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پیشگفتار
يكي از برنامه هاي مركز س��امت محيط و كار وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي تدوين 
و انتش��ار رهنموده��اي مربوط به حوزه ه��ا و زمينه هاي مختلف بهداش��ت محي��ط و حرفه اي و 
س��اير موضوعات مرتبط اس��ت كه با بهره گيري از توان علمي و تجربي كارشناس��ان،  متخصصين 
و صاحب نظران متعددي از سراس��ر كش��ور، انجام شده اس��ت. در اين راستا سعي شده است ضمن 
بهره گيري از آخرين دس��تاوردهاي علمي، از تجربه كارشناس��ان و متخصصين حوزه ستادي مركز 
سامت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي كه در كشور قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي 
مدوني وجود دارد در تدوين و انتشار اين رهنمودها مورد استناد قرار گيرد. تمام تاش كميته هاي 
فني مس��ئول تدوين رهنمودها اين بوده اس��ت كه محصولي فاخر و شايس��ته ارائه نمايند تا بتواند 
توس��ط همكاران در سراس��ر كشور و كاربران ساير سازمان ها و دس��تگاههاي اجرائي و بعضاً عموم 
مردم قابل اس��تفاده باش��د ولي به هر حال ممكن اس��ت داراي نواقص و كاس��تي هايي باش��د كه 
بدينوسيله از همه متخصصين، كارشناسان و صاحبنظران ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و 
پيشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزديكتر كردن هر چه بيشتر محتواي اين رهنمودها 

به نيازهاي روز جامعه ياري نمايند تا در ويراست هاي بعدي اين رهنمودها بكار گرفته شود.
با توجه به دسترسي بيشتر كاربران اين رهنمودها به اينترنت، تمام رهنمودهاي تدوين شده بر روي 
تارگاه هاي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشكده محيط 
زيس��ت دانشگاه علوم پزش��كي تهران و مركز س��امت محيط و كار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ 
بسيار محدودي از آنها به چاپ خواهد رسيد تا عاوه بر صرفه جويي، طيف گسترده اي از كاربران 

به آن دسترسي مداوم داشته باشند.
اكنون كه با ياري خداوند متعال در آستانه سي و ششمين سال پيروزي انقاب شكوهمند اسامي 
اين رهنمودها آماده انتشار مي گردد، الزم است از زحمات كليه دست اندركاران تدوين و انتشار اين 
رهنمودها صميمانه تش��كر و قدرداني نمايم و پيش��اپيش از كساني كه با ارائه پيشنهادات اصاحي 

خود ما را در بهبود كيفيت اين رهنمودها ياري خواهند نمود، صميمانه سپاسگزاري نمايم.

                                                                                             دكتر كاظم ندافي
                                                                                      رئيس مركز سالمت محيط و كار
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1-مقدمه
 تقابل بين آفت ها و انسان، گياهان يا حيوانات سبب ايجاد مشكات متعددی از جمله رقابت برای آب
 و غذا، آسيب به گياهان، اموال يا حيوانات، انتشار بيماري ها و ايجاد مزاحمت برای انسان می گردد.
 آفت كش ها تركيبات شيميايی هستند كه برای آسيب رساندن به آفت  هدف طراحی شده اند و به
 طور آگاهانه در محيط استفاده مي شوند تا با كمک آنها بتوان حشرات، باكتري ها، علف های هرز،

جوندگان و آفت های ديگر را كنترل نمود.
 آفت كش ها مواد ش��يميايی هستند كه برای كنترل آفت های مختلف از طريق ايجاد اثرات مخرب
 بر آنها طراحی شده اند، اما اين مواد ممكن است به طور ناخواسته اثرات مخربی بر انسان و محيط
 زيست هم داشته باشند. كارگران در برخی مشاغل در تماس با مقادير بااليی از آفت كش هستند كه
 سبب می شود سامتی آنها در خطر باشد در اين خصوص می توان كارگران شاغل در كارخانجات
 توليد و فرمول بندی، آماده س��ازی، بس��ته بندی، حمل و نقل، انبار داری، مخلوط كردن و كاربرد
 آفت كش ها را نام برد. عاوه بر مواجهه ش��غلي، بسياري از افراد جامعه نيز ممكن است تحت تأثير

 عوارض زيان آور ناشي از مصرف آفت كش ها به ويژه براي كنترل آفات خانگي قرار گيرند.
 پيش��گيری از مسموميت های ناش��ی از آفت كش ها يک راه مطمئن تر نسبت به تكيه بر روشهای
 درمان مسموميت است. لذا بايد توجه شود كه در هنگام استفاده از آفت كش ها به دستورالعمل ها
 و اقدامات احتياطی قيد ش��ده در برچس��ب آن عمل ش��ود. كنترل مواجهه ش��غلي و غير شغلي با
 آفت كش ه��ا بايد بص��ورت يكپارچه و تلفيقي باش��د و اتكاء بر يک روش كنت��رل صرف در برخي
 از مواقع ممكن اس��ت حفاظت الزم را تأمين نكند. در ضمن افراد ش��اغل با آفت كش ها )صنعتي،
 كش��اورزي و  ...( بايد بطور منظم و هدفمند تحت پايش بيولوژيک جهت بررس��ي ميزان مواجهه و
 اثرگذاري آفات بر سيستم بيولوژيكي قرار گيرند. در قدم آخر نيز بايد امكانات، تجهيزات و تمهيدات
الزم براي درمان مسمو ميت هاي ناشي از آفت كش ها در هرگونه مواجهه يا كاربري، فراهم گردد.

2- اصطالحات و تعاریف
آنتی كولي��ن اس��تراز1: يكی از اث��رات مضر برخی تركيب��ات از جمله آفت كش های ارگانوفس��فات 
و كاربامات اس��ت كه س��بب متوقف ش��دن آنزيم كولين اس��تراز مي ش��ود. به اين اثر بيولوژيكی، 

آنتی كولين استراز گفته  مي شود. 
1 Anticholinesterase
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بون��د1: خاكري��ز يا ديواری كوتاه كه تمام يا بخش��ی از محل نگهداری آفت ك��ش را در بر می گيرد. 
ديواره ه��ا و ك��ف محل نگه داری آفت كش ها بايد از جنس غيرقابل نفوذ باش��د و بتواند در صورت 
نش��ت و ريزش اتفاقی حداقل 110 درصد حجم بزرگترين ظرف نگه داری آفت كش مايع يا %25 

كل حجم آفت كش های موجود در انبار را در خود جای دهد.
برچس��ب: اطاعات چاپ ش��ده روی ظ��روف آفت كش ها ي��ا اطاعاتی كه همراه با بس��ته بندی 

آفت كش ها ارائه می گردد.
مديري��ت يكپارچه آفت هاIPM( 2(: ادغام چندين تاكتيک مناس��ب كنترل آفت ها در يک برنامه 
اس��ت تا با اجرای آن بتوان تعداد آفت ها و خس��ارت های ناش��ی از آنها را تا يک سطح قابل قبول 

كاهش داد.
اس��تفاده محدود: سازمان حفاظت از محيط زيست آمريكاEPA( 3( برای به كاربردن هر آفت كش 
دو طبقه بندي در نظر گرفته اس��ت: استفاده عمومی و استفاده محدود. بعضی آفت كش ها به طور 
كلی و بعضی از آفت كش ها هنگام استفاده های خاص  به عنوان آفت كش با استفاده محدود طبقه 
مي ش��وند. در اين ش��رايط اين آفت كش ها مي توانند برای انس��ان يا محيط زيست  مخاطره آميز 
باشند مگر اين كه توسط افرادی استفاده شوند كه دارای اطاعات در خصوص روش استفاده ايمن 

و صحيح از آنها باشند.
فاصله زمانی ورود محدود شده: مدت زمانی كه بايد طی شود تا افراد بتوانند به محلی كه آفت كش 

در آن استفاده شده، وارد شوند.   
استاندارد تماس: غلظت هوابرد موادی ويژه در ناحيه تنفسی افراد كه توسط مراجع قانوني ذيصاح 

در هر كشور )در ايران توسط مركز سامت محيط و كار( تعيين مي شود.
آف��ت ك��ش تدخينی: فرآيند كاربرد يک آفت كش به ش��كل گاز كه مي تواند ش��امل اس��تفاده از 
آفت كش های مايع كه تبخير مي شوند، آفت كش های جامدی كه تصعيد مي شوند و يا سوزاندن 

يا ايجاد واكنش برای توليد گاز است. 
مراقبت های بهداش��تی: هر گونه پايش افراد چه پايش ه��ای بيولوژيكی و چه پايش های كلينيكی 
توس��ط اف��راد صاحيت دار با ه��دف تعيين وضعيت س��امتی كارگران به دليل تماس ش��غلی با 

آفت كش ها. اين بخش شامل پايش هوای محيط كار نمي شود.

1 Bund
2 Integrated Pest Management
3 Environmental Protection Agency
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 آف��ت1: هر گونه موجود زنده از جمله حش��رات، نرم  تنان، جوندگان، پرن��دگان، گياهان و غيره كه
دارای اثرات زيان بار روی افراد يا اماكن است. اين اثرات مضر مي تواند به يكی از اشكال زير باشند:
 انتقال بيماري ها، س��موم يا آفت های ديگر؛ ايجاد آس��يب فيزيكی به يک محل؛ ايجاد اضطراب يا

اثرات مضر روانی يا اجتماعی در افراد
سميت2: توانايی يک ماده شيميايی در ايجاد اثرات مضر زمانی كه توسط موجود زنده جذب شود.
 آفت كش3: ماده ش��يميايی يا بيولوژيكی اس��ت كه برای از بين بردن يا كنترل آفت ها به كار برده
 مي ش��ود. آفت كش ها از لحاظ كاربرد به سه دسته كلی: حشره كش ها، قارچ كش ها و علف كش ها
 تقس��يم  مي شوند. عاوه بر اين، تقس��يم بندي های جزئی  تری هم ممكن است وجود داشته باشد
 از جمل��ه جونده كش ها )برای كنترل آفت ه��ای مهره  دار(، نماتودكش ها )برای كش��تن نماتودها
 مانند كرم س��ركه و غيره(، نرم تن كش ها )برای كش��تن حلزون و غيره( و كنه كش ها )برای كشتن

مايت  ها(. آفت كش ها معموالً تركيبات آلی مصنوعی هستند.

3- قوانین و مقررات موجود در کشور در خصوص کاربرد ایمن 
آفت کش ها

3-1 قانون حفظ نباتات
در ايران در سال1346 با تصويب قانون حفظ نباتات كشور در مجلس شوراي ملي وقت كه مشتمل 
ب��ر 25 ماده و 8 تبصره اس��ت و س��پس با تصوي��ب آيين نامه اجراي��ي آن در 4 فصل و 59 ماده و 
26 تبصره در چهارم دي ماه همان س��ال در هيأت وزيران سازمان حفظ نباتات به صورت رسمی و 

قانونی ايجاد گرديد.
قانون حفظ نباتات با هدف ساماندهی و نظام مند نمودن به كارگيری آفت كش ها در كشور تدوين 
گرديد. طبق ماده 13 اين قانون، س��ازمان حفظ نباتات مكلف اس��ت براي جلوگيري از مسموميت 
انسان و دام و زنبور عسل، دستورات فني الزم وضع و با تصويب شوراي  حفظ نباتات، ضمن تنظيم 

دستورالعمل هاي جامع، آن را به اطاع عموم برساند.

1 Pest
2 Toxicity
3 Pesticide
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3-2 آئين نامه اجرائی قانون حفظ نباتات
 ماده 23: مؤسس��ات و ش��ركت های خصوصی دفع آفات مكلفند كليه دستورات و توصيه های فنی
 مربوط به دفع آفات، استفاده از سموم، نحوه كار كارگران و مسموميت آنها را كه به وسيله سازمان
 حفظ نباتات صادر می شود عيناً به موقع اجرا بگذارند واال پروانه آنها لغو خواهد شد و در هر صورت
 مس��ئول هرگونه عواقب ناشی از مس��موميت و خطراتی كه ممكن است متوجه انسان و دام گردد،

خواهند بود.
 تبصره: ش��ركت ها و مؤسس��ات مزبور مكلفند كارگران خود را طبق دستورات سازمان حفظ نباتات
در موارد ضروری مجهز به كليه وسائل استحفاظی از قبيل ماسک، عينک، دستكش و غيره نمايند.
 ماده 24: مؤسس��ات و شركت های مذكور در ماده 21 بايد به تناسب تعداد سمپاشی های موتوری
 دستی و يا ساير وسايل الزم كه در اختيار دارند، مربيان با سواد كه حداقل دارای گواهی نامه 6 ساله
 ابتدايی باش��ند به س��ازمان حفظ نباتات و يا به ادارات تابعه آن در مراكز اس��تان ها و شهرستان ها
 معرفی نمايند تا پس از اخذ تعليمات الزم درصورتی كه صاحيت فنی آنها مورد گواهی واقع گردد،

حق شركت در انجام عمليات دفع آفات به آنان داده شود.
 تبصره 1: مؤسس��ات و ش��ركت های دفع آفات در موقع اس��تخدام و به كار گماردن كارگران بايد

گواهی بهداری محل را كه مؤيد دارا بودن صاحيت جسمانی الزم باشد مطالبه نمايند.
تبصره 2: مؤسسات مذكور موظفند كارگران خود را كه در امر سمپاشی و يا ضدعفونی دخالت دارند 
در فصل كار الاقل هر س��ه ماه يكبار جهت معاينه پزشكی به بهداری محل معرفی نمايند و گواهی 

صاحيت جسمانی را از نظر بهداشتی برای آنان اخذ نمايند.
تبصره 3: ش��ركت های مذكور موظفند در صورت بروز اولين عائم و آثار مسموميت فوراً مسموم را 
به نزديكترين بهداری يا پزشک رسانيده و مراتب را ضمن تعيين نوع و تركيب سموم و علل و نحوه 
مسموميت به بهداری محل اطاع دهند. تا موقعی كه اداره بهداری و يا پزشک معالج شروع به كار 
كارگران معالجه ش��ده را تجويز ننموده اس��ت كارفرما حق به كار گماردن او را نخواهد داشت ولی 

حقوق كارگر مسموم تا پايان معالجه از طرف كارفرما بايد پرداخت گردد.
ماده 29- س��ازمان حفظ نباتات با كمک وزارت بهداری، صورت پادزهر س��موم متعارف و مجاز را 
در هر سال تهيه و به ادارت حفظ نباتات استان ها ارسال می دارد تا جهت تأمين پادزهر مورد لزوم 

در اختيار ادارات بهداری محل گذارده شود.
شركت ها و مؤسسات فروشنده سموم موظفند نشريه كامل و صحيحی برای سموم خطرناک با ذكر 
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پادزهر آنها تهيه و در موقع فروش به خريداران تسليم و رسيد دريافت دارند، صحت مفاد اين نشريه 
بايد به تأييد سازمان حفظ نباتات رسيده و دارای نكات مشروحه زير باشد:

موارد و طرز اس��تعمال سم، موارد ممنوعه استعمال س��م، آفات و بيماری هائی كه بوسيله اين سم 
مبارزه مي شوند، احتياط های الزم و معالجه مسمومين و پادزهر سم.

تبصره: شركت ها و مؤسسات دفع آفات دولتی و خصوصی بر حسب نوع سمی كه مصرف می نمايند 
پادزهر الزم را بايد هميش��ه ذخيره داشته باش��ند تا در موارد ضروری در اختيار پزشک معالج قرار 

دهند.
ماده 35-  وظايف هئيت نظارت بر سموم عبارتند از:

الف- تصويب فهرست سموم مجاز و تجديد نظر در آن متضمن فرمول شيميائی، نوع فرموالسيون، 
حداكثر غلظت ماده موثره س��م، حداكثر حجم و وزن بس��ته بندی، نوع ظروف و س��اير مشخصات 

ضروری.
ب- تصويب مشخصات الزم برای برچسب سموم.

ج- رسيدگی به پيشنهادات سازمان حفظ نباتات درباره مسائل فنی مربوط به سموم.
ماده 42- س��ازندگان، فرموله كنندگان و بس��ته بندی كنندگان س��موم مكلفند، كارگاه و كارگران 

عامل را از هر حيث به وسائل و تجهيزات بهداشتی مجهز سازند.
ماده 48- فروش��ندگانی كه عاوه بر سموم دفع آفات نباتی و حيوانی در مغازه و محل كسب و كار 
خود مواد غذائی به فروش برس��انند پروانه آنها لغو و مراتب به مأمورين انتظامی اطاع داده خواهد 

شد.
تبصره – در مورد سموم و حشره كش های خانگی فروشندگان فقط می توانند بسته های كوچک و 
آماده مصرف را كه از طرف سازمان حفظ نباتات و يا وزارت بهداری گواهی شده است بدون تغيير 
و دس��ت خوردگی در محل جداگانه ای دور از مواد خوراكی و داروئی در معرض فروش قرارداده و 

عين بسته را به فروش برسانند.
ماده 49- فروشگاه های سموم دفع آفات از طرف مأمورين سازمان حفظ نباتات بازديد خواهد شد 
تا چنانچه از لحاظ تهويه و س��اير شرايط بهداشتی و احتياطی مناسب تشخيص داده نشوند مراتب 
جهت رفع نقص به فروشندگان اباغ شود و اگر ظرف مدت حداكثر دو ماه رفع نقص ننمايد پروانه 

آنها لغو می گردد.
ماده 50- فروش��ندگان سموم دفع آفات موظفند بس��ته های ساخته شده و يا وارده را بدون تغيير 
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به معرض فروش بگذارند.
ماده 51- س��موم دفع آفات نباتی و خانگی بايد فقط در بس��ته بندی های مجاز كه دارای برچسب 
تصويب ش��ده طبق نظر س��ازمان حفظ نباتات باش��د به مص��رف كننده فروخته ش��وند. در مورد 

بسته بندی های كوچک بر جسب بايد ضميمه شود.
ماده 52- فروش��ندگان موظفند از خريداران س��موم تعهد بگيرند كه ظروف محتوی سم را پس از 
مصرف معدوم يا مدفون س��ازند و در صورت عدم انجام تعهد، عهده دار مس��ئوليت عواقب ناش��يه 

خواهند بود.
ماده 53- فروش��ندگان موظفند به هر مصرف كننده سموم، ورقه های شامل اطاعات طرز مصرف، 
احتياطات الزم و مش��خصات پادزهر كه قبًا به تصويب مقامات صاحيت دار رس��يده باشد تسليم 
و دفتر رس��يدی برای فروش س��موم در محل فروش داشته باشند كه اسم و آدرس خريدار و مورد 
و محل مصرف س��م خريداری ش��ده را در دفتر مزبور ثبت كنند و در مقابل آن از خريدار امضاء و 

رسيد دريافت دارند.
ماده 54- حمل س��موم با كاميون يا واگن های حامل مواد غذائی و اتومبيل های حامل مس��افر و يا 
موادی كه پس از تغييرات مكانيكی، ش��يميائی يا فيزيكی به مصرف تغذيه انسان و يا دام می رسد 

اكيداً ممنوع است.

3-3 آیين نامه اجرایی ماده 61 برنامه چهارم توسعه
 ماده 35 – وزارت جهاد كش��اورزی موظف اس��ت از طريق فعاليت های آموزش��ی و ترويجی زمينه
 بهبود مش��اركت كش��اورزان برای جلوگيری از مصرف بی رويه كودهای شيميايی و توسعه مصرف

 كودهای آلی و زيستی، كمپوست و ورمی كمپوست را فراهم نمايد.
 ماده 37- وزارت جهاد كش��اورزی موظف اس��ت به منظور باال بردن س��طح آگاهی توليد كنندگان
 محصوالت كش��اورزی در جهت بهينه س��ازی مصرف آفت كش های كشاورزی و توسعه راهكارهای
 مبارزه غير شيميايی و زيستی )بيولوژيک( با اولويت بخش خصوصی، برنامه های ترويجی و آموزشی

 الزم را تدوين و اجرا نمايد.
 م��اده 41- وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��كی موظف اس��ت در راس��تای ارتق��ای آگاهی
 بهداشت حرفه  ای كشاوزی با همكاری وزارت جهاد كشاورزی نسبت به تدوين اجرای برنامه بهداشت
كشاوزی با اولويت كاهش و بهينه  سازی مصرف آفت كش ها و ارتقای سامت كشاورزان اقدام نمايد.
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 ماده 62- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است در خصوص فوريت های مسموميت
 ب��ا آفت كش ه��اي دفع آفات نباتی، اطاع رس��انی الزم را ب��رای توليد كنن��دگان، وارد كنندگان،

 فرموله كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان به انجام رساند.
 ماده 63- وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كی موظف است پرس��نل و امكانات الزم را برای
 آموزش كادر پزش��كی جهت تشخيص مسموميت با آفت كش ها دفع آفات نباتی و اقدامات درمانی

 را فراهم آورد.

3-4 آیين نامه اجرایی كنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شيميایی
  ماده 1- در اين آيين نامه اصطاحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می  روند:

 الف- مواد شيميايی: تركيباتی هستند با منشأ معدنی يا آلی كه حداقل دارای يک عنصر شيميايی 
بوده و به اش��كال مختلف اعم از گاز، بخار، مايع و  جامد ديده ش��وند و با توجه به راه ورود به بدن و 

طول تماس، سامت انسان و بهداشت محيط را به مخاطره اندازند.
ب- س��م: ماده ای اس��ت كه دارای منشأ بيولوژيک يا ش��يميايی ) معدنی يا آلی( بوده و از راههای 
مختلف در مقادير معين و معموالً جزيی باعث اختال و  يا فعل و انفعاالت حياتی به طور موقت يا 

دايم می گردد.
 ماده 2- به منظور اعمال هماهنگی در امور مربوط به كنترل بهداش��تی و نظارت بر س��موم و مواد 
ش��يميايی كميته هماهنگی، كنترل و نظارت بر س��موم و  مواد شيميايی كه از اين پس به اختصار 
كميته ناميده مي ش��ود، در محل معاونت امور بهداش��تی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

با تركيب زير تشكيل مي شود:
 الف- رييس سازمان دامپزشكی يا نماينده تام االختيار وی.
ب- رييس سازمان حفظ نباتات يا نماينده تام االختيار وی.

پ- معاون ذی ربط سازمان حفظ محيط زيست يا نماينده تام االختيار وی.
ت- معاون ذی ربط وزارت صنايع يا نماينده تام االختيار وی.

ث- معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان رييس كميته. 
ج- معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه يا نماينده تام االختيار وی.

 تبصره 1- دس��تورالعملهای كميته پس از امضای وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كی اباغ 
مي شود.
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 تبصره 2- دستورالعمل چگونگی تشكيل كميته به تصويب كميته می  رسد.
 تبصره 3- انجام امور دفتری و دبيرخانه ای كميته بر عهده معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشكی خواهد بود.
 تبصره 4- دبير كميته معاون امور بهداش��تی وزارت بهداش��ت،  درمان و آموزش پزشكی خواهد بود 

كه بدون حق رأی در جلسه شركت می كند.
م��اده 3- عرض��ه، ف��روش، توزي��ع، بس��ته بن��دی و نگه��داری ه��ر ن��وع س��م در مراك��ز تهيه 
و توزي��ع م��واد غذاي��ی ممن��وع اس��ت و در م��ورد س��موم و حش��ره كش ه��ای خانگ��ی در 
 بس��ته بندی های كوچک و آم��اده، مطابق ضواب��ط ارگان های ذی ربط قانونی عمل خواهد ش��د.

 تبصره: كليه فروشندگان و توزيع كنندگان سموم و مواد شيميايی بايد دوره های آموزشی بهداشت 
كه از طرف وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كی اعام مي شود طی نمايند و گواهی مربوط 

را دريافت كنند.
 ماده 4- حمل و نقل مواد شيميايی و سموم اعام شده توسط كميته، براساس شرايطی خواهد بود 

كه به تصويب كميته مزبور خواهد رسيد.
 ماده 5- س��ازندگان و فرموله كنندگان و فروش��ندگان و مصرف كنندگان مواد شيميايی و سموم و 
شركت های خدماتی دفع آفات نباتی، دامی و خانگی،  فوميگاسيون و ضد عفونی مكلفند به منظور 
حفظ و تأمين سامت انسان و محيط زيست كليه دستورالعملها، استانداردها و موازين بهداشتی و 

زيست محيطی موجود را رعايت نمايند.
 ماده 6- شركتهای دولتی و خصوصی سازنده، فروشنده،  فرموله كننده مواد شيميايی و سموم و نيز 
ش��ركت های خدمات دفع آفات نباتی، دامی،  فوميگاس��يون و ضد عفونی موظفند يک نفر مسئول 
فنی واجد ش��رايط را به سازمان های ذی ربط قانونی برای اخذ پروانه صاحيت فنی معرفی نمايند 

و  رونوشت پروانه های صاحيت صادر شده بايد برای كميته ارسال گردد.
 تبصره 1- مشخصات مسئول فنی توسط مراجع ذی صاح قانونی تعيين و اباغ خواهد شد.

 تبصره 2- ش��ركتهای خدماتی مبارزه با حش��رات و جانوران موذی اماكن عمومی و خانگی بايد از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجوز  دريافت نمايند.

 ماده 7- متقاضيان ثبت، واردات، صادرات س��اخت، بس��ته بندی و فرموالس��يون مواد ش��يميايی و 
سموم موظفند كليه مدارک و نمونه های مربوط را جهت بررسی و انجام آزمايشهای الزم به مراجع 
ذی صاح قانونی ارائه نمايند. صدور مجوز بايد توسط مراجع مذكور براساس آيين نامه ها و ضوابط 
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بهداشتی  صادر شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی انجام پذيرد.  رونوشت مجوز های 
صادر شده بايد به معاونت امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارسال گردد.

 ماده 8- كليه مراكز تهيه، توليد، نگهداری، فروش، بس��ته بندی و فرموالس��يون مواد ش��يميايی و 
سموم بايد مجهز به سيستم های پيشگيری و مقابله با  حوادث شيميايی باشند.

 م��اده 9- كليه كارخانجات، كارگاهها و مراكز درمانی و صنفی و كليه اش��خاصی كه به امر خريد يا 
اس��تفاده از سموم و مواد شيميايی اشتغال دارند، موظفند ظروف خالی شده آنها را به نحو مناسب 

و با رعايت ضوابط زيست محيطی منهدم يا دفع نمايند.
 تبصره1- توليد كنندگان س��موم و مواد ش��يميايی موظفند هش��دارهای الزم را در مورد خطرات 

استفاده مجدد از ظروف و مواد شيميايی بر روی برچسب  آنها قيد نمايند.  
 تبص��ره 1- كلي��ه فروش��ندگان و عرض��ه كنندگان س��موم و مواد ش��يميايی مكلفن��د از فروش 
آن دس��ته از س��موم و م��واد ش��يميايی كه فاقد هش��دارهای الزم بر  روی برچس��ب آنها باش��ند 
 خ��ودداری نماين��د. مراج��ع ذی رب��ط موظ��ف ب��ه نظ��ارت بر اج��رای اي��ن تبصره می باش��ند.

 ماده 10- س��ازندگان، فرموله كنندگان، بس��ته بن��دی كنندگان و حمل كنندگان س��موم و مواد 
ش��يميايی و شركتهای دفع آفات نباتی و خانگی مكلفند كارگاه انبار و كارگران خود را از هر حيث 
به وسايل و تجهيزات بهداشتی و حفاظتی مطابق با دستورالعمل های مراجع ذی صاح مجهز كنند.

 تبصره- معاينات دوره ای محل ها و افراد فوق الذكر حداقل هر ش��ش ماه يكبار الزامی است، انجام 
معاينات دوره ای به عهده كار فرما می  باشد.

3-5 دستورالعمل شرایط و ویژگيهاي انبار هاي مواد شيميایي و سموم
الف: مكان و طراحي ساختمان انبار

1- انبار مواد ش��يميايي به محلي اطاق مي گردد كه انواع تركيبات ش��يميايي و س��موم به اشكال 
مختلف گاز، مايع و جامد در آن بطور موقت نگهداري مي ش��ود و بر دو دس��ته انبار كوچک و انبار 

بزرگ مي باشد.
2- انب��ار كوچک ب��ه انبارهايي اطاق مي گردد كه داراي مس��احت حداكثر 100 متر مربع بوده و 

عرض راهرو داخل آن كمتر از 1/5 متر نباشد.
3- انبارهاي بزرگ به انبارهايي اطاق مي گردد كه داراي مس��احت بيش از 100 متر مربع باش��د. 
اين گونه انبارها چنانچه مجهز به وسايل مكانيكي يا موتوري حمل و نقل باشد، راهروها مي بايست 
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متناس��ب با عبور وسايل مذكور منظور گردد. راهروي طولي بايد تا انتهاي انبار خالي از كاال بوده و 
با رنگ س��فيد از دو طرف خط كش��ي و مشخص شده باشد. همچنين ظرفيت انبار با ميزان سموم 
و مواد شيميايي مورد نگهداري مطابقت داشته و حداقل 15% ظرفيت اضافه جهت جابجايي سهل 

محموله و احتياجات احتمالي آينده در نظر گرفته شود.
4- محل انبار مي بايس��تي به نحوي انتخاب گردد كه حداقل س��ه جهت اطراف ساختمان به لحاظ 
دسترسي خودرو هاي امدادي و وسايل اطفاء حريق و ارسال تجهيزات ضروري در شرايط اضطراري 

آزاد باشد.
5- محل انبارهاي بزرگ مي بايست دور از مناطق مسكوني، مدارس، فروشگاهها،  بيمارستانها، بازار 
ميوه جات، منابع آب آشاميدني و ذخاير آب احداث گردد. ضمناً احداث اين انبارها در مناطقي كه 

سطح آبهاي زير زميني باال مي باشد ممنوع است.
6- وج��ود گذرگاههاي ش��يبدار )RAMP( در مب��ادي ورودي هاي انبار ب��راي ممانعت از خروج 
تراوش��ات به خارج از انبار ضروري مي باش��د. اين گذرگاه بايستي در داخل انبار و در خارج انبار در 

ورودي ها احداث گردد.
7- بدون عبور از ساير ساختمانها بايستي به انبار دسترسي مستقيم باشد.

8- ديوارهاي داخلي بايستي صاف و صيقلي بوده، عاري از ترک و لبه باشد تا به آساني پاكيزه شود. 
اين ديوارها بايس��تي روي بند يا س��دي كه از مواد نفوذ ناپذير به ارتفاع 14cm پوشيده باشد قرار 

گيرد و ديوار دور تا دور تمام انبار را در بر مي گيرد.
9- دفتر انباردار بايد جدا از منطقه نگهداري سموم و مواد شيميايي باشد.

10- عاوه بر درب اصلي انبار بايستي درهاي اضطراري نيز در نظر گرفته شود.
11- درب ها بايستي مجهز به قفل ايمني و ميله هاي حفاظتي بوده، پنجره ها و هواكش ها نيز بايد 

به ميله هاي حفاظتي مجهز بوده تا از ورود افراد غير مسئول ممانعت شود.
12- چنانچه از وسايل جانشيني ديگري براي هواكش و نور استفاده مي شود اجباري براي ساخت 
پنجره نمي باش��د. در غير اينصورت بايد پنجره ها س��ايه بان داشته تا از ورود نور مستقيم خورشيد 

ممانعت شود.
13- سيستم هواكش مناسب، مجهز به فيلتر جهت ممانعت از تجمع بخارات شيميايي مواد و خطر 
آتش زايي تعبيه گردد. اين سيستم بايد به نسبت وسعت انبار نصب شود و سطح آن بايستي حداقل 

1/150 سطح كف باشد.
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14- كف انبار بايستي با خط كشي، بلوک بندي و شماره گذاري شود و در كنار هر بلوک راهروهايي 
به عرض حداقل 1 متر جهت جابجايي، بازرس��ي و عبور هواي آزاد در نظر گرفته ش��ود. هر بلوک 

بايستي حاوي تنها يک محموله با مشخصات يكسان باشد.
15- عائم هشدار دهنده بايستي در خارج از انبار به زبان فارسي نصب گردند. عائم خطر سموم، 

آتش زايي و عدم اجازه ورود به افراد غير مسئول از جمله عائم هشدار دهنده مهم است.
16- سيس��تم خنک كننده و گرم كننده بايستي به گونه اي تعبيه گردد كه موجب گرم شدن و يا 
سرد شدن مستقيم مواد انبار نگردند. استفاده از وسايل گرم كننده هوا كه با نفت و گاز مي سوزند 

ممنوع است.
17- ايج��اد هرگونه مخزن جهت نگهداري مواد ش��يميايي مايع و يا گاز در انبارهاي كوچک بطور 

كلي ممنوع است.
18- محل انبارها مي بايست به نحوي انتخاب گردد كه راههاي دسترسي مناسب براي حمل و نقل 
خودروهاي امدادي در ش��رايط ويژه موجود باشد به نحوي كه بدون برخورد با مانع تا درب ورودي 
انبار امكان پيش��روي باشد و ساختمان محل انبار استحكام و ايمني مناسب را جهت نگهداري مواد 

شيميايي و سموم داشته باشد.
19- ديوارها و س��قف و س��رپناه تمام انبارها بدون اس��تثناء بايد از مصالح غير قابل اشتعال ساخته 
ش��ود. بكاربردن چوب، تخته، پاس��تيک و خرپاهاي چوبي و تخته اي در س��اختمان انبارها بكلي 
ممنوع اس��ت. اجزاء مقاوم نظيرخرپاها و تير آهن و يا حمال هاي بتوني با مصالح غير قابل اش��تعال 
بايد به طريقي عايق كاري ش��وند كه در برابر آتش س��وزي براي مدت حداقل دو ساعت و ستون ها 

براي مدت 3 ساعت مقاومت نمايند.
20- كف تمام انبارها بايد بتون يا س��نگ فرش بوده و نس��بت به مواد شيميايي و سموم، غير قابل 
نفوذ باش��د. شيب و آبروي كف محوطه طوري باشد كه مايعات در زير كاال ها جمع نشود همچنين 

صاف بوده، لغزنده نباشد و فاقد هرگونه ترک و يا شكاف باشند.
21- در انبارهاي بزرگ مواد شميايي و سموم، هرگونه زه كشي بايد براي دفع فاضاب به حوضچه اي 

متصل باشد تا از ورود فاضاب به درون آبراهها و يا مجاري فاضاب عمومي جلوگيري شود.
22- ميزان و مقدار ذخيره آب مورد لزوم آتش نش��اني و همچنين س��يم كشي برق و تناسب قطر 
سيم هاي برق با بار الكتريكي الزم و نيز كليد ضد جرقه در كليه انبارها بر حسب دستور العمل هاي 

فني موجود بايد در نظر گرفته شود.
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23- محوطه انبارها بايد عاري از پوش��ال، خاش��اک و خرده چوب و كاغذ و س��اير مواد زائد قابل 
اشتعال باشد.

24- انبارها مي بايست به تناسب موادي كه از آنها نگهداري مي شود مجهز به وسايل ضروري اطفاء 
حريق مطابق استانداد هاي سازمان آتش نشاني باشد.

25- در كليه انبارهاي مواد شيميايي و سموم، نصب سيستم هاي هشدار دهنده اجباري است.
26- روش��نايي طبيعي انبارها مي بايس��تي به گونه اي طراحي گردند كه مواد ش��يميايي و سموم 

موجود در آنها در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار نگيرند.
27- دماي انبارها حس��ب نوع مواد نگهداري ش��ده طبق استاندارد GMP دريک يا دو دامنه ذيل 

مي بايستي قرار گيرد.
الف( دماي سردخانه اي، 5-2 درجه سانتي گراد

ب( انبار خنک 15- 8 درجه سانتي گراد
28- ميزان رطوبت انبارها مي بايست زير 40 درصد تنظيم گردد.

29- جهت كنترل دما و رطوبت، در چند نقطه انبار مي بايس��ت دماس��نج و رطوبت س��نج نصب 
گرديده و بطور روزانه كنترل شود.

30- جه��ت جلوگيري از بروز حادثه و پيش��گيري از صدمات جاني، ه��ر انباري مجهز به تابلوهاي 
هشدار و عايم راهنما بوده و محل نصب اينگونه هشدارها و عايم مناسب و قابل رؤيت باشد.

تبصره 1: تابلوها مي بايست از فاصله حداقل 15 متري قابل ديدن و خواندن باشند.
تبصره 2: معنا و مفهوم تابلوها مي بايست به كاركنان آموزش داده شود.

31- انب��ار مواد ش��يميايي و س��موم بايد حداقل مجهز به دو دس��تگاه پ��ودر گاز 12 كيلوگرمي و 
يک دس��تگاه كپس��ول پودر گاز 50 كيلوگرمي بوده و به نسبت حجم انبارها، داراي تعدادي سطل 

آتش نشاني سرباز محتوي ماسه خشک سرند شده باشند.
32- كپسول هاي آتش نشاني مي بايست حسب زمان اعتبار مورد بازديد قرار گيرند.

4- طبقه بندی آفت کش ها
 به دليل تعداد زياد آفت كش های مورد استفاده، نياز است آنها را به شيوه های مناسبی طبقه بندی
 نمود. معموالً آفت كش ها را بر اساس آفت هدف، چگونگی عملكرد آفت كش، نوع ماده شيميايی و

 ميزان سميت طبقه بندی مي نمايند.
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4-1 طبقه بندی بر اساس آفت هدف
 يكی از روش های مرسوم طبقه بندي آفت كش ها بر اساس آفت يا آفت هايی است كه برای كنترل
 و مبارزه با آنها س��اخته ش��ده اس��ت. انواع مرس��وم آفت كش ها و آفت هايی كه توسط آنها كنترل

 مي شوند در جدول1 فهرست شده است.

  �فت كشنو�   �فت هد�
حشر��   كش حشر�

)ها� هر� بيشتر علف(گياها�  شك  علف

جوندگا� شك  جوند�

قا��   شك  قا��

كنه شك  كنه

جلبك كش جلبك

پرندگا� كشپرند� 
1

باكتر� باكتر� كش

ها كر� شك كر�

گياها� � حشر�� ها� �شد كنند�  تعديل

ها حلز�� حلز�� كش

اه نماتو� نماتو�كش

اه  ماهي ماهي كش

 

                                                             
1 Avicide 

1 Avicide

جدول 1- طبقه بندي انواع آفت كش ها بر حسب آفت های هدف

4-2 طبقه بندي بر اساس راه ورود یا شيوه عمل
آفت كش ها را مي توان بر اس��اس مكانيس��می كه روی آفت های هدف تاثير می گذارند و س��بب 
كنترل و از بين بردن آنها می ش��وند، طبقه بندي نمود. دو ش��يوه عمل اصلی آفت كش ها، تماسی 
و سيس��تماتيک است. فهرستي از ديگر ش��يوه های عمل، در جدول2-1 ارائه شده است. بعضی از 

آفت كش ها ممكن است از چند طريق روی آفت های هدف تاثير داشته باشند. 

4-2-1 آفت كش های تماسی 
اين نوع آفت كش ها وقتی كه تماس مس��تقيم با آفت داشته باشند سبب كنترل آفت مي شوند. به 
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عنوان مثال علف كش های تماسی فقط وقتی روی علف های هرز دارای اثر هستند كه سطح كافی 
از گياه توسط آفت كش پوشيده شده باشد. 

4-2-2 آفت كش های سيستميک
آفت كش ه��ای سيس��تميک از طريق يک ناحيه يا ي��ک عضو از گياه يا جانور جذب مي ش��وند و 
س��پس در تمامی بخش  های گياه يا حيوان پخش مي ش��وند و س��بب كنترل آفت مي شوند. مثا 
يک علف كش سيس��تميک از طريق ريش��ه گياه جذب مي شود و به تمامی بخش  های گياه منتقل 
مي ش��ود و س��بب از بين رفتن گياه مي شود و يا حش��ره كش سيتميک از طريق ريشه گياه جذب 
گياه ش��ده و به تمام بخش های گياه منتقل مي ش��ود و سبب كشتن حشراتی مي شود كه از گياه 

تغذيه می كنند )شكل 1(. 

  
 

شكل 1- شيوه اثر آفت كش سيستميک
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جدول 2- شيوه های عمل آفت كش ها
  �فت كشنو�   �فت هد�

�� هستند � حشر�� �� به منظو� كنتر� يا شناسايي به  يي كه ����� بو� �يژ��فت كش ها

.نمايند ���� يك ��� جذ� مي

  � هاجذ� كنند

�� �ماني كه گا� �� �ستنشا�  �فت هاكنند �  يي كه به شكل گا�� عمل مي�فت كش ها

كنتر� �فت  اعثبكه به �ين طريق  مي شو�� �يگر جذ� بد� �فت � ها�� �� كنند يا گا� مي

.ندمي شو

تدخيني

كنند �  � �فت عمل مي� هاند مشابه هو�مومي شويي كه �قتي ���� بد� �فت �فت كش ها

.مي شو�سبب �ختال� �� نمو طبيعي �فت � �� بين �فتن �فت قبل �� نمو كامل� 

� � هاكنند تنظيم

�شد

� عفوني پيشگير� � هايي كه با �يجا� يك مانع بين �فت � گيا� �� �يجا� بيما�كش ها قا��

.مايندن مي

� هاكنند حفاظت

.ندشو  مي�� يك منطقه يا �� گياها�  �فت هايي كه با �يجا� بو سبب �فع �فت كش ها ها �كنند �فع

.كنند يي كه بعد �� خو��� شد�� �فت �� مسمو� مي�فت كش ها

طريق  تما� ��

خو���

سبب �يجا� �ثر ��� �فت  مي شو��يجا�  �فت كشبا  �فت ها�ماني كه تما� مستقيم 

.ندشو  مي

تماسي

به تما� �عضا� گيا� يا جانو�  �فت كشگير�  �قتي يك عضو �� گيا� يا جانو� �� معر� قر�� مي

تن � كنتر� منتقل شد� � سپس �� صو�� تغذيه �فت �� �ين گيا� يا جانو� باعث �� بين �ف

  .ندمي شو�فت 

  سيستميك

 

4-3 طبقه بندي آفت كش ها بر اساس نوع تركيب شيميایی
آفت كش ها را مي توان بر اساس تركيبات شيميايی تشكيل دهنده ي آنها نيز طبقه بندی نمود. اين 
طبقه بندي بر اساس ساختار و يا خصوصيات مشابه تركيبات شيميايی تشكيل دهنده آفت كش ها 

از جمله موارد زير است:
- عائم مسموميت

- ماندگاری )توانايی باقی ماندن بدون تغيير در محيط(
- شيوه عمل

آفت كش ه��ای طبق��ه بن��دي ش��ده در يک گ��روه خاص بر اس��اس تركي��ب ش��يميايی، دارای 
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دستورالعمل های مشابه در خصوص كمک های اوليه، پاكسازی و كاربرد ايمن هستند. 
افرادی كه از آفت كش ها اس��تفاده مي نمايند بايد اين آگاهی را داشته باشند كه استفاده مداوم از 
يک گروه آفت كش با تركيب ش��يميايی ويژه ممكن است سبب ايجاد مقاومت در آفت ها نسبت به 
آفت كش مورد استفاده، شود. اين حالت در مورد حشره كش ها بيشتر صادق است. بنابراين استفاده 

از حشره كش ها با تركيبات مختلف، شانس مقاوم شدن حشره را كاهش می  دهد. 
دانستن خانواده شيميايی آفت كش به استفاده كننده كمک می كند تا بتواند از چگونگی عملكرد 

آن آگاهی داشته باشد و از آن به صورت كامًا ايمن استفاده نمايد. 
بخ��ش فعال آفت كش را مي توان به دو گروه آلی و غير آلی تقس��يم نمود. آفت كش های غير آلی 
فاقد اتم كربن در ساختار خود هستند و از تركيبات معدنی همانند مس، گوگرد يا نمک های عناصر 

مختلف همانند سولفات مس، سديم كلرات، فروس سولفات ساخته شده اند.
آفت كش های آلی دارای اتم كربن در ساختار خود هستند. بيشتر آفت كش های آلی دارای منشاء 
پتروشيمی هستند. آفت كش هايی كه از گياهان ساخته مي شوند بوتانيكال I 1 ناميده مي شوند. 
آفت كش های آلی بر اساس تشابه ساختار ملكولی در گروه ها يا خانواده های مختلفی طبقه بندي 
مي شوند. آفت كش های موجود در يک گروه معموالً دارای خصوصيات مشابه هستند. در ادامه به 

مهمترين گروه های آفت كش های آلی اشاره مي شود.

4-3-1 آفت كش های ارگانوفسفات 
بيشتر آفت كش های ارگانوفسفاته، حشره كش هستند. اين گروه اغلب دارای زمان ماندگاری كوتاه 
در خاک، هوا و غذای حيوانات هستند. تمامی آفت كش های ارگانوفسفات، بازدارنده كولين استراز 

هستند. از مشهورترين اين آفت كش ها مي توان ماالتيون2، ديازينون3 و دی متوآت4 را نام برد. 

4-3-2 آفت كش های كاربامات
كاربامات  ها ش��امل حش��ره  كش، قارچ كش و علف  كش مي ش��وند. اكثر آنها دارای پايداری كمی 
در محيط زيس��ت هستند. از لحاظ سميت اين گروه دارای آفت كش هايی با سميت اندک تا بسيار 

سمی هستند. آفت كش های كاربامات هم بازدارنده كولين استراز هستند. 
1 Botanical I
2 Malathion
3 Diazinon
4 Dimethoate
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جدول 3- آفت كش های گروه كاربامات ها
نا� مرسو�   �فت كشنو� 

كر� كر�� كربا�يل� كربوفو���� متوميل� پريمي �لد� )كا�باما�(كش  حشر�

� بوتيليتEPTAC�اليت�  تر�   )تيوكا�باما�(كش علف

مانب� منكو��� متير��� تير��   )�� تيوكا�باما�(ش ك  قا��

 

 4-3-3 آفت كش های ارگانوكلره
امروزه از آفت كش های ارگانوكلره كمتر استفاده مي شود چون دارای پايداری باال در محيط زيست 
هس��تند. اين آفت كش ه��ا همچنين تمايل دارند كه در بافت های چربی انس��ان و حيوانات تجمع 
يابند. تعداد محدودی حش��ره  كش ارگانوكلره كه دارای پايداری و سميت كمتری برای پستانداران 
هس��تند مورد استفاده قرار می  گيرند. اندوس��ولفان و متوكسی  كلر از نمونه های مرسوم اين دسته 

از آفت كش ها هستند. 

4-3-4 آفت كش های تریازین1
تمام آفت كش های اين گروه علف كش هس��تند و برای انسان دارای اندكی سميت هستند. از اين 
گروه مي توان اميترول، اترازين، هگزازين و س��يمازين نام برد. بيشتر اين علف كش ها سيستميک 
هس��تند و از طريق ريشه جذب شده و در تمامی اعضای گياه پخش مي شوند. تعداد اندكی از آنها 
از طريق برگ ها جذب مي شوند و سپس به تمام بخش های گياه منتقل مي شوند. تريازين پايدار 

است و مدت طوالنی در خاک باقی می ماند.

4-3-5 آفت كش های فينوكسی2
حبوبات و چمن در مقابل علف كش های فنوكس��ی مقاوم هس��تند. بنابراين برای كنترل علف های 
هرز پهن برگ در مزارع حبوبات و فضاهای چمن كاری ش��ده بس��يار مورد استفاده قرار می گيرند. 
مرسوم  ترين آفت كش اين گروه را مي توان MCPA ،2,4-D و مكوپروپ نام برد. اين آفت كش ها 

دارای سميت پائين تا متوسط برای انسان هستند. 

1 Triazine Pesticide
2 Phynoxy Pesticide
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4-4 طبقه بندي آفت كش ها بر اساس ميزان سميت آنها
4-4-1 طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی

س��ازمان بهداشت جهانیWHO( 1( آفت كش ها را بر اس��اس ميزان سميت حاد آنها برای انسان 
طبقه بندي نموده اس��ت. بر اين اس��اس آفت كش ها در چهار گروه و با توجه به مقدار 2LD50 آنها 
طبقه بندي ش��ده ان��د. LD50 و به تبع آن ميزان خطر آفت كش ها بر اس��اس نوع فرموالس��يون 
)جامد يا مايع( و نيز مسير تماس )گوارشی يا پوستی( متفاوت است بنابراين با توجه به اين عوامل 
آفت كش ها در طبقات مختلفی قرار می گيرند. اين طبقه بندي در جدول 4 نشان داده شده است. 

جدول 4- طبقه بندي آفت كش ها بر مبنای ميزان خطر آنها طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی

�حتما� كم� سميت 

�� شر�يط �ستفا�� 

عا��

III  

سميت كم

II  

  سميت متوسط

Ib  

  سميت �يا�

Ia  

سميت خيلي 

  �يا�

نو� 

فرموالسيو�

ها�  شاخص

فرموالسيو�

2000≥ 500> 500-50 50-5 5≤ جامد  LD50گو��شي 

)mg kg-1(  3000≥ 2000> 2000-200 200-20 20≤ مايع

معلو� نا 1000> 1000-100 100-10 10≤ جامد  LD50پوستي 

)mg kg-1(معلو� نا 4000> 4000-400 400-40 40≥ مايع

 

1 World Health Organization
2 Lethal Dose 50
3 Environment Protection Agency

4-4-2 طبقه بندی بر اساس روش سازمان حفاظت از محيط زیست امریکا
سازمان حفاظت از محيط زيست امريكا )EPA(3 نيز دارای طبقه بندي ويژه  ای برای آفت كش ها  
بر اس��اس استاندارد EPA آفت كش ها در چهار گروه طبقه بندي مي شوند. اين گروه ها بر مبنای 
ش��اخص خطر برای سامت انسان تعيين مي شوند. سميت حاد بر مبنای LD50 گوارشی، تماسی 

و تنفسی و همچنين دو اثر نيمه سمی تحريک پوست و چشم است.  

EPA جدول 5- طبقه بندي آفت كش ها بر مبنای ميزان خطر آنها طبق استاندارد
IV III II I طبقه

5000≥ 5000-500 500-50 50≤   )LD50 )mg kg-1گو��شي 

20000≥ 20000 -2000 2000-200 200≤ )LD50 )mg kg-1پوستي 

  )LC50 )mg lit-1تنفسي   ≥2/0  2-2/0  20-2  ≤20
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5- راهبردهاي کنترل آفت ها
كنترل آفت ها، ممكن اس��ت برای رس��يدن به يكی از سه هدف پيش��گيری1، مبارزه2 و ريشه كنی3 

برنامه ريزی شوند. 
برای كنترل موفق آفت ها ابتدا الزم اس��ت در خصوص زيستگاه، عادت های غذايی و مراحل چرخه 
زندگی آنها اطاعات كاملی در اختيار داش��ت. ش��رايط محيطی همانند رطوبت، دما و در دسترس 
بودن غذا می تواند طول چرخه زندگی حش��رات را با تغيير ميزان رش��د و نمو آنها تحت تأثير قرار 
دهد. محيط مناسب برای رشد )معموالً محيط گرم و مرطوب( می تواند زمان رشد و نمو حشرات را 
از تخم به بلوغ كوتاه نمايد. بنابراين بايد با انجام برنامه ريزی دقيق و صرف كمترين هزينه و ايجاد 
كمترين ريسک برای انسان و محيط زيست به اهداف موردنظر در برنامه كنترل آفت ها دست يافت.  

 5-1 برنامه های كنترل آفت ها
برنامه های كنترل آفت ها بايد از زمانی ش��روع ش��ود كه فعاليت آفت ها سبب ايجاد خسارت هايی 
شود كه هزينه های آن بيشتر از حد قابل قبول باشد و يا پيش بينی شود كه در صورت عدم اجرای 
برنامه، در آينده می تواند س��بب ايجاد خس��ارت هايی در اين سطح شود. بنابراين در برنامه كنترل 
آفت ه��ا بايد در برابر هر ريال��ی كه صرف كنترل آفت ها می گردد، چندي��ن ريال به دليل كاهش 
خس��ارت  ها حاصل ش��ود. اغلب تعداد اندک آفت ها نمی توانند سبب ايجاد آسيب يا خسارت های 
مالی قابل توجه ش��ود. در اين ش��رايط هزينه كنترل بيشتر از هزينه مقدار آسيبی است كه آفت ها 

ايجاد می نمايند. 
وقتی كه اجرای برنامه كنترل آفت ها قابل توجيه باشد، بايد استراتژی مؤثری انتخاب شود اين استراتژی 

بايد برای افراد در معرض ايمن باشد و همچنين كمترين آسيب را به محيط زيست وارد نمايد. 

5-2 اهداف كنترل آفت ها
سه هدف اصلی كنترل آفت ها پيشگيری، مبارزه و ريشه كنی است و بايد هدفی را انتخاب نمود كه 

بيشترين تناسب را با شرايط دارد. 
پيشگيری وقتی به عنوان هدف برنامه كنترل انتخاب می شود كه بتوان  افزايش وفور آفت ها را در 

1 Prevention
2 Suppression
3 Eradication
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آينده پيش بينی نمود و يا در حالتی كه انجام پيشگيری روشی مؤثرتر برای كنترل آفت ها است. به 
عنوان مثال بسياری از بيماري های گياهان در شرايط محيطی ويژه ای به وقوع می پيوندد. اگر اين 
شرايط محيطی قابل پيش بينی باشد ممكن است بتوان با استفاده از قارچ كش مناسب از گياهان 

با ارزش، حفاظت نمود بخصوص زمانی كه روش مؤثر ديگری وجود نداشته باشد. 
هدف بسياری از برنامه های كنترلی، مبارزه با آفت ها است كه در واقع هدف، حفظ يا كاهش تعداد 
آفت ها تا يک س��طح قابل قبول اس��ت. به عنوان مثال حشره كش ها و علف كش ها را می توان نام 

برد كه از آنها مي توان در برنامه هايی كه هدف آنها مبارزه با آفت ها است، استفاده نمود. 
ريش��ه كنی يا حذف كامل آفت ها كاری بس��يار مش��كل است و تنها در ش��رايط ويژه ای پيشنهاد 
می ش��ود. در محيط های محصور مانند گلخانه ها، می توان ش��انس رسيدن به اين هدف را متصور 
بود. از اين روش در منازل، س��اختمان های اداری، مراكز بهداشتی و درمانی، فرآوری مواد غذايی و 

هر محلی كه حضور آفت غير قابل تحمل باشد مورد استفاده قرار می گيرد. 
ريش��ه كنی گاهگاهی به عنوان يک برنامه دولتی مطرح می ش��ود و آن زمانی است كه يک آفت از 

خارج از كشور به طور اتفاقی وارد شده و احتمال خسارت های مالی، بسيار زياد است. 

5-3 حدود آستانه ای1 
 آس��تانه، س��طحی از هجوم يا فعاليت آفت است كه در چنين ش��رايطی نياز به انجام اقدام كنترلی 
مي باش��د. در مقدار آستانه يا باالتر از آن در صورتی كه هيچ اقدامی صورت نپذيرد، آفت می تواند 

سبب ايجاد آسيب در سطح غير قابل تحمل شود. 
آستانه ممكن است بر اساس ظاهر گياه، سامتی و يا مسائل اقتصادی باشد. اين سطوح كه به آنها آستانه 
عمل گفته مي شود برای بسياری از آفت ها تعيين شده اند. مبنای آنها ممكن است درصد گياهانی كه 

توسط آفت مورد هجوم واقع شده اند و يا مقدار مشخصی از مواد غذايی كه آسيب  ديده اند، باشد. 
آستانه اقتصادی كه در مورد بعضی از آفت های محصوالت كشاورزی در نظر گرفته می شود، شامل 

سطوحی مانند سطح هزينه های كنترل و ميزان ارزش اقتصادی محصول است. 
در بعضی از برنامه های كنترل آفت ها، س��طح آستانه برابر 1 است. زيرا تنها وجود يک آفت هم قابل 
تحمل نيست. برای مثال وجود يک موش در كارخانجات فرآوری مواد غذايی، سطح آستانه عمل در 
نظر گرفته مي ش��ود. در منازل معموالً آفت هايی مانند موش يا سوسک را تنها وقتی كه يک عدد يا 

1 Threshold Levels
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تعداد بسيار كمی از آنها مشاهده گرديد به عنوان سطحی برای انجام اقدام كنترلی در نظر می گيرند. 

5-4 پایش آفت ها1
در بسياری از محل هايی كه كنترل آفت ها الزم است، برای پيشگيری از تكثير آفت ها، بايد محيط 

پايش گردد. با پايش منظم مي توان به چند سوال مهم پاسخ گفت: 
- چ��ه ن��وع آفتی در محيط وجود دارد و آيا تعداد آنها به اندازه كافی اس��ت تا انجام برنامه كنترلی 

را توجيه نمايد؟
- چه زمانی برای اجرای برنامه كنترلی مناسب تر است؟

- چه اقدام كنترلی مناسب تر است؟
پايش آفت هايی همانند كنه ها، حلزون ها و علف های هرز را می توان با انجام بازرس��ی چش��می و 
يا استفاده از تله انجام داد. بعضی مواقع الزم است كه شرايط محيطی هم در نظر گرفته شود مثًا 

دما و ميزان رطوبت عوامل مهمی در پيش بينی شيوع آفت هستند.

5-5 پيشگيری از اثرات مضر برای انسان و محيط زیست
كنترل آفت ها تنها شامل شناسايی آفت ها و استفاده از تاكتيک كنترلی نيست. محلی كه اقدام به 
كنترل آفت می ش��ود معموالً موجودات زنده ديگر )انس��انها، حيوانات و گياهان( و محيط غير زنده 
)همانند هوا، آب، س��اختمانها، اش��ياء( نيز حضور دارند. تمامی اينها ممكن است تحت تأثير برنامه 
كنترل آفت ها قرار گيرند. در صورتی كه هنگام اجرای برنامه كنترلی اثرات احتمالی اجرای برنامه را 
روی كل سيستم در نظر نگيريم، انجام عمليات كنترل آفت ها ممكن است سبب آسيب به بخشهای 

ديگر شود و يا نه تنها مشكل وجود آفت حل نشده، حتی مشكات جديدی بروز نمايد. 

)IPM( 5-6 مدیریت یکپارچه آفت ها
مديريت يكپارچه آفت ها ادغام چندين تاكتيک مناسب كنترل آفات در يک برنامه است تا با اجرای 
آن بتوان تعداد آفت ها و خس��ارت های ناشی از آنها را تا يک سطح قابل قبول كاهش داد. استفاده 

از تاكتيک های متفاوت برای كنترل يک آفت باعث كاهش آسيب  های وارده به محيط مي شود.
آفت كش ها ابزاري مهم در كاهش شيوع آفت ها هستند اما اتكاء بيش از حد به آفت كش ها بسيار 

1 Pest Monitoring
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هزينه بر است و ممكن است منجر به مقاومت آفت ها به آفت كش، شيوع آفت های ديگر يا آسيب 
به ارگانيس��م های مفيد كه مورد هدف آفت كش نيس��ت، ش��ود. در مورد بعضی از آفت ها، تنها با 

استفاده از آفت كش ها نمي توان به سطح مناسبی از كنترل دست يافت. 

5-7 مراحل حل مشکل آفت ها
ü شناسايی آفات و تعيين اينكه آيا كنترل نياز است يا خير.

ü تعيين هدف برنامه كنترل آفت: مبارزه، ريشه كنی.
ü ارزيابی راهكارهای مختلف و انتخاب يک راه كار مؤثرتر كه اثرات س��وء كمتری روی انس��ان و 

محيط داشته باشد.
ü ارزيابی نتايج و در صورت نياز اصاح استراتژی

5-8 كنترل های طبيعی
عوام��ل كنت��رل طبيعی ك��ه جمعيت آفت ه��ا را می توانند تح��ت تأثير قرار دهند ش��امل: اقليم، 
ش��كارچی ها، انگل ها، دسترس��ی به غذا، آب و پناهگاه اس��ت. بعضی از عوامل طبيعی روی تمامی 
ارگانيس��م ها تأثير می گذارند و باعث می شوند كه تعداد آنها در سالهای مختلف كاهش يا افزايش 
يابد. اثر اين ش��رايط از اقداماتی كه انس��ان در اين خصوص انجام می دهد مس��تقل است و ممكن 
است به كنترل آفت ها كمک كنند يا باعث بی اثر كردن آن شوند. انسان قادر به تغيير تأثير عوامل 
طبيعی بر جمعيت آفت ها نيس��ت اما بايد در خصوص تأثير اين عوامل آگاهی داش��ت و در مواقعی 

كه شرايط مناسب است از اثرات مثبت آنها بهره گرفت.
ش�رایط آب و هوایی: ش��رايط آب و هوايی به خصوص دما و رطوبت، فعاليت، رش��د و نمو و ميزان 
تولي��د مثل آفت ه��ا را تحت تأثير قرار می دهند. تعداد آفت ها ممكن اس��ت تحت ش��رايطی مانند 
يخ زدگی، خشكسالی يا ديگر شرايط نامناسب كاهش يابد و يا حتی به طور كلی از بين بروند. شرايط 
آب و هوايی همچنين با تأثير بر رشد و نمو آفت ها می تواند به طور غير مستقيم روی آنها اثر داشته 
باشد. شرايط آب و هوايی غير معمول می تواند الگوی هميشگی شرايط آب و هوايی را تغيير داده و 

سبب شود كه آسيب به آفت ها كاهش يا افزايش يافته و يا آفت های ديگری فعال شوند. 
دش�منان طبيعی: پرندگان، پس��تانداران و ديگر حيوانات از برخی از آفت ها تغذيه می كنند و به 
كنترل تعداد آنها كمک مي نمايند. بسياری از حشرات، انگل يا شكارچی آفت ها هستند و جمعيت 
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آنها را تنظيم می نمايند. عاوه بر اين بعضی بيماري ها مانند قارچ هايی كه ش��ته ها را می كش��ند، 
مي تواند در كنترل طبيعی كمک كننده باشند. 

فراهم شدن آب و غذا:  جمعيت آفت ها تنها در شرايطی كه آب و غذا به اندازه كافی در اختيار 
آنها باش��د، افزايش می يابد. زمانی كه منابع غذايی، به اتمام می رس��د آفت ها می ميرند يا اينكه 

غير فعال می شوند. در ضمن چرخه حيات بسياری از آفت ها وابسته به دسترسی به آب است. 
پناهگاه: دسترس��ی به پناهگاه می تواند روی جمعيت برخی از آفت ها تأثير داش��ته باش��د. وجود 
پناهگاه برای فصل زمستان و محلی كه آفت ها بتوانند خود را از شكارچي ها پنهان نمايند در زنده 
مان��دن برخ��ی از آفت ها دارای اهميت اس��ت. از بين بردن پناهگاه در اي��ن موارد به معنی كاهش 

شانس زنده ماندن آفت ها است.

5-9 كاربرد روشهای كنترلی
كنترل های طبيعی اغلب، آفت ها را به سرعت تحت تأثير قرار نمی دهند همچنين اثرشان به اندازه 
كافی كامل نيس��ت تا از آس��يب  ها و صدمات تا يک س��طح قابل قبولی پيشگيری نمايند. بنابراين 
كاربرد تاكتيک ها و روش های كنترلی ديگر ضرورت می يابد. از اين روش��ها می توان اس��تفاده از 
گونه ه��ای ميزبان كه در برابر آفت ها مقاومند، بهس��ازی محيط، كنترل ه��ای مكانيكی و در آخر 

كاربرد آفت كش ها را نام برد. 
گونه ه�ای ميزب�ان مقاوم در برابر آفت ه�ا: برخی از گياهان، جانوران و س��اختمان ها در برابر 
آفت ها مقاوم هس��تند يا اينكه نس��بت به بقيه بهتر می توانند آفت ها را تحمل نمايند. اس��تفاده از 
گونه های مقاوم در صورتی كه اين گونه ها در دس��ترس باش��ند، با نامناس��ب نمودن شرايط برای 

آفت ها، به كاهش جمعيت آنها زير سطوح خطرناک كمک می كند. 
گونه های ميزبان مقاوم به روش های مختلف می تواند روی آفت ها دارای تأثير باشند. 

1( مواد شيميايی موجود در ميزبان سبب دفع آفت می شود و يا اينكه از كامل شدن چرخه زندگی 
آفت جلوگيری مي نمايد. 

2( ميزبان، قوي تر و مقاوم تر از گونه های ديگر است بنابراين در اثر تهاجم آفت دچار آسيب جدی 
نمی شود. 

3( ميزبان دارای خصوصيات فيزيكی ويژه ای است، برای مثال مومی بودن برگها كه سبب می شود 
تهاجم آفت به آن مشكل گردد.
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در بهس��ازی محيط ب��ا از بين بردن منبع غذايی و پناهگاه آفت به مبارزه با آفت كمک می ش��ود. 
جمعيت آفت هايی كه در مناطق ش��هری يا صنايع وج��ود دارند را می توان با افزايش پاكيزگی، از 
بي��ن بردن محل اختفاء آفت ه��ا و افزايش تعداد دفعات جمع  آوری زباله ه��ا كاهش داد. با از بين 
بردن باقی مانده محصوالت كشاورزی می توان از انتقال آفت ها به گياهان ديگر جلوگيری نمود. 

هدف از كنترل مكانيكی )فيزيكی( مثل استفاده از تله، صفحات غربالی، فنس يا تور، بدام انداختن 
آفت ها يا جلوگيری از دسترس��ی آنها به يک ناحيه خاص اس��ت. نور، گرما و سرما می تواند شرايط 
محيطی را تغيير داده و سبب كاهش يا ريشه كنی جمعيت برخی از آفت ها شود. تغيير مقدار آب و 
همچنين ميزان رطوبت می تواند سبب كنترل برخی از آفت ها خصوصا حشرات و عوامل بيماری زا 

شود.
آفت كش ها  مواد ش��يميايی هس��تند كه سبب نابود س��اختن آفت ها، كنترل فعاليت آنها يا سبب 
پيشگيری از آسيب رسانی توسط آنها می شوند. آفت كش ها همچنين ممكن است سبب جذب يا 
دفع آفت ها ش��وند. استفاده از آفت كش ها سريع ترين راه برای كنترل آفت ها است. در بسياری از 

موارد استفاده از آفت كشها تنها تاكتيک مبارزه با آفت ها است. 

6- برچسب گذاري آفت کش ها
برچسب گذاری آفت كش ها مهمترين راه ارتباطی بين سازنده آفت كش و مصرف كننده است. 

اطاع��ات چاپ ش��ده روی ظروف آفت كش ه��ا يا اطاعاتی كه همراه با بس��ته  بندی آفت كش ها 
ارائه می  گردد را برچس��ب گويند. برچسب گذاری شامل برچسب و تمامی اطاعات ديگر همراه با 
ظرف است كه شامل بروشورها، جزوه ها، كتابچه و غيره است. برچسب آفت كش آموزش هايی در 
خصوص چگونگی اس��تفاده ايمن و صحيح از آن را ارايه می دهد. اس��تفاده كننده از آفت كش بايد 

تمامی آموزش های قيد شده در برچسب را مراعات نمايد. 

6-1 بخش های مختلف برچسب آفت كش ها
اطاعات موجود در برچس��ب آفت كش ها در چند بخش طبقه بندي می گردند تا يافتن اطاعات 
مورد نياز برای اس��تفاده كننده راحت باش��د. محل و عنوان برخی اطاعات به طور قانونی مشخص 

شده است. محل قرارگيری اطاعات ديگر را سازنده می تواند انتخاب نمايد. 
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6-1-1 اطالعات مربوط به شناسایی آفت كش
برچسب آفت كش حاوی اطاعاتی است كه به استفاده كننده اين امكان را می دهد تا نوع آفت كش 
را به طور دقيق شناس��ايی نمايد. بر اس��اس مقررات س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت آمريكا، اين 

اطاعات بايد در بخش جلوی برچسب درج شوند. 
هر س��ازنده ای برای ه��ر كدام از توليدات خود نام تجاری ويژه ای را انتخاب می كند. س��ازندگان 
مختلف، ممكن اس��ت از نام های تجاری مختلف برای يک تركيب فعال آفت كش اس��تفاده نمايند. 
بيش��تر كارخانه ه��ا ن��ام تجاری محصول خ��ود را به عنوان يک نش��ان تجاری ثبت م��ي نمايند و 
اجازه نمی دهند س��ازندگان ديگر از آن نام تجاری اس��تفاده كنند. در تبليغات محصوالت و توسط 
فروش��ندگان محصول، از همين نام تجاری اس��تفاده مي ش��ود. نام تجاری به ط��ور واضح بر روی 

برچسب چاپ می شود. 
بايد از انتخاب آفت كش تنها بر اساس نام تجاری آن خودداری نمود. زيرا بسياری از كارخانجات از 
يک نام اصلی و تنها با اندكی تفاوت برای نام گذاری محصوالت مختلف اس��تفاده می نمايند. برای 

مثال:
2BTU دپستو1 = كرباريل

دپستو سوپر3 = كرباريل + ماالتيون4 
دپستو سوپرم5 = كرباريل + ماالتيون + پيرترين6

بعض��ی مواقع چند كارخانه يک نوع آفت ك��ش را با نام های تجاری متفاوتی عرضه می كنند. برای 
مثال: 

.X توليد شده توسط كارخانه EC 72 = 2 پوند دی كوات8 در گالن با فرموالسيونE دی ويد
.Z توليد شده توسط كارخانه EC نوويد9 = 2 پوند دی كوات در گالن با فرموالسيون

هميشه بخش محتويات موجود در برچسب را برای شناخت تركيب فعال آفت كش مطالعه نمائيد.
بخش محتویات موجود در برچس�ب: در برچس��ب حتماً بايد آنچه در تركيب آفت كش موجود 

1 DePesto
2 Carbary BUT
3 DePesto Super
4 Malathion
5 DePesto Supreme
6 Pyrethrins
7 De Weed 2E
8 Diquat
9 No Weeds
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اس��ت فهرست شده باشد. اين قسمت بايد طوری نوش��ته شده باشد كه بتوان توسط آن به راحتی 
تركيب ه��ای فعال آفت كش و مقدار درصد هر كدام از آنها را شناس��ايی نمود. در بخش محتويات 
برچسب بايد از اسامی رسمی و يا نام  های مرسوم برای هر تركيب استفاده شود. نام تركيب خنثی 

الزم نيست كه قيد شود اما در برچسب بايد مقدار درصد آن مشخص باشد. 
نام شيميايی ماده، يک نام پيچيده است كه اجزاء ماده شيميايی و ساختار آن را مشخص می كند. 
تقريباً در بيشتر مواقع از اين نام در برچسب استفاده می شود. مثًا نام شيميايی آفت كش سوين1،  

1-نفتيل N- متيل كاربامات است.
از آنجايی كه اسامی تركيبات شيميايی اغلب پيچيده است در بسياری از مواقع از نام های كوتاه تر 
و مرسوم استفاده می شود. تنها نام های مورد تأييد EPA را می توان به عنوان نام مرسوم محتويات 
آفت كش در برچس��ب اس��تفاده نمود. نام تأييد شده رسمی برای سوين، كارباريل است. برای مثال 

برچسبی با نام تجاری سوين ®2 بايد به شكل زير نوشته شود:
تركيب فعال: كرباريل )1-نفتيل N- متيل كاربامات( %50 

تركيب خنثی: %50
با خريد آفت كش بر اساس نام مرسوم تأييد شده يا نام شيميايی از تهيه تركيب شميايی فعال مورد 

نظر خود اطمينان حاصل نمائيد. 
نام و آدرس كارخانه س�ازنده: طبق مقررات برای اينكه س��ازنده و فروشنده آفت كش مشخص 

باشند اين بخش بايد روی برچسب وجود داشته باشد. 
وزن خالص: مقدار وزن خالص آفت كش بايد روی برچس��ب مش��خص باشد كه از واحدهای جرم 
مانند كيلوگرم و واحدهای ديگر برای فرموالسيون های خشک و از واحدهای حجم مانند ليتر، گالن 
يا واحدهای ديگر برای فرموالس��يون های مايع اس��تفاده می شود. در مورد فرموالسيون های مايع 

ممكن است مقدار جرم تركيب فعال در حجم كل آفت كش نيز قيد گردد. 
نوع آفت كش: معموالً نوع آفت كش روی بر چسب نوشته می شود. در يک جمله كوتاه و به طور 
عام نوع محصولی كه آفات موجود در آنها توس��ط آفت كش كنترل می ش��ود، نام برده می ش��ود. 

برای مثال: 
حشره  كش برای كنترل حشرات ويژه در ميوه جات، دانه ها و گياهان تزئينی.

قارچ كش برای درختان و بوته ها.
1 Sevin
2 Sevin® 50% WP
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نوع فرموالس�يون: روی برچسب، نوع فرموالسيون آفت كش ذكر شده است. فرموالسيون ممكن 
است به صورت كامل نوشته شود يا به صورت خاصه و استفاده از حروف مثا 1WP به معنی پودر 

قابل خيس شدن، 2D به معنی گرد يا 3EC به معنی كنسانتره با قابليت امولسيون است.

6-1-2 استفاده محدود4
وقتی يک آفت كش به عنوان آفت كش��ی كه دارای اس��تفاده محدود است، طبقه بندی می گردد، 
روی برچس��ب بايد عبارت “آفت كش با اس��تفاده محدود” قيد ش��ود. زير اين عنوان ممكن اس��ت 
توضيحی در خصوص دليل طبقه بندی آفت كش به عنوان اس��تفاده محدود ذكر گردد. معموالً در 
خصوص افراد داری صاحيت كه مجاز به خريد و استفاده از اين نوع آفت كش هستند،  توضيحاتی 
ارائه می گردد. آفت كش هايی كه در اين دس��ته قرار ندارند فاقد اين عبارت روی برچسب هستند. 

نمونه ای از عبارت استفاده محدود يک آفت كش به شرح زير است:
“آفت كش اس��تفاده محدود، به دليل وجود نگرانی از آلودگی آبهای زيرزمينی. خريد و استفاده از آن 
فقط توسط افراد دارای گواهی نامه و تحت نظارت مستقيم آنها امكان پذير است. استفاده كننده بايد 
تمامی نكات احتياطی و دس��تورالعمل های ويژه در مورد طرز استفاده از اين نوع آفت كش را رعايت 

نمايد تا از احتمال رسيدن تركيب فعال آفت كش به منابع و آلوده شدن آبها پيشگيری نمايد.”  

6-1-3 نکات احتياطی
كلم�ات و عالئم اخطار دهنده: كلمات اخطار دهنده "خطر5، هش��دار6 و احتياط7 بايد به صورت 
درش��ت روی برچسب چاپ شود. اين كلمات نشان دهنده ميزان سميت حاد آفت كش برای انسان 
اس��ت. اين كلمات اخطاری بايد بافاصله بعد از جمله "دور از دس��ترس بچه ها نگه داری ش��ود" 

قرار گيرد. 
اين كلمات اخطاری تنها بر اساس سميت تركيب فعال انتخاب نمی شود بلكه فرموالسيون تركيب 

1 Wettable powder
2 Dust
3 Emulsifiable concentrate
4 Restricted-Use
5 DANGER
6 WARNING
7 CAUTION
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نيز در نظر گرفته می ش��ود. اين كلمات در حقيقت انعكاس دهنده خطرات ناش��ی از تركيب فعال، 
حامل، حال يا تركيب خنثی است. 

كلمات اخطاری نش��ان دهنده ريسک اثرات حاد حاصل تماس از طريق يكی از چهار مسير دهانی، 
پوس��تی، تنفس و چش��م ها با آفت كش است و بر اساس مس��يری كه اثرات حادتری دارد انتخاب 

می گردد. كلمات اخطاری ريسک اثرات تأخيری يا اثرات آلرژيک را شامل نمی شود. 
اس��تفاده از كلمات اخطاری برای كمک به اس��تفاده كننده اس��ت تا در خصوص اقدامات احتياطی 
مورد نياز برای خود، كارگران و افراد ديگر و حتی حيوانات كه ممكن اس��ت در تماس با آفت كش 

باشند، تصميم گيری نمايد. 
خطر: اين كلمه نش��انگر اين اس��ت كه آفت كش شديداً سمی اس��ت و در صورت تماس از راههای 
دهانی، پوستی يا استنشاقی احتمال بروز بيماری حاد بسيار باال است و در صورت تماس با پوست 

يا چشم ها سبب ايجاد سوزش و تحريک می شود. 
كلمه “س�می1" و عالمت "دو اس�تخوان و جمجمه2": تمام آفت كش های شديداً سمی كه در 
صورت تماس از مس��يرهای دهانی، پوس��تی يا تنفسی احتمال ايجاد بيماری حاد توسط آنها بسيار 
باال است بايد كلمه "سمی" به رنگ قرمز و عامت جمجمه و استخوان روی برچسب آنها چاپ شود. 
آفت كش هايی كه به دليل ايجاد تحريک و سوزش چشم و پوست دارای كلمه "خطر" هستند، نياز 

به داشتن كلمه "سمی" و عامت جمجمه و استخوان )شكل 2( نيستند. 

  
 

شكل 2- عامت مورد استفاده برای نشان دادن آفت كش های شديداً سمی

1 POISON
2 SKULL AND CROSSBONES

“هش�دار”: اين كلمه نشان می دهد كه احتمال ايجاد بيماری حاد در اثر تماس از راههای دهانی، 
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پوستی يا تنفسی با آفت كش در حد متوسط است و احتمال ايجاد تحريک و سوزش پوست و چشم 
نيز در صورت تماس با آفت كش در حد متوسط است. 

“احتياط”: اين كلمه نش��ان دهنده اين است كه آفت كش اندكی سمی و يا نسبتاً غير سمی است 
و احتمال ايجاد بيماری حاد در اثر تماس از راههای دهانی، پوس��تی يا تنفس��ی با آفت كش اندک 
است و احتمال ايجاد تحريک و سوزش پوست و چشم نيز در صورت تماس با آفت كش اندک است.

 اقدامات درمانی به فرد مس�موم )كمک های اوليه(: برای بس��ياری از آفت كش ها نياز اس��ت 
كه بر چس��ب حاوی آموزش های الزم در خصوص چگونگی برخورد با تماس های اتفاقی باشد. اين 
آموزش ها معموال ش��امل كمک های اوليه است و ممكن اس��ت آموزش هايی در خصوص اقدامات 

پزشكی هم شامل شود.  

6-1-4 خطرات آفت كش برای انسان و حيوانات خانگی 
توضيحاتی در خصوص اثرات حاد: در برچسب بايد در خصوص اينكه كداميک از راههای تماس 
با آفت كش )دهان، پوس��ت، چش��مها و ريه ها( به طور ويژه حفاظت ش��ود و اقدامات ضروری برای 
پيش��گيری از اثرات حاد ناش��ی از تماس با آفت كش، توضيحاتی ارائه گردد. اين توضيحات ممكن 
است در بخش جلو يا كناره های برچسب باشد و يا در بخشهای ديگر برچسب قرار گرفته باشند. در 
اين قس��مت از برچسب بايد آسيب هايی كه در صورت خوردن، استنشاق، تماس با پوست يا چشم 

پيش می آيد، ذكر گردد. 
بس��ياری از آفت كش ها می توانند از طريق چند راه تماس، س��بب ايجاد اثرات حاد ش��وند. بايد به 
اين موارد در برچس��ب توجه ش��ود. در اين توضيحات بيان مي شود كه كدام قسمت از بدن نياز به 

بيشترين حفاظت دارد. 
برای مثال بيان “خطر: در صورت خوردن يا استنشاق كشنده است” دارای مفهومی متفاوت نسبت 

به “خطر: خورنده - سبب آسيب به چشم و سوختگی شديد پوست می گردد” است.
توضيح�ات در خص�وص اثرات تأخيری آفت كش: برچس��ب آفت كش هايی كه به تش��خيص 
س��ازمان EPA دارای احتمال ايجاد اثرات تأخيری هس��تند بايد حاوی اطاعاتی در اين خصوص 
باشند. در اين بخش در خصوص اينكه آيا آفت كش می تواند سبب ايجاد مشكاتی همچون تومور 

يا مشكات توليد مثل در حيوانات آزمايشگاهی شود، اطاعاتی ارائه گردد. 
توضيحات�ی در خصوص اث�رات آلرژیک: در صورتی كه آزمايش ها نش��ان دهند كه در صورت 
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تماس با آفت كش احتمال ايجاد اثرات آلرژيک همانند تحريک پوس��ت يا آسم وجود دارد، بايد در 
برچسب در خصوص اين موارد توضيحاتی ذكر شود. بعضی مواقع در برچسب از كلمه "حساسيت زا" 

برای نشان دادن اثرات آلرژيک استفاده می شود. 
توضيحات در خصوص تجهيزات حفاظت فردی: بافاصله بعد از توضيح در خصوص اثرات حاد، 
تأخيری و آلرژيک در برچس��ب بايد تجهيزات حفاظت فردی مورد نياز ذكر ش��وند. در اين بخش، 
حداقل تجهيزات حفاظت فردی كه هنگام اس��تفاده از آفت كش بايد توس��ط فرد به كار برده شود، 
ليس��ت می گردد. در برخی موارد هنگام انجام عمليات های مختلف روی آفت كش نياز به استفاده 

از تجهيزات حفاظت فردی متفاوتی است كه به اين موارد هم بايد توجه شود. 
برای مثال استفاده از پيش بند حفاظتی، تنها در زمان مخلوط كردن، بارگذاری كردن و تميز كردن 

تجهيزات، مورد لزوم است.

6-1-5 خطرات زیست محيطی
در اين بخش از برچس��ب، احتياط های الزم برای حفاظت از محيط زيس��ت در زمان اس��تفاده از 
آفت كش ذكر می ش��ود. تقريباً در تمامی برچسب آفت كش ها از بعضی توضيحات عمومی در اين 

زمينه استفاده می شود. 
برای مثال در بيش��تر برچس��ب ها خواسته شده كه در زمان اس��تفاده، تميز كردن تجهيزات و دفع 
باقی مانده آفت كش، از آلوده نمودن آب ها خودداری شود. در صورتی كه آفت كش خطرات ويژه ای 
برای محيط زيست داشته باشد در برچسب به آن اشاره می شود. برای مثال آفت كش برای زنبور ها 

يا ديگر موجودات حيات وحش بسيار سمی است. 

6-1-6 خطرات فيزیکی یا شيميایی
در اي��ن بخش از برچس��ب آفت كش، در خصوص هرگونه خطرات ويژه ای همچون آتش س��وزی، 
انفجار يا خطرات شيميايی كه ممكن است آفت كش سبب ايجاد آن شود توضيحاتی ارائه می گردد. 
برای مثال، اين تركيب قابل اشتعال است و الزم است كه از منابع حرارتی يا شعله مستقيم دور نگه 
داش��ته شود و يا اينكه اين تركيب خورنده است و بايد در ظروف مقاوم در برابر خوردگی نگه داری 

شود. 
توجه: بخش توضيحات مربوط به خطرات فيزيكی يا ش��يميايی در همه برچس��ب ها در يک محل 
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مشخص قرار نمی گيرد. در بعضی از برچسب ها اين قسمت در يک مستطيل تحت عنوان "خطرات 
فيزيكی يا ش��يميايی" قرار می گيرد. در بعضی برچس��ب ها در زير كلمات اخطاری، اين اطاعات 
آورده می ش��وند. در بعضی از برچس��ب ها اين بخش ممكن اس��ت تحت عناوينی مانند "توجه" يا 
"مهم" آورده ش��ود. در صورتی كه خطر فيزيكی يا ش��يميايی وجود نداش��ته باش��د اين بخش در 

برچسب حذف می گردد. 

6-1-7 دستورالعمل استفاده از آفت كش
در اي��ن بخش در خصوص نگه داری و انبار و دفع باقی مانده آفت كش و همچنين در بعضی موارد 
در خصوص ورود به منطقه ای كه از آفت كش اس��تفاده شده است، اطاعاتی ارائه می گردد. عاوه 

بر اين موارد در اين بخش دستورالعمل هايی برای استفاده صحيح از آفت كش ارائه می شود. 
استفاده از آفت كش مطابق با دستورالعمل ذكر شده در برچسب: استفاده از آفت كش به هر 
طريقی غير از آنچه در دس��تورالعمل ذكر ش��ده، غير قانونی است. آفت كش بايد تنها برای گياهان، 

حيوانات يا محل هايی كه در بخش راهنمای استفاده ذكر شده، به كار برده شود.
آفت كش را نبايد با دوز و يا غلظتی بيش��تر يا در دفعاتی بيش��تر از آنچه در دس��تورالعمل استفاده 
ذكر ش��ده، به كار برد. بايد تمامی موارد ذكر شده در دس��تورالعمل استفاده از جمله نكات ايمنی، 
روش های مخلوط كردن، رقيق سازی، نگه داری و انبار و دفع مواد باقی مانده را به  دقت رعايت نمود.

دس��تورالعمل ها و آموزش های موجود در برچس��ب نصيحت نيستند بلكه مقرراتی اجباری هستند 
كه بايد مراعات شوند. 

تنها در موارد زير می توان از دستورالعمل تبعيت نكرد:
1 - كاربرد آفت كش در دوز، غلظت و يا تعداد دفعات كمتر از آنچه در برچسب ذكر شده است.

2 - كاربرد آفت كش برای آفتی غير از آنچه در برچس��ب ذكر ش��ده است به شرط اينكه كاربرد آن 
برای گياه، حيوان يا محل مورد استفاده مجاز باشد.

3 - استفاده از تجهيزات يا روش های استفاده مناسب كه در برچسب ممنوع نشده است. 
4 - مخل��وط ك��ردن آفت كش يا چن��د آفت كش يا كود هنگام كاربرد در مزارع مش��روط به اينكه 

استفاده از اين مخلوط، در برچسب ممنوع نشده باشد. 
5 - مخلوط كردن دو آفت كش يا بيشتر به شرطی كه دوز تمامی آنها برابر يا كمتر از مقادير تعيين 

شده باشد.
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توضحات در رابطه با ورود به محلی كه آفت كش اس�تفاده ش�ده اس�ت: برچس��ب بيش��تر 
آفت كش ه��ا حاوی اقدامات احتياطی اس��ت كه هنگام ورود به محل��ی كه در آنجا آفت كش مورد 
اس��تفاده قرار گرفته بايد اجرا ش��ود. در اين بخش مدت زمانی كه بايد طی شود تا افراد بتوانند به 
محلی كه آفت كش اس��تفاده ش��ده، وارد ش��وند قيد می گردد. قبل از اين مدت بايد تحت شرايط 
خاص��ی به محل وارد ش��د. به اين مدت زم��ان "فاصله زمانی ورود محدود ش��دهREI( " 1( گفته 

می شود.
توضيحات در خصوص ورود به اين ناحيه در يک مس��تطيل تح��ت عنوان “ورود” يا “احتياط برای 
كارگران” يا در بخش��ی با عنوان كلی “مهم”، “توجه”، يا “اطاعات كلی” چاپ مي شود. اگر فاصله 
زمانی ورود محدود ش��ده تنها برای اس��تفاده ويژه يا محل خاصی پيش بينی شده باشد، در عنوان 
اين بخش محدوديت مورد نظر ذكر می گردد. برای مثال عنوان به اين صورت نوش��ته مي ش��ود: 

“محدوديت های موجود درمصارف كشاورزی”.
انبار و دفع: تمامی برچسب آفت كش ها حاوی آموزش هايی برای نگه داری و انبار آنها است. اين 
بخش ممكن اس��ت شامل توضيحات عمومی باشد مانند "دور از دسترس بچه ها نگه داری شود" و 
يا شامل دستورالعمل های ويژه همانند "در دمای كمتر از صفر درجه سانتی گراد نگه داری نشود".

در برچس��ب آفت كش همچنين اطاعات كلی در خصوص دفع باقی مانده آفت كش و ظروف آنها 
ارائه می گردد. اين دستورالعمل ها با توجه به تفاوت مقررات در محلهای مختلف بايد با اين مقررات 

مطابقت داشته باشد. 
توضيحات مربوط به انبار و دفع آفت كشها در بخشی تحت عنوان “انبار و دفع” آورده می شود. 

دیگر موارد آموزشی الزم برای استفاده از آفت كش: آموزش ها در خصوص چگونگی استفاده 
از آفت كش مهمترين بخش برچس��ب است. بهترين راه برای اطمينان از استفاده صحيح آفت كش 

همين آموزش های موجود در برچسب است. 
در بخش آموزش های مربوط به استفاده از آفت كش ممكن است به موارد زير اشاره شود: 

- آفتی كه طبق ادعای كارخانه سازنده توسط آفت كش كنترل می گردد. 
- گياه، حيوان يا محلی كه ماده برای كنترل آفت های آن می تواند مورد استفاده قرار بگيرد. 

- آفت كش به چه شكلی بايد مورد استفاده قرار بگيرد. 
- تجهيزات مناسب سم پاشی برای استفاده از آفت كش 

1 Restricted Entry Interval
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- آفت كش به چه مقدار بايد مورد استفاده قرار بگيرد و دستورالعمل مخلوط سازی آنها 
- آيا آفت كش قابليت مخلوط شدن با تركيبات آفت كش ديگر دارد. 

- آيا ممكن است آفت كش سبب ايجاد آسيب به حيوانات، گياهان يا سطوح شود. 
- آفت كش در چه محلی، چه موقع و با چه فاصله زمانی بايد استفاده شود.

7- کاربرد ایمن آفت کش ها
تمامی افرادی كه با آفت كش ها سروكار دارند بايد با مقررات و دستورالعمل های مربوط به ذخيره ي 
ايمن آفت كش ها آش��نا باش��ند. ريس��ک هايی كه به دليل انبار نمودن آفت كش ها ممكن اس��ت 
بوجود آيد همانند آتش س��وزی، نش��ت و ريزش اتفاقی و تماس های اتفاقی يا خوردن آفت كش ها 
جزء ش��رايط اضطراری محس��وب می ش��وند. افرادی كه در نزديكی محل بروز حادثه قرار دارند با 
مقادير باالی آفت كش تماس پيدا می كنند. اين ريس��ک را مي توان با كاهش احتمال بروز حادثه 

و يا كاهش شدت آن با پيش بينی برنامه واكنش در شرايط اضطراری كنترل نمود.  

7-1 مقدار ذخيره سازی
به منظور ذخيره س��ازی آفت كش ها بايد بدون در نظر گرفتن مقدار آنها، محلی مشخص به عنوان 
محل انبار آفت كش ها در نظر گرفت. اين محل ممكن است يک كابينت، بخشی از يک انبار يا يک 
انبار مجزا مخصوص ذخيره  س��ازی آفت كش ها باشد. كاهش مقدار ذخيره آفت كش، همواره يكی 
از روشهای بی هزينه كاهش ريسک ناشی از آنها است. برخی از آفت كش ها دارای طول عمر مفيد 
هستند و پس از آن، ديگر كارآيی كافی ندارند. در صورتی كه آفت كش دارای چنين خاصيتی باشد 
روی برچسب آن، تاريخ انقضاء ثبت می شود، در غير اين صورت با توجه به تاريخ توليد آفت كش ها 
بايد از قديمی ترين آنها ش��روع به اس��تفاده نمود. برای ذخيره سازی آفت كش ها كه جزء كاالهای 

خطرناک طبقه 3 طبقه بندی می شوند، صرفنظر از مقدار آنها، بايد الزاماتی را مراعات نمود.

7-2 ریسک های ذخيره سازی
در هنگام ارزيابی ريسک آفت كش های ذخيره شده به موارد ذيل توجه داشته باشيد:

Ø كميت آفت كش ذخيره  شده
Ø طول دوره ذخيره سازی
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Ø طبقه ي آفت كش ها بر اس��اس طبقه بندی كااله��ای خطرناک و خصوصيات آنها با توجه به 
س��ميت، پايداری و س��ازگاری )اين اطاعات را از برگه اطاعات ايمني موادMSDS( 1( يا سازنده 

مي توان بدست آورد(.
Ø الزامات مورد نياز به  منظور جداس��ازی آفت كش ها از ديگر مواد خطرناكی كه جزء كاالهای 
خطرناک با طبقه ای متفاوت هستند، به عنوان مثال طبقه 5، عوامل اكسيد كننده هستند همانند 

كلرينه جامد كه با بسياری از مواد ديگر سازگار نيستند. 
Ø كنترل نشت و ريزش آفت كش ها، درجه  آتش گيری و همچنين تهويه ي ساختمان

Ø روشهای واكنش در شرايط اضطراری و امكانات مورد نياز در اين زمينه كه بايد در محل انبار 
وجود داشته باشد )مطابق با MSDS يا الزامات كشوری(

Ø جدا بودن انبار آفت كش ها از انبار مواد ش��يميايی ديگر، مناس��ب بودن فاصله ي بين  انبارها، 
عايق س��ازی نش��ت و ريزش اتفاقی و روش های اضطراری مناس��ب حتی در مواردی كه مقدار كم 

آفت كش در مدت زمان كوتاه ذخيره سازی مي شود.
Ø به  حداقل رس��اندن ميزان خريد نه تنها به منظور كاهش هزينه های خريد بلكه به  منظور به 

 حداقل رساندن هزينه های دفع آفت كش ها
Ø تنه��ا افراد مجاز، به انبار دسترس��ی داش��ته باش��ند، وج��ود اطاعات مربوط ب��ه نوع و مقدار 

آفت كش ها در انبار، قفل كردن انبار ذخيره سازی در تمامی اوقات
Ø كافی بودن تهويه طبيعی و مكانيكی

7-3 طراحی انبار
يک س��اختمان جداگانه يا يک منطقه ي تفكيک  ش��ده از س��اير مناطق با دارا بودن مش��خصاتی 

همچون:
- تهويه طبيعی يا مكانيكی كافی

- كف غير قابل نفوذ همراه با زهكشی كه به چاه متصل است.
- چارچوب سيمانی برای درها

- ديواره سيمانی يا بلوكی به ارتفاع كافی تا موادی كه به صورت اتفاقی نشت و ريزش دارند، درون 
آنها قرار گيرند.

1 Material safety Data Sheet
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- قفس��ه بندی با مواد غير قابل نفوذ )يا اس��تفاده از س��ينی به منظور كنترل نشت و ريزش اتفاقی 
داخل قفسه ها(

- درب قابل قفل شدن
- در دسترس بودن بسته وسايل مورد نياز برای كنترل نشت و ريزش اتفاقی

- دسترسی به آب به منظور شستشو و تميز كردن
ديواره ها و بخش درزبندی كننده در ورودی انبار بايد دارای ارتفاع كافی باشد به طوری كه بتواند 
25% حجم كل آفت كش های مايع و يا حداقل 110%  حجم بزرگترين بسته  آفت كش را در خود 

جای دهد.
دقت ش��ود كه نش��ت و ريزش اتفاقی آفت كش ها و آب شستشوی حاوی آفت كش به چاه مناسبی 

زهكشی شود. همچنين آب برای شستشو به راحتی در دسترس باشد.
طراحی سيس��تم تهويه طبيعی، طوری باش��د كه جريان مقطعی مناس��ب باالی ديواره ها و بخش 
درزبن��دی كنن��ده در ورودی انبار ايجاد نماي��د و از دريچه های تعبيه ش��ده در ديوار مقابل خارج 
ش��ود. مواد ذخيره  شده در انبار بايد به منظور جلوگيری از فاسد شدن آنها در درجه حرارت پايين 
نگهداری ش��وند. محتويات بسته و برچس��ب آنها بايد در برابر رطوبت محافظت شوند )به خصوص 

ظروف مقوايی(.
ب��ه منظور كس��ب اطاع��ات در زمينه ي ميزان س��ازگاری مواد آفت كش و ديگ��ر توصيه ها برای 

ذخيره سازی آنها، MSDS و برچسب آنها را مطالعه كنيد.

7-4 ظروف آفت كش ها
آفت كش ها بايد در ظروف اصلی خود ذخيره ش��وند. اگر ظروف اصلی آنها آس��يب ببيند يا نش��ت 
كند، آفت كش ها را در درون ظرف مناسب ديگری كه حاوی برچسب مناسب باشد، منتقل كنيد.

ب��ه هيچ وجه نبايد از بطري های نوش��يدنی يا ظروف غذا، به عن��وان ظروف نگهدار ی آفت كش ها 
استفاده شود.

اطمينان حاصل كنيد كه تمامی برچسب های اصلی روی ظروف، نصب شده و خوانا هستند.
ظروف را بايد براس��اس برنامه ای منظم بررس��ی كرد. ظروف آس��يب ديده يا دارای نشتی را درون 
ظرف ديگری همانند درام های مخصوص قرار داده يا محتويات آنرا به ظرف ديگری منتقل نمود و 

روی آنها برچسب مناسب نصب كرد.
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درون انب��ار، دِر ظ��روف حاوی آفت كش ها را در مواردی كه نياز نداريد، بس��ته نگه داريد. اين كار 
كم��ک می كن��د تا ميزان ذرات و بخارات آفت كش ها در هوای انبار كاهش يابد. نبايد مواد مايع را 

روی مواد جامد ذخيره سازی كرد.

  
 

شكل 3- انبار نگه داری آفت كش ها بايد دارای حداقل شرايط ايمنی باشد.

7-5 شرایط اضطراری
ب��رای كس��ب اطاعات در م��ورد برنامه ها و رويه ها در ش��رايط اضطراری، ب��ه اطاعات مذكور در  

MSDS و برچسب ها مراجعه كنيد:
 −تجهيزات اضطراری مانند وس��ايل اطفاء حريق مناس��ب )حداقل يک كپسول حاوی پودر خشک 

كه محل قرارگيری آن خارج از ناحيه ای باش��د كه برای جمع ش��دن مواد نشت شده و ريزش های 
اتفاقی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وس��ايل اطفاء حريق بايد هر6 ماه يكبار يا طبق قوانين محلی 

بازرسی و سرويس شوند(
− آموزش برای شرايط اضطراری

− روشهای پاكسازی
− قابليت اشتعال پذيری

− تجهيزات كمک های اوليه                                 
− در صورتی كه فردی مسموم شده باشد، سريعا با نزديكترين مركز اورژانس تماس بگيريد.
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7-6 شرایط مناسب ذخيره سازی و جابجا كردن مواد شيميایی مایع قابل اشتعال
اين مواد شامل بشكه ها، مخازن و ظروف كوچک نگهداری مواد مايع و همچنين آفت كش ها است 

كه دارای قابليت اشتعال پذيری هستند.
به منظور انبار كردن اين مواد شرايط زير را اعمال كنيد:

Ø مح��ل ذخيره ك��ردن نبايد در مجاورت منابع توليد گرما يا جرق��ه همانند كوره ها، تجهيزات 
گرمايشی، المپ های سوئيچی، جوشكاری و ديگر منابع احتراقی مشابه، باشد.

Ø هنگامی كه از ظروف اس��تفاده نمي ش��ود، در آنها بسته باشد. در صورتی كه بخواهيم از مواد 
قابل  اشتعال يا قابل انفجار استفاده كنيم، در ظروف را در شرايط تهويه مناسب، دور از منابع قابل 

اشتعال يا انفجار يا ايجاد جرقه، باز كنيم.
Ø مايعات قابل  اشتعال بايد طوری از محل ذخيره به محل استفاده جابجا شوند كه احتمال نشت 

و ريزش اتفاقی و آتش سوزی در حداقل ممكن باشد.
Ø در اماكنی كه احتمال گير كردن افراد در حادثه آتش  س��وزی وجود دارد، به  هيچ وجه نبايد 

مايعات قابل اشتعال يا انفجار استفاده يا ذخيره شود.
Ø افرادی كه وظيفه حمل  و نقل مايعات قابل اش��تعال يا انفجار را به عهده دارند، بايد در مورد 

خطرات احتمالی مربوطه آموزش ديده باشند.
Ø در صورت نشت و ريزش اتفاقی مواد بايد سريعاً نسبت به پاكسازی آنها اقدام شود و وسايلی 

كه در روند پاكسازی از آنها استفاده شده است، بافاصله به روش مناسب دفع شوند.
Ø هرگونه موادی كه مخلوط كردن و واكنش آنها با هم خطرناک باش��د بايد به منظور به حداقل 

رسانی احتمال واكنش، دور از يكديگر و به طور جداگانه نگهداری شوند.
Ø محتويات بسته ها نبايد در حالت تحت فشار جابجا شوند مگر اينكه بسته بندی دارای طراحی 

خاص و مناسب برای اين منظور باشد.
Ø بسته ها بايد در قفسه يا جعبه نگهداری شوند، نبايد مواد مايع را باالی مواد جامد ذخيره سازی 

نمود.
Ø برای مايعات قابل اش��تعال با حجم كمتر از 100 ليتر، در ناحيه ي ذخيره س��ازی الزامی به 

نصب عائم هشداردهنده نيست اما اين كار توصيه شده است.
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7-7 دفع ایمن آفت كش ها
وقت��ی مقدار اندكی از آفت كش باقی می ماند، بهترين راه   حل دفع آن مطابق با دس��تورالعمل های 
موجود در برچسب است. در اين مورد همچنين مي توانيد با همسايگان مشورت نمائيد و در صورتی 
كه آنها هم دارای مش��كل آفتی مشابه آفت شما هستند مقدار باقيمانده آفت كش را به آنها بدهيد 

تا برای كنترل آفت از آن استفاده نمايند.
Ø ممكن اس��ت قوانين كش��وری و س��ازمانی شما س��خت گيرتر از قوانين قيد شده در برچسب 

باشند. قبل از دفع ظروف حاوی آفت كش ها، قوانين كشوری و سازمانی مربوطه را مطالعه كنيد.
Ø اگر هيچ راهنما و دستورالعملی برای دفع آفت كش ها وجود ندارد، آنها را مطابق با دستورالعمل 

برچسب، دفع كنيد.
Ø به طور كلی می توانيد برای دفع آفت كش های مايع آنها را درون ظرف با درپوش محكم قرار 
دهيد و آنها را با زباله های معمول ش��هری دفع كنيد. بايد از نشت نداشتن ظروف اطمينان حاصل 

كرد.
Ø در صورتی كه مراكز خدمات دهنده ي دفع آفت كش ها در دس��ترس شما نباشند، می توانيد 

بسته های زباله را در محل مجاز ببريد.
Ø نکته: نبايد آفت كش های مايع با حجم بيش از يک گالن را از طريق زباله ي  شهری دفع كرد.

Ø بس��ته های حاوی آفت كش های خش��ک را به صورت بسته بس��ته در زباله های معمولی قرار 
دهيد.

Ø نکته: نبايد آفت كش های خش��ک با مقدار بيش از 5 پوند را از طريق زباله ی ش��هری دفع 
كرد.

Ø ب��ه هيچ وج��ه باقی مانده آفت كش ها را نباي��د داخل توالت، چاه فاض��اب و جوی خيابان 
ريخته ش��ود. ممكن اس��ت در سيس��تم فاضاب ش��هری نفوذ كنند يا موجب آلوده شدن آبراه ها 
ش��وند. بسياری از سيستم های فاضاب شهری قادر به دفع تمامی زباله های آفت كش ها نيستند. 
در صورتی كه آفت كش به آبراه ها برس��ند ممكن است به ماكيان، گياهان و ديگر موجودات زنده 

صدمه وارد كنند.
Ø ظروف خالی آفت كش ها به دليل اين كه ته مانده و اثرات بر روی آنها وجود دارد، می توانند 
موج��ب خطرزائی ش��وند. به هيچ وجه مج��دداً از ظروف آفت كش ها اس��تفاده نكنيد. هنگامی كه 
ظروف خالی شدند درب آنها را محكم ببنديد و آن را در يک بسته ايمن در داخل سطل زباله قرار 
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دهيد. ظروف را مطابق با دس��تورالعمل برچس��ب، دفع كنيد. به هيچ وجه آنها را س��وراخ نكنيد يا 
تحت فشار قرار ندهيد.

Ø در صورت��ی كه ظروف آفت كش ها قابل بازيافت باش��ند، آنها را درون زباله های قابل بازيافت 
قرار ندهيد.

7-8 حمل و نقل ایمن آفت كش ها
مالک آفت كش، مس��ئول حمل و نقل ايمن آن اس��ت. عدم دقت در حمل و نقل ايمن آفت كش ها 
سبب شكس��تن ظروف آنها، نشت و ريزش اتفاقی، آلودگي های زيست محيطی و ايجاد خطر برای 
خود و ديگران مي شود. حتی در جابجائي هايی كه به فاصله كوتاه انجام مي شود ممكن است اين 

حوادث اتفاق بيافتد. 
تمام��ی نكات ايمنی برای پيش��گيری از حوادث ناگوار را باي��د رعايت نمود. در عين حال بايد برای 
ش��رايط اضطراری هم آماده بود. قب��ل از اقدام به جابجايی آفت كش ه��ا، از اقدامات اضطراری در 

صورت بروز نشتی و ريزش اتفاقی آگاهی داشته باشيد. 

7-9 ایمنی وسيله نقليه
ايمن ترين روش حمل و نقل آفت كش ها قرار دادن آنها در بخش بار اتومبيل های باری است. اگر 
از تريلرهای دارای كفی برای حمل و نقل استفاده می شود حتماً بايد كناره ها و انتهای كفی دارای 
ديواره  باش��د. بهتر اس��ت كف و ديواره های بخش بار از جنس استيل يا پاستيک باشد زيرا در اين 

صورت اگر نشتی اتفاق بيافتد راحت تر می توان آنرا تميز نمود. 
هرگز آفت كش ها را در بخش مس��افر اتومبيل، ون يا كاميون حمل نكنيد. بخارات س��می ممكن 
اس��ت متصاعد و باعث تماس راننده يا سرنش��ينان شود. ممكن است آفت كش بطور مستقيم روی 
بدن راننده يا سرنش��ينان بري��زد. از بين بردن و تميز كردن كامل آفت كش نش��ت كرده به درون 
پارچه های صندلی و كف اتومبيل تقريباً غير ممكن است. در صورتی كه اين بخش ها به دقت تميز 

نشوند در آينده مي توانند سبب ايجاد آلودگی شوند. 
هرگز اجازه ندهيد بچه ها، مس��افرين و حيوانات خانگی با آفت كش ها در حين حمل و نقل تماس 

داشته باشند. 
هرگز آفت كش ها را همراه با غذا، لباس، وسايلی كه با خوردني ها در تماسند و وسايلی كه افراد با 
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آنها تماس دارند، حمل و نقل ننمائيد.
هرگز وس��يله نقليه حمل آفت كش را بدون مراقبت ترک نكنيد. در صورتی كه بچه ها يا افرادی به 
طور اتفاقی دچار مسموميت شوند شما مسئول هستيد. تا آنجائی كه امكان پذير است آفت كش ها 

را در كابين قفل شده، حمل نمائيد.
توجه داشته باشيد كه آفت كش های خيلی فرار را به طور جداگانه حمل نمائيد. زيرا نشت و ريزش 

اتفاقی و يا حتی تبخير آفت كش از ظروف باز ممكن است سبب تخريب مواد ديگر شود.

  
 

7-10 حمل و نقل ظروف آفت كش ها  
آفت كش ها را تنها با ظروف س��الم، بدون آس��يب و با برچس��ب خوانا حمل كنيد. قبل از بارگيری 
ظروف آنها را بازرسی نمائيد تا مطمئن شويد در و منافذ ديگر آنها محكم بسته شده است و بيرون 
ظروف آلودگی وجود ندارد. ظروف را با دقت جابجا كنيد تا از آس��يب ديدن و س��وراخ ش��دن آنها 

پيشگيری شود. 
ظروف را داخل اتومبيل محكم ببنديد تا از غلطيدن يا سر خوردن آنها جلوگيری نمائيد. بين ظروف 
بارگيری ش��ده از ضربه گير استفاده كنيد. در صورتی كه از بسته  بندی مقوايی استفاده شده است 
آنها را از تماس با رطوبت حفظ نمائيد زيرا در غير اينصورت سبب خيس شدن بسته بندی و ايجاد 

نشت و ريزش مي شود.

شكل 4- هنگام حمل و نقل ظروف آفت كش ها نكات ايمنی را به دقت مراعات نمائيد.
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هنگام حمل و نقل از قرارگيری آفت كش ها در معرض دماهای باال و پائين خودداری كنيد. دماهای 
بس��يار باال يا بس��يار پائين مي توانند سبب ذوب ش��دن و يا بی دوام شدن ظروف شوند. اين دماها 

حتی مي تواند سبب شوند كه آفت كش ها اثر خود را از دست دهند. 

شكل 5- ظروف را داخل اتومبيل محكم ببنديد تا از غلطيدن يا سر خوردن آنها جلوگيری نمائيد.

  
 

8- کنترل مواجهه با آفت کش ها
اقدامات كنترلی با هدف از بين بردن يا كاهش مواجهه افراد )ش��اغل و غير ش��اغل( با آفت كش ها 
اج��را مي ش��وند. گاهی اوقات به منظور كاهش ميزان مواجهه ب��ه بيش از يک اقدام كنترلی كه در 
برچس��ب  آفت كش قيد ش��ده نياز داريم. در هنگام انجام اقدامات كنترلی به مباحث ذكر ش��ده در 

برچسب ها توجه داشته  باشيد.
همواره بايد ميزان مواجهه شغلی را تا حد امكان كاهش داد طوری كه حداكثر ميزان مواجهه برابر 

با حدود مجاز استاندارد و توصيه شده باشد.

8-1 سلسله مراتب كنترل ها
ب��رای كنترل مواجهه با آفت كش ها بايد سلس��له مراتب كنترلی ك��ه در ادامه در مورد آنها بحث 
خواهد ش��د را در نظر داش��ت و هر كدام از موارد كه اجرای آن با توجه به شرايط امكان پذير بود 
را انتخاب و به مورد اجرا گذاش��ت. اين انتخاب سلس��له مراتبی به ما كمک می كند تا بهترين راه 
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را برای كنترل ريس��ک های ناش��ی از آفت كش ها انتخاب نمائيم. در روند سلسله مراتبی اقدامات 
كنترلی هر چه به سمت انتها می رويم، بازدهی كاهش می يابد. گاهی اوقات يک راهبرد  به تنهايی 
ما را به هدف مورد نظر برای كنترل مواجهه با آفت كش نمی رس��اند و بايد از تركيبی از روش ها 

استفاده كنيم.
روش های كنترل خطرات بايد طبق روند زير بكار گرفته شوند:

8-1-1 حذف و كاهش
تا جايي كه ممكن اس��ت بايد س��عی ش��ود اس��تفاده از آفت كش ها را از طريق از بين بردن آفات 
ب��ه روش های غير ش��يميايی، كاهش داد يا ب��ه طور كامل حذف نمود. اي��ن روش ها دارای اثرات 

زيست محيطی كمتری نيز هستند. براي اين كار از روشهای عملی زير مي توان استفاده نمود:
- رعايت اصول بهداشتی              

- كنترل بيولوژيكی و استفاده از حشرات مفيد
- جايگزين نمودن گياهان مقاوم به جای گياهان حساس در مقابل آفت ها  

- ايجاد موانع فيزيكی 
- اجرای سيس��تم مديريت تلفيقی  آفات )IPM( جهت كاهش ميزان اس��تفاده از آفت كش ها. از 
كاربرد حشره كش های فاقد اعتبار خودداری شود. آفت كش ها را نبايد به روشی غير از روش قيد 

شده در برچسب يا MSDS آنها بكار برد. 

8-1-2 جایگزینی
گاهی اوقات امكان جايگزينی يک آفت كش كم خطرتر با آفت كش خطرناک بدون كاهش بازدهی 

در عملكرد كنترل آفات، وجود دارد. نمونه هايی از اقدامات كاربردی: 
ü استفاده از آفت كش با سميت كمتر

ü استفاده از آفت كش با فراريت كمتر )پايدارتر(
ü تغيير حالت فيزيكی آفت كش به طور مثال جايگزينی حالت كنسانتره و قابل امولسيون سازی 

با حالت گرانوله ای 
ü استفاده از محصوالت در ظروف محصور  شده به منظور كاهش ريسک در حين حمل  و نقل

ü استفاده از ظروف با قابليت استفاده مجدد
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8-1-3 جداسازی )ایزوله( كردن
جداسازی فرآيندی است كه طی آن يک ايستگاه كاری از ساير ايستگاه ها جدا می شود يا با نصب 
ي��ک مانع فيزيكی بي��ن فرآيند كاری و افراد در معرض مواجهه، فاصله ايجاد می  گردد. نمونه هايی 

از جداسازي كاربردی:
ü استفاده از مكان های جدا شده برای كارهايی همچون انبار كردن، مخلوط كردن و آماده  سازی 
آفت كش ها به همراه محدوديت دسترسی به آن محل برای تمامی افراد متفرقه و غير صاحيت دار
ü نگهداری آفت كش ها در ظروف محصور در حين انتقال و جابجايی آنها توسط وسائل نقليه

ü نگهداری و ذخيره سازی آفت كش ها در ساختمان و اتاق جداگانه

8-1-4 كنترل مهندسی
در اين خصوص در ادامه فصل به طور مفصل در بخش 8-2 بحث خواهد شد.

8-1-5 كنترل های مدیریتی و روشهای اجرای كار
ايج��اد تغيي��رات در ش��يوه های انجام كار مانند تهيه خط و مش��ي های ايمن��ی، نظارت و آموزش 
ب��ه منظور كاه��ش ميزان مواجهه افراد ب��ا آفت كش ها را كنترل های مديريت��ی گويند. در زير به 

نمونه هايی از كنترل های مديريتی اشاره شده است:
Ø كاهش دادن تعداد افراد در مواجهه با آلودگی از طريق خارج نمودن افراد غير ضروری از محل 

آلوده، به طور مثال خالی كردن ساختمان اداری در زمان سمپاشی و مدتی پس از آن 
Ø محدود كردن مدت زمان مواجهه برای هر كارگر

Ø ممنوع كردن خوردن، آشاميدن و سيگار كشيدن در حين كاركردن با آفت كش ها
Ø تأمين مواد ش��وينده و حصول اطمينان از كافی بودن و اس��تفاده از آنها توسط كارگران بعد از 

انجام كار
Ø اجرای وظايف در فضايی باز و س��اعات مناس��بی از روز به منظور كاهش دادن اس��ترس های 

حرارتی و به حداقل  رساندن بادبردگی مواد اسپری شده به مناطق مجاور
Ø محاس��به مس��احت ناحيه ي مدنظر برای سمپاش��ی و مقدار مواد الزم برای اس��پری كردن 

به  منظور استفاده بهينه از آفت كش ها
Ø اجتناب از مخلوط كردن آفت كش ها بيش از مقدار مورد نياز



44الزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

Ø آگاهی و اطاع  رس��انی به ديگر افراد از جمله همس��ايگان، افراد عمومی، استفاده  كنندگان از 
پارک  يا چمن ها، بازديدكنندگان از محل كار و ديگر افرد ش��اغل )به طور مثال با استفاده از عائم 

هشدار دهنده(
Ø نصب عائم هش��دار دهنده در اطراف نواحی سمپاش��ی  شده. اين عائم و نوشته های آنها بايد 

تا زمان خشک شدن آفت كش ها، در محل نصب شوند. 
Ø در نظر گرفتن روشهای مناسب برای دفع پسماند و ظروف آلوده

8-2 كنترل های مهندسی
يک اصل اساسی در محافظت از كارگران هنگام كار با آفت كش ها اين است كه قبل از هر اقدامی 
تاش ش��ود ميزان مواجهه را از منبع كاهش داد. برای رس��يدن به اي��ن هدف از روش هايی تحت 
عنوان كنترل های مهندس��ی استفاده مي ش��ود. حذف يا كاهش ميزان مواجهه با خطرات فيزيكی 
يا ش��يميايی با استفاده از تجهيزات يا ماشين آالت مهندسی را كنترل های مهندسی می نامند. در 
ادامه تعدادی از اين تجهيزات كه به منظور كاربرد آفت كش ها برای هدف های متفاوت قابل كاربرد 

هستند، شرح داده شده است.

8-2-1 دستگاه انتقال محصور1
با اس��تفاده از دستگاه انتقال محصور )ش��كل 6( برای انتقال آفت كش های مايع از ظروف اصلی به 
دس��تگاه مخلوط كن و سپس انتقال آنها به تجهيزات كاربردی نهايی، مي توان سبب كاهش ميزان 

مواجهه كارگر با غلظت باالی آفت كش ها در طی فرآيند پر كردن ظروف شد.
 

1 Closed Transfer Device

شكل 6- استفاده از دستگاه انتقال محصور برای آفت كش های مايع
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8-2-2 سمپاش كوله پشتی
با اس��تفاده از سمپاش های كوله پشتی كه دارای تجهيزات اتصال دهنده1 هستند )شكل 7( كارگر 
مي تواند به طور مستقيم و با استفاده از شيلنگ و شير توپی2 )شكل 8( مواد شيميايی را از تانک 
مخلوط كن به س��مپاش كوله پش��تی منتقل نمايد. اين سيستم س��بب مي شود كه تماس كارگر با 

آفت كش  حذف شود.

1 Hookup
2 Hose and Ball Valve

 

 

شكل 7- سم پاش كوله پشتي داراي بخش اتصال دهنده

شكل 8- شيلنگ و شير توپی برای انتقال آفت كش به سم پاش كوله پشتی
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8-2-3 كيسه های حل شونده در آب1
عيب اصلی آفت كش هايی كه دارای فرموالس��يون پودری خيس شدنی2 هستند، توليد گرد و غبار 

خطرناک آفت كش ها در حين انجام كار با آنها مي باشد.
اين پودرها در كيس��ه های مخصوص از جنس پلی وينيل الكل و پلی اس��تر بسته بندی مي شوند و 
قبل از كاربرد و در طی فرآيند آماده س��ازی محلول اس��پری، كيسه بسته بندی به همراه آفت كش 

پودری را در آب حل می كنند )شكل 9(. 

1 Water Soluble Bags
2 Wettable
3 Induction Bowl

شكل 9- بسته بندی آفت كش پودری در كيسه های قابل انحال در آب
 

8-2-4 پيمانه القائي3
پيمانه هائي هس��تند كه به اپراتور اجازه مي دهند كه س��م پاش را از روي زمين بجاي باال رفتن بر 

روي آن، پر كند )شكل 10(.

شكل 10- پيمانه القائي جهت پركردن سم پاش
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8-2-5 سيستم تزریق مستقيم آفت كش ها
اين وس��يله اجازه می دهد تا به جای مخلوط كردن آفت كش  و آب در مخزن اصلی سم پاش، آنها 
را در سيس��تم لوله كشی س��مپاش با يكديگر مخلوط نمود )شكل 11(. مخزن سمپاش تنها دارای 
آب تميز اس��ت و نياز به شستشوی تانک وجود ندارد. در انتهای كار، لوله های سمپاش را مي توان 
با عبور آب تميز از درون آنها در محل س��م پاش��ی تميز نمود. اگر اين سيس��تم را با ظروف قابل 
تعويض آفت كش يا سيس��تم انتقال محصور به كار ببريم، ميزان مواجهه كارگر با آفت كش حذف 

يا ناچيز می شود.

  
 

شكل 11- سيستم تزريق مستقيم آفت كش

8-2-6 سيستم شستشوی ظروف 
از يک نازل ش��وينده و يک بخش ظرف كه مايعات مورد اس��تفاده براي شستشو را جمع مي كند، 

تشكيل شده است )شكل 12(.
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8-2-7 بوم هيدروليک تاشو1
اين سيس��تم از تماس احتمالی دس��ت كارگر با آفت كش هنگام خم كردن دس��تی بوم جلوگيری 

می كند )شكل 13(.

  
 

شكل 12- سيستم شستشوی ظروف آلوده به آفت كش ها

 

1 Hydraulic Boom Folding

شكل 13- بوم هيدروليک تاشو
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8-2-8  شيرهای یک طرفه دیافراگمي1
هنگامی كه س��مپاش خاموش مي ش��ود و فشار كاهش مي يابد، در اين شرايط مايع باقی مانده در 
بوم به صورت قطرات از نازل چكه مي كند. اين سيس��تم از خارج ش��دن قطرات از نازل جلوگيری 
كرده و از تماس كارگر با آفت كش در زمان تعويض يا تعمير نازل يا خم و راست كردن دستی بوم 

پيشگيری مي نمايد.

1 Diaphragm Check Valves
2 Multiple Nozzle Bodies

 

شكل 14- شيرهای يک طرفه ديافراگمي

8-2-9 ساختارهای نازل چندگانه2
با توجه به نوع محصول، نوع و ميزان آفت كش ها می توان سريع و ساده سر نازل را تعويض نمود.

شكل 15- نازل های چندگانه
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8-2-10 نازل های القاء كننده هوا با بادبردگی كم آفت كش1
بوم های دارای هواي كمكي، از هوای با فشار باال برای كمک به پرتاب شدن قطرات اسپری شده به 
سمت هدف استفاده مي نمايند و از بادبردگی2 آفت كش در محيط اطراف پيشگيری می  كنند. اين 

نازل ها همچنين از تماس كارگران با آفت كش ها نيز پيشگيری می كنند. 

1 Low-drift Air-assisted Nozzles
2 Drift
3 Knapsack Mistblower Sprayer

  
 

شكل 16- مقايسه دو حالت اسپری با فشار باال و فشار پائين
8-2-11 مه پاش پشتی3

مه پاش  پشتی كه به آن ميست  پاش نيز گفته مي شود دارای يک موتور و فن كوچک است كه به 
دليل توانايی دستگاه در ايجاد هوا با فشار باال سبب كاهش بادبردگی آفت كش ها مي شود. 

شكل 17- مه پاش كوله اي و اجزاء مختلف آن
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8-2-12 نازل های با بادبردگی كم1 
نازل های با بادبردگی پائين قطرات بزرگتری نس��بت به قطرات توليدی از نازل های معمولی توليد 
می كنند. وقتی قطرات بزرگتری توليد شود، احتمال انتشار آنها كاهش مي يابد و در نتيجه احتمال 

آلودگی زيست محيطی و همچنين تماس كارگر با آفت كش كاهش مي يابد.

1 LOW-Drift Nozzle
2 Air Induction Nozzles

شكل 18- نازل های با بادبردگی پائين

  
 

8-2-13 نازل های القاء كننده هوا2 
اين سيس��تم اجازه می دهد تا مايع اس��پری شده با هوا مخلوط شده و موجب توليد قطرات بزرگی 
ش��ود كه درون قطرات از هوا پر ش��ده اس��ت و عمًا احتمال بادبردگی آنها از بين می رود. قطرات 
زمانی كه با هدف برخورد می كنند، می تركند و به همين دليل س��طح انتش��ار آنها با سطح انتشار 

قطرات ناشی از نازل های معمولی برابر مي شود. 

شكل 19- نازل های القاء كننده هوا
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8-2-14 سمپاش سرپوش/ پوشش دار1
س��مپاش پوش��ش دار موجب كاهش بادبردگی آفت كش ها و در نتيجه آن موجب كاهش مواجهه 

كارگران با آفت كش ها و همچنين كاهش آلودگی های زيست محيطی می شود.

1 Covered /Hooded Sprayers

شكل 20- سرپوش دار كردن سم پاش ها

  
 

8-2-15 تميز كردن سمپاش ها
سيس��تم شستشوی مخزن: يک مخزن تأمين آب تميز بر روی سمپاش نصب شده و با يک يا چند 
نازل چرخشی درون مخزن اصلی سمپاش قرار می گيرند. آب از مخزن آب تميز به سمت نازل های 

شستشو پمپ می شود و به درون مخزن سمپاش اسپری می شود.

شكل 21- شستشوی مخزن سم پاش با نازل های چرخان

  
 



راهنمای کنترل مواجهه با آفت کش ها 53

8-2-16 مخزن تأمين آب شستشوی دست
تأمين مقدار كافی آب ضروری اس��ت. از اين آب برای شستش��وی دست ها و وسايل حفاظت فردی 
آلوده اس��تفاده می ش��ود. مي توان از يک مخزن س��اده كه دارای يک ش��ير دستی است به منظور 
تأمين آب تميز مورد نياز جهت شستش��وی دس��ت ها و بهداشت فردی استفاده نمود. اين مخزن را 

مي توان در كنار سم پاش نصب نمود.

8-3 خالصه ای از كنترل هاي مهندسی
در مواردي كه ريسک بالقوه مواجهه با آفت كش ها وجود دارد، از كنترل های مهندسی برای كاهش 

مواجهه استفاده می شوند. 

شكل 22- مخزن آب برای شستشوی دست ها و وسايل حفاظت فردی
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شكل 23- خاصه ای از راهكارهاي كنترل های مهندسی مواجهه با آفت كش ها

  
 

8-4 تجهيزات حفاظت فردی
تجهيزات حفاظت فردی، لباس ها و تجهيزاتی هستند كه برای حفاظت بدن از تماس با آفت كش ها 

استفاده مي شوند. از تجهيزات حفاظت فردی مورد استفاده انواع زير را مي توان نام برد: 
لباس كار و روپوش، حفاظت كننده های پاها، حفاظت كننده های چشم، پيش بندها، رسپيراتورها، 

انواع دستكش ها و انواع پوشش سر.  
لباس های عادی )پيراهن، ش��لوار و كف��ش( و لباس كارهای معمولی را اغل��ب نمي توان به عنوان 
تجهي��زات حفاظت فردی برای كار با آفت كش ها در نظر گرفت. معموال در برچس��ب آفت كش ها 

الزامات استفاده از تجهيزات حفاظت فردی هنگام انجام فعاليت  های گوناگون ذكر مي شود.
مواجه��ه با آفت كش ها مي تواند اثرات مضر داش��ته باش��د. برای پيش��گيری ي��ا كاهش تماس با 

آفت كش ها نياز به استفاده از تجهيزات حفاظت فردی است. 
كسانی كه از آفت كش ها استفاده مي نمايند از لحاظ قانونی ملزم به رعايت كليه دستورالعمل های 

قيد شده روی برچسب آفت كش ها در خصوص استفاده از تجهيزات حفاظت فردی هستند. 
به  ياد داش��ته باش��يم كه دس��تورالعمل های ذكر شده در برچس��ب نمي توانند تمامی موقعيت ها 
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و ش��رايط كاری را پي��ش بين��ی نمايند. بنابراين در صورتی كه وس��ايل حفاظت فردی ذكر ش��ده 
در برچس��ب ها كامل نيس��تند يا تنها بخش هايی از تجهيزات مورد نياز در آن ذكر ش��ده اس��ت، 
توجيه كننده عدم حفاظت كامل در مقابل تماس با آفت كش ها نيس��ت. در برچس��ب آفت كش ها 
حداقل تجهيزات حفاظت فردی مورد نياز هنگام كار با آنها ذكر ش��ده اس��ت. در بعضی موارد برای 
فعاليت های مختلف تجهيزات گوناگونی ذكر شده است. برای مثال زمان مخلوط كردن و پر كردن 
تجهيزات س��م پاشی نسبت به وقتی كه آفت كش ها مورد استفاده قرار می گيرند، بيشترين وسايل 
حفاظتی مورد نياز اس��ت. در اين مرحله فرد با آفت كش غليظ مواجهه دارد و بيش��ترين ريسک را 

برای كارگر ايجاد مي نمايد. 

شكل 24- هنگام مخلوط كردن و پركردن نياز به بيشترين تجهيزات حفاظت فردی است.

  
 

8-4-1 تجهيزات حفاظت فردی مقاوم در برابر مواد شيميایی
بعضی از برچس��ب آفت كش ها اس��تفاده از تجهيزات حفاظت فردی مقاوم در برابر مواد شيميايی 
را الزام نموده اس��ت. در اين موارد بايد موادی انتخاب ش��ود كه حداقل در مدت زمانی كه تماس با 
آفت كش وجود دارد اين تجهيزات بتوانند مقاومت خود را حفظ نمايند. بسياری از تجهيزات مقاوم 
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در برابر مواد ش��يميايی از پاس��تيک يا الستيک ساخته شده اند اما بايد دقت كرد كه اين مواد هم 
در برابر تمامی آفت كش ها و در تمامی شرايط، ممكن است فاقد مقاومت الزم باشند. 

8-4-1-1 عواملی كه مقاومت شيميایی تجهيزات را تحت تاثير قرار می دهند.
مقدار كارآيی تجهيزات مقاوم در برابر مواد ش��يميايی هنگام كار با آفت كش ها به عواملی همچون 

طول دوره تماس، وضعيت تماس و مواد شيميايی مورد استفاده بستگی دارد. 
ط�ول دوره تماس: همه تجهيزات مورد اس��تفاده برای حفاظ��ت در برابر آفت كش ها دارای زمان 
كارآيی برابر نيس��تند. بعضی از م��واد برای مدت زمان طوالنی در مقاب��ل عبور آفت كش ها مقاوم 
هستند اما بعضی ديگر از مواد بعد از مدت كوتاهی آفت كش ها را از خود عبور داده و سبب تماس 
آنها با پوس��ت می شوند. مواد نازک مانند دستكشهای پاس��تيكی يكبار مصرف، پوشش كفش ها 
و پيش بندها ممكن اس��ت تنها برای انجام يک وظيف��ه به مدت چند دقيقه حفاظت الزم را ايجاد 

نمايند. برای انجام كارهای طوالنی  تر بايد از مواد مقاوم تر استفاده نمود. 
مقاومت شيميايی معموالً بر حسب مدت زمان تماس بيان می شود. برای مثال نئوپرن برای مدت 
30 دقيقه در مقابل استون و 4 ساعت در مقابل گازوئيل دارای مقاومت است. در صورتی كه هنگام 
تماس دس��ت با آفت كش��ی كه حاوی حال استون است از دستكش با جنس نئوپرن استفاده شود 
بايد هر 30 دقيقه آنها را تعويض و يک فيت نو استفاده كرد. در غير اين صورت آفت كش به همراه 

استون از دستكش عبور نموده و با دست تماس پيدا می كند. 
موقعي�ت و ش�رایط تماس: در صورت��ی كه مواد مق��اوم در برابر مواد ش��يميايی در حين كار با 
آفت كش ها دچار آس��يب ديدگی ش��وند نمي توانند فرد را در مقابل تماس حفاظت نمايند. برای 
انجام اعمالی كه با اش��ياء نوک تيز يا برنده س��ركار داريد يا مجبوريد روی سطوح ناصاف راه برويد 

بايد از مواد محكم و ضخيم استفاده نمائيد.
نوع ماده شيميایی: تجهيزات اندكی يافت می شود كه بتوانند در برابر تمامی آفت كش ها دارای 
مقاومت باش��ند. ميزان مقاومت تجهيزات نه تنها به تركيب فعال آفت كش بلكه به حالت آن مانند 

مايع يا جامد بودن و همچنين به مواد رقيق كننده و حال هم بستگی دارد. 

8-4-2 انتخاب جنس تجهيزات مقاوم در مقابل مواد شيميایی
ابت��دا باي��د به برچس��ب آفت كش مراجعه نمود و بررس��ی نمود كه آيا در آن م��واد مقاوم در برابر 
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آفت كش معرفی گرديده اس��ت. اگر اين اطاعات در برچس��ب وجود نداشت از منابع ديگر استفاده 
نمائيد. از اين منابع مي توان س��ازمان حفاظت از محيط زيس��ت امريكا، سازنده آفت كش و سازنده 
وس��ايل حفاظ��ت فردی را نام برد كه ممكن اس��ت موادی كه در برابر آفت ك��ش مورد نظر دارای 

مقاومت هستند را پيشنهاد داده باشند. 
هنگام انتخاب مواد مقاوم در برابر مواد شيميايی به راهنمائي های عمومی زير توجه داشته باشيد.

ü كتان، چرم، كرباس و ديگر مواد جاذب، در برابر مواد ش��يميايی مقاوم نيس��تند حتی اگر از 
فرموالس��يون خشک آفت كش استفاده شود. پودرها و گرد و غبار مي توانند همانند آفت كش های 
مايع به داخل تار و پود كتان و ديگر مواد بافته ش��ده نفوذ كنند و حتی پس از چندين بار شس��تن 

نيز در همانجا باقی بمانند. 
ü هرگز از كاه دارای عرق گير پارچه ای يا چرمی اس��ت، دس��تكش، پوش��ش كفش و پيش بند 
پارچه ای استفاده نكنيد. تميز كردن اين مواد بعد از آلودگی با آفت كش  دشوار يا غير ممكن است 

و تعويض آنها هم بعد از هر بار استفاده هزينه  بر است.

تمامی مواد پاس��تيكی و الس��تيكی در برابر آفت كش های خشک و آفت كش های محلول در آب، 
مقاوم هس��تند. آفت كش های خش��ک به صورت گرانول، پودر، قرص و طعمه اس��تفاده می شوند و 
از آفت كش ه��ای با پايه آب مي توان پودرهای قابل مرطوب ش��دن، پودرهای قابل انحال، برخی 

شكل 25- برای محافظت در برابر آفت كش ها هرگز از كاه دارای عرق گير پارچه ای يا چرمی استفاده 
نكنيد.
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محلول ها و گرانول هايی كه به كمک آب منتشر مي شوند را نام برد. 
مواد مقاوم در برابر آفت كش های مايع با پايه غير آبی بس��تگی به نوع حال مورد اس��تفاده دارند. 
آفت كش هايی كه در آب حل نمي شوند در حال های ديگر حل می شوند تا بتوان به صورت مايع 
از آنها استفاده نمود. حال هايی كه معموالً استفاده می شوند شامل زايلن، سوخت ها، فرآورده های 

نفتی و الكل است. 
وقتی برای مواد با جنس پاس��تيک يا الس��تيک تغييرات زير مشاهده گرديد احتماالً مقاومت خود 

را در برابر آفت كش ها از دست داده اند:
 تغيير رنگ، نرم شدن و اسفنجی شدن، باد كردن، حل شدن يا ژله ای شدن، سوراخ شدن يا پاره 

شدن، ترد و بی دوام شدن.
در صورتی كه چنين تغييراتی در تجهيزات ايجاد شد آنها را با تجهيزاتی از جنس ديگر تعويض نمائيد. 

8-4-3 حفاظت از پوست
هنگام كاركردن با آفت كش ها پوست بيشترين تماس را دارد. در نتيجه بايد تا جائی كه امكان پذير 
است از پوست محافظت نمود و با مواد مقاوم آنرا پوشاند. به ياد داشته باشيد كه تجهيزات حفاظت 
فردی تنها زمانی كه آفت كش بيرون آن باشد شما را از تماس، محافظت مي نمايد. زمانی كه درون 
اين تجهيزات با آفت كش آلوده گرديد، اين تجهيزات اثری عكس خواهند داشت و آفت كش را برای 
مدت زمان طوالنی در تماس با پوس��ت قرار می دهند. وقتی چنين اتفاقی می افتد در محل تماس 

تحريک ايجاد مي شود يا آلودگی جذب پوست شده و به درون بدن منتقل می گردد.

8-4-4 حفاظت بدن
زمانی كه با آفت كش ها كار می كنيد حداقل پيراهن آستين بلند و شلوار بپوشيد. در بسياری موارد 
در برچس��ب آفت كش ها اس��تفاده از روپوش، لباس كار و پيش بند مقاوم در برابر مواد ش��يميايی 

الزام شده است. 

8-4-4-1 پيراهن آستين بلند و شلوار
اين پوش��ش ها بايد از پارچه های ضخيم دوخته ش��ده باشند. يقه لباس بايد محكم بسته شود تا از 

ورود آلودگی به داخل آن جلوگيری شود.
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8-4-4-2 روپوش
 روپوش ها هم بايد از پارچه های ضخيم مانند كتان، برزنت يا پارچه های بافته نشده، دوخته شوند. 
وقتی روپوش پوش��يده مي ش��ود بايد جلو آن با دقت بس��ته ش��ود طوری كه تمام بدن را پوشش 
دهد. وقتی از آفت كش��ی با سميت پوستی بسيار باال يا ايجاد كننده تحريک شديد پوست استفاده 

می شود، روی لباس های كار بايد از روپوش استفاده شود. 
قبل از انتخاب نوع روپوش و ديگر تجهيزات حفاظتی الزم است برچسب آفت كش را مطالعه نمائيد. 

اگر در برچسب جنس خاصی برای پارچه آنها ذكر شده باشد بايد مطابق آن عمل كرد. 

8-4-4-3 لباس های مقاوم در برابر مواد شيميایی
 در برچسب بعضی از آفت كش ها استفاده كننده ملزم به استفاده از لباس های مقاوم در برابر مواد 
ش��يميايی شده است. اين مس��ئله نشان دهنده اين است كه آفت كش بسيار خطرناک است چه به 
دليل اثرات حاد يا اثرات تأخيری كه می تواند داش��ته باش��د. در اين صورت بايد دقت نمود كه با 

آفت كش تماسی ايجاد نشود. 
در صورت��ی كه پيش بينی مي ش��ود در موقعيتی قرار می گيريد ك��ه مقدار زيادی آفت كش روی 
لباس شما ته نشين می شود و شما مدت زمان طوالنی در آن شرايط قرار خواهيد گرفت، حتی اگر 
در برچسب، استفاده از لباس ضد مواد شيميايی الزام نشده باشد، بايد از اين نوع لباس ها استفاده 
كنيد. در چنين ش��رايطی حتی آفت كش های خش��ک مانند پودر و گرانول هم می توانند به درون 

پارچه های معمولی نفوذ كنند و سبب تماس پوستی فرد با آفت كش شوند.
لباس مقاوم در برابر مواد شيميايی كه از الستيک يا پاستيک ساخته شده است اغلب بارانی ناميده 

مي شود. اين لباس ها ممكن است به صورت يک روپوش يک تكه باشد. 
بزرگترين مشكل لباس های مقاوم در برابر مواد شيميايی عدم آسايش حرارتی است. غير از مواردی 
كه از آفت كش در محيط های سرد يا محيط های دارای شرايط جوی كنترل شده استفاده مي شود، 
بروز اس��ترس گرمايی می تواند به عنوان يک مش��كل مهم مطرح باشد. پوشيدن اين نوع لباس ها 
حتی در شرايط آب و هوايی معتدل هم می تواند به سرعت سبب افزايش گرما شود. در اين شرايط 
برای پيش��گيری از اس��ترس حرارتی بايد آب زياد نوشيد و برای پائين آوردن دماي بدن دوره های 

استراحت زياد بين كار پيش بينی نمود. 
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8-4-4-4 پيش بند مقاوم در برابر مواد شيميایی1
ممكن است در برچسب آفت كش الزام به استفاده از پيش بند مقاوم در برابر مواد شيميايی هنگام 
مخلوط كردن و بارگذاری و تميز نمودن تجهيزات آلوده به آفت كش وجود داشته باشد. زمانی كه 
از آفت كش به ش��كل غليظ اس��تفاده مي نمائيد حتماً از پيش بند استفاده نمائيد. پيش بند سبب 
می شود كه در اثر ترشح، نشت و ريزش اتفاقی و انتشار آفت كش های پودری، لباس كار يا روپوش 

آلوده نگردند. 
پي��ش بن��د بايد از ناحيه گردن ت��ا زانو را محافظت نمايد. بعضی از پيش بندها ممكن اس��ت دارای 
آس��تين و دس��تكش هم باش��ند. پيش بند های بدين شكل سبب مي ش��وند كه بازوها، دست ها و 
قسمت های جلو بدن محافظت شوند چون در اين حالت فاصله بين آستين و دستكش و آستين و 

پيش بند را از بين می برد.
بعضی مواقع ممكن اس��ت پوش��يدن پيش بند از لحاظ ايمنی ايجاد خطر نمايد و ممكن اس��ت در 
ماش��ين ها گير كند يا مزاحم حركت ش��ود. در چنين مواقعی بهتر است لباس مقاوم در برابر مواد 

شيميايی استفاده شود. 

شكل 26- لباس ها و تجهيزات مقاوم در برابر مواد شيميايی

  
 

1 Chemical-resistant apron
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8-4-5 حفاظت دست و پا
افرادی كه با آفت كش ها سر و كار دارند بيشتر در ناحيه دست ها و آرنج دچار تماس می شوند. در 
نتيجه در بيش��تر برچس��ب ها استفاده از دستكش های مقاوم در برابر مواد شيميايی در تمام زمانی 

كه آفت كش استفاده مي شود، اجبار شده است. 
خاصه اي از تفسير جمات استفاده شده در برچسب ها در مورد حفاظ های دست و پا، در جدول 6 

ارائه شده است.

جدول 6- انتخاب PPE مناسب با توجه به جماتی كه در برچسب ها استفاده می شود.

  مناسب �سيله حفاظت فر��  جمله �ستفا�� شد� �� برچسب

  � ضد ��كش ها�ست
به طو�� كه ��  يك كه به �ند��� كافي ضخيم هستند� �� جنس الستيك يا پالستكش ها�ست

  .نندطي �نجا� فعاليت سالم بما

  � مقا�� �� بر�بر مو�� شيمياييكش ها�ست

يا  مد��� ��هنما   � �يگر� كه جد�� �نتخا� �ستكشكش هايه يا �ستال � چندكش ها�ست

� �ين �ست كه �ستكش �� طي ���� �نجا� فعاليت ����� مقا�مت شيميايي مناسب  �هند نشا�

  �ست. �فت كش�� بر�بر 

ايي � مقا�� �� بر�بر مو�� شيميكش ها�ست

  مانند بوتيل يا نيتريل

� �يگر� كه جد�� �نتخا� كش ها� نيتريل يا �ستكش ها� بوتيل � �ستكش ها�ست

� �ين �ست كه �ستكش �� طي ���� �نجا� فعاليت �����  �هند �ستكش يا مد��� ��هنما نشا�

  �ست.  �فت كشمقا�مت شيميايي مناسب �� بر�بر 

  كفش
ها� مقا��  ها� مقا�� �� بر�بر مو�� شيميايي� پوتين كفش ��ه �ها� چرمي� كتاني يا پا�چ  كفش

  �� بر�بر مو�� شيميايي� يا پوشش كفش مقا�� �� بر�بر مو�� شيميايي 

ها� پا مقا�� �� بر�بر  پوشش

مو�� شيميايي
1  

ها� مقا�� �� بر�بر مو�� شيميايي� يا پوشش  ها� مقا�� �� بر�بر مو�� شيميايي� پوتين  كفش

  � بر�بر مو�� شيمياييكفش مقا�� �

 

                                                             
1 Chemical-resistant footwear 

1 Chemical-resistant footwear

فردی كه با آفت كش ها كار می كند ممكن است آفت كش با پاهای او نيز تماس پيدا كند. كفش ها 
و جوراب های ضخيم برای حفاظت پاها در طول دوره فعاليت كافی هستند. تميز كردن كفش هايی 
با جنس كتان، پارچه و چرم بسيار مشكل يا حتی غير ممكن است. زمانی كه احتمال دارد آفت كش 
مخصوصاً وقتی در حالت غليظ مورد اس��تفاده قرار می گيرد، روی پاها ريخته ش��ود از كفش  هايی 
با جنس مقاوم در برابر مواد ش��يميايی استفاده نمائيد. در برچسب بعضی از آفت كش ها شما ملزم 
به اس��تفاده از پوشش های پا مقاوم در برابر مواد شيميايی هستيد. اين پوشش ها مي توانند كفش، 
پوش��ش كفش يا پوتين باش��د. اگر احتمال ريزش آفت كش روی قسمت های پائين پاها و خود پا 
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وجود دارد از پوتين  مقاوم در برابر مواد ش��يميايی اس��تفاده كنيد. پوتين بايد حداقل تمام قوزک پا 
را بپوشاند و ارتفاع آن حداقل نصف ارتفاع زانو باشد. 

يكی از ش��رايطی كه نبايد از دس��تكش و پوش��ش پای مقاوم در برابر مواد شيميايی استفاده نمود 
وقتی است كه از آفت كش های تدخينی همانند متيل برومايد استفاده می شود زيرا در اين حالت 
دستكش و پوشش پاها می توانند گازها را در نزديكی پوست به دام اندازند و سبب ايجاد سوختگی 
ش��وند. در بر چس��ب اين نوع از آفت كش های تدخينی ذكر شده اس��ت كه از پوشيدن دستكش، 

پوشش پا يا ديگر لباس های مقاوم در برابر مواد شيميايی خودداری شود.
پوش�يدن صحيح دستکش و پوشش  پا: حتماً پوشش پا و دستكشی استفاده كنيد كه مطمئن 
هستيد نو يا كامًا تميز هستند. آلودگی ممكن است داخل اين تجهيزات وجود داشته باشد كه در 

اين حالت هيچ تأثيری در حفاظت دست و يا پا نخواهند داشت. 
اگر آفت كش وارد دس��تكش يا پوشش پا شد فوراً آن را خارج نمائيد و دست و پا را شستشو دهيد 
و تجهيزات نو استفاده نمائيد. چند فيت دستكش يا پوشش پا همزمان در دسترس داشته باشيد تا 

هر وقت به آلوده شدن داخل آنها شک كرديد سريعاً با يک فيت تميز تعويض نمائيد.
از آلوده شدن بخش های داخلی دستکش ها و پوشش های پا خودداری نمائيد: حتی زمانی 
كه دستكش و پوشش پا پوشيده ايد ممكن است دست ها و پاها در معرض آفت كش ها قرارگيرند 
مگر اينكه دس��تكش و پوش��ش پا در مقابل آفت كش مورد استفاده دارای مقاومت شيميايی باشد، 
صحيح پوشيده شوند، سالم باشند، تميز و مناسب نگهداری شوند و با فواصل زمانی مناسب تعويض 

شوند.
آلودگی اغلب وقتی ايجاد می ش��ود كه كارگر بين كار برای تنظيم دس��تگاه ها، باز كردن دِر ظروف 
آفت كش، پاک كردن صورت و غيره دستكش را بيرون می آورد و سپس دستكش را دوباره با دست 
آلوده می پوش��د. اگر مجبور به بيرون آوردن دس��تكش در حين انجام كار هس��تيد، قبل از بيرون 
آوردن دستكش ها، آنها را به  دقت بشوئيد و قبل از پوشيدن دوباره ي دستكش، دست ها را به دقت 

بشوئيد و سپس خشک كنيد و بعد دستكش را بپوشيد. 
كارگر ممكن اس��ت بعضی اوقات با دس��تهای آلوده اقدام به پوش��يدن پوشش پاها نمايد. اين عمل 
سبب انتقال آلودگی از دست ها به ساق و پا می شود. مواظب باشيد تا آفت كش وارد آستين لباس 
و ش��لوار و همچنين دستكش ها و پوشش های پا نشود. اگر در بيشتر زمان كار بازوها به سمت باال 
باش��ند دستكش را روی آس��تين ها قرار دهيد. در اين حالت قسمت انتهايی دست كش را به اندازه 
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يک تا دو اينچ به س��مت كف دس��ت تا بزنيد تا مواد قبل از ريختن روی بازوها در اين  قسمت بدام 
افتند. 

  
 

شكل 27- اگر بازوها به سمت باال باشند دستكش را روی آستين ها قرار دهيد و قسمت انتهايی آن را به 
اندازه يک تا دو اينچ به سمت دست تا بزنيد.

ب��رای كارهايی كه بازوها بيش��تر پائين قرار می گيرد آس��تين ها را روی دس��تكش ق��رار دهيد تا 
آفت كش هايی كه به سمت پائين حركت می كنند وارد دستكش  نشوند. از دستكش هايی استفاده 

كنيد كه ساق آنها تا باالی مچ دست و حداقل تا نصف ارتفاع آرنج باشد. 

شكل 28- برای كارهايی كه بازوها بيشتر پائين قرار می گيرد آستين ها را روی دستكش قرار دهيد.
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در مش��اغلی كه ممكن اس��ت پاها در معرض آفت كش قرار گيرند پاچه های ش��لوار را روی پوتين 
قرار دهيد. در اين صورت وقتی آفت كش ها به سمت پائين حركت می كنند وارد كفش يا پوشش 

كفش نمی شوند.

شكل 29- اگر ممكن است پاها در معرض آفت كش  قرار گيرند پاچه های شلوار را روی پوتين قرار دهيد.

  
 

8-4-6 حفاظت سر و گردن
اگ��ر در حين كار احتمال دارد س��ر و گ��ردن در مواجهه با آفت كش ها قرار گيرند بايد نس��بت به 
حفاظت آنها اقدامات مناس��ب به  عمل آيد. با استفاده از يک سرپوش1 مقاوم در برابر مواد شيميايی 
يا كاه با لبه پهن می توان از تماس سر، گردن، چشم ها، دهان و صورت با آفت كش ها جلوگيری 
نمود. كاه های لبه دار گردش��گري2 با نوار عرق گير می تواند انتخاب خوبی باش��د. از اين نوع كاه 
در هوای گرم نيز می توان استفاده نمود. البته كاه ها و سرپوش هاي متنوعی در بازار وجود دارند 
كه در برابر مواد ش��يميايی مقاوم هستند. بس��ياری از لباس های كار و روپوش های مقاوم در برابر 

مواد شيميايی داراي سرپوش حفاظتی متصل به آنها هستند. 

1 Hood
2 Plastic Safari  Hats

  
 

شكل 30- نمونه ای از كاه های “لبه دار گردشگري” از جنس پاستيک
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8-4-7 حفاظت چشم ها
وقتی كه در برچس��ب آفت كش اس��تفاده از تجهيزات حفاظتی چشم الزام شده باشد بايد از گاگل، 
ش��يلد صورت يا عينک ايمنی با ش��يلد ناحيه پيش��انی و طرفين چشم اس��تفاده شود. چشم ها به 
بعضی از مواد ش��يميايی اس��تفاده شده در بعضی از فرموالس��يون آفت كش ها مخصوصاً فرم غليظ 
آنها حساس هستند و در صورت بروز حادثه ممكن باعث كوری شوند. چشم ها همچنين به راحتی 

بعضی از آفت كش ها را جذب می كنند. 
عين��ک  های ايمنی دارای ش��يلد يا ش��يلد های تمام  ص��ورت در بس��ياری از موقعيت های كار با 
آفت كش ها تجهيزات مناس��بی هس��تند زيرا اين تجهيزات راحت هستند، در هنگام استفاده بخار 
نمی گيرند يا ايجاد تعريق نمی كنند و حفاظت مناسبی را در بسياری از موارد برای چشم ها ايجاد 
می كنند. گاگل ها و عينک های ايمنی دارای ش��يلد را مي توان با رس��پيراتورهای نيم صورت نيز 
اس��تفاده نمود. رس��پيراتورهای تمام صورت خود دارای شيلد صورت هستند بنابراين حفاظ چشم 

نياز ندارند. 

شكل 31- روپوش های مقاوم در برابر مواد شيميايی همراه با سرپوش حفاظتی متصل به آنها
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جدول 7- انتخاب PPE مناسب با توجه به جماتی كه در برچسب ها استفاده می شود.
  مناسب PPE  جمله �ستفا�� شد� �� برچسب

هو�ها� مقا�� �� بر�بر مو�� شيميايي يا 

  � لبه پهن� هاكال

� شبيه � هاالستيك يا با پوشش پالستيك� كال لبه ��� گر�شگر� �� جنس� � هاكال

با پوشش سرپو� نشانا� �� جنس الستيك يا با پوشش پالستيك�  كال� �تش

يا  سرپو�ها� �� جنس الستيك يا پالستيك� سرپو� پالستيك يا مو�� مقا�� �يگر� 

  .كه جزئي �� �سپير�تو� �ست كال� �يمني 

  ها� �سپير�تو�ها� تما� صو�� ها� صو��� گاگل حفا�ها� حفاظتي�  عينك  چشم هاتجهيز�� حفاظتي 

  ها� �سپير�تو�ها� تما� صو�� گاگل  ها گاگل

  ميست غبا�/ � �سپير�تو�ها� گر�

ميست�  غبا�/ � ميست� �سپير�تو� با كا�تريج فيلتر� گر� � غبا�/ �سپير�تو�ها� گر�

� �فت كش�سپير�تو�ها� با كا�تريج حذ� كنند� بخا��� �لي � پيش فيلتر 

كنند�  تأمين� �سپير�تو�ها� �فت كش هامناسب بر��  كانيستر�سپير�تو�ها� ����� 

  هو�

  ���  �سپير�تو�ها� كا�تريج
� �فت كش�سپير�تو�ها� با كا�تريج حذ� كنند� بخا��� �لي � پيش فيلتر 

كنند�  تأمين� �سپير�تو�ها� �فت كش هامناسب بر��  كانيستر�سپير�تو�ها� ����� 

  هو�

كانيستر�سپير�تو�ها� ����� 

  (يا ماسك گا�)
� �فت كش�سپير�تو�ها� با كا�تريج حذ� كنند� بخا��� �لي � پيش فيلتر 

  كنند� هو� تأمين�سپير�تو�ها� 

كنند� هو�� يا  تأمين�سپير�تو�ها� 

  هو�� تنفسي تأمينتجهيز�� خو� 
  )SCBA1هو�� تنفسي ( تأمينكنند� هو� يا تجهيز�� خو�  تأمين�سپير�تو�ها� 

 

                                                             
1 Self-Contained Breathing Apparatus 

1 Self-Contained Breathing Apparatus

شكل 32- تصوير محافظ صورت و گاگل

رسپیراتور ویژه ذرات
ذرات را به دام می اندازد مانند گرد و غبار، میست و فیوم ها

فاقد اثر حفاظتی در مقابل گازها و بخارت
معموال با جمع شدن ذرات روی آن و گرفتن فضاهای بین فیبرها راندمان آن باال می رود

وقتی که فرد احساس کرد تنفس با فیلتر مشکل است فیلتر باید تعویض گردد 
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8-4-8 تجهيزات حفاظت فردی یکبار مصرف و چند بار مصرف
تجهيزات حفاظت فردی يا يكبار مصرف هس��تند يا بايد طوری س��اخته ش��وند كه به راحتی تميز 

شوند و استحكام كافی برای استفاده مجدد داشته باشند. 
الف- تجهيزات یکبار مصرف

تجهي��زات حفاظت ف��ردی يكبار مصرف قابل تميز كردن و اس��تفاده مجدد نيس��تند. وقتی كه با 
آفت كش ها آلوده شدند بايد آنها را دور انداخت. 

برای مواقعی كه استفاده مختصری از آفت كش ها وجود دارد كاربرد تجهيزات يكبار مصرف و ارزان 
می تواند انتخاب مناسبی باشد. برای مثال از وسايل يكبار مصرف مانند دستكش، پوشش كفش و 
پي��ش بند برای انجام عمليات هايی مانند ريختن آفت كش درون يک ظرف يا قيف، تميز كردن يا 

تنظيم نمودن يک نازل يا تنظيم ساده يک وسيله می توان استفاده نمود. 
ماس��ک های گرد و غبار، پيش فيلتر، كارتريج های حذف بخارات و تعدادی از كارتريج رسپيراتورها 

يكبار مصرف هستند. اين تجهيزات را نمی توان تميز نمود و بايد تعويض شوند. 
ب- تجهيزات حفاظتی چند بار مصرف

برخ��ی از تجهي��زات حفاظت فردی را می توان چند بار تميز نمود و از آنها اس��تفاده كرد. البته در 
صورتی كه قدرت حفاظتی خود را از دست داده باشند، نبايد از آنها استفاده نمود. 

لباس كارهای الستيكی و پاستيكی، دستكش ها، پوتين  ها، پيش بند ها، كاه ها و پوشش های سر 
اغلب طوری طراحی ش��ده اند كه قابل تميز كردن و اس��تفاده مجدد هستند اما بايد توجه كرد كه 
اين تجهيزات نيز بايد بعد از مدتی تعويض شوند. پس از هر بار استفاده اين تجهيزات را بايد با دقت 
شستشو نمود. قبل از استفاده مجدد برای يافتن نشانه های فرسودگی و خراش روی تجهيزات، آنها 
را به دقت بازرس��ی نمائيد. در صورت وجود هرگونه عامت فرس��ودگی از وسيله نبايد استفاده كرد 
و بايد آنرا دور انداخت. يک س��وراخ كوچک يا يک بخش نازک شده می تواند سبب شود كه مقدار 
زيادی آفت كش وارد شده و جذب پوست شود. هنگام تميز نمودن تجهيزات مي توان با توجه به رد 
شدن آب از تجهيزات يا گرفتن آنها در نور از وجود هرگونه نشتی و درز و شكاف در آنها مطلع شد. 
حتی اگر نشانه ای از فرسودگی ديده نشد، تجهيزات مقاوم در برابر مواد شيميايی را به طور منظم 
تعويض نمائيد. توانايی مواد مقاوم در برابر آفت كش ها بعد از هر بار پوشيدن و بعد از هر بار تماس 
ب��ا آفت كش كاهش م��ي يابد. حتی اگر ظاهر اين تجهيزات هم تغيير نكرده باش��د ممكن اس��ت 

آفت كش به درون آنها نفوذ كند و در تماس با پوست قرار گيرد. 
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دس��تكش ها را بعد از پنج تا ش��ش روز كاری تعويض نمائيد. دس��تكش های با استحكام باال مانند 
دس��تكش های ساخته شده از الس��تيک بوتيل يا نيتريل بعد از 10 تا 14 روز استفاده بايد تعويض 

گردند. 
پوشش های پا، پوشش های سر و لباس های حفاظتی به دليل اينكه كمتر در تماس با آفت كش ها 
و س��طوح زبر هس��تند دارای طول عمر بيشتری هس��تند. اين تجهيزات را يا به صورت منظم يا در 

صورت مشاهده نشانه های فرسودگی در آنها مي توان تعويض نمود. 
روپوش های پارچه ای طوری طراحی ش��ده اند كه بعد از هر بار اس��تفاده روزانه تميز ش��وند. مواد 
جاذب همانند كتان، پلی  اس��تر، برزنت و كرباس در صورتی كه ش��ديداً با آفت كش هايی كه دارای 
برچس��ب “خطرناک” يا “هشدار”  هستند آلوده شدند، قابل تميز شدن نيستند. در چنين شرايطی 

هرگونه لباس و محافظ پا را بايد دور انداخت زيرا فاقد حفاظت الزم هستند. 
بيش��تر تجهيزات حفاظتی چشم ها، بدنه رسپيراتور، قطعه دهانی و كاه هاي ايمني طوری طراحی 
ش��ده اند كه قابل تميز كردن و اس��تفاده مجدد هس��تند. اين تجهيزات اگر دارای كيفيت مناسب 

باشند و به طور صحيح نگهداری شوند تا چندين سال قابل استفاده هستند. 

  
 

شكل 33- شستشوی قطعه دهانی بعد از هر بار استفاده

8-4-9 نگهداری تجهيزات حفاظت فردی
وقتی كه انجام وظيفه ای كه در آن با آفت كش تماس داشته ايد به پايان رسيد، بافاصله تجهيزات 
حفاظت فردی را بيرون آوريد. بخش خارجی دستكش ها را قبل از بيرون آوردن با آب و دترجنت 
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شستش��و دهيد. در صورتی كه از تجهيزات ديگری كه در برابر مواد ش��يميايی مقاوم هس��تند نيز 
اس��تفاده می كرديد قبل از بيرون آوردن، بخش خارجی آنها را هم بش��وئيد. انجام اين عمل به شما 
كمک می كند تا از تماس با بخش های آلوده اين تجهيزات در زمان بيرون آوردن آنها پيش��گيری 
نمائيد همچنين كمک می كند تا از آلوده ش��دن بخش های داخلی تجهيزات پيش��گيری شود. اگر 
لباس ه��ای ديگر نيز با آفت كش آلوده ش��ده ان��د آنها را هم تعويض نمائيد. بررس��ی كنيد كه آيا 

تجهيزات بايد دور ريخته شوند يا بايد برای استفاده مجدد، تميز شوند. 
تجهيزات قابل استفاده را در يک كيسه پاستيكی دور از ديگر لباس های خود يا لباس های خانواده 
قرار دهيد. بخش  های دور ريختنی نيز در يک كيسه پاستيک يا ظرف جدا بگذاريد. آفت كش های 
باقيمانده روی تجهيزات حفاظت فردی، لباس كار و تجهيزات مي تواند به هر كسی كه با آن تماس 
داش��ته باشد، آس��يب برس��اند. اجازه ندهيد بچه ها يا حيوانات خانگی به آنها نزديک شوند. اجازه 
ندهيد كه دس��تكش ها، پوتين ها، رسپيراتورها يا ديگر تجهيزات آلوده درون آب رودها، درياچه ها 

يا آب  های ديگر شستشو داده شوند. 
به ياد داش��ته باش��يد ك��ه حتی اگر تنها به م��دت كوتاهی هم در تماس ب��ا آفت كش ها بوده ايد، 
تجهيزات حفاظت فردی را بعد از استفاده شستشو دهيد. باقيمانده آفت كش ها كه روی تجهيزات 
حفاظت فردی باقی می مانند، حتی اگر اين تجهيزات مقاوم در برابر مواد ش��يميايی باشند، ممكن 
اس��ت به آهس��تگی به داخل آنها نفوذ كنند. اگر اين تجهيزات دوباره پوش��يده شوند، ممكن است 
آفت كش در تماس با پوس��ت قرار گيرد. اگر تجهيزات حفاظت فردی بدون تميز كردن چندين بار 
استفاده شوند اين عمل سبب می شود كه آفت كش ها روی آن تجمع يابند. اين تجمع آفت كش ها 

حتی اگر آفت كش سميت بااليی نداشته باشد، ممكن است به حدی برسد كه خطرناک باشد. 

  
 

شكل 34- بخش خارجی دستكش ها را قبل از بيرون آوردن، با آب و دترجنت شستشو دهيد.
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8-4-10 شستشوی تجهيزات حفاظت فردی 
تمام تجهيزاتی كه به آفت كش ها آلوده ش��ده اند بايد جدا از ديگر لباس های غير آلوده شستش��و 
شوند. در غير اينصورت آفت كش های باقی مانده می توانند به لباس های ديگر منتقل شده و سبب 

ايجاد خطر برای شما يا خانواده شما شوند. 
ب�ه فردی كه عمل شستش�و را انجام می ده�د آگاهی دهيد: مطمئن باش��يد كه فردی كه 
تجهي��زات حفاظ��ت فردی را تميز و نگه��داری می نمايد، اطاع دارد ك��ه تماس با آفت كش های 
باقيمانده روی تجهيزات آلوده می تواند برای او خطرناک باشد. اين افراد بايد از دستكش و پيش بند 
اس��تفاده نمايند بخصوص وقتی كه با تجهيزات آلوده به طور مرتب س��ر و كار دارند و يا آفت كش 
مورد استفاده دارای سميت بااليی است. افراد بايد در محلی كه دارای تهويه مناسب است كار كنند 

و از استنشاق بخارات دستگاه شستشو دهنده يا خشک كن خودداری نمايند. 
روش�های شستشو: برای تميز س��ازی تجهيزات از دستورالعمل های س��ازنده پيروی نمائيد. در 
صورتی كه چنين دس��تورالعملی وجود نداش��ته باش��د از روش هايی كه در ادامه بحث می ش��ود 
اس��تفاده شود. بعضی از تجهيزات مقاوم در برابر مواد ش��يميايی كه سطوح آنها صاف نيست مانند 
دس��تكش ها، پوش��ش های پا و روپوش ها بايد در دو مرحله شستشو ش��وند. ابتدا در حالی كه اين 
تجهيزات پوش��يده هستند بيرون آنها كاما شستش��و داده شود و سپس بعد از اينكه آنها را بيرون 
آورديم، آنها را شستش��و دهيم. بعضی از تجهيزات مقاوم در برابر مواد شيميايی همانند پوتين های 

ضخيم و كاه ها و هلمت  های سخت را می توان با آب داغ و دترجنت  های قوی شستشو داد. 
بهترين روش شستشوی تجهيزات غير مقاوم در برابر مواد شيميايی همانند كتان، كتان/ پلی استر، 
برزنت، كرباس و ديگر مواد جاذب و بس��ياری از تجهيزات مقاوم در برابر مواد ش��يميايی به صورت 

زير است:
1- آبكش كردن با استفاده از ماشين لباسشوئی يا با دست

2- در يک زمان، تعداد كمی از تجهيزات را شستشو دهيد و هر كدام را درون آب فراوان به خوبی 
تكان دهيد.

3- شستش��و با ماش��ين لباسش��وئی، برای انجام مراحل شستش��و از آب گرم و دترجنت های قوی 
استفاده نمائيد.

4- آبكش دوباره با انجام كامل مراحل آبكشی و استفاده از آب گرم
5- تجهيزاتی كه دارای آلودگی متوسط تا شديد هستند را دوباره با ماشين لباسشوئی شستشو دهيد.
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6- برای تميز كردن ماش��ين لباسش��وئی، آن را بدون لباس روش��ن نمائيد و از دترجنت و آب گرم 
اس��تفاده نمائي��د. اي��ن كار را بعد از هر بار شستش��وی تجهيزات آلوده و قبل از شستش��وی ديگر 

لباس های غير آلوده انجام دهيد. 
روش های خشک كردن: در صورت امكان خشک كردن تجهيزات از طريق آويزان كردن آنها در 
هواي تازه به مدت 24 ساعت باشد. حتی بعد از شستشو هم هنوز بعضی از تجهيزات دارای آلودگی 
هستند. وقتی تجهيزات در معرض هوای تميز قرار می گيرند، باقيمانده آفت كش ها به سطح منتقل 
ش��ده و س��پس تبخير مي شوند. بهتر است كه دو سری تجهيزات داشته باشيد تا در حالی كه يک 
سری را برای تميز شدن در معرض هوا قرار می دهيد از سری ديگر استفاده كنيد. هرگز تجهيزات 
را در محيط های محصور يا محل زندگی آويزان نكنيد زيرا تبخير آفت كش های باقی مانده ممكن 

است باعث مواجهه افراد شود.
در صورتی كه نمي توان تجهيزات را برای خشک شدن آويزان نمود از دستگاه خشک كن استفاده 

نمائيد. بايد دقت كنيد كه در اين شرايط دستگاه به آفت كش آلوده می گردد. 

8-4-11 نگهداری حفاظ های چشم و رسپيراتورها
گاگل ها، ش��يلدهای صورت، عينک های ايمنی ش��يلددار و بدنه رسپيراتورها و قطعه دهانی را بعد 
از هر بار استفاده شستشو دهيد. از آب گرم و دترجنت استفاده نمائيد. حداقل دو دقيقه آنها را در 
مخلوطی از يک گالن آب گرم و دو قاشق سوپ خوری پودر پركلرين بخيسانيد. سپس برای حذف 
دترجنت و پاک كننده، آنها را كامًا شسش��تو دهيد. برای خش��ک شدن، تجهيزات را در هوای آزاد 

قرار دهيد. 
رس��پيراتورها و حفاظ های چش��م را در محيط فاقد گرد و غبار، دمای باال، رطوبت باال و عدم وجود 
آفت كش و ديگر مواد ش��يميايی و دور از نور خورش��يد نگهداری نمائيد. می توان از يک كيس��ه 

پاستيک ضخيم كه دارای زيپ است برای نگه داری آنها استفاده نمود. 
نگهداری از رس��پيراتورها بس��يار مهم اس��ت. قبل از هر بار اس��تفاده، رس��پيراتور را بازرسی نمائيد. 
هرگاه بخش��ی از آن دارای عائم فرس��ودگی يا آسيب ديدگی باشد آن را تعويض نمائيد. برای تمامی 
قس��مت های قاب��ل تعويض يک عدد جايگزين داش��ته باش��يد و از نوع بدلی ي��ا از نمونه هايی كه با 
رسپيراتور سازگار نيستند استفاده نكنيد. اگر از رسپيراتوری به عنوان حالت جانشين )استندبای(1 يا 
برای شرايط اضطراری استفاده می كنيد، آن را حداقل به طور ماهيانه و قبل از استفاده بازرسی كنيد. 

1 standby
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8-5 حفاظت تنفسی در برابر آفت كش ها
8-5-1 برنامه حفاظت تنفسی

هدف EPA از ارائه برنامه های آموزشی به افرادی كه در زمينه آفت كش ها دارای فعاليت هستند 
و ارائه گواهينامه به آنها، باال بردن دانش و توانايی اين افراد در استفاده ايمن و مؤثر از آفت كش ها 
اس��ت. اين برنامه ها همچنين روش��های اس��تفاده صحيح از تجهيزات حفاظت تنفس��ی هم شامل 

مي شوند. 
1)OSHA( طب��ق اس��تاندارد حفاظ��ت تنفس��ی اداره ايمن��ی و بهداش��ت حرف��ه ای امري��كا 

 برنامه حفاظت از سيستم تنفسی در محيط كار بايد به گونه ای برنامه  ريزی شود كه حداقل موارد 
زير را پوشش دهد:

• روش انتخاب رسپيراتور2 مناسب با توجه به شرايط موجود در محل كار يا شغل مورد نظر
• معاينات پزش��كی افرادی كه از رسپيراتورها اس��تفاده مي نمايند به منظور تعيين توانايی آنها در 

استفاده از رسپيراتورها قبل از اينكه تست فيت بودن رسپيراتور انجام شود.
• روشهای آزمون فيت بودن رسپيراتور روی صورت برای اطمينان از عدم وجود نشتی  

• استفاده مناسب از رسپيراتورها
• مراقبت و نگهداری از رسپيراتورها 

•  كيفيت هوای تنفسی و كيفيت هوايی كه برای رسپيراتورهای تأمين كننده هوا استفاده مي شود.
• آموزش چگونگی شناس��ايی خطرات، خطرات مرتبط با رس��پيراتور و همچنين مراقبت و استفاده 

صحيح از آنها
• برنامه ای برای ارزيابی فيت بودن، انتخاب، استفاده و نگهداری از رسپيراتور

8-5-2 خطرات تنفسی و استفاده مناسب از رسپيراتورها
افراد ممكن اس��ت در حين اس��تفاده از آفت كش ها در معرض گازها، بخارات و ذرات س��می قرار 
بگيرند. اگرچه دس��تگاه تنفسی انسان می تواند محدوده ای از تماس ها را تحمل كند، اما برخی از 
تركيبات ش��يميايی مي توانند موجب آسيب رس��انی يا از بين رفتن بخش هايی از دستگاه تنفسی 
ش��وند. دستگاه تنفسی می تواند س��ريع ترين و نزديک ترين راه ورود بس��ياری از آفت كش ها به 
جريان خون باش��د و به دنبال آن تركيبات جذب ش��ده مي توانند س��ريعاً در بدن توزيع شوند. در 
نتيج��ه توجه به برچس��ب آفت كش و رعايت دس��تورالعمل های كنترل تم��اس با آفت كش دارای 

اهميت است بخصوص زمانی كه برای آن حفاظت تنفسی تعيين شده است.
1 Occupational Safety and Health Administration
2 Respirator
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8-5-3 رسپيراتور
رس��پيراتور وس��يله ای اس��ت ك��ه حداق��ل ده��ان و بين��ی فرد يا كل س��ر ي��ا صورت اس��تفاده 
كنن��ده را پوش��ش م��ی ده��د و س��بب حفاظ��ت وی در مقاب��ل اتمس��فر خطرن��اک مي ش��ود. 
باش��ند  اس��تفاده و كارايي ه��ای متفاوت��ی م��ی  تنفس��ی دارای طراح��ی،  وس��ايل حفاظ��ت 
 ب��ه ط��ور كل��ی دو ن��وع عم��ده رس��پيراتور وج��ود دارد؛ رس��پيراتورهای تصفي��ه كنن��ده هوا1

 و رسپيراتورهای تأمين كننده هوا2.

8-5-3-1 رسپيراتورهای تصفيه كننده ي هوا
اين رسپيراتورها با عبور هوا از درون عامل تصفيه كننده به درون قطعه دهانی كه روی صورت كاما 

فيت شده است، هوا را از آلودگي ها پاک می نمايد.
رسپيراتورهای تصفيه كننده ي هوا می توانند به صورت مجهز به منبع تأمين فشار )يا رسپيراتورهای فشار 
مثبت( يا فاقد منبع تأمين فشار )يا رسپيراتورهای فشار منفی( باشند. در رسپيراتورهای تصفيه كننده ي 
مجهز به منبع تأمين فشار برای عبور هوای آلوده از وسيله ي تصفيه كننده، از يک دمنده استفاده می شود. 
 نوع غير مجهز به منبع تأمين كننده فشار، می تواند به شكل های يكبار مصرف، فيلتردار، كارتريجی3

 يا كانيستری4  طراحی شوند كه نمونه ای از آن در شكل زير نشان داده شده است.
پ��س  كنن��د  نم��ی  تأمي��ن  را  تنفس��ی  اكس��يژن  ه��وا  ي  كنن��ده  تصفي��ه  رس��پيراتورهای 
ه��وا  اكس��يژن  )حج��م  دارد  وج��ود  اكس��يژن  محدودي��ت  ك��ه  ش��رايطی  در  نباي��د  هرگ��ز 
5)IDHL( س��امت  ي��ا  حي��ات  ب��رای  ف��وری  خط��ر  ش��رايط  در  ي��ا   )%19/5 از   كمت��ر 

 مورد استفاده قرار گيرند.

شكل 35- نمونه ای از يک رسپيراتور تمام صورت تصفيه كننده هوا
  

 

1 Air-Purifying Respirators
2 Air-Supplying Respirators
3 Cartridges
4 Canisters
5 Immediately Dangerous  to Life or Health
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بخش تصفيه كننده هوا در رس�پيراتورها: در رس��پيراتورهای تصفيه كننده ي هوا اين بخش 
شامل فيلتر، جاذب يا كاتاليزور )يا به صورت تركيبی( است كه به منظور حذف آلودگی های خاص 
از هوای عبوری از رس��پيراتور به كار گرفته می ش��وند. ممكن اس��ت آلودگی به شكل ذرات جامد 
يا مايع در هوا وجود داش��ته باش��ند. در اين موارد از رس��پيراتورهای ذرات يا فيلتر ذرات اس��تفاده 
مي ش��ود. عاوه بر اين در محيط كار ممكن اس��ت آفت كش ها به شكل گاز يا بخار توليد شوند در 

اين گونه موارد از كانيستر يا كارتريج اختصاصی برای همان نوع آالينده استفاده مي شود. 

شكل 36- مقايسه دو نوع رسپيراتور تصفيه كننده هوا

  
 

شكل 37- كارتريج مخصوص حذف بخارات آلی
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هنگامی كه آالينده های ذره ای همراه با بخارات آفت كش ها در محيط وجود دارند، از رس��پيراتور 
تصفيه كننده ي اختصاصی همراه با فيلتر ذرات اس��تفاده می ش��ود. در اين شرايط بايد از مناسب 
بودن رسپيراتورهای تركيبی )مناسب بودن بخش تصفيه كننده( برای حفاظت در برابر آفت كش ها 

مطمئن بود.

شكل 38- سه نوع رسپيراتور تصفيه كننده هوا و كاربرد های آنها

  

  
  
  
  
  
 

  �سپير�تو� �يژ� ����
���� �� به ��� مي �ند��� مانند گر� � غبا�� 

  ها ميست � فيو�
  �ثر حفاظتي �� مقابل گا�ها � بخا��فاقد 

معم��وال ب��ا جم��ع ش��د� ���� ��� �� �    

گرفتن فضاها� بين فيبرها ��ن�دما� �� ب�اال   

  .مي ���
 �قتي كه فر� �حس�ا� ك�ر� ت�نفس ب�ا فيلت�ر     

 مشكل �ست فيلتر بايد تعويض گر��.

  �سپير�تو� تركيبي
معم��وال �� �تمس��فر� ك��ه ح��ا�� ���� �    

  .فا�� مي شو�گا�ها� خطرنا� �ست �ست
  ����� فيلتر ���� � فيلتر گا� � بخا� �ست

 .ممكن �ست سنگين باشند

  �سپير�تو�ها� گا�ها � بخا���
معم��وال �م��اني ك��ه تنه��ا گا�ه��ا � بخ��ا��� 

خطرن���ا� �� ه���و� �ج���و� ���� �س���تفا�� 

  .شو�مي
) كانيس�تر �� فيلترها� شيميايي (كا�تريج يا 

ب��ر�� ح��ذ� گا�ه��ا � بخ��ا��� خطرن��ا� 

  �ستفا�� مي شو�.
  � بي تأثير �ست� ��� مقابل هو�بر�ها� ��

ب��ر�� ه��ر گ��ا� ي��ا بخ��ا�� ك��ا�تريج �ي��ژ�  

  .بايستي �ستفا�� نمو�
ب��ر حس��ب ظرفي��ت ج��ذ� فيلت��ر �� م��د� 

  .�ماني محد�� قابل �ستفا�� �ست

8-5-3-2 رسپيراتورهای تأمين كننده ی هوا 
در اين رسپيراتورها هوای تميز و قابل تنفس از منبع غير آلوده تأمين می شود. منبع تأمين كننده 
هوا يا به صورت يک منبع ثابت است كه توسط شلنگ های طوالنی به قطعه دهانی وصل می شود 
كه به آن رس��پيراتورهای تأمين هوا می گويند يا هوا از يک مخزن قابل حمل تأمين می گردد كه 
به آن رس��پيراتورهای خود تأمين هوا )SCBA( می گويند. در رسپيراتورهای خود تأمين، معموالً 
مخزن محتوی هوايی برای مصرف 30 دقيقه است كه اين هوا به قطعه دهانی )قطعه دهانی كامل 
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يا نيم صورت(، سرپوش يا هلمت متصل می گردد. 
اين رس��پيراتورها به طور كلی در فضاهايی كه محدوديت اكس��يژن وجود دارد اس��تفاده می شوند. 
بعضی از رسپيراتورهای خود تأمين هوا مخصوص فرار اضطراری از يک منطقه خطرناک است. اين 
رس��پيراتورها دارای قطعه دهانی يا سرپوش��ی اس��ت كه به راحتی قابل پوشيدن است و همچنين 
يک س��يلندر كوچک دارند كه هوای مورد نياز تنف��س را برای 3 تا 10 دقيقه فراهم می نمايند. از 
رس��پيراتورها به عنوان پش��تيبان هنگام ورود به فضاهای محدود هم اس��تفاده می شود. بايد توجه 
نمود كه اين رس��پيراتورها تنها مخصوص فرار از ناحيه خطرناک اس��ت، هيچگاه نبايد برای ورود به 

فضاهای بسته از آنها استفاده نمود.
باش��د   )IDHL( س��امت  ي��ا  حي��ات  ب��رای  ف��وری  خط��ر  دارای  محيط��ی  ش��رايط  اگ��ر 
مجب��ور  اس��ت  ممك��ن  اوق��ات  گاه��ی  ك��رد.  اس��تفاده  تأمي��ن  خ��ود  رس��پيراتور  از  باي��د 
هواي��ی1 خط��وط  رس��پيراتور  ي��ا  فش��اری  تأمي��ن  خ��ود  رس��پيراتور  از  اس��تفاده   ب��ه 

 كمكی در شرايط اضطراری شد. 

 
شكل 39- انواع رسپيراتورهای تأمين كننده هوا

1  Airline Respirator
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8-5-4 استفاده از رسپيراتورهای دارای گواهينامه
وجود اس��تانداردها، آزمون ها و گواهی نامه ها در خصوص تجهيزات حفاظت فردی موجود در بازار 
س��بب ايجاد اطمينان از عملكرد ايمن آنها می ش��ود، خصوصاً در مورد رس��پيراتورهايی كه توسط 
افرادی كه در معرض آفت كش ها هس��تند مورد اس��تفاده قرار می گيرند. بس��ياری از كارخانجات 
س��ازنده ي رس��پيراتورها گواهينامه های كسب ش��ده به همراه جدولی از تمامی قطعاتی كه مورد 
تأييد هس��تند را منتش��ر می نمايند. اين گواهی نامه ها معموالً درون بس��ته بندی رسپراتورها قرار 
داده می ش��ود )ش��كل زير(. معياره��ای آزمون ه��ا و گواهينامه ها )و عدد تأييدكنن��ده مربوطه به 
صورت 'TC-XXX'( برای قطعات رسپيراتور )از جمله قطعه دهانی و بخش تصفيه كننده( صادر 
می گردند. رسپيراتورها دارای تأييد يه خاص كارخانه سازنده هستند و نبايد بخش های مختلف آن، 

كارتريج ها يا فيلترهای ساخت كارخانجات مختلف را با هم تعويض نمود. 

شكل 40- سه نوع رسپيراتور تأمين كننده هوا و كاربرد های آنها

  
  

  
  
  
  
  
  
 

  �سپير�تو�ها� خو� تامين هو�
  ����� مخز� هو�� تميز � قابل حمل �ست.

  حركت �� محد�� نمي نمايد.
ساعت ت�امين   4نو� مد�� بسته �� هو� �� تا 

  مي كند.
ت�ا   30ا� �� ه�و� �� تنه�ا ب�ر��    نو� م�د�� ب�  

  كند. �قيقه تامين مي60
ا�� مي شو� كه نيا� �ست معموال �ماني �ستف

�ما� كوتاهي ب�ه �تمس�فر �� ش�ر�يط خط�ر     

فو�� بر�� حيا� يا سالمتي ���� � خ�ا��  

  شد.

  �سپير�تو� تركيبي

مين ه��و�� ا����� ي��ك �س��پير�تو� خ��و� ت�� 

كمكي �ست كه �� ص�و�تي ك�ه �س�پير�تو�    

� �� �� مي ت�و� �ير�� گر�يد  �تامين هو� �چا

  �ستفا�� نمو�.
ين ه�و� كوچ�ك �س�ت �    �سپير�تو� خو� تام

  كند. فقط هو� بر�� فر�� تامين مي
  بر�� ���� به فضا� بسته قابل �ستفا�� �ست.

معموال �ماني �ستفا�� مي شو� كه �ما� ك�ا�  

ط��والني �س��ت � �تمس��فر �� ش��ر�يط خط��ر   

 فو�� بر�� حيا� يا سالمتي �ست.

  �سپير�تو� تأمين هو�

بر�� تامين هو�� تميز � �يمن �� ي�ك منب�ع   

تح���ت فش���ا� �� ش���يلنگ �س���تفا��  ��ه���و

  و�.شمي
��� �� كم �ست � بر�� يك ���� طوالني 

  كند. مد� هو� �� تامين مي
قابليت جابج�ايي �س�تفا�� كنن�د� �� مح�د��     

  مي نمايد � ممكن �ست شلنگ �سيب ببيند.
به �نها �سپير�تو�ها� خط هو�يي ني�ز گفت�ه   

  . مي شو�
معموال �ماني �ستفا�� مي شو� كه �ما� كا� 

خط��ر  ط��والني �س��ت � �تمس��فر �� ش��ر�يط 

  فو�� بر�� حيا� يا سالمتي نيست. 
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در برچس��ب آفت كش ه��ا ن��وع رس��پيراتور مناس��ب هن��گام كار با آنها ب��ه ص��ورت تعيين عدد 
TC - XX- XXXX معرفی می گردد. شماره گواهينامه صادر شده توسط انستيتو ملی ايمنی و 

بهداشت حرفه ای آمريكا )NIOSH( برای هر دستگاه تنفسی به شكل زير ارائه می شود:
TC-13F-XXXX: حفاظ تنفسی خود تأمين

TC-14G-XXXX:  ماسک برای حفاظت در برابر گازها همراه با كانيستر
TC-19C-XXXX: رسپيراتور تأمين هوا

TC-21C-XXXX: رسپيراتور مجهز شده برای ذرات
TC-23C-XXXX: رسپراتور كارتريج مواد شيميايی
TC-84A-XXXX: رسپيراتور غير مجهز برای ذرات

شكل 41- نمونه ای از گواهينامه صادر شده برای رسپيراتور

  
 

1 National Institute of Occupational and Health
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برخی از فيلتر ذرات مورد استفاده در رسپيراتور ها به منظور حفاظت در برابر اثرات تخريبی ناشی 
از مواد روغنی، اصاح شده اند.

فيلترها بر اساس ميزان مقاومت در برابر روغن ها به 3 دسته ي R ،N و P دسته بندی می شوند. 
فيلترهای سری N در برابر مواد روغنی مقاومتی ندارند. فيلترهای سری R در برابر روغن ها مقاوم 
هستند و فيلترهای سری P دارای باالترين مقاومت در برابر مواد روغنی می باشند. ميزان بازدهی 

فيلترهای ذرات سری P,R,N به ترتيب 95%،99% و 97/99% می باشد.

  
 

N شكل 42- نمونه ای از فيلتر سری

انواع فيلترهای فاقد مقاومت در برابر روغن ها
N95: فاقد مقاومت در برابر روغن ها، با بازدهی فيلتر كنندگی متوسط )%95(

N99: فاقد مقاومت در برابر روغن ها، با بازدهی فيلتر كنندگی باال )%99(
N100: فاقد مقاومت در برابر روغن ها، با بازدهی فيلتر كنندگی عالی )%97/99(

مقاوم در برابر مواد روغنی
P95: بازدهی فيلتر كنندگی متوسط )%95(

P99: بازدهی فيلتر كنندگی باال )%99(
P100: بازدهی فيلتر كنندگی عالی )%99/97(

)HEPA( ب��اال  راندم��ان  فيلت��ر  ب��ا  مقايس��ه  قاب��ل   %99/97 راندم��ان  دارای   فيلتره��ای 
می باشند.

ش��ماره گذاری كارتريج مواد ش��يميايی هم همانند فيلتر ذرات می باشد. رسپيراتور تصفيه كننده 
مجهز به فيلتر دارای راندمان باال برای ذرات، قابل مقايسه با فيلترهای سری P می باشند.

1 High Efficiency Particulate Air Filter
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8-5-5 انتخاب نوع رسپيراتور
EPA كارخانجات س��ازنده آفت كش ها را ملزم نموده اس��ت كه بر اس��اس خطرات و ريسک های 
تنفس��ی پيش بينی ش��ده، برای تركيبات توليد ش��ده ي خود وس��ايل حفاظت تنفسی مناسب را 
مشخص نمايند. كارخانجات سازنده آفت كش ها دستورالعمل هايی برای حفاظت مناسب از سيستم 
تنفس��ی را در برچسب آفت كش ها ذكر می نمايند. اين دس��تورالعمل ها خاص همان آفت كش و 
فعاليت ذكر ش��ده در برچس��ب اس��ت. برای مثال ممكن است كارخانه س��ازنده برای فرموالسيون 
آفت كش��ی كه حال آن مواد با پايه پتروش��يمی هستند، كارتريج يا كانيستر حذف كننده بخارات 
آلی را تعيين نمايد. بسيار مهم است كه الزاماتی كه در برچسب آفت كش در خصوص انتخاب نوع 
رسپيراتور ارائه گرديده به دقت خوانده و اجرا گردد چون ممكن است يک آفت كش مشخص دارای 

فرموالسيون و كاربردهای متفاوتی باشد.
EPA كارخانجات توليد كننده آفت كش ها را مقيد نموده است تا برای پنج گروه از فرموالسيون ها 
و كاربردهای آفت كش ها به طور ويژه بخش��ی از برچسب آفت كش را به حفاظت تنفس اختصاص 

يابد. اين پنج گروه شامل موارد زير هستند:
1. محصوالت گازی شكل مورد استفاده در محيط های خارجی

2. محصوالت گازی شكل مورد استفاده در فضای محصور
3. محصوالت جامد

4. محصوالت مايع با شدت سميت گروه 1
5. محصوالت مايع با شدت سميت گروه 2

  
 

R شكل 43- رسپيراتور دارای كارتريج حذف كننده تركيبات آلی به همراه فيلتر سری
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در صورتی كه بر روی برچسب آفت كش، عناصر تصفيه كننده ي سری N,R,P قيد شده باشد در 
هنگام مواجهه با ذرات چرب نمی توان از تصفيه كننده ي سری N استفاده كرد.

الف- محصوالت گازی شکل مورد استفاده در محيط های خارجی
محصوالت كاربردی كه به ش��كل گاز هس��تند يا به صورت گازی شكل در محيط كار مورد استفاده 

قرار می گيرند، برچسب آنها در مورد وسايل حفاظت تنفسی بايد حاوی موارد زير باشد:
 فاقد هرگونه مواد روغنی: برای كاركردن با آنها در فضای بيرون از رسپيراتور همراه با كارتريج 
ح��ذف كننده ي بخارات آل��ی پيش فيلتر آفت كش م��ورد تاييد )…TC-23C( يا از كانيس��تر 
آفت كش مورد تاييد ).…TC-14G( يا از يک رسپيراتور حاوی كانيستر يا كارتريج حذف كننده 

ي بخارات آلی همراه با هر يک از فيلترهای سری N,R,P استفاده كنيد.
ح�اوی مواد روغنی: برای كاركردن با آنها در فضای بيرون از رس��پيراتور همراه با كارتريج حذف 
كنن��ده ي بخارات آلی پيش فيلتر آفت كش مورد تاييد )…TC-23C( يا از كانيس��تر آفت كش 
مورد تاييد ).…TC-14G( يا از يک رسپيراتور حاوی كانيستر يا كارتريج حذف كننده ي بخارات 

آلی همراه با هر يک از فيلترهای سری N,R,P استفاده كنيد.
ب- محصوالت گازی شکل مورد استفاده در فضای محصور 

محصوالت كاربردی كه گازی ش��كل هستند يا به صورت گازی شكل در گلخانه ها و ديگر فضاهای 
بس��ته مورد استفاده قرار می گيرند، برچسب آنها در مورد وسايل حفاظت تنفسی حاوی موارد زير 

می باشد:
برای كاركردن با آنها در فضای بس��ته از يک رس��پيراتور هوای تأمين شده با پيشوند TC-19C يا 

از رسپيراتور خود تأمين با پيشوند TC-13F استفاده كنيد.
 ج- محصوالت جامد

محصوالت كاربردی كه جامد هستند يا به صورت جامد در محل كار مورد استفاده قرار می گيرند، 
برچسب آنها در مورد وسايل حفاظت تنفسی حاوی موارد زير می باشد:

فاق�د مواد روغنی: ب��رای كاركردن با آنها در محل كار از رس��پيراتور تصفيه كننده ی گردوغبار/ 
ميست ها با پيشوند TC-21C يا هر نوع فيلتر سری N,R,P,HE استفاده كنيد.

حاوی مواد روغنی: برای كاركردن با آنها در محل كار از رس��پيراتور تصفيه كننده ی گردوغبار/ 
ميست ها با پيشوند TC-21C يا هر نوع فيلتر سری N,R,P,HE استفاده كنيد.
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د- محصوالت مایع با سميت گروه 1
محصوالت كاربردی كه مايع هس��تند يا به صورت مايع در محل كار مورد اس��تفاده قرار می گيرند، 

برچسب آنها در مورد وسايل حفاظت تنفسی حاوی موارد زير می باشد:
فاق�د مواد روغنی: برای كاركردن با آنها در محل كار از رس��پيراتور حذف كننده ي بخارات آلی 
با پيش فيلتر آفت كش مورد تائيد )……14G( يا از رسپيراتور حاوی كارتريج يا كانيستر حذف 

كننده ي بخارات آلی با هر نوع فيلتر سری N,R,P,HE استفاده كنيد.
حاوی مواد روغنی: برای كاركردن با آنها در محل كار از رس��پيراتور حذف كننده ی بخارات آلی 
با پيش فيلتر آفت كش مورد تائيد )……14G( يا از رسپيراتور حاوی كارتريج يا كانيستر حذف 

كننده ي بخارات آلی با هر نوع فيلتر سری N,R,P,HE استفاده كنيد.
ه- محصوالت مایع با سميت گروه 2

محصوالت كاربردی كه مايع هس��تند يا به صورت مايع در محل كار مورد اس��تفاده قرار می گيرند. 
برچسب آنها  در مورد وسايل حفاظت تنفسی حاوی موارد زير می باشد:

فاق�د م�واد روغنی: برای كاركردن ب��ا آنها در طی فعاليت هايی همچون انتش��ار در هوا، دميدن 
ميست ها، توليد قطرات با فشار باالتر از 40psi، مواجهه مستقيم با مه، مه دود، ميست و آئرسول 
آفت كش ها، از رسپيراتور حاوی كارتريج حذف كننده ي بخارات آلی يا فيلتر آفت كش مورد تاييد 
).…TC-23C( يا از كانيس��تر آفت كش مورد تاييد س��ازمان NIOSH با كانيس��تر يا كارتريج 
حذف كننده ی بخارات آلی با هرگونه پيش فيلتر س��ری N,R,P,HE استفاده كنيد. برای تمامی 
مواجهات ديگر از رس��پيراتور تصفيه كننده ي گرد و غبار/ ميس��ت ).…TC-23C( يا رسپيراتور 

حاوی هرگونه پيش فيلتر سری N,R,P,HE استفاده كنيد.
ح�اوی مواد روغن�ی: برای كاركردن با آنها در طی فعاليت هايی همچون انتش��ار در هوا، دميدن 
ميست ها، توليد قطرات با فشار باالتر از 40psi، مواجهه مستقيم با مه، مه دود، ميست و آئرسول 
آفت كش ها، از رسپيراتور حاوی كارتريج حذف كننده ي بخارات آلی يا فيلتر آفت كش مورد تاييد 
).…TC-23C( يا از كانيس��تر آفت كش مورد تاييد س��ازمان NIOSH با كانيس��تر يا كارتريج 
حذف كننده ي بخارات آلی با هرگونه پيش فيلتر س��ری N,R,P,HE استفاده كنيد. برای تمامی 
مواجهات ديگر از رس��پيراتور تصفيه كننده ي گرد و غبار/ ميس��ت ).…TC-23C( يا رسپيراتور 

حاوی هرگونه پيش فيلتر سری N,R,P,HE استفاده كنيد.
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8-5-6 عمر مفيد رسپراتورها
مدت زمان كاركرد تمامی فيلترهای ذره ای با در نظر گرفتن مس��ائل بهداش��تی، آس��يب به فيلتر 
و ايجاد مقاومت در زمان استنش��اق محدود می گردد. تمامی فيلترها زمانی كه آس��يب می بينند، 
كثيف مي ش��وند يا مقاومت زيادی برای تنفس ايجاد می نمايند يا تحت الزمات قانونی خاصی در 

محيط كار بايد تعويض شوند. 
فيلتر های سری N تنها برای آئروسل های غير روغنی قابل استفاده هستند، برخی تركيبات سبب 
می ش��وند كارآيی آنها در طول زمان كاهش يابد. اين گروه از فيلترها هر زمان كه آس��يب ديدند يا 

مقاومت تنفسی قابل ماحظه ای ايجاد نمودند، بايد تعوض شوند.  
فيلتر های س��ری R دارای كاربرد محدودی هستند زيرا تركيبات خاصی سبب كاهش راندمان آنها 
در طول زمان می ش��ود. وقت��ی كه در هوا ذرات روغنی وجود دارد اي��ن فيلترها را فقط برای يک 
ش��يفت كاری )8 س��اعت كار به صورت مداوم يا منقطع( می توان استفاده نمود. در صورتی كه در 
هوا ذرات روغنی وجود نداشته باشد اين فيلترها را بايد زمانی كه آسيب می بينند، كثيف می شوند 

يا مقاومت تنفسی باال ايجاد می كنند، تعوض نمود.
فيلترهای س��ری P را زمانی كه آئروس��ل های روغنی يا غير روغنی وجود دارند می توان اس��تفاده 
نمود. اين نوع فيلترها دارای محدوديت زمان اس��تفاده نيس��تند. وقتی كه در محيط آئروس��ل های 
روغنی وجود دارد بايد طبق توصيه های س��ازنده از آنها اس��تفاده نمود. در صورتی كه آئروسل های 
روغنی وجود نداش��ته باش��ند اين فيلترها را بايد زمانی كه آس��يب می بينند، كثيف می ش��وند يا 

مقاومت تنفسی ايجاد می كنند، تعويض نمود.     
مدت زمان كاركرد رس��پيراتور با كارتريج ش��يميايی به شرايط استفاده بستگی دارد. از اين شرايط 

می توان موارد زير را نام برد:
نوع و غلظت آالينده، ميزان تنفس كارگر، رطوبت هوا. بنابراين اين كارتريج ها بايد تا زمان استفاده 
از آنها به صورت مهر و موم شده نگهداری شوند. عاوه براين بايد دقت نمود كه از كارتريج ها طی 

مدت زمانی كه سازنده توصيه نموده است استفاده نمود. 
 زمان��ی ك��ه كارتري��ج ش��يميايی ب��ه ط��ور مناس��ب انتخ��اب گ��ردد، ت��ا زمان��ی ك��ه رس��وخ1

 گاز ي��ا بخ��ار اتف��اق نيافت��اده دارای راندم��ان ح��ذف 100% اس��ت. عم��ر مفي��د كارتريج های 
2)ESLI(ش��يميايی توس��ط عوام��ل زي��ر مش��خص م��ی ش��وند: ش��اخص پاي��ان عم��ر مفي��د 

 كه برای هر ماده ش��يميايی ويژه اس��ت؛ خصوصياتی از ماده ش��يميايی كه می تواند اخطار دهنده 
1 Breakthrough
2 End-of-Service-Life-Indicators
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باش��ند )مانن��د بو، مزه و تحري��ک كنندگی(؛ برنامه ري��زی زمانی اس��تفاده از كارتريج كه به طور 
محافظه كارانه از پيش تعيين شده است.      

تكيه كردن بر عائم هش��داردهنده مش��كل س��از می باش��د، زيرا حد تش��خيص و استشمام بو در 
 اف��راد مختل��ف، متفاوت اس��ت. اين نكته قابل اهميت اس��ت كه كاربر بتواند رس��وخ را قبل از حد 
1PELيا 2TLV تش��خيص دهد. در صورتی كه عائم رس��وخ در ماس��ک احساس شد، بايد سريعا 

تعويض شود. بايد در پايان هر روز كاری، كارتريج را از مواد شيميايی پاكسازی نمود.

8-5-7 فيت بودن رسپيراتورها3
 ش��ايعترين م��وارد اس��تفاده از وس��ايل حفاظ��ت تنفس��ی در براب��ر آفت كش ه��ا، نيم ماس��ک4

 )نيم صورت( و ماس��ک های تمام صورت5 )تمام صورت( می باشد. نيم ماسک های رايج معموالً يا 
به صورت يک بار مصرف هس��تند يا دارای كارتريج هس��تند كه كارتريج بعد از هر بار مصرف قابل 
تعويض اس��ت. ماسک های تمام صورت همراه با يک فيت كارتريج در طرفين ماسک يا با يک عدد 

كانيستر روی چانه مورد استفاده قرار می گيرند )شكل 44(.
ماسک های تمام صورت در عين حال كه از چشم ها محافظت می كنند، آب بندی بهتری هم دارند. 
متناس��ب با اندازه ي صورت و به منظور فيت ش��دن ماس��ک و صورت، ماسک های تمام صورت در 

3  اندازه ی كوچک، متوسط و بزرگ در دسترس می باشند.

شكل 44- استفاده از رسپيراتور دارای كانيستر هنگام آماده سازی آفت كش
  

 

1 Permissible Exposure Limite
2 Threshold Limite Value
3 Respirator Fit
4 Half-Masks
5 Full-Face Masks
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به اس��تثنای س��رپوش های ك��ه دارای سيس��تم تأمين هوای تصفيه ش��ده هس��تند، هيچكدام از 
رس��پيراتورهای ديگر به شكلی نيس��تند كه برای تمامی افراد مناسب باش��ند. ميزان حفاظتی كه 
رس��پيراتور برای اس��تفاده كننده ايجاد می نمايد به فيت شدن قطعه دهانی )ماسک( و صورت فرد 
بستگی دارد. صرفنظر از اينكه بخش تصفيه كننده رسپيراتور چقدر كارآيی دارد و هوای تأمين شده 
برای رسپيراتور چقدر تميز است، وقتی كه قطعه دهانی و صورت دارای نشتی است سيستم تنفسی 
فرد در برابر هوای آلوده فاقد حفاظت است. طبق مقررات OSHA استفاده از رسپيراتورهای فيت 
ش��ونده روی صورت، مانند ماس��ک نيم صورت و تمام صورت، برای افرادی كه دارای مو در صورت 
هستند كه سبب می شود ماسک نتواند روی صورت فيت شود، ممنوع است. افرادی با اين شرايط 

تنها مي توانند از هودهای دارای سيستم تأمين هوا استفاده نمايند.
توصيه می شود كه آزمون های كمی و كيفی فيت شدن ماسک روی صورت استفاده كننده، سالی 
يكبار انجام ش��ود. آزمون فيت ش��دن كيفی شامل انتش��ار يک ماده بدبو يا تحريک كننده بی ضرر 
در ناحيه تنفس��ی اطراف رسپيراتور است كه توسط فرد پوشيده شده است. اگر توسط فرد استفاده 
كننده در حالی كه در حال انجام وظيفه محوله اس��ت هيچگونه بو يا تحريكی احساس نشود، فيت 
شدن ماسک مناسب است. برای آزمون كيفی ماسک ها كيت هايی در بازار موجود است. آزمون های 
كمی فيت ش��دن ماسک دقيق تر و دارای جزئيات بيش��تری است. در حالی كه فرد در حال انجام 
فعاليتهای مش��خصی است كه سبب ايجاد نشتی در قطعه دهانی می شود، در هوای داخل و خارج 

قطعه دهانی آئروسل ها، ذرات منتشر شده در محيط يا تغيير فشار اندازه گيری مي شود. 
عاوه بر فيت بودن، رسپيراتورها بايد تحت آزمايش كيپ بودن نيز قرار گيرند. اين آزمايش بصورت 

فشار منفي و فشار مثبت انجام مي شود )شكل 45(

  
 

شكل 45- مراحل انجام تست كيپ بودن رسپيراتور
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8-5-8 استفاده، مراقبت و تعمير و نگهداری از رسپيراتورها
قبل از اس��تفاده از ماسک دستورالعمل های سازنده در مورد رسپيراتور و قطعات تشكيل دهنده ي 
آن را مطالعه كنيد. قبل و بعد از هر بار استفاده، رسپيراتورها را بازرسی كنيد و از تميز و سالم بودن 
آن، عملكرد مناس��ب و محكم بودن اتصاالت آنها اطمينان حاصل كنيد. اجزای كهنه و فرس��وده را 
مورد بررسی قرار دهيد. به اجزا و اتصال دهنده های پاستيكی دقت ويژه ای داشته باشيد. بسته به 
نوع رس��پيراتور قطعه دهانی، تسمه ی سر، كارتريج، سوپاپ ها و لوله های اتصال دهنده را بازرسی 

كنيد.
كاربران بايد در هر بار استفاده از رسپيراتور، به منظور اطمينان از فيت بودن ماسک روی صورت و 
عملكرد مناسب در هنگام دم و بازدم تنفسی، دو آزمون فيت بودن مثبت و منفی را انجام دهند.

يک تست عملكرد فشار مثبت بدين صورت است كه با كف دست محل خروج هوا از ماسک )بازدم( 
را محكم بگيريد و در داخل ماسک عمل بازدم تنفسی انجام دهيد. اگر هرگونه نشتی و خروج هوا 

را احساس كرديد، ماسک را جابجا كنيد تا وقتی كه احساس كنيد ديگر نشتی وجود ندارد.
تس��ت عملكرد فشارمنفی بدين صورت اس��ت كه محل ورود هوا به داخل ماسک را محكم ببنديد 
و در همين حال عمل دم تنفس��ی انجام دهيد. ماس��كی كه دارای آب بندی مناس��ب است در اين 
شرايط بر روی صورت مچاله می شود و هيچگونه صدای نشتی در قطعه دهانی يا شيلنگ  ها نبايد 
شنيده شود. اگر احساس كرديد هوا وارد ماسک می شود، ماسک را جابجا كنيد تا زمانی كه نشتی 

از بين برود.
پس از هر بار اس��تفاده از رس��پيراتور بخش��های يكبار مصرف مانند فيلتر، كارتريج يا كانيستر را با 
روش مناس��ب دفع نمائيد. قطعه دهانی را با حالی تميز مطابق با دس��تورالعمل س��ازنده شستشو 
 نمائيد. مطابق با س��فارش NIOSH برای پاكس��ازی از مواد شوينده بدون مواد روغنی و النولين1

 اس��تفاده كنيد )از بيش��تر مايع های ظرفش��وئی می توان اس��تفاده نمود(. برای ضدعفونی كردن 
رسپيراتور ها از محلول آمونياک يا هيپوكلريت اسيد استفاده كنيد.

رسپيراتورها و متعلقات آن در محلی تميز و خشک كه در معرض نور خورشيد يا دمای باال نباشد، 
نگه داری نمائيد. دقت نمائيد كه به رسپيراتورها آسيب وارد نشود و در معرض آلودگی، گرد و غبار 
و رطوبت باال قرار نگيرند. رسپيراتورها را با دقت نگه داری كنيد طوری كه قطعه دهانی يا اتصاالت 
و دريچه دچار تغيير ش��كل نشوند. رس��پيراتورها را نزديک مواد شيميايی و آفت كش ها نگه داری 

نكنيد. 
1 Lanolins
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9- پایش بیولوژیكي کارگران در مواجهه با آفت کش ها
ب��ه منظور حفاظت كارگران در معرض آفت كش ها از اثرات مضری كه ممكن اس��ت بر س��امتی 
آنها داش��ته باشد الزم است پايش س��امتی كارگران انجام شود. هدف از اجرای برنامه های پايش، 
شناس��ايی هرگونه تغييرات بيوش��يميايی يا فيزيولوژيكی فرد در مع��رض آفت كش  قبل از تبديل 
ش��دن آن به بيماری های برگشت پذير يا غير قابل برگش��ت است. كاربرد پايش ها با اين هدف به 
طور ساده در شكل زير نشان داده شده است. بنابراين هدف اوليه انجام برنامه پايش اين است كه با 
تشخيص اوليه ي تغييرات، قبل از اينكه تماس سبب ايجاد بيماری شديد شود، از بروز بيماری های 

در رابطه با آفت كش ها پيشگيری شود.
كاربرد ديگر پايش ها، تش��خيص وجود بيماری بين كارگران در معرض است )تست های تشخيصی 
يا غربالگری( هدف از اين بخش پيش گيری از پيش��رفت بيماری، درمان بيماری، جبران خس��ارات 
و مشخص نمودن پيش آگهی های طوالنی مدت است. در اينجا اين بخش از اهداف پايش ها مورد 
بررسی قرار نمی گيرد و تنها به اين مسئله پرداخته می شود كه چگونه می توان با پايش كارگران 

در معرض آفت كش ها از بروز بيماري های در رابطه با آنها پيشگيری نمود. 

  ها  �فت كشمر�حل پيشرفت بيما�يها� �� ��بطه با : 46شكل 

 

�فت تما� با 

  كش
تغيير�� ��ليه بيوشيميايي يا 

 فيزيولو�يكي
بيما�� غير قابل   بيما�� قابل برگشت

 برگشت

شكل 46- مراحل پيشرفت بيماريهای در رابطه با آفت كش  ها

9-1 انواع روش های پایش
دو روش اصلی پايش تماس با مواد شيميايی خطرناک وجود دارد:

1( پايش هاي محيطی مواد شيميايی يا تعيين مقدار ماده شيميايی در محيط )هوا، برگ درختان، 
خاک( يا پايش ميزان مواجهه افراد با اين مواد

2( پايش وجود ماده شيميايی يا متابوليسم های آن در بافت ها يا مايعات بدن )پايش بيولوژيكی(، 
يا اثرات مواد شيميايی بر سيستم های آنزيمی بدن انسان )پايش اثرات بيولوژيكی(.



88الزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

عوامل زيادی هستند كه می توانند جذب مواد شيميايی از طريق پوست يا ريه و ورود آنها به بدن را 
تحت تأثير قرار دهند. از اين عوامل می توان موارد زير را ذكر نمود: استفاده از تجهيزات حفاظتی، 
انج��ام ايمن كار، ش��رايط آب و هوايی، حساس��يت ف��ردی، وجود بيماری ه��ای ديگر، خصوصيات 
فرموالس��يون و غي��ره. بنابراين پايش ه��ای بيولوژيكی به عنوان يک روش دقي��ق ارزيابی مواجهه 
انس��ان با آفت كش ها در نظر گرفته می ش��ود. وقتی كه آفت كشي وارد بدن شد ممكن است وارد 
واكنش��های متابوليسمی ش��ود، در بدن منتشر شود و يا به ش��كل های مختلف در اندام های بدن 
ذخيره شود. بنابراين با اندازه گيری اثرات بيولوژيكی آفت كش ها در بدن ماک بهتری برای ارزيابی 
مواجهه با آنها حاصل مي ش��ود. در ش��كل 47 مراحل متوالی سميت مواد شيميايی در بدن نشان 

داده شده است. 

9-2 چه ماده شيميایی باید پایش شود؟
برای بيش��تر آفت كش های ارگانوفس��فات و كاربامات، س��اده ترين روش تعيين اثرات بيولوژيكی، 
اندازه گيری آنزيم كولين اس��تراز اس��ت كه توس��ط آفت كش های كاربامات و ارگانوفسفات بلوكه 
مي ش��ود. آنزيم كولين اس��تراز را می ت��وان در خون )درون گلبول های قرمز يا پاس��مای خون( 
اندازه گيری نمود. س��طح پائين فعاليت آنزيم كولين اس��تراز نشان دهنده تماس با آفت كش های 
ارگانوفسفات و كاربامات است. مكانيسم اثر آسيب ايجاد شده توسط اين آفت كش ها، بلوكه نمودن 
كولين اس��تراز در سسيس��تم عصبی است. با اندازه گيری كولين اس��تراز در خون می توان قبل از 

اينكه آفت كش روی سيستم عصبی اثری داشته باشد ميزان فعاليت آن را در بدن تعيين نمود.
ب��رای بيش��تر آفت كش های ديگر معموالً چنين روش س��اده ای از پايش اث��رات بيولوژيكی وجود 
ن��دارد. در صورتی كه هدف، پايش كارگران در معرض آفت كش های ديگر غير از ارگانوفس��فات ها 
و كاربامات ها باش��د، آزمايش های مورد نياز، پيچيده، زمان بر و گران هس��تند )شامل اندازه گيری 
آفت كش يا متابوليسم های آن در خون و ادرار كارگر در معرض يا اندازه گيری آفت كش در محيط 

اطراف است(. 
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9-3 پایش بيولوژیکی تماس با آفت كش های ارگانوفسفات و كاربامات    
آفت كش های ارگانوفسفات و كاربامات با بلوكه كردن آنزيم كولين استراز در سيستم عصبی انسان 
س��بب تجمع انتقال دهنده های عصبی مي ش��وند. اين مسئله س��بب فعاليت بيش از حد سيستم 

شكل 47- سميت مواد شيميايی در انسان

  
 

  ما�� شيميايي تما� با

  ته نشين شد� ��� پوست يا ���� �يه

  جذ�

 متابوليسم

  تو�يع

 ته نشيني �� بافت ها

  3 ��� موثر بافت   2 ��� موثر بافت  1 ��� موثر بافت 

 3�ثر�� بيولو�يكي  2�ثر�� بيولو�يكي   1�ثر�� بيولو�يكي 

 بيما��
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عصبی می شود كه دليل آشكاری مبنی بر مسموميت حاد است. با اندازه گيری اثرات اين آفت كش 
روی همين آنزيم در خون می توان با تشخيص كاهش فعاليت آنزيم قبل از ايجاد عائم مسموميت، 

از بروز مسموميت پيشگيری نمود.
از دو كولين استراز موجود در خون، كولين استراز پاسما نشان دهنده جذب اخير آفت كش است 
در حالی كه كولين اس��تراز گلبول قرمز نش��ان می دهد كه اثرات، همزمان در سيس��تم عصبی نيز 
ش��روع ش��ده است. در يک برنامه پايش، بهتر اس��ت كه هر دو آنزيم اندازه گيری شوند. در صورت 
وجود محدوديت مالی، اندازه گيری كولين اس��تراز گلبول قرمز ترجيح داده می شود زيرا ماكی از 

اثرات فيزيولوژيكی آفت كش روی سيستم عصبی كارگر در معرض است. 

9-4 چگونگی تشخيص كاهش سطح كولين استراز 
س��طح كولين استراز بين افراد مختلف دارای تفاوت بسيار زيادی است. صرفنظر از اينكه فردی در 
مواجهه با آفت كش بوده، ابتدا بايد س��طح طبيعی آنزيم برای فرد به عنوان سطح پايه آن مشخص 
ش��ود. س��پس بعد از مواجهه فرد با ارگانوفسفات ها يا كاربامات ها سطح آنزيم با سطح پايه مقايسه 
می گردد و مقدار كاهش سطح آنزيم در خون فرد مشخص می شود. در شكل 48 برای فردی سطح 
كولين اس��تراز قبل، حين و بعد از تماس با آفت كش مش��خص شده است. در صورت كاهش سطح 
آنزيم با ممنوعيت مواجهه كارگر با آفت كش از ايجاد اثرات مسموميت پيشگيری می شود و زمانی 

كه سطح كولين استراز فرد به مقدار طبيعی رسيد به محل كار بر می گردد. 
بدون وجود س��طح پايه ي غلظت كولين اس��تراز برای فرد، تعيين ميزان كاهش س��طح آن مشكل 
است. آزمايشگاه ها معموال گستره ای از كولين استراز را به عنوان گستره ي طبيعی ذكر می كنند 
اما به دليل اختاف بسيار زياد بين افراد، اين گستره برای پايش های بيولوژيكی نمی توانند كمک 
كننده باشد. گستره ي طبيعی كه توسط آزمايشگاه ها معرفی می گردد بر اساس توزيع های آماری 
هس��تند و با توزيع هايی كه در عمل مش��اهده می گردد دارای ارتباط پائينی است و به اين دليل از 
آن نمی توان در عمل برای پايش های بيولوژيكی استفاده نمود. به همين دليل توصيه می گردد كه 
در برنامه پايش به جای تكيه بر گس��تره های طبيعی برای تشخيص تماس كارگران، ترجيحا برای 

هر كارگر سطح پايه كولين استراز مشخص گردد.
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9-5 تعيين سطح پایه كولين استراز
ب��رای تعيين مطمئن س��طح پاي��ه كولين اس��تراز بايد در ابتدای ش��روع به كار كارگر نس��بت به 
اندازه گيری آن اقدام نمود. در صورتی كه كارگر مشغول به كار شده باشد، سطح كولين استراز بايد 
زمانی اندازه گيری ش��ود كه كارگر حداقل 2 تا 3 ماه با آفت كش تماس نداش��ته باش��د. اين زمان، 
مدت زمانی اس��ت كه برای طبيعی ش��دن سطح كولين استراز گلبول قرمز بعد از تماس قابل توجه 
با آفت كش مورد نياز اس��ت. بنابراين تا قبل از طبيعی شدن سطح كولين استراِز كارگر نبايد اقدام 

به تعيين سطح پايه غلظت كولين استراز نمود. 
عاوه بر اينكه بين سطح كولين استراز افراد تفاوت وجود دارد، نوسانات بيولوژيكی هم در روزهای 
مختلف وجود دارد. هر چند اين نوس��انات اندک اس��ت اما ممكن است در تعيين سطح پايه غلظت 

شكل 48- تست های دوره ای كولين استراز قبل، حين و بعد از تماس با ارگانوفسفات ها يا كاربامات ها
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كولين استراز فرد، خصوصاً وقتی روش دارای حساسيت بااليی است اثرگذار باشد. به اين دليل برای 
تعيين س��طح غلظت پايه كولين اس��تراز بهتر است از ميانگين دو اندازه گيری استفاده شود و برای 

مقايسه های بعدی از اين ميانگين استفاده شود.

9-6 چه مقدار كاهش سطح كولين استراز دارای اهميت است؟
در خصوص همبس��تگی بين كاهش س��طح كولين اس��تراز و پيش��رفت عائم مسموميت مطالعات 
متعددی انجام شده است. به طور كلی اين توافق وجود دارد كه كاهش 40% يا بيشتر سطح كولين 
اس��تراز پاسما )كمتر از 60% غلظت پايه كولين اس��تراز( همراه با بروز عايم مسموميت است در 
حالی كه در خصوص سطح كولين استراز گلبول قرمز اين مقدار 30% يا بيشتر است )70% غلظت 

پايه يا بيشتر(. 
برای پيشگيری از بروز عائم بيماری، كاهش سطح كولين استراز به كمتر از مقادير شرح داده شده 
در فوق بايد به عنوان نقطه شروع اقدامات پيشگيرانه )مانند ارزيابی محيط كار، تست دوباره كارگر 

و ممانعت از تماس بيشتر كارگر با آفت كش( در نظر گرفته شود. 
سطح كولين استراز افراد به طور طبيعی در روزهای مختلف دارای تفاوت اندكی است كه تشخيص 
اين نوسانات و تمايز آن از كاهش شديد سطح كولين استراز كه نياز به اقدام پيشگيرانه دارد، دارای 
اهميت زيادی اس��ت. تحقيقات نش��ان داده اس��ت كه نوسانات بيولوژيكی س��طح كولين استراز در 
روزهای مختلف بيش��تر از 10 تا 15% نيست. بنابراين كاهش سطح كولين استراز گلبول قرمز بين 
10 تا 30% و پاسما بين 10 تا 50% كاهش شديد محسوب می شود و بايد اقدامات مقتضی برای 

پيشگيری از بروز مسموميت انجام گردد. 

9-7 اقدامات پيشگيرانه ای در زمان كاهش سطح كولين استراز 
جدول زير بر اس��اس مقررات اداره بهداش��ت كاليفرنيا، اقدامات پيش��گيرانه ای كه بايد در سطوح 
مختلف كاهش مقدار كولين استراز نسبت به مقدار غلظت پايه ای آن انجام شود را نشان می دهد. 
در صورتی كه به دليل كاهش سطح كولين استراز، مواجهه كارگر با آفت كش قطع شود تا وقتی كه 
سطح كولين استراز گلبول قرمز خون كارگر تا حداقل 90% سطح پايه افزايش نيافته است، كارگر 
نمي تواند در محل كار خود حاضر ش��ود. بايد برای كارگرانی كه س��طح كولين اس��تراز آنها كاهش 

يافته، شغلی مناسب در نظر گرفته شود.
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9-8 فاصله زمانی انجام تست ها
بعد از اينكه مقدار س��طح پايه غلظت كولين اس��تراز برای كارگر تعيين گرديد، توصيه می ش��ود 
كه هنگام تماس مداوم كارگر با آفت كش، تس��ت تعيين غلظت كولين اس��تراز به طور منظم انجام 
شود. مثًا در فصل انجام سم پاشی بخصوص زمانی كه اوج فعاليت است بايد حداقل يک بار تست 
انجام ش��ود. با اين وجود بهتر اس��ت كه تست به طور منظم انجام ش��ود. برای مثال طبق مقررات 
ايالت كاليفرنيا كارگرانی كه در يک دوره 30 روزه بيش��تر از 6 روز كامل تماس با ارگانوفس��فات ها 
يا كاربامات ها دارند بايد برای آنها تست انجام شود. همچنين كارگرانی كه بيشتر از 40 ساعت در 
هفته با آفت كش ها در تماس هستند بايد مورد آزمايش قرار گيرند. عوامل و شرايط محيط كار نيز 
در تصميم گيری در خصوص انجام تس��ت دارای اهميت هس��تند. مثًا كار مداوم با آفت كش ها در 

يک محيط بسته يا بروز حوادثی كه منجر به تماس اتفاقی افراد با آفت كش ها می شود. 

9-9 تجهيزات مورد نياز برای انجام تست در محل كار 
تس��ت كولين استراز در آزمايشگاه های مجهز انجام می ش��ود. فردی كه دارای مهارت كافی است 
بايد نمونه های خون را كه در يخ قرار داده شده اند به آزمايشگاه منتقل نمايد. يكی از معايب انجام 
اين تست وجود فاصله زمانی بين تحويل نمونه ها به آزمايشگاه و آماده شدن جواب آزمايش است. 

عيب ديگر از بين رفتن نمونه در زمان حمل و نقل است. 
قبل از انتخاب آزمايش��گاه انجام دهنده تس��ت، بايد از كنترل كيفيت مناس��ب آزمايشگاه در انجام 
تس��ت كولين اس��تراز اطمينان حاصل نمود. اين مورد برای انجام تست كولين استراز گلبول قرمز 

  �قد�� مناسب  ميز�� كاهش نسبت به مقد�� پايه

    كولين �ستر�� پالسما- 1

  تست ��با�� كا�گر  25-15%

  تست ��با�� كا�گر� ���يابي �ضعيت �يمني محيط كا�  40-25%

  ممانعت �� تما� كا�گر� ���يابي �ضعيت �يمني محيط كا�  % � بيشتر40

    كولين �ستر�� گلبو� قرمز- 2

  تست ��با�� كا�گر  25-15%

  تست ��با�� كا�گر� ���يابي �ضعيت �يمني محيط كا�  30-25%

  �گر� ���يابي �ضعيت �يمني محيط كا�ممانعت �� تما� كا  % � بيشتر30

 

جدول 8- آستانه انجام اقدامات پيشگيرانه در صورت كاهش سطح كولين استراز
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دارای اهميت بيش��تری اس��ت زيرا متدولوژی اين آزمايش مقداری پيچيده تر است و احتمال بروز 
خطا در آن بيشتر است. 

فن آوری جايگزين اين روش اس��تفاده از كيت های تخمين مقدار كولين اس��تراز است كه در محل 
می ت��وان از آنها اس��تفاده نمود. تعدادی از اي��ن تجهيزات به طور تجاری وج��ود دارد ولی قابليت 

اطمينان و اعتبار آنها به طور گسترده مورد ارزيابی قرار نگرفته است.  

9-10 مدیریت برنامه پایش 
برای انجام برنامه پايش در خصوص موارد زير بايد تصميم گيری شود:

الف( برنامه پایش برای چه افرادی باید اجرا شود؟
بر اساس نتايج حاصل از اجرای برنامه ارزيابی ريسک بايد تمامی افرادی كه به نحوی با آفت كش ها 
س��ر و كار دارند، پايش ش��وند. بنابراين تمام��ی افرادی كه در مخلوط ك��ردن، كاربرد، انبارداری و 
نگهداری و حمل و نقل آفت كش ها مشاركت دارند بايد برنامه پايش برای آنها اجرا گردد. در شرايط 
خاص بايد افراد ديگری را نيز در برنامه پايش مش��اركت داد، مثًا كارگرانی كه وظيفه تعميرات و 
نگه داری تجهيزات س��م پاشی را بر عهده دارند يا افرادی كه محل سكونت آنها در محلی است كه 
س��م پاشی در آنجا انجام شده اس��ت. اجرای برنامه ارزيابی ريسک برای شناسايی افراد در تماس و 
كارگران دارای ريس��ک تماس باال بايد حداقل هر دو سال يكبار انجام شود اما توصيه می گردد كه 

اين برنامه با فاصله زمانی كمتری انجام شود. 
ب( انجام برنامه پایش با چه فاصله زمانی انجام شود؟

همانگون��ه ك��ه قبا هم ذكر گرديد بعد از اينكه مقدار غلظت پايه كولين اس��تراز برای تمامی افراد 
مش��خص گرديد حداقل هر فصل يكبار تس��ت انجام شود ولی بهتر اس��ت كه برنامه پايش طوری 

برنامه ريزی شود كه در زمانی كه حداكثر فعاليت سم پاشی وجود دارد كارگران تست شوند. 
ج( آستانه انجام اقدامات پيشگيرانه چگونه تعيين می گردد؟

در اين مورد قبًا بحث شد.
د( چه پيگيری هایی مورد نياز است؟

كارگرانی كه در تماس با آفت كش ها بوده اند تا زمانی كه مقدار كولين استراز آنها به حالت طبيعی 
برگردد بايد تحت مراقبت باش��ند. محيط كار بايد مورد بررس��ی قرار گيرد تا رفتارها، س��اختارها و 
اقدامات سازمانی كه می توانند باعث ايجاد تماس شوند شناسايی و اقدامات كنترلی مناسب انجام 
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شود. برگزاری دوره های آموزشی و توجه به مسائل بهداشتی نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
ه( نتایج پایش های انجام شده تا چه مدت باید نگه داری شود؟

يكی از مسائل مهم در بهداشت صنعتی حفظ و نگه داری نتايج حاصل از انجام پايش های انجام شده 
طی زمان مش��خص شده است. طبق برخی مقررات، تمامی محيط های كاری كه از آفت كش های 
ارگانوفس��فات اس��تفاده می كنند بايد پايش های پزش��كی مورد نياز را انجام داده و نتايج آنها را به 
مراكز بازرس��ی كننده بهداش��ت كار ارائه دهند و اين نتايج را حداقل برای مدت 30 سال نگه داری 

نمايند.
دليل ديگری نيز برای نگه داری نتايج پايش ها ذكر ش��ده اس��ت از جمله: مس��تند س��ازی جهت 
ادعاهای غرامتی كه ممكن اس��ت در آينده مطرح ش��وند و همچنين انج��ام تحقيقات در خصوص 
عوارض مزمنی كه ممكن اس��ت در اثر كاهش س��طح كولين اس��تراز ايجاد گردد. انجام پايش های 
دقيق در زمانی كه كارگر مشغول به كار است در تفسير و تحقيق در خصوص عوارض عصبی مزمنی 

كه ممكن است در آينده بروز نمايد، ضروری است. 
و( رضایت آگاهانه    

بايد به خاطر داش��ته باش��يم كه انجام برنامه ه��ای پايش به دليل نياز به انج��ام خونگيری اقدامی 
تهاجمی محسوب می شود و نياز به مشاركت و رضايت آگاهانه كارگران دارد. اين مسئله را بايد با 

اجرای برنامه های آموزشی مناسب پيش بينی نمود. 

9-11 مشکالت محتمل در اجرای برنامه های پایش بيولوژیکی آفت كش های ارگانوفسفات 
و كاربامات 

اجرای برنامه پايش بيولوژيكی در محيط كار می تواند در پيشگيری از بروز بيماری به دليل تماس 
با ارگانوفس��فات ها و كاربامات ها مفيد باش��د. با اين وجود اجرای اين برنامه نمی تواند جايگزينی 
برای ديگر روش های ايمنی كار با آفت كش ها، همانند كنترل های مهندس��ی، اس��تفاده صحيح از 
تجهيزات حفاظت فردی، كنترل های اداری و آموزش كارگران شود. تمامی موارد ذكر شده بايد در 
يک برنامه جامع ايمنی و بهداشت در محيط كار ادغام شود. اين برنامه در محيط های كار كشاورزی 

هم قابل اجرا است.
هنگامی كه يک سيس��تم پايش در محيط كار اجرا می ش��ود بايد اين سيستم به طور منظم مورد 
ارزيابی قرار گيرد تا از مؤثر بودن و كفايت آن اطمينان حاصل ش��ود. در بس��ياری از موارد اجرای 
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برنام��ه تنه��ا برای اجرای مقررات اس��ت و به چگونگی دس��تيابی به اهدافی كه سيس��تم برای آن 
برنامه ريزی شده است، كمتر توجه می شود. 

در بسياری از برنامه های پايش، كنترل كيفيت ناديده گرفته می شود. اين مسئله به ويژه در مورد 
نتايجی كه از آزمايشگاه كسب می شود، بيشتر صدق می كند. اگر اطاعات اعام شده از آزمايشگاه 
نامعتبر باش��د حتی اجرای مؤثرترين برنامه هم به هدر دادن س��رمايه و وقت است. بنابراين بايد از 
كفايت كنترل كيفی آزمايش��گاهی كه آناليزها را انجام می دهد اطمينان داش��ت. در صورت نياز از 
نمونه های تكراری اس��تفاده شود. با مقايسه نتايج می توان به ارزيابی كيفی دقت نتايج اعام شده 

از آزمايشگاه دست يافت.

9-12 ارزیابی برنامه پایش
بر اس��اس محدوده برنامه، اهداف و مقدار منابع در دس��ترس، جنبه ه��ای مختلفی از برنامه پايش 

ارزيابی مي شود. 
ال��ف( ارزيابی اينكه آيا با اجرای برنامه پايش از بروز بيماری های حاصل از تماس با آفت كش های 
ارگانوفسفات ها و كاربامات ها پيش��گيری شده است؟ جستجوی موارد مسموميت گزارش شده در 
محيط كار و خارج از محيط كار می تواند در اين زمينه كمک كننده باش��د. با اين روش می توان 

اثربخشی برنامه را اندازه گيری نمود.
ب( خروجی برنامه پايش اندازه گيری شود. چه تعداد كارگر ارزيابی شده اند، چه تعداد تست انجام 
شده است، چه تعداد عمليات پيشگيرانه )تست دوباره، ارزيابی محيط كار، ممانعت از تماس( انجام 
شده است؟ اين مقادير شاخصی از تعداد كارگران حفاظت شده از بيماری است كه با اجرای برنامه 

پايش حاصل شده است.
ج( برنامه اجرا ش��ده چه ميزان كارآمد بوده اس��ت؟ آيا تس��ت ها با روش صحيح و در زمان مناسب 
انجام ش��ده است؟ آيا افراد مناس��بی برای پايش انتخاب شده اند؟ برنامه دارای چه نواقصی است و 

چه موارد مهمی از برنامه حذف شده است؟
د( ميزان هزينه های مستقيم و غير مستقيم برنامه و سود مالی حاصل از برنامه به چه ميزان بوده 

است؟
ه( چ��ه مناف��ع عملياتی از جمله ايجاد انگيزه، بهره وری، خدمات بهداش��ت حرفه ای، رضايتمندی 

شغلی و غيره از اجرای برنامه حاصل شده است؟
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9-13 جدول ميزان مواجهه مشاغل گوناگون با آفت كش ها و راهنمای استفاده از وسایل 
حفاظت فردی

این جدول كه توس�ط EPA ارائه ش�ده، مي تواند راهنماي مناس�بي براي برآورد روش و 
ميزان تخميني مواجهه با آفت كش ها در مش�اغل مختلف باش�د. در ضمن با اس�تفاده از 
این جدول مي توان تجهيزات حفاظت فردي مناس�ب براي كنترل مواجهه با آفت كش ها 

را مطابق نوع شغل و روش مواجهه انتخاب نمود.
راهنمای جدول: 

1: اگر در قس��مت مش��اغل معرفی شده در مورد تجهيزات ويژه، محل ها، فرموالسيون  ها و غيره كه 

ممكن اس��ت در آن شغل وجود داشته باشد در اينجا اطاعاتی در خصوص آنها ذكر نگرديده است 
می توان از اطاعات موجود برای آنها هم استفاده نمود.

2: منظور از يک اليه: پيراهن آستين بلند، شلوار بلند، كفش و جوراب. 

منظور از دو اليه: تمامی موارد ذكر شده برای يک اليه به اضافه روپوش.
اطاعات در خصوص ميزان مواجهه در صورت استفاده از تمامی سطوح PPE برای تمامی مشاغل 
موجود نيس��ت. برای تعيين ميزان تماس در حالتی كه از PPE اس��تفاده می گردد ميزان حفاظت 
ايجاد ش��ده برای هر كدام از اليه های PEE مانند دس��تكش های مقاوم در برابر مواد ش��يميايی 
يا رس��پيراتورها مقاديری تخمينی   اس��ت. هنگام ارزيابی ميزان تماس بايد اين عدم قطعيت را در 
محاسبات در نظر داشت. به هر حال در صورتی كه تخمين ها بر اساس اندازه گيری  مستقيم ميزان 
حفاظت يک PPE باشد دارای اطمينان باالتری است. در جدول ميزان حفاظت تخمينی برای هر 

PPE با عائمی همراه است كه در زير توضيح داده شده اند:  
A: “بدون دستكش” ميزان مواجهه برای اين شرايط از طريق ضرب در 10 كردن داده های ميزان 
“مواجهه با دستكش” محاسبه مي شود )به طور مثال دستكش مقاوم در برابر مواد شيميايی ميزان 

تماس دست را به ميزان90% كاهش می دهد.( 
B: “دو اليه” ميزان مواجهه بدن برای اين ش��رايط از طريق تقس��يم ب��ر 2 كردن داده های ميزان 
مواجهه بدن برای لباس “تک اليه” محاسبه می شود )به طور مثال لباس با يک اليه اضافی ميزان 

مواجهه بدن را به ميزان50% كاهش می دهد.(
PF5“ :C” ميزان مواجهه تنفس��ی برای اين ش��رايط از طريق تقسيم بر 5 كردن داده های ميزان 
 PF5 مواجهه برای شرايط “بدون استفاده از رسپيراتور” محاسبه می شود )به طور مثال رسپيراتور
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ميزان مواجهه تنفسی را به ميزان80% كاهش می دهد.(
PF10“ :D” ميزان مواجهه تنفس��ی برای اين ش��رايط از طريق تقس��يم ب��ر 10 كردن داده های 
ميزان مواجهه برای شرايط “بدون استفاده از رسپيراتور” محاسبه می شود )به طور مثال رسپيراتور 

PF10 ميزان مواجهه تنفسی را به ميزان90% كاهش می دهد.(
E: “دستكش” ميزان مواجهه دست برای اين شرايط از طريق تقسيم بر 10 كردن داده های ميزان 
مواجهه دست برای “بدون دستكش” محاسبه می شود )به طور مثال دستكش مقاوم در برابر مواد 

شيميايی ميزان مواجهه دست را به ميزان90% كاهش می دهد.(
F: “تک اليه” ميزان مواجهه بدن برای اين ش��رايط از طريق تقيس��م بر 2 كردن داده های ميزان 
مواجهه بدن با “مواد ته نشين شده” محاسبه می شود )به طور مثال لباس با يک اليه اضافی ميزان 

مواجهه بدن را به ميزان50% كاهش می دهد.(
G: “دو اليه” ميزان مواجهه بدن برای اين ش��رايط از طريق تقيس��م ب��ر 4 كردن داده های ميزان 
مواجهه بدن با “مواد ته نش��ين شده”محاس��به می شود )به طور مثال لباس دو اليه ميزان مواجهه 

بدن را به ميزان100% كاهش می دهد.(
در صورتی كه در جدول از هيچكدام از اين عائم استفاده نشده بود اطاعات پيشنهاد شده به طور 

مستقيم برابر مقادير حفاظتی واقعی مربوط به PPE هستند.
ا م ک آ: اطاعات مواجهه كاركنان با آفت كش ها

م ک ک ک: مواجهه كاركنان در كارهای كشاورزی
م ک ف ب: مواجهه كاركنان در فضای سبز بيرونی

م ش ک ا: موارد شناسايی شده توسط كارشناس ارشد
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  سنا�يو� مو�جهه

(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� 

محل � غير�)
1  

سطح �سايل حفاظت فر��  ��� مو�جهه
منبع �طالعا�   2

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

  پركر�� مو��  مخلو� كر��/

  جريا� پذير خشك

  پوستي

  A(  � � � �  227يك اليه� بد�� �ستكش(

6/51  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  2/41�� اليه� با �ستكش(

كنتر� مهندسي(بسته بند� به 

  صو�� محلو� �� ��)

� � � �  8/9

  تنفسي

96/8  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  97/1

PF10(D)� � � �  896/0

كنتر� مهندسي(بسته بند� به 

  �� ��)صو�� محلو� 

� � � �  24/0

  مخلو� كر��/ پركر�� مو�� گر�نوله ��

  پوستي

  A(  � � � �  4/8يك اليه� بد�� �ستكش(

9/6  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  4/3�� اليه� با �ستكش(

كنتر� مهندسي

  (سيستم با�گير� محصو�)

� � � �  6/8

  تنفسي

7/1  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  34/0

PF10(D)� � � �  17/0

كنتر� مهندسي

  (سيستم با�گير� محصو�)

� � � �  083/0

  پركر�� مو�� مايع مخلو� كر��/

  پوستي

A(  � � � �  220يك اليه� بد�� �ستكش(

  6/37  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  1/29�� اليه� با �ستكش(

كنتر� مهندسي

  م با�گير� محصو�)(سيست

� � � �  6/8

  تنفسي

219/0  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  044/0

PF10(D)� � � �  022/0

كنتر� مهندسي

  (سيستم با�گير� محصو�)

� � � �  083/0

  

  

  

جدول 9- ميزان مواجهه مشاغل گوناگون با آفت كش ها و راهنمای استفاده از وسايل حفاظت فردی مناسب
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  9���مه جد�� 

  

  

  

  سنا�يو� مو�جهه

(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� 

محل � غير�)
1  

سطح �سايل حفاظت فر��  ��� مو�جهه
منبع �طالعا�   2

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

پركر�� مو�� پو���  مخلو� كر��/

  قابل خيس شد�

  

  

  پوستي

  

A(  � � � �  3700يك اليه� بد�� �ستكش(

170  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  130�� اليه� با �ستكش(

كنتر� مهندسي(بسته بند�

  حلو� �� ��)به صو�� م 

� � � �  8/9

  

  تنفسي

  

  

4/43  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  68/8

PF10(D)� � � �  34/4

كنتر� مهندسي(بسته بند� به 

  صو�� محلو� �� ��)

� � � �  24/0  

  

كا�بر� هو�يي� 

  هو�پيما� با� ثابت

  

  مايعا�

5  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)  پوستي 

  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)  تنفسي

068/0  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)  تنفسي

  گر�نوله ��

  پوستي

كنتر� مهندسي

  (محفظه � محصو�)

� � � �  7/1

3/1  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)  تنفسي

  كا�بر� كابين �� با� بو� �ميني

  پوستي

A(  � � � �  6/78يك اليه� بد�� �ستكش(

1/16  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  6/12�� اليه� با �ستكش(

5,1  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)

  تنفسي

34/0  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  07/0

PF10(D)� � � �  03/0

043/0  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)

ادامه جدول 9
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  9���مه جد�� 

  

  

  

  سنا�يو� مو�جهه

(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� محل � 

غير�)
1  

��� مو�جهه
  

سطح �سايل حفاظت فر��
منبع �طالعا�   2

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

  � �ئرسو�ي هاكا�بر� قوط

(به جز  تمامي مناطق
  پر��شگا� حيو�نا�)

  پوستي

A(  � � � �  190000يك اليه� بد�� �ستكش(
81000  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  64000�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

1300  � � � �  بد�� �سپير�تو�
PF5(C)� � � �  260

PF10(D)� � � �130

  پر��شگا� حيو�نا�

  پوستي

544000  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش
E(   � � ��  503000يك اليه� با �ستكش(

E,B(  � � � �  273000�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

3270  � � � �  بد�� �سپير�تو�
PF5(C)� � � �  654

PF10(D)� � � �  327

  كا�بر� كابين �� با� پو�� كنند� هو�

  

  پوستي

A(  � � � �  1770يك اليه� بد�� �ستكش(
  1590  � � � �  يك اليه� با �ستكش

يه, با �ستكش�كال� مقا�� �� يك ال
  بر�بر مو�� شيميايي

� � � �  215

B(  � � � �  1480�� اليه� با �ستكش(
�� اليه, با �ستكش�كال� مقا�� �� 

  بر�بر مو�� شيميايي

� � � �  141

6/14  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)

  تنفسي

71/4  � � � �  بد�� �سپير�تو�
PF5(C)� � � �  942/0

PF10(D)� � � �  471/0
  068/0  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)

ادامه جدول 9
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  9���مه جد�� 

 9���مه جد�� 

  سنا�يو� مو�جهه

(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� محل � 

غير�)
1  

��� مو�جهه
  

سطح �سايل حفاظت فر��
منبع �طالعا�   2

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

  خش كنند� � مو�� جامدكا�بر� كابين �� با� پ

  پوستي

9/9  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

E(  � � � �  2/7يك اليه� با �ستكش(

E,B(  � � � �  2/4�� اليه� با �ستكش(

  2  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)

  تنفسي

2/1  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  24/0

PF10(D)� � � �  12/0

22/0  � � � �  كنتر� مهندسي(كابين محصو�)

  ها با �ست كا�بر� گر�نو�

  پوستي

  A(  � � � �  104000يك اليه� بد�� �ستكش(

  71000  � � � �  يك اليه� با �ستكش

  B(  � � � �  40280�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  470  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  94  

PF10(D)  � � � �  47  

  كا�بر� غلتك/ قلم مو

  پوستي

180000  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

  E(  � � � �  24000يك اليه� با �ستكش(

  E,B(  � � � �  22000�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  280  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  56  

PF10(D)  � � � �  28  

  هو� كا�بر� �سپر� كر�� بد�� �ستفا�� ��

  پوستي

  يك اليه� بد�� �ستكش

  

� � � �  42600

� � � �  

  )Eيك اليه� با �ستكش(

� � � �  42600

� � � �  

  )E,B�� اليه� با �ستكش(

� � � �  10600

� � � �  

  تنفسي

  بد�� �سپير�تو�

� � � �  

560
� � � �  

PF5(C)  

� � � �  112

� � � �  

PF10(D)  

� � � �  10600

� � � �  

ادامه جدول 9
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  سنا�يو� مو�جهه

(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� محل 

� غير�)
1  

��� مو�جهه
  

سطح �سايل حفاظت فر��
منبع �طالعا�   2

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

  / چرخانند� مو��كا�بر پركنند�/

  پوستي

10000  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

9300  � � � �  يك اليه� با �ستكش

  B(  � � � �  5700�� اليه� با �ستكش(  

  

  تنفسي

62  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  4/12

PF10(D)  � � � �  2/6

  

  

  

��   پرچم

  �هند� عالئم)  (نشا�

)flagger(  

  

  

  

  مايعا�

  

  

  پوستي

11  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

12  � � � �  �ستكشيك اليه� با 

B(  � � � �  6/10�� اليه� با �ستكش(

  

  تنفسي

35/0  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  07/0

PF10(D)� � � �  04/0

  گر�نوله ها

  

  پوستي

F(  � � � �  75/2يك اليه� بد�� �ستكش(

E,F(  � � � �  73/2يك اليه� با �ستكش(

E,G(  � � � �  59/1تكش(�� اليه� با �س

  

  تنفسي

15/0  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  03/0

PF10(D)� � � �  02/0

  

 پخش كنند� چرخشي �� پركنند�/ كا�بر� 

  نو� فشا��

  

  پوستي

440  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

  240  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(� � � �  130�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  10  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  2  

PF10(D)� � � �  1  

مخلو� كر��/ 

پركنند�/ كا�بر� 

 سم پا�

  �ستي فشا��

گلخانه ها� مديريت 

ستا�,   با� �حش� قلم

 -محوطه ها, نو�حي صنعتي

تجا��� محل نگهد��� 

پرندگا� �هلي�  حيو�نا�/

  محل پر��� �بزيا�

  

  پوستي

100000  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

  430  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(� � � �  365�� اليه� با �ستكش(

  

  تنفسي

  30  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  6  

PF10(D)� � � �  3  
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  9���مه جد�� 

  سنا�يو� مو�جهه

� غير�)(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� محل 
��� مو�جهه  1

سطح �سايل حفاظت   

فر��
2  

منبع �طالعا� 

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

مخلو� كر��/ پركنند�/ كا�بر� 

  �ستي فشا�� سم پا�

موسسا� حمل � نقل 

مو�� غذ�يي� �نبا�ها� 

مناطق مسكوني� 

  مد��� � مهدكو�� ها

  پوستي

A(  � � � �  29000يك اليه� بد�� �ستكش(

8600  � � � �  با �ستكشيك اليه� 

  B(  � � � �  6200�� اليه� با �ستكش(  

  تنفسي

1100  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  220

PF10(D)  � � � �  110

مخلو� كر��/ 

پركر��/ 

كا�بر� با 

سمپا� كوله 

  پشتي

كا�بر�ها� 

/ سم عمومي

پاشي ��� 

  بر� ها

مرغد��� ها�

ها�  ��مد��� ها� محيط

  � تجا��صنعتي

  پوستي

A(  � � � �  2510يك اليه� بد�� �ستكش(

2500  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  1600�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

30  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  6

PF10(D)  � � � �  3

گلخانه ها� فضاها� 

سبز� مز��� ��خت 

  يسمسكر

  پوستي

A(  � � � �  13200يك اليه� بد�� �ستكش(

11200  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  6230�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

140  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  28

PF10(D)  � � � �  14

مديريت حيا� �حش� 

جنگلد���� چمنز��ها� 

�ير � �طر�� �مينها� 

خطو� بر�� مناطق 

مسكوني ��با��

  محيط ها� �بي

  پوستي

A(  � � � �  8260يك اليه� بد�� �ستكش(

8260  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  4120�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

58  � � � �بد�� �سپير�تو�
/

2

PF5(C)� � � �  516
/

0

PF10(D)  � � � �  258
/

0

به طو� (�مين كشا����/ شيا� كر��

ها� تاكستا��  بين علف با� مثا� ��

..)خيس كر�� �مين �.

4  

  پوستي

A(  � � � �  8260يك اليه� بد�� �ستكش(

  8260  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(� � � �  4120�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  58/2  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  516/0  

PF10(D)� � � �  258/0  

  پوستي  به كا�گير� به شكل گر�نو�

A(  � � � �  155يك اليه� بد�� �ستكش(

  144  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(� � � �  6/72�� اليه� با �ستكش(
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  9���مه جد�� 

  سنا�يو� مو�جهه

ر�)(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� محل � غي
��� مو�جهه  1

سطح �سايل حفاظت   

فر��
2  

منبع �طالعا� 

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

مخلو� كر��/ پركر��/ كا�بر� 

  با سمپا� كوله پشتي

  به كا�گير� به شكل گر�نو�

  تنفسي

8/23  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  76/4

  PF10(D)  � � � �  38/2  

مخلو� كر��/ 

�بر� پركر��/ كا

 سم پا�با 

  �ستي فشا��

پخش كر�� 

به شكل 

  عمومي

باغا�� تاكستا� ها� مناطق 

نعتي� محوطه ص - تجا��

چمني� مهدكو���  محل 

  ندگي �بزيا��

  پوستي

1300  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

390  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  290�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

6/3  � � � �ير�تو�بد�� �سپ

PF5(C)� � � �  78/0

PF10(D)  � � � �  39/0

ساختما� ها� �نبا�ها� 

  ��مد��� ها

  پوستي

1800  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

640  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  365�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

79  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  8/15

PF10(D)  � � � �  9/7

  گلخانه ها

  پوستي

A(  � � � �  3500يك اليه� بد�� �ستكش(

2500  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  1600�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

120  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  24

PF10(D)   � � ��  12

  

مز���� (چمن

�مين گلف� 

  چمنز��)

  مايعا�

  پوستي

A(  � � � �  1140يك اليه� بد�� �ستكش(

  880  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(� � � �  450�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  9/1  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  38/0  

PF10(D)� � � �  19/0  

گر�نو� ها� 

 قابل پخش �� 

��  

  پوستي

A(  � � � �  1960يك اليه� بد�� �ستكش(

  1400  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(� � � �  740�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  42  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  4/8  

PF10(D)� � � �  2/4  
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  9���مه جد�� 

  سنا�يو� مو�جهه

(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� محل � غير�)
��� مو�جهه  1

سطح �سايل حفاظت   

فر��
2  

منبع �طالعا� 

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

مخلو� كر��/ 

پركر��/ كا�بر� 

 سم پا�با 

  �ستي فشا��

پخش كر�� 

به شكل 

  عمومي

مز���� (چمن

�مين گلف� 

  چمنز��)

پو��ها� 

  خيس شدني

  

  پوستي

  A(  � � � �  1650يك اليه� بد�� �ستكش(

1210  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  630�� اليه� با �ستكش(

  

  سيفتن

250  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  50

PF10(D)  � � � �  25

بسته ها� 

قابل حل �� 

��  

  

  پوستي

A(  � � � �  1350يك اليه� بد�� �ستكش(

855  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  458�� اليه� با �ستكش(

  

  تنفسي

18  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  38/0

PF10(D)  � � � �  19/0

 (به طو� مثا� �� �مين كشا����/ شيا� كر��

بين علف با� ها� تاكستا�� خيس كر�� 

  �مين �.....)

  

  پوستي

A(  � � � �  4310يك اليه� بد�� �ستكش(

4310  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  2160�� اليه� با �ستكش(

  

  تنفسي

3931  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  786

PF10(D)  � � � �  393

كا�بر� سم مو�يانه

  

  پوستي

A(  � � � �  1300تكش(يك اليه� بد�� �س

  360  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(� � � �  250�� اليه� با �ستكش(

  

  تنفسي

  2/2  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  44/0  

PF10(D)� � � �  22/0  

  

كا�بر�ها� كشا����/ غير 

  (حيو�نا� �هلي) كشا����

  پو�� �يختني

  

  پوستي

219/0  � � ��   بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  044/0  

PF10(D)� � � �  022/0  

  

  تنفسي

A(  � � � �  220يك اليه� بد�� �ستكش(

  6/37  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(� � � �  1/29�� اليه� با �ستكش(

  پوستي  يپشت الستيك

A(  � � � �  220يك اليه� بد�� �ستكش(

6/37  � � � �  شيك اليه� با �ستك

B(  � � � �  1/29�� اليه� با �ستكش(
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  9���مه جد�� 

  سنا�يو� مو�جهه

(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� محل � غير�)
��� مو�جهه  1

سطح �سايل حفاظت   

فر��
2  

منبع �طالعا� 

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

كا�بر�ها� كشا����/ 

غير كشا����

  )(حيو�نا� �هلي 

  تنفسي  پشت الستيكي

219/0  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  044/0

PF10(D)� � � �  022/0

  قال�� حيو��

  پوستي

A(  � � � �  112000يك اليه� بد�� �ستكش(

67800  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(  � � � �  42000�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  بد�� �سپير�تو�

  PF5(C)  ناچيز �ست و�جهه كا�بر م

PF10(D)  

  غوطه �� سا��

  

  پوستي

F(  � � � �  54300يك اليه� بد�� �ستكش(

  F,E(  � � � �  53400يك اليه� با �ستكش(

  G,E(  � � � �  25600�� اليه� با �ستكش(

  

  تنفسي

6/26  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  33/5  

PF10(D)  � � � �  66/2  

  كيسه غبا�

  

  پوستي

  F(  � � � �  227يك اليه� بد�� �ستكش(

  F,E(  � � � �  6/51يك اليه� با �ستكش(

  G,E(  � � � �  2/41�� اليه� با �ستكش(

  

  تنفسي

  96/8  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  79/1  

PF10(D)  � � � �  9/0  

  . �ستكش مقا�� �� بر�بر مو�� شيميايي �ستفا�� شو�ناچيز �ست هه كا�برمو�ج  برچسب گو�

  

�� طريق 

خو��كي 

(علوفه يا 

  غذ�� ���)

  مايع

  

  پوستي

A(  � � � �  220يك اليه� بد�� �ستكش(

  6/37  � � � �  يك اليه� با �ستكش

  B(  � � � �  1/29�� اليه� با �ستكش(

  

  تنفسي

  219/0  � �� �   بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  044/0  

PF10(D)  � � � �  022/0  

  غبا�

  

  پوستي

  A(  � � � �  227يك اليه� بد�� �ستكش(

  6/51  � � � �  يك اليه� با �ستكش

  B(  � � � �  2/41�� اليه� با �ستكش(

  

  تنفسي

  96/8  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  79/1  

PF10(D)  � � � �  9/0  
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  9���مه جد�� 

   9���مه جد�� 

  سنا�يو� مو�جهه

محل � غير�)(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� 
1  

��� مو�جهه
  

سطح �سايل حفاظت فر��
منبع �طالعا�   2

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

كا�بر�ها� كشا����/ غير 

(حيو�نا� �هلي)كشا����

  

  شامپو

  پوستي

F(   �� � �  2098000يك اليه� بد�� �ستكش(

F,E(� � � �  2052000يك اليه� با �ستكش(

B,E(� � � �  1029000�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

292  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  4/58

PF10(D)  � � � �  2/29  

  �سفنج

  

  پوستي

F(  � � � �  844000يك اليه� بد�� �ستكش(

  F,E(  � � � �  767000تكش(يك اليه� با �س

  G,E(  � � � �  386000�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

208  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  6/41  

PF10(D)  � � � �  8/20  

  )Spot-onنقطه �� (

  پوستي

A(  � � � �  112000يك اليه� بد�� �ستكش(

67800  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  42000� اليه� با �ستكش(�

  تنفسي

  بد�� �سپير�تو�

  PF5(C)  مو�جهه كا�بر ناچيز �ست

PF10(D)  

  �فت كش پا�كا�بر� گر� پركنند�� 

  پوستي

166000  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

  E(  � � � �  24700يك اليه� با �ستكش(

  B,E(  � � � �  20600�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  1690  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  338  

PF10(D)  � � � �  169  

  )Cupپركنند�� كا�بر پيمانه (

  پوستي

112  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

  E(  � � � �  2/11يك اليه� با �ستكش(

  E(  � � � �  2/11�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  5/12  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  51/2  

PF10(D)  � � � �  25/1  

  پوستي  )Spoonپركنند�� كا�بر قاشق (

A,F(  � � � �  4170يك اليه� بد�� �ستكش(

  F(� � � �  3030يك اليه� با �ستكش(

  A,G(� � � �  1580�� اليه� با �ستكش(

ادامه جدول 9



راهنمای کنترل مواجهه با آفت کش ها 109

  

   9���مه جد�� 

  سنا�يو� مو�جهه

يو�� محل � غير�)(فعاليت� تجهيز��� فرموالس
��� مو�جهه  1

سطح �سايل حفاظت   

فر��
2  

منبع �طالعا� 

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

  تنفسي  )Spoonپركنند�� كا�بر قاشق (

121  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  3/24

PF10(D)  � � � �  1/12

  �بر ناچيز باشد.�نتظا� مي ��� مو�جهه كا  (��/ چسب)مصر� تز�يق كنند� يكبا�

  ر�پا� پيستوني گپركنند�/كا�بر 

)Plunger Duster(

  پوستي

166000  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

E(  � � � �  24700يك اليه� با �ستكش(

E,B(  � � � �  20600�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

1690  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  338

PF10(D)� � � �  169

  �نتظا� مي ��� مو�جهه كا�بر ناچيز باشد.  كا�بر مه پا� ها

  كا�بر� �سپر� تفنگي

)Trigger Spray 
Bottle(  

كا�بر� �� تمامي محل ها به 

  جز محل نگهد��� حيو�نا�

  يپوست

  A(  � � � �  3660يك اليه� بد�� �ستكش(

1800  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  1110�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  بد�� �سپير�تو�

� � � �  2/61

� � � �  

PF5(C)  

� � � �  2/12

� � � �  

PF10(D)  

� � � �  12/6

� � � �  

  پر��� حيو�نا�

  پوستي

F(  � � � �  544000يك اليه� بد�� �ستكش(

  F,E(� � � �  503000يك اليه� با �ستكش(

  G,E(� � � �  273000� با �ستكش(�� اليه

  تنفسي

3300  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  654  

PF10(D)� � � �  327  

  گر�نوله  همز�  كا�بر� قوطي

  پوستي

112  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

  E(� � � �  2/11يك اليه� با �ستكش(

  E(� � � �  2/11�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  5/12  � � � �بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  51/2  

PF10(D)� � � �  25/1  
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  سنا�يو� مو�جهه

(فعاليت� تجهيز��� فرموالسيو�� محل � غير�)
��� مو�جهه  1

  
سطح �سايل حفاظت فر��
منبع �طالعا�   2

  كسب شد�

��حد 

  )µµµµg/lbمو�جهه(

  با�غ  همز�  كا�بر� قوطي

  پوستي

4042000  � � � �  يك اليه� بد�� �ستكش

  110000  � � � �  يك اليه� با �ستكش

B(  � � � �  72600�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

  17500  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)  � � � �  3500

PF10(D)  � � � �  17500  

طعمه  �يستگا� تله/

  گذ��� (سمي)

  د�قابليت پركر�� مج

  پوستي

A(  � � � �  104000يك اليه� بد�� �ستكش(

  71000  � � � �يك اليه� با �ستكش

  B(� � � �  40280�� اليه� با �ستكش(

  تنفسي

470  � � � �  بد�� �سپير�تو�

PF5(C)� � � �  94  

PF10(D)� � � �  47  

  �نتظا� مي ��� مو�جهه كا�بر ناچيز باشد.  يكبا� مصر�
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10- شناسایي و مدیریت مسمومیت ها
مسموميت های ناشی از آفت كش ها معموالً جزء مسموميت های شايع است. معموال ارائه دهندگان 
خدمات بهداشتی در مورد بهداشت شغلی و بهداشت محيط زيست به خصوص بيماری های مرتبط 
ب��ا آفت كش ها، آموزش های اندكی دريافت مي نمايند. پيش��گيری از مس��موميت های ناش��ی از 
آفت كش ها در ايمنی و بهداش��ت يک راه مطمئن تر نسبت به تكيه بر روشهای درمان مسموميت 
اس��ت. بنابراين حتما توجه داشته باش��يد كه در هنگام استفاده از آفت كش ها به دستورالعمل ها و 

اقدامات احتياطی قيد شده در برچسب آفت كش عمل نمائيد.

10-1 مسموميت های رایج ناشی از آفت كش ها
جدول زير ليس��ت آفت كش هايی كه اغلب در ايجاد مسموميت، آسيب و بيماری در امريكا دخيل 
هس��تند را نش��ان می دهد. آمار ارائه شده در اين جدول تعداد افراد دارای عائم مسموم در سطوح 
خفيف، متوسط، شديد و كشنده هستند كه دچار مسموميت ناخواسته شده اند. ليست افراد مسموم 
به دو دسته كودكان زير 6 سال و افراد باالی 6 سال طبقه بندی شده است. مسموميت های ناشی 

از خودكشی و قتل در اين جدول ارائه نشده  است. 
حدود 90 درصد از افراد، دارای عائم خفيف بوده اند كه به سادگی درمان شده اند. هرچند كه الزم 
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به ذكر اس��ت كه مسموميت های ناشی از 7 گروه اول سموم موجود در جدول 10 در صورت ايجاد 
مسموميت در هر سطحی به احتمال زياد نياز به مراقبت های پزشكی دارند. 

  كش كش يا نو� حشر� حشر�  ��يف
  تعد�� مسموميت

  كل  �فر�� بز�گسا� � كو�كا�  سا� 6�طفا� كمتر �� 

  4002  3274  700  ��گانو فسفر� ها  1
  3950  2850  1100  پايرتين ها پاير�تر�يد ها  2
  2246  903  1336  ��غن كا� ضدعفوني كنند�  3
  2109  1291  808  يپوكلريت ضدعفوني كنند�ه  4
  2086  997  1081  �فع كنند� حشر��  5
  1040  405  630  فنو� ضدعفوني كنند�  6
  1030  816  202  كا�باما� ها  7
  685  454  229  ��گانو كلر� ها  8
  453  387  63  علف كش ها� فنوكسي  9
  209  33  176  مو� كش �نعقا��  10
  4623  3604  954  ش هاك  �يگر حشر�  11
  22433  15015  7279  كل  12

 

جدول 10- مسموميت ناشی از آفت كش در كشور آمريكا در سال 1996

آمار ارائه شده نشان دهنده فراوانی نسبی و ميزان ريسک حاصل از عوامل مسموميت زای مختلف 
اس��ت. هر چه تعداد افراد مسموم در اثر يک عامل مسموميت بيشتر باشد بيانگر ميزان گستردگی 
اس��تفاده از آن نوع آفت كش در محيط زيس��ت است. به طور مثال در جدول مشاهده می شود كه 
مسموميت ناشی از ضدعفونی كننده ها به مراتب بيشتر از بقيه گروه ها است، اين امر به اين دليل 
اس��ت كه در محيط های كاری و منازل از ضدعفونی كننده ها بيش��تر از ديگر آفت كش ها استفاده 

می شود.
در مسموميت های شغلی ناشی از تماس با آفت كش ها بيشتر آسيبهای پوستی و چشمی مشاهده 

می گردد. اگرچه در مسموميت های سيستميک عوارض شديدتری بروز می كند.

10-2 كمک های اوليه
به منظور درمان مس��موميت های ناش��ی از مواجهه با آفت كش ها، ب��ه يک جعبه كمک های اوليه 
مجهز نياز داريم. يک جعبه كمک های اوليه جهت درمان و خدمات رس��انی به مس��مومين ناشی از 
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مواجهه با آفت كش ها، بايد حاوی مواد زير باشد:
- بطری چشم شوی

- آب تميز به مقدار كافی
- شربت اپيكا

- صابون
- لباس تميز

- پودر زغال فعال
بايد ليستی از شماره تلفنهای ضروری كه در مواقع اضطراری نياز هستند را تهيه نمود و در محلی 

قرار داد كه به راحتی در دسترس باشند.

10-3 اثرات مواجهه با آفت كش ها
اثرات ناش��ی از آفت كش ها معموال به س��ه دس��ته ي آلرژيک، حاد و اثرات تاخيری دس��ته بندی 

مي شود.
اث�رات آلرژیک: برخ��ی از افراد به دنبال مواجهه با بعضی از آفت كش ها عائم واكنش��ی از خود 
نش��ان می دهند كه به عنوان فرآيند ايجاد حساس��يت شناخته مي ش��ود. اين اثرات شامل: آسم، 
تحريک چشمی و پوستی و سوزش بينی است. تمامی افراد دچار عائم آلرژيک نمی شوند. اگر چه 

برخی افراد به مواد شيميايی محرک دارای حساسيت بيشتری هستند.
اثرات حاد: اثرات حاد سريعا بعد از تماس يا طی 24 اوليه پس از تماس ظاهر مي شوند. تشخيص 
عائم اين نوع اثرات نسبت به عائم تاخيری دارای دقت بيشتری می باشد زيرا عوارض واضح تری 
بروز می كند. در صورتی كه بافاصله بعد از مس��موميت خدمات درمانی ارائه ش��ود اغلب عوارض 
قابل برگش��ت است اما در غير اين صورت مس��موميت حاد می توانند كشنده باشند. عوارض ناشی 
از مواج��ه حاد با توجه به محل مواجهه با آفت كش ها به  تماس های دهانی، تنفس��ی، پوس��تی و 
چش��می دسته بندی مي ش��وند. در جدول 2 جمات احتياطی كه معموال در برچسب آفت كش ها 

برای توضيح اثرات آلرژيک و حاد به كار می روند، ليست شده است. 
اث�رات تاخي�ری: بعضی اوقات ب��ه جای واژه ي اثرات مزم��ن از واژه ي اثرات تاخيری اس��تفاده 
می ش��ود، در حالی كه اثرات مزمن تنها بخش��ی از اثرات تأخيری اس��ت. اثرات تاخيری می تواند 
شامل اثرات رشد، توليد مثل و سيستميک باشد. اثرات مزمن، بيماري ها يا آسيب هايی هستند كه 
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برای مدت طوالنی ماندگار هستند و ممكن است تا سالها پس از مواجهه با آفت كش ها هم عوارض 
خود را نشان ندهند. اثرات مزمن شامل: ايجاد تومور، سرطان بدخيم و تغييرات ژنی يا كروموزومی 
می باشد. اثرات رشد و توليد مثلی به دليل تماس جنين درون رحم يا والدين با آفت كش ها، بروز 
می كند. اين اثرات ش��امل نقض مادرزادی، سقط جنين يا زايمان نوزاد مرده، نازائی يا ناباروری در 
مردان و زنان و ضعف جنسی در مردان می باشد. اثرات سيستماتيک تاخيری، اثرات يا آسيب هايی 
هس��تند كه در 24 س��اعت اول بعد از مواجهه بروز نمی كنند. از جمله اثرات سيستماتيک تاخيری 
می توان به آسيب های خونی مانند آنمی و ناتوانی در انعقادسازی خون، اختاالت مغزی يا عصبی 
مانند فلج ش��دگی، لرزش، تغييرات رفتاری و آس��يب های مغزی اش��اره كرد. و از عوارض پوستی 
می توان به راش )جوش پوستی( و از عوارض سيستم تنفسی می توان به آمفيزم و آسم و از عوارض 

كبدی يا كليوی می توان به يرقان و نارسايی كليوی اشاره كرد.

جدول 11- عبارت هشداردهنده ي قيد شده در برچسب آفت كش ها
  سميت ناچيز  سميت متوسط  سميت شديد  مو�جهه

  خو��كي حا�

يا  "كشند� �� صو�� بلعيد� "

مي تو�ند �� صو�� بلعيد� "

  "كشند� باشد

مضر يا كشند� �� صو�� "

ممكن �ست �� "يا  "بلعيد�

  "صو�� بلعيد� كشند� باشد

يا  "مضر �� صو�� بلعيد�"

ممكن �ست �� صو�� "

  "بلعيد� مضر باشد

  ا�تنفسي ح

يا  "سمي �� صو�� �ستنشا�"

مي تو�ند �� صو�� �ستنشا� "

گر� �غبا�� "يا  "كشند� باشد

بخا��� يا ميست �نها �� �ستنشا� 

  "نكنيد

مضر يا كشند� �� صو�� "

ممكن �ست "يا  "�ستنشا�

�� صو�� �ستنشا� كشند� 

گر� �غبا�� بخا��� "يا  "باشد

يا ميست �نها �� �ستنشا� 

  "نكنيد

 "�� صو�� �ستنشا�مضر "
كن �ست �� صو�� مم"يا 

��  "يا  "�ستنشا� مضر باشد

�ستنشا� گر� �غبا�� بخا��� 

يا ميست �نها �� �جتنا� 

  "كنيد

  پوستي حا�

 "سمي �� صو�� جذ� پوستي"
مي تو�ند �� صو�� جذ� "يا 

يا با پوست  "پوستي كشند� باشد

يا لبا� شما مو�جهه ند�شته 

  "باشد

د� �� صو�� مضر يا كشن"

ممكن "يا  "جذ� پوستي

�ست �� صو�� جذ� پوستي 

يا با پوست يا  "كشند� باشد

لبا� شما مو�جهه ند�شته 

  "باشد

مضر �� صو�� جذ� "

ممكن �ست �� "يا  "پوستي

صو�� جذ� پوستي مضر 

�� تما� ���� با "يا  "باشد

پوست يا لبا� خو� �جتنا� 

  "كنيد

  تحريك پوستي

وختگي شديد عامل س -خو�ند�"

با پوست تما� پيد� "�  "پوستي

  "نكند

عامل تحريك كنند� "

عامل سوختگي "يا  "پوستي

با پوست تما� "يا "پوستي

  "پيد� نكند

ممكن موجب تحريك "

�� تما� "يا  "پوست شو�

يافتن پوست با �� �جتنا� 

  "كنيد

  تحريك چشمي

عامل �سيب برگشت  -خو�ند�"

تگي عامل سوخ" "ناپذير چشمي

با چشم "�  "يا كو�� چشم

  "تما� پيد� نكند

عامل تحريك كنند� "

عامل سوختگي "يا  "چشمي

با چشم تما� "يا "چشمي

  "پيد� نكند

ممكن موجب تحريك چشم "

�� تما� يافتن  "يا  "شو�

  "چشم با �� �جتنا� كنيد
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10-4 اصول درمان مسموميت حاد ناشی از آفت كش ها
برای درمان مسموميت های ناشی از انواع مختلف آفت كش ها دستورالعمل های متفاوتی وجود دارد. 
اطاعات ويژه در مورد مسموميت حاد با آفت كش ها، معموال در برچسب آنها قيد می شود. در زمان 
بروز شرايط اضطراری بايد برچسب آفت كش همراه افراد آسيب ديده به مراكز درمانی فرستاده شود. 

به نكات زير در مورد درمان مسمومين ناشی از مواجهه با آفت كش ها توجه داشته باشيد:

10-4-1 رفع آلودگی پوست 
دست و ساعد دارای بيشترين تماس پوستی با آفت كش ها هستند. اين مواجهات معموال از طريق 
پاشش يا ترشح آفت كش ها در حين مخلوط كردن آنها اتفاق می افتد. بايد تمامی لباس های آلوده 
را از تن مسموم بيرون آورد، قسمت های آلوده شده را با مقدار زيادی از آب و صابون شستشو داد. 
اگر قسمت های زيادی از بدن مسموم با آفت كش آلوده شده باشد بايد بدن با آب و صابون شستشو 
داد و برای پاكسازی پوست و موی سر از شامپو استفاده نمود. همچنين توجه شود كه آفت كش ها 
زير ناخن يا چروک پوست مسموم باقی نمانده باشند. اطرافيان مسموم بايد از تماس با لباس بسيار 
آلوده مسموم خودداری كنند. در حين شستشوی بدن مسموم از دستكش های مقاوم در برابر مواد 

شيميايی استفاده شود.

شكل 49- نحوه برخورد با فرد مسموم كه لباس ها و بدن با آفت كش ها تماس پيدا كرده است.
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10-4-2 مواجهه تنفسی
سريعاً مسموم را به محلی با هوای تازه انتقال دهيد. از باز و تميز بودن راه تنفسی مسموم اطمينان 
حاصل كنيد. اگر مس��موم تش��نج كرده باشد تنفس او را بررس��ی كنيد و سر او را از ضربه ديدن و 
افتادن محافظت كنيد. چانه مصدوم را باال نگه داريد تا زبانش موجب بس��ته ش��دن راه تنفس��ی او 
نش��ود. اگر به نظر می رس��د كه مسموم از لحاظ عصبی دچار آسيب ديدگی شده است، سريعاً او را 
به اكسيژن متصل كنيد. اگر تنفس مسموم متوقف شده باشد به او تنفس مصنوعی بدهيد تا دوباره 

نفس كشيدن فرد شروع شود يا تا زمان رسيدن به بيمارستان، تنفس مصنوعی را ادامه دهيد.

10-4-3 مواجهه آفت كش ها با چشم 
چش��م ها را س��ريعا و به آرامی با آب فراوان شستش��و دهيد. برخی از آفت كش ها مي توانند بعد از 
تماس موجب آس��يب چشمی شوند. پلک ها را باز نگه داريد و در صورت امكان با جريان مايم آب 
تميز كه دارای درجه حرارتی معادل درجه حرارت بدن اس��ت، شستش��و را انجام دهيد. چشم ها را 
حداقل به مدت 15 دقيقه شستش��و دهيد. آب شستش��و را با دارو يا مواد شيميايی مخلوط نكنيد 
زيرا ممكن است موجب افزايش پتانسيل آسيب رسانی شود. توجه داشته باشيد در محل سمپاشی 
يا محل مخلوط كردن آفت كش ها يک دوش شستش��وی چش��م وجود داشته باشد يا حداقل يک 

جعبه ي كمک های اوليه حاوی بطری شستشوی چشم در دسترس باشد.

شكل 50- شستشوی چشم ها با آب در صورت تماس با آفت كش ها
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شكل 51- دوش و چشم شوی ايمنی 

10-4-4 سوختگی شيميایی پوست
لباس آلوده ش��ده را از تن مس��موم بيرون آوريد. پوس��ت را با مقدار زيادی از آب خنک شستش��و 
دهيد. از كاربرد پماد، پودر و ديگر داروهای س��وختگی ش��يميايی موجود در جعبه ي كمک های 

اوليه اجتناب كنيد.

10-4-5 بلعيدن آفت كش ها
خوردن آفت كش ها نياز به مراقبت های فوری و ويژه پزشكی دارد:

اگر آفت كش هنوز در دهان بيمار باش��د، دهان را با مقدار زيادی آب شستش��و دهيد. سريعاً نكات 
درمانی برای مس��موميت خوراكی كه در برچس��ب آفت كش قيد شده اس��ت را مطالعه نمائيد يا با 
مراكز اورژانس تماس بگيريد تا مطمئن ش��ويد كه آيا نياز به رقيق س��ازی آفت كش خورده ش��ده 
وج��ود دارد ي��ا خير. برخی از آفت كش ها را به هيچ وجه نبايد رقيق س��ازی كرد. اين اطاعات در 
برچس��ب قيد شده است و همچنين می توان از راهنمائي های اورژانس و مراكز سم شناسی محل، 

استفاده نمود.
بررسی نمائيد اگر نياز به تحريک مسموم به استفراغ است اين كار را انجام دهيد. برای جلوگيری از 
خفه شدن بيمار، بايد او را در حالت دو زانو بنشانيد. با استفاده از شربت اپيكا مصدوم را به استفراغ 
كردن وادار كنيد. اما اگر اين ش��ربت در دس��ترس نباشد بايد انگشت خود را در دهان مسموم قرار 
دهيد و پش��ت گلوی او را با انگش��ت لمس كنيد تا مسموم اس��تفراغ كند. برای تحريک مسموم به 

استفراغ از آب نمک استفاده نكنيد و مايعات ديگر هم به مسموم نخورانيد.
اگر فرد بيهوش باشد او را وادار به استفراغ نكنيد، زيرا می تواند سبب خفه شدن مسموم شود.
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اولي��ن اقدام اوليه بعد از بلعيدن برخی آفت كش ها، خوراندن زغال فعال به بيمار می باش��د. كربن 
يا زغال فعال بس��ياری از مواد ش��يميايی را مي تواند جذب نمايد و بدون نياز به نس��خه ي پزشک 
در دس��ترس می باش��د. پودر زغال فعال را با آب مخلوط كنيد و به مصدوم بخورانيد. نبايد به طور 
همزمان از شربت اپيكا و زغال فعال استفاده كرد زيرا زغال فعال شربت اپيكا را جذب می نمايد و 

سبب خنثی شدن اثرات آن می گردد.
مس��موم را آرام كنيد و با مركز اورژانس تماس بگيريد و يا مصدوم را به نزديكترين مركز پزش��كی 

برسانيد. برچسب و MSDS آفت كش را به همراه داشته باشيد.

10-5 علف كش ها
به طور كلی بسياری از علف كش های رايج باعث تحريک پوستی، چشم و راه های تنفسی می شوند. 
از آنجائ��ی ك��ه علف كش ها ب��ا ايجاد اختاالت متابوليك��ی خاص در گياهان س��بب از بين بردن 
علف های هرز می ش��وند، سميت سيستماتيكی آنها برای پس��تانداران كم است. با اين حال برخی 
از علف كش ها در صورتی كه با دقت اس��تفاده نشود، می توانند ريسک قابل توجهی برای سامتی 
انس��ان ايجاد نمايند. باي��د در هنگام كار با علف كش ها، به منظور ايج��اد حداقل تماس با آنها، به 
اقدام��ات و احتياطات ايمنی توجه ش��ود. برخی از تركيبات علف كش ه��ا دارای تعدادی تركيبات 
كمكی هستند كه اين تركيبات می توانند باعث ايجاد اثرات تحريک كنندگی و سميت قابل توجه 
برای انس��ان باش��ند. نبايد فقط به دليل اينكه علف كش ها دارای حد LD50 بااليی هستند رعايت 
نكات ايمنی و بهداش��ت را ناديده گرفت. در صورت مواجهه با هريک از تركيبات علف كش ها قبل 
از اينكه به سراغ درمان پزشكی تخصصی برويد، به دنبال روشهای عمومی درمان مسموميت باشيد.

10-6 ارگانوفسفره ها
امروزه ارگانو فس��فره ها يكی از رايج ترين حش��ره كش های مورد اس��تفاده است. بيش از 40 نوع 
حش��ره كش ارگانو فسفره در حال حاضر مورد اس��تفاده قرار می گيرند و همگی آنها دارای ريسک 
سامتی باال می باشند. از عمده ترين ارگانو فسفره های رايج مي توان به كلرپيريفوس1، ديازينون2، 
ماالتيون3 و متيل4 پارارتيون اشاره نمود. به عقيده مركز كنترل مسموميت امريكا، ارگانو فسفره ها 

1 Chlorpyrifos
2 Diazinon
3 Malathion
4 Methyl Parathion
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بيش��ترين عامل ايجاد مسموميت های عامت  دار در بين تمامی آفت كش ها هستند. ظاهرا تمامی 
ارگانو فس��فره ها موجب مهار آنزيم كولين اس��تراز می ش��وند و همگ��ی دارای عائم بيماری زائی 
يكسانی می باشند. به دليل اينكه مكانيسم بيماری زائی ارگانو فسفره ها يكسان می باشد، مواجهه 
با آنها  از راههای مختلف يا با چند ارگانو فسفره از راه های مختلف موجب تشديد و افزودن اثرات 
س��می مي ش��وند. اين نكته حائز اهميت اس��ت كه ارگانوفس��فر های مختلف دارای گستره وسيع 
سميت زائی و ظرفيت های جذب مختلف هستند. به دنبال مواجهه از راه تنفسی عائم مسموميت 
نس��بت به راههای خوراكی و پوستی سريعتر بروز می كنند. شايعترين عائم اوليه گزارش شده در 
اثر موجهه با ارگانو فسفره ها عبارتند از: سر درد، تهوع، سرگيجه و افزايش ترشح غدد از قبيل غدد 

عرق، بزاق، اشک و ترشحات تنفسی.
عائم پيشرونده مسموميت عبارتند از: انقباض عضانی، ضعف، لرزش، عدم تعادل، استفراغ، دردهای 
ش��كمی و اسهال می باشد. در برخی از مس��مومين ممكن است عائمی همچون اختاالت بينايی 
مانند تاری و تاريكی ديد بروز كند. از مهمترين پادزهرهای مورد اس��تفاده در درمان مس��موميت با 
ارگانو فسفره ها مي توان به سولفات آتروپين اشاره كرد. در تمامی موارد، استفاده از پادزهرها، بايد 

توسط فرد متخصص در مسائل بهداشتی انجام شود. 
آزمايشات خون می تواند در تشخيص ميزان تجمع سم در بدن كمک كننده باشد. در اين آزمايشات 

غلظت كولين استراز خون مشخص می شود.  

10-7 كاربامات ها
حشره كش های كاربامات، به طور گسترده ای در منازل، زمين های كشاورزی و باغ ها مورد استفاده 
ق��رار می گيرند. از كاربامات های رايج می توان به آلديكارب1، كارباريل2 و كربوفوران3 اش��اره نمود. 
كاربامات ها هم همانند ارگانوفسفره ها موجب مهار آنزيم كولين استراز می شوند و طبيعتا عوارض 
مش��ابهی ه��م به دنبال دارند اين در حالی اس��ت كه مس��موميت با كاربامات ه��ا كوتاه مدت تر از 
مسموميت با ارگانو فسفره ها است. همانند ارگانوفسفره ها، با آزمايش خون می تواند تشخيص داد 

كه آيا حشره  كش سبب تغيير غلظت كولين استراز شده است يا خير.

1 Aldicarb
2 Carbaryl
3 Carbofuran
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10-8 بوریک اسيد و بورات ها
بوريک اسيد معموال به صورت قرص يا پودر برای از بين بردن الروها در محل نگهداری دام ها و از 
بين بردن سوسک و مورچه ها و حشرات ديگر در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گيرند. از آنجا 
كه پودر و قرص بوريک اسيد در منازل مسكونی استفاده مي شوند مي توانند موجب خطرزائی برای 
كودكان ش��ود. گرد و غبار بوريک اس��يد تحريک كننده ي متوسط پوست مي باشد. در صورتی كه 
استنشاق شود عائمی همچون تحريک بينی، خشكی غشای مخاطی، سرفه، تنگی نفس، و گرفتگی 
قفسه سينه را به دنبال دارد. در صورت بلعيدن بوريک اسيد عائمی همچون تهوع، استفراغ مداوم، 
درد در ناحيه ش��كم و اس��هال را به دنبال دارد. در صورتی كه قربانی، اين نوع آفت كش را بلعيده 
باشد و بيشتر از يک ساعت از آن نگذشته باشد مطابق با دستورالعمل بلعيدن آفت كش در برچسب 
عمل كنيد. به دليل اينكه مس��موم ممكن اس��ت اسهال و استفراغ داشته باشد نبايد از شربت اپيكا 

استفاده كرد.

10-9 پيروتروئيد ها
پايروتروئيد ها1 از جمله حشره كش های مصنوعی رايج می باشند. از نمونه های رايج اين حشره كش ها 
مي توان به پرمترين2، س��فلوترين3، سپرمترين4 اشاره كرد. به دنبال جذب پوستی و تنفسی اين نوع 
حشره كش ها، سميت سيستميک كمی را به دنبال دارند. پايروتروئيد ها سريعا از طريق كليه ها دفع 
می ش��وند. اگر با پوس��ت تماس پيدا كنند در عرض2-1 ساعت پس از مواجهه، واكنش های التهابی 
بروز می كند. پايروتروئيد ها مهار كننده ي آنزيم كولين استراز نمی باشند. در برخی از مسموميت ها 
به دليل مشابه بودن عائم مسموميت با ارگانوفسفرها، افراد دچار اشتباه می شوند. اگر مسموم مقدار 

زيادی از پايروتروئيد ها را خورده باشد مطابق با دستورالعمل بلعيدن آفت كش ها عمل كنيد.

10-10 قارچ كش ها
تا به حال مسموميت و عوارض شديدی به دليل مصرف اشتباهی دانه های آغشته به جيوه ي آلی يا 
هگزاكلروبنزن رخ داده است. اما امروزه از قارچ كش هايی با سميت كمتر استفاده مي شود. از داليل 

اينكه قارچ كش ها دارای سميت كمتری هستند مي توان به موارد زير اشاره نمود: 
1 Pyrethroids
2 Permethrin
3 Cyfluthrin
4 Cypermethrin



120الزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سالمت محیط و کار

- بسياری از آنها دارای سميت ذاتی پائينی برای پستانداران می باشند و ميزان جذب آنها پايين مي باشد.
- فرموالسيون بسياری از قارچ  كش ها به صورت پودر يا گرانول است كه در اين حالت جذب سريع 

آن غير ممكن است.
- روش كاربرد آنها به گونه ای است كه سبب تماس شديد افراد با آفت كش نمي شود.

10-11 آفت كش های تدخينی
به دليل ريس��ک باالی آفت كش ه��ای تدخينی1 اين آفت كش ها بايد با دقت مورد اس��تفاده قرار 
بگيرند. آفت كش های تدخينی س��ريعا پخش می ش��وند و اين، خصوصيت ضروری برای اس��تفاده 
از آنها می باش��د. برخی از آفت كش های تدخينی س��ريعاً به داخل وس��ايل حفاظتی الس��تيكی و 
نئوپرونی و همچنين پوست انسان نفوذ می كنند. حتی استفاده از كانيستر رسپيراتورها در صورتی 

كه غلظت آنها در هوا باال باشد ممكن است نتوانند حفاظت كافی را فراهم آورد.
از جمله موارد آفت كش های تدخينی كه برای نگهداری محصوالت زياد استفاده مي شوند، می توان 
 به متيل برومايد و فسفين اشاره كرد. در ساختار شيميايی آفت كش های تدخينی از كلروپيكرين2
 و فلورايد سولفوريل3 استفاده می شود. برخی از اثرات تماس با آفت كش های تدخينی عبارتند  از:

10-11-1 متيل بروماید
تحريک كننده ي ش��ديد قسمت تحتانی دستگاه تنفسی، تجمع مايع در ريه ها، خونريزی ريوی يا 
پنومونی ريوی. اولين عائم آسيب های ريوی ممكن است بعد از 4 تا 12 ساعت پس از تماس ظاهر 
ش��وند. عائم مسموميت حاد عبارتند از: سردرد، سرگيجه، تهوع، استفراغ، لكنت زبان، عدم تعادل. 

عائم پوستی عبارتند از: سوختگی شديد، خارش و تاول.

10-11-2 فسفين
همانند متيل برومايد فس��فين هم تحريک كننده ي شديد راه های هوايی است. خوردن آلومينيوم 
فس��فيد س��بب ايجاد تماس بسيار حاد می شود و احتمال مرگ 50 تا 90 درصد است. عائم اوليه 
مسموميت ش��امل؛ احساس خستگی، استفراق، سردرد، س��رگيجه، عطش، سرفه، كوتاهی تنفس، 

تنگی نفس و يرقان است.  
1 Fumigants
2 Chloropicrin
3 Sulfuryl fluoride



راهنمای کنترل مواجهه با آفت کش ها 121

10-11-3 كلروپيکرین
اين آفت كش تدخينی تحريک كننده شديد راه های هوايی فوقانی، چشم و پوست است. استنشاق 
آن در بعضی موارد س��بب ايجاد اس��تفراق مي شود. خوردن آن س��بب ايجاد سوختگی در مجاری 

سيستم هاضمه می گردد. 

10-11-4 سولفوریل فلوراید
وقتی فردی وارد فضايی مي شود كه به تازگی از اين آفت كش تدخينی استفاده شده است ممكن 
است دچار مرگ به دليل كمبود اكسيژن شود. عائم اوليه شامل تحريک بينی، چشم و گلو، اشكال 

در تنفس، سرفه، بيقراری، انقباض ماهيچه ها و تشنج می باشد.
ب��ه ط��ور كلی برای درمان فردی كه در تماس با آفت كش تدخينی بوده اس��ت، بافاصله وی را به 
هوای تازه و تميز منتقل نمائيد، مصدوم را آرام كنيد و به حالت نيمه خميده قرار دهيد. فردی كه 
برای نجات مصدومين تاش می كند خود بايد از رسپيراتور خود تأمين هوا استفاده نمايد. كاهش 
حد فعاليت فيزيكی س��بب مي ش��ود كه احتمال ايجاد اِدم ريوی را كاهش دهد. ميزان اضطراری 
بودن شرايط به مقدار جمع شدن مايع درون ريه بستگی دارد. در صورتی كه پوست دارای آلودگی 
باش��د حداقل به مدت 15 دقيقه با آب شستش��و دهيد. ش��رايط ارائه مراقبت های پزشكی به افراد 

مصدوم را هرچه زودتر مهيا نمائيد.   

10-12 جونده كش ها
به چند دليل مسموميت تصادفی با جونده  كش ها، دارای ريسک باال است. از آنجائی كه جونده كش ها 
برای مبارزه با پستانداران )موش( طراحی شده اند، مي توانند سميت مشابهی برای انسانها به دنبال 
داشته باشد. وارفارين1 و ديگر جونده كش های ضد انعقادی برای مقابله با اين مسئله اصاح شدند 

به طوری كه بيشترين سميت برای جونده ها داشته باشد اما برای انسان سميت آن پائين باشد.
از آنجائی كه معموالً محيط زندگی موش ها با انس��ان مش��ترک است، اس��تفاده از جونده كش ها ذاتاً 
دارای ريسک تماس برای انسان بخصوص بچه ها دارد. بعد از مدتی موش ها در برابر جونده كش های 
موجود مقاوم مي شوند، لذا الزم است كه بطور پيوسته اين تركيبات اصاح و سميت آنها افزايش يابد.   
در ادام��ه اطاعات��ی در خصوص تعدادی از جونده كش هايی كه بيش��تر اس��تفاده مي ش��وند ارائه 

می گردد.
1 Warfarin
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وارفارين و تركيبات مشابه)كمارين ها1 و ايندنديون ها2(: از رايج ترين جونده كش  خوراكی در امريكا 
مي باشد. اثرات آن معموال بعد از چند روز پس از مواجهه بروز می كند زيرا نيمه عمر اين تركيبات 
باال می باشد. خون  دماغ شدن، خونريزی لثه ها و وجود خون در ادرار از عائم قابل رؤيت آن است. 
قربانی ممكن اس��ت دچار عائم آنمی از جمله احس��اس خستگی شود. اگر مسموميت شديد باشد 

قربانی ممكن است دچار شوک و مرگ شود.

10-12-1 فسفيد روی
مس��موميت ناش��ی از فسفيد روی را به س��ختی مي توان مديريت نمود. قبل از شستشوی دستگاه 

گوارش، راه های هوايی مسموم را بررسی كنيد و كنترل كنيد كه فرد دچار تشنج نشده باشد.

10-12-2 استركنين3
دوز كش��نده اين سم طبيعی بسيار پايين و برای كودكان mg 15 است. استركنين موجب تشنج 
ش��ديد می شود زيرا اين تركيب به طور مستقيم بر روی سيستم عصبی مركزی و عمدتا نخاع اثر 

می گذارد. معموال عائم مسموميت پس از 20-15 دقيقه پس از مواجهه بروز می كنند.

11- روش هاي ایمن استفاده خانگي از آفت کش ها
آپارتمان ه��ا و منازل مي توانند محل های مناس��بی برای زندگی بعضی آفت ها از جمله سوس��ک، 
موريانه، مورچه، موش، قارچ ها و كپک ها باش��ند. بعضی از آفت ها مي توانند برای اعضای خانواده 
خطرات بهداش��تی ايج��اد نمايند. بنابراين زمانی كه اين آفت ها در منازل ديده ش��وند كنترل آنها 

امری ضروری مي باشد.
ام��روزه م��ي توان از بين روش های گوناگون، از راهبردی مناس��ب برای كنت��رل آفت ها در منازل 
بهره  گرفت. بعضی مواقع اجرای يک روش كنترل غير ش��يميايی برای كنترل آفت ها مي تواند به 
اندازه يک روش ش��يميايی راحت و موثر باش��د. روش��های گوناگونی برای كنترل آفات وجود دارند 
كه مي توان روش های پيش��گيری از ورود و رش��د آفات در منازل، كنترل های بر اساس روش های 

غير شيميايی و استفاده از آفت كش های شيميايی را نام برد. 

1 Coumarins
2 Indandiones
3 Strychnine
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11-1 مدیریت كنترل آفت ها
موثرترين راهبرد كنترل آفت ها همانگونه كه قبا نيز ذكر گرديد تركيب چند روش كنترلی در يک 
راهكار اس��ت كه به آن مديريت يكپارچه آفت ها گفته مي ش��ود. در اين روش تاكيد بر پيشگيری 
از آس��يب های ايجاد شده توسط آفت ها است. به منظور انتخاب راه كار مناسب برای كاهش آسيب 
ايجاد شده توسط آفت ها به طوری كه روش دارای بيشترين صرفه اقتصادی  باشد و كمترين ميزان 
خطر برای افراد، محيط زيس��ت و سرمايه را دارا باشد، داشتن اطاعات كافی در خصوص آفت ها و 
راههای مختلف كنترل آنها امری ضروری است. داشتن شناخت در مورد روش های گوناگون كنترل 
آفت ه��ا باع��ث ايجاد توانايی انتخاب موثرترين راهكار در بين تمامی راهكارهای موجود مي ش��ود. 

برای كنترل مشكل آفت ها در منزل بايد مراحل زير را انجام داد:
1 – شناس��ايی وجود مش��كل آفت. اين مرحله اولين و مهمترين مرحله در كنترل آفت ها اس��ت. 
تعيين كنيد كه واقعاً با چه مش��كلی روبرو هستيد. شناسايی بعضی از آفت ها يا عائم ناشی از آنها 
س��اده است. شناسايی سوسک، موش و عايم آنها در منزل راحت است. اما بعضی مواقع شناسايی 
آفت، كار مشكلی است برای مثال وقتی يک گياه خانگی دچار بيماری مي شود ممكن است دليل 

آن ضعيف بودن خاک گلدان يا كمبود آب باشد تا وجود يک آفت. 
از منابع مختلف برای شناسايی آفت ها مي توان بهره گرفت از جمله كتاب های در رابطه با موضوع 
همانند كتاب هايی كه در خصوص شناسايی آفت های موجود در منطقه موجود هستند و همچنين 

راهنمای آفت كش هايی كه در منطقه مي توان به آنها دسترسی داشت. 
2- تصميم گيری در اين خصوص كه تا چه وس��عتی نياز به كنترل آفت ها است. كنترل آفت ها به 
معنی ريش��ه كنی آفت ها نيست. اصرار بر پاكسازی درون و بيرون خانه از آفت ها تنها سبب ايجاد 
هزينه باال و استفاده بيش از حد از آفت كش ها و احتمال مواجهه با خطرات ناشی از آنها مي شود. 
3 – انتخاب موثرترين راهكار. با استفاده از اطاعات جمع آوری شده در مرحله 1 و پاسخ به سوال 
مرحله دوم و آشنايی داشتن با روش های پيشگيری از ورود آفت ها به منزل، آشنايی با روش های 
استفاده از كنترل های غير شيميايی آفت ها و نهايتا آشنايی با روش های استفاده از آفت كش های 

شيميايی، مي توان بهترين روش را انتخاب نمود. 
4 – ارزياب��ی نتاي��ج. بعد از اينكه ي��ک روش كنترلی انتخاب و اجرا گرديد باي��د ميزان تاثير آن را 

بررسی نمود. 
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شكل 52- شناسايی عائم وجود بعضی آفت ها در منزل ساده است.

شكل 53- اولين مرحله در فرآيند كنترل آفت ها، شناسايی آنها است.
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11-2 پيشگيری از بروز مشکل آفت ها
آفت ها هميشه در جستجوی مكانی هستند كه در آن مكان نيازهای اساسی برای زنده ماندن آنها 
مانند هوا، غذا، رطوبت و پناگاه تأمين ش��ود. بهتري��ن راه كنترل آفت ها، جلوگيری از ورود آنها به 
خانه و حياط منازل است. شما می توانيد برای انجام اين كار نيازهای زنده ماندن آفت ها را از بين 

ببريد. اقدامات پيشگيرانه زير را انجام دهيد:

11-2-1 پيشگيری در فضای داخلی منازل
ü حذف آب و منابع رطوبت:

 تمامی موجودات زنده از جمله آفت ها برای ادامه حيات به آب نياز دارند. نش��تی لوله های آب را 
بگيريد و اجازه ندهيد در منزل و مناطق اطراف، آب جمع ش��ود. به طور مثال از جمع ش��دن آب و 

مرطوب ماندن بخش های مختلف آشپزخانه مانند زير يخچال يا ظرفشويی خودداری نمائيد.

  
 

شكل 54- آفت ها برای زنده ماندن به آب نياز دارند. لوله ها و اتصاالت را نشت گيری كنيد.

ü حذف غذا
مواد غذايی را درون ظروف شيش��ه ای يا پاس��تيكی دردار نگه داری كنيد، آشپزخانه را تميز نگه 
داريد و بقايای روغن پخت و پز را از بين ببريد. باقی مانده غذا را در سطل زباله دردار بريزيد و آن 

را مرتبا خالی كنيد.
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ü پناهگاه و محل های پنهان شدن آفت ها را در منزل از بين ببريد.
ترک ها و حفره ها را درز بندی كنيد تا آفت ها به آنها دسترسی نداشته باشند. از نگه داری روزنامه، 
كيس��ه های خالی مواد كاغذی و جعبه های مقوايی برای مدت طوالنی خودداری كنيد. وس��ايل و 
تجهيزات بس��ته  بندی ش��ده و دارای جعبه را قبل از منتقل كردن به داخل خانه از نظر وجود آفت 

بررسی نمائيد. 
ü مسدود كردن راه ورود آفات 

روی پنجره ها، توری مناس��ب نصب نمائيد. روی تمام��ی محل های خروج فاضاب از محافظ های 
مناس��ب اس��تفاده كنيد. تمام راه های ورودی كه آفت ها مي توانند از طريق آنها وارد خانه ش��وند 
مس��دود نمائيد. برای تمامی در و پنجره ها درزگير مناسب نصب نمائيد. زمانی كه از درها استفاده 

نمی كنيد، آنها را ببنديد.

11-2-2 پيشگيری در محيط خارج منزل
محل های مخفی شدن آفت ها در خارج منزل را از بين ببريد. در صورتی كه در منازل دارای حياط 
و باغچه زندگی می كنيد، بقايای شاخ و برگ گياهان باغچه را كه محل مناسبی برای رشد موريانه و 

  
 

شكل 55- مواد غذايی را درون ظروف دربسته نگه داری كنيد.
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مورچه است از بين ببريد. گياهانی كه بيمار شده اند، ميوه هايی كه روی زمين افتاده اند و برگ های 
زير درختان مي توانند پناهگاه آفت ها باشند آنها را در اسرع وقت جمع آوری و دفع نمائيد. 

محل های مناس��ب برای رشد و توليد مثل آفت ها را از بين ببريد. از جمع شدن زباله ها جلوگيری 
نمائيد زيرا محل مناس��بی برای زندگی موش، مگس و سوسک است. فاضاب ها را به طور مناسب 

دفع نمائيد زيرا باعث ازدياد مگس و آفت های ديگر مي شوند. 

شكل 56- محل هايی كه برای رشد و توليد مثل آفت ها مناسب هستند را از بين ببريد.

  
 

11-3 انتخاب مناسب آفت كش ها
هنگامی كه به اين نتيجه رسيديد كه برای كنترل آفت ها بايد از آفت كش  استفاده نمائيد، حتما در 
ابتدا به اين نكته توجه داشته باشيد كه "بيشترين موارد تماس افراد با آفت كش ها ناشی از استفاده 

آنها در منازل يا اطراف آنها اتفاق افتاده است". 
هر كس��ی مي تواند مقدار زيادی آفت كش خريداری و در منزل نگه داری نمايد. برای اس��تفاده از 
اين آفت كش ها آموزش و مهارت ويژه ای نياز نيس��ت. اما بس��ياری از اين آفت كش ها برای انسان 
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خطرناک اس��ت خصوصا زمانی كه به طور نامناسب نگه داری، استفاده و دفع نشوند. نتيجه حاصله 
از كاربرد آفت كش های ش��يميايی معموال موقت اس��ت و تكرار اس��تفاده ضروری اس��ت. در طول 
زمان بعضی از آفت ها نسبت به آفت كش ها مقاوم می گردند اين بدان معنا است كه اين آفت ها با 
آفت كش های شيميايی انطباق می يابند و استفاده از آفت كش اثری بر آنها نخواهد داشت. در اين 
ش��رايط بايد از مواد ديگر يا روش های ديگر برای مبارزه اس��تفاده نمود. بنابراين قبل از استفاده از 
آفت كش بايد به اين اطمينان رسيده باشيد كه استفاده از آفت كش دارای اثر مناسب است. برای 

كاهش خطرات ناشی از استفاده از آفت كش ها در منزل به موارد زير توجه داشته باشيد: 
ü آفت كش مناسب را انتخاب نمائيد.

ü برچسب آفت كش را بخوانيد.
ü به مقدار مورد نياز آفت كش خريد و استفاده نمائيد.

ü آفت كش را به طور ايمن و صحيح استفاده نمائيد.
ü آفت كش را به طور صحيح نگه داری و دفع نمائيد.

شكل 57-  انتخاب صحيح آفت كش سبب كاهش ريسک مسموميت اعضای خانواده مي شود.

  
 

 �فت كش
 خانگي

 حياط

 آكشاورزي
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11-4 انتخاب صحيح آفت كش
در صورتی كه تصميم گرفته ايد خودتان نسبت به سم پاشی منزل اقدام نمائيد مهمترين سوالی كه 
در ابتدا بايد جواب آن را پيدا كنيد اين است كه مناسب ترين آفت كش  برای شرايط شما كدام است. 
آفت كش های خانگی دارای شكل های مختلفی هستند كه مي توان محلول ، آئروسل، پودر، گرانول، 
طعمه و پودرهای قابل خيس ش��دن را نام برد. پودرهای قابل خيس شدن همانطور كه از نامشان 
پيدا است با آب و يا مايعات ديگر مخلوط و سپس استفاده مي شوند. آفت كش های محلول معموالً 
در آب رقيق مي ش��وند. برای آفت های مختلف بايد فرموالس��يون مناسب استفاده نمود. بسياری 
از آفت كش ها، مانند اس��پري های، به صورت آماده برای استفاده عرضه مي شوند. استفاده از اين 

شكل آفت كش ها راحت تر و عملی تر است چون نياز به اندازه  گيری و مخلوط كردن ندارند. 

11-5 قبل از خرید آفت كش بر چسب آن را بخوانيد.
با توجه به اطاعات موجود در برچس��ب ها، آفت كش ها را با هم مقايس��ه نموده و با توجه به موارد 

زير آفت كش مورد نظر خود را انتخاب نمائيد:
ü مطمئن باش��يد كه مشكل را به خوبی شناس��ايی كرده ايد. سپس آفت كشی را انتخاب كنيد 
كه ضمن اينكه شما را به هدفتان می رساند كمترين سميت نيز برای انسان و محيط زيست دارد. 
ü وقتی كه روی برچس��ب كلمه "همه كاره1" ديديد، به اين معنی است كه آفت كش برای انواع 
گوناگون آفت ها موثر اس��ت. ولی اگر روی برچس��ب كلماتی مانند "اختصاصی يا ويژه 2" مش��اهده 

نموديد به اين معنی است كه آفت كش تنها برای يک يا چند آفت موثر است. 
ü روی برچس��ب آفت كش دنبال كلمات "خطر، هش��دار يا احتياط3"  بگرديد. اين كلمات نشان 

دهنده ميزان سميت آفت كش برای انسان است. 
ü نوع آفت كش )آئروس��ل، پودر، طعمه و غيره( را متناس��ب با محل مورد اس��تفاده و آفتی كه 

می خواهيد كنترل نمائيد انتخاب كنيد. 

11-6 نحوه صحيح استفاده از برچسب آفت كش ها
برچسب آفت كش ها بهترين راهنما برای استفاده ايمن و موثر از آفت كش ها است. دستورالعمل های 
چاپ شده در برچسب ابتدا به شما كمک می كند تا با كمترين ريسک به بيشترين سود - كه كنترل 

1 Broad-Spectrum
2 Selective
3 Danger, Warning, or Caution
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آفت اس��ت - برس��يد. قبل از خريد، برچسب را بخوانيد. قبل از مخلوط كردن و استفاده برچسب را 
بخوانيد. قبل از انبار كردن يا دفع برچسب را بخوانيد. به حافظه خود اعتماد نكنيد. 

11-6-1 مهمترین بخشهای برچسب یک آفت كش
1- شماره ثبت در سازمان محيط زيست امريكا. اين عدد نشان دهنده اين است كه سازمان محيط 
زيست امريكا اين آفت كش را مورد ارزيابی قرار داده است و در صورتی كه آموزش های موجود در 

برچسب به  دقت مطالعه شود استفاده از آن دارای كمترين ريسک خواهد بود. 
2- تركيب اصلی يا فعال آفت كش: تركيب فعال در آفت كش ماده شيميايی است كه سبب كشتن 

و كنترل آفت  هدف می گردد. 
3- كلمات هش��دار دهنده: كلمات هش��دار دهنده “احتياط، هش��دار و خطر” نش��ان دهنده قدرت 
آفت كش برای ايجاد مسموميت در افراد است. كلمه “احتياط” روی آفت كش هايی نوشته مي شود 
كه خطر كمتری برای انسان داشته باشند. كمله “هشدار” نشان می دهد كه آفت كش دارای خطر 
بيشتری برای انسان است. كلمه “خطر” نشان دهنده اين است كه آفت كش بسيار سمی و تحريک 
كننده اس��ت. اين نوع آفت كش ها را بايد با احتياط بس��يار باال استفاده نمود زيرا مي توانند سبب 

سوختگی شديد پوست و چشمها شوند. 

شكل 58-  بخش های اصلی برچسب يک آفت كش

3-
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4- احتياطهای الزم هنگام اس��تفاده: در اين قس��مت از برچسب تجهيزات حفاظتی ضروری مانند 
دس��تكش و عينک، كه هنگام كار با آفت كش الزم اس��ت، ذكر مي ش��ود. در اين قسمت چگونگی 
حفاظت از بچه ها و همچنين حيوانات خانگی در منطقه ای كه آفت كش مورد استفاده قرار گرفته 

است را يادآوری می كند. 
5- خطرات زيست محيطی: در اين قسمت خطرات زيست محيطی آفت كش همانند خطرات برای 

حيات وحش، ماهي ها، پرندگان يا حيوانات و آلودگی آبها ذكر مي شود. 
6- دس��تورالعمل استفاده: با خواندن اين قس��مت مطمئن مي شويد كه آفت كش برای آفت مورد 
نظر ش��ما مناس��ب است. برای مثال ممكن است در اين قسمت قيد ش��ده باشد كه آفت كش تنها 
برای كنترل مورچه مناسب است و نمي توان از آن برای كنترل مگس استفاده نمود. تنها از مقدار 
آفت كش��ی كه در اين قس��مت ذكر شده است، اس��تفاده نمائيد. دس��تورالعمل های اين قسمت را 

به دقت مطالعه و رعايت نمائيد. 
7- آم��وزش كم��ک  های اوليه: در اين قس��مت كمک  های اوليه به كس��ی كه به ط��ور تصادفی با 
آفت كش مسموم شده است را آموزش می دهد. الزم به ذكر است كه در اين قسمت تنها كمک  های 
اوليه ذكر مي شود و هميشه بايد برای درمان به پزشک يا مراكز درمان مسموميت ها مراجعه نمود. 
هنگام انتقال فرد مسموم به مراكز درمانی برچسب يا ظرف آفت كش را به همراه خود داشته باشيد. 
8- انب��ار و دف��ع آفت كش: برای نگه داری يا دفع ايمن آفت كش حتما اين بخش از برچس��ب را با 
دقت مطالعه نمائيد. س��عی كنيد هميش��ه آفت كش را در ظرف خودش و دور از دسترس بچه ها و 

در كابينت دارای قفل نگه داری نمائيد.
8-
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شكل 59- قسمت  های اصلی برچسب كه در پشت ظرف های آفت كش ها نصب مي شود.
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شكل 60- به همراه بعضی از آفت كش ها برشور آموزشی ارائه می گردد كه معموالً حاوی اطاعات 
برچسب است.

11-7 تعيين دقيق مقدار آفت كش مورد نياز برای استفاده 
بس��ياری از آفت كش ها به صورت آماده برای اس��تفاده عرضه می  گردند اين آفت كش ها معموال به 
صورت اسپری هستند. در صورتی كه شكلی از آفت كش را خريداری مي نمائيد كه نياز به اندازه گيری 
و مخلوط كردن با آب دارد با توجه به سطحی كه قصد داريد آفت كش  را در آن استفاده نمائيد مقدار 
مورد نياز را به دقت اندازه  گيری و مصرف نمائيد. بنابراين قبل از مخلوط كردن آفت كش ابتدا مقدار 
سطحی را كه می خواهيد سم پاشی نمائيد اندازه گيری نمائيد و حجم آفت كش مورد نياز را به دقت 

معين نمائيد و سپس اقدام به مخلوط كردن و آماده سازی آفت كش نمائيد. 

شكل 61- زمانی كه از آفت كشی استفاده مي كنيد كه نيازمند مخلوط كردن است، مقدار مورد نياز را 
دقيقاً تعيين نمائيد.
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11-8 نکات ایمنی هنگام استفاده از آفت كش ها
بع��د از اينكه برچس��ب آفت كش را مطالع��ه نموديد و با اقدامات احتياطی ض��روری هنگام كاربرد 

آفت كش ها آشنا شديد برای كاهش خطرات، موارد زير نيز رعايت نمائيد:
ü قبل از استفاده از آفت كش 

تجهيزات حفاظتی كه در برچس��ب قيد ش��ده است را بپوش��يد. در صورتی كه تجهيزات خاصی در 
برچس��ب ذكر نشده باش��د حتما از عينک حفاظتی، پيراهن آستين بلند و شلوار بلند و كفش های 

بسته استفاده نمائيد.
ü هنگام مخلوط كردن و استفاده از آفت كش ها

هنگام مخلوط كردن و اس��تفاده از آفت كش ها از خوردن و آش��اميدن و سيگار كشيدن خودداری 
نمائيد. در غير اين صورت مقداری سم به همراه دست به دهان منتقل مي شود. عاوه بر اين بعضی 

از آفت كش ها قابل انفجار هستند. 
دس��تورالعمل های موجود در برچس��ب را به دقت مراعات نمائيد. مقادير قيد ش��ده را هرگز تغيير 
ندهيد. فكر نكنيد كه با دو برابر كردن مقدار آفت كش، اثر آن را دو برابر می كنيد. با اين كار تنها 

خودتان و افرادی را كه قصد حفاظتشان داريد در معرض آسيب قرار می دهيد. 
مخلوط كردن آفت كش ها را در محيط بيرون يا در محيطی كه دارای تهويه مناس��ب اس��ت انجام 
دهيد. برای درست كردن مخلوط هرگز از وسايل آشپزخانه استفاده ننمائيد. به همان مقدار كه به 

آفت كش نياز داريد مخلوط درست كنيد. 

شكل 62- آفت كش ها را در محيط بيرون و يا در محلی كه تهويه مناسب وجود دارد مخلوط نمائيد.
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بچه ه��ا، حيوانات خانگی )مانند پرندگان و ماهي ها( و اس��باب بازی بچه ها را از محلی كه مخلوط 
درست می كنيد يا آفت كش را استفاده مي نمائيد دور نگه داريد. 

هرگ��ز آفت كش را به ظرفی ديگر غير از ظرف خودش خصوصا ظروف خالی ش��ده ي مواد غذايی 
مانند بطری ش��ير يا نوش��يدني ها منتقل نكنيد. آفت كش را در ظرف اصلی خودش و به شكلی كه 
كاما قابل شناسايی است نگه داری كنيد. در ظرف آفت كش را بعد از استفاده محكم ببنديد طوری 

كه بچه ها قادر به باز كردن در ظرف نباشند. 
در ص��ورت ري��زش اتفاقی آفت كش بافاصله آن را تميز نمائيد. از آب برای شس��تن آن اس��تفاده 
ننمائيد زيرا اين كار سبب مي شود كه آفت كش بيشتر پخش شود. به جای آن از خاک  اره، خاک 
يا ديگر مواد جاذب اس��تفاده نمائيد. س��پس اين مواد را جارو كرده و درون كيسه زباله قرار داده و 

مطابق با دستورالعمل برچسب آن را دفع نمائيد.
آفت كش ه��ای كه به ش��كل طعمه برای موش و ديگر جوندگان اس��تفاده مي ش��وند را هرگز در 

محل  هايی قرار ندهيد كه بچه ها بتوانند به آن دسترسی پيدا كنند. 

  
 

شكل 63  در صورت ريزش اتفاقی آفت كش بافاصله آن را با خاک اره خاک يا
 مواد جاذب ديگر تميز نمائيد.

11-9 كاربرد آفت كش ها در محيط های داخلی
آفت كش را تنها زمانی در محيط داخل اس��تفاده نمائيد كه واقعا نياز باش��د و از مقدار محدود آن 

استفاده نمائيد. 
در محيط داخل، هنگام اس��تفاده از آفت كش تهويه مناس��ب وجود داش��ته باش��د. بعد از استفاده، 
تمامی پنجره ها را باز كنيد و سيستم  های تهويه را روشن نمائيد. در صورتی كه آفت كش تنها در 
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محل بدون تهويه موثر اس��ت، بعد از اس��تفاده از آفت كش محل را ترک نمائيد. خود و خانواده تان 
حداقل در طول مدت زمانی كه در برچسب ذكر شده است از محل دور باشيد.

قبل از اينكه آشپزخانه را سم پاشی نمائيد تمام ظروف و مواد غذايی را از آن خارج نمائيد. از به كار 
بردن آفت كش بر روی سطوحی كه برای آماده سازی غذا استفاده مي شود خودداری نمائيد. قبل 

از اينكه در محلی مواد غذايی قرار دهيد باقی مانده آفت كش را تميز نمائيد. 

11-10 استفاده از آفت كش ها در محيط بيرون
در محيط بيرون هنگام وزش باد س��م پاش��ی ممنوع است. هنگام سم پاشی طوری قرار بگيريد كه 

وزش يک نسيم سبب نشود سم روی صورت شما اسپری شود. 
قبل از سم پاشی در و پنجره های خانه را ببنديد.

نازل س��م پاش را طوری تنظيم نمائيد كه آفت كش با فش��ار، فضای مورد نظر برای س��م پاشی را 
پوشش دهد.

11-11 نگه داری و انبار و دفع مناسب آفت كش ها
انبار و دفع نامناس��ب آفت كش ها مي تواند برای انس��ان و محيط زيس��ت خطرناک باشد. اقدامات 

ايمنی زير را انجام دهيد:

انبار و نگه داری ایمن آفت كش ها
س��عی كنيد آفت كش ها را ذخيره نكنيد. با خريد آفت كش ها به مقدار مورد نياز از ذخيره كردن 

آنها خودداری نمائيد. 
تمامی دستورالعمل های انبار كردن آفت كش كه روی برچسب قيد شده است را رعايت نمائيد.

محل نگه داری آفت كش ها در محلی با ارتفاع زياد باشد طوری كه بچه ها به آن دسترسی نداشته 
باشند. تمامی آفت كش ها را در يک كمد كه در آن قفل مي شود، نگه داری نمائيد. محل نگه داری 

دارای تهويه كافی باشد. 
مايعات قابل اشتعال را بيرون از محيط زندگی و دور از منابع جرقه و آتش انبار كنيد. از انبار كردن 

آن نزديک تجهيزاتی مانند اتومبيل، ماشين چمن زنی، موتورخانه و غيره خودداری نمائيد. 
هرگ��ز آفت كش ه��ا را كن��ار محل نگه داری مواد غذاي��ی و داروها و حتی مح��ل نگه داری غذای 
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حيوانات نگه داری ننمائيد.    
هميشه آفت كش ها را در ظرف اصلی كه دارای برچسب است، نگه داری نمائيد.

هرگ��ز آفت كش ها را به داخل بطری مواد غذايی يا ديگر بس��ته بندي ه��ای غذايی منتقل نكنيد. 
بچه  ها ممكن است اشتباهاً آن را به جای ماده غذايی مصرف نمايند.

بسته بندي هايی را تهيه كنيد كه باز كردن آنها برای بچه امكان پذير نباشد1. عاوه بر اين، در كمد 
نگه داری آفت كش ها را هميشه قفل نمائيد. 

از انبار كردن آفت كش ها در محل هايی كه ممكن اس��ت دچار آب گرفتگی شوند يا اماكن مرطوب 
خودداری كنيد.

  
 

1 Child-resistant Packaging

شكل 64- آفت كش ها را در محلی دور از دسترس اطفال نگه داری نمائيد.
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11-12 دفع ایمن آفت كش ها
وقت��ی مق��دار اندكی از آفت كش باق��ی  می ماند، بهتري��ن راه   حل برای آن مص��رف آن مطابق با 
دس��تورالعمل های موجود در برچسب است. در اين مورد مي توانيد با همسايگان مشورت نمائيد و 
در صورتی كه آنها هم دارای مشكل آفتی مشابه آفت شما هستند مقدار باقی مانده آفت كش را به 

آنها بدهيد تا برای كنترل آفت از آن استفاده نمايند.
برای دفع باقی  مانده ي آفت كش ها دستورالعمل های موجود در برچسب در خصوص دفع صحيح 
آفت كش را مطالعه نمائيد و مطابق آن اقدام به دفع آفت كش نمائيد. به طور كلی اگر مقدار كمی 
از آفت كش مايع در ته ظرف باقی مانده اس��ت دِر آن را محكم ببنديد و آنرا درون يک كيس��ه زباله 

قرار داده و درون زباله های ديگر قرار دهيد.
باقی  مانده بس��ته  بندی آفت كش های جامد را درون كارتن يا كيس��ه زباله قرار داده و آن را محكم 

بسته بندی نمائيد و درون زباله های ديگر قرار دهيد.
باقی مانده آفت كش را درون سينک دستشويی، توالت، جدول كنار خيابان و يا كانال های فاضاب 

خالی نكنيد. آفت كش ها مي تواند در فرآيند تصفيه فاضاب تداخل ايجاد نمايند. 
ظرف های خالی آفت كش ها به اندازه ظرف پر آن مي تواند خطرناک باشد چون مقداری آفت كش 
در آن باق��ی م��ی  ماند. به هيچ عنوان از اين ظرف ها دوباره اس��تفاده نكنيد. در ظرف های خالی را 
محكم ببنديد و آن را درون كيسه زباله قرار دهيد. قوطي هايی كه حاوی اسپري های آفت كش ها 

هستند را سوراخ نكنيد يا آنها را درون آتش نيندازيد چون باعث ايجاد انفجار مي شوند.
ظرف های آفت كش ها را حتی اگر از جنس قابل بازيافت هستند، هرگز درون محل مخصوص مواد 

قابل بازيافت قرار ندهيد.
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