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يجممممممك تممممممدارد م ممممممكلة مسممممممتلدا المممممممواد الكميائيممممممة الل يممممممرة والمضممممممرة ثالثيئممممممة
وصممممم ة االنسمممممان يمممممي صمممممنااة النسممممميج ثوضمممممع قواامممممد مسمممممتلدا وت ديمممممد نسمممممك
معي نمممممممة لتلمممممممد الممممممممواد ممممممممن لممممممم ل مراجعمممممممة المواصمممممممفات ال ياسمممممممية العراقيمممممممة
المستلدمة للف ص لمنع استلدا المواد الضارة.
التأكمممممد ممممممن وجمممممود ت ممممماريري ص للمنمممممتج مممممول سممممم مته ُممممممن الممممممواد الكيميائيمممممة
الل رة.
مراجعممممممة الع مممممممة التجاريممممممة اوالتأ مممممميرة لمعريممممممة المممممممواد ا وليممممممة الداللممممممة يممممممي
صنااة المنتج.
الت ق من استيفاء المنتجات المستوردة جراء ت وي الم اث ة الم دد من قثل الجااز
المركزي للت ييس والسي رة النواية.
I

 مجمممممراء ت اليمممممل دقي مممممة المممممى الم ثمممممس التمممممى يمممممت اسمممممتيرادها ولصوصمممممأ م ثمممممس
اال فممممممال ويممممممي ممممممال تمممممم ثثمممممموت ملالفتامممممما للمواصممممممفات المعتمممممممدة يممممممت اجممممممراء
ال ز ثمنع دلوها الثلد.
 ممممممممما ييمممممممما يلمممممممص المنتجمممممممات الم ليمممممممة ييجمممممممك سممممممم ك اينمممممممات ث مممممممكل دوري
وا مممممموائي الممممممى جميممممممع انمممممموات المنتجممممممات وت ليلامممممما ث ممممممكل دقيممممممق ويممممممي ممممممال
وجمممممممود ملالفمممممممة ي جمممممممك م اتلممممممماد الممممممم ز سمممممممك قممممممموانين الجاممممممماز المركمممممممزي

للت ييس والسي رة النواية.
 ما ممممممماء معلوممممممممات للمسمممممممتالد مممممممول الممممممممواد الل مممممممرة لكمممممممي يتجنمممممممك مممممممراء
الم ثس والمفرو ات التي ت توي الى تلد المواد.
 العممممممل المممممى مسمممممتلدا مممممم يثات غيمممممر سمممممامة او مقمممممل سممممممية ممممممن تلمممممد المسمممممتلدمة
يي صنااة النسيج لت ليل من اثرها.
 ال دددددددل ددددددد ایجدددددددا واعدددددددتو ا ددددددد ائل ل دددددددلا الكی یاویددددددد ال سدددددددر و ذات
ددددد یر ددددد السددددد م ال دددددری واعدددددت الها دددددلا اخدددددر ذات ددددد یر اقدددددل ددددد
دددددددو ا سدددددددا م راددددددد خ دددددددائ و قا یددددددد ال دددددددلا الكی ائیددددددد ال اخ ددددددد اددددددد
دددد ا ال سددددیج دددد التو ددددل الدددد مددددلا اخددددر قدددد كددددل ا ددددر ضددددرعا تیجدددد
روع اللقت.
الت رض ل وراعة و لامل اخر
 العممممممممل المممممممى مسمممممممتلدا ممممممممواد ثيعيمممممممة وممممممممواد صمممممممدي ة للثيئمممممممة يمممممممي صمممممممنااة
النسيج.
 ال مممممن المممممى غسمممممل الم ثمممممس الجديممممم دة قثمممممل ارتمممممدائاا الزالمممممة الممممممواد التمممممي ممكمممممن
ان تممممممزول ثالغسممممممل الزالممممممة المممممممواد ممكممممممن ان تسممممممثك ا مممممممرار الجلممممممد وال كممممممة
وااللتااثات الجلدية الملتلفة.
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ملم دمـــــــــــــــــــــــــــــة
ددددددد ال ددددددد ا ات ال سدددددددیجی مدددددددا ال ددددددد ا ات ال ریقددددددد جددددددد ا حیث ی دددددددل اعیوهدددددددا لددددددد
و مدددددددرة اددددددد اله ددددددد
و رادددددددت ددددددددو ال ددددددد ا
ق دددددددل ال دددددددی
 6111 – 5111عددددددد
وال دددددددیا و ددددددد ال دددددددا وم دددددددر وا ت دددددددرت م هدددددددا لددددددد ال ددددددد ا ا خدددددددر  .مدددددددرت ددددددددو
لعددددددا راحدددددل ددددد ة ا دددددا و ا ال دددددز الیددددد و لددددد لددددد ال دددددز التددددد
ال ددددد ا اددددد
لددددددد اد ت الو ی ددددددد وی ددددددد القر دددددددا
ا تكرددددددددا ا مریكددددددد جدددددددل دددددددلعا دددددددا 1828
دددددر ال دددددلعة ال ددددد ا ی اددددد مجدددددال ال دددددز وال سدددددیج وقددددد
ال ددددداما دددددر والتاعدددددع دددددر
دددددددلعت ددددددد ا ال دددددددس دددددددك يل یدددددددر حیدددددددث دددددددا اإل سدددددددا قددددددد ی ا یسدددددددتو ج دددددددل
دددددم دددددلعت ددددد ا ال دددددس دددددر الدددددزما حتددددد ا ددددد وت
الویلا دددددات اددددد ح ایددددد جسددددد
ُ م ا وع ازیاء خا .
ی ت ددددددر لددددددراء ال ددددددس الج یدددددد ة مددددددا ا ددددددر ا مددددددلع ال و دددددد لدددددد الك یددددددر م ددددددا و ت ددددددر
ال دددددس مدددددا ا دددددر ا لدددددیاء ال ا ددددد اددددد ا عدددددلا ددددد ال دددددا وال دددددراا ویلجددددد الك یدددددر
ددددددل دددددد تدددددداج دددددددو ال ددددددس ا اختیدددددداع ال ددددددكل الودددددداعج
مددددددا ال ددددددا ع التدددددد
ل دددددس ی ت دددددر ددددددل اددددددم دددددك ا مدددددلع ددددد لدددددراء ال دددددس ولكدددددا یجدددددن اختیددددداع دددددل
دددددددا تك احددددددد
یتسددددددد ن ذلدددددددك اددددددد
الق ددددددداو ال ددددددد ل م ددددددد دددددددك ال دددددددس حتددددددد
ا مراض الو یرة.
ی ودددددث ا سدددددا ائ دددددا دددددا الج یددددد اددددد دددددالم ا زیددددداء وال لضددددد و یهدددددتم لددددد ال ودددددا ر
ال دددددوی التددددد قددددد لاجددددد تیجددددد اع ددددد اء ددددد ال دددددس الج یددددد ة  .ولت دددددك ال دددددا ل ددددد ة
م دددددا ع موت فددددد اقددددد ددددد ال دددددا ل ال دددددوی مدددددا ا ددددد ات ال یدددددر ال ا تددددد والتددددد تودددددرع
ددددد ما ت دددددرض ال دددددس ل دددددل عدددددلاء ال ددددداء او
مدددددا ال دددددس ای ددددد ا هدددددا ج ددددد اإل سدددددا
ال ددددددر اوم كددددددا یكددددددل م دددددد عدا مددددددا دددددد ا لیددددددا التدددددد دددددد خل ادددددد كددددددلیا سدددددد
ال دددددس او مدددددا الكهر ددددداء السدددددا التددددد یُ دددددوا هدددددا جسدددددم اإل سدددددا تیجددددد احتكدددددا ا سدددددج
الق او الجس .
دددددد دددددددو ال دددددد ا مسدددددداد ا عئیسددددددا ادددددد ددددددلث ال یئدددددد وال جدددددداع ال ائیدددددد حیددددددث یددددددتم
اعددددددتو ا ی یاویددددددات خ ددددددرة وا دددددداث ا وددددددرة وكددددددازات ی یاویدددددد وا دددددددو ال ل ددددددات لهددددددا
ددددد یرات دددددوی خ یدددددرة ددددد ال دددددا و ددددد یدددددرات یئیددددد تیجددددد ل دددددر السدددددلائل ال ل ددددد
اددددد ال یددددداة السددددد وی او ددددد لددددد ك ال دددددر ال دددددو ا مدددددر الدددددو ی دددددل ددددد وفدددددی
حیلیتهدددددددا و دددددددری مسدددددددتو م ددددددددو ال یدددددددا
ا و سدددددددجیا الدددددددوائن اددددددد ال یدددددددا وا ددددددد
ل تس م.
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ومكممممممد الممممممماء من الم ثممممممس التممممممي نرتممممممدياا ت مممممممل ملمممممما ر ثسممممممثك ممممممما ت مممممممل مممممممن مممممممواد
كيميائيمممممة ل مممممرة تث مممممى يياممممما تمممممى ثعمممممد الغسممممملف مضممممميفين مناممممم توصممممملوا ذلمممممى هممممم النتيجمممممة
ثعمممممد التثممممماره اينمممممات ا ممممموائية لم ثمممممس ممممممألو ة ممممممن مممممثكات الثيمممممع الم ليمممممة والعالميمممممةف
يمممممن اكت مممممفوا ا تواءهممممما المممممى ثممممم ار ممممممواد مسمممممر نة .وثعمممممد دراسمممممتاا ثالتفصممممميل تثمممممين من
الم ثمممممس يمكمممممن من ت تممممموي المممممى نسمممممثة االيمممممة ممممممن الممممممواد الكيميائيمممممة ثمممممما يمممممي لمممممد ممممممواد
التمممممي الا قمممممة لاممممما ثصمممممنااة ا نسمممممجة والم ثمممممس  .وي مممممير الثممممما ثون يمممممي ت ريمممممره ذلمممممى من
الت ليممممممل ا ولممممممي يُثممممممين وجممممممود مئممممممات المركثممممممات الكيميائيممممممة يممممممي الم ثممممممسف وثعممممممد ت ديممممممدها
تثين من ثعضاا الا قة له ثإنتاج الم ثس)(1
وان تلمممممد الم ثمممممس ال اويمممممة المممممى ممممممواد ل مممممرة االسمممممتلدا تكمممممون منتجمممممة سمممممواء ممممممن ممممممواد
الصمممممنااية وكممممم لد المنتجمممممة ثالكاممممممل ممممممن ممممممواد ال ثيعيمممممة .وممممممن الملفمممممت للن مممممر ميضممممما من
الغسممممميل اليممممملدي ذلمممممى ت ليمممممل كميمممممة الممممممواد الكيميائيمممممة يمممممي الم ثمممممسف يمممممثعض هممممم الممممممواد
ين ممممل يمممممي الميممممما انمممممد الغسممممميل ولكمممممن الممممثعض ا لمممممر يث مممممى ثكميمممممات كثيمممممرة المممممى الم ثمممممس
ليلثر الى الجلد يي المدى ال ويل.

شكل ( )1مالبسنا قد تحتوي على مواد خطرة
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 .1صناعة المالبــــس
وجمممممدت صمممممنااة الغمممممزل منممممم  0222سمممممنة قثمممممل الممممممي دف ويُعت مممممد ثمممممأن ا ا ممممماك وا مممممجار
همممممي مول الممممممواد التمممممي اسمممممتلدمت لغمممممز ل الم ثمممممس .ممممممما اكنتممممماج الميكمممممانيكي للنسممممميج ي مممممد ثمممممدم
يمممممي انجلتمممممرا و لمممممد يمممممي ناايمممممة ال مممممرن الثمممممامن ومنممممم لمممممد الوقمممممت ثمممممدمت صمممممنااة النسممممميج
ثاالنت ار وثسراة كثيرة يي جميع من اء العال ل ل ال  02سنة الماضية .
وقممممممد ت ممممممورت صممممممنااة النسمممممميج مممممممن المممممممودي ت ال ديمممممممة المتمثلممممممة ثممممممالغزل اليممممممدوي الممممممى
صمممممنااة مع مممممدة التمممممي تُسمممممتلد يمممممي المصمممممانع ال ديثمممممة .لممممم ل امليمممممة النسممممميج ال ثيعمممممي قمممممد
يتعمممممممرض ال ممممممممات ذلمممممممى اواممممممممل التثيممممممميض والتن يمممممممف والصمممممممثاغة .ويمممممممي العمممممممادة ال يمممممممت
اسمممممتلدا ممممممواد سمممممامة انمممممد غمممممزل الليمممممو ال ثيعيمممممة وممممممع لمممممد ي مممممد يكمممممون ال مممممن اللممممما
ملونمممممما ثالعوامممممممل المجففممممممةف والجممممممرثي ف ثي نممممممما قممممممد يتلممممممون الصمممممموف اللمممممما ثعوامممممممل الممممممرى
اثنمممممماء تايئتممممممه للصممممممنااة وذن التممممممأثيرات الممممممى صمممممم ة االنسممممممان ترتفممممممع نتيجممممممة التسممممممتلدا
الممممممواد الكيميائيمممممة السمممممامة يمممممي مصمممممانع الليمممممو الصمممممنااية يمممممن تتواجمممممد مل مممممار السممممممية
يممممممي مقسمممممما الصممممممثاغة والت مممممم يك المسممممممتلدمة يممممممي صممممممنااة النسمممممميج .ویت ددددددرض ال ددددددام ل
ادددد مجددددا ال ددددد اك وال ا دددد لدددد ال ددددد مددددا حدددددیا دخددددر و لدددد ال یددددد مددددا ا ح ددددداض
م ددددددددل ح دددددددد الفلعمیددددددددك وح دددددددد الك ریتیددددددددك وح دددددددد ا عددددددددتیك الو یددددددددك و ددددددددولك
یت رضدددددددل لددددددد الت لقدددددددات الف لعیددددددد و لددددددد ال دددددددوی ات ال ضدددددددلی وال تدددددددات م دددددددا یسددددددد ن
 (Dermatitisال رواددددد ددددد الدددددویا ی دددددل
امدددددراض الج ددددد دددددل مدددددا التهددددداا الج ددددد
اغ والت ی ات وا وضیرالكتا 2 .
ا الت یی وا
ويتعمممممرض العممممماملون يمممممي االكممممممال ذلمممممى الممممممواد الم اوممممممة للتجعيمممممدف ومثث مممممات اللامممممك وذلمممممى
العديممممد مممممن الممممم يثات السممممامة التممممي تُسممممتلد كزالممممة ال مممم و والث ممممع .يعنممممد التعامممممل مممممع همممم
الممممممواد يجمممممك العنايمممممة والممممم ال ممممم ر مممممم ن امممممد م مسمممممة هممممم الممممممواد للجلمممممد ويجمممممك اتلممممما
اكجممممممراءات السمممممم مة المناسممممممثة للتأكممممممد مممممممن اممممممد وجممممممود تسممممممرك لامممممم المممممممواد مو مثلرتامممممما
ذلمممممممى الامممممممواء .مدددددددا التسددددددد م دددددددالكرو اهدددددددل خ دددددددر دددددددا ج دددددددا اعدددددددتو ا دددددددا رومدددددددات
ددددددد ا ال سدددددددیج ا التددددددد یرات ال دددددددوی ال ه یددددددد ایضدددددددا
ال ل اعدددددددیل او ال دددددددل یل اددددددد
ل:-
سممممممم ار ال نمممممممي تتمممممممرك الرئمممممممة( والتاممممممماك ال صمممممممثات ال مممممممادف والتاممممممماك الجلمممممممدف
 ال ُّ
وسمممممممر ان المثانمممممممة انمممممممد الصمممممممثاغين والجيممممممموك ا نفيمممممممة الممممممم ي يصممممممميك النسممممممماجين
وامممممماملي النسمممممميج ا لممممممرين كمممممم لد وجممممممود الاممممممواء الم مممممممل ثالغثممممممار النمممممماتج اممممممن
صمممممنااة النسممممميج مممممممر اممممما يمممممي الصمممممنااات ال ديثمممممةف ويمممممت ذجمممممراء امليمممممة ذاممممممادة
التمممممدوير والفلتمممممرةف لكمممممن لمممممد قمممممد ال يكمممممون متمممممويرا يمممممي ثعمممممض المممممدول .وثلاصمممممة
انمممممد انثعمممممان الممممممواد العضممممموية ال يمممممارة ممممممن الزيممممموت المضممممماية ذلمممممى الغمممممزل مو ممممممن
الم يثات) ث ين ال تت السي رة الياا.
 السممممممم ار ال نمممممممي الرئمممممممة الثنيمممممممة( همممممممو ممممممممرض انسمممممممدادي ممممممممزمن يمممممممي المسمممممممالد
الاوائيممممممة ال تنفسممممممية قمممممممد يتولممممممد ويت ممممممور لمممممممدى العمممممممال المعرضممممممون لغثمممممممارال ن او
الكتان وانوات الرى من النسيج.
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 ۰1۰1سموم في المالبس
قمممممد تسممممم رنا ق عمممممة قممممممات مو لثممممماس منيمممممقف وال نعت مممممد مثمممممدا من ممممممن ممكمممممن ان ي ممممممل ممممممواد
سممممممامة تل ممممممق مضممممممرارا ثالغممممممة ثاكنسممممممان والثيئممممممة .وهممممممو ممممممما ت مممممم ر منممممممه من مممممممة السمممممم
ا لضمممممر ث ممممموةف متاممممممة ثعمممممض مممممركات الموضمممممة ثالتمممممأثير السممممملثي المممممى سممممم مة االنسمممممان
والثيئة]. [3
يمممممن صمممممر ت س من ممممممة السممممم ا لضمممممر يمممممي اممممما  0210من جميمممممع مممممركات الموضمممممة
الرائمممممدة يمممممي العمممممال تعتممممممد انمممممد تصمممممنيعاا ل قم مممممة المممممى الممممممواد السمممممامة .وقاممممممت المن ممممممة
العالميمممممممة ثف مممممممص اينمممممممات ملتلفمممممممة ل  141ق عمممممممة م ثمممممممس صمممممممنعت يمممممممي  02دولمممممممة يمممممممي
ملتثممممممرات مسممممممت لةف وضممممممث نسممممممك المممممممواد السممممممامة ثممممممداللاا .وتضمممممممنت العينممممممات سممممممراويل
جينمممممزف وم ثمممممس دالليمممممة رجاليمممممة ونسمممممائية وقمصمممممان وغيرهممممما .وهمممممي ق مممممع تعمممممود ل مممممركات
كثمممممرى مثمممممل كثينيتمممممون كولمممممورزف وجورجيمممممو مرممممممانيف وكمممممالفين كمممممدين وزارا وغيرهممممما ممممممن
ال ركات العالمية المرموقة.
و ددددددا تیجدددددد التو یددددددل مفز دددددد ا دددددد عدددددد یل ال ددددددا ددددددم ا ت ددددددا مددددددلا عددددددام مسدددددد
ل ددددددرض السددددددر ا ادددددد اق دددددد ا دددددد ل ددددددر زاعا  ZARAاإلعدددددد ا ی ددددددم دددددد ی ها
اددددد احددددد م دددددا ع ال دددددر اددددد ا سدددددتا واددددد م ددددد ل فدددددا دددددم ا ت دددددا سدددددن الیددددد
مدددددددا درمدددددددل ددددددد لك فا اولیتل سدددددددی ت  APEOالدددددددو یسددددددد ن دددددددلا ا هددددددداع حیدددددددث
و ی ها.
یش ا ع ا و ستو ك ال ا ة ل سیل ا ق
 منظمة السالم األخضر
دددددد م ظ ددددد یئ یددددد ال یددددد كیدددددر حكلمیددددد
والو ما ظادرة الت لث وا حت اس الوراع .

ددددد

دددددلؤ ال یئددددد وال وااظددددد

شكل ( )2حملة نظمھا نشطاء منظمة السالم األخضر ضد شركة زارا اإلسبانیة لأللبسة
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یهدددددا

ومددددددا ال كددددددا ددددددلی دددددددو ال ددددددا ة السددددددام ددددددلا اخددددددر اقددددددل خ ددددددلعة .ولهددددددوا قددددددا
ددددددا ال ددددددلا ال دددددد مددددددا دددددددوا الهرمددددددل .
ال ددددددر ات ا ل ا یدددددد م ددددددو ددددددا  1986ددددددالتو
ددددددرام ادددددد ی كددددددا اعددددددتو ام
ای ددددددا قیدددددد اإل وددددددا ا وعو دددددد اعددددددتو ا درمددددددل APEO
جدددددد قددددددلا یا
دددددد ضدددددد ا دددددد سددددددر لدددددد مجدددددداع ال ددددددر ال ددددددو ول عدددددد
م ا ا و اخر حل ال الم.
ولهدددددوا السددددد ن دددددتهم م ظ ددددد السددددد ا خضدددددر لدددددر ات ا ل سددددد اعدددددتو امها كیدددددر ال دددددرع
ل دددددددلا السدددددددام  .ای دددددددا ت امدددددددل ال دددددددر ات وساعدددددددی جدددددددا دددددددك ا هامدددددددات و ددددددد ل
التودددددددد یات التدددددددد عددددددددتلاجهها ال ددددددددر ات ذا مدددددددددا اعا ت التو دددددددد ددددددددا ال ددددددددلا السدددددددددام
ی دددددد ن یهددددددا و یدددددد م دددددد ع ال ددددددلا
لددددددر ات م ددددددل H&M,Zara
ال سددددددت
ددددد یع ال دددددس حیدددددث ت یدددددز تددددد اخل الفدددددا یا ایهدددددا لكل هدددددا ت ددددد
یددددد
السدددددام اددددد
ددددد لدددددر ات ار یددددد یددددد ة دددددل دددددا ة دددددكل مسدددددتقل ودددددد م ت دددددرة حدددددل ال دددددالم وددددددوا
ما ی كل جه ا للجستیا مض یا[4].

شكل ( )3بعض شركات تصنیع األلبسة متھمة باستخدام المواد السامة
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 ۰1۰0مواد كیمیائیة ضارة في مالبس االطفال
ا دددددد ت م ظ دددددد السدددددد ا خضددددددرا ها ددددددرت دددددد ال یدددددد مددددددا ال ددددددلا الكی یائیدددددد الضدددددداعة
لددددد و یدددددل ا دددددا و دددددا ل ق ددددد یددددداا خا ددددد ا فدددددا و دددددیا تیجددددد ددددددو التوالیدددددل
لددددددد اإل ددددددا السدددددددر ا والدددددداعت ال تو ددددددد اعدددددددم
ا دددددد ددددددددو ال ددددددلا قددددددد یدددددد
دددددل ددددد
خ دددددراء ال ظ ددددد دددددروا ددددد مدددددلا ی یائیددددد
ال ظ ددددد ددددداعولیا اا یدددددك
یددددددیا ال ددددددس وكیردددددددا مددددددا ال ددددددلا الهرمل یدددددد ال دددددد رة ال سدددددد ل سددددددر ا ادددددد احویدددددد
ا فدددددا واددددد م دددددس عیاضدددددی واددددد م دددددس اددددداخرة ل دددددر ات لدددددهیرة  .وحسدددددن ال تو ددددد
ددددددر لددددددر ل ددددددس ج ددددددا م ددددددیرة لدددددد ا هددددددم
اددددددب الو ددددددراء ح ددددددلا م تجددددددات ا دددددد
دددددروا اددددد ج یدددددع م تجدددددات ددددددو ال دددددر ات ددددد م دددددس م ل ددددد ی یائیدددددا .ود دددددا موددددداو
دددددو ا فدددددا وال دددددال یا و وعددددددا اددددد ددددد ا مدددددراض
مدددددا ددددد یر ددددددو ال دددددلا ددددد
م دددددددل امددددددددراض قدددددددد ال ا دددددددد والوساعددددددددی وم ددددددددا ل الو ددددددددل ومسدددددددد ن ل سددددددددر ا
ایضا[4] .

شكل ( )4من الممكن وجود مواد كیمیائیة ضارة في مالبس االطفال
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8

 .0اضرار االقمشة الصناعیة
كممممممل االقم ممممممة التممممممى نسممممممتلدماا هممممممي مصممممممنواة مممممممن اليمممممماف ولكممممممن تلتلممممممف ثيعممممممة تلممممممد
االليمممماف ممممما ثممممين اليمممماف ثيعيممممة واليمممماف صممممنااية ومممممن امثلممممة االليمممماف ال ثيعيممممة تتمثممممل يممممى
ال مممممممن والكتمممممممان والصممممممموف و ال ريمممممممر ال ثيعمممممممي امممممممما االليممممممماف الصمممممممنااية يتتمثمممممممل يمممممممى
ال رير الصنااي و الثولي استر والنايلون.
ثعممممممم دما ت مممممممورت صمممممممنااة الثتروكيمياويمممممممات لممممممم يعمممممممد اكنسمممممممان يرتمممممممدي تلمممممممد الملثوسمممممممات
المصمممممنواة منسممممممجة المممممممواد ال ثيعيمممممةف ثممممممل ملمممممم ت صمممممنااة ا نسممممممجة االصمممممم نااية تز ممممممف
ث ممممممممكل كثيممممممممر الممممممممى صممممممممنااة ا نسممممممممجة ال ثيعيممممممممةف وت سممممممممين لصممممممممائص المنسمممممممموجات
ومميمممممممزات ف ذال من هنممممممماد م ممممممماكل صممممممم ية رثمممممممما يواجااممممممما اكنسمممممممان ذن تعمممممممرض ث مممممممكل
كثيممممممر لجزيائممممممات ودقمممممممائق همممممم المنسممممممموجات الصممممممنااية والتممممممي ممكمممممممن ان تجممممممد ري اممممممما
لتممممدلل يممممي جسمممممه اممممن ريممممق مجممممرى التممممنفس وتسممممت ر يممممي رئتيممممه مو اممممن ريممممق الجلممممد.
][6
م ممممممار دكتممممممور اثممممممد الثممممممديع مممممممزة يممممممي الجممممممزء ا ول مممممممن كتمممممماك م دمممممممة لعلممممممو التلممممممون
الثيئممممممي) من نتيجممممممة للتوسممممممع يممممممي اسممممممتلدا ا ليمممممماف الصممممممنااية المتميممممممزة ال اثليممممممة الكثيممممممرة
لل ممممم ن الكارثمممممائيف ي مممممد مصمممممثش اكنسمممممان كثيمممممرا مممممما ي ممممم ن جسممممممه ثكارثممممماء دليلمممممة اليمممممه ف
نتيجمممممممة اال تكممممممماد ثأليممممممماف الم ثمممممممسف مو غ ائمممممممه الصمممممممناايف مو ثالم مممممممي المممممممى الثسممممممما
والسمممممجاد المصمممممنوت ممممممن هممممم ا ليمممممافف لاصمممممة انمممممد االنلفممممماض النسمممممثي ال مممممديد للر وثمممممة
يي الجو الم ي .
وقمممممد يعممممماني اكنسمممممان ممممممن م ممممماكل صممممم ية نتيجمممممة ممممم ن جسممممممه ثالكارثممممماء ي مممممد تممممملثر المممممى
التممممموازن الكاروكيميمممممائي دالمممممل ل يممممما الجسممممم وهمممممو مممممما يفسمممممر وجمممممود كارثممممماء انمممممد للمممممع
ثعممممممض الم ثممممممس يممممممي مكممممممان م لمممممم  .تعتثممممممر الم ثممممممس المصممممممنواة مممممممن االليمممممماف الصممممممنااية
ممنوامممممة تمامممممما يمممممي صمممممنااة الم ثمممممس الدالليمممممة الن هممممم الم ثمممممس تسمممممثك اضمممممرار صممممم ية
ل نسممممان هممممو يممممي غنممممى انامممما وقممممد يت ممممور االمممممر الممممى االصمممماثة ثممممالع لمممم ا واجممممك ال ممممرص
ان تكمممممون الم ثمممممس الدالليمممممة مصمممممنواة ممممممن اق مممممان ثيعيمممممة ممممممع االثتعممممماد امممممن ال رائمممممر و
الساتان.

شكل ( )5یمثل بعض انواع االقشمة الصناعي
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 .3بعض انواع االقشمة الصناعیة
 ۰3۰1الرایون (الحریر الصناعي(
الرايمممممون همممممو ا ليممممماف المصمممممنواة ممممممن السمممممليلوز والتمممممي يمممممت ت ويلاممممما كيميائيممممما ممممممن لمممممك
الل مممممممك .وممممممممن ا ضمممممممرار الصممممممم ية ل لثسمممممممة المصمممممممنواة ممممممممن ال ريمممممممر الصمممممممناايف من
يمكمممممن من ينثعمممممن ممممممن نسممممميجاا الممممممواد السمممممامة التمممممي قمممممد تسمممممثك الغثيمممممان والصمممممدات وال ممممميء
وا رق و ال يمممممممي الصمممممممدر والعضمممممممدتف ثاكضممممممماية ذلمممممممى كمممممممل لمممممممد لممممممم ل امليمممممممة انتممممممماج
يسثك تلون الثيئة ث دة[7] .

 ۰3۰2النایلون
وهمممممو ممممممن ا مممممار انممممموات االقم مممممة الصمممممنااية ف ويصمممممنع ممممممن ثعمممممض الم مممممت ات الثتممممممرول ف
ويتميمممممز النممممما يلون ثانمممممه سمممممال التن يمممممف وال ي تممممماج المممممى كمممممي ف ويتميمممممز ايضممممما ثلفمممممة الممممموزن
ومتانتممممممه ف وثنعومممممممة الملمممممممس ورلممممممص الممممممثمن كممممممما انممممممه اليتممممممأثر ثممممممالعفن .تتعممممممدد الم ثممممممس
المصممممممنواة مممممممن النممممممايلون مثممممممل الجممممممواركف والم ثممممممس الدالليممممممة وغيرهمممممماف ويممممممت اسممممممتلدامه
ثكثممممرة نممممه منممممتج متممممين وغيممممر مكلممممف للغايممممةف ولامممم ا السممممثك ي ممممى ث ممممعثية كثيممممرةف ولكممممن
لمممممميس الليممممممار ا يضممممممل صمممممم يا الرتدائممممممه مثا ممممممرة الممممممى جسمممممم االنسممممممان .و لممممممد ثسممممممثك ان
الم ثمممممس المصمممممنواة ممممممن النمممممايلون ال تممممممتص العمممممرق ممممممن الجلمممممد ثمممممل تزيمممممد التعمممممرقف ا ممممممر
الممممم ي يُسمممممثك انثعمممممان المممممروائش الكريامممممة واكصمممممماثة ثالتااثمممممات الجلمممممد و م ثنممممماء ذنتاجمممممه يممممممت
تثي يض النسيج مو صثغه ثمواد كيميائية ملتلفةف والتي قد تسثك تايج يي الجلد.

 ۰3۰3األكریلك
ا ری ددددددددك  acrylicددددددددد مددددددددا ة م دددددددد مددددددددا ا ری ل یتریددددددددل وددددددددد مددددددددا ة مسددددددددر
والت ددددددرض لهددددددا ی كددددددا ا یسدددددد ن م ددددددا ل ددددددوی موت فدددددد مددددددا ی هددددددا ال دددددد ا وال یددددددا
والددددددد واع و ددددددد ل التددددددد فس وضددددددد ا دددددددرا وكیرددددددددا ومدددددددا خددددددد اع ددددددد اء اق ددددددد
ا ری دددددك اب دددددك لاجددددد خ دددددر امت ددددداص ددددد ا ری ل یتریدددددل اددددد ج ددددد والدددددو یددددد دددددر
دددددد ال ددددددو  .اتجفیدددددد ال ددددددس ال دددددد ل مددددددا مددددددا ة ا ری ددددددك دددددد كسددددددی ها اددددددد
دددددد یرة
ال ددددددااات الكهر ائیدددددد ی ددددددل دددددد وددددددرع مددددددا ة ا ری ددددددك دددددد دیئدددددد الیددددددا
ددددد دیئددددد ا ودددددرة و تودددددرع ددددددو ا لیدددددا ال ددددد یرة
دددددر دددددال یا ال جدددددر ة وع دددددا كدددددل
وا ودددددرة اددددد ددددددلاء ال دددددق او ال دددددز لتجددددد ریقهدددددا لددددد اخدددددل اجسدددددا ال دددددالا او اجسدددددا
ا فددددددا ددددددا ریدددددد دددددددلاء التدددددد فس وقدددددد سددددددتقر ا لیددددددا ال دددددد یرة ادددددد اخددددددل الددددددرئتیا
مس ا ال ستق ل م ا ل وی موت ق كل ال الو لعة.
و تعتثمممممممر ممممممممادة ا كريلمممممممد وم مممممممت اتاا مسمممممممثثة االلتااثمممممممات الجلديمممممممة والت سمممممممس ثمممممممالت مسف
يفممممي الصمممميف مممممث قممممد يعمممممل العممممرق الممممى ت ممممرر مممميء مممممن همممم المممممواد يتلتصممممق ثالث ممممرة
ممممممما قمممممد يسمممممثك ذثارتاممممما وتايجاممممماف كمممممما تمممممل ثمممممر مركثمممممات ا كريلمممممد المممممى الجاممممماز التنفسمممممي
واكصاثة ثمرض الرثو و تلثرايضا الى ا اصاك وضرثات ال لك.
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 ۰3۰4اإلسباندكس (الیكرا(
یت یدددددز ددددددوا ال ددددددل مدددددا ا ق دددددد
الضدددددیق وددددددل م دددددل ا ق ددددد ال
م دددددددل ال دددددددلل یلعی دددددددا والتددددددد
الدددددت مس ال دددددل مدددددع ددددددو ا ق
][8

ددددد مددددددر وعدددددهل الت دددددد لدددددولك دددددد ع مدددددا ال ددددددس
ددددد ا ی ا خدددددر یدددددتم ددددد ی مدددددا مدددددلا ی یائیددددد ضددددداعة
حیدددددددث ی كدددددددا ا یددددددد
ت دددددددر ایضدددددددا مدددددددا ة مسدددددددر
ددددد لددددد حددددد وث هدددددیج اددددد الج ددددد و دددددا ت ا لتهددددداا.

 ۰3۰5البولي أستر
يعتثمممممر الثمممممولي اسمممممتر ممممممن ا مممممار منممممموات ا قم مممممة الصمممممنااية ف ويصمممممنع ممممممن ثعمممممض م مممممت ات
الثتممممممرول ف ويتميممممممز الثممممممولي اسممممممتر ثثثممممممات ال ممممممكل وم اومتممممممه ف للتجعممممممد لمممممم ا ياممممممو ال ي تمممممماج
المممممى كممممممي فك ممممممما انممممممه ال يتممممممأ ثممممممر ثالثكتريممممما والف ريممممممات.ويعتثممممممر الثممممممولي ذسممممممتر مممممممن مكثممممممر
اللامممممات المسممممتلدمة يممممي صممممنااة النسمممميج يممممن ي ممممكل الثممممولي اسممممتر مممموالي  % 61مممممن
الم ثمممممممس المعروضمممممممة يمممممممي المتممممممماجر مي ممممممموالي  21.3مليمممممممون مممممممن ممممممممن الثمممممممولي ذسمممممممتر
والزال صممممنااة الثممممولي ذسممممتر يممممي ازديممممادف يممممن كممممان هنمممماد زيممممادة ثنسممممثة  ٪ 157يممممي
اسممممممتا د الم ثممممممس المصممممممنواة مممممممن مممممممن امممممما  2111ذلممممممى امممممما  2115وتعتثممممممر امليممممممة
تصمممممنيع الثمممممولي ذسمممممتر مصمممممدرا للتلمممممون الثيئمممممي .انمممممد ارتمممممداء الم ثمممممس التمممممي ت تممممموي المممممى
مممممممادة الثممممممولي مسممممممتر ول مممممممرة ثممممممدون غسمممممملاا يتسممممممثك يممممممى ثعممممممض ا يممممممان ثممممممالكثير مممممممن
ا اممممممراض يممممممن ان مممممممادة الثممممممولي اسممممممتر ممممممما دة ل يممممممرة الممممممى الجلممممممدف ومهمامممممما اكصمممممماثة
ث ساسممممممممية الجلممممممممدف و فممممممممش جلممممممممديف وجفمممممممماف الجلممممممممدف و كممممممممة ممممممممديدة .من اممممممممور همممممممم
ا اممممممراض انممممممد ارتممممممدائاا ثسممممممثك ا تممممممواء ا قم ممممممة المصممممممنواة مممممممن الثممممممولي اسممممممتر الممممممى
ممممممادة الفورممممممالينف وكممممم لد الصمممممثغات الصمممممنااية التمممممى تسمممممتلد يمممممى صمممممنااة هممممم ا قم مممممةف
وجميعامممممما تسممممممثك اك صمممممماثة ثامممممم ا مممممممراض الجلديممممممة لصوصمممممما يممممممى يصممممممل الصمممممميف مممممممع
ارتفمممممات درجمممممة مممممرارة الجمممممو وتزايمممممد كميمممممة العمممممرق .يمممممن ممممممن الضمممممروري غسمممممل الم ثمممممس
الجديمممممدة والمصمممممنواة ممممممن هممممم الممممممواد قثممممممل ارتمممممدائاا ول ممممممرةف لاصمممممة من الكثيمممممر مممممممن
الم ثممممممس الجمممممماهزة يممممممدلل يممممممى تصممممممنيعاا مممممممع ال ممممممن الثممممممولي اسممممممترف والتممممممى يسممممممتلدماا
ثعممممممض مصممممممانع الم ثممممممس نتيجممممممة ارتفممممممات مسممممممعار اللاممممممماتف كممممممما من غسممممممل الم ثممممممس ول
مممممممرة يسممممممااد الممممممى الممممممتللص مممممممن الثكتيريمممممما التممممممى ت ملامممممماف وت لممممممل مممممممن ملمممممموان الصممممممثغات
المصممممنواة التممممي ت ممممل نسممممثتاا انممممد وضممممعاا يممممى الممممماء .كممممما ينصممممش ثضممممرورة اثتعمممماد همممم
النوايممممممة مممممممن الم ثممممممس اممممممن ا فممممممالف واسممممممتلدا ال ممممممن الصمممممم ي ي مممممم يممممممى المرا ممممممل
العمريمممممممة ا ولمممممممىف لاصمممممممة من جلمممممممد ا فمممممممال مكثمممممممر ساسممممممميةف وممممممممن السمممممممال ذصممممممماثته
ثا مراض[9] .
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۰3۰6البولي یوریثین
ق ددددداو او سدددددیج  PULددددددل سدددددیج مضدددددا ل ددددداء و دددددا ة مدددددا یكدددددل مدددددا ال دددددلل اعدددددتر
ولكدددددا قددددد یكدددددل م زوجدددددا مدددددع الق دددددا او مدددددا ة دددددرو یا .التددددد تددددداز ا هدددددا خفیفددددد الدددددلز
ومتی ددددد ل ایددددد و سدددددتو ددددددو ا ق ددددد اددددد ال یددددد مدددددا ال ددددد ا ات م هدددددا ا تددددداج ال دددددلا
ل دددددددر ات یددددددد و ددددددد یع الوفاضدددددددات .دددددددللی ر ال دددددددلل یدددددددلعی یا ت دددددددر مدددددددا ة خام ددددددد
ی یائیدددددا  .و دددددم عجهدددددا مدددددا ق دددددل اعة السددددد م وال دددددو ال ه یددددد ا مریكددددد ضددددد ا قائ ددددد
ال لا ال سر [10] .
 .4المواد الضارة المستخدمة في صناعة النسیج
 ۰4۰1الفورمالدھاید)(Formaldehyde
االسمممممممم العلمممممممممي للفورمالدياايممممممممد هممممممممو الميثانممممممممالف وهممممممممو مركممممممممك اضمممممممموي مممممممممن يصمممممممميلة
ا لدهيمممممممممدات  )RCHOو الصممممممممميغة الكيميائيمممممممممة  )CH2Oف وهمممممممممو غممممممممماز امممممممممدي اللمممممممممونف
وقاثممممممل ل ممممممتعال .وهممممممو سممممممريع االن مممممم ل يممممممي الممممممماءف ويثممممممات تجاريمممممما م لمممممموال مائيمممممما ا
رائ مممممممة ال امممممممة مميمممممممزةف وانمممممممدما يصمممممممل تركيمممممممز ذلمممممممى  % 41 - 31يسممممممممى الفورممممممممالينف
ويضمممممماف لممممممه اممممممادة  % 11ميثممممممانول لمنممممممع تثلمر .الفورمالدهيممممممد مممممممادة كيميائيممممممة رليصممممممة
ومفيمممممدةف يضممممم امممممن كوناممممما منتجممممما ثيعيممممما .وهمممممي موجمممممودة ولنممممما يمممممي الامممممواء والفاكامممممة
واللضممممممار والل ممممممكف ويممممممي دمنمممممما ميضمممممما .ويتولممممممد الفورمالدهيممممممد يممممممي كممممممل امليممممممة ا تممممممراق
غيمممممممر كاملمممممممةف مثمممممممل ا تمممممممراق المممممممدلائن سممممممميكارة) .ال يتمممممممراك الفورمالدهيمممممممد يمممممممي الثيئمممممممة
ثسمممممممثك تفاامممممممل ممممممممع ا وكسمممممممجين لي مممممممكل مممممممامض الفورميمممممممد  .وانمممممممد وصمممممممول تركيمممممممز
الفورمالدهيمممممد يمممممي الامممممواء ذلمممممى نسمممممثة مكثمممممر ممممممن  1جمممممزء يمممممي المليمممممونف يإننممممما ن ممممم رائ مممممة
ال اة.
اسممممممتلدمت صممممممنااة النسمممممميج لسممممممنوات ويلممممممة راتممممممنج الفورمالدهيممممممد يممممممي تامممممم يك النسمممممميج
لمنمممممممممع تجعمممممممممد ف يا قم مممممممممة السمممممممممليولوزية مو الممزوجمممممممممة تعمممممممممالج امممممممممادة ثمممممممممراتنج يوريممممممممما
Durable press
يورمالدهيمممممد لل صمممممول المممممى لاصمممممية الكمممممي المممممدائ موالعنايمممممة السمممممالة
 )& Eas Careووصمممممف ك "غسمممممل ولمممممثس"ف يال ممممممات النممممماتج امممممن امليمممممة الغسمممممل ال
ي تممممممماج ذلمممممممى كمممممممي .وكممممممم لد يسمممممممتلد الفورمالدهيمممممممد يمممممممي المعالجمممممممة ال مممممممة للصمممممممثاغة
ثا صثغة المثا رة من مجل ت سين الثثاتية ضد الغسل.
وهممممممو مكممممممون للعديممممممد مممممممن المممممممواد ال صمممممم ة ويسممممممتلد الفورمالدهيممممممد ايضمممممما يممممممي صممممممنااة
السممممممجاد وهممممممو م ممممممد المسممممممر نات الممكنممممممة ف كممممممما منممممممه يسممممممثك تامممممميج ا غ ممممممية الملا يممممممة
وتامممممممميج العينممممممممينف والتامممممممماك ملت مممممممممة العممممممممينف واكصمممممممماثة ثصممممممممعوثة التممممممممنفس والصممممممممدات
ثاكضممممماية ذلممممممى ال يممممممي ال لممممممق .هنمممممماد م ممممماكل ل يممممممرة انممممممد اسممممممتلدا الفورمالدهيممممممد يممممممي
النسمممممممميج ولتنجممممممممك امممممممم ور م مممممممماكل متعل ممممممممة ثالفورمالدهيممممممممد ينصممممممممش المصممممممممنعون ثغسممممممممل
المنسممممموجات المعالجمممممة ثمممممالكي المممممدائ قثمممممل اسمممممتلداماا وقمممممد وجمممممدت ثعمممممض الدراسمممممات امممممد
تغيمممممممر نسمممممممثة الفورمالدهيمممممممد ثعمممممممد غسممممممملتين يمممممممأ ا كمممممممان اداممممممماء المصمممممممنعون صممممممم ي ا يمممممممإن
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ال ممممممميص المعممممممالج سمممممموف يف ممممممد لاصممممممية العنايممممممة السممممممالة ثغسممممممله مممممممرة مو مممممممرتين ون تمممممماج
ذلمممممى كيمممممه ممممممن جديمممممد و ثاممممم ا يف مممممد ال مممممميص ميزيتمممممه .و يممممم ي ال ي مممممة يسمممممعى المصمممممنعون ذلمممممى
امددددد ددددد یر ال الجددددد دددددالك الددددد ائم .وقددددد عددددد ت ال یددددد مدددددا الددددد و قدددددلا یا وددددد حددددد و
ر یدددددددز الفلعمال دیددددددد اددددددد مكدددددددا ال دددددددل م دددددددل الل یدددددددات ال توددددددد ة ا مریكیددددددد وال ا یدددددددا
وا وا ا وعو والیا ا [11].

وواقا  Öko OkoTex Standard100الو وضع ح و ا ل فلعمال دی الور او عهل التورع
ا ال سلجات .و دو الو و ائ ا ریق اخت اع خا ل فلعمال دای س ن وجل اخت اات یرة
ر اخت اع الفلعمال دی [12] .
ا ال تائج یا موت
ل

ال ا ة
العمال دی

م مس الج

فا

) 75جزء ما ال یل (

اقل ما  21جزء ما ال یل (

ی مس الج  /زخرا
) 300جزء ا ال یل (

جدول رقم ( )1كميات الفورمالدهيد المسموح تواجدها في المنتجات المنسوجة
وجدددددد ت دددددد ة حددددددا ت مرضددددددی دددددد ا عددددددتو ا الفلعمال یهایدددددد ادددددد ال سددددددیج حیددددددث ادددددد
دددددددا ل ال دددددددا  2119قُددددددد ل ددددددداس ازع ج یددددددد لددددددد ضددددددد ا امدددددددا ال قدددددددل اددددددد مئدددددددات
ال دددددداعات ا مریكیدددددد و ظهددددددر الضدددددد ا هددددددوا ال دددددداس رو دددددد ج یددددددل ولكددددددا ا ایضددددددا
لددددد قرحدددددات ج یددددد وعدددددی ا فددددد و ددددد ا خفیددددد و یدددددل ح دددددراء ولدددددفا م تفوددددد
مت دددددقق  .وجددددد ا ودددددا ا مریكددددد ل دددددل ظفدددددیا الوكدددددلمییا ا هدددددا لددددد الفلعمال دیددددد  .واددددد
 2118عا ددددددت امددددددراة مددددددا او دددددددایل ددددددل قضددددددائی ضدددددد مودددددد ت ایكتلعیددددددا عددددددیكرت
زا دددددد ا هددددددا مرضددددددت امددددددا دددددد اع دددددد اء ح الدددددد دددددد ع ج یدددددد ة الددددددتر ها م هددددددا .وقددددددا
دددددد ال فدددددد الج دددددد الددددددو ا ددددددت مل تدددددد ددددددا اح ددددددر حدددددداع ال ددددددس مورقددددددا
ال دددددد
وم یددددددرا ل وكدددددد  .و دددددد لددددددكل ال زیدددددد مددددددا ال دددددداس ا ددددددر مددددددا  611لددددددكل وا ددددددائهم
تیجدددددد اع ددددد ائهم ح ددددددا ت
لجدددددل التها دددددات ج یدددددد مرو ددددد و دددددد ات ائ ددددد دددددد الددددد
ال دددددد ع مددددددا مودددددد ت ایكتلعیددددددا عددددددیكرت ُعا ددددددت دددددداو قضددددددائی ادددددد و یدددددد ا لعیدددددد ا
ا ت ا ال وامیا ل فلعمال دی ا ح ا ت ال ع[13] .
و یلیلع
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 ۰4۰2خماسي ورباعي الكلورو فینول )(TeCP and PCP
يصممممممنف لماسممممممي ورثممممممااي الكلممممممورو يينممممممول يممممممي مجمواممممممة المممممممواد المسممممممر نة الم تملممممممة
للث ممممممر ويممممممرتث التعممممممرض لممممممه ايضمممممما مممممممن ال مممممماالت المسممممممثثة للسممممممر ان الكلممممممى واالثممممممار
العصثية.
ان التعمممممممرض للماسمممممممي ورثمممممممااي الكلورويينمممممممول المممممممى الممممممممدى ال صمممممممير لكميمممممممات كثيمممممممرة
منامممممما يمكممممممن ان تكممممممون لامممممما اثممممممار ضممممممارة الممممممى الكثممممممد والكلممممممى والممممممد والممممممرئتين والجامممممماز
المنمممممااي والجاممممماز الاضممممممي ولاصمممممة المممممى مممممكل ثلمممممار قمممممد يسمممممثك تاممممميج الجلمممممد والعمممممين
والف .
م مس الج

ی مس الج  /زخرا

ال ا ة

ل

فا

ثنتاكلورو -يينول PCP

 0.05جزء من المليون(

) 0.5جزء من المليون(

) 0.5جزء يي المليون(

تتراكلورو -يينول TeCP

 0.05جزء من المليون(

) 0.5جزء من المليون(

) 0.5جزء يي المليون(

اورثو – يينول OPP

 0. 5جزء من المليون(

) 1.0جزء من المليون(

) 1.0جزء يي المليون(

جدول رقم ( )2كمیات الفینول المسموح بتواجدھا في المنتجات المنسوجة

 ۰4۰3األصباغ
ان ثعمممممض االصمممممثاغ قمممممادرة المممممى ت مممممكيل ل مممممر المممممى صممممم ة االنسمممممان وممممممن المعمممممروف من
ثعممممممض الم ثممممممس المصممممممثوغة ات جممممممودة منلفضممممممة يممممممي صممممممثاغتاا يممممممن يمممممملدي ارتممممممداء
مثمممممل هممممم الم ثمممممس المممممى تمممممرد اثمممممار للصمممممثغة المممممى ث مممممرة الجسممممم االممممممر الممممم ي يممممملدي المممممى
تفاامممممل همممممم الصممممممثغات مممممممع الجسمممممم يت ارال ساسمممممية وغيرهمممممما مممممممن االمممممممراض الجلديممممممة وال
سممممميما انمممممد ارتمممممداء هممممم الملثوسمممممات يمممممي يصمممممل الصممممميف ولفتمممممرات ويلمممممة ممممممع التعمممممرض
لل ممممممس وال مممممرارة المرتفعمممممة االممممممر الممممم ي يزيمممممد ممممممن يمممممرص تفاالاممممما ممممممع الجسممممم وثالتمممممالي
يان ه الم ثس تسثك اضرار ص ية[14] .
اليجممممموز اسمممممتلدا االصمممممثاغ التمممممي يمكمممممن ان تضممممم وا مممممد مو مكثمممممر ممممممن ا مينمممممات الع ريمممممة
و التمممممي قمممممد ت تممممموي المممممى معمممممادن سمممممامة تممممملثر يمممممي صممممم ة اكنسمممممانف يتت مممممرر مثمممممل هممممم
المعممممممادن مممممممن ال مممممممات انممممممدما تثتممممممل الم ثممممممس ثممممممالعرق مو الممممممماءف و يلتلممممممف تممممممأ ثيرهمممممماالى
الجسمممممم ثممممممالت ف المصممممممدر وثممممممالت ف نوايممممممة مركثاتممممممه يثعضمممممماا ال يمممممملثر الممممممى الجسمممممم
ث مممممكل واضمممممش مممممما لممممم يتواجمممممد ثتراكيزااليمممممة جمممممداف والمممممثعض ا لمممممر يعمممممد مممممديد التمممممأثير ذ ا
وجممممممد ثتراكيزمنلفضممممممة جممممممداف ومممممممن المعممممممادن الل ممممممرة التممممممي رثممممممما توجممممممد يممممممي مصممممممثاغ
الم ثممممممسا الرصمممممماص ف الكممممممادميو ف الكممممممرو ف والنيكمممممملف يثعضمممممماا لممممممه تممممممأ ثيممممممر كثيممممممر الممممممى
ص ة اكنسان تى لو كان تركيز منلفض ومن ثعض ه المعادن مثل ا-
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 الكادمیوم
تلكممممممممد جميممممممممع الدراسممممممممات وا ث ممممممممان من معممممممممدن الكممممممممادميو ممممممممديد السمممممممممية ف وتوضممممممممش
الدراسممممممات من تعممممممرض اكنسممممممان لجراممممممات ثسممممممي ة جممممممدا مممممممن معممممممدن الكممممممادميو ولفتممممممرات
ويلمممممة ا ممممممد ممممممن لممممم ل ا صمممممثاغ المسمممممتلدمة يمممممي الم ثمممممس .يعمممممرض ل صممممماثة ثمممممأمراض
الكلمممممى والتممممممي رثمممممما تصممممممل ذلمممممى مر لممممممة الف مممممل الكلممممممويف وارتفمممممات ضممممممغ المممممد ف تضممممممل
ال لممممممك والتممممممأ ث يرالممممممى ا وايممممممة ال لثيممممممة وي ممممممر الممممممد ف كممممممما توجممممممد دالئممممممل تممممممدل الممممممى من
الكادميو سثك ل االت سر ان الثروستات[15].

 الرصاص
معمممممدن الرصممممماص ممكمممممن ان يكمممممون سمممممثثا يمممممي وجمممممود جيمممممل متللمممممف ا ليممممما وصممممم يا ممممممن
ا فمممممممالف كمممممممما يعممممممممل المممممممى ضمممممممعف الممممممم اكرةف سمممممممراة الغضمممممممك واك ثمممممممارةف ال ركمممممممة
الزائمممممدةف ي مممممر المممممد و التمممممأ ث يمممممر يمممممي لصممممموثة الرجمممممل والممممممرمة .كممممم لد توجمممممد ل مممممورة انمممممد
مسمممممممتلدا مصمممممممثاغ ا زو.يمممممممي صمممممممثاغة الم ثمممممممس .ولكمممممممن لممممممميس كمممممممل منممممممموات ا زو مسمممممممثثة
للسمممممر انف يمممممن ثعضممممماا ممممممنف لكمممممن هنممممماد منممممموات ل يمممممرة جمممممدا مثمممممل "ا زو ثنزيمممممدين"ف
وثعممممممض ا نمممممموات ا لممممممرى التممممممى تلممممممرج منامممممما مممممممواد كيميائيممممممة تسمممممممى ثا مينمممممماتف وهممممممى
المسثثة للسر ان[16] .

 الفضة
ثمممممممدم ت ممممممموير المنسممممممموجات المضمممممممادة ل لثكتيريممممممما منممممممم تسمممممممعينيات ال مممممممرن الماضمممممممي يمممممممن
مضممممممماف المصمممممممنعون الفضمممممممة النانويمممممممة ذلمممممممى العديمممممممد ممممممممن المنتجمممممممات االسمممممممتا كية لتعزيمممممممز
لصائصممممممممماا المضمممممممممادة للثكتيريممممممممما والرائ مممممممممة .وت ممممممممممل ا مثلمممممممممة الم ثمممممممممس والمنا مممممممممف
والم ثممممممس الدالليممممممة والجواريممممممك وميممممممادت دراسممممممات متعممممممددة ثممممممأن الفضممممممة النانويممممممة تتسممممممرك
ممممممن المنسممممموجات انمممممد غسممممملااف ويمكمممممن من يممممملدي التعمممممرض للفضمممممة ذلمممممى اكضمممممرار ثل يممممما
الكثمممممد والجلمممممد والمممممرئتين .كمممممما من التعمممممرض لفتمممممرة ويلمممممة مو التعمممممرض لجرامممممة كثيمممممرة ممممممن
الفضمممممممة يمكمممممممن من يسمممممممثك المممممممة تسممممممممى " التفضمممممممض "  )Argyriaالتمممممممي يت مممممممول يياممممممما
جلد المصاك ذلى الرمادي المزرق ث كل دائ [16] .
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م مس للجلد

ال ي مس الجلد  /زغرية

المعدن
االنتیمون Sb

) 30جزء يي المليون(

) 30جزء يي المليون(

) 30جزء يي المليون(

الزرنیخ As

) 0.2جزء يي المليون(

) 1.0جزء يي المليون(

) 1.0جزء يي المليون(

الرصاص pb

) 0.2جزء يي المليون(

) 1.0جزء يي المليون(

) 1.0جزء يي المليون(

الكادمیوم Cd

) 1.0جزء يي المليون(

) 1.0جزء يي المليون(

) 1.0جزء يي المليون(

Cr

) 1.0جزء يي المليون(

) 0.2جزء يي المليون(

) 0.2جزء يي المليون(

الكوبالت Co

) 1.0جزء يي المليون(

) 4.0جزء يي المليون(

) 4.0جزء يي المليون(

النحاس Cu

) 25جزء يي المليون(

) 50جزء يي المليون(

) 50جزء يي المليون(

الزئبق Hg

) 0.002جزء يي المليون(

) 0.002جزء يي المليون(

) 0.002جزء يي المليون(

النیكل Ni

) 1.0جزء يي المليون(

) 4.0جزء يي المليون(

) 4.0جزء يي المليون(

الكروم

ل

فال

جدول رقم ( )3كمیات المعادن الثقیلة المسموح بتواجدھا في المنتجات المنسوجة
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 .5بعض المواد الكیمیاویة التي تضیف خصائص جدیدة للمالبس
 ۰5۰1الفثاالت ( ) Phthalates
الفثمممممماالت هممممممي مسممممممتيرات ممممممامض الفثاليممممممت تسممممممتلد الفثمممممماالت كملممممممدنات للم ثممممممس اثنمممممماء
تصمممممنيعاا يمممممن تجعلاممممما اكثمممممر مرونمممممة ويمممممدلل يمممممي صمممممنااة العديمممممد ممممممن المنتجمممممات التمممممي
تسمممممممتلد يوميممممممما مثمممممممل ا رضممممممميات والللفيمممممممات و السمممممممتائر ال تث مممممممى الملمممممممدنات ثاثتمممممممة يمممممممي
المنتجممممممات ويمكممممممن من تتثلممممممر مو تمممممم وك مممممممن لمممممم ل اتصممممممالاا ثالسمممممموائل والممممممدهون .وي ممممممتثه
يي من مكثر كمية من الملدنات تدلل الثيئة مثناء استلدا المنتج[18] .
يمكمممممممن من تمممممممدلل الفثممممممماالت ذلمممممممى الجسممممممم ممممممممن لممممممم ل الغممممممم اء وااللعممممممماكف وامممممممن ريمممممممق
التممممممنفسف مو مممممممن لمممممم ل الجلممممممدف كممممممما منامممممما تتجمممممممع ميضمممممما يممممممي غثممممممار المنممممممزل .و ت اممممممر
الدراسممممممات من اممممممددا مممممممن الفثمممممماالت يمكممممممن من ت ممممممكل ل ممممممرا الممممممى اكنجمممممماك انممممممد الث ممممممرف
يممممي ممممين ي ممممتثه يممممي تركممممز الممممثعض ا لممممر يممممي الثيئممممة .وقممممد مالممممن االت مممماد ا وروثممممي اممممن
وجمممممود العديمممممد ممممممن الملمممممدنات السمممممامة المممممى الجاممممماز التناسممممملي الث مممممريف و مممممر اسمممممتلداماا
يمممممي منتجمممممات راايمممممة وملعممممماك ا فمممممال .يمممممن ينثغمممممي ان التسمممممتلد تراكيمممممز مكثمممممر ممممممن 1.1
 %وزنا من الفثاالت مثل . DNOP,DIDP,BBP,DEHP,DBP,DIDP

 ۰5۰2مركبات القصدیر
تسممممممتلد مركثممممممات ال صممممممدير العضمممممموية يمممممممي صممممممنااة النسمممممميج لمنممممممع الثكتيريمممممما والرائ مممممممة
الكريامممممممة يمممممممي الجواريمممممممك وا يمممممممة والم ثمممممممس الرياضمممممممية كمممممممما تسمممممممتلد يمممممممي مجموامممممممة
واسمممممممعة ممممممممن منتجمممممممات النسممممممميج مثمممممممل الفمممممممو الصممممممم ية وال فاضمممممممات والليممممممما والسمممممممجاد
والم ثس الصنااية.
واتضممممممممش ان اسممممممممتلدا مركثممممممممات ال صممممممممدير العضمممممممموية يممممممممي المنتجممممممممات النسمممممممميجية ي ممممممممكل
ل مممممرا المممممى صممممم ة ا نسمممممان السممممميما ا فمممممال وت ممممممل الملا رمضمممممرار يمممممي الكثمممممد والكلمممممى
ومضممممممم راك العمليمممممممات الكيميائيمممممممة ال يويمممممممة ثمممممممما يمممممممي يممممممم لد المممممممت ل ن ممممممما االنزيممممممممات .
يمممممن الينثغممممممي ان تسمممممتلد مركثممممممات ال صممممممدير يمممممي المنتجممممممات النسمممممميجية ث مممممدر مكثممممممر مممممممن
 % 1.1وزنا من ال صدير[19] .

 ۰5۰3المواد المضادة للھب
وتُعممممممرف " مثث ممممممات اللاممممممك " ثأنامممممما اثممممممارة اممممممن مممممممواد كيميائيممممممة تضمممممماف ذلممممممى المممممممواد
المصمممممنعة مثمممممل اللمممممدائن وا نسمممممجة الملتلفمممممةف و لمممممد ممممممن مجمممممل تثثمممممي ت مممممكل اللامممممك مو منمممممع
مو تمممممألير يمممممي مممممال مممممدون ريمممممق .ت تممممموي العديمممممد ممممممن المنتجمممممات التمممممي نسمممممتلدماا يمممممي
ياتنممممما ثمممممما يياممممما ا ثمممممان والم ثمممممس المممممى ممممممواد مثث مممممة للامممممك لل مممممد ممممممن ملممممما ر انمممممدالت
ال رائمممممق.ويمممممي السمممممنوات ا ليمممممرةف ثثمممممت من ثعمممممض هممممم المركثمممممات لاممممما تمممممأ ثيمممممرات ضمممممارة
الممممممى الثيئممممممةف واالنسممممممان يممممممن من ال ممممممرارة وا ممممممعة يمممممموق الثنفسممممممجية يمكممممممن من ت مممممم
مثث مممممات اللامممممك ا منمممممة الموجمممممودة يمممممي هممممم المنتجمممممات وت ولاممممما ذلمممممى ممممممواد ضمممممارة للثيئمممممة
ثسثك اد معرية لصائصاا الكيميائية الى المدى ال ويل[20] .
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يمن المناسك ان الت توي المنتجات المنسوجة الى المواد المضاية الم ورة مثل ا-
) Polybromobiphenyls (PBB
) Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (TRIS
 Tris (aziridinyl) phosphinoxide
توضممممممش الدراسممممممة من " ثعممممممض مثث ممممممات اللاممممممك المثرومممممممة التممممممي ت تمممممموي الممممممى مركثممممممات
ثمممممرو اضممممموية ) مثمممممل المممممدوديكان ال ل مممممي السداسمممممي الثمممممرو والممممم ي يُعمممممرف تجاريممممما ثأسممممم
 )HBCDتسممممممتمر وتتممممممراك يممممممي الثيئمممممم ةف وي تمممممممل من يكممممممون لامممممما تممممممأثيرات سممممممامة الممممممى
الكائنمممممات ال يمممممة يعلمممممى المممممرغ ممممممن مناممممما اثمممممارة امممممن ثممممموليمر كثيمممممر ي مممممل ا تممممممال دلولمممممه
للل يممممما مو تراكممممممه يمممممي السلسممممملة الغ ائيمممممةف ذال منمممممه يمكمممممن من يت لمممممل ذلمممممى مركثمممممات مصمممممغر
جما ثصورة يجعله " ضارا ثالثيئة " وليس صدي ا لاا.
لمممممم ا قمممممما " كريسممممممتوف كمممممموت " الثا ممممممن يممممممي جامعممممممة " دويسممممممثورج – ذيسممممممن " ا لمانيممممممة
ثدراسممممممة ونممممممتج انامممممما " ذنممممممه غالثمممممما ممممممما تممممممرتث مثث ممممممات اللاممممممك ثال ضممممممايا الثيئيممممممةف ول ممممممد
لصممممممص ثدراسممممممتة ذلممممممى نمممممموت مممممممن مثث ممممممات لاممممممك ثوليمريممممممة تُعممممممرف ثاسمممممم )PolyFR
والتمممممي يمممممت تسممممموي اا المممممى مناممممما منمممممة المممممى الثيئمممممة تمامممممما ثسمممممثك جماممممما الجزيئمممممي ا كثمممممر
م ارنة ثمثث ات اللاك التي كانت تُستلد ساث ا.
ويضمممممميف ان مثممممممل همممممم المثث ممممممات " الثوليمريممممممة " تت ممممممول ذلممممممى جزيئممممممات ملتلفممممممة مصممممممغر
جمممممماف وقمممممد تكمممممون ضمممممارة ثالثيئمممممة ثعمممممد التعمممممرض لل مممممرارة وا مممممعة يممممموق الثنفسمممممجيةف او
للامممممممك ولم اكممممممماة ال مممممممروف الثيئ يمممممممة الملتلفمممممممة التمممممممي قمممممممد تواجااممممممما مركثمممممممات )PolyFR
لممممممم ل انتاجامممممممما ف قمممممممما الثمممممممما ثون ثتعممممممممريض مسمممممممم وق مثث ممممممممات اللاممممممممك للضمممممممموء يمممممممموق
الثنفسمممممممجي مو لل مممممممرارة انمممممممد درجمممممممة  141يارناايمممممممت ف وقممممممماموا ثت ليمممممممل تلمممممممد العينمممممممات
ثاسمممممممتلدا م يممممممماس ال يمممممممف الكتلمممممممي .ووجمممممممد الثممممممما ثون انمممممممد تعمممممممرض مثث مممممممات اللامممممممك
الثوليمريمممممة ل ممممممعة يمممممموق الثنفسممممممجية لمممممممدة  3سمممممماااتف اكت ممممممفوا وجممممممود  75مركثمممممما ملتلفمممممما
ثينامممممما ثمانيممممممة ت تمممممموي الممممممى مركثممممممات الثممممممرو الضممممممارة يممممممي الم اثممممممل مسممممممفرت المعالجممممممة
ال راريمممممة لممممممدة  36مسمممممثوت امممممن سمممممثعة مركثمممممات ت لمممممل م مممممدها ي ممممم والممممم ي ي تممممموي المممممى
مركثمممممممات الثمممممممرو ف وكانمممممممت ثعمممممممض تلمممممممد المركثمممممممات ضمممممممارة للثيئمممممممة .المممممممما ان ال ري مممممممة
الموصمممممممى ثاممممممما السمممممممتلراج مثث مممممممات اللامممممممك همممممممي اسمممممممتعمال مممممممم يك مناسمممممممك والسمممممممي رة
ث ري ة الكروموتوغرايي [21] .)chromatography

شكل ( )6یمثل نسیج مضاد للھب
18

 .6مستحضرات التجمیل المالزمة لمنتجات النسیج
يمممممي ا ونمممممة االليمممممرة امممممرت منتجمممممات جديمممممدة يمممممي االسمممممواق وهمممممي للمممممي ثمممممين منتجمممممات
التجميل والمنسوجات الى سثيل المثال ][22
 مست ضمممممممممرات تلفيمممممممممف الممممممممموزن ا مثمممممممممل جواريمممممممممك ويلمممممممممة فالم ثمممممممممس الدالليمممممممممة
فثن لون.
 مست ضرات مر ثة ا مثل جواريك ويلة فالم ثس الدالليةفتي يرت.
 مست ضرات منع ة ا مثل مقم ة الثيت االير ة وغ اءاتاا(.
ان نوايممممممة همممممم ا النسمممممميج يفتممممممرض المممممم الكثيممممممر مممممممن ال مممممم ر ثلصمممممموص السممممممي رة والممممممت ك
يممممممممي امليممممممممات المعالجممممممممة ثامممممممم المست ضممممممممرات و لممممممممد ثالسممممممممي رة ث ممممممممكل جيممممممممد الممممممممى
المع يات مثل ا-
 ثثات اللون للغسل.
 ثثات اللون لل د الجاف والر ك.
 ثثات اللون للتعرق ال امضي وال اادي.
 ثثات اللون للتن يف الجاف.
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 .7االستنتاجـــــــــات
صمممممممنااة النسممممممميج ممممممممن الصمممممممنااات الضمممممممرورية والمع مممممممدة الهميتاممممممما يمممممممي ال يممممممماة اليوميمممممممة
ين يجك مراااة مايلي اند التيارالم ثس
 ال مممممممرص ان تكمممممممون الم ثمممممممس مصمممممممنواة ممممممممن اق مممممممان ثيعيمممممممة ممممممممع االثتعممممممماد امممممممن
ال رائر والساتان واد م ص تاا للجس مثا را.
 االثتعممممماد التممممما امممممن الملثوسمممممات التمممممي ت تممممموي المممممى ممممممادة االكريلمممممد ولصوصممممما يمممممي
يصممممممل الصمممممميف النامممممما ت ممممممو ثزيممممممادة ال ممممممعورثارتفات درجممممممات ال ممممممرارة كممممممما انامممممما
تعمممممل المممممى زيمممممادة ايمممممراز الجسممممم للعمممممرق لمممم ا الينممممما معريمممممة نوايمممممة ونسمممممك الغمممممزول
المصممممممنوت منامممممما اقم ممممممة الم ثممممممس تممممممى ال تسممممممثك همممممم الم ثممممممس اضممممممرار صمممممم ية
للمستالد.
 يعتثممممممر قمممممممات الكتممممممان ممنمممممموت الصمممممم اك الث ممممممرة ال ساسممممممة وال سمممممميما الجايممممممة منامممممما
الن اليمممممماف تعمممممممل الممممممى تامممممميج الجلممممممد وكممممممما انامممممما تصمممممميك الجلممممممد ثثثمممممموروال سمممممميما
الكتمممممان الملمممممون ثمممممالوان صمممممارلة الن يمممممي العمممممادة تكمممممون هممممم االلممممموان غيمممممر ثاثتمممممة
لا ا يأن ه الم ثس تسثك اضرارص ية كثيرة.
 يمنممممممممع صممممممممنااة الم ثممممممممس الدالليممممممممة مممممممممن االليمممممممماف الصممممممممنااية الن همممممممم الم ثممممممممس
ثالتممممماس مثا مممممر ممممممع الجلمممممد مممممما يسمممممثك اضمممممرار صممممم ية كثيممممرة وقمممممد يت مممممور االممممممر
الى االصاثة ثاالمراض ثالجااز التناسلي او ثالع .
 ال ي تصممممممر ضمممممممرر الم ثممممممس المممممممى ا مممممممراض الجلديمممممممة صممممممرا ثمممممممل يتعممممممداها المممممممى
اكصممممممماثة ثمممممممثعض الم ممممممماكل الصممممممم ية .يمممممممالمواد الن ممممممموية المعمممممممدة لمعالجمممممممة ثعمممممممض
الليممممممو والمنسمممممموجات لمممممم ل تجايزهمممممما الناممممممائيف ثاممممممدف ذكسمممممماثاا ال مممممموة والتماسممممممد
وجعلاممممممما م اوممممممممة للتكسمممممممر وتسمممممممايل العنايمممممممة ثاممممممما ثمعنمممممممى من تللمممممممد الم ثمممممممس ال
ت تمممممماج ذلممممممى الكممممممي للم اي ممممممة الممممممى ممممممكلاا وال تتجعممممممد مو تتكممممممرمت )ف قممممممد تممممممتعفن
نتيجممممممة ل ُمااجمتامممممما ثواسمممممم ة ثكتيريمممممما اوا يمممممماء دقي ممممممة الممممممرى لصوصمممممما ذ ا ممممممما تمممممم
ف اممممما يمممممي مكمممممان ر مممممك .ولممممم لدف تعممممممدت المصمممممانع ذلمممممى ذضممممماية ممممممواد كيميائيمممممة
لمعالجة ه اللامات تى تكسثاا ال درة الى م اومة الثكتيريا.
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 انمممممد مممممراء الم ثمممممس المصمممممنواة ممممممن ا قم مممممة العضممممموية اث مممممن امممممن مممممعار معيمممممار
النسممممممممميج العضممممممممموي العمممممممممالمي  ) GOTSلتفمممممممممادي الممممممممممواد الكيميائيمممممممممة المسمممممممممتلدمة
ثنسثة ائعة مثناء امليات االنتاج.
 تجنممممك الم ثممممس ات ملصمممم ات ) Wrinkle-freeو  (non-ironياممممي مصممممنواة
مممممممن مممممممواد كيميائيممممممة م ممممممثعة ثممممممالفلور .وقممممممد ااتثممممممرت وكالممممممة مايممممممة الثيئممممممة همممممم
المركثمممممممات سمممممممامةف م ممممممميرة ذلمممممممى مناممممممما يمكمممممممن من تسمممممممثك مجموامممممممة متنوامممممممة ممممممممن
الم اكل يي الجااز التناسلي.
 غسمممممل الم ثمممممس الجديمممممدة دائمممممما قثمممممل ارتمممممدائاا ياممممم ا سيسمممممااد المممممى ذزالمممممة ا صمممممثاغ
الزائمممممممدة وثعمممممممض الممممممممواد الكيميائيمممممممةف لكمممممممن ثاسمممممممتعمال المن فمممممممات غيمممممممر السمممممممامة
والنثاتية ان ممكن.
مو ال ُمك َّملممممممة
)(Pre-completed
 يجممممممك االثتعمممممماد اممممممن الم ثممممممس ات ملصمممممم ات
مسمممممث اف التمممممي غالثممممما مممممما ت تممممموي المممممى الفورمالدهيمممممدف وقمممممد ت ممممم الرائ مممممة ال ويمممممة
الفورمالدهيد الى سثيل المثال اند يتش زمة جديدة من الم ثس.
 ثعمممممد ارتمممممداء الم ثمممممس وغسممممملاا امممممدة ممممممراتف ممممممن الم تممممممل من ت تممممموي المممممى مللفمممممات
كيميائية مقل.
 تجنمممممك الم ثمممممس الم ا فوممممممة للث مممممع يامممممي تعتممممممد يمممممي صمممممنعاا المممممى اكيثمممممرات الثنائيممممممة
الفينيممممممممملف المتعمممممممممددة الثمممممممممرو ف مو الممممممممممادة المعرويمممممممممة التصمممممممممارا  )PBDEف التمممممممممي
يمكمممممممن من تسمممممممثك المممممممت الت هرمونيمممممممة والمممممممت ال و يفيممممممماف لاصمممممممة ييمممممممما يتعلمممممممق
ثالغدة الدرقية.
 المممممداوة ذلمممممى زيمممممادة السممممم مة الكيميائيمممممة يمممممي الم ثمممممس ياممممم ا ماممممم لاصمممممة يمممممي مايمممممة
ا فال ال ين يعتثرون ا كثر ارضة للمواد الكيميائية السامة.
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 .8التوصیــــــــــــات
مجمممممراء دراسمممممة موسمممممعة ودقي مممممة ل لمممممما ثمممممثعض الممممممواد الداللمممممة يمممممي صمممممنااة النسممممميج ممممممن
مليممممممماف ثيعيمممممممة وصمممممممنااية ومصمممممممثاغ والممممممممواد ا ضمممممممايية التمممممممي تع مممممممي لاصمممممممية معينمممممممة
للمنتج والتعرف الى ل ورة ادلال هك ا مواد يي صنااة النسيج .
يجممممك ت ديممممد االليممممات التممممي مممممن ل لامممما يممممت ملتيممممار المممممواد الكيمياويممممة الداللممممة يممممي صممممنااة
النسيج لضمان س مة المستالد.
ن ممممممر الممممممواي العلمممممممي الممممممى المسممممممتوى االجتمممممممااي مممممممن لمممممم ل وسممممممائل االامممممم الملتلفممممممة
مممممو ل مضمممممار ثعمممممض الممممممواد الداللمممممة يمممممي صمممممنااة النسممممميج ومقاممممممة دورات تدرثيمممممة للتعمممممرف
الى تلد المواد وملا رها.
ان مممممماء ملتثممممممرات ث ممممممن وت مممممموير لاصممممممة لف ممممممص المممممممواد الداللممممممة يممممممي صممممممنااة النسمممممميج
وت مممممدي المممممدا الممممممادي والفنمممممي لل يممممما ثم ممممماريع ث ثيمممممة وت ويريمممممة مممممول لمممممواص ومضمممممار
المواد الكيمياوية وايجاد ثدائل لتلد المواد واالستعاضة اناا ثمواد اقل ل ورة.

حیث یجب -:
 اقرارالمصممممممممنع او المنممممممممتج ثم اث ممممممممة المنتجممممممممات للمواصممممممممفات والمعمممممممماير ات الع قممممممممة
ثالنسثة للمواد التي ي ر استلداماا.
 الت ممممممق مممممممن مسممممممتيفاء المنتجممممممات الجممممممراء الف ممممممص اللمممممماص ثسمممممم مة المنتجممممممات مممممممن
المواد الضارة والمسر نة والسامة.
 سممممممم ك اينمممممممات ا ممممممموائية ممممممممن المنتجمممممممات المسمممممممتوردة والم ليمممممممة ثممممممم ا التاممممممما المممممممى
ملتثرات المتلصصة للتأكد من مدى م اث تاا للمت لثات المعتمدة.

23

المصـــــــــــــادر-9
1.  ال س و و اإل سا ا القر الوا وال رو. 2111 . , ال کر ال تلل اح.
 ولث التر ی ال ل ی2010(17), 489-516.

مج

2. Babakhanov, I. Y., Belinskaya, A. Y., Bizin, M. A., Grekhov, O. M.,
Khomutov, S. Y., Kuznetsov, V. V., & Pavlov, A. F. (2013). The
geophysical disturbances during the total solar eclipse of 1 August 2008 in
Novosibirsk, Russia. Journal of atmospheric and solar-terrestrial
physics, 92, 1-6.
3. DERNEHL, C. U. (1966). Health hazards associated with polyurethane
foams. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 8(2), 59-62.
4. McKenna, S. T., & Hull, T. R. (2016). The fire toxicity of polyurethane
foams. Fire Science Reviews, 5(1), 1-27.Gauthier, L. T., Potter, D., Hebert,
C. E., & Letcher, R. J. (2009). Temporal trends and spatial distribution of
non-polybrominated diphenyl ether flame retardants in the eggs of colonial
populations of Great Lakes herring gulls. Environmental science &
technology, 43(2), 312-317.
5. Boor, B. E., Liang, Y., Crain, N. E., Järnström, H., Novoselac, A., & Xu, Y.
(2015). Identification of phthalate and alternative plasticizers, flame
retardants, and unreacted isocyanates in infant crib mattress covers and
foam. Environmental Science & Technology Letters, 2(4), 89-94.
6. Marlow, D. A. (2012). Help Wanted: Spray Polyurethane Foam Insulation
Research. NIOSH Science Blog, March, 21, 1.
7. Strobbe, G. (1996). ISOPA's new role. Cellular polymers, 15(2), 130-135.
8. Sheppard, D. T., Jin, K., Hamachi, L. S., Dean, W., Fortman, D. J., Ellison,
C. J., & Dichtel, W. R. (2020). Reprocessing Postconsumer Polyurethane
Foam Using Carbamate Exchange Catalysis and Twin-Screw
Extrusion. ACS central science, 6(6), 921-927.
9. Sonnenschein, M. F., & Koonce, W. (2002). Polyurethanes. Encyclopedia of
Polymer Science and Technology.
10. Valentine, C., Craig, T. A., & Hager, S. L. (1993). Inhibition of the
discoloration of polyurethane foam caused by ultraviolet light. Journal of
cellular plastics, 29(6), 569-588.
24

11. Bayer,
O.
(1947).
Das
di‐isocyanat‐polyadditionsverfahren
(polyurethane). Angewandte Chemie, 59(9), 257-272Polenz, I., Laue, A.,
Uhrin, T., Rueffer, T., Lang, H., Schmidt, F. G., & Spange, S. (2014).
Thermally cleavable imine base/isocyanate adducts and oligomers suitable
as initiators for radical homo-and copolymerization. Polymer
Chemistry, 5(23), 6678-6686.
12. Seymour, I. (1992). OPEC in the 1990s. Energy policy, 20(10), 909-912.
13. Feske, B. (2004). The use of Saytex RB-9130/9170 low viscosity
brominated flame retardant polyols in HFC-245fa and high water
formulations. In Las Vegas, NV: Alliance for the Polyurethane Industry
Technical Conference.
14. Zhang, K., Nelson, A. M., Talley, S. J., Chen, M., Margaretta, E., Hudson,
A. G., ... & Long, T. E. (2016). Non-isocyanate poly (amidehydroxyurethane) s from sustainable resources. Green Chemistry, 18(17),
4667-4681.
15. Thesis- Faculty of Applied Arts- Helwan university (2001).
Gopalakrishnan- D; Aravindhan - KA; "Nonwovens for Medical Textile";
Asian- Textile- Journal. 2005; 14 (4): 36-41.
16.

ف ع یر عاع مقاع فاءة ا اء ال تجات ال سلج وكیر ال سلج ا ا عت ا
2112 - ی ععال ماجستیر ی الف ل الت یقی جام ح لا

امر م
ق

17. M Abou Zaid, E., & B Ghanem, N. (2016). Microbial Contamination of
Some Health Care Textile Products in Al-Ahsa Hospitals, Kingdom Saudi
Arabia. Alexandria Science Exchange Journal, 37(April-June), 300-308.
18. Ajmeri, J. R., & Ajmeri, C. J. (2016). Developments in nonwoven materials
for medical applications. In Advances in Technical Nonwovens (pp. 227256). Woodhead Publishing.
19. م ال ز وال سیج
2115.

و

" عویش " مراق الجل ة ا م ا ع ال سیج

حسا السی مو

20. Izumi, S., Shimizu, Y., & Higashimura, T. (2002). Absorption behavior of
metal ions on chitin/cellulose composite fibers with chemical modification
by EDTA. Textile research journal, 72(6), 515-519.
25

21.

د

 د یر د ال الجدات الکی یائید2115 . , مج ال كر متلل اح2 مقاومد ال کتریدا
553-535 , 41 2115 , ل س التریکل ال اخ ی ولث التر ی ال ل ی

22. Rao, S., Shenoy, S. D., Davis, S., & Nayak, S. (2004). Study-Detection of
formaldehyde in textiles by chromotropic acid method.

26

