردید در جایی اختصاصی یا حساب بانكی ذخیره كنید. برای بسیاری از سیگاری ها  .4

این پول به ســرعت به حدودی می رســد كه با آن می توانید  این كار بســیار انگیزه خوبی خواهد بود چراكه جمع

 فعالیت هایی را كه از ان لذت می برید )مثل سفر( را برنامه ریزی كنید.

 روش های آسوده سازی را فرابگیرید تا بتوانید تنش ناشی از قطع نیكوتین را رفع كنید. .5

 می توانید به یک برنامه ترک سیگار بپیوندید. .6

 ی ترک سیگار را بخواهید.همه مواد آموزش .7

 سیگار را در اسرع وقت ترک كنید ولی قلیان را جایگزین آن نكنید. .8

 پزشک تان می تواند به ترک سیگار كمک كند

آدامس های جایگزین كننده نیكوتین. یكی از آدامس ها را بجوید تا میل كشیدن به سیگار بگذرد و سپس آن را  -1

 وزی مزه بهتری دارند و خرید آن ها نیاز به نسخه ندارد.دور بریزید. آدامس های نیكوتینی امر

ست:  -2 سه قدرت موجود ا سب ها با  سب های نیكوتینی. این برچ سیاری از  21و  14، 7برچ میلی گرمی. برای ب

سب  سب  21افراد برچ صیه می كنیم با برچ ست برای همین ما تو سیار قدرتمند ا میلی گرمی  14میلی گرمی ب

میلی گرمی استفاده كنید و سپس  21میلی گرمی ضعیف است از  14احساس كردید برچسب شروع كنید. اگر 

سب  سیگار  14به تدریج آن را دوباره كم كرده از برچ ستفاده كنید. هنگامی كه چند هفته میل به  میلی گرمی ا

ستفاده كنید. می توانید هنگام ی كه چند هفته كشیدن را سركوب كردید، می توانید برچسب با قدرت كمتر را ا

میل به سیگار كشیدن را سركوب كردید، می توانید برچسب با قدرت كمتر را استفاده كنید. می توانید هنگامی 

 میلی گرم استفاده كردید استفاده از برچسب را كنار بگذارید. 7كه چند هفته بدون میل به سیگار از برچسب 

د ســیگار نكشــید. ممكن اســت فزونی دوز نیكوتین رخ دهد. هنگامی كه از برچســب های نیكوتینی اســتفاده می كنی

بعضی افراد برچسب را می دارند تا یک سیگار بشكند و دوباره آن را سرجایش می گذارند. این كار هم خطرناک است 

شما به  شود. اگر  سرعت كم نمی  شتن آن به  سطحی از نیكوتین در خون ایجاد می كند كه با بردا سب  چراكه برچ

ی توانید سیگار را كنار بگذارید نباید از برچسب های نیكوتینی استفاده كنید. برچسب های نیكوتینی بدون سادگی نم

 نسخه قابل تهیه هستند.

نسخه ای وجود دارد كه ممكن است به بعضی افراد در ترک سیگار كمک كنند. در این خصوص  یبرخی داروها -3

 با پزشک خود مشورت كنید.
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 بهداشت هوا

 آلودگي هوا:تعریف 

بــرای آلــودگی هــوا تعــاریف زیــادی بیــان شــده اســت یكــی از ایــن تعــاریف عبــارت اســت از حضــور یــک یاچنــد 

ــی  ــفر بیرون ــا در اتمس ــب آنه ــا تركی ــده ی ــی  (outdoor)آالین ــا داخل ــه  indoorو ی ــانی ك ــدت زم ــادیر و م در مق

ور نـامعمولی سـبب تـداخل در ممكن است سبب آسـیب بـه زنـدگی انسـانی، گیـاهی یـا حیـوانی یـا امـوال یـا بطـ

 برخورداری راحت از زندگی یا اموال شود.

در تعریف دیگر كـه مربـوط بـه ایالـت وسیكانسـین اسـت حضـور یـک یـا چنـد آالینـده یـا تركیـب در اتمسـفر در 

فـاه انسـان، زنـدگی حیـوانی یـا گیـاهی یـا امـوال و دارایـی رمقادیر و مدت زمانی كه سبب صـدماتی بـه سـالمت و 

 یا بطور نامعقولی با خوشایندی زندگی یا اموال تداخل داشته باشد. ها شود

 

 در ایاالت متحده آلودگي هوا در چهار گروه عمده تقسيم بندی نموده اند:

ایـن حالـت بـه آلـودگی هـوای محـیط بیرون)خـارج از خانـه( اشـاره دارد و شـامل آرایـش  آلودگی هوای آزاد: -1

نتقـال اتمسـفری آالینـده هـا بـه گیرنـده هـا و گسـتره وسـیع از اجتمـاع، پیچیده ای از منابع و آالینـده هـا، ا

 اقتصاد و اثرات بهداشتی می باشد.

ــودگی هــوا در محــیط داخل)مكانهــای سرپوشــیده( كــه مــردم در آنهــا  -2 ــودگی هــوای داخــل ســاختمان: آل آل

 زندگی می كنند اشاره دارد.

ا مربـوط بـه در معـرض قرارگیـری بـا رنـج آلودگی هوای شـغلی )بهداشـت صـنعتی( از ایـن نـوع آلـودگی هـو -3

 وسیعی از آالینده ها )ذرات، میست ها، بخارات اسیدی و گازهای آلی و غیر آلی( در محیط كار است

در معرض قرارگیری شخص)تماس فردی(: این گـروه بـه تمـاس بـا گـرد و غبـار، فیـوم هـا، گازهـا یـا میسـت  -4

اشـاره دارد مثـال از ایـن مـورد عبارتسـت از كشـیدن هایی كه شخص خود را در معـرض آنهـا قـرار میـد هـد 

 سیگار، استنشاق مواد مضر و بسیاری از دیگر روش ها كه می توانند باعث آسیب به انسان شوند.

 

 منابع آلودگي هوا

منابع طبیعـی: ناشـی از فعالیـت هـای طبیعـی محـیط مثـل فعالیـت آتشفشـان، آتـش سـوزی جنگـل هـا، طوفانهـای گـردو 

 گیاهان و نشت گازهاغبار، گرده 

عمــده تــرین منشــأ آلــودگی بــوده كــه نتیجــه فعالیــت هــای انســانی مــی باشــد. مثــل صــنایع كشــاورزی،  منــابع مصــنوعی:

 شهرسازی، وسایل گرمازا، نیروگاه ها، وسایل نقلیه.

 در تقسیم بندی دیگر منابع آالینده در دو گروه منابع ثابت و منابع متحرک تقسیم بندی می شوند

منــابعی هســتند كــه آالینــده هــا را از یــک محــل ثابــت وارد محــیط مــی كننــد  (: Stationary Sourceثابــت ) منــابع

مانند صنایع  آلودگی هوا در صنایع هـم بـه علـت مصـرف سـوخت اسـت و هـم نـوع فرآینـد، در حالیكـه در منـابع متحـرک 

 د هوا می شود.عمدتا حاصل احتراق سوخت بوده و به صورت گازهای آالینده و یا ذرات وار

منـابعی هسـتند كـه بصـورت متحـرک آالینـده هـا را وارد محـیط زیسـت مـی كننـد ماننـد  :(mobile Source)متحـرک 

 وسایل نقلیه از موتورسیكلت تا هواپیما و كشتی

 آالینده های هوا را از نظر منشأ آلودگی و از نظر اثرات فیزیولوژیكی نیز تقسیم بندی می كنند.
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ند كـه بهمـان شـكل و تركیبـی دو گروه اولیه و ثانویـه تقسـیم مـی شـوند. آالینـده هـای اولیـه آنهـایی هسـتاز نظر منشأ:به 

هـای اولیـه تحـت یـب آالینـده نبع تولیـد خـارج شـده انـد در هـوا وجـود دارنـد و آالینـده هـای معمـوال از نظـر تركم كه از

ــد  ــه مانن ــوند. اولی ــی ش ــد م ــید تولی ــعه خورش ــاثیر اش ــه مثل CO2,Co,HCت ــماکو ثانوی ــیمیائی، اوزن و  ،اس فوتوش

 )پراكسی استیل نیترات(. NO2,PANقسمت عمده 

 از نظر اثرات فيزیولوژیکي

  گروه عمده تقسیم می شوند كه عبارتند از: 5به 

متـان و سـایر گازهـای خنثـی كـه بـا رقیـق كـردن اكسـیژن  CO2خفه كننده ها شامل خفه كننـده هـای سـاده ماننـد  -1

یط های بسته( بعلـت خفگـی مـی شـوند و خفـه كننـده هـای تركیبـی كـه بعلـت تركیـب بـا آنـزیم هـا و ارگـان محیط )مح

  COهای بدن ایجاد خفگی می كنند مانند  

  (NO2)( و مجــاری تحتـانی تنفســی CO2تحریـک كننــده هـا شــامل تحریـک كننــده هــای مجـاری فوقــانی تنفسـی)-2

  می شوند.

رگـان هـا باعـث بیمـاری عضـوی از بـدن مـی گردنـد مثـل تركیبـات جیـوه، سـرب، سموم سیستمیک كـه بـا حملـه بـه ا-3

  .روماتیکآهیدروكربن های 

ــواد  -4 ــره م ــای الیفاتیــک كل ــدروكربن ه ــد مثــل هی ــر مــی گذارن ــده كــه روی اعصــاب اث ــات مخــدر و بیهــوش كنن تركیب

 بنزاپیرن، بنزن و هیدروكربن های معطر چند هسته ای. –سرطان زا 

 های هوا در محيط های بسته انواع آالینده

آالینده های اصلی و مهـم در محـیط هـای بسـته كـه بـه طـور عمـده باعـث بـروز و ایجـاد اثـرات بهداشـتی و سـالمتی مـی 

ــر فعالیــت هــای مختلــف مثــل احتــراق  CO,PM10,PM2.5,NOx,SO2,VOCsكننــد شــامل  مــی باشــند كــه در اث

 سایر فرایندها ایجاد می شوند. سوختهای مختلف، سفید كننده ها و اسپریها و همچنین

 کيفيت هو ادر محيط بسته:

كیفیــت هــوا در محــیط هــای بســته نقــش بســزایی در ســالمت افــراد از ابعــاد فیزیكــی و رونــی را ایفــا مــی كنــد. اهمیــت 

آلــودگی هــوای فضــای بســته از آنجــا مشــخص مــی شــود كــه مــردم از زمــان روزانــه خــود را در فضــای بســته ســپری مــی 

این مخاطرات بهداشتی ناشـی از تمـاس بـا آلـودگی هـوای فضـای بسـته بـه مراتـب وسـیع تـر از فضـای آزاد مـی كنند. بنابر

 باشد.

 احتراق:-6

هــر منبــع احتــراق )ماننــد آتــش گــاز، چــوب یــا زغــال ســنگ ، اجــاق گازهــای معمــولی و تخــت( دامنــه وســیعی از ذرات و 

ــد  ــده )مانن ــای آالین ــامل  NO,NO2,COگازه ــن اســت ش ــدتاا ممك ــد. ذرات عم ــی كنن ــر م ــا ( را منتش ــدروكربن ه و هی

ــا ال ممكــن اســت باعــث تولیــد هیــدروكربن هــای  ــا دمــای ب دوده باشــند) اگــر شــرایط احتــراق، ضــعیف باشــد( احتــراق ب

 سرطان زا شود. PAHSآروماتیک چند حلقه ای 

ــی  ــاز طبیع ــراق گ ــاز: احت ــراق گ ــادیری  (CH40)احت ــه مق ــاقص( و  )در CO، همیش ــراق ن ــر احت ــیرهای  NOxاث )از مس

سوختی و حرارتـی( تولیـد مـی كنـد. مواجهـه فـردی بطـور عمـده غیـر قابـل پـیش بینـی بـوده و بـه عـواملی ماننـد تهویـه 

اتاق و مدت زمان فعالیـت و حضـور فـرد در نزدیكـی منـابع آالینـده بسـتگی دارد بعنـوان مثـال كسـبی كـه در حـال پخـت 

رای طـبخ غـذا روی اجـاق گـاز خـم مـی شـود ، در معـرض پیـک هـای متنـاوبی از غلظـت هـای و پز است، هنگـامی كـه بـ

از گــاز دی اكســید نیتــروژن قــرار مــی گیــرد. اگــر بخــواهیم ســنجش مراجعــات فــردی معنــی دار باشــد  PPbچنــد درصــد 

 یک دوز سنج فردی كه در نزدیكی صورت كار گذاشته می شود مورد نیاز است.
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 احتراق تنباکو

زیــادی از ذرت و گازهــای آالینــده توســط احتــراق تنبــاكو تولیــد مــی شــوند. قطعــاا مواجهــه یــک فــرد ســیگاری در  تعــداد

مقایسه بـا فـرد غیـر سـیگاری بیشـتر اسـت امـا مواجهـه یـک فـرد سـیگاری بـه خواسـت و اراده خـود اوسـت در صـورتیكه 

 50دود تنبـاكو یافـت شــده اسـت كــه  تركیــب در 4500مواجهـه یـک فــرد غیـر ســیگاری امـری ناخواسـته اســت. بـیش از 

مورد از آنها یا بعنوان تركیبـات سـرطانزا شـناخته شـده اسـت و یـا گمـان مـی ورد كـه سـرطانزا هسـتند بـه طـور متـداول، 

انتشارات بـه سـه دسـته جریـان اصـلی دود تنبـاكو، جریـان جـانبی دود تنبـاكو، و دود محیطـی تنبـاكو، طبقـه بنـدی شـده 

 اند.

در زمـان پـک زدن فعـال شـكل مـی گیـرد كـه از انتهـای سـیگار بـه دهـان مكیـده مـی  (MTS)اصـلی  انتشارات جریانات

)ســیانید HCNحرارتــی و نیــز  NOxدرجــه ســانتیگراد هــم مــی رســد پــس  1000شــود، كــه درجــه حــرارت احتــراق بــه 

ــدروژن( و  ــ -Nهی ــاالیی از ذرات )اكث ــای بســیار ب ــی شــود. غلظته ــا )ســرطانزا( تشــكیل م ــین ه ــروز ام ــا قطــر نیت  5/0راا ب

میكرون( تولیـد مـی شـوند. اگرچـه اینهـا آالینـده هـای خطرنـاكی محسـوب مـی شـوند امـا توسـط كسـی كـه سـیگار مـی 

 كشد استنشاق می شود.

، مربــوط بــه انتشــارات از ســیگاری اسـت كــه روشــن بــوده امــا فــرد در حــال پــک زدن  (STS)جریـان جــانبی دود تنبــاكو 

درجــه ســانتیگراد كــاهش یافتــه اســت. چنــین درجــه حــرارت احتــراق  4000تــا  درجــه حــرارت احتــراق ســیگار نیســت.

پائینی می تواند منجر به تشكیل مـواد سـمی بیشـتری نسـبت بـه جریـان اصـلی شـود. غلظـت ماقبـل از اینكـه توسـط هـوا 

-Nماننـد از فرمالدئیـد(. برخـی تركیبـات   PPMرقیق شوند می تواننـد تـا حـد زیـادی بـاال باشـند. )بـرای مثـال چنـدین 

نیتروز امین سـرطانزا در جریـان جـانبی دود تنبـاكو بـه میـزان بسـیار بیشـتری نسـبت بـه جریـان اصـلی تولیـد مـی شـود. 

بنابراین یک فـرد غیـر سـیگاری كـه در نزدیكـی فـرد سـیگاری قـرار دارد، مـی توانـد میـزان موجهـه بـاالتری داشـته باشـد. 

یانـات اصـلی و نـیم دیگـر آن در مـدت تولیـد انتشـارات جریـان جـانبی حدود نیمی از تنبـاكو در مـدت تولیـد انتشـارات جر

 مصرف می شود.

عبارتسـت از مخلــوط موجـود در اتـاق كــه شـامل یــک نسـبت متغیــر از انتشـارات جریانــات   (ETS)دود محیطـی تنبـاكو 

 اصلی و انتشارات جریان جانبی است.

برابـر خانـه هـایی اسـت كـه فـرد سـیگاری  3مـی كنـد غلظت ذرات معلق در خانه هـایی كـه فـرد سـیگاری در آن زنـدگی 

در آن زندگی نمـی كنـد. استنشـاق دود محیطـی بنـام سـیگار كشـیدن غیـر فعـال شـناخته مـی شـود. ایـن دود مـی توانـد 

باعث اثراتی مانند خیسـی چشـم ) اشـک(، افـزایش سـرفه، تولیـد خلـط و واكـنش هـای آلرژیـک از سـرطان ریـه گرفتـه تـا 

واهدی مبنــی برایجــاد بیمــاری هــایی نظیــر كــاهش توســعه عملكــرد ریــه در كودكــان ، افــزایش مــرگ شــود. همچنــین شــ

در  ETSاز سـرطان هـای ریـه در بـین افـراد غیـر سـیگاری ممكـن اسـت بـه علـت مواجهـه ایـن افـراد بـا  %17شیوع كـه 

بــا كشـیدن سـیگار مــی  هـزار نفــر دراثـر بیماریهـای مـرتبط 100دوران طفولیـت بـوده باشـد. در انگلســتان سـالیانه حـدود 

میرنــد و تخمینــی از آمــار مــرگ و میــر افــراد ســیگاری نشــان مــی دهــد ســالیانه حــدود چنــدین هــزار نفــر از افــراد غیــر 

 سیگاری نیز در اثر سیگار كشیدن غیر فعال می میرند.

 بطور کلي اثرات دود سيگار شامل موارد زیر مي باشد:

 تنگی برونش ها

 سلولی كاهش آنتی اكسیدانهای داخلی

 تحریک تولید بیش از حد موكوز

 افزایش نفوذ پذیری پوشش اپی تلیال مسیرهای هوایی به درشت مولكول ها

 كاهش عملكرد مخاط ها

 سركوب پاسخ های سیستم ایمنی )ماكروفاژهای كیسه هوایی به درشت مولكول ها

 التهاب غدد ترشح كننده موكوز
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 منابع داخلی تركیبات آلی-7

ــا  ــواد داخــل ســاختمان منتشــر مــی شــوند. آنه ــا م ــدها و ی ــق بســیاری از فراین ــرار از طری ــی ف ــات آل ــوع از تركیب صــدها ن

نیمـه فـراری بـه  VOCsتركیباتی هستند كـه در دامنـه عـادی دمـا و فشـار هـوا، در حالـت بخـار وجـود دارنـد. همچنـین 

از تركیبـات مـواد مصـنوعی بـا دامنـه رو بـه رشـد صورت جامد و مایع دارد كـه در طـول زمـان تبخیـر مـی شـوند بسـیاری 

 PVCبــه خصــوص از نــوع پلیمــر، در طــول مقطــع زمــانی طــوالنی تبخیــر مــی شــوند بعنــوان مثــال پلیمــر متــداول ماننــد 

می تواند دامنـه وسـیعی از مـواد ماننـد دی بوتیـل فتـاالت، وینیـل كلرایـد، تـولنن و تركیبـات آلـی دیگـر را منتشـر نمایـد. 

تمان مـوادی ماننــد غشـای رطوبـت، چســب فـرش، نئوپـان ، مـواد پالســتیكی وسـایل الكترونیكـی ، مطبــوع در داخـل سـاخ

كننده های هوا، چسـب هـا، مایعـات پـاک كننـده و واكـس هـا و اسـپری هـای مـو، هـر كـدام سـهمی را در انتشـار برعهـده 

ــی ــراق، آنت ــای ب ــده ه ــت كنن ــا، تثبی ــا روكــش حــاوی حــالل ه ــان چــوبی ب ــد. الک مبلم ــای  دارن ــا، آغازگره اكســیدان ه

 رادیكالی و سایر افزودنی ها پوشیده شده است.

ــرین  ــی از رایجت ــی از  VOCsبرخ ــان بعض ــان و آن دك ــن، دك ــوتن، رایل ــزن، تول ــد از بن ــی  VOCsعبارتن ــی خروج ناش

زیســتن هســتند ماننــد اتــانول، اســتون، متــانول، اســید بوتریــک، اســید اســتیک، فنــول و تولــونن و بعضــی خروجــی شــبه 

میكروگـرم بـر متـر مكعـب  2000زیستن همیشه مانند خوشبو كننـده هـا و یـا لـوازم آرایشـی، هـوای بـازدم حـاوی حـدود 

پروپـانول مـی باشـد. اینهـا فـرآورده هـای  2-استون و اتانول، و چنـد درصـد میكروگـرم بـر متـر مكعـب ایزوپیـرن، متـانول، 

د. بررســی یكصــد ســاختمان مســكونی نشــان داده اســت درون زای متابولیســم هســتند كــه در داخــل بــدن تولیــد مــی شــون

ــت  ــوع غلظ ــانگین مجم ــه می ــوع  50-300ك ــوند، VOCن ــی ش ــت م ــاختمان یاف ــل س ــوای داخ ــوالا در ه ــه معم  553، ك

میكروگـرم بـر متـر مكعـب بـوده اسـت در طـول  1777از منـازل بـیش از  %2میكروگرم بر متر مكعـب اسـت. ایـن عـدد در 

 سـیمیكروگـرم بـر متـر مكعـب بـوده اسـت. یـک برر 32ت ایـن تركیبـات در هـوای آزاد، این بررسی میانگین مجمـوع غلظـ

در خانـه هـای نوسـاز، ممكـن اسـت حـدود چنـدین هـزار میكـرو گـرم بـر   VOCدیگر نشان داد كه مجموع غلظـت هـای 

ب كـاهش میكروگـرم بـر متـر مكعـ 1000مـاه تـا سـطح  3متر مكعب باشد. اما این غلظـت در خانـه هـای بـا عمـر بـیش از 

می یابد. در كل مـی تـوان انتظـار داشـت انتشـارات از تمـام محصـوالت سـاختمان در زمـان نـو بـودن آنهـا حـداكثر باشـد و 

 به سرعت ) در طول روزها و هفته ها( كاهش یابد.

 آئروسلهای زیستی-8

هـوای داخـل سـاختمان در د اگرچه معموالا بعنوان آالینده هـوا شـناخته نشـده انـد، امـا بسـیاری از مـواد زیسـتی مـی تواننـ

در غلظــت هــای خیلــی بــاالتر نســبت بــه هــوای آزاد، تجمــع یافتــه و بــرای ســاكنین محــرک یــا ســمی باشــند. ایــن طبقــه 

شامل ذرات منتقلـه توسـط هـوا، مولوكـول هـای بـزرگ و یـا تركیبـات فـراری كـه یـا از یـک میكروارگانیسـم زنـده منتشـر 

اشـد. برخـی از آئروسـلهای زیسـتی ماننـد بـاكتری هـا و ویـروس هـا ممكـن می شـود یـا خـود میكروارگانیسـم زنـده مـی ب

ی گیاهـان و مایـت هـا ممكـن اسـت بـه خـودی خـود محـرک باشـند. انـدازه است تكثیر شوند و مواردی دیگـر ماننـد گـرده

 میكرون می تواند متغیر باشد. 100نانو متر تا  100ی این ذرات 

 طبقه بندی:

زیســتی شـامل بــاكتری هـا، آندوتوكســین هـا، قــارچ هـا، ویــروس هـا، آنتــی ژن هـا و گــرده طبقـه هـای اصــلی آئروسـلهای 

ی گیاهـان مـی توانـد باعـث تحـرک و واكـنش هـای آلرژیـک شـود. ویـروس هـا، بـاكتری هـا و های گیاهان می باشد. گـرده

هـای خـانگی گـرد ت یـبینـی ناشـی از حساسـیت در اثـر ما رمقارچ ها باعث گسترش بیماری می شـوند. ) بعنـوان مثـال تـو

 و خاک(.

 باکتری ها:

 DNA)هسـته ی سـلول قابلیـت تشــخیص ندارنـد( بـوده و دارای غشـای ســلولی، اریوت بـاكتری هـا، ارگانیسـم هـای پروكــ

ــو  ــتپرتوكوكوس و منینگ ــوفیال، اس ــونال، پنوم ــد لژی ــا مانن ــاكتری ه ــند. برخــی از ب ــی باش ــی ســلول م و برخــی اجــزای فرع

كوكــوس بــا بیماریهــای خاصــی مــرتبط هســتند. امــا ســایر آنهــا ماننــد ترمواكیتومایســس و انتروبــاكتر بیمــاری زا نیســتند. 

 (.تنشاق باعث بروز بیماری نمی شوند)یعنی از طریق اس

 . 
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 گرده:

میكرومتــر )غالبــاا در  170-10دانــه هــای گــرده، درشــت تــرین ذرات از آئروســلهای زیســتی بــوده و قطــر آنهــا در دامنــه ی 

( میكرومتر می باشد. این دانـه هـا بـرای انتقـال مـواد ژنتیكـی یـک گیـاه بـه گـل گیـاه دیگـر توسـط گیـاه 50-30دامنه ی 

و یـا حشـرات منتقـل شـوند. ماننـد بسـیاری از آئروسـل هـای زیسـتی، تولید می شوند. گـرده هـا ممكـن اسـت توسـط بـاد 

پـس مـی تـوان انتظـار  پخش و انتقال این ذرات توسط هوا یک روش تكـاملی بـرای تولیـد مثـل گیاهـان بحسـاب مـی آیـد.

داشت كه گرده ها بـه راحتـی در هـوا پخـش شـده و بـرای مـدت زمـان طـوالنی در هـوا بـاقی بماننـد. هـر چنـد حساسـیت 

گرده ها بعنـوان یـک آلـرژی زا بـرای دسـته ی كـوچكی از مـردم بشـدت بـاال مـی باشـد، بـرای اكثـر مـردم، ایـن مقـدار به 

تنها بعنوان یک مزاحمت )مانند التهـاب( بینـی تلقـی مـی شـود. امـا در بـدترین شـرایط، گـرده مـی توانـد باعـث وخـیم تـر 

 شدن بیماری انسداد ریوی مزمن شده و ممكن است كشنده باشد.

 

 ط های بستهحيدر م اثرات سالمتي ناشي از آلودگي هو ا

اثــر بیمــاری هــای  میلیــون نفــر در جهــان بــر 3ســازمان جهــانی بهداشــت آمــده اســت كــه ســاالنه  2000در گـزارش ســال 

از آن مربـوط بـه آلـودگی هـوا در فضـای بسـته  %90ناشی از آلودگی هوا جان خـود را از دسـت مـی دهنـد كـه از ایـن رقـم 

مربــوط بــه كشــورهای جهــان ســوم وبیشــتر در منــاطق روســتایی از طریــق ســوخت هــای جامــد و در محــیط بســته منــازل 

 مسكونی رخ می دهد. 

 دگی هوا كه سالمت مردم را به خطر می اندازد:بیماری های عمده ناشی از آلو

 عفونت های حاد دستگاه تنفسی

 آسم

 عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی

 عفونت گوش میانی ) بیشتر در بین كودكان در آلودگی فضای بسته(

 (COPDبیماری های انسدادی دستگاه تنفسی)

 سرطان های ریه و مجاری تنفسی

 حمالت قلبیعروقی و -بیماری های قلبی

 

 تهویه ساختمان:

در حال حاضر با توجه بـه تكنولـوژی هـای موجـود تولیـد آلـودگی یـک امـر اجتنـاب ناپـذیر بـوده و نمـی تـوان از پخـش و 

انتشار آنها جلوگیری كرد و بهترین راهـی كـه مـی تـوان نـائی آنهـا را كـاهش داد اسـتفاده از سیسـتم هـای مختلـف تهویـه 

 اشد.توجه به شرایط موجود می ب

بـه ایـن دلیـل نـه تنهـا  تهویه ساختمان، نرخ تعویض هـوای داخـل سـاختمان را بـا هـوای خـارج سـاختمان كنتـرل كـرده و

 باعث جلوگیری از نفوذ آالینـده هـای خـارجی بـه داخـل سـاختمان مـی شـود بلكـه آالینـده هـای داخـل سـاختمان را نیـز

ه انـرژی مصـرفی ینـخارج ساختمان رها می كند. تهویـه كنتـرل شـده سـاختمان هـا بـه معنـی ایجـاد همـاهنگی بـین هز به

برقراری و حفظ آسایش و نیـز كیفیـت هـوا مـی باشـد. اگـر یـک سـاختمان كـامالا عـایق كـاری شـده باشـد میـزان بـازدهی 

رعت بـه میـزان قابـل قبـول مـی رسـد. در بسـیاری از نابع بـه سـامـا انتشـارات از سـاكنین و سـایرم انرژی بـاال خواهـد بـود

سـاختمان هـا غیـر از درب هـا و پنجـره هـا راه هـای نفـوذ دیگـری نیـز یعنـی نشـت آالینـده هـا از سیسـتم تهویـه )وجــود 

دارد( این نفوذ یا بصورت حركت افقـی یـا بصـورت همرفتـی اسـت. جریـان افقـی در داخـل سـاختمان توسـط گـردان فشـار 

افـزایش سـرعت بـاد افـزایش مـی یابـد. در جـراین همرفتـی از طریـق اخـتالف دانسـیته بـین هـوای داخـل  تولید شده و بـا

ســاختمان و هــوای آزاد تولیــد شــده و بــا اخــتالف دمــا افــزایش مــی یابــد . الزم بــه ذكــر اســت مطلــوبترین درجــه حــرارت 

 درجه می باشد. 18درجه و در فصول سرد  21اختمان در فصول گرم سداخل 



119 

 

وای كـافی و تـازه در محـیط بسـته یكـی از اصـول مهـم بهداشـت محـیط مسـكن اسـت هـوای محـل سـكونت بایـد وجود ه

ــه آلــودگی نظیــر دود، بــوی نــامطبوق، ذرات گــرد و غبــار و گازهــای مضــر باشــد. تهویــه ناكــافی و مناســب  عــاری از هرگون

 زد.می تواند باعث تجمع ذرات و گازهای مضر شده و سالمت افراد را به خطر اندا

 

 انواع تهویه:

 (natural ventilation)تهویه طبیعی -1

عمل تهویه طبیعی در اثر اختالف دما بین دو سـطح پدیـد مـی آیـد عیـب تهویـه طبیعـی ایـن اسـت كـه نیـرو و جهـت بـاد 

یكســان نبــوده و كــارگران در آن دخالــت مــی نماینــد. از ایــن رو نمــی تــوان آن را وســیله خــوبی بــرای كنتــرل محــیط كــار 

لــی در مــورد گازهــا  و بخــاراتی كــه مقــدار خیلــی كــم در فضــای كارگــاه دانســت وصوصــاا گــردو غبــار هــای زیــان آور مخ

پراكنده مـی شـوند  و همچنـین گرمـای معمـولی كارگـاه بـه وسـیله نفـوذ هـوای گـرم بـه خـارج و جـایگزین شـدن هـوای 

 تازه كنترل می گردد.

 (mechanical vent)تهویه مكانیكی -2

گاههای كه بـه مقـدار كـافی از طریـق نفـوذی و یـا طبیعـی انجـام پـذیر نیسـت، مخصوصـاا در مـواقعی كـه تـراكم تهویه كار 

آلودگی مـورد نظـر باشـد، از تهویـه مكـانیكی اسـتفاده مـی شـود در كارگاههـای كوچـک از بادزنهـای مكـانیكی و در كارگـاه 

 های بزرگ از هواكش های مكانیكی استفاده می شود.

 



120 

 

 آلودگي هوا در محيط های بسته باید به چند نکته مهم توجه شود:برای کنترل 

 

در صــورت اســتفاده از بخاریهــای بــدون دودكــش و چراغهــای خــوراک پــزی بایــد دقــت شــود كــه بــا شــعله آبــی 

 حیط های بسته انجام شود.مبسوزد، روشن كردن آنها در خارج از 

ــ ــش دار، از ب ــایش دودك ــایل گرم ــا و وس ــب بخاریه ــام نص ــده و در هنگ ــئن گردی ــش مطم ــیر دودك ازبودن مس

 كالهک مناسب در انتهای دودكش نصب شود.

 جهت اطمینان از محكم بودن اتصاالت دودكش، بایستی آنها را بطور مرتب كنترل كرد.

 كلیه وسایل حرارتی را بایستی طوری تنظیم نمود تا همواره با شعله آبی بسوزد.

حمــام و رخــتكن بــوده تــا امكــان نشســت گازهــای ســمی بــه محــل نصــب آبگــرمكن بایســتی خــارج از محوطــه 

 داخل حمام وجود نداشته باشد.

 انجام شود. درز و شكافهای در و پنجره ها كامال پوشانده نشوده تا تهویه طبیعی هوا

برای جلوگیری از پراكنـده شـدن قارچهـا، كپـک هـا و ویروسـها در هـوای داخـل، ضـمن تمیـز نگهداشـتن محـیط 

 ی طوالنی مدت زباله، باقی مانده مواد غذایی و ..... خودداری گردد.داخل از نگهدار

اســتفاده و یــا نگهــداری ســموم و مــواد شــیمیایی ماننــد حشــره كشــها ، ســموم دفــع آفــات، و .... تهدیــد كننــده 

 سالمتی بوده و بایستی در محل مناسب، و در ظروف سربسته نگهداری شود.

 از وسایل گرمایش مناسب استفاده شود.

 نكات ایمنی را در استفاده از وسایل رعایت شود.

 در قسمت های مورد نیاز نسبت به تامین تهویه طبیعی و مصنوعی اقدام شود.

 از استعمال دخانیات در محیط های بسته خودداری شود.

 

 منابع آلودگي هوا

 اند از: منابع آالینده هوا عبارت

 شود.های زیادی مانند هیدروكربن و مونواكسید كربن وارد هوا میآالیندهها از اتومبیلالف( وسایط نقليه موتوری: 

 كند.های دیگر تولید میاكسید گوگرد و آالیندهسوخت صنایع دی ب( صنایع:

 كند.سوزاندن چوب، زغال سنگ و نفت ایجاد آلودگی میج( منابع خانگي: 

  ای.های انرژی هستهمنابع طبیعی و برنامه پاشی محیط،عبارتند از سوزاندن زباله، سمد( منابع دیگر: 
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 اثرات آلودگي هوا

ـــاكنان دنیا در تماس با غلظت 3/1بیش از  ـــته، در های باالی آالیندهمیلیارد نفر س ها قرار دارند. طی دو دهه گذش

یافته، به دلیل افزایش بهبود یافته است. در حالی كه در كشورهای درحال توسعه  كشورهای توسعه یافته، كیفیت هوا

 و ازدحام خیابان ها باوسائط نقلیه موتوری فرسوده آلودگی هوا افزایش یافته است.  فعالیت های صنعتی، نیروگاهها

 اثرآلودگی هوا از دو جنبه  مطرح می شود:

ت برونشیت آلودگی هوا اثرات حاد و مزمن دارد.اثرات حاد آن در سیستم تنفسی به صورهای بهداشتي: الف( جنبه

گردد. اثرات مزمن آلودگی هوا كند. درصـــورتی كه آلودگی هوا شـــدید باشـــد، حتی باعث مرگ نیز میحاد بروز می

 های تنفسی. برونشیت مزمن، سرطان ریه، آسم، آمفیزم و حساسیت :عبارتند از

ستم سی شتر  سمی دارد. غلظتسرب روی بی سرب در كودكان باعث عهای بدن اثرات  افتادگی ذهنی قبهای زیاد 

 .شودمی

صادی و اجتماعي: ب( جنبه ــامل:های اقت ای گیاهان و جانوران، خوردگی فلزات، عمر و تنوع گونه این جنبه ها ش

 های زیباشناختی می باشند. ها و افزایش هزینه تمیز كردن، راهبری و تعمیر آنها و جنبهدیدگی ساختمان آسیب

 

 کنترل آلودگي هوا پيشگيری و

 هوا های کنترل آلودگيراه

 های كنترل آلودگی هوا عبارتند از:راه

 دستگاه های كنترل آالینده ها و جلوگیری از ورود این مواد به محیط (محبوس كردن: كاربرد تجهیزات والف

كنند. افزایش اســتفاده از برق و گاز به جای های جدید كه آلودگی كمتری ایجاد میاســتفاده از تكنولوژی ب( جانشــین كردن:

ستفاده از بنزین بدون سرب كه باعث كاهش اثرات های فسیلی میسوخت تواند به كاهش انتشار آلودگی كمک كند. همچنین ا

 .شودسمی سرب می

 .هاراف كارخانهمانند كاشت درختان در اط :ج( رقیق كردن

 ها جلوگیری كرد.توان از انتشار آالیندهبا تدوین قانون هوای پاک می: گذارید( قانون

ـــگاهی برای  WHOبرای مبارزه با آلودگی هوا در مقیاس جهانی، ه( فعالیت های بین المللی:  ـــبكه بین المللی آزمایش یک ش

المللی در لندن و واشنگتن، سه مركز در مسكو، ن مركز بی امل دوپایش و مطالعه روی آلودگی هوا تاسیس كرده است. شبكه ش

 مركز در نقاط دیگر جهان می باشد.  20ناگپور و توكیو، و

 پایش آلودگي هوا

 اكسید گوگرد، دود و ذرات معلق.های پایش آلودگی هوا، عبارتند از : دیبهترین شاخص

 .های اصلی در مناطق شهری و صنعتی استیكی از آالینده :اكسید گوگردالف( دی
شاخص خاک:  صافی عبور می ب( دود و  صی از هوا را از كاغذ  شخ دهند و با فتوالكتریک متر، غلظت ذرات روی كاغذ حجم م

 شود. مترمكعب هوا در واحد زمان بیان می حسب میكروگرم بر صافی را اندازه گرفته، و بر

 غبار. دانه وگیری  ج( اندازه
 گیرد.یا ذرات آئروسل مورد استفاده قرار می است كه به ویژه در آمریكا برای تعیین دود ود( ضریب تیرگی: فاكتوری

 یک شاخص تعیین آلودگی هوا است و در آن چند شاخص برای تعیین وضعیت هوا استفاده می شود. شاخص آلودگی هوا:هـ( 
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 ضدعفوني کردن هوا

روند، هایی كه برای ضــدعفونی به كار میر ضــدعفونی هوا توجه زیادی را به خود معطوف داشــته اســت. روشهای اخیدر ســال

 عبارتند از: 

 شود.ها میباعث كاهش دانسیته باكتری ( تهویه مکانيکي:1

نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده حاكی از آن است كه این پرتو می تواند تحت شرایط  ( تابش اشعه فرابنفش:2

های عفونی مؤثر است. این پرتو برای چشم و پوست انسان مضر در كاهش بیماری UVویژه ای مورد استفاده قرار گیرد. اشعه 

باید انجام شـــود، قرار دادن المپ در یک  UV اســـتفاده از المپبوده، و باید در كاربرد آن دقت شـــود. ازاقدامات حفاظتی در 

شده معموالا در بخش باالیی اطاق  ست. المپ محافظت  شد، ا سان با آن در ارتباط نبا ست ان شم و پو محفظه، به طوری كه چ

ــات و اماكن عمومی و همچنین مدارس، می توان  ــس  UVاز امواج نزدیک ورودی هوا قرار می گیرد. برای گندزدایی هوای موس

 استفاده كرد.

های هوا مؤثر است، این بخارت به خصوص برای اتیلن گلیكول در از بین بردن باكتریبخارات تری های شيميایي:( سيستم3

 حذف قطرات و گردوغبار هسته ای موثر است.

ـــتانچرب كردن كف اتاق ( کنترل گردوغبار:4 ای موجود در  هوا را كاهش ها میزان باكتری هها و راهروهای عمومی بیمارس

 دهد. گندزدایی هوا  هنوز در مرحله آزمایش وبررسی است.می

 تهویه

ست از كنترل كیفیت هوای ورودی و  ست، بلكه عبارت ا مفهوم جدید تهویه نه تنها به معنی جابجایی هوای آلوده و هوای تازه ا

 زایی.احت و عاری از خطر بیماریحفظ شرایط دما، رطوبت و خلوص آن به منظور فراهم كردن محیطی ر

 استانداردهای تهویه

ستوار  ستانداردهای تهویه بر مبنای قابلیت از بین بردن بوی بدن ا شتر ا ست. بی شكلی ا ضوع م ستانداردهای تهویه مو تثبیت ا

 است.

 مبنای تدوین استانداردهای تهویه عبارتند از:

شود برا( حجم محیط كار: 1 ساعت ازحجم هوایی كه باید تهویه  ست و برای هر نفر در هر  صنایع مختلف ا تا  300ی كارگران 

فوت مكعب در  3000فوت مكعب، بیشــترین اســتانداردهای تهویه توســط دچاوئونت ارائه گردید. این دانشــمند، تامین  3000

شده، در ه شاهدات انجام  ساس م سبه كرد: برا صورت زیر محا ر تنفس  میزان دی ساعت هوای تازه برای هر نفر در روز را به 

سید كربن خروجی حدود  شد و از بیرون هم هوا  10000در 2اك شود هوای اتاق تازه با صورتی كه فرض  ست، در  سمت هوا  ا ق

شخص  شود، و هر  سید كربن وارد هوا می كند و با توجه به این كه   6/0وارد اتاق ن ساعت دی اك  "مقدار مجاز"فوت مكعب در 

سید كربن در هوا  سیم   0002/0دی اك ست، بنابراین با تق ساعت ا عدد  0002/0بر  6/0فوت مكعب در هر فوت مكعب هوا در 

 به دست می آید كه هوای مورد نیاز در هر تنفس است. 3000

سید كربن بیش از   :( جابجایی هوا2 سید كربن به دلیل این كه حتی اگر میزان دی اك ست كه تئوری دی اك شده ا امروزه ثابت 

ــد باال 5 ــیژن  به درص ــت نبوده،  18برود و میزان  اكس ــد كاهش پیدا كند، چندان اثر نامطلوبی به جای نمی گذارد، درس درص

جایی هوای محیط داخلی مهم جاب جایگزین آن كرد. چرخش و  ندگی هوا را می توان  قدرت خنک كن نای  تر از وتئوری بر مب

ست. جابجایی هوا در اتاق شیمن باید حجم هوای الزم ا ساعت انجام گیرد كه برای محیط كار  3تا  2های ن بار  6تا  4بار در هر 

بار در ســاعت می تواند تولید خشــكی در هوا می كند كه باید از ایجا آن اجتناب كرد. بر همین   6اســت. جابجایی هوا بیش از 

ضای  ست. تعداد جابجایی هوا  12000تا 1000پایه، ف سب ا سیم تامین فوت مكعب به ازای هر نفر كامالا منا ساعت با تق در هر 

 .هوادرساعت به حجم هر اتاق محاسبه می شود

ضای كف (3 ست. در فرایند تهویه، ارتفاع بیش از ف ضای كف در  اتاق از حجم اتاق مهم تر ا ست،  12تا  10: ف فوت، غیر موثر ا

 12تا10حجم موردنیاز، ارتفاع بیش از  زیرا محصوالت حاصل از تنفس، در سطوح پایین تر تجمع  می یابند. بنابراین در محاسبه

 فوت مربع متغیر است. 100تا  50فوت در نظر گرفته نمی شود. فضای مناسب برای كف به ازای هر نفر بین 
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 انواع تهویه

 تهویه طبيعي  -الف

 ها، مدارس و دفاتر كاربرد دارد. عوامل تأثیرگذار در این نوع تهویه عبارتند از: ترین روش تهویه است كه در خانهساده

عال در تهوباد (1 یک نیروی ف باد  یهی:  جایی هوا و تهو جاب بب  ـــ  cross) ه اســـت. روبروی هم قرار گرفتن در و پنجره س

ventilation)  دیوار به صورت پشت به پشت به هیچوجه توصیه نمی شود.می شود. بنابراین ساخت در و 

شار: ( 2 شار )انت سط پدیده انت ضای باز، تو صورت diffusionهوا از طریق كوچكترین ف ( عبور می كند. این فرایند  به آرامی 

 می گیرد، بنابراینبه تنهایی نمی تواند به عنوان فرایند تهویه محسوب شود. 

سیته پایین حركت می كند.این حركت با : ( اختالف دمای دو نقطه3 سیته باال به طرف نقطه دیگر با دان هوا از یک نقطه با دان

باال رفتن دما به آرامی افزایش می یابد. هوای بیرونی سردتر است و دانسیته بیشتری دارد، وارد اتاق می شود. هر چقدر اختالف 

ستوایی كه دمای هوای بیرونی بیشتر دما بین هوای بیرونی و درونی بیشتر باشد، سرعت جابجا یی هوا بیشتر است. در مناطق ا

(.  از این خصوصیت هوا می توان با نصب مناسب در، پنجره ها، هواكش ها، به 43) از درونی است، عكس جریان اتفاق می افتد

 بهترین وجه استفاده كرد.

 تهویه مکانيکي -ب

 انواع تهویه مكانیكی عبارتند از: 

 مكشی.( تهویه 1

 ( تهویه رانشی2

 ( تهویه تعادلی 3

 ( تهویه مطبوع4

ها و شود و خالء ایجاد شده باعث ورود هوای تازه از پنجرهدر این سیستم هوای داخلی به بیرون فرستاده می ( تهویه مکشي:1

صب میشود. پنكهدرها به اتاق می سقف ن شتر در دیوارهای خارجی و نزدیک  شی بی سرعت های مك توان با تهویه را میشوند. 

سرعت هواكش صنعت برای حذف آالیندهتنظیم  ضعی در  شی مو هایی مانند گردوغبار، مه و غیره در ها كنترل كرد. تهویه مك

 ای دارد.منبع تولید كاربرد گسترده

شي:2 ــتم هوای تازه با پنكه ( تهویه ران ــیس ــود. این های گریز از مركز به داخل محیط دمیده میدر این س ــتم در ش ــیس س

 ها كاربرد دارد.ها و كارخانهساختمان

 شود كه باید بین آنها تعادل برقرار شود.در این سیستم از تركیبی از تهویه مكشی و رانشی استفاده می ( تهویه تعادلي:3

ــیمیایی محیط از قبیل دما، رطوبت، جاب ( تهویه مطبوع:4 ــرایط فیزیكی و ش جایی هوا، تهویه مطبوع به منظوركنترل كلیه ش

ست. تهویهتوزیع هوا، گردوغبار، باكتری صنایع و خانهی مطبوع بیشتر در مؤسسات، بیمارستانها، گازهای سمی و بدبو ا ها ها، 

 كاربرد دارد.

 

 در مواقع آلودگي هوا چگونه از خود محافظت کنيم؟

  باردار یا افراد با بیماریهای قلبی، ریوی از فعالیت درخارج از منزل اجتناب گردد، بویژه افراد مســن، كودكان، زنان

 .نظیر آسم، برونشیت مزمن و نارسائی قلبی دارند

 .حتی االمكان از تردد در محدوده های مركزی و پر ترافیک شهر اجتناب گردد 

  اگر الزاما بایستی در هوای آزاد فعالیت كنید زمان آن را به حداقل ممكن كاهش داده و از ماسک مناسب استفاده

 گردد.

 كه ناگزیرند در مناطق آلوده تردد نمایند، قابل توصیه است. استفاده از این ماسک صرفا برای افراد سالمی 
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  سی سوابق بیماری قلبی عروقی و تنف ست و افراد دارای  شوارتر ا سک، از حالت معمولی د ستفاده از ما تنفس با ا

 باید قبل از استفاده از ماسک با پزشک خود مشورت نمایند. 

 .از ورزش سنگین در فضا های آزاد و پاركها مناطق آلوده خود داری گردد 

 .فعالیت یا بازی كودكان در محیطهای باز میبایست محدود شود 

 صورت امكان از سیستم تهویه مطبوع استفاده گردد.  در در ها و پنجره های منازل را بسته نگه دارید و 

 تنگی تنفس، سرفه و خس خس كردن و درد قفسه سینه را مشاهده  اگر دارای آسم هستید یا نشانه هایی مانند

 نمودید بر نامه درمانی خود را دنبال كنید و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت كنید.
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هفتم:فصل   
 روشهای گندزدایي ابزار و محيط کار

 

 : باشند پایان این فصل بایستي قادر فراگيران در

 شود. را بشناسد و با روشهای گندزدایی آشنا انواع گندزداها .1

 فرق گندزدا و ضدعفونی كننده را فراگیرد. .2

 سالمسازی سبزیجات را توضیح دهد. .3

 

 نظافت و پاکسازی: 

این واژه به معنی حذف تمام آلودگیها از اجسام و سطوح می باشد. عمل توسط زدودن و یا استفاده از آب با تركیبات 

تها امكان پذیر می باشد. پاكسازی قبل از روشهای ضد عفونی و استریلیزاسیون الزامی است زیرا مواد آنزیمی یا دترجن

آلی و معدنی كه بر روی سطوح و وسایل باقی می مانند در كارایی این روشها تاثیرگذار می باشند. آلودگی زدایی روشی 

 iنتیجه باعث ایمنی در كار می شود.است كه باعث حذف میكروارگانیسم های بیماریزا از اجسام و در 

 

 گندزدایي:

ظروف، آب، سبزی و  ،البسه، مانند اماكن مسكونیجان های بیزا در محیطعبارت است از نابود كردن عوامل بیماری

 رود.غیره. به عبارت دیگر گندزدایی در مورد محیط زندگی به كار می

 iiميکروبي از روی سطوح بيجان و اجسام بکار برده مي شود.کردن بار ای است که برای کممادهماده گندزدا: 

 

 ضدعفوني:

 iiiمانند ضدعفونی پوست یا ضدعفونی زخم.  های زنده است،زا از بافتضدعفونی نابود كردن عوامل بیماری

 تفاوت گندزدایي و ضدعفوني: 

ده ها هیچ مرز مشخصی وجود ندارد، جزء اینكه معموالا گندزدا برای سطوح غیر زنده و نو ضدعفونی كن بین گندزدا

تا نسبت به گندزدا ها كمتر باشد ها بایستی غلظت ضدعفونی كنندهضدعفونی كننده برای موجودات زنده بكار می رود 

 2داها سمیت كمتری دارند.ها نسبت به گندزها جلوگیری شود. به همین دلیل ضدعفونی كنندهاز آسیب به بافت

 

 

 

 استریل کردن )سترون سازی(:
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زا باشد، این عمل زا و چه غیربیماریها چه بیماریوقتی هدف ما از به كاربردن ماده ضدمیكروبی، نابودی كل میكروب

 2گویند.را استریل كردن می

 :پاستوریزه کردن

 iiiگویند. میپاستوریزاسیون این عمل را  زا باشد،بیماریوقتی هدف ما از به كاربردن مادۀ ضدمیكروبی نابودی عوامل 

 شوند:گندزداها به دو دسته تقسيم مي

 شیمیایی  _ب   فیزیكی  _الف 

 

 :شاملگندزداهای فيزیکي الف: 

 نور خورشید ، خشک كردن، برودت، حرارت

 حرارت خشک  حرارت مرطوب و حرارت بر دو نوع است:

 حرارت مرطوب 

روند و سرعت مرگ آنها بستگی به درجه حرارت و زمان آن دارد، به ها در اثر حرارت مرطوب از بین میتمامی میكروب

 بود. زا كوتاهتر خواهدبین بردن عوامل بیماریاین صورت كه هر چه درجه حرارت بیشتر باشد زمان از 

 حرارت مرطوب شامل موارد زیر است: 

 پاستوریزه كردن ، جوشاندن ،)اتوكالو(استفاده از بخار آب 

گیرد كه در آن به وسیله بخار آب تحت این روش با استفاده از اتوكالو صورت می :)اتوکالو( استفاده از بخار آب

تواند عمل دقیقه می 20تا  15درجه سانتیگراد در مدت  121فشار، مواد مختلف استریل می شوند. این دستگاه در 

حرارت استفاده از اتوكالو  در بیمارستانها بهترین روش برای استرسیل كردن وسایل مقاوم بهگندزدایی را انجام دهد. 

 درجه سانی گراد می باشد .  121با حرارت 

 وسایلی را كه بخواهیم با اتوكالو استریل كنیم باید قبالا به طور كامل شسته و تمیز نمود. نکته: 

 جوشاندن:

این روش برای  برد. ازدقیقه از بین می 15تا  10درجه سانتیگراد درمدت  100ها را درجوشاندن كلیۀ میكروب عمل

دسترسی به گندزداهای شیمیایی نیست استفاده  گندزدایی لباس و لوازمی كه با خلط و مدفوع بیمار آلوده شده و

 تیغ و... در شرایط اضطراری بسیار مناسب است.  شود این روش برای گندزدایی آب یا وسایل مختلفی نظیر سرنگ،می

 پاستوریزه کردن:

در این ، تحت دمای كنترل شده ای در درجه حرارتهای زیر نقطه جوش پاستوریزه می شوند، مواد بسیاری همانند شیر

 كنند.دهند و بالفاصله آن را سرد میدرجه سانتیگراد حرارت می 70تا  60روش مادۀ غذایی را بین 
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  :حرارت خشک

های مشابه، زمان الزم برای استریل نمودن تأثیر حرارت مرطوب خیلی بیشتر از حرارت خشک است. و در درجه حرارت

توان از حرارت مرطوب استفاده كرد بایستی از با حرارت مرطوب كمتر است تا حرارت خشک، ولی در مواردی كه نمی

 حرارت خشک استفاده نمود كه شامل موارد زیر است: 

 فور:

ای، كه تحمل دمای باال را دارند و با این وسیله استفاده از فور روشی است برای استریل كردن وسایل فلزی و شیشه 

ساعت عمل استریل كردن را انجام داد، در این تا دو درجه سانتیگراد به مدت یک  160 - 170حرارت   توان درمی

 زا از بین می روند.روش كلیه عوامل بیماری

 شعله:

توان با قراردادن به مدت چند ثانیه روی شعله چراغ را میو سوزنها ایل آزمایشگاهی فلزی یا دهانه لوله آزمایش وس 

 الكلی یا گازی استریل نمود. 

 سوزاندن:

های مصرف شده، البسه بیمار مبتال به این روش معموال برای از بین بردن اجسام آلوده از قبیل باند زخم، پارچهاز  

ارزش دیگر كاربرد مؤثری لوده و وسایل بیآزباله، الشۀ حیوانات  ای مسری و خطرناک، لیوان كاغذی مسلوالن،هبیماری

 دارد. 

ها سبب گندزدایی البسه و از بین رفتن بسیاری از را نام برد. اطو كردن لباس اطوتوان از موارد دیگر حرارت خشک می

 ها میشود. میكروب

 برودت:

نماید. سرما رشد فساد عمل می ها گردیده و به عنوان ضدگندزدایی ندارد ولی مانع رشد میكروب اگرچه سرما خاصیت

درجات ر كند. مدت نگهداری مواد غذایی دمتوقف می هایی را كه باعث فساد مواد غذایی می شوند،ها و قارچمیكروب

 غذا دارد.  مختلف سرما متفاوت بوده و بستگی به تأثیر درجه سرما بر روی هر نوع

 خشک کردن:

های مختلف در برابر خشک كردن حساسیت متفاوت دارند. خشک كردن موادی كه حاوی باكتری هستند اغلب باكتری

منجر به مرگ آنها می شود. سطوح خشک و تمیز، مقدار كمی باكتری دربردارد/ خشكی برای جلوگیریاز تولیدمثل 

های قدیمی برای نگهداری غذا است و از این طریق بیشتر برای ز راهها مؤثر است. خشک كردن یكی دیگر اباكتری

گردد و در هزینه حمل شود. ضمنا عمل خشک كردن باعث كاهش حجم میماهی و ... استفاده می شیر، سبزی، میوه،

 جویی می شود. آن صرفه

 هوا، آفتاب و اشعه: نور،

العاده حساس و آفتاب فوق هواها در مقابل ترین گندزدا است، به طور كلی میكروبارزانترین و مناسب نور خورشيد

و آفتاب دادن منازل و البسه و اثاثیه یكی از مهم ترین طرق گندزدایی و جلوگیری از امراض مختلف  هوا دادنهستند. 

 است. 

 گندزداهای شيميایي –ب 
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های مختلف استفاده مواد شیمیایی با غلظت از وسایلی كه تحمل حرارت را ندارند باید ردنكبرای گندزدایی یا استریل 

 نمود. 

های قابل مشاهده مثل خون خشک وسایل را كامال شست و خشک كرد. وجود آلودگی قبل از استفاده از این مواد باید

 2گردد. اعث رقیق شدن محلول میها و سایر موجودات می شود خیس بودن وسایل بشده باعث زنده ماندن باكتری

 مهمترین گندزداهای شيميایي عبارتند از: 

برابر وزن و یا  10تا  8ارزانترین گندزدا است. این تركیب عاری از بو بود هو كاربردش بی خطر است . وقتی با : آهک

استفراغ، ترشحات برابر حجم خودش با آب مخلوط شود شیر آهک به دست می آید. شیر آهک برای گندزدایی  4

شیر اهک قادر است میكروب حصبه و وبا را در مدت یک ساعت  بیماران دارای بیماری واگیردار و مدفوع اثر خوبی دارد.

 iiاز بین ببرد . 

 

 :کلر و ترکيبات کلره 

 iدر دسته گندزداهای سطح باال تا متوسط قرار دارند

  پرکلرین

كش بسیار خوبی است كه بر عموم میكروبها موثر است و در رقتهای بسیار كم خاصیت میكروب كشی خود را حفظ كلر باكتری

كشهای قوی بوده و اثر ضد میكروبی آن تشدید می گردد. تركیبات كلر جزء میكروب 9های پایین ) اسیدی PHمی كند و در 

می توانند روی اسپور میكروبها نیز اثر كند . از تركیبات كلر برای ضد عفونی آب آشامیدنی، آب استخر، پساب تصفیه خانه های 

 فاضالب، ظروف، شستشوی لوله ها ، میوه  و سبزی و البسه سفید رنگ و .. استفاده میشود. 
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 هيپوکلرید سدیم (:)آب ژاول

 شود. برای گندزدایی توالت استفاده میدرصد كلر قابل استفاده دارد.  5-15دارای 

 احتياط در استفاده از آب ژاول

ماده ای بسیار سمی است و نباید آن را در محیطهای بسته بكار برد و از بكار بردن آن به همراه جوهر نمک و موادی مثل آن نیز 

های دیگراستفاده كنید(. زیرا این دو با هم، را به تنهایی و بدون مخلوط با پاک كننده باید جدا خودداری كرد )یعنی همیشه آن

ها را تحریک ماده موثر آب ژاول )سدیم هیپوكلریت(، پوست، چشم و ریه دهند.گاز بسیار سمی و كشنده كلر را تشكیل می

پرهیز كرد و از ورود ناگهانی آن به چشم باید رساند، لذا از تماس مستقیم آن با دست باید كند و به آنها آسیب میمی

 ( 1393)نوری، محمدامیر،  كرد. جلوگیری

  ها دارد.یاختهرهاست و اثر كشنده بر روی باكتریها، ویروسها و تکاز مهمترین تركیبات یدوفو بتادین:

ها نفوذ كرده و اره سلولی میكروارگانیسمكه در دیوو آمیب نیز می باشد . ضد قارچ ید عالوه بر اثر باكتری كشی دارای اثر : ید

  برد.آنها را از بین می

كشد. از این اسید برای گندزدایی نواحی آغشته به مدفوع حیوان در دامپزشكی این اسید باسیل حصبه را می اسيد سولفوریک:

 شود. استفاده می

الكل ها از پر مصرف ترین گندزدا ها و ضد عفونی كننده ها می باشند و قادر به از بین بردن باكتریها و قارچها می باشند الکل:

.در صورتی كه الكل به صورت خالص مورد استفاده قرر گیرد موجب انعقاد پروتئین نمی شود، به همین دلیل وجود اب در الكل 

در غیر فعال كردن باكتریهای رویشی و ویروس ها نسبتاا سریع بوده ولی روی اسپور آنها ضروری است. تاثیر مخلوط آب و الكل 

این باور هستندكه چون درتزریقات  برخی برتاثیری ندارد و به همین دلیل یک ماده استریل كننده حقیقی به شمار نمی رود 

وسایل آرایشگری را  نیز میتوان  سایر از جمله قیچی یا ر را. بنا براین ابزار ووسایل كادبرای ضدعفونی پوست از الكل استفاده میشو

  با پنبه آغشته به الكل گندزدایی نمود.

 فقط با حل كردن چربی روی پوست و درحالیكه چون زمان تماس الكل با پوست كوتاه میباشد هیچ اثر ضدعفونی نداشته و

  نظافت آن، محل را برای تزریق آماده می سازد.

در محلهای تزریق زیر جلدی و یا هنگام خونگیری جهت كاهش تعداد میكروبهای روی پوست بكار  اتيليک )اتانول(:الکل  -1

تا  50می روند. همچنین از آن برای گندزدایی ترمومتر و دیگر وسایل كوچک پزشكی استفاده می شود. اتانول در غلظت های 

  2رویش را دارد . درصد بیشترین اثر ضد میكروبی بر علیه فرم های  70

  نه تنها هیچگونه خاصیت ضد عفونی یاگندزدایی نداشته بلكه سمی نیز میباشد. الکل متيليک )الکل صنعتي(  -2

، می توان برای گند زدایی میوه جات قبل از پوست بيکربنات سدیم)جوش شيرین( کربنات سدیم، بيکربنات آمونيم از -3

حمل تخم مرغ،  همچنین جعبه های حمل میوه، ظروف نگهداری و شستشو، نگهداری وكنی، ظروف پالستیكی، مانند ظروف 

 سكوهای قابل شستشو و... استفاده نمود. جوش شیرین در گندزدایی یخچال فریزر و سردخانه های باالی صفر، نیز كاربرد دارد.

تكثیر باكتریها در مواد  درصد می توانند مانع رشد و15درصد و نمک 1اسید استیک )سركه(  اسيد های آلي یا خوراکي:-4

كپک ها جلوگیری بعمل آورد.( افزودن مقداری سركه به آب نمک  درصد نیز می تواند از رشد باكتریها و 70غذایی گردند. )شكر 

   خیار شور.خاصیت گندزدایی آن را افزایش می دهد، مانند اضافه كردن سركه به 

: جوهر نمک یكی از انواع اسیدهای معدنی است كه ضمن دارا بودن اثر پاک كنندگی و رسوب زدایی اسيد های معدني -5

  دارای خاصیت گندزدایی نیز می باشد. 

دست قسمت در میلیون( به  120لیتر آب )آب كلردار  10درصد( در 60گرم پركلرین) 2پركلرین از حل كردن  هالوژن ها :-6

ظرف،  می آید كه برای گندزدایی اكثر موارد به كارمی رود. بعضی از آنها عبارتند از گندزدایی سبزیجات، ظروف غذاخوری یا سایر

لیتر( آن برای گندزدایی آب های تمیز 1000گرم در متر مكعب)5تا  2با غلظت های پایین تر  ابزار و وسایل كار غیر فلزی، و

 . رد داردقنوات كارب مثل آب چاه و
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توان از هیپوكلرید سدیم، دتول و هاالمید با : برای گندزدایی جاروها، تی و لوازم نظافت و ظروف آلوده مینکته اول

 غلظت و زمان مناسب، استفاده كرد. 

مان توان از پركلرین، الكلها و دتول با غلظت و ززدایی لوازم غیرفلزی و پالستیكی آرایشگری میبرای گند نکته دوم:

  مناسب، استفاده نمود. 

 

 توصيه های الزم در مورد مصرف سبزیجات

حیوانات به عوامل بیماریزا آلوده  سبزیجات اغلب به دلیل استفاده از كودهای انسانی و حیوانی، آب آلوده و تماس

اسهال خونی و بیماریهایی نظیر وبا، حصبه، هپاتیت،  شوند. در صورت مصرف چنین سبزیجاتی خطر ابتال بهمی

 هیداتیک و آسكاریس وجود دارد. لذا الزم است به خاطر بر طرف نمودن آلودگیهای فوق بیماریهای انگلی نظیر كیست

سازی شوند. سبزیجاتی كه به صورت خام در تزیین غذا و یاهمراه ساندویچ و ساالد سبزیجات قبل از مصرف سالم

  .س مصرف شوندشوند نیز بایستی سالم سازی و سپاستفاده می

 

 سازی سبزیجات مراحل سالم

 2اساسی است: پاكسازی، انگل زدایی، گندزدایی، شستشو سالم سازی سبزیجات شامل چهار مرحله

 ) گرفتن گل و الی( مرحله اول: پاکسازی .1

 .دهیدابتدا میوه و سبزی را خوب پاک كرده تا گل و الی و مواد زاید آن بر طرف شود سپس با آب سالم شستشو 

 

 

 پاكسازی ) گرفتن گل و الی (

 

 انگل زدایي )از بين بردن تخم انگل ها با استفاده از مایع ظرفشویي (: .2

قطره مایع ظرفشویی معمولی به آن  5تا  3لیتر آب سالم بریزید. به ازاء هر لیتر  10تا  5در ظرفی با گنجایش مناسب 

دقیقه صبر كرده، بعد آنها را خارج  5اضافه كرده و قدری به هم بزنید تا تمام سبز ها داخل كفاب قرار گیرند و به مدت 

 نمائید و با آب تمیز بشویید. 
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ظرف پهن تر و عمق مایع تا حدی كمتر باشد دراثر تكان دادن سبزی در مایع، ته نشینی تخم انگل در  هرچه سطح

 ظرف بهتر انجام گرفته و نتیجه كار اطمینان بخش تر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انگل زدایی

 .  گندزدایي ) از بين بردن عوامل ميکروبي با استفاده از پرکلرین (3

لیتر آب سالم بریزید. یک قاشق چایخوری پودر پركلرین در آن حل نمائید و  10تا  5در ظرفی با گنجایش مناسب 

دقیقه در آن نگه داشته تا عوامل میكروبی كامالا از بین بروند و یا جهت گندزدایی از مواد  5میوه و سبزی را به مدت 

 ه نمایید. ضد عفونی كننده ) تهیه شده از داروخانه ها استفاد

 

 

 

 

 

 گندزدایی
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 شستشو نهایي ) آبکشي با آب سالم (  .4

 در این مرحله سبزی و میوه گندزدایی شده را با آب سالم مجدداا شسته تا باقیمانده كلر موجود از بین برود. 

همچنین استفاده از آن برای نگهداری موادغذایی می تواند  انگاری در نحوه تخلیه ظرف آلوده وباید مراقب بودكه سهل

 خطرناک باشد. 

 سپس، برای انگل زدایی از آن استفاده گردد بنابر این برای این منظور از یک تشتک اختصاصی برای تمیز كردن و

 

 

 

 زدایي سایر سبزیجات  مانند ترب، هویج، خيار، گوجه فرنگي:انگل 

این كه به ضخامت پوسته و مقاومت شان در برابر گندزدا ها توجه میشود، باید به این كه هنگام در این گروه عالوه بر 

مصرف، پوست كنی می شوند یاخیر  و یا اینكه مثل شلغم، لبو، سیب زمینی و پیاز طبخ می شوند یا به صورت خام 

آشپزخانه منتقل می شود را از نظر دور مصرف می شوند، نیز توجه نمود، ضمناا باید خاک وگلی كه به همراه آنها به 

الزامی بوده و برای گندزدایی توت فرنگی نیز با توجه صددرصد  الزم به ذكر است كه برای كاهو وكلم، پركنی نداشت.

همچنین لطافت ونفوذپذیری بافت پوششی، چون روش مناسبی برای گند زدایی آن  تا  به باال بودن احتمال آلودگی و

نشده است. بهتر است تا اصالح روش كاشت ونحوه كوددهی، از مصرف خام آن خودداری به عمل آید بحال پیشنهاد 

 مگر آن كه مزرعه، تحت كنترل بهداشتی درآمده باشد.

 

 

 

 تم:شفصل ه

 بهداشت موادغذائی
 آنچه فراگير باید بداند:

 عوامل آلوده كننده و فاسد كننده مواد غذایی را بشناسد. -1
  روشهای نگهداری مواد غذایی را شناخته و توضیح دهد.انواع  -2

 تقلبات در موادغذایی را شناسایی كند. -3
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 ميزان دانش متصدیان

باتوجه به خطر شیوع بیماریهای منتقله از موادغذایی در حین تهیه، توزیع و فروش موادغذایی، متصدی باید دانش كافی در مورد پیشگیری 

متصدی یا . و اصول بهداشت محیط و الزامات بهداشتی امكنه داشته باشد و برای بازرس شرح دهند  HACCPكاربرداز این نوع بیماریها، 

 مدیر واحد صنفی باید دانش و آگاهی خود را از طریق موارد زیر اثبات كند:

 اجرای قوانین و مقررات بهداشتی یا، (الف

امه گذراندند و راه بهداشت عمومی مطابق ماده یک آئیننامه اجرایی قانون اصالح ماده گواهین) تسلیم گواهینامه مهارت مدیریت موادغذایی( ب

 یا،  13

 ج( توایی پاسخ صحیح به سؤاالت بازرس در مورد عملیات موادغذایی.

 حیطه های این دانش عبارتند از:

 موادغذایی؛ توصیف رابطه بین پیشگیری از بیماریهای منتقله از موادغذایی و بهداشت فردی كارگران

تشریح مسئولیت متصدی یا مسئول امكنه برای جلوگیری از انتقال بیماریهای منتقله از ماده غذایی توسط كارگری كه به علت داشتن یک 

 بیماری یا وضعیت پزشكی ممكن است باعث بیماریهای ناشی از موادغذایی گردد:

 وادغذایی قابل انتقال می باشند:توصیف عالئم نشانه های مرتبط با بیماریهایی كه از طریق م

 شرح خطرات ناشی از مصرف گوشت خام یا خوب پخته نشده، گوشت طیور، تخم مرغها و ماهی:

بیان درجه حرارت و زمان الزم برای طبخ ایمن، ذخیره سازی در یخچال، نگهداری گرم، سرد كردن و گرم كردن مجدد موادغذایی بالقوه 

 خطرناک:

 پیشگیری از شیوع بیماریهای ناشی از موادغذایی و مدیریت و كنترل موارد زیر:توصیف رابطه بین 

 آلودگی متقاطع)ثانویه(،  -

 تماس دست با موادغذایی آماده مصرف، شستشوی دستها، و  -

 نگهداری مؤسسات موادغذایی بصورت تمیز همراه با تعمیرات خوب و به موقع. -

 آوردن تجهیزاتی كه است:توضیح رابطه بین ایمنی موادغذایی و فراهم  (1

 توضیح روشهای صحیح تمیز كردن و گندزدایی ظروف سطح در تماس با موادغذایی: (2

شناسایی مخزن آب مورد استفاده و انجام اقدامات نظیر محافظت از جریان برگشتی و ایجاد مانع بین اتصاالت متقاطع به منظور اطمینان  (3

 ده است.از اینكه مخزن آب در مقابل آلودگی محافظت ش

شناخته مواد سمی یا سموم موجود در مؤسسات موادغذایی و روشهای الزم برای اطمینان از اینكه این مواد مطابق قوانین به روش ایمن  (4

 ذخیره، پخش، استفاده دفع می شوند.

نشوند ممكن است در انتقال شناسایی نقاط كنترل بحرانی در عملیات از خرید تا فروش و یا پذیرایی. در صورتیكه نقاط بحرانی كنترل  (5

بیماری ناشی از موادغذایی تأثیرگذار باشند. در نهایت توضیح مراحل انجام اقدامات جهت اطمینان از اینكه این نقاط مطابق با الزامات 

 كنترل می شوند. HACCPقوانین و مقررات 
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 نقش مواد غذایي در رشد و سالمت انسان:

 تغذیه:

شناخت خواص و رابطه غذا و چگونگی مصرف آن در بدن موجودات زنده به منظور حفظ و تغذیه علمی است كه از 

های بدن در برابر تغییرات تركیبات تامین رشد، تولید مثل، واكنش ها، تولید انرژی،ها و بافتادامه اعمال حیاتی اندام

از قبیل تولید، توزیع و نگهداری و تهیه مواد های وابسته غذائی، بیماریهای ناشی از كمبودهای مواد مغذی و سایر زمینه

 كند.غذایی بحث می

غذا:

گیرد برای تولید انرژی جهت هر ماده جامد یا مایعی كه پس از ورود به بدن بتواند با تغییراتی كه در روی آن انجام می

مصرف برسد غذا نامیده های فرسوده به های مختلف بدن یا تنظیم اعمال حیاتی، رشد و ترمیم بافتانجام فعالیت

 شود.می

 بهداشت مواد غذایي:

عرضه و فروش موادغذایی رعایت گردد تا غذای سالم و با  نگهداری، تهیه، عبارت است از كلیۀ اصولی كه باید در تولید،

 كیفیت مطلوب به دست مصرف كننده برسد. 

 

 جهت مطالعه

 : موجود در مواد غذایي مواد معدني

باشد. بنابراین كمبود آن باعث پوكی و نرمی یكی از مهمترین عناصر تشكیل دهندۀ ساختمان استخوانها و دندانها می کلسيم :

كند. مهمترین منابع غذایی كلسیم عبارتند از: شیر و مشتقات استخوانها و همچنین فاسد شدن و پوسیدگی دندانها را تسریع می

الزم به ذكر می باشد كه غذاهای وص كلم، شلغم، برگ، چغندر پخته و جعفری خام. آن، مغزها، غالت و حبوبات، سبزیجات بخص

گیاهی بدلیل داشتن فیبر نقش خیلی مهمی در تامین  كلسیم دریافتی ندارند و دریافت لبنیات روزانه به مقدار كافی ضروری 

 است.

اشتهائی پریدگی، طپش قلب، بیحالی، ضعف و بیكمبود آن با كم خونی ارتباط مستقیم دارد. عالئم كمبود آن با رنگ  آهن:

های غذائی، اختالالت دستگاه گوارش و ابتالء به كرمهای انگلی مهمترین همراه است. كمبود آهن و غذاهای حاوی آهن در وعده

د از : شوند عبارتنعوامل ایجاد كننده كم خونی ناشی از فقر آهن است. عواملی كه موجب افزایش جذب آهن موادغذائی می

 پروتئینهای حیوانی، ویتامین ث، خمیر نان.

 جات خشک و سبزیجات. ، جگر، حبوبات، غالت، میوههاگوشتانواع عبارتند از:  منابع آهن

رود. این عنصر برای تنظیم اعمال غده تیروئید ضروری است و در نتیجه ید یكی از مواد معدنی اساسی برای بدن بشمار می : ید

كار قلب و اعصاب و بسیاری از اعمال حیاتی بدن از وشده است كه در تنظیم سوخت و ساز غده تیروئید كه در جلو گردن واقع

. ید بطور طبیعی در خاک و آب وجود دارد، البته نیاز طبیعی انسان از طریق مصرف جمله حفظ دمای بدن و انرژی دخالت دارد

غذاهای دریایی )خرچنگ،  منابع غذایي یدگردد ولی بهترین شوند تامین میمحصوالتی كه بر روی خاک غنی از ید كاشته می

 باشند. میگو، صدف، ماهی( می

جنین، تولد جنین مرده، ناهنجاریهای مادرزادی، افزایش مرگ و میر اطفال  سقط: اختالالت ناشي از کمبود ید از این قرارند

كاری تیروئید، رشد ناقص دستگاه عصبی و گواتر )غمباد(، عقب ماندگی جسمی و روانی و نوزادان، اختالالت حركتی و روانی و كم

 و ناراحتیهای گوارشی و قلبی. 

سالم و بیمار به  باشد.دار میی از اختالالت ناشی از كمبود ید، مصرف نمک یدترین روش پیشگیرخرجترین و كممناسب بهترین،

  دریافت مداوم و روزانه ید نیاز دارند.



135 

 

گردد. بندی میاز عناصری است كه در بهداشت و سالمتی دندانها و استخوانها نقش مهمی دارد و باعث استحكام استخوان فلوئور:

ر در مینای آن متراكم است در نتیجه كمبود فلوئور دندانها استحكام طبیعی خود را از دست چون فلوئور موجود در دندان بیشت

توان نام انواع ماهیها، چای، لوبیا، عدس را می منابع مهم فلوئورپذیر می باشند. از دهند و در مقابل فساد و پوسیدگی آسیبمی

روی ، ... نیز نقشهای مهمی دارند كه از ذكر و توضیح در موردآنها منیزیم، مس،برد. البته عناصر مهم دیگری نیز مانند فسفر،

 شود. خودداری می

 :نقش آنها های موجود در غذا و ه ( ویتامين

اگر در رژیم غذایی اطفال كه در حال رشد هستند به اندازه كافی از این ویتامین گنجانده نشود وضع عمومی آنها : 1Bویتامين 

گیرد. در افراد بالغ اگر به مدت طوالنی این ویتامین به بدن نرسد عالئمی نظیر خستگی، صورت میمختل شده و رشد بكندی 

شود كه دارای عالئم ذیل است. اختالالت شود. اگركمبود شدیدتر گردد بیماری بری بری ظاهر میبیحالی و كم اشتهائی ایجاد می

ن مخصوصاا دستها و پاها و نیز رخوت و سستی عضالت و حسی و احساس داغ شدن قسمتهای مختلف بدسوزش، بی عصبی،

 آزردگی قلبی، تنگی نفس و تند زدن ضربان قلب . 

ترین قسمت دانه است. ت غنیو حبوبات هستند. بخصوص جوانه دانه غال مهمترین منبع غالت : B1مهمترین منابع ویتامين 

شود از مقدار ویتامین ب یک آن ه جوانه دانه از آن جدا میسیاب كردن برنج یا گندم كه تمام پوشش خارجی به اضافآزمان 

 .شود كاسته می

 كند. اگر مقدار این ویتامین در رژیم غذایی برای مدت نسبتاا  طوالنی كم شود عالئم زیر بروز می : 2Bویتامين 

سبزیجات تازه  غذائی عبارتند از : شیر،مهمترین منابع  ها و روی لبها.لطمه به رشد و نمو اطفال و ایجاد شكافهائی در گوشه لب

جات، جگر، دل، و سفیده تخم مرغ در نتیجه جداكردن قسمتی از سبوس در مرحله آسیاب كردن گندم قسمت وخشک ، میوه

رود. همچنین اگر شیر برای مدتی در مقابل تابش آفتاب قرارگیرد قسمت اعظمی از این از دست می B2اعظمی از ویتامین 

 رود. از بین میویتامین 

اگر در غذای روزانه برای مدتی نسبتاا طوالنی این ویتامین به اندازه كافی مصرف نگردد به ترتیب عالئمی ظاهر  : 3Bویتامين 

ار گردد كه عبارتند از : اختالل در رشد و نمو اطفال/خشک شدن پوست بخصوص در مناطقی كه در معرض نور خورشید قرمی

 گی روحی و عوارض روانی اسهال، خست/گیرد.می

مهمترین منابع غذایی آن عبارتند از جگر، انواع گوشت، بادام زمینی و حبوبات، سیب زمینی اما شیر و تخم مرغ منابع ضیعفی 

 هستند. 

گردد مخصوصاا در استفراغهای زنان باردار. در پزشكی بعنوان یک داروی ضد استفراغ بصورت تزریق مصرف می :6Bویتامين 

شود. این ویتامین در اكثر مواد كمبود آن سبب ایجاد حمالت تشنجی توام با اختالالت مغزی و سبب كاهش قدرت یادگیری می

 غذایی،حیوانی و گیاهی وجود دارد .

كند. بعلت وجود ذخیره این ویتامین در كمبود آن در بدن كم خونی خاصی بنام كم خونی كشنده ایجاد می:  12Bویتامين 

سال پس از قرارگرفتن در شرایط كمبود آثار بیماری ظاهر می شود. این ویتامین منحصراا در  4تها یعنی حدود یک تا بدن مد

 مواد غذائی كه منشاء حیوانی داشته باشند، یافت می شود. 

ود كمبود آن در شكمبود این ویتامین باعث ایجاد بیماری اسكوربوت كه با خونریزی و خرابی لثه همراه است می : Cویتامين 

 اطفال و بزرگساالن عالئم زیر را ظاهر می سازد. 

شود. خونریزی لثه، در افراد بزرگسال نیز اگر مدتی در غذای روزانه كمبود ویتامین ث وجود داشته باشد عالئم زیر دیده می

جات تازه در عرض مدت یوهخشكی پوست و طوالنی شدن زمان انعقاد خون و باالخره خستگی و كم خونی. مصرف سبزیجات و م

مقدار ، گردد مركبات و سبزیجات از مهمترین منابع آن هستند كه عواملی از جمله حرارت، نوركوتاهی باعث بهبود بیمار می

 دهد. ویتامین ث آنها را كاهش می

له مجاری ادراری، تنفسی مهمترین وظایف این ویتامین عبارتند از: رشد و نمو /محافظت مجاری داخلی بدن از جم : Aویتامين 

 و... 

 جلوگیری از عارضه چشمی /حفظ و سالمت پوست /رشد استخوانها 
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 غنی این ویتامین عبارتند از روغن ماهی، هویج، ذرت، سبزیجات با برگهای تیره .  منابع

مهمترین نقش این ویتامین كمبود این ویتامین در كودكان و بزرگساالن با اختالالت بافت استخوانی همراه است : Dویتامين 

 آن عبارتند از روغن كبد ماهی، كره، جگر با این وجود قرارگرفتن در معرض مستقیم نور منابع كمک به جذب كلسیم است.

این ویتامین نقش مهمی دربسته شدن خون دارد. بروز عالئم كمبود ویتامین كا در نوزادان حائز اهمیت فراوان  : Kویتامين 

 باشد.ات، توت فرنگی، كاهو مییآن شیر، لبن منابعاست مهمترین 

 

 

 یيمواد غذا یگروه ها (1

 نان وغالت (2

 جاتیها وسبز وهيم (3

 ها نیگزیگوشت وجا (4

 اتيولبن ريش (5

 يروغن و چرب (6
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 :گروه های تغذیه ایتقسيم  بندی مواد غذایي براساس 

 :گروه نان و غالت -1

دار تهیه شود دهد. اگر نان از آرد سبوساست، ولی در كشور ما غذای اصلی مردم را تشكیل میدرصد پروتئین  9نان فقط دارای 

كنترل و نظارت بهداشتی آن در مراحل اولیه تهیه آرد تا تهیه  بود. بنابراین به عنوان غذای اصلی مردم، تر خواهدتر و مغذیسالم

 نان بسیار مهم است. 

 برای مصرف كننده خطراتی را در پی دارد كه عبارتند از:مصرف جوش شیرین در تهیۀ نان 

 گردد. وزنی میمانع جذب آهن، كلسیم، فسفر، روی و برخی از امالح می شود و باعث كم -

 گرددهای معده میباعث اختالالت دستگاه گوارش و ناراحتی -

 ذا بهتر است نان را در فریزر نگهداری نمائید. شود لماندگاری نان را به شدت كم كرده و باعث بیات شدن زودرس نان می -

 رشته و رشته فرنگی، گندم، جو، ذرت و انواع آردهای آنهاست. این گروه شامل موادی همچون انواع نان، برنج، ماكارونی،

 در ارتباط با مصرف این گروه بایستی چند نكته را مدنظر داشته باشید: 

 كند.مصرف كنید. آبكش كردن برنج بسیاری از مواد مغذی آن را غیرقابل دسترس میهمیشه سعی كنید برنج را بصورت كته  -

كنیم درحقیقت برنج سفید شده است كه اغلب مواد غذایی آن را به استثنای نشاسته، به وسیلۀ آسیاب برنجی كه ما مصرف می-

 ایم. از آن خارج كرده و آن را ناسالم ساخته كردن و سفیدكردن،

های نایلونی نگهداری كرد. برای باید دور از آفتاب و رطوبت ودر محلی تمیز و عاری از حشرات و موش و در كیسهبرنج را  -

 گرم نمک اضافه كرد. 150كیلوگرم برنج حدود  10نگهداری برنج برای مدت طوالنی بایستی به هر 

مثل نان جو، سنگک، بربری یا نانهای محلی استفاده  اند(بیشتر از نانهای حاوی سبوس )نانهائی كه از آرد كامل گندم تهیه شده

 كنید. 

 :جات گروه سبزیجات و ميوه-2

ها، هیدرات دو كربن )خصوصاا سلولز( بوده كه در تغذیه بسیار موثر است. ها دارای مقدار زیادی مواد معدنی و ویتامینسبزی

لذا كالری آن خیلی كم است و مصرف آنها به حجم غذا در ها معموال دارای چربی كم بوده و دارای آب فراوان هستند. سبزی

مواد معدنی، گلوسید  ،ها دارای منابع بسیار غنی از ویتامین )بخصوص ویتامین ث(كند. میوهمعده و دفع آسان مدفوع كمک می

شان زیاد ها حاوی مقدار زیادی آب بوده ولی چربی و پروتئین زیاد ندارند. از این رو مقدار كالری مصرفیو قندها هستند. میوه

 .، آهن و فیبر غذایی هستندA.B.Cنیست. الزم به ذكر است این گروه از مواد غذایی سرشار از ویتامین 

 نظر داشته باشید:  د نكته را بایستی مدبرای استفاده از این گروه چن

ها را باید تازه مصرف سعی كنید سبزیها را اكثراا به شكل خام مصرف كنید چون ویتامینهای آن بیشتر حفظ شده است. سبزی -

 دهد. ها را كاهش میها مواد غذائی آنكرد، زیرا نگاهداری و انبار كردن سبزی

رود باید كمی بیش از حرارتی باشد كه در ها بكار میه شود ولی حرارتی كه در طبخ سبزیها باید روی آتش مالیم پختسبزی -

شود باید قبال در قابلمه در دار تمیز ریخته شود و روی آتش گذاشت رود. مقدار آبی كه در طبخ سبزی  مصرف میطبخ بكار می

 ود و در آن محكم بسته شود.های آماده شده در قابلمه ریخته شتا بجوشد وقتی  آب جوش آمد سبزی

 :گوشت و حبوبات-3

، فسفر، اسید نیكوتیک و ریبو فالوین است بعالوه اسیدهای آمینه ضروری را داراست. Bهای گروه گوشت منبع غنی آهن، ویتامین

مصرف  گوشت از مواد غذایی است كه سریع فاسد میشود. سرعت فاسد شدن آن به عواملی مانند رطوبت و دما بستگی دارد.

 .متعادل گوشت برای رشد و نمو طبیعی الزم است

های گوشتی مانند انسان است. قسمت عمده گوشت مصرفی انسان از دام غذایی درپروتئین بهترینترین و گوشت یكی از غنی

گردد. منابع گوشتی ممكن است منشاء گاو، گوسفند، بز و گاهی شتر و بسیاری از حیوانات شكاری و ماهی و طیور تامین می

حالی كه رنگ گوشت ناسالم  درانتشار بسیاری از بیماریها واقع شوند. گوشت سالم رنگ قرمز طبیعی با درخشندگی خاصی دارد، 

در صورتی كه  گوشت سالم سفتی مخصوص و قابلیت برگشت پذیر و بوی مطبوعی دارد، تیره و سطح آن لزج و چسبنده است.

زخم، طاعون گوشت ناسالم شل بوده و دارای بوی نامطبوعی است. گوشت در انتقال بیماریهای مشترک انسان و دام )سل، سیاه
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گردند. به دو های كه به وسیله منابع گوشتی منتشر و یا منتقل میها و آلودگیو...( نقش مهمی دارد. بیماریگاوی، كرم كدو 

 شوند: گروه تقسیم می

هائی شود. مثل كرم كدو. بیماریهائی كه در اثر مصرف گوشت و بطور مستقیم به انسان منتقل میبیماریها و آلودگی -گروه اول

هائی كه در اثر سلوز و بیماریومثل بر شوند،های موجود در مخاط یا پوست به انسان منتقل میراه خراش كه در اثر تماس و از

 كنند، مثل سیاه زخم . مصرف و تماس تواما ایجاد بیماری می

شوند، بلكه انتقال و انتشار هائی كه بطور مستقیم و از راه تماس و یا مصرف گوشت به انسان منتقل نمیبیماری -گروه دوم

دهند. مثل گیرد و بطور غیرمستقیم انسان را در معرض خطر قرار میبیماری به وسیله یک یا چند میزبان واسطه صورت می

 بیماری كیست هیداتیک. 

 :گروه شير و لبنيات-4

خوشمزه و كمی شیرین بوده و رنگ آن سفید مایل به زرد است. این گروه شامل شیر و  شیر خوب و سالم دارای طعمی مطبوع،

 .شود. مثل شیر، ماست، پنیر، كشک، بستنیموادی است كه از شیر تهیه می

چربی است. در این گروه مواد مغذی گیرند چون ماده اصلی آنها موادی نظیر خامه، كره یا سرشیر در این دسته بندی قرار نمی

های وجود دارد.این گروه بدلیل داشتن كلسیم و پروتئین در محكم مهمی چون پروتئین، كلسیم، فسفر، بعضی از انواع ویتامین

 كردن استخوانها و دندانها، سالمت پوست و دیگر بافتهای بدن الزم است. 

 : يچرب گروه روغن و-5

باشند، چربیها حالل خوبی برای ویتامینهای محلول در چربی هستند. بطور كلی ابع انرژی بدن میچربیها یكی از مهمترین من

 .مصرف مقداری چربی در رژیم غذایی روزانه ضروری است 

 

  :آشنایي با عوامل آلوده کننده و فاسد کننده موادغذایي

 گردد؟استفاده میهایی برای محفوظ  نگهداشتن مواد غذایی از آلودگی میكروبی از چه روش

 جلوگیری از آلوده شدن مواد غذایی توسط عامل آلوده كننده  - الف

 كنترل درجه حرارت محل نگهداری مواد غذایی  -ب 

 تمیز نگهداشتن محل نگهداری مواد غذایی  - ج

 توانند موجب آلودگي موادغذایي گردند.بعضي از عادات غيربهداشتي که مي

 عدم شستشوی كامل و صحیح دست بعداز استفاده از توالت 

 عدم شستشوی كامل و صحیح دست بعداز دست زدن به گوشت و مرغ )خام( 

 عدم شتسشوی كامل و صحیح دست بعداز دست زدن به سبزی و تخم مرغ )خام( 

 دان عدم شستشوی كامل و صحیح دست بعداز دست زدن به زباله و زباله

 ل و صحیح دست بعداز دست زدن به پولعدم شستشوی كام

توان آنها را مشاهده شوند و فقط با دستگاهی به نام میكروسكوپ میایكه با چشم دیده نمیموجودات زنده ميکروب :

 باشد.ها، مخمرها كه بعضی از آنها انسان را بیمار میها، كپکنمود میكروب نام دارد و شامل: باكتریها، ویروس

فردی كه چنین غذایی را بخورد، ممكن است . بر اثر باكتری و ویروس های مضر، آلوده و مسموم شودغذا ممكن است 

 پیشگیری كرد.  مسموم و بیمار شود. با رعایت بعضی اصول بهداشتی، می توان از بیشتر مسمومیت های غذایی
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 ها در مواد غذایي رشد ميکروب 

كنندگان آن ماده غذایی اند، مصرفای كه مواد غذایی را آلوده كردهلیهاحتمال كمی وجود دارد كه تعداد میكروبهای او

ها زیاد های موجود در آنرا بیمار كنند، مگر اینكه مواد غذایی با آلودگی اولیه، در محیط مناسبی قرارگرفته و میكروب

گردد. بیمار نمودن انسان مینتیجه  در ها وشوند. بنابراین  الزم است كه بدانیم چه عواملی سبب زیادشدن میكروب

 گرما و زمان الزم است.  ها فراهم آمدن همزمان شرایط مناسبی چون غذا، رطوبت،بطور كلی برای رشد میكروب

نكته مهم و قابل توجه اینكه در صورتیكه یكی از عوامل فوق مناسب نباشد، رشد میكروبها در مواد غذایی متوقف 

 شود. می

اا موادغذایی ترش را دوست ندارند و از بین غذاها بیشتر در مواد غذایی نظیر: گوشت، شیر، ماهی، میكروبها اكثر  -غذا 

 تخم مرغ رشد میكنند بعبارت دیگر مواد غذایی فاسد شدنی را بیشتر دوست دارند. 

كویت، برنج میكروبها برای رشد خود عالوه بر غذا، نیاز به رطوبت دارند و در موادغذایی خشک نظیر بیس  -رطوبت 

 توانند رشد كنند. نمی

میكروبها برای رشد خود عالوه بر غذا و رطوبت مناسب، همزمان نیاز به گرمای مناسب هم دارند بهترین درجۀ   -گرما 

 باشد. ( درجه سانتیگراد می20-45حرارت مناسب بین )

اگر در محیطی، غذا، رطوبت و گرمای مناسب، برای میكروبها وجود داشته باشد برای رشد آنها زمان كافی نیز –زمان 

 موردنیاز است. 

 گردند.جدول خالصۀ عواملی كه موجب رشد یا توقف رشد میكروبها )باكتریها( در مواد غذایی می
 عوامل متوقف كننده رشد میكروبها )باكتریها(  عوامل الزم برای رشد میكروبها )باكتریها( 

 محیط خیلی داغ یا خیلی سرد-1 درجه سانتیگراد( 45تا  20حرارت مناسب ) -1

 خشک كردن مواد غذایی-2 رطوبت -2

 مواد مغذی نظیر :  -3

 گوشت  -الف 

 شیر -ب 

 تخم مرغ  –ج 

 ترش نبودن ماده غذایی  –د 

 )حالت اسیدی نداشته باشد( 

 دارابودن :  -3

 شكر زیاد  -الف 

 نمک زیاد -ب

 چربی زیاد  -ج 

 ترش بودن  -د 

 )داشتن محیط اسیدی(

 زمان ناكافی برای تكثیر  -4 زمان كافی برای تكثیر -4

 

 بندی مواد غذایي از نظر فسادپذیریدسته

موادغذایی براساس سرعت فسادپذیری موادغذایی از نظر فسادپذیری و سرعت فاسد شدن متفاوت هستند. به طور كلی 

 شوند:به سه دسته تقسیم می

شوند مثل شیر، گوشت، مرغ، ماهی و تخم مرغ و سایر موادغذایی حیوانی كه به ( موادغذایی كه خیلی زود فاسد می1

 دلیل فساد سریع باید آنها را فقط مدتی كوتاه و آن هم در یخچال نگهداری كرد.

توان آنها را در هوای خنک و خارج از یخچال برای مدتی ها كه میها و میوهپذیر مانند سبزی( موادغذایی نیمه فساد2

 كوتاه نگهداری كرد و در هوای گرم باید در یخچال قرار داده شوند.



140 

 

توان آنها را در شرایط مناسب برای های غالت خشک )گندم و برنج( كه می( موادغذایی دیرفساد مانند حبوبات و دانه3

 دت طوالنی نگهداری كرد.م

 شوند.به طور كلی موادغذایی كم آب و خشک دیرتر فاسد می

 : طرز تشخيص فساد مواد غذایي از نظر ظاهری با استفاده از اندامهای حسي

 حس بينایي -1

خوشبختانه توان آن را یكی از عالئم فساد موادغذایی دانست. میدر صورتیكه رنگ موادغذایی، غیر طبیعی باشد ،

همزمان با تغییر رنگ در موادغذایی فاسد، بوی نامطبوع و خارج شدن از شكل طبیعی و ظاهری )شل شدن( دیده 

 آبكی می شود. یا موادغذایی تغییر شكل داده و میشود

 حس بویایي -2

تواند دلیل بر بوع میباشند. بنابراین داشتن هر نوع بوی نامطخوشبختانه كلیه موادغذایی سالم فاقد بوی نامطبوع می

 فساد و غیرقابل مصرف بودن ماده غذایی باشد  نظیر بوی گندیدگی درگوشت. 

 حس المسه -3

شوند )در مقایسه با حالت طبیعی و سالم بودن آنها ( نرم نظر به اینكه اكثر موادغذایی كه فاسد یا نزدیک به فساد می

ادغذایی فاسد )یا نزدیک به فساد( استفاده از حس المسه گردند. از اینرو یكی از روشهای تشخیص بعضی مومی

فروبردن انگشت در بدن  در تشخیص ماهی فلس دار فاسد، یكی از راههای تشخیص، )انگشتان( است. به عنوان مثال،

ماهی است كه در صورتیكه فاسد شده باشد اثر فشار انگشت در پوست بدن ماهی باقی مانده و برگشت آن به حالت 

 كشد. یه طول میاول

 حس چشایي -4

گردد، غذایی هم نامطبوع میتغییر بو، تغییر شكل، طعم ماده با توجه به اینكه در موادغذایی فاسد، همزمان با تغییر رنگ،

غذایی مشكوک در خصوص سالم یا ناسالم بودن آن قضاوت نماید. از اینرو هیچ كس حق ندارد كه با چشیدن یک ماده

وادغذایی فاسد )نظیر كنسروها( ممكن است دارای سمومی باشند كه با چشیدن مقدار بسیار كمی چون بعضی از م

 باشد.توانند انسان را بیمار نمایند. لذا چشیدن موادغذایی برای تشخیص فساد وغیرقابل مصرف بودن آن صحیح نمیمی

 را ههای پيشگيری از آلودگي موادغذایي 

 از:  عبارتندنكات  ایننكات ذیل الزامی است .برای پیشگیری از آلودگی رعایت 

 توليد غذا یندآفرفردی و کنترل سالمت افراد موثر در  بهداشتا   1

جمله: معاینات  ازكه بتواند عالوه بر آموزش و ارتقاء آگاهی های این گونه افراد، به طرق دیگر  مناسبیهای  شیوه

. . .( آزمایش مدفوع از نظر  شخصی، لباس، نظافتادواری، بررسی بهداشت فردی )سالمت، نداشتن بیماری واگیردار، 

به منظور تجسس ناقلین به ظاهر سالم، به تعهد عملی افراد نسبت  مدفوعوجود تخم، الرو و كیست انگل ها و كشت 

 .استاطمینان حاصل شود حائز اهمیت بسیار  بهداشتی و كاهش خطرات، موازینبه رعایت 

 محيط بهداشتا   2

سالمت غذا  مینأتله بسیار مهمی در أمحیط در محل تهیه، تولید، توزیع و نگهداری مواد غذائی مس بهداشت رعایت

 است و اصول آن عبارت است از: 
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 كافی  سالمآب  تهیه 

 و مواد دفعی  زبالهصحیح  دفع 

 حشرات، سوسک، مگس و موش  با مبارزه 

 ورود گرد و غبار و مواد خارجی  از پیشگیری 

 مصرفتا توليد بهداشت از  رعایتا   3

های سرمازا در تمام موارد  دستگاهپایش موادغذائی از هنگام تهیه، حمل و نقل، وسائل حمل و نقل، نگهداری،  منظور

غذائی، عرضه و فروش، آماده كردن برای مصرف و حتی  موادضرورت، بهداشت ظروف، هنگام نگهداری و هنگام طبخ 

 .هنگام مصرف است

 بيماریها

عوامل طبیعی  گاهیناشی از غذا، طیف گسترده ای از بیماری ها را تشكیل می دهد كه در پیدایش آن ها  بیماریهای

عوامل بیرونی بیماری زا و در مواردی نیز نقص سیستم آنزیمی و حساسیت های فردی  موجود در مواد خوردنی و غالباا

گروه زیر  4می رسد بتوان در یک تقسیم بندی كلی، بیماری های ناشی از مصرف موادغذائی را در  نظرنقش دارند. به 

 :طبقه بندی كرد

 غذائيا عفونت های  1

نتیجه  هااز بیماری دستههای غذائی دانست، این در حقیقت باید عفونتهای ناشی از مصرف غذا را بیماری ای ازدسته

 .باشدها . . .( به موادغذائی مورد مصرف می ها، انگلقارچ پروتوزوآها،ها، ها، ویروسزای زنده )باكتریورود عوامل بیماری

 :غذائيا حساسيت های 2

زمینه )ذاتی یا اكتسابی(  همینحساسیت های غذائی زمینه خاصی در شخص وجود دارد و در حقیقت  درچه  اگر

می شود بسیاری از تركیبات طبیعی موادغذائی می  غذائیهای حساسیت نزد مصرف كننده مواد  هموجب ظهور نشان

یند آن در پیدایش آائی و نحوه فرباشد اما در موارد متعددی نیز نوع ماده غذ زاتواند نزد افراد مستعد، حساسیت 

 .در موز و خربزهحساسیت زا نقش دارد به عنوان مثال وجود عامل  حساسیت،

 عدم تحمل غذایي: ا   3

نمونه متداول و معروف آن عدم تحمل مصرف شیر بدلیل فقدان یا كمبود آنزیم الكتوز در مصرف كننده و درنتیجه 

 باشد.سط باكتریهای فلور روده بزرگ میعدم هضم الكتوز شیر و تجزیه الكتوز تو

   :های غذائي مسموميت -4

غذایی و خوردن غذا و یا مسمومیت غذایی معموالا در اثر تأثیر عوامل فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی بر روی ماده

 شود. نوشیدن مایعات آلوده كه هیچ تغییری در شكل، رنگ، طعم و بوی آنها بوجود نیامده است ایجاد می

 شوند. های غذایی در نتیجۀ مصرف غذاهای آلوده ایجاد میمسمومیت

 های زیر تقسیم نمود:توان به گروههای غذایی را میها و مسمومیتعفونت

 آیند، مانند سالمونلوزها در غذا به وجود میغذایی كه در اثر وجود میكروبهای عفونت -1

 های موجود در گوشت حیوانات آلوده و بیمار مانند كرم كدو در گوشت گاو های ناشی از انگلعفونت -2

 های سمیها و بعضی ماهیهای غذایی ناشی از مصرف گیاهان و حیوانات سمی مانند قارچمسمومیت -3
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 ها در مواد غذایی مانند بوتولیسمای ناشی از مصرف سموم مترشحه از میكروبمسمومیت ه -4

روی و مس كه از طریق وسایل تهیه و  مسمومیت های غذایی شیمیایی مانند مسمومیت ناشی از مصرف سرب، -5

 .. .و غیره . ، سموم دفع آفاتهاكشحشرهگردد و همچنین آلودگی مواد غذایی با یا نگهداری وارد غذاها می

 های غذایيهای پيشگيری از مسموميتروش

 بایست به نكات زیر توجه شود:های غذایی میبرای پیشگیری از مسمومیت

 :الف( رعایت بهداشت عمومي

 درجه روی شعله  70باالی  حرارتداغ )در  سرد )در یخچال و فریزر( و یا كامالا  پخته شده را یا باید كامالا موادغذائی

بروز مسمومیت های غذائی بخصوص از انواعی كه  خطراتمالیم آتش( نگهداشت در شرایط غیر از این دو مورد، 

 است وجود خواهد داشت. بیومیكراگزوتوكسین  ،عامل پیدایش آن ها

  .مواد غذایی فاسد شدنی را نباید به مدت طوالنی در هوای آزاد نگهداشت 

 های تر را فوراا در یخچال یا جای خنک قرار دهید.های خرد شده و شیرینیشتبه خصوص گو 

  .غذاهای تهیه شده گوشت و حبوبات و سبزیجات را هرچه زودتر مصرف كنید 

 ،نیاز است باید از آن برداشته شود و از گرم و سرد كردن كل موادغذایی  به میزانی كه مورد برای گرم كردن غذا

 .گردد پخته شده خودداری

  تهیه غذای مصرفی مورد نیاز یک وعده در صورت مازاد بر مصرف بهتر است غذای باقیمانده بالفاصله در یخچال

 نگهداری شود. 

  پرهیز از نگهداری غذا در درجه حرارت اتاق قبل از مصرف 

  جلوگیری از نگهداری مواد غذائی در مكانهای مرطوب 

  و ترجیحا  دقیقه 15 -20بمبه شده و جوشاندن كنسروها به مدت آمده وبر عدم استفاده از كمپوت و كنسروهای

 حرارت مستقیم محتویات كنسرو

 شود خودداری كنید. ها ومعابر عمومی عرضه میاز خرید موادغذایی بدون برچسب و سرپوش كه در كنار خیابان 

 های آلوده و فضوالت آنها جلوگیری كنید. از تماس افراد با دام 

  طور جدی اجتناب كرد بهوادغذائی آماده مصرف با موادغذائی خام و ظروف و وسائل مرتبط با آن ها باید م تماساز 

 سازی كنید. بایست طبق دستورالعمل سالمخواهید به صورت خام مصرف كنید میسبزیجاتی كه می 

 با آب سالم بشویید و ضدعفونی كنید. امیوه را قبل از مصرف كامال  

 طبخ غذا استفاده كنید. اگر به آب در دسترس مشكوک هستید قبل از اضافه كردن به موادغذایی  از آب سالم برای

 آن را بجوشانید. 

 های محفوظ نگهداری كرد و یا روی آنها را با یک قطعه ظروف را باید پس از هربار شستشو و خشک كردن در قفسه

 پارچه تمیز پوشانید. 

  و یا دیر فاسد شدنی باید خشک بوده و نظافت محل به آسانی صورت گیرد. محل نگهداری موادغذائی فاسد نشدنی

ای كه حدود سی سانتیمتر از كف فاصله داشته باشد نگاهداری شوند. در این مواد بهتر است روی سكو یا قفسه

 های فلزی نگاهداری كرد.ها و یا جعبهتوان این موادغذائی را در بشكهصورت لزوم می
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 بيماریهای منتقله از آب و غذا به انسانمسموميت و 

  های ناشی از مواد غذایی:انواع بیماری

 زا ایجاد می شود.های بیماریهای ناشی از مصرف مواد غذایی در اثر مصرف غذا و یا آب آلوده به باكتریبیماری

بلكه در كشورهای توسعه یافته در طول دهه گذشته بیماریهای ناشی از آب و غذا، نه تنها در كشورهای در حال توسعه 

 با استانداردهای بهداشتی هم در حال افزایش است. 

 :فاكتورهایی در بروز مسمومیتهای غذایی دخیل هستند

 تهیه غذا خیلی زودتر از زمان خوردن.

 نگهداری غذا در حرارت محیط.

 سرد كردن ناكافی غذا.

 دوباره گرم كردن ناكافی غذا.

 متقاطع.های  آلودگی 

 اهای نیم پز غذ

 مواد غذایی خارج نمودن كردن ناكافی و یا غلطاز حالت یخ زدگی 

 مواد غذایی كه خام خورده می شوند. 

 جابجایی در دمای نامناسب

 افراد دست اندكار غذا كه حامل بیماری و یا میكروب هستند.

  عوامل بروز بیماریهای ناشی از غذا :

 عوامل باكتریایی  .1

 عوامل ویروسی  .2

 عوامل قارچی .3

 عوامل انگلی  .4

 عوامل گیاهی و حیوانی. .5

  های ناشی از مصرف مواد غذایی با آلودگی میكروبی:نحوه ایجاد بیماری

 (Intoxicationمسمومیت غذایی ) -1

 (Infectionعفونت غذایی ) -2

  (Toxicoinfectionمسمومیت عفونی ) -3

  غذایی: ( مسمومیت1

ها در نتیجه رشد و تكثیر قادر كلستریدیوم بوتولینم و قارچ مانند استافیلوكوكوس اورئوس،ها ها و كپکبرخی از باكتری

 شوند.به تولید سم در ماده غذایی بوده و مصرف غذاهای حاوی این سموم باعث ایجاد مسمومیت می

 ها در ماده غذایی تابع شرایط محیطی و فیزیولوژیكی خاصی است. تولید توكسین توسط ارگانیسم

 غذایی از میكروارگانیسمغذایی به منزله وجود توكسین نیست و از طرفی عاری بودن مادهدر ماده وجود میكروارگانیسم

 دلیل بر عدم وجود توكسین نیست. 
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  اگزوتوکسين:

یت توانند در ماده غذایی توكسین تولید كرده و وبعد از مصرف در انسان، باعث مسمومها میبرخی از میكروارگانیسم

 شود. شوند. به این سموم اگزوتوكسین گفته می

درجه  60ها از جنس پروتئین بوده و برخی از آنها نسبت به حرارت حساس هستند. در دمای باالی اگزوتوكسین

 روند. سانتیگراد از بین می

 كنند.ها به شدت سمی بوده و در میزبان ایجاد تب نمیاگزوتوكسین

شوند كه وتوكسین دارای دوره كمون كوتاه و بالفاصله پس از خوردن باعث استفراغ میناشی از سموم اگز مسمومیت

  باشد.عالمت اصلی در مسمومیت می

  های عامل مسمومیت غذایی:های میكروارگانیسمبرخی از ویژگی

 شود. باشد ایجاد میدر حال تكثیر بر روی ماده غذایی می توكسین زمانی كه میكروارگانیسم .1

 تواند مقاوم به حرارت باشد.توكسین می .2

 های زنده میكروبی.برای ایجاد مسمومیت، خوردن غذاهای حاوی توكسین فعال الزم است نه سلول .3

 دقیقه بعد از خوردن(. 30كند )عالئم مسمومیت معموالا خیلی سریع بروز می .4

ای و سموم نوروتوكسین عالئم روده ها باعث ایجادعالئم مسمومیت با نوع توكسین متفاوت است. انتروتوكسین .5

 شوند.باعث ایجاد عالئم نورولوژیكی می

  عالئم تب وجود ندارد. .6

  (:Infection( عفونت غذایی )2

 شود. زا مانند باكتری و یا ویروس ایجاد میبیماری عفونت غذایی در نتیجه مصرف غذا و یا آب آلوده به میكروارگانیسم

 های انتروپاتوژنیک باكتری و یا ویروس در ماده غذایی در زمان مصرف بایستی زنده باشند.برای ایجاد بیماری، سلول

ها قادر خواهند بود در دستگاه گوارش تكثیر نمایند و باعث ایجاد های غذایی، تعداد كم میكروارگانیسمدر عفونت 

 بیماری در انسان شوند. 

، كمپیلوباكتر، شیگال و ویبریو باعث عفونت غذایی در انسان Aپاتیت ها مانند سالمونال و ویروس هبرخی میكروارگانیسم

 شوند.می

زا ممكن است باعث صدمات دیگری در این گروه عالئم بیماری متغیر بوده و عالوه بر اسهال و استفراغ، عامل بیماری 

  در انسان مانند عفونت خونی،  مننژیت و نارسائی كلیه و كبد گردد.

  های عامل عفونت غذایی:میكروارگانیسمهای برخی ویژگی

 ای بایستی از طریق ماده غذایی مصرف شود.زای رودههای زنده عامل بیماریسلول .1

تلیال روده تكثیر های اپیها در صورت عبور از محیط معده، از طریق نفوذ به غشاء و جایگزینی در سلولسلول .2

 نمایند.حاصل كرده و تولید توكسین می

های خیلی سلول برای گونه 10شود كه مصرف حدوداا م برای ایجاد عفونت بسیار متغیر بوده و برآورد میمقدار الز .3

 زائی كمتر، برای ایجاد بیماری الزم باشد.های با شدت بیماریسلول برای گونه 100000زا و بیماری
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ای ای و یا غیررودهاند هم ماهیت رودهتوزا كه میساعت، بسته به عامل بیماری 24عالئم بیماری معموالا بعد از  .4

 داشته باشد، بروز كند.

ای موضعی بوده و شامل دردهای شكمی، اسهال و گاهی اوقات همراه با خون، تهوع، سرگیجه و تب عالئم روده .5

 باشد مانند سالمونال، شیگال، اشریشیاكلی ، ویبریوپارا همولیتیكوس ، كمپیلوباكترججونی .می

دهد زا یا توكسین آنها از طریق روده، اعضای دیگر را مورد حمله قرار میای زمانی كه عامل بیماریعالئم غیرروده .6

  .Aباشد. مانند اشریشیاكلی انتروهموراژیک و یا ویروس هپاتیت كندو معموالا همراه با تب میبروز می

  (:Toxicionfection( مسمومیت عفونی )3

 شود.ها ایجاد میی در نتیجه خوردن تعداد زیادی سلول زنده برخی میكروارگانیسمدر این گروه، بیمار

 باشند.ها هم در حالت اسپور یا بصورت غیرزنده قادر به آزادسازی توكسین میمعموالا در این گروه سلول 

 آید.بیماری معموالا در اثر تولید سم در روده بوجود می 

شود كه به این سموم اسپور آن بایستی مصرف شده سپس در روده سم تولید میابتدا غذای آلوده به باكتری یا 

 شود.اندوتوكسین گفته می

  ها:اندوتوکسين

باشند. این سموم قادر ها، قسمتی از غشاء خارجی سلول باكتری بوده كه نسبت به حرارت بسیار مقاوم میاندوتوكسین

 باشند. به ایجاد تب، شوک و اسهال در میزبان می

 قدرت سمی ضعیفی دارند.

  كلستریدیوم پرفرنژنس ، باسیلوس سرئوس و اشریشیاكلی قادر به تولید اندوتوكسین هستند.

 :های مولد مسمومیت عفونیهای میكروارگانیسمرخی از ویژگیب

 باشد.برای تشكیل اسپور، خوردن تعداد زیادی سلول رویشی زنده نیاز می .1

توانند دهنده اسپور قادر به تكثیر در دستگاه گوارش نیستند، اما اسپورزا بوده و میهای رویشی تشكیلسلول .2

 توكسین آزاد كنند.

های زنده بایستی به تعداد متوسط خورده شود و سریعاا در دستگاه گوارش رم منفی، سلولهای گبرای باكتری .3

 تكثیر یابند.

  كنند.میرند و توكسین تولید میها میبرخی از سلول .4

  منابع میكروبهای بیماریزا:  

 مجاری روده افراد سالم و طبیعی )حیوان و انسان ( .1

 خاک ، نباتات و مازاد الشه حیوانات. .2

 ست انسان و حیوان و مجرای بینی.پو .3

 آب شیرین )معموالا باكتریهای مدفوعی( .4

 آبهای دریایی )ویبریوولنیفیكوس(. .5

گاهی رشد میكروبهای عامل فساد كه بیماریزا هم نیستند ، ممكن است باعث بیماری در انسان شوند ) میكروب  .6

 اسكومبروئید مولد هیستامین(
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  عالئم بيماریهای ناشي از غذا:

 اسهال و استفراغ 

كه بسته به قدرت بیماریزایی و حساسیت و میزان سالمتی میزبان می تواند حاد یا خود محدود شونده یا مزمن و یا 

 تهدید كننده زندگی مثل سرطان باشند.

و شیرده و  افراد با ضعف ایمنی مانند افراد مسن و بچه ها، افراد بیمار، افراد الكلیک، بیماران دیابتی، خانمهای بادار

افراد با بیماری سیروز كبدی، نقص ایمنی و افرادی كه داروهای تضعیف كننده سیستم ایمنی یا آنتی اسید مصرف می 

 نمایند، بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند.

  مثالهایي از بيماریهای حاد ناشي از ميکروارگانيسمها:

 بیماریهای روده ایی: استافیلوكوكوس اروئوس. .1

 ریوی: كمپیلو باكتر و سالمونال .بیماری  .2

 بیماری كلیوی: اشریشیا كلی، سالمونال، شیگال و كمپیلو باكتر. .3

 بیماری قلبی: سالمونال و یرسینیا. .4

 بیماری سیستم اعصاب مركزی: لیستریا )مننژیت ( و سالمونال. .5

 بیماری جنینی)سقط جنین(: كلستریدیوم بوتولینوم. .6

 باكتر، لیستریا و سالمونال.بیماری پوست و نسوج نرم: كمپیلو .7

  مثالهایي از بيماریهای مزمن ناشي از ميکروارگانيسمها:

 بیماریهای مفاصل: یرسینیا انتروكولتیكا، كمپیلوباكترججونای، سالمونال و اشریشیا كلی. .1

 بیماری تیروئید خود ایمنی: یرسینیا انتروكولتیكا . .2

 یا و كمپیلو باكتر.بیماری عصبی و عصبی عضالنی: اشریشیا كلی، یرسین .3

 بیماری قلبی و عروقی: سالمونال. .4

  عوامل ویروسي بروز بيماریهای ناشي از غذا:

 ویروسها كمتر مورد توجه هستند ولی اهمیت آنها بیشتر از باكتریهاست.

 در شناسایی، جداسازی و كشت آزمایشگاهی ویروسها مشكل تكنیكی وجود دارد. 

 ویروسها بسیار شایع هستند. 

 آلودگی مدفوعی مسئله سازند.در 

 در غذا قابل تكثیر نیستند.

 با تعداد كم ایجاد بیماری می كنند.

 

 

 

 

 



147 

 

  عوامل قارچي بروز بيماریهای ناشي از غذا :

مایكوتوكسینها متابولیتهای حاصل از كپكها هستند كه در اثر رشد آنها در داخل برخی از مواد غذایی تولید شده و 

 های حاد، تحت حاد و مزمن می گردند. باعث ایجاد مسمومیت

 افالتوكسین معروفترین مایكوتوكسین است كه در ایجاد سرطان و نوزاد ناقص الخلقه نقش دارد. 

 در انبار داری بزرگترین مشكل غذایی در كشورهای درحال توسعه هستند.  GMPمایكوتوكسینها به علت عدم رعایت 

  غذا : عوامل انگلي  بروز بيماریهای ناشي از

انگلهای تک یاخته قادر به رشد در غذا نیستند ولی كیست آنها می تواند به مدت طوالنی حیات خود را در غذا حفظ 

 نماید. 

 انگلها مانند ویروسها كمتر مورد توجه هستند.

 در شناسایی ، جداسازی و تكثیرآزمایشگاهی آنها مشكل تكنیكی وجود دارد. 

 ای درحال توسعه هستند. انگلها مشكل غذایی در كشوره

 از طریق مواد غذایی خام و یا كم پخته منتقل می شوند.

 مکانيسم های بيماریزایي و سموم ميکروبي: 

 مقاومت در برابر مكانیسم كشندگی داخل سلولهای دفاعی بدن . –قدرت تكثیر میكروب در داخل سلول میزبان 

 ایمنی.قدرت ایجاد عفونت عمومی غالباا در افراد با نقص 

 قدرت فرار میكروب از روده با استفاده از فاگوسیتوزهای متحرک.

 قدرت بقاء و تكثیر میكروب در بدن میزبان.

 قدرت بقاء و تکثيرميکروب در بدن ميزبان: 

 توانایی میكروب به زندگی انگلی داخل سلولی .

 مقاومت میكروب به عمل بیگانه خواری میزبان.

 باكتری كشی سرم طبیعی.مقاومت میكروب به عمل 

 مقابله با كمبود آهن در سرم.

 توسط میكروب. تنقدرت تغییر فاژ و تغییر پاد

 سموم تولید شده توسط میكروب.

 سموم موجود در موادغذایي : 

 سموم افزوده شده به موادغذایی

 سموم طبیعی در مواد غذایی

  سموم موجود در موادغذایی:

 سموم افزوده شده به موادغذایي:

  جیوه و سیانید و..( آرسنیک، روی، فلزات و تركیبات سمی )سرب، •

  قارچ كشها و كودهای شیمیایی و...( مواد شیمیایی مورد استفاده در كشاورزی و دامپروری )آفت كشها، •

  نگهدارنده ها )نیتریت و تركیبات سولفیت ( •
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  طعم دهنده ها )گلوتامات سدیم ( •

  افزودنی های تغذیه ای )نیاسین( •

  رنگ ها •

ضدعفونی  تمیزكننده ها، مواد شیمیایی كه از طریق وسائل و تجهیزات به غذا اضافه می شوند )روغن و گریس، •

  كننده ها و رنگها (

  مسموميت هيستاميني:

هیستامین از تغییر ساختمان اسید آمینه هیستیدین هنگام تخریب پروتئین به وسیله ی باكتری های فاسد كننده 

 )اسكومبروئید با آنزیم های دكربوكسیالز( در ماهی، صدف و پنیر به وجود می آید. 

 هیستامین غالباا در ماهیانی مثل ماهی تن و ساردین به وجود می آید.  

این مسمومیت كوتاه و حداقل یک تا چند ساعت بعد از خوردن غذای حاوی هیستامین بروز می كند  یی نهفتهدوره 

 و دوره ی بیماری به طور مشخص چند ساعت بوده و گاهی تا چند روز طول می كشد. 

 این مسمومیت یک عارضه شبه آلرژیک می باشد و عالئمی شبیه به حساسیت غذایی دارد . 
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  هيستاميني:مسموميت 

ها می باشند از نظر تولید ی انتروباكتریاسهخانواده باكتریهایی كه نقش بیشتری در تولید هیستامین دارند اغلب از

 هیستامین دارای قدرت زیادی می باشند.

ی فعالیت آنزیمی باكتری هایی تولید می شود كه در سطح پوست و حفره ی شكمی ماهی هیستامین عمدتاا در نتیجه 

 تازه صید شده قرار دارند. 

 گونه هایی از الكتوباسیل ها كه از پنیر جدا شده اند می توانند به میزان زیاد هیستامین تولید كنند . 

 میلی گرم هیستامین تولید می شود.  400ی ماهی تا حدود گرم عضله 100تحقیقات نشان می دهد كه در هر 

  چگونگي توليد هيستامين:

شترک در تولید هیستامین وجود اسید آمینه هیستیدین و سایر تركیبات ایمیدازول در عضالت ماهی مهم ترین عامل م

 می باشد.

این اسید آمینه در طول مدت انتقال ماهی به ساحل یا كارخانه و در طول نگهداری ماهی به مدت طوالنی و در مراحل  

ن دكربوكسیالز باكتریایی دكربوكسیله شده و به مختلف عمل آوری )قبل از سترون سازی( به كمک آنزیم هیستیدی

  هیستامین تبدیل می شود.

  تغییرات پروتئولیتیک حاصل از اتولیز ماهی یا ناشی از فعالیت میكروبی، می تواند به تولید هیستامین كمک كند.

  عوامل موثر در توليد هيستامين:

  فرق می كند.درجه حرارت نگهداری ماهی كه بر حسب گونه های باكتریایی 

ی ماهی كه در ماهیان كوچكتر میزان تولید هیستامین بیشتر می باشد)به علت بزرگتر بودن سطح شكم به حجم اندازه

  ماهی و فعالیت باكتری ها در این ناحیه(.

  فصل صید ماهی كه در اواخر تابستان به دلیل افزایش دمای آب، تولید هیستامین بیشتر است.

  زاد موجود در عضالت ماهی به عنوان سوبسترای آنزیم دكربوكسیالز.مقدار هیستیدین آ

تخلیه و یا عدم تخلیه حفره ی شكمی، ضمنا مقدار هیستامین در قسمت قدامی نزدیک به حفره ی شكمی بیشتر 

  است.

  عالئم مسموميت:

دم آرامش، كهیر در سر مسمومیت هیستامینی با عالئمی نظیر:  قرمز شدن صورت و گردن، احساس گرمای شدید و ع

و گردن، التهاب و خیز زیر جلدی، نامنظم شدن نبض، سردرد شدید همراه با تپش قلب، سوزش دهان و گلو، اشكال 

 در بلعیدن، سرگیجه، خارش شدید پوست و... 

 در موارد حاد، ایست قلبی همراه می باشد. 

  پيشگيری و عوامل موثر بر آن:

و هر گونه فرآیند حرارتی اگر چه موجب نابودی میكروب های مولد هیستامین می  هیستامین به حرارت مقاوم است

 شود ، ولی هیستامین تولید شده را از بین نمی برد .

كنترل دمای نگهداری ماهی یكی از عوامل مهم در كنترل فعالیت باكتری های مولد هیستامین است. در دمای نزدیک  

 ر محدود خواهد بود.به صفر قدرت فعالیت باكتری ها بسیا
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كنترل كیفیت محصول خام در طی مراحل مختلف تولید تا سترون سازی از جمله اقدامات با ارزش در پیشگیری از 

 تولید هیستامین می باشد. 

  مسموميت های ميکروبي:

خارج میكروب های عامل مسمومیت غذایی گاهی مستقیماا و گاهی توسط سمی كه تولید می كنند )سمومی كه به 

  سلول ترشح می كنند و یا در داخل پیكر سلولی وجود دارد ( موجب مسمومیت انسان می شوند.

  : Staphylicoccus aureus)استافيلوکوکوس اورئوس 

 مسمومیت غذائی استافیلوكوكی یكی از رایج ترین بیماری های ناشی از غذا در جهان می باشد. 

های ناشی از این عامل كاهش یافته است كه ناشی از بهبود اقدامات بهداشتی  در سال های اخیر، تعداد موارد مسمومیت

 و استفاده از یخچال برای نگهداری مواد غذائی می باشد.

  با این حال، تعداد موارد گاسترو آنتریت استافیلوكوكی خیلی بیشتر از دیگر بیماری های ناشی از عوامل میكروبی است.

  اورئوس:ویژگي های استافيلوکوکوس 

استافیلوكوكوس اورئوس میكروب حساس به حرارت است ولی آنتروتوكسین مقاوم به حرارت تولید می كند و قادر است 

 درصد نمک رشد كند و نیز در قند باال را تحمل و رشد میكند.  5/7-15در غلظت 

ثانیه  15ه سانتیگراد بمدت درج 72دقیقه و در حرارت  12درجه سانتیگراد بمدت  66سلول های باكتری در حرارت 

 از بین می روند. 

از نظر نیاز به اكسیژن، باكتری هوازی اختیاری است ولی در شرایط هوازی بهتری رشد می كند و نیز توكسین بیشتری 

 تولید می كند. حال آنكه در شرایط بی هوازی توكسین كمتری تولید می كنند.

  ویژگي های استافيلوکوکوس اورئوس:

درجه سانتیگراد كه محدوده حرارتی رشد باكتری نیز می باشد تولید می  10-45كسین در محدوده حرارتی آنتروتو

 شود. 

 درجه سانتیگراد ( 40معموالا در دمائی كه باكتری بهترین رشد را دارد، تولید توكسین نیز قابل مالحظه می باشد.)

 درجه باشد. 26رجه حرارت محیط در این دما میزان تولید توكسین دو برابر زمانی است كه د

برای تولید مقادیر قابل توجهی آنتروتوكسین در ماده غذایی بایستی باكتری به مقدار زیادی رشد كرده و مقدار آنها به 
 عدد در هر گرم ماده غذائی برسد.  610

  جایگاه طبيعي باکتری:

مین محل به نقاط دیگر بدن مانند پوست، زخم مخزن اصلی استافیلوكوكوس اروئوس در انسان حفره بینی است و از ه

 كندبطور مستقیم و غیرمستقیم راه پیدا می

 باشد. درصد می 50درصد و در كودكان بیش از  50انتقال باكتری از حفره بینی به سایر نقاط بدن در افراد بزرگسال،  

نقاطی هستند كه باكتری به فراوانی در ها و صورت، زیر بغل و كشاله ران مهمترین پس از حفره بینی، پوست دست

 ها، گلو و دستگاه گوارش نیز یافت شوند.شوند، وشاید در چشمآنجا یافت می

باشند، از منابع مهم آلودگی ها و بازوهایشان دارای تاول و كورک چركی میافراد ناقل و همچنین افرادی كه در دست

 باشند.می
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 ناقل استافیلوكوكوس اورئوس هستند.  عالوه بر انسان، بیشتر حیوانات اهلی

 شود. بویژه در حیوانات اهلی شیر ده مانند گاو عفونت و ورم استافیلوكوكی پستان از منابع عمده باكتری محسوب می

هائی كه خشک هستند ( بیشتر از محل310- 610عموماا باكتری در مناطقی از بدن كه بطور طبیعی مرطوب هستند )

  ارد.( وجود د10- 310)

  ارتباط باکتری با غذا:

گیرند و یا سازی بیشتر در تماس با دست قرار میشوند و به هنگام فرآیند و آمادهغذاهائی كه با دست تهیه می •

 گیرند، در معرض آلودگی بیشتری هستند.اینكه پس از تولید در شرایط غیر بهداشتی قرار می

ترین غذاهای دار از شایعهای كرمدار و سسهای خامهغذاهای پروتئینی مانند گوشت، ماكیان و لبنیات، شیرینی •

 باشند. آلوده می

گیرند و در حرارت نامناسب نگهداری ساالدهای مختلف )ساالد اولویه( كه بیشتر در تماس با دست قرار می •

 شوند.شوند، اغلب باعث گاستروآنتریت میمی

  رتباط باکتری با غذا:ا

 كند.دهد و توكسین تولید میرشد باكتری در غذا بدون ایجاد بو و طعم نامطلوب روی می •

درصد( و آلودگی  23/4درصد( و عدم رعایت بهداشت فردی ) 51/6معموالا نگهداری غذا در شرایط نامناسب ) •

 هستند.  وسایل و تجهیزات آشپزخانه از عواملی اصلی آلودگی غذا به باكتری

های روی پستان كه غالباا منبع عفونت كارگرانی كه در امر شیر دوشی دخالت دارند، پوست، پستان و جوش  •

 شوند. هستند، خطر بزرگی برای آلودگی شیر محسوب می

  علت وقوع مسموميت:

 غذا با استاف انتروتوكسین زا آلوده شود.  .1

 باشد )مثالا خام نباشد(. غذا باید توانایی حمایت از رشد استاف را داشته .2

غذا باید در حرارت مناسب و مدت مناسب باشد تا بتواند رشد میكروب را حمایت كند و به حد كافی انترو توكسین  .3

 تولید نماید. 

 غذایی كه با این شرایط تولید شده، مصرف شود.  .4

  زائي:بيماری

 شود.سم حاصله یک اگزوتوكسین محسوب می

توان به استفراغ، سستی و ضعف اشاره نمود. البته گاهی اوقات دردهای شكمی و اسهال ممكن است از عالئم عمده می 

 دیده شود.

 یابد.روز بهبودی می 2ساعت و معموالا بیمار بعد از  8طول دوره بیماری  نیم ساعت تا  

ساعت بعد از خوردن غذای  2-4طورمتوسط شود، بمسمومیت غذائی استافیلوكوكی با دوره كمون كوتاه مشخص می

 افتد.آلوده، مسمومیت اتفاق می

نانوگرم توكسین  200-1000میلی لیتر غذای حاوی توكسین به میزان  30گرم یا  30در شرایط طبیعی، مصرف حدود 

  ست.شود، جهت ایجاد مسمومیت كافی اسلول باكتری در هر گرم ماده غذائی تولید می  610- 710كه بوسیله 
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  پيشگيری و کنترل:

از آنجائی كه انسان منبع اصلی عفونت است، بهداشت و سالمت افرادی كه مستقیماا با تولید و تهیه مواد غذائی  •

 باشد.سر و كار دارند، از اصول مهم در پیشگیری می

های تنفسی، دارای جوش، دمل، زخم و بریدگی در دست و بازو، نبایستی اجازه كار داده به افراد دچار بیماری  •

 شود.

بایست از تماس زیاد با دست پرهیز شود و همیشه از انبر برای مصرف غذاهائی حتی االمكان به هنگام تهیه غذا، می •

 بینند استفاده شود.كه بعد از تهیه حرارت نمی

های ورود باكتری به غذا است. غذاهای آماده مصرف بایستی با سرپوش مناسب، پوشانده ه و عطسه، یكی از راهسرف •

 شود.

 كنترل دما و حرارت، مهمترین وسیله مؤثر و پیشگیری از مسمومیت است.  •

ر حرارت از نگهداری غذا در دمائی كه برای رشد باكتری مناسب است بایستی خودداری كرد. غذاهای سرد را د •

  درجه سانتیگراد نگهداری نمائید. 46درجه و غذاهای گرم را باالتر از  4زیر 

  مسموميت با اشریشيا کلي:

 شاخص آلودگی با منشا مدفوعی.

 بیماریزا )الكتوز و اندول منفی ( -دو نوع كلی : فلور میكروبی روده و غیر بیماریزا 

 ه میكروارگانیسم در ایجاد بیماری و مسمومیت غذایی موثر است . پیكر میكروب و آنتروتوكسین تولید شده به وسیل

ی ارتباط مدفوع ی انسان و حیوانات می باشد. بنابراین آلودگی به اشریشیا كلی نشانهجایگاه اصلی اشریشیا كلی، روده

 دست و ... می باشد.  با غذا، وسایل،

های شیری، ساالدهای حاوی سبزی، تخم مرغ، سیب زمینی، مسمومیت با این میكروارگانیسم از طریق مصرف فرآورده

 گوشت، مرغ و ماهی بیشتر اتفاق افتاده است. 

  ی اشریشيا کلي:انواع بيماریزا

شبیه سالمونال. دوره طوالنی و از دست دادن  ساعت. 36-12انترو پاتوژنیک: عامل اسهال كودكان . دوره كمون  .1

 ر گرفتن و یا كودكانی كه از شیر مادر استفاده نمی كنند اغلب در اطفال پس از، از شی آب بدن.

ساعت همراه با درد شكم و  36-12توكسینهای شبه وبا عامل بیماری هستند. دوره كمون  انتروتوكسیژنیک: .2

 استفراغ.

 بیماریزای مهاجم روده ای: مشابه شیگال. مولد شیگا توكسین. .3

اسهال  روز.14-1ه آپاندیس. ایجاد زخم در كولون. دوره كمون بیماریزای خونریزی دهنده روده ای: دردهای مشاب .4

 استفاده از آنتی بیوتیک نامناسب باعث تشدید بیماری و تخریب كلیه می شود.  خونی.

 روز اسهال مداوم و گاهی اسهال خونی.  14بیماریزای توده ای روده ای: ناشناخته .  .5
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  عالئم مسموميت:

ساعت  36تا  6اسهال )بعضی مواقع خونی(، تب، تهوع، استفراغ، دل درد، سردرد از عالئم مهم این مسمومیت است كه 

 روز ادامه دارد.  4تا  3پس از مصرف غذای آلوده ظاهر می گردد و معموالا 

 روز ادامه پیدا می كند.  14بعضی مواقع اسهال تا  

 لكترولیت از دست رفته مناسب است. مصرف سرم قندی نمكی برای جبران آب و ا

 پيشگيری: 

رعایت كامل اصول بهداشت فردی و محیط، بهداشت در تهیه غذا، ضدعفونی كردن آب آشامیدنی و سبزی هایی كه به 

 صورت خام مصرف می شوند، اهمیت بسیاری در پیشگیری از این نوع مسمومیت دارد. 

 نوزادان به این نوع مسمومیت حساس ترند.  

 درجه سانتی گراد است.  48-50و حداكثر  3-10داقل درجه ی حرارت رشد اشریشیا كلی ح

درجه به مدت یک ساعت مقاوم  100بعضی از انواع اشریشیا كلی، سم مقاوم به حرارت تولید می كنند كه در حرارت 

 دقیقه غیر فعال می گردد.  15درجه به مدت  120می باشد. اما در حرارت 

  يله استرپتوکوکوس فکاليس:مسموميت به وس

كند و در مقایسه با مسمومیت های ناشی از استافیلوكوک استرپتوكوكوس فكالیس در انسان گاستروآنتریت ایجاد می 

 ها خیلی كمتر شایع است. 

بعضی از مواد غذایی، مانند انواع گوشت، شیر، پنیر، شیر خشک و انواع سوسیس بیشتر در معرض این میكروارگانیسم 

 هستند. 

  عالئم مسموميت:

ساعت پس از مصرف  22تا  2تهوع، استفراغ، دل درد و اسهال از عالئم مهم مسمومیت استرپتوكوكی می باشد كه 

 غذای آلوده ظاهر می گردد. 

 سرم در مواقع شدید اسهال و استفراغ و تجویز آنتی بیوتیک خوراكی ضروری است . مصرف 

  پيشگيری:

رعایت بهداشت در زمان شیر دوشی، كنترل بیماری های دام، رعایت بهداشت در تهیه و پخت مواد گوشتی و فرآورده 

از جمله اقدامات مفید در پیشگیری  های گوشتی و استفاده از حرارت كافی در پاستوریزاسیون شیر و فرآورده های آن

 از این مسمومیت می باشد. 

  (:Bacillus cereusباسيلوس سرئوس )

 باشد.ها نیز میكند و قادر به تخمیر كربوهیدراتاین باكتری هوازی اختیاری، ولی در شرایط هوازی بهتر رشد می

های باكتری به حرارت باشد، حال آنكه سلولباكتری اسپورزا بوده و قادر به تحمل حرارت باال و حتی بخار جوش می 

 پاستوریزاسیون حساس هستند. 

درجه سانتیگراد نیز قادر به رشد و  4-50درجه سانتیگراد و در محدوده حرارتی  28-35دمای بهینه رشد باكتری بین 

 باشد. تكثیر می
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 باشد. می 5-6مناسب رشد  pHاسیدی نبوده و حداقل  pHری قادر به تحمل باكت

  

  غذاهای حامل:

فراوانی باكتری در طبیعت و نیز قابلیت آن در تولید اسپور، مقاومت آن به خشكی و حرارت، داللت بر این دارد كه 

 باكتری به میزان زیادی در اكثر غذاها وجود دارد.

 ه میزانی نیست كه خطرناک باشد.وجود باكتری در غذاها، ب

های موجود رشد و تكثیر یافته و به چنانچه اینگونه غذاها در شرایط نامناسب نگهداری شوند، ممكن است باكتری 

 تعدادی كه برای ایجاد مسمومیت الزم است، افزایش یابند.

 باشند. درصد دستگاه گوارش بالغین سالم در شرایط طبیعی دارای باكتری می 10

  غذاهای حامل:

اسپور باسیلوس سرئوس در غذاهای خوب نپخته و یا به آرامی پخته شده، زنده مانده و اسپورها در شرایطی كه غذا به 

آرامی سرد شده و یا قبل از مصرف در دمای گرم و مناسب رشد باكتری نگهداری شود، تبدیل به فرم رویشی شده و 

 كنند.قاوم به حرارت تولید مییابند و توكسین مسپس سریعاا تكثیر می

ها عالمت مسمومیت بیشتر به فرم اسهالی ها، آبگوشت پخته، سس و پودینگمعموالا در غذاهای پروتئینی، ذرت، سوپ

 است، 

 ای و ماكارونی حامل باكتری هستند.ای بویژه برنج پخته و دیگر غذاهای نشاستهدر فرم تهوع، غذاهای نشاسته

 شوند، نیز از منابع باكتری هستند.خشک كه جهت تهیه غذا استفاده می ادویجات و سبزیجات 

شوند، باعث ای كه در درجه حرارت سرد بخوبی نگهداری نمیرشد و تكثیر باكتری در شیرهای پاستوریزه و یا خامه

 شود كه فساد شیرین نام دارد.انعقاد پروتئین بدون تولید اسید می

 شود. ها ایجاد میرولیز پروتئیندر خامه طعم تلخی، بعلت هید 

باشد. مصرف باشد، ولی برای تولید سم چندان مطلوب نمیعلیرغم اینكه شیر محیط مناسبی برای رشد باكتری می

 شوند.محصوالت لبنی بندرت باعث مسمومیت واقع می

بیند، بیشتر عامل یهای بعدی بخوبی حرارت نمغذاهای حاوی برنج، كه بخوبی طبخ نشده و برای مصرف در وعده

  مسمومیت هستند.

  زائي:بيماری

 كنند:باسیلوس سرئوس دو نوع توكسین تولید می •

 شوند: شوند كه عمدتاا در روده تولید میهائی باعث اسهال میتوكسین (1

 باشد. در این فرم مسمومیت، عالئم بیماری شبیه به عالئم مسمومیت ناشی از كلستریدیوم پرفرنژنس می

های بیماری شامل دل درد و اسهال شدید هستند اما تهوع و استفراغ بندرت روی ساعت است، نشانه 8-16كمون دوره 

 دهد.می

 یابد.ساعت خاتمه می 24شود كه پس از عالئم بیماری معموالا با اسهال آبكی همراه با فشار و درد مشخص می
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باكتری برای تولید سم الزم است. سم در داخل روده تولید  تب معموالا وجود ندارد. در این نوع سندرم تعداد كمتری 

  شود.شود ولی در غذا قبل از خوردن غذا ایجاد نمیمی

  زائی:بیماری

 زا هستند:هائی كه تهوعتوكسین (2

 عالئم بیماری شدید و حادتر از سندرم اسهالی است.

ساعت  1-5باشد، معموالا با تهوع، بعد از ورئوس میعالئم مسمومیت كه شبیه به عالئم ناشی از عامل استافیلوكوكوس ا 

 شود. پس از مصرف غذای آلوده ایجاد می

 آنتروتوكسین به حرارت مقاوم است.

 برای ایجاد توكسین در مواد غذائی تعداد بیشتری باكتری در مقایسه با سندرم اسهالی الزم است.  

ر این مسمومیت بدلیل عالئم نه چندان شدید و دوره كوتاه شود. درشد و تكثیر باكتری در غذا باعث تولید سم می

  شود.باشد و در اكثر موارد گزارش نمیبیماری، نیازی به بستری كردن نمی

  کنترل و پيشگيری:

 سازد.آلودگی زیاد مواد غذائی خام گیاهی به این باكتری شرایط را برای آلودگی آشپزخانه، وسائل و تجهیزات فراهم می

رود و حتی های پخت معمولی از بین نمیئیكه اسپور باكتری به حرارت مقاوم است و به آسانی در اثر روشاز آنجا

 كند،حرارت جوش و بخار را نیز تحمل می

علل اصلی در وقوع مسمومیت، ناشی از نگهداری غذا در حرارت نامناسب و سردكردن تدریجی غذاهائی كه بخوبی  

 باشد. اند میطبخ نشده

  امات پيشگيری از ایجاد مسموميت:اقد

 غذاهای پخته نشده بویژه تهیه شده با برنج را سریعاا سرد كرده و در یخچال نگهداری كنید.  .1

چنانچه ماده غذائی نیاز به حرارت مجدد دارد بایستی سریعاا و بطور كامل حرارت داده شود و پس از آن سریعاا  .2

 گرم نكنید.مصرف شود. هرگز برنج را بیش از یكبار 

غذاهای پخته شده چنانچه نیاز به نگهداری برای مصارف بعدی دارند در صورت زیاد بودن حجم آنها، به مقادیر  .3

ساعت پس از  2-3كوچكتر تقسیم كرده و سریعاا سرد كنید. در روش مناسب سردكردن غذا بایستی در مدت 

 درجه سانتیگراد برسد. 15پخت، درجه حرارت غذا به كمتر از 

درجه سانتیگراد،  60درجه سانتیگراد و یا كمتر از  10خنک كردن تدریجی غذا و نگهداری آن در دمای باالی  .4

درجه سانتیگراد  20-50شدن اسپورهای زنده فراهم ساخته، بنابراین نگهداری غذا در دمای بین زمینه را برای فعال

  بایستی به حداقل برسد.

  پيشگيری:

مولد اسپور در خاک به وفور یافت می گردند، قرار ندادن غذاهای پخته در معرض گرد و غبار  از آنجایی كه هوازی های

 یكی از راههای مهم در پیشگیری از آلودگی و مسمومیت باسیلوس سرئوس است. 

 درجه سانتیگراد نگهداری شوند.  55درجه و باالتر از  10مواد غذایی باید در كمتر از 

  های رویشی این میكروب را از بین برده و مقاومت حرارتی اسپورها راكاهش می دهد.كلرینه كردن آب، سلول 
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در قطعات درشت انواع گوشت و به مقدار زیاد كه حرارت به كندی منتقل می شود و گرم شدن و سرد شدن متعاقب 

می شود. اگر اینگونه مواد ماده ی غذایی بسیار آهسته صورت می گیرد. امكان رشد و تكثیر برای میكروارگانیسم فراهم 

 غذایی برای مصرف مجدد، كامالا حرارت داده نشود، مصرف آن خطرناک خواهد بود. 

  عفونت شيگالیي:

 این میكروارگانیسم در روده ی انسان بسر می برد و به ندرت از حیوانات جدا شده است.

 لید شده و یا از هر دو طریق ایجاد شود. مسمومیت غذایی می تواند از طریق میكروارگانیسم یا انتروتوكسین تو 

منبع اصلی بیماری شیگلوز، افراد ناقل هستند. اگر چه بیماری از انسان به انسان سرایت می نماید و شیگلوز یک  

 عفونت غذایی به معنای واقعی به شمار نمی آید.

ماهی، میگو، سیب زمینی، سبزی  ر، مرغ،ولی در بعضی از موارد عامل اصلی بیماری، مواد غذایی آلوده از قبیل آب، شی

  ها، میوه ها، ساالد و بستنی شناخته شده اند.

در كشورهای توسعه یافته بیشتر از طریق آب و مواد غذایی خامی كه با آب آلوده در تماس بوده این عفونت انتقال  

 یافته است. 

درجه سانتی گراد( به صورت زنده  20حرارت  روز درشیر و یک هفته در كمپوت سیب )در 170این باكتری ها حدود  

 باقی می مانند و به طور كلی در حرارت های پایین بیشتر دوام می آورند. 

مسمومیت با شیگال با تعداد كمی میكروارگانیسم به وقوع می پیوندد و به همین علت به سختی می توان از غذاهای 

 آلوده شیگال را جدا ساخت 

ی اپیتلیال مخاط روده بزرگ شده و در اثر تكثیر آنها قسمتی از بافت مخاطی روده نكروزه می شیگالها وارد سلول ها 

 گردد و ایجاد خونریزی می نماید. 

  عالئم بيماری:

 عالئم بیماری بسیار متفاوت است از یک عفونت ساده تا دیسانتری خطرناک . 

عفونت شیگال دیسانتری باشد، غالباا بیماری با دردهای  عالئم عفونت بستگی زیادی به نوع شیگال دارد. وقتی كه عامل

شكمی، تب، اسهال آبكی و خونی مكرر همراه است و ممكن است بیمار سردرد و تهوع هم داشته باشد و از شدت درد 

 دمر خوابیده و به خود بپیچد. 

 یم بدون تب شود. اگر ارگانیسم عامل عفونت شیگال سونئی باشد، ممكن است بیمار فقط دچار اسهال مال 

روز پس از مصرف غذای آلوده عالئم  4روز پس از آلودگی ظاهر می شود ولی به طور متوسط  7تا  1عالئم بیماری از 

 هفته پس از ظهور عالئم طول می كشد.  2تا  1بروز می كند و دوره ی بیماری 

 ده و دچار مخاطره می شوند. افراد خیلی جوان و سالمندان و افراد ضعیف ، خیلی سریع دچار كم آبی ش

 معموالا درمان با تجویز سرم و آنتی بیوتیک انجام می شود. شیگالها سریع به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند. 

 پيشگيری: 

ی انسانهای مبتال به بیماری به وجود آمده است، بنابراین، رعایت بهداشت چون آلودگی مواد غذایی اكثراا به وسیله

كاركنان مراكز تهیه و توزیع غذا، غذاخوری ها، بهداشت آب و فاضالب و رعایت موازین بهداشتی در توالت ها و دور 
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اید برای پیشگیری از ساختن مگس و سایر حشرات از مراكز تهیه و توزیع مواد غذایی از مهمترین مواردی هستند كه ب

 شیوع این بیماری بكار گرفته شوند. 

نگهداری مواد غذایی در یخچال و تهیه مواد غذایی به اندازه مورد نیاز برای هر وعده مخصوصاا در مورد مواد غذایی كه 

  .امكان گرم كردن مجدد آنها وجود ندارد

  عفونت با کمپليو باکتر ژوژوني:

ی از دستگاه گوارش حیوانات مخصوصاا حیوانات اهلی مانند سگ، گربه و پرندگان و مرغ جدا و انواع كمپیلو باكتر ژوژون

 شناسایی شده اند. 

محیط كشاورزی كه در آن حیوانات اهلی به سر می برند و سالن های پرورش طیور هم می تواند به كمپلیوباكتر آلوده 

 باشد. 

وریزه، مرغ كامالا نپخته و آب تصفیه نشده به انسان و یا سایر مواد كمپیلو باكتر به وسیله ی گوشت و شیر غیر پاست

 غذایی منتقل می شود . 

  کمپليو باکتر ژوژوني:

این میكروارگانیسم در حرارت پخت از بین می رود ولی تعداد كم باكتری می تواند مسمومیت و عفونت ایجاد كند 

 ارگانیسم(.  500)

غذایی پخته به راحتی با انتقال تعداد كمی باكتری آلودگی به مواد غذایی پخته از طریق تماس گوشت طیور با مواد 

 منتقل و موجب عفونت می گردد. 

 درجه سانتی گراد می باشد.  45تا  44درجه و حداكثر  35تا  32حداقل درجه حرارت رشد این باكتری 

 این باكتری با تولید توكسین موجب بیماری می شود. مكانیسم بیماریزایی كمپلوباكتر هنوز در حال بررسی است. 

 در یخچال و نیز تا حدی در انجماد زنده می ماند. 

  عالئم بيماری:

میت با روز بعد از مصرف غذای آلوده عالئم مسمو 5تا  2دل درد شدید، تب و اسهال خونی به همراه تهوع پس از 

 كمپیلوباكتر است. استفراغ به ندرت پیش می آید. 

می توان اجزای بافت آسیب دیده دستگاه گوارش، موكوس، خون و لوكوسیت مدفوعی را به وسیله میكروسكوپ مورد 

 بررسی قرار داد. 

 روز طول می كشد ولی گاهی بیش از یک هفته ادامه دارد .  5تا  3بیماری 

تجویز آنتی بیوتیک خوراكی مانند اریترومایسین جبران آب و الكترولیت به وسیله سرم ضروری برای درمان عالوه بر  

 است. 

  پيشگيری:

پختن كامل گوشت و مرغ و پاستوریزه كردن شیر، اجتناب از مصرف آب تصفیه نشده، دور نگهداشتن حیوانات خانگی 

 ت خام و مرغ با آن ها در تماس است. از مواد غذایی، شستشو و ضدعفونی كردن وسایل و سطوحی كه گوش

 اجتناب از تماس مواد غذایی خام )گوشت قرمز و مرغ ( از مواد غذایی پخته به هر شكل ممكن. 

  آموزش عمومی مردم 
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  كلستریدیوم بوتولینم:

 ها: ویژگي

 باشد. هوازی مطلق میاین باكتری، اسپورزا و بی

 كنند.بخوبی رشد می درجه سانتیگراد 25-37در محدوده حرارتی 

 pH  مناسب رشد، نزدیک به خنثی و درpH باشد.اسیدی قادر به رشد نمی  

  انواع کلستریدیوم بوتولينم:

 بوتولیسم كالسیک: خوردن باكتری یا اسپور ایجاد بیماری نمی كند صرفاا باید سم خورده شود.  .1

كودک غذا نمی  .ماه ایجاد بیماری می كند 14 بوتولیسم كودكان: خوردن باكتری ویا حتی اسپوردر كودكان زیر .2

 خورد و تعادل گردن ندارد همراه با بیقراری و در نهایت مرگ. 

 بوتولیسم زخم: بسیار نادر. زخمها به اسپور آلوده شده و جرمینه شده وسم تولید می شود.  .3

  بوتولیسم با عامل ناشناخته. از طریق ماهی دودی. .4

 :م بوتولینم و تولید توكسینعوامل موثر دررشد كلستریدیو

درجه سانتیگراد و برای نژادهای  35-40آل برای تولید توكسین در گروه پروتئولیتیک درجه حرارت ایده

 درجه. 25-30غیرپروتئولیتیک 

 است.4/6برای رشد كلستریدیوم بوتولینم  pHحداقل 

كنند، ولی در برخی اسیدی بوده و از رشد و تولید توكسین جلوگیری می pHجات و سبزیجات دارای بسیاری از میوه

 شود.های خوراكی به آنها اسید اضافه میها مانند قارچفرآورده

شده، بحدی كه باكتری بوتولینم  pHها باعث افزایش كننده اسید، مانند مخمرها و كپکهای تحملرشد میكروارگانیسم

 باشد. قادر به رشد می

  توكسین غیرپایدار است.8/9قلیائی و باالتر از  pHدر 

 :عوامل موثر دررشد کلستریدیوم بوتولينم و توليد توکسين

درصد یا بیشتر یكی از مهمترین عواملی است كه رشد كلستریدیوم بوتولینم  8نمک )كلرید سدیم( باغلظت به میزان 

 كند.و تولید توكسین را در غذا كنترل می

های گوشتی تولید توكسین و رشد باكتری را كاهش رات سدیم و فسفات سدیم در انواع پنیرها و فرآوردهاستفاده از نیت

  دهد.می

 :عوامل موثر دررشد كلستریدیوم بوتولینم و تولید توكسین

 ها:نگهدارنده

ریدیوم بوتولینم های گوشتی عالوه بر بهبود طعم و رنگ محصول باعث مهار رشد كلستاستفاده از نیترات در فرآورده

شود. نیترات فعالیت ضدمیكروبی كمی دارد و یا اینكه اصالا ندارد ولی زمانیكه تبدیل به نیتریت شود، خاصیت می

 ضدمیكروبی دارد. 

، نمک، فرآیند حرارتی، زمان و درجه حرارت نگهداری و تركیب ماده غذائی pHاثر مهاركنندگی نیتریت بستگی به 

 دارد.
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 :شد كلستریدیوم بوتولینم و تولید توكسینعوامل موثر درر

 های دیگر: ميکروارگانيسم

 كننده اسید ممكن است محیط را برای رشد این باكتری نامطلوب سازند.های تحملمخمرها و كپک 

توانند مواد محیط باعث مهار رشد باكتری شوند، بلكه می pHهای دیگری ممكن است، نه تنها با تغییر میكروارگانیسم

ها در ها، پدیوكوكوس و الكتوكوكوسهای اسید الكتیک شامل الكتوباسیلوسمهاركننده خاصی تولید كنند. باكتری

  ها از رشد باكتری ممانعت بعمل آورند.و نیز تولید باكتریوسین pHتوانند با كاهش های گوشتی میفرآورده

  های توكسین كلستریدیوم بوتولینم:ویژگی

میلیون انسان  100ترین سموم طبیعی است، بطوریكه یک گرم سم خالص قادر به كشتن از قوی توكسین باكتری یكی

 باشد.می

 میكروگرم در ماده غذائی است. 0/1 -2میزان دوز كشنده،  

كنند، توكسین باكتری یک نوروتوكسین است و بر خالف دیگر سموم )آنتروتوكسین( كه بر روی دستگاه گوارش اثر می

 دهد.تم اعصاب محیطی را تحت تأثیر قرار میعمدتاا سیس

 شود. توكسین با اتصال به انتهای اعصاب عضالنی از آزاد شدن استیل كولین جلوگیری كرده و باعث فلج در عضالت می

  های توکسين کلستریدیوم بوتولينم:ویژگي

 توكسین بوتولیسم مولكولی بزرگ و از جنس پروتئین است.

 این سم معموالا به اسید معده مقاوم است. 

دقیقه و در حرارت جوش در  10درجه سانتیگراد بمدت  80سم نسبت به حرارت حساس است، بطوری كه در حرارت 

 شود. چند دقیقه غیرفعال می

 روز متغیر است. 8ساعت تا  8دوره كمون مسمومیت، بسته به میزان سم و مقاومت میزبان از 

  کسين کلستریدیوم بوتولينم:های توویژگي

شود. عالئم ابتدایی شامل استفراغ، یبوست، احتباس ساعت پس از مصرف غذای آلوده عالئم ظاهر می 12-48معموالا 

 باشد.ادرار و سردرد می

های نهائی شامل دو بینی، سختی در بلع، اشكال در صحبت كردن، خشک شدن دهان و در نهایت خفگی یا نشانه 

 دهد.ی و مرگ رخ میایست قلب

بیمار تا هنگام مرگ هوشیار است و در مدت كوتاهی، بعلت ضعف شدید عضالت و نارسائی در تنفس و قلب مرگ  

 شود. حادث می

  ماه بهبودی آنها طول بكشد. 8مانند، ممكن است تا بیمارانی كه زنده می
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  ارتباط باکتری با غذا:

جات بیشتر در ای و میوهمواد غذائی كه احتمال آلودگی آنها با خاک زیاد است مانند سبزیجات بویژه سبزیجات ریشه

 معرض آلوده شدن هستند. 

خطر بوتولیسم بیشتر در اثر مصرف سبزیجات كنسرو شده كه فرآیند حرارتی آنها جهت از بین بردن اسپورهای موجود 

 ارد.در غذا كامل نبوده، وجود د

مورد  432مورد بروز بوتولیسم در ارتباط با محصوالت كنسروی بوده است كه از این میان  552، 1981-1899در سال 

 مورد از آن مربوط به كنسروهای تجاری بوده است.  55مربوط به كنسرو سبزیجات خانگی و فقط 

نسرو سبزیجات از نظر قدرت تولید توكسین ( باالتر است مانند ك4/6آنها از حد بحرانی ) pHكنسروهای كم اسید كه 

 خطر بیشتری دارند.

  ارتباط باکتری با غذا:

بطور طبیعی در دستگاه گوارش ماهی وجود دارد و مصرف محصوالت نپخته  E باكتری كلستریدیوم بوتولینم بویژه نوع

 ماهی ممكن است در بروز بیماری نقش داشته باشند. 

شوند، فرآیند دودی و نمک سودكردن باید طوری باشد كه رشد كردن مصرف میدر ماهیان دودی كه بدون گرم 

درصد در فاز آبی باشد و درجه حرارت داخلی نبایستی در  3بایست میكروبی را غیر فعال سازد. حداقل غلظت نمک می

درجه سانتیگراد  4ها بایستی در دمای كمتر از درجه سانتیگراد باشد. این فرآورده 63طول دودی كردن كمتر از 

 نگهداری شوند.

توانند مواد مقوی كافی جهت رشد و تولید توكسین را غذاهای پروتئینی و غیر پروتئینی مانند سبزیجات هر دو می

 فراهم سازند.

  ارتباط باکتری با غذا:

زمینی در ولویه و سیبتوان به نگهداری برخی از غذاها مانند ساالد ااز مهمترین عوامل رشد و تكثیر باكتری در غذا می

 بندی تحت خالء و پوشاندن با فویل اشاره نمود. هوازی مانند بستهحرارت نامناسب و نیز در شرایط بی

های تحت بندیشوند و در درجه حرارت نامناسب و بستهها كه معموالا بصورت خام مصرف میسبزیجاتی مانند قارچ

 را تقویت كنند. شوند ممكن است رشد باكتریخالء نگهداری می

است و در چندین  اسپور در كیلوگرم( گزارش شده 310های عسل تعداد نسبتاا زیادی اسپور باكتری )در برخی از نمونه

 مورد بوتولیسم كودكان در اثر استفاده از عسل گزارش شده است.

شان داده است، چنانچه زنبور ناقل كلستریدیوم بوتولینم در عسل قادر به رشد نیست )بعلت باالبودن قند( ولی شواهد ن 

  شود.ها شود، باكتری در زنبور مرده رشد نموده و منجر به تولید زیادی اسپور در عسل میباكتری باعث آلودگی تخم

  پيشگيری و کنترل:

مهمترین روش پیشگیری، كنترل فرآیند حرارتی مواد غذایی كنسرو شده بویژه كنسرو سبزیجات كم اسید و  •

 سپورهای باكتری است.انهدام ا

زا در خاک وجود دارد، آلودگی سبزیجات امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین با توجه به اینكه عامل بیماری •

 شستشوی كامل میوه و سبزیجات قبل از مصرف آنها در پیشگیری مؤثر است.
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جوشانده شوند و از چشیدن دقیقه  10بایست قبل از مصرف حداقل می4/6بیش از  pHكنسروهای غذائی با  •

  كنسروهای مشكوک جداا خودداری شود.

  (:CI. Perfringensکلستریدیوم پرفرنژنس )

 ها:ویژگي

 باشد.هوازی، مولد اسپور، بوده و گاهی در شرایط هوازی زنده مانده و قادر به رشد میباكتری باسیلی است بی

باشد دقیقه می 15واد مغذی( زمان تولید مثل باكتری كمتر از ، مpHآل رشد )از نظر درجه حرارت، در شرایط ایده 

 یابند(.دقیقه تكثیر می 20ها هر )بطور طبیعی باكتری

دقیقه  1/7نماید، بطوری كه زمان تولید مثل ای رشد و تكثیر میالعادهدرجه سانتیگراد، باكتری بطور فوق 41در دمای 

 باشد.برای باكتری می

 كند. درجه به آهستگی رشد می 20درجه سانتیگراد و در حرارت كمتر از  20-50محدوده حرارتی رشد باكتری 

  (:CI. Perfringensکلستریدیوم پرفرنژنس )

 كند.نیتریت سدیم و كلرید سدیم اثر مهاركنندگی این تركیبات را بر رشد باكتری تشدید می توام ازاستفاده 

 آورد. لیتر نیتریت سدیم از رشد باكتری ممانعت بعمل میمیكروگرم در میلی 300دیم و یا درصد كلرید س 7-8غلظت 

و  ها )سوسیسآوری شده با این نمکهای عملحساسیت كلستریدیوم پرفرنژنس به این تركیبات باعث شده كه گوشت

 زا شوند. عامل بیماری این نوع  كالباس(، بندرت باعث انتقال

  رای اسپورزائي:نيازهای غذائي ب

 كنند. خانواده مقاوم به حرارت میزان زیادی آنتروتوكسین تولید می

  كنند.خانواده مولد اسپور حساس به حرارت بخوبی اسپورزائی نمی

 افتد. ساعت اتفاق می 14-18در گوشت مرغ، گوساله، بوقلمون اسپورزائی در مدت 

 سانتیگراد است. درجه 35-40آل برای اسپورزائی درجه حرارت ایده

 باشد.می 6-8برای تشكیل اسپور  pHكند و دامنه محیط اسیدی از تشكیل اسپور ممانعت می

 جایگاه باکتری: 

 اند.باكتری بوده  410- 310باشد. هر گرم خاک دارای این باكتری جزئی از فلور طبیعی خاک می

 باكتری غالباا در روده انسان و حیوانات وجود دارد. 

 هایشان حامل این باكتری در مدفوع خود هستند. ها و خانوادهدرصد پرسنل سالم بیمارستان 30-20 

 باكتری گزارش شده است.  510- 310در هر گرم مدفوع 

های گوشت ها و انواع مگسباشند. حیوانات خانگی، مگسمعموالا گوساله و خوک از منابع باكتری مولد انتروتوكسین می 

  دیدی به باكتری دارند.معموالا آلودگی ش

  ارتباط باکتری با غذا:

شوند، بعلت سرد كردن تدریجی های بعدی مصرف میاغلب غذاهای گوشتی كه در یک وعده پخته شده و در وعده •

 شوند.باعث شیوع مسمومیت می

 شوند.بعدی سرو میهای كنند و در وعدهها كه غذا را در حجم زیادی تهیه میها و رستورانبویژه در اغذیه فروشی •
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شود، اندوسپور دمای طبخ غذا جهت نابودی اندوسپورها كافی نبوده و هنگامی كه غذا سرد شده و مجدداا گرم می •

 جوانه زنی كرده و در غذا تكثیر می یابند. 

غذاهای گوشتی كه جهت آماده سازی مورد دستكاری زیادی واقع می شوند، نسبت به غذاهائی كه كمتر دستكاری  •

 می شوند، بیشتر آلوده می شوند. 

از آنجائی كه باكتری بطور طبیعی در خاک وجود دارد، سبزیجاتی كه دارای خاک وگرد و غبار می باشند باعث  •

 ق به مواد غذائی راه پیدا می كنند. آلودگی آشپزخانه شده و از این طری

كارگران شاغل در آشپزخانه، ممكن است ناقل باكتری بوده و در صورت عدم رعایت نظافت فردی )نشستن دست  •

  ها بعد از توالت( باعث آلودگی غذا شوند.

  بيماریي زائي:

ند. بلكه زمانی كه باكتری به فرم كلستریدیوم پرفرنژنس به هنگام تكثیر در مواد غذائی گرم، توكسین تولید نمی ك

 اسپور در آید، بعد از خوردن توسط غذاباعث تحریک دیواره روده ها شده و سبب اسهال می شود. 

 سموم حاصله، نه كامالا مشابه مسمومیت غذائی و نه مشابه عفونت غذائی است، بلكه هر دو ویژگی را دارد.

تلیال روده چسبیده و از های اپیدر انسان است. این سم به سلول آنتروتوكسین از مهمترین عوامل مسمومیت غذائی

 آنجا وارد غشاء سلول می شود و قادر به تغییر مسیر حركت آب و امالح می باشد. 

 با اختالل در جذب آب و امالح، سبب اسهال می شود.

 آن بهبودی حاصل می شود.ساعت است و پس از  12-24ساعت و دوره بیماری  12-18دوره كمون بیماری معموالا  

 عالئم اصلی مسمومیت، شامل دردهای شكمی و اسهال ولی بندرت استفراغ و تب وجود دارد.

عدد باكتری در هر گرم ماده غذائی( بایستی مصرف  610برای ایجاد مسمومیت، تعداد زیادی سلول باكتری ) بیش از  

 گردد. 

 سازی را آغاز می كنند.ها در روده كوچک ایجاد هاگ كرده و سماین سلول

  زا، بدون تب می باشد و در افراد سالم معموالا به درمان نیازی نیست.مسمومیت غذائی ناشی از عامل بیماری

  پيشگيری و کنترل:

وقوع مسمومیت، بعلت عدم طبخ كامل غذا بویژه غذاهای گوشتی و سپس سرد كردن تدریجی آنها می باشد، لذا  .1

كامل غذا بسیار مهم است. در نتیجه طبخ ناكافی، اسپورهای باكتری زنده مانده و در هنگام سرد كردن سریع و 

 سرد كردن به فرم رویشی تبدیل شده و توكسین تولید می كنند.

های بعدی مورد استفاده قرار چنانچه غذاهای گوشتی پس از تهیه بالفاصله مصرف نشده و یا اینكه برای وعده .2

درجه نگهداری  4درجه باالتر و یا درجه حرارت كمتر از  50ری كوتاه مدت، باید در حرارت گیرند در صورت نگهدا

 شوند. عملیات سرد كردن بایستی سریع باشد. استفاده از ظروف كوچكتر برای سرد كردن توصیه می شود.

مصرف كنید. غذاهای چنانچه غذا نیاز به حرارت مجدد داشته باشد، آنرا سریعاا و بطور كامل حرارت دهید و سپس  .3

 گوشتی را بیش از یكبار، دوباره گرم نكنید.

 برای آماده سازی غذاهای خام و پخته بویژه گوشت ها و سبزیجات از فضاهای جداگانه استفاده كنید . .4
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برای آماده سازی مواد خام وگوشتی و غذاهای پخته از وسائل و تجهیزات جداگانه ) تخته برش،چاقو،...( استفاده  .5

ها را به قطعات كوچكتر تقسیم كنید چرا كه بزرگ بودن وحجم و یا قطعات نمائید. به هنگام آماده سازی، گوشت

بزرگ گوشت، زمینه را برای رشد بی هوازی میكروارگانیسم فراهم می سازد. همچنین این قطعات بعد از طبخ به 

  اسپورها فراهم می سازند.آرامی خنک می شوند و در نتیجه حرارت الزم را برای جوانه زنی 

  بيماری با ویبریوپاراهموليتيکوس:

 این بیماری منحصراا به وسیله غذاهای دریایی ایجاد می شود 

وقتی كه یک غذای غیر دریایی موجب این بیماری شود معرف آن است كه این ماده ی غذایی توسط غذاهای دریایی  

 دچار آلودگی شده است . 

علق به یک گروه از ویبریوهای نمک دوست ، سرما دوست و مزوفیل است كه معموالا در آبهای این میكروارگانیسم مت

  ساحلی كم عمق و آبهای آسیایی، بیشتر از دریاهای عمیق سایر نقاط دنیا دیده می شوند.

  درجه( بستگی دارد.12-22میزان عفونت به علل بیماری، سرعت تكثیر، تعداد میكروب و درجه حرارت اتاق )

درجه سانتیگراد ، حداكثر و حداقل درجه حرارت رشد آن نیز به  37تا  35درجه حرارت مناسب رشد این باكتری  

 درجه سانتیگراد می باشد.  3و  44ترتیب 

 درصد بیماری به علت خوردن آبزیان خام است.  70-60در ژاپن 

  عالئم بيماری:

 ساعت(. 24تا  12بین  ای آلوده ظاهر می گردد )بیشترساعت بعد از مصرف غذ 48تا  2عالئم بیماری پس از 

 عبارتند از: اسهال، دل درد، حالت تهوع، تب، استفراغ و احساس سرما.  

همه ی ویبریوپاراهمولتیكوس های ایزوله شده قادر به ایجاد بیماری نیستند و فقط آنهایی كه كاناگاوا مثبت می 

 باشند. بیماریزا هستند.

  روز می باشد و درمان خاصی بجز تامین آب از دست رفته ی بدن الزم نیست. 5تا  2ی طول دوره ی بیمار

  پيشگيری:

درجه سانتی گراد، انجماد و رعایت مسائل بهداشتی در صید ، حمل و نقل و  2تا  0نگهداری غذاهای دریایی در 

 نگهداری و پختن كامل غذا از بروز مسمومیت جلوگیری می كند. 

سرعت تكثیر این میكروارگانیسم حتی در درجه حرارت یخچال زیاد است. در هنگام آماده سازی از آنجایی كه 

 غذاهای دریایی، سرعت عمل و حرارت دادن كافی از نكات قابل توجه می باشد. 

  باید از تماس مواد غذایی پخته با مواد غذایی دریایی خام جلوگیری كرد.

  عفونت با یرسينيا آنتروکوليتيکا:

در بین مواد غذایی مختلف ، مواد غذایی با منشا دامی مهمترین عامل در انتقال این میكروارگانیسم به شمار می روند 

و علت آن وجود پروتئین حیوانی است كه موجب تشدید مقاومت یرسینیا آنتروكولیتیكا در مقابل عوامل خارجی می 

 گردد. 

شیر، گوشت های تازه بسته بندی شده در  آب آشامیدنی، ر، اغذیه دریای،این میكروارگانیسم را از الشه ی دام ها، طیو

  خالء بستنی و سبزی ها جدا كرده اند.
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 قدرت بیماریزایی آن كم و حداقل دوز عفونی یک میلیارد باكتری می باشد. 

 درجه رشد خفیف تا شدید دارد.  4تا  0درجه سانتیگراد می باشد و در  28بهترین دمای رشد آن 

بیماریزایی یرسینیا آنتروكولیتیكا را به قدرت تهاجم و چسبیدن به سلولهای اپیتلیال انسان و تولید آنتروتوكسین مقاوم 

 به حرارت نسبت می دهند. 

 درجه سانتیگراد تولید نمی شوند.  37درجه سانتیگراد تولید می شود، ولی در  22تا  4این سم در بین 

  عالئم بيماری:

بار با اسهال نیمه آبكی و آبكی گاهی همراه با خون و چرک  10تا  8با اسهال شروع می شود كه روزانه بیماری ابتدا 

 صورت می گیرد. 

 دل درد، سردرد، استفراغ، بی اشتهایی نیز به ندرت دیده می شود. 

 ه ظاهر می گردد. روز بعد از مصرف غذایی آلود 2تا  1درجه گزارش شده است. این عالئم  38درصد موارد تب  50در  

سال تشكیل می دهند كه با عالئم اسهال، تب، درد شكمی به پزشک مراجعه می  5بیشترین بیماران را كودكان زیر 

 كنند و اغلب هم كمتر به این بیماری توجه می شود. 

سهال شروع در بزرگساالن ممكن است عوارض این عفونت، پلی آرتریت باشد كه پس از چند روز الی یک ماه بعد از ا

 می شود . ممكن است زانوها، قوزک پا، پنجه ها و انگشتان را مبتال سازد. 

 این میكروارگانیسم می تواند سبب همه گیری گاستروآنتریت شود. همچنین باعث التهاب غدد لنفاوی هم می شود. 

 معموالا در اینگونه موارد غذا یا آب آلوده سبب این همه گیری خواهد بود. 

  :پيشگيری

با توجه به اینكه این میكروارگانیسم در درجه حرارتهای پایین هم می تواند سم تولید كند، رعایت بهداشت و پخت 

 كامل مواد غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است. 

 همچنین از مصرف شیر غیر پاستوریزه باید خودداری كرد. 

  سالمونال:

 مریكا و كانادا.% بیماریهای ناشی از باكتریها در ا 40عامل 

 .است ساعت 36-12كمون آن  دوره

 روز دوام بیماری دارد.  7-1عالئم: اسهال، استفراغ، تب ، 

 از نظر میزبانی: در سه گروه صرفاا حیوانی و صرفاا انسانی و همه جایی  تقسیم بندی می شود. 

  ارتباط سالمونال با غذا:

 ت.سالمونالزیس در سطح وسیعی مرتبط با حیوانات اس

 حیوانات اهلی قابل كنترل هستند ولی حیوانات وحشی قابل كنترل نمی باشند. 

 انتقال از طریق گوشت قرمز و طیور خصوصاا گوشا خوک و مرغ و تخم مرغ. 

خوراک دام هم می تواند منبع سالمونال باشد كه در داخل روده حیوان بقاء و النه گزینی نموده و بعد از كشتار از 

  .ابزار كشتار انتقال می یابدطریق روده و 

 از خانواده ویبریوناسه.
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  بروسال)عامل تب مالت(:

 انواع بروسال: بروسالی گاوی، بروسالی بز و گوسفند )خطرناكترین(، بروسال خوكی.

 به سه شكل حاد، تحت حاد و مزمن. 

 عالئم: تب، تعریق شدید، سردرد شدید، درد مفاصل، بی اشتهایی و خستگی مفرط.

 روز بیماری تكرار می شود. 14صورت عدم درمان تقریباا هر در 

 ماه ممكن است طول بكشد. 12-6در صورت درمان دیر هنگام بیماری وارد مرحله تحت حاد می شود و 

 در صورت عدم درمان بیماری وارد مرحله مزمن می شود  كه درمان آن بسیار مشكل است. 

شغلی شناخته می شود كه در دامپزشكان و كارگران كشتارگاه و كشاورزان در كشورهای توسعه یافته بعنوان بیماری 

 بروز می كند. 

 در كشورهای در حال توسعه از طریق شیر و لبنیات آلوده انتقال می یابد. 

 در پنیر ماهها زنده می ماند. 

  ليستریا :

 ارد . شناسایی و جداسازی مشكلی داشته و سیستم تشخیصی متفاوتی در انواع غذاها د

 .درجه رشد نموده و باكتری حدت بیماری باالیی دارد  4در یخچال و در 

 آب و خاک و مدفوع و فاضالب و سبزیجات آبیاری شده با فاضالبها . : دردر همه جا وجود دارد

 بدون اسپور تا یک سال در خاک زنده می ماند. 

 . است تحمل نمک قادر به  %12تا  و می باشد  مولد اندوتوكسین

 . می باشد روز 21تا  4 آن دوره كمون

 لیستریا عموماا به عنوان بیماری افراد با نقص ایمنی شناخته می شود. 

 افراد سالم : صرفاا ناقل هستند و گاهی در ناقلین عالئم آنفلونزا دیده می شود.

سیستم اعصاب مركزی، قلب، چشم، افراد با نقص ایمنی: ایجاد بیماری در روده و در ماوراء روده. سپتی سمی. هجوم به 

 و نیز از جفت به جنین و ایجاد مننژیت و آنسفالیت و مرده زایی. 

  سموم قارچي:

بسیاری از قارچ ها به هنگام رشد در شرایط مناسب تولید متابولیت هایی می كنندكه برای انسان، حیوان و پرندگان 

 ود. سمی هستند،كه به این تركیبات مایكوتوكسین گفته می ش

 مسمومیت ناشی از غذاهای حاوی سموم قارچی، مایكوتوكسیكوزیس نامیده می شود. 

 مایكوتوكسین ها، متابولیت های ثانویه بوده و در مرحله آخر فازلگاریتمی رشد تولید می شوند. 

این توكسین ها تركیبات پروتئینی و سموم برونی نمی باشند ومعموالا زمانیكه ذخائر پیش نیازهای متابولیكی اولیه 

 مانند اسیدهای آمینه، استات وپیروات خیلی زیاد می شوند تولید می شوند. 

  سموم قارچي:

مایكوتوكسین  14طوری كه حداقل توكسین ها، موجب امراض حادی از قبیل سرطان در انسان وحیوان می شوند، به 

 با اثر سرطان زایی وجود دارند.
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در بسیاری از كشورها، از جمله كشورهای در حال توسعه بروز مسمومیت های ناشی از سموم قارچی در انسان گزارش  

 نمی شود.

موم قارچی می درصد از محصوالت غذایی در جهان آلوده به س 25سازمان خواروبار وكشاورزی تخمین زده است كه  

  باشند.

  سموم قارچي:

مانندارگوتیسم ناشی از مصرف  برخی از مسمومیت های قارچی كه در گذشته شیوع داشته به نحوی شناسایی شده اند،

 نان جو الوده به كپک كالویسپس پورپورا در اروپا در طی قرون چهارده تا شانزدهم .

 .1700گونه هایی از كپک پنی سیلیوم در ژاپن طی سالهای بیماری برنج زرد ناشی از مصرف برنج آلوده به 

همچنین در سال های اخیر چندین مورد از بروز مسمومیت در پرندگان، شامل مرگ ومیر هزاران بوقلمون بعلت نكروز  

 در انگلستان به دنبال مصرف بادام زمینی آلوده به كپک آسپرژیلوس فالووس گزارش شده است. 1960كبد در سال 

 بعنوان مولدین سموم متابولیكی به شمار نمی روند. و مرها بیشتر باعث فساد مواد غذایی می شوندمخ

 وجود كپک در ماده غذایی، الزاماا دلیل بر وجود سم نمی باشد و فقدان آن نیز داللت بر نبود سم در غذا ندارد. 

 می مانند.زیرا سموم قارچی تا مدت ها پس از ناپدید شدن كپک ها در غذا باقی  

رشد و نمو انبوه قارچ نیز دلیل بر سمیت زیاد قارچ نمی باشد، چرا كه توده كم قارچی ممكن است خاصیت توكسین  

  زایی باالیی داشته باشد.

  رشد و تکثير کپک ها:

 بهترین رشد را دارند. مرطوب، عموماا كپک ها در محیطهای گرم و

سانتیگراد می باشد. ولی برخی از كپک ها، طیف وسیعی از درجه درجه  20-25درجه حرارت ایده آل جهت رشد  

 حرارت را تحمل میكنند. 

 رطوبت اولین و مهمترین عوامل جهت رشد كپک ها می باشد. 

 رطوبت نه تنها در میزان رشد میسلیوم و تولید اسپور موثر است. بلكه در میزان جوانه زنی اسپورها نقش مهمی دارد. 

مشهود است كه مواد غذایی بخصوص غالت در انبار دچار صدمه می شوند. در مناطق ومكان های نقش رطوبت زمانی 

 فاقد رطوبت زیاد، كپكها به كندی رشدمی كنند. 

در اكثر كپكها وجود اكسیژن برای رشد قارچ و ایجاد اسپور ضرورت كامل دارد، ولی دی اكسید كربن از تولید توكسین 

 جلوگیری می كند. 

 قادر به رشد هستند، pH= 4-8، اغلب قارچ ها در دامنه pHاز نظر 

 اما برخی بر روی محیط های خیلی اسیدی و خیلی قلیایی نیز رشد می كنند.

  موادغذایی اسیدی اغلب توسط قارچ ها آلوده می شوند. 

  مواد غذایي حامل:

 كلیه مواد غذایی محیط مناسبی برای رشد قارچ ها می باشند به استثنای پروتئین، چربی وقند خالص و همچنین آب. 

تولید توكسین توسط كپک ها در برخی مواد غذایی مانند غالت شامل گندم، برنج، بادام زمینی وپسته قابل توجه می 

 باشد. 
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 تری تولید میكنند.  در فرآورده های دامی، كپک ها مقدار توكسین كم

 قهوه محیط خوبی برای رشد قارچ ها هستند ولی برای تولید توكسین مناسب نیستند.  چای و ادویه جات،

  های ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده كه قابلیت ایجاد بیماری در انسان را دارندمایكوتوكسین

  ایجاد بیماری در انسان را دارندهای ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده كه قابلیت مایكوتوكسین

 

  توکسين های آلترناریا:

گونه های آلترناریا تركیبات سمی تولید می كنند كه در سیب، گوجه فرنگی، زغال اخته مشاهده شده اند. توكسین 

  .های تولید شده عبارتند از آلترناریول، آلترناریول منو متیل اتر، آلتنوئن، اسید تنوآزونیک و آلترتوكسین

درجه سانتیگراد نگهداری شده  21روز در  21بررسی برشهای سیب و گوجه فرنگی و زغال اخته خرد شده كه به مدت 

تولید  g 100/mg 137اند نشان می دهد كه گونه های آلترناریا هر یک از توكسین های مذكور را به میزان حدود 

 كرده اند. 

ل و پيشگيری:کنتر   

جات ویا زدودن بافت های كپک زده بطور كامل باعث دفع سم پاتولین نمی شود. الزم به ذكراست شستن میوه  •

 چرا كه ممكن است سم به داخل بافت سالم نفوذ كرده باشد.

 اسیدی نسبتاا پایدار است. pHسم پاتولین به حرارت بویزه در  •

 رصد می شود. د 20درجه سانتیگراد( در زمان كوتاه منجر به كاهش سم به میزان  150حرارت باال )  •

 فرآیند تخمیر الكلی در آب میوه ها باعث نابودی سم پاتولین می شود. •

 فرآورده های تخمیری مانند سركه سیب و گالبی فاقد این سم می باشند.  •

اسید اسكوربیک باعث حذف سم پاتولین در آب سیب می شود. ولی شرایط بهینه برای غیرفعال شدن سم كامالا  •

  .ثابت نشده است

 . 

 سموم قارچي: 

 (:Aflatoxinsآفالتوکسين )

 این سم از مهمترین سموم قارچی است و خطرات قابل توجهی برای انسان و حیوانات به همراه دارد. 

بسیاری از كپک ها متعلق به خانواده آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس پارازیتیكوس و تعداد كمی از گونه های 

 سم آفالتوكسین می باشند.  آسپرژیلوس تاماری قادر به تولید

سم آفالتوكسین در بسیاری از مواد غذایی با منشاء حیوانی وگیاهی از قبیل ذرت، بادام زمینی، پنبه دانه، برنج، نان، 

 ماكارونی، تخم كدو، شیر، پنیر، سس و گوشت پخته یافت شده است 

  سموم قارچي:

 ی غالباا قبل از برداشت آلوده شده و باالترین میزان آلودگی را دارند.در میان این فرآورده ها ذرت، پنبه دانه، بادام زمین

می  B1  ،B2  ،G1 ،G2 ،M1 ،M2نوع سم آفالتوكسین شناسایی شده اند كه مهمترین آنها نوع 18در حال حاضر  

 باشند. 
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  سموم قارچي:

درصد آن در پنیر باقی می  40درصد سم در آب پنیر و  M1 ،60در پنیرهای تهیه شده از شیر آلوده به آفالتوكسین 

 ماند. 

 درصد كاهش می یابد. 13-22در اثر فرآیند تخمیر و تولید ماست مقدار سم به 

 درصد می رسد.  16و 34میزان كاهش سم به ترتیب به 6/4و 4به  pHدر زمان نگهداری ماست وكاهش  

درجه سانتیگراد به مدت طوالنی  100ه و جهت خنثی نمودن آنها، دمای تمام سموم آفالتوكسین مقاوم به حرارت بود

 مورد نیاز می باشد. 

 اثر حرارت بر نابودی سموم آفالتوكسین بستگی به درجه حرارت ، زمان تماس و رطوبت ماده غذایی دارد. 

ر دانه قهوه سبز به ترتیب دقیقه باعث نابودی سم د 15دقیقه و  12درجه سانتیگراد به مدت  200بعنوان مثال دمای 

 درصد می شود. 94 و 79به میزان 

 50و  85ساعت به ترتیب  2درجه سانتیگراد به مدت 100درصد در دمای   6/6 درصد و 30در پنبه دانه با رطوبت 

 درصد سموم آفالتوكسین نابود می شود.

درجه سانتیگراد امكان  250ر محدوده حرارتی  نابودی این سموم با استفاده از فرآیندهای حرارتی با زمان كوتاه فقط د 

 پذیر است. 

 می باشد. B2و  B1آفالتوكسین تولید می كنند، كه اغلب از انواع  درصد انواع آسپرژیلوس فالووس، 30حدود 

توانند آفالتوكسین فرآیندهای مختلفی كه برای تهیه انواع فرآورده های لبنی بكار می روند مانند پاستوریزاسیون نمی 

M1  .را كاهش دهند 

در شیر به مقدار بسیار كم وجود دارد كه به اعتقاد بسیاری از محققین خطری برای  M1معموالا میزان آفالتوكسین  

 انسان ندارد. 

آفالتوكسیكوز از عالئم اصلی مسمومیت با سم آفالتوكسین است. عالئم بیماری بستگی به میزان و تكرر دریافت سم 

 دارد.

 آفالتوكسیكوز حاد در اثر مصرف باالی سم حادث می شود، كه نسبتااغیر معمول است. 

كاهش پروتئین سرم كبد، احتقان ریه از عالئم آن  تحریک چربی، تغییر رنگ كبد، اختالل در انعقاد خون، )هموراژی(،

 می باشد. 

 ادث می شود. آفالتوكسیكوز مزمن، در اثر دریافت كم سم در مدت زمان طوالنی ح

عالئم شامل اختالل در اعمال كبد به همراه خونریزی ونكروتیک منطقه ای، تكثیر سلول های پارانشیمی كبد و مجاری 

 گاهی اسهال خونی می باشد.  صفرا، اختالل در كلیه و

در نهایت  عضو اصلی بدن كه توسط آفالتوكسین مورد حمله قرار می گیرد كبد است كه باعث آسیب دیدن سلول ها و

 ایجاد سرطان می شود. 

همچنین جهش زای خیلی قوی است كه كبد عضو هدف آن است،ولی ایجاد تومور در دیگر اعضا نیز  B1آفالتوكسین 

 مشاهده می شود.
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را  DNAهسته و میتوكندری متصل می شوند و با ایجاد جهش پیام  DNAاین سموم هنگام ورود به سلول كبدی به 

 تغییر می دهند.

رطان زائی آفالتوكسین در حیوانات ثابت شده، ولی در انسان هنوز چگونگی ایجاد سرطان به روشنی مشخص نشده س

 است. 

 دریافت مقادیر كم آفالتوكسین نیز ممكن است سبب تضعیف سیستم ایمنی شود. 

وانات دوز كشنده بسته میلی گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن تخمین زده شده و در حی 5در مورد انسان دوز كشنده 

 میلی گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن می باشد. 35/0-9به نوع حیوان 

در میان حیوانات موش ها، ماكیان و ماهی قزل آال حساسیت زیادی به سم دارند در حالیكه گوسفند، موش خانگی و  

  خوک كامالا مقاوم می باشند.

  غذایي: شرایط مناسب جهت توليد آفالتوکسين در مواد

 حرارت محیط و رطوبت از عوامل مهم در رشد و تكثیركپک و تولید آفالتوكسین می باشند.

روزه، هیچ آفالتوكسینی توسط كپک آسپرژیلوس  8درجه سانتیگراد در مدت  46و 41، 7، 2در دماهای مختلف شامل 

 فالووس و پارازیتیكوس تولید نشد. 

درجه سانتیگراد حتی اگر در شرائط رشد مناسب باشد، سم  40درجه سانتیگراد و یا باالتر از  5/7همچنین در دمای 

 تولید نمی گردد. 

 

 درجه سانتیگراد گزارش شده است.  24-28در این بررسی ها درجه حرارت ایده آل برای تولید سم آفالتوكسین، بین 

 25درجه سانتیگراد بوده ولی باالترین میزان سم در دمای  35حداكثر رشد كپک آسپرژیلوس پارازیتیكوس  در دمای 

 درجه سانتیگراد تولید شد. 

در صد در دمای  5/17در ذرت  B2و   B1از نظر میزان رطوبت مورد نیاز، حداقل رطوبت برای تولید سم آفالتوكسین

 میباشد.  درجه سانتیگراد یا باالتر 24

  شرایط مناسب جهت توليد آفالتوکسين در مواد غذایي:

 گزارش شده است.  93/0 -98/0فعالیت آبی مناسب جهت تولید سم 

درجه سانتیگراد، میزان آفالتوكسین تولید شده قابل شناسایی نبوده  10و درجه حرارت  83/0برابر فعالیت آبی در 

 است،

یزان رطوبت نسبتاا كم باشد، میتواند صورت گیرد، در اینصورت گونه های رقابت تولید آفالتوكسین در شرایطی كه م 

 كننده مانند پنی سیلیوم ها وفوزاریوم حذف میشوند.

 به هر حال در شرایط هوای گرم و رطوبت تولید توكسین شدت می یابد.  

  شرایط مناسب جهت توليد آفالتوکسين در مواد غذایي:

صاا بادام زمینی و پسته مستعد برای رشد آسپرژیلوس میباشند. بعالوه بر اینكه برنج، غالت و دانه های خشک خصو

 سویا، ذرت وماكارونی از غذاهای دیگری هستند كه تاكنون آفالتوكسین از آنها جدا شده اند.
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انه نگهداری با وجود این آسپرژیلوس قادر به رشد بر روی پنیر می باشد، اما سموم این قارچ در پنیری كه در سردخ 

  شده به ندرت مشاهده می شود و احتماالا در حدی نیست كه خطری برای سالمتی انسان ایجاد نماید.

  پيشگيری و کنترل:

 كنترل درجه حرارت و رطوبت محیط نگهداری مواد غذایی از اقدامات مهم در امر پیشگیری می باشد.  •

( 83/0خشک )رطوبت كمتر از  درجه سانتیگراد( و 15از نگهداری مواد غذایی بویژه غالت در محیط سرد )كمتر  •

 از رشد كپک هاو تولید توكسین جلوگیری می كند. 

 20درصد دی اكسید كربن و 60درصد اكسیژن و  20درجه سانتیگراد واتمسفر  5انبارداری دانه ها در دمای  •

 درصد نیتروژن احتمال تولید سم را كاهش می دهد.

شرایط مناسبی از حرارت و رطوبت بایستی نگهداری شوند تا از رشد و تكثیر قارچ ها و غذای دام و طیور در  •

 آلودگی به سموم قارچی در امان باقی بمانند.

 از تغذیه دام با غذاهای آلوده به كپک مانند پنبه دانه، پودر ماهی، سویا، سیب زمینی خودداری شود. •

 دعفونی شوند. دستگاههای انتقال وتغذیه دام بخوبی نظافت و ض •

 كلرینه كردن مواد غذایی و استفاده از برخی مواد شیمیایی در حذف و غیرفعال كردن آفالتوكسین موثر می باشند.  •

 كلریت سدیم اولین و اصلی ترین ماده شیمیایی برای حذف انواع آفالتوكسین از سطوح آلوده كاربرد دارد. •

دروژن وبی سولفیت سدیم در غیرفعال كردن آفالتوكسین موثر سود، پراكسید هی مواد شیمیایی مانند آمونیاک،  •

 هستند.

می توان از این عوامل برای  غلظت زیاد قند و نمک در محیط غذایی از رشد كپک آسپرژیلوس جلوگیری كرده و •

 كنترل رشد كپک استفاده نمود. 

 تماس و مجاورت ماده غذایی با نور اشعه ماوراء بنفش تولید آفالتوكسین را كاهش می دهد.  •

حرارت دادن سبب تجزیه آفالتوكسین میشود، ولی در حرارت پاستوریزاسیون و خشک كردن به روش غلطكی  •

 تاثیری بر روی سم ندارد، 

 سین در شیر را كاهش می دهد.در حالیكه تهیه شیرخشک به روش افشانی و انجماد میزان آفالتوك •

 هرچه حرارت بیشتر باشد تاثیر آن در جهت كاهش مقدار سم شدیدتر است. •

 تصفیه روغن باعث حذف سم از روغن ها می شود. •

  در كشورهایی كه از روغن غیرتصفیه استفاده می شود،خطر مسمومیت با آفالتوكسین وجود دارد.  •

  ي:های کنترل سموم قارچي در مواد غذایروش

 استفاده از حرارت: .1

توانند كردن و جوشاندن مواد غذایی میكردن، كبابیكردن، تنوریبسیاری از فرآیندهای حرارتی مانند سرخ

 سموم قارچی را كاهش دهند.

حساسیت سموم قارچی نسبت به حرارت متفاوت است و به رطوبت ماده غذایی، مقدار و نوع سم، تركیب  

 ماده غذایی و وجود مواد افزودنی بستگی دارد.

 روند. اكثر سموم قارچی نسبت به حرارت مقاوم بوده و در اثر پخت معمولی مواد غذایی از بین نمی 
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 روند. درجه سانتیگراد از بین می 150-200در محدوده حرارتی معموالا سموم قارچی در مواد غذایی 

پذیر است، تر امكاندر مواد غذایی دارای رطوبت باال، نابودی سموم قارچی در زمان كوتاه و یا در دمای پایین

درصد سم آفالتوكسین از بین  85درجه سانتیگراد  100درصد، در حرارت  30دانه با رطوبت مثالا در پنبه

 رود، می

 رود.درصد سم از بین می 50درصد در همان درجه حرارت  6/6دانه با رطوبت در پنبه

شود. هرچه میزان رطوبت درجه سانتیگراد نابود می 160سم سیترنین در فرآیند حرارتی خشک در دمای  

 شود.ماده غذایی افزایش یابد مقدار سم بیشتری نابود می

  شود.ساعت نابود نمی 44درجه سانتیگراد بمدت  150در ذرت سم زیرالنون در حرارت  

 (: Irradiationاستفاده از اشعه )  -2

میزان دوز اشعه برای تجزیه سموم قارچی متفاوت است و به غلظت و وضعیت سم مورد آزمون )مثالا سم 

 بصورت پودر یا محلول و نیز نوع حالل( بستگی دارد. 

 خالص نسبت به سموم موجود در غذا بیشتر است.میزان الزم برای نابودی سموم قارچی 

در مواد غذائی خشک سموم قارچی نسبت به اشعه پایدارترند و دوز الزم برای نابودی سموم قارچی به 

 رطوبت ماده غذایی نیز بستگی دارد.

بیش رغم مزیت استفاده از اشعه در نگهداری مواد غذایی، مقدار الزم برای نابودی اغلب سموم قارچی علی

توان از اشعه برای نابودی سموم قارچی ( است. بنابراین در حال حاضر نمیKGY10از حد مجاز )بیشتر از 

 استفاده كرد.

 مقاوم است. KGY 75نسبت به اشعه حتی در دوز  Aسم اكراتوكسین 

بین  به میزان كمی از KGY50استونیتریل در برابر اشعه حتی در دوز  -سم آفالتوكسین در حالل بنزین 

 .رودمی

  رود.از بین نمی KGY20توسط اشعه با دوز بیش از  Bسم آفالتوكسین 

زائی آنها با استفاده از اشعه، دوز معموالا در مواد غذایی برای از بین بردن سموم قارچی و خواص سرطان

 باشد.می KGY100-50مورد نیاز 

 توجهی بیشتر از غالت غیر اشعه دیده است.گاهی اوقات در غالت اشعه دیده، سموم قارچی بطور قابل 

احتماالا اشعه باعث افزایش مستعدپذیری ماده غذایی نسبت به تولید سموم قارچی شده و ممكن است بعد  

  از اشعه دادن )دوز نیمه كشنده( تولید سموم قارچی افزایش یابد.

 (:Microwaveاستفاده از میكروویوو ) -3

 موم قارچی بستگی به میزان قدرت و زمان تماس آن دارد.تأثیر میكرویوو بر نابودی س

 رود.در اثر حرارت میكروویوو از بین می Bسم آفالتوكسین  

 K.W12/3دقیقه و با قدرت  16در مدت  K.W6/1زمینی توسط میكروویوو با قدرت مثالا این سم در بادام 

  رود.دقیقه از بین می 5در مدت 

 (Removal by solvent extraction)زدایی بوسیله حالل سم-4
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 باشد.زدایی سموم قارچی در مواد غذایی میالعاده موثر در سمهای كاربردی و فوقاین روش یكی از روش

 شود.درصد سم آفالتوكسین از مواد غذایی خارج می 80-95در برخی موارد بسته به سیستم استخراج،  

معایبی از قبیل اتالف مواد مغذی، تولید بوی نامطلوب، ها و استخراج سموم توسط حالل دارای محدودیت

 های اضافی، نیاز به تجهیزات خاص و فرآیندهای ایمن برای دفع سموم است.هزینه

 های آلی قابل استخراج است. سم آفالتوكسین در آب نامحلول است و با استفاده از حالل

ایزوپروپانول، محلول هگزان، استون و آب، متانول و هایی مانند زمینی این سم با استفاده از حاللدر بادام

 شود.آب و  استونیتریل و آب به میزان زیادی خارج می

 شود. سم آفالتوكسین در فرآیند تصفیه روغن حذف می 

 یابد. در ذرت سم فومونیسین با خیساندن آن در آب به میزان زیادی كاهش می

 در ذرت بسیار موفق بود. Bو  Bین استفاده از آب برای استخراج سموم فومونیس

  شوند.همچنین اغلب سموم قارچی در حضور محلول كلریدسدیم حذف می 

 (:Biological decontaminationزدایی بیولوژیک )سم-5

هایی كه بعنوان آغازگر در تخمیر شراب، آبجو، سركه و تخمیر الكتیكی در شیر، سبزیجات میكروارگانیسم

 توانند برخی سموم قارچی را غیرفعال سازند. گیرند، میو گوشت مورد استفاده قرار می

دو روش باعث  ها از طریق باز جذب سموم، تجزیه آنزیمی آنها و یا با استفاده از هراین میكروارگانیسم

 شوند.شدن سموم قارچی میغیرفعال

توانند با سم آفالتوكسین های اسید الكتیک در محیط كشت و یا در ماده غذایی میتعداد كمی از باكتری

1B  وM1 .تركیب شوند 

ی های پروبیوتیک مربوط به توانایی آنها در پیوند غیر كواالنسی با مواد شیمیایزایی باكتریخواص ضدسرطان

 باشد.ها در روده بزرگ میخطرناک مانند آفالتوكسین

های دستگاه گوارش، سموم ها قادرند سموم قارچی را تجزیه كنند. میكروارگانیسمبرخی از میكروارگانیسم

 سازند. قارچی را از طریق تركیب با آنها و یا در اثر تجزیه غیر فعال می

 ند مقدار زیادی سم آفالتوكسین را تجزیه كنند. های موجود در شكمبه گاو قادرمیكروارگانیسم

سازی های اسیدالكتیک و نیز در فرآیند تخمیر پخت نان، خنثیدر طی فرآیند تخمیر شیر توسط باكتری

  تواند اتفاق افتدمی B 1سم آفالتوكسین

 د.شوخنثی می B 1در طول فرآیند آبجوسازی، در اثر تخمیر مقدار قابل توجهی سم آفالتوكسین 

هائی كه قادرند سموم آفالتوكسین را خنثی سازند شامل: كورینه باكتریوم ریوبریوم، مخمر میكروارگانیسم

جیونس نیگر و تریكودرما ویرید و موكور آمبیكاندیدا لیپولیتیكا و چندین گونه قارچ شامل آسپرژیلوس

 باشند.می

دشان را تجزیه كنند، مثالا سم آفالتوكسین های مولد توكسین در شرایط خاصی قادرند سموم خوبرخی كپک

  شود.های آسپرژیلوس پارازیتیكوس و فالووس تجزیه میتوسط قارچ

 آالینده ها در مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آنها باقیمانده ها و
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كل مرگ و میرها ناشی از مصرف آب و غذای  %33كل بیماریها و  %80در كشورهای جهان سوم حدود 

 باشد. ه میآلود

درصد مرگ و میرها ناشی از بیماریهای غیر واگیر )بیماری های قلبی و عروقی، فشار خون،  50-55در ایران 

 دیابت و چاقی و ..(

 درصد مرگ ومیرها ناشی از بالیای طبیعی و حوادث)سیل و زلزله و تصادفات رانندگی و ... ( 20

 درصد مرگ ومیرها ناشی از سرطان ها 30-25

 هایی را بهداشتی می نامند كه عاری از هر گونه مواد مضر برای سالمت ، مصرف كننده باشند . غذا 

این مواد خارجی صرفاا محدود به میكروارگانیسم ها و سایر عوامل بیولوژیک و سموم مترشحه از آنها نمی 

وده می سازند نیز در ایجاد باشد بلكه انواع مواد شیمیایی كه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مواد غذایی را ال

 اختالالت متعدد و مسمومیتها در مصرف كنندگان نقش بسزایی دارند. 

 استفاده از سموم دفع آفات نباتی یا حشره كش ها در مزارع و باغ ها.

 جذب و مصرف فلزات سنگین و سمی در دریاها و رودخانه ها به وسیله ماهی ها.

 ها.نشت مواد نفتی در دریاها و رودخانه 

  واكنشهای شیمیایی مواد بسته بندی با مواد غذایی و در نتیجه ورود مواد ناخواسته مضر به مواد غذایی

در حال حاضر، مقادیر روزافزونی جیوه كه عنصری بسیارسمی است از طریق آفت كش های كشاورزی و 

 مواد زاید صنعتی وارد زیست كره ) بخش قابل زندگی كره زمین ( می گردد. 

ی محتوی جیوه ی آب، ماهی و سایر مواد غذایی، به سطح معینی برسد، رفته رفته بر دستگاه عصبی وقت

 مركزی جانداران عالی تر، به ویژه انسان اثر می كند. 

عراق و  مرگ ناشی از مسمومیت با جیوه از نقاط مختلف جهان گزارش شده است )مانند ژاپن، پاكستان،

ف هر ساله از طرف مقامات بهداشتی كشورها هشدارهایی به مردم جهان در گواتماال و...( به دالیل مختل

 خصوص اجتناب از مصرف مواد غذایی آلوده به جیوه، آرسنیک ، سرب و ... داده می شود. 

استفاده از مواد شیمیایی به منظور حفظ گیاهان غذایی در مقابل بیماری، آفات و علف های هرز، امروزه 

 كامالا معمول است. 

ها مخصوصاا هیدروكربن های كلردار مانند د.د.ت در این است كه به آسانی كشمشكل استفاده از این آفت

در طبیعت تجزیه نمی شوند و از این رو تا مادامی كه مورد استفاده قرار می گیرند، تعدادشان در محیط 

 افزایش می یابد و در هوا و آب به چرخش در می آید. 

د.د.ت و بسیاری از آفت كش های محلول در چربی و وابسته به آن، در بدن جانداران آبزی انباشته می 

 گردد. مقادیر انباشته شده هر چه در زنجیر غذایی جلوتر رویم به سرعت افزایش می یابد. 

ز كشاورزی، نفت عالوه بر سموم دفع آفات نباتی مواد پاک كننده و شوینده، فاضالب محلی، مواد زائد ناشی ا

و مواد پراكنده ی نفتی و سایر مواد زباله آلی، مواد زباله ای مصرفی، مواد پرتوزا و زباله های جامد، اثرات 

 آالینده و مضری در مواد غذایی دارند. 
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بقایای داروهای دامپزشكی در مواد غذایی می توانند در انسان سرطانزا، موتازن و عجیب الخلقه زا، آلرژی زا 

 یا مسمومیت كننده باشند. و 

 

 

  

 فلزات سنگين موجود در مواد غذایي ناشي از انواع مواد بسته بندی 

 بسته بندی در ظروف فلزی )آهن، قلع، سرب، آلومینیوم و كروم( .1

 نیتروزآمین و تری كلروآنیزول( بی فنیل كلرینه شده، بسته بندی كاغذی و مقوائی)دی اكسین، .2

 بسته بندی شیشه ای .3

 بندی پالستیكیبسته  .4

 تغییر مواد ( جذب سطحی، سرایت كردن، نحوه انتقال اجزا مواد پالستیكی به مواد غذایی )نفوذ كردن،

 ای هیدرو كربنهای آروماتیک چند حلقه

 شماره و عنوان استانداردهای ملی ایران در رابطه با آفت كشها

  

  MRL Maximum Residue Limit (MRL)مرز بیشینه مانده آفت كش ها  -

باالترین غلظت مانده یک ماده شیمیایی است كه طبق قانون می تواند در یک ماده غذایی وجود داشته باشد تا آن ماده 

  )بر حسب میلی گرم بر كیلوگرم( غذایی مورد قبول یا مجاز شناخته شود.

ین مرز از سوی مرجع قانونی حداكثر قابل اغماض مانده آفت كش ها در فراورده های كشاورزی یا خوراک دام است .ا

 ( تعیین می گردد GAPو صالحیت دار كشور بر پایه آگاهی های بدست آمده از عملیات خوب كشاورزی )

منظور از مرز بیشینه مانده آفت كش ها در فراورده های كشاورزی و دامی مانده خود آفت كش بوده و متابولیت های 

 آن را شامل نمی گردد.

 غذا می شود و سالمت مواد غذایی را تهدید می كند.  جسم خارجی كه وارد

به هر ماده مشخصی در غذا، فراورده های كشاورزی و خوراک دام گفته می شود كه در نتیجه كار بردن آفت كش ها 

 حاصل شده است.

از  این ماده شامل هر گونه مشتقات یک آفت كش نیز می باشد مانند هر گونه محصوالت تبدیل شده، مواد حاصل

 تجزیه آفت كش ها و ناخالصی هایی كه خاصیت سمی داشته باشند. 

از همان زمان كه بشر مراقبت از گیاهان را برای استفاده از آنها آغاز نمود آفات و بیماریها و علف های هرز عوامل زیان 

 بار محسوب می شده اند. 

  سابقه هجوم ملخ در آفریقا و آسیا و از جمله در

 ون این عوامل زیان بار انسان را وادار به مقابله ساخت.خسارت روز افز

 تركیبات گوگردی و مسی برای مهار بیماریها بكار گرفته 

 .تركیبات سیانورهم برای مبارزه باحشرات مصرف می شد

 و با كشف د.د.ت آغاز شد 1939دفع آفات جدی از سال 
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 ست . هیچ حشره كشی این همه در نجات جان انسان ها موثر نبوده ا

بر اساس اظهار سازمان بهداشت جهانی این حشره كش تنها با از بین بردن پشه ماالریا میلیونها نفر را از مرگ و بیماری 

 نجات داد و به كمک این تركیب بود كه در جنگ جهانی دوم از شیوع تیفوس جلوگیری شد . 

آن در محیط و خاصیت جمع شوندگی آن در بافتها علیرغم فوائدی كه د.د.ت برای بشر داشت، بدلیل دوام بیش از حد 

 سمی خطرناک برای انسان و محیط زیست محسوب و از دور خارج شد .

موجب شد تا از هر سو اعتراض نسبت به استفاده از مواد  1985تا  1960مصرف بی رویه سموم در فاصله سالهای 

  شیمیایی باال گیرد

ت از جمله سرطانزایی، تراتوژنیک یا اونتولوژنیک بودن بعضی از سموم، اعتراضات به مصرف سموم بخاطر مسایلی اس

اثرات مخرب آنها بر اكوسیستم و حیات وحش و انسان، آلوده شدن خاک و آبهای سطحی و زیر زمینی در مناطق 

ان طبیعی پرمصرف، بروز مقاومت در حشرات، پاتوژنها و علفهای هرز نسبت به انواع سموم پرمصرف، از بین بردن دشمن

 آفات و در نتیجه فراهم نمودن زمینه برای سر برداشتن آفات و بیماریهای جدید و غیره. 
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  ستیز طيمصرف بر مح کباریمخرب استفاده از ظروف  ثراتا

سان به همراه دارد یكه برا یمدرن عالوه بر رفاه یزندگ ضررها ،ان ص یریجبران ناپذ یگاه   سهیكند. ك یاو م بیرا ن

ست یها صرف ن کیو ظروف  یكیپال ساس تحق نیدر ا زیبار م صداق دارند. برا شده تنها در ا قاتیمورد م  رانیانجام 

سال طول  زیها ن کیپالست نیا شتریب شود. یم دیتول کیتن پالست ونیلیم3از  شیساالنه ب صد ها  بادوام هستند و 

شد تا به خود یم ش هیخود تجز یك سال هاوندو نابود  شدارها شهیهم ریاخ ی.  در  سوء  ییه  كاربرددر مورد اثرات 

 نیاستفاده از ا ست،یز طیبه مح یرسان بیگذشته از بحث آس یعنی ؛داده شده است یكیبار مصرف پالست کیظروف 

 .مضر استنیزسالمت انسان  یظروف برا

است، ساخته شده اند.  یلــیو فس یكه وابسته به مواد نفتــ PVC و ــرنیاستا یبارمصرف، عمــدتا از پل کیظروف  

ــانت 65 یباال یمواد در مواجهه با دما نیا ــ یگراد و در مجاورت با چرب یدرجه س ــوند یآزاد م ،یدیها و مواد اس  . ش

ــرف ها یبرا ها، روان كننده ها، رنگدانه ها و پركننده ها  داركنندهیبار مصرف، انواع نرم كننده ها، پا کی یساخت ظـ

 .بر سالمتی انسان تاثیر می گذارندها آن یشود كه همگـ یاضافه م

ـــتایپل ـــق و ظروف غذا آب، كارد، چنگال، یهاوانیدر ل رنیاس ـــتفاده قرار م ییقاش مثال در  یبرا رند؛یگیمورد اس

 یهستند كه در ساخت آنها  ازگاز هگزان استفاده م رنیاستایپل یكه به صورت فوم هستند، نوع یظروف هایچلوكباب

كه گاز همراه با غذا به بدن  درجه است، 200ظرف  داخل یغذا یدما شود،یدرجه آزاد م 160 یگاز در دما نیشود. ا

 .مانند سر درد را به همراه دارد یگاز هگزان عوارض .ابدی یانسان انتقال م

 یاست. پل یرنیاستا یپل یكیبار مصرف پالست کیاز حد از ظروف  شیجهان در استفاده ب یجزو معدود كشورها رانیا

 جهینت نیمحققان به ا گرید یزمان الزم دارد. از ســو عتیو بازگشــت به طب هیتجز یســال برا 300از  شیب رنیتااســ

س ستفاده از ا دهیر شت ییمواد غذا یظروف برا نیاند كه ا سب ن چیبه ه یگرم و داغ از نظر بهدا چون  .ستیعنوان منا

و ســرطان  یخود دارند كه فوق العاده ســم یمریپل باتیدر ترك آزاد رنیاســتا یمقدار شــهیهم رنیاســتا یظروف پل

 .زاست

ـــتا یزمان ـــتا یم دایچرب تماس پ ژهیگرم و داغ و به و ییبا موادغذا رنیكه ظروف اس آزاد آن وارد ماده  رنیكند، اس

در ظرف به ماده  ودآزاد موج یها رنیاســتا یچرب و داغ باعث ورود تمام یظروف با غذا نیشــود. تماس ا یم ییغذا

ـــود و افراد یم ییغذا ـــتمر از غذاها یش ـــتفاده م نیدرون ا یكه به طور مس  یها یماریكنند، دچار ب یظروف اس

سرطان م یخطرناك ست افتیباز شوند. یاز جمله  . برد یسال زمان م 500تا  300 یعیبه طور طب عتیدر طب کیپال

ـــرطان زا یبیمعابنابراین، این مواد  مهاجرت مونومر از ظرف به داخل مواد موجود در ظرف،  جهیدر نت ییهمچون س

ــازگار ــتیز طیبا مح یعدم س ــرما نیو از ب عتیو طب س ــتفاده از منابع غ یمل هیرفتن س را به  دیتجد رقابلیدر اثر اس

 .همراه دارد

ستفاده ست کیاز ظروف  ا صرف پال سماند ها یكیبارم ست یكه باعث دفع پ شت آنها در طب یكیظروف پال و  عتیو انبا

 كند. یم دیرا تهد اهانیجانداران و گ اتیرودخانه ها و ح اها،یدر ،یو خاك یشود، به مرور منابع آب یم ستیز طیمح

ست یها سهیكه ك یهنگام سماند دور یكیپال سال در  500از  شیب یبه علت ماندگار شوند، یم ختهیر به عنوان پ

 یها به همراه باد جابه جا شده و وارد رودخانه ها و كانال ها سهیك نیشوند. ا یم ستیز طیمح یباعث آلودگ ط،یمح

موارد به علت ســاكن ماندن آب، زادوولد انواع  یاریآبراهه ها شــده و در بســ یموجب گرفتگ جهیشــوند؛ در نت یآب م
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شرات افزا ست یها سهی. كابدی یش میح صورت ورود به مح یكیپال جانوران  ییغذا رهیوارد زنج ،ییایدر ستیز طیدر

 ییایپرندگان در زیفک و الک پشـــت و ن ن،یوال، دلف لیاز قب یو ســـاالنه هزاران گونه از جانوران آبز ،شـــده ییایدر

 .رندیم یاز آن م یناش یها و خفگ سهیك نیبر اثر خوردن ا "ااشتباه

ــهیك  ــده حت دهیبلع یها س ــالم باق زیآنها ن هیپس از مرگ جانوران و تجز یش دوباره پراكنده  نیمانند، بنابرا یم یس

ست یرا ادامه م گرید یاتیبردن ح نیو از ب ،شده صورت کیدهند. پال شوند، به علت  یها در سماند دفن  كه به عنوان پ

ــك یدفن م یآرام و كند در محل ها هیتجز ــبب تش ــ لیتوانند س ــوند. ا ینیرزمیز یو نفوذ آن به آب ها رابهیش  نیش

سنگ رینظ یباتیشامل ترك رابهیش سا نیفلزات  ست كه جزو ترك باتیترك ریو   طیمح یآور برا انیز باتیخطرناک ا

و  ینفت هیاپو دارا بودن مواد با  یبه علت ساخته شدن از منابع نفت یمریو پل یكیمواد پالست نیهستند. همچن ستیز

ـــ ـــ بیترت نیمانند و به ا یم یدر خاک باق ،یریناپذ هیتجز تیخاص خاک وارد  قیاز طر جیآنها به تدر ییایمیمواد ش

سان م ییغذا رهیزنج ست سهیعالوه بر اثرات ك نید؛ بنابرانشو یان آنچه حائز  ست،یز طیمح یرو یكیها و ظروف پال

صوص ا تیاهم ست، به خ سان ها سالمت ان ست،  صرف ب نكهیا مواد، خطرات جبران  نیاز حد و نابجا از ا شیامروزه م

خاص موجود در آنها،  باتیبه علت ترك یكیها و ظروف پالســت ســهیســالمت انســان به همراه دارد.ك یرارا ب یریناپذ

صورت تماس با ما س ییو مواد غذا عاتیدر شانیداغ، ترك ای یدیچرب، ا شده بات سان م ،آزاد  شود كه  یو وارد بدن ان

 .خواهد شد مشكالتی در انسان جادیامر باعث ا نیا

س در  ضر ب شورها به و یاریحال حا شورها ژهیاز ك ستن روش ها ییاروپا یك ش یبا به كار ب كرده اند  یسع نیجان

مصــرف وبه  كباریظروف  دیجهت تول یاهیگ یمرهایمصــرف را به حداقل برســانند. كاربرد پل كباریاســتفاده از ظروف 

 .روش ها است نیاز ا ینمونه ا دیردر هنگام خ یلونینا یها سهیك یبه جا یپارچه ا یها سهیك یریكارگ

سال  هاییكایآمر تیاما در نها گرددیبازم 1970به دهه  یاهیظروف گ دیتول  یهامریانبوه پل دیموفق به تول 2002در 

شور  نیعنوان پنجم به رانیشدند و نام ا هامریپل نیا دیموفق به تول یرانیمحققان ا 86شدند و از بهمن ماه  یاهیگ ك

 .است، ثبت شد یفناور نیكه صاحب ا ایدر دن

شور طوربه س یاهیگ یهامریپل دیتول یصاحب فناور یهامعمول در ك سته ذرت،  شا  نیا یو گندم برا ینیزمبیاز ن

( دارد. پس ی)آب دوست یلیدروفیه تیاست كه خاص یاهیگ مریپل کی یعیطور طب. نشاسته بهشودیمنظور استفاده م

 دیاس کیچون استار یاهیچرب گ یهادیاست: افزودن اس تیخاص نیبردن ا نیاز ب یقو مریپل کی دیمرحله تول نیاول

س کیو اولئ ستر لیو با تشك دیآ به وجود هیاول بیدر ترك یراتییتغ شودیباعث م دیا  ،یكربن لیطو رهیبا زنج یگروه ا

 .شود جادیا یزیگرآب تیخاص

ــل، روغن یباتیافزودن ترك ،یدر مراحل بعد ــ یگلوتن )برا ،یاهیگ یهامانند موم عس ــبندگ تیحفظ خاص ( و یچس

. شودیم لیحاصل در دستگاه اكستروژن به گرانول تبد بیو ترك ابدییبهبود م مریپل یكیو مكان یكیزیسلولز خواص ف

 ،یكیپالســت یهاســهیانواع و اقســام ك ســازدیقادر م انازک محققان ر یهالمیو ف یقیگرانول به ورق، مواد تزر لیتبد

 .كنند دتولی را …مصرف و كباریظروف  ،یكیپالست ظروف

ستفاده از ا در ست نیا ست یوجود ندارد و تمام انواع ظروف یتیمحدود چیها ه کیپال ساخته  یمعمول یها کیكه با پال

ــوند یم ــمن ا دیهم قابل تول یاهیگ یها مریبا پل ،ش ــتند، ض ــتریب یریاز انعطاف پذ یاهیگ یها مریپل نكهیهس  یش

درجه 65باالتر از  یكه اســتفاده از آن در دما رنیتااســ یو برخالف پل هســتندقابل اســتفاده  كروفریبرخوردارند، در ما
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ـــت،یمجاز ن ـــانت100تا  90 یدما س نیز ها در خاک  مریپل نیا هیتجز كنند. یتحمل م یگراد را به راحت یدرجه س

موجود در  یها ســمیكروارگانیبه دما، رطوبت و فشــار خاک دارد كه م یكشــد كه بســتگ یماه طول م 6تا  3حداكثر 

 یعیو طب یاهیها منشـــأ گ مریپل نیكه ا ییاز آنجا ســـت،یز طیدهند. عالوه بر حفظ مح یم رارق ریخاک را تحت تأث

 شود.  یاز آنها آزاد نم یو مضر یماده سم چیدارند، ه

 بار مصرف هستند كه به میزان زیادی مصرف می شوند.ذی نوع دیگری از ظروف یک مصرف كاغ كباریروف ظ

در  هیمواد اول دیعدم تول یول ،باشد یبودن آن م ریپذ هیبودن و تجز یبودن و بهداشت کیش ،وانیل ینوع كاغذ یایمزا

مانند  یهر ظرف یدستگاه )برا کینوع ظرف با  کیفقط  دیامكان تول نیآن به واردات و همچن یو وابستگ رانیداخل ا

سا ای وانیل ستگاه جداگانه الزم بوده و مانند  سه د ش ریكا شكل ظروف تول ضیآالت  با تعو نیما  ینم رییتغ یدیقالب 

صنا تیقابل باال برده، و یمریظروف پل متیبرابر ق 3تا  2در حدود را یدیظروف تول متی( قابدی ستفاده در  سته  عیا ب

ظروف  نی. امی باشندن لیفو ایتوسط درب  یقابل آب بند ظروف پایین می آورد. از طرفی اینرا  یو بستن یلبن یبند

هتل ها  ایشاپ ها  یدهد و در كافمی مصرف را به خود اختصاص  كباریدرصد از بازار مصرف ظروف  2توانسته حدود 

 ی گردد.آن استفاده م یشركت با چاپ نام و آرم رو غاتیبه عنوان  تبل ای ها و یو مهمان نارهایو در سم

ست كه   ستفاده از شایان ذكر ا صورتی ا ست كهتنها در  ستفاده در كشورهای  این ظروف مجاز ا ستانداردهای مورد ا ا

 .خارجی برای تولید ظروف كاغذی در كشور ما نیز رعایت شود

شورها یدر حال ستفاده از ظروف  زانیم شیافزا یبرا ایمختلف دن یكه ك صرف گ كباریا كنند،  یم یزیبرنامه ر یاهیم

سال  یبه گونه ا صد 70 ینیگزیبه دنبال جا 2015كه در  ست یبه جا یاهیمواد گ یدر  بوده اند، ایدر دن یكیمواد پال

ــرا ــور ما ش ــت كه مردم به دال یبه گونه ا طیدر كش ــرف ظروف  لیاس ــرف  كباریمختلف مجبورند كه اتفاقا مص مص

 .دهند شیافزا ا،یرا بر خالف مردمان دن یكیپالست

شت  وزارت ستانیز بهدا ستفاده از ظروف  یو حفظ و ارتقا نیتام یدر را صرف گ كباریسالمت جامعه بر ا كه  یاهیم

درمان و آموزش پزشكی، . به گزارش وزارت بهداشت، ه استدارای مجوز قانونی الزم از این وزارتخانه است، تاكید كرد

، هیچ مشكلی برای است ر كشور تولید شدهد زگیتاه گندم( كه ب ایظروف یكبار مصرف گیاهی )بر پایه نشاسته ذرت 

ـــتفاده ـــالمتی اس ـــت تجزیهكنندگان ایجاد نمیس و باعث  ،پذیر بودهكند و به دلیل طبیعی بودن پلیمرهای آن، زیس

 .شودتخریب محیط زیست نیز نمی

 

  



179 

 

  مسموميت با فلزات سنگين:

درون اكوسیستم، به مقدار زیادی افزایش یافته در دهه گذشته ورود آالینده ها با منشا انسانی مانند فلزات سنگین 

 است كه این امر به عنوان یک خطر جدی برای حیات اكوسیستم زمین به شمار می آید.

میزان ورود این فلزات سنگین به داخل محیط زیست، بسیار فراتر از میزانی است كه به وسیله فرایندهای طبیعی 

  گین در محیط زیست قابل مالحظه است.بنابراین تجمع فلزات سن برداشت می شوند.

ارگانیسم های زنده به مقادیر بسیار كمی از فلزات سنگین برای ادامه رشد و بقاء نیاز دارند كه به اصطالح به آنها عناصر 

ناچیز می گویند مثل آهن، كباالت، مس، منیزیم، مولیبدن، وانادیوم و روی و اگر از آنها بیش از مقدار مورد نیاز و 

 روری استفاده شود باعث اخالل در رشد می گردد. ض

سایر فلزات سنگین مانند جیوه، سرب و كادمیوم عناصر حیاتی نبوده و اثرات سودمندی بر حیات ارگانیسمهای زنده 

 ندارند به طوریكه تجمع آنها در بدن موجودات زنده به خصوص پستانداران باعث بیماریهای خطرناكی می گردد. 

ود به بدن پستانداران به طور معمول از طریق هوای آلوده كه در مناطق صنعتی پس از بارندگی وارد خاک مسیرهای ور

 و آب زیر زمینی می شوند و همچنین از طریق دریاها و اقیانوسها می باشد. 

بسیاری از  فلزاتی مانند سرب، جیوه، مس، كادمیوم، نیكل، كروم و ... چز گروه فلزات سنگین بوده كه این عناصر و

تركیبات آنها به سبب اثرات سوء و زیانبارش بر سالمت انسان و محیط زیست از سموم پرخطر پیرامون ما محسوب می 

  .گردند

 لوازم آشپزخانه و حتی البسه موجود می باشند.  این سموم در هوای تنفسی، آب آشامیدنی، مصالح ساختمانی، 

عدم متابولیزه شدن آنها در بدن می باشد. در واقع فلزات سنگین  سنگین، یكی از مسائل اساسی در ارتباط با فلزات

استخوانها و مفاصل رسوب كرده و  پس از ورود به بدن دیگر از بدن دفع نشده بلكه در بافتهایی مانند چربی، عضله،

  انباشته می گردند كه همین امر موجب بروز بیماریها و عوارض متعددی در بدن می شود.

لزات سنگین بیش از استانداردهای تعریف شده در محیط باعث بروز مشكالت و عوارض زیست محیطی برای حضور ف

 ساكنان آن محل و اكوسیستم می گردد.

  تاثیرات فلزات سنگین روی انسان مختلف بوده و عمده ترین آنها مربوط به بروز اختالالت عصبی است. 

دیگر امالح و مواد معدنی مورد نیاز در بدن شوند. مثالا در صورت كمبود فلزات سنگین همچنین می تواند جایگزین 

 روی در مواد غذایی كادمیوم جایگزین آن می گردد.

فلزات ناچیز مختلفی ممكن است از طریق آلودگی صنعتی وارد مواد غذایی گردند. مانند جیوه و سرب و یا ممكن است 

  ا گردند مانند قلع و سرب .از طریق جدا شدن دستگاه ها و ظروف وارد غذ

به طور كلی اختالالت عصبی )پاركینسون، آلزایمر، افسردگی، اسكیزوفرنی( انواع سرطان ها، فقر مواد مغذی، برهم 

آسیب به كبد، كلیه ها و مغز، آلرژی و –عروقی -سقط جنین، اختالالت تنفسی و قلبی خوردن تعادل هورمونها، چاقی،

ریز، عفونتهای ویروسی مزمن، كاهش آستانه تحمل بدن، اختالل در عملكرد آنزیم ها ، تغییر آسم، اختالالت غدد درون 

در سوخت و ساز، ناباروری، كم خونی، خستگی، تهوع و استفراغ، سردرد و سرگیجه، تحریک پذیری، تضعیف سیستم 

لتهاب مفاصل، ریزش مو ، پوكی ایمنی بدن، تخریب ژنها، پیری زودرس، اختالالت پوستی، كاهش حافظه بی اشتهایی، ا

 استخوان و در موارد حاد مرگ از نتایج اثرات ورود فلزات سنگین به بدن انسان می باشد.
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 امروزه در ممالک صنعتی جهان یكی از مسائل بهداشتی جامعه را تشكیل می دهند.  

  جيوه:

نایع الكترونیک )المپ ها و باتریها(، جیوه از فلزات سمی خطرناكی است كه در صنایع مختلف مانند دارو سازی، ص

و صنایع سلولزی رنگ سازی )به عنوان نگهدارنده یا ضد باكتری(و  پالستیک )كاربرد اكسید جیوه بعنوان كاتالیزور(

 سموم كشاورزی مصرف می شود و توسط فاضالب این گونه كارخانه ها، مواد غذایی آلوده می شوند. 

ه بعنوان از بین برنده لزجی و در كشاورزی برای پوشش دادن دانه ها استفاده می صنایع پالپ و كاغذ سازی از جیو

 شود . از اكسید جیوه نیز به عنوان یک تركیب ضد كپک در رنگهای نقاشی استفاده می شود. 

 ردد.تن جیوه در اتمسفر پراكنده می گ 3000عالوه بر آن در اثر سوزانیدن ذغال سنگ ساالنه ذغال سنگ ساالنه حدود 

تبدیل می گردد. چون اكثراا آلودگی  جیوه در ته نشست های رودخانه ها و دریاچه ها به تركیب بسیار سمی متیل جیوه،

ناشی از جیوه در رودخانه ها و دریاچه ها پدیدار می گردد، آلودگی ماهی با جیوه اهمیت خاصی دارد، مصرف اینگونه 

 ماهی ها باعث مسمومیت انسان می شود. 

 % جیوه موجود را تشكیل دهد.  99بافت های حیوانی ممكن است متیل جیوه در حدود در  

در محصوالت كشاورزی، بویژه گندم و جو نیز رسوباتی از تركیبات جیوه یافت شده است كه البته علت آلودگی سرازیر 

 شدن فاضالب های تصفیه نشده كارخانه ها در مزارع كشاورزی می باشد. 

و پاكستان و گواتماال در اثر مصرف این گونه غالت ساالنه مواردی از مسمومیت توسط جیوه گزارش  دركشورهای عراق

 می گردد. 

  عالئم مسموميت با جيوه:

در مسمومیت حاد، اختالالت گوارشی در روده ها و كاهش فعالیت كلیه ها، ضعف و بی حسی پاها ، اختالل در بینایی 

با تشنج عضالنی و در مسمومیت مزمن، ضعف اعصاب مركزی و آنسفالوپاتی، تحریک  و حتی كوری و اغماء و فلج همراه

 پذیری، لرزش بدن، اشكال در تكلم و ازدیاد بزاق مشاهده می گردد. 

 از ادرار، خون وموی بیمار می توان برای بررسی استفاده كرد.   

 می كند. دقیقه پس از مصرف غذای آلوده بروز  30تا 2عالئم مسمومیت با جیوه 

  پيشگيری:

مهمترین روش پیشگیری از مسمومیت، تصفیه فاضالب كارخانه هایی است كه در فاضالب آن ها جیوه وجود دارد و 

 نیز عدم مصرف محصوالت كشاورزی كه با آب آلوده به جیوه آبیاری شده باشد. 

 در مزارع گندم و جو كه در جوار كارخانه ها قرار دارند باید از درو كردن آنها توسط كشاورزان ممانعت بعمل آورد. 

 پرهیز از مصرف ماهی ای كه در مناطق آلوده صید شده است 

شامیدنی انجام آزمایشات مداوم آب و مواد غذایی مصرفی استانداردهای بین المللی حداكثر مجاز وجود جیوه در آب آ

 تعیین نموده اند. (1ppm)میلی گرم در لیتر و در ماهی و سایر اغذیه دریایی یک میلی گرم در كیلوگرم  0/004را 

  



181 

 

  سرب:

حضور سرب در مواد غذایی ممكن است نتیجه آلودگی محیطی یا جدا شدن فلز از دستگاه و یا لحیم قوطی های قلع 

 دار باشد.

 % سرب بلعیده شده از مواد غذایی نشات می گیرد.  90تخمین زده می شود كه حدود  

سرب می تواند توسط غذاهای اسیدی جدا گردد. دراین موارد می توان به آبمیوه ها در ظروف لعابی و سفالی اشاره 

 نمود زیرا این ظروف از مواد حاوی سرب ساخته می شوند.

ئیده شده در نزدیكی بزرگراه های شلوغ دارای مقادیر زیادی سرب می باشند و در تحقیقات نشان می دهد غالت رو 

 در ماده خشک تجاوز می كند.  ppm100برخی از موارد مقدار آن از 

مختل شدن عملكرد فیتوپالنكتون ها به عنوان یكی از منابع مهم تولید اكسیژن در دریاها و در نتیجه به هم خوردن 

  آبزی از مهمترین عوارض نامطلوب وجود سرب در اكوسیستم های آبی است. تعادل جهانی موجودات

  مسموميت با سرب:

 سرب از طرق مختلف وارد بدن می شود . 

سرب در ساختن پوشش كابل ها، رنگ ها و مواد ضد زنگ، مواد شیشه ای و نیز داروهایی كه جهت مصرف خارجی 

ن در محیط زیست موجب آلودگی روزافزون گیاهان، حیوانات و انسان تهیه می شوند بكار می رود و پراكندگی وسیع آ

 می گردد. 

میكروگرم توسط غذا وارد بدن می شود و افراد  20میكروگرم سرب به وسیله استنشاق هوا و  8روزانه به طور متوسط 

 میكروگرم سرب از طریق دخانیات دریافت می كنند .  30تا  20معتاد به سیگار نیز حدود 

درصد از سربی كه از طریق مواد غذایی وارد بدن می گردد از طریق گوشت می باشد. این بدین معنا است كه  7د حدو

سرب یكی از معدود سموم غذایی می باشد كه مصرف روزانه قابل قبول آن توسط مردم به این مقدار نزدیک است یا از 

 آن تجاوز می كند. 

 سبت به افراد بزرگسال بیشتر است. در كودكان شدت جذب سرب و حساسیت سرب ن

 میكروگرم در لیتر باشد.  1تا  6/0مسمومیت زمانی ایجاد می گردد كه میزان سرب در خون بین 

استفاده از ظروف حاوی سرب و نگهداری غداهای اسیدی در آن می تواند زمینه های مسمومیت با سرب را بوجود 

  آورد.

  عالئم مسموميت:

استفراغ شیری رنگ، مدفوع خونی یا سیاه، ایجاد خط آبی روی لثه از عالئم مسمومیت با سرب  دل درد، سوزش دهان،

است . اما در مسمومیت حاد عالوه بر موارد فوق، یبوست، عدم دفع ادرار و ضایعات كبدی كه معموالا به دلیل توقف 

شدن حافظه، سرگیجه،  گردش خون منجر به مرگ می شود. كاهش وزن، رنگ پریدگی، فلج شدن دست، ضعیف

  كاهش قدرت بینایی، افسردگی و تحریک پذیری در اثرآنسفالوپاتی دیده می شود.

  عالئم مسموميت:

  .دقیقه به بعد شروع می شود 30عالئم مسمومیت با سرب از 
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د به مناطقی كه در مجاورت معادن سرب واقع شده اند و یا فاضالب كارخانه های مختلف كه حاوی سرب می باش در

 این نوع مسمومیت ها در بین گله های گاو زیاد مشاهده می گردد.  زمین های كشاورزی سرازیر می گردد.

هیچ گونه روش سالم سازی جهت از بین بردن تمامی یا مقداری از سرب در الشه و ضمائم آن وجود ندارد ولی در 

درصد از میزان آلودگی را بوسیله شست و شوی  70رابطه با گیاهانی كه سطح خارجی آنها آلوده شده است می توان 

 كامل و كافی كاهش داد. 

 پيشگيری: 

اجتناب از استنشاق هوای آلوده به سرب، عدم مصرف محصوالت كشاورزی )سبزی و میوه( كه با فاضالب های صنعتی 

 و یا آب نهرهای شهرهای بزرگ آبیاری شده اند. 

میلی گرم در كیلوگرم گوشت، سرب  0/2یچه دام كشتار شده نباید بیش از كنترل غذای دام، گوشت و شیر دام ها، ماه

 داشته باشد. 

  (:Snقلع )

 سرب و قلع ممكن است از طریق قوطی ها و لحیم مورد استفاده در ساخت آنها وارد غذا گردند .

  (:Snمسموميت با قلع )

خل قوطی آسیب دیده باشد و غذای اسیدی با در قوطی های كنسرو زمانی قلع وارد مواد غذایی می شود كه الک دا

 بدنه بدون الک قوطی تماس پیدا كند . 

  میلی گرم در كیلوگرم ماده غذایی می باشد. 250برای مقدار قلع  codexاستاندارد 

  عالئم مسموميت :

استفراغ و سردرد مسمومیت با قلع بسیار كمتر از سایر فلزات است و عالئم آن پس از چند ساعت با تهوع، سرگیجه، 

  ظاهر می گردد. استفراغ، ادرار، خون و مدفوع بیمار به عنوان نمونه قابل بررسی است.

  پيشگيری:

مواد غذایی خیلی اسیدی را در ظروف مسی سفید شده نباید نگهداری كرد و نیز كمپوت و كنسرو هایی كه در قوطی 

  های خوب الک نشده بسته بندی شده اند استفاده نشود.

  فلزات سنگین موجود در مواد غذایی ناشی از انواع مواد بسته بندی:

  مسائل بهداشتي انواع مواد بسته بندی:

  بسته بندی در ظروف فلزی : -1

الف( آهن: در مجاورت رطوبت، اسیدها، كلروسدیم، گوگرد و تركیبات خورنده دیگری از این دسته، آهن بسته های 

مختلفی تبدیل می شود و اغلب نمک های آهن در معرض هوا اكسید شده و تبدیل  فلزی خورده شده و به نمک های

 به سولفات فریک می شوند كه ورود آن از راه مواد غذایی به بدن انسان موجب مسمومیت های حاد و مزمن می شود. 

  قلع: ب(

ب كه قوطی های فلزی را با یک از این عنصر به عنوان عامل محافظ بسته های فوالدی استفاده می شود، به این ترتی

 الیه اندود قلع می پوشانند تا در برابر عوامل خورنده مقاوم شود. 
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طی زمان نگهداری پس از تولید تا مصرف، مقداری از یون های قلع وارد محتوی بسته می شود كه میزان آن تابع  

 ست. حضور اكسیژن در فضای خالی باالی قوطی و وجود نیترات در محتوی قوطی ا

  پ( سرب:

سرب یكی از ناخالصی های قلع است و ممكن است از راه اندود كردن قلع وارد قوطی و از آنجا وارد مواد غذایی محتوی 

 بسته و در نتیجه وارد بدن انسان شود، 

 ) در تاریخ مسمومیت با سرب را یكی از دالیل سقوط و انهدام تمدن روم قدیم می دانند . (

  ت( آلومینیوم :

ایمنی مصرف این عنصر در بسته های غذایی مدتی است مورد تردید قرار گرفته، اما با توجه به این كه این عنصر به 

مقدار كم در غذاهای گیاهی و حیوانی وجود دارد، اگر مقادیری هم از راه بسته بندی و ظروف غذا وارد بدن شود ممكن 

 ر جذب فسفات ها مداخله می كند و موجب بروز راشیتیسم می شود. است اختالالتی در پی داشته باشد زیرا این ماده د

یكی از عوامل موثر در  بررسی های انجام شده درباره از دست رفتن حافظه در سنین باال، نشان می دهد كه احتماالا 

 ایجاد آن عنصر آلومینیوم است. 

  ث(كروم:

روم استفاده می كنند. تادربرابر عوامل خورنده محافظت شود، ك به دلیل گرانی قیمت قلع دردنیا  بخاطر ارزانتر بودن از

زخم های عمیق پوستی می شود كه معالجه آن به زمان  بدن از حدمعینی تجاوز كند موجب درماتیت و اگر مقدارآن در

 زیادی نیاز داشته و به سادگی امكان پذیر نیست. 

  بسته بندی كاغذی و مقوائی: -2

سالمت بسته های كاغذای، مقوایی و كارتنی، مطالعات انجام شده نشان می دهد كه این مواد علیرغم تصور كلی از 

بالقوه برای سالمت مردم مضر هستند و از راه آنها مواد نامطلوبی وارد بدن انسان می شود كه مهم ترین آنها عبارتند 

  از:

 الف( دی اكسین ها: 

یر مقداری دی اكسین وارد محصول می شود، از دی اكسین ها برای از بسته های كاغذی و مقوایی مثل كارتن های ش

 سفید كردن كاغذ استفاده می شود 

  در واحدهایی كه دارای زباله سوز هستند مقدار زیادتری از این تركیبات وارد هوا و از آنجا وارد مواد غذایی می شود.

  ب( بی فنیل های كلرینه شده :

ازیافتی وارد مواد غذایی، آب، شیر، ماهی و گوشت حتی پیش از بسته بندی می شود . این تركیبات از راه مقواهای ب

 مقداری از این تركیبات هم از راه مركب چاپ وارد محصول می شوند . 

دی اكسین ها و بی فنیل های كلرینه به عنوان عوامل آلوده كننده محیط در بسیاری از نقاط وجود دارند و بنابراین 

یط و هم از راه بسته مقداری از آنها وارد مواد غذایی می شوند و به علت سمی بودن، سالمت مصرف كننده هم از راه مح

 را به خطر می اندازند. 

از بین مواد غذایی ماهی بیشترین مقدار این مواد را از محیط زیست خود و سطوحی كه پس از صید با آنها در تماس 

 حل جمع شدن این تركیبات در بدن انسان بافتهای چربی است. است جذب و به انسان منتقل می كند . م
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  پ( نیتروزآمین ها:

نیتروزمورفولین آلوده هستند وارد مواد غذایی می -نیتروزآمینها از راه كاغذها و كارتن های مومی كه به مورفولین و ان

 شوند .

 مورفولین در دیگ بخار به عنوان ماده ضد خوردگی استفاده می شود و مقداری از این تركیبات در بخار وجود دارد.  

از طرفی در ساخت كاغذ از مقادیر زیادی بخار آب استفاده می شود كه به این عوامل آلوده است و آلودگی را به مواد 

 غذایی منتقل می كند.

وهی از سرطانهای محیطی هستند كه از راه سایر مواد غذایی بویژه فراورده های گوشتی بعالوه نیتروز آمین ها گر 

سوسیس و كالباس، غنی سازی خاک كشاورزی با كودهای ازت و مانند این ها هم ممكن است وارد بدن شوند و این 

  مواد در بدن انسان اثرات سمی ناهنجاری دارند.

  عالئم مسموميت:

ماه این مسمومیت منجر به مرگ می  6جه، بی قراری، ضعف، تهوع و در شیرخواران كوچكتر از سردرد، دل درد، سرگی

 ساعت پس از مصرف ظاهر می شود .  2تا  1گردد ، عالئم مسمومیت 

  پيشگيری: 

گوجه فرنگی، سبزی خوردن  نیتریت و نیترات، عدم مصرف زیاد اسفناج، ppm400عدم مصرف آبهای حاوی بیش از 

بزی ها و عدم مصرف كاغذها و كارتنهای مومی آلوده و خودداری از خوردن هر روزه سوسیس و كالباس و و سایر س

 سایر فرآورده های گوشتی كه حاوی نیترات و نیتریت هستند. 

  ت(تری كلروآنیزول:

در تولید كارتن از كاغذهای بازیافتی، از مقداری كلروفنل با غلظت زیاد استفاده می شود كه این ماده پیش ساز 

درصد روی كارتن جوانه زده  12كلروآنیزول است، قارچهای موجود در محیط كه بعضی از آنها قادرند حتی در رطوبت 

و به هر حال تری كلروآنیزول از راه پلی اتیلن به داخل مواد و فعال شوند، عمل متیالسیون كلروفنل را انجام می دهند 

 غذایی خشک نفوذ می كند. 

  بسته های شیشه ای: -3

ظرف های مواد غذایی درتمام دنیا مطرح بوده  بسته های شیشه ای همیشه به عنوان سالم ترین نوع بسته بندی و

اكسید سدیم  راه این بسته ها مقادیر كمی سیلیكا و زیرا از مورد این بسته ها ایمنی مطلق وجود ندارد در وهستند، اما

 وارد محصول می شوند. 

این صورت كادمیوم ازبسته به  كادمیوم استفاده شده باشد كه در ساخت بعضی از كریستال ممكن است از از طرفی در 

  ستند.وجود این بسته های شیشه ای هنوز هم سالمترین بسته ها ه محصول مهاجرت می نماید با

  بسته های پالستيکي

لوازم پزشكی،  آنها برای تولید ظرف نشكن، از موادپالستیكی درتمام شئون زندگی انسان وارد شده و امروزه پالستیک و

 مواد بسته بندی استفاده می شود كه از راه هریک از تجهیزات صنایع غذایی و مصالح ساختمانی، لباس، دندانپزشكی،

استابیالیزرها وارد بدن انسان می شودكه  پلیمر ها، منومر ها، اجزا پالستیک مانند پالستی سایزرها، آنها مقداری یون و
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بالقوه مهم ترین عامل مخاطره آمیز سالمت  بین آنها بسته بندی های پالستیكی مهم ترین اقالم راتشكیل می دهندو از

  آینده بشمار می روند. مردم در

  کي به مواد غذایينحوه انتقال اجزا موادپالستي

 ( permeationالف( نفوذ كردن:)

 بسته به داخل آنها امكان نفوذ اجزا بسته بندی های پالستیكی نگهداری شوند، حتی اگر موادغذایی بصورت جامد در

ازمقدار اولیه اجزابسته بندی های پالستیكی به غذاهای خشک  %37دماهای متداول ممكن است حدود  در وجود دارد و

  منتقل می شود.

 (  Leachingب(سرایت كردن  :)

 در صورت گیرد، نیمه جامد به مواردی اطالق می شود كه انتقال اجزا مواد بسته بندی پالستیكی به غذاهای مایع و

 مقدار اولیه آنها برای موادی مثل: %19بیشتر موارد دراین حالت انتقال اجزامواد یسته بندی پالستیكی كمتر وحدود 

  مایونز هاواب پرتقال است. روغن، كره، مارگارین، ،پنیر

  (:Absorptionپ(جذب سطحی)

 از مزه را و بو تغییرات طعم، بسته به نوع ماده غذایی،مقداری ازاجزامواد پالستیكی بسته،جذب سطح آنها می شود و

  به همراه دارد. طرف دیگر از اختالالت مربوط به ورود اجزا مواد پالستیكی دربدن انسان را یک طرف و

  (Allteration materialsث(تغییر مواد: )

ویژگی های فیزیكی  طول زمان نگهداری و موادغذایی دربسته های پالستیكی وبسته به دما و طی مراحل نگهداری،

اخل پراكندگی اجزا آن د بسته تغییر می كند. برای نمونه ممكن است نفوذ پذیری بسته افرایش یابد و ماده غذایی یا

  غذا بیشتر صورت گیرد.
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 رعایت بهداشت فردی کارگران:

های این گونه افراد، به طرق دیگر از جمله: معاینات ادواری، های مناسبی كه بتوان عالوه بر آموزش و ارتقاء آگاهیشیوه

بررسی بهداشت فردی )سالمت، نداشتن بیماری واگیردار، نظافت شخصی، لباس و...( آزمایش مدفوع از نظر وجود تخم، 

جسس ناقلین به ظاهر سالم، به تعهد عملی افراد نسبت به رعایت موازین ها وكشت مدفوع به منظور تالرو و كیست انگل

 بهداشتی و كاهش خطرات، اطمینان حاصل كرد حائز اهمیت بسیار است. 

منظور از بهداشت فردی كارگران، سالمت جسمی، نظافت شخصی و عادات و رفتارهای بهداشتی كارگران را شامل می 

 رد از آلودگی موادغذایی و محیط كار آنها جلوگیری بعمل آید.گردد، بطوریكه با رعایت این موا

 كنند باید به محض ورود به محل های تهیه، توزیع و فروش موادغذایی كار میكارگران و نیز افرادی كه در محل

 لباس و كاله و كفش مخصوص كار را بپوشند.  كار،

 یع و فروش موادغذایی كار میكنند باید كارت معاینه های تهیه و توزكارگران و همچنین كلیه افرادی كه در محل

 بهداشتی داشته باشند. 

 خودداری نمائید.  از افزودن ظروف یا دست كثیف در مخازن آب جداا 

 زردی، كورک،  ای،های رودهحصبه، شبه حصبه، انگل ای نظیر اسهال خونی،های رودهكارگرانی كه به بیماری

اه تنفسی مبتال شده باشند بایستی تا بهبود كامل از ادامه كار در مراكز تهیه، توزیع عفونت چشم و دستگ بریدگی،

 و فروش موادغذایی خودداری نمایند. 

  چنانچه دست یا انگشت دارای بریدگی باشد و یا ناخن چركی در انگشت دست داشته باشید، حتماا بایستی آن را

از طریق  …چرک و  استفاده نمایید كه هیچگونه خون، بخوبی پانسمان نمایید و از پوششی جهت بستن دست

زخم نتواند وارد موادغذایی گردد و اگر شدت بریدگی و یا زخم زیاد است حتما از دست زدن به موادغذایی 

 خودداری نمایید. 

 در صورت عدم دقت در پوشش انگشت و آلوده ساختن مواد غذایی مورد تهیه و یا مصرفی، انسان دچار مسمومیت 

 گردد.)اسهال و استفراغ( می

  ،شستن دست با آب و صابون یا خاكستر برای كارگرانی كه در مراكز تهیه، توزیع و فروش موادغذایی كار می كنند

سبزی خام و تخم مرغ، زباله  ،بعداز دست زدن گوشت دام و گوشت طیور قبل از تهیه غذا به خصوص بعداز توالت،

 وری است. و غیره ضر ، پولدانو زباله

 كه هنگام صحبت كردن، عطسه و سرفه ممكن است  ترشحاتیجوش ها و زخم های پوستی و همچنین  آلودگی

وارد شده، خطر مسمومیت های استافیلوكوكی را افزایش می دهد لذا  غذائیشود به داخل موادبه اطراف، پخش 

یا  یخچال ازذای آماده در محیط معمولی )غیر الزم را در این زمینه بعمل آورد و از نگهداری غ هایباید مراقبت 

 آتش( خودداری نمود. روی

  .كارگران باید از كشیدن سیگار هنگام تهیه و آماده سازی غذا جداا خودداری نمایند 

 های دربسته نگهداری كرد. در قفسه بایست ظروف و نیز موادغذایی راكش، میدر صورت استفاده از سموم حشره 
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 به محیط خانه و آشپزخانه باید مسدود شوند و با نصب توری به در های ورود جوندگان )مثل موش(ها و راهسوراخ

 ها از ورود حشرات )مثل مگس و سوسک( به محیط آشپزخانه جلوگیری شود و پنجره

 ت و آفات نگهداری كرد.دور از دسترس حشرا موادغذایی فاسد نشدنی و یادیر فساد شدنی مثل حبوبات و غیره را باید

از ابتدای خلقت خود عالوه بر اینكه همیشه در پی یافتن موادغذایی بوده،  بشر :روش های نگهداری از موادغذایي

به فكر روشی كه بتوان از بروز فساد در آنها جلوگیری كرد یا آن را به تعویق انداخت نیز بوده است كه در نتیجه مواد 

 معینی قابل مصرف باشند.غذایی بتوانند برای مدت 

بعالوه استفاده از موادغذایی برای زمانهایی كه حالت اضطراری وجود دارد مانند جنگ، سیل، زلزله و ... همواره انسان 

را به این فكر وا داشته كه چگونه می تواند موادغذایی را از مدتها قبل تهیه و نگهداری نماید تا در موقع مناسب به 

 مصرف برساند.

روشهای نگهداری اغلب روی میكروبها و آنزیم های موجود در موادغذایی تاثیر می گذارند كه البته از بین بردن میكروب 

 ها اهمیت ویژه ای دارد.

برای نگهداری پاره ای از مواد غذایی فقط یک روش استفاده می شود در حالیكه برای تعدادی از موادغذایی، دو یا چند 

 می رود.روش نگهداری بكار 

 از: نداما باید دید روشهای مختلف نگهداری موادغذایی چه هستند. این اهداف بطور كلی عبارت

 از بین بردن میكروبهای موجود در مواد غذایی بطور كامل و یا از بین بردن میكروبهای بیماری زا و خطرناک –الف 

موادغذایی میكروبها در حالت انتظار بوده و به محض  جلوگیری از تكثیر میكروبها در زمانی معین زیرا در بعضی از –ب 

اینكه شرایط آماده شود شروع به رشد و تكثیر می نمایند كه به وسیله تعدادی از روشهای نگهداری می توان مانع این 

 عمل شد.

 روشهای حرارتي -1

تا دمای محیط شان مناسب باشد به میكروبها هم مانند همه موجودات زنده برای زنده ماندن و رشد و تكثیر نیاز دارند 

همین جهت اگر این دما تغییر یابد می توان رشد و تكثیر آنها را متوقف كرده یا آنها را نابود كند. اصوال در دماهای 

پایین میزان تكثیر كم و متوقف شده و در دماهای باال میكروبها از بین می روند.پس به همین دلیل با بكار بردن روشهای 

می توان دمای مناسب زندگی آنها را تغییر داد و موادغذایی را برای مدت طوالنی تری از دسترس آنها دور نگه  حرارتی

 داشت و قابل مصرف نمود.

 الف: استفاده از سرما

 .از ساده ترین و قدیمی ترین روشهایی كه بمنظور نگهداری موادغذایی از سرما استفاده می شد 

 ب: استفاده از گرما

استفاده از گرما یكی از مطمئن ترین و رایج ترین روشهای نگهداری موادغذایی محسوب می شود كه از بین آنها  امروزه

 دو روش پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون اهمیت خاصی دارند.

 پاستوریزاسيون-ج

از میكروبها )انواع بیماری زا(  تعدادی كه طی آن داده می شودباالدر زمان مشخص غذایی حرارت در این روش به ماده

 از بین میروند. 



188 

 

 استریليزاسيون-د

میكروبها موجود در ماده غذایی از بین  كلیهبه نحوی كه  حرارت داده می شود روشی است كه در آن به ماده غذایی

 د. رفته و آنزیم ها غیر فعال می شوند و در نتیجه ماده غذایی را میتوان برای مدت زیادی نگهداری نمو

  :.روشهای خشک کردن )یا بي آب کردن(2

خشک كردن موادغذایی موجب از بین رفتن كامل میكروبها نمی شود بلكه در این روش میكروبها می توانند برای مدت 

طوالنی در ماده غذایی باقی مانده ولی رشد و تكثیر نكنند و در صورتی كه مجددا رطوبت ماده غذایی باال رود، دوباره 

 میكروبها به راحتی فعال شده و به رشد خود ادامه می دهند.این 

 خشک کردن معموال به رو روش صورت مي گيرد :

 خشک كردن به روش طبیعی و در مجاورت آفتاب -

 خشک كردن تحت فشار هوا -

یكی از روشهای قدیمی محسوب می شود كه بیشتر برای  خشک کردن به روش طبيعي و در مجاورت آفتاب،

 شت استفاده می شده و امروزه هنوز هم در قسمتهایی از نقاط دنیا مرسوم می باشد. نگهداری گو

، موادغذایی در معرض حركت هوای گرم قرار گرفته و آب خود را از دست می دهند. در خشک کردن تحت فشار هوا

 این روش برای محصوالتی مثل چای، قهوه، كاكائو به كار می رود.

ر شده، خشک كردن سبزیجات و میوه جات نیز رواج فراوانی یافته است و با این روش می امروزه غیر از محصوالت ذك

 توان این موادغذایی را مدتها نگه داشت.

  :.استفاده از پرتوها )تابش اشعه(3

می  معموال اشعه دادن به موادغذایی می تواند به منظور از بین بردن میكروبها بكار رود. عالوه بر این مقادیر كم اشعه

تواند برای افزایش مدت نگهداری فرآورده های كشاورزی مانند سیب زمینی و پیاز و جلوگیری از جوانه زدن آنها بكار 

 به طور كلی با باال رفتن میزان اشعه تعداد بیشتری از میكروب ها از بین می روند. رود.

 . استفاده از نمک4

به گونه ای كه در آثار به جامانده از تمدنهای قدیمی به كار  یكی از روشهای قدیمی برای نگهداری موادغذایی است

اگردر یک ماده غذایی میزان آب مورد نیاز و در دسترس میكروبها را كاهش دهیم  گیری این روش بسیار دیده می شود.

 این امر می تواند به جلوگیری از رشد و تكثیر میكروبها منجر شود. 

 . عمل آوری5

را به منظور مجاز  و بعضی فرآورده های آنها مرسوم است كه طی آن بعضی از مواد شیمیایی این روش برای گوشتها

 افزایش مدت نگهداری و ایجاد طعم و بو و رنگ مناسب به این موادغذایی اضافه می نمایند.

 

 . دود دادن6

غذایی و حرارت ایجاد شده می اثر ضد میكروبی دود به دلیل وجود برخی تركیبات دود، پایین آوردن رطوبت در ماده 

 باشد. تعدادی از دانشمندان دود دادن به موادغذایی را به دلیل پاره های آثار بر سالمت انسان مناسب نمی دانند.
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 افزودن اسيد -7

بطور طبیعی اغلب موادغذایی مانند میوه ها دارای حالت كمی اسیدی می باشند. این مواد عالوه بر ایجاد طعم و مزه 

ب موادغذایی را كمی اسیدی می كنند و چون در محیطهای اسیدی رشد و تكثیر میكروبها كاهش می یابد لذا از مناس

 روشهای نگهداری محسوب می شوند.

برای اسیدی كردن موادغذایی معموال از سركه )اسید استیک( استفاده می شود از مثال های این روش می توان به انواع 

 ترشی ها اشاره داشت.

 . مدت زمان نگهداری موادغذایی در درجۀ حرارت های مختلف10ل جدو

 -C   10 C   18- C   23 ماده غذایی

 ماه 16تا  14 ماه 14تا  12 ماه 6تا  4 گوشت گاو

 ماه 15تا  13 ماه 14تا  12 ماه 5تا  3 گوشت گوسفند

 ماه 15تا  12 ماه 12تا  10 ماه 5تا  4 گوشت گوساله

 ماه 12تا  10 ماه 7تا  6 ماه 4 تا 3 گوشت طیور

 ماه 6تا  5 ماه 5تا  4 ماه 3تا  2 قلب و جگر

 ماه 6تا  5 ماه 3تا  2 ماه 2تا  1 فرآورده های گوشتی)مثل سوسیس و كالباس(

 ماه 12تا  10 ماه 8 ماه 4تا  3 گوشت چرخ كرده

 ماه 12تا  10 ماه 8تا  6 ماه 4تا  3 ماهیهای چرب

 ماه 16تا  14 ماه 12تا  10 ماه 8تا  6 ماهیهای كم چرب

 ماه 24حدود  ماه 16تا  14 ماه 12تا  10 نخود سبز

 ماه 18تا  16 ماه 12تا  8 ماه 7تا  5 لوبیا سبز

 ماه 24حدود  ماه 24تا  18 ماه 16تا  15 زردآلو
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 بندی بسته از تركیبات از برخی نفوذ و كننده نرم مواد -

 دامی داروهای بقایای  -

 شیمیائی افزودنیهای - 

 :از است عبارت موادغذائی به مربوط فیزیكی خطرزای عوامل مهمترین :فیزیكی خطرات -

 .آفات و پالستیک چوب، ماسه، و شن و سنگ هایخرده فلزات، شیشه،

شده را پیش از  تهدید ـ تشخیص خطرات بالقوه در فرایند سرویس غذایی، اطالع یافتن از اینكه ریسک چه خطراتی غذای تهیه 

 می كند و چگونه می توان این خطرات را كنترل نمود.

كدام باید محدوده  هر بخش دریافت، انبار، آماده سازی و عرضه، یک،ژمثال دما به عنوان عامل كنترلی برای خطرات میكروبیولو

 .دمایی مناسب خود را داشته باشند تا خطر رشد باكتریهای احتمالی به حداقل برسد

  .نقاط كنترل بحران خط تولید را شناسایی نمایند

این نقاط شامل كلیه مراحلی از تولید ماده غذائی، از ماده خام تا محصول نهائی وحتی هنگام فروش به مشتری است كه در آن 

سنگین. برای بسته بندی كردن و آزمایش سنجش فلزات  خطراحتمالی می تواند كنترل یا حذف گردد. مانند پختن،سرد كردن،

 .بیان ساده تر، نقاط كنترل بحرانی، نقاط یا مراحلی از فرایند است كه می توان با كنترل آنها ، آلودگی را حذف یا كنترل كرد

هر نقطه یا مرحله ایی از مراحل تهیه غذا است كه از دست رفتن كنترل در آن نقطه موجب ریسک غیر قابل قبول برای مصرف 

 كننده شود

درجه سانتیگراد ریسک باقی ماندن برخی از میكروارگانیسم های بیماریزا را افزایش  73,8گوشت مرغ كه عدم تامین دمای پختن 

 .می دهد

 .: محدوده های بحرانی را برای هر یک از نقاط كنترل بحرانی تعیین نمایید

تعیین می نماید، (ccp)را برای نقاطكنترل بحرانیمحدوده های بحرانی اختالف بین شرایط الزم برای تولید فراورده ایمن و سالم 

كه الزم  مواردی مهم ترین  .گیری باشند، گاه ممكن است حد باال و یا حد پایین تعیین شودمحدوده باید كمیت های قابل اندازه

فراورده، مقدار نمک،  ، رطوبت pH، رطوبت نسبی، ( aw )فعالیت ابی دما، فشار، زمان، مانند:نها محدوده تعیین شود آاست برای 

ب مصرفی برای مقاصد آزاد در آمواد افزودنی. مقدار اشعه جذب شده، حد الودگی میكروبی، مقدار باقیمانده كلر  باقیمانده سموم و

 .نها در سیستم ها خودكار سنسور موثر وجود داردآمختلف كه برای بسیاری از 

ه گیری تعیین شود تا بدانیم كه نقطه كنترل بحران در حال كنترل است باید محدوده ایی از شاخص قابل انداز  CCPبرای هر 

 ؟یا خیر

برای مثال، برای یک ماده غذائی پخته، این روشها ممكن است تلفیق حداقل دما و زمان مورد نیازبرای فرایند پختن باشد تا از 

 .حذف هر گونه عامل مضر اطمینان حاصل شود

 درجه را 73,8ثانیه دمای  15كه ظهر تهیه شده به عنوان شام باید مغز گوشت مرغ حداقل مثال برای مصرف باقیمانده مرغی 

 .تحمل نماید

 .یدیتعیین نما رانمایش محدوده های بحرانی نقاط كنترل بحران  : سیستم های اندازه گیری و

ن ضروری است. آوردن آنترل در ایند و تحت كرتعیین این سیستم ها برای اندازه گیری محدوده های بحرانی برای تعدیل ف 

 .مانند دماسنج فشارسنج، زمان سنج، ویسكوزمتر و مانند این ها

نچه مهم است این كه این روش ها باید از پیش توسط آروش اندازه گیری ممكن است دستگاهی و گاهی دستی باشد . اما  

تغییر دهند. ضمنا فاصله زمانی بازرسی و كنترل هم باید  مسوولین تعیین شده باشد، و كاركنان اجرایی نباید به میل خود انها را

  از پیش تعیین شده باشد

به این معنی كه هر كنترل یابد در چه دما و در چه زمانی و   CCPبحرانی نقطه كنترل تعیین دستور العملی برای كنترل -

 چگونه اندازه گیری شود و همچنین  مشاهداتی كه می تواند مبنای ارزیابی واقع شود نیز در این اصل تعریف می شوند

 نحوه انتقال غذا بوسیله پرسنل با مشاهده قابل ارزیابی است.  -

  .رایند از محدوده ایمن خارج شده برقرار نمایندعملیات اصال حی را برای موارد ی كه ف
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 در صورت مشاهده انحراف از حدود تعیین شده درنقطه كنترل بحران باید اقدام اصالحی انجام شود -

اگر مرغ باید در شرایط منجمد تحویل گرفته شود اما در زمان دریافت نشانه های رفع انجماد در آن مشاهده شده  به عنوان مثال، -

 باید محصول رد شود

 .در صورتیكه حداقل دمای الزم برای فرایند پخت اعمال نشده باشد فرایند مجدد یا معدوم كردن مواد غذائی،  -

 .برقرار نمایند HACCP ها و اطال عات و مستند سازی سیستمنوعی سیستم فعال و موثر برای ضبط داده 

تحت كنترل بوده و عملیات اصال حی مناسب در موارد  HACCP وری داده ها و اطالعات برای اثبات این كه سیستمآجمع  -

 الزم بطور موثر انجام شده ضروری است . و این عمل بیانگر این است كه تولید در شرایط امن صورت گرفته است

  .هر شرایطی از كنترل اطالعات باید باثبت آنها صورت گیرد و هر اقدام اصالحی انجام شده نیز باید ثبت شود -

 مانند .باشد پخت واحد مناسب عملكرد از اطمینان برای شده، ثبت زمان و دما كارائی نشاندهنده كه به عنوان مثال، شیوه هایی

  .میكروبی آزمایشات

  .نظارت بر قرار نمایید: نوعی سیستم تأیید و 

 .به طور موثر انجام میگیرد ضروری است HACCP برقراری این سیستم برای حصول اطمینان از این كه سیستم -

یک ژزمایش میكروبیولوآبرای مثال بررسی و بازنگری اطالعات ثبت شده، دقت در ثبت آنها ارزیابی شود. یا اینكه محصول برای  -

  .مورد آزمایش قرار گیرد

تصحیح انجام شده برای  الزم اقدامات و ایمنی نیازهای پایش این واحد اطالعات مكتوب از خطرات و روشهای كنترل آنها، -

 .مشكالت احتمالی در بر می گیرد

نكته مهم آن است كه هر كدام از این موارد باید بر اساس نظرات متخصصین باشد. مانند استفاده از مقاالت چاپ شده و معتبر   -

 . در مورد دما و زمان الزم برای كنترل پاتوژنهای مولد بیماریهای غذائی همچنین ومیكروب شناسی 

بسته بندی  نگهداری، فراورده و كاشت، داشت برداشت، جا به جایی ودر مورد اصل اول برای تعیین ریسک های مربوط به مراحل  -

 رمشخص شود این كا F تا A توزیع و مصرف، برای شروع كار باید نمودار خط تولید در دسترس بوده و محدوده های خطر از و

 .برای نمونه به شرح زیر انجام گرفته است NACMCF توسط سازمان

A. ه افرادی است كه سیستم ایمنی ضعیف دارند و به یژستریل است كه مصارف انسانی دارند، و وبرای دسته از موادغذایی غیر ا

 . افرادی مانند، كودكان، بیماران و كسانیكه دوره نقاهت را می گذارند، و بزرگساالن .سیب پذیر هستندآعبارت دیگر 

 .برای دسته دیگری از مواد غذا یی است كه محتوی مواد فساد پذیر هستند

B. نها انجام نگرفته و به عبارت دیگر بطور مطئمن سالم سازی نشده اند و آرای موادغذایی است كه فرایندها كنترل شده ای روی ب

 .نها انجام نگرفته دما و زمان ان با دقت الزم اندازه گیری نشدهآبرای نمونه اگر پاستوریزاسیون برای سالم سازی 

C.  های كنسرو نفوذپذیریا بسته های اسپتیک كه هنها وجود دارد. برای نمونه بستآبرای فراورده هایی است كه امكان الودگی درباره

 .نها وجود داردآنها سالم سازی نشده یا امكان نفوذ باكتری، و هوا به داخل آماده غذایی انها سالم است اما ممكن است بسته 

D. عملكرد نادرست و مصرف غیر صحیح توسط واسطه ها یا مصرف كننده وجود دارد، مانند مواردی  برای مواردی است كه امكان

  .كننده رعایت نمی شودهای تولیدكننده به مصرفبندی می شود، اما با روش نادرست. یا توصیهای دوباره بستهكه محصول فله

E. م پخت در منزل روی محصول انجام نمی گیردبرای مواردی است كه هیچ فرایند دمایی پس از بسته بندی یا هنگا. 

  HACCP مراحل اجرایي

 :، موارد زیر برای طراحی و اجرای سیستم باید مورد توجه باشد HACCP با توجه به اصول هفتگانه

  HACCPتشكیل تیم  .1

 نظر تشریح فرآورده مورد .2

 تعیین موارد استفاده فرآورده .3

 ترسیم نمودارجریان خط تولید .4

 HACCPتایید نمودارجریان درمحل كارخانه توسط تیم  .5

 (1شناسایی خطرات بالقوه و تعیین اقدامات كنترلی برای آنها )اصل  .6

 (2)اصل  (ها  CCP)تعیین نقاط كنترل بحرانی .7
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 (3) اصل  (ها  CCP)تعیین حدودبحرانی برای نقاط كنترل بحرانی .8

 (4) اصل  (ها  CCP)ایجاد سیستم كنترل و پایش برای نقاط كنترل بحرانی .9

 (5اقدامات اصالحی برای انحرافات احتمالی ) اصل  .10

 (6تعیین روشهای تائید سیستم ) اصل  .11

 (7مستند سازی و بایگانی ) اصل  .12

 :ورده های غذایی از نظر نوع و میزان ریسک الودگی به یكی از طبقات زیر تقسیم می شوندآفر

  فساد نیستندودگی و آلفراورده هایی كه به هیچ وجه در معرض. 

 فراورده هایی كه در معرض یكی از خطرات عمومی هستند . 

 فراورده هایی كه در معرض دو خطر عمومی هستند. 

 فراورده هایی كه در معرض هر یک از سه خطر عمومی هستند. 

 فراورده هایی كه در معرض هر یک از چهار خطر عمومی هستند . 

 ه ازفراورده هایی كه در معرض خطر های پنجگا ن B تا F قرار دارند . 

 فراورده هایی كه در معرض گروه خطر A هستند. 

 :ای تعیین نقطه كنترل بحران، مهم ترین موارد عبارتند ازرب 2در مورد اصل 

 ورده به دقت كنترل شود. مانند پاستوریزاسیون و استریلیزاسیونآدما برای سالم سازی فر ن باید رابطه زمان وآمراحلی كه در  (1

 .مراحلی كه در انجماد محصول باید پیش از فرصت برای رشد میكروارگانیسم ها انجام گیرد (2

كنترل  برای جلوگیری از رشد باكتری ها PH فراورده باید برای فرموالسیون، گزینش نوع فرایند و تعدیل PH مراحلی كه در ان (3

 .ردك

 .المت محصول استمراحلی كه بهداشت فردی و محیط دارای اهمیت زیادی برای حفظ س (4

دامات الزم انجام شده برای تصحیح اق و ایمنی نیازهای پایش این واحد اطالعات مكتوب از خطرات و روشهای كنترل آنها، (5

  .مشكالت احتمالی را در برمی گیرد

چاپ شده و معتبر میكروب نكته مهم آن است كه هر كدام از این موارد باید براساس نظرات متخصصین باشد. مانند استفاده از مقاالت  

 . شناسی، در مورد دما و زمان الزم برای كنترل پاتوژنهای مولد بیماریهای غذائی

  HACCP مشاغل مرتبط با 

 از ابتدای تهیه مواد اولیه تا پایان بسته بندی و عرضه محصول به مشتری نظیر:

 آماده سازی موادغذایی •

 فرآوری موادغذایی •

 تولید موادغذایی •

 ی موادغذاییبسته بند •

  سایر مشاغل مرتبط با تولید مواد غذایی •

 HACCPنیازمندی های آموزشی پرسنل در سیستم 

  شركتهای تولیدكننده، توزیع كننده و كلیه شركتهای مرتبط در زنجیره ماده غذایی )از تولید اولیه تا مصرف نهایی( باید مطمئن

 بهداشت ماده غذایی مرتبط با فعالیتشان گذرانده اند. شوند كه كلیه پرسنل مجری، آموزشهای الزم را در مورد

  برای اجرای مؤثر سیستمHACCP حمل و فروش و توزیع، مراكز تهیه، و افزایش آگاهی مصرف كنندگان، آموزش پرسنل در 

  .ضروری استاماكن عمومی  نقل مواد خوردنی آشامیدنی و
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 : به شرح زیر می باشد HACCP مزایای برخی از 

  ارتقاء سطح ایمنی موادغذایی تولیدشده دركارخانه و ارائـه شواهد مستند مبتنی براین امر - 

  دستیابی به راهكارهای جدید برای پیشگیری های مناسب در بخش ایمنی موادغذایی  - 

  كمک به شناخت راههای ارتقاء فرآیند تولید - 

  افزایش كیفیت و ثبات محصوالت تولید شده   -

  هزینه های مربوط به آزمون محصول نهایی كاهش   -

  كاهش هزینه كل از طریق كاهش ضایعات و دوباره كاریهای شغلی  - 

  افزایش میزان نظارت و كنترل درطول پروسه تولید - 

  درک عمیق تر كاركنان كارخانه از اهمیت رعایت ایمنی موادغذایی  ایجاد شناخت و- 

  طول فرآیند تكنیكی، بدلیل تعیین نقاط بحرانی و كنترل آنها درنیاز كمتر به منابع فنی و  -

  افزایش حس تعهد و مسئولیت كاركنان - 

  حین انجام كارهای تیمی  افزایش عملكرد كاركنان و نیز میزان بهره وری آنان در- 

  ایجاد دلگرمی و تحرک بیشتر دركاركنان با فراهم آوردن محیط كار بهداشتی و پاكیزه- 

  تمامی منابع موجود دركارخانه  استفاده كارآمد از- 

  كاهش احتمال بروز تبلیغات سوء برعلیه محصول تولیدی  -

  طول پروسه تولید  سهولت كار بازرسان خط تولید و ارائـه مستندات و گزارشهای ثبت شده در -

  مصرف محصول نهایی  افزایش میزان رضایت مشتری از  -

  تری و مصرف كننده به محصول و كارخانه افزایش اعتماد مش  -

  افزایش سهم بازار  - 

  ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازارهای بین المللی، باتوجه به رعایت استانداردهای بین المللی  -

  افزایش ثبات و امنیت تجارت - 

  اولیه، بازرسان و مصرف كنندگان نهایی محصول  بهبود روابط بین تولیدكنندگان، فروشندگان مواد -

  (.(ISO 9000مانند تكمیل اهداف اجرایی و انطباق با برقراری سایر سیستم های مدیریت كیفیت- 
  :دریک کارگاه )کارخانه(توليدبستني HACCPنمونه ای ازچهارچوب مراحل 

 تعیین پیشگیری، و سنجش مخاطرات، تعیین بحرانی، كنترل نقاط تعیین فرآیند، مراحل ،بستنی تولید خط جریان نمودار ترسیم

  بستنی تولید كارگاه )كارخانه( در مسئولیتها تعیین و اقدامات اصالحی نظارتی، اقدامات بحرانی، محدوده

  بستنینموداركلی تولید

  انتخاب مواد اولیه-1

  محاسبات مخلوط-2

  تهیه مخلوط-3

  هموژنیزاسیون-4

  پاستوریزاسیون-5

  سرد كردن و رسانیدن مخلوط-6

  هوادهی و انجماد-7

  بسته بندی-8

 سخت كردن و سردخانه گذاری-9
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 در محل توليد بستني بررسي فلودیاگرام توليد
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 محل توليد بستني )کارخانه،کارگاه( در آلودگي منابع و بيولوژیکي خطرات ليست جدول

 

 منااباع اناواع مخاطاره

   مواد اوليه -1

 شکر
شمارش هوازی ـ كلستریدیوم ـ اسموفیل 

 ساكارومیسس

رطوبت زیاد ـ دمای رشد مناسب ـ آلودگی 

 ثانویه و نگهداری

 فرآیند نامناسب ـ رطوبت ـ آلودگی ثانویه شمارش كلی ـ اشرشیاكلی ـ كپک پودر کاکائو

 فرآیند نامناسب ـ آلودگی ثانویه شمارش كلی ـ اشرشیاكلی ـ كپک شکالت

 فرآیند نامناسب ـ آلودگی ثانویه شمارش كلی ـ اشرشیاكلی پایدار کننده

 رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگیهای ثانوی شمارش كلی ـ مخمر ـ كپک ـ اشرشیا گلوکز

 رطوبت ـ فرآیند نامناسب ـ آلودگی ثانویه شمارش كلی ـ كلیفرمها ـ استافیلوكوک شيرخشک

 شير خام
استرپتوكوكوس ـ شمارش كلی ـ كپک ـ مخمر 

 الكتوباسیلوس

 -بیماری دام ـ بهداشت شیردوشی

 حمل و نقل -نگهداری

   بندیمواد بسته -2

 رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگی ثانویه شمارش كلی لفاف

 رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگی ثانویه شمارش كلی ليوان

 رطوبت ـ دمای رشد ـ آلودگی ثانویه شمارش كلی چوب
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هستند دارای شرایط یکسان نيستند و برای تفکيک این نقاط و بيان اختالف (ccpنقطه کنترل بحراني) نقاطي که

 نها، به هریک کد عددی داده مي شود .آ
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 تعيين شده بصورت مستمر(توليد بستني) ( CCPنقا ط کنترل بحراني) مراحل نظارت بر جدول 

 مراحل فرآیند
نقطه شماره 

 کنترل بحراني
 مخاطره

سنجش و 

 پيشگيری
 مسئوليت اقدام اصالحي نظارت محدوده بحراني

 شير
نقطه كنترل 

 1بحرانی

M.O  مقاوم به

گرما، انواع كپک و 

بقایای سموم 

 میكروبی

آزمونهای 

 میكروبی الزم

ارائه گواهی مراكز از 

سالمتی شیرخام تولیدی 

 )دامپزشكی(

بازرسی و 

گیری و نمونه

كشت 

M.O های

 هدف

منبع تهیه تعویض 

شیر یا اصالح و از 

 بین بردن آلودگی

مدیریت 

 خرید

 شيرخشک
نقطه كنترل 

 2بحرانی

M.O  مقاوم به

گرما، انواع كپک و 

بقایای سموم 

 میكروبی

آزمونهای 

 میكروبی الزم

ارائه گواهی تضمین 

كیفیت فروشنده یا مراجع 

 ربطذی

بازرسی و 

گیری و نمونه

كشت 

M.O های

 هدف

 تعویض منبع خرید
مدیریت 

 خرید

 گلوکز
نقطه كنترل 

 3بحرانی

M.O  مقاوم به

گرما، انواع كپک و 

بقایای سموم 

 میكروبی

آزمونهای 

 میكروبی الزم

ارائه گواهی تضمین 

كیفیت فروشنده یا مراجع 

 ربطذی

بازرسی و 

گیری و نمونه

كشت 

M.O های

 هدف

 تعویض منبع خرید
مدیریت 

 خرید

 پاستوریزاسيون
نقطه كنترل 

 4بحرانی

بقایای عوامل 

 بیماریزا

فرآیند صحیح 

 حرارتی
T>90,t=20” 

كنترل دما و 

 فرآیند

تعمیر و رفع عیب، 

پاستوریزاسیون 

 دوباره

مدیر تولید 

 فنی

 تانک عمل
نقطه كنترل 

 5بحرانی
 رشد عوامل بیماریزا

سرمایش سریع 

و نگهداری در 

 سرما

T<7,t<24h 
كنترل دما و 

 فرآیند

تعمیر و رفع عیب 

 سیستم تبرید

مدیر فنی و 

 تولید

بندی بسته

 ليوان

نقطه كنترل 

 6بحرانی
 آلودگی ثانوی

بهداشت 

 پرسنلی و انبار

كیفیت  ارائه گواهی

بندی كنترل و بسته

 بازرسی

كنترل زمان 

بندی و بسته

 انتقال

تعویض منبع خرید، 

ارائه طرحهای نوین 

بندی، ارتقاء بسته

 آموزش پرسنل

مدیریت 

ربط ذی

 )خرید(

 بندی کيمبسته
نقطه كنترل 

 7بحرانی
 آلودگی ثانوی

بهداشت 

 پرسنلی و انبار

ارائه گواهی كیفیت 

بندی كنترل و بسته

 بازرسی

كنترل زمان 

بندی و بسته

 انتقال

تعویض منبع خرید، 

ارائه طرحهای نوین 

بندی، ارتقاء بسته

 آموزش برسنل

مدیریت 

ربط ذی

 )خرید(

 سردخانه
نقطه كنترل 

 8بحرانی
 رشد عوامل بیماریزا

كنترل فنی و 

 مستمر
h 12T>   ،T>18”  

  

 

 



198 

 

 

 

 

 



199 

 

 

 

  



200 

 

 موادغذایي برای سرد زنجيره تامين 

از ) .سلسیوس درجه  5 از پایینتر دمای به رسیدن و سرد زنجیره تامین برای الزم تجهیزات و اقدامات نمودن فراهم

 (.میرسد كننده مصرف دست به آشامیدنی و موادخوردنی زمانیكه تا تولید مرحله

 و نقل و مرحله حمل در) میرسد كننده مصرف دست به زمانیكه تا باید میباشد منجمد صورت به كه موادغذایی  -

 .گردد نگهداری انجماد دمای در (سازی ذخیره

 موادغذایي برای گرم زنجيره تامين 

از . )سلسیوس درجه  60 از پایینتر دمای به رسیدن وگرم  زنجیره تامین برای الزم تجهیزات و اقداماتنمودن  فراهم

 (.میرسد كننده مصرف دست به آشامیدنی و موادخوردنی زمانیكه تا تولید مرحله

 موادغذایي پخت دمای 

 خام موادغذایی حاوی كه غذاهایی و ماكیان گوشت قرمز، گوشت ماهی، مرغ،تخم نظیر حیوانی خام موادغذایی -

 به دما طبخ حین در بیماریزا باید میكروارگانیسمهای رفتن بین از جهت جات میوه و سبزیجات نیز و میباشند حیوانی

 :گردد ذیل رعایت شرح به دمایی شرایط و برسد یكنواخت طور به موادغذایی قسمتهای تمام

 (گردد مصرف پخته صورت به درصورتیكه) جات میوه و سبزیجات طبخ حین در سلسیوس درجه 58 حداقل دمای - 

ثانیه )در صورتیكه بالفاصله سرو  15درجه سلسیوس یا باالتر در حین طبخ تخم مرغ به مدت  63 حداقل دمای  -

 گردد(.

ثانیه در حین طبخ گوشت، ماهی و هر نوع موادغذایی كه با این نوع  15درجه سلسیوس مدت  68دمای حداقل  -

 فرآورده های گوشتی مخلوط شده اند.

ثانیه در حین طبخ گوشت ماكیان، ماهی و مرغ شكم پر یا  15درجه سلسیوس یا بیشتر به مدت  74دمای حداقل  -

 ادویه و چاشنیها، همچنین انواع گوشت حاوی ادویه جات و چاشنیها.حاوی 

. 
 :ميباشد ذیل شرح به سردخانه یا فریزر یخچال، در موادغذایي نگهداری زمان مدت  -
 

 ردیف
 غذایي ماده نام

 (0-4) یخچال دمای

 سلسيوس درجه

 (-18فریزر ) دمای

 سلسيوس درجه

روز2-3 غاز ،مرغ، بوقلمون: مانند گوشت کامل طيور 1  ماه12 

روز2-3 اردك کامل گوشت 2  ماه6 

 ماه9 روز2-3 غاز ،مرغ بوقلمون طيورمانند،قطعات  3

 درسته ماهي 4
 یا کامل پوشاني یخ با)روز  5-3

 (سلسيوسدرجه  0-2دمای

 ماه5-61بچر ماهي

 ماه  8 2-9 بماهي کم چر

 - ماه5 (بندیته بس)بادودی درسته ماهي 5

 - ماه10درجه سلسيوس  5-10در دمای  (بندی ن بستهوبد)سود نمک درسته ماهي 6

 

7 
 روز3 استيک یا و فيله خالي، شکم ماهي

 ماه  6 چرب ماهي

 ماه9-10 چرب کم ماهي
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 ماه  12 پيچي بالفاف روز5 گاو کامل الشه 8

 ماه10-12 روز3 گاو گوشت های قطعه 9

 ماه9 پيچي بالفاف روز3 بز و گوسفند درسته الشه 10

 ماه9 روز3 بز و گوسفند گوشت های قطعه 11

 .آال قزل و ساردین انواع مانند – 1

 .سنگسر شيرماهي، سيم، سفيد، ماهي ماهي، کفشک حلوا، ماهي، مانندسفره  2-

 بندی بسته روی بر مندرج انقضای و توليد تاریخ با مطابق باید گردد خریداری بندی بسته صورت به گوشتي محصوالت چنانچه 

  .شود عمل

 
  مراکز از خارج در موادغذایي نقل و حملنحوه 

 استفاده موادغذایی حمل خودروی از باید( مشتریان به دهیسرویس)مراكز از خارج در موادغذایی حمل صورت در -

و  نیست، نقلیه وسیله به نیاز است كوتاه مسافت چنانچه مراكز از خارج در موادغذایی حمل صورت درو  .گردد

 .نمود حمل دار درپوش و مناسب ظروف در میتوان را موادغذایی

محفظه مخصوص و  در صورتیكه از وسایل نقلیه مانند موتور برای حمل موادغذایی استفاده می شود باید مجهز به -

 در دار باشد )الزم به ذكر است موادغذایی باید با ظرف در پوشدار در داخل محفظه قرار گیرد(

 

 

  موادغذایي حمل مخصوص خودروی از استفاده با موادغذایي حملشرایط 

 جهت مناسب سرمایشی گرمایشی، وسایل به باید غذایی مواد نوع با متناسب موادغذایی نقل و حمل های ماشین

 دمای در باید خطرناک بالقوه غذایی مواد حملو هنگام  .باشند مجهز سالم دماسنج نیز و گرم و سرد زنجیره حفظ

 نقل و حمل های ماشین سردخانه. گردد نگهداری سلسیوس  60 از باالتر دمای در یا سلسیوس درجه  5 از تر پایین

 -18) دمای منجمد محصوالت برای و سلسیوس+( 4) تا صفر دمای دارای منجمد غیر محصوالت برای باید موادغذایی

 .باشد سلسیوس( -24تا 

 .برسد موادغذایی حمل برای نظر مورد دمای به بارگیری از قبل ساعت یک باید موادغذایی حمل محفظه دمای

 طول در دما و باشد نداشته وجود هوا نشت گونه هیچ كه گردد طراحی ای گونه به باید موادغذایی حمل محفظهو 

 .گردد حفظ نقل و حمل

 محصوالت نگهداری برای جداگانه محفظه دارای خودرو باید منجمد یا سرد و گرم محصوالت همزمان حمل صورت در

 .گردد استفاده محصوالت حمل برای جداگانه خودروهای از یا باشد

 پرداخته چوب یا كارتن جنس از(باشد نزن زنگ جنس از باید است موادغذایی با مستقیم ارتباط در كه سطوحیو 

 .(نباشد نشده

 .گردد انجام بار تخلیه ترتیب اساس بر محصوالت بارگیری ترتیب باید بارگیری هنگام در

 پالت بین خالی فضای كه باشد ای گونه به گذاری پالت باید موادغذایی بین سرد هوای مطلوب گردش ایجاد منظور به

 به موادغذایی حمل محفظه متصدی توسط باید غذایی مواد بارگیری از قبل .باشد داشته وجود كف و دیوارها با ها

 ای گونه به باید تخلیه و بارگیری نقطه .گردد حاصل اطمینان آن بودن تمیز از تا گیرد قرار بررسی مورد كامل طور
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 یخ آلودگی از جلوگیری جهت خوراكی یخ حمل هنگام. باشد داشته خودرو در با را فاصله كمترین كه گردد تعیین

 مستقیم تماس ممنوعیت كه موادغذاییو  گردد حمل بندی بسته صورت به یا نگهداری مخصوص محفظه در باید

 .گردند نگهداری آب یا یخ كنار در كردن سرد برای نباید دارند را آب یا یخ دركنار

 دماسنج كنترل باید موادغذایی نقل و حمل های ماشین راننده گرددنمی ثبت خودكار صورت به دما كه خودروهایی در

 خودرو سردخانه در روی بر شده نصب مخصوص های فرم روی بر و داده انجام ظهر از بعد و صبح نوبت دو در را ها

 .نماید ثبت

 

 دامپزشكی سازمانكلیه خودروهایی كه مبادرت به حمل فرآورده های خام دامی می نمایند، باید دارای پروانه از  -

 پروانه دارای باید مینمایند،( دامی خام هایفرآورده بجز) موادغذایی حمل به مبادرت كه خودروهایی. و باشند

 .باشند پزشكی علوم هایدانشكده /دانشگاهها بهداشتی معاونتهای از بهداشتی

 باید سال، گرم در فصول و گرمسیر مناطق در طوالنی های مسافت برای تازه خوراكی های مرغ تخم ترابری در -

 های كامیون قطار، دار سردخانه های واگن  :مانند دامپزشكی سازمان تائید مورد دار، سردخانه نقلیه وسایل از

 .شود استفاده ،(سلسیوس درجه  7 تا صفر دمای( دار سردخانه

 كوتاه، میتوان از كامیون یا وانت، استفاده نمود. های مسافت برای تازه خوراكی های مرغ تخم ترابری در -

 به ملزم هستند دخیل موادغذایی ونقل حمل در مستقیم طور به افرادیكه كلیه و موادغذایی حمل خودروی راننده -

 .میباشند اصناف آموزشی دوره گواهینامه و بهداشت كارت دارابودن

 شیبدار، سطوح در خودرو قرارگیری نظیر) خودرو محفظه شستشوی از حاصل فاضالب خروج برای الزم تمهیدات -

 .شود گرفته نظر در( خودرو كف در شیار وجود حفظه،م كف شیب

  شده بندی بسته موادغذایيعرضه و نگهداری  تي دربهداشنکات مهم 

 ذخیره یا استفاده از قبل و خریداری و دریافت از پس وآشامیدنی موادخوردنی بندی بسته سطحنمودن كامل تمیز -

 سازی

 .آلوده یا معیوب بندی بسته با آشامیدنی و موادخوردنی از ستفادهعدم  نگهداری، فروش و ا -

 آشامیدنی و موادخوردنی گذاری نشانه مندرجات سایر و انقضاء تولید، تاریخ نمودن مخدوش یا تغییرممنوعیت  -

 .شده بندی بسته

 (FOOD Grade) ..موادغذایی بندی بسته برای استفاده مورد مواد بودن جنستایید مورد -

 درج غذایی ماده آن بندی بسته روی بر كهی تركیبات با شده بندی بسته موادغذایی دهنده تشكیل مطابقت مواد -

 .آن در دیگری ماده هر وجودشدن تقلب در صورت  و محسوب است شده

 .مجاز و معتبر منابع از موادغذایی همهتهیه  -

  .موادغذایی در حشرات و آفت زدگی، كپک نامطبوع، بوی غیرطبیعی، رنگنداشتن  -

  .نشده ستهش خاموش موادغذایی از مصرف آماده موادغذاییجداگانه گهداری ن -

 .ميباشد ممنوع محصوالت سایر حمل برای موادغذایي حمل خودروی از استفاده



203 

 

 های میوه آجیل، مغز انواع نظیر) میباشد مصرف آماده و عرضه بندی غیربسته صورت به كه نگهداری موادغذایی -

 دارای یا دار در و مناسب ظروف در( نهاآ امثال و خشک سبزیجات نبات، شكر، قند، انجیر، هلو، برگ مانند خشک

 .مناسب پوشش

 .خورشید نور مستقیم تابش معرض در آشامیدنی و موادخوردنی قراردادنعدم  -

 .آلوده سطوح با بندی بسته غیر و بندی بسته از اعم موادغذایی تماس از خودداری -

 بسته روی بر شده قید عمل دستور طبق مناسب شرایط در بندیبسته آشامیدنی و موادخوردنی نگهداری و حمل -

 حداقل ارتفاع با پالت یا قفسه روی بر موادغذایی و نگهداری زمین كف با موادغذایی مستقیم تماس از خودداری -

 سانتیمتر از كف زمین. 15

 بجز)موادغذایی سایر از سازی آماده و نگهداری نقل، و حمل مرحله در حیوانی خام موادغذاییجداگانه  نگهداری -

 (.باشد صنعتی بندی بسته دارای و شده فریز صورت به موادغذایی از گروه این كه مواردی در

 .فریزر و یخچال در پوشش بدون غذایی مواد دادن قرار ازخودداری  -

 .یخچال در هم كنار در نشسته و شسته خام، و پخته غذایی مواد نگهداری ازخودداری  -

 نگهداری جداگانه گوشت قرمز و سفید در سردخانه و یخچال. -

 طبخ، نظیر) اضافی دیگری فرایند هیچگونه سازی آماده و تهیه از بعد كه موادغذایی :مصرف آماده موادغذایي

 خوردن آماده و نمیگردد آن انجام روی بر موادغذایی بیشتر ایمنی به دستیابی منظور به(سرمایش حرارت، شستشو،

 .است

 (صنعتي)ورود یا ساخت پروانه مشمول بندیبسته آشاميدني و موادخوردنيمشخصات  -

 العملدستور و صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه  4470 شماره ملی استاندارد مطابق مشخصات برچسببودن  دارا -

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. وزارت داروی و غذا سازمان

 ،(نامتجاری) محصول نام بردارنده در ساخت پروانه مشمول بندیبسته آشامیدنی و موادخوردنی مشخصات برچسب -

 .باشدمی الزم مجوزهای و دهنده تشكیل تركیبات نگهداری، شرایط انقضاء، و تولید تاریخ تولیدی، واحد نشانی و نام

 .پروانه مشمول وارداتی بندی بسته موادغذایی ورود پروانهبودن  دارا - 

 نظارت شناسه مشمول بندی بسته آشاميدني و موادخوردني مشخصات -

 شماره تولیدی، واحد نشانی و امن :شامل دنمیباش نظارت شناسه مشمول كه محصوالتی مشخصات برچسببودن  دارا

 .نگهداری شرایط و ساخت سری انقضاء، و تولید تاریخ نامتجاری، شناسه،

 سنتي بندیبسته با آشاميدني و موادخوردني مشخصات -

 دهندهتشكیل تركیبات و نگهداری شرایط تولید، تاریخ آدرس، تولیدی، واحد نام جمله از مشخصات برچسببودن  دارا-

مانند  میگردندوعرضه  تهیه سنتی كامال صورت به و میباشند ساختن پروانه و شناسه مشمول كه سنتی محصوالتبرای 

 . میگردد تهیه سنتی صورت به كه لبنیاتی

 جوشاندن مانند بهداشتی هایتوصیهقبل، درج  بند رعایت بر عالوه نمایندمی سنتی لبنیات تهیه به اقدام كه مراكزی  -

 .ضروری است بندیبسته روی بر جوشاندن زمان مدت و كشک یا( شیرخام عرضه درصورت) شیر

 نان و روغن نمک،تي در استفاده از بهداشنکات  -
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 و مناسب با نوع پخت در طبخ غذا 9131استفاده از روغن مطابق استاندارد ملی شماره  -

 درصد باشد. 5باید حدود  9131 شماره ملی استاندارد اصالحیه براساس ترانس چرب اسیدهای مجموع بیشینه -

 .باشند می باال پراكسید دارای و داده رنگ تغییر كه مصرفی های روغن از مكرر استفادهممنوع بودن  -

 ممنوع بودن برگرداندن روغنی كه یک بار مصرف شده به ظرف روغن. -

 .است ممنوع -

 .در ظروف در دار روغن نگهداری -

   26 شماره ملی استاندارد موادغذایی با فرآوری و طبخ جهت مصرفی مطابقت نمک- -

 .(گردد نگهداری نور از دور و یا ورود ساخت پروانه دارای یدار، خوراكی شده، تصفیهباید  مصرفی  نمک) -

 و هم روی داغ بر نانهای چیدن. )نگردد آلوده مصرف از قبل و حمل هنگام تا، مناسب محافظ در ناندادن قرار -

 (.مینماید تسریع را نان فساد و كپک ایجاد آن سازی ذخیره

 امثال آن در نان.فقدان موادخارجی شامل سنگ، شن، بقایای حشرات، مو و  -

 تهیه مراكز سایر یا نانوایی در نان فرآوری برای مجاز غیر های افزودنی سایر و شیرین جوش از استفادهممنوعیت  -

 .سنتی نان

درجه سلسیوس  5تا  1 دمای در باید گردد می استفاده نان فرآوری برای( تر) مرطوب مایه خمیر از كه صورتی در -

عاری از مواد خارجی، بدون آثار كپک زدگی بوده و نشانها از فساد یا تجزیه در  نان مایه خمیرنگهداری گردد و 

های ریز، ورق ورقه یا حبه ریز می باشد و باید در دمای آن نباشد. و خمیر مایه خشک معموالا به شكل پودر، دانه

خچال نگهداری گردد.( و درجه سلسیوس نگهداری گردد )پس از بازشدن بسته باید خمیر مایه در دمای ی 25زیر 

 استفاده از سفیدكننده های شیمیایی مانند بالكت در تهیه نان ممنوع می باشد.

 با باید ها آن ویژگی معطر، های دانه و معطر های سبزی ادویه، سبوس، روغن، شكر، از استفاده صورت در -

 .باشد داشته مطابقت مربوطه ملی استانداردهای

 مناسب كاغذهای سلوفان، اتیلن، پلی پروپیلن، پلی مانند مجاز های بندی بسته در یا باز صورت به تواند می نان -

 3115 شماره ملی استانداردهای با باید فوق موارد های ویژگی .شود بندی بسته وكارتن فویل آلومینیوم مجاز، و

 .باشد داشته مطابقت 3341و 

 باید غذایی مواد در مصرف برای (ها كننده شیرین ها، دهنده طعم و ها رنگ اسانس،) خوراكی افزودنی مواد -

بوده و واحدهای صنفی فقط مجاز به استفاده از رنگها با پایه گیاهی می باشند. و استفاده از  ساخت پروانه دارای

 رنگ، اسانس، سعم دهنده و شیرین كننده های شیمیایی در واحدهای صنفی مجاز نمی باشد.

 بهداشت سبزیجات و صيفي جات -

 شیوه به مصرف از قبل باید گردد می مصرف خام صورت به كه ساالدی محصوالت و غالت جوانه سبزیجات، -

 .گردند سازی سالم عمل دستور مطابق و صحیح

 :باشد مي ذیل شرح به سبزیجات سازی سالم دستورعمل -

 .شود برطرف آن الی و گل و زائد مواد تا گردد شستشو و پاک خوبی به سبزیجات شستشو، :اول مرحله .1
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 مایعقطره  5یا  3)  شویی ظرف مایع حاوی آب لیتری 5 ظرف یک در سبزیجات زدایی،انگل: دوم مرحله .2

 آب با و گردد خارج ظرف از سبزیجات آرامی به دقیقه 5 از بعد و شود داده قرار (آب لیتر هر ازای به ظرفشویی

 .شود داده شستشو

 ژاول آب مرباخوری قاشق یک یا)پركلرین پودر قاشق (چایخوری قاشق نصف( گرم یک گندزدایی، م:سو مرحله .3

دقیقه در  5مدت  به سبزیجات و گردد حل آب لیتر 5 در (درصد 5 ژاول آب مرباخوری قاشق دو یا درصد  10

 داخل محلول قرار داده شود.

 یا كلر باقیمانده تا شوند شسته سالم آب با مجدداا شده گندزدایی سبزیجات ،آب با شستشو :چهارم مرحله .4

 .گردد جدا آن از گندزدا ماده

 و بوده ورود یا ساخت پروانه دارای مواد این باید گردد می استفاده سبزیجات گندزدای مواد سایر از كه صورتی در

 . گردد انجام سازنده شركت دستورعمل مطابق سبزیجات گندزدایی

 به نیازی و گردد شستشو و پاک خوبی به طبخ از قبل باید گردد می مصرف طبخ از بعد كه جاتی صیفی و سبزی

 .نیست گندزدایی

 بسته سبزیجات باید گردد می مصرف و خریداری شده گندزدایی و بندی بسته صورت به سبزیجات كه صورتی در

 .باشد نمی سبزیجات سازی سالم به نیاز صورت این در باشند ساخت پروانه دارای بندی

 بستني و آبميوه ميوه،نکات بهداشتي درعرضه  -

 طبق دستور عمل سالم سازی قبل از استفاده. مصرفی جات میوهشستشو و گندزدایی كامل  (1

 یخچال. دمای در دار درپوش ظرف در یا مناسب پوشش با شده قطعه قطعه و خورده برش های میوهنگهداری  (2

 مصرفی واكس باید گردد می استفاده جات میوه ماندگاری افزایش برای واكس از میوه عرضه مراكز در چنانچه (3

 . باشد غذایی صنایع در استفاده برای مناسب و بوده ورود یا ساخت پروانه دارای

 محصولبر روی  مشخصات برچسبنصب  وگانه جدابه صورت  جات میوه سایر از ارگانیک جات نگهداری میوه- (4

 .در مراكز عرضه میوه

تهیه بستنی یا آبمیوه نظیر شیرموز )در مراكزی كه اقدام به تهیه آبمیوه استفاده از شیر و خامه پاستوریزه برای  (5

 های سنتی می نمایند( مانند آبمیوه فروشیها، باید بالفاصله پس از تهیه آبمیوه مصرف گردد.

شستشو و گندزدایی كامل دستگاه بستنی ساز در واحد صنفی بعد از هر بار تخلیه و قرار دادن دستگاه بستنی ساز  (6

 داخل واحد صنفی. در

 مورد تأیید بودن شیر خام مصرفی یا عرضه شده و وجود فاكتور یا تأییدیه دامپزشكی در محل (7

درج اطالعات بر روی محصول و اطالع رسانی الزم به مشتری درخصوص شرایط نگهداری و در صورت نیاز به  (8

 جوشاندن، در مراكز عرضه لبنیات سنتی.

 طيور گوشت قلنکات بهداشتي درعرضه و حمل ون

 دو حداكثر گنجایش با دار پایه مشبک سبدهای)مناسب ظروف درون باید شده، خنک تازه طیور گوشت حمل -1

 .گردد انجام (ردیف

 .باشد نمی مجاز( استانی خارج /استانی خلاد(مرغ حمل جهت یخ پودر از استفاده یا مرغ پوشانی یخ -2
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 منجمد مرغ حاوی های كارتن و بوده سلسیوس درجه ( -18) برودت دارای باید منجمد مرغ نگهداری سردخانه -3

 .برسد ها بسته تمامی به سالن برودت تا شود چیده طوری مناسب طور به پالت در

 به آن عرضه و ها بسته نمودن باز و شود بندی بسته طیور، صنعتی های كشتارگاه در باید مرغ خوراكی اندرونه -4

 .باشد می ممنوع فله شكل

 .باشد می ممنوع دامی خام های فرآورده سایر با تازه مرغ توام حمل -5

 .باشد داشته وجود خونابه یا آب نباید منجمد یا تازه مرغ گوشت بندی بسته داخل در -6

 عرضه ضوابط برابر مربوطه گذاری نشانه دارای و نخورده دست سالم، های بسته در باید منجمد یا تازه مرغ گوشت -7

 .گردد

 .گردد استفاده منجمد مرغ بندی بسته جهت شفاف غیر نایلون از نباید -8

 فقط و باشد نمی مجاز عرضه مراكز در (آن امثال و كباب جوجه تهیه كردن، قطعه قطعه) مرغ گوشت فرآوری -9

 .است بالمانع آن حضور در و مشتری درخواست به بنا

 .باشد می بالمانع است بهداشتی پروانه دارای كه بندی بسته شده فرآوری گوشتی محصوالت عرضه :تبصره

 نکات بهداشتي در عرضه و نگهداری گوشت قرمز

 .گردد انجام آن حضور در و مشتری درخواست به بنا باید عرضه مراكز در كرده چرخ گوشت تهیه .1

 .باشد می بالمانع است بهداشتی پروانه دارای كه بندی بسته كرده چرخ گوشت عرضه  :تبصره

 .باشد داشته وجود خونابه یا آب نباید (منجمد /تازه )قرمز كرده چرخ گوشت بندی بسته داخل در .2

 فساد عالئم از گوشت شدن لزج و نرم)باشد نرم و لزج نباید و بوده خود طبیعی سفتی و قوام دارای باید گوشت .3

 .(است گوشت كلی

 .باشد تعفن یا ترشیدگی بوی نظیر طبیعی غیر بوی فاقد و باشد طبیعی كامالا باید گوشت بوی .4

 .باشد نامطبوع بوی فاقد و بوده طبیعی رنگ به و سفت باید گوشت چربی .5

 .باشد نداشته چروكیده و خشک حالت و بوده طبیعی رطوبت دارای باید گوشت سطح .6

 .نباشد لزج و لیز آن سطح و كرده حفظ را خود طبیعی قوام باید انجماد رفع از پس منجمد، قرمز گوشت .7

 .باشد می ممنوع یخچال از خارج در آن امثال و گاو،گوسفند جمله از دام الشه و شقه نگهداری .8

 منجمد كامال صورت به و باشد شده منجمد آب یا خونابه خارجی، مواد فاقد باید منجمد گوشت بندی بسته داخل .9

 .برسد كننده مصرف دست به

 قارچ یا و( خاكستری تا گچی سفید رنگ با هایی لكه) انجماد از ناشی سوختگی آثار فاقد باید منجمد گوشت .10

 .باشد زدگی

 

 نکات بهداشتي در عرضه و نگهداری گوشت ماهي، ميگو و محصوالت خوراکي دریایي

 و طبیعی غیر بوی و باشد داشته خود به مخصوص طبیعی رنگ باید عرضی برش و مقطع در شور ماهی گوشت (1

 .باشد نداشته نامطبوع

 .آید در خمیر بصورت انگشتان مالش زیر و فشار اثر در نباید شور ماهی گوشت (2
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 باله و باشد داشته مخصوص طبیعی رنگ و براق سفت، مقطع دارای آن گوشت باید دودی ماهی بریدن هنگام در (3

 .باشد نامطبوع بوی فاقد و محكم آن ای سینه های

 است قوام با گوشتی و مالیم بویی دارای تازه میگوی)باشد رنگ تغییر و زننده بوی نوع هر فاقد باید سالم میگوی (4

 (.است لزجی و لیزی حالت فاقد آن گوشت یا پوسته و

 .شود دیده آن گوشت یا پوسته روی بر سیاه نقطه یا لكه گونه هیچ نباید تازه میگوی (5

 ستون اطراف پشتی عضالت روی بر نشانه انگشت فشار با كه باشد ارتجاعی حالت دارای باید سالم ماهی گوشت (6

 .نماند باقی عضالت روی بر انگشت فشار از ناشی رفتگی فرو اثر ماهی فقرات

 .باشد موكوس بدون و روشن قرمز باید سالم و تازه ماهی در ها آبشش (7

 و ها برانشی داخل بدن، پوست روی از بو تشخیص)باشد طبیعی غیر و نامطبوع بوی هرگونه فاقد باید تازه ماهی (8

 .(گیرد انجام دهان داخل

 .باشد شفاف قرنیه و روشن مردمک با و برآمده كامال و محدب براق، ها چشم باید سالم و تازه ماهی در (9

 كنار در را تازه آبزیان بهداشتی، شرایط در بتوانند كه باشند هایی ویترین به مجهز باید تازه آبزیان عرضه محل (10

 درجه  4 تا صفر بین آن دمای كه دار یخچال های ویترین در تازه آبزیان عرضه امكان چه اگر(نمایند عرضه یخ

 عرضه بهداشتی های ویترین در یخ كنار در تازه آبزیان گردد می توصیه ولی دارد وجود نیز باشد می سلسیوس

 .)گردد

 تمامی در كه گردد اتخاذ ترتیبی باید گردند می عرضه بهداشتی های ویترین در یخ كنار در تازه آبزیان چنانچه (11

 .باشد داشته وجود آبزی اطراف و بین در یخ پودر كافی میزان مواقع

 نوع به توجه با زمان این البته) باشد می روز  7 یخ كنار در صید زمان از تازه آبزیان نگهداری زمان مدت حداكثر (12

 .(است متفاوت آن امثال و نگهداری شرایط ماهی،

 .باشند مشخصات برچسب دارای بایستی شوند، می عرضه بندی بسته و تازه صورت به كه آبزیانی (13

 عرضه برچسب و بندی بسته بدون توانند می گردند می عرضه فرآوری گونه هر بدون و تازه صورت به كه آبزیانی (14

 .گردند نگهداری كافی یخ پودر مجاور حتماا بایستی آبزیان این  .گردند

 توسط ماهی كامل رویت از قبل عرضه محل در (آن امثال و كردن فیله بندی، قطعه ) شده فرآوری ماهی عرضه (15

 .است ممنوع عرضه محل در ماهی قبلی فرآوری یا مشتری

 .باشد می ممنوع تازه ماهی عنوان به آن عرضه و منجمد ماهی زدایی یخ (16

 .گردد جدا آب مخزن سطح در شده تولید كف باید زنده ماهی عرضه مراكز در (17

 .باشد نمی مجاز نگهداری مدت طول در و مخزن داخل در دادن غذا زنده، ماهی عرضه مراكز در (18

 آلوده سطوح با تماس از و گردد نگهداری مناسب محل در باید صید مخصوص ادوات زنده، ماهی عرضه مراكز در (19

 .گردد جلوگیری

 بوده گندزدایی و شستشو قابل و صاف سطح دارای باید ماهی، صید مخصوص ظروف زنده، ماهی عرضه مراكز در (20

 .باشد داشته آب خروج مجرای و
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 تلف ماهی آبشش) .است ممنوع اكیداا  آب داخل در شده تلف ماهی فروش و عرضه زنده ماهی عرضه مراكز در (21

 (.است پریده رنگ آب در شده

 

 مرغتخمنکات بهداشتي درعرضه، حمل و نقل و نگهداری 

 مرغداری واحد بهداشتی پروانه شماره باید خوراكی، های مرغ تخم حاوی های كارتن یا و ها شانه ها، بسته روی بر -1

 .شود گذاری برچسب یا چاپ ،  219 شماره ملی استاندارد در شده نوشته های نشانه بر عالوه

 درج ،(سال و ماه روز، به) تولید تاریخ و تولیدی واحد تجاری عالمت یا نام باید خوراكی مرغ تخم عدد هر روی -2

 .شود

 قرار خوراكی های مرغ تخم مجاورت و نزدیكی در پرتقال و نارنج سیر، پیاز، مانند موادی نباید سردخانه در -3

 .(كند می جذب را مختلف بوهای آسانی به و بوده حساس بو جذب به نسبت مرغ تخم)گیرد

 باید سال، گرم فصول در و گرمسیری مناطق طوالنی، های مسافت برای تازه خوراكی های مرغ تخم ترابری در -4

صفر  دمای در) دار سردخانه های كامیون قطار، دار سردخانه های واگن :مانند دار، سردخانه مجهز نقلیه وسایل از

 .شود استفاده ،(سلسیوس درجه 7تا 

 .نمود استفاده وانت، یا كامیون از توان می كوتاه، های مسافت برای تازه خوراكی های مرغ تخم ترابری در -5

 توزیع فرآورده این مجاز فروش و عرضه مراكز در گذاری تخم زمان از پس تازه خوراكی های مرغ تخم چنانچه -6

 برای حداكثر درصد، 80تا  70 نسبی رطوبت در و سلسیوس درجه 15تا  10 دمای در را ها آن توان می گردد

 به صفر باالی سردخانه در سازی ذخیره از بعد مرغ تخم چنانچه اینصورت غیر در. كرد نگهداری هفته 2 مدت

 .شود نگهداری سلسیوس درجه  7 حداكثر دمای در عرضه مراكز در باید گردد منتقل عرضه مراكز

 مانند ندارد طبخ به نیاز كه موادغذایی بخصوص غذایی مواد در ترک دارای یا شكسته هایمرغتخم از استفاده -7

 .است ممنوع ساالد برای استفاده مورد سس یا خامه

 .باشد معتبر پروانه دارای باید میشود استفاده پاستوریزه مرغتخم از چنانچه -8

 .باشد نشده فرآوری مرغ تخم زرده و سفیده رنگ مطابق باید شده پاستوریزه مرغ تخم زرده و سفیده رنگ -9

 .باشد داشته مطابقت 13248 شماره ملی استاندارد در مندرج مشخصات با باید پاستوریزه مرغ تخم مشخصات -10

 .گردد خودداری است ارتباط در خوردن آماده موادغذایی با كه سطوحی روی بر خام مرغتخم قراردادن از باید -11

 

 

 خطرناك بالقوه موادغذائيی نگهداری دما

درجه سلسیوس(  60تا  5 بین دمای)خطرناک دمای محدوده در ساعت دو از بیش نباید خطرناک بالقوه موادغذائی

 درجه سلسیوس نگهداری گردد. 60باالتر از یا در دمای درجه سلسیوس  5نگهداری گردد و باید در دمای پایینتر از 

 

  :(موادغذایي ایمني حفظ برای دما /زمان کنترل)خطرناك بالقوه موادغذایي
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و  زمان كنترل به نیاز آنها از ناشی سم تولید و میكروارگانیسمها رشد از جلوگیری و ایمنی حفظ برای موادغذایی كه

 مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنی، محصوالت یا شیر آن از بخشی یا تمام در كه موادی بر است مشتمل مواد این .دارند دما

 باشند سم مولد یا بیماریزا میكروارگانیسمهای رشد از حمایت به قادر كه دیگر دهنده تشكیل مواد از یک هر یا ماهی،

 موادغذایی از دسته این مشمول هستند كمتریا  85/0 آبی فعالیت دارای و پایینتر یا 6/4 آن pH غذاهاییكه .دارد وجود

 .نمیشوند
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 شرایط و مدت نگهداری موادغذایي

 محل نگهداری نگهداری دمای زمان نگهداری مدت نام محصول ردیف

 خارج و داخل یخچال دمای محیط ماه 3حداكثر  شیراسترلیزه 1

 داخل یخچال 1-4 روز 3حداكثر  شیر پاستوریزه 2

 داخل یخچال 1-4 ماه 3حداكثر  شیر كاكائو استرلیزه 3

 داخل یخچال 1-4 ماه 3حداكثر  خامه استرلیزه 4

 داخل فریزر زیر صفر حداكثر یكسال كره پاستوریزه 5

 داخل یخچال 1-4 حداكثر یكسال كشک مایع 6

 داخل فریزر زیرصفر یكسال بستنی 7

 داخل یخچال 1-6 ماه 3 دوغ 8

 داخل یخچال 1-6 روز 30 ماست 9

 داخل یخچال 1-4 ماه 6 پنیر 10

 فریزر داخل زیر صفر ماه 6 پنیر پیتزا 11

 یخچال داخل 1-6 روز 4 كشک تهیه شده از ماست 12

 یخچال داخل 1-6 روز 40 پنیر خامه ای 13

 دمای محیط سال 2 انواع رشته و ماكارونی 14
در محیط خشک و خنک 

 نگهداری شود

15 
غالت  –برنج  –انواع آرد گندم 

 و حبوبات
 دمای محیط ماه 12-8

خنک  محیط خشک و در

 نگهداری شود

 دمای محیط یكسال انواع آرد سوخاری 16
خنک  محیط خشک و در

 نگهداری شود

 دمای محیط سال2 سوپ های خشک 17
خنک  محیط خشک و در

 نگهداری شود

 دمای محیط یكسال قهوه –پودر كاكائو  18
خنک  محیط خشک و در

 شود نگهداری

 یخچال داخل 1-3 روز 3حداكثر  شیرینی ها 19

 دمای محیط روز 8-18 پودر غذای فوری 20
 خنک و خشک محیط در

 شود نگهداری

 محیط دمای ماه 1-2 كیک 21
خنک  محیط خشک و در

 نگهداری شود

 محیط دمای ماه 2 كلوچه 22
خنک  محیط خشک و در

 نگهداری شود

 محیط دمای ماه 6 پفک 23
خنک  محیط خشک و در

 نگهداری شود

 فریزر داخل -18 ماه 6 همبرگر 24

25 
 گوشت چرخ شده

 گوشت چرخ شده

 ساعت 12

 ماه 3

4-0 

18- 

 داخل یخچال

 فریزر داخل

26 
قطعات گوشت گاو بسته بندی 

 شده

 روز 3-2

 

4-0 

18- 

 

 یخچال داخل
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قطعات گوشت گاو بسته بندی 

 شده

 فریزر داخل ماه 9
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 محل نگهداری نگهداری دمای زمان نگهداری مدت محصولنام  ردیف

 یخچال داخل 0-4 روز 3 گوشت مرغ تازه 27

 فریزر داخل -18 ماه 7-12 گوشت طیور 28

 یخچال داخل  روز 1-2 ماهی تازه 29

 فریزر داخل -18 ماه 3 ماهی پر چرب 30

 فریزر داخل -18 ماه 4-5 ماهی كم چرب 31

 یخچال داخل 0-4 ماه 1 سوسیس و كالباس 32

 داخل محیط دمای محیط سال 2 كمپوست و كنسرو 33

 محیط داخل محیط دمای ماه 6 نوشابه های گازدار 34

 دور از تابش مستقیم آفتاب دمای محیط سال 2 گالب و عرقیات گیاهی 35

 سال 2 آب میوه جات 36
دمای محیط و 

 یخچال
 در جای خنک

 محیط و یخچال دمای -18 ماه 6 بستنی یخی 37

 محیط داخل محیط دمای ماه 12ماه تا  9 شربت پرتقالی 38

39 
شربت  –شربت سكنجبین 

 آلبالو
 محیط داخل محیط دمای سال 2

 محیط داخل محیط دمای ماه 6 انواع سس قرمز 40

 دمای محیط و پس از باز كردن درب داخل یخچال سال 2 مربا و شربت 41

 یخچال داخل درب بازكردن از پس و محیط دمای سال 4 سركه 42

 دمای محیط و پس از بازكردن درب داخل یخچال سال 2تا  5/1 ترشیجات و شورجات 43

 دمای محیط و پس از بازكردن درب داخل یخچال سال 1 آبلیمو و آبغوره 44

 دمای محیط و پس از بازكردن درب داخل یخچال سال 2 رب انار 45

 دمای محیط و پس از بازكردن درب داخل یخچال سال 2 رب گوجه فرنگی كنسرو 46

 محیط دمای سال 2 ادویه جات 47
 خنک و خشک درمحیط

 شود نگهداری

 سال 2 لواشک 48

درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

 سال 1 مواد پرک 49

درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

 سال 2 چای 50
خنک  درمحیط خشک و دمای محیط

 نگهداری شود

 دمای محیط  چیپس 51
درمحیط خشک و خنک 

 نگهداری شود

 دمای محیط سال 1 حبوبات 52
درمحیط خشک و خنک 

 نگهداری شود

 1-6 سال 1 بادام –گردو  –پودر نارگیل  53
درمحیط خشک و خنک 

 نگهداری شود
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 سال 2 پودر ژله 54
درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

 داخل یخچال دمای محیط روز 3-5 سبزی خام بسته بندی 55

 سال 2-3 عسل 56
درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

 محل نگهداری دمای نگهداری مدت زمان نگهداری نام محصول ردیف

 سال 1 خشكبار 57
درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

 ماه 6-12 بیسكویت و بیسكویت كرمدار 58
درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

 سال 1 نمک یددار 59
درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

 سال 1 شكالت 60
درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

 سال 2 ذرت كامل –جو  –گندم  61
درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

 سال 1 موسیر خشک 62
درمحیط خشک و خنک  دمای محیط

 نگهداری شود

63 
 تخم مرغ

 تخم مرغ

 هفته 4-3

 هفته 1

6-4 

20-18 

 داخل یخچال

 خارج از یخچال

 دمای محیط سال 2 روغن جامد 64
درمحیط خشک و خنک 

 نگهداری شود

 دور از تابش آفتاب نگهداری شود دمای محیط سال 1 روغن مایع 65

66 
سبزی آشی منجمد )سرخ 

 نشده(
 داخل فریزر -18 سال 1

 داخل فریزر -18 سال 1 سبزی خرده شده )سرخ شده( 67

 داخل فریزر -18 ماه 6 پیتزا منجمد 68

 

 

  :تقلب در مواد غذایي

تقلب در مواد غذایی حاالت خاصی دارد كه در كمتر محصولی دیده می شود كه مهمترین آنها، استمرار مصرف و روزمره بودن 

یک جرم مستمر تبدیل می كند و دوم ارتباط مستقیم این تقلبات با سالمت عمومی جامعه است، است كه این تقلب را به 

موضوعی كه پایه ای ترین وظیفه هر دولتی است و بر همین اساس مقابله با آن نیز در همه جای دنیا با پشتوانه قوی دولتی انجام 

 می پذیرد.

قلب در مواد غذایی چیست و چه حاالت و جنبه هایی دارد؟ یک راه تقسیم حال بهتر است به این موضوع بپردازیم كه واقعاا ت

 بندی تقلبات را می توان بر اساس میزان خطرات آن قرار داد.

  :تقلبات خطرناك و تقلبات کم خطر

ده از به عنوان مثال افزودن نشاسته به ماست یک تقلب است ولی خطری برای سالمتی مصرف كننده ندارد در صورتی كه استفا

 رنگ سبز صنعتی برای زیبا ساختن محصولی مثل خیارشور مستقیما سالمت مصرف كننده را مورد خطر قرار می دهد.
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یكی از نكاتی كه همواره باید بر روی برچسب بسته بندی مواد غذایی ذكر شود حجم و وزن خالص محصول است. یعنی مصرف 

ه به این شیر آب اضافه شده باشد بی، خریداری می كند و در صورتی ك%  چر 5/2كننده در ازای پرداخت ... ریال، یک لیتر شیر 

و یا چربی آن بیش از حد گرفته شود، مصرف كننده همان یک لیتر محصول را خواهد خرید و لی این محصول همان شیری كه 

مقداری كه بر روی بطری ذكر شده  كه فقط حجم آنها در بطری همان رمثل نوشابه های گاز دایا مثال دیگر  باید باشد، نیست.

 به حساب آورد.پر خطر  نیست. بنابراین، حالت مورد نظر در اصل كم فروشی است و نمی توان آن را تقلب 

در مورد وزن محصول هم شاید بتوان از سنگین كردن مواد غذایی گران قیمت با محصوالت كم ارزش نام برد. گاهی اوقات نیز 

در  نه ذاتاا غیر مجاز می باشد ولی هدف از آن فریب مصرف كننده است، تمامی افزودنی های مجازتقلب نه خطرناک است و 

صورتی كه جاذبه های غیر واقعی برای محصول به وجود بیاورند و رنگ و ظاهر محصول را گول زننده بكنند، آنها در حاالت خاص 

 و مصرف آنها ممكن است عوارض داشته و برای سالمتی مضر باشد. قادیر مشخص، نوعی تقلب خواهد بودو به م

نوع دیگر تقلب، سوء استفاده از نام، آرم و عالمت و یا حتی اعتبار یک محصول شناخته شده خواهد بود كه در اینجا سیستم 

ن گشاد شیشه ای باید نوار بسته بندی صحیح است كه ایمنی الزم در مقابل تقلب را تضمین خواهد كرد. بنابراین در ظروف دها

چسب دارای آرم و عالیم بر روی محل اتصال درب به شیشه وجود داشته باشد تا كسی نتواند قبل از دسترسی مصرف كننده به 

محصول به آن دسترسی یابد و یا در ظروف پالستیكی حاوی شربت های مختلف عالوه بر دربندی خاص كه بر اثر باز كردن 

روی دهانه ظرف در زیر یک الیه از آلومینیوم و پالستیک وجود دارد كه برای دسترسی به محصول باید آن آسیب می بیند، بر 

 را از دهانه ظرف جدا نمود. 

  در تمامی این موارد و موارد مشابه آن باید دو اصل مد نظر قرار بگیرد:

  كنسروها(اینكه محتوای بسته بندی به آسانی قابل دسترسی نباشد مثل ظروف فلزی ) -

در صورت هر نوع دسترسی به محصول تغییرات برگشت ناپذیری در بسته بندی بوجود بیاید كه مصرف كننده نهایی با مشاهده  -

 ز خریداری یا مصرف آن اجتناب نماید.اآن، 

  :شير

دیگر در شیر كه شاید نتوان تقلبات شیر می تواند شامل گرفتن چربی یا اضافه كردن آب و یا هر دوی آنها با هم باشند. تقلب 

آن را یک تقلب مستقیم به حساب آورد از بین بردن ترشیدگی ناشی از فساد شیر با استفاده از جوش شیرین است كه ظاهر 

فساد شیر را مخفی می كند. این تقلبات متاسفانه در هنگام فروش و یا در منزل از ظاهر شیر قابل تشخیص نیست مگر اینكه 

ش از حد انجام گرفته باشد كه معموال در چنین شرایطی ظاهر محصول آنقدر تغییر می كند كه تقلب آن كامال این تقلبات بی

 آشكار می شود.

البته شیر ترشی كه با جوش شیرین خنثی شده باشد با جوشاندن مجددا ترش خواهد شد كه این روش یكی از راههای شناسایی 

رین راه، مصرف فرآورده های صنعتی به جای محصوالت بی نام و نشان و سرگردان شیرهای تقلبی است. در مورد شیر مطمئن ت

 است.

  :کشک

اصوال یک محصول كامال سنتی و روستایی است به غیر از یک یا دو كارخانه كه تا حدودی تولید این محصول را صنعتی كرده 

یا به صورت كشک مایع عرضه می گردد.تقلب اند عموما از سطح روستاها جمع آوری می گردد كه یا به همان صورت خشک 

اصلی كشک، اضافه كردن آرد به محصول است كه در چنین شرایطی كشک مایع تولید شده به اندازه كافی اسیدی نبوده و یكی 

 مسمومیت های كشنده مانند بوتولیسم بر اثر مصرف این ماده غذایی است.،از عوامل اصلی ایجاد خطر

  :ماست

برای افزایش قوام است كه ،عالوه بر احتمال تقلب در شیر مورد استفاده برای تولید ماست امكان افزودن موادی در مورد ماست، 

با اضافه كردن ید با نشان دادن رنگ آبی می توان در برخی موارد این تقلب را مورد شناسایی قرار داد.گاهی اوقات هم ، چنانچه 

است از انداختن یک دستمال كاغذی بر روی سطح كاسه یا سطل ماست استفاده  شایع است برای نشان دادن چربی ماست ممكن

 شود.

  :کره
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چربی الاقل در كشور ما، گران ترین قسمت شیر است كه بصورت كره مصرف شده و در میان تمامی محصوالت تولید شده از 

روغن های نباتی است كه البته نیاز به تجربه و شیر از همه گران تر می باشد.یكی از تقلبات احتمالی كره، مخلوط كردن آن با 

 دقت بیشتری نسبت به سایر تقلبات دارد ولی به علت اختالف قیمت و شباهت ماهیت كامال امكان پذیر است.

  :روغن حيواني

م تولید روغن حیوانی هم به نحوی از فرآورده های جانبی شیر به حساب می آید. این محصول با توجه به قیمت گران خود و عد

بصورت صنعتی یكی از محصوالتی است كه همواره مورد تقلب و سوء استفاده قرار می گیرد چه از نقطه نظر اختالط با روغن 

 های نباتی جامد و چه اضافه كردن موادی مثل سیب زمینی برای بدست آوردن بافتی مشابه روغن طبیعی حیوانی.

 

 

  :فرآورده های گوشتي

و همبرگر، از فرآورده های گوشتی رایج در كشور ما هستند، شاید صنایع گوشت بیشترین امكان تقلب را  انواع سوسیس، كالباس

در بین گروههای مختلف مواد غذایی داشته باشند زیرا مواد اولیه پس از مخلوط شدن و یكنواخت شدن، در ظاهر قابل شناسایی 

 نیستند.

معموال در آزمایشگاه با ، از محصوالت ارزانتر مثل آرد، سویا و ... باشد. این تقلببنابراین اولین تقلب می تواند استفاده بیشتر 

 اندازه گیری مقدار قند و پروتئین محصول قابل ارزیابی است ولی تشخیص آن برای مصرف كننده بسیار مشكل خواهد بود.

  :زعفران

كردن با گلرنگ گل كاجیره، گل همیشه بهار، شقایق، قسمتهای مختلف خود زعفران )جام گل، خود گل و ...( به عالوه مخلوط 

كالله ذرت، خاک سرخ، زردچوبه، میخک، ریشه گندم زنگ زده و ... كه ممكن است با رنگهای مجاز یا غیر مجاز رنگ آمیزی 

و گلوكز  شوند و یا با رطوبت یا اضافه كردن عسل و گلیسیرین سنگین شوند. حتی از نشاسته، شكر، پودر گچ، فیبرهای گوشت

راه ساده و بدون استفاده از روشهای آزمایشگاهی برای تشخیص تقلب وجود دارد اول اینكه مزه زعفران  نیز استفاده می شود.

تقلبی نامطبوع و مقداری تلخ است عالوه بر اینكه با فشار دادن آن بین انگشتان، چربی محصول به دست منتقل می شود كه این 

 زعفران استنشان دهنده تقلبی بودن 

  :چای

تفاله های خشک شده چای قهوه خانه ها و ... جمع آوری شده و با رنگ و طعم مصنوعی و غیر مجاز به لحاظ ظاهری تغییر كرده 

و به نام چای مرغوب به مصرف كننده بی اطالع عرضه می گردد. به غیر از این ممكن است قسمت های با كیفیت كمتر گیاه 

بزرگ و پایینی گیاه و یا هر نوع آلودگی ناشی از ضایعات گیاهی و یا حتی گرد و خاک به نحوی وزن یعنی ساقه و برگ های 

كلی محصول را باال ببرند كه همگی از انواع تقلب به حساب می آیند.ذرات بسیار ریز و طالئی رنگ كه در اصل كرک های خشک 

ریختن مقداری از آن در آب سرد است.  ن برای چای تقلبی،شده برگ چای بوده و ناخالصی به حساب نمی آیند.بهترین آزمو

 چای طبیعی و مرغوب در آب سرد رنگ نداده و طعم آب سرد را چندان تغییر نمی دهد.

  :رب گوجه فرنگي

برابر( تغلیظ گردیده است به عالوه اینكه مقداری  8تا گاهی  7رب گوجه فرنگی در اصل آب گوجه فرنگی است كه چندین برابر )

به آن اضافه می شود. تقلب اصلی رب گوجه فرنگی اضافه كردن كدوی پخته شده است كه البته باز برای  %3نمک هم تا حداكثر 

برابر یعنی تبدیل كردن  8تا  7شناسایی این تقلب روشهای آزمایش وجود دارد، بهترین راه شناسایی، رقیق كردن رب به میزان 

می توان رنگ، مزه ، بافت غیر طبیعی آن را با آب گوجه فرنگی تازه یا رب گوجه فرنگی مجدد آن به آب گوجه فرنگی است كه 

 اصل و رقیق شده مقایسه نمود.

  :عسل

رنگ عسل مستقیما مربوط به تغذیه زنبور بوده و از عسل كامال شفاف و بی رنگ تا عسل قهوه ای رنگ تیره در طبیعت دیده می 

فاقد رنگ و طعم عسل طبیعی است . عالوه بر آن، اینكه پس از مدتی نگهداری تولید شكرک شوند. البته معموال چنین محصولی 
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یعنی كریستال های درشت و نبات مانند می كند. كریستال های بسیار نرم و ریزی كه پس از مدتی در عسل به وجود می آید 

 تقیم عسل از بین نمی روند.كامال طبیعی بوده و نشان دهنده خلوص عسل هستند كه با حرارت دادن غیر مس

  :سرکه

اسید استیک است كه در انواع تقلبی آن ممكن است از اسیدهای غیرمجاز و یا  %5سركه صنعتی در اصل یک محلول حدوداا 

 رنگ های غیر مجاز برای ساخت یک محلول اسیدی مشابه استفاده شده باشد.

 

 نهمفصل 
 :ميکروپيگمنتيشن

 پیگمنتیشن كاشت رنگ دانه های ایمن در قسمت فوقانی الیه درمیس پوست می باشد.در معنای لغوی واژه میكرو 

بهبود خط لب،خط چشم  بهبود ظاهر پلک ها،اضافه كردن و یا جایگزین كردن ابروها، کاربردميکروپيگمنتيشن:

مویرگی خوش  ناهنجاری های قرینه سازی ابروها،لک های ماه گرفتگی، تقویت مژه برای مژه های كم پشت، دایمی،

افرادی كه به  بازسازی هاله سینه، مخفی كردن قسمت های بی مو در بیماران دارای جای زخم بر روی فرق سر، خیم،

 آرایش چشم آلرژی دارند.

 :مزوتراپيجوانسازی پوست یا 

 skin) پوستی های مراقبت زمینه در فعالیت به تمایل كه همكارانی دستگاه می تواند كمک بسیاری باشد برای این 

care.دارند ) 

كارتریج های یكبار مصرف و ایمن این دستگاه را می توان جایگزین ماساژهای دستی و تزریق های پوستی با سوزن 

 خورد سریعتری نسبت به روشهای سنتی خواهید داشت.های انسولین كرد كه عالوه بر ایمن بودن باز 

 در حال حاضر بیشترین كاربرد میكروپیگمنتیشن ،آرایش دایم است.

تواند زیبایی و آرایش كامال طبیعی و مناسب صورت میكروپیگمنتیشن یک روش زیباسازی صورت است كه مشتری می

مخصوص  یدید توسط متخصص این رشته و با وسیلهخود را بصورت همیشگی و دائم داشته باشد این نوع خدمات ج

ترین و جدیدترین متد بهداشتی و ایمن است و مجوز رسمی اداره بهداشت را دارد. پیشرفته %100انجام می شود كه 

 در زمینه زیبایی با پیگمنت سازی ابرو است .

 شود.ش مو در ابرو كار میسازی طوالنی مدت ابرو به روش هاشور مویی )تاچ( كه شكل رویآرایش و قرینه

 لطفاا در مورد ماندگاری میكروپیگمنتیشن توضیح دهید .

باید توضیح داده شود كه عمق نفوذ سوزن ها زیاد نیست و پیگمنت ها در الیه های سطحی پوست قرار می گیرند. 

بوده كه بعد از آن رفته سال  2/5-3همچنین رنگ ها با بدن سازگار می باشند. در نتیجه ماندگاری رنگ ها در حدود 

 رفته كمرنگ می شود و نیاز به میكروپیگمنتیشن مجدد می باشد.

وپیگمنتیشن ایمن برای من انجام دهند و نگران انتقال بیماری های مسری نباشم می بایست چه میكر اینكه برای 

 اقداماتی قبل، حین و بعد از میكروپیگمنتیشن انجام گیرد؟

نفوذ سوزن به داخل پوست و كاشت رنگ در داخل بافت پوست همراه می باشد. لذا این عمل عمل میكروپیگمنتیشن با 

باید در شرایط كامالا بهداشتی انجام شود. بدین منظور شخصی كه عمل میكروپیگمنتیشن را انجام می دهد باید قبل 

http://persianlab.com/%d9%85%d8%b2%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c/
http://persianlab.com/%d9%85%d8%b2%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c/
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وع كار، كلیه وسایل اعم از دستگاه و قلم و حین و بعد از كار مالحظاتی را در نظر بگیرد. از جمله اینكه حتماا قبل از شر

و سطوح در تماس را با ماده ضدعفونی كننده سطوح تمیز نماید. ناحیه مورد نظر جهت میكروپیگمنتیشن را با ماده 

ضدعفونی كننده پوست تمیز كند. درحین كار از دستكش یكبارمصرف، ماسک و پیش بند استفاده كند. بعد از انجام 

روز بطور مستقیم  3یكبار مصرف دور انداخته شود و ناحیه مورد نظر با ویتامین آ كامالا چرب شده و تا كار كلیه لوازم 

 در تماس با آب قرار نگیرد.

 اطالع دقیق از نوع دستگاه و كارتریج و رنگ مورد مصرف از الزامات قبل از كار می باشد.

  
 يست؟عوارض ناشي از استفاده از دستگاه های غير استاندارد چ

استفاده از دستگاه های غیر استاندارد با خونریزی و تورم زیاد همراه است و در بعضی مواقع اثرات جبران ناپذیری از 

 .شود می ناشی را …جمله اسكارها و عفونت های شدید و همچنین انتقال بیماری های ایدز، هپاتیت، جذام و

 .دهید توضیح را یک هر محاسن و معایب لطفاا  دارد؟ سنتی تاتوی های سوزن با تفاوتی چه و چیست كارتریج 

عمل میكروپیگمنتیشن در واقع با وارد شدن سوزن به داخل بافت پوست انجام می پذیرد. یعنی سوزن در تماس 

مستقیم با بافت داخلی پوست می باشد. پس سوزن ها باید كامالا تمیز، استریل و عاری از هرگونه میكروب و آلودگی 

سیستم تاتوهای سنتی سوزن و سرپالک در هنگام نصب در تماس مستقیم با دست آرایشگر می باشند، لذا  باشند.در

سوزن پس از نصب بر روی دستگاه از حالت استریل خارج شده و احتمال بروز عفونت افزایش می یابد. دستگاه ها با 

كارتریج قرار گرفته و برای نصب به سیستم های كارتریجی طوری طراحی شده اند كه سوزن ها در داخل محفظه 

هندپیس دستگاه، با دست كاربر تماس پیدا نمی كنند، لذا كلیه سوزن ها تا هنگام ورود به داخل بافت، استریل باقی 

می مانند. نكته دوم اینكه در سیستم كارتریجی پلمپ بودن انتهای كارتریج سبب می شود در هنگام كار خون و لنف 

فوذ نكند و با تعویض كارتریج، كل قسمتی كه در تماس با پوست شخص بوده یا احتمال وجود به درون هندپیس ن

مقداری خون و لنف می باشد از سیستم خارج شود و نصب كارتریج استریل جدید ایمنی را برای مشتری به همراه 

 آورد.

 آیا امكان استفاده از یک كارتریج برای دو نفر وجود دارد؟

اینـكه سوزن های داخـل كارتریـج در تماس مسـتقیم با خـون و لنـف فــرد بوده و قابل اسـتریل خیــر، به دلـیل 

 شدن با اتوكـالو نمی باشند، نمی توان از یک كارتریج برای دو نفر استفاده نمود.

 همان برای نیز بعد جلسه در گرفته قرار استفاده مورد میكروپیگمنتیشن اول جلسه در كه را كارتریجی توان می آیا 

 داد؟ قرار استفاده مورد فرد

خیر، چون كارتریج استفاده شده حامل خون و لنف بوده و محل مناسبی برای رشد باكتری ها و میكروب ها می باشد، 

 بنابراین بعد از مصرف باید دورانداخته شود.

 كرد؟ حمام توان نمی روز چند تا میكروپیگمنتیشن انجام از بعد 

میكروپیگمنتیشن الزم است ناحیه كار شده توسط ویتامین آ چرب شود. این پوشش پماد سبب می شود  بعد از انجام

كه آب با موضع كار شده تماس نداشته باشد در نتیجه حمام كردن بالمانع است به شرطی كه سطح ناحیه پیگمنتیشن 

 شده كامالا توسط ویتامین آ پوشیده شده باشد.
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 فصل دهم:

 (صنفي ویژه افراد)بهداشت موادغذایي مقررات مرتبط  به بهداشت محيط و قوانين و

 فهرست مطالب 

  اهداف درس 

 دمه و اصول بهداشت محيطمق 

  آرایشي و بهداشتي، قانون موادخوردني، آشاميدني، 13قانون اصالح ماده 

  بهداشتي،قانون موادخوردني، آشاميدني،آرایشي و  13آیين نامه اجرایي قانون اصالح ماده 

 موادخوردني و فروش نقل و نگهداری،حمل توزیع، توليد، مراکزتهيه، از بهداشتي بازرسي اجرایي دستورعمل 

 (18039209آشاميدني )کد دستورالمل  و

  دستورالعمل اجرایي رسيدگي به تخلفات بهداشتي  مراکز تهيه، توليد، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش

 ، آرایشي، بهداشتي  و اماکن عموميآشاميدني مواد خوردني،

  قانون اصالح قانون نظام صنفي کشور   27و  17 و  2ماده 
 موادغذایي(  بهداشت و محيط بهداشت به )مرتبط قانون مجازات اسالمي 

  (20) بند وظایف شهرداری  -55ماده 

  وظایف شوراها در ارتباط با مسائل بهداشتياز 

  قانون سازمان دامپزشکي کشوراز 

 ن نامه اجرایيو آیي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات 

  و داروهای با احتمال سوء  سالمتها و اقدامات آسيب رسان به الفهرست کا) ،برناماه پنجم توسعه37مااده

 (مصرف
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  اهداف درس 

  (فراگير باید بداندآنچه بتواند: ) پس از گذراندن این درس، انتظار مي رود که فراگيرنده،

  قانون موادخوردنی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی شرح دهد. 13روند اجرای قانون اصالح ماده ( 1

  آرایشی و بهداشتی شرح دهد. قانون موادخوردنی، آشامیدنی، 13نامه اجرایی قانون اصالح ماده وظایف افراد صنفی در آیین( 2

  .آشامیدنی بداند و موادخوردنی و فروش نقل و حمل نگهداری، توزیع، تولید، تهیه، مراكز از بهداشتی بازرسی نحوه اجرایی( 3

  .نی را بداننددنحوه رسیدگی به تخلفات بهداشتی  مراكز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش موادخور( 4

  .را توضیح دهند صنفی كشور قانون اصالح قانون نظام  27و  17 و  2وظایف افراد صنفی  در ماده ( 5

  موادغذایی در بدانند  بهداشت و محیط بهداشت به صنفی مرتبط با افراد قانون مجازات اسالمینحوه برخورد ( 6

 موادغذایی را بدانند  بهداشت و محیط وظایف متقابل شهرداریها )در محدوه شهر( و  افراد صنفی مرتبط با بهداشت( 7

  .بهداشتی را بداند در ارتباط با مسائل)شهری و روستایی( و افراد صنفی شوراهاوظایف متقابل  ( 8

  .در خصوص عرضه فراورده های خام دامی در واحدهای صنفی را بدانندسازمان دامپزشكی وظایف ( 9

  دهند. )و آئین نامه اجرایی آن(را شرح با دخانیات جامع كنترل و مبارزه ملیوظایف افراد صنفی در قانون  ( 10

 سالمت را بدانند  و از میزان جرائم تخلفات مرتبط آگاهی یابند.ها و اقدامات آسیب رسان به الفهرست كاافراد صنفی ( 11

 و مقررات بهداشتی  موادغذایی و اماكن  عمومی را فراگیرد. قوانین .1

 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی را فرا گیرد. .2

 .ماده سیزده را نام برده و توضیح دهدفصل های  .3

 

 دمه و اصول بهداشت محيطقم 

امروزه بشر در سیر تكاملی خود نیازمند به نظم و انضباط خاصی است كه حقوق همه در آن حفظ بوده ورشد و تعالی 

صورت  ستیم كه در  شهای ه سانها را حادث كند. بنابراین برای ایجاد این نظم نیازمند به قواعد و رو رعایت و اجرای ان

صری  ضع وعنا ست كه در زندگی اجتماعی و سایش را برای همگان فراهم آورد این قواعد همان قانونی ا صحیح آن آ

رعایت حقوق همدیگر،  جهت اجرای آن بكار گرفته می شـــوند آگاهی به قانون نزد تمامی انســـانها جهت احقاق حق،

 الزامی است.

 اصول بهداشت محيط

مكانیسم های ارائه آن براساس یک سری اصول زیر بنایی بنا نهاده شده است. این اصول به طور بهداشت محیط و 

 خالصه در زیر عبارتند از:

 اصل اول:

كانون فعالیت های بهداشت محیط، حفظ و بهبود وضعیت. انسان است. این اصل تاكید بر آن دارد كه هدف عمده 

 فعالیت های محیطی رفاه بشر باشد

 صل دوم:ا

فعالیتهای بهداشت محیط، به سه مرحله زمانی مربوط میشود. در بهداشت محیط و حرفه ای، باید برای اصالح صدمات 

 گذشته تالش گردد، خطرات موجود در زمان حاضر كنترل شود و از بروز مشكالت در آینده جلوگیری بعمل آید.
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 اصل سوم:

ع اغلب كسانی هستند كه در بدترین منازل با شرایط محیطی گروه های انسانی دارای شرایط نامساعد در داخل اجتما

بسیار ضعیف زندگی می نمایند، در خطرناک ترین مشاغل كار می نمایند و دسترسی آنها به آب بهداشتی و غذایی 

 متنوع و سالم محدود میباشد

 اصل چهارم:

اجتماع مطرح می باشد این مشاركت تشریک مساعی و مشاركت به عنوان اصل مهم در پیشرفت بهداشت محیط در یک 

 به مفهوم عام بین بهداشت و سایر بخشها مانند بخشهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  مطرح میباشد.

 اصل پنجم:

كه با تمام اصول قبلی تداخل می نماید، نظریه توسعه پایدار است. در این رابطه، توجه به  اصل پنجم بهداشت محیط،

حساب آوردن مالحظات بهداشت محیط و حرفه ای در تمام محدوده های سیاسی دیگر،  سیاست های جامعه، به

 باشند.مشاركت تمام گروههای اجتماع در برنامه ریزی واجرای سیاست های توسعه پایدار دارای اهمیت می

 اصل ششم:

محیط هم اكنون خصوصیات  آلودگی های محیط، مرزها را در خود دیده و ابعاد جهانی پیدا نموده است. مسائل بهداشت

جهانی دارند. بنابراین مشاركت و همكاریهای بین المللی به عنوان یک اصل كلیدی در بهداشت محیط  و حرفه ای 

 مطرح میباشد.

  قانون موادخوردني، آشاميدني،آرایشي و بهداشتي، 13قانون اصالح ماده 

( قانون مواد خوردنی، 13ماده ) -ماده واحده  آرایشی و بهداشتیقانون مواد خوردنی، آشامیدنی، ( 13) قانون اصالح ماده

 :گرددبه شرح زیر اصالح می 22/4/1346 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال

وسایل كار ممنوع است و  تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، - 13ماده 

و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل  ررات بهداشتی مربوط به مراكز تهیهمق باشد.مستوجب مجازات می

 نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف ازآئین بهداشتی و اماكن عمومی در موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و

( ریال جریمه 500 000پانصد هزار )تا ( 25000) مقررات مذكور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار

هر سه سال تورم ) بهداشتی خواهد بود. میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات

 .است یک بار( بنا به اعالم بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش

و مراكز موضوع این ماده  شت، درمان و آموزش پزشكی برای نظارت بهداشتی اماكنمأمورینی كه از طرف وزارت بهدا

موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل  از مقررات بهداشتی را با ذكرشوند مكلفند تخلفینتعیین می

نماید تا وطه اخطار میصاحب مركز و یا مسؤولین مرب در صورت تأیید گزارش به معرفی نمایند. مسؤول بهداشت محل

دستورتعطیل محل و  رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام كند در صورت عدم رفع موارد تخلف، نسبت به

و تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد  نماید و پس از برطرف شدن نواقصمهر و موم و یا الک و مهر آنرا صادر می

تمام موارد مذكور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع  خواهد شد. درتعطیل و فک مهر و موم  مربوطه رفع

زمانهای الزم برای  مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت .گرددمی

 .قانون مشخص خواهد شدنامه اجرائی این در آئین در اجرای این ماده واحده رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه
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توانند به مقررات مربوطه بدانند می صاحبان مراكز مزبور در صورتی كه اقدامات انجام شده را خالف قانون و - 1تبصره 

 .نمایند مرجع قضائی صالح شكایت

و مهر كردن مهر و موم یا الک  مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و - 2تبصره 

 .و آموزش پزشكی به عمل آورند وزارت بهداشت، درمان محل، همكاری الزم را با مأمورین

قانون فوق  .گرددتدوین می نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیآئین - 3تبصره 

یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای  همشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سیزدهم آذر ما

 .تأیید شورای نگهبان رسیده است به 1379,9,20تاریخ  اسالمی تصویب و در

 مهدی کروبي -رئيس مجلس شورای اسالمي 
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  قانون موادخوردني، آشاميدني،آرایشي و بهداشتي، 13آیين نامه اجرایي قانون اصالح ماده 

 1379قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه  13در اجرای تبصره سه قانون اصالح ماده 

دبیر هیات دولت و نامه شماره  24/1/1392مورخ  9256/47439مجلس شورای اسالمی و به  استناد نامه شماره 

 13آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص 15/12/91مورخ  250240/18110

شورای عالی سالمت و امنیت  18/7/91قانون موادخوردنی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی، موضوع تصمیم جلسه مورخ 

غذایی و تاكید بر صالحیت قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ابالغ آن، بدین وسیله آیین نامه مذكور 

 ای اجراء ابالغ می گردد: به شرح ذیل بر

 

 فصل اول: تعاریف و کليات 

 تعاریف:  -الف

 : واژه ها و اصطالحات به كار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می شود:  1ماده 

 . وزارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی تابعه. 1

محیط: عبارت است از كنترل عوامل فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی، رادیولوژیكی و غیر آن، از محیط زندگی . بهداشت  2

 كه بر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می گذارند.

. بازرس: فردی است كه با دریافت كارت بازرسی از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته می شود و به عنوان 3

 ط قضایی )ضابط خاص( جهت كنترل و نظارت های حوزه موضوع این آیین نامه فعالیت می نماید.ضاب

. بازرسی: به عمل نظارتی گفته می شود كه هدف از آن بررسی میزان انطباق شرایط موضوع و محل بازرسی با قونین، 4

 مقررات و الزامات بهداشتی ناشی از ان ها می باشد.

ن با ضوابط و مقررات آامیدنی آبی است كه عوامل فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی و رادیولوژیكی . آب آشامیدنی: آب آش5

اعالمی از سوی وزارت مطابقت داشته باشد و مصرف آن عارضه سوئی در كوتاه مدت و یا درازمدت در انسان ایجاد 

 نكند.

فیزیكی، شیمیایی، بیولوژیكی و رادیولوژی . آلودگی آب آشامیدنی: آلودگی آب آشامیدنی عبارتست از تغییر خواص 6

 آب به گونه ای كه آن را برای مصرف انسان نامناسب یا زیان آور سازد.

. مواد غذایی سالم: غذای سالم یا ایمن، غذایی است كه از مواد اولیه سالم و ایمن تهیه شده باشد و عاری از مواد زیان 7

 ر مصرف معمولی در كوتاه یا درازمدت زیانی متوجه بدن انسان نكند.بخش و مضر بوده و از نظر بهداشتی در مقادی

. مواد غذایی فاسد: غذایی است كه رنگ، بو، مزه و قوام آن تغییر كرده یا دارای بار میكروبی باال بوده و خوردن آن 8

 باعث صدمه زدن به سالمت مصرف كننده می گردد.

ه عنوان ماده یا فرآورده ای است كه بتواند به طور انحصاری یا عمده بر . مواد آرایشی و بهداشتی: یک ماده آرایشی ب9

های ژنیتال )خارجی(، دندان قسمت های خارجی بدن انسان شامل اپیدرم)پوست( سیستم مو، ناخن ها، لب ها و اندام

در شرایط مناسب  یا اجزای مخاطی حفره های دهانی به منظور پاگیزگی، معطرسازی یا حافظت و یا نگهداری از آن ها

 یا تغییر و اصالح ظاهر و یا اصالح نمودن موی بدن استفاده شود.
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. نظارت بهداشتی: فرآیند بازرسی، ارزیابی، پایش، ارزشیابی و كنترل عوامل محیطی می باشد كه به نحوی بر سالمت 10

 انسان اثر گذار است.

 . اماكن عمومی موضوع این آیین نامه: 11

شامل: محیط های كار در وزارتخانه ها، موسسات و شركت های دولتی و غیردولتی، شهرداری ها و اماكن عمومی 

سازمان های وابسته، موسسات و نهادهای غیر دولتی، مراكز بهداشتی درمانی، مراكز آموزشی و تربیتی و پرورشی، 

سافربری، وسایل حمل و نقل عمومی پرورشگاه، استخرهای شنا، پایانه های مسافری، راه آهن فرودگاه و قطارهای م

شهری و بین شهری، آرایشگاه های مردانه، سالن های آرایش زنانه وكلینیک های زیبایی، مهمانخانه ها، سالن ها و 

باشگاه های ورزشی، غسالخانه، آرامستان ها، گرمابه های مردانه و زنانه، خوابگاه های دانشجویی و مراكز آموزشی، مراكز 

ظامی )پادگان ها، مجتمع های مسكونی و منازل سازمانی(، مجتمع های بهزیستی، مسافرخانه ها، هتل ها، نظامی و انت

مهمانپذیرها، متل ها، پانسیون ها، مراكز تفریحی و پارک ها، زندان ها ، مراكز نگهداری سالمندان، اردوگاه ها و مراكز 

خدماتی رفاهی و مراكز عرضه سوخت اپمپ های گاز و  تجمعی، سالن های تئاتر و سینما، فرهنگسراها، مجتمع های

بنزین(، مساجد و اماكن متبركه، مراكز خدمات آمبوالنس، سرویس های بهداشتی عمومی، مراكز دفع پسماند و مانند 

 آن ها.

كلینیک  . مراكز بهداشتی درمانی: مراكز بهداشتی درمانی شامل بیمارستان ها، زایشگاه ها، مطب ها، درمانگاه ها،1-11

ها، مراكز مشاوره پزشكی، مراكز بهداشتی درمانی شهری روستایی، پایگاه های بهداشتی،خانه های بهداشت، دفاتر 

خدمات پرستاری، البراتور دندانسازی، داروخانه ها،مراكز كار با اشعه، آزمایشگاه های تشخیص طبی، مراكز توان بخشی، 

نسمان، آسایشگاه های معلولین، طب هسته ای، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، مراكز جراحی محدود، بخش های تزریقات و پا

 رادیولوژی و مانند آن ها.

. مراكز آموزشی و تربیتی: مراكز آموزشی وتربیتی شامل مدارس، آموزشگاه ها، حوزه های علمیه، دانشكده ها و 2-11

مهدهای كودک، روستا مهدها، مهدهای قرآنی، مراكز دانشگاه ها، هنرستان ها، مراكز تربیتی شبانه روزی، ندامتگاه ها، 

 نگهداری معلولین ذهنی و مانند آن ها.

. مراكز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی: این مراكز 12

، رستوران، چلوكبابی، سلف سرویس، تاالر شامل مكان های پذیرایی و تفریحی بین راهی، عطاری، بقالی، خواربارفروشی

پذیرایی، كافه قنادی، انواع شیرینی فروشی و كارگاه های شیرینی پزی، سوپر ماركت، لبنیات فروشی، فروشگاه های 

بزرگ و زنجیره ای، فروشگاه های گوشت قرمز و سفید، فرآورده های خوراكی آزیان، میگو، طیور، زنبور عسل، آالیش 

مواد پروتئینی، آشپزخانه ها)كترینگ ها(، كبابی، حلیم پزی، آشپزی، كله پزی، جگركی، سیراب و  خوراک دامی و

شیردان، اغذیه و ساندویج، پیتزا، مرغ سوخاری، چایخانه، قهوه خانه، رستوران های سنتی، آبمیوه بستنی سازی و 

طبخ و آبدرخانه وزارتخانه ها، موسسات و  فروشی، بوفه، میوه و سبزی فروشی، میادین توزیع میوه و تره بار، مراكز

ها شركت های دولتی و غیردولتی، شهرداری ها و سازمان های وابسته، ناتوانی ها و انواع مراكز تهیه و عرضه نان، كارگاه

و كارخانجات تولید انواع مواد غذایی و بسته بندی آن، سیستم های تامین آب آشامیدنی )منبع، مخزن، تصفیه خانه و 

بكه توزیع(، موسسات ارائه خدمات پذیرایی و كرایه ظروف و وسایل پذیرایی، آشپزخانه و سلف سرویس كارخانجات ش

صنعتی، كارگاه ها و كارخانجات و اماكن تولید یخ و آب شرب، سردخانه های نگهداری مواد غذایی، انبارهای نگهداری 
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صاره گیری)آبغوره، آبلیمو، تهیه ترشیجات و عرقیات(، سبزی مواد غذایی، نبات و آبنبات پزی، قندریزی، حلواسازی، ع

خردكنی، كانتینرها و گانكس های ثابت و واحدهای سیار تهیه و عرضه مواد غذایی، عرضه خشكبار، وسائط حمل و 

 نقل مواد غذایی، لبنیات سازی، كشک سایی، اماكن دامی، صنایع وابسته به دام مبادی ورودی مواد مشمول این آئین

 نامه، بازارچه های مرزی، بازارهای هفتگی و فصلی و مانند آن ها.

. اماكن دامی: مراكز، اماكن و واحدهای نگهداری، تكثیر و پرورش دام شامل هر نوع از حیوانات اهلی، طیور، 1-12

ع، آبشخورها و آبزیان، زنبور عسل، كرم ابریشم، حیوانات آزمایشگاهی و پوستی ،حیوانات باغ وحش، چراگاه ها، مرات

 صیدگاه ها.

. صنایع وابسته به دام: كشتارگاه ها، كارگاه ها، كارخانه ها، مراكز تولید، تهیه، آماده كردن مواد خام دامی، 2-12

های مواد پروتئینی با منشاء دامی، مراكز جمع آوری شیر و عسل، كارخانه های تولید، خوراک، دام، انبارهای سردخانه

 اولیه خوراک دام و یا خوراک آماده دام و كارخانه های جوجه كشی.نگهداری مواد 

 . مسئول بهداشت محل: رئیس مركز بهداشت استان و شهرستان 13

. صالحیت بهداشتی: تائیدیه ای است كه وزارت در پاسخ به استعالم برای متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره 14

 رداری صادر می كند.پروانه تاسیس یا كسب یامجوز بهره ب

. مدیریت پسماند: كلیه عملیات مربوط به تولید، تفكیک، ذخیره در محل، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و 15

 بازیافت پسماند می باشد. 

عادات بهداشتی و دوری جستن از رفتارها و عادات غیر بهداشتی  . بهداشت فردی: عبارتست از رعایت دستورات و16

 د، فرد در معرض عوامل و شرایط بیماری زا قرار نگرفته و به بیماری ناشی از آن ها دچار نشوند.كه باعث می شو

. بهداشت موادغذایی: عبارتست از رعایت كلیه موازین بهداشتی در تمامی مراحل تولید، فرآیند، نگهداری، حمل و 17

 ندگان برسد.نقل و عرضه می باشد تا ماده غذایی سالم و با كیفیت به دست مصرف كن

. بهداشت ساختمان: ویژگی های كمی و كیفی كه تحت آن شرایط، نیازهای جسمی و روحی ساكنین در آن تامین 18

 ر، جلوگیری می شود. اگردد و نیز از بروز و انتقال بیماری های واگیر و غیرواگیر، ایجاد سوانح و حوادث ناگو

 و تجهیزات سالم و بهداشتی است.. بهداشت ابزار و تجهیزات: استفاده از ابزار 19

 . موارد بحرانی: مواردی است كه عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سالمت انسان گردد.20

 . موارد غیر بحرانی: مواردی است كه عدم رعایت آن به طور غیرمستقیم بر سالمت انسان اثر دارد.21

اوم مالک، مدیر یا متصدی مراكز و اماكن عمومی و یا ارائه دهنده خدمات . خود كنترلی بهداشتی: كنترل و پایش مد22

 در زمینه كنترل موارد بحرانی و غیربحرانی و انطباق شرایط بهداشتی واحد خود با قوانین و مقررات بهداشتی می باشد.

هنده خدمات در فواصل . خود اظهاری بهداشتی: اظهار مالک، مدیر یا متصدی مراكز  و اماكن عمومی یا ارائه د23

بازرسی بهداشتی مبنی بر انطباق محل، كاال و خدمات ارائه شده یا قوانین و مقررات بهداشتی می باشد كه از طریق 

 تهیه و تنظیم اظهارنامه و ارائه آن مسئول بهداشت محل صورت می گیرد.

ین نامه، مطابق دستورالعمل معاونت . كارت بهداشت)معاینه پزشكی(: كارتی است كه برای افراد مشمول این آی24

 بهداشت وزارت صادر می شود. 
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. گواهینامه دوره آموزشی بهداشت اصناف: مدركی است كه برای افرادیكه دوره های آموزش مربوطه را در آموزشگاه 25

 با موفقیت سپری نموده اند، صادر می گردد. و یا دفاتر خدمات سالمت از طرف وزارت  بهداشت اصناف مجاز

. دفع بهداشتی فاضالب: دفع فاضالب مطابق شرایط بهداشتی از قبیل دفع در چاه جاذب، اتصال به شبكه جمع 26

 آوری فاضالب و انواع تصفیه خانه اختصاصی و سایر روش ها مورد تائید وزارت.

مقررات و ضوابط توسط وزارت برای مدت معین  ه مطابق قوانین،. پروانه بهداشتی: پروانه بهداشتی گواهی است ك27

 صادر می شود.

. سكونتگاه های غیر رسمی: سكونتگاه های غیر رسمی بخشی از بافت شهری هستند كه عمدتٌا مهاجرین روستایی 28

وسعه شهری )طرح و تهیدستان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی ت

های جامع و تفصیلی( در درون و خارج از محدوده قانونی شهر ها به وجود آمده اند و بطور عمده فاقد سند مالكیت 

 هستند و از نظر ویژگی های كالبدی و برخورداری از خدمات و زیر ساخت های شهری دچار كمبود هستند.

 کليات:   -ب 

آئین نامه پس از طی دوره آموزشی مورد نظر قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی  بازرسین در اجرای وظایف این -2ماده 

 ها بخاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.)ضابط خاص( تلقی و هر گونه تعرض به آن

اكن مشمول این وزارت مجاز است بازرسین خود را در ارجای وظایف تعیین شده در هر زمان به مراكز و ام -3ماده 

آیین نامه اعزام نماید. مالكین، مدیران، متصدیان و نمایندگاه آن ها در مراكز و اماكن ذكر شده مكلف به همكاری می 

 باشند.

وزارت موظف است به منظور كنترل مواد مشمول این آئین نامه از سطح مراكز و  اماكن، نسبت به مجهز نمودن  -4ماده 

 سنجش و سایر ابزارها متناسب با فن آوری های روز اقدام نماید. بازرسان خود به تجهیزات

مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و مراكز دولتی، خصوصی و عمومی،  -5ماده 

ئین مراكز نظامی و انتظامی، همچنین شركت ها و موسسات واشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ضمن رعایت این آ

 نامه، اطالعات درخواستی مرتبط را دراختیار بازرسان قرار دهند.

مراكز نظامی و انتظامی )پادگان ها، مراكز نظامی و انتظامی حساس( موظفند با اخذ تمهیدات الزم نسبت به  -6ماده 

 رعایت این آیین نامه اقدام نمایند.

انتظامی حساس  از پادگان ها، مراكز نظامی و وزارت موظف است جهت كنترل و بازرسی های بهداشتی -7ماده 

 هماهنگی های الزم را با مسئولین مربوطه به عمل آورند.

آئین نامه ملزم به گذراندن دوره آموزی در آزمایشگاه بهداشت اصناف  ندیران، متصدیان و شاغلین مشمول ایم -8ده ما

 بوده و باید گواهینامه مربوطه را اخذ نمایند.

موسسات ارائه خدمات بهداشت محیط حق انتشار آگهی تبلیغاتی كه موجب گمراهی و فریب مردم شود و درج  -9ماده 

عناوین مجعول وخالف واقع بر روی تابلو، سربرگ موسسه و یا طرق دیگر را ندارند و در صورت مشاهده وزارت مكلف 

 است نسبت به معرفی متخلف به مراجع قضایی اقدام نماید.

لیه رسانه های گروهی برای درج آگهی های مرتبط با خدمات بهداشت محیط باید از وزارت مجوز دریافت ك -10ماده 

 نمایند.
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گردد به صورت دوره گردی عرضه و فروش مواد مشمول این آیین نامه كه فهرست آن توسط وزارت اعالم می -11ماده 

 ممنوع است.

هد كرد تا حداقل سالی یكبار نتیجه ایین نامه ترتیبی اتخاذ خووزارت حداكثر یكسال پس از تصویب این آ -12ماده 

سه بازرسی آخر انجام شده از مراكز و اماكن مشمول این آیین نامه را به نحو مقتضی برای اطالع عموم مردم و انجام 

 رتبه بندی بهداشتی از طرق مختلف منتشر نماید. 

الم آخرین وضعیت بهداشتی را معاونت بهداشت وزارت تعیین می اع نحوه اطالع رسانی، رتبه بندی بهداشتی و -تبصره

 نماید.

معاونت بهداشت وزارت موظف است حداكثر طی مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابالغ این آئین نامه نسبت  -13ماده 

 به تهیه دستورالعمل ها، چک لیست ها، ضوابط و راهنماهای اجرایی اقدام نماید.

 ست های اختصاصی مرتبط با واحدهای صنفی با همكاری شورای اصناف كشور خواهد بود.تهیه چک لی -14ماده 

تهیه چک لیست های اختصاصی مرتبط با فروشگاه های گوشت قرمز و سفید )عمده و خرده فروشی(،  -15ماده 

ن دامپزشكی كشور فرآورده های خوراكی آبزیان، میگو، طیور، آالیش خوراک دامی و مواد پروتئینی، با همكاری سازما

 خواهد بود.

تهیه چک لیست های اختصاصی مرتبط با محصوالت و فرآورده های خام دامی به منظور اعمال كنترل و  -16ماده 

فرآورده های خوراكی آبزیان،  نظارت های بهداشتی در فروشگاه های گوشت قرمز و سفید )عمده و خرده فروشی(،

د پروتئینی، توسط سازمان دامپزشكی كشور و با همكاری معاونت بهداشت میگو، طیور، آالیش خوراک دامی و موا

 وزارت خواهد بود.

 

 فصل دوم: شمول آئين نامه 

كلیه خدمات و عوامل محیطی، بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات كلیه مراكز و اماكن  -17ماده 

یک و همچنین بهداشت موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و  ( ماده12( و )11مشمول این آئین نامه موضوع بندهای )

بهداشتی بعد از تولید تا مصرف كه بازرسین مكلف به بازرسی به منظور كنترل تاثیرات سوء آن می باشند. مشمول این 

 آئین نامه می باشند.

اختمان و تجهیزات بر عهده نظارت و كنترل اماكن دامی و صنایع وابسته به دام از نظر بهداشت فرآورده، س -18ماده 

سازمان دامپزشكی كشور است وزارت موظف است ضوابط و مقررات عمومی بهداشت ساختمان و تجهیزات را جهت 

 اعمال در چک لیست های مربوط به سازمان دامپزشكی كشور اعالم نماید.

در  18موارد مندجر در ماده وزارت موظف است بر رعایت بهداشت فردی و سایر موارد بهداشت محیطی جز  -19ماده 

 اماكن دامی و صنایع وابسته به دام نظارت نماید.

توزیع و طبخ این فرآورده ها بر عهده سازمان  نظارت و كنترل فرآورده های خام دامی در مراكز عرضه، -20ماده 

ان دامپزشكی كشور در كنترل بهداشتی این مراكز بر عهده وزارت می باشد، وزارت و سازم دامپزشكی كشور و نظارت و

 تدوین ضوابط و مقررات بهداشتی مربوط با یكدیگر همكاری می نمایند.
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( ماده یک كه واجد یا فاقد پروانه بهره برداری، كسب و یا 12( و )11كلیه مراكز و اماكن موضوع بندهای ) -21ماده 

غیررسمی( و بین راهی، مشمول این  ونتگاه هایكهر گونه مجوز دیگر در محدوده شهری، روستایی، حاشیه شهرها)س

 آئین نامه می باشند.

 

 فصل سوم: وظایف 

وزارت به منظور حفظ سالمت عمومی ملكف است كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه را از نظر تطبیق  -22ماده 

بهداشتی مربوط تحت بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت ساختمانی و بهداشت ابزار و تجهیزات با موازین 

نظارت مستمر قرار دهد و در صورت مشاهده نواقص و مشكالت بهداشتی، مراتب را به دستگاه اجرایی مرتبط، مدیران، 

 مالكان و متصدیان مراكز و اماكن عمومی ابالغ نماید. 

مراكز و اماكن مربوط مسئولیت پیگیری و اقدام تا رفع كامل نواقص بهداشتی بعهده مالک، مدیر یا متصدی  -23ماده 

 خواهد بود.

مالكین، مدیران و متصدیان اماكن و مراكز مشمول این آئین نامه موظفند از خدمات دانش آموختگان بهداشت  -24ماده 

محیط به منظور خود كنترلی بهداشتی در محل كار خود به ترتیبی كه توسط معاونت بهداشت وزارت با همكاری 

شورای اصناف كشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان دامپزشكی  دستگاه های ذیربط از جمله

كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص خواهد 

 شد، استفاده نمایند.

امه موظفند به ترتیبی كه توسط معاونت مالكین مدیران و متصدیان مراكز و اماكن مشمول این آیین ن -25ماده 

مشخص خواهد شد شرایط  24بهداشت وزارت با همكاری شورای اصناف كشور و دستگاه های اجرایی نامبرده در ماده 

 بهداشتی و بهسازی محل فعالیت خود را بر اساس ضوابط ابالغی معاونت بهداشت وزارت اظهار نمایند.

ین آئین نامه كه دارای حداقل یک مورد نقص بحرانی بوده و طی انجام بازرسی در مراكز و اماكن مشمول ا – 26ماده 

 ساعت بطور موقت تعطیل خواهند شد. 48محل قابل رفع نمی باشد تا رفع كامل نواقص، قسمت مربوطه به مدت

اقص تعطیل ساعت بر طرف نگردد، مكان مذكور تا رفع كامل نو 48در صورتی كه نواقص بحرانی ظرف مدت  -27ماده 

خواهند شد و پس از بر طرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم  

خواهد شد مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهد نامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی 

 صالحی صادر می نماید.اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات ا

روز برطرف نگردد، مكان مذكور تا  60در رابطه با نواقص غیر بحرانی در صورتی كه این نواقص حداكثر تا  -28ماده 

 رفع كامل نواقص تعطیل خواهد شد.

مامورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا الک و مهر كردن  -29ماده 

محل، مطابق قانون همكاری الزم را با بازرسین وزارت به عمل آورند. و در صورت تشخیص و درخواست مسئول بهداشت 

 محل مكان غیر بهداشتی را حضور بازرس تعطیل نماید. 

بازرسینی كه برای نظارت بهداشتی اماكن و مراكز مشمول این آیین نامه تعیین و اعزام می شوند مكلفند  -30ده ما

متخلفین از مقررات بهداشتی غیر بحرانی را با ذكر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی 
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ز و یا مسئولین مربوطه اخطار می نماید تا حداكث نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تائید گزارش به صاحب مرك

روز نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام كنند  و در صورت عدم رفع موارد تخلف،  60ظرف مدت 

ساعته، دستور تعطیلی محل و مهر و موم و یا الک و مهر آن را بدون حكم مراجع قضایی  48بعد از صدور اخطار تعطیل 

نماید و پس از طرف شدن نواقص و تائید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل  و فک مهر  و موم  صادر

خواهد شد. مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی 

 ماید.اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصالحی صادر می ن

یازرسین در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول این آئین نامه ، فاقد مجوزهای الزم از وزارت   -13ماده 

)مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول مجوز( و فاسد، مجاز خواهند بود ضمن معرفی متخلف به مراجع 

در صورتی كه مواد توقیف و جمع آوری شده دارای ارزش حدكثر تا  قضایی مواد مذكور را توقیف و جمع آوری نموده و

پنج میلیون ریال باشند مطابق نظر كارشناسی راساا به تهیه صورت مجلس و با رضایت صاحب كاال معدوم نمایند و یا 

سانی با با رعایت اصول بهداشتی برای مصارف دامی با مجوز سازمان دامپزشكی كشور و موارد مصارف غیرمستقیم ان

مجوز ارگان های ذیصالح ارجاع دهند. و در صورت عدم رضایت صاحب كاال و یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال، پرونده 

متخلف منضم به كلیه مستندات توسط مسئول بهداشت محل به مراجع قضایی جهت بررسی  و اقدام مقتضی ارسال 

 خواهد شد.

كز و اماكن مشمول این آئین نامه الزامی است و آب مصرفی باید مورد تائید استفاده از آب آشامیدنی در مرا -32ماده 

 وزارت باشد.

مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند فاضالب تولیدی واحد خود را  -33ماده 

 به طریق بهداشتی مورد تائید وزارت دفع نمایند.

و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند پسماند، تولیدی واحد خود را مالكین، مدیران  -34ماده 

 به طریق بهداشتی مورد تائید وزارت دفع نمایند.

مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند بنحوی فعالیت واحد خود را  -35ماده 

 ه آلودگی هوا و آلودگی صوتی نشود.مدیریت نمایند كه منجر ب

مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات  -36ماده 

مربوط به دخانیات از نظر شرایط فروش، ممنوعیت مصرف كاركنان، ممنوعیت مصرف عمومی و اطالع رسانی مناسب 

 می باشند.

ین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند تمهیدات الزم به منظور مبارزه مالك -37ماده 

 با حشرات جوندگان و جانوران موذی را اتخاذ نمایند.

مالكین، مدیران و متصدیان كلیه مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه مكلفند نقشه ساختمان واحد خود را  -38ماده 

 ور انطباق با موازین بهداشتی قبل از اجراء به تایید وزارت برسانند.به منظ

رعایت مقررات بهداشتی برای مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه نظیر رعایت بهداشت محیط، بهداشت  -39ماده 

 ساختمان، بهداشت ابزار و تجهیزات و وسایل حمل و نقل كه توسط وزارت اعالم می شود الزامی است.
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رعایت بهداشت موادغذایی و بهداشت فردی برای مدیران، متصدیان و كاركنان كلیه مراكز و  اماكن مشمول  -40ده ما

 این آئین نامه الزامی است.

تبصره : وزارت باید به منظور كنترل مواد مشمول این آئین نامه از سطح مراكز اماكن مشمول این آئین نامه نسبت به 

 و در صورت لزوم توقیف موقت محموله تا تعیین تكلیف مقامات قضایی اقدام نماید. برداشت نمونه مواد غذایی

 

 فصل چهارم: پروانه و صالحيت بهداشتي 

اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در زمینه خدمات بهداشت محیط نظیر مشاوره بهداشت محیط  -41ماده 

بهداشتی، بی خطر سازی و مدیریت پسماند آموزشگاه بهداشت فعالیت های مرتبط با خودكنترلی و خود اظهاری 

 اصناف، اعم از بخش دولتی، خصوصی و یا تعاونی باید از وزارت پروانه فعالیت اخذ نمایند.

فعالیت شركت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات فوق باید زیرنظر فرد یا افراد واجد شرایط بعنوان  مسئول  -1تبصره 

 فنی انجام شود.

شرایط و نحوه صدور پروانه فعالیت و مسئول فنی طبق ضوابطی است كه معاونت بهداشت وزارت اعالم خواهد  -2تبصره 

 نمود.

مراجع صادر  كننده پروانه تاسیس، بهره برداری و كسب مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه موظفند قبل  -42ماده 

 توسط وزارت صادر شده است از متقاضی دریافت نمایند.از صدور پروانه، صالحیت بهداشتی معتبر را كه 

 كلیه شبكه های توزیع مواد مشمول این آیین نامه باید پروانه بهداشتی از وزارت دریافت نمایند. -43ماده 

 شرایط و نحوه صدور این پروانه بهداشتی طبق ضوابطی است كه معاونت بهداشت وزارت اعالم خواهد نمود.  – 1تبصره 

صدور پروانه بهداشتی وسایل حمل و نقل محصوالت و موادخام دامی بر عهده سازمان دامپزشكی كشور می  -2 تبصره

 باشند. 

 كیوسک ها و واحدها ی سیار و ثابت عرضه كننده مواد غذایی باید پروانه بهداشتی از وزارت دریافت نمایند. -44ماده 

یوسک ها و واحدهای سیار و ثابت طبق ضوابطی است كه توسط شرایط و نحوه صدور پروانه های بهداشتی ك –تبصره 

 معاونت بهداشت وزارت اعالم می شود.

شوراهای اسالمی شهر، روستا و شهرداری ها موظفند قبل از راه اندازی بازارهای هفتگی و فصلی از وزارت  -45ماده 

 صالحیت بهداشتی دریافت نمایند.

بند برای اجراء ابالغ می گردد.رعایت مفاد چک لیست های  32تبصره و  7ماده،  45فصل، 4این آئین نامه مشتمل بر 

های این آیین نام توسط كلیه دستگاه های اجرایی، سازمان های دولتی، خصوصی، اختصاصی، راهنماها و دستورالعمل

 مردمی، مالكین، مدیران و متصدیان مراكز و اماكن مشمول این آئین نامه الزامی است. 

نت بهداشت وزارت مكلف است چک لیست های اختصاصی، راهنماها و دستورعمل های مربوط را در چارچوب این معاو

 سال یكبار بازنگری نمایند. 3آئین نامه تهیه و ابالغ نموده و در صورت لزوم هر 

های مربوط به آن، آئین نامه اجرایی تبصره با ابالغ این آیین نامه، چک لیست های اختصاصی، راهنماها و دستورعمل

 لغو می گردد.   8/6/1380قانون اصالح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصورت  13ماده  3
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 تهيه، توليد، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش  دستورعمل اجرایي بازرسي بهداشتي از مراکز

 (18039209موادخوردني و آشاميدني )کد دستورالمل 

فروش  دستورعمل اجرایي بازرسي بهداشتي از مراکز تهيه، توليد، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و

 موادخوردني و آشاميدني

 مقدمه

بهداشتی  و آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد قانون 13 ماده اصالح قانون اجرایی نامه آیین  13 ماده اجرای راستای در

 مراكز از بهداشتی بازرسی اجرایی ملع دستور وسیله بدین وزارت، محترم مقام توسط 18/3/1392ابالغ شده مورخ  

 .گردد می ابالغ آشامیدنی موادخوردنی، فروش و نقل و حمل نگهداری، توزیع، تولید، تهیه،

 و مذكور مراكز بهداشت بر نظارت زمینه در موظفند پزشكی علوم های دانشكده و ها دانشگاه بهداشتی های معاونت

 .نمایند اقدام عمل دستور این براساس مربوطه های لیست چک تكمیل

 فصل اول: تعاریف

 : در این دستورعمل اصطالحات ذیل در معانی مربوطه به كار میروند.1ماده 

 می باعث كه بهداشتی غیر عادات و رفتارها از جستن دوری و بهداشتی عادات و دستورات رعایت :فردی بهداشت

 .نشود مبتال ها آن از ناشی بیماری به و نگرفته قرار زا بیماری شرایط و عوامل معرض در فرد شود،

 عرضه و نقل و حمل گهداری،ن فرآوری، تولید، مراحل تمامی در بهداشتی موازین كلیه رعایت :موادغذایي بهداشت

 .برسد كنندگان مصرف دست به مطلوب كیفیت با و سالم غذایی ماده تا باشد می

 ایمنی حفظ برای كه موادغذایی :(موادغذایي ایمني حفظ برای دما زمان کنترل)خطرناك بالقوه موادغذایي

 مشتمل مواد این .دارند دما و زمان كنترل به نیاز ها آن از ناشی سم تولید و ها میكروارگانیسم رشد از جلوگیری و

 مواد از یک هر یا ماهی، مرغ، گوشت، مرغ، تخم لبنی، محصوالت یا شیر آن از بخشی یا تمام در كه موادی بر است

 غذاهایی .دارد وجود باشند سم مولد یا زا بیماری های میكروارگانیسم رشد از حمایت به قادر كه دیگر دهنده تشكیل

 .شوند نمی غذایی مواد از دسته این مشمول هستند كمتریا  85/0 آبی فعالیت دارای و تر پایین یا 6/4آن  PH كه

 و تولید واحد به شناسایی جهت كه واحد شمارش ارقام و مربوطه دانشگاه كد از مركب ای شماره شناسه نظارت:

 .شود می داده اختصاص الزم مدارک تكمیل و مربوطه بهداشتی و فنی ضوابط اجرای از پس بندی بسته

 لوازم ظروف، تجهیزات، نشده، بندی بسته موادغذایی با مستقیم طور به كه شخصی هر :موادغذایي اندرکاردست

 .دارد ارتباط مصرف آماده موادغذایی با مستقیم تماس در سطوح یا

 خدمات دهنده ارائه یا و عمومی اماكن و مراكز متصدی یا مدیر مالک، مداوم پایش و كنترل :بهداشتي خودکنترلي

 می بهداشتی مقررات و قوانین با خود واحد بهداشتی شرایط انطباق و بحرانی غیر و بحرانی موارد كنترل زمینه در

 .باشد

 فواصل در خدمات دهنده ارائه یا عمومی اماكن و مراكز متصدی یا مدیر مالک، اظهار :بهداشتي اظهاری خود

 طریق از كه باشد می بهداشتی مقررات و قوانین با شده ارائه خدمات و كاال محل، انطباق بر مبنی بهداشتی بازرسی

 گیرد.می صورت محل بهداشت مسئول به آن ارائه و نامه اظهار تنظیم و تهیه
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 .كار و محیط سالمت مركز بازرسی مدیریت جامع سامانه :سامانه

 تابعه پزشكی علوم های دانشكده و ها دانشگاه پزشكی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت :وزارت

 مراكز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش موادخوردنی، آشامیدنی. مراکز:

 شستشو، طبخ، ظیر)ن دیگری اضافی فرایند گونه هیچ سازی آماده و تهیه از بعد كه موادغذاییموادغذایی آماده مصرف: 

 .است خوردن آماده و گردد نمی انجام آن روی بر غذایی مواد بیشتر ایمنی به دستیابی منظور به (سرمایش حرارت،

 .بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد قانون 13 ماده اصالح قانون اجرایی نامه آیین :اجرایي نامه آیين

 

 فردی بهداشت :دوم فصل

 مراکز کارکنان فردی بهداشت: 2 ماده

 كار به شروعاز  قبل اند شده استخدام تازه كه افرادی یا فصلی و وقت پاره موقت، دائم، از اعم مشمول كاركنان همه

 .نمایند دریافت را اصناف بهداشت آموزشگاه آموزشی دوره پایان معتبر نامه گواهی نیز و بهداشت كارت باید

 نقص عنوانبه  نباشند آموزشی دوره پایان معتبر نامه گواهی یا بهداشت كارت دارای مشمول كاركنان همه چنانچه

 .گردد می تلقی بهداشتی

از شمول  ندارند مستقیم ارتباط غذایی مواد با كه آن نظایر و راننده نگهبان، باغبان، دار، صندوق مانند اشخاصی :تبصره

 مستثنی هستند. 2ماده  1-2بند 

 برای فعالیت هایزمان همه در اصناف بهداشت آموزشگاه معتبر گواهینامه و معتبر بهداشت كارت داشتن همراه به

 .است الزامی مشمول كاركنان همه

  .باشد سامانه در معتبر رهگیری كد دارای باید صادره آموزشی دوره گواهینامه و بهداشتی كارت

 كاركنان .باشد وزارت دستورعمل مطابق باید آن اعتبار مدت و آموزشی دوره گواهینامه و بهداشت كارت صدور ضوابط 

 .نمایند اقدام آن تمدید به نسبت اعتبار مدت انقضای از پس هستند موظف

 با و عالئم رفع و درمان از پس فقط باشند مسری بیماری یک به مبتال چنانچه موادغذایی اندركاردست كاركنان 

 .شوند كار به مشغول توانند می پزشک از سالمت گواهی

 ریزش آب یا سرفه، عطسه، نظیر عالئمی با هایی بیماری به مبتال كه صورتی در موادغذایی اندركاردست كاركنان 

 مستقیم تماس معرض در نباید شود، دهان یا بینی چشم، از ترشحات تخلیه باعث كه ای گونه به گردند، مزمن بینی

 طور به كه سطوحی یا ظروف تمیز، تجهیزات غذایی، مواد یا (سالمندان كودكان، بیماران، نظیر) حساس افراد با

 .گیرند قرار است ارتباط در غذایی مواد با مستقیم

 :شود گرفته نظر در احتیاطی اقدامات باید گردد مشاهده زیر عالئم غذایی مواد اندركاردست كاركنان در چنانچه

 ساعت پس از پایان عالئم. 24 تا كار محیط ترک و كار توقف :استفراغ و اسهال

 .باشد می پزشک از سالمت گواهی به نیاز كار مجدد شروع برای و كار توقف : زردی

 با مستقیم ارتباط كه نحوی به شود گرفته نظر در موادغذایی با كار محدودیت نظر مورد فرد برای :گلودرد و تب 

 گواهی به نیاز كار مجدد شروع برای و گردد متوقف است ارتباط در آن با غذایی مواد كه سطوحی یا غذایی مواد
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 مهدكودک ها، بیمارستان مانند دارد وجود حساس افراد كه هایی محل در فرد چنانچه ولی .باشد می پزشک از سالمت

 كامل طور به وكار شود گرفته نظر در موادغذایی با كار ممنوعیت فرد برای است كار به مشغول سالمندان خانه ها،

 .دارد پزشک از سالمت گواهی به نیاز كار به مجدد شروع و گردد متوقف

 مانند چركین ضایعات سوختگی، دست روی بر چنانچه :ها مچ و دست روی بر سوختگي یا باز زخم جوش،

 .گردد متوقف كار نیست دستكش با آن كامل پوشش امكان كه دارد وجود زخم یا جوش

 

 مراکز کارکنان فردی حفاظت وسایل و لباس: 3 ماده

 كار نوع با متناسب (تیره غیر)روشن رنگ با تمیز روپوش از باید كار هنگام موادغذایی اندركار دست كاركنان .1

 .نمایند استفاده

 .شود شسته منظم طور به و باشد پارگی و لک بدون باید كار روپوش .2

 سایر در معمولی و سنتی های لباس از استفاده)باشد پارگی و لک بدون و تمیز باید كاركنان سایر كار لباس .3

 .(است بالمانع كاركنان

 .است الزامی غذایی مواد كار اندر دست دركاركنان كاله از استفاده .4

 و گوشت كردن خرد و كردن تمیز) مانند دارد وجود ها آلودگی سایر یا خون با آلودگی احتمال كه صورتی در .5

 .گردد استفاده چكمه و آب ضد بند پیش از باید (ها فروشی گوشت در آن امثال

 تعویض را خود كار لباس كار اتمام یا فعالیت تغییر از پس هستند موظف موادغذایی اندركار دست كاركنان .6

 .نمایند

 خود روپوش توالت از استفاده یا استراحت زمان در و فعالیت توقف هنگام باید موادغذایی كاراندر دست كاركنان .7

 .نمایند تعویض را

 و بسته سر پشت در موها باید اینصورت غیر در باشد، كوتاه ترجیحا موادغذایی اندركار دست كاركنان سر موی .8

 .شود شسته مرتب طور به باید موها همچنین گردد پوشیده كاله زیر در كامال

 .میباشند اختصاصی استحمام و شستشو نظافت، وسایل داشتن به موظف كار محل در استحمام صورت در كاركنان .9

 .باشند شخصی وسایل نگهداری برای مشخص محل دارای باید كاركنان .10

 نظیر مناسب وسایل از باید لزوم صورت در و باشد نمی مجاز مصرف آماده موادغذایی با دست مستقیم تماس .11

 .گردد استفاده موادغذایی توزیع وسایل و قاشق كاردک، انبرک، مصرف، یكبار دستكش

 زیر موارد رعایت گردد می استفاده مصرف یكبار دستكش از موادغذایی اندركاردست كاركنان در كه درصورتی .12

 :است الزامی

 .شود شسته صابون و آب با ها دست دستكش تعویض از بعد و دستكش پوشیدن از قبل -

 .گردد تعویض ها دستكش فعالیت تغییر هنگام و گردد استفاده فعالیت یک برای دستكش از -

 .گردد تعویض ها دستكش پخته و خام مواد با دست تماس بین -

 خودداری دستكش از مجدد استفاده و شستشو از و گردد تعویض مصرف یكبار های دستكش آلودگی، هنگام -

 .گردد
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 مراکز کارکنان بهداشتي رفتار: 4 ماده

 ارتباط در آن با مستقیم طور به موادغذایی كه سطوحی یا موادغذایی سازی آماده محل در آشامیدن و خوردن (1

 .باشد می ممنوع است

 طور به كه سطوحی یا است پوشش بدون كه موادغذایی روی بر كردن فوت نیز و سرفه عطسه، از باید كاركنان (2

 .نمایند استفاده دستمال از سرفه و عطسه هنگام و نمایند خودداری است ارتباط در موادغذایی با مستقیم

 دستمال با را سینه و بینی اخالط و كرده خودداری كار محیط در بینی و دهان آب ریختن از باید كاركنان (3

 .بریزند دار سرپوش آشغال سطل در گرفته كاغذی

 .باشد می ممنوع مراكز كلیه در آن سازی آماده نیز و قلیان سیگار، مصرف (4

 .ندارند را مشتری از شده فروخته كاالی بهای دریافت حق شخصاا كار حین در موادغذایی اندركار دست كاركنان (5

 .باشد می ممنوع غذایی مواد اندركار دست كاركنان در مصنوعی ناخن الک، از استفاده (6

 ها آن زیر در آلودگی تجمع از تا كنند كوتاه را خود های ناخن همواره باید موادغذایی اندركار دست كاركنان (7

 .گردد جلوگیری

 مستثنی ازدواج ساده حلقه ولی است، ممنوع موادغذایی اندركار دست كاركنان در زیورآالت و جواهرات از استفاده (8

 .باشد می

 دارای آرنج و دست جمله از بدن رویت قابل های محل كه صورتی در موادغذایی اندركار دست كاركنان در (9

 طوری به باشد روشن رنگ به باند یا زخم نوار و شود پوشیده كامال آب ضد باند یک با باید باشد زخم یا بریدگی

 .باشد رویت قابل كامال گردد خارج دست از كار حین در اگر كه

 یا نوار یک با باید باشد مچ یا دست روی بر بریدگی یا زخم موادغذایی اندركار دست دركاركنان كه صورتی در (10

 .گردد استفاده مصرف یكبار دستكش از و شود پوشیده كامال آب ضد باند

 چركین های جوش یا تاول سوختگی، بریدگی، دست روی بر غذایی مواد اندركاردست كاركنان در كه درصورتی (11

 نیز و كردن سرو و نقل و حمل تهیه، قسمت در كار باید ندارد وجود آن كامل پوشیدن امكان و دارد وجود

 .گردد متوقف است ارتباط در آن با مستقیم طور به غذایی مواد كه سطحی

 نمایند. استحمام كار خاتمه از بعد و شروع از قبل روز هر موادغذایی كار اندر دست كاركنان گردد می توصیه (12

 قوی منابع سایر و نورافكن خورشید، نور به شدن خیره از باید كاركنان چشم بهداشت حفظ و رعایت منظور به (13

 استفاده عینک از ضروری موارد در و نشده خیره مشخصی كار به طوالنی مدت برای همچنین كرده، خودداری نور

 .كنند

 .باشد می ممنوع غذایی مواد حمل و سازی آماده تهیه، محل به متفرقه افراد ورود (14

 .است بالمانع بهداشتی موازین رعایت با متصدی یا مالک مدیر، بازرس، حضور  :تبصره

 

 : شستشوی دستها در کارکنان مراکز5ماده 

 :بشویند مایع صابون و آب با دست شستشوی راهنمای مطابق را ها دست زیر موارد در باید كاركنان -1
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 .دست روی بر آلودگی رویت هنگام -2

 .كثیف ظروف یا تجهیزات به زدن دست از پس -3

 .كار شروع از قبل -4

 .آن امثال و سبزیجات گوشت، قبیل از خام غذایی مواد به زدن دست از بعد -5

 .مصرف آماده غذایی مواد با كردن كار و خام غذایی مواد با كردن كار بین -6

 .(آلودگی با تماس و سطوح كردن پاک نظیر دیگر فعالیت انجام و وقفه صورت ر)دغذایی مواد سازی آماده طی در -7

 .آشامیدن و خوردن از بعد -8

 .توالت از استفاده از پس -9

 .مصرف یكبار دستمال از استفاده و سرفه و عطسه از بعد -10

 .بدن های قسمت سایر یا و موها دهان، گوش، بینی، به زدن دست -11

 .مشابه موارد و قلیان سیگار، مصرف استراحت، از بعد -12

 .پسماند حمل از بعد -13

 .ها دستكش تعویض هنگام و دستكش پوشیدن از قبل -14

 جایگزین الكلی پایه با كننده عفونی ضد های محلول از استفاده نباید غذایی مواد اندركار دست كاركنان در -15

 .گردد ها دست شستشوی

 پایه با كننده ضدعفونی های محلول از دست شستشوی از پس چنانچه غذایی مواد اندركار دست دركاركنان -16

 در غذایی مواد با مستقیم طور به كه سطوحی یا و غذایی مواد با مستقیم طور به دست نباید گردد می استفاده الكلی

 .گردد استفاده دستكش از باید و باشد داشته تماس است ارتباط

 

 دستها شستشوی راهنمای: 6 ماده

 :گردد انجام دستورعمل مطابق باید ها دست شستشوی

 

 .شود شسته كامال باید دارد وجود ها مچ یا دست در مصنوعی اجزای یا و پروتز چنانچه

 گردد. انجام است شده تعبیه ها دست شستشوی برای كه مخصوص های سینک در باید دست شستشوی -

 نیز رسانی اطالع های روش سایر از استفاده .گردد نصب محل در مصور صورت به باید دست شستشوی روش -

 .است بالمانع

 

 دخانيات : استعمال7ماده 

  .است ممنوع مراكز در تبلیغات و  )مواددخانی سایر و قلیان سیگار،( دخانیات استعمال و عرضه هرگونه -

  .است ممنوع فروش پروانه فاقد افراد سوی از دخانیات عرضه و فروش -

 با باید و شود می نظرگرفته در تخلف عنوان به اجرایی نامه آیین 36 ماده براساس دخانیات استعمال یا عرضه -

 .گردد برخورد متخلف
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 .گردد نصب عموم دید معرض در و مناسب محل در مناسب، تابلوهای و ابزار با باید دخانیات استعمال ممنوعیت -

 بهداشت موادغذایي :فصل سوم

 : ویژگيهای موادغذایي8ماده 

 سازی ذخیره یا استفاده از قبل و خریداری و دریافت از پس آشامیدنی و موادخوردنی بندی بسته سطح باید -

 .گردد تمیز كامالا

 .باشد نمی مجاز آلوده یا معیوب بندی بسته با آشامیدنی و موادخوردنی از استفاده -

 بندی بسته آشامیدنی و موادخوردنی گذاری نشانه مندرجات سایر و انقضاء تولید، تاریخ نمودن مخدوش یا تغییر -

 .باشد می ممنوع شده

( Grade Food) موادغذایی مخصوص و تایید مورد جنس از باید موادغذایی بندیبسته برای استفاده مورد مواد -

 باشد.

 ماده آن بندی بسته روی بر كه دهنده تشكیل تركیبات با باید شده بندی بسته موادغذایی دهنده تشكیل مواد -

 .گردد می محسوب تلقب عنوان به آن در دیگری ماده هر وجود و باشد داشته مطابقت است شده درج غذایی

  .گردد تهیه مجاز و معتبر منابع از موادغذایی همه -

  .باشد حشرات و آفت زدگی، كپک نامطبوع، بوی طبیعی، غیر رنگ فاقد باید موادغذایی -

  .گردد نگهداری جدا نشده شسته و خام موادغذایی از باید مصرف آماده موادغذایی -

 .شود نگهداری مناسب ظروف در باید گردد می عرضه بندی بسته غیر بصورت كه موادغذایی -

 میوه آجیل، مغز انواع نظیر( باشد می مصرف آماده و گردد می عرضه بندی بسته غیر صورت به كه موادغذایی -

 در و مناسب ظروف در باید (آن امثال و خشک سبزیجات نبات، شكر، قند، انجیر، هلو، برگ مانند خشک های

 .گردد نگهداری مناسب پوشش دارای یا دار

 .باشد نمی مجاز خورشید نور مستقیم تابش معرض در آشامیدنی و خوردنی مواد دادن قرار -

 .گردد خودداری آلوده سطوح با بندی بسته غیر و بندی بسته از اعم موادغذایی تماس از باید -

 حمل بندی بسته روی بر شده قید دستورعمل طبق مناسب شرایط در باید بندی بسته آشامیدنی و موادخوردنی -

 .گردد نگهداری و

 15 حداقل ارتفاع با پالت یا قفسه روی بر موادغذایی و گردد خودداری زمین كف با موادغذایی مستقیم تماس از -

 .گردد نگهداری زمین كف از سانتیمتر

 گردد نگهداری جدا موادغذایی سایر از باید سازی آماده و نگهداری نقل، و حمل مرحله در حیوانی خام موادغذایی -

 .(باشد صنعتی بندی بسته دارای و شده فریز صورت به موادغذایی از گروه این كه مواردی در بجز)

  .گردد خودداری فریزر و یخچال در پوشش بدون موادغذایی دادن قرار از باید -

  .گردد خودداری یخچال در هم كنار در نشسته و شسته خام، و پخته موادغذایی نگهداری از باید -

 .گردد نگهداری جداگانه باید یخچال و سردخانه در سفید و قرمز گوشت -
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 (صنعتي) ورود یا ساخت پروانه مشمول بندی بسته آشاميدني و موادخوردني: 9 ماده

 مطابق مشخصات چسب بر دارای باید ورود یا ساخت پروانه مشمول بندی بسته آشامیدنی و موادخوردنی -

 .باشد وزارت داروی و غذا سازمان دستورعمل و صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه 4470 شماره ملی استاندارد

 نام)محصول نام بردارنده در باید ساخت پروانه مشمول بندی بسته آشامیدنی و موادخوردنی مشخصات برچسب -

 مجوزهای و دهنده تشكیل تركیبات نگهداری، شرایط انقضاء، و تولید تاریخ تولیدی، واحد نشانی و نام ،(تجاری

 .باشد الزم

 .باشد ورود پروانه دارای باید پروانه مشمول وارداتی بندی بسته موادغذایی -

 

 نظارت شناسه مشمول بندی بسته آشاميدني و موادخوردني: 10 ماده

 واحد نشانی و نام :شامل مشخصات چسب بر دارای باید باشد می نظارت شناسه مشمول كه محصوالتی -

 .باشد نگهداری شرایط و ساخت سری انقضاء، و تولید تاریخ تجاری، نام شناسه، شماره تولیدی، -

 

 : موادخوردني و آشاميدني با بسته بندی سنتي11ماده 

 گردندمی عرضه و تهیه سنتی كامال صورت به و باشند نمی ساخت پروانه و شناسه مشمول كه سنتی محصوالت -

 تولیدی، واحد نام جمله از مشخصات برچسب دارای باید گرددمی تهیه سنتی صورت به كه لبنیاتی جمله از

 .باشد دهنده تشكیل تركیبات و نگهداری شرایط تولید، تاریخ آدرس،

 مانند بهداشتی های توصیه باید( 1-11) بند رعایت بر عالوه نمایند می سنتی لبنیات تهیه به اقدام كه مراكزی -

 .گردد قید بندی بسته روی بر جوشاندن زمان مدت و كشک یا)در صورت عرضه شیر خام( شیر جوشاندن

 

 : بهداشت گوشت12ماده 

 گوشت طيور

 دو حداكثر گنجایش با دار پایه مشبک سبدهای)مناسب ظروف درون باید شده، خنک تازه طیور گوشت حمل -

 .گردد انجام (ردیف

 .باشد نمی مجاز )استانی خارج /استانی داخل(مرغ حمل جهت یخ پودر از استفاده یا مرغ پوشانی یخ -

 منجمد مرغ حاوی های كارتن و بوده سلسیوس درجه( -18) برودت دارای باید منجمد مرغ نگهداری سردخانه -

 .برسد ها بسته تمامی به سالن برودت تا شود چیده طوری مناسب طور به پالت در

 به آن عرضه و ها بسته نمودن باز و شود بندی بسته طیور، صنعتی های كشتارگاه در باید مرغ خوراكی اندرونه -

 .باشد می ممنوع فله شكل

 .باشد می ممنوع دامی خام های فرآورده سایر با تازه مرغ توام حمل -

 .باشد داشته وجود خونابه یا آب نباید منجمد یا تازه مرغ گوشت بندی بسته داخل در -

 ضوابط برابر مربوطه گذاری نشانه دارای و نخورده دست سالم، های بسته در باید منجمد یا تازه مرغ گوشت -

 .گردد عرضه
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 .گردد استفاده منجمد مرغ بندی بسته جهت شفاف غیر نایلون از نباید -

 فقط و باشد نمی مجاز عرضه مراكز در)آن امثال و كباب جوجه تهیه كردن، قطعه قطعه( مرغ گوشت فرآوری -

 .است بالمانع آن حضور در و مشتری درخواست به بنا

 .باشد می بالمانع است بهداشتی پروانه دارای كه بندی بسته شده فرآوری گوشتی محصوالت عرضه :تبصره

 

 قرمز گوشت بهداشت

 .گردد انجام آن حضور در و مشتری درخواست به بنا باید عرضه مراكز در كرده چرخ گوشت تهیه -

 .باشد می بالمانع است بهداشتی پروانه دارای كه بندی بسته كرده چرخ گوشت عرضه  :تبصره

 .باشد داشته وجود خونابه یا آب نباید (منجمد /تازه)قرمز كرده چرخ گوشت بندی بسته داخل در -

 فساد عالئم از گوشت شدن لزج و نرم)باشد نرم و لزج نباید و بوده خود طبیعی سفتی و قوام دارای باید گوشت -

 .(است گوشت كلی

 .باشد تعفن یا ترشیدگی بوی نظیر طبیعی غیر بوی فاقد و باشد طبیعی كامالا باید گوشت بوی -

 . باشد نامطبوع بوی فاقد و بوده طبیعی رنگ به و سفت باید گوشت چربی -

 .باشد نداشته چروكیده و خشک حالت و بوده طبیعی رطوبت دارای باید گوشت سطح -

 .نباشد لزج و لیز آن سطح و كرده حفظ را خود طبیعی قوام باید انجماد رفع از پس منجمد، قرمز گوشت -

 .باشد می ممنوع یخچال از خارج در آن امثال و گوسفند گاو، جمله از دام الشه و شقه نگهداری -

 كامال صورت به و باشد شده منجمد آب یا خونابه خارجی، مواد فاقد باید منجمد گوشت بندی بسته داخل -

 .برسد كننده مصرف دست به منجمد

 قارچ یا و (خاكستری تا گچی سفید رنگ با هایی لكه) انجماد از ناشی سوختگی آثار فاقد باید منجمد گوشت -

 .باشد زدگی

 

 دریایي خوراکي محصوالت و ميگو ماهي، گوشت

 و طبیعی غیر بوی و باشد داشته خود به مخصوص طبیعی رنگ باید عرضی برش و مقطع در شور ماهی گوشت -

 .باشد نداشته نامطبوع

 .آید در خمیر بصورت انگشتان مالش زیر و فشار اثر در نباید شور ماهی گوشت -

 و باشد داشته مخصوص طبیعی رنگ و براق سفت، مقطع دارای آن گوشت باید دودی ماهی بریدن هنگام در -

 .باشد نامطبوع بوی فاقد و محكم آن ای سینه های باله

 است قوام با گوشتی و مالیم بویی دارای تازه میگوی)باشد رنگ تغییر و زننده بوی نوع هر فاقد باید سالم میگوی -

 .(است لزجی و لیزی حالت فاقد آن گوشت یا پوسته و

 .شود دیده آن گوشت یا پوسته روی بر سیاه نقطه یا لكه گونه هیچ نباید تازه میگوی -

 ستون اطراف پشتی عضالت روی بر نشانه انگشت فشار با كه باشد ارتجاعی حالت دارای باید سالم ماهی گوشت -

 .نماند باقی عضالت روی بر انگشت فشار از ناشی رفتگی فرو اثر ماهی فقرات
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 .باشد موكوس بدون و روشن قرمز باید سالم و تازه ماهی در ها آبشش -

 ها برانشی داخل بدن، پوست روی از بو تشخیص)باشد طبیعی غیر و نامطبوع بوی هرگونه فاقد باید تازه ماهی -

 .(گیرد انجام دهان داخل و

 .باشد شفاف قرنیه و روشن مردمک با و برآمده كامال و محدب براق، ها چشم باید سالم و تازه ماهی در -

  آبزیان بهداشتی، شرایط در بتوانند كه باشند هایی ویترین به مجهز باید تازه آبزیان عرضه محل -

 بین آن دمای كه دار یخچال های ویترین در تازه آبزیان عرضه امكان چه اگر)نمایند عرضه یخ كنار در را تازه -

 های ویترین در یخ كنار در تازه آبزیان گردد می توصیه ولی دارد وجود نیز باشد می سلسیوس درجه  4 تا صفر

 .(گردد عرضه بهداشتی

 تمامی در كه گردد اتخاذ ترتیبی باید گردند می عرضه بهداشتی های ویترین در یخ كنار در تازه آبزیان چنانچه -

 .باشد داشته وجود آبزی اطراف و بین در یخ پودر كافی میزان مواقع

 نوع به توجه با زمان این البته( باشد می روز 7 یخ كنار در صید زمان از تازه آبزیان نگهداری زمان مدت حداكثر -

 .)است متفاوت آن امثال و نگهداری شرایط ماهی،

 .باشند مشخصات برچسب دارای بایستی شوند، می عرضه بندی بسته و تازه صورت به كه آبزیانی -

 عرضه برچسب و بندی بسته بدون توانند می گردند می عرضه فرآوری گونه هر بدون و تازه صورت به كه آبزیانی -

 .گردند نگهداری كافی یخ پودر مجاور حتماا  بایستی آبزیان این .گردند

 توسط ماهی كامل رویت از قبل عرضه محل در (آن امثال و كردن فیله بندی، قطعه ) شده فرآوری ماهی عرضه -

 .است ممنوع عرضه محل در ماهی قبلی فرآوری یا مشتری

 .باشد می ممنوع تازه ماهی عنوان به آن عرضه و منجمد ماهی زدایی یخ -

 .گردد جدا آب مخزن سطح در شده تولید كف باید زنده ماهی عرضه مراكز در -

 .باشد نمی مجاز نگهداری مدت طول در و مخزن داخل در دادن غذا زنده، ماهی عرضه مراكز در -

 آلوده سطوح با تماس از و گردد نگهداری مناسب محل در باید صید مخصوص ادوات زنده، ماهی عرضه مراكز در -

 .گردد جلوگیری

 بوده گندزدایی و شستشو قابل و صاف سطح دارای باید ماهی، صید مخصوص ظروف زنده، ماهی عرضه مراكز در -

 .باشد داشته آب خروج مجرای و

 تلف ماهی آبشش) .است ممنوع اكیداا آب داخل در شده تلف ماهی فروش و عرضه زنده ماهی عرضه مراكز در -

 (.است پریده رنگ آب در شده
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 مرغ تخم بهداشت: 13 ماده

 واحد بهداشتی پروانه شماره باید خوراكی، های مرغ تخم حاوی های كارتن یا و ها شانه ها، بسته روی بر -

 .شود گذاری برچسب یا چاپ ، 219 شماره ملی استاندارد در شده نوشته های نشانه بر عالوه مرغداری

 درج ،)سال و ماه روز، به( تولید تاریخ و تولیدی واحد تجاری عالمت یا نام باید خوراكی مرغ تخم عدد هر روی -

 .شود

 قرار خوراكی های  مرغ تخم مجاورت و نزدیكی در پرتقال و نارنج سیر، پیاز، مانند موادی نباید سردخانه در -

 .)كند می جذب را مختلف بوهای آسانی به و بوده حساس بو جذب به نسبت مرغ تخم(گیرد

 باید سال، گرم فصول در و گرمسیری مناطق طوالنی، های مسافت برای تازه خوراكی های مرغ تخم ترابری در -

 0 دمای در) دار سردخانه های كامیون قطار، دار سردخانه های واگن :مانند دار، سردخانه مجهز نقلیه وسایل از

 .شود استفاده ،(سلسیوس درجه 7تا 

 .نمود استفاده وانت، یا كامیون از توان می كوتاه، های مسافت برای تازه خوراكی های مرغ تخم ترابری در -

 توزیع فرآورده این مجاز فروش و عرضه مراكز در گذاری تخم زمان از پس تازه خوراكی های مرغ تخم چنانچه -

 برای حداكثر درصد، 80تا  70 نسبی رطوبت در و سلسیوس درجه 15تا  10 دمای در را ها آن توان می گردد

 به صفر باالی سردخانه در سازی ذخیره از بعد مرغ تخم چنانچه اینصورت غیر در .كرد نگهداری هفته  2 مدت

 .شود نگهداری سلسیوس درجه 7 حداكثر دمای در عرضه مراكز در باید گردد منتقل عرضه مراكز

 مانند ندارد طبخ به نیاز كه غذایی مواد بخصوص غذایی مواد در ترک دارای یا شكسته های مرغ تخم از استفاده -

 .است ممنوع ساالد برای استفاده مورد سس یا خامه

 .باشد معتبر پروانه دارای باید شود می استفاده پاستوریزه مرغ تخم از چنانچه -

 .باشد نشده فرآوری مرغ تخم زرده و سفیده رنگ مطابق باید شده پاستوریزه مرغ تخم زرده و سفیده رنگ -

 .باشد داشته طابقتم 13248 شماره ملی استاندارد در مندرج مشخصات با باید پاستوریزه مرغ تخم مشخصات -

 .گردد خودداری است ارتباط در خوردن آماده غذایی مواد با كه سطوحی روی بر خام مرغ تخم دادن قرار از باید -

 

 نان و روغن نمک، بهداشت: 14 ماده

 مطابق باید استفاده مورد روغن های ویژگی و گردد استفاده غذا پخت نوع با مناسب روغن از باید غذا طبخ در -

 .باشد 9131 شماره ملی استاندارد

 .باشد درصد 5باید حدود  9131 شماره ملی استاندارد اصالحیه اساس بر ترانس چرب های اسید مجموع بیشینه -

 .است ممنوع باشند می باال پراكسید دارای و داده رنگ تغییر كه مصرفی های روغن از مكرر استفاده -

 .است ممنوع روغن ظرف به شده مصرف یكبار كه روغنی برگرداندن -

 .باشد در دارای باید روغن نگهداری ظرف -

 و ورود یا ساخت پروانه دارای یدار، خوراكی شده، تصفیه باید غذایی مواد فرآوری و طبخ جهت مصرفی نمک -

 .باشد داشته مطابقت 26 شماره ملی استاندارد با باید و گردد نگهداری نور از دور
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 است ممنوع غذایی مواد تهیه در ورود یا ساخت پروانه فاقد نشده تصفیه های نمک و نمک سنگ از استفاده -

 بالمانع باشد ساخت پروانه دارای كه صورتی در غذایی مواد در نمک های فرم سایر و نمک سنگ از استفاده)

 .(است

 روی بر داغ های نان چیدن)نگردد آلوده مصرف از قبل و حمل هنگام تا گیرد قرار مناسب محافظ در باید نان -

 .(نماید می تسریع را نان فساد و كپک ایجاد آن سازی ذخیره و هم

 .باشد زدگی كپک آثار هرگونه فاقد باید نان -

 .باشد آن امثال و مو حشرات، بقایای شن، سنگ، شامل خارجی مواد فاقد باید نان -

 سنتی نان تهیه مراكز سایر یا نانوایی در نان فرآوری برای مجاز غیر های افزودنی سایر و شیرین جوش از استفاده -

 .باشد می ممنوع

 سلسیوس درجه  5تا  1 دمای در باید گردد می استفاده نان فرآوری برای (تر) مرطوب مایه خمیر از كه صورتی در -

 .گردد نگهداری

 .باشد می ممنوع نان تهیه در بالنكت مانند شیمیایی كنندهای سفید از استفاده -

 با باید ها آن ویژگی معطر، های دانه و معطر های سبزی ادویه، سبوس، روغن، شكر، از استفاده صورت در -

 .باشد داشته مطابقت مربوطه ملی استانداردهای

 سلوفان، اتیلن، پلی پروپیلن، پلی مانند مجاز های بندی بسته در یا باز صورت به تواند می نان -

 استانداردهای با باید فوق موارد های ویژگی .شود بندی بسته وكارتن فویل آلومینیوم مجاز، و مناسب كاغذهای -

 .باشد داشته مطابقت 3341و  3115 شماره ملی

 .نباشد آن در تجزیه یا فساد از ای نشانه و بوده زدگی كپک آثار بدون باید نان مایه خمیر -

 .باشد خارجی مواد از عاری باید نان مایه خمیر -

 25زیر  دمای در باید و باشد می ریز حبه یا ورقه ورقه ریز، های دانه پودر، شكل به معموال خشک مایه خمیر -

 .گردد نگهداری یخچال دمای در مایع خمیر باید بسته شدن باز از پس و گردد نگهداری سلسیوس درجه

 

 یخ بهداشت: 15 ماده

  یخ کيفيت

 باید اماكن و مراكز همه در شود می استفاده ها نوشیدنی سایر یا شرب آب كردن خنک منظور به كه یخی كیفیت

 .باشد شرب آب 1011و  1053 شماره ملی استانداردهای مطابق

 باید شود می استفاده ماهی قبیل از غذایی مواد داشتن نگه خنک برای كه یخی پودر یا یخ كیفیت

 .باشد شرب آب 1011و  1053 شماره ملی استانداردهای مطابق
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 یخ عرضه و توليد مراکز در یخ بهداشت

 از باید یخ با مرتبط تجهیزات و برش دستگاه اتصاالت، كلیه و ها قالب ها، قالب پركن یخ، تولید كارخانجات در -

 .باشد گندزدایی و شستشو قابل و بوده غذایی مواد مناسب سنگین پلیمر یا نزن زنگ استیل جنس

  .گردد برقرار نباید نمک آب و یخ بین تماسی گونه هیچ نمک آب حوضچه از قالب خروج زمان در -

  .است الزامی یخ های قالب روی صنعتی روغن ریختن از جلوگیری منظور به مناسب تمهیدات انجام -

  .گردد تامین ها قالب مصرفی آب ذخیره مخزن از باید دیفراست حوضچه در موجود آب -

 اتیلن پلی از باید بندی بسته ظروف جنس و گردد عرضه بندی بسته صورت به تولید از پس یخ گردد می توصیه -

 گردد می استفاده بندی بسته برای ظروف سایر از كه صورتی درد. باش غذایی مواد برای مناسب و باال دانسیته با

 .باشد ورود یا ساخت پروانه دارای باید

 بندی بسته روی بر مندرج مشخصات دارای و بوده كیلوگرم 25 حداكثر وزن دارای باید بندی بسته های یخ -

 .باشد

  جنس باید گردد می استفاده آب ذخیره جهت مخزن از كه صورتی در یخ تولید كارخانجات در -

 دور و باشد مواد برای مناسب مواد سایر یا (غذایی مواد برای مناسب) سنگین اتیلن پلی یا پروپیلن پلی از مخزن -

 غذایی (Food grade) .گردد نگهداری مسقف محل در یا آفتاب نور از

 سایر از باید آن تاسیسات و باشد زیست محیط سازمان ضوابط برابر و فرئونی غیر باید كمپرسورها مصرفی گاز -

 .باشد گاز نشت دهنده هشدار سیستم به مجهز و باشد جدا ها قسمت

  .گردد تهیه یخ مجاز، تولیدی های واحد از باید یخ عرضه مراكز در -

 نظر در یخ عرضه و نگهداری برای آلودگی از دور به )مخصوص محفظه در(مناسب محل باید یخ عرضه مراكز در -

 .گردد خودداری آلوده سطوح یا زمین روی بر یخ دادن قرار از و شود گرفته

 ابزار یا دستكش از عرضه و حمل برای و گردد خودداری یخ با دست مستقیم تماس از باید یخ عرضه مراكز در -

 .گردد استفاده مناسب بهداشتی

 

 ساز یخ های دستگاه بهداشت

 كیفیت باید گردد می تهیه هستند ساز یخ دستگاه به مجهز كه غذایی مواد عرضه مراكز در یخ كه صورتی در -

 .باشد شرب آب مطابق آن

 .گردد متصل آب شیر به دستگاه ترجیحاا گردد می استفاده یخ تهیه برای ساز یخ ماشین از كه صورتی در -

  باز و گردد یخ مخزن وارد مجدداا نباید یخ شدن ذوب از حاصل پساب ساز، یخ های دستگاه در -

 .شود چرخش -

 صورت در ولی شود نمی توصیه دارد یخ برداشتن برای ای وسیله به نیاز كه ساز یخ های دستگاه از استفاده -

 شستشو روزانه حداقل مذكور وسایل باید یخ، برداشتن برای آن امثال و قاشق یا انبرک نظیر وسایلی از استفاده

 .گردد گندزدایی و
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 باشد ای گونه به باید مخزن از یخ برداشتن برای آن امثال و انبرک یا قاشق نظیر وسایلی از استفاده درصورت -

 .نگردد شناور یخ مخزن داخل در آن امثال و انبرک یا قاشق كه

  سازنده شركت دستورعمل طبق یكبار ماه سه هر حداقل باید یخ محفظه و ساز یخ های ماشین -

 .باشد می گندزدایی و جرم رفع پاكسازی، شامل كه شود، تمیز -

 برای مناسب ظروف و زنگ ضد جنس از باید گیرد می قرار استفاده مورد یخ های قالب برای كه ظروفی جنس -

 .باشد غذایی مواد

 .است ممنوع خوراكی مایعات سایر یا آب زدن یخ برای مصرف یكبار ظروف و معدنی آب های بطری از استفاده -

 مواد ماهی، هندوانه، نظیر غذایی مواد بیرونی سطوح كردن خنک برای محیط یک عنوان به یخ كه صورتی در -

 قرار استفاده مورد تجهیزات های لوله كردن خنک یا نوشیدنی محتوی های قوطی نظیر شده بندی بسته غذایی

 .نمود استفاده آشامیدنی یا غذایی ماده یک عنوان به آن از توان نمی گیرد

 

 تزئيني مواد و) ها کننده شيرین ها، دهنده طعم ها، رنگ اسانس،( خوراکي افزودني مواد: 16 ماده

 دارای باید غذایی مواد در مصرف برای)ها كننده شیرین ها، دهنده طعم و ها رنگ اسانس،(خوراكی افزودنی مواد -

 .باشد عرضه سطح در استفاده منظور به ساخت پروانه

 .است ممنوع عرضه سطح در شیمیایی های كننده شیرین و دهنده طعم اسانس، رنگ، از استفاده -

 از استفاده) باشد می ممنوع است غذایی مواد با مستقیم تماس در كه آلوده و مجاز غیر تزئینی اشیاء از استفاده -

 ( بالمانع است.(Food grade) غذایی مواد برای مناسب تزئینی اشیاء و مواد

 

 جات صيفي و سبزیجات بهداشت: 17 ماده

 و صحیح شیوه به مصرف از قبل باید گردد می مصرف خام صورت به كه ساالدی محصوالت و غالت جوانه سبزیجات،

 .گردند سازی سالم عمل دستور مطابق

 :باشد می ذیل شرح به سبزیجات سازی سالم دستورعمل 

 .شود برطرف آن الی و گل و زائد مواد تا گردد شستشو و پاک خوبی به سبزیجات شستشو، :اول مرحله 

 مایع قطره تا  5تا  3) شویی ظرف مایع حاوی آب لیتری  5 ظرف یک در سبزیجات زدایي، انگل :دوم مرحله 

 آب با و گردد خارج ظرف از سبزیجات آرامی به دقیقه 5 از بعد و شود داده قرار )آب لیتر هر ازای به ظرفشویی

 .شود داده شستشو

  قاشق یک یا) پركلرین پودر قاشق (چایخوری قاشق نصف) گرم یک) گندزدایي، :سوم مرحله

 مدت به سبزیجات و گردد حل آب لیتر 5 در (درصد 5 ژاول آب مرباخوری قاشق دو یا درصد 10 ژاول آب مرباخوری

 .شود داده قرار محلول داخل در (دقیقه  5

 ماده یا كلر باقیمانده تا شوند شسته سالم آب با مجدداا شده گندزدایی سبزیجات ،آب با شستشو :چهارم مرحله 

 .گردد جدا آن از گندزدا
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 و بوده ورود یا ساخت پروانه دارای مواد این باید گردد می استفاده سبزیجات گندزدای مواد سایر از كه صورتی در

 .گردد انجام سازنده شركت دستورعمل مطابق سبزیجات گندزدایی

 به نیازی و گردد شستشو و پاک خوبی به طبخ از قبل باید گردد می مصرف طبخ از بعد كه جاتی صیفی و سبزی

 .نیست گندزدایی

 بسته سبزیجات باید گردد می مصرف و خریداری شده گندزدایی و بندی بسته صورت به سبزیجات كه صورتی در

 .باشد نمی سبزیجات سازی سالم به نیاز صورت این در باشند ساخت پروانه دارای بندی

 

 کني خرد سبزی مراکز بهداشت: 18 ماده

 .گردد انجام محل در جات صیفی و سبزیجات گندزدایی و شستشو فرایند باید خردكنی سبزی مراكز در -

 دارد طبخ به نیاز كه آن امثال و قورمه كوكو، سبزی مانند سبزیجاتی عرضه صورت در خردكنی سبزی مراكز در -

 مشتری به متصدی توسط خام صورت به مذكور سبزیجات مصرف عدم خصوص در باید گرددنمی گندزدایی و

 .گردد رسانی اطالع

 و شستشو برای سبزی حجم با متناسب بزرگ های لگن جمله از الزم تمهیدات باید خردكنی سبزی مراكز در -

 .شود گرفته نظر در سبزیجات گندزدایی

 .پذیرد انجام محل در سبزی كردن خرد فرایند باید خردكنی سبزی مراكز در -

 جات صیفی و سبزیجات و پیاز و سیر قبیل از شده طبخ محصوالت عرضه به اقدام كه خردكنی سبزی مراكز در -

 .گردد انجام عرضه محل در عرضه و طبخ فرایند همه باید نمایند می شده سرخ

 شناسه یا ساخت پروانه و بندی بسته دارای شده سرخ پیاز و سیر مانند شده عرضه محصوالت كه صورتی در -

 .گردد انجام عرضه محل در طبخ فرایند كه نیست نیاز باشد نظارت

 

 بستني و آبميوه ميوه، بهداشت: 19 ماده

 .گردند گندزدایی و شستشو كامال استفاده از قبل باید مصرفی جات میوه -

 نگهداری یخچال دمای در دار درپوش ظرف در یا مناسب پوشش با باید شده قطعه قطعه و خورده برش های میوه -

 .گردد

 مصرفی واكس باید گردد می استفاده جات میوه ماندگاری افزایش برای واكس از میوه عرضه مراكز در چنانچه -

 .باشد غذایی صنایع در استفاده برای مناسب و بوده ورود یا ساخت پروانه دارای

 دارای و جدا جات میوه سایر از ها آن نگهداری محل باید شود می عرضه ارگانیک جات میوه كه مراكزی در -

 .باشد محصول مشخصات برچسب

 آبمیوه تهیه از پس باید )ها فروشی آبمیوه مانند(نمایند می سنتی های آبمیوه تهیه به اقدام كه مراكزی در -

 .گردد مصرف بالفاصله

 یا بستنی تهیه برای پاستوریزه خامه و شیر از باید نمایند می آبمیوه و بستنی عرضه به اقدام كه مراكزی در -

 .نمایند استفاده )شیرموز نظیر( آبمیوه
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 و شستشو كامال تخلیه بار هر از بعد باید است ساز بستنی دستگاه دارای صنفی واحد چنانچه -

 .گردد گندزدایی -

 .گیرد قرار صنفی واحد داخل در دستگاه باید است ساز بستنی دستگاه دارای صنفی واحد چنانچه -

 

 لبني محصوالت بهداشت: 20 ماده

 .گردد عرضه مناسب مصرف یكبار ظروف در باید لبنی محصوالت -

 .باشد موجود محل در دامپزشكی تائیدیه یا فاكتور و باشد تائید مورد باید شده عرضه یا مصرفی خام شیر -

 جوشاندن به نیاز صورت در نیز و نگهداری شرایط خصوص در الزم اطالعات باید سنتی لبنیات عرضه مراكز در -

 .گردد رسانی اطالع مشتری به و درج محصول روی بر

 

 : دما21ماده 

 (سلسیوس درجه 60تا  5 بین دمای) خطرناک دمای محدوده در ساعت دو از بیش نباید خطرناک بالقوه غذائی مواد

 .گردد نگهداری سلسیوس درجه 60 از باالتر دمای در یا سلسیوس درجه 5 از تر پایین دمای در باید و گردد نگهداری

  موادغذایي برای سرد زنجيره تامين

 تولید مرحله از)سلسیوس درجه 5 از تر پایین دمای به رسیدن و سرد زنجیره تامین برای الزم تجهیزات و اقدامات باید

 .گردد فراهم (رسد می كننده مصرف دست به آشامیدنی و خوردنی مواد كه زمانی تا

 حمل مرحله در( رسد می كننده مصرف دست به كه زمانی تا باید باشد می منجمد صورت به كه غذایی مواد  :تبصره

 .گردد نگهداری انجماد دمای در )سازی ذخیره و نقل و

 موادغذایي برای گرم زنجيره تامين

 تولید مرحله از ) سلسیوس درجه  60 از باالتر دمای به رسیدن و گرم زنجیره تامین برای الزم تجهیزات و اقدامات باید

 .گردد فراهم (رسد می كننده مصرف دست به آشامیدنی و خوردنی مواد كه زمانی تا

 غذایي مواد پخت دمای

 حیوانی خام غذایی مواد حاوی كه غذاهایی و ماكیان گوشت قرمز، ماهی،گوشت مرغ، تخم نظیر حیوانی خام موادغذایی

 به دما طبخ حین در باید زا بیماری های میكروارگانیسم رفتن بین از جهت جات میوه و سبزیجات نیز و باشند می

 :گردد رعایت ذیل شرح به دمایی شرایط و برسد یكنواخت طور به غذایی مواد های قسمت تمام

 .(گردد مصرف پخته صورت به كه درصورتی)جات میوه و سبزیجات طبخ حین در سلسیوس درجه 58 حداقل دمای 

 نوع این با كه غذایی مواد نوع هر و ماهی گوشت، طبخ حین در ثانیه 15 مدت سلسیوس درجه  68 حداقل دمای

 .اند شده مخلوط گوشتی های فرآورده

 یا پر شكمثانیه در حین طبخ گوشت ماكیان، ماهی و مرغ  15درجه سلسیوس یا بیشتر به مدت  74 حداقل دمای

 .ها چاشنی و جات ادویه حاوی گوشت انواع همچنین ها، چاشنی و ادویه حاوی
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  غذایی مواد كردن سرد

 یخچال، فریزریا در ساعت 2ت مد در سپس و سلسیوس درجه 21به  60ی دما از كمتر، یا ساعت دو مدت طی باید غذا

 .شود سرد كمتر یا سلسیوس درجه 5به  21ی دما از سردخانه

   غذایی مواد مجدد كردن گرم

  .است ممنوع تازه غذای با داده كیفیت تغییر و مانده غذایی مواد كردن مخلوط 

 ثانیه برسد. 15درجه سلسیوس با زمان  74ی دما به حداقل غذایی ماده دمای باید غذایی مواد مجدد گردن گرم برای 

 دقیقه 2ل حداق مدت به سلسیوس درجه 74 به غذایی مواد های قسمت تمام در دما باید ماكروویو از استفاده صورت در

 .برسد

 باشد: می زیر شرح به ماكروویو در غذایی مواد سازی آماده 

 .باشد چرخش حال در ماكروویو در غذایی ماده ظرف باید غذایی مواد های قسمت همه در گرما توزیع منظور به 

  .باشد بسته پخت حین ظرف در رطوبت حفظ برای 

  .برسد سلسیوس درجه 74ه ب غذایی مواد های قسمت همه در دما حداقل 

 .بماند بسته دقیقه 2 مدت به ظرف در گرمایی تعادل ایجاد منظور به غذا پخت اتمام از بعد 

 است ماكروویو در استفاده مجوز دارای كه مخصوص ظروف از باید ماكروویو در غذایی مواد گردن گرم و طبخ برای 

 .گردد استفاده

   انجماد و سرد دمای در غذایی مواد نگهداری 

 .نمود نگهداری كمتر یا سلسیوس درجه صفر دمای در باید را شده منجمد غذایی مواد 

 )ماهی و مرغ گوشت،( دامی منشا با پروتئینی های فرآورده نگهداری ویژه های سردخانه و

 .باشد سلسیوس درجه( -24( تا )-18ی )منف دمای تامین به قادر باید

  .باشد سلسیوس درجه 4ا ت صفر بین باید یخچال دمای 

 عمقی و های سطحی دماسنج توسط باید سردخانه و فریزر و یخچال دمای كنترل بر عالوه بازرسی هنگام در بازرس 

 .نماید گیری اندازه نیز را محصول دمای

  دماسنج توسط باید اینصورت غیر در باشد سالم دماسنج به مجهز باید سردخانه و فریزر یخچال، 

 .گردد كنترل منظم صورت به پرتابل

 ارتفاع در بایستی شود می استفاده ها یخچال یا سردكننده واحدهای هوای دمای گیری اندازه جهت كه هایی دماسنج 

 .گردد نصب یخچال یا واحد ارتفاع سوم یک از باالتر

  استفاده گرم غذایی مواد سازی ذخیره های واحد هوای دمای گیری اندازه جهت كه هایی دماسنج 

 .گردد نصب سازی ذخیره واحد سوم یک از تر پائین ارتفاع در باید شود، می

 .گردد منجمد و بندی بسته كوچكتر قطعات در مرغ و گوشت كه است الزم غذایی مواد بهتر انجماد برای 

  .گردد خودداری فریزر و یخچال در پوشش بدون غذایی مواد دادن قرار از باید 

  .گردد خودداری یخچال در هم كنار در نشسته و شسته خام، و پخته غذائی مواد نگهداری از باید 

  .گردد نگهداری جداگانه باید یخچال و سردخانه در سفید و قرمز های گوشت 
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 .گردد خوبی انجام به محصوالت بین سرد هوای چرخش و باشد كافی فضای دارای باید فریزرها و یخچال 

 یخچال در نگهداری از قبل گردد باز بندی بسته و شود داده برش چنانچه كالباس و سوسیس مانند پروتئینی محصوالت 

 .شود داده قرار مناسب پوشش یک در باید

 .باشد انقضاء تاریخ ترتیب اساس بر ها آن مصرف و شده درج سردخانه و فریزر یخچال، به مواد ورود تاریخ باید 

 :باشد می ذیل شرح به سردخانه یا فریزر یخچال، در غذایی مواد نگهداری زمان مدت 
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 موادغذایي ازحالت انجماد کردن خارج : 22 ماده

 :نمود ذیل روشهای از میتوان مركز شرایط به باتوجه موادغذایی زدایی یخ برای

 .شدن یخ ذوب تا پایینتر یا سلسیوس درجه  5 دمای در و یخچال دمای در منجمد غذایی ماده نگهداری

 باید غذایی ماده پایینتر باشد، یا سلسیوس رجهد 21 آب دمای صورتیكه در(آب در منجمد غذایی ماده كردن مستغرق

درجه سلسیوس  5 باالی به شده قسمتهای ذوب در دما و شود داده قرار باشد نداشته نشتی كه پالستیكی های كیسه در

 عد از یخ زدایی پخته شود.(نرسد و موادغذایی بالفاصله ب

در ماكروویو بالفاصله باید ماده غذایی پخته یخ زدایی ماده غذایی منجمد در ماكروویو )بعد از یخ زدایی ماده غذایی 

 شود.(

 

 : ارائه موادغذایي در ميز سلف سرویس23ماده 

در تمام مدت ارائه خدمات از طریق میز سلف سرویس باید نظارت كامل توسط كاركنان جهت جلوگیری از آلودگی  -

 موادغذایی در میز سلف سرویس

 موادغذایی موجود در میز سلف سرویس خودداری گردد. از مخلوط كردن موادغذایی تازه یا باقیمانده -

موادغذایی باقیمانده در میز سلف سرویس باید دور ریخته شود و به همین منظور باید حجم موادغذایی ارائه شده  -

 در میز سلف سرویس در حداقل باشد.

یا عطسه و سرفه  جهت جلوگیری از آلودگی موادغذایی موجود در میز سلف سرویس توسط حشرات، گردوغبار -

 باید تمام موادغذایی دارای محافظ باشد. چند نمونه از محافظ غذا در میز سلف سرویس نشان داده شده است.

 

 

 .بالمانع است غذا از محافظت برای روشها و اشكال سایر از استفاده بهداشتی موازین رعایت درصورت :تبصره

باید انبرک، كارد، چنگال یا قاشق مخصوص وجود داشته باشد و برای برداشتن موادغذایی از میز سلف سرویس  -

استفاده از وسایل مورد استفاده در میز مشتری برای كشیدن غذا از میز سلف سرویس ممنوع می باشد)استفاده از 

 نوشیدنیها مستثنی می باشد.(

ازی قاشق یا انبرک در داخل هنگام برداشتن موادغذایی توسط مشتریان باید تمهیدات الزم برای عدم شناور س -

 موادغذایی در نظر گرفته شود.

درجه  5 از دمای پایینتر در خطرناک بالقوه موادغذایی باید .گردد رعایت سرویس سلف میز در باید موادغذایی دمای - 

درجه سلسیوس نگهداری گردد. در غیر اینصورت نباید موادغذایی كمتر از دو ساعت در میز  60سلسیوس یا باالتر از 

 سلف سرویس سرو گردد.
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 تجهيزات و ابزار بهداشت  :چهارم فصل

 : بهداشت یخچال، فریزر و سردخانه24 ماده

باشند )در یخچالهای فاقد دماسنج، باید از دماسنج پرتابل برای سردخانه، یخچال و فریزر باید مجهز به دماسنج سالم  -

 كنترل دورهای دما استفاده گردد.(

 ی نامطبوع باشد.كلیه یخچالها و فریزرها باید سالم، تمیز و فاقد بو -

تماس است یخچالهای ویترینی باید دارای دماسنجهای سالم كه حباب آن روی قشر باالیی كاال قرار گرفته با آن در  -

 باشد تا كنترل دما میسر گردد.

( درجه سلسیوس یا پایینتر باشند در مراكز عرضه محصوالت غذایی -24( تا )-18فریزرها باید قادر به حفظ دمای ) -

مانند گوشت فروشی و ماهی و امثال آن )به طور كلی با در نظر گرفتن نوسانات دما طی( مدت فروش كه با مقادیر كم 

 ( درجه سلسیوس باالتر رود.15وشی است )این دما نباید جز در مورد طبقه باالی فریزر از قابل چشم پ

یخچالهای ویترین برای نگهداری كوتاه مدت كاالهای منجمد طراحی شده اند و محصوالت منجمد مانند ماهی نباید  -

 ید از فریزر یا سردخانه استفاده شود.مدت زیادی در این یخچالها نگهداری گردد. در صورت نیاز به نگهداری طوالنی با

 كردن انجماد نباید برای را شده انجماد رفع حدودی تا یا غیرمنجمد میگوكه و ماهی مانند خام گوشتی محصوالت -

 .هستند انجماد جهت الزم توان فاقد دستگاهها این گذاشت ویترینی یخچال در

تأسیسات، تجهیزات  1899موادغذایی باید با استاندارد ملی شماره مشخصات سردخانه  7-24آئین كار ساختمان،  16" 

 مطابق نداشته باشد. " فنی بهداشت و نگهداری سردخانه موادغذایی

 درهای سردخانه باید از داخل و خارج قابل باز شدن باشد. -

ل ظروف یا پوششهای اجناس داخ داخل سردخانه به تعداد كافی پالت از جنس فلز زنگ نزن استفاده شده و تمام -

مناسب و به تفكیک مجزا از هم نگهداری گردد. چنانچه از پالت چوبی یا سایر پالتها استفاده می گردد باید فاقد خلل 

 و فرج بوده و دارای سطح صاف و قابل نظافت باشد.

محیط خارج سردخانه باز در سردخانه هائیكه ورود و خروج كاال زیاد است در ورودی اتاقهای سرد نباید مستقیماا به  -

 شود و الزم است فضای بسته در جلوی در تعبیه گردد.

 كار شرایط برای و مناسب رطوبت ضد نوع از بایستی آن وصل و قطع كلیدهای و روشنائی چراغهای سرد اتاقهای در-

 بیرون سرد اتاق داخل چراغهای خاموش بودن یا روشن دادن نشان جهت چراغ یک میگردد توصیه. باشد مذكور اتاقهای

 .باشد روشن سرد، اتاق در دائم بطور دید تامین حداقل منظور به چراغی میگردد پیشنهاد شود، نصب در باالی و اتاق از

در اتاقهای سرد پریز و فیوز نباید نصب گردد. ضمناا توصیه می شود در صورت امكان از بكاربردن جعبه تقسیم در  -

 گردد، در صورت اجبار بایستی از جعبه تقسیم از نوع ضد رطوبت استفاده شود.داخل اتاقهای سرد اجتناب 

های ترانزیتی و توزیعی حداقل هر شش ماه یكبار و در سایر انواع سردخانه ها پس از هر بار تخلیه، اتاق در سردخانه

 مذكور باید گندزدایی و شستشو گردد.

 

 : بهداشت ظروف و تجهيزات:25ماده 

 .( باشندFood gradeموادغذیی ) برای مناسب باید مراكز در استفاده مورد ظروف  -
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 امثال و آبلیمو سركه، ( مانند>PH 7/4باال ) اسیدیته با غذاهای نگهداری یا طبخ برای نباید را زیر مواد حاوی ظروف -

 .نمود استفاده آن

 ظروف از جنس سربی یا هر نوع ظروف دارای سرب نظیر ظروف سرامیک لعابدار (1

 ظروف از جنس روی نظیر ظروف گالوانیزه. (2

 ظروف منبت كاری دارای تراشه های فلزی. (3

 مسی نظیر برنج.ظروف از جنس مس و آلباژهای  (4

 ظروف از جنس چدنی. (5

 جنس سطوح و ظروفی كه موادغذایی در ارتباط مستقیم با آن است باید دارای شرایط زیر باشد: (6

 سالم و فاقد رنگ باشد. .1

 نسبت به خوردگی و غیر جاذبه باشد.بادوام، مقاوم  .2

 از ضخامت و وزن كافی جهت شستشوی مكرر برخوردار باشد. .3

 دارای سطح صاف و به آسانی قابل تمیز كردن باشد. .4

 فاقد شكستگی، درز و شكافهای باز، ترک، تراشه، حفره و عیوب مشابه باش. .5

 فاقد زاویه های داخلی تیز، گوشه، كنار و شكاف باشد. .6

 یا بو در موادغذایی ننماید. ایجاد طعم .7

 استفاده از ظروفی كه سطح میناكاری شده آن در تماس با موادغذایی است ممنوع است. .8

استفاده از دیگر و ظروف مسی اندود نشده برای موادغذایی ممنوع است. بجز در مواردیكه ظروف مسی با روش  .9

بالمانع است. هنگام شستشوی این نوع ظروف نباید  مناسب و با فلزاتی از قلع، استیل و نیكل پوشش داده شده اند

 در سطح ظرف خراش ایجاد گردد.

دارند به عنوان مثال سركه و  6كمتر از  PHاژهای مس مانند برنج نبایستی برای تماس با موادغذایی آلیمس و  .10

 آبمیوه، استفاده شود.

خوردگی، شكاف و حفره بود و سطح آن قابل چوبهای سخت نظیر چوب افرا و چوبهای غیر جاذبه كه فاقد ترک  .11

تمیزكردن باشد را می توان برای تخته های برش، بلوكهای برش، میز نانوایی، شیرینی پزی، ظروفی نظیر وردنه، 

 ظروف شیرینی، و نظیر آن استفاده كرد.

ی موادغذایی( خلل و فرج )نبایستی به عنوان سطوح آماده ساز چوبهای پرداخت نشده )فاقد سطح صاف و داری .12

 نظیر تخته برش و میز كار(، پالت و نیز سطوح ذخیره سازی موادغذایی استفاده گردد.

 نباید از ابر یا اسفنج برای تمیز كردن سطوح مرتبط با موادغذایی استفاده گردد. .13

ف ظروف خمیرگیری باید صاف، تمیز و بدون درز باشد و توصیه می گردد شیر آب گرم و سرد باالی این ظرو .14

 نصب شده باشد.

( بهتر است از خمیرگیر متحرک به 14-4-25شرط مندرج در بند ) در نانوایی ظروف خمیرگیر عالوه بر دارابودن .15

 منظور تسهیل در شستشو استفاده گردد.

 مطابق نداشته باشد. 4851كلیه وسایل و تجهیزات در قصابی مورد استفاده باید با استاندارد ملی شماره  .16
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 بهداشت ظروف یکبار مصرف: 26ماده 

 .باشد صنایع غذایی در استفاده برای ورود یا ساخت پروانه دارای و تمیز سالم، باید مصرف یكبار وسایل و ظروف - 

 .گردد نگهداری دربسته و مستحكم و تمیز پالستیكی های كیسه داخل در باید مصرف یكبار ظروف - 

 .گردد نگهداری خورشید مستقیم نور از دور باید مصرف یكبار ظروف - 

 استفاده مورد یا گرم سرد موادغذایی برای پروانه نوع با متناسب و باشند ورود یا ساخت پروانه شماره دارای باید ظروف -

 .گیرند قرار

 موادغذایی آندسته از بندی بسته برای نبایستی( پالستیكی مصرف یكبار ظروف( استایرن پلی انواع جنس با ظروف -

 .شوند استفاده دارند درجه سلسیوس 65 از باالتر دمای مصرف یا نگهداری پرشدن، زمان در كه(آشامیدنی و خوردنی)

 بو تیز، هایشدگی لبهجمع پارگی، خراش، خارجی، اجسام ذراتی ریز، سوراخ رگه، از عاری باید مصرف یكبار ظروف -

 .باشد حباب و

 

 : بهداشت تخته برش27ماده 

به عنوان تخته برش مجاز ( (Food gradeاستفاده از چوب، فایبرگالس و سایر تخته های مناسب برای موادغذایی  .1

 می باشد.

سطح آن تخته ها یا سطوح برش و كنده كار كه خراشیده شده اند و دارای ترک و شكاف می باشد، باید مجدداا  .2

گندزدایی نمود، در غیر اینصورت باید از استفاده از آن خودداری برشد داده شود تا بتوان به راحتی آن را تمیز و 

 گردد.

باید از تخته برش جداگانه برای خرد كردنی با برش دادن موادغذایی خام و موادغذایی پخته یا آماده مصرف  .3

 استفاده گردد.

در غیر اینصورت باید  دادن مرغ، ماهی و گوشت استفاده گرددباید از تخته برش جداگانه برای خردكردن یا برش .4

 پس از هر بار استفاده تمیز و گندزدایی گردد.

 تخته برش باید بعد از استفاده با آب گرم و دترجنت شستشو داده شود و سپس گندزدایی و آبكشی گردد. .5

 

 : بهداشت ویترین، کابينت، پالت، قفسه و ميزهای کار28ماده 

 كف و فاصله باشند تمیز و نظافت قابل ظروف نگهداری محل و آبچكان و قفسه پالت، كابینت، ویترین، كلیه باید .1

 .باشد سانتیمتر 15 حداقل كف از آنها

 كشوكمدها قفسه ها، برای آستر عنوان به نباید را مشابه موارد یا روغنی پارچه حوله، مقوا، كاغذ، پارچه، روزنامه، .2

 .نمود استفاده كابینتها و

 .باشد شستشو و نظافت قابل و ضدزنگ آن جنس و بوده قفسه و كشو هرگونه فاقد باید كار میز .3

 باشدكه ایبه گونه آن جنس باید میشود استفاده (زیرپایی) كار پای از نانوایی یا قصابی مانند مراكزی در چنانچه .4

 .باشد نظافت قابل
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 بایددارای میزكار میگردد انجام ماهی كردن پاک و تمیزكردن كه فروشی گوشت یمانند مراكز در چنانچه .5

 .(باشد مقدور مشتری توسط رویت امكان(باشد رویت قابل (شیلد(حفاظ

 فرج و خلل باید فاقد میگردد استفاده پالتها سایر یا چوبی پالت از چنانچه بوده، نزن زنگ فلز جنس از باید پالتها .6

 .باشد نظافت قابل و صاف سطح دارای و بوده

 

 : بهداشت سينک دستشویي و ظرفشویي29 ماده

سینک ظرفشویی باید سالم، فاقد زنگ زدگی و مجهز به شیر آبگرم و سرد و فاضالب آن به داخل مجرای خروجی  (1

 هدایت گردد.

برای شستشو، آبكشی و گندزدایی ظروف و تجهیزات بصورت دستی باید یک ظرفشویی حداقل دو لگنه در قسمت  (2

 انه فراهم گردد.شستشوی ظروف یا آشپزخ

سینک مخصوص برای شستشوی دست باید مجهز به آب گرم و سرد بوده و صابون مایع و نیز حوله كاغذی یا  (3

 دستخشک كن برقی برای كاركنان در نظر گرفته شود.

نصب سینک دستشویی و ظرفشویی به صورت مجزا در مراكزی كه افراد به طور مستقیم با موادغذایی بسته بندی  (4

ارتباط هستند و از ابزار و تجهیزات برای پخت، فرآوری یا برش و قطعه كردن محصوالت غذایی مانند  نشده در

 گوشت و مرغ و امثال آن استفاده می گردد الزامی است.

 

 : حمل و نقل موادغذایي30ماده 

 حمل و نقل موادغذایی در داخل مراكز 30-1

 احتمال آلودگی موادغذایی وجود داشته باشد.موادغذایی باید به گونه ای حمل گردد كه كمترین  -1

در صورتیكه برای حمل موادغذایی در بین طبقات از آسانسور استفاده می شود باید در هنگام حمل به طور  -2

 اختصاصی فقط برای موادغذایی استفاده شود و ورود افراد متفرقه و یا اشیاء آلوده به داخل آن ممنوع است.

 بین طبقات، موادغذایی آماده مصرف باید داری پوشش مناسب باشد.هنگام حمل موادغذایی در  -3

 در صورت استفاده از ترالی برای حمل موادغذایی باید سطح آن كامالا تمیز باشد. -4

 حمل و نقل موادغذایی در خارج از مراكز 2-30

ذایی در صورت حمل موادغذایی در خارج از مراكز )سرویس دهی به مشتریان( باید از خودروی حمل موادغ .1

 استفاده گردد.

در صورت حمل موادغذایی در خارج از مراكز چنانچه مسافت كوتاهست و نیازی به وسیله نقلیه نیست، موادغذایی  .2

 را میتوان در ظروف مناسب در پوشدار حمل نمود.

وص در صورتیكه از وسایل نقلیه مانند موتور برای حمل موادغذایی استفاده می شود باید مجهز به محفظه مخص .3

 دردار باشد)الزم به ذكر است موادغذایی باید با ظرف درپوش دار در داخل محفظه قرار گیرد.(

 حمل موادغذایی با استفاده از خودروی مخصوص حمل موادغذایی 3-30

 جهت مناسب سرمایشی گرمایشی، وسایل به باید موادغذایی نوع با متناسب موادغذایی نقل و حمل ماشینهای -1

 .باشند مجهز سالم دماسنج نیز و گرم و سرد زنجیره حفظ
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درجه  60درجه سلسیوس در دمای باالتر از  5هنگام حمل موادغذایی بالقوه خطرناک باید در دمای پایینتر از  -2

 سلسیوس نگهداری گردد.

+( سلسیوس 4سردخانه ماشینهای حمل و نقل موادغذایی باید برای محصوالت غیر منجمد دارای دمای صفر تا ) -3

 ( سلسیوس باشد.(-24تا ) -18محصوالت منجمد دمای )و برای 

 سطوحی كه در تماس مستقیم با موادغذایی است باید به طور مرتب تمیز و گندزدایی گردد. -4

سطوحی كه در ارتباط مستقیم با موادغذایی است باید از جنس زنگ نزن باشد)از جنس كارتن یا چوب پرداخته  -5

 نشده نباشد(.

ای خروج فاضالب حاصل از شستشوی محفظه خودرو )نظیر قرار گیری بخودرو در سطوح باید تمهیدات الزم بر -6

 شیبدار، شیب كف محفظه، وجود شیار در كف خودور( در نظر گرفته شود.

 دمای محفظه حمل موادغذایی باید یک ساعت قبل از بارگیری به دمای مورد نظر برای حمل موادغذایی برسد. -7

به گونه ای طراحی گردد كه هیچگونه نشت هوا وجود نداشته باشد و دما در طول محفظه حمل موادغذایی باید  -8

 حمل و نقل حفظ گردد.

 نگهداری برای جداگانه محفظه دارای خودرو باید منجمد یا سرد و گرم محصوالتدر صورت حمل همزمان  -9

 .گردد استفاده محصوالت حمل برای جداگانه خودروهای از یا باشد محصوالت

 .گردد انجام بار تخلیه ترتیب براساس محصوالت بارگیری ترتیب باید بارگیری هنگام در  -10

 بین خالی فضای كه باشد ای گونه به گذاری پالت باید موادغذایی بین سرد هوای مطلوب گردش ایجاد بهمنظور -11

 .باشد داشته وجود كف و دیوارها با پالتها

 با در خودرو داشته باشد.نقطه بارگیری و تخلیه باید به گونه ای تعیین گردد كه كمترین فاصله را  -12

هنگام حمل یخ خوراكی جهت جلوگیری از آلودگی یخ باید در محفظه مخصوص نگهداری یا بصورت بسته بندی  -13

 حمل گردد.

د برای سردكردن در كنار یخ یا آب نگهداری موادغذایی كه ممنوعیت تماس مستقیم در كنار یخ یا آب را دارند نبای -14

 گردند.

 تا گیرد قرار بررسی مورد طوركامل به موادغذایی حمل محفظه متصدی توسط باید موادغذایی بارگیری از قبل  -15

 .گردد حاصل اطمینان آن بودن تمیز از

  .میباشد ممنوع محصوالت سایر حمل برای موادغذایی حمل خودروی از استفاده -16

دد راننده ماشینهای حمل و نقل موادغذایی باید كنترل می گرندر خودروهاییكه دما به صورت خودكار ثبت  -17

دماسنجها را در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام داده و بر روی فرمهای مخصوص نصب شده بر روی در سردخانه 

 خودرو ثبت نماید.

دامی مینمایند، باید داری پروانه از سازمان دامپزشكی كلیه خودروهاییكه مبادرت به حمل فرآورده های خام  -18

 باشند.

كلیه خودروهاییكه مبادرت حمل موادغذایی )بجز فرآورده های خام دامی( مینمایند، باید دارای پروانه بهداشتی  -19

 از معاونتهای بهداشتی دانشگاهها/دانشكده های علوم پزشكی باشند.
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برای مسافتهای طوالنی در مناطق گرمسیر و در فصول گرم سال، باید در حمل و نقل تخم مرغهای خوراكی تازه  -20

از وسایل نقلیه سردخانه دار، مورد تأیید سازمان دامپزشكی مانند: واگنهای سردخانه دار قطار، كامیونهای سردخانه 

 درجه سلسیوس(، استفاده شود. 7دار)دمای صفر تا 

 های كوتاه، میتوان از كامیون یا وانت، استفاده نمود.در ترابری تخم مرغ های خوراكی تازه برای مسافت -21

راننده خودروی حمل موادغذایی كلی افرادیكه به طور مستقیم در حمل و نقل موادغذایی دخیل هستند ملزم به  -22

 دارابودن كارت بهداشت و گواهینامه دوره آموزشی اصناف می باشند.

 

 موادغذایي تجهيزات و ابزار ظروف، سطوح، گندزدایي و شستشو: 31 ماده

 ایمنی كاربرد موادگندزدا 31-1

 محصوالت گندزدا مورد استفاده باید دارای پروانه ساخت یا ورود، تاریخ تولید و انقضاء باشد. (1

در صورتیكه رقیق سازی ماده گندزدا در ظرف دیگری انجام و نگهداری گردد باید ظرف دردار باشد و بر روی  (2

 جمله تاریخ تهیه و نام ماده گندزدا به صورت مشخص درج گردد. ظرف برچسب مشخصات گندزدا از

  .گردد نگهداری و استفاده سازنده شركت عمل دستور براساس باید گندزدا مواد( 3

 .گردد استفاده گندزدا ماده از سپس و گردد پاک آلودگیها و اجرام از سطوح كلیه باید گندزدایی از قبل (4

  .گردد استفاده ماسک و دستكش مانند فردی حفاظت تجهیزات از موادگندزدا از استفاده هنگام (5

  .باشد سازنده كارخانه دستورعمل با مطابق باید استفاده مورد گندزدای محلول غلظت( 6

  .گردد خودداری هم با گندزدا ماده دو كردن مخلوط از ( 7

كابینت مناسب و دردار مجهز به قفل و دور از موادغذایی ( مواد گندزدا، موادشیمیایی و سموم باید در محفظه یا 8

 نگهداری گردد.)روی كابینت برچسب موادشوینده و گندزدا درج گردد(

 دستورعمل شستشوی سطوح، ظروف، ابزار و تجهیزات 31-2

 مراحل شستشوی ظروف به شرح ذیل می باشد: .1

 : جداكردن و پاک كردن باقیمانده موادغذایی1مرحله 

 درجه سلسیوس.( 45دمای آب شستشو با دترجنت )حداقل  :2مرحله 

 : آبكشی ظروف با آب تمیز.3مرحله 

 : گندزدایی با مواد گندزدا)مستغرق كردن ظروف در سینک حاوی محلول گندزدا.(4مرحله 

 : خشک كردن ظروف و تجهیزات5مرحله 

گردد و باید با استفاده از جریان هوا نباید برای خشک كردن ظروف و تجهیزات از دستمالی حوله ای استفاده  .2

 ظروف خشک گردد.

 گندزدایی ظروف و تجهیزات موادغذایی باید با استفاده از یكی از روشهای زیر انجام گردد: 31-3

.a  درجه سلسیوس قرار داده شود. 77ثانیه در آب تمیز و گرم با دمای حداقل  30 مدت به حداقل 

.b میلیگرم در لیتر  200میلیگرم در لیتر و كمتر از  50محلول تمیز حاوی حداقل  حداقل به مدت یک دقیقه در یک

ید قابل دسترس میلیگرم در لیتر  12كلر قابل دسترس نظیر محلول هیپوكلریت قرار داده شود و سپس آبكشی شود. 
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ی قرار داده شود و میلیگرم در لیتر 25حاوی كمتر از  5)حداقل به مدت یک دقیقه در یک محلول تمیز( حداقل  -3-

 سپس آبكشی شود.

.c گردد عمل سازنده شركت دستورعمل مطابق وزارت تائید مورد سایرگندزداهای از استفاده جهت.  

.d  سازنده شركت دستورعمل با مطابق باید میگردد استفاده ظروف شستشوی برای ظرفشویی ماشین از درصورتیكه 

ذایی استفاده می گردد برای چنانچه از دیگ و پاتیل بزرگ و ظروف ثابت برای طرخ یا فرآوری موادغ .گردد عمل

 شستشوی آنها باید یک یا چند مورد از تدابیر ذیل باتوجه به شرایط مركز در نظر گرفته شود:

 .بزرگ ظروف و پاتیل دیگ، كف در تخلیه شیر گرفتن نظر در (1

 .موادشوینده و آب كامل تخلیه و شستشو جهت متحرک پاتیل و دیگ از ستفادها (2

 .بزرگف ظرو شستشوی برای آشپزخانه در مناسب محل نظرگرفتن در (3

 .باشند غبار گردو و لک هرگونه از عاری و تمیز باید هستند ارتباط در موادغذایی با كه تجهیزاتی و سطوح (4

 :شوند گندزدایی و تمیز زیر موارد در باید موادغذایی با مرتبط سطوح و تجهیزات ظروف، (5

 آن امثال و مرغ بره، گوشت ماهی، گاو، نظیرگوشت حیوانی خام موادغذایی با تماس بار هر از بعد.  

 مصرف آماده موادغذایی با كار به خام موادغذایی با كار از وسایل استفاده تغییر 

 خطرناک بالقوه موادغذایی و خام سبزیجات یا میوه با كاركردن بین. 

 باشد. رخداده آلودگی است ممكن كه فعالیت طول در زمان هر در  

 كار پایان از پس. 

 ساعت،  4 از زمانی كمتر فواصل در باید میشود، استفاده خطرناک بالقوه موادغذایی سازی آماده برای كه تجهیزاتی

 .شوند گندزدایی و تمیز

 دمای باتوجه به موادغذایی سازی آماده برای استفاده مورد تجهیزات و وسایل گندزدایی و تمیزكردن تناوب 

 :میباشد زیر جدول صورت به میگردند نگهداری آن در تجهیزات و وسایل كه محیطی

 

 .شوند تمیز ساعت  24 هر حداقل باید مایكروویوها در و فرها ها، اجاق پز، و پخت تجهیزات و ها دستگاه سطوح كلیه

 .باشند غیره و و خاک گرد چربی، رسوب تجمع از عاری باید دارند تماس غذایی مواد با كه پز و پخت تجهیزات سطوح

  .باشند لک بدون و تمیز سالم، باید مشابه موارد و پرده ها، رومیزی كلیه

 كف به باید یا( جابجایی باشند قابل راحتی به كه هایی آن از غیر)شوند می نصب ساختمان كف روی بر كه تجهیزاتی

 روی بر یا باشند پایه باید دارای تجهیزات این اینكه یا شود بندی آب و موم و مهر كامالا و چسبیده محكم ساختمان
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 داشته وجود فاصله متر سانتی 15 حداقل ساختمان كف تا دستگاه پایین قسمت كه نحوی به گیرند قرار هایی پایه

 .باشد می كردن تمیز منظور به دسترسی سهولت جهت فاصله این .باشد

 سازی ذخیره استفاده یا از قبل باید شوند، می استفاده غذایی محصوالت دمای گیری اندازه جهت كه های دماسنج 

 شستشو مناسب زمانی در فواصل نیز گیرند می قرار یخچال داخل در كه هایی دماسنج همچنین .شوند وگندزدایی تمیز

 .شوند گندزدایی و

 غذایي مواد ظروف کرایه موسسات بهداشت: 32ماده

 از جمله ظروف شستشوی برای الزم تمهیدات ظروف انبار و نگهداری محل در باید ظروف كرایه موسسات در .1

 .شود گرفته نظر در ظرفشویی ماشین یا لگنه دو حداقل ظرفشویی سینک

 .گردد گندزدایی و شستشو كامال باید مشتری به تحویل از قبل ظروف كلیه .2

 .گردد جلوگیری آلوده دست یا اشیاء با تجهیزات و ظروف تماس از .3

 .باشد جوندگان یا حشرات آلودگی، غبار، و گرد از دور به باید ظروف نگهداری محل .4

 سوراخ بندی فاقد بسته) گردد نگهداری خورشید مستقیم نور از دور و بندی بسته بصورت باید مصرف یكبار ظروف .5

 (.باشد پارگی و

 اوليه های کمک جعبه: 33ماده 

 .باشد مشخصات برچسب دارای و شود نگهداری مناسب محفظه یا مخصوص جعبه یک در اولیه های كمک لوازم

 :باشد می ذیل شرح به اولیه های كمک جعبه در نیاز مورد اقالم حداقل

 دستكش جفت یک - 

 استریل گاز عدد چهار  -

 باند رول یک -

 سوختگی پماد یک -

 قیچی عدد یک  -

 زخم چسب عدد ده  -

 (تتراسایكلین یا جنتامایسین)بیوتیكی آنتی پماد یک -

 عدد ) قرص مسكن( )آسپرین یا استامینوفن ساده(  10 ورق یک - 

 )ساولن یا بتادین(كننده ضدعفونی ماده شیشه یک  -

 ) مایع صابون ترجیحا(دست كننده تمیز ماده هر یا صابون عدد یک - 

 پنبه مقداری - 

 قفلی سنجاق عدد چند  -

 داروهای از ورق یک توانند می كنند می استفاده پزشک نظر تحت خاصی داروی از مرتب بطور كاركنان كه صورتی در - 

 .بگذارند اولیه های كمک جعبه در را خود مصرفی

 

 بهداشتي اظهاری خود و کنترلي خود: 34 ماده
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 شماره دستورعمل اساس بر متصدی یا مالک مدیر توسط بهداشتی اظهاری خود و كنترلی خود فرایند باید .1

 .انجام گردد عمومی اماكن و مراكز بهداشتی اظهاری خود و كنترلی خود اجرای نحوه عنوان با  18039203

 اجرای نحوه عنوان با  18039203 شماره دستورعمل اساس بر باید سطوح و غذایی مواد شرب، آب برداری نمونه .2

 .گردد انجام عمومی اماكن و مراكز بهداشتی اظهاری خود و كنترلی خود

 .باشد موجود محل در باید آن امثال و سطوح غذایی، مواد شرب، آب برداری نمونه نتایج .3

 

 ساختمان بهداشت  :پنجم فصل

 ساختمان نقشه: 35 ماده

 ابالغی های دستورعمل مطابق باید بهداشتی موازین با انطباق منظور به مراكز در بازسازی یا ساخت های نقشه

 .برسد تائید به وزارت توسط

 

 آب بهداشت: 36 ماده

 .باشد وزارت تایید مورد باید آب چاه یا توزیع شبكه مخازن، از اعم آبرسانی تاسیسات كلیه

 1011و  1053 شماره ملی استاندارد مطابق آب، بیولوژیكی و شیمیایی فیزیكی، كیفیت و سالم باید استفاده مورد آب

 .باشد

 .باشد 6694ه ملی شمار استاندارد مطابق آب كیفیت و بوده ساخت پروانه دارای باید شده بندی بسته آشامیدنی آب

 .اشدب 2441 شماره ملی استاندارد مطابق آب كیفیت و بوده ساخت پروانه دارای باید معدنی آب

 .دسترس باشد آب از كننده استفاده تجهیزات و تاسیسات تمام در نیاز مورد حرارت درجه و كافی فشار با آب
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 آب تاسيسات و متعلقات مخازن، بهداشت: 37ه ماد

 كشی لوله فاقد آب كه راهی بین اماكن و غذایی مواد عرضه موقت مراكز نظیر غذایی مواد عرضه موسسات و مراكز در

 در و یافته انتقال بهداشتی، آب مقررات اساس بر باید گردد می انجام تانكر از استفاده با آب نقل و حمل و باشند می

پی پی ام و در محل  1تا  0 توصیه مقادیر در باقیمانده كلر حفظد. شو تخلیه مركز در مستقر بهداشتی مخزن یک

 .است ضروری مصرف تا 5توزیع  محل در سیار تانكر) شده / تانكر آبگیری محل از (ام پی پی 2تا  1آبگیری 

 :باشد زیر های ویژگی و شرایط دارای باید آن متعلقات و آب تانكر یا مخزن

 شود، می غذایی استفاده مواد سیار مراكز و اماكن در متعلقاتش و آب تانكر و آب توزیع تانكر ساز و ساخت در كه موادی

 .كردن باشد تمیز قابل و صاف سطح دارای غیرجاذب، خوردگی، برابر در مقاوم بادوام، سالم، باید

 باشد داشته خروجی شیب دریچه طرف به ورودی دریچه از تانكر .شود بسته راحتی به باید آب تخیله و آبگیری دریچه

 .گردد زهكشی بطوركامل كه نحوی به

 تخلیه، باید طوالنی مدت استفاده عدم یا تعمیر از بعد همچنین و نصب و ساخت از بعد ها شیلنگ و ها پمپ آب، تانكر

 .گیرند قرار استفاده مورد آشامیدنی آب انتقال برای سپس گردند گندزدائی و شستشو

 در وقفه به دالیلی كه مراكزی و نمایند می فعالیت فصلی بصورت كه مراكزی در استفاده مورد آب مخازن و تانكرها

 .استفاده گردند و آبگیری و سپس گردند گندزدایی و شستشو باید است، شده ایجاد ها آن فعالیت

 استفاده دیگری اهداف برای نباید شود می استفاده آشامیدنی آب انتقال برای كه هایی شیلنگ و ها پمپ آب، تانكر

 گردد

 از دور باید مذكور مخزن باشد غذایی مواد مناسب سنگین اتیلن پلی یا پروپیلن پلی جنس از آب مخزن كه درصورتی

 .گردد مستقر مسقف محل در امكان صورت در و آفتاب نور

 .شوند ساخته تعمیر قابل و تایید مورد جنس از باید كشی لوله سیستم های شلنگ و ها لوله تمام

 .گرفته شود نظر در كشی لوله سیستم طراحی در الزم تمهیدات برگشتی جریان از جلوگیری منظور به

 

 فاضالب: 38ه ماد

 .باشد وزارت تایید مورد باید فاضالب دفع و آوری جمع سیستم

 آوری جمع به شبكه تخلیه اختصاصی، خانه تصفیه جاذب، چاه( بهداشتی طریق به را تولیدی فاضالب تمام باید مراكز

 .گردد اجتناب محوطه واحد به یا غذایی مراكز داخل به فاضالب برگشت از باید صورت هر در .نمایند دفع )فاضالب

 استفاده آوری فاضالب جمع جهت تانكر از غذایی مواد سیار مراكز یا غذایی مواد عرضه فصلی و موقت مراكز در چنانچه

 .باشد آب تامین تانكر یا مخزن از بیش %15د بای آن اندازه شود، می
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 مراکز ساختماني مشخصات: 39 ماده

 غذایي مواد طبخ محل دیوار مشخصات

 سبزی نانوایی، گیری، عصاره شورجات، ترشیجات، تهیه لبنیات، تولید آشپزخانه، نظیر) طبخ محل دیوار پوشش

 یا سرامیک سنگ، از جنس سانتیمتر 270 ارتفاع تا حداقل باید( آن امثال و گرمخانه آبدارخانه، خانه، قهوه خردكنی،

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن، رنگ به سالم كاشی

 رنگ به سالم كاشی یا سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید است سانتیمتر 270 از بیش دیوار ارتفاع چنانچه 

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن،

 .باشد شده بهسازی استیل ورق یا سالم و نسوز مصالح جنس از پز كباب و تنور اطراف دیوار پوشش باید 

 محل همه باید پوشش  )پاچه كله عرضه و طبخ مراكز از برخی مانند)باشد مشترک پذیرایی سالن و طبخ محل چنانچه 

 .باشد نظافت قابل و تمیز سالم، كاشی یا سرامیک سنگ، جنس از و طبخ محل مطابق

 غذایي مواد بندی بسته و فرآوری محل دیوار مشخصات 

 سانتیمتر  270 ارتفاع تا حداقل باید)آن امثال و بستنی و آبمیوه تهیه یخ، تولید مراكز نظیر( فرآوری محل دیوار پوشش

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن، رنگ به سالم كاشی یا سرامیک سنگ، جنس از

 رنگ به سالم كاشی یا سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید است سانتیمتر 270  از بیش دیوار ارتفاع چنانچه 

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن،

 سنگ، جنس از و فرآوری محل مطابق محل همه پوشش باید باشد مشترک پذیرایی سالن و فرآوری محل چنانچه 

 .باشد نظافت قابل و تمیز سالم، كاشی یا سرامیک

 دامي خام محصوالت عرضه محل دیوار مشخصات 

 جنس از سانتیمتر 270ع ارتفا تا حداقل باید ماهی مرغ، گوشت، نظیر دامی خام محصوالت عرضه محل دیوار پوشش

 .باشد نظافت قابل و روشن رنگ به سالم كاشی یا سرامیک سنگ،

 رنگ به سالم كاشی یا سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید است سانتیمتر 270 از بیش دیوار ارتفاع چنانچه

 .باشد نظافت قابل و تمیز روشن،

 پذیرایي سالن دیوار مشخصات

  .باشد نم و رطوبت بدون همچنین و باشد نظافت قابل و تمیز سالم، باید پذیرایی سالن دیوار پوشش 

 یا طبخ محل پوشش مطابق پذیرایی سالن پوشش باید باشد مشترک طبخ محل یا آشپزخانه با پذیرایی سالن چنانچه 

 .باشد فرآوری

 .است بالمانع پذیرایی سالن دیوار در نورپردازی و تزئینات كاربرد 

 غذایي مواد عرضه مراکز دیوار مشخصات 

 باشد نظافت قابل باید آن امثال و فروشی بار خوارو ترشیجات، لبنیات، عرضه خشكبار، نظیر عرضه مراكز دیوار پوشش 

 .باشد نم و رطوبت بدون تمیز، همچنین و

 فرآوری یا طبخ محل پوشش مطابق عرضه محل پوشش باید باشد مشترک فرآوری یا طبخ محل با عرضه محل چنانچه

 .باشد
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 غذایي مواد انبار دیوار مشخصات 

 قابل و (آن امثال و سیمان سنگ،كاشی، نظیر) مقاوم مصالح جنس از سقف زیر تا ازكف غذایی مواد انبار دیوار پوشش

 .باشد نم و رطوبت بدون تمیز، همچنین و باشد نظافت

 غذایي مواد سردخانه دیوار مشخصات

 تمیز شكاف و و درز بدون سرما، برابر در مقاوم خوردگی، و زنگ ضد نظافت، قابل صاف، مصالح از باید سردخانه دیوار

 .باشد

 غذایي مواد طبخ محل کف مشخصات 

 قهوه خردكنی، سبزی نانوایی گیری عصاره شورجات، ترشیجات، تهیه لبنیات، تولید آشپزخانه، نظیر) طبخ محل كف 

 صاف، موزائیک یا سنگ، سرامیک جنس از باید ،(آن امثال و تجهیزات و ظروف شستشوی گرمخانه، آبدارخانه، خانه،

 .باشد رو فاضالب سمت به مناسب شیب دارای و باشد تمیز و شكستگی و درز بدون

 .الزامی است آن روی ریز توری نصب و بوده گلو شتر به مجهز و نیاز مورد تعداد به شور كف دارای باید كف 

 .باشد می ممنوع آشپزخانه یا طبخ محل در آن امثال و موكت یا فرش از استفاده 

 .است بالمانع لغزندگی از جلوگیری جهت آبسردكن و یخچال یا ظرفشویی سینک مجاور در الستیكی های ورقه نصب 

 غذایي مواد فرآوری محل کف مشخصات 

 سنگ، جنس از باید (آن امثال و بستنی و آبمیوه تهیه یخ، تولید مراكز نظیر) بندی بسته و فرآوری تهیه، محل كف 

 .باشد رو فاضالبسمت  به مناسب شیب دارای و باشد تمیز و شكستگی و درز بدون صاف، موزائیک یا سرامیک

 .باشد می ممنوع غذایی مواد فرآوری محل در آن امثال و موكت یا فرش از استفاده 

 .است بالمانع لغزندگی از جلوگیری جهت آبسردكن و یخچال یا ظرفشویی سینک مجاور در الستیكی های ورقه نصب 

 دامي خام محصوالت عرضه محل کف مشخصات 

 بدون صاف، یا موزاییک سرامیک سنگ، جنس از باید ماهی مرغ، گوشت، نظیر دامی خام محصوالت عرضه محل كف

 .باشد رو فاضالب سمت به مناسب شیب دارای و باشد تمیز و شكستگی، و درز

 .باشد می ممنوع دامی خام محصوالت عرضه محل در آن امثال و موكت یا فرش از استفاده

 .است بالمانع لغزندگی از جلوگیری جهت آبسردكن و یخچال یا ظرفشویی سینک مجاور در الستیكی های ورقه نصب

 پذیرایي سالن کف مشخصات 

 رعایت باید ناصاف سطوح از استفاده صورت در .باشد نظافت قابل و مقاوم جنس از باید پذیرایی سالن كف پوشش

 .گیرد قرار نظر مد ایمنی مسایل

 .است الزامی آن ریز روی توری نصب و بوده گلو شتر به مجهز نیاز، مورد تعداد به شور كف دارای باید پذیرایی سالن كف

 .الزامی نیست شور كف نصب كف، نظافت برای (مكانیكی شستشوی)مدرن تكنولوژی از استفاده صورت در

 نظافت منظور به الزم تدابیر و باشد تمیز همواره باید و است بالمانع پذیرایی سالن در امثال و موكت فرش، از استفاده

 .شود گرفته نظر در آن شستشوی یا

  



260 

 

 غذایي مواد انبار کف مشخصات

 .باشد نظافت قابل و تمیز صاف، مقاوم، جنس از باید انبار كف پوشش

 .است الزامی روی آن ریز توری نصب و بوده گلو شتر به مجهز و نیاز مورد تعداد به شور كف دارای باید انبار كف

 .الزامی نیست شور كف نصب كف، نظافت برای )مكانیكی شستشوی(مدرن تكنولوژی از استفاده درصورت

 .باشد می ممنوع انبار كف در آن امثال و موكت یا فرش از استفاده

 غذایي مواد سردخانه کف مشخصات

 سردخانه كف در .تمیز باشد و شكاف و درز بدون و خوردگی و زنگ ضد نظافت، قابل صاف، مصالح از باید سردخانه كف

 .شود اجتناب سرد های اتاق در شور كف نصب از امكان صورت در

 چنان گذاری لوله ضمن نحوه در باشد داشته درپوش باید كف در آن خروجی دهانه شور، كف نصب ضرورت صورت در

 .شود جلوگیری سردخانه داخل به موذی جانوران ورود همچنین و زدگی یخ از كه باشد

 غذایي مواد عرضه مراکز کف مشخصات 

 )آن امثال و فروشی، عطاری بار خوارو ترشیجات، لبنیات، عرضه خشكبار، نظیر( غذایی مواد عرضه مراكز كف پوشش

 .باشد نظافت قابل و شكاف و درز بدون صاف، مقاوم، جنس از باید

 كه بصورتی است الزامیشور  كف نصب شستشو صورت در ولی نبوده الزامی غذایی مواد عرضه مراكز در شور كف وجود

 .نگردد رها محیط در تولیدی فاضالب شرایطی هیچ تحت

 غذایي مواد طبخ محل سقف مشخصات 

 قهوه خردكنی، سبزی، نانوایی گیری، عصاره شورجات، ترشیجات، تهیه لبنیات، تولید آشپزخانه، نظیر) طبخ محل سقف

 .باشد نظافت و قابل صاف روشن، رنگ به شكاف، و درز بدون باید (آن امثال و گرمخانه آبدارخانه، خانه،

 به ذرات ریزش و آب بخار تراكم كثیفی، تجمع كه باشد ای گونه به باید (المپ مثال برای( سقف در شده تعبیه لوازم

 .برسد حداقل

 ضد روشن، رنگ صاف، به شكاف، و درز بدون باید غذایی مواد طبخ محل و آشپزخانه در كاذب سقف وجود صورت در

 .باشد نظافت قابل و رطوبت حریق،

 غذایي مواد فرآوری محل سقف مشخصات 

 رنگ به شكاف، و درز بدون باید سقف )آن امثال و بستنی و آبمیوه یخ، تولید مراكز نظیر(غذایی مواد فرآوری محل در

 .باشد نظافت قابل و صاف روشن،

 به ذرات ریزش و آب بخار تراكم كثیفی، تجمع كه باشد ای گونه به باید )المپ مثال برای(سقف در شده تعبیه لوازم

 .برسد حداقل

 .باشد نظافت قابل و رطوبت ضد روشن، رنگ به صاف، شكاف، و درز بدون باید كاذب سقف وجود صورت در

 دامي خام محصوالت عرضه محل سقف مشخصات 

 .باشد نظافت قابل و صاف روشن، رنگ به شكاف، و درز بدون باید غذایی مواد فرآوری محل سقف

 به ذرات ریزش و آب بخار تراكم كثیفی، تجمع كه باشد ای گونه به باید (المپ مثال برای) سقف در شده تعبیه لوازم

 .برسد حداقل
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 .باشد قابل نظافت و رطوبت ضد و روشن رنگ به صاف، شكاف، و درز بدون باید كاذب سقف وجود صورت در

 پذیرایي سالن سقف مشخصات

 .باشد نظافت قابل و تمیز باید پذیرایی سالن سقف

 .باشد تمیز همواره باید و است بالمانع پذیرایی سالن سقف در نورپردازی و سازی زیبا های روش انواع بكارگیری

 .است بالمانع پذیرایی سالن در كاذب سقف از استفاده

 .باشد طبخ محل سقف مشابه پذیرایی سالن سقف مشخصات باید باشد مشترک طبخ محل و پذیرایی سالن صورتی در

 غذایي مواد انبار سقف مشخصات 

 .باشد رطوبت فاقد و نظافت قابل تمیز، باید انبار سقف

 .باشد قابل نظافت و رطوبت حریق، ضد شكاف، و درز بدون باید غذایی مواد انبار در كاذب سقف وجود درصورت

 غذایي مواد سردخانه سقف مشخصات

 .باشد سرما برابر مقاوم در و شكاف و درز بدون خوردگی، و زنگ ضد نظافت، قابل صاف، مصالح از باید سردخانه سقف

 (اصلی سقف و سقف كاذب بین ما فضای) كاذب سقف باالی فضای تهویه باید سردخانه در كاذب سقف كاربرد صورت در

 .شود گرفته نظر در آب تقطیر از جلوگیری برای

 نظر از را الزم فنی شرایط باید صورت این در نمود استفاده ساخته پیش پانلهای از میتوان سردخانه سقف پوشش جهت

 .باشد دارا رطوبتی و حرارتی سازهای، های مقاومت

 غذایي مواد عرضه مراکز سقف مشخصات 

 .باشد نظافت قابل و تمیز باید عرضه مراكز سقف

 .است بالمانع غذایی مواد عرضه مراكز در كاذب سقف از استفاده

 

 باز فضای در رستوران: 40 ماده

 بالمانع باز فضای در پذیرایی سالن گرفتن نظر در آن امثال و قنادی كافه خانه، قهوه ها، چایخانه سنتی، رستوران در

 .است

 .شود گرفته نظر در پذیرایی محل در جوندگان و اهلی حیوانات ورود از جلوگیری جهت الزم تدابیر باید

 بنزین پمپ ایستگاه های یا آالینده تولید مراكز نزدیک باید است شده تعبیه باز فضای در پذیرایی سالن كه صورتی در

 .نباشد آن امثال و خودرو پارک محل یا

 

 تهویه: 41 ماده

 .باشد بو عاری از و كافی تازه، همواره اماكن داخل هوای همیشه كه گیرد صورت نحوی به پذیرایی سالن در تهویه

 نظر در 5یا  ساعت در هوا تغییر مرتبه 25تا  15 حداقل آشپزخانه تهویه میزان /2-41 نفر هر ازای به ثانیه در لیتر 7

 .شود گرفته

 آلوده هوای گیرند و قرار هود محفظه در قطعات مجموعه باید هستند المپ یا فیلتر فن، دارای كه آشپزخانه هودهای

 .گردد منتقل بیرون به كانال یک توسط



262 

 

 .نماید مزاحمت ایجاد مجاور های مكان برای نباید هواكش و هود خروجی هوای

 سطح از باالتر سانتیمتر 120تا  100 باید ای تخلیه های فن همچنین و شستشو یا تعویض قابل فیلترهای با هودها

 .گردند نصب پز وكباب اجاق

 خروجی درصد هوای 80 حدود باید جبرانی هوای كه شود جبران بیرون تازه هوای از باید هوا از بخشی تهویه هنگام

 .باشد

 الزامی آن هواكش رعایت یا هود تهویه، سیستم خصوص در سازنده شركت سوی از خاص دستورعمل اعالم صورت در

 .است

 نداشته وجود آلودگی یا بخارت و بو تجمع امكان كه باشد گونه به باید تهویه پذیرایی های سالن در

 به در ثانیهلیتر  10فوت مكعب در دقیقه  15 حداقل بایستی مكانیكی یا مصنوعی تهویه سیستم كلی طور به و باشد

 .نماید تامین را تازه وایه نفر هر ازای

 ( ثانیه در لیتر 15 تهویه سیستم گیرد انجام ها كانال یا ها پنجره توسط باید تهویه میزان رختكن و حمام توالت، در

 (18مرتبه در ساعت  5 حداقل هوا تعویض به قادر باید مكانیكی تخلیه. باشد

 .بیفتد بكار المپ شدن روش یا در شدن بسته و باز واسطه به توالت تهویه های فن گردد می توصیه

 .نیست مجاز زباله آوری جمع محل و آشپزخانه حمام، خانه، رختشویی توالت، هوای چرخش

 

 رطوبت و دما: 42 ماده

 .شود گرفته در نظر سلسیوس درجه 30الی  25 بین پوشیده سر پذیرایی سالن داخل حرارت درجه گردد می توصیه

 درصد 55 رطوبت نسبی و خشک غذایی مواد نگهداری برای سلسیوس درجه 21 دمای باید همواره غذایی مواد انبار در

 .گردد تامین

 

 روشنایي شدت: 43 ماده

 سلف میزهای قسمت و غذایی مواد طبخ و بندی بسته سازی، آماده قسمت در باید روشنایی شدت

 .شود گرفته نظر در لوكس 220 حداقل سرویس

 چرخ دستگاه خردكن، ساطور، چاقو، مانند برنده و تیز وسایل با غذایی مواد كاركنان كه سطوحی در روشنایی شدت

 .شود گرفته نظر در لوكس  540 حداقل كنند می كار برش، دستگاه و همزن گوشت،

 .شود گرفته نظر در لوكس 100 حداقل سردخانه و انبار در روشنایی شدت

 .شود گرفته در نظر لوكس 220 حداقل تجهیزات و وسایل و ظروف سازی ذخیره و شستشو قسمت در روشنایی شدت

 .شود گرفته نظر در لوكس 220تا  200 حداقل پذیرایی سالن در روشنایی شدت

 دارای باید غذایی مواد نگهداری و نقل و حمل سازی، آماده تهیه، طبخ، قسمت در نور منابع كلیه

 .باشد نشكن پوشش
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 صدا: 44 ماده

 .شود گرفته نظر در بل دسی 50 داخل محیط در صدا حداكثر

 .ننماید لرزش یا صدا و سر ایجاد كه گردد نصب ای گونه به باید مراكز در تجهیزات كلیه

 .ننماید را ساكنین منطقه برای مزاحمت ایجاد ها آن صدای كه گردد نصب ای گونه به باید تهویه های سیستم و هودها

 

 مراکز پنجره و در مشخصات: 45 ماده

 .باشد پوسیدگی و زدگی زنگ بدون و سالم مقاوم، جنس از باید ها پنجره و در

 .است الزامی انبار یا آشپزخانه پنجره در مناسب توری نصب

 .باشند شستشو یا تعویض قابل و متحرک باید غذایی مواد طبخ محل پنجره در توری از استفاده درصورت

 

 : سرویسهای بهداشتي46ماده 

 شود. نظرگرفته در جداگانه صورت به مرد و زن برای كاركنان تعداد با متناسب باید دستشویی و توالت تعداد 

 به زنان برای توالت دستگاه یک و مردان برای توالت دستگاه یک نفر 30 هر ازای به كاركنان برای توالت تعداد 

 .شود گرفته نظر در مجزا صورت

 زنان برای توالت دستگاه یک و مردان برای توالت دستگاه یک نفر 200 هر ازای به مشتریان برای توالت تعداد 

 یک و مردان برای مجزا دستگاه یک نفر  400 هر ازای به نفر 200 از بیش و شود گرفته نظر در مجزا صورت به

 .شود گرفته نظر در زنان برای اضافی مجزا دستگاه

 شود گرفته نظر در دستشویی یک توالت دستگاه هر برای. 

 باشد غذایی مواد فرآوری و طبخ محل یا آشپزخانه از خارج باید كاركنان توالت. 

 گردد. بسته خودكار صورت به باید توالت ورودی در بو كنترل و آلودگی حشرات، ورود از جلوگیری جهت 

 نماید. عبور غذایی مواد نقل و حمل یا فرآوری تهیه، محل از مشتری كه باشد محلی در نباید مشتریان توالت 

 باشد مناسب شیب دارای و بوده صاف موزاییک یا سرامیک سنگ، جنس از باید بهداشتی سرویس كف. 

 باشد كاشی و سرامیک سنگ، جنس از سقف زیر تا باید بهداشتی سرویس دیوار. 

 باشد نظافت قابل و شكاف بدون باید بهداشتی سرویس سقف. 

 است بالمانع بهداشتی های سرویس در كاذب سقف از استفاده. 

 

 : پسماند47ماده 

 و مناسب حجم با و حمل قابل شستشو، قابل نزن، زنگ دار، درپوش دان زباله باید پسماندها آوری جمع برای (1

 .باشد موجود كافی تعداد

 باشد. تمیز همواره آن اطراف و دان زباله و گرفته قرار مناسبی محل در و بوده زباله كیسه دارای باید دان زباله (2

 ها دستورعمل براساس باید ماهی و مرغ گوشت، مانند دامی خام محصوالت عرضه مراكز پسماندهای درخصوص (3

 .گردد عمل دامپزشكی سازمان ضوابط و
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 :باشد زیر شرایط دارای باید پسماند نگهداری موقت جایگاه وجود درصورت (4

 .باشد شستشو قابل و بوده كاشی و سرامیک سنگ، جنس از دیوارها (5

 .باشد ریز توری و مناسب شور كف دارای (6

 .باشد سرد و گرم آب شیر به مجهز جایگاه (7

 .باشد موجود كافی تعداد به و بوده متحرک و گندزدایی شستشو، قابل دردار، زباله مخازن (8

 .باشد ریز توری دارای و سالم ها پنجره و در (9

 .باشد داشته مناسب تهویه (10

 .گردد گندزدایی و شستشو منظم صورت به و بوده، تمیز همواره پسماند موقت جایگاه (11

 

 کنترل حشرات و جوندگان : 48ماده 

 كش حشره باد، پرده توری، نصب جمله از الزم تمهیدات باید مراكز در جوندگان و حشرات كنترل منظور به 

 .شود گرفته نظر در مركز شرایط به توجه با شیمیایی مواد و ها كش آفت از استفاده مطبوع، تهویه برقی،

 باشد توری به مجهز باز فضای به منتهی های پنجره تمام باید. 

 نمود. استفاده حشرات ورود از جلوگیری برای )باد پرده( هوا جریان از توان می ورودی درهای قسمت در 

 بسته  كامالا باید سازد می بیشتر را آفات دسترسی احتمال كه هایی مكان سایر و گذرها آب منافذ، ها، سوراخ

 شوند.

 ساختمان كف از متر 2 حداقل ارتفاع در دستگاه باید گردد می استفاده برقی كش حشره دستگاه از كه صورتی در 

 .گردد نصب غذایی مواد فرآوری و سازی آماده های قسمت از دور و

 تله به مجهز باید برقی كش حشره ی هها دستگا گردد می استفاده برقی كش حشره دستگاه از كه صورتی در 

 .گردد تمیز و تخلیه منظم بطور باید ها دستگاه این .باشند

 استفاده جوندگان و حشرات با مبارزه برای شیمیایی گذاری طعمه و ابقایی شیمیایی های روش از كه صورتی در 

 های دانشكده / ها دانشگاه بهداشتی های معاونت از پروانه دارای های شركت توسط فرایند این باید گردد می

 .گردد انجام پزشكی علوم

 سازنده شركت دستورات به باید حشرات دوركننده مواد سایر و ها كش آفت و ها كش حشره از استفاده هنگام 

 .گردد عمل

 سطوح و غذایی مواد افراد، آلودگی ایجاد از جلوگیری جهت ایمنی نكات كلیه باید ها كش آفت از استفاده هنگام 

 .گردد رعایت غذایی مواد با مرتبط

 و فرآوری و طبخ های محل داخل در زنده حیوانات انواع سایر و خزندگان پرندگان، ها، گربه ها، سگ نگهداری 

 .باشد نمی مجاز دامی خام محصوالت عرضه

 

 ایمني : 49ماده 

 باشد تردد برای كافی و مناسب فضای دارای و مانع بدون ها پله راه و عمومی فضاهای. 
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 باشد خشن و تیز لبه فاقد ها صندلی و میزها. 

 باشد خشن و برنده تیز، قطعات و لبه بدون تمیز، كودكان صندلی. 

 باشد ایمنی كمربند به مجهز كودكان صندلی. 

 دوشاخه و شكستگی ساییدگی، بدون ها سیم عایق و باشد سالم رابط های سیم نیز و سیار برقی تجهیزات كابل 

 .باشد سالم ها

 دارای رابط های سیم و سیار برقی تجهیزات كابل و باشد )زمین به اتصال( ارت سیم دارای الكتریكی وسایل تمام 

 .باشد پریز به اتصال برای شاخه سه رابط

 و شده نصب دیوار روی بر درستی به دارد وجود سوزی آتش خطر احتمال كه مناطقی در حریق اطفاء كپسول 

 .باشد دسترسی قابل

 باشند داشته را حریق اطفاء كپسول از استفاده نحوه خصوص در الزم آگاهی كاركنان. 

 قطعات از ساز یخ های دستگاه و ها یخچال ها، سینک جلوی قبیل از مناطقی در لغزندگی از جلوگیری منظور به 

 .گردد استفاده كف برای الستیكی

 باشد حفاظ یا نرده به مجهز ها پله راه. 

 باشد )آن امثال و لغزنده های پادری پاره، های فرش قبیل از (لغزنده موانع و اشیاء هرگونه از عاری زمین كف. 

 باشد مانع بدون و شده مشخص تابلو یا عالمت با خروج های محل. 

 گردد آوری جمع جداگانه صورت به شكسته ای شیشه ظروف و ها لیوان. 

 باشد. شده ایمن و نصب درستی به انبار های بندی قفسه نیز و ها قفسه حادثه، وقوع از جلوگیری جهت 

 شده باشد. نصب دیوار روی بر مناسب محل در نشانی آتش با تماس و سوزی آتش گزارش نحوه دستورعمل 

 

 : تلفن رسيدگي به شکایات 50ماده 

 .گردد نصب مشتریان دید معرض در باید دانشكده/دانشگاه/وزارت شكایات به رسیدگی تلفن -

 خواندن و رویت قابل متری 10 فاصله از واضح بطور شرایطی هر در و همواره وزارت شكایات به رسیدگی تلفن -

 .باشند

 

 : اطالع رساني آخرین وضعيت بهداشتي رستوران51ماده 

 شود گرفته پرینت بازرسی جامع سامانه طریق از باید سالمت سیب مشمول های رستوران بهداشتی وضعیت آخرین

 در كه درصورتی ولی بوده داوطلبانه مركز متصدی یا مدیر توسط آن نصب .گردد نصب مشتریان دید معرض در و

 در .باشد شده ثبت سامانه در كه رستوران بهداشتی وضعیت آخرین مطابق باید گرفت قرار مشتریان دید معرض

 .گردد برخورد متخلف با اسالمی مجازات قانون پنجم فصل با مطابق باید آن مفاد در تقلب یا و نمودن مخدوش صورت

 

 در موادغذایي HACCP: کاربردسيستم 52ماده 

 .باشد ابالغی لیستهای چک و اجرایی نامهآیین با همسو باید HACCP مطابق برنامه انجام (1
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 كه روشهایی از یكی از) باشد بهداشتی خوداظهاری و خودكنترلی دستورعمل اساسبر باید HACCP برنامه انجام (2

 (.گردد استفاده HACCP برنامه انجام برای میگردد انجام خوداظهاری و خودكنترلی برنامه انجام برای

 .گردد تعیین و بررسی مورد زیر اصل هفت باید مراكز در  HACCPبه منظور انجام برنامه  (3

 پیشگیری. منظور به الزم اقدامات تعیین و خطرات تحلیل و تجزیه بالقوه، خطرات تمامی نمودن مشخص (4

 .بحرانی كنترل نقاط تعیین (5

 است مشتری به فروش هنگام حتی و نهائی محصول تا خام ماده از غذائی، ماده تولید از مراحلی كلیه شامل نقاط این

 ساده بیان برای .كردن بندی بسته كردن، سرد پختن، مانند .گردد حذف یا كنترل تواند می خطراحتمالی آن در كه

 .نمود كنترل یا حذف را آلودگی ها آن كنترل با توان می كه است فرایند از مراحلی یا نقاط بحرانی، كنترل نقاط تر،

 بحرانی نقطه هر برای بحرانی حدود یا حد تعیین (6

 پختن فرایند برای نیاز مورد زمان و دما حداقل تلفیق است ممكن روشها این پخته، غذائی ماده یک برای مثال، برای

 .شود حاصل اطمینان مضر عامل گونه هر حذف از تا باشد

 بحرانی نقطه هر برای كنترل و پایش سیستم برقراری (7

 .باشد محصول پخت برای زمان و دما از استفاده روش و چگونگی تعیین شامل است ممكن ها روش این

 عنوان به .نیست كنترل تحت بحرانی نقاط كه كند مشخص پایش سیستم كه مواردی در اصالحی اقدامات انجام (8

 نشده اعمال پخت فرایند برای الزم دمای حداقل صورتیكه در غذائی، مواد كردن معدوم یا مجدد فرایند مثال،

 .باشد

 HACCP سیستم كارایی عملكرد تائید منظور به هایی روش تعیین (9

 پخت واحد مناسب عملكرد از اطمینان برای شده، ثبت زمان و دما كارائی دهنده نشان كه هایی شیوه مثال، عنوان به

 .میكروبی آزمایشات مانند .باشد

 ها آن كاربرد و اصول برای مناسب بایگانی و ثبت و ها روش مستندسازی (10

 برای شده انجام الزم اقدامات و ایمنی نیازهای پایش ها، آن كنترل های روش و خطرات از مكتوب اطالعات واحد این

 .گیرد برمی در را احتمالی مشكالت تصحیح

 

 : نمونه برداری از موادخوردني و آشاميدني توسط بازرس53ماده 

 محافظت نامناسب های جابجایی و برداری نمونه وسایل و ظروف هوا، از ناشی خارجی آلودگی مقابل در باید نمونه .1

 .شود

 بیش برداری نمونه ظرف آزمایشگاه، در نمونه صحیح كردن مخلوط و نشتی از پیشگیری برای شود می توصیه .2

 .پرنگردد چهارم سه از

 :گردد ثبت ذیل شرح به دقیق و كامل طور به نمونه اطالعات .3

 بردار نمونه خانوادگی نام و نام 

  نمونه امن 

  (صنعتی /سنتی)نمونه نوع 
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 سازنده كشور یا و كارخانه نام 

  كننده وارد شركت یا كارخانه نام 

  انقضاء و تولید تاریخ 

  ساخت سری 

 برداری نمونه علت 

 نمونه ارسال فرم یا نامه تاریخ و شماره 

 (حیوانی صنعتی، انسانی،)مصرف مورد 

 .گردد انجام ذیربط آزمایشگاه دستورعمل به توجه با و فرآورده هر خاص استانداردهای با مطابق باید برداری نمونه .4

 .باشدمی ضروری آزمایشگاه نتایج تفسیر برای نمونه دریافت هنگام برداری نمونه زمان در دما ثبت .5

 می فله صورت به فرآورده كه صورتی در و شود ارسال آزمایشگاه به دربسته صورت به و اصلی ظرف در نمونه .6

 آسپتیک شرایط در نمونه از بخشی است، بزرگ خیلی آزمایشگاه به ارسال برای كه دارد قرار ظروفی در یا باشد

 .گردد منتقل استریل برداری نمونه ظرف به

 .شود بسته بالفاصله سپس و شده باز نمونه انتقال برای الزم مدت به فقط استریل برداری نمونه ظرف در .7

 .ننماید تغییر غذایی ماده شیمیایی و میكروبیولوژیكی شرایط كه شود كوشش باید ها نمونه نقل و حمل در .8

 .باشد ممكن زمان ترین كوتاه در ممكن حد تا باید آزمایشگاه به .9

 .گیرند قرار آزمایش مورد برداشتن، از پس فوریت به ها نمونه امكان صورت در .10

سلسیوس به  درجه  45 از كمتر دمای در باید باشد می كنسروها و خشک غذاهای از نظر مورد نمونه چنانچه .11

 آزمایشگاه منتقل گردد.

 نگهداری شود. سلسیوس درجه 5 تا صفر دمای در آزمایش هنگام تا منجمد غیر و شدنی فاسد غذایی مواد نمونه .12

 .شوند نگهداری انجماد حالت به همچنان آزمایش هنگام تا باید منجمد های نمونه .13

 

 : بازرسي از مراکز 54ماده 

 بازرسي نوع به توجه با بازرس همراه تجهيزات

 بازرسی كیف 

 دستورعملها و فرمها 

 كاربن 

 پلمپ انبرک 

 كافی مقدار به سرب و سیم 

 برداری نمونه جهت استریل شیشه 

 دار عایق كلمن 

 پک ایس 

 (الكل به آغشته های پنبه)الكل سواب 

 معادل یا سركاله پوشش 
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 پراكسید میزان تعیین تست ،(متر لوكس(  نورسنج المقدور حتی سنج، رطوبت و دماسنج نظیر كنترل ابزارهای 

 سنج كدورت سنج، كلر سنج، ید روغن، و چربی در

 الكترونیكی بازرسی انجام صورت در تبلت یا تاپ لپ 

 بازرسی لیست چک 

 راهنمای انجام بازرسی 

 

 تعهدات بازرس در هنگام بازرسي

 مورد در امكنه یا مركز ترک از قبل است موظف نمود بازدید صنفی واحد از محیط بهداشت بازرس اینكه از بعد 

 تبعات و بحرانی غیر و بحرانی واقصن خصوص در صنفی واحد متصدی یا مدیر مالک، با شده مشاهده نواقص

 .نماید رسانی اطالع مناسب طور به و گفتگو آن قانونی

 قانونی مهلت و الزم های آموزش و جایگزین اقدامات كامل آرامش در و تنش هرگونه بدون است موظف بازرس 

 .برساند متصدی یا مدیر مالک، اطالع به را نواقص رفع برای

 مدیر، به را آن قانونی تبعات و عواقب همراه، های فرم و صورتجلسات در امضا اخذ صورت در است موظف بازرس 

 .شود متذكر متصدی یا مالک

 .میباشد االجراالزم ابالغ تاریخ از و بوده تبصره 6 و ماده 54 بر مشتمل عمل دستور این
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  دستورالعمل اجرایي رسيدگي به تخلفات بهداشتي مراکز تهيه، توليد، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و

 فروش مواد خوردني،آشاميدني، آرایشي، بهداشتي  و اماکن عمومي

 مقدمه

آیین نامه اجرایی آن،  وقانون موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  13در راستای اجرای قانون اصالح ماده 

اجرایی رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد  دستورالعمل

معاونت های . توسط این معاونت برای اجرا ابالغ می گرددآشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و اماكن عمومی  خوردنی،

لوم پزشكی موظفند در زمینه رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراكز و اماكن بهداشتی دانشگاه ها و دانشكده های ع

 .عمل اقدام نمایندالمذكور  براساس این دستور 

 تعاریف :1 ماده

 :در این دستور العمل اصطالحات ذیل در معانی بیان به كار می روند

صالح ماده  -1-1 شی و  13آیین نامه: منظور آیین نامه اجرایی قانون ا شامیدنی، آرای شتی قانون مواد خوردنی، آ بهدا

 باشد. می 18/3/92مصوب 

ـــالح ماده  -1-2 ـــت از فعل یا ترک فعلی كه در قوانین مرتبط از جمله قانون  اص قانون مواد  13تخلف: عبارت اس

دستورالعمل های آن تخلف و جرم بهداشتی تلقی شده  و  آیین نامه اجرایی وخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 

 و طبق قانون مستوجب مجازات می باشد.

سی -1-3 سی با : بازر شرایط موضوع و محل بازر سی میزان انطباق  شود كه هدف از آن برر به عمل نظارتی گفته می 

 .قوانین، مقررات و الزامات بهداشتی ناشی از آن ها می باشد

شت محل -1-4 سئول بهدا ستانیر :م شهر ستان و  شت ا صورت لزوم می تواند به رئیس مركز  ،یس مركز بهدا كه در 

 .روستایی نیز تفویض اختیار نماید /بهداشتی درمانی شهری

 .مواردی است كه عدم رعایت آن به طور مستقیم موجب به خطر افتادن سالمت انسان گردد: موارد بحرانی -1-5

 .مواردی است كه عدم رعایت آن به طور غیر مستقیم بر سالمت انسان  اثر دارد :موارد غیر بحرانی -1-6

 برای موارد تعیین شده. واحد، مكان، قسمت و ابزار و تجهیزاتاز و استفاده  بكار گیری: بهره برداری -1-7

سیا -1-8 سیله  صادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا و صنفی: هر واحد اقت صنفی واحد  سط فرد یا افراد  شد و تو ر با

 دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود.

به بخشی از واحد صنفی از قبیل آشپزخانه كه به تشخیص مسئول بهداشت محل دارای فعالیت مجزا و  :مكان -1-9

 .مستقل می باشد مكان گفته می شود

برای مقاصد خاص از جمله فراوری و نگهداری مواد شامل مواردی نظیر دستگاه و تجهیزات است كه :  قسمت -1-10

 .غذایی از آن ها استفاده می شود

 گروهی كه شامل اعضای زیر بوده و حضور حداقل یک نماینده از دستگاه نظارت الزامی است::تیم بازرسی -1-11

 نماینده بهداشت محیط مركز بهداشت شهرستان -
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 بازرس بهداشت محیط -

 صورت نیاز درنماینده نیروی انتظامی  -

 در صورت لزومنماینده اتحادیه صنفی  -

 .گردد كه در طی زمان بازرسی قابل اصالح و رفع در محل باشدبه مواردی اطالق می: نقص قابل رفع در محل -1-12

 .گردش كار اداری: عبارت است از تمام یا بخشی از فرایند بازرسی و فعالیت های بعدی آن -1-13

 

 اجرایي رسيدگي به نواقص بهداشتيفرایند :  2ماده 

مشــاهده شــده با تذكر بازرس در محل تا پایان زمان بازرســی رفع چنانچه در هنگام بازرســی، نقص بهداشــتی  -2-1

 .ثبت، ولی  وارد گردش كار اداری نگردد+ گردد، باید نقص در گزارش بازرسی  با عالمت 

چنانچه در هنگام بازرسی نقص بهداشتی غیرقابل رفع و یا تكرار نقص بهداشتی قابل رفع درمحل مشاهده شود،  -2-2

در صورت عدم تفویض 18039206 -1فرم شماره . )ثبت و وارد گردش كار اداری گردد xباید توسط بازرس با عالمت 

 در صورت تفویض اختیار به رییس مركز بهداشتی درمانی شهری/ روستایی( 18039206 -2اختیار و فرم شماره 

تائید مسئول بهداشت محل،  آیین نامه و 26و  23، 22بر اساس مواد  در صورت وجود هر یک از نواقص بحرانی -2-3

ــمت مربوطه با مهلت  /مكانواحد/  ــتی، غیر فعال و یا 48قس ــاعته به منظور رفع نواقص بهداش بطور موقت تعطیل  س

 (18039206 -3فرم شماره ) .گردد( خارج كردن از سیكل كاری)

صورت وجود هر یک از نواقص غیربحرانی  -2-4 ساس مواد در  شت آیین نامه،  30و  23،  22بر ا سئول بهدا و تائید م

بهداشتی در مهلت روزبه مالک/ مدیر/متصدی مهلت داده می شود تا نسبت به رفع نواقص  60حداكثر به مدت محل، 

 (18039206 -4فرم شماره ) تعیین شده اقدام نماید.

و یا رفع نواقص بهداشــتی بعد از فک  4-2و  3-2در صــورت رفع نواقص بهداشــتی در طی مدت مذكور در بند  -2-5

 متصـــدی مبنی بر رفع نواقص بهداشـــتی  و انجام بازرســـی و تائید مســـئول /مدیر /پس از اعالم كتبی مالک پلمب،

ــد ــادر خواهد ش ــت محل، اجازه بهره برداری ص ــماره ) .بهداش  -7 و  18039206 -6 و 18039206 -5فرم های ش

 (18039206 -8 و  18039206

در صــورت تفویض  18039206 -7در صــورت عدم تفویض اختیار و فرم شــماره  18039206 -6فرم شــماره  تذكر:

 ی جهت تایید رفع نواقص بهداشتی تكمیل می گردد. اختیار به رییس مركز بهداشتی درمانی شهری/ روستای

صورت عدم رفع هر یک از نواقص بحرانی بعد از  -2-6 سئول  48در  ستور م سمت مذكور با د ساعت، واحد/ مكان/ ق

ــت محل به مدت حداكثر یک هفته پلمب می گردد ــدی به دادگاه ارجاع می گردد،  /پرونده مالکو بهداش مدیر/ متص

ست كتبی مالکفک پلمب منوط به  شد و عدم مراجعه و  /مدیر /درخوا شت محل می با سئول بهدا صدی و تایید م مت

سط مالک ضای فک پلمب تو سط ذی /مدیر /تقا صدیبه معنیپذیرش ادامه توقف فعالیت تو ست نفع مت شماره ) .ا فر م 

 (18039206 -10و  18039206 -9

نتیجه بازرسی وارد ، روزه( 60نظر گرفته شده) حداكثر در  مهلت ازپس  در صورت عدم رفع نواقص غیر بحرانی -2-7

ماره  ـــ كار اداری می گردد.) فرم ش ماره 18039206 -12گردش  ـــ یار و فرم ش عدم تفویض اخت ـــورت   -13در ص

 در صورت تفویض اختیار به رییس مركز بهداشتی درمانی شهری/ روستایی( 18039206
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شت محل، اخطار تعطیل  -2-8 سئول بهدا سط م شتی غیربحرانی تو صورت تایید گزارش نواقص بهدا  ساعته48در 

 (18039206 -14صادر می گردد. ) فرم شماره 

ـــورت مجلس  -2-9 ـــورت عدم رفع نواقص غیربحرانی، واحد با تنظیم ص  و می گردد حداكثر یک هفته تعطیلدرص

صدی به دادگاه ارج /پرونده مالک ست كتبی مالکمدیر مت صدی و  /مدیر /اع می گردد. فک پلمب منوط به درخوا مت

پذیرش  به معنی متصدی /مدیر /تایید مسئول بهداشت محل میباشد و عدم مراجعه و تقاضای فک پلمب توسط مالک

 (18039206 -11و  18039206 -9فر م شماره .)است نفع ادامه توقف فعالیت توسط ذی

متصدی نسبت به رفع نواقص بهداشتی اقدام  /مدیر /اداری الزم به منظور پلمب، مالک چنانچه طی گردش كار -2-10

شد سمت مذكور تعطیل نخواهد  شت محل، واحد/ مكان/ ق سئول بهدا صورت مجلس و تائید م فر م .)نماید با تنظیم 

 (18039206 -15شماره 

سمت، پرونده مالک -2-11 صورت فک پلمب غیر قانونی واحد/ مكان/ ق صدی مربوطه باید به دلیل فک  /مدیر /در  مت

نحوه تعطیل مجدد و بازگشایی واحد/ مكان/ قسمت طبق نظر دادگاه  خواهد . پلمب غیر قانونی به دادگاه ارجاع گردد

 (18039206 -16فرم شماره .)بود

تی از مسئول متصدی باید جهت بازگشایی واحد/ مكان/ قسمت خود به منظور رفع نواقص بهداش /مدیر /مالک -2-12

 (18039206 -17.)فرم شماره بهداشت محل به صورت كتبی درخواست نماید

ــری از -2-13 ــایی واحد به منظور رفع  /مدیر /مالک اخذ تعهد محض ــتفاده از مجوز بازگش ــدی مبنی بر عدم اس متص

 (18039206 -18فرم شماره . ) نواقص بهداشتی برای بهره برداری از واحد

شت محل  سئول بهدا شتی با تایید م شتی به منظور رفع نواقص بهدا سمت دارای نقص بهدا شایی مكان/ ق صره: بازگ تب

 تعهد محضری نیست.مجاز است و نیازی به اخذ 

صورت مجلس و  -2-14 سی، با تنظیم  سط تیم بازر شتی بدون بهره برداری تو فک پلمب به منظور رفع نواقص بهدا

 (18039206 -19فرم شماره .)متصدی انجام می گردد /مدیر /تفهیم موضوع به مالک

ــمت  /مدیر /چنانچه مالک -2-15 ــدی قبل از دریافت اجازه بهره برداری اقدام به فعالیت نماید، واحد/ مكان/ قس متص

شد و به دلیل بهره برداری غیر مجاز، صدی  /پرونده مالک مربوطه مجدداا به مدت دو هفته، تعطیل خواهد  به مدیر/ مت

 (18039206 -20فرم شماره و  18039206 -9فرم شماره.) دادگاه ارجاع می گردد

صب پالكارد -2-16 شت محل  /در تمامی مراحل فوق ن سئول بهدا صورت لزوم با ذكر علت، طبق نظر م اطالعیه در 

 .انجام می گردد

م رعایت موازین بهداشتی توسط تبصره: در صورتی كه تشخیص داده شود وقوع طغیان/ اپیدمی بیماری،  به دلیل عد

مراكز و اماكن موضــوع این دســتورالعمل رخ داده اســت، پس از اعطای مهلت قانونی واحد مورد نظر تعطیل و پرونده 

ــب پالكارد/  ــد مجازات می گردد. در این مورد نص ــت اش ــدی به دادگاه ارجاع و برای وی درخواس مالک/ مدیر/ متص

 ین بهداشتی الزامی می باشداطالعیه مبنی بر عدم رعایت مواز
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 آیين نامه 31فرایند اجرایي ماده :  3ماده 

فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا فاقد مجوزهای بهداشتی)مشمول مجوز( طبق جمع آوری و توقیف موادغذایی  -3-1

 .18039206 -21فرم شماره

سازی/ ارجاع -3-2 شتی)مشمول مجوز(، طبق معدوم  سد، تاریخ مصرف گذشته و یا فاقد مجوزهای بهدا موادغذایی فا

 .18039206 -22صورت مجلس فرم شماره

ــته و یا فاقد  -3-3 ــرف گذش ــد، تاریخ مص ــه موادغذایی فاس ــتی به دادگاه به دلیل عرض ارجاع پرونده متخلف بهداش

 .18039206 -23مجوزهای بهداشتی)مشمول مجوز( طبق فرم شماره

سازمان های ذی ربط مبنی بر تعیین تكلیف -3-4 ست اعالم نظر از  شده طبق فرم ودرخوا ضعیت موادغذایی توقیف 

 .18039206 -24شماره

 . تبصره بوده و از تاریخ ابالغ، الزم االجرا می باشد 2ماده و  3مشتمل بر این دستورالعمل 

 

  قانون اصالح قانون نظام صنفي کشور   27و 17و  3و2ماده 

به تأیید شورای نگهبان  1392 /6 /20مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  92 /6 /12شنبه در جلسه علنی سه

 .رسیده است

، ، خرید، فروشاز تولید، تبدیل اعمصنفی های از فعالیت در یكی كه یا حقوقی حقیقی ـ فرد صنفی: هر شخص 2 ماده

یا با  شخصه به آزاد، خواه و شغل حرفه ور و صاحبپیشه عنوانكند و بهگذاری سرمایه فنی و خدمات ، خدماتتوزیع

خود را یا خدمات  از كاال، محصول یا قسمتی آورد و تمام فراهم كسبی دایر یا وسیله كسبی محلدیگران  مباشرت

 شود.میشناخته دارد، فردصنفی عرضه كنندهمصرف به یا جزئی كلی صورتو به میا غیرمستقی طور مستقیمبه

صنوفی كه قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است كه براساس  یک تبصره

آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و 

 واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.

و توسط فرد یا افراد صنفی  هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد واحد صنفی: – 3ماده 

 با اخذ پروانه كسب دایر شده باشد ،واحد صنفی شناخته می شود .

، ، بهداشتی، انتظامیصنفی و مقررات قوانین كشور، از جمله جاری و مقررات مكلفند قوانین ـ افراد صنفی 17 ماده

 از سوی را كه كاالها و خدمات گذارینرخ به مربوط هایكار و دستورالعمل محیط و زیباسازی فنی ، حفاظتایمنی

 و اجرا كنند. گردد، رعایتمی ابالغ ربطذیقانونی  مراجع

ه كسب برای آن صادر نشده است به درخواست محل دایره شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی كه پروان -27ماده 

 اتحادیه تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می شود.

 موجود در محل شود تا كاالهایمیداده  مهلت دایركننده روز به تا بیست ، از دهدایر شده محل از پلمب ـ قبل 1 تبصره

 كند. را تخلیه

مزبور را  هایرا بشكنند و محلقانون  این در اجرای تعطیل شده هایو مهر محل یا الک پلمب كه ـ كسانی 2 تبصره

خواهند  محكوم اسالمی مجازات مقرر در قانون هایمجازاتقرار دهند، به  مورد استفاده كسب از انحاء برای نحوی به
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 شد.

 نخواهد شد. صنفی از حقوق یک احراز هیچ موجب ماده این موضوع اشخاص توسط عوارض ـ پرداخت 3 تبصره

 مربوط، اتحادیه سوی از كسب پروانه فاقد صنفی واحدهای پلمب درخواست عدم یا شناسایی عدم صورت در ـ4تبصره

 پلمب و شناسایی را كسب پروانه فاقد واحدهای مكلفند ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی و شهرستان اصناف اتاق

 .نمایند

در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف كه براساس قوانین و مقررات دیگری  – 5 تبصره

 تشكیل می شوند بر همان اساس عمل می شود.

 

 موادغذایي(  بهداشت و محيط بهداشت به )مرتبط قانون مجازات اسالمي 

راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی كه در باره قانون مجازات اسالمی :   1ماده 

 . مجرم اعمال می شود

 مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است :  12ماده 

 حدود (1

 قصاص (2

 دیات  (3

 تعزیرات  (4

 مجازاتهای بازدارنده   (5

 به مجازاتی گفته میشود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است  حد،:  13ماده 

 كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد .: قصاص : 14ماده 

 مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است  :دیه: 15ماده 

ت كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از تادیب و یا عقوبتی اس: تعزیر  :16ماده 

 قبیل حبس و جزای نقدی و شالق كه میزان شالق بایستی از مقدار حد كمتر باشد .

تادیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع : مجازات بازدارنده: 17ماده 

تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین میگردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل كسب، لغو پروانه در قبال 

 و محرومیت از اقامت در نقطه یا نقاط معیین و مانند آن

  ماده  مجمع تشخلیص مصلحت نظام 73/7/19مصوب   67/12/23قانون اصالح قانون تعزیرات حكومتی مصوب

 واحده 

نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع كاال و اجرای  باتوجه به ضروت

كلیه امور تعزیرات حكومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی و نظارت ،رسیدگی  مقررات و ضوابط مربوط به آن،

براساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون  و صدور حكم قطعی و اجرای آن به دولت )قوه مجریه( محول می گردد تا

 اقدام نماید. 67/12/23تعزیرات حكومتی مصوب 
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مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی  23/12/1367موضوع تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی در جلسه مورخ 

فصل به شرح زیر  4مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این زمینه قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی در 

 :یدسبه تصویب ر

   12الی  1فصل اول: تعزیرات حكومتی خدمات تشخیص و درمانی شامل: مواد 

الی  31ت پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی: شامل مواد اشک و ملزومفصل دوم: تعزیرات توزیع و فروش دارو شیر خ

30  

 40الی  31توزیع، فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی : شامل مواد  : تعزیرات تولید،فصل سوم

 44الی  41: سایر مقررات : شامل مواد فصل چهارم

 :بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، موادخوردنی، فروش توزیع، تولید، تعزیزات –فصل سوم 

تولید  موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی كه با عالمت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی  – 31ماده 

موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط  9و  8یین نامه اجرائی ماده آ 1عرضه می گردد طبق فهرست ماده 

ه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد و تخلف آن جرم بوده و متخلف به مجازات به اخذ پروان

 های زیر محكوم می شود:

 تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بالفاصله و ضبط كاالی تولیدی به نفع دولت .   –مرتبه اول 

 عالوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز. –مرتبه دوم 

 عالوه بر مجازات های مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت.   -مرتبه سوم 

 چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون كسب پروانه ساخت اقدام به تولید كاالیی نماید:

 تعطیل خط تولید و ضبط كاالی تولیدی به نفع دولت   -مرتبه اول 

 عالوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید. –مرتبه دوم 

 ماه  6عالوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا مدت  –مرتبه سوم 

اركتها، تعاونیها و سایر اماكن كه حق فروش یا توزیع كاالی خوردنی، شركت پخش فروشگاه، سوپرم – 36ماده 

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كاالی مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، 

موزش پزشكی باشند آرایشی و بهداشتی می باشند كه دارای پروانه ساخت معتبر ورود از وزارت بهداشت، درمان و آ

 تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می شود:

 شركت پخش و تعاونی های بزرگ    -الف 

 اخطار و ضبط كاال به نفع دولت.  –مرتبه اول 

 .عالوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم كاال –مرتبه دوم 

 عالوه بر مجازات های مرتبه دوم، محكومیت مدیر عامل شركت به زندان از یک تا شش ماه. -مرتبه سوم 

 اماكن سایر و سوپرماركتها و فروشگاه–ب 

 اخطار و ضبط كاال به نفع دولت.  –مرتبه اول 

 عالوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یكصد هزار ریال. –مرتبه دوم 
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عالوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال. در صورت تكرار، تعطیل واحد از یک  -مرتبه سوم 

 تا شش ماه.

فروشگاه، سوپرماركتها، تعاونی ها و سایر اماكن باید از عرضه و تحویل كاالی غیربهداشتی خودداری نمایند.  – 37ماده 

 شود:ر بهداشتی بودن آن تقلب محسوب شده و متقلب به مجازاتهای زیر محكوم    میعرضه و تحویل كاال با علم به غی

 اخطار كتبی و ضبط كاال به نفع دولت.  –مرتبه اول 

 عالوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم كاال. –مرتبه دوم 

 دوم، تعطیل واحد از یک تا شش ماه. عالوه بر مجازات های مرتبه -مرتبه سوم 

متصدیان و مسئولین كارخانجات و كارگاه ها و مراكز تهیه و توزیع مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و  – 39ماده 

و پرورش دام و طیور  بهداشتی، اماكن عمومی، مراكز بهداشتی درمانی، مراكز آموزشی و پرورشی، محل های نگهداری

لزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند. متخلفین از مفاد این و كشتارگاه ها م

 ماده بازاء هر مورد نقص بهداشتی، به مجازات های زیر محكوم می شوند:

 جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال . -مرتبه اول 

 ل تا یكصد هزار ریال .جریمه نقدی از مبلغ دو هزار ریا –مرتبه دوم 

 جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار ریال تا دویست هزار ریال .  -مرتبه سوم 

 عالوه بر مجازاتهای مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه . –مرتبه چهارم 

در صورت عدم رفع نقایص بهداشتی در پایان مهلت مقرر با لغو پروانه كسب متصدی و یا مسئلولین محل  –تبصره 

 تعطیل خواهد شد و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می باشد .

داشت، درمان گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای كه توسط وزارت به  - 41ماده 

 و آموزش پزشكی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت، درمان تعیین می شوند، تهیه می گردد.

 كلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تائید ناظرین و بازرسین ویژه ای برسد. – 42ماده 

منظم اسامی كاالهای مجاز و غیر مجاز )خوردنی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است طور  – 43ماده 

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی( را جهت اطالع عموم به نحو مقتضی اعالم نماید.

  .اعمال تعزیرات حكومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود – 44ماده 

 

 

 

 

 

 

 دانشكده علوم پزشكی و  /دانشگاه /معاونت محترم بهداشتی (1376/  12/  17: تاریخ  -14374:شماره : )مستند

  خدمات بهداشتی درمانی

 سالم علیكم 



277 

 

مجمع تشخیص مصلحت  1367قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال  42و  41باتوجه به مواد 

 قانون ملكور ابالغ می گردد.  39نظام، موارد زیر برای اجرای ماده 

) تهیه كننده گزارشات تخلفات ( كارشناس مسئول بهداشت شهرستان تعیین  41اظر و بازرس ویژه موضوع ماده ن -1

 می شود.

 ) مرجع تایید كننده گزارشات تخلفات ( رئیس مركز شهرستان تعیین می شود. 32ناظر و بازرس ویژه موضوع ماده  -2

 13نون مورد بحث، آئین نامه مقررات بهداشتی موضوع ماده قا 39مقررات و ضوابط بهداشت محیط مندرج در ماده  -3

 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برای هر صنف می باشد.

معاونت محترم بهداشتی آن دانشگاه/دانشكده مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه بوده و نتایج حاصله را به معاونت 

 وزیر -دكتر محمد فرهادی                                                        واهد نمود.محترم بهداشتی وزارتخانه اعالم خ

 

  (تعزیرات)قانون مجازات اسالمی ( 688)ماده (  1) قانون اصالح تبصره 

تشخیص اینكه اقداماتی از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضوالت 

انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها، كشتار غیر مجاز دام، ایجاد سر 

اضالب غیر دامی و یا پساب تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف كشاورزی، و صدای آزار دهنده، استفاده غیر مجاز از ف

تهدید علیه بهداشت عمومی است و نیز اعالم جرم  …تخلیه آالینده ها در هوا، انتشار پرتوهای یونساز در محیط و 

پزشكی و زیر مجموعه  علیه اقدام كنندگان مذكور باستثنای كشتار غیر مجاز دام بعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش

مربوطه از جمله آن معاونت محترم، و حسب مورد سازمان محیط زیست بوده و اعالم جرم علیه افراد حقیقی یا حقوقی 

 نماید بعهده سازمان دامپزشكی خواهد بود؛ كه اقدام به كشتار غیر مجاز دام می

 

 محو یا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتی 

هرگاه محل یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و یا كسی عالما و عامدا   - 543ماده 

 3آن را بشكند یا محو نماید یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقی شود، مرتكب به حبس از 

 سال  محكوم خواهد . 2ماه تا 

شده باشد به حبس از یک تا دو سال محكوم می شود و اگر ارتكاب به واسطه  در صورتی كه مستحفظ آن مرتكب

 ضربه شالق خواهد بود. 74اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداكثر 

 هتک حرمت اشخاص 

به مجازات شالق ذف نباشد ستعمال الفاظ ركیک چنانچه موجب حتوهین به افرادی از قبیل فحاشی و ا – 608ماده 

 ریال جزای نقدی خواهد بود . 1000000تا  50000تا ضربه و یا 

هر كس با توجه به سمت ، یكی از رؤسای سه قوه و با معاونین رئیس جمهور یا وزرا یا یكی از نمایندگان  – 609ماده 

ضای دیوار محاسبات یا مجلس شورای اسالمی به نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان با قضات یا اع

كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت های دولتی و شهرداری در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 

 ریال جزای نقدی محكوم می شود. 1000000تا  50000ضربه شالق و یا  74سه تا شش ماه حبس و یا تا 
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  (20) بند وظایف شهرداری  -55ماده 

 وظایف شهرداری بشرح ذیل است: -55ماده  20بند 

 ایجاد خیابانها و كوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع -1

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین  -2

 به وسایل ممكنه آب و روشنایی

سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای  – 1تبصره 

كسب و یا سكنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مكلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و 

وق وسیله مأمورین خود رأساا اقدام كند در مورد دكه های منصوب قبل از تصویب آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور ف

نسبت به جبران خسارات آنها اقدام  77این قانون شهرداری ادعای خسارتی داشته باشند با نظر كمیسیون مقرر در ماده 

نند شهرداری موظف است كند ولی كسانی كه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دكه هائی در معابر عمومی ك

ها و رفع سد معبر اقدام كند اشخاص مزبور حق ادعای رأساا و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دكه

 .گونه خسارتی نخواهند داشتهیچ

 

  وظایف شوراها در ارتباط با مسائل بهداشتياز 

 68ماده 

بند ب: بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارسایی های موجود در روستا و تهیه طرح و پیشنهادهای اصالحی و عملی 

 در این زمینه و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط 

 بند د: تعیین و توجیه سیاست دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاست های مذكور

 اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا بند ه: نظارت و پیگیری

بند و: همكاری با مسئوالن ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی 

 و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امكانات 

نند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز كمک به مستمندان رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مابند ز : كمک

 و خانواده های بی سرپرست از خودیاری محل .

 بند ط : ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط

  69ماده 

 ت ایفای وظایف آن.: همكاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیالت الزم در جه 5بند 

 : مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط 6بند 

 70ماده 

بند الف:  بررسی و آگاهی از مشكالت و كمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر 

 امور رفاهی بخش و ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصالحی به مسئولین اجرایی منطقه 

 71ماده  
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آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی های اجتماعی، فرهنگی، :  بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارسایی 2بند 

ریزی و ارائه آن های كاربردی در این زمینه جهت برنامهحلها و پیشنهادهای اصالحی و راهحوزه انتخابیه و تهیه طرح

 به مقامات مسئول ذیربط . 

 :  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر 18بند 

اماكن عمومی كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره  :  نظارت بر امور تماشاخانه، سینماها و دیگر 19بند 

می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد 

 سوزی و مانند آن.شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش

راضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی :  تصویب مقررات الزم جهت ا 20بند 

 شهر 

 : نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر  21بند 

 

  قانون سازمان دامپزشکي کشوراز 

 : وظایف سازمان بشرح زیر است : 3ماده 

 الف : بررسی بیماریهای دامی، شناسایی مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها 

 ب : تأمین بهداشت دام كشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه ای دام 

 ج : همكاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام 

پست های قرنطینه در نوار مرزی و داخل كشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی همچنین د : تأسیس 

كنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی 

 دام و فرآورده های خام دامی كه بخارج صادر می شود .

هداشتی چراگاهها، مراتع آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام همچنین هـ : نظارت ب

 نظارت بر كارخانه های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی .

 و : نظارت بهداشتی كشتارگاه ها و كارخانه های تولید و تهیه فرآورده های خام دامی .

تی گوشت دركشتارگاههای كشور از وظایف سازمان است و شهرداری ها و سازمانهای بازرسی و معاینه بهداش – 18ماده 

 ذیربط مكلفند پرسنل، بودجه و اعتبار الزم را طبق آئین نامه اجرایی این قانون در اختیار سازمان بگذارند.

 

 ن نامه اجرایيو آیي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات 

ست شتمل بر بی شهریور ماه یكهزار و  قانون فوق م شنبه مورخ پانزدهم  سه علنی روز چهار صره در جل ماده و هفت تب

 .به تایید شورای محترم نگهبان رسید /1385/7/5سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

استعمال دخانیات اكیدا ممنوع هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به  -3ماده 

 .است

 .سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام میگیرد – 4ماده 
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 سطح هر طرف پاكت سیگار% (  50)  پیامهای سالمتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد – 5ماده 

 .را پوشش دهد(  وارداتی – تولیدی)

 .استفاده از تعابیر گمراه كننده مانند مالیم، الیت، سبک و مانند آن ممنوع است–بصره ت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است فعالیتهای پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتال  – 9ماده 

بهداشتی ادغام و زمینه های  ای ترک دخانیات را در خدمات اولیهمشاوره های دخانی و خدماتبه مصرف فرآورده

 .گسترش و حمایت از مراكز مشاوره ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید

 

 آیين نامه اجرایي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي 

 در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می رود . -1ماده 

 ( 1385جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات ) مصوب  قانون : قانون  - 1

 ستاد : ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات  - 2

تبلیغ : هرگونه فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیر مستقیم در معرفی، تحریک و تشویق  افراد به خرید و  – 3

 مصرف محصوالت دخانی انجام شود.

 هایی از قبیل پاكت، كارتن، قوطی و لفافه.محصوالت دخانی عرضه شده در بستهبندی: بسته – 4

محصوالت دخانی: هر ماده یا فرآورده ای كه تمام یا بخشی از ماده خام تشكیل دهنده آن گیاه توتون  یا  تنباكو  – 5

درمان و آموزش پزشكی(  یا مشتقات آن )به استثنای  مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به  تشخیص وزارت بهداشت،

 باشد.

 استعمال دخانیات: هرگونه مصرف مواد دخانی از قبیل دود كردن، مكیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان. – 6

 گروه، مركز، سازمانهای غیر دولتی: تشكل ها  و  نهادهای  غیر دولتی  و  مردمی از قبیل انجمن، جمعیت، كانون، – 7

سسه كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط خانه و مو مجمع،

تاسیس شده و به تشخیص وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی پیشگیری از استعمال محصوالت دخانی و یا مبارزه 

 د با تولید، استعمال و ترویج مواد دخانی هدف اصلی یا از جمله اهداف آنها می باش

اماكن عمومی: محل هایی كه مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است از قبیل اماكن متبركه دینی،   – 8

بیمارستانها، درمانگاهها، سالنهای همایش، سینماها، فضاهای عمومی، مهمانخانه ها، و مهمانسراها و میهمانپذیرها، 

های مسافربری، فروشگاههای بزرگ، ها(، پایانهكارخانجات، گنجینه ها )موزهها، خانهسراها )رستورانها(، قهوهخوراک

اماكن فرهنگی، اماكن ورزشی، كتابخانه های عمومی، مدارس، دانشگاهها و مراكز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه 

هر نوع مركز و محل عمومی، موسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقالب اسالمی، بانكها و شهرداریها و 

 جمعی دیگر.

 تبلیغ محصوالت دخانی به هر نحو ممنوع است.   – 2ماده 

، استعمال به منظور حفظ سالمت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصوالت دخانی – 7ماده 

 این مواد در اماكن عمومی ممنوع است .
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دخانیات در اماكن عمومی و سایر اماكن مندرج در قانون با مدیران یا مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال  – 8ماده 

 . كارفرمایان یا متصدیان اماكن مربوط است

هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف  متصدیان، كارفرمایان و مسئولین اماكن عمومی موظفند تابلوهای – 9ماده 

 ایند .محصوالت دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نم

 ههای خودكار فروش ممنوع است .فروش محصوالت دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگا – 10ماده 

سال (  18)  فروشنده باید در صورت مشكوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی برداشتن حداقل – 11ماده 

 سن را از وی تقاضا كند.

مورین ذیربط در اجرای این قانون موظفند گزارشهای خود را بر حسب كلیه مامورین بهداشتی و سایر ما – 15ماده 

 مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذیصالح ارسال دارند. 

 .فروش محصوالت دخانی بصورت فله ای، باز و یا نخی ممنوع است  - 16ماده   – 1تبصره 

 تا مستوجب جرائم نشوند . تكالیفی كه  افراد صنفی باید در واحد های صنفی رعایت نمایند

-خانهها، سفرهخانهاستعمال هر نوع ماده دخانی)سیگار، قلیان، پیپ و ...( در اماكن عمومی از قبیل رستورانها، قهوه - 1

های سنتی، فضاهای عمومی، میهمانخانه ها و مهمانسراها و وسایل نقلیه عمومی و هر نوع مركز و محل جمعی دیگر 

ین برابر قانون محكوم به پرداخت جریمه می باشند. مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات ممنوع است و متخلف

 در اماكن عمومی با مدیران، كارفرمایان یا متصدیان اماكن مربوطه می باشد.

متصدیان، كارفرمایان و مسئولین این اماكن موظفند تابلوهای هشدار دهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصوالت  - 2

 .دخانی را در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند 

تبلیغ محصوالت دخانی به هر نحو ممنوع است و هرگونه فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیر مستقیم در  -3

 معرفی، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصوالت دخانی انجام شود، به منزله تبلیغ محسوب می گردد.

فروش و عرضه محصوالت دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد كه نمایانگر تبلیغ محصوالت دخانی برای  -4

تبلیغی آنها ضبط خواهد  عموم باشد و متخلفین برابر قانون محكوم به پرداخت جریمه بوده و كلیه محصوالت و وسایل

 شد .

آنها ممنوع است. فروشنده باید در صورت مشكوک بودن سن  سال و توسط18فروش محصوالت دخانی به افراد زیر  -5

 .سال سن را تقاضا كند 18خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل 

فروش محصوالت دخانی به صورت فله ای، باز یا نخی ممنوع است و متخلفین برابر قانون محكوم به پرداخت جریمه  -6

 می باشند.

سایر مامورین ذیربط در كلیه مراحل اجرایی عملیات بازرسی از اماكن عمومی موظفند كلیه مامورین بهداشتی و  -7

 گزارشهای خود را بر حسب مورد جرایم، به مراجع ذیصالح ارسال نمایند .

دبیرخانه كمیته كشوری كنترل  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معاونت سالمت مركز سالمت محیط وكار

 دخانیات
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  ت و داروهای با احتمال المها و اقدامات آسيب رسان به سال،فهرست کا) رناماه پنجم توسعهب37مااده

 (سوء مصرف

 .( ..1390ـ  1394قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ) )سالمت (   فصل سوم ـ اجتماعی

بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را  ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سالمتی كه37ماده

 شود:دارند اقدامات زیر انجام می

ـ فهرست اقدامات و كاالهای آسیب رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان الف 

وزارت بهداشت، و آموزش پزشكی و درصد عوارض برای این كاالها در ابتدای هر سال توسط كارگروهی با مسؤولیت 

های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و درمان و آموزش پزشكی و با عضویت وزارتخانه

 شود.معادن و معاونت تعیین و ابالغ می

ماده ج ـ تبلیغ خدمات و كاالهای تهدیدكننده سالمت كه مصادیق آن ساالنه توسط كارگروه موضوع بند )الف( این 

 ها ممنوع است.شود از سوی كلیه رسانهتعیین و اعالم می

( ریال تا یک میلیارد 10,000,000تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند )ج( این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون )

درصد صالح قضائی خواهد بود. در صورت تكرار برای هر بار حداقل بیست ( ریال با حكم مراجع ذی1,000,000,000)

 شود.( به جریمه قبلی اضافه می20%)

 

تعاریف، شمول و (قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات  2دستورالعمل اجرایي بند الف ماده 

 )ویژگيهای تبليغات مواددخاني

مجلس شورای اسالمی،  1385قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب شهریور ماه  2 به استناد بند الف ماده

 دستورالعمل اجرایی تعاریف، شمول و ویژگی های تبلیغات مواد دخانی به شرح ذیل تعیین می گردد: 

 اصطالحات به كار برده شده در این دستورالعمل در معانی مشروح ذیل تعریف می شود:  تعاریف: -1 ماده

ماده خام تشكیل دهنده آن گیاه توتون یا تنباكو یا مشتقات ماده یا فرآورده ای كه تمام یا بخشی از  محصول دخانی: هر

 باشد.   (به استثناء مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی)آن

ابزار مصرف دخانیات: به هرنوع وسیله ای كه به منظور مصرف محصوالت دخانی و شبیه سازی آن بكار می رود از قبیل 

تجهیزات پیچیدن سیگار و توتون، سیگار و قلیان الكتریكی و  و سیگار، قلیان، پیپ، چپق، كاغذ سیگار، فیلتر چوب

 الكترونیكی و غیره اطالق می شود.

فندک، پوشش مواد  لوازم التحریر، كاالی تبلیغی: به هرنوع محصول غیردخانی از قبیل كاله، جاسوئیچی، كیف، توپ،

 رده و غیره كه برای تبلیغ، تشویق و ترویج مواد دخانی بكار می رود، اطالق می شود.خوراكی، پوشاک، لوح فش

ترویج: به هر گونه اقدام كه به شكل مستقیم یا غیر مستقیم برای معرفی محصوالت دخانی و ابزار مصرف آن و  تبلیغ و

طرق مختلف، از قبیل رسانه های  ایجاد تصور ذهنی، جلب توجه، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف دخانیات از

دیداری، شنیداری، نوشتاری، الكترونیكی و هرگونه كارزار رسانه ای از قبیل رادیو، تلویزیون، شبكه های ماهواره ای، 

نمایشگاه، اسالید، بانک های اطالعاتی، لوح  تارنما، اینترانت، شبكه های صوتی و تصویری، مطبوعات، سینما، اینترنت،

ن، سامانه های پیام كوتاه، تابلوهای سر در واحدهای صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه های آگهی نما، برگه فشرده، تلف
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های تبلیغاتی، دفترچه های راهنما، بسته بندی برچسب كارت معرفی و آگهی نامه ها، تراكت، بروشور، اطالعیه، بیلبورد، 

می شود و همچنین در معرض دید عموم گذاشتن،مصور نمودن و یا بنر، پوستر، تابلوهای تبلیغاتی و مانند آنها انجام 

نمایش محصوالت دخانی و ابزار مصرف آن در مراكز عرضه و فروش و اماكن عمومی از قبیل اماكن متبركه دینی، 

ها و مهمانسراها و مساجد، بیمارستان ها، درمانگاه ها، سالن های نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمانخانه

،  پایانه های حمل و نقل و (موزه ها)سراها (رستوران ها)، قهوه خانه ها، كارخانجات، گنجینه ها همانپذیرها، خوراکمی

های عمومی، مدارس،دانشگاهها و مسافربری، فروشگاه های بزرگ، اماكن فرهنگی، اماكن ورزشی، تفریحی،كتابخانه

و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقالب اسالمی، بانک مراكز آموزشی و پژوهشی،وسایط نقلیه عمومی، موسسات 

 هر نوع مركز و محل جمعی دیگر اطالق می گردد. میادین، رویدادهای خاص و ها، شهرداریها،

كاالی مورد نظر  اطالق  دستگاه فروش خودكار: به دستگاههای خودكار اعم از مكانیكی و الكترونیكی عرضه محصوالت و

 می شود.

ت تخفیف دار: محصوالت دخانی یا غیردخانی كه به همراه خرید مواد دخانی با كاهش قیمت یا  بعنوان هدیه محصوال

 تشویقی ارایه می شود.

 خدمات تخفیف دار: هرگونه خدماتی كه به همراه خرید مواد دخانی با كاهش هزینه و یا بصورت رایگان ارایه می شود.

بدون دود، یا ذكر  ع عبارت از قبیل مالیم، الیت، سبک، كم قطران، كم دود،تعابیر گمراه كننده و محرک: به هرنو

ساخته شده از بهترین نوع توتون و "خصوصیات و مقادیر اجزای محصوالت دخانی و ابزار مصرفی آن با جمالتی نظیر 

بنی بر كم خطر بودن و نظیر آن و سایر موارد از این قبیل كه موجب تغییر نگرش م "تنباكو، مرغوب ترین نوع فیلتر

 این محصوالت بشود اطالق می گردد. 

تغییر نام مواد دخانی موجود و یا تولید مواد دخانی جدید با استفاده از نامهای جذاب مرتبط با ارزشهای ملی،  -تبصره

د در محصوالت دخانی  جدید عالوه بر محصوالت موجو (برند)دینی، ورزشی، هنری و غیره، همچنین ثبت نام تجاری 

 بازار مصرف به عنوان عامل تشویقی و تبلیغی تلقی می گردد.

عامل مجاز توزیع و فروش محصوالت دخانی: شخص حقیقی یا حقوقی است كه با اخذ مجوزهای قانونی نسبت به خرید 

 و فروش فرآورده های دخانی اقدام می نماید.

دخانی را از مبادی اولیه تولید و تامین، تهیه  و به  عمده فروش: فرد صنفی دارای مجوز عاملیت است كه فرآورده های

 واحدهای مجاز خرده فروش عرضه می نماید.

خرده فروش: فرد صنفی دارای پروانه فروش است كه فراورده های دخانی را از واحدهای عمده فروش تهیه و به مصرف 

 كننده نهائی عرضه می كند.

م و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اكیدا ممنوع حمایت مستقی هر نوع تبلیغ، تشویق، -2 ماده

 است.

 مصادیق تبلیغ،تشویق و حمایت عبارتند از: -3 ماده

 هرگونه تبلیغ، ترویج، معرفی و نمایش مستقیم و غیرمستقیم محصوالت دخانی و ابزار مصرف آن و نمایش استعمال 

 ها، مناطق فروش و غیرهق ممكن از قبیل رسانهدخانیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از هر طری
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  هر گونه اقدام برای ایجاد ارتباط میان رویدادها و مناسبت های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و از قبیل آن با صنایع

 دخانی، محصوالت دخانی و ابزار مصرفی آن به روش های مستقیم یا غیر مستقیم

  لوازم التحریر، تنقالت  محصوالت غیر دخانی از قبیل اسباب بازی، شیرینی،تولید، توزیع و فروش كاالی تبلیغی و

 سایر مواد دخانی و ابزار مصرف آن و یا هرشیء و كاالی دیگر و بسته بندی های مربوطه شبیه به سیگار،

 استفاده از شكل و كاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصوالت خوراكی و غیره و بالعكس 

 كنندگان  و عرضه  معنوی مستقیم و غیرمستقیم تولیدكنندگان، واردكنندگان، صادر ونه حمایت مادی وهرگ

ها، اماكن تفریحی و عمومی و از قبیل باشگاه )كنندگان محصوالت دخانی و ابزار مصرفی آن از مكان های عمومی

سیاستمداران، نامزدهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و هنرمندان،  كاران،از قبیل ورزش)، اشخاص یا گروه ها (غیره

 سازمانها، موسسات عام المنفعه، خیریه ها و مانند آنها ، دستگاه های اجرایی،(غیره

  هرگونه حمایت مادی ومعنوی توسط تولیدكنندگان و واردكنندگان از عمده فروشان و خرده فروشان برای تسهیل

 و ابزار مصرفی آنو یا تشویق در فروش محصوالت دخانی  

 آموزش پزشكی،  هرگونه فعالیت تبلیغی مبارزه با دخانیات غیر از مجاری حاكمیتی نظیر وزارت بهداشت، درمان و

دستگاه های مرتبط و سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با دخانیات، توسط تولیدكنندگان، واردكنندگان، 

دریافت هرگونه كمک عوامل فروش و توزیع  دخانی و ابزار مصرف آنصادركنندگان و عرضه كنندگان محصوالت 

برگزاری، مشاركت یا پشتیبانی صنایع دخانی از جلسات یا  مجاز مواد دخانی و ابزار مصرفی آن از صنایع دخانی

كنی تجارت غیر قانونی محصوالت دخانی اجتماعات تحت عنوان اجرای كنوانسیون كنترل دخانیات، پروتكل ریشه

و قوانین و مقررات مربوط به كنترل دخانیات و عناوین مشابه دیگر و دعوت از گروه های مرجع و كاركنان بخش 

 حاكمیتی

 های استعمال دخانیات در كلیه محصوالت نمایشی تولید شده از قبیل فیلم های داخلی و خارجی، نمایش صحنه

 شی خانگی و هرگونه نمایش تصویریتئاترها و بازی ها در رسانه ملی، سینماها، تولیدات نمای

 ،بازیهای رایانه ای،  نمایش صحنه های استعمال دخانیات در تولید كلیه محصوالت نمایشی از قبیل فیلم، تئاتر

 فیلمهای نمایش خانگی و مانند آنها

 انی،دستگاه فروش خودكار، ارائه كوپن یا كارت الكترونیكی خرید محصوالت دخ فروش محصوالت دخانی از طریق 

پرداخت هدایا یا محصوالت و خدمات تخفیف دار دخانی و غیردخانی به ازاء خرید محصوالت دخانی یا به همراه 

 مواد دخانی و هرگونه فروش ویژه دیگر این محصوالت توسط عوامل مجاز عمده و خرده فروش

  استفاده از هر نوع تعابیر گمراه كننده روی بسته بندی و لفاف محصوالت دخانی 

 نام و  درج هرگونه ارائه نمونه های رایگان از محصوالت دخانی جهت سنجش ذائقه ها و بازاریابی این محصوالت

 روی كاالهای تبلیغی، نشان تجاری شركت های تولید كننده مواد دخانی و نام خاص فرآورده های دخانی بر

 محصوالت و كاالهای غیر دخانی 

های مرزی ها و پایانهاین دستورالعمل، مناطق آزاد تجاری، بازارچه 4-5 در بندكلیه اماكن عمومی ذكر شده   -4 ماده

 مشمول ممنوعیت تبلیغات محصوالت دخانی می باشند. 
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در نهمین جلسه ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات تبصره  5بند و  26ماده و  1 این دستورالعمل در -5 ماده

 به تصویب رسید. 27/6/58 مورخ

 پيشنهاد مي شود 

كلیه مدرسین درس قوانین و مقررات بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی در آموزشگاه اصناف منابع زیر را مطالعه 

 .و مهارت كافی را بدست آورند این منابع  برای فراگیران نیز جهت مطالعه آزاد،  مفید می باشد

-098-104-600-978تهران، دیدار )شابک: قانون جدید آئين دادرسي کيفری، 1393منصور، جهانگير -1

6) 

:آنچه الزم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، مجمع علمي و فرهنگي 1385مهدی پور، کاظم،  -2

 (7-91-7820-964مجد)شابک

-6208-600-978قوانين و مقررات اصناف و اماکن عمومي،تهران، دوران )شابک 1393منصور، جهانگير -3

49-7) 
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