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سموم ومحيط زیست
حمید رضا رحمانی
مدیر محی ییست و توسمه پایدار کشاوریی در اس ان اصفهان

کشاورزی و محيط زیست(سموم)
باید بدانیم که کشاوریی در جهان امروی ای  5طریق به یکی ای اصلیترین مؤلفههای برهمیدن
تمادل بومشناخ ی و کاهندهی توان ییستپاالیی کرهی یمین بدل شده است که ع)ارتند ای:
 مصرف نادرست کودها و سموم شیمیایی اس فاده مفر و نابخردانه ای اندوخ ههای آبی/خاکی تخریب گونهگونی ییس ی و بومسایگانهای حیاتی کره یمین تولید گایهای گلخانهای و تشدید تغییرات اقلیمی فشار بر مناب تجدیدناپذیر ط)یمیبنابراین انانچه ب وان به مدیریت درست  5مؤلفهی یادشده همت گمارد و بایمهندسی آنها را در
دس ور جدی نهادهای پژوهشی آمویشی و اجرایی مرت) قرار داد میتوان امیدوار بود که
کشاوریی و محی ییست با کم رین تنش ممکن به حیات و بالندگی خود در سدهی پیش رو
ادامه دهند.
ای طرف دیگر ضرورت های به شرح ییر است که برای تأمین آنها ااره ای جز حرکت به سمت
کشاوریی بدون سم و کود در دنیا وجود ندارد.
 -1بحران انرژی
-2مقابله با تغییرات اقلیمی
 -3افزایش هزینه تولید نهادههای کشاوریی
 -4تأمین امنیت غذایی پایدار
 -5حفظ مناب پایه کشاوریی
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رویی که مشاهده بدن بی جان پرندگان کواکی که در اثر سم جان خود را ای دست داده بودند
روی سنگفرشهای خیابانی در یکی ای شهرهای ایاالت م حده دل رهگذران را به درد آورد
هراند تلخ بود اما یک شروع خوب بود .یک شروع برای تالش در راس ای کاهش خطرات سموم
شیمیایی در محی یندگی؛ تالشی که با فمالیتهای گروههای حامی محی ییست و اقدام مؤثر
دک ر راشل کارسون در نگارش ک اب بهار خاموش به ن یجه نشست بهطوری که امرویه نگاهها به

سموم منطقیتر شده است .خانم دک ر کارسون در ک اب خود در اندین فصل مفصال ای آثار
ییان)ار سموم شیمیایی بر انسان و محی ییست نوشت و با لحنی اثرگذار به فمالیتهای مخرب
انسان در محی ط)یمی پرداخت و توانست نگاهها را تغییر دهد .بمد ای نگارش این ک اب بود که
قوانین سفت و سخ ی در آمریکا برای اس فاده ای سموم تدوین و اجرا شد که همچنان این
سخ گیریها ادامه دارد .
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در به رین حالت فق بخش اندکی ای آفتکشها به آفت هدف میرسد .یمنی حجم عمدهای ای
آفتکشها ح ی در به رین کشت و صنمتهای جهان ای طرق مخ لف وارد محی ییست شده
و مناب مخ لف ای جمله خاک و آب را آلوده می سایند.
هراند قدمهایی برای کاهش آفتکشهای شیمیایی و مصرف آنها در کشور برداش ه شده اما
همچنان در شمار آالیندههای مهم محی ییست محسوب میشوند بهطوریکه هر رویه آلودگی
مناب آب و خاک به وسیله سموم دف آفات و بیماریهای گیاهی در ط)یمت ما اتفاق میاف د.
باوجود آنکه کارشناسان حفظ ن)اتات به منظور جلوگیری ای آلودگی محی ییست به سموم
شیمیایی راهکارهای دیگری به غیر ای کاربرد سموم برای کن رل آفات و بیماریهای گیاهی به
کشاوریان و باغداران توصیه میکنند اما هنوی هم ان خاب این روش اولویت نخست آنان است.
دلیل آن هم اثرات نس) اً سری و قاطمی است که این مواد شیمیایی روی آفات گیاهی دارند.
روشهای دیگر م)اریه ای جمله روش بیولوژیک با همه مزیتهای ییستمحیطی که دارند اون
اثر آن درایمدت است کم ر مورد توجه قرار میگیرد اما بیشک ن)اید با هدف ن یجهگیری
سری تر با اس فاده وسی ای سموم دف آفات ن)اتی به محی ییست آسیب رساند.
سموم شیمیایی (شامل آفتکشها قارچ کشها و علفکشها موادی هس ند که برای
پیشگیری نابودی یا دف آفات (اعم ای حشرات و نرمتنان ییانآور بیماریهای گیاهی و
علفهای هری مصرف می شوند .مواد مؤثره سموم م نوع بوده و آنها را بر اساس این مواد
ط)قهبندی میکنند که بهعنوان مثال میتوان به سموم آلی کلردار(ارگانوکلره فسفردار (ارگانو
فسفره یا کارباماتها اشاره کرد .اینگونه سموم نافذ بوده و برای محی ییست آلودهکننده هس ند.
اما در مقابل گروه های دیگری هس ند که ط)یمی بوده و سهم کم ری در مقایسه با گروه ق)لی
دارند .این گروه ای موادی تشکیل شده که منشأ گیاهی دارند .همچنین گروه دیگری ای سموم که
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به نام حشرهکشهای میکروبی خوانده میشوند که به صورت تجاری برای م)اریه
با الرو و نویاد آفات به فروش می رسد خطرات سموم نافذ را در پی ندارند .اس فاده ای اینگونه مواد

به رین راه جلوگیری ای آلودگی محی ییست است.
یک نک هی تأمل برانگیز در این میان آن است که ترکیب سموم مصرفی در کشورهای شمال
بسیار م فاوت ای کشورهای جنوب است .مثالً درحالی که در ایران و اغلب کشورهای درحال
توسمه حشرهکشها بیش رین سهم را درکشاوریی با  50درصد کاربرد برعهده دارند این میزان
در کشورهای شمال با  17درصد در کمینه قرار دارد .عجیبتر آن که هراند کل مصرف سموم
در اغلب کشورهای جهان ای جمله ایران در حال کاهش است اما سهم حشرهکشها ای کل
نهادههای کشاوریی کاهشی را نشان نمیدهد که این برخالف مفاد مطروحه در بر نامههای 5
ساله توسمه کشور است.
آفتکشها چگونه وارد محيطزیست میشوند؟
محی ییست ای اجزای ینده و غیرینده تشکیل شده است .اجزای ینده همان موجودات ینده
(ارگانیسم ها هس ند که با هم و با بخش غیرینده در تقابلند و اجزای غیرینده شامل آب هوا غذا
و مکان ییست ارگانیسمها و تقابل آنها با خود و محی است .آلودگی شیمیایی محی ییست غال)ا
ای طرق آب هوا و خاک صورت میگیرد .آفتکشها یا ای طریق ت)خیر یا مس قیماً ای طریق هوا
وارد اتمسفر میشوند .آبهای سطحی پسابهای صنم ی و شهری و کاربرد مس قیم آفتکشها
برای کن رل آفات آبزی ای راههای ورود سموم به مناب آبی است .خاک نیز ای طریق گیاهان
تیمار شده با سموم باران دفن ظروف خالی سم و همین طور اس فاده مس قیم آنها روی خاک
آلوده میشود .در مناب گوناگون ییستمحیطی همواره مثالهایی ای آلودگی شدید محی ییست
ای طریق آب ذکر شده است که بد نیست در اینجا به دو نمونه ای آنها اشاره شود:
 آلودگی آب باران با آفتکشها در نقا مرتف هیمالیا مشاهده شده است.-

تحقیقات دانشمندان ثابت کرده که در اقیانوس منجمد شمالی برفها هم با
آفتکشها آلوده شدهاند.

خطرات زیستمحيطی سموم
در مقابل ورود آفتکش ها به محی کاری که هریک ای ما باید انجام دهیم این است که تالش
کنیم تا حد ممکن با سموم کم ر در تماس باشیم .مسئوالن شهروندان و رسانهها هریک نقش
مهمی در این راه دارند .خوش)خ انه امرویه با افزایش آگاهیهای عمومی اکثر مردم ای ییانهای
ناشی ای مصرف سموم آگاه هس ند ولی با اینحال گاهی انان وقت برای نجات جان یک گیاه یا
یک محصول تنگ میشود که ح ی انسان آگاه به مضرات آفتکشها نااار میشود ای این سموم
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اس فاده کند .در اینگونه مواق میتوان با رعایت نکاتی ای خطرات ییستمحیطی
سموم تا حد ممکن کاست.
نک ه مهمی که ق)ل ای اس فاده ای آفتکش باید مد نظر باشد مطالمه لی)ل (براسب روی
بس ههای سم است .این لی)ل که توس کارشناسان گیاهپزشکی تهیه میشود حاوی اطالعات
مفیدی است که به ما میگوید در این آفتکش اه مواد موثرهای و به اه میزانی موجود است.
همچنین به ما میگوید اگونه این سم را در حالی بهکار ب)ریم که خود دیگران و محی ییست را
در برابر اثرات سوء آن محافظت کنیم .باید همواره به اندایه دوی توصیه شده در لی)ل سمپاشی
توجه کرد .دقت کنید! گزاره «اگر کم خوب است پس بیش ر به ر است» یکی گزاره نادرست
است.
نک ه دیگری که الیم است هنگام مصرف آفتکشها مد نظر قرار گیرد این است که سمپاشی به
گونهای انجام شود که آفت کش دقیقا به همانجایی که باید برسد و ای پاشیده شدن آن در اطراف
محل سمپاشی پرهیز شود .برای نیل به این هدف تنظیم ادوات سمپاشی ای اهمیت قابل
مالحظهای برخوردار است.
بادبردگی ذرات سم یکی ای عوامل پراکنش آن در محی است که به آلودگی آب و خاک و ح ی
هوایی که تنفس میکنیم می انجامد .برای همین یکی ای اصول سمپاشی موفق و موثر اقدام به
سمپاشی در هوایی کامال آرام است .این مسئله به خصوص در فضای س)ز شهری اهمیت
فوقالمادهای مییابد ارا که پاشیده شدن سموم روی سطح پیادهروها و خیابانها سالمت
شهروندان را تهدید میکند .همچنین سمپاشی در مواقمی که اح مال بارندگی میرود توصیه
نمیشود ییرا سموم شس ه شده توس باران میتواند تمامی مناب آبی را آلوده کند .این مناب
شامل آب شرب شهروندان نیز میشود.
مالحظات ییستمحیطی پس ای مصرف در برگیرنده روش صحیح ان)ارداری سموم باقیمانده ای
عملیات سمپاشی است .هراند کارشناسان همواره توصیه میکنند که آفتکشها به اندایه نیای
خریداری شوند تا عالوه بر اق صادی بودن م)اریه خطرات ییست محیطی ناشی ای ان)ارداری را در
پی نداش ه باشد اما ای آنجایی که این موضوع کم ر اتفاق میاف د و اغلب مقداری سم اضافه
خواهد ماند باید در ان)ارداری اصول ایمنی را رعایت کرد .نگهداری غیراصولی سموم در ان)ارها و
برای مدت طوالنی به آلودگی محی ییست میانجامد .یکی ای شرای ان)ارداری نگهداری سموم
در دمای مناسب است .گرمای ییاد باعث انفجار و آتش سویی میشود.
به عقیده کارشناسان ارشد فائو) (FAOآفتکشهایی که به نحو نامطلوبی ان)ار شده یا در ممرض
فروش قرار میگیرند به آسانی به مواد غذایی نفوذ کرده یا در محی ییست ان شار مییابند .مواد
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شیمیایی کشنده خاکها آبهای ییریمینی و سطحی را بهشدت آلوده
میسایند و به نحو شدیدی روی آبهای آشامیدنی اثر میگذارند.
اثرات سموم بر سالمتی
هر سال حدود  3میلیون نفر در جهان با سموم مخ لف مسموم میشوند و  200هزار نفر نیز به
دلیل مسمومیت با سموم مخ لف جان خود را ای دست میدهند .سالمت محصولهای کشاوریی
به دلیل ارت)ا با سالمت انسان بسیار حائز اهمیت است .اقدامهای پراکندهای در یمینه
اندایه گیری سموم صورت گرف ه است اما به صورت منظم نیست و باید در این یمینه برنامهریزی
کرد .شمار ییادی ای سموم مخ لف وارد کشور میشود و هیچ آیمایشی روی آن صورت نمیگیرد
و هیچ اقدامی برای آگاهی ای تاثیرات آن بر سالمت انسان انجام نشده است.
گاهی این سموم با یکدیگر مخلو میشوند همچنین برای کشاوریی که در ممرض سموم است
خطری جدی محسوب می شود .سالمت کشاوری به عنوان یکی ای نیروهای مولد جاممه و همچنین
محی ییست باید در نظر گرف ه شود .درنگهداری مواد غذایی دقت کنید بیش رین میزان
مسمومیت های غذایی به دلیل نحوه نامناسب نگهداری موادغذایی به خصوص موادغذایی گرم و
پخ هشده است .انواع عفونتهای روده ای مانند اسهال و اس فراغ به دلیل نگهداری نامناسب
موادغذایی پخ ه شده است .به عنوان نمونه عدمنگهداری مناسب نان در منایل س)ب ایجاد کپک
آفالتوکسین میشود که به سالم ی بدن آسیب جدی وارد میکند .عدم رعایت بهداشت فردی
مانند داش ن یخم و ارک در دستها س)ب تولید سم اس افیلوکوک در غذا میشود و این سم
وارد بدن میشود و مسمومیت غذایی ایجاد میکند.
 70درصد مسمومیتها مسمومیت غذایی ا ست .اگر موادغذایی را در منزل در شرای سالم
نگهداری کنیم فاسد نمی شوند و ح ی اگر در یمان تولید تا مصرف در شرای مناس)ی ن)وده
است با نگهداری مناسب پیشرفت سموم در موادغذایی کند میشود .بسیاری ای مواق مرحله
فرآوری محصوالت کشاوریی به گونهای است که سم در آنها ایجاد میشود .به عنوان نمونه سم
آفالتوکسین در پس ه یک موضوع جدی است .عالوه بر آن حجم ییادی ای نان خشکهای مایاد بر
نیای مردم در شرای غیربهداش ی نگهداری میشود که سم در آنها ایجاد میشود و بمد به مصرف
دام می رسد .این سموم شیردام را آلوده کرده و این شیر آلوده بر بدن انسان نیز تاثیرات سویی
میگذارد .در برخی ای نقا کشور غلظت سموم در آبهای کشاوریی باالست و ممکن است این
آب ها به رودخانه ریخ ه شده و پشت سدها جم شوند و ای این طریق غلظت سموم در آب
افزایش یابد و در فرآیندهای تصفیه آب مکانیسمی برای حذف سموم وجود ندارد .ای طرف دیگر
برنامه منسجم و روتین برای اندایهگیری سموم در کشور وجود ندارد و این فرآیند هم پیچیده و
هم هزینه بر است بنابراین تنها راه کن رل سموم کن رل ای م)دا آن است.
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مدیریت محيط زیست و توسعه پایدار کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

نتيجه گيری:
سیاس های کاهش مصرف سموم شیمیایی در کشور شامل حذف یارانه سموم شیمیایی توسمه
روشهای م)اریه بیولوژیک در کشور تدوین اس انداردهای مصرف بهینه سموم در محصوالت
تدوین بیشینه حد مجای باقیمانده سموم در محصوالت اصالح ساخ ار مصرف سموم شیمیایی و
حذف سموم پرخطر ای لیست سموم مصرفی است.
مزایای کاهش و یا حذف سموم شیمیایی در کشاوریی ع)ارت است ای :افزایش تنوع ییس ی
افزاش حاصلخیزی و پایداری خاک افزایش ث)ات و پایداری تولید کاهش هزینه های تولید
محصوالت ایجاد محی ییست سالم و م مادل عدم آلودگی آبهای سطحی و ییریمینی ارخش
سری مجدد بقایای گیاهی و جانوری افزایش عملکرد کمّی وکیفی محصوالت افزایش
میکروارگانیسمهای خاک و. ...پایداری هر کشور وابس ه به پایداری کشاوریی و این پایداری
وابس ه به کشاوریی ط)یمت محور به جای کشاوریی نهاده محور میباشد ییرا امنیت غذائی
امنیت ییست محیطی و امنیت اق صادی ای پایداری کشاوریی بدست میآید .به ع)ارت دیگر بقاء
و حیات کشور ای بخش کشاوریی سراشمه میگیرد.

59

www.SID.ir

