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  شیمیایی در محیط کارمواد ریسک ارزیابی  راهنمای

پیشنهاد می شود  کارگاه های دارای عوامل زیان آور شیمیایی توسط بازرسان بهداشت حرفه ای، پس از شناسایی

ریسک ناشی انجام پذیرد و حسب رتبه و نمره توسط کارفرما عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار ارزیابی ریسک 

ارائه شده است  راهنمادر این ی آن که نحوه انجام محاسبات مربوطه و سطح بنداز مخاطرات مواد شیمیایی محل کار 

در صورت وجود شاغلین با مواجهات بیش از حد مجاز با آالینده های شیمیایی،  اقدامات مداخله ای الزم به عمل آید و

کاهش رفع شرایط خطرناک و نیز الزم را برای اقدام  سلسله مراتب کنترلیروش های طبق کارفرما موظف است 

 کاهش مواجهه تا حد مجاز . کنترل ها باید در نهایت باعث حذف خطر یا شاغلین به عمل آوردمواجهات مخاطره آمیز 

توسط بازرسان بهداشت . در ضمن کفایت کنترل ها بایستی پس از مدت زمان خاص از لحاظ کارایی و یا کمتر شود

های کنترلی به مقبولیت اقتصادی  قرار گیرند و بازرسان باید در توصیه انتخاب روش ارزیابیمورد مالحظه و حرفه ای 

 روش کنترلی و قابلیت اجرای عملی و فنی آن توجه نمایند.

به منظور ایجاد وحدت رویه در  "شیمیایی در محیط کار ریسک موادارزیابی  راهنمای"مجموعه حاضر تحت عنوان 

ی ریسک، نظارت بر حسن اجرای کارگاه های دارای عوامل زیان آور شیمیایی در ارائه خدمات مبتنی بر ارزیابی بهداشت

در گروه عوامل شیمیایی و سموم مرکز سالمت محیط و کار تدوین گردید و آنها و ارتقاء کیفی خدمات و بازرسی ها 

د برای بازرسان بهداشت حرفه ای، کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع و ارائه دهندگان مباحث مطروحه می توان

ی و کارفرمایان و ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه اخدمات بهداشت حرفه ای مجاز نظیر شرکت های خصوصی 

 کارگران مورد استفاده قرار گیرد.

 

 گروه عوامل شیمیایی و سموم

 مرکز سالمت محیط و کار                                                                                                                                 
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 راهنمای ارزیابی ریسک بهداشتی آالینده های شیمیایی:

که در ادامه شرح داده شده است رتبه بندی شده و این رتبه مرحله  4میزان ریسک طی  آالینده های شیمیایی بر اساس

 مورد استفاده قرار می گیرند:عوامل زیان آور شیمیایی  الزم برای اصالح و کنترلها جهت اتخاذ تدابیر 

 HR (Hazard Rate: ) خطر  تعیین درجه -1

هر کدام از آنها با HR (Hazard Rate) خطر  پس از شناسایی مواد شیمیایی موجود یا مورد استفاده در واحد، درجه 

توجه به میزان سمیت یا مخاطرات ناشی از این مواد از طریق اثرات سمی یا عوارض زیان آور ماده شیمیایی )جدول 

  ( تعیین می گردد.1

 از طریق اثرات سمی یا عوارض زیان آور شیمیایی HRتعیین درجه خطر  -1جدول 

درجه 

 خطر

 مثال شيميايي در تقسيم بندي مخاطرات مواد شيمياييتوصيف اثرات مواد 

 موادی که هیچگونه اثر بهداشتی شناخته شده ای ندارند و به عنوان مواد سمی یا زیان آور طبقه بندی نشده اند. - - 1

 سرطانزاها قرار داده است.   A5آنها را در طبقه  ACGIHموادی که سازمان  - -

کلرید کلسیم، بوتان، استات 

 بوتیل، کربنات کلسیم

موادی که اثرات برگشت پذیر بر روی پوست، چشم و غشاء مخاطی دارند ولی اثراتشان ان قدر شدید نیست که بتوانند اختالل جدی بر  - 2

 انسان ایجاد کنند. 

 سرطانزاها قرار داده است. A4آنها را در طبقه  ACGIH موادی که  -

 موادی که سبب ایجاد حساسیت و تحریک پوست می شوند.   -

استون، بوتان، اسید استیک 

 درصد، امالح باریوم  10

 موادی که احتماال بر انسان یا حیوان سرطان زا یا موتاژن هستند ولی اطالعات کافی در این مورد وجود ندارد. - 3

 سرطانزاها قرار داده است.  A3آنها را در طبقه  ACGIHموادی که -

سرطان زاها قرار داده است )این گروه سرطان زا یا جهش زای احتمالی انسان یا حیوانات هستند  2b  را در گروهانها   IARCموادی که  -

 اما شواهد کافی در این زمینه وجود ندارد(                                  

 ( و مواد حساس کننده دستگاه تنفسی ، مواد شیمیایی مضر11الی  9بین  pHو یا  5الی  3بین  pHخورنده )دارای مواد  -

تولوئن، گزیلن، اتیل بنزن، 

امونیاک، بوتانل، استالدئید، 

 آنیلین، آنتیموان

مطالعات انجام شده روی حیوانات موادی که امکان سرطان زایی،موتاژنی) ایجاد جهش ژنی( و تراتوژن ) ناقص الخلقه زایی( آنها بر طبق  - 4

 بیشتر از دسته قبلی است.

 سرطانزاها قرار داده است.  A2آنها را در طبقه  ACGIHموادی که سازمان  -

 قرار دارند  IARCدر طبقه بندی  A2موادی که در گروه   -

 (     14تا  pH 11.5و یا   2تا pH  0مواد خیلی خورنده )دارای -

 مواد شیمیایی سمی -

فرمالدئید، کادمیوم، متیلن 

کلراید، اتیلن اکساید، 

 آکریلونیتریل

 موادی که اثر سرطانزایی، موتاژنی، تراتوژنی آنها روی انسان شناخته شده است - 5

 سرطانزاها قرار داده است. A1آنها را در طبقه  ACGIHموادی که  -

 قرار دارند  IARCدر طبقه بندی  1موادی که در گروه  -

 شیمیایی خیلی سمی مواد -

بنزن، بنزیدین، سرب، 

سیلیس، ارسنیک، برلیوم، 

 برومین، وینیل کلراید، جیوه
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 ER  (Exposure Rate  : )تعیین درجه مواجهه  -2

( هر یک از آالینده های شیمیایی با استفاده از نتایج اندازه گیری آالینده Exposure Rate) ERدرجه مواجهه 

با مواد  حدود تماس مجاز مواجهه شغلی به دست می آید. میانگین مواجهه هفتگی)سطح مواجهه واقعی( و نیز 

 از فرمول زیر تعیین می گردد: E شیمیایی

 

𝐸 =
𝐹 ∗ 𝐷 ∗ 𝑀

𝑊
 

 

 که در آن:

Eمیزان مواجهه هفتگی بر حسب پی پی ام یا میلی گرم بر متر مکعب : 

Fتعداد دفعات مواجهه در هفته : 

M ام یا میلی گرم بر متر مکعب: میزان مواجهه بر حسب پی پی 

W( 40: میانگین ساعت کاری در هفته  )ساعت 

Dمیانگین زمان هر مواجهه بر حسب ساعت : 

 2از طریق جدول  ERبر حد مجاز مواجهه شغلی میزان درجه مواجهه  Eاز تقسیم میزان مواجهه هفتگی یعنی 

 بدست می آید. 

 

 اندازه گیری شده بر اساس تراکم ER. تعیین درجه مواجهه 2جدول 

ER A=
𝑬

𝑻𝑳𝑽
 

1 < 0.1 

2 0.1 < A < 0.5 

3 0.5 < A < 1 

4 1 < A < 2 

5 ≥ 2 
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نکته: در صورت وجود ساعات کار نامتعارف تصحیحات الزم برای حدود مجاز مواجهه بر اساس راهنمای 

های کاری  تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیایی برای برنامهراهنمای "ابالغ شده از مرکز با عنوان 

 اقدام گردد. "غیر متعارف

 RL(Risk Level ) تعیین سطح ریسک -3

از  RL ( ، سطح ریسکER( و درجه مواجهه با مواد شیمیایی )(HRپس از تعیین درجه خطر مواد شیمیایی 

 رابطه زیر محاسبه می گردد:

RL=√𝐻𝑅 ∗ 𝐸𝑅
2

 

 

 رتبه بندی ریسک  -4

های مورد بررسی، برای رتبه بندی هر یک از مواد به پس از تعیین سطح ریسک برای هر یک از آالینده 

 منظور طراحی اقدامات کنترلی، رتبه بندی ریسک با استفاده از جدول رتبه بندی ریسک انجام می گردد.

 . رتبه بندی ریسک3جدول 

 رتبه ریسک نمره ریسک

یا قابل چشم پوشی ناچیز 1  

 کم 2

 متوسط 3

 زیاد 4

 بسیار زیاد 5

 

HR 

1 2 3 4 5 ER 

1 1 1.4 1. 7 2 2.2 

2 1. 4 2 2. 4 2. 8 3.2 

3 1. 7 2. 4 3 3. 5 3.9 

4 2 8 3. 5 4 4. 5 

5 2. 2 3 3 4.5 5 
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 نتیجه گیری ارزیابی ریسک بهداشتی -5

 مواجهات استنشاقی -الف 

 قابل چشم پوشی (ناچیز یا  )ریسک  1سطح ریسک  -

  پایان ارزیابی 

  سال یکبار 5بازبینی ارزیابی هر 

 ریسک کم -2سطح ریسک  -

  حفظ کنترل ها 

 تعیین نیاز به پایش هوا 

  سال یکبار 4بازبینی ارزیابی ها هر 

 ریسک متوسط -3سطح ریسک  -

  اجرا و حفظ کنترل ها 

 تعیین نیاز به پایش هوا 

 تعیین نیاز اموزش به کارگران 

 بازبینی ارزیابی هر سه سال یکبار 

 ریسک زیاد -4سطح ریسک  -

  کنترلهای مهندسی موثراجرای 

 انجام پایش هوا 

 ارائه آموزش به کارگران 

 تدوین برنامه حفاظت از سیستم تنفسی 

 ... فراهم نمودن تجهیزات حفاظت فردی مناسب نظیر: ماسک، دستکش، عینک، پیش بند و 

 تدوین و اجرای دستورالعمل های کار درست و ایمن 

 اری و کمک های اولیه در صورت نیازاستقرار دستورالعمل های مربوط به شرایط اضطر 

 ارزیابی مجدد ریسک پس از انجام موارد فوق الذکر 

 ریسک بسیار زیاد -5سطح ریسک  -

 موثر مهندسی کنترلهای اجرای 

 هوا پایش انجام 

 کارگران به آموزش ارائه 
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 تنفسی سیستم از حفاظت برنامه تدوین 

 و بند پیش عینک، دستکش، ماسک،: نظیر مناسب فردی حفاظت تجهیزات نمودن فراهم ... 

 ایمن و درست کار های دستورالعمل اجرای و تدوین 

 نیاز صورت در اولیه های کمک و اضطراری شرایط به مربوط های دستورالعمل استقرار 

 الذکر فوق موارد انجام از پس ریسک مجدد ارزیابی 

 

 مواجهات پوستی -ب

امکانات مربوط به رعایت )باتوجه به نتایج ارزیابی(  کممواجهات پوستی نیز در صورت ریسک  در ارتباط با

بهداشت فردی بایستی در نظر گرفته شود که شامل امکانات شست و شوی دست و صورت، پاک کردن سریع 

زینت آالت در حین کار با مواد شیمیایی و محصوالت مراقبت  استفاده نکردن ازپوست از مواد شیمیایی، 

 پوستی می باشد.

 :و بیشتردر صورت مواجهه متوسط 

ابتدا جایگزینی با مواد کم خطر، کاهش تماس پوستی با روش جایگزین  با توجه به نتایج ارزیابی -

توصیه می شود. در صورتیکه این امر امکان پذیر نیست، یک سیستم بسته باید در جایی که عمالً 

 امکان پذیر است فراهم شود. 

کان پذیر نیست، کنترل های مهندسی و سازمانی در رتبه بعدی کنترل در صورتی که اقدامات فوق ام -

قرار می گیرند. کنترل های مهندسی شامل دستگاه هایی که باعث کاهش مواجهه پوستی می شوند و 

همچنین سیستم تهویه مناسب می باشد. کنترل های سازمانی نیز شامل آموزش، استفاده از 

 ش زمان مواجهه می باشد.دستورالعمل های کاری مناسب و کاه

 توصیه های بهداشت فردی و استفاده از وسایل حفاظت فردی آخرین اقدام در این زمینه می باشند. -

  

 ثبت ارزیابی -6

 نام تیم ارزیابی -

 شرح فعالیت واحد کاری -

 : شاغلین درگیرنام و نام خانوادگی  -
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لیستی از مواد خطرناک مورد استفاده یا تولید شده در آن ناحیه کاری و اشاره به وجود یا عدم  -

 (.  SDSوجود برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی ) 

 اطالعاتی مربوط به خطر -

 خالصه ای از فرایند -

 نتیجه گیری در مورد ریسک ها -

 ، تاریخ )برای تیم ارزیابی(امضاء -

 رزیابی توسط کارفرماامضاء، تاریخ و پذیرش ا -

 

 بازبینی ارزیابی -7

 مدیریت تغییر( پدید آمده است.رلی )، مواد، فرایند یا اقدامات کنتمهمی در میزان تولیدتغییرات  -

 .بیماریهای ناشی از کار ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی گزارش می شود -

 ناکافی بوده باشند.حوادث یا شبه حادثه هایی رخ می دهد که ممکن است ناشی از کنترل  -

 دهد.سالمت افراد، افت کنترل را نشان می پایش یا غربالگری از  -

، تغییر در مقدار حدود یی در نتیجه بازبینی استانداردهامدرک جدیدی در مورد خطرات مواد شیمیا -

 مجاز مواجهه یا هر ویژگی از مواد شیمیایی وجود دارد؟

  ه به کار برده می شود.تکنولوژی های کنترلی جدید یا ارتقاء یافت -
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نقش کارفرمایان، کارگران و بازرسان جهت ارزیابی ریسک و کنترل عوامل زیان آور به تبیین در ادامه 

 پرداخته شده است:شیمیایی محیط کار 

 

 :نقش کارفرمایان 

مسئولین واحدهای قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط بهداشت کار بر عهده کارفرما یا  95بر اساس ماده 

قانون کار خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین  85ذکر شده در ماده 

واحد، حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در قانون 

 کار مسئول می باشد.

ی با  آالینده هادر معرض مواجهه آنها شاغلین  که دارای عوامل زیان آور شیمیاییواحدهای شغلی / کلیه کارگاههادر 

کارفرما باید اقدامات زیر را از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای هستند  شیمیایی

دهنده خدمات بهداشت حرفه ای  به عمل دارای مجوز از معاونت بهداشت مربوطه نظیر شرکت های خصوصی ارائه 

آورده و بر همین اساس بازرسان بهداشت حرفه ای نیز باید نظارت ها و پیگیری های الزم را هنگام بازرسی از این 

 گونه کارگاه ها، به عمل آورند:

 انجام ارزیابی ریسک بهداشتی از کارگاه های دارای عوامل زیان آور شیمیایی  .1

رادی که بیشترین مواجهه را دارند حسب سطح ریسک و اقدام و پایش فردی برای اف هوا نمونه برداری  .2

 اصالحی مربوطه

مقایسه نتایج بدست آمده از نمونه برداری از افراد با بیشترین مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی با حدود  .3

 مجاز مواجهه شغلی 

مواجهه شغلی باید اقدامات کنترلی موثر و کارآمد با  ،با مواجهه بیش از حد مجاز شاغلیندر صورت وجود  .4

 .ه مراتب کنترلی به عمل آیدلرویکرد هزینه اثر بخشی بر اساس تکنیک های سلس

مجدد برای ارزیابی کیفیت اقدامات کنترلی به  اندازه گیریدر صورت مبادرت کارفرما به اقدامات کنترلی باید  .5

 عمل آید.

درصد مقادیر حد مجاز مواجهه با آالینده  70که در معرض بیش از  یکارکنانکارفرما موظف است شاغلین و  .6

 های شیمیایی قرار دارند را شناسایی و اطالعات مربوطه را ثبت و نگهداری نماید.

 سایر نکاتی که باید توسط کارفرمایان مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر می باشد:
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قیقی یا حقوقی را به عنوان ناظر در مراحل نمونه برداری، ارفرما در صورت تمایل می تواند اشخاص حک .1

تجزیه و اندازه گیری و یا کنترل، به مسئول فنی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای ذیربط معرفی نماید و 

 مسئول فنی موظف است همکاریهای الزم را به عمل آورد.

در خصوص نمونه برداری و کنترل را منوط شده  کارفرما می تواند پرداخت هزینه های ناشی از خدمات ارائه  .2

 ناظر که خود دعوت می کند نماید. به تأیید یک

وسایل و امکانات الزم همانند بکارگیری تمهیدات فنی مهندسی در جهت حذف یا کنترل آالینده ها  کارفرما باید .3

شت کارگران در محیط برای حفظ سالمت و بهدارا و کاهش آن به میزان حدود مجاز مصوب وزارت بهداشت 

 تأمین نماید.کار 

ایمنی شیمیایی در کارگاه های دارای پتانسیل ایجاد وسایل و امکانات مربوط به استانداردهای  کارفرما باید .4

 تأمین نماید.. ارائه شدهراهنمای مطابق شیمیایی را حادثه 

کارش رعایت نموده و بطور مداوم به شرح زیر را در محیط  ایمنی شیمیاییمقررات و ضوابط کارفرما باید  .5

 بر اجرای آن نظارت نماید:

 .مواد شیمیایی به صورت ایمن نگهداری و انبار شوند 

 .مواد شیمیایی خطرناک از بقیه جداسازی شوند 

 .انبار مواد شیمیایی به صورت منظم تمیز و سازماندهی شود 

 .حمل مواد شیمیایی به صورت ایمن صورت گیرد 

  به شیوه تعاملی بایستی در انجام اقدامات کنترلی جلب شود.مشارکت کارگران 

 .آموزش های الزم در خصوص کنترل ها بایستی به کارگران ارائه شود 

  اطالعات الزم در مورد مواد شیمیاییSDS  برگه های ایمنی مواد شیمیایی( تهیه و در(

 دسترس باشد.

 .کلیه ظروف حاوی مواد شیمیایی برچسب زنی شود 

 در محیط های کامالً بسته اجازه کار با مواد شیمیایی داده نشود. هیچ گاه 

  .کار با مواد شیمیایی خطرناک به تنهایی صورت نگیرد 

 .نظم و انضباط و نظافت در محیط کار با مواد شیمیایی رعایت شود 

سایر و نظیر: ماسک، دستکش، لباس کار، کفش، عینک، کاله  وسایل حفاظت فردی مناسب کارفرما باید  .6

در مواجهه با عوامل شیمیایی زیان آور را تأمین و نحوه صحیح استفاده برای کارگران وسایل مورد نیاز 

 از آن را آموزش دهد.

 و ایمن با مواد شیمیاییآموزش و مهارت آموزی به کارگران برای انجام کار سالم  .7
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که در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند و معاینات  شاغلینتشکیل پرونده پزشکی برای کلیه  .8

 قبل از استخدام.

 انجام معاینات دوره ای و اختصاصی به اقتضای نوع کار .9

 نتایج معاینات و آزمایشها در پرونده پزشکی کارگر ثبت .10

ی که از اعتبار تا زمانتمامی مدارک مربوط به سنجش ها، اقدامات کنترلی و انواع معاینات سالمت شغلی  .11

 .باید توسط کارفرما ضبط و نگهداری شودساقط نشده اند، 

 

 و سایر وظایف مربوطه وضعیت نمونه برداری/ تکرار نمونه برداری

تعیین مواجهه با عوامل شیمیایی ریسک تکرار نمونه برداری های مورد نیاز با توجه به سطح وضعیت نمونه برداری/ 

  :می گردد

بیش از حدود مجاز مواجهه در شاغلین دارای مواجهه حداکثری  آالینده های شیمیایی اندازه گیرینتایج چنانچه  -1

کارفرما باید اقدامات کنترلی الزم را در اولین فرصت ممکن برای کاهش آالینده ها به زیر شغلی آالینده باشد 

 .رت پذیردو آنالیز در قبل و بعد از کنترل صونمونه برداری حد مجاز به عمل آورد و 

 70ادیری بین مقدر شاغلین دارای مواجهه حداکثری دارای  آالینده های شیمیایی نتایج اندازه گیریچنانچه  -2

ادیری مقاقدامات کنترلی منجر به کاهش آالینده های شیمیایی به اگر درصد حدود مجاز شود و یا  100الی 

 حداقلدرصد حدود مجاز شود تا مادامیکه تغییری در فرایند، مواد و تکنولوژی ایجاد نشود،  100الی  70بین 

 . تکرار گرددنمونه برداری و سنجش عوامل شیمیایی  یکبار سال هر سه

شود و یا جهه حدود مجاز موادرصد  70ز کمتر ا برای افراد با باالترین میزان مواجهه، اگر نتایج اندازه گیری  -3

مادامیکه تغییری  اقدامات کنترلی منجر به کاهش مواجهه شاغلین با آالینده های شیمیایی به این میزان شود، تا

 .تکرار نمونه برداری نیست ی بهنیازدر فرایند، مواد و تکنولوژی ایجاد شود 

ستفاده از وسایل حفاظت درصد حدود مجاز مواجهه شغلی ا 70با مقادیر بیش از در صورت مواجهه شاغلین  -4

 فردی مناسب و انجام معاینات شغلی تخصصی حسب نوع مواجهات برای شاغلین درمعرض ضرورت دارد.

، مواد مصرفی وتکنولوژی های موجود نمونه برداری در صورت ایجاد هر گونه تغییری در فرایندهای کاری -5

 .ارزیابی مجدد عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار الزامی است و

 .ه مورد انتظار باید در اولویت نمونه برداری قرار گیرندهمشاغل یا افراد با باالترین احتمال مواج -6
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انجام معاینات سالمت شغلی توسط پزشک متخصص طب کار یا پزشک عمومی دارای مجوز اینگونه معاینات  -7

 )براساس دستورالعمل معاینات سالمت شغلی(

 ماه پس از شروع به کار 6حداکثر تا  ماستخداتشکیل پرونده و انجام معاینات بدو  -8

 انجام معاینات دوره ای شش ماهه و سالیانه بر اساس آیین نامه نظارت بر مواد شیمیایی و سموم -9

 انجام معاینات بازگشت به کار پس از مرخصی های استعالجی به علت حوادث یا بیماری ها -10

ینه و تعداد شاغلین معاینه شده )گواهی از سامانه مربوطه بررسی گواهی انجام معاینات دوره ای از نظر سال معا -11

 مرکز سالمت محیط و کار صادر می گردد و توسط پزشک مسئول معاینات در اختیار کارفرما قرار داده می شود(

اعمال شرایط و محدودیت های ذکر شده در نظریه نهایی در انواع پرونده سالمت شغلی در شرایط کاری شاغل  -12

 یط کاری شاغل، منع از فعالیت های خاص، تغییر شغل و ...()تغییر شرا

ها در شاغلینی که در معاینات دوره ای، به علت شک به بیماری، نیاز به ارزیابی های تکمیلی داشته تکمیل ارزیابی -13

 اند )موارد ارجاعی(

 

 نقش بازرسان بهداشت حرفه ای

 ،، کنترلبرنامه ریزیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول قانون کار  96ماده  1بر اساس تبصره ی 

الزم را در این زمینه به عمل درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات  ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و

، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص در بازرسی به صورت مستمر مذکور ماده 2به عالوه در تبصره  د. آور

به عالوه چنانچه  بر عهده بازرسان بهداشت حرفه ای می باشد.صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح 

 105شرایط خطر و یا احتمال وقوع حادثه در حین بازرسی تشخیص داده شود باید اقدامات قانونی الزم مطابق ماده 

بر همین اساس در کارگاه های دارای عوامل زیان آور شیمیایی بازرسان باید به نکات ذیل توجه  به عمل آید.قانون کار 

  نمایند:

 .شناسایی کارگاه های دارای عوامل زیان آور شیمیایی و ثبت آن در سامانه مربوطه .1

 محل کار در زیان آورشیمیایی  عواملارزیابی خطرات بهداشتی ناشی از استفاده از  .2

شیمیایی و تکمیل چک لیست قبل از  رخدادهایبرای پیشگیری از وقوع  کانون های خطر شیمیاییشناسایی  .3

 رخداد شیمیاییوقوع 

نظارت بر ارزیابی ریسک شیمیایی انجام شده و خودارزیابی به عمل آمده توسط کارفرما )ارزیابی ریسک در  .4

 بهداشت حرفه ای کارگاه می تواند انجام شود(کارگاههای دارای مسئول بهداشت حرفه ای توسط کارشناس 

مربوطه را از خطر فوری کشف شده در طی فرایند ارزیابی آگاه  فرمایکاربدون هیچ تاخیری بازرس باید  .5

 .نماید
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به مرتبط با مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی و یا نواقص مرتبط با ایمنی شیمیایی قص بهداشتی واناعالم  .6

و  کاهش مواجهات مخاطره آمیز شاغلین با عوامل زیان آور شیمیایینمایندگان آنها برای کارفرمایان و یا 

 شیمیایی. رخدادهایپیشگیری از وقوع 

بازرس توصیه هایی که دارای قابلیت اجرا و مقرون به صرفه باشد در صورت لزوم . حسب شرایط محل کار 6

 :در زمینه های زیر به کارفرما ارائه دهد

  مواد شیمیایی برای شاغلین پیش مواجهه با تغییراتی در محل کار ایجاد شود و یا برنامه ای برای کنترل

 بینی گردد.

 ریختن یا خرابی فرآیند یا تجهیزاتفی از مواد شیمیایی در نتیجه نشتکنترل هر گونه انتشار تصاد ،  

  ی قرار دارند.ای افرادی که در معرض مواد شیمیایبرفعال اجرای برنامه نظارت 

 اجرای برنامه نظارت پزشکی 

  برنامه آموزشی کارگران.اجرای 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی 

 

بازرسان بهداشت حرفه ای باید مهلت زمانی معقول و منطقی را متناسب با اقدامات کنترلی و اصالحی مورد  .7

 نیاز برای کارفرما تعیین و اعالم نمایند.

کارآمد، موثر، هزینه اثر بخش و دارای و اصالحی  راهکارهای کنترلی می توانندبازرسان بهداشت حرفه ای  .8

  به کارفرما پیشنهاد نمایند.به اقتضای شرایط حاکم در آن محل  قابلیت اجرا را بر اساس سلسله مراتب کنترلی

را  رفه ایلیست اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز برای ارائه خدمات بهداشت ح بایدبازرسان بهداشت حرفه ای  .9

در اختیار کارفرما شیمیایی  رخدادهایبرای انجام اقدامات کنترلی و رفع نواقص و پارامترهای دخیل در وقوع 

 قرار دهند.

بازرسان بهداشت حرفه ای موظفند پس از سپری شدن مهلت های قانونی تعیین شده مطابق برنامه بازرسی  .10

 مجدد اقدام نمایند. صورت اولویت بندی شده نسبت به بازرسی هدفمند به

سط وت مرتبط با مواد شیمیایی و یا عوامل زیان آور شیمیایی قص بهداشتیوادر صورت عدم مبادرت به رفع ن .11

 کارفرمایان، بازرسان بهداشت حرفه ای باید نسبت به صدور اخطاریه بهداشتی مدت دار اقدام نمایند

تکمیل چک لیست بعد از وقوع رخداد و فرم درس حضور فوری بازرس در مواقع وقوع رخداد شیمیایی برای  .12

 آموزی رخداد شیمیایی

بازرسان بهداشت حرفه ای باید  الزم، و یا اصالحی در صورت استنکاف کارفرمایان از انجام اقدامات کنترلی .13

 گزارش مربوطه را برای پیگیری از طریق مراجع قضایی تنظیم نمایند.

کل، شدت و اهمیت خطر و تعداد شاغلین در معرض موظفند به بازرسان بهداشت حرفه ای حسب ابعاد مش .14

 ترتیب اولویت پیگیری های الزم را به عمل آورند.
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قضات دادگستری را برای  ند، بازرسان بهداشت حرفه ای موظفمستنکفبرای برخورد قاطع با کارفرمایان  .15

  احقاق حقوق شاغلین در معرض خطر مجاب نمایند.

 

 / شرکت های خصوصی مجاز خدمات بهداشت حرفه ای گاننقش ارائه دهند

پس از شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی توسط بازرسان بهداشت حرفه ای و تشخیص ضرورت انجام اندازه گیری 

های دقیق تر و یا نیازمند اقدامات کنترلی، بازرسان بهداشت حرفه ای باید کارفرمایان را توجیه و تفهیم نمایند تا از 

اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای که مجوز فعالیت خود را از معاونت بهداشتی طریق 

 مربوطه دریافت نموده اند اقدامات الزم را در چارچوب مقررات زیر به عمل آورند:

نمونه  نجاما قبل ازبایستی تا حد امکان  اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای .1

با بررسی سوابق، مستندات و فهرست مواد شیمیایی موجود در کارگاه برداری از عوامل زیان آور شیمیایی 

روش عوامل موجود در محیط کار را که توسط بازرسان بهداشت حرفه ای شناسایی و گزارش شده را طبق 

آنالیز  پذیر بودن و در صورت امکانمایند ن نمونه های شیمیایی را بررسیآنالیز و  استاندارد نمونه برداری

 نمونه نسبت به تهیه نمونه اقدام شود.

توصیه های الزم در ارتباط با آماده سازی، حمل، نگهداری،  ارائه دهندگان خدمات بهداشت حرفه ای موظفند .2

ه گرها، تکنیک بستر جمع آوری نمونه ها، دبی نمونه برداری، حداقل و حداکثر حجم هوای نمونه برداری، مداخل

 مندرج در روش های استاندارد نمونه برداری و آنالیز را رعایت نمایند.های آنالیز  

گزارشات فایل الکترونیکی کارفرما می بایست یک نسخه از  رایقبل از ارسال گزارش سنجش های انجام شده ب .3

 گردد. به مرکز بهداشتی درمانی یا مرجع صدور مجوز ارسال

می بایست به توسط مرکز بهداشتی مربوطه این گزارش گزارش سنجش های انجام شده د تاییدر صورت  .4

 .ارسال گردد اکارفرم

بر اساس خدمات بهداشت حرفه ای موظفند نتایج آنالیز نمونه های دریافتی را  گانارائه دهندآزمایشگاه ها /  .5

 .ین نمونه ها ارسال نمایندپس از دریافت احداکثر زمانی که در روش استاندارد مورد قبول می باشد 
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مسئول فنی شرکت ها موظفند جهت نظارت بر طرحهای کنترلی یا حذف عوامل زیان آور محیط کار، بررسی  .6

 و تجزیه و تحلیل نهایی و تأیید و امضاء آنها حضور فیزیکی در محل کارگاه و شرکت داشته باشند.

ت متناسب با زمان پیش بینی شده در قرارداد مسئول فنی شرکت موظف است بر اجرای به موقع ارائه خدما .7

 نظارت نماید.

 ثبت خدمات ارائه شده در زمینه ی سنجش ها و اقدامات کنترلی در سامانه مربوطه .8

 .آموزش پرسنل تخصصی مربوطه .9

 

 نقش کارگران 

امکانات الزم را قانون کار چنانچه کارفرمایان برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و  95ماده  2بر اساس تبصره 

در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و 

مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما در قبال وی مسئولیتی نخواهد داشت لذا کارگران موظفند نکات ذیل را 

 :ره آمیز رعایت نمایندبرای کاهش مواجهه با عوامل مخاط

پزشکان، کارشناسان  ی،بهورزان، کارشناسان بهداشت حرفه ا یان،که توسط کارفرما ییها به آموزش .1

 یحمطالب آموزش داده شده را بطور کامل و صح چنانچهو  ودهشود توجه نم یم ارائه یجهاد کشاورز

درباره آن سوال کرده و تا روشن شدن مطلب  یدآن ابهام داشته باشد با یدر نحوه اجرا یادرک نکند و 

 . یدنما یگیریو رفع ابهام موضوع را پ

 .یدکه آموزش داده شده است استفاده نما یبیبه ترت یحفاظت یلاز وسا .2

که آموزش داده شده  یبیو به ترت یدداده شده عمل نما یمطابق آموزشها کار ایمن با مواد شیمیایی یبرا .3

 اقدام نمایند.

مراتب را  یحفاظت فرد تجهیزات یاو کار  یلاز وسا یکدر هر  یخراب یابه محض بروز هر گونه نقص  .4

 فرما اطالع دهد. ربه کا یرفع نقص و خراب یفورا برا

دهند و  اطالعبه کارفرما  یمعالجات پزشک ینمأجهت ت یت یا مصدومیت،عالئم مسموم بروزبه محض  .5

 .یداست اقدام نما یدهوزش دکه آم یهاول یهانسبت به انجام کمک
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 حدود مجاز مواجهه شغلی مواد شیمیایی  -1پیوست 

2021 آور شیمیایی محیط کاریانزفهرست الزام آور حدود مجاز مواجهه شغلی عوامل      

 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 TWA STEL/C مجاز مواجهه

 استالدئید

Acetaldehyde [111-69-3] 
05/44  - ppm  25 C A2 

تحریک قسمت فوقانی 

 دستگاه تنفسی و چشم

 استامید

Acetamide [60-35-5] 
07/59  ppm(IFV)1 - A3 سرطان و آسیب کبدی 

 اسید استیک

Acetic acid [64-19-7] 
60 ppm 10 ppm  15  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ تأثیر 

عملکرد ریویبر   

 انیدرید استیک

Acetic anhydride [108-

24-7] 

09/102  ppm  1  ppm   3  A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 استون

Acetone [67-64-1] 
05/58  ppm  500  ppm  250  A4 ؛BEI 

تحریک  قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی؛ اثرات خونی

 استون سیانو هیدرین

Acetone cyanohydrin 

[75-86-5] ,as CN 

10/85  - mg/m3   5  C پوست 

تحریک قسمت فوقانی 

دستگاه تنفس؛ سردرد؛ 

 هیپوکسی و سیانوز

 استونیتریل

Acetonitrile [75-05-8] 

05/41  ppm20 -  پوست؛A4 
تحریک قسمت تحتانی 

 دستگاه تنفس

 استو فنون

Acetophenone [98-86-2 ] 
15/120  ppm  10  - - 

سوزش چشم، سقط 

جنین، تحریک قسمت 

تحتانی دستگاه تنفس 

و اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

استیل آمینو فلورن -2  

2-AAAAAAAAAAA 

flourene [53-96-3 ] 

27/223  ppm  1  - - 
تحریک و سوزش 

 چشم

 استیلن

Acetylene [74-86-2] 
04/26 (خفگی آور ساده   D( خفگی 

 تترا برمید استیلن

Acetylene Tetrabromide 

[79-27-6] 

7/345  ppm  1  
- 

 

- 

 
 تحریک و سوزش

اسید استیل سالیسیلیک 

 )آسپیرین(

Acetylsalicylic acid [50-

78-2] 

15/180  mg/m3  5  سوزش چشم و پوست - - 

 آکرولئین

Acrolein [107-02-8] 

06/56  - ppm  1/0 C  پوست؛A4 

سوزش چشم و قسمت 

فوقانی دستگاه تنفس؛ 

ریوی ادم وآمفیزم  

 آکریل آمید

Acrylamide [79-06-1] 

08/71  
mg/m3(IFV) 

03/0  
- 

؛ A2پوست؛ 

DSEN 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 اسید آکریلیک

Acrylic acid [79-10-77] 

06/72  ppm  2  A4پوست؛  - 
تحریک  قسمت فوقانی 

 دستگاه تنفسی

 آکریلونیتریل

Acrylonitrile [107-13-1] 

05/53  ppm  2  A3پوست؛  - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ تحریک 

قسمت تحتانی دستگاه 

 تنفسی

 اسید آدیپیک

Adipic acid [124-04-9] 

14/146  mg/m3  5  - - 

تحریک  قسمت فوقانی 

دستگاه تنفسی؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 خودکار
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 آدیپونیتریل

Adiponitrile [111-69-3] 

10/108  ppm  2  پوست - 

تحریک  قسمت فوقانی 

تحتانی دستگاه و 

 تنفسی

 آالکلر

Alachlor [15972-60-8] 

8/269  mg/m3(IFV)  1  - DSEN ؛A3 هموسیدروزیس 

 آلدیکارب

Aldicarb [116-06-3] 

26/190  
mg/m3(IFV)  

005/ .   
؛ A4پوست؛ 

BELc 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 آلدرین

Aldrin [309-00-2] 

93/364  
mg/m3(IFV) 

05/0  
 A3پوست؛  -

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛آسیب کبدی 

 وکلیوی

گازهای هیدروکربن های آلیفاتیک؛ 

 (C1-C4آلکانها )

Aliphatic hydrocarbon 

gases, Alkane [C1-C4] 

ppm متفاوت  1000  - - 

حساسیت های قلبی؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 آلیل الکل

Allyl alcohol [107-18-6] 

08/58  ppm   5/0  A4پوست؛  - 

تحریک  قسمت فوقانی 

تنفسی و   دستگاه

 چشم

 آلیل برمید

Allyl bromide [106-95-6] 
99/120  ppm  1/0  ppm  2/0  A4پوست؛  

تحریک  قسمت فوقانی 

تنفسی و   دستگاه

 چشم

 آلیل کلرید

Allyl choloride [107-05-1] 

50/76  ppm   1  ppm2  پوست؛A3 

اختالل سیستم اعصاب 

های آسیب   مرکزی؛

 کبدی و کلیوی

 آلیل گلیسیدیل اتر

Allyl glycidyl Ether [106-

92-3] 

14/114  ppm  1  - A4 

تحریک  قسمت فوقانی 

دستگاه تنفسی؛ 

درماتیت  سوزش 

 چشم و پوست

15/126 آلیل مت اکریلیت  ppm  1  آسیب کبدی پوست - 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Allyl methacrylate [96-

05-9] 
 

 آلیل پروپیل دی سولفید

Allyl propyl disulfide 

[2179-59-1] 

16/148  ppm  5/0  - DSEN 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و   دستگاه 

 چشم

فلز آلومینیوم و ترکیبات نامحلول 

 آن

Aluminum metal [7429-

90-5] AAA AAAAAAAAA 

compounds 

98/26  

 متفاوت
mg/m3(R)  1  - A4 

پنوموکونیوزیس؛ 

تحریک  قسمت 

تحتانی دستگاه 

سمیت عصبیتنفسی؛   

آمینو دی فنیل -4  

4-AAAAA AAAAAAAA A [92-

67-1] 

23/169  −(L) - پوست؛A1 سرطان کبد و مثانه 

آمینو دی فنیل -2  

2-AAAAA AAAAAAAA [504-

29-0] 

11/91  ppm  5/0  - - 

سردرد؛ تهوع؛ اختالل 

سیستم   اعصاب 

 مرکزی؛ سرگیجه

آمینو پیریدین -2  

2-AAAAAAAAAAAAA [81-

16-3] 

12/94  ppm  5/0  - - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی سردرد، حالت 

 تهوع و سرگیجه

 آمیترول

Amitrol [61-82-5] 

08/84  mg/m3  2/0  - A3 اثرات تیروئیدی 

 آمونیاک

Ammonia [7664-41-7] 
03/17  ppm  25  ppm  35  - 

آسیب چشم؛ تحریک  

قسمت فوقانی دستگاه 

 تنفسی

 دمه کلرید آمونیوم

Ammonium chloride 

fume [12125-02-9] 

50/53  mg/m3  10  mg/m3  20  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 دستگاه تنفس و چشم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 پرفلورو اکتانوات آمونیوم

Ammonium 

Perfluorooctanoate 

[3825-26-1] 

431 mg/m3  01/0  آسیب کبدی A3 پوست؛  - 

 سولفامات آمونیم

Ammonium sulfamate 

[7773-06-0] 

13/114  mg/m310 - - - 

 استات آمیل نرمال

n-Amyl acetate [628-63-

7] 

18/130  ppm  100  تحریک و سوزش - - 

 استات آمیل نوع دوم

sec-Amyl acetate [626-

38-0]A [53496-15-4] 

130 ppm  125  تحریک و سوزش - - 

آمیل متیل اتر -ترت  

tert-Amyl methyl Ether 

(TAME) [994-05-8] 

2/102  ppm  20  - - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛  آسیب 

 جنینی

 آنیلین

Aniline [62-53-3] 

12/93  ppm  2  - 
BEI؛ پوست؛ 

A3 
 مت هموگلوبینی

آنیزیدین -ارتو  

o-Anisidine [90-04-0] 

15/123  
mg/m3  5/0  - 

BEIM ؛

؛ A3 پوست؛ 

BEIM 

 مت هموگلوبینی

 آنیسیدین

Anisidine 

 ایزومرهای اورتو

ortho isomer [90-04-0] 

 ایزومرهای پارا

para isomer [104-94-9] 

 

15/123  

 

15/123  

 

 

mg/m3  5/0  

 

mg/m3  5/0  

 

- 

 

- 

 

؛ A3پوست؛ 

BEIM 

؛ A3پوست؛ 

BEIM 

 

 

MeHb-emia 

 

MeHb-emia 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%2253496-15-4%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%2012278%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%2253496-15-4%22%5bCompleteSynonym%5d%20AND%2012278%5bStandardizedCID%5d
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

آنیزیدین -پارا  

p-Anisidine [104-94-9] 

15/123  mg/m3  5/0  - 
BEIM ؛

 A4 پوست؛
 مت همو گلوبینی

موآن و ترکیبات آنآنتی   

Antimony [7440-36-0] 

and compounds, as Sb 

75/121  mg/m3  5/0  - - 

تحریک  قسمت فوقانی 

دستگاه تنفسی و 

 پوست

 هیدرید آنتی موآن

Antimony hydride [7803-

52-3] 

78/124  ppm  1/0  - - 

همولیز؛ آسیب کلیوی؛ 

تحریک  قسمت 

 تحتانی دستگاه تنفسی

‡ تری اکسید آنتی موآن   

Antimony trioxide [1309-

64-4] 

5/291  mg/m3(I)  02/0  - A2 
سرطان ریه؛ 

 پنوموکنیوزیس

 آنتو؛ )آلفا( نفتیل تیوکاربامید،

α-Naphthyl thio 

carbamide (ANTU) [86-

88-4] 

27/202  mg/m3  3/0  اثرات تیروئیدی؛ تهوع A4پوست؛  - 

 آرگون

Argon [7440-37-1] 
95/39  

( ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی Dخفگی آور ساده )

 اکسیژن
 خفگی

 آرسنیک و ترکیبات معدنی

Arsenic [7440-38-2] and 

inorganic compound, as 

As 

92/74  

 متفاوت
mg/m3  01/0  - BEI ؛A1 سرطان ریه 

 آرسین

Arsine [7784-42-1] 
95/77  ppm  005/0  - - 

اختالل  سیستم 

اعصاب و عروق 

محیطی؛ اختالل 

 کلیوی وکبدی

 تمام اشکال آزبست

Asbestos [1332-21-4] , all 

forms 

- f/cc(F)  1/0  - A1 
پنوموکونیوزیس؛ 

 سرطان ریه؛ مزوتلیوم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

دمه آسفالت )قیر( برحسب آئروسل 

 محلول در بنزن

Asphalt (Bitumen) fume 

[8052-42-4] , as benzene-

soluble aerosol 

- mg/m3  5/0  - BELp ؛   A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 و چشم دستگاه تنفسی

 آترازین

Atrazine [1912-24-9] 
69/215  mg/m3(I)2 - A3 

اثر بر سیستم های 

خونساز، تولید مثل و 

 رشد و نمو

 متیل آزینفوس

Azinphos-methyl [86-50-

0] 

34/317  
mg/m3 

(IFV) 2/0  - 
 DSENپوست؛ 

BELC ؛A4 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 آزو دی کربن آمید

Azodicarbonamide [123-

77-3] 

08/116  mg/m31 mg/m33 - حساسیت 

 باریم و ترکیبات محلول آن

Barium [7440-39-3] and 

soluble compound, as Ba 

30/137  mg/m3  5/0  - A4 

سوزش پوست؛ چشم و 

دستگاه گوارش؛ 

 تونوس عضالت

 سولفات باریم

Barium sulfate [7727-43-

7] 

43/233  mg/m3(I)(E)  5  پنوموکونیوزیس - - 

 بندیوکارب

Bendiocarb [22781-23-3] 
20/223  

mg/m3 

(IFV) 1/0  
- 

 A4پوست؛ 

BELC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 بنومیل

Benomyl [17804-35-2] 

32/290  mg/m3(I) 1 - DSEN  ؛A3 

سوزش قسمت فوقانی 

دستگاه تنفسی؛ آسیب 

و دستگاه به بیضه 

تولید مثل مردان؛ 

 آسیب جنینی

30/228 بنزو )آلفا( آنتراسن  −(L) - BEIp ؛A2 سرطان پوست 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Benz[α]anthrancene [56-

55-3] 

 بنزن

Benzene [71-43-2] 

11/78  ppm  5/0  ppm   5/2  
BEI ؛ پوست؛

A1 
 سرطان خون

 بنزیدین

Benzidine [92-87-5] 

23/184  −(L) -  پوست؛A1 سرطان مثانه 

 بنزو )بتا( فلورانتن

Benzo[b]fluoroanthene 

[205-99-2] 

30/252  −(L) - BEIp ؛A2 سرطان 

 بنزو )آلفا( پیرن

Bebzo[a]pyrene [50-32-8] 

30/252  −(L) - BEIp ؛A2 سرطان 

 بنزو تری کلرید

Benzotrichloride [98-07-

7] 

50/195  - ppm 1/0 C  پوست؛A2 

سوزش  قسمت فوقانی 

تنفسی؛دستگاه  چشم  

 و پوست

 کلرید بنزوئیل

Benzoyl chloride [98-88-

4] 

57/140  - ppm  5/0 C A4 
تحریک  قسمت فوقانی 

 دستگاه تنفسی و چشم

 پراکسید بنزوئیل

Benzoyl Peroxide [94-36-

0] 

22/242  mg/m3  5  - A4 

تحریک  قسمت فوقانی 

دستگاه تنفسی و 

 پوست

 استات بنزیل

Benzyl acetate [140-11-4] 

18/150  ppm   10  - A4 
تحریک  قسمت فوقانی 

 دستگاه تنفسی

 کلرید بنزیل

Benzyl chloride [100-44-

7] 

58/126  ppm  1  - A3 

تحریک قسمت فوقانی 

چشم  دستگاه تنفسی،

 و پوست
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 بریلیم و ترکیبات آن

Beryllium [7440-41-7] 

and compounds, as Be 

 ترکیبات قابل حل

Soluble compounds 

 ترکیبات غیر قابل حل

Soluble and in Soluble 

compounds 

01/9  

 

 

 

mg/m3(I) 

00005/0  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

A1 

 

 DSENپوست؛ 

 

RSEN 

 

حساسیت بریلیوم؛ 

بیماری مزمن  ناشی از 

 بریلیوم )بریلیوزیس(

 

 

 

 بی فنیل

Biphenyl [92-52-4] 

20/154  ppm 2/0  عملکرد ریوی - - 

اتربیس )کلرو متیل(   

Bis(chloromethyl) ether 

[542-88-1] 

96/114  ppm  001/0 زاییسرطان - -   

دی متیل آمینو اتیل( اتر -2بیس )  

Bis (2-

dimethylaminoethyl) 

ether (DMAEE) [3033-62-

3] 

26/160  ppm  05/0  ppm   15/0  پوست 

تحریک قسمت فوقانی 

چشم  دستگاه تنفسی،

 و پوست

 بیسموت تلورید

Bismuth Telluride [1304-

82-1] 

 ترکیب غیر منقوط

Undoped, as Bi2Te3 

 ترکیب منقوط با سلنیم

Se-doped as Bi2Te3 

83/800  

 

 

 

mg/m3   10  

 

mg/m3  5  

 

- 

 

- 

 

 

 

A4 

 

 

A4 

 آسیب ریوی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 ترکیبات بورات؛ معدنی

Borate compounds, 

inorganic [1303-96-4]; 

[1330-43-4]; 10043-35-

3]A [12179-04-3] 

mg/m3 (I)  2 متفاوت  mg/m3 (I)  6  A4 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی

 اکسید بور

Boron oxide [1303-86-2] 

64/69  mg/m3  10  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

دستگاه  تنفسی و 

 چشم

 تری برمید بور

Boron tribromide 

[10294-33-4] 

57/250  - ppm  7/ 0 C - 
تحریک دستگاه 

پنومونیتنفسی،   

 تری کلریدبور

Boron trichloride [10294-

34-5] 

20/117  - ppm  7/ 0 C  
تحریک  دستگاه 

 تنفسی، پنومونی

 تری فلورید بور

Boron trifluoride e [7637-

07-2] 

82/67  ppm  1/0  ppm  7/ 0 C - 
تحریک  دستگاه 

 تنفسی، پنومونی

 اتر تری فلورید بور

Boron trifluoride ethers 

[109-63-7]; [353-42-4] as 

BF3 

ppm متفاوت  1/0  ppm  7/0  C - 
تحریک  دستگاه 

 تنفسی، پنومونی

 بروماسیل

Bromacil l [314-40-9] 

11/261  mg/m3   10  - A3 اثرات تیروئیدی 

 بروم

Bromine [7726-95-6] 

81/159  ppm 1/0  ppm 2/0  - 

تحریک  قسمت فوقانی  

و تحتانی دستگاه 

ریویتنفسی؛ آسیب   
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 پنتا فلورید بروم

Bromine pentafluoride 

[7789-30-2] 

92/174  ppm  1/0  - - 

سوزش  قسمت فوقانی 

دستگاه تنفسی؛ چشم 

 و پوست

 برموفرم

Bromoform [75-25-2] 
73/252  ppm   5/0  - A3 

آسیب کبدی؛ تحریک  

قسمت فوقانی تنفسی 

 و چشم

برمو پروپان -1  

1- AAAAAAAAAAAA [106-

94-5] 

99/122  ppm  1/0  - A3 

سیستم اعصاب 

مرکزی، نوروپاتی 

محیطی، تاثیرات 

خونی، تاثیرات سمی 

 بر رشد و تولید مثل

بوتادین -3و1  

1،3-AAAAAAAAA [106-99-0] 
09/54  ppm  2  - A2 ،BEI سرطان 

 ایزومرهای بوتان

Butane, isomers [75-28-

5]A [106-97-8] 

12/58  - 
ppm (EX) 

1000 
- 

سیستم اعصاب اختالل 

 مرکزی

بوتانول _ان  

n-Butanol [71-36-3] 

12/74  ppm  20  - - 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 بوتانول نوع دوم

sec-Butanol [78-92-2] 
12/74  ppm  100  - - 

تحریک  قسمت فوقانی 

تنفسی  اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 بوتانو ل نوع سوم

tert-Butanol [75-65-0] 
12/74  ppm  100  - A4 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 همه ایزومرهای بوتن ها

Butene, all isomers [106-

98-9]A [107-01-7]A [590-

18-1]A [624-64-6]A 

[25167-67-3] 

11/56  

 

 

- 

ppm  250  

 

 

ppm  250  

- 

 

 

- 

- 

 

 

A4 

 اثر روی وزن بدن
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 ایزو بوتن

Isobutene [115-11-7] 

تحریک  قسمت فوقانی 

و اثر روی وزن  تنفسی 

 بدن

بوتوکسی اتانول -2  

2-AAAAAAAAAAAAA )AAAA( 

[111-76-2] 

17/118  ppm  20  - BEI ؛A3 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

بوتوکسی اتیل استات -2  

2-AAAAAAAAAAA AAAAAAA 

[112-07-2]95 

2/160  ppm  20  - A3 همولیز 

 همه ایزومرهای بوتیل استات

Butyl  acetates,all 

isomers [105-46-4]; [110-

19-0]A [123-86-4]A [540-

88-5] 

16/116  ppm  50  ppm  150  - 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 بوتیل استات نرمال

n-Butyl acetate [141-32-

2] 

16/116  ppm  150  
ppm  200  

 
- 

تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 بوتیل استات نوع دوم

sec-Butyl acetate [105-

46-4] 

16/116  ppm  200  - - 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 بوتیل استات نوع سوم

tert-Butyl acetate [540-

88-5] 

16/116  ppm  200  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و  چشم

 بوتیل آکریالت نرمال

n-Butyl acrylate [141-32-

2] 

17/128  ppm  2  - DSEN  ؛A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛ چشم و پوست
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 بوتیل آمین نرمال

n-Butylamine [109-73-9] 

14/73  - ppm  5 C پوست 

سردرد؛ تحریک  

قسمت فوقانی تنفسی 

 و چشم

 هیدروکسی تولوئن بوتیل دار

Butylated 

hydroxytoluene [128-37-

0] 

34/220  mg/m3 (IFV)  2  - A4 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی

نوع سومبوتیل بنزوئیک اسید  4  

4-AAAA-AAAAAAAAAAAA 

acid [98-73-7] 

20/178  
mg/m3(IFV)  

1/0 C 
 پوست -

آسیب بیضه،اختالل 

سیستم اعصاب 

مرکزی، تاثیر بر 

 سیستم تولید مثل

 بوتیل کرومات نوع سوم

tert-Butyl chromates, as 

CrO3 [1189-85-1] 

22/230  - mg/m3  1/0 C پوست 

تحریک  قسمت 

تحتانی تنفسی و 

 پوست

 بوتیل گلیسیدیل اتر نرمال

n-Butyl glycidyl ether 

(BGE) [2426-08-6] 

21/130  ppm  3  DSENپوست؛  - 
آسیب سیستم تولید 

 مثل

 بوتیل هیدروپروکساید نوع سوم

tert-Butyl hydroperoxide 

[75-91-2] 

12/90  ppm  1/0  پوست - 

تحریک  قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم، جهش 

 ژنی، اثر باروری

 بوتیل الکتات نرمال

n-Butyl lactate [138-22-7] 

19/146  ppm  5  - - 
سردرد؛تحریک  

 قسمت فوقانی  تنفسی

 بوتیل مرکاپتان نرمال

n-Butyl mercaptan [109-

79-5] 

19/90  ppm  5/0  - - 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی

 ارتو بوتیل فنول نوع دوم

o-sec Butylphenol [89-

72-5] 

22/150  ppm  5  پوست - 

تحریک  قسمت 

تحتانی تنفسی، پوست 

 و چشم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 پارا بوتیل تولوئن نوع سوم

p-tert-Butyl toluene [98-

74-0] 

18/148  ppm  1  - - 

تحریک  قسمت 

تحتانی تنفسی و 

 چشم؛ تهوع

 

 کادمیوم و

Cadmium [7440-43-9] 

and 

 ترکیباتش

compounds, as Cd 

40/112  

 

 متفاوت

mg/m3 01/0  

 

mg/m3(R) 

002/0  

- 

 

 

- 

BEI ؛A2 

 

BEI ؛A2 

های کلیویآسیب  

 کادوسافوس

Cadusafos [95465-99-9] 
40/270  

mg/m3(IFV)  
001/0  

 بازدارنده کولین استراز A4پوست؛  -

 کرومات کلیسم

Calcium chromate 

[13765-19-0] 

09/156  mg/m3 001/0  - A2 سرطان ریه 

 سیانامید کلسیم

Calcium cyanamide 

[95465-99-9] 

11/80  mg/m3  5/0  - A4 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 هیدروکسیدکلسیم

Calcium hydroxide [1305-

62-0] 

10/74  mg/m3  5  - - 
تحریک  قسمت فوقانی 

 و پوست تنفسی، چشم

 اکسید کلسیم

Calcium oxide [1305-78-

8] 

08/56  mg/m3  2  - - 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی

کلسیم؛ غیر فیبروزی  سیلیکات

 مصنوعی

Calcium silicate Synthetic 

nonfibrous 

- mg/m3 (E)  10  - A4 
تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

[1344-95-2] 

صورت طبیعی سیلیکات کلسیم؛ به

 به شکل والستونیت وجود دارد

Calcium silicate ,naturally 

occurring as wollastonite 

[13983-17-0] 

- mg/m3 (I,E)1 - A4 
پنوموکونیوزیس؛ 

 عملکرد ریوی

 سولفات کلسیم

Calcium sulfate [7778-18-

9]A [10034-76-1]A [10101-

41-4]A [13397-24-5] 

14/136  mg/m3(I)  10  پاره شدن تیغه بینی - - 

 کافور، مصنوعی

Camphor, synthetic [76-

22-2] 

23/152  ppm  2  ppm  3  A4 

تحریک  قسمت فوقانی 

و چشم؛ فقدان  تنفسی

 حس شامه

 کاپروالکتام

Caprolactam [105-60-2] 
16/113  mg/m3 (IFV)  5  - 5A 

تحریک  قسمت فوقانی 

 تنفسی

 کاپتافول

Captafol [2425-06-1] 
10/349  

mg/m3(IFV) 
1/0  

- 
؛ A3؛  پوست

DSEN ؛

RSEN 

 سوزش پوست

 کاپتان

Captan [133-06-2] 
60/300  mg/m3(I)  5  - DSEN ؛A3 پوست سوزش  

 کارباریل

Carbaryl [63-25-2] 
20/201  

mg/m3 (IFV) 
5/0  

- 
 ؛BELCپوست؛ 

A4 

بازدارنده آنزیم کولین 

استراز؛ آسیب سیستم 

تولید مثل مردان؛ 

 آسیب جنینی

 کاربوفوران

Carbofuran [1563-66-2] 
30/221  

mg/m3 (IFV) 
1/0  

- A4  ؛ BELC 
بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 دوده

Carbon black [1333-86-4] 
- mg/m3 (I)  3  - A3 برونشیت 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 دی اکسید کربن

Carbon dioxide [124-38-

9] 

01/44  ppm  5000  ppm  30000  خفگی - 

 دی سولفید کربن

Carbon disulfide [75-15-0 

] 

14/76  ppm  1  - 
؛ A4پوست؛ 

BEI 

اختالل سیستم اعصاب 

 محیطی

 مونوکسید کربن

Carbon monoxide [630-

08-0] 

01/28  ppm  25  - BEI کربوکسی هموگلوبین 

 تترابرمید کربن

Carbon tetrabromide 

[558-13-4] 

65/331  ppm  1/0  ppm  3/0  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ چشم و 

 پوست؛ آسیب کبدی

 تتراکلرید کربن

Carbon tetrachloride [56-

23-5] 

84/153  ppm  5  ppm  10  آسیب کبدی A2 پوست؛  

 فلوئورید کربونیل

Carbonyl fluoride [353-

50-4] 

01/66  ppm  2  ppm  5  - 

تحریک قسمت تحتانی 

تنفسی؛  آسیب 

 استخوانی

 سولفید کربونیل

[463-58-1] Carbonyl 

sulfide 

08/60  ppm  5  - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 اتیل کارفنترازون

Carfentrazone – ethyl 

[128639-02-1] 

20/412  mg/m3(I)1 - A4 
آسیب کبدی؛ تأثیر بر 

 پورفیرین

 کاتکول

Catechol [120-80-9] 
11/110  ppm  5  - 

 پوست

A3 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

 درماتیت
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 سلولز

Cellulose [9004-34-6] 
mg/m3 نامشخص   10  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 هیدروکسید سزیم

Cesium hydroxide 

[21351-79-1] 

92/149  mg/m3  2  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم و 

 پوست

 کلردان

Chlordane [57-74-9] 
80/409  

mg/m3(IFV)  
5/0  

 آسیب کبدی A3 پوست؛  -

 کامفن کلره

Chlorinated camphene 

[8001-35-2] 

00/414  mg/m3   5/0  mg/m31  پوست؛ A3 
تشنج سیستم اعصاب 

 مرکزی؛ آسیب کبدی

اکساید کلره ارتو دی فنیل  

o-Chlorinated diphenyl 

oxide [31242-93-0] 

00/377  mg/m3   5/0  - - 
جوش آکنه مانند؛ 

 آسیب کبدی

 کلر

Chlorine [7782-50-5] 
91/70  ppm  1/0  ppm  4/0  A4 

تحریک دستگاه 

 تنفسی و ادم ریوی

 دی اکسید کلر

Chlorine dioxide [10049-

04-4] 

46/67  - ppm  1/0 C - 
دستگاه تحریک 

 تنفسی؛  ادم ریوی

 تری فلورید کلر

Chlorine trifluoride 

[7790-91-2 

46/92  - ppm  1/0 C - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم و 

 آسیب ریوی

 کلرواستالدئید

Chloroacetaldehyde 

[107-20-0] 

50/78  - ppm  1 C - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و  چشم

 کلرواستون

Chloroacetone [78-95-5] 

53/92  - ppm  1 C پوست 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و  چشم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

کلرواستوفنون -2  

2-AAAAAAAAAAA AAAAAAA  

[532-27-4] 

59/154  ppm  05/0  -- A4 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی، چشم و  

 پوست

 کلرواستیل کلراید

Chloroacetyl chloride 

[79-04-9] 

95/112  ppm  05/0  ppm  15/0  پوست 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 کلرو بنزن

Chlorobenzene [108-90-

7] 

56/112  ppm  10  - A3 ؛BEI های کبدیآسیب  

 بنزیلیدن مالونونیتریل ارتوکلرو

o-Chlorobenzylidene 

malononitrile 

[2698-41-1] 

62/188  - 
ppm(IFV) 

05/0 C 
 A4پوست؛ 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی ؛ حساسیت 

 پوستی

برمو متانکلرو   

Chlorobromomethane 

[74-97-5] 

39/129  ppm  200  - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی؛  آسیب کبدی

 کلرو دی فلورو متان

Chlorodifluoromethane 

[75-45-6] 

47/86  ppm  1000  - A4 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ خفگی؛ 

 حساسیت قلبی

کلر(42کلرو دی فنیل )%  

Chlorodiphenyl (42% 

chlorine) [53469-21-9] 

50/266  mg/m3  1  پوست - 
آسیب کبدی تحریک 

 چشمی کلرانه

کلر(54کلرو دی فنیل )%  

Chlorodiphenyl (54% 

chlorine) [11097-69-1] 

40/328  mg/m3  5/0  A3 پوست؛  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛   آسیب 

کبدی؛ جوش آکنه 

 مانند

38/119 کلروفرم  ppm  10  - A3  آسیب کبدی؛

های جنینی؛ آسیب
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Chloroform [67-66-3]  اختالل سیستم اعصاب

 مرکزی

 بیس )کلرومتیل( اتر

bis (Chloromethy) ether 

[542-88-1] 

96/114  ppm  001/0  - A1 سرطان ریه 

 کلرو متیل متیل اتر

Chloromethyl methyl 

ether [107-30-2] 

50/80  −(L) - A2 سرطان ریه 

نیتروپروپان -1-کلرو-1  

1-AAAAAA-1-

nitropropane [600-25-9] 

54/123  ppm  2  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

دستگاه تنفسی و 

 چشم؛ ادم ریوی

 کلرو پنتا فلورو اتان

Chloropenta 

fluoroethane [76-15-3] 

47/154  ppm  1000  حساسیت قلبی - - 

 کلروپیکرین

Chloropicrin [76-06-2] 

39/164  ppm  1/0  - A4 
تحریک چشم، ادم 

 ریوی

پروپانول و -2-کلرو-1  

1-AAAAAA-2-AAAAAAAA 

[127-00-4] 

پروپانول -1-کلرو-2  

2-AAAAAA-1-AAAAAAAA 

[78-89-7] 

54/94  ppm  1  آسیب کبدی A4 پوست؛  - 

کلروپرن-بتا  

Β-Chloroprene [126-99-8] 

54/88  ppm  1  A2پوست؛  - 

سرطان ریه؛ تحریک 

قسمت فوقانی تنفسی 

چشمو    

کلروپروپاینیک اسید-2  53/108  ppm  1/0  پوست - 
آسیب سیستم تولید 

 مثل مردان
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

2-AAAAAAAAAAAAAAA 

acid 

[598-78-7] 

 ارتوکلرو استایرن

o-Chlorostyrene [2039-

87-4] 

60/138  ppm  50  ppm  75  - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی؛ نوروپاتی

 ارتو کلرو تولوئن

o-Chlorotoluene [95-49-

8] 

59/126  ppm  50  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی، چشم و پوست

 کلروپیریفوس

Chlorpyrifos [2921-88-2] 

57/350  
mg/m3 (IFV) 

1/0  
- 

؛ A4پوست؛ 

BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

کرومات حاصل از فرآوری سنگ 

 معدنی کرومیت

Chromite [1308-31-2] ore 

processing 

(Chromate), as Cr 

- mg/m3  05/0  - A1 سرطان ریه 

 کروم و ترکیبات معدنی آن

Chromium [7440-47-3] & 

inorganic compounds, as 

Cr 

 کرم فلزی

Metallic chromium as 

Cr(0) 

ترکیبات کروم سه ظرفیتی و 

 ترکیبات محلول در آب

Trivalent chromium 

compounds, as Cr(III) 

 

 متفاوت

 

 متفاوت

 

 

 متفاوت

 

 

 

 

mg/m3(I)  5/0  

 

mg/m3(I)  
003/0  

 

 

mg/m3(I)  
0002/0  

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

ppm(I)   0005/0  

 

- 

 

A4 

DSEN ؛

RSEN 

 

A1؛ پوست 

DSEN ؛

RSEN  ؛BEI 

 

 

تحریک دستگاه 

 تنفسی

 

تحریک دستگاه 

 تنفسی و آسم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Water- soluble 

compounds 

ترکیبات کروم شش ظرفیتی و 

 محلول درآب

Hexavalent chromium 

compounds, as Cr(VI) 

Water- soluble 

compound 

 کرومیل کلراید

Chromyl chloride [14977-

61-8]. AA AA )AA( 

  متفاوت

ppm(IFV) 
0001/0  

 

 

 

 

ppm(IFV)  
00025/0  

 

A1؛ پوست؛ 

DSEN;RSEN 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی، سرطان ریه و 

 سینوسها، آسم

 

تحریک قسمت فوقانی 

و تنفسی، سرطان ریه 

 سینوسها، آسم

 کرایزن

Chrysene [218-01-9] 

30/228  −(L) - BEIp ؛A3 سرطان 

 سیترال

Citral [5392-40-5] 

24/152  ppm (IFV)   5  - 

DSEN   ،

 پوست

A4 

اثر روی وزن بدن؛ 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛

 آسیب چشمی

 کلوپیدال

Clopidol [2971-90-6] 
06/192  mg/m3(IFV)  3  - A4  موتاژنیکاثر  

 غبار ذغال سنگ

Coal dust 

 آنتراسیت

Anthracite [8029-10-5] 

 بیتومینوس یا لیگنیت

Bituminous or Lignite 

[308062-82-0] 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

mg/m3 (R)  4/0  

 

mg/m3 (R)  9/0  

 

 

- 

 

- 

 

 

A4 

 

 

A4 

 

 

آسیب ریوی و فیبروز 

 ریه

 

آسیب ریوی و فیبروز 

 ریه
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

سنگ مواد فرار قیر قطران ذغال 

صورت آئروسل محلول در بنزنبه  

Coal tar pitch volatiles 

[65996-93-2] as benzene 

soluble aerosol 

- mg/m3  2/0  - BEIp ؛ A1 سرطان 

 کبالت  و ترکیبات معدنی آن

Cobalt [7440-48-4] and 

inorganic Compounds; as 

Co 

93/58  

 متفاوت
mg/m3  02/0  - 

BEI ؛  DSEN؛ 

 RESN, A3؛

عملکرد ریوی؛  آسم؛

 اثرات میوکاردیال

 کربونیل کبالت

Cobalt carbonyl [10210-

68-1]. AA AA 

94/341  mg/m3  1/0  - - 
ادم ریوی، آسیب 

 طحال

 هیدروکربونیل کبالت

Cobalt hydrocarbonyl 

[16842-03-8], as Co 

98/171  mg/m3  1/0  - - 
آسیب ریوی؛  ادم 

 ریوی

 مس

Copper [7440-50-8] 

 Fume   دمه

 غبار و میست ها

Dust and mist as Cu 

55/63  

 

mg/m3  2/0  

 

mg/m3  1  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

محرک؛ اثرات گوارشی؛ 

 تب دمه  فلزی

 غبار پنبه خام

Cotton dust, raw, 

untreated 

 mg/m3 (T)  1/0  - A4 
برونشیت؛ بیسینوزیس؛  

 عملکرد ریوی

 کومافوس

Coumaphos [56-72-4] 

8/362  
mg/m3 (IFV) 

05/0  
- 

BEIC ؛ A4 

 پوست

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

14/108 همه ایزومرهای کروزول  
mg/m3 (IFV) 

20 
 A4 پوست؛  -

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی



 

37 
 

 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Cresol, all isomers [95-

48-7]A [106-44-5]A 

[108-39-4]; [1319-77-3] 

 کروتون آلدئید

Crotonaldehyde [4170-

30-3] 

09/70  - ppm  3/0 C  پوست؛ A3 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 کروفومات

Crufomate [299-86-5] 
71/291  mg/m3  5  - BEIC ؛ A4 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

‡ کومن    

Cumene [98-82-8] 
19/120  ppm  5  - A3 

تومور خوش خیم 

قسمت فوقانی تنفسی؛ 

 اختالل عصبی

 سیانامید

Cyanamide [420-04-2] 
04/42  mg/m3  2  - - 

تحریک چشمی و 

 پوستی

 سیانازین

Cyanazine [21725-46-2] 

70/240  mg/m3(I)  1/0  - A3 

تأثیر بر وزن بدن، 

سیستم اعصاب 

 مرکزی، تراتوژنیک

 اتیل و متیل سیانواکریلیت

Cyanoacrylates Ethyl 

[7085-85-0] 

and Methyl [137-05-3] 

4/125  

 

11/112  

ppm  2/0  ppm  1  

RSEN ؛

DSEN 

 

تحریک قسمت فوقانی 

 چشم؛ آسم تنفسی و 

 سیانوژن

Cyanogen [460-19-5] 
04/52  - ppm  5 C - 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 برمید سیانوژن

Cyanogen bromide [506-

68-3] 

92/105  - ppm  3/0 C  

تحریک دستگاه 

تنفسی و چشم؛ ادم 

 ریوی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 کلرید سیانوژن

Cyanogen Chloride [506-

77-4] 

48/61  - ppm  3/ 0 C - 

ادم ریوی؛ تحریک 

قسمت فوقانی تنفسی، 

 چشم و پوست

 سیکلو هگزان

Cyclohexane [110-82-7] 
16/84  ppm  100  - - 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 سیکلوهگزانول

Cyclohexanol [108-93-0] 
16/100  ppm  50  پوست - 

آسیب سیستم اعصاب 

مرکزی و تحریک 

 چشم

 سیکلو هگزانون

Cyclohexanone [108-94-

1] 

14/98  ppm  20  ppm  50  A3 پوست؛  
تحریک قسمت فوقانی 

 چشم تنفسی و 

 سیکلوهگزن

Cyclohexene [110-83-8] 
14/82  ppm  20  تاثیر کبدی - - 

 سیکلوهگزیل آمین

Cyclohexylamine [108-

91-8] 

17/99  ppm  10  - A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 چشم تنفسی و 

 سیکلونیت

Cyclonite [121-82-4] 
26/222  mg/m3  5/0  آسیب کبدی A4 پوست؛  - 

 سیکلو پنتادین

Cyclopentadiene [542-

92-7] 

10/66  ppm  75  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

‡ سیکلو پنتان   

Cyclopentane [287-92-3] 
13/70  ppm  600  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی، چشم و 

آسیب سیستم  پوست؛

 اعصاب مرکزی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 سی هگزاتین

Cyhexatin [13121-70-5] 
16/385  mg/m3  5  - A4 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ تأثیر روی وزن 

 بدن؛ اثرات کلیوی

دی 2-4 استیک اسیدکلروفنوکسی  

[94-75-7] 2،4-A 
04/221  mg/m3(I)10 - 

A4 

 

تأثیر تیروئیدی؛ آسیب 

 لوله های کلیوی

 ددت

DDT[50-29-3] 
50/354  mg/m31 - A3 اثرات کبدی 

 دکابوران

[17702-41-9] 
Decaborane 

31/122  ppm  05/0  ppm  15/0  پوست 

تشنج سیستم اعصاب 

 مرکزی ؛

 کاهش قوه ادراکی

 دمتون

Demeton [8065-48-3] 
34/258  

mg/m3 (IFV) 
05/0  

 BELCپوست؛  -
بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

–دمتون  متیل -اس  

Demeton-S-methyl [919-

86-8] 

30/230  
mg/m3 (IFV) 

05/0  
- 

 BELCپوست؛ 

 A4 ،DSEN؛  

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 الکل دی استون

Diacetone alcohol [123-

42-2] 

16/116  ppm  50  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 دی استیل

Diacetyl [431-03-8] 
10/86  ppm  01/0  ppm  02/0  A4 آسیب ریه 

 دیازینون

Diazinon [333-41-5] 
36/304  

mg/m3 (IFV) 
01/0  

- 
 BELC پوست؛ 

A4 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 دیازومتان

Diazomethane [334-88-3] 
04/42  ppm  2/0  - A2 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

69/27 دی بوران  ppm  1/0  - - 
قسمت فوقانی تحریک 

 تنفسی و سردرد
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Diborane [19287-45-7] 

دی بوتیل آمینو اتانول -ان -2  

2-A-AAAAAAAAAAAA 

ethanol [102-81-8] 

29/173  ppm  5/0  BELCپوست؛  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 دی بوتیل فنیل فسفات

Dibutyl phenyl 

phosphate [2528-36-1] 

26/286  ppm  3/0  BELCپوست؛  - 

کولین بازدارنده آنزیم 

استراز؛ تحریک قسمت 

 فوقانی  تنفسی

 دی بوتیل فسفات

Dibutyl phosphate [107-

66-4] 

21/210  mg/m3 (IFV)  5  پوست - 
تحریک قسمت فوقانی  

 تنفسی و چشم و مثانه

 دی بوتیل فتاالت

Dibutyl phthalate [84-74-

2] 

34/278  mg/m3  5  - - 

آسیب بیضه؛ تحریک 

قسمت فوقانی تنفسی 

 و چشم

 اسید دی کلرواستیک

Dichloroacetic acid [79-

43-6] 

95/128  ppm  5/0  A3 پوست؛  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ آسیب 

 بیضه

 دی کلرو استیلن

Dichloroacetylene [7572-

29-4] 

93/94  - ppm  1/0 C A3 

تهوع؛ اختالل سیستم 

 اعصاب  محیطی

 ارتو دی کلرو بنزن

o-Dichlorobenzene [95-

50-1] 

01/147  ppm  25  ppm  50  A4 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ آسیب 

 کبدی

 پارا دی کلرو بنزن

p-Dichlorobenzene [106-

46-7] 

01/147  ppm  10  - A3 
تحریک و سوزش 

 چشم و آسیب کلیوی

دی کلرو بنزیدین -3و 3  13/253  −(L) -  پوست؛ A3 
سرطان مثانه وتحریک 

 چشم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

3،3-AAAAAAAA AAAAAAAAA 

[91-94-1] 

بوتن -2 -دی کلرو -4و1  

1،4-AAAAAAAA-2-AAAAAA 

[764-41-0] 

99/124  ppm  005/0  A2 پوست؛  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 دی کلرو دی فلوئورو متان

Dichlorodifluoro 

methane [75-71-8] 

91/120  ppm  1000  - A4 حساسیت های قلبی 

دی متیل  -5و  5 -دی کلرو -3و1

 هیدانتوئین

1،3-AAAAAAAA-5،5- 

dimethyl hydantoin 

[118-52-5] 

03/197  mg/m3   2/0  mg/m3  4/0  _ 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

دی کلرو اتان -1و1  

1،1- AAAAAAAAAAAAAA 

[118-52-5] 

97/98  ppm  100  - A4 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ آسیب 

 کلیوی وکبدی

اتیلن؛ همه دی کلرو  -2و1

 ایزومرها

1،2-AAAAAAAAAAAAAAAA. 

all isomers [156-59-2]; 

[156-60-5]; [540-59-0] 

95/96  ppm  200  - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی  سوزش چشم

 دی کلرو اتیل اتر

Dichloroethyl ether [111-

44-4] 

02/143  ppm  5  ppm  10  A4 پوست؛  
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم؛ تهوع

 دی کلرو فلوئورو متان

Dichloromonofluoro 

methane [75-43-4] 

92/102  ppm  1  آسیب کبدی - - 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 دی کلرو متان

Dichloromethane [75-09-

2] 

93/84  ppm  50  - 
A3 

BEI 

کربوکسی 

هموگلوبینی؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

نیترواتان -1 -دی کلرو -1و1  

1،1- AAAAAAAA-1- 

nitroethane [594-72-9] 

96/143  ppm  2  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

دی کلرو پروپن -3و1  

1،3-AAAAAAAAAAAAAAA 

[542-75-6] 

98/110  ppm  1 های کلیویآسیب A3 پوست؛  -   

دی کلرو پروپیونیک اسید -2و2  

2،2- AAAAAAAA 

propionic acid [75-99-

0] 

143 mg/m3(I)  5  - A4 
تحریک قسمت فوقانی 

و چشمتنفسی   

 دی کلرو تترا فلوئورو اتان

Dichlorotetrafluoro 

ethane [76-14-2] 

93/170  ppm  1000  - A4 تأثیر بر عملکرد ریوی 

 دی کلرووس

Dichlorvos [62-73-7] 
98/220  

mg/m3 (IFV) 
1/0  

- 
؛ A4پوست؛ 

DSEN ؛BEL 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 دی کروتوفوس

Dicrotophos [141-66-2] 
21/237  

mg/m3 (IFV) 
05/0  

- 
؛  A4پوست؛ 

DSEN ؛BEL 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

دی سیکلو پنتادین و شامل 

 سیکلوپنتادین

Dicyclopentadiene [77-

73-6] AAAAAAAAA 

Cyclopentadiene 

21/132  ppm  5/0  ppm  1  - 

تحریک قسمت فوقانی 

و تحتانی تنفسی و 

 چشم

03/186 دی سیکلو پنتادیل آهن  mg/m310 - - آسیب کبدی 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Dicyclopentadienyl iron 

as Fe [102-54-5] 

 دیلدرین

Dieldrin [60-57-1] 
93/380  

mg/m3 (IFV) 
1/0  

 A3 پوست؛  -

آسیب کبدی؛ اثرات 

سیستم تولید مثل؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

صورت سوخت دیزل به 

 هیدروکربن های کل

Diesel fuel [68334-30-5]; 

[68476-30-2]; [68476-31-

3]A [68476-34-6] AA 

total Hydrocarbons 

 متفاوت
mg/m3 (IFV) 

100 
 درماتیت A3 پوست؛  -

 دی اتانول آمین

Diethanolamine [111-42-

2] 

14/105  mg/m3 (IFV)  1  آسیب کبدی و کلیوی A3 پوست؛   

 دی اتیل آمین

Diethylamine [109-89-7] 

14/73  ppm  5  ppm  15  A4 پوست؛  

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم و 

 پوست

دی اتیل آمینو اتانول -2  

2-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

[100-37-8] 

19/117  ppm  2  پوست - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ تشنج سیستم 

 اعصاب مرکزی

 دی اتیلن گالیکول مونوبوتیل اتر

Diethylene glycol 

monobutyl ether [112-

34-5] 

33/162  ppm (IFV)  10   - 
هماتولوژی ریه؛ اثرات 

 کبدی و کلیوی

 دی اتیلن تری آمین

Diethylene triamine [111-

40-0] 

17/103  ppm  1  پوست - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

‡ اتیل هگزیل( فتاالت-2دی)   

Di(2- ethylhexyl) 

phthalate [117-81-7] 

54/390  mg/m3  5  - A3 
تحتانی تحریک قسمت 

 تنفسی

دی اتیل هیدروکسیل  -ان، ان

 آمین

N,N-

Diethylhydroxylamine 

[3710-84-7] 

14/89  ppm  2  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 دی اتیل کتون

Diethyl ketone [96-22-0] 
13/86  ppm  200  ppm  300  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 دی اتیل فتاالت

Diethyl phthalate [84-66-

2] 

23/222  mg/m3  5  - A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 دی اتیل سولفات

Diethyl sulphate [64-67-

5] 

18/154  ppm  05/0  - A2 

سرطان زائی، سوزش 

 پوست

 دی فلوئورو دی برومو متان

Diflurodibromomethan 

[75-61-6] 

83/209  ppm  100  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛  اختالل 

سیستم اعصاب 

 مرکزی؛  اثرات کبدی

 دی گالیسیدیل اتر

Diglycidyl ether [2238-

07-5] 

14/130  ppm  01/0  - A4 

تحریک و سوزش 

اثرات  پوست و چشم؛ 

سیستم تولید مثل در 

 مردان

 دی ایزو بوتیل کتون

Diisobutyl ketone [108-

83-8] 

23/142  ppm  25  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 دی ایزو پروپیل آمین

Diisopropylamine [108-

18-9] 

19/101  ppm  5  پوست - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛ آسیب چشمی

 دی متیل استامید

Dimethyl acetamide 

[127-19-5] 

12/87  ppm  10  - 
 A3 پوست؛ 

BEI 

آسیب کبدی و آسیب 

جنینی، تولید مثل، 

 کلیه، اثر تراتوژنیک

آمیندی متیل   

Dimethylamine [124-40-

3] 

08/45  ppm  5  ppm  15  
A4؛ 

DSEN 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و دستگاه 

 گوارش

دی متیل آمینو اتیل( اتر-2بیس )  

Bis (2-Dimethyl 

aminoethyl) ether 

(DMAEE) [3033-62-3] 

26/160  ppm  05/0  ppm  15/0  
 پوست

 

تحریک قسمت فوقانی 

و   تنفسی؛ چشم

 پوست

متیلدی   آنیلین 

Dimethylaniline [121-69-

7] 

18/121  ppm  5  ppm  10  
 ؛A4پوست؛ 

BEIM 
 مت هموگلوبینی

 دی متیل کاربامیل کلراید

Dimethyl carbamoyl 

chloride [79-44-7] 

54/107  ppm  005/0  A2پوست؛  - 
سرطان بینی؛ تحریک 

 قسمت فوقانی تنفسی

 دی متیل دی سولفید

Dimethyl disulfide [624-

92-0] 

2/94  ppm  5/0  پوست - 

تحریک قسمت فوقانی 

اختالل  تنفسی؛ 

 سیستم اعصاب مرکزی

 دی متیل اتوکسی سیالن

Dimethylethoxysilane 

[14857-34-2] 

20/104  ppm  5/0  ppm  5/1  - 

تحریک قسمت فوقانی 

چشم؛  تنفسی و 

 سردرد

 دی متیل فرمامید

Dimethylformamide [68-

12-2] 

10/73  ppm  5  - 
 A3 پوست؛ 

BEI 

آسیب کبدی، تحریک 

قسمت فوقانی تنفسی 

 و چشم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

دی متیل هیدرازین -1و1  

1،1-AAAAAAAA AAAAAAAAA 

[57-14-7] 

12/60  ppm  01/0  A3 پوست؛  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛  سرطان بینی

 همه ایزومرهای دی متیل فنل

Dimethyl phenol all 

isomers 

[95-65-8]; [95-87-4]; 

[105-67-9]; [108-68-9]; 

[526-75-0]; [576-26-1]; 

[1300-71-6] 

ppm(IFV) متفاوت  1  - DSEN ؛A3 
تأثیر بر سیستم خون و 

 وزن بدن

 دی متیل فتاالت

Dimethylphthalate [131-

11-3] 

19/194  mg/m3  5  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 چشم  تنفسی و 

 دی متیل سولفات

Dimethyl sulfate [77-78-

1] 

10/126  ppm  1/0  سوزش پوست و چشم A3 پوست؛  - 

 دی متیل سولفید

Dimethyl sulfide [75-18-

3] 

14/62  ppm  10  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 کلیه ایزومرهای دی نیترو بنزن

Dinitrobenzene,all 

isomers 

[99-65-0]; [100-25-

4]A[528-29-0]A[25154-54-

5] 

11/168  ppm(IFV)  15/0  - 
 پوست

BEIM 

مت هموگلوبینی، 

 آسیب چشم

کروزول-ارتو -دی نیترو   

Dinitro-o-cresol [534-52-

1] 

13/198  
mg/m3(IFV) 

2/0  
 متابولیسم پایه پوست -
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

تولوآمید –ارتو  -دی نیترو -5و3  

3،5-AAAAAAA-A-

toluamide [148-01-6] 

16/225  mg/m3  1  - A4 آسیب کبدی 

 دی نیترو تولوئن

Ditnitrotoluene [25321-

14-6] 

15/182  mg/m3  2/0  - 
 A3 پوست؛ 

BEIM 

اختالالت قلبی؛ اثرات 

 سیستم تولید مثل

دی اکسان -4و1  

1،4-AAAAAAA [123-91-1] 
10/88  ppm  20  آسیب کبدی A3 پوست؛  - 

 دی اکساتیون

Dioxathion [78-34-2] 

54/456  
mg/m3 

(IFV) 1/0  - 
 A4 پوست؛ 

BEIC 

آنزیم کولین بازدارنده 

 استراز

دی اکسوالن -3و1  

1،3-AAAAAAAAA [646-06-0] 
08/74  ppm  20  اثرات خونی - - 

 دی فنیل آمین

Diphenylamine [122-39-

4] 

24/169  mg/m310 - A4 
آسیب کبدی و کلیوی؛ 

 اثرات خونی

 دی پروپیل کتون

Dipropyl ketone [123-19-

3] 

80/114  ppm  50  - - 
 تحریک قسمت فوقانی

 تنفسی

 دی کوات

Diqaut [85-00-7]; [2764-

72-9]A [6385-62-2]. AA 

the cation 

 متفاوت
mg/m3(I)   5/0  

mg/m3 (R) 1/0  

- 

- 

 A4 پوست؛ 

 A4 پوست؛

 تحریک قسمت

تحتانی تنفسی؛ آب 

 مروارید

 تحریک قسمت

تحتانی تنفسی؛ آب 

 مروارید

 دی سولفیرام

Disulfiram [97-77-8] 

54/296  mg/m3  2  - A4 اتساع عروق؛ تهوع 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 دی سولفتون

Disulfoton [298-04-4] 
38/274  

mg/m3 (IFV) 

05/0  
- 

 A4 پوست؛ 

BELC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 دیورون

Diuron [330-54-1] 
10/233  mg/m3  10  - A4 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 دی وینیل بنزن

Divinybenzene [1321-74-

0] 

19/130  ppm  10  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 دودسیل مرکاپتان

Dodecyl mercaptan [112-

55-0] 

4/202  ppm  1/0  - DSEN 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 اندو سولفان

Endosulfan [115-29-7] 
95/406  

mg/m3 (IFV) 
1/0  

 A4 پوست؛  -

 تحریک قسمت

تحتانی تنفسی و 

 آسیب کبدی وکلیوی

 اندرین

Endrin [72-20-8] 
93/380  mg/m3  1/0  A4  پوست؛ - 

آسیب کبدی و اختالل 

اعصاب  سیستم 

 مرکزی و سردرد

 انفلوران

Enflurane [13838-16-9] 
50/184  ppm  75  - A4 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی و قلبی

 اپی کلرو هیدرین

Epichlorohydrin [106-89-

8] 

53/92  ppm  5/0  A3  پوست؛ - 

تحریک قسمت فوقانی 

اثرات سیستم تنفسی؛ 

 تولید مثل در مردان

 ای پی ان

EPN [2104-64-5] 
31/323  

mg/m3 (IFV) 

1/0  
- 

 A4  پوست؛

BELC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 اتان

Ethane [74-84-0] 

07/30 ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن     (D, EX) خفگی 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 اتانول

Ethanol [64-17-5] 
07/46  - ppm  1000  A3 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 اتانول آمین

Ethanolamine [141-43-5] 

08/61  ppm  3  ppm  6  - 
تحریک و سوزش 

 پوست و چشم

 اتیون

Ethion [563-12-2] 
48/384  

mg/m3 (IFV) 
05/0  - 

 A4 پوست؛ 

BELC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

اتوکسی اتانول-2  

2-AAAAAAAAAAAAA [110-

80-5] 

12/90  ppm  5  BEIپوست؛  - 

آسیب سیستم تولید 

مثل در مردان؛ آسیب 

 جنینی

اتوکسی اتیل استات  -2  

2-AAAAAAAAAAA AAAAAAA  

[111-15-9] 

16/132  ppm  5  BEIپوست؛  - 
آسیب سیستم تولید 

 مثل مردان

 اتیل استات

Ethyl acetate [141-78-6] 
10/88  ppm  400  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

 چشم تنفسی و 

آکریالتاتیل   

Ethyl acrylate [140-88-5] 

11/100  ppm  5  ppm  15  A4 

تحریک قسمت فوقانی 

چشم؛  تنفسی و 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ حساسیت 

 پوستی

 اتیل آمین

Ethyl amine [75-04-7] 
08/45  ppm  5  ppm  15  پوست 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 اتیل آمیل کتون

Ethyl amyl ketone [541-

85-5] 

21/128  ppm  10  ایجاد سمیت اعصاب - - 

‡ اتیل بنزن   

Ethyl benzene [100-41-4] 
16/106  ppm  20  - A3 ؛BEI 

تحریک قسمت فوقانی 

آسیب   تنفسی و

کلیوی )نفروپاتی(؛ 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

اختالل بخش حلزونی 

 گوش میانی

 اتیل بروماید

Ethyl bromide [74-96-4] 
98/108  ppm  5  A3 پوست؛  - 

آسیب کبدی و اختالل 

اعصاب  سیستم 

 مرکزی

بوتیل اتر -اتیل ترت  

Ethyl tert-butyl ether 

[637-92-3] 

18/102  ppm  25  - A4 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و تحریک 

قسمت تحتانی تنفسی؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 اتیل بوتیل کتون

Ethyl butyl ketone [106-

35-4] 

19/114  ppm  50  ppm  75  - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ سوزش پوست 

 و چشم

 اتیل کلراید

Ethyl chloride [75-00-3] 
52/64  ppm  100  آسیب کبدی A3  پوست؛ - 

 اتیل سیانوآکریالت

Ethyl cyanoacrylate 

[7085-85-0] 

12/125  ppm  2/0  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و پوست

 اتیلن

Ethylene [74-85-1] 
05/28  ppm  200  - A4 خفگی 

 اتیلن کلرو هیدرین

Ethylene chlorohydrin 

[107-07-3] 

52/80  - ppm  1 C  پوست؛ A4 

اختالل سیستم اعصاب 

آسیب کبدی  مرکزی؛ 

 و کلیوی

 اتیلن دی آمین

Ethylen diamine [107-15-

3] 

10/60  ppm  10  - A4 پوست؛  - 

88/187 اتیلن دی بروماید  - A3 پوست؛  - - 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Ethylene dibromide [106-

93-4] 

 اتیلن دی کلرید

Ethylene dichloride [107-

06-2] 

96/98  ppm  10  - A4 آسیب کبدی ؛ تهوع 

 اتیلن گلیکول

Ethylene glycol [107-21-

1] 

07/62  

ppm (v)50 

mg/m3 (I,H) 
10 

ppm (v)25 A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

‡ اتیلن گلیکول دی نیترات   

Ethylene glycol dinitrate 

[628-96-6] 

06/152  ppm  05/0  اتساع عروق و سردرد پوست - 

 اتیلن اکساید

Ethylene oxide [75-21-8] 

05/44  ppm  1  - 
A2پوست؛،  

BEI 

سرطان؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 اتیلن ایمین

Ethylen imine [151-56-4] 
08/43  ppm  05/0  ppm  1/0  A3 پوست؛  

اختالل سیستم اعصاب 

آسیب کبدی   مرکزی؛

 و کلیوی

 اتیل اتر

Ethyl ether [60-29-7] 
12/74  ppm  400  ppm  500  - 

اختالل سیستم اعصاب 

تحریک  مرکزی 

 قسمت فوقانی تنفسی

 اتیل فرمات

Ethyl formate [109-94-4] 

08/74  - ppm  100  A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

اتیل هگزانوییک اسید -2  

2-AAAAAAAAAAAAA AAAA 

[149-57-5] 

24/144  mg/m3 (IFV)  5  _ _ 
اثرات ناقص الخلقه 

 زایی

 اتیلیدن نوربومن

Ethylidene norbomene 

[16219-75-3] 

19/120  ppm  2  ppm4 _ 
تحریک قسمت فوقانی 

چشم   تنفسی و  
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 اتیل ایزوسیانات

Ethyl isocyanate [109-90-

0] 

1/71  ppm 02/0  ppm 06/0  DSENپوست،  
فوقانی تحریک قسمت 

چشم   تنفسی و  

 اتیل مرکاپتان

Ethyl mercaptan [75-08-

1] 

13/62  ppm  5/0  - - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ تحریک 

 قسمت فوقانی تنفسی

 اتیل مورفولین نرمال

N-Ethylmorpholine [100-

74-3] 

18/115  ppm  5  پوست - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛   آسیب 

 چشمی

تترا اتوکسی اتیل سیلیکات یا 

 سیالن

Ethyl silicate [78-10-4] 

30/208  ppm  10  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشمی؛  

 آسیب کلیوی

 فنامیفوز

Fenimiphos [22224-92-6] 
40/303  

mg/m3 

(IFV) 05/0  - 
 A4 پوست؛ 

BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فن سولفوتیان

Fensulfothian [115-90-2] 
35/308  

mg/m3 (IFV) 
01/0  - 

 A4 پوست؛ 

BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فنیتروتیون

Fenitrothion [122-14-5] 
23/277  ppm  1  پوست - 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فنوبوکارب

Fenobucarb [3766-81-2] 
27/207  ppm  5  پوست - 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فنتیون

Fenthion [55-38-9] 
34/278  

mg/m3 (IFV) 
05/0  - 

 A4 پوست؛ 

BELC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فربام

Ferbam [14484-64-1] 
50/416  mg/m3(I)  5  - A4 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی تأثیر روی وزن 

 بدن آسیب طحال

20/248 فلودیوکسونیل  mg/m3(I)  1  - A3 و کلیوی آسیب کبدی  
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Fludioxonil [131341-86-

1] 

 غبار فرو وانادیوم

Ferrovanadium dust 

[12604-58-9] 

- mg/m3  1  mg/m3  3  - 

تحریک قسمت فوقانی 

و تحتانی تنفسی و 

 چشم

 غبار آرد

Flour dust 
- mg/m3(I)   5/0  - RSEN 

آسم؛ برونشیت؛ 

تحریک قسمت  فوقانی 

 تنفسی

 فلوئوریدها

Fluorides, as F 
mg/m3 متفاوت  5/2  - A4 ؛BEI 

آسیب استخوانی 

 فلوئوروزیس

 فلوئورین

Fluorine [7782-41-4], as F 
38 ppm  1/0  ppm 5/0 C - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و تحریک 

 چشم و پوست

 فولپت

Folpet [133-07-3] 

60/296  mg/m3(I)1 - A3 ؛DSEN 
آسیب   کبدی؛ تأثیر 

 روی وزن بدن

 فونوفوس

Fonofos [944-22-9] 
32/246  

mg/m3 (IFV) 
1/0  - 

 A4 پوست؛ 

BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 فرم آلدئید

Formaldehyde [50-00-0] 
03/30  ppm 1/0  ppm 5/0  

A1 ؛RSEN ؛

DSEN 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و تحریک 

چشم؛ سرطان قسمت 

 فوقانی تنفسی

 فرمامید

Formamide [75-12-7] 
04/45  ppm  1  پوست - 

تاثیرات خونی، سرطان 

 کبد، افزایش سمیت

 اسید فرمیک

Formic acid [64-18-6] 
02/46  ppm  5  ppm  10  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛    چشم و 

 پوست
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 فورفورال

Furfural [98-01-1] 
08/96  ppm  2/0  - 

؛ A3 پوست؛ 

BEI 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 فورفوریل الکل

Furfuryl alcohol [98-00-0] 
10/98  ppm  2/0  - A3؛ پوست 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و تحریک 

 چشم

 گالیم آرسنید

Gallium arsenide [1303-

00-0] 

64/144  
mg/m3 (R) 

0003/0  - A3 
تحریک قسمت تحتانی 

 تنفسی

 بنزین

Gasoline [86290-81-5] 
ppm متفاوت  300  ppm  500  A3 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

اختالل سیستم  

 اعصاب مرکزی

 تتراهیدرید ژرمانیوم

Germanium tetrahydride 

[7782-65-2] 

63/76  ppm  2/0  اثرات خونی - - 

 گلوتارآلدئید )فعال و غیر فعال(

Glutaraldehyde [111-30-

8]. AAAAAAAAA AAA 

unactivated 

11/100  - ppm 05/0 C 
A4 ؛RSEN ؛

DSEN 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی، چشم  و

پوست؛ اختالل سیستم  

 اعصاب مرکزی

 میست گلیسرین

Glycerin mist [56-81-5] 
09/92  mg/m3  10  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 گلیسیدول

Glycidol [556-52-5] 
08/74  ppm  2  - A3 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛ چشم  و

 پوست

 گالی اکزال

Glyoxal [107-22-2] 
04/58  

mg/m3 (IFV) 
1/0  

- A4 ؛RSEN 

فوقانی تحریک قسمت 

  تنفسی؛ متاپالزی

 حنجره
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 گردغبار غالت )جو دو سر؛ گندم(

Grain dust (oat, wheat, 

barley) 

mg/m3 نامشخص  4  - - 

برونشیت؛ اثرات ریوی 

و تحریک قسمت 

 فوقانی تنفسی

گرافیت)همه اشکال جز فیبر 

 گرافیت(

Graphite (all forms 

except graphite fibres) 

[7782-42-5] 

- mg/m3 (R)  2  پنوموکونیوزیس - - 

 هافنیم و ترکیبات آن

Hafnium [7440-58-6]  

and compounds, as Hf 

49/178  mg/m3  5/0  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و  چشم؛ 

 آسیب کبدی

 هالوتان

Halothane [151-67-7] 

39/197  ppm  50  - A4 

آسیب کبدی؛ اختالل 

سیستم اعصاب 

 مرکزی؛ اتساع عروق

فلزات سخت حاوی کبالت و کاربید 

 تنگستن

Hard metals containing 

Cobalt [7440-48-4] and 

Tungsten carbide 

[12070-12-1], as Co 

- 
mg/m3(T) 

005/0  
 A2 ؛RSEN التهاب ریه 

 هلیم

Helium [7440-59-7] 

 خفگی (Dضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن ) 4

اپوکسیدهپتاکلر و  هپتاکلر   

Heptachlor [76-44-8] and 

Heptachlor epoxide 

[1024-57-3] 

32/373  

40/389  
mg/m3  05/0  آسیب کبدی A3پوست؛  - 

 کلیه ایزومرهای هپتان

Haptane, all isomers 

[108-08-7]; [142-82-5]; 

20/100  ppm  400  ppm  500  - 

سیستم اعصاب  اختالل

مرکزی و تحریک 

 قسمت فوقانی تنفسی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

[565-59-3]; [589-34-4]; 

[590-35-2]; [591-76-4] 

 هگزوکلرو بنزن

Hexachlorobenzene [118-

74-1] 

78/284  mg/m3  002/0  A3 پوست؛  - 

اثرات پورفیرین؛ آسیب 

پوست؛  اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 هگزا کلرو بوتادین

Hexachlorobutadiene 

[87-68-3] 

76/260  ppm  02/0 کلیویآسیب  A3 پوست؛  -   

 هگزا کلرو سیکلو پنتادین

Hexachlorocyclo 

pentadiene [77-47-4] 

75/272  ppm  01/0  - A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 هگزا کلرو اتان

Hexachloroethane 67-72-

1] 

74/236  ppm  1  آسیب کلیوی و کبدی A3 پوست؛  - 

 هگزا کلرو نفتالن

Hexachloro Naphthalene 

[1335-87-1] 

74/334  mg/m3  2/0  پوست - 
آسیب کبدی و 

 جوشهای شبه آکنه

 هگزا فلوئورو استون

Hexafluoroacetone [684-

16-2] 

02/166  ppm  1/0  پوست - 
آسیب بیضه؛ آسیب 

 کلیوی

 هگزا فلوئورو پروپیلن

Hexafluoropropylene 

[116-15-4] 

02/150  ppm  1/0  آسیب کلیوی - - 

کلیه هگزا هیدروفتالیک انیدرید؛ 

 ایزومرها

Hexahydrophthalic 

anhydride, all isomers 

17/154  - 
005/0 C 

(IFV) mg/m3 
RSEN 

حساسیت ؛ تحریک 

قسمت فوقانی تنفسی؛ 

 پوست و چشم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

[85-42-7]; [13149-00-3]; 

[14166-21-3] 

 هگزا متیلن دی ایزوسیانات

Hexamethylene 

diisocyanate [822-06-0] 

22/168  ppm  005/0   BEI 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ حساسیت 

 سیستم تنفسی

 هگزامتیلن تترامین

Hexamethylenetetramine 

[100-97-0] 

 mg/m3 (IFV)  1  - DSEN ؛A4 حساسیت پوستی 

 هگزا متیل فسفرآمید

Hexamethyl 

phosphoramide [680-31-

9] 

20/179  A3 پوست؛ - - 
سرطان قسمت فوقانی 

 تنفسی

 هگزان نرمال

n-Hexane [110-54-3] 

18/86  ppm  50  BEIپوست؛  - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی و نوروپاتی 

محیطی؛ تحریک 

 چشمی

کلیه ایزومرهای هگزان بجز هگزان 

 نرمال

Hexane, isomer, other 

than n-Hexane [75-83-2; 

[79-29-8]; [96-14-0]; 

107-83-5] 

17/86  ppm  500  ppm  1000  - 

اعصاب اختالل سیستم 

مرکزی؛ تحریک 

قسمت فوقانی تنفسی 

 و  چشم

هگزان دی آمین -6و1  

1،6-AAAAAAAAAAAAA [124-

09-4] 

21/116  ppm  5/0  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و پوست

 هگزازینون

Hexazinone [51235-04-2] 
30/252  mg/m3(I)  3  - A4 خونی، آسیب کبدی 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

هگزن -1  

1-AAAAAA [592-41-6] 
16/84  ppm  50  - - 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 هگزیل استات نوع دوم

sec-Hexyl acetate [108-

84-9] 

21/144  ppm  20  ppm  50  - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی، تحریک 

قسمت فوقانی تنفسی 

 و   چشم

 هگزیلن گلیکول

Hexylene glycol [107-41-

5] 

18/118  ppm(V)  25  

ppm(V)  50  

mg/m3(I,H) 
10 

- 
قسمت فوقانی تحریک 

 تنفسی و چشم

 هیدرازین

Hydrazine [302-01-2] 
05/32  ppm  01/0  A3  پوست؛ - 

سرطان قسمت فوقانی 

 تنفسی

 هیدروژن

Hydrogen [1333-74-0] 
01/1  خفگی (Dخفگی آور ساده ) 

 ترفنیل های هیدروژنه )غیر تابشی(

Hydrogenated terphenyls 

(nonirradiated) [61788-

32-7] 

00/241  ppm  5/0  آسیب کبدی - - 

 برومید هیدروژن

Hydrogen bromide 

[10035-10-6] 

92/80  - ppm  2 C - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 کلرید هیدروژن

Hydrogen chloride [7647-

01-0] 

47/36  - ppm  2 C A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 سیانید هیدروژن و نمکهای سیانید

Hydrogen cyanide and 

cyanide salts, as CN 

 سیانید هیدروژن

 

03/27  

 

 

- 

 

 

ppm 7/4 C 

 

 

 پوست

 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ تهوع؛ سردرد؛ 

 اثرات تیروئیدی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Hydrogen cyanide [74-

90-8] 

 نمکهای سیانید

Cyanide salts [143-33-9; 

151-50-8A 592-01-8] 

mg/m3 - متفاوت  5 C پوست 

 فلوئورید هیدروژن

Hydrogen fluoride [7664-

39-3]. AA A 

01/20  ppm  5/0  ppm  2 C 
 پوست

EBI 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی، تحتانی، 

 پوست و چشم؛

 فلوروزیس

 پروکسید هیدروژن

Hydrogen peroxide 

[7722-84-1] 

02/34  ppm1 - A3 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی، پوست و چشم

 سلنید هیدروژن

Hydrogen selenide 

[7783-07-5], as Se 

98/80  ppm  05/0  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و  چشم؛ تهوع

 سولفید هیدروژن

Hydrogen sulfide [7783-

06-4] 

08/34  ppm  1  ppm  5  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛  اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 هیدروکینون

Hydroquinone [123-31-9] 
11/110  mg/m3  1  - DSEN ؛A3  چشمتحریک و آسیب  

هیدروکسی پروپیل آکریالت -2  

2-AAAAAAAAAAAAA 

acrylate [999-61-1] 

14/130  ppm  5/0  DSENپوست؛  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 ایندن

Indene [95-13-6] 
15/116  ppm  5  آسیب کبدی - - 

82/114 ایندیم و ترکیبات آن  mg/m3  1/0 ادم ریه؛  - - 

پنوموکونیوزیس؛ 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Indium  [7440-74-6] & 

compounds, as In 

فرسایش دندان؛ ضعف 

 و بیقراری

 ایندیم تین اکساید

Indium tin oxide [50926-

11-9]. AA AA 

 متفاوت
mg/m3 ( R 

) 0001/0  
- DSEN ؛A3 

فیبروز ریوی؛ تأثیر بر 

 عملکرد ریوی

 ید و یدیدها

 Iodine [7553-56-2] ید

 Iodides یدیدها

 

80/253  

 متفاوت

 

ppm(IFV)  01/0  

ppm(IFV)  01/0  

 

ppm(V) 1/0  

- 

 

A4 

 

A4 

 

کم کاری تیروئید؛ 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ کم کاری 

تیروئید تحریک قسمت 

 فوقانی تنفسی

‡ یودوفرم   

Iodoform [75-47-8] 

78/393  ppm  6/0  - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 اکسید آهن

Iron oxide (Fe2O3) [1309-

37-1] 

70/159  mg/m3 (R)  5  - A4 پنوموکنیوزیس 

 پنتا کربونیل آهن

Iron pentacarbonyl 

[13463-40-6], as Fe 

90/195  ppm 1/0  ppm  2/0  - 
ادم ریه؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

نمک های محلول آهن مثل 

 سولفات؛ کلرید؛ نیترات و ...

Iron salts, soluble, as Fe 

mg/m3 متفاوت  1  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

و پوست تنفسی  

 الکل ایزوآمیل یا الکل ایزوپنتیل

Isoamyl alcohol [123-51-

3] 

15/88  ppm  100  ppm  125   
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و  چشم

 ایزوبوتانول

Isobutanol [78-83-1] 

12/74  ppm  50  تحریک پوست و چشم - - 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 ایزوبوتیل استات

Isobutyl acetate [110-19-

0] 

16/116  ppm  150  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشمی

 ایزو بوتیل نیتریت

Isobutyl nitrite [542-56-

3] 

12/103  - ppm1C 
A3 

BEIM 

اتساع عروق خونی؛  

 مت هموگلوبینی

 الکل ایزواکتیل

Isooctyl alcohol [26952-

21-6] 

23/130  ppm  50  پوست - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 ایزوفورون

Isophorone [78-59-1] 

21/138  - ppm  5 C A3 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ خستگی؛ 

 ضعف و بیقراری

 ایزوفورون دی ایزوسیانات

Isophorone diisocyanate 

[4098-71-9] 

30/222  ppm  005/0  - - 
حساسیت سیستم 

 تنفسی

ایزو پروپوکسی اتانول  -2  

2-AAAAAAAAAA AAAAAAA 

[109-59-1] 

15/104  ppm  25 - اثرات خونی پوست 

 ایزو پروپیل استات

Isopropyl acetate [108-

21-4] 

13/102  ppm  100  ppm  200  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشمی؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 ایزوپروپیل آمین

Isopropylamine [75-31-0] 

11/59  ppm  2  ppm  5  - 

تحریک قسمت فوقانی 

و  تنفسی، تحریک

 آسیب چشمی

21/135 نرمال ایزوپروپیل آنیلین  ppm  2  مت هموگلوبینی BEIMپوست؛  - 



 

62 
 

 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

N-Isopropylaniline [768-

52-5] 

 ایزو پروپیل اتر

Isopropyl ether [108-20-

3] 

17/102  ppm  250  ppm  310  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 ایزو پروپیل گالیسیدل اتر

Isopropyl glycidyl ether 

(IGE) [4016-14-2] 

18/116  ppm  50  ppm  75  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

 درماتیت

 کائولن

Kaolin [1332-58-7] 

- 
mg/m3 (E,R)  

2 - A4 پنوموکونیوزیس 

سوخت های جت برحسب  کروزن/

 بخار هیدروکربن کل

Kerosene [8008-20-6; 

64742-81-0] /AAA AAAAA. AA 

total hydrocarbon vapor 

 متفاوت
mg/m3 (P)  

 A3 پوست؛  - 200

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و پوست؛ 

اختالل  سیستم 

 اعصاب مرکزی

‡ کتن   

Ketene [463-51-4] 

04/42  - ppm  05/0  C - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم، آسیب 

 ریه و  ادم ریوی

 سرب و ترکیبات معدنی آن

Lead [7439-92-1] and 

inorganic compounds as 

Pb 

20/207  

 متفاوت
mg/m3  05/0  - A3 ؛BEI 

اختالالت سیستم 

اعصاب محیطی و 

 مرکزی؛ اثرات خونی

عنوان سربسرب؛ به کرومات  

Lead chromate [7758-97-

6] AA AA 

عنوان کرومبه  as Cr 

22/323  
mg/m3(I) 

0002/0  
mg/m3(I)  

0005/0  

A1 ؛BEI ؛

DSEN ؛

RSEN 

و سینوس سرطان ریه 

ها، آسم، تحریک 

 سیستم تنفسی

 لیندان

Lindane [58-89-9] 

85/290  mg/m3  5/0  A3 پوست؛  - 
آسیب کبدی؛ اختالل  

 سیستم اعصاب مرکزی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 هیدرید لیتیم

Lithium hydride [7580-

67-8] 

95/7  - 
mg/m3(I)  

05/0  C - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛  پوست و 

 چشم

 (L.P.Gگاز مایع )

Liquified petroleum gas 

[68476-85-7] 

 خفگی (D, EX)ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن  -

 اکسید منیزیم

Magnesium oxide [1309-

48-4] 

32/40  mg/m3(I)   10  - A4 
URT; metal fume 

fever 

 ماالتیون

Malathion [121-75-5] 

36/330  
mg/m3 (IFV)  

1 
- 

 A4 پوست؛ 

BELc 

 بازدارنده آنزیم

 کولین استراز

 مالئیک انیدرید

Maleic anhydride [108-

31-6] 

06/98  
mg/m3 (IFV)  

01/0  
- 

A4 ؛DSEN ؛   

RSEN 

حساسیت سیستم 

 تنفسی

 منگنز ، ترکیبات معدنی و عنصری

Manganese [7439-96-5], 

elemental and inorganic 

compounds, as Mn 

94/54  

 متفاوت

mg/m3(R)  
02/0  

mg/m3(I)  1/0  

- 
A4 

- 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

منگنزسیکلوپنتا دینیل تری 

 کربونیل

Manganese 

cyclopentadienyl  

tricarbonyl [12079-65-1],  

as Mn 

10/204  mg/m3  1/0  پوست - 
تحریک پوست؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 جیوه، ترکیبات آلکیل

Mercury [7439-97-6], 

alkyl compounds, as Hg 

 متغییر

 

59/200  

mg/m3  01/0  

 

 

mg/m3  03/0  

 

 

 پوست

 

 

اختالالت سیستم 

اعصاب مرکزی و 

 محیطی؛ آسیب کلیوی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

جیوه، همه اشکال بجز آلکیل، 

عنوان جیوهبه  

Mercury [7439-97-6],all 

forms except alkyl, as Hg 

 ترکیبات آریل

Aryl compounds 

 اشکال معدنی و عنصری

Elemental and inorganic 

forms 

 

 

 

 

 متغیر

 

 

 متغیر

 

 

 

mg/m3  1/0  

 

 

 

mg/m3  025/0  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 پوست

 

 

 A4 پوست؛

BEI 

 

 

 

 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی؛  آسیب کلیوی

 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی و آسیب 

 کلیوی

 مزیتیل اکساید

Mesityl oxide [141-79-7] 

14/98  ppm  15  ppm  25  - 

چشم  و تحریک 

قسمت فوقانی تنفسی؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 اسید مت آکریلیک

Methacrylic acid [79-41-

4] 

09/86  ppm  20  تحریک پوست و چشم - - 

 متان

Methane [74-82-8] 

04/1  خفگی (D, EX)ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن  

 متانول

Methanol [67-56-1] 
04/32  ppm  200  ppm  250  سردرد و آسیب چشم BEIپوست؛  

 متومیل

Methomyl [16752-77-5] 

20/162  
mg/m3(IFV)  

2/0  - 
A4 ، پوست   

BELc 

 بازدارنده آنزیم

 کولین استراز

 متوکسی کلر

Methoxychlor [72-43-5] 

65/345  mg/m3  10  - A4 
آسیب کبدی؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

متوکسی اتانول -2  

2-AAAAAAAAAAAAAA 

(EGME) [109-86-4] 

09/76  ppm  1/0  BEIپوست؛  - 
اثرات خونی و اثرات 

 سیستم تولید مثل

متوکسی اتیل استات -2  

2-AAAAAAAAAAAA 

acetate (EGMEA) [110-

49-6] 

13/118  ppm  1/0  BEIپوست؛  - 
اثرات خونی و اثرات 

 سیستم تولید  مثل

متوکسی متیل اتوکسی(  -2)

 پروپانول

(2-Methoxymethyl 

ethoxy) propanol 

[34590-94-8] 

20/148  ppm  100  ppm  150  پوست 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و  چشم؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

متوکسی فنول -4  

Methoxyphenol [150-76-

5]  -4  

15/124  mg/m3  5  - - 
سوزش چشم؛ آسیب 

 پوست

پروپانول -2 -متوکسی -1  

1-AAAAAAA-2-AAAAAAAA 

[107-98-2] 

12/90  ppm  50  ppm  100  A4 

سوزش چشم؛ اختالل 

اعصاب  سیستم 

 مرکزی

 متیل استات

Methyl acetate [79-20-9] 

08/74  ppm  200  ppm  250  - 

سردرد؛ تحریک 

قسمت فوقانی   

تنفسی و چشم؛ آسیب 

 عصب چشم

 متیل استیلن

Methyl acetylene [74-99-

7] 

07/40  ppm(EX)1000 - - 
اختالل سیستم ؛ 

 اعصاب مرکزی

07/40 مخلوط متیل استیلن پروپادین  ppm(EX)1000 ppm(EX)  1250  - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Methyl acetylene-

propadiene mixture 

[59355-75-8] 

 متیل آکریالت

Methyl acrylate [96-33-3] 

09/86  ppm  2  - 
؛ A4پوست؛ 

DSEN 

قسمت فوقانی تحریک 

تنفسی؛ چشم و 

 پوست؛ آسیب چشم

 متیل آکریلونیتریل

Methyl acrylonitrile [126-

98-7] 

09/67  ppm  1  A4 پوست؛  - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ سوزش چشم 

 و پوست

 متیالل

Methylal [109-87-5] 

10/76  ppm  1000  - - 
سوزش چشم؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 متیل آمین

Methyl amine [74-89-5] 

06/31  ppm  5  ppm  15  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی، چشم و پوست

آمیل کتون -متیل ان  

Methyl n-amyl ketone 

[110-43-0] 

18/114  ppm  50  - - 
تحریک چشمی و 

 پوست

 متیل آنیلین نرمال

N-Methyl aniline [100-

61-8] 

15/107  ppm  5/0  BEIMپوست؛  - 

مت همو گلوبینی و 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 متیل بروماید

Methyl bromide [74-83-

9] 

95/94  ppm  1  A4 پوست؛  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و  پوست

 متیل ترت بوتیل اتر

Methyl-tert-butyl ether 

[1634-04-4] 

17/88  ppm  50  - A3 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛ آسیب کلیوی

بوتیل کتون -متیل ان  

Methyl n-butyl ketone 

[591-78-6] 

16/100  ppm  5  ppm  10  BEIپوست؛  
نوروپاتی محیطی؛ 

 آسیب بیضه
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 متیل کلرید

Methyl chloride [74-87-3] 

49/50  ppm50 ppm  100  A4 پوست؛  

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ آسیب کلیوی 

وکبدی؛ آسیب بیضه؛ 

 -اثرات ناقص الخلقه

 زایی

 متیل کلروفرم

Methyl chloroform [71-

55-6] 

42/133  ppm  350  ppm  450  A4 ؛BEI 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی و آسیب کبدی

سیانوآکریالت -2متیل   

Methyl 2-cyano acrylate 

[137-05-3] 

10/111  ppm  2/0  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 متیل سیکلو هگزان

Methyl cyclohexane 

[108-87-2] 

19/98  ppm  400  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ اختالل 

سیستم اعصاب 

مرکزی؛ آسیب کلیوی 

 وکبدی

 متیل سیکلو هگزانول

Methyl cyclohexanol 

[25639-42-3] 

19/114  ppm  50  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشمی

متیل سیکلوهگزانون و  - 2

 ایزومرها

2 A 

Methylcyclohexanone 

all isomers 

[589-92-4]; [591-24-2]; 

[1331-22-2] 

17/112  ppm  20  - - 
آسیب کبدی، آسیب 

 سیستم اعصاب مرکزی

متیل سیکلو پنتادینیل منگنز  -2

 تری کربونیل
10/218  mg/m3  2/0  پوست - 

اختالل سیستم اعصاب 

ریه؛ مرکزی؛  آسیب 

 اثرات کبدی و کلیوی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

2-AAAAAAAAAAA 

pentadienyl manganese 

tricarbonyl [12108-13-

3]. AA AA 

 متیل دمتون

Methyl demeton [8022-

00-2] 

30/230  
mg/m3 (IFV)  

05/0  
 BEIAپوست؛  -

بازدارنده آنزیم کولین 

 استرلز

 متیلن بیس فنیل ایزوسیانات

Methylene bisphenyl 

isocyanate (MDI) 

[101-68-8] 

26/250  ppm  005/0  - - 
حساسیت های سیستم 

 تولید مثل

کلرو  -2متیلن بیس ) -4و4

 آنیلین(

4،4-AAAAAAAAA AAA )2-

Chloroaniline)[101-14-

4] 

17/267  ppm(IFV) 01/0  - 
 A2  پوست؛

BEI 

مت هموگلوبینی ؛ 

 سرطان مثانه

سیکلو هگزیل  -4متیلن بیس )

 ایزوسیانات(

Methylene bis (4-

cyclohexylisocyanate) 

[5124-30-1] 

35/262  ppm  005/0  - - 

حساسیت سیستم 

تنفسی؛ تحریک 

 قسمت تحتانی تنفسی

متیلن دی آنیلین -4و4  

4،4- AAAAAAAAA 

dianiline [101-77-9] 

26/198  ppm  1/0  آسیب کبدی A3 پوست؛  - 

 متیل اتیل کتون

Methyl ethyl ketone 

(MEK) [78-93-3] 

10/72  ppm  200  ppm  300  BEI 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ اختالل 

اعصاب مرکزی سیستم 

 و محیطی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 کتون پروکساید متیل اتیل

Methyl ethyl ketone 

proxide [1338-23-4] 

24/176  - ppm 2/0 C - 

تحریک پوست و 

چشم؛ آسیب کبدی و 

 کلیوی

 متیل فرمات

Methyl formate [107-31-

3] 

05/60  ppm  50  ppm  100  پوست 

تحریک قسمت فوقانی 

و تحتانی تنفسی و 

 چشم

هیدرازینمتیل   

Methyl hydrazine [60-34-

4] 

07/46  ppm 01/0  A3 پوست؛  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

سرطان ریه؛ آسیب 

 کبدی

 متیل یدید یا یدومتان

Methyl iodide [74-88-4] 

95/141  ppm  2  پوست - 
آسیب چشم؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 متیل ایزو آمیل کتون یا هگزانون

Methyl isoamyl ketone 

[110-12-3] 

20/114  ppm  20  ppm  50  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

اختالل سیستم اعصاب  

مرکزی؛ آسیب کبدی 

 و کلیوی

 متیل ایزوبوتیل کاربینول

Methyl isobutyl carbinol 

[108-11-2] 

18/102  ppm  25  ppm  40  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و  چشم؛ 

 سرگیجه، سردرد

 متیل ایزو بوتیل کتون

Methyl isobutyl ketone 

[108-10-1] 

16/100  ppm  20  ppm  75  A3 ؛BEI 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ سرگیجه و 

 سردرد

 متیل ایزوسیانات

Methyl isocyanate [624-

83-9] 

05/57  ppm  02/0  ppm  06/0  DSENپوست؛  
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

14/86 متیل ایزو پروپیل کتون  ppm  20  - - 
جنین؛ ایجاد  آسیب

 سمیت در نوزاد
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Methyl isopropyl ketone 

[563-80-4] 

 متیل مرکاپتان

Methyl mercaptan [74-

93-1] 

11/48  ppm  5/0  آسیب کبدی - - 

 متیل مت آکریالت

Methyl methacrylate [80-

62-6] 

13/100  ppm  50  ppm  100  
 ؛A4پوست؛ 

DSEN 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ اثرات 

 روی  وزن؛ ادم ریه

متیل  -2متیل نفتالین و  -1

 نفتالین

1- AAAAAA AAAAAAAAAAA 

[90-12-0] 

and 2-Methyl 

naphthalene [91-57-6] 

2/142  ppm  5/0  A4 پوست؛  - 
تحریک قسمت تحتانی 

 تنفسی؛ آسیب ریه

 متیل پاراتیون

Methyl parathion [298-

00-0] 

2/263  

 

mg/m3 (IFV)  
02/0  

- 
 A4 پوست؛ 

BELC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 متیل پروپیل کتون

Methyl propyl ketone 

[107-87-9] 

17/86  - ppm  150  - 
واکنش ریوی؛ تحریک 

 چشم

 متیل سیلیکات

Methyl silicate [681-84-5] 
22/152  ppm  1  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی آسیب چشم

فنیل -2استایرن یا  متیل -آلفا

 پروپن

α-Methyl styrene [98-83-

9] 

18/118  ppm  10  - A3 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی آسیب کلیوی؛ 

آسیب تولیدمثل در 

 زنان
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

ایزومرهای متیل تترا هیدروفتالیک 

 انهیدرید

Methyl tetrahydrophtalic 

anhydride 

[3425-89-6]; [5333-84-6]; 

[11070-44-3]; [19438-63-

2]A [19438-64-3]A [26590-

20-5]A [42498-58-8] 

7/166  

ppb 07/0  

SL 

mg/100 

cm2 7/0  

ppb  3/0  
پوست؛ 

DSEN ؛

RSEN 

 واکنش به حساسیت

 متیل وینیل کتون

Methyl vinyl ketone [78-

94-4] 

10/70  - ppm  01/0 C  

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

 لکوپنی

 بوزین متری

Metribuzin [21087-64-9] 

28/214  mg/m3  5  - A4 
آسیب کبدی؛ اثرات 

 خونی

 فوس موین

Mevinphos [7786-34-7] 

16/224  
mg/m3 (IFV)  

01/0  - 
 A4 پوست؛ 

BEIC 

 بازدارنده آنزیم

 کولین استراز

 میکا

Mica [12001-26-2] 

- mg/m3 (R)  1/0  پنوموکنیوزیس - - 

روغن معدنی به استثناء سیاالت 

خالصفلزکاری    

Mineral oile, xcluding 

metal working fluids 

 با تصفیه خوب

Pure,highly & severely 

refined 

 با تصفیه متوسط و ضعیف

Poorly & mildly refined 

 متفاوت

 

 

mg/m3 (I)   5  

 

−(L) 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

A4 

 

A2 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 مولیبدن

Molybdenum [7439-98-

7]. AA AA 

محلولترکیبات   

Soluble compounds 

 ترکیبات نامحلول و فلزی

Metal and insoluble 

compounds 

95/95  

 

 

 

 

mg/m3 (R)  5/0  

 

mg/m3( I )   10  

mg/m3 (R)  3  

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

A3 

 

- 

- 

 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 اسید مونو کلرو استیک

Monochloroacetic acid 

[79-11-8] 

5/94  ppm(IFV) 5/0  A4 پوست؛  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 مونوکروتوفوس

Monocrotophos [6923-

22-4] 

16/223  
mg/m3 (IFV)  

05/0  
- 

 A4 پوست؛ 

BELC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 مونومتیل  فرمامید

Monomethylformamide 

[123-39-7] 

07/50  ppm  1  پوست  
Embryo/fetal & 

liver dam; 

teratogenic ef 

 مورفولین

Morpholine [110-91-8] 
12/87  ppm  20  A4 پوست؛  - 

آسیب چشم ؛ تحریک 

 قسمت  فوقانی تنفسی

 نالد

Naled [300-76-5] 
79/380  

mg/m3 (IFV)  
1/0  

- 
 A4پوست؛

حساسیت؛ 

BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 نفتالین

Naphthalene [91-20-3] 
19/128  ppm  10  - 

 ،A3پوست، 

BEI 

اثرات خونی؛ تحریک 

قسمت فوقانی تنفسی 

 وچشم؛ آسیب چشم

نفتیل آمین -بتا  

β-Naphathylamine [91-

59-8] 

18/143  −(L) - A1 سرطان مثانه 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 گاز طبیعی

Natural gas [8006-14-2] 

 خفگی (D, EX)ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن  -

عنوان التکس الستیک طبیعی به

حسایت زای قابل پروتئین های  

 استنشاق

Natural rubber latex 

[9006-04-6] as inhalable 

allergenic proteins 

 متفاوت
mg/m3 (I)   

0001/0  
- 

پوست؛ 

DSEN ؛

RSEN 

حساسیت های سیستم 

 تنفسی

 نئون

Neon [7440-01-9] 

18/20  
(، ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی Dخفگی آور ساده )

 اکسیژن
 خفگی

 نیکل

Nickel l [7440-02-0], as Ni 

 عنصر نیکل

Elemental [7440-02-0] 

 ترکیبات معدنی محلول

Soluble   inorganic 

compounds (NOS) 

 ترکیبات معدنی نا محلول

Insoluble inorganic  

compounds (NOS) 

 ترکیبات گوگرد دار نیکل

Nickel subsulfide [12035-

72-2] 

 

 

71/58  

 

 متفاوت

 

 متفاوت

 

19/240  

 

 

 

mg/m3 (I)   5/1  

 

mg/m3 (I)   1/0  

 

mg/m3(I)    2/0  

 

mg/m3 (I)   1/0  

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

A5 

 

 

A4 

 

 

A1 

 

A1 

 

 

درماتیت؛ 

 پنوموکنیوزیس

 

آسیب ریه؛ سرطان 

 بینی

 

 سرطان ریه

 

 سرطان ریه

 نیکل کربونیل

Nickel carbonyl [13463-

39-3]. AA AA 

73/170  - ppm  05/0  C A3 ریوی تحریک  
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 نیکوتین

Nicotine [54-11-5] 
23/162  mg/m3  5/0  پوست - 

آسیب گوارشی؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ اختالالت 

 قلبی عروقی

 نیتراپایرین

Nitrapyrin [1929-82-4] 
93/230  

mg/m3(IFV) 
10 

mg/m3(IFV)20 A4 آسیب کبدی 

 اسید نیتریک

Nitric acid [7697-37-2] 
02/63  ppm  2  ppm  4  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی وچشم؛ 

 فرسایش دندان

 اکسید نیتریک

Nitric oxide [10102-43-9] 

01/30  ppm  25  - BEIM 

هیپوکسیا/سیانوزیس؛ 

 -ایجاد نیتروزیل 

هموگلوبین؛  تحریک 

قسمت فوقانی دستگاه 

 تنفس

 پارا نیترو آنیلین

p-Nitroaniline [100-01-6] 

12/138  mg/m3  3  - 
 A4 پوست؛ 

BEIM 

مت هموگلوبینی ؛ 

آسیب کبدی؛ سوزش 

 چشم

 نیترو بنزن

Nitrobenzene [98-95-3] 

11/123  ppm  1  - 
؛ A3پوست؛ 

BEIM 
 مت هموگلوبینی

 پارا نیترو کلرو بنزن

p-Nitrochloro benzene 

[100-00-5] 

56/157  ppm  1/0  - 
 A3 پوست؛

BEIM 
 مت هموگلوبینی

نیترو دی فنیل -4  

4-AAAAAAAAAAAAA [92-

93-3] 

20/199  −(L) -  پوست؛ A2 سرطان مثانه 

 نیترواتان

Nitroethane [79-24-3] 

07/75  ppm  100 تحریک قسمت فوقانی  - - 

تنفسی؛ اختالل 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

سیستم اعصاب 

 مرکزی؛ آسیب کبدی

 نیتروژن

Nitrogen [7727-37-9] 

01/14  
(، ضمیمه ه را ببینید: حداقل محتوی Dخفگی آور ساده )

 اکسیژن
 خفگی

 دی اکسید نیتروژن

Nitrogen dioxide [10102-

44-0] 

01/46  ppm  2/0  - A4 
تحریک قسمت تحتانی 

 تنفسی

 تری فلوئورید نیتروژن

Nitrogen trifluoride 

[7783-54-2] 

00/71  ppm  10  - BEIM 
مت هموگلوبینی؛ 

 آسیب کبدی و کلیوی

 نیتروگلیسرین یا نیتروگلیکول

Nitroglycerin [55-63-0] 
09/277  ppm  05/0  اتساع عروق پوست - 

 نیترو متان

Nitromethane [75-52-5] 
04/61  ppm  20  - A3 

آسیب تیروئیدی؛ 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛ آسیب ریه

نیترو پروپان -1  

[108-03-2] 1-

Nitropropane 

09/89  ppm  25  - A4 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ آسیب 

 کبد

نیترو پروپان -2  

2-AAAAAAAAAAAA [79-46-

9] 

09/89  ppm  10  - A3 
آسیب کبدی؛ سرطان 

 کبد

نیترو سودیمتیل آمین -ان  

N-Nitrosodimethyl amine 

[62-75-9] 

08/74  −(L) -  پوست؛ A3 
آسیب کبدی؛ سرطان 

 کبدی و کلیوی

13/137 نیترو تولوئن، کلیه ایزومرها  ppm  2  مت هموگلوبینی BEIMپوست؛   
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Nitrotoluene, all isomers 

[88-72-2]; [99-08-1]; [99-

99-0] 

تولوئیدین -ارتو -نیترو -5  

5-AAAAA-A-AAAAAAAAA 

[99-55-8] 

16/152  mg/m3(IFV) 1 - A3 آسیب کبدی 

 اکسید نیتروز

Nitrous oxide [10024-97-

2] 

02/44  ppm  50  - A4 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ اثرات خونی؛ 

 اثرات جنینی

 نونان، کلیه ایزومرها

Nonane, all isomers [111-

84-2] 

26/128  ppm  200  - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 اکتا کلرو نفتالن

Octachloro naphthalene 

[2234-13-1] 

74/403  mg/m3  1/0  mg/m3  3/0  آسیب کبدی پوست 

 اکتان، کلیه ایزومرها

Octane [111-65-9], all 

isomers 

22/114  ppm  300  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 تتروکسید اوسمیوم

Osmium tetroxide [144-

62-7]. AA AA 

20/254  ppm  0002/0  ppm  0006/0  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ سوزش چشم 

 و پوست

اسید اگزالیک انیدروس  و 

 دهیدرات

Oxalic acid, anhydrous 

[144-62-7] 

and dehydrate [6153-56-

6] 

04/90  

00/126  
mg/m3  1  mg/m3  2  - 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی، چشم و پوست
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

اگزی بیس )بنزن  -پارا، پارا

 سولفونیل هیدرازید(

p,p- Oxybis (benzene 

sulfonyl hydrazide) 

[80-51-3] 

40/358  mg/m3(I) 1/0  - - 
 اثرات

 ناقص الخلقه زایی

 دی فلورید اکسیژن

Oxygen difluoride [7783-

41-7] 

54 - ppm  05/0 C - 

سردرد؛ ادم ریه؛ 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 ازن

Ozone [10028-15-6] 

 کار سنگین

Heavy work 

 کار متوسط

Moderate work 

 کار سبک

Light work 

سبک   بار کار سنگین، متوسط یا

ساعت( 2)کمتر از   

Light moderate or light 

workloads (≤2 hours)) 

48 

 

 

ppm  05/0  

 

ppm  08/0  

 

ppm  1/0  

 

ppm  2/0  

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

A4 

 

A4 

 

 

A4 

 

A4 

 عملکرد واکنشی ریوی

 دمه واکس پارافین

Paraffin wax fume [8002-

74-2] 

- mg/m3  2  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛ تهوع

صورت کاتیونپاراکوآت به  

Paraquat [4685-14-7], as 

cathion 

18/257  mg/m3(I)   05/0  A4پوست؛  - 
آسیب ریوی، تحریک 

 قسمت فوقانی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 پاراتیون

Parathion [56-38-2] 

27/291  
mg/m3 (IFV) 

05/0  - 
؛  BEIپوست؛

A4 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

ذرات )نامحلول یا کم محلول(که 

انددر جای دیگر مشخص نشده  

Particles (insoluble or 

poorly soluble) not 

otherwise specified 

را مشاهده کنید ضمیمه ب  - 

 پنتا بوران

Pentaborane [19624-22-

7] 

17/63  ppm  005/0  PPM  015/0  - 
تشنج و اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 پنتا کلرو نفتالین

Pentachloronaphthalene 

[1321-64-8] 

40/300  mg/m3   5/0  آسیب کبدی؛ کلرآکنه پوست - 

 پنتا کلرو نیترو بنزن

Pentachloronitrobenzene 

[82-68-8] 

36/295  
mg/m3(IFV)  

5/0  
- A4 آسیب کبدی 

 پنتاکلروفنول

Pentachlorophenol [87-

86-5] 

35/266  
mg/m3(IFV) 

5/0  
mg/m3(IFV)  1  

 A3 پوست؛ 

BEI 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی و قلبی

 پنتا آریتریتول

Pentaerythriol [115-77-5] 

15/136  mg/m3   10  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 پنتان، کلیه ایزومرها

Pentane, all isomers [78-

78-4]A [109-66-0]A [463-

82-1] 

15/72  ppm  1000  - - 

تخدیر، نوروپاتی 

)آسیب اعصاب( 

 محیطی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

پنتان -4و2  ان دی 

2،4-AAAAAAAAAAAA [123-

54-6] 

12/100  ppm  25  پوست - 

سمیت اعصاب و 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 پنتیل استات، کلیه ایزومرها

Pentyl acetate, all 

isomers [123-92-2]; 

[620-11-1]; [624-41-9]; 

[625-16-1]; 

[626-38-0]; [628-63-7] 

20/130  ppm  50  ppm  100  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 پراستیک اسید

Peracetic acid [79-21-0] 
05/76  - ppm (IFV)  4/0  A4 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی، چشم و پوست

 پرکلرو متیل مرکاپتان

Perchloromethyl 

mercaptan [594-42-3] 

87/185  ppm  1/0  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 فلوئورید پرکلریل

Perchloryl fluoride [7616-

94-6] 

46/102  ppm  5/0  - - 
هموگلوبینی؛ مت 

 فلوئورزیس

 پرفلوئورو بوتیل اتیلن

Perfluorobutyl ethylene 

[19430-93-4] 

1/246  ppm  100  اثرات خونی -  

 پر فلوئورو ایزو بوتیلن

Perfluoroisobutylene 

[382-21-8] 

04/200  - ppm  01/0 C - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛ اثرات خونی

صورت پرسولفاتپرسولفات ها به  

Persulfates, as Persulfate 

[7727-21-1]; 

[7727-54-0]; [7775-27-1] 

mg/m3 متفاوت   1/0  تحریک پوست - - 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 فنول

Phenol [108-95-2] 

11/94  ppm  5  - 
؛ A4پوست؛ 

BEI 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ آسیب ریه؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 فنوتیازین

Phenothiazine [92-84-2] 

26/199  mg/m3  5  پوست - 
تحریک پوست، 

 حساسیت چشم به نور

نفتیل آمین -بتا -فنیل -ان  

N-Phenyl-beta-

naphthylamine [135-88-

6] 

29/219  −(L) - A4 سرطان 

 فنیلین دی آمین ارتو

o-Phenylene diamine 

[95-54-5] 

05/108  mg/m3  1/0  - A3 کم خونی 

 متا فنیلین دی آمین

m-Phenylene diamine 

[108-45-2] 

05/108  mg/m3  1/0  - A4 
آسیب کبدی و تحریک 

 پوستی

 پارا فنیلین دی آمین

p-Phenylene diamine 

[106-50-3] 

05/108  mg/m3   1/0  - A4 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و حساسیت 

 پوستی

 فنیل اتر، بخار

Phenyl ether [101-84-8] 

,Vapor 

20/170  ppm(V)  1  ppm(V)  2  - 
فوقانی تحریک قسمت 

 تنفسی و چشم؛ تهوع

 فنیل گلیسیدیل اتر

Phenyl glycidyl ether r 

[122-60-1] 

17/150  ppm 1/0  - 
؛ A3پوست؛ 

 حساسیت
 آسیب بیضه

 فنیل هیدرازین

Phenylhydrazine [100-63-

0] 

14/108  ppm 1/0  A3 پوست؛   
آنمی، تحریک قسمت 

 فوقانی تنفسی و پوست
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 فنیل ایزوسیانات

Phenyl isocyanate [103-

71-9] 

10/119  ppm  005/0  ppm  015/0  
پوست؛ 

DSEN,RSEN 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 فنیل مرکاپتان

Phenyl mercaptan [108-

98-5] 
18/110  ppm 1/0  پوست - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ تحریک چشم 

 و پوست

 

 فنیل فسفین

Phenylphosphine [638-

21-1] 

10/110  - ppm 05/0 C - 
درماتیت؛ اثر روی 

 خون و بیضه

 فورات

Phorate [298-02-2] 
40/260  

mg/m3 (IFV) 

05/0  - 
 A4 پوست؛ 

BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

‡ فسژن   

Phosgene [75-44-5] 

92/98  ppm 1/0  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ ادم ریه؛ 

 آمفیزم ریه

 فسفین

Phosphine [7803-51-2] 

00/34  ppm  05/0  ppm 15/0 C A4 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ سردرد؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 اسید فسفریک

Phosphoric acid [7664-

38-2] 

00/98  mg/m3  1  mg/m3  3  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی، چشم  و 

 پوست

 فسفر )زرد(

Phosphorus(yellow) 

[12185-10-3] 

92/123  mg/m3   1/0  - - 

فوقانی تحریک قسمت 

و تحتانی تنفسی؛ 

مشکالت 

 گوارشی،آسیب کبدی

35/153 اکسی کلرید فسفر  ppm  1/0  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Phosphorus oxychloride 

[10025-87-3] 

 پنتا کلرید فسفر

Phosphorus 

pentachloride [10026-13-

8] 

24/208  ppm  1/0  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

سولفید فسفرپنتا   

Phosphorus pentasulfide 

[1314-80-3] 

29/222  mg/m3  1  mg/m3  3  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 تری کلرید فسفر

Phosphorus trichloride 

[7719-12-2] 

35/137  ppm  2/0  ppm  5/0  - 

تحریک قسمت فوقانی 

چشم  و   تنفسی

 پوست

 اورتو فتال آلدهید

O – phethalaldehyde 

[643-79-8] 

10/134  
SL 

µg/100 cm225 
ppb(V) 1/0 C 

پوست؛ 

DESN؛RSEN 

چشم،آسم، واکنش به 

 حساسیت، آنافیالکسی

 انیدرید فتالیک

Phthalic anhydride [85-

44-9] 

11/148  
mg/m3 (IFV) 

002/0  
005/0  mg/m3 

(IFV) 

A4 

RSEN 

DSEN 

تحریک قسمت فوقانی 

چشم  و   تنفسی

 پوست

نیتریلمتا فتالودی   

m-Phthlodinitrile [626-

17-5] 

14/128  mg/m3 (IFV)  5  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

چشم  و   تنفسی

 پوست

 ارتوفتالودی نیتریل

O-Phthalodinitrile [91-15-

6] 

13/128  mg/m3 (IFV)  1  - - 
تشنج سیستم اعصاب 

 مرکزی

 پیکلورام

Picloram [1918-02-1] 

48/241  mg/m3  10  - A4 و کلیوی آسیب کبدی  
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 اسید پیکریک

Picric acid [88-89-1] 
11/229  mg/m3  1/0  - - 

حساسیت های 

پوستی؛ 

 درماتیت؛تحریک چشم

 پیندون

Pindone [83-26-1] 

25/230  mg/m3  1/0  انعقاد - - 

 دی هیدروکلرید پی پرازین

Piperazine 

dihydrochloride [142-64-

3] 

05/159  mg/m3  5  - - 

سوزش پوست و چشم؛ 

حساسیت پوستی ؛ 

 آسم

صورت پیپرازین و نمک های آن، به

 پیپرازین

Piperazine and salts [110-

85-0]. AA AAAAAAAAAA 

14/86  ppm (IFV) 03/0  - 
DSEN ؛

RSEN ؛A4 

حساسیت سسیتم 

 تنفسی، آسم

 پالتین

[7440-06-4] Platium 

 فلز

Metal 

صورت پالتیننمکهای محلول، به  

Soluble salts, as Pt 

 

09/195  

 

 متفاوت

 

 

mg/m3  1  

 

mg/m3  002/0  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

آسم؛ تحریک قسمت 

 فوقانی تنفسی

 

آسم؛ تحریک قسمت 

 فوقانی تنفسی

 پلی وینیل کلراید

Polyvinyl chloride (PVC) 

[9002-86-2] 

mg/m3 (R) متفاوت  1  - A4 

پنوموکونیوزیس؛ 

تحریک قسمت تحتانی 

تنفسی؛ تغییرعملکرد 

 ریوی

پرتلندسیمان   

Portland cement [65997-

15-1] 

- mg/m3 (E,R)  1  - A4 
عملکرد ریوی؛ عالئم 

 تنفسی؛ آسم
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 هیدروکسید پتاسیم

Potassium hydroxide 

[1310-58-3] 

10/56  - mg/m3  2 C - 
تحریک قسمت فوقانی 

 چشم و پوست تنفسی،

 پروپان

Propane [74-98-6] 
10/44  خفگی (D, EX)ضمیمه را ببینید: حداقل محتوی اکسیژن  

 پروپان سولتون

Propane sultone [1120-

71-4] 

14/122  −(L) - A3 سرطان 

پروپیل الکل( -پروپانول )ان -ان  

n- Propanol (n- Propyl 

alchol) [71-23-8] 

09/60  ppm  100  - A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

ایزوپروپانولپروپانول یا  -2  

2-AAAAAAAA [67-63-0] 
09/60  ppm  200  ppm  400  A4 ؛BEI 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفس و چشم؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 الکل پروپارژیل

Propargyl alchol [107-19-

7] 

06/56  ppm  1  پوست - 
تحریک پوست؛ آسیب 

 کبدی و کلیوی

پروپیول استون -بتا  

β-Propiolactone [57-57-

8] 

06/72  ppm  5/0  - A3 

سرطان پوست؛ 

تحریک قسمت  فوقانی 

 تنفسی

 پروپیون آلدئید

Propionaldehyde [123-

38-6] 

1/58  ppm  20  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 اسید پروپیونیک

Propionic acid [79-09-4] 

08/74  ppm  10  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی، چشم  و 

 پوست

24/209 پروپوکسور  
mg/m3(IFV)  

5/0  
- A3 ؛BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Propoxur [114-26-1] 

 ایزومرهای پروپیل استات

Propyl acetate isomers 

[108-21-4]; [109-60-4] 

13/102  ppm  100  ppm  150  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی ؛ اختالل 

سیستم اعصاب مرکزی 

 و  چشم

 پروپیلن

Propylene [115-07-1] 

08/42  ppm  500  - A4 
خفگی و تحریک 

 قسمت فوقانی تنفسی

 پروپیلن دی کلرید

Propylene dichloride [78-

87-5] 

99/112  ppm  10  - A4 ؛DSEN 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛ اثر روی وزن 

 بدن

 پروپیلن گلیکول دی نیترات

Propylene glycol dinitrate 

[6423-43-4] 

09/166  ppm  05/0  BEIMپوست؛  - 
سردرد ؛ اختالل 

 سیستم اعصاب مرکزی

 پروپیلین گالیکول اتیل اتر

Propylene glycol ethyl 

ether [1569-02-4] 

17/104  ppm  50  ppm  200  CNS impair; eye پوست 

& URT irr 

 اکسید پروپیلن

Propylene oxide [75-56-

9] 

08/58  ppm  2  - A3 ؛DSEN 
تحریک قسمت فوقانی 

و  چشمتنفسی   

 پروپیلن ایمین

Propylene imine [75-55-

8] 

09/57  ppm 2/0  ppm  4/0  A3پوست؛  
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی؛   آسیب کبدی

پروپیل نیترات -ان  

n-Propyl nitrate [627-13-

4] 

09/105  ppm  25  ppm  40  BEIM تهوع؛ سردرد 

 پیرتروم

Pyrethrum [8003-34-7] 

345 

 )میانگین(
mg/m3  5  - A4 

آسیب کبدی؛ تحریک 

 قسمت تنفسی تحتانی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 پیریدین

Pyridine [110-86-1] 

10/79  ppm  1  - A3 

تحریک پوست؛ آسیب 

 کبدی وکلیوی

 

 

 پیریدافنتیون

Pyridaphenthion [119-

12-0] 

33/340  mg/m3  2/0  پوست - - 

 کینون

Quinone [106-51-4] 
09/108  ppm  1/0  - - 

تحریک چشم؛ آسیب 

 پوست

اسیدهای رزین و اسیدهای رزین 

 کلی

Resin acids, as total Resin 

acids [8050-09-7] 

- 
mg/m3(I) 

001/0  
- 

RSEN ؛

DSEN 

آسم، تحریک تنفسی و 

چشم، حساسیت 

 پوستی و تنفسی

 رزورسینول

Resorcinol [108-46-3] 

11/110  ppm  10  ppm  20  A4 سوزش چشم و پوست 

 رودیوم

Rhodium [7440-16-6] 

 ترکیبات نامحلول و فلزی

Metal and insoluble 

compounds 

 ترکیبات محلول

Soluble compounds 

91/102  

 

 متفاوت

 

 متفاوت

 

 

 

mg/m3  1  

 

mg/m3  01/0  

 

 

- 

 

- 

 

 

A4 

 

 

A4 

 

فلزات: تحریک قسمت 

 فوقانی تنفسی

تحریک  :نامحلول ها

 قسمت تنفسی تحتانی

 

 آسم

 رونل

Ronnel [299-84-3] 

57/321  mg/m3 (IFV)  5  - A4 ؛BEIC 
بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

‡ های حاصل از تجزیه آالینده 

حرارتی روزین در زمان لحیم کاری 

 )کولوفونی(

Rosin core solder thermal 

decomposition Products 

colophony) [8050-09-7] 

 - (L)− نامشخص
DSEN  ؛

RSEN 

حساسیت پوستی 

 درماتیت؛ آسم

)تجاری( روتنون  

Rotenone (commercial) 

[83-79-4] 

41/391  mg/m3  5  - A4 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

صورت سلنیم و ترکیبات آن به

 سلنیم

Selenium  [7782-49-2]  

and compounds, as se 

96/78  mg/m3  2/0  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و  چشم

 فلوراید سلنیم هگزا

Selenium hexafluoride 

[7783-79-1], as Se 

96/192  ppm  05/0  ادم ریوی - - 

 سزون

Sesone [136-78-7] 

13/309  mg/m3  10   A4 
تحریک سیستم 

 گوارشی

سیلیس؛ کریسستالین، آلفا کوارتز 

 و کریستوبالیت

Silica, Crystalline-α-

Quartz [1317-95-9]; 

[14808-60-7] and 

cristobalite [14464-46-1] 

09/60  
mg/m3 (R) 

025/0  - A2 فیبروز و سرطان ریه 

 کاربید سیلیکون

Silicon carbide [409-21-2] 

 غیر الیافی

10/40  

 

 

mg/m3 (I,E)  10  

 

 

- 

 

 

- 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Non-fibrous 

الیافی )شامل الیاف سیلیسی 

 شکل(

Fibrous (including 

whiskers) 

mg/m3 (R,E)  3  

 

f/cc(F)  1/0  

 

 

- 

 

 

A2 

تحریک قسمت فوقانی 

 دستگاه تنفس

 

 

 مزوتلیوما؛  سرطان

 تترا هیدرید سیلیکون

Silicon tetrahydride 

[7803-62-5] 

12/32  ppm  5  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 نقره و ترکیبات

Silver [7440-22-4], and 

compounds 

 فلزی، غبار و دمه

Metal, dust & fume 

صورت نقرهبهترکیبات محلول،   

Soluble compounds as Ag 

 

 

87/107  

 

 متفاوت

 

 

mg/m3  1/0  

 

mg/m3  01/0  

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

آرژیری )تجمع رنگدانه 

 ها در بافتها(

 سیمازین

Simazine [122-34-9] 
60/201  mg/m3 (I)   5/0  - A3 

 اثرات خونی

 

 آزید سدیم

Sodium azide [26628-22-

8] 

صورت آزید سدیمبه  

As Sodium azide 

صورت بخار اسید هیدرا زوئیکبه  

As Hydrozoic acid vapor 

02/65  

 

 

- 

 

- 

 

 

mg/m3 29/0 C 

 

ppm 11/0 C 

 

 

A4 

 

 

A4 

اختالل قلبی و آسیب 

 ریوی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 بی سولفیت سدیم

Sodium bisulfite [7631-

90-5] 

07/104  mg/m3   5  - A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی، پوست و چشم

سدیمفلوئورو استات   

Sodium fluoroaccetate 

[62-74-8] 

02/100  mg/m3  05/0  پوست - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی و قلبی عروقی؛ 

 تهوع

 هیدروکسید سدیم

Sodium hydroxide [1310-

73-2] 

01/40  - mg/m3  2 C - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی، چشم و پوست

 متا بی سولفیت سدیم

Sodium metabisulfite 

[7681-57-4] 

13/190  mg/m3  5  - A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 نشاسته

Starch [9005-25-8] 

- mg/m3  10  - A4 درماتیت 

 استئارات ها

Stearates [57-11-4]; 

[557-04-0]; [557-05-1]; 

[822-16-2] 

 متفاوت
mg/m3(I)  10  

mg/m3(R)  3  
- A4 

تحریک قسمت تحتانی 

 تنفسی

 حالل استودارد

Stoddard solvent [8052-

41-3] 

00/140  ppm  100  - - 

تحریک پوست و 

چشم؛ آسیب کلیوی؛ 

تهوع؛ اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی

 کرومات استرونسیوم

Strontium chromate 

[7789-06-2], as Cr 

61/203  
mg/m3  

0005/0  
- A2 سرطان 

 استرکنین

Strychnine [57-24-9] 

40/334  mg/m3   15/0  - - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 استایرن

Styrene [100-42-5] 
15/104  ppm10 ppm20 

OTO ؛A3 ؛

BEI 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی و 

شنوایی،تحریک قسمت 

فوقانی سیستم 

تنفسی،نوروپاتی 

محیطی، اختالل 

 بینایی

 اکسید استایرن

Styrene oxide [96-09-3] 
15/120  ppm  1  - 

DSEN ؛

 A3پوست؛  

قسمت فوقانی تحریک 

 تنفسی،تغییرات خونی

صورت آنزیم سوبتیلیزین ها به 

 فعال بلوری

Subtilisins [1395-21-7]; 

[9014-01-1] as crystalline 

active enzyme 

- - 
00006/0 C 

mg/m3 
- 

آسم؛ پوست، تحریک 

قسمت تحتانی و 

 فوقانی تنفسی

 سوکروز

Sucrose [57-50-1] 

30/342  mg/m3   10  - A4 فرسایش دندان 

 متیل سولفو متورون

Sulfometuron methyl 

[74222-97-2] 

38/364  mg/m3(IFV)   5  - A4 اثرات خونی 

 سولفوتپ

Sulfotepp (TEDP) [3689-

24-5] 

30/322  
mg/m3 (IFV) 

1/0  - 
؛ A4پوست؛ 

BELC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 سولفاکسافلور

Sulfoxaflor [946578-00-3] 

30/277  mg/m3(I)  1/0  - A3 آسیب کبدی و بیضه 

 دی اکسید سولفور

Sulfur dioxide [7446-09-

5] 

07/64  - ppm  25/0  A4 
واکنش ریوی؛ تحریک 

 قسمت تحتانی تنفسی

07/146 فلوئورید گوگرد هگزا  ppm  1000  خفگی  - 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Sulfur hexafluoride 

[2551-62-4] 

 اسیدسولفوریک

Sulfuric acid [7664-93-9] 

08/98  mg/m3 (T)  2/0  - A2 (M) واکنش ریوی 

 مونوکلرید سولفور

Sulfur monochloride 

[10025-67-9] 

03/135  - ppm  1 C  

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی، چشم  و 

 پوست

 پنتا فلوئورید گوگرد

Sulfur pentafluoride 

[5714-22-7] 

11/254  - ppm  001/0 C  آسیب ریه 

 تترا فلورید گوگرد

Sulfur tetrafluoride 

[7783-60-0] 

07/108  - ppm  1/0 C - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی وچشم؛آسیب 

 ریه

 سولفوریل فلوئورید

Sulfuryl fluoride [2699-

79-8] 

07/102  ppm  5  ppm  10  - 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 سولپروفوس

Sulprofos [35400-43-2] 
43/322  

mg/m3 (IFV) 
1/0  - 

 A4 پوست؛ 

BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

تری کلروفنوکسی استیک  -5و4و2

 اسید

2،4،5-AAAAAAAAA AAAAAAA 

acetic acid [93-76-5] 

49/255  mg/m3  10  - A4 
اختالل سیستم اعصاب 

 محیطی

 الیاف های شیشه مصنوعی

Synthetic vitreous fibers 

 فایبرگالس رشته ای پیوسته

Continuous filament 

glass fibers 

 

- 

 

- 

 

f/cc(F)  1  

 

 

 

 

- 

 

 

 

A4 

 

A4 

 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 فایبرگالس رشته ای پیوسته

Continuous filament 

glass fibers 

 الیاف پشم شیشه

(Glass Wool fibers) 

 الیاف پشم سنگ

(Rock wool fibers) 

 الیاف پشم سرباره

(Slag wool fibers) 

 فایبرگالسهای خاص

(Special purpose glass 

fibers) 

 الیاف نسوز سرامیکی

(Refractory Ceramic 

fibers) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

mg/m3 (I)  5  

 

f/cc(F)  1  

 

f/cc(F)  1  

 

f/cc(F)  1  

 

f/cc(F)  1  

 

f/cc(F)  2/0  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

A3 

 

A3 

 

A3 

 

 

A3 

 

A2 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 

تحریک پوست و 

 غشای مخاطی

 

تحریک پوست و 

 غشای مخاطی

 

تحریک پوست و 

 غشای مخاطی

 

تحریک پوست و 

 غشای مخاطی

 

فیبروز ریه، اختالل در 

 عملکرد ریه

 تالک

Talc [14807-96-6] 

 فاقد آزبست

containing no asbestos 

fibres 

 دارای آزبست

containing asbestos 

fibres 

 

- 

 

 

- 

 

mg/m3 (E,R)  2  

 

 

حد مجاز 

 (Kآزبست)

 

- 

 

 

- 

 

A4 

 

 

A1 

 

فیبروز ریه، اختالل در 

 عملکرد ریه
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

صورت تلوریم و ترکیباتش به

 تلوریم به استثناء تلورید هیدروژن

Tellurium [13494-80-9] 

and compounds, as Te, 

excluding hydrogen 

telluride 

6/127  mg/m3  1/0  بوی بد دهان - - 

 هگزا فلورید تلوریم

Tellurium hexafluoride 

[7783-80-4], as Te 

61/241  ppm  02/0  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 تمفوس

Temephos [3383-96-8] 
46/466  mg/m3 (I)  1  - 

 A4 پوست؛ 

BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 تربوفوس

Terbufos [13071-79-9] 

45/288  
mg/m3 

(IFV) 01/0  - 
؛ A4پوست؛ 

BEIC 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

ترفتالیکاسید   

Terephthalic acid [100-

21-0] 

13/166  mg/m3   10  -  - 

 , P ,Mترفنیل ها ) ایزومرهای 

O  )  

Terphenyls (o-, m-, p- 

isomers) [26140-60-3] 

31/230  - mg/m3  5 C - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و  چشم

تترابرمواتان -2و2و1و1  

1،1،2،2.-AAAAA 

bromoethane [79-27-6] 

70/345  ppm  1/0  - - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ ادم 

 ریه؛ آسیب کبدی

 -2و    2-تتراکلرو -2و1و1و1

 فلوئورو اتان

1،1،1،2-AAAAA AAAAAA- 2 . 

2 AAAAAAAAAAAAAA [76-

11-9] 

83/203  ppm  100  - - 

آسیب کبدی و کلیوی؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

فلوئورو  -2و 1-تتراکلرو -2و2و1و1

 اتان

1،1،1،2-AAAAA AAAAAA- 1،2 

difluoroethane [76-12-

0] 

83/203  50ppm - - 

آسیب کبدی و کلیوی؛ 

اختالل  سیستم 

 اعصاب مرکزی

تتراکلرواتان -2و2و1و1  

1،1،2،2-AAAAA 

chloroethane [79-34-5] 

86/167  ppm  1  آسیب کبدی A3 پوست؛  - 

 تترا کلرو اتیلن یا پرکلرواتیلن

Tetrachloroethylene 

[127-18-4] 

80/165  ppm  25  ppm  100  A3 ؛BEI 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 تترا کلرو نفتالن

Tetrachloronaphthalene 

[1335-88-2] 

96/265  mg/m3  2  آسیب کبدی - - 

 تترا اتیل سرب

Tetraethyl lead [78-00-2], 

as Pb 

45/323  mg/m3   1/0  A4 پوست؛  - 
سیستم اعصاب اختالل 

 مرکزی

 فسفات تترا اتیل پیرو

Tetraethyl 

pyrophosphate [107-49-3 

20/290  
mg/m3 (IFV) 

01/0  
 BEICپوست؛  -

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 تترا فلوئورو اتیلن

Tetrafluoroethylene 

[116-14-3] 

20/100  ppm  2  - A3 
آسیب کبدی و کلیوی، 

 سرطان کبد و کلیه

 تتراهیدروفوران

Tetrahydrofuran [109-99-

9] 

10/72  ppm  50  ppm  100  
، A3 پوست؛ 

BEI 

آسیب کلیه، تحریک 

دستگاه تنفس فوقانی، 

اختالل  سیستم 

 اعصاب مرکزی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

نمک های فسفونیوم تتراکیس 

 )هیدروکسی متیل(

Tetrakis (hydroxymethyl) 

phosphonium salts 

کلرید فسفونیوم تترا کیس 

 )هیدروکسی متیل(

Tetrakis (hydroxymethyl) 

phosphonium chloride 

[124-64-1] 

سولفات فسفونیوم تترا کیس 

 )هیدروکسی متیل(

Tetrakis (hydroxymethyl) 

phosphonium sulfate 

[55566-30-8] 

 

 

 

56/190  

 

 

26/406  

 

 

mg/m3   2  

 

 

mg/m3   2  

 

- 

 

 

- 

 

DSEN ؛A4 

 

DSEN ؛A4 

کاهش وزن بدن؛ 

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی؛ اثرات کبدی

 تترا متیل سرب

Tetramethyl lead [75-74-

1]. AA AA 

33/267  

mg/m3   15/0  

- 

 پوست

اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 تترا متیل سوکسینو نیتریل

Tetramethyl 

succinonitrile [3333-52-

6] 

20/136  

ppm(IFV)  5/0  

- 

 پوست

سردرد؛ تهوع؛ تشنج 

اعصاب مرکزیسیستم   

 تترا نیترو متان

Tetranitromethane [509-

14-8] 

04/196  ppm  005/0  - A3 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم؛ 

سرطان قسمت فوقانی 

 تنفسی

 تتریل

Tetryl [479-45-8] 

15/287  mg/m3   5/1  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

صورت تالیومتالیم و ترکیباتش، به  37/204  mg/m3(I)  02/0  پوست - 
نوروپاتی محیطی؛ 

 آسیب گوارشی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Thallium [7440-28-0] and 

compounds, as Tl 

 متفاوت

 تیاکلوپرید

Thiacloprid [111988-49-

9] 

72/252  mg/m3(I)  2/0  A3پوست؛  - 

آسیب کبدی و 

تیروئیدی؛ تأثیر بر 

سیستم اعصاب 

 مرکزی؛ سرطان

 -بوتیل -ترت -6تیوبیس ) -'4و4

کروزول(-متا  

4،4A-AAAAAAA )6-AAAA-

butyl-m-cresol) [96-69-

5] 

52/358  mg/m3  1  - A4 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 تیودیکارب

Thiodicarb [59669-26-0] 
50/354  mg/m3(IFV) 1/0  - DSEN ؛ A3 

بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

 اسید تیوگلیکولیک

Thioglycolic acid [68-11-

1] 

12/92  ppm  1  DSENپوست؛   
تحریک سیستم 

 تنفسی و چشم

 کلرید تیونیل

Thionyl chloride [7719-

09-7] 

98/118  - ppm  2/0 C - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 تیرام

Thiram [137-26-8] 

44/240  
mg/m3 (IFV) 

05/0  
- DSEN ؛   A4 

تأثیر در وزن بدن؛ 

 اثرات خونی

قلع و ترکیبات معدنی بجز هیدرید 

اکسید قلع ایندیوم ؛ قلع و 

صورت قلعبه  

Tin  [7440-31-5] & 

inorganic compounds 

[18282-10-5]; [21651-19-

4]. AAAAAAAAA  AAA 

69/118  

 

 متفاوت

mg/m3  2  پنوموکونیوزیس - - 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

hydride and Indium tin 

oxide as Sn 

 قلع، ترکیبات آلی

Tin [7440-31-5], Organic 

compounds 

mg/m3 متفاوت  1/0  mg/m3  2/0  A4پوست، 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی و چشم، 

سردرد، تهوع، اثر روی 

سیستم اعصاب مرکزی 

 و سیستم ایمنی

‡ دی اکسید تیتانیم   

Titanium dioxide [13463-

67-7] 

90/79  mg/m3  10  - A4 
تحریک قسمت تحتانی 

 تنفسی

 ارتو تولیدین

o-Tolidine [119-93-7] 
28/212  A3 پوست؛  - - 

سوزش چشم؛ مثانه و 

کلیه؛ سرطان مثانه؛ 

 مت هموگلوبینی

 تولوئن

Toluene [108-88-3] 

14/92  ppm  20  - 
A4; OTO ؛

BEI 

اختالالت سیستم 

اعصاب مرکزی، بینایی 

و شنوایی، سیستم 

تولید مثل زنان، سقط 

 جنینی

دی  -6و2یا  -4و2-تولوئن

صورت مخلوط(ایزوسیانات )یا به  

Toluene -2,4- or 2,6-

diisocyanate (or as a 

mixture) 

[584-84-9]; [91-08-7] 

15/174  
ppm(IFV) 

001/0  
ppm(IFV) 

005/0  

DSEN, 

RSEN   ،

 ،A3پوست،

BEI 

آسم، حساسیت های 

 تنفسی و چشمی

 ارتو تولوئیدین

o-Toluidine [95-53-4] 

15/107  ppm  2  - 
 A3 پوست؛

BEIM 

مت هموگلوبینی، 

حساسیت پوست و 

کلیه و مثانهچشم و   

 متا تولوئیدین

m-Toluidine [108-44-1] 
15/107  ppm  2  - 

 A4 پوست؛

BEIM 

سوزش چشم ؛ مثانه و 

 کلیه؛ مت هموگلوبینی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 پارا تولوئیدن

p-Toluidine [106-49-0] 
15/107  ppm  2  - 

 A3 پوست؛

BEIM 

 مت هموگلوبینی

 تری بیوتیل فسفات

Tributyl phosphate [126-

73-8] 

31/266  ppm (IFV)  5  - 
A3 

BEIC 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم و مثانه

 اسید تری کلرو استیک

Trichloroacetic acid [76-

03-9] 

39/163  ppm  5/0  - A3 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

تری کلرو بنزن -4و2و1  

1،2،4-AAAAAAAAAAAAAAAA 

[120-82-1] 

46/181  - ppm 5  C - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

تری کلرو اتان -2و1و1  

1،1،2-AAAAAAAAAAAAAAA 

[79-00-5] 

41/133  ppm  10  A3 پوست؛   
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی؛ آسیب کبدی

 تری کلرو اتیلن

Trichloroethylene [79-01-

6] 

40/131  ppm  10  ppm  25  A2 ؛BEI 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ سمیت 

کلیوی؛ کاهش قوه 

 ادراک

 تری کلرو فلوئورو متان

Trichlorofluro methane 

[75-69-4] 

38/137  - ppm 1000  C A4 
حساسیت های قلبی 

 عروقی

 تری کلرو نفتالن

Trichloronapthalene 

[1321-65-9] 

51/231  mg/m3   5  پوست - 
آسیب کبدی؛ 

 جوشهای شبه آکنه

تری کلرو پروپان -3و2و1  

1،2،3-AAAAAAAAAAAAAAAA 

[96-18-4] 

43/147  ppm  005/0  - A2 سرطان 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

تری  -2و2و1-تری کلرو -2و1و1

 فلوئورو اتان

1،1،2-AAAAAAAAA-1،2،2-

Trifuoroethane [76-13-

1] 

40/187  ppm  1000  ppm  1250  A4 
اختالل سیستم اعصاب 

 مرکزی

 تری کلروفون

Trichlorphon [52-68-6] 
60/257  ppm (IFV)  01/0  - 

A4  ؛DSEN ؛

BEIC 

آنزیم کولین بازدارنده 

 استراز

 تری اتانول آمین

Triethanloamine [102-71-

6] 

22/149  mg/m3  5  چشم سوزش پوست و -  

 تری اتیل آمین

Triethylamine [121-44-8] 
19/101  ppm  5/0  ppm  1  A4 پوست؛  

اختالالت بصری و 

تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی

 تری فلومیزول

Triflumizole [68694-11-1] 
75/345  ppm (I)  1  - A4؛  DSEN تغییرات کبدی 

 تری فلوئورو برمو متان

Trifluobromo methane 

[75-63-8] 

92/148  ppm  1000  - - 

اختالالت سیستم 

اعصاب مرکزی و قلبی 

 عروقی

 -اس-تری گلیسیدیل -5و3و1

 تری آزینتریون

1،3،5-AAAAAAAAAAA-A-

Triazinetrione [2451-

62-9] 

25/297  mg/m3   05/0  - - 
های تولید مثل آسیب

 در مردان

 تری ملیتیک انیدرید

Trimellitic anhydride 

[552-30-7] 

12/192  
0005/0  

mg/m3 (IFV) 

002/0  

mg/m3 (IFV) 

پوست؛ 

RSEN؛ 

DSEN 

حساسیت های سیستم 

 تنفسی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 تری متیل آمین

Trimethyl amine [75-50-

3] 

11/59  ppm  5  ppm  15  - 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی؛حساسیت 

 چشم و پوست

تری متیل بنزن )مخلوط ‡

 ایزومرها(

Trimethyl benzene 

(mixed Isomers) [25551-

13-7] 

19/120  ppm  25  - - 

اختالل سیستم اعصاب 

مرکزی؛ آسم؛ اثرات 

 خونی

 تری متیل فسفیت

Trimethyl phosphite 

[121-45-9] 

08/124  ppm  2  - - 
تحریک چشم بازدارنده 

کولین استرازآنزیم   

تری نیترو تولوئن -6و4و2  

2،4،6-AAAAAAAA AAAAAAA 

(TNT) [118-96-7] 

13/227  
mg/m3(IFV)  

1/0  BEIMپوست؛  - 

مت همو گلوبینی؛ 

آب   آسیب کبدی؛

 مروارید

 تری اورتوکرسیل فسفات

Triorthocresyl phosphate 

[78-30-8] 

37/368  
mg/m3(IFV)  

02/0  BEICپوست؛  - 

آنزیم کولین  بازدارنده

استراز، مسمومیت 

 سیستم عصبی

 تری فنیل فسفات

Triphenyl phosphate 

[115-86-6] 

28/326  mg/m3  3  - A4 
بازدارنده آنزیم کولین 

 استراز

تنگستن و ترکیباتش، بدون حضور 

 کبالت

Tungsten [7440-33-7], 

and compounds, In the 

absence of Cobalt, as W 

84/183  

 متفاوت
mg/m3(R)  3  اختالالت ریوی - - 

 ترپنتین و منوترپن های منتخب

Turpentine [8006-64-2] 

and selected 

00/136  

 متفاوت
ppm  20  - A4  ؛DSEN تحریک ریه 
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Monoterpenes [80-56-8]; 

[127-91-3]; [13466-78-9] 

اورانیوم طبیعی ترکیبات محلول و  

صورتنامحلول آن به  

Uranium(natural) [7440-

61-1] AAAAAAA AAA 

insoluble 

03/238  

 متفاوت
mg/m3  2/0  mg/m3   6/0  A1 ؛BEI آسیب کلیوی 

والر آلدئید -ان  

n-Valer aldehyde [110-

62-3] 

13/86  ppm  50  - - 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم؛ پوست

 پنتوکسید وانادیوم

Vanadium pentoxide 

[1314-62-1] as V 

88/181  
mg/m3 (I)  

05/0  
- A3 

تحریک قسمت فوقانی 

 و تحتانی تنفسی

 میست روغن های نباتی

Vagetable oils mist 

[68956-68-3] 

mg/m3 متغیر  10  اثرات تنفسی - - 

 وینیل استات

Vinyl acetate [108-05-4] 

09/86  ppm  10  ppm  15  A3 
تحریک قسمت فوقانی 

 تنفسی و چشم

 بروماید وینیل

Vinyl bromide [593-60-2] 

96/106  ppm  5/0  - A2 سرطان کبد 

 کلرید وینیل

Vinyl chloride [75-01-4] 

50/62  ppm  1  - A1 
سرطان ریه؛ آسیب 

 کبدی

وینیل سیکلوهگزان -4  

4- AAAAA AAAAAAAAAAA 

[100-40-3] 

18/108  ppm  1/0  - A3 
های تولید مثل آسیب

 در مردان و زنان



 

102 
 

 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

اکسیدوینیل سیکلوهگزان دی   

Vinyl cyclohexene 

dioxide [106-87-6] 

18/140  ppm  1/0  A3 پوست؛  - 

های سیستم آسیب

تولید مثل در مردان و 

 زنان

 فلورید وینیل

Vinyl fluoride [75-02-5] 

05/46  ppm  1  - A2 
سرطان کبد و آسیب 

 کبدی

پیرولیدون -2-وینیل  -ان  

N-Vinyl-2-pyrrolidone 

[88-12-0] 

16/111  ppm  05/0  - A3 آسیب کبدی 

 کلرید وینیلیدن

Vinylidene chloride [75-

35-4] 

95/96  ppm  5  - A4 آسیب کبدی و کلیوی 

 فلوئورید وینیلیدن

Vinylidene fluoride [75-

38-7] 

04/64  ppm  500  - A4 آسیب کبدی 

 وینیل تولوئن

Vinyl toluene [25013-15-

4] 

18/118  ppm  50  ppm  100  A4 
فوقانی  تحریک قسمت

 تنفسی و چشم

 وارفارین

Warfarin [81-81-2] 

32/308  mg/m3(I)  01/0  پوست - 
خون ریزی، ناقص 

 الخلقه زایی

 غبار چوب

Wood dust 

 سرو قرمز غربی

Western red cedar 

گونه های دیگر )به غیر از چوب 

 نرم(

All other species 

 نامشخص

 

mg/m3(I)   5/0  

 

mg/m3 (I)  1  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

A4 ؛RSEN ؛

DSEN 

 

- 

 

 

 آسم

 

عملکرد ریوی، تحریک 

قسمت فوقانی و 

 تحتانی سیستم تنفسی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

 سرطان زائی

carcinogenicity 

 بلوط و راش

Oak and beech 

غان ؛ چوب ماهون؛ درخت ساج ؛ 

 گردو

Birch, mahogany, teak, 

walnut 

 غبار کلیه چوب های دیگر

All other wood dusts 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

A1 

 

 

A2 

 

A4 

‡ گزیلن )ایزومرهای ارتو، متا و  

 پارا(

Xylene [1330-20-7] (all 

isomers) [95-47-6]; [106-

42-3]A [108-38-3] 

16/106  ppm  100  ppm  150  A4 ؛BEI 

تحریک قسمت فوقانی 

تنفسی، چشم و 

پوست؛ اختالل سیستم 

 اعصاب مرکزی

 متا گزیلن آلفا و آلفا دی امین

m-Xylene α, α-diamine 

[1477-55-0] 

20/136  - ppm 018/0  C پوست 
تحریک چشم؛ پوست، 

 حساسیت گوارشی

 گزیلیدین )مخلوط ایزومرها(

Xylidine (mixed isomers) 

[1300-73-8] 

17/121  ppm (IFV)  5/0  - 
؛ A3پوست؛ 

BEIM 

آسیب کبدی؛ مت 

 هموگلوبینی

 ایتریوم و ترکیبات آن

Yttrium  [7440-65-5] and 

Compounds, as Y 

91/88  mg/m3   1  فیبروز ریه - - 

29/136 دمه کلرید روی  mg/m3  1  mg/m3  2  - 
تحریک قسمت فوقانی 

 و تحتانی تنفسی
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 نام علمي ماده شيميايي
وزن 

 ملکولي

 حد مجاز شغلي
 نمادها

مبناي تعيين حد 

 مجاز مواجهه
TWA STEL/C 

Zinc chloride fume [7646-

85-7] 

 کرومات روی

Zinc chromates [13530-

65-9] . AA AA 

mg/m3 متفاوت  01/0  - A1 سرطان بینی 

رویاکسید   

Zinc oxide [1314-13-2] 

37/81  mg/m3(R)2 mg/m3(R)  10  تب دمه فلزی - 

 زیرکونیوم و ترکیباتش

Zirconium [7440-67-7]  

and compounds, as Zr 

22/91  mg/m3  5  mg/m3  10  A4 تحریک تنفسی 
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