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در حالت ها و شرايط مختلف با مشكالتي همراه است كه اگـر اصـول   اما استفاده از آن هاست  و تميز ترين نوع انرژي انرژي الكتريكي يكي از بهترين :چكيده
است كه برق و خطـرات آن بـر   در اين نوشتار سعي براين . گرفتگي بوجود آمده و مي تواند انسان را تا حد مرگ برساند گيري صحيح آن رعايت نگردد برق بهره

 .موجودات زنده اعم از انسان و حيوان مورد بحث قرار گيرد
اندازه ولتـاژ يـا فشـار    ، مدت زمان عبور جريان الكتريكي ، و نوع آن برق گرفتگي انواع مختلفي دارد كه ميزان اثر آن بر بدن و خطرات آن  به شدت جريان برق

همچنين مسير عبور جريان نيز بسيار مهم است زيرا ممكن است از محلي عبور نمايد كه موجب از كار انداختن  .تگي داردبسبرق ، مقاومت بدن انسان  الكتريكي
 :است زير سيستم تنفسي يا اختالل در كار قلب يا حتي هر دو گردد چند نمونه از حالت هاي مختلفي كه جريان برق ممكن است از بدن عبور كند به قرار

 .از دست به دست ،از پا به پا ،از دست چپ به پاها ،از دست راست به پاها ،يك پا از يك دست به  
گذرد و مي تواند باعث  خطرناكترين حالت وقتي است كه جريان از يك دست وارد و از دست ديگر خارج شود، زيرا در اين هنگام جريان برق از قلب و ريه مي

 .ودر پايان توصيه هايي براي ايمني بيشتر ارائه شده است گردداز كار افتادن آنها و در نتيجه منجر به مرگ 

انرزي الكتريكي ، برق گرفتگي ، فشار قوي ، جريان الكتريكي، مرگ، سيم ارت :كلمات كليدي
):PACS(كدمقاله 

مقدمه. 1
هاسـت و تميز ترين نوع انرژي انرژي الكتريكي يكي از بهترين

انتقال از يـك نقطـه بـه نقطـه ديگـر اين انرژي به راحتي قابل
امـا ]1[اسـت انرژيها خيلي سـاده   ساير  و تبديل آن بهباشد  مي

حفاظت و بهره برداري صحيح از آن هميشـه و در همـهروش 
.جا با مشكالتي روبروست

، برق گرفتگي و خطرات ناشـيآن  مهمترين مشكالتيكي از 
وهـا  انسان  موجب از دست دادن جانبعضاً باشد كه  از آن مي

.گردد حيوانات مي
دهد، پنجاه درصد برق گرفتگـي هاكـه نتايج تحقيقات نشان مي

ست در اثر تماس مستقيم سيم حامل جريانا منجر به مرگ شده
برق در حمام، استخر، حياط، زير زمـين، پاركهـا و يـا جاهـاي

مرطوب بوده كه جريان برق مسـتقيما از بـدن افـراد بـه زمـين
ست و بقيه بعلت فرسودگي كابلها ويا عايق نبودنبرقرار شده ا

صحيح لوازم خانگي و دستگاه هاي برقي ويا سيم كشـي هـاي
.غلط اتفاق افتاده است

جريان برق در بدن انسان در جاهايي كه مقاومـت اهمـي بـدن
متالشـي موجب و گردد برقرار ميتر  كمتر باشد بيشتر و راحت

.رددگ بدن انسان ميدن و سوزاندن ش
گرفتگي برقچگونگي . 2

، همهسطح زمين ، ديوارها و كف اتاقها در نقاط تمامي  طبقات
د و اگـرنشـو  به عنوان يك نقطه از سيستم برق محسـوب مـي  

نقطه اي از بدن موجود زنده از يك طرف به زمين يـا ديوارهـا
يـك وسـيلهوصل  و از طرف ديگر به سيم برق يا بدنه فلـزي  
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تماس داشته باشد جريان بـرق...)  كولر يا يخچالمانند ( برقي 
.كند عبور مياو از بدن 

شدت برق گرفتگي با توجه به شدت و مدت عبور جريان برق
آيد و ممكن است عواقب مختلفي نظير مرگ ، ناشي بوجود مي

سوختگي داخلي و سوختگي خارجي بـدنبال -از ايست قلبي 
كليـه هـا از كـارداشته باشد بعد از برق گرفتگي ممكن اسـت  

بيفتند يا دست ها بدليل سوختگي داخلي قطع شوند و يا بعلت
اسـتخوانها) بدليل لرزش ناشي از برق گرفتگـي  ( پرتاب شدن 

دچار شكستگي گردند
بنابراين براي جلـوگيري از بـرق گرفتگـي بايسـتي  از تمـاس

بـا بدنـه فلـزي( مستقيم با سيمهاي برق ، يا تماس غيرمستقيم 
) هاي برقي كه ممكن است اتصال داخلي دشـته باشـنددستگاه

  .جلوگيري كنيم 

برق گرفتگيانواع . 3
]2[: برق گرفتگي به دو قسم است

با ولتاژهاي باال
با ولتاژهاي پائين

انسـان بطـوردر موارد با ولتـاژ بـاال ، حتمـاً الزم نيسـت بـدن      
برق تماس داشته باشد بلكه ممكن است مستقيم با سيم يا كابل

در فاصله چند متري هم جريان برق از هوا عبور كند و به بـدن
در ايـن مـوارد هـر.فرد منتقل شود و باعث برق گرفتگي شـود 

چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا باال باشد ، ميزان انتقال و آسيبي
.شود بيشتر است وارد مياو كه به بدن 

مـثالً. افتـد  اتفاق ميمنازل مسكوني بيشتر در  موارد ولتاژ پائين
خصوصـاً آن دسـته از (فرد از سيم لخـت و يـا وسـايل برقـي    
ويـا.آسـيب مـي بينـد    ) وسايلي كه در آنها آب ريخته مي شود

.ممكن است از طريق كليد برق ، برق گرفتگي ايجاد شود
شـود، در برق گرفتگي با ولتاژ پائين بدن فرد دچار لـرزش مـي  

بدليل گرفتگي عضـالت باالآنكه در برق گرفتگي با ولتاژ حال 
منجر به اتصال دائم با آن وسيله خواهد شد ،.

ساختمان بدن انسان و هر جانور زنده در مقابل جريان بـرق از
مقاومتهاي زيادي تشكيل شده است كه به طور ساده مـي تـوان

ي اجـزاي قاومتهـا برابر مجموع م بدن انسانكل مقاومت  گفت 
.بدن است

RT=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8+R9

ــا و ــه ه ــان عضــالت و ماهيچ ــدن انس ــاي ب ــرين مقامته كمت
هـاي قلبي،كبـد، ريـه، غـده حساسترين وظريفترين آنها دريچه

.باشند تيروئيد مي
سلسله مويرگها بهبزرگترين اين مقامتها از پوست بدن شروع و 

واري مواجـهكه در مقابل جريان برق با سوختگي ناگ رسدمي 
.دنشو مي

اين سوختگي ها عميق بوده و مداواي آن چنانچه زيـاد باشـند
باشـند بسيار سخت و در بعضـي مواقـع غيـر قابـل عـالج مـي      

بخصوص كه اگر سوختگي در برق گرفتگي با ولتاژ زياد اتفاق
ده عمقي تر بوده كه هميشه بـاشافتاده باشد و زخم هاي ايجاد 

.ي سختي همراه خواهند بوددردهاي زياد و عفونت ها

سوختگي شديد در اثر برق گرفتگي:  1شكل 

ــز اعصــاب و ضــربان قلــب توســط ــا مراك رابطــه اعصــاب ب
گيرد هنگام عبـور جريـان الكترونهاي موجود در بدن انجام مي

سـت ماهيچـها ن انساني كه دچار برق گرفتگـي شـده  برق از بد
د و مفصـل هـاهاي بدن عكس العمل هايي را بوجود مي آورن

منجـر بـهايـن امـر   كه  دهند  ميحالت تعادل خود را از دست 
نتيجهاين  و. شود پرت شدن شخص از منطقه برق گرفتگي مي

باشد مي جريان الكتريكيفرمان مغز جهت رهايي از مدار 
اثرات برق گرفتگي اگر چه زمـان آن هـم خيلـي كوتـاه باشـد

كـه وقتـيايـن باورنـد   بـر  برخي ها بسيار زياد و ناگوار است 
او را شـود  اگـر جريـان بـرق      شخصي دچار برق گرفتگي مي

در صـورتيكه ايـن امـر صـحيحاسـت   كند او فوت نمودهپرت 
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پـرت شـدنكند بلكه  برق كسي را پرت نميهرگز نيست زيرا  
عكس العملي است كه ماهيچه هاي بدن در مقابل رهايينتيجه 

مـرگ واقعـي مـوقعيو نشان مي دهنـد از خود از جريان برق 
تـا زمـاني كـه واست كه سلول هاي مغزي از كار افتاده باشند 

.اندازه كافي به مغز مي رسد انسان زنده استه اكسيژن ب

عكس العملنتيجه برق گرفتگي و پرت شدن ظاهري كه :  2شكل 
.استماهيچه هاي بدن در مقابل رهايي از جريان برق 

  ثر برق فشار قويسوختگي شديد در ا:  3شكل 

گرفتگي برقدر  شدت جريان و آثار آن. 4
انجام گرفته مقـدار جريـان عبـوري از بـدنهاي  طبق آزمايش

انسان تا رها كردن سيم برق و قطع جريان به چهاربخش تقسيم
]2[ .شده است

 :نيم ميلي آمپر  كمتر از جريان هاي )الف 
.كند احساس نميرا بدن انسان عبور جريان برق در اين حالت 

بـراي  ميلـي آمپـر    200نيم ميلي آمپر تـا   بينجريان هاي ) ب 
:  ميلي ثانيه 2مدت كمتر از 

جدي در اثر بـرق گرفتگـيخطرات و جراحات در اين حالت 
ولي با دردهاي زياد در ماهيچه ها و انگشتان و .آيد بوجود نمي

.يا مفصلها توام است
مـدت  بـراي  ميلي آمپر 10تا  نيم ميلي آمپر بينجريان هاي ) ج

: :  ميلي ثانيه 2بيشتر از 
جـديخطرات و جراحات در اين حالت نيز مشابه حالت قبل 

ولـي بـا دردهـاي زيـاد در .آيد در اثر برق گرفتگي بوجود نمي
.ماهيچه ها و انگشتان و يا مفصلها توام است

:ميلي آمپر 200  تر ازجريان هاي بيش) د 
افتـد ولـي قلبي در اين قسمت اتفاق مي خطرات و لرزش هاي

تا زمان كوتاهي در حدود چند ثانيـه بـا دردهـاي شـديدي در
روي بازوان و پاها و ماهيچه هاي شـانه و اضـافه شـدن فشـار

هوشـي خون و تنگي نفس و تغيير ضربان قلب با احساس بـي 
خطرات و لرزشهاي قلبي در اين قسمت قطعي.توام خواهد بود
داخلي قلبي و جراحات قلبي بسيار زياد و از ايه است سوزش

باشـد گرفتگـي ماهيچـه هـا و كار افتادن قلب نيـز قطعـي مـي   
در ايـن قسـمت مـرگ.دردهاي بسيار شديد نيز به همـراه دارد 
هاي داخلي بدن بسـيار انسان حتمي مي باشد زيرا كه سوختگي

.باشد زياد مي
برق و پايينعبور جريان و مدت زمان مسير ، در برق گرفتگي 

تجربيـات نشـان داده. آوردن مقاومت بدن شخص مؤثر اسـت 
است كه هر چه مدت عبور جريان بـرق از بـدن بيشـتر باشـد

گردد يعنـي مقـاومتي كـه بـدن بدن كمتر مي الكتريكي مقاومت
دهـد، درمقابل عبور جريان درلحظـات اول از خـود نشـان مـي    

نين مسير عبورهمچ. اشدب بسيار بيشتر از گذشت چند لحظه مي
جريان نيز بسيار مهم است زيرا ممكـن اسـت از محلـي عبـور
نمايد كه موجب از كار انداختن سيستم تنفسـي يـا اخـتالل در
كار قلب يا حتي هر دو گردد چند نمونه از حالت هاي مختلفي

:است كه جريان برق ممكن است از بدن عبور كند به قرار زير
از يك دست به يك پا

ت راست به پاهااز دس
از دست چپ به پاها

از پا به پا
از دست به دست
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خطرناكترين حالت وقتي است كه جريان از يك دسـت وارد و
ق ازاز دست ديگر خارج شود، زيرا در اين هنگـام جريـان بـر   

گذرد و مي تواند باعث از كار افتـادن آنهـا و در قلب و ريه مي
.گرددنتيجه منجر به مرگ 

بستگيعامل گذرد، به دو  لكتريكي كه از بدن انسان مييان اجر
كـه )فشـار الكتريكـي   يا (ولتاژ  دارد اول  مقاومت بدن و دوم

دهد در صورتيكه بتوانيم بنحـوي از يبدن را تحت تأثير قرار م
جلوگيري نمائيم خطر برق آن خروج  جريان به بدن و ياورود 

ال بردن مقاومت سطحبا باگرفتگي ايجاد نخواهد شد و اين كار 
ايمني مانند دستكش عـايق، تماس بدن با برق توسط ابزارهاي

.عايق و غيره امكان پذير خواهد بود كف پوشكفش، 

دست به دستبرق گرفتگي از نوع : 4شكل 

اثر هاي متفاوت جريان هاي الكتريكي مستقيم و. 5
  : گرفتگي برق در متناوب
متنـاوب تقسـيمو  دو دسته مسـتقيم   درالكتريكي هاي  جريان

.شوند مي
:جريان مستقيم) الف

جهت و اندازه آن در لحظـاتجرياني است كه  جريان مستقيم
جريـان  يـان ، نمونه ايـن نـوع جر  همواره ثابت است  مختلف 

توسط پيل يا باطري و يـا توسـط دسـتگاه    الكتريكي است كه 
مستقيم تبـديل جريان  ي يكسو ساز كه جريان متناوب را بهها

.توليد مي شود ،مي نمايد
مقاومتي كه بدن انسان در مقابل جريان مستقيم از خـود نشـان

دهد بسيار بيشتر از جريان متناوب است، بطوريكه انسان مي مي
عبـور او از بـدن  كه ميلي آمپر جريان مستقيم را   80 واند تا ت

، بدون اينكه اثر مهمي در سيستم تنفسـيمي كند تحمل نمايد 
به نامد البته جريان مستقيم خطر ديگري يوجود آاو بو يا قلب 
مي تواند موجب مـرگ دارد كه تجزيه سريع خونيا الكتروليز 

]3[ .گردد
:جريان متناوب: ب
و اندازه آنيان متناوب جرياني است كه در هر لحظه جهت جر

در مقابـل جريـانانسـان  بـدن   .بصورت تناوبي تغيير مي كنـد 
دهـد و بـر خـالف مقاومت كمتري از خود نشان مـي  متناوب، 

آمـد ميلي آمپر خطر جدي پـيش نمـي   80جريان مستقيم كه تا 
ميلي آمپـر خطربـرق گرفتگـي وجـود     25دراين نوع جريان در

  .دارد 
:  در برق متناوب فركانس يا بسامد

عـوضدر واحـد زمـان   تعداد دفعاتي كه جهت جريان متناوب 
شود فركانس گويند بعنوان مثال گفته مي شود را فركانس مي مي

هرتز است يعني اينكه جهت جريان در هـر ثانيـه 50برق شهر 
تجربه ثابـت كـرده كـه .دهد  مرتبه در سيم تغيير جهت مي 50
.باشد هرتز مهلك ترين فركانس مي 400تا  50ركانس ف

هرتـز فقـط موجـب سـوختگي در 400فركانس هاي بيشتر از 
هرتـز خطـر 50اگر چه فركانس هاي كمتـر از   .گردد ميمحل 

دهد ولي استفاده از آن باعث اتـالف مقـادير مرگ را كاهش مي
كـه از لحـاظ اقتصـادي شود ميانتقال زيادي انرژي در خطوط 

.رون به صرفه نيستمق
خطر و،) AC(فركانس در  برق متناوب غير صفر بودن  بدليل

)DC(بـرق مسـتقيم    از بيشتر آن در برق گرفتگي  آسيب هاي
تغيير مداوم جهت جريـان در بـرق متنـاوب باعـث     است زيرا 

منجـر بـه  ضربات شديدي بـر سلسـله اعصـاب شـده و      ايجاد
به همين دليـل عبـور گردد و مي كاهش مقاومت بدن انسان نيز

تواند هرتز مي 60تا  50آمپر در فركانس  ميلي 25جريان حدود 
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باعث از كار افتادن سيسـتم تنفسـي و مـرگ انسـان شـود ، در
ميلي آمپر در برق مستقيم ايـن  80هاي باالي صورتيكه جريان 

.گردد شرايط را موجب شده و باعث مرگ در انسان مي
200تــا  100بــا فركــانس ) AC(در جريانهــاي بــرق متنــاوب 

كيلوهرتز نحوه اثر گذاري جريان برق روي بدن به جاي شوك
حـرارت و اًشود و اساس و خارش به صورت حرارت ظاهر مي

سوختگي تنها اثرات شوك ناشي از عبـور جريـان بـا فركـانس
.باشند كيلو هرتز مي 100هاي باالي 

ولتاژ خطرناك براي انسان. 6
ي اژ ب داكثر ولت رایط  ح ان در ش راي انس ر ب خط
ز  50عادي در فركانس  رق شهر ھرت اندر ب  جری

دود  اوب ح ي 50متن ت م د ول ا . باش ه ب و در رابط
را  سي حداكثر ولتاژ بي خطر  مستقیم یا دي جریان
  ]4[ .اند ولت را اعالم نموده 120

سيم هاي باالي سر ما مي توانند بسيار خطرناك باشند: 5شكل 

و تاثير آن در بـرقالكتريكي بدن انسان مقاومت . 7
گرفتگي

مقاومت الكتريكي بدن انسان ثابت نيست و بر اثر عوامل فردي
ازبرابـر تغييـر نمايـد،     100تـا   و شرايط محيط ممكـن اسـت   

عبارتنـد هستندمهمترين عواملي كه در تغيير اين مقاومت مؤثر 
:از

:حالت روحي فرد)الف
بي خوابي، عصبانيت، خنده، غـمخستگي، گرسنگي، تشنگي، 

تواند بـه حـد و بيماري از عواملي است كه مقاومت بدن را مي
.زيادي كم و تغيير نمايد

:سطح تماس و فشار تماس )ب
هر چه سطح و فشار تماس بيشـتر باشـد مقاومـت بـدن كمتـر

گردد، البته عوامل ديگري غير از آنچه ذكر شده وجـود دارد مي
مت بدن را كمتر كند، از جمله وقتي كـه بـدنكه مي تواند مقاو

شود است مقاومت آن تا حد زيادي كم مي مرطوب و عرق كرده
كه در اين صورت خطر برق گرفتگي را چندين برابـر افـزايش

.دهد مي
بيشــترين مقاومــت بــدن در قســمت پوســت اســت، بطوريكــه
مقاومت پوست هاي خشك و سالم گاهي حتي تـا چنـد صـد

رسد، از آنجائيكه جريـان بـرق بـراي عبـور از يز ميهزار اُهم ن
بدن ناچار است از پوست داخل و خارج شود هر گونه اقدامي
كه در جهت باال بردن مقاومـت محـل ورود و خـروج جريـان

.دهد صورت گيرد خطر برق گرفتگي را كاهش مي
كار دارد تأسيسات برقي سروبا دستكش و كفش براي كسي كه 

علت اينكه دستكش و كفش باعـثه ميت است ببسيار حائز اه
.گردد افزايش مقاومت در برابر عبور جريان مي

  ]5[ :ند نك تعيين ميعوامل زير شدت آسيب به بدن انسان 

) متناوب و مستقيم بودن ( نوع جريان  و شدت -
گردد ولت كه خطرناك تلقي مي 50بيش از كه  ولتاژ مقدار  -
زمين سطح تماس ، بدن با  -
مدت زمان تماس -

:بيشتر ايمني براي چند توصيه.  8
هرگز با دستان خيس سيم هاي لخـت را امتحـان نكنيـد و -1

بـه اگـر كليد هاي برق را لمس يا روشن و خاموش ننماييـد و  
اينكار را انجام دهيد پشت دست راستناچار مجبور هستيد با 
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بض شــده وزيــرا موقــع بــرق گرفتگــي عضــالت بــدن منقــ.( 
.بخشند و به اتصال  شدت مي ندگرد مي مشتان دست انگشت

:در سيم كشي ساختمان از سيم ارت استفاده شود  -2
براي وسايلي موثراسـت دو شـاخهسيم ارت يا اتصال به زمين 
گونـه وسـايل  اين .مي باشد  ارتو  آنها داراي سه سيم فاز،نول

شكل الكتريكـياتصال داخلي و يا هر مداشتن درصورت  برقي
از طريـق همـان ي آنها  بدنه كامال ايمن هستند چون برقِ ديگر

اگر اين اتصال كوتاه و مي شودسيم ارت به زمين اتصال كوتاه 
.كند فيوزعمل كرده و جريان برق را قطع مي ، كامل باشد

وجـود يـك چـاه ارت الزامـي ،مناسب راي داشتن يك ارت ب
زمـين بـا رعايــت زيـر است چاه ارت چاهــي اسـت كـه در    

قوانيـن خاصي حفـرمي شود، سپس درون آن يك شبكه فلزي
دهند و آن را با استفاده ازسـيم هـاي ضـخيم بـه تمـام يقرار م

.پريزهاي برق مي رسانند

چاه ارتنماي كلي : 6شكل 

هـاي كه متاسفانه در ساختمان(  نوع ارت دار  از پريزهاي برق
از دو سـوراخ مربـوط غير.)   شود يغيراصولي به كار گرفته نم

فلزي هم در محيط گـودي پريـز وجـود به دو شاخه ، يك فنر
  .شود  دارد كه سيم ارت به آن متصل مي

نمونه يك پريز مجهز به سيم اتصال به زمين:  7شكل 

نمونه يك پريز غير استاندارد بدون ارت:  7شكل 

.با برق به اعصاب خود مسلط باشيد در هنگام كار -3
سـعي كنيـد دسـت چـپموقع كار كردن با سيم هاي برق  -4

چـون(قرار داده و با دسـت راسـت كاركنيـد     خود را در پشت
.)دارد دست راست در بيشترين فاصله از قلب قرار

كافي برق آشنايي با  سيم كشي ساختمان و كار كردن با راگ -5
.كنجكاوي به خرج ندهيددر مورد آن ،هرگز نداريد 
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