
مفاهیم و اهمیت دسته بندی خطرات آفت کش ها
بههمراهنقدیبردستهبندیخطراتآفتکشهادرایران

حشره شناســی  ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  قبــادی/  حمیــد 
ــران ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــاورزی پردی کش

مقدمه:
ــعه  ــت توس ــر جه ــزاری اجتناب ناپذی ــاورزی اب ــای کش آفت کش ه
ــانی اســت و در  ــع انس ــی در جوام ــواد غذای ــه بیشــتر م ــد هرچ و تولی
شــرایط فعلــی، کمبــود و یــا نبــود آن می توانــد ســبب نابــودی بخــش 
عظیمــی از محصــوالت کشــاورزی تولیــدی جهــان گــردد و در پــی آن 
فقــر، گرســنگی و نابــودی بخــش عظیمــی از جمعیــت جهــان بــه وقــوع 
خواهــد پیوســت. از طــرف دیگــر وجــود و یــا تولیــد ترکیبــات آفت کــش 
کــه در نــگاه عمــوم مــردم به اصطــالح »ســم« خوانــده می شــود، 
مضــرات فراوانــی را بــه ترتیــب بــرای تولیدکننــدگان آفت کــش، 
ــی  ــواد غذای ــدگان م ــت مصرف کنن ــده و درنهای ــاورزان مصرف کنن کش
ــود  ــه متوجــه انســان خواهــد ب ــی اســت ک ــن مضــرات خطرات دارد. ای
کــه خــود ابعــاد مختلفــی دارد؛ امــا »خطــر« یــک ترکیــب شــیمیایی و 
ــان  ــد. انس ــددی باش ــیار متع ــوارد بس ــد م ــش می توان ــا آفت ک در اینج
ــد  ــد و می دان ــی از نظــام محیط زیســت می دان دوراندیــش خــود را جزئ
ــرای خــود اوســت.  ــت خطــر ب ــرای محیط زیســت درنهای ــه خطــر ب ک
ــای  ــرات آفت کش ه ــه خط ــی ب ــگاه کارشناس ــم ن ــر بخواهی ــس اگ پ
کشــاورزی داشــته باشــیم، ابعــاد مختلــف زیســت محیطی و انســانی را 
بایــد لحــاظ کنیــم. خطــرات زیســت محیطی شــامل خطــر آلودگــی آب 
در روان آب هــا، ســفره های آب هــای زیرزمینــی، خطــر آلودگــی هــوا و 
ــان،  ــامل گیاه ــداران )ش ــمومیت های جان ــودی و مس ــر ناب ــاک، خط خ
جانــوران و میکروارگانیســم ها و ...( و غیــره اســت. خطــرات ایــن 
ترکیبــات بــرای انســان نیــز ابعــاد پیچیــده ای دارد. عــالوه بــر خطــرات 
ــاظ  ــتی لح ــز بایس ــش نی ــات آفت ک ــن ترکیب ــرات مزم ــندگی، اث کش
گــردد. خطــرات مزمــن نیــز خــود ابعــاد وســیعی پیــدا می کنــد، ماننــد 
ســرطان زایی، ناهنجاری هــای جســمی و روحــی، تومــور زایــی، نازایــی 
ــی،  ــای عصب ــواع بیماری ه ــروز ان ــل، ب ــاروری و تولیدمث ــکالت ب و مش
... جملگــی از خطــرات مزمــن آفت کش هــا  پوســتی، گوارشــی و 
ــش  ــب آفت ک ــر ترکی ــی ه ــوارد فن ــا و م ــن توصیه ه ــتند. همچنی هس
می توانــد بــر میــزان خطــر آن هــا تأثیرگــذار باشــد. بــرای مثــال بدیهــی 
ــری  ــس طوالنی ت ــن دوره کارن ــی میانگی ــدر آفت کش ــه هرچق ــت ک اس
در گیاهــان میزبــان داشــته باشــد می توانــد خطــرات انســانی بیشــتری 
 LD50 نیــز داشــته باشــد، امــا ایــن شــاخص پنهــان، لزومــاً بــا شــاخص
در نظــر گرفته شــده در دســته بندی خطــر آفت کش هــا در یــک 

ــد. ــاوت باش ــد متف ــت و می توان ــتا نیس راس
و  پرخطــر  گــروه  ســه  بــه  کشــاورزی  ســموم  دســته بندی 
ــه  ــا ک ــاخص  LD50 آن ه ــاظ ش ــه لح ــط ب ــر فق ــط خطر و کم خط متوس
بــه اســتناد مــوارد منتشرشــده WHO و EPA اســت، ابتدایــی و ســاده 
ــی  ــرات ناش ــوز خط ــا هن ــه م ــد ک ــان می ده ــد و نش ــر می رس ــه نظ ب
ــم!  ــح درک نکرده ای ــل و صحی ــور کام ــا را به ط ــرف آفت کش ه از مص
ــره ای از  ــد گ ــیمیایی نمی توان ــواد ش ــرات م ــا از خط ــف م درک ضعی
ــا ســر نخواهــد زد.  ــا بگشــاید و رفتارهــای کارآمــدی از م مشــکالت م
ــه خواســته  ــران بســتگی ب ــه در ای ــن دســته بندی های صــورت گرفت ای
ــز  ــی نی ــم  نگاه ــش نی ــرات آفت ک ــرای خط ــا ب ــر م ــاًل اگ ــا دارد. مث م
ــه  ــاً ب ــد صرف ــه حفاظــت از محیط زیســت خــود داشــته باشــیم، نبای ب

ــم. ــا کنی ــش اکتف ــاخص LD50 آفت ک ش

چگونگیمعرفیسطحومیزانخطرآفتکشها
بســیاری  ارزیابی هــای  آفت کش هــا  خطــرات  ارزیابــی  بــرای 
ــازمان  ــی WHO )س ــازمان های بین الملل ــول س ــود دارد. به طورمعم وج
و  محیط زیســت(  از  حفاظــت  )آژانــس   EPA جهانــی(،  بهداشــت 
هرکــدام   ... و  ســرطان(  تحقیقــات  بین المللــی  )آژانــس   IARC
برخــی از ترکیبــات آفت کــش را مــورد ارزیابــی و خطــرات آن را 
ــر  ــالک خط ــد. م ــدی کرده ان ــود طبقه بن ــتانداردهای موج ــق اس طب
ــور پســتاندار(،  ــک جان ــوان ی ــرای انســان )به عن ــش ب ــات آفت ک ترکیب
 LC50 ــن ــتی و همچنی ــی و پوس ــل LD50 گوارش ــاخص  هایی از قبی ش
تنفســی اســت. مقــدار LD50 دزی از ترکیــب اســت کــه می توانــد 
ــت  ــا 50% جمعی ــرد ی ــن بب ــده را از بی ــود زن ــال 50%  موج به احتم
ــی از  ــز غلظت ــاخص LC50 نی ــود. ش ــته ش ــه کش ــرض قرارگرفت در مع
ترکیــب اســت کــه به احتمــال 50% موجــود زنــده یــا 50% جمعیــت 
 LD50 ــای درمــی آورد. اعــداد تعیین شــده در معــرض قرارگرفتــه را از پ
ــان  و LC50 طبــق دســته بندی مشــخصی ســطوح مختلــف خطــر را بی
ــوه  ــرات بالق ــل خط ــدول ذی ــق ج ــال WHO طب ــرای مث ــد. ب می کن

ــت: ــرده اس ــدی ک ــموم را طبقه بن س

آژانــس حفاظــت از محیط زیســت نســبت بــه میــزان LD50 عالئــم 
هشــداری را کــه  می بایســت بــر روی برچســب آفت کش هــا قیــد 

گــردد، تعریــف کــرده اســت:

طبقه بندی هــای صــورت گرفتــه ازنظــر درجــه خطــر ســموم 
کشــاورزی بســته بــه ســمت حــاد ترکیبــات اســت؛ امــا امــروزه 
ســمیت های مزمــن ترکیبــات شــیمیایی بســیار مهم تــر از ســمت 
حــاد معرفی شــده اســت؛ زیــرا در ســمیت های مزمــن به مــرور و 
ــرد دچــار  ــم و پیشــرفت بیماری هــا و ناهنجاری هــا ف ــدون درک عالئ ب
عــوارض مختلــف ســالمتی می شــود و در حــال حاضــر بســیاری از ایــن 
ــن ســمیت های  ــده اســت. یکــی از ای ــاکان ناشــناخته مان ــوارض کم ع
مزمــن را می تــوان تــوان ســرطان زایی آفت کش هــا معرفــی کــرد. 
ــرطان )IARC( و  ــات س ــی تحقیق ــس بین الملل ــاس آژان ــن اس ــر ای ب
ــدام  ــکا، هرک ــا و امری ــت )EPA( اروپ ــت از محیط زیس ــازمان حفاظ س
ســرطان زا بــودن برخــی از ترکیبــات شــیمیایی را دســته بندی و اعــالم 
کرده انــد. بــرای مثــال گروه بنــدی )IARC( طبــق جــدول ذیــل اســت.
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با توجه به اطالعات فوق نگاهی به شاخص های سمیت LD50 و گروه بندی های آفت کش های غالب کشور می اندازیم:

ــود کــه خطــر فقــط  ــر بیان شــده ب ــاک هســتند. پیش ت ترکیباتــی مثــل کلرپیریفــوس، ماالتیــون و دیکلــرووس از طریــق تنفــس نیــز خطرن
ــم  ــن ه ــرات مزم ــا دارای اث ــات شــیمیایی باألخــص آفت کش ه ــه ترکیب ــوالً هم ــی دارد. معم ــای مختلف ــه جنبه ه ــرات کشــندگی نیســت، بلک اث
هســتند. بــرای مثــال و مطابــق جــدول بــاال ترکیبــی مثــل ماالتیــون کــه بــه گــروه ســموم کم خطــر تعلــق دارد امــا طبــق رتبه بنــدی خطــرات 
ــرای انســان  ــه شــاید ب ــی ک ــروه 2A )ترکیبات ــات ســرطان )IARC( در گ ــی تحقیق ــس بین الملل ــات منتشرشــده آژان ــق اطالع ســرطان زایی مطاب

ــار ســنجش خطــرات آفت کش هــا شــاخص LD50 آن هــا نیســت. ــاً معی ــه اســت. پــس لزوم ســرطان زا باشــند( قرارگرفت

میزان خطر با شاخص LD50 یک جانبه بوده و برای مثال فقط سمیت حاد گوارشی را لحاظ می کند. 

.....................................................................................................................................................................................................................
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الزم اســت کــه پیرامــون خطــرات و عــوارض ســوء ترکیبــات 
آفت کــش بــر ســالمت انســان جــدای از بحــث اثــر کشــندگی و اثــرات 
ــته  ــی داش ــی توجه ــمی و روان ــرات جس ــایر خط ــه س ــرطان زایی ب س
ــی،  ــی، جهش زای ــاروری، نازای ــد ناب ــده ای مانن ــکالت عدی ــیم. مش باش
ــایر  ــاب و س ــزی و اعص ــای مغ ــیاری از بیماری ه ــی و بس ــور زای توم
ــاً در  ــران، خصوص ــه در ای ــی ک ــق مطالعات ــک طب ــالالت فیزیولوژی اخت
مــورد حشــره کش های ارگانوفســفره صــورت گرفتــه اســت، حائــز 

ــت اســت. اهمی
سمومشیمیاییوانسان:

ــداران  ــات، جان ــا در بافت هــای انســان، حیوان ــده آفت کش ه باقیمان
آبــزی و پرنــدگان در سراســر جهــان قابل ردیابــی اســت. از میــان 
انــواع آفت کش هایــی کــه در دســترس هســتند، حشــره کش های 
ارگانوفســفره و کاربامــات بیشــتر از ســایرین مورداســتفاده قــرار 

می گیرنــد.
ــاه و  ــی کوت ــالالت نورولوژیک ــب اخت ــواد موج ــن م ــا ای ــاس ب تم
ــد  ــه چن ــک ک ــاد کولینرژی ــش ح ــرات افزای ــامل: 1( اث ــدت ش بلندم
ــا چنــد ســاعت بعــد از تمــاس اتفــاق می افتــد، 2( ســندروم  دقیقــه ی
حــد واســط تأخیــری کــه روی ماهیچه هــا اثــر می گــذارد و بــه فاصلــه 
ــک  ــد، 3( ی ــاد رخ می ده ــودی از مســمومیت ح ــد از بهب ــد روز بع چن
ــای  ــی از مهارکننده ه ــط برخ ــه توس ــری ک ــی تأخی ــی محیط نوروپات
ــس از  ــا پ ــوالً هفته ه ــود و معم ــاد می ش ــتراز ایج ــن اس ــتیل کولی اس
ــدت  ــک طوالنی م ــرات نورولوژی ــد و 4( اث ــاق می افت ــاد اتف ــه ح مواجه
ــر  ــود. ازنظ ــاد ش ــال ها ایج ــا س ــا ی ــد از ماه ه ــت بع ــن اس ــه ممک ک
فارماکولوژیکــی، تمــام ایــن ترکیبــات )فســفره و کاربامــات( مهارکننــده 
ــه تجمــع  ــم حادشــان ب ــم اســتیل کولیــن اســتراز هســتند و عالئ آنزی
اســتیل کولیــن نســبت داده می شــود و بنابرایــن ســمیت کولینرژیــک 
ــک  ــدا از تحری ــه ج ــد ک ــان می دهن ــواهد نش ــد. ش ــان می دهن را نش
بیش ازحــد کولینرژیــک، مهارکننده هــای اســتیل کولیــن اســتراز 

ــد. ــز می گردن ــک نی ــای گلوتاماترژی ــردن نورون ه ــال ک ــب فع موج
ــره داران  ــرای مه ــا ب ــایر آفت کش ه ــتر از س ــا بیش ــفره ه ارگانوفس
ســمی هســتند. امــروزه، اســتفاده از حشــره کش های ارگانوفســفره 
ــت و  ــی محیط زیس ــب آلودگ ــاورزی موج ــی و کش ــت عموم در بهداش
ــی  ــل، نگران ــن دلی ــه همی ــردد. ب ــن می گ ــاد و مزم مســمومیت های ح
ــر  ــی و ذخای ــوالت غذای ــره کش ها در محص ــن حش ــع ای ــورد تجم در م
آبــی رو بــه افزایــش اســت. همچنیــن کارگرانــی ک به صــورت مســتقیم 
بــا ایــن ترکیبــات تمــاس دارنــد به صــورت جــدی در معــرض خطرنــد. 
ــا ارگانوفســفره هــا از راه هــای گوارشــی، تنفســی و پوســتی  مواجهــه ب
اتفــاق می افتــد. مســمومیت بــه ســبب اســتفاده کشــاورزی، خودکشــی 
یــا تمــاس اتفاقــی ایجــاد می گــردد. اثــر بالینــی اصلــی مســمومیت بــا 
ــم  حشــره کش های ارگانوفســفره شــامل مهــار برگشــت ناپذیر ایــن آنزی
در خــون و سیســتم عصبــی مرکــزی اســت کــه موجــب تجمــع اســتیل 
ــی  ــکارینی و نیکوتین ــای موس ــد گیرنده ه ــت بیش ازح ــن و فعالی کولی
ــع  ــرعت تجم ــردد. س ــرگ گ ــه م ــر ب ــد منج ــه می توان ــود ک می ش
ــاد  ــمومیت ح ــتگی دارد. مس ــره کش بس ــه دز حش ــن ب ــتیل کولی اس
ــده ای و  ــح غ ــش ترش ــا افزای ــراه ب ــک هم ــران کولینرژی ــورت بح به ص
ــن،  ــد؛ بنابرای ــروز می کن ــوز و فاسیکوالســیون ماهیچــه ای ب ضعــف، می
ــزی و  ــی مرک ــتم عصب ــفره در سیس ــات ارگانوفس ــی ترکیب ــل اصل عم
محیطــی اســت، هرچنــد کــه ایــن ترکیبــات هــم در مســمومیت حــاد و 
هــم مزمــن فرآیندهــای ردوکــس را مختــل کــرده، فعالیــت آنزیم هــای 

آنتی اکســیدان را تغییــر می دهنــد و موجــب افزایــش لیپیــد پــر 
ــواهد  ــالوه، ش ــوند. به ع ــا می ش ــیاری از ارگان ه ــیون در بس اکسیداس
آزمایشــگاهی ارتبــاط کمــی بیــن آســیب ارگان و درجــه مهــار آنزیــم 

.)2008 ,Eaton et al(  ــد ــان می دهن ــفره را نش ــی از ارگانوفس ناش
سمومشیمیاییومحیطزیست

تــا به حــال هــر آنچــه شــرح داده شــد خطراتــی بــود کــه متوجــه 
ــدن  ــت ش ــل از ثب ــش قب ــول آفت ک ــر مولک ــا ه ــود؛ ام ــان می ش انس
ــته و  ــر گذاش ــت س ــز پش ــیکولوژیکی را نی ــات اکوتوکس ــد مطالع بای
اطالعــات آن منتشــر شــود. بــرای مثــال اطالعــات سم شناســی محیــط 
ــت  ــش از 5000 اس ــه LD50 آن بی ــم ک ــش کاربندازی ــب قارچ ک ترکی
و در دســته آفت کش هــای کم خطــر )III( جــای می گیــرد، نشــان 

ــت! ــت اس ــرای محیط زیس ــی ب ــب خطرناک ــه ترکی ــد ک می ده
سمیتکاربندازیمبرایموجوداتزنده:

ــرای  ــب ب ــن ترکی ــد ای ــه هرچن ــد ک ــاال نشــان می ده ــات ب اطالع
انســان ازنقطه نظــر اثــر کشــندگی کم خطــر اســت امــا می توانــد 
عــالوه بــر اثــرات مزمــن بــر انســان، خطــر باالیــی بــرای محیط زیســت 

داشــته باشــد!
بــا همــه ایــن تفاســیر و توضیحــات کــه به روشــنی بــه مــا 
ــگاه  ــتند و ن ــواردی هس ــه م ــا چ ــر آفت کش ه ــم خط ــد مفاهی می گوی
مــا بــه ایــن موضــوع بایــد چگونــه نگاهــی باشــد؛ زمانــی کــه نگاهــی 
ایــران  در  آفت کش هــا  مختلــف خطــر  ســطوح  دســته بندی  بــه 

می کنیــم! مشــاهده  را  قابل توجهــی  تناقض هــای  می اندازیــم 
ســموم  طبقه بنــدی  منتشرشــده  فهرســت  در  به عنوان مثــال 
قارچ کــش  ترکیــب  پرخطــر(  و  خطــر  متوســط  )کم خطــر، 
آزوکسی اســتروبین+ ســایپروکونازول در گــروه ســموم کم خطــر و 
گــروه  در  دیفنوکونــازول  آزوکسی اســتروبین+  قارچ کــش  ترکیــب 

اســت! دسته بندی شــده  متوســط خطر  ســموم 
ــات شــیمیایی  ــد، خطــر ترکیب ــر گردی ــز ذک ــر نی ــه پیش ت ازآنجاک
ــوه  ــرات بالق ــد WHO و EPA و ... خط ــده مانن ــوارد منتشرش ــق م طب
ــات آفت کــش  ــق خطــرات ترکیب ــی دقی ــرای ارزیاب ــا هســتند و ب آن ه
بایــد طبــق کاربــرد آن در محصــوالت کشــاورزی )کــه بــه عوامل بســیار 
زیــادی نیــز بســتگی دارد(، خطــرات بالفعــل آن هــا مــالک عمــل قــرار 
بگیــرد! گذشــته از ایــن مــوارد کــه نیازمنــد کار کارشناســی شــده اســت 
و نبایــد هــر فــردی دراین بــاره اظهارنظــر کنــد، نگاهــی می اندازیــم بــه 
مقایســه ســمیت )خطــرات بالقــوه بــرای پســتانداران( میــان دو ترکیــب 
»آزوکسی اســتروبین+  و  ســایپروکونازول«  »آزوکسی اســتروبین+ 
ــب  ــان دو ترکی ــتروبین می ــره آزوکسی اس ــاده مؤث ــازول«: م دیفنوکون
ــات  ــالف ســمیت ترکیب ــس آنچــه ســبب اخت ــاال مشــترک اســت، پ ب
می گــردد، اختــالف میــان دیفنوکونــازول و ســایپروکونازول اســت. 
 )Triazoles( هــردوی ایــن ترکیبــات از گــروه شــیمیایی تــری آزول هــا
ــده  ــاب منتشرش ــه 1 کت ــود در ضمیم ــات موج ــق اطالع ــتند. طب هس

ســازمان حفــظ نباتــات کشــور تحــت عنــوان }فهرســت آفــات، 

ــرای مثــال   ــوده و ب ــا شــاخص LD50 یک جانبــه ب میــزان خطــر ب
فقــط ســمیت حــاد گوارشــی را لحــاظ می کنــد. 

.....................................................................................................................................................................................................................
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ــا و علف هــای هــرز مهــم محصــوالت عمــده کشــاورزی،  بیماری ه
ســموم و روش هــای توصیه شــده جهــت کنتــرل آن هــا{ مــوارد 

ــت: ــل اس ــدول ذی ــق ج ــتخرج طب مس

موارد 1 و 2 مطابق اطالعات منتشرشده WHO هستند.
The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard 
and Guidelines to Classification 2009.

چگونهمیتوانتوجیهکرد؟
ــروه ســموم  ــن در گ ــرار دادن حشــره کش دلتامتری ــر ق ــال دیگ مث

ــروه ســموم پرخطــر اســت! ــن در گ کم خطــر و پرمتری
طبــق گــزارش ســازمان، پرمتریــن بــا داشــتن LD50 بیــن 430 تــا 
4000 در رده II )خطــر متوســط( قرارگرفتــه امــا دلتامتریــن بــا داشــتن 
LD50 135 تــا 5000 در رده Ib )خطــر بــاال( قرارگرفتــه اســت، یعنــی 
ــت!  ــده اس ــی اعالم ش ــت موردبررس ــه در فهرس ــس آنچ ــاً برعک دقیق
ــروه  ــا LD50=500 در گ ــن ب ــدی WHO ترکیــب پرمتری ــق طبقه بن طب
II و دلتامتریــن بــا LD50=135 نیــز در همیــن گــروه II قــرار می گیــرد، 
ــر  ــر خطرناک ت ــر و به بیان دیگ ــندگی آن پایین ت ــه دز کش ــد ک هرچن

اســت!
ــده  ــای دیده ش ــداد ناهماهنگی ه ــن تع ــه ای ــه ب ــا توج ــر ب در آخ
گمــان مــی رود کــه ایــن طبقه بنــدی پایــه و اســاس معتبــری نداشــته 
ــده خواهــد  ــن فهرســت دی باشــد و احتمــاالً خطاهــای بیشــتری در ای
ــه بررســی مــوردی ترکیبــات اســت. ــرای اثبــات آن نیــاز ب شــد کــه ب

»بهامیدآیندهروشنصنعتآفتکشهادرایران«

برخیمنابع:

Eaton DL, Daroff RB, Autrup H, Bridges J, Buffler 
P, Costa LG, et al. Review of the toxicology of chlorpyrifos 
with an emphasis on human exposure and neurodevelopment. 
Critical reviews in toxicology. 38;2008)S125-1:)2.
Gruber A, Donaldson D, Kiely T, Wu L. Pesticides 
industry sales and usage. Environmental Protection Agency, US. 
2011.
Milatovic D, Gupta RC, Aschner M. Anticholinesterase 
toxicity and oxidative stress. The Scientific World Journal. 
310-6:295;2006.
The WHO Recommended Classification of Pesticides by 
Hazard and Guidelines to Classification 2009.

ـــی  ـــا یعن ـــدار LD50 آن ه ـــه مق ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ب
1453 و 1020 کالس ســـمیت هـــر دو گـــروه II )ســـمیت متوســـط( 
ـــش  ـــب قارچ ک ـــر ترکی ـــرف دیگ ـــم(! از ط ـــمیت ک ـــه III )س ـــت و ن اس
ــایپروکونازول بـــرای گنـــدم در کشـــور بـــه  آزوکسی اســـتروبین+ سـ
ـــتروبین+  ـــا آزوکسی اس ـــس 35 روزه دارد، ام ـــیده و دوره کارن ـــت رس ثب
ــت  ــه ثبـ ــی بـ ــبزی و صیفـ ــوالت سـ ــرای محصـ ــازول بـ دیفنوکونـ
رســـیده اســـت بـــا دوره کارنـــس 2 تـــا 3 روز. کوتـــاه بـــودن دوره 
کارنـــس نیـــز می توانـــد دلیلـــی بـــر کم خطـــر بـــودن آن ترکیـــب 
ـــر آنچـــه ســـم  ـــوارد، ه ـــب م ـــه در غال ـــوالً و ن ـــرای انســـان باشـــد. معم ب
ـــز دارد.  ـــری نی ـــس طوالنی ت ـــد دوره کارن ـــته باش ـــتری داش ـــر بیش خط
نکتـــه آخـــر پیرامـــون وضعیـــت ایـــن دو ترکیـــب و آن ایـــن کـــه 
ــات  ــی از ترکیبـ ــه برخـ ــرطان زایی EPA کـ ــدی سـ ــق طبقه بنـ طبـ
آفت کـــش را در گروه هـــای مختلفـــی از نظـــر میـــزان خطـــر 
ســـرطان زایی طبقه بنـــدی کـــرده اســـت، ترکیـــب ســـایپروکونازول 
ـــه و  ـــروه B1 و B2                                            قرارگرفت در گـــ
ـــی از  ـــه در بخش ـــازول دارد ک ـــه دیفنوکون ـــبت ب ـــتری نس ـــر بیش خط

گـــروه                                      قرارگرفتـــه اســـت. 
بااینحالاینتناقضهارا

  )Group C Carcinogens( C

  )Group  B1  &  B2  Carcinoges(
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