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شالید او کوروداين
 UNODC د مخــدره توکــو پــه ناقانونــه تولیــد کــې د کارېدونکــو کیمیــاوي مــوادو خونــدي دفعــه کولــو لپــاره د

الرښــودونو د لومــړي ځــل لپــاره پــه ۲۰۰۶ کال کــې خپــاره شــوي وو او د کیمیــاوي مــوادو د لــه منځــه وړلــو/ دفعــه 

کولــو لپــاره د چاپېریــال لــه مخــې د خونــدي طریقــو پــه اړه د متخصصینــو د یــوې ډلــې د غونــډې پایلــه وه چــې په 

۲۰۰۵ کال کــې د ملګــرو ملتونــو د صنعتــي ودې ادارې UNIDO د چاپېریــال د څوګونــو تړونونــو لــه څانګــې رسه 

 36/ST/NAR( پــه همغــږۍ ترتیــب شــوې وه. دغــه الرښــودونه پــه ۲۰۱۰ کال کــې بیا لیــدل شــوي او تــازه شــوي وو

.)1.Rev

ــاره د  ــو ســیمو لپ ــرې پرت ــه شــوی دی چــې د هغــو ل ــاره رامنځت ــز الرښــود د دې لپ ــو اوســنی انځوری ــع کول د دف

چاپېریــال لــه مخــې د دفــع کولــو د الرښــودونو او اصولــو پــه پــي کولــو کــې مرســته وکــړي چېــرې چــې د ضایعاتو 

د مدیریــت زېربنــا او د متخصصینــو تخنیکــې مرســته ښــايي موجــوده نــه وي او پــه هغــو ځایونــو کــې چــې د نیــول 

شــوو کیمیــاوي مــوادو چټــک مدیریــت بایــد خلکــو، ټولنــو او چاپېریــال تــه د نــه منلــو وړ خطــر کــم کــړي. 

د UNODC د البراتــوار او علمــي څانګــه UNODC/LSS، چــې مــري یــې د ډاکټــر جســټس ټیټــي پــه غــاړه ده، 

لــه ښــاغي پــاول نیویــل Forensic Chemist څخــه د دغــه کتابګوټــي د نهايــي مســودې د چمتــو کولــو الملــه مننه 

کــوي. دغــه اداره همــدا راز لــه ښــاغي ټېــم اوســبورن څخــه د ګرافیــک ډېزایــن او د چاپېریــال د ډیزایــن او میــراث 

)اســرالیا، ســډين( ادارې څخــه د انځورونــو الملــه منندویــه ده. 

د دغــه کتابګوټــي پــه چمتــو کولــو کــې د النــدې یــادو شــوو متخصصینــو ارزښــتمندې مالحظــې او همــکاري او 

همــدا راز د بیاکتنــې پروســه پــه ســره کچــه د قــدر وړ وه؛ پروفیســور لینېــټ اېبــټ، آغلــې ګېرالډایــن بســبي، ډاکټر 

ډیــرډر ګلیســن، ښــاغلی کرایــګ مــان، ښــاغلی کیــت نورمــان، ښــاغلی پیټــر ویــي او ښــاغلی پــاول وېلــز. 

د دغــه الرښــود پــه چمتــو وايل کــې د )UNODC, LSS( د علمــي چــارو مامــور ډاکټــر ایفیجینــا نایډیــس لــه لورې 

همغــږي رامنځته شــوې وه. 

یاددښت
د دفــع کولــو دغــه انځوریــز الرښــود د مخــدره توکــو لــه ناقانونــه تولیــد رسه د تړلــو کیمیــاوي مــوادو لپاره پر بنســټیز 

خونديتــوب، چلــن کولــو، ذخیــره کولــو او دفعــه کولــو کړنــالرو بانــدې مترکــز کــوي. دا یــوازې پــه هغــو لــرې پرتو 

ســیمو کــې د کارونــې لپــاره چمتــو شــوی دی چېــرې چــې  د ضایعاتــو د مدیریــت مناســبه زېربنــا یــا د مختصصینو 

تخنیکــي مرســته موجــوده نــه وي او د نیــول شــوو کیمیــاوي مــوادو یــا ضایعاتــو د پــر وخــت مدیریــت یا دفــع کولو 

لپــاره چټکــه اړتیا موجــوده وي. 

دا د منلــو وړ ده چــې ځینــې وختونــه ښــايي کیمیــاوي مــواد یــا ضایعــات په ډېــرو ســتونزمنو حالتونو کــې ونیول يش 

او پــه دغــه الرښــود کــې بیــان شــوې کړنــالرې د نیــول شــوو کیمیــاوي مــوادو د دفــع کولــو لپــاره یوازینــي موجــود 

وي.  اختیارونه 

پــه دغــه الرښــود کــې بیــان شــوې کړنــالرې یــوازې پــه هغــو حالتونــو کــې د کارونــې وړ دي چــې پورتــه ښــودل 

ــوي د  ــه يش او د هغ ــر ن ــد تعبی ــه بای ــه توګ ــق پ ــې د تصدی ــي برخ ــوار او علم ــوي دي او د UNODC  د البرات ش

چاپېریــال د خوندیتــوب، یــا د هغــوي لــه لــورې سپارښــتنې یــا د هغــوي اســتازي، چــې د چاپېریــال د خوندیتــوب 

موجــود کنوانســیون، تړونونــه، قوانیــن یــا کړنــالرې لــه پامــه وغورځــول يش یــا ورڅخــه رسغړونــه ويش.

 degradation همــدا راز پــه دغــه الرښــود کې د دفــع کولو ځینې بیان شــوې کړنالرې ښــايي د چاپېریال پــر موقتــي

متــام يش. پــه هــر صــورت، پــه الرښــود کــې د بیــان شــوو کړنــالرو مناســب تعقیــب بــه د انســانانو د روغتیــا، ټولنــو 

او چاپېریــال پــر وړانــدې قــوي خطرونــه پــه ســره کچــه کــم یــا له منځــه یويس. 
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پېژندنه
د مخــدره توکــو پــه ناقانونــه تولیــد کــې د نیــول شــوو کارېدونکــو کیمیــاوي مــوادو د خونــدي چلند، ذخیــره کولو 

او دفعــه کولــو لپــاره عملیــايت اړتیــا ښــايي پــه هغــو لــرې پرتــو ســیمو کــې زیاتــه يش چېــرې چــې د ضایعاتــو د 

مدیریــت زېربنــا یــا دولتونــو او واکمنــو لپــاره د متخصصینــو تخنیکــي مرســته موجوده نــه وي. پــه دغــه ډول ډېرو 

حالتونــو کــې، د نیــول شــوو کیمیــاوي مــوادو مدیریــت یــا دفــع کــول د انســانانو د روغتیــا، ټولنــو، چاپېریــال او 

د ځمکــې النــدې اوبــو، د څښــاک اوبــو او زراعتــي ځمکــې پــه څېــر مهمــو رسچینــو پــر وړانــدې د جــدي او 

چټکــو خطرونــو د کمولــو یــا لــه منځــه وړلــو لپــاره مهــم دي. 

د دفــع کولــو دغــه انځوریــز الرښــود د مخــدره توکــو لــه ناقانونــه تولیــد څخــه د کیمیــاوي مــوادو د خونــدي دفــع 

کولــو لپــاره د UNODC الرښــودونو پــه پــي کولــو کــې مرســته کــوي )UNODC, 2011(. دا پــه ځانګــړي ډول 

پــه هغــو لــرې پرتــو ســیمو کــې د کارونــې لپــاره چمتو شــوی دی چېــرې چــې د ضایعاتــو د مدیریــت زېربنــا او د 

متخصصینــو تخنیکــي مرســته موجــوده نــه وي او د نیــول شــوو کیمیــاوي مــوادو د دفــع کولــو لپــاره چټکــه اړتیــا 

لیــدل کیــږي. دغــه الرښــود ګام پــر ګام عمــي الرښــوونې چمتــو کــوي څــو د نیــول شــوو کیمیــاوي مــوادو رسه 

بنســټیز خونــدي چلنــد، ذخیــره کــول او دفــع کــول تســهیل کــړي. 

د برېښــنايي زده کــړې لــه یــوې منونــې رسه د دغــه الرښــود مرســته هــم کیــږي، چــې پــه ځانګــړي ډول پــه مــخ 

پــر وده هېوادونــو کــې، پــه ټولــو کچــو د ظرفیــت پــه جوړونــه کــې مرســته کــوي څــو د مخــدره توکــو پــه ناقانونــه 

تولیــد کــې د کارول شــوو کیمیــاوي مــوادو بــري او چاپېریــايل اغېــزې کمــې کــړي. دغــه الرښــود پــه ځانګــړي 

ډول یــو چــوکاټ چمتــو کــوي څــو ډاډه کــړي چــې د دفــع کولــو کړنــې پــه داســې یــوه طریقــه تــررسه کیــږي 

چــې د څښــاک د الرسيس وړ پاکــو اوبــو رسچینــې خونــدي کــوي او ســايت، ککړتیــا کمــوي، د اوبــو چاپېریــال 

خونــدي کــوي، د ځمکــې degradation کمــوي یــا خونــدي کــوي او د دوامــداره ودې لپــاره د ملګــرو ملتونــو 

د ۲۰۳۰ کال لــه تــګالرې رسه ســم محــي چاپېریالونــه او بیولوژیکــي تنــوع خونــدي کــړي. 





د مخــدره توکــو پــه ناقانونــه تولیــد کــې ښــايي پــه ســره کچــه کیمیــاوي مــواد کارول شــوي وي. یــو شــمېر دغــه 

کیمیــاوي مــواد پــه لــوړه کچــه زهرجــن دي او پــه مناســبه توګــه د نــه اداره کېدلــو پــه صــورت کــې د انســانانو 

روغتیــا، ټولنــو او چاپېریــال تــه د ســرو خطرونــو رامنځتــه کولــو المــل کېدلــی يش. 

د مخــدره توکــو د ناقانونــه البراتوارونــو/ کارخانــو او یــا کیمیــاوي مــوادو لــه پېژندنــې او نیولو وروســته بایــد الندې 

ــررسه يش.  کړنې ت

1.1  خوندي موقعیت
ــاوري يش چــې هېــڅ  ــا نیــول شــوو کیمیــاوي مــوادو موقعیــت بایــد خونــدي يش څــو ب ــه البراتــوار ی د ناقانون

نامســوول کــس ونــه توانیــږي چــې نومــوړې ســاحې تــه ننوځــي او له کیمیــاوي مــوادو یا نــورو موجــودو خطرونو 

رسه اړیکــه پیــدا کــړي. د امــکان پــه صــورت کــې، د نومــوړي موقعیــت شــاوخوا پــه ۱۰۰ مــره واټــن کــې یــوه 

ســاحه معلومــه کــړئ او خلــک ورڅخــه ننوتلــو تــه مــه پرېــږدئ. 

1.2 عاجل خطرونه وپېژنئ
هــر ډول چټــک خطــر بــه د یــو لــړ فکتورونــو پــر بنســټ رامنځتــه کیــږي، د دې پــه ګــډون چــې ایــا دغــه ناقانونه 

البراتــوار فعالیــت کــوي، موقعیــت )لکــه لــه کورونــو، ښــوونځیو، د اوبــو لــه الرو او نورو څخه یــې واټــن( او ډول 

او د موجــودو کیمیــاوي مــوادو حالــت او کچــه څومــره ده. د بېلګــې پــه ډول، کــه چېــرې البراتــوار فعالیــت کوي 

او پــه ۱۰۰ مــره واټــن کــې یــې کورونــه یــا ښــوونځي موجــود وي، خلــک/ اوســېدونکي بایــد د موقتــې مــودې 

لپــاره د نومــوړې ســاحې تــر پاکولــو او د کیمیــاوي مــوادو تــر لــه منځــه وړلــو پــورې لــه هغــه ځایه وویســتل يش.  

.01
د ځواب او دفعه کولو 

پروسې عمومي کتنه
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د کیمیاوي موادو ډولونه، حالت او اندازې وارزوئ  1.3
د کیمیــاوي مــوادو د ډول، حالــت او انــدازې یــوه ارزونــه بایــد تــررسه يش څــو معلومــه کــړي چــې د لــه منځــه 

وړلــو یــا دفعــه کولــو د عملیــې تــررسه کولــو لپــاره کومــو رسچینــو تــه اړتیــا ده. دغــه ارزونــه بــه د عاجلــو خطرونو 

پــه پېژندلــو کــې هــم مرســته وکــړي او همــدا راز بــه د غورځونــو د اړینــو کړنــالرو ډول انتخــاب کــړي. کــه امکان 

ولــري، ارزونــه بایــد هغــه کارکوونکــي تــررسه کــړي چــې د کیمیــاوي مــوادو او خطرونــو پــه اړه یــې پوهــه ولري. 

د دغــې ارزونــې تــررسه کولــو پــر مهــال د یاددښــت کولــو وړ کلیــدي معلومــات پــه دې ډول دي:

ــدۍ،  ــو، بســته بن ــو، د خطــر د خــربداري معلومات ــو ثبتول ــه، د نومون ــوادو ډولون ــاوي م د موجــودو کیمی  •

ترانســپورت معلوماتــو، CAS شــمېرو او د تشــخیص د نــورو معلوماتــو پــه ګــډون، چــې د کیمیــاوي موادو 

پــه هــره قوطــۍ یــا لیبــل لګېــديل وي.  

د کیمیــاوي مــوادو او قوطیــو حالــت معلــوم کــړئ چــې ایــا قوطــۍ بنــدې دي، ســورۍ دي، خرابــې شــوي   •

او یــا پــه ښــه حالــت کــې دي.

•  مقدار، ویې شمېرئ یا د کیمیاوي موادو د هر ډول د شمېرې اټکل وکړئ )وزن او حجم(

د دغه الرښود درېیمه برخه د کیمیاوي موادو په پېژندنه کې د مرستې لپاره معلومات چمتو کوي. 

دغــې ســاحې تــه د لومړنــۍ ارزونــې تــررسه کولــو لپــاره ننوتونکــي کارکوونکــي بایــد تــر هغــه مهالــه د شــخيص 

ــره کچــه واغونــدي چــې د کیمیــاوي مــوادو او د خطــر د کچــې  ــو ډې خوندیتــوب د موجــودو وســایلو تــر ټول

تشــخیص یــې ويش. د شــخيص خوندیتــوب وســایلو لپــاره دویمــه برخــه ووینــئ. 

د مدیریت یا دفعه کولو لپاره یو پالن جوړ کړئ  1.4
ــو،  ــد کول ــې وررسه د چلن ــه ده چ ــته اړین ــو وروس ــه معلومېدل ــدازې ل ــت او ان ــوادو د ډول، حال ــاوي م د کیمی

ترانســپورت، ذخیــره کولــو او دفعــه کولــو لپــاره پــه دغــه الرښــود کــې د بیــان شــوو کړنــالرو پــر بنســټ یــو پــالن 

ــوړ يش. ج

همــدا راز اړینــه ده چــې د پېښــو د مدیریــت لپــاره د کړنــالرو پــه ګــډون د اضطــراري حالــت یــو پالن جــوړ يش. 

د شــتون پــه صــورت کــې ممکنــه اضطــراري طبــي مرســته تشــخیص کړئ. 

د مدیریــت د پــالن د برخــې پــه توګــه، لــه لومــړۍ ارزونــې څخــه ترالســه شــوي کیمیــاوي معلومــات وکاروئ او 

پــر دغــو کیمیــاوي مــوادو د خوندیتــوب موجــود معلومــات تطبیــق کــړئ.  
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کلیدي معلومات

رسچینې تشخیص او د متخصصینو موجوده مرسته وغواړئ

د امــکان پــه صــورت کــې د ۱۰۰ مــره پــه واټــن کــې یــوه ســاحه معلومــه کــړئ او دننــه 

څــوک مــه پرېــږدئ.

د شــخيص خوندیتــوب د وســایلو د موجــودې تــر ټولــو لــوړې کچــې پــه کارولــو رسه، د 

عاجــل خطــر ســاحه وارزئ. 

د کیمیاوي موادو ډولونه، حالت او اندازه تشخیص کړئ. 

د اضطراري کړنالرو په ګډون، د مدیریت یا دفع کولو لپاره یو پالن جوړ کړئ. 

د مدیریت پالن باید د کیمیاوي موادو حرکت کم کړي. 

خربداری

د ساحې په کشفولو رسه لومړی معلوم کړئ چې ایا کیمیاوي مواد غربګونونه ښيي.

کیمیــاوي بخــار ښــايي موجــود وي چــې د خوندیتــوب ســر خطــر رامنځتــه کولــی يش. لــه 

همــدې املــه اړینــه ده چــې د هــوا پاکولــو او د هــوا جریــان رامنځتــه يش. 





لــه کیمیــاوي رسه چلنــد، ذخیــره کــول او دفعــه کــول کــوالی يش چــې د دغــې کړنــې تــررسه کوونکــي لــه ســرو 

خطرونــو رسه مــخ کــړي. دغــه خطرونــه د شــخيص خوندیتــوب د وســایلو)PPE(  پــه کارولــو او د خوندیتــوب د 

النــدې کړنــالرو پــه تعقیبولــو رسه کمېدلی يش. 

پــه دغــه الرښــود کــې د خوندیتــوب ټــول بیــان شــوي وســایل ښــايي موجــود نــه وي. پــه هــر صــورت، انځــور 

شــوې کړنــالرې بایــد د خوندیتــوب د ښــودل شــوو وســایلو لــه مناســبې کچــې پرتــه بایــد تــررسه نــه يش. 

لــه کیمیــاوي مــوادو رسه د چلنــد، ذخیــره کولــو او دفعــه کولــو مختلفــې کړنــالرې ښــايي لــه کیمیــاوي مــوادو 

څخــه د مواجــه خطرونــو او د دفعــه کولــو لپــاره د کړنــالرو پــر بنســټ، د شــخيص خوندیتــوب د وســایلو مختلفو 

کچــو تــه اړتیــا ولــري. 

2.1  د شخيص خوندیتوب وسایل
پــه دغــه برخــه کــې د شــخيص خوندیتــوب د وســایلو پــر )۲( کچــو مترکــز کیــږي چــې د دفــع کولــو لپــاره د 

کیمیــاوي مــوادو د چمتــو کولــو او د دفــع کولــو د یــو شــمېر بنســټیزو کړنــالرو لپــاره کارول کیــږي. دا همــدا راز د 

شــخيص خوندیتــوب پــر وســایلو بحــث کــوي چــې پــه پرانیســتې فضــا کــې د ســوځولو د کړنــالرو خپلولــو لپاره 

یــې سپارښــتنه کیږي. 

د شــخيص خوندیتــوب وســایل څلــور کچــې لــري، چــې د موجــودو کیمیــاوي مــوادو لــه لــورې د مواجــه خطــر 

د کچــې پــر بنســټ د کیمیــاوي مــوادو او اضطــراري پېښــو پــه مدیریــت کــې کارول کیــږي:

الف کچه )ډېر زیات خطر(  •

ب کچه )ډېر خطر(  •

ج کچه )منځنۍ کچه خطر(  •

د کچه )کم خطر(  •

.02

خوندیتوب
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2.1.1   د شخيص خوندیتوب 

وسایلو الف او ب کچې
د شــخيص خوندیتــوب د وســایلو الــف کچه کې، 

لــه بیــرون یــا دننــه څخــه د هــوا لــه عرضــې رسه، 

پــه بشــپړه توګــه کیمیــاوي درېــي ګــډون لــري په 

داســې حــال کــې چــې ب کچــه کــې پــه عمومــي 

ډول لــه کیمیــاوي مــوادو رسه مقاومــت کوونکــي 

ــیټ او د  ــو س ــس کول ــې او د تنف ــان، دستکش بوټ

هــوا یــو بیــروين ذخیــره او ماســک ګــډون لــري. 

الــف او ب کچــه ځانګــړې تخنیکــي روزنــې او په 

اضطــراري حالتونــو کــې ځــوايب مرســتې تــه اړتیــا 

لــري چــې پــه هغــو لــرې پرتــو ســیمو کــې ښــايي 

موجــود نــه وي چــې د دغــه الرښــود کارونــه ورتــه 

پــه نظــر کــې نیــول شــوي وي. 

پــه هغــو ځایونو کــې چې فعــال کیمیــاوي غربګون 

رامنځتــه کېدونکــی وي یــا زهرجن کیمیــاوي مواد 

ــف  ــت ال ــدل شــوي وي، د شــخيص خوندی پېژن

او ب کچــو وســایل بــه اړیــن وي او ځانګــړې 

تخنیکــي او د اضطــراري حالتونــو ځــوايب مرســته 

بایــد وغوښــتل يش.  

د هوا دنننۍ عرضه
)دنننی ټانک(

یوه ټوټه بشپړ کیمیاوي 
دریي/ جامې

له کیمیاوي موادو رسه 

مقاومت کوونکې درېي

نېټرایل ربړي دستکشې

له ماسک رسه د ساه اخیستلو اسباب

له کیمیاوي موادو رسه 

مقاومت کوونکي بوټان

د شخيص خوندیتوب وسایلو ب کچه
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کلیدي معلومات

پــه دغــه الرښــود کې بــه د شــخيص خوندیتــوب پــه )ج( او )د( کچــو مترکز ويش 

چــې د خوندیتــوب د ډېــرو عــادي موجــودو وســایلو کارونــه پکې ګــډون لري. 

پــه هغــه صــورت کــې چــې د کیمیــاوي مــوادو یــا غربګونونــو لــه لــورې مواجــه 

خطــر دومــره لــوړ وي چــې الــف او ب کچــې خوندیتــوب تــه اړتیا ولیــدل يش، د 

متخصصینــو تخنیکــي مرســته بایــد وغوښــتل يش.  

2.1.2 د شخيص خوندیتوب 

د وسایلو ج کچه
دا د شــخيص خوندیتــوب د وســایلو ټیټــه کچــه 

ده چــې د موقعیتونــو او کیمیــاوي مــوادو یــا لــه 

ــوادو  ــاوي م ــو کیمی ــدل شــوو او هغ ــو ناپېژن ټول

ــو  ــع کول ــا دف ــووايل ی ــو، چمت ــد کول رسه د چلن

ــز کیــږي  ــاره تجوی ــې لپ ــۍ ارزون ــالرو لومړن کړن

ــوي دي. د  ــودل ش ــې ښ ــه ک ــه I ضمیم ــې پ چ

ــه )ج( کچــه  شــخيص خوندیتــوب د وســایلو پ

ــري: ــدې شــیان ګــډون ل کــې الن

له کیمیاوي موادو رسه مقاومت کوونکې   •

دریي

د بشپړ مخ د هوا پاکوونکې تنفيس آلې   •

)APR( ماسک

له کیمیاوي موادو رسه مقاومت کوونکې   •

دستکشې

له کیمیاوي موادو رسه مقاومت کوونکي   •

بوټان

د شخيص خوندیتوب د وسایلو ج کچه
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الندې د شخيص خوندیتوب د وسایلو د )ج( کچې د کارولو یوه بېلګه وړاندې شوې ده:

ــدئ،  ــک واغون ــې ماس ــيس آل ــې تنف ــوا پاکوونک د ه

غــاړې او پورتنــۍ خــواوې یــې کــش کــړئ چــې د مــخ 

شــاوخوا کلــک بنــد يش. کلــه چــې ماســک واغوســتل 

يش او پټــۍ د مــخ شــاوخوا کلکــې يش، د دریــي 

ــر پټیــو واغونــدئ. ــه پ خولــۍ پورت

پټۍ

پټۍ

پټۍ

ــي  ــې درې ــت کوونک ــوادو رسه مقاوم ــاوي م ــه کیمی ل

ــده ده. ــې بن ــړئ چ ــدئ او ډاډه ک واغون

لومړی ګام  قدم دوم 

خربداری

بــاوري کــړئ چــې د هــوا پاکوونکــې تنفســې آلــې ماســک د مــخ شــاوخوا کلــک بنــد شــوی دی او 

پټــۍ ښــه کــش شــوي دي.

کلــه چــې ماســک واغوســتل يش، ووینــئ چــې بنــد شــوی دی او ســاه واخلــئ. کــه چېــرې پــه ښــه 

توګــه بنــد شــوی وي، ماســک بــه د اغوســتونکي پــه مــخ پــورې ونښــي.

باوري کړئ چې کارترېج نوی دی. 

ــر مهــال هــره ورځ( او د هغــو  ــو پ ــږه د کارول ــر ل ــږ ت ــدل يش )ل ــه مسلســل ډول ب ــد پ ــه بای کارټرېجون

ــږي. ــد وررسه کی ــې چلن ــب وي چ ــاره مناس ــوادو لپ ــاوي م کیمی

په عمومي ډول، د عضوي کیمیاوي موادو یو کارترېج د خوندیتوب یوه ښه کچه چمتو کوي.

د ســیانایډونو درلودونکــو کیمیــاوي مــوادو رسه د چلنــد کولــو پــر مهــال بــه ورتــه یــو ځانګــړی کارترېج 

وي.  مناسب 
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درېیم ګام

شپږم ګامپنځم ګام

څلورم ګام

لــه کیمیــاوي مــوادو رسه مقاومــت کوونکــي بوټان 

ــه د  ــي پایڅ ــۍ ارتجاع ــړئ او د دریش ــو ک ــه پښ پ

بوټانــو پــر رس ښــکته کــړئ. 

پر لومړیو دواړو دستکشو له کیمیاوي موادو رسه مقاومت 

کوونکې درنې دستکشې واغوندئ چې په دې ترتیب 

هر الس ته درې دستکشې اغوستل کیږي او پام وکړئ 

چې درنې دستکشې له کیمیاوي موادو رسه د مقاومت 

کوونکې دریشۍ پر لستوڼو د پاسه ځای پر ځای دي.

کله چې دغه درنې دستکشې هر الس ته واغوستل 

يش، د یوه بل کس په مرسته دغه دستکشې له د 

دریشۍ له لستوڼو رسه ونښلوئ. دغه کړنه به لستوڼو 

او بیا السونو ته د کیمیاوي موادو د تویېدنې مخنیوی 

وکړي.   

کاټن دستکشې واغوندئ )که موجودې وي(، ورپسې 
له کیمیاوي موادو رسه مقاومت کوونکې دستکشې 

واغوندئ او د دریشۍ لستوڼۍ پرې ښکته کړئ. 

االسټیکي پایڅې په بوټونو 

برسېره  را کښته کېږي

یو وار مرصف کیمیاوي 

دستکشې

له کیمیاوي موادو رسه مقاومت 
کوونکې درنه دستکشه )۳(

له کیمیاوي موادو رسه مقاومت 
کوونکې دستکشه د دریشۍ په 
لستوڼي پورې نښلول شوې ده

کاټن دستکشې )۱(

له کیمیاوي موادو رسه مقاومت 
کوونکې دستکشې )۲(
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2.1.3 د شخيص 

خوندیتوب وسایلو )د( 

کچه
ــه  ــایلو دغ ــوب وس ــخيص خوندیت د ش

کچــه یــوازې هغــه مهــال تجویــز کیــږي 

چــې د کیمیــاوي مــوادو خطــر موجــود 

ــاورې او  ــه خ ــو، لک ــه وي. دا د بڅرک ن

نــورو بــې خطــره ذرو پــر وړاندې بنســټیز 

خوندیتــوب چمتــو کــوي او النــدې یــاد 

شــوي شــیان پکــې ګــډون لــري:

کارېدونکــې  لپــاره  ځــل  یــو   •

مــې جا / یي ر د

ــک  ــدې ماس ــر وړان ــاورو پ د خ  •

کیــږي( تجویــز  ماســک  ډول   P2(

د ســرګو خوندیتــوب )د څنګونو   •

ــوب( خوندیت

دستکشــې )د کار د څرنګــوايل   •

مطابــق، دا ښــايي لــه څرمنــې 

جــوړې یــا د بــې خطــره مایعاتــو 

لپــاره نېټرایــل/ لیټېکــس ډول وي(

مناسب د خوندیتوب بوټان  •

ــې  ــرې چ ــوب )چې د رس خوندیت  •

ــه  ــه پاســه فزیکــي خطرون د رس ل

موجــود وي( 

د شخيص خوندیتوب وسایلو )د( کچه
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الندې د شخيص خوندیتوب د وسایلو د )د( کچې د کارولو یوه بېلګه وړاندې شوې ده:

یو ځل کارېدونکې دریي/ جامې واغوندئ )بېال بېل ډولونه موجود دي(. 

ــي  ــدئ )د ســرګو حفاظت ــي ماســک واغون ــوب ماســک او د ســرګو حفاظت ــدې د خوندیت ــر وړان د خــاورو پ
ــو کــړي(.  ــد د څنــګ خوندیتــوب چمت ماســک بای

لومړی ګام

دویم ګام
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څلورم ګام درېیم ګام

دستکشـــې واغونـــدئ. د دستکشـــو ډول بـــه 

د هغـــې کړنـــالرې پـــر بنســـټ وي چـــې کار 

ورڅخـــه اخیســـتل کیـــږي: څرمنـــي یـــا د بـــې 

ـــا لیټېکـــس  ـــړ ی ـــل رب ـــاره نایټرای ـــو لپ خطـــره مایعات

بایـــد وکارول يش. 

ـــو  ـــه دغـــو بوټان د خوندیتـــوب مناســـب بوټـــان واغونـــدئ. ل

څخـــه بایـــد لـــږ تـــر لـــږه اوبـــه دننـــه الړې نـــه يش. کـــه 

چېـــرې لـــه کیمیـــاوي مـــوادو رسه مقاومـــت کوونکـــي 

بوټـــان موجـــود وي، ګټـــه بایـــد ورڅخـــه واخیســـتل يش. د 

دریشـــۍ پایڅـــه بایـــد د بوټانـــو لـــه پاســـه ښـــکته کـــړل يش. 
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دویم ګام

لومړی ګام

درېیم ګام

 لــه تودوخــې/ ملبــو رسه مقاومــت کوونکــې خولــۍ 
)چــې فلــش خولــۍ هــم ورتــه وايــي( لکــه Nomex® یــا 
Proban خولــۍ د ماســک پــر رس ځــای پــر ځــای کــړئ 
ــه بشــپړ ډول پوښــي  ــاوري کــړئ چــې رس او مــخ پ او ب
دي او د خولــۍ ښــکتنۍ برخــه لــه غــاړې او اوږو څخــه 
تــاو کــړئ. دا بــه رس، مــخ او غــاړه نه یــوازې له مســتقیمې 
تودوخــې یــا ملبــې څخــه ژغوري بلکــې له ســوځېدونکو 

پاتــې شــونو څخــه بــه یــې هــم خونــدي کــړي. 

له تودوخې/ ملبې رسه 
مقاومت کوونکې خولۍ

د خولۍ پر رس 
اغوستل شوی جاکټ

2.1.4  له تودوخې/ ملبې رسه مقاومت 

کوونکي د شخيص خوندیتوب وسایل
په پرانیستې فضا کې سوځول د شخيص خوندیتوب ځانګړو 

څخه  ملبو  او  تودوخې  لوګي،  له  چې  لري  اړتیا  ته  وسایلو 

خوندیتوب رامنځته کوي. دا د خوندیتوب له هغو وسایلو رسه 

توپیر لري چې د دفع کولو د نورو طریقو لپاره کارول کیږي، چې 

له کیمیاوي موادو یا بڅرکو او بخار څخه خوندیتوب رامنځته 

کوي. په پرانیستې فضا کې د سوځونې پر مهال د شخيص 

خوندیتوب اغوستل کېدونکي وسایل باید لږ تر لږه الندې یاد 

شوي وسایل چمتو کړي: 

له تودوخې/ ملبو رسه مقاومت کوونکې دستکشې   •

له تودوخې/ ملبو رسه مقاومت کوونکي بوټان   •

تنفــيس خوندیتــوب )لکــه لــه زهرجــن لوګــي څخــه    •

ــه  ــې پ ــې آل ــې تنفس ــوا د پاکوونک ــوب( د ه خوندیت

مقاومــت  تودوخــې/ ملبــو رسه  لــه  کارولــو رسه؛ 

ــا  ــه ډول Nomex® ی ــې پ ــې )د بېلګ ــې جام کوونک

Proban® لــه ملبــې رسه مقاومــت کوونکــي مــواد یــا 

د لــوړ ظرفیــت ۱۰۰ ســلنه لــه کاټــن جــوړ کايل، چې د 

ــي. ــې پوښ ــکته دواړه برخ ــه او ښ ــدن پورت ب

له تودوخې/ ملبو رسه د مقاومت کوونکو جامو ډېر ډولونه موجود 

دي. په پرانیسته فضا کې د سوځولو کړنالرې باید د شخيص 

خوندیتوب له پورته یادو شوو لږ تر لږه وسایلو پرته تررسه نه يش. 

په هغه ځای کې چې په پرانیسته فضا کې د سوځولو کړنالرې د 

کارولو لپاره تجویز کیږي، د شتون په صورت کې د اور وژنې له 

محي واکمنو څخه باید مرسته وغوښتل يش. الندې له تودوخې/ 

ملبو رسه د مقاومت کوونکو جامو او د شخيص خوندیتوب د 

وسایلو یوه بېلګه چمتو شوې ده او هغه ترتیب چې باید تطبیق يش. 

دغــه ماســک واغونــدئ او کارترېجونــه یــې کلک کــړئ او بیا 
پــه دویــم ګام کــې د شــخيص خوندیتــوب د وســایلو د )ج( 

کچــې پروســه تعقیــب کــړئ )2.1.2 برخــه(

لــه تودوخــې/ ملبــې رسه مقاومــت کوونکــی یــو مناســب 

جاکــټ د خولــۍ پــر رس ځــای پــر ځــای کــړئ څــو خولۍ 

لــه جاکــټ النــدې يش.
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پنځم ګامڅلورم ګام

ــب  ــي مناس ــت کوونک ــې رسه مقاوم ــې/ ملب ــه تودوخ ل

ــه  ــو پورت ــر بوټان ــدئ او د پرتــوګ پایڅــې پ ــان واغون بوټ

ښــکته کــړئ.

لــه تودوخــې/ ملبــې رسه مقاومــت کوونکــې 

دستکشــې واغونــدئ او پــه رس کــې یــې لــه مړونــد 

ــړئ. ــاوه ک ــۍ ت ــه پټ څخ

له تودوخې/ ملبې رسه 
مقاومت کوونکي بوټان

له تودوخې رسه مقاومت کوونکې دستکشې 
چې لستوڼي د دستکشې پر رس دي

د هوا پاکوونکې تنفيس آلې او کارترېجونه

د هــوا پاکوونکــې تنفــيس آلــې بایــد 

ــه  ــدي ډول کلــک يش او پ ــه خون ــل پ ت

ــاوري  ــو ب ــل يش څ ــل ډول وازمای مسلس

ــري. ــه ل ــرالک/ ټاپ ــې مه يش چ

کارترېجونــه بایــد پــه مسلســل ډول بــدل 

او یــوازې یــو ځــل وکارول يش، هېڅکله 

د دویــم ځــل لپــاره ونــه کارول يش.

ــه  ــوادو، لک ــاوي م ــوي کیمی ــو ق د ځین

تیونیــل کلورایــډ، هایډروجــن کلورایــډ، 

ګاز او نــورو، پــه شــتون کــې د کارولــو پر 

مهــال کارترېجونــه اشــباع کېدلــی يش او 

لــه هغــه وروســته بــه د اغوســتونکي لپــاره 

ــه کــړي.  خوندیتــوب چمتــو ن

د هــوا پاکوونکــو تنفــيس آالتــو کارولــو 

انــدازه  مناســبه  پــه  بایــد  مهــال  پــر 

وي.  موجــود  کارترېجونــه 

مهم معلومات
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خربداری

پــه پرانیســته فضــا کــې لــه ســوځونې یــا د اور د خطــر پــه ځای کــې بایــد هېــڅ مصنوعي/ دیــيس جامې 

)لکــه نیلــون یــا پالســتیکي له کیمیــاوي مــوادو رسه مقاومــت کوونکــي کايل( باید وانه غوســتل يش.

پــه هغــه ځــای کــې چــې لــه تودوخــې/ ملبــې رسه مقاومــت کوونکــې جامــې موجــودې نــه وي، د لــوړ 

ظرفیــت درلودونکــې ۱۰۰ ســلنه کاټــن جامــې، چــې ټــول بــدن، غــاړه، الســونه او پښــې پوښــي، یــو څه 

خوندیتــوب چتمو کــوالی يش.

کلــه چــې کاټــن جامــې کاروئ، لــه کارولــو څخــه مخکــې یــې تــل د اور لــه یــوې کوچنــۍ ملبــې رسه 

وازمایــئ څــو بــاوري يش چــې اور نــه اخــي او نــه هــم ویــي کیــږي. 

کلــه چــې د قــوي کیمیــاوي مــوادو لکــه تیونیــل کلورایــډ، هایډروجــن کلورایــډ ګاز یــا نــورو خطــر 

درلودونکــو کیمیــاوي مــوادو پــه شــتون کــې د هــوا پاکوونکــي تنفــيس آالت کاروئ، کارترېجونــه پــه 

ــه تنفــيس  ــول يش او ل ــه کوونکــو د اشــباع مخــه ونی ــو/ تصفی ــدل کــړئ څــو د فلرون مسلســل ډول ب

خطرونــو څخــه وژغــورل شــئ. 

2.2 د شخيص خوندیتوب وسایلو 

د سمې کچې انتخابول
د شــخيص خوندیتــوب د وســایلو ســمه کچــه بــه د 

موجــودو کیمیــاوي مــوادو لــه لورې پــر خطرونو یــا تررسه 

کېدونکــو کړنــالرو بنــا وي. همــدا راز د ناقانونــه البراتــوار 

ډول بــه هــم د خطــر پــه معلومولو کــې مهــم رول ولوبوي. 

لــه دې رسه رسه، د متخصصینــو له تخنیکي مرســتې پرته، 

تــل د شــخيص خوندیتــوب د موجــودې لــوړې کچــې 

کارولــو سپارښــتنه کیــږي، چــې د کارکوونکــو لپــاره تــر 

ټولــو ډېــر خوندیتــوب چمتــو کــوي.  

ــوي بخــار/  ــو لکــه غربګــون ښــودلو، ق د مهمــو خطرون

ګازونــو یــا نــورو عاجلــو فزیکــي یــا کیمیــاوي خطرونو په 

شــتون کــې بایــد نومــوړي چاپېریــال تــه لــه ننوتلــو څخــه 

ډډه ويش او د متخصصینــو تخنیکــي مرســته باید ترالســه 

يش. 

 2.3  له کیمیاوي موادو رسه 

خوندي چلند او ترانسپورت
ــول د عکــس  ــن ک ــوادو رسه چل ــاوي م ــه کیمی ل

العملونــو/ غربګونونــو، توېیدنــو یــا پېښــو امــکان 

رامنځتــه کــوي او بایــد لــږ تــر لــږه حــد تــه راټیټ 

کــړای يش. لــه کیمیــاوي مــوادو رسه د خونــدي 

ــه  ــه پ ــدي ګامون ــې کلی ــاره ځین ــو لپ ــد کول چلن

النــدې ډول دي:

د کیمیــاوي مــوادو لــه انتقالولــو څخــه   •

مخکــې هڅــه وکــړئ چــې د مــوادو ډول 

ــه  ــي خطرون ــه کېدونک ــه رامنځت او ورڅخ

تشــخیص کــړئ )درېیمــه برخــه ووینــئ(. 

ــر  ــه پ ــې وختون ــې ځین ــرئ چ ــاد ول ــه ی پ

کیمیــاوي مــوادو د قاچــاق کولــو د موخــې 

ــل  ــل وه ــم لیب ــه ناس ــه ارادي توګ ــاره پ لپ

ــې د  ــه چ ــد ويش ځک ــام بای ــږي او پ کی

ــه وي.  ــاور وړ ن ــايي د ب ــه ښ ــر لېبلون خط

ــول  ــا انتقال ــت وارزوئ. ”ای ــو حال د قوطی  •

ــي دي  ــګ وه ــا زن ــدي دي، ای ــې خون ی

یــا ســوري او زیامنــن شــوي دي؟“ څنګــه 

چــې لېبلونــه ښــايي تــل د بــاور وړ نــه وي، 

ــه پــه ښــه  ــا بیلرون اړینــه ده چــې قوطــۍ ی

ــد  ــدي ډول بن ــه خون حالــت کــې وي او پ

ــا  ــو ی ــد کول ــو وررسه د چلن ــوي وي څ ش

ــر مهــال د پېښــو مخنیــوی ويش.   ــو پ انتقالول
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زنګ وهي بیلرونه ښايي 
سوري يش یا وچوي
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ــوي  ــن ش ــا زیامن ــدي ی ــې ناخون ــرئ چ ــاد ول ــه ی • پ

بیلرونــه بایــد انتقــال/ ترانســپورت نــه يش او پــه هامغــه 

ځــای کــې اداره يش یــا بــل مناســب بیلــر یــا قوطــۍ کې 

تــش/ ورتــه انتقــال يش. دغــه کړنــه ښــايي د متخصــص 

تخنیکــي مشــورې تــه اړتیــا ولــري.

• د کیمیــاوي مــوادو د انتقالولــو حــد ډېــر کــم کــړئ، 

پــالن جــوړ کــړئ چــې څــه بایــد انتقــال يش، څــه ډول 

انتقــال يش او چېرتــه بایــد انتقــال يش. ډاډه کــړئ چــې 

الره پاکــه ده او هېــڅ فزیکــي خنډونــه موجــود نــه دي 

او ټــول هغــه کارکوونکــي چــې اړتیــا ورتــه نــه وي، پــه 

خونــدي واټــڼ کــې موقعیــت لــري.

I انځور: د کیمیاوي موادو د لېبل بېلګه چې د خطر طبقه ښيي

 

لــه کیمیــاوي مــوادو رسه د چلنــد کولــو او    •

دفعــه کولــو پــر مهــال د کومــې پېښــې پــه 

صــورت کــې د عاجلــې مرســتې ډاډمنولــو 

لپــاره بایــد دغــه ډول مترینونــه د لــږ تــر لږه 

ــې د  ــررسه يش چ ــورې ت ــه ل ــانو ل دوه کس

شــخيص خوندیتــوب د مســاوي کچــې پر 

وســایلو ســمبال وي. 

کــه چېــرې لېبلونــه پاتــې وي، ټــول کیمیــاوي مــواد 

د هغــوي پــر لېبلونــو ښــودل شــوو د خطــر پــه طبقو 

بېــل کــړئ. النــدې I انځــور د خطــر طبقــې لېبــل 

کولــو یــوه بېلګــه ښــيي. د ال زیاتــو معلوماتــو لپــاره 

3.2 برخــه ووینــئ. 

رضري صنف
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تیزابونه

تیزابونه

تیزابونه

لېبلونـه ښـايي پـه سـره کچـه توپیـر ولـري، رسه له   •

دې د خطـر طبقـه پـه عـادي توګـه د خطر تـر ټولو 

سـر څرګندېدونکـی سـمبول دی. 

کیمیـاوي مـواد له یـو بل څخـه بیل او هامغـه مواد   •

یـو ځـای انتقـال کـړئ چـې یـو ډول خطـر لري.

یـوازې هغـه کیمیـاوي مـواد باید انتقـال يش چې د   •

قوطیـو/ بیلرونـو حالـت یې ښـه وي. زنـګ وهي، 

رس پرانیسـتي یـا سـوري شـوي بایـد په خپـل ځای 

کـې اداره يش. د دې لپـاره ښـايي سـوري شـوي 

د کیمیاوي موادو د ترانسپورت کولو پر مهال الندې ټکي په پام کې ونیسئ: 

کیمیـاوي مـواد پـه بـل پـاک بیلـر کـې تـش 

يش. د دغـې کړنـې د اړتیـا پـه صـورت کـې 

باید پاملرنه ويش او تخنیکي مرسـته وغوښتل 

يش. 

د کیمیـاوي مـوادو قوطـۍ یـا بیلرونـه باید په   •

کلـک ډول خونـدي يش څـو د انتقالولـو پر 

مهـال یـې د خوځښـت یـا تویېدلـو مخنیوی 

ويش.
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کلیدي معلومات

کیمیــاوي مــواد یــوازې د اړتیــا پــه صــورت کــې انتقــال کــړئ او ډاډه کــړئ چــې بیلرونــه او قوطــۍ پــه 

ښــه حالــت کــې دي.

د کیمیــاوي مــوادو لــه قوطیــو رسه بایــد تــل دوه کســان چلنــد وکــړي چې د شــخيص خوندیتوب ســم 

وســایل یې اغوســتي وي. 

کیمیاوي مواد باید له یو بل رسه بېل او د خطر د طبقې مطابق ترانسپورت يش.

د خطر له مختلفو طبقو څخه کیمیاوي مواد یو ځای مه انتقالوئ.

ډاډه کــړئ چــې د کیمیــاوي مــوادو بیلرونــه یــا قوطــۍ د ترانســپورت پــر مهــال پــه بشــپړ ډول خونــدي 

دي څــو یــې د حرکــت یــا تویېدلــو مخنیــوی ويش.

خربداری

ــاک دي. د  ــارول خطرن ــه یــوه موټــر کــې بېــال بېــل خطــر درلودونکــي کیمیــاوي مــواد یــو ځــای ب پ

کومــې پېښــې یــا تویېدلــو پــه صــورت کــې، کیمیــاوي مــواد رسه ګډېدلــی او غربګــون ښــودلی يش.

ځینــې مایــع کیمیــاوي مــواد کــوالی يش چــې پېروکســایډونه peroxides ولــري یــا یــې رامنــځ تــه کړي 

چــې لــه خوځېدلــو رسه د متــې پــر خــالف چاودېدلی يش. 

کیمیــاوي مــواد تــل پــه داســې پرانیســتو الریــو کــې انتقــال کــړئ چــې کلــک اوســپنیز فــرش ولــري. د 

کومــې چاودنــې پــه صــورت کــې بــه د چاودنــې زور پورتــه لــور تــه وي.

هېڅ کارکوونکی باید له کیمیاوي موادو رسه یو ځای د الرۍ شا ته برخه کې سفر ونه کړي. 

د کیمیاوي موادو خوندي    2.4

ذخیره کول
ــره  ــه ذخی ــوادو ل ــاوي م ــاره د کیمی ــودې لپ د اوږدې م

کولــو څخــه بایــد ډډه ويش. کــه چېــرې د اوږد مهــال 

لپــاره د کیمیــاوي لــه ذخیــره کېدلــو څخــه ډډه نــه يش 

ــه بایــد تعقیــب يش: کېدلــی، النــدې ګامون

کیمیـاوي مـواد بایـد د هغـوي د خطـر د طبقـې )یا   •

کیمیـاوي ځانګړتیـاوو( مطابـق ذخیـره او د خطر د 

نـورو طبقـو لـه کیمیـاوي مـوادو څخـه جـال يش.

پـه لومـړي جـدول کـې د اصـي خطـر طبقـې او د    •

کیمیـاوي مـوادو ګروپونـه، ځینـې عـادي کیمیاوي 

مـواد چـې لـه دغـو ډلـو رسه تـړاو لـري او د خطـر 

ښـودل  وي،  تـړيل  وررسه  چـې  سـمبولونه 

شـوي دي )د خطر د سـمبولونو او د ماناوو په 

اړه نـورو معلوماتـو لپـاره 3.2 برخـه ووینـئ(. 

د کیمیـاوي مـوادو د بېلولـو او ذخیـره کولـو    •

یـو پـالن جـوړ کـړئ. په دغـه پالن کـې باید 

وښـودل يش چـې د کیمیاوي مـوادو هره ډله 

)یـا د خطـر طبقـه( بـه چېـرې ذخیـره يش او 

څنګـه بـه له یـو بـل رسه بېـل او ذخیـره يش.
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لومړی جدول: د خطر طبقه، بېلګې او ورسته مل د خطر لېبلونه

یاددښــت: ډېــر کیمیــاوي مــواد د فزیکــي خطــر ډېــر پکټوګرامونــه لــري )۳۲ مــه برخــه ووینــئ(. پورتنــی جــدول 

د ترانســپورت اصــي یــا عمومــي طبقــې پکټوګــرام ښــيي چــې د خطــر لــه طبقــې یــا لــه طبقــې یــا ډلــې څخــه د 

الرښــود پــه توګــه عمومــي کمیــاوي مــوادو رسه تــړاو ولــري. 

 لیبل های رضر )لیبل ترانسپورت(
مثال های مواد کیمیاوی در 

این گروپ 

اسیتون
کیروسین

کیتون
ایرونه

کلوروفورم

میتایلین کلورایډ

امونیا ګاز

پوتاشیم پرمنګنیټ

سوډیم هایپوکلورایټ

امونیم هایډروکسایډ

پوتاشیم هایډروکسایډ

سوډیم هایډروکسایډ 

هایدروکلوریک اسید 

)تیزاب منک( 

هایډروجن

هایډروجن کلورایډ

 Iron filings
میرکریک کلورایډ 

مګنیشیم سلفیټ سوډوفیډراین

ملبه کوونکي

عضوي مرکبات
Halogenated

امونیا

اکسیډایز شوي عوامل

الکلیز 

اسیډونه 

تخته شوي ګازونه

جامدات
مختلف – ټول جامدات باید پر 

یوه ډله ووېشل يش

صنف رضر یا گروپ کیمیاوی 

 derivatives

پېروکسایډ 
عضوي پېروکسایډونه
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په خوندي ډول 
ذخیره شوي دي

د اداره کولو لپاره 
څرګنده پرانیستې فضا

د خطر طبقه

د هوا جریان

یخ

د ذخیره کولو اړتیاوې

د ورتــه خطــر درلودونکــي یــا یــو ډول کیمیــاوي 

ــره يش او د مختلــف  ــو ځــای ذخی ــد ی ــواد بای م

خطــر درلودونکــي کیمیــاوي مــواد پــه جــال ډول 

ذخیــره يش.  

کــه چېــرې کیمیــاوي مــواد د ذخیــره کولو پــر مهال 
تــوي يش، ګــډ يش یــا ډېــر تــاوده يش، غربګــون 
ښــودلی يش. د کیمیــاوي مــوادو د خونــدي ســاتلو 
یــا انتقالولــو لپــاره د هــوا ښــه جریــان، بېلــول 
او پرانیســتې فضــا د ښــه ذخیــره کولــو مهمــې 

ځانګړتیــاوې دي.
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   Bundپالټ فورم 

ــه صــورت کــې  ــو پ ــه کېدل ــې د پېښــې رامنځت د تویېدن

د ناڅاپــي ګډېدلــو مخنیــوي لپــاره د تــوي شــوو مــوادو 

ــول مهــم دي. جذب

د تــوي شــوو مــوادو جذبولــو لپــاره وســایل دررسه 

کېــږدئ. د دغــې موخــې لپــاره د تجــاريت وســایلو د نــه 

شــتون پــه صــورت کــې، د تــوي شــوو مایعاتــو جذبولــو 

لپــاره شــګه ډېــره اغېزمنــه ده. د ډېــرو مــوادو د تویېدنــې 

پــه صــورت کــې النــدې کړنــې بایــد تــررسه يش:

 • نوموړې ساحه سمدستي خايل کړئ

ــوړې  ــوب د موجــودو ل •  د شــخيص خوندیت

کچــې وســایلو پــه کارولــو بیــا ورننوځــئ

• توي شوي مواد جذب کړئ 

• د هوا جریان وساتئ

کلیدي معلومات

کیمیاوي مواد باید یوازې د لنډې مودې لپاره او د ډېرې اړتیا په صورت کې ذخیره يش.

یــوازې پــه هغــو بوشــکو کــې کیمیــاوي مــواد ذخیــره کــړئ چــې حالــت یــې ښــه وي او ذخیــره شــوي 

مــواد پــه پرلپســې ډول ووینئ.

ــه مخــې جــال يش او د هغــوي کیمیــاوي  ــو ل ــا ډل کیمیــاوي مــواد بایــد د هغــوي د خطــر د طبقــو ی

ځانګړتیــاوې پــه نظــر کــې ونیــول يش څــو د ناڅاپــي غربګونونــو امــکان کــم یــا لــه منځــه الړ يش.

کیمیــاوي مــواد پــه عمومــي توګــه د تودوخــې پــه یخــه درجــه، لــه ۲۸ ســانتي ګــراد )۸۲ فارنهایــټ( 

څخــه پــه ټيټــه درجــه کــې ښــه ســاتل کیــږي.

کیمیاوي مواد باید د ملر له مستقیمو وړانګو څخه خوندي وساتل يش. 

د ذخیره کولو ځایونه باید د هوا د بدلېدلو او جریان ښه سیستم ولري. 
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خربداری

کیمیاوي مواد باید د هغوي د خطر د طبقې یا ځانګړتیاوو مطابق رسه جال يش څو د قوي خطرناکو غربګونونو 

مخنیوی ويش.

پاملرنه باید ويش څو ډاډه يش کیمیاوي مواد توي نه يش یا له یو بل رسه ګډ نه يش.

د ځینو کیمیاوي مواد ګډېدل اور، چاودنه یا د زهرجنو ګازونو تولیدول رامنځته کولی يش.

د رنګ معاینه pH 2 ښيي، په دې مانا چې 
کیمیاوي مواد تېزايب دي

له ناپېژندل شوو کیمیاوي    2.5

موادو رسه چلند او دفعه کول
ــه د  ــه وي، لک ــوم ن ــواد معل ــاوي م ــې کیمی ــه چ کل

کیمیــاوي مــوادو بوشــکې یــا بیلرونــه خــالص وي یــا 

یــې لېبلونــه موجــود نــه وي، ډېــره زیاتــه پاملرنــه بایــد 

ويش او یــوازې د ډېــرې اړتیــا پــه صــورت کــې بایــد 

دغــه کیمیــاوي مــواد انتقــال یــا ودفعــه کــول يش. 

ــاوي  ــوم کیمی ــد نامعل ــې بای ــورت ک ــه ص ــکان پ د ام

مــواد تشــخیص يش. دا بــه د متخصصینــو له تخنیکي 

مرســتې پرتــه ســتونزمن کار وي. رسه لــه دې، ځینــې 

اســانه ازموینــې )چــې د لیــدو او رنــګ چټکــې پایلې 

ښــودلی يش( موجــودې دي. 

النــدې د دغــې ازموینــې ځینــې عــادي آالت دي چــې 

د ناپېژنــدل شــوو کیمیــاوي مــوادو د ځینــو کلیــدي 

ــور دي: ــر ګټ ــو کــې ډې ــه پېژندل ــو پ خطرون

pH ازموینې پټۍ )به وښيي چې ایا کیمیاوي مواد   •

تېزايب دي یا الکلین(

سیانایډ Cyanide ازموینې پټۍ )به وښيي چې ایا   •

Cyanide موجود دي(

Peroxide ازموینې پټۍ )به وښيي چې ایا   •

Peroxide موجود دي چې ښايي په دې مانا وي 

چې نوموړي کیمیاوي مواد چاودېدونکي دي(

د اوبو ازموینې پټۍ )دا به راوښيي چې کیمیاوي   •

موادو د اوبو پر بنسټ دي یا نه(
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کــه چېــرې د نامعلومــو کیمیــاوي مــوادو دفعــه کــول یــا انتقالــول اړیــن وي، بایــد ډېــر ورو او د دوه تنــو لــه لــورې 

تــررسه يش )د کیمیــاوي مــوادو د دفعــه کولــو د عــادي کړنــالرو لپــاره( او د شــخيص خوندیتــوب د )ج( کچــې 

وســایل وکارول يش. کــه چېــرې د شــخيص خوندیتــوب د الــف او ب کچــې وســایل موجــود وي، بایــد ګټــه 

ورڅخــه واخیســتل يش. 

ــام رسه  ــه پ ــد پ ــخ کــړي او بای ــه خطــر رسه م ــال ل ــا او چاپېری ــواد کــوالی يش چــې روغتی ــاوي م ــوم کیمی نامعل

ــو  ــو لپــاره بایــد هــر ډول هڅــه ويش څــو یــې د دفعــه کول وغورځــول يش. د نامعلومــو کیمیــاوي مــوادو پېژندل

مناســبه طریقــه غــوره يش. رسه لــه دې، پــه ځینــو حالتونــو کــې ښــايي د نامعلومــو کیمیــاوي مــوادو پېژندنه ســخته 

وي او دفعــه کــول یــې اړیــن وي. پــه دې صــورت کــې، د دفعــه کولــو د تــر ټولــو خونــدي او چاپېریــال لپــاره د 

غــوره اختیارونــو سپارښــتنه کیــږي. 

 دویم جدول: د ناپېژندل شوو کیمیاوي موادو یا مخلوطونو تجویز شوې دفع کول

د ناپېژندل شوو کیمیاوي موادو یا مخلوطونو دفع کول

د کیمیاوي موادو ډولد دفعه کولو طریقهد دفعه کولو سمبول/ نښه

 Rendering inert  )5.8 برخه ووینئ(

که چېرې جامدات ناپېژندل شوي    •
وي، په ډېر ورو د یوه سخت 

مخلوط وراضافه کول اړین دي. 
لومړی یوه کمه کچه وراضافه او 

غربګون یې مشاهده کړئ.

د ښخولو لپاره د بیلر له بندولو    •
څخه مخکې له ۶ – ۱۰ ساعتونو 

پورې )د امکان په صورت کې 
پرانیستی( پرېږدئ.

Encapsulation  )5.7 برخه ووینئ(

• د encapsulation  لپاره په 5.7 

برخه کې معیاري طریقه تعقیب 

کړئ.

ناپېژندل شوي مایعات

ناپېژندل شوي جامدات

خربداری

په Rendering inert  او  encapsulation کې له ملدو سیمنټو یا د کانکریټو له ګډولې رسه د یوه ناپېژندل 

شوي کیمیاوي موادو ګډول، ګډون درلودلی يش.

ځینې کیمیاوي مواد له اوبو یا pH سیمټو )یا چونې( رسه غربګون ښيي. 

د یوه خطرناک غربګون د کچې کمولو لپاره، د ناپېژندل شوو کیمیاوي موادو یوه کوچنۍ کچه تل له مساوي 

کچې ملدو سیمټو یا د کانکرېټو مخلوط رسه وازمایئ او غربګونونه یې مشاهده کړئ.  



د کیمیــاوي مــوادو لېبلونــه ښــايي لــه یــو بــل رسه توپــري ولــري او تــر هغــه مهالــه چــې بوشــکه یــا بیلــر تصدیــق نه 

يش چــې د اصــي تولیدوونکــي لــه لــورې بنــد شــوی دی، پــر مــوادو بایــد سمدســتي د هغه څــه ګومــان ونه يش 

چــې پر لېبــل ښــودل شــوي وي. 

هغــه بوشــکې یــا بیلرونــه چــې لېبــل وربانــدې لګېدلــی او د تولیدوونکــو لــه لــورې مهــر ولــري، پــه عمومــي ډول 

وربانــدې ګومــان کیــږي چــې پــر لېبــل ښــودل شــوي کیمیــاوي مــواد بــه ولــري. پــه هــر صــورت پــه یــاد ولــرئ 

چــې ځينــې وختونــه د قاچــاق کولــو د موخــې لپــاره پــر کیمیــاوي مــواد پــه قصــدي ډول ناســم لېبل وهــل کیږي. 

پــه عــادي ډول، د ناپېژنــدل شــوو کیمیــاوي مــوادو پېژندلــو لپــاره د متخصصینــو تخنیکــي مرســته اړینــه ده. کــه 

چېــرې د متخصصینــو مرســته موجــوده نــه وي، د کیمیــاوي مــوادو پــه لومړنــۍ پېژندنــه کې ښــايي النــدې ورکړل 

شــوي معلومــات مرســتندوی وي.

3.1   د کیمیاوي موادو پر لېبلونو پوهېدنه
ــې بنســټیز معلومــات کــوالی يش چــې د  ــر هغــوي ځین ــی يش، پ ــري درلودل ــه رسه توپ ــه دې چــې لېبلون رسه ل

کیمیــاوي مــوادو یــا طبقــې پــه پېژندلــو او وررسه پــه خونــدي چلنــد، ذخیــره کولــو او دفعــه کولــو کــې مرســته 

ــدې ډول دي: ــه الن ــات پ ــوړي معلوم ــړي. نوم وک

کیمیاوي نوم   •

CAS شمېره )یا د کیمیاوي موادو راخیستلو خدمت د ثبت شمېره(  •

UN شمېره )د ملګرو ملتونو شمېره. د خطرناکو موادو پېژندلو لپاره د ترانسپورت کوډ(  •

د معلوماتــو دغــه درې رسچینــې د کیمیــاوي مــوادو پېژندلــو لپــاره د لومړنیــو وســیلو پــه توګــه کارول کیــږي څنګه 

چــې پــه ضمیمــه I کــې ښــودل شــوي دي.

النــدې د یــوه کیمیــاوي لېبــل یــوه بېلګــه ده کــوم چــې هغــه موقعیت ښــيي چېــرې چــې پورتــه د پېژندلــو کلیدي 

معلومــات پیــدا کېدلی يش.

.03
د کیمیاوي موادو پېژندنه 
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II انځور: د هغه کیمیاوي لېبل بېلګه چې د پېژندنې کلیدي معلومات ښيي

د کیمیاوي 
موادو نوم

د خطر طبقه

د خطر شمېره

CAS شمېره

د کیمیاوي موادو او خطر    3.2

خربداري سمبولونه 
ــوي  ــر هغ ــه او پ ــې لېبلون ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس پ

معلومــات په شــکل/ بڼــه او ژبــه دواړو کــې رسه توپیر 

ــاريت  ــری تج ــوادو ډې ــاوي م ــی يش، د کیمی درلودل

ــې  ــد ځین ــري، بای ــه ل ــي لېبلون ــې اص ــکې، چ بوش

کیمیــاوي یــا د خطــر د خــربداري معلومــات ولــري. 

د طبقــه بنــدۍ اوســنی سیســتم چــې یــوې کیمیــاوي 

مــادې لپــاره خطرونــه او د خــربداري ســمبولونه 

ــدۍ  ــه بن ــوادو د طبق ــاوي م ــوي، د کیمی ــح ک ترې

او وربانــدې د لېبــل لګولــو لپــاره ”پــه نړیوالــه کچــه 

همغــږي شــوی سیســتم )GHS(  “ پــه نــوم یاديــږي. 

د GHS لېبــل لګولــو سیســتم کــې د خطــر خــربداري 

ــري: ــډون ل ســمبولونو دوه ســیټونه ګ

ترانســپورت  د  لپــاره  توکــو  خطرناکــو   •

نــه مو ا ګر پکټو

د روغتیايي او فزیکي خطر پکټوګرامونه  •

مــواد  کیمیــاوي  هغــه  پکټوګرامونــه  ټرانســپورټ  د 

ــې  ــه ک ــه طبق ــو پ ــو توک ــې د خطرناک ــخیصوي چ تش

ــوي د  ــګ د هغ ــر څن ــورو ت ــې د ن ــا ی ــي وي او بی راغ

کیمیــاوي ځانګړتیــاوو او غربګونــو ښــودلو پــر بنســټ پر 

بېــال بېلــو ډلــو وېــي. د یــوه عمومــي قانــون پــه توګــه، 

ــاوي مــواد  ــه خطــر طبقــې کیمی یــوازې د یــو ډول/ ورت

بایــد یــو ځــای انتقــال يش څــو د یــوې پېښــې، ســوري 

ــون  ــې د غربګ ــې ی ــورت ک ــه ص ــې پ ــا تویېدن ــو ی کېدل

ــه  ــړي. دا همغ ــم ک ــده ک ــن ح ــر ممک ــر ت ــودلو خط ښ

ــو پــه  اصــل دی چــې د خونــدي ذخیــرې لپــاره د بېلول

نظــر کــې نیولــو لپــاره کارول شــوی دی او څنګــه چــې 

ــوی دی.  ــث ش ــدې بح ــې وربان ــه ک ــه 2.4 برخ پ

د ټرانســپورټ پکټوګرامونــه د کیمیــاوي مــوادو د خطــر 

 GHS طبقــې ښــه بنســټیزه ښــودنه چمتــو کــوي. د

ــدې  ــه الن ــې پ ــاوې ی ــه او مان ــپورټ پکټوګرامون ټرانس

ــوي دي.   ــودل ش ــې ښ ــدول ک ج
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درېیم جدول: د GHS ټرانسپورټ پکټوګرامونه، ترشېات او د کیمیاوي موادو بېلګې

د خطر په ډله کې د کیمیاوي 

موادو بېلګې
د ټرانسپورټ خطر پکټوګرام د خطر ترشېح

چاودېدونکي، د 1.1 او 1.3 برخو په 

ګډون، چې د چاودنې، اور خطرونو 

درلودونکي مادې  پکې ګډون لري.

چاودېدونکي، د 1.4 او 1.6 برخو په 

ګډون، چې هغه مادې پکې ګډون 

لري چې چاودېدونکي  وي، خو 

ثابتې وي او ډېر خطر نه لري.

اور اخیستونکی ګاز )2.1 برخه(

چې له هوا رسه په ۱۳ سلنه یا کم 

ګډون اور اخي

اور نه اخیستونکی بې زهره ګازونه )2.2 برخه(، 

د هغو ګازو په ګډون چې asphyxiants کېدلی 

يش  )هغه ګازونه چې هوا بېځایه کوي او تنفس 

اغېزمنوي( 

زهرجن ګازونه )2.3 برخه(،  د هغو ګازونو په 

ګډون چې انسانانو ته خطر لري  او روغتیا ته 

خطر پېښوي

اور اخیستونکي مایعات )۳ طبقه( هغه 

مایعات پکې ګډون لري چې اور اخیستلو ته 

چمتو وي

اور اخیستونکي جامدات )4.1 برخه( د 

ځاين غربګون مادو او جامدو ناحساسه شوو 

چاودېدونکو موادو په ګډون

 TNT Power gel

کورډایټ 

امونیم نایټریټ

هایدروجن 

هایدروجن 

هایډروجن کلورایډ

اسیټون ټولیین

الکولونه

املونیم

 مګنیشیم فلز

 پوتاشیم پرمنګنیټ
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د خطر په ډله کې د کیمیاوي 

موادو بېلګې
د ټرانسپورټ خطر پکټوګرام د خطر ترشېح

هغه مواد چې پخپله اور اخيل 

)4.2 برخه(، د هغو موادو په ګډون 

چې د ترانسپورت پر مهال  په عادي 

حالتونو کې تودیږي او له هوا رسه په 

اړیکه اور اخیستلی يش.

هغه مادې چې له اوبو رسه په اړیکه پیدا کولو اور 

اخیستونکي ګازونه تولیدولی يش )4.3 برخه(، په 

دې هغه مادې ګډون لري چې له اوبو رسه غربګون  

ښيي څو په عین وخت کې اور اخیستونکي يش یا په  

خطرناکو اندازو اور اخیستونکي ګازونه تولید کړي.

اکسیډایز کوونکي مواد )5.1 برخه(، چې 

له نورو موادو رسه ښايي غربګون وښيي چې 

اکسیجن تولید کړي، چې د موادو په رسه 

بدلولو کې همکاري کوي.

عضوي پېروکسایډونه )۵.۲ برخه(، هغه غربګون ښودونکي 

کیمیاوي مواد دي چې ډېری مهال د پیل کوونکو په توګه 

کارول کیږي )په اسانه ماتیږي چې اکسیجن رادیکالونه جوړ 

کړي(. چېرې چې پېروکسایډونه په ځينو کیمیاوي محلولونو 

کې جوړ يش، چاودېدونکې بڼه غوره کولی يش.

نور خطرناک توکي )۹ طبقه(، 

چې متفرقه خطرناک توکي یې هم بويل، چې ډېر 

خطرونه لري کوم چې د خطر په بله طبقه کې نه 

جوړیږي. 

تېزايب مواد )۸ طبقه(، 

چې پوستکي او فلزاتو ته تېزايب وي

زهرجن مواد )6.1 برخه(، هغه مایعات او جامدات 

پکې ګډون لري چې تېرول، له پوستکي رسه لږېدل یا 

تنفس کول یې په لوړه کچه زهرجن دي.

سپني فاسفورس

fines مګنیشیم 

 لیتیم فلز

سوډیم فلز

کلشیم کاربایډ

املونیم فاسفایډ

پوتاشیم پرمنګنیټ

سوډیم هایپوکلورایټ

هایډروجن پیروکسایډ 

)derivatives یا یې(

MEKP 

بنزویل پېروکسایډ

بنزالډیهایډ 

HCl هایډروکسیالمین

نیټریک اسیډ، 

سلفوریک اسیډ، 

هایډریاډیک اسیډ، 

هایډروکلوریک اسیډ
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کیمیــاوي لېبلونــه ښــايي د فزيکــي او روغتیايــي خطر 

ډېــر پکټوګرامونــه ولــري )درېیــم انځور ووینــئ(. دغه 

پکټوګرامونــه ځکه ګټــور دي چې له کیمیــاوي موادو 

رسه تــړيل ډېــر خطرونــه پــه نښــه کــوي. د بېلګــې پــه 

ډول، یــو کیمیــاوي مواد ښــايي اور اخیســتونکي وي، 

خــو همــدا راز تخریــش پیــدا کوونکــي هــم وي لکــه 

اســیټیک انهایډرایــډ )درېیــم انځور(.

دغــه معلومــات پــه دې معلومولــو کې مرســته کولی شــی 

ــا ده،  ــه اړتی ــو ت چــې د فزیکــي خوندیتــوب کومــو کړن

لکــه لــه کیمیــاوي مــوادو رسه مقاومت کوونکــې جامې، 

ــوب(  ــرګو خوندیت ــخ )س ــس او م ــې او د تنف دستکش

ځکــه چــې تخریــش پیــدا کوونکــی دي. 

درېیم انځور: د هغه کیمیاوي لېبل بېلګه چې د فزیکي او روغتیایي خطر ډېر پکټوګرامونه ښيي

څو فزیکي او روغتیايي 

پکټوګرامونه
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د GHS فزیکي او روغتیايي خطر پکټوګرامونه، ترشېحات او د خطر ډلو څخه د کیمیاوي موادو بېلګې څلورم جدول: 

  GHS فزیکي او روغتیايي خطر پکټوګرامونه او ماناوې یې، په داسې حال کې چې په ډېرو برخو کې د GHS د

ټرانسپورټ پکټوګرامونو رسه ورته والی لري، کم توپیر هم لري چې په الندې جدول کې ښودل شوي دي:

اور اخیستونکي، په ګډون د: مایعاتو، 

ګازونو،  aerosols او جامداتو 

اکسیډایز کوونکي، په ګډون د: ګازونو، 

مایعاتو او جامداتو

تخته شوي ګازونه، په ګډون د: تخته 

 )LPG( شوي ګازونه، مایع شوي ګازونه

تېزايب، په ګډون د:

 فلز او پوستکي ته تېزايب

چاودېدونکي، په ګډون د: چاودېدونکي، 

بې ثباته چاودېدونکي، له ځانه غربګون 

ښودونکي مادې یا مخلوطونه او عضوي 

پېروکسایډونه

اسیټون اسیټیک 

انهایډرایډ پټرولیم ایر

سوډیم میټل

پوتاشیم پرمنګنیټ

سوډیم هایپوکلورایټ

هایډروجن

هایډروجن کلورایډ

 امونیا ګاز 

پروپین

هایډروکلوریک 

اسیډ سلفوریک اسیډ 

هایډریاډیک اسیډ

 تیونایل کلورایډ

پېروکسایډونه

د خطر په دغه ګروپ کې د 

کیمیاوي موادو بېلګې
د خطر ترشېح

د فزیکي او روغتیايي خطر 

پکټوګرامونه
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د خطر په دغه ګروپ کې د 

کیمیاوي موادو بېلګې
د خطر ترشېح

د فزیکي او روغتیايي خطر 

پکټوګرامونه

زهرجن، د خولې، پوستکي یا ساه اخیستلو 

له الرې په حاد ډول زهرجن

روغتیايي خطر، په ګډون د: 

Carcinogens،  تنفيس خطرونه، 

mutagens، بیاتولیدي ټوکسینونه، ساه 

ایستلو خطرونه یا ځانګړو غړو ته زهرجن 

تخریش پيدا کوونکي، پوستکي،  سرګو، 

تنفيس سیستم )سږو( ته د  خارښت پیدا 

کولو په ګډون یا د حساسیتونو پيدا کوونکی

د چاپېریال لباره خطر، اوبو ته د خطرونو 

په ګډون

کیټیکول

سوډیم سیانایډ

سوډیم 

سیانوبوروهایډرایډ

ډېکلورو میتین

بنزایل کلورایډ

فورمامایډ

انرانیلیک اسیډ

APPAN  کلشیم 

هایډروکسایډ 

ایتایلامین

لیډ اسیټیټ مرکریک کلورایډ 

آیوډین 
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پــه دغــه الرښــود کــې د دفــع کولــو د ترېــح شــوو کړنــالرو تــررسه کولو لپــاره، یــوه مهمــه مالحظه هغــه موقعیت 

دی چــې مــواد پکــې غورځــول کیــږي. د دفــع کولــو کړنــالرې لپــاره د ســم موقعیــت انتخابــول بــه د انســانانو 

روغتیــا، ټولنــو او چاپېریــال تــه د کیمیــاوي مــوادو لــه دفعــه کولــو رسه تــړيل خطرونــه کم کــړي. په همــدې ډول، 

د ناســم موقعیــت انتخابــول کــوالی يش چــې د انســانانو روغتیــا، ټولنــې او چاپېریــال لــه زیــات خطــر رسه مــخ 

کــړي. 

4.1   په چاپريیال کې مسووالنه له منځه وړلو لپاره موقعیتونه
پــه ځينــې وختونــو کــې ښــايي د کیمیــاوي مــوادو دفعــه کولــو لپــاره عاجلــه اړتیــا ولیــدل يش. رسه لــه دې، هــر 

 environmentally-responsible“ چېــرې چــې امــکان ولــري، پــه چاپېریــال کــې د مســووالنه لــه منځــه وړلــو

disposal” اصــل بایــد پــه پــام کــې ونیــول يش. د دفــع کولــو د موقعیتونــو پېژندلــو او انتخابولــو پــه برخــه کــې د 

مرســتې لپــاره معلومــات النــدې چمتــو شــوي دي او د اوســېدنې لــه ځایونــو یــا کلیــو، د اوبــو د الرو، څاګانــو او 

نــورو حساســو موقعیتونــو څخــه د خونــدي واټنونــو سپارښــتنه کــوي. 

IV انځــور د دفعــه کولــو یــو موقعیــت ښــيي ]C[، چــې د ځمکــې پــر رس موقعیــت لــري او د اوســېدنې لــه یــوې 

 ،]G[ ــو ــتوګنځایونو او کلی ــو ]F[، اس ــو ]E[، فصلون ــو د الرو ]D[، څړځایون ــږدې دی ]B[ د اوب ــیمې رسه ن س

څاګانــو ]H[، باغونــو ]I[ او ژورو څاګانــو ]J[ پــه ګــډون لــه حساســو موقعیتونــو رسه. پــه پرانیســتې فضــا کــې 

ســوځونه بایــد لــه ونــو څخــه لــږ تــر لــږه ۱۰۰ مــره واټــن او د ښــخولو لــه کنــدو څخــه خونــدي واټــن ولــري. 

پــه پرانیســتې فضــا کــې د دغــو مــوادو د ســوځونې پــر مهــال بــاوري کــړئ چــې د هــوا مســیر لــه کارکوونکــو او د 

.]K[ خلکــو د اوســېدنې لــه ســاحو څخــه مخالــف لــوري تــه دی

د النــدې تجویــز شــوو هغــو خونــدي buffer واټنونــو مشــاهده کــول بــه، چــې پــه IV انځــور کــې ښــودل شــوي 

دي، د انســانانو روغتیــا، ټولنــو او چاپېریــال تــه ممکــن خطــر ډېــر کــم کــړي. 

.04
د دفع کولو موقعیت انتخابول



 IV  انځور: د دفعه کولو د ساحې منونه چې له حساسو موقعیتونو څخه تجویز شوي خوندي واټنونه ښيي

A.   د استوګنځایونو او د دفعه کولو د 

موقعیتونو تر منځ تجویز شوی خوندي 

واټن باید له ۷۵۰ مرو څخه کمه نه

 B.   د کلیو او استوګنځایونو په ګډون د 

خلکو د اوسېدلو سیمه

 C.   د دفعه کولو موقعیت، له 

استوګنځایونو لرې او د ژورو اوبو په 

ساحه کې

 D.    د خړوبولو په ګډون سیندونه، 

ویالې یا د اوبو نورې الرې

 E.    څړځایونه

 F.    د کرنې او فصلونو لپاره سیمه

 G.   کي یا استوګنځایونه

 H.  څاګانې یا د اوبو نورې رسچینې

 I.    باغونه یا نورې ونې

 J.    د ځمکې الندې اوبه

 K.    د هوا مسیر باید له استوګنځایونو 

څخه په څنګ وي
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هغه حساس موقعیتونه چې باید ډډه ورڅخه ويش   4.2
د کیمیــاوي مــوادو لــه دفــع کولــو رسه تــړيل ډېــر خطرونــه، د دفــع کولــو پــر مهــال پــه مســتقیم ډول یــا پــه داســې 

طریقــه لــه دفعــه کولــو څخــه چــې د چاپېریــال پــه ککړېدلــو متامیــږي، وګــړي د کیمیــاوي مــوادو لــه خطرونــو 

رسه مــخ کــوي. 

IV انځــور یــو شــمېر ځایونــه لکــه ســیندونه، کي او څاګانــې پــه نښــه کوي، چــې حســاس موقعیتونه بلــل کیږي، 

چــې پــه ناســمه توګــه د دفعــه کولو پــه صورت کــې ککړېدلــی يش.

ــه “buffer distances” بایــد  ــه خونــدي شــوي وي، خونــدي واټنون  د دې لپــاره چــې دغــه حســاس موقعیتون

تجویــز يش. دغــه خونــدي واټنونــه هغــه لــږ تــر لــږه واټنونــه دي چــې د دفــع کولــو د موقعیــت او پــه IV  انځــور 

کــې د ښــودل شــوو حساســو موقعیتونــو تــر منــځ بایــد موجــود وي او یــا دا چــې څنګــه النــدې پــه ۵ جــدول کې 

ښــودل شــوي دي. 

النــدې جــدول ځینــې دغــه حســاس موقعیتونــه ترېــح کــوي چــې د دفــع کولــو د موقعیــت انتخابولــو پــر مهــال 

بایــد ورڅخــه ډډه ويش.  

 

۵ جدول: هغه حساس موقعیتونه چې باید ډډه ورڅخه ويش  

سیندونه، ویالې او د خړوبونې د الرو په ګډون د 

اوبو نورې الرې

په لرې پرتو سیمو کې لږ تر لږه ۷۵۰ یا ۵۰۰ مره

پټي یا د څارویو څړځایونه

لږ تر لږه ۵۰۰ مره

زراعتي ساحې یا فصلونه

لږ تر لږه ۵۰۰ مره

 کي، ښارونه او د اوسېدلو ځایونه

لږ تر لږه ۷۵۰ مره
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د ځمکې رس اوبو لپاره څاګانې

لږ تر لږه ۱۰۰۰ مره )۱ کیلو مر(

باغونه یا د خوراکي توکو تولید لپاره کارېدونکې 

نورې ونې

لږ تر لږه ۵۰۰ مره

کلیدي معلومات

د دفــع کولــو د موقعیــت او حساســو ځایونــو تــر منځ خونــدي واټــن، د انســانانو روغتیــا او چاپیریال پر 

وړانــدې د خطــر کمولــو لپــاره ډېــر مهــم دی. ښــودل شــوي واټنونه لــږ تــر لــږه واټنونــه دي او د امکان 

پــه صــورت کــې لــه دې زیــات واټنونه درلــودل ال زیــات خوندیتــوب رامنځتــه کوي.

د کلیــو، څاګانــو او د اوبــو د الرو پــه ګــډون د اوســېدنې لــه ســیمو څخــه بایــد د دفعــه کولــو موقعیتونه 

لــږ تــر لــږه لــه ۷۵۰ مــرو څخــه تــر ۱۰۰۰ مــرو )۲۵۰۰ فوټــه څخــه تــر ۳۳۰۰ فوټــه( پــورې واټــن 

ولــري.

د دفــع کولــو موقعیتونــه بایــد د ځمکــې پــر رس وي څــو د ځمکــې النــدې اوبــو رسه یــې واټــن زیــات 

وي. 

د دفع کولو موقعیتونه باید د امکان په صورت کې په لرې پرتو سیمو کې وي.

پــه پرانیســتې هــوا کــې د ســوځولو پــر مهــال بایــد د دفــع کولــو موقعیتونــه لــه نــږدې ونــو څخــه لــږ تــر 

لــږه ۱۰۰ مــره )۳۳۰ فوټــه( واټــن ولــري.

خربداری

په 4.1 او 4.2 برخو له ښودل شوو حساسو موقعیتونو رسه په نږدې واټن کې د دفعه کولو موقعیت ښايي ملکي 

وګړي د ککړتیا/ زهرجن کېدلو له سر خطر رسه مخ کړي. 

د اوبو له الرو او د ځمکې الندې اوبو رسه د دفعه کولو لپاره د نږدې موقعیتونو انتخابول د څښاک د اوبو په 

زهرجن کېدلو متامېدلی يش. 



پــه دغــه الرښــود کــې د دفعــه کولــو ترېــح شــوې کړنــالرې پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې د کارونــې لپــاره تجویــز 

شــوې کړنــالرې دي چېــرې چــې د ضایعاتــو د مدیریــت مناســبه زېربنــا موجــوده نــه وي او د نیول شــوو کیمیاوي 

مــوادو د دفــع کولــو عاجلــه اړتیــا لیــدل کیږي. 

5.1  د دفعه کولو د طریقې سمبولونه
د دفــع کولــو هــره کړنــالره یــو فــوق العــاده د دفــع کولــو ســمبول لــري چــې د دغــه الرښــود پــه اوږدو کــې کارول 

کیــږي څــو د کړنــالرې پــه پېژندلــو کــې مرســته وکــړي او وښــيي چــې د دفــع کولــو یــوه کړنــالره څــه وخــت 

ښــايي مناســبه وي. دغــه ســمبولونه پــه راتلونکــو صفحــو کــې پــه ۶ جــدول کــې ښــودل شــوي دي. 

I ضمیمــه د ځینــو هغــو عــادي کیمیــاوي مــوادو یــو لســت لــري چــې د ناقانونــه مخــدره توکو لــه تولیــد رسه تړيل 

دي. پــه I ضمیمــه کــې ښــودل شــوې هــرې کیمیــاوي مــادې لپــاره د دفــع کولــو یــو یــا ډېــر ســمبولونه ښــودل 

شــوي دي. دا د لومړیتــوب لــه مخــې، د فزیکــي او چاپیریــال د خوندیتــوب فکتورونــو پــر بنســټ د نومــوړې 

کیمیــاوي مــادې د دفــع کولــو لپــاره تــر ټولــو ډېــره مناســبه طریقــه تجویــز کــوي.  

 .05
د دفعه کولو طریقې
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د دفعه کولو طریقهد دفعه کولو سمبول

۶ جدول: د دفعه کولو طریقې او سمبولونه یې

د بړاس کوونکو موادو په پرانیستې فضا کې سوځونه

د اور اخیستونکو او نیمه اور اخیستونکو مایعاتو په پرانیستې 

فضا کې سوځونه

په یوه ژور ځای کې په پرانیستې فضا کې سوځونه

تبخیر

رسه جوړول یا بیولوژيکی اصالح کول

په لرې ځای کې ښخول
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د دفعه کولو طریقهد دفعه کولو سمبول

په ځمکه کې ښخول

د بې خطره مایعاتو ننوتل )په خاوره کې جذبېدل

Encapsulation )په سیمټو پوښل( 

Rendering a substance inert

دتېزابو خنثی توب

د بنسټیزو موادو خنثی توب
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په پرانیستې فضا کې سوځونه   5.2
د کیمیــاوي مــوادو ســوځونه یــو شــمېر فزیکــي 

خطرونــه رامنځتــه کــوالی يش. د ســوځولو کړنــالرې 

ــه  ــې د دفع ــال وکارول يش چ ــه مه ــوازې هغ ــد ی بای

کولــو نــور اختیارونــه نــه وي یــا د کیمیــاوي مــوادو د 

ــږي.  ــدل کی ــا لی ــو اړتی چټــک دفعــه کول

ــالرې  ــاره کړن ــوو لپ ــادو ش ــدې ی ــه د الن ــه برخ دغ

ــوي: بیان

د بیلــر چمتووالــی، پــه پرانیســته فضــا کــې د ســوځولو 

د دوه ډولــه کړنــالرو لپــاره د انتخابولــو، خونــدي کولو 

او غوڅولــو پــه ګــډون )5.2.1 برخــه ووینئ(

د سونګ موادو ګډول، څو د کمو اور   •

اخیستونکو کیمیاوي موادو سوځونه رامنځته کړي

د خوندي بلولو/ سوځولو کړنالرې  •

 د دوه بېــال بېلــو ډولونــو ملبــه کوونکــو کیمیــاوي 

مــوادو، د بــړاس کوونکــو او اور اخیســتونکو او نیمــه اور 

اخیســتونکو مایعاتــو پــه ګــډون، پــه پرانیســته فضــا کــې 

د ســوځونې تــررسه کولــو کړنــالرې، چــې دوه بېــال بېــل 

ــې  ــه چ ــوي وي، څنګ ــې کارول ش ــه پک ــه بیلرون ډولون

ــوي دي. ــودل ش ــدې ښ الن

د بیلرونــو دوه مختلفــې بڼــې د دې لپــاره کارېدلــی يش 

چــې د اور بلېدنــې لــه کړنــالرو او د اور اخیســتونکو 

کیمیــاوي مــوادو لــه ســوځېدنې رسه تــړيل خطرونــه کــم 

کــړي. 

د څنګ په برخه کې غوڅ شوی بیلر 

 اور اخیســتونکي او نیمه اور اخیســتونکي مایعات، 

چــې د بــړاس د کــم فشــار درلودونکــي ملبــه 

کوونکــي مایعــات چــې پــه اســانۍ رسه اور اخــي 

ــو  ــه کوونک ــايي د ملب ــې ښ ــات، چ ــور مایع او ن

پــه طبقــه کــې ونــه شــمېرل يش او لــه نــورو ملبــه 

کوونکــو مایعاتــو رسه د ګډېدلــو پــه صــورت کــې 

وســوځي، ګــډون لــري )5.2.3 برخــه ووینــئ(. پــه 

دغــه کړنــالره کــې د څنــګ پــه برخــه کــې غــوڅ 

شــوی بیلــر کارول کیــږي. 

د پرانیستي رس بیلر

بــړاس کوونکــي محلولونــه – مایــع کیمیــاوي مــواد، 

چــې پــه لــوړه کچــه ملبــه کوونکــي او د بخــار فشــار 

لــري، پــه دې مانــا چــې لــه خپلــې ســطحې څخــه 

پورتــه ګاز تولیــدوي. دغــه ګاز ښــايي زهرجــن یا اور 

د ملبــې کولــو وړ وي او پــه اســانۍ رسه اور واخــي 

ــالره کــې د پرانیســتي رس  ــه دغــه کړن ــا وچــوي. پ ی

بیلــر کارول کیــږي.
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5.2.1     د بیلر چمتووالی
ــا بخــار( لپــاره  ــه پرانیســتې فضــا کــې ســوځونې )ی پ

ــال  ــه مه ــړي ډول هغ ــه ځانګ ــول، پ ــو غوڅ د بیلرون

چــې پــه بیلرونــو کــې پخــواين مــواد پېژنــدل شــوي 

ــاک ثابتېدلــی يش. ډېــری مهــال  ــر خطرن ــه وي، ډې ن

ــه کوونکــي  ــا ملب ــې شــوين ی ــاوي مــوادو پات د کیمی

بخارونــه پــه بیلــر کــې پاتــې کېدلــی يش. د امــکان په 

ــه وکارول يش.  ــوي بیلرون ــد ن صــورت کــې بای

هغــه بیلرونــه چــې لــه دې مخکــې د نــورو کیمیــاوي 

مــوادو لپــاره کارول شــوي وي، لــه غوڅولــو مخکــې 

ــې د  ــه چ ــل يش ځک ــام رسه وازموی ــر پ ــه ډې ــد پ بای

ــپرغۍ  ــايي س ــایل ښ ــي وس ــاره کارېدونک ــو لپ غوڅول

تولیــد کــړي. کــه چېــرې شــک کیــږي چــې پــه بیلرونــو 

کــې ښــايي د کیمیــاوي مــوادو پاتــې شــوين وي، اړینــه 

ده چــې د خوندیتــوب لپــاره النــدې ښــودل شــوې 

ــب يش.  ــالرې تعقی کړن

د بیلر چمتووالی دوه برخې لري:

د بیلر انتخابول او خوندي کول یې  •

د بیلــر غوڅــول، د ســوځولو د هغــې کړنــالرې پــر   •

بنســټ چــې کارول شــوي وي

د بیلر انتخابول او خوندي کول

الندې کړنې/ ګامونه د یوه مناسب بیلر انتخابولو او خوندي کولو لپاره تجویز شوې کړنالره ښيي:

لومړی ګام

هغه بیلرونه انتخاب کړئ چې تش وي، حالت یې ښه وي، سوری او زنګ وهلی نه وي. د سوځولو د کړنالرې پر 

بنسټ، هغه بیلرونه وکاروئ چې د دغې کړنالرې لپاره ډېر مناسب وي، لکه د بخار درلودونکو موادو سوځولو لپاره رس 

خاليص بیلرونه او د اور اخیستونکو مایعاتو لپاره د بند رس بیلرونه وکاروئ. 

 خالص رس
بند رس
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درېیم ګامدویم ګام

څلورم ګام

ــاوي  ــه کیمی ــړئ او ل ــوری ک ــر س ــام رسه بیل ــر پ ــه ډې پ
مــوادو، ګازونــو یــا بخــار څخــه د خونــدي پاتــې کېدلــو 
لپاره د شــخيص خوندیتوب د وســایلو ج کچه وکاروئ. 
بــاوري کــړئ چــې د ســوري کولــو پــر مهــال پــه نــږدې 
ځــای کــې د اور ملبــې یا نــور ســوځېدونکي څه نشــته.

ــر رس  ــد وي، ت ــې بن ــه ی ــې رسون ــه چ ــه بیلرون هغ
پــورې لــه اوبــو ډک کــړئ څــو پــاک يش او دننــه 
ګاز ووځــي. هغــه بیلرونــه چــې رس یــې پرانیســتی 
وي، پــر یــوه څنــګ واچــوئ او څــو ځــل یــې پــه 

اوبــو پرېمینځــئ.

ــو ډک وي  ــه اوب ــال غــوڅ کــړئ چــې ل ــه مه ــر هغ بیل
)بیلــر مــه تشــوئ(. کــه چېــرې د غوڅولــو لپــاره برقــي 
ــاوري کــړئ چــې د بجلــۍ مــزي او  وســایل کاروئ، ب
وســایل وچ وي او د خوندیتــوب ټولــې الرښــوونې 

تعقیــب کــړئ. 

خربداری

د رس تړلیو بېلرونو لپاره، دا رضوري ده چې کله یې قطع کوو، باید له اوبو یې ډک کړو، تر څو یې له چاودنې، 

ټپي کولو او یا وژنې څخه مخنیوی وکړو. 
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بړاس کوونکو محلولونو لپاره د بیلر غوڅولو کړنالره  

لــه دې املــه چــې بــړاس کوونکــي محلولونــه پامــوړ کچــه اور اخیســتونکي بړاســونه تولیــدوي، چــې پــه ډېــرو 

حالتونــو کــې د لیدلــو وړ نــه وي، د یــوه والړ بیلــر کارولــو سپارښــتنه کیــږي، چــې د بــړاس ســره کچه به وســايت.

لومړی ګام

دویم ګام

هغه بیلرونه چې رس یې بند وي، رس یې غوڅ کړئ. باوري کړئ چې د غوڅونې د وسایلو لپاره د خوندیتوب 

الرښوونې تعقیب يش.

د بیلر په منځنۍ برخه کې سوري وباسئ څو په بیلر کې دننه د اور اخیستنې ساحې ته هوا ننوځي، دا به د 

سوځېدنې له پروسې رسه مرسته وکړي. له دې وروسته بیلرونه د کارونې لپاره چمتو دي.

یا د پرانیستي رس 
بیلر وکاروئ

غوڅ کړئ

مابین 

سوري وباسئ

غوڅ کړئ
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د اور اخیســتونکو، نیمــه اور اخیســتونکو او اور نــه اخیســتونکو مایعاتــو لپــاره د بیلــر غوڅونې کړنــالره )د 

څنــګ پــه برخــه کــې غــوڅ شــوی بیلــر(   

پـه دې کړنـالره کـې د څنـګ په برخه کې غوڅ شـوي یا هغـه بیلرونه کارول کیږي چـې په عمـودي ډول په منځ غوڅ 

شوي وي. په دې ډول بیلر د سوځولو لپاره کارېدلی يش او همدا راز اور ته په مستقیم ډول د هوا ننوتلو رسه د سوځېدلو 

په پروسـه کې د مرسـتې لپاره پراخ ځای رامنځته کیږي. په دغه کړنالره کې د بند رس بیلرونه کارول کیږي. 

خربداری

د بند رس بیلرونه باید د غوڅولو پر مهال له اوبو ډک وساتل يش څو د چاودنې یا جدي ټپ او مړینې د خطر 

مخنیوی ويش. 

دویم ګاملومړی ګام

د ســیده غــاړې پــه کارولــو پــه بیلرونــو کــې یــو مرکــز 
)یــا منــځ( کرښــه پــه نښــه کــړئ. 

مرکز په نښه کړئ

بیلــر پــه رس کــې او هــرې خــوا تــه پــه عمــودي توګــه 
النــدې او بیــا پــه پــای کــې یــې غــوڅ کــړئ او منځنۍ 

کرښــې تعقیــب کړئ. 

د غوڅولــو بدیلــې طریقــې، لکــه اره کــول یــا د ګازي راډونــو کارول هــم امــکان لــري، خــو د بیلــر 
د چمتــووايل او د خونديتــوب کړنــې بایــد تعقیــب يش. ګازي راډونــه د نویــو بیلرونــو غوڅولــو لپــاره 
خونــدي دي خــو د کارول شــوو بیلرونــو لپــاره یــې سپارښــتنه نــه کیــږي او کارول شــوي بیلرونــه بایــد 

د غوڅولــو پــر مهــال لــه اوبــو څخــه ډک يش.  
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درېیم ګام

لــه کارولــو څخــه مخکــې د بیلــر غــاړې ســوان کــړئ 
چــې د اوســپنې تېــرې ټوټــې ورڅخــه لــرې يش.

5.2.2    د سونګ موادو ګډول
د سـونګ مـوادو ګډول سـوځېدنې لپاره د یوې کیمیـاوي مادې 

د چمتـو کولـو یوه طریقه ده، چـې پخپله ښـايي اور وانخي. په 

دغـو حالتونـو کې، لږ اور اخیسـتونکي، نیمه اور اخیسـتونکي یا 

اور نـه اخیسـتونکي مایعات له ډېـرو اور اخیسـتونکو مایعاتو )یا 

د کیروسـین یا ډیزلو په څېر د سـونګ مـوادو( رسه ګډېدلی يش 

چې پـه اغېزمنه توګـه اور واخي. 

د ۳ کچــې اور اخیســتنې وړتیــا درلودونکــي مایعــات بــه پخپلــه 

اور واخــي. دغــه مایعــات نــورو لــږ اور اخیســتونکو یــا اور نــه 

ــه اور اخیســتنه  ــی يش چــې پ ــو رسه ګډېدل اخیســتونکو مایعات

کــې وررسه مرســته وکــړي. ځینــې جامــد کیمیــاوي مــواد، لکــه 

ــو رسه  ــتونکو مایعات ــه اور اخیس ــاره ل ــوځولو لپ ــم س ــوډر، ه پ

ګډېدلــی یــا حــل کېدلــی يش.

د اور اخیستنې 

درجه

کلیدي معلومات

 کلــه چــې یــو اور اخیســتونکی محلــول یــا د ســونګ نــور مــواد، لکــه کیروســین، لــه نیمــه یــا اور نــه 

اخیســتونکو مایعاتــو رسه ګــډوئ، دغــه ګډولــه پــه یــوه کوچنــۍ بوشــکه کــې )۰.۵ – ۱ لیــر بوشــکه( 

وازمایــئ. دغــه ازموینــه بایــد لــه نــورو اور اخیســتونکو کیمیــاوي مــوادو څخــه پــه خونــدي واټــن کــې 

تــررسه يش څــو بــاوري يش چــې ګډولــه پــه ســمه او بشــپړه توګــه وســوځي او ملبــه وکــړي.

کــه چېــرې اور اخیســتنه یــا ســوځېدنه ورو یــا بشــپړه نــه وي، د اور اخیســتونکو محلولونو یا د ســونګ 

مــوادو ســلنه یــا تناســب زیــات او هغــه تناســبونه یاددښــت کــړئ چــې پــه اغېزمــن ډول اور اخي.

کله چې د هرو کیمیاوي موادو تناسـب یا سـلنه وموندل يش، تناسـبونه په یاد ولرئ او د سـوځولو لپاره 

یـې پـه غوڅـو شـوو بیلرونو کې په همـدې ډول ګډ کـړئ )څنګه چـې د کوچنۍ کچې سـوځونو لپاره 

په درېیم ګام او د سـرې کچې سـوځونو لپاره په څلورم ګام کې ښـودل شـوي دي(.
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خربداری

د اور اخیستونکو کیمیاوي موادو د ګډولو پر مهال باید د بشپړ مخ نغاړونکی تنفيس ماسک په ګډون د 

شخيص خوندیتوب له تودوخې رسه مقاومت کوونکې وسیله واغوستل يش.

د سرې کچې له یو ځای کولو یا د اور اخیستونکو کیمیاوي موادو له ګډولو څخه مخکې، لږ )له ۵ لیرو 

څخه کم( کیمیاوي مواد رسه ګډ کړئ څو خطرناک غربګونونه وازمایئ. دغه کړنه باید له نورو اور اخیستونکو 

کیمیاوي موادو څخه په یوه خوندي واټن کې تررسه يش.

که چېرې کیمیاوي موادو غربګون وښود، دوام مه ورکوئ. له دې وروسته کوم بل بدیل اور اخیستونکې مایع 

وازمایئ یا د دفعه کولو یوه بله طریقه وکاروئ. 

که چېرې کیروسین، ډیزل یا نور د سونګ مواد کاروئ، د پورته په څېر غربګون یې وازمایئ. 

باوري کړئ چې کیمیاوي مواد په ګډه سوځول شوي دي او جال یې مه سوځوئ ځکه چې د بشپړې سوځېدنې 

مخه به ونیول يش. 

5.2.3  د خوندي اور بلولو 

کړنالرې
څنګــه چــې پــه 2.1.3 برخــه کې بیــان شــوي دي، په 

پرانیســته فضــا کــې ســوځونه یو شــمېر خطرونــه لري، 

ــې  ــایلو د کارون ــوب د وس ــخيص خوندیت ــې د ش چ

ــه پرانیســته  ــی يش. پ ــی او کمېدل ــه الرې اداره کېدل ل

فضــا کــې ســوځونه، محلولونــو ته پــه عــادي ډول اور 

ــوادو  ــاوي م ــورو کیمی ــاره د ن ــا د ســوځولو لپ ورکــول ی

ــه  ــوه خطرناک ــه ی ــه دې امل ــري. دا ل ــا ل ــه اړتی ــو ت ګډول

کړنــالره ده چــې د اور اخیســتونکی بخــار موجــود وي 

چــې کــوالی يش پــه شــاوخوا یــا پــه یــو څــه واټــن کــې 

د دفعــه کولــو لــه بیلرونــو څخــه اور واخــي. 

النــدې کړنــې/ ګامونــه لــه لــرې واټــن څخــه د خونــدي 

اور بلولــو لــږ تــر لــږه اړتیــاوې او کړنــالرې ښــيي: 

لومړی ګام

یو اوږد لرګی، څو د سپڼسیو بوجۍ او یو څه مزی )د اوسپنې یا جال مزی( راواخلئ. کنډل شوې پالستیکي بوجۍ 

مه کاروئ. 
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  څلورم ګامدرېیم ګام

دغـه بوجـۍ پـه یوه کوچنـي پتنوس کـې د دفعـه کولو د سپڼسیو بوجۍ د مزي پوسیله کلکه وتړئ. 
لـه سـاحې یا نـورو اور اخیسـتونکو کیمیاوي مـوادو او 
محلولونـو څخـه لرې کېـږدئ، پطـرول )یا کیروسـین( 

وربانـدې وشـیندئ او پـه پـام رسه اور ورکړئ. 

دویم ګام

د لرګي له رس څخه د سپڼسیو بوجۍ کلکه راتاو کړئ. 
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پنځم ګام

 په هغو بیلرونو کې چې د څنګ له لورې سوري/ غوڅ 

شوي وي، هغسې اور بل کړئ چې په ۵ ګام، د سرې 

خالصو  رس  په  دي.  شوي  ښودل  کې  سوځونې  کچې 

بیلرونو کې سوځېدونکې بوجۍ د پرانیستو سورو په خوله 

کې کېږدئ او په دې ډول محلولونو یا اور اخیستونکو 

کیمیاوي موادو ته اور ورکړئ.  

هغه چمتو شوي بیلر ته په ډېر پام ورنږدې شئ چې 

محلولونه یا اور اخیستونکي کیمیاوي مواد پکې پراته 

دي، ځان ټیټ وساتئ او لرګۍ د السونو په اوږدولو 

رسه لرې ونیسئ.

که چېرې بړاس کوونکي محلولونه په رسخاليص 

بیلر کې په اسانه اور نه اخي، د سپڼيس بوري د 

مزي پای پورې وتړئ، چې د لرګي په رس پورې 

تړلی دی )لکه د ماهي نیولو راډ( او بیا یې بیلر کې 

الندې واچوئ. 

ل بازو په اندازه 
پول د خپ

ئ
له ځانه لېرې ونیس
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شپږم ګام

لومړی ګام

کله چې په بیلر کې کیمیاوي مواد اور واخي، له بیلرونو څخه لرې شئ، لرګی پر ځمکه کېږئ او سوځېدونکې بوجۍ 

په بله بوجۍ کې کلکه راونغاړئ. له دې رسه به لرګی او بوجۍ د بیا کارولو لپاره وړ يش.

هوا او مسیر یې په پام کې ونیسئ )د هوا مسیر باید د خلکو 

د اوسېدلو او کارکوونکو پر لور نه وي(. د یوه رس پرانیستي 

بیلر په کارولو رسه، چې د 5.2.1 برخې مطابق چمتو شوی 

وي، بیلر په یوه پرانیستې ساحه کې کېږدئ، چې له ونو 

او نورو اور اخیستونکو کیمیاوي موادو څخه لرې وي. 

د بړاس/ بخار کوونکو محلولونو سوځولو لپاره سپارښتنه 

کیږي چې د خوندیتوب موخو لپاره له دوو بیلرونو څخه 

زیات باید په یوه وخت کې ونه سوځول يش.

5.2.4    بړاس کوونکي محلولونه سوځول
دغــه کړنــالره بایــد یــوازې هغــه مهــال وکارول يش چــې د دفعــه کولــو لپــاره بــل اختیــار نه 

وي یــا د کیمیــاوي مــوادو د چټکــې دفــع کولــو لپــاره اړتیــا لیــدل کیــږي. د هغــو کیمیاوي 

ــه  ــول يش، I ضمیم ــد وغورځ ــو رسه بای ــه کارول ــالرې پ ــې کړن ــې د دغ ــاره چ ــوادو لپ م

ووینئ.  

ملده بوجۍ

پرانیستې ساحه

خربداری

دغه کړنالره باید یوازې د ورځې په جریان کې تررسه يش څو د هغو موادو د ملبې اخیستلو امکان کم یا ختم 

يش چې ساحې ته راوړل شوي وي.
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5.2.5  د اور اخیستونکو، نیمه اور اخیستونکو یا اور نه 

اخیستونکو مایعاتو سوځول
دغــه کړنــالره بایــد یــوازې هغــه مهــال وکارول يش چــې بــل اعتبــاري اختیــار نــه وي یــا د 

کیمیــاوي مــوادو د چټــک دفعــه کولــو لپــاره عاجلــه عملیــايت اړتیــا لیــدل کیــږي. د هغــو 

 I ،کیمیــاوي مــوادو لپــاره چــې د دغــې کړنــالرې پــه کارولــو رسه بایــد وغورځــول يش

ضمیمــه ووینــئ. 

د بــړاس/ بخــار کوونکــو محلولونــو پــر خــالف، د عمومــي اور اخیســتونکو او نیمــه اور 

اخیســتونکو یــا اور نــه اخیســتونکو  مایعاتــو ســوځول لــه دوو څخــه پــه ډېــرو بیلرونــو کې 

تــررسه کېدلــی يش. د دې المــل دا دی چــې دغــه اور اخیســتونکي مایعــات د لــږ بــړاس/ 

بخــار فشــار درلودونکــي دي.

درېیم  ګامدویم ګام

د شخيص خوندیتوب د هغو وسایلو په کارولو رسه 
چې په 2.1.3 برخه کې بیان شوي دي، محلول په بیلر 
کې واچوئ او له یو پر درېیمې برخې څخه زیات یې 
مه ډکوئ او تر ممکن حده یې د هوا ننوتلو له سوري 
رسه تر نږدې کچې پورې یې ډک کړئ څو د محلول 

په اور اخیستنه کې مرسته وکړي.

د شــخيص خوندیتــوب د هغــو وســایلو پــه کارولو 
رسه چــې پــه 2.1.3 برخــه کــې بیــان شــوي دي، 
پــه یــوه خونــدي واټــن کــې لرګــي/ بوجــۍ تــه اور 
ــې  ــه ک ــه 5.2.3 برخ ــې پ ــه چ ــوئ او، څنګ واچ
ــاوي  ــه کیمی ــر کــې دنن ــه بیل ښــودل شــوي دي، پ

مــوادو تــه اور واچــوئ. 

خوندي فاصله

ې څخه 
ه ۳/۱ برخ

ل

 ډکوئ
ې مه

ت ی
زیا

خربداری

دغه کړنالره باید یوازې د ورځې په جریان کې تررسه يش څو د هغو موادو د ملبې اخیستلو امکان کم یا ختم 

يش چې ساحې ته راوړل شوي وي. 
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له همدې امله، دغه کړنالره پر دوو اندازو وېشل کیږي: 

د کوچنــۍ کچــې ســوځونه، پــه یــوه لیکــه کــې تــر   •

لســو ډېــرو نیمــه بیلرونــو کارولــو څخــه زیــات نــه.

د ســرې کچــې ســوځونه، پــه ډېــرو لیکــو کــې تــر   •

لســو ډېــر بیلرونــه کارول.

 پــه ځینــو وختونــو کــې هغــه کیمیــاوي مــواد چــې بایــد 
ــورو اور  ــه اور وانخــي او ن وســوځول يش، ښــايي پخپل
اخیســتونکو مــوادو )یــا ســونګ مــوادو لکــه کیروســین یا 
ــې  ــري چــې وســېزل يش. دغــې کړن ــا ول ــه اړتی ــزل( ت ډی

تــه د ســونګ مــوادو یــو ځــای کــول یــا ګــډول وايــي 
ــئ(. )5.2.2 ووین

د کوچنۍ کچې سوځول
د کوچنــۍ کچــې پــه ســوځولو کــې یــوه لیکــه، چــې 
تــر لســو ډېــر نیمــه بیلرونــه پکــې نــه وي، کارول 
کیــږي. لــه لســو څخــه د زیاتــو بشــپړو بیلرونــو مــواد 
بایــد پــه یــوه وخــت کــې ونــه ســوځول يش، کــه هغــه 

مــواد هــر څــه وي. 

لومړی ګام

درېیم ګام

دویم ګام

یــوه کنــده وباســئ چــې بیلرونــه پکــې ځــای پــر ځای 

کــړئ او د هــر بیلــر تــر منــځ یــو مــر )۳ فوټــه( واټــن 

پرېږدئ.

د شخيص خوندیتوب د هغو وسایلو په کارولو رسه چې په 2.1.3 

کې ښودل شوي دي، کیمیاوي مواد په هغو بیلرونو کې واچوئ 

چې د یو ځای کولو )ګډولو( یا سوځولو لپاره چمتو وي. که 

چېرې اور اخیستونکي یا نیمه او یا هېڅ اور نه اخیستونکي مواد 

رسه یو ځای کوئ، څنګه چې په 5.2.2 برخه کې ښودل شوي 

دي، په هغه تناسب یې په غوڅ شوي بیلر کې واچوئ، چې د 

سوځولو لپاره ازمویل شوي دي. 

بیلرونـه پـه کنـده کـې داسـې ځـای پـر ځای کـړئ چې 

د هـر بیلـر تـر منـځ یو مـر )۳ فوټـه( واټـن وي. لـه دې 

وروسـته د هر بیلر شـاوخوا په خـاوره ډکه کړئ چې بیلر 

پـر خپل خـای وسـايت او ونـه خوځیږي. 

کنده

 یوه لیکه چې له لسو 
زیات بیلرونه نه وي 

 

۱ مر واټن

اچول شوې خاورهد بیلرونو شا او خوا ته 
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څلورم ګام

بیلرونو ته هغسې اور واچوئ څنګه چې په 5.2.3 برخه کې ښودل شوي دي او د هوا مسیر باید له پورته خوا وي.

پنځه اوږدې کندې کیندل شوي دي چې په هره کنده 

کې ۱۰ بیلرونه ځای يش او د هر بیلر تر منځ لږ تر لږه ۱ 

مر )۳ فوټه( واټن رامنځته يش. د قطارونو تر منځ باید 

د ۴ مرو )۱۳ فوټه( واټن پرېښودل يش. 

له پورته څخه اور 
وراچول

کنده

 د هوا مسیر، لوګی بیلرونو ته له اور 
اچوونکو څخه بل لوري ته وړي. 

خربداری

له اور اچولو څخه مخکې د هوا مسیر معلوم کړئ چې له کارکوونکو او د خلکو د استوګنځایونو پر لور نه وي.

که چېرې د هوا مسیر د کارکوونکو یا د خلکو د استوګنځایونو پر لور وي، سوځونه مه تررسه کوئ. 

لومړی ګام

د سرتې کچې سوځونې
لـه لسـو څخـه د زیاتـو نیمـه بیلرونـو پـه کارولـو 

د سـرې کچـې سـوځونې پـر مهـال یـو شـمېر 

پاملرنـې بایـد په نظر کې ونیـول يش. بیلرونه باید 

پـه مربع چـوکاټ کې ترتیـب يش. د دې پایله به 

دا وي چـې تودوخـه بـه پـه یوه ځای کـې وي او 

لوګـی بـه پورته هوا ته لـوړ يش، د خپرېدلو کچه 

بـه یې کمه او هلته موجـودو کارکوونکو او نږدې 

خلکـو تـه خطر بـه یې هم کـم يش.  
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دویم ګام

بیلرونه په ۵ قطارونو کې او په هر قطار کې زیات نه زیات ۱۰ نیمه بیلرونه ترتیب کړئ او څنګه چې الندې ښودل شوي دي، د مربع یا چوکاټ 

په شکل یې ترتیب کړئ. د قطارونو تر منځ باید یا چوکاټ په شکل یې ترتیب کړئ. د قطارونو تر منځ باید  مره واټن پرېښودل يش.

مربع شکله قطارونه

بیلرونهپه هر قطار کې ۱۰ 

خاوره چې د بیلرونو شا او 

خوا اچول شوې

۵ قطاره بیلرونه

څلورم ګامدرېیم ګام

بیلرونـه پـه کنـده کې داسـې ځای پـر ځای کـړئ چې د 

هـر بیلـر تـر منـځ ۱ مـر او قطارونو تـر منځ ۴ مـره واټن 

پاتـې يش. لـه دې وروسـته د هر بیلر شـاوخوا پـه خاوره 

ډک کـړئ چـې بیلـر پـه ځـای وسـايت او د حرکت مخه 

یـې ونیيس.

د شـخيص خوندیتـوب د هغـو وسـایلو پـه کارولـو رسه چـې په 

2.1.3 برخه کې ښـودل شـوي دي، په هغو بیلرونو کې کیمیاوي 

مواد توی کړئ چې د ګډولو یا سـوځولو لپاره چمتو شـوي وي. 

کـه چـې اور اخیسـتونکي یا نیمه او هېـڅ اوراور نه اخیسـتونکي 

مـواد یـو ځـای کـول وي، پـه غـوڅ شـوي بیلـر کـې یې پـه هغه 

تناسـب واچوئ چې سـوځولول پاره معاینه شـوي او څنه چې په 

5.2.2 برخـه کې ترېح شـوي دي.  
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پنځم ګام

بیلرونـو تـه یـوازې لـه پورتـه خـوا څخـه اور ورکـړئ، 

څنګـه چـې پـه 5.2.3 برخه کې ښـودل شـوي دي او په 

سیسـتامتیک ډول هـر قطـار تـه اور ورکـړئ.

 د هوار مسیر ملبه او لوګی له اور 
له پورته خوا څخه ورکوونکو څخه بل لور ته بوځي 

اور ورکول

کلیدي معلومات 

ــه  ــو سپارښــتنه کیــږي ځکــه چــې دا ب ــه پرانیســته فضــا کــې ســوځولو لپــاره د پــوالدي بیلــر کارول پ

ځمکــې تــه د کیمیــاوي مــوادو د ننوتلــو مخنیــوی وکــړي او لــه تولیــد شــوې تودوخــې رسه بــه لــه 

ــه مقاومــت وکــړي.  ــو پرت ــه تویدل ــو او د کیمیــاوي مــوادو ل ماتېدل

ــو  ــا د اوب ــټ ی ــه کانکرې ــواد لک ــور م ــه دي. ن ــن ن ــو کارول اړی ــوالدي بیلرون ــوازې د پ ــه دې ی رسه ل

پــوالدي ډیګــۍ د ســوځولو لپــاره پــه همــدې ډول کارېدلــی يش چــې ځمکــې تــه د کیمیــاوي مــوادو 

د ننوتلــو مخنیــوی او د تودوخــې لــه لــوړې کچــې رسه مقاومــت وکــړي.

خربداری

له اور ورکولو وړاندې وګورئ چې د هوا مسیر د کارکوونکو او استوګنځایونو څخه چپ دی. 

که د هوا مسیر/ لوری د کارکوونکو یا استوګنځایونو پر لور وي، د سوځولو عملیه مه تررسه کوئ. 

ټول کارکوونکي باید په خوندي واټن کې او د سوځولو له ساحې څخه لږ تر لږه ۱۰۰ مره لرې وي

په پرانیسته فضا کې د سوځولو کړنه باید د هوا د نشتوايل یا سختې هوا پر مهال تررسه نه يش. 

لوګی ښايي زهرجن وي نو ټول کارکوونکي باید د تنفيس خوندیتوب وسایل واغوندي. 

ټول هغه کارکوونکي چې کیمیاوي مواد ګډوي او له سوځولو مخکې په بیلرونو کې کیمیاوي مواد اچوي، 

څنګه چې په 2.1.3 برخه کې ښودل شوي دي، له ناڅاپي ملبې څخه د بچ کېدلو لپاره، له تودوخې/ ملبې رسه 

مقاومت کوونکي د شخيص خوندیتوب وسایل او د بشپړ مخ تنفيس آالت باید واغوندي.

د سوځولو له پالن شوې عملیې څخه د اوروژنې محي واکمن خرب کړئ او ساحې ته د اوروژنې وسایل او طبي 

مرسته دررسه واخلئ.

د سرې کچې سوځونې له عملیې څخه تولید شوی لوګی مهم دی.  
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5.2.6 په کنده کې سوځول
په کنده کې سـوځول په هغو لرې پرتو سـیمو کې د پرانیسـتې فضا سـوځولو یوه بدیله 

طریقـه ده چېـرې چـې )روغ یـا غـوڅ( بیلرونـه یا نور مناسـب وسـایل لکـه کانکریټي 

اخورونه موجـود نه وي.

په کنده کې سـوځول باید وروسـتی اختیار وي چېرې چې د موادو عاجلو سـوځولو ته 

اړتیـا وي او بـل کـوم اعتباري اختیـار موجود نه وي. دا لـه دې امله چې ځینې کیمیاوي 

مـواد پـه خـاوره کې جذبیږي چې د محـي چاپېریال خرابولو یا د ځمکـې الندې اوبو 

زهرجن کولـو وړتیا لري. 

ــدې  ــد الن ــال بای ــر مه ــده کــې ســوځولو پ ــه کن پ

ــول يش:  ــه نظــر کــې ونی ــاوې پ ــادې شــوې اړتی ی

د کنــدې وهلــو لپــاره خاورینــه ځمکــه    •

کــړئ. انتخــاب 

ــل يش  ــد ووه ــر رس بای ــې پ ــده د ځمک کن   •

)چــې د ځمکــې النــدې اوبــه ژورې وي(

ــه الرې  ــو ل ــد د اوب ــت بای ــدې موقعی د کن   •

ــږه ۵۰۰  ــر ل ــږ ت ــې( څخــه ل ــا ویال )ســیند ی

ــري. ــن ول ــره واټ م

ــه  ــرو څخ ــک م ــه ۱۲ کیوب ــد ل ــده بای کن   •

زیاتــه نــه وي.

ډېــرې کنــدې ویســتل کېدلــی يش خــو باید    •

لــه یــوې بلــې څخــه ۱۰ مــره واټــن ولــري.

ــان  ــو بی ــې د اور ورکول ــه ک ــه 5.2.3 برخ پ   •

شــوې طریقــه وکاروئ. 

خربداری

په یوه وخت باید له ۱۰ څخه زیات بیلرونه د سوځولو لپاره ونه کارول يش.  

خاورینه ځمکه

زیات نه زیات 

۱۲ کیوبک مره
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5.3 تبخیر/ په بړاس بدلېدنه
پـر بـړاس د یـوه مایـع محلـول بدلیدلـو پروسـې ته تبخیـر وايـي. د ناقانونـه مخدره 

توکـو پـه تولیـد کې له موندل شـوو تر ټولو ډېـر عادي کیمیاوي مـوادو څخه یو یې 

محلولونـه دي. ډېـری محلولونـه په اسـانۍ رسه په بړاس بدلیږي. دا پـه دې مانا چې 

هغـه هم ښـايي پـه ډېره کچه اور اخیسـتونکي بړاسـونه تولیـد کړي. په داسـې حال 

کـې چـې تبخیـر د دغو محلولونـو د ختمولو لپـاره یوه ګټـوره طریقـه کیدلی يش، 

ډېـر خطرونـه هم لـري ځکه چې دغـه تبخیرونه په اسـانۍ رسه اور اخیسـتلی يش.

د تبخیـر کړنـالرې کارولـو پـر مهـال د هـوا لـوری او رسعـت په پـام کې نیـول مهم 

فکتورونـه دي. هـوا بـه د تبخیر رسعت پامـوړ کچه زیات کړي او سپارښـتنه کیږي 

چـې د تبخیـر عملیـه بایـد په هغـو ورځو کې تـررسه نه يش چـې هوا نه لګیـږي. د 

هـوا لـوری/ مسـیر باید تل لـه کارکوونکو او اسـتوګنځایونو څخـه چپ وي.

الندې یادې شوې کړنې د تبخیر لپاره کړنالره ترېح کوي. 

دویم ګاملومړی ګام

درېیم ګام

یـو یـا ډېـر په څنګ کـې غوڅ شـوي فلـزي بیلرونه چمتـو کړئ 

)څنګه چې په 5.2.1 برخه کې ښـودل شـوي دي(. پالاسـتیکي 

بیلرونه مناسـب نه دي.

بـاوري کـړئ چـې د تبخیـر سـاحې پـه ۵۰ مـره واټن کې 

د اور ملبـې یـا نـورې د اور لګېدنې رسچینـې موجودې نه 

دي.

بـاوري کـړئ چـې د اوروژنـې اضطـراري وسـایل لکـه 

اوروژونکـی او د اور کمپلـه د تبخیر له سـاحې څخه د ۲۵ 

مـرو پـه خونـدي واټـن کې ځـای پر ځـای شـوي دي او 

څنګـه چې په 2.1.3 برخه کې د پرانیسـتې فضا سـوځولو 

لپاره ښـودل شـوي دي، د شـخيص خوندیتوب له وسایلو 

رسه اضـايف کارکوونکـي د ناڅاپـي اور یـا نـور خطـر پـه 

صـورت کې ځـواب ویلـو ته چمتـو وي. 

د څنګ په برخه کې 

غوڅ شوي بیلرونه



د مخدره توکو په ناقانونه تولید کې د کارول شوو کیمیاوي موادو دفع کولو لپاره انځوریز الرښود 67

شپږم ګامڅلورم ګام

اووم ګام

  پنځم ګام

بیلرونـه پـه یوه پرانیسـته فضا کې له یـو بل څخـه دوه مره لرې 

ځـای پـر ځای کـړئ. کـه چېـرې بیلرونه موجـود نـه وي، نور 

فلـزي یـا کانکریټـي لوښـي لکـه د اوبـو تشـت هـم کارېدلـی 

يش. پـه یـاد ولـرئ کـه چېـرې د اوبـو تشـت وکارول يش، د 

خوندیتـوب او زهرجـن کېدلـو د الملونه په خاطر بایـد پاک او 

له منځـه یـووړل يش. 

هــر بیلــر تــه شــاوخوا ۲۰ لیــره اوبه واچــوئ. د ځینــو ځانګړو 

محلولونــو )لکــه الیــل کلورایــډ یــا نــور کلوریــن درلودونکي 

محلولونــه( د شــتون پــه صــورت کــې بــه دا د تبخیــر کچــه 

زیاتــه کــړي. رسه لــه دې، د اوبــو کارولــو تــه اړتیــا نــه شــته او 

محلــول پــه یــوازې ډول بیلرونو کــې اچول کېدلــی يش )اووم 

ووینئ(. ګام 

ډېــر محلولونــه بــه لــه اوبــو رسه د یــو ځــای کــې پــه صــورت 

ــه دې،  ــه چټــک او خونــدي ډول تبخیــر يش. رسه ل کــې پ

ــې  ــې ځین ــړي چ ــه ک ــه کم ــه درج ــايي هغ ــه ښ ــه کړن دغ

محلولونــه پکــې تبخیریــږي. پــه یــوه بیلــر کــې د ازمایښــت 

کولــو سپارښــتنه کیــږي، چــې پــه بیلــر کــې کچــې او درجــه 

بایــد پــه پــام کــې ونیــول يش. کــه چېــرې تبخیــر رامنځتــه نه 

يش او د هــوا لــه ښــه حالــت او تودوخــې رسه لــه ۴ ســاعتونو 

ــه  ــو پرت ــه اوب ــول ل ــدل يش، محل ــه لی ــی ون ــته کموال وروس

ــوازې وکاروئ. ی

څنګه چې په 2.1.3 برخه کې د پرانیستې فضا سوځونې لپاره 

ښودل شوي دي، د شخيص خوندیتوب د سمو وسایلو په کارولو 

رسه یو کس غوره کړئ چې په اوبو درلودونکو بیلرونو کې له ۱۰ 

څخه تر ۱۵ لیرو پورې بړاس کوونکي محلولونه واچوي. نور ټول 

کارکوونکي باید له ۲۵ تر ۵۰ مرو پورې خوندي واټن کې واويس. 

ـــې د  ـــړئ چ ـــتحکم ک ـــیله مس ـــو پوس ـــګو د بوری ـــه د ش بیلرون

ـــل  ـــول يش. د بدی ـــې ونی ـــه ی ـــکورېدلو مخ ـــا نس ـــو ی خوځېدل

ـــه یـــوه کنـــده کـــې هـــم ایښـــودل کیدلـــی  ـــه پ ـــه توګـــه، بیلرون پ

ـــئ. ـــه ووین يش. 5.2.5 برخ

پرانیسته فضا

لپاره د شګو بوجۍد بیلرونو د ثابت ساتلو 
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د پروړې/ وچو واښو په کارولو رسه تبخیر
د تبخیــر کچــه )رسعــت( د تودوخــې، هــوا، د بیلــر انــدازې او د کیمیــاوي مــوادو پــه ډول پــورې اړه لــري. د څنــګ پــه برخــه کــې 

د غــوڅ شــوي بیلــر کارولــو موخــه د ســطحې د ســاحې زیاتــول دي چــې هــوا تــه د خوشــې شــوي محلــول کچــه ده.

څنګــه چــې النــدې ښــودل شــوي، د پــروړې پــه کارولــو رسه د ســطحې ســاحه د یــوې بدیلــې طریقــې کارولو پــه توګــه زیاتېدلی 

يش، چــې ســطحه زیاتیــږي او د تبخیــر کچــې زیاتولــو لپــاره مــوادو تــه د هوا جریــان رامنځتــه کیږي.  

دویم ګاملومړی ګام

د تبخیر د عادي کړنالرو لپاره پورته ښـودل شـوي لومړی او 

پنځـم ګامونـه/ کړنې تکرار کړئ، بیا یو څه پروړه/ وچ واښـه 

په بیلـر کې دننه یوه دلـۍ واچوئ.

پـر پروړه لـه ۱۰ تر ۱۵ لیرو بـړاس کوونکی محلول واچوئ 

او تـر هغـه ورتـه وګـورئ چـې د بیلر پـه بېخ کې هېـڅ مایع 

مـاده پاتې يش او کچه په پرلپسـې ډول کمـه يش. پر پروړې 

لـه حـده زیات مـواد مـه اچـوئ. د مایعاتو ډېـری برخه باید 

پـه پـروړه کـې ننوځي او یـوازې لـږ محلول باید پـه بیلر کې 

موجود وي. 

کلیدي معلومات 

د تبخیــر کچــه د محلــول د ډول او د تبخیــر د فشــار، تودوخــې، ســطحې او هــوا پــه ګــډون پــه یــو 

شــمېر فکتورونــو پــورې اړه لــري. 

د تبخیــر کړنــالرې بایــد یــوازې پــه هغــو ورځــو کــې تــررسه يش چــې هــوا لګیــږي څــو د بــړاس او 

تبخیــر پــه خپرېدلــو کــې مرســته وکــړي.

تیخیــر ښــايي یــوه چټکــه طریقــه نــه وي، خــو کــه چېــرې وخــت موجــود وي، دغــه طریقــه اغېزمنه، 

د کــم خطــر درلودونکــې او چاپېریــال لپــاره غــوره ده.

د تبخیر کړنالرو ته د مناسبو بړاس کوونکو محلولونو لپاره I ضمیمه ووینئ.

د دې سپارښــتنه کیــږي چــې پــه یــوه وخــت او یــوه موقعیــت کــې بایــد لــه ۲۰۰ لیــرو کیمیــاوي موادو 

څخــه زیــات تبخیر نــه يش. 
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5.4  نبايت رسه جوړول
د نبـايت رسې جوړولـو پروسـه د بیولوژيکـي اصـالح کولـو یا د طبیعـي بیولوژيکي 

پروسـو پـه کارولـو رسه د کیمیـاوي دفعـه کولـو د یـوه ډول په توګـه کارېدلی يش.

د هر ډول نبايت رسې جوړولو دوه بنسـټیزې برخو ته شـنه )مواد( او نسـواري )مواد( 

ویل کیږي. د دې لپاره چې رسه په سـمه توګه نتیجه ورکړي، له شـنو څخه نسـواري 

تـه تناسـب ډېر مهم دی. په عمومي توګه، تناسـب بایـد د اټکل له مخې

۱ برخه شین او ۲ برخې نسواري وي.

دا پـه دې مانا چې تاسـو باید د شـنو موادو دوه برابره نسـواري مـواد د رسې جوړولو 

لپاره وکاروئ. 

د پطرولو څخه تشـکیل شـوي ډېر محلولونه، د ځينو کلورین درلودونکو محلولونو 

او نـورو کیمیـاوي موادو په ګډون، د رسې جوړولو پروسـې لـه الرې په طبیعي ډول 

وېشـل کېدلـی يش، چېـرې چـې د عضـوي مـوادو او رسې/ پـروړې پـه ګډولو کې 

پـه طبیعـي ډول رامنځتـه کېدونکـی مایکـرو ارګانېزم، کیمیـاوي مـوادو مرصفوي او 

وېي. 

نبـايت رسه جـوړول د دفعـه کولو یـوه چټکه طریقه نه ده او لـه همدې امله د چټکې 

غورځونـې د اړتیـا پـه صـورت کـې د حالتونـو لپـاره مناسـب نـه ده. رسه لـه دې، په 

هغـه وخـت کـې چې وخـت موجـود وي چـې د رسې جوړولو پروسـه بایـد تررسه 

يش، دا بـه د دفعـه کولـو یو سـاده، خوندي او کم لګښـت درلودونکـې طریقه وي. 

دا د چاپېریـال لپـاره غـوره او په لرې پرتو سـیمو کې په اسـانۍ رسه د الرسيس وړ ده 

چېـرې چـې کرنیـز فعالیتونه موجـود وي او یـوازې په عـادي ډول مونـدل کېدونکو 

مـوادو تـه اړتیـا لـري. د رسې جوړولـو پروسـې له بشـپړېدلو څخه وروسـته، رسه په 

ځمکـو یـا باغونو کې اچول کېدلـی يش څو نیوټرېنټونه زیـات او د خاورې کیفیت 

غـوره کـړي. د رسې جوړولـو پروسـه دغو بنسـټیزو موادو تـه اړتیا لري.  

خربداری

دغه کړنالره باید یوازې د ورځې پر مهال تررسه يش څو د اور لګېدنې امکان له منځه الړ يش.

د تبخیر کړنه باید په هغو ورځو کې تررسه يش چې هوا لګیږي او د هوا نه شتون په ورځو کې باید تررسه نه يش.

ناڅاپي اور لګېدنه د بړاس کوونکو محلولونو د کارولو یا وررسه چلند کولو پر مهال تل یو خطر دی او د 

شخيص خوندیتوب مناسب وسایل باید واغوستل يش.

د دغې کړنالرې تررسه کولو پر مهال باید له تودوخې/ ملبې رسه د شخيص خوندیتوب مقاومت کوونکي 

وسایل واغوستل يش.

د تبخیر کړنالرې تررسه کولو پر مهال تل باوري کړئ چې په نږدې ساحه کې ملبې یا د اور اخیستلو نور شیان 

موجود نه دي.

په یوه وخت له ۲۰۰ لیرو څخه زیات محلولونه باید تبخیر نه يش. 

د تبخیر کړنې له بشپړېدلو څخه وروسته، کارول شوې پروړه څارویو ته د خوارک یا باغونو کې اچولو لپاره 

مناسبه نه ده، خو ښايي ښخه يش یا په یوه مناسبه ساحه کې وسوځول يش.
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شنه مواد، لکه د شنو ضایعات یا په واښو پوښل 

شوي نیالګي، سبزیجات یا د مېوو ټوټې، د تازه 

مېوو څانګې یا د شنو واښو غوڅې شوې برخې.

یوه برخه

اوبه او رطوبت باید ۴۰ سلنه وي، خو په پټي/ 

ساحه کې اندازه کول به یې ستونزمن وي. د 

الرښود په توګه، موادو ته باید اوبه ورکړل يش څو 

یې په کمه اندازه المده وسايت. زیاتې اوبه باید 

ورنه کړل يش.

۴۰ سلنه

یوه کانکریټي یا سخته ځمکه باید انتخاب يش. 

که چېرې سخته ځمکه موجوده نه وي، څو ځل 

رس په رس پالستیک اچول هم کارېدلی يش.

د شګو بوجۍ )چې له )HDPE( رسه کارول شوي 

وي څو یوه  bunded د حوض شکله ساحه 

وپنځوي چې کیمیاوي مواد او اوبه ونغاړي. 

نسواري مواد یا وچ مواد لکه پروړه، د لرګي ټوټې 

یا رسه )د چرګانو، مېږو یا غواوو( یا د دغو ټولو 

مخلوط. په رسه کې باید د نسواري/ وچو موادو د 

بشپړې برخې له نیاميي څخه زیات نه وي.

دوه برخې

 اووم جدول: د رسې جوړولو پروسې لپاره بنسټیز مواد
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درېیم ګاملومړی ګام

څلورم ګام

دویم ګام

ــا د  ــه ی ــو لپــاره کانکریټــي تخت کــه چېــرې د رسې جوړول

کلکــې خــاورې ځمکــه نــه وي، پــر ځمکــه د شــږو بوجۍ 

پــه مربــع شــل اوچــوئ، د شــږو پــر بوجیو پالســتیک خپور 

کــړئ او غــاړو تــه یــو څــه اضافــه پالســتیک پرېــږدئ چــې 

د شــږو د بوجیــو بــل کتــار بانــدې یــې واچــوئ )دویــم ګام 

ووینئ( 

شـنه مـواد )شـنه ضایعـات( او نسـواري مـواد )لـه پـروړه/ 

حیـواين رسه( یـو ځـای پر کانکریکټي تختې یا پالسـتیک 

واچـوئ. 

 شـنه او نسـواري مـواد رسه ګـډ کـړئ، بیـا تـر هغـه اوبـه 

وراضافـه کـړئ چـې ټولـه رسه ملـده يش خو ډېـرې زیاتې 

اوبـه مـه وراچوئ.هڅه وکـړئ چې مواد پـه طارونو کې انبار 

کـړئ چې مثلث شـکله وي او په بیخ کـې د رس په پرتله دوه 

ځـل پراهخ وي. دا به د رسې جوړولو په پروسـه کې مرسـته 

وکړي. 

د شـږو د بوجیو له لومړنۍ مربع څخه بیرون د پالسـتیک پر 

رس د شـږو نـورې بوجـۍ د بلې مربع په شـکل واچوئ چې 

د حوض په شـکل سـاحه جوړه او د کیمیاوي موادو او اوبو 

د وتلـو مخنیـوی وکړي. د همـدې ډول بېلګې لپـاره 5.9.3 

ووینئ. برخه 

الندې کړنې او انځورونه د رسې جوړولو ساحې تاسیسولو لپاره بنسټیزې کړنالرې ښيي.

اضايف پالستیک

۲ برخې نسواري 

مواد

نه 
رغو

ه ز
۱ برخ

واد
م

د شږو د بوجیو دویم 

رسگین را به فضله سبز و قطار

نصواری عالوه کنید

لومړی قطار تر 

پالستیک الندې

محصوره ساحه
ض( 

 )حو
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پنځم ګام

  اتم ګاماووم ګام

شپږم ګام

د شـنو ضایعات او نسـواري مـواد )پروړه، رسه( رسه ښـه ګډ 

کړئ.

پـر رسه محلـول یا کیمیاوي مـواد په یوه انـدازه واچوئ، خو 

ډېـر زیـات مه اچـوئ. د اټکل له مخې، د هـر کیوبک مره 

رسې پـر لـه ۱۰ تر ۱۵ لیرو کیمیاوي موادو څخه باید زیات 

نـه وي. لـه اچولو وروسـته رسه یو ځل بیـا رسه ګډه کړئ.

لـږ تـر لږه پـه لومړیو څلـورو تر شـبږو اونیـو کې، پـه هرو ۲ 

تـر ۳ ورځـو کې رسه ګډه کړئ، د بیـرون برخې مواد منځ ته 

ورواچـوئ چـې هوا ورننوځي. که امکان ولري ۴۰ سـلنې ته 

نږدې رطوبت وسـاتئ.

څنګـه چـې النـدې انځـور کـې ښـودل شـوي دي، رسه په 

لـوړو قطارونـو کې انبار کړئ. دغو ته د هـوا قطارونه وايي او 

شـکل یـې باید مثلث ډولـه وي او په بېخ کـې د رس په پرتله 

دوه برابـره پراخه وي. 

 که وچ وي، د ګډولو پر مهال یې المده کړئ. 

خربداری

رسه کوالی يش چې مایکروارګانیېزم ولري چې ښايي د انسانانو روغتیا ته په ځانګړي د خاورې په بڼه د تنفس کولو په 

صورت کې زیان رسوونکي وي.

څنګه چې په 2.1.2 برخه کې ښودل شوي دي، د تنفسی خوندیتوب لپاره د ګرد پر وړاندې ماسک واغوندئ.

 له رسې رسه له تعامل کولو څخه وروسته السونه په صابون پرېمینځئ او جامې بدلې کړئ.
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یاددښت 
لـږ تـر لږه پـه لومړیـو ۴ تـر ۶ میاشـتو کې هر 

۲ – ۳ ورځـې وروسـته رسه ګـډه او واړوئ 

چـې هوا ورننوځـي. دا د رسې جوړولو مهمه 

پروسـه ده. د رسې د ماتېدنـې لـه پیـل رسه به 

یـې رنـګ بـدل يش څڼګـه چې ښـي لوري 

تـه پـه انځـور کې ښـودل شـوی دی. 

الندې پنځم او شـپږم انځور د رسې جوړولو 

سـاحې لپاره یو پـالن ترېح کوي

پنځم انځور: د رسې جوړولو د یوې بنسټیزې ساحې له هوا څخه یو انځور

 HDPE پالستیکي شیټونه یا  .A

B.  د رسې ملدې ساتلو لپاره اوبه شیندونکی

 C. د شګو بوجۍ

D. د زېم ایسـتنې چینل چـې د غونډیدلو ځای ته 

ځي )پورته چـپ کونج( 
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شپږم شکل: د رسې جوړولو ساحې، څنګه چې په پنځم شکل کې ښودل شوي دي

A.  د پالستیک قات

B.  د ځمکـې النـدې اوبه باید لـه ۵ مرتو ژورې 

وي

رسه جـوړول پـه کوچنـۍ او سـره کچـه دواړو کـې رامنځتـه 

کېدلـی يش او د ټکنالـوژۍ لـه پلوه سـاده کار دی. د سـرې 

کچـې رسه جوړولـو کـې پـه سـره کچـه کیمیـاوي مـواد پـه 

چټـک ډول له منځه تللی يش. الندې یاده شـوې بېلګه کې 

د سـرې کچې رسې جوړولو عملیه ښـودل شـوې ده چې په 

یـوه کانکريټي ځمکه کـې تررسه شـوې ده. 

 C.  د ځمکې الندې اوبه

D.  د رسې جوړولـو سـاحې شـاوخوا وچـه کـړئ 

چـې اوبـه لـرې يش 



د مخدره توکو په ناقانونه تولید کې د کارول شوو کیمیاوي موادو دفع کولو لپاره انځوریز الرښود 75

کانکریټي تخته

د اوبو وتلو ځای

اووم انځور: د سرتې کچې رسې جوړولو عملیه

کلیدي معلومات

دا مهمــه ده چــې یــوه بنــده ســاحه وکارول يش څــو ځمکــې تــه د کیمیــاوي مــوادو د ننوتلــو مخنیــوی 

ويش چېــرې چــې د ځمکــې النــدې اوبــه ککړولــی يش.

که کانکریټي تخته موجوده نه وي، د عادي پالستیک په قاتولو رسه هم کېدلی يش.

د رسې جوړېدلــو وخــت د تودوخــې، رطوبــت او د موجــود مایکروارګانېزمونــو د موثریــت پــه ګــډون 

ــه لومــړۍ ضمیمــه کــې د مناســبو ښــودل شــوو  ــاد دی. دغــه وخــت پ ــو بنی ــو شــمېر فکتورون ــر ی پ

کیمیــاوي مــوادو لپــاره لــه ۳ څخــه تــر ۶ میاشــتو پــورې توپــري کولــی يش.

د رسې جوړولــو لپــاره لــږ تــر لــږه د ۶ میاشــتو مــودې سپارښــتنه کیــږي، خــو کــه د معاینې کولــو امکان 

نــه وي او حالــت مناســب نــه وي، ۱۲ میاشــتې موده بــه ورته مناســبه وي.

د حیــواين رسې ډېــره سپارښــتنه کیــږي ځکــه چــې دا اضــايف مایکروارګانېزمونــه اضافــه کــوي چــې د 

رسې جوړولــو پــه پروســه کــې ډېــره مرســته کــوي. 

رسې لپــاره د تودوخــې ښــه درجــه د ۶۰ او ۷۰ ســانتي ګــرادو )۱۳۰ څخــه تــر ۱۶۰ فارنهایــت( تــر منــځ 

ده او د رسې انبارونــو تــه بایــد بشــپړ ملــر ورســیږي.  

په یخو اقلیمونو کې د تودوخې د زیاتولو په موخه د تور رنګ پالستیک کارېدلی يش.

په دې باوري کولو رسه چې رسه ډېره کمه ملده ده، د ۳۰ تر ۴۰ سلنې رطوبت وساتئ.
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معلومات کلیدی 

رسه بایــد پــه لومړیــو څلــورو تــر شــپږو میاشــتو کــې هــرې دوه تــر درې ورځــې وروســته پــه پرلپســې 

ډول واړول يش او ګــډه يش څــو هــوا ورتــه ورســیږي.

ــو  ــه کول ــه اضاف ــې پ ــر ۸.۵ ده. pH د چون ــه ت ــه ۶.۵ څخ ــړۍ ل ــوره ل ــاره د pH غ ــو لپ رسې جوړول

کمېدلــی او د ســلفر، املونیــم یــا فېــروس ســلفیټ یــا د اســیټیک یــا فاســفوریک اســیډ )لــږ تــر لــږه 

پــه اوبــو ۵۰:۱ اوبلــن شــوي( پــه څېــر د کمــزور اوبلــن اســیډ د کوچنــۍ کچــې پــه اضافــه کولــو رسه 

ــی يش. زیاتېدل

محلولونــه یــا کیمیــاوي مــوادو پــه ورو ورو اضافــه کــړئ، چــې د وزن لــه مخــې لــه ۳ ســلنې برخــې 

زیــات نــه وي، لکــه پــه هــر یــوه کیوبــک مــر رسه کــې لــه ۱۰ تــر ۱۵ مرو محلــول یــا کیمیاوي مــواد.

د کیمیاوي موادو د کچې پر بنسټ رسه په کوچنۍ او سره کچه دواړو رسه جوړېدلی يش.

د رسې جوړېدنــې پروســه د نایروجــن او/ یــا فاســفورس درلودونکــو رسو د یــوې کوچنــۍ کچــې پــه 

اضافــه کولــو رسه چټکــه کېدلــی يش.

اخطار ها 

رسه جوړول یوازې هغو کیمیاوي موادو لپاره مناسبه ده چې په لومړۍ 

ضمیمه کې ښودل شوي دي.

پر رسه ډېر زیات محلولونه یا کیمیاوي مواد مه اچوئ ځکه چې دا به 

مایکراورګانېزمونه له کار کولو څخه منع کړي.

د غوښه خوړونکو حیواناتو یا خنځیر رسه مه کاروئ، ځکه چې ښايي د 

زیان رسوونکو باکریاوو درلودونکي وي.

رسې ته مسلسل هوا رسېدنه مهمه ده چې ورورسیږي. د اکسیجن کمه 

کچه غربګونونه رامنځته کوي چې په پایله کې یې زیان رسوونکي کیمیاوي 

مواد رامنځته کیدلی يش.

حیواين رسه مایکروارګانېزمونه لري چې د انسانانو روغتیا لپاره په ځانګړي ډول د رسې د ګرد تنفس کولو پر 

مهال زیان رسوونکي دي.

څنګه چې په 2.1.2 برخه کې ښودل شوی دی، د تنفيس خوندیتوب په خاطر تل یو ماسک واغوندئ.

له رسې رسه له چلند کولو وروسته تل خپل السونه ومینځئ او جامې بدلې کړئ.

د رسې له جوړېدلو څخه وروسته باید وازمایل يش څو باوري يش چې په باغونو یا نورو ساحو کې له کارولو 

څخه مخکې هېڅ زهرجن کیمیاوي مواد یا د تولیداتو ټوټې پکې پاتې نه دي. که ازمویل یې امکان نه لري، د 

احتیاط له مخې باید دغه رسه د خوړو په فصلونو کې ونه کارول يش. 
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ښخونه    5.5
ځينــې وختونــه کیمیــاوي مــواد پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې 
ــا،  ــت زېربن ــو د مدیری ــرې د ضایعات ــږي، چې ــول کی نی
مناســب ترانســپورت یــا مخکــې لــه مخکې د چلنــد کولو 
وســایل موجــود نــه وي. پــه دغــو حالتونــو کــې، ښــخونه 
ښــايي تــر ټولــو ښــه او عمــي کېدونکــی اختیــار وي. پــه 
ځینــو ځانګــړو حالتونــو کــې ښــايي بــې خطــره کیمیاوي 

مــواد هــم پــه وچــو ځمکــو کــې ښــخ کــړای يش. 

دغــه برخه د ښــخونې کړنــالرو پــر دوه ډولونــو مترکز 
: کوي

ــې  ــو ک ــوو موقعیتون ــو ش ــه بېل ــخونه – پ ــرې ښ ل  •

چېــرې چــې بــل اختیــار نــه وي

ښخونه – بې خطره کیمیاوي موادو لپاره.  •

پــه کنــدو کــې د خطرناکــو کیمیــاوي مــوادو دفــع کــول 
نــه تجویــز کیــږي. کیمیــاوي مــوادو بایــد یــوازې پــه هغو 
ــو  ــو کــې ښــخ کــړای يش چــې وررسه چلنــد کول حالتون
لپــاره نــور بدیــل وســایل موجــود نــه وي او دفعــه کولــو 
لپــاره عاجلــه اړتیــا لیــدل کیــږي. د ضایعاتــو پــه اړه محي 

قوانیــن بایــد تعقیــب او تصدیقونــه ترالســه يش.

د کیمیــاوي مــوادو ښــخونه ښــايي محــي چاپېریــال 
تــه زیــان ورســوي. رسه لــه دې پــه 4.1 برخــه کــې د 
دفــع کولــو موقعیتونــو د انتخابولــو پــه اړه د الرښــودونو 

پــه تعقیبولــو رسه د خطــر کچــه ډېــره کمېدلــی يش.

د ځینــو کیمیــاوي مــوادو، پــه ځانګــړي ډول بــې 
ــادو  ــې ی ــه ک ــړۍ ضمیم ــه لوم ــو او پ ــره جامدات خط
ــر  ــه ډې ــال ت ــخونه چاپېری ــوادو، ښ ــاوي م ــوو کیمی ش
زیــان نــه رســوي. لــه همــدې املــه د دغــو کیمیــاوي 
ــاوي  ــد کیمی ــار دی. جام ــب اختی ــو مناس ــخونه ی ښ
مــواد بایــد د ښــخولو پــر مهــال تــل لــه قوطیــو/ بکســو 
وویســتل يش. د ښــخونې پــر مهــال لــه خــاورې رسه د 
جامداتــو ګــډول بــه هــم د دغــو مــوادو بېرتــه رغېدنــه 

ســتونزمنه کــړي.  

خربداری

په لومړۍ ضمیمه کې د ښخونې لپاره مناسب ښودل شوي ډېری کیمیاوي مواد د هغه پوتانسیل یا وړتیا پر بنسټ 

دي چې په چاپېریال کې په خوندي ډول ټوټې ټوټې يش او د ښخونې لپاره په مستقیم ډول په یوه کنده کې 

واچول يش. 

د غربګون ښودلو د مخنیوي په خاطر، په هره کنده کې باید یوازې یو ډول کیمیاوي مواد واچول يش.

د خطر د الندې ښودل شوو لېبلونو درلودونکو موادو په ګډون، ځینې خطرناک کیمیاوي مواد موجود دي، 

چې له قوطیو څخه باید ونه ویستل يش.

د دغو کیمیاوي موادو لست په لومړۍ ضمیمه کې موجود دی.
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5.5.1  په لرې پرتو سیمو کې ښخونه
پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې د کیمیــاوي مــوادو انتقــال ښــايي امــکان ونــه لري. د ښــخونې 

لــه موقعیــت څخــه ډېــرو حساســو موقعیتونو لپــاره تجویز شــوی خونــدي واټن لــه ۷۵۰ 

مــرو څخــه تــر ۱۰۰۰ مــرو پــورې دی. رسه لــه دې، کــه چېــرې دغــه کړنــه د ځمکــې 

یــا خوندیتــوب اندېښــنو لــه املــه امــکان نــه لــري، لــه هــر ســیند، ویالــې یــا د اوبــو لــه 

ــه نظــر کــې ونیــول يش. همــدا راز د  ــږه ۵۰۰ مــره واټــن بایــد پ ــږ تــر ل الرې څخــه ل

ښــخولو د موقعیــت د انتخابولــو پــر مهــال د ځمکــې هغــه ســطحه پــه نظــر کې ونیســئ، 

چــې د ځمکــې النــدې اوبــه یــې د نــورو ځایونــو پــه پرتلــه ډېــرې ژورې وي. 

لومړی ګام

دویم ګام

پـه لـرې پرتـو سـیمو کې د ښـخولو د کنـدې لپاره یو مناسـب موقعیت انتخاب کـړئ او د امکان پـه صورت کې پـه 4.1 برخه 

کې ښـودل شـوي واټنونه په نظر کې ونیسـئ. الندې بېلګه د ښـخولو دوه ممکن موقعیتونه ښـيي، لومړی موقعیت له الندې 

څخـه چـپ لـوري تـه د ځمکـې پـر رس لـه سـیند، کي او زراعتي ځمکې څخه پـه ۷۵۰ مـره واټـن کـې، او دویم موقعیت 

)پورتـه ښـي لور تـه( له درې څخـه لرې د ځمکـې پر رس.

 لـه ۲ تـر ۳ مـرو ژوره کنـده وباسـئ یـا دومـره ژوره چـې د ښـخو شـوو مـوادو پـر رس لـږ تر لـږه ۱ مر خـاوره واچـول يش. د 

خوندیتـوب لپـاره لـه ۳ مـرو ډېـره ژوره کنـده مه باسـئ ځکه چـې د ځمکـې دېوالونه بـه وغورځیږي. کـه اړتیـا وي، له یوې 

څخـه زیاتـې کنـدې وباسـئ څـو هغه ټول مـواد پکې ښـخ يش چې ورتـه اړتیا لیدل کیـږي. په هره کنـده کې باید یـوازې یو 

ډول کیمیـاوي مواد ښـخ کـړای يش. 

فارم/ کرنیزه ځمکه

د کندې بېرته ډکولو 

لپاره خاوره

کنده لږ تر لږه ۲ 

مره ژوره

لوړه ځمکه

لوړه سیمه، د بحر له 
سطحې ۷۵۰ مره لوړه

دریا

کلی
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څلورم ګامدرېیم ګام

کیمیـاوي مواد له قوطیو، بکسـو یـا بیلرونو څخه وباسـئ او 

پـه سـوري کې یې واچـوئ )له هغـو پرته چې پـه 5.5 برخه 

کـې پـه خـربداري کـې ښـودل شـوي دي(. په عیـن وخت 

کـې، پـه کنـده کـې بېرتـه خـاوره واچوئ څـو لـه کیمیاوي 

مـوادو رسه ګـډه يش. د ځمکـې لـه سـطحې رسه یـو مـره 

واټـن النـدې ځـای پـورې یـې ډک کـړئ او پاتـې یـو مـر 

کنـده په خـاوره ډکـه کړئ.

کلـه چـې کیمیـاوي مـواد د ځمکې د سـطحې تر یـو مرۍ 

پـورې کنـده ډکه کـړي، پاتې برخه کنده په خـاوره ډکه او له 

پاتـې خاورې د کنـدې پر رس یوه غونډۍ جـوړه کړئ. دا به 

د بـاران اوبـه پرې نـه ږدي چې کندې تـه ننوځي ځکه چې 

د اوبـو ننوتلـو پـه پایلـه کې ښـايي کیمیاوي مـواد د ځمکې 

النـدې اوبو ته ورسـیږي.  

کلیدي معلومات

لــوړه ځمکــه بانــدې موقعیتونــه انتخــاب کــړئ. پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې بایــد د اوبــو لــه الرې څخــه 

لــږ تــر لــږه ۵۰۰ مــره واټــن ولــري.

کندې باید له ۲ تر ۳ مرو پورې ژورې وویستل يش. 

ــر رس خــاوره  ــې پ ــا ی ــواد بی ــاوي م ــوه طبقــه کیمی ــر مهــال، ی ــوادو ښــخولو پ ــاوي م د جامــدو کیمی

ــړئ. ــرار ک ــه تک ــه پروس ــواد او همدغ ــاوي م ــا کیمی ــوئ، بی واچ

باوري کړئ چې د کیمیاوي موادو پر رس لږ تر لږه یو مر خاوره اچول شوې ده.

د کندې پر رس خاوره انبار کړئ څو د باران اوبه ننوتلو ته پرېنږدي.

کــه چېــرې پالســتیک موجــود وي، د کیمیــاوي مــوادو او خــاورې پــر رس پالســتیک واچــوئ او بیــا به 

یــې پــر رس یــو مــر خــاوره د کیمیــاوي مــوادو وتــل کــم کړي.

خربداری

یوازې هغه کیمیاوي مواد په نظر کې نیول کیږي چې په لومړۍ ضمیمه 

کې په لرې پرته سیمه کې د ښخولو سمبول ښيي. 

کندې ته باید اوبه ونه رسیږي. 

که په کنده کې اوبه څرګندې يش، په لوړه ځمکه یو بدیل موقعیت 

پیدا کړئ )۴ برخه ووینئ(. 
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5.5.2    په ځمکه کې ښخونه
پخپــل رس پــه کنــدو کــې د خطرناکــو کیمیــاوي مــوادو دفعــه کــول نــه تجویــز 

کیــږي. یــوازې هغــه بــې خطــره مــواد چــې پــه لومــړۍ ضمیمــه کې یې لســت 

موجــود دی او پــه  کــې د ښــخولو ســمبول لــري، بایــد پــه  کــې وغورځــول 

يش. د ناپېژنــدل شــوو کیمیــاوي مــوادو او کنــرول شــوو مــادو پــه ګــډون هغه 

 rendering« کیمیــاوي مــواد، چــې د دغــه کتابګوټــي پــه 5.8 برخــه کــې د

inert« کړنــالرې مطابــق »rendering inert« شــوي وي، د النــدې کړنــالرې 

پــه کارولــو رسه ښــايي پــه کنــدو کې پــه خونــدي ډول وغورځــول يش. محي 

قوانیــن او د ضایعاتــو تــګالرې بایــد تعقیب يش.

لومړی ګام

یوه ۵ مره ژوره او ۵ مره پراخه کنده وکیندئ. دغه کنده باید د ځمکې اوبو له جدول څخه لږ تر لږه ۲ مره پورته وي.

خربداری

یوازې بې خطره یا inert کیمیاوي مواد باید په کندو کې ښخ يش. د کیمیاوي موادو ښخول باید د ضایعاتو اړوند 

طبقو له محي قوانینو او قواعدو رسه مطابقت ولري څو په قانوين ډول په کندو کې ښخ يش.

په کنده کې  له ښخولو څخه مخکې باید محي قوانین ولیدل يش.

پر ښخو شوو ضایعاتو د پاسه به یو پوړ کرش یا کانکریټ یا تیږې سختې يش او د یوه خنډ جوړول ځکه مهم 

دي چې د خلکو له لورې د ښخو شوو کیمیاوي موادو د کیندلو احتامل کم کړي. 
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دویم ګام

درېیم ګام

یوازې بې خطره کیمیاوي مواد په کنده کې واچوئ او له سطحې څخه یې زیات نه زیات ۲ مره ټیټ ځای پورې ډکه کړئ.

د کیمیـاوي مـوادو لـه پاسـه ۱ مـر کرش یا د کانکریټو ضایعات یا تیږه واچوئ او بیا د ځمکې تر سـطحې پـورې ۱ مر خاوره 

واچوئ او ویې پوښـئ.

 C.   د خاورې پوسیله ډکول B.   کانکریټ یا د خښتو او ډبرو ټوټېA.  بې خطره کیمیاوي مواد
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په ۴ برخه کې د مناسـب له منځه وړلو ښـودل شوی موقعیت 

انتخـاب کـړئ او ۳۰ سـانتي مـره )۱۲ انچـه( ژور او ۱۰ مره 

اوږد لښـتی وباسـئ. د کیمیـاوي مـوادو د کچې پر بنسـټ د 

اړتیا پر مهال څو لښـتي کیندلی شـئ. mOKدغه لښـتي باید 

لـه یـو بل څخه لـږ تر لـږه ۱۰ مره واټـن ولري.

د بې خطره یا تجزیه کېدونکو مایعاتو جذبول   5.6
ــې  ــواد او ځین ــاوي م ــع کیمی ــره مای ــې خط ــې ب ــرې چ ــه ده چې ــوه پروس دا ی

کمــزوري یــا خنثــی شــوي تیزابونــه، کنــدې تــه پــه مســتقیم ډول دفعــه کولــو یــا 

ــه منځــه تللــی يش. ــو یــا تبخیــر کېدلــو رسه ل پــه ځمکــه کــې جذبېدل

دغــه ســاده پروســه یــوازې د هغــو کیمیــاوي مــوادو لــه منځــه وړلــو لپــاره چټکه 

او موثــره طریقــه ده چــې پــه لومــړۍ ضمیمــه کــې لســت شــوي دي او د جذبولو 

ســمبول ښــيي. ځینــې بــې خطــره یــا پــه بیولوژيکــي توګــه د تجزیــه کیدونکــو 

ــر کــم خطــر  ــه ډې ــال ت ــه چاپېری ــی شــوي تیزابون ــواد او خنث ــاوي م ــع کیمی مای

مواجــه کــوي او د خــاورې د خنثــی کولــو د طبیعــي ځانګړتیــاوو الملــه بــه ټوټې 

ټوټــې او خنثــی يش.

ــوي دي او د  ــت ش ــې لس ــه ک ــړۍ ضمیم ــه لوم ــې پ ــه چ ــه تېزابون ــوازې هغ ی

جذبولــو ســمبول ښــيي، پــه 5.9.1 برخــه کــې د ترتیــب شــوې کړنــالرې مطابــق 

لــه خنثــی کېدلــو څخــه وروســته د لــه منځــه وړلــو لپــاره مناســب دي. خنثــی 

کېدنــه بایــد پــه کنــده کــې تــررسه نــه يش. 

ــو لپــاره سپارښــتنه کيــږي چــې  د چاپېریــال د اضــايف خوندیتــوب چمتــو کول

جذبولــو  لپــاره د مناســبو ښــودل شــوو هــر ډول کیمیــاوي مــوادو لــه ۱۰۰۰ لیرو 

څخــه زیــات بایــد پــه یــوه موقعیــت کــې لــه منځــه والړ نــه يش. 

لومړی ګام

 له چې ټول بې خطره کیمیاوي مواد په لښـتي کې واچول 

يش او ډېری برخه یې جذب يش، له هغه وروسـته لښـتی 

ډک کړئ. 

دویم ګام

۳۰ سانتي مره یا ۱۲ انچه ژور 
لښتی
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کلیدي معلومات 

جذبولــو لپــاره مناســب ښــودل شــوي هــر ډول کیمیــاوي مــواد بایــد لــه ۱۰۰۰ لیــرو څخــه زیــات پــه 

یــوه موقعیــت کــې لــه منځــه والړ نــه يش.

د خاورې د ډول مطابق به کیمیاوي مواد په مختلفو کچو جذب يش.

شــګلنه ځمکــه بــه د خاورینــې ځمکــې پــه پرتلــه بــې خطــره کیمیــاوي مــواد پــه لــوړه کچــه جــذب 

کــړي. 

کــه چېــرې اوبــه موجــودې وي، کیمیــاوي مــواد بــه پــه :۱ ۱۰ــ کچــه لــه اوبــو رسه رقیــق يش څــو د 

جــذب پــه چټــک کولــو کــې مرســته وکــړي.

خربداری

که څه هم کیمیاوي مواد بې خطره وي، سپارښتنه کیږي چې په ۴ برخه 

کې د له منځه وړلو د موقعیت کړنالرو انتخابول تعقیب يش.

یوازې هغه بې خطره یا تجزیه کیدونکي کیمیاوي مواد د دفعه کولو/ له 

منځه وړلو لپاره مناسب ښودل شوي دي چې په لومړۍ ضمیمه کې د 

جذبولو نښه ښيي.

هغه اسیدونه چې د جذبېدلو نښه ښيي، له له منځه وړلو مخکې باید د 

5.9.1 څپرکي مطابق خنثی يش.

اسیدونه باید د جذبېدلو په کنده کې دننه خنثی نه يش

Encapsulation 5.7
Encapsulation د کثافاتــو د غیرفعالولــو یــوه طریقــه ده چــې مــواد پــه غیرفعــال 

ډول لــه منځــه وړي چــې چاپیریــال تــه د ننوتلــو او ککړولــو وړتیــا ونــه لــري. دغه 

الرښــود د Encapsulation لپــاره پــر دوه کړنــالرو مترکــز کــوي:

•  د بیلــر encapsulation - لــه کوچنــۍ تــر منځنــۍ کچــې لــه منځــه وړلــو 

لپــاره پــه نســبي ډول یــوه ســاده کړنــالره ده.

ــالره ده  ــاره کړن ــو لپ ــه وړل ــه منځ ــې ل ــرې کچ • Pit encapsulation - د س

ــويل.  ــم ب ــې ه ــې containment cell ی چ

لومــړۍ کړنــالره کــې یــوازې بیلرونــو او کانکریــټ تــه اړتیــا ده چــې پــه ډېــری 

ــو کــې تــررسه کیدلــی يش.  چاپريیالون

Containment  cells جــوړول ډېــر پیچــي او یــو شــمېر مــوادو تــه اړتیــا لــري لکه 

  Containment پالســتیک او د کانکریټــو چمتــو عرضه او وســایل. رسه له دې، یــو

cell پــه د چاپیریــال لپــاره پــه لــوړه کچــه او اوږدمهالــه خوندیتوب چمتــو کوي. 
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پـه 5.2.1 برخه کې د کړنـالرې مطابق بیلرونه )فلزي یا 

پالستیکي( چمتو کړئ.

دغـه بیلـر په کیمیاوي مـوادو یـا ضایعاتو نیم ډک کـړئ )د 

ناپېژنـدل شـوو ضایعاتو لپاره  برخه ووینـئ( او پاتې نیامیي 

برخـه پـه کانکرېـټ ډکـه کـړئ )په رس کـې ۸ سـانتي مره/ 

۳ انچـه ځـای پرېـږدئ(. لـه دې وروسـته یـې د یـوه لرګـي 

پوسـیله رسه ګـډ کـړئ تر څو ښـه ګـډ يش. کـه اړتیـا وي، 

نـورې اوبـه هـم ورواچوئ.

پورته نیاميي 
کانکریټ

بیلر بېرته بند کړئ

الندې نیاميي کیمیاوي 
مواد یا ضایعات

لومړی ګام

دویم ګام

له ۶ څخه تر ۱۰ ساعتونو پورې یې رس پرانیستی پرېږدئ 

چې کانکریټ پکې کلک يش او بیا یې بېرته بند کړئ. 

په landfill کې د ښخولو په څېر کړنالرې په کارولو، 

بیلرونه ښخ کړئ )5.5.2 برخه ووینئ(. د ښخولو 

پر مهال د کانکریټو یا د خښتو او ډبرو د ټوټو پوړ/ 

پوښ ته اړتیا نشته.  

درېیم ګام

څلورم ګام

خربداری

له کانکریټ رسه د کیمیاوي موادو یا ضایعاتو له ګډولو څخه مخکې، د کیمیاودو یا ضایعاتو او کانکریټو یوه 

کوچنۍ کچه په یوه بېل بیلر کې رسه ګډ کړئ. له دې وروسته یې غربګون مشاهده کئ، لکه د بخار یا تودوخې 

تولید. که چېرې ګازونه یا بخار تولید او یا پاموړ غربګونونه وښيي، کومه بدیله طریقه وکاروئ. اسیډونه باید د 

infiltration په کنده کې دننه خنثی نه يش.  
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Pit encapsulation
Pit encapsulation د دفعــه کولــو یــوه ډېــره پیچلــې 

ــا وړ  ــه کــې د اړتی ــه دې طریق ــه دې، پ ــه ده. رسه ل طریق

ــه ســرو ښــارونو کــې د  ــه نســبي ډول ســاده او پ مــواد پ

پیــدا کېدلــو وړ دي. د اړتیــا وړ مــواد پــه النــدې ډول دي:

 High-density polyethylene )HDPE( plastic  •

ــور  ــي ډول ت ــه عموم ــد )پ ــل درون sheeting – ډب

ــه وي،  رنــګ( پالســتیک. کــه HDPE موجــود ن

عــادي پالســتیک څــو قاتــه رس پــه رس پــه وکاروئ. 

 

د encapsulation د انــدازې مطابــق، پــه ســره   •

کچــه کانکریــټ ښــايي اړیــن وي.

ســر وســایل لکــه اېکســکواتور تــه ښــايي اړتیــا   •

وي.

Pit encapsulation د دفعــه کولــو یــوه ګټــوره طریقــه 

ــررسه  ــه ت ــره کچ ــۍ او س ــه کوچن ــې پ ــه چ ده ځک

ــی يش. کېدل

لپــاره   Pit encapsulation د  انځورونــه  النــدې 

کــوي: ترېــح  اصــول  او  کړنــالرې  بنســټیزې 

لومړی ګام

د ۴ برخـې مطابـق د دفعـه کولو لپاره یو مناسـب موقعیت انتخـاب کـړئ. د encapsulation کنده باید د اوبـو له الرو څخه لږ 

تـر لـږه ۵۰۰ مـره لـرې او د ځمکـې له اوبو څخه ۲ مـره پورته وي. د کندې اندازه او ژورتیا ښـايي توپیر وکـړي خو پر رس یې 

بایـد د ۱ مر ډکولو لپاره ځـای موجود وي.
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دویم ګام

د کنـدې پـه بېـخ کـې نیم مر کانکریـټ واچـوئ. د کانکریټو له وچېدلو څخه وروسـته د څو قاته پالسـتیک پوسـیله 

کنـدې تـه اسـر ورکـړئ، د امکان پـه صورت کې لـه ۲۵ تر MPa ۳۲ کانکریټ )سـخت شـوي کانکریـټ( وکاروئ.

HDPE پالسټیکي خط  .A کانکریت   .B تر ځمکه الندې اوبو کچه  .C 
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درېیم ګام

الندې کړنې په ترتیب رسه تعقیب کړئ:

کیمیاوي مواد د پالستیک په منځ کې واچوئ.   .1

د پالســتیک غــاړې د بیلرونــو شــاوخواو پورتــه کــش کــړئ او بــاوري کــړئ چــې د پالســتیک غــاړو   .2

او د کنــدې د څنــډو تــر منــځ لــږ تــر لــږه نیــم مــر ځــای پرېښــودل شــوی دی.

د کندې له څنډو څخه په ورو ډول په نیم مر تش ځای کې کانکریټ واچوئ او ډک یې کړئ.   .3

پــه یــوه وخــت د یــوې غــاړې د ډکولــو پــر ځــای د کنــدې پــه غــاړو کــې لــه نیــم څخــه تــر یــو مــر   .4

ځــای پــورې د ډکولــو سپارښــتنه کیــږي.

کلــه چــې کانکریــټ د بیلرونــو یــا بوشــکو لــه رس څخــه پورتــه او د ځمکــې لــه ســطحې یــو مــر   .5

ټیــټ يش، د پالســتیک غــاړې د بیلرونــو یــا بوشــکو پــر رس راتــاو او کلکــې بنــدې کــړئ او د څنګ 

کانکریټــو تــه د وچېدلــو/ ســختېدلو لپــاره وخــت ورکــړئ.

HDPE پالسټیکي خط  .A کانکریت   .B تر ځمکه الندې اوبو کچه  .C 
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څلورم ګام

الندې کړنې تعقیب کړئ:

تر پالستیک الندې د بندو بیلرونو یا بوشکو پر رس نور نیم مر کانکریټ واچوئ.  .1

کانکریټ د ۱ تر ۲ ورځو لپاره پرېږدئ چې کلک يش.   .2

د کنــدې پاتــې برخــه پــه خــاوره ډکــه کــړئ او رس یــې د کوچنــي غــره پــه څېــر لــوړ کــړئ څــو د   .3

ــه د کنــدې لــه ســاحې څخــه بــل لــوري تــه واړوي. ــاران اوب ب

له بشپړېدلو څخه وروسته دغه جوړښت ته containment cell وايي.   .4

HDPE پالسټیکي خط  .A کانکریت   .B تر ځمکه الندې اوبو کچه  .C 
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Rendering inert  5.8
دا د کیمیــاوي مــادو د غیرفعالولــو یــا یــې د غربګــون ختمولــو پروســه ده څــو د بیــا کارونــې 

ــا  ــه کاره بــايس، د precursor کیمیــاوي مــوادو ی ــه لــري. څنګــه چــې دا، مــادې ل ــا ون وړتی

کنــرول شــوو مــادو د دفعــه کولــو لپــاره لــه تجویــز شــوو طریقــو څخــه یــوه ده. 

دغــه پروســه پــه 5.7 برخــه کــې لــه drum encapsulation رسه یــو ډول ده او څنګــه چــې پــه 

النــدې کړنــالره کــې ښــودل شــوې ده، ســاده او پــه اســانۍ د ترالســه کولــو وړ ده.

بیلرونه د 5.2.1 برخې مطابق انتخاب او چمتو کړئ. د 

فلزي بیلرونو د کارولو سپارښتنه کیږي. کوچني ۶۰ لیره 

بیلرونه د کانکریټو پوسیله له ډکولو وروسته په اسانۍ د 

انتقالولو وړ دي، نو ځکه یې د شتون په صورت کې د 

کارونې سپارښتنه کیږي.

 precursor ،بیلر تر نیاميي نښې پورې په کیمیاوي مواد

یا کنرول شوو مادو ډک کړئ. 

لـه قوطیو/ بکسـو څخـه هـر ډول ګولـۍ لرې کـړئ او 

میـده یـې کـړئ. کـه چېـرې ګولـۍ ډېـرې وي او میده 

کول یې سـتونزمن وي، په مسـتقیم ډول یـې په بیلرونو 

کـې واچوئ.

کانکریټ رسه ګډ او د بیلر پاتې نیمه برخه په کانکریټ 

ډکه کړئ. په یوه لرګي رسه یې ولړئ چې ګډېدل یې 

باوري يش. د اړتیا په صورت کې نورې اوبه وراضافه 

کړئ. 

له قوطیو/ بکسو یې 
وباسئ

ګولۍ میده کړئ

درېیم ګاملومړی ګام

دویم ګام

څلورم ګام
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د بیلر د رس تر ۸ سانتي مرو پورې یې ډک کړئ او له ۶ 

تر ۱۰ ساعتونو یې رس پرانیستی پرېږدئ چې کانکریټ 

وچ/ کلک يش بیا یې بېرته بند کړئ.

 یلرونه په  برخه کې د landfill burial په څېر کړنالرې 

په کارولو ښخ کړئ )د ښخولو پر مهال یې پر رس د 

کانکریټو یا د خښتو او ډبرو ټوټو د اچولو لپاره اړتیا نشته(. 

بیلر بېرته بند کړئ

شپږم ګامپنځم ګام

خنثی توب   5.9
د تېزابونــو او کیــم )base( پــه خنثــی تــوب کــې لــه یــوه کیــم رسه د یــوه تېــزاب )اســیډ( یــا لــه یــوه 

تېــزايب محلــول رسه د یــوه کیــم ګــډول شــامل دي څــو pH )د تېزابیــت انــدازه( خنثــی )غربګــون نه 

کوونکــې( کچــې تــه بــدل کــړي )pH 7 شــاوخوا(.

تېزابیت = pH 0 څخه تر  ۷ کم  •

خنثی = pH 7 )نسبتا غربګون نه کوونکی(  •

الکلین = pH له ۷ زیات، لکه د ۷ او ۱۴ – ۱۶ تر منځ  •

د pH ښــودونکې پټــۍ )یــا پــه ســمه توګــه د pH اصــالح شــوی مــر( پــه ســاحه کــې د ګډولــې د 

pH انــدازه کولــو لپــاره اړیــن دي. د pH ښــودونکې پټــۍ ارزانــه او د pH معلومولــو لپــاره اســانه 

طریقــه ده. دا د pH معلومولــو لپــاره پــر آلــې د مراجعــې لــه جــدول رسه د ازموینــې په پټۍ/ وســیله 

کــې د رنــګ بدلونونــه کاروي. 
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نهم انځور: د PH ښودونکی پټۍ نږدې یو خنثی د ۶ – ۷ 

PH ښيي

اتم انځور: د PH ښودونکی پټۍ یو تېزاب/ اسیډ د ۲ 

PH ښيي

 PH ۱۴ ښودونکی پټۍ یو الکلین د PH لسم انځور: د

ښيي
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د تېزابو/ اسیډونو خنثی کول   5.9.1

خربداری

د دغې کړنالرې لپاره باید د شخيص خوندیتوب د وسایلو لږ تر لږه )ج( کچه وکارول يش )2.1.2 برخه 

ووینئ(

پاملرنه باید ويش ځکه چې دغه کړنالره به تودوخه تولید او د اوبو د خوټېدلو المل کېدلی يش.

که موجود وي، د مخ پټوونکي او کیمیاوي پیش بندونه باید د اضايف خوندیتوب لپاره واغوستل يش.

لومړی ګام

اســیډونه ۱:۱۰ انــدازه لــه اوبــو رسه رقیــق کــړئ. د اټــکل الرښــود پــه توګــه، یــو ۱۰ لیــره ســطل وکاروئ او 

۹ لیــره اوبــه پکــې واچــوئ. لــه دې وروســته پــه ورو ډول یــو لیــر اســیډ پکــې وراضافــه کــړئ، دغــه کړنــه 

رسچپــه مــه کــوئ )اســیډ کــې هېڅکلــه اوبــه مــه اچــوئ(.

الندې یاده شوې کړنالره د عادي اسیډونو خنثی کولو لپاره بنسټیز ګامونه/ کړنې ترېح کوي:
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دویم ګام

درېیم ګام

څنګــه چــې د  برخــې مطابــق چمتــو شــوي وي، د یــوه غــوڅ شــوي پالســتیکي بیلــر درېیمــه برخــه ډکــه 

کــړئ. کــه موجــود وي، د یــخ درلودونکــو اوبــو د کارولــو سپارښــتنه کیــږي )څنګــه چــې النــدې انځورونو 

کــې لیــدل کیــږي، ځکــه چــې د اســیډونو خنثــی تــوب ډېــره تودوخــه تولیدولــی يش(.

یــو لومړنــی مــواد لکــه چونــه )کلشــیم هایډروکســایډ یــا کلشــیم اکســایډ یــا معیــاري کرنیــزه چونــه( د یــخ 

اوبــو تــه ورواچــوئ او د ښــه حــل لپــاره یــې رسه ګــډ کــړئ. د اټــکل لــه مخــې ۱۰۰ لیــره اوبــو یــا د یــخ 

اوبــو تــه ۱۰ کیلــو ګرامــه چونــه واچــوئ.  

اوبه یا د یخ درلودونکې اوبه
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څلورم ګام

شپږم ګامپنځم ګام

پــه پرلپســې ډول د اوبــو او مــوادو حــل ولــړئ پــه داســې حــال کــې چــې دویــم کــس پــه ډېــر ورو ډول اســیډ 

پکــې اچــوي. 

پــه پرلپســې ډول pH معاینــه کــړئ تــر څــو کــې د ۶ 

او ۹ منــځ تــه ورســیږي. د اړتیــا پــه صــورت کــې نوره 

چونــه هم پکــې اضافــه کېدلــی يش.

ــی pH د ۶ او ۹  ــې خنث ــه مخ ــکل ل ــې د اټ ــه چ کل

منــځ تــه ورســیږي، د جذبولــو کنــدې تــه یــې د 5.6 

برخــې مطابــق ورواچــوئ پرېــږدئ چــې خــاورې تــه 

رسایــت وکــړي.  
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د بنسټیزو موادو خنثی توب   5.9.2
د شــخيص خوندیتــوب وســایلو ج کچــه بایــد واغوســتل يش. د عــادي بنســټیزو 

مــوادو د خنثــی کولــو لپــاره بنســټیز ګامونــه پــه النــدې کړنــالره کې ترېح شــوي 

دي:

دویم ګاملومړی ګام

بنســټیز مــواد )مایــع یــا جامــد( نیمــه یــا غــوڅ شــوي 

بیلــر )یــا بــل ســر لوښــي لکــه کانکریټــي اخــور( ته 

ــو ډک  ــه اوب ــه تناســب ل ورواچــوئ، چــې د ۱:۱۰ پ

وي )یــوه برخــه مــواد او ۱۰ برخــې اوبــه(. کــه امکان 

ــاوري  ــږي )ب ــز کی ــه تجوی ــري، پالســتیکي بیلرون ول

کــړئ چــې بیلــر د 5.2.1 برخــې مطابــق چمتــو 

شــوی وي(

ــی  ــیدونو خنث ــه )د اس ــه 5.9.1 برخ ــې پ ــه چ څنګ

دي،  شــوي  ښــودل  کــې  ګام(  لومــړی  کولــو، 

هایډرولیــک اســیډ پــه اوبــو رسه د اټــکل لــه مخــې 

ــید  ــه ورو ډول اس ــل پ ــړئ. ت ــق ک ــن/ رقی ۱:۱۰ اوبل

اوبــو تــه واچــوئ، دغــه کړنــه هېڅکلــه رسچپــه مــه 

تــررسه کــوئ، پــه دې مانــا چــې اوبــه هېڅکلــه اســید 

ــه مــه اچــوئ.  ت
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څلورم ګامدرېیم ګام

پنځم ګام

ــه ورو د بنســټیز  اوبلــن/ رقیــق هایډرولیــک اســیډ پ

ــه واچــوئ. ــر ت حــل درلودونکــي بیل

پــه پرلپســې ډول pH معاینــه کــړئ تــر څــو کــې د ۶ 

او ۹ منــځ تــه ورســیږي.

ــی pH د ۶ او ۹  ــې خنث ــه مخ ــکل ل ــې د اټ ــه چ کل

منــځ تــه ورســیږي، د جذبولــو کنــدې تــه یــې د 5.6 

برخــې مطابــق ورواچــوئ پرېــږدئ چې جــذب يش.  

کلیدي معلومات

اسیډونه تل په ورو ډول اوبو ته ورواچوئ. 

د اســیدونو او بنســټیزو مــوادو د خنثــی کولــو پــر مهــال، پوکڼــۍ او بخــار ښــايي رامنځتــه يش. دا کومه 

غیــر عــادي چــاره نــه ده.

تودوخه هم ښايي تولید او بیلر یا تشت ګرم يش.

چونــه د اســیدونو د خنثــی کولــو لپــاره غــوره بنســټیز مــواد دي ځکــه چــې دا لــږ اوبــه حــل کوونکــې 

مالګــې جــوړوي چــې د دفعــه کولــو لپــاره یــې خونــدي او اســانوي. 
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خربداری

د شخيص خوندیتوب وسایلو لږ تر لږه )ج( کچې کارول د اسیدو او لومړنیو موادو خنثی کولو پر مهال مهم 

دي )2.1.2 برخه ووینئ(

 تل اسید په ورو ډول اوبو ته واچوئ او هېڅکله دغه کړنه رسچپه مه تررسه کوئ، لکه هېڅکله اوبه اسیدو ته 

مه اچوئ.

که چېرې په ناڅاپي ډول غلیظ اسیدونه اوبو ته واچول يش یا اوبه اسید ته اضافه يش، یو خطرناک غربګون 

رامنځته کېدلی يش چې د خنثی توب کړنې تررسه کوونکو کارکوونکو پر لور د اسیدونو په شیندل کېدلو 

متامېدلی يش.

آن د اوبلنو اسیدونو په کارولو کې هم شیندل کومه غیر عادي خربه نه ده. له همدې امله، د امکان په صورت 

کې د اضايف خوندیتوب چمتو کولو لپاره باید کیمیاوي پيش بندونه یا د مخ ژغورونکي واغوستل يش.

اسیدونه باید د جذبېدلو په کنده کې دننه خنثی نه کړای يش. 

5.9.3  په سرته کچه د اسیدونو او بنسټیزو موادو خنثی کول او تبخیر  
 پــه هغــو ځایونــو کــې چــې پــه ســره کچــه اســیدونو یــا اســايس مــوادو خنثــی کولــو او لــه منځــه وړلــو تــه 

اړتیــا وي، د خنثــی کولــو او تبخیــر النــدې یــاده شــوې کړنــالره ګټــوره ده. دغــه کړنــالره پــه 5.9.1 او 5.9.2 

برخــو کــې ښــودل شــوو اســیدونو او اساســی مــوادو د خنثــی کولــو کړنــالرې پــر بنســټ ده. 

 رسه لــه دې دغــه کړنــه پــه عمومــي ډول ۵۰۰ لیټــره ډیګیــو کــې )کــه موجــودې وي( تــررسه کیــږي، چــې 

د یــوې bunded ســاحې پــه غــاړه ځــای پــر ځــای شــوي وي، چېــرې چــې خنثــی شــوي اســیدونه او/ یــا 

اســايس مــواد لــه خنثــی کیدلــو وروســته وچ او تبخیــر يش.  

کلیدي معلومات

پــه دغــه کړنــالره کــې، د خنثــی توب هغــه کړنــالرې چــې پــه 5.9.1 او 5.9.2 کې ښــودل شــوي دي، 

پــه ســره کچــه او د تبخیــر د یــوه بند پــه کارولــو رسه اســتفاده کیږي.

خنثــی تــوب پــه ســرو ډیګیــو/ ټانکونــو کــې، چــې پــه عمومــي ډول ۵۰۰ لیــره وي او یــوه نلــۍ یــا 

نلکــه لــري، څــو خنثــی شــوي اســیدونه یــا بنســټیز مــواد د تبخیــر بنــد تــه پــه مســتقیم ډول تــوي يش.

لــه تبخیــر وروســته هــر ډول پاتــې شــوين پــه عــادي ډول یــوه ســاده یــا بــې خطــره مالګــه ده او څنګــه 

چــې پــه 5.5  برخــه کــې ښــودل شــوي دي، پــه لــرې پرتــه ســیمه یــا landfill ښــخونې کړنــالرو پــه 

کارولــو رسه لــه منځــه تللــی يش. 
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لومړی ګام

دویم ګام

ـــږې او  ـــیان )تی ـــور ش ـــا ن ـــي ی ـــنه بوټ ـــر ډول ش ـــو او ه ـــای چمت ـــوار ځ ـــو ه ـــه ی ـــه ځمک ـــوه کلک ـــر ی  پ
ـــه  ـــړئ. ل ـــرې ک ـــړي، ل ـــوڅ ک ـــتیک غ ـــايي پالس ـــې ښ ـــی چ ـــره ش ـــر ډول تې ـــړئ. ه ـــاک ک ـــې( پ څانګ
ـــره  ـــوه س ـــه ی ـــورۍ پ ـــګو ب ـــوي دي، د ش ـــودل ش ـــې ښ ـــور ک ـــدې انځ ـــې الن ـــه چ ـــته، څنګ دې وروس
ـــدازې )اوږدوايل او  ـــړ د ان ـــا رب ـــتیک ی ـــود پالس ـــه د موج ـــدازه ب ـــث ان ـــړئ. د مثل ـــب ک ـــه ترتی ـــي بڼ مثلث

ـــټ وي.  ـــر بنس ـــوايل( پ پراخ

د مثلثــي ســاحې پــه یــوه رس کــې بیلرونــه یــا ډیګــۍ )چــې رس یــې غــوڅ او پرانیســتی وي( د خنثــی کولو پروســې 
لپــاره ځــای پــر ځــای کــړئ. دا بــه اســانه وي چــې پالســتیک پــه یــوه رس کــې واچــوئ او ویــې رغــړوئ څــو هغه 

ســاحه او د شــږو بوجــۍ تــر پوښــښ النــدې راويل او د حــوض پــه څېــر د تبخیــر ســاحه وپنځــوي.  

د بوجیو په مرسته لویه مستطیل 

شکله ځمکه جوړول

د خنثی کولو بیلرونه

مخلوطول/رقیقول

 )HDPE پالستیکي سطحې )یا

د هوارولو لپاره تیارې دي
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درېیم ګامدویم ګام

څلورم ګام

ــاوي  ــا کیمی ــو ی ــا نلکــې درلودونکــو بیلرون د نلــۍ ی
ډیګیــو کارولــو سپارښــتنه کیــږي، چــې کــوالی يش 
خنیــث شــوي اســیډونه یــا بنســټیز مــواد پــه مســتقیم 
ډول د تبخیــر bunded ســاحې تــه ورســیږي. تولیــد 
شــوې تودوخــه هــم ښــايي د خوندیتــوب او وســایلو 
د ســتونزو یــا ناکامیــو، لکــه د نلکــو د ویــي کېدلــو 

المــل يش.

د شـګو بوجۍ په مثلث شکل او مناسبه اندازه ترتیب 

شـوي څـو پالسـتیک، ربـړ یـا  دغـه سـاحه په بشـپړ 

ډول راونغـاړي. لـږ تـر لـږه ۱ مـر پالسـتیک پرېږدئ 

چـې د شـګو اضايف بوجـۍ پکې ځـای يش. له دې 

وروسـته یـې د ۲.۵ سـانتي مـر )۱ انـچ( ژورتیا پورې 

لـه اوبـو ډک کړئ. 

د تبخیـر د bunded سـاحې لـه اوبـو ډکېدلـو څخـه 

وروسـته، بـاوري کـړئ چـې پالسـتیک هـوار پروت 

دی او کـوم سـوری پکـې نـه ښـکاري. 

د کیمیاوي ډیګۍ/ ټانک کارولو په 
صورت کې باوري کړئ چې پاک 

او د کیمیاوي موادو ګډولو لپاره 
پرانیستی دی.

د تبخیر سیمي ته د مستقیم 
تخلیه کولو وال یا شیردان

محدوده شوې سیمه

د شګو بوجۍ
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پنځم ګام

ــو لپــاره چمتــو  دغــه مهــال د تبخیــر ســاحه د کارول

ــا بنســټیز مــواد د نلــۍ  ده. خنثــی شــوي اســیدونه ی

یــا نلکــې پــه پرانیســتلو رسه پــه مســتقیم ډول د تبخیر 

ــررسه  ــې ت ــې کړن ــی يش. د دغ ــه تویېدل ــاحې ت س

کوونکــي کارکوونکــي بایــد د شــخيص خوندیتــوب 

صحیــح وســایل واغونــدي او نــور ټــول کارکوونکــي 

ــې  ــن ک ــدي واټ ــدي خون ــر ۵۰ خون ــه ۲۵ ت ــد ل بای

ــتال يش.  واس

خربداری

لږ تر لږه د شخيص خوندیتوب وسایلو )ج( کچه باید وکارول يش )2.1.2 برخه ووینئ(. که د شخيص 

خوندیتوب وسایلو ب کچه موجوده وي، د کارولو لپاره یې ډېره سپارښتنه کیږي. 

د اسیدونو، په ځانګړي ډول سلفوریک اسید، خنثی کول کوالی يش چې ډېره تودوخه تولید او د خنثی کولو 

په ټانک کې د اوبو د خوټېدلو المل يش.

تولید شوې تودوخه ښايي د خوندیتوب او وسایلو د ستونزو یا ناکامۍ المل يش، لکه د نلکو ویلې کیدل، چې 

له ټانکرونو رسه تړلی وي.

د هر ځل خنثی کولو څخه وروسته باید وسایل معاینه يش څو یې خونديتوب باوري يش. 
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ضمیمې
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لومړۍ ضمیمه: د دفعه کولو د سمبولونو لنډیز

د دفعه کولو سمبول

په ځمکه کې ښخول

د بې خطره مایعاتو جذبول 

)خاورې ته جذبېدنه( 

Encapsulation

)د سیمنټو پوخ ورکول(

د یوې مادې غیرفعالول

د اسیډونو خنثی توب

د بنسټیزو موادو خنثی کول 

په پرانیسته فضا کې په 

بخار بدلېدونکو محلولونو 

سوځونه

په پرانیسته فضا کې د 

اور اخیستونکو او نیمه 

اور اخیستونکو مایعاتو 

سوځونه

په پرانیسته فضا کې په کنده 

کې سوځونه

بړاس/ بخار کول

 رسه جوړول یا بیولوژیکي 

اصالح کول

لرې ځای کې ښخول

د دفعه کولو سمبول د دفعه کولو طریقهد دفعه کولو طریقه



د کیمیاوي موادو د ځای پر ځای کولو لپاره چټک الرښود دویمه ضمیمه . 

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th

اسیټیک اسیډ

اسیټیک انهایډرایډ

اسیټون

N - اسیټایل 

انرانالیک اسیډ

فعال شوي کاربن

االیل کلورایډ

املونیم )فلز(   

املونیم پوډري 

شوي

املونیم کلورایډ

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



املونیم کلورایډ 

)انهایډروس

امونیم کاربونیټ

امونیم فارماتیټ

انرانیلیک اسیډ

بنزالدیهاید

بنزین

بنزو کینون

بنزایل کلورایډ

بنزایل سیانایډ

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

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th



برومو بنزین )2(

N – بیټانول

این – بیوټایل امین

کلسیم بای 

کاربونیټ

کلسیم کاربونیټ 

)چونې ډبره( 

کلشیم 

هایډروکسایډ 

)Slake lime(

کلشیم اکسایډ

)Quick lime(

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

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th



O- کلورو 

استیانیالید

کلورو اسیتون ) 1 

کلورو 2 

2- کلورو انیلین 

کلوروایفیډراین

کلوروفارم

ډياسیټون الکهول

ډېکلورومیتین)2(

دای ایتایل امین 

ډایمیتایل فورمامیډ

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

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th



افدرین 

ایتایل اسیټیټ

ایتایل الکول 

ایتایل ایر)1(

)ډیتایل ایر(

ایتایل امین 

فیریک کلورایډ

فورمامایډ

فارمیک اسیډ

ګالشیل اسیټیک 

اسیډ

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

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th



هیگزان

هایډریاډیک اسیډ

هایډروبرومیک 

اسیډ

هایدروکلوریک 

اسیډ

هایډروجن برومایډ 

ګاز)3(

هایدروجن کلورایډ 

گاز )3(

هایدروجن گاز )3(

هایدروجن 

پروکسایډ

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

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th

د متخصصینو تخنیکي مرستې ته اړتیا ده

د متخصصینو تخنیکي مرستې ته اړتیا ده

د متخصصینو تخنیکي مرستې ته اړتیا ده



هایپو فاسفورس 

اسیډ 

ایوډین 

د اوسپنې ښوره

ایزوپروپایل الکول

ایزو سافرول

تیل خاک 

اسیټیټ رسب

لیتیم املونیم 

هایډرایډ)4(

لیتیوم فلز )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

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th



مګنیشیم برومایډ  

)انهایدرس(

مګنیشیم  فلز)4(

مگنیزیوم سلفیټ

مرکیوریک برومایډ

مرکیوریک کلورایډ

مرکیوریک 

نایریت

سیامب فلز 

)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

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th



میتایل امین)۴۰ سلنه 

حل په اوبو کې(

میتواالمین گاز )3( 

HCl میتایل امین

میتولین بروماید

 )2( 

میتایلین کلورایډ)2( 

)ډېکلورمیتین ووینئ(

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

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th

د متخصصینو تخنیکي مرستې ته اړتیا ده



نوریفډراین

نار سودو ایفیدرین 

)فینایل – پروپانول امین(

پالډیم کلورایډ

تور پالډیم 

پالدیم در باریوم 

سلفیت 

ایر پطرول 

P2P

)1 فینال – 2 

فینایل اسیټیک 

اسیډ

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

د دفعه کولو اختیارونه
GHS  د ترانسپورت 

خطر طبقه
کیمیاوي نوم UN

کوډ
CAS
کوډ

GHS  د خطر پکټوګرامونه

1st  2nd           3rd 4th



فاسفورس، رسخ 

فاسفورس ټرای 

کلورایډ

پیپرونال

پالټینم )IV( ډای 

اکسایډ

پالټینم میټل

پوتاشیم کاربونیټ 

پوتاشیم سیانایډ

پوټاشیم هایډروکسایډ  

)کاستیک پتاش (

پوتاشیم منګنیټ

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
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پوتاشیم میټل)4(

پوتاشیم پرمنګنیټ

سودو ایفیدرین 

نکل رینی 

سفرول

سوډیم اسیټیټ

سوډیم بای 

کاربوناټ 

سوډیم بای 

سلفایټ

سوډیم 

بوروهایډرایډ)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
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سوډیم کاربونیټ  

)خړه سوډا( 

سوډیم سیانایډ

سوډیم سیانو 

بوروهایډرایډ

سوډیم هایډروکسایډ  

)کاسټیک سوډا( 

سوډیم میټل)4(

سوډیم سلفیټ

سلفوریک اسیډ

ټارټریک اسیډ

ټیټرا هایډرو 

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
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تیونایل کلورایډ

توریم نایټریټ

د متخصصینو تخنیکي مرستې ته اړتیا ده، ماده 

رادیو اکتیف ده، د متخصصینو له لورې یې دفعه 

کولو ته اړتیا ده

تلوین 

O- تلویدین 

زیلین 

پېروکسایډ جوړونکي کیمیاوي مواد )مه یې سوځوئ(.   )1(

Halogenated عضوي محلولونه ښايي د سوځولو پر مهال زهرجن ګازونه جوړ کړي.  )2(

خطرنــاک یــا اور اخیســتونکي ګازونــه. د دغــو ګازونــو لــه منځــه وړل ســر خطرونــه لــري. کــه وپېژنــدل يش، د متخصصینــو مرســته وغــواړئ او د لــه منځــه   )3(

وړلــو هڅــه یــې مــه کــوئ. 

غربګــون درلودونکــي فلــزات ښــايي لــه اوبــو او هــوا رسه غربګــون وښــيي او هېڅکلــه بایــد لــه خپلــو قوطیــو، بوشــکو یــا بیلرونــو څخه ونــه ویســتل يش. هغه   )4(

بایــد encapsulated یــا ښــخ کــړای يش او بــاوري يش چــې لــه اوبــو رسه یــې اړیکــه نــه پیــدا کیــږي. کــه اړتیــا ولیــدل يش، بنــده قوطــۍ پــه مســتقیم ډول پــه بــل لــه 

اوبــو څخــه خونــدي بیلــر یــا بوشــکه کــې ځــای پــر ځــای کــړئ. 

7719-09-7

13823-29-5

108-88-3

95-53-4

106-42-3

1836

1477

1294

1708

1307
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 3rd ed. ،ــاب ــو کت ــاره د معلومات ــو لپ ــوي محلولون ــال او د عض Howard, P. H, et al .1, 1991.  د چاپريی

ــه ۱ – ۵  ــه، جلدون Lewis خپروونکــي، میشــیګان، متحــده ایالتون

ــون، د  ــي کتابت ــو م ــو د درمل ــده ایالتون ــبکه، NIH، د متح ــو ش TOXNET   .2 د Toxicological معلومات
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شــوو کیمیــاوي مــوادو لــه منځــه وړلــو لپــاره د خونــدي چلند کولــو الرښــود. متحــده ایــاالت، ۲۰۱۱.

4. د کیمیــاوي مــوادو د خوندیتــوب پــه اړه نړیــوال پروګــرام، INCHEM، د کیمیــاوي مــوادو د خوندیتــوب 

/http://www.inchem.org :ــک ــايت بان معلوم

5.  د متحــده ایالتونــو د چاپیریــال خوندیتــوب اداره، ۱۹۹۸. د چاپريیــال د اصــالح کوونکــې ټکنالــوژۍ پــه 

ــل ۱۹۹۸. ــل. R-EPA530-98-008. اپری ــو تحلی توګــه د رسې جوړول

 ،Academic Press .6.  الکســاندر، ایــم ۱۹۹۹ بیولوژیکــي تجزیــه کــول او بیولوژیکــي درملنــه، دویــم چــاپ

نیویــارک، متحــده ایــاالت، څپرکــي ۱۶ او ۱۷.

 Continuous  vapor-phase  trichloroethylene“  1997  .Sukesan,  S.  and  Watwood,  M.  E   .7

 biofiltration using hydrocarbon-enriched composts as filtration matrix“. Applied Microbial

.676-671 :48 .Biotechnology
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9.  ګوریــن، ټــي ایــف، ۲۰۰۱. پــه خــاوره کــې د درملــو د کثافاتــو رسه جــوړول. پــه عمــي مایکروبیولــوژي 

کــې لیکونــه. 33, 263-256

10.  ارمــر، ایــم ۲۰۰۳. د البراتــوار د خطرناکــو کیمیــاوي مــوادو لــه منځــه وړلــو الرښــود، دریم چــاپ، لیویس 

خپروونکي، میشــیګان، متحــده ایاالت. 
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دغــه الرښــود، د درملــو پــه ناقانونــه تولیــد کــې د کارول شــوو کیمیــاوي مــوادو لــه منځــه وړلــو لپــاره د   

خونــدي چلنــد کولو الرښــودونو د پــي کولــو مالتــړ کــوي )Rev/36/ST/NAR.1(. دا په ځانګــړي ډول 

پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې د کارونــې لپــاره چمتــو شــوی دی چېــرې چــې د کثافاتــو د مدیریــت زېربنــا او 

د متخصصینــو تخنیکــي مرســته موجــوده نــه ده او چېــرې چــې د نیــول شــوو کیمیــاوي مــوادو پــه چټک 

لــه منځــه وړلــو لپــاره اړتیــا موجــوده وي. دا د نیــول شــوو کیمیــاوي مــوادو د خونــدي چلند، ذخیــره کولو 

او لــه منځــه وړلــو لپــاره ګام پــر ګام عمــي الرښــوونې چمتــو کــوي. 

د برېښــنايي زده کــړې لــه یــوې منونــې رسه د دغــه الرښــود مرســته هــم کیــږي، چــې پــه ځانګــړي ډول   

پــه مــخ پــر وده هېوادونــو کــې، پــه ټولــو کچــو د ظرفیــت پــه جوړونــه کــې مرســته کــوي څــو د مخــدره 

توکــو پــه ناقانونــه تولیــد کــې د کارول شــوو کیمیــاوي مــوادو بــري او چاپېریــايل اغېــزې کمــې کــړي. 

دغــه الرښــود پــه ځانګــړي ډول یــو چــوکاټ چمتــو کــوي څــو ډاډه کــړي چــې د دفــع کولــو کړنــې پــه 

داســې یــوه طریقــه تــررسه کیــږي چــې د څښــاک د الرسيس وړ پاکــو اوبــو رسچینــې خونــدي کــوي او 

ســايت، ککړتیــا کمــوي، د اوبــو چاپېریــال خونــدي کــوي، د ځمکــې degradation کمــوي یــا خوندي 

کــوي او د دوامــداره ودې لپــاره د ملګــرو ملتونــو د ۲۰۳۰ کال لــه تــګالرې رسه ســم محــي چاپېریالونــه 

او بیولوژیکــي تنــوع خونــدي کــړي.  


