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کشتن »سالمتی« 
ممنوع!

تاثیرکاربردسموم درمحصوالت کشاورزی 
برسالمت انسان

فاطمه صوفی کریمی
مربی مرکز آموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشیک آذربایجان غربی

سکینه بقالیان
مدیر مرکزآموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشیک آذربایجان غربی

   اهداف آموزشی د     

امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه بتوانند:

دلیل استفاده ازسموم کشاورزی را بیان کنند.

مواردی مانندسموم کشاورزی،دوره کارنس و... را تعریف کنند.

اثرات سموم کشاورزی بربدن انسان را توضیح دهند.
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مقدمه

امنیت غذایی، به عنوان هدف اصلی سیاست های توسعه 

و دسترسی به مقدار كافی مواد غذایی و سالمت تغذیه ای، 

همواره یكی از محورهای اصلی توسعه و زیر ساخت مهم 

پرورش نسل های آینده كشور بوده است. برای تحقق این 

هدف و برای جلـوگیری از نـابودی محصـوالت كشاورزی 

بدست  بسیار  زمان  و  با صرف هزینه، زحمت  كه  خود 

می آید و همچنین بدلیل رشد جمعیت و نیاز بیشتر به 

غذا و محدودیت های موجـود در تولید محصوالت غذایی 

از روش های مختلف كنترل و دفع آفات نباتی استفاده 

می شود. یكـی از رایج تـرین آن ها اسـتفاده از سـموم دفـع 

آفـات است. با توجه به اینکه انواعی از کودهای شیمیایی 

و سموم دفع آفات نباتی به وسیله گیاهان جذب شده و 

در قسمت های خوراکی گیاه ذخیره می شود و همچنین 

آفت کش ها خاصیت تجمع طوالنی مدت در بدن انسان 

را دارند و این تجمع مواد سمی در بدن در تمامی افراد به 

واسطه تماس غیرمستقیم از طریق غذا، تنفس یا جذب 

پوستی به چشم می خورد. 

مواجهه با آفت کش ها

امروزه بخصوص در كشورهای در حال توسعه جمعیت 

عمومی همواره در معرض مواجهه با انواع گوناگون آفت 

كش ها قرار دارند بطوری که 98 کشور در سراسر دنیا به 

شکل بومی از آفت کش ها استفاده می کنند.

آفت كش ها یا سموم کشاورزی ماده یا مخلوطی از مواد 

كاهش  یا  دفـع  نابودی،  پیشگیری،  منظور  به  كه  است 

هرگونـه آفـت بكـار می رود و شامل سه دسته قارچ کش و 

علف کش و حشره کش ها است، مطالعات نشان دهنده 

وجود مقادیر قابل سنجش از متابولیت های آفت كش ها 

در نمونه های ادرار است. از طرفی مصرف آفت کش ها 

تحمیل  کــشــورهــا  اقــتــصــادی  سیستم  بــر  هــزیــنــه هــایــی 

زیاد  تنوع  دلیل  به  به طوری که می توان گفت  می کنند 

از کشورها تا حدود 0.18 درصد تولید  آن ها در بعضی 

از  اســت.  داده  اختصاص  خــود  بــه  را  داخــلــی  ناخالص 

این  به  نمی كنند  انتخابی عمل  آفت كش  طرفی سموم 

ترتیب كه عالوه بر اثر روی موجودات هدف و آفات، روی 

اثر  می توانند  نیز  و...  انسان  مثل  هدف  غیر  موجودات 

این  با  افــراد  مــواد، مواجهه  این  بــاالی  بگذارند. مصرف 

سموم را افزایش داده و در نتیجه عوارض و اثرات سوء 

آن بر سالمت انسان ها نیز افزایش می یابد.

اثرات کاربرد سموم در بدن انسان

1. اثرات خفیف و غیركشنده كه در اثر تماس با سم در 

مقادیر كم سم ایجاد می شود، مانند:

براندام های  )تغییرات  پاتولوژی  و  هیستولوژی  تغییرات 

بیوشیمیایی  تغییرات  كــبــد(،  شــدن  بـــزرگ  مثل  بــدن 

)تغییر بر آنزیم های بدن مثل اختالل بر غدد درون ریز(، 

سرطان زایی و تومورزایی 

از  ناشی  مزمن شامل مسمومیت های  و  حاد  اثــرات   .2

تماس با سم )مسمومیت حاد در مدت كوتاهی بعد از 

تماس با سم بروز پیدا می كند. مسمومیت مزمن در اثر 

تماس مداوم و در طوالنی مدت ایجاد می شود( که باعث 

مسمومیت های  از  ناشی  سیستمیک  و  عمومی  عالیم 

حاد و مزمن می شود. از جمله:

برونش ها،  انقباض  ــان،  دهـ بـــزاق  و  ترشحات  افــزایــش 

ــرزش، رعــشــه، ضعف  ــ اخــتــالالت گـــوارشـــی، اســهــال، ل

فقدان  دیــد،  تیرگی  تــعــادل،  عــدم  قـــراری،  بی  عضالنی، 

حافظه، افزایش ادرار، ضعف عمومی، تشنج، صدادادن 
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گوش، تب، اختالل در تکلم، بی خوابی، سستی، هیجان، 

ســوزش  احــســاس  جنین،  سقط  پریشانی،  افــســردگــی، 

پوست، خشکیدگی دهان ولب، تهوع، استفراغ، خارش، 

گرفتگی عضالت، درد در ناحیه شکم، اختالالت ژنتیکی 

کاهش  یا  افــزایــش  پیشرفته  سطح  در  و  دیگر  عالیم  و 

آنزیم های کبدی و مواد آلکاالین که با انجام آزمایش های 

ویژه خونی مشخص می شود.

تحقیقات نشان داده است که سموم آفت کش ها باعث 

و  تولد  هنگام  نواقص  فکری،  رشــد  عــدم  جنین،  سقط 

اعمال و مشکالتی در اعمال و بافت های بدن می شوند. 

تولید  ــدام هــای  ان ســمــی روی  و  مخرب  اثـــرات  همچنین 

مثلی، تداخل در اعمال هورمونی، عقیمی مردان و زنان 

و دوره هــای  قاعدگی نامنظم در زنان از دیگر مشکالتی 

است که آفت کش ها ایجاد می کنند.

استفاده بی رویه از آفت کش،کمبود دانش مصرف کنندگان 

و روش های نادرست از جمله عواملی هستند که سبب 

ایجاد گونه های مقاوم آفات و حشرات شده و خسارت 

سنگینی به محیط زیست وارد می کنند و مهم تر اینکه به 

سالمت مصرف کنندگان نیز آسیب وارد کرده و مشکالتی 

اثــرات شدید بر  از قبیل سوزش ساده پوست و چشم، 

مانند  اختالالتی  ایجاد  و  مرکزی  عصبی  سیستم  روی 

MS، مشکالت کلیوی، بیماری پارکینسون، خطر ابتال به 

آلزایمر و همچنین سرطان می شوند که این عوارض در 

کودکان بیشتر است. این بیماری ها به دلیل طوالنی بودن 

دوره کمون، احتمال عفونت های ثانویه، طول دوره درمان 

و عــوارض ناشی از درمــان با داروهــای موجود مشکالت 

زیادی را به بار می آورند. عالوه بر مصرف آفت کش ها، 

حتی دفع آن ها نیز با برخی از پیامدهای بهداشتی منفی، 

بر سیستم  اثرات مضر  و  نوع سرطان  از جمله چندین 

دسترسی  اســت.  هــمــراه  تنفس  و  مثل  تولید  عصبی، 

آسان به آفت کش، فقدان قوانین کنترلی برای استفاده از 

آفت کش ها و ذخیره سازی نامناسب آن ها سبب بروز و 

افزایش اثرات منفی استفاده از آن ها است. 

اثرات  کلره،  به سموم  راجــع  عــوارض  مهم ترین  از  یکی 

آن ها روی کبد است، اگرکبد از سوی حشره کشی آسیب 

سموم  مقابل  در  بــدن  حفاظت  به  قــادر  تنها  نه  ببیند 

نیست بلکه تمامی فعالیت های متعدد آن مختل و بروز 

سرطان ها را آسان می کند.

برخی ازسموم ارگانو فسفره، منجر به بیماری پارکینسون 

نقص سیستم  خــون،  گلبول های سفید  بــروز سرطان  و 

اختالل  و  می شوند  مثلی  تولید  دستگاه  و  بــدن  ایمنی 

پوستی،  واکــنــش  ــز،  ری درون  غــدد  در  اخــتــالل  ژنتیکی، 

تحریک دستگاه تنفسی، پاسخ های آلرژیک و مشکالت 

فرآیند  در ضمن  آن هستند.  عــوارض  از جمله  عصبی 

بیوشیمیایی و انتقال مواد در سلول ها، ممکن است در 

تماس با آن ها دچار اختالل شوند. تخریب بافت بیضه 

از جمله  نیز  اختالل هورمونی  و  نارسایی در تخمدان  و 

عوارض مربوط به آفت کش ها هستند.

یکی از راه های کاهش خطرات ناشی از مصرف آفت کش ها 

با  از سموم  استفاده  کشاورزی،  در محصوالت  و سموم 

دوره کارنس کم است. دوره کارنس حداقل زمانی است 

که بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول الزم است 

طبیعی  عوامل  تجزیه  مورد  سم  بقایای  تا  شود  رعایت 

قرار گرفته و مقدار آن در سطح میوه ها و سبزی ها کاهش 

روی  بر  و  بــوده  متفاوت  انــواع سموم  در  دوره  این  یابد. 

دوره  رعایت  این  بنابر  اســت.  ذکرشده  قوطی  برچسب 

کارنس برای سبزی ها و میوه هایی که مصرف تازه خوری 
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دارند از اهمیت حیاتی برخوردار است چراکه در بیشتر 

در  و  می شوند  مصرف  باپوست  محصوالت  ایــن  مــوارد 

در  سموم  باقیمانده  کارنس،  دوره  رعایت  عدم  صــورت 

پوست میوه ها دارای میزان حداکثری است.

نتیجه گیری

زیان  تاثیرات  از  مردم  وعموم  کشاورزان  آگاهی  افزایش 

بار آفت کش ها و تشویق مردم به استفاده از محصوالت 

در  موجود  میزان سم  بر  که  سازمانی  وجود  و  ارگانیک 

محصوالت کشاورزی، نظارت دقیق و عملی داشته باشد 

و از توزیع محصوالت دارای مواد سمی بیش ازحد مجاز 

جلوگیری کند، میزان این سموم در مواد غذایی و اثرات 

زیانبار این سموم بر بدن کاهش پیدا می کند. پیشگیری 

از مسمومیت های ناشی از آفت كش ها یک راه مطمین تر 

نسبت به تکیه بر روش های درمان مسمومیت است؛ لذا 

باید توجه شود که در هنگام استفاده از آفت كش ها به 

دستورالعمل ها و اقدامات احتیاطی قید شده در برچسب 

آن عمل شود. كنترل مواجهه شغلی و غیر شغلی با آفت 

كش ها باید به شکل یكپارچه و تلفیقی باشد و اتكاء بر 
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یک روش كنترل در برخی از مواقع ممكن است حفاظت 

الزم را تأمین نكند. در ضمن افراد شاغل با آفت كش ها 

هدفمند  و  منظم  بطور  باید   )... و  كــشــاورزی  )صنعتی، 

و  مواجهه  میزان  بررسی  جهت  بیولوژیك  پایش  تحت 

اثرگذاری آفات بر سیستم بیولوژیكی قرار گیرند. در قدم 

برای  و تمهیدات الزم  امكانات، تجهیزات  باید  نیز  آخر 

هرگونه  در  آفت كش ها  از  ناشی  مسمومیت های  درمان 

مواجهه یا كاربری، فراهم شود.

پیشنهاد ها

انسان 	  بر  سموم  اثر  زمینه  در  مــردم  آگاهی  افزایش 

وتوصیه به استفاده از محصوالت ارگانیک

افزایش آگاهی کشاورزان در زمینه کاربرد صحیح سموم	 

تشویق کشاورزان به استفاده از روش های غیر شیمیایی 	 

مبارزه با آفات

نظارت 	  با  سالم  محصول  تولید  رونــد  کــردن  هموارتر 

مانند  بــه خصوص محصوالتی  و  کــشــاورزان  کــار  بــر 

آیین نامه   28 ــاده  مـ طــبــق  ســبــزی هــا  و  صــیــفــی جــات 

اجرایی قانون حفظ نباتات


