اھﻤﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ
)ﺑﺨﺶ دوم :ﺿﻮاﺑﻂ(
رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ از ﺣﻘﻮق
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ در ﺳﺎل  1985در روﯾﮑﺮدی ﺟﺪﯾﺪ درﺻﺪد
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮔﺮدش ﮐﺎﻻ در درون ﯾﮏ
ﺑﺎزار واﺣﺪ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده و ﻣﺒﻨﺎی آن رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای
از اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی ) (CEﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ
اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮ روی ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮐﺎﻻھﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻤﺎد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪۀ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺑﻨﺪھﺎیِ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی
ھﻤﺎھﻨﮓ اروﭘﺎ ) (European harmonized standardsﯾﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﻨﯽ اروﭘﺎ ) (European Technical Approval Guidelinesھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
اﻟﺰاﻣﺎت را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﮫ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﭘﻮﺷﺎک در ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺸﻤﻮل رﻋﺎﯾﺖ
ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری  CEﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻔﭙﻮش ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در
ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ ) (CPDو ﺗﺤﺖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ) (89/106/EECﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ از
ﺳﺎل  2011ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ) (CPRﺑﮫ ﺷﻤﺎره )(EU
 305/2011ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و اﺟﺮای آن از ﺳﺎل  2013اﺟﺒﺎری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺿﺮوری ﮐﻔﭙﻮش ھﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻣﻨﺴﻮج در
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﻤﺎھﻨﮓ  ) EN 14041در ﻧﺴﺨﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ
واﮐﻨﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر
ّار در ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺴﺘﮫ ،وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
ﮔﺎزھﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻓﺮ
ﺳُﺮﺧﻮردن ،اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع
ﮐﻔﭙﻮش و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ای ﮐﮫ در ﻣﺼﺮف آن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ و

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ) (AVCPدر ﻗﺎﻟﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﻔﭙﻮش ھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی  AVCPﻧﻮع اول ) در ﺣﺎﻟﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪ آﺗﺶ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک(،
ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ در ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ
روﺷﮭﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .از
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻔﭙﻮش ھﺎ در
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ وﺟﻮد دارد رﻓﺘﺎر ﮐﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ آﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪارد  EN 13501-1ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری  CEﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در زﻧﺠﯿﺮه
ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﮫ ﮔﺮوه
اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻤﮑﯽ و ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد .ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﻮاد رﻧﮕﺰا و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ھﺎ ،اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺪ ﭼﺮوک ھﺎ ،ﺿﺪ آﺗﺶ ﺳﺎزھﺎ ،ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب و ﻏﯿﺮه( ،ﻧﺮم
ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ ،ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزھﺎ و اﻧﻮاع رزﯾﻦ ھﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .از
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺑﮭﺒﻮد
راﻧﺪﻣﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورھﺎ ،ﺣﻼل ھﺎی آﻟﯽ ،ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎل ھﺎ،
ﻧﻤﮏ ھﺎ ،اﺳﯿﺪ ھﺎ و ﺑﺎزھﺎ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ در ﮐﺎﻻی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻮده و از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ آزاد ﺷﺪه از رزﯾﻦ ھﺎ ،ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ھﺎی ﭘﻠﯽ
آروﻣﺎﺗﯿﮏ ) (PAHﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ،آرﯾﻞ آﻣﯿﻦ ھﺎی
ّﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از رﻧﮕﺰاھﺎی آزو ،و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﻤ
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﺣﻼﻟﯿﺖ زﯾﺎد در آب
ّار ﻧﯿﺰ ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی
ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮ
ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه
ای از ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎل ھﺎ ،ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎ ،اﻣﻮﻟﻮﺳﯿﻔﺎﯾﺮھﺎ ،ﻧﻤﮏ ھﺎ،
اﺳﯿﺪ ھﺎ و ﻗﻠﯿﺎھﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﯿﻔﯿﺖ و راﻧﺪﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﮐﺎﻻی ﻧﺴﺎﺟﯽ

ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﺎده ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﮐﺎﻻی ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﻧﻮع اﻟﯿﺎف و
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﮫ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻھﺎی
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﮫ ﮐﺎﻻھﺎی
ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن REACH
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  (EC) No 1907/2006ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را در اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ ) (SVHCدر
ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ
)ﮐﮫ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﻔﯽ از
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻣﻮاد در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺑﯿﺶ از
 0/1درﺻﺪ وزﻧﯽ ) (W/Wدر ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮاھﺪ
ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ
ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻮاﺑﻂ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﻮده و در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ً ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف وﺟﻮد دارد ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ
ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺼﺎ
آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از  0/1ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم DMF
) ،(2009/251/ECﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮﻓﻠﻮﺋﻮرو-
اﮐﺘﺎن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ) (PFOSدر ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه
) ،(2006/122/ECﺑﯿﺶ از  0/1درﺻﺪ ﻣﺎده ﺿﺪ آﺗﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوﻣﻮ دی
ﻓﻨﯿﻞ اﺗﺮ ) (PentaBDEﯾﺎ اﮐﺘﺎ -ﺑﺮوﻣﻮ دﯾﻔﻨﯿﻞ اﺗﺮ )،(Octa-BDE
) (2003/11/ECﯾﺎ رھﺎﯾﺶ آﻣﯿﻦ ھﺎی ﺳﺮﻃﺎن زا در ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺑﯿﺶ از
 ppm 30از ﺑﺮﺧﯽ رﻧﮕﺰاھﺎی آزو ) (2002/61/ECاﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻀﺮ
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﮫ در اﻏﻠﺐ آﻧﮭﺎ ﻣﻮارد اﺷﺘﺮاک زﯾﺎدی در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻣﻮاد
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و ﮔﺮوه ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ
دارای اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ
ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 (1ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ
 (2ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ) آﻧﺘﯿﻤﻮان ،ﺳﺮب ،ﮐﺎدﻣﯿﻢ ،ﮐﺮوم ،ﮐﺒﺎﻟﺖ،
ﻧﯿﮑﻞ و ﺟﯿﻮه(
 (3ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ

 (4ﻓﻨﻮل ھﺎی ﮐﻠﺮﯾﻨﮫ ) PCPو (MCP ،DCP ،TrCPT ،TeCP
 (5ﻓﺘﺎﻻت ھﺎ
 (6ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻗﻠﻊ ) DMT ،DBTِ ،TPhT ،TBTو ﻏﯿﺮه(
 (7ارﺗﻮ ﻓﻨﯿﻞ ﻓﻨﻞ ھﺎ ) (OPP
 (8ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ و ﺑﻨﺰن ھﺎی ﮐﻠﺮﯾﻨﮫ
 (9ھﯿﺪرو ﮐﺮﺑﻦ ھﺎی آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﻠﯽ ﺳﯿﮑﻠﯿﮏ )(PAH
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﻣﻮاد ﺿﺪ آﺗﺶ ،ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎز
(10
ھﺎی ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ
رﻧﮕﺰاھﺎ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ھﺎی ﺳﺮﻃﺎن زا ﯾﺎ آﻟﺮژﯾﮏ
(11
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪی ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک دارای
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﻏﺸﺎ ھﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺛﺮات آﻟﺮژﯾﮏ در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮی در ﺣﺪود 300
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺮاد
ﺣﺴﺎس اﯾﺠﺎد آﻟﺮژی ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ رو ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ھﻤﭽﻮن
ژاﭘﻦ و ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .از
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯿﻤﻮان اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻧﮭﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﮭﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﻓﻠﺰات دﯾﮕﺮی ھﻤﭽﻮن ﻣﺲ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺎت ﻧﻮری ﮐﻔﭙﻮش ھﺎی ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺮوم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﮐﺴﻨﺪه در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻧﮕﺮزی رﻧﮕﺰاھﺎی ﮔﻮﮔﺮدی و ﺧﻤﯽ و ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﮑﻞ و
ﮐﺒﺎﻟﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻧﮕﺮزاھﺎی ھﺎی ﻣﺘﺎل ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﮐﻤﺘﺮ از  3درﺻﺪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی دﻧﯿﺎ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
ﭘﻨﺒﮫ اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از  25درﺻﺪ ﮐﻞ آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ
روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ھﻤﻮاره ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺴﺎﺟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ
اﺻﻠﯽ
ﺿﻮاﺑﻂ
از
ﯾﮑﯽ
ھﻤﻮاره
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
در
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻧﺴﺎﺟﯽ ھﺪف اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺎﯾﺪار
ﮐﻠﺮوﻓﻨﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺘﺎ ﮐﻠﺮوﻓﻨﻮل ) (PCPﯾﺎ ﺗﺘﺮا ﮐﻠﺮوﻓﻨﻮا
) (TeCPﮔﺎھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﺳﯿﺪن و ﮐﭙﮏ زدﮔﯽ در

اﻟﯿﺎف ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اورﺗﻮ ﻓﻨﯿﻞ ﻓﻨﻞ ھﺎ ) (OPPﻧﯿﺰ
اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪه در ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﺧﻤﯿﺮھﺎی
ﭼﺎپ و ﮔﺎھﯽ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﮐﺮﯾﺮ ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻮاد رﻧﮕﺰای آزو ﮐﮫ ﺣﯿﻦ واﮐﻨﺶ ھﺎی اﺣﯿﺎﯾﯽ آرﯾﻞ
آﻣﯿﻦ ھﺎی ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺮﻃﺎن زا ) آﻣﯿﻦ ھﺎی MAK III A1 and MAK III
 (A2,را آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی ﮐﺸﻮر ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از
آﻧﮭﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادی از رﻧﮕﺰاھﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ C.I. ،C.I. Basic Violet 14 ،C.I. Basic Red 9 ، C.I. Acid Red 26
 C.I. Disperse Orange 11 ،Direct Black 38و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺛﺒﺎت
ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ رﻧﮕﺰاھﺎ اﻣﺮوزه ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪارد® 21 ،Standard 100 by OEKO-TEXﻣﺎده رﻧﮕﺰای دﯾﺴﭙﺮس
آﻟﺮژﯾﮏ در ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﮭﺎ در اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ و اﺳﺘﺎت
ﺳﻠﻮﻟﺰ )ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ازوﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ( و
در اﻟﺒﺴﮫ ﭼﺴﺒﺎن آﻟﺮژی زا ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ رﻧﮕﺰاھﺎی آﻟﺮژﯾﮑﯽ در
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  DIN 54231:2005ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﮑﯿﻞ ﻓﻨﻮل ) APو  (APEOاﺗﺤﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ در ﺳﺎل  2001ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﺪۀ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮد
و در ﺳﺎل  2003ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎی  2003/53/EC. Annex XVIIﻣﻘﺮرات  REAChﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮای اﻣﻮﻟﻮﺳﯿﻔﺎﯾﺮ ھﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﻣﺼﺮف آﻧﮭﺎ در ﺷﻮﯾﻨﺪه ھﺎ ،دﯾﺴﭙﺮس ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ و ﺧﯿﺲ
ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ھﻨﻮز ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه اﮐﻮﻟﻮژی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ،اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪی از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن و ﺣﺬف آﻧﮭﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش
اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺿﻊ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ زﻧﺠﯿﺮۀ ﺗﺎﻣﯿﻦ،
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻھﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ در ﺟﮭﺎن ھﻤﻮاره ﺿﺮورت
وﺟﻮد روﯾﮑﺮد واﺣﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از دھﮥ  90ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﭼﺴﺐ ھﺎی
ﺳﺒﺰ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ و
اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﮫ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎر ﺳﮫ دﺳﺘﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ ﻣﻘﺮرات ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ REACh
ﺑﻮده و ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣّ
ﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل از ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار ﺣّ
ﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش از ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻓﻠﺰ
ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻧﺘﯿﻤﻮان در اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﺒﺰ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ) (EU Eco-Labelو اﺳﺘﺎﻧﺪارد  Swanﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 260
و  ppm 300ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ®OEKO-TEX
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  ppm 30اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎ در ﺧﺼﻮص
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻧﻮﻣﺮھﺎی ھﺎﻟﻮژﻧﮫ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر
ّار آﻟﯽ ) (VOCو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﺮﯾﺮھﺎی ھﺎﻟﻮژﻧﮫ
ﮔﺎزھﺎی ﻓﺮ
ﺑﺮای اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣّ
ﺪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص اﻟﯿﺎف اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ و ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮی اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ و ﺳﺮب ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﯿﺎف ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻮرد اﻟﯿﺎف اﻻﺳﺘﺎن از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻗﻠﻊ و اﻧﺘﺸﺎر دی اﯾﺰوﺳﺎﻧﺎت ﺑﮫ ھﻮا،
ﺑﺮای اﻟﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺴﮑﻮز ﺑﮫ ﻣﻘﺪار
ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ھﺎی ھﺎﻟﻮژﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ) (AOXو در ﻣﻮرد اﻟﯿﺎف
ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺎز ﻧﯿﺘﺮوژن اﮐﺴﯿﺪ ﺑﮫ ھﻮا
ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در ﺧﺼﻮص اﻟﯿﺎف ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺳﺒﺰ اروﭘﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ® Standard 100 by OEKO-TEXﻣﻘﺪار ﺣّ
ﺪی
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎ در اﻟﯿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺒﮫ و ﺟﻮت در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﭼﺴﺐ  Swanو ﯾﺎ  GOTSﺣﻀﻮر
ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ® Standard 100 by OEKO-TEXﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﻟﺤﺎظ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،

ﺿﻮاﺑﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﺑﻮده و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار
ﺣّ
ﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎﺑﺮدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ) ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻟﺒﺴﮫ ﻧﻮزادان ،ﻓﺮش و
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﯾﮋﮔﯽ
 (..ﻣﺘﻔﺎوت
ھﺎی ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺎت ھﺎی ﻧﻮری و ﺳﺎﯾﺸﯽ و ﻏﯿﺮه pH ،ﺳﻄﺤﯽ
ﮐﺎﻻ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ھﺎﯾﯽ از ﺳﻄﺢ
ﺳﻼﻣﺖ و راﺣﺘﯽ ﮐﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺮوزه در ﮐﻠﯿﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ و
اﯾﻤﻨﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻧﺴﺎﺟﯽ ،ﻓﺎرغ از ﻧﻮع اﻟﯿﺎف ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
و ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ) ﮐﮫ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه اﺧﺬ ﻣﯽ ﺷﻮد ( ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻄﺎﺑﻖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

