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Abstract   
 

Background and aims: Outdoor workers are vulnerable to heat stress and climate change 

due to their occupational and environmental conditions. Short-term exposure to extreme heat 

(acute exposure) can lead to rise the core body temperature, which it may directly cause heat 

related illnesses such as mild rash, cramps, heat exhaustion and heat stroke. It is reported that 

long-term chronic exposure to heat leads to chronic kidney diseases, cardiovascular diseases, 

and mental health problems. The vulnerability consists of three components including 

sensitivity, exposure, and adaptability. According to the third assessment report of the 

intergovernmental panel on climate change (IPCC), the defiition of vulnerability is the 

degree to which a system or an individual is sensitive to, or unable to adapt to the adverse 

effects of Heat Stress and Climate Changes. Sensitivity is the physical capacity of workers to 

be affected by a hazardous agent like the heat. Sensitive is an intrinsic and internal factor that 

indicates how the person is vulnerable to heat stress. Individual risk factors in heat stress 

may decrease the individual’s tolerance to heat stress. The ability of system to cope with 

climate changes and adapt to extreme heat to reduce the risks and consequences resulted 

from these conditions is called adaptive capacity. Adaptation leads to reducing the 

vulnerability and increasing heat tolerance. Adaptive capacity is definedas “Theabilityof 

asystemtoadjusttoclimatechange, to moderate potential damages, to take advantage of 

opportunities, or to cope with the consequences”. Therefore, it should be necessary to reduce 

the level of vulnerability through providing the control programs and strategies. Since there 

are no national laws, regulations, guidelines to protect outdoor workers against heat stress in 

the country, only the relevant policy in this area is the permissible occupational exposure 

limit. Therefore, the present study aimed to develop a comprehensive operational program to 

reduce the vulnerability of outdoor workers to heat stress and climate change. The results of 

this study can be very effective in decision making of the macro-management as well as 

planning of control measures in the country. Also, the program presented in this study can be 

helpful for organizations in charge of health and safety such as the Ministry of Health and 

Medical Education and the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare (which are 

responsible for maintaining, protecting and promoting the health of the workforce). 

Methods: According to the objective of the study, which was the development and 

implementation of an operational plan to reduce the vulnerability of outdoor workers to 

stress and climate change, several technical panels and brainstorming sessions were held 

with the cooperation of the Institute for Environmental Research, Tehran University of 

Medical Sciences by eminent experts in the fields of industrial hygiene, environment 

engaging in Medical Sciences University, Department of Environment and Ministry of 

Health and Medical Education during the 2014-2016. The main components of the 
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vulnerability, the areas and strategies for application of an operational program to reduce the 

effects of exposure to heat stress and climate changes in outdoor workplaces were taking into 

account in the meetings. Also, the Delphi technique (due to the lack of access to some of the 

professors and executives’ directors), the study of text books and articles have also been used 

in this study. Delphi, as an effective and highly flexible technique, is used to achieve 

consensus or forecast future events. It is a proper method to collect the opinions of experts, 

who cannot easily meet each other due to geographical distance. Using Delphi as a research 

method is useful when there is no integrated knowledge about a specific issueorproblem. 

Results: According our finding, six main components including general plans and policies 

(16 Strategies), prevention programs (6 Strategies), conservation programs (11 Strategies), 

training programs (11 Strategies), management planning (14 Strategies) and research and 

future study programs (11 Strategies) were proposed in the form of 69 strategies with three 

goals: reduction of sensitivity, reduction of exposure levels and increase of compatibility. 

Conclusion: The proposed program and strategies in present study can be used to prepare 

guidelines for work in hot environments. Our results can be of great help to the occupational 

health and safety-related organizations such as the Iran's Ministry of Health and Medical 

Education and Ministry of Cooperatives, Labour, and Social Welfare for planning and 

providing preventive procedures and control measures, in order to take effective action to 

maintain and improve employees' workplace health. Should be noted that the development 

and implementation of the mentioned policy require the cooperation of all members 

including employers, health and safety committee, supervisors and employees. 
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 راتییاتغ و ییگرماا استرس به نسبت روباز یفضا نیشاغل پذیریآسیب کاهش جهت یاتیعمل برنامه کی ارائه

 میاقل
 

 ايران تهران، تهران، پزشكی علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده اي،حرفه بهداشت یمهندس گروه استاد، :منظم محمدرضا

 asghari@arakmu.ac.ir. ايران اراک، اراک، پزشكی علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده اي،حرفه بهداشت یمهندس گروه ار،ياستاد( مسئول سندهينو): یاصغر یمهد

 ايران تهران، ،یبهشت دیشه پزشكی علوم دانشگاه ،یمنيا و بهداشت دانشكده اي،حرفه بهداشت یمهندس گروه ار،ياستاد: دهقان فرهنگ هیسم

 رانيا زنجان، زنجان، پزشكی علوم دانشگاه بهداشت، و یراپزشكیپ دانشكده اي، حرفه بهداشت مهندسی گروه ،ياحرفه بهداشت یمهندس يدکتر :زاده یحاج اهلل روح

 رانيا گناباد، گناباد، یپزشك علوم دانشگاه ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،بهداشت دانشكده،  ،ياحرفه بهداشت مهندسی گروه :یبهشت نیحس محمد

 رانيا کاشان، کاشان، دانشگاه ،يمعمار گروه يدانشجو: منظم هیمرض

 رانيا تهران، ران،يا یپزشك علوم دانشگاه کار، بهداشت قاتیتحق مرکز ،یشناخت یروانشناس يدکترا يدانشجو :یطاهر فرشته

   چكیده

گرمیايی و تغیییرات ایلیی  پییير نسی ت بیه اسیتر  هاي آسیی شاغلین فضاي روباز به علت شرايط شغلی و محیطی جز گروه زمینه و هدف:

هیايی حساسیت، مواجهه و یابلیت انط اق تشكیل شده است. لییا بايید بتیوان بیا تیدوين برنامیه و اسیترات ي مؤلفهپیيري از سه باشند. آسی می
 روبیاز فضیاهاي شاغلین حفاظت براي ملی یوانین و دستورالعمل هیچ کهآنجايی اين افراد را کاهش داد. از پیيريآسی حفاظتی و کنترلی میزان 

 مطالعیه اين لیا. است شغلی مواجهه مجاز حدود زمینه، اين در مربوط سیاست تنها و ندارد وجود کشور در ایلی  تغییرات و گرمايی استر  برابر در
 و جامعیه سیالمت بیر آن شیماربی و منفی آثار به توجه با) روباز فضاي شاغلین انط اق و پیيريآسی  کاهش جهت عملیاتی برنامه ارائه هدف با
 و کشور کالن مديريت گیريتصمی  در تواندمی مطالعه اين نتايج. است گرفته صورت ایلی  تغییرات و گرمايی استر  با( شغلی هايگروه وي هبه

 متیولی هايسیازمان بیه شايانی کمک تواندمی مطالعه اين در شده ارائه برنامه همچنین .شود وایع مؤثر بسیار شغلی کنترل ريزيبرنامه همچنین
 و صییانت حفی،، وظیفه که) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت و پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت همچون کارگران ايمنی و سالمت امر

 .نمايد ،(هستند دارعهده را انسانی نیروي سالمت ارتقاي

شاغلین فضاي روباز در مورد اسیتر   پیيريآسی با توجه به هدف مطالعه که تدوين و تهیه يک برنامه عملیاتی جهت کاهش  روش بررسی:

گرمايی و تغییرات ایلی  بود چندين پانل تخصصی و جلسات بارش افكار با همكاري پ وهشكده محیط زيست دانشگاه علیوم پزشیكی تهیران بیا 
اي کشور، مديران اجرايی سازمان حفاظیت محییط زيسیت، کارشناسیان معاونیت بهداشیتی و مرکیز شت حرفهشرکت اساتید رشته مهندسی بهدا

 کیاربردي برنامیه يک هاياسترات ي و هاحیطه ،پیيريآسی  اصلی هايمؤلفه گرفتن نظر در با و 59-59 هايسالسالمت محیط و کار در طول 
تشكیل شد. همچنین از تكنیک دلفی )با توجه به عیدم  روباز فضاي شاغلین در ایلی  تغییرات و گرمايی استر  با مواجهه در اثرات کاهش جهت

 استفاده شده است. در اين مطالعه دسترسی به برخی از اساتید و افراد اجرايی(، بررسی متون و مقاالت ه 

، اسیترات ي( 66) هیاهیاي عمیومی و سیاسیتاصیلی شیامل برنامیه مؤلفیه 6در اين مطالعه جهت تهیه و تدوين يک برنامه عملییاتی، :هایافته

 64) هیاي میديريتی، برنامیهاسترات ي( 66) هاي آموزشیبرنامه ،استرات ي( 66) هاي کنترلی و حفاظتی، برنامهاسترات ي( 6) هاي پیشگیريبرنامه
سه هدف کاهش میزان حساسیت، کاهش میزان مواجهه و افیزايش استرات ي با  65در یال   ،(استرات ي 66) یآتپ وهش و مطالعات  و استرات ي(

 .یابلیت انط اق پیشنهاد گرديد
 در کیار شیغلی هیايدسیتورالعمل و ییوانین تهیه در تواندمی مطالعه اين در شده پیشنهاد هاياسترات ي همراه به شده تهیه برنامه گیری:نتیجه

 همچیون کیارگران ايمنیی و سالمت امر متولی هايسازمان به شايانی کمک تواندمی مطالعه اين نتايج و گیرد یرار استفاده مورد گرم هايمحیط
 نمايید کنترلی ایدامات و پیشگیرانه راه ردهاي ها،ريزيبرنامه براي اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت و پزشكی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 .برداشت شاغلین سالمت ارتقاي و حف، جهت در گامی بتوان تا
 

 : گزارش نشده است.تعارض منافع

 تهران یپزشك علوم دانشگاه ستيز طیمح پ وهشكده :منبع حمایت کننده

 هاکلیدواژه

 ،پیيريآسی 

 روباز، يفضا نیشاغل

 ،يیگرما استر 

  ،یایل راتییتغ

 ،ياسترات 

 یاتیعمل برنامه
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 و همكاران منظم محمدرضا

47 

 مقدمه
مخاطرات فیزیکی،  یییایای،   دربرگیرندهمحیط کار 

. روند رو به (3-1) ارگونومیک،  بیولوژیک، و روان، است
مختلییس سییرد گردیییده  هییایبخشدر  آوریفیی رییید 
متعدد یناخته یده ییا  آورزیانوزانه با عوامل ها رانسان

ناییییناخته موا دیییه داییییته و از الیییرات نیییام لو  و 
 .(5  4) یوند متألر هاآن زایبیااری
 کیاری  نینای   اعییت روزافیزون ریید بیه تو ه با

 استفاده و تولیدی مختلس فرآیندهای و مشاغل مختلس 
 در حییا  کشییورهای در مصیینوع، و طریعیی، انییرژی از

 تری متیداو  و تیری مدم از یک، یافته  توسعه و توسعه
 کیار  محییط در مو یود مشیاغل بیه مربیو  مشیکتت
باید کیه م، گرم محیط در کار و نامناسد  وی یرایط

 فییو،د  فلییزات  هییای سرشوییییده ) و هییم در محیط
 روبیاز  روبیاز )معیادن هیایمحیط( و هم در گریریخته

 در را بسییاری( افیراد وسیازساخت کارگران و کشاورزان
 (.8-5) است داده قرار خ ر معرض

ییدید(  گرمیای با مدت کوتاه حیاد )موا ده موا دیه
و  ییده بیدن عاقی، دمیای افیزایش بیه منجر تواندم،

نظییر  گرمیا از نایی، هیایبیااری بیه منجیر مسیتقیااً
خسیتي،  عضتن،  هایکرامپ گرمای،  خفیس هایراش

 ییود ستمت تددیدکننده گرمای، هاییوك تا گرمای،

در  گرمیا بیا مزم  و طو،ن، مدت موا ده . تألیر(9  7)
 -هییای قلریییی،بیااری یییامل نییز هیای کیاریمحیط

 هیایو بیااری روان سیییتمت بیییر تیییألیر عروقییی، 
. هاچنیی  (11  11) گزارش ییده اسیت کلیوی مزم 
 حییواد   و هاآسییید ریسیی  توانیید سییرد افییزایشم،

 مشیکل یی  عنیوان بیه و یده بازده، و کارای، کاهش
 .(13  11)آید  حسا  به یغل، بددایت عاده
 در مختلیس هایسیازمان توسیط ییده ارائه آمار طرق
 کشیور در کار به یاغل نیروی میلیون 11 ال، 15 حدود
 ایی  از کیه دارد و یود ییغل، واحد میلیون 1 در ایران
 در درنید 31 خیدمات،  کیاری نیروی درند 45 تعداد 
 نیینعت، هییایبخش در درنیید 15 و کشییاورزی بخییش
 ایی  از نفیر میلییون 11 ال، 9 به نزدی . هستند یاغل
 معیرض در و بیوده کیار به مشغو  باز فضاهای در تعداد

  کیر م الید ایی  بیه تو یه با. دارند قرار الرات اقلیا،
 مشیاغل کیارگران تعیداد کیه دایت اظدار توانم، یده
 3 حیدود) با،تر بسیار سرشوییده مشاغل به نسرت روباز

باید. لذا تو ه به ای  قشر از  امعه دارای اهایت ( برابر
 .(14) بایدفراوان م،

تعداد زیادی از کیارگران در سراسیر دنییا بیا اسیتر  
میلییون  11تا  5در حدود  حرارت، موا ده دارند. تقریراً

ماک  است در معیرض خ یرات  متحدهایا،تیاغل در 
ایان، و ستمت، استر  حرارت، قرار دایته بایند. آمار 

 1111تا  1991 هایسا دهد که در ژاش  بی  نشان م،
کیارگر در الیر  8/13 سیاله حیدود میانيی  هر نورتبه

میورد  389. هاچنی  در ایی  کشیور اندکردهگرما فوت 
هیای بر الر ییوك 1989-1111 هایسا مرگ در بی  

 هایسیا   بیی  متحیدهایا،تگرمای، رخ داده است. در 
کیارگر در الیر موا دیه بیا  413تعیداد  1111تا  1991
درگذییتند. در اسیترالیا آمارهیا نشیان  گرمای،استر  

مورد بیااری و آسید مرترط با کیار در  485که  اندداده
 هایسییا سییا  از  11ارترییا  بییا موا دییه بییا گرمییا در 

 481مشیابد،  طوربیهود دایته است. و  1117-1997
-1115 هایسیا سیا  از  11مورد بیااری گرمای، در 

 هایسیا در واینيت  آمریکا رخ داده اسیت. در  1995
کشاورز در الر ییوك گرمیای،  18  1111تا  1991بی  

 .(15  7)در امریکا فوت ناودند 
 تعرییس طریق دیير چالش تغییرات اقلیم )بر سوی از

 عریارت متحید ملیل سیازمان اقلیم تغییرات کنوانسیون
 بیا کیه هیوای، و آ  ییرایط در تغییری هرگونه از است

 طوربییه و باییید متفییاوت گذیییته در اتاسییفر ترکیرییات
گیذارد( م، الیر انسان فعالیت بر مستقیم غیر یا مستقیم

 گازهیای افیزایش از نایی، زمی  کره  دان، و گرمایش
 بایید نا، مسیتنن، آن از نیز ایران کشور که ایگلخانه
 گرم فصو  در ویژه به گرمای، هایموج است یده باعث
 در بسیاری از  اله ییاغلی  فضیای روبیاز را افراد سا 

 گرمیا از نایی، عیوارض سیایر و گرمازدگ، خ ر معرض
 ییواهد  اسیا  بر که ناود عنوان توانم،لذا  .دهد قرار
 کیره  دیان، ییدن گیرم اقلیم  تغییرات تألیر تری مدم
 کشیور کیه اسیت به  کیر ،زم (17  11)بایدم، زمی 
 نیواح، ییامل ایگسیترده بسییار اقلیا، تنوع از ایران
(  نیایه بیابیان، %1/19(  بیابیان، )%5/35بیابان، ) کامتً
( برخییوردار %11( و مرطییو  ) % 5(  معتیید  )1/11%)

سرزمی  ایران در نواح، بیابیان،  %81 طورکل،بهاست و 
و نیاه بیابان،  دان قرار گرفته است. ایی  منیاطق کیه 

  ییوندم،یشتر نواح، مرکزی و  نوب، ایران را یامل ب

66/66/85تاريخ پیيرش:               49/9/88تاريخ دريافت:   
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. (18) کننیدهای بسیار گرم را تجربیه می،اغلد تابستان 
بین، یده است که دمای کره در برخ، از م العات شیش

گیراد در ه سیانت، 4/1تا  1/1بی   1111زمی  در دهه 
خواهد بود که ای  رونید بیا الیرات  1911از دهه  ترگرم

به عنوان منا  میوج هاراه خواهد بود.  یااریب،منف، 
مرگ ومیر   1111با حدود  1987 سؤا گرمای آت  در 

اروشییا بییا  1113  سییا  711و بییا گاکمییوج گرمییای یییی
 و... 55111بیییا  1111  روسییییه در سیییا   71111

 هیا اسیتموج گرما بر ستمت انسیان تألیراز  های،ناونه
متوسیط   طوربهدر هرسا  در ایالت متحده آمریکا . (19)

سیا   15در بی  افیراد بیا،ی  الخصوصعل،مرگ  411
 .(11) مستقیم نای، از گرما است طوربه

 کنیییار در اقلیاییی، از ییییرایط نایییی، سیییو الیییرات 
 ییاغلی   شوییش هاچون یغل، متفاوت هایمندینیاز
 طیو،ن،  موا دیه سیاعات بیا،  متابولیسیم و کیاری بار

 از برخورداری عدم و فردی حفاظت تجدیزات از استفاده
 در به وییژه مناسد رفاه، کنترل، و تسدیتت و امکانات
هیا و ییوع بیااری و بروز است  یده باعث روباز مشاغل

 فصیو  در بیه وییژه استر  گرمیای،اختت،ت نای، از 
 رغمعلی، متأسیفانهدهید.  رنج را بسیاری افراد سا  گرم
 نظیارت تو ه  روباز  مشاغل یاغلی  بیشتر بسیار تعداد

 با مقایسه در یاغلی  ای  روی بر کاتری ده،سازمان و
 .(11)است  آمده عال به سرشوییده مشاغل

 گرمیای،  اسیتر  از اعم اقلیم تغییرات منف، تألیرات
 و غیذای، میواد کاریود هوا  آلودگ، مسری  هایبیااری
 مدیا رت روانی، و ستمت  سوءتغذیه سیل  آ   امنیت
. خورنییدم، چشییم بییه کشییورها میییان در هییا اعیت
 محییط در تغیییر اقلییم با مرترط خ رات از های،ناونه
 در گیرفت  قیرار محیط  حرارت در ه افزایش یامل کار

 و بنفش  افیزایش مشیکتت روانی، ماورای ایعه معرض
 .(11) بایدم، ما،ریا قریل از منتقله های انيل،بیااری

سازمان بددایت  دان،  تغیییرات آ   1118در سا  
یک، از تددییدهای اساسی، سیتمت  عنوانبهو هوای، را 

 تیری بزرگ عنیوان به آن از و  امعه بشری اعتم ناوده
در هاییی  راسییتا  .اسییت کییرده یییاد اخیییر قییرن چییالش

هیای ا رایی، کشورهای عضو را تشویق ناود تیا برنامیه
 عنامیه سیازمان قاینید. نا مشیخ  و ارائیهمتناسد را 

ارچو  دیعضو را بیه تدییه چ بددایت  دان، کشورهای
حفاظت ستمت افیراد  منظوربهکاری در بخش بددایت 

موظیس   امعه در مقابل الرات سوء تغیییرات آ  و هیوا
 عاییده ق عنامییه یییامل هییایبخشناییوده اسییت. 

 تغیییرات به ستمت شذیریآسید ارزیاب،  سازیظرفیت
 بیر هوا و آ  تغییرات الرات ناودن مشخ هوا و  و آ 

 (.13) معرف، یدند ستمت
 1391 سیا ر د اییران کشور است که در به  کر،زم 
 از یکی، عنوانبیه یغل، ستمت بر اقلیم تغییرات الرات

 مصیو  بدداییت وزارت توسیط ستمت مدم محورهای
 .گردید
 آ  تغیییر الدو بی  هیئت ارزیاب، گزارش سومی  در
 ییا سیسیتم بیودن حسا  در ه را شذیریآسید هوا  و

 راتییتغی منفی، الرات با ت ابق در توانای، عدم یا و افراد
 .(14)ناودند  تعریس هوا و آ 

 1تغییرات اقلیم الالل،جا  بی توسط م 1شذیریآسید
 و 4ان رییا  قابلیییت  3حساسیییت از ترکیریی، نییورتبه

 .گرددم، تعریس 5موا ده
 متیألر بیه  ات، و  سا، استعداد حساسیت به میزان

اقلییم  از استر  گرمای، و تغییرات نای، الرات از یدن
 از نای، بدرودی یا مقابله در سیستم ایاره دارد. توانای،
 تیوانم،موا دیه را  ان ریا  نیام دارد. موا ده  قابلییت

 و گرمیای، اسیتر  بیا مرترط هایتاا  میزان و دامنه
 (.15) تعریس ناود اقلیم تغییرات

 سیا  در متحید ملیل سیازمان توسیعه برنامه طرق بر
 یی  بیرای اقلیای، تغییرات با ان را  استراتژی  1115
 راسیتای در فعالییت کلی، برنامیه از اسیت عرارت کشور
 و آ  تغیییرات  الهم  اقلیا،  تغییرات تألیرات یافت 
 ترکیری، ییامل انل  ای .  وی یدید هایشدیده و هوا
  یام  اهیدا  تیا یودم، هاسیاست و فشار هایاهرم از

از  .(11) ناایید محقق را کشور ی  شذیریآسید کاهش
 حفاظت برای مل، قوانی  و دستورالعال هیچکه آنجای،
 و گرمییای، اسییتر  برابییر در روبییاز فضییاهای یییاغلی 
 سیاسیت تندیا و نیدارد و یود کشیور در اقلیم تغییرات
 .اسیت ییغل، موا ده مجاز حدود زمینه  ای  در مربو 
  دیت عالییات، برنامیه ارائیه هید  بیا م العه ای  لذا

)بیا  روبیاز فضیای یاغلی  ان را  و شذیریآسید کاهش

                                                           
1 Vulnerability 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

3 Sensitivity 
4 Adaptive Capacity 
5 Exposure 
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 و همكاران منظم محمدرضا

 و  امعیه سیتمت بیر آن ییاارب، و منف، تو ه به آلار
 تغیییرات و گرمیای، اسیتر  یغل،( با هایگروه ویژهبه

 در توانیدم، م العه ای  نتایج. است گرفته نورت اقلیم
 هاچنیییی  و کشیییور کیییتن میییدیریت گیریتصیییایم
. یییود واقیی  مییؤلر بسیییار یییغل، کنتییر  ریزیبرنامییه
 کا  تواندم، م العه ای  در یده ارائه برنامه هاچنی 
 ایانی، و سیتمت امیر متیول، هایسیازمان بیه یایان،

 آمییوزش و درمییان بددایییت  وزارت هاچییون کییارگران
 وظیفیه که) ا تااع، رفاه و کار تعاون  وزارت و شزیک،
 دارعدده را انسان، نیروی ستمت ارتقای و نیانت حفظ 
 .نااید  (هستند

 

 روش بررسی
با تو ه به هد  م العه که تدوی  و تدیه ی  برنامیه 

یاغلی  فضای روباز  شذیریآسیدعالیات،  دت کاهش 
در مییورد اسییتر  گرمییای، و تغییییرات اقلیییم بییود از 

کیف، )مانند تکنی  دلفی،( و بیارش افکیار و  هایروش
لییذا چنییدی  شانییل  هییای تخصصیی، اسییتفاده ییید.شانییل

تخصص، و  لسات بارش افکار با هاکیاری شژوهشیکده 
محیط زیست دانشياه علوم شزییک، تدیران بیا ییرکت 

ای کشور  میدیران اساتید ریته مدندس، بددایت حرفه
 ا رای، سیازمان حفاظیت محییط زیسیت  کاریناسیان

در طیو   معاونت بددایت، و مرکز ستمت محیط و کار
تشکیل ید. هاچنی  از تکنی  دلف،  93-95 هایسا 

)با تو ه به عدم دسترس، بیه برخی، از اسیاتید و افیراد 
ا رای،(  بررس، متون و مقا،ت هم استفاده یده اسیت. 

هیا داده آوری ا تکنی  دلف، فرایندی است که برای 
بکار  هاآن هایقضاوتا ااع میان  از متخصصان و ایجاد

 .(11) رودم،
بیرای  هیاروشاز  ایمجاوعیهفرایند با استفاده از  ای 
در ترکید با بیازخورد نتیایج  هادادهو تحلیل  آوری ا 

. اسیتفاده از روش دلفی، شذیردم،به متخصصان نورت 
روش تحقیق زمیان، مناسید اسیت کیه دانیش  عنوانبه

ندایته  و ود ایمسئلهه ی  موضوع یا دربار اییکپارچه
زمان، که هد   بدرود درك ما از  ویژهبهباید. ای  روش 

  هاسیتبین،شیشو ایجاد  هاحلراه  هافرنتمشکتت  
. لینسیتون و تیورا  معتقدنید دلفی، را بایدم، مناسد
روی،  دت سیاختارده، یی  فراینید ارتریا   توانم،

فراینید بیه افیراد گیروه  ای  کهطوریبهگروه، دانست. 
یی   میؤلرتریبه گونیه  دهدم،ی  کل ا ازه  عنوانبه

 .(15  5)مشکل شیچیده را حل کنند 
  عینیی، آسییان بییرای چنییدکارهدلفیی، روییی، ارزان  
اسییت و بییا اسییتفاده گسییترده از  یناسییای، و فدایییدن

نظرات  ا ااع قوی و مستحکم از نظیرات  بخصیوص در 
. دهیدم،موارد عدم وضوح و کارود یواهد تجرب،  ارائه 

زیاد  امکان استفاده در س ح  غرافییای،  شذیریانع ا 
 زیربنیایبیاز  یناسیای، و فدیم  هیایبحثوسی   ارائیه 

العه دلف، نییز موضوع از مزایای دیير دلف، است. در م 
 زی،  ریزیبرنامهعال،  باید به  هایشژوهشمانند سایر 
 .(15  5) ای یودم العه  تو ه ویژه مؤلرو نیز ا زای 

تیدوی  و تدییه هیر برنامیه و در است که  به  کر،زم 
 ریسیی  کییاهش ویژگیی،سییه اسییتراتژی حییداقل باییید 

 و هیم 1اقدامات بودن نرفهبهمقرون  1هوا و آ  تغییرات
 گیرد. قرار تو ه مورد 3مل، هایبرنامه با بودن  دت

با تو ه به هد  م العه  ارائه برنامه مورد نظر با تو ه 
دهنده گرمای، و عنانیر تشیکیل شذیریآسیدبه مفدوم 

آن نورت شذیرفت و نظیرات و شیشیندادات دربرگیرنیده 
های افزایش قابلییت ان ریا  ییاغلی  فضیای استراتژی

روبییاز  کییاهش موا دییه افییراد و کییاهش حساسیییت  
بخصوص در کارگران با حساسیت بیشتر  بیود. در ابتیدا 

و ا زای آن و هد  از  شذیریآسیدتوضیحات، در مورد 
برنامه عالیات، ارائه ید و سیپ  نظیرات و شیشیندادات 

تخصصی، و  هایشانل کر یده ) هایروشافراد از طریق 
هیای بعیدی گردیید. در گام آوری ا مد  دلف، و ...( 

های ارائه یده مورد واکاوی و بحیث قیرار گرفیت. شاسخ
 بیه دسیتیاب، تیا قریل مراحیل که بایدم، به  کر ،زم

برنامیه  یافت. سپ  ادامه دریافت، ایهشاسخ در شایداری
 تدوی  گردید. عالیات، و ا زای آن

 
 هایافته
عالیییات،  دییت کییاهش  برنامییه ییی  انییل، ا ییزای
محیور  1اقلیم در قالید  گرمای، و تغییرات شذیریآسید
 زییر میوارد استراتژی تدیه یید کیه ییامل 19انل، و 

 :بایدم،
 4هاسیاست و عاوم، هایبرنامه -1
 5شیشيیری هایبرنامه -1

                                                           
1 Decrease of Climate Change Risk 
2Cost effectiveness 
3 Synergy with national plans 
4 Policies 
5 Prevention Programs 
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 1حفاظت، و کنترل، هایبرنامه -3 
 1آموزی، هایبرنامه -4
 3مدیریت، هایبرنامه -5
 4آت، م العات و شژوهش -1

های یناسای، یده در ای  م العه به ییرح استراتژی
 باید. یل م،

 ها:سیاست و عمومی هایبرنامه -الف
 گازهای انتشار کاهش  دت الالل،بی  هایتتش -1

 بیر  دیان، گرمیایش الیرات کاهش منظوربه ایگلخانه
 یغل، بددایت

 با مرترط قوانی  و هادستورالعال ا رای و تدوی  -1
 روباز گرم هایمحیط در یاغلی 
 هایسیازمان تعیاون،  هاییرکت از مال، حاایت -3

 کیردن مکانیزه برای کشاورزان و شیاانکاران  غیردولت،
 کاری فرآیندهای و آ،تمایی 
 فییوری رسییان،اطتع سیسییتم کییردن فییراهم -4

 بییرای کشییور کییل در گرمییای، اسییتر  هاییییاخ 
 روباز مشاغل کارگران
 ییاغلی  زنیدگ، ییرایط بدریود و حقو  افزایش -5

 روباز مشاغل

 هیایمحیط در کاراضیافه حذ  برای ریزیبرنامه -1
 کارگران سازیآماده هایبرنامه با هاراه گرم

 و دخانییات مصیر  کیاهش و کنتیر  هایبرنامه -7
 سیيار

 مخیدر مواد هاچنی  و دارو مصر  کنتر  برنامه -8
 گرمای، تحال کاهش از  لوگیریمنظور به

 توسیط رفیاه، و بدداییت، امکانات کردن فراهم -9
 محییط یی  در اسیتراحت اتیا   الیه از کارفرماییان 

 ... و فراوان خن  آیامیدن، آ  بودن فراهم خن  
 یییرایط در واکیینش طییرح و ارزیییاب، برنامییه -11

 (اض راری )استقرار و...
 و آ  یییرایط در فعالیییت اسییتانداردهای تدیییه -11
 کردن متوقس و یروع) روباز فضاهای در مختلس هوای،
 کار( یرایط

 نظیارت بیه کارفرمایان و شیاانکاران ناودن الزام -11
 روباز مشاغل در گرمای، استری  و استر  بر

                                                           
1 Conservation Programs 
2Training Programs 
3 Administrative Programs 
4 Research Programs 

 مشیاغل عنیوان بیه روبیاز مشاغل گرفت  نظر در-13
 مو ود هایاولویت به تو ه با  آورزیان و سخت
 بیرای کیاری ییرایط مانوعییت ییا محیدودیت -14
 ... و سا  11 زیر افراد باردار  زنان سالاندان  از برخ،
 نایی، هیایبیااری مل، لرت سیستم اندازیراه -15
 هوای، و آ  نامساعد یرایط و تغییرات الرات و گرما از

 از ی،هیاداده آوری ای  بیرای اییرکه توسعه -11
 و آ  یهیاداده مشیاغل  ییده  انجیام م العیات  اله
 در کشور ... و هوای،

 پیشگیری هایبرنامه -ب
 روبیاز مشیاغل بیرای نظیارت، سیسیتم شیشنداد ی  -1

 و نایی  نیییاز مییورد و مناسیید مقییادیر تخاییی  بییرای
 کارگران رفته دست از هایالکترولیت

 و نا  مناسد مقادیر کردن فراهم برای ریزیبرنامه -1
 کارگران نیاز مورد الکترولیت

 مایعات مصر  فرهنگ ارتقای و ایجاد -3

 گرما از نای، و عوارض عتئم هرگونه لرت -4

 گرما از نای، هایبیااری حواد  و لرت -5

 از شیشیيیری با ارترا  در آموزی، هایشافلت توزی  -1
 گرما از نای، هایبیااری

 کنترلی و حفاظتی هایبرنامه -ج
 فراغت اوقات افزایش و کار ساعات کاهش -1
تدوییه  سیستم به مجدز اتا  و سایه کردن فراهم -1

 م روع
تجدییزات نقلییه میورد  تدیه و نصد سایران برای -3

 ناییودن اسییتفاده در مشییاغل ماننیید تراکتییور و مجدییز
 بیییه کشییاورزی و معییادن آ،تمایییی  و تجدیییزات
 م روع تدویه هایسیستم
 یاغل نیروی افزایش با کاری چرخش انجام -4
 بیه نسیرت هیاخانم مجیاز کار زمان %11 کاهش -5
 آقایان
 کیارگران بیرای ت ابق ایجاد برای ایبرنامه و ود -1
 روباز کاری هایمحیط در  دید
 نیافته ان را  و غیربوم، افراد استفاده از ا تنا  -7
هییای  دییید بییرای کییاهش آوریف اسییتفاده از  -8

 مصر  انرژی و کاهش زمان فعالیت
 رنیگ دارای راحیت  سیر   هایلرا  از استفاده -9

 حفیاظت، هایلرا  از استفاده خاص موارد در و روی 
 خاص
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فییردی مناسیید  حفاظییت تجدیییزات از اسییتفاده -11
 های کاری گرمبرای فعالیت در محیط

 میواد حیاوی کنندهخن  های لیقه از استفاده -11
 مشیاغل بیرای ییخ های لیقیه ماننید دهنده فاز تغییر
 خاص

 آموزشی هایبرنامه -د
 هیایمحیطاز فعالیت در  نای، خ رات از آگاه، -1

 یغل، ستمت اقلیم بر و تغییراتکاری گرم 
 اسیتر  هایآموزش به مربو  هایبرنامه ا رای -1

 روباز مشاغل ای درحرفه بددایت و گرمای،
 دست از و آیامیدن، آ  اهایت مورد در آموزش -3
 بدن آ  دادن
 بدن آ  کاهش از شیشيیری مورد در آموزش -4
 شزی  به مرا عه مناسد زمان مورد در یادگیری -5
 از نییحیح و مناسیید اسییتفاده مییورد در آمییوزش -1

 فردی حفاظت تجدیزات
 کار محیط ترك مناسد زمان مورد در آگاه، -7
 و بیا، کیالری بیا غیذای، میواد از ا تنا  آموزش -8

 قدوه و داغ چای نوییدن
 بییرای مناسیید بییدن، تارینییات و ورزش انجییام -9

 یرایط با سازگاری افزایش
 اضی راری ییرایط در واکینش مورد در آموزش -11
 حرارت، استر 
 بدداییت، کاریناسیان مدیارت و دانش افزایش -11
 هوای، و آ  تغییر نام لو  الرات با مقابله برای
 مدیریتی هایبرنامه -و
 شیشییيیرانه  دییت هایتییدوی  و ا ییرای برنامییه -1

 روباز هایمحیط در استر  گرمای، کاهش
 1ایی  برنامیه را بیه  تیوانم،اسیت کیه  به  کر،زم 

 گیریانیدازهبخش از  اله یناخت اسیتر  گرمیای،  
گرمیای،   هایاسیتر  ریس  ارزیاب، استر  گرمای، 

میورد اسیتر   در کیار محییط هایمسیئولیت کنتر  
یییده  ا ییرا هایبرنامییه الربخشیی، گرمییای، و ارزیییاب،

 ناود. بندیتقسیم
 بیه گرمیا بیا مقابله برای ایان، هایبرنامه تدوی  -1
 شیشيیری هایبرنامه از بخش، عنوان
 ایدوره معاینات و ا رای منظم ریزیبرنامه -3
محی ی، و  شارامترهای شایش و گیریاندازه برنامه -4

 فیزیولوژیک، یاغلی  دارای ریس  با،
 سایکولوژیکا  و روان، شایش برنامه -5

 در سینيی  بسییار و سینيی  هیایفعالیت انجام -1
مناسید )بیرای منیا  در ابتیدای  هیوای، و آ  یرایط
 نرح(
 عروق، -قلر، هایبیااری برای غرباليری خدمات -7
 حسا  افراد در شوست اختت،ت و

واحییدهای بددایییت  ایانیییو  افییزایش و تعایییم -8
 (HSEمحیط زیست )

 ایبیاه واحدهای افزایش و گسترش -9
 تورم میزان بی  تعاد  برقراری برای ریزیبرنامه -11

 دستازد افزایش و
 اولیه هایکا  تسدیتت ناودن فراهم -11
 کییارگران سییتمت ارتقییای بییرای ریزیبرنامییه -11
 روباز مشاغل
 در نيدداری و تعایرات ایدوره هایبرنامه انجام -13
 سرد فصو 
 کییردن فییراهم و روبییاز مشییاغل ده،سییازمان -14

 یغل، هایگواهینامه
 آتی مطالعات و پژوهشی هایبرنامه -ه
 منظوربییه وسییی  تحقیقییات، هییایتدیییه طرح -1
 در گرمای، شذیریآسید به مربو  هایداده آوری ا 

 مختلیس مشاغل هاچنی  و مختلس هایاقلیم و مناطق
 روباز
 هیایگروه بنیدیطرقه بیرای نییاز مورد م العات -1
 شلی  مانند کار سخت، و شذیریآسید اسا  بر یغل،

 ... و خیابان، فرویندگان ترافی  
 حساسییت نظرنق یه از روبیاز مشاغل بندیطرقه -3

 گرمای، الرات مقابل در شذیری
 برحسید روبیاز مشیاغل آمیار آوری ای  و لرت -4

 ایحرفه بددایت در نیاز مورد متغیرهای
 بییرای گرمییای، شذیریآسییید یییاخ  توسییعه -5
 ییدرهای در گرمیای،  زایر الر به تو ه با یدرهاکتن

 شرتراکم
 مردان برای  داگانه طوربه گرمای، تحال ارزیاب، -1
 مختلس سن، هایگروه در زنان و

  اله از لرا  شارامترهای روی بر م العات، انجام -7
 روباز مشاغل برای رنگ و  ن 
انجام م العات، در حوزه سنجش مییزان آگیاه،   -8

نيرش و عالکرد یاغلی  فضای روباز در مورد اسیتر  
 گرمای، و تغییرات اقلیم

های روند تغییرات یاخ  سازیمد و  بین،شیش -9
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آتیی، بییا اسییتفاده از  هایدهییهاسییتر  گرمییای، در  
 سناریوهای تغییر اقلیم

های کشیییور از نظیییر اسیییتان بنیییدیاولویت -11
 کنترل، هایاقدام اولویت و گرمای، شذیریآسید
اقلییم و اسیتر  گرمیای، بیر روی  تألیراتارزیاب،  -11
 و عالکرد در یاغلی  فضای روباز وریبدره

 

 گیرینتیجهبحث و 
 روبیاز فضاهای کارگران شذیریآسید کاهش منظوربه
 بر است ،زم گرمای،  استر  و اقلیم تغییرات به نسرت
 موا دیه کیاهش میوارد برخی، در ان ریا   قابلیت روی
 بییا کییارگران در بخصییوص حساسیییت  کییاهش و افییراد

 اطاینیان بایید هاچنی . ناود تارکز بیشتر  حساسیت
 افیزایش بیه منجیر توسیعه  هیایطرح کیه یود حانل
 ییده اتخیا  تصیایاات. نيیردد کیارگران شذیریآسید
  امعیه توانیای، بر زیادی تألیر توانندم، هادولت توسط
 تألیر مورد در. باید دایته اقلیا، تغییرات با ان را  در

 کلی، هایسیاسیت ییغل،  هایبیااری و اقلیم تغییرات
 کییار  اداره کشییاورزی  بددایییت  ماننیید هییای،بخش در

 تسیدیل را ان ریا  توانیدم، هاییدرداری ننای   بیاه 
 .(11  15) نااید
  دت عالیات، برنامه ی  انل، ا زای م العه ای  در

 و گرمییای، اسییتر  بییا ان رییا  و شذیریآسییید کییاهش
 و تخصصی، شانیل چنیدی  از با استفاده اقلیا، تغییرات
 1 در متیون بررسی، و دلفی، تکنی  افکار  بارش  لسه
 هایبرنامیه ییامل اسیتراتژی 19 قالد در و انل، حوزه

 هایبرنامیییه  (اسیییتراتژی 11) هاسیاسیییت و عایییوم،
 حفیاظت، و کنترل، هایبرنامه  (استراتژی 1) شیشيیری

  (اسیتراتژی 11) ،آموزیی هایبرنامیه  (اسیتراتژی 11)
 و شیییژوهش و( اسیییتراتژی 14) میییدیریت، هایبرنامیییه
 شیشیینداد و یناسییای،( اسییتراتژی 11) ،آتیی م العییات
 .گردید

های عاوم، و حوزه او  در برنامه شیشنداد یده برنامه
اسیتراتژی  11تعریس یده است که در قالید  هاسیاست

از  ایمجاوعیهبیان یده اسیت. یی  سیاسیت عایوم، 
هییای یکپارچییه اسییت کییه توسییط ها و فعالیتتصییایم

ییود تیا کنشيران عاوم، و گاه، خصونی، اتخیا  م،
ییود  حیل ه م، اعی، ییناخت تیاًیماهرا که  ایمسئله
موضییوع،  هاتصییایمبنییابرای  یکپییارچي، اییی  ؛ نااییید

 .(11)خواهد بود  هاآن الربخش،کلیدی در 
 گازهیای انتشیار کیاهش  دیت الالل،بی  هایتتش
 بیر  دیان، گرمیایش الیرات کیاهش منظوربه ایگلخانه
اسیتراتژی در بخیش  تیری مدمیغل، یکی، از  بددایت
گردد که در ای  تلق، م، هاسیاستعاوم، و  هایبرنامه
 سییدم بییه مییواردی از  الییه افییزایش تییوانم،زمینییه 
 از سوخت کشور  استفاده سرد در تجدیدشذیر هایانرژی
فرآینیدی  افیزایش  واحیدهای در های کم کرب فناوری
  نيل کشاورزی  بخش در کرب  انرژی  مدیریت کارای،

 .(17) فاضت  ایاره ناود و زمی  و شسااند و کاربری
تیوان بیه کیه م، مسئله تری مدمدر حوزه شیشيیری  

آن ایاره ناود برنامه مصر  آ  به مییزان کیاف، بیرای 
 بایید. لوگیری از الیرات و عیوارض نایی، از گرمیا م،

 که داد نشان 1115 سا  در بررس، ی  از حانل نتایج
 علییرغم گرمیا از نایی، اختت،ت به مرتت افراد از 71%

 اسییتفاده کییاف، نوییییدن، از مایعییات  بییه دسترسیی،
مل، بدداییت  موسسه رینظ هاسازمان . بعض،اندنناوده

 مصیر  بیرای های،تونییه (NIOSHو ایانی، آمریکیا )
 دفعیات در آ  کیم مقیدار کهای مرن، بر  دارند مایعات
 1 حیداکنر دقیقیه  11 تیا 15 هیر: یود استفاده متعدد
 مناسید خن  نوییده یود. آ  (لیترمیل، 151) لیوان
 بایسیت، مناسید آ . باید فراهم کار محیط در بایست،

 کار محیط در کارگران کار محل به نسرت کم فانله در

 و خنی  آ  بایسیت، بیزرگ  هایسایت در. باید فراهم
 آ  مرتد نوییدن. یود برده کارگران کار محل به سالم
 هاینویییدن، از .ییودم، بیدن آ  تعیاد  حفظ سرد
 باعیث کیه چیای و نوییابه قدیوه  نظییر کیافئی  حاوی

 ییییفت طییو  در کییارگران آلییودگ،خوا  از  لییوگیری
 ادرارآور ییا میدر کیافئی . یود ا تنا  بایست،  یودم،
 .(18)یود م، کارگر بدن آ  کاهش سرد و بوده

مسائل، که  تری مدمهای حفاظت، و کنترل، در برنامه
 اتیا  و سیایه ناودن ایاره ناود  فراهم هاآنتوان به م،

کنترلی،  هیایم ریوع  روش تدوییه سیسیتم بیه مجدز
مناسید   استراحت و کار برنامه مدیریت، از قریل تنظیم

  دیید کیارگران برای ت ابق ایجاد برای ایبرنامه و ود
روباز و سیازش ییاغلی  بیا محییط  کاری هایمحیط در

کاری خود  استفاده از وسایل حفاظت فیردی مناسید و 
با رنیگ رویی  و دارای  ین   هایلرا فراهم ناودن 
 .(31  19)باید شنره و نخ م،
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 ییا خورییید نور با مستقیم موا ده از شیشيیری برای
 شناهيیاه یا موقت، از شویش توانم،گرمای،  تابش منر 
 نیوع. استفاده ناود کار محیط در چتر یا و سایران مانند
 مشیخ  ایانی، و بدداییت برنامیه در بایست، سایران
 آ  و نیندل، مناسید  تدوییه بایست، سایران در. یود
 سیایران هاچنی . باید دایته و ود مناسد یر  قابل

 هاچنیی  از .ییود بازسیازی ایدوره نیورتبه بایست،
 تییوانم، روبییاز هییایمحیط در حاییلقابل هایسییایران
 .(31  31)ناود  استفاده

 بییرای ضییروری  ییز ییی  فییردی حفاظییت تجدیییزات
 کییارگران اییی . اسییت روبییاز فضییای در یییاغل کییارگران
 و طریعی، تدوییه بیا ایان، هایکته از یوندم، تشویق
 نیورت  در سیایه ایجیاد برای بلند هایلره با ،هایکته

 های لیقیه از اسیتفاده. کننید اسیتفاده ششیت و گیردن
 بدریود بیه منجیر کنندهخن  های ریان با کنندهخن 
 انجای  هاکیاری بیا 1کیار اداره. ییودم، افیراد یرایط
 کاهش برای 1113 تابستان در 1یغل، ایان، و بددایت
 شایلوت طرح تابستان طو  در گرمای، هاییوك ریس 
از  الیه  .کرد ا را را کنندهخن  های لیقه از استفاده
وسایل حفاظت فردی در موا دیه بیا اسیتر   تری مدم

گرمای، به ویژه گرمای تابش،  لرا  حفیاظت، مناسید  
حرارتی، ماننید  هیایعایقدسیتکش و کفیش از  ین  

 .(31)بازتابش، هستند  هایروکشفایررگت  یا 
 کییاهش برنامییه در مدییم بسیییار هییایحوزه از یکیی،
و ارتقیای سی ح آگیاه،  آمیوزش مرحیث شذیریآسید
 راهکیار یی  عنوانبه تواندم، آموزش. بایدم، یاغلی 

 هیایآمیوزش. گردد تلق، شیشيیری در مؤلر و هزینهکم
 نییورتبه بایسییت، مییدیریت و یییاغلی  بییرای مناسیید
 بیشییتری دایییته باییید. الربخشیی،بيییردد تییا  ایدوره
 فعالییت ریسی  درك یامل تواندم، آموزی، هایدوره
 اقیدامات و گرمیای، اسیتر  تیألیرگرم   هایمحیط در

 و عتئییم فاکتورهییا  ریسیی  مییرترط  یناسییای، ایانیی،
 از اسییتفاده گرمییای،  آمییوزش هاییییوك هاینشییانه
یییاغلی  و  بییه گرمییای، اسییتر  شییایش هایدسییتياه
 هاییوك موارد در اورژانس، اقدامات و اولیه هایکا 

 و سیرکارگران کیه اسیت مدیم .(33  19)گرمای، باید 
 از نایی، هایآسید هاینشانه و عتئم به را   کارگران

                                                           
1 Labor administration 
2 Occupational Health and Safety Administration (OSHA) 

 هانشییانه و عتئییم اگییر. بایییند آگییاه حرارتیی، اسییتر 
 تشیخی  مسئو،ن یا و کارگران توسط و یده یناسای،

 هایآسییید عواقید از بتیوان اسییت ماکی  ییوند  داده
 تجدییزات. نایود شیشیيیری حرارتی، استر  با مرترط
. ییود فیراهم محیط در بایست، مناسد اولیه هایکا 
 مصیدوم فیرد افتید اتفیا  گرما با مرترط هایآسید اگر
 عتئیم اگیر و ییود برده خن  محیط به استراحت برای
 رسانده بیاارستان به ترسری  چه هر باید کند شیدا ادامه
 .(33  31)یود 

 در هاکیاران و El-Shafei توسیط ایمداخلیه م العه
 کیارگران رفتیار و آگیاه، بررسی، عنوان با 1118 سا 

 ایی  از هد . ید انجام Port Said یدر در وسازساخت
 کیارگران هیدراتاسیون و محیط وضعیت بررس، م العه

 بیر بدداییت آمیوزش برنامیه تألیر ارزیاب، و ساختاان،
 سیپ  یده  انتخا  ساختاان، کارگر 89. بود کارگران
 دمیای ییاخ  و لیست چ  از استفاده با کاری محیط

 از استفاده با هیدراتاسیون وضعیت و ارزیاب، گویسان تر
 میورد ادرار رنگ ناودار و ادرار مخصوص وزن هایتست
 بیرای آموزی، برنامه ی  هاچنی . گرفتند قرار بررس،
 یی  از شی  و ریزی طرح کارکنان رفتار و دانش بدرود
 عتئیم بیشیتری . گرفیت نیورت ارزیاب، ی  مجدد ماه

 سییرگیجه  (%111) کییردن عییر  یییامل یییده گییزارش
 کیییارگران اکنیییر. بیییود( %81) عضیییتن، درد و( 98%)
 ا ییرای از شیی . بودنیید ابیی، کییم عتئییم دارای( 7/78%)

 دانش و آگاه، در تو د، قابل شیشرفت اموزی،  برنامه
 رفتارهیای و گرما از نای، هایبیااری مورد در کارکنان
بیود  ییده حانیل هیا بیااری ای  از شیشيیری در مؤلر
(34). 

 و اسیتراتژی تیدوی  تری مدمهای مدیریت، در برنامه
 در گرمییای، اسییتر  شیشییيیرانه هایبرنامییه ا ییرای
 1 بیه را برنامیه ایی  تیوانم،باید. روباز م، هایمحیط
 گیریانیدازه گرمیای،  اسیتر  ییناخت  اله از بخش
 گرمیای،  هایاسیتر  ریسی  ارزیاب، گرمای،  استر 
 مییورد اسییتر  در کییار محیییط هایمسییئولیت کنتییر  
 یییده ا ییرا هایبرنامییه الربخشیی، ارزیییاب، و گرمییای،
 معاینیات مینظم ا رای و ریزیبرنامه .ناود بندیتقسیم
رفاه، و تو ه به ستمت روان،  ای  ارتقای وضعیتدوره

 باید.یاغلی  از مسائل قابل تو ه در ای  حوزه م،
 ویتنیام کشور ستمت و توسعه کایته 1113 سا  در
 ان رییا  ظرفیییت و مقابلییه بررسیی، بییه ای م العییه در
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 روباز يفضا نیشاغل پیيريآسی  کاهش جهت یاتیعمل برنامه کي ارائه                                                                                                                              

 کارگران و خدمات دهندگان ارائه) باز فضای در کارگران 
 ییرایط بیه شاسیخ در (باربرهیا و کشیاورزان ساختاان، 
 اقییدامات م العییه  اییی  در. شرداختنیید یییدید گرمییای
 در مدت کوتاه و فوری هایشاسخ یامل گرما با ایمقابله
 گرمیا بیا ت ریقی، اقیدامات که حال، در. ید گرفته نظر
مواردی از  الیه . ید گرفته نظر در مدت بلند نورتبه

 حفاظیت وسیایل مناسد  تدیه حفاظت، هایلرا  تدیه
 و هیاکرم هیا  دسیتکش ها ماسی  مانند مناسد فردی

 برنامیه کیاف،  تدییه آ  آیامیدن، سالم و عین   تدیه
به  ندار زمان گرفت  در نظر مناسد  کوتاه هایاستراحت

ظدر و  موا ده با گرمای از  لوگیری برای طو،ن، مدت
 ت ریقی، اقیدامات عنوانبهتغییر در برنامه ساعات کاری 

 (.31) شیشنداد گردیدند کنترل،( مدیریت، های)برنامه
 محییط در تیدوی  برنامیه سیازش م العه  چندی  در
 افیزایش بددایت،  های آموزش سایه  کردن فراهم گرم 

 اليوهیای انیتح م ریوع  تدویه هایسیستم از استفاده
 افیزایش) بیاز هایفضای کارگران برای بخصوص رفتاری
 اض راری یرایط در واکنش هایبرنامه  (مایعات مصر 
 هیای دهنیده و دسیتورالعال هشیدار هایسیستم گرما 

 ان ریاق، های شاسخ انواع از برخ، عنوان به را محافظت،
 .(31  35) اند ناوده معرف، های گرمای،تنش به

 توسییییط مییییالزی در یییییده انجییییام م العییییه
MahmudulAlam ییالیکاران ان ریا  تعییی  هید  با 

 ایی  در. رسیید انجیام بیه اقلیای، تغیییرات با مالزیای،
 و آمیوزش یارانه  مانند کاک، هایاهرم تألیرات شژوهش
 مردم هایسازمان و دولت طر  از موارد دیير و انيیزش
 تغیییرات بیا ان ریا  کشیاورزان افیزایش هید  بیا نداد

 که دهدم، نشان شژوهش ای  ید. نتیجه بررس، اقلیا،
 تاییام، طییر  از یییده انجییام هییایکا  میییان در

 خریید مراکیز بیه کشیاورزان دسترسی، تندا ها سازمان
 نظیر از( کیش آفت ساوم و کود نظیر) کشاورزی ادوات
 بیا هیاآن سیازگاری مییزان بیر داری معنا طوربه آماری
 1/58 حیا  ایی  بیا. اسیت بیوده میؤلر اقلیا، تغییرات
 دولیت هیایکا  کیه باورند ای  بر کشاورزان از درند
 نظیر به کاف، اقلیا، تغییرات با هاآن یدن سازگار برای
 بوده معتقد کشاورزان از درند 1/11 هاچنی . رسدم،
 ییرایط تحایل به قادر آنان کنون،  هایکا  با که اند

 خیود کشیاورزی تولییدات بیر اقلیای، تغییرات از نای،
 خواسیتار کشاورزان معاو   هایکا  کنار نیستند. در

 با الیرات مولرتر مقابله برای  دیدتری هایکا  ارسا 
 بییه افییراد از درنیید 5/51بودنیید.  یییده یملییاق تغیییرات
 5/49 و دایتند تاکید نداد مردم هایسازمان هایکا 
 مقابلیه بیرای را هاسازمان سایر هایکا  افراد از درند

 دانسیتند ،زم کنیون، اقلیای، تغیییرات منف، الرات با

(11). 
نییز یکی، از راه کارهیای  شژوهشی، هایبرنامه ا رای
 در حیوزه ییغل، توسیعه و ستمت های یاخ  ارتقای
گرمیای، و شژوهش، در زمینه اسیتر   هایبرنامه .است

اسیتان  بندیاولویتد یامل توانم، شذیریآسیدکاهش 
 اولویییت و گرمییای، شذیریآسیییدهییای کشییور از نظییر 

 نظرنق یه از روبیاز مشاغل بندیطرقهکنترل،   هایاقدام
 گرمیای،  م العیات الیرات مقابیل در شیذیری حساسیت

 اسیا  بیر یغل، های گروه بندیطرقه  دت نیاز مورد
 تغیییرات رونید سیازیمد  کیار  سخت، و شذیریآسید

 بییا آتیی، هایدهییه در گرمییای، اسییتر  هییای یییاخ 
 تیألیرات اقلییم و ارزییاب، تغیییر سناریوهای از استفاده
 در عالکیرد و وریبدره بر گرمای، و تغییر اقلیم استر 
 روباز باید. فضای یاغلی 
 هایراه بیه ییده تدییه برنامیه کیه اسیت به  کر ،زم

 توانیدم، م العیه ایی  در ییده شیشنداد هایاستراتژی
 رساندن تحقق به در را  امعه مدیران و گذاران سیاست
برای خدمت به یاغلی  بخصیوص ییاغلی   خود اهدا 

 کیه کیرد نشیان خیاطر بایید. ناایید کای  فضای روباز
 محییط در و افزایش قابلیت ان را  شذیریآسیدکاهش 
الیه دولیت  اعضیای درگییر از   هاه تتش به نیاز کار 

وزارت بدداییت و وزارت کیار  کارفرماییان  کاریناسییان 
 و دارد ای و ایان، محیط کیار و کیارگرانبددایت حرفه

. گییرد دوش گروه خانی، قیرار بر تندا کار ای  بار نراید
تغییرات اقلیم و افزایش دمای نای، از  تألیر حا   ای  با

 تصایم برای اولویت عنوانبه باید کارگران ستمت آن بر
 .یود گرفته نظر در گیرندگان

 
 و تشکر تقدیر

ای  مقاله حانل از ی  طرح تحقیقیات، بیوده کیه بیا 
 شزییک، علوم دانشياه زیست محیط شژوهشکده حاایت
 مراتید می، دانییم وا ید برخود. است یده ا را تدران

 و مییدیران از کلیییه اسییاتید  را سییپا  خییود و قیدردان،
کییه در اییی   محیییط و کییارکاریناسییان مرکییز سییتمت 
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 و همكاران منظم محمدرضا

 م العه ما را یاری ناودند  ابراز نااییم.
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