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 چکيده

کنیم و هر ساله مقادیر م نابمی ای مواد شیمیایی ما در دنیایی ای مواد شیمیایی یندگی می

شوند. ای جمله این مواد ترکی(ات گایی خطرناکی است که ساالنه در محی  ییست وارد می

میلیون تن  170بن  میلیون تن دی اکسید کر 60000شود: بالغ بر وارد محی  ییست می

میلیون تن  5/2انین ساالنه میلیون تن دی اکسید گوگرد. هم 100منو اکسید کربن  و 

ترین مواد یمنی کیلوگرم ای سمی 3000-2000هزار تن سرب و  300000کش  آفت

 شود. ت راکلرودی اکسین وارد محی  ییست می

ها به محی  کشود آفتای نظر ییست محیطی یکی ای سه مشکل اساسی محی  ییست ور

باشند. اطالعات الیم درباره ایمنی کاربرد مواد شیمیایی سمی فق  برای دو ییست می

درصد ترکی(ات کالٌ اطالعاتی  38طور کامل در دس رس است و برای درصد ترکی(ات به

برابر شده است و میزان فروش سم به  5/2وجود ندارد. روند مصرف سموم طی قرن بیس م 

درصد سم  55لیارد دالر بالغ شده است. این در حالی است که در عمل حدود می 5/3

های کاربردی روی منطقه هدف مثال گیاه سمپاشی شده قرار گرف ه و بقیه آن به صورت

 شود. شویی  فرسایش  بارندگی و ... وارد محی  ییست میآب

شود شامل ده میها نامیکشمشکالت اتکای محض به سموم که تحت عنوان مصی(ت آفت

بروی مقاومت  نابودی دشمنان ط(یمی و حشرات مفید  ظهور آفات ثانویه  طغیان آفات 

باشد. کاربرد سموم روی هدف و در نهایت به خطر اف ادن سالم ی انسان و محی  ییست می

های آبی باعث کاهش اکسیژن محلول شده و در نهایت باعث بروی یا نزدیک اکوسیس م

شود. بخاطر اهمیت آلودگی آب  یکاسیون و مرگ تدریجی اکوسیس م میپدیده یوتروف

به تصویب رسید.آس انه وجود باقیمانده سم  1970منشور کیفیت آب در آمریکا در دهه 

(MCL بی برای مجموع سموم میپیپی 5/0بی برای هر سم و پیپی 1/0  در آب شرب-

روپایی و آمریکا برای شنا یا شرب های کشورهای اباشد  و بر این اساس بسیاری ایآب

 اند. محدود یا ممنوع شده

کنندگان این باقیمانده سموم در محصوالت دامی و کشاوریی برای سالم ی مصرف

  برای هر سم در MRLمحصوالت مضر است. بر این اساس حداکثر مجای باقیمانده )

ه سموم  سالمت های ردیابی باقیمادمحصوالت مخ لف تمیین شده است و طی برنامه

های گردد. پژوهشمحصوالت مخ لف ای نظر وجود باقیمانده غیرمجای سموم بررسی می

ای کش در خیار گلخانهنوع حشره 4انجام شده در اس ان اصفهان روی باقیمانده سموم 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاي زيست محيطي عرصه كشاورزي و امنيت غذايي بررسي چالش  

 1391مسال اول و ني 1390نيمسال دوم  -اصفهان
 کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان  پایدار مدیریت محيط زیست و توسعه

25 

 

درصد خیارهای تولیدی اس ان دارای باقیمانده  45-35نشان داد که حدود 

کنندگان را تهدید ابراین مصرف این محصوالت سالمت مصرفباشند و بنغیرمجای سموم می

 نماید. می

باشد. ساالنه مسمومیت کشاوریان و کارگران بخش کشاوریی به دو صورت حاد و مزمن می

 10000تا  4000دهد که مورد مسمومیت حاد در دنیا رخ می 2000000تا  400000

مورد بیماری در کارگران  300000ساالنه عالوه در دنیا شود.  بهمورد آن منجر به مرگ می

شود. ط(ق آمار فائو بروی اخ الالت عص(ی مانند آلزایمر و بخش کشاوریی دیده می

پارکینسون با مصرف سموم فسفره آلی ارت(ا  دارد. در ایران بیش رین سرطان دس گاه 

اس ان  درصد کل کشور  در اس ان ماینداران دیده شده است  و همین 30گوارش و تنفس)

نیز بیش رین میزان مصرف سموم را به خود اخ صاص داده است )یک سوم کل سم مصرفی 

 کشور   بنابراین اح ماال بین این دو رابطه وجود دارد. 

با مصرف بهینه سموم عوارض سوء ییست محیطی و مخاطرات آن برای سالم ی کارگران 

کنندگان )دام و برای مصرفانین سالمت محصوالت یابد و همبخش کشاوریی کاهش می

گردد. در این راس ا رعایت نکاتی ای جمله دوره کارنس سموم  دوره انسان  تضمین می

محدودیت ورود به محل سمپاشی شده و اس فاده ای تجهیزات حفاظت فردی حین سمپاشی 

 ضروری است. 

وتاه و اون هر ماده شیمیایی دیگر با عوارض کدر هر حال کاربرد سموم شیمیایی هم

توان با کاهش اتکای محض به کن رل شیمایی و بلندمدت همراه است  که این عوارض را می

  کاهش داد. IPMخصوص مدیریت تلفیقی آفات )های کن رل آفات بهاس فاده ای سایر روش

اند با اصالح و بهینه های اخیر م خصصین کن رل شیمیایی تالش کردهعالوه بر این در سال

های کاربرد اخ صاصی هدف مانند ضدعفونی بذر سیون سموم  اس فاده ای روشکردن فرموال

های الک رواس اتیک  ها و سمپاشپاشهای مدرن سمپاشی مانند مهو اس فاده ای تکنیک

 خطرات و عوارض سوء سموم را کاهش دهند. 

سيب -پسته و گل محمدی-استانداردهای ملی موجود در زمينه انار وسيب معرفی

 محصوالت گلخانه ای-سبزی وصيفی جات-یزمين

 
 مح رم جانی قربان

 اداره کل اس اندارد و تحقیقات صنم ی اس ان اصفهان –کارشناس امور اس اندارد 
Email: mjstd97@yahoo.com 
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