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 مقدمه 

در حال حاضر بیش از نیمي از جمعیت جهان در مشاغل مختلف در معرض طیف وسیعي      

کار قرار دارند که اين امر پیامدهای بهداشتي ناگواری های محیطآور و آاليندهاز عوامل زيان

 های شغلي را افزايش خواهد داد. بیماریهمراه داشته و امکان ابتال به را به

کار سالم و نیاز مبرم کشور به حدود و با توجه به ضرورت برخورداری شاغلین از محیط     

های کاری سالم و ناسالم، ويرايش چهارم کتاب حدود مجاز معیارهايي برای تمايز محیط

وزير محترم بهداشت، مواجهه شغلي در مرکز سالمت محیط و کار تدوين شد و با امضاء 

 درمان و آموزش پزشکي ابالغ گرديد.

قانون کار که رعايت حدود مندرج در کتاب مذکور را برای صاحبان  34با عنايت به ماده      

صنايع، کارفرمايان الزام آور نموده است و بر اساس بازخوردهای واصله از کاربران مختلف اين 

ای و متخصصان طب کار، اعضاء ان بهداشت حرفهکتاب از سراسر کشور، اعم از کارشناس

محترم هیأت علمي و کارشناسان صنايع، بر آن شديم تا با کمک اساتید مجربي که در کمیته 

جلد با  1اند، راهنماهای فني هر بخش از اين کتاب را در تدوين حدود مجاز همکاری نموده

نمايیم تا کاربران به کمک  موضوعات مختلف، به منظور تسهیل استفاده کاربران تدوين

های عنوان شده در اين راهنماها، با توان بیشتری نسبت به تفسیر توضیحات تکمیلي و مثال

کارگیری نتايج حاصل از آن اهتمام ورزند و از حدود مجاز مندرج در اين کتاب و به

فسیر ت هايي که ممکن است پديد آيد آگاهي داشته باشند و بیش از پیش بتوانندمحدوديت

 . دست آورندهکار برسان محیطصحیحي از مقايسه اين حدود مجاز با وضعیت مواجهات آسیب

 هایمنظور دسترسي بیشتر کاربران، اين راهنماها بر روی تارنماالزم به ذکر است، به     

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )وبدا(، معاونت بهداشتي و مرکز سالمت محیط و 

دانم از زحمات ارزشمند جناب آقای دکتر کار قرار خواهد گرفت. در انتها وظیفه خود مي

 نمريم رامیمهندس  خانمکه در تألیف و خانم مهندس فاطمه صادقي و  هناش فرشید قرباني

 اند، صمیمانه تشکر و قدرداني نمايم.  که در نظارت و تدوين اين راهنما همکاری نموده
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 مقدمه: -1

و  هاسازمانحدود مجاز مواجهه شغلي تدوين شده توسط مراجع علمي و قانوني       

شغلي در اثر مواجهه کارگران با  هایبیماریکشورهای مختلف عمدتاً بر پیشگیری از وقوع 

و استانداردها  هایمحدوديتمواد خطرناك تكیه دارند. با اين وجود درك روشن از هدف و 

حدود مجازهای تصويب شده برای بحث در خصوص ضرورت تصحیح مقادير آنها اهمیت 

ساعت  8مقادير حدود مجاز عوامل شیمیايي برای کارگران با جدول کاری منظم زيادی دارد. 

روز کار هفتگي قابل کاربرد است. چنانچه برنامه کاری کارگران خارج از اين  5کار روزانه و 

 هایسالدر کاربرد مقادير حدود مجاز تصحیحاتي به عمل آيد. برای چارچوب باشد، بايد 

(، استفاده از مدل تصحیح ACGIHزيادی، مجمع دولتي متخصصان بهداشت صنعتي آمريكا )

مدل  ،ACGIHم، 2004. در سال کردميرا پیشنهاد  (Brief and Scalaبريف و اسكاال )

 بهداشت و ايمنيو موسسه تحقیقاتي پیشنهادی حاصل از کار مشترك دانشگاه مونترال 

را نیز پیشنهاد داده است. نتايج حاصل از به کارگیری اين  1Sauvé-Robert1 (IRSST) شغلي

كي توکسیكوکینتیكي مبتني بر شواهد فیزيولوژي هایمدلمدل شباهت و نزديكي بیشتری به 

(PBPK.نسبت به مدل بريف و اسكاال دارد ) 

کاری نامتعارف، به معني هر  هایبرنامهدانش کنوني جهت تصحیح حدود مجاز برای      

 شناسيسمروز کاری هفتگي است. در مباحث  5ساعت کار روزانه يا غیر از  8کاری به غیر از 

شیمیايي يك رابطه مشخصي بین انباشت يك آالينده در بدن  هایآاليندهبرای بسیاری از 

در اين  شودمي)که فرض  کاری غیردر طي ساعات کاری و حذف يا دفع آن در طي ساعات 

با آالينده ندارد( تا رسیدن به حداکثر ظرفیت بدن جهت انباشت آن  ایمواجههزمان فرد 

هه شغلي تعیین شده برای کارگران در آالينده، تعیین شده است. بنابراين حدود مجاز مواج

کاری نامتعارف بايد طوری تصحیح شود تا مطمئن  هایبرنامهبرای  هاآاليندهمواجهه با اين 

شد که حداکثر ظرفیت انباشت برای اين کارگران از حداکثر ظرفیت انباشت سم برای 

یحي ت که هیچ تصحنتیجه گرف توانمياز اين مطلب کارگران با کار متعارف، بیشتر نشود. 

                                                           
1- The Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 
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برای هرگونه مواجهه يا هر کنش سمي از آالينده که به ظرفیت انباشت آالينده در بدن 

د موا بندیگروهمبنای اصلي جهت  عنوانبهاين اصل ارتباط نداشته باشد، الزم نیست. 

توکسیكوکینتیك مورد  سازیمدلشیمیايي برای محاسبه ضريب تصحیح حدود مجاز در 

روش تصحیح مورد اشاره مدل پیشنهادی مورد  کارگیریبه. شرايط گیردمي استفاده قرار

 توافق اکثر متخصصان قرار گرفته است. 

اين دستورالعمل با هدف ساده سازی کاربرد آن جهت کارشناسان شاغل در مراکز دولتي،      

ردی، کارب هایمثالتهیه شده است و سعي شده است با ارائه صنايع و متخصصان دانشگاهي 

عمده مطالب ارائه شده در اين دستورالعمل جهت  به خواننده منتقل شود. خوبيبهمطالب 

و افزايش دانش و مهارت استفاده از اين  IRSSTآشنايي با مدل پیشنهادی دانشگاه مونترال و 

 .کاری غیرمعمول است هایبرنامهمدل در تصحیح حدود مجاز مواجهه برای ساعات و 
 

 تعاريف: -2

 مجاز مواجهه حدود 2-1

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

گوناگون و مكمل  ی( حد مجاز مواجهه سقفي با کاربردها3کوتاه مدت  ي(حد مواجهه شغل2

همراه با حد مجاز  يا ييبه تنها ياکثر عوامل، حد متوسط وزني زمان یارائه شده است. برا

 فقط یزمحرك ن گازهای نظیراز مواد  يبرخ یمدت ارائه شده است. برا اهکوت يمواجهه شغل

 شدهارائهاز سه حد  يكاز هر  ینمواجهه شاغل یزانحد مجاز مواجهه سقفي کاربرد دارد. اگر م

 نينابراايي وجود خواهد داشت. بیاز آن ماده شیم يناش ياحتمال مخاطرات شغل يابد يفزون

 يشیمیايي محیط کار، تعیین نوع حد مجاز مواجهه شغل عوامل يهر برنامه ارزياب یبنايرز

 . باشدميمتناسب با آن حد  يشآن و انتخاب روش پا

در مواردی که حدود مجاز مواجهه دو عامل شیمیايي با هم برابر باشند، ضرورتاً به معني       

اثرات يكسان يا مشابه آنها نیست بلكه ممكن است هر يك از آنها اثرات کامالً متفاوتي از 

برای  کتاب حدود مجاز مواجهه شغلي ايرانهمديگر داشته باشند. حدود مجاز ارائه شده در 
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مواد شیمیايي از برخي از  کاربرد دارد علیرغم آنكه امكان جذبیمیايي در هوا غلظت مواد ش

 است. پذيرامكانپوستي نیز  طريق
 

 (   TWA-OEL)1 زمانی -یوزن متوسط 2-1-1

ساعت  40ساعت کار روزانه و  8عبارت است از متوسط غلظت مجاز ماده شیمیايي در      

و روز به روز با اين مقدار تقريباً در کلیه کارگران کار در هفته به طوری که مواجهه مستمر 

ساعت کار و  8باعث ايجاد عارضه نامطلوبي نگردد مشروط بر آنكه فاصله زماني بین پايان 

عوامل  ياايي یمدت با همان مواد شیم ينساعت نباشد و در ا 16کمتر از  نشروع مجدد آ

 کننده اثرات آنها مواجهه نداشته باشند. يدتشد
 

 ( STEL-OEL) 2مجاز شغلی کوتاه مدت حد 2-1-2

با يك عامل شیمیايي  اییقهدق15زماني -عبارت است از حد مجاز مواجهه میانگین وزني     

نبايد غلظت آن عامل از اين حد بیشتر باشد  یکار یفتاز يك ش يزمان یچاست که در ه

غلظتي  OEL-STEL باشد. OEL-TWAساعته شاغلین کمتر از حد  8حتي اگر میانگین مواجهه 

با  برای کوتاه مدت توانندميکه اعتقاد بر اين است که کارگران  استاز يك عامل شیمیايي 

مداوم مواجهه داشته باشند بدون آنكه عوارض زير را ايجاد  طوربهکمتر از آن  هایغلظت

 کند:

 تحريك (1

 بافتي مزمن يا غیر قابل برگشت هایآسیب (2

 رخ دز اثرات سمي وابسته به ن (3

 برای را فرد هایالعملعكسخواب آلودگي، به حدی که باعث ايجاد حادثه شده، و يا  (4

 . دهد کاهش را وی کارايي يا و ساخته مختل حادثه ساز عامل از شدن دور

                                                           
1 - Time Weighted Average 
2  - Short Term Exposure Limit 
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قادر به لزوماً  OEL-STELبیشتر از حد مجاز باشد،  زماني مواجهه -میانگین وزنياگر       

 شدهتوصیهبرای آن دسته از مواد شیمیايي  STELحفاظت شاغلین از اثرات مذکور نخواهد بود. 

است که عالوه بر اثرات سمي مزمن دارای اثرات حاد شناخته شده نیز هستند و اثرات سمي 

های باالی آنها در انسان يا حیوان گزارش شده باشد. غلظت باحاد ناشي از تماس کوتاه مدت 

يك حد کامالً مستقل و مجزا باشد. زمان  OEL-STELبا اين وجود، ممكن است حد مجاز 

دقیقه تجاوز نمايد، اين دوره  15نبايد از  STELتا  TWA ینب هایغلظتمواجهه شغلي با 

ساعت کار مداوم تكرار  8مرتبه در طول  4تواند حداکثر تا ای ميدقیقه 15زماني مواجهه 

 کهدرصورتيدقیقه نباشد.  60ای کمتر از دقیقه 15شود مشروط بر آنكه فاصله بین دو دوره 

مین متفاوت تض هایزمانشیمیايي با  اثرات بیولوژيكي مشاهده شده ناشي از مواجهه با عوامل

 دقیقه را تغییر داد.  15توان مدت زمان کننده باشند، مي
 

 ( C-OEL) 1ی مجاز شغلی سقف حد 2-1-3

ست از غلظتي از ماده شیمیايي که مواجهه شغلي بیش از آن حد حتي برای ا عبارت     

 OEL-Cای ماده شیمیايي برای مقايسه با نیز مجاز نیست. اگر سنجش لحظه لحظهيك

بايد در يك حداقل زمان کافي انجام شود تا مواجهه معادل يا  بردارینمونهنباشد،  پذيرامكان

 داده شود.  یصبیشتر از حد سقفي تشخ

توان کاربرد دارد و برای ساير مواد مي OEL-Cبرای برخي مواد مانند گازهای محرك فقط      

برحسب اثرات فیزيولوژيك آنها از يك يا دو حد مجاز استفاده نمود. اعتقاد بر اين است که 

 هایسیبآاز حدود مجاز مبتني بر  تراهمیتحدود مجاز مبتني بر تحريكات فیزيكي نبايد کم 

ه، يك ممكن است شروع کنندتلقي شود. شواهد روزافزوني نشانگر آن است که تحر كيفیزي

 کنش با ساير عواملآور از طريق بر همافزايش دهنده يا تسريع کننده اثرات بهداشتي زيان

های ديگر باشد. نكته مهم آن است که هرگاه شیمیايي يا بیولوژيك يا از طريق مكانیسم

كان ايجاد حد مذکور تجاوز نمايد ام 3محیط کار از يكي از  هوایغلظت ماده شیمیايي در 

 مخاطره برای افراد وجود خواهد داشت.

                                                           
1- Ceiling Value 
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   1نوسان هايمحدوده 2-2

برای آنها معین شده است  به دلیل عدم  OEL-TWAتعداد کثیری از مواد شیمیايي که      

نوسان در اين موارد  هایمحدودههستند.  OEL-STEL، فاقد شناسيسموجود اطالعات کافي 

در صورتي که میانگین غلظت مواجهه هشت ساعته کارگران با . گیرندميمورد استفاده قرار 

آنها باشد، نوسان کوتاه مدت غلظت مواجهه بیشتر از حد مجاز  OEL-TWA زاين مواد کمتر ا

اهد و بهداشت صنعتي داليل و شو شناسيسمآنها بايد کامالً کنترل شود. از آنجا که تجربیات 

 کاری فرآيند هر لذا دهند( ارائه نميOEL-TWAمشخصي برای تعیین مقادير مجاز افزايش )

 و ودش انجام قبول قابل حدود در آن در غلظت نوسان تا باشد شده کنترل کافي قدربه بايد

 نوساناتي که غالباً در فرآيند واقعي صنعت با مرتبط بايد نیز شده پیشنهاد نوسان حداکثر

 .باشد افتدميمورد نظر اتفاق 

دقیقه  30برای حداکثر  OEL-TWAبرابر  3تواند تا نوسانات غلظت مواجهه شاغلین مي     

نباشد.  OEL-TWA از بیشترشرطي که میانگین مواجهه کارگر هدر خالل يك روز کاری باشد ب

برابر  5لحظه هم نبايد از  يك یبرا يحت تحت هیچ شرايطي دامنه نوسانات مواجهه کارگر

OEL-TWA دتجاوز کن . 

رويكرد اصلي در تعیین حداکثر حد نوسانات پیشنهادی در مورد يك عامل شیمیايي با      

يندهای واقعي صنعتي است. مطالعه بر روی امیزان تغییرپذيری معمول مشاهده شده در فر

های بهداشت صنعتي انجام شده نشانگر اين بوده است که تعداد زيادی از تحقیقات و بررسي

 )لگاريتمي نرمال( هستند.  2اه مدت عموماً دارای توزيع لگ نرمال کوت جههمقادير موا

توزيع لگ نرمال فراتر از اهداف اين  هایويژگيکه مباحث کامل تئوری و با وجود آن     

مهم ارائه شده است. در توزيع لگ نرمال،  هایواژهبخش است لذا فقط توصیف مختصری از 

ل شاخص تماي يعتوز يناستفاده نمود. در ا يهندس یارو انحراف مع يهندس یانگیناز م بايد

 3گيچول یها است. اين توزيع دارامیانگین لگاريتم مقادير نمونه لگاريتمآنتيمرکزی عبارت از 

                                                           
1 - Excursion Limits 
2- Log normally Distributed 
3- Skewed  
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تگي که بساست مقداری  واز میانگین حسابي  ترکوچكبوده و میانگین هندسي آن  همیشه 

لگ نرمال، انحراف معیار هندسي، معادل  ( دارد. در توزيعsdgبه انحراف معیار هندسي )

، هانمونه مقادير %26/68انحراف معیار لگاريتم مقادير نمونه است. در اين توزيع  لگاريتمآنتي

 گیرند.قرار مي sdg × mgو  sdg / mgبین 

باشد،  2شرايط معین دارای انحراف معیار هندسي  يكاگر مقادير مواجهه کوتاه مدت در      

يندی ابرابر میانگین هندسي خواهند بود.  اگر در فر 13/3از کل مقادير، فراتر از  % 5

بیش از اين مقدار باشد آن فرآيند تحت کنترل مناسب نبوده و بايد اقدامات  تغییرپذيری

 مواد از ایدستهد نوسان برای شرايط کار اعمال شود. اساس پیشنهاد ح نترلک یالزم برا

 ندارند نیز بر اين مسئله استوار است. STEL( هستند ولي OEL-TWA) دارای که شیمیايي
 

 با حد مجاز مواجهه شغلی سقفی  STELو  TWAحد مجاز مواجهه شغلی  مقايسه 2-3

خاصي باشد که نیازمند  شناسيسم هایويژگييك ماده شیمیايي ممكن است دارای      

باشد. مقداری از غلظت مواجهه  OEL-STELيا  OEL-TWAحد نوسان  جایبه OEL-Cاستفاده از 

تجاوز کند بدون آنكه  TWAبرای کوتاه مدت از حد مجاز مواجهه  تواندميبا يك ماده که 

ت از: ماهی اندعبارتآسیبي به سالمت شاغل وارد نمايد بستگي به عواملي زيادی دارد که 

 مدت، کوتاه در حتي زياد هایآالينده، امكان ايجاد مسمومیت حاد  در مواجهه با غلظت

 هنگام. باال هایغلظت با مواجهه زمان مدت طول و دفعات تعداد و تجمعي اثرات احتمال

 درمخاطره آمیز بايد کلیه موارد فوق را  وضعیت وجود عدم يا وجود مورد در گیریتصمیم

(، روشي بسیار موفق TWAهای هوابرد )گرفت. اگرچه غلظت میانگین وزني زماني آالينده نظر

و عملي برای تطبیق با حدود مجاز است اما در موارد خاصي، اين تطبیق ممكن است نامناسب 

 باشد.  

ست از مرز معیني که غلظت نبايد از آن ا (: عبارتOEL -C) حد مواجهه شغلي ـ سقف     

 بر OELشود که غالباً اثرات آني داشته و شود و برای گروهي از مواد استفاده ميحد بیشتر 

ماني ز -وزنيحد تماس شغلي متوسط  کهدرحاليشود اثرات اختصاصي آنها تعیین مي اساس

(OEL -TWA حدی است که )مشروط نوسان مقادير باالتر از  طوربهOEL سازد را مجاز مي
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تواند به شود غلظت ماده مي( آن تعیین ميTWAزماني)-وزنيزيرا در طي زماني که متوسط 

مقادير باالتر از  OELنوسان نمايد، مشروط بر آنكه مقادير کمتر از  OELاز  ترپايینباالتر يا 

توان برای يك روز کاری و در برخي موارد نیز زماني را مي -وزنيرا جبران نمايد. متوسط  آن

ای است که و نوسان مجاز قاعده OELای يك هفته کاری محاسبه نمود، البته رابطه بین بر

به عواملي بدين  OELدر برخي موارد کاربرد ندارد زيرا مجاز بودن نوسان غلظت به باالتر از 

های زياد حتي در کوتاه مدت ايجاد شرح بستگي دارد: ماهیت آالينده، آيا آالينده در غلظت

آيا اثرات آالينده تجمعي است يا خیر؟ و باالخره تعداد دفعات  نمايد يا خیر؟مسمومیت مي

افتد. لذا بايد توجه داشت که روش های باال در آن اتفاق ميو طول مدت زماني که غلظت

مثال برای  طوربهاست.  متفاوت( TWA-STEL-C) مجاز حدود انواع تعیین برای گیرینمونه

 استفاده مختصر و مدت کوتاه گیریتوان از يك نمونه( ميC)تعیین حد تماس شغلي سقف 

به تعداد کافي نمونه در يك شیفت يا يك دوره کامل کاری  TWA حد تعیین برای ولي نمود

 نیاز است.
 

 مجاز مخلوط مواد شيميايی حدود 2-4

همزمان در استفاده از حدود مجاز مواجهه در ارزيابي مخاطرات بهداشتي ناشي از مواجهه      

در نظر گرفته شوند. مالحظات و روشهای  ایهبا دو يا چند ماده شیمیايي، بايد مالحظات ويژ

ه ارائ ایجداگانه راهنمایتصحیح حدود مجاز مخلوط مواد شیمیايي در محاسباتي مربوط به 

 است.شده 

 

 تصحيح حدود مجاز مواجهه  هايمدل -3

 مدل بريف و اسكاال:  3-1

يا زمان  1مجاز را متناسب با افزايش زمان مواجهه و کاهش زمان بهبود اين مدل حد     

های زمان کار . اين مدل معموالً برای برنامهدهدميبازگشت )زمان بدون مواجهه(، کاهش 

                                                           
1- Recovery Time 
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گیرد. اين مدل ساعت هفتگي مورد استفاده قرار مي 40ساعت روزانه يا بیشتر از  8بیشتر از 

های بسیار زياد تحت شرايطي که مدت زمان مواجهه خیلي کوتاه نبايد برای تحلیل مواجهه

در ظرف مدت  OEL-TWAبرابر  8مثال مواجهه  عنوانبهاست مورد استفاده قرار گیرد )

ای نباشد(. در اين رابطه بايد حدود نوسان ساعت و در باقي زمان شیفت کاری هیچ مواجهه1

مواجهه  هایدورهها يا اين مدل برای شیفت برای جلوگیری از کاربرد نامناسب OEL-STELيا 

 بسیار کوتاه مدت، مورد استفاده قرار گیرند. 

ساعته،  12 کاری روزو اسكاال به اين واقعیت توجه شده است که در هر  يفدر مدل بر     

ساعته در شرايط مشابه  8بیش از يك شیفت کاری  %50مواجهه با يك عامل شیمیايي 

ته ساع 8 شیفت از کمتر %25 عامل آن به نسبت  بدن زداييسمو  تواني بازو دوره  باشديم

مدل به  يندر ا ین(. همچنيابدميساعت کاهش  12ساعت به  16 از زدايي است )دوره سم

اين نكته توجه شده است که تكرار مواجهه طي روزهای کاری در بعضي موارد ممكن است 

 که اين احتمال وجود دارد جاييتا  نمايد وارد بدن سم زدايي هایفشار زيادی را بر مكانیسم

 که شوددهد. اين مسئله اغلب باعث مي ویهای هدف هر ماده رکه تجمع سموم در ارگان

، مصونیت در مقابل سمیت مواد در OEL مقادير برای ايمني محدوده وجود رغمعلي

 های غیرمعمول کاهش يابد.شیفت

 يبرض يافاکتور  يكابتدا  یرمعمولغ هایو اسكاال در مواجهه يفمدل بر کارگیریبه یبرا     

عداد در ا يبضر ينمحاسبه شده و سپس ا يربا استفاده از روابط ز يهفتگ ياکاهش روزانه و 

 (:ذيل)مطابق رابطه يدآ دستبه شدهاصالح OELضرب شده تا  OEL-TWA عنوانبهاعالم شده 

 

OEL-TWA  × )ضريب کاهش روزانه يا هفتگي(= OEL اصالح شده 
 

 :شودساعت باشد از رابطه زير استفاده مي 8اگر ساعات کار روزانه بیش از      

= RF )ضريب کاهش روزانه(
16

)24(8 hr

hr


  

hr:  روزانهساعات کار  
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 :شودساعت باشد از رابطه زير استفاده مي 40اگر ساعات کار هفتگي بیش از   

128

)168(40 hr

hr


 =RF  )ضريب کاهش هفتگي( 

hr:  هفتگيساعات کار  
 

 :مثال

باشد، در يك شیفت کاری  ppm20 معادل  ييك ماده شیمیاي OEL-TWAکه  يدر صورت     

کاهش   ppm10ساعته به  12و در يك شیفت  ppm 14ساعت اين حد  به   10روزانه معادل 

  .يابديم

 

  :نكته

شده باشد  يفخارج از حالت تعر يچنانچه هم ساعات کار روزانه و هم ساعات کار هفتگ     

 با هر دو رابطه ضريب کاهش يدساعت در هفته کار کند( با 50ساعت در روز و  10)مثالً فرد 

 ظرن دربا  طورکليبهرا بكار برد.  ترکوچكرا محاسبه و فاکتور کاهش  )روزانه و هفتگي(

 : ودشيداشتن نقاط قوت و ضعف مدل بريف و اسكاال موارد زير در کاربرد اين مدل توصیه م

بر مبنای اثرات سیستمیك )حاد و مزمن( مواد شیمیايي است،  OELدر مواردی که  -الف

 OEL-TWAکاهش يافته به عنوان  OELبايد به کار برده شود و  OELفاکتور کاهش 

 گرفته شود. نظر در

 ی. برادتصحیح گردن بايد یزنوسان ن های، محدودهغیرمعمول یدر مورد ساعات کار -ب

 :يابدميطبق رابطه زير کاهش  OELاين کار  ضريب نوسان  برای حدود 

EF = (EF(8)-1) RF + 1 
EF :نوسان ضريب 

EF(8) ساعته 8 حد مجازنوسان مربوط به  ضريب: مقادير  

RF :کاهش  ضريبOEL 
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 هایسفینه، هازيردريائيساعته )نظیر  24کاری  هاینوبت یفوق برا هایتكنیك -ج

 ليعم( شودمي انجام محل يك در زندگي و کار که مشابه هایمحیط ساير يا فضايي

 کاربرد ندارد. OELدر اين موارد اصوالً  يراز باشدينم

 40در روز و يا کمتر از  ساعت 8تا  7يندهای کاری کمتر از ابرای فر هاتكنیكاين  -د

 ساعت در هفته کاربرد ندارد.

 که رود بكار تواندهايي مي OELبرای  RFاين مدل به اين نكته توجه دارد که مقادير  -ه

( ارائه شده باشند و با مقادير نوسان میانگین و TWA) زماني وزني میانگین برحسب

 گرفته شود.  نظر درنیز مقادير مجاز نوسان 

باشند )در جدول  يسقف OELرای دا که رود بكار تواندهايي مي OELبرای  RFمقادير  -و

منحصراً به علت  C کد که وقتي مگر ،(اندمشخص شده Cحدود آستانه مواجهه با کد 

( تخصیص يافتــه بــاشد زيرا در اين موارد sensory irritation) يحس يكتحر

ساعات کار رابطه خطي نداشته و نیازی  افزايشتحريكي احتماالً با  هایپاسخآستانه 

 یینتع یمراجعه به ستون مبنا يقموارد از طر گونهاينوجود ندارد.  OELبه اصالح 

 قابل مشاهده است. يحد مجاز مواجهه در جدول حدود مجاز مواجهه شغل

 هایکنشبسیار پیچیده مبتني بر  هایمدلاز  ترآسانکاربرد مدل بريف و اسكاال      

رخي هر ماده و ب معموالً مستلزم دانستن نیمه عمر هامدلفارماکوکینتیكي است. کاربرد اين 

های بیشتری است. مدل ارائه شده ديگر در اين موارد، مبتني بر نیازمند داده هامدلاز 

استفاده از روش هابر  برای محاسبه حدود مواجهه تعديل شده است. اعداد تعیین شده با اين 

 .باشندميفیزيولوژيكي فارماکوکینتیكي  هایمدلروش نزديك به اعداد حاصل از 

تعديل شده، از سوابق و مشاهدات بلند مدت گذشته شاغل بهره نبرده  OELبه دلیل آنكه      

د. شواست لذا در آغاز استفاده از اين حد تعديل شده، نظارت پزشكي شاغلین توصیه مي

های غیرضروری از مواجهه دواجهه شاغل در حدود مجاز باشد، بايحتي اگر يك مدل نشانگر م

های بیشتر از حد ضرورت مورد رياضي نبايد برای تعديل مواجهه هایمدلاجتناب شود. 

 استفاده قرار گیرند.
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 فارماکوکينتيك هايمدل 3-2

و میزان نیمه عمر بیولوژيكي  1مبتني بر مفهوم ظرفیت بدنفارماکوکینتیك  هایمدل     

رود يك سم در اثر قابل توجهي بر حداکثر ظرفیت بدن جهت و تواندمييك ماده است که 

 ندکنميمرسوم از رويكرد يك وجهي استفاده  هایمدليك برنامه کاری داشته باشد. اکثر 

دف . هاستاز بدن تنها منحصر به يك قسمت که فرض آنها اين است که اثر مواجهه يك سم 

آن است که میزان ظرفیت يا حداکثر ظرفیت پذيری سم برای فرد در يك برنامه  هامدلاين 

از مقدار متعلق به يك برنامه کاری معمول بیشتر نشود. اگرچه بدون اين  غیرمعمولکاری 

ديگر در نظر گرفته  هایمدلاز  تردقیقفارماکوکینتیك معموالً  هایمدل، هامحدوديت

است که مستلزم اطالع از نیمه عمر  ایپیچیدهاين مدل درگیر با محاسبات   اما شوندمي

 بیولوژيكي مواد است که يافتن اطالعات نیمه عمر مواد همیشه آسان نیست.

     Hicky  وReist  را برای تصحیح حدود  روشيفرمولي را معرفي نمودند که  1977در سال

ه عمر بیولوژيكي مواد است. مجاز معرفي کرده که بر اساس ساعات کار روزانه، هفتگي و نیم

 اين فرمول به شرح زير است:

𝐹𝑝 =
(1 − 𝑒−𝑘𝑡1𝑛)(1 − 𝑒−𝑘(𝑡1𝑛+𝑡2𝑛)𝑛)(1 − 𝑒−𝑘𝑇𝑠)(1 − 𝑒−𝑘(𝑡1𝑠 +𝑡2𝑠))

(1 − 𝑒−𝑘𝑡1𝑠)(1 − 𝑒−𝑘(𝑡1𝑠+𝑡2𝑠)𝑚)(1 − 𝑒−𝑘𝑇𝑛)(1 − 𝑒−𝑘(𝑡1𝑛+𝑡2𝑛))
 

Fp ضريب کاهش فارماکوکینتیك : 

K  =1/2: نرخ دفع بیولوژيكي(Ln2)/T    1/2کهTنیمه عمر بیولوژيكي : 

1nt ( 8: طول مدت استاندارد کار روزانه )ساعت 

2nt ساعت( 16يا سم زدايي ) : طول مدت دوره استاندارد بهبودی 

2n+t1nt ( 24:طول مدت استاندارد روزانه )ساعت 

nT ساعت( 168استاندارد هفتگي ): طول مدت 

n ( 5: تعداد روزهای کاری در هفته  ) 

1st  :از مدت معمول( )ساعت( ترطوالنيروزانه ) غیرمعمول طول مدت شیفت کاری  

2st  کاری )ساعت( هایشیفت: طول مدت استراحت بین 

2s+t1st :  ًساعته نیست(  24ساعته اما همیشه  24طول مدت برنامه کاری غیر معمول روزانه )معموال 

sT )کل زمان چرخه کاری هفتگي )تعداد روزهای کاری و روزهای استراحت، بر حسب ساعت : 

                                                           
1-  Budy burden 
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مواجهه و  هایبرنامهيك تعداد گراف نیز چاپ شده که کاربرد فرمول را برای يك رنج از      

ساعت مثل بنزن، سولفید هیدروژن(  3برای يك ماده با نیمه عمر بیولوژيكي کوتاه )کمتر از 

بیشتر )نشان داده که هیچ تصحیحي الزم نیست. در مورد موادی با نیمه عمر بیولوژيكي بلند 

ضريب تصحیح تقريباً با نسبت تعداد ساعات مواجهه در ساعت مثل غبارهای معدني(  40از 

 ساعت کار هفتگي نرمال، متناسب است. 40چرخه کاری بر 

 

 :IRSSTمدل پيشنهادي دانشگاه مونترال و  3-3

برای محاسبه  Haberبرگرفته از مدل که در بخش مقدمه اشاره شد اين مدل  طورهمان     

اداره بهداشت اين مدل با دستورالعمل و مدل پیشنهادی . باشدميحدود مواجهه تعديل شده 

نیز معروف  2تطبیق زيادی دارد. اين مدل به مدل کبك ( آمريكاOSHA) 1ايمني شغليو 

 هایمدلدر اين مدل مقادير تعديل شده حدود مواجهه نزديك به مقادير حاصل از است. 

فارماکوکینتیك است. در اين مدل با توجه به نوع اثرات، مواد شیمیايي در گروههای مختلفي 

اين مدل با در نظر گرفتن نوع  ديل برای هر گروه متفاوت است.و روش تع شدهبندیطبقه

اثرات ناشي از مواجهه با مواد شیمیايي )حاد يا مزمن( و پاسخ فیزيولوژيكي بدن به سم وارده، 

الگوهای اختصاصي جهت تعديل حدود مجاز مواجهه ارائه نموده است. قبل از معرفي روش 

کاربردی تعريف  هایمثالمورد استفاده رايج با ذکر  هایواژهاستفاده از اين مدل برخي از 

 .شوندمي

 

 اختصاصی هايواژه 3-3-1

 :روزانه و  طوربهتقويم کاری که در طي آن جدول کاری کارگر  چرخه کاري تكراري

 . شودميهفتگي دقیقاً تكرار 

روز هفتگي )شنبه تا چهارشنبه(  5ساعت روزانه و  8مثال: يك برنامه کاری  عنوانبه      

 4ساعت روزانه و  10همچنین يك برنامه کاری  شودمييك چرخه کاری تكراری محسوب 

                                                           
1- Occupational Safety and Health Administration 
2- Quebec Model 
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( نیز يك سیكل کاری تكراری است. با اين وجود يك برنامه شنبهسهروز کار هفتگي )شنبه تا 

 7روز استراحت )هفته اول  7آن  دنبال بهپشت سرهم و  روز 7ساعت روزانه برای  12کاری 

روزه در نظر گرفته شود چون اين  14روز کار و هفته دوم استراحت( بايد يك چرخه کاری 

نه هفتگي. حال اگر اين سیكل کاری شامل روزکاری  شودميتكرار  باريكروز  14چرخه هر 

ول روزکاری خود را شروع کرده، هفته کاری باشد به اين شكل که فرد از شنبه هفته او شب

و هفته چهارم استراحت باشد و مجدداً روز کاری آن از  کارشبدوم استراحت، هفته سوم 

روزه  28اين فرد را بايد  تكراریشنبه هفته پنجم شروع شود، در اين صورت سیكل کاری 

ه آغاز شود. برای روز طول کشیده تا اولین روزکاری بعدی فرد از شنب 28در نظر گرفت چون 

هر برنامه کاری نامتعارف نیز به همین شكل بايد عمل شود. يعني بايد طول مدت زماني که 

اش مشابه روز مبنا باشد به عنوان طول مدت چرخش لین روز کاریکشد فرد اوطول مي

 کاری تكراری فرد تلقي شود.
 

 :میانگین حسابي از  متوسط زمان مواجهه )ساعت( در يك چرخش کاري تكراري

 روز( در طي يك دوره تكرار چرخه کار. 7( شیفت هفتگي ) wHکل ساعات کار )

روز در هفته، متوسط دوره زماني  5ساعت کار روزانه و  8مثال در يك برنامه  عنوانبه      

 10. يك برنامه باشدميساعت در هفته  40مواجهه بر اساس چرخش کار تكراری معادل 

ساعته است.  40روز در هفته هم دارای متوسط زمان مواجهه هفتگي  4ساعت کار روزانه و 

روز استراحت،  7آن  دنبال بهروز و  7ساعت کار روزانه به مدت  12با اين وجود يك برنامه 

 ساعت کار هفتگي است: 42دارای متوسط زمان مواجهه 
(7×0)+(7×12)

2
= 42                                                                                                                                                 

 

 ( مواجهه چندگانهMultiple Exposure:) مواجهه روزانه با چندين ماده 

 ( برنامه کاري اسمیNominal Schedule:)  بر اساس توافق بین  عادیبرنامه کاری

ده عگاهي. به عنوان يك قاهاو شیفت کاری جايگزين گ کاریاضافهکارفرما و کارگران بدون 

 عي باشد.قدرصد ساعات کار وا 80کلي، اين برنامه کاری بايد معادل حداقل 
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 شرايط استفاده از مدل 3-3-2

-OELوزني زماني )تصحیح حدود مجاز با اين مدل فقط برای حدود مجاز مواجهه شغلي  -الف

TWA است و )( حدود مواجهه کوتاه مدتOEL-STEL)  ( و حدود مواجهه سقفيOEL-

Cieling ) تصحیح کرد. تواننميرا 

اری ک هایشیفتکاری اسمي با  هایبرنامهفرآيند تصحیح حدود مجاز مواجهه فقط برای  -ب

 .رودميساعت کاری به کار  16ساعت و کمتر از  4یش از ب

بیشتر از حد مجاز  تواندنمي( AAEV) 1در هیچ موردی حد مجاز مواجهه تصحیح شده -ج

 ( باشد.TWAساعته ) 8مواجهه 

 شدهتصحیحکارگر با چندين آالينده شیمیايي مواجهه روزانه دارد، بايد حد در مواردی که  -د

 ساعته جايگزين شود. 8بجای حد مجاز 

مورد استفاده قرار  AAEVهستند، جهت تعیین  STELحدود نوسان برای موادی که فاقد  -ه

 .گیردمي

 

 فرآيند تصحيح حدود مجاز 3-3-3

مواد شیمیايي ارائه شده در جدول  بندیطبقهروش تصحیح حدود مجاز بر اساس روش      

در اين روش نیز بايد همانند مدل پیشنهاد شده است.  OSHA. اين جدول توسط باشدمي 1

محاسبه شود اما روابط محاسباتي اين  (aFيا ضريب تصحیح ) بريف و اسكاال، ضريب کاهش

. در اين باشدمي Harberمدل متفاوت از مدل بريف و اسكاال است و مشابه روش پیشنهادی 

 :شودميمدل ضريب کاهش روزانه از رابطه زير استفاده 

𝐹𝑎 =
8

𝑇𝑑
 

aF تصحیح: ضريب 

dT)ساعت کار روزانه )ساعت : 

 

                                                           
1- Adjusted Average Exposure Value 
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 :شودميضريب کاهشي هفتگي نیز از رابطه زير تعیین 

𝐹a =
40

Tw
 

aF تصحیح: ضريب 

wT : بر اساس چرخه کار تكراری ساعت کار هفتگي میانگین 

 

( برای Faکه در جدول نیز اشاره شده است بايد ضريب تصحیح ) طورهمان 4برای گروه       

مواجهه روزانه و هفتگي محاسبه شود و هريك که کمتر باشد، مورد استفاده قرار گیرد. در 

ارائه شده است. تنها  غیرمعمولکاری  هایبرنامهمقادير اين ضريب برای بسیاری از   2جدول 

است که ساعات کار روزانه يا  4و  2 هایگروهمربوط به  2استثناء برای استفاده از جدول 

 کاری روزانه آنها از يك روز به روز ديگر متغیر است.  هایشیفت

، بايد طول چرخه کاری تكراری تعیین شود و متوسط زمان 2برای استفاده از جدول       

 ماده انجام شده است نیز مشخص باشد. بندیگروهر اساس آن که ب ایمواجهه

 الگوی تصحیح حدود مجاز مواجهه مواد شیمیايي بندیطبقه (:1)جدول 

 روش تصحیح بندیطبقه گروه
از جم ودحد روش تصحیح

 مواجهه

1 

1A مواد دارای فقط حدود مجاز سقفي 

 بدون تصحیح
1B مواد محرك يا بدبو 

1C 

مواد دارای آورهای ساده، تكنولوژيكي، خفگيمحدوديت 

ريسك ايمني يا ريسك بهداشتي خیلي کم، مواد دارای 

 ساعت. 4نیمه عمر کمتر از 

2 
)مسمومیت  گذارندميموادی که با مواجهه کوتاه مدت، تأثیر 

 حاد(
  تصحیح روزانه

3 
 گذارندميموادی که پس از مواجهه بلند مدت تأثیر 

 )مسمومیت  تجمعي يا مزمن(
 تصحیح هفتگي

4 
، بلندمدتموادی که هم پس از مواجهه کوتاه مدت و هم 

 هستند )مسمومیت حاد و مزمن( تأثیرگذار

 تصحیح روزانه و هفتگي

هر کدام محافظه کارانه تر بود 

 )حفاظت بیشتر کارگران(
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های کاری بر اساس مدت شیفت غیرمعمولکاری  هایضريب تصحیح برنامه (:2)جدول 

 )ساعت در روز( و متوسط مدت ساعات کار هفتگي
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 4گروه 

 

AF 8 5/8 9 5/9 10 5/10 11 5/11 12 5/12 13 5/13 14 5/14 15 5/15 16 

40 1 94/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/40 99/0 94/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

41 98/0 94/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/41 96/0 94/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

42 95/0 94/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/42 94/0 94/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

43 93/0 93/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/43 92/0 92/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

44 91/0 91/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/44 9/0 9/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

45 89/0 89/0 89/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/45 88/0 88/0 88/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

46 87/0 87/0 87/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/46 86/0 86/0 86/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

47 85/0 85/0 85/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/47 84/0 84/0 84/0 84/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

48 83/0 83/0 83/0 83/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/48 82/0 82/0 82/0 82/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

49 82/0 82/0 82/0 82/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

5/49 81/0 81/0 81/0 81/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

50 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 76/0 73/0 7/0 67/0 64/0 62/0 59/0 57/0 55/0 53/0 52/0 5/0 

 

 تصحیح روزانه ترينکارانهمحافظهآبي: 

 تصحیح هفتگي ترينکارانهمحافظه قرمز:
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 محاسبه حد مجاز تصحيح شده:

، بر اساس گروه بندی مواد، سه وضعیت ممكن (AAEV) در تعیین حد مجاز تصحیح شده     

 است رخ دهد که عبارت است از:

( اگر طول 2برای مواد شیمیايي که بايد تصحیح روزانه انجام شود )گروه  :تصحيح روزانه

ساعته در ضريب  8حد مجاز  ضربحاصليكسان باشد، حد مجاز تصحیح شده معادل شیفت 

 ساعته: 12تصحیح خواهد بود به عنوان مثال برای شیفت کاری 

AAEV = 0.67 OEL - TWA 
. یردگ قراردر نهايت بايد غلظت آالينده تعیین شده با حد تصحیح شده مورد مقايسه      

ثبات ساعات کاری روزانه در اين تصحیح نكته کلیدی جهت تطبیق نتايج سنجش با شرايط 

کاری روزانه يكسان نباشد نبايد از الگوی میانگین  هایشیفتچنانچه ساعات  واقعي است.

ه شود چون آن ماده شیمیايي دارای اثرات حاد است. در چنین ساعات کار روزانه استفاد

و آنالیز انجام شده  بردارینمونهوضعیتي حد مجاز بايد برای ساعات همان روز کاری که 

  تصحیح شود. 

 

که مواد اين  باشدمي 3تصحیح هفتگي مخصوص مواد شیمیايي گروه  :تصحيح هفتگی

. تصحیح حدود مجاز مواجهه اين مواد باشندميگروه دارای اثرات پس از مواجهه بلند مدت 

)ساعات کار هفتگي( در يك چرخه کاری تكراری از لحاظ بر اساس میانگین مدت مواجهه 

روز استراحت يك چرخه  7ساعته و  7روز کاری  7منطقي است. به عنوان مثال  شناسيسم

ساعت و در هفته دوم هیچ زماني مواجهه  84فتگي است که در هفته اول فرد کاری دو ه

ساعت و ضريب تصحیح اين برنامه  42نداشته است لذا متوسط ساعات کار هفتگي اين فرد 

 باشد.( مي42/40) 95/0کاری معادل 

تصحیح شده کاربرد دارد. توزين وزني زماني  مجاز حدضريب تصحیح فقط برای تعیین     

( غلظت آالينده برای تطبیق با حدود مجاز، بايد برای کل شیفت انجام شود. اگر سنجش)ها

ر بايد برای ه هاآاليندهکاری با هم برابر نیست، توزين وزني زماني غلظت  هایشیفتمدت 

 مجزا انجام شود.  طور بهشیفت 
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، در بین ضرايب تصحیح روزانه و 4برای مواد شیمیايي گروه :تصحيح روزانه يا هفتگی

( مورد استفاده قرار گیرد. همان معیارهای ترکوچك) ترکارانهمحافظههفتگي، بايد ضريب 

و توزين وزني زماني نتايج سنجش برای اين گروه از مواد هم بايد  AAEVجهت  استفادهمورد 

 مورد استفاده قرار گیرد.

 
 فرآيند تصحیح حدود مجاز مواجهه(: 1شكل )
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 از تصحيح حدود مجاز هايیمثال 3-3-4

در اين بخش به منظور تفهیم مطالب و آشنايي بیشتر با روش استفاده از اين مدل      

برای ترکیبات  هامثالکاری ارائه شده است.  هایمحیطمبتني بر شرايط واقعي  هایمثال

 مختلف انتخاب شده است. هایگروه
 

 : بنزن1سناريوي  -الف

 12تا  10در اين سناريو کارگر در مواجهه با بخار بنزن در  برنامه کاری متغیر روزانه      

ساعت کار  8ساعت است. برنامه کاری فرد بیشتر از  60حدود ساعته و ساعات کار هفتگي 

 اين روز در هفته( است. حد مجاز مواجهه تصحیح شده5ساعت کار هفتگي ) 40روزانه و 

 کارگر چقدر است؟

 1C( اين ترکیب جزء گروه 2بر اساس اطالعات جدول کدبندی مواد شیمیايي )جدول      

مشخص است که فارغ از هر نوع برنامه  1و شكل  1و بر اساس اطالعات جدول  باشدمي

 کاری نیازی به تصحیح حدود مجاز آن نیست.
 

 : اکسيد روي2سناريوي  -ب

 10اين کارگر روزانه منظم با اين آالينده مواجهه دارد.  طور بهيك کارگر صنايع روی      

. حد مجاز مواجهه تصحیح شده اين کارگر کندميروز در هر هفته کار  6ساعت به مدت 

 چقدر است؟

 2( اين ترکیب جزء گروه 2بر اساس اطالعات جدول کدبندی مواد شیمیايي )جدول      

مشخص است که ضريب تصحیح حد مجاز  1و شكل  1و بر اساس اطالعات جدول  باشدمي

ساعته روزانه اين فرد،  10روزانه محاسبه شود. با توجه به ساعت کار  طور بهاين آالينده بايد 

ساعته آن ضرب  8که اين عدد بايد در حد مجاز مواجهه  باشدمي 8/0ضريب تصحیح آن 

 خواهد بود: 3mg/m 6/1برای اين کارگر معادل  شود و لذا حد مجاز تصحیح شده

AAEV=0.8 OEL-TWA=0.8 ×2=1.6 mg/m3  
 10رای ب بردارینمونهاز اين آالينده بايد طوری باشد که نتايج  بردارینمونهنكته: استراتژی 

 ساعت توزين وزني زماني شود.
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 سيليس: 3سناريوي  -ج

در يك کارخانه تولید کاشي و سرامیك، کارگران واحد تولید با ذرات سیلیس مواجهه      

است به طوری که در هفته  ایهفتهدارند. برنامه کاری اين کارگران دارای چرخه منظم دو 

حد ساعته است.  12روز سرکار هستند و مدت کار روزانه آنها  4روز و در هفته دوم،  5اول  

 شده اين کارگران را تعیین کنید. مجاز مواجهه تصحیح

 3( اين ترکیب جزء گروه 2بر اساس اطالعات جدول کدبندی مواد شیمیايي )جدول      

مشخص است که ضريب تصحیح حد مجاز  1و شكل  1و بر اساس اطالعات جدول  باشدمي

ران گبا توجه به آنكه چرخه کاری اين کارهفتگي محاسبه شود.  طور بهاين آالينده بايد 

 ایهفتههفته آنها محاسبه و میانگین  2است، بايد مجموع ساعات کار  ایهفتهدارای نظم دو 

 ساعت خواهد بود: 52آنها تعیین شود. بنابراين متوسط ساعات کار هفتگي آنها 

𝟓𝟐 =
(𝟒 × 𝟏𝟐) + (𝟓 × 𝟏𝟐)

𝟐
=  متوسط ساعات کار هفتگي

 

کارگران، ضريب تصحیح حد مجاز  ساعته اين 52با توجه به متوسط ساعات کار هفتگي      

ساعته آن ضرب شود و لذا  8اين عدد بايد در حد مجاز مواجهه  .باشدمي 77/0آنها معادل 

 3mg/m 019/0حد مجاز تصحیح شده ذرات قابل استنشاق سیلیس برای اين کارگران معادل 

 خواهد بود:

AAEV=0.77 OEL-TWA=0.77 ×0.025=0.019 mg/m3 

 نكته: 

 12ای بر بردارینمونهاز اين آالينده بايد طوری باشد که نتايج  بردارینمونهاستراتژی       

 ساعت توزين وزني زماني شود.

 

 هگزان نرمال :4سناريوي  -د

برنامه کاری کارگران يك واحد پتروشیمي که در مواجهه با هگزان هستند شامل سه روز      

. مقدار حد مجاز باشدميساعته  12کاری  هایشیفتکار و سه روز استراحت است. کلیه 

 تصحیح شده اين کارگران چقدر است؟
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 4( اين ترکیب جزء گروه 2بر اساس اطالعات جدول کدبندی مواد شیمیايي )جدول      

مشخص است که ضريب تصحیح حد مجاز  1و شكل  1و بر اساس اطالعات جدول  باشدمي

 ترکارانهمحافظهروزانه و هم هفتگي محاسبه شده و مقدار  صورتبهاين آالينده بايد  هم 

 )کمتر( مالك عمل قرار گیرد.

 

 ضريب تصحيح روزانه

بوده که اين عدد  67/0کاری معادل  هایشیفتساعته بودن  12با توجه به  کارگراناين      

ين کارگر ساعته آن ضرب شود و لذا حد مجاز تصحیح شده برای ا 8بايد در حد مجاز مواجهه 

 خواهد بود: ppm 5/33معادل 

AAEV=0.67 OEL-TWA=0.67 ×50=33.5 ppm 
 

 

 ضريب تصحيح هفتگی 

دول زير يك جکارگران اين واحد نیازمند تعیین چرخه کاری تكراری است. مطابق با     

هفته، اولین  6هفتگي است. به اين صورت که با گذشت  6روزه يا  42چرخه کاری منظم 

. در اين چرخه، فرد در سه هفته سه روز کاری شودميروز کاری فرد مجدداً از شنبه شروع 

روز استراحت  3روز کاری و  4و چهار روز استراحت دارد و سه هفته بعدی عكس آن يعني 

ساعت و در سه هفته ديگر  36ساعته، فرد در سه هفته  12کاری  هایشیفتوجه به دارد. با ت

 . باشدميساعت  42بنابراين متوسط ساعت کاری هفتگي فرد  کندميساعت کار  48

 

𝟒𝟐 =
(𝟑 × 𝟑𝟔) + (𝟑 × 𝟒𝟖)

𝟔
=  متوسط ساعات کار هفتگي

 

 

 

 
 



  25    شیمیاييحدود مجاز مواجهه با عوامل تصحیح  راهنمای   

 

 جمعه شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه يكشنبه شنبه هفته

 W W W A A A W اول

 W W A A A W W دوم

 W A A A W W W سوم

 A A A W W W A چهارم

 A A W W W A A پنجم

 A W W W A A A ششم

W: شیفت کاری      Aاستراحت : 

 

ساعته اين کارگران، ضريب تصحیح حد مجاز  42با توجه به متوسط ساعات کار هفتگي      

ساعته آن ضرب  8. اين عدد بايد در حد مجاز مواجهه باشدمي( 42/40) 95/0آنها معادل 

شود و لذا حد مجاز تصحیح شده هگزان برای اين کارگران بر اساس تصحیح هفتگي معادل 

ppm 5/47 :خواهد بود 

AAEV=0.95 OEL-TWA=0.95 ×50=47.5 ppm 

 

 نهايی: گيرينتيجه

 را نسبت به تصحیح هفتگي تریکارانهمحافظهبا توجه به آنكه تصحیح روزانه نتیجه      

(ppm 5/33  در مقايسه باppm 5/47 لذا حد مجاز تصحیح شده اين )کارکنان ppm 5/33 

 باشد.مي

 12رای ب بردارینمونهاز اين آالينده بايد طوری باشد که نتايج  بردارینمونهنكته: استراتژی 

 ساعت توزين وزني زماني شود.

 

 براي محاسبه حد مجاز تصحيح شده ايرايانهابزار کمكی  3-3-5

 EXCELکه در محیط  IRSSTموجود در سايت  ایرايانهتصوير زير نمايي از ابزار کمكي      

. اين ابزار از طريق باشدميبرای محاسبه حد مجاز تصحیح شده قابل دسترس و استفاده 
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قابل دسترسي است. اين ابزار  http://www.irsst.qc.ca/en/_outil_100011.html.آدرس 

وارد ابزار شده و حد  4سناريوی  هایداده 2شكل دو زبانه )انگلیسي و فرانسوی( است. در 

 مجاز تصحیح شده توسط ابزار محاسبه شده است.

 

   نكته مهم:

 استفادهقابلآن  هایدادهاين ابزار کمكي يك الگو جهت تصحیح حدود مجاز است و همه       

 مجاز کشوری حدودتفاوت عمده نتايج حاصل از اين برنامه با نتايج  2برای کشور ايران نیست. 

 از: اندعبارت

( بخش قابل توجهي از ترکیبات شیمیايي موجود در اين TWAحدود مجاز مواجهه ) -1

 دارای مقادير متفاوت از حدود مجاز مواجهه کشور ايران است. برنامه

گانه( اين برنامه برای برخي از ترکیبات متفاوت از کدبندی اين  4 هایگروهکدبندی ) -2

جهت تعیین حد مجاز  هاآاليندهدستورالعمل است که علت آن نوع اثرات مورد استناد 

شده است  بندیطبقه 4رن در گروه . به عنوان مثال در اين برنامه، استیباشدمي

 2ه استیرن در گرو دستورالعملدر جدول کدبندی ترکیبات شیمیايي اين  کهدرحالي

 شده است. بندیطبقه

با  شودميدر استفاده از اين برنامه بايد به دو نكته فوق توجه داشت. پیشنهاد  بنابراين     

حدود مجاز مواجهه  کتاب هایداده سب بااز اين برنامه، يك برنامه مشابه متنا گیری الگو

 کشوری و جدول کدبندی اين دستورالعمل طراحي و در اختیار کاربران قرار گیرد.

 

http://www.irsst.qc.ca/en/_outil_100011.html
http://www.irsst.qc.ca/en/_outil_100011.html
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 (4و خروجي سناريوی  هادادهتصحیح حدود مجاز ) ایرايانه(: ابزار کمكي 2شكل )

 

 شيميايی هايآاليندهکدبندي روش تصحيح  3-3-6

و نوع اثراتي که  هاآاليندهبا توجه به ماهیت  OSHAو  IRSSTپیشنهادی  هایمدلمطابق      

. کد اول که کد بهداشتي شودميکد برای آنها تعريف 2، اندگرفتهمالك تدوين حد مجاز قرار 

آن  بندیطبقه، 3است مربوط به نوع عوارض و اثرات مواجهه با آالينده است که در جدول 

مربوط به روش تصحیح حد مجاز آالينده بر اساس الگوی  نشان داده شده است. کد دوم

 طوربه 4. در جدول باشدميبرای مشاغل با برنامه کاری غیرمتعارف  1معرفي شده در جدول 

 شدهارائهماده شیمیايي، کد بهداشتي، اثرات بهداشتي و گروه جدول کاری  668خالصه جهت 

است نشانگر روش تصحیح حدود مجاز  است. ستون آخر که کد مربوط به گروه جدول کاری

 .باشدميکاری غیرمعمول  هایبرنامهآن ماده برای 
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 سمیت )کدبندی بهداشتي( مواد شیمیايي (:3) جدول

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

1 
 ؛شده است بندیطبقه زاسرطانبه عنوان ترکیب  OSHAتوسط  -سرطان

 استانداردهای کاری مخصوص الزم دارند

 زاييجهشيا  زاييسرطانمشكوك به  -سمیت مزمن )تجمعي( 2

3 
برای  جزبهايجاد سمیت ارگاني در مواجهه بلند مدت  -سمیت مزمن )تجمعي(

 يا تولید مثل سازخونعصبي، تنفسي،  هایسیستم

 اثرات خطرناك در کوتاه مدت -سمیت حاد 4

 زايي الخلقهناقصآسیب به باروری يا  -خطرات سیستم تولید مثل 5

 بازدارنده کولین استراز -اختالالت سیستم عصبي 6

 آوریخواب جزبهاثرات سیستم عصبي  -اختالالت سیستم عصبي 7

 آورخواب -اختالالت سیستم عصبي 8

 ايجاد حساسیت تنفسي )آسم( -تحريك جزبهاثرات روی سیستم تنفسي  9

 آسیب تجمعي ريه -تحريك جزبهاثرات روی سیستم تنفسي  10

 آسیب حاد ريوی/ ادم -اثرات تنفسي 11

 )آنمي( خونيکم –خوني  اختالالت 12

 مت هموگلوبیني –خوني  اختالالت 13

 هاريه تحريك شديد چشم، بیني، گلو و 14

 هاريه تحريك متوسط چشم، بیني، گلو و 15

 هاريه تحريك خفیف چشم، بیني، گلو و 16

 آور، کمبود اکسیژنخفگي  17

18 
از لحاظ ايمني )زماني که نگهداری مناسبي شوند هیچ قابل انفجار، قابل اشتعال، 

 ندارند( آوریزياناثر 

 گازها، بخارات و غبارهای آزاردهنده  -معموالً دارای ريسك اثرات بهداشتي کم 19

 بودار -معموالً دارای ريسك اثرات بهداشتي کم 20
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 کدبندی مواد شیمیايي (:4) جدول

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 استالدئید 1
Acetaldehyde 

 1B چشم، بیني، گلو و پوست و سوزش تحريك  14

 اسید استیك 2
Acetic acid 

 1B چشم، بیني، گلو و پوستتحريك و سوزش   14

 استیك انیدريد 3
Acetic anhydride 

 1B چشم، بیني، گلو و پوستتحريك و سوزش   14

 استون 4
Aceton 

 8و  16
 –چشم، بیني، گلو تحريك و سوزش  

 آورخواب
1B 

5 

 

 استون سیانو هیدرين
Acetone cyanohydrin 

,as CN 
 4و  16

 -تحريك قسمت فوقاني دستگاه تنفس

 هیپوکسي و سیانوز -سردرد
1A 

 استونیتريل 6

Acetonitrile 
 4و  16

چشم، بیني، گلو و و سوزش تحريك  

 سمیت حاد )سیانوز( -پوست
2 

 استو فنون 7

Acetophenone 
 1B سوزش چشم 15

8 
 استیل آمینو فلورن -2

2-Acetylamino 
flourene 

 1C سرطان 1

 استیلن 9

Acetylene 
 1C خفگي آور ساده -انفجارقابل 17و  18

10 
 تترا برمید استیلن

Acetylene 
Tetrabromide 

 4 تجمع پذيری در کبد و آسیب به ريه 10و  3

11 
اسید استیل سالیسیلیك 

 )آسپیرين( 
 Acetylsalicylic acid 

 2 سوزش چشم و پوست 15

 آکرولئین  12

Acrolein 
14 

 و هاريهتحريك و سوزش  چشم، بیني، گلو 

 پوست
1B 

 آمید آکريل 13

Acrylamide 
 3و  7

پلي نوروپاتي، درماتیت پوستي، سوزش 

 چشم 
4 

 اسیدآکريلیك 14

Acrylic acid 
 1B تحريك  قسمت فوقاني دستگاه تنفسي 14

 آکريلونیتريل 15

Acrylonitrile 
 3 زاييسرطانمشكوك به  5و  2

 اسید آديپیك 16

Adipic acid 
 7و  16

 - تحريك  قسمت فوقاني دستگاه تنفسي

 خودکار اعصاب اختالل سیستم
3 

 آديپونیتريل 17

Adiponitrile 
16 

تحريك  قسمت فوقاني و تحتاني دستگاه 

 تنفسي
4 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 آلدرين 18

Aldrin 
 3و  2

آسیب تجمعي  - زاييسرطانمشكوك به 

 کبدی 
4 

 آلیل الكل 19

Allyl alcohol 
 14و  4

تحريك  و سوزش چشم،  -آسیب به چشم

 بیني، گلو ، برونش و پوست
1B 

 کلريدآلیل  20

Allyl choloride 
 14و  3

تحريك  و سوزش چشم،  -آسیب کبدی

 بیني و گلو 
4 

21 
 آلیل گلیسیديل اتر

Allyl glycidyl Ether 
14 

تحريك  و سوزش  -آلرژن در تماس پوستي

 چشم، بیني، گلو ، برونش و پوست
1B 

 سولفید آلیل پروپیل دی 22

Allyl propyl disulfide 
 1B چشم، بیني و گلوتحريك  و سوزش  14

23 

کلیه اشكال آلومینیوم 

فلز، پودر،  صورتبه)

 هاینمكها، اکسید، آلكیل

 نامحلول و دمه(  

 7و  18 ،17
تحريك  قسمت تحتاني  ،پنوموکونیوزيس

 دستگاه تنفسي؛ سمیت عصبي
1C 

 آمینو دی فنیل -4 24

4-Amino diphenyl 
 1C زاسرطان 1

25 
 آمینو پیريدين يا -2

 پیريديل آمین-2 

2-Aminopyridine 

 7و  4
محرك سیستم اعصاب مرکزی، سردرد، 

 افزايش فشار خون
4 

 آمیترول 26

Amitrol 
 3 تیروئیدی اثرات 3

 آمونیاك 27
Ammonia 

 11و  4
تحريك و سوزش  چشم، بیني، گلو، برونش 

 هاريهو 
1B 

28 
 آمونیوم دمه کلريد

Ammonium chloride 
fume 

 1B خفیف چشم، بیني و گلومحرك  16

29 
 پرفلورو اکتانوات آمونیوم

Ammonium 
Perfluorooctanoate 

 3 اثرات پوستي 15

 سولفامات آمونیم 30
Ammonium sulfamate 

 1B محرك خفیف چشم 16

 استات آمیل نرمال 31
n-Amyl acetate 

 1B محرك متوسط چشم، بیني و گلو 15

 ات آمیل نوع دومتاس 32
sec-Amyl acetate 

 1B محرك متوسط چشم، بیني و گلو 15

 آنیلین 33

Aniline 
 4 ، اثرات سمیت حادمت هموگلوبیني 4و  13

34 
 )ايزومرهای ارتو و نیزيدينآ

 پارا(

o-Anisidine 

 4 ، سمیت تجمعيمت هموگلوبیني 3و  13
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

35 
 آنتي موآن و ترکیبات آن

Antimony and 
compound, as Sb 

 2و  3
آسیب تجمعي قلب، مشكوك به 

 ييزاسرطان
4 

36 

 نفتیل آنتو؛ )آلفا(

 ANTU، تیوکاربامید
α-Naphthyl thio 

carbamide 

3 
آسیب تجمعي غدد درون ريز)تیروئید و 

 آدرنال(
2,4 

 آرگون 37
Argon 

 1C خفگي آور ساده 3

38 
 آن ترکیبات و آرسنیك

Arsenic and 
compound, as As 

 4 يي، محرك پوستزاسرطان 3و  2

 آرسین 39
Arsine 

 4 سمیت حاد سیستمیك 4

 تمام اشكال آزبست 40
Asbestos, all forms 

 3 سرطان، آزبستوزيس 10و  1 

( قیر) آسفالت دمه 41
Asphalt(Bitumen)fume 

 4 يي، محرك پوست زاسرطانمشكوك به  2

 آترازين 42
Atrazine 

 2 تشنج سیستم اعصاب مرکزی 7

 آزينفوس متیل 43
Azinphos-methyl 

  3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

44 
 باريم و ترکیبات محلول آن

Barium and soluble 
compound, as Ba 

 3 آسیب تجمعي به قلب، ريه و مغز 10و  3

 سولفات باريم 45

Barium sulfate 
 3 پنوموکونیوزيس 10

 بنومیل 46

Benomyl 
 5و 14

دستگاه تنفسي؛ سوزش قسمت فوقاني 

آسیب به بیضه و دستگاه تولید مثل مردان؛ 

 آسیب جنیني
1C 

 بنزو )آلفا( آنتراسن 47

Benz[α]anthrancene 
 3 سرطان پوست 2

 بنزن 48

Benzene 
 12و  1

آسیب به مغز  -)لوسمي( خون یزاسرطان

 استخوان
1C 

 بنزيدين 49

Benzidine 
 1C سرطان مثانه 1

 بنزو )آلفا( پیرن 50

Benzo[a]pyrene 
 3 ئيزاسرطانمشكوك يه  2

 بنزو )بتا( فلورانتن 51

Benzo[b]fluoroanthene 
 3 ئيزاسرطانمشكوك يه  2
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 پراکسید بنزوئیل 52
Benzoyl Peroxide 

 1B محرك متوسط چشم، بیني، گلو و پوست 15

 کلريد بنزيل 53

Benzyl chloride 
 11و  4، 2

محرك چشم،   -ييزاسرطانمشكوك به 

 ادم ريوی -بیني، گلو و پوست
4 

54 
 ترکیبات آن و بريلیم

Beryllium and 
compounds, as Be 

 10و  2
آسیب تجمعي   -ييزاسرطانمشكوك به 

 )بريلیوزيس(ريه 
4 

 بي فنیل 55

Biphenyl 
15 

محرك متوسط چشم، بیني، گلو، برونش و 

 ريه ها 
1B 

56 

 تلوريد بیسموت

 ترکیب غیر منقوط

 ترکیب منقوط با سلنیم

Bismuth Telluride 
Undoped, as Bi2Te3 
Se-doped as Bi2Te3 

10 

10 

 

 

 تجمع پذيری در ريه

 آسیب تجمعي به ريه

 
 

1C 
3 

 بورات ترکیبات 57

Borate compounds,  
 1B محرك متوسط چشم، بیني، گلو و پوست 15

 اکسید بور 58

Boron oxide 
 1B گلو و پوستمحرك خفیف چشم، بیني،  16

 تری برمید بور 59

Boron tribromide 
 1A محرك چشم، بیني، گلو و ريه ها 14

 تری فلوريد بور 60

Boron trifluoride 
 1A تحريك حاد و مزمن ريه ها )پنوموني( 14و  11

 بروم 61

Bromine 
11و  14  1B محرك چشم، بیني، گلو، برونش و ريه ها 

 پنتا فلوريد بروم 62

Bromine pentafluoride 
11و  14  1B محرك چشم، بیني، گلو، برونش و ريه ها 

 برموفرم 63
Bromoform 

 3و  14
تجمعي آسیب  -محرك چشم، بیني، گلو 

 کبدی
4 

 بوتادين -3و1 64

1,3-Butadiene 
 1B محرك خفیف چشم، بیني و گلو  16

 همه ايزومرهای بوتان 65

Butane, all isomers 
 1C آورخوابخفگي آور،  8و  17

 بوتانول _ان 66

n-Butanol 
 7و  15

افت  -محرك متوسط چشم، بیني، گلو

 شنوائي 
2 

 بوتانول نوع دوم 67
sec-Butanol 

 2 محرك خفیف چشم، بیني، گلو 16

 بوتانو ل نوع سوم 68
tert-Butanol 

 2 آورخواب -محرك متوسط چشم، بیني، گلو 8و  15

69 
 اتانولبوتوکسي  -2

2-Butoxyethanol 
(EGBE) 

 4 محرك خفیف چشم، بیني، گلو -کم خوني 16و  12
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 بوتوکسي اتیل استات -2 70

2-Butoxyethyl acetate 
 2 همولیز 12

 بوتیل استات نرمال 71

n-Butyl acetate 
 محرك متوسط چشم، بیني، گلو 15

1B 

 بوتیل استات نوع دوم 72

sec-Butyl acetate 
متوسط چشم، بیني، گلومحرك  15  

1B 

 بوتیل استات نوع سوم 73

tert-Butyl acetate 
 1B محرك متوسط چشم، بیني، گلو 15

 بوتیل آکريالت نرمال 74

n-Butyl acrylate 
15 

تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ چشم و 

 پوست
1B 

 بوتیل آمین نرمال 75

n-Butylamine 
 14و  2 

سوزش  تحريك و  -ييزاسرطانمشكوك به 

 چشم، بیني، گلو، ريه ها و پوست
4 

76 
 بوتیل کرومات نوع سوم

tert-Butyl chromates, 
as CrO3 

 14و  2 
تحريك و سوزش   -ييزاسرطانمشكوك به 

 چشم، بیني، گلو و پوست
1A 

77 
 بوتیل گلیسیديل اتر نرمال

n-Butyl glycidyl ether 
(BGE) 

 16و  2
محرك خفیف   -ئيزاجهشمشكوك به 

 چشم، بیني، گلو و پوست
4 

 بوتیل الکتات نرمال 78

n-Butyl lactate 
15 

محرك متوسط چشم، بیني، گلو، برونش و 

 ريه ها 
1B 

 بوتیل مرکاپتان نرمال 79

n-Butyl mercaptan 
 1B بدبو -محرك متوسط چشم، بیني و گلو 20و  15

 ارتو بوتیل فنول نوع دوم 80

o-sec Butylphenol 
15 

قسمت تحتاني تنفسي، پوست و تحريك  

 چشم
1B 

 پارا بوتیل تولوئن نوع سوم 81

p-tert-Butyl toluene 
 7و  3

آسیب  -آسیب به سیستم اعصاب مرکزی

 تجمعي به کبد و کلیه ها
3 

82 
 کادمیوم و ترکیباتش

Cadmium 
and compounds, as Cd 

 3و  2
آسیب تجمعي به   -ييزاسرطانمشكوك به 

 ريه و کلیه ها
4 

 آرسنات کلسیم 83
Calcium arsenate 

 3و  2
مسمومیت   -ييزاسرطانمشكوك به 

 تجمعي سیستمیك
4 

 کربنات کلسیم 84
Calcium carbonate 

 1C ذرات آزار دهنده 19

 کرومات کلیسم 85
Calcium chromate 

 3 سرطان ريه 2

 سیانامید کلسیم 86

Calcium cyanamide 
 15و  2

محرك متوسط   -ييزاسرطانمشكوك به 

 چشم، بیني، گلو و پوست
4 

 هیدروکسیدکلسیم 87

Calcium hydroxide 
 1B تحريك و سوزش  چشم، بیني، گلو و پوست 14

 اکسید کلسیم 88

Calcium oxide 
 1B تحريك و سوزش  چشم، بیني، گلو و پوست 14
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

89 

سیلیكات کلسیم؛ غیر 

 فیبروزی مصنوعي

Calcium silicate 
Synthetic nonfibrous 

 1C تحريك  قسمت فوقاني تنفسي 14

 سولفات کلسیم 90

Calcium sulfate 
 1C پاره شدن تیغه بیني 3

 کافور، مصنوعي 91

Camphor, synthetic 
 4و  15

محرك متوسط چشم، بیني و  -سمیت حاد

 گلو
1B 

 غبار -کاپروالکتام 92
Caprolactam-dust 

 1B پوستمحرك متوسط چشم، بیني، گلو و  15

 بخار -کاپروالکتام 93
Caprolactam-vapor 

 1B محرك خفیف چشم، بیني، گلو و پوست 16

 کاپتافول 94
Captafol 

 5و  9، 3
 -حساسیت سیستم تنفسي -درماتیت

 زاييالخلقه ناقص
4 

 کاپتان 95
Captan 

 5و  2
يي و زاجهشمشكوك به سرطانزايي، 

 زاييالخلقه ناقص
4 

 کارباريل 96
Carbaryl 

 5و  6
قه الخلناقص  -بازدارنده آنزيم کولین استراز

 زايي
3 

 کاربوفوران 97
Carbofuran 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 دوده 98
Carbon black 

 3و  2
آسیب تجمعي  -ييزاسرطانمشكوك به 

 قلب
4 

 دی اکسید کربن 99
Carbon dioxide 

 1C خفگي آور ساده 17

 سولفید کربندی  100
Carbon disulfide 

 5و  7 
 -آسیب تجمعي به سیستم اعصاب مرکزی

 آسیب به سیستم تولید مثل
3 

 مونوکسید کربن 101
Carbon monoxide 

 2 خفگي آور -کمبود اکسیژن شیمیايي 17

 تترابرمید کربن 102
Carbon tetrabromide 

 4 اشك آور قوی  -آسیب به کبد 14و  3

 کربنتتراکلريد  103
Carbon tetrachloride 

 5و 2، 3
مشكوك به   -آسیب  تجمعي کبدی

 زاييالخلقه ناقص -ييزاسرطان
4 

 فلوئوريد کربونیل 104
Carbonyl fluoride 

 3و  14
تحريك قسمت تحتاني تنفسي؛  آسیب 

 استخواني
4 

 کاتكول 105
Catechol 

 3و  15
تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم؛ 

 درماتیت
4 

 کاتكول پیروکاتكول 106
Catechol pyrocatechol 

 3و  14
آسیب  -تحريك و سوزش چشم و پوست

 کلیه
4 

 سلولز 107
Cellulose 

 1C غبار آزار دهنده 19
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 هیدروکسید سزيم 108
Cesium hydroxide 

 1B محرك متوسط چشم، بیني، گلو و پوست 15

 کلردان 109
Chlordane 

 2و  3
مشكوك به   -آسیب تجمعي کبدی

 ييزاسرطان
4 

 کامفن کلره 110
Chlorinated camphene 

 3 آسیب تجمعي کبدی 3

111 
 دی فنیل اکسايد کلره 

Chlorinated diphenyl 
oxide 

 3 درماتیت -آسیب تجمعي کبدی  3

 کلر 112

Chlorine 
 14و  11

تحريك و سوزش  چشم، بیني،  -آسیب ريه

 گلو و برونش
3 

 دی اکسید کلر 113

Chlorine dioxide 
 14و  11

تحريك و سوزش  چشم، بیني،  -آسیب ريه

 گلو و برونش
1B 

 تری فلوريد کلر 114

Chlorine trifluoride 
 14و  11

تحريك و سوزش  چشم، بیني، گلو، برونش 

 و ريه ها
1A 

 کلرواستالدئید 115

Chloroacetaldehyde 
14 

گلو، ريه ها تحريك و سوزش  چشم، بیني، 

 و پوست
1A 

 کلرواستون 116

Chloroacetone 
 1A تحريك قسمت فوقاني تنفسي و  چشم 14

117 

کلرواستوفنون )آلفا  -2

 کلوراستوفنون(

-Chloroaceto phenone 

2 

14 
تحريك و سوزش  چشم، بیني، گلو، برونش، 

 ريه ها و پوست
1B 

 کلرواستیل کلرايد 118

Chloroacetyl chloride 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 15

 کلرو بنزن 119

Chlorobenzene 
 4 آورخواب -سمیت تجمعي سیستمیك 8و  3

120 

بنزيلیدن  ارتوکلرو

 مالونونیتريل

o-Chlorobenzylidene 
malononitrile 

 1B تحريك و سوزش  چشم، بیني، گلو و پوست 14

 کلرو برمو متان 121

Chlorobromomethane 
 3 آورخواب -آسیب تجمعي کبد 8و  3

122 
 کلرو دی فلورو متان

Chlorodifluoromethan
e 

 1C نگهداری مناسب 18

123 
 کلر(42کلرو دی فنیل )%

Chlorodiphenyl        
(42% chlorine)      

 3و  2
جوش آکنه   -ييزاسرطانمشكوك به 

 آسیب تجمعي کبد -مانند
3 

     



 حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیايي راهنمای تصحیح   36

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

124 
 کلر(54کلرو دی فنیل )%

Chlorodiphenyl  
(54% chlorine) 

 3و  2
جوش آکنه   -ييزاسرطانمشكوك به 

 آسیب تجمعي کبد  -مانند
3 

 کلروفرم 125
Chloroform 

 8و  3، 2
آسیب تجمعي  -يي زاسرطانمشكوك به 

 آورخواب -کبدی و کلیوی
4 

126 
 بیس )کلرومتیل( اتر
bis (Chloromethy) 

ether 
 1C سرطان )ريه( 1

127 
 کلرو متیل متیل اتر

Chloromethyl methyl 
ether 

 1C سرطان )ريه( 1

128 
 نیتروپروپان -1-کلرو-1

1-Chloro-1-
nitropropane 

 1B محرك متوسط چشم، بیني، گلو و پوست 15

129 
 کلرو پنتا فلورو اتان

Chloropenta 
fluoroethane 

 1C حساسیت قلبي 3

 کلروپیكرين 130

Chloropicrin 
 11و  14

تحريك و سوزش  چشم، بیني، گلو برونش، 

 ريه ها و پوست
1B 

 کلروپرن-بتا 131

Β-Chloroprene 
 2و  3، 5

ت سمی -خطر آسیب به سیستم تولید مثل

 ييزاجهشمشكوك به  -سیستمیك
4 

 کلروپروپاينیك اسید-2 132

2-Chloropropionic acid 
 3 آسیب سیستم تولید مثل مردان 5

 استايرنارتوکلرو  133

o-Chlorostyrene 
 3 آسیب تجمعي کبد و کلیه 3

 ارتو کلرو تولوئن 134

o-Chlorotoluene 
 1B محرك خفیف چشم و پوست 15و  2

 کلروپیريفوس 135

Chlorpyrifos 
 4 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

136 
 کرومات  ها و اسید کرومیك

 Chromates and 
Chromic Acid 

 3و  10، 2

آسیب تجمعي   -ييزاسرطانمشكوك به 

ايجاد زخم يا سوراخ شدن تیغه   -ريه ها

 بیني
4 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

137 

 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 محلول درآب

Water- soluble Cr VI 
compounds 

ترکیبات کروم شش 
 ظرفیتي نامحلول درآب

Insoluble Cr VI 
compounds 

 
 
 

 3و  10

 

 
 
 
 

 تحريك قسمت فوقاني تنفسي و پوست
 
 
 

 درماتیت -آسیب تجمعي ريه
 

 
 سرطان ريه

 

 
 

 
 

3 
 

 
 
 

3 
 
 

 
 

3 
 
 
 

 کلريد کرومیل 138

Chromyl chloride 
 3 تنفسي و پوستتحريك قسمت فوقاني  3

 کرايزن 139

Chrysene 
  سرطان 3

 کلوپیدال 140
Clopidol 

 1C نگهداری مناسب 18

 سنگ غبار ذغال 141

Coal dust 
 3 پنوموني 10

142 

 ذغال قطران قیر فرار مواد

 آئروسل به صورت سنگ

 در بنزن محلول
Coal tar pitch volatiles 

as benzene soluble 
aerosol 

 10و  2
تغییرات تجمعي  -ييزاسرطانمشكوك به 

 ريوی
4 

143 

و ترکیبات معدني  کبالت 

 آن

Cobalt and inorganic 
Compounds; as Co 

 3 درماتیت -تغییرات تجمعي ريوی -آسم 3و  10، 9

144 
 هیدروکربونیل کبالت

Cobalt hydrocarbonyl, 
as Co  

11 
 آسیب ريوی

 ادم ريوی
2 

145 

    Copper    مس

    Fume   دمه

  غبار و میست ها

Dust and mist as Cu 

 11و  15

16 

 محرك متوسط چشم، بیني، گلو و ريه

 محرك خفیف چشم، بیني، گلو و پوست
4 
4 



 حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیايي راهنمای تصحیح   38

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

146 
  خام پنبه غبار

Cotton dust, raw, 
untreated 

 4 آسیب تجمعي ريه )بیسینوزيس( -آسم 10و  9

 همه ايزومرهای کروزول   147
Cresol, all isomers 

 3و  4، 14

سمیت   -تحريك و سوزش چشم و پوست

آسیب  -حاد )سیستم اعصاب مرکزی(

 کبدی کلیوی
1B 

 کروتون آلدئید 148
Crotonaldehyde 

 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم 14

 کروفومات 149
Crufomate 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 کومن 150
Cumene 

 3 محرك متوسط چشم و پوست -آورخواب 15و  8

 سیانامید 151
Cyanamide 

 4و  14
تحريك و سوزش چشم، بیني، گلو و 

 سمیت حاد -پوست
2 

 سیانیدها 152
Cyanides (as CN) 

 1B تحريك و سوزش چشم، بیني، گلو و پوست 15

 سیانوژن 153
Cyanogen 

 4و  15
سمیت  -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 حاد )سیانوز(
2 

 کلريد سیانوژن 154
Cyanogen Chloride 

 14و  11
ادم ريوی؛ تحريك قسمت فوقاني تنفسي، 

 چشم و پوست
1A 

 سیكلو هگزان 155
Cyclohexane 

 1B محرك متوسط چشم، بیني و گلو 15

 سیكلوهگزانول 156
Cyclohexanol 

 3و  16
آسیب تجمعي  -محرك خفیف  بیني و گلو

 کبدی کلیوی
1B 

 هگزانونسیكلو  157
Cyclohexanone 

 3و  15
آسیب  -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 تجمعي کبدی کلیوی
4 

 سیكلوهگزن 158
Cyclohexene 

 3و  15
آسیب  -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 تجمعي کبدی کلیوی
4 

 سیكلوهگزيل آمین 159
Cyclohexylamine 

 2و  14
تحريك و سوزش چشم، بیني، گلو و 

 ييزاجهشمشكوك به   -پوست
4 

 سیكلونیت 160
Cyclonite 

 3 آسیب کبدی 3

 سیكلو پنتادين 161

 Cyclopentadiene 
 1B  محرك متوسط چشم، بیني و گلو 15

 سیكلو پنتان  162
 Cyclopentane 

 7و  16
تحريك قسمت فوقاني تنفسي، چشم و 

 اعصاب مرکزیپوست؛ اختالل سیستم 
4 

 سي هگزاتین 163
 Cyhexatin 

 3و  15
تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ تاثیر روی 

 وزن بدن؛ اثرات کلیوی
1C 

164 
-کلروفنوکسيدی 2-4

 (D-2,4)  استیك اسید
 3 ييزاجهشمشكوك به  2



  39    شیمیاييحدود مجاز مواجهه با عوامل تصحیح  راهنمای   

 

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

165 
 ددت

Dichlorodiphenyl 
trichloro ethane  

 3و  2، 7
مستعد آسیب تجمعي به سیستم 

و   زاسرطان -اعصاب مرکزی 
 زاجهش

4 

 دکابوران 166
   Decaborane 

 4 سمیت حاد و مزمن سیستم اعصاب مرکزی 7و  4

 دمتون 167
Demeton 

 5و  6
مشكوك به  -بازدارنده آنزيم کولین استراز

 زاييالخلقه ناقص
3 

 متیل -اس–دمتون  168
Demeton-S-methyl 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 الكل دی استون 169
Diacetone alcohol 

 3و  15
آسیب  -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 تجمعي کلیوی
1B 

 ديازينون 170
Diazinon 

 5و  6
 مشكوك به  -بازدارنده آنزيم کولین استراز

 زاييالخلقه ناقص
3 

 ديازومتان 171
Diazomethane 

 4و  11، 2
  -آسیب حاد ريوی -ييزاسرطانمشكوك به 

 تحريك و سوزش چشم، بیني و گلو
4 

 دی بوران 172
Diborane 

 14و  7، 11
 -تحريك  و آسیب حاد سیستم تنفسي

 آسیب سیستم عصبي
4 

173 

کلرو  -3-دی برمو -2و1
 پروپان

1,2-Dibromo-3-
chloropropane 

 1C ييزاسرطانمشكوك به  -عقیمي مردان 2و  5

174 

دی بوتیل آمینو  -ان -2

 اتانول 
2-N-Dibutylamino 

ethanol 

 5و  3، 2

يي و زاجهشيي، زاسرطانمشكوك به 

 -آسیب تجمعي کلیوی -زاييالخلقه ناقص

 تأثیر بر روی سیستم تولید مثل
4 

 دی بوتیل فسفات 175

Dibutyl phosphate 
 1B محرك خفیف چشم، بیني ، گلو و ريه ها 16

176 
 بوتیل فنیل فسفاتدی 

Dibutyl phenyl 
phosphate 

6 
بازدارنده آنزيم کولین استراز؛ تحريك 

 قسمت فوقاني  تنفسي
4 

 دی بوتیل فتاالت  177
Dibutyl phthalate 

 5و  19
مشكوك به   -سمیت کم مشهود

 زاييالخلقه ناقص
1C 

 اسید دی کلرواستیك 178

Dichloroacetic acid 
 5و  15

فوقاني تنفسي و چشم؛ تحريك قسمت 

 آسیب بیضه
3 

 دی کلرو استیلن 179
Dichloroacetylene 

 7و  11، 4

تهوع، سردرد، اثرات تجمعي  -سمیت حاد

اثرات تجمعي بر روی سیستم   -ريوی

 اعصاب مرکزی
4 

 ارتو دی کلرو بنزن 180
o-Dichlorobenzene 

 4و  14
 -تحريك و سوزش چشم، بیني و گلو 

 آسیب کبدی
1A 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 پارا دی کلرو بنزن 181
p-Dichlorobenzene 

 3 آب مرواريد -سمیت تجمعي سیستمیك 7و   3

 دی کلرو بنزيدين -3و 3   182
3,3-Dichloro benzidine 

 1C سرطان مثانه  1

 بوتن -2 -دی کلرو -4و1 183

1,4-Dichloro-2-butene 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم 14

184 
 فلوئورو متاندی کلرو دی 

Dichlorodifluoro 
methane 

 1C نگهداری مناسب 18

185 

دی  -5و  5 -دی کلرو -3و1

 متیل هیدانتوئین

1,3-Dichloro-5,5- 
dimethyl hydantoin 

 1B محرك خفیف چشم، بیني ، گلو و ريه ها 16

 دی کلرو اتان -1و1 186

1,1- Dichloroethane 
 3 آسیب تجمعي کبدی 3

187 
کلرو اتیلن؛ همه  دی -2و1

 ايزومرها

1,2-Dichloro ethylene 

 2و  7، 3

اختالل  -آسیب تجمعي کبدی و کلیوی

مشكوك به   -سیستم اعصاب مرکزی

 سرطانزايي
4 

 دی کلرو اتیل اتر 188

Dichloroethyl ether 
 11و  2، 14

تحريك و سوزش چشم، بیني، گلو و ريه 

 ادم ريوی -ييزاسرطانمشكوك به  -ها
1A 

189 
 دی کلرو فلوئورو متان

Dichloromonofluoro 
methane 

 1C آسیب  تجمعي کبدی 3

190 
دی کلرو متان )متیلن 

 کلرايد(
Dichloromethane 

 8و  3، 17

خفگي آور شیمیايي )تبديل متابولیكي به 

ثر ا -آسیب مزمن کبدی -مونوکسید کربن(

 آورخوابروی سیستم اعصاب مرکزی، 
4 

191 

 -1 -کلرودی  -1و1

 نیترواتان
1,1- Dichloro-1- 

nitroethane 

 11و 4
ريه ها، قلب،   -سمیت حاد سیستمیك 

 کبد و کلیه ها
1A 

192 
دی کلرو پروپن  -3و1

 )پروپیلن دی کلرايد(
1,3- Dichloro propene 

 3 آسیب های تجمعي کبدی 3

193 

دی کلرو پروپانیك  -2و2

 اسید
2,2- Dichloro 

propionic acid 

 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم 14

194 
 دی کلرو تترا فلوئورو اتان
Dichlorotetrafluoro 

ethane 
 1C نگهداری مناسب 18

 دی کلرووس 195
Dichlorvos 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 دی کروتوفوس 196
Dicrotophos 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 دی سیكلو پنتادين 197
Dicyclopentadiene 

 16و  3
محرك   -آسیب تجمعي کبدی و کلیوی

 خفیف چشم، بیني و گلو
3 

198 
 دی سیكلو پنتاديل آهن
Dicyclopentadienyl 

iron as Fe  

 1C نگهداری مناسب 18

 ديلیدرين 199
Dieldrin 

 3و  2
آسیب تجمعي  -مشكوك به سرطانزايي

 کبدی
4 

 دی اتانول آمین 200
Diethanolamine 

 1B آسیب کبدی و کلیوی  3

 دی اتیل آمین  201
 Diethylamine 

 3و  14
تحريك و سوزش چشم، بیني، گلو ، ريه و 

  آسیب میوکاردی -پوست
1B 

202 
 دی اتیل آمینو اتانول -2

2-diethylamino 
ethanol 

 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 14

203 

دی اتیل گاليكول  

 مونوبوتیل اتر
Diethylene glycol 
monobutyl ether 

 1A هماتولوژی ريه 11

 دی اتیلن تری آمین  204
 Diethylene triamine 

 9و  14
تحريك و سوزش چشم، بیني، گلو ، ريه و 

 پوست
1B 

205 
 اتیل هگزيل( فتاالت-2دی)

Di(2- ethylhexyl) 
phthalate 

 1B تحريك خفیف بیني و گلو 16

 دی اتیل کتون 206
Diethyl phthalate 

 7و  16
تحريك قسمت فوقاني تنفسي و اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی
2 

 دی اتیل فتاالت 207
Diethyl  Ketone 

 1B تحريك خفیف قسمت فوقاني تنفسي 16

208 

دی فلوئورو  دی برومو برمو 

 متان
Difluorodibromomethan

e 

 (F-12B2) 

 3و  16
آسیب تجمعي   -تحريك سیستم تنفسي

 کبدی و  سیستم اعصاب مرکزی
1B 

 دی گاليسیديل اتر 209
Diglycidyl ether  

 12و  3، 14

تحريك و سوزش چشم، بیني، گلو ، ريه و 

  -سمیت سیستمیك تجمعي –پوست 

 ييزاجهشمشكوك به 
1A 

 دی ايزو بوتیل کتون 210

Diisobutyl ketone 
 8و  16

  -و گلو خفیف چشم، بیني  تحريك

 آورخواب
1B 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 دی ايزو پروپیل آمین 211

Diisopropylamine 
 15و  7

تحريك  -اثر روی سسیستم اعصاب مرکزی

 هاريه متوسط چشم، بیني، گلو و
1B 

212 
 دی متیل استامید -ان؛ ان 

N,N-Dimethyl 
acetamide 

 5و  3
مشكوك به   -آسیب تجمعي کبدی

 ييزاجهش
3 

 دی متیل آمین 213

Dimethylamine 
 3و  14

تحريك و سوزش چشم، بیني، گلو ،برونش، 

آسیب تجمعي کبدی و   -ريه و پوست

 هابیضه
4 

214 

دی متیل آمینو -2بیس )

 اتیل( اتر؛
 DMAEE 

Bis (2-Dimethyl 
aminoethyl) ether 

15 
و   تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ چشم

 پوست
1B 

 آنیلین دی متیل 215

Dimethylaniline 
 7و  13

اثر روی سیستم اعصاب  -مت هموگلوبیني

 مرکزی
4 

216 
 دی متیل کاربامیل کلرايد

Dimethyl carbamoyl 
chloride 

 15و  2
 تحريك قسمت -مشكوك به سرطان )بیني(

 فوقاني تنفسي
3 

 دی متیل دی سولفید 217

Dimethyl disulfide 
 7و  15

اختالل  تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ 

 سیستم اعصاب مرکزی
1B 

 اتوکسي سیالن دی اتیل 218

Diethylethoxysilane 
14 

چشم؛  تحريك قسمت فوقاني تنفسي و 

 سردرد
1B 

 دی متیل فرمامید 219

Dimethylformamide 
 7و  3

اثر روی سیستم  -آسیب  تجمعي کبدی

 اعصاب مرکزی
3 

 دی متیل هیدرازين -1و1 220
1,1-Dimethyl hydrazine  

 12و  7، 2
روی سیستم اثر   -ييزاسرطانمشكوك به 

 کم خوني  -اعصاب مرکزی
4 

 دی متیل فتاالت 221
Dimethylphthalate 

 16و  5
تحريك خفیف   -ييزاجهشمشكوك به 

 بیني  و گلو
4 

 دی متیل سولفات 222
Dimethyl sulfate 

 4و  2
اثرات حاد  –يي زاسرطانمشكوك به 

 چشمي و ريوی
4 

 دی متیل سولفید 223
Dimethyl sulfide 

 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 15

224 

کلیه ايزومرهای دی نیترو 

 بنزن
Dinitrobenzene,all 

isomers 

 4 آسیب کبدی و کلیوی  -اختالالت خوني 3و  12، 13

 کروزول-ارتو -دی نیترو  225

Dinitro-o-cresol 
 3 سم سیستمیك تجمعي )متابولیك( 3
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

226 

–ارتو  -دی نیترو -5و3

 تولوئن

3,5-Dinitro-o-
toluamide 

 3 آسیب  تجمعي کبدی 3

 دی نیترو تولوئن 227

Ditnitrotoluene 
 4 آسیب کبدی و کلیوی  -مت هموگلوبیني 3و  12، 13

 دی اکسان -4و1 228

1,4-Dioxane 
 3و 2

آسیب تجمعي   -ييزاسرطانمشكوك به 

 کبدی و کلیوی
4 

 دی اکساتیون 229

Dioxathion 
 3 آنزيم کولین استرازبازدارنده  6

 دی اکسوالن -3و1 230

1,3-Dioxolane 
 3 اثرات خوني 12

 دی فنیل آمین 231

Diphenylamine 
 5و  3

  -آسیب تجمعي  کبدی، کلیوی و مثانه

 زاييالخلقه ناقصمشكوك به 
3 

 دی پروپیل کتون 232

Dipropyl ketone 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 16

233 

گلیكول متیل دی پروپیلن 

 اتر
Dipropylen glycol 

methyl ether 

 4 چشم  -محرك متوسط  3و  15

 دی کوات 234
Diqaut 

 5و   3
مشكوك به   -اثرات تجمعي )آب مرواريد(

 زاييالخلقه ناقص
4 

 دی سولفیرام 235

Disulfiram 
 2و  4

  -سمیت حاد، اثرات ضداعتیاد به الكل

 ييزاسرطانمشكوك به 
4 

 سولفتوندی  236
 Disulfoton 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 ديورون 237
 Diuron 

 1C سمیت مشهود کم 19

 دی فونات 238
Dyfonate 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 دی وينیل بنزن 239

Divinybenzene 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 15

 دودسیل مرکاپتان 240

Dodecyl mercaptan 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 15

 سنگ سنباده 241
Emery 

 1C ذره آزاردهنده 19

 اندو سولفان 242
Endosulfan 

 2و  3، 4
آسیب   -سم حاد سیستم اعصاب مرکزی

 ييزاسرطانمشكوك به   -تجمعي کلیوی
4 

 اندرين 243
Endrin 

 4 سمیت حاد 4
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 انفلوران  244
Enflurane 

7 
مرکزی و اختالالت اختالل سیستم اعصاب 

 قلبي
2 

 اپي کلرو هیدرين 245

Epichlorohydrin 
 3و  2، 14

 -ايجاد حساسیت و تحريك پوستي مشهود

  -ييزاجهشيي و زاسرطانمشكوك به 

 آسیب کبدب و کلیوی
4 

246 EPN )3 بازدارنده آنزيم کوين استراز 6 )فلوتوالنیل 

                     اتان      247

Ethane 
 1C ساده آورخفگي  -قابل انفجار 7و  18

 اتانول 248
Ethanol 

 8و  14
  –تحريك و سوزش چشم، بیني و گلو 

 آورخواب
1B 

    اتانول آمین 249

Ethanolamine 
 3و  14

آسیب تجمعي   -تحريك مشهود پوستي

 کبدی، کلیوی و ريوی
3 

 اتیون 250
Ethion 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 اتوکسي اتانول-2  251
2-Ethoxyethanol 

 2و  15
اختالل   –تحريك متوسط چشم و بیني 

 خوني تجمعي 
3 

 اتوکسي اتیل استات  -2 252

2-Ethoxyethyl acetate 
 16و  3

محرك   -آسیب تجمعي کبدی و کلیوی

 خفیف چشم، بیني و گلو
3 

 اتیل استات 253
Ethyl acetate 

 20و  16
 -هاريهمحرك خفیف چشم، بیني، گلو و 

 بودار
1B 

 اتیل آکريالت 254

Ethyl acrylate 
 11و  14

 هاريهتحريك و سوزش چشم، بیني ، گلو و 

 ادم ريوی   –
1B 

 اتیل آمین 255
Ethyl amine 

 3و  14
 هاريهتحريك و سوزش چشم، بیني ، گلو و 

 آسیب قرنیه -
4 

 اتیل آمیل کتون 256

Ethyl amyl ketone 
 1B تحريك متوسط چشم، بیني و گلو 15

 اتیل بنزن 257
Ethyl benzene 

 1B تحريك متوسط چشم، بیني و گلو 15

 اتیل برومايد 258
Ethyl bromide 

 3و  8 
آسیب تجمعي کبدی، کلیوی و  -آورخواب

 قلبي 
4 

259 
 بوتیل اتر  -اتیل ترت ‡

(ETBE) Ethyl tert-butyl 

ether  

 4 )واکنش ريوی و آسیب بیضه( 5و  11

 اتیل بوتیل کتون 260

Ethyl butyl ketone 
 2 آورخواب -محرك خفیف چشم، بیني و گلو 8و  16

 اتیل کلرايد 261
Ethyl chloride 

 2 آورخواب 8

 اتیل سیانوآکريالت 262

Ethyl cyanoacrylate 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي و پوست 14
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 اتیل اتر 263
Ethyl ether 

 1B محرك خفیف چشم، بیني و گلو  -آورخواب 16و  8

 اتیل فرمات ‡ 264

Ethyl formate 
 8و  16

 –محرك خفیف چشم، بیني و گلو 

 آورخواب
1B 

 اتیل مرکاپتان 265
Ethyl mercaptan 

 1A سمیت حاد سیستمیك  -بو 4و  20

 اتیل سیلیكات 266
Ethyl silicate 

 16و  3
محرك خفیف   -کلیویآسیب تجمعي 

 چشم، بیني و گلو
4 

 اتیلن 267
Ethylene 

 1C ساده آورخفگي  -قابل انفجار 18و  17

 اتیلن کلرو هیدرين 268

Ethylene chlorohydrin 
 4 سمیت حاد )موضعي و سیستمیك( 4

 اتیلن دی آمین 269

Ethylen diamine 
 9و  3،  15

  -محرك متوسط چشم، بیني، گلو و پوست

 آسم  -درماتیت تماسي 
2 

 اتیلن دی برومايد  270

Ethylene dibromide 
 5و  3، 2

يي و زاجهشيي، زاسرطانمشكوك به 

  -آسیب تجمعي کلیوی -زاييالخلقه ناقص

 خطر آسیب به سیستم تولید مثل
4 

 اتیلن دی کلريد 271

Ethylene dichloride 
 2و  7، 3

اثرات روی  -آسیب تجمعي کبدی و کلیوی

مشكوك به  -سیستم اعصاب مرکزی

 ييزاسرطان
4 

 اتیلن گلیكول )بخار و ذره( 272

Ethylene glycol 
 1B محرك متوسط چشم، بیني و گلو 15

273 
 اتیلن گلیكول دنیترات

Ethylene glycol 
dinitrate 

 1A سردرد  -افت تجمعي فشار خون 3

 اکسايداتیلن  274

Ethylene oxide 
 2و  3، 15

ب آسی  -تحريك متوسط چشم، بیني و گلو

مشكوك   -تجمعي ريوی، کبدی و کلیوی

 ييزاجهشبه 
4 

 اتیلن ايمین 275
Ethylen imine 

 1C سرطان  1

 اتیل هگزانويیك اسید -2 276
2-Ethylhexanoic acid 

 3 زاييالخلقه ناقص اثرات 5

 اتیلیدن نوربونن 277

Ethylidene norbornene 
 5و  3، 15

آسیب  -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 تجمعي کبدی و بیضوی
3 

 اتیل مورفولین نرمال 278
N-Ethylmorpholine 

 15و  4
محرك   -اثرات حاد سیستم اعصاب مرکزی

 متوسط چشم، بیني و گلو 
1B 

 فنامیفوز 279
Fenimiphos 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 فن سولفوتیان 280
Fensulfothian 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 فنیتروتیون 281
Fenitrothion 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 فنوبوکارب 282
Fenobucarb 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 فنتیون 283
Fenthion 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 فربام 284
Ferbam 

 2و  16
محرك خفیف چشم، بیني و قسمت فوقاني 

 ييزاسرطانمشكوك به   -سیستم تنفسي
4 

 غبار فرو واناديوم 285
Ferrovanadium dust 

16 
محرك خفیف قسمت فوقاني سیستم 

 تنفسي
1B 

 غبار آرد 286
Flour dust 

 16و  9
آسم؛ برونشیت؛ تحريك قسمت  فوقاني 

 تنفسي
1B 

 فلوئوريدها 287
Fluorides, as F 

 3 آسیب تجمعي  استخواني )فلوئوروزيس( 3و  14

 فلوئور 288
Fluorine 

 1B آسیب ريوی و کلیوی 3و 11

 فونوفوس 289
Fonofos 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 فرم آلدئید 290
Formaldehyde 

 2و  14
 -و پوست هاريهتحريك و سوزش چشم، 

 ييزاسرطانمشكوك به 
4 

 فرمامید 291
Formamide 

 3 سمیت تجمعي سیستمیك 3

 اسید فرمیك 292
Formic acid 

 1B  هاريه تحريك شديد چشم، بیني، گلو و 14

 فورفورال 293
Furfural 

 1B تحريك متوسط چشم، بیني و گلو  15

 فورفوريل الكل 294
Furfuryl alcohol 

 2 آورخواب -هاريهتحريك  متوسط چشم و  8و  15

 گالیم آرسنید 295
Gallium arsenide 

 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 14

 بنزين 296
Gasoline 

 18و  7، 16
ی اثر رو  -تحريك خفیف چشم، بیني و گلو

 قابل اشتعال -سیستم اعصاب مرکزی
4 

297 
 تتراهیدريد ژرمانیوم

Germanium 
tetrahydride 

 2 سمیت حاد سیستمیك 4
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

298 

 گلوتارآلدئید

 غیر فعالفعال و 
Glutaraldehyde, 

activated and 
inactivated 

 7و  14
 تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ چشم  و

 پوست؛ اختالل سیستم  اعصاب مرکزی
1A 

 میست گلیسرين ‡ 299
Gllycerin mist 

 1C غبار آزاردهنده 19

 گلیسیدول 300
Glycidol 

 7و  15
 -پوست تحريك متوسط چشم، بیني ، گلو و

 سیستم اعصاب مرکزیاثر روی 
2 

 گالی اکزال 301
Glyoxal 

 1B حنجره  متاپالزی 14

302 

 گردغبار غالت 
 )جو دو سر؛ گندم(

Grain dust 
 (oat, wheat, barley) 

16 
برونشیت؛ اثرات ريوی و تحريك قسمت 

 فوقاني تنفسي
1B 

 گرافیت )طبیعي( 303

Graphite (Natural) 
 3 )پنوموکونیوزيس(آسیب تجمعي ريوی  10

 گرافیت )مصنوعي( 304
Graphite (Synthetic) 

 1C غبار آزاردهنده )انباشت در ريه( 19

 گچ  305
Gypsum 

 1C غبار آزاردهنده )انباشت در ريه( 19

306 
 هافنیم و ترکیبات آن

Hafnium and 
compounds, as Hf 

 3 آسیب تجمعي کبدی 3

 هالوتان 307

Halothane 
 7و  3

آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب 
 مرکزی؛ اتساع عروق

4 

 هلیم 308

Helium 
 1C ساده آورخفگي 17

309 

 هپتاکلر و 
 هپتاکلر اپوکسید

Heptachlor and 
Heptachlor epoxide 

 3و  2
آسیب تجمعي  -ييزاسرطانمشكوك به 

 کبدی
4 
3 

 هپتان 310

Haptane 
 8و  7، 15

اثر  -هاريهتحريك متوسط چشم، بیني و 
 آورخواب -روی سیستم اعصاب مرکزی

4 

 هگزوکلرو بنزن 311

Hexachlorobenzene 
 7و  3

اثرات پورفیرين؛ آسیب پوست؛  اختالل 
 سیستم اعصاب مرکزی

3 

 هگزا کلرو بوتادين 312

Hexachlorobutadiene 
 3 آسیب کلیوی 3

313 
 هگزا کلرو سیكلو پنتادين

Hexachlorocyclo 
pentadiene 

 3و  11، 14
آسیب  -هاريهتحريك شديد چشم، گلو و 

 آسیب تجمعي اندام ها  -تجمعي ريه
4 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 هگزا کلرو اتان 314

Hexachloroethane 
 7و  3

اثر روی سیستم  –آسیب تجمعي اندام ها 

 اعصاب مرکزی
3 

315 
 هگزا کلرو نفتالن

Hexachloro 
naphthalene 

 3 شبه آکنه آسیب  تجمعي کبدی و جوشهای 3

 هگزا فلوئورو استون 316

Hexafluoroacetone 
 5و  3

آسیب تجمعي روی بافت های مختلف از 

 آسیب بیضوی -جمله کلیه
3 

 هگزا فلوئورو پروپیلن 317

Hexafluoropropylene 
 3 آسیب کلیوی 3

318 

هگزا هیدروفتالیك انیدريد؛ 

 کلیه ايزومرها

Hexahydrophthalic 
anhydride, all isomers 

14 
حساسیت ؛ تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ 

 پوست و چشم
1B 

319 
 هگزا متیلن دی ايزوسیانات

Hexamethylene 
diisocyanate 

16 ،5 
تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ حساسیت 

 سیستم تولید مثل
3 

320 
 هگزا متیل فسفرآمید

Hexamethyl 
phosphoramide 

 3 مشكوك به سرطان قسمت فوقاني تنفسي 2

 هگزان نرمال 321

n-Hexane 
 8و  7

اختالل سیستم اعصاب مرکزی و نوروپاتي 

 آورخواب -عمومي
4 

322 

کلیه ايزومرهای هگزان بجز 

 هگزان نرمال

Hexane, isomer, other 
than n-Hexane 

7 ،16 
اختالل سیستم اعصاب مرکزی؛ تحريك 

 قسمت فوقاني تنفسي و  چشم
1C 

 هگزان دی آمین -6و1 323

1,6-Hexanediamine 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي و پوست 14

 هگزان -1 324
1-Hexene 

 3 اختالل سیستم اعصاب مرکزی 7

 هگزيل استات نوع دوم 325
sec-Hexyl acetate 

 1B تحريك خفیف چشم، بیني و گلو 16

 هگزيلن گلیكول 326
Hexylene glycol 

16 
 -تحريك خفیف چشم، بیني، گلو و پوست

 آورخواب
1B 

 هیدرازين 327
Hydrazine 

 2و  3، 14
آسیب  -تحريك شديد سیستم تنفسي

 ييزاسرطانمشكوك به  -تجمعي اندام ها
4 

328 
 هیدروژن

Hydrogen 
 1C ساده آورخفگي -قابل انفجار 18و  17

329 
 ترفنیل های هیدروژنه

Hydrogenated 
terphenyls 

 3 ريویآسیب تجمعي کبدی، کلیوی و  10و  3

 برومید هیدروژن 330
Hydrogen brmide 

 11و  14
آسیب حاد  -تحريك شديد بیني و گلو

 ريوی 
1B 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 کلريد هیدروژن 331
Hydrogen chloride 

 11و  14
ادم  -چشم،  بیني و گلو  تحريك شديد

 ريوی 
1B 

332 

سیانید هیدروژن و نمكهای 

 سیانید

 سیانید هیدروژن
Hydrogen cyanide 

 سیانیدنمكهای 
Cyanide salts 

 4 سمیت حاد و تجمعي سیستمیك )سیانوز( 3و  4

 فلوئوريد هیدروژن 333
Hydrogen fluoride, as F 

 3و  11، 14

آسیب  -چشم،  بیني و گلو  تحريك شديد

آسیب تجمعي استخواني   -حاد ريوی

 )فلوئوروزيس(
4 

 پروکسید هیدروژن 334
Hydrogen peroxide 

و  11، 14

18 

 -چشم،  بیني ، گلو و پوست  تحريك شديد

 قابل انفجار  -آسیب حاد ريوی
1B 

335 
 سلنید هیدروژن

Hydrogen seleninde, as 
Se 

 3و  7، 11
اثر روی سیستم اعصاب  -آسیب حاد ريوی

 آسیب کبدی -مرکزی
4 

 سولفید هیدروژن 336
Hydrogen sulfide 

 7و  15، 4

تحريك متوسط  -سمیت حاد سیستمیك

اثر روی  -هاريهچشم )کنژکتیويت( و 

 سیستم اعصاب مرکزی
2 

 هیدرو کینون 337
Hydroquinone 

 7و  3
اثر روی  -آسیب تجمعي قرنیه چشم

 سیستم اعصای مرکزی
3 

338 

هیدروکسي پروپیل  -2

 آکريالت
2-Hydroxypropyl 

acrylate 

 1B چشمتحريك قسمت فوقاني تنفسي و  14

 ايندن 339
Indene 

 3رو 15
ب آسی -تحريك متوسط چشم، بیني و گلو

 تجمعي کبدی و کلیوی
4 

340 
 اينديم و ترکیبات آن

Indium & compounds, 
as In 

 5و  3، 10

  -آسیب تجمعي ريه و ساير ارگان ها

زايي )ترکیبات الخلقه ناقصمشكوك به 

 نیترات(
3 

 1A ادم ريوی -شديد چشم، بیني و گلو تحريك 11و  Iodine   14 يد 341

 يودوفرم 342

Iodoform 
 4و  15

 -اهريهتحريك متوسط چشم، بیني، گلو و 

 اثر حاد روی سیستم اعصاب مرکزی
2 

 )دمه( اکسید آهن 343
Iron oxide 

 3 تغییرات ريوی )سیدروزيس( 10

344 
 پنتا کربونیل آهن

Iron pentacarbonyl, as 
Fe 

 2 حاد سیستم اعصاب مرکزی و ريهسمیت  11و  4
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

345 

نمك های محلول آهن مثل 

 سولفات؛ کلريد؛ نیترات و ... 

Iron salts, soluble, as 
Fe 

15 
تحريك متوسط قسمت فوقاني تنفسي و 

 پوست
1B 

 ايزوآمیل استات 346
Isoamyl acetate 

 1B تحريك متوسط قسمت فوقاني تنفسي  15

347 
الكل ايزوآمیل يا الكل 

 ايزوپنتیل 

Isoamyl alcohol 

 2و  8، 16
 -تحريك خفیف چشم؛ بیني و گلو

 ييزاسرطانمشكوك به  -آورخواب
4 

 ايزوبوتانول 348

Isobutanol 
 2و  15

 -تحريك  متوسط چشم، بیني و گلو

 ييزاسرطانمشكوك به 
4 

 ايزوبوتیل استات 349

Isobutyl acetate 
 1B متوسط چشم، بیني و گلوتحريك  15

 ايزو بوتیل نیتريت 350

Isobutyl nitrite 
 13و  12

 اتساع عروق خوني؛

 مت هموگلوبیني
3 

 الكل ايزواکتیل  351

Isooctyl alcohol 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 16

 ايزوفورون 352

Isophorone 
 7و  14

اثرات  -تحريك شديد چشم، بیني و گلو

 اعصاب مرکزی مزمن روی  سیستم
4 

353 
 ايزوفورون دی ايزوسیانات

Isophorone 
diisocyanate 

 14و  9
د تحريك شدي -حساسیت سیستم تنفسي

 و پوست هاريهچشم، بیني، گلو، 
4 

 ايزو پروپوکسي اتانول  -2 354

2-Isopropoxy ethanol 
 3 اثرات خوني 12

 ايزو پروپیل استات 355

Isopropyl acetate 
 1B خفیف چشم، بیني و گلوتحريك  16

 ايزوپروپیل الكل  356
Isopropyl alcohol 

 1B آورخواب -تحريك خفیف چشم، بیني و گلو 8و  16

 ايزوپروپیل آمین 357

Isopropylamine 
 1B تحريك شديد چشم، بیني، گلو و ريه  14

 نرمال ايزوپروپیل آنیلین 358

N-Isopropylaniline 
 2 مت هموگلوبیني 13

 ايزو پروپیل اتر 359
Isopropyl ether 

 1B تحريك خفیف چشم، بیني و گلو 16

360 
 ايزو پروپیل گاليسیدل اتر

Isopropyl glycidyl ether 
(IGE) 

 3و  15
 -تحريك متوسط چشم، بیني، گلو و پوست

 حساسیت پوستي
4 

 کائولن 361

Kaolin 
 1C هاريهانباشت در  -غبار  آزار دهنده 19
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

362 

سوخت های جت  کروزن/
برحسب بخار هیدروکربن 

 کل

Kerosene/Jet fuels, as 
total hydrocarbon 

vapor 

 7و  16
تحريك قسمت فوقاني تنفسي و پوست؛ 

 اختالل  سیستم اعصاب مرکزی
4 

 کتن 363

Ketene 
 2 هاريهتحريك شديد، ادم  11

364 

 سرب 
 و ترکیبات معدني آن

Lead and inorganic 
compounds as Pb 

 5و  7، 12
خطر  -اثرات تجمعي خوني و نورولوژيك

 روی سیستم باروری
3 

365 

سرب؛ به عنوان  کرومات
 سرب

Lead chromat as Pb 
   as Cr به عنوان کروم

5 
آسیب سیستم تولید مثل در مردان و اثرات 

 ناقص زايي؛ انقباض عروق
3 

 سنگ آهك 366
Limestone 

 1C هاريهغبار آزاردهنده، انباشت در  19

 لیندان 367

Lindane 
 2و  3، 7

آسیب تجمعي کبدی و سیستم اعصاب 
 ييزاسرطانمشكوك به  -مرکزی

4 

 هیدريد لیتیم  368

Lithium hydride 
 7و  11، 14

 -تحريك شديد چشم، بیني، گلو و پوست
اثرات روی سیستم اعصاب  -آسیب ريوی

 مرکزی
1B 

369 
 ( L.P.Gمايع ) گاز

Liquified petroleum 
gas 

 2 آورخواب -آورخفگي -قابل انفجار 8و  17، 18

 مگنزيت 370

Magnesite 
 1C هاريهغبار آزاردهنده، انباشت در  19

 اکسید منیزيم )دمه( 371

Magnesium oxide 
 2 اثرات ريوی )تب دمه فلزی( 11

 ماالتیون 372

Malathion 
 3 آنزيم کولین استرازبازدارنده      6

 مالئیك انیدريد 373

Maleic anhydride 
 2و  9، 14

 هاريهتحريك شديد چشم،  بیني، گلو و 
 )ادم(  حساسیت پوستي، آسم

2 

374 

 منگنز 
 و ترکیبات آن

Manganese, and 
compound, as Mn 

 10و  7
 –آسیب تجمعي سیستم اعصاب مرکزی 

 آسیب ريوی
1A 

375 

منگنزسیكلوپنتا دينیل تری 
 کربونیل

Manganese 
cyclopentadienyl 

tricarbonyl,  as Mn 

 3و  7، 4
اثرات حاد  خوني و  سیستم اعصاب 

 آسیب تجمعي کلیوی -مرکزی
4 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 سنگ مرمر 376
Marble 

 1C غبار آزاردهنده، انباشت در ريه 19

377 
 و ترکیبات آلكیل  جیوه

Mercury  and alkyl 
compounds (as Hg) 

 14و  3، 7
آسیب حاد و تجمعي سیستم اعصاب 

 تحريك و سوزش شديد پوست  -مرکزی
4 

378 
 جیوه، ترکیبات معدني

Mercury, inorganic (as 
Hg) 

 2و  3، 7

آسیب حاد و تجمعي سیستم اعصاب 

تورم و  -اثرات معدی روده ای -مرکزی

 ييزاسرطانمشكوك به  -التهاب لثه
4 

 مزيتیل اکسايد 379

Mesityl oxide 
 1B تحريك خفیف چشم، بیني و گلو 16

 اسید مت آکريلیك 380

Methacrylic acid 
 1B تحريك پوست و چشم 15

 متان  381

Methane 
 1C ساده آورخفگي -قابل انفجار 17و  18

 متانول 382

Methanlol 
 16و  8، 7

اثر تجمعي بر روی سیستم  -آورخواب

تحريك خفیف چشم،  –اعصاب مرکزی 

 بیني و گلو
4 

 متومیل 383

Methomyl 
 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 متوکسي کلر 384

Methoxychlor 
 3 آسیب تجمعي کلیوی 3

385 
 متوکسي اتانول -2

2-Methoxyethanol 
(EGME) 

 7و  12
اثرات روی سیستم اعصاب  -عوارض خوني

 مرکزی
3 

386 

 متوکسي اتیل استات -2
(EGMEA) 

2-Methoxyethyl 
acetate 

 4 اثرات خوني و اثرات سیستم تولید مثل 4و  12

387 

متوکسي متیل  -2)

 اتوکسي( پروپانول

(2-Methoxymethyl 
ethoxy) propanol 

 7و  16
تحريك قسمت فوقاني تنفسي و  چشم؛ 

 اختالل سیستم اعصاب مرکزی
4 

388 
 متوکسي فنول -4

Methoxyphenol-4 
 1B چشم؛ آسیب پوست سوزش 15

 پروپانول -2 -متوکسي -1 389

1-Methoxy-2-propanol 
 7و  16

اعصاب  سوزش چشم؛ اختالل سیستم 

 مرکزی
4 

 متیل استات 391

Methyl acetate 
 7و  8، 16

 -هاريهتحريك خفیف چشم، گلو و 

اثرات روی سیستم اعصاب  -آورخواب

 مرکزی
4 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 متیل استیلن 392

Methyl acetylene 
 1C آورخواب -قابل انفجار 8و  18

393 

مخلوط متیل استیلن 

 پروپادين

Methyl acetylene-
propadiene mixture 

 1C قابل اشتعال 18

 متیل آکريالت 394

Methyl acrylate 
 3و  4، 14

 -تحريك شديد  چشم، بیني، گلو و پوست

آسیب تجمعي، ريه کلیه و  -آسیب حاد ريه

 کبد
1B 

 متیل آکريلونیتريل 395

Methyl acrylonitrile 
 16و  7

 -اثرات تجمعي روی سیستم اعصاب مرکزی

 تحريك خفیف چشم و پوست
3 

 متیالل 396

Methylal 
 3 سمیت تجمعي سیستمیك 3

 متیل آمین 397

Methyl amine 
 1B تحريك شديد  چشم، بیني، گلو و پوست 14

 آمیل کتون -متیل ان 398

Methyl n-amyl ketone 
 1B آورخواب -تحريك خفیف چشم، بیني و گلو 8و  15

 متیل آنیلین نرمال 399

N-Methyl aniline 
 7و  13

 مت همو گلوبیني و اختالل سیستم

 اعصاب مرکزی
4 

 متیل برومايد 400

Methyl bromide 
 13و  11، 4

آسیب تجمعي سیستم  -آسیب حاد ريوی

 اعصاب مرکزی و ساير اندام ها
1A 

 متیل ترت بوتیل اتر 401

Methyl-tert-butyl ether 
 3و  16

تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ آسیب 

 کلیوی
4 

402 
  بوتیل کتون -متیل ان

 هگزانون( -2)مترادف 
Methyl n-butyl ketone 

 15و  7
تحريك متوسط چشم،  –پلي نوروپاتي 

 بیني و گلو
4 

 متیل کلريد 403

Methyl chloride 
 3و  7، 4

حاد و مزمن روی سیستم اعصاب  اثرات 

 آسیب کبدی و کلیوی -مرکزی
4 

 متیل کلروفرم 404

Methyl chloroform 
 8و  16

 -تحريك خفیف چشم ، بیني و گلو

 آورخواب
1B 

405 
 سیانوآکريالت -2متیل 

Methyl 2-cyano 
acrylate 

 1B تحريك متوسط چشم، بیني و گلو 15

 متیل سیكلو هگزان 406

Methyl cyclohexane 
 4 آورخواب 8

 متیل سیكلو هگزانول 407

Methyl cyclohexanol 
 3و  8، 16

 -تحريك خفیف چشم و دستگاه تنفسي

 آسیب تجمعي کبدی و کلیوی -آورخواب
4 

408 
 متیل سیكلوهگزانون -ارتو

o-Methycyclo 
hexanone 

 8و  16
 -تحريك خفیف چشم، بیني و گلو 

 آورخواب
2 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

409 

سیكلو پنتادينیل  متیل -2

 منگنز تری کربونیل

2-Methylcyclo 
pentadienyl 
manganese 

tricarbonyl, as Mn 

 15و  3، 4

 -اثرات حاد روی سیستم اعصاب مرکزی

تحريك  -آسیب تجمعي کبدی و کلیوی

 متوسط چشم
4 

 متیل دمتون 410

Methyl demeton 
 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

411 

متیلن بیس فنیل 

 ايزوسیانات 

Methylene bisphenyl 
isocyanate (MDI) 

 14و  9
تحريك شديد چشم، بیني، گلو و  -آسم

 پوست
1A 

412 

 متیلن بیس -4و4

 کلرو آنیلین( -2) 

4,4-Methylene bis 
(2-Chloroaniline) 

 1C زاسرطان 1

413 

سیكلو  -4متیلن بیس )

 هگزيل ايزوسیانات(

Methlene bis (4-cyclo-

hexylisocyanate) 

 9و  3، 14
 -حساسیت پوستي  -تحريك شديد پوستي

 آسم
4 

414 
 متیلن دی آنیلین -4و4

4,4- Methylene 
dianiline 

 3 آسیب کبدی 3

415 
 متیل اتیل کتون

Methyl ethyl ketone 
(MEK) 

 8و  15
 -تحريك متوسط چشم، بیني و گلو

 آورخواب
1B 

416 
 پروکسايدکتون  متیل اتیل

Methyl ethyl ketone 
proxide  

 2و  3، 14

  -هاريهتحريك شديد چشم، بیني، گلو و 

ه مشكوك ب -آسیب تجمعي کبدی و کلیوی

 ييزاسرطان
4 

 متیل فرمات 417

Methyl formate 
 15و  8

تحريك متوسط چشم، بیني، گلو  -آورخواب

 هاريهو 
1B 

 متیل هیدرازين 418

Methyl hydrazine 
 3و  2، 14

تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم؛ 

 سرطان ريه؛ آسیب کبدی
4 

 متیل يديد يا يدومتان 419

Methyl iodide 
 2و  3، 4

آسیب حاد و تجمعي روی سیستم اعصاب  

 ييزاسرطانمشكوك به  -مرکزی
4 

420 
متیل ايزو آمیل کتون يا 

 هگزانون

Methyl isoamyl ketone 

 1B آورخواب -تحريك متوسط چشم 8و  15

421 
 متیل ايزوبوتیل کاربینول

Methyl isobutyl 
carbinol 

 8و  15
 -تحريك متوسط چشم، بیني و گلو

 آورخواب
1B 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 متیل ايزو بوتیل کتون 422
Methyl isobutyl ketone 

 1B تحريك متوسط چشم، بیني و گلو 15

 متیل ايزوسیانات 423
Methyl isocyanate 

 11و  14، 9
تحريك شديد چشم، بیني، گلو و  -آسم

 ادم ريوی -پوست
1B 

424 
 متیل ايزو پروپیل کتون

Methyl isopropyl 
ketone 

 3 آسیب های جنیني وجنین؛ سمیت جنیني 5

 متیل مرکاپتان 425
Methyl mercaptan 

 1A تحريك متوسط چشم، بیني و گلو -بودار 15و  20

 آکريالتمتیل مت  426
Methyl methacrylate 

 2و  16
ك مشكو -تحريك خفیف چشم، بیني و گلو

 ييزاسرطانبه 
4 

427 

 متیل نفتالین و  -1

 متیل نفتالین -2
1- Methyl naphthalene 

and 2-Methyl 
naphthalene 

 11و  14
 تحريك قسمت تحتاني تنفسي؛

 آسیب ريه
1B 

 متیل پاراتیون 428
Methyl parathion 

  5و  6
مشكوك به  -بازدارنده آنزيم کولین استراز

 الخلقه زاييناقص
3 

 متیل پروپیل کتون 429
Methyl propyl ketone 

 2 واکنش ريوی؛ تحريك چشم 16و  11

 متیل سیلیكات 430
Methyl silicate 

 3و  14، 4
تحريك شديد چشم،  -آسیب شديد چشمي

 آسیب ريوی و کلیوی  -بیني و گلو
4 

431 
 متیل استايرن يا -آلفا

 فنیل پروپن-2 
α-Methyl styrene 

 5و  3، 15
آسیب  -تحريك قسمت فوقاني تنفسي

 آسیب تولید مثل در زنان -کلیوی 
4 

 متیل وينیل کتون 432

Methyl vinyl ketone 
 7و  14

تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم؛ 

 اختالل سیستم اعصاب مرکزی
1A 

 بوزين متری 433

Metribuzin 
 2 اثرات خوني -آسیب کبدی 12و  3

 فوس موين 434

Mevinphos 
 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 میكا 435

Mica 
  3 انباشت در ريه )پنوموکنیوزيس( 10

436 

 مولیبدن

 ترکیبات محلول

 ترکیبات نامحلول و فلزی

Molybdenum, as Mo 
Soluble compounds 
Metal and insoluble 

compounds 

 16و  3

 

عوارض  -آسیب تجمعي کبدی و کلیوی

تحريك خفیف چشم، بیني، گلو و  -خوني

 ريه 

3 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 اسید مونو کلرو استیك 437

Monochloroacetic acid 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 14

438 
 آکزودرين  مونوکروتوفوس

Monocrotophos 
(Axodrin) 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 مورفولین 439
Morpholine 

 3و  15
ب آسی -تحريك متوسط چشم، بیني و گلو

 تجمعي کبدی و کلیوی
1B 

 نالد 440
Naled 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 نفتالن ‡ 441
Naphthalene 

 2و  3، 14

آسیب  -تحريك شديد چشم، بیني و گلو

 -آسیب سیستم اعصاب مرکزی  -چشمي

 ييزاسرطانمشكوك به 
1C 

 نفتیل آمین -آلفا 442
α-Naphathylamine 

 1C مشكوك به سرطان مثانه  1

 نفتیل آمین -بتا 443
β-Naphathylamine 

 1C سرطان مثانه  1

444 

التكس الستیك طبیعي به 

 عنوان پروتئین های 

 حسايت زای قابل تنفس

Natural rubber latex as 
inhalable 

allergenic protein 

 3 سیستم تولید مثل حساسیت های 5

 نئون 445

Neon   
 1C آور سادهخفگي 17

446 

  نیكل

  Nickel, as Ni    
 

عنصر نیكل، ترکیبات 

 محلول

نیكل فلزی و ترکیبات 

 نامحلول 
-Elemental and Soluble  

compounds  
- Metal and insoluble 

compounds 

 3و  10، 2
آسیب تجمعي  -ييزاسرطانمشكوك به 

 درماتیت -ريوی
4 

 نیكل کربونیل 447

Nickel carbonyl 
 4 سمیت حاد -ييزاسرطانمشكوك به  4و  2
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 نیكوتین 448
Nicotine 

 5و  7، 4

سمیت حاد سیستمیك، آسیب سیستم 

الخلقه ناقصمشكوك به  -اعصاب مرکزی

 زايي
3 

 نیتراپايرين 449
Nitrapyrin 

 1C آسیب کبدی 3

 اسید نیتريك 450
Nitric acid 

 14و  4
تحريك شديد چشم،  -آسیب حاد ريوی

 بیني، گلو و پوست 
2 

 اکسید نیتريك 451

Nitric oxide 
 7و  13

اثرات روی سیستم  -مت هموگلوبیني

 اعصاب مرکزی
4 

 پارا نیترو آنیلین 452

p-Nitroaniline 
 3 آسیب تجمعي کبدی -مت هموگلوبیني 3و  13

 نیترو بنزن 453

Nitrobenzene 
 7و  12، 13

 -اثرات خوني )آنمي( -مت هموگلوبیني

 اثرات روی سیستم اعصاب مرکزی
3 

 پارا نیترو کلرو بنزن 454

p-Nitrochloro benzene 
 3 کم خوني –مت هموگلوبیني  12و 13

 نیترو دی فنیل -4 455

4-Nitrodiphenyl 
 1C سرطان مثانه 1

 نیترواتان 456

Nitroethane 
 2 آورخواب -تحريك متوسط  سیستم تنفسي 8و  15

  نیتروژن 457

Nitrogen 
 1C ساده آورخفگي 17

 دی اکسید نیتروژن 458

Nitrogen dioxide 
 11و  10

م اد -آسیب تجمعي ريه )برونشیت،آمفیزم(

 ريوی
3 

 تری فلوئوريد نیتروژن 459
Nitrogen trifluoride 

 3و  13
 ومت هموگلوبیني؛ آسیب تجمعي کبدی 

 کلیوی
3 

460 
نیتروگلیسرين يا 

 نیتروگلیكول
Nitroglycerin 

3 
 -اثر تجمعي روی فشار خون )کاهش(

 سردرد
1A 

 نیترو متان 461
Nitromethane 

 2 آورخواب -تحريك خفیف چشم، بین و گلو 8و  16

 نیترو پروپان  -1 462
  1-Nitropropane 

 3و  15
ب آسی -تحريك متوسط چشم، بیني و گلو

 تجمعي کبدی
4 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 نیترو پروپان -2 463
2-Nitropropane 

 15و  2، 3

مشكوك به   -آسیب تجمعي کبدی

تحريك متوسط چشم، بیني و  -ييزاسرطان

 گلو
4 

464 
 نیترو سوديمتیل آمین -ان

N-Nitrosodimethyl 
amine 

 1C سرطان 1

465 
 نیترو تولوئن، کلیه ايزومرها

Nitrotoluene, all 
isomers 

 3 هموگلوبیني مت 13

 3 آسیب کبدی 3 تولوئیدين -ارتو -نیترو -5 466

 اکسید نیتروز 467

Nitrous oxide 
 7و  5

خطر روی سیستم تولید مثل )مونث و 

 اثر روی سیستم اعصاب مرکزی -مذکر(
3 

 نونان، کلیه ايزومرها 468

Nonane, all isomers 
 1B آورخواب -محرك خفیف چشم، بیني و گلو 8و  16

469 
 اکتا کلرو نفتالن

Octachloro 
naphthalene 

 3 آکنه -آسیب تجمعي کبدی 3

 اکتان، کلیه ايزومرها 470

Octane, all isomers 
 1B آورخواب -محرك خفیف چشم، بیني و گلو 8و  16

 میست روغن،  معدني 471
Oil mist, mineral 

 10و  18
 هاريهانباشت در  -نگهداری مناسب

 )پنومونیت(
1C 

472 
 تتروکسید اوسمیوم

Osmium tetroxide, as 
Os 

 11و  14
تحريك شديد چشم، بیني، گلو، برونش و 

 ادم ريوی -هاريه
1B 

 اسید اگزالیك 473

Oxalic acid 
 1B تحريك شديد چشم، بیني، گلو و پوست 14

474 

اگزی بیس )بنزن  -پارا، پارا

 سولفونیل هیدرازيد(

p,p- Oxybis 
(benzene sulfonyl 

hydrazide) 

5 
 اثرات

 زاييالخلقه ناقص
3 

 دی فلوريد اکسیژن 475

Oxygen difluoride 
 3و  11، 14

د ادم شدي -تحريك شديد سیستم تنفسي

 آسیب تجمعي کلیوی -ريوی
4 

  ازن 476

Ozone 
 1Bو  4 ادم ريوی -تحريك شديد سیستم تنفسي 11و  14

 دمه واکس پارافین 477

Paraffin wax fume 
 1B تحريك خفیف چشم، بیني و گلو 16

 پاراکوآت 478
Paraquat 

 5و  16، 3

 تحريك -آسیب تجمعي سیستمیك ريوی

مشكوك به  -خفیف چشم، بیني و گلو

 زاييالخلقه ناقص
3 

 پاراتیون 479

Parathion 
 5و  6

مشكوك به  -بازدارنده آنزيم کولین استراز

 زاييالخلقه ناقص
3 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

480 

)نامحلول يا کم ذرات 

محلول(که در جای ديگر 

 اندمشخص نشده

Particles (insoluble or 
poorly soluble) not 
otherwise specified 

  1C 

 پنتا بوران 481

Pentaborane 
 7و  4

آسیب نجمعي و حاد سیستم اعصاب 

 مرکزی
4 

482 
 پنتا کلرو نفتالین

Pentachloronaphthale
ne 

 2و  14، 3

سمیت حاد سیستمیك، صدمه عروقي و 

تحريك شديد  -سیستم اعصاب مرکزی

 ييزاسرطانمشكوك به  -چشم و بیني
4 

483 
 پنتا کلرو نیترو بنزن

Pentachloronitrobenze
ne 

 3 آسیب کبدی 3

 پنتاکلروفنول 484

Pentachlorophenol 
 7و  3، 4

صدمه به سیستم  -سمیت حاد سیستمیك

 آکنه -عروقي و اعصاب مرکزی
4 

 پنتا آريتريتول 485

Pentaerythriol 
 1C غبار آزار دهنده 19

 پنتان، کلیه ايزومرها 486

Pentane, all isomers 
 1B آورخواب -قابل اشتعال 8و  18

 ان دی پنتان -4و2 487
2,4-pentanedione 

7 
سمیت اعصاب و اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی
3 

488 
 پنتیل استات، کلیه ايزومرها

Pentyl acetate, all 
isomers 

 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 15

489 
 پرکلرو متیل مرکاپتان
Perchloromethyl 

mercaptan 
 2و  14

 مشكوك -تحريك شديد چشم، بیني و گلو

 ييزاسرطانبه 
4 

 فلوئوريد پرکلريل 490

Perchloryl fluoride 

و  12، 13

15 

تحريك  -کم خوني -مت هموگلوبیني

 متوسط چشم، بیني و گلو 
4 

491 
 پرفلوئورو بوتیل اتیلن

Perfluorobutyl 
ethylene 

 3 اثرات خوني 12

 پر فلوئورو ايزو بوتیلن 492

Perfluoroisobutylene 
 1A تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ اثرات خوني 12و  14

 (%1پرلیت سیلیس کمتر از  493
Perlite 

 1C انباشت در ريه -غبار آزار دهنده 19

494 

پرسولفات ها بصورت 

 پرسولفات

Persulfates, as 
Persulfate 

 1B تحريك پوست 14



 حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیايي راهنمای تصحیح   60

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 فنول 495

Phenol 
 2و  14، 4

تحريك  -سمیت حاد و مزمن سیستمیك

مشكوك  -هاريهشديد چشم، بیني، گلو و 

 ييزاسرطانبه 
4 

 فنوتیازين 496

Phenothiazine 
 3 و 15

حساسیت نوری  -تحريك متوسط پوستي

 پوست
2 

497 
 نفتیل آمین -بتا -فنیل -ان

N-Phenyl-beta-
naphthylamine 

 3 سرطان 2

 فنیلین دی آمین ارتو 498

o-Phenylene diamine 
 3 کم خوني 12

 متا فنیلین دی آمین 499

m-Phenylene diamine 
 3 آسیب کبدی و تحريك پوستي 16و  3

 فنیلین دی آمینپارا  500

p-Phenylene diamine 
 3و  9

حساس کننده  -حساسیت تنفسي )آسم(

 تحريكي تماسي پوست
2 

 فنیل اتر، بخار 501

Phenyl ether,Vapor 
 3و  16، 7

 -تحريك خفیف چشم و پوست -تهوع

 آسیب تجمعي کبدی و کلیوی
4 

 فنیل گلیسیديل اتر 502

Phenyl glycidyl ether 
 8و  3، 15

 -تحريك متوسط چشم، بین، گلو و پوست
 آورخواب -حساسیت پوست

2 

 فنیل هیدرازين 503
Phenylhydrazine  

 3و  12
حساسیت و تحريك  -کم خوني همولیتیك

 پوستي
4 

 فنیل مرکاپتان 504

Phenyl mercaptan 
 14و  7

تحريك  -اختالل سیستم اعصاب مرکزی
 چشم و پوست

4 

 فنیل فسفین 505

Phenylphosphine 
 5و  7، 12

اثر روی سیستم  -کم خوني همولیتیك
 آسیب بیضه -اعصاب مرکزی

3 

 فورات 506

Phorate 
 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 فسدرين 507

Phosdrine 
 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 فسژن 508

Phosgene 
 4 بیماری مزمن ريوی -هاريهادم شديد  10و  11

 فسفین 509

Phosphine 
 11و  7، 4

سمیت حاد و مزمن سیستمیك )اثرات روی 
کم  -ادم ريوی -سیستم اعصاب مرکزی
 خوني(

4 

 اسید فسفريك 510

Phosphoric acid 
 1B تحريك شديد چشم، بیني و گلو 14

 فسفر )زرد( 511
Phosphorus(yellow) 

 3 آسیب تجمعي کبدی و استخواني 3

512 

 اکسي کلريد فسفر يا 
 تری کلريد فسفريل

Phosphorus 
oxychloride 

 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 14



  61    شیمیاييحدود مجاز مواجهه با عوامل تصحیح  راهنمای   

 

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

513 
 پنتا کلريد فسفر

Phosphorus 
pentachloride 

و  10، 14
11 

 -تبرونشی -تحريك شديد چشم، بیني، گلو
 ادم ريوی 

2 

514 
 پنتا سولفید فسفر

Phosphorus 
pentasulfide 

 مخاطرات -تحريك شديد سیستم تنفسي 4و  14
S2H 

1B 

 تری کلريد فسفر 515

Phosphorus trichloride 

و  10، 14
11 

تحريك شديد چشم، بیني، گلو، برونش و 
 پنوموني برونشیال  -ريه ها

1B 

 انیدريد فتالیك 516

Phthalic anhydride 
 3و  9، 14

 -تحريك شديد چشم، بیني، گلو و ريه ها

حساسیت زای تماسي محرك و  -آسم

 پوست
2 

 متا فتالودی نیتريل 517

m-Phthlodinitrile 
 1C ذره )با سمیت کم مشهود( 19

 پیكلورام 518

Picloram 
 1C ذره )با سمیت کم مشهود( 19

 اسید پیكريك 519

Picric acid 
3 

آسیب  -محرك و حساسیت زای پوستي

تجمعي کبدی، کلیوی و گلبول های قرمز 

 خون
3 

 پیندون )پیوال( 520

Pindone (Pival) 
 3 اثر تجمعي ضد انعقادی )شبیه وارفارين( 3

521 
 دی هیدروکلريد پي پرازين‡

Piperazine 
dihydrochloride 

 9و  15
سوزش پوست و چشم، حساسیت پوستي ؛ 

 آسم
3 

522 

پالتین )فلزی و نمكهای 

 محلول(
(Metal and soluble 

salts as pt) Platium 

 1B حساسیت زا )آسم و درماتیت( 3و  9

523 
 پلي کلرينیتد بي فنیل ها

Polychlorinated 
biphenyls (PCBs) 

 1B کلرو دی قنیل را ببینید

524 

پلي تترا فلوئورو اتیلن، 

 محصوالت پیرولیز
Polytetrafluoroethylen
e, pyrolysis products 

 2 اثر حاد سمي )تب دمه پلیمری(  4

 سیمان پرتلند 525
Portland cement 

 16و  19
تحريك خفیف چشم و  -ذره آزار دهنده

 بیني 
2 

 هیدروکسید پتاسیم 526

Potassium hydroxide 
14 

تحريك شديد چشم، بیني، گلو، ريه ها و 

 پوست
1B 

   پروپان 527
Propane 

 7و  18
اثرات روی سیستم اعصاب  -قابل انفجار

 مرکزی
1C 

 پروپان سولتون 528

Propane sultone 
 3 سرطان 2



 حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیايي راهنمای تصحیح   62

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

529 

پروپیل  -پروپانول )ان -ان

 الكل(

n- Propanol (n- Propyl 
alchol) 

 2و  8، 16
 -تحريك خفیف چشم، بیني و گلو

 ييزاسرطانمشكوك به  -آورخواب
1B 

 پروپانول يا ايزوپروپانول -2 530

2-Propanol 
 7و  16

تحريك قسمت فوقاني تنفس و چشم؛ 

 مرکزیاختالل سیستم اعصاب 
1B 

 الكل پروپارژيل 531

Propargyl alchol 
 1B تحريك شديد چشم، بیني، گلو و پوست 14

 پروپیول استون -بتا 532

β-Propiolactone 
 14و  1

تحريك شديد چشم، بیني،  -سرطان پوست

 گلو و پوست
1B 

 پروپیون آلدئید 533

Propionaldehyde 
 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي 15

 پروپیونیكاسید  534

Propionic acid 
 1B تحريك چشم، بیني، گلو و پوست 15

 پروپوکسور )بايگون( 535

Propoxur 
 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 پروپیل استات -ان 536

n-Propyl acetate 
 1B آورخواب -تحريك خفیف چشم، بیني و گلو 8و  16

 پروپیلن 537

Propylene 
 1C قسمت فوقاني تنفسيخفگي و تحريك  16و  17

 پروپیلن دی کلريد  538
Propylene dichloride 

 3 آسیب تجمعي کبدی 3

539 
 پروپیلن گلیكول دی نیترات

Propylene glycol 
dinitrate 

 4 سردرد ؛ اختالل سیستم اعصاب مرکزی 7

 اکسید پروپیلن  540

Propylene oxide 
 2و  3، 15

محرك متوسط چشم، بیني، گلو، ريه ها و 

اثرات تجمعي روی سیستم اعصاب  -پوست

مشكوك به  -مرکزی، کبد و کلیه

 ييزاسرطان

4 

 پروپیلن ايمین 541

Propylene imine 
  2و  4، 15

آسیب  -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

مشكوك به  -حاد کلیوی و ريوی

 ييزاسرطان
4 

 پروپیل نیترات -ان 542

n-Propyl nitrate 
 13و  3

اثرات تجمعي سیستمیك )مت 

 هموگلوبیني(
3 

 پیرتروم 543

Pyrethrum 
 3 درماتیت تماسي و آلرژيك 16و  3

 پیريدين 544

Pyridine 
 7و  3

آسیب تجمعي کبدی، کلیوی و مغز 

اثرات روی سیستم اعصاب  -استخوان

 مرکزی
3 

 کینون 545

Quinone 
 2و  3، 4

 -آسیب حاد و تجمعي چشم )قرنیه(

 ييزاسرطانمشكوك به 
4 



  63    شیمیاييحدود مجاز مواجهه با عوامل تصحیح  راهنمای   

 

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 رزورسینول 546

Resorcinol 
 3و  15

 -محرك متوسط چشم، بیني، گلو و پوست

 سمیت سیستمیك تجمعي
4 

547 

 روديوم
 Rhodium   

ترکیبات نامحلول و دمه 

 فلزی
Metalfume  and 

insoluble compounds 
 نمك های محلول 

Soluble salts (as Rh) 

 

9 

 

 2و  9

 

 حساسیت تنفسي

 

مشكوك به  -حساسیت تنفسي )آسم(

 ييزاسرطان

 
1B 
 
 
4 

 رونل 548

Ronnel 
 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

549 

آالينده های حاصل از تجزيه 

حرارتي روزين در زمان 

 لحیم کاری )کولوفوني(

Rosin core solder 
thermal decomposition 

Products colophony) 

 1B محرك شديد چشم، بین و گلو 14

550 
 روتنون )تجاری(

Rotenone 
(commercial) 

 2و  16، 3
محرك خفیف  -سمیت تجمعي سیستمیك

 ييزاسرطانمشكوك به  -بیني و گلو
4 

551 

 سلنیم و

 ترکیبات آن بصورت سلنیم 

Selenium and 
compounds, as se 

 2و  3، 15

 -محرك متوسط چشم و سیستم تنفسي

مشكوك به  -سمیت تجمعي سیستمیك

 ييزاسرطان
4 

552 
 فلورايد سلنیم  هگزا

Selenium hexafluoride, 
as Se 

 4 ادم ريوی 11

 سزون 553

Sesone 
 3 تحريك سیستم گوارشي 3

554 

سلیس؛ کريسستالي، آلفا 

 کوارتز و کريستوبالیت

Silica, Crystalline-α-
Quartz and cristobalite 

 3 پنوموکونیوزيس )سیلیكوزيس( 10

 سیلیس بي شكل 555

Silica amorphous 
 3 احتمال پنوموکونیوز -نگهداری مناسب 10و  19

 سیلیكون 556

silicon 
 1C غبار آزار دهنده )انباشت در ريه ها( 19

 کاربید سیلیكون 557

Silicon carbide 
 1C ريه ها(غبار آزار دهنده )انباشت در  19
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

558 

تترا هیدريد سیلیكون 

 )سیالن(

Silicon tetrahydride 
(silane) 

 2 سمیت حاد سیستمیك  4

559 

نقره، فلزی و ترکیبات 

 محلول  

Metal and Soluble 
compounds as Ag 

3 
در بافتها( و  رنگدانه ها )تجمع آرژيری

 انباشت در بافت ها
3 

 سديم آزيد 560
 Sodium azide 

 15و  4
اثرات حاد روی سیستم اعصاب مرکزی و 

 محرك متوسط چشم ها -فشار خون
2 

 سنگ صابون 561
Soapstone 

 3 پنوموکونیوز 10

 بي سولفیت سديم 562

Sodium bisulfite 
15 

تحريك قسمت فوقاني تنفسي، پوست و 

 چشم
1B 

 فلوئورو استات سديم 563

Sodium fluoroaccetate 
4 

سمیت حاد سیستمیك )مسمومیت 

 متابولیك(
2 

 هیدروکسید سديم 564

Sodium hydroxide 
14 

محرك شديد چشم، بیني، گلو، ريه ها و 

 پوست
1B 

 متا بي سولفیت سديم 565

Sodium metabisulfite 
14 

محرك شديد چشم، بیني، گلو، ريه ها و 

 پوست
1B 

 نشاسته 566

Starch 
 1C ذرات آزاردهنده 19

 استي بین 567
Stibine 

 4 سمیت حاد سیتمیك 4

 استئارات ها  568
Stearates 

15 
تحريك قسمت فوقاني تنفسي، چشم و 

 پوست
1B 

 حالل استودارد  569

Stoddard solvent 
 4 آورخواب -محرك خفیف چشم، بیني و گلو 8و  16

570 
 کرومات استرونسیوم

Strontium chromate, 
as Cr 

 3 ييزاسرطانمشكوك به  2

 استرکنین 570

Strychnine 
4 

سمیت حاد سیستمیك، سیستم اعصاب 

 مرکزی )تشنج  و فلج(
4 

 مومنومر استايرن 571

Styrene, monomer 
 8و  7، 15

اثرات  -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 آورخواب -روی سیستم اعصاب مرکزی
2 

572 

 سوبتیلیزين ها

 فعال بلوری بصورت آنزيم

Subtilisins as crystalline 
active enzyme 

 16و  10، 9
محرك  -آلرژی تنفسي )آسم و آسیب ريه(

 خفیف پوستي
2 

     



  65    شیمیاييحدود مجاز مواجهه با عوامل تصحیح  راهنمای   

 

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 سوکروز 573

Sucrose 
 1C غبار آزار دهنده 19

 متیل سولفو متورون  574
Sulfometuron methyl 

 3 اثرات خوني 12

575 
 سولفوتپ 

 (TEDP)Sulfotep  
 3 کولین استراز بازدارنده آنزيم 6

 دی اکسید سولفور 576

Sulfur dioxide 
 4و  14

 -محرك شديد چشم، بیني، گلو و ريه ها

 انقباض برونش ها و تنگي نفس
1B 

 فلوئوريد گوگرد هگزا 577

Sulfur hexafluoride 
 1C سمیت کم 19

 اسید سولفوريك 578

Sulfuric acid 
 3و  10، 14

پوست و محرك شديد چشم، بیني، گلو، 

 خوردگي دندان  -برونش
1B 

 مونوکلريد سولفور 579

Sulfur monochloride 
 1B تحريك شديد چشم، بیني، گلو و ريه 14

 پنتا فلوئوريد گوگرد 580
Sulfur pentafluoride 

 2 محرك شديد )ادم ريه( 11

 تترا فلوريد گوگرد 581
Sulfur tetrafluoride 

 2 محرك شديد )ادم ريه( 11

 سولفوريل فلوئوريد 582
Sulfuryl fluoride 

 4و  10، 3
اثرات حاد  -آسیب تجمعي کلیوی و ريوی

 روی سیستم اعصاب مرکزی
3 

 سولپروفوس 583
Sulprofos 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

584 

 مصنوعي الیاف های شیشه
  فايبرگالس رشته ای پیوسته
(Synthetic vitreous fibers) 

 شیشهالیاف پشم 
(Glass Wool fibers) 

 پشم سنگ الیاف
(Rock wool fibers) 

 پشم سرباره الیاف

(Slag wool fibers) 
 فايبرگالسهای خاص

(Special purpose glass 
fibers) 

 سرامیكي الیاف نسوز
(Refractory Ceramic 

fibers) 

 
 

 
15 
15 
 
 
 
11 

 
 تحريك قسمت فوقاني تنفسي
 تحريك قسمت فوقاني تنفسي

 
 
 
 

 فیبروز ريه؛ واکنش
 ريوی

 
 
 

1B 
1B 
 
 
 
 
 
1B 

585 

تری کلروفنوکسي  -5و4و2
 (T-2,4,5) استیك اسید

2,4,5-Trichloro 
phenoxy acetic acid 

 4 يزايالخلقه ناقصيي و زاسرطانمشكوك به  2و  5

     



 حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیايي راهنمای تصحیح   66

 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

586 

 تالك
 Talc   

 فاقد آزبست

containing no asbestos 
fibres 

 دارای آزبست

containing asbestos 
fibres 

 
10 
 
1 

 
 پنوموکونیوزيس )تالكوزيس(

 

 سرطان )ريه(
 

3 

 
3 

587 

تلوريم و ترکیباتش بصورت 
تلوريم به استثناء تلوريد 

 هیدروژن
Tellurium and 

compounds, as Te, 
excluding hydrogen 

telluride 

 3و  4
آسیب  -اثرات حاد سیستم اعصاب مرکزی

 تجمغي بافت ها
4 

 هگزا فلوريد تلوريم 588
Tellurium hexafluride 

 4 ادم ريه 11

 تمفوس 589
Temephos 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 تربوفوس 590

Terbufos 
 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 اسید ترفتالیك 591

Terephthalic acid 
 - 1C 

 ترفنیل ها 592

Terphenyls 
 1A بیني، گلو و ريه ها محرك متوسط چشم، 15

593 
 تترابرمواتان -2و2و1و1

1,1,2,2,-Tetra 
bromoethane 

 3و  11، 15
تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم؛ ادم 

 ريه؛ آسیب کبدی
4 

594 

 2-تتراکلرو -2و1و1و1

 دی فلوئورو اتان -2و

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

 4 تنفسيادم ريوی، نقص سیستم  4و  11

595 

  -2و 1-تتراکلرو -2و2و1و1

 دی فلوئورو اتان

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

 11و  12، 3
کاهش تعداد گلبول  -آسیب تجمعي کبدی

 ادم ريه -های سفید
3 

596 
 تتراکلرواتان -2و2و1و1

1,1,2,2-Tetra 
chloroethane 

 3 آسیب تجمعي کبدی و ساير ارگان ها 3

597 
تترا کلرو اتیلن يا 

 پرکلرواتیلن

Tetrachloroethylene 

 2و  8، 3
آسیب تجمعي کبدی و سیستم اعصاب 

 ييزاسرطانمشكوك به  -آورخواب -مرکزی
4 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

598 
 تترا کلرو نفتالن

Tetrachloronaphthalen
e 

 3 آکنه -آسیب تجمعي کبدی 3

 تترا اتیل سرب 599

Tetraethyl lead, as Pb 
 4و  7، 3

تجمعي کبدی، کلیوی و سیستم آسیب 

اثرات حاد روی سیستم   -اعصاب مرکزی

 اعصاب مرکزی
3 

600 
 فسفات تترا اتیل پیرو

Tetraethyl 
pyrophosphate  

 3 اختالل سیستم اعصاب مرکزی 7

 تترا فلوئورو اتیلن 601

Tetrafluoroethylene 
 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 تتراهیدروفوران 602

Tetrahydrofuran 
 8و  15

 -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 آورخواب
2 

603 

نمك های فسفونیوم 

تتراکیس )هیدروکسي 

 متیل(

Tetrakis 
(hydroxymethyl) 

phosphonium salts 
کلريد فسفونیوم تترا کیس 

 )هیدروکسي متیل(

Tetrakis 
(hydroxymethyl) 

phosphonium chloride 
یس تترا کسولفات فسفونیوم 

 )هیدروکسي متیل(
Tetrakis 

(hydroxymethyl) 
phosphonium sulfate 

 3و  7

کاهش وزن بدن؛ اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی؛ اثرات کبدی

 
3 

604 
 تترا متیل سرب

Tetramethyl lead, as 
Pb 

 4و  7، 3

آسیب تجمعي کبدی، کلیوی و سیستم 

اثرات حاد روی سیستم   -اعصاب مرکزی

 مرکزیاعصاب 
3 

605 
 تترا متیل سوکسینو نیتريل

Tetramethyl 
succinonitrile 

4 
سردرد،  -(CNSسمیت حاد سیستمیك )

 تهوع و تشنج
4 

 تترا نیترو متان 606

Tetranitromethane 
 3و  4، 14

اثرات حاد  -محرك شديد چشم، بیني و گلو

  -ريوی )ادم ريه( و سیستم اعصاب مرکزی

 آسیب تجمعي سیستمیك
4 

  تتريل 607

Tetryl 
3 

 -درماتیت تماسي و حساسیت پوستي

 سمیت تجمعي سیستمیك
3 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

608 

تالیم، عنصری و ترکیبات 

 محلول، بصورت تالیوم

Thallium, Elemental 
and soluble 

compounds, as Ti  

 3 نوروپاتي محیطي؛ آسیب گوارشي 3

609 

 -ترت -6تیوبیس ) -'4و4

 کروزول(-متا -بوتیل

4,4'-Thiobis (6-tert-
butyl-m-cresol) 

 1C سمیت کم 19

 اسید تیوگلیكولیك 610

Thioglycolic acid 
14 

تحريك قسمت قسمت فوقاني تنفسي، 

 پوست و چشم
1B 

 کاريد تیونیل 611

Thionyl chloride 
 1A تحريك قسمت فوقاني تنفسي 14

 تیرام 612

Thiram 
 5و  4

سمیت حاد سیستمیك )اثرات شبیه ضد 

 زاييالخلقه ناقصمشكوك به  -اعتیاد(
4 

613 

 قلع
Tin  

فلز، ترکیبات معدني بجز 

 اکسید قلع

Metal, inorganic 
compounds, except 

oxide, as Sn 
 اکسید قلع
Tin oxide 
 ترکیبات آلي

Organic compounds 

 

 3و  4

 

10 

 

 3و  14

 

 سیستمیكسمیت حاد و مزمن 

 

 پنوموکونیوزيس )استانوزيس(

 

سمیت تجمعي  -محرك شديد پوستي

 سیستمیك

4 
 
 
4 

 
 
4 

 دی اکسید تیتانیم 614

Titanium oxide 
 1C (هاريهغبار آزار دهنده )انباشت در  19

 ارتو تولیدين 615
o-Tolidine 

 5و  7
اختالالت بصری؛ اثرات سیستم تولید مثل 

 زنان
3 

 تولوئن 616

Tlouene 
 8و  15

 -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 آورخواب
2 

617 

دی  -6و2يا  -4و2-تولوئن

 ايزوسیانات

 )يا بصورت مخلوط(

Toluene -2,4- or 2,6-
diisocyanate(or as a 

mixture) 

 3و  14، 9
محرك شديد چشم، بیني، گلو،  -آسم

 درماتیت ها -هاريهبرونش و 
1A 

 ارتو تولوئیدين 618

o-Toluidine 
 2و  4، 13

 -اثرات حاد سیستمیك -مت هموگلوبیني

 ييزاسرطانمشكوك به 
4 

 متا تولوئیدين 619
m-Toluidine 

 13و  3، 14
 سوزش چشم ؛ مثانه و کلیه

 مت هموگلوبیني
2 
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 پارا تولوئیدن 620
p-Toluidine 

 4 مت هموگلوبیني 13

 تری بیوتیل فسفات 621
Tributyl phosphate 

 7و  15
اختالل  -هاريهمحرك متوسط چشم، گلو و 

 (آورخوابسیستم عصبي )بجز 
4 

 اسید تری کلرو استیك 622
Trichloroacetic acid 

 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم 14

623 
 تری کلرو بنزن -4و2و1

1,2,4-Trichloro 
benzene 

 1A تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم 14

 اتانتری کلرو  -2و1و1 624
1,1,2- Trichloro ethane 

 4 آورخواب -آسیب تجمعي کبدی 8و  3

 تری کلرو اتیلن 625
Trichloroethylene 

 2و  3، 8
 -اثرات سمي تجمعي سیستمیك -آورخواب

 ييزاسرطانمشكوك به 
4 

 تری کلرو فلوئورو متان 626
Trichlorofluro methane 

 1A حساسیت های قلبي عروقي 3

 کلرو نفتالنتری  627
Trichloronapthalene 

3 
جوش های شبه  -آسیب تجمعي کبدی

 آکنه
3 

628 
 تری کلرو پروپان -3و2و1

1,2,3-Trichloro 
propane 

 3و  15
آسیب   -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 تجمعي کبدی
4 

629 

 -2و2و1-تری کلرو -2و1و1

 تری فلوئورو اتان
1,1,2-Trichloro-1,2,2- 

Trifuoroethane 

 3 اختالل سیستم اعصاب مرکزی 7

 تری کلرو فون 630
Trichlorphon 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 تری اتانول آمین 631
Triethanloamine 

 3 چشم سوزش پوست و 15

 تری اتیل آمین 632
Triethylamine 

 3و  11، 14
 ادم -هاريهمحرك شديد چشم، بیني، گلو و 

 آسیب  قرنیه -ريه
4 

 تری فلوئورو برمو متان 633
Trifluobromo methane 

 1C غبار آزار دهنده 19

634 

 تری گلیسیديل -5و3و1

 تری آزينتريون -اس-
1,3,5-Triglycidyl-S- 

Triazinetrione 

 3 آسیب های تولید مثل در مردان 5

 تری ملیتیك انیدريد 635
Trimellitic anhydride 

 3 سیستم تولید مثلحساسیت های  5

 تری متیل آمین 636
Trimethyl amine 

 1B تحريك قسمت فوقاني تنفسي؛ 15
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

637 

تری متیل بنزن )مخلوط 

 ايزومرها(
Trimethyl benzene 

(mixed Isomers) 

 7و  14
اثرات تجمعي  -و پوست هاريهمحرك شديد 

 روی سیستم اعصاب مرکزی
4 

 تری متیل فسفیت 638
Trimethyl phosphite 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز -تحريك چشم 6و  15

639 
 تری نیترو تولوئن -6و4و2

2,4,6-Trinitro toluene 
(TNT) 

 3و  12، 13

 -کم خوني آپالستیك -مت همو گلوبیني

اثرات تجمعي کبدی  و چشمي )آب 

 مرواريد(
3 

640 
 تری اورتوکرسیل فسفات

Triorthocresyl 
phosphate 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

 تری فنیل فسفات 641
Triphenyl phosphate 

 3 بازدارنده آنزيم کولین استراز 6

642 

 تنگستن
 Tungsten, as W 

 فلزات و ترکیبات نامحلول
Metal and insoluble 

compounds 
 ترکیبات محلول

soluble compounds 

 
 

19 

4 

 

 سمیت کم –انباشت در ريه 

 

حاد سیستم اعصاب مرکزی )سمیت  اثرات

 متابولیك(

 
1C 

 
 

2 

643 

ترپنتین و منوترپن های 

 منتخب
Turpentine and 

selected 
Monoterpenes 

 3و  15
محرك متوسط چشم، بیني، گلو، برونش ، 

 آسیب تجمعي کلیه -و پوست هاريه
1B 

644 

 اورانیوم طبیعي
Natural Uranum 

 ترکیبات محلول
Soluble  compounds 

 ترکیبات نامحلول  
Insoluble compounds  

 

3 
 

3 

 

 آسیب تجمعي کلیوی
 

 انباشت در ريه  -آسیب تجمعي کلیوی

 
3 

 
3 

 والر آلدئید -ان 645
n-Valer aldehyde 

16 
تحريك قسمت فوقاني تنفسي و چشم؛ 

 پوست
1B 

646 
 پنتوکسید واناديوم

Vanadium pentoxide as 
V 

و  11، 15

10 

محرك متوسط چشم، بیني، گلو، برونش ، 

آسیب حاد و مزمن برونش  -و پوست هاريه

 و ريه
1A 

 میست روغن های نباتي 647

Vagetable oils mist 
 1C اثرات تنفسي 9

 وينیل استات 648

Vinyl acetate 
 1B محرك خفیف چشم، بیني و پوست 16
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 برومايد وينیل 649

Vinyl bromide 
 2و   3

سمیت تجمعي برومیدی )اثرات سیسنم 

 ييزاسرطانمشكوك به  -اعصاب مرکزی(
4 

 کلريد وينیل 650

Vinyl chloride 
 1C کبد -سرطان  1

 وينیل سیكلوهگزان -4 651

4- Vinyl cyclohexene 
 3 آسیب های تولید مثل در مردان و زنان 5

652 

وينیل سیكلوهگزان دی 

 اکسید

Vinyl cyclohexene 
dioxide 

 2و  14
مشكوك به  -محرك شديد پوست

 ييزاسرطان
4 

 فلوريد وينیل 653

Vinyl fluoride 
 3 سرطان کبد و آسیب کبدی 7و  2

 پیرولیدون -2-وينیل  -ان 654

N-Vinyl-2-pyrrolidone 
 3 آسیب کبدی 3

 کلريد وينیلیدن  655

Vinylidene chloride 
 2و  3

ه مشكوك ب -آسیب تجمعي کبدی و کلیوی

 ييزاسرطان
4 

 فلوئوريد وينیلیدن 656

Vinylidene flouride 
 3 آسیب کبدی 3

 وينیل تولوئن 657

Vinyl toluene 
 1B محرك متوسط چشم، بیني و گلو 15

 وارفارين 658

Warfarin 
 3 اثرات تجمعي ضدانعقادی 3

659 

 غبار چوب
Wood dust  
 چوب سخت
Hardwood 

 غبار نرم
Softwood 

 

 2و  3، 10

 

19 

 

مشكوك به  -درماتیت -آسیب ريه

 ييزاسرطان
 

 غبار آزار دهنده )انباشت در ريه(

 
4 
 
 

1C 

660 

گزيلن )ايزومرهای ارتو، متا 

 و پارا(

Xylene) o-, m-, p-

isosmers) 

 8و  15
 -محرك متوسط چشم، بیني و گلو

 آورخواب
2 

661 
و آلفا دی  متا گزيلن آلفا

 امین

m-Xylene α, α-diamine 

 15و  3
محرك  -حساسیت زای تماسي پوستي

 متوسط پوستي
2 

662 
 گزيلیدين )مخلوط ايزومرها(

Xylidine (mixed 
isomers) 

 4 سمیت حاد سیستمیك -مت هموگلوبیني 4و  13

663 
 ايتريوم و ترکیبات آن

Yttrium and 
Compounds, as Y 

 3 )فیبروز انتشاری(پنوموکونیوزيس  10
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 رديف
نام علمی ماده 

 شيميايی

شماره کد 

 بهداشتی
 اثرات بهداشتی

گروه جدول 

 کاري

 دمه کلريد روی 664

Zinc chloride fume 
 2و  11، 14

 -هاريهمحرك شديد چشم، بیني، گلو و 

 ييزاسرطانمشكوك به  -آسیب حاد ريه
4 

 کرومات روی 665

Zinc chromates, as Cr 
 4 ييزاسرطانمشكوك به  2

666 
 دی استئارات روی يا

 استئارات روی 

Zinc stearate 

 1C ذره آزار دهنده )انباشت در ريه( 19

 اکسید روی 667

Zinc oxide 
 2 سمیت حاد سیستمیك )تب دمه فلزی( 4

668 
 زيرکونیوم و ترکیباتش

Zirconium and 
compounds, as Zr 

 3و  10
گرانولومای پوستي و  -پنوموکونیوزيس

 ريوی
3 
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