
 دفـع ضـايـعات آزمايشگاهي

 

  ػؼي وٌيذ ضـبيؼبت آصهبيـگبّي سا اص اثتذا ثب هحـذٍد وشدى همـبديش هـَاد خشيذاسي ؿذُ ثِ حذالل ثشػبًيذ.  

  ضبيؼبت ؿيويبيي سا تفىيه وشدُ ٍ ثشاي دفـي آهبدُ ًوبييذ.  

  ّوِ ضـبيؼبت سا ثب ثؼتِ ثٌذي هٌـبػت دفي وٌيذ. 

 دفغ پغ هبًذّبي هَاد ؿيويبئي ػوي 

  لجل اص دفغ ، الصم اػت ثب ثِ وبسگيشي ؿيَُ ّبي هختلف ، هَاد ؿيويبئي فؼبل ٍ خطش ًبن سا ثي اثش

دسكذي اوشيل اهيذ وِ دس آصهبيـگبّْبي هَلىَلي ثِ وبس هيشٍد  01تب  01هحلَل  : وشد . ثِ طَس هثبل

هحلَل ّبي اضبفِ  . (Neurotoxic) شوضي اػتػوي ثؼيبس لَي ثِ خلَف ثشاي ػيؼتن اػلبة ه

، ثِ ًَع طل آى وِ غيش TEMEDآًشا هيتَاى ثب افضٍدى تشويجبت خبكي ، هثل ثيغ اوشيل آهيذ ٍ 

 .ػوي اػت تجذيل ٍ آًشا دس ػيىل صثبلِ ّبي ؿْشي لشاس داد

 صدايي تشويجبت آلي هحلَل ٍ ػوي، ثِ خلَف هحلَل اتيذيَم ثشٍهبيذ ثشاي ػن (Et-Br) ّبي  ٍ طل

 .حبٍي ايي هحلَلْب ، هيتَاى اص صغبل فؼبل حيَاًي اػتفبدُ ًوَد وِ سٍؽ آى ثِ ؿشح ريل هيجبؿذ

 ػن صدائي اتيذيَم ثشٍهبيذ (Et-Br) ّبي حبٍي ايي هحلَلْب سا هيتَاى  طل :ّبي حبٍي ايي هحلَلْب ٍ طل

ػوي آى ٍاسد فبص آثي گشدد .  سٍص دس ظشف حبٍي يه تب دٍ ليتش آة لشاس داد تب هَاد ثِ هذت يه ؿجبًِ

پغ اص اػىي وشدى طل آگبسص ٍ حلَل اطويٌبى اص ًجَدى تشويجبت آلي دس طل ، ثِ هحلَل سليك ؿذُ اص 

هبدُ ػوي يه لبؿك چبسوَل اضبفِ ًوَدُ پغ اص يه ػبػت ، هحلَل ػَػپبًؼيَى آى سا اص يه كبفي 

  .هؼوَلي هيتَاى گزساًذ

  ِػبسي اص هبدُ ػوي اػت سا هيتَاى دٍس سيخت ٍ وبغز كبفي حبٍي دس ايي كَست هحلَل صيشكبفي و



 .تدضيِ خَاّذ ؿذ 650 چبسوَل ٍ هبدُ ػوي سا دس وَسُ الؿِ ػَص لشاس داد. ايي هبدُ ػوي دس

 دفغ پغ هبًذ ّبي هَادؿيويبئي ػشطبًضا 

  ٍ خطش ًبن سا ثي اثش لجل اص دفغ ، الصم اػت ثب ثِ وبسگيشي ؿيَُ ّبي هختلف ، هَاد ؿيويبئي فؼبل

پؼوبًذ ّبي هبدُ ثؼيبس خطشًبن ٍ ٍاوٌؾ دٌّذُ اػويَم تتشاوؼبيذ سا هيتَاى دس  : وشد . ثِ طَس هثبل

  .سٍغي هبيغ لشاس داد تب تَاى اوؼيذ وٌٌذگي ايي هبدُ وبّؾ يبثذ

 ّ َا لشاس اػيذ پيىشيه اص هَاد ثؼيبس فؼبل ٍ ػشطبًضا ثِ ؿوبس هي آيٌذ ٍ ًجبيذ دس توبع هؼتمين ثب

 .گيشًذ. ثذيي هٌظَس ّوَاسُ ثبيذ همذاسي آة ثش سٍي ايي تشويت لشاس داد

  فٌل ٍ فشم آلذئيذ ًيض اص هَاد ًبفز ، ػوي ٍ ػشطبًضا هحؼَة هي ؿًَذ ٍ ثشاي وبػتي اثشات ػَ ايي

تشويجبت ، پؼوبًذ ّبي هحذٍد ايي تشويجبت سا هي تَاى دس دتشطًت ّبئي ثب ّويي ػبختبس هثل دتَل 

 .اس داد تب ػويت آى وبػتِ ؿَد ٍ ػپغ آًْب سا دٍس سيختلش

 دفغ پغ هبًذّبي هَاد خطشًبن صيؼت هحيطي 

 ُتَاًذ ؿبهل  صا ، هي ّبي ثيَلَطيه هـىَن ثِ داؿتي ػَاهل ثيوبسي آهيض : ًوًَِ هَاد ثيَلَطيه هخبطش

هبيؼبت ثذى اًؼبى يب حيَاى ، ّبي خَى، ادساس، هذفَع، خلط، هبيغ هغضي ًخبػي، هبيغ هٌي ٍ ديگش  ًوًَِ

 .ّبي هختلف حيَاى آلَدُ ٍ وليِ هَاد صايذ ثيَلَطيه ثبؿٌذ ثبفت

 ًَِّبي ثيَلَطيه ٍ ظشٍف پالػتيىي آلَدُ سا دس هيتَاى دس اتَوالٍ اػتشيل ًوَد ٍ پغ اص ايي اهش،  ًو

 .ّب ٍ ظشٍف سا دس ػيىل ػوَهي صثبلِ، لشاس داد توبم ًوًَِ

 هحلَل ّبي دتشطًت لَي  )وٌٌذُ ّبي خذيذ دس حزف تشويجبت آاليٌذُ هختلف  اػتفبدُ اص ضذ ػفًَي

 .هثل دي وبًىغ ( ًيض ضشٍسي اػت

  داًـدَيبى سا ثبيذ آهَصؽ داد وِ اص وبتش ثشاي حزف ػَصى ػشًگ اػتفبدُ وٌٌذ ٍ پغ اص تـشيح



وشدُ اًذ ، اهؼبء ٍ ا  حيَاًبت آصهبيـگبّي هَسد هطبلؼِ سا وِ هَاد ػوي، وـٌذُ ٍ غيشُ ثِ آًْب تضسيك

 .ػَص لشاس دٌّذ تب ًبثَد ؿًَذ ّبي الؿِ حـبي آًْب سا ثب دلت اص آصهبيـگبُ خبسج ٍ دس وَسُ

 دفغ پغ هبًذّبي هَاد ساديَ اوتيَ 

 ُوٌٌذ ثبيذ ثب وؼت اخبصُ اص هؼئَل  ّب ٍ هشاوض تحميمبتي وِ ثب هَاد پشتَصا )ساديَاوتيَ( وبس هي آصهبيـگب

آى هدوَػِ ٍ تحت ًظبست ًوبيٌذُ هؼشفي ؿذُ اص طشف ٍي وِ هؼوَالً اص ػبصهبى  ثْذاؿت فيضيه

  .اًشطي اتوي اػت ؿشٍع ثِ فؼبليت ًوبيٌذ

 ُّبيي، افشاد هَظفٌذ يه دػتگبُ حؼبع ثِ تـؼـؼبت هَاد پشتَصا دس چٌيي آصهبيـگب (Film bag)  ِث

 .پشتَصا دس ايي دػتگبُ ثجت ؿَد خَد ًلت وٌٌذ تب هيضاى دسيبفتي آًبى اص تـؼـؼبت هختلف هَاد

  ُثشاي حفظ ػالهتي افشاد، يه حذ هدبصي اص طشف ػبصهبى اًشطي اتوي ثشاي ايي هَاد پشتَصا تؼييي ؿذ

ّبي تـخيق طجي هشاخؼِ ٍ يه آصهبيؾ وبهلي سا  اػت. ايي افشاد ثبيذ ّش ؿؾ هبُ يىجبس ثِ آصهبيـگبُ

 .ثذٌّذ

 دس كَست سيخت ٍ پبؽ (Splash) َصا دس هحيط آصهبيـگبُ، ضوي ؿٌبػبيي هحل سيضؽ هَاد هَاد پشت

ثب اػپشي وشدى هَاد پبن وٌٌذُ ثؼيبس لَي دس هحل  (Gaiger) تَػط دػتگبّْبي حؼبع گبيگش

هَاد آاليٌذُ سا پبن وشدُ، پغ اص اطويٌبى اص  (Pad)ّبي هخلَف خبرة سطَثت  آلَدگي، ثب دػتوبل

اي  دٌّذ تب ثب تذاثيش ٍيظُ سا ثِ ػبصهبى اًشطي اتوي اًتمبل هيسفغ آلَدگي تَػط دػتگبُ گبيگش، آى پذّب 

 .اثش ؿًَذ آى هَاد پشتَصا ثي

 

 

 

 



 دفغ پغ هبًذّبي هَاد ؿيويبئي اؿتؼبل صا 

  ّبي ػجه، اتش، اػتي سا هيتَاى ثِ طَس هدضا دس اًجبسّبي خٌه حفظ وشد ٍ ون ون   حاللْبي آلي هبًٌذ الىل

ؼوبًذ ّبي هحذٍدآًْب سا دس ظشٍف همبٍهي اًجبؿتِ ثِ هٌظَس ػَصاًذى دس اختيبس اص آًْب اػتفبدُ ًوَد ٍ پ

  .هؼئَليي ايوٌي داًـىذُ لشاس داد

  اًَاع حالل ّبي ػٌگيي آلي ، فٌل ، پشٍپيلي اوؼبيذ، گلَتبسآلذئيذ ، فشم آلذئيذ ، پبسا فشم آلذئيذ ، صايلي  ثشاي

ٍ........ خوغ آٍسي وٌتشل ؿذُ اي دس هحيط ٍ هىبى ّبي هتفبٍت ثبيذ كَست گيشد ٍثب ّوىبسي ػبصهبى ّبي 

 .ل آصهبيـگبُ دٍس ػبختتحت لشاسداد ثب ػبصهبى هحيط صيؼت ٍ اًشطي اتوي، آًْب سا اص هح

 هَاد ؿيويبئي ٍاوٌؾ گش 

 

 مواد شيميايي ناسازگار با اثرات متقابل  نام ماده شيميايي  رديف 

 ولشات، پشولشات، پشهٌگٌبت ٍ آة  اػيذ ػَلفَسيه 1

 اػتيه اػيذ، وشٍهيه اػيذ، آًيليي، وشثي، ّيذسٍطى ػَلفيذ ًيتشيه اػيذ 2

 اػيذ ًيتشيههخلَط اػيذ ػَلفَسيه ٍ  اػتي 3

 غبلت فلضات ٍ اهالح آى، هَاد آلي هثل آًيليي ٍ ًيتشٍهتبى ّيذسٍطى پشاوؼبيذ 4

 ًيتشيه اػيذ، پشاوؼيذ ّيذسٍطى آًيليي 5

 آهًَيبن، اػتيلي، ثَتب دي اى، وبسثيذ ػذين، هـتمبت ًفتي گليؼيشيي 6

 تتشاوشيذ وشثي ، اًيذسيذ وشثٌيه ٍ آة ػذين، پتبػين ٍ ليتين 7

 اػتيلي، ّيذسٍطى خيَُ 8

 اػتيلي ٍ آهًَيبن يذ 9

 

 



 دفغ پغ هبًذّبي هَاد ؿيويبئي خَسًذُ 

 هَاد هؼذًي ) اػيذ ّبي غليظ ًيتشيه ٍ ػَلفَسيه،  :ايي هَاد ؿبهل تشويجبت ريل هيتَاًٌذ ثبؿٌذ

 ٍ ...(فشهبلذئيذ ،اػيذ پيىشيه  )ػَد، آهًَيبن ٍ...( ٍ هَاد آلي 

  َُپبوؼبصي ػشيغ آًْب اص هحيط ّبي آصهبيـگبّي آٍسدُ ؿذُ اػتدس خذاٍل پيَػت ًح:  

مواد شميائي 

 پاشيده شده 

 نحوه پاكسازي 

 . ػذين ثي وشثٌبت اػتفبدُ وٌيذ ثَػيلِ يه اػفٌح يب اثش هبدُ سا خزة وٌيذ اػيذّب، هَاد آلي

اػيذّب، هَاد غيش 

 آلي 

تَاًيذ  اص ثي وشثٌبت ػذين اػتفبدُ وٌيذ، ّوچٌيي اص اوؼيذ ولؼين يب ثي وشثٌبت ػذين هي

آٍسي وٌيذ ) اػيذ ّيذسٍفلَئَسيه يه  اػتفبدُ وٌيذ ثَػيلِ يه اػفٌح يب اثش هبدُ سا خوغ

 ( هبدُ هؼتثٌي اػت

  .زة وٌيذآٍسي ٍ خ اص آة اػتفبدُ ًىٌيذ ثَػيلِ ؿي يب ثيىشثٌبت ػذين خوغ اػيذ ولشيذّب 

 آٍسي وٌيذ  ثَػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ آلذئيذّب 

 آٍسي وٌيذ  اص ثي ػَلفيت ػذين اػتفبدُ وٌيذ ثَػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ ّبي آليفبتيه  آهيي

 وٌيذآٍسي وٌيذ. اص توبع پَػتي يب اػتٌـبق اختٌبة  ثَػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ ّبي آسٍهبتيه  آهيي

ّبي آسٍهبتيه  آهيي

 ّبلَطى داس 
 آٍسي وٌيذ. اص توبع پَػتي يب اػتٌـبق اختٌبة وٌيذ ثَػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ

 N3 تشويجبت

داساي لبثليت )

  (اًفدبس

دسكذ ًيتشات  01آٍسي وٌيذ ثب اػتفبدُ اص هحلَل  ثَػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ

 آهًَيَم آلَدگي صدايي وٌيذ 



  ( ثبصّب ) لليبّب
ّبي ؿيويبيي خٌثي ػبصي وٌيذ ٍ ثِ ٍػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة  ثب اػيذ يب خٌثي وٌٌذُ

 آٍسي وٌيذ ٍ خوغ

وشثي دي ػَلفبيذ 

)لبثل اؿتؼبل ٍ 

  (ػوي

 آٍسي وٌيذ  ثَػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ

 اص توبع پَػتي يب اػتٌـبق اختٌبة وٌيذ  آٍسي وٌيذ ثَػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ ولشٍّيذسيي ّب 

 ػيبًيذّب 
آًْب سا هشطَة وٌيذ ٍ يب اص خبسٍ ثشلي ثب فيلتشّبي ّپب اػتفبدُ  لجل اص خبسٍ وشدى حتوبً 

 آٍسي وٌيذ  وٌيذ. هَاد هشطَة سا ثَػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ

ّبليذّب ) آلي يب غيش 

  ( آلي
 اص ثي وشثٌبت ػذين اػتفبدُ وٌيذ 

ّيذسٍوشثٌْبي 

 ّبلَطى داس 
 آٍسي وٌيذ  ثَػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ

 آٍسي وٌيذ اص هَاد آلي اختٌبة وٌيذ  ثَػيلِ يه اثش ٍ يب اػفٌح خزة ٍ خوغ ّيذساصيي ّب 

 اػيذ ّيذسٍفلَسيه 

شثٌبت ػذين تشخيح دادُ خزة ثَػيلِ وشثٌبت ولؼين يب اوؼيذ ولؼين ًؼجت ثِ ثي و

ؿَد وِ ثِ طَس لبثل  ؿَد. اػتفبدُ اص ثي وشثٌبت ػذين هٌدش ثِ تـىيل ػذين فلَسايذ هي هي

هالحظِ اي اص ولؼين فلَسايذ ػوي تش اػت. هشالت ثبؿيذ اػفٌح هَسد اػتفبدُ ثشاي خزة 

اػيذ  اػفٌدْبي خبكي وِ ؿبهل تشويجبت ػيليىبت ّؼتٌذ ثب .هبدُ سا دسػت اًتخبة وٌيذ

 ثبؿٌذ  ّيذسٍفلَئَسيه ًبػبصگبس هي

هحلَلْبي ًوىْبي 

 غيش آلي 
 اص ػَدا اػتفبدُ وٌيذ 



هشوبپتبى ّب 

 (ػَلفيذّبي آلي )

آٍسي  ثب هحلَل ّيپَولشيت ولؼين خٌثي ػبصي وٌيذ. ثَػيلِ يه اثشيب اػفٌح خزة ٍ خوغ

  . وٌيذ

 آٍسي وٌيذ  هَاد خبهذ سا خبسٍوٌيذ. ثِ ٍػيلِ يه اثش يب اػفٌح خزة ٍ خوغ ًيتشيل ّب 

 تشويجبت ًيتشٍ 
آٍسي وٌيذ. اص توبع پَػتي ٍ اػتٌـبق اختٌبة  ثِ ٍػيلِ يه اثش ٍ اػفٌح خزة ٍ خوغ

 وٌيذ 

 اص ثي ػَلفيت ػذين اػتفبدُ وٌيذ  ػَاهل اوؼيذ وٌٌذُ 

  .آٍسي وٌيذ اػفٌح خزة ٍ خوغثِ ٍػيلِ يه اثش ٍ  پشاوؼيذّب 

  .آٍسي وٌيذ ثِ ٍػيلِ يه اثش ٍ اػفٌح خزة ٍ خوغ فؼفبتْب

  .اص ػَدا ٍ ثي وشثٌبت ػذين اػتفبدُ وٌيذ هَاد احيب وٌٌذُ 

 

 


