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راهنماي مدیریت زیست محیطی مواد شیمیایی در سيستم
مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست
)(HSE-411-01

 -1مقدمه
به دلیل ماهیت فرآیندی صنایع پتروشیمی و مصرف مواد شیمیایی متعدد به عنوان خوراک،
مواد مصرفی و محصوالت میانی ،نهایی و جانبی ،وجود یک روش کار هماهنگ برای مدیریت مواد
شیمیاییگریزناپذیراست.همچنینوجودمعاهداتمتعددبینالمللیهمچونکنوانسیونبازلدر
خصوص نقل و انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ،کنوانسیون وین برای حفاظت
از الیه ازن ،کنوانسیون آیین اعالم رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفت کش های خطرناک
خاص در تجارت بین المللی (روتردام) ،کنوانسیون مدیریت زیست محیطی آالینده های آلی پایدار
(استکهلم) و قوانین داخلی مثل آیین نامه حمل و نقل مواد خطرناک ،گردآوری الزامات مرتبط
و اقدام بر اساس یک دستور کار واحد را ضروری ساخته است .لذا این راهنما به منظور یکپارچه
نمودن الزامات قانونی و نیازمندی های  HSEدر این ارتباط تهیه شده و در اختیار صنایع پتروشیمی
قرار داده شده است.

 -2الزامات قانونی

 -1-2کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه (همایش زمین ،ریودوژانیرو)1992 -
 -2-2کنوانسیون بازل در خصوص نقل و انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها،
 -3-2کنوانسیون وین برای حفاظت از الیه ازن،
 -4-2پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده الیه ازن
 -5-2کنوانسیون آیین اعالم رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفت کش های خطرناک خاص در تجارت
بینالمللی(روتردام)،
 -6-2کنوانسیون مدیریت زیست محیطی آالینده های آلی پایدار (استکهلم)
 -7-2اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -8-2قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ،مصوب  1353/3/28و اصالحيه 1371/8/24
 -9-2آیین نامه حمل و نقل مواد خطرناک ،مصوبه  1380/12/22هیات وزیران
 -10-2آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی ،مصوبه 1378/06/14هیات
وزیران
 -11-2آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی ،مصوب هیات وزیران در جلسه مورخه
1388/6/4

 -3تعاریف
 -1-3کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست و توسعه (همايش زمين ،ريودوژانيرو – )1992
اصل 19کنفرانس محیط زیست و توسعه ،دستور شش ماده ای می باشد که توسعه و تسریع ارزیابی خطرات
مواد شیمیایی شامل موارد زیر را در برمی گیرد:
 طبقه بندی و الصاق برچسب تبادل اطالعات درباره سموم و خطرات آنها برنامه ریزی برای کاهش خطرات تقویت قابلیت ساختاری و توان ملی برای مدیریت مواد شیمیایی ممانعت از نقل و انتقال غیرقانونی تولیدات خطرناک در سطح بین المللبرای کسب اطالعات بیشتر به جلد دوم الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی با عنوان معاهدات
بینالمللیمراجعهکنید.
-2-3کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زائد زیان بخش و دفع آنها (بازل
 )1980پیمانی برای حفاظت انسان و محیط زیست از خطرات ایجاد شده توسط پسماندهای خطرناک و جابجایی
این مواد است زیرا هنگامی که این مواد با بی احتیاطی در مکان هایی انباشت و یا به طریق غیراصولی جابجا
شود ،می تواند خطرات عمده جبران ناپذیری را برای سالمت انسان و محیط ایجاد نماید (مرگ انسان و
جانوران ،آلودگی خاک و آب)
برای کسب اطالعات بیشتر به جلد دوم الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی با عنوان معاهدات
بینالمللیمراجعهکنید.
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 -3-3کنوانسيون وين براي حفاظت از اليه ازن (وين –  1366 ،1987هـ .ش)
با توجه به ضرورت پیش بینی چاره و راهکارهایی برای پیشگیری از تخریب الیه ازن ،مفاد
کنوانسیون وین تهیه و تنظیم شد.
برایکسباطالعاتبیشتربهجلددومالزاماتزیستمحیطیصنایعپتروشیمیباعنوانمعاهدات
بینالمللیمراجعهکنید.
 -4-3پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده اليه ازن (مونترال –  1366 ،1987هـ .ش)
هدف پروتكل حفاظت از اليه ازن از طريق پيش بيني و برقراري ضوابط و معيارهايي در جهت
كنترل انتشار مواد كاهنده اليه ازن در جهان می باشد.
طبق پروتكل مونترال ،كشورهاي توسعه يافته تعهد كرده اند كه به توليد و مصرف مواد مخرب
اليه ازن (CFCها ،هالون ها و تتراكلريدكربن) تا سال  2000خاتمه دهند و كشورهاي در حال
توسعه را از نظر مالي و تكنيكي حمايت كنند .همچنين طبق اين پروتكل مقرر شده است،
كشورهاي در حال توسعه نيز با  10سال تاخير يعني در سال  2010به مصرف مواد مذكور خاتمه
دهند.
برایکسباطالعاتبیشتربهجلددومالزاماتزیستمحیطیصنایعپتروشیمیباعنوانمعاهدات
بینالمللیمراجعهکنید.
-5-3کنوانسيون آيين اعالم رضايت قبلي براي مواد شيميايي و آفت کش هاي خطرناک
خاص در تجارت بين المللي (روتردام  1382 ،2003هـ.ش)
این کنوانسیون پروسه ای به منظور اطالع رسانی زود هنگام و سریع خطرات بالقوه مواد
شیمیایی و آفت کش های خطرناک بین کشورهای عضو می باشد .این کنوانسیون ،آن دسته از
آفت کش ها و مواد شیمیایی را پوشش می دهد که به دالیل انسانی و زیست محیطی ممنوع و
یا بسیار محدود شده است  .همچنین موادی که به طریق ایمن نمی توانند مصرف شوند ،تحت
پوشش این کنوانسیون قرار دارند.
برایکسباطالعاتبیشتربهجلددومالزاماتزیستمحیطیصنایعپتروشیمیباعنوانمعاهدات
بینالمللیمراجعهکنید.
 -6-3ماده شيميايي عبارت از ماده اي است که خواه به خودي خود يا به صورت مخلوط يا آماده
سازي و خواه از طريق توليد يا از طريق طبيعت به دست آمده باشد ،اما شامل هيچ نوع موجود
زنده نمي شود.
 -7-3ماده شيميايي (بر اساس تعاریف ذکر شده در کنوانسيون روتردام) شامل طبقه بندي
زير مي باشد:
 ماده شيميايي منع شده :به معني ماده شيميايي است که تمامي کاربردهاي آن به منظورحفظ سالمت انسان يا محيط زيست توسط آخرين اقدام قانوني در يک يا چند طبقه بندي ممنوع
شده است .اين اصطالح شامل ماده شيميايي مي شود که جهت اولين استفاده مورد تأييد قرار
نگرفته يا توسط صنايع از بازار داخلي جمع آوري يا از بررسي هاي بعدي در روند تأييد داخلي
خودداري شده است و همچنين شامل مواردي است که در آنها شواهد کافي وجود دارد مبني بر
اين که اقدام فوق به منظور حفظ سالمت انسان يا محيط زيست اتخاذ شده است.
 ماده شيميايي به شدت محدود شده  :به معني يک ماده شيميايي است که عمال به جزبرخي کاربردهاي خاص مجاز ،تمامي موارد مصرف آن در يک يا چند طبقه بندي به منظور حفظ
سالمت انسان يا محيط زيست توسط آخرين اقدام قانوني ممنوع شده است و شامل ماده شيمايي

مي شود که عمال تمامي موارد مصرف آن مورد تأييد قرار نگرفته يا توسط صنايع از بازار داخلي جمع آوري
و يا از بررسي هاي بعدي در روند تصميم داخلي خودداري شده است و همچنين شامل مواردي است که در
آنها شواهد کافي وجود دارد مبني بر اينکه اقدام فوق به منظور حفظ سالمت انسان يا محيط زيست اتخاذ
شده است.
 ترکيب سموم دفع آفات به شدت خطرناک  :به معني ماده شيميايي عرضه شده جهت دفع آفاتياست که عوارض زيست محيطي يا بهداشتي شديدي ايجاد مي کند که اين عوارض در کوتاه مدت پس از بروز
يک يا چند نشانه در هنگام مصرف قابل مشاهده است.
 -8-3مواد خطرناك :موادي كه نسبت به بهداشت يا سالمتي انسان ،حيوان و محيط زيست ذاتا خطرزا
بوده و با استناد به تعریف عنوان شده در آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک (مصوب 80/12/22هیات
وزیران) مشمول يكي از طبقه بنديهاي نه گانه زيرميباشد:
 طبقه يك :اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي ميشود:• مواد و محصوالت منفجره
• محصوالت و كاالهايي كه با مواد منفجره انباشته گرديدهاند.
• محصوالت و كاالهايي كه ايجاد آتش سوزي و احتراق مينمايند.
 طبقه دو :اين طبقه مشتمل است بر گازهاي تحت فشار مايع نشده و گازهاي نامحلول تحت فشار. طبقه سه :اين طبقه مشتمل است بر مايعات قابل اشتغال طبقه چهار :اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي ميشود:• جامدات قابل اشتعال
• موادي كه داراي قابليت آتش سوزي و آتش افروزي خود به خود ميباشند.
• موادي كه بر اثر تماس با آب يا مجاور با رطوبت ،گازهاي قابل اشتعال توليد مي كنند.
 طبقه پنج :اين طبقه به دو دسته تقسيم بندي ميشود:• موادي كه باعث ايجاد زنگ زدگي ميشوند.
• پراكسيدهايآلي
 طبقه شش :محصوالت سمي طبقه هفت :مواد راديواكتيو طبقه هشت :مواد خورنده و اسيدها -طبقه نه :مواد و محصوالت خطرناك متفرقه

 -4محدوده تحت تاثیر راهنما

مفاداینراهنمابرایکلیهطرحها،مجتمعها،شرکتهایخدماتی،سازمانهایمناطقویژهپتروشیمیومناطق،
اماکن و تاسیسات متعلق به آنها کاربرد دارد.

 -5قواعد كلي

 -1-5هر شرکت باید از آخرین قوانین ،مقررات و راهنماهای مربوطه آگاهی داشته باشد.
 -2-5به منظور مدیریت زیست محیطی مواد شیمیایی ،هر سازمان باید مواد شیمیایی موجود خود را طبقه
بندی و کدگذاری کند که شامل بندهای زیر می باشد:
 نام عمومي نام شيميايي مطابق فهرست اسامي شناخته شده بين المللي در صورتي که چنين فهرستي وجود داشتهباشد (براي مثال اتحاديه بين المللي شيمي محض و کاربردي ))(IUPAC
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 اسامي تجاري و اسامي فرآورده ها شماره هاي کد :شماره  ،CASکدهاي نظام هماهنگ شده گمرکي و ساير شماره ها اطالعات مربوط به طبقه بندي مبتني بر خطر در صورتي که ماده شيميايي موکول به الزاماتطبقهبنديباشد
 کاربرد يا کاربردهاي ماده شيميايي خواص فيزيکي ،شيميايي ،سم شناسي و سم شناسي بومي -3-5اگر تغییراتی در فرآیند ،مقادیر ذخیره و یا حمل شده مواد شیمیایی ،یا هر اثر دیگر که
ممکن است قابل انتظار باشد صورت گیرد ،باید حداکثر تا  1ماه بعد از تغییر ،تغییرات به دقت در
بانک اطالعاتی موضوع  1-5درج شود.
 -4-5اطالعات مربوط به ایمنی مواد ) ( MSDSدر فرآیند ،طبق دستورالعمل شماره HSE -319با
عنوان طراحی و استفاده از برگه ایمنی مواد شیمیایی جمع آوری شود.
 -5-5شرايط نگهداري و نحوه نگهداري مواد شیمیایی بايد تعريف و مشخص شود .برخی از
ویژگی های انبار مواد شیمیایی عبارت است از:
 انبارهاي بزرگ مي بايست دور از مناطق مسكوني ،مدارس ،فروشگاه ها،بيمارستان ها ،بازارميوه جات ،منابع آب آشاميدني و ذخاير آب احداث شود .ضمنا احداث اين انبارها در مناطقي
كه سطح آب هاي زيرزميني باال است ،ممنوع می باشد.
 كف انبار بايد داراي شيب ماليم باشد تا در صورت شستشو ،پساب در نقاط مختلف آن تجمعنيابد.
درون انبارها بايد به نسبت حجم آن ،دستگاه تهويه و هواكش مناسب داشته باشد. -6-5حمل و نقل مواد شیمیایی بايد کامال مطابق با آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک
(مصوب  80/12/22هیات وزیران) و اصالحیه های آن انجام شود .برای کسب اطالعات بیشتر در
این خصوص به جلد اول الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی با عنوان قوانین و مقررات ملی
مراجعه نمایید.
 -7-5براساس کنوانسیون بازل ،انتقاالت برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها باید تحت
کنترل قرار گیرد .لذا رعایت الزامات و آیین نامه های اجرایی این کنوانسیون برای صنایع پتروشیمی
الزامی است .لیست و طبقه بندی مواد زاید تحت شمول این کنوانسیون ،در پیوست یک ارائه شده
است .برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص به جلد دوم الزامات زیست محیطی صنایع
پتروشیمیباعنوان«معاهداتبینالمللی»مراجعهنمایید.
 -8-5براساس کنوانسیون وین ،مواد شیمیایی تاثیرگذار در کیفیت الیه ازن باید تحت کنترل
قرار گیرد .لذا رعایت الزامات و آئین نامه های اجرایی این کنوانسیون و پروتکل مونترال و اصالحیه
های بعدی آن الزامی است .لیست کلی این گونه مواد در پیوست دو ارائه شده است .برای کسب
اطالعات بیشتر به جلد دوم مجموعه الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی با عنوان «معاهدات
بین المللی» و راهنمای  HSE - 472از جلد هشتم با عنوان « الزامات مدیریت کیفیت هوا» مراجعه
نمایید.
 -9-5براساس کنوانسیون آیین اعالم رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفت کش های خطرناک
خاص در تجارت بین المللی (روتردام) ،تجارت مواد شیمیایی بنا به دالیل زیست محیطی استفاده
از آنها محدود و یا ممنوع شده و صادرات آنها نباید برخالف رضایت و اعالم قبلی مقام مرجع ملی
کشور وارد کننده انجام گیرد.
لذا رعایت الزامات این کنوانسیون برای کلیه صنایع پتروشیمی الزامی است .لیست مواد تحت
شمول این کنوانسیون در پیوست سه ارائه شده است.

برایکسباطالعاتبیشتردراینخصوصبهجلددوممجموعهالزاماتصنایعپتروشیمیباعنوان«معاهدات
بینالمللی»مراجعهکنید.
 -10-5براساس کنوانسیون مدیریت زیست محیطی آالینده های آلی پایدار (استکهلم) ،یک تعداد از مواد باید
از فرآیندها و فعالیت ها حذف شود .لیست این مواد در پیوست چهار ارائه شده است.
برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص به جلد دوم مجموعه الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی
با عنوان «معاهدات بین المللی» مراجعه فرمایید.
 -11-5در صورت نیاز به دفع مواد شیمیایی ،دفع اصولی باید با هماهنگی واحد  HSEصورت گیرد.
 -12-5برای دفع اصولی بر اساس ماده شیمیایی مورد نظر و در نظر گرفتن خواص شیمیایی و فیزیکی آن
یکی از روش های زیر انتخاب می شود:
• بازیافت مواد شیمیایی )(Chemicals Recovery
• تصفیهفیزیکی،شیمیاییویابیولوژیکی
• سوزاندن اصولی )(Incineration
• دفن در زمین )(Landfill
• تصفیه در زمین )(Land Treatment
• تزریق در چاه های عمیق )(Deep-well Injection
 -13-5به منظور استفاده از روش سوزاندن مواد شیمیایی در زباله سوز ،رعایت معیارهای زیر الزامی است :
 مواد شیمیایی در محیط زیست (از نظر بیولوژیکی) مقاوم و پایدار باشد. مواد شیمیایی فرار بوده و در محیط پراکنده شود. نتوان آنها را به طرز ایمن و بی خطر دفع نمود. دارای نقطه اشتعال زیر 40˚ Cباشد. مواد شیمیایی حاوی پیوندهای آلی هالوژن دار و یا سرب ،جیوه ،کادمیوم ،روی ،نیتروژن ،فسفر یا گوگردباشد.
 -14-5در صورت انتشار مواد شیمیایی به محیط و ایجاد آلودگی زیست محیطی باید فورا اقدامات ضروری
برای جلوگیری ،برطرف نمودن و کاهش آلودگی مطابق راهنماهای مدیریت زیست محیطی شرایط اضطراری
) )HSE-406و مدیریت ریزش های تصادفی به محیط زیست) )HSE-408صورت گیرد و بر اساس راهنمای
تعریف ،ثبت و گزارش دهی حوادث زیست محیطی ) )HSE-407گزارش شود.

 -6ضمانت اجرایی

 -1-6الزم است کلیه فعالیت های مرتبط با الزامات راهنمای مدیریت مواد شیمیایی ،تحت کنترل امور HSE

شرکت ها بوده و با هماهنگی بخش محیط زیست و تایید امور  HSEصورت پذیرد.
 -2-6همانند سایر بخش های  HSE-MSروند اجرایی این راهنماها روند اجرایی این راهنما نیز توسط ممیزین
 NPCمورد ممیزی قرار گرفته و نتایج مربوطه به مدیریت عامل هر شرکت اعالم خواهد شد.

پیوست ها

پیوست :1مواد تحت کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها
پیوست  :2مواد تحت کنوانسیون وین برای حفاظت از الیه ازن
پیوست :3مواد تحت کنوانسیون آیین اعالم رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفت کش های خطرناک
خاص در تجارت بین المللی
پیوست  :4مواد تحت کنوانسیون مدیریت زیست محیطی آالینده های آلی پایدار
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پیوست :1
مواد تحت کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقاالت برون مرزی مواد زائد زیان بخش و
دفع آنها (بازل )1980 -
الف) طبقه بندي مواد زائدي که بايد تحت کنترل قرار گيرد:
 .1مواد زايد و ذرات آلوده شده با بي فنيلهاي پلي کلرينه شده  PCBو يا ترفنيل هاي پلي کلرينه
 PCTو يا بي فنيل هاي پلي برومينه شده PBB
 .2مواد زايد شيميايي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي ،عمراني يا آموزشي که ماهيت شناخته
شده اي ندارند و يا جديد بوده و اثراتشان بر روي انسان يا محيط ناشناخته است.
 .3ضايعاتي که ماهيت انفجاري دارند و تابع ساير قوانين نيستند.
 .4مواد زايد حاصل از توليد ،فرموالسيون و کاربرد مواد شيميايي مورد استفاده در عکاسي.
ب) ضايعاتي که داراي مواد متشکله زير باشد باید تحت کنترل قرار گیرد:
 آرسنيک و ترکيبات آنکربنيلهايفلزيپنبه نسوز (پودر يا الياف)تاليوم و ترکيبات آنکادميوم و ترکيبات آن بريليوم و ترکيبات آن ترکيبات آلي فسفره سرب و ترکيبات آن آنتي موان و ترکيبات آنترکيبات کرم شش ظرفيتي سيانيدهاي آلي سيانيدهاي غيرآلي تلوريوم و ترکيبات آن ترکيبات مس سلنيوم و ترکيبات آن اسيدها به فرم حالل يا جامد جيوه و ترکيبات آن ترکيبات روي اترها بازها به فرم حالل يا جامد ترکيبات ارگانو هالوژن حالل هاي آلي هالوژن حالل هاي آلي غير از حالل هاي هالوژن  -فنل ها و ترکيبات آن مانند کلروفنل ها ترکيبات فلوراين غير آلي به استثناي کلسيم فلورايد هرگونه خانواده بنز و پي دايوکسين پلي کلره -هرگونه خانواده دبي و فوران پلي کلره

پیوست :2

مواد تحت کنوانسيون وين براي حفاظت از اليه ازن (وين –  1366 ،1987هـ .ش)
تصور بر اين است که اجسام شيميايي طبيعي و انسان ساخته ذيل ،که در ذکر آنها رعايت اولويت نشده
است ،تغييرات بالقوه اي در خواص شيميايي و فيزيکي اليه ازن پديد مي آورند.

الف -اجسام کربني
 .1مونوکسيدکربن ( :)COمونوکسيدکربن ،منشأهاي مهم طبيعي و انسان ساز دارد و تصور مي شود که
نقش مستقيم عمده اي در فتوشيمي تروپوسفر و نقش غير مستقيم در فتوشيمي استراتوسفر دارد.
 .2دي اکسيد کربن ( :)CO2گاز کربنيک به طور عمده منشأ طبيعي و انسان ساز دارد و با تأثيرگذاري بر
ساختار دما به ازن استراتوسفر جو لطمه مي زند.
 .3متان ( :)CH4متان هم منشأ طبيعي دارد و هم منشأ انساني و ازن تروپوسفر و استراتوسفر را تحت تأثير
قرار مي دهد.
 .4انواع هيدروکربن غير متاني :انواع هيدروکربن غير متاني که شامل تعداد بسياري از مواد شيميايي
مي باشد هم منشأ طبيعي دارند و هم منشأ انساني و نقش مستقيمي در فتوشيمي تروپوسفر و نقش
مستقيميدرفتوشيمياستراتوسفردارند.
ب -اجسام نيتروژني
 .1منواکسيد ازت ( :)NOاکسيد ازت عمدتاً منشا طبيعي دارد ،ولي فعاليت هاي انسان نیز در اين زمينه
اهميت روزافزوني پيدا مي کند .منو اکسيد ازت منبع اصلي استراتوسفر است که نقش حياتي در کنترل
کردن غلظت ازن استراتوسفر ايفاء مي نمايد.
 -2اکسيدهاي ازت ( :)NOXمنابع زميني ( ) NOXنقش مستقيم عمده اي فقط در فرآیندهاي فتوشيمي
تروپوسفرونقشغيرمستقيمدرفتوشيمياستراتوسفردارند،درحاليکهتزريق) (NOXدرنزديکيتروپوپوز
(اليهبينتروپوسفرواستراتوسفر)ممکناستمستقيماموجبتغييردرازنتروپوسفرواستراتوسفرفوقاني
شود.
ج -ترکيبات کلردار:
 .1آلکان هاي کامال هالوژني شده ،نظیر:
 ،CCl4 ،)CFC-11) CCl3F ،)CFC-12) CCl2F 2 ،)CFC-13) CClF3 ،)CFC-14) CF4 آلکان هاي کامال هالوژني شده ساخته انسان هستند و به عنوان منبعی عمل مي کند که نقش حياتيدرفتوشيمي ازن ،به ويژه در ارتفاع  30تا  50کيلومتري دارد.
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 .2آلکان هاي نيمه هالوژنه مانند مواد زیر ،منابع CH3Clطبيعي است ،در حالي که ساير آلکان هاي
نيمه هالوژنه مذکور در فوق در اصل ساخته دست انسان است .اين گازها نيز به عنوان منبعClOX
استراتوسفرعملمينمايند.
 CH3Cl(HCFC-21) CH CL2 F(HCFC-22) CH CL F2-

د -اجسام برومين

آلکان هاي کامال هالوژني شده ،مثال :CFBrاين گازها انسان ساخت هستند و به عنوان منبعBrOX

عمل مي کنند که به طريق مشابه  ClOXرفتار مي نمايند.

هـ  -ترکيبات هيدروژني
 .1هيدروژن( : )H2هيدروژن ،با هر دو منشأ طبيعي و انساني خود در فتوشيمي استراتوسفر نقش
اندکيايفا ميکند.
 .2آب ( : )H2Oآب که منشأ طبيعي دارد ،نقش حياتي در فتوشيمي تروپوسفر و نيز استراتوسفر
دارد.منابعمحليبخارآبدراستراتوسفرشاملاکسيداسيونمتانوتاحدکمتري،اکسيداسيون
هيدروژناست.

پیوست :3

موادتحتکنوانسيونآييناعالمرضايتقبليبرايموادشيمياييوآفتکشهايخطرناکخاصدرتجارت
بين المللي (روتردام  1382 ،2003هـ.ش)

در جدول ذیل لیست مواد شیمیایی که بنا به دالیل زیست محیطی استفاده از آنها محدود و یا ممنوع شده و
صادرات آنها نباید بر خالف رضایت و اعالم قبلی مقام مرجع ملی کشور وارد کننده انجام گیرد ذکر شده است:
مادهشيميايي

شماره هاي CAS

طبقه بندي

93 -76 -5
309 -0 -2

سموم دفع آفات
سموم دفع آفات

کاپتافول)(Captafol

2425 -06 -1

سموم دفع آفات

کلردين)(Chlordane

57 -74 -9

سموم دفع آفات

کلرديميفرم)(Chlordimeform

6164 -98 -3

سموم دفع آفات

کلروبنزليت)(Chlorobenzilate

510 -15 -6

سموم دفع آفات

د.د.ت )(D.D.T

50 -29 -3

سموم دفع آفات

ديلدرين)(Dieldrin

60 -57 -1

سموم دفع آفات

T5،4،2
آلدرين )(Aldrin

دينوسب و نمک هاي دينوسب )(Dinoseb

88 -85 -7

سموم دفع آفات

 1 ،2دي برومواتان (اي دي بي) )(Dibromoethane

106 -93 -4

سموم دفع آفات

فلورواستامايد)(Fluoroacetamide

640 -19 -7

سموم دفع آفات

اچ سي اچ (ايزومرهاي مخلوط )(HCH

608 -73 -1

سموم دفع آفات

هپتاکلر)(Heptachlor

76 -44 -8

سموم دفع آفات

هگزاکلروبنزن)(Hexachlorobenzene

118 -84 -1

سموم دفع آفات

ليندان)(Lindane

58 -89 -9

سموم دفع آفات

مواد متشکله جيوه شامل مواد متشکله جيوه غير آلي ،مواد
متشکلهجيوهآلکيلوموادمتشکلهجيوهآلکيلوکسيالکيل

و آربل

پنتاکلروفنل)(Pentachlorophenol

مونوکروتوفوس)(Monocrotophasترکيباتمايعمحلول
ماده اي که اجزاي فعال آن بيش از  600گرم در ليتر باشد

87 -86 -5

سموم دفع آفات

6923 -22 -4

سموم دفع آفات

10265 -92 -6

ترکيبسمومدفعآفات

بهشدتخطرناک

13171 -21 -6

متاميدوفوس) (Methmidophosترکيبات مايع محلول
ماده اي که اجزاي فعال آن بيش از  600گرم در ليتر باشد

مخلوط ايزومرهاي)ZE
( 23783 -98ايزومر)Z
(297 -99ايزومر)E

ترکيبسمومدفعآفات

بهشدتخطرناک
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مادهشيميايي

شماره هاي CAS

ترکيبسمومدفع

فوسفاميدون )(Phosphamidonترکيبات مايع محلول
ماده اي که اجزاي فعال آن بيش از  1000گرم در ليتر باشد

298 -00 -0

متيل – پاراتيون )( (Methly1- Parathionکنسانتره
هاي امولوسيون  )ECبا  %60 ،%50 ،%40 ،%19/5و

ترکيبات فعال و پودرهاي حاوي ترکيبات فعال ،%2 ،%1/5

%3

پاراتيون ) (Parathionکليه ترکيبات اين ماده ،مواد معلق

56 -38 -2

1208 -28 -4

فسفاتسهتايي(ديبروموپروپيل)

آفات به شدت

ترکيبسمومدفع
آفات به شدت
خطرناک

به جز سوسپانسيون ها(CG) ،

ترفنيل هاي پلي کلرينه)(PCT

خطرناک

خطرناک

شدن ) ، (ECدانه ها ) (GRو پودرهاي خيس کردني )(WP

باي فنيل هاي پلي کلرينه)(PCB

آفات به شدت

ترکيبسمومدفع

در هوا ،پودر غبار شدني ) ، (DPکنسانتره قابل امولسيون

کروسي دواليت )(Grocedolite

طبقه بندي

1208 -28 -4

صنعتي

1336 -36 -3

صنعتي

61788 -33 -8

صنعتي

126 -72 -7

صنعتي

پیوست 4

مواد تحت کنوانسيون مديريت زيست محيطي آالينده هاي آلي پايدار (استکهلم)
طبق این کنوانسیون مواد زیر باید از فرآیندها و فعالیت ها حذف شود:
مادهشيميايي

آلدرين

CAS No:309- 002

کلردان
CAS No:57- 74- 9

ديلدرين

CAS No:60- 57- 1

اندرين

CAS No:75- 20- 8

هپتاکلر

CAS No:76- 44- 8

هگزاکلروبنزن

CAS No:118- 74- 1

مايرکس

CAS No:2385- 85- 5

توکسافن

CAS No:8002- 35- 2

بي فنيل هاي چند کلره

)(PCBs

معافيت ويژه

فعاليت
توليد
مصرف

ندارد
انگل (خارجي) کش بومي ،حشره کش

توليد

مجاز براي اعضايي که در فهرست ثبت درخواست هستند

مصرف

انگل (خارجي) کش بومي ،حشره کش ،موريانه کش،
موريانه کش در ساختمان ها و سدها ،موريانه کش در
راه ها ،افزودني در چسب تخته چند ال

توليد

ندارد

مصرف

در عمليات کشاورزي

توليد

ندارد

مصرف

ندارد

توليد

ندارد

مصرف

موريانه کش ها ،موريانه کش در ساختمان خانه ها ،موريانه
کش (زيرزميني) ،تصفيه چوب ،درحال استفاده در جعبه
هايکابلزيرزميني

توليد

مجاز براي اعضايي که در فهرست ثبت درخواست هستند.

مصرف

ترکيب واسطه ،حالل در آفت کش ها ،ترکيب واسطه در
سيستمبستهمکانمحدود

توليد

مجاز براي اعضايي که در فهرست ثبت درخواست هستند.

مصرف

موريانهکش

توليد

ندارد

مصرف

ندارد

مصرف

وسايل درحال استفاده برطبق مقررات بخش دوم ضميمه
الف کنوانسیون

توليد

ندارد

تولید و استفاده از مواد ذکر شده در جدول زیر ممنوع می باشد:
مادهشيميايي
ددت )(DDT
 -1 ،1 ،1تري کلرو -2 ،2 -
بيس ( 4کلروفنيل) اتان)
CAS No:50- 29- 3

فعاليت

مقاصد قابل قبول يا معافيت ويژه

توليد

مقاصد قابل قبول :کنترل بيماري هاي بومي برطبق بخش
 2ضميمه ب کنوانسیون
معافيت ويژه :ترکيب واسطه در توليد ديکوفول واسطه

کاربرد

مقاصد قابل قبول :کنترل بيماري هاي بومي برطبق بخش
 2ضميمه ب کنوانسیون
معافيت ويژه :توليد ديکوفول واسطه
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