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 ها بر سالمت كشاورزان كش تاثير مصرف آفت
  2اصغر فرشاد  دكتر علي،1 دكتر صابر محمدي،1نژاد دكتر ماشااله عقيلي

 
   دانشگاه علوم پزشكي ايران ،دانشكده پزشكي،  گروه طب كار1
  ان دانشگاه علوم پزشكي اير، دانشكده بهداشت،اي  گروه بهداشت حرفه2

  چكيده
م در معرض مواجهه با انواع گوناگون ئامروزه بخصوص در كشورهاي در حال توسعه جمعيت عمومي بصورت دا :سابقه و هدف

سموم  .باشد هاي ادرار مي كشها در نمونه متابوليتهاي آفتوجود مقادير قابل سنجش از دهنده  كشها قرار دارند و مطالعات نشان آفت
نيز ) . . .انسان و (، روي موجودات غير هدف ه بر اثر روي موجودات هدف و آفاتكنند به اين ترتيب كه عالو ميكش انتخابي عمل ن آفت
 . توانند اثر بگذارند مي

گيري  روش نمونه. شد استان كشور پرداخته 5 كشاورز شاغل در 1279 ماه به بررسي 18مقطعي طي اين مطالعه در : بررسي روش
 .ند آناليز شد SPSSافزار  ود و اطالعات بدست آمده توسط نرمآوري اطالعات پرسشنامه ب ابزار جمع. اي بود هاي دو مرحل بصورت خوشه

  .كشها مورد بررسي قرار گرفتند عوارض حاد و مزمن آفت مطالعه در اين
در مناطق . بود)  سال26 تا 18(ل  سا22سواد بوده و متوسط سابقه اشتغال به كار آنها  كشاورزان تحت مطالعه بي% 50تقريبا : هايافته

از سموم مصرفي % 95در رفسنجان و ساوجبالغ بيش از . شود  مصرف مي، سموم خاصي اثر بخشيمختلف بسته به نوع محصول و
ند و ردك نميكشاورزان واحدهاي تحت پژوهش از هيچگونه وسايل حفاظت فردي استفاده % 68همچنين حدود . ها هستند ارگانوفسفره

كشاورزان شهرستانهاي مورد مطالعه % 55. شوند  شده در بر چسب سموم را متوجه ميند كه اطالعات درجبودكشاورزان مدعي % 5تنها 
  . ندردك از آنها اقدام به سوزاندن يا دفن ظرف مي% 27ند و فقط ردك ظروف باقي مانده سموم را در محيط رها مي

 عوارض كوتاه مدت و ي مشتمل بر آشنايي با سموم و كاربرد آنها، نحوه مقابله باهاي آموزش گردد مجموعه يپيشنهاد م: گيرينتيجه
در  اقدامات مورد نياز پس از استفاده از ظروف حاوي سموم تدوين و  موثر از وسايل حفاظت فردي مختلف و، روش استفادهدراز مدت

  . يار كشاورزان قرار گيردتاخ
  .، سالمتكش، كشاورز آفت :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
انسانها براي جلوگيري از نـابودي و از بـين رفـتن محـصوالت              

 زحمت و زمان بسيار بدست      كشاورزي خود كه با صرف هزينه،     
آيد و همچنين بدليل رشد جمعيت و محدوديتهاي موجود          مي

در توليد محصوالت مختلف غذايي از روشهاي مختلفي جهـت          
ه در ميـان ايـن      كنمايند   ترل و دفع آفات نباتي استفاده مي      كن

                                                 
  ، گروه طب كار، دانشكده پزشكي،دانشگاه علوم پزشكي ايرانتهران، : آدرس نويسنده مسئول

    نژاددكتر ماشااله عقيلي
  25/7/1386: تاريخ دريافت مقاله
  7/11/1386 :تاريخ پذيرش مقاله

تـرين آنهـا اسـتفاده از سـموم دفـع آفـات             روشها يكي از رايج   
فاظت از محيط زيست آمريكـا از       تعريفي كه آژانس ح   . باشد مي
كش ماده   آفت "صورت است كه     كش ارائه داده است بدين     آفت

 دفـع   ،از مواد است كه به منظور پيشگيري، نابودي       يا مخلوطي   
هـا نـشان     بررسـي . )1 ("رود يا كاهش هرگونه آفـت بكـار مـي        

 ميليـارد   2ليانه بـيش از     دهد كه تنها در اياالت متحده سـا        مي
ــد آفــت ــه كــشاورزيكــش  پون ، در بخــشهاي مختلــف از جمل

بـدليل  ). 2(گيـرد    اري و غيره مـورد اسـتفاده قـرار مـي          جنگلد
 مواجهه افراد با اين سموم افزايش يافته و در نتيجه ،مصرف باال

. يابـد   آن بر سالمت انسانها نيز افزايش مي      عوارض و اثرات سوء     
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بعنوان مثال انجمن سالمت عمومي آمريكا تخمـين زده اسـت           

كـشهاي   آفـت  كـشاورز آمريكـايي بـا        1275000كه قريب بـه     
نكته قابل توجه اينكه در كشورهاي      ). 3(مختلف مواجهه دارند    

در حال توسعه در مقايسه با كـشورهاي توسـعه يافتـه بـدليل              
، مسموميت  كشها  رف و در دسترس بودن انواع آفت       مص افزايش

بعنـوان  . با اين سموم نيز از ميزان بروز بااليي برخـوردار اسـت           
مثال تنها در كشور چين تخمين زده شده است كه مسموميت           

باشند سبب   ميفسفره  ارگانونوع سموم    كشها كه غالبا از    آفتبا  
  ). 4(د شو   نفر در سال مي175000مرگ حدود 

هاي كـشاورزي شـايعترين      دهد كه مواجهه   ميات نشان   تحقيق
 بهداشـت  سـازمان    .باشـند  ميسموم دفع آفات     علت مواجهه با  

ــاني ــصورت كــــالس  (WHO) جهــ ــموم را بــ    I ايــــن ســ
بنـدي   طبقـه ) رسـان   كمي آسـيب   (IIIتا كالس   ) بسيار سمي (

 طرفـدار سياسـت منـع و يـا محـدود      WHOدر واقـع    . كند مي
 از تعـداد    كشها و استفاده    آفت Iالس  كردن استفاده از سموم ك    

رسـاني كمتـري بـراي        آسـيب  كشها كه خطـر    محدودي از آفت  
  . )5(باشد  ، ميسالمت افراد دارند

، مواجهـه   كش مـصرفي     بدليل حجم باالي سموم آفت     رو از اين 
توانـد    نسان با اينگونه سموم تقريبا غيرقابل اجتناب بوده و مي         ا

قــب اســتفاده از ســموم عمــدي و تــصادفي و متعابــصورت غير
كش و باقي مانـدن آنهـا در محـيط زيـست و نيـز اشـياء                  فتآ

  ). 6–9(موجود در محيط اتفاق افتد 
هــاي انجــام شــده ميــزان وقــوع مــسموميت در  مطالعــهطبــق 

برابر بيشتر از كشورهاي صـنعتي       13كشورهاي درحال توسعه    
 درصـد از    85وسـعه   همچنـين كـشورهاي در حـال ت       . باشد مي

  ). 10(نمايند   را مصرف ميكشها هاني آفتتوليد ج
 1375در كشور ما براساس اطالعات مركز آمار ايـران در سـال     

 1380 هزار تن و در سـال        8/15جمع فروش سموم كشاورزي     
  ). 11( هزار تن رسيده است 2/27مقدار فروش سموم به 

كشها بر سالمت افراد   به بررسي تأثير مصرف آفتمطالعه حاضر
  . پردازد مينه كشاورزي ميشاغل در ز

  

  مواد و روشها
 مـاه بـر روي   18اين مطالعه از نوع مقطعي است كه طي مدت     

،  شــاغل در شهرســتانهاي الهيجــان نفــر از كــشاورزان1279
  . ، رفسنجان و ساوجبالغ انجام شدشهر، بافت قائم

اي بـود، بـدين       مرحلـه  اي دو  گيري بصورت خوشـه     روش نمونه 
اب شهرستانهاي مورد نظر در هر اسـتان      ترتيب كه پس از انتخ    

چند روسـتا از ميـان روسـتاهاي آن شهرسـتان انتخـاب و در               
مرحله بعـد پـس از تهيـه فهرسـتي از كـشاورزان هـر روسـتا                 

هـا بـدين     در واقع نحوه انتخـاب نمونـه      . ها انتخاب شدند   نمونه
هايي كه  ه، فهرست خانواد اساس پرونده خانوارصورت بود كه بر

 هر يك از اعضاي آن به شـغل كـشاورزي اشـتغال             سرپرست يا 
تهيـه  ) چه بعنوان شغل اصلي و چه بعنوان شغل فرعي        (داشت  
 در اين فهرست شماره رديـف و شـماره خـانوار ثبـت و         .گرديد

متناسب با جمعيـت روسـتا      هاي الزم در هر روستا       تعداد نمونه 
رض حـاد و  عـوا  مطالعـه  در اين كه است ذكر  قابل.انتخاب شد

  .كشها مورد بررسي قرار گرفتند ن آفتمزم
جهت مقابله با مخدوش شدن نتايج، افراد مبتال به بيماريهـاي           

  .با عالئم مشابه از مطالعه خارج شدند
اي بود كه شـامل بخـشهاي        آوري اطاعات پرسشنامه    ابزار جمع 

، ميـزان   ير مشخـصات فـردي افـراد مـورد بررسـي          مختلفي نظ 
 ، نـوع  و سـطح زيـر كـشت      وع محصوالت توليـدي     ، ن تتحصيال

، نــوع و شــدت عالئــم ســموم مــصرفي و مــدت اســتفاده از آن
  نـوع    ،مسموميت احتمـالي ناشـي از مواجهـه بـا ايـن سـموم             

، وسايل حفاظت فردي مورد استفاده در       پاش مورد استفاده  سم
زمان سمپاشي و نيـز ميـزان آگـاهي آنهـا از عـوارض و اثـرات             

از ايـن روش در مجمـوع       با اسـتفاده    . بودسموم برسالمتي آنها    
 استان مختلف كشور مـورد بررسـي قـرار          5 كشاورز در    1279
 صـورت بـود كـه       ها نيز بدين   روش پركردن پرسشنامه  . گرفتند

ل بهورزان در   معاد(، بهورزان يا مروجين     ها  پس از انتخاب نمونه   
هـاي   نـه در هـر روسـتا بـه منـزل نمو    ) وزارت جهاد كـشاورزي   
  . امه مذكور را تكميل نمودند پرسشنانتخاب شده مراجعه و

  افـزار  هـا از نـرم   پس از اسـتخراج اطالعـات، جهـت آنـاليز داده       
SPSS (Version 11.5, SPSS Inc., USA)در . د استفاده گردي

راستاي پاسـخ بـه سـئواالت پـژوهش آمـار توصـيفي مربوطـه            
ــبه     ــه محاس ــادرت ب ــي مب ــاي كم ــراي متغيره ــتخراج و ب اس

  . رديدكندگي گشاخصهاي مركزي و پرا

  
  هايافته

ميــانگين زمــان اشــتغال بــه كــار كــشاورزي در شهرســتانهاي 
   ســال بــود 22 نمونــه مــورد بررســي 1279مختلـف در ميــان  

  .  بيسواد بودنداز كشاورزان% 50نزديك به . )سال18–26(
ميزان استفاده از سموم ارگانوفـسفره را نـسبت       1جدول شماره   

مختلـف نـشان    به سـاير سـموم دفـع آفـات در شهرسـتانهاي             
    .دهد مي
انـد   كش استفاده كـرده     ت زماني كه كشاورزان از سموم آفت      مد

سال بوده و مدت زمان سمپاشي نيز بـصورت         12بطور متوسط   
  . روز در سال بوده است4ميانگين 
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تراكتور   سمپاشيبرايكشاورزان بيشترين وسيله مورد استفاده 
بـه دوم    در رت  )%22( پس از آن سـمپاش موتـوري         .%)31(بود  

 ساير كشاورزان جهت انجام عمليات سمپاشي تنها        .قرار داشت 
  %).47( كردند از سمپاش دستي استفاده مي

  
   نوع سم مورد استفاده بر حسب شهرستان-1جدول 

نوع سم مورد   نام شهرستان 
ساوجبالغ  بافترفسنجانالهيجانقائمشهر  استفاده

  جمع

   0اورگانوفسفره 
)0(*  

12   
)2/4(  

204  
)6/98(  

39  
)0/13( 

177  
)7/95(  

432  
)8/32( 

   298  ساير سموم
)0/100( 

277   
)8/95(  

3   
)4/1(   

261   
)0/87( 

8   
)3/4(   

847   
)2/66( 

   اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند*
  

ــورد اســتفادر  ــز  م ــردي ني از % 2/68ده از وســائل حفاظــت ف
در كشاورزان مورد بررسي از هيچ گونه وسيله حفاظـت فـردي            

 از آنهـا    %5نـد و تنهـا      كرد حين انجام سمپاشي اسـتفاده نمـي      
، ماسـك و    ماننـد دسـتكش   ( وسيله حفاظت فردي     2 بيشتر از 
  . بردند حين انجام عمليات سمپاشي بكار ميرا در ) چكمه
در كـشاورزان    شيوع عوارض گـزارش شـده را         2 شماره   جدول

 پژوهش بيـانگر  هاي همچنين يافته. دهد مورد مطالعه نشان مي  
از كشاورزان بررسي شده در ارتبـاط بـا   % 6اين است كه حدود  

داقل يكبار به پزشـك     كشها ح   بكار بردن آفت   عوارض ناشي از    
 عـوارض    ايـن افـراد بعلـت      از% 2اند و نيز حدود       مراجعه نموده 

  . اند قل يكبار در بيمارستان بستري شدهحدامذكور
  

هاي مورد   نمونهعوارض گزارش شده    نسبي   فراواني   -2جدول  
  مطالعه

 اغلب گاهي اوقات هرگز عوارض 
  خستگي متوسط

  سردرد و سرگيجه 
  تهوع و استفراغ 

  سوزش و تحريك پوست 
  سوزش چشم 

 احساس ناراحتي قفسه سينه 
  تاري ديد 

  اسهال 
  درد شكم 
  اضطراب

5/83  
9/71  

86  
3/92  
9/81  

92  
5/93  
2/98  
4/96  
6/93  

7/13  
3/25  
5/12  

7  
5/16  
7/6  
2/5  
6/1  
2/3  

5 

8/2  
8/2  
5/1  
7/0  
6/1  
3/1  
3/1  
2/0  
4/0  
4/1  

  
زان از نحـوه صـحيح اسـتفاده از         در مورد ميزان آگاهي كـشاور     

از ايـن   % 25ست كه تنها حدود      بيانگر اين ا   ها كشها، يافته   آفت

 چـسب ايـن سـموم را متوجـه          افراد اطالعات درج شده در بـر      
شوند و در مجموع اطالعـات بدسـت آمـده از ايـن مطالعـه                مي

حاكي از آن است كه ميزان آگاهي كشاورزان از نحـوه صـحيح             
استفاده از اين سموم و همچنين ميزان آگاهي آنها از عـوارض            

  . ن استكشها پايي احتمالي آفت
 ظـروف  كشاورزان تحت بررسـي % 55اين مطالعه نشان داد كه  

از آنها  %  27نمايند و تنها حدود      خالي سم را در محيط رها مي      
  . نمايند دام به سوزاندن و يا دفن ظروف مياق
  

  بحث
رسد كه يكي از معضالت اصلي كشاورزان كـشور مـا       به نظر مي  

فـراد شـاغل در     كشها بر سالمت ا    فتجهت كاهش اثرات سوء آ    
سوادي در ميان آنها باشد  وادي و كمسشيوع باالي بي اين حرفه   

سوادند و  كـشاورزان بيـ   % 50بطوريكه در ايـن مطالعـه حـدود         
ات درج  اند كه متوجه اطالعـ     آنها اظهار نموده  %  25ضمنا تنها   

گردد كه   لذا پيشنهاد مي  . شوند شده بر روي برچسب سموم مي     
، كالسـهايي در جهـت    به سوادآموزيالوه بر تشويق اين افراد   ع

آشنايي كشاورزان با عوارض سموم و نحوه مقابله با آن برگـزار            
در مطالعـه  . يت مسئله براي آنهـا شـرح داده شـود         گردد و اهم  

 انجـام شـده    و همكـارانش مشابهي كه در كشورمان توسط زند  
است براي رفع اين مشكل پيشنهادات زير به كـشاورزان ارائـه            

هاي نوشته شـده بـر روي ظـروف سـموم عمـل              يهبه توص : شد
در مواقع نياز به استفاده از سموم از وسائل و لباسـهاي            ؛  نمايند

كشها را در ظروف اصـلي   ؛ آفتحفاظتي مناسب استفاده نمايند   
   وسموم فقط به ميزان نياز و مصرف خريداري شود؛ دارندنگه 

ركـز  ، م  بـا سـموم رخ داد از پزشـك خـانواده           زمانيكه آلـودگي  
، اورژانـس و غيـره مـشاوره و    ، مركز بهداشت كنترل مسموميت 

 ). 12(راهنمايي بخواهند 
از كشاورزان  % 8/33شويم كه      متوجه مي  1با مراجعه به جدول     

بررسي شده در ايـن مطالعـه از سـموم ارگانوفـسفره اسـتفاده              
نمودنــد در حاليكــه در بررســي ديگــري كــه توســط فالحپــور 

ــشورمان ان  ــائي در ك ــت   كوتن ــده اس ــام ش ــوارد %  58ج از م
). 13(موم ارگانوفسفره ايجاد شـده اسـت        ، توسط س  مسموميت

ها بيانگر اين است كـه در كـشاورزان شـاغل در        همچنين يافته 
 از  مـوارد % 95 نهاي رفـسنجان و سـاوجبالغ، بـيش از        شهرستا

علـت نـوع محـصول و       . كردنـد  سموم ارگانوفسفره استفاده مـي    
 پيشنهاد گرديـد در هـر       ر اين رابطه  د. بخشي اين سموم بود   اثر

هـاي    بسته به اهميت و شيوع سموم مصرفي، مجموعـه        منطقه  
آموزشي شامل آشنائي با سموم، كاربرد آنها، نحـوه اسـتفاده از            
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، نحوه مقابله با عوارض كوتاه مدت و دراز مدت آنها تدوين            آنها

عريـف و زيـر نظـر كارشناسـان         و تحت نظر يك واحد معـين ت       
در ضمن اين   . امات الزم به نحو مقتضي انجام پذيرد      ، اقد مجرب

 بايد بـه زبـان فارسـي سـاده تهيـه و در              يهاي آموزش  مجموعه
  . زوم به زبان محلي نيز ترجمه گرددصورت ل

در اين مطالعه عـوارض چـشمي گـزارش شـده در كـشاورزان              
%  5/16   به ترتيب در   عبارت از سوزش و تحريك چشم بود كه       

اي در   در حاليكه در مطالعـه    . رش شده است  زااز افراد گ  % 6/1و  
توكيو دچار كه متعاقب بروز حادثه در مترو  ژاپن بر روي افرادي

شـايعترين يافتـه    ،  كشها شده بودنـد    عوارض مسموميت با آفت   
از افـراد در    % 90ميوزيس گزارش شد كـه در بـيش از          چشمي  

اختالف مـذكور احتمـاال     ). 14(معرض مواجهه مشاهده گرديد     
 چـشمي بـدنبال      عوارض ،اين مطالعه  اين دليل است كه در    به  

اي  شده است ولي در مطالعـه   مطرحكشها   مواجهه مزمن با آفت   
ت عـوارض مـسموميت حـاد بـا         كه در ژاپن صورت گرفته اسـ      

  . كش گزارش شده است سموم آفت
دهـد    همانطوري كه قبال ذكر گرديـد ايـن مطالعـه نـشان مـي             

رسـي از سـموم دفـع آفـات         رمدت زماني كه كشاورزان تحت ب     
 سـال و مـدت زمـان        12انـد بطـور متوسـط        كـرده   استفاده مي 

بعبـارت  . روز در سال بوده اسـت     4سمپاشي نيز بطور ميانگين     
 روز مـشغول    48ديگر هر يك از اين كشاورزان بطور ميـانگين          

در ارتباط با اين موضـوع يـك        . اند انجام عمليات سمپاشي بوده   
الت متحده در ميان    ا در اي  2004ل  مطالعه مروري بزرگ در سا    

كش انجام شده و      كننده از سموم آفت     كشاورز استفاده  18782
هاي نورولوژيـك ايجـاد شـده در         اند كه بين نشانه     نتيجه گرفته 

 افراد  اين كشاورزان و تعداد روزهايي از عمر فرد كه در طي آن           
  ). 15(، ارتباط وجود دارد اند كش استفاده كرده از آفت
هاي انجـام شـده اسـتراتژي       مهم ديگر اينكه طبق بررسـي     نكته  

طراحي شـده جهـت پيـشگيري از بـروز آسـيبهاي شـغلي در               
هه دارند بر كه با سموم دفع آفات مواج     كشاورزان و كليه افرادي   

  : )16( باشد  اصل زير استوار مي5
ون شيميايي در جهت كاهش سميت   بهبود فرموالسي  •

 كشهاي توليدي  آفت
 دن و ايمن كردن روشهاي انجام كار استاندارد كر •
 تهيه وسائل و تجهيزات حفاظت فردي مناسب  •
 نيتور كردن و پايش سالمت كارگران ام •
 . تهيه و اجراي قوانين مناسب •

نكته آخر اينكـه بـدليل عـدم انجـام مطالعـات قبلـي بـصورت                
سيستماتيك اين بررسي بعنوان يك مطالعه اوليه انجام گرفتـه          

تـر را در    م انجام مطالعـات جـامعتر و دقيق        محققين لزو  است و 
  . نمايند اين زمينه يادآوري مي
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