مفاهیم و اهمیت دستهبندی خطرات آفتکشها

به همراه نقدی بر دستهبندی خطرات آفتکشها در ایران

مقدمه:
آفتکشهــای کشــاورزی ابــزاری اجتنابناپذیــر جهــت توســعه
و تولیــد هرچــه بیشــتر مــواد غذایــی در جوامــع انســانی اســت و در
شــرایط فعلــی ،کمبــود و یــا نبــود آن میتوانــد 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 آفتکــش
کــه در نــگاه عمــوم مــردم بهاصطــاح «ســم» خوانــده میشــود،
مضــرات فراوانــی را بــه ترتیــب بــرای تولیدکننــدگان آفتکــش،
کشــاورزان مصرفکننــده و درنهایــت مصرفکننــدگان مــواد غذایــی
دارد .ایــن مضــرات خطراتــی اســت کــه متوجــه انســان خواهــد بــود
کــه خــود ابعــاد مختلفــی دارد؛ امــا «خطــر» یــک ترکیــب شــیمیایی و
در اینجــا آفتکــش میتوانــد مــوارد بســیار متعــددی باشــد .انســان
دوراندیــش خــود را جزئــی از نظــام محیطزیســت میدانــد و میدانــد
کــه خطــر بــرای محیطزیســت درنهایــت خطــر بــرای خــود اوســت.
پــس اگــر بخواهیــم نــگاه کارشناســی بــه خطــرات آفتکشهــای
کشــاورزی داشــته باشــیم ،ابعــاد مختلــف زیس ـتمحیطی و انســانی را
بایــد لحــاظ کنیــم .خطــرات زیسـتمحیطی شــامل خطــر آلودگــی آب
در روان آبهــا ،ســفرههای آبهــای زیرزمینــی ،خطــر آلودگــی هــوا و
خــاک ،خطــر نابــودی و مســمومیتهای جانــداران (شــامل گیاهــان،
جانــوران و میکروارگانیســمها و  )...و غیــره اســت .خطــرات ایــن
ترکیبــات بــرای انســان نیــز ابعــاد پیچیــدهای دارد .عــاوه بــر خطــرات
کشــندگی ،اثــرات مزمــن ترکیبــات آفتکــش نیــز بایســتی لحــاظ
گــردد .خطــرات مزمــن نیــز خــود ابعــاد وســیعی پیــدا میکنــد ،ماننــد
ســرطانزایی ،ناهنجاریهــای جســمی و روحــی ،تومــور زایــی ،نازایــی
و مشــکالت بــاروری و تولیدمثــل ،بــروز انــواع بیماریهــای عصبــی،
پوســتی ،گوارشــی و  ...جملگــی از خطــرات مزمــن آفتکشهــا
هســتند .همچنیــن توصیههــا و مــوارد فنــی هــر ترکیــب آفتکــش
میتوانــد بــر میــزان خطــر آنهــا تأثیرگــذار باشــد .بــرای مثــال بدیهــی
اســت کــه هرچقــدر آفتکشــی میانگیــن دوره کارنــس طوالنیتــری
در گیاهــان میزبــان داشــته باشــد میتوانــد خطــرات انســانی بیشــتری
نیــز داشــته باشــد ،امــا ایــن شــاخص پنهــان ،لزومـاً بــا شــاخص LD50
در نظــر گرفتهشــده در دســتهبندی خطــر آفتکشهــا در یــک
راســتا نیســت و میتوانــد متفــاوت باشــد.
دســتهبندی ســموم کشــاورزی بــه ســه گــروه پرخطــر و
متوســطخطر و کمخطــر فقــط بــه لحــاظ شــاخص  LD50آنهــا کــه
بــه اســتناد مــوارد منتشرشــده  WHOو  EPAاســت ،ابتدایــی و ســاده
بــه نظــر میرســد و نشــان میدهــد کــه مــا هنــوز خطــرات ناشــی
از مصــرف آفتکشهــا را بهطــور کامــل و صحیــح درک نکردهایــم!
درک ضعیــف مــا از خطــرات مــواد شــیمیایی نمیتوانــد گــرهای از
مشــکالت مــا بگشــاید و رفتارهــای کارآمــدی از مــا ســر نخواهــد زد.
ایــن دســتهبندیهای صــورت گرفتــه در ایــران بســتگی بــه خواســته
مــا دارد .مثــ ً
م نگاهــی نیــز
ا اگــر مــا بــرای خطــرات آفتکــش نیــ 
بــه حفاظــت از محیطزیســت خــود داشــته باشــیم ،نبایــد صرفــاً بــه
شــاخص  LD50آفتکــش اکتفــا کنیــم.

بــرای ارزیابــی خطــرات آفتکشهــا ارزیابیهــای بســیاری
وجــود دارد .بهطورمعمــول ســازمانهای بینالمللــی ( WHOســازمان
بهداشــت جهانــی)( EPA ،آژانــس حفاظــت از محیطزیســت) و
( IARCآژانــس بینالمللــی تحقیقــات ســرطان) و  ...هرکــدام
برخــی از ترکیبــات آفتکــش را مــورد ارزیابــی و خطــرات آن را
طبــق اســتانداردهای موجــود طبقهبنــدی کردهانــد .مــاک خطــر
ترکیبــات آفتکــش بــرای انســان (بهعنــوان یــک جانــور پســتاندار)،
شــاخصهایی از قبیــل  LD50گوارشــی و پوســتی و همچنیــن LC50
تنفســی اســت .مقــدار  LD50دزی از ترکیــب اســت کــه میتوانــد
بهاحتمــال  %50موجــود زنــده را از بیــن ببــرد یــا  %50جمعیــت
در معــرض قرارگرفتــه کشــته شــود .شــاخص  LC50نیــز غلظتــی از
ترکیــب اســت کــه بهاحتمــال  %50موجــود زنــده یــا  %50جمعیــت
در معــرض قرارگرفتــه را از پــای درم ـیآورد .اعــداد تعیینشــده LD50
و  LC50طبــق دســتهبندی مشــخصی ســطوح مختلــف خطــر را بیــان
میکنــد .بــرای مثــال  WHOطبــق جــدول ذیــل خطــرات بالقــوه
ســموم را طبقهبنــدی کــرده اســت:

فصلنامه علمی -دانشجویی گیاهپزشک ،سال بیستم ،دوره جدید ،شماره نخست ،زمستان 97

حمیــد قبــادی /دانشــجوی کارشناســی ارشــد حشرهشناســی
کشــاورزی پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران

چگونگی معرفی سطح و میزان خطر آفتکشها
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آژانــس حفاظــت از محیطزیســت نســبت بــه میــزان  LD50عالئــم
هشــداری را کــهمیبایســت بــر روی برچســب آفتکشهــا قیــد
گــردد ،تعریــف کــرده اســت:

طبقهبندیهــای صــورت گرفتــه ازنظــر درجــه خطــر ســموم
کشــاورزی بســته بــه ســمت حــاد ترکیبــات اســت؛ امــا امــروزه
ســمیتهای مزمــن ترکیبــات شــیمیایی بســیار مهمتــر از ســمت
حــاد معرفیشــده اســت؛ زیــرا در ســمیتهای مزمــن بهمــرور و
بــدون درک عالئــم و پیشــرفت بیماریهــا و ناهنجاریهــا فــرد دچــار
عــوارض مختلــف ســامتی میشــود و در حــال حاضــر بســیاری از ایــن
عــوارض کمــاکان ناشــناخته مانــده اســت .یکــی از ایــن ســمیتهای
مزمــن را میتــوان تــوان ســرطانزایی آفتکشهــا معرفــی کــرد.
بــر ایــن اســاس آژانــس بینالمللــی تحقیقــات ســرطان ( )IARCو
ســازمان حفاظــت از محیطزیســت ( )EPAاروپــا و امریــکا ،هرکــدام
ســرطانزا بــودن برخــی از ترکیبــات شــیمیایی را دســتهبندی و اعــام
کردهانــد .بــرای مثــال گروهبنــدی ( )IARCطبــق جــدول ذیــل اســت.

..........................................................................................................................................................................                                                                                                                                ..........................................
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نگـاه تخصصـی

با توجه به اطالعات فوق نگاهی به شاخصهای سمیت  LD50و گروهبندیهای آفتکشهای غالب کشور میاندازیم:
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میزان خطر با شاخص  LD50یکجانبه بوده و برای مثال فقط سمیت حاد گوارشی را لحاظ میکند.
ترکیباتــی مثــل کلرپیریفــوس ،ماالتیــون و دیکلــرووس از طریــق تنفــس نیــز خطرنــاک هســتند .پیشتــر بیانشــده بــود کــه خطــر فقــط
اثــرات کشــندگی نیســت ،بلکــه جنبههــای مختلفــی دارد .معمــوالً همــه ترکیبــات شــیمیایی باألخــص آفتکشهــا دارای اثــرات مزمــن هــم
هســتند .بــرای مثــال و مطابــق جــدول بــاال ترکیبــی مثــل ماالتیــون کــه بــه گــروه ســموم کمخطــر تعلــق دارد امــا طبــق رتبهبنــدی خطــرات
ســرطانزایی مطابــق اطالعــات منتشرشــده آژانــس بینالمللــی تحقیقــات ســرطان ( )IARCدر گــروه ( 2Aترکیباتــی کــه شــاید بــرای انســان
ســرطانزا باشــند) قرارگرفتــه اســت .پــس لزوم ـاً معیــار ســنجش خطــرات آفتکشهــا شــاخص  LD50آنهــا نیســت.

میــزان خطــر بــا شــاخص  LD50یکجانبــه بــوده و بــرای مثــال
فقــط ســمیت حــاد گوارشــی را لحــاظ میکنــد.

سموم شیمیایی و انسان:

باقیمانــده آفتکشهــا در بافتهــای انســان ،حیوانــات ،جانــداران
آبــزی و پرنــدگان در سراســر جهــان قابلردیابــی اســت .از میــان
انــواع آفتکشهایــی کــه در دســترس هســتند ،حشــرهکشهای
ارگانوفســفره و کاربامــات بیشــتر از ســایرین مورداســتفاده قــرار
میگیرنــد.
تمــاس بــا ایــن مــواد موجــب اختــاالت نورولوژیکــی کوتــاه و
بلندمــدت شــامل )1 :اثــرات افزایــش حــاد کولینرژیــک کــه چنــد
دقیقــه یــا چنــد ســاعت بعــد از تمــاس اتفــاق میافتــد )2 ،ســندروم
حــد واســط تأخیــری کــه روی ماهیچههــا اثــر میگــذارد و بــه فاصلــه
چنــد روز بعــد از بهبــودی از مســمومیت حــاد رخ میدهــد )3 ،یــک
نوروپاتــی محیطــی تأخیــری کــه توســط برخــی از مهارکنندههــای
اســتیل کولیــن اســتراز ایجــاد میشــود و معمــوالً هفتههــا پــس از
مواجهــه حــاد اتفــاق میافتــد و  )4اثــرات نورولوژیــک طوالنیمــدت
کــه ممکــن اســت بعــد از ماههــا یــا ســالها ایجــاد شــود .ازنظــر
فارماکولوژیکــی ،تمــام ایــن ترکیبــات (فســفره و کاربامــات) مهارکننــده
آنزیــم اســتیل کولیــن اســتراز هســتند و عالئــم حادشــان بــه تجمــع
اســتیل کولیــن نســبت داده میشــود و بنابرایــن ســمیت کولینرژیــک
را نشــان میدهنــد .شــواهد نشــان میدهنــد کــه جــدا از تحریــک
بیشازحــد کولینرژیــک ،مهارکنندههــای اســتیل کولیــن اســتراز
موجــب فعــال کــردن نورونهــای گلوتاماترژیــک نیــز میگردنــد.
ارگانوفســفره هــا بیشــتر از ســایر آفتکشهــا بــرای مهــرهداران
ســمی هســتند .امــروزه ،اســتفاده از حشــرهکشهای ارگانوفســفره
در بهداشــت عمومــی و کشــاورزی موجــب آلودگــی محیطزیســت و
مســمومیتهای حــاد و مزمــن میگــردد .بــه همیــن دلیــل ،نگرانــی
در مــورد تجمــع ایــن حشــرهکشها در محصــوالت غذایــی و ذخایــر
آبــی رو بــه افزایــش اســت .همچنیــن کارگرانــی ک بهصــورت مســتقیم
بــا ایــن ترکیبــات تمــاس دارنــد بهصــورت جــدی در معــرض خطرنــد.
مواجهــه بــا ارگانوفســفره هــا از راههــای گوارشــی ،تنفســی و پوســتی
اتفــاق میافتــد .مســمومیت بــه ســبب اســتفاده کشــاورزی ،خودکشــی
یــا تمــاس اتفاقــی ایجــاد میگــردد .اثــر بالینــی اصلــی مســمومیت بــا
حشــرهکشهای ارگانوفســفره شــامل مهــار برگش ـتناپذیر ایــن آنزیــم
در خــون و سیســتم عصبــی مرکــزی اســت کــه موجــب تجمــع اســتیل
کولیــن و فعالیــت بیشازحــد گیرندههــای موســکارینی و نیکوتینــی
میشــود کــه میتوانــد منجــر بــه مــرگ گــردد .ســرعت تجمــع
اســتیل کولیــن بــه دز حشــرهکش بســتگی دارد .مســمومیت حــاد
بهصــورت بحــران کولینرژیــک همــراه بــا افزایــش ترشــح غــدهای و
ضعــف ،میــوز و فاسیکوالســیون ماهیچ ـهای بــروز میکنــد؛ بنابرایــن،
عمــل اصلــی ترکیبــات ارگانوفســفره در سیســتم عصبــی مرکــزی و
محیطــی اســت ،هرچنــد کــه ایــن ترکیبــات هــم در مســمومیت حــاد و
هــم مزمــن فرآیندهــای ردوکــس را مختــل کــرده ،فعالیــت آنزیمهــای

سموم شیمیایی و محیطزیست

تــا بهحــال هــر آنچــه شــرح داده شــد خطراتــی بــود کــه متوجــه
انســان میشــود؛ امــا هــر مولکــول آفتکــش قبــل از ثبــت شــدن
بایــد مطالعــات اکوتوکســیکولوژیکی را نیــز پشــت ســر گذاشــته و
اطالعــات آن منتشــر شــود .بــرای مثــال اطالعــات سمشناســی محیــط
ترکیــب قارچکــش کاربندازیــم کــه  LD50آن بیــش از  5000اســت
و در دســته آفتکشهــای کمخطــر ( )IIIجــای میگیــرد ،نشــان
میدهــد کــه ترکیــب خطرناکــی بــرای محیطزیســت اســت!
سمیت کاربندازیم برای موجودات زنده:

اطالعــات بــاال نشــان میدهــد کــه هرچنــد ایــن ترکیــب بــرای
انســان ازنقطهنظــر اثــر کشــندگی کمخطــر اســت امــا میتوانــد
عــاوه بــر اثــرات مزمــن بــر انســان ،خطــر باالیــی بــرای محیطزیســت
داشــته باشــد!
بــا همــه ایــن تفاســیر و توضیحــات کــه بهروشــنی بــه مــا
میگویــد مفاهیــم خطــر آفتکشهــا چــه مــواردی هســتند و نــگاه
مــا بــه ایــن موضــوع بایــد چگونــه نگاهــی باشــد؛ زمانــی کــه نگاهــی
بــه دســتهبندی ســطوح مختلــف خطــر آفتکشهــا در ایــران
میاندازیــم تناقضهــای قابلتوجهــی را مشــاهده میکنیــم!
بهعنوانمثــال در فهرســت منتشرشــده طبقهبنــدی ســموم
(کمخطــر ،متوســط خطــر و پرخطــر) ترکیــب قارچکــش
آزوکسیاســتروبین +ســایپروکونازول در گــروه ســموم کمخطــر و
ترکیــب قارچکــش آزوکسیاســتروبین +دیفنوکونــازول در گــروه
ســموم متوســطخطر دستهبندیشــده اســت!
ازآنجاکــه پیشتــر نیــز ذکــر گردیــد ،خطــر ترکیبــات شــیمیایی
طبــق مــوارد منتشرشــده ماننــد  WHOو  EPAو  ...خطــرات بالقــوه
آنهــا هســتند و بــرای ارزیابــی دقیــق خطــرات ترکیبــات آفتکــش
بایــد طبــق کاربــرد آن در محصــوالت کشــاورزی (کــه بــه عوامل بســیار
زیــادی نیــز بســتگی دارد) ،خطــرات بالفعــل آن هــا مــاک عمــل قــرار
بگیــرد! گذشــته از ایــن مــوارد کــه نیازمنــد کار کارشناســی شــده اســت
و نبایــد هــر فــردی دراینبــاره اظهارنظــر کنــد ،نگاهــی میاندازیــم بــه
مقایســه ســمیت (خطــرات بالقــوه بــرای پســتانداران) میــان دو ترکیــب
«آزوکسیاســتروبین +ســایپروکونازول» و «آزوکسیاســتروبین+
دیفنوکونــازول» :مــاده مؤثــره آزوکسیاســتروبین میــان دو ترکیــب
بــاال مشــترک اســت ،پــس آنچــه ســبب اختــاف ســمیت ترکیبــات
میگــردد ،اختــاف میــان دیفنوکونــازول و ســایپروکونازول اســت.
هــردوی ایــن ترکیبــات از گــروه شــیمیایی تــریآزول هــا ()Triazoles
هســتند .طبــق اطالعــات موجــود در ضمیمــه  1کتــاب منتشرشــده
ســازمان حفــظ نباتــات کشــور تحــت عنــوان {فهرســت آفــات،
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الزم اســت کــه پیرامــون خطــرات و عــوارض ســوء ترکیبــات
آفتکــش بــر ســامت انســان جــدای از بحــث اثــر کشــندگی و اثــرات
ســرطانزایی بــه ســایر خطــرات جســمی و روانــی توجهــی داشــته
باشــیم .مشــکالت عدیــدهای ماننــد نابــاروری ،نازایــی ،جهشزایــی،
تومــور زایــی و بســیاری از بیماریهــای مغــزی و اعصــاب و ســایر
اختــاالت فیزیولوژیــک طبــق مطالعاتــی کــه در ایــران ،خصوصــاً در
مــورد حشــرهکشهای ارگانوفســفره صــورت گرفتــه اســت ،حائــز
اهمیــت اســت.

آنتیاکســیدان را تغییــر میدهنــد و موجــب افزایــش لیپیــد پــر
اکسیداســیون در بســیاری از ارگانهــا میشــوند .بهعــاوه ،شــواهد
آزمایشــگاهی ارتبــاط کمــی بیــن آســیب ارگان و درجــه مهــار آنزیــم
ناشــی از ارگانوفســفره را نشــان میدهنــد (.)2008 ,Eaton et al
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بیماریهــا و علفهــای هــرز مهــم محصــوالت عمــده کشــاورزی،
ســموم و روشهــای توصیهشــده جهــت کنتــرل آنهــا} مــوارد
مســتخرج طبــق جــدول ذیــل اســت:

موارد  1و  2مطابق اطالعات منتشرشده  WHOهستند.
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ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه مق ــدار  LD50آن ه ــا یعن ــی
 1453و  1020کالس ســـمیت هـــر دو گـــروه ( IIســـمیت متوســـط)
اســـت و نـــه ( IIIســـمیت کـــم)! از طـــرف دیگـــر ترکیـــب قارچکـــش
آزوکسیاســـتروبین +ســـایپروکونازول بـــرای گنـــدم در کشـــور بـــه
ثب ــت رس ــیده و دوره کارن ــس  35روزه دارد ،ام ــا آزوکسیاس ــتروبین+
دیفنوکونـــازول بـــرای محصـــوالت ســـبزی و صیفـــی بـــه ثبـــت
رســـیده اســـت بـــا دوره کارنـــس  2تـــا  3روز .کوتـــاه بـــودن دوره
کارنـــس نیـــز میتوانـــد دلیلـــی بـــر کمخطـــر بـــودن آن ترکیـــب
ب ــرای انس ــان باش ــد .معم ــوالً و ن ــه در غال ــب م ــوارد ،ه ــر آنچ ــه س ــم
خط ــر بیش ــتری داش ــته باش ــد دوره کارن ــس طوالنیت ــری نی ــز دارد.
نکتـــه آخـــر پیرامـــون وضعیـــت ایـــن دو ترکیـــب و آن ایـــن کـــه
طبـــق طبقهبنـــدی ســـرطانزایی  EPAکـــه برخـــی از ترکیبـــات
آفتکـــش را در گروههـــای مختلفـــی از نظـــر میـــزان خطـــر
ســـرطانزایی طبقهبنـــدی کـــرده اســـت ،ترکیـــب ســـایپروکونازول
در گـــ ــروه  B1و  (Group B1 & B2 Carcinoges) B2قرارگرفت ــه و
خطـــر بیشـــتری نســـبت بـــه دیفنوکونـــازول دارد کـــه در بخشـــی از
گـــروه  (Group C Carcinogens) Cقرارگرفتـــه اســـت.
با اینحال این تناقضها را
چگونه میتوان توجیه کرد؟

مثــال دیگــر قــرار دادن حشــرهکش دلتامتریــن در گــروه ســموم
کمخطــر و پرمتریــن در گــروه ســموم پرخطــر اســت!
طبــق گــزارش ســازمان ،پرمتریــن بــا داشــتن  LD50بیــن  430تــا
 4000در رده ( IIخطــر متوســط) قرارگرفتــه امــا دلتامتریــن بــا داشــتن
 135 LD50تــا  5000در رده ( Ibخطــر بــاال) قرارگرفتــه اســت ،یعنــی
دقیقــاً برعکــس آنچــه در فهرســت موردبررســی اعالمشــده اســت!
طبــق طبقهبنــدی  WHOترکیــب پرمتریــن بــا  LD50=500در گــروه
 IIو دلتامتریــن بــا  LD50=135نیــز در همیــن گــروه  IIقــرار میگیــرد،
هرچنــد کــه دز کشــندگی آن پایینتــر و بهبیاندیگــر خطرناکتــر
اســت!
در آخــر بــا توجــه بــه ایــن تعــداد ناهماهنگیهــای دیدهشــده
گمــان م ـیرود کــه ایــن طبقهبنــدی پایــه و اســاس معتبــری نداشــته
باشــد و احتمــاالً خطاهــای بیشــتری در ایــن فهرســت دیــده خواهــد
شــد کــه بــرای اثبــات آن نیــاز بــه بررســی مــوردی ترکیبــات اســت.
« به امید آینده روشن صنعت آفتکشها در ایران»

نگـاه تخصصــی
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