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 اعضای كمیته های بازنگری و تدوين ويرايش چهارم حدود مجاز مواجهه شغلی:

 
 سمت نام و نام خانوادگی

 مسؤ ل طرح دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سالمت محیط و کار

 مجری طرح دکتر رستم گلمحمدی، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی همدان    

 ناظر طرح دکتر مهدی سهرابی، معاون بهداشت حرفه ای مرکز سالمت محیط و کار

 کمیته عوامل شیمیایی دکتر فریده گلبابایی، استاد گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی تهران  

 " دکتر فرشید قربانی، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی همدان

 " دانمدکتر عبدالرحمن بهرامی، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی ه

 " دکتر حسن اصیلیان، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه تربیت مدرس

 " پی، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی قزویندکتر احمد نیک

 " یزد، استادیارگروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی شهیدصدوقیدکتر محمد جواد زارع

 " رئیس اداره کنترل عوامل شغلی موثر برسالمت مهندس فاطمه صادقی،

 " کارشناس اداره کنترل عوامل شغلی موثر برسالمت مهندس حسین طلعتی،

 " دکتر رضا عزتیان، رییس اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص

 " گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی همدانمهندس زهره کرمی، 

 " گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی همدانمهندس زهرا عظیمی، 

 کمیته سم شناسی ، استاد گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی تهراندکتر جمال الدین شاهطاهری

 " دکتر محمد جواد عصاری، استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی همدان

 " مهدی قاسم خانی، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی تهراندکتر 

 " ، استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی ایراندکتر آزاده اشتری نژاد

 " مهندس فرین فاطمی، کارشناس اداره کنترل عوامل شغلی موثر برسالمت

 کمیته عوامل فیزیكی حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی تهراندکتر پروین نصیری، استاد گروه بهداشت 

 " محسن علی آبادی، استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی همداندکتر 

 " دکتر رستم گلمحمدی، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی همدان

 " ت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی تهراندکتر محمدرضا منظم، استاد گروه بهداش

 " دکتر ایرج علیمحمدی، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی ایران

 " دکتر علی صفری واریانی، دانشیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی قزوین

 " مهندس مهین حق شناس، رئیس اداره کنترل عوامل فیزیكی زیان آور

 " مهندس فریده سیف آقایی، کارشناس مسئول اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص

 " کارشناس اداره کنترل عوامل شغلی موثر برسالمت مهندس حمید اقتصادی ،

 " گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشكی همدانمهندس رضا شهیدی، کارشناس 
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 " وزارت صنعت معدن و تجارت HSEمهندس مجتبی ذکایی، کارشناس دفتر 
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حیم     حمن الره  بسم الّله الره
 ینم  اارتقاء سال بوده و یداردر تحقق اهداف توسعه پا یهسرما ینکار ماهر در کشور گرانبهاتر یروین       
از طریق تأمین محیط کار سالم، از اهم اهداف وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشكي به شمار  یزانعز
 خواص و اثرات شیمیایي ماده نوع هزار هاي در کشور و کاربرد دههمگام با توسعه واحدهای صنعت رود.يم

انواع اد سبب ایج یکار یهایطمح صنعتي در آالتماشین و هابسیاری از دستگاه به کارگیری و مختلف
 ینمواجهه شاغل .گردند یا شرایط ارگونومیک نامناسبي را ایجاد مي نماینديایي و فیزیكي میهای شیمیندهآال
توسعه  کیبه  یابيدست یخواهد داد. برا افزایشرا  يشغل یماریهایاحتمال ابتالء به ب مخاطره زا،امل با عو
ردند. کار سالم برخوردارگ یطاز مح ینمبارزه نمود تا شاغل یان آورعوامل ز یناز ا يبا عوارض ناش یدبا یدارپا
حد "عنوان  تح  یارهایيبر اساس مع یگریكدسالم و ناسالم از  یکاری هایطمح یقگام تفرین راه اول یندر ا
دهند، يم یشافزا ینشاغل ینرا در ب یماریکه احتمال بروز ب یکار یها یطاس  تا مح "يشغل مواجههمجاز 
قانون کار،  69ماده  1و تبصره  58مواد  یر:نظ يقانون یهای گردند. مسلم اس  با حما یي و کنترلشناسا
 11ماده  و يوزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشك یفو وظا یالتتشكقانون  1ماده  19و  11، 2 یبندها
( قانون اصالح مواد 69ماده ) ي( الحاق2( جزء )ب( ماده واحده قانون اصالح تبصره )8بند ) یينامه اجرا یینآ
مصوب  69و الحاق دو تبصره به ماده  1581مصوب  ياجتماع ین( قانون تأم69( و تبصره ماده )66( و )62)

مشاغل سخ  و  یصدر تشخ 29/12/1558در جلسه مورخ  یرانوز هیئ  مصوب –1551 مصوب – 1561
تح  عنوان حدود  یارهایمع ینرا مكلف به تدو يآور، که وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشك یانز

 .یاف در اجرا خواهد  یشتریحرک  سرع  ب یننموده اس ، ا يمجاز مواجهه شغل
های علمي و مطالعات اپیدمیولوژیک فوق الذکر و از آنجا که همگام با پیشرف  تحقق مراتب برای       

بروس  با تغییر رو یزحدود مجاز مواجهه شغلي ن یرانساني و تحقیقات بر روی حیوانات آزمایشگاهي، مقاد
حاضر تح   وعهو ابالغ مجم ي، به روز رسانیناقدام به تدو يوزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشك

در دسترس همگان مي  1561آن در سال  ویرایش چهارمکه اس    "يحدود مجاز مواجهه شغل"ان عنو
رج خا یزعوامل مخاطره آم یکه دارا يشغل یکارگاهها و واحدها یياجرا یرانو مد یانکارفرما یهکل باشد.

یماری ب عوامل ،يمهندس ي وفن  یریتي،مناسب مد شهایاز حدود مجاز مزبور هستند موظفند با استفاده از رو
 . یندکنترل نمادر حدود اعالم شده کار را  یطمح زای

 دانشگاه مجرب نفر از اساتید 11بیش از کارگیری مجموعه حاضر که حاصل زحمات ه اس  که با ب امید       
اعضاء  ینهای متعدد ادر طي نشس  1561 تا 1565 سالر باشد و ديو محققین کشور م و کارشناسان اجرایي

شده، شاهد محیط کار سالم جه  کارگران عزیز و زحمتكش  تدوینمربوطه  يتخصص يفن یهایتهکمدر
 کشور باشیم.

 دکتر سید حسن قاضي زاده هاشمي
 وزیر بهداش  درمان و آموزش پزشكي
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 مستندات قانونی

 قانون کار: 58ماده 
 حفاظ  اليشورایع از طریق که ورالعملهایيدست کشور رعای  مادی و منابع انساني نیروی صیان  برای      

از  جلوگیری )جه  پزشكي و آموزش ، درمانبهداش  ( و وزارتفني حفاظ   تأمین )جه  فني
ارگاهها، ک کلیه شود، برایمي ( تدوینکار کار و کارگر و محیط بهداش  و تأمین ایحرفه بیماریهای
 .اس  الزامي و کارآموزان ، کارگرانکارفرمایان

 قانون کار : 69ماده  1تبصره 
وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ریزی،کنترل، ارزشیابي و بازرسي در زمینه       

 بهداش  کار و درمان کارگری بوده و موظف اس  اقدامات الزم را در این زمینه بعمل آورد. 

 پزشکی:  ف وزارت بهداشت، درمان و آموزشقانون تشکیالت و وظای 1ماده

هاى بهداشتى مخصوصاً در برنامه یتأمین بهداش  عمومى و ارتقاء سطح آن از طریق اجرا :2الف( بند 
هداش  ایى، مبارزه با بیماریها، بیزمینه بهداش  محیط، کنترل و نظارت بهداشتى بر سموم و مواد شیم

 اولوی  مراقبتهاى بهداش  کار و شاغلین با تأکید بر خانواده و مدارس،آموزش بهداش  عمومى،
 هاى ذیربط.بهداشتى اولیه، به ویژه بهداش  مادران و کودکان با همكارى و هماهنگى دستگاه

 تعیین و اعالم استانداردهاى مربوط به: :11ب( بند 
 .خدمات بهداشتى، درمانى، بهزیستى و دارویى 
 ،ملزومات و مواد مصرفى  ،ایشى، آزمایشگاهى، تجهیزاتآشامیدنى، آر مواد دارویى، خوراکى

 پزشكى و توان بخشى.

 .بهداش  کلیه مؤسسات خدماتى و تولیدى مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق 
 ها و خدمات واحدها و مؤسساتتعیین ضوابط مربوط به ارزیابى، نظارت و کنترل بر برنامه :19ج( بند 

 درمانى و بهزیستى و انجام این امور براساس استانداردهاى مربوطه. -آموزشى و پژوهشى، بهداشتى 

 :قانون تامین اجتماعی  69آیین نامه اجرایی قانون اصالح ماده  11ماده 
های محیط کار و عوامل درمان و آموزش پزشكي تغییرات حدود تماس شغلي آالیندهوزارت بهداش ،      

، کارهای های استانيعالي مذکور مراتب را به کمیتهي اعالم و شورایعالي حفاظ  فنبیماریزا را به شورای

 نماید. آور برای اجرا ابالغ ميسخ  و زیان
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 مقدمه

دستتیابي به ستالم  حق اساسي آحاد جامعه از جمله کارگران و کارکنان مشاغل مختلف اس . رشته        

  حرک  به ستتم  عدال  اجتماعي و حف  ای به منظور تأمین این حق استتاستتي در جه بهداشتت  حرفه

یني، بای علم و فني استتت  که با پیشنماید بهداشتتت  حرفهکرامت  اقشتتتار زحمتكش جتامعه فعالی  مي  

شتتتناستتتایي، ارزیابي و کنترل عوامل مخاطره زای شتتتغلي در جه  تأمین، حف  و ارتقاء باالترین ستتتطح 

کند. مسئولی  نظارت بر اجرای برنامه تالش ميسالم  جسماني، رواني و اجتماعي کارکنان تمام مشاغل 

های کاری کشور به عهده مرکز سالم  محیط و کار وزارت ها و طرح های بهداش  حرفه ای در محیط

ای در ایران تحقق اهداف باشتد و از مهم ترین ستیاست  های اصتلي بهداش  حرفه    بهداشت  و درمان مي 

ور و تأمین، حف  و ارتقاء سطح سالم  وکیفی  نیروی عالي بهداشتتي اشتاره شتده در قانون استاسي کش    

انستاني جه  دستتیابي به توستعه پایدار مندرج در ستند چشتم انداز توسعه فرهنگي، اقتصادی و اجتماعي      

 2میلیون کارگر در  19باشتتد. طبق برآورد، در ایران حدود کشتتور و نقشتته جامع علمي بخش ستتالم  مي

درصد  51درصتد نیروی کاری خدماتي،   18هستتند که از این تعداد،   میلیون واحد شتغلي در حال فعالی  

درصتد در بخشتهای صتنعتي شاغل هستند که به شكل های مختلف در معرض     28در بخش کشتاورزی و  

های دهکننعوامل زیان آور بهداشتي ناشي از فعالی  کاری قرار دارند.  تدوین حدود مجاز ملي برای آلوده

اجتناب ناپذیر اس  به نحوی که دس  اندرکاران علوم بهداشتي و صاحبان صنایع  محیط کار امری الزم و

و کارکنان را تا آنجا که ممكن است  راهنمایي نموده و ضوابط مشخص و واحدی را برای کنترل عوامل  

 دهد.زیان بار محیط کار در اختیار آنان قرار مي

وزارت بهداش  با جلب مشارک  گروهي از به منظور صیان  از سالم  شاغلین،  1561از سال      

ای کشور و برمبنای منابع علمي معتبر بین المللي و در نظر گرفتن مالحظات بومي متخصصین بهداش  حرفه

های قانوني اقدام به تدوین حدود مجاز مواجهه شغلي نموده اس . در طول دهه های گذشته مراکز و سازمان

تلف، حدود مجاز مواجهه شغلي را به صورت راهنما و کتاب ارائه و تحقیقاتي متعددی در کشورهای مخ

اند که عمدتاً در کشورهای مختلف دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و یا مبنایي برای تدوین استاندارد نموده

-ملي بوده اس . حدود قانوني مواجهه با عوامل زیان آور بایستي ضمن حفاظ  کارگران، آنقدر سخ 

 ه صنایع را از روند اصلي تولید و رقاب  در عرصه های جهاني باز دارد. گیرانه نباشد ک

های زماني مشخص به دالیلي از جمله تغییر پس از تعیین و ابالغ حدود مجاز مواجهه شغلي پس از دوره     

ری، والمللي یا ملي، دعاوی قضایي، تقاضای جامعه، تغییر و اصالح فرایندهای تولید و سطح فناقوانین بین

های علمي محیطي، ارتقاء سطح دانش و  مهارتاهمی  روز افزون معضالت جهاني از جمله مسائل زیس 

های آزمایشگاهي، ارتقاء سطح تكنیک های آماری مورد استفاده به ویژه در ها و تكنیکدر زمینه روش
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حمل وت ها در قابلی  تمطالعات اپیدمیولوژیک، افزایش ارتباطات و تبادل اطالعات در بعد جهاني، تفا

های مربوط به حدود مجاز مواجهه شغلي سایر کشورها، الزم اس  ریسک و سهول  دسترسي به نتایج داده

دهد حدود مجاز مواجهه ها نشان ميکه این حدود مورد بازنگری قرارگرفته و به روزرساني شوند. بررسي

شوند. باتوجه سال بازنگری مي 8الي  5ماني بین شغلي با عناوین متنوع در کشورهای مختلف در دوره های ز

-قانون کار در محیط 58به الزم االجرا بودن حدود مجاز مواجهه شغلي تدوین شده در ایران بر مبنای ماده 

های کاری کشور و استفاده از آن توسط کارشناسان، متخصصین و محققین به عنوان معیار قضاوت و 

 گردد.تي محیط کار، اهمی  به روز رساني آن دو چندان ميگیری درخصوص شرایط بهداشتصمیم

بوده  1561و  1552و  1561های های قبلي منتشر شده این حدود مجاز در کشور مربوط به سالویرایش

 گردد.اس  و اینک ویرایش چهارم آن  ارائه مي

ین غلي با عضوی  متخصصبه منظور اجرای این طرح در گام نخس  کمیته تدوین حدود مجاز مواجهه ش      

و افراد خبره و باسابقه با رعای  سهم نسبي تخصصهای مورد نیاز به پیشنهاد مرکز سالم  محیط و کار و 

ابالغ معاون بهداش  وزیر بهداش ، درمان وآموزش پزشكي تشكیل گردید. در زیر مجموعه کمیته 

ي زیستي، عوامل فیزیكي و ارگونومیكمذکور، چهار کار گروه عوامل شیمیایي، سم شناسي و نشانگرهای 

جاز مواجهه ارائه مقادیر حد م بین المللي و بررسي مستندات داخلي وتشكیل گردید. وظیفه اعضاء کمیته  

ارگروه بوده اس . در هر کبه تفكیک نوع عامل ارگونومي و  شیمیایي ،شغلي با عوامل زیان آور فیزیكي

م بازنگری یا اضافه شدن، فراواني عوامل در محیط کار، میزان اعضاء متناسب با عوامل زیان آور مستلز

کاربرد، تعداد کارگران در مواجهه، قابلی  دسترسي به اطالعات علمي در مورد عامل مورد نظر و وجود یا 

عدم وجود حدود مجاز شغلي برای آن عامل، مشخص شد. اعضای کارگروههای مذکور شامل اعضای 

رتبط دانشگاهي، نمایندگاني از کارشناسان و بازرسان با تجربه وزارت بهداش  های مهیئ  علمي با رشته

های الزم بین کارگروه ها و جمع بندی بوده اس . مرکز سالم  و محیط کار وظیفه راهبری و هماهنگي

 نتایج کار آنها را  عهده دار بوده اس .

اساساً منطبق بر پژوهشهای فراگیر و مستمر  تدوین حدود مجاز مواجهه شغلي با عوامل مخاطره زا باید      

دهد که با موضوع رویكردی های تحقیقاتي و مالحظات اجرایي این اجازه را نميباشد. اما اغلب محدوی 

کامالً پژوهش محور داشت . تجربیات کشتورهای پیشترو و سازمانهای فراملیتي نیز به طور مطلق منطبق و    

بلكه با بهره گیری از نتایج کار محققین در ستتراستتر دنیا و تجربیات متكي بر پژوهشتتهای خود آنان نیستت  

میداني و اجرایي و با در نظر گرفتن مالحظات محلي حدود مجاز را برای عوامل زیان آور تدوین و منتشر 

تح  نظارت  1565کنند. بدین جه  کمیته تدوین و بازنگری حدود مجاز مواجهه شتتتغلي در ستتتال  مي

و کار وزارت بهداشتت  تصتتمیم گرف  که با رعای  ستته رویكرد: اقتباس، پژوهش مرکز ستتالم  محیط 

محوری و اجماع علمي صتتتاحب نظران به بازنگری حدود مجاز مواجهه شتتتغلي ب.ردازد. در هر حال پایه  
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های قبلي کتاب حدود مجاز مواجهه شتتغلي اصتتلي تدوین ویرایش جدید با رعای  قالب اصتتلي ویرایش 

 بوده اس .

از تشكیل کمیته مشترک علمي و تعیین کارگروهها، جلسه توجیهي و راهنمایي برای آنها تشكیل  پس     

جدید کشوری با در نظر گرفتن  OEL)1(شتد و براستاس نظر کمیته مشتترک، حدود مجاز مواجهه شتغلي     

 موارد زیر تدوین گردید:

 .1561ل ویرایش سوم، انتشار سا "حدود مجاز مواجهه شغلي"در نظر گرفتن کتاب  -1

، ACGIH ،NIOSH ،OSHAآخرین حدود مجاز شغلي سازمانهای استفاده از راهنما و فهرس   -2

 استانداردهای اتحادیه اروپا و حدود مجاز کشورهای ژاپن و روسیه. 

 المللي و نتایج آخرین مطالعات در کشورهای دیگر.استفاده از منابع علمي نو و معتبر بین -5

 پژوهشهای انجام شده در کشور. استفاده از نتایج مطالعات و -1

 المللي.استفاده از پایگاههای اطالعات معتبر بین -8

 در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، فناوری، اجتماعي و راهبردهای مصوب باالدستي کشور. -9

 در نظر گرفتن وسع  و خصوصیات جامعه کارگری در مواجهه با عامل زیان آور. -6

 المللي مرتبط .بین در نظر گرفتن پیمانها و قوانین ملي و -5

تواند به عنوان راهنما برای سالم سازی ، مي"حدود مجاز مواجهه شغلي"کتاب حاضر تح  عنوان 

ین استفاده ای قرارگیرد.  بنا بر امحیط کار و تأمین سالم  شاغلین مورد استفاده متخصصین بهداش  حرفه

را برای آنها آموخته باشتتتند و از  و تفستتتیر حدود مجاز مزبور محدود به کستتتاني استتت  که دانش الزم 

هایي که ممكن اس  در حاالت مختلف عملي پدید آید آگاهي داشته و بتوانند تفسیر صحیحي محدودی 

از تطابق این حدود مجاز با آلودگي محیط کار بدس  آورند. مطالعه اسناد و مدارکي که بر پایه آن حدود 

این زمینه باشتتد. جه  استتتفاده از این کتاب الزم استت   تواند راهنمای خوبي در مجاز وضتتع گردیده مي

مقدمه هر بخش را به دق  مطالعه و در موارد ضتروری با متخصصین مربوطه مشورت نمایند، بدیهي اس   

که مستتئولی  عواقبي که از کاربرد غیر صتتحیح این حدود مجاز به وجود آید و یا احیاناً مربوط به حاالت 

شد به عهده کمیته تدوین این حدود نخواهد بود. کمیته تدوین حدود مجاز مواجهه استثنایي و بسیار نادر با

را هر دو تا ستته ستتال یكبار مطابق با مقتضتتیات و    « حدود مجاز مواجهه شتتغلي »شتتغلي کتاب معیارهای 

دهد، لذا کلیه استتناد و مدارک بدستت  آمده در ارتباط با های کشتتوری مورد تجدید نظر قرار مياولوی 

یا رد موارد اعالم شده در کمیته مورد بررسي قرار خواهد گرف  و در صورت تأیید در چاپ بعدی  تأیید

ملحوظ خواهد شتد. رعای  حدود مجاز اعالم شتتده در این کتاب برآوردی از وضتتعیتي استت  که در آن  

                                                                        

1- Occupational Exposure Limits 
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دد. رشترایط اختالل فیزیولوژیک یا بیماری مشتهودی برای شاغلین در محدوده های اعالم شده حادن نگ  

بیان  باشد و این حدودهای فردی شاغلین متفاوت ميلیكن باید توجه داشت  که شترایط جستماني و زمینه   

باشتتتد به همین منظور در اغلب موارد حد مراقب  نیز تعریف کننده مرز حقیقي بین ستتتالم  و خطر نمي

با حدود اعالم شده ساع  کار هفتگي  11ساع  و  5رستد اگر شتاغلین روزانه   گردیده است . به نظر مي 

 گردد.مواجهه داشته باشند برای یک دوره کاری سالم  آنان تأمین مي

ط بوده های علمي مرتبگیر اعضاء کمیته کتاب بازنگری شده حاضر، حاصل یک سال کار مداوم و پي      

نای  عگردد. امید اس  مورد توجه و است  که به جامعه متخصتصین و شاغلین پر تالش کشور تقدیم مي  

خداوند متعال قرار گیرد. از کلیه همكاران محترم استدعا داریم که نظرات اصالحي و پیشنهادی خود را به 

دبیرخانه کمیته تدوین حدود مجاز مواجهه شغلي مستقر در مرکز سالم  محیط و کار، وزارت بهداش ، 

 درمان و آموزش پزشكي ارسال نمایند.

 
 اجهه شغلی کمیته کشوری تدوین حدود مجاز مو

 1961تابستان                                                                            
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 یکم بخش
 ییعوامل شیمیاحدود مجاز مواجهه شغلی با 

 مقدمه

 يتعیین شده عوامل زیان آور شیمیایي به همراه مطالب تكمیلشغلي در این فصل حدود مجاز مواجهه       

جهه شود. حد مجاز مواا ارائه ميهای اختصاصي و تعاریف و کاربرد هر یک از آنهبهتر واژه یانمفید جه  ب

ف دمورد استفاده قرار گیرد. این حدود با های بهداش  حرفهبایستي توسط کارشناسان و متخصصان 

نترل یگر مثل ارزیابي و کهای کاری تعیین شده اس  و نباید در موارد دارزیابي و کنترل مخاطرات محیط

گیرند. همچنین از این حدود ي مورد استفاده قرارآلودگي هوای مناطق شهری، روستایي یا زیس  محیط

یا دوره های کاری طوالني مدت استفاده  فههای مداوم و بي وقبرای برآورد پتانسیل سمی  مواجههنباید 

برای اثبات یا رد وجود یک عارضه یا بیماری در نمود. از دیگر موارد ممنوعی  استفاده از حدود مجاز 

اربردهای ک افراد اس . حد مجاز مواجهه شغلي تعیین شده برای عوامل شیمیایي بسته به نوع حد، تعاریف و

شرایط مناسب و اعمال اقدامات کنترلي در محیطهای کاری به طوری که  أمینرود با تویژه دارد. انتظار مي

ي با غلظ  کمتر از حدود مجاز مواجهه آنها گردد، اثرات یاغلین با عوامل شیمیامنجر به کاهش مواجهه ش

ت دالیل مختلف از جمله تفاوه سوء کوتاه مدت و بلند مدت ناشي از این عوامل در شاغلین ایجاد نگردد. ب

 در حساسی  و آسیب پذیری افراد، ممكن اس  بخش کوچكي از شاغلین در اثر مواجهه با مقادیر معادل

ار عوارض جزئي، بیماری یا عارضه جدی و تشدید یا پیشرف  عوارض چو یا حتي کمتر از حد تعیین شده د

و تح   شناسایيو بیماریهای قبلي شوند. در این موارد، متخصص طب کار بایستي این گروه از افراد را 

جاز اعمال شده اس  اما حدود م ینا ینتدو یبرا يهرچند مالحظات کاف ینمراقب  ویژه قرار دهند. بنابرا

باشد ينم ایيیشیمبا مواد  يو خطر مواجهه شغل یمنيا ینب يدر نظر داش  که حدود اعالم شده مرز قطع یدبا

 ایهو هایآالینده تمام غلظ  که کندحكم مي منطقرا مراعات نمود و عقل و  یاطجانب احت یدو همواره با

 ترین سطح ممكن کنترل شود. یینمحیط کار در پا

د های برابر یا کمتر از حبا غلظ  مواجههتواند در های فردی عوامل دیگری نیز ميعالوه بر حساسی       

و  توان خصوصیات ارثيشغلي در بروز اثرات سوء بر سالمتي مؤثر باشد که از آن جمله مي مجاز مواجهه

قبلي با مواد  هایههویي و مواجهای دارمادرزادی، سن، عادات فردی، استعمال سیگار، مواد مخدر، درمان
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 نیز و مودهن تضعیف سمي مواد برابر در را بدن هایسیستم تواندشیمیایي را نام برد. استعمال دخانیات مي

 . شود کار محیط در موجود شیمیایي مواد بیولوژیک اثرات تشدید باعث

: از بارتندع اندو استناد قرار گرفته حد مجاز مواجهه شغلي مورد استفادهاین منابع اصلي که در تعیین       

 از بيترکی یا و حیوانات انسان، روی بر تجربي مطالعات کشوری، کار محیط تجارب از حاصل اطالعات

 .که در مقدمه کتاب آمده اس  معتبر سازمانهای و کشورها از برخي مجاز حدود از استفاده مذکور، منابع

برای مواد شیمیایي مختلف متفاوت اس  و بعالوه در تعیین آن  این اساس مبنای تعیین حد مجاز شغلي بر

: ظیرن حاالتي نیز مواردی در و بوده نظر مورد خاص ایبرای برخي مواد پیشگیری از بیماری یا عارضه

در ویرایش  .اندگرفتهقرار شغلي مجاز حد تعیین پایه و مبنا زایياسترس و آزاردهندگي تخدیر، تحریک،

ماده شیمیایي به فهرس  قبلي اضافه  181از مواجهه عوامل شیمیایي فهرستي نزدیک به چهارم حدود مج

شده اس  که برگرفته از حدود مجاز مواجهه برخي از سازمانهای معتبر یا حدود ملي برخي ازکشورها مي 

نبوده  سباشد. با توجه به آنكه مبنای تعیین حدود برای برخي از مواد بطور دقیق مشخص نشده یا در دستر

 حدود نای تدوین در ضمن درلذا در ستون مربوط به مبنای تعیین حدود این مواد مطلبي ارائه نشده اس . 

ي، شرایط و محدودیتهای فني، اقتصادی و یض عوامل شیمیاعوار و اثرات بر عالوه که اس  شده سعي

 قابلیتهای اجرائي نیز در نظر گرفته شوند.

جود در کیفی  و کمی  اطالعات مورد استفاده برای تعیین حد مجاز مواجهه های موبه دلیل تفاوت       

ز . لذا جه  تعیین مقدار دقیق حد مجایستندشغلي مواد مختلف، ارقام تعیین شده دارای دق  یكساني ن

 یداموضوع ب ین. اگیرد قرار استفاده مورد اطالعات و مستندات ترینمواجهه باید جدیدترین و مطمئن

و کار وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشكي  یطدر مرکز سالم  مح یربطذ ینولئبه اطالع مسهمواره 

  .یردمورد استناد قرار گ يحدود مجاز مواجهه شغل یبعد یهایرسانده شود تا در بازنگر

 مجاز مواجهه حدود

(حد مواجهه 2 يزمان -( متوسط وزني 1با عوامل شیمیایي در سه گروه:  يحدود مجاز مواجهه شغل      

ثر اک یگوناگون و مكمل ارائه شده اس . برا ی( حد مجاز مواجهه سقفي با کاربردها5کوتاه مدت  يشغل

مدت ارائه شده اس .  اهکوت يهمراه با حد مجاز مواجهه شغل یا یيبه تنها يعوامل، حد متوسط وزني زمان

اجهه مو یزانسقفي کاربرد دارد. اگر مفقط حد مجاز مواجهه  یزمحرک ن یگازهایراز مواد نظ يبرخ یبرا

وجود  ایيیشیماز آن ماده  يناش ياحتمال مخاطرات شغل یابد ياز سه حد ارائه شده فزون یکاز هر  ینشاغل

عومل شیمیایي محیط کار، تعیین نوع حد مجاز مواجهه  يهر برنامه ارزیاب یبنا یرز ینخواهد داش . بنابرا

 سب با آن حد مي باشد. متنا یشآن و انتخاب روش پا يشغل
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در مواردی که حدود مجاز مواجهه دو عامل شیمیایي با هم برابر باشند، ضرورتاً به معني اثرات یكسان       

یا مشابه آنها نیس  بلكه ممكن اس  هر یک از آنها اثرات کامالً متفاوتي از همدیگر داشته باشند. اگرچه 

ظ  مواد شیمیایي در هوا مي باشد اما برای برخي از آنها ممكن حدود مجاز ارائه شده در این بخش برای غل

 اس  مواجهه پوستي نیز امكان.ذیر باشد )به مبحث تعاریف و نمادها رجوع شود(.
 

   ( TWA-OEL)1 زمانی -یوزن متوسط

ساع  کار در هفته به  11ساع  کار روزانه و  5عبارت اس  از متوسط غلظ  مجاز ماده شیمیایي در      

طوری که مواجهه مستمر و روز به روز با این مقدار تقریباً در کلیه کارگران باعث ایجاد عارضه نامطلوبي 

ساع  نباشد و  19کمتر از  نساع  کار و شروع مجدد آ 5نگردد مشروط بر آنكه فاصله زماني بین پایان 

 ودرجهه نداشته باشند. گمان ميکننده اثرات آنها موا یدعوامل تشد یا ایيیشیممدت با همان مواد  یندر ا

 نثيخ بیولوژیكي هایپدیده بوسیله یا و دفع را کار ساع  5 از حاصل سموم بتوانند بدن دفاعي دستگاههای

برخي از موارد محاسبه غلظ  متوسط هفتگي )بدون در نظر  در اگرچه که داش  نظر در بایستي. نمایند

باشد ساع  کار روزانه مي 5شده با شرط اما حدود تعیین گرفتن روزهای کاری( ممكن اس  مناسب باشد، 

 و بایستي متوسط غلظ  روزانه با حدود تعیین شده مورد مقایسه قرار گیرد.

 ( STEL-OEL) 2مجاز شغلی کوتاه مدت حد

با یک عامل شیمیایي اس  که در  اییقهدق18زماني  - عبارت اس  از حد مجاز مواجهه میانگین وزني      

 5نباید غلظ  آن عامل از این حد بیشتر باشد حتي اگر میانگین مواجهه  یکار یف از یک ش يمانز یچه

که اعتقاد  اس غلظتي از یک عامل شیمیایي  OEL-STELباشد.  OEL-TWAساعته شاغلین کمتر از حد 

ه داشته هجبرای کوتاه مدت با غلظتهای کمتر از آن بطور مداوم موا ندبر این اس  که کارگران مي توان

 زیر را ایجاد کند: باشند بدون آنكه عوارض

 تحریک (1

 آسیبهای بافتي مزمن یا غیر قابل برگش  (2

 اثرات سمي وابسته به نرخ دز  (5

 دور برای را فرد هایالعمل خواب آلودگي، به حدی که باعث ایجاد حادثه شده، و یا عكس (1

 . دهد کاهش را وی يکارای یا و ساخته مختل ساز حادثه عامل از شدن

                                                                        

1 - Time Weighted Average 

2  - Short Term Exposure Limit 
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قادر به حفاظ  شاغلین لزوماً  OEL-STELبیشتر از حد مجاز باشد،  زماني مواجهه -میانگین وزنياگر       

برای آن دسته از مواد شیمیایي توصیه شده اس  که عالوه بر اثرات  STELاز اثرات مذکور نخواهد بود. 

 ابکوتاه مدت  مواجههد ناشي از سمي مزمن دارای اثرات حاد شناخته شده نیز هستند و اثرات سمي حا

-OELهای باالی آنها در انسان یا حیوان گزارش شده باشد. با این وجود، ممكن اس  حد مجاز غلظ 

STEL ینب ییک حد کامالً مستقل و مجزا باشد. زمان مواجهه شغلي با غلظتها TWA  تاSTEL  18نباید از 

ساع  کار  5مرتبه در طول  1تواند حداکثر تا ای ميقیقهد 18دقیقه تجاوز نماید، این دوره زماني مواجهه 

دقیقه نباشد. درصورتیكه  91ای کمتر از دقیقه 18مداوم تكرار شود مشروط بر آنكه فاصله بین دو دوره 

اثرات بیولوژیكي مشاهده شده ناشي از مواجهه با عوامل شیمیایي با زمانهای متفاوت تضمین کننده باشند، 

 دقیقه را تغییر داد.  18مان توان مدت زمي

  (C-OEL) 1 یمجاز شغلی سقف حد

یز مجاز ظه نس  از غلظتي از ماده شیمیایي که مواجهه شغلي بیش از آن حد حتي برای یک لحا عبارت      

امكان.ذیر نباشد، نمونه برداری باید در  OEL-Cای ماده شیمیایي برای مقایسه با نیس . اگر سنجش لحظه

 داده شود.  یصزمان کافي انجام شود تا مواجهه معادل یا بیشتر از حد سقفي تشخیک حداقل 

توان برحسب کاربرد دارد و برای سایر مواد ميOEL-Cبرای برخي مواد مانند گازهای محرک فقط       

ر ب اثرات فیزیولوژیک آنها از یک یا دو حد مجاز استفاده نمود. اعتقاد بر این اس  که حدود مجاز مبتني

شود. شواهد  تلقي كيتحریكات فیزیكي نباید کم اهمی  تر از حدود مجاز مبتني بر آسیب های فیزی

ه اثرات تسریع کنند روزافزوني نشانگر آن اس  که تحریک ممكن اس  شروع کننده، افزایش دهنده یا

های دیگر سمیق مكانییا بیولوژیک یا از طر کنش با سایر عوامل شیمیایيآور از طریق بر همبهداشتي زیان

حد مذکور تجاوز  5محیط کار از یكي از  هوایباشد. نكته مهم آن اس  که هرگاه غلظ  ماده شیمیایي در 

 نماید امكان ایجاد مخاطره برای افراد وجود خواهد داش .

   2نوسان هايمحدوده

ه دلیل عدم وجود اطالعات برای آنها معین شده اس   ب OEL-TWAتعداد کثیری از مواد شیمیایي که       

هستند. محدوده های نوسان در این موارد مورد استفاده قرار مي گیرند.  OEL-STELکافي سم شناسي، فاقد 

آنها باشد،  OEL-TWA زدر صورتي که میانگین غلظ  مواجهه هش  ساعته کارگران با این مواد کمتر ا

باید کامالً کنترل شود. از آنجا که تجربیات سم  نوسان کوتاه مدت غلظ  مواجهه بیشتر از حد مجاز آنها

( ارائه OEL-TWAشناسي و بهداش  صنعتي دالیل و شواهد مشخصي برای تعیین مقادیر مجاز افزایش )

                                                                        

1- Ceiling Value 

2 - Excursion Limits 
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 قبول قابل دحدو در آن در غلظ  نوسان تا باشد شده کنترل کافي قدر به باید فرآیندکاری هر لذا دهندنمي

ع  مورد نوساناتي که غالباً در فرآیند واقعي صن با مرتبط باید نیز شده یشنهادپ نوسان حداکثر و شود انجام

 .باشد افتد نظر اتفاق مي

دقیقه در خالل یک  51برای حداکثر  OEL-TWAبرابر  5تواند تا نوسانات غلظ  مواجهه شاغلین مي      

شد. تح  هیچ شرایطي دامنه نبا OEL-TWA ه میانگین مواجهه کارگر بیشترازشرطي کهروز کاری باشد ب

 . دتجاوز کن OEL-TWAبرابر  8لحظه هم نباید از  یک یبرا يحت نوسانات مواجهه کارگر

یرپذیری یرویكرد اصلي در تعیین حداکثر حد نوسانات پیشنهادی در مورد یک عامل شیمیایي با میزان تغ      

ر روی تعداد زیادی از تحقیقات و یندهای واقعي صنعتي اس . مطالعه بامعمول مشاهده شده در فر

ای کوتاه مدت عموماً دار جهههای بهداش  صنعتي انجام شده نشانگر این بوده اس  که مقادیر موابررسي

 )لگاریتمي نرمال( هستند.  1توزیع لگ نرمال 

ا ذبا وجود آنكه مباحث کامل تئوری و ویژگیهای توزیع لگ نرمال فراتر از اهداف این بخش اس  ل      

و  يهندس یانگیناز م بایدفقط توصیف مختصری از واژه های مهم ارائه شده اس . در توزیع لگ نرمال، 

شاخص تمایل مرکزی عبارت از آنتي لگاریتم میانگین  یعتوز یناستفاده نمود. در ا يهندس یارانحراف مع

دسي آن  همیشه کوچكتر از بوده و میانگین هن 2يگچول یها اس . این توزیع دارالگاریتم مقادیر نمونه

( دارد. در توزیع لگ نرمال، sdgکه بستگي به انحراف معیار هندسي )اس  مقداری  ومیانگین حسابي 

 %29/95انحراف معیار هندسي، معادل آنتي لگاریتم انحراف معیار لگاریتم مقادیر نمونه اس . در این توزیع 

 گیرند.ميقرار  sdg × mgو  sdg / mgمقادیرنمونه ها، بین 

از کل  % 8باشد،  2شرایط معین دارای انحراف معیار هندسي  یکاگر مقادیر مواجهه کوتاه مدت در       

ن مقدار بیش از ای یریپذ ییریندی تغادر فر برابر میانگین هندسي خواهند بود.  اگر 15/5مقادیر، فراتر از 

د. اساس شرایط کار اعمال شو نترلک یزم براباشد آن فرآیند تح  کنترل مناسب نبوده و باید اقدامات ال

ندارند نیز  STEL( هستند ولي OEL-TWA) دارای که شیمیایي مواد از ای پیشنهاد حد نوسان برای دسته

 بر این مسئله استوار اس .

رویكرد اصلي این بخش ساده سازی مفهوم توزیع لگ نرمال غلظ  اس  اما در هر حال بهتر اس        

مورد استفاده قرار گیرد. در صورتي که نوسانات مواجهه در حدود ای بهداش  حرفهین توسط متخصص

و بود  هدخوا 2گیری شده غلظ  نزدیک نحراف معیار هندسي مقادیر اندازهپیشنهاد شده حف  شوند، ا

 2چنانچه در برخي از محیطهای کاری انحراف معیار هندسي بیشتر از د. اهداف مورد نظر حاصل خواهد ش

نیافته  ده افزایشبوده و توزیع داده ها مشخص باشد، چنانچه ریسک اثرات زیانبار بهداشتي حاصل از آن ما
                                                                        

1- Log normally Distributed 

2 - Skewed  
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های موجود، اصالح شود. در داده سشود که حدود نوسان مربوط به آن محیط کار بر اساباشد، توصیه مي

یي موجود باشد، این یک ماده شیمیا OEL-Cیا  OEL-STELصورتیكه اطالعات سم شناسي برای تعیین 

 حدود نسب  به حد نوسان اولوی  خواهند داش .

 با حد مجاز مواجهه شغلی سقفی  STELو  TWAحد مجاز مواجهه شغلی  مقایسه

-OELیک ماده شیمیایي ممكن اس  دارای ویژگیهای سم شناسي خاصي باشد که نیازمند استفاده از       

C  به جای حد نوسانOEL-TWA  یاOEL-STEL  باشد. مقداری از غلظ  مواجهه با یک ماده که مي

تجاوز کند بدون آنكه آسیبي به سالم  شاغل وارد  TWAتواند برای کوتاه مدت از حد مجاز مواجهه 

نماید بستگي به عواملي زیادی دارد که عبارتند از: ماهی  آالینده، امكان ایجاد مسمومی  حاد در مواجهه 

 اب مواجهه زمان مدت طول و دفعات تعداد و تجمعي اثرات احتمال مدت، وتاهک در حتي زیاد هایبا غلظ 

مخاطره آمیز باید کلیه موارد  وضعی  وجود عدم یا وجود مورد در گیریتصمیم هنگام. باال های غلظ 

(، روشي بسیار موفق TWAهای هوابرد )غلظ  میانگین وزني زماني آالیندهفوق را درنظر گرف . اگرچه 

 برای تطبیق با حدود مجاز اس  اما در موارد خاصي، این تطبیق ممكن اس  نامناسب باشد.   و عملي

س  از مرز معیني که غلظ  نباید از آن حد بیشتر شود و ا عبارت (:OEL -C) حد مواجهه شغلي ت سقف

صي آنها تعیین براساس اثرات اختصا OELشود که غالباً اثرات آني داشته و برای گروهي از مواد استفاده مي

مشروط  طور( حدی اس  که بOEL -TWAزماني ) -وزنيشغلي متوسط  مواجههشود در حالیكه حد مي

( آن تعیین TWAزماني)-وزنيسازد زیرا در طي زماني که متوسط را مجاز مي OELنوسان مقادیر باالتر از 

 OELد، مشروط بر آنكه مقادیر کمتر از نوسان نمای OELتواند به باالتر یا پایین تر از شود غلظ  ماده ميمي

توان برای یک روز کاری و در برخي موارد زماني را مي -وزنيرا جبران نماید. متوسط  مقادیر باالتر از آن

ای اس  که در برخي و نوسان مجاز قاعده OELنیز برای یک هفته کاری محاسبه نمود، البته رابطه بین 

به عواملي بدین شرح بستگي دارد:  OELودن نوسان غلظ  به باالتر از موارد کاربرد ندارد زیرا مجاز ب

یا آ نماید یا خیر؟ایجاد مسمومی  ميهای زیاد حتي در کوتاه مدت ماهی  آالینده، آیا آالینده در غلظ 

ن های باال در آاثرات آالینده تجمعي اس  یا خیر؟ و باالخره تعداد دفعات و طول مدت زماني که غلظ 

( TWA-STEL-C) مجاز حدود انواع تعیین برای گیریافتد. لذا باید توجه داش  که روش نمونهق مياتفا

 مدت کوتاه گیریتوان از یک نمونه( ميCشغلي سقف ) مواجههاس . بطور مثال برای تعیین حد  متفاوت

یک دوره کامل به تعداد کافي نمونه در یک شیف  یا  TWA حد تعیین برای ولي نمود استفاده مختصر و

 کاری نیاز اس .
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 مجاز مخلوط مواد شیمیایی حدود

 در استفاده از حدود مجاز مواجهه در ارزیابي مخاطرات بهداشتي ناشي از مواجهه همزمان با دو یا چند      

در نظر گرفته شوند. در ضمیمه )ه( این بخش، بطور مختصر این  ایهماده شیمیایي، باید مالحظات ویژ

 .  اس ارائه شده  یيتي مربوط به آن همراه با مثالهاروشهای محاسبا مالحظات و

 در شرایط و برنامه هاي کاري تغییرات

 حدود مجاز مواجهه براي شرایط محیطی غیرمعمول کاربرد

 C°28     )دمای (NTP) نرمالای با وضعی  در شرایط دما و فشار با تفاوت قابل توجهزماني که شاغلین        

ز مواجهه دارند، باید در مقایسه نتایج نمونه برداری با حدود مجاهای هوا با آالینده( mmHg691 و فشار

نمونه بدون تصحیح  م)محاسبه شده از حج TWAها، غلظ  مواجهه مواجهه دق  نمود. برای آئروسول

رات، گزینه ازها و بخاشرایط دما و فشار( باید مستقیماً با حدود مجاز مواجهه تعیین شده مقایسه شود. برای گ

های مختلفي برای مقایسه نتایج نمونه برداری هوا با حدود مجاز مواجهه وجود دارد. یک روش ساده به این 

 ترتیب اس  که:

( بدون تصحیح شرایط دما و فشار تعیین 3mg/mغلظ  مواجهه بر حسب واحدهای جرم بر حجم ) -الف

 .شود

یا سایر واحدهای جرم بر حجم نبود، واحد آن به  3mg/mب چنانچه واحد حد مجاز آالینده برحس -ب
3mg/m لیتر لحاظ شود.  18/21تبدیل شود. در رابطه تبدیل واحدها، حجم یک مول از گاز 

 گیری غلظ  با حد مجاز با واحدهای یكسان مقایسه شود.اندازه نتیجه -ج

 ز، چندین پیش فرض درنظربا حدود مجابرداری تح  شرایط جوی غیرمعمول در مقایسه نتایج نمونه      

ها این اس  که حجم هوای استنشاقي شاغل در یک روز کاری تح  شود. یكي از این فرضیهگرفته مي

شرایط دما و فشار متوسط محیط در مقایسه با شرایط استاندارد، چندان تفاوتي ندارد. یک فرض دیگر برای 

شار نسبي ترکیب استنشاق شده مرتبط اس . نتایج نمونه گازها و بخارات آن اس  که دز جذب شده با ف

توان به سهول  با حدود مجاز تدوین شده مقایسه نمود. حاصله تح  شرایط غیرمعمول را نميبرداری 

ها قایسهبایستي مراقب  شدید در این م ند،چنانچه شاغلین در مواجهه با فشارهای خیلي زیاد یا خیلي کم باش

 اعمال شود. 
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 هاي کاري غیرمعمول برنامه

ساع  کار  5های )زمان بندی( کاری بسیار متفاوت با شرایط معمول کاربرد حدود مجاز برای برنامه       

ساع  هفتگي، نیازمند تحلیل خاصي به منظور حفاظ  از چنین شاغلیني در مقایسه با شاغلین  11روزانه و 

های( )ه را مي دهد تا شغلاجاز اینری کوتاه به شاغلین با برنامه زمان بندی کاری معمول اس . هفته های کا

ه های مشابه داشته باشند که در نتیجه علیرغم اینكند که در آن شغل ممكن اس  مواجههدیگری داشته باش

حتي در هیچ یک از مشاغل مواجهه بیشتر از حد مجاز نبوده اما در مجموع مواجهه فرد بیش از حد مجاز 

 باشد. 

بندی کاری غیرمعمول ارائه شده اس . برحسب های زمانریاضي متعددی برای تحلیل برنامه یمدلها       

روزانه  1زی اس  که اطمینان حاصل نمود که پیک بار بدنيواصول سم شناسي، هدف کلي آنها شناسایي د

 کند.يوز در هفته رخ مي دهد، تجاوز نمر 8ساعته روزانه و  5یا هفتگي از آنچه که در طي یک شیف  

مي باشد. این مدل حد مجاز  2مدل دیگر نشان دهنده برنامه زمان بندی غیرمعمول، مدل بریف و اسكاال      

یا زمان بازگش  )زمان بدون مواجهه(، کاهش مي  9را متناسب با افزایش زمان مواجهه و کاهش زمان بهبود

ساع  هفتگي مورد  11اع  روزانه یا بیشتر از س 5های زمان کار بیشتر از هد. این مدل معموالً برای برنامهد

های بسیار زیاد تح  شرایطي که مدت زمان این مدل نباید برای تحلیل مواجههگیرد. مياستفاده قرار 

در ظرف  OEL-TWA برابر 5مواجهه خیلي کوتاه اس  مورد استفاده قرار گیرد )به عنوان مثال مواجهه 

-OELای نباشد(. در این رابطه باید حدود نوسان یا ری هیچ مواجههباقي زمان شیف  کا ساع  و در1مدت 

STEL ها یا دوره های مواجهه بسیار کوتاه مدت، اربرد نامناسب این مدل برای شیف برای جلوگیری از ک

 مورد استفاده قرار گیرند. 

اعته، مواجهه با یک س 12و اسكاال به این واقعی  توجه شده اس  که در هر روزکاری  یفدر مدل بر       

 و دوره بازتواني و سم باشديساعته در شرایط مشابه م 5بیش از یک شیف  کاری  %81عامل شیمیایي 

ساع   12ساع  به  19 از زدایي ته اس  )دوره سمساع 5 شیف  از کمتر %28 عامل آن به نسب   بدن زدایي

س  که تكرار مواجهه طي روزهای کاری مدل به این نكته توجه شده ا یندر ا ینکاهش مي یابد(. همچن

ن تا جائي که ای نماید وارد بدن زدایي سم هایدر بعضي موارد ممكن اس  فشار زیادی را بر مكانیسم

 شودکهدهد. این مسئله اغلب باعث مي ویکه تجمع سموم در ارگانهای هدف هر ماده راحتمال وجود دارد

های غیرمعمول ، مصونی  در مقابل سمی  مواد در شیف OEL مقادیر برای ایمني محدوده وجود علیرغم

 کاهش یابد.

                                                                        

1 - Peak Body Burden 

2 - Brief and Scala Model  

3 - Recovery Time 
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کاهش  یبضر یافاکتور  یکابتدا  یرمعمولغ هایو اسكاال در مواجهه یفمدل بر یریکارگهب یبرا       

عنوان  هدر اعداد اعالم شده ب یبضر ینمحاسبه شده و س.س ا یربا استفاده از روابط ز يهفتگ یاروزانه و 

OEL-TWA   ضرب شده تاOEL (:یر)مطابق رابطه ز یداصالح شده بدس  آ 

 

OEL-TWA  × )ضریب کاهش روزانه یا هفتگي(= OEL اصالح شده 

 

 :شودساع  باشد از رابطه زیر استفاده مي 5اگر ساعات کار روزانه بیش از       

 

= RF)ضریب کاهش روزانه(
16

)24(8 hr

hr


  

 اعات کار روزانه اس .س hr رابطه فوق،در       

 

 :شودساع  باشد از رابطه زیر استفاده مي 11اگر ساعات کار هفتگي بیش از       

 

128

)168(40 hr

hr


 = RF )ضریب کاهش هفتگي( 

 .هفتگي مي باشدساعات کار  hr رابطه فوق، در      
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 مثال

باشد، در یک شیف  کاری روزانه  ppm 50معادل  ياده شیمیاییک م OEL-TWAکه  يدر صورت      

  .یابديم کاهش  ppm 25ساعته به  12و در یک شیف   ppm 35ساع  این حد  به   11معادل 

 فرد شده باشد )مثالً یفخارج از حال  تعر يچنانچه هم ساعات کار روزانه و هم ساعات کار هفتگ :نکته

با هر دو رابطه ضریب کاهش را محاسبه و فاکتور  یدهفته کار کند( باساع  در  81ساع  در روز و  11

ریف با درنظر داشتن نقاط قوت و ضعف مدل ب يبرد. بطورکل کاربه( را يهفتگ یاکاهش کوچكتر )روزانه 

 : شوديو اسكاال موارد زیر در کاربرد این مدل توصیه م

و مزمن( مواد شیمیایي اس ، فاکتور کاهش  بر مبنای اثرات سیستمیک )حاد OELدر مواردی که  -الف

OEL  باید به کار برده شود وOEL  کاهش یافته به عنوانOEL-TWA .درنظر گرفته شود 

نوسان مراجعه  های )به قسم  محدوده یزنوسان ن هایغیر معمول، محدوده یدر مورد ساعات کار -ب

طبق رابطه زیر  OELبرای حدود این کار  ضریب نوسان   ی. برادتصحیح گردن بایس يکنید( م

 :یابد کاهش مي
EF = (EF(8)-1) RF + 1 

EF :نوسان ضریب 
EF(8) ساعته 5 حد مجازنوسان مربوط به  ضریب: مقادیر  

RF :کاهش  ضریبOEL 

 

 سایر یا فضایي های ساعته )نظیر زیر دریائي ها، سفینه 21نوبتهای کاری  یفوق برا  های تكنیک -ج

در این موارد  یراز باشدينم عملي( شود مي انجام محل یک در زندگي و کار که مشابه محیطهای

 کاربرد ندارد. OELاصوالً 

ساع  در هفته کاربرد  11ساع  در روز و یا کمتر از  5تا  6یندهای کاری کمتر از ااین تكنیكها برای فر -د

 ندارد.

 میانگین برحسب که رود بكار تواندي ميهای OELبرای  RFاین مدل به این نكته توجه دارد که مقادیر  -ه

( ارائه شده باشند و با مقادیر نوسان میانگین و نیز مقادیر مجاز نوسان درنظر گرفته TWA) زماني وزني

 شود. 

باشند )در جدول حدود آستانه  يسقف OELرای دا که رود بكار تواندهایي مي OELبرای  RFمقادیر  -و

 sensory) يحس یکمنحصراً به عل  تحر C کد که وقتي مگر ،(اندمشخص شده Cمواجهه با کد 

irritation فزایشا( تخصیص یافتتته بتتاشد زیرا در این موارد آستانه پاسخهای تحریكي احتماالً با 
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مراجعه  یقموارد از طر ینگونهوجود ندارد. ا OELساعات کار رابطه خطي نداشته و نیازی به اصالح 

 قابل مشاهده اس . يمجاز مواجهه در جدول حدود مجاز مواجهه شغل حد یینتع یبه ستون مبنا

کاربرد مدل بریف و اسكاال آسانتر از مدلهای بسیار پیچیده مبتني بر کنشهای فارماکوکینتیكي  اس .       

 . های بیشتری اسده و برخي از مدلها نیازمند دادههر ما معموالً مستلزم دانستن نیمه عمرکاربرد این مدلها 

مدل ارائه شده دیگر در این موارد، مبتني بر استفاده از روش هابر  برای محاسبه حدود مواجهه تعدیل شده 

اس . اعداد تعیین شده با این روش نزدیک به اعداد حاصل از مدلهای فیزیولوژیكي فارماکوکینتیكي مي 

 باشند.

مدت گذشته شاغل بهره نبرده اس  لذا در  تعدیل شده، از سوابق و مشاهدات بلند OELبه دلیل آنكه       

گر شود. حتي اگر یک مدل نشانده، نظارت پزشكي شاغلین توصیه ميآغاز استفاده از این حد تعدیل ش

 ریاضي نباید مدلهایهای غیرضروری اجتناب شود. باشد، بایستي از مواجهه مواجهه شاغل در حدود مجاز

 رت مورد استفاده قرار گیرند.های بیشتر از حد ضروبرای تعدیل مواجهه

 1Sauvé-Robert1مدل دیگری که توسط دانشگاه مونترال و موسسه تحقیقاتي بهداش  و ایمني شغلي       

(IRSST ارائه شده که برگرفته از مدل )Haber  .در این برای محاسبه حدود مواجهه تعدیل شده مي باشد

ادیر حاصل از مدل های فارماکوکینتیک اس . در این مدل مقادیر تعدیل شده حدود مواجهه نزدیک به مق

مدل با توجه به نوع اثرات، مواد شیمیایي در گروههای مختلفي طبقه بندی شده و روش تعدیل برای هر 

گروه متفاوت اس . روش استفاده از این مدل به همراه جداول گروه بندی مواد شیمیایي برای شیف  ها و 

کارگران، در دستورالعملي که مرکز سالم  محیط و کار تدوین خواهد  ساعات کار غیرمعمول مواجهه

 کرد، ارائه مي شود.

 OEL واحدهاي

شود. یک ماده شیمیایي ارائه مي 3mg/mیا  ppmبا مواد شیمیایي بر حسب  يحدود مجاز مواجهه شغل      

 استنشاق شده ممكن اس  به شكل گاز، بخار یا آئروسل باشد. 

ن(، اند )مثل سیلندر یا مخزآن در فضایي که در آن محبوس شده ایي اس  که مولكولهایماده شیمی :گاز

 مي شود که گازها هیچ شكل یا حجمکند. فرض شرایط دما و فشار نرمال حرک  مي به طور آزاد تح 

 ندارند.معیني 

 . میزان ا جامد اسفاز گازی یک ماده شیمیایي اس  که در شرایط نرمال دما و فشار به شكل مایع ی :بخار

 بخار متصاعد شده یک ماده شیمیایي بصورت فشار بخار بیان مي شود و تابعي از دما و فشار اس .

                                                                        

1 - The Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 
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سوس.انسیوني از ذرات جامد یا قطرات مایع در یک گاز اس . انواع آئروسل ها عبارتند از: غبار،  :آئروسل

رفتار آئرودینامیكي و محل )های( ته نشیني  ها ممكن اس  با، مه، لیف، دود و مه دود. آئروسلی ، دمهمس

 آنها در سیستم تنفسي انسان متمایز شوند.

-اظهار مي ( 3mg/m) در حجم هوا ها معموالً بر حسب مقدار جرم ماده شیمیایيحدود مجاز آئروسل      

ه در ( آالیندppmشوند. واحد حدود مجاز گازها و بخارات معموالً بر حسب قسم  در میلیون حجمي )

باشد. برای سهول  کاربران، وزن مولكولي هر یک از ترکیبات  3mg/mهوا یا ممكن اس  بر حسب 

شیمیایي برای تبدیل واحد آنها در جداول حدود مجاز نیز ارائه شده اس . با توجه به آنكه حجم مولي هوا 

گازها و بخارات در  3mg/mو  ppmلیتر مي باشد، روابط تبدیل واحدهای  18/21معادل  NTPدر شرایط 

 عبارت اس  از: NTPشرایط 

 

OEL(ppm) =

OEL(mg/m3) × (21/18 )

M(g/mol)

 

 یا

OEL(mg/m3) =
OEL(ppm) × M(g/mol)

21/18
 

 

زمان تبدیل واحد مقادیر ارائه شده بصورت عنصری برای ترکیبات مختلف یک عنصر، وزن مولكولي        

جای وزن مولكولي کل ترکیب در رابطه مورد استفاده قرار گیرد. در تبدیل واحدها ه ب آن عنصر بایستي

 ي مناسب باید برآورد یا فرض شود.برای مواد با وزن مولكولي متغیر، وزن مولكول

 مادهان
  (BEI) 1مواجههشاخص بیولوژیکی 

ه این شاخص برای یک ماده در زماني ک اس  و مواجهههای بیولوژیكي مربوط به شاخص  BEIنماد       

ین سه  . ااضافه شده اس برای این نمادسه زیرگروه  گیرد.شده باشد، مورد استفاده قرار مي شیمیایي تدوین

ازدارنده استیل بکند تا تشخیص دهند این نمادها فقط مربوط به آف  کشهای زیرگروه به کاربران کمک مي

 :عبارتنداز هزیرگرواین سه . باشندمي کننده م  هموگلوبین ایجاد کولین استراز یا

ABEI ود.استراز مراجعه شکولینمهارکننده استیل آف  کشهای برای مواجهه: به شاخص بیولوژیكي 

MBEI های م  هموگلوبین مراجعه شود.کننده ایجادبرای  مواجهه: به شاخص بیولوژیكي 

                                                                        

1 - Biological Exposure Indices 
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PBEIتیک چند حلقه ایآروماهای برای هیدروکربن مواجههشاخص بیولوژیكي  : به(PAHS)   مراجعه

 شود.

 غیرشغليمواجهه پوس ، گوارش یا از منابع مختلف از جمله  برای ارزیابي مواجهه کلي این مواد       

مربوطه  صلفاین مواد به مواجهه برای اطالع از شاخص بیولوژیكي  بایستي پایش بیولوژیكي انجام شود.

 مراجعه شود.

 1سرطان زایی

 يیا بدخیم مي شود. شواهد سرطان ت زایزا عاملي اس  که باعث ایجاد یک تومور خوش خیم سرطان       

شود. نمادهای مختلف توسط سازمانهای و ، اپیدمیولوژی و مكانیكي حاصل مياز مطالعه های سم شناسي

از  شي عوامل مختلف ارائه شده اس . در این بخبرای نشان دادن قابلی  سرطان زای مراکز علمي معتبر

 A( که با حرف ACGIH) 2نمادهای ارائه شده توسط مجمع دولتي متخصصان بهداش  صنعتي آمریكا

ي مواد اس  استفاده شده اس . طبقه بندی و تعاریف که نشانگر درجه سرطان زای 8تا  1 همراه با اعداد

 طور مفصل ارائه شده اس .ه ي در ضمیمه الف بمربوط به نمادهای مختلف سرطان زای

  (IFV) 3تنفسخار و کسر قابل ب

را  خارای و بشود که یک ماده فشار بخار کافي برای بودن در هر دو فاز ذرهاستفاده مي زمانياین نماد        

 1، نسب  غلظ  بخار اشباعIFVهنگام تعیین  داشته باشد. TWA-OELداری از دوز در غلظ  با نسب  معني

(SVC ) بهOEL-TWA این نماد به طور معمول برای موادی با نسب   ود.شدرنظر گرفته ميSVC/OEL 

 گیرد.مورد استفاده قرار مي 11و  1/1ن بی

رای برداری بهنگام انتخاب تكنیک نمونه باید هر دو فاز ذره و بخار راای بهداش  حرفهکارشناس       

 های ناشي از شرایط زیر را در نظر بگیرد:دهبا آالینبررسي مواجهه 

 کردن یعملیاتهای اس.ر -الف

 ماده اثرگذار اس  یزیكيحال  ف یدما رو ییراتکه تغ یندهایيافر  -ب

از بخار در داخل ذرات ماده دیگر حل مي شود یا بر روی آن  ایدر مواردی که بخش عمده -ج

 جذب مي شود مثل ترکیبات محلول در آب در محیطهای مرطوب 

                                                                        

1 - Carcinogenicity 

2 - American Conference of Governmental Industrial Hygienist  
3 - Inhalable Fraction and Vapor  

4 - Saturated Vapor Concentration 
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 حساسیت ایجاد

به قابلی  یک ماده برای ایجاد حساسی  اس  که توسط مطالعات انساني و حیواني  نماد حساسی  اشاره       

در ویرایش چهارم حدود مجاز مواجهه شغلي در ستون نمادها در جدول حدود مجاز، دو  اثبات شده اس .

 برای ایجاد "RSEN"به معنای پتانسیل یک ماده شیمیایي برای ایجاد حساسی  پوستي و  "DSEN"نماد 

ن این نماد دالل  بر این ندارد که حساسی  یک اثر مهم در تعیی ی  سیستم تنفسي افزوده شده اس . حساس

OEL  داشته اس  یا حساسی  تنها عامل تعیین کنندهOEL ی های مربوط به حساسداده بوده اس . اگر 

ین ادی که مبنای تعیزایي موجود بود از آنها با دق  در پیشنهاد حد مجاز یک ماده استفاده شود. برای مو

رود با رعای  این حد، از ایجاد س  به معنای آن اس  که انتظار ميي بوده ایمجاز آنها، حساسی  زاحد 

که قبالً به آن ماده  غلینيحساسی  در شاغلین حفاظ  خواهد شد. این حدود مجاز برای حفاظ  از شا

 شود. اند، در نظر گرفته نميپیدا کردهحساسی  

محیطهای کاری، مواجهه با عوامل حساسی  زا ممكن اس  از طریق تنفسي، پوستي و ملتحمه رخ  در       

اضر . در حال حشوندميدهد. از طرفي عوامل حساسی  زا باعث واکنشهای تنفسي، پوستي و ملتحمه ای 

فقدان قابلی   يبه معن اداین نماد، بین حساسی  اعضای مختلف تمایز قائل نشده اس . عدم استفاده از این نم

 ي هم نیس  بلكه ممكن اس  نشانگر شواهد علمي اندک یا ناکافي باشد.ییک ماده برای حساسی  زا

حات دهد و نباید با شرایط یا اصطالنیسم ایمونولوژیكي رخ ميي اغلب از طریق یک مكایحساسی  زا       

ک عامل شود. در ابتدای مواجهه با یدیگر مانند بیش فعالي، استعداد یا حساسی  داشتن، اشتباه گرفته 

که  يمانپاسخ اندکي مشاهده شود. با این وجود ز مشاهده نشود و یا حساسی  زا ممكن اس  هیچ پاسخي

تواند باعث پاسخ های آن عامل شد، مواجهه های بعدی مي یک فرد دچار حساسی  ناشي از مواجهه با

  حیات یک فرد ( شود. این واکنش ها ممكن اسOELشدید حتي در مواجهه با غلظ  های کم )کمتر از 

اند، شده خاص حساس عاملتواند دارای آغاز سریع یا تأخیری باشد. شاغلیني که به یک را تهدید کند و مي

عي اس ، یک واکنش مقط ممكن اس  به عوامل دیگری که از لحاظ ساختار شیمیایي مشابه عامل اصلي

های شابه با آنها معموالً شیوع واکنشساسی  زا و ترکیبات با ساختار مکاهش مواجهه با عوامل حنشان دهند.

اجتناب کامل از مواجهه  از افراد حساس شده، خيدهد. برای بریک را در افراد حساس شده کاهش ميآلرژ

 اشد.بپیشگیری از پاسخهای ایمني خاص ميبا عامل حساسی  زا و ترکیبات مشابه آن تنها راه حل 

هه با این کنند. مواجت خاصي را در محیط کار ایجاد ميمیایي با قابلی  حساسی  زایي مشكالیواد شم      

اهش یابد. یند یا حفاظ  فردی کاباید از طریق اقدامات کنترلي فر مواد از طریق تنفسي، پوستي و ملتحمه

 ه بهداشتي آنها، روشکنند بخصوص آموزش در مورد اثرات بالقوزش افرادی که با این مواد کار ميآمو

 باشد.ط به شرایط اضطراری نیز ضروری ميهای حمل ایمن آنها و اطالعات مربو
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 پوست

ز طریق جلدی، غشاهای نماد پوس  برای موادی بكار مي رود که سهم قابل توجهي از جذب آنها ا       

 يهرجا که مطالعات پوست شود.و جامدات، انجام مي یعاتبا بخارات، ما مواجههها در اثر مخاطي و چشم

بایستي  دنبال مواجهه اس ، نماد پوس هنشانگر آن باشد که جذب پوستي قادر به ایجاد اثرات سیستمیک ب

  مبني اسای بهداش  حرفهبرای آن عامل مورد استفاده قرار گیرد. نماد پوس  هشداری برای کارشناسان 

طي رخ دهد حتي در شرای ال تماس با مایع یا آئروسل هادنبهبر اینكه ممكن اس  مواجهه بیش از حد مجاز ب

 های هوابرد کمتر از حد مجاز اس .که مواجهه

این نماد ممكن  به کار رود. البته شوندميبرای مواد شیمیایي که باعث تحریک پوستي  یدنماد پوس  نبا       

جلدی باعث ایجاد حساسی  جهه دنبال مواهاس  همراه با نماد حساسی  برای موادی استفاده شود که ب

اما کارشناسان  نشده باشد فادهشوند. با وجودی که نماد پوس  ممكن اس  برای مواد شیمیایي استتنفسي مي

باید بدانند که عوامل متعددی هستند که ممكن اس  پتانسیل جذب پوستي یک ماده را ای بهداش  حرفه

. برخي از مواد مي توانند به عنوان یک حامل عمل که قابلی  ورود جلدی آن کم اس  را افزایش دهد

د میزان انتقال ، مي تواننشوندميیک ماده ای مخلوط  اگیرند یا بطوریكه وقتي بر روی پوس  قرار ميکنند ب

داخل پوس  افزایش دهند. عالوه بر این وجود برخي از شرایط جلدی نیز مي تواند بر روی میزان ه مواد را ب

 ریق پوس  یا زخم تأثیرگذار باشد.ورود مواد از ط

ا ابلی  جذب پوستي رای قتوانند بطور قابل مالحظهافزودنیهای موجود در محلولها و یا مخلوطها مي       

ند، دتوانند سبب تحریک یا التهاب و یا حساسی  پوستي در شاغلین گرهرچند برخي مواد مي افزایش دهند.

 اندهپوس  دخیل نبود دربوط به لزوم یا عدم لزوم ذکر نماهای مولي این خصوصیات در ارزیابي

 .گردندمي پوس  راه از جذب افزایش سبب ایمالحظه قابل بطور پوستي ضایعات حال هر در ولي

زماني که اطالعات کمي در ارتباط با جذب پوستي گازها و بخارات و مایعات توسط شاغلین وجود        

های حاصل از مطالعات بر روی بیماریهای جلدی حاد و که مجموع یافته داشته باشد، پیشنهاد مي شود

میایي، جذب مواد شی لی مطالعات در زمینه تماسهای مكرر پوستي بر روی حیوانات و انسانها، همراه با قاب

 نشان موجود هاییافته چنانچه بطورکلي. گیرد قرار استفاده مورد پوس  نمادگذاری برای گیری در تصمیم

از طریق دستها و ساعدها در طي ساعات کار روزانه بخصوص برای  شیمیایي ماده توجه قابل جذب ندهده

سمی   های حاصل ازاستفاده شود. بر پایه یافته س پایین باشد، باید از نماد پو OELمواد شیمیایي دارای 

یا کمتر( باشند، باید   1000mg/kgنسبتاً کم ) 50LDحاد بر روی حیوانات در مورد مواد شیمیایي که دارای 

 برده شود.  کاربهنماد پوس  
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آب -در مواردی که ماده شیمیایي به سهول  از پوس  نفوذ مي کند )مواد با ضرایب جزئي اکتانول       

باال( و در مواردی که برون یابي اثرات سیستمیک حاصل از روشهای دیگر مواجهه نشانگر آن باشد که 

 ی  براپوس ادر سمی  مهم باشد، بایستي نماد پوس  در نظر گرفته شود. نمجذب جلدی ممكن اس  د

 .روديمن کاربهشوند،  یستمیکس ی بدون سم يخورندگ یا یککه باعث اثرات تحر ایيیشیممواد 

یندهایي که غلظ  ام ممكن اس  مشكالت خاصي را در فرک OELمواد شیمیایي دارای نماد پوس  و        

زیاد باشد ایجاد کند این مشكل زماني قابل توجه ویژه اس  که سطح وسیعي از پوس  برای  آن ماده در هوا

یا  برای پیشگیری ایهطوالني مدت در مواجهه با آن باشد. در چنین شرایطي ممكن اس  احتیاطهای ویژ

 کاهش و یا قطع تماس پوستي الزم باشد. 

كي ار ورود سم به بدن باید از روشهای پایش بیولوژیبرای تعیین نسب  سهم تماس پوستي به کل مقد       

 شده رفتهپذی بیولوژیكي شاخصهای از تعدادی حاوی مواجهه بیولوژیكي هایاستفاده نمود. فصل شاخص

 کاربهظر مورد ن شیمیایي ماده با کارگر کلي تماس ارزیابي هنگام در تكمیلي ابزار عنوان به و باشدمي

 برداری دهد نمونه  برای ماده شیمیایي مورد نظر، هشداری اس  که نشان ميرود. مشاهده نماد پوسمي

 در کارگر املک حفاظ  برای که اقداماتي بر و نیس  کافي مواجهه میزان قطعي تعیین برای تنهایي به هوا

 .نمایدمي تأکید اس ، الزم پوستي جذب مقابل

 و حروف مخفف عالئم

 : کاندید تغییر حد مجاز ‡

Aي )ضمیمه الف(ین زا: سرطا 

Cحد مجاز سقفي  : 

D :خفگي آور ساده 

E درصد 1: حد مجاز صرفاً برای ذرات فاقد آزبس  و دارای سیلیس بلورین کمتر از 

F 5: الیاف قابل استنشاق: دارای طول بزرگتر ازµm که با روش فیلتر غشائي  5ز و نسب  طول به قطر بیشتر ا

 .شوندميشمارش  111-181کنتراس  با بزرگنمایي  گیری و با میكروسكوپ فازنمونه

Gگیری شود.عمودی مخصوص پنبه )کتان( اندازه : با نمونه گیر داالن ته نشیني 

Hفقط آئروسل : 

I)ذرات قابل تنفس )ضمیمه ج : 

IFVبخار و کسر قابل  تنفس : 

J :باشد.فلزات سمي نمي استئارات ترکیبات شامل 

K3تنشاق بیشتر از : نباید جرم ذرات قابل اسmg/m 2 .باشد 
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L.بایستي با کنترل محیط مواجهه شاغل از طریق کلیه روشها تا حد ممكن کاهش یابد : 

M.طبقه بندی انجام شده اشاره به اسید سولفوریک موجود در میستهای اسیدی قوی معدني دارد : 

O کند، انجام شود.آوری نميبا روشي که بخار را جمع: نمونه برداری 

P. کاربرد محدود به شرایطي اس  که مواجهه با آئروسل قابل صرفنظر اس : 

R)ذرات قابل استنشاق )ضمیمه ج : 

T)ذرات توراسیک )ضمیمه ج : 

V بخار و آئروسل : 

 یاستفاده از جدول حدود مجاز مواجهه شغل روش

ی ساده و حذف در ویرایش حاضر جدول حدود مجاز مواجهه شغلي سعي شده اس  با ساختار بند      

مطالب تكراری و دارای اهمی  کمتر، امكان استفاده از آن را برای کاربران تسهیل و تسریع نماید. چیدمان 

ه برخي از سعي شد ضمنمواد شیمیایي بر اساس حروف الفبای انگلیسي مشهورترین نام آنها مي باشد. در 

یمیایي اضافه شود. در صورت مشكوک بودن اسامي مترادف مشهور مواد شیمیایي نیز در ستون نام مواد ش

به نام فارسي یک ترکیب با کنترل معادل انگلیسي و وزن مولكولي ارائه شده در ستون بعدی، مي توان از 

اول این جدول که شماره گذاری ردیفي مواد  ونصحیح بودن نام ماده شیمیایي اطمینان حاصل نمود. در ست

ارشها و دعاوی حقوقي برای پیشگیری از اشتباهات تفسیری مورد شیمیایي اس  مي تواند در تدوین گز

 استفاده قرار گیرد.

طراحي شده اس . در  Ceilingو  TWA ،STELستون حدود مجاز نیز برای هر سه نوع حدود مجاز       

ای خالي مي باشد به معني فقدان آن نوع از حد بوط به هر یک این حدود برای مادهمواردی که ستون مر

از آنها همراه با  يمجاز مي باشد. در استفاده از اعداد حدود مجاز ارائه شده بایستي دق  نمود که برخ

عالم  یا حرف مخفف خاصي هستند که معاني هریک از آنها در بخش قبلي و ضمایم انتهای این بخش، 

 ارائه شده اس . 

وع اثرات و مالک تدوین حد مجاز برای ستون نمادها و مبنای تعییین حد مجاز نیز معرف اجمالي ن      

هریک از مواد شیمیایي مي باشد. این ستون ها بطور خاص در ارزیابي مخلوط ترکیبات مختلف باید مورد 

    توجه ویژه قرار گیرند.    
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 ی محیط کارواجهه شغلی عوامل زیان آور شیمیایفهرست حدود مجاز م

 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 سفاتا 1
Acephate 

19/155 mg/m³5/1 -   

 استالدئید 2
Acetaldehyde 

18/11 - ppm 28 C  A2 
تحریک قسم  فوقاني 

 دستگاه تنفسي و چشم

 استامید 5
Acetamide 

19/86  ppm11  ppm28 A3  

 اسید استیک 1
Acetic acid 

91 ppm 11  ppm 18 - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشم؛ تأثیر بر 

 عملكرد ریوی

8 

 
 استیک انیدرید

Acetic anhydride 
16/112 ppm 1  ppm   5  A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 استون ‡ 9
Aceton 

18/85 ppm 811 ppm681 A4 
BEI 

ي نتحریک  قسم  فوقا

تنفسي و چشم؛ اختالل 

سیستم اعصاب مرکزی؛ 

 اثرات خوني

6 
 استون سیانو هیدرین

Acetone cyanohydrin 

,as CN 
11/58 - 3mg/m 8C   پوس 

تحریک قسم  فوقاني 

دستگاه تنفس؛ سردرد؛ 

 هی.وکسي و سیانوز

 استونیتریل 5

Acetonitrile 
18/11 ppm21 - 

 پوس 
A4 

تحریک قسم  تحتاني 

 فسدستگاه تن

 استو فنون 6

Acetophenone 
18/121 ppm 11 - - سوزش چشم 

 استیل آمینو فلورن -2 11

2-Acetylamino flourene 
26/225 ppm 1 - - تحریک و سوزش چشم 

 استیلن‡ 11

Acetylene 
 خفگي (Dخفگي آور ساده ) 12/29

 تترا برمید استیلن 12

Acetylene Tetrabromide 
6/518 ppm 1 - -  و سوزشتحریک 

15 
اسید استیل سالیسیلیک 

 )آس.یرین( 
 Acetylsalicylic acid 

18/151  3mg/m 8  - -  سوزش چشم و پوس 

 آکرولئین  11

Acrolein 
19/89 - ppm 1/1 C   پوس 

A4 

سوزش چشم و قسم  

فوقاني دستگاه تنفس؛ 

 ادم وآمفیزم ریوی 

 آمید آکریل 18

Acrylamide 
15/61 3(IFV) mg/m15/1 -   پوس 

  A3  

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 اسیدآکریلیک 19

Acrylic acid 
19/62 ppm  2 -  پوس  

A4 

تحریک  قسم  فوقاني 

 دستگاه تنفسي

 پلیمر آکریلیک اسید 16
Acrylic acid polymer 

 (R)mg/m³  50/5          
(R)mg/m³  

50/5 A4  

 آکریلونیتریل 15

Acrylonitrile 
18/85   ppm 2 -  پوس 

 A3 

اختالل سیستم اعصاب 

تحریک  ؛مرکزی

قسم  تحتاني دستگاه 

 تنفسي

 اسید آدی.یک 16

Adipic acid 
11/119 3/mmg 8 - - 

تحریک  قسم  فوقاني 

دستگاه تنفسي؛ اختالل 

 رخودکا اعصاب سیستم

 آدی.ونیتریل 21

Adiponitrile 
11/115  ppm   2 -  پوس 

تحریک  قسم  فوقاني 

 يتاني دستگاه تنفسو تح

21 
 آفالتوکسین ها
Aflatoxines 

 
 

mg/m³1111181/

1 
- A1  

 آالکلر 22

Alachlor 
5/296  ) IFV3(/mmg 1 -   حساسی 

A3 
 هموسیدروزیس

 آلدرین 25

Aldrin 
65/591   ) IFV3(/mmg  18/1 -  پوس  

A3 

اختالل سیستم اعصاب 

کبدی  مرکزی؛آسیب

 وکلیوی

21 

 های گازهای هیدروکربن

 (C1-C4آلكانها ) آلیفاتیک؛
Aliphatic hydrocarbon 

gases, Alkane [C1-C4] 

 - - ppm  1111  متفاوت

حساسی  های قلبي؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 آلیل الكل 28

Allyl alcohol 
15/85 ppm   8/1 -  پوس 

 A4 

تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم  دستگاه

 آلیل آمین 29
Allylamine 

16/86 ppm 2  ppm 9    

26 
 آلیل برمید                               

Allyl bromide 

 
66/121   ppm1/1  ppm2/1 

 پوس 
 A4 

 

 آلیل کلرید 25

Allyl choloride 
81/69 ppm   1  ppm2  پوس 

 A3 

اختالل سیستم اعصاب 

آسیب های    ؛مرکزی

 کبدی و کلیوی
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 آلیل گلیسیدیل اتر 26
Allyl glycidyl Ether 

11/111 ppm  1 - A4 

حریک  قسم  فوقاني ت

 دستگاه تنفسي؛

سوزش چشم   درماتی 

 و پوس 

 سولفید آلیل پروپیل دی 51

Allyl propyl disulfide 
19/115 ppm  8/1 -  حساسی 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم  دستگاه 

51 

 و آلومینیوم فلز

 نامحلول آن ترکیبات 

Aluminum metal and 
insoluble compounds 

65/29 

 متفاوت

3(R) /mmg1 

 
- A4 

پنوموکونیوزیس؛ 

تحریک  قسم  تحتاني 

دستگاه تنفسي؛ سمی  

 عصبي

 فیبرهای سیلیكات آلومینیوم 52
Aluminosilicate fibres 

 f/ml 1/5  f/ml8/5   

 آمینو بوتانول -2 55
2-Aminobutanol 

19/56  ppm1   ppm2    

 مینو دی فنیلآ -1 51

4-Amino diphenyl 
25/196 −(L) -  پوس  

A1 
 مثانه و کبد سرطان

 آمینو دی فنیل -2 58

2-Amino diphenyl 
11/61 ppm  8/1 - - 

سردرد؛ تهوع؛ اختالل 
سیستم   اعصاب 
 مرکزی؛ سرگیجه

59 

 

 

  -1 -آمینو نفتالن -2
 سولفونیک اسید

2-Aminonaphthalene-1-
sulfonic acid 

28/225 (I)mg/m³ 9 (I)mg/m³ 21   

 آمینوفنازون 56
Aminophenazone 

26/251  mg/m³8/1 -   

 آمینو فنول -5 55
3-Aminophenol 

15/116  mg/m³1 -   

 آمینو فنول -1 56
4-Aminophenol 

128/116  mg/m³1 -   

11 
 آمینو پیریدین یا -2

 پیریدیل آمین-2 

2-Aminopyridine 

12/61 ppm  8/1 - - 
 اعصاباختالل سیستم 

 مرکزی

 آمیترول 11

Amitrol 
15/51 3/mmg 2/1 - A3 تیروئیدی اثرات 

 آمونیاک 12
Ammonia 

15/16 ppm 28 ppm  58 - 

آسیب چشم؛ تحریک  

قسم  فوقاني دستگاه 

 تنفسي

15 
 آمونیوم دمه کلرید

Ammonium chloride 

fume 
81/85 3/mmg 11 3/mmg 21 - 

ي انتحریک قسم  فوق

 دستگاه تنفس و چشم
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

11 
)به عنوان  آمونیوم دی کرمات

 کروم(
Ammonium dichromate 

16/282  mg/m³18/1 -   

18 

آمونیوم هگزا فلوئورو 

 سیلیكات
Ammonium 

hexafluorosilicate 

18/168  mg/m³2/1 -   

19 
 پرفلورو اکتانوات آمونیوم

Ammonium 
Perfluorooctanoate 

151 3/mmg 11/1 -  پوس ؛ 

A3 
 آسیب کبدی

 سولفامات آمونیم 16
Ammonium sulfamate 

15/111 3/mmg11 - - - 

 آم.ي سیلین 15
Ampicillin 

11/516  mg/m³1/1 - A4  

 استات آمیل نرمال 16
n-Amyl acetate 

15/151 ppm 111 - - تحریک و سوزش 

 اسات آمیل نوع دوم 81
sec-Amyl acetate 

151 ppm 128 - - تحریک و سوزش 

81 
 آمیل متیل اتر -ترت

tert-Amyl methyl Ethere 

(TAME) 

2/112 ppm 21 - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی؛  آسیب جنیني

 آنالگین 82
Analgine 

1/581  mg/m³8/1 -   

 آنیلین 85

Aniline 
12/65 ppm   2 - 

BEI ؛

 پوس ؛

A3 

 گلوبینيم  همو

 آنیزیدین -ارتو 81

o-Anisidine 
18/125 3/mmg 8/1 - 

BEIM ؛

 پوس ؛ 

A3 

 

 گلوبینيم  همو

 

 آنیزیدین -پارا 88

p-Anisidine 
18/125 3/mmg 8/1  - 

BEIM ؛

 پوس ؛

A4 

 م  همو گلوبیني

89 
 آنتي موآن و ترکیبات آن

Antimony and 
compound, as Sb 

68/121 3/mmg 8/1 - - 
تحریک  قسم  فوقاني 

 س ودستگاه تنفسي و پ

 هیدرید آنتي موآن 86
Antimony hydride 

65/121 ppm  1/1 - - 

همولیز؛ آسیب کلیوی؛ 

تحریک  قسم  

 تحتاني دستگاه تنفسي

 اکسید آنتي موآن تری 85
Antimony trioxide 

8/261 −(L) - A2 
سرطان ریه؛ 

 پنوموکنیوزیس
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

86 
 ،تیوکاربامید نفتیل آنتو؛ )آلفا(

ANTU 
α-Naphthyl thio 

carbamide 

26/212 3/mmg 5/1 -  پوس  
A4 

 اثرات تیروئیدی؛ تهوع

 آرگون 91
Argon 

68/56 
ضمیمه ه را ببینید: حداقل  (Dخفگي آور ساده )

 محتوی اکسیژن
 خفگي

91 

الیاف قابل استنشاق پارا 

 آرامید
p-Aramid respirable 

fibres 

 f/ml 8/1 - - - 

92 
 يمعدن ترکیبات و آرسنیک

Arsenic and inorganic 

compound, as As 

62/61 

 متفاوت
3/mmg 11/1 - BEI 

 A1 
 سرطان ریه

 آرسین 95
Arsine 

68/66 ppm  118/1 - - 

اختالل  سیستم اعصاب 

و عروق محیطي؛ 

 اختالل کلیوی وکبدی

 تمام اشكال آزبس  91
Asbestos, all forms 

- (F)mlf/ 1/1 - A1 
پنوموکونیوزیس؛ 

 ومسرطان ریه؛ مزوتلی

 آس.ارتیک اسید 98
Aspartic acid 

11/155  mg/m³11 -   

99 

 برحسب( قیر) آسفال  دمه

 بنزن در محلول آئروسل
Asphalt(Bitumen)fume, 

as benzene-soluble 
aerosol 

- 3 /mmg 8/1 - BEI𝑝 
 A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 و چشم دستگاه تنفسي

 آترازین 96
Atrazine 

96/218 (I)3/mmg2 - A3 
تشنج سیستم اعصاب 

 مرکزی

 اورامین 95
Auramine 

56/296 (I) mg/m³ 15/1 
(I)mg/m³52/

1 
A3  

 متیل آزینفوس 96
Azinphos-methyl 

51/516 )V3 (IF/mmg2/1 - 

پوس ؛ 
 حساسی 

BEI𝐴 ؛
A4 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 آزو دی کربن آمید 61

Azodicarbonamide 
15/119 3/mmg1 3/mmg5 -  حساسی 

61 
 باریم و ترکیبات محلول آن

Barium and soluble 

compound, as Ba 
51/156 3/mmg 8/1 - A4 

سوزش پوس ؛ چشم و 

دستگاه گوارش؛ 

 تونوس عضالت

 سولفات باریم 62

Barium sulfate 
15/255 (I)(E)3/mmg 8 - - پنوموکونیوزیس 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 بنومیل 65

Benomyl 
52/261  (I)3/mmg1 -  حساسی 

 A3 

سوزش قسم  فوقاني 
دستگاه تنفسي؛ آسیب 
 به بیضه و دستگاه تولید
مثل مردان؛ آسیب 

 جنیني 

 غبار بنتونی  61
Bentonite dust 

15/251  mg/m³9 -   

 بنزالدهید 68
Benzaldehyde 

12/119  mg/m³8  mg/m³21   

 بنزو )آلفا( آنتراسن 69

Benz[α]anthrancene 
51/225 −(L) - BEIp ؛

A2 
 سرطان پوس 

 بنزن 66

Benzene 
11/65 ppm 8/1 ppm   8/2 

BEI؛ 

پوس ؛ 
A1 

 سرطان خون

 بنزیدین 65

Benzidine 
25/151 −(L) - پوس ؛    

A1 
 سرطان مثانه

 بنزو )بتا( فلورانتن 66

Benzo[b]fluoroanthene 
51/282 −(L) - BEIp ؛

A2 

 سرطان

 

 بنزو )آلفا( پیرن 51

nzo[a]pyrene 
51/282 −(L) - BEIp ؛

A2 
 سرطان

 بنزو تیازول 51
Benzothiazole 

16/158  mg/m³21 -   

 بنزو تری کلرید 52

Benzotrichloride 
81/168 -  ppm1/1C  پوس 

A2 

سوزش  قسم  فوقاني 

چشم و  دستگاه تنفسي؛

 پوس 

 کلرید بنزوئیل 55

Benzoyl chloride  
86/111 -  ppm8/1C  A4 

یک  قسم  فوقاني تحر

 دستگاه تنفسي و چشم

 پراکسید بنزوئیل  51
Benzoyl Peroxide 

22/212 3/mmg 8 - A4 
تحریک  قسم  فوقاني 

 دستگاه تنفسي و پوس 

 استات بنزیل  58

Benzyl acetate 
15/181 ppm   11 - A4 

تحریک  قسم  فوقاني 
 دستگاه تنفسي

 بنزیل الكل 59
Benzyl alcohol 

11/115  mg/m³8 -   

 بنزیل بوتیل فتاالت 56

Benzyl butyl phthalate 
 3/mmg 8 - - - 

 کلرید بنزیل 55

Benzyl chloride 
85/129 ppm 1 - A3 

تحریک قسم  فوقاني 
چشم و  دستگاه تنفسي،
 پوس 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 بنزیل پني سیلین 56
Benzylpenicillin 

1/551  mg/m³1/1 -   

61 

 ترکیبات آن و بریلیم

Beryllium and 
compounds, as Be 

Soluble compounds 
Soluble and in Soluble 

compounds 

11/6 

 (I)3/mmg

11118/1 
- 
- 

- 
- 
- 

A1 ؛
حساسی  
 پوس 
RSEN  
 

حساسی  بریلیوم؛ 
بیماری مزمن  ناشي از 
 بریلیوم )بریلیوزیس(

 بي فنیل 61

Biphenyl 
21/181  ppm 2/1 - - عملكرد ریوی 

62 
 یل( فتاالتاتیل هگز -2بیس )

Bis(2-ethylhexyl) 
phthalate 

89/561 3/mmg 8 3/mmg 11 - - 

 بیس )کلرو متیل( اتر 65

Bis(chloromethyl) ether 
69/111 ppm 111/1 - - یيسرطان زا 

61 

دی متیل آمینو اتیل(  -2بیس )
 اتر 

Bis (2-
dimethylaminoethyl) 

ether (DMAE) 

29/191 ppm  18/1 ppm  18/1 پوس ؛  
تحریک قسم  فوقاني 

چشم و  دستگاه تنفسي،
 پوس 

68 

 تلورید بیسموت
 ترکیب غیر منقوط
 ترکیب منقوط با سلنیم

Bismuth Telluride 
Undoped, as Bi2Te3 
Se-doped as Bi2Te3 

55/511 
 

 

          3mg/m 11 
3         mg/m 8 

 

- 
- 

 

 
 

A4 
 
A4 

 
 

 آسیب ریوی

 بیس فنول آ 69
Bisphenol A 

26/225  mg/m³11 - 
A4  

 بوریک اسید  66
Boric acid  

  mg/m³2  mg/m³9   

65 
 معدني بورات؛ ترکیبات

Borate compounds, 
Inorganic 

 mmg 2 3 /mmg 9 A4/ 3 متفاوت
تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي

 اکسید بور 66

Boron oxide 
91/96 3/mmg  11 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 مدستگاه  تنفسي و چش

 تری برمید بور 111

Boron tribromide 
86/281 - ppm 1 C  - 

تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي

 تری فلورید بور 111

Boron trifluoride 
52/96 - ppm 1 C - 

حریک  قسم  فوقاني ت

دستگاه تنفسي؛ 

 پنومونی 

 بوورین 112
 Boverin 

  mg/m³5/1 -   

 بروماسیل 115

Bromacil 
11/291 3/mmg  11 - A3 اثرات تیروئیدی 



 
 

 

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

31 

 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 بروم 111

Bromine 
51/186  ppm 1/1  ppm 2/1 - 

تحریک  قسم  فوقاني  
و تحتاني دستگاه 
 تنفسي؛ آسیب ریوی

 پنتا فلورید بروم 118

Bromine pentafluoride 
62/161 ppm  1/1 - - 

سوزش  قسم  فوقاني 
دستگاه تنفسي؛ چشم و 

 پوس 

 برموفرم 119
Bromoform 

65/282 ppm   8/1 - A3 

آسیب کبدی؛ تحریک  

قسم  فوقاني تنفسي و 

 چشم

 برمو پروپان -1 116
1- Bromopropane 

66/122 ppm 1/1 - A3 
 آسیب های کبدی و

 جنیني؛ سمی  اعصاب

 بوتادین -5و1 115

1,3-Butadiene 
16/81 ppm 2 - A2 

 سرطان

 

 همه ایزومرهای بوتان 116

Butane, all isomers 

   12/85         ppm      1111                                                      اختالل سیستم اعصاب

 مرکزی

 بوتانول _ان 111

n-Butanol 
12/61 ppm 21 - - 

تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 بوتانول نوع دوم 111
sec-Butanol 

12/61 ppm 111 - - 

تحریک  قسم  فوقاني 

 سي  اختالل سیستمتنف

 اعصاب مرکزی

 بوتانو ل نوع سوم 112
tert-Butanol 

12/61 ppm 111 - A4 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 بوتانون اگزیم -2 115
2-Butanone oxime 

12/56  ppm 5/1  ppm1/2   

 بوتنال -2 111
2-Butenal 

16/61  ppm2 -   

118 

 همه ایزومرهای بوتن ها

 ایزو بوتن

Butene, all isomers, 
Isobutene 

11/89 

- 

ppm 281 

ppm 281 

- 

- 
- 

A4 

 اثر روی وزن بدن

تحریک  قسم  فوقاني 

تنفسي  و اثر روی وزن 

 بدن

119 
 بوتوکسي اتانول -2

2-Butoxyethanol 

(EGBE) 
16/115 ppm 21 - BEI 

 A3 
تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 بوتوکسي اتیل استات -2 116

2-Butoxyethyl acetate 
2/191 ppm 21 - A3 همولیز 

 بوتیل استات نرمال 115

n-Butyl acetate 
19/119 

ppm 181 

 

ppm 211 

 
- 

تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 بوتیل استات نوع دوم 116

sec-Butyl acetate 
19/119 ppm 211 - - 

تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 بوتیل استات نوع سوم 121

tert-Butyl acetate 
19/119 ppm 211 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و  چشم

 بوتیل آکریالت نرمال 121

n-Butyl acrylate 
16/125 ppm 2 -       حساسی

A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي؛ چشم و پوس 

 بوتیل م  آکریالت -ان 122
n-Butyl methacrylate 

169/112  ppm11 - A4  

 نرمالبوتیل آمین  125

n-Butylamine 
11/65 - ppm 8 C  پوس 

سردرد؛ تحریک  

قسم  فوقاني تنفسي و 

 چشم

121 
 هیدروکسي تولوئن بوتیل دار

Butylated 

hydroxytoluene 
51/221 )V3 (IF/mmg 2 - A4 

تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي

128 
 بوتیل کرومات نوع سوم

tert-Butyl chromates, as 

CrO3 
22/251 - 3/mmg 1/1C  پوس 

تحریک  قسم  تحتاني 

 تنفسي و پوس 

 

129 
 بوتیل گلیسیدیل اتر نرمال

n-Butyl glycidyl ether 
(BGE) 

21/151 ppm 5 - 
 حساسی 

 پوس 
 آسیب سیستم تولید مثل

 بوتیل الکتات نرمال 126

n-Butyl lactate 
16/119 ppm 8 - - 

سردرد؛تحریک  قسم  

 فوقاني  تنفسي

 ان نرمالبوتیل مرکاپت 125

n-Butyl mercaptan 
16/61 ppm 8/1 - - 

تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي

 ارتو بوتیل فنول نوع دوم 126

o-sec Butylphenol 
22/811 ppm 8 -  پوس 

تحریک  قسم  تحتاني 

 تنفسي، پوس  و چشم

 پارا بوتیل تولوئن نوع سوم 151

p-tert-Butyl toluene 
15/115 ppm 1 - - 

ني حتاتحریک  قسم  ت

 تنفسي و چشم؛ تهوع

 

 بوتیرو نیتریل -ان 151
n-Butyronitrile 

1/96  ppm5 -   

152 
  کادمیوم و ترکیباتش         

Cadmium 
and compounds, as Cd 

11/112 

 متفاوت

3/mmg11/1 
3(R) /mmg112/1 

- 
- 

BEI ؛A2 

BEI ؛A2 
 آسیب های کلیوی

 کافئین 155
Caffeine 

16/161  mg/m³8/1 - A4  

 آرسنات کلسیم 151
Calcium arsenate 

16/565 (I)mg/m³ 1/1  

mg/m³(I)1/1   
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 کربنات کلسیم 158
Calcium carbonate 

16/111 3(R) /mmg  1 - - - 

 کرومات کلیسم 159
Calcium chromate 

16/189 3/mmg111/1 - A2 سرطان ریه 

 سیانید کلسیم، بصورت سیانید 156
Calcium cyanide, as CN 

11/62 - 3/mmg 8 C   پوس - 

 سیانامید کلسیم 155

Calcium cyanamide 
11/51 3/mmg 8/1 - A4 

تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 هیدروکسیدکلسیم 156

Calcium hydroxide 
11/61 3/mmg 8 - - 

تحریک  قسم  فوقاني 

 و پوس  تنفسي، چشم

 اکسید کلسیم 111

Calcium oxide 
15/89 3/mmg 2  - - 

تحریک  قسم  فوقاني 
 تنفسي

111 

سیلیكات کلسیم؛ غیر 
 فیبروزی مصنوعي

Calcium silicate 
Synthetic nonfibrous 

- 3 (E)/mmg 11 - A4 
تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي

 سولفات کلسیم 112

Calcium sulfate 
11/159  (I)3/mmg 11 - - پاره شدن تیغه بیني 

 کافور، مصنوعي 115

Camphor, synthetic 
25/182 ppm 2 ppm 5 A4 

تحریک  قسم  فوقاني 
 تنفسي و چشم؛ فقدان

 شامه حس

 کاپروالکتام 111
Caprolactam 

19/115 )V3 (IF/mmg 8 - 8A 
تحریک  قسم  فوقاني 

 تنفسي

 کاپتافول 118
Captafol 

19/516 3/mmg 1/1 -  ؛  پوس
A4 

 سوزش پوس 

 کاپتان 119
Captan 

91/511 3 /mmg 8 -  حساسی ؛
A3 

 سوزش پوس 

 کاربادوکس 116
Carbadox 

22/292  mg/m³115/1 -   

 یلرکاربا 115
Carbaryl 

21/211 (IFV)3 /mmg 8/1 - 
 پوس 
BEI𝐴 
A4 

بازدارنده آنزیم کولین 
استراز؛ آسیب سیستم 
تولید مثل مردان؛ آسیب 

 جنیني

 کاربندازیم 116
Carbendazim 

156/161  mg/m³11  mg/m³11   

 کاربو کرومن 181
Carbocromen 

15/591  mg/m³5/1 -   

 کاربوفوران 181
Carbofuran 

51/221 (IFV)3 /mmg  1/1  - BEI𝐴 ؛
A4 

ده آنزیم کولین نبازدار

 استراز
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

            دوده 182
 Carbon black 

- (I)3 /mmg 5 - A3  برونشی 

 دی اکسید کربن 185
Carbon dioxide 

11/11 ppm 8111 ppm 51111 - خفگي 

 دی سولفید کربن 181
Carbon disulfide 

11/69 ppm 1 - 
حساسی ؛

  A4 ؛
BEI 

اختالل سیستم اعصاب 

 محیطي

 مونوکسید کربن 188
Carbon monoxide 

11/25 ppm 28 - BEI کربوکسي هموگلوبین 

 تترابرمید کربن 189
Carbon tetrabromide 

98/551 ppm 1/1 ppm 5/1 - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛ چشم و پوس ؛ 

 آسیب کبدی

 تتراکلرید کربن 186
Carbon tetrachloride 

51/185 ppm 8 ppm 11  پوس ؛ 

A2 
 آسیب کبدی

 فلوئورید کربونیل 185
Carbonyl fluoride 

11/99 ppm 2 ppm 8 - 

تحریک قسم  تحتاني 

تنفسي؛  آسیب 

 استخواني

 سولفید کربونیل    186
  Carbonyl sulfide 

15/91 ppm 8 - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 کاتكول 191
Catechol 

11/111 ppm 8 -   پوس 
 A3 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم؛

 درماتی  

 سلولز 191
Cellulose 

 - - mmg  11/3 نامشخص
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

192 
   Cسفالوس.ورین

 P سفالوس.ورین
Cephalosporin C,P  

12/118 

68/861 
 mg/m³5/1 -   

 الیاف سرامیک 195
Ceramic fibres 

   f/ml0/5 - A3  

 هیدروکسید سزیم 191
Cesium hydroxide 

62/116 3/mmg  2 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 کلردان 198
Chlordane 

51/116 3/mmg  8/1 - : پوس 

A3 
 آسیب کبدی

 کامفن کلره 199
Chlorinated camphene 

11/111 3/mmg  8/1 3/mmg1 : پوس 

A3 

تشنج سیستم اعصاب 
 مرکزی؛ آسیب کبدی

196 
 ارتو دی فنیل اکساید کلره

o-Chlorinated diphenyl 
oxide 

11/566 3/mmg  8/1 - - 
جوش آکنه مانند؛ 
 آسیب کبدی

 کلر 195

Chlorine 
61/61 ppm 8/1 ppm 1 A4 

تحریک قسم  فوقاني 
 و  چشمتنفسي 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 دی اکسید کلر 196

Chlorine dioxide 
19/96 ppm 1/1 ppm 5/1 - 

تحریک قسم  تحتاني 
 تنفسي؛  برونشی 

 تری فلورید کلر 161

Chlorine trifluoride 
19/62 - ppm 1/1 C - 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و آسیب ریوی

 کلرواستالدئید 161

Chloroacetaldehyde 
81/56 - ppm 1 C - 

یک قسم  فوقاني تحر
 تنفسي و  چشم

 کلرواستون 162

Chloroacetone 
85/62 - ppm 1 C  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و  چشم

 کلرواستوفنون -2 165

2-Chloroaceto phenone  
86/181 ppm 18/1 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي، چشم و  پوس 

 کلرواستیل کلراید 161

Chloroacetyl chloride 
68/112 ppm 18/1 ppm 18/1  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 کلرو آنیلین -1 168
4-Chloroaniline 

86/126  ppm11/1 - A3  

 کلرو بنزن 169

Chlorobenzene 
89/112 ppm 11 - A3 ؛BEI آسیب های کبدی 

166 

بنزیلیدن  ارتوکلرو

 مالونونیتریل

o-Chlorobenzylidene 
malononitrile 

91/155 - ppm 18/1C  پوس 
 A4 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي ؛ حساسی  

 پوستي

 کلرو برمو متان 165

Chlorobromomethane 
56/126 ppm 211 - - 

اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی؛  آسیب کبدی

 کلرو دی فلورو متان 166

Chlorodifluoromethane 
16/59 ppm 1111 - A4 

اختالل سیستم مرکزی؛ 
 خفگي

 حساسی  قلبي

151 

دی نیترو   -1و2 -کلرو -1

 بنزن
1-Chloro-2,4-

dinitrobenzene 

88/212  mg/m³18/1 -   

151 
 کلر(12کلرو دی فنیل )%

Chlorodiphenyl        
(42% chlorine)      

81/299 3/mmg 1 -  پوس 
آسیب کبدی تحریک 

 چشمي کلرانس

152 
 کلر(81کلرو دی فنیل )%

Chlorodiphenyl  
(54% chlorine) 

11/525 3/mmg 8/1 - 
 پوس :

A3 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛   آسیب کبدی؛ 

 جوش آکنه مانند

 کلروفرم 155
Chloroform 

55/116 ppm 11 - A3 

ای هآسیب کبدی؛ آسیب

اختالل سیستم  ؛جنیني

 اعصاب مرکزی
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 بیس )کلرومتیل( اتر 151
bis (Chloromethy) ether 

69/111 ppm 111/1 - A1 ریه سرطان 

158 
 کلرو متیل متیل اتر

Chloromethyl methyl 

ether 
81/51 −(L) - A2 

 سرطان ریه

 

159 
 نیتروپروپان -1-کلرو-1

1-Chloro-1-

nitropropane 
81/125 ppm 2 - - 

سوزش چشم؛ آسیب 

 ریوی

156 
 نیتروبنزن -1 -کلرو-1

1-Chloro-4-

nitrobenzene 
88/186 3/mmg 1 3/mmg 2  پوس - 

155 
 کلرو پنتا فلورو اتان

Chloropenta 
fluoroethane 

16/181 ppm 1111 - -  حساسی  قلبي 

 کلروپیكرین 156

Chloropicrin 
56/191 ppm 1/1 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 
 آسیب ریوی، تنفسي

161 

کلروفنول و نمک های آن  -5
 بصورت کلروفنول

3-Chlorophenol and 
salts as chlorophenol 

89/125  mg/m³8/1  mg/m³1 A3  

161 

 پروپانول و -2-کلرو-1
-1پروپانول -1-کلرو-2

Chloro-2-propanol & 2-
Chloro-1-propanol 

81/61 ppm 1 -  پوس ؛ 

A4 
 آسیب کبدی

 کلروپرن-بتا 162

Β-Chloroprene 
81/55 ppm 11 -  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و  چشم

 کلروپروپاینیک اسید-2 165

2-Chloropropionic acid 
85/115 ppm 1/1 -  پوس 

 آسیب سیستم تولید مثل
 مردان

 ارتوکلرو استایرن 161

o-Chlorostyrene 
91/155 ppm 81 ppm 68 - 

اختالل سیستم اعصاب 
 نوروپاتي ؛مرکزی

 کلروتترا سایكلین 168
Chlorotetracycline 

55/165  mg/m³1/1 -   

 ارتو کلرو تولوئن 169

o-Chlorotoluene 
86/129 ppm 81 - - 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي، چشم و پوس 

 کلرو تری فلوئورو متان 166
Chlorotrifluoromethane 

19/111  ppm1111  ppm2111   

 کلروپیریفوس 165

Chlorpyrifos 
86/581 

 )V3 (IF/mmg 

؛ A4پوس ؛  -   1/1
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 
 استراز

166 

ل از فرآوری کرومات حاص
 سنگ معدني کرومی 

Chromite ore processing 
(Chromate), as Cr 

- 3/mmg 18/1 - A1 سرطان ریه 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

211 

 کروم و ترکیبات معدني آن 
Chromium & inorganic 

compounds, as Cr 

ترکیبات فلزی و کروم سه 
 ظرفیتي 

Metal and Cr III 
compounds 

ترکیبات کروم شش ظرفیتي 
 درآبنامحلول  ومحلول 

Water- soluble 
Insoluble Cr VI 

compound   

 متفاوت
 
 
 

 متفاوت
 
 

 
 متفاوت

3/mmg 8/1 

 
 

3/mmg 18/1 
 
 
 

3/mmg 11/1 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

A4 
 

 
A1؛ 
 BEI 

 
 

 
A1 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و پوس 

 
تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و سرطان

 

 
 سرطان ریه

 کلرید کرومیل 211

Chromyl chloride 
62/181 ppm 128/1 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و پوس 

 کرایزن 212

Chrysene 
51/225 −(L) - BEIp ؛

A3 
 سرطان

 سیس پالتین 215
Cisplatin 

11/511  mg/m³11118/1 - A2  

 سیترال 211

Citral 
21/182 )V(IFppm   8 - 

 حساسی 

 پوس 
 A4 

 ؛اثر روی وزن بدن
تحریک قسم  فوقاني 

 ؛تنفسي
 آسیب چشمي

 کلوپیدال 218
Clopidol 

19/162  (IFV)3/mmg 5 - A4 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

219 

 سنگ غبار ذغال

Coal dust 
 (Anthracite) آنتراسی 

  (Bituminousبیتومینوس )

 

- 

- 

 

 3 (R)/mmg 1/1 
3 (R)/mmg 6/1 

 

- 

- 

 
A4  
A4 

 

 سرطان و فیبروز ریه

 سرطان و فیبروز ریه

216 

 ذغال قطران قیر فرار مواد
 آئروسل به صورت سنگ

 بنزن در محلول
Coal tar pitch volatiles 

as benzene soluble 
aerosol 

- 
3/mmg 2/1 

 
- BEIp ؛ 

A1 
 سرطان

215 

 کبال  
 و ترکیبات معدني آن

Cobalt and inorganic 

Compounds; as Co 

65/85 

 متفاوت
3/mmg 12/1 

- 

 

BEI؛ 
 A3 
 

 آسم؛ عملكرد ریوی

 اثرات میوکاردیال

 کربونیل کبال  216

Cobalt carbonyl, as Co 
61/511 3/mmg 1/1 - - 

 آسیب ریوی 

 آسیب طحال
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

211 
 هیدروکربونیل کبال 

Cobalt hydrocarbonyl, 
as Co  

65/161 3/mmg 1/1 - - 
 آسیب ریوی

 ادم ریوی

211 

    Copper    مس

    Fume   دمه

  ار و میس  هاغب

Dust and mist as Cu 

88/95 

 
3/mmg 2/1 

3/mmg 1 

 

- 

- 

 

- 

- 

محرک؛ اثرات 

گوارشي؛ تب دمه  

 فلزی

 فسفید مس 212
Copper phosphide 

9/221  mg/m³8/1 -   

 سالیسیالت مس 215
Copper salicylate 

66/556  mg/m³1/1 -   

 کورتیزون 211
Cortisone 

11/591  mg/m³1 -   

218 
  خام پنبه غبار

Cotton dust, raw, 

untreated 
- 

3 (T)/mmg 1/1 - A4 
برونشی ؛ بیسینوزیس؛  

 عملكرد ریوی

 کومافوس 219

Coumaphos 
5/592  (IFV)3 /mmg18/1 - 

BEIA ؛ 
A4 

 پوس 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 همه ایزومرهای کروزول   216
Cresol, all isomers 

11/115  )(IFV3 /mmg21 -  پوس ؛ 

A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 کروتون آلدئید 215
Crotonaldehyde 

16/61 -  ppm 5/1C  پوس ؛ 

A3 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 کروفومات 216
Crufomate 

61/261 3/mmg 8 - BEIA ؛ 
A4 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 کومن 221
Cumene 

16/121 ppm 81 - - 

 م  فوقانيتحریک قس

تنفسي؛ چشم و پوس ؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 کلرید مسي 221
Cuprous chloride 

666/65  mg/m³8/1 -   

 سیانامید 222
Cyanamide 

11/12 3/mmg 2 - - 
تحریک چشمي و 

 پوستي

 سیانوژن ‡ 225
Cyanogen 

11/82 ppm 11 - - 
تحریک قسم  تحتاني 

 تنفسي و چشم

 نکلرید سیانوژ 221
Cyanogen Chloride 

15/91 - ppm 5/1C - 

ادم ریوی؛ تحریک 

قسم  فوقاني تنفسي، 

 چشم و پوس 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 سیكلو هگزان 228
Cyclohexane 

19/51 ppm 111 - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 سیكلو هگزان اتیول 229
Cyclohexanethiol 

22/119  ppm8/1 -   

 سیكلوهگزانول 226
Cyclohexanol 

19/111 ppm 81 -  پوس 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی و چشم

 سیكلو هگزانون 225
Cyclohexanone 

11/65 ppm 21 ppm 81  پوس ؛ 

A3 

تحریک قسم  فوقاني 

 چشم تنفسي و 

 سیكلوهگزن 226
Cyclohexene 

11/52 ppm 511 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 چشم تنفسي و 

 

 سیكلوهگزیل آمین 251
Cyclohexylamine 

16/66 ppm 11 - A4 
تحریک قسم  فوقاني 

 چشم تنفسي و 

 سیكلونی  251
Cyclonite 

29/222 3/mmg 8/1 -  پوس ؛ 

A4 
 آسیب کبدی

سیكلو پنتادین  252
Cyclopentadiene 

11/99 ppm 68 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

  سیكلو پنتان 255
 Cyclopentane 

15/61 ppm 911 - - 

 قسم  فوقاني تحریک

چشم و پوس ؛  تنفسي،

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 سیكلو پنتانون 251
Cyclopentanone 

12/51  ppm28  ppm81   

 سي هگزاتین 258
 Cyhexatin 

19/558 3/mmg 8 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛ تاثیر روی وزن 

 بدن؛ اثرات کلیوی

 سیستئین 259
Cysteine 

19/121  mg/m³2 -   

 ازینداکارب 256
Dacarbazine 

15/152  mg/m³1116/1 - A3  

 دکان نرمال 255
n-Decane 

26/112  ppm18  ppm61   

 دس فلوران 256
Desflurane 

155/195  ppm11  ppm21   

211 
ک استیکلروفنوکسيدی 2-1

 (D-2,4) اسید
11/221 (I)3/mmg11 - 

A4 
 پوس 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و پوس 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

211 
 ددت

Dichlorodiphenyl 
trichloro ethane  

81/581 3/mmg1 - A3 اثرات کبدی 

 دکابوران 212
   Decaborane 

51/122 ppm 18/1 ppm 18/1  پوس 
تشنج سیستم اعصاب 

 مرکزی ؛ 
 کاهش قوه ادراکي

 دمتون 215
Demeton 

51/285 )IFV3 (/mmg 18/1 -  پوس ؛
BEI𝐴 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 متیل -اس–تون دم 211
Demeton-S-methyl 

5/251 )IFV3 (/mmg 18/1 - 

پوس ؛ 
BEI𝐴  
A4 

 حساسی 

بازدارنده آنزیم کولین 
 استراز

 الكل دی استون 218
Diacetone alcohol 

19/119 ppm 81 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 دی استیل  219
Diacetyl 

11/59 ppm 11/1 ppm 12/1 A4  آسیب ریه 

 دی آلیل فتاالت 216
Diallyl phthalate 

29/219  mg/m³8 -   

215 
 دی آمینو سیكلوهگزان -2و1

1,2-
Diaminocyclohexane 

16/111  ppm5 ) موق( -   

 دیازینون 216
Diazinon 

59/511 3 (IFV)mg/m 11/1 - 
  پوس ؛
BEI𝐴 
A4  

بازدارنده آنزیم کولین 
 استراز

 دیازومتان 281
Diazomethane 

11/12 ppm 2/1 - A2 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 دی بوران 281
Diborane 

96/26 ppm 1/1 - - 
تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و سردرد

282 

کلرو  -5-دی برمو -2و1

 پروپان
1,2-Dibromo-3-
chloropropane 

55/259  ppm111/1  A3  

285 
 دی بوتیل آمینو اتانول  -ان -2

2-N-Dibutylamino 
ethanol 

26/165 ppm 8/1 -  پوس 
BEIA 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و چشم

281 
 دی بوتیل فنیل فسفات

Dibutyl phenyl 

phosphate 
29/259 ppm 5/1 -   پوس 

BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 
استراز؛ تحریک قسم  

 فوقاني  تنفسي

 دی بوتیل فسفات 288

Dibutyl phosphate 
21/211 3 (IFV)mg/m 8 -  پوس 

مثانه ؛ تحریک قسم  
 فوقاني  تنفسي و چشم
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

289 
 دی بوتیل فنیل فسفات

Dibutyl phenyl 
phosphate 

29/259 ppm 5/1 -  پوس 
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 
استراز؛ تحریک قسم  

 فوقاني  تنفسي

 دی بوتیل فتاالت 286

Dibutyl phthalate 
51/265 3mg/m  8 - - 

آسیب بیضه؛ تحریک 
قسم  فوقاني تنفسي و 

 چشم

 اسید دی کلرواستیک 285

Dichloroacetic acid 
68/125 ppm 8/1 -  پوس ؛ 

A3 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و چشم؛ آسیب 

 بیضه

 دی کلرو استیلن 286
Dichloroacetylene 

65/61 - ppm 1/1C A3 
تهوع؛ اختالل سیستم 
 اعصاب  محیطي

 دی کلرو بنزن ارتو 291
o-Dichlorobenzene 

11/116 ppm 28 ppm 81 A4 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و چشم؛ آسیب 

 کبدی

 پارا دی کلرو بنزن 291
p-Dichlorobenzene 

11/116 ppm 11 - A3 
تحریک و سوزش چشم 

 و آسیب کلیوی

 دی کلرو بنزیدین -5و 5   292
3,3-Dichloro benzidine 

15/285 −(L) - 
 پوس ؛ 

A3 

سرطان مثانه وتحریک 

 چشم

 بوتن -2 -دی کلرو -1و1 295

1,4-Dichloro-2-butene 
66/121 ppm 118/1 -  پوس ؛ 

A2 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

291 
 دی کلرو دی فلوئورو متان

Dichlorodifluoro 

methane 
61/121 ppm 1111 - A4 حساسی  های قلبي 

298 

دی  -8و  8 -دی کلرو -5و1

 متیل هیدانتوئین

1,3-Dichloro-5,5- 

dimethyl hydantoin 

15/166 3mg/m  2/1 3mg/m 1/1 _ 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 دی کلرو اتان -1و1 299

1,1- Dichloroethane 
66/65 ppm 111 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشم؛ آسیب 

 کلیوی وکبدی

296 
مه دی کلرو اتیلن؛ ه -2و1

 ایزومرها

1,  2 -Dichloro ethylene 
68/69 ppm 211 - - 

اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی  سوزش چشم

 دی کلرو اتیل اتر 295

Dichloroethyl ether 
12/115 ppm 8 ppm 11 پوس ؛ 

A4 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و چشم؛ تهوع
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

296 
 دی کلرو فلوئورو متان

Dichloromonofluoro 
methane 

62/112 ppm 11 - - آسیب کبدی 

 دی کلرو متان 261
Dichloromethane 

65/51 ppm 81 - A3 
BEI 

کربوکسي 
هموگلوبیني؛ اختالل 
 سیستم اعصاب مرکزی

261 
 نیترواتان -1 -دی کلرو -1و1

1,1- Dichloro-1- 
nitroethane 

69/115 ppm 2 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 دی کلرو پروپن -5و1 262
1,3- Dichloro propene 

65/111 ppm 1 - پوس ؛ 

A3 
 آسیب های کلیوی

265 

دی کلرو پروپانیک  -2و2
 اسید

2,2- Dichloro propionic 
acid 

115  (I)3mg/m 8 - A4 
تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و چشم 

261 
 دی کلرو تترا فلوئورو اتان
Dichlorotetrafluoro 

ethane 
65/161 ppm 1111 - A4 كرد ریویتأثیر بر عمل 

 دی کلرو تولوئن -1و2 268
2,4-Dichlorotoluene 

15/191  ppm8  ppm21   

 دی کلرووس 269
Dichlorvos 

65/221 3 (IFV)mg/m 1/1 - 

پوس ؛ 
A4 

حساسی ؛
BEI𝐴  

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 دی کروتوفوس 266
Dicrotophos 

21/256 3 (IFV)mg/m 18/1 - 

پوس ؛ 
A4 

حساسی ؛
BEI𝐴  

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 دی سیكلو هگزیل فتاالت 265
Dicyclohexyl phthalate 

12/551  mg/m³8 -   

266 

دی ه.تیل فتاالت )کلیه 

 ایزومرها(
Diheptyl phthalate (all 

isomers) 

81/592  mg/m³8 -   

 دی سیكلو پنتادین 251
Dicyclopentadiene 

21/152 ppm 8 - - 
قسم  فوقاني  تحریک

 و تحتاني تنفسي و چشم

251 
 دی سیكلو پنتادیل آهن

Dicyclopentadienyl iron 

as Fe  

15/159 3mg/m11 - - آسیب کبدی 

 دیلیدرین 252
Dieldrin 

65/551 3 (IFV)mg/m 1/1 - پوس ؛ 

A3 

آسیب کبدی؛ اثرات 

سیستم تولید مثل؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

255 

زل بصورت سوخ  دی

 هیدروکربن های کل
Diesel fuel as total 

Hydrocarbons 

 پوس ؛ - mg/m 111(IFV) 3 متفاوت

A3 
 درماتی 

 دی اتانول آمین 251
Diethanolamine 

11/118 3 (IFV)mg/m 1  پوس ؛ 

A3 
 آسیب کبدی و کلیوی

دی اتیل آمین  258
Diethylamine 

11/65 ppm 8 ppm 18 پوس ؛ 

A4 

 فوقانيتحریک قسم  

 تنفسي و چشم

 دی اتیل آمینو اتانول -2 259
2-diethylamino ethanol 

16/116 ppm 2 -  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛ تشنج سیستم 

 اعصاب مرکزی

256 

دی اتیل گالیكول مونوبوتیل  

 اتر
Diethylene glycol 
monobutyl ether 

25/192 (IFV)ppm 11 - - 
؛ اثرات هماتولوژی ریه

 ی و کلیویکبد

 دی اتیلن تری آمین 255
Diethylene triamine 

16/115 ppm 1 -  پوس 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

256 
 اتیل هگزیل( فتاالت-2دی)

Di(2- ethylhexyl) 
phthalate 

81/561 3mg/m 8 - A3 
تحریک قسم  تحتاني 

 تنفسي

261 

دی اتیل هیدروکسیل  -ان، ان

 آمین
N,N-

Diethylhydroxylamine 

11/56 ppm 2  - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 - ppm 211 ppm 511 15/59 دی اتیل کتون 261

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی

 دی اتیل فتاالت 262
Diethyl phthalate 

25/222 3mg/m 8 - A4 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 دی اتیل سولفات 265
Diethyl sulphate 

15/181 ppm 18/1 - A2 
سرطان زائي، سوزش 

 پوس 

261 
 دی فلوئورو دی برومو متان

Diflurodibromomethan 
 

55/216 ppm 111 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛  اختالل سیستم 

اعصاب مرکزی؛  اثرات 

 کبدی
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 دی گالیسیدیل اتر 268
Diglycidyl ether  

11/151 ppm 11/1 - A4 

ش تحریک و سوز

اثرات  پوس  و چشم؛ 

سیستم تولید مثل در 

 مردان

 دی ایزو بوتیل فتاالت 269
Diisobutyl phthalate 

58/265  mg/m³8 -   

266 

دی ایزو پروپیل فنیل ایزو 

 سیانات
Diisopropylphenylisocy

anate 

25/215  ppm118/1  ppm11/1   

 دی ایزو دسیل فتاالت 265
Diisodecyl phthalate 

99/119 3mg/m 8 - -  

 دی ایزو نونیل فتاالت 266
Diisononyl phthalate 

91/115 3mg/m 8 - -  

 دی ایزو بوتیل کتون 511

Diisobutyl ketone 
25/112 ppm 28 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 دی ایزو پروپیل آمین 511

Diisopropylamine 
16/111 ppm 8 -  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 

 ي؛ آسیب چشميتنفس

512 
 دی متیل استامید -ان؛ ان 

N,N-Dimethyl 

acetamide 
12/56 ppm 11 - 

 پوس ؛

A4 
BEI 

آسیب کبدی و آسیب 

 جنیني

 دی متیل آمین 515

Dimethylamine 
15/18 ppm 8 ppm 18 A4 

DSEN 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

511 

دی متیل آمین و -2بیس )
 اتیل( اتر؛

 DMAEE 
Bis (2-Dimethyl 

aminoethyl) ether 

29/191 ppm 18/1 ppm 18/1 
 پوس 

 

تحریک قسم  فوقاني 

 و پوس   تنفسي؛ چشم

 آنیلین دی متیل 518

Dimethylaniline 
15/121 ppm 8 ppm 11 

 پوس ؛

A4 
BEIM 

 م  هموگلوبیني

519 
 دی متیل کاربامیل کلراید

Dimethyl carbamoyl 

chloride 
81/116 ppm 118/1 - پوس ؛ 

A2 

سرطان بیني؛ تحریک 

 قسم  فوقاني تنفسي

 دی متیل دی سولفید 516

Dimethyl disulfide 
2/61 ppm 8/1 -  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 

اختالل سیستم  تنفسي؛ 

 اعصاب مرکزی

 دی متیل اتر 515
Dimethyl ether 

16/19  ppm111 ppm811   

 دی اتیل اتوکسي سیالن 516

Dimthylethoxysilane 
21/111 ppm 8/1 ppm 8/1 - 

تحریک قسم  فوقاني 

 چشم؛ سردرد تنفسي و 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 دی متیل فرمامید 511

Dimethylformamide 
16/65 ppm 11 - 

 پوس ؛ 

A4 
BEI 

 آسیب کبدی

 دی متیل هیدرازین -1و1 511
1,1-Dimethyl hydrazine  

12/91 ppm 11/1 -  پوس ؛ 

A3 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي؛  سرطان بیني

 دی متیل فتاالت 512
Dimethylphthalate 

16/161 3mg/m 8 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 چشم  تنفسي و 

 دی متیل سولفات 515
Dimethyl sulfate 

11/129 ppm 1/1 -  پوس ؛ 

A3 
 سوزش پوس  و چشم

 دی متیل سولفید 511
Dimethyl sulfide 

11/92 ppm 11 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

518 
 یزومرهای دی نیترو بنزنکلیه ا

Dinitrobenzene,all 

isomers 
11/195 ppm 18/1 -  پوس 

BEIM 

 م  هموگلوبیني

 آسیب چشم

 کروزول-ارتو -دی نیترو  519

Dinitro-o-cresol 
15/165 3mg/m 2/1 -  متابولیسم پایه پوس 

516 
–ارتو  -دی نیترو -8و5

 تولوئن

3,5-Dinitro-o-toluamide 

19/228 3mg/m 1 - A4 آسیب کبدی 

 دی نیترو تولوئن 515

Ditnitrotoluene 
18/152 3mg/m 2/1 - 

 پوس ؛ 

A3 
BEIM 

اختالالت قلبي؛ اثرات 

 سیستم تولید مثل

 دی اکسان -1و1 516

1,4-Dioxane 
11/55 ppm 21 -  پوس ؛ 

A3 
 آسیب کبدی

 دی اکساتیون 521

Dioxathion 
81/189 3 (IFV)mg/m1/1 - 

 پوس ؛ 

A4 
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 دی اکسوالن -5و1 521

1,3-Dioxolane 
15/61 ppm 21 - - اثرات خوني 

 دی فنیل آمین 522
Diphenylamine 

21/196 3mg/m11 - A4 
آسیب کبدی و کلیوی؛ 

 اثرات خوني

 پنتا اکسید دی فسفر 525

Diphosphorus pentoxide 
68/111 3mg/m 1 3/mmg 2 -  

 دی پروپیل کتون 521

Dipropyl ketone 
51/111 ppm 81 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 دی کوات 528
Diqaut 

 متفاوت 

3(I) mg/m  8/1 

 

 3 (R)mg/m1/1 

- 

- 

 پوس ؛ 

A4 
 

 پوس ؛

A4 

تحتاني  تحریک قسم 

 تنفسي؛ آب مروارید

تحتاني  تحریک قسم 

 تنفسي؛ آب مروارید
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 مدی سولفیرا 529
Disulfiram 

81/269 3mg/m 2 - A4 اتساع عروق؛ تهوع 

 دی سولفتون 526
 Disulfoton 

55/261  3 (IFV)mg/m18/1 - 
 پوس ؛ 

A4 
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 دیورون 525
 Diuron 

11/255 3mg/m 11 - A4 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 دی وینیل بنزن 526

Divinybenzene 
16/151 ppm 11 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 دودسیل مرکاپتان 551

Dodecyl mercaptan 
1/212 ppm 1/1 -  حساسی 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 اندو سولفان 551
Endosulfan 

68/119 3 (IFV)mg/m 1/1 - 
 پوس ؛ 

A4 
 

تحتاني  تحریک قسم 

تنفسي و آسیب کبدی 

 وکلیوی

 اندرین 552
Endrin 

65/551 3/mmg 1/1 - پوس ؛  
A4 

آسیب کبدی و اختالل 

اعصاب مرکزی  سیستم 

 و سردرد

 انفلوران  555
Enflurane 

81/151 ppm 68 - A4 
اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی و قلبي

 اپي کلرو هیدرین 551

Epichlorohydrin 
85/62 ppm 8/1 - پوس ؛  

A3 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي؛ اثرات سیستم 

 ردانتولید مثل در م

558 EPN )51/525 )فلوتوالنیل  (I)3mg/m1/1 - 
  پوس ؛
A4 

BEIA 

ن یلبازدارنده آنزیم کو
 استراز

                     اتان   559

Ethane 

خفگي          (C1-C4آلكانها )؛  آلیفاتیک های هیدروکربن گازهای مشاهده      16/51  
       آور

 اتانول 556
Ethanol 

16/19 - ppm 1111 A3 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 - Ethanolamine 15/91 ppm 5 ppm 9 اتانول آمین 555
تحریک و سوزش 
 پوس  و چشم

 اتیون 556
Ethion 

15/551 3 (IFV)mg/m 18/1 - 
 پوس ؛

A4 
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 
 استراز

511 
 اتیل هگزیل کلروفرمات -2

2-Ethylhexyl 
chloroformate 

6/162 ppm 1 - - - 

 اتوکسي اتانول-2  511
2-Ethoxyethanol 

12/61 ppm 8 -  پوس 
EBI 

 آسیب سیستم تولید مثل
 در مردان؛ آسیب جنیني 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 اتوکسي اتیل استات  -2 512

2-Ethoxyethyl acetate 
19/152 ppm 8 -  پوس 

EBI 

 آسیب سیستم تولید مثل
 مردان

 اتیل استات 515
Ethyl acetate 

11/55 ppm 111 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 چشم تنفسي و 

 اتیل آکریالت 511

Ethyl acrylate 
11/111 ppm 8 ppm 18 A4 

تحریک قسم  فوقاني 
چشم؛ اختالل  تنفسي و 

سیستم اعصاب مرکزی؛ 
 حساسی  پوستي

 اتیل آمین 518
Ethyl amine 

15/18 ppm 8 ppm 18  پوس 
تحریک و سوزش 
پوس  و چشم؛ آسیب 

 چشمي

 اتیل آمیل کتون 519

Ethyl amyl ketone 
21/125 ppm 11 - - ایجاد سمی  اعصاب 

 اتیل بنزن 516
Ethyl benzene 

19/119 ppm 21 - A3 
BEI 

تحریک قسم  فوقاني 
آسیب کلیوی   تنفسي و

)نفروپاتي(؛ اختالل 
بخش حلزوني گوش 

 میاني

 اتیل بروماید 515
Ethyl bromide 

65/115 ppm 8 -  پوس ؛ 

A3 

آسیب کبدی و اختالل 

 اعصاب مرکزی سیستم 

516 
 بوتیل اتر  -اتیل ترت

Ethyl tert-butyl  

(ETBE)ether 
15/112 ppm 28 - A4 

)واکنش ریوی و آسیب 

 بیضه(

 اتیل بوتیل کتون 581

Ethyl butyl ketone 
16/111 ppm 81 ppm 68 - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ سوزش پوس  

 و چشم

 کلراید اتیل 581
Ethyl chloride 

82/91 ppm 111 - پوس ؛  
A3 

 آسیب کبدی

 اتیل کلروفرمات 582

Ethyl chloroformate 
82/115 ppm 1 - -  

 اتیل سیانوآکریالت 585

Ethyl cyanoacrylate 
12/128 ppm 2/1 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و پوس 

 اتیلن 581
Ethylene 

18/25 ppm 211 - ، پوسA

4 
 گيخف

 اتیلن کلرو هیدرین 588

Ethylene chlorohydrin 
82/51 - ppm 1 C  پوس ؛ 

A4 

اختالل سیستم اعصاب 

آسیب کبدی  مرکزی؛ 

 و کلیوی
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 اتیلن دی آمین 589

Ethylen diamine 
11/91 ppm 11 -  پوس ؛ 

A4 
- 

 اتیلن دی بروماید  586

Ethylene dibromide 
55/156 ppm 8/1 -  پوس ؛ 

A3 
- 

 اتیلن دی کلرید 585

Ethylene dichloride 
69/65 ppm 11 - A4 

 آسیب کبدی ؛ تهوع

 

 اتیلن گلیكول‡  586

Ethylene glycol 
16/92 - 111 C    

(H) 3mg/m  
A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و   چشم

591 
 اتیلن گلیكول دنیتری 

Ethylene glycol 

dinitrate 
19/182 ppm 18/1 -  و سردرد اتساع عروق پوس 

 اتیلن اکساید 591

Ethylene oxide 
18/11 ppm 1 - A2 

سرطان؛ اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی

 اتیلن ایمین 592
Ethylen imine 

15/15 ppm 18/1 ppm 1/1  پوس ؛ 

A3 

اختالل سیستم اعصاب 

آسیب کبدی   مرکزی؛

 و کلیوی

 اتیل اتر 595
Ethyl ether 

12/61 ppm 111 ppm 811 - 

سیستم اعصاب  اختالل

تحریک  مرکزی 

 قسم  فوقاني تنفسي

 اتیل فرمات 591

Ethyl formate 
15/61 - ppm 111 A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي 

 اتیل هگزانوییک اسید -2 598
2-Ethylhexanoic acid 

21/111 3 (IFV)mg/m 8 _ _ 
ناقص الخلقه  اثرات

 زایي

 اتیلیدن نوربونن 599

Ethylidene norbornene 
16/121 ppm 2 ppm1 _ 

تحریک قسم  فوقاني 

 چشم   تنفسي و

 اتیل ایزوسیانات 596
Ethyl isocyanat 

1/61 ppm 12/1  ppm 19/1  
پوس ، 
DSEN 

 

 اتیل مرکاپتان 595
Ethyl mercaptan 

15/92 ppm 8/1 _ _ 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ تحریک 

 قسم  فوقاني تنفسي 

 ل مورفولین نرمالاتی 596
N-Ethylmorpholine 

15/118 ppm 8 -  پوس 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي؛   آسیب چشمي

561 
 اتیل سیلیكات یا تترا اتوکسي

 سیالن
Ethyl silicate 

51/215 ppm 11 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشمي؛  

 آسیب کلیوی

 فنامیفوز 561
Fenimiphos 

11/515 3 (IFV)mg/m18/1 - 
 پوس ؛

A4 
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 فن سولفوتیان 562
Fensulfothian 

58/515 3 (IFV)mg/m 11/1 - 
 پوس ؛

A4 
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فنیتروتیون 565
Fenitrothion 

25/266 ppm 1 -  پوس 
بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فنوبوکارب 561
Fenobucarb 

26/216 ppm 8 -  پوس 
بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فنتیون 568
Fenthion 

51/265 3 (IFV)mg/m 18/1 - 
 پوس ؛

A4 
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 
 استراز

 فربام 569
Ferbam 

81/119  (I)3mg/m 8  - A4 

اختالل سیستم اعصاب 
مرکزی تأثیر روی وزن 
 بدن آسیب طحال

 دیومغبار فرو وانا 566
Ferrovanadium dust 

- 3mg/m 1 3mg/m 5 - 
تحریک قسم  فوقاني 
 و تحتاني تنفسي و چشم

 غبار آرد 565
Flour dust 

-  (I)3mg/m  8/1 -  حساسی 

آسم؛ برونشی ؛ 

تحریک قسم   فوقاني 
 تنفسي

 فلوئوریدها 566
Fluorides, as F 

 3mg/m 8/2 - A4 متفاوت
BEI 

آسیب استخواني 
 فلوئوروزیس

 فلوئور 551
Fluorine 

55 ppm 1 ppm 2 - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و تحریک چشم 

 و پوس 

 فونوفوس 551
Fonofos 

52/219 3 (IFV)mg/m 11/1 - 
 پوس ؛ 

A4 
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فرم آلدئید 552
Formaldehyde 

15/51 - ppm 5/1C 
A2 

 حساسی 
تحریک قسم  فوقاني 

 تحریک چشم تنفسي و

 فرمامید 555
Formamide 

11/18 ppm 11 -  پوس 
تحریک چشم و پوس  
و آسیب   کبدی و 

 کلیوی

 اسید فرمیک 551
Formic acid 

12/19 ppm 8 ppm 11 - 
تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي؛    چشم و پوس 

 فتالید 558
Fthalide 

61/261 3mg/m 11 - -  

 فورفورال 559
Furfural 

15/69 ppm 2 - 
 پوس ؛ 

A3 
BEI 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و چشم 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 فورفوریل الكل 556
Furfuryl alcohol 

11/65 ppm 11 ppm 18  پوس 
تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و تحریک چشم

 گالیم آرسنید 555
Gallium arsenide 

91/111 
3 (R)mg/m 

1115/1 - A3 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 بنزین 556
Gasoline 

 ppm 511 ppm 811 A3 فاوتمت

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و چشم؛ اختالل 
 سیستم  اعصاب مرکزی

561 
 تتراهیدرید ژرمانیوم

Germanium 
tetrahydride 

95/69 ppm 2/1 - - اثرات خوني 

561 

 گلوتارآلدئید‡
 فعال و غیر فعال

Glutaraldehyde, 
activated and 
inactivated 

11/111 - ppm18/1C 
A4 

 حساسی 

تحریک قسم  فوقاني 
پوس ؛  چشم  و ،تنفسي

اختالل سیستم  اعصاب 
 مرکزی

 میس  گلیسرین 562
Gllycerin mist 

16/62 3mg/m 11 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 گلیسیدول 565
Glycidol 

15/61 ppm 2 - A3 
تحریک قسم  فوقاني 

 پوس  تنفسي؛ چشم  و

 گالی اکزال 561
Glyoxal 

11/85 3 (IFV)/mmg 1/1 - 
A4 

 حساسی 

تحریک قسم  فوقاني 
  متاپالزیتنفسي؛ 

 حنجره

568 

 گردغبار غالت 
 )جو دو سر؛ گندم(

Grain dust 
 (oat, wheat, barley) 

 - - 3mg/m 1 نامشخص
برونشی ؛ اثرات ریوی 
و تحریک قسم  
 فوقاني تنفسي

569 

گرافی )همه اشكال جز فیبر 
 گرافی (

Graphite (all forms 
except graphite fibres) 

-  3 (R)mg/m 2 - - پنوموکونیوزیس 

566 
 هافنیم و ترکیبات آن

Hafnium and 
compounds, as Hf 

16/165 3mg/m 8/1 - - 
تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و  چشم؛ آسیب 

 کبدی

 هالوتان 565

Halothane 
56/166 ppm 81 - A4 

آسیب کبدی؛ اختالل 
سیستم اعصاب مرکزی؛ 

 اتساع عروق

 هلیم 566

Helium 
 خفگي (Dخفگي آور ساده ) 1



 
 

 

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

51 

 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

111 

 ه.تاکلر و 
 ه.تاکلر اپوکسید

Heptachlor and 
Heptachlor epoxide 

52/565 
11/556 

 3mg/m 18/1 -  پوس ؛
A3 

 آسیب کبدی

 کلیه ایزومرهای ه.تان 111

Haptane, all isomers 
21/111 ppm 111 ppm 811 - 

 اختالل سیستم اعصاب
مرکزی و تحریک 
 قسم  فوقاني تنفسي

 هگزوکلرو بنزن 112

Hexachlorobenzene 
65/251 3mg/m 112/1 - پوس ؛ 

A3 

اثرات پورفیرین؛ آسیب 
پوس ؛  اختالل سیستم 
 اعصاب مرکزی

 هگزا کلرو بوتادین 115

Hexachlorobutadiene 
69/291 ppm 12/1 - پوس ؛ 

A3 
 آسیب کلیوی

111 
 ننتادیهگزا کلرو سیكلو پ

Hexachlorocyclo 
pentadiene 

68/262 ppm 11/1 - A4 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 هگزا کلرو اتان 118

Hexachloroethane 
61/259 ppm 1 - پوس ؛ 

A3 
 آسیب کلیوی و کبدی

119 
 هگزا کلرو نفتالن
Hexachloro 
 naphthalene 

61/551 3mg/m 2/1 -  پوس 
آسیب کبدی و 
 جوشهای شبه آکنه

 هگزا فلوئورو استون 116

Hexafluoroacetone 
12/199 ppm 1/1 - - 

آسیب بیضه؛ آسیب 
 کلیوی

 هگزا فلوئورو پروپیلن 115

Hexafluoropropylene 
12/181 ppm 1/1 - - آسیب کلیوی 

116 

هگزا هیدروفتالیک  ‡

 انیدرید؛ کلیه ایزومرها

Hexahydrophthalic 
anhydride, all isomers 

16/181 - 
118/1 C   
3 (IFV)mg/m 

 حساسی 

حساسی  ؛ تحریک 

قسم  فوقاني تنفسي؛ 

 پوس  و چشم

111 
 هگزا متیلن دی ایزوسیانات

Hexamethylene 

diisocyanate 
22/195 ppm 118/1 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛ حساسی  

 سیستم تولید مثل

111 
 هگزا متیل فسفرآمید

Hexamethyl 

phosphoramide 
 پوس ؛ - - 21/166

A3 

سرطان قسم  فوقاني 
 تنفسي

 هگزان نرمال 112

n-Hexane 
15/59 ppm 81 -  پوس 

BEI 

اختالل سیستم اعصاب 
مرکزی و نوروپاتي 
 عمومي؛ سوزش چشمي

115 

کلیه ایزومرهای هگزان بجز 

 هگزان نرمال

Hexane, isomer, other 

than n-Hexane 

16/59 ppm 811 ppm 1111 - 

 اعصاباختالل سیستم 
مرکزی؛ تحریک 

قسم  فوقاني تنفسي و  
 چشم
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 هگزان دی آمین -9و1 111

1,6-Hexanediamine 
21/119 ppm 8/1 - - 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و پوس 

 هگزان -1 118
1-Hexene 

19/51 ppm 81 - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 هگزیل استات نوع دوم 119
sec-Hexyl acetate 

21/111 ppm 81 - - 
تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و   چشم

 هگزیلن گلیكول 116
Hexylene glycol 

16/115 -  ppm 28 C - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 هیستیدین 115
Histidine 

188/188  mg/m³8 -   

 هیدرازین 116
Hydrazine 

18/52 ppm 11/1 - 
  پوس ؛
A3 

سرطان قسم  فوقاني 
 تنفسي

121 

 صورت)به  یداس یکیدرازوئه

 بخار(
Hydrazoic acid (as 

vapour) 

15/15  ppm1/1  ppm2/1   

 هیدروژن 121
Hydrogen 

 خفگي (Dخفگي آور ساده ) 11/1

122 
 ترفنیل های هیدروژنه

Hydrogenated 

terphenyls 
11/211 ppm 8/1 - - آسیب کبدی 

 برومید هیدروژن 125
Hydrogen bromide 

62/51 - ppm 2 C - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 کلرید هیدروژن 121
Hydrogen chloride 

16/59 - ppm 2 C A4 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

128 

سیانید هیدروژن و نمكهای 

 سیانید

 سیانید هیدروژن
Hydrogen cyanide 
 نمكهای سیانید

Cyanide salts 

 

 

15/26 

 

 متفاوت

 

 

- 

 

- 

 

 

ppm6/1 C 

 
3mg/m 8 C 

 

 

 پوس 

 

 س پو

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛ تهوع؛ سردرد؛ 

 اثرات تیروئیدی

 فلوئورید هیدروژن 129
Hydrogen fluoride, as F 

11/21 ppm 8/1 ppm 2 C  پوس 
EBI 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي، تحتاني، پوس  

 و چشم؛ 

 فلوروزیس

 پروکسید هیدروژن 126
Hydrogen peroxide 

12/51 ppm1 - A3 
ي قانتحریک قسم  فو

 تنفسي، پوس  و چشم

125 
 سلنید هیدروژن

Hydrogen seleninde, as 

Se 
65/51 ppm 18/1 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و  چشم؛ تهوع
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 سولفید هیدروژن 126
Hydrogen sulfide 

15/51 ppm 1 ppm 8 - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛  اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی

 هیدرو کینون 151
Hydroquinone 

11/111 3mg/m 1 -  حساسی 

A3 
 تحریک و آسیب چشم 

151 

هیدروکسي پروپیل  -2

 آکریالت
2-Hydroxypropyl 

acrylate 

11/151 ppm 8/1 - 
 پوس ؛
 حساسی 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و چشم

 Bهیگرو میسین  152

Hygromycin B 
85/826  mg/m³111/1 -   

 ایندن 155
Indene 

18/119 ppm 8 - - آسیب کبدی 

151 
 ایندیم و ترکیبات آن

Indium & compounds, 
as In 

52/111 3mg/m  1/1 - - 

ادم ریه؛ 
پنوموکونیوزیس؛ 

فرسایش دندان؛ ضعف 
 و بیقراری

158 

 ید و یدیدها
   Iodine ید

 
  Iodides یدیدها

 
61/129 

 
 متفاوت

 
(IFV)ppm 11/1 

 
(IFV)ppm 11/1 

 
(V)ppm1/1 

 
- 

 
A4 
 
A4 

تیروئید؛  ریکا کم
تحریک قسم  فوقاني 

 کاری تنفسي؛ کم
تیروئید تحریک قسم  

 فوقاني تنفسي

 یودوفرم 159

Iodoform 
65/565 ppm 9/1 - - 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 اکسید آهن 156

Iron oxide 
61/186 3 (R)mg/m 8 - A4 پنوموکنیوزیس 

155 
 پنتا کربونیل آهن

Iron pentacarbonyl, as 

Fe 
61/168 ppm1/1 ppm 2/1 - 

ادم ریه؛ اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی

156 
نمک های محلول آهن مثل 

 سولفات؛ کلرید؛ نیترات و ... 

Iron salts, soluble, as Fe 

 - - 3mg/m 1 متفاوت
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و پوس 

111 
الكل ایزوآمیل یا الكل 

 ایزوپنتیل 

Isoamyl alcohol 

18/55 ppm 111 ppm 128  
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و  چشم

 ایزوبوتانول 111

Isobutanol 
12/61 ppm 81 - - تحریک پوس  و چشم 

 ایزوبوتیل استات 112

Isobutyl acetate 
19/119 ppm 181 - - 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و چشمي
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 ایزو بوتیل نیتری  115

Isobutyl nitrite 
12/115 - 

(IFV)ppm  
1C  

A3 
 BEIM 

 اتساع عروق خوني؛ 
 م  هموگلوبیني

 ایزو بوتیرو نیتریل 111
Isobutyronitrile 

11/96  ppm5    

 ایزوفلوران 118

 Isoflurane    
8/151 ppm 81 - -  

 الكل ایزواکتیل  119

Isooctyl alcohol 
25/151 ppm 81 -  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي

 ایزوفورون 116

Isophorone 
21/155 - ppm 8 C A3 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و چشم؛ اختالل 
سیستم اعصاب مرکزی؛ 
خستگي؛ ضعف و 

 بیقراری

 ایزوفورون دی ایزوسیانات 115

Isophorone diisocyanate 
51/222  ppm 118/1 - - 

 حساسی  سیستم 
 تولید مثل

 ایزو پروپوکسي اتانول  -2 116

2-Isopropoxy ethanol 
18/111 ppm  28  -  اثرات خوني پوس 

 اتایزو پروپیل است 181

Isopropyl acetate 
15/112 ppm 111 ppm 211 - 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و چشمي؛ 

اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی

 ایزوپروپیل آمین 181

Isopropylamine 
15/86 ppm 8 ppm 11 - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و آسیب چشمي

 یل کلروفرماتایزوپروپ 182

Isopropyl chloroformate 
88/122 ppm 1 - -  

 نرمال ایزوپروپیل آنیلین 185

N-Isopropylaniline 
21/158 ppm 2 -  پوس ؛

BEIM 
 م  هموگلوبیني

 ایزو پروپیل اتر 181
Isopropyl ether 

16/112 ppm 281 ppm 511 - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

188 
 الیسیدل اترایزو پروپیل گ

Isopropyl glycidyl ether 

(IGE) 
15/119 ppm 81 ppm 68  - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشم؛ 

 درماتی 

Isoprothiolanایزوپروتیوالن 189

e 
1/261 3mg/m  8 - -  

 ایزو سربید دی نیترات 186
Isosorbide dinitrate 

159/259  mg/m³2/1 -   

   ppm21 ppm21   ال -1 -ایزو تری دکان 185

 کائولن 186

Kaolin 
- (E,R)  3mg/m 2 - A4 پنوموکونیوزیس 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

191 

سوخ  های ج   کروزن/

 برحسب بخار هیدروکربن کل

Kerosene/Jet fuels, as 
total hydrocarbon vapor 

 - 3mg/m 211 (P)  متفاوت
 پوس ؛ 

A3 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و پوس ؛ اختالل  

 سیستم اعصاب مرکزی

 کتن 191

Ketene 
11/12 ppm 8/1 ppm 8/1 - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و  ادم ریه

192 

 سرب 

 و ترکیبات معدني آن

Lead and inorganic 

compounds as Pb 

21/216 

 

 

 متفاوت

3mg/m 18/1 - A3 ؛BEI 

اختالالت سیستم 

اعصاب محیطي و 

 مرکزی؛ اثرات خوني

195 

سرب؛ به عنوان  کرومات

 سرب

Lead chromat as Pb 
   as Cr به عنوان کروم

22/525 

 

- 

3mg/m  18/1 

 
3mg/m  112/1 

- 

 

- 

A2 ؛BEI 

 
A2 

 آسیب سیستم تولید مثل

در مردان و اثرات ناقص 

 زایي؛ انقباض عروق

 لوو مایستین)کلر آمفنیكول( 191
Levomycetin 

15/525  mg/m³1 - A2  

 سنگ آهک 198
Limestone 

159/111  mg/m³11 -   

199 D-یموننل 
D-Limonene 

21/159  ppm8   ppm21 A4  

196 
 لینكو مایسین

Lincomycin 
855/119  mg/m³1/1 -   

 لیندان 195

Lindane 
58/261 3mg/m  8/1 -  پوس ؛ 

A3 

آسیب کبدی؛ اختالل  

 سیستم اعصاب مرکزی

196 
 هیدرید لیتیم ‡ 

Lithium hydride 
68/6 3mg/m  128/1 - - 

قسم  فوقاني  تحریک

 تنفسي؛  پوس  و چشم

 هیدروکسید لیتیم 161

Lithium hydroxide 
68/25 - 3mg/m1 -  

161 
 ( L.P.Gمایع ) گاز

Liquified petroleum gas 
 ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن

162 
 اکسید منیزیم 

Magnesium oxide 
52/11   (I)3mg/m 11 - A4 - 

 ماالتیون 165

Malathion 
59/551  3 (IFV)mg/m 1 - 

 پوس ؛ 

A4 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 مالئیک انیدرید 161

Maleic anhydride 
19/65  3 (IFV)mg/m 11/1 - 

A4 
،حساسی 
 DSEN, 
RSEN 

 حساسی  سیستم 

 تولید مثل

168 
 مالونو نیتریل

Malononitrile 
19/99  ppm5 -   

169 

 و عدنيم ، ترکیباتمنگنز 

 عنصری

Manganese, elemental 

and inorganic 

compounds, as Mn 

61/81 

 متفاوت

(R)3mg/m  21/1 

 
3(I)mg/m 1/1 

- 
A4 
 

- 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

166 

منگنزسیكلوپنتا دینیل تری 

 کربونیل

Manganese 
cyclopentadienyl 

tricarbonyl,  as Mn 

11/211 3mg/m  1/1 -  پوس 
پوس ؛ اختالل تحریک 

 سیستم اعصاب مرکزی

165 
 سنگ مرمر
Marble 

 (I)mg/m³ 11 -   

166 
 م.رونیل

Mepronil 
51/296 3mg/m  8 - -  

151 

   Mercury جیوه

 ترکیبات آلكیل
Alkyl compounds 

 

جیوه، همه اشكال بجز آلكیل، 

 به عنوان جیوه
Mercury,all forms 

except alkyl, as Hg 

 ترکیبات آریل
Aryl compounds   

 اشكال معدني و عنصری

Elemental and inorganic 

forms 

 متغیر

 

 
86/211 

 

 
 متغیر

 

 متغیر

 

3mg/m 11/1 

 

 
 

 

 
3mg/m  1/1 

 
3mg/m  128/1 

3mg/m  15/1 

 

 
- 

 

 
- 

 پوس 

 

 

 
 

 پوس 

 

 پوس ؛

A4 
BEI 

اختالالت سیستم 

اعصاب مرکزی و 

 محیطي؛ آسیب کلیوی

 

 

اختالل سیستم اعصاب 

 کزی؛  آسیب کلیویمر

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی و آسیب کلیوی

 مزیتیل اکساید 151

Mesityl oxide 
11/65 ppm 18 ppm 28 - 

تحریک چشم  و قسم  

فوقاني تنفسي؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 م  آ کریل آمید 152
Methacrylamide 

11/58  mg/m³1 - A4  

 اسید م  آکریلیک 155

Methacrylic acid 
16/59 ppm 21  - - تحریک پوس  و چشم 

 خفگي                      ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن                        Methane    11/19متان  151
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 متانول 158

Methanlol 
11/52 ppm 211 ppm 281  پوس ؛

BEI 
 سردرد و آسیب چشم

 متومیل 159

Methomyl 
21/192 (IFV)3mg/m  2/1 - 

A4 
 پوس 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز

 متوکسي کلر 156

Methoxychlor 
98/518 3mg/m 11 - A4 

آسیب کبدی؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

155 
 متوکسي اتانول -2

2-Methoxyethanol 
(EGME) 

16/69 ppm 1/1 - 
پوس ؛ 

BEI 

اثرات خوني و اثرات 

 سیستم تولید مثل

156 

متوکسي اتوکسي(  -2) -2

 اتانول

2-(2-Methoxy ethoxy) 

ethanol 

18/121 ppm 11 -  پوس 
 

 

161 
 متوکسي اتیل استات -2

(EGMEA) 
2-Methoxyethyl acetate 

15/115 ppm 1/1 - 
پوس ؛ 

BEI 

اثرات خوني و اثرات 

 سیستم تولید  مثل

 متوکسي فلوران 161
Methoxyfluran 

699/191 -  ppm2   

162 

متوکسي متیل اتوکسي(  -2)

 پروپانول

(2-Methoxymethyl 
ethoxy) propanol 

21/115 ppm 111 ppm 181  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و  چشم؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

165 
 متوکسي فنول -1

Methoxyphenol-1 
18/121 3mg/m 8 - - 

سوزش چشم؛ آسیب 

 پوس 

 لپروپانو -2 -متوکسي -1 161
1-Methoxy-2-propanol 

12/61 ppm 81 ppm 111 A4 
سوزش چشم؛ اختالل 

 اعصاب مرکزی سیستم 

168 
 متوکسي پروپیل استات -2

2-Methoxypropyl 

acetate 
19/152 ppm 81 ppm 111  پوس  

 متیل استات 169

Methyl acetate 
15/61 ppm 211 ppm 281 - 

سردرد؛ تحریک قسم  

 ؛فوقاني   تنفسي و چشم

 آسیب عصب چشم

 متیل استیلن 166

Methyl acetylene 
16/11  ppm 1111 - - 

 اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی

165 
 مخلوط متیل استیلن پروپادین

Methyl acetylene-

propadiene mixture 
16/11 ppm 1111 ppm 1281 - 

 اختالل سیستم

 اعصاب مرکزی



  

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

58 

 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 متیل آکریالت 166

Methyl acrylate 
16/59 ppm 2 - 

 پوس ؛

A4 

 حساسی 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي؛ چشم و پوس ؛ 

 آسیب چشم

 متیل آکریلونیتریل 811

Methyl acrylonitrile 
16/96 ppm 1 - پوس ؛ 

A4 

اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی؛

 سوزش چشم و پوس 

 متیالل 811

Methylal 
11/69 ppm 1111 - - 

سوزش چشم؛ اختالل 
 سیستم اعصاب مرکزی

 متیل آمین 812

Methyl amine 
19/51 ppm 8 ppm 18 - 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي، چشم و پوس 

 آمیل کتون -متیل ان 815

Methyl n-amyl ketone 
15/111 ppm 81 - - 

تحریک چشمي و 
 پوس 

 متیل آنیلین نرمال 811

N-Methyl aniline 
18/116 ppm 8/1 -  پوس 

BEIM 

م  همو گلوبیني و 
 سیستم اختالل 

 اعصاب مرکزی

 متیل بروماید 818

Methyl bromide 
68/61 ppm 1 - پوس ؛ 

A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و  پوس 

 متیل ترت بوتیل اتر 819

Methyl-tert-butyl ether 
16/55 ppm 81 - A3 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي؛ آسیب کلیوی

 بوتیل کتون -متیل ان 816

Methyl n-butyl ketone 
19/111 ppm 8  ppm 11  پوس 

BEI 

نوروپاتي محیطي؛ 

 آسیب بیضه

 متیل کلرید 815

Methyl chloride 
16/81 ppm81  ppm 111 پوس ؛ 

A4 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ آسیب کلیوی 

وکبدی؛ آسیب بیضه؛ 

 -اثرات ناقص الخلقه

 زایي

 متیل کلروفرم 816

Methyl chloroform 
12/155 ppm 581 ppm 181 A4 

BEI 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی و آسیب کبدی

 سیانوآکریالت -2متیل  811

Methyl 2-cyano acrylate 
11/111 ppm 2/1 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 متیل سیكلو هگزان 811

Methyl cyclohexane 
16/65 ppm 111 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛ اختالل سیستم 

کزی؛ آسیب اعصاب مر

 کلیوی وکبدی

 متیل سیكلو هگزانول 812

Methyl cyclohexanol 
16/111 ppm 81 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشمي
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 متیل سیكلوهگزانون -ارتو 815

o-Methycyclo hexanone 
16/112 ppm 81 ppm 68  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشمي؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

811 

متیل سیكلو پنتادینیل  -2

 منگنز تری کربونیل

2-Methylcyclo 

pentadienyl manganese 

tricarbonyl, as Mn 

11/215  3mg/m 2/1 -  پوس 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛  آسیب ریه؛ 

 اثرات کبدی و کلیوی

 متیل دمتون 818

Methyl demeton 
51/251  3 (IFV)mg/m 18/1  -  پوس ؛

BEIA 

 ده آنزیم بازدارن

 کولین استرلز

819 
 متیلن بیس فنیل ایزوسیانات 

Methylene bisphenyl 
isocyanate (MDI) 

29/281 ppm 118/1 - - 
حساسی  های سیستم 

 تولید مثل

816 

 متیلن بیس -1و1

 کلرو آنیلین( -2) 

4,4-Methylene bis 
(2-Chloroaniline) 

16/296 ppm 11/1 - 
  پوس ؛
A2 
BEI 

 یني م  هموگلوب

 سرطان مثانه

815 

سیكلو هگزیل  -1متیلن بیس )
 ایزوسیانات(

Methlene bis (4-cyclo-

hexylisocyanate) 

58/292 ppm 118/1 - - 

 حساسی  سیستم 
 تولید مثل؛

تحریک قسم  تحتاني 
 تنفسي

816 
 متیلن دی آنیلین -1و1

4,4- Methylene 

dianiline 
29/165 ppm 1/1 -  پوس ؛ 

A3 
 آسیب کبدی

821 
 متیل اتیل کتون

Methyl ethyl ketone 

(MEK) 
11/62 ppm 211 ppm 511 BEI 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛ اختالل سیستم 

اعصاب مرکزی و 

 محیطي

821 
 کتون پروکساید متیل اتیل

Methyl ethyl ketone 

proxide  
21/169 -  ppm2/1 C  - 

تحریک پوس  و چشم؛ 

 آسیب کبدی و کلیوی

 یل فرماتمت ‡ 822

Methyl formate 
18/91 ppm 111 ppm 181 - 

تحریک قسم  فوقاني 

 و تحتاني تنفسي و چشم

 متیل هیدرازین 825

Methyl hydrazine 
16/19 ppm11/1 - پوس ؛ 

A3 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشم؛ سرطان 

 ریه؛ آسیب کبدی

 متیل یدید یا یدومتان 821

Methyl iodide 
68/111 ppm 2 -  پوس 

آسیب چشم؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

828 
متیل ایزو آمیل کتون یا 

 هگزانون

Methyl isoamyl ketone 

21/111 ppm 21 ppm 81 - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشم؛ اختالل 

سیستم اعصاب   

مرکزی؛ آسیب کبدی و 

 کلیوی

829 
 متیل ایزوبوتیل کاربینول

Methyl isobutyl 
carbinol 

15/112 ppm 28 ppm 11  پوس 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و  چشم؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 متیل ایزو بوتیل کتون 826
Methyl isobutyl ketone 

19/111  ppm 21 ppm 68 A3 
BEI 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛ سرگیجه و 

 سردرد

 متیل ایزوسیانات 825
Methyl isocyanate 

18/86 ppm 12/1 ppm 19/1   پوس 
DSEN 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 متیل ایزو پروپیل کتون 826
Methyl isopropyl ketone 

11/59 ppm 21 - - 
آسیب های جنیني 

 وجنین؛ سمی  جنیني

 متیل مرکاپتان 851
Methyl mercaptan 

11/15 ppm 8/1 - - آسیب کبدی 

 متیل م  آکریالت ‡ 851
Methyl methacrylate 

15/111 ppm 81 ppm 111 
 پوس ؛

A4 
(SEN) 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشم؛ اثرات 

 روی  وزن؛ ادم ریه

852 

 متیل نفتالین و  -1

 متیل نفتالین -2

1- Methyl naphthalene 
and 2-Methyl 
naphthalene 

2/112 ppm 8/1 - پوس ؛ 

A4 

تحریک قسم  تحتاني 

 تنفسي؛

 آسیب ریه

855 
 متیل پاراتیون

Methyl parathion 
2/295 

 

 3 (IFV)mg/m 12/1 - 
 پوس ؛

A4 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز

851 
 متیل پروپیل کتون

Methyl propyl ketone 
16/59 - ppm 181 - 

واکنش ریوی؛ تحریک 

 چشم

 متیل سیلیكات 858
Methyl silicate 

22/182 ppm 1 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي آسیب چشم

859 
 متیل استایرن یا -آلفا

 فنیل پروپن-2 
α-Methyl styrene 

15/115 ppm 11 - A3 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي آسیب کلیوی؛ 

 آسیب تولیدمثل در زنان
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 متیل وینیل کتون 856

Methyl vinyl ketone 
11/61 - ppm 2/1 C 

 پوس 

 حساسی 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشم؛ اختالل 

 مرکزی سیستم اعصاب

 بوزین متری 855

Metribuzin 
25/211 3mg/m 8 - A4 

آسیب کبدی؛ اثرات 

 خوني

 مترو نیدازول 856
Metronidazole 

18/161  mg/m³11112/1 - A3  

 فوس موین 811

Mevinphos 
19/221  3 (IFV)mg/m 11/1 - 

 پوس ؛

A4 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز

 میكا 811

Mica 
-  (R)3 mg/m 5 - - پنوموکنیوزیس 

812 

معدني به استثناء  روغن

 خالص،  سیاالت فلزکاری 

 با تصفیه خوب 

 با تصفیه متوسط و ضعیف

Mineral oilexcluding 

metal working fluids : 
-Pure,highly & severely 

refined 
-Poorly & mildly 

refined  

 متفاوت

- 

 

 

 

 3 (I) mg/m 8 

−(L) 

 

 

- 
- 

 

 

A4 

A2 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 

815 

 مولیبدن
 ترکیبات محلول

 ترکیبات نامحلول و فلزی

Molybdenum, as Mo 
Soluble compounds 
Metal and insoluble 

compounds 

68/68 

 

 3 (R)mg/m 8/1 

 3( I ) mg/m 11 

 3 (R)mg/m 5 

- 

- 

- 

   A3   
- 

- 

 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 رو استیکاسید مونو کل 811

Monochloroacetic acid 
8/61 (IFV)ppm 8/1  - پوس ؛ 

A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 مونوکروتوفوس 818
Monocrotophos 

19/225  3 (IFV)mg/m 18/1 - 
 پوس ؛

A4 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز

 مورفولین 819
Morpholine 

12/56 ppm 21 - پوس ؛ 

A4 

 آسیب چشم ؛ تحریک

 قسم   فوقاني تنفسي

 نالد 816
Naled 

66/551  3 (IFV)mg/m 1/1 - 

 پوس ؛

A4 
؛حساسی 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز



  

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

62 

 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 نفتالن 815
Naphthalene 

16/125 ppm 11  - 
 پوس ؛

A3 

اثرات خوني؛ تحریک 

قسم  فوقاني تنفسي 

 وچشم؛ آسیب چشم

816 
 دی ایزو سیانات نفتالن

Naphthalene 
diisocyanate (NDI) 

  mg/m³11/1 - A4  

 نفتیل آمین -بتا 881
β-Naphathylamine 

15/115 −(L) - A1 سرطان مثانه 

 گاز طبیعي 881

Natural gas 
 ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن                                 خفگي                  

882 

التكس الستیک طبیعي به 

حسای   وان پروتئین های عن

 زای قابل تنفس

Natural rubber latex as 

inhalable 
allergenic protein 

 - 3 mg/m   1111/1 (I)  متفاوت

 پوس 
DSEN 
RSEN 

 

حساسی  های سیستم 

 تولید مثل

 نئون 885

Neon   
15/21 

، ضمیمه ه را ببینید: حداقل (Dخفگي آور ساده )

 محتوی اکسیژن 
 خفگي

881 

  كلنی

  Nickel, as Ni    
 

 عنصر نیكل

 ترکیبات معدني محلول

 ترکیبات معدني نا محلول

 ترکیبات گوگرد دار نیكل

-Elemental Soluble   

inorganic compounds  
-Insoluble inorganic  

compounds  

-Nickel subsulfide 

61/85 

 متفاوت

 متفاوت

16/211 

 (I) 3 mg/m 8/1 

 (I) 3 mg/m 1/1 

 (I) 3mmg/  2/1 

 (I) 3 mg/m 1/1 

- 

- 

- 

- 

A5 
A4 
A1 
A1 

 درماتی ؛ پنوموکنیوزیس

 آسیب ریه؛ سرطان بیني

 سرطان ریه

 سرطان ریه

 نیكل کربونیل 888

Nickel carbonyl 
65/161 ppm 18/1 ppm 18/1 C A3 پنومونی  شیمیائي 

 اکسید نیكل 889
Nickel oxide, as Ni 

96/61 (I)mg/m³ 8/1 )(Img/m³ 2 A3  

 نیكوتین 886
Nicotine 

25/192 3mg/m 8/1 -  پوس 

آسیب گوارشي؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ اختالالت 

 قلبي عروقي
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 نیتراپایرین 885
Nitrapyrin 

65/251 3mg/m 11 3mg/m21 A4 آسیب کبدی 

 اسید نیتریک 886
Nitric acid 

12/95 ppm 2 ppm 1 - 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي وچشم؛ 

 فرسایش دندان

 

 اکسید نیتریک 891

Nitric oxide 
11/51 ppm 28 - BEIM 

هی.وکسي؛ سیانوز؛ 

نیتروز/ هموگلوبین؛ 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 پارا نیترو آنیلین 891

p-Nitroaniline 
12/155 3mg/m  5 - پوس ؛ A4 

BEIM 

 م  هموگلوبیني

آسیب کبدی؛ سوزش 

 چشم

 نیترو بنزن 892

Nitrobenzene 
11/125 ppm 1 - پوس ؛ A3 

BEI 
 م  هموگلوبیني

 پارا نیترو کلرو بنزن 895

p-Nitrochloro benzene 
89/186 ppm 1/1 - پوس ؛ A3 

BEIM 
 م  هموگلوبیني

 نیترو دی فنیل -1 891

4-Nitrodiphenyl 
21/166 −(L) - پوس ؛ A2 سرطان مثانه 

 نیترواتان 898

Nitroethane 
16/68 ppm 111 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي؛ اختالل سیستم

اعصاب مرکزی؛ 

 آسیب کبدی

899 

 (یترو فور فوریلیدینن-8]) - 1

 یدانتوئین[ هینوآم
1-[(5-

Nitrofurfurylidene)amin

o]hydantoin 

186/255  mg/m³8/1 -   

896 

 (نیترو فوریلیدین-8]) - 5

 یدوناکسازول-2-[ ینوآم
3-[(5-

Nitrofurylidene)amino]-

2-oxazolidone 

19/228  mg/m³8/1 -   

  نیتروژن 895

Nitrogen  
11/11 

(، ضمیمه ه را ببینید: حداقل Dخفگي آور ساده )

 محتوی اکسیژن
 خفگي
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 دی اکسید نیتروژن 896

Nitrogen dioxide 
11/19 ppm 2/1 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 و تحتاني تنفسي

 تری فلوئورید نیتروژن 861
Nitrogen trifluoride 

11/61 ppm 11 - BEIM 
م  هموگلوبیني؛ 

 آسیب کبدی و کلیوی

 ولنیتروگلیسرین یا نیتروگلیك 861
Nitroglycerin 

16/266 ppm 18/1 -  اتساع عروق پوس 

 نیترو متان 862
Nitromethane 

11/91 ppm 21 - A3 

آسیب تیروئیدی؛ 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي؛ آسیب ریه

 نیترو پروپان  -1 865
  1-Nitropropane 

16/56 ppm 28 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشم؛ آسیب 

 کبد

 نیترو پروپان -2 861
2-Nitropropane 

16/56 ppm 11 - A3 
آسیب کبدی؛ سرطان 

 کبد

868 
 نیترو سودیمتیل آمین -ان

N-Nitrosodimethyl 

amine 
15/61 −(L) - پوس ؛ A3 

ی؛ سرطان آسیب کبد

 کبدی و کلیوی

869 
 نیترو تولوئن، کلیه ایزومرها

Nitrotoluene, all 

isomers 
15/156 ppm 2   پوس ؛

BEIM 
 م  هموگلوبیني

 آسیب کبدی mg/m1 - A3 (I)3 19/182 تولوئیدین -ارتو -نیترو -8 866

865 
 نیتروسو اتیل فنیل آمین -ان

N-
Nitrosoethylphenylamine 

15/181  mg/m³1112/1 -   

866 
 ان نیترو سو متیل اتیل آمین

N-

Nitrosomethylethylamine 
15/55  mg/m³1128/1 -   

 نیترو تولوئن -1 851
4-Nitrotoluene 

11/156  ppm2 - A2  

851 
 اکسید نیتروز

Nitrous oxide 
12/11 ppm 81 - A4 

اختالل سیستم اعصاب 
مرکزی؛ اثرات خوني؛ 

 اثرات جنیني

 نان، کلیه ایزومرهانو 852

Nonane, all isomers 

(29/125

) 
ppm 211 -  - 

)اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی(

 نونان اتیول -1 855
1-Nonanethiol 

52/191 -  ppm8/1   

 اکتا کلرو نفتالن 851

Octachloro naphthalene 
61/115 3mg/m 1/1 3mg/m 5/1  آسیب کبدی پوس 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 اکتان، کلیه ایزومرها 858

Octane, all isomers 
22/111 ppm 511 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

859 

میس  روغن، سیاالت 

 فلزکاری
Oil mist, metal working 

fluids 

  mg/m³1 -   

 میس  روغن،  معدني 856
Oil mist, mineral 

  ppm8 -   

855 
 تتروکسید اوسمیوم

Osmium tetroxide, as 
Os 

21/281 ppm 1112/1 ppm 1119/1 - 
تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي؛ سوزش چشم 

 و پوس 

 یلیناگزاس 856
Oxacillin 

159/111  mg/m³18/1 -   

 اسید اگزالیک‡  861

Oxalic acid 
11/61 3mg/m 1 3mg/m  2 - 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي، چشم و پوس 

861 

اگزی بیس )بنزن  -پارا، پارا

 سولفونیل هیدرازید(

p,p- Oxybis 
(benzene sulfonyl 

hydrazide) 

11/585  (I)3mg/m1/1 - - 
 اثرات

 ناقص الخلقه زایي 

 دی فلورید اکسیژن 862

Oxygen difluoride 
81 - ppm 18/1 C - 

سردرد؛ ادم ریه؛ 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

865 

  ازن

Ozone  
   کار سنگین

Heavy work 
 کار متوسط

Moderate work 
 کار سبک

Light work 
  بار کار سنگین، متوسط یا

 ساع ( 2سبک )کمتر از 

Light moderate or light 

workloads (≤2 hours)) 

15 

 

 

 

 

 

 

ppm 18/1 

 

ppm 15/1 

 

ppm 1/1 

 

ppm 2/1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
A4 

 
A4 

 
A4 

 
A4 

عملكرد واکنشي 

 ریوی

 

 

 

 پارا استامول 861

Paracetamol 
16/181 3 mg/m11 - -  

 افیندمه واکس پار 868

Paraffin wax fume 
- 3mg/m 2 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي؛ تهوع
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

869 
 پاراکوآت

 کاتیون بصورت

Paraquat, as cathion 

15/286 
3mg/m  8/1 

3 (R)mg/m 1/1 
- 
- 

- 
- 

 آسیب ریوی

866 
 پاراکوات دی کلرید

Paraquat dichloride 

(ISO) 

19/286 (I)mg/m³ 1/1 (I)mg/m³ 1/1   

865 
 اراکوات دی متیل سولفاتپ

Paraquat 
dimethylsulfate 

15/115 (I)mg/m³ 1/1 (I)mg/m³ 1/1   

 پاراتیون 866

Parathion 
26/261 3 (IFV)mg/m 18/1 - 

 پوس ؛

BEI 
 A4 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

911 

ذرات )نامحلول یا کم 

محلول(که در جای دیگر 

 اندمشخص نشده

Particles (insoluble or 

poorly soluble) not 

otherwise specified 

 ضمیمه ب را مشاهده کنید

 پني سیلین 911
Penicillin 

29/215  mg/m³1/1 -   

 ان پني سیلین  912
Penicillin N 

56/585  mg/m³5/1 -   

915 
 پني سیلیوم، غبار قابل تنفس
Penicillium, inhalable 

dust 
  mg/m³1/1 -   

 نپنتا بورا 911
Pentaborane 

16/95 ppm  118/1 PPM  118/1 - 
تشنج و اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی

 پنتا کلرو نفتالین 918

Pentachloronaphthalene 
11/511 3mg/m  8/1 -  پوس 

آسیب کبدی؛ جوشهای 

 شبه آکنه

919 
 پنتا کلرو نیترو بنزن

Pentachloronitrobenzen

e 
59/268 3mg/m  8/1 - A4 آسیب کبدی 

 پنتاکلروفنول 916

Pentachlorophenol 
58/299 (IFV)3mg/m 8/1 3(IFV)mg/m 1 

 پوس ؛

A3 
BEI 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و چشم؛ اختالل 
سیستم اعصاب مرکزی 

 و قلبي

 پنتا آریتریتول 915

Pentaerythriol 
18/159 3mg/m  11 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 رهاپنتان، کلیه ایزوم 916

Pentane, all isomers 
18/62 ppm  1111 - - 

نوروپاتي )آسیب 

 اعصاب( محیطي
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 ان دی پنتان -1و2 911
2,4-pentanedione 

12/111 ppm 28 -  پوس 

سمی  اعصاب و 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

911 
 پنتیل استات، کلیه ایزومرها

Pentyl acetate, all 
isomers 

21/151 ppm 81 ppm  111 - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 پراستیک اسید  912
Peracetic acid 

18/69 (IFV)ppm  1/1 - A4  

915 
 پرکلرو متیل مرکاپتان
Perchloromethyl 

mercaptan 
56/158 ppm 1/1 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

       

 فلوئورید پرکلریل 911

Perchloryl fluoride 
19/112 ppm  5 ppm  9 - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و تحتاني؛ 

م  هموگلوبیني؛ 

 فلوئورزیس

 اسید پرفلرورو اوکتانوئیک 918

Perfluorooctanoic acid 
16/111 3mg/m 118/1 - -  

 پرفلوئورو بوتیل اتیلن 919

Perfluorobutyl ethylene 
1/219 ppm 111  - اثرات خوني 

 پر فلوئورو ایزو بوتیلن 916

Perfluoroisobutylene 
11/211 - ppm  11/1 C - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي؛ اثرات خوني

 پرلی  915
Perlite 

  mg/m³11 -   

916 

پرسولفات ها بصورت 

 پرسولفات

Persulfates, as 

Persulfate 

 تحریک پوس  - - 3mg/m  1/1 متفاوت

 کک نفتي 921
Petroleum coke 

  mg/m³8/5 -   

 فنول 921

Phenol 
11/61 ppm  8 - 

 پوس ؛

A4 
BEI 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي؛ آسیب ریه؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 فنوتیازین 922

Phenothiazine 
29/166 3mg/m  8 -  پوس 

تحریک پوستي 

وگیرنده های نوری 

 چشمي

925 
 نفتیل آمین -بتا -فنیل -ان

N-Phenyl-beta-

naphthylamine 

26/216 −(L) - A4 نسرطا 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 فنیلین دی آمین ارتو 921

o-Phenylene diamine 
18/115 3mg/m  1/1 - A3 کم خوني 

 متا فنیلین دی آمین 928

m-Phenylene diamine 
18/115 3mg/m 1/1 - A4 

آسیب کبدی و تحریک 
 پوستي

 پارا فنیلین دی آمین 929

p-Phenylene diamine 
18/115 3mg/m  1/1 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 
فسي و حساسی  تن

 پوستي

 فنیل اتر، بخار 926

Phenyl ether,Vapor 
21/161 ppm 1 ppm 2 - 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و چشم؛ تهوع

 فنیل گلیسیدیل اتر 925

Phenyl glycidyl ether 
16/181 ppm 1/1 - 

 پوس ؛

A3 

 حساسی 
 آسیب بیضه

 فنیل هیدرازین 926
Phenylhydrazine  

11/115 ppm 1/1  وس ؛پ 

A3 

آنمي، تحریک قسم  
 فوقاني تنفسي و پوس 

 فنیل مرکاپتان 951

Phenyl mercaptan 
15/111 ppm 1/1 -  پوس 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ تحریک چشم 
 و پوس 

 فنیل فسفین 951

Phenylphosphine 
11/111 - ppm 18/1 C - 

درماتی ؛ اثر روی خون 
 و بیضه

 فورات 952

Phorate 
11/291 18/1 

3 (IFV)mg/m  
- 

 پوس ؛ 

A4 
ABEI 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فسژن 955

Phosgene 
62/65 ppm 1/1 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي؛ ادم ریه؛

 آمفیزم ریه 

 فسفین ‡ 951

Phosphine 
11/51 ppm 5/1 ppm 1 - 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي؛ سردرد؛ اختالل 
 سیستم اعصاب مرکزی

 فسفریک اسید 958

Phosphoric acid 
11/65 3mg/m 1 3mg/m 5 - 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي، چشم  و پوس 

 فسفر )زرد( 959
Phosphorus(yellow) 

62/125 3mg/m  1/1 - - 
تحریک قسم  فوقاني 
و تحتاني تنفسي؛ آسیب 

 کبدی

956 
 اکسي کلرید فسفر یا 
 تری کلرید فسفریل

Phosphorus oxychloride 

58/185 ppm 1/1 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

955 
 پنتا کلرید فسفر

Phosphorus 
pentachloride 

21/215 ppm 1/1 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 پنتا سولفید فسفر 956

Phosphorus pentasulfide 
26/222 3mg/m 1 3mg/m  5 - 

تحریک قسم  فوقاني 
   تنفسي

 تری کلرید فسفر 911

Phosphorus trichloride 
58/156 ppm 2/1 ppm 8/1 - 

تحریک قسم  فوقاني 
 چشم  و پوس   تنفسي

 فتاالت ها 911
Phthalates 

  mg/m³5  mg/m³9   

 انیدرید فتالیک 912

Phthalic anhydride 
11/115 ppm 1 - 

A4 
RSEN 
DSEN 

تحریک قسم  فوقاني 

 چشم  و پوس   تنفسي

 متا فتالودی نیتریل 915

m-Phthlodinitrile 
11/125 3 (IFV)mg/m 8 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 چشم  و پوس   تنفسي

 ارتوفتالودی نیتریل  911
O-Phthalodinitrile 

15/125 3 (IFV)mg/m 1 - - 
تشنج سیستم اعصاب 

 مرکزی

 پیكلورام 918

Picloram 
15/211 3mg/m  11 - A4 آسیب کبدی و کلیوی 

 اسید پیكریک 919

Picric acid 
11/226 3mg/m 1/1 - - 

حساسی  های پوستي؛ 

 درماتی ؛تحریک چشم

 پیندون 916

Pindone 
28/251 3mg/m 1/1 - - انعقاد 

915 
 دی هیدروکلرید پي پرازین

Piperazine 
dihydrochloride 

(18/186

) 
3mg/m 8 - - 

سوزش پوس  و چشم؛ 

 حساسی  پوستي ؛ آسم

 پی.ریدین 916
Piperidine 

18/58 ppm1  پوس - 
 

 

981 

پی.رازین و نمک های آن، 

 بصورت پی.رازین
Piperazine and salts, as 

piperazine 

11/59 (IFV)ppm 15/1 - 
DSEN 
RSEN 

A4 

حساسی  سسیتم 

 تنفسي، آسم

981 

 پالتین
 Platium 

 فلز
 Metal 

نمكهای محلول، بصورت 

 پالتین

Soluble salts, as Pt 

 

16/168 

 متفاوت

 

3mg/m 1 

3/mmg  112/1 

- 

- 

- 

- 

آسم؛ تحریک قسم  

 فوقاني تنفسي

آسم؛ تحریک قسم  

 فوقاني تنفسي

982 
 پلي کلرینیتد بي فنیل ها

Polychlorinated 
biphenyls (PCBs) 

6/568  mg/m³1/1 - A1  
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

985 

پلي تترا فلوئورو اتیلن، 

 محصوالت پیرولیز
Polytetrafluoroethylene, 

pyrolysis products 

  mg/m³1 - A4  

981 
 پلي وینیل کلراید

Polyvinyl chloride 

(PVC) 
 mg/m  1 - A4(R) 3 متفاوت

پنوموکونیوزیس؛ 

تحریک قسم  تحتاني 

تنفسي؛ تغییرعملكرد 

 ریوی

 سیمان پرتلند 988
Portland cement 

- (E,R) 3mg/m  1 - A4 
عملكرد ریوی؛ عالئم 

 تنفسي؛ آسم

 هیدروکسید پتاسیم 989

Potassium hydroxide 
11/89 -  3mg/m 2 C - 

تحریک قسم  فوقاني 

 چشم و پوس  تنفسي،

 گرد و غبار طیور 986
Poultry dust 

  mg/m³11 -   

   پروپان 985
Propane   

 ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن                      خفگي                              11/11

 وپان اتیولپر -1 986
1-Propanethiol 

19/69 -  ppm5/1   

 پروپان سولتون 991

Propane sultone 
11/122 −(L) - A3 سرطان 

991 

پروپیل  -پروپانول )ان -ان

 الكل(

n- Propanol (n- Propyl 
alchol) 

16/91 ppm 111 - A4 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 پروپانول یا ایزوپروپانول -2 992

2-Propanol 
16/91 ppm 211 ppm 111 A4 

BEI 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفس و چشم؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 الكل پروپارژیل 995

Propargyl alchol 
19/89 ppm 1 -  پوس 

تحریک پوس ؛ آسیب 

 کبدی و کلیوی

 پروپیول استون -بتا 991

β-Propiolactone 
19/62 ppm  8/1 - A3 

 سرطان پوس ؛ تحریک

 قسم   فوقاني تنفسي

 پروپیون آلدئید 998

Propionaldehyde 
1/85 ppm 21 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 اسید پروپیونیک 999

Propionic acid 
15/61 ppm 11 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي، چشم  و پوس 

 پروپیو نیتریل 996
Propionitrile 

15/88  ppm9 -   
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 پروپوکسور 995

Propoxur 
21/216 3mg/m  8/1 - A3 ؛

BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 پروپرانول ال 996

Propranolol 
51/286 3mg/m  2 3mg/m  9 -  

 پروپیل استات -ان 961

n-Propyl acetate 
15/112 ppm 211 ppm 281 - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و  چشم

 پروپیلن 961

Propylene 
15/12 ppm 811 - A4 

خفگي و تحریک 

   قسم  فوقاني تنفسي

 پروپیلن دی کلرید 962

Propylene dichloride 
66/112 ppm 11 - 

A4 
 حساسی 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي؛ اثر روی وزن 

 بدن

965 
 پروپیلن گلیكول دی نیترات

Propylene glycol 
dinitrate 

16/199 ppm 18/1 -  پوس 
BEIM 

سردرد ؛ اختالل سیستم 
 صاب مرکزیاع

 اکسید پروپیلن  961

Propylene oxide 
15/85 ppm 2 - 

A3 

 حساسی 
تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و  چشم

 پروپیلن ایمین 968

Propylene imine 
16/86 ppm2/1 ppm 1/1  پوس ؛

A3 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي؛   آسیب کبدی

 پروپیل نیترات -ان 969

n-Propyl nitrate 
16/118 ppm 28 ppm 11 BEIM تهوع؛ سردرد 

 پیرتروم 966

Pyrethrum 

518 
 )میانگین(

3mg/m 8 - A4 
آسیب کبدی؛ تحریک 
 قسم  تنفسي تحتاني

 پیریدین 965

Pyridine 
11/66 ppm 1 - A3 

تحریک پوس ؛ آسیب 

 کبدی وکلیوی

 پیریدافنتیون 966

Pyridaphenthion 
55/511 3mg/m  2/1 -       -  پوس 

 ولینکین 951
Quinoline 

19/126  mg/m³1/1 -   

 کینون 951

Quinone 
16/115 ppm  1/1 - - 

تحریک چشم؛ آسیب 
 پوس 

 رزورسینول 952

Resorcinol 
11/111 ppm 11 ppm 21 A4  سوزش چشم و پوس 

955 

 رودیوم
 Rhodium   

 ترکیبات نامحلول و فلزی
Metal and insoluble 

compounds 
 ترکیبات محلول

Soluble compounds 

61/112 
 متفاوت
 
 
 متفاوت

 
3mg/m  1 

 
 

3mg/m  11/1 

 
- 
 
 
- 

 
A4 
 
 
A4 
 

 
فلزات؛ تحریک قسم  

 فوقاني تنفسي 

نامحلول ها؛ تحریک 
 قسم  تنفسي تحتاني؛

 آسم 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 ریبوفالوین 951
Riboflavin 

59/569  mg/m³1 -   

 رونل 958

Ronnel 
86/521 3 (IFV)mg/m  8 - A4 

ABEI 

ه آنزیم کولین بازدارند
 استراز

959 

آالینده های حاصل از تجزیه 
حرارتي روزین در زمان لحیم 

 کاری )کولوفوني(

Rosin core solder 
thermal decomposition 
Products colophony) 

NA −(L) -  حساسی 
RSEN 

حساسی  پوستي 
 درماتی ؛ آسم

 روتنون )تجاری( 956

Rotenone (commercial) 
11/561 3/mmg  8 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و چشم؛ اختالل 
 سیستم اعصاب مرکزی

955 

 سلنیم و
 ترکیبات آن بصورت سلنیم 

Selenium and 
compounds, as se 

69/65 3mg/m  2/1 - - 
تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي و  چشم

956 
 فلوراید سلنیم  هگزا

Selenium hexafluoride, 
as Se 

69/162 ppm 18/1 - - ادم ریوی 

 سزون 961

Sesone 
15/516 3mg/m  11  A4 

تحریک سیستم 
 گوارشي

 سووفلوران 961
Sevoflurane 

188/211  ppm11  ppm21   

962 

سلیس؛ کریسستالي، آلفا 
 کوارتز و کریستوبالی 

Silica, Crystalline-α-
Quartz and cristobalite 

16/91 3 (R)mg/m 128/1 - A2 
 ن ریهفیبروز و سرطا

 

 سیلیس بي شكل 965

Silica amorphous 
16/91 

3 (R)mg/m 1/2 
3 (I)mg/m 9 

- -  

 اسید سیلیسیک 961
Silicic acid 

11/65 (R)mg/m³ 5/1 -   

968 

 کاربید سیلیكون

Silicon carbide 
 Non-fibrousغیر الیافي

 

الیافي )شامل الیاف سیلیسي 

 Fibrous شكل(

11/11 

 

 

 

 

 

 
(I,E) 3mg/m  11 

(R,E) 3mg/m  5 

f/cc(F) 1/1 

- 
 

- 

- 

- 

 

- 

- 
A2 
A2 

 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

    تحریک قسم  فوقاني 

 قسمني ت سينفت           

 ؛ سرطانممزوتلومی

 تترا هیدرید سیلیكون 969

Silicon tetrahydride 
12/52 ppm 8 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و پوس 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

966 

 ، غبار و دمهفلزی  Silverنقره

Metal, dust & fume 
ترکیبات محلول، بصورت 

 نقره

Soluble compounds as 

Ag 

 

56/116 

 

 متفاوت

 
3mg/m  1/1 

 

 3mg/m  11/1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 آرژیری

در  رنگدانه ها )تجمع 

 بافتها(

 

965 

 سدیم آزید

 سدیم بصورت آزید
As Sodium azide 

بصورت بخار اسید هیدرا 

 زوئیک

As Hydrozoic acid 

vapor 

12/98 

 

 

 

 
- 
 
- 

3mg/m26/1 
C 

 

ppm11/1 C 

 
A4 
 

 
A4 

اختالل قلبي و آسیب 

 ریوی
 

 

 

 سنگ صابون 966
Soapstone 

5/566  
3(I)mg/m  9 

3(R)mg/m 5 
  

 بي سولفی  سدیم 611

Sodium bisulfite 
16/111 3mg/m  8 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي، پوس  و چشم

 وئورو استات سدیمفل 611

Sodium fluoroaccetate 
12/111 3mg/m  18/1 -  پوس 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی و قلبي عروقي؛ 

 تهوع

 هیدروکسید سدیم 612

Sodium hydroxide 
11/11 - 3mg/m 2 C - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي، چشم و پوس 

 متا بي سولفی  سدیم 615

Sodium metabisulfite 
15/161 3/mmg  8 - A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 غبار چوب نرم 611
Softwood dust 

  mg/m³8 -   

 اس.كتینو مایسین 618
Spectinomycin 

58/552  mg/m³2 -   

 نشاسته 619

Starch 
- 3mg/m  11 - A4  درماتی 

 استئارات ها  616
Stearates 

 3mg/m  11 - A4 متفاوت
تحریک قسم  فوقاني 

 م و پوس تنفسي، چش

 حالل استودارد  615

Stoddard solvent 
11/111 ppm 111 - - 

تحریک پوس  و چشم؛ 

آسیب کلیوی؛ تهوع؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 استرپتو مایسین 616
Streptomycin 

86/851  mg/m³1/1 -   
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

611 
 کرومات استرونسیوم

Strontium chromate, as 
Cr 

91/215 3mg/m  1118/1 - A2 رطانس 

 استرکنین 611

Strychnine 
11/551 3mg/m  18/1 - - 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 مومنومر استایرن 612

Styrene, monomer 
19/111 ppm 21 ppm 11 A4 

BEI 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ نوروپاتي 

محیطي؛ تحریک 

 قسم  فوقاني تنفسي

615 

 سوبتیلیزین ها

 فعال بلوری بصورت آنزیم

Subtilisins as crystalline 

active enzyme 

- - 11119/1 C 

3mg/m 
- 

آسم؛ تحریک قسم  

 تحتاني و فوقاني تنفسي

 سوکروز 611

Sucrose 
51/512 3mg/m  11 - A4 فرسایش دندان 

 سولفاکاربامید 618
Sulfacarbamide 

52/218  mg/m³1 -   

 سولفاگوانیدین 619
Sulfaguanidine 

21/211  mg/m³1 -   

 سولفالن 616
Sulfalene 

  mg/m³1/1 -   

 سولفا متوکسي دیازین 615
Sulfamethoxydiazine 

5/251  mg/m³(I)8 -   

 سولفا متوکسي پیریدازین 616
Sulfamethoxypyridazine 

5/251  mg/m³1/1 -   

 سولفانیل آمید 621
Sulfanilamide 

2/162  mg/m³1 -   

 سولفا تیازول 621
Sulfathiazol 

52/288  mg/m³8/1 -   

 متیل سولفو متورون  622
Sulfometuron methyl 

55/591 3mg/m  8 - A4 اثرات خوني 

625 
 سولفوتپ 

 (TEDP)Sulfotep  
51/522 3 (IFV)mg/m 1/1 - 

 پوس ؛

A4 
BEIA 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 دی اکسید سولفور 621

Sulfur dioxide 
16/91 - ppm 28/1 A4 

واکنش ریوی؛ تحریک 

 قسم  تحتاني تنفسي

 فلوئورید گوگرد هگزا 628

Sulfur hexafluoride 
16/119 ppm 1111 -  خفگي 

 اسید سولفوریک 629

Sulfuric acid 
15/65 3 (T)mg/m 2/1 - A2 (M) واکنش ریوی 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 مونوکلرید سولفور 626

Sulfur monochloride 
15/158 - ppm 1 C  

 يتحریک قسم  فوقان
 تنفسي، چشم  و پوس 

 پنتا فلوئورید گوگرد 625
Sulfur pentafluoride 

11/281 - ppm 11/1 C  
تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي؛ آسیب ریه

 تترا فلورید گوگرد 626
Sulfur tetrafluoride 

16/115 - ppm 1/1 C - 
تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي وچشم؛آسیب 

 ریه

 سولفوریل فلوئورید 651
Sulfuryl fluoride 

16/112 ppm 8 ppm 11 - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 سولفا متازین 651
Sulphamethazine 

5/265  mg/m³1 - A4  

 سولفور 652
Sulphur 

198/52  mg/m³9 -   

 سول.روفوس 655
Sulprofos 

15/522 3 (IFV)mg/m 1/1 - 
 پوس ؛ 

A4 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 
 کولین استراز

651 

 مصنوعي اف های شیشهالی
  فایبرگالس رشته ای پیوسته
(Synthetic vitreous fibers) 

 الیاف پشم شیشه
(Glass Wool fibers) 

 پشم سنگ الیاف
(Rock wool fibers) 

 پشم سرباره الیاف

(Slag wool fibers) 
 فایبرگالسهای خاص

(Special purpose glass 
fibers) 
 سرامیكي الیاف نسوز

(Refractory Ceramic fibers) 

 
- 

 
- 

 

- 
 

- 
 

- 

 
- 

 
f/cc(F) 1 

3 (I) mg/m 8 
 

f/cc(F) 1 
 

f/cc(F) 1 

 
f/cc(F) 1 
 

f/cc(F) 1 
 

f/cc(F) 2/1 

 
- 
- 
 

- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

A4 
A4 
 
A3 
 

 
A3 
 

 
A3 
 

A3 
 
A2 

 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي
 

 
 
 

 

 

 فیبروز ریه؛ واکنش
 ریوی

658 

تری کلروفنوکسي  -8و1و2

 (T-2,4,5) استیک اسید
2,4,5-Trichloro phenoxy 

acetic acid 

16/288 3mg/m 11 - A4 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

659 

 تالک
 Talc   
 فاقد آزبس 

containing no asbestos 

fibres 
 دارای آزبس 

containing asbestos 

fibres 

 

- 

 

 

- 

 
(E,R) 3mg/m 2 

 

 

حد مجاز 

 (Kآزبس )

 

- 

 

 

- 

 
A4 
 

 
A1 
 

 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

656 

تلوریم و ترکیباتش بصورت 

تلوریم به استثناء تلورید 

 هیدروژن
Tellurium and 

compounds, as Te, 

excluding hydrogen 

telluride 

9/126 3mg/m 1/1 - - بوی بد دهان 

 هگزا فلورید تلوریم 655
Tellurium hexafluride 

91/211 ppm 12/1 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 تمفوس 656
Temephos 

19/199 3 (IFV)mg/m 1 - 
 پوس ؛

A4 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز

 تربوفوس 611

Terbufos 
18/255 3 (IFV)mg/m11/1 - 

 پوس ؛

A4 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز

 ترپن ها 611
Terpenes 

  ppm28  ppm81   

 اسید ترفتالیک 612

Terephthalic acid 
15/199 3mg/m  11 -  - 

 ترفنیل ها 615

Terphenyls 
51/251 - 3mg/m 8 C - 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و  چشم

611 
 تترابرمواتان -2و2و1و1

1,1,2,2,-Tetra 

bromoethane 
61/518   (IFV)ppm  1/1 - - 

تحریک قسم  فوقاني 

سي و چشم؛ ادم ریه؛ تنف

 آسیب کبدی

618 

 2-تتراکلرو -2و1و1و1

 فلوئورو اتان -2و

1,1,1,2-Tetra chloro- 2,2 

difluoroethane 

55/215 ppm 111 - - 

آسیب کبدی و کلیوی؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

619 

 -2و 1-تتراکلرو -2و2و1و1

 فلوئورو اتان

1,1,1,2-Tetra chloro- 1,2 
difluoroethane 

55/215        81ppm -  

آسیب کبدی و کلیوی؛ 

اختالل  سیستم اعصاب 

 مرکزی

616 
 تتراکلرواتان -2و2و1و1

1,1,2,2-Tetra 

chloroethane 
59/196 ppm 1 - 

 پوس ؛ 

A3  
 آسیب کبدی

 نتترا کلرو اتیلن یا پرکلرواتیل 615
Tetrachloroethylene 

51/198 ppm 28 ppm 111 A3 ؛BEI 
تم اعصاب اختالل سیس

 مرکزی

 تترا کلرو نفتالن 616

Tetrachloronaphthalene 
69/298 3mg/m  2 - - آسیب کبدی 
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

681 

تترا کلرو فنول )کلیه 

 ایزومرها( و نمک های آن
Tetrachlorophenol (all 

isomers) and salts 

56/251  mg/m³(I)8/1 
 

mg/m³(I)8/1 A3  

 تترا سیكلین 681
Tetracycline 

  mg/m³8/1 -   

 تترا اتیل سرب 682

Tetraethyl lead, as Pb 
18/525 3mg/m  1/1 -  پوس ؛ 

A4 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

685 
 فسفات تترا اتیل پیرو

Tetraethyl 
pyrophosphate  

21/261 3 (IFV)mg/m 11/1 -  پوس ؛
BEIA 

اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی

 تترا فلوئورو اتیلن 681

Tetrafluoroethylene 
21/111 ppm 2 - A3 

 بازدارنده آنزیم 
 کولین استراز

688 
 تترا فلورو اتان - 2و1و1و1

1,1,1,2-tetra 
fluoroethane 

15/112 ppm 1111 - -  

 تتراهیدروفوران 689

Tetrahydrofuran 
11/62 ppm 81 ppm 111  پوس ؛ 

A3 

آسیب کبدی و کلیوی؛ 

 سرطان  کبدی و کلیوی

686 

 سفونیوم تتراکیسنمک های ف
 )هیدروکسي متیل(

Tetrakis 
(hydroxymethyl) 

phosphonium salts 
کلرید فسفونیوم تترا کیس 
 )هیدروکسي متیل(

Tetrakis 
(hydroxymethyl) 

phosphonium chloride 
سولفات فسفونیوم تترا کیس 

 )هیدروکسي متیل(
Tetrakis 

(hydroxymethyl) 
phosphonium sulfate 

 
 
 
 
 
89/161 

 
 
29/119 

 
 

 
 
 
 
 

3mg/m  2 
 
 

3mg/m  2 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 حساسی 
A4 
 
 

؛ حساسی 
A4 

کاهش وزن بدن؛ 
اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی؛ اثرات کبدی

 
 
 
 

 تترا متیل سرب 685
Tetramethyl lead, as Pb 

55/296 3mg/m  18/1 -  پوس 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

686 
 یلرتترا متیل سوکسینو نیت

Tetramethyl 

succinonitrile 
21/159 ppm 8/1 -  پوس 

سردرد؛ تهوع؛ تشنج 

 سیستم اعصاب مرکزی

 تترا نیترو متان 691

Tetranitromethane 
11/169 ppm 118/1 - A3 

تحریک قسم  فوقاني 

تنفسي و چشم؛ سرطان 

 قسم  فوقاني تنفسي

  تتریل 691

Tetryl 
18/256 3mg/m  8/1 - - 

 فوقاني تحریک قسم 

 تنفسي
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

692 

تالیم و ترکیباتش، بصورت 

 تالیوم

Thallium and 
compounds, as Tl 

56/211 

 متفاوت
 (I)3mg/m 12/1 -  پوس 

نوروپاتي محیطي؛ 

 آسیب گوارشي 

 تئو برمین 695
Theobromine 

19/151  mg/m³1 - A4  

 تئو فیلین 691
Theophylline 

19/151  mg/m³8/1 - A4  

 زولتیابندا 698
Thiabendazole 

28/211 (I)m³ mg/ 11 -   

699 

 -ترت -9تیوبیس ) -'1و1

 کروزول(-متا -بوتیل

4,4'-Thiobis (6-tert-

butyl-m-cresol) 

82/585 3mg/m   1 - A4 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي

 تیوگلیكوالت ها 696
Thioglycolates 

11/62  mg/m³2 -   

 اسید تیوگلیكولیک 695

Thioglycolic acid 
12/62 ppm 1   پوس 

تحریک قسم  پوس  

 و چشم

 کارید تیونیل 696

Thionyl chloride 
65/115 - ppm 2/1 C - 

تحریک قسم  فوقاني 
 تنفسي

 تیرام 661

Thiram 
11/211 18/1 

3 (IFV)mg/m  
 

A4  
 حساسی 

تاثیر در وزن بدن؛ 
 اثرات خوني

661 

و ترکیبات معدني بجز  قلع
 رت قلعهیدرید قلع، بصو

Tin and & inorganic 
compounds, excluding  

tin hydride, as Sn 
  Metal فلزی

 ترکیبات معدني و اکسیدی 

Oxide and inorganic 
compounds  

 
 Tin, Organicآلي 

 
 

 
 
 

 
 

96/115 
 متفاوت
 
 
 

 متفاوت

 
 
 

 
 

 
3mg/m 2 
3mg/m 2 

 

 
3mg/m 1/1 

 

 
 
- 

- 
 
 
 

3mg/m 2/1 
 
 

 
 
 

 

 
- 
- 
 
 
Aپوس ،

4 

 
 
 

 
پنوموکونیوزیس )یا 

 استانوزیس(
 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و چشم، سردرد، 
تهوع، اثر روی سیستم 
اعصاب مرکزی و 
 سیستم ایمني

 دی اکسید تیتانیم‡ 662

Titanium dioxide 
61/66 3mg/m  11 - A4 

تحریک قسم  تحتاني 
 تنفسي 

 ارتو تولیدین 665
o-Tolidine 

 پوس ؛  - - 25/212

A3 

سوزش چشم؛ مثانه و 
کلیه؛ سرطان مثانه؛ م  

 هموگلوبیني
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 تولوئن 661

Tlouene 
15/62 ppm 21 - A4 

BEI 

اختالالت بصری؛ اثرات 
 سیستم تولید مثل زنان؛ 

668 

دی  -9و2یا  -1و2-تولوئن ‡

 ایزوسیانات

 )یا بصورت مخلوط(

Toluene -2,4- or 2,6-

diisocyanate(or as a 
mixture) 

18/161 ppm 118/1 ppm 12/1 
  حساسی 

(A4) 
 حساسی  های تنفسي

669 
 پارا تولوئن سولفونیل کلراید

p-Toluenesulphonyl 

chloride 

98/161 - 3mg/m 8 -  

 ارتو تولوئیدین 666

o-Toluidine 
18/116 ppm 2 - 

 پوس ؛

A3 
BEIM 

- 

 متا تولوئیدین 665
m-Toluidine 

18/116 ppm 2 - 
 پوس ؛

A3 
BEIM 

سوزش چشم ؛ مثانه و 

 کلیه

 م  هموگلوبیني

 پارا تولوئیدن 666
p-Toluidine 

18/116 ppm 2  
 پوس ؛

A3 
BEIM 

 م  هموگلوبیني

 تری بیوتیل فسفات 651
Tributyl phosphate 

51/299 (IFV) ppm 8  A3 
BEIA 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي و چشم؛ تهوع؛ 

 سردرد

 ن بنزواتتری بیوتیل تی 651
Tributyltin benzoate 

16/111  ppm1121/1  ppm1121/1   

 تری بیوتیل تین فلورید 652
Tributyltin fluoride 

50/05
9 

 ppm1121/1  ppm1121/1   

 تری بیوتیل تین م  آکریالت 655
Tributyltin methacrylate 

16/568  ppm1121/1  ppm1121/1   

 اسید تری کلرو استیک 651
Trichloroacetic acid 

56/195 ppm 8/1  A3 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 تری کلرو بنزن -1و2و1 658
1,2,4-Trichloro benzene 

19/151 - ppm8  C - 
تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 تری کلرو اتان -2و1و1 659
1,1,2- Trichloro ethane 

11/155 ppm 11   پوس ؛ 

A3 

 اباختالل سیستم اعص
 مرکزی؛ آسیب کبدی

 تری کلرو اتیلن 656
Trichloroethylene 

11/151 ppm 11 ppm 28 A2 
BEI 

اختالل سیستم اعصاب 
مرکزی؛ سمی  کلیوی؛ 
 کاهش قوه ادراک

 تری کلرو فلوئورو متان 655
Trichlorofluro methane 

55/156  ppm1111  C A4 
حساسی  های قلبي 

 عروقي
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

 تری کلرو نفتالن 656
Trichloronapthalene 

81/251 3mg/m  8 -  پوس 
آسیب کبدی؛ جوشهای 

 شبه آکنه

 تری کلرو پروپان -5و2و1‡ 661
1,2,3-Trichloro propane 

15/116 ppm 11 -  پوس ؛ 

A3 
- 

661 

 -2و2و1-تری کلرو -2و1و1
 تری فلوئورو اتان

1,1,2-Trichloro-1,2,2- 
Trifuoroethane 

11/156 ppm 1111 ppm 1281 A4 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 تری سیكل آزول 662
Tricyclazole 

21/156 3mg/m  5 - -  

 تری کلرو فون 665
Trichlorphon 

91/286 (I) 3mg/m1 - A4 ؛
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 
 کولین استراز

 تری اتانول آمین 661
Triethanloamine 

22/116 3mg/m 8  - چشم سوزش پوس  و 

       

 تری اتیل آمین‡ 668
Triethylamine 

16/111 ppm 1 ppm 5  پوس ؛ 

A4 
 اختالالت بصری

 تری فلوئورو برمو متان 669
Trifluobromo methane 

62/115 ppm 1111 - - 
اختالالت سیستم 

اعصاب مرکزی و قلبي 
 عروقي

666 

 تری گلیسیدیل -8و5و1
 تری آزینتریون -اس-

1,3,5-Triglycidyl-S- 
Triazinetrione 

28/266 3mg/m  18/1 - - 
آسیب های تولید مثل 

 در مردان

 تری ملیتیک انیدرید 665
Trimellitic anhydride 

12/162 1118/1 
3 (IFV)mg/m  

112/1 
3 (IFV)mg/m    

 پوس 
RSEN 
DSEN 

حساسی  های سیستم 
 تولید مثل

 تری متیل آمین 666
Trimethyl amine 

11/86 ppm 8 ppm 18 - 
قسم  فوقاني تحریک 

 تنفسي؛

511 

تری متیل بنزن )مخلوط 
 ایزومرها(

Trimethyl benzene 
(mixed Isomers) 

16/121 ppm 28 - - 
اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی؛ آسم؛ اثرات خوني

 تری متیل فسفی  511
Trimethyl phosphite 

15/121 ppm 2 - - 
تحریک چشم بازدارنده 
 آنزیم کولین استراز

512 
 تری نیترو تولوئن -9و1و2

2,4,6-Trinitro toluene 
(TNT) 

15/226 3mg/m  1/1 -  پوس 

BEIM 

م  همو گلوبیني؛ آسیب 
 آب مروارید  کبدی؛

515 
 تری اورتوکرسیل فسفات‡

Triorthocresyl 

phosphate 
56/595 3mg/m  1/1 - 

 پوس ؛ 

A4 
BEIA 

 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز

 اتتری فنیل فسف 511
Triphenyl phosphate 

25/529 3mg/m  5 - A4 
 بازدارنده آنزیم 

 کولین استراز
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

518 

 تنگستن
 Tungsten, as W 

 فلزات و ترکیبات نامحلول
Metal and insoluble 

compounds 
 ترکیبات محلول

soluble compounds 

58/155 
 

 متفاوت

 

 متفاوت

 
 

3mg/m  8 

 
3mg/m  1 

 
 

3mg/m  11 

 
3mg/m  5 

 
 

- 

 

- 

 

 
 

تحریک قسم  تحتاني 
 تنفسي

اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی؛ فیبروز ریه

519 

ترپنتین و منوترپن های 
 منتخب

Turpentine and selected 
Monoterpenes 

11/159 
 متفاوت

ppm 21 
 

- 
A4 

 حساسی 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي  و پوس ؛ 

اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی؛ آسیب ریه

516 

ترکیبات  بیعياورانیوم ط
محلول و  نامحلول آن 

 بصورت 
Uranium(natural) 

Soluble and insoluble  

15/255 
 متفاوت

3mg/m  2/1 3mg/m  9/1 A1 
BEI آسیب کلیوی 

 اوره 515
Urea 

19/91  mg/m³8  mg/m³11   

 والر آلدئید -ان 516
n-Valer aldehyde 

15/59 ppm 81 - - 
تحریک قسم  فوقاني 

 شم؛ پوس تنفسي و چ

511 
 پنتوکسید وانادیوم

Vanadium pentoxide as 
V 

55/151 (I) 3 mg/m 18/1 - A3 
تحریک قسم  فوقاني 
 و تحتاني تنفسي

 میس  روغن های نباتي 511

Vagetable oils mist 
 اثرات تنفسي - - 3mg/m 11 متغیر 

 غبار ورمیكولی  512
Vermiculite dust 

  mg/m³5 -   

 ینیلو استات 515

Vinyl acetate 
16/59 ppm 11  ppm 18 A3 

تحریک قسم  فوقاني 
تنفسي، چشم و پوس ؛ 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 بروماید وینیل 511

Vinyl bromide 
69/119 ppm 8/1 - A2 سرطان کبد 

 کلرید وینیل 518

Vinyl chloride 
81/92 ppm 1 - A1 

سرطان ریه؛ آسیب 
 کبدی

 وهگزانوینیل سیكل -1 519

4- Vinyl cyclohexene 
15/115 ppm 1/1 - A3 

آسیب های تولید مثل 

 در مردان و زنان
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 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

516 

وینیل سیكلوهگزان دی 

 اکسید

Vinyl cyclohexene 
dioxide 

15/111 ppm 1/1 -  پوس ؛ 

A3 

آسیب های سیستم تولید 

 مثل در مردان و زنان

 فلورید وینیل 515

Vinyl fluoride 
18/19 ppm 1 - A2 

سرطان کبد و آسیب 

 کبدی

 پیرولیدون -2-وینیل  -ان 516

N-Vinyl-2-pyrrolidone 
19/111 ppm 18/1 - A3 آسیب کبدی 

 کلرید وینیلیدن  521

Vinylidene chloride 
68/69 ppm 8 - A4 آسیب کبدی و کلیوی 

 فلوئورید وینیلیدن 521

Vinylidene flouride 
11/91 ppm 811 - A4 آسیب کبدی 

 وینیل تولوئن 522

Vinyl toluene 
15/115 ppm 81 ppm 111 A4 

تحریک قسم  فوقاني 

 تنفسي و چشم

 وارفارین 525

Warfarin 
52/515 3mg/m  1/1 - - انعقاد خون 

 وارفارین سدیم 521
Warfarin sodium 

5/515  mg/m³(I)12/1 -   

 غبار آرد گندم 528
Wheat flour dust 

91/118  mg/m³5 -   

529 

 غبار چوب
Wood dust 

 غربي قرمز سرو

Western red cedar 
 

 گونه های دیگر

All other species 
 سرطان زائي

 carcinogenicity 
 بلوط و راش

Oak and beech 
 ماهون غان ؛ چوب

 ساج ؛ گردو و درخ 

Birch, mahogany, teak, 
walnut 

 غبار کلیه چوب های دیگر

All other wood dusts 

 نامشخص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3(I)mg/m  8/1 

 
 

3 (I)mg/m 1 
 

 
- 
- 
- 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 

- 
 

 
- 
 

 

 
- 
- 
 

- 
 
 

 

- 

 

 
A4 

 حساسی 
DSEN 

- 

- 
 

 
 
A1 
 

 
A2 
 

 
 

A4 

 

 
 آسم
 
 

 عملكرد ریوی
 

 

526 

گزیلن )ایزومرهای ارتو، متا و 

 پارا(

Xylene) o-, m-, p-

isosmers) 

19/119 ppm 111 ppm 181 A4 
BEI 

 فوقانيتحریک قسم  
تنفسي، چشم و پوس ؛ 

اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی

 متا گزیلن آلفا و آلفا دی امین 525

m-Xylene α, α-diamine 
21/159 - 3mg/m1/1 C  تحریک چشم؛ پوس  پوس 



 
 

 

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

83 

 نام علمی ماده شیمیایی ردیف
وزن 

 ولیمولک

 حد مجاز مواجهه شغلی
 نمادها

مبنای تعیین حد مجاز 

 مواجهه
TWA                    STEL/C 

526 
 گزیلیدین )مخلوط ایزومرها(

Xylidine (mixed 

isomers) 
16/121  (IFV)ppm  8/1 - 

 پوس ؛

A3 
BEIM 

 آسیب کبدی؛

 م  هموگلوبیني 

551 
 ایتریوم و ترکیبات آن

Yttrium and 
Compounds, as Y 

61/55 3mg/m  1 - - فیبروز ریه 

 دمه کلرید روی 551

Zinc chloride fume 
26/159 3mg/m  1 3mg/m  2 - 

تحریک قسم  فوقاني 

 و تحتاني تنفسي

 کرومات روی 552

Zinc chromates, as Cr 
 سرطان بیني 3mg/m  11/1 - A1 متفاوت

555 
 دی استئارات روی یا

 استئارات روی 

Zinc stearate 

58/952 
3 mg/m 11 

3 (R)mg/m 1 
 3 mg/m21 -  

 اکسید روی 551

Zinc oxide 
56/51 )(R3mg/m2 (R) 3mg/m   11 - تب دمه فلزی 

558 
 زیرکونیوم و ترکیباتش

Zirconium and 

compounds, as Zr 
22/61 3mg/m  8 3mg/m  11 A4 - 

 
 

 ایییشیمبا عوامل  شغلی ضمائم حدود مجاز مواجهه
 ضمیمه الف: سرطان زایی

یندهای صنعتي که باعث سرطان یا افزایش ریسک ابتال به سرطان و فرا ایيیشیمد امروزه جامعه به موا      

فاده از مدلهای است شوند، توجه و حساسی  روزافزوني دارد. روشهای بسیار پیچیده ارزیابي بیولوژیكي ومي

و  ي عوامل مختلف در بین شاغلین، منجر به تفاسیرزایریاضي برای تعیین سطح ریسک سرطان  یچیدهپ

از مواجهه اینكه حداکثر مقدار مج یا اختالف نظرهایي در بین متخصصان جه  تعیین قابلی  سرطان زایي و

لف ندی قابلی  سرطان زایي عوامل مختبا آنها شده اس . با در نظر گرفتن جنبه های مختلف روش طبقه ب

زا به گروههای گردد. براساس این روش عوامل سرطان در این بخش معرفي مي ACGIHارائه شده توسط 

 شوند: زیر طبقه بندی مي

A1- تائید شده انسانی یزا سرطان 

 باشد.يزا م سرطان براساس مدارک مستدل از طریق مطالعات اپیدمیولوژیكي ماده شیمیایي برای انسان

A2- ی در انسانیزا مشکوک به سرطان:  



  

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

84 

س  ولي در گرفته افای  مورد قبول قراري ماده شیمیایي در حد کیزا سرطانمربوط به اطالعات کیفي        

قطعي  يیزا شرح زیر وجود دارد که باعث تردیدهایي در تأثیر سرطانهاطالعات ارائه شده کمبودهایي ب

 گردد:ن ميماده شیمیایي در انسا

 اطالعات متناقض -الف

 اطالعات ناقص از لحاظ کمی  -ب

 باشد و شرایطزا مي بر روی حیوانات آزمایشگاهي سرطان انجام شده مطالعات ماده شیمیایي در -ج

( مورد هدف، نوع باف  و ی( تماس، اندام)هایدز)ها(، راه)ها[شناسي ماده خاص سم

 باشد.شغلي کارگران را دارا مي مواجهه های زم بامشابه  ال ]( اثرات واردهیمكانیزم)ها

ي یک عامل محدود بوده ي انسانیزا شواهد سرطانرود که مي کاربه طيیدر شرا A2بندی طبقه کلي طورهب

 موجود باشد.انسان  مشابهحیوانات آزمایشگاهي  ي آن عامل درزایمورد سرطان  شواهد کافي دراما 

A3- وان با ارتباط ناشناخته بر انسانای حیید شده بریتا یزا سرطان 

     ، ()هابا یک روش دز نسبتاً زیادیک برای حیوانات آزمایشگاهي در  یي آنهاسرطان زا کهعواملي       

( اثر، سوابق و مكانیسمهایي که ممكن اس  چندان مرتبط با مواجهه شاغلین نباشد، به اثبات یمحل )ها

 دي انساني این عوامل را تأیی، افزایش ریسک سرطان زایلوژیكي موجوداپیدمیو هایهمطالعرسیده اس . 

 مگر مواجهه کنندميط معمول مواجهه تأیید ني این عوامل را در شرایکنند. شواهد موجود سرطان زاینمي

  تح  شرایط غیرمعمول، با روشهای غیرمحتمل و حدود مواجهه غیرطبیعي باشد. 

A4- انسانی: یزا ن یک عامل سرطانعنواه بندی بغیرقابل طبقه 

 ادهد   دلیل کمبود ه اما بپدید آورده اس   برای انسان يیزا سرطانمورد ي را در یهاکه نگراني عواملي      

طور  هتواند بعل  فقدان اطالعات کافي نميه اد بواین م ها امكان ارزیابي جامع در مورد آنها وجود ندارد.

روی باف  زنده و بر روی حیوانات آزمایشگاهي، شده برهای انجامه. مطالعگیردصحیح مورد ارزیابي قرار

، بندی نمودقبلي طبقه گروههایدر یكي از  را طوری که بتوان آنهاه را ب این موادي یزااز سرطانشواهدی 

 ارائه نشده اس .

A5- انسانی: یزا عنوان یک عامل سرطانه مشکوک نبودن ب 

ي در یمشكوک به سرطان زا ،صحیح اپیدمیولوژیكي های جامع وهمطالعاساس که بر عواملي هستند      

و با  پیگیری مناسب برنامه پژوهشيالزم، اپیدمیولوژیكي دارای جامعی   ه هاید. این مطالعنباشنميانسان 

ه   آمددسهتجزیه و تحلیل آماری اطالعات ب .شغلي قابل اطمینان در دزهای زیاد بوده اس  مواجههسوابق 

 اشدب مي       افزایش ریسک سرطان زای  انساني در اثر مواجهه با این عواملعدم  نشانگر هااین پژوهشاز 

باشد. موادی که ات آزمایشگاهي موجود نميحیوانآنها بر روی ي یسرطان زا ي در مورداطالعاتیا هیچ  و
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گزارش نشده اس  لقب بدون سرطان هیچ گونه داده ای در مورد سرطان زایي انساني یا حیواني برای آنها 

  اند.هزایي را به خود اختصاص داد

 یزاهاناسرط اکارگراني که بدر حداقل میزان نگهداشته شود.باید زا سرطان عوامل ای شغلي بهامواجهه       

طور صحیح برای حذف بیشترین حد ممكن ه بایس  ببدون حد مجاز مشخص، مواجهه دارند مي A1طبقه

 هایمشخص و سرطان زا (OEL)با حد مجاز A1. برای سرطان زاهای شوند زیجهت واجهه با این موادمهنگام 

به طور دقیق کنترل شود تا در نهای  مواجهه تا بایس  ميکلیه روشها کارگر از  مواجهه، A3و  A2گروه 

 شود. OELحد ممكن کمتر از 

اند دهر جای دیگر مشخص نشکه د (ضعیف نامحلول یا با انحالل پذیری)ضمیمه ب: ذرات 

(PNOS)1 

که شواهدی در برای کلیه موادی اس   OEL، تعیین ایيیشیمهدف کمیته تدوین حدود مجاز عوامل       

های کاری وجود داشته باشد. زماني که شواهد در غلظتهای هوابرد مشخص در محیط مورد اثرات بهداشتي

شود. چنانچه این شواهد برای ذرات، تعیین مي OELآن کافي در مورد یک ذره وجود داشته باشد، برای 

گروه دارای  گیرند. کلیه ذرات اینقرار مي PNOSکم یا ناکافي باشد، در یک گروه خاصي تح  عنوان 

باشند مگر آنكه مطالعه ها و پژوهشهای آتي، اطالعات کافي جه  تعیین حد یک حد مجاز یكسان مي

شود. حد صورت، آن ذره از لیس  خارج ميرا ارائه نماید که در اینمجاز مواجهه مستقل برای یک ذره 

 گیرد:موارد زیر مورد استفاده قرار مي برای PNOSمجاز مواجهه گروه 

 .کاربردی باشد OELذره فاقد  -الف

داشته کمي ها( نامحلول یا انحالل پذیری ترجیحاً در مایعات موجود در ریهذره باید در آب ) -ب

 .باشد

می  ذره کم باشد. )سمی  سلولي و ژنتیكي نداشته باشد و به عبارت دیگر هیچ گونه واکنش س -ج

با باف  ریه نداده، پرتوهای یونساز تابش نكرده، باعث حساسی  زایي ایمونولوژیكي  ایيیشیم

 نشده یا باعث اثرات سمي به جز التهاب یا مكانیسم اشغال ریه نشود(.

پذیری   ت ي که از لحاظ بیولوژیكي خنثي، نامحلول یا دارای انحاللاس  که ذراتاور این کمیته بر آن ب      

 2شود که غلظ  ذرات قابل استنشاقاثرات زیان آور باشند و توصیه مي، ممكن اس  دارای باشند کم

حف  شود  3mg/m 11آنها کمتر از   3و غلظ  ذرات قابل تنفس 3mg/m 5هوابرد آنها در مقادیر کمتر از 

 زماني که حدود مجاز اختصاصي برای آنها تعیین شود.تا 
                                                                        

1 - Particulates (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified  
2 - Respirable   

3 - Inhalable 
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  ذرات هوابردمبتنی بر انتخاب سایز برداری معیار نمونه -ج ضمیمه

شكل ذرات جامد یا مایع معلق همراه با هوای تنفسي وارد بدن ه مخاطرات بالقوه مواد شیمیایي که ب      

 ي آنها بستگي دارد:بنا به دالیل زیر به اندازه ذرات و غلظ  جرم شوندمي

 تنفسی دستگاهنشینی آنها در تأثیر اندازه ذرات در تعیین محل ته

شین نبسیاری از بیماریهای شغلي مرتبط با ذراتي هستند که در مناطق معیني از دستگاه تنفسي ته       

 شوند.مي

های نهاد گردیده اس  و از سالحد مجاز مواجهه ذرات سیلیس آزاد کریستالي در ابعاد و اندازه معیني پیش     

فس و غلظ  جرمي ذرات قابل تن یسداری بین بیماری سیلیكوزقبل مشخص گردیده که ارتباط معني

سیلیس آزاد کریستالي وجود دارد. در حال حاضر کمیته فني با تكیه بر دو اصل ذیل در حال بررسي مجدد 

 گردند:تشر ميصورت ذره در محیط کار منهسایر مواد شیمیایي اس  که ب

 د.ای داربرای هر ماده شیمیایي که بر سالم  انسان مؤثر اس  اندازه ذرات نقش تعیین کننده (1

 غلظ  جرمي ذرات مزبور در حد مجاز مواجهه مجاز تأثیرگذار اس . (2

 شود:حد مجاز مواجهه براساس اندازه و ابعاد ذرات به سه شكل بیان مي

 (:OEL-PMI) 1قابل تنفسذرات حد مجاز مواجهه  (1

مخاطره  ،نشین شدن در هر قسم  از دستگاه تنفسيکه درصورت ته اس مواد شیمیایي  مربوط به      

 آمیز هستند.

 (:OEL-TPM) 2ذرات توراسیكيحد مجاز مواجهه  (2

نشین شدن در هر قسم  از راههای هوایي ریه که درصورت ته اس دسته از مواد شیمیایي  شامل آن      

 کنند.گازی ایجاد مخاطره مي و ناحیه تبادل

  (:OEL-RPM) 3استنشاق ذرات قابلحد مجاز مواجهه  (5

های نشین شدن در ناحیه تبادل گازی )کیسهکه درصورت ته اس دسته از مواد شیمیایي  شامل آن       

 کنند.هوایي ریه( ایجاد مخاطره مي

 شد:بامي روابط زیربیان کمي سه گروه از ذرات فوق الذکر بر طبق 

 :قابل تنفستوده ذرات  –الف 

ی  بدون درنظر گرفتن موقع زیرراندمان جمع آوری  اساسآنها بر  گرفته شدند که شوشامل ذراتي مي      

 باشد:بردار نسب  به مسیر جریان باد مينمونه
0.06d)]-)=0.5[1+exp(aeIPM (d 

                                                                        

1 - Inhalable Particulate Matter 

2 - Thoracic Particulate Matter 

3 - Respirable Particulate Matter 
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 باشد. µm 111 ≥<d 1برای ذراتي که 

قطر آئرودینامیكي  aed و آوری ذرات با قطر آئرودینامیكيجمع، بازده aePM (dI( فوق،در رابطه  که      

 باشد.مي متربرحسب میكروذرات 

 ب( توده ذرات توراسیکی:

 باشد:زیر ميجمع آوری  رابطه بازدهآنها مطابق با  گرفته شدنمتشكل از ذراتي اس  که       

 
F(X)]-)[1ae)=IPM (daeTPM (d 

 

 اس . Xبع احتمال تجمعي متغیر نرمال استاندارد شده تا F(X)که در آن، 
                                                                                                               





)ln(

)/ln( aed
X

 
    lnلگاریتم طبیعي :       Γ :µm 91/11        0/1  =Σ 

 

 :استنشاققابل توده ذرات  -ج

 باشد:زیر ميآوری جمع رابطه بازدهآنها مطابق با  گرفته شدنمتشكل از ذراتي اس  که       

 
F(x)]-)[1ae)= IPM (daeRPM (d 

 

 باشد.مي ∑= 8/1و   µm 28/1 = Γاشاره شده در بخش قبلي اس  اما همان مفهوم  F(x) که       

 

باشد. متر ميمیكرو 1به  8/5از خش از ذرات تغییر قطر میانه تغییر اعمال شده مربوط به این بمهمترین        

تطابق  (ISO/CEN)استاندارد و کمیته تدوین استانداردهای اروپا  يالمللاین مطلب با پروتكل سازمان بین

 در دبي mm11سیكلون نایلوني گیری ذرات قابل استنشاق با هیچ تغییری برای اندازهدر حال حاضر  دارد.

L/min 6/1 بر روی داده های موجود نشان داده اس  که دبي شده شود. دو آنالیز انجام توصیه نميL/min 

ابل استنشاق را به دهد که یک تقریب صحیحي از غلظ  ذرات قاجازه مي mm11به سیكلون نایلوني  6/1

رات با ختلف ذآل ذرات قابل استنشاق فراهم نماید. بازده جمع آوری سایزهای مگیر ایدهنسب  یک نمونه

 کسر جرمي هر یک در جداول زیر ارائه شده اس :  
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 : ذرات قابل تنفس 1جدول 
 بازده جمع آوری ذرات قابل تنفس )%( (µm)قطر آئرودینامیکی ذره 

1 111 

1 66 

2 61 

8 56 

11 66 

21 98 

51 85 

11 8/81 

81 8/82 

111 81 

 

 ذرات توراسیک :2جدول 
 بازده جمع آوری ذرات توراسیک )%( (µm) قطر آئرودینامیکی ذره 

1 111 

2 61 

1 56 

9 8/51 

5 96 

11 81 

12 58 

11 25 

19 18 

15 8/6 

21 9 

28 2 
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 ذرات قابل استنشاق : 5جدول 
 بازده جمع آوری ذرات قابل استنشاق )%( (µm) قطر آئرودینامیکی ذره 

1 111 

1 66 

2 61 

5 61 

1 81 

8 51 

9 16 

6 6 

5 8 

11 1 

 

 هارای مخلوطشغلی ب مجاز مواجههمعیار حد ضمیمه د: 

اند ولي در عمل اغلب شاغلین در معرض منفرد تعریف شده ایيیشیمبرای یک ماده  OELبیشتر مقادیر       

باید به  OELهستند. در این شرایط مقایسه مقادیر مواجهه با مقادیر  ایيیشیممواجهه همزمان با چند ماده 

 نگیرند. شكلي انجام شود که کارگران در معرض مخاطرات شغلي قرار

وضعیتهای مختلفي ممكن اس  رخ دهد: اثر افزایشي زماني  ایيیشیمهنگام مواجهه با مخلوط مواد       

اثر هایي باشد. تنبه ایيیشیمشود که اثر بیولوژیكي ترکیب مواد برابر مجموع اثر هر یک از مواد ایجاد مي

بزرگتر از مجموع اثر هر یک از مواد به  دهد که اثر ترکیبي حاصل از چند ماده،سینرژیک هنگامي رخ مي

د اس  که اثر ترکیبي حاصله، کمتر از مجموع اثر هر یک از موا يتنهایي باشد و اثر آنتاگونیسم در شرایط

 باشد. 

 کاربرد فرمول مخلوط مواد برای حالت اثرات افزایشی

اربر کتواند به مواجهه اس  مينای تعیین حد مجاز ستون آخر جدول حدود مجاز مواجهه که نشانگر مب      

مشابه احتماالً  OELدر خصوص احتمال اثرات افزایشي مخلوطي از مواد، هشدار دهد. مواد با مبنای تعیین 

 اثرات افزایشي داشته و حد مجاز تک تک آنها باید کمتر از مقدار ارائه شده در جدول در نظر گرفته شود. 

رناک با اثرات مشابه سم شناسي بر روی سیستم یا ارگان هدف وجود چند ماده خطدو یا ي که در صورت      

ت عدم وجود . درصورقرار گیردتوجه انفرادی آنها مورد بیشتر از اثر باید اثر ترکیبي آنها  داشته باشند،

یستم یا در مواردی که اثر بهداشتي و ساطالعاتي که نمایانگر تأثیرات متقابل این مواد بر یكدیگر باشد، 
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عوامل را باید به صورت افزایشي درنظر گرف . در این حال  اگر این اثرات گان هدف آنها مشابه باشد، ار

 اشد:بمواد بیشتر از حد مجاز مي شغلي با مخلوط مواجهه بیشتر شود،یک عدد از  رابطه زیر حاصل جمع

n

n

T

C

T

C

T

C
....

2

2

1

1 

 
      C  و ردر هوای محیط کا موجودنمایانگر غلظ  مادهT  شغلي مربوط به آن ماده مجاز مواجهه حد

الزم اس  که هوای محیط هم به  مراجعه شود.ارائه شده در انتهای این بخش  مثال . بهباشدشیمیایي مي

 صورت کیفي و هم کمي آنالیز شود تا حد مجاز مواجهه مخلوط مواد تعیین شود.

 STEL آور با مقادیر حدود مجاز شغليبا عوامل زیان رابطه محاسباتي اثر افزایشي برای مواجهه همزمان      

، TWA  وCeiling رفته در فرمول برای مواد مختلف باید تا حد امكان یكسان  کاربهرود. مقادیر مي کاربه

 با مقادیر مشابه خود بررسي شوند. (C, STEL, TWA)باشند. بدین معني که انواع حدود مواجهه شغلي 

یكسان نداشته باشند، استفاده از انواع مقادیر حدود  OELشناسي مشابه، لي با اثرات سمچنانچه عوام      

ها که با OELپذیر خواهد بود. در جدول زیر انواع حاالت ممكن از ترکیب انواع شغلي امكان مواجهه

ای با ماده C یا STELای با یک حد فرمول اثر افزایشي قابل محاسبه خواهد بود، ارائه شده اس . وقتي ماده

رود. مي کاربهبا محدوده نوسان آن کوتاه مدت مخلوط شود، مقایسه حد STELولي بدون  OEL–TWAبا 

 آن ماده خواهد بود. OEL–TWAبرابر حد  8محدوده نوسان معادل 

 

 مخلوط یشيانواع حدود مجاز در فرمول اثر افزا ياحتمال یبترک حالتهای مختلف 1-جدول د

 تمام شیفت یا

 کوتاه مدت 
 2ماده  1ماده 

 OEL – TWA OEL – TWA تمام شیف 

 OEL – TWA OEL – C تمام شیف 

 OEL – STEL OEL – STEL کوتاه مدت

 OEL – C OEL – C تاه مدتکو

 کوتاه مدت

وجود ندارد از محدوده  STELاگر 

 نوسان استفاده شود

 (TWAبرابر  8) 

OEL – C یا STEL 

 OEL – STEL OEL – C کوتاه مدت
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هد نیز دمدل افزایشي همچنین برای مواجهات متوالي با مواد مختلف که در طول یک شیف  کاری رخ مي

ن( هستند نیز به همین شكل یا محدوده نوسا STEL) OEL – TWAرود. برای موادی که دارای مي کاربه

  دارند، کاربرد ندارد. OEL-Cشود. رابطه فوق برای مواجهه های متوالي با موادی که عمل مي

 برای این حال  رابطه اصالح شده به شرح زیر خواهد بود:      

1
T5

C

T

C

2

2

STEL1

1  

 L1STET  :STEL –OEL   
 2T  :TWA –OEL   فاقدماده STEL  

  

 خاص موارد و ها محدودیت

که براساس دالیل موجه، اثرات اصلي مواد زیان آور مختلف، به  داردقانون فوق هنگامي استثناء        

اني عی  زم. این وضدنت مستقل بر بدن تأثیر گذاررصورت افزایشي نباشد و هر یک از مواد مخلوط به صو

ماني تواند زشابه نباشد. این وضعی  همچنین ميدهد که اثرات سم شناسي مواد و ارگان هدف آنها مرخ مي

زماني  مواجهه کنش مخلوط مواد باعث مهار اثر سمي آنها شود. در چنین مواردیحادن شود که برهم

 جاز خود باشد.غلظ  یكي از اجزاء بیشتر از حد مکه حداقل شود بیشتر از حد مجاز تلقي مي

یک یا تشدیدی باشند در چنین حاالتي باید های هوا دارای اثرات سینرژیندهممكن اس  برخي از آال      

ور آمواد شیمیایي به تنهایي تعیین و ارزیابي گردند. هر یک از مواد با اثرات تشدیدی به تنهایي الزاماً زیان

با استنشاق  زمان ز راههای استنشاق، مثالً نوشیدن الكل همتواند انیستند. اثرات تشدیدی ماده شیمیایي مي

شود و غلظتهای خیلي زیاد نمایان ميدر خصوصاً مآور )تری کلرواتیلن( باشد، اثرات تشدیدی مواد خواب

های مختلفي به احتمال بروز آن در غلظتهای پایین کمتر اس . هنگامیكه در فرایند یا عملیاتي معین آالینده

 غالباً ارزیابي مقادیر سنجش ،دنگردهای فلزی بخارات یا گازها در هوا منتشر ميغبار، دمه و صورت گرد

رود کار ميه جاز مواجهه شغلي که برای قیاس باین موارد حد م شده یک ماده شیمیایي امكان پذیر اس . در

نظیر تعداد  عوامليکاهش یابد. مقدار این کاهش به  که ضریب سینرژیک اس ، باید با یک ضریب مناسب

دهایي که ینابستگي دارد. فرموجود  یهامقدار نسبي سایر آالینده و واد شیمیایي در مخلوط، سمی  آنهام

توان ذکر عنوان نمونه ميه گردند و بآور در هوا ميهای زیانآالینده از باعث تولید دو یا تعداد بیشتری

ات زني، جالکاری، برخي عملیآمیزی، الکگ، رنگبالستین ،تعمیرات اتومبیل ،نمود شامل: جوشكاری

  باشد.گری، گازهای خروجي از موتورهای دیزلي و غیره ميریخته
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که  را نباید برای مخلوطهایي روابط این رودمي کاربهرابطه اثرات افزایشي برای مخلوطي از چند عامل       

دی اکسید گوگرد و  (HCN)نند اسید سیانیدریک برد، ما کاربهاجزاء آن واکنشهای بسیار متفاوتي دارند 

(2OS). .همچنین این رابطه برای  در چنین مواردی باید فرمول اثرات مستقل مورد استفاده قرار گیرد

مخلوطهای پیچیده با اجزاء زیاد )مثل بنزین، خروجي دیزل، محصوالت تجزیه حرارتي، خاکستر و ...( نباید 

 مورد استفاده قرار گیرد. 

باید دق  نمود. صرف  A3یا  A2, A1های الزم به ذکر اس  که در مخلوط مواد سرطان زا در دسته      

نظر از کاربرد فرمول مخلوط از مواجهه با مخلوط مواد سرطان زا باید اجتناب نمود یا تا حد امكان مواجهه 

 پایین نگه داشته شود )به بخش نمادگذاری مراجعه شود(.  

به مواجهه مخلوط مواد و تعیین اینكه اثرات ترکیبي کدام مواد باید با همدیگر در نظر گرفته برای محاس      

شوند و سناریوهای مختلف در نظر گرفتن اثرات ترکیبي چندین ماده شیمیایي موجود در محیط کار، 

ملي یا دستورالعیک ابزار محاسباتي رایانه ای معرفي کرده اند که در یک راهنما  IRSSTدانشگاه مونترال و 

 د. مي شوکه توسط مرکز سالم  محیط و کار تدوین خواهد نمود، معرفي 

 هاشغلی براي مخلوطمواجهه  مجازمثالهاي حد 

 : الف مثال

مواجهه هوابرد کارگری برای یک شیف  کامل و مواجهه کوتاه مدت آن پایش شده اس . نتایج پایش       

 در جدول زیر ارائه شده اس :

 اییییمشعامل 
 نتایج پایش کل شیفت

(OEL-TWA) 

 نتایج مواجهه کوتاه مدت

(OEL-STEL) 

 استون
ppm 191   

(ppm 811) 

ppm 161 

(ppm 681) 

 استات بوتیل نوع دوم
ppm 21 

(ppm 211) 

ppm 181 

 )تعیین نشده(

 متیل اتیل کتون
ppm 61 

(ppm 211) 

ppm 221 

(ppm 511) 

 

رات تحریكي بر روی سیستم تنفسي بوده و باید اثرات آنها را افزایشي در نظر هر سه این مواد دارای اث      

آنالیز وضعی   باشند. برایات روی سیستم اعصاب مرکزی نیز ميگرف . استون و متیل اتیل کتون دارای اثر

 شود:شیف  به روش زیر محاسبه انجام ميموجود برای کل 
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 مواجهه کل شیف  کمتر از حد مجاز اس . 

87.045.01.032.0
200

90

200

20

500

160

1
3

3

2

2

1

1




T

C

T

C

T

C

 

 

 شود:يانجام م یرمواجهه کوتاه مدت به روش ز یزآنال      

53.173.015.065.0
300

220

1000

150

750

490

1
5 3

3

2

2

1

1




STELSTEL T

C

T

C

T

C

 

 اس .از حد مجاز  در هوا بیشترمواد موجود مخلوط حد مجاز مواجهه کوتاه مدت  نتیجه:

  :اثرات مستقل -مثال ب

افزایشي نباشد و هر یک از مواد مخلوط به آور مختلف، به صورت اثرات اصلي مواد زیانهنگامي که       

 نیز دام هدفداشته باشند و اننشناسي مشابهي ، بدین معني که اثر سمدنت مستقل بر بدن تأثیر گذاررصو

واهد خ زیر رابطهمطابق با  ،در این موارد حد مجاز مواجهه شغلي مخلوط ،باشدنبرای مواد موردنظر یكسان 

 بود:

1

1

T

C
≤ 1  

2

2

T

C
≤ 1               

3

3

T

C
≤ 1 

اسید  9mg/m 6/1( و  OEL =18/1سرب )با  3mg/m 21/1 غلظ  سرب معادل هوایي حاوی       

 ( موجود اس .  OEL=1سولفوریک )با 

8.0
15.0

12.0
         7.0

1

7.0
  

 .مجاز مواجهه شغلي اس از حد کمتر غلظ  مخلوط نتیجه: 

 1حداقل محتوای اکسیژنضمیمه ه:   

( سطح اکسیژن موجود در 1 :ات الزم بوده و بهیهای بدن برای ادامه حتحویل اکسیژن کافي به باف       

اکسیژني که  2( کینیتیک1( سطح هموگلوبین خون 5( وجود و یا عدم وجود بیماریهای ریوی 2هوای دمي 

                                                                        

1 - Minimal Oxygen Content 

2 - Kinetic 
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( جریان خون بافتي، بستگي دارد. در این قسم  فقط اثرات 9( بازده قلبي و 8گردد يگلوبین متصل موبه هم

 گیرد.ژن در هوای دمي مورد بحث قرار ميکاهش اکسی

مغز و میوکارد حساسترین بافتهای بدن نسب  به کاهش اکسیژن هستند. عالئم اولیه کمبود اکسیژن        

افزایش بازده قلبي و خستگي. عالئم دیگر ممكن اس  شامل سردرد، صدمه به  عبارتند از: افزایش تهویه،

شیاری، کاهش هماهنگي، اختالل دید، تهوع، بیهوشي، صرع و مرگ باشد. به هرحال وفرایندهای فكری و ه

دی متعد عواملممكن اس  قبل از بیهوشي عالم  مشخصي وجود نداشته باشد. آغاز و شدت عالئم به 

قصان اکسیژن، مدت زمان نقصان اکسیژن، بار کاری، نرخ تنفس، درجه حرارت بدن فرد، میزان ن مثل

وضعی  سالمتي فرد، سن و تطابق ریوی بستگي دارد. عالئم اولیه افزایش تنفس و افزایش ضربان قلب وقتي 

وبین درصد کاهش یابد. در اشباع اکسیژن هموگل 61شود که اشباع اکسیژن هموگلوبین به زیر آشكار مي

اهش اکسیژن افتد تا در برابر کدرصد، تغییرات فیزیولوژیكي در وضعی  سالم  فرد اتفاق مي 61تا  51بین 

مقاوم  کند، ولي در افراد در معرض خطر مثل بیماران آمفیزمي، اکسیژن درماني برای اشباع اکسیژن 

در مویرگهای ریوی  (2OP)شود. تا وقتي که فشار جزئي اکسیژن درصد، تجویز مي 61هموگلوبین زیر 

درصد اشباع خواهد شد و سطح نرمال انتقال اکسیژن در افراد  61تور بماند، هموگلوبین بیش از  91باالی 

فشار  ربن و بخار آب، سطحکاکسید  فضای مرده آناتومیكي، دیبزرگسال سالم حف  خواهد شد. به عل

 تور در هوای اطراف. 121اکسیژن  تور برابر اس  با  فشار جزئي 91جزئي اکسیژن آلوئولي 

      NIOSH   تور را به عنوان حد فیزیولوژیكي تعیین کرده و محیطي که  91اکسیژن آلوئولي نسبي فشار

تور باشد را به عنوان محیطي که کمبود اکسیژن دارد، درنظر گرفته  152ن در آن کمتر از ژفشار جزئي اکسی

تور، هوای خشک( برای اغلب  115سطح دریا ) فشار جزئي  درصد اکسیژن در 8/16اس . وجود حداقل 

آورد. به هر حال این حاشیه اعمال کاری یک حاشیه ایمني مناسب )مقدار کافي از اکسیژن( را فراهم مي

 8111ع به طوری که در ارتفا ،یابدميایمني به طور معني داری با افزایش ارتفاع و افزایش بخار آب کاهش 

رود به فوتي انتظار مي 5111رسد و در ارتفاع بیش ازتور مي 121اکسیژن اتمسفری به  فشار جزئي ،فوتي

 حا ارتفاع از سطشار جزئي اکسیژن بتور برسد. اثرات فیزیولوژیكي کمبود اکسیژن و تغییرات ف 121کمتر از 

اثرات نه گواس . هیچ نشان داده شده 1-ودرصد اکسیژن در جدول  615/21دریا برای هوای خشک شامل 

تور  152واسطه نقصان اکسیژن در افراد بزرگسال و سالم در فشار جزئي اکسیژن بیشتر از ه فیزیولوژیكي ب

 رود.فوت انتظار نمي 8111یا در ارتفاع کمتر از 

فوت گزارش شده اس . در فشار جزئي  8111برخي ضایعات تطابق با تاریكي در ارتفاعات بیش از       

فوت که برای بخار آب و عبور وقایع  8111فوت یا  6111تور )معادل ارتفاع حدود  121اکسیژن کمتر از 

 م در کارگران تطابق نیافته شامل افزایش تهویه ریوی وئشود( عالدر نظر گرفته مي کم فشارآب و هوایي 

اقل ، حدACGIH ،براین اساس باشد.بازده قلبي، عدم هماهنگي و از دس  دادن توجه و قدرت تفكر مي
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یژن خنثي جایگزین شونده با اکسکه در برابر گازهای  کنديتور را توصیه م 152کسیژن محیطي فشار جزئي ا

 کند.يمفوت محافظ   8111ن در ارتفاعات تا ژیندهای مصرف اکسیاو فر

ر تور اس . اگ 152دهنده حداقل مقدار  با افزایش ارتفاع اس  که نشان  2OP ، نمودار نسب 1-هشكل       

تور باشد یا اگر کمتر از مقدار قابل انتظار برای آن ارتفاع باشد، مطابق  152فشار جزئي اکسیژن کمتر از 

، اقدامات جایگزیني همچون ارزیابي کامل محیطهای محصور برای شناسایي عل  غلظ  پایین 1-هجدول 

افته با ود. در کارگران تطابق یشاکسیژن، استفاده از پایشهای مداوم جامع با وسایل هشداردهنده توصیه مي

های کار درصد افزایش دهد. استفاده از چرخه 61تواند ظرفی  کاری افراد را تا ارتفاع، تطابق با ارتفاع مي

های استراح ، آموزش، بازرسي و پایش کارگران و دسترسي و افزاش دوره یو استراح  با کاهش بار کار

 مین کننده اکسیژن نیز مناسب اس .أتسریع و راح  به تجهیزات حفاظ  تنفسي 

كن اس  خاصی  قابلی  اشتعال داشته یا دارای اثرات فیزیولوژیكي مگازهای جایگزین اکسیژن م      

شود.  طور کامل انجامه شان بررسیهای الزم بستي در مورد شناسایي آنها و منبعت بایرباشند، در این صو

ابند در مرحله نخس  به عنوان خفه یباال در هوا حضور مي بعضي از گازها و بخارات وقتي در غلظتهای

ممكن اس  برای هر خفه کننده  OELکنند. یک ساده بدون اثرات عمده فیزیولوژیک عمل مي کننده 

ساده پیشنهاد نشده باشد زیرا فاکتور محدود کننده، اکسیژن موجود اس .کمبود اکسیژن اتمسفری 

ایستي در بو هستند. این فاکتور ب های ساده نیز بيید و بیشتر خفه کنندهنماهشدارهای کافي را فراهم نمي

اتمسفر ممكن  2PO هکفوت جایي 8111ویژه در ارتفاعات بیشتر از ه محدود کردن غلظ  خفه کننده ب

 تور باشد، در نظر گرفته شود. 121اس  کمتر از 

 
 اس .تور  152 یشنهادیپ یژناکس يارتفاع، که فشار جزئ یش( با افزاPO2) یژناکس ينمودار فشار نسب 1-ه شكل
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 یكيیرات غلظ  اکسیژن با ارتفاع و اثر فیزیولوژدرصد تغی و اکسیژن نسبيفشار بارومتریک، فشار  1-8جدول 

 رتفاع فوتا

 )متر(

فشار بارومتریک 

تور، هوای 

 1خشک

 )کیلوپاسکال(

2Op  معادل، تور

هوای خشک در 

درصد  615/21

 2اکسیژن

 )کیلوپاسکال(

معادل،  درصد اکسیژن

هوای خشک در سطح 

 )درصد( 9دریا

 2Op1 ثیر فیزیولوژیکی مقادیرأت

(1 )1 (111 )691 (2/21) 186 6/21 - 

(518) 1111 (1/66) 651 (1/21) 185 1/21 - 

(911) 2111 (5/65) 611 (9/16) 116 5/16 - 

(611) 5111 (5/61) 966 (6/15) 112 6/15 - 

(1216) 

1111 
(6/59) 982 (5/15) 156 15 - 

(1821) 

8111 
(9/55) 926 (8/16) 151 2/16 

در بزرگساالن سالم  یهیچ اثر

 د.ندار

(1526) 

9111 
(1/51) 915 (5/19) 129 9/19 

ز دس  دادن سازگاری با ا

تواند در ارتفاعات تاریكي مي

 فوت اتفاق افتد. 8111باالی 

(2151) 

6111 
(5/66) 851 (1/19) 121 19 

 ده افزایش تهویه ریوی و برون

قلبي، عدم تعادل، اف  دق  و 

 قدرت تفكر

(2155) 

5111 
(8/61) 886 (9/18) 116 1/18 

قرار گرفتن سریع در ارتفاع 

مكن اس  فوت م 5111باالتر از 

الوز )آلكباعث بیماری ارتفاع باال

راغ( استف تنفسي، سردرد، تهوع و

 شود.  در افراد تطابق نیافته

صعود سریع ریسک ادم ریوی و 

مغزی در ارتفاع باال را افزایش 

 دهد.مي

(2615) 

6111 
(9/61) 856 (6/11) 112 6/11 

- 

 

 

(5115) 

11111 
(6/95) 816 (1/11) 115 2/11 - 
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 رتفاع فوتا

 )متر(

فشار بارومتریک 

تور، هوای 

 1خشک

 )کیلوپاسکال(

2Op  معادل، تور

هوای خشک در 

درصد  615/21

 2اکسیژن

 )کیلوپاسکال(

معادل،  درصد اکسیژن

هوای خشک در سطح 

 )درصد( 9دریا

 2Op1 ثیر فیزیولوژیکی مقادیرأت

(5585) 

11111 
(1/99) 165 (6/15) 111 6/15 

خستگي غیرنرمال در اعمال 

نیرو، عدم تعادل، قضاوت 

 ضعیف، آشفتگي عصبي

(5985) 

12111 
(5/95) 166 (5/15) 111 2/15 - 

(5692) 

15111 
(8/91) 191 (6/12) 65 5/12 - 

(1296) 

11111 
(1/86) 115 (1/12) 65 2/12 

قضاوت و  نارسایي در تنفس،

هماهنگي خیلي ضعیف، بینایي 

 ضعیف

)ftinaltitude/25970(   گردد:از این رابطه محاسبه مي - 1
Sealevel:re e760P   

)n/25970(گردد: از این رابطه محاسبه مي - 2

2 76020948.0
ftialtitude

ePO


 
)ftinaltitude/25970(گردد:  از این رابطه محاسبه مي - 5

O% e760948.20P
2

   
اثرات فیزیولوژیكي تقریبي در سالم  بزرگساالن تح  تاثیر مدت کمبود اکسیژن، میزان کار، میزان تنفس،   -1

 .باشددما، وضعی  سالم ، سن و تطابق ریوی مي

 

 بخارحالل هیدروکربنی تصفیه شدهمخلوطهای طرفه برای  روش محاسبه دو :وضمیمه 

  1معین
برای کلیه مواد و مخلوطهایي اس  که  OELارائه  ،ایيیشیم هدف کمیته تدوین حدود مجاز عوامل      

در  یشواهدی از اثرات بهداشتي آنها در غلظتهای معمول محیط کار وجود دارد. زماني که شواهد زیاد

شود. با این وجود حاللهای هیدروکربني اغلب ترکیب پیچیده تعیین مي OELمورد آنها وجود داشته باشد، 

( مشكل دچنین مواردی استفاده از رابطه محاسباتي ارائه شده برای مخلوط مواد )ضمیمه و متغیر دارند. در 

 OELاین مخلوطهای نفتي دارای تعداد زیادی از ترکیباتي هستند که بسیاری از آنها فاقد  چون ،اس 

  باشند.مي

                                                                        

1- Reciprocal Calculation Method for Certain Refined Hydrocarbon Solvent Vapors Mixtures 
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هیدروکربني  ( حاللهایOEL( برای بدس  آوردن حدود مواجهه شغلي )RCPروش محاسبه دوطرفه )      

هستند که از تقطیر نف  خام در یک دامنه رود. این حاللها اغلب بصورت مخلوطي مي کاربه ،تصفیه شده

جزء از هیدروکربنهای  211 بیش ازاین مخلوطها ممكن اس   .آینددس  ميمشخص نقطه جوش ب

 د.نکربن باش 18تا  8آلیفاتیک )آلكانها(، سیكلوآلیفاتیک )سیكلو آلكان( و آروماتیک با رنج 

 OELیک  RCPفرمول  (.SGGV) 1عبارتند از: متدولوژی و مقادیر راهنمای گروهي RCP جنبهدو       

ماده خالص، محاسبه  OELو در جائیكه کاربرد داشته باشد  SGGVمشخص را براساس نسب  جرم مخلوط، 

و  Cیا  Bاز ستون  SGGVه، نشان داده شده ک (1-و) منتشر شده در جدول SGGVدو نمونه از  کند.مي

OEL  از ستونD آید.بدس  مي 

      ACGIH شناسي مشابه بر رویاین روش را برای مخلوطهایي که اثرات سمي افزایشي دارند )اثر سم 

انحطاط  شناسي اصلي حاللهای هیدروکربني شاملبرد. اثرات سممي کاربههمان ارگان یا سیستم هدف(، 

ی )شامل اثرات سرگیجه و خواب آلودگي تا بیهوشي( و تحریک چشم و دستگاه حاد سیستم اعصاب مرکز

 باشد.تنفسي مي

وجود داشته  (OEL-3 mg/m³)هاو متیل نفتالین (OEL-176 mg/m³)اگر در مخلوط هگزان نرمال       

 دضمیمه گیری و بر اساس روش اس ، این اجزاء باید جداگانه اندازه GGVباشد، که حدود آنها کمتر از 

 ارزیابي شوند.

 
 

 
 

 

                                                                        

1 - Group Guidance Values  
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:کاربرد  

      RCP ا و سیكلوآلكانه اشباع شده )نرمال، ایزو یها فقط برای حاللهای هیدروکربني که شامل آلفاتیک 

155ها با تعداد کربن آلكانها( و آروماتیک CC  آیند و دارای نقطه جوش که از مواد نفتي بدس  مي

°c521-58  ، ا کننده یا مخلوط حاللهسوختها، روغنهای روانمواد نفتي مشتق از برای  و رودمي کارهباس

مثل داری بیشتر از مخلوط اس  )رود. همچنین برای هیدروکربنهایي که سمی  آنها بطور معنينمي کاربه

 رود.نمي کاربهنیز ن( زبن

 که ضمیمه عمل نمود. هنگامي مطابق، باید مشخص باشد OELتمام اجزاء مخلوط شامل موادی با  اگر       

 OELاستفاده از  در مواردی که ) .دارد OELمخلوط شامل مقدار مشخصي از یک ماده اس  که یک 

 Dوارد شود )ستون  RCPباید در  OELشود(، همان مقادیر مشخص mixtureTWA-GGVکمتر شدن باعث

رد، برای آن مقدار از روشهای این ضمیمه مشخص دا OEL. هنگامیكه مخلوط به تنهایي یک (1-وجدول 

 :محاسبه دو طرفه مخلوط عبارتس  از رابطه شود.استفاده نمي

n

mixture

GGV

Fn
GGV





...
GGV

Fa

a

1

 
mixtureGGV  :TWA-OEL محاسبه شده برای مخلوط 

aGGV  یا( مقدار راهنما :OEL)( برای گروه )یا ماده 
Fa (، درصد وزني1-1کربني )بین : کسر جرم مایع گروه )یا ماده( در مخلوط هیدرو 

شود. مقدار محاسبه ( استفاده ميCا یB در محاسبه باید مشخص شود که از کدام قسم  جدول )ستون      

 شده باید به نزدیكترین عدد گرد شود.

 ها:محدودیت

مشخص  1-وبرای محاسبه فرمول باید در ترکیب مخلوط، جزئیات درصد جرم گروههای جدول       

 GGVآنها کمتر از  OELهگزان یا متیل نفتالین که  -انین فرمول برای حاللهایي که شامل بنزن یا باشد.ا

این مواد باید  ،رود. در صورت وجود در مخلوطنمي کاربهدارند،  يشناسي مشخصاس  و خواص سم

 گیری و ارزیابي شوند.تنهایي با استفاده از روش ضمیمه اندازهبه

 رود. در غیر این کاربهبرای موقعیتهایي که ترکیب مایع از ترکیب بخار متفاوت اس ،  این روش نباید      

تواند با کسر جرم بخار )درصد وزني بخار( برای هر گروه در مخلوط مي Fnصورت در این فرمول 

 گیری شده، جایگزین شود.هیدروکربني براساس غلظتهای خاص هوابردهای اندازه

      sGGV رود. این روش براینمي کاربهها یا آئروسلها رود و برای میس مي کاربهخارات فقط برای ب 

 رود.نمي کارهبسیكلیک کربنهای آروماتیک پليوها یا دیگر ترکیبات غیراشباع یا هیدرمخلوط اولفین
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 مثال: 

آن را  GGV. اس  یربه قرار ز يگروه یراهنما یرو مقاد يوزن یبحالل شامل ترک یکمشخصات       

 :محاسبه نمایید

 
 آید:طریق زیر بدس  ميه ب mixtureGGV، (1-)و از جدول Dمطابق ستون  :حل

3550531

75
0/06

200
0/09

1200
0/4

1500
0/45

1
mmgGGVmixture /





 
 

 شود.خودش ارزیابي مي OELبنزن، بطور جداگانه براساس        

 

 1ضمیمه ز: شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

یک کد عددی اس  که مختص یک ماده شیمیایي ( CAS Number)شماره ثب  چكیده نامه شیمي       

عدد، بخش دوم  6اس . این کد عددی دارای سه بخش اس  که بخش اول آن )سم  چپ( شامل تا 

عدد مي باشد. اختصاص کد  11شامل دو عدد و بخش سوم محتوی یک عدد و در مجموع حداکثر تا 

ت سایر روش های نامگذاری موادشیمیایي اس . عددی برای هر ماده شیمیائي برای غلبه بر مشكال

اختصاص این کدها توسط سرویس چكیده نامه شیمي که بخشي از انجمن شیمي آمریكا اس  انجام 

شود. کلیه مواد آلي، غیرآلي، مواد معدني، ایزوتوپ ها، آلیاژها، پلیمرها و مواد غیرساختار پذیر مشمول مي

و در  میلیون کد عددی به مواد مختلف ارائه شده 9/61حدود  2115مه  25دریاف  این کد مي شوند.تا 

 .کد جدید به لیس  مذکور اضافه مي شود 18111حال حاضر روزانه تا حدود 

 

 

 

                                                                        

1- CAS Number Index 

 
 GGV (mg/m3) درصد وزنی اجزاء

 1811 %18 ، سیكلوآلكانها5C – 6Cآلكانهای 

 1211 %11 ، سیكلوآلكانها11C – 6Cآلكانهای 

 5C – 6C 6% 211های آروماتیک

 68 %9 تولوئن

 NA <%1 بنزن
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 یمینامه ش
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت 

 چکیده نامه شیمی

 85-18-1 آمینوفنازون  81-11-1 فرم آلدئید

 85-88-6 تیو فیلین  81-26-5 ددت )دی کلرو دی فنیل تری کلرواتان(

 85-56-6 ان(زهگزا کلرو سیكلوهگ -لیندان)گاما  81-52-5 بنزو )آلفا( پیرن

 91-26-6 اتیل اتر)دی اتیل اتر(  81-65-2 اسید استیل سالیسیلیک )آس.یرین(

 91-51-1 متیل هیدرازین  82-95-9 تری کلرو فون

 91-58-8 استامید  82-61-1 سیستئین

 91-81-5 تترا سیكلین  85-19-8 کورتیزون

 91-86-1 دیلیدرین  81-11-8 نیكوتین

 91-21-8 الوس.ورین سيسف  88-55-6 فنتیون

 91-52-8 تریازول( -1و2و1 -آمینو -5آمیترول)  88-95-1 نیتروگلیسیرین

 92-85-5 آنیلین  89-25-8 تترا کلرید کربن )تترا کلرو متان(

 92-65-6 دی کلرووس  89-55-2 پاراتیون

 92-61-5 فلوئورو استات سدیم  89-88-5 بنزو )آلفا( آنتراسن

  89-62-1 کومافوس
 دی -نیترو سودیمتیل آمین)ان و ان -ان

 نیتروسو آمین( -متیل

6-68-92 

 95-28-2 کارباریل  89-68-6 لوو مایستین)کلر آمفنیكول(

 95-61-1 سولفانیل آمید  89-51-8 را ببینید[ Gمیس  گلیسرین ]ضمیمه 

 91-16-8 اتانول)اتیل الكل(  89-51-5 آس.ارتیک اسید

و  یانوژن، سHCNبه جز  یانیدها،س

 یانوژنس یدکلر
8-12-86  

  اسید فرمیک

 91-15-9 اسید استیک  86-15-9 اوره

 91-16-6 یلیناگزاس  86-11-6 دی متیل هیدرازین -1و1

  86-21-6 استرکنین
[ ینو( آمیترو فور فوریلیدینن-8]) - 1

 یدانتوئینه

8-66-99 

  86-81-1 سوکروز
-2-[ ینو( آمنیترو فوریلیدین-8]) - 5

 یدونسازولاک

6-21-96 

 96-18-5 متانول)متیل الكل(  86-86-5 پروپیول استون -بتا

 86-92-8 کلروتترا سایكلین
 

پروپانول)ایزو پروپانول، ایزوپروپیل  -2

 الكل(

1-89-96 

 96-95-1 استون  86-96-1 سولفاگوانیدین

 96-99-5 کلروفرم)تری کلرومتان(  86-95-1 سولفا متازین

 96-62-1 هگزا کلرو اتان  86-61-6 کلردان

 95-11-1 اسید تیوگلیكولیک  86-62-1 استرپتو مایسین

 95-12-2 دی متیل فرمامید  85-15-2 کافئین
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت 

 چکیده نامه شیمی
 ی                                               نام ماده شیمیای 

شماره ثبت 

 چکیده نامه شیمی

 68-15-1 اتیل مرکاپتان)اتان تیول(  96-85-1 آم.ي سیلین

 68-16-2 دی کلرو متان)متیلن کلرید(  96-86-5 بنزیل پني سیلین

 68-12-6 فرمامید  61-11-1 هیستیدین

 68-18-1 دی سولفید کربن  61-25-5 پروپیل الكل( -پروپانول)ان -ان

 68-15-5 دی متیل سولفید  61-59-5 بوتیل الكل( -بوتانول)ان -ان

 68-21-5 اتیلن اکساید  61-15-2 بنزن

 68-28-2 برموفرم)تری برمومتان(  61-88-9 تری کلرو اتان( -1و1و1متیل کلروفرم)

 62-11-1 سولفا تیازول
 

ا ن ره ایزومرهای بوتاکلیایزوبوتان ]
 ببینید[

8-25-68 

 68-51-1 ایزوپروپیل آمین  62-21-5 اندرین

 68-51-5 دی کلرو اتان)اتیلیدن کلراید( -1و1  62-15-8 متوکسي کلر

 68-58-1 دی کلرو اتیلن( -1و1کلرید وینیلیدن )  61-52-5 متان

 61-55-6 متیل بروماید
 

دی فلوئورو  -1و1فلوئورید وینیلیدن )

 اتیلن(

6-55-68 

 68-15-1 دی کلرو فلوئورو متان  61-51-1 اتان

 68-11-8 فسژن)کربونیل کلرید(  61-58-1 اتیلن

 68-18-9 کلرو دی فلوئورو متان  61-59-2 استیلن

 68-16-5 یودوفرم  61-56-5 متیل کلرید

 68-81-5 تری متیل آمین  61-55-1 متیل یدید

 68-82-8 نیترو متان  61-56-8 متیل آمین

 68-88-5 متیل ازیریدین( -2پروپیلن ایمین)  61-61-5 انید هیدروژنسی

 68-89-6 اپوکسي پروپان( -2و1اکسید پروپیلن )  61-65-1 متیل مرکاپتان)متان اتیول(

 68-91-9 دی فلوئورو دی برمو متان  61-69-1 اتیل برماید)برمو اتان(

 61-66-8 کلرو برمو متان)برمو کلرو متان(
 

رو برمو متان)برمو تری تری فلوئو

 فلوئورو متان(

5-95-68 

 68-98-1 (بوتیل الكل -بوتانو ل نوع سوم)ترت  61-65-9 پروپان

 61-66-6 متیل استیلن)پروپین(
 

تری کلرو فلوئورو متان)فلوئورو تری 

 کلرو متان(

1-96-68 

 68-61-5 دی کلرو دی فلوئورو متان  68-11-5 اتیل کلراید)کلرو اتان(

 68-62-6 کلرو تری فلوئورو متان  68-11-1 د وینیل )کلرو اتیلن(کلری

 68-61-1 تترا متیل سرب  68-12-8 فلورید وینیل

 68-11-6 اتیل آمین
 

هگزان و سایر ]دی متیل بوتان -2و2

 [ایزومرها را ببینید

2-55-68 

 68-59-8 استون سیانوهیدرین  68-18-5 استونیتریل

 68-66-1 دی کلرو پروپیانیک اسید -2و2  68-16-1 استالدئید
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 65-62-2 بوتانول نوع دوم)بوتیل الكل نوع دوم(  69-15-6 لرو استیکاسید تری ک

کلروپیكرین)نیترو تری کلرو متان و تری 

 کلرو نیترو متان(

2-19-69 
 

 65-65-5 بوتانون( -2متیل اتیل کتون)

دی فلوئورو  -2و2 -تترا کلرو -2و1و1و1

 اتان

6-11-69 
 

 65-61-1 نوع اول( -2 -بوتن -5متیل وینیل کتون)

دی فلوئورو  -2و1 -تترا کلرو -2و2و1و1

 اتان

1-12-69 
 

 65-68-8 کلرو استون

تری  -2و2و1 -تری کلرو -2و1و1

 فلوئورو اتان

1-15-69 
 

 66-11-8 تری کلرو اتان -2و1و1

 66-11-9 تری کلرو اتیلن  69-11-2 دی کلرو تترا فلوئورو اتان

 66-11-6 لرایدکلرو استیل ک  69-18-5 کلرو پنتا فلوئورو اتان

 66-19-1 آکریالمید  69-22-2 کافور مصنوعي

 66-16-1 اسید پروپیونیک  69-55-1 متوکسي فلوران

 66-11-6 اسید آکریلیک  69-11-5 ه.تا کلر

 66-11-5 اسید مونو کلرو استیک  66-16-1 هگزا کلرو سیكلو پنتادین

 66-21-6 متیل استات  66-65-9 دی سیكلو پنتادین

 66-21-1 پر اسید استیک  66-65-1 تیل سولفاتدی م

 66-21-5 نیترو اتان  65-11-2 تترا اتیل سرب
ل اتیل سیلیكات)سیلیسیک اسید و تترا اتی

 استر(
1-11-65 

 
تترا برمو اتان)تترا برمید  -و2و2و1و1

 استیلن(
9-26-66 

 65-51-5 تری ارتو کرسیل فسفات
 

قسم  هگزان را ]دی متیل بوتان -5و2

 [بینید دیگر ایزومرهاب

5-26-66 

 65-52-1 تری پارا کرسیل فسفات
 

تترا کلرو اتان)تترا کلرید  -و2و2و1و1

 استیلن(

8-51-66 

 66-56-1 م  آکریل آمید  56-55-2 ایزو سربید دی نیترات

 66-11-1 اسید م  آکریلیک  65-51-2 دی اکساتیون

 66-15-9 اسید دی کلرو استیک  65-86-1 ایزو فورون
 قسم  پنتان را ببینید کلیه] ایزو پنتان

 [ایزومرها
1-65-65 

 
 66-11-6 دی متیل کاربامیل کلراید

 66-19-6 نیترو پروپان -2  65-52-1 ایزو بوتیرو نیتریل

 51-18-6 بیس فنول آ  65-55-1 ایزو بوتانول)ایزو بوتیل الكل(
دی کلرو  -2و1پروپیلن دی کلرید)
 پروپان(

8-56-65 
 

 51-58-5 فا متوکسي پیریدازینسول

 65-56-6 پروپانول -1 -کلرو -2
 

اگزی بیس )بنزن سولفونیل  -پارا، پارا
 هیدرازید(

5-81-51 
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
                                            نام ماده شیمیایی     

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 پینن ]ترپنتین و منوترپن های منتخب -آلفا

 را ببینید[

5-89-51 
 

 61-22-8 کینولین

متیل م  آکریالت)اسید م  آکریلیک و 

 متیل استر(

9-92-51 
 

 61-86-9 متیل نفتالین -2

 61-86-5 نفتیل آمین -بتا  51-19-5 اسیدسولفونیک  -1 -آمینو نفتالن -2

 61-61-1 دی کلرو بنزیدین -5و 5  51-51-2 وارفارین

 62-82-1 بي فنیل)دی فنیل(  52-95-5 پنتا کلرو نیترو بنزن

 62-96-1 آمینو دی فنیل -1  55-29-1 اینداندیون( -5و1 -پیوالیل -2پیندون)

 62-51-2 فنوتیازین  55-96-1 تیو برمین

 62-56-8 بنزیدین  55-66-1 تنون تجاریرو

 62-65-5 نیترو بي فنیل( -1نیترو دی فنیل) -1  55-55-8 ریبوفالوین

 51-91-6 دی سیكلو هگزیل فتاالت
 

تری کلروفنوکسي  -8و1و2تي)-8و1و2
 (استیک اسید

8-69-65 

 61-59-1 پراکسید بنزوئیل)پراکسید دی  بنزوئیل(  51-99-2 دی اتیل فتاالت

 51-61-2 بوتیل فتاالت دی
 

 استیککلروفنوکسيدی 1-2دی) -1و2
 (اسید

6-68-61 

 68-15-9 ایندن  58-11-6 دی کوات دی برمید]دی کوات را ببینید[

 68-19-6 بنزو تیازول  58-12-6 هگزا هیدروفتالیک انیدرید

 58-11-6 انیدرید فتالیک
 

دی متیل بنزن(]گزیلن  -2و1ارتو گزیلن)
 را ببینید[

9-16-68 

 59-81-1 متیل آزینفوس
 

کروزول]گروزول را ببینیدو کلیه -ارتو
 ایزومرهای آن[

6-15-68 

 68-16-5 ارتو کلرو تولوئن  59-55-1 (ریتیو نفتیل -آنتو)آلفا

 68-81-1 دی کلرو بنزن( -2و1ارتو دی کلرو بنزن)  56-95-5 هگزا کلرو بوتادین

 68-85-1 دینارتو تولوئی  56-59-8 پنتا کلرو فنول

 68-81-8 ارتوفنیلین دی آمین  55-12-1 پیرولیدون -2 -وینیل -ان

 68-95-9 تری متیل بنزن -1و2و1  55-62-2 نیترو تولوئن -ارتو

 68-65-5 دی کلرو تولوئن -1و2  55-56-1 تری نیترو فنول ( -9و1و2اسید پیكریک)

 69-12-5 لرو پروپانک -5-دی برمو -2و1  56-62-8 ارتو بوتیل فنول نوع دوم

 61-11-1 آنیزیدین -ارتو
 

متیل پنتان]هگزان و سایر ایزومرهای  -5
 آن را ببینید[

1-11-69 

 69-15-1 تری کلرو پروپان -5و2و1  61-12-1 متیل نفتالین -1

 69-21-5 آمینو بوتانول -2  61-15-6 دی ایزوسیانات -9و2 -تولوئن

 69-22-1 اتیل کتوندی   61-18-9 ارتو فتالو دی نیتریل

 69-26-6 بوتانون اگزیم -2  61-21-5 نفتالن
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

ه ت چکیدشماره ثب

 نامه شیمی
 پینن ]ترپنتین و منوترپن های منتخب -آلفا

 را ببینید[
5-89-51 

 
 61-22-8 کینولین

متیل م  آکریالت)اسید م  آکریلیک و 
 متیل استر(

9-92-51 
 

 61-86-9 متیل نفتالین -2

 61-86-5 نفتیل آمین -بتا  51-19-5 سولفونیک اسید -1 -آمینو نفتالن -2

 61-61-1 دی کلرو بنزیدین -5و 5  51-51-2 وارفارین

 62-82-1 بي فنیل)دی فنیل(  52-95-5 پنتا کلرو نیترو بنزن

 62-96-1 آمینو دی فنیل -1  55-29-1 اینداندیون( -5و1 -پیوالیل -2پیندون)

 62-51-2 فنوتیازین  55-96-1 تیو برمین

 62-56-8 بنزیدین  55-66-1 روتنون تجاری

 62-65-5 نیترو بي فنیل( -1نیترو دی فنیل) -1  55-55-8 ریبوفالوین

 51-91-6 دی سیكلو هگزیل فتاالت
 

تری کلروفنوکسي  -8و1و2تي)-8و1و2
 (استیک اسید

8-69-65 

 61-59-1 پراکسید بنزوئیل)پراکسید دی  بنزوئیل(  51-99-2 دی اتیل فتاالت

 51-61-2 دی بوتیل فتاالت
 

ک یاستکلروفنوکسيدی 1-2دی) -1و2
 (اسید

6-68-61 

 68-15-9 ایندن  58-11-6 دی کوات دی برمید]دی کوات را ببینید[

 68-19-6 بنزو تیازول  58-12-6 هگزا هیدروفتالیک انیدرید

 58-11-6 انیدرید فتالیک
 

دی متیل بنزن(]گزیلن  -2و1ارتو گزیلن)
 را ببینید[

9-16-68 

 59-81-1 متیل آزینفوس
 

ببینیدو کلیه  کروزول]گروزول را-ارتو
 ایزومرهای آن[

6-15-68 

 68-16-5 ارتو کلرو تولوئن  59-55-1 (ریتیو نفتیل -آنتو)آلفا

 68-81-1 دی کلرو بنزن( -2و1ارتو دی کلرو بنزن)  56-95-5 هگزا کلرو بوتادین

 68-85-1 ارتو تولوئیدین  56-59-8 پنتا کلرو فنول

 68-81-8 یلین دی آمینارتوفن  55-12-1 پیرولیدون -2 -وینیل -ان

 68-95-9 تری متیل بنزن -1و2و1  55-62-2 نیترو تولوئن -ارتو

 68-65-5 دی کلرو تولوئن -1و2  55-56-1 تری نیترو فنول ( -9و1و2اسید پیكریک)

 69-12-5 کلرو پروپان -5-دی برمو -2و1  56-62-8 ارتو بوتیل فنول نوع دوم

 61-11-1 آنیزیدین -ارتو
 

پنتان]هگزان و سایر ایزومرهای متیل  -5
 آن را ببینید[

1-11-69 

 69-15-1 تری کلرو پروپان -5و2و1  61-12-1 متیل نفتالین -1

 69-21-5 آمینو بوتانول -2  61-15-6 دی ایزوسیانات -9و2 -تولوئن

 69-22-1 دی اتیل کتون  61-18-9 ارتو فتالو دی نیتریل

 69-26-6 بوتانون اگزیم -2  61-21-5 نفتالن
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
متیل آکریالت)آکریلیک اسید متیل 

 ر(است
5-55-69 

 
 111-81-9 بنزیل الكل

-متا -بوتیل -ترت -9تیوبیس ) -'1و1
 کروزول(

8-96-69 
 

 111-82-6 بنزالدئید

 111-91-5 متیل آنیلین نرمال)مونو متیل آنیلین(  66-11-6 دی نیترو بنزن  -1و2 -کلرو -1

 111-95-1 فنیل هیدرازین  66-66-5 دی سولفیرام

 111-61-5 اتیل مورفولین نرمال  66-55-1 بوتیل م  آکریالت -ان

 111-11-1 کلرو آنیلین( -2متیلن بیس) -1و1  65-11-1 فورفوریل الكل

 111-95-5 متیلن بیس فنیل ایزوسیانات  65-11-1 فورفورال

 65-16-6 بنزو تری کلرید
 

دی آمینو -1و1متیلن دی آنیلین) -1و1

 دی فنیل متان(

6-66-111 

 111-51-5 فنیالتر  65-81-1 نوع سوم پارا بوتیل تولوئن

 112-81-8 دیسیكلوپنتادیل آهن)فروسن(  65-52-5 کومن

 112-61-9 تری اتانول آمین  65-55-6 متیل استایرن -آلفا

 112-51-5 اندی بوتیل آمینواتانول-2  65-59-2 استو فنون

 115-61-6 فنیل ایزوسیانات  65-55-1 کلرید بنزوئیل

 111-61-6 آنیزیدین -پارا  65-68-5 نیترو بنزن

 118-19-1 بوتیل استات نوع دوم  66-15-1 متا نیترو تولوئن

 118-91-2 کاپروالکتام  66-88-5 نیترو ارتو تولوایمید -8

متا دی نیترو بنزن]دی نیترو بنزن کلیه 
 ایزومرها را ببینید[

1-98-66 
 

 119-58-1 ه.تانون(-5اتیل بوتیل کتون)

 66-66-1 تولوئن پارا نیترو
 

دی متیل بنزن(]گزیلن  -1و1پارا گزیلن)
 را ببینید[

5-12-119 

 111-11-8 پارا نیترو کلرو بنزن
 

پارا کروزول]کرزول را ببینید کلیه 
 ایزومرها[

8-11-119 

 119-19-6 دی کلرو بنزن( -1و1پارا دی کلرو بنزن)  111-11-9 پارا نیترو آنیلین

 119-16-5 کلرو آنیلین -1  111-21-1 اسید ترفتالیک

پارا دی نیترو بنزن]دی نیترو بنزن کلیه 
 ایزومرها را ببینید[

1-28-111 
 

 119-16-1 پارا تولوئیدن

 119-81-5 پارا فنیلین دی آمین  111-56-5 دی اتیل آمینو اتانول -2

 119-81-1 کینون)پارا بنزو کینون(  111-11-5 وینیل سیكلوهگزان

 119-56-9 وینیل سیكلوهگزان دی اکسید  111-11-1 اتیل بنزن

 111-12-8 مومنومر استایرن)فنیل اتیلن و وینیل بنزن(
 

اپوکسي -5و2-کلرو-1اپي کلرو هیدرین)
 پروپان(

5-56-119 

 119-62-5 آلیل گلیسیدیل اتر  111-11-6 کلرید بنزیل
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

                                   نام ماده شیمیایی             
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 119-65-1 دی برمو اتان(-2و1اتیلن دی بروماید)
 

متیل پنتان]هگزان را ببینید سایر -2

 ایزومرها[

8-55-116 

 116-56-6 پنتانون( -2متیل پروپیل کتون)  119-61-8 رمو پروپانب -1

 119-68-9 آلیل برمید
 

پروپانول)پروپیلن  -2 -متوکسي -1

 گلیكول مونو متیل اتر(

2-65-116 

 115-15-2 نیترو پروپان -1  119-66-5 بوتان

 115-18-1 استات وینیل  119-65-6 بوتن نرمال]بوتن را ببینید کلیه ایزومرها[

 115-11-1 متیل ایزو بوتیل کتون  119-66-1 بوتادین -5و1

بوتن)مخلوط ایزومرهي ترانس و  -2

 سیس( ]بوتن را ببینید کلیه ایزومرها[

6-11-116 
 

متیل ایزوبوتیل کاربینول)متیل آمیل الكل، 

 پنتانول( -2-متیل  -1

2-11-115 

 115-15-6 دی ایزو پروپیل آمین  116-12-5 آکرولئین

 115-21-5 ایزو پروپیل اتر  116-15-6 پروپان تیول -1

 115-21-1 ایزو پروپیل استات  116-18-1 آلیل کلرید

 115-21-6 انیدریداستیک  116-19-2 دی کلرو اتان( -2و1اتیلن دی کلرید)

 115-51-9 مالئیک انیدرید  116-16-5 کلرو اتانول( -2اتیلن کلرو هیدرین)

 116-11-6 آلیل آمین
 

دی متیل بنزن( ]گزیلن  -5و1ا گزیلن)مت

 را ببینید[

5-55-115 

 115-56-1 متا کرزول]کرزول را ببینید کلیه ایزومرها[  116-12-1 پروپیو نیتریل

 116-15-1 آکریلونیتریل)وینیل سیانید(
 

کلروفنول و نمک های آن بصورت  -5

 کلروفنول

1-15-115 

 115-11-1 متا تولوئیدین  116-18-5 دی آمینو اتان( -2و1اتیلن دی آمین)

 115-18-2 متا فنیلین دی آمین  116-15-5 آلیل الكل

 115-19-5 رزورسینول  116-16-6 الكل پروپارژیل

 116-21-1 کلرواستالدئید
 

متوکسي پروپیل   -1کلیه ایزومرهای 
 استات

9-98-115 

 116-21-1 اتیلن گلیكول
 

 -1-دی متیل -9و2دی ایزو بوتیل کتون)
 تانون(ه.

5-55-115 

 115-51-6 هگزیل استات نوع دوم  116-22-2 گالی اکزال

کلرو متیل متیل اتر)متیل کلرو متیل اتر، 

 مونو کلرو دی متیل اتر(

2-51-116 
 

 115-56-2 متیل سیكلو هگزان

 115-55-5 (تولوئن)تولوئول  116-51-5 متیل فرمات)فرمیک اسید متیل استر(

 115-61-6 کلرو بنزن)مونو کلرو بنزن(  116-11-8 هگزیلن گلیكول

 115-61-5 سیكلوهگزیل آمین  116-16-5 تترا اتیل پیروفسفات

 115-65-1 سیكلو هگزانول  116-99-1 دی بوتیل فسفات
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
 شماره ثبت چکیده

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 111-69-2 بوتوکسي اتانول -2  115-61-1 سیكلو هگزانون

 111-51-2 نونان  115-68-2 فنول

 112-16-2 بوتوکسي اتیل استات -2  115-65-8 فنیل مرکاپتان

ل کسي اتانول)اتیلن گلیكوایزو پروپو  -2
 ایزو پروپیل اتر(

1-86-116 
 

 112-51-8 دی اتیلن گلیكول مونو بوتیل اتر

 112-88-1 دودسیل مرکاپتان  116-91-18 پروپیل استات -ان

 111-29-1 پروپوکسور  116-99-1 پنتان

 118-16-1 پروپیلن  116-65-6 بوتیل آمین نرمال

 118-11-9 ی متیل اترد  116-61-1 بوتیرو نیتریل -ان

 118-11-6 ایزو بوتن  116-66-5 مالونو نیتریل

 118-26-6 اندو سولفان  116-66-8 بوتیل مرکاپتان)بوتان اتیول(

 118-66-8 پنتا آریتریتول  116-59-1 متوکسي اتانول-2

 118-59-9 تری فنیل فسفات  116-56-8 متیالل)دی متوکسي متان(

 118-61-2 فن سولفوتیان  116-56-6 دی اتیل آمین

 119-11-5 تترا فلوئورو اتیلن  116-61-1 اتیل ایزوسیانات

 119-18-1 هگزا فلوئورو پروپیلن  116-61-1 اتیل فرمات)فرمیک اسید اتیل استر(

 116-66-6 تتراهیدروفوران
 

اتیل هگزیل( فتاالت)دی اکتیل -2دی)
 فتاالت نوع دوم(

6-51-116 

 111-12-5 متیل ایزو آمیل کتون
 

دی متیل  -8و  8 -دی کلرو -5و1
 هیدانتوئین

8-82-115 

 115-61-1 هگزوکلرو بنزن  111-16-1 ایزوبوتیل استات

 115-69-6 تری نیترو تولوئن -9و1و2  111-15-1 ه.تانون( -2آمیل کتون) -متیل ان

 116-65-6 ارتو تولیدین  111-16-9 متوکسي اتیل استات -2

 121-51-6 کاتكول)پری کاتكول(  111-81-15 هگزان نرمال

 121-52-1 تری کلرو بنزن -1و2و1  111-92-5 والر آلدئید -ان

 121-62-5 سیكلو پنتانون  111-51-8 اتوکسي اتانول -2

 121-11-5 تری اتیل آمین  111-52-6 سیكلو هگزان

 121-18-6 تری متیل فسفی   111-55-5 سیكلوهگزن

 121-96-6 دی متیل آنیلین)ان و ان دی متیل آنیلین(  111-58-1 پی.رازین و نمک های آن

 121-68-8 ماالتیون  111-59-1 پیریدین

 121-52-1 سیكلونی   111-61-5 مورفولین

 122-51-6 سیمازین  111-18-6 اتوکسي اتیل استات  -2

 122-56-1 دی فنیل آمین  111-51-5 گلوتارآلدئید

 122-91-1 ل گلیسیدیل اترفنی  111-98-8 اکتان نرمال

 125-16-5 دی پروپیل کتون  111-96-5 آدی.ونیتریل
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
  نام ماده شیمیایی                                               

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 155-19-2 کاپتان  125-51-5 آمینو فنول -1

 158-55-9 نفتیل آمین -بتا -فنیل -ان  125-51-6 هیدرو کینون)دی هیدروکسي بنزن(

 125-55-9 پروپیون آلدئید
 

دی کلرو فنوکسي -1و2-سزون)سدیم
 اتیل سولفات(

6-65-159 

 -1-هیدروکسي -1الكل دی استون)

 پنتانون( -2-متیل
2-12-125 

 
 156-18-5 سیانوآکریالت -2متیل 

 156-29-5 تیرام  125-81-5 الكل ایزوآمیل

 155-22-6 بوتیل الکتات نرمال  125-81-9 پنتاندیان -1و2

 111-11-1 استات بنزیل  125-65-6 بوتنال -2

 111-55-8 اتیل آکریالت)آکریلیک اسید اتیل استر(  125-59-1 بوتیل استات نرمال

 111-52-2 بوتیل آکریالت نرمال  125-61-1 دی اکسان)دی اتیلن دی اکسید( -1و1

ایزو پنتیل استات)ایزو آمیل استات( ]پنتیل 
 استات را ببینید[

2-62-125 
 

 111-15-8 آمینو اتانول(-2) اتانول آمین

 111-99-2 دی کروتوفوس  121-11-6 اسید آدی.یک

 111-65-9 اتیل استات  121-16-1 هگزان دی آمین -9و1

 111-66-6 مزیتیل اکساید پی.رازین دی هیدرو کلرید   121-15-8 دکان نرمال

 121-55-6 دی اکسید کربن
 

کلیه ایزومرهای ه.تان ]سیانید هیدروژن و 

 را ببینید[ CNنمكهای سیانید بصورت 

8-52-112 

 111-92-6 اسید اگزالیک  121-11-5 دی متیل آمین

فسفونیوم تترا کیس )هیدروکسي کلرید 

 متیل(

1-91-121 
 

 115-11-9 تولوئن–ارتو  -دی نیترو -8و5

 115-66-5 تیابندازول  129-65-5 تری بیوتیل فسفات

 116-86-8 اتیل هگزانوییک اسید -2  129-65-6 متیل آکریلونیتریل

 181-69-8 متوکسي فنول -1  129-66-5 بوتادین(-5و1-کلرو-2کلروپرن)-بتا

 126-11-1 پروپانول-2-کلرو-1
 

سیانید پتاسیم ]سیانید هیدروژن و نمكهای 

 را ببینید[ CNسیانید بصورت 

5-81-181 

 181-89-1 اتیلن ایمین  126-15-1 تترا کلرو اتیلن)پرکلرو اتیلن(

 181-96-6 هالوتان  126-16-8 دی متیل استامید -ان؛ ان 

 182-16-9 سولفالن  126-61-5 بتا پینن ]ترپنتین را ببینید[

دی -9و2هیدروکسي تولوئن بوتیل دار)

 ترت بوتیل پارا کرزول(

1-56-125 
 

 181-21-2 لینكو مایسین

 189-86-2 دی کلرو اتن ایزومر سیس -2و1  126-19-9 وارفارین سدیم

 189-91-8 دی کلرو اتن ایزومر ترانس -2و1  151-11-5 دی متیل فتاالت

 189-92-6 سیانامید کلسیم  151-16-6 دی آلیل فتاالت
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 819-66-1 کلرید سیانوژن  218-66-2 فلورانتنبنزو )بتا( 

 816-11-5 تترا نیترو متان  215-11-6 کرایزن

 828-61-1 ان پني سیلین  256-62-5 سیكلو پنتان

 829-65-5 تری متیل بنزن -5و2و1  265-11-1 متیل پاراتیون

 265-12-2 فورات
 

ارتو دی نیترو بنزن ]کلیه ایزومرهای دی 
 ینید[نیترو بنزن را بب

1-26-825 

 852-26-1 کلرواستوفنون)کلرید فنسیل( -2  265-11-1 دی سولفتون

 851-82-1 دی نیترو ارتو کرزول -9و1  266-51-5 رونل

 266-59-8 کروفومات
 

دی کلرو اتیلن نماد ایزومر)دی -2و1
 کلرید استیلن(

1-86-811 

 511-69-8 نالد)دی برم(
 

لیه ن( ]کتری متیل پنتا -1و2و2ایزو اکتان)
 ایزومرهای اکتان را ببینید[

1-51-811 

 811-55-8 بوتیل استات نوع سوم  512-11-2 هیدرازین

 811-58-8 ه.تانون(-5-متیل-8اتیل آمیل کتون)  516-11-2 آلدرین

 812-89-5 ایزو بوتیل نیتری   511-11-6 بروماسیل

 812-68-9 دی کلرو پروپن -5و1  551-81-1 دیورون

 812-55-1 بیس )کلرو متیل( اتر  555-11-8 دیازینون

 812-62-6 سیكلو پنتادین  551-55-5 دیازومتان

 819-65-1 مگنزی   585-81-1 فلوئورید کربونیل

 816-11-1 سولفاکاربامید  552-21-5 پر فلوئورو ایزو بوتیلن

 882-51-6 تری ملیتیک انیدرید  116-21-2 کاربید سیلیكون

 889-82-8 پروپانول( -1-اپوکسي -5و2گلیسیدول)  121-11-2 سیانامید

 886-18-1 دی استئارات روی  151-15-5 دی استیل

 885-15-1 تترابرمید کربن  115-15-1 مترونیدازول

 895-11-2 تری متا کرسیل فسفات  191-16-8 سیانوژن

 895-12-2 اتیون  195-81-1 کتن

 895-51-1 یل کتونمتیل ایزو پروپ  195-85-1 سولفید کربونیل

 855-91-5 متیل سیكلوهگزانون -ارتو  195-52-1 نئو پنتان

 6-51-851 (TDIدی ایزوسیانات) -1و2-تولوئن  161-51-1 کربنات کلسیم

 -تری نیترو فنیل متیل-9و1و2تتریل)
 نیترامین(

5-18-166 
 

 861-15-1 بوتن-2-سیس

 861-26-8 آمینو فنول -5  162-51-5 اورامین

 861-65-9 هگزانون( -2بوتیل کتون) -متیل ان  811-26-1 ریدیل آمینپی-2

 819-95-5 برمید سیانوژن
 

سیانید کلسیم]سیانید هیدروژن و نمكهای 
 را ببینید[ CNسیانید بصورت 

5-11-862 
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 961-55-6 دی آمینو سیكلوهگزان -2و1  862-11-9 هگزن-1

 691-11-1 بوتن -2-دی کلرو -1و1  865-91-2 بروماید وینیل

 695-82-8 ایزوپروپیل آنیلین نرمال  861-12-5 پرکلرو متیل مرکاپتان

 522-19-1 هگزا متیلن دی ایزوسیانات  861-62-6 نیترواتان -1 -دی کلرو -1و1

 616-59-5 متیل -اس–دمتون   865-65-6 کلروپروپاینیک اسید-2

 611-22-6 فونوفوس  911-28-6 نیتروپروپان -1-کلرو-1

 661-18-5 آمیل متیل اتر -ترت  915-51-6 تری فنیل آمین

 666-91-1 هیدروکسي پروپیل آکریالت -2  912-91-9 نیتروزو اتیل فنیل آمین -ان

پنتیل استات]کلیه ایزومرهای پنتیل  -5

 استات را ببینید[

1-11-921 
 

 1121-86-5 ه.تاکلر اپوکسید

متیل بوتیل استات]کلیه ایزومرهای -2

 پنتیل استات را ببینید[

6-11-921 
 

 1121-61-1 پروپان سولتون

 1156-58-1 بوتیل کرومات نوع سوم  921-91-9 بوتن  -2-ترانس

 921-55-6 متیل ایزوسیانات
 

گزیلیدین مخلوط ایزومرها)دی متیل 

 آمینو بنزن(

5-65-1511 

 1512-61-8 ایمری  921-62-1 دی متیل دی سولفید

دی متیل پروپیل استات)ترت آمیل  -1و1

را  ل استاتاستات( ]کلیه ایزومرهای پنتی

 ببینید[

1-19-928 

 

 1512-65-6 غبار بنتونی 

 1515-11-1 گالیم آرسنید  929-16-8 متا فتالودی نیتریل

 1515-59-2 اکسید بور  929-55-1 پنتیل استات)استات آمیل نوع دوم(-2

 926-15-1 پروپیل نیترات -ان
 

سدیم تترا بورات و دکا هیدرات 

 ید[]ترکیبات بورات؛معدني را ببین

1-69-1515 

 1511-52-1 بیسموت تلورید  925-95-6 پنتیل استات)استات آمیل نرمال(-1

 1518-92-1 هیدروکسیدکلسیم  925-69-9 اتیلن گلیكول دی نیتری 

 1518-65-5 اکسید کلسیم  951-15-1 مونوکسید کربن

 1519-16-1 هاکسید کادمیوم، غبار قابل استنشاق یا دم  956-62-5 بوتیل اتر -اتیل ترت

 1516-52-9 آمونیوم هگزا فلوئورو سیلیكات  955-21-1 فنیل فسفین

 1-56-1516 (3O2Feاکسید آهن)  919-19-1 دی اکسوالن -5و1

 1516-15-1 اکسید منیزیم  981-19-6 سولفا متوکسي دیازین

 1516-91-1 تری اکسید آنتي موآن، استخراج  988-58-9 کاربو کرومن

 1511-85-5 هیدروکسید پتاسیم  951-51-6 فرآمیدهگزا متیل فس

 1511-65-2 هیدروکسید سدیم  951-51-8 متیل سیلیكات

 1515-66-1 اکسید نیكل  951-19-2 هگزا فلوئورو استون
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
 شماره ثبت چکیده

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 1968-66-5 غبار آرد گندم  1511-91-1 اکسید تانتالیم

 1511-92-1 پنتوکسید وانادیوم
 

ی د -پي -دی بنزو -تترا کلرو -5و6و5و2

 اکسین

9-11-1619 

 1611-12-8 پاراکوات دی کلرید  1511-51-5 پنتا سولفید فسفر

 1612-21-6 آترازین  1516-98-5 سنگ آهک

 1615-12-1 پیكلورام  1516-68-6 سلیس؛ کریسستالي

 1516-66-5 همه ایزومرهای کروزول
 

)تری کلرو متیل( -9-کلرو-2نیتراپایرین)

 پیریدین(

1-52-1626 

 1655-11-1 وئوریدتری بیوتیل تین فل  1521-91-5 پنتا کلرو نفتالن

 2156-56-1 ارتوکلرو استایرن  1521-98-6 تری کلرو نفتالن

 2161-81-2 پاراکوات دی متیل سولفات  1521-61-1 دی وینیل بنزن

 2111-91-8 )فلوتوالنیل( EPN  1551-21-6 گزیلن مخلوط ایزومرها)دی متیل بنزن(

سدیم تترا بورات بي آب ]ترکیبات 

 نید[بورات؛معدني را ببی

1-15-1551 
 

 2188-61-9 تری بیوتیل تین م  آکریالت

 2166-86-1 آلیل پروپیل دی سولفید  1552-21-1 آزبس 

 2251-15-1 اکتا کلرو نفتالن  1552-26-2 اکسید قلع

 2255-16-8 دی گالیسیدیل اتر  1552-85-6 کائولن

 2128-19-1 کاپتافول  1555-61-1 هیدروژن

 2129-15-9 بوتیل گلیسیدیل اتر نرمال  1555-52-1 اکسید کرومیوم)شش(

 1555-59-1 دوده
 

تری  -اس-تری گلیسیدیل -8و5و1

 آزینتریون

6-92-2181 

 2825-59-1 دی بوتیل فنیل فسفات  1558-56-1 هگزا کلرو نفتالن

 2881-92-1 هگزافلوئورید گوگرد  1558-55-2 تترا کلرو نفتالن

 2965-11-1 ارتوکلروبنزیلیدن مالونونیتریل  1559-59-5 پلي کلرینات بي فنیل ها

 2966-66-5 سولفوریل فلوئورید  1555-25-1 پراکسید متیل اتیل کتون

 2691-62-6 دی کوات  1511-25-1 اکسید آلومینیم

 2621-55-2 کلروپیریفوس  1511-68-2 سیلیكات کلسیم

 2661-61-9 دالکلوپی  1568-21-6 سوبتیلیزین ها)آنزیم های پروتئولیتیک(

 5155-92-5 دی متیل آمینو اتیل( اتر-2بیس )  1119-18-6 پني سیلین

 5165-62-9 دی ایزو سیانات نفتالن  1188-21-9 نونان اتیول -1

 5555-82-9 تترا متیل سوکسینو نیتریل  1166-88-1 متا گزیلن آلفا و آلفا دی امین

 5555-69-5 تمفوس  1895-99-2 کاربوفوران

 5956-51-5 آرسنات سرب  1896-96-5 لو هگزان اتیولسیك

 5956-21-8 سولفوتپ  1951-11-1 متیل ترت بوتیل اتر
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
                            نام ماده شیمیایی                     

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 6111-55-6 تنگستن  5611-51-6 دی اتیل هیدروکسیل آمین -ان و ان

 6111-59-1 آنتي موآن  5528-29-1 پرفلورو اکتانوات آمونیوم

 6111-56-1 آرگون  1119-11-2 ایزو پروپیل گالیسیدل اتر

 6111-55-2 آرسنیک  1165-61-6 ایزوفورون دی ایزوسیانات

 6111-56-5 باریم  1161-51-5 کروتون آلدئید

 6111-11-6 بریلیم  1512-15-1 داکاربازین

 6111-15-6 کادمیوم  1512-59-5 تری بیوتیل تین بنزوات

 6111-16-5 کروم  1958-11-6 پاراکوآت

سیكلو هگزیل  -1متیلن بیس )
 ایزوسیانات(

1-51-8121 
 

 6111-15-1 کبال 

 6111-81-5 مس  8562-11-8 سیترال

 6111-85-9 هافنیم  8611-22-6 پنتا فلوئورید گوگرد

 6111-86-6 هلیم  8616-55-1 آنالگین

 6111-91-1 اورانیوم)طبیعي(  8656-26-8 لیمونن-د

دی کوات دی برمید مونو هیدرات ]دی 
 کوات را ببینید[

2-92-9558 
 

 6111-98-8 ایتریوم

 6111-96-6 زیرکونیوم  9125-15-1 كول دی نیتراتپروپیلن گلی

 6111-61-9 ایندیم  9511-16-8 کاربادوکس

 6119-16-8 دی اکسید سولفور  9625-22-1 مونوکروتوفوس

 6885-89-2 ید  6158-58-1 اتیل سیانوآکریالت

 6862-26-1 دی کلرو استیلن  6126-61-8 آلومینیوم

 6851-96-5 هیدرید لیتیم  6156-62-1 سرب

 6919-61-9 فلوئورید پرکلریل  6156-69-8 منگنز

 6951-61-8 بي سولفی  سدیم  6156-66-9 جیوه

 6956-16-2 تری فلورید بور  6156-65-6 مولیبدن

 6919-58-6 کلرید روی  6111-11-6 نئون

 6916-11-1 کلرید هیدروژن  6111-12-1 نیكل

 6991-55-2 اسید فسفریک  6111-19-1 پالتین

 6991-56-5 فلوئورید هیدروژن  6111-19-9 رودیوم

 6991-11-6 آمونیاک  6111-21-5 سیلیكون

 6991-65-6 اسید سولفوریک  6111-22-1 نقره

 6951-86-1 متا بي سولفی  سدیم  6111-28-6 تانتالیوم

 6966-56-2 اسید نیتریک  6111-25-1 تالیوم

 6966-11-1 اسید مشتق از سیلیس  6111-51-8 قلع
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 6659-51-6 موینفوس  6611-51-6 سولفور

 6656-19-2 کرومات استرونسیوم  6616-16-6 کلرید تیونیل

 6656-16-8 آمونیوم دی کرمات  6616-12-2 تری کلرید فسفر

 6656-51-2 پنتا فلورید بروم  6622-51-1 پروکسید هیدروژن

 6661-61-2 تری فلورید کلر  6622-55-8 تترا سدیم پیروفسفات

 6515-81-2 فسفین  6629-68-9 بروم

 6515-82-5 هیدرید آنتي موآن)استیبین(  6626-21-1 پرسولفات پتاسیم 

 6515-92-8 تترا هیدرید سیلیكون)سیالن(  6626-56-6 نیتروژن

 5111-58-2 کامفن کلره  6626-15-6 سولفات باریم

 5112-18-6 فرآورده های نفتي )نفتا(  6626-81-1 پرسولفات آمونیوم 

 5112-61-2 مه واکس پارافیند  6685--56-9 کلراید مس

 5115-51-6 پیرتروم  6685-66-9 کرومات سرب

 6665-19-1 سولفامات آمونیم
 

 گاز طبیعي]گازهای هیدروکربنهای
 آلیفاتیک[

2-11-5119 

 5119-91-2 ترپنتین  6668-26-1 پرسولفات سدیم 

 5115-21-9 کروزن  6665-15-6 سولفات کلسیم

 5112-68-1 دمه نف ، معدني  6665-56-1 اسید آرسنیک و نمک های آن

 5111-68-6 دمه اسید سولفوریک  6665-11-1 آرسنات کلسیم

 5122-11-2 متیل دمتون)دمتون متیل(  6652-11-1 فلوئور

 5151-51-9 حالل الستیک)نفتا(   6652-12-8 گرافی )طبیعي(

 5152-52-1 وینیل مونومر و پارانفتا  6652-16-2 سلنیم

 5112-16-8 نف  سفید معدني  6652-81-8 کلر

 6652-98-2 تتراهیدرید ژرمانیوم

 

کولوفوني ]آالینده های حاصل از تجزیه 

حرارتي روزین در زمان لحیم کاری را 
 ببینید[

6-16-5181 

 5182-11-5 حالل استودارد  6652-66-5 هیدرازوئیک اسید )به صورت بخار(

 5182-12-1 ل  )قیر(دمه آسفا  6655-19-1 سولفید هیدروژن

 5198-15-5 دمتون  6655-16-8 سلنید هیدروژن

 6112-59-2 پلي وینیل کلراید  6655-11-6 دی فلورید اکسیژن

 6111-51-9 سلولز  6655-81-2 تری فلوئورید نیتروژن

 6118-28-5 نشاسته  6655-91-1 تترا فلورید گوگرد

 6119-11-9 طبیعيالتكس الستیک   6655-66-1 هگزافلوراید سلنیم

 6655-51-1 هگزا فلورید تلوریم
 

ت باسیلوس سوبتیلیز ]سوبتیلیزین ها بصور
 آنزیم فعال بلوری را ببینید[

1-11-6111 

 11121-66-2 اکسید نیتروز  6651-12-1 آرسین
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

     نام ماده شیمیایی                                           
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 15116-11-5 هگزا هیدروفتالیک انیدرید ایزومر سیس  11128-96-6 سولفورمونوکلرید

 15262-19-1 ریفام.یسین  11128-56-5 اکسي کلرید فسفر

 15195-56-5 نیكل کربونیل  11129-15-5 لرید فسفرپنتا ک

 15195-11-9 پنتا کربونیل آهن  11125-18-9 ازن

 15195-96-6 دی اکسید تیتانیم  11158-11-9 برومید هیدروژن

اسید بوریک ]ترکیبات بورات؛معدني را 

 ببینید[

5-58-11115 
 

 15199-65-6 ]ترپنتین و منوترپن های منتخب را ببینید[

 15161-51-6 تلوریم  11116-11-1 ی اکسید کلرد

 15851-98-6 کرومات روی  11112-15-6 اکسید نیتریک

 15698-16-1 کرومات کلیسم  11112-11-1 دی اکسید نیتروژن

 15555-19-6 انفلوران  11211-95-1 کربونیل کبال 

 11199-21-5 هگزا هیدروفتالیک انیدرید ایزومر ترانس  11261-55-1 تری برمید بور

 11191-19-1 کریستوبالی  -سلیس؛ کریسستالي  11868-68-9 ان نیترو زو متیل اتیل آمین

 11151-91-1 فربام  11918-21-6 کاربندازیم

 11516-69-9 فاقد شكل آزبس ( (تالک  11166-96-1 کلر(81کلرو دی فنیل )%

 11515-91-6 کوارتز -سلیس؛ کریسستالي  11115-59-6 پتاسیم کرومات روی

 11586-51-2 دی متیل اتوکسي سیالن  12111-29-2 میكا

کروسیدولی  ]تمام اشكال آزبس  را 

 ببینید[

1-25-12111 
 

 11666-91-5 کلرید کرومیل

 18195-52-5 تری دیمی  -سلیس؛ کریسستالي  12111-26-8 کریزوتایل ]تمام اشكال آزبس  را ببینید[

 18995-26-1 تینسیس پال  12116-86-6 فسفید مس

 18662-91-5 آالکلر  12166-98-1 منگنزسیكلوپنتا دینیل تری کربونیل

متیل سیكلو پنتادینیل منگنز تری  -2

 کربونیل

5-15-12115 
 

 19216-68-5 اتیلیدن نوربونن

 19682-66-8 متومیل  12128-12-6 دمه کلریدآمونیوم

 19512-15-5 هیدروکربونیل کبال   12162-65-8 آموزی  ]تمام اشكال آزبس  را ببینید[

تترا بورات سدیم و پنتا هیدرات ]ترکیبات 

 بورات؛معدني را ببینید[

5-11-12166 
 

 16612-11-6 دکابوران

 16511-58-2 بنومیل  12158-11-5 فسفر )زرد(

 16256-18-6 دی بوران  12911-85-6 فرو وانادیوم

 16151-65-1 نپرفلوئورو بوتیل اتیل  15161-66-6 تربوفوس

سي هگزاتین)هیدروکسید تری سي 

 هگزیلتین(

8-61-15121 
 

 16921-22-6 پنتا بوران
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

 نام ماده شیمیایی                                               
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
                  نام ماده شیمیایی                               

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

 51252-11-6 هیگرو میسین ب  21519-12-1 تتروکسید اوسمیوم

 21659-51-9 سالیسیالت مس
 

متوکسي پروپیل( اتر )دی -2بیس)

 پروپیلن گلیكول متیل اتر(

5-61-51861 

 58111-15-2 سول.روفوس  21156-91-6 متریبوزین

 56511-25-8 روی زرد  21581-66-1 هیدروکسید سزیم

 85196-21-6 کلر(12کلرو دی فنیل )%  21981-16-1 اکسید قلع

 22221-62-9 فنامیفوز
 

نمک های فسفونیوم تتراکیس 

 )هیدروکسي متیل(

5-51-88899 

وینیل تولوئن)کلیه ایزومرهای متیل 

 استایرن(

1-18-28115 
 

 86111-96-8 دیس فلوران

 86588-68-5 مخلوط متیل استیلن پروپادین  28181-81-8 بنزن کلیه ایزومرهای دی نیترو

 91969-59-1 ذوب شده -سیلیس بي شكل  28196-96-5 مخلوط ایزومرهای بوتن

تترا کلرو فنول )کلیه ایزومرها( و نمک 

 های آن

5-55-28196 
 

 91655-52-6 ترفنیل های هیدروژنه

 91661-85-2  ک دیاتومهخا -سیلیس بي شكل  28521-11-9 دی نیترو تولوئن

 95125-52-1 بوورین  28881-15-6 مخلوط ایزومرهای تری متیل بنزن

 91598-11-5 غبار کربن فعال  28956-12-5 متیل سیكلو هگزانول

 91611-66-5 کک نفتي  29111-91-5 ترفنیل ها

 29166-98-1 گچ زنده

 
کروزن هیدروژنه  ]کروزن /سوخ  های 

کربن کل را ج  برحسب بخار هیدرو
 ببینید[

1-51-91612 

 98669-65-2 مواد فرار قیرقطران ذغال سنگ  29925-22-5 آزیدسدیم

 98666-18-1 سیمان پرتلند  29682-21-9 الكل ایزواکتیل

 95551-51-8 نف  دیزل  26185-62-1 ال -1 -ایزو تری دکان

 26881-29-5 دی ایزو اکتیل فتاالت
 

رت سوخ  نفتي ] سوخ  دیزل بصو
 هیدروکربن های کل را ببینید[

2-51-95169 

 25165-12-6 دی ایزو پروپیل فنیل ایزو سیانات
 

سوخت  دیزل را ) 1سوخ  دیزل شماره 
 به عنوان هیدروکربن های کل ببینید(

5-51-95169 

 25565-12-2 سفالوس.ورین پي
 

)سوخت  دیزل را 2سوخ  دیزل شماره 
 (دبه عنوان هیدروکربن های کل ببینی

9-51-95169 

 6-58-95169 (L.P.Gگاز مایع )  25825-59-9 سووفلوران

 96112-91-2 دمه-سیلیس بي شكل  51891-16-1 اسفات

 61222-66-2 متیل سولفو متورون  51212-65-1 دی فنیل اکساید کلره
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 شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی

                نام ماده شیمیایی                                
شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی
 نام ماده شیمیایی                                                

شماره ثبت چکیده 

 نامه شیمی

،  سوخ  1سوخ  دیزل شماره 

کشتي)سوخت  دیزل را به عنوان 

 هیدروکربن های کل ببینید(

5-25-66981 

 

 65695-61-5 پرلی  

 59261-51-8 بنزین
 

 رسوب سیلیس و  -سیلیس بي شكل

 ژلسیلیكا

5-11-112629 
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           خش دومب

 1هاي بیولوژیکی مواجههحدود مجاز شاخص

 :2پایش بیولوژیك

وژیک بوده های بیولهای آن در ماتریسپایش بیولوژیک سنجش غلظ  یک ماده شیمیائي یا متابولی       

رهای گگیری نشانو امكان ارزیابي مواجهه کارگران با مواد شیمیایي موجود در محیط کار را از طریق اندازه

نماید. های مشخص، فراهم ميهای بیولوژیک )شامل ادرار، خون و هوای بازدم( در زمانمناسب در نمونه

موقع اثرات برداری هوا بوده و با شناخ  بهپایش بیولوژیک مكملي جه  ارزیابي مواجهه از طریق نمونه

های مراقب  د. انجام برنامههای مؤثر بر سالم  کارگران دارپذیر، نقش مهمي در کاهش ریسکبرگش 

ني بر کارگیری یک سازوکار اصولي و منظم مبتبهداشتي کارگران در قالب پایش بیولوژیک، مستلزم به

 کند:ای را در انجام امور زیر یاری ميدوره زماني طوالني بوده و متخصصین بهداش  حرفهمقررات طي یک

  شناسائي و تعیین مقدار ماده شیمیائي که عالوه بر استنشاق، از طریق پوس  و خوراکي جذب شده 

 اطالع از مواجهات انجام شده در گذشته و ارزیابي میزان سربار بدن 

 شناسائي مواجهات غیر شغلي کارگران 

 های مهندسيبررسي میزان اثربخشي وسائل حفاظ  فردی و کنترل 

 م کارنظارت بر شیوه انجا 

ي های بیولوژیكجه  طراحي، انجام و تفسیر پایش بیولوژیک در مواجهات شغلي از شاخص معموالً      

ای گردد، که کاربرد این شاخص بستگي به میزان تجربه در زمینه بهداش  حرفهاستفاده مي (BEIs)مواجهه 

 دارد.  (OEL)9مواجهه شغليمجاز و مستندات موجود درخصوص حد 

 

 هاي بیولوژیکی مواجهه:شاخص

های های بیولوژیكي مواجهه مقادیر راهنما جه  ارزیابي نتایج پایش بیولوژیک بوده و از نمونهشاخص      

باشند، مي OELآوری شده از کارگران سالمي که از راه استنشاق در مواجهه با مقادیر در محدوده جمع

                                                                        

1- Biological Exposure Indices 
2- Biological Monitoring 

3  - Occupational Exposure Limit 
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برمبنای محافظ  درمقابل آثار غیر سیستمیک )مانند ها آن OELبین موادی که آید. درایندس  ميبه

س (، ها )اغلب پوعل  جذب قابل مالحظه این مواد از سایر راهتحریک یا اختالالت تنفسي( ارائه شده، به

 موارد نیاز به انجام پایش بیولوژیک خواهد بود.بوده و لذا دراین ءاستثنا

تر از آن اثرات معرف مقادیری اس  که در پائینطورکلي های بیولوژیكي مواجهه بهشاخص       

آور یا تشخیص جه  سنجش اثرات زیان BEIآوری بر سالمتي کارگران وجود نداشته باشد. هر چند زیان

ائي ای را جه  شناسائي و تعیین مقدار مواد شیمیها توصیه نشده، معذلک متخصصین بهداش  حرفهبیماری

 کند.پوس  یا گوارش جذب شده اند، یاری ميکه عالوه بر استنشاق، از طریق 

 

 :OELبا  BEIارتباط 

که دهنده مواجهه استنشاقي بالقوه فردی یا گروهي بوده، درحالي، نشانOELمنظور تعیین پایش هوا به      

BEIدالئل مختلف، میزان جذب افراد یک گروه شاغل باشد.به،شاخص جذب ماده شیمیائي توسط فرد مي

هوا و  برداریدس  آمده از نتایج نمونهرو ممكن اس  بین اطالعات بهمتفاوت اس ، از اینبا یكدیگر 

پایش بیولوژیک تناقضات زیر مشاهده گردد. لذا قبل از طراحي و تفسیر برنامه پایش بیولوژیک، مراجعه به 

 ضروری اس .  BEIsمستندات اختصاصي 

  ه: ستتاختار بتتدني، رژیتتم غتتذایي )آب و تفتتاوت فیزیولوژیتتک و ستتطح ستتالمتي کتتارگران از جملتت

مصتترف چربتتي(، فعالیتت  آنزیمتتي و متتتابولیكي، ترکیتتب مایعتتات بتتدن، ستتن، جتتنس، بتتارداری،    

 مصرف دارو و بیماری 

   ،فاکتورهتتای مواجهتته شتتغلي ماننتتد: ستترع ، شتتدت و متتدت زمتتان انجتتام کتتار، مواجهتته پوستتتي

 ایر عادات شغليزمان با انواع مواد شیمیایي و سدما و رطوب ، مواجهه هم

  علتت  متفتتاوت بتتودن فراینتتدهای  : رعایتت  دقیتتق برنامتته زمتتاني بتته 1بتترداریبرنامتته زمتتاني نمونتته

توزیتتع، دفتتع و تغییتترات بیوشتتیمیایي حاصتتل از مواجهتته بتتا متتواد شتتیمیایي، و توصتتیه جهتت         

هتتای بیولوژیتتک مواجهتته تنهتتا درصتتورت رعایتت  برنامتته زمتتاني توصتتیه      استتتفاده از شتتاخص 

 شده 

 آوری، هتتای روش کتتار شتتامل: آلتتودگي ثانویتته نمونتته، تخریتتب نمونتته هنگتتام جمتتع        فاکتور

 نگهداری و تجزیه، و خطا و اشتباه در انتخاب روش تجزیه

 موقعی  قرارگیری وسیله پایش هوا نسب  به منطقه تنفسي کارگر 

 2توزیع اندازه ذرات و فراهم زیستي 

                                                                        

1- Schedule Sampling 

2 - Bioavailability 
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  میزان اثربخشي وسائل حفاظ  فردی 

 و محیطتتي، آلتتودگي آب و غتتذا،  1هتتای ختتانگيه غیتتر شتتغلي ماننتتد: آالینتتدهفاکتورهتتای مواجهتت

بهداشتت  فتتردی، استتتعمال دخانیتتات، دارو و الكتتل، مواجهتته بتتا بعضتتي متتواد شتتیمیایي کتته         

مصترف ختتانگي دارنتد، مواجهتته بتا متتواد شتیمیایي مربتتوط بته تفتتریح و سترگرمي یتتا موجتتود در       

 های کاریسایر محیط

ارتبتتتاط  OELبتتتا BEIدر مستتتتندات موجتتتود ارائتتته گردیتتتده، اغلتتتب  BEIاستتتاس پیشتتتنهاد هتتتر       

باشتتد، غلظتت    OELکتته غلظتت  متتواد شتتیمیائي هتتوابرد در محتتدوده    مستتتقیم داشتتته و لتتذا هنگتتامي  

 OELهتا ماننتد سترب از    کته مقتادیر برختي از شتاخص    بینتي خواهتد بتود. درحتالي    ها قابتل پتیش  شاخص

 بهداشتي نامطلوب ارتباط دارد.دس  نیامده و با میزان پیشرف  اثرات به

 آوري نمونه:جمع

آوری کتته غلظتت  برختتي از نشتتانگرها ممكتتن استت  ستتریعا تغییتتر کنتتد، لتتذا زمتتان جمتتع ائيجتتاز آن       

بترداری بتا توجته    نمونه بستیار حتائز اهمیت  بتوده و بایستتي بتا دقت  کنتترل و ثبت  گتردد. زمتان نمونته            

یابنتتد، بتته زمتتان . متتواد شتتیمیائي کتته در بتتدن تجمتتع متتي گتترددبتته زمتتان مانتتدگاری نشتتانگر تعیتتین متتي 

 آوری نمونه توصیه شده به شرح زیر مي باشند:های جمعبرداری خاصي نیاز ندارند. زماننمونه

 

  ساع  بعد از خاتمه مواجهه 19:  2ابتدای شیف 

  ساع  مواجهه 2: در هر زمان پس از  9در طي شیف 

  ز خاتمه مواجهه: در اولین فرص  پس ا 1انتهای شیف 

 روز مواجهه مداوم 8یا  1: بعد از  8انتهای هفته کاری 

 در هر زمان دلخواه 9اختیاری : 

 

 نمونه ادرار  7مقبولیت

غلتتی  معمتتوال جهتت  پتتایش مناستتب نیستتتند. ستتازمان      رقیتتق یتتا خیلتتي  هتتای ادرار خیلتتي نمونتته      

 را ارائه نموده اس :  بهداش  جهاني درخصوص حدود قابل نمونه ادرار دستورالعمل زیر

                                                                        

1- Household 

2 - Prior to Shift 
3 - During Shift 

4 - End of Shift 

5 - End of the Workweek 
6 - Discretionary 

7 - Acceptability 
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 نین بین غلظ  کراتيgr/L  5 -  5/1 یا وزن مخصوص بینgr/ml 151/1 – 111/1  

آوری هتتای دیگتتری جمتتع هتتای ختتارج از مقتتادیر فتتوق بایستتتي دور ریختتته شتتده و نمونتته    نمونتته      

معاینتتات  طتتور متتتوالي نمونتته ادرار غیتتر قابتتل قبتتول داشتتته باشتتند، بایستتتي گتتردد. از کتتارگراني کتته بتته

نتتین میتزان ادرار باشتد، نستب  بته کراتتي     کته وابستتته بته  BEIsدستته از  عمتل آیتد. غلظت  آن   پزشتكي بته  

ده ادرار کتته متتواد شتتیمیائي دفتتع شتتده از راه انتشتتار، لزومتتي بتته اصتتالح بتترون گتتردد. درحتتاليبیتتان متتي

را بایستتي نستب     BEIنتین در دستترس باشتد،    گیتری کراتتي  هتای میتداني انتدازه   کته داده ندارند. زمتاني 

بتته صتتورت غلظتت   BEIنتتین بیتتان نمتتود. در ستتایر متتوارد کتته اصتتالح توصتتیه نشتتده باشتتد،   بتته کراتتتي

 گردد. آنالی  در ادرار گزارش مي

 

 1ضمانت کیفی

پتتایش بیولوژیتتک از تمتتامي جوانتتب بایستتتي مطتتابق بتتا یتتک برنامتته تضتتمین کیفیتت  انجتتام گیتترد.         

آوری تخریتب نشتده و بتا استتفاده از ظتروف      ثانویته بتوده، هنگتام جمتع     هتا بایستتي فاقتد آلتودگي    نمونه

مكتتاني  -گیتتری و شتترایط زمتتاني دهنتتده، زمتتان نمونتته مناستتب و ثبتت  دقیتتق مشخصتتات فتترد نمونتته   

دقتت  و حساستتی  مناستتب   آوری گتتردد.  روش تجزیتته آزمایشتتگاهي بایتتد از صتتح ، مواجهتته، جمتتع

هتتا مطتابق بتتا ضتتوابط کنتترل کیفیتت  معمتتول   یته نمونتته برختتوردار بتتوده و تجز BEIگیتری  جهت  انتتدازه 

 آزمایشگاهي انجام گیرد.  

ای جهتت  ارزیتتابي صتتح  و درستتتي نتتتایج، بایستتتي همتتراه بتتا نمونتته   متخصصتتین بهداشتت  حرفتته      

تهیته   1هتای حتاوی استتاندارد افتزوده    و نمونته  9شتامل انتواع نمونته شتاهد     2سری نمونته کتور  کارگر، یک

گیتتری دقیتتق وستتیله نستتب  بتته توانتتائي آزمایشتتگاه در انتتدازه رستتال نماینتتد، تتتا بتتدین و بتته آزمایشتتگاه ا

BEI   .اطمینان حاصل کنند، 

 

 نمادهاي مالحظات:

 "B" های بیولوژیک اخذ شده ای در نمونهمیزان قابل مالحظه)زمینه(: نشانگر مورد نظر ممكن اس  به

 لحاظ شده اس .  BEIای در تعیین این مقادیر زمینهاز افرادی که مواجهه شغلي ندارند نیز یاف  شود، 

 "Nq"  غیر کمي(: برمبنای مطالعه متون علمي موجود، الزم اس  برای این ترکیب نیز پایش(

 باشد. اختصاصي موجود نمي BEIبیولوژیک منظور شود اما درحال حاضر اطالعات کافي جه  تعیین 

                                                                        

1 - Quality Assurance 
2 - Blind 

3 - Blank 

4 - Spiked 
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 "NS" ي ده و ممكن اس  در اثر مواجهه با سایر مواد شیمیای)غیر اختصاصي(: نشانگر غیر اختصاصي بو

 نیز در نمونه بیولوژیک یاف  گردد. 

 "Sq" عنوان شاخص بیولوژیک مواجهه با مواد شیمیایي کاربرد )نیمه کمي(: هرچند این نشانگر به

زمایش آکه انجام باشد. لذا درمواقعيدق  قابل تفسیر نميگیری آن از نظر کمي بهدارد، اما اندازه

کمي مقدور نباشد و یا آزمایش کمي اختصاصي نبوده و اصل نشانگر مورد سؤال باشد، جه  

 .توان از این نشانگر استفاده نمودگری و اثبات تشخیص، ميآزمایش غربال

 

 :BEIsکاربرد 

 رارزیابي خطرات بهداشتي بالقوه د عنوان راهنمائي جه  به های بیولوژیكي مواجهه کهشاخص       

باشد. دهنده تمایز مشخص بین مرز مواجهات خطرناک و بي خطر نمي ای کاربرد دارد، نشانبهداش  حرفه

، منجر به افزایش ریسک سالم  BEIطور مثال درمواردی ممكن اس  باال بودن غلظ  نشانگر خاصي از به

تر باشد، بایستي بیش BEI های مختلف اخذ شده از یک کارگر ازگیری نمونهنگردد. چنانچه نتایج اندازه

ری گیعل  موضوع بررسي و اقداماتي در راستای کاهش مواجهه انجام گردد. همچنین اگر نتایج اندازه

تجاوز کند، ثب   BEIدس  آمده از گروهي از کارگران شاغل در یک محیط کاری واحد، از مقادیر به

 یابد. اطالعات مربوط به عملیات کاری و انجام تحقیقات ضرورت مي

دس  آمده از یک نمونه واحد های بیولوژیک، نتایج بهدر نمونه BEIتوجه به تغییرات طبیعي غلظ   با       

برداری مكرر و یا تجزیه تكراری یک نمونه، عملیات نبایستي مالک عمل قرار گرفته و جز درمواقع نمونه

دار بودن حتي ای دال بر معنيدالیل قانع کنندهچه اجرائي را نبایستي به یک نمونه واحد محدود نمود. چنان

ر دیک نتیجه باال حاصل از مواجهه زیاد وجود داشته باشد، بهتر اس  از ادامه کار کارگر ممانع  گردد. 

                                                                                                          باشد.                               ، لزوما گویای عدم وجود ریسک مؤثر بر سالمتي نمينیز BEIمقابل، مشاهدات زیر مقادیر 

جه  کنترل خطرات بهداشتي بالقوه در کارگر توصیه شده و فاًهای بیولوژیكي مواجهه صرشاخص      

ساع  مواجهه  5برای  BEIsاشد. بهای عمومي و مواجهات غیر شغلي مناسب نميجه  استفاده در جمعی 

روز هفته کاربرد دارد، هر چند ممكن اس  در برخي مشاغل، از تغییر برنامه زمان کاری استفاده  8روزانه در 

نه  BEIمقادیر  کند.توصیه نمي BEIsگونه تغییر یا فاکتور اصالحي را در هیچ BEIشود، معذلک کمیته 

ط شود، و بایستي توسبوده و نه شاخص سمی  محسوب مي های خطرناکخط مرزی بین سالم  و غلظ 

که دانش متابولیسم، توزیع، تجمع، دفع و اثرات مواد جائيایاستفاده گردد. از آنمطلعین بهداش  حرفه
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اطالعات از  BEIباشد، لذا هنگام توصیه مفید ميBEIsشیمیائي به طور مؤثری در استفاده از 

  .نیز بهره گرفته شده اس  2میکو توکسیكودینا 1توکسیكوکینتیک

 

 
 (BEIsهای بیولوژیکی مواجهه )شاخص

ف
دی

ر
 

 شاخص .CAS No ماده شیمیایی
 زمان 

 بردارینمونه
BEI مالحظات 

 ‡استن 1
ACETONE 

 غیراختصاصي mg/L 81 انتهای شیف  استن در ادرار [67-64-1] 

2 

های مهارکننده کشآف 

 استرازکولیناستیل
ACETYLCHOLINESTERAS 

INHIBITING PESTICIDES 

-- 
 استرازیفعالی  کولین

 های قرمزدر گلبول
 اختیاری

 فعالی  پایه 61%

 خود فرد

 غیراختصاصي

 

 آنیلین 5
ANILINE 

 [62-53-3] 

 غیرکمي -- انتهای شیف  *آنیلین در ادرار

آنیلین آزاد شده از 

 هموگلوبین در خون
 غیرکمي -- انتهای شیف 

 انتهای شیف  *نوفنل در ادرارپاراآمی
mg/L 81 

 

 زمینه،

 کمي ونیمه

 غیراختصاصي

1 

 رسنیک فلزیا
 ARSENIC ELEMENTAL 

 و 

ترکیبات غیر آلي محلول 

 رسنید گالیم و آرسین(ا)شامل 
SOLUBLEINORGANIC 

COMPOUNDS 
(excludes gallium arsenide 

and arsine) 

[7440-38-2] 

ارسنیک غیر آلي 

های تابولی عالوه مبه

 متیله در ادرار

انتهای هفته 

 کاری
μgAs/L 58 زمینه 

 

 بنزن 8
BENZENE 

 [71-43-2] 

 

 -اس

ید در اسمرکاپتوریکفنیل

 ادرار

 انتهای شیف 
μg/g28 

 نینکراتي
 زمینه

ترانس -ترانس

 اسید در ادرارموکونیک
 انتهای شیف 

μg/g811 

 نینکراتي
 زمینه

       

                                                                        

1- Toxicokinetic 

2-Toxicodynamic 
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 (BEIsهای بیولوژیکی مواجهه )شاخص

ف
دی

ر
 

 شاخص .CAS No ماده شیمیایی
 زمان 

 بردارینمونه
BEI مالحظات 

 انتادیبو 5و1 9
1,3-BUTADIENE 

 [106-99-0] 
 

 -هیدروکسيدی 2و1

 -یل(سیستئیناستیل-)ان-1

 بوتان در ادرار

 انتهای شیف 
mg/L 8/2 

 

 زمینه و

 کمينیمه

 

-2-و ان 1-مخلوط ان

بوتینیل( )هیدروکسي

والین متصل شده به 

( در Hbهموگلوبین )

 خون

 اختیاری
pmol/g8/2 

 هموگلوبین
 کمينیمه

6 
 اتانول توکسيبو-2

2-BUTOXYETHANOL 
 

[111-76-2] 
ید اسبوتوکسي استیک

(BAAدر ادرار )* 
 انتهای شیف 

mg/g 211 

 نینکراتي
--- 

5 

 کادمیوم
CADMIUM 

 و 

 ترکیبات غیرآلي 

INORGANIC 

COMPOUNDS 

[7440-43-9] 
 اختیاری کادمیوم در ادرار

μg/g8 

 نینکراتي
 زمینه

 
 زمینه μg/L8 اختیاری کادمیوم در خون

 سولفید کربندی 6
CARBON DISULFIDE 

 [75-15-0] 
 

-تیواکسوتیازولیدین-2

ید اسکربوکسیلیک-1

(TTCAدر ادرار ) 

 انتهای شیف 
mg/g 

 نینکراتي8/1
 زمینه و

 غیراختصاصي

 منوکسید کربن 11
CARBON MONOXIDE 

[630-08-0] 

در  هموگلوبینکربوکسي

 خون
 انتهای شیف 

موگلوبه8/5%

 ین

 زمینه و

 غیراختصاصي

منوکسید کربن در هوای 

 بازدم
 ppm21 انتهای شیف 

 زمینه و

 غیراختصاصي

 کلروبنزن 11
CHLOROBENZENE 

 [108-90-7] 

کلروکاتكول در -1

 *ادرار

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/g  111 

 نینکراتي
 غیراختصاصي

 *پاراکلروفنل در ادرار

انتهای 

یف  آخرینش

 هفته کاری

mg/g21نکراتي

 ین
 غیراختصاصي

12 

 

 محلول در آب، فیوم(VI)کروم
CHROMIUM (VI), 
Water-soluble fume 

 

 

 کروم کل در ادرار --

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

μg/L28 --- 

 یافته درافزایش

 طول شیف 
μg/L11 --- 
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 (BEIsهای بیولوژیکی مواجهه )شاخص

ف
دی

ر
 

 شاخص .CAS No ماده شیمیایی
 زمان 

 بردارینمونه
BEI مالحظات 

 کبال † 15

COBALT 
 [7440-48-4] 

 کبال  در ادرار

نتهای آخرین ا

شیف  هفته 

 کاری

μg/L18 زمینه 

 کبال  در خون

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

μg/L1 
 زمینه و

 کمينیمه

 سیكلوهگزانول 11
CYCLOHEXANOL 

 [108-93-0] 

 الدیسیكلوهگزان-2و1

 *در ادرار

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

-- 
 غیرکمي و

 غیراختصاصي

سیكلوهگزانول در 

 *رادرا
 انتهای شیف 

 

-- 

 غیرکمي و

 غیراختصاصي

 سیكلوهگزانون 18
CYCLOHEXANONE 

 [108-94-1] 

 دی السیكلوهگزان-2و1

 *در ادرار

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L51 
 کمي ونیمه

 غیراختصاصي

سیكلوهگزانول در 

 *ادرار
 mg/L5 انتهای شیف 

 کمي ونیمه

 غیراختصاصي

 کلرومتاندی 19

DICHLOROMETHANE 
 انتهای شیف  دی کلرومتان در ادرار [75-09-2] 

 

mg/L 5/1 

 

 کمينیمه

16 

 استامیدمتیلدی -ان و ان
N,N-

DIMETHYLACETAMIDE 

 

 استامید در ادرارمتیل-ان [127-19-5] 

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/g  
 --- نینکراتي51

15 
 فورمامیدمتیلدی -ان و ان

(DMF) 
N,N-

DIMETHYLFORMAMIDE 

 [68-12-2] 
 

 

فورمامید در متیل-ان

 ادرار

 

 --- mg/L 18 انتهای شیف 

 -اس -استیل-ان

کاربامویل( متیل-)ان

 سیستئین در ادرار

ابتدای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

 

mg/L 11 

 

 کمينیمه

16 

  (EGEE)اتانول اتوکسي -2

2-ETHOXYETHANOL  
 و

استات اتیلاتوکسي-2
(EGEEA) 

2-ETHOXYETHYL 

ACETATE 

 
 [110-80-5] 

 و 
 

 [111-15-9] 
 

ید اساستیکاتوکسي-2

 در ادرار

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/g 111 

 نینکراتي
--- 

 بنزناتیل 21
ETHYL BENZENE 

 [100-41-4] 

 اسید ومجموع ماندلیک

ید اساگزالیکگليفنیل

 در ادرار

 انتهای شیف  
 mg/g 18/1 

 نیناتيکر
 غیر اختصاصي
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 (BEIsهای بیولوژیکی مواجهه )شاخص

ف
دی

ر
 

 شاخص .CAS No ماده شیمیایی
 زمان 

 بردارینمونه
BEI مالحظات 

 فلورایدها   21

FLUORIDES 
 فلوراید در ادرار --

 mg/L2 ابتدای شیف 
 زمینه و

 غیر اختصاصي

  mg/L5 انتهای شیف 
 زمینه و 

 غیر اختصاصي

 فورفورال 22
FURFURAL 

 [98-01-1] 
اسید در فوروئیک

 *ادرار
 غیر اختصاصي mg/L 211 انتهای شیف 

 هگزان -ان 25

n-HEXANE 
 [110-54-3] 

ان در دیهگزان -8و2

 *ادرار

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L 1/1 --- 

21 

 سرب
LEAD 

 [7439-92-1] 

پروتوپورفیرین روی 

(ZPPدر خون ) 

 1حداقل پس از 

 ماه مواجهه

μg/dL281 

 های قرمزگلبول
 زمینه
 

μg/dL111 

 خون
 زمینه
 

ید اسآمینولوولنیکدلتا

(ALAدر ادرار ) 

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L 8  کمينیمه 

 --- μg/dL51 اختیاری سرب در خون

، توصیه μg/dL 11دنیا آوردن نوزادن با سرب خون بیش از طور بالقوه در معرض ریسک بهبه μg/dL 11تذکر: زنان باردار با سرب خون باالتر از 

(، قرار دارند. ریسک نارسائي شناختي در این کودکان باال بوده و لذا سرب خون آنان بایستي به طور CDCها )شده توسط مرکز کنترل بیماری

گیری از مسمومی  با سرب در حداقل رساندن مواجهه محیطي این کودکان اتخاذ گردد.  )پیشمنظم پایش شده و اقدامات مناسبي جه  به

 (1661اکتبر   - CDC -نوزادان

 جیوه عنصری 28

MERCURY, ELEMENTAL 
[7439-97-6] 

 

 جیوه در ادرار

 

 ابتدای شیف 
μg/g21 

 نینکراتي
--- 

 متانول 29

METHANOL 
 انتهای شیف  متانول در ادرار [67-56-1] 

 

mg/L 18 

 

 زمینه و

 غیر اختصاصي

26 
 های متهموگلوبینيکنندهالقاء

METHEMOGLOBIN 

INDUCERS 
 متهموگلوبین در خون --

 در طول یا

 انتهای شیف 

8/1% 

 هموگلوبین

 زمینه،

 کمي ونیمه

 غیر اختصاصي

25 

  (EGME)اتانولمتوکسي -2
2-METHOXYETHANOL 

 و

استات اتیلمتوکسي -2
(EGMEA) 

2-METHOXYETHYL 

ACETATE 

 [109-86-4]  
 و

 [110-49-6] 

استیک اسید متوکسي -2

 در ادرار

 

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/g 1 

 یننکراتي
--- 
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 (BEIsهای بیولوژیکی مواجهه )شاخص

ف
دی

ر
 

 شاخص .CAS No ماده شیمیایی
 زمان 

 بردارینمونه
BEI مالحظات 

26 
 کتنبوتیل -انمتیل

METHYL n-BUTYL 

KETONE 

[591-78-6] 
 

ان در دیهگزان – 8و2

 *ادرار

 

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

 

mg/L1/1 

 

--- 

 کلروفرممتیل 51

METHYL CHLOROFORM 
[71-55-6] 

کلروفرم در هوای متیل

 بازدم

ابتدای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

ppm11 --- 

د در اسیواستیککلرتری

 ادرار

انتهای هفته 

 کاری
mg/L 11 

 کمي و نیمه

 غیر اختصاصي

کلرواتانول کل در تری

 ادرار

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L 51 
 کمي ونیمه

 غیر اختصاصي

کلرواتانول کل در تری

 خون

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L 1 غیر اختصاصي 

51 

-2)بیس متیلن -1’و1

 [MBOCA] کلروآنیلین(

4,4'-METHYLENE BIS 
(2-CHLOROANILINE) 

 
[101-14-4] 

 
MBOCA غیر کمي -- انتهای شیف  *کل در ادرار 

 کتن اتیلمتیل 52

METHYL ETHYL KETONE 
 [78-93-3] 

 کتن اتیلمتیل

 در ادرار 
 غیر اختصاصي mg/L 2 انتهای شیف 

55 
 کتن ایزوبوتیلمتیل

METHYL ISOBUTYL 

KETONE 

 
[108-10-1] 

 

ر کتن دایزوبوتیلمتیل

 ادرار
 --- mg/L 1 انتهای شیف 

51 
 پیرولیدون-2-متیل-ان

N-METHYL-

2PYROLIDONE 

 
[872-50-4] 

 

 -ان-هیدروکسي -8

پیرولیدون در -2-متیل

 ادرار

 --- mg/L 111 انتهای شیف 

 نفتالن 58
NAPHTHALENE 

 
[91-20-3] 

 
 -- انتهای شیف  *نفتول -2+ *نفتول -1

 کمي ونیمه

 غیر اختصاصي

 نیتروبنزن 59

NITROBENZENE 
 متهموگلوبین در خون [98-95-3]

 در طول یا 

 انتهای شیف 

8/1% 

 هموگلوبین

 زمینه،

 کمي و نیمه

 غیر اختصاصي

 پاراتیون 56
PARATHION 

[56-38-2] 

 انتهای شیف  پارانیتروفنل کل در ادرار
mg/g 

 نینکراتي8/1
 

 غیر اختصاصي

 استرازیفعالی  کولین

 های قرمزدر گلبول
 اختیاری

 فعالی  پایه 61%

 خود فرد

 زمینه،

 کمي ونیمه 

 غیر اختصاصي

 پنتاکلروفنل  55
PENTACHLOROPHENOL 

[87-86-5] 
پنتاکلروفنل کل در 

 *ادرار

ابتدای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

 غیر کمي ---
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 (BEIsهای بیولوژیکی مواجهه )شاخص

ف
دی

ر
 

 شاخص .CAS No ماده شیمیایی
 زمان 

 بردارینمونه
BEI مالحظات 

 فنل 56
PHENOL 

 
[108-95-2] 

 
 انتهای شیف  *فنل در ادرار

mg/g005 

 نینکراتي

 زمینه و

 غیر اختصاصي

11 
 (PCBs)کلرینه های پليفنیلبای

POLYCHLOROBIPHENYL

S 

-- PCB اختیاری کل در خون μg/L28 --- 

11 

 های آروماتیک هیدروکربن

 (PAHs)ایچند حلقه

POLYCYCLIC AROMATIC 

HYDROCARBONS 

-- 

 

 یرینپهیدروکسي -1

(1-HPدر ادرار )* 

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

 کميغیر --

 پروپانول-2 12
2-PROPANOL 

 استون در ادرار [67-63-0]

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L11 
 زمینه و

 غیر اختصاصي

 ‡استایرن 15
STYRENE 

 
[100-42-5] 

 

 اسید ومجموع ماندلیک

اسید اگزالیکگليفنیل

 در ادرار

 های شیف انت
mg/g 111 

 نینکراتي
 غیر اختصاصي

 کمي نیمه mg/L2/1 انتهای شیف  استیرن در خون وریدی

11 
 تتراکلرواتیلن

TETRACHLORO 

ETHYLENE 

[127-18-4] 
 

تتراکلرواتیلن در هوای 

 بازدم
 --- ppm5  ابتدای شیف 

 --- mg/L8/1 ابتدای شیف  تتراکلرواتیلن در خون

18 

 
 روفورانتتراهید

TETRAHYDROFURAN 
 --- mg/L 2 انتهای شیف  تتراهیدروفوران در ادرار [109-99-9] 

 

19 
 تولوئن

TOLUENE 

[108-88-3] 
 

 تولوئن در خون

ابتدای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L 12/1 --- 

 --- mg/L 15/1 انتهای شیف  تولوئن در ادرار

 انتهای شیف  *در ادرارارتوکروزول 
mg/g 

 زمینه نینکراتي5/1

 انتهای شیف  هی.وریک در ادراراسید
g/g 

 نینکراتي9/1
 زمینه و

 غیر اختصاصي

       

       

       

       



  

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

130 

 (BEIsهای بیولوژیکی مواجهه )شاخص

ف
دی

ر
 

 شاخص .CAS No ماده شیمیایی
 زمان 

 بردارینمونه
BEI مالحظات 

 تری کلرواتیلن 16
TRICHLOROETHYLENE 

[79-01-6] 

د در اسیکلرواستیکتری

 ادرار

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L 18 غیر اختصاصي 

تانول در کلرواتری

 *خون

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L 8/1 غیر اختصاصي 

 کلرواتانول در ادرارتری

ابتدای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L111 غیر اختصاصي 

کلروکل ترکیبات تری

 در ادرار

ابتدای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

mg/L181 غیر اختصاصي 

 کلرواتیلن در خونتری

 انتهای آخرین

شیف  هفته 

 کاری

 کمي نیمه --

کلرواتیلن در هوای تری

 بازدم

انتهای آخرین 

شیف  هفته 

 کاری

 کمي نیمه --

 اورانیوم 15

URANIUM 

 
[7440-61-1] 

 

 --- μg/L211 انتهای شیف  اورانیوم در ادرار

 پنتوکسید وانادیوم 16

VANADIUM PENTOIDE 

 
[79-01-6] 

 

 شیف انتهای  وانادیوم در ادرار
μg /g 1 8 

 نینکراتي
--- 

81 

 ها گزیلن

 )آزمایشگاهي یا تجارتي(

XYLENES 
(technical or commercial 

grade)  

[95-47-6; 
106-42-3; 
108-38-3;  
1330-20-7] 

اسید در هی.وریکمتیل

 ادرار
 انتهای شیف 

g/g 
 --- نینکراتي8/1

 : با انجام هیدرولیز*
 : بدون انجام هیدرولیز*
 بازنگری شده و یا اضافه شده به لیس  تغییرات تح  بررسي  :‡

 

 (NIC)1اعالم تغییرات تحت بررسی

ها به یكي از دالئل زیر در لیس  تغییرات تح  های بیولوژیكي مربوط به آنمواد شیمیائي و شاخص       

وطه کمیته فني مرب در لیس ، پیشنهادات رسیده توسط BEI( قرار گرفته و در مدت قرارگیری NICبررسي )

 گردد.بررسي مي

                                                                        

1- Notice Intended Changes 
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 پیشنهاد یک شاخص بیولوژیكي برای اولین مرتبه 

 بیولوژیكي تصویب شده پیشنهاد تغییر برای یک شاخص 

 پیشنهاد باقي ماندن ماده شیمیائي در لیس  تغییر 

  رد پیشنهاد پذیرش و عدم خروجBEI  مورد نظر از لیس 

در لیس  تغییرات تح  بررسي، مستندات کافي مبتني بر علمي  ه در مدت حضور ماده شیمیائيچچنان      

تصویب شده قبلي از جانب کمیته فني مورد پذیرش BEI موجود دریاف  نگردد،  BEIبودن دالیل تغییر در 

نده باشد، کنگیرد. اما اگر مستندات و شواهد دریاف  شده در این مدت از نقطه نظر کارشناسي قانعقرار مي

 باشد. مي NICگذاشتن و یا خارج نمودن ماده شیمیایي از لیس  جاز به باقيکمیته فني م

 

 بررسی  تحتتغییرات 

ف
دی

ر
 

 شاخص .CAS No ماده شیمیایی
 زمان 

 بردارینمونه
BEI مالحظات 

 

1 

 

 ‡استن
ACETONE 

 

 

[67-64-1] 
 

 استن در ادرار

 

 انتهای شیف 

 

28 mg/L 

 

 

 غیر اختصاصي

 

 

2 

 

 

 

 ‡کبال 
COBALT 
 و 

 ترکیبات غیرآلي

INORGANIC 

COMPOUNDS  

 
[7440-48-4] 

 

 کبال  در ادرار 

 )بدون کاربید تنگستن(

انتهای آخرین 

 شیف  هفته کاری

 

18μg/L 

 

 غیر اختصاصي
 

 کبال  در ادرار

 )همراه کاربید تنگستن(

انتهای آخرین 

 شیف  هفته کاری

 

-- 

غیر اختصاصي و 

 غیر کمي

 

5 

 

 9و1

 ‡ایزوسیاناتدیمتیلنهگزا
1,6-HEXAMETHYLENE 

DIISOCYANATE 
 

 

 

[822-06-0] 

 

 

آمین دیهگزامتیلن 9و1

 *در ادرار

 

 انتهای شیف 

 

18 µg/g 

نینکراتي  

 

 غیر اختصاصي

 

 

1 

 

 

 ‡کلرید متیلن 
METHYLENE CHLORIDE 

 

 
 

[75-09-2] 

 

در  هموگلوبینکربوکسي

 خون
 انتهای شیف 

1% 

 هموگلوبین

 زمینه و

 غیر اختصاصي

5/1 انتهای شیف  کلرید متیلن در ادرار  mg/L --- 

 --- mg/L 1 انتهای شیف  کلرید متیلن در خون

 

 

8 

 

 

 ‡استیرن
STYRENE 

 

 
 

 

[100-42-5] 

 

مجموع ماندلیک اسید و 

اگزالیک اسید گليفنیل

 در ادرار

 

 انتهای شیف 

 

111 mg/g 

نینکراتي  

 

 غیر اختصاصي

 --- µg/L 11 انتهای شیف  در ادرار استیرن
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 بررسی  تحتتغییرات 

ف
دی

ر
 

 شاخص .CAS No ماده شیمیایی
 زمان 

 بردارینمونه
BEI مالحظات 

 
 

9 

 ‡نیكل
NICKEI 

 و 

 ترکیبات نیكل
NICKEL COMPOUNDS 

 

[7440-02-0] 

 

 

 نیكل در ادرار

 

 اختیاری

 

 5 µg/L 

 

 زمینه
 

 

6 

 

 ‡اکسید پروپیلن 
PROPYLENE OXIDE 

 
 

[75-56-9] 

 

 

-5) -ان

پروپیل( هیدروکسي

 والین

 اختیاری
nmol/g5/1 

 هموگلوبین
 کميیمهن

 

 

5 

 9و2یا  1و2

ایزوسیانات یا دیتولوئن

 -1و2مخلوطي از ایزومرهای 

 ‡  -9و2و 
TOLUENE 

DIISOCYANAT-2,4-or 2,6-

or as a mixture of isomers 

 

 

[584-84-9] 

or 

[91-08-7] 

 

 

 1و2مجموع ایزومرهای 

آمین تولوئن دی 9و2یا 

 *در ادرار

 

 انتهای شیف 

 

8 µg/g 

نینکراتي  

 

 اختصاصي غیر

 : با انجام هیدرولیز*
 بازنگری شده و یا اضافه شده به لیس  تغییرات تح  بررسي: ‡

 

 :نابعم
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and biological exposure indices. Cincinati, Ohaio, 2014. 

2. European Agency for Safety and Health at Work, Exploratory Survey of OELs for 

Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances at EU Member States Level. 

2007. 

3. Japan Society for Occupational Health. Recommendation of occupational exposure 

limits (2014-2015). J Occup Health. 2014;56: 401-420. 

4. Japan Society for Occupational Health, Recommendation of occupational exposure 
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 بخش سوم

 با عوامل فیزیکی محیط کار( OEL) حدود مجاز مواجهه شغلی

 مقدمه

شاغلین با عوامل فیزیكي شامل صدا، ارتعاش، (OEL) در این بخش مقادیر حدود مجاز مواجهه شغلي     

گردد. بنفش و فرو سرخ، لیزر و شرایط جوی )شامل گرما و سرما( ارائه مي ساز، پرتو های فرا پرتوهای یون

با عوامل فیزیكي نیز همانند سایر حدود تعیین شده در این کتابچه به شرایطي  مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي

امطلوب ه با آن قرار گیرند آثار ناشاره دارد که اگر تقریباً کلیه شاغلین سالم روزانه و به طور مكرر در مواجه

اشد. بقابل توجهي بر سالم  آنان ظاهر نگردد. طبعاً این مقادیر بیان کننده مرز قطعي سالم  و خطر نمي

اعداد ذکر شده در این کتابچه تعیین کننده حد مجاز مواجهه شغلي با یک عامل فیزیكي به تنهایي اس  و 

ن عوامل ایي تشدیدکننده اثرات اییایر عوامل فیزیكي یا حتي شیمدر صورتي که فرد به طور همزمان با س

ای هو مسئولین ذیربط باید بررسيکند مي مواجهه داشته باشد، حد مجاز به حد مراقب  )اقدام( کاهش پیدا

 م تا اطمینان از حف  سالم  شاغلین به عمل آورند.أمتناسبي برای پیشگیری از اثرات تو

از  گیری و ارزشیابي این عواملوامل فیزیكي و گستره وسیع طول موج آنها، در اندازهبه واسطه تنوع ع     

شود. به همین دلیل کاربرد حد مجاز گیری گوناگوني استفاده ميهای علمي، فنون و وسایل اندازه روش

ش و زگیری و ارزشیابي آن آموهای اندازه عوامل فیزیكي توسط افرادی که در زمینه روش مواجهه شغلي

تجربه کافي کسب نموده باشند بسیار حائز اهمی  اس ، بدیهي اس  به دلیل پیچیدگي موضوع هنگام 

 د.یرگبایستي رایج ترین مستندات علمي مورد مطالعه و دق  قرار  کاربرد حد مجاز مواجهه شغلي

کمتر  یا حتي هه شغليدلیل وجود تفاوت در حساسی  افراد، مواجهه فرد با مقادیری در حد مجاز مواجبه     

تواند در افراد حساس سبب آزار، بدتر شدن شرایط موجود، یا گاه موجب اختالل یا صدمه از آن، مي

فیزیولوژیک در وی گردد. همچنین برخي افراد در مواجهه همزمان با تعدادی از عوامل فیزیكي در محیط 

شي از عوامل متعددی از جمله زمینه ژنتیک دهند که این امر ناکار حساسی  بیش از حدی از خود نشان مي

 فرد، سن، عادات فردی )مثالً استعمال دخانیات، الكل، یا سایر مواد مخدر( تح  درمان با دارو، یا مواجهه

از  توانهای قبلي یا همزمان مي باشد. در مواجهه با برخي عوامل فیزیكي این گروه از کارگران را نمي
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یا حتي کمتر از آن محافظ  نمود. باید این  اجهه در حد مجاز مواجهه شغلياثرات نامطلوب ناشي از مو

 ای برای اعمال محافظ  بیشتر مشخص گردند.گروه کارگران با استفاده از انجام معاینات دوره

از نهادهای  1حد مجاز مواجهه شغلي حاضر در زمینه عوامل فیزیكي حاصل جمع بندی ترکیبي از اقتباس       

و تجربي داخل و  2تخصصي بین المللي، اطالعات حاصل از تجارب صنعتي، مطالعات پژوهشي علمي و

د باشد. حمتخصصین و صاحب نظران و در برخي موارد ترکیبي از هر سه نوع مي 3خارج از کشور، اجماع

قط ف ای در نظر گرفته شده اس  و بایدبا عوامل فیزیكي برای عملیات بهداش  حرفه مجاز مواجهه شغلي

کار هگرفته شود. حدود تعیین شده  نباید در موارد زیر ب کاربهتفسیر و ای بهداش  حرفهتوسط مهندسین 

 رود:

 ارزشیابي یا کنترل کیفی  عوامل فیزیكي در خارج از محیط کار  (1

 به عنوان تنها برهان جه  قبول یا رد صدمات یا ناتواني جسمي افراد   (2

 تعاریف

 تح  عناوین زیر بیان گردیده اس : دیر حد مجاز مواجهه شغليدر این بخش مقا      

  (1TWA-OEL) میانگین وزني زماني -الف : مقدار حد مجاز مواجهه شغلي 

 ساع  کار هفتگي مي باشد.  11ساع  کار روزانه و  5منظور حد مجاز عامل مورد نظر در مواجهه 

 (OEL-Ceiling) يحد سقف  - ب :  مقدار حد مجاز مواجهه شغلي

منظور مقادیری اس  که شاغلین نباید حتي برای مدتي کوتاه در مواجهه با مقادیری بیش از حد مذکور 

 قرار گیرند.

 (Action Limit)حد مراقب  )اقدام(  -ج

های پیشگیرانه و احتیاطي در مواجهه با عامل زیان آور شروع گردد. منظور مقادیری اس  که مراقب 

ي از باشد تا از صدمات ناشدابیر مدیریتي، پزشكي، فني و حفاظ  فردی ميها شامل تاین مراقب 

 م با عوامل تشدید کننده جلوگیری شود. أمواجهه افراد حساس و مواجهه های تو

  

                                                                        

1 - Derivation 
2 - Researches 

3 - Consensus 

4 - Time Weighted Average 
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 كیآکوست

 ینیصوت و اصوات با دامنه فرکانس پا مادون

ن ی اشاره دارد که چنانچه شاغلیبه مقادیر نییبا بسامد پا هایحد مجاز مواجهه شغلي فرو صوت و صوت      

منهای اثر بر شنوایي انسان، بر آنان عارض  ،یبا آنها قرار گیرند اثر سوء مشهود جههطور مكرر در موا به

تا  1یک سوم اکتاوباند از  هایثانیه، در فرکانس 2با زمان تكرار کمتر از  ایاستثناء اصوات ضربه بهنگردد. 

فراتر رود. عالوه بر آن، تراز کلي فشار صوتي  dB 118 (C) از فشار صوت ازنباید مقدار سقف تر ،هرتز 51

-S1.11افزون گردد. معیارها نیز باید با استاندارد  dB 181 (C)وزن نیافته  نباید از مقدار سقف 

1986(R1998) - ANSI ها در مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي بیان شده مطابق  نماید. برای این نوع مواجهه

ي ناشي از آن محدودی  زماني تعیین شده ی، جه  پیشگیری از اف  شنوا (NOISE)ای فراصوت و صدا بر

اس . کاهشي در مقادیر حدود مواجهه شغلي مزبور متناسب با زمان مواجهه نیز پیش بیني شده اس  که 

پیش بیني راد افي یو به منظور حفاظ  از شنوا داشته میزان این کاهش بستگي به میزان افزایش تراز صوت

 شده اس .

-رار ميای مورد استفاده قمعیار جایگزین و نسبتاً محدودتر دیگر که برای صداهای پر نوسان یا ضربه      

مقدار  و بودهای صوت ای یا کوبهکننده تراز ضربهبیانباشد که مي(Peak-SPL) گیرد، تراز فشار صوت قله

(نباید از  آن
1

dB(L 118  استاندارد  هنگام کاربرد این معیار، وسایل سنجش باید مطابق بافراتر رود. در

ANSI-S1.4-1983(R2006), ANSI-S1.25-1991(R2007), IEC-804-1990  پاسخ باشند و حساسی

 هرتز باشد. 2فرکانس خطي یا وزن نیافته آنها حداقل 

      نکته

ه در واند باعث ایجاد رزونانس )تشدید( شده کتاصوات با دامنه فرکانس پایین در ناحیه قفسه سینه مي       

 گردد. درهرتز ارتعاش کل بدن را به دنبال دارد. این حال  موجب آزار و ناراحتي افراد مي 81-91حدود 

 چنین مواردی تراز فشار صوت باید تا حدی که مشكل ایجاد شده برطرف شود، کاهش داده شود.

 صوت فرا

به شرایطي اشاره دارد که چنانچه  1جدولمندرج در  رائه شده در این بخشحدود مجاز مواجهه شغلي ا      

شاغلین به طور مكرر در مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب مشهودی در توانایي شنیداری و 

آنان ایجاد نگردد.حدود مجاز مواجهه شغلي تعیین شده در این مبحث، برای  درک محاوره طبیعي

                                                                        

گیری شده در شبكه خطيتراز صدای اندازه -1                                                                                                                                 
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 (Subjective)باشدکه به منظور پیشگیری از عوارض ذهني کیلوهرتز مي 21ات 11فراصوتهای فرکانس

برای  (TWA)اس . مقادیر کلي تراز مواجهه وزني زماني نشان داده شده  1در جدول شماره رفته و کاربه

 یر سقفدسي بل تعیین گردیده اس . مقاد 58ساع  مواجهه مانند حدود مجاز مواجهه شغلي صدا و برابر  5

و  "slow"گیری توان با استفاده از یک دستگاه سنجش تراز صوت )صداسنج(، که در حال  اندازهرا مي

توان با را نیز مي  TWAگیری یک سوم اکتاو تنظیم شده اس ، مورد سنجش قرار داد. مقادیرباند اندازه

گیری ک سوم اکتاو باند اندازهو در تجزیه ی( Integrating)ك.ارچه ییک دستگاه تراز سنج صوت از نوع 

 IEC رد های مندرجها باید از حساسی  فرکانسي مناسب برخوردار بوده و با ویژگينمود.کلیه دستگاه

804,ANSI S1.4-1983(R2006) .مطابق  نمایند 

 

های بل و در فرکانسدسي 118تا  68امكان بروز ناراحتي و عدم آسایش ذهني در برخي افراد در ترازهای  *
 کیلوهرتز وجود دارد، خصوصاً اگر اصوات ماهیتاً از نوع تونال باشند. ممكن اس   21تا11

های مهندسي باشد. برخي مواقع ضرورتاً اقدامات حفاظتي و کنترل برای جلوگیری از عوارض ذهني نیاز به
 بل کاهش داد.دسي 51تر از به پایین KHz 11های کمتر از بایس  تراز اصوات تونال را در فرکانسمي

در این مقادیر فرض بر آن اس  که انسان در آب یا محیط واسط دیگری قرار گرفته اس . در صورتي که بین +
بل دسي 51مال وجود دارد که حدود آستانه تاتبرقرار نباشد این اح مواجهههای واسط بدن و آب یا سایر محیط

قرار گیرد، مقادیر مندرج در جدول  مواجههاً با بدن در زماني که منبع فراصوت مستقیم] .نیز افزایش یابد

 صوت مواجهه شغلي برای فرااز مجحدود  -1جدول

ه تجزیانس مرکزی فرک
 یک سوم اکتاوباند

 )کیلوهرتز(

 تراز فشار فراصوت در تجزیه یک سوم اکتاو باند 

 گیری شده در هوا اندازه
  dBبر حسب 

 )سر فرد درون هوا( 

 میكرو پاسكال( 21)فشار مبنا 

 گیری شده در آب اندازه
 dBبرحسب 

 ب(آ سر فرد درون)
 میكرو پاسكال( 1)فشار مبنا 

 مقادیر سقف هشت ساعته TWA ر سقفمقادی

11 *118 *55  196 

8/12 *118 *56 196 

19 *118 *62 196 

21 *118 *61 196 

28 +111      - 162 

8/51 +118  - 166 

11 +118 - 166 

81 +118 - 166 

95 +118 - 166 

51 +118 - 166 

111 +118 - 166 
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واردی . در م د[کاربردی نخواهند داش . در این موارد باید از تراز ارتعاشي استخوان ماستوئید استفاده نمو
 مواجههباشد، باید مواجهه کاهش یابد یا مي g/rms1و بیش از مرجع  dB18که تراز شتاب ارتعاش بیش از 

به صورت مؤثر  متر بر مجذور ثانیه  51998/6: شتاب ثقل برابر  gبا اتصاالت محافظ  شود)مستقیم بدن 
(rms) ) اس 

 با صدا حد مجاز مواجهه شغلی

( به شرایطي اشاره 2با صدا و مدت مواجهه با آن )طبق جدول شماره  مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي      

ي شنیداری یآثار نامطلوب در توانا ه با این مقادیر قرار گیرنددارد که چنانچه شاغلین به طور مكرر در مواجه

ي در درک مكالمات به حدی اطالق یطبیعي آنان ظاهر نشود. در گذشته اختالل شنوا یهو درک محاور

هرتز تجاوز نماید  2111و  1111و  811در فرکانسهای  dB  28ي ازیشد که متوسط حد آستانه شنوامي

(ANSI S3.6-1989)رکانسي به محدودة فیادیر ارائه شده در این کتابچه برای پیشگیری از اف  شنوا. مق-

س  بایهرتز نیز گسترش یافته اس . لذا مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي مي 1111و  5111های باالتر مانند 

ر بل د دسي 2در حد  NIHL)1(ي ناشي از صدا یجامعه شاغلین را در مقابل اف  شنوا (Median)میانه 

سال مواجهه شغلي با صدا محافظ  نماید.  11هرتز پس از  1111و 5111،  2111 ، 1111 ، 811های فرکانس

د و با گیربه عنوان راهنما برای کنترل مواجهه با صدا مورد استفاده قرار مي مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي

. باید تأکید گردد مني و خطر تلقيتوجه به حساسی  متفاوت افراد نباید به عنوان مرز حقیقي بین حد ای

-نمود که مقادیر حد مواجهه شغلي، همه شاغلین را در برابر اثرات نامطلوب مواجهه با صدا محافظ  نمي

 نماید و برای افرادی که مواجهه بیش از حدود تعین شده در این کتابچه دارند مراقبتهای پزشكي انجام

 ا بیش از حد مراقب  )اقدام( اس  سایراقدامات پیشگیرانه حفاظ گردد و برای کلیه شاغلیني که مواجهه آنه

 شنوایي نیز باید انجام گردد.

ساع   5حد مجاز مواجهه شغلي با صدا بر مبنای تراز معادل فشار صوت برای  2براساس جدول شماره      

مواجهه با صدای ساعته در  5کارگر طي نوب  کاری  کهاس . در صورتي dB(A) 58کار روزانه برابر با 

اقدامات کنترلي مدیریتي و فني جه  کاهش مواجهه با صدا  بایس بیش از حد توصیه شده قرار گیرد مي

HCPصدا برای شروع برنامه حفاظ  شنوایي 2در محیط کار اجرا گردد. عالوه بر این حد مراقب  )اقدام(
3   

ن ي با در نظر گرفتیجرای برنامه حفاظ  شنواتعیین شده اس . ا dBA 52ساع  کار روزانه برابر با  5برای 

 استفاده از وسایل حفاظ  شنوایي، گیری و ارزیابي مدوام مواجهه کارگر،کلیه عوامل مؤثر شامل اندازه

ي سنجي در مواقعي که شاغلین در مواجهه با صدای یآموزش و نظارت کافي بر کارگران و آزمایش شنوا

                                                                        

1 - Noise Induced Hearing Loss 
2 - Action Level 

3 - Hearing Conservation Program 
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دسي بل نیز تعیین  5قاعده  ،ارند، ضروری اس . طبق این حد مجازقرار د dB(A 52بیش از حد مراقب  )

دسي بل تراز فشار صوت، زمان مجاز مواجهه نصف  5شده اس  و این بدان معنا اس  که به ازای افزایش 

ساع  تعیین شده اس  و این  1مدت زمان مجاز  dB(A)55خواهد شد. به همین منظور برای مواجهه با تراز 

 یابد.ميازهای باالتر به همین صورت ادامه معیار برای تر

ند باشند، همانهای صنعتي یا مشاغل دیگر دارای فعالی  فكری مي رای شاغلیني که در محیطب       

در این مبحث  مجاز، هر چند حدود 1اپراتورهای اتاق کنترل یا متصدیان امور بانكي و سایر مشاغل دفتری

لیكن  ،و رعای  آن اجباری مي باشد ای آنها به تمامي مرجعی  داردبربرای پیشگیری از عوارض شنوایي 

 رد ذهنيعملكحف  و  رواني -روحيسالم   تامین آسایش صوتي،با توجه به فعالی  فكری آنان برای 

 . دیگرد تعییندر حین انجام فعالی  شغلي  dB(A) 61ساعته  5حد آسایش صوتي برای مواجهه  ،آنان

ن تراز صدای زمینه مجاز برای سه حوزه مهم و فراگیر شغلي شامل فعالی  های اداری، عالوه برای       

مقررات ملي ساختمان مطابق  15فعالی  های بهداشتي درماني و فعالی  های آموزشي با اقتباس از مبحث 

ه االزم به ذکر اس  اندازه گیری صدای زمینه مي بایس  بصورت تراز معادل کوتمي باشد.  5با جدول 

 دقیقه ای انجام گیرد. 51مدت 

 

                                                                        

1 - Office Workers 
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 *دام( مواجهه شغلي با صدا مقادیر حد مجاز و حد مراقب )اق :2جدول 

 مدت مواجهه

 در روز

 حد مجاز تراز معادل فشار صوت

 **TWA  dB(A)-SPLبه  

 میكروپاسكال( 21)فشار مبنا 

 حد مراقبت )اقدام( تراز معادل فشار 

 **TWA  dB(A)-SPLصوت به 

 میكروپاسكال( 21)فشار مبنا 

 66 51 ساع    21

 66 52 ساع    19

 52 58 ساع    5

 58 55 ساع    1

 55 61 ساع    2

 61 61 ساع    1

 61 66 دقیقه   51

 66 111 دقیقه   18

 Δ 115 111دقیقه   8/6

 Δ 119 115دقیقه   68/5

 Δ 116 119دقیقه   55/1

 Δ 112 116دقیقه   61/1

 Δ 118 112ثانیه  12/25

 Δ 115 118ثانیه  19/11

 Δ 121 115ثانیه  15/6

 Δ 121 121ثانیه  82/5

 Δ 126 121ثانیه  69/1

 Δ 151 126ثانیه  55/1

 Δ 155 151ثانیه  11/1

 Δ 159 155ثانیه  22/1

 Δ 156 159ثانیه  11/1
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دسي  111بیش از  Cای با تراز فشار صوت ماکزیمم در شبكه وزن یافته مواجهه با صداهای پیوسته، متناوب کوبه *

 بل مجاز نمي باشد.

ا ق بشود و دستگاه مذکور باید مطابگیری ميسنج اندازهتراز فشار صوت بر حسب دسي بل با دستگاه صدا **

باشد و   Type-S2Aو گروه تراز سنج صوت  S1.4.1983(R2006)کد  ANSIهای مندرج در استاندارد ویژگي
انجام پذیرد. این وسایل باید به طور صحیح و  slowو در وضعی  سرع  پاسخ  A يگیری در شبكه وزناندازه

 .با دستگاه استاندارد کالیبره شوند

Δ  های کنترل مدیریتي کاهش یابد و حفاظ  فردی به تنهایي روشي غیر از روشدر این مقادیر صدای منبع باید به
ا یبل از دوزیمتر دسي 121شود برای صداهای بیش از تواند روش کنترل تلقي گردد. همچنین توصیه مينمي

شده  استفاده گردد. در مقادیری که حد مجاز آن به ثانیه اعالم (Integrated)صداسنج های پیشرفته موسوم به 
باشد. در این صورت اگر برای هر ضربه یا ای ميای و ضربهاس  معموالً مصداق آن مواجهه با صدای کوبه

کوبه زمان تداومي تعیین گردد مجموع مواجهه فرد با صدا از این حد نباید تجاوز نماید. به طور مثال اگر تراز 
ضربه  16فرد شاغل فقط مجاز به مواجهه با  ثانیه باشد 2/1دسي بل و مدت تداوم هر ضربه  121فشار صوت 

بر مبنای حد مجاز مواجهه برحسب ساع    aTمدت زمان مجاز مواجهه صدا  باشد.صوتي از این نوع در روز مي
 بر اساس رابطه زیر قابل محاسبه اس . dB 5و قاعده  dB(A) 58شغلي

 

 

 

 با کاربری مختلفتراز معادل صدای زمینه مجاز بر ای محیط های شغلي  -5جدول 

 Leq) (تراز معادل صدای زمینه نوع فعالیت
dB(A) 

 18 فعالی  اداری ودفتری 

 فعالی  بهداشتي درماني
 18 راهروها وسالن ها ،کار یا ایستگاه اتاق

 58 اتاق های بستری

 11 فعالی  آموزشي

 

 1منقطعصداي 

های متری تعیین گردد که حداقل با ویژگيدوزی یا Type S2Aتراز فشار صوت باید توسط صداسنج        

برای دوزیمترهای فردی صدا  ANSI-S1.25-1991(R2007)ا ی -S1.4-1983(R2006) ANSIاستاندارد 

                                                                        

1- Intermittent Noise  
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تنظیم  (SLOW)در وضعی  آهسته  Aگیری باید در شبكه وزن یافته مطابق  داشته باشد. وسایل اندازه

تجاوز نماید. این مقادیر بدون توجه به اینكه  2 ج در جدولشوند. مدت مواجهه شاغلین نباید از مقادیر مندر

های کوتاه مدت اس ، برای کل مدت مواجهه کار روزانه به مواجهه به صورت مداوم یا به صورت مواجهه

رود. وقتي مواجهه روزانه با صدا از دو یا چند دوره زماني با ترازهای متفاوت تشكیل شده باشد اثر کار مي

ها مورد نظر قرار گیرد در چنین مواردی برای باید بیشتر از اثر جداگانه هر یک از مواجهه ترکیبي آنها

 شود:ارزیابي از رابطه زیر استفاده مي

n

n

T

C

T

C

T

C
....

2

2

1

1 

 
 

بیانگر مدت مجاز مواجهه با همان  nTبیانگر مدت مواجهه با تراز فشار صوت معین و  nCدر رابطه فوق       

باشد. در صورتي که حاصل جمع رابطه فوق از عدد یک تجاوز کند میزان مواجهه وتي معین ميتراز فشار ص

و بیشتر  Aدسي بل  51های شغلي با تراز فشار صوتي از مقدار حد مجاز شغلي فراتر رفته اس . تمام مواجهه

 شود.به طریق فوق محاسبه مي

ماني قابل استفاده اس  که صدا با تراز یكنواخ  در صورت استفاده از صداسنج معمولي این رابطه ز      

ك.ارچه یثانیه ادامه داشته باشد. در غیر این صورت باید از دوزیمتر و یا صداسنج از نوع  5حداقل به مدت 

(integrated) 1استفاده شود که توانایي انجام محاسبات مربوط به تراز معادل فشار صوت
)eq(L  را در دوره

دسي بل نسب  به زمان  5داشته باشد. لذا در دستگاه دوزیمتری که مطابق با اصل قاعده  گیریزماني اندازه

ساع  مواجهه تنظیم شده اس ، چنانچه دوزیمتر دوز صدا را بیش از  5برای  Aدسي بل  58و تراز صدای 

مواجهه  در صد دلیل بر 111درصد نشان دهد، مواجهه با صدا بیش از حد مجاز اس . لذا دوز بیش از  111

درصد به این معنا اس  که فرد  511به طور مثال دوز   ساع  کار اس . 5به ازای  Aدسي بل  58بیش از 

مذکور سه برابر بیش از مدت زمان مجاز خود با صدا مواجهه داشته اس . به همین صورت تعیین مواجهه 

هنگامي  ك.ارچهیاسنج از نوع بیش از حد مجاز مواجهه شغلي بر اساس نتایج اندازه گیری با دستگاه صد

 تجاوز نماید. 2از مقادیر مندرج در جدول  eq(L(صدا  معادل معتبر اس  که تراز

رآورد دیگر برای ب هرا ،دو یا چند دوره زماني با ترازهای متفاوت باشد شاملوقتي مواجهه روزانه با صدا       

SPL)- معدل زماني ترازها   که همان اس  eq(L(اثر ترکیبي آنها، تبدیل مقادیر به تراز معادل فشار صوت 

TWA) استفاده نمود: زیر توان از رابطهباشد. برای این کار ميمي 









 



10

1

10
1

log10)(
iLP

i

n

i

eq t
T

dBL                                               

                                                                        

1 -Equivalent Sound Pressure Level 
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 معموالً)زمان مرجع  T طول زمان هر مواجهه به ساع ، itتراز معادل مواجهه با صدا،  eqLدر رابطه فوق،       

توان آن باشد. پس از محاسبه تراز فوق، ميمي  dB(A)تراز فشار صوت در هر مواجهه به  iLPو  (ساع  5

مقایسه و در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن مواجهه اظهار نظر  2را با توجه به زمان مرجع با جدول شماره 

 نمود.

 الگوي مکمل جهت ارزیابی مواجهه با صدا 

معموالً برای ارزیابي تراز صدا در محیط کار در مقایسه با حدود مجاز شغلي، تراز کلي فشار صوت در        

 Aدر مواقعي که امكان اندازه گیری مستقیم تراز فشار صوت در شبكه  شود.گیری مياندازه Aشبكه وزني 

یک روش تخمیني ساده بر اساس از  Aدر شبكه مي توان برای برآورد تراز فشار صوت کلي مقدور نباشد، 

در این  استفاده نمود.  OSHAهای هم بلندی اقتباس شده از اداره ایمني و بهداش  حرفه ای آمریكا منحني

کلي راز ت مي تواندر یک اکتاوباند و در شبكه خطي صدا تجزیه فرکانسي درصورت وجود مقادیر روش 

صوت در فشار  کليي تح  عنوان کنتورهای تراز از طریق نموگرامرا    Aشبكه  در فشار صوتمعادل 

  نمود.برآورد  1مطابق با شكل  Aشبكه 

ر از طریق ترسیم آن ب توانشبكه خطي را مي در ترازهای فشار صوت در یک اکتاو بانددر این روش       

 Aر شبكه صدا د کليتبدیل نمود. بدین منظور تراز  Aروی این نموگرام به یک تراز معادل صدا در شبكه 

 متناسب با 1شكل  هایمنحنيگردد. متناسب با باالترین نقطه یا مكان روی خطوط هم بلندی تعیین مي

و قاعده نصف شدن مدت  OELو رعای  حد مجاز  Aدر محاسبات شبكه  منحني خطوط هم بلندی صوت

رکانس ف تجزیه نتایجدار شده اس . برای استفاده از این نمو دسي بل تدوین 5مجاز مواجهه به ازای افزایش 

م  چپ )با توجه به مقادیر سگیری شده در شبكه خطي بر روی آن یک اکتاو باند تراز فشار صوت اندازه

و ادامه ها با هریک از خطوط منحني (1)فرکانس غالبتالقي باالترین عدد ثب  شده .گرددمي ثب نمودار( 

در صورتي که د. کنميرا برآورد  Aشبكه وزني در  کلي را نمودار تراز فشار صوت سم  راس در آن 

گیری دو فرکانس غالب موجود باشد، عددی که با منحني باالتر تالقي داشته باشد مالک در یک اندازه

مدت زمان مجاز مواجهه شغلي حدود توان به طور متناظر و همزمان ميخواهد بود.  با استفاده از این الگو 

 ا تعیین نمود.هبر روی خطوط منحنيرا نیز 

در  Aدسي بل در شبكه وزني  58تراز با تراز معادل فشار صوت خط هم شكلدر این  الزم به ذکر اس       

در تعیین  .دهدنشان مي (dBL) باندواوکتا فرکانسي یک در تجزیه  واقع حد آستانه مجاز مواجهه شغلي را 

حفاظ  شنوایي، قاعده نصف  رنامهباهداف  ایراست درها محدوده مدت زمان مجاز مواجهه در این منحني

  .در نظر گرفته شده اس دسي بل تراز فشار صوت  5شدن زمان مجاز مواجهه به ازای افزایش 

                                                                        

1 - Dominant frequency 
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  Aهای هم بلندی برآورد تراز معادل صوت در شبكه منحني -1 شكل

 با تجزیه فرکانسي درشبكه خطي ظرمتنا

 

 مثال

ر دفشار صوت در شبكه خطي تراز کارگر صنع  فوالد با صدا، مقادیر مواجهه یک  گیریاندازهدر       

تراز مجموع )کلي( برای این مواجهه  .اس  در جدول زیر درج شده [SPL-dB(L)]تجزیه یک اکتاوباند 

dB(L) 55/68  . فشار صوتمتناظر  ترازثب  شده اس[SPL-dB(A)]  مواجهه را برآورد و مدت زمان مجاز 

  نمایید:

Total SPL 120 205 055 1555 2555 0555 8555 

33/59 (dBL) 77 08 03 59 09 03 79 

12/59 (dBA) 5/08 9/72 0/75 59 1/00 09 5/73 
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دسي بل  61هرتز و تراز فشار صوت در آن فرکانس برابر  1111گردد که فرکانس غالب مالحظه مي     

برخورد کرده اس . این بدان معنا اس  که برآورد تراز  دسي بل 68بوده که با منحني مربوط به خط همتراز 

دسي بل اس ، لذا مدت زمان مجاز مواجهه روزانه  68حدود  Aفشار صوت متناظر مواجهه در شبكه وزني 

باشد. محاسبه دقیق برای این نتایج، مدت مجاز دقیقه مي 91و   51این کارگر با این صدا در بین محدوده 

 دقیقه بیان مي نماید. 18مواجهه روزانه را 

 1اياي یا کوبهصداي ضربه

-ANSI-S1.4-1983(R2006)  ،IEC-804 گیری توصیه شده توسطدر صورت استفاده از وسایل اندازه      

ای در هنگام سنجش صدا به طور خودکار ای یا کوبهصدای ضربهANSI-S1.25-1991(R2007) و  1990

و   Aبلدسي 51-111گیری مورد نیاز باید بین اس  که دامنه اندازه شود. تنها ضابطه آنگیری مياندازه

 Impulseدر حال  نیز صداسنج دستگاه پاسخ زماني  و بیشتر باشد بلدسي 95 از دامنه ضربه باید حداقل

مجاز  Cدسي بل در شبكه وزن یافته  111. مواجهه بدون حفاظ گوش، با تراز فشار صوت بیش از قرار گیرد
                                                                        

1 - Impulsive or Impact Noise 
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نباشد آنگاه باید  Cگیری تراز قله در شبكه وزن یافته گیری قادر به اندازهد. اگر وسیله اندازهباشنمي

گیری گیرد. اندازهگیری قراردسي بل مالک اندازه 111با میزان کمتر از  (SPL- Peak)گیری تراز قله اندازه

 باشد. در خصوصهای پیوسته مي ای هم.وشان همانند صداای یا کوبهو اظهار نظر در مورد صداهای ضربه

 شود، باید از قواعد صداهایای در صدای زمینه پیوسته که شامل این بند نميای یا کوبهصدا های ضربه

 نوبتي که در مبحث قبلي تشریح گردید استفاده شود.

 تذکر

ي استفاده در هر حال باید از وسیله حفاظ  از شنوای Cدسي بل  111ای باالتر از برای صداهای ضربه .1

STD-MIL-های ( با ویژگي2یا توگوشي 1شود و برای چنین شرایطي از محاف  شنوایي )روگوشي

1474 C(1997)  شود.م استفاده أبه تنهایي یا تو 

ممكن اس  مواجهه با برخي از مواد شیمیایي منجر به اف  شنوایي گردد. لذا انجام شنوایي سنجي  .2

الوه بر مواجهه با صدا، امكان مواجهه با برخي مواد شیمیایي نظیر هایي که عای شاغلین در محیطدوره

 گردد.کید ميأتولوئن، سرب، منگنز، ان بوتیل الكل وجود دارد، ت

بیش   SPL-TWAماهگي( با مقادیر صدای وزن یافته  9گردد که بانوان باردار ) بعد از پیشنهاد مي .5

تواند باعث اف  ته باشند، زیرا این مواجهه ميمواجهه نداش dB(C) 188یا تراز پیک  dB(C) 118از

 شنوایي در جنین گردد.

وسایل حفاظ  از شنوایي شخصي بوده و در هر حال باید در نظاف  و بهداش  آنها دق  و توجه  .1

الزم معمول گردد. تناسب و کفای  فني این حفاظها باید طبق اصول محاسبات علمي یا از طریق 

 رفته باشد.یید قرار گأآزمایش مورد ت

 [                در موارد استثنایي، حاصل جمع نسب  زمان مواجهه با تراز صوتي مشخص به زمان مجاز  .8

n

n

T

C

T

C

T

C
....

2

2

1

1  [  روزه نسب   6در هر روز مي تواند از یک تجاوز نماید مشروط بر اینكه حاصل جمع

 االتر نباشد.ب 5بیشتر نشود و این نسب  در هر روز از  8فوق الذکر از 

مدت زماني را برای باز تواني شنوایي در نظر گرفته اس  که جمع مدت استراح  و مدت  2جدول  .9

گردد، لذا فرد در خارج از این مدت مجاز مواجهه باید در استراح  ساع  مي 21مواجهه مجاز با صدا 

 . بنابراین نباید تعیین شده اس dB(A)61صوتي باشد. حد تعیین شده برای شرایط استراح  صوتي 

 ود.شاین افراد در مواجهه با منابع صوتي قرار گیرند که مخل استراح  شنوایي آنان تلقي مي

 

                                                                        

1 - Ear Muffs 

2 - Ear Plug 
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 ارتعاش

 مواجهه موضعی بدن با ارتعاش -1

های فوقاني و تحتاني به خصوص دستها اس  و بدین جه  راه انتقال انرژی ارتعاشي به بدن عمدتاً اندام      

( خوانده شده اس . HAVS)1ضعي ارتعاش به نام سندرم دس  و بازو ناشي از ارتعاش اس  که اثرات مو

لفه شتاب و مدت مواجهه با آن اشاره ؤبه آن مقدار م 1ذکر شده در جدول  "حد مجاز مواجهه شغلي"مقادیر

حله رکند که تح  آن شرایط کارگران ممكن اس  مكرراً در مواجهه با ارتعاش باشند، بدون آنكه از ممي

که در ضمن به نام پدیده  (VWF)2بندی استكهلم برای ایجاد انگش  سفید ناشي از ارتعاش یک طبقه

شغلي هم شناخته شده اس ، فراتر روند. این حد به جه  محدود بودن اطالعات الزم  اءبا منش 3رینود

دمیولوژیک و در بین براساس مطالعات اپی ،ناشي از ارتعاش VWFدوز و عارضه -درباره ارتباط بین پاسخ

تدوین شده  ISO-5349(2001)نای استناد مفاد استاندارد بکارگران جنگل کاری، معدن و فلزکاری و بر م

شده که جرم شتاب ای الیبرهک 4بازو باید از ارتعاش سنج انساني -اس . برای اندازه گیری ارتعاش دس 

 2لفه های شكل ؤمطابق م X,Y,Zدر سه جه   استفاده شود باید ارتعاش گرم تجاوز ننماید 2سنج آن از 

ایند شتاب بر و اندازه گیری شود و باالترین شتاب ثب  شده )شتاب غالب( مربوط به هر جه  ورود باشد

مقایسه گردد. این مقادیر بایستي جه  کنترل و کاهش مواجهه با ارتعاش  5 با مقادیر جدولدر سه جه  

ر تلقي گردند. و خط يحساسی  بعضي افراد نباید به عنوان مرز میان ایمنمورد استفاده قرار گیرند و به جه  

باید در نظر داش  که حفاظ  دس  و بازو در برابر سندرم ناشي از ارتعاش فقط با اعالم یا مراعات حد 

ی زیر بكار هاگردد و برای پیشگیری از ابتال به عارضه مذکور باید توصیهمجاز مواجهه شغلي میسر نمي

 :رود

 ابزار کار به وسایل و قطعات ضد ارتعاش مجهز باشد. .1

 های ضد ارتعاش، حین کار استفاده شود.از دستكش .2

حین  ها و بقیه بدنبرای کاهش مواجهه با ارتعاش، کار به روش مناسب انجام گیرد به طوری که دس  .5

کاهش نحداقل ممك کار گرم نگه داشته شوند و همچنین انتقال ارتعاش از ابزار مرتعش به کارگر به

 یابد.

                                                                        

1 - Hand-Arm Vibration Syndrome 
2 - Vibration-Induced White Finger 

3 - Raynaud's Phenomenon 

4 - Human Vibration Meter 
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 تواند سندرم دس  بازو ناشي از ارتعاش از محیط کارانجام یک برنامه مراقب  پزشكي هوشیارانه مي .1

 حذف نماید. را

  شودکل زماني که ارتعاش طي یک روز کاری به صورت پیوسته یا متناوب به دس  منتقل مي. 
  مقدارRMS باشد. اگر در یک یا چند محور بیشتر از دو محور دیگر مي مد نظر اس . معموالً ارتعاش در یک

تجاوز کند، از حد مجاز مواجهه شغلي نیز تجاوز  "کل مدت مواجهه مجاز روزانه"محور میزان ارتعاش از 
 کرده اس .

 

  1نکاتی درباره جدول 

ي به بشبكه سنجش وزني مورد استفاده قرارگرفته اس  که بهترین وسیله برای دستیا 1در شكل  .1

شبكه  دانکه مطالعات اخیر نشان دادهيیباشد. از آنجاهای وزن یافته ميهای شتاب در فرکانسلفهؤم

 ،نمایدمین نميأهرتز( حفاظ  را به طور کامل ت 19های باال )بیش از وزني فرکانسي در فرکانس

ب احتیاط را نمایند جانید ميهای باال را تولبنابراین باید در هنگام استفاده از ابزارآالتي که فرکانس

 رعای  نمود.

های وزن یافته در مقادیری بیش از حد در فرکانس( rms)های شتاب مؤثر لفهؤهای حاد با ممواجهه .2

روز در هفته و یا چند روز در  1مواجهه شغلي که به صورت گاهگاه و یا نامكرر اتفاق مي افتد )مثالً 

 بازو  -با ارتعاش دس   ي: مقادیر حد مجاز مواجهه شغل1جدول 

 (ISO -8516-2111) مستند به استاندارد 

 *روزانه مدت مواجهه

 )دقیقه(

  **حد مجاز شتاب مؤثر

 معادل)برایند سه جهت(
)2s(m/ 

حد مراقبت)عمل( شتاب 

 )برایند سه جهت(  **مؤثر
)2(m/s 

691 8/1 6/1 

151 1/2 2/1 

211 5/2 6/1 

121 1/1 1/2 

91 8/8 5/5 

51 1/5 5/1 

18 1/12 2/6 

8/6 1/16 2/11 
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برابر  8/1دارند و در این صورت استثنائاً افزایش دوز دریافتي تا طي دو هفته( الزاماً زیان باالتری ن

 باشد.مجاز مي

و همچنین شناخ  افراد حساس به ارتعاش، باید ( 8)جدول  HAVSبرای جلوگیری از بروز عارضه  .5

جام بازو ان -ای در مورد کارگران در معرض ارتعاشات وارد بر دس معاینات پزشكي سالیانه و دوره

 گیرد.

موارد مواجهه مداوم، برای کاهش اثرات زیان آور ناشي از ارتعاش، برنامه کار باید تعدیل شود و  در .1

 به صورت یک ساع  کار و ده دقیقه استراح  تنظیم گردد.

کار باید با روش مناسب انجام گیرد و بدین منظور باید کارگران در خصوص استفاده از ابزارها و  .8

 گیرد آموزش داده شوند تا: ه عملیات در شرایط ایمن انجام ميکقدرت در حاليرفرایند های پ

 میزان نیروی مصرفي برای چنگش و گرفتن دسته ابزار به حداقل برسد. -

 بدن و دستها را گرم و خشک نگهدارند. -

 از استعمال دخانیات پرهیز نمایند. -

به طور کلي، دستكشها برای  های ضد ارتعاش استفاده نمایند.تا حد امكان از ابزارها و دستكش -

 ثیر بیشتری دارند.أهای باال تي ارتعاش مربوط به  فرکانسیمیرا

 2د بیش از رود بایمي کاربهزن شتاب سنج دستگاه همراه با وسایلي که برای مواجهه با منبع ارتعاش و .9

 .باشد %11( کمتر از X,Y,Zگیری در محورهای سه گانه )گرم باشد و باید خطای اندازه

ای با جابجایي زیاد مانند آنچه که در وسایل بادی ضربه زن وجود گیری ارتعاشات از نوع ضربهاندازه .6

یرد. با گدارد، توسط شتاب سنجهای پیزو الكتریک )با میرائي مكانیكي کم( با خطای زیاد انجام مي

 1811های رکانسذف فگذر، بین شتاب سنج و منبع ارتعاشي برای حنییقراردادن فیلترهای مكانیكي پا

 ر را کاهش داد.یتوان خطای سنجش در هنگام خواندن مقادهرتز و یا بیشتر، مي

 روند و همچنین مقدار شتابمي کاربهزنده و شماره نوع تمام وسایلي که برای سنجش ارتعاش انام س .5

 ود.ش ش، فرکانس وزن یافته و محور غالب و همچنین مشخصات کالیبراتور باید گزار(rms)مؤثر
 

 1اياي یا کوبهاز نوع پیوسته، منقطع، ضربه  بازو -ارتعاش دست

 ISO5349(2001)گیری که توسط گیری ارتعاش باید براساس روشها و وسایل اندازهاندازه      

 توصیه شده انجام گیرد و خالصه آن به شرح زیر اس :  ANSI S3.34 -(R1997)1986و

رود ای نزدیک به محل ومرتعش باید در سه محور عمود بر هم و در نقطهشتاب دسته ابزار یا قطعه کار  .1

گیری شود. محورهای مزبور باید ترجیحاً منطبق بر محورهای سیستم ارتعاش به دس  اندازه
                                                                        

1 - Continuous , Intermitent , Impulsive or Impact Hand – Arm vibration 
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 أهم قرار گیرند که مبد Basicentricبیودینامیک باشند اما از طرفي ممكن اس  در نزدیكي سیستم 

سب با شكل قطعه و دسته ابزار در محل مواجهه دس  و سطح مرتعش قرار مختصات سیستم مزبور متنا

 (.2گیرد )شكلمي

یک یا د بتوانای نصب شود که گیری، شتاب سنج )سبک و کوچک( باید به گونهدر هنگام اندازه .2

دق  ثب  ه هرتز را ب 1811تا  8لفه عمود بر هم منتشره از منبع ارتعاشي در گستره فرکانس ؤچند م

با کمک  را کارثب  نمود که این  1های شتاب را باید در فرکانس وزن یافتهلفهؤد. هر یک از منمای

که مجهز به شبكه فیلتری برای سنجش شتاب در   "پاسخ انسان به ارتعاش"گیری وسایل اندازه

 .های مورد نظر هستند مي توان انجام داد فرکانس

باید انجام پذیرد زیرا ارتعاش یک کمی  برداری ( Z Y, X,) ارزیابي مواجهه با ارتعاش در سه محور .5

تعاش در مدت معمول کار با ابزار، ماشین یا قطعه د. در هر امتداد، ارباشمي )دارای مقدار و جه (

ها در فرکانس وزن یافته بر لفهؤم( rms) کار پرتوان باید به وسیله مقدار جذر مربع میانگین شتاب

  ن گردد، که بزرگترین مقداریتعی (g)یا واحدهای شتاب جاذبه ( 2m/s)حسب متر بر مجذور ثانیه 

kaگیری در هر محوری که انجام گیرد، انتگرال گیرد. برای اندازهاساس و پایه ارزیابي مواجهه قرار مي

اشند، بخطي برای ارتعاشاتي که مدت آنها خیلي کوتاه و یا اساساً از نظر زماني با یكدیگر متفاوت مي

شود. اگر مواجهه کلي روزانه با ارتعاش در یک امتداد معین، ترکیبي از چند مواجهه گرفته مي ارکبه

                                                                        

1 - Frequency- Weighted 

 
 های شتابلفهؤ ، نمایش محورهای مسیستم بیودینامیک دس -2شكل 

  ISO 5349- 2001  1986 و(R1997)- (ANSI S3.34 
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مختلف باشد، در این موارد شتاب معادل در آن جه  خاص در فرکانس  (rms)های مؤثر در شتاب

 گیری شود:وزن یافته باید بر طبق رابطه زیر اندازه
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( در فرکانس وزن یافته با مدت rmsشتاب مؤثر ) iلفه ؤم kiaکل مدت مواجهه روزانه،  T ،فوق در روابط     

iT های سنجش پاسخ انسان به ارتعاش انجام شود.باشد. محاسبات مذکور باید توسط دستگاهمي 
 

 بي)حسي( عروقي بندی استكهلم برای عالئم بالیني عوارض عص : طبقه8 جدول

 ( ناشي از سرماHAVSدس  و بازو )
 عروقی ارزیابی

 شرح عالئم بالینی 
درجه 

 عارضه
 مرحله عارضه

 صفر - حمالتي ندارد

 یک خفیف ودشحمالت سفید شدن پوس  انگش  فقط در نوک یک انگش  یا بیشتر عارض مي

ه و ب بندهای میاني حمالت سفید شدن گاه به گاه پوس  انگش  در بندهای ناخن دار و

 شود.پروگسیمال یک یا چند انگش  ظاهر مي ندرت در بند
 دو متوسط

 سه شدید ودشحمالت سفید شدن پوس  انگش  مكرراً در همه بندها و اغلب انگشتان ظاهر مي

 چهار خیلي شدید تمام عالئم مرحله سه به اضافه اختالل تغذیه درس  در نوک انگشتان 

 سیارزیابی اعصاب ح

 مرحله عالئم بالینی

 )اعصاب حسي( صفر با ارتعاش مواجهه دارد ولي عالم  بالیني ندارد

 )اعصاب حسي( یک حال  کرختي متناوب، تنها و یا همراه با حس سوزن سوزن شدن در انگشتان

 دو )اعصاب حسي( حال  کرختي متناوب و یا پایدار و تقلیل حس درک پوستي

ا پایدار و تقلیل حس المسه برای تشخیص موارد متفاوت لمس حال  کرختي متناوب و ی

 همراه با تقلیل مهارت )حرکات سریع و دقیق دستي( در کارهای دستي
 سه )اعصاب حسي(

مرحله دو در دس  چپ در دو انگش  و مرحله یک  -شود )برای مثالمراحل مختلف برای هر دس  جداگانه آزمایش مي

 (R 1 ( /2)L2(1در دس  راس  در یک انگش  )
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 ارتعاش تمام بدن - 2

برای مقادیر تجزیه  8و  1برای مقادیر کلي و شكلهای  9مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي مندرج در جدول      

1فرکانسي ارتعاش وارده به تمامي بدن ناشي از عوامل مكانیكي 
(WBV)   با مقدار برآیند سه جه(X,Y,Z) 

2شتاب مؤثر 
(RMS) که چنانچه شاغلین به طور مكرر در مواجهه با آن قرار گیرند، احتمال  اشاره دارد

های کمر و ناتواني در رانندگي با وسائل نقلیه زمیني در آنان عوارضي مانند کمردرد، اثرات سوء بر مهره

ر اظاهر نگردد. حد مجاز مواجهه شغلي با ارتعاش تمام بدن متناسب با مدت زمان مواجهه با استناد به نمود

 تدوین شده اس .  2631-ISO-(R2004)1997استاندارد  B2معادله 

نشان داده شده اس . این مقادیر باید به عنوان راهنما در کنترل مواجهه  9سیستم بیودینامیک بدن در شكل     

 با ارتعاش تمامي بدن مورد استفاده قرار گیرند و نباید به عنوان مرز میان ایمني و خطر تلقي گردند.

 کات مهمن

تمام بدن  ارتعاش شتاب يفرکانس  سیحسا حداکثر گستره به مربوط يوزن ضرایب 6جدول شماره  .1

 دهد.را نشان مي (ISO 2631) پاسخ هایمنحنيمطابق با 

ای هتعدادی منحني مستقل از یكدیگر ارائه شده اس  که بر اساس زمان 8و  1در هر یک از اشكال  .2

هرتز در  1-5دهد در گستره فرکانس های مذکور نشان ميد. منحنيانمواجهه مختلف تنظیم گردیده

، در ارتعاش وارده به انسان تشدید )رزونانس( Yو   Xهرتز در محور  1-2و درگستره فرکانس   zمحور

های لفهؤم  z,ay,axa مقادیر 6در شكل . اندتعریف شده 9گیرد. محورهای مزبور در شكل صورت مي

 جه  پش  به طرف سینه، محور  X اس  که محور Zو  Yو X  محورهای  اندازه گیری شتاب در
Y   شانه به شانه و محورZ  باشداز پا به طرف سر مي. 

ه گردد کهای منقطع هنگامي محاسبه ميسنجش ارتعاش تمام بدن و زمان مواجهه معادل برای مواجهه .5

و این نوع سنجش باید مطابق با  در طول زمان به طور محسوس متغیر اس  (rms)میزان شتاب مؤثر 

توسط  ANSI-S3.18-1979(R1999)یا  ISO-2631-1997(R2004)توصیه های استاندارد 

دستگاههای مخصوص سنجش ارتعاش انساني کالیبره شده با دریاف  کننده بشقابي انجام پذیرد. در 

گرم  15یک از  دریاف  کننده باید سه شتاب سنج در جهات سه گانه نصب شده باشد که جرم هر

 بیشتر نباشد.

و کمتر از آن معتبر اس . ضریب قله نسب  شتاب قله  9حد مجاز شغلي عنوان شده برای ضرایب قله  .1

(peakA)  به شتاب مؤثر(rmsA )البته سنجش باید در یک جه  همسان در مدت یک دقیقه  باشد.مي

                                                                        

1 - Whole – Body Vibration 

2 - Root – Mean – Square 
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ذکور برای اثرات ارتعاش تمامي انجام شود. حد مجاز شغلي م Zو  Yو  Xبرای هر یک از محورهای 

باشد باید با احتیاط الزم مقادیر مزبور  9بدن برآورد گردیده اس  و در صورتي که ضریب قله بیش از 

 گرف . کاربهرا 

ای هبرده شود برای ساختمان کاربهها حد مجاز شغلي مزبور نباید در سازه های دریایي یا در کشتي .8

 ANSI S3.29-1983(R2006)] [ :مراجعه شود به ثاب 

  

 با ارتعاش تمام بدن  يحد مجاز مواجهه شغل -9جدول 

 ([ISO 2631-1997(R2004)استاندارد ] B2)مستند به معادله  
 مدت مجاز مواجهه

 )دقیقه(

 حد مجازشتاب معادل

 m/s)2()برآیند سه جهت(

 مل(حد مراقبت)ع

 m/s)2() برآیند سه جهت(

1111 95/1 55/1 

691 61/1 12/1 

151 56/1 81/1 

211 11/1 86/1 

121 51/1 62/1 

91 91/1 58/1 

51 58/1 11/1 

11 18/2 18/1 
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 تشدید ارتعاش وجود دارد. ± zaهرتز در مواردی که   5تا  1 *
 تشدید ارتعاش وجود دارد. ±xaیا  yaهرتز در موردی که  2تا  1   

 

  

 * شتاب ارتعاش تمام بدن يفرکانس ی مربوط به گستره حداکثر حساس يضرایب وزن  -6جدول 

 ([ISO 2631-1997(R2004] 8و  1های پاسخ شكل با منحني مطابق
  یوزن ضرایب

 (8 شكل) X,Y عرضي ارتعاشات (1 شكل)  Z طولي ارتعاشات HZفرکانس

1 81/1 1 

28/1 89/1 1 

9/1 95/1 1 

2 61/1 1 

8/2 51/1 51/1 

18/5 61/1 95/1 

1 1 81/1 

8 1 11/1 

9 1 518/1 

1/5 1 28/1 

11 51/1 21/1 

8/12 95/1 19/1 

19 81/1 128/1 

21 11/1 11/1 

1/28 518/1 15/1 

8/51 28/1 195/1 

11 21/1 18/1 

81 19/1 11/1 

95 128/1 1518/1 

51 11/1 128/1 
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 ( za: حدود مجاز شتاب محور طولي )1شكل 

  [ISO 2631-1997(R2004)] و زمان مواجههیا فرکانس مرکزی بر حسب فرکانس 

 

 

 

 فرکانس یا فرکانس مرکزی یک سوم اکتاوباند )هرتز(

ر 
وث

ب م
شتا

za (
r.

m
.s

), 
2

m
/s
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 ( xa  ،ya: حدود مجاز شتاب محورهای عرضي )8شكل 

 [ISO 2631-1997(R2004)] و زمان مواجهه یا فرکانس مرکزی بر حسب فرکانس

 ی یک سوم اکتاوباند )هرتز(فرکانس یا فرکانس مرکز
 

ر 
وث

ب م
شتا

xa  ،
ya (

r.
m

.s
), 

2
m

/s
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 های شتاب ارتعاشيسیستم بیودینامیک بدن و جهات اصلي سنجش -9شكل

 [ISO 2631-1997(R2004)] 
 

 

 :باشدمي زیرها به شرح لیل یافتهای از سنجش ارتعاش تمامي بدن و روش تحخالصه .9

نشان داده شده  9در هر نقطه، برای حداقل یک دقیقه در محورهای بیودینامیكي که در شكل  -الف

 یندآگیری شود. بر(، باید به طور همزمان و مستمر در سه محور اندازهrmsاس ، مقادیر مؤثر شتاب)

 باشد.سه جه  مالک مقایسه با این حدود مجاز مي

گرم(، هر کدام با یک حساسی  محور عرضي کمتر  15سنج با وزن خیلي کم) حداکثر سه شتاب -ب

، به طور عمودی بر روی یک مكعب فلزی سبک وزن نصب شده و در داخل مرکز یک  % 11از 

( کل وزن این دیسک مكعب، SAE-J.1013-1992دیسک الستیكي سخ  قرار داده شده اس  )

گیری، بیشتر باشد. سنجشها باید وزن کل مورد در حال اندازه %11نباید از های آن سنج و کابلشتاب

با قراردادن دیسک الستیكي بر روی نشیمنگاه صندلي راننده و زیر باسن اپراتور در زماني که وسیله 

گیری ارتعاش وارده به کمر باید دیسک ارتعاشي در حال کار اس ، انجام گیرد. برای اندازه

ک گیری ارتعاش وارده به پا باید دیسمر و سطح ارتعاشي قرار گیرد. برای اندازهالستیكي بین ک

الستیكي بر روی سطح مرتعش بین دو پا قرارگیرد به طوری که وزن بدن روی دیسک الستیكي 

 نیفتد و فقط پا با کناره لبه آن مواجهه داشته باشد.

 8یا شكل  1هرتز (، برای مقایسه با شكل  51تا  1برای هر یک از محورها، در یک سوم اکتاوباند ) -ج

 به طور متناسب باید به طور جداگانه آنالیز فرکانس به روش معادل انجام گیرد.
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( هر یک از محدوده بیناب در مدت زمان مربوطه، معادل یا بیش از مقدار ارائه rmsاگر شتاب مؤثر ) -د

غلي برای زمان مواجهه مورد نظر، فراتر گردد، در این صورت از حد مواجهه ش 8یا  1شده در شكل 

رفته اس . در این صورت محوری که باالترین قله بیناب منحني ) فرکانس غالب( و کوتاهترین زمان 

رود. ) همانند آنچه که برای آنالیز مي کاربهن حد مواجهه مجاز یکند برای تعیمواجهه را قطع مي

 فرکانسي صدا آورده شد(.

فته ب وزن یای( وزن یافته برای هر یک از محورها با استفاده از معادله زیر با ضرrmsکل شتاب مؤثر ) .6

معادله به صورت زیر اس  )برای  xارائه شده اس . برای محور  9در محور متناسب در جدول 

 گردد.(:ها و تعاریف مشابه معادله مزبور اعمال ميمعادله   Z , Yمحورهای

 

 
2

FxFXWX AWA
 

 

در   Xضریب وزن یافته برای محور X ،FXWکل شتاب مؤثر وزن یافته برای محور  wxAدر رابطه فوق        

( برای بیناب rmsمقدار شتاب مؤثر ) FXA(، 1هرتز )جدول 51تا  1های هر یک سوم اکتاو باند فرکانس

 باشد. هرتز مي  51تا  1های در یک سوم اکتاو باند فرکانس Xمحور 

اده از معادله فوق مقادیر شتاب در سه محور یكسان باشد، حرک  ترکیبي تمامي محورها اگر با استف  .5

ها بزرگتر و الجرم عملكرد اپراتور وسیله ارتعاشي را بشدت تح  تاثیر لفهؤتواند از هر یک از ممي

ورد آتوان نتایجي بدس  قرار دهد. با لحاظ نمودن نتایج حاصل از معادله مذکور در معادله زیر، مي

 ( را تعین نمود:WTAکه کل شتاب وزن یافته )

 

     222
4.14.1 WZWYWXWT AAAA 

 
 

ضرب شده اس ، در حقیق    Y , X را که مقادیر کل شتاب مؤثر وزن یافته در محورهای 1/1ضریب 

های معادل اس  که بر اساس دامنه پاسخ حساسترین های طولي و عرضي پاسخنسب  مقادیر منحني

ساع   5اس . کمیسیون جامعه اروپا پیشنهاد کرده اس  که حد مراقب  )اقدام( در افراد طراحي شده 

متر بر مجذور ثانیه باشد. مقدار مزبور قابل مقایسه با نتایج  8/1کار روزانه، برای شتاب مؤثر وزن یافته 

  معادله فوق اس .
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ه نه زیاد و با ضریب قلهای ارتعاشي مرکب، کوتاه مدت، با دامدر طول کار روزانه ممكن اس  ضربه .6

مین نخواهد أدر این موارد، حد مجاز مواجهه شغلي، حفاظ  افراد را ت وجود داشته باشد. 9بیش از 

 گردد.توصیه مي  " 1اصل توان "کرد، در این مورد روش محاسبه براساس 
اری نگهدهای مناسب ارتعاشي بر روی تجهیزات،  توان با استفاده از عایقارتعاش تمام بدن را مي .11

 های عایق ارتعاش، کفش ضد ارتعاش،بندی ارتعاش، صندلیها، زیرپایيسیستمهای تعلیق و عایق

ي برای نشیمنگاه صندلي، و کنترل از راه دور فرآیندهای ارتعاش زا، کنترل نمود. یهای هوابالشتک

یم همگي از ظگاه کمری، پشتي و صندلي قابل تنصندلي با دسته برای تكیه دادن دس ، وجود تكیه

  باشند.فنون مناسب برای کنترل ارتعاش مي

کنند، اجرای موارد زیر که در ارتباط با نحوه مناسب ه بر روی وسیله نقلیه کار ميکبرای شاغلیني  .11

 شود:باشد، توصیه ميانجام کار مي

 الف ت اجتناب از بلند شدن یا خم شدن ناگهاني پس از مواجهه با ارتعاش

 حرکات ساده، با حداقل چرخیدن یا پیچیدن بدن در هنگام خروج از وسیله نقلیه ب ت استفاده از

 

نیز به منظور  ISO]-[(1985)2631به استناد نسخه  2مرز کاهش مهارت و خستگيو  1آسایش مرز کاهش      

( شاغلین مورد پذیرش کمیته عوامل RCB( و کاهش تمرکز و آسایش )FDPBجلوگیری از خستگي)

 9باشد. نحوه محاسبه هر یک از مرزهای مذکور با توجه به مرز مقادیر مجاز مندرج در جدول يفیزیكي م

 باشد:به صورت زیر مي

 
OEL(m/s2) = FDPB(m/s2)×2                                          
OEL(m/s2) = RCB(m/s2)×6.30                                            
FDPB(m/s2) = RCB(m/s2)×3.15  

  
  

                                                                        

1  - Reduced Comfort Boundary (RCB) 

2  - Fatigue-Decreased Proficiency Boundary (FDPB) 
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 پرتوهاي یونساز (OEL)حد مجاز مواجهه شغلی

حد مجاز  باشد. کمیته تعیین مقادیراساس حفاظ  در برابر پرتو اجتناب از پرتوگیری غیرضروری مي      

( را ICRP)1المللي حفاظ  در برابر پرتوها مواجهه شغلي عوامل فیزیكي مقادیر پیشنهادی کمیسیون بین

توگیری شغلي پذیرفته اس . پرتوهای یونساز شامل ذرات باردار )مانند ذرات آلفا و بتا که از مواد برای پر

ای در راکتورها و شتاب های هستهشوند و همچنین ذرات نوترون که از واکنشرادیواکتیو ساطع مي

رتوهای اد پرتوزا و پشود( و پرتوهای الكترومغناطیس )مانند پرتو گاما تابش شده از موها تابش ميدهنده

ز های مولد پرتو ایكس( با انرژی بیش اهای الكترون و همچنین دستگاهایكس تابش شده از شتاب دهنده

 ICRPباشند. ( ميnmنانومتر ) 111( بوده که معادل طول موجي تقریباً کمتر از evالكترون ول  ) 1/12

 اس :اصول حفاظ  در برابر پرتو را به شرح زیر تعیین نموده 

  توجیه کاربرد پرتوها: کاربرد پرتوها زماني توجیه پذیر اس  که برتری مزایای استفاده از پرتوها

 ل مشخص محرز باشد.یدر مقایسه با مضرات پرتوگیری افراد و یا جامعه با دال

 گونه پرتوگیری باید به طور منطقي کاهش یابد یا به عبارتي تا حد ممكن باید راستفاده بهینه: ه

2)جهه کمتر باشد موا
ALARA ).و شرایط اقتصادی و اجتماعي نیز منظور گردد 

  باشد. 6حد دوز فردی: پرتوهای تابشي از منابع مختلف نباید بیشتر از دوز تعیین شده در جدول 

  براساس توصیه  5خط مشي حد پرتوگیری شغلي در جدولICRP .باشد 

  براساس اصلALARA   به مراتب کمتر از مقادیر مجاز تعیین پرتوگیری شغلي افراد مي بایس

 شده باشد.

                                                                        

1 - International Commission of Radiation Protection 

2 - As Low As Reasonably Achievement 
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 مقادیر توصیه شده برای مواجهه با پرتوهای یونساز -5جدول 
 مقدار توصیه شده نوع پرتوگیری

  دوز مؤثر

 میلي سیورت 81 در هر سال )فقط در طي یک سال( -الف     

 میلي سیورت در سال 21 ساله 8میانگین دوره  -ب     

  دوز معادل ساالنه برای:

 میلي سیورت 181 الف : عدسي چشم      

 میلي سیورت 811 ها و پاهاب : پوس  دس       

 سن)برحسب سال( ×میلي سیورت  11 دوز مؤثر تجمعي:                                                                                         

پرتوگیری جنین وقتي حاملگي مشخص شده 

 باشد:
 

 میلي سیورت 8/1 1دوز معادل ماهانه       

 میلي سیورت 2 دوز سطحي) ناحیه تحتاني شكم بانوان(      

 پرتوگیری داخلي      
20
 (ALI) 2حد ساالنه پرتوگیری داخلي 1

 1 (WLM)ماه کاری  1 5دختران رادون       
 

  NCRP یها هیبر اساس توص یعياز منابع طب يناش یرناء مقادبه استث يو خارج يداخل یریمجموع پرتوگ -1
  2- Annual Limit on Intake 

 3-  Radon Daughters 

 4-  Working Level Months 
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ونسازیمیدان ها و پرتوهاي غیر   

 میدان هاي مغناطیسی پایا

های پرتوهای غیر یونساز و میدانها و همچنین شمول استفاده از مقادیر حد مجاز مواجهه محدوده 6شكل       

مربوط  ،6مندرج در جدول  شغلي در این بخشمقادیر حدود مجاز مواجهه دهد. شغلي برای آنها را نشان مي

چگالي شار مغناطیسي پایا به مقادیری اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مكرر در روزهای متوالي در به 

ي یمواجهه با آن قرار گیرند اثرات سوء بر سالم  آنان عارض نگردد. مقادیر تعیین شده باید به عنوان راهنما

میدانهای مغناطیسي پایا استفاده شود ولي نباید به عنوان مرز مشخصي بین ایمني و  جه  کنترل مواجهه با

گوس  911( معادل mTمیلي تسال ) 91های شغلي عادی برای تمام بدن نباید از خطر تلقي گردد. مواجهه

(G در روز و همچنین برای دستها و پاها از )mT 911 (G 9111در روز تجاوز کند. مقادیر فوق بر ) اساس

 ( تعیین شده اس .TWAمیانگین وزني زماني )

] (G گوس )111( =T )1  تسال[ 

های و برای محیط T2های کاری معمول مساوی سقف مقادیر توصیه شده برای تمام بدن در محیط      

. باشدمي T21های انتهایي دستها و پاها مساوی و برای اندام T5کاری کنترل شده و کارگران آموزش دیده 

عل  نیروهای مكانیكي وارده از میدان مغناطیسي در وسایل و ابزاری با خاصی  فرو ه احتمال دارد ب

ایل رات ایمني حاصل شود. افرادی که از وسطمغناطیسي و بعضي از وسایل پزشكي کاشته شده در بدن، مخا

بیش  یهاجهه با میداندر مواکنند نیز نباید ضربان ساز قلبي و وسایل پزشكي الكترونیكي مشابه استفاده مي

( قرار گیرند. همچنین در شار با شدت بیشتر ممكن اس  اثرات سوء ایجاد شود که G8میلي تسال ) 8/1از 

ر درمان های مورد استفاده دهای فلزی، گیرهحاصل نیروهای سایر وسایل کاشته شده در بدن مانند انواع بخیه

  .های مصنوعي )پروتزهای فلزی( و غیره باشداندامن انواع یهای عروقي، همچنبعضي ناراحتي
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 ی(یو کمتر از آن )زیر فرکانس رادیو KHz 30هاي هاي مغناطیسی با فرکانس دانمی

ره های مغناطیسي با گستمقادیر حد مجاز مواجهه شغلي با دامنه چگالي شار مغناطیسي ناشي از میدان      

ری اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مكرر در مواجهه با آن و کمتر از آن به مقادی KHz 51فرکانسي 

ای هقرار گیرند اثر سوئي بر سالم  آنها عارض نگردد. برای تعیین مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي شدت

ي جه  کنترل ی( داده شده اس . این مقادیر به عنوان راهنماrmsمیدان مغناطیسي به صورت مقادیر مؤثر )

و کمتر از آن تعیین شده اس  ولي نباید به  KHz 51هایهای مغناطیسي با زیرفرکانسمیدان پرتوگیری از

نهای  های شغلي در گستره فرکانس بيعنوان یک مرز مشخص بین ایمني و خطر تلقي شود. پرتوگیری

 هرتز، از مقدار سقف ارائه شده در رابطه زیر نباید تجاوز کند. 511( از یک تا ELF)1کم 

f
B

60
 

                                                                        

1 - Extremely – Low – Frequency 

 
 حد مجاز مواجهه یرو شمول استفاده از مقاد یدانهاو م یونساز یرغ یپرتوها یمحدوده ها -6شكل 

 

 مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي برای میدانهای مغناطیسي پایا -6جدول 

 مقدار سقف هشت ساعته TWA افراد -اندام 

 تمام بدن

 دستها و پاها

 يلكترونیكفراد حامل وسایل پزشكي اا

mT 91 

mT 911 

- 

T 2 

T 21 

mT 8/1 
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 فرکانس برحسب هرتز اس .   f مي باشد و( mTحد مواجهه شغلي برحسب میلي تسال )در رابطه فوق،        

از  ] VF [)شامل باند فرکانس صوتي  KHz 51تا  Hz511ای شغلي در گستره فرکانس تتهپرتوگیری       

Hz 511  تاKHz 5 باند فرکانس خیلي کم  و] VLF [  ازKHz 5  تاKHz 51  اس ( نباید از مقدار سقف

mT 2/1 های تجاوز کند. مقادیر سقف برای فرکانسHz 511  تاKHz51 تمام بدن و  شامل پرتوگیری

در ناحیه  Hz 511های کمتر از باشد. مقدار حد مواجهه شغلي برای فرکانسهمچنین قسمتي از بدن مي

تواند افزایش یابد. چگالي شار مي 8و و ساق پا با ضریب و همچنین برای باز 11دستها و پاها با ضریب 

باشد. حد مواجهه مي mT1مطابق با حداکثر چگالي شار مجاز  Hz91در فرکانس  f/91 =( mTمغناطیسي )

 باشد.مي m/A /191اس  که مطابق با شدت میدان مغناطیسي  KHz 51 ، mT2/1شغلي در فرکانس 

 شدت جریان تماسی

ن تماسي ناشي از تماس با اجسام بدون اتصال به زمین که  بار الكتریكي القایي را در یک شدت جریا      

جه   ای اشاره شده در زیربایس  از حدود تماس نقطهمیدان مغناطیسي زیر رادیویي کسب کرده اس  نمي

 جلوگیری از شوک های الكتریكي تجاوز نماید:

 و هرتزکیل 8/2هرتز الي  1میلي آم.ر  در فرکانس  1

f 1/1  کیلوهرتز )در رابطه فرکانس برحسب کیلو هرتز( 51الي  8/2میلي آم.ر در فرکانس 

 توجه

های موجود از تحقیقات حد مجاز مواجهه شغلي تعیین شده براساس ارزشیابي داده مقادیر -1

دس  آمدن اطالعات ه آزمایشگاهي و مطالعات مربوط به پرتوگیری انسان اس . در صورت ب

های تغییراتي در مقادیر ارائه شده حاصل خواهد شد. تاکنون، اطالعات کافي راجع به جواب جدیدتر،

وجود  KHz51تا  Hz1های مغناطیسي در گستره فرکانسي انسان و اثرات سوء احتمالي ناشي از میدان

عیین تندارد تا بتوان براساس آنها حد مواجهه شغلي را برای برآورد میانگین وزني زماني پرتوگیری 

 نمود.

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي تعیین شده، شاغلیني را که دارای دستگاه ضربان ساز قلبي هستند در  -2

های گاهکند. بعضي از انواع دستمقابل تداخل امواج الكترومغناطیسي با دستگاه مزبور حفاظ  نمي

الي  81انس ل نیرو )با فرکضربان ساز قلبي به تداخل با امواج الكترومغناطیسي ناشي از خطوط انتقا

عل  کمي ه اند. بحساسی  نشان داده mT 1/1هرتز( در چگالي شار مغناطیسي به کوچكي 91

اطالعات ارائه شده از جانب کارخانه سازنده ضربان قلبي درباره تداخل امواج الكترو مغناطیسي، 
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بدنشان  ابه دیگری که درشود، پرتوگیری افراد حامل دستگاه مذکور و یا هر دستگاه مشتوصیه مي

 های مربوط به خطوط انتقال نیرو نگه داشته شود.و یا کمتر در فرکانس mT 1/1وجود دارد در حد 

رکانس ف زیر ) و کمتر از آن KHz 30هاي الکتریکی با فرکانس هاي الکتریکی پایا و میدانمیدان

 ی(یرادیو

و  KHz51ي )یهای میدان با فرکانس رادیوه به شدتمقادیر حد مجاز مواجهه شغلي تعیین شده اشار       

های کار بدون حفاظ دارد و نشان دهنده شرایطي های الكتریكي پایا در محیطکمتر از آن( و همچنین میدان

بر  یاثرات زیان آور ،اس  که تح  آن شرایط اگر کارکنان به طور مكرر در مواجهه با آن قرار گیرند

های میدان الكتریكي به صورت رای تعیین مقادیر حد مواجهه شغلي شدتشود. بنسالم  آنان عارض 

این مقادیر به عنوان راهنما جه  کنترل پرتوگیری تعیین شده اس  و  .( داده شده اس rmsمقادیر مؤثر )

میدان  هایهای فردی نباید به عنوان مرز مشخصي بین ایمني و خطر تلقي شود. شدتبه عل  حساسی 

ي اشاره دارد که در هوا موجودند و به دور یهایین شده برای مقدار حد مواجهه شغلي به میدانالكتریكي تع

های تماس ممكن اس  مخاطرات جدی ای و جریانهای جرقهها قرار دارند )جایي که تخلیهاز سطوح هادی

 m/KV 28یدان هرتز نباید از شدت م 221( تا DCبار آورد(. پرتوگیری شغلي در فرکانس صفر هرتز )ه ب

 آید:مقدار سقف شدت میدان از رابطه زیر به دس  مي KHz 5تا  Hz221های بیشتر باشد. در فرکانس

f /9 11 ×828/8 = E  حد مواجهه شغلي بر حسبm/V 

f . فرکانس برحسب هرتز اس 

د. این باشميm/V 1512مقدار سقف  KHz51تا  KHz 5های در حد مجاز مواجهه شغلي برای فرکانس      

 شود.کیلو هرتز برای بخشي از بدن و نیز تمام بدن در نظر گرفته مي 51تا  5های مقادیر سقف برای فرکانس

 توجه

ي یهای داخلي القاهای محدود در سطح بدن و جریانمقادیر حد مجاز مواجهه شغلي براساس جریان -1

بنماید، تعیین شده اس . هرچند  آوریرود ایجاد اثرات زیانبه مقادیری کمتر از آنچه که تصور مي

سالم   ها برایآور بودن پرتوگیری شغلي از این میدانتاکنون دالیل و شواهد کافي مبني بر زیان

یكي های میدان الكتردس  نیامده اس ، اما نتایج برخي مطالعات آزمایشگاهي در شدته کارکنان ب

دس  آمدن اطالعات ه اند. در صورت بدادهکمتر از مقادیر مجاز، برخي اثرات بیولوژیكي را نشان 

جدیدتر، تغییراتي در مقادیر ارائه شده داده خواهد شد. در حال حاضر اطالعات کافي راجع به 

 KHzهای الكتریكي در گستره فرکانسي صفر تا های انسان و اثرات سوء احتمالي ناشي از میدانپاسخ



 
 

 

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

165 

ه شغلي را برای میانگین وزني زماني پرتوگیری تعیین وجود ندارد تا بتوان براساس آنها حد مواجه 51

 نمود.

تواند مخاطرات ایمني بدون اتصال به زمین مي m/ KV6-8ي با شدتي بیش از یهاقرار گرفتن در میدان -2

دنبال داشته باشد. از جمله با وجود میدان الكتریكي با شدت زیاد ممكن اس  تخلیه ه وسیعي ب

های زیرزمیني واقع در میدان، همراه با از جا پریدن بعالوه ي ناشي از هادیهای تماسالكتریكي و جریان

وجود آید.  هسایر مخاطرات ایمني مانند احتراق مواد قابل اشتعال و وسایل الكتریكي قابل انفجار، ب

الزم اس  ضمن دق  زیاد اشیاء بدون اتصال به زمین حذف شوند، یا مجهز به سیم اتصال به زمین 

 با شدت یهاهای عایق استفاده شود. در میداني آنها از دستكشی(، و یا هنگام جابجاEarthگردند )

ي( های الكتریكز وسایل حفاظتي )مثل لباس، دستكش و انواع عایقا الزم اس  m/ KV 18   بیش از 

 استفاده شود.

نها را در برابر تداخل ساز قلبي هستند، مقادیر حد مجاز تعیین شده، آ برای شاغلیني که دارای ضربان -5

 کند. بعضي از انواع ضربان سازهای قلبي درامواج الكترومغناطیسي با دستگاه مذکور حفاظ  نمي

هرتز( حتي  91الي  81های الكتریكي با فرکانس مربوط به خطوط انتقال نیرو )مقابل تداخل با میدان

اطالعات ارائه شده از طرف  عل  کميه ب دهند.حساسی  نشان مي m/KV 2به شدتي به اندازه 

کارخانه سازنده درباره تداخل امواج الكترومغناطیسي با دستگاه ضربان ساز قلبي، تماس افراد حامل 

 نگه داشته شود. m/KV 1دستگاه ضربان ساز و سایر وسایل مشابه پزشكي باید در حد 

 پرتوهاي رادیوفرکانس و ماکروویو

 KHz51های بین ( و ماکروویو در فرکانسRFی رادیوفرکانس)حد مجاز مواجهه شغلي پرتوها       

به مقادیری اشاره دارد که چنانچه شاغلین به طور مكرر در مواجهه با آن قرار گیرند، آثار  GHz 511تا

نامطلوبي بر سالم  آنان ظاهر نگردد. مقادیر حد مواجهه شغلي پرتوهای مذکور بر حسب مقدار مؤثر 

(rms ) ،شدت میدان ال(كتریكيE(شدت میدان مغناطیسي ، )H و چگالي توان معادل برای موج تخ  در )

( به بدن که در اثر پرتوگیری در چنین محیطي و یا در اثر مواجهه Iي)ی( و جریانهای القاSفضای آزاد)

 و نمودار 11گردد. جدول افتد، بیان ميدر معرض محیطهای مزبور بوده اتفاق مي ای که مستقیم با ماده

 دهد.( نشان ميMHzهای مختلف بر حسب مگاهرتز )حد مجاز مواجهه شغلي را برحسب فرکانس 5 شكل
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 مالحظات

قسم  ب، به مقدار پرتوگیری که باید براساس حد مجاز  11حد مجاز مواجهه شغلي در جدول  -الف

شاره دارد ا  RFوارد بربدن و احتمال بروز شوک یا سوختگي حاصل از  RF( جریان rmsمقدار مؤثر)

 گیرد:و به صورت زیر مورد استفاده قرار مي

وارده بر  RF، جریان1برای افرادی که تكیه گاه فلزی ندارند یا به عبارتي با اجسام فلزی در تماس نیستند -1

شود نباید از مقادیر سقف گیری ميمتر( اندازهسانتي 51بدنشان از طریق هر پا که در هر فوت )تقریباً 

 ر تجاوز نماید:به شرح زی

 )برحسب میلي آم.ر( f 1111 = I(                  MHz 1/1 < f < 15/1)به ازای 

 ) برحسب آم.ر( 111 = I(                            MHz 111< f < 1/1 )به ازای

در مقاوم  ظاهری بدن  RFدر شرایطي که احتمال تماس با اجسام فلزی وجود دارد، حداکثر جریان  -2

سنج تماسي برای تعیین میزان مواجهه انسان به هنگام گرفتن جسم نسان که با استفاده از یک جریانا

 .آید، نباید از مقادیر زیر تجاوز نمایدفلزی در دس  بدس  مي

 )برحسب میلي آم.ر( f 1111 = I(                 MHz 1/1 < f < 15/1)به ازاء     

 )برحسب آم.ر( 111 = I                      (   MHz 111 < f < 1/1)به ازاء 

وسیله مورد استفاده جه  رعای  مقادیر حد مجاز شغلي مذکور بستگي به استفاده کننده دارد. استفاده       

از دستكش محاف ، عدم استفاده از وسایل فلزی با آموزش افراد از جمله مواردی هستند که با کمک آنها 

م ي معموالً با وسایل قرائ  مستقییهای القابه حد مجاز رساند. ارزیابي مقدار جریان توان مواجهه شغلي رامي

 گیرد.انجام مي

و قسم  الف، به مقدار پرتوگیری که از طریق محاسبه میانگین  11حد مجاز مواجهه شغلي در جدول  -ب

صویر شده(. در دارد )سطح ت آید اشارهمعادل سطح مقطع عمومي بدن انسان به دس  مي يدر سطح

. توان افزایش دادمواردی که قسمتي از بدن در معرض پرتوگیری اس ، حد مجاز مواجهه شغلي را مي

های متغیر و غیر یكنواخ ، مقادیر حداکثر شدت میدان ممكن اس  از میزان حد مجاز مواجهه در میدان

شده باشد. حد مجاز مواجهه شغلي تجاوز نماید مشروط بر آنكه متوسط مقادیر در حدود مجاز تعیین 

2گیری میزان جذب ویژه توان با محاسبات اندازهشغلي را مي
SAR  .مرجع نیز افزایش داد 

 

 
 

 

                                                                        

1 - Free Standing Individuals 

2 - Specific Absorption Rate 
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 حد مجاز مواجهه شغلي با امواج رادیو فرکانس و ماکروویو -11جدول 

 (MHzفرکانس بر حسب  f)*های الكترومغناطیسي قسم  الف: میدان

 فرکانس
 Sچگالی توان، 

)2(W/m 

شدت میدان 

 الکتریکی،

 E (V/m)  

شدت میدان 

 مغناطیسی،

H (A/m) 

 2Eمتوسط زمانی 

2H  یاS  

 )دقیقه( 

KHz111– KHz 51 - 1512 195 9 

MHz 1– KHz 111 - 1512 f /5/19 9 

MHz 51– MHz 1 - f/1512 f /5/19 9 

MHz 111– MHz 51 - 1/91 f /5/19 9 

MHz 511– MHz 111 11 1/91 195/1 9 

GHz 5– MHz 511 51 /f - - 9 

GHz 51– GHz 5 111 - - 166/1 f  /2/55565 

GHz 511– GHz 

51 
111 - - 169/1 f  /92/96 

 

 حد مجاز مواجهه شغلي با امواج رادیو فرکانس و ماکروویو -11جدول 

 (mA)جریان حداکثر *های القایي و تماسي رادیو فرکانسقسم  ب : جریان

 دوره زمانی متوسط تماس از طریق هر پا بین دو پادر فاصله  فرکانس

KHz111– KHz 51 f 2111 f 1111 f 1111 S 2/1 

MHz 111-KHz  111 211 111 111 min 9 

های فوق حفاظ  فرد را در برابر واکنش از جا پریدن و سوختگي که در اثر * باید توجه داش  که محدوده جریان
ه متن نماید. برای کسب اطالعات بیشتر بمین نميأشود، به طور کامل تع حاصل ميتخلیه آني در هنگام تماس با منب

 مراجعه شود.

 

، حد مجاز مواجهه شغلي MHz 511تر از ینیهای پادر فرکانس 1های نزدیکبرای پرتوگیری میدان -ج

اده ، قسم  الف نشان د11( شدت میدان الكتریكي و مغناطیسي در جدول rmsبرحسب مقدار مؤثر )

                                                                        

1 - Near – Field Exposure 
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2( موج تخ  معادل برحسب )Sشده اس . چگالي توان )
 m/W)  دس  آمده از ه از طریق اطالعات ب

 آید:سنجش شدت میدان از رابطه زیر بدس  مي

S = E2 /566 

 باشد و( مي2m( بر متر مربع )2Vبرحسب مجذور ول  ) 2E در رابطه فوق       
2H566S=  

 باشد.( مي2m( بر متر مربع )2Aر آم.ر )برحسب مجذو 2Hدر رابطه فوق که       

 

در گستره  msec 111پالسي در مدت کمتر از  RFکه پرتوگیری از نوع پرتوهای  در مواردی -د

گیگا هرتز باشد، حداکثر مواجهه شغلي مجاز با میدان الكتریكي لحظه ای  511تا  1/1های فرکانس

تداوم دارند، محاسبه متوسط زماني  msec 111از که بیش  یيهامتر اس . برای پالس کیلو ول  بر 111

مقادیر مزبور به عنوان راهنما جه  ارزیابي وکنترل پرتوگیری امواج  ود.ريم کاربهمعمول 

 رود و نباید به عنوان مرز قطعي بین حد ایمني و خطر تلقي گردند.رادیوفرکانس و ماکروویو بكار مي

 

 
 امواج مایكرویو و رادیو فرکانسي يشغلنمودار حد مجاز مواجهه  - 5شكل 

 (kg/W 1/1ژه تمام بدن کمتر از )برای جذب وی
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 توجه

تا حد مجاز شغلي عنوان شده قرار گیرند، آثار  یچنانچه شاغلین به طور مستمر در مواجهه با مقادیر -1

یری وگتوان با روشهای ساده مانع پرتنامطلوب بر سالم  آنان ظاهر نگردد. معهذا هنگامي که مي

های غیر ضروری افراد با پرتوهای رادیوفرکانس در مقادیری بیش از حد باید از مواجهه ،گردید

 مجاز شغلي تدوین شده، اجتناب گردد.

کانس اند و در هر فرهای مختلف تشكیل شدهبرای میدانهای مختلط یا با باند پهن که از فرکانس -2

باید مواجهه شغلي به طور جداگانه )برحسب ، از حد مجاز شغلي عنوان گردیده يمقدار مشخص
2E،2H  یا چگالي توان( در دامنه فرکانس معین در نظر گرفته شود و حاصل جمع کلیه حدود مجاز

 مذکور نباید از واحد تجاوز نماید.

ختلف های مکه به صورت مختلط یا با باند پهن در فرکانس یيهابه همین روش برای شدت جریان

 2Iهای ایجاد شده )برحسبمقادیر حد مجاز شغلي در محدوده جداگانه شدت جریاناند، ایجاد شده

 نباید حاصل جمع آنها از واحد تجاوز نماید.و د نشو( در هر دامنه فرکانس معین در نظر گرفته مي

 GHzهای کمتر از اشاره دارد که در فرکانس یبه مقادیر 11مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي جدول  -5

در مدت زماني  GHz 511های باالتر یعني در ساع ( و برای فرکانس 1/1دقیقه ) 9ر در طي ه 5

 اند.ثانیه تعیین شده 11کمتر یعني تا 

های ، مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي برای شدت میدانGHz5تا  GHz 1/1های بین در فرکانس -1

 الكترومغناطیسي با رعای  شرایط زیر قابل افزایش اس :

های مناسب قابل کنترل باشد به طوری که متوسط رتوگیری با استفاده از روششرایط پ -الف

 SARبوده و به طور متوسط مقادیر قله  kg/W 1/1کمتر از   sSARپرتوگیری کل بدن یعني 

به ازاء هر یک گرم باف  )به صورت حجم باف  در شكل مكعب تعریف شده  kg/W 11از 

به  W/kg 21از  SARمچ دس ، پا و مچ پا مقادیر قله اس ( تجاوز ننماید. به غیر از دس ، 

ي مباف  )که به صورت حجم باف  در شكل مكعب تعریف شده اس (  مگر 11ازاء هر 

 دقیقه محاسبه گردیده اس .  9در طي هر  sSARتجاوز نماید. میانگین تواند 

 مطابق  داد.  11ل ي به بدن را باید با مقادیر جدویهای القاجریان -ب

تح  شرایطي که قسمتي از بدن پرتوگیری مي نماید، افزایش  GHz 5های بیش از در فرکانس -8

  باشد.مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي مجاز مي



  

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

170 

و فاصله منبع از  Probبه عوامل متعددی بستگي دارد که شامل ابعاد  RFگیری شدت میداناندازه -9

Prob های اعالم شده در گیری باید از توصیههای اندازهو روش باشدميIEEE C95.3   2112سال 

 تبعی  نماید.

باشد از هرگونه مواجهه باید اجتناب مي KV/m 111در مواردی که قله چگالي میدان الكتریكي  -6

 نمود.

کاربرد های جدیدی برای تصویر برداری، ارتباطات بدون  UVBامواج با پهنای باند فرکانسي زیاد  -5

-سیستم های امنیتي پیدا نموده اس . سیگنال و های شناسایيداده و تصویر(، برچسب سیم )صوت،

نانو ثانیه( و افزایش سریع زماني)کمتر از  11کمتر از  های این امواج شامل پالسهای کوتاه )معموالً

، میزان UWBهای گردد. برای پالسپیكو ثانیه(هستند که منجر به ایجاد باند خیلي پهن مي 211

 شود.ذب ویژه برحسب وات برکیلوگرم باف  به صورت زیر بیان ميج
 SAR=S×PW×PRF×0.025 

: S ،PRFپهنای مؤثر باند : 2W/m، PWچگالي توان معادل موج تخ  : Sدر رابطه فوق به ترتیب:        

ه با سطح بدن در مواجه 2W/mبر W/kg: حداکثر جذب ویژه تصحیح شده s ،0.025-1فرکانس تكرار پالس

 باشد. مگاهرتز مي 61موج رادیو فرکانسي

 محدودیت هاي مواجهه

 دقیقه: 9بیشتر از  1UWBمواجهه با موج  -1 

دقیقه ای متناسب با سطح جذب  9گرم برای میانگین زماني ووات برکیل 1/1میزان جذب ویژه محدود به       

 شود:ز به صورت زیر محاسبه ميگردد. فرکانس تكرار پالس مجادقیقه مي 9برای  J/Kg 111ویژه 
 

)360)((

144
)( 1

spulseperKgJinSA

KgJ
sPRF 

 
 

 :دقیقه 9کمتراز  UWBدر مواجهه با موج  -2

با عكس مربعات جذب ویژه  ETشده اس  که مدت زمان مجاز مواجهه  این فرضیه حفاظتي ارائه      

 شود:متناسب اس . مدت زمان مجاز مواجهه ممكن از رابطه زیر محاسبه مي
 

22 )(

6.57

)(

1444.0

SARSAR

KgJKgW
ET 




 
 

                                                                        

1 - Ultrawideband 
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 ویو و رادیوفرکانسیونکاتی در مورد روش اندازه گیري امواج مایکر

گیری امواج، جمع آوری اطالعات الزم در محیط کار و نحوه مواجهه اولین اقدام در فرایند اندازه .1

افراد اس . بدین منظور مي بایس  مشخصات فني منابع و همچنین مشخصات امواج انتشار یافته از 

ع به ویژه از لحاظ فرکانسي، ساعات مواجهه افراد، تعداد افراد در معرض و محل های تردد و مناب

 های مخصوص ثب  گردد. های کاری مشخص گردیده و در داخل برگهایستگاه

یری گتوان شدت مؤثر میدان الكتریكي یا میدان مغناطیسي را اندازهجه  تعیین میزان مواجهه مي .2

های میدان الكتریكي و مغناطیسي مشخص اس  مثل محدوده تباط بین شدتکرد. در حالتي که ار

سي تواند بر اساس داشتن مقادیر میدان الكتریكي یا میدان مغناطیمیدان دور، دانسیته توان تابشي نیز مي

 به صورت خودکار توسط دستگاه و یا به صورت دستي محاسبه شود. 

نمایشگر  کننده وکننده، آشكارساز، یک تقوی تن دریاف گیری معموالً شامل آندستگاه های اندازه .5

ستگاه شود. آشكار ساز دباشد. آنتن و آشكار ساز  به صورت کلي پروب یا جستجوگر نامیده ميمي

معموالً یک ترموکوپل یا جریان دیودی اس . پروب دستگاه معموالً بر اساس مدل آن  به صورت 

گیری میدان الكتریكي یا میدان مغناطیسي بكار رود. پهنای ازهتواند اختصاصاً جه  اندجداگانه مي

گیری دارند، نیز با توجه به مشخصات منبع انتشار امواج فرکانسي که در آن پروب ها قابلی  اندازه

 دارای اهمی  زیادی اس . 

گیری به صورت تمام جه  هستند تا پاسخي صحیح که نحوه و اغلب پروب های دستگاههای اندازه .1

گیری تأثیری در آن نداشته باشد، ایجاد نمایند. در صورتي که جه  نگهداری پروب دستگاه اندازه

( گویند. بنابراین مي بایس  در زمان directionalاز آنتن تمام جه  استفاده نشود آنتن را جه  دار ) 

های دان  میهای الكتریكي و مغناطیسي را تعیین و س.س متناسب با جهگیری، جه  میداناندازه

 منبع، جه  نگهداری آنتن تعیین گردد.

بایس  در ایستگاه کاری و محل کارگر انجام گیرد. های رادیوفرکانسي معموالً ميگیری میداناندازه .8

شود میانگین فضایي شدت امواج در اطراف سطح بدن کارگر تعیین گردد. بنابراین الزم توصیه مي

سانتي متری  28سطح زمین نگاه داشته شود و با فواصل عمودی گیری در اس  پروب دستگاه اندازه

 در راستای بدن باال آورده شود و در هر فاصله نتایج قرائ  گردند. 

 

 (UV)حدود مجاز مواجهه با پرتو فرا بنفش 

ده نانومتر نشان دهن 111و  151( در ناحیه طیفي بین UVمقادیر حد مجاز مواجهه شغلي با پرتو فرابنفش )      

شرایطي اس  که تح  آن شرایط شاغلین ممكن اس  به طور مكرر پرتوگیری نمایند بدون آنكه اثرات 
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بر سالمتي آنان عارض شود. این مقادیر برای  1Photokeratitisپوس ( و  آوری نظیر اریتما )سرخيزیان

وشكاری و های جسا پوس  از منابع تابشي ملتهب، فلورسن ، تخلیه بخار و گاز، قویپرتوگیری چشم 

گیرد )به حد کننده فرا بنفش مورد استفاده قرار نميتابش خورشیدی کاربرد دارد، ولي برای لیزرهای تابش

مجاز شغلي برای لیزرها مراجعه شود(. مقادیر تعیین شده برای افراد حساس به نور که پرتوگیری فرا بنفش 

اربرد اند کگرفتهر کننده به نور قراه با عوامل حساسدارند و یا افرادی که همراه با پرتوگیری در مواجه

استفاده  2توجه شود(. مقادیر پرتوگیری تعیین شده برای چشمان افراد بدون عدسي 5ندارد )به تذکر شماره 

 نزدیک مراجعه شود(.فرو سرخ ي و پرتوهای یشود )به حدود مجاز مواجهه شغلي روشنانمي

 ي جه  کنترل پرتوگیری از منابع تابشي پیوسته که طول زمان پرتوگیریینمامقادیر مذکور به عنوان راه     

 گیرد. مقادیر تعیین شده به منزله راهنما جه  کنترل پرتوگیریثانیه اس  مورد استفاده قرار مي 1/1بیش از 

 ردد.گ از منابع تابش فرا بنفش باید به کار رود ولي نباید به عنوان مرز مشخصي بین ایمني و خطر تلقي

 فرابنفش حدود مجاز مواجهه شغلی

تابد مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي برای پرتوگیری شغلي از تابش فرا بنفش که برچشم یا پوس  مي      

معلوم بوده و زمان پرتوگیری نیز کنترل شده اس  به  3که مقادیر چگالي شارتابشي )تابندگي( در حالي

 باشد:ترتیب زیر مي

 خطرآسیب قرنیه چشم –نانومتر(  400الی 180فرا بنفش ) طول موجیبا پهناي منبع  -بخش اول

 گیری چگالی شار تابشی طیفیالف: در شرایط اندازه 
ن چگالي شار برای تعیی .اولین مرحله در ارزیابي منابع اشعه فرا بنفش تعیین تابیدگي مؤثر آنها اس       

 شود.رابطه زیر استفاده مي نانومتر( از 261یفي )تابشي مؤثر با درنظر گرفتن منحني اثربخشي ط

  )(SEEeff
 

برحسب  nm 261چگالي شار تابشي مؤثر مربوط به منبع تک رنگي با طول موج   effEدر این رابطه،       
2W/cm  ،E  چگالي شار تابشي طیفي با طول موج   بر حسب.nm)2W/(cm   ،)( S   اثربخشي طیفي نسبي

 پهنای باند بر حسب نانومتر اس .   بدون واحد( و )

رابطه مذکور در شرایطي مورد استفاده قرار مي گیرد که دستگاه اندازه گیری  بتواند چگالي شار تابشي       

را در پهنای طول موجي اندازه گیری نماید. بر اساس نتایج اندازه گیری دستگاه،  مي توان چگالي شار 

محاسبه نمود.  11با استفاده از رابطه ذکر شده و مقادیر اثر بخشي طیفي اشاره شده در جدول تابشي موثر را 

اشعه  ایه تواند به صورت مستقیم با استفاده از رادیومتردر عمل چگالي شار تابشي مؤثر ميبا این حال 
                                                                        

پرتو فرابنفشالتهاب قرنیه چشم در مواجهه با   -1  

1 - Aphakics 

2 - Irradiance 
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مواجهه مجاز روزانه میزان حداکثر گیری گردد. اندازه (11)جدول فرابنفش با لحاظ نمودن اثر بخشي طیفي

این اساس حداکثر زمان پرتوگیری  اس  که بر  2j/cm  115/1برابر  دوز تابشيبا اشعه فرابنفش بر مبنای 

 دس  مي آید: ه مجاز از رابطه زیر ب

effEt /003.0max   

نسب  به یک منبع دگي مؤثر یتاب  effEحداکثر زمان پرتوگیری مجاز برحسب ثانیه و   max t، فوق در رابطه     

  اس .  2W/cmبرحسب  nm 261تک رنگ در طول موج 

ي اثربخشي طیف بر مبنای طول موج وپرتوهای فرابنفش  حد مجاز مواجهه شغلي با کنندهبیان 11جدول       

 111الي 151) در ناحیه طیفي اکتینیک UVمدت مجاز مواجهه با پرتوهای  12 جدولباشد. آنها مي نسبي

 دهد. نشان مي مؤثر شار تابشي چگاليبر حسب  رانانومتر( 

نكته: نتایج حاصل از اندازه گیری با استفاده از رادیومتر با قابلی  اندازه گیری چگالي تابشي موثر در 

قابل مقایسه اس . بنابراین  11با مقادیر اشاره شده در جدول  نانومتر( 111الي 151) طیفي اکتینیکمحدوده 

اه اندازه گیری در طول موج های مختلف) قابل دسترس در شناسنامه مشخصات فني حساسی  طیفي دستگ

 باشد. 11دستگاه(  مي بایس  مطابق با اثربخشي طیفي نسبي اشاره شده در جدول 

 

 نسبي طیفي اثربخشي و فرابنفش هایحد مجاز مواجهه شغلي با پرتو -11جدول 

 اثربخشی طیفی نسبی
S(λ) 

 طول موج* حد مجاز مواجهه شغلی

(nm) Δ)2j/m                 )Δ)2(mj/cm                          

112/1 281 2811 151 

116/1 191 1911 161 

151/1 111 1111 211 

181/1 86 861 218 

168/1 11 111 211 

168/1 52 521 218 

121/1 28 281 221 

181/1 21 211 228 

161/1 19 191 251 

211/1 15 151 258 

511/1 11 111 211 

591/1 5/5 55 218 

151/1 1/6 61 281 

811/1 1/9 91 281** 
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 اثربخشی طیفی نسبی
S(λ) 

 طول موج* حد مجاز مواجهه شغلی

(nm) Δ)2j/m                 )Δ)2(mj/cm                          

821/1 5/8 85 288 

981/1 9/1 19 291 

511/1 6/5 56 298 

111/1 1/5 51 261 

691/1 1/5 51 268 

551/1 1/5 51 251** 

661/1 6/5 56 258 

911/1 6/1 16 261 

811/1 9/8 89 268 

191/1 8/9 98 266** 

511/1 11 111 511 

121/1 28 281 515** 

191/1 81 811 518 

129/1 121 1211 515 

118/1 211 2111 511 

119/1 811 8111 515** 

115/1 511 ×1/1 111 ×1/1 518 

1121/1 511×5/1 111×5/1 519 

1121/1  511×8/1  111×8/1 516 

1119/1 511 ×6/1 111 ×6/1 515 

1112/1 511 ×8/2 111 ×8/2 516 

1111/1 511×6/2 111×6/2 521 

11196/1 511×8/1 111×8/1 522 

11181/1 511×9/8 111×9/8 525 

11181/1 511×1/9 111×1/9 528 

11111/1 511×5/9 111×5/9 525 

11111/1 511×5/6 111×5/6 551 

11156/1 511×1/5 111×1/5 555 

11151/1 511×5/5 111×5/5 558 

11125/1 111 ×1/1 811 ×1/1 511 

11121/1 111×5/1 811×5/1 518 

11121/1  111×8/1  811×8/1 581 
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 اثربخشی طیفی نسبی
S(λ) 

 طول موج* حد مجاز مواجهه شغلی

(nm) Δ)2j/m                 )Δ)2(mj/cm                          

11119/1 111 ×6/1 811 ×6/1 588 

11115/1 111 ×5/2 811 ×5/2 591 

11111/1 111×6/2 811×6/2 598** 

111165/1 111×2/5 811×2/5 561 

111166/1 111×6/5 811×6/5 568 

111191/1 111×6/1 811×6/1 551 

111185/1 111×6/8 111×6/8 558 

111111/1 111×5/9 811×5/9 561 

111159/1 111×5/5 811×5/5 568 

111151/1 811×1/1 911×1/1 111 

 طول موج های انتخابي، برای سایر طول موجها باید اینترپوله انجام شود. *
 خطوط انتشار طیف بخار جیوه **
∆ 1 𝑚𝐽 𝑐𝑚2 = 10 𝐽 𝑚2⁄⁄ 

 

 ؤثرم شار تابشي چگالي در ناحیه طیفي اکتینیک بر حسب UVمدت مجاز مواجهه با پرتوهای -12 جدول
 Eeff  )2(μW/cmمؤثر  شار تابشی چگالی طول زمان پرتو گیری در روز 

 1/1 ساع  5

 2/1 ساع  1

 1/1 ساع  2

 5/1 ساع  1

 6/1 دقیقه  51

 5/5 دقیقه  18

 8 دقیقه  11

 11 قهدقی  8

 81 دقیقه  1

 111 ثانیه  51

 511 ثانیه  11

 5111 ثانیه  1

 9111 ثانیه  8/1

 51111 ثانیه  1/1



  

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

176 

 گیری چگالی شار تابشی در سه طیف اصلیب: در شرایط اندازه

گیری چگالي شار تابشي طیفي با دراختیار داشتن نتایج چگالي شار در صورت عدم وجود نتایج اندازه      

توان از حدود مي بدس  آمده از قرائ  دستگاه های سنجش  C و A،B اشعه فرابنفش در هر طیف تابشي

برای استفاده از حدود مجاز اشاره شده  مي بایس  رادیومتر استفاده نمود.  11و  15مجاز مندرج در جداول 

این جزا داشته باشد. را به طور م C و A ،B چگالي تابشي موثر در محدوده فرابنفش قابلی  اندازه گیری 

 15. جداول استخراج گردیده اس بر مبنای اثر بخشي طیفي  11 ولاز مقادیر ارائه شده در جد مجاز حدود

( که پیک حساسی  HANGERبرای دستگاه سنجشي اس  )ازجمله دستگاه های سنجش شرک   11 و

 برابر Bدر محدوده فرابنفش  پیک حساسی  طیفي آن، نانومتر 581 برابر Aطیفي آن در محدوده فرابنفش 

 دارد. قرار نانومتر 288  برابر Cپیک حساسی  طیفي آن در محدوده فرابنفش و  نانومتر 518

 ز تابشي برمبنای دُ نفش در طیف های مختلفابپرتوهای فر حد مجاز مواجهه شغلي - 15جدول 
2/cmJm 2/mJ نوع پرتو 
111×8/1 811×8/1 UVA  

81 811 UVB 

5/8 85 UVC  

 

 بر مبنای چگالي شار تابشي موثر های مختلفدر طیف UVمدت مجاز مواجهه شغلي با پرتوهای  - 11جدول 

)2(µW/cmCUV )2(µW/cmBUV )2(µW/cmAUV 
 طول زمان پرتوگیری

 در روز 

 ساع  5 5/821 6/1 21/1

 ساع  1 6/1111 8/5 11/1

 ساع  2 5/2155 6/9 51/1

 ساع  1 6/1199 5/15 9/1

 دقیقه 51 5/5555 6/26 2/5

 دقیقه 18 6/19999 1/88 1/9

 دقیقه 11 28111 5/55 6/6

 دقیقه 8 81111 6/199 5/16

 دقیقه 1 281111 5/555 6/69

 ثانیه 51 811111 6/1999 5/165

 ثانیه 11 1811111 8111 851

 ثانیه 1 18111111 81111 8511

 ثانیه 8/1 51111111 111111 11911

 ثانیه 1/1 181111111 811111 85111
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 نانومتر(  400الی 315) Aفرابنفش طیف  طول موجیمنبع با پهناي  :بخش دوم

 خطرآسیب شبکیه و عدسی چشم 

 ر رود:فرات زیرپرتوگیری چشم بدون حفاظ از پرتوهای فرا بنفش در این طیف نباید از مقادیر       

 ثانیه 1111ی کمتر از برای مدت پرتوگیر cmJ  1/2الف ت دوز جذب شده 

ثانیه و بیشتر از  1111برای مدت پرتوگیری  2mW/cm  1 کمتر یا برابر ب ت چگالي شار تابشي مؤثر

 آن

برای استفاده از حدود مجاز در این بخش، حساسی  طیفي دستگاه سنجش مي بایس  در این محدوده  نکته:

 باشد. 11طول موجي مطابق با جدول 

 

 هنای فرکانسی باریکمنبع با پ –وم سبخش 

 11الي  8) بین منابع با پهنای باند باریک معموالً حاوی یک طول موج یا پهنای باریكي از طول موج ها       

 قابل تعیین اس . 11ول هستند که حد مجاز آن از جدنانومتر( 

 تذکرات

های پوستي اولتاحتمال بروز سرطان پوس  بستگي به عوامل مختلفي از قبیل رنگدانه پوس ، سابقه  -1

 ناشي از آفتاب سوختگي و دوز تجمعي پرتو فرا بنفش دارد.

 نمایند، درجه کار مي  11کارگراني که در محیط باز و در مناطقي با عرض جغرافیائي کمتر از  -2

دقیقه در مدت کوتاهي پرتوگیری بیش از مقادیر  8توانند در ایام تابستاني در حوالي ظهر درحد مي

 جهه شغلي داشته باشند.حد مجاز موا

له ي مختلف از جمیمواجهه با پرتوهای فرا بنفش همزمان با مواجهه عمدی و غیرعمدی با مواد شیمیا -5

پوستي گردد. در صورتي که کارگر هنگامي که در  یتمبرخي از داروها ممكن اس  منجر به ار

هد و دپوستي نشان مي گیرد و واکنشبه مقدار کمتر از حد مواجهه شغلي قرار مي UVمعرض دوز 

نشان نداده اس ، حساسی  بیش از حد وی باید مورد توجه قرار گیرد، در بین  این واکنش را قبالً

توان برخي از گیاهان و مواد ایجاد کند مي UVتواند حساسی  شدید به پرتو صدها عاملي که مي

ها )مانند بخش-امول( و برخي آر)مانند تتراسیكلین، سولفاتیاز هابیوتیكي نظیر برخي آنتيیشیمیا

های رواني، مشتقات قطران، پرامین(، برخي از داروهای مدر، مواد آرایشي، داروهای بیماریميیا

 را نام برد.  ها و ذغال سنگبرخي از رنگ
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شود. به مقادیر حد نانومتر در هوا تولید مي 281اُزن در اثر تابش فرا بنفش با طول موج کمتر از   -1

 ي مراجعه کنید.یواجهه شغلي اُزن در قسم  مواد شیمیامجاز م

 نزدیك فرو سرخ( و VISنور مرئی ) حدود مجاز مواجهه با

الي  518نزدیک در محدوده طول موجي  فرو سرخاین حدود مجاز به مقادیری برای پرتوهای مرئي و       

 سالمتي و بهداشتي مواجهه داشته نانومتر اشاره دارد که کارگران مي تواند بدون هیچ گونه عارضه 5111

باشد.این حدود برمبنای اطالعات دردسترس از نتایج مطالعات تجربي ارائه شده اس . حدود مجاز مواجهه 

ساع  کار قابل کاربرد اس . در  5نزدیک برای  فرو سرخشغلي چشم با باند پهن پرتوهای نور مرئي و 

 ،نظر دارای طیف نور مریي با درخشندگي کافي اس  مرحله اول مي بایس  تعیین گردد که منبع مورد

 حاالت مختلف درخشندگي به شرح زیر اس :به عنوان منبع نور مریي شناخته شود.  آنگاه

  و اول خشب در شده ارائه مجاز حدود باشد، مربع متر برسانتي کاندال یک ازاگر درخشندگي باالتر 

 گردد. لحاظ باید دوم

 درجه  1111)دمای رنگ بیش از  بل مالحظه ای دارای طیف نور آبي زیادیطور قاه اگر منبع شامل ب

 اس  حدود مجاز ارائه شده در بخش دوم مي بایس  لحاظ گردد.  کلوین(

 ًنزدیک قرار دارد حدود مجاز ارائه شده در  فرو سرخدر ناحیه  همچنین اگر طیف تابشي منبع عمدتا

 بخش سوم و چهارم مي بایس  لحاظ گردد.

 حفاظت در مقابل آسیب حرارتی شبکیه ناشی از منبع تابش نور مرئی اول:بخش 

برحسب  λLتلفیق تابندگي طیفي با  sr2W/cm.برحسب   RLالمپ  مؤثرابتدا مي بایس  تابندگي       

.sr.nm)2W/(cm  توزین شده از طریق تابع مخاطره حرارتيλR یا با استفاده از دستگاه سنجش  رابطه زیر از

 .تعیین شود λRفیلتر دارای 

   )(

1400

380

.RLLR  

اثربخشي   ( R(  و  ، cm)/sr.nm)2W.بر حسب   طیفي با طول موج  تابندگي  L ،رابطه فوقدر       

 پهنای باند بر حسب نانومتر اس .   طیفي نسبي )بدون واحد( و 

قطرالمپ  برابر با برحسب رادیان α  ای ، وتر زاویهبرای منبع دایره ای شكل مثل المپ های روشنایي      

،میانگین بزرگترین وکوچكترین  αکننده اس . برای منابع مستطیل شكل تقسیم بر فاصله تا چشم دریاف 

 فاصله تا چشم دریاف  کننده اس .  بعد منبع تقسیم بر

r

wl
rad

2
)(
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، 1رادیان مي باشند. برای این منابع رابطه  1از  بزرگ تر αمنابع تابشي بزرگ معموال منابعي با ضریب       

 جه  حفاظ  شبكیه چشم بر مبنای مدت زمان مواجهه چشم )مدت زمان روی (استفاده مي شود. 5و  2

تعیین  1ثانیه حدود مجاز مواجهه از رابطه  11195/1میكرو ثانیه الي  1برای مدت زمان روی   از       

 گردد.مي

25.0

2 640
)./((

t
srcmWLR                 )1( 

 گردد.تعیین مي 2ثانیه حدود مجاز مواجهه از رابطه  28/1ثانیه الي  11195/1برای مدت زمان روی   از       

75.0

2 16
)./((

t
srcmWLR 

                        )2(
 

 گردد.تعیین مي  5ثانیه حدود مجاز مواجهه از رابطه  28/1برای مدت زمان روی   بیشتر از       

 

                       (5)                                      

 

رادیان مي باشند. برای این منابع اگر  1/1منابع تابشي کوچک معموال منابعي با وتر زاویه کوچک تر از       

 مي گردد. تعیین 1ثانیه حدود مجاز مواجهه از رابطه  11195/1میكرو ثانیه الي  1مدت زمان روی   از 

 گردد.تعیین مي 1ثانیه حدود مجاز مواجهه از رابطه  28/1ثانیه الي  11195/1برای مدت زمان روی   از       

radtwith 5.0

max .2.0  

25.0

2 2.3
)./((

t
srcmWLR



                   )1( 

 ن مي گردد.تعیی 5ثانیه حدود مجاز مواجهه از رابطه  28/1برای مدت زمان روی   بیشتر از       

radwith 1.0max   

                  (8)  

 

 

 

 

45)./(( 2 srcmWLR



45
)./(( 2 srcmWLR



  

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

180 

 حفاظت در مقابل آسیب فوتوشیمیایی شبکیه ناشی از مواجهه مزمن با نورآبی بخش دوم:
برحسب  λLتلفیق تابندگي طیفي با  sr2W/cm.برحسب   BLمنبع نور  مؤثرابتدا مي بایس  تابندگي       

.sr.nm)2W/(cm  طریق تابع مخاطره حرارتي توزین شده ازλB با استفاده از دستگاه اندازه  رابطه زیر از

 .تعیین شود λBگیری دارای فیلتر 

   )(

700

305

.BLLB
 

اثربخشي   ( B(  و  cm)/sr.nm)2W.بر حسب   طیفي با طول موج  تابندگي  L  ،فوق در رابطه       

 ر حسب نانومتر اس .پهنای باند ب   طیفي نسبي )بدون واحد( و 

 تعیین مي گردد. 9ثانیه حدود مجاز مواجهه از رابطه  11111برای مدت زمان روی   کمتر از       

 
)(

)./(100
)./((

2
2

st

srcmJ
srcmWLB                )9(

 

 تعیین مي گردد. 6ثانیه حدود مجاز مواجهه از رابطه  11111برای مدت زمان روی   بیشتر از        

01.0)./(( 2 srcmWLB                       )6(
 

  :(IR) با پرتو فرو سرخ در مواجهه حفاظت قرنیه و عدسی بخش سوم:
برای اجتناب از صدمات قرنیه و اثرات احتمالي بر عدسي چشم )بیماری آب مروارید( پرتوگیری از       

ثانیه و  1111ني )های طوالهای خیلي گرم در مدت زمان( در محیطm5<  < nm661)فرو سرخ اشعه 

ثانیه میزان  1111های در مدت زمان کمتر ازمحدود شود و برای پرتوگیری 2mW/cm 11باالتر( باید به 

 آید:پرتوگیری مجاز از رابطه زیر بدس  مي

 
75.03000

770
8.1.  tE 

W/cm2                             

 

ثانیه میزان پرتوگیری مجاز از رابطه زیر بدس   1111های در مدت زمان بیشتر ازبرای پرتوگیری       

 آید:مي

 

01.0.3000
770  E  W/cm2                             
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 : (Near IR)نزدیک  با پرتو فرو سرخ در مواجهه حفاظت شبکیه :خش چهارمب

طیف نور مرئي  ( که خارج ازNear IRنزدیک )فرو سرخ ا هر منبع یفرو سرخ برای المپ حرارتي       

 > nm1111< )نزدیک فرو سرخ یا  A-IR(، مقدار تابش 2cd/m 2- 11قرار دارد )با درخشندگي کمتر از 

nm661) ثانیه قابل قبول  511رسد در محدوده رابطه زیر برای مدت زمان مواجهه کمتر از که به چشم مي

 اس .

                                                                                                 
25.0.

1400

770

2.3
..

t
RL





   

 

تعیین شده اس  )در صورتي که به دلیل فقدان نور کافي  mm6  چشم حد براساس قطر مردمکاین       

برای مدت زمان   داشته باشد. mrad 11شود( و آشكار ساز زاویه میدان دید مردمک تا این اندازه باز نمي

  ثانیه رابطه زیر برقرار اس . 511واجهه بیشتر از م




6
..

1400

770
 RL  

 

المپ  قطربرابر با  برحسب رادیان α ، ضریبنقطه ای رای منبع دایره ای شكل مثل المپ های روشنایيب      

رین میانگین بزرگتبرابر با   αکننده اس . برای منابع مستطیل شكل تقسیم بر فاصله تا چشم دریاف 

 فاصله تا چشم دریاف  کننده اس .  وکوچكترین بعد منبع تقسیم بر

r

wl
rad

2
)(


  

 1حد مجاز مواجهه شغلی لیزر
مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي در برابر پرتو لیزر به شرایطي اشاره دارد که چنانچه کلیه مشاغلین به        

امطلوب مشهودی بر سالم  آنان ایجاد نگردد. مقادیر مزبور آثار ن ،طور مكرر در مواجهه با آن قرار گیرند

بین  طعيقروند و نباید به عنوان مرز مي کاربهبه عنوان راهنما برای کنترل مواجهه افراد با پرتوهای مذکور 

حد ایمن و حد خطر تلقي گردند. حدود مواجهه شغلي براساس کاملترین اطالعات بدس  آمده از مطالعات 

گیری رکابهتوان با ین گردیده اس . در عمل خطرات چشمي و پوستي ناشي از لیزر را ميتجربي تعی

 تمهیدات کنترلي، متناسب با نوع لیزر مهار نمود.
 

                                                                        

1 - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER) 
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 بندي لیزرها گروه

کند. نماید که طبقه خطر آنها را مشخص ميغالباً به منبع مولد لیزر برچسبي الصاق مي زندهاشرک  س       

ا مواجهه تابشي آن برای مقایسه با حدود مواجهه شغلي برآورد گردد. ینیس  تابندگي لیزر  معموالً الزم

داقل گیری تمهیدات کنترلي متناسب با طبقه خطر لیزر به حکاربهتوان با های خطرناک را ميپتانسیل مواجهه

 رسانید. 

 ل اس . این تمهیدات و سایرقابل اعما "یک"تمهیدات کنترلي بر تمام طبقات لیزرها بجز طبقة       

 A Guide For Control of Laser تح  عنوان ACGIHتوان در نشریه اطالعات ایمني لیزر را مي

Hazards  و نشریات سریANSI- Z-136(2007) . که توسط انستیتوی لیزر آمریكا منتشر شده اس  یاف 

 1محدود روزنه

اجهه شغلي، میانگین تابندگي دسته پرتوهای لیزر یا زمان در این بخش برای مقایسه با حدود مجاز مو      

 شود. اگر قطر دسته پرتوهایپرتودهي تمام روزنه محدود در ناحیه طیفي و زمان مواجهه مناسب برآورد مي

توان از را مي ا پرتودهي آنیلیزر کمتر از قطر روزنه محدود کننده باشد، تابندگي مؤثر دسته پرتوهای لیزر 

هرس  دس  آورد. فه یم توان دسته پرتوهای لیزر یا انرژی آن بر سطح روزنه محدود کننده بطریق تقس

 آمده اس . 18های محدود کننده در جدول روزنه

 

                                                                        

1 - Limiting Apertares 

 غلي لیزرین حد مجاز مواجهه شیحدود شكافها برای تع -18جدول 

 پوست )میلی متر( چشم )میلی متر( مدت مواجهه )ثانیه ( گستره طیفی )نانومتر(

111-151 28/1-6-11×1 1 8/5 

111-151 511×51-28/1 8/5 8/5 

1111-111 28/1-15-11×1 6 8/5 

1111-111 511×51-28/1 6 8/5 
811×1-1111 28/1-11-11×1 1 8/5 
811×1-1111 511×51- 28/1 8/5 8/5 
911×1-811×1 511×51- 11-11×1 11 11 
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 ECاندازه منبع و ضریب تصحیح 

معموالً  .شود( اعمال ميnmنانومتر ) 1111الي  111های ناحیه خطر شبكیه یعني موارد زیر در طول موج      

میلي رادیان  1که برابر با  min ای اس  و شامل یک زاویه کمتر از حد یک منبع نقطه یزر منبع کوچكي درل

شود بزرگتر گیری مي، که از چشم ناظر اندازهmin آن از   باشد. با این وجود هر منبعي که زاویه اس ، مي

شود. برای (  منظور ميmax  > بع بزرگ )و یا من (max   ≤  <  min یک منبع متوسط ) به عنوان ،باشد

  شود:تعریف مي به صورت زیر max زاویه  ،tیری گمدت زمان پرتو

 max زاویه  مدت مواجهه

 ms 928 /1≤ t mrad 8=  maxaبرای

 s28/1> t >ms 928 /1 mrad     8/1t × 211= maxa برای

 ≤ s28/1t   برای
mrad 111=  maxa 

mrad      8/1=  mina    

 

میانگین حسابي بلندترین طول و کوتاهترین بعد قابل مشاهده  چنانچه منبع مستطیل شكل اس ،       

که در  E Cبا ضریب تصحیح  19باشد. برای منابع متوسط و بزرگ، حد مجاز مواجهه شغلي در جدول مي

 گردد.آمده اس ، تعدیل مي 16جدول  "نكات"قسم  

 A, ,B C (AC, B C , C C )ضرایب تصحیح 

ارائه شده اس  در تمام طول  18شغلي برای پرتوگیری چشم که در جدول حد مجاز مواجهه مقادیر       

افزایش   ACبا ضریب  nm 1116و  nm611های بین شغلي با طول موجحد مجاز مواجهه موجها کاربرد دارد. 

نشان داده شده اس (. در برخي موارد  6 شكل یابد )به دلیل کاهش جذب توسط مالنین که در نمودارمي

ي یگیرد )به دلیل کاهش حساسی  فتوشیمیانانومتر قرار مي  911و  111های بین که فرد در معرض طول موج

در طول  CCبرده شود. ضریب تصحیح  کاربهباید  BCدر صدمات وارد به شبكیه چشم( ضریب تصحیح 

رود که به دلیل جذب در عبور از محیط چشم قبل از رسیدن به مي کاربهنانومتر  1111تا  1181های موج

در ارتباط با پرتوگیری پوس  از پرتوهای  19شغلي مندرج در جدول حد مجاز مواجهه مقادیر  شبكیه اس .

نشان داده شده اس  برای طول  6شكل که در  ACتوان به نسب  ضریب باشد. مقادیر مزبور را ميلیزر مي

نانومتر افزایش داد. برای سهول  در امر محاسبه زمان مواجهه مجاز که نیاز به  1111تا  611های بین موج

 برد. کاربهتوان را مي 11تا 11شكلهای  های جزئي دارد نمودارمحاسبه با توان
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 (RPE) 1پرتوگیري پالسی مکرر

رر سبب پرتوگیری پالسي مكتوانند ( و یا لیزرهای پالسي مكرر ميCW) 2لیزرهای اسكن با موج پیوسته      

نانومتر و  1111تا  111های بین کردن مستقیم به پرتو در طول موجشغلي برای نگاهحد مجاز مواجهه شوند. 

( ارائه شده اس  و با استفاده از ضریب تصحیح tهمچنین در پرتوگیری تک پالسي )پالسي با مدت زمان 

( در یک nشود. ابتدا تعداد پالسها )گردد، تعدیل ميکه براساس تعداد پالس در هر پرتوگیری مشخص مي

در  شود،گردد. س.س این مقدار که فرکانس تكرار پالس نامیده ميمحاسبه مي Hzپرتوگیری بر حسب 

ثانیه برای منبع مرئي  28/1ای از یم. معموالً پرتوگیری در محدودهینمامدت زمان پرتوگیری ضریب مي

افتد. حد مواجهه شغلي تصحیح شده برای هر پالس از اتفاق مي فرو سرخبع ثانیه برای من 11درخشان تا 

 آید:دس  ميه رابطه زیر ب

 شغلي     حد مجاز مواجهه  =( n -28/1شغلي تک پالس( )حد مجاز مواجهه )         ( 1) معادله  

 611از  طول موج بیشهای با معادله فوق فقط در شرایط ایجاد صدمات حرارتي یعني کلیه پرتوگیری      

متر های مساوی یا کبرای طول موج های کوتاهتر کاربرد دارد.ها با طول موجنانومتر و برخي از پرتوگیری

شود که متوسط تابندگي کمتر از در صورتي استفاده مي 1نانومتر حد مجاز تصحیح شده از معادله  611از 

3ثانیه تا  11رتي که مدت پرتوگیری بین در صو حد مواجهه شغلي برای پرتوگیری مداوم باشد.
1T  ثانیه

بر حسب ثانیه( نباید از دوز مندرج در  4ntباشد، متوسط تابندگي )یعني پرتوگیری تجمعي کامل برای 

 شود برای اطالعات بیشتر به منبع زیر مراجعه نمایند:تجاوز نمایند. توصیه مي 18جدول 

 
A Guide For Control of Laser  Hazards, 4th Edition, 1990, Published by ACGIH. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

1 - Repetitively Pulsed Exposures 

2- Continuous Wave 

 نمائید. مراجعه 2به نكات قابل توجه به هنگام استفاده از جدول  T1برای مقادیر   -5

1-  nt  تعداد پالس× = زمان هر پالس 
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 : حد مجاز مواجهه شغلي پرتوگیری مستقیم عدسي چشم19جدول 

 لیزرهای پالسي مكرر)نگاه مستقیم به پرتو( حاصل از 

 (nmطول موج ) ناحیه طیفی
 (tزمان پرتوگیری )

 بر حسب ثانیه
 حد مجاز مواجهه شغلی   

UVC *251-151 6-11  2 5×111تاmj/cm 5 

ز   
د ا
بای
ه  ن
ود
حد
ن م
ای

2
j/

cm
 

28/1 t 
89/1   

 sدر 
11 

≥
t   

وز
جا
ت

 
ید
ما
ن

 

UVB 

 2mj/cm 5 5×111تا  6-11 512-251

 2mj/cm 1 5×111تا  6-11 515

 2mj/cm 9 5×111تا  6-11 511

 2mj/cm 11 5×111تا  6-11 518

 2mj/cm 19 5×111تا  6-11 519

 2mj/cm 28 5×111تا  6-11 516

 2mj/cm 11 5×111تا  6-11 515

 2mj/cm 95 5×111تا  6-11 516

 2mj/cm 111 5×111تا  6-11 511

 2mj/cm 191 5×111تا  6-11 511

 2mj/cm 281 5×111تا  6-11 512

 2mj/cm 111 5×111تا  6-11 515

 2mj/cm 951 5×111تا  6-11 511

UVA 

  2j/cm 28/1 t 89/1 11تا  6-11  518 -111

  2j/cm 1/1 511تا  11 " – "

  2mw/cm 1/1 5×  111تا  511 " – "
 

  اُزنO3  ( توسط منابع انتشار پرتو فرا بنفشUVدر طول موج )250  ز کمتر ا های nm به  گردد،يم یددر هوا تول
 اُزن مراجعه شود. -ایيیعوامل شیم يبخش حدود مجاز شغل
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  : حد مجاز مواجهه شغلي پرتوگیری مستقیم عدسي چشم16دول ج

 لیزرهای پالسي مكرر)نگاه مستقیم به درون پرتو( حاصل از 
ناحیه 

 طیفی
 حد مجاز مواجهه شغلی بر حسب ثانیه (t)زمان پرتوگیری  ((nm طول موج

Light 

 2j/cm  6-11×18 11-18تا  11-11 611-111

 2j/cm  68/1t 6/2 11-11تا 6-11 611-111

 2µj/cm 8/1 11-6تا  15×9-11 611-111

 2mj/cm  68/1t 5/1 15×11-9تا  11 611-111

 2mj/cm 11  11تا 111 181-111

811-181 1T 2  11تاmw/cm1 

 1T  2mj /cmB C 11تا 111 811-181

 2mw /cmB C 1/1  111تا 51111 811-181

 2mw/cm1   111تا 51111 611-811

A-RI 

 2j/cm 6-11 ×AC 18 11-15تا  11-11 1181-611

 2j/cm  68/t1AC  6/2 11-11تا  6-11 1181-611

 2j/cmµ1AC 8/1 11-6تا  15×9-11 1181-611

 2j/cm m 68/1tAC  5/1 15×11-9تا 11 1181-611

2mw/cm1 11تا 51111 1181-611
AC  

 2j/cm µ(1-Cc ×10  5/1 11-15تا  11-11 1111-1181

 2j/cm 68/1t ×CC26 11-11تا  6-11 1111-1181

 2µj/cm  cC8 11-6تا  81×9-11 1111-1181

 2mj/cm 68/1t ×CC 6 811×11-9تا11 1111-1181

 2mw/cm  cC8 11تا51111 1111-1181

IR-B 
& C 

 2j/cm 1/1 11-11تا  5-11 1811-1111

 2j/cm28/1 t 89/1 11-5تا 11 1811-1111

 2j/cm  1/1 11-11ا ت11 1511-1811

 2j/cm 1/1 11-11تا  5-11 2911-1511

 2j/cm 28/1 t 89/1 11-5تا 11 2911-1511

 2mj/cm11 11-11تا  6-11 911-2911
 2j/cm 28 /1 t 89/1 11-6تا 11 911-2911

 2mw/cm111  11تا 5×111 911-1111
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 :16نکات قابل توجه به هنگام استفاده از جدول 

A C = 1؛ 2مودار ن=B C  به ازاءnm 816 - 111  = 
] (881 - )118/1 [ 11 = B C  به ازاءnm 611 - 881  =  1؛ = c C  نانومتر 1181تا  611از 

](1181-)151/1 [ 11 = cC  نانومتر 1211نانومتر و کمتر از  1181های بزرگتر از درطول موج 

5  = cC  نانومتر؛  1111تا  1211ازs11 = 1 T ه ازاء بnm 181-111= 

 ] (881 - )12/1 [ 11  ×11 = 1 T  به ازایnm811 – 181 =  

s11 = 1 T  به ازاءnm 611-811= 

نانومتر  1111تا  111های بین های دیود لیزر( در طول موجهای متوسط یا بزرگ )مثالً شبكهبرای چشمه       

( طبق رابطه ECتوان با ضریب تصحیح )پرتو را مي حد مجاز شغلي پرتوگیری برای نگاه کردن مستقیم به

شم چه گیری شده از فاصلمشروط بر آنكه زاویه چشم بیننده و منبع تابش پرتو )اندازه ،ذیل افزایش داد

 متناسب اس :  ( مطابق با جدول زیر با ECباشد. مقدار )  min بیننده( بزرگتر از 

ای که حد مجاز شغلي به عنوان رادیانس در نظر گرفته در نقطه max ن توامیلي رادیان را مي 111زاویه        

 به صورت ذیل تبدیل گردد: Lثاب  بیان شده باشد و معادله فوق بر حسب رادیانس 

 j(Sr ×2 cmبرحسب ) AOE L =( 8 11  ×51/5)( ×AOE منبع pt)  > ms  928/1tبه ازاء

 j(Sr ×2 cmبرحسب ) s28/1<  t s < 928/1   (8/1t×9/6) = AOE Lبه ازاء 

 W( Sr ×2 cmبرحسب ) s 111> t       5/1 = AOE Lبه ازاء

 

   E(C(ضريب تصحيح
 اندازه چشمه 

 قابل تشخيص

 زاويه چشم بيننده

 و منبع تابش پرتو 

= 1 EC کوچک minα ≤ α   

min= α / α EC متوسط maxα ≤< α  minα 

0.625 ≥,        t = 3.33 EC 
 

,  0.625 < t < 0. 25s0.5= 3.33 t EC     

 

.7,      t > 0. 25s= 66 EC 

 

 بزرگ

 

maxα >  α 

 



  

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

188 

یا بیش از آن از منبع پرتو قرار گیرد. برای سطوح تابندگي  mm111شكاف وسیله سنجش باید در فاصله       

 .آمده اس  15بزرگ، میزان حد مجاز شغلي برای مواجهه پوس  در زیر نویس جدول 

 بخشگردد. به در هوا تولید مي mm281( در طول موجهای کمتر از UVتوسط منابع پرتو فرابنفش ) )3O) * اُزن
 شود.ایي اُزن مراجعه یحدود مجاز شغلي عوامل شیم

1/1= 8C  به ازاءnm 611-111  =λ برای ،nm 1111– 611  =λ  مراجعه شود. 1به نمودار 

سانتي متر مربع و مدت  111سطح مقطع پرتو به میزان بیش از ،  برای nm 1111های بیش از ** در طول موج
دس  ه ب  2mw/ cm )3(10000/A = OELثانیه اس ، حد مواجهه شغلي از رابطه  11گیری بیش از پرتو
كه مساح  یصورتدر OEL سانتي متر مربع و 1111تا  111مساح  پوس  پرتو گرفته از  3Aآید که مي

و در صورتي که مساح  پوس  پرتو گرفته کمتر  2mw/cm  11باشد 2cm 1111پوس  پرتو گرفته بیش از 
  باشد.مي 2mw/cm 111باشد حد مجاز شغلي  111از 

 پرتوگیری پوستي اشعه لیزر يمقادیر حد مجاز مواجهه شغل -15جدول 

 ((nmطول موج  ناحیه طیفی
  (t)مدت پرتوگیری 

 بر حسب ثانیه
 حد مجاز مواجهه شغلی

*UVA 111-151 6-11  18مطابق جدول  111تا 

LIGHT&IR-A 

 2j/cm 2-11 × AC 2 11 -6تا  6-11 1111-111

 2j/cm  (28/1t )  AC 1/1 11تا  6-11 1111-111

 2W/cm AC 2/1 5×111تا  11 1111-111

**B & C –IR  1111-911 611  19مطابق جدول  5×111تا 
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 مدت زمان مواجهه یبر مبنا maxα تغییرات –6شكل 

 

 
 مترنانو 611 يال 111در محدوده  طول موج   OELیحتصح یبضر -11شكل
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 در محدوده یزرداخل ل یمنگاه گردن به طور مستق یبرا يحد مجاز مواجهه شغل -11شكل 

 نانومتر 611 يال 111 
 

 
  یوستهنوع پ یزرداخل ل یمنگاه گردن به طور مستق یبرا يحد مجاز مواجهه شغل - 12شكل 

 نانومتر 1111تا  111در محدوده 
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  یطول موج ها یپوس  وچشم برا یبرا یزرا لب يحد مجاز مواجهه شغل -15شكل 

 یكرومترم 1/1بزرگتر از 
 

  
 یطول موج ها یپوس  وچشم برا یبرا یوستهنوع پ یزربا ل يحد مجاز مواجهه شغل -11شكل

 یكرومترم 1/1بزرگتر از  
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 ییروشنا

کمیته تعیین مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي عوامل فیزیكي پس از مطالعه و بررسي مدارک موجود و       

 مین روشنایيأبا لحاظ اینكه ت ،قبلي کتاب حد مجاز مواجهه شغلي هاینظر به سوابق جداول تفصیلي نسخه

، به دشاختالالت اسكلتي عضالني مرتبط با با کارایي ذهني وتواند کافي و مطلوب حائز اهمی  بوده و مي

 16در جدول  OELجای جداول قبلي از جداول فشرده جدید با تدوین و ارائه حدود الزامي و هم ارزش با 

ای تعیین میانگین شدت روشنایي عمومي داخلي اماکن مختلف بر مبنای خصوصیات مكان و دق  ارقامي بر

ی  واضح اشیاء و تصاویر به همراه شاخص یكدستي روشنایي آورده شده اس . این ؤمورد نیاز برای ر

ي از خرا در موارد ذکر شده تعیین نموده اس . همچنین با توجه به نیاز بر شدت روشنایي متوسطمقادیر 

شدت روشنایي موضعي مورد نیاز برای مشاغل مختلف در الزامي حدود  ،مین روشنایي موضعيأمشاغل به ت

شرایط کمي روشنایي برای کار در شب  21و  16مقادیر تعیین شده در جداول  آورده شده اس . 21جدول 

ق با روشنایي ي به تنهایي یا تلفیستفاده از روشنایي طبیعاایاني روز را تضمین مي نماید و پو ساعات ابتدا و 

حتي در شیف  ثاب  روز )اماکن تک شیف ( نمي تواند دلیلي برای تخفیف در مقادیر الزامي این  مصنوعي

 مبحث گردد.

در محدوده های شغلي را تعیین  برای محوطه ها و معابرمقادیر الزامي متوسط شدت روشنایي  21جدول       

 عیینتبر حسب لوکس )لومن بر متر مربع(  در جداول فوق الذکر رد نیازشدت روشنایي مو نموده اس .

 شده اس . 

لوکس و  1/1با دق  دیجیتال گیری مقادیر شدت روشنایي باید توسط دستگاه سنجش روشنایي اندازه      

نوعي صزمان اندازه گیری باید در شرایط روشنایي مبه صورت کالیبره شده در ارتفاع سطح کار انجام شود. 

 -ساعات اولیه یا پایاني روز باشد تا اثر روشنایي طبیعي در اندازه ،باشد. لذا باید زمان اندازه گیری شب

معیار تعیین ایستگاههای اندازه گیری روشنایي عمومي استفاده از روش گیری ها ایجاد مداخله ننماید. 

مي سطح کار و محاسبات مربوط به آن در ارتفاع عمو (IES)1الگویي مورد قبول انجمن مهندسین روشنایي

استفاده  ،در صورتي که امكان تطبیق چیدمان چراغها بر یكي از الگوهای مذکور امكان پذیر نباشد باشد.مي

گیری روشنایي در اندازه مجاز مي باشد.در هر محدوده سنجش ایستگاه  51از روش شبكه ای با حداقل 

د( مورد ی  باشؤار)که یكي از آنها محدوده بیشترین زمان رموضعي باید حداقل سه ایستگاه در سطح ک

 نباید کمتر باشد. 21جدول   ود الزاميیک از آنها از حدسنجش قرار گیرد و ارقام هیچ

ی باز هاحدود توصیه شده میانگین شدت روشنایي مورد نیاز برای معابر و محوطه 21ر جدول شماره د        

اس ها بر اسگیری روشنایي عمومي در محوطهتعیین ایستگاههای اندازه معیارمختلف آورده شده اس . 

                                                                        

1 - Illumination Engineering Society 
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تي ها با رعای  شاخص یكدسانجمن مهندسین روشنایي در سطح معابر و محوطه ای مورد قبولمعیار شبكه

عالوه بر معیارهای ذکر شده سایر الزامات زیر نیز برای تامین کیفی  روشنایي و باشد. توزیع روشنایي مي

   شاغلین باید رعای  گردد:سالم

  متر استفاده از منابع الكتریكي نقطه ای )متال هالید،  1برای اماکن با ارتفاع کمتر ازLED ای نقطه

مجاز نمي باشد و توصیه مي شود منابع روشنایي به صورت خطي یا  و فلورسن  فشرده کالفي(

 باشد.  1مات شدهسطحي با نور 

 اکن شغلي استفاده از منابع بخار سدیم به دلیل پایین بودن شاخص برای تامین روشنایي داخلي ام

تجلي رنگ مجاز نمي باشد. برای اماکني که در آنها فعالی  ذهني یا هوشیاری باال الزم اس  

درجه کلوین باالتر  1111منابع از  2)همبسته( برای تامین نیاز به طیف نور آبي باید دمای رنگ

 باشد. 

 بع الكتریكي برای فعالیتهای اداری و مشاغلي که به دید کامل رنگ نیاز منا 9شاخص تجلي رنگ

باشد، همچنین برای مشاغل تولیدی شاخص تجلي رنگ منابع نباید کمتر  51دارند نباید کمتر از 

 باشد.  81از 

  کاندال بر متر  1111درخشندگي منابع الكتریكي و سایر سطوح در محدوده دید شاغلین نباید از

 شتر باشد.مربع بی

  روشنایي اضطراری که مربوط به زمانهای خاص نظیر قطع جریان برق اصلي، تعمیرات سامانه

 که مین شده باشدأای تمین روشنایي و هنگام حوادن اس  باید به طور مجزا به گونهأاصلي ت

لوکس برای  21از  لوکس و خطر باال  11برای محیط های با خطر پایین  متوسط شدت روشنایي

شدت روشنایي در کف مكان  ،الی  موق  کمتر نباشد در مسیرهای خروج اضطراری افرادفع

 باشد. لوکس کمتر  81از نبایستي مورد نظر 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

1 -  Diffuse 

2 - Correlated Color Temperature 

3 - Color Rendering Index 
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 (Lx)و دق  کار مورد نیاز برای اماکن  *يداخل يشدت روشنایي عموم یانگینم الزاميحدود  -16جدول 

گروه 

 مکان

خصوصیات 

 مکان

اشیاء و  اندازه

 تصاویر
 المث

میانگین شدت 

روشنایی عمومی 

 Lxمورد نیاز 

شاخص 

 یکدستی
gEmin/Eav 

 الف

مكانهایي با  

تردد محدود 

 افراد

 سانتي متر 11

ها، راهروها، زیرزمین

های عبور پیاده و تونل

 زیرگذرهای پیاده رو

111 9/1 

 ب

مكانهایي با 

توقف محدود 

 افراد

 سانتي متر 11
های راه وانبارها 

 خروج
181 9/1 

 ج
 کارهای 

 غیر دقیق
 سانتي متر 11

بارگیری و تخلیه یا 

آماده سازی مواد اولیه 

تولید، کارهای عمومي 

 ساختمان

211 9/1 

 د
کارهای با 

 دق  متوسط
 سانتي متر 8

کارهای خدماتي و 

-تولیدی صنعتي، سالن

های ورزشي عمومي، 

 اماکن

281 9/1 

 میلي متر 8 کارهای دقیق ه

کارهای اداری، 

زشي تحریری، آمو

بهداشتي درماني،  خط 

مونتاژ قطعات، چاپ، 

نساجي و پوشاک، 

 اتاق کنترل

511 9/1 

 باشد.مي IES* مبنای سنجش، ارتفاع عمومي سطح کار و براساس الگوهای شش گانه 
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 (Lxشدت روشنایي موضعي مورد نیاز برای مشاغل مختلف ) الزاميحدود  -21 جدول
 گروه
 شغل

 خصوصیات شغل
اشیاء و  اندازه

 تصاویر
 مثال

شدت روشنایی 
 Lxموضعی مورد نیاز 

 الف
 کارهای معمول 
 غیر دقیق

 سانتي متر 8
 مشاغل تولیدی و 
 تعمیرات عادی

281 

 ب
 کارهای 
 نسیتاً دقیق

 یک سانتي متر
مونتاژ قطعات مكانیكي، تعمیر 

 تجهیزات مكانیكي
261 

 میلي متر 8 کارهای دقیق ج

حریری یا تای.ي، مشاغل اداری، ت
تعمیرات و مونتاژ تجهیزات 

 الكتریكي
511 

 د
 کارهای 
 خیلي دقیق

 یک میلي متر
نقشه کشي، طراحي دقیق، مونتاژ یا 
 تعمیر قطعات ریز، قالي بافي

811 

 ه
 کارهای 

 العاده دقیقفوق
کمتر از یک 
 میلي متر

 طراحي فرش، مینیاتور
 تعمیرات یا مونتاژ دقیق، 

 کنترل کیفی 
 

11111-811 

 و
 کارهای 

 العاده دقیقفوق
کمتر از یک 
 میلي متر

 21111 جراحي

 

 (Lxباز مختلف ) هایشدت روشنایي مورد نیاز برای معابر و محوطه یانگینم الزاميحدود  -21 جدول

 مالحظات خصوصیات مکان
مبنای 

 سنجش

میانگین شدت 

روشنایی عمومی مورد 

 Lxنیاز 

شاخص 

 یکدستی
gEmin/Eav 

های طه عمومي کارگاهمحو

ا، هتولیدی و ساختماني، توقفگاه

 باراندازها 

شامل تردد 

 افراد
 55/1 81 کف زمین

بدون تردد 

 افراد
 16/1 18 کف زمین

 55/1 21 کف زمین - های اصلي و شریانيراه

 55/1 18 کف زمین - های فرعيراه

 55/1 21 کف زمین - روها پیاده

 55/1 81 ف زمینک - های عبور سوارهتونل
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 هاي دماییمجاز مواجهه شغلی تنش ودحد

 1ییتنش گرما -الف

از استرس  يآمده اس  به شرایط 22ي که در جدول یمقادیر حد مجاز مواجهه شغلي استرس گرما      

 توانند به طور مكرر  با گرما مواجهه داشته باشند بدوني اشاره دارد که تح  آن شرایط، شاغلین ميیگرما

آنكه اثرات سوء مشهودی در سالم  آنان ایجاد شود. مقادیر مذکور با شاخص دمای تر 

2سانگوی
(WBGT) ار تطابق ي محیط کیاند، که کلیه افراد با شرایط گرمابر مبنای این فرض تعیین شده

اند ده نمودهایافته و لباس مناسب )مثالً شلوار و پیراهن سبک( بر تن داشته و به مقدار کافي آب و نمک استف

ي مؤثری ی( بتوانند کاراºF 1/111)  ºC 55تا تح  شرایط کاری معین بدون افزایش دمای عمقي بدن از حد 

 داشته باشند.

که برای حفاظ  در برابر سایر عوامل زیان آور محیط کار استفاده از لباس حفاظ  فردی  در صورتي     

بایستي مقادیر شاخص محاسبه شده برای  ،اده شوددیگری الزم اس  استف یخاص و وسایل حفاظ  فرد

 اصالح گردد. 25تعیین حد مجاز شغلي براساس مقادیر ذکر شده در جدول 

 

 حد مجاز مواجهه شغلي برای مواجهه با استرس گرمایي -22جدول 

 (WBGTسان )با شاخص دمای ترگوی

 مدت زمان کار

 کار سنگین کار متوسط کار سبک
کار خیلی  

 سنگین

د ح

 مراقبت

 )عمل(

حد 

 مجاز

 حد مراقبت

 )عمل(
 حد مجاز

 حد مراقبت

 )عمل(
 حد مجاز

حد 

 مراقبت

 )عمل(

حد 

 مجاز

 - - - - 25 28 51 25  %111الي  68%

 - - 8/26 21 26 29 51 8/25  %68الي  81%

 25 8/21 26 8/28 51 26 52 8/26  %81الي  28%

 51 26 8/51 1/25 8/51 26 8/52 51 % 28الي  1%
 

گیری میزان دمای عمقي بدن برای پایش اضافه بار حرارتي وارد بر شاغلین غیر ي که اندازهیاز آنجا      

بدن  يهای فیزیولوژیكعملي اس  باید آن دسته از عوامل محیط که کامالً با دمای عمقي و سایر واکنش

                                                                        

1 - Heat Stress 

2 -Wet Bullb Globe Temperature 
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ترین ترین و مناسبساده WBGTگیری شوند. درحال حاضر شاخص در مقابل حرارت مرتبط هستند، اندازه

 گردد:گرمایي اس  که براساس معادالت زیر محاسبه مي سمعیار برای تعیین استر

 

  a+ 0.1 t g+ 0.2 t nwWBGT = 0.7 tدر فضای باز  غیر مسقف                                 -الف      

 g+ 0.3 t nwWBGT = 0.7 t             در فضای سرپوشیده یا فضای باز )سایه یا ابری(    -ب      

 

 gtدمای تر طبیعي،  nwtگراد، سان با واحد درجه سانتيشاخص تر گوی WBGTکه در روابط فوق        

الزم اس  که از  WBGTباشد. برای تعیین مقدار دمای خشک هوای محل کار مي atسان  و دمای گوی

ر گیری  دمای تو دماسنج خشک استفاده شود. اندازه )یا چرخان(سان، دماسنج تر طبیعيدماسنج گوی

ت( )به صورت کوتاه مدطبیعي و خشک باید در سایه انجام شود. کار در محیط گرمتر از دمای ذکر شده 

های مرتب پزشكي قرار داشته و اثبات شود که وقتي مجاز اس  که این افراد تح  مراقب  22در جدول 

 ری نسب  به افراد عادی دارند. قابلی  تحمل حرارت محیطي بیشت

 عمل آید.هفراتر رود باید از ادامه کار فرد ممانع  ب ºC 55(Fº 1/111در صورتي که دمای عمقي بدن از )

 :22نکات جدول 

ند که کدر واقع مشابه شرایط افراد سازش نیافته اس  و شرایطي را توصیف مي حد مراقب  )اقدام( (1

 کارهبپیشگیرانه کنترل مدیریتي و پایش فردی در استرس حرارتي های درحدود توصیه شده برنامه

 گرفته شود.

 مراجعه شود. 28و  21برای تعیین درجه بارکاری به جدول شماره  (2

باشد و به نزدیكترین رقم نسب  به نیم درجه گرد شده مي درجه سانتیگرادبر حسب  WBGTمقادیر  (5

 اس .

. در صورتیكه شرایط جوی این دو محیط متفاوت اس ، شودمحیط کار و استراح  یكسان فرض مي (1

برده شود. و در صورتي که تفاوت  کاربهدر طي یک ساع  محاسبه و  (TWA)متوسط وزني زماني 

بایس  استفاده مي TWAدرجه بارکاری در یک ساع  وجود دارد، برای تعیین درجه بارکاری نیز 

 شود.

بعد از اصالح اثر  WBGTباشد، مقدار مؤثر شاخص در صورتي که لباس کار سبک و تابستاني ن (8

 بایس  در جدول با حد مجاز مقایسه گردد.لباس مي 1کلوی

                                                                        

1 - Clo Value 
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ساع  کار  5که فرض بر  "استراح  -رژیم کار"براساس اسناد و مدارک بخش  22مقادیر جدول  (9

که  صورتيباشد تدوین گردیده اس . در های مناسب ميروز کاری در هفته با استراح  8روزانه و 

مراجعه  ACGIHاسناد  "کاربرد حد آستانه مجاز"ساعات کار بیش از معمول روزانه باشد به بخش 

 شود.

 51ای و یک نوب  استراح  دقیقه 18کار، دو نوب  استراح  کوتاه  ٪111برای مدت  22در جدول  (6

باید به  بعدی استراح  در حالتهای -تناوب کار. ای در طول شیف  در نظر گرفته شده اس دقیقه

باشد. نوبتهای استراح  صرف غذا، صورت متناوب باشد و کار یكسره در این حد مجاز ممنوع مي

 گردد.مي نماز، نوشیدن آب و مایعات حاوی نمک و شستشوی بدن 

 

 ارزیابی و کنترل تنش دمایی

 گیری عوامل محیطیکم: اندازهی

ان و س، دماسنج گوی)یا چرخان(خشک، دماسنج تر طبیعي های مورد نیاز عبارتند از: دماسنجدستگاه      

وانند تيپایه مناسب برای نصب آنها. در صورتي که از دماسنج های مایعي یا دیجیتال استفاده شود همگي م

ر دق  و از نظ بر روی یک پایه در ارتفاع مناسب نصب شده باشند. دماسنج های مورد استفاده باید قبالً

 شرح زیر انجام شود:ه گیری عوامل محیط باید باندازه رار گرفته باشند.یید قأصح  مورد ت

 )بر مبنای درجه سانتیگراد( بر حسب نوع لباس WBGTمقدار اصالح کننده  -25جدول 
 محاسبه شده اضافه شود WBGTمقداری که باید به شاخص  مقدار کلو* سنوع لبا

 صفر 9/1 لباس کار تابستاني

 2 1/1 لباس کار یكسره نخي

 1 1/1 لباس کار زمستاني

 9 2/1 لباس ضد آب 

لباس ضد بخارات 

 شیمیایي
2/1 11 

 *Clo.value ک   بدن و محیط اطراف اس . یدر برابر تبادالت حرارتي بین پوس: مقدار عایق بودن لبا
جایي به طریقه تشعشع و جاب "تبادل حرارتي "الری بر متر مربع بر ساع کیلو 88/8برابر  cloواحد 

 باشد.برای هر درجه سانتیگراد تفاوت بین دمای پوس  بدن و دمای خشک مي
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درجه  122تا  25+ درجه سانتیگراد )81تا  -8تر طبیعي بین گستره دماسنج خشک و دماسنج  -الف

باشد ضمن آنكه نباید جریان هوا در اطراف دماسنج خشک قطع یا  ºC8/1فارنهای ( با دق   

د در برابر تابش آفتاب و سایر سطوح بازتاب دهنده محافظ  گردد. فتیله محدود شود، دماسنج بای

تر طبیعي باید حداقل به مدت نیم ساع  قبل از قرائ  بوسیله ریختن آب مقطر توسط دماسنج

سرنگ روی آن مستقیماً مرطوب شود. فتیله باید کامالً روی مخزن دماسنج را پوشانده یا به اندازه 

مخزن دماسنج را احاطه نماید. فتیله باید همیشه پاکیزه باشد و فتیله نو قبل  یک طول و بیشتر روی

 از استفاده باید شسته شود همچنین برای پرکردن مخزن از آب مقطر استفاده شود.

اینچ( تشكیل شده که سطح  9سانتیمتر ) 18سان از یک کره توخالي مسي به قطر دماسنج گوی  -ب

یا معادل آن پوشانده شده اس . مخزن یا قسم  حساس دماسنج در خارجي آن با رنگ سیاه مات 

باید  Cº8/1درجه فارنهای ( با دق   212تا  25+ درجه سانتیگراد )111تا  -8گیری اندازه گستره

سان دقیقه دماسنج گوی 28دقیقاً در مرکز این کره مسي قرار گیرد. قبل از هر بار قرائ  باید حداقل 

 گیرد. در محل سنجش قرار

رارداده شود ای قرود. پایه باید به گونهپایه به منظور آویزان کردن سه دماسنج فوق الذکر به کار مي -ج

ان در سایه سگویکه جریان هوا در اطراف سه دستگاه مذکور به طور طبیعي برقرار باشد و دماسنج

 پایه قرار نگیرند.

ای در شرایط محیطي مشابه مقادیر های جیوها دماسنجي که در مقایسه بیهادماسنج استفاده از سایر -د

 باشد.دهند ) مانند الكلي یا الكترونیكي( مجاز ميیكساني را نشان مي

ها باید در وضعیتي قرار داده شوند که مقادیر قرائ  شده از روی آنها نمایانگر شرایطي باشد دماسنج -ه

 ند.نمایکه شاغلین تح  آن شرایط کار یا استراح  مي

,  m 1/1ارتفاع قرار گیری دماسنجها از سطح زمین برای کارگر ایستاده شامل سه ارتفاع قوزک پا  -و

 -مي باشد. برای کارگر نشسته اندازه گیری ارتفاع سر حذف مي m 6/1و سر )حدود(   m 1/1تنه 

در  همیانگین حسابي مقادیر در ارتفاع ذکر شده مي باشد ک WBGTشود. معیار محاسبه شاخص 

در هر ارتفاع، مقدار   WBGTضرب مي گردد. پس از تعیین میزان 2آن شاخص ارتفاع تنه در 

 میانگین آن برای هر ایستگاه کاری از رابطه زیر بدس  مي آید:

 

4

]2[ footabdomenhead WBGTWBGTWBGT
WBGT
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 بندی بار کاریدوم: طبقه

کند. لذا اگر را تعیین مي 1"يیماکل بار گر"مجموع گرمای ایجاد شده به وسیله بدن و گرمای محیط        

در برابر مواجهه با گرمای بیشتر از مقادیر مجاز  گرم انجام شود. برای محافظ  کارگر کار باید در محیط

شغل  "بار کاری"متناسب  با  "يیحد مجاز گرما"برای هر یک از مشاغل تعیین و  "درجه بار کاری"باید 

 مورد نظر به شرح زیر تعیین گردد:

ي یشامل مشاغل دستي و بازو 2Btu/hr 511کیلوکالری بر ساع  یا  211شامل متابولیسم حداکثر  :سبککار 

 .باشدهای نشسته و یا ایستاده ميهای کنترلي در حال سبک در هنگام کار با ماشین

ضمن مانند راه رفتن  Btu /hr 1111-511کیلوکالری بر ساع  یا  581تا  211شامل متابولیسم  :کار متوسط

 باشد.بلندکردن و هل دادن بار متوسط مي

مانند کلنگ زدن  Btu/hr 2111-1111کیلوکالری بر ساع  یا  811تا  581شامل متابولیسم  :کار سنگین 

 باشد.و بیل زدن مي

مانند کار در معدن  Btu/hr 2111کیلوکالری بر ساع  یا  811شامل متابولیسم بیش از  :کار خیلی سنگین

 باشد.مي

ل مورد ي در شغیوقتي درجه بار کاری برای هر شغل تعیین شد میزان حد مجاز شغلي با استرس گرما         

 بار کار یا از راه آید.دس  ميهب 25 توجه به جدول و 22محاسبه با استفاده از جدول  از طریقنظر 

ر با استفاده ن متابولیسم کارگگیری متابولیسم کارگر حین کار مورد بحث و یا از طریق تخمین میزااندازه

حد مجاز مواجهه شغلي برای  22گردد و س.س با مراجعه به جدول شماره تعیین مي 28و  21از جداول 

 شود.ي مشخص ميیاسترس گرما

  استراحت –سوم:  برنامه کار 

حل براساس این فرض استوار اس  که درجه حرارت محیط کار و م 22مقادیر ذکر شده در جدول       

محیط کار و محل  WBGTباشد. در صورتیكه هم نزدیک ميه( مشابه و ب WBGTاستراح  )بر مبنای

( برای گرمای محیطي و میزان متابولیسم TWAباید مقادیر میانگین وزني زماني )، استراح  متفاوت باشند

 به شرح زیر تعیین شود:

 گردد:ز معادله زیر محاسبه مي( برای متابولیسم اTWAمیانگین وزني زماني ) الف ت میزان
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1 - Total Heat Load 

1- British Thermal Unit/ hour= Btu/hr   
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های گیری شده در فعالی میزان متابولیسم تخمین زده یا اندازه  n,. . . M3M , 2M , 1Mدر رابطه فوق،          

سنجي تعیین )برحسب دقیقه( که توسط زمان  n,…, t2t , 1tمختلف و زمان استراح  کارگر در طي مدت 

 شده اس .

 شود:از طریق معادله زیر محاسبه مي WBGTب ت میزان میانگین وزني زماني 
 

n

nn
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های در محیط WBGTگیری شده مقادیر اندازه nWBGT , … , 2 WBGT , 1WBGTدر رابطه فوق        

رانده شده در هر مدت زمان گذ  n, … , t2,t1tکاری و استراح  مختلف در طي شیف  کار روزانه اس  و 

به  گردد. اگر مواجهه با محیط خیلي گرمباشد که توسط زمان سنجي تعیین ميمحیط بر حسب دقیقه مي

طور مستمر در طي چند ساع  و یا در طي روز اس  باید میانگین وزني زماني براساس زمان مراحل کار 

 و اگر برنامه کار متناوب n, …,t2, t1t=  91دقیقه  :( محاسبه شود مثالTWA/hrًیک ساعته ) TWAبرمبنای 

  n, … , t2,t1t=  121دقیقه   شود مثالً:دو ساعته محاسبه مي TWAاس  میانگین وزني زماني برحسب 
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 مثال هایي از درجه بار کاری با توجه به نوع کار -28جدول 

 نوع کار درجه بارکاری

 کار سبک دستي

 کار سنگین دستي

 کار سنگین با یک بازو

 کار سنگین با دو بازو

 کار متوسط با همه بدن

 کار سنگین با همه بدن

 بافندگي -نوشتن

 تایپ کردن

 چكش کاری روی میخ ) کفاشي و مبل سازی(

 سوهان کاری فلزات، رنده کاری چوب و کارهای باغباني )با شن کش(

 تمیز کردن سطح زمین، تكان دادن فرش

 انریل گذاری، چاه کني، پوس  کني تنه درخت

 مونتاژ کاری با استفاده از ابزار سنگین:     مثال برای محاسبه بار کاری

     Kcal/min  1/2 = راه رفتن در امتداد خط تولید 

 Kcal/min   1/5=  بین کار سنگین با هر دو بازو و کار سبک با همه بدن متابولسیممتا    متا 

 Kcal/min 1/8= جمع 

  Kcal/min 1/1= شوده ميمتابولیسم پایه نیز اضاف 

 Kcal/min 1/9= متابولیسم   جمع کل 

 یبارکار یابيارز -21جدول 

 های مختلفمتوسط میزان متابولیسم حین فعالیت

Kcal/min وضع بدن و حرکت -الف 

 حال  نشسته 5/1

 حال  ایستاده 9/1

 در حال  راه رفتن 1/5-1/2

 به مقدار تعین شده در حال  راه رفتن به ازاء

 اضافه شود 5/1هر متر 
 حرک  در سر باالیي

 گستره تغییرات

Kcal/min 

 میانگین

Kcal/min 

 نوع کار -ب

2/1-2/1 
 سبک 1/1

 دستيکار             
 سنگین 6/1

8/2- 6/1 
 سبک 1/1

 کار با یک بازو
 سنگین 6/1

8/5- 1/1 
 سبک 8/1

 کار با هر دو بازو  
 سنگین 8/2

1/18- 8/2 

 سبک 8/5

 کار با تمام بدن
 متوسط 1/8

 سنگین 1/6

 فوق سنگین 1/6
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 :تذکر مهم

روز در هفته  8برای  «استراح  -کار»مقادیر ذکر شده برای کار مداوم وقتي قابل اجرا اس  که برنامه        

ساع  کار روزانه با دو توقف کوتاه مدت هر یک حدود پانزده دقیقه، یک نوب  در صبح و یک  5و 

ناهار همراه باشد. مواجهه با نماز و تر حدود نیم ساع  برای نوب  در بعد از ظهر و یک توقف طوالني

انده در برنامه کار گنج «استراح  اضافي»مقادیر بیش از حد مجاز شغلي عنوان شده وقتي مجاز اس  که 

نظور م «استراح  اضافي» شده باشد. در مواردی که در برنامه کار روزانه به جه  حرارت زیاد محیط کار

ا یها اعم از توقف بدون برنامه قبلي و یا موارد توقف توصیه شده توسط مدیری  شده اس ، کلیه توقف

   حین کار منظور نمود.حتوان به حساب زمان استراهای فني را ميتوقف

 مین آب و نمک جبرانیأچهارم: ت

لید حرارت در مواجهه اس ، آب آشامیدني مناسب و در فصل گرما یا مواقعي که کارگر با منابع تو      

دني برای شرایط آب آشامیکافي باید در دسترس باشد و امكان آشامیدن آب حین کار هم باید میسر گردد. 

 کارگران محیط گرم به شرح زیر اس :

 

ود دقیقه( به مقدار کم )حد 21تا  18کارگران باید ترغیب شوند که مكرراً در فواصل کوتاه )هر  -1

 سانتیمتر مكعب( مثالً یک فنجان آب خنک بنوشند. 181

د نزدیک یدرجه فارنهای ( و با 91تا  81درجه سانتیگراد ) 18درجه تا  11دمای آب خنک حدود  -2

 محل کار قرار داده شود تا نیازی به ترک محل کار نباشد.

ه غذا به م بکارگران ترغیب شوند تا در فصل گرما و بخصوص در طي کار در محیط خیلي گر -5

 مقدار مورد نیاز نمک اضافه نمایند.

اند آب نمک در غلظ  یک دهم درصد )یک که با گرمای محیط تطابق نیافته برای کارگراني -1

لیتر آب( باید در  8گرم نمک در یک لیتر آب یا یک قاشق غذاخوری سر صاف نمک در 

ه باشد و آب در حد مطلوب دسترس باشد و نمک اضافه شده قبل از توزیع باید کامالً حل شد

ه ب رص نمکقتوان از خنک باشد. در مواردی که این کار مقبولی  ندارد، با نظر پزشک مي

 استفاده نمود.همراه آب فراوان 

 پنجم: سایر مالحظات

اس در صورتي معتبر اس  که لب ،يیبرای استرس گرما اعالم شده مقادیر حد مجاز شغلي کار:لباس -الف

تاني همانند آنچه که معموالً کارگران هنگام کار در محیط کار به تن دارند پوشیده کار سبک تابس
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یا از تبخیر  تر اس کار مخصوص نیاز اس  و این لباس سنگینشود. چنانچه برای انجام کار معین، لباس

ي یباشد و در نتیجه ظرفی  تحمل گرماکند یا ضریب عایق بودن آن باالتر ميعرق جلوگیری مي

دیگر کاربرد ندارد، در چنین مواردی وقتي برای  22یابد و مقادیر مندرج در جدول رگر تقلیل ميکا

 برای انواع لباس کار 25ي در جدول یجه  راهنما ،انجام کاری لباس کار مخصوص مورد نیاز اس 

 ذکر شده اس . WBGTمقدار تصحیح 

 ردد. ای تعیین گرشناس بهداش  حرفهي باید توسط کایحد مجاز مواجهه شغلي برای استرس گرما -ب

ضمن هفته اول مواجهه با محیط گرم، در نتیجه توازن عوامل متعدد رواني  ج ت تطابق گرما و سالمتي بدن:

آید. مقادیر توصیه شده در مورد کارگراني که با در فرد بوجود مي 1و فیزیولوژیک، تطابق با گرما

اند و یا سالم برای کارگراني که به گرما عادت نكرده .معتبر اس باشند اند و سالم ميگرما تطابق یافته

 های بیشتری باید مراعات شود.نیستند احتیاط

های گرمازدگي از جمله عوارض جدی و نامطلوب مواجهه با درجه حرارت :دت عوارض ناشي از گرمازدگي

حالي و يبه جا بگذارد. ب باال اس  و ممكن اس  زندگي را تهدید کند و یا ضایعات غیرقابل برگش 

)مجموع عالئم   Heat Prostrationناشي از گرمازدگي ممكن اس  موجب عارضه 2خستگي مفرط

که در برخي موارد غیر قابل برگش  اس . انقباض  ،( گرددCollapaseسرگیجه و تهوع و حال  

ه موقع یع و بکننده اس  ولي قابل برگش  اس  بخصوص اگر سر، اگر چه ناتوان3دردناک عضالت

درمان شود. از دیگر عوارض ناشي از مواجهه با گرمای زیاد، اختالل شدید الكترولی ، کم آبي بدن، 

 باشد.های کار فكری و جسمي ميي و کم شدن ظرفی یسرخي پوس  و ادم گرما

ºC56 (ºF2/112 ) اگر ضمن سه ماه اول بارداری میزان دمای عمقي کارگر باردار به مدت طوالني از  -ه

 55یابد. از طرف دیگر دمای عمقي بیشتر از تجاوز کند احتمال تشكیل جنین ناقص الخلقه افزایش مي

 شود.( به طور موقتي موجب نا باروری در مرد و یا زن ميºF 1/111درجه سانتیگراد)

 

 1ییب ـ تنش سرما

ت شدید سرما )کاهش دمای عمقي مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي به منظور حف  شاغلین در برابر اثرا      

بدن( و ضایعات ناشي از سرما تدوین شده اس  و بیانگر حالتي از مواجهه شغلي با سرما اس  که تح  آن 

توانند مكرراً با سرما مواجهه داشته باشند بدون آنكه عارضه یا اختالل مشهود ناشي از شرایط شاغلین مي

                                                                        

1 - Acclimatization 
2 - Heat Exhaustion 

3 - Heat Cramps 

4 - Cold Stress 
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 59جاز مواجهه شغلي از سقوط درجه حرارت عمقي بدن به زیر سرما در آنان بروز نماید. در اینجا حد م

کند مي ها، پیشگیری( جلوگیری و از ایجاد ضایعات سرمازدگي انتهای اندامºF5/69 درجه سانتیگراد )

گیری درجه حرارت مقعد تعیین بدن، همان حرارت مرکزی بدن اس  که از طریق اندازه )حرارت عمقي

 58از  ترجهه اتفاقي با محیط سرد کاهش درجه حرارت مرکزی بدن به پائینشود(. در یک نوب  موامي

 باشد. ( مجاز نميºF 68درجه سانتیگراد )

مقادیر حد مجاز مواجهه شغلي، کل بدن به ویژه دستها، پاها و سر را در برابر ضایعات سرمازدگي       

رت و چشم ها، بدن، دستها و پاها( که نماید. استفاده از لباس مناسب و خشک)محاف  سر، صوحفاظ  مي

دارای مقاوم  حرارتي متناسب با سرمای محیط و مقاوم به نفوذ آب باشد برای شاغلین مشمول این حدود 

باشد. در صورتي که فرد استعمال دخانیات، مصرف مشروبات الكلي یا مواجهه همزمان با مي مجاز اجباری

اید. همچنین مین نمأتواند سالم  فرد را در مقابل سرما تف شده نميارتعاش نیز داشته باشد، این حدود تعری

برابری انتقال حرارت نیز اجرای این حدود مجاز را نقض  21مرطوب یا خیس بودن لباس به دلیل تسریع 

 غیر قابل نفوذ به بدن باشد. وکند لذا لباس فرد همواره باید خشک مي

 مالحظات

د دلیل فرو رفتن در آب سرها بینتیجه عدم توفیق در فرار از محیط سرد و مواجهه مرگبار با سرما        

آمده اس . شاغلین  29های بالیني مصدومین کاهش دما در جدول شماره نشانه يباشد. در چنین شرایطمي

 59باید همواره از مواجهه با سرما محافظ  شوند. به طوریكه درجه حرارت عمقي مرکزی بدن به کمتر از 

( سقوط نكند. اف  درجه حرارت بدن موجب کاهش هوشیاری و تمرکز فكری ºF 5/69) ه سانتیگراددرج

 گردد.یابد و یا سبب بیهوشي و نهایتاً مرگ ميگیری منطقي کاهش ميشود، تصمیممي

های حرکتي ممكن اس  اخطاری زودرس و اولیه از خطر لرز عمومي بدن و درد در انتهای اندام      

ین آمده یدرجه سانتي گراد پا 58ي باشد. هنگام مواجهه با سرما که درجه حرارت مرکزی بدن تا سرمازدگ

ای شود و مواجهه با سرما برگردد. این نشانه خطر برای کارگران محسوب ميباشد بدن شدیداً دچار لرز مي

د جسمي الی  و کار مفیهر فردی که دچار لرز شدید شد فوراً باید قطع گردد. به هنگام بروز لرز شدید فع

و فكری دچار محدودی  خواهد شد. از آنجا که مواجهه طوالني با هوای سرد یا فرو رفتن در آب سرد و 

اقدامات  تواند موجب کاهش دما در حد خطرناک شود، لذا باید تمام بدن را باانجماد مي یدر دمای باال

 زیر در مقابل سرما محافظ  نمود:

( ºF11درجه سانتیگراد ) 1شود که درجه حرارت هوای محیط کمتر از انجام مي اگر کار در محیطي -1

( باید لباس خشک و ºF 5/69درجه سانتیگراد ) 59اس  برای حف  دمای عمقي بدن به میزان بیش از 

 بندی مناسب در اختیار کارگران قرار گیرد.عایق
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دمای ) ،نندگي هوا از عوامل تعیین کننده هستندکنندگي باد سرد و توان سردکنظر به این که درجه خنک     

عبارت اس  از دمای معادلي که تابعي از دمای هوا و سرع  باد مؤثر بر تبادل  (ECT) 1معادل سرماباد

باشد( هرچه سرع  باد بیشتر و دمای محیط کار کمتر باشد باید میزان عایق بودن لباس دمای بدن مي

سهای وان محاف  باد، چادر یا کانكااستفاده از امكاناتي نظیر پار ،شرایطمورد نیاز افزایش یابد. در این 

 ردد.گمحدود کننده جریان هوا در محل کار به طور مؤکد توصیه مي

نشان داده شده  26دمای معادل سرماباد به ازاء دمای موجود هوا )دمای خشک( و سرع  باد در جدول      

و تعیین میزان عایقي لباس برای حف  دمای عمقي بدن باید اثر اس . هنگام برآورد دمای معادل سرما 

های اخطار برای کنندگي باد و دمای هوا روی پوس  در نظر گرفته شود. در این جدول محدودهخنک

زدگي اندامهای انتهایي معلوم شده گراد و پیشگیری از یخدرجه سانتي 59حف  دمای داخلي بدن در حد 

 اس .

ها همراه با اف  ول به جز دستها، پاها و سر معموالً ضایعات سرمازدگي در سایر اندامدر شرایط معم -2

 های عروقي نیازمند محافظ  وباشد. شاغلین سالمند و کارکنان مبتال به بیماریدمای عمقي بدن مي

هش اهای اضافي )عایق سرما( و یا کباشند. پوشیدن لباسمراقب  در مقابل ضایعات ناشي از سرما مي

 زمان مواجهه با سرما از جمله تدابیر احتیاطي اس  که باید مد نظر باشد.

پزشک  ي یکیتدابیر احتیاطي اتخاذ شده تابع وضع جسمي شاغلین اس  و باید با مشورت و راهنما     

 مطلع به مسائل استرس سرما و وضعی  درماني فرد اتخاذ گردد.

لباس یدکي خشک برای تعویض به  ،های کاریح  در وقفهوجود پناهگاه مطمئن و گرم برای استرا -5

ابراتي های اولیه و مخموقع هنگام خیس شدن لباس شاغلین و همچنین امكانات تغذیه گرم، وسایل کمک

 برای مواقع خطر ضرورت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

1 - Equivalent Chill Temperature (Wind chill)  
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 *بدن يعمق یعالئم بالیني پیش رونده نتیجه کاهش دما -29جدول 

 های بالینینشانه
 قیدرجه حرارت عم

ºF    ºC 

 9/56 9/66 دمای مقعد "طبیعي"

 56 9/65 دمای دهان "طبیعي"

 59 5/69 افزایش متابولیسم به منظور جبران گرمای از دس  رفته

 58 1/68 حداکثر لرز

 51 2/65 گوید و فشار خون طبیعي اس .مصدوم هوشیار اس  و جواب مي

 55 1/61 حرارت عالئم کاهش شدید دما در پایین تر از این درجه

ها گشاد هستند ولي به نور مخدوش اس ، تعیین فشار خون مشكل اس ، مردمک یهوشیار
 شود.دهند، لرز متوقف ميجواب مي

9/56 52 

5/56 51 

 یابد، گرفتن نبض و فشار خوناز دس  دادن پیش رونده هوشیاری، سفتي عضالت افزایش مي
 یابد.مشكل اس ، تعداد تنفس کاهش مي

1/59 51 

2/51 26 

 25 1/52 السیون بطني به همراه افزایش تحریک پذیری میوکارد ممكن اس  عارض شود.یفیبر

فلكس عمقي و محیطي ردهند و شود، مردمكها به نور جواب نميحرکات ارادی متوقف مي
 دهد.تاندوني جواب نمي

9/51 26 

 29 5/65 مصدوم به ندرت هوشیار اس .

 28 1/66 ني ممكن اس  خود به خود عارض شود.السیون بطیفیبر

 2/68 21 (pulmonary edemaورم حاد ریه )

 السیون بطني محتمل اس یبیشترین خطر بروز فیبر
9/61 22 

5/96 21 

 21 1/95 توقف قلب

 15 1/91 پایین ترین حد اتفاقي کاهش دما که مصدوم امكان بهبودی دارد.

 16 9/92 .شودموجي رسم نمي EEGدر 

 6 2/15 پایین ترین حد برای بهبودی بیماری که به طور مصنوعي سرد شده اس .

انتشارات  1652*بروز عالئم بالیني با دمای مرکزی رابطه تقریبي دارد.)نقل از نشریه پزشک خانواده آمریكا، ژانویه 
 آکادمي پزشک خانواده آمریكا(.
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 نظارتارزیابی و 

 ºFدرجه سانتیگراد ) -52یان هوا و درجه حرارت منجر به دمای معادل سرماباد به زماني که سرع  جر -1

 ( برسد، مواجهه مستمر پوس  با سرما مجاز نیس .-9/28

زدگي نسج سطحي و یا نسج موضعي عمقي در دمای بدون توجه به سرع  جریان هوا نیز موارد یخ -2

 دارد. ( امكان بروزºF 2/51درجه سانتیگراد ) -1ین تراز یپا

اند و ( یا کمتر، تعویض فوری لباس افرادی که در آب فرو رفتهºF 9/58درجه سانتیگراد ) 2در دمای -5

یا لباسشان مرطوب شده الزامي اس  و برای پیشگیری از عوارض و پیامدهای کاهش دمای بدن باید 

 تح  درمان قرار گیرند.

که  اند، مقادیری توصیه شده اس پوشیده، برای شاغلیني که به طرز مناسبي لباس کار 26در جدول  -1

 گیرد.م با گرم شدن مورد استفاده قرار ميأاستراح  تو -برای تنظیم برنامه زمانبندی شده کار

ای ور ویژهها به طهای دستي دقیق و پیشگیری از حوادن، الزم اس  دس به منظور حف  تداوم فعالی  -8

 به شرح زیر حفاظ  شوند:

دقیقه در محیطي زیر  21تا  11یف دستي با دستهای لخ  برای مدت بیشتر از اگر کارهای ظر -الف

های بینيشود، برای گرم نگه داشتن دستها باید پیش( انجام ميºF 5/91درجه سانتیگراد ) 19

ود. در ر کاربههای تابشي ممكن اس  ویژه انجام گیرد، بدین منظور جریان هوای گرم و بخاری

های کنترل باید های فلزی ابزارآالت و اهرم( دستهºF 2/51جه سانتیگراد )در -1دمای کمتر از 

 با مواد عایق حرارتي روکش شوند.

  ºC 1 ( و در کارهای سبک بهºF 5/91) ºC 19تر از ینیاگر دمای هوا برای کارهای نشسته به پا -ب

(ºF 2/56کاهش باید و کارهای دستي ظریف دقیق و ماهرانه مورد نیاز نب )اشد، آنگاه شاغلین 

 باید از دستكش استفاده نمایند.

رح زیر استفاده شههای عایق سرما بدستكشاز زدگي تماسي دستها، شاغلین باید برای پیشگیری از یخ -9

 نمایند:

شود، باید ( انجام ميºF 1/16) -ºC 6هر زمان که کار در نزدیكي سطوح سرد، با دمای کمتر از  -الف

 ی پیشگیری از ضایعات تماس اتفاقي پوس  هشدار داده شود.به یكایک افراد برا

)دو  های کار( یا کمتر باشد دستها باید بوسیله دستكشºF 8/1) -ºC 8/16اگر دمای هوا  -ب

های کنترلي و ابزارهای کار باید طوری طراحي شوند که برای محافظ  شوند. دستگاه1انگشتي(

 ش کار نباشد.به بیرون آوردن دستك کار با آنها نیاز

                                                                        

1 - Mittens 
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 مین حفاظ  بیشتر تمام بدن ضروری اس .أ( یا کمتر باشد، تºF 2/56) ºC 1اگر دمای محیط کار  -6

 کارگران باید لباس محافظتي متناسب با میزان سرما و فعالی  بدني به شرح زیر استفاده نمایند:

ش ویه مصنوعي افزایل تهیاگر سرع  جریان هوا در محل کار توسط جریان باد، کوران و یا وسا -الف

وسیله نصب محاف  در محل کار و یا پوشیدن لباسهای هکنندگي باد باید بیابد، اثرات خنک

 بادگیر که به آساني قابل تعویض اس ، تقلیل یابد.

اگر در کارهای سبک احتمال خیس شدن لباس وجود دارد، بهتر اس  الیه بیروني لباس مورد  -ب 

شرایطي با سنگین شدن کار، الیه خارجي چنین در  .باشد 1ر در برابر آباستفاده از نوع نفوذ ناپذی

خیس شد، باید تعویض گردد. برای  باشد. در صورتي که لباس بیروني 2لباس باید ضد آب

ب های زیرین در اثر تعریق، بایستي تدابیر الزم به منظور تهویه مناسپیشگیری از خیس شدن لباس

اثر  های زیرین درگردد. اگر قبل از ورود به محیط کار سرد لباسدر الیه بیروني لباس اتخاذ 

جورابها و قسمتهای نمدی قابل تعویض داخل ، باید آنها را تعویض کرده ،تعریق خیس شود

کفش باید به طور منظم تعویض شده و یا آنكه از پوتین مناسب )ضد عرق( استفاده گردد. 

در مورد هر فرد و به تناسب نوع  .شخص شوددفعات تعویض باید به طور تجربي و عملي م

 کفشي که پوشیده و میزان تعریق پای هر فرد، دفعات تعویض متغیر خواهد بود.

ممكن نباشد که مانع از  یقدره ي از بدن که با سرما در مواجهه اس  بیاگر محافظ  قسمتها -ج 

تي باید و وسایل محافظلباس  ،حساس سرمای شدید شود و یا از بروز سرمازدگي پیشگیری کندا

 در حال  گرم شده آن عرضه شود.

های موجود حفاظ  مناسب را در برابر کاهش دمای بدن یا سرمازدگي فراهم ننماید، تا اگر لباس -د 

 فراهم شدن لباس کافي و یا بهبود وضعی  هوا بایستي کار تعدیل و یا متوقف گردد.

 نندهک( مایعات قابل تبخیر )بنزین، الكل و یا مواد پاکºC 1 (ºF 2/56افرادی که در دمای کمتر از  -ه 

کنند، به جه  افزایش خطر بروز ضایعات ناشي از سرما که در نتیجه و غیره( را جابجا مي

شود. باید احتیاطات الزم برای پرهیز از کنندگي مواد تبخیر شونده حاصل ميخاصی  خنک

عمل آورند. به خصوص به اثرات حاد هب ستكش با مایعات مذکور راد خیس شدن لباس یا

یا مایعاتي که نقطه جوش آنها مختصری باالتر از درجه حرارت متعارف  3پاشیدن مایعات سرمازا

 اس  باید توجه کافي بشود.

                                                                        

1 - Impermeable to Water 

2 - Water Repellent 

3 - Cryogenic Fluids 
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 م با گرم شدن بدنأاستراحت تو -برنامه کار

شد و در صورت لزوم تكرار باساعته مي 1کننده مدت هر بار مواجهه در دوره کاری تعیین 25جدول       

 -ºC6 باشد. اگر کار در سرمای کمتر ازدقیقه مي 51م با گرم شدن بدن برابر با أمواجهه، مدت استراح  تو

(ºF1/16و یا درجه حرار )شود باید پناهگاه گرمي در مجاورت معادل سرماباد آن به طور مداوم انجام مي ت

آن در فواصل منظم ترغیب شوند. دفعات استفاده از پناهگاه  ه ازمحل کار مهیا گردیده و افراد برای استفاد

 تابع شدت سرمای محیط کار اس . 

دقیقه قطع گردد و کارگر  68گراد باید حداکثر در دوره های درجه سانتي -11+ تا 1کار در دمای بین       

متر بر ثانیه  8/1  باد کمتر از این حدود مجاز برای سرعدقیقه در پناهگاه گرم استراح  نماید.  18به مدت 

مایل بر ساع ( و لباس کار خشک تدوین شده اس . در شرایط سرع  باد بیشتر از این حد به ازای  1/1)

به طور مثال در  تر خواهد بود.حد مجاز مواجهه یک مرحله پایینمایل در ساع (  11متر بر ثانیه ) حدود  8هر 

دقیقه مواجهه داشته  81تیگراد و جریان هوای آرام به مدت حداکثر درجه سان -18صورتي که فرد در دمای 

دقیقه در پناهگاه گرم  51ساعته در صورتي مجاز اس  که حداقل 1اس  تكرار مواجهه وی در دوره 

 کاربهمتر بر ثانیه مشغول  8استراح  نموده باشد. در صورتي که همین کارگر در دمای مذکور و سرع  باد 

دقیقه مداوم خواهد بود و تكرار مواجهه منوط  51تر، یعني هه مجاز وی یک مرحله پایینباشد مدت مواج

 باد  سرع گیریاندازه یا تخمین برای صحیحي اطالعات اگر باشد.دقیقه استراح  در هر دوره مي 51به 

 :رودمي کاره ب راهنما صورت به زیر پیشنهادات نیس ، موجود

  8سرع  باد (  1مایل در ساعhmp 8 )حرک  آرام پرچم معادل 

  11سرع  باد (  مایل در ساعmph 11 )در اثر جریان باد پرچم کامالً باز شده معادل 

  18سرع  باد (  مایل در ساعmph 18) صفحات روزنامه در هوا بلند شدن  معادل 

  21سرع  باد (  مایل در ساعmph 21 )بوران برف در شرایط 

ز قبیل لرز شدید، احساس سرما، خستگي مفرط، خواب آلودگي، تحریک در صورت بروز عالیمي ا      

باشد. پس از ورود به پناهگاه باید لباس رو از تن پذیری و گیجي مراجع  فوری به پناهگاه ضروری مي

ها شل و آزاد گردند تا عرق تبخیر شود و یا لباس با یک لباس کار خشک تعویض گردد. خارج و بقیه لباس

به  دس  لباس خشکچندکارگران با لباس مرطوب، ضروری اس ،  کاربهری از برگش  برای جلوگی

دهد، در محل مزبور وجود داشته باشد. در محیط سرد کاهش آب یا مایعات بدن بندرت رخ مي يتعداد کاف

های تاما ممكن اس  استعداد ابتال به ضایعات ناشي از سرما به جه  تغییرات قابل مالحظه در جریان خون ان

ر مایعات گرم و شیرین در محل کا ،مین کالری و حجم مایعات دریافتي بدنأها افزایش یابد. برای تاندام

                                                                        

1 - Miles Per Hour  
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 -ºC12ي یمهیا باشد. مصرف مایعات مدر )همانند چای( باید محدود شود. برای انجام کار در درجه سرما

(ºF 1/11و یا کمتر از آن رعای  نكات زیر ضروری مي ):باشد 

 م و کامل قرار گیرد.ئاز نظر حفاظتي تح  نظارت دا فرد باید .1

ورت ص های زیرین میزان کار نباید سنگین باشد، دربرای پیشگیری از تعریق زیاد و مرطوب شدن لباس .2

طوب با مر هایانجام کار سنگین باید امكان استراح  در پناهگاههای گرم و فرص  تعویض لباس

 های خشک فراهم گردد.لباس

اولیه اشتغال و قبل از هماهنگ شدن فرد با رفتارهای مناسب در شرایط جوی سرد محیط  در روزهای .5

 کار نباید از شاغلین به طور تمام وق  استفاده کرد.

 های سبک، کم حجم و مناسب استفاده گردد تا مانع کار راح  نشود.باید حتي المقدور از لباس .1

 یابد. حرک  برای مدت طوالني به حداقل کاهشن بيای تنظیم شود که نشستبرنامه کار باید به گونه .8

های شدید یانکارگر باید در برابر جر .های با نشیمنگاه فلزی بدون عایق نبایستي استفاده کردصندلي

 هوا به طور مناسب حفاظ  شود.

های آموزشي شامل نكات ایمني و بهداش  مربوطه باید به افراد آموزش داده شود. حداقل برنامه .9

 های زیراس :ورالعملدست

 های مخصوصالف ت تمرینات استفاده از لباس

 ب ت عادات صحیح خوردن و آشامیدن

 ج ت شناسایي سرمازدگي قریب الوقوع

ها و عالئم بالیني کاهش دمای قریب الوقوع یا سرد شدن فزاینده بدن حتي وقتي که ي نشانهید ت  شناسا

 لرز ظاهر نشود.

 رهت انجام کار بدون مخاط ه

 کمک های اولیه ضروری و درخواس  امداد -و
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 ساعته کار( 1دوره  یک یبا سرما )برا يحدود مجاز مواجهه شغل -25جدول 
 *حداکثر مدت مداوم کار مجاز )دقیقه(  بار کاری ºCدمای خشک هوا 

 68** کار سبک و متوسط +1تا  -11

 -11تا  -28
 81 کار سبک

 91 کار متوسط

 -29تا  -11
 51 کار سبک

 11 کار متوسط

 -11تا  - 81 ***
 21 ار سبکک

 51 کار متوسط

مایل بر ساع ( و لباس کار خشک تدوین شده اس . در  1/1متر بر ثانیه ) 8/1* این شرایط برای سرع  باد کمتر از  
باشد. در شرایط سرع  باد مي    دقیقه  51م با گرم شدن بدن برابر با أصورت لزوم تكرار مواجهه، مدت استراح  تو

مایل بر ساع ( حد مجاز مواجهه یک مرحله پایین تر خواهد  11متر بر ثانیه ) حدود  8شتر از این حد به ازای هر بی
 بود.

دقیقه   18م با گرم شدن بدن برای تكرار مواجهه أ+ درجه سانتي گراد، مدت استراح  تو1تا  -11** در محدوده دمایي 
 باشد.مي

کارهای غیر اضطراری باید متوقف شود. در موارد اضطراری مواجهه کوتاه مدت ه تر از این مرحل*** در شرایط پایین

 باشد.دقیقه ای برای یک بار مواجهه مجاز مي 11

 ی برای محیط کار خاصیهاتوصیه

 ها عبارتند از:مقررات خاص برای سردخانه

ک ده شود، و نباید از یدر سردخانه سرع  جریان هوا باید تا آنجا که ممكن اس  به حداقل تقلیل دا -1 

ه های توزیع هوا که بوسیله دستگاهه (  تجاوز کند، دسترسي به هدف فوق ب1FPM 211متر در ثانیه )

 اند امكان پذیر اس .طرز خاصي طراحي شده

بایس  لباس حفاظتي مخصوص خانه هستند ميدبه افرادی که در مواجهه با جریان هوای موجود در سر -2

 .بادگیر داده شود

شود و فرد در مواجهه با مواد سمي و همچنین در معرض در مواردی که کار در محیط سرد انجام مي -5

های ویژه مبذول گردد، از جمله ممكن اس  کاهش حد مجاز شغلي به یک ارتعاش اس  باید احتیاط

 تر ضرورت یابد.مرحله پایین

في و یا وقتي پهنه وسیعي از زمین پوشیده از های افرادی که در فضای باز در هوای برالزم اس  چشم -1

های ایمني مخصوص برای حفاظ  چشمها در مقابل د. عینکنحفاظ  گرد ،دنکنميیخ اس  کار 

                                                                        

1 - Feet Per Minute  
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تواند موجب خیرگي و ورم ملتحمه نور فرا بنفش و یا درخشندگي خیره کننده برف و یخ که مي

زارهای تواند موجب آبرف اس  و بالقوه مي گرفته شود. در مواردی که زمین پوشیده از کاربهگردد، 

 شود.شود، پاکسازی محوطه کار از برف مزاحم توصیه ميي چشم

 ضرورت های پایش محیط کار 

  19وقتي دمای محیط کار کمتراز ( درجه سانتیگرادºF 5/91اس  مي ) بایس  نسب  به نصب دستگاه

نمود. با چنین تدبیری نگهداری وضعی  اقدام  گیری دمای محیط در محل کارمناسب برای اندازه

 های حد مجاز شغلي میسر اس .دمای محیط کار در راستای توصیه

  درجه سانتي -1هر زمان که دمای هوا در محل کار به کمتر از( گراد ºF2/51 رسید، باید حداقل )

 گیری دما بوسیله دماسنج خشک انجام و ثب  گردد. بار اندازه هر چهار ساع  یک

  مایل در ساع ( اس  حداقل  8متر در ثانیه ) 2محل کار سرپوشیده که سرع  جریان هوا بیشتر از در

 گیری و ثب  گردد.بار سرع  باد باید اندازه هر چهار ساع  یک

  1در وضعی  کار در فضای باز، هر زمان که دمای هوا کمتر از- ( درجه سانتیگرادºF 2/51 ، اس )

 گیری و ثب  گردد. باید اندازه میزان دمای هوا و سرع  باد

 گیری سرع  جریان هوا ضروری باشد، درجه سرمای معادل در کلیه مواردی که اندازه(ECT ) با

( ºF 1/16درجه سانتیگراد ) -6کمتر از  (ECT)محاسبه و هرگاه سرمای معادل  26استفاده از جدول 

 د.دس  آید این شاخص باید به همراه سایر اطالعات ثب  گرده ب

 مالحظات پزشکی

ي هستند که در تنظیم درجه حرارت طبیعي بدن یشاغلین بیمار و شاغلیني که تح  درمان با داروها      

درجه  -1دهند، باید از کار در درجات کننند و یا میزان تحمل کار در سرما را کاهش ميدخال  مي

درجه سانتیگراد  -21در درجات کمتر از  ( و کمتر معاف گردند. شاغلیني که معموالºF2/51ًسانتیگراد )

(ºF 2/11- همراه با سرع  باد کمتر از پنج مایل در ساع  و یا هوای کمتر از )درجه سانتیگراد  -15

(ºF1/1 همراه با سرع  باد بیشتر از )مایل در ساع  در مواجهه هستند، باید گواهي پزشكي دال بر مناسب  8

وجه ماند نیاز به تا زیر صفر ميیته باشند. مصدومي که در دمای انجماد ای را داشبودن برای چنین مواجهه

رای های مخصوص ببینيبه ضایعات ناشي از سرما اس . پیش زیرا فرد مصدوم مستعد ابتال ،ویژه دارد

ای اولیه هه کمکتدیده الزم اس ، مضافاً اینكپیشگیری از بروز عوارض کاهش دما و انجماد نسوج آسیب

 باید به فوری  انجام گیرد. درماني
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ند باشند، همانهای صنعتي یا مشاغل دیگر دارای فعالی  فكری مي رای شاغلیني که در محیطب      

بحث در این م مجازاپراتورهای اتاق کنترل یا متصدیان امور بانكي و سایر مشاغل دفتری، هر چند حدود 

لیكن با  ،و رعای  آن اجباری مي باشد ي مرجعی  داردبرای آنها به تمامبرای پیشگیری از عوارض دمایي 

معیار  این بخشدر    آنان، تامین آسایش دمایي و حف  عملكرد ذهنيتوجه به فعالی  فكری آنان برای 

شده ای معرفي مي گردد. آسایش حرارتي شرایطي اس  که فرد از لحاظ ذهني نسب  به شرایط  فتهپذیر

برای فعالی  های سبک در محیط های کاری که منابع  ته باشد.جوی محیط خود احساس رضای  داش

ناحیه آسایش را مي توان محدوده ای از شرایط محیطي هوا که در آن اکثر ، مصنوعي گرمازا وجود ندارد

 کنند، تعریف نمود. افراد حاضر در محیط احساس راحتي مي

سازمان آسایش حرارتي ذیرفته شده پشاخص  به عنوان 1PMV میانگین رای پیش بیني شده شاخص      

متابولیسم، نوع لباس، دمای محیط، سرع  جریان هوا،  :عامل ششاثر  برآورد نتیجه، بین المللي استاندارد

ي اندازه گیری عوامل مذکور و با استفاده از رابطه تجربکه با اس  رطوب  نسبي و میانگین دمای تابشي 

  .تعیین نمود را PMV شاخص توان مقدار مي  ISO 7730ارائه شده  مطابق با روش استاندارد  

از جمله محیط های  کار های محیطبرای حرارتي  آسایشترین شاخص  پذیرفته شده این شاخص      

توصیه نموده اس  که درجه حرارت   ISO 7730 روش بین المللي استاندارد بر اساسسازمان  اس .اداری 

. قرار گیرد 8/1الي  -8/1 در محدوده   PMVمیزان شاخص که تنظیم شود ای به گونه مي بایس  محیط کار

تعیین  51مي توان نوع احساس گرمایي را از جدول ,  26از جدول  PMVعالوه براین  پس از تعیین مقدار 

  نمود.
 

 %81و رطوب  نسبي  m/s 18/1 سرع  جریاندر بر اساس دمای هوا  PMVتعیین مقادیر -26جدول 
 C° درجه حرارت عامل لباس

Clo 2W/m 11 18 25 22 20 21 
10/5 08 - 7/2- 2- 3/1- 5 8/5 
1 08 1/2- 1/1- 1/1- 0/5 1/5 2/1 
0/1 08 1/1- 7/5- 3/5- 3/5- 1/1 0/1 
10/5 75 2/2- 7/1- 2/1- 2/5 0/5 1 
1 75 3/1- 9/5- 0/5- 1/5- 9/5 3/1 
0/1 75 0/5- 2/5- 2/5 5 2/1 1/1 
10/5 155 9/5- 0/5- 1/5- 0/5 1 0/1 
1 155 3/5- 5 3/5 1/5 3/1 1/1 
0/1 155 2/5+ 0/5 3/5 1 0/1 8/1 

 

 

                                                                        

1 Predieted Mean Voted index 
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 PMV مبنای مقادیر شاخص شاغلین بر حرارتي نوع احساستعیین  - 51 جدول

 سرد خنك كمی خنك عتدلم كمی گرم گرم داغ

3+ 2+ 1+ 5 1- 2- 3- 
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 بخش چهارم
 حدود مجاز در ارگونومی

 

 سیستم کار، ابزار و تجهیزات، محیط کار و سطح مشترکارگونومي علمي اس  که به مطالعه و طراحي       

(Interface)  یروی کار ونآسیب  بیماری و ماشین مي پردازد تا از این طریق به پیشگیری از -انسانسیستم 

کمک نماید. در ارگونومي تالش مي شود تا مشاغل و فعالیتها  و بهره وری عملكرد شغليسالم , ارتقاء 

 با توانایي های کارگر منطبق باشند. کهبه گونه ای طراحي شوند 

 

 (WMSDs) ضالنی مرتبط با کارع –هاي اسکلتی  آسیب
 -هبا ب عضالني مرتبط با کار اس  که -آسیبهای اسكلتي، از مهمترین مشكالت بهداش  شغليیكي       

اصطالح آسیبهای  .نمودمدیری  آن را توان  کارگیری برنامه های بهداشتي، ایمني و ارگونومي مي

، عروق اعصاب ،تاندونها زمن به عضالت،عضالني این گونه تعریف مي شود: هرگونه آسیب م -اسكلتي

 رماکار، ارتعاش و یا س هنگامتكراری، اعمال نیروی زیاد، پوسچر نامناسب حرکات عل  ه که ب خوني و ...

 .ایجاد مي شود

ند از: آسیبهای روند عبارت ميکاربهعضالني مرتبط با کار  -سایر اصطالحات که برای آسیبهای اسكلتي      

های تنشآسیبهای ناشي از  ( وRMIs) (، آسیبهای ناشي از حرکات تكراریCTDs)ترومای تجمعي 

 م تشخیصي اختصاصي هستند مثل سندروم تونل کارپی(. برخي از این آسیبها دارای عالRSIsتكراری )

(CTS.) عالیم  وند.ش غیر اختصاصي ظاهر عالیمعضالني ممكن اس  به صورت  -سایر آسیبهای اسكلتي

ي ی حرکتاختالالت حسي، مورمورشدن، محدود شدن دامنه ت عبارتند از: ناراحتي، درد، ورم،این اختالال

اما  ،اشندب موقتي و زودگذر، نتیجه طبیعي کار و غیر قابل اجتناب مي عالیمبرخي و کاهش کنترل حرکتي. 

به نباید  ،نندک ميتداخل  فرد و با فعالیتهای شغلي یا زندگي روزانه فزوني گرفتهروز ه ب که روز عالیمي

 نتیجه طبیعي کار در نظر گرفته شوند. عنوان
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 هاي کنترلراهبرد
را کنترل نمود. اجزای  MSDsتوان میزان بروز و شدت  ارگونومیک مي جامعکارگیری برنامه ه با ب      

 باشد: این برنامه به شرح زیر مي اصلي

 یابي آنهاشامل شناسایي ریسک فاکتورها و ارز :آنالیز محیط کار 

 بهبود شرایط کار(  کنترل مخاطرات و پیشگیری از آنها( 

 يکه دچار آسیبهای اسكلت کارگرانيبرای  مدیری  پزشكي و مراقبتهای بهداشتي مناسب- 

 عضالني هستند 

 آموزش  

 این اقدامات شامل کنترلهای .بستگي دارد MSDs به نوعشغل  هردر اقدامات کنترلي برنامه ریزی برای       

ي کنترل مهندس در .مناسب باشد در موارد خاصحفاظتهای فردی ممكن اس   مهندسي و مدیریتي اس .

نظر قرار  موارد زیر باید مدبه کار گرفته مي شوند، کاهش ریسک فاکتورهای شغلي حذف یا منظور ه بکه 

 :گیرند

 جه  حذف  آنالیز حرک زمان و -کار انجام مطالعهکارگیری روشهای مهندسي کار نظیر ه ب 

 ضروری. و حرکات غیر های بیش از حداعمال فشار

 محدود نمودن یا کاهش اعمال نیروی الزم برای  جه مكانیكي کمكي  وسایلکارگیری ه ب

 مورد استفاده در حین کار. نگهداشتن ابزار و اشیاء

  داده و انتخاب یا طراحي ابزارهایي که میزان نیروی مورد نیاز و زمان در دس  داشتن را کاهش 

 شود. پوسچرباعث بهبود 

 پوسچر نواحي مختلف بدن.منظور بهبود ه ایستگاههای کار قابل تنظیم ب طراحي  

 ژه یکاهش میزان اعمال نیرو به ومنظور ه تجهیزات ب ش کنترل کیفی  و نگهدا اجرای برنامه های

 درفعالیتهای غیر مفید.

و تقسیم مواجهه بین تعداد بیشتری از زمان مواجهه کاهش مدت  از طریقمدیریتي  روشهای کنترلي      

 عبارتند از: برخي مثالها کارگران ریسک را کاهش مي دهد.

 دهد )حداقل ي که به کارگران اجازه توقف یا ادامه کار را برحسب نیاز ميیاجرای استانداردها 

 کار( از یكبار در هر ساع 

 ( چرخشي یا توسعهبه صورت از کارگران مثال استفاده  به عنوانطراحي مجدد وظایف شغلي 

در یک شغل سخ  طول یک شیف  کاری کل یک کارگر در  به طوری که شغليوظایف 

 کار نباشد(.ه مشغول ب
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ی برای همه آنها رویكرد واحد ،عضالني ماهیتي پیچیده دارند –که آسیبهای اسكلتي يیآنجا از      

اصول کاربردی جه  انتخاب اقدامات به  ندارد.وجود  ءمنظور کاهش شدت و بروز موارد ابتاله ب

 شرح زیر مي باشد: 

  باشد متفاوت مي محیط کارصنع  و  هر درمناسب مهندسي و مدیریتي  کنترلهای.  

   نیاز به اظهار نظر متخصصین آگاه در این زمینه اس .مناسب کنترلي انتخاب روشهای  جه 

   جه  بهبود عالئم  مورد نیاززمانMSDs عیین اثر بخشي متغیر اس  و تهفته تا چند ماه  از چند

 با در نظر گرفتن این امر صورت گیرد.راهكارهای پیشگیری و کنترلي باید 

 

 ارزیابی بار کار جسمانی
 برای ارزیابي بار کار جسماني که بر فرد وارد مي شود از طریق زیر عمل شود:      

کار مي تواند از طریق اندازه  دازه گیری شود. این( انRHRابتدا ضربان قلب فرد در حال  استراح  ) -1

گیری ضربان نبض و یا با استفاده از دستگاه پالس متر در حالتي که فرد نشسته و حداقل تا نیم ساع  

 قبل هیچگونه فعالی  جسماني نداشته اس  سنجش شود.

 ( با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردد:MHRحداکثر ضربان قلب فرد ) -2

 = MHR 221 -سن  

 زیرساعتي با استفاده از فرمول  5( در طول یک شیف  کار MWHRحداکثر ضربان قلب مجاز ) -5

 محاسبه شود:

MWHR = (MHR/3) + RHR 
 

ضربان قلب کارگر هنگام انجام وظیفه از طریق اندازه گیری ضربان نبض و یا با استفاده از دستگاه  -1

ي در زمانهای مختلف از شیف  کار متفاوت پالس متر سنجش شود. چنانچه شدت فعالی  جسمان

مي باشد، الزم اس  میانگین ضربان قلب در طول شیف  کار از طریق اندازه گیری مداوم آن محاسبه 

 شود. 

 MWHRبدس  آمده اس  با  1میانگین ضربان قلب کارگر هنگام انجام وظیفه که از مرحله  -8

 با یكدیگر مقایسه شوند. چنانچه: 5حاصل از مرحله 

  بدس  آمده اس  کمتر از  1میانگین ضربان قلب کارگر هنگام انجام وظیفه که از مرحله

MWHR  باشد، شرایط مطلوب ارزیابي مي گردد و کار از نظر جسماني برای  5حاصل از مرحله

 فرد سنگین نمي باشد. 
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  از بدس  آمده اس  بیشتر  1میانگین ضربان قلب کارگر هنگام انجام وظیفه که از مرحله

MWHR  باشد، شرایط نامطلوب ارزیابي مي گردد و کار از نظر جسماني برای  5حاصل از مرحله

 فرد سنگین اس . 

 

 عضالنی-حدود مجاز مواجهه با ریسك فاکتورهاي اختالالت اسکلتی

 روشهای ارزیابی
 

RULA1 

ارهای ه ویژه برای کبرای ارزیابي سریع شدت فشار وضعیتي طراحي و ارایه شده اس  و ب RULAروش       

معرفي شده  1665در   Corlettو  Mc Atamney استاتیک )ایستا( کاربرد دارد. این روش که به وسیله

ریزی گردیده اس . در این روش از اعداد برای و با استفاده از مفاهیم نظری آن پایه OWASبراساس روش 

طح سگردد. و، ساعد و مچ دس  استفاده ميهای بدن شامل گردن، تنه، پاها، بازکدگذاری پوسچر اندام

ای های مداخلهاولوی  اقدامهای اصالحي پیشنهاد شده در این روش، نشان دهنده ضرورت اجرای برنامه

 باشد.ارگونومیک مي

گیرد مي ای تعلقهای فوقاني بدن به چند ناحیه تقسیم شده اس . عدد یک به ناحیهدامنه حرکتي اندام      

اشد. اعداد عضالني حداقل ب-انحراف از پوسچر طبیعي را داشته و خطر بروز اختالالت اسكلتي که کمترین

شود که انحراف از پوسچر طبیعي در آنها زیاد اس  و خطتر بروز اختالالت هایي داده ميبزرگتر به ناحیه

 عضالني بزرگ باشد. -اسكلتي

 

REBA2 

توسعه  RULAروش  کاغذی اس  که برپایه-ای قلمهای مشاهدهیكي دیگر از شیوه  REBAروش      

یافته اس . این روش، روشي مناسب برای ارزیابي مشاغلي اس  که در آنها پوسچر کار استاتیک یا 

ی دهد. در این روش که به وسیلهدینامیک بوده و تغییرات زیادی در پوسچر و وضعی  انجام کار روی مي

Mc Atamney  وHignett  ه شده اس  ابتدا پوسچر یا فعالیتي که باید ارزیابي شود انتخاب ارای 1668در

شود. های گوناگون بدن کدگذاری ميهای طراحي شده، پوسچر اندامگردد، آنگاه با استفاده از دیاگراممي

های شود تا نهایتاً امتیاز کلي خطر بروز آسیبامتیاز پوسچر اندام با اعمال نیرو و نوع فعالی  ترکیب مي
                                                                        

1- Rapid Upper Limb Assessment  

2 - Rapid Entire Body Assessment 
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های اصالحي که در این شیوه پیشنهاد شده اس  های اولوی  اقدامعضالني مشخص شود. سطح-سكلتيا

 سازند. ای ارگونومیک را مشخص ميهای مداخلهضرورت اجرای برنامه

QEC1 
ط با کار عضالني مرتب -به بررسي سریع مواجهه با ریسک فاکتورهای اختالالت اسكلتي QECروش       

های تكراری معرفي شده اس . در این روش، پوسچر و حرک  1665در  Buckleو  Liتوسط که پردازد مي

دت ی مگیرد. همچنین اطالعاتي در زمینهکمر، شانه/بازو، مچ دس /دس  و گردن مورد ارزیابي قرار مي

نجام رای دس ، ارتعاش، نیاز دیداری وظیفه و سزمان انجام کار، حداکثر وزن بار، اعمال نیرو به وسیله

ورت یک از موارد ارزیابي شده به ص شود. بزرگي هردریاف  و قضاوت کارگر نسب  به کار گردآوری مي

شود و س.س با استفاده از یک جدول امتیازگذاری، سطح مواجهه ترکیبي با بندی ميسطوح مواجهه دسته

 دهنده امتیازهای باالتر نشانشود. های یاد شده تعیین ميریسک فاکتورهای گوناگون برای هریک از اندام

 عضالني اس . -های اسكلتيمواجهه بیشتر و بزرگتر با ریسک فاکتورهای آسیب

 

ROSA2 
و همكاران اقدام به طراحي و تدوین چک لیس  ارزیابي خطرات ارگونومي    Sonne،2112 در سال      

  قلم و کاغذی اس  که بر یک چک لیس ROSAاداری با عنوان ارزیابي سریع تنش اداری نمودند.  

تدوین شده و در  (CSA Z412)اساس عوامل خطر استاندارد ارگونومي اداری انجمن استاندارد کانادا 

مشخص کردن عوامل خطر  اختالالت اسكلتي عضالني به ویژه در کاربران کام.یوتر و کارمندان اداری 

 مانیتور ، تلفن ، ماوس و صفحه کلید مي باشد.کاربرد دارد . عوامل خطر مورد ارزیابي مربوط به صندلي ، 

ROSA  به منظور تعیین اولوی  خطرات در ادارات و همچنین جه  شناسائي افرادی که باید لوازم جانبي

و تجهیزات مناسب اداری از قبیل صندلي، ماوس، مانیتور و تلفن را دریاف  نمایند طراحي گردیده و با 

در خواهند بود حیطه خطر را بطور خاص شناسائي کرده، و اقدامات اصالحي استفاده از این ابزار افراد قا

 مناسب در این زمینه را اعمال نمایند.

 

 

 

 
                                                                        

1 - Quick Exposure Check 
2 - Rapid Office Strain Assessment 
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 (OEL) معیار های حد مجاز مواجهه

  به منظور ارزیابي مشاغل و فعالیتهای استاتیک از روشRULA  استفاده مي شود. چنانچه نتیجه

جهه بیش از حد مجاز مي باشد که نیازمند انجام اقدامات را نشان دهد به مفهوم موا 1ارزیابي سطح 

 اصالحي اس .

  به منظور ارزیابي مشاغل و فعالیتهای استاتیک/دینامیک از روشREBA  استفاده مي شود. چنانچه

را نشان دهد به مفهوم مواجهه بیش از حد مجاز مي باشد که نیازمند انجام  1نتیجه ارزیابي سطوح  

 س .اقدامات اصالحي ا

  به منظور ارزیابي مشاغل و فعالیتهای استاتیک/دینامیک از روشQEC  استفاده مي شود. چنانچه

درصد را نشان دهد به مفهوم مواجهه بیش از حد مجاز مي باشد  61نتیجه ارزیابي کل بدن بیش از 

 که نیازمند انجام اقدامات اصالحي اس .

  کاربران کام.یوتر از روش به منظور ارزیابي مشاغل و فعالیتهای اداری وROSA  .استفاده مي شود

را نشان دهد به مفهوم مواجهه بیش از حد مجاز مي باشد که  6چنانچه نتیجه ارزیابي امتیاز باالی 

 نیازمند انجام اقدامات اصالحي اس .

  ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار محاسبات

 1WISHA ار و صنع  ایال  واشنگتن امریكا موسوم بهاین روش محاسبات بر مبنای توصیه گروه ک      

 گیرد:مي باشد و به ترتیب زیر انجام مي
 وزن باری که بلند مي شود را در کادر روبرو وارد کنید. -1

 

 

ناحیه ای که بلند کردن یا پایین آوردن بار در آن آغاز مي شود را مشخص کنید و  - 1در شكل  -2

 دور عدد مربوطه دایره بكشید.

فرکانس بلند کردن بار و مدت زماني که محل تالقي دور عددی که نشان دهنده  -1جدول در  -5

 دایره بكشید. اس ، در طول شیف  کار، فرد به بلند کردن بار مي پردازد

عدد یک را  دقیقه اس ، 8در شرایطي که فرکانس بلند کردن بار کمتر از یک بار در هر  :نکته

 انتخاب کنید.

را دایره بكشید،  58/1درجه چرخش دارد دور عدد  18بلند کردن بار فرد بیش از  چنانچه هنگام -1

  در غیر اینصورت دور عدد یک را دایره بكشید.

                                                                        

1 - Washington Industrial Safety and Health Act of 1973 

 Kg (         )            وزن باری كه بلند می شود:
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تا حد مجاز بار محاسبه  بدس  آمده را در کادر زیر وارد کنید 1و  5 ،2اعدادی که از مراحل  -8

 .گردد

 
 

 

 

 

 (؟8ود )مرحله یک( کمتر از حد مجاز بار مي باشد )مرحله آیا وزن باری که بلند مي ش -9

   □شرایط مطلوب ارزیابي مي شود  اگر بلی،

 □شرایط خطرناک ارزیابي مي شود  اگر خیر،

 

 نشان دهنده فرکانس بلند کردن بار و  تعیین عدد -1جدول 

 مدت زماني که در طول شیف  کار، فرد به بلند کردن بار مي پردازد

 فرکانس بلند کردن بار استمرار فعالیت بلند کردن بار در یک شیفتمدت زمان 

 یک ساعت و کمتر ساعت 2یک تا  ساعت و بیشتر 2 )تعداد در دقیقه(

 دقیقه 8تا  2یكبار در  1 68/1 58/1

 یكبار در دقیقه 68/1 6/1 68/1

 بار در دقیقه 5تا  2 6/1 58/1 98/1

 هبار در دقیق 8تا  1 58/1 6/1 18/1

 بار در دقیقه 6تا  9 68/1 8/1 28/1

 بار در دقیقه 6تا  5 9/1 58/1 18/1

 و بیشتر از آن در دقیقه 11 5/1 2/1 1/1

 

 

1 58/1 
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 که بلند کردن یا پایین آوردن بار در آن آغاز مي شودتعیین ناحیه ای  -1شكل 

 

 : مالحظه مهم
 زن های مختلف بوده و یا از نواحي گوناگوني دراگر فعالی  بلند کردن بار شامل بلند کردن بار با و      

 را برای شرایط زیر محاسبه نموده و مالک ارزیابي قرار دهید: 8تا  1جلو بدن بلند مي شوند، مراحل 

 ارزیابي را برای دو حال  از بدترین شرایط انجام دهید: -1

 .بلند مي شودتوسط فرد الف( سنگین ترین باری که 

 .بلند مي شودتوسط فرد بدترین پوسچر حالتي که بار در  ب(

، از فرکانس و مدت 5ارزیابي را برای تكراری ترین حال  و متداول ترین شرایط انجام دهید. در مرحله  -2

 زمان استمرار تكراری ترین حال  برای ارزیابي کل بلند کردن بار در یک روز کاری استفاده کنید.
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 حمل بارارزیابی فعالیتهای هل دادن، کشیدن و 

 و شده کنترل اتیتجرب اساس بر و شده هیته Liberty Mutual Insurance شرک  در Snook  جداول      

 دادن، هل هب قادر يصنعت  یجمع درصد نییتع جه  تواند يم و بوده روانشناسانه یها يابیارز از استفاده

 و68 و61 ثلم) مختلف یها دکص یبرا و  یجنس کیتفك به جداول نیا. شود استفاده بار حمل و دنیکش

 صدمات نیا از يناش نهیهز و شدت صدمات، زانیم که اس  داده نشان مطالعات. باشند يم( 11 و 28 و 81

 از یرباالت یها صدک چه هر رابطه دارد به طوری که هستند کار انجام به قادر که يتیجمع یها صدک با

 این. بود خواهد کمتر صدمات یها نهیهز و شدت زان،یم باشند نظر مورد کار انجام با سازگار  یجم

 مي باشد که به ترتیب در ادامه خواهد آمد. 9تا  2جداول شامل 

  کار انجام روش

- يم بار حمل و دنیکش دادن، هل فعالی  های زیآنال در اسنوک جداول از استفاده جه در این کتاب 

 :دیینما استفاده زیر یراهنما از دیتوان

 

 و هل دادن بار:جداول کشیدن 

 کاربردن نیرو را انتخاب کنیده ارتفاع ب. 

 فاصله هل دادن یا کشیدن را انتخاب کنید. 

 .نزدیكترین نیرو را با توجه به ارتفاع، فاصله، جنسی  و تكرار در جدول پیدا نمایید 

  درصد جمعی  مربوطه که مي توانند این وظیفه را بدون هیچ استرسي انجام دهند پیدا نمایید. 

 

 :مالحظات کاربردی

جداول اسنوک برای کارهای تک وظیفه ای استفاده مي شوند. زماني که قصد استفاده آن برای        

کارهای چند وظیفه ای )ترکیبي از هل دادن/کشیدن و حمل  بار( را دارید پیشنهاد مي شود  نیروی مربوط 

 ده نمایید. به کوچكترین درصد جمعیتي را برای کارهای ترکیب شده استفا
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 نیروی مجاز هل دادن برای مردان )کیلوگرم( حداکثر -الف -2جدول 

 متر هل دادن 9/6

 یکبار هل دادن در 

 متر هل دادن 1/2

 یکبار هل دادن در
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 1 22 18 5 51 8 2 1 12 9  
  ثانیه دقیقه ساع  ثانیه دقیقه ساع 

  یهنیروی اول ***نیروی اولیه

29 22 22 21 21 19 11 51 29 29 29 28 22 21 61 

111 
51 25 25 26 26 21 15 11 51 51 51 52 26 29 68 
12 58 58 55 55 28 25 81 12 12 12 11 59 52 81 
81 12 12 11 11 51 26 91 81 81 81 16 15 55 28 
85 16 15 19 19 58 21 61 85 85 85 88 16 11 11 

51 28 28 25 25 15 19 51 25 25 25 29 21 21 61 

68 
56 52 52 51 51 25 21 11 59 59 59 51 51 25 68 
15 11 11 55 55 26 29 81 18 18 18 15 55 51 81 
85 15 15 18 18 58 51 98 88 81 81 81 19 11 28 
99 89 89 82 82 11 58 68 95 92 92 86 85 16 11 

29 21 21 21 21 11 15 51 29 28 21 21 22 16 61 

91 
55 25 25 29 29 16 19 11 55 55 51 51 25 28 68 
11 58 58 52 52 25 21 81 11 11 56 56 58 51 81 
81 11 11 56 56 25 28 86 81 16 19 19 12 55 28 
86 15 15 18 18 52 25 95 86 86 85 85 15 15 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

15 19 18 15 15 6 5 22 15 15 19 18 15 11 61 

111 
28 21 21 15 16 15 11 51 28 21 22 21 16 15 68 
52 26 29 25 22 19 15 55 52 51 25 26 22 16 81 
56 55 52 26 25 21 19 16 11 55 51 55 26 21 28 
19 56 55 55 52 25 16 81 19 18 11 55 51 28 11 

15 18 18 15 15 11 5 25 16 16 16 19 15 11 61 

68 
28 21 21 15 16 15 11 51 29 28 22 22 15 11 68 
52 26 29 25 22 16 11 11 51 55 26 25 25 15 81 
56 55 52 26 26 21 16 16 11 11 58 51 25 22 28 
18 55 56 55 52 21 21 86 15 19 11 11 55 29 11 

15 18 11 15 12 11 5 25 16 15 19 19 15 11 61 

91 
21 21 16 16 16 15 11 51 29 28 22 21 15 11 68 
51 29 28 22 21 16 11 56 55 52 26 25 25 15 81 
56 52 51 26 29 21 16 15 11 56 58 51 25 22 28 
11 56 59 52 51 28 21 89 15 19 11 56 52 29 11 

 

 *  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(

 ** درصد جمعی  صنعتي
 نیاز برای گرفتن شي در حرک  *** نیروی مورد

 **** نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک 
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 نیروی مجاز هل دادن برای مردان )کیلوگرم(حداکثر  -ب -2جدول 
 

 متر هل دادن 8/91

 یکبار هل دادن در هر

 متر هل دادن 2/18

 یکبار هل دادن در هر
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 1 5 51 8 2 1 58 28  
  ثانیه دقیقه ساع  دقیقه ع سا

  نیروی اولیه ***نیروی اولیه

21 16 16 19 18 28 21 21 16 16 15 19 61 

111 
51 28 28 21 16 52 26 29 28 28 25 21 68 
55 51 51 26 21 11 55 55 51 51 26 29 81 
19 56 56 52 25 15 11 11 56 56 58 51 28 
85 12 12 56 52 88 19 18 15 15 11 59 11 

26 22 22 16 16 25 21 25 22 22 21 15 61 

68 
58 25 25 21 21 59 51 51 25 25 26 21 68 
11 58 58 51 26 18 55 56 58 58 55 26 81 
82 12 12 59 52 81 18 18 12 12 11 58 28 
91 15 15 11 56 92 81 82 16 16 19 11 11 

25 16 16 19 11 21 21 21 16 16 16 18 61 

91 
51 21 21 21 15 51 29 29 21 21 21 16 68 
56 51 51 29 25 56 55 52 51 51 26 25 81 
18 59 59 51 25 16 56 56 59 59 52 25 28 
82 11 11 59 52 81 18 11 12 12 56 52 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

19 15 12 11 5 19 11 15 12 11 6 5 61 

111 
21 25 19 15 11 22 15 15 19 18 15 11 68 
25 25 21 16 18 25 21 25 21 21 16 11 81 
51 26 28 21 15 51 26 25 28 21 21 16 28 
56 55 26 28 21 11 51 55 26 25 21 21 11 

19 15 12 11 5 19 15 15 12 11 11 5 61 

68 
21 15 19 15 11 21 15 15 19 18 15 11 68 
26 25 21 16 18 25 25 25 21 16 16 11 81 
55 25 28 21 15 51 26 25 28 21 21 15 28 
56 55 26 28 21 11 55 52 26 25 28 21 11 

18 15 11 6 5 18 15 12 11 11 11 5 61 

91 
21 16 18 15 11 21 16 16 18 11 15 11 68 
29 22 16 19 11 26 22 22 16 16 16 11 81 
52 26 21 21 16 55 25 26 21 25 21 15 28 
56 52 25 21 21 55 52 51 25 26 28 21 11 

 *  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(

 ** درصد جمعی  صنعتي
 *** نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک 

 **** نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک 
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 نیروی مجاز هل دادن برای مردان )کیلوگرم(حداکثر  -ج -2جدول 

 متر  هل دادن 91

 یکبار هل دادن در هر

 متر  هل دادن 6/18

 یکبار هل دادن در هر
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 5 51 8 2 1  
  دقیقه ساع  دقیقه ساع 

  نیروی اولیه ***نیروی اولیه

15 11 11 12 21 19 19 11 15 61 

111 

25 15 15 19 29 21 21 15 19 68 

25 22 22 21 55 29 29 25 21 81 

51 26 26 25 56 52 52 26 21 28 

56 51 51 26 18 59 59 51 25 11 

21 19 19 11 25 16 16 19 11 61 

68 

29 21 21 15 51 21 21 21 15 68 

52 29 29 22 56 51 51 29 25 81 

55 51 51 26 18 59 59 51 26 28 

11 58 58 51 82 11 11 59 52 11 

16 11 11 12 21 19 19 11 12 61 

91 

22 15 15 18 29 21 21 15 19 68 

25 22 22 16 52 29 29 22 21 81 

55 29 29 25 56 51 51 26 21 28 

55 51 51 29 11 59 59 51 26 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

11 6 5 6 15 11 11 5 6 61 

111 

18 15 11 6 15 18 15 11 11 68 

16 19 11 12 25 16 16 11 12 81 

21 21 16 18 25 21 21 15 18 28 

25 25 21 16 55 25 21 21 15 11 

11 6 5 6 15 11 6 5 6 61 

68 

18 15 11 6 15 18 15 11 6 68 

16 19 11 12 25 16 16 11 12 81 

25 21 16 18 25 21 21 15 18 28 

26 25 21 16 52 26 21 21 16 11 

11 6 5 6 15 11 6 5 6 61 

91 

11 12 11 6 16 11 12 11 6 68 

15 18 11 12 22 15 19 11 12 81 

22 16 16 11 26 25 21 16 11 28 

29 22 16 19 51 29 25 21 16 11 

 *  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(

 ** درصد جمعی  صنعتي
 *** نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک 

 نگهداشتن شي در حرک **** نیروی مورد نیاز برای 
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 نیروی مجاز هل دادن برای زنان )کیلوگرم(حداکثر  -الف -5جدول 

 متر هل دادن 9/6

 یکبار هل دادن در 

 متر هل دادن 1/2

 یکبار هل دادن در

درصد
* 

ارتفاع
** 

5 51 8 2 1 22 18 5 51 8 2 1 12 9  
  ثانیه دقیقه ساع  ثانیه دقیقه ساع 

  ولیهنیروی ا ***نیروی اولیه

21 16 15 19 19 19 18 22 21 21 15 16 18 11 61 

198 

21 25 22 21 16 16 15 26 28 21 22 21 15 16 68 

26 26 29 21 25 25 21 52 51 26 29 28 22 21 81 

51 52 51 25 26 29 28 56 58 55 51 26 28 21 28 

55 59 51 51 51 51 25 11 56 55 51 55 25 29 11 

21 16 16 16 19 18 11 22 21 21 15 16 18 11 61 

56 

28 25 22 21 21 15 16 26 28 21 22 21 15 16 68 

51 25 26 51 25 21 21 52 51 26 29 28 22 21 81 

51 55 51 25 26 28 25 56 58 55 51 26 28 21 28 

56 56 58 52 51 25 26 11 56 55 51 55 25 29 11 

16 19 19 11 11 12 11 15 16 19 11 11 12 11 61 

86 

21 21 16 16 16 18 11 21 21 16 16 16 18 11 68 

28 21 25 21 21 15 19 28 21 25 21 21 16 19 81 

26 25 26 21 25 21 16 51 25 26 21 25 21 16 28 

55 51 51 26 29 25 22 55 51 51 26 29 25 21 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

11 6 5 6 6 6 9 11 12 11 11 11 5 9 61 

198 

19 15 12 11 11 11 6 21 16 19 11 11 12 6 68 

21 16 19 18 11 11 12 25 25 21 21 16 19 12 81 

26 22 21 15 15 16 18 59 26 26 28 21 21 19 28 

52 29 21 22 21 21 15 12 51 52 26 25 25 15 11 

11 6 6 5 5 6 9 15 11 11 6 6 6 9 61 

56 

16 15 15 11 11 11 6 16 19 18 15 15 11 5 68 

22 15 16 18 18 15 12 29 21 21 15 15 18 11 81 

25 25 21 16 16 16 18 55 26 28 25 22 15 11 28 

55 26 28 25 22 21 16 56 52 51 26 29 22 16 11 

11 6 5 6 6 6 9 12 6 6 5 5 9 8 61 

86 

18 12 12 11 11 11 5 16 11 15 12 11 6 6 68 

21 16 19 11 11 15 11 25 15 16 19 18 15 11 81 

29 21 21 15 15 16 11 56 25 22 21 16 19 12 28 

51 28 25 21 21 21 16 51 25 29 25 25 16 18 11 

 *  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(

 ** درصد جمعی  صنعتي
 *** نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک 

 نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک  ****
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 نیروی مجاز هل دادن برای زنان )کیلوگرم(حداکثر  -ب -5جدول 

 متر هل دادن 8/91

 یکبار هل دادن در هر

 متر هل دادن 2/18

 یکبار هل دادن در هر

درصد
* 

 ارتفاع
** 

5 51 8 2 1 5 51 8 2 1 58 28  
  ثانیه دقیقه ساع  دقیقه ساع 

  نیروی اولیه ***اولیهنیروی 

16 18 11 15 12 16 19 18 11 11 11 12 61 

198 

21 16 16 19 18 21 21 16 16 16 16 18 68 

28 22 21 16 15 28 25 22 21 21 21 15 81 

26 29 21 22 21 26 26 29 21 25 25 21 28 

55 26 26 28 25 52 51 26 29 29 29 25 11 

15 19 18 11 12 16 19 19 11 11 15 11 61 

56 

21 16 15 19 18 21 21 16 16 16 19 11 68 

29 25 21 21 15 28 21 25 21 21 16 19 81 

51 29 21 25 21 26 25 26 21 25 22 16 28 

55 51 25 29 21 55 51 51 26 29 21 22 11 

18 15 12 12 11 18 11 15 12 12 11 6 61 

86 

15 19 18 11 15 15 16 19 18 11 15 11 68 

22 16 15 16 18 21 21 16 15 16 18 11 81 

28 22 21 16 15 28 21 25 21 21 15 19 28 

25 28 25 22 21 25 29 28 25 22 21 15 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

5 9 9 9 8 6 6 6 9 9 9 8 61 

198 

12 6 6 5 6 15 11 11 6 6 5 6 68 

19 12 12 11 11 15 11 11 12 12 11 11 81 

21 18 18 11 15 22 15 16 19 18 11 12 28 

28 15 16 16 18 26 22 21 15 15 16 11 11 

6 6 9 9 8 11 5 6 6 9 9 8 61 

56 

15 11 6 6 5 11 11 11 11 6 5 6 68 

16 15 12 12 11 16 18 11 15 15 11 6 81 

22 19 18 18 15 21 16 15 19 19 11 12 28 

29 16 15 15 19 25 25 21 16 16 16 11 11 

5 9 9 9 8 6 6 6 9 9 9 8 61 

86 

12 6 5 5 6 15 11 11 6 6 5 6 68 

19 12 11 11 11 16 11 15 12 12 11 6 81 

21 18 11 11 12 22 15 16 18 18 11 12 28 

21 15 16 19 18 29 21 21 15 16 19 11 11 

 ر(*  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي مت

 ** درصد جمعی  صنعتي
 *** نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک 

 **** نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک 
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 نیروی مجاز هل دادن برای زنان )کیلوگرم(حداکثر  -ج -5جدول 

 متر  هل دادن 91

 یکبار هل دادن در هر

 متر  هل دادن 6/18

 یکبار هل دادن در هر

درصد
* 

 ارتفاع
** 

5 51 8 2 5 51 8 2 1  
  دقیقه ساع  دقیقه ساع 

  نیروی اولیه ***نیروی اولیه

18 11 12 12 16 18 11 15 12 61 

198 

16 16 18 11 21 16 16 19 18 68 

22 21 15 16 28 22 21 16 15 81 

29 25 21 21 26 29 21 22 21 28 

26 29 21 22 55 26 26 28 25 11 

19 11 15 12 15 19 18 11 12 61 

56 

16 16 19 18 21 16 15 19 18 68 

25 21 16 15 29 25 21 21 15 81 

26 21 22 21 51 29 21 25 21 28 

51 29 28 25 55 51 25 29 21 11 

15 12 11 11 18 15 12 12 11 61 

86 

19 11 15 12 15 19 18 11 15 68 

16 16 19 18 22 16 15 16 18 81 

25 21 16 16 28 22 21 16 15 28 

28 25 21 16 25 28 25 22 21 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

9 1 1 1 5 9 8 8 8 61 

198 

6 9 9 9 11 5 5 5 6 68 

12 6 5 5 18 11 11 11 6 81 

18 11 11 11 16 11 15 15 11 28 

16 15 12 12 22 16 19 18 11 11 

9 8 1 1 5 9 9 9 8 61 

56 

6 6 9 9 12 6 5 5 6 68 

12 6 6 5 19 12 11 11 11 81 

18 12 11 11 21 18 11 11 12 28 

15 11 15 15 21 15 16 19 11 11 

9 1 1 1 6 9 8 8 8 61 

86 

5 9 9 9 11 5 5 6 6 68 

11 5 5 5 18 11 11 11 6 81 

11 11 11 11 16 11 15 15 11 28 

16 15 12 12 22 19 19 18 15 11 

 فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(  *

 ** درصد جمعی  صنعتي
 *** نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک 

 **** نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک 
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 نیروی مجاز کشیدن برای مردان )کیلوگرم(حداکثر  -الف -1جدول 

 متر هل دادن 9/6

 یکبار هل دادن در 

 دنمتر هل دا 1/2

 یکبار هل دادن در
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 1 22 18 5 51 8 2 1 12 9  
  ثانیه دقیقه ساع  ثانیه دقیقه ساع 

  نیروی اولیه ***نیروی اولیه

21 15 16 19 19 15 11 25 16 16 15 15 19 11 61 

111 

29 21 21 21 21 18 11 25 21 25 22 22 16 16 68 

51 29 28 21 21 15 19 55 25 25 29 29 25 21 81 

59 51 26 25 25 21 16 56 55 52 51 51 26 21 28 

11 55 55 51 51 21 21 11 56 59 51 51 51 29 11 

26 21 21 25 25 15 18 52 26 26 28 28 22 16 61 

68 

59 51 26 25 25 21 16 56 55 52 51 51 26 25 68 

12 58 58 55 55 29 25 16 56 56 59 59 52 25 81 

16 11 11 56 56 51 29 81 18 18 12 12 56 55 28 

89 16 19 15 15 55 51 91 81 81 15 15 12 56 11 

55 25 26 29 29 21 15 59 51 51 25 25 28 22 61 

91 

11 51 55 51 51 21 21 11 56 56 51 51 51 26 68 

15 11 11 56 56 26 28 85 11 11 11 11 59 52 81 

89 16 19 11 11 51 51 91 81 81 15 15 12 56 28 

95 85 82 16 16 55 55 96 85 86 81 81 15 12 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

18 12 12 11 11 5 9 15 18 26 15 12 11 5 61 

111 

16 19 19 11 15 11 5 25 21 52 16 19 15 11 68 

25 21 16 16 19 15 11 25 21 56 21 21 19 15 81 

25 21 25 21 21 18 12 51 26 18 28 21 21 18 28 

52 26 29 25 22 16 11 56 55 81 25 26 22 16 11 

16 19 19 11 15 11 5 21 21 51 16 19 15 11 61 

68 

28 21 21 15 16 15 11 51 29 56 22 21 16 15 68 

51 29 28 22 21 16 15 56 52 11 26 29 21 19 81 

56 51 51 26 29 21 19 18 55 11 55 51 29 16 28 

12 59 51 51 26 25 15 81 15 12 56 59 26 22 11 

21 16 16 18 11 11 6 28 21 21 15 16 11 11 61 

91 

29 22 22 16 16 11 11 52 26 29 25 25 16 11 68 

55 25 26 21 25 15 11 11 51 52 26 25 25 16 81 

56 55 52 25 26 21 16 15 11 56 58 55 26 21 28 

18 55 56 52 51 21 16 81 19 18 11 55 51 25 11 

 *  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(

 ** درصد جمعی  صنعتي
 *** نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک 

 **** نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک 

 



 
 

 

 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی -حدود مجاز مواجهه شغلی 

 

235 

 م(نیروی مجاز کشیدن برای مردان )کیلوگرحداکثر  -ب -1جدول 

 متر هل دادن 8/91

 یکبار هل دادن در هر

 متر هل دادن 2/18

 یکبار هل دادن در هر
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 1 5 51 8 2 1 58 28  
  ثانیه دقیقه ساع  دقیقه ساع 

  نیروی اولیه ***نیروی اولیه

16 18 18 15 12 21 16 19 18 18 18 15 61 

111 

25 16 16 19 11 21 21 21 16 16 15 19 68 

26 22 22 16 16 26 21 21 22 22 21 16 81 

52 29 29 22 21 55 25 25 29 29 28 22 28 

56 26 26 28 22 55 51 51 26 26 25 21 11 

29 21 21 15 19 25 25 25 21 21 21 15 61 

68 

52 29 29 22 21 55 25 25 29 29 28 22 68 

55 51 51 26 21 11 55 55 51 51 26 29 81 

18 59 59 51 26 19 56 55 59 59 51 51 28 

81 11 11 58 51 82 11 15 11 11 55 55 11 

51 21 21 21 15 51 29 29 21 21 25 21 61 

91 

59 26 26 28 22 55 52 51 26 26 25 21 68 

15 58 58 51 26 18 55 56 58 58 55 26 81 

81 11 11 58 51 82 11 15 11 11 56 51 28 

86 19 19 56 58 86 16 16 19 19 15 55 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

15 11 6 5 6 15 11 11 6 6 5 6 61 

111 

19 11 12 11 6 16 11 11 12 12 11 6 68 

21 16 18 15 11 21 16 16 18 11 15 11 81 

21 21 15 18 15 21 21 21 15 16 18 15 28 

26 25 21 16 18 25 21 25 21 16 16 11 11 

16 11 12 11 6 16 11 11 12 12 11 6 61 

68 

21 15 19 15 12 22 15 15 18 18 11 11 68 

29 22 16 16 11 26 25 22 16 16 16 11 81 

52 26 25 21 16 52 26 29 25 22 21 16 28 

59 51 26 25 16 56 51 51 26 29 25 16 11 

15 18 15 11 6 15 18 18 15 12 11 6 61 

91 

25 16 16 11 12 25 16 16 16 19 11 12 68 

26 21 21 15 18 25 21 25 21 21 15 18 81 

55 25 28 21 15 51 26 25 28 21 21 15 28 

55 52 25 21 21 56 55 52 25 26 21 21 11 

 *  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(

 ** درصد جمعی  صنعتي
 فتن شي در حرک *** نیروی مورد نیاز برای گر

 **** نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک 
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 نیروی مجاز کشیدن برای مردان )کیلوگرم(حداکثر  -ج -1جدول 

 از زمین تا دستها )سانتي متر( *  فاصله عمودی

 ** درصد جمعی  صنعتي
 *** نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک 

 **** نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک 

 

 متر هل دادن 91

 یکبار کشیدن در هر بار

 متر کشیدن 6/18

 یکبار کشیدن در هر بار

درصد
* 

 ارتفاع

** 

5 51 8 2 5 51 8 2 1  
  دقیقه ساع  دقیقه ساع 

  نیروی اولیه ***روی اولیهنی

11 11 11 11 19 15 15 11 11 61 

111 

16 11 11 12 21 19 19 11 12 68 

21 19 19 11 21 16 16 19 18 81 

21 16 16 19 25 22 22 16 16 28 

26 21 21 15 51 28 28 22 21 11 

16 19 19 15 25 15 15 19 11 61 

68 

21 16 16 19 25 22 22 16 16 68 

25 25 25 21 55 26 26 25 21 81 

55 29 29 25 55 51 51 26 11 28 

56 51 51 29 15 58 58 51 26 11 

22 15 15 18 29 21 21 15 19 61 

91 

26 21 21 16 51 28 28 22 16 68 

52 29 29 22 56 51 51 29 25 81 

56 51 51 29 15 58 58 51 26 28 

12 51 51 26 16 56 56 51 51 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

6 6 9 9 11 6 5 6 9 61 

111 

11 11 5 6 11 11 11 6 6 68 

11 12 11 6 16 11 12 11 6 81 

16 11 12 11 21 16 18 15 11 28 

16 19 11 12 25 16 16 11 12 11 

12 11 6 6 11 12 11 6 6 61 

68 

18 15 11 6 15 18 15 11 11 68 

15 19 11 12 22 16 19 11 12 81 

22 16 19 11 29 22 16 16 11 28 

28 21 16 19 51 28 22 16 19 11 

12 11 6 5 18 12 11 6 5 61 

91 

19 15 12 11 16 19 11 12 11 68 

21 19 11 12 25 21 16 18 15 81 

25 21 16 18 25 21 21 15 18 28 

26 25 21 16 52 26 21 21 16 11 
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 نیروی مجاز کشیدن برای زنان )کیلوگرم(حداکثر  -الف -8جدول 

 متر هل دادن 9/6

 یکبار هل دادن در 

 متر هل دادن 1/2

 ادن دریکبار هل د
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 1 22 18 5 51 8 2 1 12 9  
  ثانیه دقیقه ساع  ثانیه دقیقه ساع 

  نیروی اولیه ***نیروی اولیه

21 16 15 19 19 11 15 22 21 21 15 16 19 15 61 

198 

21 22 21 16 16 16 19 29 28 21 21 21 16 19 68 

25 29 28 25 22 21 16 51 26 25 28 21 22 16 81 

52 51 26 29 28 25 21 58 55 52 26 25 28 21 28 

59 51 52 26 25 29 21 56 56 59 52 51 25 21 11 

21 21 16 16 19 18 11 25 22 21 16 15 19 11 61 

56 

28 25 22 21 16 15 16 26 29 28 22 21 16 19 68 

26 26 29 21 25 21 16 52 51 26 29 28 25 16 81 

55 51 51 26 29 21 22 56 58 55 51 26 29 22 28 

56 58 55 51 26 26 28 11 56 56 55 52 26 28 11 

22 21 21 15 16 19 18 21 25 22 21 16 16 18 61 

86 

29 21 25 21 21 16 16 25 26 29 25 22 21 16 68 

51 26 25 28 21 22 21 55 52 51 26 29 21 21 81 

58 55 52 26 26 28 25 55 59 58 51 51 26 25 28 

56 56 58 52 51 25 29 15 21 56 58 51 51 29 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

15 11 11 6 6 5 6 18 12 11 11 11 6 9 61 

198 

15 11 15 12 12 11 6 21 19 18 11 15 12 5 68 

22 15 15 19 18 15 12 28 21 16 15 16 19 11 81 

26 22 21 16 15 19 11 51 28 25 21 21 16 15 28 

52 29 21 22 21 16 19 59 26 26 28 21 22 18 11 

15 11 11 6 6 5 6 11 12 11 11 11 6 9 61 

56 

16 11 15 12 11 11 6 16 19 18 1 15 12 5 68 

22 15 19 18 18 15 11 28 21 16 16 19 18 11 81 

26 22 21 15 15 19 11 51 21 25 21 21 15 12 28 

51 28 25 21 21 15 19 58 25 29 21 25 21 11 11 

12 11 6 5 5 6 9 15 11 11 6 6 5 8 61 

86 

19 15 12 11 11 6 5 15 11 15 12 12 11 6 68 

21 19 18 11 15 12 11 25 15 16 19 18 11 6 81 

21 21 16 16 19 18 15 26 22 21 16 15 16 11 28 

25 25 22 21 16 16 18 52 29 21 22 21 21 15 11 

 *  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(

 ** درصد جمعی  صنعتي
 *** نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک 

 **** نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک 
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 نیروی مجاز کشیدن برای زنان )کیلوگرم(حداکثر  -ب -8جدول 
 

 متر هل دادن 8/91

 هریکبار هل دادن در 

 متر هل دادن 2/18

 یکبار هل دادن در هر
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 1 5 51 8 2 1 58 28  
  ثانیه دقیقه ساع  دقیقه ساع 

  نیروی اولیه ***نیروی اولیه

16 18 11 15 12 16 19 18 11 15 12 11 61 

198 

21 15 16 19 11 21 16 15 19 19 11 12 68 

21 21 21 15 16 21 22 21 16 16 19 11 81 

26 21 25 21 16 26 29 28 22 21 16 19 28 

51 26 28 21 22 51 26 26 28 21 21 15 11 

15 19 18 11 15 15 16 19 11 11 12 11 61 

56 

21 16 15 19 18 21 21 16 16 16 18 12 68 

28 22 21 16 15 28 25 22 21 16 16 11 81 

26 28 21 22 21 25 26 29 25 22 21 19 28 

52 25 29 28 25 52 51 26 29 28 22 15 11 

16 16 18 11 15 16 15 16 18 18 15 11 61 

86 

22 21 15 16 19 22 21 21 15 16 18 15 68 

29 25 22 21 15 29 21 25 21 21 15 18 81 

51 26 28 25 21 51 25 26 21 25 21 16 28 

51 51 25 29 21 55 51 51 26 29 25 16 11 

  نیروی پیوسته ****یروی پیوستهن

11 5 6 6 9 11 6 5 5 6 6 9 61 

198 

11 11 11 6 5 18 12 11 11 11 6 6 68 

16 15 12 12 11 16 18 11 15 15 11 6 81 

21 19 18 18 15 25 16 16 19 18 11 11 28 

28 15 16 16 18 26 22 21 15 15 19 15 11 

11 6 6 6 9 11 6 5 6 6 9 8 61 

56 

15 11 6 6 5 11 12 11 11 11 5 6 68 

16 15 12 12 11 15 18 11 15 12 11 6 81 

21 18 18 11 12 22 15 16 18 18 15 11 28 

21 15 16 19 18 29 21 21 15 16 18 15 11 

6 6 9 9 9 11 5 6 6 6 9 8 61 

86 

12 6 6 5 6 15 11 11 6 6 5 6 68 

19 12 11 11 6 16 11 15 12 11 11 5 81 

16 11 15 15 11 21 16 19 11 11 12 11 28 

22 19 19 18 15 21 16 15 19 19 11 12 11 

 *  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(

 ** درصد جمعی  صنعتي
 *** نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک 

 **** نیروی مورد نیاز برای نگهداشتن شي در حرک 
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 نیروی مجاز کشیدن برای زنان )کیلوگرم(کثر حدا -ج -8جدول 

 متر هل دادن 91

 یکبار کشیدن در هر بار

 متر کشیدن 6/18

 یکبار کشیدن در هر بار
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 5 51 8 2 1  
  دقیقه ساع  دقیقه ساع 

  نیروی اولیه ***نیروی اولیه

18 11 15 12 16 18 11 15 12 61 

198 

15 19 18 11 21 15 16 19 11 68 

21 16 15 19 21 21 21 15 16 81 

28 22 21 16 26 21 25 21 16 28 

26 21 25 21 51 26 28 21 22 11 

19 11 15 12 15 19 18 11 15 61 

56 

16 16 19 18 21 16 15 19 18 68 

22 21 15 16 28 22 21 16 15 81 

29 25 21 21 26 28 21 22 21 28 

26 28 21 22 52 25 29 28 25 11 

16 18 11 15 16 16 18 11 15 61 

86 

21 15 19 18 22 21 15 16 19 68 

25 21 16 15 29 25 22 21 15 81 

26 21 22 21 51 26 28 25 21 28 

51 26 28 25 51 51 25 29 21 11 

  نیروی پیوسته ****نیروی پیوسته

6 8 8 8 6 6 6 9 9 61 

198 

11 6 6 6 12 6 6 6 5 68 

12 6 6 5 19 12 11 11 11 81 

18 11 11 11 16 11 11 15 12 28 

16 15 12 12 25 16 19 18 11 11 

6 8 8 8 6 6 9 9 8 61 

56 

6 6 6 9 12 6 6 5 6 68 

12 6 5 5 18 12 11 11 6 81 

18 11 11 11 16 11 15 15 11 28 

16 15 12 12 22 19 19 18 15 11 

9 8 8 1 5 9 9 9 8 61 

86 

6 9 9 9 11 5 5 5 6 68 

11 5 5 5 11 11 11 11 6 81 

15 11 11 6 16 15 12 12 11 28 

19 12 11 11 21 18 11 11 12 11 

 *  فاصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(

 ** درصد جمعی  صنعتي
 نیروی مورد نیاز برای گرفتن شي در حرک  ***

 ی نگهداشتن شي در حرک نیروی مورد نیاز برا**** 
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 :مجاز حمل بار جداول

 )ارتفاع گرفتن بار را انتخاب کنید) از سطح زمین تا دستها 

 فاصله حمل را انتخاب نمایید 

 نزدیكترین وزن را با توجه به ارتفاع، فاصله، جنسی  و تكرار در جدول پیدا نمایید 

 ترسي انجام دهند پیدا نماییددرصد جمعی  مربوطه که مي توانند این وظیفه را بدون هیچ اس 

 

 حداکثر وزن مجاز برای حمل )کیلوگرم( برای مردان و زنان  -الف-9جدول 

 متر حمل کردن 1/2 

 یکبار حمل کردن در هر                
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 1 58 28  
  ثانیه دقیقه ساع 

  مردان

28 21 16 16 16 11 11 61 

111 

51 26 29 25 25 16 11 68 

11 55 55 51 51 28 16 81 

81 19 11 56 56 51 25 28 

95 81 15 15 15 58 26 11 

51 29 25 21 21 16 15 61 

68 

12 59 52 26 25 25 15 68 

81 19 11 56 56 51 25 81 

96 86 81 19 18 56 25 28 

65 99 86 85 85 15 55 11 

  زنان

15 15 15 15 15 12 11 61 

111 

21 19 19 18 18 11 15 68 

28 15 15 15 15 19 18 81 

25 21 21 21 21 15 16 28 

51 25 25 22 22 21 16 11 

22 19 19 19 19 11 15 61 

68 

28 16 16 15 15 16 18 68 

26 22 22 21 21 16 16 81 

55 28 28 21 21 22 21 28 

56 25 25 26 26 21 22 11 

 ز زمین تا دستها )سانتي متر(*  فاصله عمودی ا   

 * * درصد جمعی  صنعتي
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 حداکثر وزن مجاز برای حمل )کیلوگرم( برای مردان و زنان  -ب-9جدول 

 

 

 اصله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(*  ف                

 * * درصد جمعی  صنعتي
 

 

 

 

 

 متر حمل کردن 9/1

 یکبار حمل در هر
 **ارتفاع *درصد

5 51 8 2 1 58 28  

  ثانیه دقیقه ساع 

  مردان

22 16 16 18 18 11 6 61 

111 

51 29 25 21 21 19 15 68 

56 51 51 26 26 21 16 81 

15 11 56 55 55 28 21 28 

86 15 15 56 56 26 21 11 

26 25 21 16 15 11 11 61 

66 

56 52 25 28 28 16 19 68 

15 11 59 55 52 28 21 81 

86 81 18 11 11 51 28 28 

96 86 82 16 16 58 26 11 

  زنان

15 15 15 15 15 11 6 61 

118 

21 19 19 18 18 12 11 68 

21 15 15 15 15 15 12 81 

25 21 21 21 21 18 11 28 

51 25 25 22 22 16 19 11 

21 11 11 11 11 11 11 61 

62 

25 16 16 19 19 15 11 68 

29 21 21 16 16 18 15 81 

51 22 22 22 22 22 18 28 

55 28 28 21 21 16 16 11 
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 حداکثر وزن مجاز برای حمل )کیلوگرم( برای مردان و زنان  -ج -9جدول 

 
 متر حمل 8/5

 **ارتفاع *درصد یکبار حمل در  هر

5 51 8 2 1 58 28  

  ثانیه دقیقه ساع 

  مردان

21 16 18 15 15 11 11 61 

111 

26 25 21 15 15 18 15 68 

58 26 29 21 21 16 16 81 

15 59 52 26 26 21 21 28 

81 12 55 51 51 25 21 11 

29 22 21 15 16 15 15 61 

66 

58 51 26 21 21 21 16 68 

19 56 58 51 51 29 22 81 

89 15 12 55 55 52 26 28 

98 89 81 18 11 55 52 11 

  زنان

19 12 12 12 12 11 11 61 

111 

16 11 11 11 11 15 12 68 

22 19 19 19 19 18 11 81 

28 16 16 15 15 16 18 28 

25 21 21 21 21 16 16 11 

16 11 11 11 11 12 12 61 

66 

25 16 16 19 19 18 11 68 

29 21 21 16 16 16 19 81 

51 22 22 22 21 16 15 28 

55 28 28 21 21 21 21 11 

 صله عمودی از زمین تا دستها )سانتي متر(فا *    

 درصد جمعی  صنعتي* * 
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