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پسمنظروامتنان
رهنمــود هــای دفــر مــواد مخــدر و جرایــم ملــل متحــد )UNODC( بــرای جابجا ســاِز مصئــون ومواد کیمیــاوی که 

در تولیــد غیــر قانونــی مــواد مخــدر اســتفاده مــی شــوند )رهنمــود هــا( برای بــار نخســت د رســال 2006 نــر گرید، 

و نتیجــه مجلــس گــروه ماهــر در مــورد »میتــود هــای مصئــون از نــگاه محیــط بــرای جابجــا ســازی/تخریب مــواد 

کیمیــاوی« بــا همــکاری بخــش توافقــات محیطــی چند جانبــه اداره انکشــاف صنعتــی ملــل متحــد ) UNIDO( در 

 .)1.Rev 36/ST/NAR( .ســال 2005 مــی باشــد. ایــن رهنمــود هــا در ســال 2010 بازنگــری و تجدیــد گردیــد

رهنمــود کنونــی تصویــری جابجــا ســازی بخاطــر انکشــاف یافتــه اســت تــا از تطبیــق رهنمــود هــا و اصــول جابجــا 

ــد،  ــگاه محیطــی صــورت گیرن ــر از ن ــد کــه به طــور مســوولیت پذی ســازی در ســاحات دور دســت حامیــت کن

جائی کــه زیربنــای مدیریــت زبالــه و حامیــت تخنیکــی ماهریــن موجــود نباشــد و جائی کــه مدیریــت عاجــل مواد 

کیمیــاوی به دســت آمــده نیــاز اســت تــا از خطــر غیــر قابــل قبــول بــه مــردم، جوامــع، و محیــط جلوگیــری صــورت 

گیرد. 

بخــش البراتــوار و ســاینس UNODC ) UNODC/LSS کــه توســط دوکتــور جســتس تیتــی رهــری مــی شــود( 

میخواهــد از محــرم پــاول نیویــل، کیمیــادان عدلــی بــرای تهیــه مســوده نهایی ایــن رهنمــود ابــراز امتنان منایــد. این 

دفــر همچنیــن از محــرم تیــم اوســبورن بــرای طراحــی گرافیکــی، و از دیزایــن محیــط و میــراث )ســدنی آســرالیا( 

بــرای تصاویــر شــان ابــراز تشــکری کنــد. 

نظریــات و ســهم بــا ارزش ماهریــن ذیــل در تهیــه ایــن رهنمــود و پروســه بازنگری دقیــق آن نیــز قدردانی می شــود: 

پروفیســور لینیــت ابــت؛ محرمــه جرالدیــن بزبــی؛ دوکتــور دیــردری گلیســون؛ محــرم کریــگ مــن؛ محــرم کیــت 

نورمــن؛ محــرم پیــر والیلــی و محــرم پــاول ویلز. 

تهیــه ایــن رهنمــود توســط دوکتــور افیگینــا نایــدس، مدیــر امــور ساینســی )UNODC/LSS (هامهنــگ گردیــده 

اســت.

یاداشت
ایــن رهنمــود تصویــری جابجــا ســازی مــوارد اساســی طرزالعمــل های مصئونیــت، انتقــال، ذخیــره و جابجا ســازی 

مــواد کیمیــاوی کــه بــا تولیــد غیــر قانونــی مــواد مخــدر ارتبــاط دارد، مترکــز مــی کند. ایــن رصفآ بــه منظور اســتفاده 

در نقــاط دور دســت مــی باشــد، جائی کــه زیربنــای مناســب مدیریــت زبالــه و حامیــت تخنیکــی ماهریــن موجود 

نباشــد و جائی کــه مدیریــت عاجــل مــواد کیمیــاوی به دســت آمــده نیــاز اســت تــا از خطــر غیــر قابــل قبــول بــه 

مــردم، جوامــع، و محیــط جلوگیــری صــورت گیرد.

تائیــد مــی گــردد کــه ممکــن بــا بعــض مــواد کیمیــاوی و زبالــه در رشایــط بســیار ســخت مواجــه شــد، و طرزالعمــل 

هــای تفصیلــی ایــن رهنمــود ممکــن رصف انتخــاب هــای موجــود بــرای جابجــا ســازی مــواد کیمیــاوی به دســت 

آمــده را بیــان دارد. 

طرزالعمــل هــای کــه در ایــن رهنمــود ذکــر گردیــده انــد فقــط بــه منظــور اســتفاده د رشایطــی می باشــد کــه در فــوق 

تذکــر یافتــه انــد و نبایــد منظــوری بخــش البراتــوار و ســانیس دفــر مــواد مخــدر و جرایــم ملــل متحــد تلقی شــود، 

در مــورد مصئونیــت محیطــی، و یــا ســفارش آنهــا، و یــا کــدام پرســونل مناینــده کنوانســیون هــا، توافقــات و قوانین 

یــا قواعــد تحفــظ محیــط زیســت را نادیــده بگیرد یــا از آنهــا تخلــف ورزد. 

ایــن نیــز تائیــد مــی گــردد کــه بعــض از طرزالعمــل هــای جابجــا ســازی کــه در ایــن رهنمــود تفصیــل آن داده شــده 

اســت، ممکــن به طــور موقتــی ســبب تنــزل محیــط زیســت گــردد. ولــی، طرزالعمــل هــای کــه در ایــن رهنمــود 

تفصیــل آن داده شــده اســت، اگــر به طــور مناســب تعقیــب شــوند، به طــور قابــل مالحظه خطــر به صحت انســانها، 

جوامــع و محیــط را کاهــش داده و یــا از بیــن خواهــد بــرد. 
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معرفی

نیــاز عملیاتــی بــرای انتقــال، ذخیــره و جابجــا ســازی مصئون و مســوولیت پذیــر از نــگاه محیطی، مــواد کیمیاوی 

به دســت آمــده کــه در تولیــد غیــر قانونــی مــواد مخــدر اســتفاده مــی شــوند، ممکــن در نواحــی دور دســت بــروز 

کنــد، جائی کــه زیربنــای مدیریــت زبالــه و حامیــت تخنیکــی ماهریــن بــه دولــت و یــا مســوولین تنظیــم کننــده 

موجــود نباشــد. در چنیــن مــوارد، مدیریــت و جابجــا ســازی مــواد کیمیــاوی به دســت آمــده رضوری بــوده تــا از 

خطــرات جــدی و آنــی آن بــه صحــت انســان ها، جوامــع، محیــط و منابــع مهــم مثــل آب زمیــن، آب آشــامیدنی 

و زمیــن زراعتــی تقلیــل یابــد و یــا از بیــن برونــد.  

ــواد  ــازی م ــال و جابجاس ــرای انتق ــای UNODC ب ــو ه ــق رهنم ــازی از تطبی ــری جابجاس ــود تصوی ــن رهنم ای

کیمیــاوی کــه در تولیــد غیــر قانونــی مــواد مخــدر اســتفاده مــی شــوند ) UNODC, 2011( را مــورد حامیــت قرار 

ــای مدیریــت  ــرای اســتفاده در نقــاط دور دســت می باشــد، جائی کــه زیربن ــن ب می دهــد. به طــور مشــخص ای

زبالــه و حامیــت تخنیکــی ماهریــن موجــود نباشــد و جائی کــه مدیریــت عاجــل و آنــی مــواد کیمیــاوی به دســت 

آمــده نیــاز اســت. ایــن رهنمــود هدایــات عملــی قــدم بــه قــدم را ارائــه مــی دارد تــا انتقــال مصئــون، ذخیــره و 

جابجاســازی ابتدایــی مــواد به دســت آمــده را تســهیل منایــد. 

ــای  ــه به منظــور ارتق ــت می شــود ک ــن رهنمــود توســط رهنمــود آمــوزش الیکرونیکــی )eLearning( حامی ای

ظرفیــت در متامــی ســطوح ایجــاد شــده اســت، مخصوصــاً در کشــور هــای رو بــه انکشــاف، تــا تأثیرات انســانی 

و محیــط زیســتی مــواد کیمیــاوی کــه در تولیــد غیــر قانونــی مــواد مخــدر اســتفاده می شــوند، کاهــش یابنــد. 

به طــور مشــخص، ایــن رهنمــود چهارچوبــی را تهییــه مــی دارد تــا تضمیــن منایــد کــه عملیــات جابجاســازی 

بــه نحــوی انجــام شــوند کــه در رأســتای محافظــت و نگهــداری منابــع قابــل دســرس آب، کاهــش آلوده گــی، 

تحفــظ محیــط آبــی، کاهــش یــا جلوگیــری از تنــزل زمیــن و نگهــداری محیــط محلــی و تنــوع بیولوژیــک آن، 

کــه مطابــق اجنــدای 2030 ملــل متحــد بــرای انکشــاف بــا ثبــات مــی باشــد، تــالش مناینــد. 





در تولیــد غیــر قانونــی مــواد مخــدر ممکــن مقادیــز بــزرگ مــواد کیمیــاوی شــامل باشــند. عــده ای از ایــن مــواد 

کیمیــاوی بــه انــدازه بلنــد زهرنــاک )توکســیک( می باشــند و اگــر به طــور مناســب مدیریــت نشــوند، توانایــی ان را 

دارنــد تــا بــه صحــت انســان، جوامــع و محیــط زیســت خطــر قابــل مالحظــه را متوجــه ســازد. 

بــه تعقیــب شناســایی و دســتگیری البراتــوار هــا غیــر قانونــی مــواد مخــدر و یــا مــواد کیمیــاوی، اقدامــات ذیــل 

بایــد روی دســت گرفتــه شــوند:

1.1.مهروالکمحل
محــل البراتــوار غیــر قانونــی و یــا مــواد کیمیــاوی به دســت آمــده بایــد مهــر و الک گــردد تــا از افــراد غیرمســوول 

نتواننــد بــه محــل داخــل شــوند و امــکان آن باشــد کــه بــا مــواد کیمیــاوی و ســایر مــواد مــرضه موجــود در محــل 

متــاس حاصــل کننــد. در صــورت امــکان، بــه انــدازه 100 مــر چهاراطــراف محــل را نیــز ســاحه منــع دخــول 

بسازید.  

1.2.خطراتفوریراشناساییکنید
هــر خطــر فــوری متکــی بــه یــک سلســله فکتورهــا بــوده، بــه شــمول اینکــه آیــا البراتــوار غیــر مجــاز فعالیــت 

دارد، موقعیــت )مثــل نزدیکــی بــه خانــه هــا، مکاتــب، آبــرو هــا وغیــره( و نــوع، حالــت و مقــدار مــواد کیمیــاوی 

موجــود. به طــور مثــال، اگــر البراتــوار فعالیــت کنــد و در 100 مــری آن خانــه هــا، مکاتــب، افــراد/ ســاکنین قــرار 

داشــته باشــند، آنهــا بایــد دور شــوند تــا ســاحه بــرای دور ســاخنت مــواد کیمیــاوی مصئــون شــود. 

.01
بازنگریپاسخو

پروسهجابجاسازی
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1.3.بررسیانواع،حالتومقادیرموادکیمیاوی

بررســی انــواع، حالــت و مقــدار مــواد کیمیــاوی بایــد صــورت گیــرد تــا تعییــن گــردد کــه بــه چــه نــوع منابــع نیــاز 

اســت تــا پروســه دور ســازی یــا جابجــا ســازی ایــن مــواد مــورد اجراء قــرار گیــرد. ایــن بررســی در شناســایی کدام 

رضر فــوری و همچنیــن در انتخــاب طــرز االعمــل مــورد نیــاز دور ســازی نیــز کمــک خواهــد کــرد. جائی کــه 

ممکــن باشــد، بایــد بررســی توســط پرســونل صــورت گیــرد کــه مــواد کیمیــاوی و ارضار آنــرا می داننــد. معلومات 

کلیــدی کــه بایــد در زمــان اجــرای بررســی مــد نظــر باشــد شــامل ذیــل اســت: 

ــدی،  ــته بن ــاری رضر، بس ــات اخط ــا، معلوم ــت نام ه ــمول ثب ــه ش ــود، ب ــاوی موج ــواد کیمی ــواع م ان  •

 .CAS ــامره ــپورت، ش ــا ترانس ــال ی ــات انتق معلوم

حالــت مــواد کیمیــاوی و کانتیــر هــا، ایــن را تعییــن کنیــد که کانتیــر ها و لیبــل هــای آن ثابــت و در حالت   •

خــوب قرار داشــته باشــند. 

مقادیر، مقادیر هر نوع مواد کیمیاوی راحساب کنید و یا تخمین بزنید )وزن، حجم(   •

بخش سوم این رهنمود معلوماتی را ارائه می کند که در شناخت مواد کیمیاوی ممد می باشد. 

ــزار  ــا حــد اعظمــی اب ــا بررســی ابتدایــی را اجــراء کنــد  بایــد ت هــر پرســونل کــه در ســاحه داخــل مــی شــود ت

محافظــت فــردی )PPE( را بپوشــد تــا وقتــی کــه مــواد کیمیــاوی شــناخته شــوند و ســطح رضر آن تعییــن گــردد. 

بــرای PPE بخــش 2 را ببینیــد. 

1.4.برایمدیریتیاجابجاسازیپالنیراطرحکنید

وقتــی نوعیــت، حالــت و مقــدار مــواد کیمیــاوی تعییــن شــود، این مهم اســت که بــرای رســیده گی، ترانســپورت، 

ذخیــره و جابجاســازی، بــر اســاس روش هــای کــه در ایــن رهنمــود مفصــآ ذکــر گردیــده انــد، پالنــی را طــرح 

 . کنید

ایــن همچنیــن مهــم اســت کــه پــالن اضطــراری را نیــز طــرح کنیــد، بــه شــمول روش هــای مدیریــت چکیــدن یــا 

حادثات. 

حامیت ممکن طبی اضطراری را نیز شناسایی کنید که در کدام محل موجود می باشد. 

به طــور بخــش پــالن مدیریتــی، از معلومــات در مــورد مــواد کیمیــاوی اســتفاده کنیــد کــه در بررســی ابتدایی اخذ 

شــده و معلومــات مصونیــت در مــورد ایــن مــواد کیمیــاوی را تــالش کنید.  
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معلوماتکلیدی

منابع را شناسایی و در مورد کمک از ماهرین موجود تالش کنید. 

در صورت امکان ساحه منع دخول با 100 مر را ایجاد کنید. 

با استفاده از PPE با حد اعظمی آن، ساحه را برای خطرات فوری بررسی کنید. 

نوعیت، حالت و مقادیر مواد کیمیاوی را شناسایی کنید. 

برای مدیریت یا جابجاسازی پالن طرح کنید، به شمول روش های اضطراری 

پالن مدیریتی باید حرکت مواد کیمیاوی را کاهش دهد.  

اخطارها

بــا دریافــت محــل، اول ایــن را تعییــن کنیــد کــه آیــا تعامــل هــای کیمیــاوی صورت 

مــی گیرنــد یــا خیر؟

ــگاه  ــه را از ن ــل مالحظ ــر قاب ــه خط ــند ک ــود باش ــن موج ــاوی ممک ــارات کیمی بخ

مصئونیــت متوجــه ســاخته مــی توانــد. بــه همیــن منظــور ایــن مهــم اســت کــه کــه 

ــد.  ــان هــوای خــوب را تأســیس منائی ــه و جری تهوی





رســیده گی، ذخیــره و جابجــا ســازی مــواد کیمیــاوی خطــر قابــل مالحظــه را بــه پرســونلی کــه ایــن کار را اجــراء 

مــی کننــد، متوجــه ســاخته مــی توانــد. ایــن خطــرات بــا اســتفاده از ابــزار محافظــت فــردی )PPE( مناســب و 

تعقیــب روش هــای محافظتــی کاهــش یافتــه مــی تواننــد. 

ایــن درک مــی گــردد کــه متامــی وســایل محافظــت کــه در ایــن رهنمــود تفصیــل آن داده شــده اســت، ممکــن 

ــدون ســطح مناســب وســایل  ــد ب ــد، نبای ــی، روش هــای تصویــری کــه نشــان داده شــده ان موجــود نباشــد. ول

محافظــت اجــراء شــوند. 

رســیده گی، ذخیــره و جابجاســازی مــواد مختلــف کیمیــاوی ممکــن بــه ســطح مختلــف PPE نیــاز داشــته باشــد، 

کــه ایــن بــه خطــرات متوجــه از مــواد کیمیــاوی و روش هــای جابجــا ســازی آن بســتگی دارد. 

2.1.ابزارمحافظتفردی
ایــن بخــش بــاالی دو )2( ســطح ابــزار محافظــت فــردی متمرکــز اســت کــه بــرای رســیده گــی و آمــاده ســازی 

ــرای جابجــا ســازی و عده یــی از روش هــای اساســی جابجاســازی مــورد اســتفاده قــرار مــی  مــواد کیمیــاوی ب

گیرنــد. ایــن همچنیــن در مــورد ابــزار محافظــت فــردی نیــز بحــث مــی کنــد کــه بــرای اجــرای روش ســوختاندن 

در هــوای بــاز توصیــه شــده انــد. 

بــرای مدیریــت مــواد کیمیــاوی و حــوادث اضطــراری به طــور معمــول از چهــار ســطح PPE اســتفاده صــورت 

مــی گیــرد. 

سطح الف )خطر شدید(   •

سطح ب )خطر بلند(  •

سطح ج )خطر متوسط(   •

سطح د ) خطر کمر(   •

.02

مصئونیت
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PPE2.1.1.سطحالفوب
به طــور عمــوم ســطح الــف PPE  مشــتمل 

ــی و  ــه داخل ــه دارای تهوی ــل ک ــاس کام ــر لب ب

خارجــی می باشــد، در حالی کــه ســطح »ب«آن 

ــل  ــاوم در مقاب ــاس مق ــامل لب ــوم ش ــور عم به ط

و  دســتکش ها  بوت هــا،  کیمیــاوی،  مــواد 

ــه تنفســی می باشــد، به شــمول تانــک  ســیت آل

خارجــی هــوا و ماســک تنفســی کــه متــام چهره 

ــف و ب  را مــی پوشــاند، مــی باشــد. ســطح ال

نیــاز بــه آمــوزش تخنیکــی مخصــوص و اکــرآ 

حامیــت پاســخ بــه اضطــرار را داشــته می باشــد، 

کــه در نواحــی دور دســت ممکــن موجــود و در 

اســتفاده از ایــن رهنمــود مــد نظــر باشــد. 

در نواحــی کــه تعامــل فعــال کیمیــاوی صــورت 

مــی گیــرد یــا مــواد کیمیــاوی بــا خــواص 

توکســیک و زننــده شناســایی شــوند، ایــن امکان 

ــه PPE نــوع الــف و ب نیــاز باشــد و  دارد کــه ب

حامیــت تخصصــی تخنیکــی پاســخ اضطــراری 

بایــد خواســته شــوند. 

تهویه داخلی 
)تانک داخلی( 

یک جوره لباس 
کامل مواد کیمیاوی

لباس مقاوم کیمیاوی

دستگش های رابر ناتریل

دستگاه تنفسی کامل با ماسک تنفسی 

بوت های مقاوم کیمیاوی

PPE  سطح ب
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معلوماتکلیدی

ایــن رهنمــود بــه ســطوح »ج« و »د« ابــزار محافظــت فــردی مترکــز دارد کــه شــامل 

مــواد مــورد اســتفاده مــی باشــد کــه به طــور معمــول پیــدا مــی شــوند. 

جائی کــه خطــر مــواد کیمیــاوی یــا تعامــل کیمیــاوی به طــور قابــل مالحظــه بلنــد 

باشــد و نیــاز بــه محافظــت ســطح الــف یا ب داشــته باشــد بایــد همــکاری ماهرین 

تخنیکــی درخواســت گردد. 

PPE.2.2.1سطحج
ــرای  ــوده کــه ب ــن ســطح PPE ب ــن تری ــن پائی ای

بررســی ابتدایــی نواحــی و مــواد کیمیــاوی یــا هر 

ــا  ــای جابج ــا روش ه ــی ی ــیده گی، آماده گ رس

ســازی مــواد کیمیــاوی کــه در ضمیمــه 1 لســت 

گردیــده انــد، و یــا مــواد کیمیــاوی کــه شــناخته 

ــطح ج  ــوند. PPE س ــه می ش ــد، توصی ــده ان نش

ــد:  ــل می باش ــامل ذی ــوم ش ــور عم به ط

لباس مقاوم کیمیاوی   •

ماســک تنفســی تصفیــه کننــده هــوا   •

پوشــاند.  مــی  را  چهــره  متــام  کــه   )APR(

دستکش های مقاوم کیمیاوی  •

بوت های مقاوم کیمیاوی   •

PPE  سطح ج
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در ذیل یک مثال ترتیب استفاده )تطبیق( PPE سطح ج  ارائه گردیده است: 

ماســک تنفســی تصفیــه هــوا )APR( را بپوشــید، و فیتــه 

ــره  ــا در دور چه ــد ت ــش کنی ــوق را ک ــو و ف ــای پهل ه

محکــم بســته شــود. وقتــی ماســک پوشــیده و فیتــه هــا 

کــش شــوند و دور چهــره خــوب بســته شــود، کاله لباس 

را بــاالی ســب و فیتــه هــا کــش کنیــد. 

فیتهها

فیتهها

هها
فیت

لبــاس مقــاوم کیمیــاوی بــرای جابجا ســازی را بپوشــید و 

مطمــن شــوید کــه محکم بســته شــده باشــد. 

قدمدوم قدمنخست

اخطارها

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ماســک APR دور چهــره کامــالً بســته و فیتــه هــای آن به طــور محکــم کش 

ــده باشند.  ش

وقتــی ماســک برچهــره باشــد توســط بنــد ســاخنت فوحــه کــه بــا بالــون وصــل می شــود را بــا دســت 

ببندیــد و تنفــس کنیــد. اگــر ماســک محکــم بســته شــده باشــد، بایــد به طــرف چهــره فــرد فــرو بــرود. 

اطمینان حاصل کنید که کارتریج جدید باشد. 

ــرای  کارتریــج بایــد به طــور منظــم تبدیــل شــود )در صــورت اســتفاده اقــالً به طــور روزمــره( و بایــد ب

مــواد کیمیــاوی کــه مــورد رســیده گی قــرار مــی گیــرد، مناســب باشــد. 

عمومآ کارتریج »عضوی کیمیاوی« سطح خوب محافظت را سبب می شود. 

وقتــی بــا مــواد کیمیــاوی حــاوی »ســیاناید«، بــه کارتریــج مخصــوص ایــن نــوع مــواد کیمیــاوی نیــاز 

خواهــد بــود. 
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قدمسوم

قدمششمقدمپنجم

قدمچهارم

بــوت هــای مقــاوم کیمیــاوی را بپوشــید، و پاچــه 

ــاالی آن پایــان کنیــد.  الشــتک دار لبــاس را ب

بـاالی دو دسـتکش اولی )نخـی و یک بار مرصف 

کیمیـاوی( دسـتکش سـومی مقـاوم کیمیـاوی  را 

بپوشـید تا در هر دسـت سـه )3( دسـتکش باشند، 

اطمینـان حاصـل کنیـد کـه دسـتکش قـوی باالی 

لبـاس مقاوم کیمیـاوی قـرار گیرد.

وقتی دستکش های قوی مقاوم کیمیاوی به هر دست 

پوشیده شوند، با کمک فرد دیگری، دستکش را 

باالی آستین لباس کیمیاوی رابرتیپ کنید. این از 

ریخنت مواد کیمیاوی و نفوذ آن به داخل دستکش 

و باالخره به دست جلوگیری می کند. 

در صورت موجودیت دستکش های نخی را بپوشید، 
به تعقیب آن دستکش یک بار مرصف مقاوم کیمیاوی 
)یا رابر ناتریل(، و بخش رابری آستین لباس کیمیاوی 
را باالی دستکش های یک بار مرصف آن کش کنید.  

ک بار 
ش های ی

دستک

مرصف مقاوم کیمیاوی

دستکش یکبار مرصف 

کیمیاوی

دستکش قوی مقاوم 
کیمیاوی )3( 

دستکش قوی کیمیاوی 
که باالی لباس کیمیاوی 

رابرتیبپ شده است. 

 )1(  دستکش های نخی

دستکش های یک بار مرصف 
مقاوم کیمیاوی
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PPE.2.1.3سطح»د«:
ایــن نــوع PPE فقــط بــرای اســتفاده 

رضر  کــه  می شــود  توصیــه  نواحــی 

کیمیــاوی وجــود نداشــته باشــد. ایــن در 

مقابــل ذرات هوایــی محافظــت اساســی 

ــال، گــرد،  ــی دارد )به طــور مث ــه م را تهی

و ذرات کوچــک غیــر مــرض(، و شــامل 

ــد: ــی باش ــل م ذی

لباس یک بار مرصف  •

ماسک گرد و خاک )ماسک نوع   •

P2 توصیه می شود( 

محافظت کننده چشم )که به دور   •

رس پیچانده شده و اطراف را نیز 

محافظت می کند( 

دستکش ها ) منوط بر اجراء کار   •

بوده، این می تواند دستک های 

چرمی برای رسیده گی توسط 

دست یا نریل/التکس برای 

مایعات غیر مرضه باشند(. 

بوت های مناسب محافظتی   •

محافظت کننده رس )اگر باالی   •

رس مواد مرضه فزیکی قرار داشته 

باشند(

پی  پی ای سطح د 
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در ذیل یک مثال ترتیب استفاده )تطبیق( PPE سطح »د « ارائه گردیده است: 

       لباس یک بار مرصف را بپوشید )انواع مختلف آن موجود می باشند( 

ماسک گرد و خاک و عینک های محافظ چشم را بپوشید ) عینک ها باید از اطراف نیز محافظت کند( 

قدماول

قدم۲
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قدم۴ قدم۳

دســتکش هــا را به دســت کنیــد. نوعیت دســتکش 

ــرار  ــورد اجــراء ق ــه م ــه روشــی اســت ک ــط ب مرتب

مــی گیــرد: دســتکش چرمــی یــا مشــابه آن بــرای 

کار دســتی و دســتکش رابــر ناتریــل یــا التکــس 

بــرای مایعــات غیــر مــرضه. 

بــوت هــای محافظتــی را بپوشــید. حــد اقــل اینهــا باید ضد 

آب باشــند تــا از نفــوذ مایعــات بــه داخــل بــوت جلوگیــری 

ــاوی  ــواد کیمی ــاوم م ــای مق ــوت ه ــر ب ــرد. اگ ــورت گی ص

ــار مــرصف بــوت هــا( از  ــا پــوش یک ب موجــود باشــند )ی

آنهــا بایــد اســتفاده شــود. پاچــه لبــاس یک بــار مــرصف را 

بــاالی بــوت هــا کــش کنیــد. 
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قدم۲

قدم۱

قدم۳

کاله مقــاوم حرارت/شــعله )برایــش فلــش هــود نیز 
می گوینــد(، مثــل هــود نومکــس®  یــا پروبــن ® 
زده شــده را بــاالی ماســک بپوشــید، بــا اطمینــان 
ــده  ــوند، قاع ــوش ش ــه پ ــره کامل ــه رس و چه اینک
کاله بــاالی گــردن و/یــا شــانه هــا کــش شــود. ایــن 
نــه رصف رس، چهــره و گــردن را از حــرارت و 
شــعله نگــه میــدارد، بلکــه از پارچــه هــای در حال 

ــد.  ــز محافظــت می کن ســوخنت نی

کاله مقاوم 
حرارت/شعله  

جاکت باالی 
کاله مقاوم 

2.1.4.وسیلهمحافظتفردی

مقاومدرمقابلحرارت/شعله

بـه وسـیله محافظـت  نیـاز  آتـش سـوزی در هـوای آزاد 

فـردی مشـخص دارد کـه از دود و همچنیـن از حـرارت و 

شـعله محافظـت کنـد. ایـن از PPE که در سـایر میتـود های 

مـواد  از  کـه  دارد،  فـرق  می شـود،  اسـتفاده  جابجاسـازی 

کیمیـاوی و ذرات معلق در هوا و بخارات محافظت می کند. 

PPE که در آتش سـوزی هوای آزاد پوشـیده می شـود باید 

حـد اقـل مـوارد ذیـل را تهیـه مناید: 

دستکش های مقاوم حرارت/شعله  •

بوت های مقاوم حرارت/شعله  •

محافظـه تنفسـی )مثـل محافظـت از دود زهرنـاک(   •

بـا اسـتفاده از وسـیله تصفیه کننـده تنفسـی )APR(؛ 

لبـاس مقـاوم حرارت/شـعله )به طـور مثـال لباسـی که 

بـا  نومکـس® یـا پروبان ® آغشـته و در مقابل شـعله 

مقـاوم باشـد یـا لبـاس 100% نخـی مقـاوم، که بـاال و 

پائین بـدن را بپوشـاند(

 انـواع مختلف لباس هـای مقاوم حرارت/شـعله موجود اند. 

روش هـای آتـش نشـانی هـوای آزاد نبایـد بـدون حـد اقل 

PPE متذکـره فـوق صـورت گیـرد. اگـر توصیـه شـود کـه از 

روش هـای آتش نشـانی هوای آزاد اسـتفاده صـورت گیرد، 

در صـورت موجـود بودن، از مسـوولین اطفائیـه محلی باید 

کمک جسـته شـود. در ذیل یکی از مثال های لباس توصیه 

شـدهPPE مقاوم در مقابل حرارت/شـعله و ترتیب پوشـیدن 

آن نشـان داده شـده است: 

ماســک APR را بــا کارتریــج نصــب شــده طبــق پروســه 

PPE ســطح ج در قــدم 2 )بخــش 2.1.2( بپوشــید. 

جاکت مناســب مقاوم حرارت/شــعله را باالی کاله بپوشید، 

کــه کاله زیر جاکت باشــد.
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قدم۵قدم۴

بــوت های مناســب مقــاوم بــا حرارت/شــعله بپوشــید، که 

پاچــه هــای لبــاس را داخــل آن کنیــد. 

ــعله  ــر حرارت/ش ــاوم  در براب ــای مق ــتکش ه دس

بپوشــید و فیتــه بنــد دســت اگــر داشــته باشــد آنــرا 

ــد.  ــاالی دســتکش بســته کنی محکــم ب

بوت های مقاوم 
حرارت/شعله

دستکش مقاوم حرارت/شعله 
و آستین باالی دستکش  

دستگاهتنفستصفیهکنندههواوکارتیرجآن:

ــوا  ــده ه ــه کنن ــس و تصفی ــتگاه تنف دس

بایــد همیشــه محکــم بســته شــده و 

ــا تضمیــن  ــه شــود ت به طــور منظــم معاین

گــردد کــه محکمیــت خــود را نگــه 

می دارد.  

کارتریــج بایــد به طــور منظــم تبدیــل 

ــه  ــار از آن کار گرفت گــردد و وقتــی یک ب

شــد بایــد هیچــگاه دوبــاره از آن کار 

ــود.  ــه نش گرفت

کارتریــج در موجودیــت برخــی مــواد 

ــد،  ــل کلورای ــل تیونی ــوی مث ــاوی ق کیمی

گاز هایدروجــن کلورایــد و غیــره و بعد از 

آن از صاحــب آن محافظــت منــی کنــد. 

هــر جائی کــه APRs اســتفاده مــی شــوند 

بایــد موجودیــت خــوب کارتریــج در 

دســرس قــرار داشــته باشــد. 

معلوماتکلیدی
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اخطارها

ــاس  ــد لب ــگاه نبای ــد، هیچ ــش باش ــر آت ــه خط ــی ک ــوای آزاد و در نواح ــوزی ه ــش س ــی آت در نواح

ــاوی پالســتیکی( پوشــیده شــود.  ــواد کیمی ــاوم م ــاس مق ــا لب ــون ی ــل نایل مصنوعــی )مث

در جاهائی کــه لبــاس هــای دوا زده شــده مقــاوم حرارت/شــعله موجــود نباشــند، از الیــه هــای متعــدد 

لبــاس قــوی  100 فیصــد نخــی کــه متــام بــدن، گــردن، تنــه، بــازو هــا و پاهــا را بپوشــاند، می توانــد یک 

انــدازه محافظــت مناید.  

وقتــی از لبــاس نخــی اســتفاده صــورت گیــرد، همیشــه در مقابــل شــعله کوچــک آنــرا معاینــه کنیــد تــا 

اطمینــان حاصــل گــردد کــه آنهــا در منــی گیرنــد یــا زوب منــی شــوند. 

در موجودیــت مــواد کیمیــاوی قوی اســتفاده از APRs مثــل تیونیل کلورایــد، گاز هایدروجــن کلوراید، 

و ســایر مــواد کیمیــاوی کــه رضر تنفــس آن بلنــد باشــد، کارتریــج را به طــور منظــم تبدیــل کنیــد تــا از 

مشــبوع شــدن فلــر آن و ارضار ممکنــه تنفســی جلوگیــری صــورت گیرد.

PPE2.2.انتخابسطحدرست
ــه خطــرات کــه ناشــی از  ــوط ب ســطح درســت PPE مرب

مــواد کیمیــاوی موجــود در ســاحه یــا طــرز العملــی کــه 

اســتفاده می شــود، می باشــد. همچنیــن نوعیــت البراتوار 

غیــر قانونــی نیــز در تعییــن خطــر نقــش مهمــی دارد. ولی 

بــدون حامیــت تخنیکــی ماهرین، ایــن توصیه مــی گردد 

کــه همیشــه از بلنــد تریــن ســطح موجــود  PPE اســتفاده 

کنیــد، تــا از پرســونل بیشــرین محافظــت مــی کند. 

در موجودیــت ارضار قابــل مالحظــه، مثل مــواد کیمیاوی 

ــا ســایر ارضار  ــوی ی در حــال تعامــل، بخــارات/گازات ق

فــوری فزیکــی و کیمیــاوی، در چنیــن محیــط هــا نبایــد 

داخــل شــد و حامیــت تخنیکــی ماهریــن بایــد جســته 

شــود. 

ــونو ــیدهگیمصئ 2.3.رس
 

انتقــالمــوادکیمیــاوی

رســیده گی بــه مــواد کیمیــاوی امــکان تعامــل، 

ریخــنت،  آنــرا یــا حــوادث را ببــار مــی آورد، و باید 

در حــد اقــل آن نگــه داشــته شــوند. در ذیــل برخی 

اقدامــات کلیــدی بــرای رســیده گی مصئون بــه مواد 

کیمیــاوی ارائــه گردیــده انــد: 

ــاوی،  ــواد کیمی ــه م ــت دادن ب ــل از حرک قب  •

کوشــش کنیــد تــا نوعیــت مــواد کیمیــاوی و 

کــدام خطــر ناشــی از آن را بشناســید )بخــش 

3 را ببینیــد(. به یــاد داشــته باشــید کــه در 

ــاوی به منظــور  ــه مــواد کیمی برخــی مــوارد، ب

قاچــاق آن قصــداً لیبــل غلــط زده می شــوند، 

احتیــاط بایــد کــرد کــه لیبــل هــای ارضار قابل 

اعتــامد منــی باشــند. 

وضعیــت بیرلهــا را بررســی کنید. »ایــا مصئون   •

ــا  ــا آنه ــم، آی ــال دهی ــا را انتق ــه آنه ــت ک اس

زنــگ آلــود، لیــک یــا متــرضر انــد؟ » چــون 

لیبــل هــا همیشــه قابــل اعتــامد منــی باشــند، 

ایــن مهــم اســت کــه بوشــکه هــا یــا بیــرل هــا 

در حالــت خــوب قــرار داشــته و محکم بســته 

شــده باشــند تــا امــکان حادثــات در صــورت 

تعامــل در جریــان انتقــال کاهــش یابنــد. 
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بیرل های زنگ آلود ممکن 
انفجار کنند. 
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بــه یــاد داشــته باشــید کــه بیرلهــای غیــر مصئــون   •

یــا متــرضر نبایــد انتقــال یابنــد و بایــد در محــل 

مدیریــت و یــا بــه بیــرل مناســب انتقــال یــا ریخته 

شــوند. ایــن ممکــن نیــاز بــه هدایــت ماهــر 

تخنیکــی داشــته باشــد. 

ــالن  ــش داده، پ ــاوی را کاه ــواد کیمی ــت م حرک  •

ــد حرکــت داده شــود و  ــز بای ــد کــه چــه چی کنی

ــل آن  ــدام مح ــه ک ــت داد و ب ــرا حرک ــور آن چط

ــد.  انتقــال یاب

تضمیــن کنیــد کــه راه بــاز و عــاری از هــر نــوع   

مانــع فزیکــی بــوده و متام پرســونل غیــر رضوری 

ــرار داشــته باشــند. ــون دور ق ــه مصئ در فاصل

.

 

بــرای تضمیــن کمــک فــوری در صــورت   •

ــاخنت  ــیده گی و دور س ــان رس ــه در جری حادث

ــالً  ــد اق ــات بای ــن مترین ــاوی، چنی ــواد کیمی م

توســط دو نفــر اجــراء شــوند کــه بــا PPE عیــن 

ســطح مجهــز باشــند. 

ــاوی را  ــواد کیمی ــام م ــه مت ــد ک ــن باش ــدف ای ه

مطابــق صنــف رضر آن کــه در لیبــل آنهــا نشــان 

داده شــده اســت، از هــم جــدا ســازید، اگــر لیبــل 

آن بافــی مانــده باشــد. شــکل 1 ذیــل لیبــل زدن 

صنــف رضر را نشــان می دهــد. بــرای تفصیــالت 

بیشــر بخــش 3.2 را ببینیــد. 

صنفرضر
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بها
تیزا

تیزابها

تیزابها

لیبل ها بسـیار متفاوت شـده می توانند، ولی صنف   •

رضر به طـور نورمـال غالـب بوده یا بزرگرین نشـانه 

خطـر قابل دید می باشـد. 

مـواد کیمیـاوی را از هم جـدا انتقال دهیـد در یک   •

بـار بایـد مـواد یکجـا انتقـال یابند که صنـف رضر 

شـان یکسـان باشد. 

تنهـا مـواد کیمیـاوی بایـد انتقـال یابـد کـه جعبـه   •

باشـند.  داشـته  قـرار  در حالـت خـوب  هـای آن 

مـواد کیمیـاوی زنـگ آلـود، بـاز یـا دارای لیـک 

در جریان انتقال مواد کیمیاوی نکات ذیل را به یاد داشته باشید: 

شـوند،  مدییریـت  محـل  در  نخسـت  بایـد 

ایـن ممکـن نیـاز بـه انتقال مـواد کیمیـاوی به 

جعبـه یـا بیـرل پاک را داشـته باشـد. اگـر این 

رضوری باشـد احتیـاط بایـد صـورت گیرد و 

کمـک تخنیکـی خواسـته شـود. 

بیـرل هـا یا بوشـکه های مـواد کیمیـاوی قبل   •

از انتقال باید به طور محکم بسـته شـوند تا از 

حرکت یـا ریخنت مـواد کیمیـاوی در جریان 

انتقـال جلوگیری صـورت گیرد.
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معلوماتکلیدی

فقــط در صورتــی مــواد کیمیــاوی را حرکــت دهیــد کــه رضوری باشــد، و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه 

بیــرل هــا یــا بشــکه هــا در حالــت خــوب قــرار داشــته باشــند. 

بشــکه هــای مــواد کیمیــاوی بایــد هیمشــه توســط دو نفــر برداشــته شــوند کــه PPE درســت را پوشــیده 

باشند. 

مواد کیمیاوی باید از هم جدا و با در نظر داشت صنف رضر آن انتقال یابند. 

هیچگاه مواد کیمیاوی که دارای صنف مختلف رضر باشند، را یکجا انتقال ندهید. 

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بیــرل هــا یــا بشــکه هــای مــواد کیمیــاوی در جریــان ترانســپورت محکــم 

بســته شــده باشــند تــا از حرکــت و/یــا ریخــنت آن جلوگیــری صــورت گیــرد.

اخطارها

مخلــوط کــردن مــواد کیمیــاوی از صنــف هــا مختلــف رضر در یــک الری خطرنــاک مــی باشــد. اگــر 

حادثــه یــا ریخــنت واقــع شــود، مــواد کیمیــاوی مخلــوط و تعامــل خواهــد کــرد. 

برخــی مــواد کیمیــاوی ممکــن دارای پراوکســاید باشــند یــا پروکســاید تولــد کنند کــه در صــورت حرک 

به طــور غیــر مرقبــه انفجــار کــرده مــی تواننــد. 

همیشــه مــواد کیمیــاوی را در الری هــای رس بــاز کــه دارای بدنــه فــوالدی قــوی باشــد انتقــال دهیــد. در 

صــورت انفجــار ایــن قــوه انفجــار را بــه بــاال هدایــت خواهــد کــرد

هیج پرسونل نباید در عقب الری با مواد کیمیاوی سفر کند. 

2.4.ذخیرهمصئونمواد

کیمیاوی
از ذخیــره دراز مــدت مــواد کیمیــاوی بایــد خــودداری 

شــود. در صــورت کــه از ذخیــره دراز مــدت خــودداری 

امــکان نداشــته باشــد، مراحل ذیــل باید تعقیب شــوند: 

مـواد کیمیـاوی بایـد مطابـق صنـف رضر آن ) یـا   •

مـواد  از  و  کیمیـاوی آن( ذخیـره شـوند  خـواص 

کیمیـاوی صنـف مختلـف بایـد جـدا نگهـداری 

شـوند. 

جـدول 1 صنـوف اساسـی رضر و گـروپ هـای   •

کیمیـاوی، برخـی مواد کیمیـاوی عام کـه مربوط به 

آن گـروپ مـی شـوند، و عالمات رضر کـه اکرآ با 

آنهـا همرا می باشـند را لسـت می کنـد )بخش 3.2 

را بـرای معلومـات بیشـر در مورد عالمـات رضر و 

معنـی آن ببینید(.

پـالن جـدا سـازی و ذخیـره مـواد کیمیـاوی   •

را بسـازید. ایـن پـالن بایـد تعییـن کنـد کـه 

هر گـروپ )یـا صنـف رضر( مـواد کیمیاوی 

چطـور ذخیـره شـوند و چطـور آنهـا از هـم 

جـدا و ذخیـره خواهـد شـد.
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جدول1:مثالهایصنفرضرولیبلهایرضرهمراه

نــوت: بســیاری از مــواد کیمیــاوی حــاوی تصاویــر متعــدد رضر مــی باشــد ) بخــش 3.2 را ببینیــد(. جــدول فــوق 

فقــط نوعیــت اساســی یــا بســیار معمــول صنف/تقیســم بنــدی انتقــال را نشــان مــی دهــد کــه بــا صنــف رضر همراه 

مــی باشــند یــا مــواد کیمیــاوی معمــول از یــک صنــف یــا گــروپ به طــور رهنمــود. 

لیبلهایرضر)لیبلترانسپورت(
مثالهایموادکیمیاویدر

اینگروپ

اسیتون

تیل خاک

ایر های کیتون

کلوروفارم

میتایلن کلوراید

مشتقات پروکساید

گاز امونیا

پوتاشیم پرمنگنات  

سودیم هایپوکروم

امونیم هایدروکساید پوتاشیم 
هایدروکساید

 سودیم هایدروکساید

هایدروکلوریک اسید 

)تیزاب منک( 

هایدروجن 

هایدروجن کلوراید

هایدرودیک اسید
سلفوریک اسید )تیزاب گوگرد(

براده آهن کلوراید سیامب 
مگنیزیم سلفیت 

آتش زا

مواد عضوی هلوجن دار 
کلوروفارم

پرواوکساید های عضوی

امونیا

اجنت های اکسیدایز کننده 

قلوی ها 

تیزاب ها 

گازهای فرده شده  

جامدات
مختلف- متام جامدات باید در 

یک گروپ جدا شوند

صنفرضریاگروپکیمیاوی
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ذخیره مطمن 

فضای باز برای انتقال 

صنف رضر

 

جریان آزاد هوا 

رسد

رشایطذخیرهسازی

 مــواد کیمیــاوی از عیــن صنــف رضر یــا نوعیــت 

بایــد یکجــا و مــواد کیمیــاوی از  کیمیــاوی 

صنــوف مختلــف رضر بایــد جــدا ذخیره شــوند.

ــورت  ــاوی در ص ــواد کیمی ــره، م ــان ذخی در جری
ریخــنت، مخلــوط شــدن و یــا بســیار گــرم شــدن، 
ــدا  ــوب، ج ــه خ ــد. تهوی ــی توانن ــرده م ــل ک تعام
ــا  ــون ی ــال مصئ ــرای انتق ــاز ب ــای ب ــازی و فض س
حرکــت مــواد کیمیــاوی برخــی از خــواص عمــده 

ــند. ــی باش ــوب م ــه خ ــره در منطق ذخی
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الیه بسته با هم دیگر 

جالــی بــرای نگهــداری ریخــنت مهــم اســت تــا در 

صــورت ریخــنت و لیــک شــدن از مخلــوط شــدن مــواد 

ــرد.  ــورت گی ــری ص ــاوی جلوگی کیمی

بســته هــای ریخــنت را بــرای جــذب مــواد ریختــه شــده 

یــا لیــکاژ آمــاده ســازید. در عــدم موجودیــت وســایل 

تجارتــی ریخــنت، ریــگ بــرای جــذب مایعــات ریختــه 

شــده مؤثــر اســت. در صــورت کــه ریخــنت قابــل 

مالحظــه باشــد اقدامــات ذیــل باید فــورآ صــورت گیرند

ساحه را عاجل تخلیه کنید  •

به ســاحه بــا پوشــیدن ابــزار محافظــت فردی   •

بــه حــد اعظمــی داخــل شــوید. 

مــواد ریختــه شــده را محــدود و جــذب   •

ــد.  کنی

تهیویه را نگهدارید  •

معلوماتکلیدی

مواد کیمیاوی باید فقط برای زمان کوتاه نگهداری شوند و در صورتی که مطلقآ رضورر باشد.

مــواد کیمیــاوی بــا درنظــر داشــت خــواس کیمیــاوی و تعاملــی آن بــا تفکیــک صنــوف یــا گــروپ 

هــای رضر آنهــا جــدا نگهــداری شــوند تــا از تعامــل تصادفــی آنهــا زدوده یــا جلوگیری صــورت گیرد. 

مــواد کیمیــاوی به طــور عمــوم در در جــه حــرارت کمــر از F˚82( C˚28( به طــور بهــر ذخیــره شــده 

ــد.  می توانن

مواد کیمیاوی باید از نور مستقیم آفتاب دور نگهداشته شوند. 

محل ذخیره باید دارای تهویه و جریان خوب هوا باشد. 
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اخطارها

مواد کیمیاوی باید طبق صنف رضر یا خواص آنها جدا شوند تا از تعامل خطرناک جلوگیری صورت گیرد. 

احتیاط باید صورت گیرد تا مطمین شد که مواد کیمیاوی به طور تصادفی نریزند و مخلوط نشوند. 

مخلوط شدن مواد کیمیاوی سبب آتش سوزی، انفجار یا آزاد ساخنت گازات زهرناک شده می تواند. 

معاینات رنک که نشان می دهد PH  آن 2 
است. دین معنی که مواد کیمیاوی اسیدی 

می باشد. 

2.5.رسیدهگیوجابجاسازی

موادکیمیاویناشناختهشده.
وقتـی هویـت مـواد کیمیـاوی معلوم نباشـد، مثـآ بیرل 

هـای مـواد کیمیـاوی در حالـت باز قـرار داشـته و لیبل 

هـای آن مفقـود باشـند، احتیـاط جـدی بایـد صـورت 

گیـرد، و فقـط در صـورت ایـن مـواد کیمیـاوی بایـد 

حرکـت داده شـوند کـه مطلقـآ رضوری باشـد

اگر ممکن باشـد، مـواد کیمیاوی نا معلوم باید شـناخته 

شـوند. این ممکن بدون کمک تخنیکی ماهر مشـکل 

باشـد. معاینـات »احتاملـی« )معاینـات که فـورآ نتیجه 

بـرصی یا رنگـی را تهیه می دارد( سـاده و قابل اسـتفاده 

موجـود اند. 

در ذیـل چند بسـته تسـت هـای احتاملی معمول کـه برای 

دریافـت معلومات کلیـدی رضر مواد کیمیاوی ناشـناخته 

شـده  بسـیار مفید اند: 

فیتــه هــای معاینــه PH )ایــن را نشــان می دهــد کــه   •

مــواد کیمیــاوی تیزابــی اســت یــا قلــوی( 

فیتــه هــای معاینــه ســیاناید )نشــان می دهــد اگــر   •

ــد(  ــود باش ــیاناید موج س

ــد  ــان می ده ــاید ) نش ــه پروکس ــای معاین ــه ه فیت  •

ــن معنیســت  اگــر پروکســاید موجــود باشــد، بدی

ــد.  ــار کن ــکان دارد انفج ــاوی ام ــواد کیمی ــه م ک

فیتــه هــای معاینــه آب ) ایــن را شناســایی می کند   •

کــه آیــا مــواد کیمیــاوی بــه اســاس آب اســت یــا 

) خیر
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اگرنیــاز باشــد کــه مــواد کیمیــاوی ناشــناخته انتقــال یابنــد، بایــد بــه بســیار اهســتگی صــورت گیــرد و همیشــه بایــد 

توســط دو نفــر )مثــل روش رســیده گی بــه مــواد کیمیــاوی نورمــال( و حــد اقــل از PPE ســطح ج اســتفاده کنــد. در 

صــورت موجــود بــودن PPE ســطح بلنــد مثــل الــف و ب از آنهــا بایــد اســتفاده شــود. 

مــواد کیمیــاوی ناشــناخته بــه صحــت و محیــط خطــر قابــل مالحظــه متوجــه ســاخته می توانــد و بایــد بــا احتیــاط 

حمــل و نقــل و جابجــا شــوند. هــر تالشــی بایــد صــورت گیــرد تــا مــواد کیمیــاوی ناشــناخته شناســایی و میتــود 

مــوزون جابجــا ســازی آن تعییــن گــردد. ولــی در برخــی مــوارد ایــن امــکان پذیــر نیســت کــه متــام مــواد کیمیــاوی 

یــا مخلــوط هــای آن شــناخته شــوند و نیــاز فــوری جابجــا ســازی آن موجــود باشــد. در چنیــن رشایــط، محفــوظ 

تریــن ، بیشــر محافظــه کارانــه و از نــگاه محیــط زیســت مســووالنه تریــن راه هــای جابجــا ســازی ارائــه شــده ذیل 

توصیــه مــی شــوند.

جابجاسازیتوصیهشدهموادکیمیاوییامخلوطهایناشناختهشده جدول2.

جابجاسازیموادکیمیاویومخلوطهایناشناختهشده

نوعیتموادکیمیاویمیتودجابجاسازیعالمهجابجاسازی

عاطل ساخنت )بخش 5.8 را ببنید(

در صــورت مایعــات ناشــناس،   •

ــوط  ــه مخل ــت ک ــم اس ــن مه ای

کانکریــت را در آن بــه آهســتگی 

عــالوه کنیــد. اوال مقــدار کمــی را 

ــد. ــرا ببینی ــل آن ــوده تعام ــالوه من ع

قبــل از اینکــه بیــرل را بــرای گــور   •

کــردن ببندیــد 6-10 ســاعت وقت 

ــورت  ــیند )در ص ــا بنش ــد ت بدهی

امــکان بــاز نگهداشــته شــود(

 در کپسول نگهداشنت )بخش 5.7 را 

ببینید( 

میتود معیاری در کپسول   •

نگهداشنت را در بخش 5.7 را 

تعقیب کنید. 

مایع ناشناخته شده 

جامد ناشناخته شده 

اخطارها

عاطل سازی و در کپسول نگهداشنت می تواند شامل یکجا سازی مواد کیمیاوی نامعلوم با مخلوط سیمنت تر 

یا مخلوط کانکریت باشد.

برخی مواد کیمیاوی با آب یا pH بلند سمنت )چونه( تعامل کند. 

به منظور کاهش عکس العمل خطرناک، همیشه مقدار کمی از مواد کیمیاوی نامعلوم را با مقدادر یکسان 

سیمنت تر یا مخلوط کانکریت برای تعامل قابل مالحظه معاینه کنید. 



لیبــل مــواد کیمیــاوی به طــور قابــل مالحظــه مختلــف بــوده می تواننــد، و تــا وقتیکــه بشــکه یــا بیــرل تصدیــق 

می گــردد کــه دارای مهــر تولیــد کننــده اصلــی مــی باشــد، مــواد آن نبایــد به طــور اتومــات فــرض شــوند طوری که 

در لیبــل لســت گردیــده انــد. 

بشــکه هــا یــا بیــرل هــای کــه لیبــل دارنــد و مهــر تولیــد کننــده داشــته باشــد، به طــور عمــوم فــرض می شــود کــه 

دارای مــواد کیمیــاوی انــد کــه در لیبــل نشــان داده شــده اســت. ولــی بــه یــاد داشــته باشــید، کــه در مــواردي مــواد 

کیمیــاوی به طــور قصــدی به منظــور قاچــاق لیبــل نادرســت زده می شــوند. 

ــایی  ــوم را شناس ــاوی نامعل ــواد کیمی ــت م ــور مثب ــا به ط ــت ت ــاز اس ــر نی ــی ماه ــک تخنیک ــال، کم ــور نورم به ط

کنــد. در نواحــی کــه کمــک تخنیکــی ماهــر موجــود نباشــد.معلومات ذیــل می توانــد در شــناخت ابتدایــی مــواد 

کیمیــاوی کمــک کننــد. 

3.1.شناخنتلیبلموادکیمیاوی
اگرچــه لیبــل هــای مــواد کیمیــاوی فــرق مــی کننــد، معلومــات اساســی وجــود دارد کــه از اینهــا حاصــل شــده 

مــی توانــد تــا مــواد کیمیــاوی یــا صنــف آن شــناخته شــود و بــا رســیده گی مصئــون، ذخیــره و جابجــا ســازی آن 

کمــک کنــد. ایــن شــامل ذیــل مــی باشــد: 

اسم مواد کیمیاوی  •

شامره کاس )شامره ثبت خدمات مواد کیمیاوی(   •

منر ملل متحد)منر ملل متحد. کود انتقال برای شناسایی مواد مرضه(   •

ایــن ســه مرجــع معلومــات به طــور وســایل ابتدایــی شناســایی مــواد کیمیــاوی کــه در ضمیمــه 1 لســت شــده  اند، 

اســتفاده می شــوند. 

ــوده کــه منایانگــر موقعیــت اســت کــه معلومــات کلیــدی  در ذیــل یکــی از مثال هــای لیبــل مــواد کیمیــاوی ب

ــد.  ــده می توانن ــت ش ــور دریاف ــناخت مذک ش

.03
شناساییموادکیمیاوی
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شکل1:مثاللیبلموادکیمیاویکهنشاندهندهمعلوماتکلیدیشناختمیباشد

اسم مواد 
کیمیاوی

صنف خطر 

صنف خطر 

CAS شامره

عالماتخطرموادکیمیاوی 3.2

وارضارآن
 در حالی کــه لیبــل هــا و معلومــات در ســبک و لســان 

مختلــف بــوده می تواننــد، اکریــت بشــکه هــای 

ــل هــای درســت را  ــه لیب ــاوی ک ــواد کیمی ــی م تجارت

نگــه میدارنــد، بایــد برخــی معلومــات مــواد کیمیــاوی 

یــا رضر آنــرا نشــان دهنــد. 

سیســتم کنونــی طبقــه بنــدی کــه عالمــه هــای رضر یا 

ــرای مــواد کیمیــاوی نشــان می دهــد، بنــام  خطــر را ب

ــود  ــاد می ش ــی« )GHS( ی ــگ جهان ــتم هامهن »سیس

ــاوی  ــواد کیمی ــل زدن م ــدی و لیب ــه بن ــرای طبق ــه ب ک

ــاوی  ــل زدن GHS ح ــتم لیب ــود. سیس ــتفاده می ش اس

دو نــوع عالمــات خطــر رضر )یــا تصاویــر( می باشــند 

ــل:  ــور ذی به ط

تصاویر اخطاریه انتقال اموال خطرناک   •

تصاویر اخطاریه رضر صحی و فزیکی  •

ــاوی را شناســایی  ــواد کیمی ــال م ــه انتق ــر اخطاری تصاوی

ــدی  ــه بن ــاک طبق ــوال خطرن ــور ام ــه به ط ــد ک ــی کنن م

شــده  و آنهــا را بــر اســاس خــواص کیمیــاوی و تعامــل 

ــه گــروپ هــا  ــاوی ب ــان ســایر مــواد کیمی پذیــری در می

ــده  ــک قاع ــور ی ــد. به ط ــدی می کن ــه بن ــف طبق مختل

ــاوی کــه حــاوی عیــن صنــف  کلــی، فقــط مــواد کیمی

رضر باشــند، بایــد یکجــا انتقــال یابنــد تا از خطــر تعامل 

در صــورت حادثــه، لیــک شــدن یــا ریخــنت جلوگیــری 

ــرای  ــه ب ــت ک ــول اس ــن اص ــن عی ــرد. ای ــوررت گی ص

تعییــن جــدا ســازی بــرای ذخیره مصئــون در بخــش 2.4 

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 

ــال یکــی از نشــاندهنده خــوب  ــه انتق ــر اخطاری تصاوی

صنــف رضر مــواد کیمیــاوی مــی باشــد. تصاویــر 

ــل نشــان  ــه GHS و مفهــوم آنهــا در جــدول ذی اخطاری

ــد.  ــده ان داده ش
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جدول3:تصاویراخطاریهGHS،رشحومثالموادکیمیاوی

مثالهایموادکیمیاویدراین

صنفرضر
تصاویراخطاریهانتقالرشحرضر

موادمنفجره، به شمول »بخش« 1.1 

تا 1.3 که شامل مواد می شوند ک 

رضر انفجار جمعی، آتش یا انفالق 

را دارند. 

موادمنفجره، به شمول »بخش 

های« 1.4 الی  1.6 که شامل مواد 

می شود، به طور مواد منفجره طبقه 

بندی شده و ثابت بوده که خطر قابل 

مالحظه را متوجه منی سازد

گازاحرتاقپذیر)بخش2.1(

که در موجودیت 13% حجم هوا یا 

کمر از آن حریق می  شود.

گازهایغیراحرتاقیوغیرسمی)بخش2.2(

به شمول گازاتی که خفه کننده می باشند)گازات 

که هوا را دور ساخته و تنفس را متاثر می سازد( یا 

مواد اکسدایز کندده.  

گازاتسمی)بخش2.3(

به شمول ګازاتی که برای انسان ها سمی بوده و 

به صحت رضر می رسانند. 

مایعاتاحرتاقی)صنف3(

شامل مایعاتی می شوند که دارای نقطه 

احراق کمر از 60 درجه سانتی گراد بوده و 

به آسانی سوخته می توانند.

جامداتاحرتاقپذیر)بخش4.1(

به شمول مواد خود تعاملی، منفجره  و غیر 

حساس شده 

 TNT

پاور جیل 

کوردایت 

امونیم نایریت

هایدروجن 

هایدروجن 

هایدروجن کلوراید

اسیتون 

تولوین

الکول ها  

املوونیم تحریک شده

فلز مگنیزیوم 

پوتاشیم پرمنگنات
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مثالهایموادکیمیاویدراین

صنفرضر
تصاویراخطاریهانتقالرشحرضر

موادیکهخودبخوددرمیگیرند

)بخش4.2(، به شمول موادی که 

در جریان انتقال در حاالت نورمال 

گرم می شوند و  در صورت با هوا 

متاس در بگیرند.  

موادکهباآبدرمتاسشوندگازار

محرقراآزادمیسازند)بخش4.3(،به 

شمول مود که با آب تعامل می کند تا خود 

بخود در بگیرند یا کازات محرق را با مقادیر 

خطرناک آزاد سازند.

موادمشبوعکننده)بخش5.1(، کا با 

سایر مواد تعامل منوده و اکسیجن تولید می 

کنند که سبب احراق یا کمک به احراق 

سایر مواد می شود. 

پروکسایدهایعضوی)بخش5.2(، مواد تعاملی 

کیمیاوی اند که به طور ماده محرق از آن استفاده می 

شود )به آسانی تجزیه شده و رادیکال های اکسیجن 

را آزاد می سازند(. وقتی در برخی مواد کیمیاوی 

پروکساید ساخته شود،د ممکن به آسانی انفجار کنند. 

سایرموادخطرناک)صنف9(

به نام اجناس خطرناک متفرقه نیز یاد می شوند، که 

دارای ارضار مختلف بوده و در یکی از صنوف رضر 

تصنیف شده منی توانند. 

موادزنگآور)صنف8(

که سبب تخریب جلد و فلز می شود

موادسمی)بخش6.1(،

شامل مایعات و جامداتی اند که به سطح بلند سمی 

یا کشنده می باشند و در صورت که خورده شوند، با 

جلد یا تنفس متاس حاصل کنند..

فاسفورس سفید، 

براده مگنیزیوم 

فلز لیتیوم

فلز سودیم 

کلسیم کارباید

املونیم فاسفاید

پوتاشیم پرمنگنات

سودیم هیپوکلورایت

هایدروجن پروکساید )یا 

مشتقات آن ( 

MEKP  

بنزایل پروکساید

بنزالدیهاید

HCl هایدروکسیل امین

  نایریک اسید

سلفوریک اسید

هایدرویدیک اسید

هایدروکلوریک اسید



رهنمود تصویری: جابجاسازیموادکیمیاویکهدرتولیدغیرقانونیموادمخدراستفادهمیشود 39

لیبــل هــای مــواد کیمیــاوی ممکــن  تصاویــر اخطاریه 

متعــدد ارضار فزیکــی و صحی داشــته باشــند )شــکل  

ــا  ــرا آنه ــد زی ــد ان ــر مفی ــن تصاوی ــد(. ای ســوم را ببین

بــا مــواد کیمیــاوی  را  خطــرات متعــدد مرتبــط 

نشــاندهی مــی کننــد. به طــور مثــال، مــواد کیمیــاوی 

ممکــن آتشــگیر ولــی در عیــن زمــان تخریــب کننــده 

ــاوی  ــل مــواد کیمی ــز باشــد، مث ــده نی و تخریــش کنن

اســیتیک انهادراید)شــکل 3(. ایــن معلومــات می توانــد 

تعییــن کنــد کــه چــه اقدامــات محافظت فزیکــی ممکن 

نیــاز باشــند، مثــل لبــاس کیمیــاوی، چپــن و دســتکش 

چــون مــواد کیمیــاوی تخریــب کننــده انــد و محافظــت 

چهــره )چشــم( چــون مــواد کیمیــاوی تخریــش کننــده 

نیــز مــی باشــد.  

شکل3:مثاللیبلمودکیمیاویبااشکالتصویریارضارمتعددصحیوفزیکی
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جدول4:تصاویرارضارصحیوفزیکیGHS،رشحومثالهایموادکیمیاویازگروپرضرمربوطه

مثالهایموادکیمیاویدراین

صنفرضر
تصاویراخطاریهانتقالرشحرضر

تصاویــر ارضار صحــی و فزیکــی GHS و مفهــوم آنهــا، کــه در بســیاری مــوارد بــا اندکــی تغییــر مشــابه تصاویــر 

ترانســپورتی GHS بــوده، در جــدول ذیــل نشــان داده شــده انــد:

آتشگیر،بهشمول: مایعات، گازات، ذرات 

هوایی )اسپری( و جامدات

ارجاعکننده،بهشمول:

گازات، مایعات و جامدات

گازاتفرشدهشده،بهشمول:

 گازارت فرده شده، گازات به شکل مایع 

)LPG(

تخریبکننده،بهشمول:

 تخریب کننده فلز و جلد

منفجره،بهشمول: مواد منفجره، منفجره 

ناپایدار، مواد یا مخلوطی که خودبخود 

تعامل می کند و پروکساید های عضوی  

اسیتون، استیک 

انهایدراید، پطرول، ایر، 

و فلز سودیم

پوتاشیم پرمنگنات 

سودیم هیپوکلورایت

هایدروجن 

هایدروجن کلوراید

گاز امونیا

پروپان 

هایدروکلوریک اسید

سلفوریک اسید

هایدرویدیک اسید

تیونیل کلوراید

پرواکساید ها 
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مثالهایموادکیمیاویدراین

گروپرضر
تصاویراخطاریهانتقالرشحرضر

زهری)سموم(،بهشمول:

سموم حاد فمی، جلدی یا تنفسی 

ارضارصحی،بهشمول:

رسطان زا، ارضار تنفسی، میتوجین ها، 

توکسین های تناسلی، ارضار استنشاقی یا 

زهری به اعضای مشخص

مخرش،بهشمول:

تخریش کننده جلد، چشم، سیستم تنفسی 

)طرق هوایی و شش ها( یا سبب حساسیت 

شوند

ارضارمحیطزیست،به شمول مواد مرض 

برای محیط آبی

کتیکول

سودیم سیاناید

سودیم سیانو 

بوروهایدراید

دایکلورومیتان

بنزایل کلوراید

فورماماید

انرانیلیک اسید

آپان کلسیم هایدروکساید

ایتایل امین

لید اسیتیت )اسیتیت رسب(

مرکیوریک کلوراید )کلوراید 

سیامب(

ایودین 
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در صــورت اجــراء هــر گونــه عمــل جابجاســازی کــه در ایــن رهنمــود رشح شــده انــد، یکــی از مهمریــن نکتــه 

عبــارت از محلیســت کــه مــواد در آنجــا جابجــا مــی شــوند. انتخــاب محــل درســت بــرای عمــل جابجــا ســازی 

خطــر آنــرا بــرای صحت انســانها، جوامع و محیط زیســت کاهــش داده و از بســیاری خطرات متممه جابجاســازی 

مــواد کیمیــاوی جلوگیــری مــی کنــد. بــه همیــن منــوال، انتخــاب ســاحه نــا درســت می توانــد صحــت انســانها، 

جوامــع و محیــط زیســت را بــا خطــر مواجــه ســازد. 

4.1.محالتجابجاسازیمسووالنهازنگاهمحیطزیست
در برخــی مــوارد ممکــن نیــاز جابجاســازی فــوری مــواد کیمیــاوی موجــود باشــد. ولــی، اصــل »جابجاســازی 

ــات  ــل معلوم ــردد. در ذی ــت گ ــد، رعای ــن باش ــه ممک ــی ک ــد در نواح ــت« بای ــط زیس ــگاه محی ــووالنه از ن مس

مهــم ارائــه شــده انــد تــا در شناســایی و انتخــاب محــل جابجاســازی کمــک کنــد، و فاصلــه توصیــه شــده بفــر 

)مصئونیــت( را بــرای رهایــش یــا قریــه هــا، آبــرو هــا، چــاه هــا و ســایر نقــاط حســاس محیــط زیســتی ارائــه مــی 

کنــد. 

ــد،  ــته باش ــت داش ــن موقعی ــد زمی ــاحه بلن ــه در س ــازی ]C[، ک ــا س ــل جابج ــان دهنده مح ــامره 4 نش ــکل ش ش

نزدیــک بــه »ســاحه تــرصف شــده« ]B[، محــل هــای خســاس بــه شــمول، آبــرو هــا ]D[، علفچرهــا ]E[، فصــل 

هــا ]F[، محــل هــای رهایشــی یــا قریــه جــات]G[، چاهــا ]H[، باغــات]I[  و آبهــای عمیــق زمیــن]J[ می باشــد. 

ســوختاندن در هــوای بــاز بایــد حــد اقــل 100 مــر دور تــر از درختــان و در فاصلــه مصئــون از حفــره هــای تدفین 

قــرار داشــته باشــند. وقتــی در هــوای بــاز مــواد را مــی ســوزانید، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســمت وزیدن هــوا از 

پرســونل و نواحــی پــر نفــوس ]K[ دورتــر باشــد. 

رعایــت فاصلــه حایــل )بفــر( توصیــه شــده ذیــل کــه در شــکل 4 نشــان داده شــده اســت، به طــور قابــل مالحظــه 

امــکان خطــر بــه صحــت انســان ها، جوامــع و محیــط زیســت را کاهــش مــی دهــد. 

.04
انتخابساحهجابجاسازی



شکل4:منونهمحلجابجاسازیکهنشاندهندهفاصلهتوصیهشدهحایل)بفر(ازنواحیحساسمیباشد.

A.   فاصله توصیه شده حایل  میان 

نواحی ترصف شده و نواحی جابجا 

سازی، باید از 750 مر کمر نباشد. 

B.  نواحی ترصف شده به شمول قریه 

جات و محالت مسکونی

C. محل جابجا سازی، که در ساحه 

دور و بلند زمین دور تر از نواحی 

ترصف شده و آب های عمیق زمین 

نشان داده شده است. 

D. دریا ها، جویها یا آبرو ها به شمول 

آبیاری

E. نواحی یا ساحات علفجر برای 

حیوانات

F نواحی زراعتی و زرع فصل ها 

G قریه ها یا محل های مسکونی 

H چاه ها یا سایر منابع آبی 

I. باغ ها و سایر کشتزار های درختان

J.  آب های زمین 

K. سمت وزش هوا دور تر از نواحی 

ترصف شده 
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4.2نواحیحساسکهبایدازآنخودداریشود
 بســیاری از خطــرات مربــوط بــا جابجاســازی مــواد کیمیــاوی کــه بــه افــراد متوجــه مــی شــوند یــا به طــور مســتقیم 

جابجاســازی را انجــام میدهنــد یــا مــواد کیمیــاوی را بــه شــیوه ای جابجــا مــی ســازند کــه ممکــن محیــط را ملوث 

بسازد. 

شــکل 4 عــده از خصوصیــات را نشــان می دهــد، مثــل دریــا هــا، قریــه جــات و چــاه هــا ، کــه نواحــی »حســاس« 

ــد به طــور تصادفــی از طریــق  ــد و وقتیکــه روش هــای جابجــا ســازی به طــور درســت انجــام نشــوند می توان ان

ملــوث شــدن متــرضر شــوند.  

بــه منظــور حفاظــت از ایــن نواحــی حســاس، »فاصلــه حایــل )بفــر(« توصیــه مــی شــود. ایــن فاصلــه هــای بفــر 

عبــارت از حــد اقــل فاصلــه اســت کــه بیــن موقعیــت هــای جابجــا ســازی و هریــک از نواحــی حساســی کــه در 

شــکل 4 نشــان داده شــده انــد و یــا در جــدول 5 ذیــل لســت گردیــده انــد، بایــد موجــود باشــد.

جــدول ذیــل برخــی از ایــن نواحــی حســاس را نشــان می دهــد کــه در وقــت انتخــاب ســاحه جابجــا ســازی بایــد 

از آنهــا خــودداری شــود. 

 

جدول5.نواحیحساسکهبایدازآنهاخودداریشود

دریاها، جوی ها و سایر آبرو ها به شمول کانال 

های آبیاری

حد اقل 750 مر یا در نواحی دور تر از 500 مر 

کشراز یا نواحی علفچرهای حیوانات 

حد اقل 500 مر 

نواحی زراعتی یا فصل ها 

حد اقل 500 مر

قریه ها، قصبات یا نواحی مسکونی 

حد اقل 750 مر
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چاه ها برای آبهای زمین 

حد اقل 1000 مر )1 کیلومر(

باغها یا سایر درختان که برای تولید غذا استفاده 

می شوند. 

حد اقل 500 مر

معلوماتکلیدی

فاصلــه حایــل بیــن محــل جابجــا ســازی و نواحــی حســاس مهــم اســت تــا خطــر بــه صحــت انســان و 

محیــط زیســت را کاهــش دهــد. فاصلــه هــای نشــان داده شــده حــد اقــل فاصلــه هــا بــوده و در نواحی 

کــه فاصلــه بیشــر امــکان داشــته باشــد مصئونیــت اضافــی ارائــه مــی کند. 

نواحــی جابجــا ســازی بایــد از ســاحات تــرصف شــده بــه شــمول آبــرو هــا، قریــه جــات و چــاه هــا 

اقــالً ۷۵۰ الــی ۱۰۰۰ مــر )۲۵۰۰ الــی ۳۳۰۰ فــت( دور تــر باشــد.

موقعیــت هــای جابجــا ســازی بایــد در زمیــن هــای بلنــد باشــد تــا فاصلــه آنهــا از آبهــای زمینــی بیشــر 

شود.

در جائی که امکان داشته باشد محل جابجا سازی باید در نواحی دوردست قرار داشته باشد. 

وقتــی از روش ســوختاندن در هــوای بــاز اســتفاده مــی شــود، محــل جابجا ســازی از درختــان نزدیک 

بایــد حــد اقــل ۱۰۰ مــر )۳۳۰ فــت( دور تــر قرار داشــته باشــد.

اخطارها

استفاه از محل جابجا سازی در نزدیکی نواحی حساس که در بخش های 4.1 و  4.2  لست گردید، ممکن 

افراد ملکی را با ملوث شدن مواجه سازد.

استفاده از محل های جابجا سازی در نزدیکی آبرو ها یا آبهای زمینی ممکن سبب ملوث شدن آبهای 

آشامیدنی شود. 



روش هــای جابجــا ســازی کــه در ایــن رهنمــود رشح شــده انــد عبــارت از روش هــای ابتدایــی بــوده بــه منظــور 

اســتفاده در نواحــی دور دســت بــوده، جائی کــه زیربنــای مناســب مدیریــت زبالــه وجــود نداشــته و جائی کــه 

نیــاز بــه جابجاســازی فــوری مــواد کیمیــاوی به دســت آمــده وجــود داشــته باشــد. 

5.1.عالیمروشجابجاسازی:
هــر روش جابجاســازی دارای »عالمــه جابجاســازی« مخصــوص بــوده کــه در متــام ایــن رهنمــود از آنها اســتفاده 

صــورت گرفتــه تــا روش مشــخص شناســایی شــده و نشــان داده شــود کــه کــی ایــن روش جابجاســازی مناســب 

اســت. ایــن عالیــم در جــدول 6 در صفحــات آتــی لســت گردیــده اســت. 

ضمیمــه 1 حــاوی لســت مــواد کیمیــاوی کــه بــا تولیــد غیــر قانونــی مــواد مخــدر مرتبــط انــد، مــی باشــد. یــک یا 

بیشــر عالیــم جابجــا ســازی بــرای هــر مــواد کیمیاوی کــه در ضمیمه 1 لســت شــده اســت، نشــان داده شــده اند. 

اینهــا بــه ترتیــب ترجیــح، بــر اســاس فکتــور هــای محافظــت فزیکــی و محیــط زیســتی مــواد کیمیــاوی مناســب 

تریــن روش جابجــا ســازی را پیشــنهاد مــی کنند. 

.05
روشهایجابجاسازی
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روشجابجاسازیعالمهجابجاسازی

روشهایجابجاسازیوعالمههایآنها جدول6.

حریق کردن محلول های مفر در هوای آزاد 

حریق کردن مواد آتشگیر و نیمه آتشگیر در هوای آزاد 

حریق کردن در هوای آزاد به استفاده از حفره

تبخیر

کود سازی یا ترکیب بیولوژیکی

دفن کردن در ساحه دور دست
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روشجابجاسازیعالمهجابجاسازی

دفن کردن در زیر خاک

تصفیه )جذب در خاک( مایعات غیر مرضه 

در کپسول قرار دادن )ّپوشاندن با سیمنت(

عاطل سازی مواد

خنثی سازی تیزاب ها 

خنثی سازی قلوی ها
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تحریقدرهوایآزاد
ســوزاندن مــواد کیمیــاوی ممکــن یــک تعــداد ارضار 

ــد  ــق بای ــای تحری ــاورد. روش ه ــار بی ــی را به ب فزیک

فقــط در صورتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد کــه بــرای 

ــرای  ــا ب ــوده ی ــود نب ــری وج ــازی راه دیگ ــا س جابج

جابجــا ســازی فــوری مــواد کیمیــاوی رضورت عاجل 

عملیاتــی وجــود داشــته باشــد. 

ــه  ــل ارائ ــوارد ذی ــرای م ــای را ب ــش روش ه ــن بخ ای

ــی دارد:  م

آمــاده ســازی بیــرل، بــه شــمول مصئون ســازی   •

ــوع روش   ــرای دو ن و قطــع منــودن بیــرل هــا ب

تحریــق در هــوای آزاد )بخــش 5.2.1 را ببینیــد(

مخلــوط منــودن مــواد ســوخت بــه منظــور   •

ســوختاندن مــواد کیمیــاوی کــه کمــر محــرق می 

ــند.  باش

روش افروخنت )آتش زدن( مصئون   •

روش هــای کــه بــرای تحریــق در هــوای آزاد بــرای 

ــه شــمول  ــاوی آتشــگیر ب ــوع مختلــف مــواد کیمی دو ن

محلــول هــای مفــر و آتشــگیر یــا مایعــات نیمــه آتــش 

گیــر صــورت مــی گیــرد، از دو قطــع مختلــف بیــرل هــا 

ــل اســتفاده مــی شــود.  طــور ذی

از دو قطــع مختلــف بیــرل هــا بــه منظــور کاهــش برخــی 

خطــرات  روش افروخــنت و حریــق منــودن مــواد 

ــد.  ــده می توان ــتفاده ش ــگیر اس ــاوی آتش کیمی

بیرلقطعشدهازطرف

مایعــات محــرق و نیمــه محــرق کــه شــامل مایعات 

ــانی  ــه آس ــه ب ــر ک ــر تبخی ــار کم ــا فش ــگیر ب آتش

ــور  ــه به ط ــی ک ــایر مایعات ــد و س ــی گیرن ــش م آت

ــد  ــدی شــده منی توانن ــه بن ــات آتشــگیر طبق مایع

ــات  ــا مایع ــه ب ــد ک ــی گیرن ــش م ــی آت و در صورت

بیشــر آتشــگیر مخلــوط شــوند )یــا ترکیب شــوند، 

بخــش 5.2.3 را ببینیــد(. در ایــن روش از بیــرل 

هــای قطــع شــده از طــرف اســتفاده مــی شــود.

بیرلرسباز

محلــول هــای مفــر – مــواد کیمیــاوی مایــع، کــه بــا 

ــند،  ــی باش ــگیر م ــدیدآ آتش ــر ش ــد تبخی ــار بلن فش

بدیــن معنــی کــه آنهــا از قبل بــه تبخیــر رشوع منوده 

تــا بــر ســطح شــان یــک طقبــه گاز قــرار گیــرد. ایــن 

ــانی  ــه آس ــد و ب ــرق باش ــا مح ــمی ی ــن س گاز ممک

ــد. در ایــن  ــا انفجــار کــرده مــی توان آتــش گرفتــه ی

ــاز اســتفاده مــی شــود.  ــرل رس ب روش از بی



رهنمود تصویری: جابجاسازیموادکیمیاویکهدرتولیدغیرقانونیموادمخدراستفادهمیشود 51

5.2.1.آمادهسازیبیرل:
قطــع منــودن بیرلهــا بــرای اســتفاده در تحریــق هــوای 

ــی  ــواد قبل ــر( ، مخصوصــاً وقتی کــه م ــا تبخی آزاد ) ی

ــام  ــرض مت ــیار م ــن بس ــند ممک ــوم نباش ــا معل بیرله

شــود. اکــراً مــواد باقــی مانــده کیمیــاوی یــا بخــارات 

آتشــگیر می توانــد در داخــل بیــرل هــا باقــی مباننــد. 

اگــر بیــرل هــای جدیــد موجــود باشــند بایــد از آنهــا 

اســتفاده صــورت گیــرد. 

بیــرل هــای کــه قبآ بــرای ســایر مــواد کیمیــاوی از آن 

ــا  ــد قبــل از قطــع منــودن ب اســتفاده شــده باشــد، بای

احتیــاط معاینــه شــوند، زیــرا وســایل کــه بــرای قطــع 

کــردن اســتفاده مــی شــوند ممکــن جرقه پیــدا کننــد. اگر 

مشــکوک شــوید کــه بیــرل هــا ممکــن مــواد باقیامنــده 

ــل  ــرز العم ــه ط ــت ک ــن رضوری اس ــند، ای ــته باش داش

هــای مصئونیــت را طبــق ذیــل اجــراء ســازید. 

آمادهسازیبیرلهادوبخشدارد:

انتخاب بیرل و مصئون سازی آن   •

ــوع  ــه اســتفاده ن ــوط ب ــرل کــه مرب قطــع کــردن بی  •

ــد.  ــی باش ــق م روش تحری

انتخابومصئونسازیبیرلها

قدم های ذیل روش توصیه شده را برای انتخاب و مصئون سازی بیرل ها نشان می دهد: 

قدم۱

بیرل/های را انتخاب کنید که خالی بوده، وضعیت خوب داشته و هیچ سوراخ یا زنگ زدگی قابل مالحظه نه داشته باشند. 

بر اساس نوع روش تحریق، بیرلهای را تالش کنید که برای این روش از همه مناسب تر باشند. به طور مثال: بیرل های رس 

باز برای حریق منودن محلول های مفر، یا بیر های رس بسته برای سایر مایعات محرق. 

رس باز

رسبسته
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قدم3قدم۲

قدم4

اقــالً با پوشــیدن PPE ســطح ج بــرای محافظــت از مواد 
کیمیــاوی، گازهــا یــا بخاراتــی کــه ممکــن آزاد شــوند، 
ــل  ــان حاص ــازید. اطمین ــی س ــرل را خال ــاط بی ــه احتی ب
کنیــد کــه در وقــت تخلیــه در نزدیکــی آن شــعله هــای 

آزاد یــا ســایر منابــع محــرق وجــود نداشــته باشــند. 

بــرای بیرلهــای رس بســته، بیــرل را از آب تــا حــدی 
ــاک  ــا پ ــده ت ــر ش ــه آب از آن رسازی ــد ک ــر کنی پ
ــارج  ــود خ ــرل گازات موج ــل بی ــردد و از داخ گ
شــود، بیــرل را بــه طــرف قــرار دهیــد و چنــد بــار 

ــا آب آبکــش کنیــد.  ــرا ب آن

بیــرل را در حالتــی کــه پــر از آب باشــد قطع کنیــد )بیرل 
ــده  ــع کنن ــی قط ــایل برق ــر از وس ــازید(. اگ ــال نس را خ
ــان  ــه دار، اطمین ــرخ زاوی ــل چ ــد، مث ــی کن ــتفاده م اس
ــرق و  وســیله خشــک  حاصــل کنیــد کــه لیــن هــای ب
باشــد و متامــی هدایــات مصئونیــت را تعقیــب کنیــد.

اخطارها

برای بیرل های رس بسته، این رضوری است که بیرل ها در وقت قطع کردن از آب پر نگهداشته شوند تا از خطر 

انفجار و جراحت شدید یا مرگ جلوگیری صورت گیرد. 
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روشقطعمنودنبیرلبرایمحلولهایمفر)بیرلرسباز(

به دلیــل اینکــه محلــول هــای مفــر ممکــن بخــارات قابــل مالحظــه محــرق را تولیــد کننــد کــه در بســیاری مــوارد 

قابــل دیــد منــی باشــند، یــک بیــرل اســتاده توصیــه مــی شــود کــه بخــش اعظــم بخــارات را در خــود جــا دهــد. 

قدم۱

قدم2

برای بیرل های رس بسته، رس بیرل را قطع کنید. اطمینان حاصل کنید که هدایات مصئونیت برای وسایل قطع 

کننده تعقیب شوند. 

در وسط بیرل سوراخ ها بسازید تا در داخل بیرل به ساحه های محرق هوا برسد، این به پروسه آتش زدن 

کمک خواهد کرد. بعد از آن بیرل ها برای استفاده آماده می باشند. 

یا از بیرل رس باز
 استفاده کنید

قطع کردن

وسط

سوراخ کردن 

قطع کنید
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روشقطعبیرلبرایمایعاتمحرق،نیمهمحرقوغیرمحرق)بیرلقطعشدهازطرف(

ــا بیرلهــای کــه به طــور عمــود نصــف قطــع شــده باشــند،  ــرل هــای قطــع شــده از طــرف ی ــن روش از بی در ای

اســتفاده صــورت مــی گیــرد،. ایــن طریقــه اســتفاده از هــر دو نیمــه بیــرل را بــه منظــور تحریــق ممکــن ســاخته و 

ســطح بیشــری را می ســازد تــا بــه پروســه آتشــگیری توســط اجــازه مســتقیم هــوا بــه آتــش کمــک کنــد. ایــن 

روش نیــاز بــه بیــرل هــای رس بســته دارد. 

اخطارها

برای بیرل های رس بسته، این رضوری است که بیرل ها در وقت قطع کردن از آب پر نگهداشته شوند تا از خطر 

انفجار و جراحت شدید یا مرگ جلوگیری صورت گیرد. 

قدم2قدم1

ــا  ــط ب ــک خ ــط ی ــرل را توس ــط( بی ــا وس ــز )ی مرک
ــد. ــانی کنی ــت نش ــاره رأس ــتفاده از کن اس

ــر دو  ــود در ه ــور عم ــن به ط ــه پایی ــاال ب ــرل را از ب بی
طــرف و نهایــت آن قطــع و خطــوط مرکــزی را تعقیب 

کنیــد.

میتــود هــای ثانــوی قطــع کــردن، مثــل اســتفاده از اره یــا چــراغ هــای گازی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
می توانــد ولــی آمــاده ســازی و تدابیــر احتیاطــی بایــد تعقیــب شــوند. عمومــاً چــراغ هــای گازی بــرای 
قطــع کــردن بیــرل هــای جدیــد )قبــآ اســتفاده نشــده( مصئــون بــوده ولــی بــرای بیــرل هــای اســتفاده 

شــده توصیــه نشــده و آنهــا بایــد قبــل از قطــع کــردن بــه علــل مصئونیــت از آب پــر شــوند. .
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قدم3

قبــل از اســتفاده، کنــاره های بیــرل را برای دور ســاخنت 
پارچــه هــای نــوک تیز آهــن ســوهان کنید.

5.2.2.مخلوطسازیباموادسوخت
مخلــوط ســازی بــا مــواد ســوخت یکــی از روش هــای آماده 

ســازی مــواد کیمیــاوی بــوده، کــه خــودش قابلیــت احــراق 

یا ســوخنت را نداشــته باشــد. در ایــن صــورت، مایعات کمر 

آتشــگیر، یــا حتــی مایعــات کــه محــرق نباشــند را می تــوان 

بــا مایعــات آتشــگیر مخلــوط کــرد )یــا ســایر مــواد ســوخت 

مثــل تیــل خــاک یــا دیــزل( تــا به طــور مؤثــر آتــش بگیرنــد. 

مایعــات دارای درجــه آتشــگیری 3 می تواننــد خودشــان 

ــات  ــا مایع ــات ب ــن مایع ــق شــوند. ای ــد و حری ــش بگیرن آت

کمــر آتشــگیر یــا غیــر آتشــگیرعالوه شــده می تواننــد 

ــل  ــاوی جامــد، مث ــا آنهــا را بســوزانند. برخــی مــواد کیمی ت

پــودر هــا، نیــز بــرای ســوخنت در مایعــات آتشــگیر حــل یــا 

ــد. ــده می توانن ــوط ش مخل

درجه آتشگیری 

معلوماتکلیدی

وقتــی محلــول آتشــگیر یــا ســایر مــواد ســوخت مثــل تیــل خــاک بــا مایعــات نیمــه محــرق یــا غیــر 

ــا جامــد( به منظــور ســوخنت مخلــوط مــی شــوند، مخلــوط را در یــک قطعــی کوچــک  محــرق )ی

)تقریبــاً یــک یــا نیــم لیــره( معاینــه کنیــد. معاینــه بایــد دور تــر از ســایر مــواد کیمیــاوی محــرق دور تر 

صــورت گیــرد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه مخلــوط به صــورت درســت و کامــل در بگیــرد. 

اگــر آتــش گرفتــه آهســته یــا کامــل نباشــد، فیصــدی یــا تناســب محلــول آتشــگیر یــا مــواد ســوخت را 

بیشــر ســازید و تناســبی کــه آنــرا به طــور مؤثــر آتــش مــی زنــد، یاداشــت کنیــد. 

وقتــی تناســب یــا فیصــدی هــر مــواد کیمیــاوی دریافــت گردیــد کــه طبــق نیــاز مــی ســوزد، تناســب را 

یاداشــت کــرده و مطابــق آن مخلــوط را در بیــرل هــای قطــع شــده بســازید تــا بســوزند. )طوری کــه در 

قــدم 3 بــرای آتشــگیری کوچــک و قــدم 4 بــرای آتشــگیری بــزرگ نشــان داده شــده اســت( . 
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اخطارها

در زمان مخلوط سازی مواد کیمیاوی آتشگیر باید PPE مقاوم حرارت و شعله پوشیده شود، به شمول ماسک 

)APR( تفسی متام چهر

قبل از مخلوط سازی به اندازه زیاد مقدار کمی مواد کیمیاوی را )کمر از نیم لیر( با هم مخلوط و برای کدام 

تعامل مرض آنرا معاینه کنید. این کار باید در فاصله دور تر از سایر مواد کیمیاوی محرق صورت گیرد. 

اگر دیده شود که مواد کیمیاوی باهم تعامل می کنند، ادامه ندهید. یا مواد دیگری محرق را به عوض آن 

استفاده کنید و یا از روش دیگری بګیرید. 

اگر از تیل خاک یا دیزل و یا سایر مواد سوخت برای مخلوط کردن استفاده می شود، برای تعامل آنرا به طریقه 

باال معاینه کنید. 

    اطمینان حاصل کنید که مخلوط باهم یکجا بسوزد و الیه های مجزاء نسازند زیرا مانع سوخنت کامل خواهد 

گردید. 

5.2.3.روشهایمصئون

احرتاق
روش هــای ســوخنت در هــوای آزاد یــک عــده 

 PPE ارضاری را متوجــه می ســازند کــه بــا اســتفاده از

ــد، طوری کــه در  ــه می توان ــا کاهــش یافت مدیریــت ی

بخــش 2.1.3 تذکــر یافتــه اســت. محلــول یــا مخلوط 

کیمیــاوی در هــردو طریــق بــرای ســوخنت در هــوای 

بــاز نیــاز بــه احــراق دســتی )یــا روشــن ســاخنت توســط 

دســت(  دارد. ایــن یــک پروســه مــرض بــوده زیــرا 

بخــارات آتشــگیر ممکــن موجــود باشــند و می تواند در 

هــوای اطــراف و در فاصلــه یــک انــدازه دور تــر از بیــرل 

هــای جابجــا ســازی حریــق شــود )آتــش بگیرنــد(.  

 مراحــل ذیــل رشایــط و روش هــای مصئــون آتــش زدن 

دور تــر )از فاصلــه دور(رابــرای ســوخنت مــواد کیمیــاوی 

در هــوای آزاد را نشــان می دهــد.

قدم۱

یک میله دراز )بانس به اندازه کافی دراز اگر موجود باشد کار می دهد. اگر میله های کوچک موجود باشند، می شود 

به طور مصئون آنها را با هم بسته کنیم(، خریطه های متعدد تاری )پارچه نخی، کنف، کرباس یا خریطه های قهوه( و 

یک اندازه سیم )لین فوالدی یا کتاره بندی( را بگیرید. از خریطه های بافته شده پالستیک استفاده نکنید. 
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قدم4قدم3

ــم  ــیم محک ــتفاده از س ــا اس ــاری را ب ــای ت ــه ه خریط
بســته کنیــد.

ــر  ــک طشــت کوچــک دور ت ــاری را در ی خریطــه ت
از محــل جابجــا ســازی یــا مــواد کیمیــاوی یــا محلــول 
ــا تیــل خــاک(  آتشــگیر بگذاریــد. توســط پــرول )ی

ــاط آتــش بزنیــد.   ــا احتی ــرا خســیس ســازید و ب آن

قدم2

خریطه های تاری را در یک بخش نهایی میله بپیچانید.
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قدم5

 برای بیرلهای که از جنب قطع شده اند، آنها را به طور 

پیامنه  به  زدن  آتش  در  طوری که  بزنید،  آتش  مستقیم 

بزرگ، قدم 5 نشان داده شده است. برای آتش زنی رس 

باز، محلول یا مواد کیمیاوی آتشگیر را توسط قرار دادن 

خریطه در حال آتش در مقابل سوراخ های باز در جنب 

بیرل یا باالی آن آتش بزنید. 

به احتیاط به طرف بیرل که محلول یا مواد کیمیاوی 

پایان  را  بروید، در حالی که خود  اتشگیر دارد 

گرفته و به درازی بازو خویش میله را به طرف آن 

دراز کنید. 

اگر آتش زدن به محلول مفر در داخل بیرل رس 

باز مشکل باشد، می توان خریطه را در قسمت 

نهایتی سیم بسته کرد، که با نهایت میله بسته است 

)مثل چنگک ماهی گیری( و در بیرل پایان شود.  

ج از 
پول را به اندازه ارن

ګیرید
خود دور ب
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قدم6

قدم1

یک بار که مواد کیمیاوی در بیرل می سوزد، از بیرل ها دور شوید، میله را به زمین بگذارید و خریطه در حال سوخت 

را باخریطه دیگر تاری خاموش کنید. این کار استفاده مجدد از خریطه خسیس با مواد سوخت را ممکن می سازد. 

هوا  و سمت وزش آنرا معاینه کنید )هوا باید در جهت 

مخالف دور تر از پرسونل و  محل های پر نفوس باشد(. 

با استفاده از بیرل رسباز که مطابق بخش 5.2.1 آماده شده 

است، دور تر از درختان و سایر مواد یا مواد کیمیاوی که 

ممکن آتش بگیرند، بیرل را در ساحه باز جابجا سازید. 

برای سوختاندن محلول های مفر، به سبب مصئونیت 

توصیه منی شود که بیشر از دو بیرل را همزمان بسوزانید. 

5.2.4.سوخنتمحلولهایمفر
ــاب  ــازی انتخ ــا س ــرای جابج ــه ب ــت ک ــتفاده اس ــل اس ــی قاب ــأ در حاالت ــن روش رصف ای

مناســب دیگــری وجــود نداشــته باشــد یــا نیــاز عاجــل عملیاتی بــرای جابجــا ســازی مواد 

کیمیــاوی وجــود داشــته باشــد. ضمیمــه 1 را بــرای مــواد کیمیــاوی کــه توســط ایــن طریقه 

جابجــا شــده می توانــد، مالحظــه کنیــد. 

خریطه تر

ساحه باز  

اخطارها

این روش جابجا سازی باید فقط در ساعات روشنی روز اجراء گردد تا امکان آوردن منبع آتش زدن)جرقه یا 

شعله( به محل جابجا سازی کاهش یابد یا از بین برود. 
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5.2.5.سوختاندنمایعاتنیمهآتشگیروغیرآتشگیر
ایــن روش رصفــاً در حاالتــی قابــل اســتفاده اســت که بــرای جابجاســازی انتخاب مناســب 

دیگــری وجــود نداشــته باشــد یــا نیــاز عاجــل عملیاتی بــرای جابجا ســازی مــواد کیمیاوی 

وجــود داشــته باشــد. ضمیمــه 1 را بــرای مــواد کیمیــاوی کــه توســط ایــن طریقــه جابجــا 

شــده می توانــد مالحظــه کنیــد. 

برعکــس ســوختاندن محلــول هــای مفــر، به منظــور ســوخنت مایعــات آتشــگیر، نیمــه 

ــرای مایعــات مفــر اســتفاده کــرده  ــه شــده ب ــرل توصی ــر آتشــگیر از دو بی آتشــگیر و غی

می توانیــم. زیــرا مفریــت ایــن مایعــات آتشــگیر )یــا مخلــوط مــواد کیمیــاوی آتشــگیر و 

ــه ســبب فشــار پایانــر بخــارات(. نیمــه آتشــگیر( کمــر می باشــد )ب

قدم3قدم2

بــا پوشــیدن PPE کــه در بخــش 2.1.3 تذکــر یافتــه، 
محلــول را در بیــرل بریزیــد، که بیشــر از 1/3قســمت 
آن پــر نشــود )برامده گــی تحتانــی بیــرل(، و تــا حــد 
ــه  ــی تهوی ــای پایان ــوراخ ه ــه س ــر ب ــکان نزدیک ام
جابجــا شــود تــا بــا آتــش زدن محلــول کمــک کنــد. 

در فاصلــه مصئــون، و باپوشــیدن PPE کــه در 
بخــش 2.1.3 تذکــر یافتــه، بــه میله/خریطــه آتش 
ــش 5.2.3  ــق بخ ــاوی را مطاب ــواد کیمی ــد و م بزنی

ــد. آتــش بزنی

فاصله مصئون

ر 
ش بیش

ز 1/3 بخ
ا

کنید.
پر ن

اخطارها

این روش جابجا سازی باید فقط در ساعات روشنی روز اجراء گردد تا امکان آوردن منبع آتش زدن)جرقه یا 

شعله( به محل جابجا سازی کاهش یابد یا از بین برود. 
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ــه تقســیم گردیــده  ــه دو پیامن بدیــن منظــور ایــن روش ب
اســت: 

ســوخنت بــه پیامنــه کوچــک، بــا اســتفاده از قطــار   •

واحــد بیرلهــای نیمــه بریــده کــه بیشــر از 10 عــدد 

نباشند. 

ســوخنت بــه پیامنه بــرزگ، با اســتفاده بیشــر از 10   •

بیــرل نیمــه در قطــار هــای متعــدد. 

ــوزاند،  ــد بس ــه بای ــاوی ک ــواد کیمی ــوارد م ــی م در برخ
ممکــن به طــور خــودی نســوزند یــا نیــاز بــه عــالوه کــردن 

مــواد کیمیــاوی دیگــر داشــته باشــد )یــا مواد ســوخت 
دیگــر، مثــل تیــل خــاک یا دیــزل( تا آنهــا را بســوزاند. 
ــاد  ــوخت ی ــواد س ــازی م ــوط س ــام مخل ــه ن ــن را ب ای

ــد.  ــش 5.2.2 را ببین ــد )بخ می کنن

سوخنتبهپیامنهکوچک

در ســوخنت بــه پیامنــه کوچــک از خــط واحــد بیــرل 
ــتفاده  ــند اس ــدد نباش ــر از 10 ع ــه بیش ــه ک ــای نیم ه
صــورت می گیــرد. بیشــر از محتویــات 10 بیــرل های 
کامــل نبایــد در یــک وقــت ســوخته شــوند، قطــع نظر 

از محتویــات شــان. 

قدم1

قدم3

قدم2

یــک جویچــه ســطحي را بکنیــد تــا بیــرل هــا بــا هــم  

ــرار  ــت( در داخــل آن ق ــر )3 ف ــالً 1 م ــه  اق در فاصل

گیرنــد.

بـا اسـتفاده از ابزار محافظت فـردی که در بخـش 2.1.3 

ذکـر گردیـده، مواد کیمیـاوی را در بیرل بریزیـد که برای 

مخلـوط سـازی یـا سـوخنت آمـاده شـده انـد. اگـر مواد 

کیمیاوی آتشـگیر، نیمه آتشـگیر یا غیر آتشگیر را باهم 

مخلـوط مـی کنـد، بـا تناسـب هـای معاینـه شـده طبـق 

بخـش 5.2.2 آنهـا را در بیـرل هـای قطع شـده بریزید,

بیرلهـا را در جویچـه قـرار دهیـد، کـه بیـن هر یـک آنها 

1 مـر )3 فـت( فاصلـه داشـته باشـد. دور هـر بیـرل را با 

خـاک پـر کنید تـا بیرلها در موقعیت خود محکم شـوند 

تـا از حرکـت یا کج شـدن آنها جلوگیری صـورت گیرد.

جویچه سطحي

خط واحد بیرل ها که از 
10 بیشر نیستند

خط واحد بیرل ها که از 
10 بیشر نیستند

بیلر هاخاک پر شده دور 



رهنمود تصویری: جابجاسازیموادکیمیاویکهدرتولیدغیرقانونیموادمخدراستفادهمیشود 62

قدم۴

بیرل ها را طبق بخش 5.2.3 رصفآ از طرف وزیدن هوا آتش بزیند.

5 عدد جویچه حفر گردیده که در هر یک آنها 10 بیرل 

به فاصله اقالً 1 مر )3فت( جابجا می شوند. در میان 

قطار ها باید 4 مر )13فت( فاصله موجود باشد. 

آتش زدن از جهت 
وزیدن هوا 

جویچه سطحی

جهت وزیدن هوا آتش و دود را از 
مسوول آتش زدن دور تر می برد.

اخطارها

قبل از آتش زدن، این را معاینه کنید که جهت وزیدن هوا از پرسونل و نواحی پر نفوس دور تر باشد. 

اگر هوا به طرف پرسونل یا نواحی پر نفوس جریان داشته باشد، آتش زدن را اجراء نکنید. 

قدم1

سوخنتبهپیامنهبزرگ
زمانی که به پیامنه برزگ عملیه سـوخنت را اجراء 

مـی کنیـد، کـه از 10 بیرل بیشـر در آن اسـتفاده 

شـوند، یک عـده تدابیـر احتیاطی وجـود دارند 

کـه باید مد نظر گرفته شـوند. بیرلهـا باید در یک 

مربـع در قطار ها گذاشـته شـوند. این سـبب می 

شـود که سـتون متمرکز حرارت را ایجـاد کند که 

دود را بـاال در هـوا مـی راند و پراگنده سـازی آن 

را اعظمی سـاخته و سـطح خطر به پرسـونلی که 

در زمیـن نزدیک قرار دارنـد، را کاهش می دهد.



رهنمود تصویری: جابجاسازیموادکیمیاویکهدرتولیدغیرقانونیموادمخدراستفادهمیشود 63

قدم۲

بیرلها را به طور اعظمی در 5 قطار 10 بیرل نیمه ترتیب و به شکل مربع آنرا طبق شکل ذیل بدهید. در بین قطار ها باید 

فاصله 4 مر )3 فت( وجود داشته باشد.

قطار ها به شکل مربع

10 بیلر فی قطار

خاک که دور بیلر ها 

انداخته شده است 

5 قطار بیلر ها 

قدم۴قدم3

بیرلهـا را در جویچـه قـرار دهیـد، که بین هر یـک آنها 1 

مـر )3 فـت( فاصلـه باشـد. دور هـر بیـرل را بـا خاک پر 

کنیـد تـا بیرل هـا در موقعیت خویـش محکم شـده و از 

حرکـت یـا کج شـدن آنها جلوگیـری صـورت گیرد.

بـا اسـتفاده از ابزار محافظت فـردی که در بخـش 2.1.3 

ذکـر گردیـده، مواد کیمیـاوی را در بیرل بریزیـد که برای 

مخلـوط سـازی یـا سـوخنت آمـاده شـده انـد. اگـر مواد 

کیمیاوی آتشـگیر، نیمه آتشـگیر یا غیر آتشگیر را با هم 

مخلـوط مـی کنـد، آنهـا را با تناسـب هـای معاینه شـده 

طبـق بخـش 5.2.2 در بیـرل هـای قطع شـده بریزید. 
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قدم5

بیـرل هـا را طبق بخش 5.2.3 رصفـآ از طرف وزیدن هوا 

آتش بزیند در حالی که بین قطارها به طور سیسـتامتیک 

در حرکت باشید. 

جهت وزیدن هوا آتش و دود را از 
تش زدن از جهت مسوول آتش زدن دور تر می برد.

وزیدن هوا 

معلوماتکلیدی

به منظــور ســوخنت در هــوای آزاد بیرلهــای فلــزی توصیــه می شــوند، زیــرا اینهــا مانــع مــواد کیمیــاوی 

شــده تــا در زمیــن جــذب شــوند و در صــورت آتــش زدن بــدون وقفــه در مقابــل حــرارت تولیــد شــده 

بلنــد مقاومــت داشــته و از رسازیــر شــدن مــواد کیمیــاوی در حــال ســوخت نیــز جلوگیــری مــی کنــد.

ولــی، ایــن رضوری نیســت کــه از بیرلهــای فلــزی بــرای ســوخنت اســتفاده منــود. از ســایر مــواد مثــل 

طشــت هــای کانکریتــی یــا فلــزی آب نیــز بــرای ســوخنت مــواد کیمیــاوی بــه عیــن طریــق اســتفاده 

کــرده می توانیــم تــا از دخــول مــواد کیمیــاوی در زمیــن جلوگیــری صــورت بگیریــد و همچنیــن در 

مقابــل حــرارت بلنــد مقاومــت داشــته باشــد. 

اخطارها

 قبل از آتش زدن، این را معاینه کنید که جهت وزیدن هوا از پرسونل و نواحی پر نفوس دور تر باشد. 

 اگر هوا به طرف پرسونل یا نواحی پر نفوس جریان داشته باشد، آتش زدن را اجراء نکنید. 

 متام پرسونل کاری که در سمت وزیدن هوا قرار دارند باید در فاصله مصئون دور تر نگهداشته شوند و این فاصله 

حد اقل باید100 مر دور تر از ساحه اتش قرار داشته باشد. 

 سوخنت در هوای باز باید در وضعیت های ثابت )که هوا نباشد( یا هوای شدید جریان داشته باشد باید صورت نگیرد. 

 دود آن ممکن سمی باشد و متام پرسونل باید ماسک مصئونیت تنفسی را پوشیده باشند. 

 در صورت آتشگیری اتفاقی، متام پرسونلی که با مواد کیمیاوی و مخلوط سازی به شمول انداخنت مواد کیمیاوی 

در بیرل ها قبل از سوخنت رسوکار دارند، باید ابزار مصئونیت فردی مقاوم در مقابل حرارت/شعله و تنفس کننده 

متام چهره را باشند. طوری که در  بخش 2.1.3 نشان داده شده است

 به مسوولین محلی اطفائیه در مورد آتش زدن پالن شده اطالع دهید و اینکه آماده باشد و وسایل اطفائیه 

اضطراری و حامیت طبی را در محل آماده سازند. 

دود ی که از روش های آتش سوزی به پیامنه بزرگ تولید می شود، طوری که در باال ذکر گردید، قابل مالحظه 

بوده می تواند. 
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5.2.6.آتشسوزیدرحفره
آتـش سـوزی در حفـره )یا آتش سـوزی در چقری( میتود های دیگـری از روش های 

سـوخنت در هوای باز در موقعیت های دور دسـت می باشـد، جائی که بیرلها )اسـتاده 

یا نیمه بریده( یا سـایر جعبه های مناسـب مثل طشـت های کانکریتی موجود نباشـند.

اسـتفاده از آتـش سـوزی در حفـره باید همیشـه انتخاب نهایی باشـد، جائی کـه نیاز به 

دفـع عاجل توسـط سـوخنت نیـاز باشـد، و برای جابجا سـازی کـدام انتخاب مناسـب 

دیگری وجود نداشـته باشـد. این با در نظر داشـت این واقعیت اسـت که برخی عض 

مـواد کیمیـاوی در خـاک جـذب شـده و توانایـی ایـن را دارد که محیط محلـی را تنزل 

دهـد یـا آب زیر زمیـن را ملوث سـازد. 

درذیـلرشایطآتشسـوزیدرحفـرهذکرگردیده

اند:

بــرای حفــره یــا چقــری محلــی را انتخــاب کــه   •

ــد.  ــی باش خاک

محــل بایــد در زمیــن بلنــد واقــع باشــد )کــه آب   •

زیــر زمیــن عمیــق باشــد. 

محــل بایــد حــد اقــل 500 مــر دور تــر از آبــرو   •

ــرار داشــته باشــد.  ــا جــوی( ق ــا ی )دری

ــب  ــر مکع ــر از 12 م ــد بیش ــره نبای ــدازه حف ان  •

ــد.  باش

از حفــره هــای متعــدد اســتفاده شــده مــی تواند،   •

ولــی بایــد اقــالً 10 مــر فاصلــه داشــته باشــند. 

از روش ســوخنت مطابــق بخــش 5.2.3 اســتفاده   •

 . کنید

اخطارها

 نباید بیشر از محتویات 10 بیرل پر در یک وقت سوختانده شوند، قطع نظر از محتویات آن. 

خاک مراکم

اندازه اعظمی 12 
مر مکعب 
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5.3تبخیر
پروسـه یی کـه در آن مایـع بـه بخـار تبدیـل می شـود تبخیـر نامیده می شـود. یکـی از 

معمولریـن مـواد کیمیـاوی کـه در تولیـد غیـر قانونـی مـواد مخـدر دریافت می شـود 

عبـارت از محلـول ها اسـت. بیشـر این محلـول ها مفر )که با آسـانی تبخیر می شـود( 

می باشـند. این بدین معنیسـت که در جریان تبخیر ممکن  آنها به مقادیر قابل مالحظه 

بخارات آتشگیر را تولید کنند. در حالی که تبخیر ممکن روش مفید برای جابجاسازی 

محلـول هـای مفـر باشـد، خطـرات ممکنه نیز وجـود دارنـد زیرا بعـض بخـارات مواد 

کیمیـاوی به آسـانی آتش مـی گیرند. 

رسعـت و سـمت هـوا فکتور هـای عمده یی اند کـه باید در روش تبخیـر مد نظر گرفته 

شـوند. هـوا می توانـد به طـور قابل مالحظـه عملیه تبخیـر را رسعت دهـد و این توصیه 

می شـود کـه از تبخیـر در روزهای اسـتفاده نشـود کـه هوا در آن جریان نداشـته باشـد. 

همیشـه بایـد جریـان هوا دور تـر از نواحی پر نفوس یا پرسـونل باشـد. 

قدم های ذیل روش تبخیر را خالصه می کند:

قدم۲قدم۱

قدم۳

یـک یا بیشـر بیرلهای آهنـی را که از جنب قطع شـده اند، آماده 

سـازد )طوری که در بخش 5.2.1 نشـان داده شـده اند(. بیرلهای 

پالستیکی مناسب منی باشند.

اطمینان حاصل کنید که شـعله آزاد یا دیگر منبع آتش در 

50 مری محل جابجاسـازی توسـط تبخیر وجود نداشـته 

باشد. 

اطمینـان حاصـل کنیـد کـه وسـایل اطفائیـه عاجـل مثـل 

خامـوش کـن آتش و کمپل ضد آتـش در فاصله مصئون 

اقـالً 25 مـر دور تـر از سـاحه تبخیـر قـرار داشـته باشـد و 

وسـایل اضافی فردی به شـمول PPE درسـت که در بخش 

آتـش سـوزی در هوای باز2.1.3 ذکر گردیـده، باید آماده 

باشـند تـا در صـورت تحریق اتفاقـی یا رضر دیگر پاسـخ 

بتوانیم.  داده 

بیرل های قطع 
شده از



رهنمود تصویری: جابجاسازیموادکیمیاویکهدرتولیدغیرقانونیموادمخدراستفادهمیشود 67

قدم۶قدم۴

قدم7

قدم۵

بیرلهـا را در فضـای آزاد قـرار دهیـد که حد اقل بیـن آنها 2 مر 

فاصلـه وجـود داشـته باشـد. به یاد داشـته باشـید وقتی کـه بیرل 

نباشـد، از سـایر جعبـه هـا یا ظروفـی کـه از آهن یـا کانکریت 

سـاخته شـده باشند مثل طشت آب نیز اسـتفاده شده می تواند. 

به یاد داشـته باشـید که اگر از طشـت آب اسـتفاده صورت می 

گیـرد، بایـد بعد از اسـتفاده بـه منظور مصئونیـت و علل ملوث 

شـدن پاک شـده و محـوه گردد. 

در هـر بیرل تقریبا20ً لیر آب بریزیـد. در صورتی که عده یی 

محلـول هـا ، این میزان تبخیـر را بیتر خواهد سـاخت )مثل 

الیـل کلوراید یا سـایر محلـول هـای کلورینی(. ولـی، رضور 

نیسـت که از آب اسـتفاده شود، محلول به تنهایی نیز در بیرل 

هـا انداخته شـده می تواند )قـدم 7 را ببینید(. 

ــزرگ یکجــا  ــا آب و در ســطح ب ــی ب بیشــر محلول هــا وقت

شــوند بــه رسعــت بیشــر و مصئونیــت تبخیــر مــی شــوند. 

ولــی، میــزان تبخیــر برخــی محلــول هــا را کاهــش خواهــد 

داد. ایــن توصیــه می شــود کــه اوآل در یــک بیــرل آنــرا معاینه 

کنیــد، کــه ســطح آنــرا در بیرل تعییــن منــوده و زمــان و میزان 

کاهــش ســطح آنــرا یادداشــت کنیــد. اگــر تبخیر واقع نشــود، 

یعنــی در چهــار ســاعت ســطح آن کاهــش نیابــد، در حالــی 

کــه هــوا و درجــه حــرارت مناســب بــوده، محلــول را بــدون 

آب اســتفاده کنیــد. 

ــر  ــوای آزاد ذک ــش زدن در ه ــش 2.1.3 آت ــه در بخ طوری ک

ــر  ــد 10 و 15 لی ــر بای ــک نف ــتفاده از PPE ی ــا اس ــده، ب گردی

ــام  ــزد. مت ــد بری ــه آب دارن ــای ک ــرل ه ــر را در بی ــول مف محل

پرســونل دیگــر بایــد در فاصلــه مصئــون اقــالً 25 الــی 50 مــر 

دورتــر قــرار گیرنــد.   

بیرلهـا را بـا بوجـی هـای پـر از ریـگ ثابـت نگهداریـد تـا از 

حرکـت و کچ شـدن آنهـا جلوگیری صـورت گیـرد. همچنان، 

بیرلهـا در جویچـه هـای سـطحی نیز گذاشـته شـده می توانند، 

بخـش 5.2.5 را ببینیـد. 

فضای آزاد

نگهداشنت بیلر ها بوجی ریگ برای ثابت 
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تبخیربااستفادهازکاه
رسعتــی کــه بــا آن عملیــه تبخیــر صــورت مــی گیــرد، متکــی بــر چنــد فتکــور اســت بــه شــمول حــرارت، هــوا، انــدازه بیــرل و 

نوعیــت مــواد کیمیــاوی. هــدف اســتفاده از بیرلهــای نیمــه بریــده ایــن اســت کــه مســاحت آن بیشــر شــود کــه عبــارت از مواجــه 

شــدن مــواد منحلــه بــا هــوای بــاز مــی باشــد.

مســاحت توســط اســتفاده از میتــود هــای معاوضــوی کــه در ذیــل اســتفاده از کاه )منحیــث مــاده عاطــل( نشــان داده شــده اســت، 

مســاحت بــزرگ ســطح را به وجــود آورده و بــه جریــان هــوا اجــازه می دهــد تــا از مــواد گذشــته و میــزان تبخیــر را بیشــر ســازد. 

قدم۲قدم۱

قـدم هـای 1 الـی 5 فـوق را تکرار کنیـد )بـرای روش عادی 

تبخیـر(، بعـدآ یک انـدازه کاه را گرفتـه و آزادانـه آنرا داخل 

بیـرل بگذارید.

تقریبـاً 10 الـی 15 لیر محلول مفر را باالی کاه به آهسـتگی 

بیاندازیـد تـا در قاعده بیرل هیچ مایع وجود نداشـته باشـد و 

یـا حجـم آن بـه قدر قابـل مالحظه کاهـش یابد. بـاالی کاه 

محلول بیشـر نـه اندازید یا کاه را مشـبوع نسـازید. اکریت 

محلـول باید در داخل کاه مباند و بسـیار مقـدار کمی آن در 

بیرل موجود باشـد. 

معلوماتکلیدی

میــزان تبخیــر بــه یــک عده فکتورها وابســته اســت بــه شــمول نوعیت محلــول و »فشــار بخــارات« آن، 

درجــه حــرارت، مســاحت ســطح و هوا.

روش هــای تبخیــر بایــد ففــط در روزهــای اســتفاده شــود کــه حرکــت هــوا )شــامل یــا بــاد( موجــود 

باشــد تــا بــا عملیــه تبخیــر و انتشــار بخــارات کمــک کنــد. 

تبخیــر ممکــن عملیــه رسیــع جابجــا ســازی نباشــد، ولــی اگــر وقــت اجــازه دهــد ایــن مؤثر، کــم خطر 

و از نــگاه محیــط زیســت مســووالنه می باشــد.

در مورد محلول های مفر که برای عملیه تبخیر مناسب است، ضمیمه I را مالحظه کنید. 

ایــن توصیــه مــی شــود کــه بــا اســتفاده از عملیــه تبخیــر، در یــک زمــان یــا مــکان بیشــر از 200 لیــر 

مــواد کیمیــاوی تبخیــر نگــردد. 
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5.4.کودسازی
از روش کـود سـازی به طـور یـک طریقه تغییر بیولوژیکـی، یا کیمیاوی مورد اسـتفده 

قرار گرفته می تواند که در آن از پروسـه های طبیعی بیولوژیکی جابجا سـازی اسـتفاده 

صورت مـی گیرد. 

دو بخش اساسـی کود سـازی به طور )مواد( سـبز و )مواد( نصواری تلقی می شـوند. به 

منظور اینکه کود سـازی به صورت درسـت انجام شـود، تناسـب سـبز و نصواری بسیار 

مهم اسـت. عموماً، تناسـب دلخواه آن باید تقریباً قرار ذیل باشـد. 

1حصه سبز: 2 حصه نصواری 

به سـاده گی، این بدین معنی اسـت که در تولید کود خویش مواد نصواری را اسـتفاده 

کنید که دو برابر مواد سـبز باشـد. 

بسـیاری از محلـول هـای پطرولی، به شـمول برخی محلول های کلورینی و سـایر مواد 

کیمیـاوی به طور طبیعی توسـط پروسـه پارو سـازی منکرس شـده می تواننـد، جائی که 

مایکرواورگانیسـم هـای بخـش عضوی مـاده و رسگین/کاه مـواد کیمیاوی را خـورده و 

آنهـا را بـه اجـزاء تقسـیم مـی کند. بـرای لسـت مواد کیمیـاوی که بـرای جابجا سـازی 

توسـط این میتود مناسـب اند، ضمیمـه 1 را ببینید. 

کـود سـازی پروسـه رسیع جابجاسـازی نبـوده و در رشایط کـه نیاز به دفـع عاجل مواد 

دیـده شـود مناسـب منـی باشـد. ولـی، اگر وقـت موجود باشـد تا پروسـه کود سـازی 

اجراء گردد، این یک روش بسـیار سـاده، مصئون، و در نواحی دور دسـت که فعالیت 

هـای زراعتـی آنجـا انجام می شـوند و نیاز به مـواد دارد که معموآل آنجا پیدا می شـوند 

، به آسـانی به دسـت آمـده می تواند. 

وقتـی پروسـه کـود سـازی تکمیل گردیـد، کود در خـاک یا باغ هـا عالوه گردیـده تا به 

خـاک مـواد مغـذی عـالوه شـده و کیفیـت آنرا بهر سـازد. پروسـه کـود سـازی نیاز به 

مـواد ابتدایی ذیـل دارد:   

اخطارها

  این روش جابجا سازی باید فقط در ساعات روشنی روز اجراء گردد تا امکان آوردن منبع آتش زدن)جرقه یا 

شعله( به محل جابجا سازی کاهش یابد یا از بین برود. 

تبخیر باید رصفاً در روزهای اجراء شود که جریان هوا موجود باشد و نباید هیچگاه در روزهای صورت گیرد 

که جریان هوا موجود نباشد. 

وقتی با محلول مفر مواجه شویم یا با آن رسوکار داشته باشیم، آتش گیری اتفاقی همیشه یک خطر محسوب 

می شود و PPE درست باید پوشیده شود. 

وقتی این روش اجراء می شود باید PPE مقاوم حرارت/شعله پوشیده شود

در وقت اجرای عملیه تبخیرهمیشه باید اطمینان حاصل کرد که شعله های آزاد یا سایر منابع آتش زدن در 

نزدیکی موجود نباشند. 

با استفاده از عملیه تبخیر بیشر از 200  لیر مواد کیمیاوی را در یک زمان ، تبخیر نکنید.

وقتی عملیه تبخیر تکمیل شد، کاه استعامل شده برای خوراک حیوانات یا باغ ها مناسب منی باشد و باید از آن 

کود ساخته شود، لیکن همچنین در ساحه مناسب دفن یا سوختانده شده می تواند.  
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مواد سبز، مثل فضله سبز یا مواد میده شده سبز 

نباتات، ترکاری یا باقیات میوه، پارچه های درختان 

تازه یا پارچه های تازه )سبز( علف

1  حصه 

آب: مقدار رطوبت باید به صورت  مطلوب تقریباً 

40 فیصد باشد، ولی این مشکل خواهد بود که در 

ساحه آنرا اندازه کرد. به طور رهنمود، مواد باید تا 

حدی آب داده شوند که با ملس مرطوب به نظر 

برسند. این مهم است که بیشر آب نباید داد. 

40 فیصد

ساحه کانکریت شده یا ساحه مراکم زمین یا 

خاک فرده شده. اگر  ساحه مراکم موجود نباشد 

از چند الیه  پالستیک نیز استفاده کرده می توانیم. 

بوجی های ریگ )با استفاده از الیه های 

پالستیک پولی اتلین کثافت بلند ) )HDPE تا 

یک محوطه حوض مانند را ایجاد مناید که مواد 

کیمیاوی و آب را در داخل نگهدارد(. 

مواد نصواری، یا خشک مثل کاه، پارچه چوب، 

رسگین )مرغ، گوسفند، گاو( یا مخلوط همه اینها. 

رسگین باید از نصف متام ماده نصواری/مواد 

خشک نباشد. 

2 حصه 

جدول7:موادابتداییبرایپروسهکودسازی:



رهنمود تصویری: جابجاسازیموادکیمیاویکهدرتولیدغیرقانونیموادمخدراستفادهمیشود 71

قدم۳قدم۱

قدم۴

قدم۲

اگـر بـرای کـود سـازی طبقـه کانکریـت شـده، زمینـی کـه 

خاکـش مراکـم باشـد، وجـود نداشـته باشـد، بوجـی های 

ریـگ را در یـک مربـع بـزرگ بـه زمیـن بگذاریـد، الیـه 

پالسـتیک را بـاالی بوجـی های ریـگ بگذارید، و سـاحه 

اضافـی پوش کـردن را بگذارید تا قطـار دیگر بوجی ریگ 

بـاالی آن گذاشـته شـود )قـدم 2 را ببینیـد(.

مواد سـبز )مثالً فضله سـبز(  و نصواری ) مثآ کاه/رسگین( را 

یگجا باالی کانکیریت یا پالستیک بگذارید

 مـواد سـبز و نصـواری را باهـم خلط منـوده و از آن قطار ها 

سـاخته، و آب عـالوه کنید تا متـام کود مرطوب شـده ولی 

مشـبوع نشـود. کوشـش کنید که مواد را در قطار های مثلثی 

کـه قاعـده آن نسـبت بـه رأس حد اقـل دو چند پهن باشـد. 

این با پروسـه پاروسـازی کمـک خواهد کرد. 

مربـع دوم بوجـی هـای ریـگ را بـاالی پـوش پالسـتیکی 

بیـرون از مربـع اولـی بگذارید تا یک محوطـه حوض مانند 

بوجـی را را بسـازد  و مـواد اضافی کیمیاوی یـا آب را جذب 

کنـد. بـرای چنین مثالـی بخـش 5.9.3 را ببیند. 

در ذیـل اقدامـات و تصاویـر ارائه شـده اند که روش های ابتدایی تأسـیس 

محل جابجاسـازی توسـط کمپوست را نشـان می دهد: 

پالستیک اضافی برای 

ساخنت کناره ها

2 حصه فضله 

نصواری 

له 
ض

ه ف
ص

1 ح

سبز

قطار دوم بوجی های 

رسگین را به فضله سبز و ریگ

نصواری عالوه کنید

قطار اول زیر 

پالستیک

ساحه محصور
ض( 

 )حو
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قدم۵

قدم۸قدم۷

قدم۶

مواد سـبز و نصواری )کاه/رسگین( را باه هم مخلوط سـازید 

تا خوب خلط شـوند. 

محلـول یـا مـواد کیمیـاوی کـه باید جابجا شـود بـاالی کود 

به طور مسـاوی بیاندازید، ولی کمپوسـت را مشبوع نسازید. 

به طـور یـک رهنمـود تقریبـی، در یـک مـر مکعـب کود 

نبایـد بیشـر از 10 الـی 15 لیر مواد کیمیاوی انداخته شـود. 

وقتـی عـالوه گردیـد، کـود را دوبـاره خوب مخلـوط کنید. 

کـود را هـر 2 الـی 3 روز بعـد خلـط و چپـه کنیـد تـا مـواد 

خارجـی بـه وسـط بیاینـد و هوا چهار الی هشـت هفتـه اول 

بـه محل کود برسـد. تا حـد امکان رطوبـت را الی 40 فیصد 

نگهدارید. 

کمپوسـت را در قطـار بلنـد بسـازید، مشـابه شـکل ذیل. به 

اینهـا »قطـار هوایـی« ګفته مـی شـود و باید به شـکل مثلث 

باشـد و قاعـده آن حـد اقـل دو چنـد وسـیع تـر از رأس آن 

. باشد. 

اگر خشـک باشـند آنـرا در جریـان مخلوط کـردن مرطوب 

سازید. 

اخطارها

رسگین ممکن دارای مایکرواورگانیزم های می باشند که برای صحت انسان مرض می باشد، مخصوصاً تنفس گرد چنین 

رسگین.

 همیشه ماسک گرد و خاک را برای محافظت سیستم تنفسی بپوشید، طوری که در بخش   2.1.2 نشان داده شده است. 

 بعد از کار با رسگین همیشه دستان تان را شسته و لباس خود را تبدیل کنید. 
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یادداشت:
کـود را هـر 2 الی 3 روز بعد خلط و چپه کنید 

تـا مـواد خارجی به وسـط بیایند تا هـوا چهار 

الـی هشـت هفتـه اول بـه محـل کـود برسـد. 

ایـن را هـوا دادن می نامنـد و همـرای رطوبـت 

بخـش مهـم پروسـه کـود سـازی را میسـازد. 

طوری کـه کـود شـدن رشوع مـی کند شـکل 

آن مثل تصویر دسـت رأسـت تغییر می کند. 

اشـکال 5 و 6 ذیـل شـکل یـا پـالن سـاحه 

جابجـا سـازی کـود را نشـان مـی دهـد. 

شکل5:منایهوایییاچشمگنچشکساحهجابجاسازیکود

A.لHDPEالیههایپالستیکیا

B.آبپاشبرایمرطوبنگهداشنتکود

C.بوجهیهایریگبرایساخنتکناره

D.کانـالدرینـاژکـهبـهطـرفحـوضفاضـالب

مـیرود)درکنـارهچـپباالیـی(
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شکل6:مقطعنواحیجابجاسازیکود،طوریکهدرشکل5نشانداشدهشدهاست.

A.لHDPEالیههایپالستیکیا

B.عمـقآبزیـرزمیـنبایـداز5مرتبیشـرت

شد با

کـود سـازی بـه پیامنـه بـزرگ و کوچـک صـورت گرفتـه 

می توانـد و از نـگاه تکنالـوژی سـاده تر اسـت. مثـال ذیـل  

عملیـه کـود سـازی را به پیامنه بزرگ نشـان می دهـد، که در 

یـک زمین مقاوی یا الیه کانکریت قرار داشـته و آبـرو دارد. 

ایـن را یادداشـت کنیـد آبی کـه از محل جریان پیـدا می کند 

می توانیـم کـه آنـرا دوبـاره اسـتفاده منـوده و باالی کـود آنرا 

تطبیـق کرد. 

C.آبزیرزمین

D.آبـرودورناحیـهکـودسـازیتـاآبراازمحل

بیـرونکند.
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تخته کانکریت

آبرو

شکل6:عملیهبزرگکودسازی

معلوماتکلیدی

ایــن مهــم اســت کــه از ســاحه محــدود شــده اســتفاده کنیــد تــا از دخــول مــواد کیمیــاوی اضافــی در 

زمیــن جلوگیــری صــورت گیــرد، کــه می توانــد ســبب ملــوث شــدن آب زیــر زمیــن شــود. 

اگــر تختــه هــای کانکریتــی وجــود نداشــته باشــند. بــا اســتفاده از پالســتیک هــای معمولــی ایــن کار 

ــد.  ــه می توان ــورت گرفت ص

ــه شــمول  ــوده، ب ــل ب ــه یــک سلســله عوام ــارو گشــنت وابســته ب ــرای پ ــاز ب ــورد نی ــان م وخــت و زم

حــرارت، رطوبــت و مؤثریــت مایکرواورگانیــزم هــای موجــود. وقــت اکــر مــواد کیمیاوی مناســب که 

در ضمیمــه ۱ لســت شــده انــد، از 3 الــی 6 مــاه فــرق کــرده می توانــد )تحــت رشایــط مســاعد). 

اگــر وســایل معاینــه موجــود نبــوده و یــا رشایــط مســاعد نباشــد. اقــالً 6 مــاه وقــت پــارو شــدن توصیــه 

مــی گــردد و 12 مــاه وقــت مناســب و مصئــون می باشــد.

پــارو جــدآ توصیــه مــی گــردد زیــرا دارای مایکروارگانیــزم هــای اضافــی بــوده کــه پروســه کــود ســازی 

را به طــور قابــل مالحظــه کمــک مــی کنــد. 

 )F°160  ــی ــا F°130 ( C°70 ال ــان  C°60 ت ــرای کــود )در داخــل توده(می درجــه حــرارت مناســب ب

می باشــد و پــارو بایــد مســتقیآم در معــرض نــور آفتــاب قــرار داشــته باشــد. 

در اقلیــم هــای رسد، پــارو توســط الیــه پالســتیک ســیاه پــوش شــده می توانــد تــا درجــه حــرارت آن 

ــش یابد.  افزای
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معلوماتکلیدی

 رطوبــت مناســب آنــرا بیــن  30 الــی 60 فیصــد نگهداریــد، بــا تضمیــن اینکــه پــارو  یــک کــم  انــدازه 

مرطــوب  باشــد . 

اقــالً در چهــار تــا شــش هفتــه اول هــر 2 الــی 3 روز بعــد بایــد پــارو به طــور دوامــدار دور داده شــده و 

مخلــوط شــود )تهویــه (  تــا هــوا داخــل مخلــوط پــارو گــردد . 

انــدازه مســاعد pH بــرای پــارو 6.5 الــی 8.5 مــی باشــد. pH توســط عــالوه منــودن چونــه کاهــش یــا 

عــالوه کــردن ســلفلر، املونیــم یــا فیــرس ســلفیت بیشــر شــده می توانــد یــا توســط عــاله کــردن مقدار 

کــم رقیــق شــده تیــزاب مثــل اســیتیک اســید یــا فاســفوریک اســید )کــه اقــالً بــه تناســب 1:50 در آب 

رقیق شــده باشــد(. 

محلــول هــا یــا مــواد کیمیــاوی را از هــم جــدا عــالوه کنیــد، کــه وزن آن بیشــر از3 فیصــد نباشــد، 

به طــور مثــال تقریبــاً 10 الــی 15 لیــر محلــول یــا مــواد کیمیــاوی فــی مــر مکعــب کــود به طــور یــک 

ــود تقریبی.  رهنم

کــود ســازی بــه پیامنــه کوچــک و بــزرگ اجــراء شــده می توانــد کــه مربــوط بــه حجــم مــواد کیمیاوی 

مــی باشــد کــه بایــد جابجا شــود.

کود سازی توسط عالوه کردن مقدار کمی نایروجن یا کود فاسفورس ترسیع شده می تواند.

اخطارها

کود سازی رصف برای مواد کیمیاوی که در ضمیمه 1 لست شده اند 

مناسب می باشد. که توسط عالمه که در سمت رأست نشان داده شده، 

مناسب بودن آن هویدا گردیده است. 

کود را با محلول یا مواد کیمیاوی که باید جابجا شود مشبوع نسازید، زیرا 

این سبب جلوگیری از مایکرواورگانیزم ها خواهد شد تا کار خود را اجراء 

کند. 

از فضله حیوانات گوشت خور یا خوگ استفاده نکنید. این رسگین ها 

ممکن دارای باکریا های مرض باشند. 

تهویه منظم ) دور دادن و خلط کردن( کود مهم است تا رسعت تخمر آن بیشر شود و به اکسیجن اجازه دخول 

دهد. سویه پاپین آکسیجن سبب تعامل شده که تولیدات مرضجانبی مواد کیمیاوی را خواهد ساخت. 

رسگین ممکن مایگرو ارگانیزم های را داشته باشد که برای صحت مرض بوده مخصوصاً ً استنشاق گرد رسگین. 

همیشه برای محافظت سیستم تنفسی ماسک گرد را بپوشید )طوری که در بخش ۲.۱.۲ نشان داشد شده است( . 

 بعد از کار با رسگین همیشه دستان خویش را شسته و لباس تان را تبدیل کنید. 

وقتی کود سازی تکمیل شد، کود باید به منظور اطمینان از اینکه مواد کیمیاوی سمی یا قبل از اینکه در باغ ها 

یا سایر خاک ها استفاده شوند محصوالت شکسنت مواد کیمیاوی )میتابولیت ها( باقی منانند. اگر وسایل معاینه 

موجود نباشند، به طور احتیاط کود نباید باالی فصل های غذایی مورد استفاده قرار گیرند. 
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دفنکردن 5.5
ــت  ــاط دور دس ــاوی در نق ــواد کیمی ــات م ــی اوق بعض
به دســت مــی افتنــد، کــه فاقــد زیربنــای مدیریــت زبالــه، 
ترانســپورت مناســب، وســایل موجــود جابجــا ســازی یــا 
ــاب  ــه انتخ ــورت، یگان ــن ص ــند. در ای ــی باش ــداوا  م م
عملــی دفــن کــردن در ســاحه دور دســت مــی باشــد. در 
رشایــط مخصــوص، بخشــی از مــواد کیمیــاوی غیر مرض 

ــز تحــت زمیــن دفــن شــده می تواننــد.  نی

ایــن بخــش بــاالی دو نــوع روش دفن کــردن مترکــز دارد 
ــد از:  که عبارتن

دفــن کــردن در ســاحه دور دســت – بــرای اســتفاده   •

هیــچ  جائی کــه  شــده،  تجریــد  ســاحات  در 

ــود  ــازی وج ــا س ــرای جابج ــری ب ــاب دیگ انتخ

ــد.  ــته باش نداش

دفــن کــردن در زیــر زمیــن – بــرای مــواد کیمیــاوی   •

غیــر مــرض. 

ــای  ــره ه ــرض در حف ــاوی م ــواد کیمی ــازی م ــا س جابج
غیــر انجینیــری شــده توصیــه منی شــود. از عملیــه دفــن 
ــود  ــتفاده ش ــی اس ــط در صورت ــد فق ــاوی بای ــواد کیمی م
کــه وســایل جایگزیــن رســیده گی بــه آن موجــود نباشــد 

ــاوی  ــواد کیمی ــن م ــه جابجــا ســازی ای ــاز مــرم ب و نی
احســاس شــود. قوانیــن و مقــررات تنظیــم زبالــه محل 
بایــد تعقیــب و متــام منظــوری هــای مــورد نیاز کســب 

شــوند. 

دفــن کــردن مــواد کیمیــاوی ممکــن به محیط زیســت 
ــاب  ــود انتخ ــر رهنم ــی، اگ ــاند. ول ــی رضر برس محل
موقعیــت جابجاســازی در بخــش 4.1 تعقیــب شــود، 

خطــر ممکــن به طــور قابــل مالحظــه کاهــش یابــد.

دفــن کــردن بعضــی مــواد کیمیــاوی، مخصوصــاً 
جامــدات غیــر مــرض و ســایر مــواد کیمیــاوی دیگــر 
ــد، خطــر کمــر  ــده ان ــه در ضمیمــه 1 لســت گردی ک
محیــط زیســت را متوجــه مــی ســازد. لــذا دفــن کــردن 
ــاوی  ــواد کیمی ــن م ــرای ای ــب ب ــاب مناس ــک انتخ ی
شــمرده مــی شــود. مــواد کیمیــاوی جامــد، بــا درنظــر 
ــن  ــت دف ــه در وق ــد همیش ــل، بای ــار ذی ــت اخط داش
ــوط  ــوند. مخل ــارج ش ــان خ ــای ش ــته ه ــردن از بس ک
ســازی جامــد بــا خــاک در وقــت دفــن کــردن، عموماٌ 
دوبــاره به دســت آوردن آنهــا را بســیار مشــکل خواهــد 

ســاخت.

اخطارها

اکریت مواد کیمیاوی که در ضمیمه 1 برای دفن کردن مناسب شناخته شده اند، براساس ظرفیت شکسنت 

مصئون آنها در محیط لست گردیده اند، و به طور مستقیم در حفره یا چقری برای دفن انداخته شده می توانند.

در هر حفره باید فقط یک مواد کیمیاوی گذاشته شود تا از تعامل ممکن آنها جلوگیری صورت گیرد. 

اینها بعضی مواد کیمیاوی مرض اند و نباید از بسته های شان خارج شوند، به شمول مواد کیمیاوی که عالمه های 

ذیل رضر را نشان میدهند:

این مواد کیمیاوی در ضمیمه 1لست شده اند. 
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5.5.1.دفنکردندرساحهدوردست
در ســاحات دور دســت انتقــال یــا حرکــت مــواد کیمیــاوی ممکــن نخواهد بــود. فاصله 
حایــل از نواحــی بســیار حســاس از موقعیــت جابجــا ســازی، مثــل دفــن کــردن در حفره 
یــا چقــری، بیــن 750 الــی 1000 مــر می باشــد. ولــی، اگــر بــه ســبب نوعیــت ســاحه یــا 
مالحظــات مصئونیــت ایــن امکان پذیــر نباشــد، رضور اســت کــه بایــد حــد اقــل 500 
مــر دور تــر از دریــا، جــوی و آبــرو قــرار داشــته باشــد. همچنیــن، وقتی یــک موقعیت 
را بــرای جابجــا ســازی انتخــاب مــی کنیــد، در تــالش زمیــن بلنــد باشــید، کــه ممکــن 

عمــق آبهــای زیــر زمین بیشــر باشــد. 

قدم۱

قدم۲

در صـورت امـکان، بـا تعقیـب فاصلـه حایل کـه در بخش 4.1 نشـان داده شـده ، موقعیت مناسـب را برای حفره دور دسـت 

انتخـاب کنیـد. مثـال ذیـل دو موقعیـت ممکنه جابجا سـازی را نشـان می دهـد، موقعیت 1 )طرف چـپ در زیـر( باالی یک 

زمین بلند که 750 مر دور تر از دریا بوده و از قریه و کشـتزار دور تر اسـت و موقعیت دوم )طرف رأسـت باال( از فرش وادی 

دور تر اسـت. 

حفـره یـا خندقـی را بـا عمـق 2 الـی 3 مر حفر کنیـد، یا با عمق کـه اقالً به 1 مـر خاک باالی مـواد کیمیاوی دفن شـده اجازه 

دهـد، حفـر کنیـد.  به منظـور مصئونیت زمین نباید بیشـر از 3 مر کنده شـود زیرا دیـوال های زمین ممکن سـقوط کنند. اگر 

رضوری باشـد، بیشـر از یـک حفـره یـا خندق حفـر کنید تا متام مواد کیمیـاوی که نیاز به دفن کـردن دارنـد، در آنها انداخته 

شـوند. در یـک حفره یـا خندق باید رصف یـک نوع مواد کیمیاوی انداخته شـود.

فارم/کشتزار ها

خاک برای پر 

کردن دوباره خندق

خندقی که  حد اقل 

2 مر عمیق است 

زمین بلند

درو تر از دریاساحه بلند، 750 مر

دریا

قریه
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قدم۴قدم۳

مـواد کیمیاوی را از بسـته ها، خریطه هـا یا بیرلها خارج کنید 

و در حفـره بریزید )بدون آنهائی که در بخـش 5.5 در مورد 

آن اخطار داده شـده اسـت(. در عین زمان، خـاک را دوباره 

در حفـره بياندازید، و اجازه دهید که خاک و مواد کیمیاوی 

باهـم خلـط شـوند. فقـط تـا بلندی یـک مـری حفـره را با 

مـواد کیمیـاوی و متباقـی آنرا فقط با خـاک پر کنید.

وقتـی مـواد کیمیـاوی در 1 مری سـطح قرار داشـته باشـد، 

حفـره یا خنـدق را با خاک پر کنیـد و از خاک متباقی باالی 

آن یـا در امتـداد خـط خنـدق یـک بلنـدی بسـازید. ایـن 

کمـک خواهـد کـرد که آب بـاران از سـاحه دفن دور شـده 

و از تجمـع و داخـل شـدن آب )یـا غـرق شـدن( جلوگیری 

کـرده، کـه می توانـد انتقـال مـواد کیمیـاوی را به آبهـای زیر 

زمیـن رسعت بخشـد.

معلوماتکلیدی

در زمیــن بلنــد موقعیــت را انتخــاب کنیــد. بــرای ســاحات دور دســت بایــد اقــالً 500 مــر دور تــر از 

آبــرو باشــد. 

حفره ها یا خندق ها باید بین 2 الی 3 مر عمیق باشند. 

وقتــی مــواد کیمیــاوی جامــد راجابجــا مــی کنیــد، یــک الیــه مــواد کیمیــاوی و بــاالی ان یــک الیــه 

خــاک بیاندازیــد و بعــدآ مــواد کیمیــاوی جامــد ، و ایــن پروســه را ادامــه دهیــد

. اطمینان حاصل کنید که 1 مر خاک مواد کیمیاوی را بپوشاند.  

ایجــاد تپــه بــاالی حفــره یــا خنــدق ســبب می شــود تــا داخــل شــدن و یــا تجمــع آب بــاران بــاالی 

حفــره یــا خنــدق کاهــش یابــد. 

ــاالی مخلــوط مــواد  ــه پالســتیک ب ــه هــای پالســتیک موجــود باشــد، قــرار دادن یــک الی اگــر الی

ــری  ــاوی جلوگی ــواد کیمی ــه ســاخته شــود از جــذب م ــر تپ ــاالی آن 1 م ــه ب ــاوی و خــاک، ک کیمی

خواهــد کــرد..

اخطارها

فقط مواد کیمیاوی که دارای عالمه دفن در ساحه دوردست در 

ضمیمه 1 باشند برای دفن کردن در ساحه دور مناسب پنداشته می 

شود. 

هیچ آب زمین یا رسازیر شدن آن در حفره باید وجود نداشته باشد. 

اگر اب در حفره قابل رویت باشد، این محل را ترک کنید و محلی 

دیگری را در زمین بلند انتخاب کنید )بخش 4 را ببنید.( 
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5.5.2.دفنکردندرزیرزمین
دفــن کــردن مــواد کیمیــاوی مــرض در حفــره هــای غیــر انجیــری شــده توصیه 
منی شــود. فقــط مــواد غیــر مــرض کیمیــاوی کــه در ضمیمــه 1 لســت شــد انــد 
ــن جابجــا  ــر زمی ــد در زی ــن را داشــته باشــند، بای ــر زمی ــن در زی ــه دف و عالم
شــوند. مــواد کیمیــاوی بــه شــمول مــواد کیمیــاوی ناشــناخته یــا مــواد کنــرول 
شــده کــه مطابــق روش »عاطــل ســازی« در بخــش 5.8 ایــن رهنمــود عاطــل 
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــر زمی ــون در زی ــور مصئ ــد به ط ــز می توان ــند، نی ــده باش ش
ــد  ــه بای ــورد زبال ــی در م ــررات محل ــن و مق ــوند. قوانی ــن ش ــل دف روش ذی

تعقیــب شــوند. .

قدم۱

حفره دفن را تقریباً با 5 مر عمق و 5 مر وسعت حفر کنید. حفره باید اقالً 2 مر بلند تر از آب زیر زمین باشد. 

اخطارها

فقط مواد غیر مرض و مواد کیمیاوی عاطل باید توسط دفن در زیر زمین جابجا شوند. جابجا سازی مواد کیمیاوی 

باید طبق قوانین و مقررات محلی در مورد اصناف زباله باشد که به طور قانونی در زیر زمین دفن شده بتوانند.

قبل از اجرای دفن در زیر زمین مقررات محلی را مالحظه کنید. 

یک الیه کانکریت میده شده یا تغییر یافته، باقیات تعمیراتی یا سنگ ها به طور نورمال سطح زباله دفن شده را 

محکم خواهد ساخت، و این مهم است که مانع ایجاد گردد تا امکان حفر مواد کیمیاوی دفن شده توسط مردم 

کاهش یابد. 
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قدم۲

قدم۳

مواد کیمیاوی غیر مرض یا عاطل را در حفره طوری قرار دهید که به حد اعظمی تا 2 مری سطح پر شود. 

بـه انـدازه 1 مـر بـاالی مواد کیمیاوی کانکریت میده شـده یا زباله کانکریت، باقیات تعمیر یا سـنگ انداختـه و 1 مر متباقی 

را بـا خـاک پر کرده و سـطح زمین را مراکم سـازید.  

مواد کیمیاوی غیر مرض  .Aکانکریت یا باقیات تعمیر   .B خاک پر شده  .C 
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روش انتخـاب محـل مناسـب بـرای جابجـا سـازی کـه در 

بخش 4 خالصه گردیده اسـت، را تعقیب و یک خندقی را 

به عمق 30 سـانتی مر )12 انچ( و درازی 10 مر حفر کنید. 

خنـدق های متعدد حفر شـده می تواند کـه مربوط به حجم 

مـواد کیمیاوی می باشـد. در بین خندق ها بایـد اقالً 10 مر 

فاصله وجود داشـته باشد.

5.6.جذبموادکیمیاویغیرمرضیامایعاتقابلتنزل
ــر  ــاوی غی ــات کیمی ــه در آن مایع ــت ک ــی اس ــاوی عملیه ی ــواد کیمی ــذب م ج
مــرض و بعضــی از تیــزاب هــای خنثــی شــده ضعیــف به طــور مســتقیم در یــک 
خنــدق انداختــه و جابجــا شــده می تواننــد و بــه آنهــا اجــازه داده می شــود تــا در 

زمیــن جــذب و یــا تبخیــر شــوند. 

ایــن پروســه ســاده روش مؤثــر و رسیــع جابجا ســازی فقط بــرای مــواد کیمیاوی 
اســت کــه در ضمیمــه 1 لســت شــده و عالمــه جــذب را داشــته باشــند. بعضــی 
مــواد کیمیــاوی غیــر مــرض یــا مایعــات کیمیــاوی کــه به طــور بیولوژیــک تنــزل 
ــه محیــط خطــر بســیار کمــی را  ــد و تیــزاب هــای خنثــی شــده ب یافتــه می توان
متوجــه مــی ســازد و توســط خــواص طبیعــی خنثــی ســازی خــاک بیشــر خنثی 

و منکــرس خواهــد شــد )یــا ظرفیــت حایــل(. 

هــر تیــزاب کــه در ضمیمــه 1 لســت شــده و دارای عالمــه جــذب باشــد، مــواد 
مناســبی انــد کــه توســط ایــن روش جابجــا شــده می تواننــد وقتــی آنهــا طبــق 
روش بخــش 5.9.1 خنثــی شــده باشــند. خنثــی ســازی بایــد در خنــدق صورت 

نگیرد. 

بــرای مصئونیــت بیشــر محیــط زیســت، توصیه مــی گردد کــه در یــک موقعیت 
بیشــر از 1000 لیــر مــواد کیمیــاوی مناســب برای جــذب نباید جابجا شــوند.

قدم۱

وقتـی متـام مـواد کیمیـاوی غیـر مـرض یـا قابـل تنـزل در 

خنـدق تصفیـه انداختـه شـد، و اکـر آنها جذب شـوند، 

خنـدق پـر شـده می توانـد.

قدم۲

خندق سطحی با 30 سانتی مر 
)12 انچ( عمق      
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معلوماتکلیدی

در یــک موقعیــت بیشــر از 1000 لیــر مــواد کیمیــاوی مناســب بــرای نفــوذ نبایــد جابجــا شــوند. کــه 

به طــور مــواد مناســب بــرای نفــوذ لســت گردیــده انــد. 

مــواد کیمیــاوی در خــاک بــه میــزان مختلــف جــذب مــی شــوند کــه مرتبــط بــه نوعیــت خــاک مــی 

باشــد. 

خــاک ریگــدار بــه مــواد کیمیــاوی غیــر مــرض اجــازه می دهــد تــا بــا رسعــت بیشــر نســبت بــه خــاک 

مراکــم جذب شــوند. 

اگــر آب موجــود باشــد، مــواد کیمیــاوی بــا آب بــه تناســب 1:10 رقیــق شــده تــا جــذب آن رسعــت 

مي یابــد. 

اخطارها

حتی اگر مواد کیمیاوی مرض نباشند، باز هم توصیه می شود که روش 

جابجا سازی که در بخش 4 خالصه گردیده، تعقیب شود

تنها مواد کیمیاوی غیر مرض و قابل تنزل که عالمه جذب را در ضمیمه 1 

دارا باشند برای جابجا سازی توسط جذب مناسب اند. 

تیزاب های که عالمه جذب دارند قبل از جابجا سازی باید طبق بخش 

5.9.1 خنثی شوند. 

تیزاب ها نباید در حفره جذب خنثی شوند.  

5.7.کپسولسازی
کپسـول سـازی یـک روش غیر محرک سـاخنت زباله بـوده و مـواد را طوری جابجا 

مـی سـازد کـه غیـر فعال شـده و نتواند بـه محیط فرار کند تا سـبب ملوث شـدن آن 

شـود. ایـن رهنمـود بـاالی دو نوع روش کپسـول سـازی مترکز می کند کـه عبارت 

از:  اند 

در کپســول بیرلــی قــرار دادن – یــک روش نســبتآ ســاده برای جابجا ســازی   • 

کوچــک تــا متوســط می باشــد. 

ــازی در  ــول س ــه »کپس ــزرگ ک ــازی ب ــا س ــرای جابج ــدود« ب ــلول مح »س  •

ــود.  ــه می ش ــز گفت ــره« نی حف

کپسـول سـازی بیرلـی در اکـر محیط ها صـورت گرفتـه می تواند که نیازمنـد بیرل و 

کانکریـت اسـت. سـلول های محدود بیشـر مغلق بـوده و نیاز به یک سلسـله مواد 

دارد، مثل پالستیک )پالستیک کثافت بلند پولی ایتلین HDPE( و تهیه کانکریت 

آماده شـده و وسـایل. ولی سـلول محدود محافظ بلند محیط زیسـت را برای مدت 

دراز تهیه می دارد.
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بیـرل رمطابـق روش کـه در بخـش 5.2.1 ذکـر شـده 

آمـاده سـازید از ی )از بیـرل هـای پالسـتیکی یـا فلزی 

اسـتفاده شـده می توانـد(. 

نصـف بیـرل را از مواد کیمیاوی یا زبالـه پر کنید )برای زباله 

ناشناخته بخش 2.5 را ببنید و نصف متباقی را با کانکریت 

پـر کنید ) 8 سـانتی مر )3 انچ( فاصلـه در رس مبانید(. بعدآ 

بـا میلـه چوبی یا دیگر وسـیله آنـرا مخلوط سـازید تا یک 

مخلـوط یکسـان به دسـت آیـد. اگر نیاز باشـد آب بیشـر 

کنید. عالوه 

نصف فوق ، 
کانکریت 

دوباره بسته کردن 
بیرل

نصف تحتانی، 
مواد کیمیاوی یا زباله

قدم۱

قدم2

تا  مبانند  باز  رس  ساعت  الی 10   6 برای  تا  دهید  اجازه 

کانکریت بنشنید )سخت شود( بعدآ بیرل را دوباره ببندید.  

بیرل را مثل روش دفن در زمین )بخش 5.5.2 را ببنید( دفن 

کنید. در زمان دفن نیاز به الیه کانکریت میده شده یا باقیات 

تعمیر منی باشد. 

قدم3

قدم۴

اخطارها

 قبل از مخلوط سازی مواد کیمیاوی یا زباله با کانکریت، مقدار کمی مواد کیمیاوی یا زباله را که باید در 

کپسول قرار گیرد را با مقدار کمی کانکریت مخلوط منوده و برای کدام تعامل آنرا معاینه کنید، مثآ تولید 

بخارات یا حرارت. اگر گاز یا بخار تولید یا تعامل قابل مالحظه دیده شود، از روش دیگر جابجا سازی استفاده 

کنید. تیزاب ها نباید در حفره جذب خنثی شوند. 
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کپسولسازیدرداخلحفره
کپســول ســازی در داخــل حفــره یــک میتود بیشــر مغلق 
ــوده  ــد نســبتآ ســاده ب ــاز ان می باشــد. ولــی، موادی کــه نی
ــواد  ــند. م ــود باش ــزرگ موج ــای ب ــهر ه ــن در ش و ممک

ــرار ذیــل می باشــند:  ــد ق ــاز ان اساســی کــه نی

 HDPE ( الیــه پالســتیک کثافت بلنــد پولی اتلیــن  •

( – یــک پالســتیک ضخیــم )عمومــآً ســیاه(. اگــر 

ــه رس  ــه رس ب ــد الی ــد از چن ــود نباش HDPE موج

پالســتیک عــادی اســتفاده کینــد. 

تهیــه کانکریــت – وابســته به اندازه کپســول ســازی   •

ــاز  ــت نی ــزرگ کانکری ــدار ب ــوده، ممکــن مق ب

باشــد. 

ماشــنی بــزرگ مثــل ماشــین حفــاری نیــاز   •

بــود.  خواهــد 

ــد  ــک روش مفی ــره ی ــل حف ــازی در داخ ــول س کپس
جابجــا ســازی بــوده زیــرا بــه پیامنــه کوچــک و 
بــزرگ قابــل اســتفاده مــی باشــد. تصاویــر ذیــل روش 
هــای اساســی و اساســات کپســول ســازی در حفــره را 

خالصــه مــی کننــد:

قدم۱

طبق بخش 4 یک سـاحه مناسـب جابجا سـازی را انتخاب کنید. حفره کپسـول سـازی باید حد اقل 500 مر دور تر از آبرو 

بـوده و از آب زمیـن اقـالً 2 مـر بلنـد باشـد. اندازه و عمق حقره ممکن مختلف باشـد ولی باید 1 مر فاصلـه باقی مباند تا رس 

آن پر شـود. 
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قدم۲

 HDPE یـک الیـه کوچـک نیـم مری کانکریـت را در قاعده حفره بریزید. وقتی کانکریت خشـک شـد، حفره را بـا

یا الیه های متعدد پالسـتیک بپوشـانید. اگر امکان داشـته باشـد از کانکریت 25 الی MPa 32 استفاده کنید )کانکریت 

شده(.  سخت 

HDPE خط پالستیک  .A کانکریت   .B سطح آب زیر زمین  .C 
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قدم۳

 قدم های حساب شده ذیل را تعقیب کنید: 

مواد کیمیاوی را در وسط خط پالستیک قرار دهید.   .1

پالســتیک را اطــراف بیرلهــا یــا ســایر جعبــه هــا کــش کنیــد تــا اقــالً 0.5 مــر فاصلــه در جنــب حفــره   .2

بیــن پالســتیک و دیــوار هــای حفــره باقــی مبانــد.

بــا کار کــردن دور حفــره، بــه آهســتگی کانکریــت را در فاصلــه 0.5 مــری بیــن پالســتیک همــوار   .3

شــده و  اطــراف حفــره پــر کنیــد. 

ایــن توصیــه مــی شــود کــه در یــک وقــت بیــن 0.5 تــا 1 مــر ســاحه اطــراف حفــره را کانکریــت   .4

کنیــد نــه اینکــه یــک طــرف را در یــک وقــت پــر کنیــد. 

وقتــی یــک طــرف کانکریــت بــاالی بیــرل هــا یــا جعبــه برســت، و 1 مــر پائینــر از ســطح زمیــن   .5

باشــد، پالســتیک را بــاالی آن کــش کــرده، بیــرل هــا یا جعبــه ها را بپوشــانید و بــه کانکریــت اطراف 

اجــازه دهیــد تــا ســخت شــود.

HDPE خط پالستیک  .A کانکریت   .B سطح آب زیر زمین  .C 
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قدم۴

قدم های حساب شده ذیل را تعقیب کنید: 

0.5 مــر کانکریــت را بیشــر بــاالی بیرلهــا یــا جعبــه هــا بریزیــد، کــه تحــت پالســتیک HDPE یــا   .1

الیــه پالســتیک بســته شــده اســت. 

به کانکریت 1 الی 2 روز وقت دهید تا سخت شود.   .2

حفــره متباقــی را بــا خــاک پــر کنیــد و بــاالی آن را تپــه بســازید تــا آب بــاران را از ســاحه حفــره دور   .3

ســازد. 

وقتی تکمیل شد، این ساختامن بنام سلول محدود شده یاد می شود.  .4

HDPE خط پالستیک  .A کانکریت   .B سطح آب زیر زمین  .C 
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5.8.عاطلسازی
عاطــل ســازی عبــارت از پروســه يی اســت کــه مــواد کیمیــاوی در آن عاطــل یــا غیــر فعــال 

می شــود، تــا از آنهــا اســتفاده مجــدد صــورت گرفتــه نتوانــد. چــون ایــن کار مــواد را غیر 

قابــل اســتفاده مــی ســازد، یکــی از روش هــای اساســی جابجــا ســازی می باشــد کــه 

بــرای مــواد کیمیــاوی اصلــی یــا مــواد کنــرول شــده توصیــه می گــردد. 

ایــن پروســه مشــابه کپســول ســازی بخــش 5.7 و ســاده بــوده و بــه اســانی توســط تعقیــب 

ــد:  ــده می توان ــت آم ــل به دس روش ذی

طبق بخش 5.2.1 بیرلها را انتخاب و آماده سازید. توصیه 

می شود که از بیرلهای فلزی استفاده شود. استفاده از 

بیرلهای کوچک 60 لیره آسان بوده و وقتی با کانکریت 

پر شوند حرکت دادن آن نیز آسان می باشد و جائی که 

موجود باشند استفاده آن توصیه می شود. 

بیرل را تا نصف از مواد کیمیاوی اولیه یا کنرول شده پر 

کنید.  

تابلیت ها )مواد کنرول شده( را از بسته خارج ساخته 

و میده کنید. ولی، اگر مقدار یا حجم بیشر تابلیت ها 

موجود باشد، و میده کردن آنها عملی نباشد، آنها را 

مستقیآم در بیرل بگذارید. 

تابلیت ها )مواد کنرول شده( را از بسته خارج ساخته 

و میده کنید. ولی، اگر مقدار یا حجم بیشر تابلیت ها 

موجود باشد، و میده کردن آنها عملی نباشد، آنها را 

مستقیآم در بیرل بگذارید. 

بسته بندی را دور 
سازید

تابلیت ها را میده 
کنید. 

قدم۳قدم۱

قدم۲

قدم۴



رهنمود تصویری: جابجاسازیموادکیمیاویکهدرتولیدغیرقانونیموادمخدراستفادهمیشود 90

بیرل را تا 8 سانتی مری )3 انچ( رس آن پر کنید و آنرا 

برای 6-10 ساعت باز نگهدارید تا کانکریت سخت 

شود و بعد از آن دوباره بیرل را ببندید. 

بیرل را مثل روش دفن در زمین )بخش 5.5.2 را ببنید( 

دفن کنید. در زمان دفن نیاز به الیه کانکریت میده شده 

یا باقیات تعمیر منی  باشد.  

دوباره محکم 
کردن بیرل

قدم۶قدم۵

5.9خنثیسازی
خنثــی ســازی تیــزاب هــا و قلــوی هــا شــامل ترکیــب ســاخنت تیــزاب بــا قلــوی )یــا محلــول قولــی( 
یــا قلــوی بــا محلــول تیزابــی مــی باشــد تــا  pH  ) انــدازه تیزابیــت(  آن بــه خنثــی )غیــر فعــال( ) در 

حــدود  pH  7( تغییــر  یابــد . 

pH تیزابی= pH 0 الی کمر از  7  •

pH خنثی = pH  7 )نبتآ غیر فعال(   •

قلوی یا القلی = pH  بیشر از 7 به طور مثال بین 7 الی 16-14.   •

فیتــه هــای نشــان دهنده pH )یــا یــک پــی ایــچ مــر کــه انــدازه درســت را نشــان دهــد( بــرای تعییــن 
pH یــک مخلــوط در ســاحه رضوری مــی باشــند. فیتــه هــای نشــان دهنــده pH ) که از بســته های 
معمــول معاینــه حــوض هــا به دســت آمــده می تواننــد( میتــود ارزان و ســاده تعییــن pH مــی باشــد. 
ایــن هــا بــا اســتفاد از تغییــر رنــگ بــاالی فیتــه معاینــه و چــارت مرجــع بــرای تعییــن pH اســتفاده 

ــی کند.  م
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شکل 9: فیته نشان دهنده PH تقریباPHً نورمال 6-7 را 

نشان می دهد. 

شکل 8: فیته نشان دهنده PH که PH 2 یا تیزابی را نشان 

می دهد. 

شکل 10: فیته نشاندهنده PH PH قلوی 14 را نشان 

می دهد 
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5.9.1خنثیسازیتیزابها

اخطارها

برای اجرای این عملیه اقالً باید  PPE سطح ج )بخش 2.1.2 را ببینید( پوشیده شود. 

احتیاط باید صورت گیرد زیرا این روش حرارت تولید منوده و می تواند آب را بجوشاند. 

محافظت کننده چهره و چپن های کیمیاوی باید برای مصئونیت اضافی پوشیده شوند، اگر موجود باشند. 

قدم۲

بیــرل پالســتیکی کــه 3 ربــع آن بریــده شــده، مطابــق بخــض 5.2.1 آمــاده شــده اســت را بــا آب پــر کنیــد. 

توصیــه جــدی مــی شــود کــه محلــول آب و یــخ را اســتفاده کنیــد )طوری کــه در شــکل ذیــل نشــان داده 

شــده، اگــر یــخ موجــود باشــد، خنثــی ســازی تیــزاب هــا حــرارت قابــل مالحظــه تولیــد کــرده می توانــد(. 
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قدم۲

قدم۳

بیــرل پالســتیکی کــه 3 ربــع آن بریــده شــده، مطابــق بخــض 5.2.1 آمــاده شــده اســت را بــا آب پــر کنیــد. 

توصیــه جــدی مــی شــود کــه محلــول آب و یــخ را اســتفاده کنیــد )طوری کــه در شــکل ذیــل نشــان داده 

شــده، اگــر یــخ موجــود باشــد، خنثــی ســازی تیــزاب هــا حــرارت قابــل مالحظــه تولیــد کــرده می توانــد(. 

مــواد قلــوی مثــل چونــه )کلســیم هایدروکســاید یا کلســیم اکســاید یــا چونه معیــاری رزاعتــی( را بــه محلول 

آب و یــخ عــالوه کنیــد و آنهــا را مخلــوط ســازید تــا محلــول یکســان به دســت آیــد. به طــور رهنمــود، 

تقریبــاً 10 لیــر چونــه را در 100 لیــر آب یــا آب یــخ زده عــالوه کنیــد

آب یا محلول آب و یخ 
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قدم۴

قدم۶قدم۵

ــه آهســتگی در آن  ــد در حالی کــه نفــر دومــی ب ــا آب یخ/قلــوی را به طــور دوامــدار شــور بدهی محلــول آب ی

ــد. ــق شــده را عــالوه می کن ــزاب رقی تی

 pH   محلــول را به طــور منظــم معاینــه کنیــد تــا pH

ــه بیشــر  ــاز باشــد چون ــد. اگــر نی 6 و 9 به دســت آی

ــد.  ــده می توان ــالوه ش ع

ــن  ــه بی ــد ک ــت آم ــی به دس ــاً pH خنث ــی تقریب وقت

ــه  ــره جــذب ب ــا را در یــک حف ــوده، آنه ــی 9 ب 6 ال

اندازیــد، یــا حفــره کــه مطابــق بخــش 5.6 بــوده و به 

ــا در زمیــن جــذب شــوند.  آنهــا فرصــت دهــد ت
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5.9.2.خنثیسازیقلویها
اقــالً بایــد  PPE ســطح ج پوشــیده شــود. روش ذیــل قــدم هــای اساســی مــورد 

نیــاز بــرای خنثــی ســازی قلــوی هــای معمــول را خالصــه می کنــد: 

قدم۲قدم۱

قلــوی )جامــد یــا مابــع( را در یــک بیــرل نیمــه 

بریــده )یــا ســایر ظــروف بــزرگ مثــل طشــت هــای 

ــد  ــر کنی ــا آب پ ــرا ب ــوده آن ــالوه من ــی( ع کانکریت

ــوی و  ــش قل ــد)یک بخ ــب آن 1:10 باش ــه تناس ک

10 بخــش آب(. اگــر ممکــن باشــد بیــرل هــای 

پالســتیکی توصیــه می شــوند )اطمینــان حاصــل 

ــده  ــاده ش ــش 5.2.1 آم ــق بخ ــرل طب ــه بی ــد ک کنی

ــد(. باش

ــب 1:10  ــه نس ــید را ب ــک اس ــزاب هایدروکلوری تی

ــدم 1 بخــش  ــه در ق ــق منــوده، طوری ک در آب رقی

5.9.1  )خنثــی ســازی تیزاب(نشــان داده شــده 

ــالوه  ــه آب ع ــته  ب ــزاب را آهس ــه تی ــت. همیش اس

کنیــد و هیچــگاه عمــل معکــوس آنــرا انجــام ندهید، 

ــزاب اســت. ــه تی ــردن آب ب ــه عــالوه ک ک
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قدم۴قدم۳

قدم۵

محلــول رقیــق شــده تیــزاب را بــه آهســتگی بــه بیــرل 

یــا ظــرف بریزیــد کــه دارنــده محلــول قلــوی اســت. 

pH را به طــور منظــم معاینــه کنیــد تــا بــه بیــن  6 و 9 

برسد. 

ــد،  ــل ش ــن 6 و 9 حاص ــی بی ــاً pH خث ــی تقریب وقت

اینهــا را در حفــره جــذب یــا خنــدق طبق بخــش 5.6 

بریزیــد تــا جــذب شــود.

معلوماتکلیدی

همیشــه تیــزاب را بــا آهســتگی بــه آب عــالوه کنیــد، مخصوصــاً تیــزاب هــا و قلویــات غیــر ملــوث و 

غلیــظ را. پوقانــه یــا بخــار ممکــن واقعــش شــود. ایــن غیــر معمــول نیســت. 

ممکن حرارت نیز تولید و بیرل یا ظرف داغ شود. 

 بــرای خنثــی ســازی تیــزاب قلــوی ترجيــح داده شــده اســت چــون اینهــا کمــر منــک های منحــل در 

آب را مــی ســازند، و جابجــا ســازی آنهــا را آســانر و ســاده تــر مــی ســازد.  



رهنمود تصویری: جابجاسازیموادکیمیاویکهدرتولیدغیرقانونیموادمخدراستفادهمیشود 97

اخطارها

اقالً استفاده از PPE سطح چ )بخش 2.1.2 را ببنید( در جریان خنثی سازی تیزاب یا قلوی رضوری می باشد. 

همیشه تیزاب را آهسته به آب عالوه کنید و هیچگاه عمل معکوس آنرا انجام ندهید، که عالوه کردن آب به 

تیزاب است.

اگر به طور اتفاقی تیزاب های رقیق ناشده به آب و یا آب به تیزاب عالوه شد، عکس العمل شدید به وجود 

آمده و در نتیجه باالی پرشونل که خنثی سازی را انجام می دهد خواهد ریخت. 

پاشیدن و پوقانه کردن غیر معمول نیست حتی با استفاده از تیزاب های رقیق. لذا در جائی که چپن های 

کیمیاوی و محافظت کننده چهره موجود باشد باید برای محافظت اضافی استفاده شوند. 

تیزاب ها نباید در حفره های جذب خنثی شوند. 

5.9.3خنثیسازیتیزابهاوقلویاتبهپیامنهبزرگوتبخیرآنها
 در نواحــی کــه مقــدار قابــل مالحظــه تیــزاب هــا یــا قلویــات نیــاز بــه خنثــی ســازی و جابجــا کــردن داشــته 

ــه  ــن روش ب ــد. ای ــزرگ اســتفاده شــده می توان ــه ب ــه پیامن ــر ب ــل خنثــس ســازی و تبخی باشــد، از روش ذی

اســاس روش خنثــی ســازی تیــزاب و قلــوی بــوده کــه در بخــش 5.9.1 و 5.9.2 خالصــه شــده اســت.

ولــی، اینهــا در تانــک هــای بــزرگ، عمومــآ 500 لیــر انجــام مــی شــوند )اگــر موجــود باشــند( کــه در کنــاره 

یــک ســاحه محــدود شــده قــرار داده می شــود و بعــد از خنثــی ســازی تیــزاب هــا و/یــا قلویــات در آنهــا 

انداختــه شــده تــا تبخیــر شــوند.  

معلوماتکلیدی

ــی ســازی اســتفاده می شــود کــه در بخش هــای 5.9.1 و 5.9.2  ــه خنث ــن عملی ــن روش، از عی در ای

نشــان داده شــده اســت و بــه پیامنــه بــزرگ بــا اســتفاده از بنــد تبخیــر مــورد اســتعامل قــرار مــی گیــرد. 

خنثــی ســازی در تانــک هــای بــزرگ کــه عمومــاً 500 لیــره بــوده و دارای والــو یا شــیردهان می باشــد 

کــه تیــزاب هــا یــا قلــوی خنثــی شــده را مســتقیامً به منظــور تبخیــر بــه بنــد راهنامیی مــی کند. 

 مــواد باقــی مانــده بعــد از تبخیــر منــک هــای ســاده و غیــر مرض می باشــد و بعــداً بــا اســتفاده از روش 

دفــن در زیــر زمیــن طوری کــه در بخــش 5.5 نشــان داده شــده اســت جابجــا شــده می تواننــد. 
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قدم۱

قدم۲

یــک ســاحه ســخت و همــوار زمیــن را آمــاده ســازید کــه متــام نباتــات یــا ســایر اشــیاء )ســنگ هــا بــا شــاخچه 
هــا( از آن دور شــوند. اشــیای نــوک تیز/برامدگــی هــا را کــه ممکــن پالســتیک را ســوراخ کنــد نیــز دور کنــد. بعد 
از آن بوجــی هــای ریــگ را آمــاده ســاخته بــه شــکل مســتطیل قــرار دهیــد کــه در شــکل ذیــل نشــان داده شــده 
اســت. انــدازه مســتطیل مربــوط بــه انــدازه )طــول و عــرض( پالســتیک، رابــر یــا  HDPE  موجــود می باشــد )بایــد 
بــه یادداشــت کــه بــرای ایــن روش از HDPE یــا پالســتیک/رابر مقــاوم مثــل الیــه حوض کــه دارای قــوت مدافعه 

جریــان بلنــد را دارد، بایــد اســتفاده شــود(. 

در یــک نهایــت ســاحه مســتطیل ماننــد، بیرل هــا یــا تانک هــا را بــرای پروســه خنثــی ســازی قــرار دهیــد )رس آن 
را قطــع و بــاز کنیــد(. ایــن روش آســان خواهــد بــود کــه در یــک طــرف الیه هــای پالســتیک را قــرار دهیــد و آنــر 

به طــرف ســاحه و بوجــی هــای ریــگ دراز کنیــد تــا ســاحه محــدود )مثــل حــوض( به وجــود بیایــد.

مســتطیل  بــزرگ  ســاحه 
شــکل 

با بوجی های ریگ

ساحه بزرگ مستطیل شکل 

با بوجی های ریگ

بیلر های خنثی سازی

مخلوط کردن/رقیق سازی

 )HDPE ک )یا
الیه های پالستی

آماده هموار کردن 
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قدم۳قدم2)ادامه(

قدم۴

 توصیـه مـی شـود کـه از بیـرل یا یـا تانک هـای مواد 
کیمیـاوی اسـتفاده شـود کـه والـو یا شـیردهن داشـته 
باشـد، تـا بتوانیم آنرا بـاز کنیم و تیزاب یـا قلوی های 
خنثی شـده مسـتقیآم در سـاحه محدود شـده تبخیر 
خالـی شـوند. حرارت تولید شـده نیز می تواند سـبب 
مشـکالت یا ناکامی وسـایل شـوند، مثل ذوب شدن 

شـیردهن هـا یـا والـو ها کـه در تانک نصـب اند. 

خریطـه هـای ریـگ بـه شـکل مسـتطیل بـه انـدازه 

 HDPE مناسـب ترتیـب یافته تا به پالسـتیک رابر یـا

اجـازه داده شـود تا سـاحه را کامآ بپوشـاند. تقریباً 1 

مر پالسـتیک اضافی را بگذارید )که توسـط خریطه 

هـای اضافـی ریگ محکم نگهداشـته شـوند(. بعدآ 

انـرا تـا عمق 2.5 سـانتی مـر )1 انچ( پـر کنید. 

وقتـی سـاحه محـدود شـده تبخیـر از آب پـر شـد، 

اطمینـان حاصـل کنید که الیه پالسـتیک کـه در زیر 

همـوار بـوده و دارای سـوراخ های قابل دید نباشـند. 

اگر از تانک مواد کیمیاوی استفاده 
می شود، اطمینان حاصل کنید که 
پاک باشد و قطع و باز گردد تا به 

آسانی مواد کیمیاوی مخلوط شوند. 

والو یا شیر دهن برای تخلیه 
مستقیم به  ساحه تبخیر 

ساحه محدود شد 
)حوض مانند( 

خریطه های ریگ 
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قدم۵

سـاحه تبخیـر حاال برای اسـتفاده آمـاده اسـت. با باز 

منودن والو یا شـیردهن تانک خنثی سـازی یا تانک 

مخلـوط سـازی تیـزاب هـا یـا قلویـات خنثـی شـده 

مسـتقیآم در سـاحه تبخیـر تخلیـه شـده می تواننـد. 

 PPE پرسـونل کـه ایـن عملیـه را انجـام میدهند بایـد

درسـت را اسـتفاده منوده و سـایر پرسـونل در فاصله 

مصئـون اقـالً 25 الـی 50 مـر )80 الـی 160 فـت( 

دورت تـر قـرار داده شـوند. 

اخطارها

 اقالً بایدPPE سطح ج )بخش 2.1.2 را ببینید( پوشیده شود. ولی اگر PPE سطح ب موجود باشد، آن جدا 

توصیه می گردد. 

خنثی سازی تیزاب ها، مخصوصاً سلفوریک اسید حرارت قابل مالحظه يی را تولید کرده می تواند و حتی 

می تواند که آب داخل تانک خنثی سازی را به غلیان بیاورد. 

حرارت تولید شده نیز می تواند سبب مشکالت یا ناکامی وسایل شوند، مثل ذوب شدن شیردهن ها یا والو ها 

که در تانک نصب اند.

در هر دوره خنثی سازی وسایل باید معاینه شوند.  
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خالصهعالیمجابجاسازی .Iضمیمه

عالمهجابجاسازی

دفن کردن در زمین 

جذب مایعات غیر مرضه  

در خاک

در کپسول انداخنت 

)پوشاندن در سیمینت( 

عاطل سازی یک ماده

خنثی سازی تیزاب ها 

 نثی سازی قلوی ها 

سوخنت محلول های مفر 

در هوای آزاد  

سوخنت مایعات  آتشگیر و 

نیمه آتشگیر در هوای آزاد

سوخنت در هوای آزاد با 

استفاده از حفره  

تبخیر

کود سازی یا تغییر 

بیولوژِیکی 

دفن کردن در نقطه دور 

دست

عالمهجابجاسازی میتودجابجاسازیمیتودجابجاسازی



رهنمودمرجعرسیعبرایجابجاسازیموادکیمیاوی ضمیمه۲.

انتخابجابجاسازی
صنفرضرانتقاالت

GHS
نامموادکیمیاوی کودملل

متحد
شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

اسیتیک اسید

اسیتیک انهایدراید

اسیتون

این- اسیتایل- 

انرانالیک اسید 

کاربن فعال شده

الیل کلوراید   

املونیم )فلز(   

املونیم بصورت 

پودر

املونیم کلوراید

64-19-7

108-24-7

67-64-1

89-52-1

7440-44-0

107-05-1

91728-14-2

7429-90-5

7784-13-6

2789

1715

1090

1362

1100

1309

1726



انتخابجابجاسازی
صنفرضرانتقاالت

GHS
نامموادکیمیاوی کودملل

متحد
شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

املونیم کلوراید 

)انهایدرس( 

امونیم کاربونیت 

امونیم فارماتیت

انرانیلیک اسید

بنزالدیهاید

بنزین

بنزو کینون

بنزایل کلوراید

بنزایل سیاناید

7446-70-0

506-87-6

540-69-2

118-92-3

100-52-7

71-43-2

106-51-4

100-44-7

140-29-4

1726

1990

1114

2587

1738

2470



انتخابجابجاسازی
صنفرضرانتقاالت

GHS
نامموادکیمیاوی کودملل

متحد
شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

برومو بنزین )2(

این-بیوتانول

این – بیوتایل امین

کلسیم بای 

کاربونیت

کلسیم کاربونیت 

)سنگ چونه( 

کلیسم 

هایدروکساید)چونه 

کلسیم اوکساید

 )جونه رسیع( 

کتیکول

ذغال 

108-86-1

71-36-3

109-73-9

3986-19-5

471-34-1

1305-62-0

1305-78-8

120-80-9

7440-44-0

2514

1120

1125



انتخابجابجاسازی
صنفرضرانتقاالت

GHS
نامموادکیمیاوی کودملل

متحد
شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

O- کلورو 

استیانیالید

کلورو اسیتون ) 1 

کلورو 2 

2- کلورو انیلین 

کلورو افیدرین 

کلوروفارم

دای اسیتون الکول

دای کلورو 

میتان)2(

دای ایتایل امین 

دای میتایل 

فورماماید

533-17-5

78-95-5

95-51-2

25394-33-6

67-66-3

123-42-2

75-09-2

109-89-7

68-12-2

1695

2019

1888

1148

1593

1154

2265



انتخابجابجاسازی
صنفرضرانتقاالت

GHS
نامموادکیمیاوی کودملل

متحد
شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

افدرین 

ایتایل اسیتیت

ایتایل الکول 

ایتایل ایر)1(

)دای ایتایل ایر(

ایتایل امین 

فیریک کلوراید 

فورماماید

فارمیک اسید 

گالشیل اسیتیک 

اسید 

134-71-4

141-78-6

64-17-5

60-29-7

75-04-7

7705-08-0

75-12-7

64-18-6

64-19-7

1173

1170

1155

1036

1773

1779

2789



انتخابجابجاسازی
صنفرضرانتقاالت

GHS
نامموادکیمیاوی کودملل

متحد
شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

هیگزان

هایدریویدیک 

اسید 

هایدرو برومیک 

اسید

هایدروکلوریک 

اسید

گاز هایدروجن 

بروماید )3(

گاز هایدروجن 

کلوراید )3(

گاز هایدروجن )3(

هایدروجن 

پروکساید

هایدروکسیل امین 

HCl

110-54-3

10034-85-2

10035-10-6

7647-01-0

10035-10-6

7647-01-0

1333-74-0

7722-84-1

7803-49-8

1208

1787

1788

1789

1048

1050

1049

2014

3082



انتخابجابجاسازی
صنفرضرانتقاالت

GHS
نامموادکیمیاوی کودملل

متحد
شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

هایپو فاسفورس 

اسید 

ایودین 

براده آهن 

ایزوپروپایل الکول 

ایزو سافرول

تیل خاک 

اسیتیت رسب

لیتیوم املونیم 

هایدراید)4(

فلز لیتیوم)4(

6303-21-5

7553-56-2

7439-89-6

67-63-0

120-58-1

8008-20-6

6080-56-4

16853-85-3

7439-93-2

3264

3495

1378

1219

1223

1616

1410



انتخابجابجاسازی
صنفرضرانتقاالت

GHS
نامموادکیمیاوی کودملل

متحد
شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

مگنیزیوم بروماید 

)انهایدرس(

فلز مگنیزیوم)4(

مگنیزیوم سلفیت

مرکیوریک بروماید

مرکیوریک کلوراید

مرکیوریک 

نایریت

فلز سیامب 

)مرکیوری(

میتایل الکول

میتیایل ایتایل کیتون 

)1(

7789-48-2

7439-95-4

10034-99-8

7789-47-1

7487-94-7

10045-94-0

7439-97-6

67-56-1

78-93-3

1869

1634

1624

1625

2809

1230

1193



انتخابجابجاسازی
صنفرضرانتقاالت

GHS
نامموادکیمیاوی کودملل

متحد
شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

میتایل امین) محلول 

40 فیصده در آب(

گاز میتواالمین)3( 

HCl میتایل امین

میتولین بروماید

 )2( 

میتالین کلوراید )دای 

کلورم میتان را ببنید( 

 )2(

3، 4 میتایلین – دای اوکسی 

–فینایل- 2 پروپانون

)P-2-MDP-3,4( 

میتایل فورماماید  

میتایل ایزوبیوتایل 

کیتون

نایرو ایتان

74-89-5

74-89-5

593-51-1

74-95-3

75-09-2

4676-39-5

123-39-7

108-10-1

79-24-3

1235

1061

2664

1593

1245

2842



صنفرضرانتقاالتانتخابجابجاسازی
GHS

نامموادکیمیاوی کودملل
متحد

شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

نار ابفیدرین 

نار سودو ایفیدرین 

)فینایل – پروپانول امین(

پالدیم کلوراید 

پالدیم سیاه 

پالدیم در باریوم 

سلفیت 

ایر پطرول 

P2P

)1 فینال – 2 

فینایل اسیتیک 

اسید 

الفا – فینایل – اسیتو 
اسیتو نایریت

)APAAN(

154-41-6

36393-56-3

7647-10-1

7440-05-3

7440-05-3

8032-32-4

103-79-7

103-82-2

4468-48-8

3288

3089

1268

3439



صنفرضرانتقاالتانتخابجابجاسازی
GHS

نامموادکیمیاوی کودملل
متحد

شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

فاسفورس، رسخ 

فاسفورس ترای 

کلوراید 

پیپرونال

پالتینیوم دای 

)IV(  اوکساید

فلز پالتینیوم 

پوتاشیم کاربونیت 

پوتاشیم سیاناید

پوتاشیم هایدروکساید 

)کاستیک پتاش (

پوتاشیم منگنات

7723-14-0

7719-12-2

120-57-0

1314-15-4

7440-06-4

584-08-7

151-50-8

1310-58-3

10294-64-1

1338

1809

1479

1680

1813

1479



صنفرضرانتقاالتانتخابجابجاسازی
GHS

نامموادکیمیاوی کودملل
متحد

شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

فلز پوتاشیم )4(

پوتاشیم پر منگنات

سودو ایفیدرین 

نکل رینی 

سفرول

سودیم اسیتیت 

سودیم بای 

کاربونیت 

سودیم بای سلفیت

سودیم بورو 

هایدراید )4(

7440-09-7

7722-64-7

90-82-4

7440-02-0

94-59-7

127-09-3

144-55-8

7631-90-5

16940-66-2

2257

1490

1378

1426



صنفرضرانتقاالتانتخابجابجاسازی
GHS

نامموادکیمیاوی کودملل
متحد

شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

سودیم کاربونیت 

)خاکسر سودا( 

سودیم سیاناید

سودیم سیانو-

بوروهایدراید

سودیم هایدروکساید 

)سودای کاستیک( 

فلز سودیم )4(

سودیم سلفیت

سلفوریک اسید

تارتاریک اسید 

 ترا هایدرو فوران 

)1(

497-19-8

143-33-9

25895-60-7

1310-73-2

7440-23-5

7757-82-6

7664-93-9

87-69-4

109-99-9

1689

3179

1823

1428

1830

2056



صنفرضرانتقاالتانتخابجابجاسازی
GHS

نامموادکیمیاوی کودملل
متحد

شامره
CAS

GHSتصویررضر

1st 2nd 3rd 4th

تیونیل کلوراید 

توریم نایریت 

تلوین 

O- تلویدین 

زیلین 

)1( مواد کیمیاوی که پروکساید می سازند )نسوزانید( 

)2( محلول های هلوجن دار عضوی، در جریان سوخنت ممکن گازهای سمی تولید کنند. 

)3( گازات مــرض یــا آتشــگیر. جابجــا ســازی ایــن گاز هــای رضر قابــل مالحظــه را متوجــه مــی ســازد. اگــر شــناخته شــد، در تــالش کمــک ماهریــن بوده و کوشــش 

نکنیــد کــه آنهــا را جابجا ســازید. 

)4( فلــزات رادیــو اکتیــف کــه در ایــن رهنمــود لســت شــده انــد ممکــن بــا آب یــا هــوا تعامــل کننــد )بعضــی آنهــا بــه شــدت(، و هیچــگاه نبایــد از بســته، جعبــه یــا 

بیــرل شــان خــارج شــوند، آنهــا بایــد داخــل کپســل شــده یــا دفــن شــوند، بــا تضمیــن اینکــه بــا آب در متــاس نشــوند. اگــر رضوری باشــد، بســته هــای بــاز نشــده را 

مســتقیآم در جعبــه یــا بیــرل ضــد آب بگذاریــد. 

7719-09-7

13823-29-5

108-88-3

95-53-4

106-42-3

1836

1477

1294

1708

1307
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ــرای کنــرول و جابجــا ســازی مــواد  ــری جابجــا ســازی از رهنمــود   UNODC  ب ــن رهنمــود تصوی ای   Ô

/36/ST/NAR (   کیمیــاوی کــه در تولیــد غیــر قانونــی مواد مخــدر اســتفاده می شــود، حامیت مــی کنــد

ــت  ــآ و حامی ــه زیربن ــوده ، جائی ک ــت ب ــق دور دس ــتفاده در مناط ــرای اس ــخصآ ب ــن مش Rev.1(. ای

تخنیکــی ماهریــن وجــود نداشــته باشــد و نیــاز مــرم و عاجــل بــرای جابجــا ســازی مــواد به دســت آمــده 

دیــده شــود. ایــن رهنمــود هدایــات عملــی قــدم بــه قــدم را برای تســهیل کنــرول، ذخیــره و جابجاســازی 

مصئــون مــواد کیمیــاوی به دســت آمــده را ارائــه مــی دارد. 

ایــن رهنمــود توســط رهنمــود آمــوزش الیکرونیکــی )eLearning( حامیــت مــی شــود کــه بــه منظــور    Ô

ارتقــای ظرفیــت در متامــی ســطوح ایجــاد شــده اســت، مخصوصــاً در کشــور هــای رو بــه انکشــاف، 

تــا تاثیــرات انســانی و محیــط زیســتی مــواد کیمیــاوی کــه در تولیــد غیــر قانونــی مــواد مخــدر اســتفاده 

ــا تضمیــن  می شــوند، کاهــش یابنــد. به طــور مشــخص، ایــن رهنمــود چهارچوبــی را تهییــه مــی دارد ت

منایــد کــه عملیــات جابجاســازی بــه نحــوی انجــام شــوند کــه در رأســتای محافظــت و نگهــداری منابــع 

قابــل دســرس آب، کاهــش آلــوده گــی، تحفــظ محیــط آبــی، کاهــش یــا جلوگیــری از تنــزل زمیــن و 

نگهــداری محیــط محلــی و تنــوع بیولوژیــک آن، کــه مطابــق اجنــدای 2030 ملــل متحد برای انکشــاف 

بــا ثبــات مــی باشــد، تــالش مناینــد. 


