اھﻤﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ
)ﺑﺨﺶ اول :ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ(
ﻣﻘﺪﻣﮫ:
اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﻮزه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻀﺮ
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ
ﺑﮫ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ روز ﺑﮫ روز ﺧﻮاھﺎن اﻃﻼﻋﺎت
و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎھﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ و
ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ و ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﯿﻔﯽ
ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎ و ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ھﻤﭽﻮن ارﮔﺎﻧﯿﮏ،
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺒﺰ ،اﯾﻤﻦ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﻏﯿﺮه در ﺣﻮزه
ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از رﯾﺴﮏ
ھﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﮐﺎﺳﺘﮫ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻣﻮازات اراﺋﮫ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ
آﮔﺎه ﺑﻮده و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮارد ﻣﮭﻢ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ
اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ و رﻧﮕﺰا ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ھﺎی رﻧﮕﺮزی و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎﻻ و اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ھﻤﯿﺸﮕﯽ اﻧﺴﺎن از اﻧﻮاع ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻤﺎس
داﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻮاد
ً در ﻣﻌﺮض
ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺟﺪی و داﺋﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻤﺎس اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻھﺎ ،اﺳﺘﻨﺸﺎق اﯾﻦ ﻣﻮاد از ذرات
رﯾﺰ ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻟﯿﺎف ﯾﺎ ﮔﺎزھﺎی ﺳﻤﯽ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪه از
ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ از راه دھﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی اﺻﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ در ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﮐﻒ ،ﺳﻘﻒ و دﯾﻮارھﺎی ﻣﻨﺎزل اﺳﺖ .ﻣﻠﺤﻔﮫ ،ﺣﻮﻟﮫ ،ﭘﺮده ھﺎ ،ﻓﺮش
و ﮐﻔﭙﻮش ھﺎ ،اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎزل اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪۀ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رھﺎﯾﺶ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﮫ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺟﺪی و ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺒﺴﮫ و ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻮاب در ﺗﻤﺎس
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﺗﻤﺎس ﺟﻠﺪی اﺻﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﻮده
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﮫ
و ﺑﮫ واﺳﻄﮥ آن اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺘﻌﺪدی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻻ،
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺎت در ﻣﺤﯿﻂ
ھﺎی آﺑﯽ و آﻟﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻔﻮذ در ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷﺪت ﺗﻤﺎس ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﯾﺎ اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﻧﺎزک ﯾﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎس ﺟﻠﺪی ﺑﮫ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮫ
اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و آﻟﺮژی ﯾﮏ راه ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎس دھﺎﻧﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت از ﻃﺮﯾﻖ دھﺎن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﮫ اﻏﻠﺐ اﺟﺴﺎم را وارد دھﺎن
ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﻣﯿﺰان اھﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺰاق ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و وارد ﺑﺪن
اﻧﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻏﻠﺐ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺣﻞ
ﺷﺪن در ﺑﺰاق داﺷﺘﮫ و در ﺻﻮرت ﺟﻮﯾﺪه ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
آﻧﮭﺎ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎس دھﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ از راه ھﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از از ﻃﺮق ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﭘﺴﺎب ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارد
ﺷﺪه و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و آب ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ اﻧﺴﺎن
را آﻟﻮده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف روزاﻧﮫ اﻟﯿﺎف را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ذرات رﯾﺰ
آزاد ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ اﻟﯿﺎف در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی
داﺧﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ رھﺎﯾﺶ و ﺣﻀﻮر ذرات
اﻟﯿﺎف در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﺎورت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎس
ّار )(VOC
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ ذرات رﯾﺰ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮ
ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه و ﻧﺮخ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ
ّار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ
اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزھﺎی ﻓﺮ
ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﻮده و ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮای آن دﺳﺘﮫ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﭙﻮش ھﺎ ﮐﮫ
ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺣﺎﺋﺰ
اھﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
درﻣﺎﺗﯿﺘﯿﺲ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﯾﮏ واﮐﻨﺶ ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻮرم ،ﻗﺮﻣﺰی و ﻟﮏ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﺎﻻ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ اﻏﻠﺐ از ﻣﻮاد
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه و ﺷﻠﻮارھﺎ ،ﻟﺒﺎس ھﺎی زﯾﺮ ،ﺟﻮراب ھﺎی
ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ و ﮐﻔﭙﻮش ھﺎ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .دو ﻧﻮع از درﻣﺎﺗﯿﺘﯿﺲ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت وﺟﻮد دارد :اﻟﻒ(
آﻟﺮژﯾﮏ و ب( اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرش ﮐﮫ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد دارای
ﻋﻮارض ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
درﻣﺎﺗﯿﺘﯿﺲ ھﺎی آﻟﺮژﯾﮏ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﻏﻠﺐ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درون ﭘﻮﺳﺖ
ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ھﺎی آﻟﺮژﯾﮏ در دو
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻓﺎز ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زاﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻀﻮر
ﯾﮏ ﻣﺎده را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﻓﺎز ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ واﮐﻨﺶ
آﻟﺮژﯾﮏ را ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻼﯾﻢ درﻣﺎﺗﯿﺘﯿﺲ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﻏﻠﺐ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دوره زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮوز ﻧﻤﻮده و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ رخ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺎ درﻣﺎﺗﯿﺘﯿﺲ ﺧﺎرش زا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮادی
ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺻﺪﻣﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و
واﮐﻨﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد رخ ﻣﯽ دھﺪ.
واﮐﻨﺶ ھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﺧﺎرش زا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮک ﺑﺎ ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ.
رﻧﮕﺰاھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﻣﻮاد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﻣﻮاد ﻧﺴﺎﺟﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎی درﻣﺎﺗﯿﺘﯿﺲ ﻧﺴﺎﺟﯽ

در ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ وﺟﻮد دارد .در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﻧﮕﺰاھﺎی
دﯾﺴﭙﺮس و رزﯾﻦ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آزاد ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ
ً
ﻣﻮاد در اﯾﻦ دﺳﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .رﻧﮕﺰاھﺎی دﯾﺴﭙﺮس ،ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻻﯾﭙﻮﻓﯿﻠﯿﮏ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی آزوﺑﻨﺰن ﯾﺎ آﻧﺘﺮاﮐﯿﻨﻮن
ﺑﻮده و ﺟﮭﺖ رﻧﮕﺮزی اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ،ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ و
اﺳﺘﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﻏﻠﺐ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺿﻌﯿﻒ ) ﺑﮫ وﯾﮋه ﺛﺒﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮق ﺑﺪن( ﮐﺎﻻی رﻧﮕﯽ
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﻠﮑﻮل رﻧﮕﺰا ﺑﮫ ﺳﮭﻮﻟﺖ از
ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻻ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﮫ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﯿﺶ از  25درﺻﺪ ﻣﻮارد ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺻﻠﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎدۀ رﻧﮕﺰا ﺑﻮده
و ﻧﮫ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻧﮕﺰای اﺻﻠﯽ .در ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺳﺎل  2016ﻣﻮاد
ُﮐﻮﺗﮑﺲ  ،100ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ رﻧﮕﺰای
آﻟﺮژی زا در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ا
دﯾﺴﭙﺮس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻟﺮژﯾﮏ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر آﻧﮭﺎ در
ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺰارش ھﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص
آﻟﺮژی زا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﻮاد رﻧﮕﺰای ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﯿﺪی ،ﺑﺎزﯾﮏ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،دﻧﺪاﻧﮫ ای ،ﺧﻤﯽ ،راﮐﺘﯿﻮ ،ﮔﻮﮔﺮدی و
ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ھﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﮔﺰارش ھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺒﻞ
از ﺳﺎل  2004ﻣﯿﻼدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رھﺎﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ از رزﯾﻦ ھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﮔﺎز و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﮫ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ ﺷﺎﯾﻊ درﻣﺎﺗﯿﺘﯿﺲ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺖ .آﻣﺎرھﺎی ﻣﻮﺳﺴﮫ ھﺸﺪار ﺳﺮﯾﻊ
اروﭘﺎ ) (RAPEXدر ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ دارای رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ﻋﺎﻣﻞ  3درﺻﺪ
از ﮐﻞ ھﺸﺪارھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت از
ﺳﺎل  2009ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای در ﻣﻮرد
ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ) (JRCدر
ﺳﺎل  2007ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﺣﺪود  11درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮی ﺑﯿﺶ از  30ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎﻻ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ﺣﺪی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﺒﺰ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ® OEKO-TEXﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﻻھﺎی
ﻧﺴﺎﺟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﻮرﻧﺪه و آﻟﺮژی زا
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻋﻮارﺿﯽ ھﻤﭽﻮن
آﺳﻢ ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ و اﻟﺘﮭﺎب در ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﮔﺰارش
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ

در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ زﻣﺎن
زﯾﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺗﻌﺪد ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ھﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻞ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از
ﻣﻮاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن زا در اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ و
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اراﺋﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻧﮭﺎ در ﺳﺎل ھﺎی
اﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﺳﺖ ﮐﻢ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ اﻣﺮوزه
در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﮫ آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻣﻤﮑﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی روﺷﻨﯽ در
دﺳﺘﺮس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ:

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ )  (GPSDﺑﺎ
ھﺪف ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﭘﻮﺷﺎک و اراﺋﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﮫ اھﺪاف  GPSDاﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﻄﺢ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﻮل ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺎﯾﯿﺪه ھﺎی  CEھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ
اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .در زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ھﺸﺪار ﺳﺮﯾﻊ )  (RAPEXدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺮﯾﻊ را ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ،
ﻣﺮدودی و ﺟﻤﻊ آوری از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد GPSD .ﯾﮏ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺒﺎری ﺑﻮده و ھﺮﭼﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺸﻮری وﯾﮋه ای ﺑﺮای
آن در اﻋﻀﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﯿﮑﻦ اﻋﻀﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ
ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ در ﮐﺸﻮر
ﺧﻮد اﺟﺮا ﻧﻤﻮده و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ورود ﮐﺎﻻھﺎی ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ ) (EFTAو ﻣﻨﻄﻘﮫ
اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ) (EEAﻧﯿﺰ در اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﻤﮑﺎری
ﻻزم را ﺑﺎ  GPSDدارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ  PROSAFEﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺼﺮف و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ

اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ
را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد آژاﻧﺲ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
) (ECHAاز ﺳﺎل  2007ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  REACHارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ را در ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺪف ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ REACH .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻣﺼﺮف ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﻋﺮﺿﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ
وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ ﮐﮫ در ﭘﯿﻮﺳﺖ  XVIIﻗﻮاﻧﯿﻦ
 Reachاراﺋﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪی از ﻣﻮاد ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮ
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻ ) (SVHCﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ آرﯾﻞ آﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﺸﺘﻖ از رﻧﮕﺰاھﺎی آزو  ،ﻣﻮاد ﺿﺪ
آﺗﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮم دار و دی ﻣﺘﯿﻞ ﻓﻮﻣﺎرات ) (DMFUاﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه را در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت در ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺤﻮۀ رﻋﺎﯾﺖ
اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪه ھﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
) (Third partyدر اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺒﺎدی ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ آژاﻧﺲ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دارای رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در درﺟﮫ اول از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و اﻟﮕﻮھﺎی ﻣﺼﺮف )ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ( ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻھﺎی
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺒﺴﮫ ﮐﻮدک ،ﮐﻔﭙﻮﺷﮭﺎ  ،ﮐﺎﻻھﺎی دﮐﻮراﺳﯿﻮن و
و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻏﯿﺮه ﺿﻮاﺑﻂ ) ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف(
وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﮐﮫ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ،ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  7729ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﯾﺎ وارد
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮارد رﻧﮕﺰای ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ را ﻣﻠﺰم
ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف اﺑﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل آﻧﮭﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس

ُﮐﻮﺗﮑﺲ 100ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮده و ﻣﺤﺘﻮی
ﻣﻘﺮرات  ETADو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ا
ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻣﯿﻦ ھﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﮫ در  REACHﺑﮫ ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺼﺮف " ﺑﮫ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺪل
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﻘﺪار ﯾﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎده در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻧﺘﻈﺎر اﺛﺮات ﻣﻀﺮ از آن ﺑﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎﺳﯽ ) اﻟﮕﻮی
ﺗﻤﺎس در ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه( و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آن ھﯿﭻ اﺛﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل
اراﺋﮫ ﺷﺪه ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪی ) (Limit valuesﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﻮح
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮕﯽ،
ﺷﻤﺎره  112ﺳﺎل  1973ﻣﺠﺎز ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﮫ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ از آورﯾﻞ  2016ﺑﮫ اﺟﺮا در آﻣﺪه ﺑﺮﺧﯽ
رﻧﮕﺰاھﺎی آزو ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی
اﺧﺘﯿﺎری ﺑﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ارﺗﻘﺎ دھﺪ.
در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺪ ﺑﮭﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ) (CPSIAدر ﺳﺎل  2008ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد و ﺗﻮﺳﻂ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر وﻗﺖ در  14آﮔﻮﺳﺖ ھﻤﺎن ﺳﺎل ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻃﺮاﺟﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ) (CPSCاﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش در اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ CPSIA .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
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ﺳﺎل را ﻣﻠﺰم ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺷﻮاھﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺘﺎﻻت ھﺎ و ﺳﺮب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ  CPSIAﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ھﺎی اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ  CPSIAدر
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دھﻨﺪ.
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اھﻤﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﮐﮫ در ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آور اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوزه
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﺴﺎﺟﯽ را در ﺟﮭﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎرھﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ای از ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ اروﭘﺎ ) ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  80درﺻﺪ ( ﺑﮫ ﺻﻮرت
آﻣﺎده ﯾﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻨﺘﺮل ورود ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ و
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﮔﺎھﯽ
از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
اوﻟﯿﮫ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ از ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﺎزار ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی

