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 سموم و شيميایي مواد نگهداری شرایط: بهداشت وزارت دستورالعمل

وزارت که توسط  يستورالعملاین مواد بر اساس د انبارهای هایویژگيو سموم  و شيميایي موادشرایط نگهداری 

 . شوديمدر ادامه شرح داده  شدهتهيه بهداشت

 

 مکان و طراحي ساختمان انبار (الف

در  مختلف گاز، مایع و جامد هایشکلکه انواع ترکیبات شیمیایی و سموم به  شودمیگفته  حلیم به شیمیایی مواد انبار -1

 .شوندمیتقسیم انبار کوچک و انبار بزرگ  دودستهو بر  شودمیموقت نگهداری  طوربهآن 

اخل آن کمتر از بوده و عرض راهرو د مترمربع 100که دارای مساحت حداکثر  گرددمییی اطالق انبارهاانبار کوچک به  -2

 متر نباشد. 5/1

انبارها چنانچه مجهز به  گونهنیا باشد. مترمربع 100که دارای مساحت بیش از  شودمیگفته یی انبارهابزرگ به  انبارهای -3

ی . راهروی طولطراحی شوندوسایل  گونهاینمتناسب با عبور  بایدد، راهروها نباش ونقلحملوسایل مکانیکی یا موتوری 

باشد. همچنین ظرفیت انبار با  شدهمشخصو  کشیخطسفید از دو طرف  بارنگانتهای انبار خالی از کاال بوده و باید تا 

آسان اقالم ظرفیت اضافه جهت جابجایی  %15میزان سموم و مواد شیمیایی مورد نگهداری مطابقت داشته و حداقل 

 و احتیاجات احتمالی آینده در نظر گرفته شود.موجود 

امدادی و وسایل  خودروهایدسترسی  امکانجهت ساختمان  از سه کمدستکه  شودانتخاب  ایگونهبهباید ر محل انبا -4

 باشد. وجود داشتهاطفاء حریق و ارسال تجهیزات ضروری در شرایط اضطراری 

ب آشامیدنی و ابع آ، منجاتمیوه، بازار هابیمارستان ،هافروشگاهدور از مناطق مسکونی، مدارس،  بایدمحل انبارهای بزرگ  -5

 ممنوع است. استباال  زیرزمینی هایآباین انبارها در مناطقی که سطح  ساخت همچنین. ساخته شوندذخایر آب 

 استبه خارج از انبار ضروری  هاتراوشاز خروج  جلوگیریانبار برای  یورود هایدرراه RAMP دارشیب هایگذرگاهوجود  -6

 احداث گردد. هاورودیو در خارج انبار در  در داخل انبار یدبا هاگذرگاهاین 

 به انبار دسترسی مستقیم باشد. دبای هاساختمانون عبور از سایر بد -7

 پاکیزه شود. آسانیبهباشد تا  در آن وجود نداشته ایلبهترك و  هیچ نوع و صاف و صیقلی بوده بایدداخلی  دیوارهای -8

 شود.پوشیده  سانتیمتر 41به ارتفاع  فوذناپذیرنبند یا سدی از مواد  باید تمام انبار دورتادور

 دفتر انباردار باید جدا از منطقه نگهداری سموم و مواد شیمیایی باشد. -9

 درهای اضطراری نیز در نظر گرفته شود. باید انبار اصلی ورودی بر عالوه -11

 وندشحفاظتی مجهز  هایمیلهید به نیز با هاهواکشو  هاپنجره، باشندحفاظتی  هایمیلهمجهز به قفل ایمنی و  بایدها رد -11

 شود. جلوگیری غیرمسئولورود افراد از تا 

 ورتاین ص. در غیر نیستاجباری برای ساخت پنجره  شودمیدیگری برای هواکش و نور استفاده  جانشین چنانچه از وسایل -12

 .شود جلوگیریتا از ورود نور مستقیم خورشید  داشته بانسایه هاپنجرهباید 

ه گردد. تعبی زاییآتششیمیایی مواد و خطر  بخورات جمع شدناز  پیشگیریاکش مناسب، مجهز به فیلتر جهت سیستم هو -13

 سطح کف باشد. 41/4حداقل  بایداین سیستم باید به نسبت وسعت انبار نصب شود و سطح آن 
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 برایمتر  1ه عرض حداقل شود و در کنار هر بلوك راهروهایی ب گذاریشمارهو  بندیبلوك کشیخطبا  بایدکف انبار  -14

 حاوی تنها یک محموله با مشخصات یکسان باشد. بایدعبور هوای آزاد در نظر گرفته شود هر بلوك و جابجایی، بازرسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جازه ورود و عدم ا زاییآتشخطر سموم،  تابلویدر خارج از انبار به زبان فارسی نصب گردند.  باید هشداردهنده هایعالمت -15

 مهم است. هشداردهندهعالئم  ازجمله غیرمسئولبه افراد 

ار نگردند. مستقیم مواد انب سرد شدند که موجب گرم شدن و یا نتعبیه گرد ایگونهبه باید کنندهگرمو  کنندهخنکسیستم  -16

 ممنوع است. سوزندمیهوا که با نفت و گاز  کنندهگرماستفاده از وسایل 

 ممنوع است. طورکلیبهکوچک  انبارهایجهت نگهداری مواد شیمیایی مایع و یا گاز در  مخزن هرگونهایجاد  -17

خودروهای امدادی در شرایط ویژه  ونقلحملدسترسی مناسب برای  هایراهانتخاب گردد که  ایگونهبه بایدمحل انبارها  -18

ساختمان انبار استحکام و ایمنی  همچنینورودی انبار امکان پیشروی باشد  بدون برخورد با مانع تا در وموجود باشد 

 داشته باشد. را مناسب جهت نگهداری مواد شیمیایی و سموم

خته، چوب، ت بکار بردنساخته شود،  سوختن غیرقابلبدون استثناء از مصالح  باید دیوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها -19

 و هاتیرآهن ،خرپاها مانندمقاوم  هایبخشممنوع است.  یکلبهدر ساختمان انبارها  ایتختهچوبی و  خرپاهایپالستیک و 

دو  کمتدسبرای مدت  سوزیآتششوند که در برابر  کاریعایقاشتعال  غیرقابلبا مصالح  روشیباید به  بتونی هایحمالیا 

 ساعت مقاومت نمایند. 3برای مدت  هاستونساعت و 
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روی کف د. شیب و آبننفوذ باش غیرقابلت به مواد شیمیایی و سموم بوده و نسب فرشسنگبتون یا  انبارها بایدکف تمام  -21

اف ترك و یا شک هرگونهد همچنین صاف بوده، لغزنده نباشد و فاقد نجمع نشو کاالهامحوطه طوری باشد که مایعات در زیر 

 باشند.

ود د تا از ورنمتصل باش ایهحوضچبه باید برای دفع فاضالب  هازهکشی تمامیو سموم،  شیمیاییبزرگ مواد  انبارهایدر  -21

 شود. پیشگیریو یا مجاری فاضالب عمومی  هاآبراهفاضالب به درون 

زم برق با بار الکتریکی ال هایسیمبرق و تناسب قطر  کشیسیمو همچنین  نشانیآتش موردنیازمیزان و مقدار ذخیره آب  -22

 موجود باید در نظر گرفته شود. فنی هایدستورالعمل بر اساسانبارها  همهو نیز کلید ضد جرقه در 

 .باید عاری از پوشال، خاشاك و خرده چوب و کاغذ و سایر مواد زائد قابل اشتعال باشد انبارهامحوطه  -23

ن سازما استاندارهایمجهز به وسایل ضروری اطفاء حریق مطابق  شودمینگهداری  هاآن درموادی که  تناسببه بایدانبارها  -24

 باشد. نشانیآتش

 است. الزامی هشداردهنده هایسیستمیه انبارهای مواد شیمیایی و سموم نصب در کل -25

در معرض تابش مستقیم  هاآنطراحی گردد که مواد شیمیایی و سموم موجود در  ایگونهبه بایدروشنایی طبیعی انبارها  -26

 نور خورشید قرار نگیرند.

 .گیرندمیقرار  دریک یا دو دامنه ذیل GMPارد استاندنوع مواد نگهداری شده طبق  با توجه بهدمای انبارها  -27

 گرادسانتیدرجه  2-5 ایسردخانهالف ( دمای 

 گرادسانتیدرجه  8 -15 انبار خنکب( 

 .شوددرصد تنظیم  40زیر  بایدمیزان رطوبت انبارها  -28

 انه کنترل شود.روز طوربهو  شدهنصب سنجرطوبتو  دماسنج بایدجهت کنترل دما و رطوبت، در چند نقطه انبار  -29

راهنما بوده و محل  عالئمجهت جلوگیری از بروز حادثه و پیشگیری از صدمات جانی، هر انباری مجهز به تابلوهای هشدار و  -31

 باشد. در نقطه دیدمناسب و  عالئمهشدارها و  گونهایننصب 

 و خواندن باشند. دیدنقابلمتری  15از فاصله حداقل  باید: تابلوها 1تبصره 

 به کارکنان آموزش داده شود. باید: معنا و مفهوم تابلوها 2ه تبصر

کپسول پودر  کیلوگرمی و یک دستگاه 12پودر گاز کپسول مجهز به دو دستگاه  کمدستانبار مواد شیمیایی و سموم باید  -31

سرباز محتوی ماسه خشک سرند شده  نشانیآتشکیلوگرمی بوده و به نسبت حجم انبارها، دارای تعدادی سطل  15گاز 

 باشند.

 زمان اعتبار مورد بازدید قرار گیرند. با توجه به باید نشانیآتش هایکپسول -32

 

 انبارداری سموم و مواد شيميایي -ب 

ه ک ایمحمولهنگهداری شود که  ایگونهبهموجودی هستند باید  مصرفتاریخع مواد دارای وبا توجه به اینکه این ن -4-4ماده 

 جدید مصرف گردد. هایمحمولهقبل از  ترقدیمی هایمحمولهزودتر نیز خارج گردد. به عبارتی  انبارشدهزودتر وارد 

تراکم شدن، رسوبی شدن، مشامل فساد، سفت و  هاآنمرتب بازرسی گردند تا وضعیت  طوربه بایددر انبار  هامحموله -2-4 ماده

 ظروف بررسی گردند. شدن، تغییر رنگ و نیز وضعیت ایژله
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 گردند. گذاریبرچسبو  بندیبستهفوراً  بایدو نشت نموده  دیدهآسیبی ظروف امحتو -3-4ماده 

 سریعاً پاك شود. بایدمکان آلوده  -1-4ماده 

 شود. سازیپاكزدوده و  بایدابزار کار آلوده  -1-4ماده 

و برای فرد ایجاد خطر نماید  دیدهصدمهن انسان ممکن است و ظروف که با وز هابندیبستهاز ایستادن بر روی  -6-4ماده 

 خودداری شود.

در مکان ویژه و مطمئنی جهت ممانعت از سرقت و استفاده مجدد برای سایر  بایدتبصره: ظروف خالی که قرار است امحاء گردند 

 مقاصد قرار گیرند.

 انیات خودداری شود.هنگام کار در انبار از خوردن، آشامیدن و استعمال دخ -7-4ماده 

 .الزم ذیل جهت انبارداری، ثبت و حمل و جابجایی را ببینند هایآموزشو کارگران انبار باید  انباردار -8-4ماده 

 .نامهآئیندر  شدهانجام بندیطبقهشناخت رفتار انواع سموم و مواد شیمیایی مطابق  -

 .اجتناب از بروز حوادث منظوربهجایی و حمل مبنی بر رفتار احتیاطی الزم در حین جاب موردنیازاطالعات  -

اطالعات مربوط به نحوه عملکرد در حین بروز حوادث احتمالی در جهت کاهش خطرات حادثه نسبت به انسان و  -

 .زیستمحیط

مناسب جهت  هایروشاولیه، استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی مناسب،  هایکمکاطفاء حریق،  ةدرزمیناطالعات الزم  -

 .ناشی از نشت و تراوش مواد خطراتگیری از جلو

 انواع مختلف سموم و مواد شیمیایی. بندیطبقهاطالعات الزم در خصوص  -

 و لوازم ضروری اطمینان داشته باشد. ابزارهاست از وجود اانباردار موظف  -9-4ماده 

 ل استفاده نمایند:انباردار و کارگران در هنگام کار باید از وسایل ایمنی و حفاظتی ذی -45-4ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلند از جنس مقاوم که تمام بدن را بپوشاند. دارآستینلباس یکسره  -

 .عینک حفاظتی مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حوادث و خطرات ناشی از سموم و مواد شیمیایی -

 .و گازهای ناشی از مواد سمی بخوراتماسک مناسب جهت تصفیه  -

 .دستکش الستیکی مناسب -

 .چکمه الستیکی ضخیم -
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 که از گردن تا پایین زانو را بپوشاند. اتیلنیپلیاز مواد  بارمصرفیکهای بندپیش، نئوپرن و یا PVCاز جنس  بندپیش -

 

 سيستم ثبت سموم و مواد شيميایي در انبار

 انبار و تجهیزات موجود در آن دارد. کاراییسیستم ثبت بستگی به میزان  -

 در دو نسخه در مکانی جدا از انبار نگهداری شود. کمدست باید شدهثبتاطالعات  -

 قرار گیرد. هابلوكبه محموله چسبانده شده و در کنار  بایداز مشخصات محموله  ایسادهفرم  -

 دقیق، شامل جزئیات ریز باشد. بایدسیستم ثبت  -

 دد.مشخصات کاملی از محموله توسط انباردار ثبت گر بایدورود و خروج محموله  محضبه -

 

 :استمشخصات شامل موارد ذیل 

اریخ ، تبندیبستهو یا مقصد، فرموالسیون، مقدار کل حجم واحد،  مبدأنام شیمیایی و تجارتی محموله، تاریخ ورود و یا خروج، 

 باشد. روزبه بایدشماره پارت، این آمار و  تولیدکنندهتاریخ انقضاء، نام  ،ساخت

 انجام و هرگونه نقص گزارش و رفع گردد. هابشکهروف و روزانه یک بازرسی سریع از ظ طوربه -

 هانآو دسترسی به  دیدنبه نحوی باشد که امکان  بایدمواد شیمیایی و سموم در انبارها  بندیطبقهنحوه آرایش و  -44-4ماده 

 باشد. پذیرامکان آسانیبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انبار گردند. (مطابق با قوانین جاری)ی استاندارد هابندیبستهدر  بایدکلیه مواد شیمیایی و سموم  -42-4ماده 
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در  (، انفجار،...گیریآتش)حالت فیزیکی، قابلیت خطرزایی  با توجه بهمختلف  هایگروهسموم و مواد شیمیایی در  -43-4ماده 

 انبار قرار گیرند. بندیطبقه

 بسیار زیاد است در قسمتی جداگانه از انبار قرار گیرند اهآن میزان سمی بودنمواد شیمیایی و سمومی که  -41-4ماده 

 دررویخوانا  طوربهکه  مصرفتاریخسال همراه با تاریخ ساخت و  2سموم و مواد شیمیایی دارای طول عمر کمتر از  -41-4ماده 

 باشد. دیدنقابل احتیربه هاآن مصرفتاریخباشد در محلی از انبار قرار گیرند که انقضاء  شدهدرج هاآن بندیبسته

 .استاندارد مجهز باشد هایفرم بر اساسگزارش دهی( )به سیستم ثبت ورود و خروج مواد  بایدهر انباری  -46-4ماده 

ارد و هاآنمجاز بر  ازحدبیشقرار گیرند تا فشار  همرویطوری  بایدمواد شیمیایی و سموم  بندیبستهو  هابشکه -47-4ماده 

 (رفتار شود تولیدکنندهتورالعمل طبق دس)نشود. 

 .گردد که متناسب محتویات داخل آن باشد بینیپیشبه میزانی باید  بندیبستهمقاومت جنس مواد  -48-4ماده 

 حرارت دارای مقاومت باشد. تأثیرانتخاب شود که نسبت به نفوذ رطوبت و  ایگونهبه بایدظروف جنس  -49-4ماده 

 ممنوع است. طورکلیبهی دارای نشت هابشکهمواد قابل اشتعال در ظروف سرباز یا قوطی و  نگهداری انواع -25-4ماده 

ب فلزی مناس بندیقفسهو ظروف محتوی مواد روغنی و مایعات قابل اشتعال باید  هاقوطی، هاشیشهبرای نگهداری  -24-4ماده 

 ید.آ به عملگی یا ساییدگی ظروف مذکور جلوگیری شکست درنتیجهاز وارد آمدن فشار و  کهنحویبه شوددر انبار فراهم 

 وند.ی سیاه پر شهابشکهدر و در معرض نور مستقیم  نبایدو سایر موادی که دارای فشار بخار باالیی هستند  هاحالل -22-4ماده 

ی، مواد، وضعیت ایمنمحل نگهداری، نشت  ازنظر بایدهفتگی  طوربهی مواد شیمیایی و سموم هابندیبستهظروف و  -23-4ماده 

 مورد بازدید قرار گیرد سازیپاكمحیط انبار و همچنین عملیات  ،ل حفاظت فردی شاغلین در انبارهاوسای

ارهای با استفاده از دیو باید اجباردر کنار یکدیگر نگهداری شوند و در صورت  بایدنمواد شیمیایی و سموم ناسازگار  -21-4ماده 

 الزم را اعمال نمود. هاییبینپیش ریزخاكمستحکم و 

 فاصله از سایر مواد قرار گیرند. متر 41با  کمدست بایداشتعال باال و میل ترکیبی زیاد  باقابلیتمواد شیمیایی  -21-4ماده 
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 موجود باشد. دیدهآسیبی خالی جهت انتقال محتویات ظروف هابشکهظروف و  بایددر هر انبار  -26-4ماده 

 

که از سوی مرکز  انبارهای این مواد هایسموم و ویژگی و شیمیایی شرایط نگهداری مواداین مطلب بر اساس دستورالعمل 

 شده ارائه گردیده است.سالمت محیط کار وزارت بهداشت تهیه

 

 
 

 .دیینمامراجعه  انباریاربرای مطالعه بیشتر به سایت ما 

 کنید. کلیکبرای عضویت در گروه پرسش و پاسخ انبارداری 

 کنید. کلیکبرای عضویت در کانال اطالع رسانی سایت انباریار 
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https://t.me/anbaryar

