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  پيشگفتار
  

دانش و فرهنگ ايراني مانند درخت تناوري در گوشه و كنار اين جهان پهناور ريشه دوانده به جرات ميتـوان گفـت   
و اين ميسـر  . تر و نقش آفرينتر بودتازور ايران در ارايه دادن فرهنگ و دانش به جهانيان از بقيه اقوام و ملتها پيشكش

نبوده مگر به كوشش و تالش نياكان نيك انديش مردم ايرانزمين كه در طي هـزاران سـال بـه مـرور كامـل و بالنـده       
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آشـنائي ايرانيـان بـا    .همي را ايفـا كـرده دانـش پزشـكي اسـت     يكي از اين دانشها كه ايرانزمين در آن نقش م.گرديده
اتول بتمان دانشمند آمريكائي نويسنده  تاريخ زهرهاي گوناگون و اثرات آن بر ايمن كردن انسانها را مي توان از بيان 

مهرداد ششم حكمران پنتوس  كه در خوراكش زهر ريختنـد و او   «وي مي نويسد  ،پزشكي،  بروشني دريافت نمود
اين پادشاه  را ميتوان يكي از دانشمندان پزشكي دانست كه توانست خود را بـه زهرهـاي گونـاگون    . جان به در برد

مي گويند نوشـته اي در دانـش پزشـكي داشـته كـه بـه زبـان رومـي         . خو دهد، كه هيچ زهري بر وي كارگر نباشد
مهرداد مردي هوشيار بود و چـون تـرس آن را   .برگردانده شده و در گياه شناسي نيز مردي آزموده و آگاه بوده است

داشت كه روزي بدست سردارانش زهر داده شود، خود را به زهر خوردن خو داده بود و آنقدر اين امر را ادامـه داد  
براي نمونه هنگامي كه در جنگي با روميـان شكسـت خـورد و از    . كه ميزان زياد و كشنده زهر در وي اثري نداشت

سرده شد و ننگ شكست را نتوانست بپزيرد، تالش به خودكشي كرد و هر چه زهـر خـورد در   اين شكست بسيار اف
وي بيهوده افتاد، به يكي از افرادش دستور داد تا او را با خنجر بكشد، او نيز چنان كرد و بـه زنـدگي مهـرداد پايـان     

بدينگونـه بايـد در تـاريخ    . اشته اسـت بنابراين برميايد كه كه روش خو دادن بدن به زهر در ايران باستان رواج د.داد
  .»پزشكي نخستين  ايمني شناس را مهرداد اشكاني دانست 

به عنوان يك ابر قدرت نظامي ، اقتصادي  و نظامي كشورمان ه در دوراني كه ژو بوي ايران  در بيشتر دوران  تاريخي 
پژوهش هاي پزشكي، درباره گياهـان نيـز    دانشمندان آن دوران  فزون بر. بسر مي برد در دانش زمانه هم سرآمد بود

پژوهش هايي انجام ميداده اند مسافرت بروزيه پزشك به هندوستان از سوي انوشيروان در پي پيدا كـردن گياههـاي   
پادزهري  يكي از آن سفرهاي مطالعاتي بزرگ بوده است  كه با امكانات آن زمان و توسط پزشكي دانشمند، صورت 

نشان مي دهد كه زهر و زهر شناسي در آن روزگار از ارزش باال و واالئي برخوردار بـوده   گرفته است ، اين موضوع
  .چنين مشاهده نمود به خوبي مي توان در كتاب شاهنامه و از زبان فردوسي بزرگرا  اين ارزش و بها .است 

  بيـاورد بـا خـويشـتـن آن گـروه  پزشــك پـژوهنده آمـد بـكوه
  همي زهـر بشناخت از پـادزهــر  ود مهرزدانايي او را فزون ب

  بـيفكند از آن هر چه بيكار بود  گيـاهان كـوهي فـراوان درود
  بياميخت دارو چنان چون سزيد  از آن پاك ترياق ها برگزيــد

 :بزرگ مي گويد سعدي

  بود بسي دردها را كه درمان       همان زهر كو دشمن جان بود

 :گنجوي مي فرمايد نظامي

  ريختند نهاني دلش در گلو    كه زهري برآميختندشنيدم 
  

  :رودكي مي فرمايد
  به است جان ترا آن پسند هرچه به آخر  قند جدا كن ازوي دور شو از زهر دند

  
هم  تخمين زده شده است كه.برخوردار است  اي ويژه توجهاز  مانند گذشته  كنونيدانش زهر شناسي در دوران 

نوع زهر به طور گريز ناپذير در تماس هستند و هر  60000با خودشان  محيط زندگيدر  انسان ها دست كم اكنون 
با توجه به نقش روز افزون داروها و سموم در صنايع ، كشاورزي ،  .ساله هم بر تعداد آن ها افزوده مي گردد

كن است بوجود داروسازي ، پزشكي و محيط زيست و آثار مخربي كه تماس با آنها براي انسان و محيط زندگي مم
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ايجاب مي نمايد كه برنامه  بهداشت محيطآورد و نيازهاي روزافزون جامعه و پيشرفت دانش و فن آوري در رشته 
نيز متناسب با اين تغييرات متحول شده و پاسخگوي نيازهاي جامعه  بهداشت محيطآموزشي رشته كارشناسي ارشد 

موجودات زنده با آن، آثار و  برخوردشود كه در صورت  سم شامل هر ماده شيميايي و غير شيميايي مي. باشد
بنابراين سموم دسته بزرگي از مواد مخاطره آميز محيط زيست مي باشند و انسانها . بدنبال داشته باشد, عوارض سو

ه لذا بايد از اثراتي ك. بطور فزاينده اي در معرض تماس با اين مواد هستند كه بسياري از آنها بالقوه سمي هستند
شاخه اي از  بهداشت محيطبرنامه تربيت كارشناسي ارشد . بود  آگاهاينگونه مواد بر محيط زيست وارد مي سازند 

 علوم طبيعي و مجموعه اي هماهنگ از فعاليت ها مي باشد كه به منظور رفع نيازهاي خدماتي و پژوهشي مراكز
نظارت بر سموم، آزمايشگاه هاي سم شناسي، سازمان  ، مراكز كنترل و...)تحقيقاتي، شيميايي، غذايي و  بهداشتي و

فارغ التحصيالن اين رشته انتظار مي  از.هاي مرتبط با سموم از قبيل حفظ نباتات و محيط زيست تشكيل شده است
رود اطالعات كافي در جنبه هاي مختلف علم سم شناسي در سطح عمومي داشته باشند و نيازهاي جامعه را در اين 

در دنياي حاضر، همزمان با رشد روز افزون علوم، صنعتي شدن جوامع، و معرفي انواع مواد . نمايدارتباط حل 
از . شيميايي، احتمال تماس انسان با سموم و امكان بروز مسموميت ها و بيماريهاي گوناگون افزايش يافته است

، در راستاي تحقق عدالت آنجا كه حفظ سالمت انسان و محيط زندگي وي از حقوق اصلي او محسوب مي شود
از آنجا كه تشخيص خصوصيات سموم از جنبه هاي . اجتماعي بر مد نظر گرفتن اين حق اساسي تاكيد مي شود

همچنين از نياز . و اخالق پزشكي نيز تاكيد مي شود Moralقانوني نيز كاربرد هاي تعيين كننده دارد بر جنبه هاي 
لذا در اين برنامه . لي است و انسانها فطرتا طالب شناخت بهتر خلقت هستندهاي اساسي انسانها تمايل به رشد و تعا

  .بر افزودن اطالعات، ايجاد نگرشهاي الزم و تقويت جنبه پژوهشگري تكيه مي شود 
پايه، باليني، محيط زيستي و ( سم شناسي علمي است چند جانبه كه نياز به تحقيق و مطالعه دقيق در همه ابعاد آن 

روشهاي شناسايي و تعيين مقدار غلظت داروها و سموم در خون و .. احساس مي شود ) پزشكي قانونيداروئي و 
عوارض مزمن سموم شيميايي و آفت كش ها و همچنين آثار مزمن سالح . مايعات بيولوژيك به تحول نياز دارد

تحقيق در اين علم نيز بايد ابزار و متد هاي . هاي شيميايي و سموم محيطي هنوز نيازمند تحقيق و پيگيري است
متحول گردند و از همه روشهاي رايج داخل و خارج بدني از جمله تكنيكهاي بيوشيميايي، سلولي و مولكولي 

را در  بهداشت محيطدانش آموختگان نقش هاي پژوهشي و خدماتي در حيطه علم . جديد بايد استفاده گردد
و  بهداشت محيطدر انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در  از جنبه پژوهشي بايد. سطوح عمومي خواهند داشت

 در قسمت تحقيقات بنيادي مي توان به بررسي . علوم مرتبط در مراكز تحقيقاتي و موسسات مرتبط كوشا باشند
 مكانيسم هاي بيوشيميايي، سلولي و مولكولي سموم با استفاده از نوآوري و برپايي متدهاي تحقيقاتي جديد اثرات 
در قسمت كاربردي بايد با تشخيص بموقع مشكالت مرتبط به سم شناسي در . اشاره نمودين موجودات زنده در ب

مثال ارزيابي ريسك تماس با سموم و مشخص . جامعه به انجام پژوهشهاي الزم براي رفع آن نياز ها اقدام نمايند
از جمله الت كشاورزي و مواد غذائي محصو نمودن آثار و عوارض آنها و پيشگيري از آثار زيانبار سموم در 

بر مبناي نقش و وظايف ذكر شده بايد  درسبراي دانش آموختگان اين .  پژوهشهاي كاربردي در اين رشته هستند
  . زير در نظر گرفته شود ارتقاي سطح بهداشت و سالمت جامعهكلي  هدف

دار نزد مولف است ، توجيه اين موضوع  تدوين كتاب زهر شناسي محيط منشا گرفته از يك انگيزه محكم و سابقه
ايران و هم كشورمان را مي توان در عالقه مندي شخصي وحرفه اي و كار آكادميك  و تعهدي كه در خدمت به 

خرد ورزي كه به گفته بزرگمرد تاريخ حماسي ايران حكيم ابوالقاسم دانش و ، خدمت به داشته ميهنان گرامي
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در اين  نبود منابع كافي به زبان فارسي  نوشتار،از داليل ديگر نگارش اين .دانست فردوسي در ذات ايرانيان نهفته،
عنوان انگيزه قوي  مطرح بوده  و اميد است كه براي دانشجويان گرامي ويژه در حوزه سم شناسي طبيعي به به زمينه 

ي اين فصول سم شناسي و در ط. ساختار اين كتاب مبتني بر ده فصل مي باشد. و عالقه مندان مفيد واقع گردد
د به محيط و آسيب به انسان  با تاكيد بر روش هاي كاهش تماس واهميت مطالعه  آن ، انواع سموم و نحوه ور

  .قرار گرفته اند  توجهمحيطي مورد با اين آالينده هاي محيط زيست و انسان  
رياست محترم  به ويژه از تشويق نموده اندو  بر خود الزم مي دانم كه از همه كساني كه مرا در تهيه اين اثر ياري

صميمانه تشكر  حوزه معاونت پژوهشي  دانشگاه و  دانشگاه علوم پزشكي جناب آقاي دكتر محمدرضا نيكبخت
بهداشت محيط ، رياست محترم دانشكده  مهندسي  سياست مشوقانه اساتيد و همكاران محترم در گروه. كنم

تشويق گرم و ركار خانم عابد زاده مسئول كميته تاليف و ترجمه دانشگاه ،س بهداشت آقاي  دكتر حسن الماسي ،
. ايفا نموده اند نوشتاردوستانه دانشجويان گرامي و عزيز، اين اميد هاي آينده كشور، مهمترين نقش را در تدوين اين 

همچنين به  .بديهي است كه محبت و پشتيباني هميشگي خانواده ام  موجب تشويق و دل گرمي من بوده است
مورد كه كوشش ناچيز  اميد است  .سپاسگزاري مي نمايمخاطر تايپ بخش هائي از اين كتاب از دختر عزيزم آذر 

درس سم شناسي دوره كارشناسي  مصوب اين كتاب بيشتر بر اساس سرفصل هاي. توجه عالقه مندان قرار گيرد
وشش شده است كه بيشتر آلوده كننده هاي در اين نوشتار كارشد مهندسي محيط زيست نگارش گرديده است 

اين آالينده هاي محيط زندگي انساني مي .قرار گيرد  توجهمحيط زيست انسان و تهديد كننده سالمتي آن  مورد 
تواند شامل انواع آفت كشها ،داروها، فلزات سنگين ،رنگها ،مواد نگهدارنده و افزودني به خوراكيها ،سموم طبيعي 

باشد اميد آن است كه اين نوشتار در حد يك راهنما و اشاره براي  دانشجويان گرامي به ......... گياهي و جانوري و
مطالعه اين كتاب  در ، رشته هاي مختلف بهداشتي  . عنوان پژوهشگران جوان كشور عزيزمان ايران مفيد واقع شود

از همكاران گرامي نيز . توصيه مي گردد يازبنا بر ن و  پيراپزشكي ، همچنين  دانشكده هاي منابع طبيعي و كشاورزي
انتظار مي رود كه نظرات خردمندانه و آگاهانه خود را در مورد جنبه هاي گوناگون نقايص و ايرادهاي  اين نگارش 

  . به آدرس نويسنده ارسال فرمايند قبآل از همه اين سروران و دانش پژوهان گرامي تشكر مي نمايم
  

          دكتر روح اله دهقاني
 دانشگاه علوم پزشكي كاشان دانشيار
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 فصل اول

  Toxicology     سم شناسي
يا زهر به مادهاي اطالق مي شود كه مصرف و تماس با مقدار جزي از آن باعث مسموميت شده  )Toxicant( سم

شيميايي و  عواملدرباره تاثيرات زيان آور  (Toxicology) سم شناسي .و حتي گاهي منجر به مرگ مي گردد
 جانوران و ، گياهان بوسيله يا علم راجع به سموم توليد شده. كند فيزيكي بر روي سيستمهاي زنده بحث مي

گرفته شده كه به معناي  taxicon و Lagos اين كلمه از ريشه يوناني كلمه. شود را گفته مي پاتوژن باكتريهاي
  .منفي مواد شيميايي روي ارگانيسمهاي زنده است مطالعه تاثيرات

 از راه خورد و كند، مي مي تنفس شيميايي را كند و بسياري از اين مواد انسان در يك محيط شيميايي زندگي مي

ماده شيميايي مورد مصرف عموم بوده و گفته  60000بيش از  برآوردها حاكي از آنند كه. كند جذب مي پوست
 همراه با پيشرفتهاي تكنولوژي آلودگي. گردد شيميايي جديد در هر سال ، وارد بازار مي ماده 500شود در حدود  مي

و خاك شده  آب آلودگي ، هوا آلودگي صنعتي شدن و ايجاد مراكز شهري بزرگ منجر به. نيز توسعه يافته است
 .است

در . باشد شيميايي صنعتي و افزايش فعاليت كشاورزي مي علل اصلي آلودگي مربوط به توليد و مصرف انرژي مواد
ده در انسان در اثر اين آلودگيها و مشخص نمودن بررسي تاثيرات نامطلوب ايجاد ش اين ميان علم سم شناسي ، با

  . كند يا خطر ناشي از آنها ، راه را براي فعاليتهاي درماني اين آلودگيها باز مي ايمني
 شناسي  سمهاي  شاخه

 Occupational  Toxicology شغليسم شناسي 

كارگران صنعتي ممكن است در . دشوند، سروكار دارن مي سم شناسي شغلي با مواد شيميايي كه در محيط كار يافت
 اين مواد يا به واسطه استفاده از آنها در محيط شغلي ، در معرض تماس با آنها قرار طي تهيه ، توليد يا بسته بندي

تاكيد عمده . گيرند به عنوان مثال كارگران كشاورزي ممكن است در معرض مقادير مضر حشره كش قرار. بگيرند
خطر آنها و پيشگيري از  به مصرف بي اسايي عوامل مسئول ، تعيين وضعيتهاي منجرسم شناسي شغلي در جهت شن

اي جهت مشخص نمودن غلظت هاي ايمن بسياري از مواد  حدود تعيين كننده. جذب مقادير مضر آنها مي باشد
  :اند تا حاالت گوناگون تماس ، مشخص گردد شده شيميايي در محيط كار طرح ريزي



www.kamus.ac.ir 
 

١٢ 
 

آن قرار گيرند بدون  توانند مرتبا در ساعته كه كارگران مي 8هت كار روزانه معمولي عبارتست از غلظت ج .1
  .هيچ اثر منفي

  .دقيقه در آن قرار گرفت و نه بيشتر 15غلظتي كه فقط بايد كمتر از  .2

  .توان يك لحظه در آن قرار گرفت غلظتي كه فقط مي .3

 Environmental Toxicology سم شناسي محيطي

به ارگانيسمهاي  آلودگيهاي محيط زيست كه به صورت طي با تاثيرات بالقوه زيانبار مواد شيميايي ،سم شناسي محي
گيرد، مخصوصا هوا  دربرمي همه مجاورتهاي يك ارگانيسم را "محيط"اصطالح . شود، سروكار دارد عرضه مي زنده

ي از آن نتيجه فعاليت انسان بوده و و حداقل بخش اي است كه در محيط وجود دارد آلوده كننده ماده. ، آب و خاك
آلودگي هوا ، حاصل صنعتي شدن، توسعه تكنولوژي و افزايش . دارد تاثير زيانباري روي ارگانيسمهاي زنده

 همچنين انسان ممكن است در معرض مواد شيميايي مورد استفاده در محيط كشاورزي قرار .باشد شهرنشيني مي

  .ها به صورت باقيمانده ي در ساخت مواد غذايييا مواد مصرف حشره كشها گيرد، مثل
ميزان : كند قابل قبول را چنين تعريف مي ، ميزان مصرف روزانه سازمان بهداشت جهاني سازمان غذا و كشاورزي و

كامل ، بر اساس كل حقايق مشخص شده در آن زمان ، ظاهرا فاقد  مصرف روزانه يك ماده شيميايي كه در طي عمر
 سازمان پس از راه اندازي اطالعات مرتبط ، ميزان مصرف روزانه قابل قبول بسياري از اين. خطر محسوس باشد

  .آورد فهرست مي حشره كشها و افزودنيهاي خوراكي را كه ممكن است وارد زنجيره غذايي انسان شوند، در

 Ecotoxicologyسم شناسي محيط زنده 

اي از سم شناسي محيط ، مشخص شده و مربوط به تاثيرات  هعنوان تعميم شاخ اين شاخه از سم شناسي اخيرا به
 اكوسيستمهاي فيزيكي و شيميايي بر روي ارگانيسمهاي زنده مخصوصا در جمعيتها و جوامع با سمي عوامل

محيط را نيز ، بررسي  اين شاخه همچنين ، مسيرهاي جايي شدن اين عوامل و اثرات متقابل آنها. باشد مشخص مي
كند، هيچ تاثير مهمي  ارگانيزمهاي مجزا اعمال مي احتمال دارد يك حادثه محيطي كه تاثيرات شديدي روي. كند مي

توان اصطالحات سم شناسي و اكو توكسيكولوژي را  بنابراين نمي. اشدب روي جمعيتها يا يك اكوسيستم نداشته
   .بجاي هم بكار برد

  Natural  Toxicology سم شناسي سموم طبيعي
قارچ  ،سموم ناشي از ميكرو ارگانيسم ها  ،....، مار، عنكبوت، زنبور و مانند زهر كژدمآشنايي با انواع سموم طبيعي 

  آلرژيهاي غذايي  وگياهان سمي و زينتي  ، مكمل هاي غذايي ،هاي خوراكي 
  Forensic  Toxicologyسم شناسي قانوني 

آشنايي با . آشنايي با اصول سم شناسي قانوني از ديدگاه تشخيص سموم و مسموميتها بخصوص پس از مرگ
  . روشهاي عملي و كاربردي سم شناسي قانوني از ديدگاه تشخيص سموم و مسموميتها بخصوص پس از مرگ

  Clinical  Toxicologyسم شناسي باليني 
  يادگيري روشهاي تشخيص و درمان مسموميتها و كسب توانائي الزم در جهت ارائه آن

  Cellular and molecular  Toxicology سم شناسي سلولي و مولكولي
و  DNA ،RNAآشنايي با مفاهيم و روشهاي متداول كشت سلولهاي حيواني و انساني و تحقيقات مولكولي بر  

  . پروتئين و بررسي اثرات داروها و سموم در سطح سلولي و مولكولي از نظر تئوري
  Analytical  Toxicologyسم شناسي تجزيه اي 
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آشنايي با اصول سم شناسي تجزيه اي و تكنيك هاي شناسائي سموم در نمونه هاي بيولوژيك و كاربرد آن در 
 مسموميت هاي حاد و مزمن بصورت تخصصي

  Drug   Toxicology م شناسي داروئيس
 در سم شناسي پزشكي و داروئي بيشتر از مسموميت هاي حاصله از داروها بحث ميگردد

  Radiation   Toxicology سم شناسي پرتوها
و عموم ) حيوانات و نباتات( در سم شناسي پرتوها ، اثرات اشعه يونساز و خطرات آنها روي سلولها و موجودات 

  و مي شودمردم گفتگ
 

 Route of exposure راههاي تماس با مواد سمي

در شرايط صنعتي ، استشمام راه اصلي . كند مختلف فرق مي راه ورود مواد شيميايي به بدن در موقيعتهاي تماس
 در نتيجه ، معيارهاي. باشد كامال مهم است اما مصرف خوراكي ، راه نسبتا فرعي مي باشد و راه پوستي نيز ورود مي

مواد . شوند مي پيشگيري كننده عمدتا جهت حذف جذب از طريق استشمام يا از طريق تماس موضعي ، طرح ريزي
 هاي آب و خاك ، مصرف شوند، در حالي كه در موارد آلوده كننده طريق استشمام وارد مي از اتمسفر آلوده كننده

  .خوراكي راه اصلي تماس در انسان است

 Duration & Frequency of Exposure طول مدت تماس

يك تماس واحد يا تماسهاي . متفاوت باشند واكنشهاي سمي ممكن است بسته به طول مدت تماس از لحاظ كيفي
تماسهاي متعدد كه . باشد مي (acute exposure) تماس حاد گيرد، نمايانگر رت ميروز صو 2يا  1متعدد طي 

در شرايط شغلي هر دو تماس حاد و مزمن . ادامه يابد، نمايانگر تماس مزمن است تري از زمان طي دوره طوالني
 .رخ دهد ممكن است

در تماسهاي مزمن ، . من بيشتر استمز در حالي كه در حدود مواد شيميايي يافت شونده در محيط ، احتمال تماس
تاثيرات زيانبار ناشي از تماس . تماسهاي تكراري قابل مشاهده نباشد تاثيرات سمي ممكن است تا چندين ماه بعد از

 برگشت پذيري نسبي تاثير سمي به خصوصيات. است برگشت پذير يا غير قابل برگشت باشد حاد يا مزمن ممكن

  .، بستگي خواهد داشت قابليت بهبود عضو آسيب ديده

  حضور مخلوط مواد

اين امر ، . كند مواد شيميايي مختلف تماس حاصل مي انسان بطور معمول ، همزمان يا به شكل متوالي با چندين
تاثير بيولوژيك ناشي از تماس مركب با چندين ماده را . كند را دچار اشكال مي ارزيابي موقعيتهاي بالقوه خطرناك

نوعي از فوق  .مشخص نمود )آنتاگونيسم(كاهشيا  ،)سينرژيسم( ، فوق افزايش )اديتيو(ت افزايشبه صور توان مي
اما . كند تماس هيچ تاثيري اعمال نمي افزايش به نام قوت بخشي است كه در اين هنگام يكي از دو ماده ، هنگام

ه انواع تداخل عمل در انسان مشاهده هم. يابد ماده فعال افزايش مي دهد، تاثير وقتي تماس با هر دو ماده روي مي
  .شده است

  اهميت سموم محيطي

كند، جلويابي زيستي روي داده  سايرين تغذيه مي از آنجا كه يك گونه از. شود زنجيره غذايي هنگامي كه سم وارد
تجزيه مواد آلوده كننده اي كه وسيعترين آثار محيطي را دارند، ضعيف  .شود و موجب تغليظ ماده شيميايي مي

تالشهايي  بنابراين. دهند ، خاك و هوا ، نسبتا داراي حركتند و تجمع زيستي از خود نشان مي و در آب. شوند مي
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اي براي  گردد تا مقدمه صورت گرفته تا پتانسيل تجمع زيستي مواد شيميايي آلي موجود در محيط برآورد
   .برخوردهاي مناسب جهت مقابله يا رفع ، باشد

  ننده ها به محيطورود آلوده ك
توجه عموم به اثرات عوامل مضر محيط منجر به يك سلسله آزمايشها براي شناخت مكانيسم ورود اين عوامل به 

روش جلوگيري . محيط زيست شده تا اقدامات الزم جهت محدود كردن دخول آنها به محيط زيست انجام گيرد 
سازمانهاي مسئول . امل مضر به محيط زيست انسان دارد ورود آلوده كننده ها به محيط بستگي به راه ورود يك ع

كنترل خطرات محيطي بايد اطالعات كافي و دقيق از سميت ماده ، روشهاي محدود كننده ورود عوامل زيان آور به 
اقتصادي صنعت يا فرايندي كه محصول فرعي را توليد مي كند ، هزينه محدود نمودن  –محيط ، اهميت اجتماعي 

اغلب استانداردهايي كه براي تركيبات . ب مضر و بسياري از فاكتورهاي سياسي در اختيار داشته باشند ورود تركي
مختلف در محيط تعيين شده اند براساس نتيجه مصالحه مالحظات فوق مي باشد ، در حالي كه بعضي مواقع 

براي مثال ، . منطقي تلقي گردد  استاندارد تعيين شده براي يك تركيب ، فقط از نظر سالمتي ممكن است امري غير
 750تا  200غلظت مجاز قرار گرفتن كارگران در معرض گرد و غبار قسمتهاي مختلف يك كارخانه پنبه از 

ميكروگرم پنبه در مترمكعب هوا تغيير مي كند حتي اگر احتمال داشته باشد كه كارگران قسمتهاي مختلف كارخانه 
 . به بيماري بيسينوزيس هستند  داراي ميانگين حساسيت يكساني نسبت

   تماس مستقيم با منبع آلودگي –الف 
توجه به اين مكانيسم در تعيين استانداردهاي بهداشت صنعتي كه تعداد كارگران در تماس مستقيم كم بوده ولي 

دن به همچنين افراد امكان دارد قبل از پي بر.غلظت تركيب مورد نظر زياد مي باشد داراي اهميت بسياري است 
بسياري از مواد كه براي مصرف روزانه انسان . خطرات عوامل موجود در محيط مستقيماً در معرض آنها قرار گيرند 

براي مثال ، . تهيه مي شود ممكن است مدتهاي درازي مورد استفاده قرار گيرند تا اثرات زيان آور آنها ظاهر گردد 
و ) بعدها ثابت شد كه سرطانزا مي باشند(خت زيرپوش كودكان در تهيه رنگ ، مواد شيميايي اطفاء حريق در سا

ددت براي ريشه كن ساختن حشرات مضر ، مدتهاي طوالني مصرف مي شدند تا اينكه با آزمايشها و بررسيهاي 
  .متعدد به خطرات آنها براي سالمتي انساني پي برده شد 

  دفع مستقيم مواد در آب يا هوا  –ب 
معموالً زوائد صنعتي مستقيماً به وسيله دودكشها به هوا وارد و يا به داخل آب  در گذشته نه چندان دور
گنداب تصفيه نشده شهري به رودخانه ها ريخته مي شد و دود ماشين ها كنترل نمي . رودخانه ها ريخته مي شدند 

ور مواد دفع شده به گرديد زيرا تصور مي كردند كه ظرفيت ترقيق آب و هوا قادر است كه از بروز اثرات زيان آ
  .محيط جلوگيري نمايد 

  پر كردن نامناسب اراضي  –پ 
در اين . پر كردن اراضي يك روش بهداشتي دفن زباله است كه با تلنبار كردن زباله در روي زمين فرق دارد 

اك روش زباله در داخل شيارها و يا اراضي قرار داده مي شود و بعد از فشرده شدن در پايان هر روز با خ
رويش را مي پوشانند به عبارت ديگر اين روش عبارت است از جمع آوري زباله ، فشردن در زمين و 

محاسبات مهندسي و پيش بيني هاي الزم براي جلوگيري از ورود آلوده كننده ها به محيط . پوشاندن با خاك 
ائد اتمي كه داراي نيمه عمر مخصوصاً مواد زائدي كه براي مدت نامحدودي بدون تغيير باقي مي مانند يا زو

چنانچه شرايط يك زمين دفن زباله غيركافي باشد آلوده كننده ها . چندين صدهزار هستند بايد انجام گيرد 
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  . ممكن است به وسيله سيالبها و نشت مواد يا از طريق زنجير غذايي وارد محيط زيست انسان شوند 
  سيالب  - 1

رودخانه و (اد زائد جامد را در خود حل كرده وارد آبهاي سطحي باران امكان دارد تركيبات خطرناك مو
بنابراين آلودگي آبها توسط زمينهاي دفن زباله مسئله مهمي . كه به مصرف انسان مي رسد بنمايد ) درياچه ها

  .است كه بايد در نظر گرفته شود 
  نشت يا تراوش  - 2

ود حل كرده به قسمتهاي زيرين زمين كه ممكن است آب باران بعد از نفوذ به زمين مقداري از مواد را در خ
از اين رو مطالعات كافي . مخازن آبهاي زيرزميني باشد ، حمل مي نمايد و باعث آلودگي آب چاهها مي شود 

  .در انتخاب زمين دفن زباله ، نفوذپذيري زمين و فاصله محل دفن زباله با مخزن آب زيرزميني بايد انجام گيرد 
  جيره غذاييورود به زن - 3

آلوده كننده هاي محيط امكان دارد مستقيماً به مصرف انسان نرسند ، بلكه مواد زيان آور ممكن است توسط 
ريشه گياهان جذب و سپس به وسيله حيوانات كوچك و بعد حيوانات بزرگتر خورده شده و سرانجام به 

ه سيالبها وارد آبهاي شيرين مي شوند در براي مثال ، پلي كلرو بي فنيل ها كه به وسيل. مصرف انسان برسند 
 .ماهيها تجمع يافته ، مورد استفاده قرار مي گيرند 

عقاب

زئوپالنكتون

آب

25 ppm

2 ppm

5 /   ppm

04 / ppm

000003/ ppm

ماهي بزرگ

ماهي كوچك

 
 
 
  

  تلنبار كردن  –ت 
تاريخ اخير محيط زيست حاكي از داستانهاي وحشتناكي از تلنبار كردن مقدار زيادي از تركيبات شيميايي 

به وسيله باران به آبهاي ) سيانورها ، فلزات سنگين و ساير سموم(مواد سمي اين . سمي در محيط است 
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. سطحي و زيرزميني انتقال يافته ، مصرف خوراكي چنين آبهاي آلوده اي براي سالمتي انسان زيان آور است 
به  متأسفانه اين روش دفع زباله به علت ارزاني در بسياري از نقاط دنيا متداول است و عدم توجه كافي

  . انتخاب محل مناسب دفع زباله مشكالت فراوان و شرايط نامطلوبي را در اغلب شهرها ببار مي آورد 
 سم شناسي محيط موضوعچشم انداز 

جمعيت ، افزايش ميزان مصرف كنندگي ، افزايش توليد  با توجه به افزايش ميزان مواد آلوده كننده به علت افزايش
شود چرا كه زمينه هر برخورد در  نياز به علم سم شناسي بيشتر احساس مي... و  يعيمواد شيميايي ، كاهش منابع طب

  . دارد زايي آلودگيهاي آلودگيها ، نياز به شناخت كامل آلودگي و تحليل و بررسي مكانيسم مشكل جهت حذف
  دارو و غذا -تفاوت زهر

 غذا –دارو  -زهر

مي شود كه مصرف و تماس با مقدار جزي از آن باعث يا زهر به مادهاي اطالق  )Toxicant( معموالً سم 
و يا موادي تشكيل يافته است كه در موارد  دارو نيز از ماده .مسموميت شده و حتي گاهي منجر به مرگ مي گردد

خاص و بمقدار معين، از راهاي مختلف جهت پيشگيري و يا بهبود از بيماريها مورد تجويز قرار مي گيرد و اثرات 
 .رددرماني دا

 

پاسخ

ميزان بدون اثر
بروز سميت

مقدار

زهر شناسي  
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پاسخ

مقدار
بروز سميت

بدون پاسخ

)بروز اثرات جانبي(دامنه بهبودي

دارو شناسي

 
 
 

 
  

زهر يا سم قلمداد شده و ايجاد مسموميت نمايد و آنچه كه دارو را از بدين ترتيب ممكن است يك دارو بĤساني 
پائين تر از آنچه  و در واقع تمام مواد سمي اگر در حد. زهر متمايز مي سازد مقدار استعمال و مصرف آن است

  .ايجاد مسموميت مي كنند مصرف شوند كشنده نبوده و گاهي مفيد نيز مي باشند
كننده كالري الزم براي بدن است ولي گاهي بداليلي ممكن است غذا غدا نيز متشكل از موادي است كه تامين 

 .و باعث سموميت شود خاصيت سم را پيدا كند

 Toxication (intoxication) مسموميت
از بهم خوردن تعدل فيزيولوژيكي ، فيزيكي و يا داروئي و يا رواني موجودات زنده كه در عبارت است  مسموميت 

بروز مسموميت با ظاهر شدن . اثر ورود و تماس ماده خارجي سمي به بدن كه از راهاي مختلف اتفاق مي افتد
ار آن و همچنين طول مدت و ورود و عالئم خارجي همراه است و شدت آن بستگي به نوع ماده سمي و مقد

  .تماس با آن دارد
  :تقسيم مي شود انواع زير به  را بر اساس زمان بروز مسموميت

   Acute Toxicityمسموميت حاد  - 

  چند ساعت تا جند روز پس از تماس با ماده سمي ايجاد مي شود مسموميت حاد
    Chronic Toxicity  مسموميت مزمن - 

  .ين ماه  تا چند سال  پس از تماس با ماده سمي ايجاد مي شودچندمسموميت مزمن 
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   Subchronic Toxicity مسموميت تحت مزمن- 
  مسموميت تحت مزمن چندين هفته تا چند ماه  پس از تماس با ماده سمي ايجاد مي شود

   :مسموميت حاد
پيدا مي كند و از راه معين تاثير مي در اين نوع مسموميت معموالً ماده سمي يكباره بمقدار زياد با شخص تماس 

نفربعلت مسموميت حاد در اثر آفتكشها به بيمارستانها  5000تا  2000در آمريكا ساالنه بطور متوسط بين .نمايد
تحقيقات ديگري نشان مي . سال تشكيل مي دهند 6را كودكان زير % 50و از اين مقدار بيش از . مراجعه مي كنند

  .هزار نفر از كارگراني كه در مزرعه ها كار مي كنند از مسموميت به سموم رنج ميبرند 20تا  10دهد كه ساالنه بين 
) دروسبان و لورسبان( از معمول ترين سموم ارگانوفسفره كه باعث مسوميتها حاد مي شوند مي توان كلروپيريفوس 

آنزيم كولين استراز را غير فعال كرده  ماالتيون، آزينفوس متيل، ديازينون، دي متون و فسومت را نام برد كه در بدن
و انتقال عصبي را در پيوندهاي سيناپسي مختل مي كنند و در نتيجه باعث تحريكات شديد سيستم عصبي سمپاتيك 

سموم دسته كارباماتها نيز همانند گروه فسفره غير فعال كننده آنزيم كلين استراز هستند . و پارا سمپاتيك مي شوند
معمول ترين سموم اين گروه كه باعث . برگشت پذير است و دوره سميت كوتاه تري دارندولي اين ممانعت 

  ، الديكارب، فنوكسي كارب، پروپوكسورو متوميل است)سوين(مسموميت حاد مي شوند شامل كارباريل 
  :و نشانه هاي مسموميت حاد عبارتند از اليمع
هيجان، لرزش زبان و پلك چشمها، ميوزيس و بي اشتهايي، سردرد، خواب آلودگي ، ضعف، : عالئم خفيف - 1

  .اختالل در قدرت بينايي
تهوع، ازدياد ترشح بزاق، اشك ريزش، كرا هاي شكمي، استفراغ، عرق، نبض كند و : عالئم با شدت متوسط - 2

 .لرزش هاي عضالني

دهد، در عمل در مرحله عالئم شديد اسهال پايدار كشته، مردمك به اندازه ته سنجاق شده و واكنش نشان نمي  - 3
و سرانجام منجر به تشنج، وجود مي آيد اسفنگترها به تنفس اختالل ايجاد شده، ادم ريه، سيانوز، اختالل در كنترل 

دقيقه به ترتيب  50الي  30الزم به ذكر است كه عالئم و نشانه هاي ذكر شده بعد از  .اغماء و توقف قلب مي شود
  .كثر شدت خود مي رسدساعت به حدا 8الي  2ظاهر شده و در عرض 

  :مسموميت مزمن
در اين نوع مسموميت معموالًماده سمي به مقدار كم يا جزئي در دفعات متعدد و در طول زمان طوالني به شخص  

از گذشت زمان نسبتاً دراز ظاهر ميگردد بعلت جزئي بودن ماده  پسو آثار و عالئم آن نيز به كندي و  مي رسد
عوارض اين نوع . ارض، مسموميت مزمن ممكن است مدتي طوالني مخفي بماندسمي و عدم بروز يكباره عو

مسمومت مورد بحث است بعضي اعتقاد چنداني بدان نداشته و برخي به توليد اختالالتي در سيستم خون سازي 
د كه الت انتها ها مي داننضاي از دانشمندان نيز مسموميت مزمن را باعث ايجاد ضعف و سستي در ع عده.معتقد ند

هاي حاصل از ورود مقادير كم ولي مكرر سم در بدن كه  مسموميت .ممكن است پيشرفت آن سبب فلج نيز گردد
 .ها بايد به مطالب زير توجه داشت شوند درباره اين مسموميت پس از مدت زماني ظاهر مي

مانند الكل  )cumulative(اين پديده مخصوص سموم به اصطالح جمع شونده : جمع شدن سم در بدن -الف
متيليك،حشره كشهاي كلردار و مشتقات معدني آرسنيك و فلوئور و فلزات سنگين مثل سرب و جيوه و كادميوم و 

ميل شيميايي بعضي از سموم به تثبيت روي يك عنصري در بدن و يا كشش فيزيكي  تاليوم وغيره بوده و حاصل از
اگر چه بعضي . باشد مي) مثال حل شدن در مادة چربي( اي در بدن گروه ديگري از آنها به حل شدن در يك ماده
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باشد، علت  هاي كليه و در نتيجه، جلوگيري از دفع صحيح آن مي اوقات هم اين پديده ناشي از اثر سم روي سلول
يعني وقتي كه . تجمع هر چه باشد، نتيجه آن بروز عالئم مسموميت بعد از مدت زمان كم وبيش طوالني است

هاي حساس بدن به درجه سميت برسد، بدين ترتيب مشاهده  سم جمع شده روي به اصطالح گيرنده باالخره مقدار
زمان ) مهلت براي دفع سم(شود كه هر چه مقدار ورود سم در هر نوبت كمتر بوده وفاصله دفعات زياد باشد  مي

تر خواهد بود، چون  خطرتر خواهد بود كه البته اين بدين معني نيست كه مسموميت كم  بروز مسموميت طوالني
شوند كه ضايعات مزمن غير قابل برگشت در بدن به وجود آمده  ها وقتي ظاهر مي غالب اوقات اين نوع مسموميت

هكزا  يمثالً سميت ايزومر بتا. آورند بعضي از سموم كه تنها با مقادير فوق العاده بي نهايت جزيي به وجود مي.باشد
در حدود LD50(رايي در توليد مسموميت حاد فوق العاده كم است كلروسيكلو هكزان در روي موش صح

ميلي گرم براي هر  10، در حالي كه در توليد مسموميت درازمدت تجويز فقط )ميلي گرم براي هر كيلوگرم 6000
البته ايزومر ) مصدوم شدن وخيم كبد(آورد  ماه مسموميت فوق العاده وخيمي به وجود مي 9يا  8كيلوگرم در مدت 

نزد موش صحرائي از راه خوراكي LD50. (كند گاماي ماده مزبور سميت حاد فوق العاده شديدي اعمال مي
  ).باشد ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن مي 125
زائي متيل آمينو  كه روي اثرات سرطان پژوهشگراني: جمع شدن اثرات حاصل از سم در بدن در طول زمان - ب

طان كبد نزد موش صحرائي مقدار راند كه مقدار الزم از اين ماده در توليد س ده نمودهاند مشاه آزوبنزن مطالعه كرده
ميلي   3باشد بدين معني كه اگر روزانه  ثابتي است كه حاصل جمع مقادير جزئي مؤثر به تدريج و در طول زمان مي

يلي گرم رسيد سرطان ظاهر م 1050روز كه جمع مقدار تجويز شده به  350گرم به حيوان تجويز شود، بعد از مدت 
روز  167ميلي گرم تجويز شود سرطان بعد از   6ميلي گرم روزانه   3شود، در صورتي كه اگر به جاي روزانه  مي

ميلي گرم رسيد همين طور است، در  1000يعني وقتي كه جمع مقدار تجويز شده در اين مدت به . گردد ظاهر مي
شود، يعني بعد از تجويز  روز ظاهر مي 52ود در اين صورت سرطان بعد از ميلي گرم تجويز ش  20حالي كه روزانه 

اي كه يك مقدار معين از سم هر دفعه به كبد  معتقدند كه صدمه پژوهشگرانبدين قرار اين . ميلي گرم 1040كل 
گردد تا  ماند، به طوري كه صدمات حاصل از مقادير تجويز شده روي آن اضافه مي زند، جبران نشده باقي مي مي

  . نتايج حاصل از آزمايش با ساير مواد سرطان زا اختالفاتي با اين مطلب دارد.منجر به سرطان شود
عدهاي ديگر از دانشمندان معتقدند كه در اثر مسموميت مزمن ممكن است عالئم مشابه  همانطور كه بيان گرديد

وري كنيم كه در بعضي موارد مسموميت بي مناسب نيست كه ياد آ. مسموميت حاد ولي به طور خفيف بروز كند
خفيف، عالئمي مانند اسهال هاي مقاوم مشاهده مي شود كه در صورت عدم اطالع از سابقه تماس با سم، تشخيص 

همچنيين در نتيجه مهار آنزيم آنزيم كولين استراز، استيل كولين در محل سيناپس ها تجمع يافته  .آن مشكل مي باشد
  :دسته به شرح زير تقسيم كرد 4عالوم مسموميت را مي توان به . دو باعث مسموميت مي شو

آثارموسكاريني شامل اشك ريزش، افزايش ترشح بزاق، تهوع، استفراغ، اسهال، درد هاي شكمي، ادم حاد ريه  - 1 
به علت ترشح برنش ها، دفع ادرار زياد و تكرر ادرار، ميوزيس براديكاردي و هيپوتانسيون، ضعف، بي حالي، 

  .سرگيجه، رنگ پريدگي و شك
  .آثار نيكوتيني به صورت لرزش و تشنج، تاكيكاردي و هيپرتانسيون - 2
  .با عالئم كاهش درجه هوشياري، خواب آلودگي و اغماءCNS آثار  - 3
آثار ديررس در برخي از مسمومين از روز سوم و چهارم مسموميت به بعد ممكن است زايعات عصبي مثل پلي  - 4

  .يطي به صورت ضعف عضالت، مورمور و گزگزشدن و بي حسي در دست و پا به وجود آيدنوروپاتي مح
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  عواملي فردي و شدت مسموميت
  :حاالت فيزيولوژيك

  .بايد مد نظر باشد)عالوه بر خطر سموم روي جنين(مانند خستگي وآبستني 
  :حاالت پاتولوژيك

ود، نارسايي كليوي كه باعث كاهش قدرت ضد ش مانند نارسايي كبدي كه باعث كاهش قدرت ضد سمي كبد مي 
گردد يا اختالالت غدد مترشحة داخلي به  شود، نارسايي كليوي كه سبب عدم كفايت تصفيه كليوي مي سمي كبد مي

باالخره ). كند تر مي ها حساس نارسائي تيروئيد شخص رادر برابر سموم گروه نيتريل(ويژه تيروئيد و فوق كليه 
 ). آلودگي دست(كنند  ها دارند از اين راه دائماً مقداري سم وارد بدن خود مي ويدن ناخنكساي كه عادت به ج

  :اعتياد به الكل
هاي معطر  دار و مشتقات آمين هاي كلر مصرف الكل شخص را به سمومي از قبيل سولفور دو كربن و بنزن و حالل 

 ..سازد حساس مي ها و غيره ها و دي تيو كاربامات و سيانانيد كالسيك و قارچ كش

  :عوامل ژنتيك
دانيم كه  مي مثالً. در برابر سموم گوناگون شناخته شده است) نژادهاي مختلف(از سابق اختالف حساسيت افراد  

. دهند ها كمتر از افراد نژاد سفيد از خود حساسيت نشان مي افراد نژاد زرد يا سياه در برابر سميت مشتقات نيترة فنل
فسفات دز هيدروژناز در برابر گلوبولهاي  6نقصان گلوكز .. اد مختلف در برابر سموم متفاوتهمچنين حساسيت افر

هاي معطر مثل نيترو بنزن و تري  اي از سموم مانند مشتقات آمين قرمز افراد را به اثر سمي وهموليز دهنده پاره
عالوه . ميگردد حساس باعث هموليز سازد و ورود اين مواد در بدن اشخاص و آنيلين و غيره حساس مي نيتروتولوئن

شودنقصان  اي سموم مي فسفات دز هيدروژناز در بعضي افراد كه سبب هموليز در تماس با پاره 6بر نقصان گلوكز 
از جمله نقصان . شود هاي ديگري نيز حساسيت در برابر سموم وتوليد عوارض گوناگون را باعث مي آنزيم
تري از فسفات ايزومراز و آدنوزين تري فسفاتاز وكاتاالز ويا بوجود آمدن  هايي مانند پيرووات كيناز و آنزيم
هاي آنزيمي عالوه بر حساس كردن  اين نقص. هاي غير عادي مانند شبه كلين استراز غير عادي و غيره آنزيم

اشعه ماوراء  اي سموم سبب حساسيت غير عادي اين افراد در برابر عوامل فيزيكي مانند صاحبان آنها در برابر پاره
  . شود و توليد عوارضي از قبيل كزروددرما پيگمانتوزوم نيز مي) آفتاب(بنفش 
  :سن

  :سال به داليل زير بيشتر از افراد بزرگسال در معرض خطر مسموميت حاد و مزمن سموم قرار دارند 6كودكان زير 
  عرض تماس با سموم هستندسطح بدن آنها در مقايسه با كل بدن بيشتر است و در نتيجه بيشتر در م - 1
در مقايسه با بزرگساالن ميزان غذاي بيشتري به بدن آنها وارد مي شود و لذا سم بيشتري نيز به بدن آنها وارد مي  - 2

  گردد
در بدن و در كبد بيشتر ساخته مي شود   شده  كه باعث تجزيه سموم هاي ويژه  سالگي آنزيم  6تا قبل از  - 3

  كودكان وجود ندارد
  و شدت مسموميت ت شرايط مختلفدخال

  :شرايط جوي
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هائي از قبيل ارگانو  حرارت مرطوب سميت موادي از قبيل مشتقات نيتره و آمينة تركيبات معطره و حشره كش 
  .دهد ها را افزايش مي فسفره

  :چگونگي حالت خود سم
مي را نيز جذب كرده و سموم جامد در حالت آئروسل خطرناكترند، به عالوه ذرات حاصل گازها و بخارات س 

 .سازد غليظتر مي

  :تأثير توام چند سم
اگرچه ممكن است اين امر بعضي اوقات باعث ضديت سموم با همديگر و كاهش اثر سمي بشود مانند اثر آنتا  

گونيست تركيبات گوگرددار آلي در برابر سميت حاد ازن  يا بخارات نيترو، ولي غالب اوقات اين امر باعث تشديد 
ها يا امالح بريليوم،و يا اجتماع اكسيد  شود مانند اجتماع مشتقات معدني فلوئور با اكسيد سمي و سينرژي آنها مي اثر

هاي زياد ديگر كه در ارزيابي سميت مواد گوناگوني كه در  دو كربن با بخارات نيترو يا هيدروژن سولفوره و نمونه
  .رود صنايع به كار مي

  :تقسيم بندي مسموميت ها
  :موميت ها را ميتوان بصورت زير تقسيم بندي نمودمس

   Accidental Poisoning                          مسموميت اتفاقي 
 Poisoning Intentional            )  قصدي(مسموميت عمدي  

   Poisoning  Occupational                     مسموميت شغلي
  :مسموميت اتفاقي

اثر عدم اطالع يا بي دقتي بنحوي براي فرد يا افراد پيش مي آيد كه معموالً مسموميت هاي گاهي مسموميت در  
  .اتفاقي تعدادشان زياد بوده و ميتوان با آموزشهاي الزم و باال بردن سطح دانش عمومي از تعداد آنها كاست

  :مسموميت عمدي
مسموميت جنائي كه جهت از بين بردن  اين مسموميت را ميتوان به دوقسمت مسموميت به قصد خودكشي و نيز 

  .ديگران باشد تقسيم كرد
  :مسموميت شغلي

مسموميت شغلي در اثر كار با مواد زيان آور و سمي در طول مدت نسبتاً طوالني دچار عوارض و عالئم  
  .اين مسموميت معموالً از نوع مزمن است. مسموميت ميگردد

  سمومسميت ميزان 
گيري اين فاكتور شامل دز كشنده  و اندازه ري سميت مواد شيميايي توسعه يافته استگي هاي مختلف اندازه راه 

طريق جذب پوستي و دهاني براي  كند شدت سميتي كه از بيان مي LD50 واژه. است  LD100 صددرصد يا
ندي ب اطالعات حاصله از مطالعات آزمايشها طبقه معموال. درصد كل حيوانات تحت آزمايش نياز است 50كشتن 
 .خيلي كمتري دارند  LD50 هاي خيلي سمي كش كند كه آفت فراهم مي كش را در ارتباط با درجه سميت آفت

حدودي برآمد  كش ، تا دز آفت. هاي موجودات زنده وجود دارد اينكه تفاوت وسيعي در پاسخ بين گونه نظر به
كه بوجود  بدن شده باشد مسموميتي سم جذباگر دز بيشتري از . كند مسموميت ايجاد شده بوسيله سم را تعيين مي

كنترل دز ، اساس . تركيبات با سميت پايين نيز جدي خواهد بود آيد نه تنها در تركيبات نسبتا سمي بلكه براي مي
باشد  چندان هم تنها به دز بستگي نداشته كش ممكن است  بروز عالئم سمي آفت. هاست كش آفت ايمني استفاده از
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اثرات سمي مشاهده شده از تماس  سمومبراي اكثر .رگيري در معرض سم نيز بستگي داشته باشدبلكه به مدت قرا
بيشتر عالئم تماسهاي تكراري با سم به آرامي . تكراري با سم باشد كم با سم ممكن است كامال متفاوت از تماسهاي

 يماريهاي مزمن باشد كه تشخيصبيشتر موارد ممكن است عالئم مسموميت مشابه با عالئم ب يابند و در توسعه مي

 ميزان مسموميت سموم را بر اساس سه اصطالح  .سازد اينكه مورد مسموميت است يا بيماري را با مشكل مواجه مي
LD50  ، LC50 و TLV  بيان مي كنند .  
LD50  

اندازه گيري  )با توجه به فرموالسيون(درصد 50ميزان سميت سموم با معياري به نام دوزمرگبار يا غلظت مرگبار 
درصد حيوانات تحت  50سمي كه قادر است يا دوزكشنده سموم عبارتست ازمقدار  LD50به عبارتي  .ميشود

  .آزمايش را بكشد
LD50  مي باشدميلي گرم بر كيلوگرم   250سم ددت براي موشهاي بزرگ از راه دهان .  
LD50  مي باشدميلي گرم بر كيلوگرم  150تا 100ديازينون برابر.  
LD50 مي باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 3500تا  1000ماالتيون برابر.  
LD50  مي باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 307سوين برابر.  

 سازمانهاي مسئول بين المللي سميت را برحسب به درجه سميت پي برد LD50براي آنكه بتوان برحسب 

LD50تقسيم بندي نموده اند كه دو نمونه آن به شرح زير است:  
  .باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 025/0آنها كمتر از LD50م فوق العاده سمي ، سمومي هستند كه سمو - 1
  .باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 1تا  025/0آنها بين  LD5سموم خيلي سمي ،سمومي هستند كه  - 2
  .باشد  ميلي گرم بر كيلوگرم 50تا  1آنها بين  LD50سموم سمي ، سمومي هستند كه  - 3
  .باشدميلي گرم بر كيلوگرم  500تا  50آنها بين  LD5ومي هستندكه سموم متوسط سمي، سم - 4
  .باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 5000تا 500 آنها بين  LD50سموم كم سمي ، سمومي هستند كه  - 5
 .باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 15000تا 5000آنها بين LD50سموم غير سمي ، سمومي هستند كه  - 6

  .باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 15000آنها بيش از  LD50ماده بيخطر ، سمومي هستند كه   - 7
در تقسيم بندي ديگركه جديداً انجام شده سميت هاي خوراكي ، پوستي تركيبات تعيين و بر اساس آنĤفت كش ها 

  :تقسيم بندي نموده اند كه به شرح زير مي باشد LD50بر حسب 
LD50  خوراكي:  
I.  سموم با سميت زياد ، سمومي  هستند كهLD50 باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 50متر از ك.  
II.  سموم  با سميت متوسط ، سمومي هستند كهLD50  باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 500تا   50بين. 

III.  سموم با سميت كم ، سمومي هستند كهLD50  باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 5000تا   500بين. 

IV.  سموم با سميت خيلي كم، سمومي هستند كهLD50 باشد  يلي گرم بر كيلوگرمم 5000بيشتر از. 

LD50پوستي:  
I.  سموم با سميت زياد ، سمومي  هستند كهLD50   باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 200كمتر از. 

II.  سموم با سميت متوسط ، سمومي  هستند كهLD50  باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 200تا 200بين.  
III.  سموم با سميت كم ، سمومي  هستند كهLD50  باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 5000تا  2000بين.  
IV. خيلي كم، سمومي  هستند كه  سموم با سميتLD50  باشد ميلي گرم بر كيلوگرم 5000بيشتر از. 

  .البته ميزان سميت هر آفت كش روي برچسب هاي نصب شده روي آن مشخص شده است
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  LC50تعريف 
LC50  ميكروگرم در ليتر اظهار مي  حيوانات مورد آزمايش و برحسب% 50عبارتست از غلظت كشنده سم براي

بيان مي شود مثالً اگر غلظت گاز ناشي از متيل برومايد در فضا به  LC50سميت سموم تدخيني بر اساس . شود 
ppm 100 برسد چند ساعت تنفس موجب مسموميت شديد شده و ممكن است انسان را باخطر مرگ  200تا

در هوا برسد در اندك مدتي  ppm 2000 وكسين در فضا بهو يا اگر غلظت گاز ناشي از قرص فوست. مواجه سازد
  . مي تواند انسان را بكشد

تقسيم بندي نموده اند كه به  LC50جديداً سميت هاي تنفسي تركيبات تعيين و براساس آن سميت را بر حسب 
  :شرح زير است

  .باشدميلي گرم در ليترهوا  05/0كمتر از LC50سموم با سميت زياد ، سمومي  هستند كه  )1
  .باشد ميلي گرم در ليترهوا   5/0تا  05/0 بين LC50سموم با سميت متوسط ، سمومي  هستند كه  )2
  .باشدميلي گرم در ليترهوا  2تا  5/0بين  LC50سموم با سميت كم، سمومي  هستند كه  )3
 .باشدميلي گرم در ليترهوا  2بيشتر از LC50خيلي كم ، سمومي  هستند كه  سموم با سميت )4

)TLV آستانه مجاز و حداكثر تراكم مجازحد(  
اصطالحي است كه . كه حد استانه مجاز تعريف گرديده است) TLV)Threshold Limit Valueاصطالح 

اين . تراكم مجاز شناخته شده است يا حداكثر ) MAC)Maximum Allovable Concentrationمعادل
از افراد كارگر را با سموم مختلف تعيين مي دو معيار كه در سم شناسي صنعتي بكار ميروند حدود تماس مج

كارگر معمولي غير  اكثر تراكم مجاز هر ماده سمي عبارتست از مقداري از آن ماده زيان آور كه شخص يادح.كنند
ساعتكار روزانه در هفته با آن تماس معلوم داشته ودر طول مدت زمان طوالني هيچگونه آثار  8حساس براي مدت 

مربوط به غلظت و يا مقدار مواد موجود در  TLV .در او مشاهده نشود) بعلت آن ماده(و عوارض مسموميت
هواست و نمايانگر شرايطي است كه در آن شرايط تقريباًكليه كارگران بدفعات متعدد و متوالي با اينگونه مواد هر 

انس اياالت متحده امريكا عالوه بر اين سه اصطالح آژ. روزدر تماس باشند و عوارض سوئي در آنها مشاهده نشود
  . كندبروي سموم برچسب هاي نصب كرده كه ميزان سميت آنها را با سه واژه ديگر بيان مي 

   EPA برچسب آفت كش ها مطابق با استاندارد
قبل از كاربرد . بر چسب هاي نصب شده روي بسته بندي آفت كش ها واجد توصيه براي كاربرد صحيح آنها است

روي هر . تفاده به عنوان آفت كش بايد مطالب مندرج روي بر چسب آن به دقت خوانده شودهر محصول مورد اس
بر چسب بر اساس دستورالعمل آژانس حفاظت محيط زيست امريكا كلمه اي به شرح زير درج گرديده است كه 

  .مورد استفاده مي باشد) Signal Word(بيانگر خطر بالقوه محصول 
CAUTION م محصول مورد نظر استبيان كننده سميت ك.  

WARNING بيان كننده سميت متوسط محصول مورد نظر است. 

DANGER بيان كننده سميت شديد محصول مورد نظر است.  
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واژه هاي بيانگر خطر سمي 
Acute Oral LD50 Signal Word

0 ‐ 50 DANGER/POISON
(skull and crossbones)

50 ‐ 500 WARNING

500 ‐ 5,000 CAUTION

> 5,000 CAUTION

  
  

 سميت نسبي تعدادي از مواد
rat oral LD50, mg/kg

كمترين  
سميت

بيشترين  
سميت

Alcohol 14,000
Glyphosate (Roundup) 5,600
Salt (sodium chloride) 3,000
Malathion 1,375
Acephate (Orthene) 945
Aspirin 750
Ammonia 350
Diazinon 300
Nicotine 50
Aldicarb (Temik) 0.93
Copper chelate 0.50
Botulinum toxin 0.00001

Caution

Warning

Danger
Poison

  
  

 سموم گوناگون زير را مي توان  بر حسب نحوه اثر  نيز تقسيم بندي نمود  

 
  نوع ماده سمي  حوه اثر ن

  اتانول  ) Anesthetic(بي حس كننده
  مونوكسيد كربن  ) Asphyxiant(خفه كننده 
  پنبه كوهي  ) Carcinogen(سرطان زائي
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  بنزن  ) Hemotoxin(سميت خوني
  تتراكلريد كربن  ) Hepatotoxin(سميت كبدي
  ازون  ) Irritant(تحريك كننده
  سرب  )Nephrotoxin(سميت كليوي
  جيوه  ) Neurotoxin(سميت عصبي
  كادميوم  )Pneumotoxin(سميت ريوي

  فرمالدئيد  ) Sensitizer(حساس كنندگي
  اكسيد اتيلن  ) Teratogen(ناهنجار كننده

 Routes of Entryبدن انسان  به  مواد شيميائي و سموم ورودراههاي 
خيلي از اين مواد براي انسان . هستند وعيانسانها در زندگي خود دائم در معرض مواد شيميائي طبيعي و مصن

راههاي زيادي براي . خطر مواجهه و سالمت ايشان راتهديد نمايد مفيد و تعدادي نيزمي تواند زندگي آنها را با
غذائي كه مصرف مي كنيم . آلودگي از طريق هوا ئي كه تنفس مي كنيم، .وجود دارد آلودگي به مواد شيميائي

در زمان آبستني  جنين مي تواند از طريق مادر.پوست ما در تماس است صورت مي گيرد مواد شيميائي كه با و
سموم مشخصي .شير به بچه منتقل شود تعدادي آلودگيهاي شيميائي مي تواند از بدن مادر و از راه.آلوده شود

و به زنجيره  از آنجه كه در طبيعت موجود است تغليظ مي توانند در چربي بدن ماهي و حيوانات ذخيره وبيش
مواد شيميائي ديگري مي توانند . توانند به مدت طوالني در بدن ذخيره گردند اين مواد مي. غذائي وارد شود

ديگر  برخي.و يا مي توانند به متابوليت هاي خطرناك ديگري تبديل شوند . شكسته و دفع گردند  در بدن
كه به فاكتورهاي ضد  برخي نيز ممكن است.ردندبوسيله آنزيمها فعال شده و به مواد سرطانزا تبديل مي گ

  :عبارت است از ورود سموم به بدن اصلي راههاي به طور كلي .سرطان تبديل گردند
  

 راه ورود سموم به بدن انسان

 تزريقي گوارشي تنفسي تماسي

 پوست

 چشم ها

  ششها 

 سيستم تنفسي

   
 دستگاه گوارش 

 جريان خون

 پوست

 عضله 
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  گوارشي ،تنفسي،تماسي و تزريقي:عبارتند از  راههاي ورود سم به بدن

  .زماني روي ميدهد كه سم از طريق دهان وارد شده و بوسيله دستگاه گوارش جذب شود : گوارشي - 1
  .ن يا بيني وارد شده و بوسيله مخاط دستگاه تنفس جذب شود زماني كه سم از طريق دها: تنفسي - 2
زماني روي ميدهد كه سم از طريق تماس با پوست سالم واردشده و بوسيله دستگاه گردش خون انتشار : تماسي - 3

  .يابد 
ن در پوست وارد شده و بوسيله گردش خون در بد يا تزريق زماني روي ميدهد كه سم از طريق پارگي: ترزيقي - 4

  .مسموميتهاي ترزيقي در نتيجه گزش حشرات ، مارگزيدگي يا ترزيق بوسيله سوزن روي مي دهد .انتشار يابد 
  مسموميتهاي گوارشي- 1

جذب در دستگاه . ورود مواد خارجي و جذب سموم از طريق چهار هاضمه كه به آن راه خوراكي نيز گفته مي شود
حسب قسمتهاي مختلف اين دستگاه و هچنيين بر حسب طول بر  گوارش بر حسب خواص فيزيكيوشيميايي مواد

زماني .  مدت ورودي و اينكه مستقيماً ، تنها و يا همراه موادخوراكي وارد دستگاه گوارش شده باشد متفاوت است
بطور كلي هر ماده سمي از راه معيني وارد .كه سم از طريق دهان وارد شده و بوسيله دستگاه گوارش جذب شود

و پس از گذشتن از موانعي كه در سر راه آن موجود است در بدن منتشر شده و تغييراتي در آن حاصل بدن شده 
ماده سمي ممكن است به همان صورت اوليه جذب شده و يا پس از تغييراتي جذب گردد و اثرات خود . مي گردد

ذخيره شود و بالخره پس از را ظاهر سازد بعضي از سموم ممكن است در اعضا و يا بافتها تجمع پيدا كرده و 
 .مدتي ماده سمي بشكل نخستين و يا به صورت تغيير يافته كه متابوليت خوانده ميشود شروع مي گردد

اين مسموميت مي تواند ناشي از مصرف غذاي فاسد . مسموميتهاي گوارشي شايع ترين نوع مسموميت هستند 
كودكان .مي باشد  … يا خوردن سمو به قصد خودكشي وشده ، مصرف داروي اشتباه و يا زياد از حد خوردن دار

بيشتر از بزرگساالن در معرض خطر مسموميت اتفاقي قرار ميگيرند و مسموميت در كودكان بعلت مصرف مواد 
  .بيشتر است  …شيميايي خطرناك مانند نفت ، مواد پاك كننده ، دارو و 

  عالئم كلي مسموميت گوارشي

        استفراغ -تهوع  -    2                                                            دردهاي شكمي - 1
                             خواب آلودگي - 4                                 استنشاق بوي ماده مصرف شده از دهان - 3
  بيهوش -6                                         اختالل و ضعف تنفس و گردش خون - 5

براي مثال استفاده از مواد مخدر . بستگي به ماده مصرف شده و نحوه تاثير آن دارد ت مسموميو بعضي از عالئم 
در حاليكه استفاده از داروهاي محرك .كاهش و وقفه تنفس ، تنگي مردمك چشم و خشكي دهان را در پي دارد 

با الكل به علت  ر مسموميتد.تعريق فراوان ، افزايش تنفس و ضربان قلب و تشنج مي شود , توهم, باعث هيجان
تنفس عميق ، نبض پر , مصرف بيش از حد ، عالئمي چون استشمام بوي الكل از تنفس بيمار ، تهوع و استفراغ

درمراحل ابتدايي و تنفس كم عمق و نبض تند در مراحل پيشرفته ديده مي شود و حتي بعلت تاثير الكل در سيستم 
در .از بين رفته و ممكن است به ديگران يا خود آسيب برساند عصبي فرد ، تعادل رفتاري و شخصيتي و تفكر فرد 

مسموميت با اسيد و قلياها كه بصورت تصادفي يا به قصد خودكشي استفاده ميشوند ، وجود نواحي سوخته در 
اطراف صورت ، دهان و حلق ، استفراغ و اسهال خوني ، درد وسوزش شديد در مجراي گوارش و يا مشكالت 
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اگر لبهاي سوخته مشاهده شد ، احتمال مسموميت با مواد  .راه هوايي از عالئم اين مسموميت است تنفس و انسداد 
  .سوزاننده مي باشد كه چندين جرعه آب سرد يا شير به او بدهيد 

  اقدامات كلي در برخورد با مسموميت گوارشي

، اقدامات كلي سه ) نفس وقلب ت( در اين نوع مسموميت ها بعد از ارزيابي وضعيت فعاليت دستگاههاي حياتي 
  :مرحله است 

  تشخيص نوع سم- 1
  رقيق كردن سم- 2
  خارج كردن سم از معده- 3
همانطور كه قبال هم اشاره شد در صورت هوشيار بودن مسموم سواالتي پرسيده ميشود و با : تشخيص نوع سم - 4

  .بررسي محيط اطراف و عالئم مشاهده شده نوع سم را تشخيص ميدهد 
چند ليوان . با رقيق كردن سم ميتوان از اثرات ناخواسته و سود بسياري از سموم جلوگيري كرد : كردن سم  رقيق- 5

آب نمك ولرم باعث به تعويق انداختن جذب سم از معده ميشود و در صورت موجود بودن شربت ايپكاك 
ipecac  عالوه بر آب چند قاشق از اين شربت ميدهيم.  

استفاده از محلول آب نمك ، يا آب به همراه چند قاشق شربت ايپكاك در : گاه گوارشخارج كردن سم از دست - 6
براي تسريع در دفع مواد از معده در حاليكه مصدوم در حالت .مدت كوتاهي باعث ايجاد تهوع و استفراغ مي گردد 

ار به استفراغ مي نشسته است و سرش به سمت جلو و پايين است با تحريك انتهاي گلو با انگشت ، وي را واد
در اين  نكات مهـميادآوري . كنيم و سپس با آرام كردن مصدوم او را به نزديكترين مركزدرماني ارجاع مي دهيم 

  :مورد عبارتند از
از دادن آب نمك براي كودكان بپرهيزيد ، زيرا اين عمل بسيار خطرناك بوده و باعث مرگ در كودكان در اثر - 1

  .يشود خفگي ناشي از استفراغ م
در صورتي كه مسموميت در اثر مصرف مواد اسيدي ، قليايي ، فراورده هاي نفتي يا مواد سوزاننده يا مواد پاك - 2

چون در صورت .كننده و شوينده ها باشد به هيچ عنوان عمل رقيق كردن و واداركردن به استفراغ را انجام ندهيد 
و يا با آسپيره شدن به داخل راه هوايي باعث آسيب مخاط ،  استفراغ اين مواد ممكن است مري مجددا آسيب ببيند

  .تورم و انسداد راههايي هوايي گردد 
در افراد بيهوش ، افرادي كه تشنج كرده ، بيماراني كه سابقه ناراحتي قلبي دارند و زنان باردار عمل وادار كردن - 3

  .به استفراغ را نبايد انجام دهيد 

  مسموميت هاي تنفسي-2  
بيشتر . تنفسي موادي سمي هستند كه از طريق مجاري تنفسي وارد شده و از ريه ها جذب بدن مي شوند سموم 

سم به سرعت جذب بدن شده و معموال عواقب خوبي . مسموميت هاي تنفسي ناشي از دود آتش سوزي ميباشد 
  .ندارد 

  :منابع اصلي مسموميتهاي تنفسي عبارتند از 
گاز اصلي متصاعد شده از اگزوز اتومبيل وكرسي است ، در زنبورداري براي :  coگازهاي منو اكسيد كربن - 1
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  كشتن زنبور بكار مي رود
  . در صنعت ايجاد ميشود و در عمق چاه وجود دارد :   گازهاي دي اكسيدكربن- 2

  .در استخر ها بكار مي رود : گاز كلر  - 3
  گازهاي صنعتي: گاز آمونياك - 4
  )اتر ( گازهاي بيهوشي - 5
  .در صنايع يخ سازي بكار ميرود و در چاهها نيز وجود دارد : گاز دي اكسيد سولفور  - 6
  :عالئم و نشانه هاي عمومي مسموميت تنفسي   
  اشك ريزش و سوختگي چشم  -6                                   سر درد شديد - 1
  تسوختگي گلو و سينه و پوست صور - 7                                تهوع و استفراغ - 2
  )كبودي ( سيانوز  - 8                     سرفه ، تنفس صدادار - 3
  گيجي و منگي -9                                          تنگي نفس - 4
  اختالل در هوشياري و بيهوشي - 10                               درد قفسه سينه - 5

  اقدامات و كمك هاي اوليه
  يشل نمودن يقه و كمربند و باز نگه داشتن راه هواي - 
  درصد داده شود 100در مسموميت هاي تنفسي ، بايد فوراً اكسيژن  - 

  انتقال سريع مصدوم به مركز - 

  مسموميت هاي تماسي -3
اين نوع مسموميت زماني روي مي دهد كه ماده سمي از طريق پوست وارد بدن شود و از طريق دستگاه گردش 

ي دو نوع شايع از سمومي هستند كه از طريق پوست صنعت حشره كشها و سموم. خون در سراسر بدن توزيع گردد 
كه در صورت ) سماق و غيره , نظير گزنه ، پيچك ( همچنين گياهان بسياري وجود دارند  قابل جذب مي باشند

  .تماس با پوست واكنشهاي شديد حساسيتي ايجاد مي كنند كه اين واكنشها مي توانند در كل بدن نيزمنتشر شوند 
  اي عمومي مسموميت هاي تماسيعالئم و نشانه ه

          سوختگي شيميايي - 2                                  التهاب يا قرمزي پوست - 1

                                     خارش -4                                         بثورات جلدي - 3

  گيجي و منگي -6                                             تهوع و استفراغ - 5
  تجمع آب در پوست و ظهور تاول - 8                                                      كشو - 7
        ساير عالئم و نشانه هاي عمومي مسموميتها - 9

  نشانه ها در مسموميت تماس گياهي سه دسته هستند   كه اين عالئم و
  خارش خفيف: عالئم خفيف - 1
  خارش و قرمزي: عالئم خفيف تا متوسط - 2
  خارش ، قرمزي ، تورم: عالئم متوسط - 3
  خارش ، قرمزي ، تاول و تورم: عالئم شديد - 4
  اقدامات و كمكهاي اوليه در مسموميت تماسي  
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  دقيقه 20شستشوي پوست با مقادير زياد آب حداقل به مدت - 
  در حين شستشوي پوست ، لباس و يا جواهر آالت را در آوريد- 
  شستشوي محل با آب و صابون - 
  نتقال مصدوم با مركز درمانيا - 
  مسموميت هاي تزريقي- 4

  .پس از مسموميت هاي گوارشي ، مسموميتهاي ترزيقي دومين عامل مسموميتها به شمار مي آيند 
گزش  و مار گزيدگي ،گاز گرفتگي حيوانات، در اثر ترزيق دارو به بدن، چهار عامل عمده براي آن وجود دارد

  مي گردد ايجاد و ساير بندپايان حشرات
  مسموميت ترزيقي در اثر ترزيق دارو به بدن

، ) SC(، زير جلدي )  IM( ، داخل عضالني IV  خواه داخل وريدي, ترزيق بعضي از داروها به طريق مختلف
همچنين برخي از . ميتواند عالئم و واكنشهاي حساسيتي را ايجاد كند  )IP( داخل صفاقي ,) ID(داخل جلدي 

  .هاي خاصي حساسيت دارند افراد نيز به دارو
  .نشانه ها و عالئم اصلي به صورت شوك حساسيتي يا آنافيالكتيك بروز مي كند   

  عالئم و نشانه هاي عمده شوك آنافيالكتيك در اثرترزيق داروها
  تورم- 2                                   خارش در سراسر بدن- 1
  بيهوشي- 4                                            ضعف عمومي- 3
  نبض و تنفس نا منظم- 5
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  در انسان (mode of action)طبقه بندي مخاطرات شيميايي محيط براساس مكانيسم عمل

با اينكه هزاران عامل شيميايي خطر ناك براي سالمتي انسان در محـيط وجـود دارد ولـي بـراي آسـان نمـودن       
 : روه قرار داد بررسي مي توان آنها را در چند گ

  
  Irritantمحركها  –الف 

از محركهاي دستگاه تنفسي هستند كه در هواي آلوده )  NO(   و دي اكسيد ازت )   SO(دي اكسيد گوگرد 
اين تركيبات مي توانند باعث رينيت فارنژيت و برونشيت شده ، بيماريهاي . مناطق شهري و صنعتي وجود دارند 

فرم آلدئيد ، محرك دستگاه تنفسي است كه از كف اوره فرم آلدئيد كه براي عايق نمودن . تنفسي را تشديد نمايند 
محركهاي  .منازل بكار مي رود متصاعد شده ، باعث تحريك يا تشديد بيماريهاي دستگاه تنفسي ساكنين مي شود 

جوشهاي تحريكي  پوستي مشكالت بسياري براي كارگران مؤسسات صنعتي بوجود مي آورند و مسبب بسياري از
محصوالت فرعي شيميايي بعضي از صنايع ، مانند كارخانه هاي توليد كننده اسيد سولفوريك و آفت كشها . هستند 

بلعيدن تصادفي تميز كننده هاي . از قبيل هگزاكلرايد گاما بنزن نمونه هايي از عوامل محركهاي پوستي مي باشند 
جريان هواي حاوي انيدراز آمونياك .به سوختگي و مسموميت مي گردد خط لوله ها و كانال ها توسط بچه ها منجر

عالوه بر خطرات تنفسي وابسته به مواد شيميايي گازهاي حاصل از كود و سيلو .مي تواند باعث كوري گردد
  .خطرات تنفسي ديگري نيز ممكن است در يك مزرعه وجود داشته باشد

  
ه در گزارش تراز انرژي وزارت نيرو ، تأثيرات آالينده هاي مهـم  براساس برآوردهاي   انجام گرفته و درج شد-

  . هوا بر جوامع انساني و گياهان در كشورمان به شرح جدول زير بوده است 
  

آالينده 
  ها

 تأثيرات

اكسيد 
  هاي گوگرد

افزايش ناراحتي هاي تنفسي ، سوزش مخاط بيني ، مستعد ساختن بروز برانشيت ، خشكي گلو 
ي در انسان ، كاهش يا توقف رشد گياهان ، سوختگي و زرد شدن برگ ها ، كـاهش  و مجاري تنفس

  محصوالت ، خزان زودرس برگ ها
اكسيد 
  هاي نيتروژن

افزايش بيماريهاي مجاري تنفسي ، كاهش فعاليت شش ها ، سردرد  و سرفه در انسـان ، ايجـاد   
  اهانلكه روي برگ هاي گياهان ، پالسيده شدن برگ ها ، كاهش رشد گي

منواكسيد 
  كربن

تركيب شدن با هموگلوبين خون ، كاهش انتقال اكسيژن به بافت ها ، كاهش توان كاري بـدن ،  
  افزايش ناراحتي قلبي و گردش خون ، تأثير بر سيستم عصبي بدن

ذرات 
  معلق

ايجاد ناراحتي ها و بيماريهاي مزمن مجاري تنفسي ، كمك بـه ورود سـاير مـواد خطرنـاك بـه      
  يه ، ناراحتي ها و بيماري هاي چشمي ، كاهش ديد در غلظت هاي باالداخل ر
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فقـط سـه   ) ارقام بر حسب ميليارد ريال هسـتند (همچنين براساس برآوردهاي انجام شده هزينه هاي اجتماعي
  . به شرح جدول زير بوده است  1379آالينده مهم به تفكيك بخش هاي اقتصادي در سال 

  
  آالينده

  درصد  جمع  NO So2 Co2  بخش

  3/12  14035  11397  335  2303  خانگي
  8/4  5419  3018  757  1644  تجاري و عمومي

  3/18  20888  11923  2163  6802  صنعت
  1/5  5742  2075  478  3189  كشاورزي
  4/40  46034  14129  1996  29909  حمل  و نقل
  1/19  21735  13740  2296  5699  نيروگاه ها
  100  113853  56282  8025  49546  جمع
  -   100  5/49  0/7  5/43  درصد

  
  1379تراز انرژي وزارت نيرو سال : برگرفته از

  

 113853براي جبران آلودگي هاي حاصل از فقط سه آالينده معادل 1379همانطور كه مالحظه مي شود در سال 
كشـور در همـان    درصد توليد ناخـالص داخلـي   8/17رقم مزبور كه معادل . ميليارد ريال هزينه اجتماعي شده است 

درصد  3/18برق ،  درصد از طريق نيروگاه هاي 1/19درصد از طريق بخش حمل و نقل ،  4/40سال مي باشد به ميزان 
درصد از  8/4درصد از طريق بخش كشاورزي و  1/5درصد از طريق بخش خانگي ،  30/12از طريق بخش صنعت 

هزينه هاي اجتماعي مزبور كه سال به سـال  . ده است طريق بخش هاي تجاري و عمومي به اقتصاد ايران تحميل ش
درحال افزايش است در واقع بخش قابل توجهي از ارزش افزوده حاصل از تالش مردم و فعاليت هاي اقتصـادي را  

  . بدون آنكه به صورت تأمين رفاه براي مردم درآيد محو و نابود مي كند 
، اگر ضايعات مربوط به آب ، برق ، گاز ، مواد اوليه ، كاغد و  در كنار هزينه هاي اجتماعي مربوط به سه آالينده

مواد غذايي در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و نيز در بنگاه هاي اقتصادي دولتـي و خصوصـي را نيـز منظـور     
و  نماييم در آن صورت مالحظه خواهد شد كه ساالنه ارقام بسيار بزرگي از منابع محدود دولت و ملت ضـايع شـده  

به هدر مي رود و به جاي آن كه در خدمت رفاه مردم و استقالل اقتصادي كشور قرار گيـرد بـه راحتـي نـابود مـي      
  . گردد 

براي مقابله با اين نارسايي بزرگ اقتصادي و اجتماعي سازمان حفاظـت محـيط زيسـت در طـول حيـات خـود       
موزشي و تعيين ضـوابط ، مقـررات و اسـتانداردها    فعاليت هاي مختلفي را اعم از برنامه هاي ترويجي ، فرهنگي و آ

تهيه و به سازمان ها ابالغ نموده است كه گر چه به سهم خود به جلـوگيري از تخريـب محـيط زيسـت و افـزايش      
  . ضايعات كمك نموده ولي راهي به مقصود نبرده است 
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 Fibrotic agentsعوامل فيبروتيك دستگاه تنفس  –ب 
ميكرن قطر داشته و در هوا به طور معلق پراكنده  شود كه بيش از يك ت ريزي گفته مياصوالً گرد وغبار به ذرا

با توجه به اين كه ذرات ). آورد ميكرن در هوا آئروسل را به وجود مي پراكنده شدن ذرات كوچكتر از(باشند  مي
آلوده به گرد وغبار بودن  ميكرن قطر داشته باشند با چشم معمولي قابل رويت نيستند، تشخيص ريزي كه كمتر از ده

ميلي گرم در متر مكعب گرد وغبار  5-8به طور متوسط در هواي عادي شهرها در حدود . هوا خيلي آسان نيست
گرد و غبار و اليافهاي پراكنده در هواي تنفسي كه به قسمتهاي تحتاني .وجود دارد كه اغلب ما متوجه آن نيستيم 
يبروتيك سلول هاي دستگاه تنفسي شده ، منجر به بيماريهاي تنفسي به نام دستگاه تنفسي مي رسند باعث تحريك ف

و سلولز ) ريه قهوه اي ( ، گرد و غبار پنبه ) ريه سياه ( گرد و غبار زغال سنگ .پنوموكونيوزها مي شوند 
و ) س آسبستوزي( كه در كارگران مزارع و كارخانه هاي نيشكر مشاهده مي گردد ، پنبه كوهي ) باگاسوزيس ( 

 . بخارات فلزات مانند اكسيدهاي قلع ، آهن و بريليوم از عوامل فيبروتيك دستگاه تنفسي مي باشند 

قرار گرفتن در معرض كپكها در سيلو يا غبار دانه ها مي تواند منجر به بيماري هاي تنفسـي كوتـاه مـدت مثـل     
Organic Dust Toxic Syndrome انبـار غلـه باعـث برونشـيت يـا       گرد و غبار حاصـل از دانـه هـا در   . شود

گرد وغبار و يا ساير ذرات ريزي كه در ساختمان مخصوص حيوانات مزرعه وجـود دارد  .مشكالت تنفسي مي شود
  .باعث ايجاد بيماري هاي تنفسي متعددي مي شود

  عوامل فيبروتيك دستگاه تنفس خطرات ناشي از گرد و غبار يا- 
ميگويند كه بسته به دستگاه مربوطه ممكن است به  ١اصطالح نوزوكونيوزهاي ناشي از گرد و غبار را در  بيماري

هاي  بيماري. و غيره باشد ٦يا ادونتوكونيوز ٥يا درماتوكونيوز ٤يا افتاموكونيوز ٣يا الرگوكونيوز ٢شكل پنوموكونيوز
شد، در  ونيوز گفته ميها پنوموك ريوي ناشي از گرد وغبار مهمترين گروه نوزوكونيوزها هستند و در سابق به همه آن

گرد و غبارهاي آلي (گردد  هاي ناشي از گرد وغبار معدني اطالق مي حالي كه امروزه اين اصطالح فقط به بيماري
  ). آورند بيشتر عوارض ريوي آلرژيك را به وجود مي

 سيليكوز- 

صطالح پنوموكونيوزها هاي ريوي به ا هاي ريوي ناشي از كار است از گروه بيماري سيليكوز كه يكي از بيماري
. آيد به وجود مي  ٧دار يا دي اكسيد سيلسيوم چون سيليكوز در اثر استنشاق گرد و غبار سيليس.شود محسوب مي

سيليسيوم بعد از اكسيژن فراوانترين عنصر موجود در روي زمين است كه به شكل خالص در طبيعت موجود نبوده، 
دي اكسيد سيليسيوم در طبيعت يا به شكل آزاد هست . باشد ها مي كاتبلكه به شكل دي اكسيد سيليسيوم و يا سيلي

كوارتز خالص بي رنگ و شفاف .ميكا  ها مانند مانند كوارتز و يا به شكل تركيب شده با عناصر ديگر به ويژه اكسيد
صر سيليس عن.هاي كنار دريا وجود دارد و شن) سنگ خارا، سنگ چخماق(هاي موجود در طبيعت  در اغلب سنگ
  . سازي بوده و در تهيه سراميك به طور وسيعي كاربرد دارد اصلي در شيشه

  :ها سيليكات- 

                                                 
١١  --  NNoossooccoonniioosseess  
٢٢  --  PPnneeuummooccoonniioossee  
٣٣  --  AAlllleerrggooccoonniiooss  
٤٤  --  OOpphhttaallmmooccoonniioossee    
٥٥  --  DDeerrmmaattooccoonniioossee  
٦٦  --  OOddoonnttooccoonniioossee  
٧٧--  SSiiOO22    
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اند و قسمت اعظم كره خاكي را تشكيل  دارند به طور وسيعي در طبيعت پراكنده) sio4(ها كه ريشة  سيليكات
روند  نت در صنعت به كار ميها مانند  آميا ها كم وبيش سيليس نيز وجود دارند و انواع مختلف آن دهند در آن مي

ميكاي سفيد سيليكات دوبل آلومينيوم و پتاسيم است و بيوتيت  ميكا به شكل ورقه ورقه بوده، نوع موسكويت يا 
. كنند استنشاق گرد و غبار آن توليد پنوموكونيوز مي. باشد ميكاي سياه سيليكات سه گانه آهن و منيزيم و پتاسيم مي يا

شكل . هيدراته به ندرت خالص بوده، به شكل گرد مصارف پزشكي و بهداشتي داردتالك سيليكات منيزيم 
در ساختن فورها و كوزه گري مصرف دارد، استنشاق گرد و غبار آن باعث تالكوز ) استئاتيت(استحكام يافته آن 

، در سراميك هاي فراوان به ويژه كوارتز هاي آلومينيوم هستند با ناخالصي آرژيل يا خاك رس سيليكات.شود مي
ها  گرد و غبار آرژيل كه مقادير جزئي كوارتز داشته باشد در طول سال. روند سازي، همچنين تهيه آجر به كار مي

تركيبي است از كربنات كلسيم . رود ها به كار مي سنگ لوح براي پوشش بام.كند استنشاق توليد پنومو كونيوز مي
  هاي آهن و سيليس آزاد به شكل بلوري يا آمورف وجود دارد كسيدا) ميكا، كلريت، هيدروسيليكات(ها  وسيليكات

تدابير فني شامل . هاي ناشي از كار شامل تدابير فني و تدابير پزشكي است پيشگيري سيليكوز مثل ساير بيماري
غبار باشد كه به طور كلي به صورت كاهش توليد گرد و مبارزه با گرد وغبار و پاك كردن محيط كار از اين مواد مي

و جمع آوري و هدايت گرد وغبار توليد شده به خارج از محيط كار و باالخره،جانشين كردن مواد اوليه كم خطر به 
  باشد  برند و غيره مي جاي واد خطرناك كه به كار مي

  و خطرات آن )آميانت(آز بست- 

باشد و بيجا نبود اگر  نشدني مي نام آميانت از لغت آميانتوس اخذ شده در يوناني به معني غير قابل فساد و تباه
در اعصار گذشته جسد قدرتمندان را به منظور حفاظت از پوسيدگي و فساد در كفني كه از آميانت بافته شـده بـود،   

سـال قبـل در    25000هاي خيلي قديم شناخته شده و عالئمي از مصـرف آن در   اگر چه آميانت از زمان.پيچيدند مي
هيه ظروف گلي از آميانت استفاده كرده و آن را به منظور استحكام بخشـيدن بـدانها بـا    فنالند به دست آمده كه در ت

هاي قديم مرسوم شده تا عصر ما نيـز   هاي چراغ بافته شده از آميانت كه از زمان كردند يا فتيله مواد ديگر مخلوط مي
نت از نوع نساجي النكشاير با كشف و استخراج معادن عظيم آميا 1880رسده است ولي مصرف صنعتي آن از سال 

هاي نسوز متوجه اين ماده گشته و به مصرف آن توسعه بخشـيدند و بعـدها    و فرانسه بودند كه به منظور تهيه پارچه
آزبست كه به پنبه نسوز يا آميانت معروف اسـت، اصـطالحي كلـي    .در صنايع ديگر نيز استفاده از آن متداول گرديد

آزبستوز به فيبروز پارانشيم ريـه اطـالق مـي      و. يليكات معدني به كار مي روداست كه براي چندين نوع مختلف س
آزبست در طي قرن گذشته به طور گسترده در جهـان  .آزبست است از تماس استنشاقي با رشته هاي  شود كه ناشي

ماده به علت اين . مورد استفاده قرار گرفته است و مصرف آن در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش بوده است
مقاومت محيطي نسبت به سائيدگي، نسوز بودن و رشته اي بودن و تثبيت شيميايي، بسيار مقرون به صـرفه بـوده و   

  .مصرف زيادي دارد

  رشته هاي آسبست   موارد مواجهه با

     هاي توليد كنندهكارخانه     .3                      آسياب ها    .2                                      معادن    .1

     لوله كش ها    .6            كارگران ساختماني    .5            نساجي رشته هاي آزبست    .4 
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    ساخت لباسهاي ايمني    .9                      جوشكاران    .8               سازندگان ديگهاي بخار    .7 
  پتوهاي خاموش كننده آتش    .12       سيمان و آجر كف اتاق    .11                انواع مختلف فيلتر ها    .10
  .لنت ترمز و كالچ ماشين    .13

      تعريف آزبستوز

اين يك اختالل مزمن است اما مسري . آزبستوز عبارت است از التهاب ريه ها به علت استنشاق ذرات آزبست 
مردان ). ا سيگار كشيدن بسيار بيشتر مي شودخطر بروز ب(آزبستوز ممكن است منجر به سرطان ريه شود . نيست 
آزبستوز شايد . سالي كه در معرض ذرات آزبست بوده اند با احتمال بيشتري دچار اين بيماري مي شوند 40باالي 

سال  15تا  10معموالً قبل از انكه بيماري بروز كند، بيمار دست كم .مهمترين بيماري ريوي ناشي از كار باشد
كارگران عايق كار كه مواجهه قبلي داشته  %70در بيش از .توسط يا شديد را با آسبست داشته استمواجهه م  سابقه

تماس مختصر به مدت يك . سال مواجهه، اختالل در گرافي قفسه سينه مشاهده شده است 30الي  20اند، بعد از 
   آيد اري پلور بدستمنطبق بر آزبستوز يا بيم  سال شواهدي 30تا  20 سال يا كمتر ممكن است بعد از

  سبب شناسي

قادر به   اين رشته ها عليرغم طول زياد.هر قدر رشته هاي آسبست كوچكتر باشند،احتمال ايجاد بيماري بيشتر است
عامل فيزيكي كه سبب محدود كردن نفوذ به اعماق ريه مي شود، قطر رشته هاست و .نفوذ به اعماق ريه مي باشند

  اختالل در.تاكنون مكانيسم دقيق ايجاد بيماري شناخته نشده است.به طول آنها ارتباطي ندارد
تعيين كننده در ايجاد ازبستوز شناخته مي  كليئرانس ذرات اسبست و در نتيجه احتباس آن به عنوان يك عامل عمده

ده كه از ذرات پوشي  ايمنولوژيك ، ناشي ازآزاد شدن اهسته اسيد ساليسيليك يا يك واكنشيا ممكن است  .شود
ناكامل رشته ) بيگانه خواري(فاگوسيتوز يا .به عنوان آنتي ژن عمل مي كند، مي باشد  شده با پروتئين تشكيل شده و

  .باشدهاي آسبست كه احتماالً سبب آزاد شدن آنزيمهاي ليزوزومي از ماكروفاژها مي شود در ايجاد بيماري دخيل 

  آسيب شناسي

اين .برونشيول هاي انتهايي رسوب ميكند  ري آلوئولي نزديك بهرشته هاي آسبست درمحل دو شاخه شدن مجا
مسئول    كه   I  شده و از طريق سيستم موكوسيلياري و سلولهاي اپتيليال تيپ  رشته ها توسط ماكروفاژها برداشته

  .ماكروفاژها ميباشند، خارج ميشوند  حمل رشته ها با غشاء پايه و بعد از آن به فيبرو بالست ها و
  .پروليفراسيون سلولي و افزايش توليد كالژن مي گردد  شت رشته هاي آسبست توسط فيبرو بالست ها موجببردا
  علل

قسمت محيطي ريه ها در اثر فيبرهاي . مواجهه طوالني مدت با ذرات رير آزبست به هنگام كار يا از منابع ديگر
تشكيل بافت جوشگاهي در بافت ريوي آزبست دچار آزردگي مي شوند، كه نهايتاً التهاب ، ضخيم شدگي و 

سال از زمان مواجهه با آزبست بگذرد و سپس عاليم  20امكان دارد تا . را به دنبال خواهد داشت ) فيبروز ريوي (
  .بيماري ظاهر شوند

  تظاهرات باليني

. تحريكي است شايع ترين شكايت اوليه بيماران مبتال به آزبستوز، تنگي نفس در هنگام فعاليت و سرفه بدون خلط
فيبروز .با پيشرفت بيماري شدت اين عالئم افزايش يافته و ممكن است سرفه ها همراه با خلط موكوپورالنت باشد
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  .پلور ممكن است به قدري وسيع باشد كه موجب تنگي نفس شديد و حتي مرگ بيمار گردد
  
   asphyxiantخفه كننده ها  –پ 

منواكسيد كربن از احتراق . صرف اكسيژن توسط سلول هاي بدن مي شوند خفه كننده ها گازهايي هستند كه مانع م
ناقص سوختهاي فسيلي بوجود مي آيد و از آلوده كننده هاي هوا محسوب شده با هموگلوبين گلبول هاي قرمز 

تا  عايق بندي خيلي زياد باعث ميشود. خون تركيب مي گردد و قابليت انتقال اكسيژن گلبول ها را سلب مي نمايد 
به نوعي، مواد سمي و خطرناك وارد خانه شوند ، ديگر نتوانند خارج شوند و در خانه محبوس مي شوند به تدريج 

حاصل از اجاقهاي خوراك پزي ، سيستم ( فراوانترين آنها دود و مونواكسيد كربن . غلظت اين مواد افزايش مييابد 
و ) نظير رنگ و محلولهاي شوينده ، حاللهاي بد بو(رار آلي انواع تركيبات ف) گرماساز ، وسايل گاز سوز و سيگار 

  .گاز رادون استحتي 
   Allergensآلرژن ها –ت 

مواد مختلفي مانند علف كشها ، حشره كشها و بعضي از فلزات ، مخصوصاً نيكل ، ممكـن اسـت آلـرژي افـراد     
ي به موادي كه بـا آنهـا سـر و كـار     كارگران مؤسسات صنعت هاي ناشي از آلرژي واكنش. حساس را تحريك نمايند 

بـدن واكنشـي   . كنـد  در حال عادي وقتي يك ماده شيميايي روي بدن اثـر مـي  .  دارند از مشكالت مهم شغلي است
دهد كه اين واكنش نزد تمام افراد يكسان است به عكـس، در صـورت    متناسب با مقدار ماده مزبور از خود نشان مي

 . شود هاي معمولي است كه نزد همه ديده مي بوده و متفاوت از واكنشوجود آلرژي واكنش حاصل اختصاصي 

هاي حاصل چنـد سـاعت    كند و واكنش آلرژي آني از نوع آنافيالكس كه در ظرف چند دقيقه بروز مي -نوع اول
  كشد رينيت و آسم از اين نوع مي باشد طول مي

هـاي   ها و بـر عليـه آنتـي ژن    در سطح سلولدر اين نوع آلرژي آنتي كرهاي مختلف با سميت سلولي  -نوع دوم
  باشد  مي» خود آلرژي«اين آلرژي كه نوعي . اند مربوطه به وجود آمده

هاي مربوطه در ظرف چند ساعت بروز كـرده و تقريبـاً يـك روز دوام پيـدا      واكنش: يا پديدة آرتوس -نوع سوم
  . كند ة كشاورز دخالت ميكند، اين آلرژي در بروز تظاهراتي از قبيل عارضه معروف به ري مي

هـاي حاصـل چنـد     شود و واكنش ساعت ظاهر مي 48تا  24يا نوع توبر كوليني تأخيري كه بعد از  -نوع چهارم
  .حاصل حساسيت يافتن سلول لنفوئيد بوده و نمونه كالسيك آن درماتيت تماسي است. كشد روز طول مي

هـا شناسـائي انـواع     جود دارد كه لزوم پيشـگيري از آن هاي ريوي و پوستي و در طب كار موارد زيادي از آلرژي
هـاي پوسـتي    در مـورد آلـرژي  . كند ها با بدن را ايجاب مي هاي موجود در محيط كار و جلوگيري از تماس آن آلرژن

دربـاره  .توان با رعايت كامل اصول كلـي بهداشـت كـارگر را سـر كـار خـود نگـه داشـت         خفيف در محيط كار مي
چون در اين مـوارد بـه دنبـال    . ر بايد از تماسهاي منقطع كارگر آلرژيك با آلرژن پيشگيري  كردهاي محيط كا آلرژي

هاي وخيم آلرژي  خورد و در صورت شروع مجددكار، واكنش قطع تماس ،تعادل آنتي ژن آنتي كر موجود به هم مي
تـر از آن واكـنش    باشد كه در حد پاييناي وجود داشته  آيدكه آستانه ها به نظر مي دربارة بعضي ازآلرژن. كند بروز مي

در اين صورت توجه به بهداشت و كنترل  مـواد آلـرژن در محـيط كـار از تعـداد ايـن گونـه        . آلرژي بروز نمي كند
هاي حفاظـت كننـده وغيـره نيـز      ها يا كرم كاهد، همان گونه كه توجه به پيشگيري با استفاده از دستكش ها مي آلرژي

  .باشد موثر مي
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  Metabolic poisonsوم متابوليك سم  -ث 
بسياري از مواد طبيعي ممكن است باعث مسموميت حاد يا مـزمن انسـان گردنـد ، ايـن مـواد شـامل تركيبـات        
شيميايي مي شوند كه در صنعت براي از بين بردن عوامل مزاحم محيطي ، مانند حشره كشها ، علف كشها ، فلـزات  

ر كه در غلظت معيني براي حفظ سالمتي انسان ضروري است ولـي از  و حتي عناصري مانند فلوئو) سرب(سنگين 
اثر سموم ممكن است فقط محدود به يك يا چنـد نقطـه از بـدن    . حد معيني بيشتر مضر مي باشد ، توليد مي شوند 

  . شود و بعضي از آنها بر تمام سيستم بدن مؤثر بوده ، عالئم مسموميت عمومي ايجاد مي نمايند 
  Mutagensا موتاژن ه –ج 

تركيباتي مانند كلـرور وينيـل و   . توانايي يك عامل در ايجاد تغييرات ژنتيكي يا موتاسيون را موتاژنيسيتي گويند 
خاصـيت  . ديوكسين ، فلزات سنگين مانند كـادميوم و پرتوهـاي يـون زا از عوامـل موتـاژن محسـوب مـي شـوند         

قرار دادن گلبول هاي سفيد خـون افـراد و سـلول    : نند موتاژنيسيتي يك عامل ممكن است با روشهاي سيتوژنيك ما
حيوانات در معرض عوامل موتاژن ، وارد كردن عامل موتاژن به داخل سلول هاي ميكربي و همچنين آزمايش سلول 

تغييرات يك (موتاسيون هاي . هاي جنين مرده يا مردني زناني كه در تماس با عوامل موتاژن بوده اند ، تعيين بشود 
به احتمال زياد ، قرار گرفتن . اشي از عوامل محيطي بندرت در انسان و ساير حيوانات عالي شناخته  شده اند ن) ژن

از اين رو معموالً خاصيت موتاژني يك عامـل در  . در معرض عامل موتاژن منجر به نقص نوزاد يا سرطان مي گردد 
به صورت سـرطان زايـي يـا تراتـوژني نمايـان مـي       آزمايشگاه تشخيص داده مي شود و معموالً اثر عوامل موتاژني 

  . گردد 
  Teratogens تراتوژن ها –خ 

بعضي از عوامل مانند پرتون هاي يون زا ، ديوكسين و كادميوم ممكن است باعث نقص نـوزاد يـا تغييـر در ژن    
رحله خطرنـاك  معموالً م. شود ورود بعضي از سموم در بدن زن آبستن باعث توليد نقص عضو در جنين مي .شوند 

در اين مورد مخصوصاً روزهاي بيست و سوم تا چهلم آبستني است، با توجه به كثـرت ايـن نـوع سـموم و وجـود      
: تركيبات ديگر ماننـد   .شود  كارگران زن در مشاغل مربوطه، خطر اين نوع سميت و لزوم پيشگيري از آن روشن مي

خاطره قربانيـان داروي معـروف بـه    . مهاي بدن را سبب گردند داروي تاليدوميد ، امكان دارد تغييرات غيرعادي اندا
 .ها محو نشده است ناليدوميد هنوز از خاطره

  Thalidomide داروي تاليدوميد-

هاي  در واقع بخشي از برنامه سالح»بيماري صبح«معروف به داروي » تاليدوميدتحقيقات نشان داده است كه توليد 
پيش .  ها براي استفاده در جنگهاي شيميايي بوده است ابتكار نازي» تاليدوميد«وي و دار. ها بوده است شيميايي نازي

 .توليد شد» شيمي گروننتال«و توسط يك شركت آلماني به نام  1950شد كه اين دارو در اوايل دهه  از اين تصور مي
هزار نوزاد  10جر به تولد من 1961تا  1957در آن زمان مصرف اين دارو توسط زنان باردار در سراسر جهان از سال 

اند كه تاليدوميد روي زندانيان در  در حال حاضر يك تيم تحقيقاتي جديد ادعا كرده .ناقص در اروپا و آفريقا شد
توان از آن به عنوان گاز فلج كننده  شده است، تا معلوم شود كه آيا مي ها آزمايش مي هاي آلمان از سوي نازي اردوگاه

دكتر مارتين جانسون كه سرپرستي اين پژوهش را بر عهده داشته  !ميايي استفاده كرد يا نههاي شي اعصاب در جنگ
ها قبل از اين كه تاليدوميد را به شركت گروننتال بفرستند آن را روي زندانيان به عنوان گاز  گويد نازي است، مي

در : تايمز اظهار داشت  ا روزنامهاي ب دكتر جانسون در مصاحبه .كردند سمي براي تخريب سيستم عصبي آزمايش مي
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هم : وي خاطر نشان كرد.تر شده ايم كه تاليدوميد آخرين جنايت جنگي نازيها بوده است حال حاضر تقريبا مطمئن
هاي جنگ جهاني دوم صورت  ها در اردوگاه اكنون كامال بديهي است كه توليد و آزمايش اين دارو از سوي نازي

  گرفته است

  
  Carcinogens سرطانزاها –د 

در سالهاي اخير ، بحثهاي مفصلي در مورد اهميت خطر مواد شـيميايي سـرطانزاي محـيط در محافـل علمـي و      
هر چيز باعث سـرطان مـي   «رسانه هاي گروهي مطالب بسياري در مورد اينكه . پزشكي جهان صورت گرفته است 

مـواد شـيميايي موجـود در محـيط     % 10كمتـر از   انتشار داده ، باعث نگراني عامه مردم شده اند ولي در واقـع » شود
اسـتعمال سـيگار ، پنبـه كـوهي و كلـرور وينيـل ، بخـوبي        : سرطانزا هستند كه اثر سرطانزايي بعضي از آنها ، مانند 

  .  شناخته شده است
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  سرنوشت مواد شيميايي محيطي بعد از ورود به بدن انسان
  Distribution انتشار سموم در بدن

اين تمايل . شود هر سمي پس از ورود در بدن و انتشار توسط جريان خون در نسجي كه بدان تمايل دارد جمع مي 
خصوصيات فيزيكي يا اين تمايل حاصل از خود سم به علت . حاصل از خود سم يا نسج مربوطه است

  .خصوصيات شيميايي متفاوت عمل مي نمايد
  :خصوصيات فيزيكي - 1
ها و  لكل اتيليك در تمام بدن به علت محلول بودن آن در آب و يا تجمع سمومي از قبيل حاللمانند انتشار ا 

هاي با چربي زياد مانند مراكز عصبي و كبد و فوق كليه به علت محلول  هاي هالوژنه آلي در نسج يا حشره كش
  .ها ها در چربي بودن آن

   :خصوصيات شيميايي - 2
كند مانند يون فلوئور كه به علت تمايل به درست كردن  ربوطه را توجيه ميكه تثبيت سم روي دريافت كننده م

ها تثبيت  ها و دندان روي استخوان) فلوئورو آپاتيت(فلوئورور كلسيم غير محلول و تركيبات فلوئورو فسفو كالسيك 
ل تيول روي بعضي فلزات سنگين مانند جيوه، سرب و كادميوم يا آرسنيك به جهت تمايل به تركيب با عام. شود مي

غالب . ها موجود است كنند مانند كراتين كه در موها و ناخن ها را مهار مي هاي آنزيمي ثابت شده و آن از پروتئين
مواد سرطان زا در روي اسيدهاي نوكلئيك، بنزن به طور انتخابي روي مغز استخوان تثبيت شده و الكل متيليك در 

ها به ويژه  ها مخصوصاً دي نيتروارتوكرزول با پروتئين نيترة فنل مشتقات دي. شود نسج رتين چشم جمع مي
  .شود ها را در اين مواد باعث مي آورند كه تجمع آن هاي پالسمايي تركيبات ثابتي به وجود مي پروتئين

آن را  بافت عضو يا سمي كه تاثير موضعي دارد به مجرد تماس با .عمومي است يا موضعي تاثير سم در بدن يا
. توان تقسيم كرد گروه مي سم كه جذب بدن شود تاثير عمومي دارد و آن را به چند. كند سوزانده و متالشي مي

 قرمز ايگلبوله خون را منهدم كرده و باعث هموليز كنند و مراكز مولد اد ميگروهي از سمها تغييراتي در خون ايج

تاثير گذاشته و موجب استفراغ و دل درد  روده و معده رمواد د گروه ديگري از .فنل و بنزن شوند مانند مي
حداكثر يك خوراك دارو كه بتوان بدون زيان مصرف كرد  در داروشناسي مقدار . سرب و مس شوند مانند مي

مسئله مهم ، . شود مرگ مي آن مقدار ، انسان را مسموم كرده و حتي منجر به مصرف زيادتر از. تعيين شده است
  : سرنوشت مواد شيميايي محيطي بعد از ورود به بدن انسان است كه چهار امكان وجود دارد 

 metabolismمتابوليسم  –الف 

گردند، بدن نيز روي سموم اثر كرده  همان گونه كه سموم روي بدن اثر كرده باعث تغييرات گوناگون در آن مي
ود كه اين تغيير شكل ممكن است در بعضي موارد تا متالشي شدن كامل و از بين رفتن ش ها مي سبب تغيير شكل آن

ها ممكن است اثر سمي را كـم و   هايي شود كه خود آن سم پيش رود و در موارد ديگر باعث به وجود آمدن متابليت
اي گونـاگوني كـه باعـث    ه پديده. بيش از دست داده باشند و يا بر عكس، سميتي شديدتر از سم كامل اعمال نمايند

در نتيجه در جستجوي سم شناسي الزم است با اطالع از متابوليسـم ايـن سـموم     .شوند تغيير شكل متابوليسمي سموم مي
هـاي ادرار مـورد آزمـايش و     مـثالً در مسـموميت بـا بنـزن الزم اسـت فنـل      . هاي مربوطه را جسـتجو كـرد   در بدن متابليت

هاي آن مانند اسيد تـري   مسموميت با تري كلراتيلن عالوه بر خود اين ماده بايد متابليت گيري قرار گيرد و در مورد اندازه
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گيري كرد، يا در موردمسموميت با تولوئن، اسيد هيپوريـك   كلراستيك و تري كلراتانول را نيز در ادرار جستجو و اندازه
  .گيري خواهد شد در ادرار جستجو و اندازه

ز ورود به بدن به وسيله واكنشهاي مختلف آنزيمي دتوكسيفيه مي شوند و كبد محل بسياري از تركيبات سمي پس ا 
بعضي از مواد شيميايي خطرناك بعد از ورود به بدن تحت تأثير آنزيمها به تركيبات . اصلي و مهم اين واكنشهاست 

، كمبود آنزيمها يا ساير  بنابراين بيماريهاي كبد .جديدي كه بعضي از آنها خواص درماني دارند ، تبديل مي شوند 
شرايطي كه توانايي بدن را تغيير و تبديل مواد شيميايي كاهش  دهند مي توانند حساسيت افراد به اثرات سمي اين 

از طرف ديگر ، بعضي از تركيبات بي خطر بعد از ورود به بدن به عوامل مضر تبديل مي .نوع مواد را افزايش دهند 
ولي بعد از اينكه . كيبات شيميايي سرطانزا در ابتدا فاقد خاصيت سرطانزايي هستند در حقيقت ، اكثر تر. شوند 

در بعضي موارد فقط يك واكنش . تحت تأثير آنزيم ها قرار گرفتند به تركيبات جديد سرطانزا تبديل مي گردند 
در گوشت قورمه پيدا (ها براي مثال ، نيتريت . آنزيمي براي تبديل يك تركيب غير سرطانزا به سرطانزا الزم است 

ممكن است در دستگاه گوارش با يكديگر ) در بسياري غذاها و مواد شيميايي وجود دارد(و آمين ها ) مي شود
در واقع ، نيتروزامين ها پيش سرطانزاهايي هستند كه . تركيب شده نيتروزامين ها را توليد نمايند كه سرطانزا هستند 

  .  مواد آلكيل شده سرطانزا تبديل شده اند به وسيله اكسيداسيون آنزيمي به
 excretionدفع  –ب 

. سرانجام بعضي از مواد شيميايي به صورت تغيير نيافته ولي اكثر آنها به صورت تغيير يافته از بدن دفع    مي شوند 
فلـزات  (گـوارش  ، دستگاه ) تتراكلرور كربن(كليه راه اصلي دفع است و بعضي تركيبات امكان دارد از راه ريه هاي 

بيماريهاي كليوي يا ساير اعضاء دفعي بر توانايي بدن در دفع مواد مضر .، عرق ، بزاق و شير نيز دفع شوند ) سنگين
  :راه هاي دفع عبارتند ازبه طور خالصه .مؤثر مي باشند 

  :ها كليه
ردي كه دفع كليوي مختـل  در موا. راه دفع اساسي بوده، تجزيه ادرار براي جستجوي هم كاري آسان و عملي است 

  .گيري سم در خون ضرورت دارد باشد، جستجو و اندازه
  :شش ها

به ويژه در مورد سموم فرار راه دفع مهمي است مانند الكل اتيليك يا سيانورها كه امكان كنترل آلودگي بـا ازمـايس    
هـا   در ايـن نـوع مسـموميت    در بعضي اوقات تنفس مصنوعي از نظر درمـان . هواي تنفسي در اين موارد وجود دارد

  .كند كمك شايان به دفع سم از بدن مي
  :ها روده

  .شوند مانند آرسنيك و سرب و غيره ها دفع مي بعضي از سموم پس از گذر از كبد از راه صفرا در روده 
، در بعضي ديگر امكان جستجوي سـم  )جيوه و سرب(شود  دفع بعضي از سموم از بزاق باعث استوماتيت مي: بزاق
  ). الكل اتيليك(دهد  را مي

  :ها موها و ناخن
ها كـه داراي كـراتين اسـت،     ميل به گوگرد دارند به علت وجود گوگرد زياد در كراتين در موها و ناخن سمومي كه 

جستجوي اين سموم در اين مواد به شرطي دقيق است كه بتوان آلودگي خارجي را حذف كـرد  . كنند تجمع پيدا مي
  ).نيك، فلوئور و فلزات سنگينسمومي مانند ارس(

  :شير
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و الكـل و  ) ت.د.د(دار  هاي كلـر  دفع بعضي از سموم از راه شير خطر آلودگي نوزادان را در بردارد مانند حشره كش 
  ).شود از شير مواد محلول در چربي دفع مي(هكزا كلروبنزن و ارسنيك و جيوه و مواد راديواكتيو 

بـه علـت   (شـوند   اي از سموم خيلـي سـريع دفـع مـي     پاره. ي متفاوت استچگونگي و سرعت دفع بسته به هر سم
بدين قرار،سمومي كه در . گردند مانند الكل اتيليك و بعضي ديگر كندتر حتي خيلي كند دفع مي) سهولت انتشارشان

مهمتر عوامل متعددي در سرعت دفع سموم دخالت دارند كه از همه . باشند شوند سموم با دفع كند مي بدن جمع مي
در گـروه  (كساني كه به نارسايي كليه مبتال هستند شديداً در معرض خطر مسموميت قـرار دارنـد   . هاست وضع كليه

كارگراني كه با يك ماده قارچ كش كار كرده و مسموم شده بودند، فقط كساني كه به آلبومينوري دچار بودند فـوت  
اي از سموم توسـط   تفاده از كالتورها يا حتي دفع تحريكي ارهو اهميت كليه  در موارد اس) شدند و بقيه زنده ماندند

  .شود به خوبي روشن مي) مسموميت با سرب(همين مواد 
   Stored ذخيره سازي  –پ 

 بعضي از تركيبات در بدن متابوليزه نشده ، دفع نمي گردند و بدين ترتيب قسمتي از آنها در بدن ذخيـره  مـي  
كـه  -هداري و جلوگيري از اثر سموم را دارند مانند سيستم رتيكولو آندو تليـال  ها خاصيت نگ بعضي از نسج. گردد 

هـا در ريـه و    اين عمل يعني خاصيت جذب و نثبيت ذرات خارجي از وظايف آن است، همان گونه كه هيستوسيت
اين پديده  كنند و نتيجه حاصل از هاي كنژونكتيو در طحال و غدد لنفاوي عمل مي هاي كوپفر در كبد و سلول سلول

عمل ضد سـمي كبـد نـه تنهـا بـه       .باشد به خوبي روشن مي) سيليكوز(در مواردي مانند بيماري زايي پنموكونيوزها 
صورت جذب و نگهداري سموم است، بلكه به كمك تغييرات متابوليسمي عميقي نيز هست كه در اين عضو انجـام  

هاي پالسمايي و برخي بر عكس به صورت  با پروتئينها به صورت تركيب  در خود خون نيز بعضي از سم. گيرد مي
هـا جمـع    هاي جيوه يا مس كه در پالسما و سرب كه در گلبـول  شوند،  مانند يون تثبيت شده روي گلبولها ديده مي

ممكن است به وسيله فاكتورهاي شناخته شده يا نامعلوم متـابوليزه   متابوليزه نشده و دفع نشده اين تركيبات.شوند مي
اطفالي كه . براي مثال ، سرب در استخوانهاي بدن تجمع مي يابد . و ناگهان غلظت آنها در خون افزايش يابد  شوند

بمرور مقدار كمي از پوسته رنگهاي سربي را مي خورند ممكن است ناگهان عالئم مسموميت حـاد سـرب در آنهـا    
مي شود كه نور خورشيد ممكن اسـت در متـابوليزه   اين پديده اكثر در تابستان اتفاق مي افتد لذا تصور . ظاهر گردد 

نمونه هاي ديگري كـه  اخيـراً مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد ،        . كردن سرب تجمع يافته در بدن نقشي داشته باشد 
چربي مادران . و ددت ، در چربي بدن انسان )  PCB(شيميايي ، مانند پلي كلرو بي فنيل ها  تجمع مواد : عبارتند از
  . ابوليزه شده و تركيبات شيميايي ذخيره در چربي ممكن است وارد شير شده ، به طفل منتقل گرددشيرده مت

  Synergismسينرژيسم و پيش برنده  –ت 

در بعضي موارد به علت مكانيسم هائيكه خيلي كم شناخته شده اند ممكن است خطر سرطان دو ماده سرطانزا از 
به عبارت ديگر همزمان قرار گرفتن يك فرد در معرض دو ماده . شد مجموع خطرات هر ماده سرطانزا بيشتر با

بعضي . سرطانزا ممكن است از جمع خطر سرطانزايي دو تركيب بيشتر باشد كه به اين پديده سينرژيسم گويند 
مواقع ، يك ماده سرطانزاي ضعيف ممكن است در حضور يك ماده غير سرطانزا به يك تركيب سرطانزاي نسبتاً 

  . بديل شود كه بدان پيش برنده گفته مي شود قوي ت
بررسيهاي اپيدميولوژي نشان . اثر نهايي پنبه كوهي و استعمال دخانيات مثال مناسبي از مكانيسم سينرژيسم است 

برابر مرگ گروه  5داده اند كه احتمال مرگ كارگران غيرسيگاري كه با پنبه كوهي سر و كار دارند در اثر سرطان ريه 
احتمال خطر مرگ افراد . است ) كارگراني كه در معرض پنبه كوهي نبوده و دخانيات استعمال نمي نمايند(شاهد 
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اگر خطر سرطان ناشي از . سيگاري كه در معرض پنبه كوهي قرار نگرفته اند ده برابر افراد غيرسيگاري مي باشد 
گردد ، خطر مرگ از سرطان ريه يك كارگري استعمال دخانيات به خطر سرطان ناشي از تماس با پنبه كوهي افزوده 

برابر يك كارگري كه با هيچ يك  15كه در تماس با پنبه كوهي است و به استعمال دخانيات هم معتاد مي باشد بايد 
از دو ماده سرطانزا در تماس نيست باشد ، در حاليكه در مطالعات اپيدميولژي خطر مرگ ناشي از سرطان ريه 

مرتبه بيشتر از خطر مرگ گروه شاهد  53ارخانه هاي پنبه كوهي كه دخانيات استعمال مي كنند كارگران معادن يا ك
  .است) كارگران مؤسساتي غير از پنبه كوهي كه دخانيات استعمال نمي كنند(

براي مثال بعضي تركيبات مانند . بعضي عوامل پيش برنده سرطان را در مطالعات با حيوانات مشخص كرده اند 
قدرت سرطانزايي دي متيل بنز آنتراسن يا ساير سرطانزاها را افزايش     مي ) استرهاي فوربول(وتون روغن كر

  ) .پيش برنده(دهند 
احتماالً مكانيسم هاي سينرژيسم و پيش برندگي بعد از به دست آوردن اطالعات بيشتري در مورد سرطانزاهاي 

در حال حاضر تركيباتي در . هميت بيشتري خواهند يافت موجود در محيط و ارتباط آنها با سرطانهاي انساني ا
محيط هستند كه خاصيت سرطانزايي ضعيفي دارند از اين رو ، اهميت چنداني به خطرات آنها براي سالمتي انسان 
داده نمي شود ، در حالي كه بعد از شناخت اثر سينرژيسم آنها با تركيبات سرطانزاي ديگر و يا اثر افزايندگي 

  . سرطانزايي پيش برنده ها ، اين تركيبات اهميت بيشتري در مطالعات بهداشت محيط  خواهند يافت خاصيت 
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 فصل دوم

  كشها آفت
نامطلوب را از بين برده و يا با مداخله در فرايند تكثير آنها ، جمعيتشان را  كشها تركيباتي هستند كه يك موجود  آفت
موجوداتي را كه  هاي شيميايي اين است كه فرايند سوخت و ساز مهم كش صيت مشترك تمام آفتخا. كنند مي مهار

هاي  در مهار آفتهاي كشاورزي مانند علف ها بطور گسترده كش آفت. كنند اين مواد براي آنها سمي است، مسدود مي
اوايل مصرف بعلت تاثيري كه هاي سنتزي از همان  كش آفت. گيرند مي هرز و همچنين حشرات مورد استفاده قرار

  .اثر مصرف مواد غذايي آغشته با اين مواد شيميايي دارند، موجب نگراني بوده است در سالمت انسان در

   ها كش تاريخچه استفاده از آفت
هاي خود ازحاصل از سوزاندن گوگرد جامد  عفوني كردن خانه سال پيش از ميالد براي ضد 1000يونانيها حدود 

 استفاده از. گرفت تا قرن نوزدهم با وارد كردن اين عنصر در شمع مورد استفاده قرار مي اين عمل. كردند ياستفاده م

اواخر قرن نوزدهم تا جنگ  گردد و از ميالدي بر مي 900آرسنيك و تركيبات آن برابر مهار حشرات حداقل به سال 
   .جهاني دوم كامال گسترش يافت

تركيبات . معرفي شد 1867كش معروفي است كه در سال  رسنيك است، حشرهبا يون آ سبز پاريس كه نمك مس
 1950تا  1940 گرفت تا اينكه در سالهاي بطور گسترده مورد استفاده قرار مي 1950تا  1930هاي  دهه آرسنيك در

ار بودند، ها را كه تركيبات آلي كلرد كش حشره هاي جديد بويژه كش صنايع شيميايي آمريكا مقادير زيادي از آفت
   .توليد كردند

  :آفت كش ها برمبناي عوامل خسارت زابندي تقسيم 
 حشره كش

 قارچكش

 علفكش

 موش كش

 نماتد كش

  حلزون كش     
    :تقسم بندي سموم از نظر نحوه تاثير

 ).دينوزب ، گبوتكس و سموم آرسنيكي( تركيبات سوزاننده و مسموم كننده 

 ).ماالتيون ، گوزاتيون( سموم تماسي 

 ).ديازينون(سموم نفوذي 

 ).متاسيستوكس( سموم سيستميك 
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  ).B.T(سموم ميكروبي 
  :بر اساس ساختمان شيميايي آنها هاآفت كش تقسيم بندي 

  :اين تركيبات را مي توان بر مبناي ساختمان شيميايي به صورت زير تقسيم بندي نمود
  : تركيبات آلي شامل - 

  ) فنوتبازين، آراميت(، كارباماتها، آلي گوگرددارتركيبات آلي كلره، تركيبات آلي فسفره
  :تركيبات گياهي مانند - 

  سموم پيرتروئيد، پيرتروم ، روتنون ، نيكوتين  
  ...، كربنات باريوم ، اسيد بوريك) ارسينات مس( تركيبات معدني مانند ارسينات سرب، سبزپاريس - 
  گازيحشره كشهاي  - 
  سينرژيست ها - 
  جونده كش ها - 
  مواردي كه به عنوان حشره كش مصرف مي شودساير - 
   سموم جديد - 
  : ها كش حشره 

حشره كش به ماده يا موادي اطالق ميشود كه به نحوي در مبارزه و ازبين بردن عوامل مولد بيماري مخصوصاً 
 عالوه بر مصرف بهداشي در مبارزه با آفات نباتي به ابرخي حشره كشه. حشرات و بندپايان مصرف مي گردد

حشره كش ها  در اين حال آنها . صورت هاي گوناگون بكاررفته و از اين طريق در كشاورزي مصرف فراوان دارند
مواد شيميايي هستند كه مصرف مجاز آنها حشرات ناقل بيماري را از بين ميبرد و در صورت استفاده صحيح از آنها 

طر ناك هستند بايد در بكار گيري آنها دقت خطري براي انسان و حيوانات اهلي ندارد و چون حشره كش ها خ
ها هزاران سال است كه توسط مردم استفاده  كش حشره.الزم بعمل آيد و از دسترس كودكان دور نگهداري شوند

ماالريا ، تب زرد  .انگيزه اصلي براي استفاده از آنها ، مهار امراضي است كه حشرات ، ناقل آن هستند .شوند مي
ها اين است كه حشرات به محصوالت  كش حشره عامل ديگر استفاده از. از اين امراض هستندهايي  نمونه... و 

توان تركيبات آلي كلردار مانند ددت را نام برد كه در گذشته  ها مي كش حشره از مهمترين.رسانند غذايي آسيب مي
هپتا كلروآلدرين  دار شده مانندانهاي كلر توكسافنها و سيكلوپنتادي. گرفت گسترده مورد استفاده قرار مي بصورت

دار كه مدت زيادي در محيط  فسفات هاي آلي كش امروزه از حشره. شوند ها محسوب مي كش جزء مواد آلي حشره
   .شود شوند، استفاده مي زيست انبار نمي

  ها كش علف

در اوايل قرن . رود يبه محصوالت اصلي بكار م اين مواد اغلب براي از بين بردن علفهاي هرز بدون آسيب رساندن
بعدها تركيبات آلي . كردند كش استفاده مي هاي علف بعنوان افشانه)سديم كلرات(بيستم از نمكهاي معدني مثل 

 هاي معدني و آلي فلزي بدليل دوام آنها در خاك از دور كش ولي امروزه علف. را گرفتند دار جاي آنها آرسنيك

آزين اشاره  هاي تري كش علف توان بعنوان مثال به اند كه مي آنها را گرفتهاند و تركيبات كامال آلي جاي  خارج شده
  .رود علفهاي هرز مزارع ذرت بكار مي كرد كه آترازين مشهورترين عضو اين گروه براي نابود كردن

  : غير انتخابيعلف كش هاي  
  : تركيبات معدني - 
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  Clo3Naكلرات مانند كلرات دوسود  - 1
كلرات ها حاوي اكسيژن  .هان سمي مي باشد دانه و ريشه علف هاي هرز را از بين مي برندكلرات ها براي تمام گيا

البته اگر در مجاورت .هستند و عمل سوختن را بدون اينكه خود خاصيت سوختن داشته باشند شتاب مي بخشند
ميدانهاي ورزشي , هنبراي از بين بردن علفهاي هرز كنار خطوط آمواد آتشگير قرار گيرند احتراق پذير مي شوند 

ليتر بوده و  براي  5/1درصد برا ي هر مترمربع 2غلظت. وخيابان باغها كه بيشتر از راه ريشه و برگ تاثير مي گذارد 
 .دستيابي به نتيجه بهتر عمليات سمپاشي بايد دو هفته بعد تكرار شود

  )ارسنيت دوسود ( ارسنيت ها  - 2
براي انسان و دام خطرناك ( موثر مي باشد %5/2ليتر با غلظت  1-2مربع از راه برگ تاثير گذاشته  كه براي هر متر

  .موثر مي باشد % 5/0محلول , خطوط راه آهن و فرودگاهها, جهت از بين بردن علفهاي هرز ميدانها , )است
  TCA= CCl3CO2Na= NATA تري كلرواستات دوسود يا سديم تري كلراستات - 3

ه شده و بيشتر براي مبارزه با علف هرزهاي تك لپه اي زمين هاي باير، علف كشي است كه به آساني جذب گيا
اين . چراگاه ها ، گودال هاي خشك ، حوضچه هاي ماهي و نقاط بدن درخت جنگل ها از آن استفاده مي شود

هاي خانواده گندميان و يا بالفاصله پس از  علف كش را بايد قبل از كاشت محصول و جوانه زدن علف هرز
درخاك هائي كه در منطقه ريشه فشرده مي . اين سم موجب تحريكات پوستي مي شود .ت محصول بكار بردبرداش

  .باشد تجزيه اين علف كش خيلي كند صورت مي گيرد
  :علف كش هاي انتخابي تماسي 

حليل علف كش هاي تماسي قسمت هاي سبز هوائي گياهاني را كه با آنها تماس پيدا مي كنند در اثر سوزاندن يا ت
اثرات مزبور در گياهاني كه سطح برگ هايشان خشك مي باشد به سرعت ظاهر مي .بردن از بين مي برند

تماس علف كش ها با گياه بايد به اندازه اي باشد كه قسمت هاي سم نخورده نتوانند به زندگي خود ادامه .شود
به علت تماس نگرفتن با علف كش سالم  بخش هاي زير زميني علف هاي هرز ، مانند ريشه ها و ريزوم ها. بدهند

به همين خاطر علف كش هاي تماسي براي از بين بردن علف هاي هرز يكساله اي كه فقط با بذر تكثير . مي ماند
علف كش هاي تماسي بيشتر در مزارع غالت و كشت هاي ويژه ديگر مورد استفاده واقع مي .مي شوند مفيد است

يد در طول مرحله معيني از نشو نماي گياهان زراعي و در شرايط اقليمي ويژه اين علف كش ها را فقط با.شوند
   .بكار برد

   نبتروفنل ها
-dinitro-oبراي مبازره با علف هرزهاي مزارع ذرت و    DNOC(dinitro-o-cresol)اين گروه شامل 

butylphenol) DNBP( علف هرزها موثر مي باشند نيتروفنل ها فقط برگچه هاي جوان  .در مزارع بقوالت  مي شود
فساد مخاط دهان و گلو ، سفيد شدن  .و براي انسان ،حيوانات اهلي ، زنبور عسل و ماهي ها بسيار خطرناكند

پوست،احساس تشنگي ، ناآرامي، عرق زياد،تب شديد، گيجي و سردرد ، حالت تهوع ، استفراغ، پائين رفتن فشار 
  .درار از نشانه هاي مسمومميت با نيتروفنل هاستخون، افزايش ضربان قلب، رنگ سبز تيره ا
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 PCPپنتا كلروفنل 

 .،بدين ترتيب از عمليات پرخرج وجين جلوگيري مي كنداز سبز شدن گياهان زراعي بكار رفته قبل اين علف كش 
قبل از براي محصوالتي بكار مي رود كه دير تر از علف هرزها جوانه مي زنند تا بدين ترتيب  PCPپنتا كلروفنل 

در حين رشد سبزينه اي  PCPدر مواقعيكه  از پنتا كلروفنل . سبز شدن گياهان زراعي علف هرزها از بين روند
اين علف كش براي انسان و . استفاده مي شود بايد مواظب بود كه علف كش با گياهان زراعي تماس پيدا كند

 .حيوانات سمي بوده و سبب تحريكات پوستي و مخاطي مي شود

  :  )هورموني(ف كشهاي موثر در رشدعل- 
بعد از استفاده از علف كش هاي هورموني ،رشد گياه بيش از مقدار طبيعي افزايش مي يابد و سبب تغييرات   

در اثر استعمال اين گروه برگها تغيير حالت داده و تا خوردگي و پيچ خوردگي در قسمتهاي .ريختي مي باشد
ف شده و قسمت هاي مختلف آن محكم مي گردد و اگر شكسته شوند رشد علف متوق. مختلف ايجاد مي شود

در نتيجه اين تغيير شكل ها گياهان به سرعت مواد غذائي موجود را  .شيره رقيق ازمحل شكستگي خارج مي شود
مصرف نموده و چون ظرفيت توليد كربوهيدارات هاي جديد وضروري را براي رشد سريع ندارند، خود به خود از 

اين علف كش ها يا از طريق ريشه و يا از طريق برگ ها به سرعت جذب .ائي تهي شده و از بين مي روندمواد غذ
استفاده از اين .گياه شده و به تمام نقاط آن انتقال يافته ، بدين ترتيب علف هرزهاي چند ساله را از بين مي برند

 .بوده ،شرايط رويش نيز مساعد باشد علف كش ها بايد در هنگامي صورت گيرد كه علفهاي هرز در حال رشد
  :سموم موثر در رشد را به گروههاي زير تقسيم مي كنند

1-2,4,D )2براي دفع علفهاي هرز مزارع گندم  –استفاده به صورت امالح آمين )دي كلروفنوكسي استيك اسيد 4و
 .استفاده مي شود ليتر در هكتار 2, و غالت بهاره و ميادين 

  
2-MCPA)2  ليتر در هكتار و  2, براي مبارزه علفهاي هرز با غالت بهاره ) كلروفنوكسي استيك اسيد  4متيل

  استفاده مي شودليتر  4براي مراتع 
3-MCPB)4,2  كنگر وحشي در مزارع و اطراف خطوط , براي دفع علف هرز ) متيل كلروفنوكسي بوتيريك اسيد

  استفاده مي شودليتر در هكتار  2 – 5/1آهن 
نيشكر و ميادين , جو , در مزارع گندم  –براي مبارزه با علفهاي هرز اطراف خطوط راه آهن  – Fenacفناك - 4

 استفاده مي شودكيلوگرم در هكتار  3-6, ماه   7با دوام زياد حدود , ورزشي 
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  : اورهتركيبات مشتقات - 
  Simazineسيمازين 

با آب و مواد غذائي بداخل گياه نفوذ پيدا مي  و همراه تاثير از راه ريشهسيمازين در آب نامحلول مي باشد 
خيلي خشك چنانچه از  از اين رو در خاكهاي . زمان و وضع رطوبتي خاك در موثر بودن علف كش موثر است.كند

گياهان چند ساله و گياهاني كه ريشه بلند و . طريق بارندگي به ريشه نرسد ، در اليه باالئي بي تاثير خواهد بود
سيمازين بايد  به موقع و قبل از سبز شدن كامل علف هرزها استفاده شود ،  .در برابر سيمازين مقاومندژرف دارند ، 

در اين شرايط در زمان مدت كوتاهي گياهچه هاي علف هرزهائي كه تازه ازبذر بيرون آمده اند از بين خواهد 
سيمازين موارد  .ژي شيميائي مي باشدنحوه عمل سيمازين در گياه جلوگيري از تبديل انرژي نوراني به انر.رفت

به طوريكه به عنوان علف كش انتخابي در مبارزه با علفهاي هرز با غ ها و مزارع و براي  . كاربردي زيادي دارد 
, گياهان زينتي , چغندر، بوته هاي رز, درختان ميوه هسته دار و دانه دار, توت فرنگي , مو , دفع علفهاي هرز ذرت

براي تاثير بهتر سم بايد بعد از برداشت محصول زمين را شخم عميق زد و هنگام كاربرد , ميادين , كنار خيابانها 
فقط يكبار استفاده چون اثر سيمازين  مدت زمان زيادي در زمين باقي مي ماند .خاك بايدرطوبت كافي داشته  باشد

  .از اين علف كش در خاك براي مبازره با علف هاي هرز كافي خواهد بود
 Atrazineآترازين 

گياهچه هائي كه تازه .بر عكس سيمازين ، آترازين  از طريق برگها جذب شده و سبب زرد شدن آنها مي شود
دامنه تاثير اين . جوانه زده اند كمتر مقاوم بوده و حتي با غلظت هاي خيلي كم   اين علف كش از بين مي روند

ياد بود و درجه مقاومت آنها به علف كش مزبور متفاوت علف كش بر علف هرزهاي تك لپه اي و دو لپه اي ز
است و بهتر از سيمازين و سريعتر  محلول در آبآترازين  .ذرت از نظر ريختي به آترازين نيز مقاوم مي باشند.است

مقدار زياد رس يا هوموس خاك از شدت اثر اوليه و باقيماندگي علف كش مزبور كاسته و اثر .وارد خاك مي شود
به همين دليل و نيز به علت حالل بودن بيشتر آن در آب و همچنين جذب از طريق بر .تر به هوا بستگي داردآن كم

گهاي علف هرزها ، از آترازين مي توان به عنوان علف كش قبل و بعد از سبز شدن گياه در مناطق خشك استفاده 
و مزارع  در باغات مو سال داشته و  4بيش از قديمي كه درختان قابل استفاده در باغات ميوه  اين علف كش  .نمود

  .ذرت مي باشد
  MH= Maleichydrazineمالئيك هيدرازين 

در مزارع سيب زميني و پياز قبل , براي دفع علفهاي هرز از محلول سديم و محلول دي اتانل آمين استفاده مي شود
ليتر  1000استفاده مي شود كه به ميزان  MHاز برداشت محصول به منظور جلوگيري از جوانه زدن آن در انبار از 

 .هفته قبل از برداشت استفاده مي شود  2- 3در هكتار 

  تفكيك سموم  علف كش بر اساس ميزان خطر، فرموالسيون، شكل ظاهري، كاربرد و پادزهر
 LD 50  نام تجاري  نام آفت كش

Mg/kg  
  

  شكل ظاهري  فرموالسيون
يا  L)مايع(
 S)جامد(

  پادزهر  كاربرد

 EC 48% L  <10000  ترفالن  تري فلورالين
  

علف 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد
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 EC 20% L 800 مايتاك  آميتراز
 

علف 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

 EC 65% 2080 پيرامين  كلريدازون
WP 80% 

L  
S 

علف 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

-1500 آفالن  لينورون
400  

SC 45% S  علف
  كش

پادزهر اختصاصي 
  اردند

علف  WP 75% S  <12.5  داكتال  كلرتال ديميتل
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

علف  WP 80% S  <5000  45-ديتال ام  مانكوزب
  كش

  سولفات آتروپين

گلي فوزينيت 
  آمونيوم

علف  SL 20% S  2000  باستان
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

 EC 60%  3300  مچتي  بوتاكلر
EW 60% 

L 
  

علف 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  داردن

 EC 47% L    اتيون  اتيون
  

علف 
  كش

  سولفات آتروپين

ــوردي -ام+ توفــ
  آ-پي-اس

كمبي - 46يو
  فلوئيد

208  SL 
67.5% 

L  
  

علف 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

 DF 75%  1300  لكسون سنكور  متري بوزين
WP 70% 

S  علف
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

 SL 20% L  150  گراماكسون  پاراكوات
  

علف 
  كش

تصاصي پادزهر اخ
  ندارد

    

 
  ها كش قارچ
 كش گوگرد به شكل گرد و افشانه بعنوان قارچ. رود ها بكار مي رشد انواع مختلف قارچ ها براي مهار كردن كش قارچ

كش كشاورزي  يك قارچ هگزاكلروبنزن بعنوان. شود زدگي گردمانند روي گياهان استفاده مي براي مبارزه با زنگ
كش براي محافظت  جيوه هم بعنوان قارچ مانند متيل از تركيبات آلي جيوه. شود براي محصوالت گندم مصرف مي

  .شود هاي گندم استفاده مي دانه

  قارچ كش هاي معدني
محلول (از خاصيت قارچ كشي تركيبات مختلف مسي در تمام مزارع ساستفاده شده است سموم قديمي مانند بردو  

به تركيبات نوين داده اند تركيبات نوين كاربرد آسان تر و خطرات امروزه جاي خود را ) هاي سولفات مس و آهك
رنگ ميوه ها در با توجه به اثرات باز دارنده رشد و خطرات سوختگي و حنائي شدن .گياه سوزي كمتري دارند

از تركيبات مهم مسي ديگر مي توان اكسي كلرور .هواي مرطوب در باغ ها از تركيبات مسي كمتر استفاده مي شود
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  .مس و اكسيد مس را نام برد
  گوگرد 

محلول كاليفرني كه در راس سموم گوگردي قرار دارد .خاصيت قارچ كشي گوگرد به علت سفيدك كشي مي باشد
سانتيمتر مكعب محلول مي باشد و  100گرم پولي سولفيد در  18تا  15از تركيبات گوگردي بوده  و محتوي 

براي دوري گزيني از سوختگي .علت دوام ك و سميت شديد مي باشدامروزه كمتر بكار مي رود اين مضوع به 
سمپاشي با اين . شديد نبايد در هنگام گرماي زياد يا تابش شديد نور خورشيد از تركيبات گوگرد دار استفاده نمود

  .درجه صورت گيرد 30سموم بايد در دماي كمتر از 
  تركيبات جيوه اي 

خيلي ماده اصلي اين تركيبات .راي ضدعفوني دانه هاي بكار مي رفته استقارچ كش  جيوه اي  بيشتر ب تركيبات
اين مواد به صورت مايع و گرد بكار برده مي . سموم جيوه اي به طريق پيش گيري كننده عمل مي كند.سمي است

سان اين تركيبات شديدا براي ان. شدند عالوه بر ضد عفوني دانه براي ضد عفوني خاك نيز بكار مي رفته است 
احساس سوزش  .سمي بوده و كاربرد آن  در بيشتر مناطق دنيا منع شده است ولي آثار كاربرد همچنان باقي است

قلب، اسهال ،ناآرامي ، هذيان در  دهان ، گلو و قفس سينه ، ايجاد بزاق زياد، پائين آمدن فشار خون، افزايش ضربان 
  .تركيبات است و بريده بريده صحبت كردن از نشانه مسموميت با اين

  قارچ كش هاي آلي
از گروه تيوكاربامات ها ، قارچ كش هاي زينب ،مانب ، فربام  و زيرام كه براي بيشتر بيماري هاي قارچي گياهان 

  . از تيورام ها و كلرو نيترو بنزن ها هم بر عليه بيماري هاي قارچي استفاده شده است. بكار برده شده است
  كاپتان

اثرات .با خصيت سازش بسيار خوب با گياهان و دامنه تاثير بسيار وسيع خود مشخص مي گردداين ماده قارچ كش 
بعالوه اين سم به صورت ضد عفوني كننده خشك دانه .تحريكي آن بر گياهان  و تشكيل ميوه قابل مالحظه است

  .از گرد آن براي ضد عفوني خاك استفاده مي شود.هاي حساس بكار مي رود
  كاراتان 
بر خالف تركيبات .اده عالوه بر  قارچ كشي داراي خاصيت  ضد كنه به ويژه كنه تارعنكبوتي مي باشداين م

اين ماده در مقايسه با گوگرد روي گياهان تاثير منفي كمتري . گوگردي ، كارات در دماي پائين نيز موثر است
  .ي شاخ و برگ جلوگيري كردهنگام استفاده از اين مواد روي گياهان بايد از تشكيل قطرات بر رو.دارد
 
 

  تفكيك سموم  قارچ كش بر اساس ميزان خطر، فرموالسيون، شكل ظاهري، كاربرد و پادزهر
نام آفت 

  كش
 LD 50  نام تجاري

Mg/kg 
  

  شكل ظاهري  فرموالسيون
يا  L)مايع(
 S)جامد(

  پادزهر  كاربرد

 LCكاراتال   دينوكارپ

-FN كاراتال

5V 

820  EC 35% 
WP 18-

25% 

L 
S 

قارچ 
  كش

پادزهر اختصاصي 
 ندارد

  موادمهوعقارچ  WP 50% S <5000 بنليت  بنوميل
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  كش
 EC 9% L 1250 تريميدال  نورآريمول

 
قارچ 
  كش

پادزهر اختصاصي 
 ندارد

قارچ  G 5% S 166 ريدوميل  متاالكسيل
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

قارچ  WP 75% S 382 ويتاواكس  كاربوكسين
  كش

صي پادزهر اختصا
  ندارد

-اورتوسايد  كاپتان
  كاپيتان

9000 WP 50% S  قارچ
  كش

  ديازپام

 EC 75% L 980 كاليكسين  تري دمورف
  

قارچ 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

-پاوليستين  كاربندازيم
  دروزال

15000> WP 50-
60% 

S  قارچ
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

قارچ  DF 80% S <5000 الروين  تيوديكارت
  كش

ختصاصي پادزهر ا
  ندارد

  
  

  مواد تشكيل دهنده سم
  ماده موثر - 1

 ماده موثريك يا خام ماده ناين فرم را فرم تك. نسبتا خالص است . فرم آفت كش توسط سازندگان تهيه مي شود
چنين فرمي در مبارزه با  .تنها ماده اي است كه روي بيماري يا آفت تاثير مي گذارد يكنفرم تك .آفت كش مي نامند 

و در واقع فرموالسيون يك آفت كش . در اغلب مواقع قابل استفاده نيست و براي استفاده بايد آنرا فرموله كرد آفات
و بايد آن را به فرم قابل مصرف . تغييرات فيزيكي و شيميايي است كه روي فرم تكنيك بعمل مي آيد مجموعه

  . تبديل كند
  مواد بي اثر- 2

  مواد جامد-الف
مواديكه براي تهيه . پودري شده و عامل جاذب يا حامل مواد موثر سموم مايع مي باشند  مواد جامد موجب ثبات

  گردها و پودرهاي وتابل بكار برده مي شود عبارتند از كائولين،آهك، گچ،سيليس، تالك، آرد و تفاله حبوبات
  حاللها- ب

وند و بيشتر از هيدروكربن هاي آلي حاللها براي حل كردن مواد موثر سم كه معموال حالليت كمي دارند بكار مي ر
بوده كه از تركيبات روغني يا زغال سنگ چون، روغن ديزل، روغن معدني، بنزن، مشتقات نفتي يا الكل ، 

برخي از .تري كلرو اتيلن ، استات بوتيل،اتيل بوتيل الكل، كلرور متيل، كلروفرم و غيره مشتق شده اند،كلروكربنتترا
حالل ها بايد داراي خاصيت حالليت بيشتري بوده و فاقد اثرات زياندار و .شي دارندهاي فوق خاصيت آفت كلحال

  .اثرات غير مطلوب در طبيعت نداشته باشند و زود تجزيه شوند.آتشگيري باشد
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  مواد امولسيون كننده -ج

اسيد سولفونيك  اين مواد اضافي كه داراي تركيبات شيميائي متنوعي چون استرهاي چرب اسيد سولفونيك مي باشد
و مشتقات حاصله از واكنش هاي آمين ها با اسيد هاي چرب مي باشند و سب پراكندگي يك مايع در مايع مخلوط 

  .ديگري گشته و بدين ترتيب تشكيل امولسيون ها را مي دهندشدني ن
  مواد خيس كننده -د

د بوده و بدين ترتيب محلول شاخ و برگ بسياري از گياهان داراي خاصيت دفع سريع آب از سطح برگهاي خو
فاصله بعد از سم پاشي تشكيل قطراتي داده كه قسمت اعظم آنها از سطح گياه بزمين ريخته مي  هاي سمي بال

كنه هاي تار عنكبوتي اغلب در زير شبكه . كوتيكول بسياري از حشرات نيز داراي چنين خواصي هستند. شوند
ي معمولي قادر به نفوذ در آنها نبوده و آفت با محلول سمپاشي و ماده انبوهي از تارها بسر مي برند كه محلول ها

اين مشكل با افزودن مواد خيس كننده بر طرف گشته و بدين ترتيب پخش .موثر سمي تماس پيدا نميي كند
عالوه .يكنواخت محلول سمي در روي گياه و تارها و آفاتي كه خيس كردنشان مشكل مي باشد فراهم مي گردد

ن خاصيت جالب خيس كنندگي ، مواد خيس كننده بايد با گياه نيز سازگار بوده و قدرت ثبات اليه سمي را برداشت
  .اكثر مواد امولسيون كننده خاصيت خيس كنندگي هم دارند.در برابر بارندگي كاهش ندهد

  مواد چسباننده-ه
از اين مواد . باران افزايش مي دهند مواد  اضافي هستند كه خاصيت پسبندگي گردها و دوام محلول ها را نسبت به

مي توان ژالتين ، كازئين، ژله ها ، نشاسته،صمغ ها ، پكتين ها، امالح اسيدهاي چرب، مواد معدني، روغن هاي 
  .گياهي و روغن هاي ماهي نام برد

  رنگ ها-و
وم را بايد با رنگهاي رنگ ها معموال به عنوان مواد اخطار دهنده در تركيبات سمي بكار مي روند چه بعضي از سم

  .اخطار دهنده به خصوصي چون سبز، آبي ، بنفش و قرمز رنگين نمود
  مواد بودار-ح

  اينها مواد اضافي هستندكه براي خاصيت جلب كنندگي يا دور راندن به تركيبات سمي افزوده مي شوند
  انواع فرموالسيون آفت كش ها 

  ) :Dusting powder  )DPگرد هاي پاشيدني 
و يكي از قديمي . بردن و پخش گردهاي آفت كش با استفاده از فشار جريان هوا گرد پاشي ناميد ه مي شود بكار 

در هنگام بارندگي .در هنگام وزش باد اين روش كاربرد ندارد و با اختالل همرا است.ترين روش هاي كاربرد است
  پودر. اثري مثل تالك مخلوط مي كنند را با گردهاي بي يكنتكفرم گرد هاي پاشيدني در  هم كاربرد ندارد 

   .فرموالسيون گل گوگرد است قديميترين نوع
   :سوسپانسيون توليد  .: (wp) پودر وتابل- 

براي پايداري . را در آب مي ريزند به همراه يك ماده بي اثر تا درصد معيني رقيق كرده و سپس آن را  فرم تكنيك
اين فرم را پودروتابل . دتر جنت نيز به آن اضافه مي شود Waterنند سوسپانسيون نيز كمي ماده سورفاكتانت ما

موثر كه با  وتابل در اصل گردي است حاوي ماده ي. مي نامند)Wettable powder) ( يق در آب لقابل تع( 
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  ماده ي خيس كننده همراه است
 :(Emulsion) امولسيون

براي اين نوع فرموالسيون ابتدا فرم .شود مي بيشتر سموم به خصوص در ايران به اين فورموالسيون عرضه
براي پايداري اين فرم ممكن است . تكنيك را در يك حالل آلي حل كرده و سپس محلول را وارد آب مي كنند

) Concentrates( اين فرم را كنسانتره امولسيفيابل . آن اضافه مي شود     Emulsifiableكمي دتر جنت نيز به 
  . مي گويند

   Tablet:قرص
  .اين قرص ها بايد در اتاقهاي بسته مورد استفاده قرار گيرد

  ULV فرموالسيون
در سم پاشي .اينگونه فرموالسيون استفاده مي شود براي مصارف كشاورزي ، بهداشتي و سمپاشي جنگل ها از

ي فرم تكنيك در يك حالل به صورت غليظ حل شده و با هواپيما رو Ultra low volume (ULV( بطريقه 
الزم . ليتر براي هر هكتار است  4تا  2حجم محلول در اين حالت در حدود . محصوالت كشاورزي ريخته مي شود

مي باشد ولي در هنگامي كه  به ذكر است هنگامي كه كه حالل سم، آب است، خطرات سم مختص به خود سم 
  حالل سم يك حالل آلي است، مسموميت با حالل هم ممكن است بوجود آيد

  :وارها و طناب ها ن - 
اين طنابهاي حشره كش . آخرين نوع فراوده حشره كش ممكن است بصورت طنابهاي آغشته و يا نوار باشد 

بمنظور مبارزه با مگسها در طويله ها مصرف داشته ، به علت خاصيت تدخيني حشره كش هاي فسفره مانند 
ماده حشره كش تبخير شده ا از سقف بتدريج هيزان كردن آنماالتيون و ديازينون از آنها استفاده مي شود كه در اثر آو

  .و مگس ها را از بين ميبرد
 :( Liquid) محلول قابل اختالط با آب

  .امولسيون شيري رنگ نمي شود اين فرموالسيون شبيه امولسيون است ولي در اثر اختالط با آب مانند
  . ل مي شودفرم تكنيك در اين حالت در حالل خود ح:   Solutionمحلول 

  : ( Oil solution) محلول روغني

 .شود اين فرموالسيون بيشتر براي مصارف خانگي تهيه مي

  : ( Aerosols ) آئروسل ها 

 .ذرات سم وارد فضا مي شود قوطي هاي بسته و تحت فشارند كه با فشار دادن دكمه اي

 : ( Granule) گرانول ها

 . ي اثر استهسته ي مركزي گرانول در حقيقت خاك رس ب

  : (Dry Flowable) فرموالسيون روان ريز خشك 

 .است شبيه پودر وتابل

 : ( Fumigants) فشنگ تدخيني 

 .به كار رود اين فرموالسيون بايد در جاي بسته

  : ( Paste ) خمير 

 .مبارزه با آفات داخل كانال به كار مي رود براي
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 :( Baits) طعمه ي مسموم

  كار مي رودبيشتر براي جوندگان ب
  

  تاريخچه استفاده از سموم حشره كش
ليكن اين چيني ها بودند كه پرورش كرم ابريشم را در . سال قبل از ميالد شروع كرد  8000بشر كشاورزي را از 

سال قبل از ميالد با  2500و اسنادي وجود دارد كه سومريان در . سال قبل از ميالد انجام مي داده اند  4700
چيني ها همچنين .آنها اين كار را با استفاده از تركيبات سولفور انجام مي داده اند. مبارزه مي كردندحشرات مزاحم 

قبل از ميالد براي محافظت از دانه ها و براي مبارزه با شپش بدن از 1200با بهره گيري از حشره كش هاي گياهي در
ارد كه استفاده از حشره كش ها را به دوران روم اطالعاتي وجود د.تركيبات جيوه و ارسنيك استفاده مي كرده اند

در اروپا انقالب كشاورزي بر پا گرديد ولزوم 1800تا 1750در سالهاي ). قبل از ميالد 1200(باستان نسبت مي دهد
و دريس ) pyrethrum(محافظت از غالت و تجارت آنها باعث كشف حشره  كش هاي گياهي پيرتروم 

)derris  (  مربوط مي شودواين كاربرد  در پايان جنگ  1930رد نوع سنتزي پيروتروم به دهه اما كارب.گرديد
اولين . امروزه استفاده از آن در كشورهاي مختلف جهان توسعه يافته است .جهاني دوم گسترش زيادي پيدا مي كند

استفاده از آنها به كه . نسل حشره كش  ها تركيباتي بودند بسيار بسيار سمي ،همچون ارسنيك و سيانيد هيدروژن 
آنها (دومين نسل از حشره كش ها، عموما بيشتر سنتزي . دليل غير موثر بودن و يا سميت فوق العاده متروك گرديد

آفت كش ها به گروههاي .  بودند ) به مفهوم وجود اتم كربن در آنها( و ارگانيك )كه توسط انسان ساخته شده اند
  .مختلفي تقسيم مي شوند

  كلره  گروه ارگانو
ارگانو كلره ها در طيف وسيعي شامل  1965تا  1945تقريبا از .مورد استفاده قرار گرفت  1940اولين بار در در دهه 

كشاورزي، جنگلداري در محافظت از خانه هاي چوبي و در محافظت از انسان در مقابل تعداد مختلفي از حشرات 
باند .انوكلره اتمهاي كربن ،كلر و ئيد روژن موجود مي باشد در ساختمان شيميائي سموم ارگ. موذي بكار رفته است

اين سموم در آب بشد ت نا محلول  مي . كربن بسيار محكم است به نحوي كه به آساني شكسته نمي شود-كلر
همچنين نسبت به متابوليزم مقاومت نشان مي دهند و در چربي بدن حيواناتي .باشند اما در چربي ها حل مي شوند

اين .آنها در سطح تغذيه اي،با غلظت  باال در بدن حيوانات انباشته مي شوند .نها بخورند، ذخيره مي شوند كه از آ
اين سموم ممكن است .انباشتگي مثال هنگامي كه پرنده اي كه از ماهي آلوده استفاده كند در بدنش اتفاق مي افتد

رار گرفته ، اكنون در چربي شير ش دفع مي شود و گاوي كه قبال در معرض آلودگي ق.انسانها را نيز آلوده كنند 
 biological (آلودگي بيولوژيكي افزايش اين طريقه را .انسان از اين شير استفاده مي كند

magnification (مي گويند.  
  

  تفكيك سموم  كلره بر اساس ميزان خطر، فرموالسيون، شكل ظاهري، كاربرد و پادزهر
نام آفت 

  كش
نام 

  تجاري
LD 50 

Mg/kg 
  

  شكل ظاهري فرموالسيون
يا  L)مايع(
 S)جامد(

  پادزهر  كاربرد
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 WP  88  ليندين  ليندين
25% 

S فنوبابيتال  حشره كش  

 EC 35% L  30  تيودان  اندوسولفان
S  

كنه / حشره كش
  كش

  فنوبابيتال

پادزهر اختصاصي   حشره كش S  -   120  آلدرين  آلدرين
  ندارد

پادزهر اختصاصي   كشحشره  S  -   50  ديلدرين  ديلدرين
  ندارد

  
  

DDT  
اين .مي باشد  DDT (dichloro diphenyl trichoroethane (كلره يكي از سموم سنتزي گروه  

به دست فراموشي سپرده شد  1930بوسيله يك دانشجوي آلماني سنتز شد اما تا سال  1873سم  براي اولين بار در 
-long(اثر–روي تاثير حشره كش هاي بلند  كه)  Dr. Paul Muller (تا اينكه دكتر پل مولر

lasting ( برحشره  بيد لباس)clothes moth (1950در دهه .  تحقيق مي كرد دو باره آن را كشف كرد 
ت بالغ بر يكصد هزار تن در سال بود ولي بعدها پس از مشخص شدن اثرات جانبي آن توليد و .د.ميزان توليد د

ت صنعتي پودر مومي سفيد يا كرم رنگي است كه از تركيب كلرال .د.د .ع شدمصرف آن در اكثر نقاط جهان ممنو
لص به ات خ.د.د. ايد هيدراته و يا كلروبنزن در مجاورت اسيد سولفوريك يا اسيد كلروسولفوريك به دست مي

ين مسأله العاده ناچيز است و ا درجه سانتيگراد و فشار بخار آن فوق 109صورت پودر كريستاله است نقطه ذوب آن 
ماه حفظ 18تواند تا  كشي خود را در سطوح صاف مي ت قدرت حشره.د.د. العاده زياد اين سم است دليل دوم فوق

كشي با  ايزومر دارد كه اين ايزومرها از نظر خاصيت حشره 14ت داراي ايزومرهاي مختلفي است و تقريباً .د.د .كند
ثبات بوده و به يك ماده غير سمي براي حشرات به نام  بيت در محيطهاي قليايي .د.د. همديگر متفاوت هستند

DDE تقريباً در آب نامحلول . شود فرم جامد آن در برابر نور خورشيد و پرتو فرابنفش تجزيه مي .شود تبديل مي
ت سمي .د.د. شود مگر اينكه در حاللهاي آلي حل شده باشد اين سم از طريق پوست بدن هم جذب نمي. است

خطر مهم آن خاصيت تجمعي است كه با ورود به . باشد  از طريق تماسي براي انسان كم خطر مياست كه اصوالً
  .شود زنجيره غذايي ايجاد مي
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DDT (dichloro diphenyl trichoroethane)  

اي مي باشد .د.ت مشتق مي شود سم د. د. يكي از تركيباتي كه از د
Dichlordiphenyldichloroethylene (DDE)  در بيشتر حيوانات هنگامي كه بدن آنها  سعي  كه

در پرنده هائي كه ماهي .ت حاصل مي شود. د. ت را دارد از شكستن مولكول د.د.در متابوليسم و خالصي از سم د
آلوده را بلع نموده اند ، چون اين ماده آنزيمي كه در ساخت كربونات كلسيم پوسته تخم بكار مي رود را مهار مي 

جه پوسته تخم داراي كربنات كلسيم كافي نيست و چنين تخمي در هنگام خوابيدن پرنده بر روي آن كند ، در نتي
اما سازندگان سموم حشره كش ها مي گويند گر چه كه مقدار كم اين سموم در . شكسته شده و از بين مي رود

يد متل در برخي از گونه ها طبيعت موجب صدمه آني به موجودات نمي شوند اما اين مقدار كم با اثر بر روي تول
مي تواند روي ماندگاري اين گونه ها اثر بگذارد همچنين تحقيقات نشان داده است كه اگر چه كه مقدارغلظت  
سموم در خاك، اتمسفر و آب خيلي كم مي باشد لكن مقدار اين غلظت در گياهان بيشتر بوده و و باز در 

  ائي منتقل خواهد شد گياهخواران بيشتر و در نهايت به زنجيره غذ
  

  
  

 نحوه اثر سموم ارگانوكلره

طريقه ديگري عمل مي كند د د ت بر روي  ت به.د.اما سم د. كليه سموم ارگانو كلره روي اعصاب اثر مي كنند
را در عصب قطع  ’action potential‘ نحوي كه عبور كانال سديم درسيستم اعصا ب عمل مي نمايد به

عملكرد سموم  .باشد مي twitches ، آمده شامل عدم تعادل ، لرزش عضالنيعالئم بوجود . مي نمايد
بر  مي باشد كه كه اين رسپتور ( GABA receptors)روي رسپتورهاي گابا)مانند آلدرين(سيكلودين ها 

متصل شده و جريان يون كلر را  اين نوع سموم به گابا. روي غشاء اعصاب بعنوان كانال يون كلر عمل مي كند
   .مي با شد عالمت شاخص در اين گونه مسموميت ، تشنج. ش مي دهدكاه

LD50 اين . باشد گرم بر كيلوگرم وزن بدن براي موش صحرايي مي ميلي 113ـ118ت براي پستاندارد .د.سم د
محل تذثير آن . كند كش تماسي و گوارشي است و به آساني از پوست بدن حشرات عبور مي تركيب يك حشره

ريزد و انتقال پيام  هاي سديم و پتاسيم را بهم مي ست و با عبور از غالف سلولهاي عصبي، موزنه يونسيستم عصبي ا
كشها  ت شبيه بعضي از حشره.د.د. اي و مرگ را به دنبال دارد اين عمل انقباض ماهيچه. كند عصبي را مختل مي

ت به .د.به طور كلي عالئم مسموميت با دكند  در انسان مسموميت حاد كمتر توليد مي. همبستگي حرارتي منفي دارد
گلودرد، تهوع، درد مفاصل، سردرد، لرزشهاي خفيف و بروز زردي از عالئم مسموميت اين :قرار زير هستند

  .توان استفاده كرد براي درمان آن از بارپيتوراتها مي. پادزهر اختصاصي ندارد. باشد كش مي حشره
بنابراين در برابر متابوليسم مقاوم بوده و به آساني در . است   6ppb  ت در آب خيلي كم و در حدود.د.حالليت د

ت داده شود .د.حالليت در بافت چربي باعث شده كه اگر به گاو علوفه آلوده به د. شود بافتهاي چربي ذخيره مي
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در مسير  ت.د.گردد، چربي آلوده به د مقدار زيادي از آن در چربي شير يافت شود چون در چربي بدن ذخيره مي
به علت . باشد ت از نظر محيطي يك تركيب نامناسب مي.د.شود بنابراين د زنجيره غذايي وارد و سبب آلودگي مي

  نشان دادن عالئم سرطانزايي در موجودات آزمايشگاهي، مصرف و توليد آن ممنوع شده است
 چگونگي سرطانزائي ارگانو كلرين ها

انها در كنترل حشرات مورد استفاده  جهاني دوم بخاطر اثر بلند مدت ارگانوكلرين ها بطور گسترده اي در جنگ
بسياري از اين سموم .در امريكا ، كانادا و اروپا ممنوع گرديدند 1980و  1970بيشتر آنها در دهه هاي .قرار گرفتند

نسل در  قدرت توليدبرخي از اينها با تاثير اندوكريني باعث انقطاع .انساني ذخيره مي گردند در چربيهاي حيواني و
 ايجاد برخي تومورهاي سرطاني آنها در ارتباط با . حيات وحش ، خصوصا پرندگان و خزندگان مي گردند

تومورهائي را در كبد و تيروئيد ايجاد نموده  براي مثال برخي ارگانو كلرين ها در حيوانات آزمايشگاهي. هستند 
  .طانزائي در پستان بر روي آنها انجام گرديده استاثر سر و اخيرا تحقيقاتي درانسان در مورد. اند

اين تركيت از متابوليت هاي بسيار (اي .د.د گزارشات اوليه نشان داده است كه زناني كه داراي غلظت باالتري از
. خود بوده اند ،داراي ريسك باالتري براي سرطان پستان بوده اند در خون و چربي بدن (ت است.د.پايدار سم د
خوني  افريقائي با غلظت -اما زنان امريكائي.زنان امريكائي و اروپائي مويد اين امر نيست  اخير بر روي آزمايشات
شايد مبارزه بر عليه ماالريا يكي از  . داراي ريسك باالتري از ابتالي به سرطان پستان بوده اند اي.د.باالتر از د

گر چه كه تحقيقات كمي در .ل دقيق آن مشخص شوداست تا عوام البته تحقيقات بيشتري الزم.عوامل بوده است
 سرطانزائي موجود مي باشد اما زنان دانماركي با سطح خوني باالتري از مورد ديگر ارگانو كلرين ها در خصوص

  .ريسك بيشتري نسبت به وقوع سرطان پستان بوده اند داراي "داي آلدرين“
  

   Endosulfaneاندوسولفان 
اين سم داراي . بنزواپين، تيودان، بوسايت، سيكلودان، ماليكس، تيمول و تيونكس است اين سم با نامهاي تجاري

اين سم در سال . اندوسولفان مخلوطي از دو ايزومر آلفا و بتا مي باشد. خاصيت حشره كشي و كنه كشي است
ي رنگ مي ماده تكنيكال زرد يا قهوها. عرضه شده است توسط ولسي كول و هوخست ساخته و به بازار 1956

 بوده و  406.96داراي جرم مولكولي . در اكثر حاللهاي آلي به خوبي حل مي شود باشد و در آب نامحلول بوده ولي
اين سم در حالت خالص به شكل كريستا لهاي سفيد رنگ است كه . است C9H9CL6O3Sفرمول مولكولي آن 

درجه سانتيگراد و نقطه جوش در  109سولفان نقطه ذوب آلفا اندو. در اكثر حاللهاي آلي به خوبي حل مي شود
ي خاصيت حشره كشي نسبتاً مطلوب و براي دام و انسان اراد. درجه سانتيگراد است 106ميلي بار  0.9فشار 

ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن و برعكس ديگر سموم كلره خاصيت تجمعي در  LD50  110-80. خطرناك است
نسبت ايزومر . ولفان فاقد خاصيت تبخيري بوده و در برابر نور كامالً پايدار استاندوس. بدن موجود زنده را ندارد

از طريق پوست جذب شده و در محيطهاي قليائي و . است 24به 1آلفا به ايزومر بتا در فرآورده صنعتي به نسبت 
جانوران است، تبديل براي انسان و ديگر خنثي سريعاً هيدروليز شده و به الكل اندوسولفان كه داراي سميت كمي 

همچنين در اثر اكسيد شدن تبديل به سولفات اندوسولفان مي شود كه براي انسان و ديگر جانوران داراي . مي شود
اين فرايند در شرايط . سولفات اندوسولفان به اندازه آلفا اندوسولفان براي حشرات سمي است. سميت كمتري است

اندوسولفان حشره كش و كنه كش تماسي و . آب به وقوع مي پيوندد طبيعي و در سطح گياهان، در داخل خاك و
. روز است 10دوام اين سم در شرايط طبيعي مزرعه . گوارشي است و داراي سميت بااليي براي حشرات مي باشد

  .پادزهر اين سم فنوباربيتال مي باشد
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   Chlordane كلردان
لتن، اد 409.83، جرم مولكولي   C10H6CL8لر با فرمولكولي اين سم داراي نام هاي تجاري كلردان و اوكتاك      

ميلي  1.3درجه سانتيگراد و نقطه جوش در  100نقطه ذوب آن . شده است ساخته و به بازارعرضه 1945در سال 
برابر 10تقريبا βايزومر سيس  . ترانس است اين ماده داراي دو ايزومر سيس و . درجه سانتيگراد مي باشد 175بار 

كلردان را ايزومر % 60اين تركيب شيميايي مخلوطي از چند تركيب بوده و تقريبا . است α تر از ايزومر ترانس سمي
از طريق پوست نيز جذب مي شود به دما و محيط قليايي و پرتو فرابنفش حساسيت زيادي . سيس تشكيل مي دهد

  .كلردان نيزمي گويند Yدارد به ايزومر ترانس كلردان در صنعت 
 (Lindane( HCH)) )ليندين(اكلروسيكلوهگزانزهگ

اين سم از كلرينه كردن بنزن تحت تاثير پرتو فرابنفش بدست . يا بنزن هگزاكلرايد بود BHCنام قبلي اين تركيب 
دو گروه از حشره شناسان فرانسوي و انگليسي به  1940ساخته شده و در سال  1825درسال  HCH. مي آيد

گروه انگليسي ايزومري را كه خاصيت حشره كشي بيشتري داشت را كشف . دندخاصيت حشره كشي آن پي بر
در برابر نور،  HCHدر حالت كلي ايزومرهاي. نمودند و به افتخار وندر ليندين اين ايزومر را ليندين ناميدند

. دهند دماهاي زياد،آب داغ و اسيدها پايداري زيادي دارند ولي در محيطهاي قليايي كلر خود را از دست مي
ليندين همچنيني داراي اسامي تجاري گالوگاما، اگزاگاما، ليندافور، لينداگرانوكس . ايزومرگاما را ليندين مي گويند

ليندين نسبت به ساير سموم كلره خاصيت تجمعي نداشته و اثر حشره كشي . گامكسان، گامالين، اينكسايت است
 BHCمايكل فاراده تحت نام  1825ند اين تركيب را در سال بوي نامطبوع توليد نمي ك. فوق العاده زيادي دارد

آنها آلفا، ايزومر مختلف از آن شناخته شده است كه مهمترين  15تاكنون . ساخته و نام آنرا بنزن هگزاكلرايد گذاشت
و  يحل شدن در حاللهاي آل ايزومرهاي مختلف از نظر نقطه ذوب، قابليت. است... بتا، گاما، دلتا و اپسيلون و 

برابر ساير ايزومرها داراي خاصيت  1000تا 500خاصيت حشره كشي با هم فرق دارند مثالً ايزومر گاما در حدود 
فشار بخار زيادي داشته باشند . خاصيت حشره كشي آن از راه تماس يا جلد بسيار زياد مي باشد. حشره كشي است

. ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن مي باشد LD50  590 -225 . نفسي محسوب مي شوندجزو سموم تدخيني يا ت
تماسي و تدخني  -از طريق گوارشي. در آب نامحلول و در اكثر حاللهاي آلي و روغنهاي معدني قابل حل است

همچنين موجب خوردگي آهن و روي و روكشهاي . اين سم با تركيب قليليي سازگاري ندارد. تاثير مي گذارد
هيدروژن  كلرايد آن برداشته شده ستانداران مي شود در بدن حيوانات خونگرم وقتي وارد بدن پ. مختلف مي شود

 .كلر هيدرومين و متابوليتهاي آبدوست ايجاد مي شود
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  طرز عمل ليندين
. با وجود تحقيقات بسيار زياد درمورد طرز عمل ليندين در بدن موجودات زنده اطالعات موجود بسيار اندك است 

پيشنهاد كرد اثر سـمي لينـدين روي    1983ماتسوما در سال . سيستم عصبي اثر مي گذارد به طور كلي اين سم روي
. اسـت ) تحريـك كننـده عصـبي   ( سلسله اعصاب ناشي از قدرت و تقليد آن از طرز عمل مولكـول پيكروتاكسـنين  

ه يـك مـاده   ك) گاما آمينو بوتيرتك اسيد( GABAهمانند مولكول پيكروتاكسنين يك مهار كننده قوي عمل  ليندين
فقـط ايزومرگامـا يـا لينـدين      HCHگزارش نمود از ايزومرهاي مختلـف   1955مولينز درسال . ضد تحريك است

را اندازهگيري نمود و به نتيجه رسـيد كـه    HCHمولينز ابعاد ايزومرهاي مختلف . محرك بسيار قوي عصبي است
ولكولهاي ليپوپروتئين غشاء سلولهاي عصبي قـرار  تنها ايزومرگاما مي تواند در فضا و كانالهاي فرضي موجود بين م

 .فرضيات مولينز تاكنون رد نشده است. گرفته و تبادل عادي يوني را مختل نمايد
 

  Organo Phosphateتركيبات اورگانو فسفره       
 منشا اصلي اين سموم اسيد فسفريك است ؛ كه  به طور كلي به تمام حشره كش هايي كه در تركيـب خـود فسـفر   

برخي . كربن و هيدروژن ، اكسيژن و فسفر: عناصر تشكيل دهنده اين گروه عبارت هستند از . دارند اطالق مي شود
در سموم فسفره اگر گوگرد باشد، تركيب حاصـل  . از آنها نيژ داراي عناصر ديگر ، مانند، كلر، بروم و گوگرد هستند

از اكسيژن هاي متصل به هيـدروژن قـرار بگيـرد، تركيـب      يا تيونات نام مي گيرد و اگر گوگرد به جاي يكيت تيوآ
. چنانچه به جاي گوگرد در تيوالت، نيتروژن قرار بگيرد تركيب آميـدات خواهـد بـود   . تيوالت مي گويند احاصل ر

  .نخستين بار آلمانها در جنگ جهاني دوم، از تركيبات آلي فسفره، به عنوان گاز جنگي استفاده كردند
درتمند از حشره كشها يعني ارگانوفسفره ها منجر به جايگزيني آنها بـه جـاي ارگـانوكلره هـا     كشف دومين گروه ق

دارند از بين رفتن نسبتاً سـريع   آلي كلره در واقع امتيازي كه اين گروه از حشره كش ها به حشره كش هاي. گرديد
برعكس حشره كش هاي آلي كلره . اشندآنها در طبيعت است، به عبارتي ديگر از نظر شيميايي تركيباتي ناپايدارمي ب

كه سالها در زمين و محصوالت كشاورزي حتي در بدن موجودات ممكن است  باقي بمانند ، اين مواد بـه سـهولت   
ازبين مي روند؛ بنابراين ابقاي آنها در محصوالت كشاورزي امكان مسموميت بـه ويـژه مسـموميت    متالشي شده و 
 . مزمن وجود دارد

 
 

Chlorpyrifos (Lorsban) 
 
 
 

تعداد حشره كش ها آلي فسفره فوق العاده زياد بوده و در كشاورزي براي دفع حشرات و همچنـين كرمهـا ، بـراي    
سمپاشي درختن ميوه ، گياهان تزئيني ، مزارع كشت پنبه ، حتي از بـين بـردن پشـه هـا و مگـس و پارازيـت هـاي        
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كه علت مصرف زياد  اين حشره كش هاي حساسيت حشرات بـه  . حيوانات و پرندگان نيز از آنها استفاده مي شود
سموم است، به طوري كه هنوز مقاومتي از طرف آن ها در اين مواد به وجود نيامده است؛ و همچنيين ارگانو فسفره 
هاي سيستميك بوده و بر خالف غير سيستميك ها، توسـط بافتهـاي گيـاهي جـذب مـي شـوند و سـپس موجـب         

  .كشتن ميكروبها ، قارچها يا انگلها مي گردند جلوگيري از رشد و يا
اين مواد روي انسان اثر سمي شديدي دارند و در اوايل مصرف آن ها كه هنوز تدابير محافظتي كافي بـه كـار نمـي    

اين سموم نه تنها ممكن است ا راه خوراكي وارد بدن شده و باعـث  . رفت موارد مسموميت زيادي ديده شده است
ترين راه تماس صنعتي با اين سموم ، آلودكي ها و تماس هاي اتفاقي بـا   لكه مهمترين و معمولمسموميت شوند، ب

. پوست است و بيشتر تركيباتي در اين دسته قرار مي گيرند ، به سرعت و به آساني از راه پوست جذب مـي شـوند  
صله زيادي با آستانه كشـندگي دارد  دومين راه تماس عمده ، از راه استنشاق است ، از آنجا كه آستانه سميت آنها فا

گاهي ممكـن اسـت از راه دسـتگاه گـوارش     . در نتيجه مسموميت هاي خطرناك به سرعت و سهولت پيش مي آيد
وارد بدن شود كه در اثر رعايت نكردن اصول بهداشتي به هنگام سمپاشي يا در هنگام توليد يا بـه قصـد خودكشـي    

از چندين هزار مشتقات فسفره، فقط تعداد محدودي بعلت سميت .جاد كندخورده شود و و از اين راه مسموميت اي
  :نسبتاً كم و اثرات شديد، حشره كش به بازار آمده و مصارف بهداشتي پيدا كرده اند 

  

  
  
  
  
  

  تفكيك سموم  فسفره بر اساس ميزان خطر، فرموالسيون، شكل ظاهري، كاربرد و پادزهر
 LD 50  نام تجاري  نام آفت كش

Mg/kg 
  

  شكل ظاهري  فرموالسيون
يا  L)مايع(
 S)جامد(

  پادزهر  كاربرد

 EC 20% L 10 ام-گوزاتيون آزينوفوس متيل 
  

حشره 
  كش

  سولفات آتروپين

 EC 20% L 120 -  آزينوفوس اتيل 
S  

حشره 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

اكي دي متون 
  متيل

-متاسيستوكس
  آر

70.6 EC 25% L 
  

حشره 
  كش

  تروپينسولفات آ

  سولفات آتروپينحشره  EC 5% L 700 اكامت  اتريمفوس
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  كش 
 EC 57% 37.5 ماالتيون  ماالتيون

Ulv 96%
L 
  

حشره 
  كش

  سولفات آتروپين

حشره  SP 80% S 250 ديپتوكس  تريكلروفن
  كش

  سولفات آتروپين

 WP 30 بازودين  ديازينون
40% 

EC 60% 

L 
S  

حشره 
  كش

  سولفات آتروپين

حشره  EC 50% L 250 لبايسيد  فنتيون
  كش

  سولفات آتروپين

حشره  SP 80% S 250 ديپتركس  تري كلروفن
  كش

  سولفات آتروپين

  
  
   Diazion     ديازينون  

با نام شيميايي ايـن حشـره كـش دي اتـيلن ايزوپروپيـل متيـل پريميـديل          1952اين حشره كش اولين بار در سال 
ايـن  . ش مي باشد كه خالص آن ، مايعي روغني و بي رنـگ اسـت  فرموالسيون اين حشره ك. تيوفسفات ساخته شد

يك حشره كش نسبتاً فرار است و براي از بين بردن مگس و كنه بخصوص كنه تولوزاني به مقدار زياد استفاده مـي  
  .شود؛ و همچنين براي كنترل سوسري ها و به ويژه گونه هاي است كه به حشره كش هاي كلره مقاوم هستند

TLV ميلي گرم در متر مكعب است /01ون در هوا، برابر با ديازين  .LD50  ميلـي گـرم بـه ازاي هـر      50-100آن
بايـد  كيلوگرم از وزن بدن حيوان مي باشدو از طريق پوست بدن نيز جذب مي شود بنا براين از تمـاس بـا پوسـت    

  .  جلوگيري شود
  
 

  
 Malathion      ماالتيون 

فوس، سوميتوكس، ماالفل، سيتيون، توسط شـركتهاي مختلـف سـاخته و بـه بـازار      اين سم با نامهاي تجاري كاربو 
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از  مـاالتيون . اخته شده استس 1952در سال  C10H19O6Ps2: اين سم با فرمول مولكولي. عرضه شده است
درجـه   120مـاده خـالص آن مـايع شـفاف زرد كهربـايي بـا نقطـه ذوب        . مشتقات اسيد فسفر و دي تيونيك است

حشره كش مايع اما فرم صنعتي آن  .درجه سانتيگراد به صورت جامد در مي آيد 2.85است، كه در دماي  سانتيگراد
 ميلي گرم به ازاي هـر كيلـوگرم از وزن بـدن حيـوان       3000 برابر LD50با روغني و به رنگ زرد تا قهوه اي تيره 

 .وجود دارد% 57ن و در بازار به صورت امولسيو .مي باشدسموم فسفره ترين از كم خطراست 

 
 

 
  

اين سم داراي پايداري كمي در برابر دماي زياد دارد و با افزايش دما محيط سريعاً تجزيه مي شود و در ابتدا تشكيل 
در محيط هاي قليايي و اسيدي تجزيه شده و تشكيل متابوليتهايي را مي  ماالتيون. ايزومرتيلو بسيار سمي را مي دهد

اين سم وقتي براي مدت طـوالني در معـرض آهـن قـرار گيـرد       .موجودات زنده دارد دهد كه سميت كمتري براي
نبايد داخل ظروف فلـزي نگهـداري   تجزيه شده و خواص سمي خود را از دست مي دهد به همين دليل اين سم را 

رزه بـا  براي مباعدم تجمع ماالتيون در نسوج جانوري بهترين مزيت اين سم محسوب مي شود به همين دليل  .نمود
بـر  متاسفانه   .و از آن استفاده مي شوددر دامپزشكي از آن براي كنترل انگلهاي خارجي دامها انواع شپش انساني  و 

سـميت مـاالتيون   . عمل جذب سطحي انجام مي شود و جذب سطحي عامل منفي محسوب مي شودروي اين سم 
گـرم در   2بـه مقـدار    شـتي مصـرف زيـادي دارد   در برنامه هاي بهدابسيار كم و عوارض حاصله از آن ناچيز است 

در برنامه هاي مبارزه با حشرات و بند پايان، به ويژه ماالريا و شـپش  . مي شود مترمربع براي يكبار در سال مصرف
در موقـع كـار    .سر و بدن انسان به كار مي رود، و به عنوان آفت كش بطور گسترده در كشاورزي استفاده مي شـود 

به صورت پودر وتال بـراي مصـرف   . فاظتي مانند دستكش ، ماسك ، لباس كار و غيره استفاده كردبايد از وسايل ح
بـراي ايـن منظـور پـودر     . در منازل بر ضد حشرات خانگي مانند مگس ، پشه ، سوسري ، كك و غيره كاربرد دارد

التيون سـريع و نسـبتاً   ااثر م. استفاده مي شود) متر مربع 15هر ليتر محلول براي ( درصد 2درصد به ميزان 40وتابل 
البته كاربرد مدوام از مالتيون باعث مقاومت حشرات و كنه ها به آن و يا به ساير تركيبات فسـفره مـي     .مدام است

اكسيداز هستند ولي برخي از حشزات مقاوم داراي آنزيم آلي  ماالتيونداراي آنزيم  ماالتيونحشرات مقاوم به . گردد
تمـام سـموم فسـفره را     مي باشد كه اين حشرات به كليه تركيبات فسفره مقام هستند و قادرند  استراز و فسفاتازها

  .تجزيه و غير سمي نمايند
TLV  در مورد نحوه  .سميت پوستي اين سم كم مي باشد .ميلي گرم در متر مكعب است 1ماالتيون در هوا، برابر با
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 .)ودشـ مـي  كه در جاي ديگر بحـث   (نحوه اثر سموم ارگانوفسفرهكه با توجه به بايد بيان شود اثر مالتيون در بدن 
. نمي باشد، بلكه اين ماده بايد ابتدا بر اثر متابوليسم به ماالكسون تبديل شود خود سوبستراي كولين استراز ماالتيون 

از مسير متابوليسـم  متابوليسم ماالتيون در حشرات سريعاً انجام مي پذيرد اما در پستانداران مسير هيدروليز ارجح تر 
  .به همين خاطر مسموميت ماالتيون در انسان مشكل ساز مي گردد .بوده و موجب دفع سريع اسيد از بدن مي گردد

  
  
  

  Parathion    پاراتيون
فـرم خـالص   . ساخته شد، و يكي از پرمصرف ترين حشره كش هاي ارگانوفسفره بود 1944اين اولين بار در سال  

و اسـت بـه رنـگ زرد قهـوه اي      يمـايع ولي فـرآورده صـنعتي آن   . يع بي رنگ و بي بو استاين سم به صورت ما
 غلب حالل هـاي در ا ليو .)به مقدار خيلي جزئي حل مي گردد(آب تقريباً غير محلول در .مختصري بوي سير دارد

هيدروليز شده و در  اين تركيب در آب به آهتگي. محلول مي باشداسترها، اترها و هيدروكربنهاي حلقوي نظير آلي 
  .قليايي به سرعت هيدروليز مي گردد آن هيدروليز مي شود در حاليكه در محيط هاي% 50ماه تا  4مدت 

 
 

 
 

پاراتيون سر دسته حشره كش هاي آلي فسفره است كه همه آنها امالح آلي اسيد فسفريك يا مشتقات آن هسـتند و  
ين استراز بدن مي باشد و چون تاكنون حشرات و كرم هايي كـه  خاصيت مشترك همه آنها مهار كردن آنزيمهاي كل

اين گـروه حشـره كـش هـا بطـور      . براي دفع آنها از اين سموم استفاده در برابر آنها مقاومتي از خود بروز نداده اند
  . استفاده مي گيردوسيعي 

البته  .گردپاشي تهيه و به كار مي رودو كنسانتره امولسيفيايل و در برخي كشورها گرد پاراتيون به عنوان  وتابلپودر 
در گـروه پـايين تـر از     LD50پاراتيون جزء گـروه ارگـانو فسـفره هـايي اسـت كـه از نظـر        .در ايران ممنوع است

50mg/kg 1/0فوق العاده سمي و حداكثر مجاز  براي پستانداران قرار دارند؛mg/kg    بـوده، مقـدارخطرناك آن
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نيـز   پـاراتيون از طريـق پوسـت    .گرم است 2تا  5/1وزن متوسط بين سان بالغ با كشنده آن براي انگرم و مقدار 1/0
  .شود جذب مي 

 TLV  در كشـاورزي مصـرف زيـادي دارد و در     .ميلـي گـرم در متـر مكعـب اسـت      05/0پاراتيون در هوا برابر با
   .بهداشت جهت از بين بردن مگس هاي مقاوم به ددت و همچنين الروپشه ها مورد مصرف دارد

مسموميت با آن معموالً نزد كارگران تهيه سموم در كارخانه ها، كارگران سم پاشي و مصـرف كننـدگان مـواد سـم     
در . پاشي يا خوراكي ها و وسايل آلوده پيش مي آيد گاهي نيز افراد به قصد خودكشي از اين سم استفاده مـي كننـد  

م اطالع صحيح از چگونگي مصـرف و سـميت   حال حاضر در ايران بيشتر كشاورزان مصرف كننده سموم علت عد
مسموميت ممكن به علت نفوذ سم . آن و كساني كه به قصدخود كشي آن را مي خورند در معرض خطر قرار دارند

از راه پوست و يا از راه تنفس نزد كارگران و از راه گوارش نزد كساني كه بـه قصـد خودكشـي آن را مـي خورنـد      
ز هر راهي كه وارد بـدن شـود از راه خـون بـه دسـتگاه عصـبي رسـيده و عالئـم         در هر حال سم ا. ايجاد مي شود

بطور كلي پاراتيون بسته به غلظت سم وارد شده به بدن مـي توانـد عوارضـي چـون      .مسموميت را بوجود مي آورد
سريع شدن تنفس ، سرگيجه ، كند شدن نبض ، سردرد ، درد سينه و شكم ، اسهال و عرق فـراوان ف تنـگ شـدن    

ردمك چشم و بي حركتي ، تشنج خفيف به شكل تكانهاي عظالني ، اختالالت بينايي و حتي مرگ به دنبال داشته م
 . باشد

پاراتيون در پستانداران هم مسموميت هـاي شـديدي ايجـاد مـي كنـد و همـين دليـل در مـوارد خـاص تركيبـات           
ن نوع حشره كشها، ماالتيون است ، كـه بـدليل   يكي از اي. ارگانوفسفره با سميت كمتر جايگزين پاراتيون مي نمايند

  .تفاوت شيوه متابوليسم آن در حشرات و پستانداران، داراي دامنه محدودتري نسبت به پاراتيون مي باشد
  

   Phenitrithionفنيتريتيون 
يفن، آگروتيون اين سم داراي تجاري سوميتيون، آكوتيون، نواتيون، متيل نيتروفوس، فوليتيون، متاتيون، سايتل، سا    
دلتن مـي باشـد و در سـال     2777.24و جرم مولكولي  C9H12NosPS: اين سم داراي فرمول مولكولي. است
فرمول خالص آن به شكا مايع و به رنگ قهوه اي متمايل بـه زرد  . توسط ناكس هيزاما و همكاران كشف شد 1959
ـ  . موجود اسـت % 50به صورت امولسيون  در بازرا . است درجـه   95نقطـه ذوب آن  . امطبوع مـي باشـد  داراي بـو ن

در حاللهاي آلي به خوبي حل شده ولـي در آب  . ميلي گرم در كيلو گرم است% 9سانتيگراد و خاصيت تبخيري آن 
خواص شيميايي آن مشابه متيل پاراتيون است اما سرعت هيدروليز آن . ميلي گرم در ليتر حل مي گردد 30به ميزان 

 49آن در مـدت  % 80درجه سـانتيگراد   20در يك محيط قليايي با دماي . ي كمتر مي باشددر آب و محيطهاي قلياي
در روي سطوح .دوام آن به نحوه سمپاشي و ويژگي هاي سطوح سمپاشي شده بستگي دارد. روز هيدروليز مي شود

ي بسيار پايـدار اسـت در   در آب مقطر و آبهاي اسيد. ماه باقي مي ماند 6-3با خلل و فرج زياد، انبارها، فنيتروتيون 
مهمتـرين عوامـل مـوثر در    . روزطول مي كشد 40-30حاليكه نيمه عمر آن در آب رودخانه و در شرايط بي هوازي 

  .است Subtilis Bacillus تجزيه اين آفت كش در داخل خاك باكتري هاي هوازي به ويژه باكتري
ساعت بـه آنالوگهـاي آمـين تبـديل مـي شـود و        24فنيترتيون در مدت % 50درجه سانتيگراد  حدود  37در دماي  

 20-10فنيتريون بـه طـور متوسـط    . مهمترين متابوليتهاي آن در خاك دي متيل فسفرتيوئيك و اسيد فسفريك است
ايـن سـم در غلظتهـاي    . آن به داخل بافت گياهي نفـوذ مـي كنـد   % 50ساعت پس از سمپاشي  24روز دوام دارد و 

در امولسيونهاي روغني وقتي كه سمپاشي با حجم . نبار روي محصوالت كشاورزي نداردتوصيه شده، اثر منفي و زيا
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  .كم انجام شود در شرايط مرطوب ممكن است باعث گياهسوزي در گندوم و يونجه گردد
اثر محافظتي آن كوتاه . نفوذي است كه داراي اثر ضربه اي مي باشد –فنيتروتيون يك كنه كش، حشره كش تماسي  

سميت آن بـراي پسـتانداران و انسـان متوسـط     . پاشي نمي باشدروز پس از سم 10اشي آن بيشتر از اثر سمپبوده و 
ميلي  715گرم بر كيلوگرم وزن بدن مي باشد و براي موش خانگي  ميلي  516براي موش صحرايي  LD50. است

  . بدن استگرم بر كيلوگرم وزن 
  نحوه اثرسموم فسفره آلي در بدن 

ي در بدن بي اثر كردن آنزيم هاي كلين استراز است سموم فسفره آلي با اين انزيم هـا تركيـب شـده    عمل فسفره آل
خوشبختانه اين تركيب با اغلب اين سموم پرگشت پذير بوده و در اثر درمـان هـاي   . آنها را از فعاليت باز مي دارند

ه انجام فعاليت فيزيولـوژي خـود هسـتند آزاد    مناسب، سموم مزبور از آنزيم ها جدا شده و آنها را در حاليكه قادر ب
كلين استرازها كه . البه سرعت تركيب شدن آنها و ثبات تركيب حاصل با نوع سم آلي فسفره رابطه دارد. مي گذارند

شـامل  ( بي اثر كردن استيل كلين در بدن مي باشد به دو دسته كلين استراز اصلي يا نسـجي   عمل فيزيولوژيك آنها
بـه  . و كلين استراز فرعي يا كلين استراز سرمي تقسيم مي شوند) موجود در دستگاه عصبي و گلبول هاكلين استراز 

سبب مرگ مي گردد در حالي كـه كلـين اسـتراز سـرمي     در صد كلين استراز اصلي  75نظر مي آيد كه از بين رفتن 
  .سموم فسفره آلي روي هر دو نوع كلين استراز اثر مي كنند.ارزش كمتري دارند

آلفاگلبولين ها مي باشد درنسج ها در ست شده و در سـروم خـون    كلين استرازها كه از دسته موكوپروتيدها و شبيه
فعاليـت كلـين    .مقدار اين آنزيم ها در يك شخص ثابت بوده و به سن و زمـان و فصـل بسـتگي نـدارد    . مي ريزند

كلين استراز ها . كمبود آن مشهود است نيتاول آبساسترازي زنان از مردان كمتر بوده و در دوران قاعدگي و سه ماه 
كه در مجا ورت سطح سلولي و رشته هاي عصبي قرار دارند عمل فيزيولوژيك خود يعني خنثي كـردن اثـر اسـتيل    

خود به نوبـه خـود   حاصل، جسم  .كلين را با هيدروليز كردن آن و گرفتن ريشه استيل از ماده مزبور انجام مي دهند
بدين ترتيب مجدداً كلـين اسـتراز   . هيدروليز شده وبه كلين استراز و اسيد اسيتيك تبديل مي گردددر مجاورت آب 

پس در عمل، حاصل هيدروليز استيل كولين  .فعال به دست مي آيد كه با يك مولكول اسيد اسيتيك نيز همراه است
ا مقدار كلين اسـتراز بسـتگي داشـته و    اسيد استيك  موجود در ادرار بد استيك مي باشد و در نتيجه مقدارتوليد اسي

استيل كولين نورو هورموني است كه واسطه شيميايي دستگاه عصبي پاراسمپاتيك شـناخته  .معرف فعاليت آنها است
  .و عالوه بر دستگاه، در سيناپس هاي پيش عقده اي سمپاتيك و دستگاه عصبي مركزي نيز فعاليت دارد شده

ن استرازهاي بدن را از فعاليت باز مي دارد و در نتيجـه اسـتيل كلـين هيـدروليز     به طور كلي سموم آلي فسفره، كلي
نشده و در بدن تجمع پيدا مي كند و مسموميت حاصل در حقيقت نتيجه تاثير استيل كلين جمـع شـده در بـدن بـه     

ه، باعث تشـكيل  مهار كولين استراز توسط تركيبات ارگانوقسفر. مقدار زياد و خارج از حد فيزيولوژيك آن مي باشد
واكنش مهار كولين استراز، بسته به نوع تركيب ارگانوفسـفره  . استيل كولين و متعاقباً تحريك شديد اعصاب مي گرد

تفاوت نوع استيل كـولين اسـتراز در بافتهـاي مختلـف بـدن ماننـد       . ممكن برگشت پذير يا غير قابل برگشت باشد
دد مهـار كـولين اسـتراز    توسط تركيبـات ارگانوفسـفره مـي گـر     پالسما و اعصاب موجب تفاوت در شيوه مهار آنها

، % 90-80، موجب بروز اثرات سـمي و تـا   %50موجب در بدن، داراي درجاتي است كه در پستانداران، مهار آن تا 
تركيبات ارگانوفسفره بستگي به ميزان شباهت آنها بـه سوبسـترا هـاي     سميت نوع مكانيزم . منجر به مرگ مي شود

ماده . بنابراين تركيبات ارگانوفسفره همچنين مي تواند براي آنزيم حكم يك سوبسترا باشد. داردستيل كولين طبيعي ا
بر خالف استيل كولين، اتصاالت خود را با جايگاه فعال آنزيم حفظ نموده و كمـپكس بـه دسـت آمـده، در     حاصله 
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كيبات ارگانوفسـفره باعـث مهـار غيـر قابـل      اما چنانچه تر .صورت هيدروليز شدن، به آهستگي هيدروليز مي گردد
الزم بـه ذكـر اسـت كـه تفـاوت مسـير واكـنش در        . بازگشت آنزيمها گردند، اين آنزيم ها بايد دوباره ساخته شوند

  .حشرات و پستانداران اساس انتخابي به شمار مي آيد

 
 
  
 

اكسون سيناپتيك وزيكول
سيناپس

انتقال دهنده عصبي

 گيرنده
  

 ها كاربامات
ايـن آلكالوئيـد در   . طبيعي است كه داراي خاصيت ضد كولين استرازي قوي مي باشـد  فيزوستيگمين يك كاربامات
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وجـود دارد از ايـن مـاده در غـرب       Physostigma benenosumeبا نام  علمـي  )  esere(دانه لوبياي كاالبار 
متهم بـا نوشـيدن   .استفاده مي شد witchcraft trialsآفريقا جهت اثبات  يا رد اتهام افراد  در محاكمات جادوئي  

دراين حالت ،زنده ماندن متهم بيشتر در ارتبـاط   .آبي كه دانه لوبياي مزبور در آن خيسانده شده بود آزمايش مي شد
اگر متهم مريض  نباشد . با توانائي او در استفراغ ماده زهري مي باشد ،تا اينكه ميزان گناهكاري او را مشخص نمايد

د و مانع فعاليت آنزيم كولين استراز مي شـود ، در نتيجـه فـرد مزبـور بواسـطه      فيزوستيگمين جذب بدن او مي گرد
گروهي ديگر سـموم سـنتتيك اسـت كـه بـه طـور         كاربامات .افزايش در ميزان استيل كولين بدنش از بين مي رود

 .گسترده اي به عنوان آفت كش مصرف شده اند

 

  
  

) NH2-COOH(اسيد كارباميـك . بدون كلر و فسفر هستند ، هيدروژن، اكسيژن، نيتروژن وي كربنادار كاربامات
راه استنشاقي، پوستي و گوارشي مي  3اين سموم نيز همانند سموم فسفره از . پايه و اساس اين گروه از سموم است

درجه و  ، اما اين گروه ديرتر از دو گروه ارگانو كلره و ارگانو فسفره مورد استفاده قرار گرفتندتوانند وارد بدن شوند
بسياري از كاربامات هـا بـه عنـوان     .سميت آنها براي پستانداران چه از طريق خوراكي و چه پوستي بسيار كم است

اثـر مـي كننـد، امـا      يكاربامات ها معموالً به آهستگ .مقدار آنزيم كلين استراز عمل مي كنند سم هاي كاهش دهنده
 . ، بر روي حشرات اثر سريع دارندت پيرترومشماري از آنها مانند كارباريل و پروپوكسور و تركيبا

اصـوالً  اگرچه عالئم مسموميت مزمن آنهـا،  (به طور كلي كاربامات ها از تركيبات آلي فسفره، سميت كمتر ي دارند
اين واكنش به آساني بركشت پذير مـي  كاربامات ها نيز باز دارنده كلين استراز هستند، اما ). با يكديگر همانند است

در مسمومست با كاربامات نيز اسـتيل كـولين در بـدن انباشـته مـي شـود و       . س از چندي از ميان مي رودباشد و پ
اثرات مسموميت چند دقيقه تا چنـد سـاعت بـه درازا مـي      .پاراسمپاتيك، سرعت و افزايش مي يابد كارهاي عصب

استنشـاقي و يـا پوسـتي    وراكي، مسموميت ممكن است از راه خ. انجامد و گاهي، بيمار خود به خود بهبود مي يابد
روي داده است ودر اكثر موارد، عوارض در اثر تجديد مسموميت منجر به مرگ با كاربامات ها بسيار كم . روي دهد

كار كلين اسـتراز، اسـتيل كـولين از راه    در اثر مسموميت با كاربامات ها، در اثر وقفه . فعاليت آنزيمي، از ميان ميرود
ده و افزايش استيل كولين، باعث افزايش اعمال پاراسمپاتيك مي گـردد، در نتيجـه كنـدي    طبيعي سوخت و ساز نش
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براي درمان ماننـد آنچـه   . مشاهده مي شود... اي، افزايش ترشحات بدن و انقباضات ماهيچهنبض، اسهال، استفراغ، 
 .روپين تجويز ميشودته آلي گفته شد، آبراي حشره كش هاي فسفر

  

 
 
 
  

  :ز اين گروه سموم عبارتند ازكه نمونه هاي ا
   )سوين(كارباريل  

Carbaryl   نيز ناميده ميشود، كه در اكثر موارد بـا نـام تجـاري سـوين      7744يك سم تماسي است كه به نام سم
 LD50 850-500دلـتن و   201.23و وزن مولكـولي   C12H11NO2داراي فرمول مولكـولي  . عرضه مي شود

ميلـي گـرم بـر     7000راي موش صحراي از طريـق گوارشـي و از طريـق تماسـي     ميلي گرم بر كيلوكرم وزن بدن ب
فـرم خـالص ايـن    . تهيه شد 1957اين سم نخستين بار توسط هينز و همكاران در سال . كيلوگرم وزن بدن مي باشد

 143 - 142درجه سانتيگراد و نقطـه ذوب   26ميلي بار در 65سم به شكل بلورهاي بي رنگ، با فشار بخار كمتر از 
بـاالي   PHدر جه سانتيگراد و همچنين نور پايدار مي است ولي در  70در برابر گرما تا . درجه سانتيگراد مي باشد

اين حشره كش  .در اكثر حاللهاي آلي به خوبي حل شده اما در آب به ميزان كم حل مي شود. هيدروليز مي شود 9
گونه حشـره را تحـت    150گوارشي تا طريق تماسي و سوين از . يكي از پر مصرف ترين سموم اين گروه مي باشد
امـا در  . شامل مگس خانگي، شته ها و كنه هـاي گيـاهي اثـر دارد   تاثير قرار مي دهد و بر طيف وسيعي از حشرات 

كشاورزي به علت سميت برروي گياهان با احتياط مصرف مي شود و امروزه بـه علـت قـدرت نـابودي زيـاد بـي       
كـه  . ات خانگي بخصوص در نابودي سوسري ها  نيز كاربرد فراواني پيدا كرده استمصرف در منازل بر ضد حشر

مي توان آن را به صـورت محلـول سمپاشـي    .موجود مي باشد% 2و اسپري % 1و طعمه % 85به صورت پودر وتابل 
د اين حشـره كـش   براي مبارزه با بالغ پشه ها به كار برد و از آنجا كه سميت آن براي پستانداران ناچيز است، از گر

همچنيني براي مبارزه . براي مبارزه با كك و شپش حيوانات و امولسيون آن را براي مبارزه با شپش سر استعمال كرد
 -1وقتي وارد بدن پستانداران مي شود سريعاً هيدروليز شده و تبديل به  .با آنوفل و الرو مورد استفاده قرار مي گيرد

Naputol سيله مي گردد و از بدن دفع مي شودو ساير تركيبات هيدروك. 
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     Propoxurپروپوكسور 
مشهور تـرين نـام تجـاري    (اين سم با نام تجاري مختلفي نظير سانسايد، بالتانكس، آندن، رودن، سندرودن، بايگون

. ي شود، آرپوركارپ، پروپيون و پيالگارن توسط شركتهاي مختلف توليد و به بازار عرضه م)اين سم در كشوراست
فرم خـالص آن بـه شـكل    . دلتن مي باشد 209.25و جرم مولكولي آن  C11H15NO3فرمول مولكولي اين سم 

در . در جه سانتيگراد است كه در موقع جوشيدن تجزيه مي شود 87 – 84بلورهاي سفيد و بي رنگ، با نقطه ذوب 
در ظروف خوردگي ايجـاد نمـي   . مي شوديز شرايط عادي انبار پايدار بوده ولي در محيط هاي قليايي سريع هيدرول

در جه  20ميزان حالليت آن در آب . درجه سانتيگراد است 120ميلي بار در دماي  2-10*1.3فشار بخار آن . كند
اين . گرم در ليتر ولي در اكثر حاللهاي آلي مانند الكل، استن، كليفرم به ميزان قابل توجهي حل مي شود2سانتيگراد 

بـراي مـوش    LD50.دارد ولي وقتي در خاك بكار مي رود خاصيت سيستميك نشان مي دهد سم خاصيت تماسي
اين سم بـه  .  ميلي گرم بر كيلوگرم  وزن بدن است 1000 -800و از راه پوست  104 -95صحرايي از طريق دهاني 

. ده مـي شـود  بـه كـار بـر   ... صورت ابقايي، براي سمپاشي خانه ها و كشتن پشه هاي بالغ، مگس خـانگي، كنـه هـا   
همچنين، به عنوان يك سم گوارشي، به صورت طعمه براي مبارزه با سوسري ها و سرانجام به صورت گردپاشي بر 

اين سم در بازار به صورت امولسيون غليظ، . روي دام ها براي از ميان بردن انگل هاي خارجي آنها به كار برده شود
  .ودگرانول، پودر وتابل، گرد و آئروزول عرضه مي ش

  بر اساس ميزان خطر، فرموالسيون، شكل ظاهري، كاربرد و پادزهر كارباماتتفكيك سموم  
 LD 50  نام تجاري  نام آفت كش

Mg/kg 
  

  شكل ظاهري  فرموالسيون
يا  L)مايع(
 S)جامد(

  پادزهر  كاربرد

پادزهر اختصاصي حشره  Ulv 93%L  <2000والتون + فوكسيم
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  ندارد  كش  UN  پروپكسور
  

 WP 246 سوين  كاربايل
85% 

L 
S  

حشره 
  كش

  سولفات آتروپين

 EC 25% L <5000 نئورون  برموپروپيالت
  

  سولفات آتروپين  كنه كش
  

 
  در بدن  هباماترنحوه اثرسموم كا

اين . عصبي تحريك مي شوند، از انتهاي آنها موادي تحت عنوان نوروترانسميتر ترشح مي شود در هنگامي كه رشته
مادهـاي بـه نـام     يكي از اين مواد،. ريك رشته هاي عصبي ديگر، انقباض عضالني و غيره مي گردندمواد باعث تح

توسط آنزيمـي بـه نـام اسـتيل     ر پس از ايفاي نقش خود در محل سيناپس ها، اين نوروترانسيمت. استيل كولين است
در . ل بـراي اسـتيل كـولين اسـت    آنزيم استيل كولين اسـتراز داراي دو جايگـاه اتصـا   . كولين استراز تجزيه مي شود

جايگاه آنيوني سوبسترا با آنزيم متصل شده در جايگاه استري كولين آزاد مي شود و آنزيم استيله مي گـردد، سـپس   
برخـي سـموم   . آنزيم استيله شده آب جذب كرده و بنيان استيل تبديل به اسيد استيك شده و آنزيم آزاد مـي شـود  

واكنش گرفتن آب براي هيدروليز آنزيم كارباميله خيلي كند اسـت، از  . ين آنزيم هستندكارباماته، مهاركننده رقابتي ا
در حاليكه آنزيم استيله سريعاً آب را جذب كرده و تبديل بـه اسـيد   . كشد تا آنزيم آزاد شود اين رو مدتي طول مي

ين اسـتراز، مسـموميت را بـه    مي شود و به اين ترتيب سموم كارباماته با مهار كردن جند ساعته آنـزيم كـول  استيك 
حشره كشهاي فسفره بر خالف سموم كاربامات مهار كننده غير رقابتي آنزيم استيل كـولين اسـتراز   .وجود مي آورند

   . هستند
  سموم پيرتروئيد 
  طبيعي پيرتروئيد –پيرتروم  

ين در كوهاي ارمنسـتان و  متر از سطح دريا و همچن 2000پيرتروم كياهي است كه در كوههاي شمال ايران تا ارتفاع 
بوده و نام علمي آن كريزانتيموم مـي  ) Compositae(پيرتروم از خانواده مركبات. قفقاز به طور خودرو مي رويد

كه خاصـيت حشـره كشـي    ) 2و 1و سينترين  2و 1پيرترين ( است به نام پيرترين  استر  4ماده موثر اين گياه . باشد
مقدار پيرترين در تمام اعضاي گياه بالخص در گل و تخمـدانها  بيشـتر   . قيه استبيشتر از ب 1و سينترين  1پيرترين 

براي قويتر نمودن خاصيت حشره كشـي پيرتـروم مـوادي از قبيـل پيرپرونيـل بوتوكسـيد و يـا بوتوكسـايد،         . است
لـج كننـده   ف پيرتروم داراي خاصيت. برابر افزايش مي دهد 2سزوگسان و سولفوكسايد به آن اضافه و سميت آنرا تا 

قوي است ولي پس از اندك زماني بعضي از حشرات فلج شـده قادرنـد پـرواز كننـد، بـدين جهـت در محلولهـاي        
افزوده مي شود تا پيرتروم باعث فلج سريع حشره و حشره كش صناعي  سنتزيپيرتروم غالباً يكي از حشره كشهاي 

 . ت، عصاره پيرتروم ، اسانس و نفت مي باشد.د.امشي از فراورده هاي است كه داراي د. باعث مرگ حشره شود
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  Prethroid)(  سنتتيكسموم پيرتروئيد 
سنتزي  آفت كش1000از جمله  ين گروه آفت كشا. معرفي گرديد 1970وه سنتزي پيرتروئيدي در اوئل دهه گر

 .ده قرار مي گيردمورد استفا وسيع الطيف است كه درموارد كشاورزي، محافظت از منازل ، ومحصوالت ذخيره اي

به (Chrysanthemum) كه از گياهي از جنس (pyrethrum)به نام پيروتروم و اگر چه كه نوع طبيعي آن
پيرترم گياهي، اكنون به دليل هزينه زياد توليد .. مورد استفاده بوده است در طول صد ها سال دست آمده است ،

 ئيدهاي سنتزي به دليل پيرترو ه قرار مي گيرد و متقابال توليدرت مورد استفاد مقابل نور بند ناپايداري در انبوه و

برابر اكثر  ده تقريبا)موذي تاثير ومقاومت بيشتر درمقابل نورداراي درجه فعاليت باالتري در از بين بردن حشرات
ين داراي كشاورزي مورد استفاده قرار گرفتند همچن اين تركيبات بسرعت در.دارند(ارگانو فسفره ها و كاربامت ها

تاريخچه توسعه پيرترو ئيدها يك فرآيند طوالني را طي نموده . هستند مسموميت زائي كمتري براي پستانداران
  :گرفتند شامل اولين پيرتروئيد هائي كه مورد استفاده قرار .است

allethrin (Pynamin®)   
 resmethrin  
 tetramethrin (Neo-Pynamin®)  
bioallethrin   
 fenvalerate (Pydrin®)  
permethrin (Ambush®)     

  داد شامل نسل دوم پيروتروئيد ها كه صنعت كشاورزي را به شدت تحت تاثير قرار .است بوده    

cypermethrin (Ammo®)  
 bifenthrin (Capture®)  
 lambda-cyhalothrin (Karate®)  
 cyfluthrin (Baythroid®)   
 deltamethrin (Decis®)   

  
دست در دهه  گروهي ديگر از اين ساخته شد 1949بود كه در سال  allethrin پيرتروئيد سنتزي اولين سم  

 پيرترو 1بنام نوع "استر سيكلو پروپان كربوكسيليك"پيرتروئيد هاي سنتزي با بيس ساختماني .توليد شدند 1960
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مخصوص به خود را بصورت مسموميت  در مطالعات حيواني نوع يك پيرتروئيد ها سندروم.ها معروف هستند ئيد
 cyano) گروه سيانو براي افزايش بيشتر فعاليت حشره كشي پيرتروئيد ها .تيپيك در حيوان ايجاد مي كنند

group ) بنزيلي را به اتم كربن (benzylic )سيانو_نمودند تا پيرتروئيد هاي آلفا اضافه (alpha-cyano 

(type II) pyrethroids ) در حيوانات  را پيروتروئيد هاي نوع دوم مي گويند كه بالطبعاينها . توليد شود  ا
 و فلووالينيت ( fenvalerate) براساس اين فرآيند سموم فن والريت.مسموميت نوع دوم را ايجاد مي نمايند 

(fluvalinate ) در  تحقيقات نشان داده است كه عالئم نوع اول مسموميت با سموم پيرتروئيد.توليد گرديد
لرزش ، و  : ناميده مي شود و شامل عالئم T " ( Tremor syndrome ) سندرم لرزش يا سندرم"حيوانات 
مي  ( Startle reflexes ) پريدن و تكانهاي شديد خوردن و رفلسكهاي از جا ( Prostration ) دمر افتادن

 سندرومبه نام  اما عالئم نوع دوم كه مسموميت با تركيبات داراي گروه آلفا سيانواست.باشد 

( choathetosis/salivation or CS ) عدم تعادل ، تشنج ،ازدياد فعاليت، بصورت كه 

choreoathetosis بندي كه عالئم  اين تقسيم. تجربي مشاهده شده است و آبريزش زياد از دهان در مطالعات
ا كه از هر دو گروه عالئم است، با عالئم برخي از تركيبات پيرتروئيد ه را بر اساس مولكول شيميائي تفكيك كرده

مورد  10علي رغم تاريخچه طوالني اين سموم ، بر اساس مطالعه كمتر از . تحت الشعاع قرار مي گيرد را دارند گاها
 در امريكا گزارش گرديده)سم فلو مترين تلفاتي نداشته است( پيروترئيد ها  مسموميت منجر به مرگ از سموم

  .است
 
 

 
 

Allethrins   
 

 
 ه اثر سموم پيروتروئيدهانحو

مصنوعي بر روي سيستم عصبي عمل  ت و بسياري از سموم حشره كش سموم پيرو تروئيد طبيعي و.د.همانند سم د
محل اثر .غشائ سلولهاي عصبي نسبت به اتم سديم مي باشد  مكانيزم عمده اين سموم ، قطع نفوذ پذيري.مي كنند 

ت بـر روي مغـز ، طنـاب نخـاعي ، و سيسـتم      .د. سموم پيروتيرئيـد و د محل اثر  اما احتماال.آن مشخص نمي باشد
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جـزء سـموم    دو گروه ديگر از حشره كش ها شامل كارباماتها و ارگانوفسفره ها اگر چه كه.مي باشد اعصاب جانبي
اي اكثر حشره شناسان معتقداند كه اين سموم دار. اعصاب هستند اما روي سيستم اعصاب جانبي بي تاثير مي باشند

گر چه چندين گونه حشره مهم به اين تركيبات شيميايي . قابليت كنترلي موثر و توسعه پذير بر روي حشرات هستند
  . مي باشند)  tobacco budworm  )Heliothis virescensاز نمونه آن ها . مقاومت پيدا كرده اند 

. هـر ايزومـر درجـه سـميت خـود را دارد     درجه سميت پيروتروئيد ها بر اساس ايزومر هاي آنها است به نحوي كه 
برخي از آنها تا حـدود هشـت ايزومـر بـا خـواص      . بسياري از پيرتروئيد ها داراي دو ايزومر سيس و ترانس هستند

درجه سميت اين تركيب بسته به نسبت ايزومر هـاي  . پرمترين داراي دو ايزومر سيس و ترانس است .مختلف دارند
ميلي گرم بـه ازاء كيلـو گـرم وزن     6000تا  224كي پرمترين در موش صحرايي از خورا  LD50مثال . آن مي باشد

 . درصد افزوده مي گردد 80تا  20بدن بر اساس افزايش ايزومر ترانس از 

فرمول هاي ساخته شـده  . بيشتر فرمول هاي تجاري اين سموم داراي نسبت ثابتي از ايزومرهاي اين تركيبات هستند
ايزومـر در سـاختمان    8يا  4داراي سميت خيلي بيشتري از اين سم با  deltamethrinمثال از تك ايزومر بعنوان 

بر اساس آزمايشات انجام شده بر روي حيوانات آزمايشگاهي راه ورود سموم پيرتروئيد بـه بـدن در   . خود مي باشد
بعد از . ه مغز وارد شودبيشترين مسموميت وقتي است كه سم مستقيما ب. بوجود آمدن مسموميت حاد موثر مي باشد

آن مسموميت از طريق ورود سم به خون و بعد از راه روده و سپس مصرف خوراكي و تنفس و در نهايت از طريـق  
همچنان كه در پستانداران در نتيجه فرايند هاي . بيشترين مسموميت از طريق مغزي و خوني است. پوست مي باشد

و راههاي ورود ديگر از جمله روده و پوست و شش ها با سـرعت   متابوليك سم زدائي به سرعت صورت مي گيرد
  . جذب كمي مواجه مي باشند

تزريـق    LD50مـثال در مـوش   . متابوليك هاي يك پيرتروئيد مي تواند سميت بيشتري از تركيب اوليه داشته باشد
ازاء كيلـوگرم وزن   ميلي گـرم بـه   1500بيش از )  trans-resmethrin (رزمترين  –داخل پرتونيوم سم ترانس 

ميلي گرم به ازاء كيلو گرم وزن  96تا 46حدود(و اين دهها برابر كمتر از سميت سه متابوليت اين سم . بدن مي باشد
سالمتي انسان  فاكتورهاي ديگري نيز بر روي درجه سميت پيرتروئيد ها موثر است يكي از آنها شرايط. است) بدن 

ممكـن اسـتدر تشـديد مسـموميت     سائلي همچون مشكالت تنفسي و پوسـتي  م. يا دام پيش از مسموميت مي باشد
همچنين پيروتروئيد هاي داراي مقدار زياد اتم هاي هالوژنه مانند كلـر و بـرم و فلوئـور در تركيبـات     . دخالت نمايد

داراي سميت بيشـتري نسـبت بـه    ) tefluthrin(و تفلوترين ) flucythrinate(خود مثل سموم فلوساي ترينيت 
بـراي  )  cyfluthrin) و سـاي فلـومترين   )  permethrin) ركيبات با هالوژن هـاي كمتـر همچـون پرمتـرين     ت

مسموميت هاي حادي كه برخي از تركيبات پيرتروئيد ها در موش هاي صحرايي و مـوش هـاي   . پستانداران هستند
سـم  . د ها تغذيه نيز اثـر گـذار اسـت   در مسموميت با پيرتروئ. نر و ماده ايجاد مي كنند با يكديگر متفاوت مي باشد

  . ت و پيرتروئد ها يكي از معدود سم هايي هستند كه شميت آن ها در درجه حرارت كم افزايش مي يابد.د.د
اين مسئله مي تواند بعلت دو عامل تفاوتهـا در  . برابر پستانداران است 2250رتروئيد ها در حشرات تقريباً يسميت پ

و تفاوتهايي در سرعت سم ) their potency as neuronal toxins(موم عصبيقابليت اين سم به عنوان س
  .زدايي بي مهرگان و مهره داران باشد

برابر مي باشد؛  10حساسيت كانال سديم در سلولهاي عصبي بي مهرگان نسبت به پستانداران براي سموم پيرتروئيد 
ستانداران است و مشـخص شـده كـه در محـيط كشـت      برابر كمتر از پ 10ازطرفي، درجه حرارت بي مهرگان تقريباً

  . حساسيت دشارژ عصبي تكراري كانال سديم نسبت به سم تترامترين در درجات حرارت پائين تر بيشتر مي باشد
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  تفكيك سموم  پيرتروئيد بر اساس ميزان خطر، فرموالسيون، شكل ظاهري، كاربرد و پادزهر 
نام آفت 

  كش
 LD 50  نام تجاري

Mg/kg 
  

  شكل ظاهري  والسيونفرم
يا  L)مايع(
 S)جامد(

  پادزهر  كاربرد

 EC 2.5% L  135  دسيس  دلتامترين
  

  سولفات آتروپين قارچ كش
  

 pynamin 585  EC 25%  آلترين
TB 15% 

L 
  

حشره 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

 L .22% L  1042  بيوآلترين  بيوآلترين
  

حشره 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

 EC 20% L  451 سوميسيدمين  فن والرايت
  

حشره 
  كش

پادزهر اختصاصي 
  ندارد

 EC 25% L  500  آمبوش  پريمترين
  

حشره 
  كش

  ديازپام

 WP  كوپكس
5.5% 

S 

  
 :( Inert" Ingredients and Synergists") اجزاء تركيبي خنثي و سينرجيست ها

مخلوط نمودن آنها با حامل  چونهمسو با روشهاي تكنيكي خالص سازي معمول در سموم پيرتروئيد ها هم
به . و غيره ، درجه سميت آنها مي بايد مورد مالحظه مجدد قرار گيرد (solvents) و حاللها (carriers)ها

 ( .Pydrin) از پيدرين) ده برابر كمتر( سميت خيلي كمتري داراي( fenvalerate) والريت عنوان مثال فن

. حامل هاي متفاوت با آن مي باشد  با فن والريت بوده، اما دارا ي زندهاست كه يك تركيب مشابه از نظر اجزاء سا
خوراكي باالتري  LD50 داراي ( oil based formulations) فرموله امولسيون پيرتروئيد همچنين تركيبات

افزودن تركيبات خنثي بصورت . حل در آب در موش صحرائي بوده اند نسبت به تركيبات قابل ( سميت كمتر(
خصوصا وقتي كه .ئيد ها مي تواند بر روي سميت آنها اثر گذار باشد  ي ويا آلودگي اين تركيبات به پيرتروسرّ

اياالت  در چندين تركيب خنثي به صورت فرموله با اين تركيبات.از خود پيرتروئيد ها باشد  ميزان اين مواد بيش
 از جمله اين. شناخته شده اند به سرطان زائيمتحده استفاده شده است كه بعنوان مواد سرطان زا و يا مشكوك 

و يا  ( ethyl benzene) و اتيل بنزن ( trimethylbenzenes) متيل بنزن تري ( silica) مواد سيليس
همچنين در تعدادي . كه يك تركيب ديپرس كننده مغز ميباشد ،هستند  ( xylenes) مواد شيميائي همچون زايلن

وجود  مواد خطر زائي همچون اكسيد اتيلن ،بنزن و ارسنيك بصورت فرمولهتركيبي پيرتروئيد ها  ازسموم
آنها كه در بدن صورت مي  ( Detoxification)موادي كه به پيرتروئيد ها جهت جلوگيري از سم زدائي.دارد

گويند سموم با اين فرموالسيون  مي ( synergists)شود، سينر جيست ها گيرد، همزمان به اين سموم اضافه مي
سينرجيست هائي همچون ارگانو فسفات ها و يا  غلظت باالئي از.مي توانند مسموميت شديدي ايجاد نمايند

كربن ويك اتم  استرازها مي شوند و اين آنزيمها مي توانند باند بين يك اتم كارباماتها كه هر دو باعث مهار آنزيم
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ها در بدن مي  ، باعث تجزيه نشدن سم پيروتروئيدرا در محل باند دو تائي مولكول پيرتروئيد ها بشكنند هيدروژن
  .شوند

 چگونگي مسموميت زائي سموم پيروتروئيد ها 

بسياري . ايزومر درجه سميت خود را دارد درجه سميت پيرتروئيد ها براساس ايزومرهاي آنها است به نحوي كه هر
ا حدود هشت ايزومر با خواص مختلف برخي از آنها ت .هستند از پيرتروئيد ها داراي دو ايزومرسيس و ترانس

اين سم داراي دو ايزومر سيس و  .كنيد را مشاهده مي permethrin پرمترين در شكل زير مولكول .دارند
 خوراكي پرمترين در LD50 مثال.ايزومرهاي آن مي باشد درجه سميت اين تركيب بسته به نسبت.ترانس است

 80تا  20از  ترانس ، كيلوگرم وزن بدن بر اساس افزايش ايزومرميليگرم بازاء  6000تا  224موش صحرائي از 
 .درصد افزوده مي گردد

ساخته شده از  فرمولهاي.ثابتي از ايزومرهاي اين تركيبات هستند بيشترفرمولهاي تجارتي اين سموم داراي نسبت
جهار يا هشت ايزومر  احتماال داراي سميت خيلي بيشتري ازاين سم با deltamethrin ايزومر بعنوان مثال تك

  .خود مي باشد در ساختمان

ترانس  : نسبت ايزومر سيس به 

 
LDميلي گرم بر كيلوگرم
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  پرمترينسم  ايزومر سيس و ترانس  2ميزان مسموميت حاد مخلوط 

سموم پيرتروئيدها به بدن در بوجود آمدن  بر اساس آزمايشات انجام شده بر روي حيوانات آزمايشگاهي ، راه ورود
بعد از آن . وقتي است كه سم مستقيما به مغز وارد شود شترين مسموميتيب.باشدمسموميت حاد موثر مي 

طريق  از طريق ورود سم به خون و بعد از راه روده و سپس مصرف خوراكي ،تنفس و در نهايت از مسموميت
ي درنتيجه فرآيند ها بيشترين مسموميت از طرق مغزي و خوني است همچنانكه در پستانداران. پوست مي باشد

، پوست و شش ها با سرعت  وراههاي ورود ديگر از جمله روده. سم زدائي بسرعت صورت مي گيرد متابوليك
   .جذب كمي مواجه مي باشند
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تزريق  LD50 داشته باشد مثال در موش متابوليت هاي يك پيروتروئيد مي تواند سميت بيشتري از تركيب اوليه
ميليگرم بازاء كيلوگرم وزن بدن مي 1500بيش از  ( trans-resmethrin) رزمترين-داخل پرتونيوم سم ترانس

 ( بدن ميليگرم بازاء كيلو گرم وزن 96تا  46حدود (برابر كمتر ازسميت سه متابوليت اين سم  و اين ده ها.باشد

  .است

دام ،  از آنها شرائط سالمتي انسان يا يكي.فاكتور هاي ديگري نيز بر روي درجه سميت پيرتروئيد ها موثر است
مشكالت تنفسي و پوستي ممكن است در تشديد مسموميت دخالت  مسائلي همچون . پيش از مسموميت مي باشد

داراي مقدار زياد اتمهاي هالوژنه مانند كلر ، برم و فلوئور در تركيبات خودمثل  همچنين پيروتروئيد هاي.نمايد
داراي سميت بيشتري نسبت به تركيبات  ( tefluthrin) وتفلوترين (flucythrinate)فلوساي ترينيت سموم

 پستانداران براي ( cyfluthrin) و ساي فلومترين ( permethrin) همچون پرمترين با هالوژنهاي كمتر،

و موش ها ي نر و ماده  مسموميت هاي حادي كه برخي از تركيبات پيرتروئيد ها در موش هاي صحرائي.هستند
ت و .د.سم د. پيروتروييد ها تغذيه نيز اثر گذار است در مسموميت با .باشد ايجاد مي كنند با يكديگر متفاوت مي

 .هائي هستند كه سميت آنها در درجه حرارت كم افزايش مي يابد پيرتروئيد ها يكي از معدود سم

مسئله ميتواند بعلت دو عامل تفاوتها  اين.برابر پستانداران است 2250سميت پروتروئيد ها در حشرات تقريبا 
و تفاوتهائي در  ( their potency as neuronal toxins)  رقابليت اين سموم به عنوان سموم عصبيد

حساسيت كانال سديم در ساولهاي عصبي بي مهره گان     .باشد سرعت سم زدائي بين بي مهرگان و مهره داران
درجه  10مهرگان تقريبا  ه حرارت بياز طرفي ، درج.براي سموم پيرتروئيد ها ده برابر مي باشد نسبت به پستانداران

در .پروسه متابوليزم كبدي سم زدائي، در پستانداران سريعتر انجام گرفته است كمتر از پستانداران است همچنين
قبل از مسموميت  ( end-organ) كوچك حشرات باعث مسموميت عصبي اعصاب انتهائي بدن آنها نهايت جثه

سموم  ما مهمترين علت تفاوت بين مهره داران و بي مهرگان ، تاثير كما .مي شود( detoxification) زدائي
و . در اين گروه مي باشد) گرفتن  راه اصلي در معرض قرار(پيرتروئيد در پستانداران در رابطه با جذب كم پوستي 

   .است مسئله ديگر متابوليزم سم ، به تركيبات غير سمي
  :نمونه هاي از اين گروه سموم عبارتند از

  Decamethrin)   دلتامترين( دكامترين
فرمول . اين سم با اسامي تجاري دلتامترين، دسيس، بوتوكس، بوتوفلين و كا ائوترين به بازار عرضه مي شود

اكالف به بازار  -درجه سانتيگراد توسط كارخانه راسل 98 -101و نقطه ذوب  C22H19Br2NO3مولكولي 
است كه در آب تقريبا غير محلول بوده و ) Br(شيميايي خود داراي برم  اين تركيب در ساختمان. عرضه شده است

جزء . ولي در استن و بسياري ازحاللهاي حلقوي حل مي شود. در آب حل مي شود 0.002ppmفقط به ميزان 
ه قدرت حشر. پيروتيروئيدهاي مصنوعي بسيار ناپايدار بوده و روي الرو بالپولك داران و سخت بالپوشان موثر است

ميلي گرم  LD50=128. براي مگس خانگي سمي است Iبرابر پيرترين  50كشي بسيار بااليي داشته و در حدود 
تا  5موجود است و مقدار مصرف آن % 0.2و پودر % 2.5در بازار به صورت امولسيون . بر كيلوگرم وزن بدن است

  .   گرم ماده موثر در هكتار مي باشد 17.5
      Cyfluthrineسايفلوترين

، جرم  C22H18CL2NO3: اين سم با نام تجاري با پترويئد، رسپونسار، سولفاك داراي فرمول مولكولي
شكل خالص توده . توسط هامن تهيه و معرفي شده است 1981اين سم در سال . دلتن است 434.3: مولكولي 
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ميلي بار،  1جه سانتيگراد در 20درجه سانتيگراد، فشار بخار در  60نقطه ذوب آن . خميري شكل زرد رنگ است
ميلي گرم در يك ليتر آب حل مي  2درجه سانتيگراد كمتر از  20گرم، در حرارت  1.28 -1.27: وزن مخصوص 

از اين سم براي مبارزه با حشرات . از نظر حشره كشي غير سيستميك تماسي ، كوارشي با اثر ضربه اي است. شود
در روي محصوالت غالت، پنبه، باغات ميوه، سبزيجات، آفات انباري و  بخصوص سنها، جور باالن و الرو پروانه ها

اين سم در بازار به صورت امولسيون، پودر و تابل مخلوط با با يگون به صورت آئروسل . دامپروري بكار مي رود
م ميلي گر 5000ميلي گرم و از طريق پوست بيش از  900از راه دهان براي موش صحرائي  LD50. عرضه مي شود

روي پوست . ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن است 50بر كيلوگرم وزن بدن، سطح بي زيان آن براي موش صحرائي 
ميلي گرم در  5000براي مرغ . ميلي گرم  است 0.02براي انسان  ADIحد مجاز. خرگوش ايجاد حساسيت مي كند

ميلي گرم در ليتر و براي  0.0032 ساعت براي ماهي قزل آال 96كيلوگرم و روي ماهي غلظت كشندگي آن براي 
  . ميلي گرم در هر ليتر آب است 0.022ماهي كارپ 

  
  

  Bioalletrineبيوآلترين 
دلتن  302.4: ، جرم مولكولي  C19H20O3: سم با نامهاي تجاري اسبيول، اسبيوترين داراي فرمول مولكولي اين

نقطه . ل خالص آن به صورت مايع زرد رنگ استفرمو. آن را معرفي كردند 1967هاست و همكاران در سال . است
 20ميلي پاسكال ، وزن مخصوص آن  12در جه سانتيگراد در  20: درجه سانتيگراد، فشار بخار  167- 165جوش 

 - نوع دي.  اين سم اگر در معرض نور ماوراء بنفش قرار گيرد تبخير مي گردد. است 1.009درجه سانتيگراد در 
عمالً در آب نامحلول بوده ولي در هگزان، زايلن و . درجه سانتيگراد شعله ور مي شود 65.6ترانس آن در دماي 

. حشره كش غير سيستميك، تماسي با اثر ضربه اي است كه دوام زيادي ندارد. متانول به طور كامل حل مي گردد
به صورت تكنيكال، اين سم . ، مگسها و پشه ها بكار ميرود)سوسك(براي مبارزه با حشرات خانگي مثل سوسريها

آئروسل و روغني عرضه مي شود، همچنيين مخلوط با حشره كش هاي ديگر نظير پرمترين و رسيمترين نيز به 
ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن و از راه پوست  709آن از راه دهان براي موش صحرائي  LD50. فروش مي رسد

باقيمانده مجاز آن پس از دوره كارنس در يك . استميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن  3000براي خرگوش بيش از 
  . ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن است 750روزه براي موش صحرائي  90دوره 

  Tetramethrineتترامترين     
، اين سم توسط C1H25NO4دلتن فرمول مولكولي  331.42جرم ملكولي آن . نام تجارتي آن نئوپينامين است

فرم خالص آن به صورت . معرفي شده است 1965يد ساخته شد و اولين بار در سال شركتهاي سوميتومو، فيرفل
درجه سانتي  190 -185نقطه جوش ) درصد 90تكنيكال (درجه سانتيگراد  80 - 60بلورهاي بيرنگ، نقطه ذوب 

 50 نسبت به حرارت. ميلي بار در است 8-10*4.7: درجه سانتيگراد  20ميلي بار، فشار بخار  0.13گراد در 
به خوبي % 40، تولوئن%50، بنزن %  40عمالً در آب نامحول بوده ولي در استون . درجه سانتيگراد پايدار مي باشد

. از اين سم براي مبارزه با مگسها، پشه ها، زنبورها در مناطق مسكوني و دامداري ها استفاده مي شود. حل مي شود
  . ول مصرف مي گرددمخلوط با پيپرونيل بوتوكسايد نيز به صورت آئروس

آن از طريق گوارشي % 50امولسيون سطح كشنده . در بازار به صورت مايع در قوطيهاي تحت فشاربه فروش ميرسد
ميلي گرم  5000و  1250-2500درتغذيه سگها با .  ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن است 5200براي موش صحرائي 
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براي ماهيها مسموم . رضه و عالئم مسموميت ايجاد نشده استهفته هيچگونه عا 13بر كيلوگرم وزن بدن بعد از 
در بدن . ساعت مي باشد 48ميلي گرم در ليتر در مدت  0.18حد قابل تحمل براي ماهي كارپ . كننده است

آن در % 95. حيوانات خون گرم در اثر متابوليسم به هيدروكسي سيكلوهگزان دي كاربوكسي مايد تبديل مي شود
  .    روز از بدن دفع مي شود 5رم به مدت حيوانات خون گ

    Permethrine(Ambush)) آمبوش(پرمترين  
اين سم داراي اسامي تجاري پرترين، كورساير، كافيل، پونس، پرماسكت ايندوترين، تالكورد، اسلومولكسين و 

. ش به بازار عرضه گرديدبه وسيله اليوت و همكاران معرفي گرديد و با نام تجاري آمبو 1973در سال . اكتيبان است
پرمترين يك حشره كش با . درجه سانتيگراد است200، نقطه جوش  C21H20CL2O3داري فرمول مولكولي 

پيرمترين به صورت . اين حشره كش براي انسان و دام بي خطر است. طيف وسيع بوده و دوام متوسطي دارد
ميلي گرم بر كيلوگرم  LD50=430-4000. شدمي با 60به  20مخلوطي از دو ايزومز سيس و ترانس به نسبت 

اين سم تا حدودي خاصيت . پرمترين داراي خاصيت تماسي و گوارشي است. وزن بدن براي موش صحرائي است
از اين سم بر عليه آفات خانگي و . در بازار يافت مي شود% 25پرمترين به صورت امولسيون . دوركنندگي دارد

رد و ساير برگخواران توصيه مي گردد به عالوه روي آفات پنبه و آفات درختان برگخوار چغندرقند، مينوز لكه گ
اين سم در ايران محبوبيت زيادي بين باغداران و زارعين دارد ولي نبايد از . ميوه و سبزيجات و توتون موثر است

ن سم در محصوالت حداكثر باقيمانده مجاز اي. در خاك و آب سريعاً تجزيه مي شود. اثرات جانبي آن غافل بود
زنجيره استر هيدروليز شده و پس از  در حيوانات خون گرم. ميليگرم بر كيلوگرم وزن محصول است 1زراعي 

  . هيدرواكسيداسيون باالخره به صورت گيليكوزيد اسيد دفع مي گردد

  
  Cyhalotrin سي هالوترين

. خارجي حيوانات مزرعه استفاده مي شود ايساي هالوترين بطور گسترده اي در كشاورزي و طيف وسيعي از انگله
انجام گرديده است ، نشان داده شده كه ساي هالوترين پس از  درمطالعات متابوليكي كه در پستانداران مختلفي

مالحظه اي در سگ و موش صحرائي متابوليزه شده و بصورت كانجوگه  تجويز خوراكي بطور قابل
. روز حذف مي شود 23در چربي با نيمه عمر  باقيمانده سم. مي گرددقطبي در ادرار ظاهر  ( conjugates)هاي

و سطح پائين تري از تركيب .ساي هالوترين بدون تغيير مي باشد در ماهي باقيمانده اصلي سم در بافتها بصورت
 بسياردر شرائط آزمايشگاهي اين سم براي ماهيها و بي مهره گان آبي زيست .وجود دارد استري حاصل از متابوليسم

ساي  .يابد و با غلظت ثابتي از سم ، انباشتگي در بدن ماهيها به سرعت افزايش مي و در اين شرائط. سمي مي باشد
دوم قرار دارند  در گروه تركيبات پيروتروئيد نوع (lambda-cyhalothrin )هالوترين و المبدا ساي هالوترين

هر دو قادر به تحريك . تحريك پذيري مي باشد وردن ،افزايشعدم تعادل ، تلو تلو خ: و عالئم كلينيكي آنها شامل 



www.kamus.ac.ir 
 

٧٧ 
 

ژني و صدمه كروموزومي از اين سم  اثري از موتاسيون ( in vivo) پوستي هستند در محيط كشت و در بدن
 .مشاهده نگرديده است

ا مصرف محيط كاركه سم فوق توليد و ي طرق آلودگي شغلي به اين سم ممكن است كه از راه پوستي يا تنفسي در
كه جمعيت هاي مردم ممكن است كه از طريق مصرف  اما بررسيها نشان داده است.مي گردد ، صورت گيرد 

افراد با سابقه بيماري هاي تنفسي مزمن خصوصا آسم، به .قرار گيرند غذاهاي حاوي باقيمانده سم در معرض آن
 در.در تشديد بيماري خود هستند ( Special Risk )پيروتروئيد داراي ريسك ويژه اي هنگام تنفس سموم

 افراد با. پوستي اين سموم ممكن است به عنوان يك آلرژن پوستي در طبيعت مطرح باشند اشخاص با بيماريهاي

حد اكثر باقيمانده .باشند اختالالت پوستي ممكن است داراي استعداد بيشتري براي تاثيرات سموم پيروتروئيد
  .باشد جدول ذيل مي مطابق مجازتوصيه شده براي سم فوق

  

 گونه

 عضله

ميكروگرم بر (
 )كيلوگرم

 كبد

ميكروگرم بر (
 )كيلوگرم

 كليه

ميكروگرم بر (
 )كيلوگرم

 بافت چربي

ميكروگرم بر (
 )كيلوگرم

 شير

ميكروگرم بر (
 )كيلوگرم

 30 400 20 20 20 گاو

  400 20 20 20گوسفند

  
  
 

 . بازاء كيلوگرم وزن بدن ميكرو گرم 2تا  0معادل  :( Daily intake )مقدار قابل قبول دريافت روزانه

 باقيمانده سموم در فرآورده هاي حيوانات

آفات از قبيل كنه ها ، جرب ها و  محافظت از حيوانات مزرعه و طيور در مقابل تعداي از حشرات مزاحم و
حيوانات و سپس بر نامه آنها و چگونگي صدمات آنها به  انگلهاي پوستي مربوطه ، مستلزم شناختن دوره زندگي

در امريكا ميزان باقيمانده اين سموم در گوشت حيوان و . رساندن جمعيت آنهاست  ريزي براي كنترل و يه حداقل
بديهي است هر . تنظيم و اجرا مي شود  ( Federal law) وفرآورده هاي جانبي آنها توسط قوانين ايالتي طيور
سموم ذكر شده . گردد اقيمانده سم در آن با هزينه مالك ،ضبط و معدوم ميمحصولي با ميزان غير قابل قبول ب گونه

يا ار راه خوردن مواد غذائي آلوده به سم، به بدن  باال مي توانند ازطريق كار برد مستقيم بر روي بدن و يا تزريق و
ل در بدن حيوانات و طيور گردد تا از باقيماندن سم بيش از استاندارد قابل قبو دقت زيادي يايد مصروف. راه يابند
عمومي آنها ، برخي  در جدول ذيل هر يك از سموم بر اساس گروهي كه به آن تعلق دارند ، نام .گردد اجتناب

  .كشتاردام ، ليست گرديده اند  اسامي تجارتي و فرموالسيون ، فاصله مجاز زماني آخرين درمان تا
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سيونفرموال نام تجارتي كالس شيميائي نام متداول  

فاصله زماني تا كشتار 
بر حسب روز  

(PSI)  
Abamectin AV Endecto injection 42 

Carbaryl C Sevin WP, dust 7 

Coumaphos OP Co-Ral dust bag 1 

Cyfluthrin SP CyLence pour-on 1 

Cypermethrin SP Stockaid ear tag remove 

Cypermethrin + 

Diazinon 
SP and OP Eliminator ear tag remove 

Diazinon OP Protector ear tag remove 

Dichlorvos OP various EC, bait, trip 0 

Dimethoate OP Cygon and Lagon EC N/A 

Doramectin AV Dectomax injection 40 

Eprinomectin AV Eprinex pour-on 0 

Fenvalerate SP Bovaid ear tag remove 

Fenthion OP Lysoff EC 35 

Flucythrinate SP Guardian ear tag remove 

Ivermectin AV Ivomec injection 35(beef cattle) 

Malathion OP Malathion, others EC, dust 30 

Methomyl C Malrin, others fly bait N/A 

Methoxychlor OC Methoxol EC 7 

Permethrin SP Ectiban EC 1-7(beef cattle) 

Permethrin SP Permectrin ear tag remove 

Propoxur C Baygon EC N/A 

Rotenone BT various dust, WP 0 

Tetrachlorvinphos OP Debantic WP 0 

Trichlorfon OP 
Dipterex and 

warble killer 
bait N/A 
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DEFINITION OF ABBREVIATIONS:  

OP = organophosphate 

C = carbamate 

SP = synthetic pyrethroid 

OC = organochlorine 

AV = avermectin 

BT = botanical 

EC = emulsifiable concentrate 

WP = wettable powder 

N/A = not applicable 

PSI = preslaughter interval in days 

remove = remove tag before shipping 

  
  موش كش ها

  
  موش كشهاي گازي وتدخيني)الف
  موش كشهاي معدني)ب
  موش كشهاي گياهي)پ
  موش كشهاي ضد انعقادي)ت
  ساير موش كشهاي آلي)ث
  موش كشهاي تدخيني - 

سيانور :اغلب حشره كشهاي تدخيني مي توانند بعنوان موش كشهاي تدخيني بكار روند مثل
  كلسيم،برموردومتيل،انيدريد كربنيك

  :اي معدنيموش كشه- 
اغلب اين تركيبات خيلي خطرناك وسمي هستند تعدادي از آنها از زمانهاي قديم ونسلهاي پي در پي شناخته شده 
وبعنوان موش كش مصرف مي شده اند تري اكسيد ارسنيك،كربنات باريم،فسفر زرد، سولفات تاليوم،فسفر دوزنگ 

  .ازجمله اين گروه از موش كشها بشمار مي روند
  :اي گياهيموش كشه- 

  :پياز سيل
اورژيناماري  خانوادهو به عربي پباز عنصل ناميده مي شود گياهي است از scilleبه فرانسه سيل 

از لحاظ گياهشناسي دو نوع قرمز و سفيد كه از نظر رنگ .كه آنرا بنام پيازدريايي مي ناميم urginamaritimaتيما
دو شديدا سمي بوده  ولي نوع قرمز براي موش ها سم جالب  قرمز پوست و تركيب شيميائي با هم تفاوت دارند هر
موش ها و جوندگان حساسيت زيادي نسبت به اين سم دارند .توجهي است و از داروهاي قلبي انسان نيز مي باشد

در عمل فقط از . و اثر آن از طريق اعصاب مي باشد كه پس از ايجاد تشنجات شديد منجر به مرگ جانور مي شود 
از زمانهاي قديم درشمال آفريقا پياز وحشي سيل  ايع پياز عنصل قرمز در مبارزه عليه آفات بكار مي رود عصاره م

  .موش كش به بازار اروپا عرضه داشته اند را جمع آوري و به منظور
  :strychnineاستريكنين 

 Strychnos(س وميكااست كه در دانه گياهي به نام استريكنوس نوك تلخ  اين جسم يكي از آلكالوئيد هايي 

nux vomica ( اين گياه بومي جنوب شرقي آسيا مي . وهمچنين در ساير گياهان فاميل استريكنوس وجود دارد
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استريكنين بصورت سولفات زماني بعنوان سم موش كش به منظور مبارزه با موش،موش كور ، و ساير  .باشد
  .ت و گندم را با آن آلوده و خيس مي كنند غال "و معموال جوندگان وحشي و پرندگان مضر مصرف گرديد

  

  
  

آورد كه باالخره منجر به يك توقف تنفسي كشنده  حمالت انقباضي را به وجود مي استريكنينمسموميت با 
يا ) مرگ موش(مسموميت ممكن است اتفاقي يا به قصد خودكشي، با خود استريكنين به ويژه در دهات . گردند مي

احساس : شود عالئم زير به فاصله پانزده دقيقه ظاهر مي) خيلي تلخ(بعد از خورد استريكنين .با گياه محتوي آن باشد
اولين عالمت . ناراحتي، تحريك پذيري، احساس فشردگي در سينه، بعد به ناگهان حمله انقباضات كزازي شكل

دت حمله توقف در م. آورد سفتي گردن و عضالت مهره اي است كه شخص را به حالت اپيستوتونوس در مي
ها يا  اين حمله. شود و مرگ ممكن است در مرحله بعد از حمله حاصل آيد تنفس كامل است، شخص سيانوزه مي

شوند و مانع حرف زدن و بلع كردن مسموم  خود به خودي يا به علل تحريكي حتي خيلي خفيف تكرار مي
هاي اول  اگر مرگ در ساعت. ت كوتاه استدر اين مسموميت شايع بوده و مدت كل مسمومي هيپرترمي. گردند مي

  .شود اتفاق نيفتد، دفع شدن آلكالوئيد غالباً باعث بهبودي كامل و بدون پيامد مي
  
ساير موش كش هاي آلي بغير از سمومي كه بعنوان موش كش در باال به ان اشاره گرديده از مواد ديگري مانند - 

antu)  ستريكسفلوئوراستات سديم،كا) رهتيو نفتيلآلفاcastrix  نيز براي معدوم نمودن موشها مي توان استفاده
  .نمود

  )آنتي گواكوالنت(جونده كش ها-
تركيبات جونده كش ضدانعقادي مختلف داراي اثرات فيزيولوژيكي مشابهي مي باشد بطوريكه كليـه آنهـا ميتواننـد    
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لي كشنده شوند اثر آنها تجمع پذير است مكانيسمي كه اعقاد خون را كنترل مي كند بهم بزند و باعث خونريزي داخ
اين سموم . و اغلب آنها بايد براي مدت چندين روز متوالي توسط جوندگان مصرف شوند ات داراي اثر مفيد باشند

كـه جديـد تـرين ايـن سـموم، سـم       . مـي باشـد   K 1براي انسان خطر ناك بوده و پادزهر اين نوع سـموم ويتـامين  
  .بروديفاكوم است

  
  

  م  جونده كش بر اساس ميزان خطر، فرموالسيون، شكل ظاهري، كاربرد و پادزهرتفكيك سمو
  

 LD 50  نام تجاري  نام آفت كش
Mg/kg 

  

  شكل ظاهري  فرموالسيون
يا  L)مايع(
 S)جامد(

  پادزهر  كاربرد

  كلرو 
+ فاسينون

  سولفاكينوكسالين

اكتوسين
  سي

20.5 B 
0.025%  

S  جونده
  كش

ويتامين 
K1 

جونده  Gluc S    چسب ديلو  چسب ديلو
  كش

ويتامين 
K1  

جونده  P 0.6% S    راكومين  كوماتترالين
  كش

ويتامين 
K1  

 B 0.1%    تومورين  كوماكلر
P 6% 
P 2% 

S  جونده
  كش

ويتامين 
K1  

 WP 15%    وارفارين  وارفارين
P 20% 

WP 25% 
B 

0.021% 

S  جونده
  كش

ويتامين 
K1  

 B 0.27 كلرت  بروديفاكوم
0.005% 

S  جونده
  كش

ويتامين 
K1  

 B  1.125  الني رت  بروماديولون
0.005% 

S  جونده
  كش

ويتامين 
K1  

 B    باراكي  ديفيتالون
0.005% 

S  جونده
  كش

ويتامين 
K1  

  
    Brodifacoumبروديفاكوم

بروديفاكوم به عنوان يك ماده ضدانعقاد قوي نسل دوم با جلوگيري از فعاليت آنزيم رودكتاز در سير تبديل    
يكي از K 1ويتامين. در بدن مي شودK 1نهايتاً سبب كاهش ذخيره ويتامين  1Kاكپوكسايد به ويتامين K1ويتامين 
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مواد ضروري پيش ساز فاكتورهاي انعقاد خون است بنابر اين مصرف دوز كشنده اين سم مانع از انعقاد خون و 
ضد انعقادي نيمه عمر طوالني تري اين سم نسبت به ساير سموم . متعاقبا خونريزي داخلي ومرگ تدريجي مي شود

در بدن موش دارد و براي موش سم قوي به شمار رفته به طوري كه مصرف يك وعده از سم سبب مرگ جونده 
روز بدون تغيير  30بروديفاكوم در محيط مقاوم بوده به طوري كه در معرض تابش مستقيم خورشيد تا . خواهد شد

موم خطر مسموميت كمتري براي انسان دارد و داراي اثر مسموميت تاخيري اين سم نسبت به ساير س. باقي مي ماند
بروديفاكوم  .روز مي باشد 7تا  5بوده به طوري كه به دنبال مصرف آن ميانگين فاصله زماني تا مرگ جونده حدود 

(Brodifacoum)با فرمول .،جزء سموم نسل جديد مي باشد C31H23BrO3 و  4/523،  و وزن مولكولي
  طعمه مسموم فرموالسيون ثبت شده در ايران.معروف است  Kleratبا  نام  تجاري  پودر سفيد چركظاهريشكل 

005/0 %B بوسيلة هادلر 1976اين سم در سال  .است(Hadler)  و شادبولت(Shadbolt)  معرفي گرديده
هاي كشاورزي و عليه موش مصرف بر . است  K1موش كش آنتي كواگوالنت، بازدارنده چرخه ويتامين .است

 .بكار مي رود  طبق دستور برچسب سمو با مقدار مصرف   )ورامين، قهوه اي، سياه و مهاجر(انباري و خانگي 
LD50  درصد واكس بلوك  005/0بصورت طعمه   .است ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن 3/0براي موش صحرايي
  گرم براي هر موش مي باشد10 و به ميزان  و پليت

به . وجود نخواهد داشت) Poison Shyness( مصرف اين سم احتمال رخداد پديده پس زدن سمبه دنبال 
دنبال مصرف بروموديفاكوم به عنوان يك انتي گواگوالنت غير مستقيم عاليم و نشانه هاي مسموميت معموال چند 

ف سم ادامه مي دهند روز پس از مصرف سم بروز مي كند بنابراين موش هاي ديگر متوجه نشده و همچنان به مصر
بروديفاكوم گسترش محدودي در خاك دارد، در آب . و احتمال بروز مقاومت در مصرف سم به وجود نخواهد آمد

نامحلول است و از طريق خاك از طريق خاك جذب گياهان نمي شود و مي توان از آن به طور موثر در كنترل 
كلي كاربرد اين سم براي حذف جوندگان به  ويژه انواع به طور . جمعيت جوندگان در سطح مزارع استفاده نمود

در منزل واماكن كشاورزي ، صنعتي، مرغداري و دامپروري مورد ) Rats( رت ها و انواع ) Mice( موش خانگي
  . استفاده قرار مي گيرد

يا طعمه  يلنوگرم در هر متر مربع و در صورت استفاده از تله ت 2در محل عبور جوندگان به ميزان : طريقه مصرف
گرم  50- 20گرم و براي موش خانگي  200- 100گذاري در درون لوله پالستيكي براي موش صحرايي در هر لوله 

  .طعمه گذاري شود
الزم به ذكر است در انبار غله براي جلوگيري از آلوده شدن غالت حتماً طعنه گذاري در درون تله تونلي يا داخل 

كيلوگرم  5در سطح مزارع حداكثر .گرم طعمه گذاري شود500- 200ر لوله به ميزان در ه. لوله پالستيكي انجام گيرد
در هر هكتار طعمه گذاري شود و تا هنگامي كه سم توسط جوندگان موذي مصرف مي شود طعمه گذاري ادامه 

  .يابد
هنگام . داري شوددور از دسترس كودكان و دامهاي اهلي، دور از  تماس با نور مستقيم خورشيد نگه: موارد احتياط

بيشتر هنگام طعمه گذاري از خوردنت و آشاميدن و سيگار  اطيتجهت اح. طعمه گذاري از دستكش استفاده شود
با توجه به اثر تاخيري اين سم . در صورت تماس پوست حتماً محل تماس را با آب بشويد. كشيدن بپرهيزيد

حطياتي و يا سوء استفاده پس از مصرف سريعاً به معموالً چند روز پس از مصرف بروز مي كند در صورت بي ا
  . پزشك مراجعه نماييد

ميلي گرم در  40بصورت خوراكي يا تزريق وريدي، كه براي بالغين k1در موارد مسموميت مصرف ويتامبن: پادزهر
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 توصيه مي)  به صورت دوزهاي منقسم( ميلي گرم در روز  20وبراي كودكان ) به صورت دوزهاي منقسم( روز
ممكن است تا هفته ها و تا زمانيكه زمان انعقادخون به حد ثابتي برسد همچنان ادامه يابد  k1درمان با ويتامين. شود

 .در موارد مسموميت شديد ممكن است انتقال خون ضرورت يابد
 

 :موش كش هاي ضد انعقادي ديگر عبارتند از 

 (Warfarin)وارفارين

كريستال جامد سفيد شكل ظاهري،  و   3/308  و وزن مولكولي، C19H16O4 فرمولبا   warfarinوارفارين 
انعقادي آن ضد و همكارانش مورد مطالعه قرار گرفت و خاصيت  overmanاولين بار اين جسم توسط  رنگ

گزارش گرديد مي توان طعمه هاي حاوي وارفارين را در محل هاي الزم براي مدت هاي طوالني قرار دارد تا آنكه 
بار استفاده روزانه از سم ميميرند و  5-6موش ها پس از  "ه دفعات و فواصل از آن استفاده كنند معموالموش ها ب

هفته انجام مي پذيرد مرگ به علت ايجاد خونريزي در اثر وارفارين و به علت كم شدن  2ريشه كني آنها بعد از 
 B  20 %P   25 %  WP% 021/0%  25/0ل شام فرموالسيون ثبت شده در ايران.قدرت انعقاد خون اتفاق مي افتد

15 %WP  و  )خانگي، قهوه اي، سياه، مهاجر(عليه موشهاي انباري : عليه موشهاي انباري موارد مصرف بر.مي شود
ميلي گرم بر كيلوگرم  10براي موش صحرايي  LD50 .بكار مي رود  طبق دستور برچسب سم  مقدار مصرفبا 

به گزارشي  - طعمة مسموم اين سم باعث ترس موش نمي شود.مي باشد K1ن ويتامي آن پادزهر.است وزن بدن
  .ايجاد مقاومت در آنها ديده شده و بزودي از فهرست سموم خارج خواهد شد

 

 
 

Pival  
داراي همان خواص فيزيولوژي وارفارين مبي باشد در موشهايي كه چند روز ان را مصرف مي كنند "اين ماده تقريبا

زي بهمان طوري كه در وارفارين شرح داده شده است و اين جسم هم كمي خاصيت حشره مرگ بعلت خونري
اثري ديده نمي pivalكشي و ضد قارچي دارد زيرا در اثر رشد قارچ و پرورش حشرات در طعمه هاي حاوي 

 .شود
 

   (Bromadialone)بروماديالون 
،  و وزن مولكوليC30H23Br4با فرمول   Lanirat با نام تجاري آنتي كواگوالنت، سموم نسل جديداز گروه 

و  عليه موشهاي انباري و ورامين .است  B% 005/0 فرموالسيون ثبت شده در ايران شامل  .مي باشد 4/527
ميلي گرم بر  25/1براي موش صحرايي  LD50 .مي شود طعمه آماده و گرد فرموله شده مصرف به صورت 
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تشكيل پروترومبين را متوقف كرده و باعث  اين سم  مي باشد  K1 ويتامين پادزهر آن.است كيلوگرم وزن بدن
 .طعمة اين سم براي جوندگان لذيذ مي باشد.خونريزي داخلي مي شود

  (Coumatetralyl)كوماتتراليل 
نام و  3/292،  و وزن مولكولي C19H16O3 فرمول با  آنتي كواگوالنت، از سموم نسل قديم مي باشد جز گروه
باعث توقف سنتز پروترومبين  .است  P% 6/0       فرموالسيون ثبت شده در ايرانو با    Racumin تجاري

عليه موشهاي انباري بر .است  پودر كريستال سفيد مايل به زرد آن شكل ظاهري .و مانع انعقاد خون مي گردد
 LD50.تطبق دستور برچسب سم اس آن  مقدار مصرف.مصرف مي شود )خانگي، قهوه اي، سياه، مهاجر(

طعمة مسموم اين .مي باشد  K1ويتامين  پادزهر آن.است ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن 15/3براي موش صحرايي 
  .سم باعث ترس موش نمي شود

  (Chlorophacinone+sulfaquinoxaline)كلروفاسينون+سولفاكوئينوكسالين
فرموالسيون ثبت شده در  .مي باشد  Actosin-c با نام تجاري آنتي كواگوالنت، سموم نسل جديد گروهاز 

 طعمه آماده مصرف و به صورت  عليه موشهاي انباري و ورامين .است  B% 006/0% + 019/0  شامل  ايران
مي   K1ويتامين  پادزهر آن.است ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن 15/3براي موش صحرايي  LD50 .مي شود

  .ودطعمة مسموم اين سم باعث ترس موش نمي ش.باشد
 

  Coumachlorكوماكلر 
واز طريق مصرف در داخل  طعمه ها موثر واقع مي شود  آنتي كواگوالنت، از سموم نسل قديم مي باشد جز گروه

درصددر پودر بي اثري مخلوط /1بكار مي رود براي اين منظور سم را بمقدار)سم ردپا گيرنده(اين سم اغلب بعنوان 
و C19H15ClO4 با فرمول .وامد مي كنند بر روي سطوح مي پوشانند مي كنند و در محلهاي كه موشها رفت

معرفي شده   Tomorinو نام تجاري كريستال هاي بي رنگو شكل ظاهري،  3/342  وزن مولكولي،
مانع انعقاد خون .تهيه شده است  P      6%P         1 %B% 20  به صورت   فرموالسيون ثبت شده در ايران.است 

و با مقدار  )خانگي، قهوه اي، سياه، مهاجر(عليه موشهاي انباري : يه موشهاي انباري موارد مصرفعل بر .مي شود
 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن 33براي موش صحرايي  LD50 .بكار مي رود  طبق دستور برچسب سممصرف  

  .طعمة مسموم اين سم باعث ترس موش نمي شود.مي باشد  K1ويتامين  آن پادزهر.است

  :dicoumarinي كومارين د
بعنوان موش كش oconnerتوسط اوكنر1948از نظر تاريخي اين جسم اولين سم ضد انعقادي است كه در سال 

  .زمايش شده استآزمايشگاه وسپس روي رده هاي وحشي آپيشنهاد شده واولين بار روي موشهاي سفيد 
  Bromethalin  برومتالين

-N-methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)ا نام شيميائي است ب آلي اتتركيب متعلق به گروه  

6-(trifluoromethyl benzenamine كاتلفار و نام تجاري  و(Katelfar)  

اين سم بي بو و بدون  .معرفي شده است (Neurotoxins)نوروتوكسينسموم فلج كننده اعصاب، و به عنوان  
در سال  .رت كريستال جامد از خانواده دي فنيل آمين ها مي باشددر آب حل شدني نيست و به صو.رنگ مي باشد

براي كنترل جوندگاني كه به سموم ضدانعقادي واكنش نشان داده اند تهيه شده است و تنها با يك بار مصرف  1985
نحوه عملكرد اين جونده كش مانند آنتي كواگوالنت ها نبوده بلكه باعث  .براي جوندگان بسيار كشنده است
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لوگيري از فسفريالسيون اكسيداتيو در ميتوكندري در سيستم مركزي عصب مي شود، درنتيجه موجب كاهش ج
ATP نخاعي - درنتيجه اين عمل مايع مغزي .كلسيم آتپاز جلوگيري مي گردد/كاهش يافته و از فعاليت آنزيم سديم

  .ايتا مرگ مي گرددتجمع مي يابد و موجب افزايش فشار مغز مي شود و درنتيجه موجب تشنج و نه

در اماكن پرورش طيور، كشاورزي، صنعتي و ) صحرايي و خانگي(برومتالين جهت از بين بردن انواع موش ها 
گرمي در مسير موش ها به طول  14بسته پلت  2-12موش صحرايي به ميزان   عليه .همچنين منازل كاربرد دارد

بسته در مسيري بطول  1- 2عليه موش خانگي به تعداد  بر. متر جهت طعمه گذاري در نظر گرفته مي شود 5- 10
 داروهاي مدر و كورتيكوستروئيدها پادزهراين سم. متر جهت از بين بردن موش ها طعمه گذاري مي گردد 5- 10

سرعت عمل در ، توقف عمل تغذيه در موش هادر وجه تمايز برومتالين در مقايسه با ساير جونده كش ها.مي باشد
استفاده از اين موش كش در اماكني كه و سهولت روش مصرف، ش ها نسبت به ساير موش كش  هااز بين بردن مو

 . باشندمي داده  موش ها به ساير سموم مقاومت نشان 
 

تعدادي از جونده كش هاي گوناگون اعم گياهي و معدني آمده است كه تعدادي از انها به فهرست  در بخش بعدي 
 طي حذف گرديده است علت خطرات شديد انساني و محي

دوز كشنده  نوع سم
 بر 

عليه موش 
  نروژي 

درصد 
 مصرف

در طعمه 
 مسموم

پذيرش در 
 طعمه 

خطر براي 
 انسان

 محدديت ها پادزهر

Alpha-chloralose 300 4 متوسط مناسب   
ANTU 8-6  توصيه نمي شود  متوسط مناسب 1 

 ( WHO 1973) 

Arsenic trioxide 25-13  5/1  توصيه نمي شود  زياد مناسب 
(WHO 1973 

calciferol 40 1/0 پروكائين  متوسط خوب 
 كلسيتونين

 

Castrix(crimidine) 5-1  5/0   پنتوباربيتال سديم زياد ضعيف 

fluoroacetamide 16-13    زياد خوب 2 
norbormide 12 1 كم ضعيف   
phosacetin 30-20  25/0 آتروپين و  زياد خوب 

 پاراليدوكسين
مي شودتوصيه ن  

(WHO 1973 

Red squill 500 10 كم مناسب   
scilliroside 42/0  015/0    متوسط مناسب 
silatrane 4-1  5/0    زياد مناسب 
Sodium 

fluoracetate 
10-5  25/0    زياد خوب 

strychnine 8-6  6/0    زياد ضعيف 
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Thallium sulfate 25 5/1  توصيه نمي شود  زياد خوب 
(WHO 1973 

pyrinuron 12-5  2-5/0    متوسط مناسب 
Zinc phosphide 40 1 متوسط مناسب   

 
 
 

  جونده كش معدني
  (Zinc phosphide)فسفوردوزنگ

 است )معدني(غيرآلي  اتتركيب گروهمتعلق به   زينك فسفايد عمومي با نام   (Zinc phosphide)فسفوردوزنگ 
   P% 2ثبت شده  هاي  فرموالسيونو   Ratol, Ridall  اريتج و نامهاي  1/258وزن مولكولي  و P2Zn3با فرمول 

،   16 %P   ،   21 %P  در ايتاليا معرفي و در خالل جنگ  1900اين سم در اوايل سال  .در ايران معرفي شده است
موش كش گوارشي، با واكنش با اسيدهاي معدي، فسفين آزاد مي كند  اين  .دوم جهاني مصرف آن متداول گرديد

پودر خاكستري مايل به  اين سم  شكل ظاهري .ارد جريان خون شده و كليه و كبد و قلب را از بين مي بردكه و
عليه موش مغان، تاترا، مريون هاي غالت، موش ورامين در باغات   .است  سياه با بوي مشخص سير و مزه قوي

 )درصد5/2تا2(گرم سم 5/2تا2+ گرم گندم100+ گرم روغن 2= طعمه به صورت . مصرف ميگردد ميوه و نيشكر
در صورت مسموميت .ميلي گرم بر كيلوگرم است 7/45ماده مؤثر براي موش صحرايي  LD50 .توصيه مي شود

اين سم بعلت سميت زياد براي پستانداران بايد تحت .محلول پرمنگنات خورانيده شودخوراكي اين موش كش 
يداري زياد ولي در هواي مرطوب بتدريج ايجاد فسفين اين سم بصورت خشك پا. مراقبت پرسنل فني انجام شود
 .مي كند كه بسيار خطرناك است

   )فوميگانت ها(حشره كشهاي تدخيني

اين حشره كشها اغلب بسهولت به صورت گاز در مي آيند و از طريق طريق دستگاه تنفسي بر روي حشـرات مـوثر   
امد باشد ولي بهرحال شرايط اصـلي آنسـت كـه مـاده     در ابتدا ممكن است كه به صورت مايع يا ج. واقع مي شوند

مـوثرترين حشرهكشـهاي تـدخيني تركيبـاتي     . حشره كش تدخيني بسهولت به گاز تبديل گردد، تا موثر واقع شوند
ازبـين بـردن   بـراي  را ايـن حشـره كشـها    . و خاصيت تبخير سريع باشند) پايين(هستند كه داراي وزن مولكولي كم 

كشتيها به كار مبيرند، كه بعضي از آن هـا عـالوه بـر    ي و محلههاي سقف از قبيل هواپيما، حشرات در منازل مسكون
  . خاصيت حشره كشي باعث از بين رفتن ميكروبها نيز مي گردد

  :شرايطي كه بايستي حشره كش تدخيني داشته باشد به شرح زير مي باشد
 .آنرا با مواد غير قابل اشتعال مخلوط كرد نبايد قابل اشتعال باشد و اگر به سهولت مشتعل مي شود بايستي .1

 .سميت حشره كش براي انسان يا حيوان كم باشد .2

اتاقها و اماكن را باز نمود تا عمل تهويه بطـور كامـل انجـام    در و پنجره هاي پس از عمل تبخير حشره كش بايستي 
  :رايج ترين حشره كش هاي تدخيني عبارتند از.گيرد
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Some Characteristics Of Rodent Fumigant

نوع فوميگان ساختمان 
شيميائي

وزن 
مولكولي 

عمل 
فيزيولوژيك

LD50(رت)
ميليگرم بر ليتر

قابليت 
اشتعال

سيانيد هيدروژن

مونوكسيد كربن

فسفيد هيدروژن

دي اكسيد كربن

دي اكسيد گوگرد

برومور متيل

كلروپيكرين يا گاز اشك آور

HCN

CO

H3P

CO2

So2

Ch3Br 

CCL3No2 

27

28

34

44

64

95

164

C.A.

C.A.

I.

S.A

I.

I.

I.

4/

35% /

8/

30 -20%

1/6

3/6

2

بلي

خير

بلي

خير

خير 

خير

خير

C.A=Chemical asphyxiant S.A= Simple asphyxiant I.= Irritant

 

 
 

 Hydrogen cyanide  سيانيدهيدروژن   

مهمترين اثر سمي سيانيد مهار سيتوكروم اكسيداز و در . به تركيبات سيانيدي، عوامل خون نيز اطالق مي شود
ها قرار دارد ولي قادر به  در اين حالت اگر چه اكسيژن كامالً در اختيار سلول. نتيجه تداخل در تنفس سلولي است

  .نتيجه اين حالت تجمع اسيد الكتيك و مرگ سلولي ناشي از آنوكسي است. از آن نيستنداستفاده 
رنگ يا  درجه سانتيگراد مايعي است بي 26سيانيد هيدروژن در دماي كمتر از  هاي فيزيكي و شيميايي ويژگي

ست و داراي بوي تر از هوا ا بخار اين ماده سبك. كند زردكم رنگ، به شدت فرّار كه خطرات موقتي ايجاد مي
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با اين وجود همه افراد حساسيتي يكسان به بوي سيانيد  .ضعيفي بوده كه شبيه بوي بادام تلخ يا هسته هلو است
درصد مردم قادر به بوييدن  25كنند ولي  هاي خيلي پايين حس مي بعضي از افراد بوي سيانيد را در غلظت. ندارند

راه تماس و مسموميت با آن . شيميايي ناپايدار و به شكل گاز است هيدروژن سيانيد از دسته عوامل. آن نيستند
  . شود البته بايد توجه داشت كه مايع هيدروژن سيانيد از طريق پوست نيز به سرعت جذب مي. استنشاقي است

طي تر از هوا بوده و در غشاهاي مخا بخارات آن سنگين. رنگ و به شدت قابل تبخير است سيانوژن كلرايد مايعي بي
آوري، يكي از  سيانوژن كلرايد داراي بوي تند و سوزاننده بوده كه اشك. كند و در چشم سوزش شديدي ايجاد مي

 . اين ماده تقريباً ناپايدار است. خصوصيات بارز اين ماده است

 هاي مسموميت حاد  عالئم و نشانه

ت كه متعاقب انتشار سريع سيانيد اتفاق ترين ويژگي مسموميت با سيانيد، بروز بسيار سريع عالئم آن اس برجسته
. شود است كه خود موجب افزايش استنشاق سم مي 1اولين عالمت مسموميت با سيانيد هايپرونتيالسيون . افتد مي
رفلكس مردمك از بين رفته و مرگ . دهد رود و سپس تشنج رخ مي دنبال هايپرونتيالسيون، هوشياري از دست مي به

هاي زياد سيانيد، عمق تنفس، طي  در صورت مسموميت با غلظت. افتــد ا تنفسي اتفاق ميدر نتيجه ايست قلبي ي
تحريك تنفس ممكن است آن چنان شديد باشد كه مصدوم قادر به كنترل ارادي تنفس . يابد چند ثانيه افزايش مي

د و طي يك دقيقه خود نباشد و تشنجات شديدي طي بيست الي سي ثانيه بعد از شروع عالئم مسموميت بروز كن
هاي كمتر سيانيد  عالئم اوليه مسموميت با غلظت. ايستد شود و چند دقيقه بعد قلب از كار مي ايست تنفسي ايجاد مي

دنبال اين عالئم ممكن است تشنج و اغماء بروز كند كه بسته  به. ضعف پاها، سرگيجه، تهوع و سردرد است: شامل
 .ها و روزها باقي بماند ساعت به شدت و ميزان آلودگي ممكن است براي

 متيل برومايد   
كه در دماي معمولي بـه آسـاني تصـعيد مـي      ،CH3Brبا فرمول مولكولي  استمايع بي رنگ با بوي نسبتاً مطبوع 

در مواقعي كه تراكم اين گاز در هوا زياد باشد انسان مي تواند آنرا احساس نمايد در ايـن موقـع استشـمام آن    . شود
متيل رومايد . اضافه مي كنند) كلروپيكرين يا استات داميل(اك مي باشد، به همين منظور به آن گاز آژيربسيار خطر ن

قابل اشتعال نبوده و حتي از آن براي مهار آتش نيز استفاده مي كنند، بعالوه ظروف فلزي را خراب نمي كند لذا آنرا 
متيـل برومايـد از هـوا سـنگين تـر اسـت و وزن       . ودمي توان با اطمينان كامل در ظروف دربسته فلزي نگهداري نم

مي باشد، به همين لحاظ در موقع استفاده از اين سم براي ضدعفوني انبارها گـاز را از بـاالي    1.237مخصوص آن 
ايـن گـاز در   . انبار مي كنند يا اينكه انبارها را مجهز به سيستم چرخاننده گاز مي نمايند تا گاز را در انبار بچرخانـد 

يـا اصـطالحاً آب نبـاتي    (د خوراكي كه رطوبت باالي داشته باشند، جذب مي شود و موجب سوخته شدن آنهـا  موا
از انجاي كه اين گـاز توسـط مـاده غـذايي     . مي شود لذا بايد اين نكته را در موقع گاز دهي رعايت نمود) شدن آنها

دهي، محصول ضـدعفوني شـده را بـه     جذب سطحي مي شود براي ازبين بردن سم تجمع يافته بايستي پس از گاز
ساعت در معرض جريان هواي آزاد قرار داد تا متيل برومايد موجود تصعيد و ماده غـذايي قابـل مصـرف     24مدت 
براي ضدعفوني غـالت، سـيرهاي    امروزه از متيل برومايد . متيل برومايد باعث زودرس ميوه ها نيز مي شود. گردد

اري همچنين ضدعفوني بذر به منظور كنترل برخي از عوامـل بيمـاريزا و علفهـاي    صادراتي و ديگر فراورده هاي انب
 . هزر استفاده مي شود
. كه كامالً به محيط خارج غير قابل نفوذ باشد و هم در اتاقهاي دربسته استفاده شودپالستيك  راين سم ميتواند در زي

تا  15مقدار گاز الزم براي هر متر مكعب . نجام دادبراي تاثير بهتر سم بايد در موقع گاز دهي عمل چرخش گاز را ا
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البته نوع حشره، دماي محيط، نـوع محصـول و رطوبـت    . ساعت مي باشد 48تا  24گرم و مدت زمان گازدهي  40
  . محصول در زمان گازدهي و مقدار گاز بسيار موثر مي باشد

  : احتياطات الزم در زمان كار با متيل برومايد
  .آن كار مي كنند بايستي اطالعات در رابطه با خواص آنرا داشته باشند كارگراني كه با -1
بـه  اين سم بايد فقط در محفظه يا بسته بندي اصلي خود نگهداري شود و باز و بسته كردن شير سيلندرها بايد  -2 

  .آرامي و با دقت صورت گيرد
  ه آن گاز هشدار دهنده براي ضدعفوني با متيل برومايد زماني بايد استفاده كرد كه همرا -3
  .باشد) كلرپيكرين(
  فصل  يكي از آنها چراغ. براي كشف بخار متيل برومايد در هوا روشهاي متعددي وجود دارد - 4

  .مخصوص است كه در مجاورت متيل برومايد با شعله سبز مي سوزد و كارگران متوجه خطر مي  شوند
  .ضروري است استفاده از ماسك در موقع كاربرد اين سم بسيار -5
لباسهاي آلوده به سم مايع را از بـدن كـارگر را بايـد بيـرون آورده و در مجـاورت هـواي آزاد قـرار داد تـا در          -6

  مجاورت هوا متيل برومايد بخار شود، كارگر مسموم بايد به بيمارستان انتقال 
  .پادزهر يا داروي مناسبي براي درمان مسمومين وجود ندارد. داده شود

برومايد با لوله ثابت فلزي به اتاقهاي مخصوص گازدهي انتقال داده شود و كارگران نبايـد شـلنگ آنـرا در     متيل -7
  .موقع گاز دهي انتقال دهند

  .مواد غذاي گازدهي شده پس از ضدعفوني بايد تهويه داده شود -8
    Phostoxinتوكسين  سف 

فستوكسـين يكـي از   . بـه بـازار عرضـه شـده اسـت      فسفيرهيدروژناين سم در شركتهاي مختلف با اسامي فسفين، 
. توسط شركتهاي مختلف توليد و به بازار عرضه شده استتدخيني است كه به صورت قرصهاي سه گرمي  تركيبات

ساعت پس قرار گرفتن در معرض  1اين قرصها . بخش اعظو اين قرصها از فسفيد آلومنيم خالص ساخته شده است
مدت گـازدهي تـابع دمـاي محـيط     . توليد مي نمايد) PH3(يد شده و گاز فسفينرطوبت نسبي و دماي محيط تصع

درجـه سـانتيگراد مـدت     16-20درجه سانتيگراد مدت گـازدهي پـنج روز و در    15تا 12است به طوريكه در دماي 
. ندقرصها پس از قرار گرفتن در معرض هوا توليد گاز نموده و تبديل به خاكستر مـي شـو  . روز مي باشد 3گازدهي 

قرص مي باشد، براي قرار دادن قرصها در داخل محصول 10-15تعداد قرص هاي الزم براي هر تن محصول انباري 
  . از سوند استفاده مي شود

محلهاي گاز دهي بايـد بـا پالسـتيك    . گاز اين سم سبكتر از هوا بوده و بنابراين بايد در زير محصول قرار داده شود
عمل تهويه محصول پس از گـازدهي بـه   . يا در اتاقهاي مخصوص گازدهي انجام شودغيرقابل نفوذ پوشانده شده و 

 .بايد از ماسك مخصوص استفاده نمايند االمكان در موقع گاز دهي كارگران حتي. ساعت مي باشد 48تا  24مدت 

     (Aluminum phosphide)آلومينيوم فسفايد 
 .است Phostoxin (Fumi-cell) نام تجاريو   ،AlPفرمول با  )فوميگانت ها(سموم تدخيني  گروهجز 

اين سم تحت در اثر رطوبت با ايجاد گاز فسفين مانع انتقال اكسيژن از هموگلوبين به بافتهاي سلولي و  باعث 
عليه  بوده وبر  )گرم 3به شكل قرص هاي به وزن (كريستال خاكستري تيره آن شكل ظاهري. خفگي مي شود

قرص در دهانه النه ها قرار داده مي شود و سپس مدخل النه  2الي  1 به ميزان  موش كالهو در زراعت غالت
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با خاك مسدود مي كنند و بسته به مقدار رطوبت و حرارت محيط، معموال چند ساعت طول مي كشد تا النه 
اين سم بسيار خطرناك است  ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن 20براي موش صحرايي  LD50. تدخين گردد

  .اشد و مصرف آن توسط پرسنل فني بايد انجام گيردمي ب

 (Sodium cyanide)سيانيد سديم  
پودر  با شكل ظاهري  Cymag،  و نام تجاري  NaCNبا فرمول  )فوميگانت ها(سموم تدخيني  جز گروه

 عليه كالهو در.موش كش مانع انتقال اكسيژن از هموگلوبين به بافتهاي سلولي مي شود  اين  .است سفيد
گرم در هر النه از اواخر زمستان تا اوايل تابستان، بعنوان حشره كش و  3تا1.مصرف مي شود زراعت غالت

. جونده كش تدخيني در محل هاي بسته مثل انبار غالت و در بعضي كشورها در گلخانه ها مصرف مي شود
مبارزه با خرگوش و موش و براي . تبديل مي گردد HCNنمك سديم و پتاسيم آن در اثر رطوبت هوا به گاز 

اين سم بسيار خطرناك مي باشد و مصرف آن توسط پرسنل فني بايد .از طريق تدخين دانه مصرف مي گردد
است  ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن 44/6براي موش صحرايي  LD50 ).ديگر توليد نمي شود(انجام پذيرد 

 مي باشد  EDTAآن پادزهر

    
  Magnesium phosphideمنيزيم فسفايد 

با    Phostoxin (Fumi-cell)،  و نام تجاري   MgPبا فرمول  )فوميگانت ها(سموم تدخيني  جز گروه
اين سم تحت در اثر رطوبت با ايجاد گاز فسفين مانع  .است Tb% 66 فرموالسيون ثبت شده  آن در ايران 

 عليه موش كالهو در زراعت غالتبر .انتقال اكسيژن از هموگلوبين به بافتهاي سلولي و  باعث خفگي مي شود

قرص در دهانه النه ها قرار داده مي شود و سپس مدخل النه با خاك مسدود مي كنند و  2الي  1 به ميزان 
براي  LD50.بسته به مقدار رطوبت و حرارت محيط، معموال چند ساعت طول مي كشد تا النه تدخين گردد

اين سم بسيار خطرناك مي باشد و مصرف آن .مي باشد دنميلي گرم بر كيلوگرم وزن ب 40موش صحرايي 
  .است )مانند پردليزولون(ها يداستروئيكوتداروي گلوكو كور آنپادزهر.توسط پرسنل فني بايد انجام گيرد

  دي اكسيد گوگرد
شـود كـه سـولفور موجـود در     زمـاني تشـكيل مـي     So2 .دي اكسيد گوگرد گازي فعال و بدون رنگ است

. ها و بويلرهاي صنعتي اسـت  شامل نيروگاه SO2 منابع عمده. بيل زغال و نفت سوزانده شوندسوختهايي از ق
دي اكسيد گوگرد گازي محرك اسـت كـه     .هاي صنعتي استنزديك به مجتمع SO2 عموماً باالترين سطوح

ـ  (شـود  سطوح فعاليت متوسط كه منجر به تنفس دهاني مي. شودتوسط مجاري بيني گرفته مي روي ادهماننـد پي
  .شود كه دي اكسيد گوگرد اثرات خود بر سالمتي را نشان دهدموجب مي) تند

  كلروپيكرين
به خاطر . اين ماده عالوه بر نابود كردن نماتد ها، باكتريها،قارچ ها و علف هاي هرز ، موش ها را نيز از بين مي برد 

بعـد از عمـل   . ول دار اسـتفاده نمـود  علف كشي ني توان آن را در زمين هاي كشت شده يـا گـل خانـه هـا محصـ     
هفته اثر سمي ازبين مـي رود ولـي بـه علـت سـميت       6تا  4فويگاسيون بسته به بافت خاك و درجه حرارت پس از
  .شديد بعضي مواقع استفاده از آن به اشكال بر مي خورد
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  Synergists  سينرژيست ها
هم مي باشد در صورتيكه دو جسـم شـيميايي مخلـوط    سينرژيسم در اصل يوناني بوده و بمعني كاركردن با كلمه   

بكاربرده شود و خاصيت فيزيولوژيكي اين مخلوط بيش از خواص فيزيولوژيكي هر كدام از آنها به تنهـايي باشـند،   
اين در مورد داروها، آنتي بيوتيك ها، سموم حشره كش، قارچ كش و . مي گويند عمل سينرژيسم انجام گرفته است

در ايـن مـورد   . يا تضـاد گوينـد  ) Antagonism(پديده عكس سينرژيسم را آنتاگونيسم  .تعلف كش صادق اس
. خصوصيت فيزيولوژيكي مخلوط دو تركيب كمتر از جمع خواص فيزيولوژيكي هـر كـدام از تركيبـات مـي باشـد     

ردن اجسـامي  سينرزيسم و آنتاگونيسم پديده هايي هستند كه در مبحث حشره كشها اهميت زيادي دارند؛ با به كـارب 
خاصيت حشره كشي يك تركيب گران قيمت مي شودمي تـوان مقـدار كمتـري از آن تركيـب را در     كه باعث ازدياد 

نمونـه اي از  بـه  كه . عمل بكار برد و بدين ترتيب صرفه جويي قابل توجهي در برنامه هاي مبارزه به وجود مي آيد
  :ر مي پردازيماين سنرژيست ها در زي

  Sesamex(Sesoxane) )سزوكسان( سزامكس

سزامگس يا سينرژيست با طيف تاثير وسيع است كه نه تنها روي پيرتروئيدها بلكه روي سموم كاربامات و برخي از 
عنوان مثال اي ماده روي آلترين بهتر از پـي پرونيـل   به . سموم فسفره و كلره نيز داراي اثر سينرژيستي مطلوبي است

عات انجام شده مشخص گرديده كه در شرايط آزمايشگاهي اين تركيـب سيسـتم   بوتوكسايد عمل مي كند و در مطال
 .را مهار مي كند) MFO )Mixed – Function Oxidaseآنزيمي 

 

 
  

  )روغن امولسيون شونده( ساير موادي كه بعنوان حشره كش مصرف مي شود
  .رايج ترين نوع آنها مي باشد اين مواد شامل انواع روغنها مي باشند، كه در كشور ما روغن امولسيون شونده

  )ولك(روغن امولسيون شونده
گاهي خاصيت روغنها را برحسـب جـرم   . جز گروه شيميايي هيدروكربن آليفاتيك مي باشدروغن امولسيون شونده 

به عكس در صـورتي كـه از    روغنهاي بسيار سبك خاصيت حشرهكشي چنداني ندارند. مولكولي آنها بيان مي كنند
آن دسـته از  . غني بسيار سنگين استفاده شود عالوه بر آفـت؛ گيـاه ميزبـان هـم صـدمه خواهـد ديـد       مولكولهاي رو

هيروكربنها براي مبارزه با آفات گياهي به كار گرفته مي شود كه نقطه جـوش آنهـا دقيـق كنتـرل شـده و عمـدتاً ار       
اي غيـر اشـباع را بـا درجـه     خلوص روغن از نظـر وجـود هيـدروكربنه   . هيدروكربنهاي پارافيني تشكيل شده باشند

باشد يعني صد در صـد از هيـدروكربنهاي اشـباع     100اگر درجه سولفوناسيون روغن . سولفوناسيون نشان مي دهند
كمتر باشد ميزان هيدروكربنهاي غير اشباع بيشتر 100شده تشكيل شده است، بنابراين هر قدر درجه سولفوناسيون از 

مثالً روغنهاي با درجـه  . وغنها براي سمپاشي زمستانه و تابستانه موثر مي باشددرجه سولفوناسيون در تعيين ر. است
بـراي سمپاشـي زمسـتانه     75تا 65براي سمپاشي تابستانه و روغنهاي با درجه سولفوناسيون  95تا  85 سولفوناسيون

شره كشـهاي ديگـر رقيـق    اين امولسيون را تنها يا همراه ح. روغنها را به صورت امولسيون فرموله مي كنند. مناسبند
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تجزيه زيستي روغنهاي امولسيون شـونده توسـط ميكروارگانيزمهـاي موجـود در خـاك      . كرده و مصرف مي نمايند
شرايط محيطي از قبيل دمـا،  : عواملي كه مي تواند بر سرعت تجزيه زيستي اثر بگذارند عبارتند از. صورت مي گيرد

مـي   ميلي گرم بر كيلوگرم  4300بعضي از آن ها بيشتر از  LD50. رطوبت، بارندگي ،نوع خاك و ميكروارگانيزمها
كم خطر بودن آنها براي انسان اسـت ولـي ماهيهـا و زنبـور     ي روغنها نسبت به حشره كش ها اباشد كه يكي از مزاي

. روغنها از طريق بستن منافذ تنفسي باعث مرگ حشرات مـي شـوند  . هاي عسل تاحدي به اين سم حساس هستند
ن با انحالل قشر مومي جلد حشرات باعث مي شوند كه حشره بوسيله نيـروي كشـش سـطحي آب گرفتـار     همچنيي

كاربرد اين روغنها براي حذف انگلهاي خارجي مانند كك و شپش و كنه، به عنوان حامل و حالل حشره كـش  . آيد
باال بردن اثـر حشـره كشـي    لسيون بعضي حشره كشها مانند تركيبات فسفره به منظور وها، جهت مخلوط كردن با ام

كشهاي ديگر  روغنها را به صورت امولسيون فرموله مي كنند، اين امولسيون را تنها يا همراه با حشره. آنها، مي باشد
  .رقيق كرده و مصرف مي نمايند

  سموم جديد
ازار عرضـه شـده   انواع و اقسام سموم از گروه هاي مختلف به ب, اصلي كه قبالً توضيح داده شد هاي عالوه بر گروه

 Biopesticidesتـوان بـه    ازجملـه مـي  . است كه مكانيسم عمل آنها ممكن است با گروه هاي قبلي متفاوت باشد
گـروه ديگـري   . شود بر عليه آفات استفاده مي Bacillus thuringiensisاشاره نمود كه از سم حاصل از باكتري 

رضه شده است كه مكانيسم عمل آنهـا بـر روي حشـرات    به بازار ع (IGR’s)بنام هاي تنظيم كننده رشد حشرات 
تـوان بـه متـوپرن و     هاي ايـن گـوه مـي    از مهمترين نمونه. همانند هورمون هاي جلداندازي و جواني حشرات است

هـاي شـيميايي و    عقيم كننده, تركيبات دوركننده حشرات, تركيبات جلب كننده حشرات. ديفلوبنزورون اشاره نمود
اند كه تا كنون مقدمات انجام طرح هاي تحقيقاتي خـود را   نيز جهت كنترل به بازار عرضه شدههاي حشرات  فرمون

  .گذارند پشت سر مي
پيشرفت روز افزون در زمينه فناوري نانو و كاربرهاي گوناگون و گسـترده آن در گـرايش هـاي مختلـف علمـي و      

نيز براي بهبود مشخصات محصوالت خود،  صنعتي باعث شده شده است كه شركتهاي توليد كننده سموم دفع آفات
ايـاي  زنشان داده است كه مي توان با اسـتفاده از فنـاوري نـانو م   تحقيقات . به دنبال بهره گيري از اين فنائري باشند

فراواني در آفت كش ها ايجاد نمود كه مواردي مانند كاهش مصرف سموم، افـزايش كـارايي، سـازگاري بيشـتر بـا      
هاي  هايي كه شركت در اين پژوهش فعاليت. يفيت و كاهش خطرات تماسي از آن جمله استزيست، بهبود كمحيط 

  . اند و محصوالت جديد آنها معرفي شده اند بزرگ توليد كننده سموم دفع آفات در اين مسير انجام داده
  آفت كش هاي نانو به شكل امولسيون

هاي شيمي كشاورزي پيشـتاز در   بسياري از شركت. اند ه يافتههايي با ماده مؤثر نانومقياس به بازار را كش امروزه آفت
هاي جديد نانو مقياس هدايت مي كنند؛  هاي تحقيق و توسعه خود را به سمت گسترش فرموالسيون جهان ، فعاليت

ارائـه  » نانوذرات بعنوان عامـل محافظـت از محصـوالت كشـاورزي     « را تحت عنوان  پتنتيآلمان  BASFشركت 
اين تركيـب داراي مزايـايي   .نانومتر استفاده شده است  150ر آن از جزء فعال با اندازه ايده آل بين ده تا كرده ، كه د

هاي پيشـرو در   يكي ديگر از شركت. چون حالليت آسان تر در آب ، پايداري بيشتر و قدرت آفت كشي بهينه است
. شـود  كش در سطح جهان محسوب مي آفت آلمان است كه دومين شركت بزرگ توليدكنندهباير اين زمينه ، شركت 

اين شركت نيز پتنتي را ارائه نموده كه در آن از شكل امولسيون با پايداري ترمودينـاميكي و داراي جـزء فعـال نـانو     
اين شركت پتنت خود را تحت عنوان ميكروامولسيون غليظ . نانو متر استفاده شده است 400مقياس در حدود ده تا 
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تـر را   تـر و گسـترده   تر، قابل اعتمادتر، طـوالني  تاثيرگذاري سريعهايي نظير كاهش مقدار استفاده ،  نام نهاده و مزيت
 نيـز كـه اداره مركـزي آن در سـوئيس واقـع اسـت، در شـمار        Syngentaشـركت  . براي آن مدعي شـده اسـت  

ت و از گذشـته بـه   اين شركت سومين شركت توليد بذر دنيا اس. هاي شيمي كشاورزي قرار دارد ترين شركت بزرگ
نمـوده، كـه    صورت امولسيون با جـزء فعـال نـانو مقيـاس مبـادرت مـي       كش فرموله شده به فروش محصوالت آفت

اين شركت مـدعي اسـت   . از آن جمله است Banner MAXXكش  و قارچ Primo MAXXكننده رشد  تنظيم
يل باعـث گرفتگـي فيلترهـاي مخـازن     كه اين محصوالت ذراتي به كوچكي حدود صد نانو متر دارند، و به همين دل

كـش   قـارچ . گردنـد  نشـين نمـي   شوند؛ به طوري كه داخل مخزن اسـپري تـه   اسپري نشده و با آب كامالً مخلوط مي
Banner MAXX هـاي داراي ذرات   كـش  شود ، در حالي كه قارچ حتي بعد از گذشت يك سال از آب جدا نمي

. ز كلوخـه شـدن هـر دو سـاعت يـك بـار نيـاز بـه هـم زدن دارنـد          فعال با اندازه بزرگتر، نوعاً جهت جلـوگيري ا 
Syngenta  تـر از ذرات آفـتكش معمـولي     مرتبه كوچك 250اعالم داشته كه اندازه ذرات اين فرموالسيون حدود

براساس ادعاي شركت مذكور، ماده مؤثره اين فرموالسيون به داخل سيستم گياه جذب و به وسـيله بـاران يـا    . است
، به عنوان يك شركت پيشـرو انگليسـي، محصـولي بـا     Agropharmشود همچنين شركت  شسته نمي آبياري نيز

به بازار ارائه كرده است كه به علت استفاده از فناوري نانو در توليـد   Agrodeltaفرموالسيون نانوامولسيون با نام 
  . باشد هاي معمول مي آن ، اين امولسيون بسيار تĤثيرگذارتر از نمونه

  هاي نانو كپسوله شده شك آفت
در اين روش ماده مـوثره  : ها در مقياس نانو، كپسوله كردن آنهاست  كش يك روش پيشرفته جهت فرموالسيون آفت

طبـق اطالعـات صـنعتي، فرمولـه كـردن      . گـردد  بنـدي مـي   نانومقياس در داخل يك محفظه يا پوسته كوچك بسـته 
كـش در شـرايط    گردد كه توانـايي كنتـرل رهـايش آفـت     اي مي هها باعث تغييرات انقالب گون ها در كپسول كش آفت

همچنين اين اقدام باعث باال رفتن حالليت، كاهش تماس مواد فعال با كاربران و حفاظت . آورد مختلف را فراهم مي
كه خود را رهبر جهاني در فنـاوري ميكروكپسـوله كـردن معرفـي      Syngentaشركت  .از محيط زيست مي گردد

توليد  Zeonها را دارد، محصولي به نام تجاري  كش كارگيري اين فناوري در آفت اي پيشرو بودن در بهنموده و ادع
طراحـي ايـن فـراورده    . تريليون كپسـول اسـت   50كند كه هر ليتر از فرموالسيون ميكروكپسوله آن حاوي حدود  مي
هـا   ها بـه سـختي بـه بـرگ     ه اين كپسولبا توجه به اين ك. صورتي است كه در تماس با برگ سريعاً آزاد مي شود به
توانـد اثـرات    ميكروكپسوله كردن روشي است كه مـي . چسبند، حتي در اثر بارش باران ، از برگ جدا نمي شوند مي

اي افزايش مي دهد  آوري از مواد مؤثره شناخته شده كنوني را توليد كند؛ اين عمل فروش را به گونه جديد و اعجاب
كـش را بهينـه    به عبارت ديگر اندازه كوچك، تـأثيرات يـك آفـت   . جديد اختراع شده است كه گويي يك ماده موثر

. اي اتفـاق افتـد   صورتي باشد كه آزاد شدن جزء فعال فقط در شرايط ويژه تواند به  سازد و طراحي كپسول نيز مي مي
توان به افزايش  ز آن جمله ميشود؛ ا استفاده از مقياس نانو باعث تغييرات شگرفي در رفتار محصول فرموله شده مي

شـده   هاي كپسوله شده به رهايش كنتـرل  كش تر آن و در خصوص آفت تأثير ماده مؤثره و فعاليت بيولوژيكي طوالني
مزيت بزرگ فناوري كپسوله كردن سموم، ايجاد توانايي رهايش كنترل شـده آنهاسـت كـه در    .ماده مؤثره اشاره نمود

منظور كنترل رهايش مـاده   را قادر به دستكاري كردن خواص قشر بيروني كپسول به ها اين مسير فناوري نانو شركت
كشاورزي در صنايع ديگر همچون داروسـازي نيـز بسـيار بـا     -رهايش كنترل شده عالوه بر صنايع شيمي. مي سازد

هـاي مختلـف    اي ماده قرار گرفته در نانو يا ميكرو كپسول را مـي تـوان بـا روش    فرايند رهايش ماشه. اهميت است
  : انجام داد، مثال هايي از انواع آنها در ادامه آورده شده است
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كنـد؛ بـراي مثـال     آهستگي و در زمـان بيشـتري آزاد مـي    در اين شيوه كپسول محتويات خود را به: رهايش تدريجي
  . رسانش تدريجي يك ماده به بدن

كـش بـه    شكند؛ براي مثال هنگامي كـه آفـت   در اين فرايند پوسته كپسول در تماس با يك سطح مي: رهايش سريع
  .كند برگ برخورد مي
كند؛ بـراي مثـال    در اين شيوه پوسته كپسول در تماس با آب مي شكند و محتوياتش را خالي مي: رهايش با رطوبت

  . كش در خاك مرطوب رهايش آفت
شـكند و   سته كپسول ميهنگامي كه دماي محيط از يك درجه حرارت به خصوص بيشتر شود پو: رهايش با حرارت

  .محتوياتش را آزاد مي كند 
افتد؛ بـراي مثـال در داخـل     عمل شكستن نانو كپسول فقط در يك محيط اسيدي يا قليايي اتفاق مي: pHرهايش با 

  .شكم يك حشره يا يك سلول 
  ميزان مصرف آفت كشهادر كشورهاي مختلف

درصد سهم  73امروزه ده كمپاني بزرگ . شروع شد  1940به طور كلي مصرف مصرف آفت كشها از ابتداي دهه  
 1985در سال .آفت كشها بر سالمت انسان تاثير چشمگيري دارند. تجارت جهاني آفت كشها را در دست دارند 

WHO )ميليون مسموميت شديد و حاد ناشي از آفت كشها را گزارش نمود ه است  3) سازمان جهاني بهداشت .
ميليون مسموميت ناشي  25در بازبيني ارزيابي خود رقم تخميني ) هاني بهداشتسازمان ج( WHO 1990در سال 

درصد از كل صدمات و  14اعالم نمود ) ILO(سازمان جهاني كار  1996در سال . از آفت كشها را اعالم نمود
كل  درصد از 50. درصد از كل آسيب هاي كشنده مربوط به آفت كشها هستند 10آسيب هاي شناخته شده شغلي و 

درصد مسموميتهاي كشنده حاصل از آنها در كشورهاي در حال توسعه رخ  72عوارض مربوط به آفت كشها و  
عمده مشكالت و زيانهاي بهداشتي و زيست محيطي ناشي از كاربرد آفت كشها مربوط به كشورهاي درحال . ميدهد

ساليانه حدود .هيزات زير استاندارد استتوسعه مي باشد كه ناشي از آفت كشهاي ارزان ولي خطرناك همراه با تج
  . مورد مسموميت ناشي از آفت كشها منجر به مرگ مي شود 20000

مشكل كشورهاي درحال توسعه در مصرف آفت كشها مربوط به عدم وجود اطالعات مناسب در خصوص  
استفاده از آفت كشها ، روشهاي كاربرد صحيح آفت كشها ، كافي نبودن منابع دولتي جهت كنترل و نظارت بر نحوه 

ورود بي رويه آفت كشهاي خطرناك يا بسيار خطرناك و  عدم وجود برچسب هاي مناسب به روي محصوالت و 
  .وارد نمودن انواع غير استاندارد و يا مخلوط كردن سموم وارداتي با مواد ديگر  توسط افراد سود جو ومتقلب 

  ايران  از نظر مصرف آفت كش ها در وضعيت كشور
تن آفت كش در كشور ايران مصرف مي شود كه شامل  27000بر طبق اطالعات پروفايل ايمني شيميائي نزديك به 

مهمترين سهم مصرف آفت .نوع حشره كش ، علف كش ، قارچ كش، كنه كش، حلزون كش و نماتود كش  101
تنوع مصرف آفت كش ها در   .كشهاي كشور مربوطه به گروه حشره كشها مي باشد كه خطرناكترين گروه مي باشند

نوع  8نوع آفت كش بيشترين تنوع مصرف  و زنجان با  74استانهاي مختلف كشور ايران متفاوت  است، اصفهان با 
  داشته است 1375آفت كش كمترين تنوع مصرف را در 

مربع سرانه مصرف آفت كشها به ازاء هر كيلومتر. هكتار  است 18،500،000كل اراضي مرزوعي كشور حدود 
و سرانه ) كيلوگرم 70(نسبت به سرانه اروپا ) كيلوگرم 146(سرانه مصرف كشور .  كيلوگرم است 146اراضي برابر 

 1254در شهرستان بابل به ازاء هر كيلومترمربع اراضي كشاورزي . همواره بسيار باال است) كيلوگرم 80(آمريكا 
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به خاطر .بسيار باالتر است ) كيلوگرم 146(ري كيلوگرم آفت كش مصرف مي كند كه نسبت به ميانگين كشو
خطرات ناشي ازآلودگي محيطي آفت كش ها در مناطق پر مصرف مانند شهرستان بابل و استانهاي مازندران و 

شرايط خاص اقليمي استانهاي ياد شده از نظر ميزان . گلستان اجراي برنامه كنترل تلفيقي آفات ضروري است
 500هر ساله .  بهاي زيرزميني مخاطره آفرين بودن اوضاع را بيش از پيش نشان  مي دهدرطوبت و باال بودن سطح آ

درصد مربوط به سرطان  70نفر در استان گلستان بعلت سرطان جان خود را از دست مي دهند كه از اين تعداد 
وقوع سرطان در برآوردها همچنين حاكي از آن است كه شانس . درصد ناشي از سرطان مري مي باشد 30معده و 

درصد بيشتر از  70بين مردمي كه در كمربند بين شهرستان رامسر تا بهشهر در استان مازندران زندگي مي كنند تا 
درصد بيش از ساير مناطق كشور از بيماري  30ساير مناطق حاشيه خزر است و بطور كلي در اين منطقه مردم 

كشها عدم استفاده از وسائل حفاظت فردي و يا عادات غلط  سرطان رنج مي برند كه در كنار مصرف بي رويه آفت
  . در استفاده از اين مواد خطرات از عوامل عمده مخاطرات در منطقه است

سيستم عصبي انسان و حشرات  .ها در ايران بر سيستم عصبي انسان تاثير منفي دارند كش درصد حشره 90  حدود 
شود بر  شود تا سمومي كه براي از بين بردن حشرات استفاده مي ميشباهت زيادي با هم دارد و همين امر باعث 
ترين  - ها به دليل تاثير سريع در كنترل آفات، اقتصادي آفت كش. سيستم عصبي انسان نيز تاثير منفي داشته باشد

زي روش براي كنترل آفات هستند اما تاثير سوء برروي موجودات غير هدف، باقيمانده سموم در محصوالت كشاور
هاي حاد و مزمن از جمله معايب اين سموم هستند كه بايد در ميزان مصرف مورد  و آب و خاك، ايجاد مسموميت

  ها در آمريكاي شمالي ، جنوبي و اروپاي غربي به ترتيب  ميزان مصرف آفت كش: وي اضافه كرد. توجه قرار گيرند
برابر كشورهاي پيشرفته  13  ورهاي در حال توسعه سموم در كش درصد است و ميزان مسموميت توسط 27  و  33، 13

العاده خطرناك هستند و يا در وضعيت هشدار قرار دارند كه بايد  درصد سموم ثبت شده در ايران يا فوق 80.  است
مورد مقايسه قرار گرفت و مشخص تركيب سموم ثبت شده درايران  1370  در سال . با دقت بيشتري مصرف شوند

درصد كم خطر بودند در حالي امروزه  35  درصد در گروه خطر كمتر و  49  صد سموم موجود پرخطر، در  16 شد كه 
با توجه به سياست سازمان حفظ نباتات در راستاي كاهش خطرات سموم و حذف سموم پرخطر اين ميزان به 

درصد  60  جود دارد كه حدود كارخانه توليد سم در كشور و 44   . افته استدرصد كاهش ي 59  و  4، 37  ترتيب به 
درصد  50  طي تحقيقاتي كه در كشور انجام شد مشخص شد كه . دكن سم ثبت شده جهان را فرموله و توليد مي

درصد زيادي  از كشاورزان حين استفاده از   كنند،  درصد فقط از سموم فسفاته استفاده مي 95  سواد،  كشاورزان بي
  كنند و  كنند و فقط پنج درصد از دستكش و يا ماسك استفاده مي استفاده نمي سموم از هيچ گونه وسيله حفاظتي

  . كنند رها مي درصد از كشاورزان ظرف سم را در طبيعت 55
سـازمان  اخيـرا   .آفت كش ها حذف مي شوندهر ساله تعدادي از سموم به دليل شناخت بهتر از خطراتشان  از بازار 

برنامـه محـيط زيسـت سـازمان     ”طبق اعـالم   رست مواد ممنوعه خود اضافه كردماده شيميايي سمي را به فه 9ملل 
پيمـان  ”، به فهرست مواد سمي كه قرار است بر اساس “ليندين”ماده شيميايي از جمله داروي درمان شپش  9، “ملل

انسـان  پيمان استكهلم مربوط به مـواد خطرنـاكي اسـت كـه بـراي      . كنار گذاشته شوند، اضافه شده است “ استكهلم
كشور عضو اين پيمان ، پس از يك نشست يك هفته اي  160بيش از .مرگبار بوده يا براي سالمتي بسيار مضر است

اين اقدام، نمايـانگر نگرانـي جامعـه بـين     .در ژنو، اين مواد شيميايي را به فهرست موجود مواد ممنوعه اضافه كردند
  .در سراســــر زمــــين اســــتالملــــل در مــــورد ضــــرورت كــــاهش و نهايتــــا حــــذف ايــــن مــــوادي 

  :ماده شيميايي كه اكنون كشورهاي عضو متعهد به حذف آنها شده اند، عبارتند از 9
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  .كه براي درمان شپش سر و گال استفاده مي شود و در حشره كش ها نيز به كار مي رود“ ليندين”- 1
  .كه يك محصول فرعي ليندين است“  Alpha hexachlorocyclohexane”ماده  - 2
  .كه يك محصول فرعي ليندين است Beta hexachlorocyclohexaneه ماد - 3
  .كه در مواد ضد آتش كاربرد دارند heptabromodiphenylو اتر  Hexabromodiphenylاتر  - 4
  .كه در مواد ضد آتش استفاده مي شود pentabromodiphenylو اتر  Tetrabromodiphenylاتر    - 5
  .كش هاي كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در آفت Chlordeconeماده  - 6
  .كه در مواد ضد آتش مورد استفاده قرار مي گيرد Hexabromobiphenylماده  - 7
  .كه در قارچ كش ها و مواد ضد آتش به كار مي رود Pentachlorobenzeneماده  - 8
، تصويربرداري و نساجي  كه در قسمت هاي الكتريكي و الكترونيكي Perfluorooctane sulfonicاسيد  - 9

  .استفاده مي شود
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 فصل سوم

  انسان سالمتيكشها و  آفت
  كشها و سيستم توليد مثل در انسان آفت

درصد خسارات وارده به بخش كشاورزي ناشي از حشرات، بيماري ها و علف هاي  40به طور متوسط در كل دنيا 
ه از آفت كش ها در مزارع كشاورزي ساالنه به سه ميليارد ليتر مي رسد، اين رقم هرز مي باشد در جهان آمار استفاد

كاربرد آفت كش ها به منظور كاهش خسارت مزبور صورت مي . ميليون ليتر مي شود  27به تنهايي در كشور ما 
ات اثر.اين مواد اگرچه خسارت محصوالت كشاورزي يا خطرات آفات بهداشتي را كاهش مي دهند . گيرد 

بايد  در اين مورد .ناخواسته و خطرناكي را بر محيط زيست همه موجودات زنده  و سالمتي انسان تحميل مي نمايند
  .و كاهش اثرات زيان آور آن اقدام نمود با يافتن راه حل هاي منطقي به فكر چاره

ني، عقيمي مردان و زنان و كشها داراي اثرات مخرب و سمي روي اندامهاي توليد مثلي، تداخل در اعمال هورم آفت
تحقيقات نشان داده است كه سموم آفتكشها باعث سقط جنين، عدم رشد .دوره هاي قاعدگي نامنظم در زنان هستند

  .فكري، اثرات مخرب ساختماني در بدن هنگام تولد و نقصهايي در اعمال و بافتهاي بدن مي شوند
باعث كاهش حركت اسپرم و كوتاه  تعدادي از سمومه در بررسي هاي بعمل آمده در آمريكا مشخص شده است ك

در تحقيقي ديگر آشكار گرديده است كه سم كارباريل باعث ايجاد اشكال غير طبيعي در  .شدن عمر آن مي شود
براي دستگاههاي توليد مثلي بدن مسمومسيت  D-2,4همچنين مشخص گرديده است كه علفكش  .اسپرم مي شود

ت نشان داده است كه بين اين سم و كاهش تعداد اسپرم ، افزايش اسپرمهاي بدشكل زا است بطوري كه آزمايشا
مرد نشان داد كه ميزان باروري مرداني كه در محيط  800بررسيهاي انجام شده روي  .ارتباط مستقيم وجود دارد

هي در هلند روي تحقيقات مشاب. كارشان با سموم مواجه هستند در مقايسه با ساير افراد كاهش معني داري دارد
باغداران نشان داد كه اين افراد مدت زمان بيشتري براي بچه دار شدن شدن نياز دارند اين مدت در بهار و تابستان 

درصد بود  28تعداد افراد عقيم در اين نحقيق . كه علفكشها بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند تقريبا دو برابر است
همچنين تحقيقات ديگري در كانادا نشان داد كه  .درصد مشاهد شد 8مقدار تنها در حالي كه در افراد شاهد اين 

تحقيقات انجام شده در كاليفرنيا نشان .در صد نسبت به ساير افراد كمتر است 80تا  50ميزان باروري در اين افراد 
ن داده است زناني كه در تحقيقات نشا .درصد از افرادي كه در منزل از سموم استفاده مي كنند عقيم هستند 70داد 

محيطي با آبهاي آلوده به سموم زندگي مي كنند د رمقايسه با ساير افراد تاخير قابل مالحضه اي در رشد درون رحم 
تحقيقات در آلمان روي معلميني كه در محيط كارشان چوبها را با ليندن ضدعفوني مي كنند نشانداد كه .دارند

  .ي كو چكتري بدنيا مي آورندكودكاني با وزن كمتر و اندازه ها
  ناهنجاري  مادر زاديكشها در ايجاد  اثرات آفت

نقص در  ،دو برابر  به ميزان  بروز بيماري لب شكريبررسي ها نشان داده است كه  در اثر كاربرد آفت كش ها 
شده زندگي مپاشي برابر براي افرادي كه در منزل س 2ابر و رب 4الي  3به ميزان  اندامهاي حركتي براي كشاورزان

،پنهان ماندن برابر    3الي  2، هيدروسفالي  به ميزان برابر  3الي  2 به ميزان  بروز اختالالت قلبي و عروقي كرده ،
  .افزايش يافته استبرابر  3تا  2به ميزان  بيضه ها در شكم بعلت رشد ناقص و شكاف پيش براه آلت تناسلي مردان

درصد  60نيا و مينسوتا نشان داد در كودكاني كه والدينشان كار كشاورزي دارند تحقيقات انجام شده در كالييفر
  .برابر ساير افراد است 4/2احتمال بروز ناقص الخاقگي بيشتر است و براي كودكاني كه در مزارع زندگي مي كنند 
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 3الي  2ناقص الخلقگي تحقيقات در آيوا كه آبها آلوده به علفكش آترازين است نشان داد كه احتمال بروز انواع 
 برابر بيشتر از ساير 7برابر و اختالالت اندامهاي حركتي  4الي  3برابر، اختالالت جنسي  3برابر، اختالالت قلبي 

 ،كارباريل،بنوميل  ،ترازين،آبرالديكا :شامل  آفتكشهاي مختل كننده سيستم غدد درون ريز بدن .افراد است
 ، PCNB ،تيرام ،  متيل پاراتيون ،متوميل،مانب  ،انكوزبم ،ماالتيون،ليندن  ،اندوسولفان ،كلروپيريفوس سيانازين

PCB،مي باشد سيمازين  ،رزمترين ،پيرترين  
  كشها و بيماريهاي عصبي آفت

تحقيقات نشان داده است كه سموم پاراكوات ، گروه سموم ارگانو فسفره، ديلدرين، مانب و مانكوزب منجر به 
همچنين آشكار شده است افرادي كه در حوالي مناطقي زندگي مي كنند كه در معرض . نودبيماري پاركينسون مي ش

در تحقيقات ديگري كه روي كشاورزان انجام . كشها قرار دارند احتمال بروز بيماري پاركينسون بيشتر است آفت
يطي آنها شد مشخص گرديد كه كشاورزاني كه با قارچكشهاي مانب و مانكوزب در تماس هستند اعصاب مح

تحقيقات روي جمعيتهاي نمونه نشان داد افرادي كه در معرض علفكشها . نسبت به ساير افراد كندتر عمل مي نمايد
برابر احتمال بروز بيماري پاركينسون بيشتر  4الي  3برابر و افرادي كه در معرض حشره كشها هستند  4هستند 
قدرت حس المسه ) تلون(وريل فلورايد ، و دي كلروپروپن در معرض بودن سموم مانند متيل برومايد، سولف .است

تحقيقات ديگري روي حيوانات آزمايشگاهي نشان داد كه اعمال دز  .را كاهش داده و توانايي حافظه را كم مي كند
هفته باعث كشش و انقباظات عضالني و حمالت ماهيچه  10زير حد تشنج آور سم ليندن سه بار در هفته در طي 

تحقيقات نشان داده است كودكاني كه  .سموم آندوسولفان و ديلدرين نيز داراي اثرات مشابهي هستند. داي مي شو
در هنگام رشد مغز در معرض غلظت خيلي كم سموم قرار دارند صدمات ثابت و پايداري در اعمال و و ساختار 

در معرض سموم بودند نشان داد كه  سيهاي بعمل آمده در مكزيك روي كودكاني كهردر بر. مغز آنها ايجاد مي شود
همچنين . انواعي از تاخيرات و كاستي ها در نمو مغز اين كودكان در مقايسه با ساير همنوعان خود وجود دارد

  .ضعفهايي در نيروي فيزيكي ، تطابق طبيعي دست و چشم، و حافظه كوتاه مدت در اين كودكان قابل مشاهده بود
  كشها و بيماريهاي تنفسي آفت

ارتباط وجود كشهاي گروه فسفره و كاربامات  بين ايجاد آسم و آفت. نشان داده است در بين كشاورزان تحقيقات
در صد از كشاورزاني كه از سموم بنوميل، كاپتان، ، پاراتيون ، آزينفوس  40تحقيق ديگري در آلمان نشان داد . دارد

تماس با سموم در ميزان بروز بيماري گرانوله . ي باشندمتيل ، دي كوات و سيمازين استفاده مي كنند دچار آسم م
 موثر ماهيچه هاي سيستم تنفسي شدنكاهش فشار دمي و بازدمي  بعلت ضعيف  وبرونشيت مزمن  ،شدن سلولي 

  .است
  كشها و بيماريهاي پوستي آفت

گزارشات مربوط به از %  25الي  15بيماريهاي پوستي دومين رتبه بيماريهاي معمول مربوط به مشاغل هستندو 
از گروه ضدعفوني كننده ها متيل برومايد، ديكلروپروپن  .كشها مربوط به پوست است بيماريهاي ناشي از آفت

كشها سولفور، زيرام  كشها پاراكوات، ديكوات و پروپارژيت و از گروه قارچ و متيل سديم و از گروه علف) تلون(
. كشها كه به مواد آلرژي زا نيز معروف مي باشند از مجموعه قارچ .،بنوميل وكاپتان محرك ورمهاي پوستي هستند

سه سم  .كشهاي آلرژي زا بحساب مي آيند اتيلن دي تيوكاربامات، مانب، مانكوزب زينب و زيرام از جمله قارچ
  آنمانب و مانكوزب از جمله سمومي هستند كه با وجود گزارشهاي متعدد از معايب و ناهنجاريهاي ناشي از ،زينب 

ليست سمومي كه عامل بيماريهاي پوستي گزار ش شده  .طي سالهاي اخير در ايران تكنيكال اين سم توليد ميشود
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 ،كارباريل،سولفور،مانب ،كاپتان،پيرتروم،مانكوزب ،تآدي متو،بنوميل،پرمترين  ،ماالتيون ،دينوكلر: شاملاند 
PCNB،است كه توسط  تركيباتي كليه سموم مذكور از جمله .مي باشد  ديازينون،زيرام، زينب،كلروپيريفوس،تيرام

  كشاورزان ايراني مورد استفاده قرار ميگيرد
  كشها و سرطان آفت
  :عبارتند از ،كههاي مختلفي باعث ايجاد سرطان ميشوند كشها از طريق مكانيسم آفت
  DNAايجاد تغييرات مستقيم در  و تاثيرات ژنتيكي -الف
اين فرآيند شامل تاثيرات اندوكريني است كه . سريع كلنهاي غير نرمال مي شودباعث تثبيت و تكثير  ،جهش - ب

  ني بشودوممكن است باعث تحريك خاموش و آرام اما سرطاني شدن سلولهاي حساس هورم
  .مي گردد مكانيسم طبيعي مقابله با سرطان در بدن افتادناز كار  سبب تاثيرات سمي روي سيستم ايمني -ج
  

نهاي درون ريز همانند استروژن خود توسعه دهنده سرطان شناخته شده اند لذا هر عامل خارجي از آنجا كه هورم
بنابراين حداقل بر . اضافي كه به اين احتمال كه از قبل موجود بوده است اضافه شود بروز سرطانرا افزايش مي دهد

وز سرطان موثر است و سالمت اساس تئوري ميتوان عنوان نمود كه حتي در معرض بودن دزهاي پائين براي بر
كه همه گيري خاموش نيز نام دارد در دهه ) NHL(سرطان غير هاچكين لنفوسيتي . انسان را با خطر مواجه مي كند

 8تا  2/4بعضي از دانشمندان در تحقيقات خود اين مقدار را . درصد افزا يش نشان مي دهد 4الي 3گذشته ساالنه 
با اين  D-2,4 بسياري همبستگي خاصي را بين علفكشهاي گروه فنوكسي مانند تحقيقات .درصد عنوان نموده اند
تحقيقات ديگري نيز ارتباط بين سموم ليندن، كارباريل، كلردان، ديازينون، ديكلروس، . بيماري نشان داده است
 MULTIPLE (وقوع سرطان ميلوسيت .كسافن را با سرطان را نشان داده استوماالتيون، نيكوتين و ت

MYELOMA (MM محققين آمريكايي اين . در دهه هاي اخير در كشورهاي صنعتي افزايش داشته است
درصد گزارش  10اين افزايش ساالنه  1980تا  1960در اسپانيا از دهه . درصد گزارش نموده اند 4افزايش را ساالنه 

ارتباط بين .رابر افزايش مي دهدب 8را  MMتحقيقات نشان داده است كه كاربرد علفكشها احتمال بروز . شده است
. سموم ارگانو فسفره در تحقيقات اخير محققين مورد تاييد قرار گرفته است و بروز سرطان گلبولهاي سفيد خون

  MYELODYSPLASTIC SYDROME، آترازين و كاپتان با سرطان  D-2,4همچنين ارتباط بين سموم
اين سموم هستند سه برابر سايرين احتمال بروز اين نوع  در تحقيقات مشخص شده است و باغداراني كه در معرض

درصد  100تا  50تومورهاي سيستم عصبي مركزي از جمله سرطانهايي است كه اخيرا شيوع آن . سرطان را دارند
تحقيقات نشان داده است كه احتمال بروز اين نوع سرطان در كشاورزان نسبت به ساير مشاغل . افزايش داشته است

همچنين احتمال بروز سرطان در كارگراني كه در معرض سموم هستند نسبت به ساير  .رين نقطه وجود دارددر باالت
درصد بيشتر از ساير افراد  50استفاده مي كنند كلره كشاورزاني كه در محيط كارشان از سموم  .افراد دو برابر است

برابر  5ل و يا بيشتر باشد احتمال بروز سرطان روده سا 5احتمال بروز سرطان روده را دارند و اين سابقه كاربرد اگر 
سموم حشره كش كلردان، هپتاكلر، ايندرين، آلدرين و ديلدرين احتمال بروز اين نوع . بيشتر از ساير افراد است

سا ل گذشته احتمال بروز سرطان دستگاه ادراري در آمريكا بطور  20طي  .سرطان چهار برابر افزايش مي يابد
درصد  3/4و  9/3درصد و در مردان و زنان سياه پوست  9/3و  1/3مردان و زنان سفيد پوست بترتيب ساالنه در

  . افزايش داشته است و تحقيقات همبستگي بين كاربرد سموم و بروز اين نوع سرطان را آشكار ساخته است
اين آمار . افزايش داشته استدرصد  2/5در صد به  3/2از  1940افزايش سرطان بيضه در اروپا بطور ساالنه ازسال 
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تحقيقات احتمال بروز اين نوع سرطان را در بين . درصد است و در آمريكا نيز آمار مشابهي وجود دارد 6/6در ژاپن 
تحقيقات بسياري ارتباط . كارگرانيكه با علفكشهاي گروه فنوكسي و كلروفنول در تماس هستند بيشتر نشان مي دهد

  . پروستات و مشاغلي كه با علفكشها در ارتباط هستند به اثبات رسانده است معني داري بين وقوع سرطان
درصد نشان مي دهد و آلوده كننده هاي محيطي از جمله آفتكشها  2الي  1سرطان پستان ساالنه افزايشي به ميزان 

ستان و و دريك تحقيق خاص ارتباط بين بروز سرطان پ. درافزايش بروز اين نوع سرطان نقش عمده اي دارند
سرطان تيروييد نيز از جمله سرطانهايي است كه احتمال بروز آن در افرادي . علفكش آتيرازين مشخص شده است

تحقيقات در ايالت مينسوتا نشان داد مصرف سموم . كشهاي فنوكسي قرار دارند بيشتر است كه در معرض علف
 8000ساالنه . را در افرادسه برابر بيشتر مي كندكش زينب، مانب و مانكوزب، احتمال بروز اين نوع سرطان  قارچ

سال به تومور مغز و سرطان خون مبتال مي شوند و كودكاني كه والدينشان در محيطي كار مي كنند  15كودك زير 
  .كه با سموم سر و كار دارند احتمال بروز سرطان خون بيشتر است 

  فاجعه ناشي از مصرف سموم دفع آفات در ايران و جهان
از % 100اساس تحقيقات انجام شده در آمريكا وجود حداقل يك نوع تركيب شيميايي آفتكش در خون يا ادرار  بر

مورد اورژانسي در مركز كنترل سموم آمريكا به ثبت رسيده  88255تعداد  1997در سال .مردم آمريكا وجود دارد
ميزان بروز سرطان مغز در . ل مي باشدسا 6از اين موارد مربوط به كودكان كوچكتر از % 50است كه بيش از 

سرطانزا %  40از مجموعه ليست سموم مصرفي در آمريكا . افزايش داشته است% 30سال گذشته  20كودكان در طي 
  .مخرب سيستم رشد و توليد مثل است% 43و 

و توزيع  گرچه تقاضا براي توليد. در طي پنجاه سال گذشته، آفتكشها جزء ضروري دنياي كشاورزي بوده اند
ولي احتمال بكارگيري نابجا و غير . آفتكش كه باعث افزايش بهبود كيفيت و كارايي كشاورزي مي شود محرز است

افزايش . يكي از مهمترين نكات سازمان بهداشت جهاني، مسئله آفتكشها مي باشد. معقول، بسيار زياد مي باشد
صوالت كشاورزي، كشاورزان را بر آن داشته است كه جمعيت و بدنبال آن افزايش مصرف مواد غذايي، بويژه مح

افزايش كشت محصوالت متعاقبا افزايش سموم آفتكش را به همراه داشته . ميزان محصوالت خود را افزايش دهند
به دليل بي توجهي كشاورزان در مصرف سموم، ريزشهاي جوي و چندين عامل ديگر سموم كشاورزي وارد . است

در اين خصوص افزايش آگاهي متخصصين و به طور كلي عموم مردم از . ها مي شوندآب رودخانه ها و دريا
خطرات ناشي از تماس كوتاه مدت و دراز مدت، شامل سرطانزايي، بيماريهاي سيستم عصبي ، تنفسي و زادآوري 

سئله امروزه آلودگي محيط زيست به صورت يك م. توجه عموم و دولتمردان را به خود جلب نموده است... و 
اهميت . براي مثال آب يكي از اجزاء تشكيل دهنده مهم در چرخه زندگي محسوب مي شود. جهاني درآمده است

كيفيت، نگهداري و توسعه آن به طور پيوسته در حال افزايش مي باشد و سموم دفع آفات نباتي يكي از اصلي ترين 
  .آالينده هاي آب به حساب مي آيد

تركيب شيميايي آفتكش توليد شده  21000يميايي شناخته شده در جهان تا به حالماده موثر ش 875از مجموع  
 .افزايش داشته است% 127حدود 90تعداد مواد ثبت شده و يا احتماال سرطانزا طي دهه . است

 بروز مقاوت در آفات در اثر كاربرد سموم

قبال گونـه معينـي از حشـرات را بـه      مقاومت در برابر آفت كش ها وقتي ظاهر مي شود كه كاربرد  حشره كشي كه
به عبارت ديگر تغييري در جمعيـت حشـره بوجـود    .نحو مطلوبي كنترل  مي نموده  ديگر تاثير اوليه را نداشته باشد

آمده  كه در نتيجه آن بسياري از افراد همان جمعيت كه قبال در اثر يك حشره كش معين كشته مي شدند ديگـر آن  
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بـروز ايـن   . بدين ترتيب در اين جمعيت حشره مقاومت ظاهر گشته اسـت . داشته باشدحشره كش روي آنها اثري ن
  دو فرم اصلي مقاومت وجود دارد.پديده يكي مشكالت عمده زيست محيطي است 

  )Physiological resistance(مقاومت فيزيولوژيك
قبل .است ) داروين(طبيعي ظهور مقاومت فيزيولوژيك در يك جمعيت حشره  تحت  اثر عوامل ژنتيكي  و انتخاب 

از كاربرد  هر گونه حشره كش در يك جمعيت  حشره  ممكن است در آن جمعيت معدود افرادي  باشـند  كـه بـه    
به عبارت  ديگر در اين افراد قدرت و مكانيسمي وجـود  . طور طبيعي در مقابل  يك حشره كش  معين زنده بمانند 

 .رار گيرند بتوانند زنده بمانندداشته باشد كه اگر در تماس با حشره كش ق

از مبارزه نسبت هاي بزرگتر و روز افزوني از جمعيت را حشـرات مقـاوم تشـكيل مـي دهـد و سـپس        بتدريج پس
  آشكار مي شود كه ديگر حشره كش خاصيت خود را از دست داده است

  )Behavioural resistance(مقاومت رفتاري يا عادتي
براي دوري از تماس با حشره كش به وسيله تغيير محل زندگي و يا تغيير عـادات آن  عبارت است از توانائي ناقلين 

فرار پشه هاي اندوفيل از ددت به علت خاصيت تحريك كنندگي تـدخين سـم بنـزن هگزاكلريـد موجـب      . هاست 
  دوري پشه ها از درون اماكن مي شود

آفت كشكاربرد 

زمان

ت
 آف
يت

مع
ج

جمعيت آفت در برابر زمان وكاربرد زهر 
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كروموزوم داراي ژن مقاومت

سوش مقاوم زنده

جمعيت مقاوم 

ازدياد نسل 

كاربرد سم 

جمعيت طبيعي

  
  

سموم آفت كش همچنين مي تواند در آفات جهش ايجاد نمايد اين جهش ممكن است بتواند به نسل هاي بعدي 
  .ولي در بيشتر موارد ،جهش ها مرگ آور خواهد بود.منتقل شود

  
  

در دست  ، ترين ملخي كه تا كنون ديده شده بزرگ  ي گيسلر كشاورزي نيوزيلندي را نشان مي دهد كهعكس بار
بزرگترين در    به گفته جانور شناسان اين ملخ. وي اين ملخ ده و نيم كيلوگرمي را با تفنگ شكار كرده است. دارد

  شوندملخهاي موتان در نيوزيلند زياد ديده مي . ميان انواع موتان ملخهاست
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 اثرات سم در كارگران

كشها باعث ايجاد  آفت در بخش كشاورزي سودمند است ولي كشها آفت زا با استفاده از هر چند كنترل عامل بيماري
مختلف تماس مستقيم و غيرمستقيم انسان با  گردند، اين مشكالت ناشي از شرايط ها مي بيماري و مرگ در انسان

اند كه همان  هستند كه در تماس مستقيم با اين چنين مواد شيميائي ين افراد آنهاييمستعدتر. باشد ها مي كش آفت
 باشند و يا اينكه در كارخانه توليد سم كار كش مي در بخش كشاورزي در معرض سموم آفت كارگراني هستند كه

 تماس شديد در معرض و گيرند كش را مخلوط ، حمل يا در مزرعه بكار مي كارگراني كه سموم آفت.كنند مي
باشد، اگر همين كارگران به لباس محافظ سم در  مي ها قرار دارند و اولين محل تماس سم در انسان پوست كش آفت

تواند چشمگير و قابل مالحظه  ها از طريق پوست مي كش نباشند جذب آفت زمان استفاده از مواد شيميايي مجهز
 د، ممكن است سم در بدن جذب يا تنها در سطح پوستگير اينكه پوست در معرض سم قرار مي به محض. باشد

. باشد مي ها درماتيت قبيل شود، مشكالتي از اثر موضعي عمومي كه از تأثير سم بر روي پوست ديده مي. باقي بماند
باعث بروز مشكالتي براي سالمتي انسان بشود، از قبيل سوزش چشم ، در حالت  تواند كش در بدن مي جذب آفت

 .در آخر ممكن است به مرگ بيانجامد با مسموميت سيستميك كه مشكالت دستگاه تنفسي جذب بيشتر

تواند  اند و مي كش در آن نفوذ كرده خوردن غذاهايي است كه سموم آفت كش ها ناشي از تماس غير مستقيم با آفت
 ها كش اين آفت سمي در بدن انسان گردد، كه معموال وابسته به بودن درازمدت در معرض باعث افزايش مواد

اي  بيوشيميايي خيلي پيچيده بدن انسان يك سازواره. باشد كه ممكن است منجر به بيماري شود و يا اينكه نگردد مي
داراي سيستم تنظيم كننده متعددي است، تا مطمئن  شود و آن است كه به راحتي خودسازگار و انعطاف پذيرمي

  .كنند يروني كامال درست ايفاي نقش ميشرايط ب سازد كه تمام اجزاء بدن در پاسخ به

  نحوه استفاده آفت كش هاي شيميائي

احتياط بكار برده شوند، براي استفاده مطمئن و دائمي از تمامي مواد  هاي شيميايي بايستي با كش تمامي آفت
  :ذيل بايد رعايت شود شيميائي عناوين

  شوددستورالعمل اجرا  بدقت خوانده و طبق هميشه قبل از استفاده مواد شيميايي برچسب روي آن را-  1
  .شودنگهداري  دار ها را به دور از دسترس كودكان نگهداشته و در ظروف سربسته برچسب كش آفت - 2 
   .قابل اشتعال هستند چون اكثر مواد شيميايي كرده،از كشيدن سيگار در زمان سمپاشي يا گردپاشي خودداري - 3
، در بستهدست و يقه را كامال  آستينها كامال كشيده در پايين وده،ماسك استفاده نمهاي محافظت كننده و  از لباس- 4

  .شسته شودآب و صابون  فورا  با ، صورت ريخته شدن مواد سمي روي پوست
  .گرددتعويض  ها و لباس شستهدستان را بعد از سمپاشي يا گردپاشي و قبل از خوردن غذا - 5
   .شودبه پزشك مراجعه  كش يا كمي بعد از سريعا زمان استفاده از آفت احساس ناخوشي ا دردر صورت برزو - 6
  

 ها در غذا و ميوه  كش  آفت

برند، ديگر كشاورزي   در جهاني كه با كمبود منابع  غذايي مواجه هستيم و مردمان بسياري از گرسنگي رنج مي
مقوله . كارايي خود را از دست داده استبه روش سنتي و فقط به عنوان شغلي براي امرار معاش تنها يك خانواده 
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پرورش گياهان زراعي و باغي امروزه به عنوان يك فعاليت مهم و . طلبد  اي به كشاورزي مي  تأمين غذا نگاه تازه
كشاورزي مدرن . كند  در اين راستا ضرورت افزايش محصول اهميت پيدا مي. آيد  گسترده توليدي به حساب مي

. را از خطر نابودي حفظ كند تا غذاي ميليونها گرسنه را در سراسر جهان تأمين كندبايد بتواند محصوالت خود 
شود كه عالوه بر   كش مصرف مي  براي نيل به اين هدف و حفظ محصوالت از گزند آفات مقادير زيادي آفت

يك  امنيت غذايي. كند  كنندگان محصوالت كشاورزي را نيز تهديد مي  هاي زيست محيطي سالمت مصرف  آلودگي
كنندگان   به موازات اين مسأله موضوع سالمت غذا نيز مورد توجه مصرف. از مسائل مهم بشر امروز است

رشد جهان و كمبود منابع غذايي و نياز به تأمين   با توجه به جمعيت روبه. محصوالت كشاورزي قرار گرفته است
ر خسارات خشكسالي و همينطور آفات و غذا براي ساكنان گرسنه زمين حفظ توليدات كشاورزي از نابودي در اث

هاي بسياري سواي   اما اين افزايش توليد براي بشر عصر ما هزينه. رسد  ها بيش از پيش ضروري به نظر مي  بيماري
آفات و (زارعين در همه جاي دنيا براي مبارزه با عوامل زنده كاهش توليد . هاي اقتصادي داشته است  هزينه

اين سموم نه تنها روي سطح محصوالت، بلكه به . زدا روي آورند  واع مواد شيميايي آفتناچارند به ان) ها  بيماري
هر چند شستن ميوه و يا . مانند  هاي غالت نفوذ كرده در آن باقي مي  ها و حتي دانه  ها، سبزي  داخل بافت ميوه

ايي كه به بافت ميوه ه  كش  هاي سطحي مؤثر باشد اما زدودن آفت    تواند در كاهش آلودگي  گرفتن پوست آنها مي
  .نفوذ كرده باشند تقريباً غيرممكن است

  دوره كارنس 
ها   ها، اثر عوامل طبيعي تجزيه شده و مقدار آنها در سطح ميوه و سبزي  كش  هاي آفت  مانده  براي آن كه پس

كارنس  به اين فاصله زماني دوره. كاهش يابد، الزم است بعد از آخرين سمپاشي چند روزي محصول برداشت نشود
رعايت كارنس بخصوص براي . تعداد روزهاي اين دوره بسته به نوع سم و نوع گياه متفاوت است. شود  گفته مي

در كشور ما زارعين و . ها و جاليز اهميت حياتي دارد  طور سبزي  رسند و همين  هايي كه به مصرف تازه مي  ميوه
شود كه مثالً محصول خيار را تنها يك روز بعد يا حتي   مي چه بسيار ديده. باغداران توجه الزم را به اين مهم ندارند

در صورتي كه قبل از برداشت محصوالتي مانند خيار حداقل . كنند  همان روز سمپاشي، برداشت و روانه بازار مي
  . روز بايد كارنس رعايت شود 7-3

  ها  كش  دوام آفت
  .روند  ا منشأ گياهي به كار ميها در حجم وسيعي در مراحل توليد مواد غذايي ب  كش  امروزه آفت
... ها و  كش  ها ، نماتد  كش  ها، علف  كش  ها، قارچ  كش  يك اصطالح عمومي است و شامل حشره   كش  كلمه آفت

اين مواد حتي در محصوالت فراوري . مانده هستند  محصوالت تيمار شده با اين مواد داراي مقاديري پس. شود  مي
ها داراي ثبات زيادي هستند و با   كش  اكثر آفت. اند  نيز كشف شده آب سيب و يا رب گوجه فرنگي  شده مانند

،   بنابراين ضمن تأثير روي آفات گياهي . شوند  داشتن تركيبات شيميايي پيچيده به آساني در طبيعت تجزيه نمي
ين در ت و يا ليند.د.تركيبات سمي با دوامي مثل د. آلودگي محيط زيست و توليدات كشاورزي را نيز در پي دارند
ها،   ها، سبزي  همچنين باقي مانده سموم در ميوه. خاك، آب، هوا، چربي انسانها و حيوانات قابل مشاهده است

اين مسموميت . شوند  در مدت طوالني موجب مسموميت مزمن انسان و حيوانات مي... آب آلوده و   گوشت، شير ، 
زدا   اكثر مواد شيميايي آفت. ها در مواد غذايي است  كش  هاي آفت  مانده  در اثر مصرف مقادير جزيي اما متوالي پس

ها در مواد غذايي به   مانده  ها در جوامع امروز زنگ خطر را براي كاهش پس  زا بوده و وجود انواع سرطان  سرطان
  . صدا در آورده است
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  معيارتعيين مقدار سم در غذا
در محصول تعيين نموده است و اعالم كش حد مجازي از باقي مانده   سازمان بهداشت جهاني در مورد هر آفت

در وزن  PPMاين ميزان كه به صورت . باشد  داشته عرضه محصوالتي كه بيش از اين حد را دارا باشند، مجاز نمي
عاري    به اين معنا كه محصوالت عرضه شده بايد كامالً. شود، امروزه صفر تعيين شده است  هاي تازه بيان مي  ميوه

  :عالوه بر حد مجاز باقي مانده، معيار ديگري در همين زمينه مطرح است. م باشندهاي سمو  مانده  از باقي
  .ميزان جذب قابل قبول روزانه 

اين ميزان نشان دهنده آن است كه يك انسان كامل بدون دچار شدن به عوارض و ناراحتي چه مقدار از بقاياي 
شود و در   گرم در كيلوگرم وزن بدن محاسبه مي  تواند تحمل كند كه اين مقدار بر حسب ميلي  سمي را روزانه مي

  .جوامع مختلف متفاوت بوده و بستگي به عادات و رژيم غذايي و وضعيت اقليمي دارد
  

  Bioaccumulationانباشت زيستي 
گيرد نيز از راههاي   ورود سم از طريق گياه به بدن حيوانات اهلي كه گوشت و شير آنها مورد استفاده انسان قرار مي

ها باقي   براي مثال تجمع سموم بسيار نامحلول در آب مانند سموم كلره كه در ارگانيسم. وده شدن به سموم استآل
اگر جانوري كه اين سموم در بدنش موجود است توسط . يابد  مانند و با گذشت زمان مقدار آن افزايش مي  مي

م در بدن اين موجود زنده از مقدار آن در آب جانور بزرگتري كه توانايي حفظ اين سم را دارد خورده شود مقدار س
ها ممكن است صدها تا هزارها برابر بيشتر از مقدار موجود در   اين حد براي ماهي. محل زندگي بيشتر خواهد شد

انسانها كه در انتهاي زنجيره غذايي در . شود  اين تجمع به نام انباشت زيستي ناميده مي. آب براي همان سم باشد
به سبب خوردن غذاهاي حيواني و گياهي حاوي سموم و مواد آلي شيميايي، اين مواد در بدنشان  طبيعت هستند

 .تجمع پيدا كرده در معرض مقادير باالي سم خواهند بود

 
افزايش غلظت آفت كشها  با 
افزايش سطح تغذيه در زنجيره

گال هرينگ
124  ppm

ماهي درياچه
 4/83   ppm 

تخم گال هرينگ
124  ppm

آب                             
 0/000002    ppm      

زئوپالنكتون
0/123 ppm

فيتوپالنكتون
0/0025 ppm

كيلكاي رنگين كماني
1/04    ppm  
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فت بار با مواد ها بيشتر قابل درك شود، بد نيست بدانيد محصول گيالس تا ه  براي اين كه خطرات اين پس مانده
، يكي از تركيبات عمده سم مرگباري كه در طول جنگ  D-،4 2شوند و يا اين كه ليمو را با   اسپري مي   كش  آفت

ها به مواد شيميايي ما   ها و سبزي  آلودگي ميوه. شود  رفت اسپري مي  ها به كار مي  ويتنام براي از بين بردن جنگل
اند اما با آن كه غذا را به چشم ما   دهد كه فاقد بو، رنگ يا مزه  قرار ميرا در معرض بلع مداوم تركيباتي شيميايي 

هاي تازه وارداتي   بسياري از مردم خبر ندارند كه ميوه. دهند خود بالقوه براي بدن سمي هستند  خوشايند جلوه مي
ها اسپري   كش  چها و قار  كش    كنند براي نگهداري طوالني مدت در انبار قبالً با انواع حشره  كه خريداري مي

هاي مورد استفاده در مزارع كه توسط باد و باران شسته شده و به هنگام برداشت   كش  برخالف آفت. اند  شده
ها عمداً   هاي به كار رفته در انبارها وسردخانه  كش  شود قارچ  محصول و نيز شستشوي پس از برداشت زدوده مي

  .شوند  ب به وسيله پوشش موم اندود محافظت مياند كه به راحتي زدوده نشوند و اغل  طوري طراحي شده
هاي تازه كمترين   هاي سموم مصرف  ميوه در فصلش برداشت زيرا ميوه  مانده  براي  كاهش خطرات پس

دقيقه و گرفتن  15شستن مؤثر ميوه  با غوطه ور كردن آن در آب  دست كم به مدت .  باشند  را دارا مي   مانده  پس
نظارت سازمان هاي مسئول در كاربرد سموم كم خطر تر از جمله . ميت فراواني داردپوست آن به هنگام مصرف، اه

در سالهاي اخير در كشورمان همگام با ساير .اقداماتي است كه مي تواند تا حدودي آثار كاربرد سموم را كاهش دهد
 صورت هاي با درجه سميت باال  كش  هايي براي كاهش مصرف سموم و ممنوعيت مصرف آفت  كشورها تالش

در  1384هاي ليندين و بنوميل از سال   كش  طبق اعالم سازمان حفظ نباتات كشور، استفاده از آفت. گرفته است
  .ايران ممنوع شده است

  اندازه گيري  آفت كش ها 
تعداد  زيادي  از تركيبات  شيميايي  از جمله آفت كش ها، در محيط  پراكنده مي شوند بعضي  از اين  تركيبات  

تعداد زيادي از آفت كش ها .  ولي بعضي ديگر پايدار بوده و مدت ها در طبيعت باقي مي مانند اري كمي دارندپايد
از طريق جذب شدن به ذرات خاك يا مواد الي موجود در خاك پايدار مي مانند ، بعضي ديگر از راه هوا يا  ذرات  

ي هم  توسط  ميكروارگانيسم ها ، متابوليزه شده باالخره  بعض خاك  وارد  جريان  آب  شده  و پخش مي شوند و
وارد شدن اين تركيبات به داخل بدن  موجودات  .و با تبديل  شدن  به مواد  سمي تر وارد  چرخه غذايي مي شوند 

نگراني جوامع از نقش آفت كش هاي   .از جمله انسان  و تجمع  آنها منجر به اثرات جبران ناپذيري مي شود 
به همين . است  يط  و راهيابي آنها به چرخه  غذايي  از موضوع هاي  مهم  بهداشت محيط زيستپايدار در مح

علت شناخت و اندازه گيري  تركيبات  شيميايي  در محيط  زيست ، مواد غذايي و بدن موجودات زنده الزامي 
د  دستگاه هاي   دقيق و شناخت كمي و كيفي اين تركيبات متكي به توسعه  روش هاي اندازه گيري  و وجو.است 

  .مي باشد حساس آزمايشگاهي 
  زيست سنجي آفت كش ها 

زيست سنجي  روشي  براي  اندازه گيري  توانايي هر محرك در بروز واكنش هاي  فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي 
ويتامين ها به كار  اين روش  براي  ارزيابي  اثر تركيبات  سمي ، داروها ، هورمون ها و. در يك موجود زنده است 

از زيست سنجي  همچنين  براي  اندازه گيري  حساسيت آفات  در برابر آفت كش ها ، مقايسه  اثر .برده  مي شود 
در زيست سنجي  دو عامل مورد نظر . دو آفت كش و بررسي مقاومت آفات در برابر آفت كش ها استفاده مي شود 

.  د مطالعه و البته روش آزمايش هم  درنتايج بدست آمده موثر استيكي  محرك و ديگر موجود زنده مور. هستند 
محرك مي تواند آفت كش ويا دارو باشد ، در صورتي كه موجود مورد آزمايش جانور ، گياه  ، بافت گياهي  و يا 
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دردزهاي .بر هم كنش  بين هر ماده شيميايي  و موجود زنده ، به دز به  كار برده شده  بستگي دارد . سلول  است 
 الزم به يادآوري است كه اصطالح دز تنها. باال هر ماده شيميايي اثرات سمي روي موجود زنده بر جاي مي گذارد 

زماني  بكار مي رود كه  ماده  شيميايي روي انسان و يا جانور مصرف  شود و نشان دهنده  مقدار ماده شيميايي بر 
الي كه غلظت  مقدار ماده شيميايي  در حجم معيني از حالل را واحد وزن موجود زنده يا سطح كاربرد است در ح

  .نشان مي دهد 
  سرنوشت آفت كش ها در محيط زيست

اين آفت كش ها د محيط  .  همه ساله مقدار زيادي  آفت كش از طرق مختلف به محيط زيست  راه پيدا مي كنند 
 ني اثرات اين مواد در اكوسيستم ، عالوه  بر اطالعبراي پيش بي.  و به نقاط  دور دست منتقل مي شوند  پخش كننده

اين بررسي ها تحت . سميت آنها ، بايد چگونگي  ورود ، پخش و رفتار اين تركيبات در طبيعت نيز شناخته شود 
سم شناسي محيطي عبارتست از بررسي اثرات زيانبخش مواد شيميايي . عنوان سم شناسي  محيطي انجام  مي گيرد 

درسم شناسي محيطي رابطه بين  دز آفت كش و عكس العمل موجود زنده اهمييت اساسي دارد و .  اكوسيستم رد
نشانه زيستي .  شاخصه ها يا نشانه هاي زيستي مورد بررسي قرار مي گيرد  ميزان اثرات زيانبخش درمحيط  توسط

بر وجود آلودگي يا بيماري داللت موجود زنده كه ) محيط ( در بدن  عبارتست ازهر مولكول ، ماده يا فرايند قابل
از جلبك ها و . براي پايش  زيستي  استفاده  شوند  بعضي از موجودات مي توانند به عنوان عاملي.  كند 

بند پاياني مانند  حشرات و كنه ها هم  مورد .پروتوزوئرها و ماهي ها  براي  ارزيابي  كيفيت آب استفاده شده است 
در بعضي موارد  ميزان  آالينده هاي  موجود دريك محيط را بسته  به  بند پايان  حساس يا .  توجه  قرار گرفته اند 

همچنين  كنه . استفاده مي شود   Chironomidaeمثال از گونه هاي .  تحمل كنند آن محيط ، ارزيابي  مي نمايند 
Hygrobates   fluviatilis      دارد ، به عنوان شاخص به كار به علت تحملي  كه  در برابر آلودگي هاي آلي

آفت كش ها در طبيعت جا به جا مي شوند  و عالوه بر انتشار در داخل  يك محيط ، از محيطي به محيط  . مي رود 
 ديگر مي روند 

هوا
گياهان

خاك

گياهان
حيوانات گياهخوار

انسان
خاك

آب

فيتو و زئو پالنكتون
ماهي

انسان
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  تحرك آفت كش ها در آب
تركيبات  به همين صورت همراه .  مي آيند آفت كش ها يا در آب حل مي شوند و يا به صورت  معلق در آب  در 

فاصله . آب برده شده و تا مسافت هاي دور حمل مي گردند و در آنجا وارد درياچه ها و درياها مي شوند  با جريان
. يكي از عوامل مهم انتقال  ، حاللت در آب است . تركيب و شدت جريان آب بستگي دارد  انتقال به پايداري
براي اين كار مقداري از تركيب . يت  تركيبات  در آب با روشي  ساده و مستقيم  انجام مي گيرد اندازه گيري  حالل

مورد  آزمايش را در آب حل مي كنند ، به نحوي  كه بخشي از تركيب كه  درآب حل  شده با مقداراضافي  تركيب 
سپس با سانتريفوژ ، ذرات .  شود آزمايش در درجه حرارت ثابت  انجام مي .  كه حل نشده ،در حال تعادل باشد 

حالليت آفت كش ها به درجه حرارت بستگي دارد و ازدياد  .حالليت را اندازه مي گيرند  معلق را حذف كرده و
گفت كه حالليت جامدات و مايعات در آب به ازاي  تقريبا مي توان. درجه حرارت همراه با افزايش حالليت است 

در اين مورد ، استثناهايي هم وجود دارد ، مثال  ولي. دو برابر مي شود )    C24 -10  (درجه سانتيگراد    14ازدياد 
در ميان تركيبات فسفره پارااكسون داراي حالليتي  .حالليت تيو كاربامات ها با ازدياد درجه حرارت كم مي شود 

 تيون  است براي  پارا ميلي گرم در ليتر 4/12ميلي گرم در ليتر، در مقايسه با  3640معادل 

 

  
  جابه جايي آفت كش ها در هوا 

مولكول هاي آفت كش هاي كلره و ساير تركيباتي كه جذب  ذرات و قطرات  معلق در هوا شده اند از طريق 
انتقال راه  دور به ويژه  در زماني صورت مي گيرد  كه آفت كش ها  وارد جريان . جريان هوا منتقل مي شوند 

يكي از عوامل مهم  انتقال و تحرك  از راه هوا ، فرار . كيلو متري  سطح زمين  قرار دارد چند  هوايي شوند  كه در
ميزان  فرار بودن به فشار .  تركيبات فرار همچنين به حالت بخار از خاك  خارج مي شوند . بودن آفت كش هاست 

  . و تركيبات با فشار بخار باالتر فرار تر هستند  بخار آفت كش بستگي دارد
  ابه جايي و سرنوشت آفت كش ها درخاك و رسوبات ج

اين  تركيبات  ممكن است عالوه  بر اثرات  سوء . پايداري و تحرك آفت كش ها  در خاك  اهميت  خاصي  دارد 
خاك يك محيط پيچيده است كه در آن . روي موجودات  خاكزي ، به منابع آبي مورد استفاده انسان نيز راه يابند 

ميكروارگانيسم هاي  خاك ، مواد آلي  را  تجزيه  كرده .  آلي همراه  با موجودات زنده  وجود  دارند و  مواد معدني



www.kamus.ac.ir 
 

١٠٩ 
 

تجزيه كرده و مواد آلي  كمپلكس  بنام  هيوميك  اسيد  به وجود آورند ، كه همراه  با مواد معدني   و مواد آلي  را
  . ساختمان خاص خاك هستند  خاك ، تشكيل دهنده

  آبشويي 
عمل  .ال مواد شيميايي از اليه بااليي خاك به طرف پايين به كمك آب و همراه با نفوذ آب را آبشويي گويند انتق

  .آبشويي يك انتقال بين محيطي است كه به ضريب تقسيم ماده شيميايي  بين خاك و آب  بستگي دارد
  تجزيه آفت كش ها در خاك 

بنابراين پايداري  آفت كش ها در خاك از نظر . ي  هستند آفت كش ها مهم ترين آالينده خاك هاي  سطحي زراع
از نظر .و نيز تاثير بر كشت هاي  بعدي  مهم است ) به ويژه در مورد علف كش ها ( مانند گياه سوزي   زراعي

پايداري شيميايي ، آفت كش ها با واكنش هيدروليز ، اكسيداسيون ، احيا و در صورتي كه تركيب در سطح  خاك 
بسياري از تركيبات فسفره ، هيدروليز شيميايي شده و . به كمك نور شكسته شده و غير سمي مي شوند  باشد ،

يون هاي  فلزي  نظير مس . ديازينون هيدروليز اسيدي و ماالتيون  هيدروليز قليايي مي شود . مي شوند  غيرسمي
. كلرپايريفوس در خاك را كاتاليز مي كنند  دو بار مثبت هم مي تواند هيدروليز بسياري ازتركيبات  فسفره ازجمله 

تركيبات  .ولي درموارد استثنايي،مانند  ايزومريزاسيون ماالتيون به  ايزوماالتيون ، باعث سميت بيشتري مي گردد 
 بنابراين تا اندازه اي در خاك. آب دوست مانند  كاربوفوران  با پيوند محكمي  به ذرات  خاك  جذب نمي شوند  

اين گونه  تركيبات از نظر روند تجزيه . حركت مي كنند و در دسترس  ميكروارگانيزم ها  قرار مي گيرند آزادانه 
به اين صورت كه در ابتداي  ورود به خاك  سرعت تجزيه آنها كم  است ولي  بعد از يك  . ويژه اي  دارند  ،حالت

معموال بار اول ، تركيب در طي . پديد مي شود دوره  كوتاه ،سرعت  تجزيه افزايش  يافته و تركيب  به سرعت  نا
اگر مجددا به  اين خاك  همان  آفت كش ، اضافه  شود ، دوره كوتاه  . چند روز يا چند هفته تجزيه مي شود 

خاك غني . اين گونه خاك را خاك غني شده گويند . حذف  شده  و تركيب به سرعت ناپديد مي شود ) درنگ ( 
غني .  كه آفت كش ها را به سرعت تجزيه يا از آن تغذيه مي كنند  زميكروارگانيزم هاستشده داراي نژادهايي ا

ولي در مورد  كارايي  حشره كش هاي  خاك  مصرف ،  شدن خاك هر چند از نظر زيست محيطي مطلوب است
  .مشكالتي را بوجود مي آورد 

  جابه جايي  حشره كش ها در طول زنجيره غذايي 
ر داراي  نيمه عمر طوالني  در بدن موجودات زنده هستند و مي توانند در طول زنجيره تجمع حشره كش هاي پايدا

هيدروكربن هاي  چند حلقه اي   در طول زنجيره .  اين پديده  را  بزرگ سازي زيستي  مي گويند .پيدا كنند 
ر به خوبي بررسي شده اند شامل تركيباتي كه از اين نقطه نظ. غذايي  مورد تغليظ  و تجمع زيستي  قرار مي گيرند 

غلظت اين تركيبات در بافت هاي  بدن جانوراني كه . هستند DDE ,   PCBديلدرين  ،   حشره كش هاي كلره
برابر بيشتر ) 100000(  5به توان  10تا )  10000(  4به توان  10. در باالترين سطوح هرم قرار دارند ، باشد 

بزرگ سازي زيستي در . در پايين ترين سطوح هرم  قرار دارند ، باشد  كه  ازغلظت آنها در بدن موجوداتي
موجودات  زميني  در طول زنجيره غذايي ، دراصل نتيجه تجمع تركيباتي  است  كه در مواد غذايي  يعني حامل 

تماس با در موارد كمي ورود مواد آالينده ممكن است از راه هوا ، . اصلي  بيشتر مواد  آالينده ، موجود است  
  .سطوح آلوده و يا آب آشاميدني باشد 

  BAF  (  factor Bioaccumulation( تجمع زيستي 
تجمع زيستي  از رابطه  . ميزان  جمع شدن تركيبات شيميايي در بدن موجودات زنده را  تجمع زيستي  گويند 
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  . زيربه دست مي آيد 
  تجمع زيستي =ميايي در بدن موجودات زنده غلظت ماده شي/ غلظت ماده شيميايي در مواد غذايي       

پستانداران با تنفس مواد شيميايي معلق . موجودات زنده اين مواد را از هوا ، آب ، خاك و رسوبات جذب مي كنند 
گياهان . و ماهي ها از طريق تبادل آب براي جذب مواد موجود در آن ، تركيبات را وارد بدن خود مي كنند  در هوا

) به جز بعضي گياهان ( درضمن همه موجودات زنده . ي را ازخاك ، آب و رسوبات جذب مي كنند مواد شيمياي
براي  بيشتر موجودات  آبي مهم ترين راه ورود مواد آالينده . با مواد غذايي جذب مي نمايند  مواد شيميايي راهمراه

جذب براي  تركيبات آلي  گذشتن مهم ترين عامل . از طريق آب است و دفع مواد هم  در آب  صورت مي گيرد
نيروي  محركه جذب ، اختالف  در گريزش بين آب و بدن . اين مواد ازغشاي  بيولوژيكي  يعني پخش ساده است 

  . گريزش  تمايل تركيب براي  رفتن از يك محيط كه در آن قرار دارد به محيط  ديگر است . موجود زنده مي باشد 
  

   BCF (   Bioconcentration factor( تغليظ  زيستي  
اندازه تغليظ  زيستي به  .  تغليظ  زيستي  نتيجه كار توام  جذب و دفع  مواد شيميايي  از محيط  اطراف است 

براي  تركيبات آلي  چربي دوست  كه در بافت چربي  جمع . فاكتور هاي مختلف  فيزيكوشيميايي  بستگي دارد 
  .بي بدن موجود زنده اهميت دارد فاكتورهايي مانند  ميزان چر. مي شوند 

  BMF  ( Biomagnification factor( بزرگ سازي زيستي 
هنگامي كه مقدار ماده شيميايي در بدن موجودات زنده چند برابر ميزان آن  ماده در غذاي آنها باشد ، پديده  بزرگ 

بزرگ سازي ) . د غذايي است وقتي راه عمده  جذب  مواد شيميايي از طريق  موا( زيستي روي  مي دهد  سازي
تركيباتي  مهم است كه غلظت  آنها  در مواد  غذايي  موجودات  زياد  و در محيط  اطراف  خيلي  زيستي  تنها در

مي تواند آب براي موجودات آبي ، هوا براي موجودات خشكي ، خاك براي موجودات  محيط  اطراف. كم است 
پديده  بزرگ سازي زيستي در . رسوب زندگي  مي كنند ، باشد كه روي  خاكزي  و رسوب براي موجوداتي

مثال  پرندگان  گياهخوار و دانه خوار نسبت به  پرندگان    براي. موجودات گوشتخوار بيشتر اتفاق مي افتد 
كرم  چون بر پايه  ميزان كالري ، انرژي  دانه  بيشتر از ماهي  يا مثال .گوشتخوار  به غذاي كمتري  احتياج دارند 

  زيستي  هستند  است و بنابراين  پرندگان  ماهي خوار بيشتر در معرض  بزرگ سازي
هنگامي كه موجود زنده  براي  مدت  طوالني  در معرض مواد آفت كش با غلظت تقريبا ثابت ، از طريق  مواد 

بدن او افزايش يافته  و غذايي و يا محيطي كه  آن را احاطه  كرده است ، باشد ، غلظت  اين مواد در بافت هاي  
كشنده برسد و موجود  را تلف كند  و يا به حالت  تعادل برسد كه در حالت سرعت ورود  ممكن است  به غلظت

در حالت تعادل داراي اهميت زيادي   BAFو     BCFفاكتورهاي . است  با سرعت  دفع مواد آفت كش برابر
   .هستند 

براي مثال در . ود زنده  به تركيب شيميايي  و نوع موجود بستگي دارد توازن بين مكانيسم هاي دفع در يك موج
بعضي حشره كش ها كه سوبستراي مناسبي براي مونواكسيژنازها  و هيدروالزها  هستند ، نسبتا سريع  ماهي ها،

تابوليسم همانند بنابراين در اين مورد ، م. گر چه ماهي ها ظرفيت كمي  براي متابوليسم  دارند   .متابوليزه مي شوند
در مقابل ، تركيبات هالوژنه در ماهي بسيار كند متابوليزه . عامل مهمي در دفع مواد است  انتشار در محيط اطراف ،

چنداني نمي كنند و بنابراين در مورد اين تركيبات ، انتشار در محيط اطراف  مي شوند و به سم زدايي كمك
تكاملي نياز ماهي به يك سيستم متابوليكي سم زدا محدود است ، چون  از نقطه نظر .مكانيسم  غالب در دفع است 
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. اجازه  رسيدن غلظت آن در بافت ها به يك آستانه خطرناك  را نمي دهد  از دست دادن آفت كش از طريق انتشار
ن پايه نسبت به موجوداتي  كه در خشكي  زندگي مي كنند بر همي بنابراين  ضعيف بودن  سيستم متابوليكي  ماهي

شديد با خاصيت  چربي دوستي  باال دارند ، ضعف  در عين حال  وجود حشره كش هاي آلي كه سميت. است 
اين حقيقت در سميت شديد تركيباتي مثل ديلدرين و ساير سيكلودين .سيستم سم زدايي را درماهي آشكار مي كند 

  . ها كه در غلظت بسيار كم باعث مرگ ماهي ها مي شوند ، آشكار است
ميلي گرم  بر ميلي ليتر نيز اثر سمي  خود را ./.   1تركيبات فسفره هم براي  ماهي سمي و در غلظت هايي  تا حد  

ديازينون ، متاسيستوكس ، دي متوات و . اعمال مي كنند همچنين براي  پرندگان هم  سميت  زيادي  دارند 
ز مرگ  پرندگان در مزارع  سمپاشي شده با تركيبات  موارد زيادي ا. سمي هستند  فنيتروتيون از جمله  تركيبات

بررسي ها نشان مي دهد كه علت مرگ اين پرندگان مهار شدن فعاليت  .فسفره وكاربامات مشاهده شده است 
ميزان مهار شدن كولين استراز مغزبه عنوان يك نشانه زيستي .درصد است  70تا  50كولين استراز مغز ، ميزان 

يكي  ديگر از نشانه هاي  . استفاده قرار مي گيرد  رگ و مير در اثرحشره كش هاي فسفره موردحاصل از سميت و م
ت  در .د.انگلستان با معرفي  د در . زيستي در مورد مسموميت پرندگان ، كاهش ضخامت پوسته تخم آن ها است 

مهم  كاهش ضخامت   يكي از عوامل. كاهش ضخامت  پوسته  تخم  پرندگان به  وقوع  پيوست  1946- 7سال 
درغدد   ATP aseبا مهار كردن    DDEظاهرا . ت است . د.يعني يكي ازمتابوليت هاي  د   DDEپوست ، 

 17- 18كم شدن ضخامت پوست تخم  وقتي از . در حال تشكيل تخم از انتقال كلسيم به آن مي كاهد  پوست تخم
كاهش ضخامت پوست باعث شكسته .  شود  موجب كاهش جمعيت پرنده مي درصد ميزان معمولي تجاوزكند،

استفاده از نشانه هاي زيستي در سال هاي اخير . مي شود  شدن تخم پرندگان درالنه و عدم خروج جوجه ازآن نيز
شدن پوسته تخم  پرندگان ، از  الزم به ذكر است كه عالوه بر مهار فعاليت كولين استراز و نازك. رايج شده است 

نشانه  و هموگلوبين  نيز ، به عنوان  DNAاسيون درموجودات زنده و تشكيل آداكت  با القاي سيستم  اكسيد
  .  زيستي استفاده مي شود 

  جذب ،پخش و تجمع آفت كش ها در گياهان 
  :به طور كلي اين عوامل در جذب و پخش  مواد آلي در گياهان موثرند 

آب   –شار بخار ، جرم ملكولي ،  و نسبت تقسيم هوا خواص  فيزيكوشيميايي  تركيبات مانند حالليت در آب ، ف- 1
  آب براي هر ماده شيميايي  –ضزيب تقسيم اكتانول  به
  شرايط محيطي مانند درجه حرارت و ميزان آب و مواد آلي و معدني موجود در خاك - 2
  .مشخصات گياه مانند نوع ريشه ، شكل و خواص شيميايي برگ و ميزان موم موجود در آن  - 3
همچنين شرايط محيطي مانند وضعيت خاك . ب وپخش آفت كش ها در گياهان به خواص آن ها بستگي دارد جذ 

در بين موجودات اكوسيستم هاي  خشكي ، گياهان بيشترين  توده  . ريشه از عوامل مهم است  به ويژه در ناحيه 
گياهان . ي توسط گياهان ، بسيار مهم است شيمياي بنابراين اطالع از توانايي  جذب مواد. زنده را تشكيل  مي دهند 

شستن تركيبات معلق در هوا  كاربرد مستقيم آفت كش ها. از راههاي مختلف در معرض  مواد شيميايي  هستند 
تركيبات  ولي دو راه مهم  ورود.  روي  گياهان  و دفن مواد سمي  و آلودگي  خاك مي تواند از آن جمله باشد 

  .طريق ريشه و اندام  هوايي  است سمي  به داخل گياه از 
  جذب به وسيله ريشه 

تركيبات  چربي  دوست موجود  درآب و خاك  .  تركيبات محلول در آب همراه  با آب جذب ريشه  مي شوند 
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. آب و مواد محلول در آن به صورت توده اي  در طول آوند چوبي منتقل مي شوند . مي شوند  جذب  سطح  ريشه
تركيبات شيميايي  در هنگام حركت به . جريان تعرق القا و كنترل مي شود  حركت درون آوند چوبي به وسيله

ختمان  شيميايي  آن بستگي  تركيب از آندودرم ، به قطبيت و سا عبورهر. طرف مركز ريشه بايد ازآندودرم  بگذرند 
واكنش دهند و يا از طريق استومات هاي برگ وارد  در جريان انتقال ، تركيبات  ممكن است با اجزاي  گياهي. دارد 

الزم  به  ذكر است كه ورود  به داخل  ريشه  با حالليت  تركيبات  نسبت  معكوس دارد ، در حالي  كه . هوا شوند 
در نتيجه  تركيباتي  مانند  .  ي تركيباتي  كه حالليت  متوسط  دارند بهتر انجام مي شود انتقال  به شاخه ها برا

ت  و بي فنيل هاي  پلي كلره كه خيلي آب گريز هستند ،  در ريشه جمع مي شوند ، ولي در غشاي ليپيدي و .د.د
آلي ،  در رابطه  بين خاك  و  بعضي از مشخصات  خاك به ويژه ميزان  ماده .ديواره سلولي ريشه باقي مي مانند 

موادي كه با پيوندهاي  محكم . خاك از طرف ديگر اثر مي گذارد  گياه  از يكطرف و تركيبات  شيميايي موجود در
همچنين موادي .  دسترس  ريشه ها قرار مي گيرند  به كلوئيدهاي  خاك  متصل شده اند ،  كمتر براي جذب ، در

  .و از طريق اندام هوايي وارد گياه شوند  مكن است به صورت بخاراز خاك خارج شدهكه فشار بخار بااليي دارند م
  جذب از طريق  اندام هوايي  گياه  

اين  اليه عالوه  بر جلوگيري  از تبخيرآب ، . اندام هوايي  گياه به وسيله  يك اليه  كوتيكول  پوشيده شده  است 
.  كوتيكول به وسيله يك اليه موم  پوشيده شده است  .  گ  مي شود ذرات موجود در هوا به درون بر مانع از ورود 

استومات ها  .  برگ ها ، استومات ها  وجود دارند  كه بسته  به شرايط  محيط  باز و بسته  در سطح بااليي و پشت 
  :وند آالينده ، از جمله  آفت كش ها از چند راه وارد  گياه مي ش مواد . در تبادل گازي  نقش  دارند 

  كاربرد مستقيم آفت كش ها روي گياه ، - 1
  نشستن تركيبات همراه با ذرات خاك  يا مواد معلق در هوا بر روي  برگ ،- 2
  . جذب بخارهاي  اطراف گياه از طريق كوتيكول  يا استومات ها - 3

شت هاي متفاوتي تركيباتي كه روي گياهان پاشيده مي شوند  يا روي برگ ها مي نشينند ، ممكن است دچار سرنو
مواد شيميايي كه به خوبي درآب حل . بعضي آفت كش ها دركوتيكول پخش شده ، سپس منتقل مي گردند  .شوند 

براي آفت . تركيبات آب گريز دراليه مومي باقي مي مانند . در شيره پرورده حمل مي گردند  مي شوند ، به آساني 
براي بعضي از .  ام  گياهي  و شرايط  محيطي  بستگي دارد در كوتيكول به ارق  كش هاي مختلف ، سرعت نفوذ

.  ، حجم مولي آنها و ساختمان و تركيب كوتيكول بستگي دارد   Kowآفت كش ها نفوذ ، به عواملي  مانند 
باتي  تركي.   مي شوند ، داراي  فشار بخار باال هستند  تركيباتي  كه از راه استومات ها  وارد گياه شده يا ازآن  خارج 

معلق در هوا و يا ذرات خاك به شدت  كه  فشار بخار پايين داشته  و حالليت  آنها در آب كم است ، به  ذرات 
.  به بدن انسان راه  يابند  اين ذرات ممكن است  روي  اندام هوايي  گياه  نشسته و از آنجا  به.  جذب مي شوند 

اندام هوايي  يوكسين ها  مي توانند همراه  ذرات  معلق رويحشره كش هاي كلره ، بي فنيل هاي  پلي كلره  و د
  .گياه بنشينند

  خطرات و زيان هاي  حشره كش ها براي  انسان و طبيعت  
چهار دهه اخير بحث هاي  زيادي  در مراكز علمي  و نيز جوامع  مختلف  در مورد  مصرف  حشره كش –طي سه 

ت كه حشره كش ها  در وسعتي  كه امروزه  مصرف دارند ، محور اين  بحث ها اين اس. ها انجامشده است 
ميزان و حدود اين خطرات به روشني معلوم نبوده  و آمار دقيقي . انسان و محيط كرده اند  خطرات  جدي را متوجه

اين  تلفات  حاصل  از مسموميت  اتفاقي  و . حاصل  مي شود در دست  نيست   از تلفاتي كه ازانواع مسموميت ها
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رعايت كردن نكات ايمني  در . كشورها ي در حال توسعه است  دي است  كه  بخش زيادي از آن متعلق  بهعم
عليرغم  پيشرفت هاي  تكنولوژي  تهيه آفت . است   چند دهه اخير از تعداد قربانيان در بعضي از جوامع  كاسته

در  1984حادثه صنعتي دنيا در سال  بدترين.  كش ها بدون خطر نيست و گاهي باعث  تلفات مستقيم  مي گردد
مخزن كارخانه سازنده آفت  در اين سال به علت  نشست گاز متيل ايزوسيانات از يك  مخزن . بوپال هند روي داد 

  .نفر معلول  شدند   100000نفر مردند  و افزون بر  2600، بيش از )  يونيون كاربايد ( كش  
ولي  گفته مي . هاي  دراز مدت شغلي  ، آمار دقيقي در دست نيست  براي زيان ها و تلفات ناشي از مسموميت

بيشتري از افراد جوامع ، حداقل در اثر مصرف  مواد غذايي  داراي  باقيمانده  آفت كش ، در  شود كه  تعداد 
ات و برآورد  مي شود كه درصد  زيادي از مواد غذايي  به  ويژه  ميوه ج.  هستند  معرض چنين  مسموميت هايي 

خطر باقيمانده  وقتي  اهميت پيدا مي كند  كه ميزان آن  در مواد . باشند  سبزيجات  به باقيمانده آفت كش ها آلوده
ميزان باقيمانده هر آفت كش عالوه  بر خواص فيزيكوشيميايي   .غذايي  و نيز در علوفه  ازحد مجاز افزون تر گردد 

  :دارد  وامل زير بستگيو تبديل شدن به متابوليت هاي  سمي ، به ع
  . نوع گياه زراعي سمپاشي شده  و واريته آن با تاكيد  بر مرفولوژي برگ ها ، ساقه و ميوه وغيره - 1
در بيشتر موارد تجزيه آفت كش ها در هواي گرم . شرايط آب و هوايي ، شامل درجه حرارت و ميزان بارندگي - 2

دگي باعث شستشه شدن اندام هوايي  گياه وكاهش ميزان  همچنين  بارن. سريع ترصورت مي گيرد و آفتابي 
    باقيمانده آفت كش مي شود

مقدار مصرفي ،تعداد سم پاشي  و فاصله بين دو سم پاشي در ميزان ذخيره سم در سطح برگ و مقدار باقيمانده - 3
                                                                                                                              موثر است

مثال سم پاشي  درحجم كم . روش كاربرد و نوع  فرموالسيون آفت كش روي  باقيمانده ، اثر مستقيم دارد - 4
 )LV   ( خطر باقيمانده  آفت كش  را كاهش مي دهد به كار بردن  گرانول  و نيز  
كارهايي  مثل  شستن ، خشك كردن و پختن سبزي  و يا ميوه  باعث از بين رفتن بخشي از باقيمانده آفت كش  - 5

و پختن كلم ، باقيمانده فنيتروتيون ./.  50براي مثال شستن گوجه فرنگي باقيمانده  كارباريل را به ميزان   .مي گردد
  . مي دهد  كاهش   ./.60را  

بيشتر آفت كش ها در شرايط  . خاك در ميزان باقيمانده موثرند    PHنوع ، بافت ، فعاليت  ميكروارگانيزم ها و  - 6
ناپايدار هستند در صورتي  كه پايداري در خاك هاي اسيدي  و رسي بيشتر از خاك هاي قليايي و شني  قليايي 
  . است 

بيشترين خطر در اثر مصرف  حشره كش ها . عصبي انسان و حشره  وجود دارد   به علت  شباهتي كه بين سيستم
انسان مي شود ، در حالي كه بسياري از قارچ كش ها  و علف كش ها اختصاصا روي فرايندهاي  شيميايي  متوجه

، روي  اثر آفت كش ها به ويژه حشره كش هاي پايدار .و علف هاي هرز صورت مي گيرد موثرند  كه در قارچ ها
پرندگان  در اثر حشره كش هاي  كلره و  كاهش جمعيت گونه هايي  مانند. حيات وحش به اثبات رسيده است 

مشكالت  ناشي از مصرف آفت  ولي  حتي در اين  دوران  كه. فسفره  در بعضي از كشورها مشاهده شده  است 
جوامع مدرن  شهري ،  عللي از جمله  نيازكش ها در بسياري از موارد روشن شده است ، كاربرد آفت كش ها به 

توليد . است  اثر مثبت آن در توليدات  كشاورزي  و باالخره  كنترل عوامل  بيماري زاي  انساني  جتناب ناپذير
كنندگان هم با معرفي  تركيبات  كاراتر كه  در مقاديربسيار كم موثر بوده  و نسبت به تركيبات اوليه باقيمانده   بسيار 

ي بر جاي  مي گذارند و همچنين خطر مسموميت هاي  اتفاقي  را  كاهش مي دهند ، تحولي در صنعت كمتر



www.kamus.ac.ir 
 

١١۴ 
 

با مطرح . ولي بايد گفته شود  كه اين تركيبات هم كامال بي خطر نيستند . ساخت آفت كش ها به مجود آورده اند 
كش ها  بيشتر مورد توجه  قرار گرفته پايدار و مديريت  تلفيقي  آفات ، اثرات  بيولوژيكي  آفت  شدن  كشاورزي

جنبي آفت كش ها روي  پارازيتوئيدها  و شكار گرها اهميت  ويژه دارد و اين امر منجر  است  و از آن ميان اثرات 
اين خاصيت  براي  تركيبات  معرفي شده  جديد  .  به معرفي تركيبات طيف باريك  با اثر انتخابي شده  است 

  . است  تقريبا امري  الزامي
  آزمايش سميت و ارزيابي  خطرات 

اين آزمايش ها شامل اندازه گيري . براي ارزيابي خطرات آفت كش ها آزمايش هايي درنظر گرفته شده است 
. زير مزمن ، مزمن و آزمايش هاي آزمايشگاهي براي سميت ژنتيكي  و تست هاي ديگرمي باشد سميت حاد،

ماده شيميايي  دراعمال اثر سمي  و شرايطي  است كه اين اثرات تحت آن بروز توانايي اثر  ارزيابي سميت ، تعيين
  .يك ارزيابي  كمي از احتمال  بروز اثرات سوء  تحت شرايط  خاص  است ارزيابي  خطرات،. مي كند 

  سميت حاد
يشگاهي مانند  در اين  آزمايش  جانوران آزما. مرحله اول  در ارزيابي  آفت كش ها تعيين سمت  حاد  آنها است 

اثرات  سمي از طريق گوارشي ، . خرگوش را در معرض  دزهايي  از تركيب  مورد نظر قرار مي دهند  موش  و
در بعضي از موارد اثر . پوستي و چشمي  در طي دو تا سه هفته بعد از تيمار شدن  تعيين مي گردد تنفسي و  تماس

نين  براي  تركيبات  فسفره اي  كه كاهش  كولين استراز را همچ. هندي نيز انجام  مي شود  تماسي روي  خوكچه
غذايي مصرف  مي گردند و نيز براي تركيباتي  كه از نظر ساختمان مشابه آفت كش  باعث مي شوند و روي  مواد

. مسموميت با تاخير ايجاد  مي كنند ، تست  مسموميت  با تاخير انجام مي شود  هايي  هستند كه در دستگاه عصبي
عالمت گذاري  رو بسته ها و برچسب هاي  قوطي هاي  آفت كش ها  عداد و ارقام حاصل از اين آزمايش برايا

كمتر بوده ، كلمه خطر روي برچسب  50روي  موش از  LD 50 مثال در صورتي  كه. مورد استفاده  قرار مي گيرد 
انتقاد كنندگان مي .   ادهاي  بسيار است امروزه آزمايش هاي  سميت حاد موضوع  بحث ها و انتق .نوشته مي شود 

گذشته از اين براي  بدست .  كننده مرگ و مير است و نشان دهنده  ديگر اثرات حاد نيست  تنها بيانLD 50گويند 
عالوه بر تعداد . جانور آزمايشگاهي  الزم است ، تا نتيجه از نظر آماري  معتبر باشد  تعداد زيادي  LD 50آوردن 

به گونه ، نژاد ، جنس و سن جانور بستگي دارد  و اغلب از يك   LD 50نتايج  يمار شده  در آزمايش ،جانوران  ت
در عين حال  طرفداران اين آزمايش  مي گويند ،  اين آزمايش  .  است  آزمايشگاه  تا آزمايشگاه  ديگر متفاوت

حيط زندگي انسان ارائه مي دهد و عالوه بر تركيبات  جديد براي م ارزيابي  خطرات راطالعات با ارزشي  را از نظ
  .آن به سرعت انجام مي شود 

  آزمايش هاي  سميت زير مزمن 
روز طول مي كشد  90بعد از تعيين سميت حاد ، سميت  زير مزمن نيز ارزيابي  مي شود ارزيابي سميت زير مزمن 

ر جانوران آزمايشگاهي نظير موش يا هدف از آن مشخص كردن اثراتي  است كه بعد از مصرف مداوم روزانه د و 
در اين . تركيب  مورد  آزمايش  معموال از طريق  جيره غذايي به  جانور خورانده  مي شود .  آشكار مي شود  سگ

عواملي  مثل تغيير وزن جانور ، ميزان مصرف غذا ، مرگ و مير ، تغيير وزن اندام ها ، اندازه گيري هاي    آزمايش
از اعداد  و ارقام  اين آزمايش غالبا  براي  تعيين  . آفت كش  در بافت ها  اندازه گيري  مي شود تجمع   كلينيكي و
NOEL  اين آزمايش  همچنين  دزهاي مورد استفاده  در مسموميت  مزمن را نيز مشخص مي . مي شود  استفاده

  . كند 
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  آزمايش هاي  سميت مزمن  
زندگي جانور و دربعضي موارد بيشترازطول عمريك نسل انجام  مي  اين آزمايش ها براي زمان طوالني تري  از

  مهم ترين آزمايش هايي  كه انجام مي شود ، تعيين اثرات سرطان زايي  ،  ناهنجاري زايي  و توليد مثل است  .شود
ني  آزمايش سميت مزمن براي  بررسي  هر نوع اثر سمي  كه در جانور آشكار مي شود و نيز تعيين حاشيه  ايم

. سال تحت آزمايش قرار مي گيرند  2تا  5/1معموال جانوراني مانند موش براي  مدت . شيميايي است  تركيبات
-MTD(دز مصرف  شده حداكثر دز قابل تحمل . همراه  با جيره غذايي  خورانده  مي شود  تركيب شيميايي

Maximum tolerated Dose  (كاهش وزن را باعث ./.   10ش از حداكثر دزي كه بي است  و آن عبارتست از
. آزمايش فرمول جيره بايد به دقت  كنترل شود  در اين. نشده و سبب مرگ و مير و بروز عالئم كلينيكي  نشود 

دراين  آزمايش اندام . توجه قرار مي گيرد  پارامترهايي  كه در آزمايش زير مزمن در نظر بود ،در اينجا هم  مورد
  .توجه و ارزيابي ويژه قرار مي گيرد  بر اثر ماده شيميايي  تغييراتي پيدا كرده بود ، مورد هايي  كه درآزمايش قبل

در اين آزمايش ها ازموش استفاده  مي شود . آزمايش  سرطان زايي  شبيه  آزمايش هاي  زير مزمن  و مزمن  است 
  چون توانايي  تومورزايي تركيبات،. دد ،البته در بعضي  موارد يك آزمايش روي جانور غير جونده نيز انجام  مي گر
خلوص تركيب مورد  بررسي  داراي . در غلظت هاي  بسيار متفاوت و تا چندين برابر يكديگر انجام مي شود 

خوراندن  تركيب شيميايي در بيشتر  .به هيچ وجه قابل  اغماض نيست ./.   1زيادي است  و ناخالصي    اهميت
  MTDكه مصرف  مي شود  معادل  باالترين  دزي . ان گرفتن از شير شروع مي شود دوران زندگي  جانور ، از زم

تشخيص  تومور توسط  بررسي  آزمايش  با پيدايش و. است  MTD2/1همراه  با يك  دز پايين تر ، معموال   
ند و آنهايي  به وقوع مي پيوند تشخيص آماري بين تومورهايي  كه در شاهد. هاي  بافت شناسي  پايان مي پذيرد 

موش مورد    300معموال  در اين آزمايش. كه در اثر ماده شيميايي به وجود مي آيند ، داراي  اهميت ويژه است 
و  MTDدزهاي   موش  ماده آزمايش  مي شوند و 50موش نر و  50در هر تيمار . آزمون  قرار مي گيرد 

MTD2/1     آنهايي  سپس  بافت هاي  اندام هاي  مختلف  به ويژه  .همراه با شاهد مورد  بررسي  قرار مي گيرند
  . كه حالت غير عادي دارند ، به دقت مورد بررسي  قرار مي گيرند 

  آزمايش ناهنجاري زايي  و تاثير روي  توليد مثل
  :اين آزمايش ها در زمينه هاي متفاوتي انجام مي شود كه عبارتند از 

  ) مايش ها در يك نسل آز( باروري و انجام عمل توليد مثل   - 
 ) آزمايش ها در چند نسل ( باروري و انجام عمل توليد مثل   - 

  ناهنجاري زايي ،- 
  .اثر مواد شيميايي  روي جانوردر دوران  بارداري و شيردهي - 

در دو تست اول كه روي موش انجام مي شود ، تركيب مورد آزمايش قبل از جفت گيري  به جانورنروماده 
بچه . البته در موش ماده تيمار شدن در طول دوره بارداري  و شيردهي هم انجام  مي شود . شود مي   خورانده

  .دوران شيرخوارگي  كشته شده و از نظر اندام هاي غير عادي بررسي  مي شوند  موش ها در
و  اين تست در جوندگاني  مانند موش. تست  ناهنجاري زايي  تشكيل غير عادي جنين را برسي  مي كند 

تركيب شيميايي  در دو . جونده  ماده در اين تست مورد آزمون قرار مي گيرد  20حدود . انجام  مي شود  خرگوش
تركيبات در دوران بحراني بارداري و زمان تشكيل و تكوين اندام ها ، يعني  . و پايين آزمايش مي شود  دز باال 

يك روزقبل از . رگوش به آنها خورانده مي شود ششم تا پانزدهم  در موش و ششم تا هيجدهم درخ روزهاي 
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جنين ها با سزارين خارج شده و از نظر نقض امعاء  و احشاء  و اسكلت مورد بررسي قرار مي  زايمان طبيعي،
  . گيرند 

 دراين تست . آزمون اثر مواد شيميايي  در اواخر دوران بارداري و دوران شيردهي روي  موش انجام  مي شود 

رشد  شيميايي  روي طول دوره  بارداري ، مشكالت  زايمان ، تعداد و اندازه  نوزادان  در زايمان طبيعي و  تاثيرمواد
  .آزمون رفتاري  و فيزيولوژيكي نوزادان نيز توصيه شده است. ونمو نوزادان مورد بررسي قرار مي گيرد 

 ابي دقيق خطرات آفت كش ها هنگاميتست هاي آزمايشگاهي غيرمستقيم و ساير آزمايش هاي كوتاه مدت و ارزي

 امكان پذير است  كه علل  فيزيولوژيك كه زير بناي  بروز اين گونه  عكس العمل هاي سم شناسي هستند ، بهتر

مي  از طرف  ديگر آزمون هايي  كه  براي  ارزيابي  اثرات  زيست محيطي  روي  جانوران  انجام . شناخته  شوند 
مي دهد  ارائه ) به ويژه انسان ( قيمتي  را درباره  اثرات  تركيبات روي  موجودات  زنده شود ، گرچه  اطالعات  ذي

كه گاهي  تا  ، ولي داراي معايبي است كه از مهم ترين آنها مي توان به هزينه گزاف اين گونه آزمايش ها اشاره كرد
جمعيت هاي   ل ديگر ابراز بيزاري مشك. دو سوم هزينه كل  شناخت و توسعه  يك  آفت كش  را در بر مي گيرد 

اطالعات مورد  و بالخره  طوالني بودن اين آزمايش ها كه جوابگوي. حمايت حيوانات از اين گونه آزمايش هاست 
همچنين ترديدهايي  درباره  صحت   .نياز درباره تعداد زياد تركيبات شيميايي كه هر ساله معرفي مي شوند ، نيست 

آزمايش ها ازجانوران به انسان انجام مي  كه با تعميم دادن نتايج اين) مانند سرطان زايي ( ها اثرات  زيان آوري  آن
طراحي شده است ، كه به  كمك  آنها  مي  به همين علت تست هاي آزمايشگاهي كوتاه مدت. شود ، وجود دارد 

يكتر به شرايط  بدن انسان ، انجام مي مراتب  نزد توان  تعداد زيادي از تركيبات  را ارزيابي  كرد كه درشرايطي به
يكي ازاين آزمون ها آزمون . كار گرفته شده اند  تا كنون  تعداد زيادي از اين آزمايش ها طراحي و به . شوند 

شيميايي در اثر ايجاد جهش در بدن جانوران است ، به  اين نظريه كه سرطان زا بودن تركيبات . سرطان زايي است 
مي دهد توان  سرطان زايي تركيبات با جهش زا  بودن آنها  داليل  زيادي  در دست است كه نشان اثبات  رسيده  و 

اين نوع آزمايش ها اينست كه بدون اين كه منتظر نتايج  يك  بنابراين هدف بيشتر. همبستگي  يك  سويه  دارد 
  .ن زايي  تركيبات آگاه شوند بمانند ، به سرعت از توان سرطا آزمايش درازمدت روي يك جانور آزمايشگاهي 
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 فصل چهارم

  آلوده كننده محيط  و تركيبات شيميائي  عناصر
در بعضي از خاك ها بيشتر .........و فلزاتي مانند سرب،جيوه  ، ارسنيك و ) اورانيم و توريم (عناصر پرتو افشان 

بعضي ديگر از اين عناصر . ي بر بدن انسان و جانوران دارد وجود دارد بعضي از اين عناصر اثرات سمي شديد
اثرات  نسبي سمي كمتري  و بعضي بي خطر هستند درجدول تناوبي زير خاصيت  سمي  يا غير سمي بودن عناصر 

  مشخص گرديده است
زمين و  فراواني نسبي عنصر در پوسته,نشانه عنصر,عدد اتمي ,در جدول زير عناصر شناخته شده بر اساس  نام 

عنصر وجودشان براي تمام اشكال  14اهميت محيطي عنصر آورده شده است همانطوري كه مالحظه مي گردد 
عنصر سميت متوسط براي تمام  10. عنصر براي بعضي از اشكال حيات ضروري است 10.حيات ضروري است 

دول براي تمام موجودات عنصر ج 28مقادير ناچيز . موجودات و سميت شديد براي بعضي از موجودات دارند
اثر . دربين عناصر اين گروه ديده مي شود.... تاليم و,نيكل,ارسنيك,اورانيم,كادميم,جيوه ,سرب . سميت شديد دارد

شناخت فراواني . بقيه عناصر در سالمتي انسان به دليل ناچيز بودن آن در سطح پوسته زمين نامشخص مي باشد
ميت اين عناصر مي تواند در سرنوشت سالمتي و بيماري انسان و عناصر سمي در هر منطقه ضروري است س

  . جانوران هر محلي كامال تاثير گذار باشد
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نام

نشانه عنصر

شماره اتمی فراوانی نسبی عنصر در پوسته زمين

اهميت محيطی   
عنصر

ضروری برای تمام  اشکال حيات

برای تمام موجودات  سميت کم و برای بعضی خيلی سمی :  سميت متوسط
ضروری برای بعضی از اشکال حيات

 برای تمام موجودات خيلی سمی حتی در مقادير ناچيز 
 

 
و در اندام هاي گوناگون نقش  رشد و تكامل انسان ها بعضي عناصر به عنوان سازنده  ساختماني بدن  روند در 

در صورتيكه مقدار اين عناصر در بدن انسان كمتر يا . هر يك از اين عناصر متفاوت است مقدار مورد نياز .دارند 
در تابلوي زير  .بيشتر ازنياز باشد مي تواند  سالمتي را تهديد كند يعني اينكه اضافه بر مقدار نياز خاصيت سمي دارد

در بخش بعدي به اثرات  .دهداثر عناصر ضروري و غير ضروي در رشد و سالمتي موجودات زنده را نشان مي 
  .بعضي از عناصر عير ضروري و سمي براي انسان  اشاره شده است
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  فسفر 

فسفر . سياه و يا بنفش مي باشد , فسفر قرمز , يا تعداد بيشتري وجود دارد كه شامل فسفر سفيد يا زرد  4فسفر به 
اما سميت آن در اشكال مختلفش ظاهر . باشد جامد بوده و در حالت خالص به صورت بيرنگ يا شفاف موجود مي 

و تركيبات كلر و سولفيد آن همچنين گاز سئولفيد و سولفيد فلزي , اسيد فسفريك , فسفروس عنصري : ميشود كه 
مهمترين  منبع آن سنگ فسفات بوده كه شامل آپاتيت و تري كلسيم فسفات ناخالص مي .آنرا مي توان نام برد 

از تركيبات فسفر در عرصه وسيعي .روسيه و موروكو مي باشد , اووتا , تنس , آن در فلورايد بيشترين ذخاير .باشد 
و ضد زنگ روي فلزات , كودها , دترجنت ها , از صنايع  استفاده ميشوند براي مثال در توليد نمك فسفات 

نين در ساخت منو فسفات كلسيم در صنايع چيني سازي همچ.همچنين در كاتاليست اسيد ها استفاده ميشوند 
  .كلسيم فسفات كه در بكينگ پودر كاربرد دارد به كار ميرود 

 خطرات بهداشتي 

فسفر سفيد يك سم عمومي براي پرتوپالسم مي باشد همچنين مي تواند ايجاد سوختگي شديد و جدي نمايد كه به 
ا فسفر سفيد تا زماني كه سوختگي ب. شدت درد ناك است كه همرا ه با نفروزيس در تماسهاي شديد مي باشد 

تمامي آن مصرف شود ادامه مي يابد به عبارت ديگر تا زماني كه در معرض اكسيژن قرار دارد مي تواند ادامه 
تماس پوست با تري سولفيد تترا فسفروس منجر به درماتيت و تماس با پنتا سولفيد فسفر مي تواند موجب .يابد 

كارگر با تري  450گزارش داد كه در تماس  Wasone.ي و پوست شود بروز التهاب در چشم ها و دستگاه تنفس
حالت , التهاب چشم : بيشترين عالئم عمومي شامل , كلرايد فسفر  كه همگي در بيمارستاني محلي صورت گرفت 

مي باشند همچنين آزمايشات ريوي تغييراتي را , اشك ريزش و عدم تكلم , خس خس كردن ريه , استفراغ , تهوع 
تماس مزمن با تركيبات كلروي . راههاي هوايي كوچك و بزرگ متناسب با  به زمان تماس كارگر نشان داد  در

فسفر مي تواند منجر به بروز برونشيت شيميايي مزمن و نيز آسيب نسجي شود همچنين اين تركيبات قادر به نفوذ 
موميت با فسفين از ديگر منايع مسموميت با مس. به مينا ها و ايجاد فرسايش در اطراف استخوان ها را مي باشند 

اين يك سم سيستميك بوده كه منجر به دپرس سيستم عصبي و آسيب هاي كبدي و التهابات ريوي . فسفر است 
و تشنج مي باشد كه ممكن است به ,آتاكسي , سردرد , استفراغ , حالت تهوع : شده و نشانه هاي باليني آن شامل 

 48وميت حاد با فسفين ممكن است ادم روي دچار تاخير شود كه بررسي كارگران بعد از در مسم.  كما بيانجامد 
ميلي گرم  1 اسيد فسفريك ميلي گرم در متر مكعب  هوا ،/ 1 فسفر سفيد  حدود مجاز  .ساعت كاري الزام مييابد 

ميلي  1و پنتا كلرايد فسفر  پنتا سولفيد ، ميلي گرم در متر مكعب  هوا/ 1اكسي كلرايد فسفر  ، در متر مكعب  هوا
 .ميلي گرم در متر مكعب  هوا  مي باشد 5/1تري كلرايد فسفر  گرم در متر مكعب  هوا ،

  مراقبت هاي پزشكي
كارگران و افراد در معرض تماس با فسفر سفيد بايد آزمايشات فيزيكي را براي تعيين سالمت دندانها و سالمت 

. دي ممكن است منجر به افزايش خطرات ناشي از مسموميت با فسفر شوند متخصصين مبت. باليني خود انجام دهند
در تحقيقات . سوختگي با فسفر سفيد بايد به منظور جلوگري از مسموميت سيستميك به سرعت  متوقف شود  

ت اخير نشان داده شده است كه درمانهاي باليني از طريق چكاندن گلوكونات كلسيم مي تواند از بين رفتن مسمومي
بايد آزمايشات روتيني را از كارگران . فسفري پالسما و فسفري سيستميك بعد از سوختگي اصلي را تسريع بخشند 



www.kamus.ac.ir 
 

١٢٠ 
 

و اسيد فسفريك براي تعيين عملكرد ريه ها و كبد و , سولفيد فسفر , در معرض تماس با تركيبات كلرور فسفر 
 روي هم رفته سالمت كلي فرد انجام گيرد 

  فرم آلدهيد
. داراي بوي تند و زننده اي است. ا زاين روبه عنوان يك گازمطرح است. سانتيگراد است19.5ش آن نقطه جو

هنگامي كه . فرم آلدهيدبه عنوان يك ماده ضدعفوني كننده استفاده ميشود.  درآب، الكل واترحل مي شود
 . باهوامخلوط شود قابل انفجاراست

به عنوان  ، كاغذ سازي، چسب سازي ، مالمين سازي ، يپالستيك ساز ، جرم كفش سازي ، نساجي ،درصنايع
چسباندن چوب وساير فرآورده  استفاده آن به صورت رزين فروم آلدهيدكه براي %50 ،و ضدعفوني كننده درپزشكي
  .به عنوان ضدعفوني كننده درغسالخانه ها هم استفاده ميشود و در نهايت  .هاي سلولزي مصرف ميشود

  اثرات آن روي بدن
 ppm   4اگر.باشدبوي آن حس ميشود ppm  1اگرآلودگي به ميزان . كي ازاثرات آن روي سيستم تنفسي است ي

 ppm 100 دربيشتراز.تحريك دستگاه تنفسي بصورت سوزش است   ppm  25در.شودچشمها راتحريك مي كند
ميشود،بعدازمدتي پوست فرم آلدهيدبروي پوست نيزاثرمي گذارد وباعث قرمزي وتاول پوست . باعث مرگ مي شود
اين اثرات دركارگران چرم .ناخنها نيز نكروز ميشوند ورنگ آن قهوه اي ونرم ميشود.زبروخشن مي شود

 . باعث ايجاد سرطان حفرات بيني مي شود.سازازنظراثرات مزمن ديده شده

  احتياطها هنگام استفاده ازاين گاز
اين ماده ازنظر پاتولوژي وآناتومي حائز اهميت . وداين ماده به صورت جامد پلي مريك ياگازاستفاده ميش

درمحيط كاربااين ماده بايدسيستم تهويه وجودداشته باشد وكارگران .مي باشد   ppm 2 حدتماس مجازآن.است
براي جلوگيري ازتماس پوستي البسه ي كامل . وسايل آتش نشاني آماده باشند.ازوسايل تنفسي مناسب استفاده كنند

درصورت تماس پوستي محل تماس رابامقاديرزيادآب شستشو دهندوسپس پانسمان .باشند ومناسب داشته
   .دقيقه شستشوداد 20اگرهم چشم اسيب ديدبايد آنرا باآب فروان به مدت .كنند

  حاللها
روند از قبيل  امروزه حاللها در صنعت مصرف فوق العاده زياد داشته وبراي حل كردن مواد گوناگون به كار مي

هاي طبيعي و مواد پالستيك وقيروموم  ورزين) طبيعي و مصنوعي(وكائوچوك ) ها ها وچربي روغن(چرب  اجسام
بندي به حسب گروه  ميتوان تقسيم اند كه از بين آنها بندي شده ها به طرق مختلف تقسيم حالل. وگوگرد وغيره

 از خيلي) پلي نوريت(ي رواني آن در اين حالت بعد از سولفوردوكربن كه خطرات عصب.شيميائي را در نظر داشت
  :كنند بندي مي هاي زير طبقه هاي آلي را در گروه قديم شناخته شده حالل

  .باشد ها هكزان وهپتان مي هاي غير حلقوي كه معروفترين آن هيدرو كربور- 1
ودكالين مانند سيكلو هكزان ( هاي حلقوي كه خود به دو گروه سيكالنيك وسيكلنيك از يك طرف  هيدروكربور- 2

باشند كه در گروه اخير بنزن از  هاي حلقوي معطر از طرف ديگر منقسم مي وهيدروكربور) وتترالين واسانس تربانتين
باشد ومسموميت با آن ذيالً به تفصيل بيان  تر مي هاي خود مانند كزيلول وتولوئل از همه مهمتر و رايج بين هومولوگ

  .خواهد شد
) هپاتونفريت(توان كلرورمتان و كلرورمتيلن و تتراكلروركربن  دار آنها مي مشتقات كلرمشتقات هالوژنه كه از بين - 3

وتركيبات كلره اتان وتركيبات كلره اتيلن را نام برد و ازبين مشتقات كلروفلوئردار، فرئون، فري ژن وفلوژن وغيره را 
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  .روند ذكر كرد كه به عالوه در صنايع تبريد نيز به كار مي
  .باشد ها مي وپلي آلكل) خطر نابينائي با آلكل متيليك (ها  ه شامل مونوآلكلك: ها آلكل- 4
  .مانند فورفورال: آلدئيدها- 5
  .ها ستن- 6
  .رود مانند آنيدريد فتاليك كه به ويژه براي حل كردن نيلون به كار مي: آنيدريدها- 7
  .هاي اتيل وبوتيل هاي آلي مانند استات هاي اسيد استر- 8
  .ها از سري چرب و نيترو بنزن از سري معطر مانند نيتروآلكان مشتقات نيتره- 9

  بنزن
در آب غير قابل حـل شـدن   . بنزن مايعي بدون رنگ و با بوي شيرين است و به صورت بخار در هوا موجود است 

بسيار قابل اشـتعال اسـت و در فعاليـت هـاي     ) . اگر هم حل شدن باشد به مقدار خيلي كم قابل حل است ( است 
تمـامي  . استنشاق ميزان زيادي از بنزن مـي توانـد باعـث مـرگ شـود      . ساني و پروسه هاي طبيعي يافت مي شود ان

مقادير باالي بنزن مي توانند باعث خواب آلودگي ، سرگيجه ، افزايش ضربان قلب ، سـردرد ، تومورهـا و بيهوشـي    
م بنزن در ليتر هوا باشد عالئم مسـموميت  ميلي گر 15تا  10در ظرف يك ساعت اقامت در محيطي كه داراي . شود 

در مـورد  . آيـد  مـي  دقيقـه پـيش   5گرم در ليتر بنزن داشته باشد مرگ در ظـرف   ميلي  60اگر هوا . شود حاد ظاهر مي
عمالً وقتي در .دخالت دارند حساسيت فردي -)مدت تماس(مدت اثر سم  -مقدار بنزن هوامسموميت مزمن عوامل 

حـداكثر غلظـت   ). يك گرم در متر مكعـب هـوا  (گردد  ود آن محيط خطرناك تلقي ميحيط بوي بنزن حس شميك 
ميلي گرم در متر مكعب است و هيچ وقت نبايد از آن حد تجـاوز شـود اگـر چـه       80مجاز هنوز در اغلب كشورها 

اند كه در  كرده ميلي گرم در متر مكعب هوا تعيين 16امروزه دانشمندان اين مقدار خطرناك دانسته و حداكثر مجاز را 
  .شود رعايت ميبعضي از ممالك 

غلظت بنزن در خـون  . شود آيد از راه تنفس وارد بدن مي معمولي هم به وجود مي بخارات بنزن كه حتي در حرارت
آنزيم هاي اكسيد مقاومت افراد در برابر اثر سمي بنزن در رابطه با قدرت . به مراتب از غلظت آن در هوا بيشتر است

  .كند حاملگي مقاومت بدن را كمتر مي. باشد ها و ذخيره ويتامين ث در بدنشان باالخره ذخيره گوگرد مي آنكنندگي 
بوي بنزن هواي بازدم كارگران (گردد  شود يك قسمت از راه تنفس دفع مي از بنزني كه بدين ترتيب وارد خون مي

هاي حاصل دو سرنوشت متفاوت پيدا  د و فنلگرد ها مي ، قسمت ديگر در بدن اكسيد شده، تبديل به فنل)مربوطه
ها  قسمت ديگر به همان شكل فنلي روي چربي. شود ها خنثي گرديده و از ادرار دفع مي كنند، يك قسمت از آن مي

  .نمايد و مغز استخوان تثبيت شده، اعمال سميت مستقيم مي
نتيجه . ه در افراد مختلف متفاوت استهاي حاصل در رابطه با قدرت اكسيداسيون بدن بوده، در نتيج مقدار فنل

است ولي درغالب  يل به شكل تحريكياها روي مغز استخوان اگر خفيف باشد، در او اعمال سميت مستقيم فنل
نتيجه اعمال سميت غير مستقيم كاهش بيش از اندازه گوگرد بدن است . باشد مي اشكال بر عكس به شكل تخريبي

 اسيون  و احيا ويتامين ب و عواقب ناشي ازآن به ويژه كاهش اعمال اكسيدكه خود باعث كمبود ويتامين ث و 
است  خونيگردد كه حاصل آن باز مصدوم شدن سيستم  هاي جوان مغز استخوان مي مخصوصاً در سطح سلول

تولوئن بعد از تبديل شدن به اسيد بنزوئيك و تركيب با گليكوكول به شكل اسيد هيپوريك از ادرار دفع شده و 
گردند، در نتيجه  ها هم بعد از تبديل به كزيلنول و اسيد تولوئيك در نهايت به شكل اسيد تولوريك دفع مي زيلنك

خطر عمده . ها حتي شديدتر از بنزن وجود دارد ندارند ولي البته سميت حاد آن سيستم خونيسميت مزمن روي 
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ها در صنايع  رود به ويژه حالل انواع رنگ به كار ميبه عنوان حالل  نها بنز است كه در آن تماس با موادي در بنزن 
هاي حل شده در  هايي كه از رنگ ها، باالخره تمام جا ها و رنگ هاي حالل مركب ها و كارگاه مختلف، در چاپخانه

هاي سريعاً خشك شونده به كار  شود كه نقريباً شامل تمام مواردي است كه به اصطالح رنگ بنزل استفاده مي
   .رود مي

باشد كه ممكن است به  مسموميت حاد با بنزن نادر بوده و معموالً ناشي از استنشاق بخارات بنزن به مقدار زياد مي
اين مسموميت ناشي از اثر . طور اتفاق مثالً در اثر پاره شدن و شكستن مخازن و ظروف محتوي بنزن اتفاق بيفتد

تا حالت رخوت و خواب آلودگي و » مستي بنزني«ف هاي مغزي بوده و ممكن است از شكل خفي بنزن روي سلول
  . قلبي دارد آسيبباالخره اغماء متفاوت باشد اغماء ممكن است با تشنجات نيز همراه بوده و به علت 

  فنل
فنل به شدت . فنل  ماده اي سمي و فرار است كه از راه پوست و استنشاق بخارات ان وارد بدن مي شود    

هاي ناشي از فنل به سبب خاصيت بي حس كنندگي موضعي، عليرغم وسعت اسيب و سوختگي . سوزاننده است
عالئم مسموميت بافنل . عمق سوختگي ممكن است درد چنداني نداشته باشند فنل و بخارات آن آتش گير است

فنل درد شكم ، سرگيجه، سردرد، تهوع و استفراغ، تپش قلب و سرانجام كما و مركز، در صورتي كه : عبارتست از
مناطقي كه فنل به آنها  رسيده باشد، رنگ پريده . سوختگي هاي شديد بدون درد ايجاد مي كند. روي پوست بريزد

  . ا سطح بدن با فنل مي تواند كشنده باشد% 25سوختگي . مي شوند
بايد از  "افردي را كه با بخار فنل مسموم شده باشد فور.كمكهاي اوليه نقش مهمي در درمان مسمومميت با فنل دارد

در . محل دور كرد و به فضاي آزاد رسانيد تا به راحتي تنفس كند در صورت نياز تنفس مصنوعي انجام بگيرد
از تن خارج شده و محل تماس با مقدار زياد آب شستشو  "صورت ريختن اتفاقي فنل لباس آلوده به فنل بايد فورا

محل آسيب ديده از حالت رنگ پريده به صورتي كم رنگ  شستشو بايد آنقدر ادامه يابد تا رنگ پوست. داده شود
 20در صورت پاشيدن اتفاقي فنل به چشم فرد آسيب ديده با جريان مداوم آب حداقل به مدت . تغيير رنگ دهد

نكته مهم اينكه در . دقيقه شستشو شود و فرد آسيب ديده پس از شستشوي چشم بايد به چشم پزشك مراجعه نمايد
 . كدام از موارد فوق پس از اقدام اوليه فرد آسيب ديده بايد به مركز فوريتهاي پزشكي منتقل شودصورت بروز هر 

  
  متانول

بـوده و   CH3OH متانول يك تركيب شيميايي با فرمول. شودمتانول به نام متيل الكل و الكل چوب هم شناخته مي
در اثر سـوختن در هـوا دي  . و قابل اشتعال استمتانول مايعي سبك ، فرار ، بدون رنگ . است ترين نوع الكلساده

اين تركيـب از متابوليسـم غيـر هـوازي     . سوزدرنگ مياي تقريبا بيمتانول با شعله. كندتوليد مي و آب اكسيد كربن
متـانول نسـبتاً    .وجـود دارد  در نتيجه مقدار اندكي از بخار متانول در جـو . شودتوليد مي هاي زيادي از باكتريهاگونه
محصول متابوليت . ي بوده و تماس مسقيم آن با پوست و استنشاق آن در دستگاه تنفسي ايجاد اختالل مي نمايد سم

متانول از طريق نوشيده شدن ، تنفس و جـذب از راه  . شودو فرمالدئيد ، سبب نابينايي و مرگ مي آن ، اسيد فرميك
) ماسـك و دسـتكش  (فاده از آن بـدون محـافظ   بطور مداوم در معـرض آن بـودن و اسـت   . شودپوست وارد بدن مي

اثرات سمي متانول چنـد سـاعت   . در صورت نوشيدن آن بالفاصله بايد با پزشك تماس گرفته شود. خطرناك است
     .شودبعد از مصرف شروع مي

يـا   وشـد  آورد كه به دنبال عالئم مستي اتيليك عارض مي مسموميت با الكل متيليك يا ناركوز ساده اي به وجود مي
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خصوصاً در صورت خوردن مكرر تظاهرات آنسفالوپاتي وخيم شامل سـردرد، سـرگيجه، بـي اشـتهايي، اخـتالالت      
يكي از تظاهرات مشخص اين مسموميت كه امكان دارد به سرعت نيز مستقر شـود  . تنفسي، باالخره سنكوپ و اغما

يـن عارضـه بـه نـدرت ممكـن اسـت در نـزد        ا. باشد اختالالت بينايي است كه ناشي از نوريت اپتيك رتروبولبر مي
در اين صورت به ويژه در افرادي خواهد بود كه زياد دخانيات مصرف . مصرف كنندگان الكل اتيليك نيز ديده شود

در صورت خوده شدن ، فورا از شربت ايپكا به منظور استفراغ استفاده كـرده و  ). تنباكويي –نوريت الكلي (كنند  مي
تجـويز اتانـل بـه    .دهنـد  گرم بيكربنات سديم در ليتر انجـام مـي   20ليتر آب ولرم محتوي  2-4شستشوي معده را با 

باشـد كـه    منظور به تأخير انداختن متابوليسم متانل و اجتناب از به وجود آمدن سريع فورمالدئيد و اسيد فرميك مـي 
  .شوند متانل را باعث مي احتماالً آثار سمي
  تركيبات نيتروژن 
بيشتر از (  NH3بصورت گاز محلول ،)از اتمسفر (  N2طهاي آبي به  شكل بصورت گاز محلول نيتروژن در محي

يون نيترات ، – NO2يون نيتريت ، +NH4يون آمونيوم ، )مواد زائد كه از متابوسيم جانوران بدست مي آيد 
NO3 وجود دارد  اد آليبصورت مقادير تنوعي از ملوكولهاي آلي در حاللها ، بافتهاي زنده و غيره زنده موو. 

است ولي بهتر است كه يصورت آمونياك كل  +NH4 و هم يون  NH3اغلب شامل هم  ”ammonia “كلمه 
مقدار بدست . بيان مي گردد  NH4_Nيا  NH3 _ Nمقدار نيتروژن موجود در محلولها بصورت . محسوب شود 

قدار بصورت ميلي گرم يا ميكرو گرم در واحد اين م. آمده از عنصر نيتروژن موجود مقدار نيتروژن ملكولي نيست 
  . در آبهاي شور و شيرين فرق مي كند  PH تركيبات نيتروژن با شوري و دما و . حجم از آب بيان مي شود 

گياهان سريعاً . وابستگي بين تركيبات نيتروژن در آب از طريق باكتريهاي هتروتروفيك و اتروتروفيك مي باشد  
در استخرها جائيكه تراكم باالئي از ماهيان وجود دارد و غذاهاي مكمل براي تعديه . نند آمونياك را جذب مي ك

يون آمونياك غيريونيزه سميت باالئي براي . ماهيان وجود دارد غلظت آمونياك در سطوح نامطلوبي افزايش مي يابد 
هيدروژنه ازت بوده ، در طبيعت از آمونياك ، مهمترين تركيب .ماهي دارد اما آمونيوم يوني نسبتاً غير سمي است 

آور و العاده تند و زننده كه اشكرنگ با مزه فوقاين ماده ، گازيست بي. گرددمواد آلي ازت دار حاصل مي تجزيه
سبب تحريكات سيستم . شودتبديل مي سهولت به مايع تر بوده ، بهگاز آمونياك از هوا سبك. باشدكننده نيز ميخفه

تواند سبب مرگ ها در اثر مواجهه با حجم زياد اين گاز ميو چشم شده و با آسيب رساندن به ريه پوستتنفسي ، 
آستانه مجاز مواجهه با آن . گردددر صورت تماس با آمونياك مايع ، سوختگي شديد در محل تماس ايجاد مي. شود

 ، ppm 50  شسته و چشمها را نيز با  و صابون است و جهت كمكهاي اوليه ، قسمتهاي آلوده سطح بدن را با آب
  .آب فراواني شستشو داد و به پزشك مراجعه نمود

وقتي كه سطح آمونياك در آب افزايش مي يابد دفع . روي فرم غير يوني نيتروژن بيشتر از اثر دما مي باشد  PH اثر 
خون زياد  PHابد و در نتيجه آمونياك بوسيله ماهي كاهش مي يابد و سطوح آمونياك در خون و بافتها افزايش مي ي

وقتي كه غلظت آمونيوم باال رود اثر آن بر روي نفوذ پذيري ماهي بوسيله آب و كاهش غلظتهاي يونهاي . مي شود 
آمونياك هم چنين مصرف اكسيژن بوسيله بافتها را افزايش مي دهد و باعث تخريب آبشش ها و . داخلي مي باشد 

تغييرات هيستولوژيكي در كليه و طحال و بافتهاي تيروئيد و . ژن مي شود كاهش توانائي خون براي حمل اكسي
در اين شرايط ماهي . خون صورت مي گيرد وقتي كه ماهي در معرض غلظتهاي نزديك به مرگ آمونياك قرار گيرد 

  . مستعد براي مرگ مي شود 
ساعت براي آمونياك كل  24در   LC50مقادير . سميت آمونياك با افزايش غلظت دي اكسيد كربن كاهش مي يابد
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. بود  9و  8و  PH  :7ميلي گرم در ليتر در مقادير  5/4،  39،  264حدود  c25 _ 21در گربه ماهي در دماي 
ماهيان در  ناچيزرشد . سميت آمونياك در گربه ماهي بطور آهسته اي با افزايش غلظت كلسيم كاهش يافت 

  اه است تانكهاي مورد كشت با تجمع آمونياك همر
بعد از هضم غذا توسط ماهي و تبديل نيتروژن اضافي به آمونياك كه بعنوان ماده دفعي بداخل آب آزاد مي گردد 

نيتريت در شرايط طبيعي تحت اثر باكتريهائي كه اغلب در آب وجود : نيتريت به سيستم پرورش ماهي راه مي يابد 
  .دارند به نيترات غير سمي تبديل مي شوند  

هنگاميكه  .ميلي گرم در ليتر در ماهيان سردابي ايجاد سميت مي كند  5/0يتريت به مقدار كم در حدود غلظت ن
نيتريت با عبور از آبششها وارد جريان . غلظت نيتريت آب باال باشد ماهي به بيماري خون قهوه اي مبتال مي شود 

بطور كلي احتمال وقوع مشكالت ناشي از  .خون ماهي مي شود و خون را برنگ شكالتي تا قهوه اي در مي آورد 
باال بودن غلظت نيتريت آب در سيستم هاي بسته پرورش متراكم ماهي بيشتر است ، كه ناشي از عدم كارائي سيستم 

 Sunماهي آبشش آبي ، خورشيد ماهي   Blue gill، ) دهان گشاد و دهان كوچك ( ماهي بس .هاي تصفيه است 

fish  ماهيان باله استخواني . االي نيتريت مقاوم است در برابر غلظتهاي بCentrachids  بطور مشخص مي توانند
مانع از وارد شدن نيتريت به آبششهاي خود شوند اما ساير ماهيان گرمابي جنوب شرقي آسيا نيتريت را در خون 

ط و قزل آال و ساير براي مثال تيالپيا و گربه ماهي نسبت به نيتريت از حساسيت متوس. خود متمركز مي كنند 
ماهي حوض . ماهيان سردابي نسبت به مقادير حتي بسيار جزئي نيتريت از حساسيت به شدت باالئي برخوردارند 

سر چرب از نظر حساسيت در برابر مقادير باالي غلظت نيتريت آب و ابتالء به بيماري قهوه اي  Minnows و 
  .بين گربه ماهي و ماهي بس قرار مي گيرند

  هاي نيتروژناكسيد
 ، دي اكسـيد نيتـروژن  (NO)از مهم ترين اكسيدهاي نيتروژن كه در هوا وجود دارد مـي تـوان بـه اكسـيد نيتريـك     

(NO2) و اكسيد نيترو (N2O)اين اكسيدهاي نيتروژن ممكن است روزهاي متوالي در هوا باقي بمانند . اشاره كرد
اكسـيدهاي  . ك، نيترات ها يا نيتريت ها را به وجود آورندو طي اين مدت با انجام واكنش هاي شيميايي اسيد نيتري

اكسيد نيترو بيهوش كننده اي اسـت كـه بـه گـاز      .نيتروژن يكي از عوامل به وجودآورنده مه دود نور شيميايي است
. اكسيد نيترو گاز گلخانه ايي مهمي است كه در پديده گرمايش جهاني نقـش بسـياري دارد  . خنده آور مشهور است

 .  رين منابع توليدي اين آالينده، احتراق سوخت در خودروها استمهم ت

اكسيد نيتريك مانند منو اكسيد كربن ونيتريت به هموگلوبين متصل مي شود و بازده انتقـال اكسـيژن را كـاهش مـي     
 .دهد

شي مـي شـود   پي پي ام از آن باعث بيماري ريوي بنام فيبروز برون 200تا  150دي اكسيد نيتروژن سرطان زا بوده و
همچنين از ديگر اثرات فيزيولوژي اكسيدهاي نيتـروژن ايجـاد   . هفته پس از تماس، بيمار مي ميرد 5-3كه در خالل 

   .ناراحتيبهاي عصبي ، كليوي و خوني است
 

 سولفيد هيدروژن

 .باشدمي (H2S)هاي ناشناس سولفيد هيدروژن هاي مهم و فراوان محيط زيست، يكي از آاليندهدر كنار آالينده

اين گاز بي رنگ و سنگين تر  .مرغ گنديده استسولفيد هيدروژن گازي قابل اشتعال، سمي و با بوي مشخص تخم
به همين خاطر، احتمال جمع شدنش در مكانهاي كم ارتفاع  .)برابر هواست 895/1چگالي مخصوصش (از هواست 

سولفيدهاي فلزات قليايي و قليايي خاكي در  سولفيد هيدروژن، .تر بيشتر است و به سرعت در هوا پخش ميشود
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هاي هيدروژن واكنش داده و به شكل يون هيدرو هاي سولفيد محلول در آب با يوننمك .آب محلول هستند
هاي معدني، نفتي و ذغالسولفيد به طور طبيعي در رسوبات سنگ.آينديا سولفيد هيدروژن در مي (HS)سولفيد 

، روي، نيكل و ديگر فلزات معدني ممكن است به صورت سولفيدهاي ساده يا مس، سرب .شودسنگي ديده مي
هاي صنعتي ناشي از صنايع نفت و پتروشيمي، كارخانجات شيميايي و سولفيدها همچنين در زباله .پيچيده در آيند

 .شودهاي كاغذسازي ديده ميماشين

اين خصيصه خيلي قابل اعتماد نيست زيرا اگر شامه بين  با اينكه با بوي بد اين گاز مي توان به وجود آن پي برد، اما
 .دقيقه در معرض غلظتي معادل يك صدم حجمي از اين گاز قرار گيرد، ممكن است ديگر بويي حس نكند 15تا  2

 .قسمت از هواست 1000000قسمت از سولفيد هيدروژن به  100در جزئي بودن اين غلظت همين بس كه برابر 

امي بخشهاي مجتمع هاي شيميايي بايد نگاه ويژه اي به اين گاز داشته باشند و آزمايش هاي الزم اين يعني اينكه تم
 .را در زمينه تشخيص اين گاز انجام دهند

هاي مختلفي در گاز طبيعي وجود دارد و يا به سولفيد هيدروژن گاز بسيار خطرناكي است كه با مقادير و غلظت
روش .گرددهاي صنعتي، توليد ميهاي شيميايي حاصل از فرآينداز واكنشعنوان يك محصول جانبي در بسياري 

توان به استفاده از هاي مختلف براي حذف و جدا كردن اين گاز از مخلوط گازها وجود دارد كه از جمله مي
 .آمين يا مواد قليايي قوي اشاره نمودهاي آلكانولمحلول

در  .گردديدروژن عمالً حذف نشده، بلكه تنها از محيط مورد نظر خارج مياما در هر دو اين فرآيندها گاز سولفيد ه
هاي آمين، سولفيد هيدروژن جدا شده بايد يا سوزانده شود و يا در واحدهاي گوگردسازي موسوم به مورد محلول

Claus دفع اين  هاي قليايي، مصرف باالي مواد شيميايي الزم و نهايتاًدر روش شستشو با محلول .تبديل گردد
 .ناچيز استمقدار سولفيد هيدروژن اتمسفري به طور طبيعي .ها، معضالت زيست محيطي را به همراه داردمحلول

  :عوارض ناشي از سولفيد هيدروژن در هوا به شرح زير است
  

  نوع آسيب غلظت بر حسب ميلي گرم بر متر مكعب هوا
  تحريكات چشمي  15
  آسيب دائمي چشم  70
  وياييفلج عصب ب  225
  ادم ريوي  400
 افزايش تحريك پذيري سيستم عصبي مركزي  750
  كشنده  1400

 
 

 

 :حداكثر ميزان مجاز سولفيد هيدروژن

قسمت در  10ساعت است نبايد غلظت گاز از  8اگر احتمال در معرض سولفيد هيدروژن قرار گرفتن در طول روز 
قسمت در ميليون قرار بگيريد كم كـم نشـانه    150تا  70ن اگر بطور مداوم در معرض غلظتي بي.ميليون بيشتر باشد

ساعت مي توان بدون عوارض جدي  در معـرض گـاز    1حداكثر غلظتي كه در مدت  .هاي خفيفي ظاهر مي شوند
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تـا   400ساعت در معرض غلظتي معـادل   1دقيقه تا  30اگر بين  .قسمت در ميليون است 300تا  170قرار گرفت 
اگر فقط نيم ساعت در معرض غلظتـي   .مسموميت وجود داردز اين گاز قرار بگيريد خطر قسمت در ميليون ا 500

 .غلظت باالتر يعني مرگ آني و فوري .وجود داردمرگ  خطرقسمت در ميليون قرار بگيريد  600معادل 

 تاثير سولفيدهاي هيدروژن در آب آشاميدني

سولفات و سولفيدهيدروژن كه هر دو شكل نـامطلوب  .شوددو شكل از سولفور، معموال در آب آشاميدني يافت مي
   .شوندعنوان خطري براي سالمتي مطرح نميبوده و معموال به

 :منابع سولفات و سولفيد هيدروژن در آب آشاميدني

  سولفاتمنابع 
ها اكعنوان بخشي از مواد معدني طبيعي در تشكيالت بعضي از خها تركيبي از سولفور و اكسيژن بوده و بهسولفات
 .شوندهاي زير زميني رها ميبه مرور زمان اين مواد معدني حل شده و در آب .شوندها يافت ميو سنگ

  سولفيد هيدروژنمنابع 
ترين توليد كننده سـولفيد  كنند، عمدهعنوان منبع انرژي استفاده ميهاي احياء كننده سولفور، كه از سولفور بهباكتري

هاي طبيعي به سـولفيد هيـدروژن   ها از نظر شيميايي در آب موجب تبديل سولفاترياين باكت .باشندهيدروژن مي
كشـي  هاي لولههاي عميق، سيستمهاي فاقد اكسيژن از قبيل چاههاي احيا كننده سولفور، در محيطباكتري .شوندمي

يد هيدروژن بـه همچنين گاز سولف .شوندكننده آب يافت ميهاي گرمو دستگاه (Plumbing systems)منازل
اين ماده ممكن است از تجزيه مواد آلي هماننـد گياهـان    .شودهاي زيرزميني يافت ميطور طبيعي در برخي از آب

توانـد از  شـود و مـي  هاي عميق يا سطحي نيز يافت ميسولفيد هيدروژن در چاه .پوسيده در زير زمين حاصل شود
 .شودبه سرعت رها شده و وارد اتمسفر مي H2Sر اين حالت هاي سطحي شده كه البته دها وارد آبطريق چشمه

، نزديـك   (Sand stone )يـا ماسـه سـنگ    هاي حفر شده در مناطق سنگ رسسولفيد هيدروژن اغلب در چاه
 .شودهاي نفتي يافت ميمعادن زغال سنگ يا رسوبات حاصل از كودهاي گياهي و يا ميدان

 آشاميدنيهاي وجود سولفيد هيدروژن در آب نشانه

در بعضي حاالت ممكن است تنها  .كندگاز سولفيد هيدروژن بو و طعم زننده تخم مرغ گنديده را در آب توليد مي
هـاي وابسـته بـه    آسـيب  .كه آب داغ جريان دارد، بو به مشـام برسـد  كه شير آب تازه باز شده است يا موقعيزماني

ايـن مـاده همچنـين ممكـن      .باشدن، استيل، مس و برنج ميسولفيد هيدروژن شامل، زنگ زدگي فلزاتي از قبيل آه
توانـد سـبب   سولفيد هيدروژن مي .رنگ شدن ظروف مسي و برنجي شوداي و بياست موجب تيرگي ظروف نقره

ها، بـا آب حـاوي سـولفيد    قهوه، چاي و ساير نوشيدني .زرد يا سياه شدن منصوبات داخل آشپزخانه يا حمام شود
مقادير باالي  .دهدرنگ شوند و ظاهر و طعم غذاهاي پخته شده را نيز تحت تاثير قرار ميبيهيدروژن ممكن است 

 .توانـد گرفتـه شـود   گيرهاي تعويض يوني همراه با بستر رزيني مـي سولفيد هيدروژن محلول، با استفاده از سختي

از سولفيد هيـدروژن در آب   رسد ولي هيچ مقداريكه در آب تصفيه شده بوي سولفيد هيدروژن به مشام ميموقعي
هاي احيا كننده سولفات در شود معموال در اينگونه موارد ، حضور برخي از اشكال باكتريتصفيه نشده مشاهده نمي

ها محسـوب  توانند محيط مناسبي براي رشد اينگونه باكتريهاي تصفيه ميسيستم .سيستم ممكن است عامل باشند
توانند اليه لـزج  كنند، ميعنوان منبع انرژي استفاده ميها بهست كه از سولفاتهاي نمك دوهمچنين باكتري .شوند

 .سياه رنگي داخل سيستم هاي تصفيه آب ايجاد نمايند

 پتانسيل بيماري زايي
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هاي موجود در آب خانگي خطـري نـدارد،   معموال در غلظت .اي است قابل اشتعال و سميسولفيد هيدروژن، ماده
هايي بسيار نادر هستند، حضور سولفيد هيـدروژن در آب  چنين غلظتاز آنجا كه اين .سيار باالهاي بمگر در غلظت

عنوان عامل تهوع، ناخوشـي و در حـاالت شـديدتر مـرگ     شود، بهكه در يك فضاي بسته رها ميآشاميدني هنگامي
ر موارد نـادر، ممكـن اسـت    د .تواند سبب بيماري شودآب داراي سولفيد هيدروژن به تنهايي نمي .گرددمطرح مي

كـه فاضـالب،   زمـاني  .هايي باشد كه حاوي آالينده هـاي بيمـاريزا هسـتند   بوي سولفيد هيدروژن ناشي از فاضآلب
 .بايست از نظر باكترهاي كليفرم نيز مورد آزمايش قرار گيردمشكوك به آلودگي با منبع سولفور است، آب مي

 تفسير نتايج آزمايش سولفيد هيدروژن

انـد،  نـامبرده شـده   EPAها تحت عنوان استانداردهاي اوليه و ثانويه آب آشاميدني توسط ه بسياري از آاليندهاگرچ
هاي باالي سولفيد هيدروژن براي آنكه آب آشاميدني مضر سالمتي بوده و آب را نامطلوب ليكن از آنجائيكه غلظت

غلظـت سـولفيد    ppm 5/0بوي آب با حداقل  .ستو ناخوشايند سازد الزم است، در اين استانداردها ذكر نشده ا
به آب بـوي لجـن يـا كپـك     ppm 1هاي كمتر از غلظت .وسيله اغلب اشخاص قابل تشخيص استبههيدروژن، 
هاي سولفيد هيدروژن به آب بوي تخم مرغ گنديده داده و اين آب براي سيستم ppm 1-2غلظت  .دهدزدگي مي

اسـت، امـا گـاهي     10ppmعموما مقادير سولفيد هيـدروژن، كمتـر از    .تكشي داراي خاصيت خورندگي اسلوله
  .رسدنيز مي ppm 50-75اوقات اين مقدار به 

 هاي حذف سولفيد هيدروژن از آبروش

يـا   .بايست يكي از دو راه زير را انتخاب نموداگر ميزان سولفات يا سولفيد هيدروژن در آب مصرفي باال باشد، مي
ممكن است با  .هاي تصفيه نسبت به حذف آالينده اقدام نمودغيير داد و يا با استفاده از سيستممنبع آب مصرفي را ت

 .تر نتايج رضايت بخشي حاصل شودحفر چاه جديد در محل ديگر و يا حفر چاه عميق

استفاده از روش شـوك كلريناسـيون ممكـن     .تشكيل سولفيد هيدرژن در بعضي موارد ممكن است كاهش پيدا كند
اين فرآيند موجب تشـكيل محلـول    .شوداما موجب حذف آنها نميهاي سولفيد را كاهش دهد، ت توليد باكترياس

هـاي سيسـتم   با بازشدن شيرهاي آب ، آب كلرينه شده در تمامي قسـمت  .شودسفيد كننده قوي كلرين در چاه مي
مانـد و  شب در داخل سيستم باقي مـي  آب كلرينه شده به مدت چند ساعت و يا يك .كندكشي جريان پيدا ميلوله

بدون دخالت بـاكتري  (اگر بوي سولفيد هيدروژن اوليه باشد .شودسپس با بازگذاشتن شيرهاي آب دور ريخته مي
براي حذف مقادير جزيي سولفيد هيـدروژن مـي   .توان اين بو را كاهش دادبا استفاه از يك سيستم آب داغ مي )ها

فركـانس ايـن تعـويض،     .بار تعويض شـود بايست هرچند وقت يكفيلتر مي .ستفاه نمودتوان از فيلتر كربن فعال ا
 6هاي تـا حـدود   غلظت .بسته به ميزان آب مصرفي روزانه و همچنين غلظت سولفيد هيدروژن در آب متغير است

ppm   ـ  .شـود حذف مي )همانند فيلتر آهن(سولفيد هيدروژن با استفاده از يك فيلتر اكسيد كننده ن نـوع فيلتـر   اي
شامل شن پوشيده شده با دي اكسيد منگنز است كه موجب تبديل گاز سولفيد هيدروژن به ذرات ريز سولفور شده 

واش شده و براي حفظ پوشـش  طور مرتب بكبايست بهفيلتر شني مي .توانند عبور كنندكه اين ذرات از فيلتر نمي
تـوان  سولفيد هيدروژن مي  6ppmبراي حذف مقادير باالتر از  .اكسيد منگنز از پرمنگنات پتاسيم استفاده شوددي

يا پرمنگنـات   (Household bleach)هاي خانگي از تزريق يك ماده شيميايي اكسيده كننده از قبيل سفيدكننده
 بايست داخل مخزن آب ريخته شده و اجـازه ماده اكسيد كننده مي .پتاسيم و نهايتا استفاده از يك فيلتر بهره گرفت

سپس ذرات سولفور تشكيل شده با اسـتفاه   .دقيقه بين ماده شيميايي و آب تماس برقرار شود 20داده شود حداقل 
كـه  زمـاني  .شـود  كلر اضافي نيز با اسـتفاده از فيلتـر كـربن فعـال حـذف مـي       .شوداز يك فيلتر رسوبي حذف مي
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 Manganese green sand)شني منگنـز سـبز  گيرد، استفاده از فيلتر پرمنگنات پتاسيم مورد استفاده قرار مي

filter) هاي مورد استفاده در حـذف  هاي تصفيه براي سولفيد هيدروژن همانند روشاغلب روش .شودتوصيه مي
  .آهن و منگنز است

 بررسي منشاء سولفيد هيدروژن در مخازن گاز طبيعي ايران

شمار مي رود كـه نـه تنهـا سـهم اقتصـادي       يك تركيب غير مطلوب در مخازن گازي به (H2S)سولفيد هيدروژن
هيدروكربنهاي با ارزش مخازن گازي را كم مي كند بلكه داراي اثرات سمي است و باعث خوردگي تجهيزات بهره

بنابراين توانايي پيش بيني وجود سولفيد هيدروژن درميادين حفـاري نشـده، ايـده بسـيار      .برداري مخازن مي گردد
 .شاف و توليد خواهد بودمناسبي در كاهش ريسك اكت

ارزش كمتري دارد و با توجه به اينكه در اكثر برنامه هاي اكتشاف،  )گاز ترش(گاز طبيعي حاوي سولفيد هيدروژن 
ميزان سولفيد هيدروژن مشخص نمي باشد، بعد از اكتشاف در صورت وجود مشكالتي به همـراه دارد كـه بعنـوان    

ي در صورت نشت و يا سوزانيدن گاز ترش ، آلودگي مخازن شيرين در مثال مي توان به آلودگي هاي زيست محيط
اثر نشت گاز از مخازن ترش بداخل آن و در نهايت، افزايش هزينه هاي بهسازي تجهيزات توليـد مثـل جـايگزيني    

سولفيد هيدروژن در مخازن گـاز طبيعـي، غلظـت هـاي      .خطوط لوله ها و امكانات سرچاهي و پااليش، اشاره كرد
براي بيان گازي كه محتوي بيش از  »گاز ترش  «معموالً واژه .حجمي متغير است %98وتي دارد و از صفر تا متفا
سـولفيد  (ppm)هرچند برخي منابع، چند قسـمت در ميليـون    .شودهيدروژن باشد، استفاده ميدرصد سولفيد10

 .هيدروژن هم عنوان شده است

  :هيدروژن سولفيد بر روي ماهيان  
كاهش مـي   PHنسبت هيدروژن سولفيد غير يوني با افزايش . سولفيد غير يوني براي ماهيان سمي است هيدروژن 

غلظتهاي باالي هيدروژن سولفيد مسئول رشد ضعيف . آبشش ماهي بسيار حساس به سولفيد هيدروژن است . يابد 
اي زيسـت محيطـي آبشـش    ارزيابي هـ .گربه ماهي روگاهي در درياچه اي اسيدي در شمال شرق تكزاس مي باشد 

ماهي و ديگر گونه ها نشان داد كه هر غلظت قابل كشف از هيدروژن سولفيد بايد مورد توجه قرار گيـرد و بداننـد   
  .كه سميت قابل توجهي براي توليد ماهي بوجود مي آورد

 OSHA)Occupational Safety andوموارداستفاده آنها براساس آاليندهآاليندهمواد  كدرنگيدر جدول ذيل 

Health Administration     (به منظور آگاهي از ميزان خطرات آنها آمده است.  
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  OSHA وموارداستفاده آنها براساس آاليندهآالينده مواد كدرنگي

  

ماده آاليندهماده آالينده  كدرنگيكدرنگي      

سفيدسفيد   گازهاي اسيديگازهاي اسيدي   

سفيدبانوارهاي سبزباعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته سفيدبانوارهاي سبزباعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته   گاز اسيدسيانيدريكگاز اسيدسيانيدريك
..دامه دارددامه داردكانيستراكانيسترا   

سفيدبانوارهاي زردباعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته سفيدبانوارهاي زردباعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته   گاز كلرگاز كلر
..كانيسترادامه داردكانيسترادامه دارد   

سياهسياه بخارات آلي بخارات آلي    

  سبزسبز  گاز آمونياكگاز آمونياك

سبزبانوارهاي سفيدباعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته سبزبانوارهاي سفيدباعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته   گازهاي اسيدي وگازآمونياكگازهاي اسيدي وگازآمونياك
  كانيسترادامه داردكانيسترادامه دارد

  زردزرد  گازهاي اسيدي وبخارات آليگازهاي اسيدي وبخارات آلي

زاسيدسيانيدريك وبخارات كلروپيكرينزاسيدسيانيدريك وبخارات كلروپيكرينگاگا زردبانوارهاي آبي باعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته زردبانوارهاي آبي باعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته   
  كانيسترادامه داردكانيسترادامه دارد

  قهوه ايقهوه اي  گازهاي اسيدي ،بخارات آلي وگازآمونياكگازهاي اسيدي ،بخارات آلي وگازآمونياك

  ارغوانيارغوانيموادراديواكتيو به استثناي تريتيوم وگازهاي كمياب موادراديواكتيو به استثناي تريتيوم وگازهاي كمياب

دردسته بندي دردسته بندي ) ) گردوغبار،دودفلزي،مه يادودگردوغبار،دودفلزي،مه يادود((ذراتذرات
ريك ازگازهاي بااليابخارهاي فوقريك ازگازهاي بااليابخارهاي فوقباهباه   

آلودگي موردنظر كه درباالذكرشده است آلودگي موردنظر كه درباالذكرشده است   رنگ كانيستربرايرنگ كانيستربراي
همراه بانوارهاي خاكستري كه تانزديكي ته كانيستر ادامه همراه بانوارهاي خاكستري كه تانزديكي ته كانيستر ادامه 

..دارددارد   

قرمزبانوارهاي خاكستري باعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته قرمزبانوارهاي خاكستري باعرض نيم اينچ كه تانزديكي ته   تمام آلوده كننده هاي اتمسفري ذكرشده درفوقتمام آلوده كننده هاي اتمسفري ذكرشده درفوق
  كانيسترادامه داردكانيسترادامه دارد
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   زيست محيطي و محيط خانه احتمالي آلودگيهاي
PBDE  )پلي برومو دي فنيل اتر(:  

آزمايشات . پلي برومو دي فنيل اترها اگرچه مواد ضد حريق خوبي هستند، اما در بدن به سرعت ذخيره مي شوند
. الت زيادي در بدن مي شوندبر روي حيوانات ازمايشگاهي نشان مي دهد كه اين دسته از مواد باعث ايجاد اختال

هرچند استفاده از اين مواد در توليدات خانگي تا حدود زيادي كاهش يافته اما هنوز هم حجم قابل مالحظه اي از 
  .وسايل ما حاوي اين مواد هستند

 ملحفه و ،سرويسها و اتاق خوابدر  ...توستر و   غذاخوري مخلوط كن، اجاق هاي مايكرو ويو،يا  آشپزخانهدر 
، )كامپيوتر  تلويزيون،(  الكترونيكو وسايل  فرش مصنوعي، كوسنها، سشوار، تلفن  بالش هاي با الياف مصنوعي،

  آلوده به اين ماده است ...فرش، كوسن و

  
 پلي برمو دي فنيل اتر

Phthalate   فتاالتها   
ا تامين غلظت مناسب براي لوسيون از انعطاف بخشي به مواد وينيلي گرفته ت. اين تركيبات كاربردهاي زيادي دارند

در حيوانات آزمايشگاهي اختالالتي رد سيستم توليد مثل حيوانات نر ايجاد مي .  ها و محلولهاي مختلف در خانه
تعداد كمي از  .در تحقيقات اخير، امكان پيش آمدن چنين اختالالتي را در نوزادهاي پسر تائيد مي كند.  كند

اما هنوز هزاران منبع استفاده كننده . كنند از به كار بردن اين مواد اجتناب مي آرايشي، _يشركتهاي توليد مواد بهداشت
  .از آنها وجود دارد

 ،اتاق خواب،  درظرفها و بطريهاي پالستيكي، برخي  پالستيك هاي نگهدارنده غذا، ظرفهاي وينيلي، آشپزخانهدر 
برخي داروها،   اسپري هاي حالت دهنده مو،  خميردندان،عطر، صابون، لوسيونها،  شامپو، پرده حمام، الك ناخن،

 پالستيكي حاوي اين مواد هستنداسباب بازيهاي وينيلي و 

  
  فتاالت

PFA ها  
،   3Mشركت . سالها در بدن باقي مي مانند. در تهيه پوشش هاي ضد خراش و ضد لكه استفاده مي شوداين مواد  

از  را كه در سرتاسر محيط جهان پراكنده شده بود،)  PFOS(لفونات يكي از انواع آن به نام پرفلورواكتان سو
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كه هنوز در پارچه )  PFOA. (يكي ديگر از تركيبات آن، اسيد پر فلورو اكتان است. محصوالت خود خارج كرد
نمي  براحتي  .در غلظت زياد باعث بروز سرطان در حيوانات شده است. شود ها و تهيه ظروف نچسب استفاده مي

پارچه هاي  ،اتاق نشيمن، درظروف نچسب ،آشپزخانهدر  . آب، غذا وجود دارند  در هوا،. ان از آنها اجتناب كردتو
 آلوده به اين مواد هستند ...)مبل و( لوازم منزل

  
 ) PFOS(پرفلورو اكتان سولفونات 

PCB  
كننده هاي معمولي و به عنوان  آنها در سرد. آمدند زماني پلي كلرو بي فنيل ها، مواد شگفت انگيز به حساب مي

آنها در طبيعت : خاصيت دوست داشتني آنها يك وجه تاريك هم دارد. عايق در سيستم هاي الكتريكي كاربرد دارند
باعث تخريب كبد و ايجاد سرطان در حيوانات ازمايشگاهي . گردند شوند و در بدن انباشته مي خيلي كند تجزيه مي

 .از اين مواد مشكل ساز است از مناطق آلوده راماهي يا گوشت شكار . مي شود

  
 بي فنيلهاي پلي كلره

  بيس فنولها
ممكن است  مي شوداستفاده  Aفنول  در پالستيك پلي كربناته و در برخي از بطري هاي پالستيكي سخت از بيس

محققين . نفوذ كند به مايع داخل بطري  ،يپالستيك اين مواد  ي يك استروژن سنتزي به مرور زمان در اثر تجزيه
زمايشگاهي، سبب اختالالت تناسلي در جنين هاي آدهد اين استروژنها در حيوانات  شواهدي يافته اند كه نشان مي

وجود .با توجه به اين مشكالت از شيشه هاي پالستيكي سخت تا حد امكان نبايد  استفاده شود . شود نر و ماده مي
شيشه هاي  ،ودراتاق نشيمن وهاي كنسرو ي، پوشش داخلي قوطيظروف پالستيك اين مواد درآشپزخانه،در

 .گزارش شده است پالستيكي نوزادان

 
  

 Aبيس فنول 
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   هاديوكسين 
در  كسين ها در خوراك دام و طيور و مواد غذايي موجب بروز آثار ناگواري بروز مشكالت ناشي از انتشار ديو

حذف مواد غذايي آلوده به  ت اقتصادي سنگيني را از طريقشده و عالوه بر مرگ انسانها ، خسارامحيط بهداشت 
پايداري هستند كه در اثر فعاليت هاي بشر و آتش سوزي  ديوكسينها تركيبات شيميايي .كشورها وارد نموده است

اين دسته از سموم شامل . بودن مي توانند سالمتي مردم را به خطر اندازند جنگل ها ايجاد شده و به علت سمي
توليد  مكانيسم. تركيب شيميايي مختلف اعضاي آن را تشكيل مي دهند 100بزرگي مي شوند كه  هخانواد

آنها متفاوت است به طوري  مسموميت اين تركيبات با يكديگر شباهت داشته و ميزان مسموميت ايجاد شده توسط
   .كه بعضي از آنها سمي تر از ساير اعضا اين خانواده هستند

كارخانجات صنعتي و شيميايي نظير كار خانجات توليد سموم ، حشره كش  وليد محصول درديوكسين ها در حين ت
،  سازنده كلرين، كاغذ سازي، پالستيك سازي، و همچنين در اثر سوزاندن ضايعات و آشغال ها ها، آفت كش ها،

  .آتش سوزي جنگل ها در طبيعت بوجود مي آيند
 TETRA ديوكسين  –پي - تتراكلرودي بنزو 8، 7، 3، 2ايي به نام به يك ماده شيمي ديوكسين نام عمومي است كه

CHLORO BENZO- P- DIOXIN) بوده كه  اطالق شده كه مهمترين و سمي ترين ماده در بين اين تركيبات
  .شده است از دو حلقه آروماتيك كه توسط يك جفت اتم اكسيژن به هم وصل شده اند، تشكيل

بر  .متصل مي گردد 7،8، 2،3موقعيت هاي  ر يك ازحلقه ها چهار اتم كلر دراين ملكول مسطح ميباشد و به ه
اين مواد همانند سموم  ( ENVIROMENT PROTECTION AGENCY) اساس گزارش سازمان ايي پي آ
  .توانند در انسان سرطان ايجاد كنند قارچي مثل افالتوكسين ها مي

  

  
  
  

، پلي كلرو دي نيترو ( PCDD) و دي بنزو ديوكسينمانند پلي كلر عالوه بر ديو كسين مواد ديگري
 وجود دارند كه عملكرد و ساختمان شيميايي آنها شبيه به ديو ( PCBs )كلرو باي فنيل ، پلي(PCDFs )فوران

سميت اين تركيبات توسط  طي بررسيهاي متعدد ميزان. كسين مي باشد و به آنها تركيبات شبه ديوكسين مي گويند 
   گيري شده استمحققين اندازه 
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 ويتنام براي از بين بردن برگ درختان جنگلي و مشخص شدن دشمن از يك ماده شيميايي به در جنگ آمريكا عليه

 استفاده شد كه باعث توليد ديوكسين و (ORANGE HERBICIDE AGENT ) نام علف كش نارنجي

  .آلودگي محيط زيست آن كشور گرديد

 
  عنوان علف كش در مردم  در جنگ ويتنام  توسط امريكا اثرات كاربرد عامل نارنجي به

. روي سالمتي انسان مطالعه و تحقيقات زيادي صورت گرفت  بعد از جنگ در خصوص اثرات اين ماده سمي بر
تعداد زيادي از  . بوده است علت مبتال شدن سربازان به بيماري ديابت همين ماده نتيجه بررسي ها نشان داد كه

  .كائي شركت كننده در جنگ ويتنام از عامل نارنجي آسيب ديدندسربازان آمري
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اطالق مي  به كليه موادي كه از پلي وينيل كلرايد ساخته مي شود،(PVC VENYLE ) وي سي وينيل عبارت پي
باشد و در حال حاضر يكي از  پلي وينيل كلرايد پالستيكي است كه موارد استفاده آن نا محدود مي. گردد

وي سي ساخت بشر در ساختمان سازي استفاده مي  پي% 50بيشتر از  .ت با ارزش صنعت شيمي استمحصوال
در سال هاي اخير اين ماده جا يگزين مواد مصرفي در . هم بندي مي شود زيرا ارزان بوده و به سادگي سر. گردد 

كيف  گرامافون ،كانال ها،سنتي نظير چوب، سيمان و سفال شده است و از آن در ساخت صفحات  ساختمان سازي
وزن ،كف و سقف سالن ها،  هاي ارزان قيمت، پنجره هاي تاريك، پوسته كابل هاي الكتريكي، توپهاي بازي سبك

براي تهيه لباس و پرده استفاده گرديده  عالمت مغناطيسي كارتها، برش عمودي پنجره ها و در اشكال نرم
   .ذيري و ارزان بودن در لوله كشي آب و فاضالب كاربرد داردپ همچنين ماده اي است كه به علت انعطاف.است

 پيش از. سختي است كه در اثر اضافه كردن مواد روان كننده، انعطاف پذير و نرم مي گردد پي وي سي پالستيك

 FERTIZE) و فرتيز كليت ( IVAN MISLENSKY ) قرن بيستم شيمي دان روسي ايوان استرا ميسلنسكي

COLIT ) ي گريشماز كمپان (GRISHM) پي وي سي را در  الكترون شيمي آلمان هر دو تالش كردند تا
توليد وهمچنين سختي و شكنندگي  محصوالت تجاري به كار گيرند اما به دليل مشكالت ايجاد شده در فرآيند

   .پليمر مورد آزمايش، تالش هاي آنها بي نتيجه ماند
  :تاريخچه

 (MORIS JHANSON) و دكتر موريس جانسون (JOHN GRICH) دكتر جان گريچ 1960در اواخر سال 

 آنها اين نتايج را. سرطانزايي مو نو مر وينيل كلرايد را براي انسان مشخص نمودند اولين كساني بودند كه به وضوح

سازندگان  اف گودريچ زماني كسب نمودند كه در مورد كارگران دايره پليمريزاسيون وينيل كلرايد در شركت بي
   .مطالعه و آزمايش مي كردند رگ الستيك ماشينبز
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مركبات آلوده به ديو كسين از كشور برزيل مشكالت زيادي براي كارخانجات  به علت ورود تفاله 1988در سال 
اعالم  سازمان محيط زيست كشور آمريكا 1994در سپتامبر سال .طيور كشور هاي اروپايي ايجاد شد خوراك دام و

اين گزارش ميزان ديو  بر اساس. ديد كننده جدي براي سالمت عمومي به شمار مي روندكرد ديو كسين ها ته
  . سالمتي مردم خطر آفرين باشد كسيني كه از افراد تحت آزمايش جدا شده بود، مي توانست براي

كارخانه توليد حشره كش در شهر سووسو ايتاليا، محيط زيست اين  به علت خروج ديو كسين از 1979در سال 
كه برگ در ختان زرد، شد ، مرگ و مير حيوانات خانگي افزايش يافت و عوارض پوستي  منطقه آلوده شد به طوري

  . جوش و لكه ها ي صورت در اطفال مشاهده گرديد شامل
تحقيقات سرطان كه بخشي از سازمان بهداشت جهاني است، نتايج تحقيقات خود را  مركز بين الملي 1997در سال 
مي تواند در انسان  تي سي دي دي 8،  7، 3، 2ات ديو كسين در انسان منتشر كرد و اعالم نمود كه ماده اثر در مورد

  سرطان زا باشد
چربي آلوده به ديو كسين در خوراك دام و ورود اين سم در فراورده هاي  به علت استفاده از پودر 1999در سال 

  پوند خسارت وارد گرديدميليارد  5/1بلژيك، به اقتصاد اين كشور  دامي كشور
با شيوع  مركز ملي سم شناسي آمريكا اعالم كرد كه تي سي دي دي در انسان سرطان زا است و 2001 در سال

زياد در خصوص ايمينت ماده  اين مركز پس از تحقيقات 2003سر انجام در سال . سرطان هاي سينه ارتباط دارد
وجود نداشته و حتي مقادير كم آن ميتواند بهداشت و  براي آن سمي مورد نظر اظهار نمود كه هيچ گونه دز ايمن

ديو كسين  بر اساس تحقيقات انجام شده اعالم گرديد كه ميزان 2001در سال .نمايد سالمتي افراد جامعه را تهديد
در  2002در سال  .كمتر بوده است خون افرادي كه از جيره هاي گياهي استفاده مي كرده اند نسبت به ساير افراد

كه ماهيهاي آبهاي تازه كه در جيره غذايي آنها از پودر گوشت  آمريكا تحقيقي انجام شد كه طي آن نشان دادند
   .باالترين ميزان ديوكسين در بدن خود هستند استفاده شده است، داراي

ات نرم كننده اروپا استفاده از تركيب كمسيون محصوالت جانبي در كشور آمريكا و اتحاديه 2006و  2003در سال 
  . دهاني و به خطر افتادن سالمتي آنان ممنوع كرد جهت ساخت اسباب بازي هاي كودكان را به علت جذب

   :انسان اثرات سم در
چون اين ماده . توليد مي كنند محصوالت پي وي سي به هنگام سوختن و يا دفن شدن مقدار زيادي ديو كسين

وارد زنجيره غذايي شود و از طريق غذا به انسان منتقل  اند به سادگيسمي قابل حل در چربي است بنابراين مي تو
از طريق % 23موارد ديوكسين منتقل شده به انسان از طريق شير و گوشت و  %93در آمريكاي شمالي . گردد

گوشت  مواد غذايي ديگري كه باعث انتقال اين ماده شيميايي به بدن مي شود شامل. بوده است محصوالت لبني
آن در آب مي باشد زيرا  ميزان ديوكسين موجود در ماهي صد هزار برابر. ، ماهي،طيور و تخم مرغ مي گرددخوك

ديوكسين آب گريز و  (ENVIROMENTAL PROTECTING AGENCY) بر اساس گزارشات ايي پي آ
د بدن ماهي كه ميشود از آب فرار كرده ، وار چربي دوست است بنابراين وقتي كه وارد آب رودخانه و يا در يا

مي توان اظهار نمود كه مسير حركت اين ماده به طرف قله هرم مواد  به طور كلي. داراي چربي زيادي است، ميشود
  .به مواد خوراكي خواهد رسيد غذايي است و نهايتا

 تركيبات مذكور در انسان ايجاد سرطان كرده و شيوع سرطان بر اساس پژوهشهاي انجام شده توسط اين سازمان
  .مواد مي باشد هاي سينه در ارتباط با اين

مردم به طور پيوسته آن را از طريق غذا و محيط اطراف در  اگرچه ميزان ديوكسين در غذا كم است اما به دليل آنكه
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بعضي از اين تركيبات در بافت هاي چربي تجمع مي نمايند، در حالي كه بعضي  .يافت مي نمايند خطر ساز است
گوشت قرمز  ديوكسين در بدن همه افراد بخصوص در بدن افرادي كه از. از بدن دفع مي گردند آهستگي ديگر به

مي تواند تاثيرات شيميايي خود را به  استفاده مي كنند، به مقدار كم وجود دارد و اگر در بدن ميزان آن زياد شود،
نوزادان كم وزن، آسيب به سيستم تعويق افتادن رشد، تولد  صورت عوارضي همانند اختالالت توليد مثلي ، به

 ايجاد نو ا قص مادر زادي ، سقط جنين، كاهش ميزان تستسترون ايمني، اختالالت هورموني،

((TESTESTERON ، التهاب بافت داخلي رحم،  و اسپرمDIABET  كاهش ميزان يادگيري، مشكالت ،
  .بيماريهاي پوستي در انسان نمايان سازد تنفسي ، ريوي و

ديوكسين  مطالعات انجام شده نشان ميدهد ، در كاركنان كارخانجات شيميايي كه در معرض دز زياد تحقيقات و
بيماري هاي قلبي عروقي مشاهده شده  قرار مي گيرند، بيماري هايي نظير سرطان، اختالالت توليد مثلي، ديابت و

ه افراد در معرض دز زياد آن قرار انسان وقتي قابل مشاهده مي باشد ، ك به طور كلي اثرات ديوكسين در .است
 در خصوص اثرات ميزان هاي كم و طوالني مدت اين سموم بر روي جمعيتهاي انساني اطالعات .گرفته باشند

موسسه ملي و تحقيقاتي  سال مطالعه در مراكز معتبر تحقيقاتي مانند 20دانشمندان پس از. كاملي در دسترس نيست
وارد بدن شد، و به سلولها دسترسي پيدا كرد ، به  اند كه پس از آنكه ديوكسين بهداشت محيط به اين نتيجه رسيده

وصل شده و باعث  DNA پروتئينهاي سلولي مي چسبد و از اين طريق به(H RECEPTOR) گيرنده هاي اچ
و  تغيير يافته اين امر سبب ميشود كه ميزان پروتئينهاي اختصاصي و آنزيمهاي سلول. ژنها مي گردد تغيير در

  .استروژن در بدن است روش عملكرد اين سموم مانند روش عملكرد هورمون. مسموميت ايجاد گردد
 (MOLECULAR TECHNOLOGY) مولكولي در خصوص بررسي اثرات سم بروي انسان دانش تكنولوژي

نتيجه اين . مختلف بروي ژنهاي اختصاصي بررسي شده است  مورد استفاده قرار گرفته و اثرات ديوكسين با دزهاي
مختلف داراي واكنش هاي متفاوتي در بر خورد با دزهاي متغيير ديوكسين هستند  مطالعات نشان مي دهد كه افراد

   .مبين آن است كه بهداشت عمومي را خطري جدي تهديد مي كند و اين خود
 يدضررند اماتعدا دارند كه بيشتر محصوالت وينيلي اگر به طور صحيح مصرف شوند، عموما بي دانشمندان عقيده

محصوالت نشت كرده و بهداشت  از مواد افزودني و نرم كننده كه در فر آوري آنها به كار ميرود، مي توانند از آن
اسباب بازيهاي نوزادان كه از پي وي سي ساخته شده است  جامعه را تهديد نمايند به عنوان مثال اين افزودني ها از

باب بازي را وارد دهان خود مي كنند به بدن آنها راه پيدا مي نمايند به همين اس ، خارج شده و هنگامي كه اطفال
اسباب بازي  بيشتر كارخانجات سازنده اسباب بازي در سراسر دنيا استفاده از پي وي سي را در ساخت علت

   .كودكان ممنوع كرده اند
به آرامي از بدن آنها دفع مي گردد اما در  اين تركيبات در مردها تجزيه و با توجه به نيمه عمر اين سموم بعضي از

جنين خواهد  راه براي دفع آنها وجود دارد كه شامل جفت و چربي شير مادر ميشود كه سر انجام به خانمها دو
  مخاطره آميز مي باشد  رسيد لذا تغذيه از شير مادراني كه گياه خوار نيستند ، براي كودكان

بماند آن است كه مصرف گوشت و لبنيات را كاهش دهد و يا  ديوكسين مصون بهترين راهي كه بشر بتواند از خطر
مطالعات انجام گرفته نشان ميدهد . خود خذف كند و به جاي آن از گياهان تغذيه نمايد كامال آنها را از جيره غذايي

 بوده كه PPT (PART PER TERILLION)  پي پي تي 0/0 9ديوكسين موجود در خون گياه خواران  كه

مالحظه اي داشته است بنابراين  نسبت به ساير افراد كه از جيره غذايي متفاوتي استفاده مي كرده اند ، كاهش قابل
  رسد از طريق غذاهاي گياهي اين ماده سمي خيلي كم به بدن مي
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   :اثرات ديوكسين در آبزيان و حيوانات آزمايشگاهي
اسيد  را به عنوان منبع پروتئيني كم چربي و سر شار ازمتخصصين علوم تغذيه، غذاهاي دريايي  مدتها است كه

آالينده هايي مثل جيوه، ديوكسين،  معرفي كرده اند اما در عين حال نگراني هاي زيادي درباره وجود 3چرب امگا 
مصرف ماهي و انواع صدفها و سخت . آبزي وجود دارد در ماهي ها و سخت پوستان (PCB)بي فنيل چند كلري

قلب و جلوگيري از بيماريهاي قلبي كمك مي كند بلكه مصرف آن توسط  يي نه تنها به حفظ سالمتپوستان دريا
   .موجب تقويت بينايي و رشد بهتر جنين و نوزاد مي شود زنان باردار و شيرده

 . توانند با مصرف غذاهاي دريايي از خطر ابتال به بيماري هاي قلبي عروقي بكاهند جوانان و بزرگساالن مي

كاستن خطرات مواد  انچه در جيره غذايي هفتگي بيش از دو بار از غذا هاي در يايي استفاده مي شود، برايچن
 3هاي چرب مانند ماهي آزاد از نظر ميزان امگا ماهي. آالينده بهتر است از خوراك هاي دريايي متنوع استفاده گردد

اراي مقدار بيشتري چربي اشباع شده ، كلسترول ، دارند اما در عين حال د باالترين جايگاه را در بين ماهيان
   .پي سي بي مي باشند ديوكسين و يا

اشباع شده كمتري هستند اما كلسترول آنها در حد  داراي چربي) خرچنگ و ميگو( انواع صدف و سخت پوستان 
يجه بررسي نت.صورت خام داراي بيشترين ميزان آلودگي ميكربي هستند متوسط است و در صورت مصرف شدن به

حدي نيست كه  ميدهد كه ميزان ديوكسين ، پي سي بي و ساير مواد آالينده در مواد خوراكي دريايي در ها نشان
  .خطرناك باشد و سالمتي عمومي را به مخاطره اندازد

توليد مثل،  حيوانات آزمايشگاهي ديوكسين بسيار سمي است و باعث ايجاد كاهش رشد، سرطان، بيماريهاي در 
عفوني مي گردد همچنين اين سم  ش فعاليت سيستم ايمني و در نتيجه كاهش مقاومت حيوانات در برابر عواملكاه

مطالعات نشان مي دهد چنانچه ميمونها در معرض دز  .كند قادر است نواقص مادر زادي را در اين حيوانات ايجاد
 ال حاضر محققين موسسه علوم بهداشت محيطاندومتريت مبتال مي شوند به همين دليل در ح كم سم قرار گيرند به

سروكار دارند به اين بيماري  در مورد ابتال زناني كه با مواد شيميايي ( SOVESO) زيست ايتاليا در شهر سووسو
زيادي روي حيوانات وحشي بخصوص پرنده ماهيخوار و  اين مواد اثرات زيان بار.، در حال تحقيق مي باشند 

ايجاد اختالل در فعا ليت دستگاههاي مختلف بدن اين حيوانات نظير دستگاه  ند كه شاملپستانداران دريايي دار
   .ايمني ، عصبي و غدد تر شح داخلي مي شو ند توليد مثل،
  :يشگيري

كاغذ  آزمايشگاه ها ، دانشكده هاي پزشكي همچنين كار خانجات. بيمارستانها. سوز شهرداريها  كوره هاي زباله
ديوكسين در  از منابع مهم توليد (POLY VENYLE CHLORIDE PLASTIC -)وي سي سازي و توليد پي

كوره زباله سوز  6700كشور آمريكا  دنيا به شمار ميروند به عنوان مثال جهت سوزاندن ضايعات بيمارستاني در
رم ديوكسين در گ 5100بااليي بر خوردار هستند اما مجموعا  با وجود اين كه اين كوره ها از فنĤوري. وجود دارد

  .سال توليد مي نمايد
را در  TCCD علمي و فني ميزان هنگامي كه محيط زيست به اين سم آلوده مي گردد بايستي بر اساس دانسته هاي

  .ميوه و سبزيجات اندازه گيري نمود خون انسان و حيوان، خاك منطقه آلوده و مواد غذايي نظير

بر اساس . بهتر از محيط زيست طرح هواي تميز و سالم را ارئه كرد منظور حفاظت به EPA سازمان 1995در سال 
مجهز شدند و  كوره هاي زباله سوز بيمارستاني و شهرداريها به تجهيزات كنترل آلودگي نظير فيلتر ها اين طرح

ان داده شده به زباله ها و مدت زم در حال حاضر در اين كوره ها ميزان حرارت. روش هاي احتراق كامل گرديد
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گازهاي ايجاد شده از سوختن زباله ها . ضايعات جلوگيري مي شود سوزاندن آنها افزايش يافته و از احتراق ناقص
 خاكستر توليدي درون. شده و بدين وسيله از وارد شدن آنها به محيط جلوگيري مي گردد به خاكستر حاصله منتقل

از سوختن  در اين روش پس. دفون مي شود ظروفي جداگانه در داخل كوره جمع آوري شده سپس در خاك م
   .كامل زباله ها منواكسيد كربن كمتري وارد محيط مي گردد

پالستيكي و  توليد ديوكسين در ضايعات پزشكي، پي سي وي است كه در ساختن كيسه ها، لوله هاي ماده اصلي
ند كه از مواد كلر دار و كلرينه به هست كشورهاي كانادا و آمريكا در صدد.دستكش ها مورد استفاده قرار مي گيرد 

آزمايشگاهي استفاده كنند و از اين طريق بتوانند بهداشت محيط زيست  ميزان كمتري در ساخت لوازم بيمارستاني و
   .نمايند را بهتر حفظ

قبال كاهش ميزان توليد ديوكسين بر  سازمانها و موسسات بهداشت عمومي و حرفه اي بيشترين مسئوليت را در
جهت كاهش استفاده از پي وي سي را به بخش صنعت  اين موسسات بايستي آموزش هاي الزم در. ه دارندعهد

با رعايت موارد زير مي توان از ورود ديوكسين به محيط زيست وآلودگي آن جلوگيري  به طور خالصه ارائه دهند
   .نمود

افزايش درجه حرارت و مدت زمان  كه با كوره هاي زباله سوز شهرداريها و مراكز پزشكي تجهيز شده بطوري -1
در اين كوره ها ضايعات بطور كامل سوزانده شده و از  .احتراق از سوختن ناقص زباله ها جلوگيري به عمل آيد

   .خوداري گردد خروج گاز هاي مضر به محيط زيست
اندن زباله ها، آتش زدن اتخاذ گردد تا سوز با برگزاري كالسهاي آموزشي و ارائه آموزش هاي عمومي ترتيبي -2

   .شود چوب در محله هاي عمومي و مسكوني محدود
   .گردد در كارخانجات كاغذ سازي جهت توليد كاغذ از مواد اوليه فاقد كلر استفاده -3
   .نگيرد در هنگام بازيافت زباله و يا تهيه كود از آن عمليات احتراق صورت -4
  .داز صيد ماهي در آبهاي آلوده پرهيز شو -5

  .فروشگاه هاي معتبر تهيه گردد ماهيهاي مصرفي از- 6

  .به ميزان بيشتري مصرف شود در جيره هاي روزانه،حبوبات، ميوه ها و سبزيجات- 7

  .كمتري استفاده شود از مواد غذايي پر چرب ،كره و چربي گوشت به ميزان -8

  . نگيرد قرار پوست مرغ و ماهي در هنگام طبخ جدا شده و مورد استفاده -9
وجود اين ماده سمي را از محيط زيست به طور  با توجه به اينكه به دليل پيشرفت روز افزون صنعت نمي توان

) كه براي انسان و حيوان خطر ساز نباشد(بايستي حد مجاز آن  كامل حذف كرد لذا توسط موسسات بهداشتي
 پروسه توليد محصوالت. گيري و كنترل شود  ديوكسين موجود در محيط زيست دائما اندازه تعيين شده و مقدار

اجباري نمودن رعايت  صنعتي هر از چند گاهي تغيير يابد و همزمان با اجراي برنامه هاي آموزش عمومي و
   .جلوگيري گردد مقررات و قوانين ترتيبي اتخاذ گردد تا از آلودگي محيط زيست

  مسموميت ناشي از لباس و رنگ آن در انسان

منشا درماتيت ممكن است . ست از علل اصلي درماتيت يا التهاب هاي ناشي از شغل خاصي باشد لباس ممكن ا
گاهي جنس لباس و ماده افزودني هيچ دخالتي در بروز حساسيت ندارند ، . خود پارچه يا مواد افزودني به آن باشد 

د عرق و چربي ، موجب بروز بلكه اين اندازه لباس است كه اگر تنگ و چسبان باشد ، با بستن راه ترشح غد
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  .حساسيت و عرق سوز شدن به ويژه در فصل گرما مي شود 
الياف طبيعي مانند ابريشم و پشم از پروتئين ساخته شده . الياف پارچه ، مصنوعي ، طبيعي يا تركيبي از هر دو است 

ل نايلون ، پلي استر ، فايبر گالس پليمر هاي مصنوعي شام. اند و اليافي مانند كتان از سلولز گياهان تهيه مي شوند 
همه انواع الياف هاي طبيعي و مصنوعي موجب بروز درماتيت تماسي حساسيتي يا تحريكي مي . و چرم است 

براي مثال برخي از افراد مبتال به درماتيت آتوپيك ممكن است به . شوند ، اما نوع آلرژيك به ندرت ديده مي شود 
واكنش هاي آلرژيك يا  .حالي كه حالت آلرژيك و افزايش حساسيت وجود ندارد الياف پشمي حساس باشند ، در 

تحريكي ممكن است به علت استفاده از لباس هايي از جنس چرم ، رزين هاي فرمالدئيد ، مواد افزودني شيميايي ، 
  .ود رنگ هاي گوناگون ، چسب ها و عوامل تيره كننده كه در روند ساختن لباس وجود دارد ، مشاهده ش

الياف االستيك كه در لباس هاي زير يا در قسمت مچ بند آستين پيراهن به ويژه انواع زنانه وجود دارد و همچنين 
نوار هاي االستيك موجود در كش شلوار و لباس هاي زير ممكن است موجب بروز درماتيت تماسي تحريكي شود 

  . از تعريق ، وضعيت را بدتر مي كندو اگر در مناطق عرق كننده بدن باشد با اصطكاك و جلوگيري 

. يكي ديگر از انواع پوشش هايي كه امروزه به آن توجه بيشتري مي شود ، دستكش است به خصوص انواع التكس 
اين نوع دستكش ها به علت اينكه از جنس نايلون است با بستن منافذ غدد دست ها موجب بروز حساسيت 

ه مواد شيميايي محافظت كننده از دستكش و موادي كه در روند تحريكي پوست و در مواردي هم حساسيت ب
ساخته شدن آن به كار مي رود ، مي شود مانند پودر تالك ، مواد افزودني چرمي ، آنتي اكسيدان و مواد نگهدارنده يا 

كتان  رزين هاي فرمالدئيد كه در صنايع پارچه بافي براي ضد چروك كردن پارچه هاي .حتي پروتئين خود التكس 
يا كتان و پلي استر به كار مي رود ، ممكن است موجب بروز حساسيت پوستي شود كه علت آن وجود رزين است 

  .، نه فرمالدئيد 
رنگ هايي كه به مواد ساخته شده مي زنند به مراتب بيشتر از خود مواد موجود در پارچه موجب بروز حساسيت و 

موجب بروز درماتيت مي شود از گروه رنگ هاي پودري نوع آزو رنگي كه بيش از همه . تحريك پوست مي شود 
يك علت مهم اين موضوع اين است كه رنگ ها با پيوند گسستني به . يعني رنگ هاي آبي و آنتروكينون است 

الياف و مواد موجود در پارچه مي چسبند و به راحتي با كشيده شدن روي پوست از سطح پارچه كنده مي شوند و 
درصد و  10در الياف برخي از لباس هاي بانوان از نوعي رنگ آبي به نام آبي پلي استر . ست مي چسبند به سطح پو
در لباس هاي آقايان از . درصد استفاده مي شود كه انواع مشكي ، سبز و بنفش آن هم وجود دارد  100آبي استات 

رنگ هاي موجود در . ساسيت مي شود رنگ هاي سفيد ، خاكستري و بژ استفاده مي شود كه كمتر موجب بروز ح
بسياري از پژوهشگران ، . لباس هاي بانوان موجب بروز اگزما مي شود كه در موارد زيادي مزمن مي شود 

حساسيت پوست را به لباس هاي ضد آتش گزارش كرده اند كه علت اين موضوع ، ماده اي است به نام تريس و 
تي هم درمان مي شود ، حساسيت به رنگ قرمز پايه موجود در لباس در برخي موارد از اگزماي مزمن كه به سخ

  .هاي ضد آتش گزارش شده است 
نيكل بيشتر به شكل . يكي از موارد شايع مشكالت پوستي ناشي از مواد موجود در لباس ، حساسيت به نيكل است 

خته شدن لباس هاي جين در پيش از سا. دكمه در لباس هاي اسپرت مانند شلوار و بلوز هاي جين وجود دارد 
  .ميالدي ، حساسيت به نيكل بيشتر در ناحيه بستن كمربند مشاهده مي شد  1960اواخر دهه 

مواد شيميايي ديگر كه موجب بروز حساسيت پوستي مي شوند شامل موادي است كه در صنايع توليد كفش و 
مالدئيد و فرآورده هاي چسب كه در اين صنايع كمربند هاي چرمي به كار مي روند ، مانند رنگ ها ، كروميوم و فر



www.kamus.ac.ir 
 

١۴٠ 
 

  .استفاده مي شود 
در بسياري از موارد جنس لباس موجب بروز عارضه خاصي نمي شود بلكه به علت اشتغال به كاري خاص مواد 
شيميايي به لباس مي چسبند كه يا شسته و برطرف نمي شوند يا به علت سهل انگاري در شستشوي لباس موجب 

اين موضوع در بسياري از موارد حتي اثر . فرد در معرض ابتال به حساسيت پوستي قرار گيرد  مي شوند كه
شديدتري در مقايسه با اثر ايجاد حساسيت خود لباس دارد ، چون در صورت برخورد مواد آلوده لباس به پوست و 

  .كشيده شدن و اصطكاك آن موجب بروز فوليكوليت يا عفونت ريشه مو مي شود 
شكل به ويژه در مكانيكي ها ، كارگران ساختمان سازي و آسفالت كاران و كارگران صنايع پتروشيمي و نفت اين م

استفاده از لباس هايي كه آغشته به حالل هاي قوي اند ، ممكن است به احتمال بسيار زياد به . مشاهده مي شود 
گياهان بلوط و گزنه سمي وجود دارد ،  نوعي روغن به نام اوروشيول كه در. سوختگي شديد پوست منجر شوند 

بقايايي از خود در لباس ها و كفش افراد برجا مي گذارد كه در صورتي كه شسته يا پاك نشود ، موجب بروز 
  .درماتيت آلرژيك تماسي مي شود 

در برخي از لباس ها ذرات ريز فلزي مانند تري اكسيد هاي آنتيموني و آرسنيك وجود دارد كه واكنش هاي 
تحريكي شديد پوستي ايجاد مي كند و اگر با تعريق شديد همراه باشد ، موجب بروز ضايعات خارش دار و ملتهب 

 و قرمز رنگ در منطقه اصطحكاك پوستي مي شود

 رنگهاي مصنوعي موي سر و سرطان 

تفاده مي از رنگهاي مصنوعي براي رنگ كردن موي سر اس  درصد خانمها در طول عمر خود 75به طور كلي حدود 
تا به حال ده ها مقاله علمي رابطه مصرف رنگهاي . درصد گزارش شده است 10كنند و اين رقم براي آقايان 

مصنوعي موي سر و سرطانهاي خون، سينه، لنفاوي، مثانه، سرطان پوست و بيماري هوچكين و غيره را گزارش 
قدار قابل توجهي مواد سرطانزا بود ولي پس از به مصرف مي رسيد حاوي م 1980رنگهايي كه تا قبل از . كرده اند

  . آن تاريخ به علت چاپ مقاالت علمي در اين رابطه رنگهاي بي خطرتري به بازار آمده اند
ذغال سنگ درست شده اند خطرناك تر از رنگهاي ديگر گزارش شده است  TARبه طور كلي رنگهاي تيره كه از 

و را استفاده مي كند نيز نقشي در به ثمر رسيدن مواد سرطانزا در و ممكن است ساختار ژنتيك شخصي كه رنگ م
بدن داشته باشد زيرا از نظر ژنتيكي بعضي از افراد به هر دليلي آنزيم مخصوص شكستن و خنثي كردن ماده 

موجود در رنگهاي مصنوعي موي سر را ندارند و يا ترشح آن در بدنشان كافي   Arylamines  شيميايي زيانبار
  . ت و همين عمل باعث مي شود كه اين ماده شيميايي بدون هيچ كنترلي اثر نامطلوب خود را در بدن باقي گذاردنيس

سازمان بهداشت جهاني اعالن كرد شواهدي وجود دارد كه رابطه بين مصرف رنگهاي مصنوعي موي  2008در سال 
ن در شخصي كه از رنگ مو براي موي سر خود سر را با سرطان مثانه اثبات مي كند و اين نه تنها سبب بروز سرطا

  . استفاده مي كند، مي شود بلكه باعث بروز سرطان در آرايشگري كه موي ديگران را رنگ مي كند، هم ميشود
نفر زن  1600زن مبتال به سرطان سينه و  1600گروهي از پژوهشگران مطالعه اي بر روي حدود  1992در سال 

هايي كه عادت به استفاده از رنگ مو دارند بيشتر به سرطان سينه دچار مي شوند و سالم معلوم ساختند كه خانم 
  . اين يافته نيز در آرايشگراني كه از رنگ مو استفاده مي كردند صحت داشت

سال استفاده از رنگهاي  15بررسيهاي علمي همچنين گزارش مي كنند كه اثر نامطلوب رنگ مو پس از حدود 
اي تيره معلوم مي شود و در ضمن شخص بايد حداقل سالي چهار بار از اينگونه رنگها مصنوعي، مخصوصا رنگه

در مورد سرطان مثانه كه رابطه اش با استفاده رنگ مو بهتر ثابت شده، اگر . استفاده كند تا سرطان در او ظاهر شود
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در همه اين . ديگران خواهد بود سال از اين رنگها استفاده كند امكان بروز سرطان مثانه در او پنج برابر 10شخص 
در مورد رنگ مو و سرطان ريه هم گزارشاتي . سرطانها آرايشگر و مشتري هر دو در معرض بروز سرطان قرار دارند

به چاپ رسيده و به طور كلي همه اين سرطانها به علت جذب مواد سرطانزاي موجود در رنگ مو از پوست سر و 
اين مواد سرطانزا پس از جذب . ا پوست دست و غيره به وجود مي آيندتنفس بوي رنگ و تماس داشتن آن ب

پوست بدن وارد گردش خون مي شوند و بسته به مقدار و نوبت هاي استفاده به بسياري از اعضاي بدن صدمه مي 
  . سلولهاي بدن، سرطان را به وجود مي آورند DNAزنند و پس از تغييراتي در 

سال گذشته مرتبا از رنگهاي مصنوعي براي رنگ كردن  20كه در بيشتر از  يگرانآرايشمشاهدات نشان داده است 
به طور كلي براي پيشگيري سرطان شغلي در .موي سر مشتريان خود استفاده مي كردند به سرطان ريه دچار شده اند

  : توصيه مي شود كه آرايشگران و افرادي كه عادت به رنگ كردن موي سر دارند
  . ردن موي سر از ماسكهاي مخصوص و دستكش پالستيكي استفاده كنيدـ در موقع رنگ ك

  . ـ رنگ را بيشتر از حد معمول بر روي سر خود نگه نداريد
  . ـ پس از رنگ كردن سر خود را با دقت شستشو دهيد

  . ـ به جاي رنگهاي شيميايي از رنگ موي طبيعي مانند حنا استفاده كنيد
ر براي زنان حامله و مادران شيرده توصيه نمي شود چون مواد شيميايي سرطانزا ـ به هيچ عنوان رنگ كردن موي س

ضمنا ديده شده كه مقداري از . و بيماري زا از طريق تنفس و پوست وارد گردش خون شده و وارد جنين مي شود
  . اين مواد وارد شير مادر مي شود كه سمي است خطرناك براي كودك
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  فصل پنجم

 )گياهان، جانوران آبزي و خشكي زي(فلزات سمي و آثار آنها بر روي موجودات محيط زنده

  نگين س فلزات

ئي داشته و در درجه حرارت اتاق خاصيت فلزي دارند فلز ال با وزن اتمي در جدول تناوبي به آن تعداد ازعناصر كه
ي اين عناصر شده و در اين طبقه عناصر مختلفي قرار داده برا از آنجائي كه تعاريف مختلفي.سنگين اطالق مي شود

بر اساس اين تعارف فلزات مس تا بيسـموت در  .تنها از اصطالح فلزات و يا شبهه فلزات استفاده نمود شده اند بايد
گروه در جدول تناوبي به فلزات .دارند به عنوان فلزات سنگين تعريف شده اند 4جدول تناوبي كه دانستيته بيشتر از 

گرم     5داراي وزن مخصوص  بيشتر از  معموال  فلز سنگين.به بعد فلزات سنگين مي گويند 4و  4در تناوب  16تا  3
اين عناصر اجزاي طبيعي  تشكيل   دهنده ي پوسـته زمـين هسـتند و فراينـد هـاي      .باشند مي  بر سانتي متر مكعب

  .نهــا در محــيط زيســت  مــي گــردد    طبيعــي و هــم چنــين فعاليــت هــاي انســاني باعــث آزاد ســازي آ       
بر اين اساس فلزاتي كـه در  .از نظر بيولوژي فلز سنگين به عناصري كه داراي خاصيت سمي هستند اطالق مي گردد

    :فهرست مواد سمي قرار مي گيرندعبارتند از
Al,As,Br,Cr,CoFe,Pb,Cu,Hg,Cd,Ni,Mn,Se,Zn                        

فعاليت هاي آتشفشاني آتش سوزي جنگلها وهوازدگي سنگها و كاني ها از جمله عوامل طبيعي هستند كه باعـث    
مقدار فلزات سنگين آزاد شده در محيط زيست از منشا انساني به  .آلودگي محيط زيست به فلزات سنگين مي شوند

هـاي حفـاري و معـدني كارخانجـات ذوب فلـز،      فعاليت بشـرمانند فعاليـت   . مراتب بيشتر از منشا طبيعي مي باشد
سوزانيدن زباله و مواد زائد و ترافيك مصرف سوخت هاي فسيلي در كارخانجات و مصرف حشره كش ها كودهاي 

آلودگي زمين هاي كشاورزي و مراتع با فلزات سنگين و انتقال اين . نيز از عوامل آلوده كننده مي باشد... شيميايي و
حصوالت كشاورزي و دامي مي تواند باعث ورود فلزات سنگين به چرخه ي غذايي انسـان از  عناصر از خاك  به م

 .طريق مصرف فراورده هاي كشاورزي و دامي گردد

. بسياري از اين عناصر نه تنها براي حيـات بيولـوژيكي ضـروري نيسـتند بلكـه بسـيار هـم خاصـيت سـمي دارنـد          
به اصـطالح بـه آنهـا     ات سنگين براي ادامه رشد و بقاء نيار دارند كهارگانيسمهاي زنده به مقادير بسيار كمي از فلز

Trace Elements  مي گويند مثل آهن ، كباالت ، مس ، منيزيم ، موليبدن ، واناديم ، استرنيم و روي و اگر ازآن
ه ، سـرب  ساير فلزات سنگين مانند جيو. حداقل مورد نياز و ضروري افزايش يابند باعث اخالل در رشد مي گردند

و كادميم عناصر حياتي نبوده و اثرات سود مندي بر حيات ارگانيسمهاي زنده ندارند به طوريكه تجمع آنها در بـدن  
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مسيرهاي ورود به بـدن پسـتانداران بـه    .موجودات زنده به خصوص پستانداران باعث بيماريهاي خطرناكي مي گردد
س از بارنـدگي وارد خـاك و آب زيرزمينـي مـي شـوند و      كه در مناطق صنعتي پ طور معمول از طريق هواي آلوده

  .اقيانوسها مي باشد همچنين از طريق درياها و
مـي  مـورد  م يـا برليـوم   ومينيـ وآهـن ، منيـزيم ، آل   در مسموميتهاي ناشي از مصارف داروئي فلـزات سـنگين شـامل   

وه، مس، كادميوم ، نيكـل،كروم  محيط زيست ، بهداشت و سالمت انسانها فلزاتي مانند سرب، جي حوزه در   .باشند
جزء گروه فلزات سنگين بوده كه اين عناصر و بسياري از تركيبات آنها به لحاظ اثـرات سـوء و زيانبارشـان بـر     .. و

اين سموم در هواي تنفسي، آب آشـاميدني،  . سالمت انسان و محيط از سموم پرخطر پيرامون ما محسوب مي گردند
يكي از اساس ترين مسئله در ارتبـاط بـا فلـزات    . ه و حتي البسه موجود مي باشندمصالح ساختماني، لوازم آشپزخان

در واقع فلزات سنگين پس از ورود به بدن ديگر از بدن دفع نشده . ن عدم متابوليزه شدن آنها در بدن مي باشديسنگ
كه همـين امـر موجـب    بلكه در بافتهائي مثل چربي، عضالت، استخوانها و مفاصل رسوب كرده و انباشته مي گردند

فلزات سنگين همچنين جـايگزين ديگـر امـالح و مـواد معـدني      . بروز بيماريها و عوارض متعددي در بدن مي شود
بـه طـور   . مثالً در صورت كمبود روي در مواد غذايي كادميوم جايگزين آن مـي گـردد  . مورد نياز در بدن مي گردند

بـر   ،مواد مغـذي   كمبود ،انواع سرطان ها  ،افسردگي، اسكيزوفرني پاركينسون، آلزايمر، مانند كلي اختالالت عصبي 
آسيب به كبد، كليه ها و مغـز   ،عروقي ، اختالالت تنفسي و قلبي ،سقط جنين  ،چاقي  ،هم خوردن تعادل هورمونها 

لكـرد  اخـتالل در عم  ،كاهش آستانه تحمل بدن ،عفونتهاي ويروسي مزمن ،احتالالت غدد درونريز ،آلرژي و آسم  ،
تحريـك   ،سردرد و سـرگيجه   ،تهوع و استفراغ  ،خستگي ،كم خوني  ،ناباروري  ،تغيير در سوخت و ساز  ،آنزيمها 
 ،بـي اشـتهايي    ،كاهش حافظه ،اختالالت پوستي ،پيري زودرس ،تخريب ژنها  ،تضعيف سيستم ايمني بدن ،پذيري 

رگ از نتايج اثرات ورود فلزات سنگين به بدن انسـان  پوكي استخوان و در موارد حاد م ،ريزش مو  ،التهاب مفاصل 
از طرفي خاصيت تجمع پذيري فلزات سنگين در گياهان و ورود آنها به زنجيره غذائي خطـرات ناشـي از   . مي باشد

، خـاك و هـوا و آلـوده     آببا رشد صنعت و افزايش مصرف مواد شيميائي ورود آنهـا در  .آنها را دو چندان مي كند
  .تمال روياروئي انسان با خطرات ناشي از آنها بيشتر شده استشدن محيط اح

  منابع كلي انتشار
به عنـوان مثـال منـابع     .منابع اصلي آلودگي فلزات سنگين شامل منابع انسان ساز و منابع طبيعي انتشار آنهامي باشد

هاي فعـال ، معـادن و   عمدتا شامل سنگهاي رسوبي ، سنگ فسفات هـاي دريـائي ، آتشفشـان    طبيعي انتشار كادميم 
بسترهاي سنگي حاوي آنها ، درياچه ها ، جنگل سوزي و منـابع انسـان سـاز آن انتشـار از صـنايع مصـرف كننـده        

كادميم ، پالستيك ، سراميك ، شيشه ، رنگ ، مينـا كـاري كـه در     –مانند باطريهاي نيكل  محصوالت حاوي كادميم
شود ، تثبيت كننـده هـاي كـادميمي اسـتفاده شـده درفرآينـد توليـد         حاوي كادميم استفاده مي توليد آنها از رنگهاي

، محصوالت آهني و غير آهني با روكشهاي كادميمي ، آلياژهـاي كـادميمي و   ) PVC(محصوالت پلي وينيل كلرايد 
پسماندهاي صنايع فلزي مثـل صـنايع آهـن و فـوالد ، سـيمان ،       محصوالت الكترونيكي ، زباله سوزها ي شهري ، 

  .مي باشد ....باقي مانده هاي سوخت هاي فسيلي وومس و آلياژهاي آنها  ،چ ، روي ، سرب سنگ گ
همچنين مصرف لجن فاضالب و كودهاي فسفاته در زمينهاي كشاورزي و باقي مانده هاي ناشي از مصرف سوخت 

كادميم يا ناخالصيهاي  كه در آنها زباله هاي حاوي( هاي فسيلي ، پسماند هاي صنايع سيمان و محل هاي دفن زباله 
  .از عوامل آلودگي كادميم درخاك هستند) آن وجود دارد 

در مورد جيوه نيز مي توان به عمده موارد مصرف آن شامل آمالگام جيوه ،كـاتاليست ها ، وسايل الكتريكي ترمومتر 
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، آينه ، باطري ) وان كاتاليزور كاربرد اكسيد جيوه به عن(  P.V.C، بارومتر ، المپهاي جيوه اي ، ديگهاي بخار، توليد
و همچنين كاربرد زيادي )  …آفت كش ، ضد باكتري و  قارچ كش ، (، توليد سود سوزآور ، محصوالت كشاورزي 

جيوه همچنين بـه عنـوان ضـد بـاكتري و يـا      . از آن در دارو سازي ، رنگ سازي و مصرف در استخراج طال نام برد
فنيـل مركوريـك    بيشترين تركيب قابل استفاده جيـوه  . رف به كاربرده مي شودنگهدارنده در تهيه رنگهاي مورد مص

اكسيد جيوه نيز به عنوان . استات و فنيل مركوريك اوآلت بوده كه هر دو از درجه سميت بااليي برخوردارمي باشند 
ر صـابونها و  همچنين سالهاست كه از تركيبـات جيـوه د  . يك تركيب ضد كپك در رنگهاي نقاشي استفاده مي شود 

معمـوالً ايـن فرآينـد بـا مهـار      . كرمهاي آرايشي كه به منظور روشن تركردن پوست به كار مي رود استفاده مي شود 
استفاده از اين مواد در حال حاضر در برخي از كشورهاي آفريقايي ، آمريكاي شـمالي  . پيگامتاسيون انجام مي گيرد 
ط كميته هاي بهداشتي مختلف اروپا مورد تجزيه و بررسي قرار گرفته و اين مواد توس. و اروپا ممنوع گرديده است 

درصـد   1-5درصد يديد جيوه و كرمهاي سفيد كننـده حـاوي    1-3معلوم شده است كه برخي از صابونهاي حاوي 
تركيبات آمونياكي جيوه هستند و چون در طول روز بر روي پوست باقي مي مانند فرصـت كـافي بـراي جـذب در     

  .اهند داشت پوست خو
همچنين فلزات سنگين مثل سرب ، كادميم و جيوه از طريق پسماندها و فاضالبهاي حاوي آنها در صـنايع ، مراكـز   
خدماتي بهداشتي و درماني ، نساجي ها ، كارخانه هاي رنگسازي صنايع فلزي آهـن و فـوالد وصـنايع فلـزي غيـر      

. به محيط زيست راه پيدا مـي كننـد  ... باطريهاي مستعمل و آهني، زباله ها و پسماند هاي حاوي المپهاي سوخته و 
جيوه ، سرب و كادميم از طريق مصرف سوختهاي فسيلي و يا استفاده از زباله سوزهاي شهري براي دفع زبالـه هـا   

  .هوا را نيز آلوده مي كنند
كي قابل حمل و كـامپيوتر  تاپ ، تلفن هاي همراه، ابزار مكانيب كاربرد باتري خشك براي اسباب بازي ، ساعت ، ل
) كنتـرل هـا   ( باتريهاي آلكالين هر روز در خانه ها در ريمـوت  . ميزان آنها را در زباله هاي شهري افزايش مي دهد

باتريهاي كه در ساعت ، وسايل كمك شـنوايي  .چراغ هاي چشمك زن و ديگر وسايل الكترونيكي استفاده مي شوند
 ه ، نقره، كادميوم ، ليتيم ، يا ديگر فلزات سنگين هستنداستفاده مي شوند نيز حاوي جيو.. و 

  سرب
مختلف  فلزات با آن آلياژ كه است 4 و2 باظرفيت تناوبي جدول ششم رديف و چهارم گروه فلزات از يكي سرب

يكي از مصارف آن ساخت باتري هاي . نظير آنتيموان ، قلع ، آرسنيك و برليم كاربردهاي وسيع در صنعت دارد
 سيستم براي را الزم الكتريكي نرژي شيميايي،ا واكنش چندين همزمان از طريق انجام ها باتري اين.ست سربي ا

هنگامي كه يك باتري به تدريج تخليه مي گردد غلظت اسيد سولفوريك و به تبع آن . فراهم مي آورند خارجي هاي
 ي بردار بهره مورد مجدد و دشون شارژ دفعات به توانند مي ها باتري. سرعت واكنش ها كاهش مي يابد

موجب مي شود صفحات آن ها كه از جنس اكسيد سرب هستند بتدريج  آنها مكرر تخليه و شارژ ولي . قرارگيرند
 شامل نيز اي اليه عالوه به ..گردد مي ها واكنش باآلخره توقف و كاهش به سولفات سرب آلوده شوند كه موجب

 قابليت ديگر باتري كه در اين هنگام.انباشته مي گردد باتري كف در فلزي سرب و سرب اكسيد سرب، سولفات

. گردد مي محسوب فرسوده عنوان باتري به است رسيده آلودگي حد باالترين به و داده دست از را شدن شارژ
اين عنصر داراي جالي فلزي، رسانايي پايين و خاصيت چكش خواري و . سرب عنصري فوق العاده سمي مي باشد

سرب به طور طبيعي در محيط زيست وجود دارد ولي .ذيري است و مقاومت بااليي در برابر خوردگي دارد مفتول پ
نمك هاي سرب از راه اگزوز . در اكثر موارد حاصل فعاليت هاي بشري از قبيل كاربرد در توليد بنزين مي باشد
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يكي از چهار فلزي است كه بيشترين سرب .اتومبيل ها وارد محيط زيست شده و خاك، آب و هوا را آلوده مي كند
اختالل بيو سنتز هموگلوبين و كم خوني، افزايش فشار خون، آسيب به . عوارض را بر روي سالمتي انسان دارد

كليه، سقط جنين و نارسي نوزاد، اختالل سيستم عصبي، آسيب به مغز، ناباروري مردان، كاهش قدرت يادگيري و 
مختل شدن عملكرد .عوارض منفي افزايش غلظت سرب در بدن است اختالالت رفتاري در كودكان از 

فيتوپالنكتون ها به عنوان يكي از منابع مهم توليد اكسيژن در درياها و در نتيجه بر هم خوردن تعادل جهاني 
بنا بر استاندارد سازمان .موجودات آبزي از مهمترين عوارض نامطلوب حضور سرب در اكوسيستم هاي آبي است 

. محدود شده است  mg/lit 01/0، غلظت سرب در آب آشاميدني به 1996در سال  (WHO)بهداشت  جهاني
سرب به صورتهاي زير .است  mg/lit 05/0طبق استاندارد آب آشاميدني ايران، حد مجاز سرب در آب آشاميدني 

  :مي تواند وارد زنجيره غذايي شود

ست در ساقه ها و برگها كمتر و در گلها و دانه كمترين مقدار غلظت سرب در ريشه ها بيشترين مقدار ا  :سبزيجات
  .است

  بيشترين مقدار سرب در پوسته و تنه درخت ديده مي شود : درختان ميوه
گوشت ماهيچه، شير عمل نيامده و تخم مرغ مقدار نسبتاً كمتري سرب دارند در حاليكه : غذاهاي خام حيواني

 . تري كبد اصوالً غلظت سرب زيادتري دارندگوشت عضالت، بويژه كليه و تا حد كم

ميكروگرم در ليتر و نمونه  100تا  50مشروب ممكن است حاوي مقادير زياد سرب با ميانگين : مشروبات  الكلي
 .هاي مختلف بسته به پوشاندن در شيشه داراي مقادير بيشتر از چند صد ميكروگرم در ليتر باشند

  8)ساتورنيسم(مسموميت با سرب  
راه اصلي ورود سرب به بدن از طريق دستگاه .ب فلزي است نرم وسنگين به رنگ آبي مايل به خاكستري است سر

تنفسي بوده كه پس از جذب وارد دستگاه گردش خون شده و مانند كلسيم در استخوان هاي بدن جايگزين مي 
جذب  .و ايجاد مسموميت مي كندشود و سپس به آهستگي از استخوانها جدا شده و دوباره وارد جريان خون شده 

تترا اتيل سرب ، هم  در جذب پوستي مثل. رودي بسيار كم است و از راه مدفوع دفع مي گردد- سرب از راه معدي
سرب غير آلي مي تواند در طي استنشاق و يا مواجهه پوستي  از راه مدفوع و هم از راه ادرار دفع صورت مي گيرد

و براي تشخيص و شناسايي آن در بدن انجام  . طريق پوستي جذب مي شود سرب آلي به خوبي از . جذب شود 
آزمايش خون جهت كم خوني و جستجوي گلبول هاي منقوط و آزمايش ادرار و مدفوع به منظور تعيين مقدار 

  . سرب و كوپروپورفيرين و دلتا آمينولوولنيك اسيد و دلتا آمينو لوولنيك دهيدروژناز توصيه مي شود
  :بدي و عصبي سربك اثرات 

در اكثر اثرات عصبي مواجهه با سرب .مواجهه سرب در كودكان ، فعاليتهاي اكسيد اسيون كبدي را كاهش مي دهد 
از عالئم اوليه اي كه . در افراد ، بيماري مغزي اسقالوپاتي ، كه بر عملكرد مغز اثر مخرب مي گذارد مشهود است 

كندي ، كج خلقي و زود رنجي ، كاهش توجه و سردرد ، : جهه شامل ممكن است پيشرفت كند در طي هفته ها موا
شرايط ممكن است بسيار حاد شود كه در برخي مواقع .مي باشـــــــد . . . تومور عضالني ، كاهش حافظه و 

  . تندي ، هذيان گويي ، تشنج ، سكته ناقص و كما و مرگ حادث مي شود 
  كودكان  IQاثرات سرب بر 

                                                 
. . گويندگويند  ميمي  LLeeaaddها ها   و انگليسي زبانو انگليسي زبان  PPlloommbbها ها   است كه كيمياگران سابق به سرب داده اند كه فرانسه زباناست كه كيمياگران سابق به سرب داده اند كه فرانسه زبان  اسمياسمي  ((SSaattuurrnnee))ساتورن ساتورن 

  ..رب النوع زمان بوده و در ستاره شناسي به معني ستاره زحل يا كيوان استرب النوع زمان بوده و در ستاره شناسي به معني ستاره زحل يا كيوان استساتورن در اساطير يونان قديم ساتورن در اساطير يونان قديم 
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اين . اس زياد با سرب بر سيستم عصبي كودكان بيشترين توجه و بحث را برانگيخته است است اثر بالقوه تم
و   ناتواني در خواندن ،  حافظه كوتاه مدت ،،)  IQ(تحقيقات تماس زياد با سرب را باعث كاهش ضريب هوشي

همچنين ، . نندنقايصي در گفتار ، مهارت هاي حركتي ظريف ، زمان واكنش و هماهنگي دست با چشم مي دا
در زمان تولد، نوزادي و خردسالي با ) سطح سرب خون (  BLLتحقيقات اپيدميولوژيكي نيز در مورد رابطه 

 BMJدر  1994گزارشي در سال . ارزيابي هاي انجام شده بر رفتار ، تشخيص و سايكوموتور انجام شده است 
محققين سعي كردند . را بررسي كرده است  چاپ شد كه ارتباط سرب موجود در محيط با ضريب هوشي كودكان

براي بررسي . سال و بزرگتر و ميزان سرب بدنشان را بررسي كنند 5در كودكان  IQارتباط بين درجه بندي كامل
محققين به اين نتيجه رسيدند با اينكه   .مورد بازبيني قرار گرفت 1979تحقيق اپيدميولوژيك از سال  26اين رابطه ، 

ايجاد كند  ولي چند عامل تسهيل ) IQ(ه ميزان اندك ممكن است نقصان اندكي درضرِِيب هوشيتماس با سرب ب
 كننده ديگر نيز بايد مد نظر باشند 

ارتباط بين ميزان سرب خون  و نمره  
ماهگي 60هوش كودكان در سن 

ميزان سرب خون  بر حسب ميكروگرم در دسي ليتر

مره
ن

 
 جرم و جنايت و سرب خون

جنايت رابطه بروز جرم و  مطالعات نشان مي دهد حتي افزايش اندك سرب خون به مغز آسيب مي زند و با ميزان
ميزان سرب خون قبل از تولد تا هفت سالگي و بررسي ارتباط آن با ميزان بروز  محققان با اندازه گيري.مستقيم دارد

اين .دارد جنايت و اندازه مغز به اين نتيجه رسيدند كه ميزان سرب خون نقش مهمي در ارتكاب جنايت جرم و
شود كه همه اين موارد  رب خون باعث گيجي و بيقراري ميافزايش ميزان س: تحقيقات همچنين نشان مي دهد 

پيشتر ارتباط افزايش سرب خون و كاهش ضريب هوشي دركودكان .مقدمات جرم و جنايت را فراهم مي كند
  .مشخص شده بود

 جنايت با سرب بدن ارتباط تمايل به

فزايش بيست و شش درصدي ليتر موجب ا افزايش ميزان سرب در خون كودكان تا پنج ميكروگرم در هر دسي
محققان .با ميزان سرب موجود در بدن انسان ارتباط مستقيم دارد تمايل به جنايت.تمايل انها به تبهكاري مي شود

اوايل سالهاي هشتاد قرن گذشته اغاز شده اعالم كردند  دانشگاه سينسيناتي در پي تحقيقات طوالني مدتي كه از
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حت تاثير سرب قرار مي گيرند بيش از سايرين در معرض خطر ارتكاب جرم ت كودكاني كه در سالهاي نخست تولد
قرار دارند مقدار سرب  بر اساس اين گزارش دانشمندان با بررسي افرادي كه در معرض تاثير سرب.دارند قرار

و گيري و سپس تعداد موارد جرم و جنايت  موجود در بدن مادران و فرزندان انها را در مراحل مختلف اندازه
اقتصادي بررسي كردند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه افزايش  دستگيري را با توجه به عوامل اجتماعي و

 كودكان تا پنج ميكروگرم در هر دسي ليتر موجب افزايش بيست و شش درصدي تمايل انها به ميزان سرب در خون

افراد متوجه شدند مقدار ماده  ا بررسي مغزعالوه بر اين محققان در مرحله دوم ازمايشها ب.تبهكاري مي شود
كمتر و تغييراتي كه بر اثر تاثير اين ماده ايجاد مي شود  خاكستري در مغزكساني كه در معرض تاثير سرب قرار دارند

ممكن  به گفته دانشمندان رنگها منبع اصلي سرب به شمار مي روند و اين ماده .است دائمي و غير قابل بازگشت
 اسباب بازيهاي بي كيفيت و برخي داروهاي سنتي وجود داشته باشداست در اب، 

  : اثرات ژنوتوكسيــــــك 
در كارگراني كه باسرب كار مي كنند انحرافات كروموزومي و تغييرات در كروموزوم هاي سلولهاي خوني گزارش 

ه باتري سازي ، بطور مرتبط است ، بطور مثال كارگران كارخان  DNAمواجهه با سرب ، با صدمات .شده است 
عالوه بر اين . در لنفويست ها ، در مقايسه با كارگران مواجهه نداشته ، داشتند    DNAمعني داري شكست بااليي 

و افزايش توليد انواع واكنش هاي اكسيژني و كاهش ترازهاي گلوتامين در لنفوسيت  DNAهمبستگي ميان شكست 
  .ها ، يافته شده است 

  :سرطـــــان 
در مطالعه اي .در مواجهات باال سرب يافت شده است %  60ك ابتال به تومورهاي بدخيم مجراي گوارشي تا ريس

، افزايش ريسك ابتال به سرطان ناشي از سرب ، در سرطان معده ، سرطان ريه ، سرطان كليه ها و  1995در سال 
  .سرطان مثانه ، گزارش شد 

  :سرب در استخوان  
. سرب در كودكان ، دريافت استخوان و در دندان ، مستقر و جايگزين مي شود % 79لغين و سرب دربا% 95 "تقريبا

يك بخش سرب در استخوان تمايل به تبادالتي با سرب پالسما دارد و در نتيجه سرب استخوان يك مخزن براي 
تواند جايگزين  سرب كمپلكس هاي پايداري با فسفات دارد و مي. دوباره پر كردن سرب دفع شده از خون است 

  .در نتيجه جذب و جايگزيني خوبي در استخوان خواهد داشت .كلسيم  نمك فسفات كلسيم شود 
  Cardiovascular Effects: اثرات مرتبط با قلب و رگهاي خونــي 

سرب اثر مهمي برسيستم طبيعي و هورموني بدن ، . در مواجهه مزمن با سرب ، افزايش فشارخون حادث مي گردد 
سرب تحريك شده در افزايش فشارخون ، همچنين با سيستم غير نرمالي نظير آدرنالين .ي بدن و قلب دارد رگها

افزايش فعاليت سيستم اعصاب مركزي سمپاتيك ، افزايش اپيفرين : مرتبط مي شود كه شامل 
Norepinephrine  آلدرسترون  –ن يآنژوتنز –مواجهه مزمن سرب ، سيستم رنين .  پالسما استRenin – 

angiotensin – Aldosterone   را فعال مي كند كه بصورت مستقيم و غير مستقيم سيستم اعصاب سمپاتيك
سرب بصورت مستقيم باعث انقباض رگهاي خوني به بهفت ماهيچه اي صاف ، مي شود و .را تحريك مي كند

  افزايش فشار خون را سبب مي گزدد    
  :اثرات كليـــوي 

، توسط بيماري نفروپاتي ، تصلب بافت گلومرول ، فيبروزبين سلولي ، ) نفروتوكسيستي ( ب سيميت كليوي با سر
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كمبودهاي عملكردي در وظايف اعضاء  در انسان هايي كه در مواجهه مفرط با سرب هستند ، . مشخص مي شود 
، كاهش و افزايش وزن مولكولي پروتئين ادراري   ENZYMURIA) آنزيم ادراري : ( شامل 

( PROTEINURIA )   انتقال ناقص ومعيوب يونهاي ارگانيك و گلوكز و كاهش رنج فيلتراسيون گلومرول ،
كليوي ، تصلب و سفت شدگي بافت گلومرول يا صدمه ابتدايي به توبول مي تواند بطور مستقيم در آزاد سازي 

  .زنين اثر بگذارد و باعث نارسايي كليه ها گردد
  ب نكاتي درباره مسموميت با سر

سرب امروزه به عنوان يكي از پرمصرف ترين فلزات در صنايع مختلف و همچنين بـه عنـوان يـك سـم بـالقوه       -1
  .مطرح مي باشد

باطريسازي، تعمير رادياتور ماشين، تصفيه خانه : منابع سرب بسيار متنوعند، عالوه بر برخي مشاغل صنعتي مانند -2
ا، آب، خاك، رنگها، كنسرو مواد غذايي و بسياري منـابع ديگـر نيـز بـه     هو منابعي نظير ها، تخريب و بازسازي پلها،

  .عنوان منبع حاوي سرب مطرح مي باشند
مسموميت با سـرب مطـرح مـي     احتمال ،گزارش شود mcg/dl 40سطح خوني سرب باالتر از  در شرايطي كه -3

  .گردد
 بـه ي و تشنج مي باشدكه ممكـن اسـت   عاليم مسموميت حاد با سرب شامل بي اشتهايي، تهوع، ضعف، بي حال -4

  .گردد نيز منجر آسيب مغزي و آسيب برگشت پذير كليه
همچنـين در كودكـان   . عاليم مسموميت مزمن با سرب در كودكان، كاهش وزن ، ضعف و كم خوني مـي باشـد   -5

بزرگسـاالن عاليـم   در . تغييرات در رفتار و برخورد اجتماعي نيز مي تواند از عاليم اوليه مسموميت بـه شـمار رود  
ممكـن  همچنين افزايش فشار خون و نقـرس نيـز   . گوارشي، كوليك و افتادگي مچ دست نيز به ندرت بروز مي كند

  .تماس مزمن با سرب اتفاق افتد اثر است در
مسموميت با سـرب در مصـرف    ،نكته اي كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و اخيراً مواردي از آن مشاهده شده -6

  .مي باشد ن مواد مخدر كنندگا
افزودن سرب به هروئين، اوپيوم و آمفتامين ها به منظور افزايش وزن ايـن فـرآورده هـا مـي توانـد در مصـرف        -7

  .خوراكي يا وريدي ايجاد مسموميت نمايد
زن كاهش و ،درد شكمي، تهوع، استفراغ، دردهاي ناحيه كمر و پا، ضعف: در برخورد با معتادان با عاليمي نظير - 8
  .اشتهايي بايد تشخيص افتراقي مسموميت با سرب نيز در نظر گرفته شود بي   و 

  كاهش ميزان سربنقش درختان در
مقايسه تطبيقي درختان با . درختان در كاهش ميزان سرب به ويژه در حاشيه جاد ها و شاهراهها نقش مؤثري دارند

برابر گياهان  2برابر گياهان علفي و   20تا  10درختان ساير اشكال گياهي علفي و گياهان زراعي نشان مي دهد كه 
در مناطق . مي توانند توان رسوب گيري داشته باشند) در مقايسه با سطح معيار كه مناطق فاقد جاده هستند(زراعي 

در جذب ميزان ) برگها، شاخه و برگها و حتي تنها درختان(پرترافيك، شهرهاي انبوه و شاهراهها اهميت درختان 
 رب هوا كه از اگزوز ماشينها پراكنده مي شود بسيار داراي اهميت استس

     نيكل

فلز در گروه آهن بوده و سخت، قابل  اين. است) جال(نقره اي رنگي است كه داراي صيقل  - نيكل فلز سفيد 
 .درجه سانتي گراد مي باشد 1453 دماي ذوب نيكل. انعطاف ، چكش خوار و شكل پذير است



www.kamus.ac.ir 
 

١۴٩ 
 

يا گروه دهم است كه پس از آهن و كبالت قرار مي گيرد و با  ر جدول تناوبي اولين گروه سه عنصرياين فلز د 
 آن در برابر)خنثي شدن(دليل استفاده از نيكل ثبات آن در هوا و بي اثري  .دارد آنها نزديكي و شباهت زيادي

نايع مواجهاتي با موادمخاطره باتري سازان شاغل در ص آرايش الكتروني نيكل چنين است . اكسيداسيون است
دارند ، درطي توليد باتري و نيز در ضمن انهدام باتري ها جهت ... آميزي نظير سرب ، منگنز ، كادميوم ، نيكل و

  .  بازيافت برخي مواد از آنها ، كارگران در مواجهه قرار مي گيرند
  :جذب نيكل 

  :جذب از راه استنشاقي  -الف
توسط چتدين مكانيسم جذب مي  "، ته نشين مي شوند و متعاقبا باالئي و پاييني ذرات نيكل در مجراي تنفسي

اندازه ذره ، درجه اي را كه ذرات توسط . الگوي جذبي نيكل در مجراي تنفسي با اندازه ذره مرتبط است . شوند
inertial impaction  گير افتادن غير فعال وsedimentation ند، را تعيين مي ته نشيني و انتشار اثر مي گذار

ذرات كوچكتر نيكل . ميكروني در ناحيه بيني گير افتاده و به طريق غير فعال باقي مي مانند 30- 5ذرات بزرگ .كند
كوچكترين . ميكروني به ناي و نايژه هاي ريوي وارد مي شوند و توسط عمل ته نشيني ، ته نشين مي شوند 5- 1

در انسان ها در . هاي ريه داخل شده و انتشار ذرات اتفاق مي افتد در آلوئول) ميكروني ! كمتر از (ذرات نيكل 
جذب از مجاري تنفسي بستگي به حالليت  .نيكل استنشاقي در ريه ها ، جذب خون مي شود% 35-20حدود 

ميزان جذب باالتري از نيكل ادراري در كارگران مواجهه يافته با تركيبات نيكل محلول . تركيب نيكل نيز دارد
مشهود ) اكسيد نيكل( نسبت به مواجهه يافتگان با تركيبات نيكل كم محلول ) نيكل سولفات –ل كلرايد نيك( 

نيكل در هنگام بارداري ، ممكن . در هنگام مواجهه استنشاقي نيكل ، تمايل دارد كه در ريه ها انباشته شود. است 
بدن مي شود ، عاقبت در ادرار دفع مي نيكل صرف نظر از مسيري كه جذب . است در غده هيپوفيز تجمع يابد 

  .گردد
  :جذب گوارشي  - ب

. معدي ، چه از طريق نوشيدن آب و يا چه از طريق خوردن غذا ، جذب مي شود –نيكل از طريق مجراي رودي 
نيكل از راه % 27در مواجههات دهاني تنها  .نيكلي كه از طريق گوارشي جذب نشده باشد، به مدفوع دفع مي شود

  .نيكل از طريق غذا جذب مي گردد%  1ميدني جذب مي شوند و در حدود آب آشا
  :جذب پوستي  -ج

اطالعات آتوپسي از افراد . نيكل مي تواند بطور مستقيم از طريق پوست جذب و به جريان خون داخل شود 
، روده ) وق كليويف( مواجهه يافته غير شاغل نشان مي دهد كه باالترين غلظت نيكل در پوست ، ليگاندهاي آدرنال 

سولفات نيكل جذب % 77-55در مطالعه اي در حدود . نيكل مي تواند  از طريق پوست در بدن نفوذ كندمي باشد 
  .ساعت با بيشترين جذب در ساعات اوليه ، جذب شده است  24شده از طريق پوستي ، در طي 

  :توزيع و پخش نيكل 
ميزان نيكل . است كه بيشترين غلظت نيكل در ريه ها مي باشدديده شده  در مطالعه آتوپسي افراد غير شاغل ،

  . كارگران مواجهه يافته با نيكل كم محلول باالتر از تركيبات نيكل محلول مي باشد درموكوس بيني ،
  :مكانيسم هاي جذب و دفع نيكل 

از روده به تنوع  جذب نيكل.معدي به شكل ليپوفيليك با وزن مولكولي كم ، جذب مي شود- نيكل از مجراي رودي
در غلظتهاي كم . بطور مثال غذا جذب خوراكي نيكل را كاهش مي دهد. ليگاندها و يونهاي موجود ، بستگي دارد
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از نيكل  Carriersدر غلظتهاي باال ،  حامل ها . نيكل از طريق انتقال فعال و انتشار تسهيل شده جذب مي شود
در پالسما ، نيكل با پيوست به آلبومين و .ر فعال صورت مي گيرداشباع مي شوند و جذب نيكل از راه انتشار غي

همچنين نيكل .مي باشد ،انتقال مي يابد  ،بطور مثال هيستيدين پلي پپتيدهاي كوچك و آمينواسيدها مانند  ليگاندهاي
متصل ولي نيكل . ماكروگلوبولين است ، يافت مي شود - كه يك آلفا Nickeloplasminدر پالسما ، در مجاورت 

، تمايلي به قابليت تبادل و مبادله ندارد و اين پروتئين جهت نقل و انتقال نيكل  Nickeloplasminشده به 
 5كه ( در ادرار نيكل به كمپلكسي با وزن مولكولي پايين . نيكل جذب شده در ادرار دفع مي گردد.مناسب نيست 

  .ر مو، پوست ، شير و عرق نيز ديده و تخمين زده مي شوددر انسان ، نيكل د. متصل مي شود .) آمينواسيد آزاد دارد
  : نيكلاثرات 

  :معدي  - اثرات رودي
معدي در كارگراني كه آب آلوده به سولفات نيكل و نيكل كلرايد و اسيد بوريك ، را  –عالئم پريشاني و درد رودي 

ميليگرم نيكل در  7/35تا  1/7مصرف كرده اند ، مشاهده شده است و ميزان دز نيكل گزارش شده در سلول 
، اسهال و ) وريدهاي شكمي( حالت تهوع و استفراغ ، كرامپ هاي شكمي  :اين عالئم شامل .كيلوگرم  مي باشد

ميلي گرم نيكل در  25اثرات معدي رودي در موش هاي آزمايشگاهي با دريافت دز نيكلي در حدود .استفراغ است 
تغيير رنگ محتويات : اين اثرات شامل .روز ، مشاهده شده است  9در كيلوگرم در روز ،  به شكل نيكل كلرايد 

 6/8و  2/1رودي در  –تغيير رنگ محتويات معدي . معدي ، زخم و التهاب معده ، التهاب روده ، مي باشد - رودي
  .ميلي گرم مشاهده شده اند

  :اثرات هماتولوژي 
ولوسيت هاي خون كارگراني كه پس از آشاميدن آب رتيك  blood reticulocytesيك افزايش كوتاه و ناپايدار 

در آزمايشاتي .آلوده به سولفات نيكل ، كلرايد نيكل و اسيد بوريك ، عازم بيمارستان شده اند ، مشاهده شده است 
اين . از انواع نمكهاي نيكل انجام شده است ، اثرات هماتولوژي نمايان است  0.7با دز كمتر از  Ratكه بر روي 

ميلي گرم نيكل در كيلوگرم در روز، استات نيكل  25شامل كاهش در تراز هموگلوبين موش مواجهه يافته با اثرات 
ميلي گرم نيكل  0.49و اثر ديگر ، افزايش در ميزان لوكوسيت هاي موش مواجهه يافته با . هفته مي باشد 6در طي 

  .ست روز ا 28در كيلوگرم در روز، كلرايد نيكل آب آشاميدني ، در طي 
ميلي گرم نيكل در كيلوگرم در روز  6/8اثر ديگر ، يك افزايش در شمارش پالكت ها در موش مواجهه يافته با 

ميلي گرم نيكل در  5/62كاهش ميزان هماتوكريت ، در مواجهه مزمن سگها با .روز مي باشد 91نيكل كلرايد در طي 
  .كيلوگرم در روز ، سولفات نيكل ، مشاهده شده است 

  :عضالني  –ت اسكلتي اثرا
عضالني چه در انسان و چه در موش ها و سگ هاي آزمايشگاهي در مواجهه با نيكل مشاهده و –اثرات اسكلتي 

  .گزارش نشده است 
  :كبدي  تاثرا

كارگري كه در اثر نوشيدن آب آلوده   10كارگر از  3در مطالعه اي يك افزايش كوتاه در ميزان بيلي روبين سرم در 
ولي در موش هاي آزمايشگاهي ، كاهش وزن كبد .به بيمارستان مراجعه نمودند ، مشاهده شده است  به نيكل

  .گزارش شده است 
  :اثرات كليوي 
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اثرات كليوي در موش هاي آزمايشگاهي  .افزايش كوتاه و ناپايداري در ميزان آلبومين ادرار انسان گزارش شده است 
  .سلول هاي اپيتليال توبول كليه ، است صدمات بر توبول كليوي ، كاهش : شامل 

  :اثرات پوستي 
  . درماتيت هاي تماسي ناشي از مواجهه با نيكل ، يكي از رايج ترين اثرا ت نيكل در جوامع گوناگون مي باشد

، بدتر شدن اگزماي ) قرمزي و التهاب پوست بدن  ( اريتما در روي بدن : اثرات پوستي نيكل در انسان شامل 
درماتيت . درماتيت تماسي آلرژيك در مواجهات نيكل بسيار است .  patch testالتهاب ناگهاني در محل دستها ، 

  .با استات نيكل يافت شده است  patch testفرد تحت 75000، در %  5/15 "تحريكي در تقريبا
  :اثرات عصبي 

اين اثرات . ه اند ، گزارش شده است اثرات بر سيستم عصبي در كارگراني كه آب آلوده به تركيبات نيكل را نوشيد
روزه اي ، اثرات خواب كاذب ، بيحالي ، ناتواني  90در مطالعه . مي باشد... سرگيجه ، سردرد ، خستگي و: شامل 

ر افتادگي ، تنفس نامرتب و سرد شدن دماي بدن در موش هاي آزمايشگاهي كه معضالني حركتي ، درماندگي و د
  .قرار گرفنه اند ، ديده شده است  در مواجهه با نيكل كلرايد

  :متابوليسم 
وزن . پيوست و باند مي شود   2آلفا–و ماكروگلبولين  L–در سرم بدن انسان ، نيكل با آلبومين ، هيستيدين 

شكل هندسي . ، مي تواند از غشاي بيولوژيكي عبور كند)  L–هيستيدين  –نيكل ( مولكولي پايين كمپلكس 
  . ن سرم به گونه اي است كه هيستيدين در موقعيت سوم از پايانه آمينو ،قرار مي گيردپيوست نيكل با آلبومي

   Excretionدفع 

در كارگران نيكل ، افزايش دفع . نيكل جذب شده از هر راهي  كه وارد بدن شود ، از طريق ادرار دفع مي شود 
مچنين در مدفوع كارگران نيكل ، يافت شده نيكل ه. ادرار از شروع شيفت كاري تا پايان شيفت ، يافته شده است 

 2/5 – 6/22در ميان پايش كارگران مواجهه يافته با تركيبات محلول نيكل ، غلظتهاي نيكل در ادرارشان .است 
در مواجهات گوارشي ، .ميليگرم نيكل در مترمكعب  است  0.11- 0.31ميكروگرم در ليتر براي مواجهه با غلظتهاي 

بنابراين ، نيكلي كه از مجراي رودي معدي جذب مي .شده از طريق مدفوع دفع مي شود بيشترين نيكل جذب ن
  . شود ، در داخل ادرار دفع مي گردد

  كادميوم 
كادميوم معموال از سنگ هاي معدن مس ، سرب و . است) سولفيدكادميوم(ماده معمولي اين فلز ،گرينوكيت 

. و به رنگ سفيد نقره اي است كه مصارف صنعتي بسياري دارد كادميوم فلزي نرم ، هادي .روي استخراج مي شود 
حرارتي ، بدليل فشار بخار نسبتا باالي كـادميوم ، دمـه هـايي را آزاد مـي كنـد كـه بسـرعت بـه          در طي فرايندهاي

اين عنصر به عنوان محصول فرعي از تصفيه روي به دست . آئروسول هاي بسيار ريز اكسيد كادميم تبديل مي گردد 
به طـور طبيعـي سـاليانه    . كادميوم و تركيبات آن بسيار سمي است. آيد و بيشتر خصوصيات آن شبيه روي است مي

حدود نيمي از اين كادميوم از طريق هـوا زدگـي سـنگ هـا     . تن كادميوم وارد محيط زيست مي شود 25000حدود 
بشري مانند شيرابه هاي زباله هاي  آتش سوزي جنگل ها و آتش فشان ها، فعاليت هاي. وارد  رودخانه ها مي شود

اين عنصر عمدتاً از راه غـذاهايي  .صنعتي، توليد كودهاي فسفاته مصنوعي از منابع مهم منتشر كننده كادميوم هستند 
كه كادميوم بااليي دارند، وارد بدن انسان شده و نهايتاً در كليه تجمع مي ... مانند جگر، قارچ، صدف رودخانه اي و 

وارض نا مطلوب حضور آن در بدن مي توان به اسهال، شكم درد و استفراغ شديد، شكسـتگي اسـتخوان،   از ع. يابد
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عقيم شدن، آسيب به سيستم عصبي مركزي، آسيب به سيستم ايمني، ناهنجاري هاي روانـي و آسـيب احتمـالي بـه     
DNA  يگوهـا، خرچنـگ هـا و    در اكوسيستم هاي آبي، كادميوم در صـدفهاي رودخانـه اي، م  .و سرطان اشاره كرد

جانداراني كه اين عنصر را ميخورند يا مي نوشند دچار فشار خون باال، بيماريهاي كبـدي و  . ماهي ها تجمع مي يابد
حداكثر مجاز كادميوم در آب آشاميدني، بر مبناي متوسط مصرف روزانـه آب  .صدمات مغزي و نخاعي    مي شوند 

   . است   mg/lit 005/0كيلوگرم،  70ني به وزن ليتر، براي انسا 5/2آشاميدني معادل با 
  : وجذب راه هاي ورودي

+ 2جذب كادميوم فقط درشكل  ظرفيت . كادميوم از راه گوارشي و نيز از راه استنشاقي به بدن وارد مي شود 
جذب .از طريق ريه به خوبي جذب مي شود ولي جذب مي شود %  5- 1.5از طريق گوارش  .صورت مي گيرد

يعني هر چه آهن كمتر باشد جذب كادميوم بيشتر خواهد شد به اين .به مقدار زياد به آهن بستگي دارد  كادميوم
در صورتي كه آهن كم . عامل حمل آهن مي باشد) 1-دي واالن متال ترنسفور( DMT-1دليل كه در حالت عادي 

كه فرد در معرض كادميوم  مي شود در اين حالت در صورتي DMT-1باشد براي جبران كمبودش باعث افزايش  
باعث جذب كادميوم و حمل و جابجايي از طريق اين آنزيم مي  cdبه  DMT-1باشد به علت تمايل شديد 

  .شايع است  خانم هاي بارداراين كمبود آهن مخصوصا در .شود 
  :اثرات كادميوم بر بدن 

از اثرات حاد ديگر اين ماده ، . وددر اثر تماس گوارشي باعث استفراغ و اسهال خوني و كرامپ شكمي   مي ش
كادميوم باعث آسيب رساني به كليه ها و . .و باعث تخريب كليه مي گرددآسيب رساني به گلومرول ها مي باشد

مي تواند  cd.به توبول پروزيمال آسيب مي رساند و منجر به پروتئين اوري مي شود  cd .ايجاد سنگ كليه مي شود
به خوبي تشكيل نشود كه اين خود عامل كاهش   Dاين عامل باعث مي شود كه ويتامين پارانشيم را از بين ببرد و
كادميوم بر دستگاه تناسلي مردان اثر  .در واقع با از بين رفتن كليه كلسيم دفع مي گردد،جذب كلسيم مي شود 

رساني به بيضه ها  گذارده و باعث تخريب شبكه مويرگي بيضه ها و در نتيجه باعث افزايش دما و كمبود اكسيژن
باعث از بين رفتن ميتوكندري مي شود و آتروفي لوله فالوپ تخريب شده كه : در دستگاه تناسلي خانم ها ،.مي شود
در تماس . بارداري اتقاق نمي افتد  و. عدم حركت گامت  مي شود و در نتيجه النه گزيني انجام نمي شود باعث

  .قلب اتفاق مي افتد  Hypertationيزم ريوي و نيز هاي مزمن با كادميوم تب دود فلزي ، آمف
  روي

روي به . اين عنصر طعم نامطلوب تلخ و گزنده اي به آب مي دهد. روي فلزي نرم به رنگ سفيد مايل به آبي است
خاك مي  mg/kg 30-1ميزان روي طبيعي در خاك، حدود . مقدار كم در تمام سنگ هاي آتش فشاني وجود دارد

كه بعد از فوالد، آلومينيوم و مس پر مصرف ترين فلز صنعتي تلقي مي شود، به عنوان محافظ فوالد  فلز روي.باشد 
در صنعت آبكاري، به صورت فلز آلياژ كننده با مس جهت توليد برنج، در ريخته گري ها و همچنين به صورت 

لظت باال، در پروستات، استخوان، روي در بدن انسان، در غ.تركيبات شيميايي در الستيك و رنگها به كار مي رود 
روي عنصري حياتي براي . نيمه عمر روي باقيمانده در بدن انسان، يك سال است. عضله و كبد پيدا شده است

بعضي از عوارض نامطلوب آن عبارتند از مسموميت، تب، دل آشوبه، تهوع، . تمامي ارگانيسم هاي زنده است
هاي اسيدي يا غذاهايي كه در ظروف گالوانيزه تهيه و نگهداري مي استفراغ و اسهال متعاقب مصرف نوشيدني 

  .شوند 
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  سلنيم

مي تواند به هر  Se.  جدول تناوبي بوده و به اشكال فلزي و غير فلزي يافت مي شود  6سلنيم از فلزات گروه 
تالي ظاهر و يا داراي ساختار كريس) با ساختار نامنظم ( حالت روبرو يعني به صورت بي شكل  2يك از 
يعني در اشكال پودري به رنگ قرمز و در , رنگ نوع بي شكل آن مي تواند به يكي از دو صورت .شوند 

سميت كمي دارند اگر چه سلنيد   Seعناصر متشكل از .اشكال شيشه اي به رنگ سياه وجود داشته باشد 
يدروژن در واقع از واكنش اسيد و سلنيد ه. هيدروژن و ديگر تركيبات سلنيوم سميت فراوانسي را داراهستند 

سمي بيش از , اين ماده . آب با فلز سلنيوم يا از واكنش گاز هيدروژن با تركبات محلول سلنيوم توليد مي شود
تماس هاي مزمن از طريق هوا . سولفيد هيدروژن دارد  سلنيد هيدروژن  به عناصر سلنيومي تبديل مي گردد 

درد , شم ها و اجزا مخاطي داشته و منجر به عطسه و سرفه هاي مداوم شديدي را بر روي چ. خطرات بسيار
ميزان مجاز براي عناصر .داشتن بوي سير در هنگام تنفس مي گردد , حالت تهوع , مشكالت ريوي تورم , سينه 

روژن براي سلنيد هيد.ساعت كاري اعالم شده است  8براي  ميلي گرم بر متر مكعب هوا / 2 سلنيوم و آلياژهاي آن
ميلي گرم بر متر / 4 هگزا فلوريد سلنيوم گازي نيز در حدود   .مي باشد  ميلي گرم بر متر مكعب هوا/ 2 گازي 

 را دارا مي باشد  مكعب هوا

  نقره
بسيار هادي و , نقره خالص يك فلز سفيد رنگ بسيار درخشان مي باشد اين فلز كمي سخت تر از طال بوده 

وليد آيينه نيز ساليان سال استفاده شده است ديده شده كه پودر نقره گاه شعله از نقره در ت. چكشخوار است 
نيترات نقره به عنوان يك ماده سود .  وجود اين ماده در توليد ابر و ريزش باران بي تاثير نيست . ور مي گردد 

  .ه مي شود سوز آور در صنعت عكاسي استفاده فراوان دارد هم چنين در علم ميكروب شناسي نيز استفاد

 خطرات بهداشتي

اين وضعيت منجر به تجمع . تماس با  سولفيد نقره منجر به افزايش سوزش زخمهاي حاصل از اين ماده مي گردد 
. ميزان قابل مالحظه اي از نقره در سيستم چرخه بدن مي گردد و گاه منجر به تاخير در بهبود زخمها مي شود 

و مشتقات آن بوجودمي ايند اساسا بواسطه ذرات معلق موجود در هوا و  امراض شغلي كه بواسطه تماس با نقره
تماس شديد  با ذرات نيترات . دود هاي متصاعد از فلز و يا غبار حاصل از تركيبات نقره متشكل در محلولهاست 

 .چشم ها و گاسترواينتستينال  دارد , نقره و محلولهاي ان خطرات جدي را بر روي پوست و غشاء مخاطي 
مطالعات انجام شده بر روي كارگران ي كه در معرض بيماري هاي شغلي حاصل از اين ماده صورت گرفته است 

ميلي گرم بر متر مكعب / 1 ميزان تماس مجاز با گردو غبارفلزي نقره .حاكي از كاهش كراتين در اين افراد است 
  ساعت كاري مي باشد 8براي  هوا

 ارسنيك

. باشد مي 33مشخص است و داراي عدد اتمي  As ست كه در جدول تناوبي با عالمتآرسنيك ، عنصر شيميايي ا
آرسنيك و تركيبات . شود سه شكل زرد ِ سياه و خاكستري يافت مي آرسنيك ، شبه فلز سمي معروفي است كه به

ز نظر آرسنيك ا.هاي مختلفژعلف كش ، حشره كش و آليا: گيرند مورد استفاده قرار مي كش آن ، بعنوان آفت
. باشد لذا سمي مي. تواند جايگزين آن شود واكنشهاي بيوشيميايي مي شيميايي شبيه فسفر است، تا حدي كه در
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 .كه بوي آن مانند سير است) شود اكسيده مي(آيد  داده شود، بصورت اكسيد آرسنيك در مي وقتي به آن حرارت

دو صورت جامد وجود  اين عنصر به. ز تبديل شوندتوانند بر اثر حرارت به گا آرسنيك و تركيبات آن همچنين مي
اي در  ارسنيك يكي از عناصر تشكيل دهنده طبيعي است كه بصورت گسترده .زرد و خاكستري فلز مانند: دارد

اين عنصر . شود پوسته زمين توزيع يافته است و همچنين مقادير جزئي نيز در كاالهاي روزمره زندگي يافت مي
تي با اكسيژن ، كلرين يا گوگردها كه عموما شامل تركيبات غيرآلي ارسنيك است ، يافت معموال بصورت تركيبا

ارسنيك به دو شكل آلي و غيرآلي . هاي ارسنيك است تركيبات آلي آرسنيك نيز شامل هيدروژن و كربن. شود مي
دهد در  توجه قرار نميشناسي معموال تفاوت اين دو شكل از ارسنيك را مورد مطالعات سم. شود تقسيم مي) معدني(

نمايد چراكه اشكال مختلف  عين حال بيشترين توجه خويش را بر روي تركيبات معدني ارسنيك متمركز مي
شوند و در اين ميان معموال تركيبات معدني ارسنيك  ارسنيك براحتي در محيط و بدن انسان به يكديگر تبديل مي

  . بيشتر از اشكال آلي آن مضر و خطرناك هستند
ها ،  وارد درياچه) كه ارسنيك غيرآلي دارند(رسنيك ممكن است بوسيله تجزيه رسوبات و سنگهاي معدني ا

ارسنيك از طرق ديگري نيز ، همچون تخليه مستقيم فاضالبهاي صنعتي، . ها و آبهاي زيرزميني طبيعي گردد رودخانه
اين ذرات ارسنيك شايد بوسيله . شود آبها مي نشيني ذرات ارسنيك موجود در گردوغبار هوا و باران يا برف وارد ته

توان را  براي مثال طال و فلزات اصلي معدني را مي(محصوالت فلزي ) بويژه زغال سنگ (احتراق سوختهاي فسيلي 
سوزها و فاضالبها ، وارد  يا خاكستر زباله) ها و افزودنيهاي خوراكي  كش مانند آفت(، مصارف كشاورزي ) نام برد

  . هوا شوند
بعنوان سموم و حشره كشها در كشاورزي استفاده  از گرد حشره كش ، آرسنيت كلسيم و آرسنيت سرب

بصورت تركيب با نقره ، كبالت ، نيكل ، آهن “ شود، ولي معموال يافت مي بصورت خالص“ اين عنصر گاها.شود  مي
 .سولفور وجود دارد ، آنتيموان يا

  ا انسانه يسالمتو اثرات آن  بر   ارسنيك 
يكي از روشهاي جذب ، ورود به . شود عموما ارسنيك به مقدار زيادي از طريق آب آشاميدني در بدن جذب مي

مقادير باالي ارسنيك در ناخنها و مو . باشد جريان خون، كه نقش هادي مواد به اندامهاي مختلف بدن را دارد، مي
المللي تحقيقات سرطان،  آژانس بين. شود ز بدن دفع ميالبته ارسنيك بوسيله ادرار ا. يافت شده است) بيش از حد ( 

نوشيدن آبهايي كه شامل شكل غيرآلي ارسنيك . بندي كرده است زايي انسان طبقه ارسنيك را يكي از عوامل سرطان
دهد خطر ابتال به سرطان پوست بر تومورهاي مثانه، جگر ،  نشان مي. هستند) طي سالهاي متوالي ( در مدت دراز 

وجود سطح باالي ارسنيك در مدت طوالني در آبهاي آشاميدني سبب ضخامت و . دهد ريه افزايش مي كبد و
پريدگي پوست و تهوع اسهال ، كاهش توليد سلولهاي خون، اختالل در ضربان قلب، زيان به رگهاي خوني و  رنگ
كوتاه نيز منجر به حساسيتهاي در معرض قرار گرفتن در برابر ارسنيك در مدت . شود حسي در دستها و پاها مي بي

اي ، سخت شدن عمل بلع، تشنگي و كاهش غيرطبيعي فشار خون، تشنج و در موارد حادتر، نارسائي  معدي ، روده
كيلوگرم ، بين  70دوز برآورد شده براي يك فرد بزرگسال با وزن . شود و كاهش ضربان قلب كه منجر به مرگ مي

جنيني، كودكي، پيري و بيماران مزمن نيز روي سطح پايينتر اين مقادير تأثير  البته سنين. گرم است  ميلي 280- 70
از . هاي در معرض قرارگرفتن با اين عنصر باشد تواند يكي از نشانه وجود مقادير ارسنيك در ادرار مي.گذارد مي

اه گذشته در بدن فرد م 12تا  6تواند مقادير باالي ارسنيك در  گيري ارسنيك در ناخن و مو مي طرف ديگر اندازه
  خود را نشان دهد 
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مزه است از اينرو مصرف كننده آب آشاميدني قادر به تشخيص اين  بو و بي آبهاي آشاميدني حاوي ارسنيك ، بي
تواند مقدار موجود  عنصر در آب مذبور نيست بنابراين تنها يك آزمايشگاه با تجهيزات ويژه آزمايشگاهي مي

فيلترهاي شني بيشترين بازدهي در حذف ارسنيك از آب در مراحل تصفيه . شخص كندارسنيك در ذخائر آبي را م
روش مذكور براي . گرم در ليتر كاهش يابد ميلي 025/0تواند حضور ارسنيك را تا  اين مقدار مي. معمولي را دارند

هاي  كننده عقادالبته روشهاي معمول ديگري مثل ان. تر است حذف ارسنيك در آبهاي جوامع كوچك بسيار عملي
اي مثل آلومينيوم فعال شده و  اسمز معكوس نيز  روشهاي ويژه. آلوم، سولفات فريك و اليم راندمان كمتري دارند

هاي مخصوص ذخائر آبي عملي هستند و از طرفي  دارند اما اين روشها تنها با  پيش تصفيه  تأثير بسزائي در ابر فوق
گرم ارسنيك را در آب  ميلي 025/0سازمان بهداشت كانادا مقدار . باشد براي جوامع كوچك نيز مناسب نمي

  . آشاميدني توصيه كرده است
  

اثرات پوستي ارسنيك

هيپرپيگمانتاسيون 
هيپركراتوزيس  

ارسنيك  ناشي از 
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”بيماري پا سياه“

محيطي اختالالت عروقي 
ناشي از ارسنيك

  
  
  
  

  

در پوستارسنيك  سرطاني اثرات 

baso-cellular   كارسينوماي
spino-cellular   كارسينوماي
Bowen’s       بيماري
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  رابطه آرسنيك آب آشاميدني و بروز بيماري قند نوع دو 
ران دانشگاه جان هاپكينز گزارش كردند كه آرسنيك موجود در آب آشاميدني مي تواند امكان بروز بيماري پژوهشگ

بسياري از منابع آب آشاميدني ممكن است از معادن زيرزميني كه حاوي مقداري . قند نوع دو را افزايش دهد
مكن است بروز بعضي از سرطانها را سبب آرسنيك هستند عبور نمايند و آلوده باشند كه اگر مقدار آن زياد باشد م

در حيوانات آزمايشگاهي آرسنيك مي تواند در فعاليت غده لوزالمعده و عملكرد انسولين در سوخت و ساز . گردد
  . مواد قندي در بدن تغييراتي به وجود آورد و موجب بيماري قند شود

يدني آنها مقدار زيادي آرسنيك وجود دارد مطالعات علمي در كشور تايوان، بنگالدش و مكزيك كه در آب آشام
در اين دسته از كشورها مقدار آرسنيك موجود در آب آشاميدني . رابطه آن را با افزايش بيماري قند ثابت مي كند

ميكروگرم  10حدود يكصد ميكروگرم در ليتر مي باشد در حالي كه اين مقدار در آب آشاميدني آمريكا حدود 
ميليون نفر در نقاطي زندگي مي كنند كه مقدار آرسنيك آب آشاميدني آنها از  13ا حدود در ضمن در آمريك. است

با وجود اين بايد . حد طبيعي باالتر است، ولي آمار مستندي درباره بيماري قند در اين مناطق در دسترس نيست
برابر مقداري است كه از  10اشاره كرد كه ميزان آلودگي آب آشاميدني كشورهاي بنگالدش و تايوان به طور كلي 

  . آمريكا گزارش شده است
سال در آمريكا كه به بيماري قند دچار بودند، معلوم گرديده  20نفر مسن تر از  788در يك بررسي بر روي ادرار 

به عبارت ديگر افرادي . درصد زيادتر از حد معمولي است 26كه مقدار آرسنيك موجود در ادرار اين دسته از افراد 
در . برابر ديگران است 6/3ر ادرارشان مقدار زيادي آرسنيك وجود دارد امكان مبتال شدن آنها به بيماري قند كه د

غذاهاي دريايي و . ضمن نبايد فراموش كرد كه فقط آب آشاميدني نيست كه ممكن است به آرسنيك آلوده باشد
حال اگر وجود . قع مصرف به بدن مي رسندبعضي از غذاهاي ديگر نيز حاوي مقدار زيادي آرسنيك هستند و در مو

غيرطبيعي آرسنيك در آب و غذا سبب افزايش بيماري قند نوع دو كه در چند سال اخير ميزان بروز آن به شدت 
   .افزايش يافته نقش دارد

 كرم

بسته كرم و تركيبات آن يك گروه از مواد شيميايي را تشكيل مي دهند كه خطرات آنها به شكل شيميايي آنها وا
ظرفيتي ان بيشترين خطرات  6مشاهده شده است كه مواجهه با نوع  6، و 2،3،4است اين خطرات در كروم فلزي 

  .و سالمتي را در پي دارد بهداشتي

  موارد استفاده از كروم
در ،توليد فوالد زنگ نزن و ديگر آلياژهاي كروم  مانند  كروم و تركيبات آن در بسياري از فرايند ها و توليدات 

در  ،در ساخت مواد نگهدارنده چوب  ،توليد رنگدانه ها براي استفاده در صنعت رنگسازي و همچنين سفال سازي 
در ساخت  ،در توليد مواد رنگي در رنگرزي ها،توليد كاتاليزورها به منظور توليد مواد شيميايي در كارخانه ها 

  .مي گرددصفحات الكتريكي و باتري ها استفاده 
تماس پوستي با محلولها ي داراي   ،فيومها يا ميستها , استنشاق گرد وغبارات  شامل  رود كروم به بدنراههاي و

      .ممكن است كروم وجود داشته باشد خوردن ، نوشيدن و يا سيگار كشيدن در مناطقي كه  و   جامد  كروم ياكروم
  خطرات بهداشتي كروم  
يكرومات و اسيد كروميك خطرات ويژه اي دارند كه شامل اثرات   ظرفيتي شامل كرومات ، ب 6تركيبات كروم  

سوزش و التهاب در نواحي بيني و قسمت :اثرات كوتاه مدت شامل  .كوتاه مدت و اثرات بلند مدت مي باشد  
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آسيب چشمي در اثر پاشش .  سوختگي پوستي كه مي تواند منجر به اولسر و زخم گردد ،فوقاني دستگاه تنفس 
سيب بيني ، زخم و آ:اثرات بلند مدت آن مي تواند شامل موارد زير باشد .مشاهده شده استدرون آن  مواد به 

فرايند هاي  وواكنش احتمال سرطان ريه و بيني ،آسيب كليوي،سوزش در ريه ها . سوراخ شدن تيغه مياني بيني 
  .ديده مي شودآلرژيك در پوست و نواحي پوستي  مشخص

  اثرات سمي كروم   جهت كاهش اقدامات الزم
استفاده از وسايل تهويه يا ارزيابي هاي ،اجتناب از تنفس گرد و غبارات فيومها يا ميست و همچنين تماس پوستي 

استفاده از ،شوينده هاي مخصوص كه متناسب با مقدار نياز  ،لباس مناسب و تجهيزات حفاظتي  ،كنترلي صحيح
درصورت نياز اجباري به استفاده از ماسك تنفسي بايد مطمئن .شداز اقدامات الزم مي با كرمهاي پوستي مخصوص

شد كه اين ماسكها كامال متناسب با صورت فرد استفاده كننده باشد ، تميز بوده و فيلتر آن به طور مرتب تعويض 
ي شستن سريع هر ناحيه ا.مي شود و همچنين فرد استفاده كننده طرز استفاده صحيح از آن را آموزش ديده است 

اجتناب از خوردن ،كه در تماس با كروم و تركيبات آن قرار گرفته است بخصوص در موارد تماس پوستي و چشمي
 داشته توصيه مي شود، آشاميدن و سگار كشيدن در محيطهايي كه احتمال تماس با فيومها يا ميستهاي كروم وجود 

  كنترل بهداشتي
د و غبارات ، فيوم و يا ميست كروم و تركيبات آن هستند نياز به براي كنترل بهداشتي افرادي كه در مواجهه با گر

  . وجود پرستار يا پزشك طب كار در واحد مربوطه است 
   .ابتدا بايد جزئياتي از سابقه بهداشتي فرد به ويژه مشكالت پوستي و تنفسي وي بررسي شود   .1
  ي و ارائه گزارش از مشكالت تنفسي مشاركت كارگران با كار فرمايان يا مديران در نظارت بهداشت .2
 بررسي مرتب پوستي و ارائه گزارش از مشكالت آن    .3

 جيوه

باشد و تنها  اي رنگ ، هادي ضعيفي براي گرما اما هادي مناسبي براي الكتريسيته مي جيوه ، فلزي سنگين ، نقره
ي باستان شناخته بودند و در گورهاي جيوه را چينيان و هنديها .فلزي است كه در دماي اتاق به حالت مايع است

يونانيان باستان از اين فلز سمي در پمادها و روميان از آن در لوازم . اند سال قبل از ميالد يافت شده1500متعلق به 
پنداشتند در  همچنين مي. اند كردند تمامي مواد از اين ماده ساخته شده كيمياگران تصور مي. كردند آرايشي استفاده مي

را براي اين  Mercuryكيمياگران نام خداي روميان  .ي كه جيوه سخت شود، به طال تبديل خواهد شدصورت
المپ بخار جيوه در بزرگراهها و روشنايي صنايع ، در توليد دستگاههاي الكتريكي جيوه .عنصر در نظر گرفتند

نجها ، پمپهاي انتشار و بسياري وسايل فشارس ،دماسنجها باطري هاي جيوه اي ، و تابلوهاي تبليغاتي ،) كارخانه ها(
رود، آلياژي به نسبت برابر از جيوه مايع و مخلوط  نقره  ملغمه دندان كه براي پر كردن دندان بكار مي آزمايشگاهي ،

  . مورد مصرف قرار مي گيرد قارچ كش ها.وو قلع است 
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جلبك
بي مهرگان

معادن
كشاورزي

گردش جيوه در طبيعتبارش

شهرصنعت
تصفيه

فاضالب  

نشت

  
بيشتر جيوه اي كه در بافت هاي گوشتي ماهي تجمع . تجمع مي كندجيوه توسط ماهي ها جذب مي شود و 

ماهي مستقيماً متيل مركوري را از آب و ميكروارگانيسم هايي كه حاوي متيل . مي يابد متيل مركوري است
متيل مركوري بيشتر در قسمت هايي از ماهي كه خورده مي شود تجمع مي . جذب مي كند بوده مركوري 

جيوه در هر دو  .وش هاي پخت و پزو تميز كردن براي كم كردن آلودگي جيوه مؤثر نيستندبنابراين ر. يابد
مي بسيار جيوه ماده س. شود منجر به ضايعات مغزي و كبدي مي. شدت سمي است به مايعحالت گازي و 

سيستم عصبي مركزي را  .شود آساني از طريق بافتهاي پوستي ، تنفسي و گوارشي جذب مي خطرناكي است كه به
تماس با مقدار زياد جيوه و در مدت  .گذارد تاثيرات بسيار بدي روي دهان ، لثه و دندان ميو  مورد تهاجم قرار داده

عارضه خليج ميناماتا مدل كالسيك مسموميت . رگ خواهد شدطوالني باعث آسيبهاي مغزي و در نهايت منجر به م
  .با جيوه به علت خوردن ماهي هاي آلوده بوده است

  
در دنيا متفاوت است از اين نظر ميزان فعاليت جهت سم زدائي   انتشار جهاني جيوه ناشي از فعاليت انساني

ني بويژه براي كشورها و دولت هائي كه اين عنصر هم مي تواند متغيير باشد آنچه مسلم است مسئوليت همگا
با  از بين بردن آلودگي محيط هاي آلوده به جيوه . آلودگي بيشتري را انتشار داده اند از بقيه فراتر خواهد بود

پيوند ، شتهتبديل جيوه به سولفيد كه سرعت نسبي كمتري از متيله شدن زيستي دا، زدودن جيوه بوسيله اليروبي 
آب به منظور افزايش تشكيل دي متيل جيوه  PHباال بردن ،پوشاندن جيوه با مواد بي اثر ،د معدني دادن جيوه به موا

هزينه انجام تمام اين روش ها بسيار گران است و بعضي موارد خطرات ديگري براي محيط .صورت مي گيرد   فرار
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 . ايجاد مي كنند

انتشار جهاني جيوه ناشي از فعاليت انساني

آسيا 
54%

اروپا
آفريقا14%

11%
اقيانوسيه

آمريكاي جنوبي و  2%
%8مركزي     كانادا

3% %7اياالت متحده آمريكا  
 

شناسان بر آنها تاكيد دارند،روش هايي هستند كه باعث كاهش دست يابي عناصر كمياب روش هايي كه اكثر خاك
 adsorption، ion، افزايش ظرفيت جذب سطحي PHمي گردند كه از آن جمله مي توان به تغيير 

exchange، oxidation، reductionرسوب دادن عناصر كمياب به صورت فاز جامد ،precipitation ،
 . م چنين از روش هاي بيولوژيك نيز ميتوان استفاده كردرقيق سازي و ه

استفاده . يكي از اين روش ها استفاده از گونه هاي گياهي با توان بسيار باالي جذب و انباشت عناصر كمياب است
از گياهان سبز زنده در محل براي پااليش خاكها ،لجن ،رسوبات،آبهاي سطحي و زيرزميني آلوده به كمك خارج 

و يا اصالح ) Green Remediation(عناصر آالينده يا تجزيه يا غير فعال نمودن   آنها ،اصالح سبز ساختن
گياهاني كه براي پاكسازي خاك از عناصرو آالينده  .نيز ناميده مي شود) Botana Remediation(توسط گياه 

 100هان جاذب قادرند تا گيا.ناميده مي شوند) (Hyper accumulator ها به كار مي روند اصطالحا جاذب 
ميلي گرم بركيلو گرم  10گياهي جاذب است كه قادر باشد، .برابر گياهان معمولي عناصر سنگين را جذب نمايند

 10000ميلي گرم بر كيلو گرم كروم،كبالت ،مس ،سرب و   1000ميلي گرم بر كيلو گرم كادميم،    100جيوه،   
يكي ديگر از روش هايي كه در دهه اخير مورد استفاده  .خود جمع نمايد ميلي گرم بر كيلو گرم نيكل و روي را در

پاكسازي به وسيله باكتري ها،قارچ ها،جلبك .يا جذب زيستي فلزات سنگين مي باشد Biosorptionقرار گرفت 
فاده ميكروارگانيسم هايي كه به اين منظور مورد است.ها وتركيباتي كه از آنها استخراج مي شوند،صورت مي گيرد

                                                  :قرار گرفتند شامل
                                                                                          

  Aspergillus  niger   
         aeruginosa  Pseudomonas    

 Chlorella   vulgaris   
          Ecklonia   radiate          

     Saccharomyces   cerevisiae   
           Neurospora     crassa           
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 فصل ششم

  
  سالح هاي شيميايي

 300در . ساله، همواره در جنگ، تيرهاي خود را آغشته به سم مي نمودند 5000سرخپوستان آمريكا با سابقه تمدن 
آلودگي چاه هاي آب دژها، قلعه ها و شهرها يكي از روش هاي موثر بــراي از پــاي در سال قبل از ميالد مسيح 

در جنگ هاي قرون وسطي با بــه كارگيري منجنيق . آوردن دشمن و سربازان و مردمان در بين يوناني ها بوده است
ه مي شد كه اين عمل باعث ها براي پرتاب اجساد آلوده حيوانات و انسان ها به داخل دژهاي محاصره شده استفاد

دقيقا نمي توان مرز زماني مشخصي براي جنگ هاي بيولوژيك  .ترس و بيماري در ميان مردم محاصره شده گرديد
آدمي از روزهاي اول زندگي بر روي كره خاكي . يا كاربرد ميكروارگانيسم ها و ساير عوامل در جنگ تعيين كرد

ع خود غلبه و استيال كند و براي اين منظور از كليه امكانات موجود در همواره درصدد بوده كه به نحوي به همنو
 . دسترس خود استفاده مي كرد

گزارش جامع همراه با عكس و .استفاده از گازهاي جنگي نيز توسط ايرانيان در دوران گذشته صورت گرفته است 
در نشست  2009كه يكم ژانويه ويدئو درباره نخستين بكارگيري گاز خفه كننده و سالح شيميايي در جنگ 

اين گزارش توسط دكتر . انستيتوي باستان شناسي آمريكا در شهر فيالدلفيا مطرح شده بود در رسانه ها انتشار يافت
باستانشناس انگليسي، همكار موزه بريتانيا و استاد دانشگاه ليسستر  Simon Jamesسايمون جيمز 
Leicesterباستان شناسان فرانسوي ـ  1930و  1920نباله بررسي هاي دهه هاي وي كه د. تهيه و ارائه شده بود

گرفته است ثابت كرده است كه ارتش ايران در » دورا ـ اوروپوس« آمريكايي را در سوريه و تركيه و بويژه منطقه 
) سوريه واقع در(در كنار فرات از روميان » دورا«زمان شاپور يكم ـ شاه ساساني ايران، درجريان پس گرفتن شهر 
به اين ترتيب تاريخ استفاده از سالح شيميايي به . كه باروي مستحكمي داشت ، از گاز خفه كننده استفاده كرده بود

. كه تاريخ بكارگيري آن را از دوران جنگ جهاني اول نوشته اند) سال پيش باز مي گردد1752(ميالدي  256سال 
وقت روم را به جنگ با ايران برانگيخت كه در اين جنگ كه دومين بود كه والريانوس امپراتور » دورا«بازپس گيري 

جنگ ايران و روم در زمان شاپور يكم بشمار مي رود والريانوس با ژنرالهايش و چهل تا شصت هزار لژيونر اسير 
ان بر تصوير والريانوس كه در برابر شاپور يكم زانو زده است در نقاطي از اير. شدند و امپراتوري روم تحقير شد

كوه نقش شده است تا ايرانيان نسل هاي بعد نسبت به وطن خود كه چنان قدرت نظامي داشته افتخار و مباهات 
 .كنند
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دورا «، يگانهاي مهندسي ارتش ايران براي ورود به دژ »AIAاي . آي. اي«طبق گزارش دكتر جيمز به نشست 
Dura «ا از داخل چادرهاي خود آغاز كردند تا نظاميان دست به ساختن تونلهاي زير زميني زدند و اين كار ر

اتفاقا روميان نيز همزمان به همين فكر . مقطع اين تونلها دو متر در دو متر بود. رومي متوجه فعاليت آنان نشوند
متر كنده شدن به تونل  11افتاده بودند و ايرانيان هنگامي متوجه اين فعاليت آنان شدند كه يكي از تونلها پس از 

جنگ در تونلهاي دو متري با شمشير و نيزه امكان نداشت و در اينجا بود كه مهندسان ارتش . مي ها برخورد كردرو
) گوگرد(و سولفور ) بيتومن ـ نفت خام(ايران يك ماده قابل اشتعال و دودزا و خفه كننده را كه از تركيب قير 

و پس از خفه شدن رومي ها و انتقال هواي تازه، از  ساخته بودند به درون تونل منتقل و با پرتاب شعله آتش زدند
در بررسي هاي . آن طريق وارد دژ شدند و آن را گشودند و بارويش را تخريب كردند كه آثار آن باقي مانده است

  . لژيونر رومي و جنگ افزارهاي آنان در يكي از اين تونلها به دست آمد 20بقاياي اجساد  1930باستانشناسي دهه 
ات تازه دكتر جيمز و آزمايش استخوانهاي لژيونرهاي رومي در البراتوار، خفه شدن آنها و نوع گاز خفه كننده تحقيق

تسليحات و آموزش ارتش ايران در جهان باستان برتر از ملل ديگر بود و بهرام چوبين . را به دست داده است
  . مروز استفاده كرده بوددر جنگ بلخ از نوعي سالح مشابه راكتهاي ا) ژنرال بنام ايراني(

  هاي شيميايي از قرون وسطي تا اواخر قرن نوزدهم كاربرد سالح
ها و حيواناتي  انسان  هاي بيولوژيك آلوده كردن چاهها با الشه روش متداول در جنگ  هاي صليبي، در دوران جنگ

ثماني به قسطنطنيه آخرين سنگر ميالدي كه تركان ع 1453در سال  .بود كه در جريان بيماري واگيردار مرده بودند
ها دود گوگرد پخش  مدافعان شهر در همان گودال حمله بردند و به كندن گودال پرداختند،) بيزانس(روم شرقي 

ميالدي كه تركان به نواحي بلگراد حمله بردند، مردم آن  1456همچنين در سال  .كردند و تركان دچار خفگي شدند
مهاجمان .كردند زدند و به سوي مهاجمان رها مي اي ريختند و آنها را آتش مي دهها پودر كشن منطقه بر روي موش

پس از پايان .ميالدي از ميكروب طاعون استفاده كردند 1710روس براي به زانو در آوردن لشكر سوئد در سال 
ن مواقع استفاده در بعضي از اي.پراكنده شده بود Revalها برروي ديوارهاي ريوال  ي جنگ اجساد طاعون زده سوئد

 1363به عنوان مثال در سال . گرفت از جنگ افزارهاي ميكروبي، بي سر و صداتر و در مواقعي، پنهاني صورت مي
ها و پتوهاي بيماران مبتال به  ها كه توسط واكسناسيون نسبت به آبله مصون شده بودند مالفه ميالدي انگليسي

اي از  بردند كه منجر به مرگ عده» اوهايو«ن شمال آمريكا در ويروس آبله را براي رهبران متخاصم سرخپوستا
در جنگ هاي قرون وسطي با بــه كارگيري منجنيق ها براي پرتاب اجساد آلوده حيوانات و  .سرخپوستان گرديد

انسان ها به داخل دژهاي محاصره شده استفاده مي شد كه اين عمل باعث ترس و بيماري در ميان مردم محاصره 
چرا كه در اين سال يك . ميالدي نقطه عطفي در تاريخچه جنگ هاي بيولوژيك مي باشد 1763سال  .رديدشده گ

اروپائي (به عبارت ديگر در اين سال ارتش آمريكا . تغيير مهم در كاربرد اين عوامل در جنگ ها به وقوع پيوست
آنها . وستان بومي آمريكا استفاده نموداز عامل بيماري آبله به عنوان يك سالح براي قوم كشي سرخپ) هاي مهاجر

  .با انتشار عامل بيماري آبله از طريق دادن پتوهاي آلوده به ويروس سبب كشتار وسيعي در بين بوميان گرديد
ميالدي هنگامي كه در حال جنگ با ايتاليا بود تالش كرد تا بيماري تب مرداب را به  1797ناپلئون بناپارت در سال 

شيميايي و ميكروبي   اي استفاده از سالح عالوه بر اينها در طول تاريخ موارد عديده.ايي سرايت دهدسربازان ايتالي
هاي  وجود دارد، چه در كشورهاي عربي و چه در جنگ استقالل آمريكا از جمله موارد معمول آن مسموم كردن چاه

  .تها شده اس و انسان  هاي گوسفندان و گاو آب بوده است كه موجب مرگ گله
  سالح هاي شيميايي در جنگ جهاني اول
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در نوشاپل گلوله هاي حاوي گاز اشك آور به سوي  1914جنگ شيميايي نخستين بار، زماني كه آلماني ها در اكتبر 
عالوه بر اين آلماني ها به سرعت به فسژن و خردل روي آورده و آنها را در . فرانسوي ها پرتاب كردند، آغاز شد

، در طي جنگ جهاني اول آلمان ها به كاربرد عامل بيماري وبا در ايتاليا و طاعون در  1915سال  در .جبهه آزمودند
انگليسي ها نيز ادعا نمودند كه آلمان ها در طول جنگ از بمب هاي حاوي طاعون  .پترزبورگ روسيه متهم شدند

هاي آلوده به عوامل ميكروبي را بر  استفاده نمودند و فرانسوي ها مدعي بودند كه آلمان ها عروسك ها و آب نبات
و در نزديكي دهكده يپرس بر  1917عامل تاول زاي خردل گوگردي به وسيله آلماني ها در  روي روماني ريخته اند

را نيز به عامل خردل ) Yperite(ضد سربازان فرانسوي به كار گرفته شد و به همين دليل فرانسويان نام ايپريت 
نيز شناخته شده بود چرا كه براي ) Yellow Cross(نام ديگري به نام صليب زرد  همچنين خردل با. دادند

  .مشخص كردن مخازن حاوي آن عالمت صليب زرد به كار مي رفته است
نوع عامل شيميايي مختلف به كار  45تن عوامل سمي مشتمل بر  125000به طور كلي در جنگ جهاني اول حدود 

از ميان عوامل ذكر شده به طور عمده فسژن و . عامل تحريك كننده بود 27نده و عامل كش 18رفت كه در بين آنها 
هزار سرباز را از صحنه نبرد خارج كرد كه تعداد بيشماري از آنها براي هميشه نابينا  300خردل حدود يك ميليون و 

  .هزار نفر جان باختند 100شدند و تقريباً 
  سالح هاي شيميايي در ميانه دو جنگ جهاني

سربازان موسوليني عليه مردم بي پناه اتيوپي از گاز سمي استفاده «، به هنگام حمله ايتاليا به اتيوپي 1935در نوامبر 
آغاز  1936در طول جنگ هاي داخلي اسپانيا كه از سال .هزارنفر قرباني شدند 15كردند كه در اين تهاجم شيميايي 

به .نرال فرانكو را در مقابل جبهه ناسيوناليستها ياري مي كردند شد و روس ها جمهوري خواهان اسپانيا به رهبري ژ
فرمان استالين در دو منطقه اسپانيا، گلوله هاي گاز سمي و خردل به كار برده شد كه در نتيجه شمار زيادي از افراد 

سال بعد يعني  دو. استفاده از سالح هاي شيميايي همچنان ادامه داشت.غير نظامي در روستاها و شهرها كشته شدند
ادامه  1945ژاپن در جنگ با چين به استفاده از سالح هاي شيميايي اقدام كرد و اين امر تا سال « 1937در سال 
   .داشت

  سالح هاي شيميايي در جنگ جهاني دوم
اتاق هاي گاز در اردوگاه هاي . آلماني ها در جريان جنگ دوم مرتكب بي رحمانه ترين جنايات عليه بشريت شدند

، نوين گام )Sachsenhausen(، زاخرزن هاوزن )Auschwitz(، آشويتس )Buchenwald(بوخن والد 
)Neuengamme( لوبلين ،)Lublin( گروسه روزن ،)Grosse -Rosen( راونز بروخ ،)Ravensbruck (

ر برخي اجازه داده بود كه د) Himmler(هيملر  1942ژوئيه  14در . كار مي كردند) Treblinka(و تربلينكا 
ميليوم زنداني بر اثر  5/4در كل،تا پايان جنگ تنها . اردوگاهها از زندانيان براي آزمايش عوامل شيميايي استفاده كنند

به كارگيري انواع عوامل سمي به وسيله شركت دگش وابسته به مجتمع صنعتي فاربين در اردوگاه آشويتس مسموم 
  .شده بودند

را تكرار كردند و عالوه بر آن مكانيسم اثر عوامل شيميايي تركيبات آلي فسفردار را  انگليسي ها سنتز تابون و سارين
ژاپني ها نيز در سال . كشف نموده و بر اين اساس شيوه هاي جديدي را براي سنتز عوامل شيميايي پيشنهاد كردند

مل شيميايي جنگ جهاني اول هاي جنگ هزاران ماده شيميايي سمي سنتز كردند، با اين حال ماده اي سمي تر از عوا
به ويژه انگلستان، آمريكا، شوروي، (در كل طي جنگ جهاني دوم با اين كه طرف هاي درگير . به دست نياوردند

همگي داراي ذخاير عوامل شيميايي بودند، ولي از اين جنگ افزارها استفاده چنداني به عمل ) ژاپن، آلمان و ايتاليا
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حين جنگ دوم جهاني با وجود ذخاير عظيم جنگ افزارهاي شيميايي هرگز از اين نيامد؛ بويژه آلمان نازي در 
تسليحات استفاده نكرد چرا كه توازن قوا و وحشت آلماني ها از مقابله به مثل نيروهاي متفقين عامل بازدارنده اين 

  . اقدام وحشتناك احتمالي بود
ر جريان جنگ جهاني دوم، عليه نيروهاي شوروي تنها كاربرد عمده تسليحات شيميايي از جانب آلماني ها د

تصرف روس ها در آمد در پس از شكست هيتلر   Dyhernfurthبه نام  در آلمان  صورت گرفت؛ شهر كوچكي
بنا شده بود يكي از  1940كه در سال  ي قرار داشت ساختمانخيلي به آن عالقه داشت در اين شهراستالين و 

هنگاميكه كارخانه . آلمانها و از مراكز اصلي توليد گازهاي تابون و سارين بودكارخانجات توليد گازهاي عصبي 
كل كارخانه و ذخاير موجود . تن سارين و مقادير زيادي سومان بود 600تن گاز تابون،  12.000اشغال شد داراي 

  .در آن به روسيه انتقال يافت
كرد كه البته تا سالها پس از آن به طور بين المللي كشور مصر در جنگ با يمن از گاز خردل استفاده  1965در سال 

در جنگ هاي يمن بخاطر مسائل خاورميانه و نيز مسائل وحدت اعراب  ). 1963 -1967جنگ يمن . (شناخته نشد
آمريكا ييها به طور بسيار گسترده اي از عوامل ضد ).  1961 - 1968(در جنگ ويتنام  . مسئله به سكوت برگزار شد

  .تن استفاده نمودند كه در واقع اولين كاربرد آن در جنگهاي دنيا به شمار مي رفت 50,000دار بيش از گياه به مق
، عامل سفيد و عامل آبي نامگذاري شده بودند )عامل نارنجي(اين عوامل كه بر مبناي رنگشان تحت عنوان 

ريب جنگلها و خشكانيدن مزارع مخلوطهاي مختلفي از عوامل ضد گياه بودند كه بمنظور ريزش برگ درختان، تخ
هدف آمريكاييها از اين كار از بين بردن پوشش استتار ويتناميها و نابود نمودن . برنج مورد استفاده قرار مي گرفتند

اين عوامل كه به صورت اسپري از هواپيما پخش مي شد، عالوه بر تاثير بر گياهان، آثار . منابع غذايي آنها بود
در جنگ ويتنام مقادير زيادي از گازهاي . ها گذاشت كه هنوز ملت ويتنام از آن رنج مي بردديررسي هم بر انسان

اشك آور و خفه كننده استفاده شد شد تا مبارزان ويتنامي مجبور به خروج از تونلهاي زير زميني شده و يا در آنجا 
  .از بين بروند

و به ) 1979(، و الئوس )1976(ها در كامبوج  همچنين گزارش هايي از كاربرد عوامل شيميايي توسط ويتنامي
كارگيري نوعي عامل شيميايي توسط ارتش شوروي و نيروهاي دولتي افغانستان، عليه مجاهدان افغاني اعالم و ثابت 

 1984آزمايش سالح هاي شيميايي توسط آمريكايي ها در شمال شرقي كشور برزيل در اكتبر  در .گرديده است
در اين آزمايش عالوه بر اين كه دو طايفه بومي به طول كامل از بين  .نفر كشته شدند 7000انجام شد كه طي آن 

در افغانستان نيز نيروهاي شوروي و  .رفتند، گياهان و جانوران منطقه نيز دچار ضايعات جبران ناپذيري گرديدند
   .استفاده كرده اند» باران زرد«دولتي در مقابله با چريك هاي افغاني از عوامل شيميايي موسوم به 

در طول دوره بعد از پايان جنگ سرد موارد زيادي از ادعاي استفاده سالح هاي شيميايي از جمله در در مجموع  
تاجيكستان و چچن توسط جنگده هاي روسي، رد قره باغ از سوي ارامنه، در قطار زيرزميني توكيو توسط فرقه آئوم 

ست كه آخرين آنها ادعاي طرفداراين برهان الدين رباني مبني بر استفاده از و صدها مورد ديگر گزارش شده اريكيو 
  .عوامل شيميايي توسط نيروهاي طالبان در افغانستان مي باشد

گسترده ترين و فجيع ترين كاربرد عوامل شيميايي ثبت شده پس از جنگ جهاني اول كه عليه نوع بشر به كار رفته، 
در اين جنگ نيروهاي عراقي با استفاده از انواع مهمات  .يم عراق بوده استميالدي به وسيله رژ 80در دهه 

شيميايي از قبيل بمب، گلوله هاي توپ و خمپاره كه حاوي گازهاي سمي و كشنده اي همچون عوامل عصبي، 
سط ايران طي سندي كه تو . ، سيانور و عوامل خفه كننده بودند،)عامل تاول زا (سولفور موستارد يا   گازهاي خردل
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مورد تك با  242، 1988تا مارس  1981به كنفرانس خلع سالح ارايه شد، تعداد تك هاي شيميايي عراق از ژانويه 
هزار قرباني ذكر شده كه هنوز هم با گذشت بيش از يك دهه از پايان جنگ، شاهد مرگ دردناك  44حدود 

ل شيميائي عراق شركت هاي آلماني،اتريشي ، تامين كننده اصلي عوام.جانبازان شيميايي سال هاي جنگ هستيم
و ايران به مانند منبع درآمد براي بيشتر كشورهاي دنيا از   ساله  عراق 8جنگ .هلندي و بقيه كشورهاي اروپائي بود

دولت عراق در پي شكست . جمله سازندگان بزرگ اسلحه و توليد كنندگان ساير مواد از جمله عوامل شيميائي بود
خوزستان، مناطق مرزي سرپل ذهاب، قصر شيرين و كردستان متحمل شد؛ بارها از عوامل شيميايي عليه هايي كه در 

سربازان ايراني و همچنين مردم غيرنظامي استفاده نمود و از همه دهشت بارتر فاجعه بمباران شيميايي شهر حلبچه 
رگيري سالح شيميايي از زمان جنگ اين فجيع ترين ترين مورد به كا .بود) 25/12/1366( 1988در اول مارس 

نفر هم  7000نفر از اهالي حلبچه در اثر عوامل شيميايي جان باختند و  5000جهاني اول تاكنون بود كه طي آن 
 .براي هميشه معيوب و فلج شدند و بدين ترتيب روح بشريت جريحه دار شد

 
 

  
 
 

  در بمباران شيمييايي سردشت توسط دولت عراق ايراني تصوير كودكي
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جدول زير گروه هاي سم را از كالس هاي مختلف نشان داده كه ممكن است به عنوان عامل شيميائي جنگي 
 بكار رود

 

 انواع كالس سمي

 ,abrin, ricin, colchicine, digitalis, nicotine, saxitoxin سموم طبيعي
tetrodotoxin   

 ,mustard gases, Lewisites(Acetylene and arsenic) تاول زا
phosgene oxime 

  arsine, CO, cyanides, Na monofluoroacetate خوني

 hydrofluoric acid اسيد ها

 NH3, Br, Cl, MeBr, phosgene, phosphine, sulfuryl ده ريوينشوك ده
fluoride 

 BZ, fentanyls & other opioids ناتواني

 super warfarin ضد انعقادي كند اثر

 As, Ba, Hg, thallium فلزات

 sarin, soman, tabun, VX عوامل عصبي

 benzene حالل هاي آلي

گاز (عوامل كنترل شورش
 )اشك آور

bromobenzylcyanide, chloropicrin  

 ethylene glycol الكل هاي سمي

  adamsite عوامل تهوع آور

 
 
  

 گاز خردل

از سوي ارتـش آلمـان در جنـگ مـورد      1917گاز خردل از جمله گازهاي تاولزاست كه نخستين بار در سال 
ار نفـر  هز 400هزار سرباز در معرض آن قرار گرفتند و حدود  200استفاده قرار گرفت و بيش از يك ميليون و 

   .مجروح شدند
متاسفانه در جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ايران ، شاهد استفاده از اين گاز عليه رزمندگان ايراني بـوديم  
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به علت ناشناخته بودن اين گاز در زمان جنگ هم اكنون با آثـار  . كه بسياري از غيرنظاميان را نيز مصدوم كرد
تيم كه هنوز پس از گذشت سالها از جنگ عراق عليه ايران ، روز به ديررس آن در مصدومان ايراني مواجه هس

 .روز بر تعداد شهداي ناشي از اثرات سوء گاز خردل اضافه مي شود

كه پس از تبخير بويي ماننـد سـير از آن   ) Straw Colored(گاز خردل يك مايع روغني خردلي رنگ است 
در ) Meyer(خته شده بود ولي نخستين بار به وسيله مير هرچند اين ماده از مدتها پيش شنا. متصاعد مي شود

گاز خـردل خاصـيت   . تهيه شده و اثرات تاول زايي آن در پوست و چشم حيوانات شرح داده شد 1886سال 
تبخيري كمي دارد و به همين جهت بيشتر از يك هفته در فضاي بسته با هواي معتدل و جريان كم باد، پايـدار  

 . باقي مي ماند

 : ت حاد گازخردل درپوستاثرا

يك عامل آلكيله است كـه   .سولفور موستارد يا خردل گوگردي، يا سولفور خردل يا دي كلرودي اتيل سولفيد
در مرحله خاصي ازميتوز اثر مي كند سولفور خردل و مـواد آلكيلـه كننـده     DNAبر مكانيسم دو پليكاسيون 

مكانيسـم مهـم توكسـوژني، موتـاژني و     3كنـد و   قادرند پروتون يك مولكول را بـا كـاتيون الكيـل عـوض    
به صورت الكيالسـيون پـروتئين    (Alkylating agent) و اثرات خود را. كارسينوژني را از خود بروز نمايد

  .نشان دهد سيتوپالسم و هسته سلول –غشاء سلولي  –سلولي در بخش هاي آنزيم 

مـي  ) ليپوفيل(يواني، چربي ها و حالل هاي آليخردل گوگردي ماده اي روغني كامال محلول در روغن هاي ح
اما براي فعال سازي آن آب ضروري است در زمان مواجهه بـا اشـكال   . حالليت آن در آب ناچيز است .باشد

ذات چربـي دوسـتي   . مايع يا بخار سولفور موستارد، پوست بعنوان يك ورودي مهم براي آن عمل مـي كنـد  
يبات چربي دوست باعث مي شود كه پوست عامل مهم نقل و انتقال آن سولفورموستارد و تمايل پوست به ترك

سريعا بعد از مواجهه جلدي با گاز خردل سطوح باالي آن به صورت گـذرا در پوسـت ديـده مـي      .مي باشد
جزئي از ماده مواجهه يافته سريعا از پوست جذب گردش خون مي شود تا باعث ايجـاد مسـموميت در   .شوند

از يك %  20داما بايد توجه داشت حتي در شرايط ايده آل تنها قسمتي اندك، در حدود مكانهاي دوردست شو
با تركيبات موجود در پوست، %  12از اين مقدار حدود .مواجهه با سولفورموستارد از پوست انسان نفوذ ميكند

درجه حرارت  در. مي باشد جذب عمومي بدن مي شود% 8مابقي كه حدود . عمدتا در اپيدرم، واكنش مي يابد
  .درجه سانتي گراد سولفور خردل سريعا به پوست انسان نفوذ مي كند 21

Lewisites(Acetylene and arsenic) 
Lewisites به عنوان گاز جنگي مصرف شده . توانند سبب خفگي حاد بشوند باشند مي كه گازهاي تاول دهنده مي

بعضي از . باشد مي )  BAL )British Anti-Lewisite =Dimercaprolاند و ضد سم فعلي آنها 
Lewisites گازهايي كه (شوند  تازه گازهاي معمول كننده هستن كه باعث توليد اشكال در اعمال حركتي افراد مي

 Lewisiteيكي از مهمترين . و داراي سميت كمتري هستند) روند در اغتشاشات داخل شهري به كار مي
)Acetylene and arsenic (مي باشد  
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Lewisite  

  
  اعصاب گازهاي جنگي

يــا متيــل  Somanســومن  و  يــا دي متيــل آمينوسيانوفســفريك اســيد Tabonتــابون  ، Sarinســارين   
اين گازهاي منع كننده كولين استرازها هستند كـه  .از جمله اين عوامل هستند فلوروفسفريك اسيد پنتاكول استر

 .ريك و تشديد فعاليت پاراسمپاتيكي مي شوندباعث تجمع مقادير زياد استيل كولين و در نتيجه تح

گروه از عوامل شيميايي هستند كه عوارض ناشي از مسموميت آن ها عبارتند از  ترين ، سميفوق  عوامل اعصاب
تهوع و استفراغ، درد در ناحيه شكم و ( روده اي  -افزايش ترشح بزاق، انقباض مردمك چشم، تظاهرات معده اي

، پرش )فقدان تعادل و تلوتلو خوردن ( ، انقباضات عضالني غير ارادي يا توئيچ )و مدفوع دفع غير ارادي ادرار 
  . هاي عضالني يا فاسيكوالسيون را مي توان نام برد

عوامل عصبي تابون، سارين و سومان را به ترتيب در سال هاي ) شيميدان هاي آلماني ( شرايدر و همكاران او 
اين تركيبات در جستجوي يافتن حشره كش هاي بهتر سنتز شدند ولي سميت . دسنتز كردن 1944و  1938و  1937

اگرچه از اين . شديد و خواص شيميايي فيزيكي مناسب آن ها را به عنوان عوامل شيميايي بالقوه مطرح ساخت
  .ر داشتندعوامل در طول جنگ جهاني دوم استفاده نشد ولي آلمان ها مقادير عظيمي از تابون و سارين را در اختيا

دكتر راناگيت گوش كه به ساخت حشره كش ها در صنايع  1949چند سال بعد از جنگ جهاني دوم، در سال 
اين عامل عصبي بسيار چسبنده . شيميايي سلطنتي انگلستان مشغول بود، عامل عصبي بسيار سمي تري را كشف كرد

  . نام گرفت VXيش شد و و سنگين بود و به وسيله شيميدان ها در زرادخانه رادگوود پاال
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  :مكانيسم عمل و اثرات سمي

مهـار  . ها استيل كولين استراز است آن  هاي استراز بوده كه مهمترين اثر تركيبات ارگانوفسفات ناشي از تأثير بر آنزيم
شـود و در   استيل كولين استراز موجب تجمع استيل كولين در فضاي سيناپسي و محل اتصال عصـب و عضـله مـي   

  .نتيجه افزايش فعاليت كولينرژيكي و بلوك دپالريزان ايجاد خواهد شد

ميزان فعال شدن مجدد آنزيم يا به عبارت ديگر جدا شدن ارگانوفسفات از آنزيم، بسته به نوع تركيب ارگانوفسفات 
لف عوامـل  هايي در درمان مسموميت حاد ناشي از انواع مخت متفاوت بوده و اين موضوع تا حدي سبب بروز تفاوت

در ايـن  . گردنـد  مهار تقريباً غير قابل بازگشت آنزيم مـي  بعضي از تركيبات ارگانوفسفات موجب . گردد اعصاب مي
اين پديـده بخصـوص در   . دهد در آنزيم مهار شده با ارگانو فسفات رخ مي) Aging(نام پير شدن  اي به مواردپديده

اليني فراوان را ايجاد مي نمايد و بهبودي بستگي به سنتز مجدد مورد سومان با سرعت زياد انجام شده كه مشكالت ب
، بـا تجمـع اسـتيل كـولين،     در سيسـتم اعصـاب محيطـي و عضـالت اسـكلتي     .استيل كولين استراز خواهـد داشـت  

  .گردد فاسيكوالسيون و بلوك انتقال تحريك عصبي در محل اتصال عصب و عضله ايجاد مي
  هاي مسموميت حاد عالئم و نشانه

شوند كه ايـن عالئـم بـه     گروه عالئم موسكاريني، نيكوتيني و مركزي تقسيم مي 3ئم سندرم حاد كولينرژيكي به عال
  .تفكيك در جدول آورده شده است

ميـوز طـوالني   . باشـند  آبريزش بيني، سفتي عضالت سينه و ميوز از جمله عاليم اوليه تماس با عوامل اعصـاب مـي  
شاخص مصدومين ناشي از حمله تروريستي با گاز سارين در متروي توكيو بـوده  مدت همراه با درد چشم از عالئم 

 .چشم در تماس با غلظت باالي اين عوامل،نمايي شبيه مرمري براق دارد. است
 
 

LC50 Weapon  
  Blister Agents: 

  
655 ppm Chlorine 
23   ppm Mustard 
17   ppm Lewisite 

  Choking Agents : 
  

79   ppm Phosgene 
  Nerve Agents: 

 
1.2  ppm Sarin 
0.9  ppm Soman 
2.0  ppm Tabun 
0.3  ppm VX 

 
 
 
  
  

  ثار اصلي عوامل عصبي در نقاط مختلف بدنآ
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 هاعالئم و نشانه  اندام متأثر  گيرنده 

ــاب  مركزي  ــتم اعصـ سيسـ

 مركزي

ايي قراري، سردرد، رعشه، عدم تمركز، تشـنج، نارسـ  گيجي، اضطراب بي 

 تنفسي

  
موسكاريني

  غدد
  غشاء مخاط بيني

  ها  غشاء مخاطي نايژه

  عرق
  اشكي
  بزاق

  عضالت صاف
  عنبيه

  عضله مژگاني
  لوله گوارشي

  ها برونش
  مثانه 
 قلب  

   
  آبريزش بيني 

  ترشح زياد مخاطي 
  تعريق
  ريزش اشك

  ترشح بزاق
   
   
  

  تنگي مردمك
  ضعف تطابق

  كرامپ شكمي و اسهال
  تنگي نفسبرونكواسپاسم و 

  تكرر و دفع غير ارادي ادرار
  كاهش ضربان

  
 هاي خودكار هگر نيكوتيني 

   
   
    

 عضالت اسكلتي

  آثار سمپاتيك؛
  رنگ پريدگي،

  فشار خون افزايش ضربان قلب، افزايش

 ضعف و انقباض غيرارادي 

   

  

  

  اقدامات اوليه 
در زمـان انتقـال   . به منطقه عاري از آلـودگي اسـت   اولين قدم در مواجهه با مصدوم رفع آلودگي همراه با انتقال وي

ها، وي را در پوشش محافظ ويژه مصدومين قرار داده و به سرعت از منطقه آلـوده   مصدوم، پس از جدا كردن لباس
  . دور نمود

 به اين منظور تجهيزات خاصي با سيستم تزريق خودكار. در شرايط جنگي بايستي سريعاً دارو درماني را شروع نمود
همزمان با دارو درماني سريع، وضعيت تنفسي مصدوم بررسـي و  . باشد طراحي شده كه حاوي آتروپين و اكسايم مي
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الزم بذكر است كه از تنفس دهان به دهـان بايـد خـودداري كـرد و بـراي تـنفس       . در صورت نياز احياء انجام شود
در صـورت  . شده با مواد محافظ استفاده نمودمجهز به فيلتر مناسب و پوشيده ) آمبوبگ(مصنوعي از يك كيسه هوا 

در انتقال مصدوم بايد در نظر داشت كه حفظ مناطق پـاك و بـدون آلـودگي بـا     . امكان اكسيژن تراپي نيز انجام شود
  .باشد، لذا مصدوم در هنگام ورود به اين مناطق بايستي كامالً رفع آلودگي شود اهميت و ضروري مي

كولينرژيـك نظيـر آتـروپين،     داروهـاي آنتـي  : وميت بـا عوامـل اعصـاب عبارتنـد از    داروهاي اصلي در درمان مسـم 
آتـروپين بـه عنـوان     .و ضد تشنج مثل ديازپـام  CNSهاي پيريدينيوم مثل پراليدوكسايم و داروهاي مضعف  اكسايم

-15آغاز و هر  گرم داخل وريدي يا ناچاراً داخل عضالني ميلي 2دارويي مؤثر و ضروري بايستي بالفاصله و با دوز 
  . دقيقه تكرار گردد 10

كننـد و اسـتفاده سـريع از     كولين استراز نقش مهمي را در درمان ايفـا مـي   ها با فعال كردن مجدد آنزيم استيل اكسايم
در صـورتيكه  . اتصال عامل با آنزيم فوق بسـيار اهميـت دارد  ) Aging(ها براي پيشگيري از پديده پيرشدن  اكسايم

در مسموميت با تـابون، بايسـتي از    .اثر خواهد بود ها بي آنزيم مهار شده كامل شود، درمان با اكسايمفرايند پير شدن 
ميلـي گـرم   750گرم بصورت داخل وريدي استفاده نمود كه مي تواندبامصرف مقـدار  ميلي 250اوبيدوكيسم به ميزان 

) دقيقـه  4كمتر از (اال در فرايند پير شدن در مورد مسموميت با سومان، بدليل سرعت ب. ساعت ادامه يابد 24مدت  به
باشند، البته آتروپين و ديازپام همچنان مؤثر و  هاي پراليدوكسيم و اوبيدوكسايم در درمان مؤثر نمي هيچكدام از نمك
  .باشد موفق در مورد سومان، پيشگيري يا پيش درماني مي رويكرد احتمالي. بايد تجويز شوند

  ديو اكتيوعناصر را- سالح هاي هسته اي
م كـه يـك   اورانيو. باشد مي 92و عدد اتمي آن  U است كه نماد آن ، جدول تناوبي يكي از عناصر شيميايي اورانيوم

كـه قابليـت    235ايزوتـوپ   دوو، به گروه آكتيندها تعلق داشته مي باشد و براق  راديواكتيو عنصر سنگين ،  فلزي ،
 كـــه ايـــن قابليـــت را نـــدارد و بـــه صـــورت انفجـــاري منفجـــر نمـــي شـــود 238انفجـــار دارد و ايزوتـــپ 

به .شود ها ، خاك ، آب ، گياهان و جانوران از جمله انسان يافت مي معموال اورانيوم در مقادير بسيار ناچيز در صخره
د را حفاري نمايد به مقادير بسيار ناچيز اورانيم بر مي خوريـد كـه   گونه اي كه اگر شما اكنون زمين حياط منزل خو

مهمترين براي راكتورهاي و سالحهاي  U235 باشند كه مي U238 و U235 دو ايزوتوپ مهم ان.خطر ناك نيست
ايزوتوپي اسـت كـه طبيعـت وجـود دارد و در هـر مقـدار ممكـن توسـط          چرا كه اين ايزوتوپ تنها. اي است هسته

نيز از ايـن جهـت مهـم اسـت كـه نوترونهـا را بـراي توليـد          U238 ايزوتوپ. شود حرارتي شكافته مي ينوترونها
 U233 ايزوتوپ مصنوعي .كند تجزيه مي پلوتونيوم Pu239 ايزوتوپ راديواكتيو جذب كرده و آن را به ايزوتوپ

  .آيد بوجود مي 238توريم  نيز شكافته شده و توسط بمباران نوتروني
 بـراي نمونـه بـا بمبـاران آرام نـوتروني ايزوتـوپ      . توانست شكافته شود عنصر يافته شده بود كه مي ليناورانيوم او

U235 آن به ايزوتوپ كوتاه عمر U236 شود كه اين عمـل   تبديل شده و بالفاصله به دو هسته كوچكتر تقسيم مي
تغريبـا همـه مـواد در شـتاب دهنـده هـاي       البته اگر چه امروزه  كند انرژي آزاد كرده و نوترونهاي بيشتري توليد مي

اي  ديگري جذب شـوند، عملكـرد حلقـه هسـته     U235 اگر اين نوترونها توسط هسته.الكتروني شكافته مي شوند 
بمب  اولين. آيند براي جذب نوترونها وجود نداشته باشد، به حالت انفجاري در مي افتد و اگر چيزي دوباره اتفاق مي

 ، )اي آميـزش هسـته  (و بمبهاي هيدروژني نام دقيقتر براي اين بمبها). اي شكاف هسته(د اتمي با اين اصل جواب دا
  .باشد مي اي سالحهاي هسته

كه كمتر از  .باشد مي% 90شوند كه اين مقدار بصورت تقريبي  اي بشدت غني مي موجود در سالحهاي هسته اورانيوم
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... ) مثل سوخت نيروگـاه بوشـهر يـا    (اورانيم نيروگاهي  ل كهبياين سطح قابل انفجار مي باشد همچون حادثه چرنو
اي اسـت كـه    مهمترين كاربرد اورانيوم در بخش غير نظامي تامين سوخت دستگاههاي توليد نيروي هسته.منفجر شد

عنـوان وزن   اورانيوم تخليه شده در هليكوپترها و هواپيماها به. شود غني مي% 3الي2به ميزان  U235 در آنها سوخت
داخـل   كـه ( لعاب ظروف سفالي از مقدار كمي اورانيوم طبيعي تشكيل شده اسـت  .شود ابل بر هر بار استفاده ميمتق

طـوالني ايزوتـوپ    نيمه عمر.شود اضافه مي كه اين عنصر براي اضافه كردن رنگ با آن) شود  فرايند غني سازي نمي
 بـه  بـردر  اي در راكتورهاي هسـته  U235.ازدآن را براي تخمين سن سنگهاي آتشفشاني مناسب ميس 238اورانيوم 

 .گيرد شود و پلوتونيوم نيز در ساخت بمبهاي هيدروژني مورد استفاده قرار مي تبديل مي پلوتونيوم

رسد كه مقدار  شود و بنظر مي كم يافت مي اورانيوم عنصر طبيعي است كه تقريبا در تمام سنگها آب و خاك به ميزان
 ، جيوه ، طال ، نقره و تنگستن بيشتر باشد و ايـن فراوانـي در حـد آرسـنيك و     ، كاديوم، برليوم  سنگ معدن آن از

 وزغال سـنگ     هايي مانند هاي فسفاتي و كاني صخره مقدار بيشتري از اورانيوم در موادي از قبيل.موليبدنيوم است
ــت ــي  منوزي ــت م ــه  ياف ــود ك ــي      ش ــتخراج م ــابع اس ــين من ــادي از هم ــارف اقتص ــراي مص ــتر ب ــو بيش  .دش

همان منبع گرمايي عظيمي است كه در هسـته   توريوم آن با اي واكنشهاي هسته اورانيوم وبنظر ميرسد كه فرو پاشي 
 .شـود  اي زمـين مـي   زمين ، باعث ذوب شدن قسمت خارجي هسته زمين گرديـده و باعـث ايجـاد حركـت پوسـته     

، يك تا چهار پونـد اكسـيد    باشد كه مقدار اقتصادي آن اورانيوم صخره اي است كه محل تمركز اورانيومي مي معدن
  .درصد اكسيد اورانيوم دارد /2تا  / 05يبااورانيوم در هر تن است كه تقر

 اورانيوم يايزوتوپهانيمه عمر 

اين سه . باشد مي%) 99.3(فراوانترين آنها  238 هتشكيل شده است ك 234 ,235 ,238 ايزوتوپ 3اورانيوم طبيعي از 
   ايزوتـوپ آنهـا  و رين پايدارت يعني سال  45000000000 مدت238 ايزوتوپايزوتوپ راديو اكتيو بوده كه نيمه عمر 

ــدت  235 ــال و 70000000 مــ ــوپســ ــدت 234 ايزوتــ ــا 250000 مــ ــد ل ســ ــي باشــ  .مــ

غنـي   اين فرايند ، .تمركز يك ايزوتوپ بر ديگري را افزايش دهند توانند از هم جدا شوند تا ايزوتوپهاي اورانيوم مي
براي استفاده در سالحهاي  235م رانيوماو. درصد افزايش يابد 0.711براي غني شدن بايد  235 وزن. نام دارد سازي
 تخليه مي 235 آورد كه در اين فرايند مقادير بسياري اورانيوم بوجود مي .اي و نيروگاه هاي اتمي مناسبتر است هسته

  . نام دارد DU يا ص اورانيوم خال 238 ترين اورانيوم يعني شوند و خالص
در مقادير بسـيار كـم   . تواند كشنده باشد مي سمي بودن اين عنصر .تمام تركيبات اورانيوم سمي و راديو اكتيو هستند

خواص راديواكتيوي اين عنصر نيز سيستماتيك و نظام بنـد  . رساند آسيب مي خاصيت سمي بودن اين عنصر به كليه
 فلـز . مانـد  راديولوژيكي آن باقي مـي  شوند و خطرات سختي جذب روده و ريه مي در كل تركيبات اورانيوم به .است

 .همراه دارد سوزي به خالص اورانيوم نيز خطر آتش
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ذرات آلفا

)الكترون(ذرات بتا 

پروتون

اشعه گاما

نوترون

زوال خودبخودي

عناصر سنگين  
) اورانيوم(ناپايدار 

 
 
 

. آشاميدن آب و غذا در معرض اين عنصـر قـرار بگيـرد    فرد ممكن است با تنفس غبار اورانيوم در هوا يا خوردن و
 1/1تـا  /  07،  يـوم در غـذا  جـذب روزانـه اوران  . گيـرد  طريق خوردن آب و غذا صورت مي البته بيشتر اين عمل از

اي دولـت و   افرادي كه در كنار تاسيسات هسته .مقدار اورانيوم در هوا معموال بسيار ناچيز است. باشد ميكروگرم مي
 .گيرنــد كننــد، بيشــتر در معــرض ايــن عنصــر قــرار مــي       زنــدگي مــي  يــا معــادن اســتخراج اورانيــوم   

. پوست وارد بـدن شـود   موارد استثنايي از طريق شكافي روي ممكن است كه درطريق تنفس يا بلع و يا در آورانيوم
بنابراين . نفوذ كند پوست تواند به از اين عنصر نمي شود و ذرات آلفاي ساتع شده اورانيوم توسط پوست جذب نمي

به بـدن  اگر اورانيوم . اورانيوم داخل بدن مضر و خطرناك باشد تواند به اندازه اورانيومي كه خارج از بدن باشد، نمي
  .ها آسيب برساند است موجب سرطان شده يا به كليه وارد شود، ممكن

 ، الكترون xو تشعشعات اتمي نظير اشعه  γو  xساز شامل تشعشعات الكترومغناطيسي مانند اشعة  تشعشعات يون

ر حالت تعادل قرار باشند كه د ايزوتوپهايي از يك عنصر مي اجسام راديواكتيو   . باشد ها، پروتونها و نوترونها مي
عناصـر راديواكتيـو   . آيند ندارند و با جذب يا دفع يك يا چند نوكلئون و تشعشع انرژي اضافي، بحالت تعادل درمي

و β ، xاجسام راديواكتيو سه نوع اشـعه  . ممكن است با شكسته شدن نيز به عناصري با حالت پايدارتر تبديل شوند
γ هـاي پايـدارتر بطـور     يت راديواكتيويته را با ايجـاد عـدم تعـادل در هسـته    امروزه خاص. سازند از خود منتشر مي

 راديواكتيويته طبيعـي . توانند طبيعي يا مصنوعي باشند منابع توليد اشعه راديواكتيو مي. كنند مصنوعي نيز درست مي
ه بـا مـواد راديواكتيـو    آيد كه ميزان و آثار سوء آنها، در مقايسـ  ود ميكيهاني و ديگر منابع طبيعي بوج از تشعشعات

 .هاي انساني، ناچيز است مصنوعي، ناشي از فعاليت

  :شناخت پرتوها و ذرات يونساز

دهند  انرژي خود را از دست مي  .است مسير حركتشان مستقيم. باشند داراي جرم زياد مي αذرات  : α ذره -1    
متـر   سانتي 10تا  2با توجه به انرژي خود بين  ت ذرا. شوند تبديل ميهليم  و سرانجام با جذب دو الكترون به اتم 
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در آب و محيطهاي جامد نفوذ كمتري دارند و بدين ترتيب با يك ورقه نازك فلـزي و حتـي   . كنند در هوا نفوذ مي
      ورود آنها از بيرون به بدن چنـدان خطرنـاك نيسـت امـا اگـر      .توانند از حركت آنها جلوگيري كرد صفحه كاغذ مي

 . استنشاق وارد بدن شوند بسيار خطرناكندطريق  از

شوند متفـاوت اسـت و بـدين دليـل بـرد آنهـا        مي هاي راديو اكتيو خارج  كه از هسته βانرژي ذرات  : β ذره -2
باشـد ايـن ذرات در    در پي مستقيم نمي هاي پي مسير آنها بدليل انحراف. قدرت نفوذ آنها زياد است. اختالف دارد

 p 32مـثالً پرتـوي   . شـوند  دهند و موجب يونيزه كردن اتمهـا مـي   انرژي خود را از دست مي هنگام عبور به مرور
كنـد   كند و انرژي خود را در صورت ورود به بدن در داخل بدن پراكنده مي متر نفوذ مي ميلي 7دربافت نرم حدود 

  .زند و صدمات زيادي مي

قدرت يونيزاسيون . آيد رود بدست مي مي  كه به حالت پايدار اين پرتو معموالً از هسته اتم راديواكتيو  : γ پرتو -3
. ضعيف است ولي قدرت نفوذ آن بسيار زياد است و بدليل نفوذ در عمق بافـت بـدن خطـرات زيـادي دارد     γاشعه 

شوند در حاليكه براي جلوگيري از پرتوهاي  با صفحه آلومينيومي به ضخامت چند ميلي متر متوقف مي βپرتوهاي 
γ شود هاي ضخيم سربي استفاده مي لوكاز ب.  

باشـد و   لكولهاي جسم جاذب ميواين پرتوها داراي انرژي كافي براي يونسازي و تحريك اتمها و م : Xپرتو  -4 
هـاي   بوسـيله الكتـرون   از طريق كاهش ناگهاني سرعت الكترونهاي سريع يا خارج كردن يك الكترون از مـدار اتـم  

  .گردد مي توليد) شود در مدار مزبور و صدور فوتون مي ديگر كه باعث جذب الكترون(سريع 

هاي سريع و حرارتـي ممكـن اسـت آثـاري     پرتو نوترون فاقد بار الكتريكي است و به صورت نوترون : نوترون -5
  .داشته باشد

  آثار تشعشات يونيزه

  اثرات مستقيم -1   

هاي آسـيب   يا تغيير ساختمان و تركيب كروموزومايجاد وقفه در تقسيم سلول جهش ژني شكست كروموزومي     
 ديده مرگ سلولي 

  اثرات غير مستقيم -2    

  )مثالً توليد آب اكسيژنه كه سمي است(تغيير اجزاء شيميايي سلول     

  آثار تشعشات يونيزه

  :آثار زودرس

  .نظير سرخي، تاول يا مرگ سلولي پوست: اثرات پوستي: الف

در دزهاي باال تا حدود (ها و مغز استخوان  و پالكت) تر خفيف(هاي سفيد ، قرمز  گلبول كاهش: اثرات خوني: ب
  )گري 6

 مـي ) گـري  6تا حـدود  (اختالل در سلولهاي جنسي مردانه و زنانه كه در دزهاي باال : اثر روي سلولهاي جنسي: ج
  .تواند به عقيمي در زنان منجر شود

  .اول رشد هاي بويژه در هفته: اثر روي جنين: د

  :در تمام بدن تشعشات يونيزه آثار عمومي

اشتهايي، تهوع و تا  گري به بعد از بي 6/0اي ندارد اما از حدود  گري آثار كلينيكي قابل مشاهده 25/0دز تا حدود  
هـاي پوسـتي و كـاهش تـدريجي      آثاري نظير جوش. شود گري به اختالل كامل دستگاه گوارش منجر مي 3حدود 
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. اسـت   %50هفتـه   4گـري پـس از    5شود و احتمال مرگ هنگام دريافت دز بـاالتر از   با تأخير ظاهر ميوزن بدن 
  .حالت مفيد باشد تواند در اين هاي موضعي مي اقداماتي نظير پيوند مغز استخوان و رفع آلودگي

  :تشعشات يونيزه آثار تأخيري 

هش و عواقبي نظير سرطان از جملـه سـرطان خـون    و نتيجتاً ج DNAهاي كروموزومي و تغيير در زنجير  شكست
 . تيروئيد، سينه، ريه

 : حفاظت در برابر پرتوها

       . م دريافت دز باالتر از حـد مجـاز و بـه ميـزان حـداقل ممكـن باشـد       دكسب اطمينان از ع ,حفاظت در برابر پرتو  
 : گردد  اصول زير در اين مورد پيشنهاد مي

  .از عدم دريافت دز توسط حداقل افراد كنترل دز دريافتي و مراقبت .1

 . توسط افرادي كه با اشعه سروكار دارند فيلم بجاستفاده از  .2

  استفاده از موانع متناسب با شدت و انواع تابشها براي محيط كار و محبوس كردن منابع پرتوزا .3

  .كسب فاصله مناسب .4

هـاي   متابوليكي، بيماريهـاي پوسـتي، زخـم   ساير اقدامات احتياطي از جمله ممانعت از افراد با اختالالت  .5
در . . . آشكار بيماريهاي دستگاههاي خونساز و امراض عفوني و عـدم خـوردن غـذا، كشـيدن سـيگار و      

 محيط راديواكتيو 

 . ها و اشياء آلوده تعويض كليه وسايل و لباس .6

 رفع آلودگي از مواد راديواكتيو  .7

تـوان   و شستشو مـي ) در نيمه عمرهاي كوتاه(شت زمان هاي مكانيكي، رقيق كردن ماده، گذ از روش     .8
روشهاي شيميايي شامل استفاده از محلولهاي اسيدي و قليايي براي جداكردن موادراديواكتيو . استفاده نمود

بر پايه جذب مواد آلي يا كلوئيدي آلوده توسـط  ( از سطوح و جلوگيري از رسوب آنها و طرق بيولوژيك 
 . باشد مي) ها باكتري

  
حملـه   بررسـي   داده هاي ناشـي از (اثرات فوري اشعه گاما پس ازيك انفجار اتمي بر اساس درصد ميزان كشندگي 

  )اتمي  هيروشيما در جنگ دوم جهاني 
  

  واحد اشعه بر حسب راد   ميزان كشندگي 
LD5 to LD10.   300-75  
LD10 to LD50 530-300  
LD50 to LD90. 800-530  

LD90 to LD100. 3000-800  
  



www.kamus.ac.ir 
 

١٧۶ 
 

 
 
  

جهات و زوايا تابش دارد بسته به نوع نفوذ آن   مامواج راديو اكتيو ناشي ازاين مواد يا انفجارات اتمي در تما
سانتيمتر هوا امكان پذير است يك برگ كاغذ مي تواند  10تا  2اشعه آلفا نفوذ آن از پوست انسان . گوناگون است

سانتيمتر هوا   540تا  30ميليمتر فلزات، شيشه و سيمان و  7كمتر از حدود اشعه بتا  نفوذ آن تا . مانع نفوذ آن شود
سانتيمتر  180تا  30سانتيمتر ،  45تا  5/7سانتمتر سرب، 30تا  5اشعه گاما   نفوذ آن از حدود . امكان پذير است 

  .سيمان   امكان پذير است 
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α

β

γ n

اينچ هوا  4تا  1كاغذ و  ,نفوذ  ازپوست انسان

تا  1اينچ در فلزات ،شيشه و سيمان و / 25تا 
پا از هوا نفوذ دارد  18

سانتمتر  30تا  5حدود گاما از  نفوذ 
 180تا  30فوالد، سانتيمتر  45تا  8سرب،

.سانتيمتر سيمان   امكان پذير است 

[آلفا]

[بتا]

[گاما يا نوترون ]

م  امواج راديو اكتيو ناشي ازاين مواد يا انفجارات اتمي در تما 
.آن نفوذ گوناگون داردو زوايا تابش دارد بسته به نوع جهات 

 
  

  رادون
اين گاز به مقدار جزئي در طبيعت از . راديواكتيو نيز داردخاصيت  ت بي رنگ ، بي بو ، بي مزه كه رادون گازي اس 

وقتي رادون در اتمسفر آزاد قرار بگيرد ، غلظت آن خيلي كم است . وا پاشي عناصر اورانيم و توريم حاصل مي شود
خانه هايي كه تهويه مناسب . ي يابد اما وقتي در يك ساختمان محبوس باشد سطح راديواكتيويته آن افزايش م

چگونه اين رادون وارد خانه ! ندارند ميزان رادون آنها باالتر از سطحي است كه در معادن اورانيم يافت مي شود
ميشود ؟ اورانيم و توريم در اكثر سنگها و خاكهايي كه مواد ساختماني از آنها ساخته ميشوند ، وجود دارد نظير 

. دن به صورت گاز است مي تواند از منافذ ريز ديوارها عبور كند و وارد فضاي خانه شودآهك و گچ ، چون را
رادون عالوه بر ساطح شدن از مصالح ساختماني ، مي تواند به داخل آب هاي زير زميني ، نشت كند از طريق 

زان رادون كه از طريق مي. سنگهايي كه آب را عبور ميدهدو سپس بوسيله لوله كشي درباره به ساختمان را يابند 
بعضي از انواع گرانيت هاو شيل ها  غني . سنگها و خاك وارد خانه ها مي شود ، بستگي به زمين شناسي منطقه دارد

  .از اورانيم است و در نتيجه ميزان فراواني رادون ايجاد ميكنند 
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چگونگي ايجاد سرطان ريه توسط رادون 

تنفس مواد حاوي 
گاز رادون 

ذرات آلفا

DNA آسيب  تشعشات  به
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 فصل هفتم

موم طبيعيس  
 

 غذايي ناشي از مصرف  مواد   سموم

اين ميكروب هـا بـا چشـم    . آلوده شوند) ميكروب ها(گاهي اوقات ممكن است غذاهاي معمولي توسط باكتري ها 
غـذاهاي مسـموم كننـده    . غير مسلح ديده نمي شوند و تحت شرايط ويژه مي توانند سبب مسموميت غذايي شـوند 

سـاعت   24با وجوديكه اكثر مسموميت هاي غذايي معموالً ظرف . ندي نداشته باشندممكن است بو يا مزه ناخوشاي
مسموميت غذايي مي تواند همچنين در اثر آلودگي غذا . برطرف مي شوند، اما بعضي از آنها مي توانند كشنده باشند

فات نبـاتي و سـاير مـواد    ، باقيمانده سموم دفع آ)سرب، آرسنيك، جيوه و كادميوم( با مواد افزودني، فلزات سنگين 
  .ايجاد شود) مانند نيتروزامين و آفالتوكسين(سمي كه در مراحل توليد، نگهداري و فرآوري غذا توليد مي شوند 

  عاليم و نشانه هاي مسموميت غذايي 
باكتريهاي مختلفي مي توانند مسموميت غذايي ايجاد كنند و اكثر نشانه هاي ايجاد شـده در اثـر مسـموميت غـذايي     

بنابراين شناسايي ويروسهاي ايجـاد كننـده مسـموميتهاي غـذايي،     . مشابه عفونتهاي ويروسي دستگاه گوارش هستند
  .بدون كشت مدفوع غير ممكن است

سالمونال، كلستريديوم بوتولينوم، كلستريديوم : عبارتند از متداولترين باكتريهايي كه مسموميت غذايي ايجاد مي كنند
  .، شيگال، يرسينيا و باسيلوس سرئوس)E.Coli(طالئي و ايي كوالي پرفرنژنس، استافيلوكوك

  :مسموميتهاي غذايي ناشي از سالمونال 
برخي از مواد غذايي كه اين نوع مسـموميت  .سالمنولوزيس عفونتي است كه بوسيله باكتري سالمونال ايجاد مي شود

احتمـال آلـودگي   . ، ماهي دودي و شير خشكگوشت، مرغ، تخم مرغ: در اثر مصرف آنها ديده شده است عبارتند از
بـا گونـه خاصـي از ايـن بـاكتري بـه نـام سـالمونال         ) مانند شير، صدف خـوراكي (غذاهاي با محتواي پروتئيني باال 

همچنين پس از مصرف غذاهاي پخته اي كه قبل از مصرف مجدد خوب گـرم  . وجود دارد) عامل تب تيفوئيد(تيفي
عاليم و نشانه هاي اين مسموميت با . د، ممكن است اين نوع مسموميت بروز نمايدنشده اند يا سرد مصرف شده ان

ساعت بعد از مصرف غذاي آلوده، عاليـم در فـرد مسـموم بـروز      24تا  12يعني ممكن است . تاخير ظاهر مي شود
  .نمايد

شديد، كم شدن آب  عاليم و نشانه هاي اين مسموميت ها شامل سردرد، تب، خستگي، تهوع، استفراغ، اسهال آبكي
  . بدن، ضعف و درد شكم مي باشند
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  :مسموميت هاي غذايي ناشي از كلستريديوم بوتولينوم 
توليد شده توسط كلسـتريديوم بوتولينـوم كـه يـك      (toxin)بوتوليسم نوعي مسموميت غذايي است كه توسط سم 

اين ميكروب ممكـن  . شنده مي باشدباكتري بي هوازي است ايجاد مي شود و از نوع مسموميتهاي غذايي شديد و ك
است در فراورده هاي غذايي و غذاهاي خانگي كه بصورت ناصحيح تهيه شده اند و يا در شرايط غيـر بهداشـتي و   

برخي از مواد غذايي كه اين نوع مسموميت در اثر مصرف آنهـا ديـده شـده    . نامناسب نگهداري شده اند، ايجاد شود
، كنسرو لوبيا ،كشك خـانگي و عسـل خـام خـالص     ، كنسرو ماهي، كنسرو ذرتسوسيس، كالباس: است عبارتند از

گرچه ايـن نـوع مسـموميت نـادر     .به همين علت به نوزادان زير يك سال نبايد عسل داده شود). بوتوليسم نوزادان(
 12يعني ممكن اسـت  . عاليم و نشانه هاي اين مسموميت با تاخير ظاهر مي شود. است ولي اغلب كشنده مي باشد

عاليـم و نشـانه هـاي بوتوليسـم شـامل      . ساعت بعد از مصرف غذاي آلوده، عاليم در فرد مسموم بروز نمايد 24تا 
تاري ديد، دوبيني، افتادگي پلك فوقاني، عدم توانايي حركتي، اختالل تكلم، لكنت زبان، سـختي بلـع، و خشـكي و    

بـروز  ) احتباس ادراري(ن، يبوست، بند آمدن ادرار مي تواند به صورت خشكي دها  ساير عاليم. درد گلو مي باشند
مهمترين اقدام درمـاني در ايـن مسـموميت تجـويز سـريع ضـد       . بيمار معموال ً هوشيار و بدون تب مي باشد. نمايد
در صورت عدم درمان ممكـن اسـت فـرد مسـموم در اثـر فلـج        . در مركز درماني مي باشد  (Anti toxin)  سم

  .تنفسي فوت نمايد
   ليسمبوتو

تشخيص سريع اين بيماري و مراقبت الزم آن موجب حفظ حيات فـرد مسـموم خواهـد شـد هـر چنـد ايـن نـوع         
اين سم كه از باكتري كلستريديوم بوتولوئيد ترشح .درصد موارد به مرگ مي انجامد  60مسموميت نادر است اما در 

  ي گردد و به ضعف شـديد ، فلـج و مـرگ   مي شود ، مانع از ارسال پيامهاي عصبي از اعصاب محيطي به عضالت م
ساعت پس از مصرف سـم   24نشانه هاي بيماري معموال تا .متاسفانه اين سم هيچ طعم و مزه اي ندارد . مي انجامد 

  :و پس از آن نشانه ها و عالئم زير به ترتيب و بتدريج آغاز مي گردند  ظاهر نمي شود

   عدم تطابق در چشم و دو بيني - 3                                          گلودرد -2                  خشكي دهان - 1
  فلج عضالت تنفسي - 6               اشكال در صحبت كردن و بلع - 5               خستگي شديد - 4
  چشم  محدوديت حركات - 9             از بين رفتن رفلكس هاي بدن -8                                 فلج - 7

                                                                                   مردمك هاي گشاد - 11      اختالل شديد تنفسي - 10
اما .    منبع اصلي سم برتوليسم ، غذاي كنسرو شده تاريخ گذشته است كه قبل از مصرف خوب حرارت نديده اند

  .درصد موارد گزارش شده ناشي از غذاهاي رستوراني بوده اند  24به تازگي مشاهده شده كه 
  مات و كمك هاي اوليهاقدا

  وادار كردن به استفراغ- 1
  دادن اكسيژن با فشار زياد در صورت شك به فلج عضالت تنفسي- 2
  دادن سفيده تخم مرغ- 3
  رسانيدن بيمار به مركز درماني- 4
  تجويز ضد سم توسط پزشك- 5
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  :مسموميت هاي غذايي ناشي از كلستريديوم پرفرنژنس   
. شي از اين مسموميت در اثر خوردن گوشت و غذاهاي گوشتي و مرغ مي باشـد بخش بزرگي از همه گيري هاي نا

آلودگي غذاها با مدفوع انسانها يا حيوانات آلوده به اين باكتري، يا از طريق تماس منابع غذايي با خاك، گرد و غبار 
ايـن غـذا هـا شـامل     . شـوند غذاهاي پخته شده و خام، مي توانند با اين باكتري آلـوده  . و زباله آلوده ايجاد مي شود

گرده ميكروب با گرماي پخـتن غـذا زنـده    . گوشت و مرغ خام و پخته شده و آبگوشت يا عصاره گوشت مي باشد
مانده و اگر غذا به اندازه كافي سرد نشود، اين هاگ به ميكروب تبديل مي شود و سپس ميكروب در گرما تكثيـر و  

ي پيشگيري از توليد سم، مصرف غذا بايد بالفاصله پس از پختن باشد بايد توجه داشت كه برا. توليد سم مي نمايد
زمان شـروع عاليـم پـس از مصـرف غـذاي      . و يا در صورت عدم مصرف غذا، حتما غذا در يخچال نگهداري شود

عاليم اين مسموميت شامل دردهاي شكمي كه ممكن است با تب همراه باشد، تهوع .ساعت مي باشد  24تا  6آلوده 
  . مي باشد) ساعت 6تا 1(در اين مورد دوره نهفتگي كوتاه . راغ نادر استو استف

  :مسموميت هاي غذايي ناشي از اي كوالي 
گونه هاي خاصي از باكتري ايي كوالي كه مولد توليد سموم روده اي مي باشند به عنوان يكي از عوامل مسـموميت  

برخي از مواد غذايي كه ايـن نـوع   .اسهال مسافرتي است اين باكتري عامل اصلي ايجاد. هاي غذايي شناخته شده اند
البته هر غذايي كه به نحوي . پنير، ماهي آزاد و شير خشك: مسموميت در اثر مصرف آنها ديده شده است عبارتند از

  . با اين باكتري آلوده شده باشد ميتواند در مصرف كننده ايجاد مسموميت كند
اشي از ايي كوالي شامل تب، لرز، سردرد، درد شكمي، درد عضالني، اسهال عاليم و نشانه هاي مسموميت غذايي ن

  .در برخي موارد مشاهده مي شود) مشابه بيماري وبا (استفراغ ، كم شدن آب بدن و شوك . مي باشد  شديد و آبكي
  :مسموميت هاي غذايي ناشي از استافيلوكوك طالئي 

علت مسموميت ، سـم روده اي توليـد شـده توسـط     . شايع است اين نوع مسموميت غذايي به اندازه سالمونلوزيس
. مصرف شير و ساير خوراكيهاي آلوده مهمترين علت بيمـاري اسـت  . انواع خاصي از استافيلوكوك طالئي مي باشد

به همين علت افـرادي  . علت آلودگي غذا مي تواند تماس ترشحات بيني ،گلو و دست افراد آلوده به ميكروب باشد
چراكه غذا بعد از پختن، در . ه و توليد مواد غذايي فعاليت ميكنند بايد كارت بهداشتي سالمت داشته باشندكه در تهي

فراورده هاي گوشت و مرغ، سس ها، آبگوشت ، شيريني هاي خامـه  . حين برش يا خرد كردن مي تواند آلوده شود
از جملـه مثالهـاي مربـوط بـه مسـموميت      ) ي بـاال غذاهاي با محتواي پروتئين(اي يا كرم دار، ساالد ماهي، شير، پنير 

  .غذايي با استافيلوكوك مي باشد
در مـوارد حـاد ممكـن اسـت     . عاليم و نشانه هاي مسموميت عبارتند از استفراغ ناگهاني، دردهاي شكمي و اسهال

رگ كمتـر  در اين نوع مسموميت بر خالف نوع سالموناليي تب نـادر بـوده و مـ   . خون و بلغم در مدفوع ظاهر شود
  .روي مي دهد

  :مسموميت هاي غذايي ناشي از شيگال 
اين نوع مسموميتها در اثر آلودگي غذاهايي مانند سيب زميني، ماهي تون، ميگو، بوقلمون ، سـاالد ماكـاروني، شـير،    

  .مهمترين عالمت اين نوع مسموميت غذايي اسهال شديد مي باشد. لوبيا، سركه سيب ايجاد مي شود
  :غذايي ناشي از يرسينيا مسموميت هاي 

  . اين نوع مسموميتها در اثر آلودگي غذاهايي مانند انواع گوشت ، شير و شير كاكائو غير پاستوريزه ايجاد مي شود
  :مسموميت هاي غذايي ناشي از باسيلوس سرئوس 
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ع و استفراغ مي سم توليد شده از ميكروب باسيلوس سرئوس عامل ايجاد مسموميتهاي غذايي با عاليم اسهال و تهو
اين نوع مسموميتها . تماس غذا با خاك و غبار آلوده به ميكروب مي توان سبب بروز اين نوع مسموميت گردد. باشد

 . در اثر آلودگي غذاهايي مانند انواع برنج، خردل، خوراك گوشتي، خوراك سبزيجات، سوپ و سس ايجاد مي شود

  :اقدامات الزم در هنگام بروز مسموميت غذايي
  :مسموميتهاي غذايي در صورت مصرف غذاي آلوده داراي سه مشخصه مي باشد

  سابقه خوردن غذاي مشترك    -1
   ابتالي همزمان تعداد زيادي از افراد    -2
   تشابه نشانه هاي باليني در اغلب بيماران    -3

ت بيشـتري در ارتبـاط بـا    در چنين مواردي بايد با مركز كنترل مسموميت و يا پزشك تماس گرفته شود تـا اطالعـا  
نكته اي كه بسيار مهم مـي باشـد از دسـت دادن آب    . مسموميت و زمان مراجعه به پزشك در اختيار شما قرار دهند

اگر . بچه ها خيلي آسان آب بدنشان را از دست مي دهند. بدن و كاهش مايعات بدن در اثر تهوع واستفراغ مي باشد
  . ، نوشيدن مقدار فراوان مايعات بويژه آب بسيار مهم مي باشدبه مورد مسموميت غذايي مظنون بوديد

  :زمان مراجعه به پزشك 
، از دست دادن مايعات بدن و يا در )درجه سانتي گراد 5/38(در صورت وجود خون در مدفوع يا استفراغ، تب باال  

ين كودكان با عاليـم تـب بـاال    والد. موارديكه عاليم بيش از يك روز طول بكشد، بايد حتماً به پزشك مراجعه كرد
شدت نشانه با توجه به سن و وضعيت سالمتي بدن متفـاوت مـي    .واستفراغ بايد با پزشك معالجشان تماس بگيرند

  .اين عاليم در سالمندان و نوزادان مي تواند خطرناكتر باشد. باشد
  

مخازن و راههاي آلـودگي را   جداول زيربه صورت خالصه انواع مسموميت هاي ايجاد شده توسط عوامل مختلف ،
  :در اثر مصرف مواد غذائي نشان مي دهد 
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  سموم باكتريائي

 راههاي معمول سرايت مهمترين مخازن عامل بيماري بيماري

	مسموميت غذايي بوتوليسم
كلستريديوم بوتولينوم و پارا 

 بوتولينوم
خاك، گرد و غبار، ميوه و 
سبزي، مواد غذايي، ماهي، 

 دفوع انسان و حيواناتم

فراوري ناكافي مواد غذايي 
كنسروي  و عرضه شده در 

 بطري
مسموميت غذايي 

	استافيلوكوكوس اورئوس استافيلوكوكي
پوست، غشاي مخاطي، گرد و 

 غبار
فراورده هاي گوشتي آلوده، 

 فراورده هاي لبني آلوده
مسموميت غذايي كلستريديوم 

 پريفرينژنس
س كلستريديوم پريفرينژن

 )ولشي(
خاك، جهاز هاضمه انسان و 
حيوانات نظير احشام، ماكيان ، 

 خوك و غيره

مواد غذايي آلوده، مواد غذايي 
پخت با حرارت (گوشتي 

 )ناكافي
مسموميت غذايي باسيلوس 

 سرئوس
 )نوع اسهالي(

به شكل اسپور در گستره  باسيلوس سرئوس
وسيعي از مواد غذايي و 

 سبزي ها و شير

ي مواد غذايي سرمايش ناكاف
پخته شده و حرارت ناكافي 

 متعاقب آن
مسموميت غذايي باسيلوس 

 سرئوس
 )نوع تهوع آور(

	باسيلوس سرئوس
به شكل اسپور در گستره 
وسيعي از مواد غذايي و 

 سبزي ها و شير

 برنج پخته و سرخ شده

	سالمونلوز
سالمونال تيفي موريوم ، 
نيوپرت، انتريتيديس ، مونته 

 ويدئو و غيره

احشام، ماكيان، تخم مرغ، 
 الك پشت و ساير خزندگان

گوشت و ساالد آلوده، گوشت 
نپخته، شير و فراورده هاي 

 لبني، آب، تخم مرغ
مدفوع و ادرار بيماران و  سالمونال تيفي تب تيفوئيد

 حاملين تيفوئيد
آب آلوده، شير و فرآورده 
هاي آن، صدف، و ساير مواد 

 غذايي، مگس
سالمونال پارا تيفي و  تب پاراتيفوئيد

 اسكاتموالري و هرشفيلدي
آب آلوده، شير و فرآورده  مدفوع بيماران و حاملين

هاي آن، صدف، و ساير مواد 
 غذايي، مگس

شيگال شيگا ، فلكسنري ،  شيگلوزيس
 سونه اي ، بوايدي و ديسانتري

آب و مواد عذايي آلوده، شير  مدفوع  بيماران و حاملين
، مگس،  و فرآورده هاي آن

 انتقال فرد به فرد
آب آلوده، مواد غذايي خام،  مدفوع و استفراغ O139 و O1ويبريو كلرا   وبا

 مگس، صدف

	بورخولدريا سودومالي	مليوئيدوزيس
موش، خوكچه هندي، گربه، 

 خرگوش و اسب
تماس و يا بلع مدفوع آلوده، 

 خاك، آب
بروسال ملي تنسيس ،  بروسلوز

 سوئيسآبورتوس ،
ت، خون، ادرار، شير، باف

 حيوانات آلوده
 - شير خام ميش يا گاو بيمار

 تماس با حيوانات آلوده
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  سموم باكتريائي
 راههاي معمول سرايت مهمترين مخازن عامل بيماري بيماري

محصوالت غذايي آلوده، شير  گلو و دهان ترشحات بيني ، استرپتوكوكوس پيوژن عفونت استرپتوكوكي
 آنو فرآورده هاي 

دستگاه تنفسي بيماران و  كورينه باكتريوم ديفتريا ديفتري
 حاملين

تماس فرد به فرد، شير و 
 فرآورده هاي آن

ميكوباكتريوم توبركولوزيس  توبركولوزيس
 )هومينيس يا بويس (

دستگاه تنفسي انسان و ندرتا 
 احشام

تماسي، خوردن و آشاميدن 
مواد غذايي آلوده، شير و 

 فرآورده هاي آن
گاستروآنتريت ويبريو
 پاراهموليتيكوس

	ويبريو پاراهموليتيكوس
ماهي دريايي، صدف، گل و 
الي، آب شور، آب شيرين، 

 آب لب شور

محصوالت خام دريايي و 
فرآورده هاي آنها، مواد غذايي 

دريايي خوب پخته نشده، 
تماس مواد غذايي آلوده خام 

 و پخته شده با آب دريا
 توالرمي

	رنسيسفرانسيسال توال
جوندگان، خرگوش، مگس، 

 اسب، روباه
گوشت، خرگوش آلوده، آب 

 آلوده، حيوانات وحشي
 كامپيلوباكتر انتريتيس

	كامپيلوباكتر ژژوني
مرغ، خوك، سگ، انسان، شير 

 خام، آب آلوده
گوشت كامال نپخته گاو، مرغ 

 و خوك، شير خام
اسهال آنتروپاتوژنيك      

 )اسهال مسافران(
آنتروپاتوژنيك اشرشيا كولي

 آنترواينويزيو و توكسيژنيك
غذا، آب، آلودگي مدفوعي،  افراد آلوده

گوشت خام يا خوب پخته 
 نشده

يرسينيا آنتروكوليتيكا        يرسينيوزيس
 )يرسينيا سودو توبركولوزيس(

گوشت خام، متصديان آلوده،  انسان، آبهاي سطحي
 مواد غذايي، آب آلوده

بز، احشام، انسان، خاك، آب،  يا مونوسيتوژنزليستر ليستريوز
 فاضالب

شير خام، شير پاستوريزه آلوده 
شده و فرآورده هاي لبني، 

 سبزي آلوده
گاستروآنتريت ويبريو

 ولنيفيكوس
ميگو، آب دريا، رسوبات،  ويبريو ولنيفيكوس

 پالنگتون
مواد غذايي دريايي خام يا 

 خوب پخته نشده
كشتارگاه ها، محصوالت كارخانه  رپايان، گوسفند، بز، كنهچها كوكسيال بورنتي Qتب 

هاي لبني، تماس با احشام آلوده و 
شير آلوده، گرد و غبار و آئروسل هاي 

 در تماس با مدفوع و ادرار

  سموم ويروسي
 راههاي معمول سرايت مهمترين مخازن عامل بيماري بيماري

 مواد غذايي آلوده و ترشحات موش خانگيادرار ويروس كوريومننژيت كوريومننژيت لنفوسيتي

 Aويروس هپاتيت  هپاتيت عفوني
 Eويروس هپاتيت 

آب، مواد غذايي، شير، ميگو،  مدفوع افراد آلوده
خرچنگ، تماس فرد به فرد، مسير 

 مدفوعي ـ دهاني

روتاويروسها، ويروس نورواك، اكو و  گاستروآنتريت ويروسي
 كوكساكي ويروسها، ساير ويروسها

ان، مدفوع متصديان مواد غذايي، انس
 فاضالب

آب، مواد غذايي نظير شير، مسير 
مدفوعي ـ دهاني يا مدفوعي ـ 

 تنفسي، يخ، خرچنگ
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  سموم تك ياخته اي
 راههاي معمول سرايت مهمترين مخازن عامل بيماري بيماري

و افراد محتويات احشايي حاملين  آنتاموباهيستوليتيكا )ديسانتري آميبي(آميبيازيس 
 مبتال، موش

كيست ها، آب آلوده، مواد غذايي، 
 سبزيهاي خام و ميوه ها، مگس 

محتويات احشايي حاملين و مبتاليان،  ژيارديا المبليا ژيارديازيس
 سگ

كيست ها، آب و مواد غذايي آلوده، 
 دهان-ميوه خام، مسير دست

ه، سگ، حيوانات اهلي، انسان، گرب كريپتوسپوريديوم كريپتوسپوريديوز
 موش

آب و مواد غذايي آلوده، مسير 
 دهاني، تماس فرد به فرد -مدفوعي

 بلع كيست ها در مدفوع آلوده خوك، انسان و ساير حيوانات باالنتيديوم كولي باالنتيدياز

  سم اسپيروكتي
 مهمترين مخازن عامل بيماري بيماري

بدوماديس ، لپتوسپيرا  ايكتروهموراژيكا  ، ه )بيماري ويل(لپتوسپيروز 
 كانيكوال ، پومونا و غيره

ادرار و مدفوع موش ، خوك ، سگ ، گربه ، روباه 
 و گوسفند

  سموم كرمي
 راههاي معمول سرايت مهمترين مخازن عامل بيماري بيماري

	تريشينوز
خوك، خرس، گراز، موش، روباه،  تريشينال اسپيراليس

 گرگ

خوك و فراورده هاي آلوده آن، 
 گوشت خرس و گراز

	شيستوزوميازيس
شيستوزوما هماتوبيوم، مانسوني، 

 ژاپونيكوم، اينتركاالتوم

ادرار، مدفوع، سگ، گربه، خوك، 
 احشام، اسب، موش

بلع سركر، آشاميدن، استحمام و شنا 
 در آب آلوده

	آسكاريازيس
 آب و مواد غذايي آلوده، فاضالب روده باريك انسان، گوريل و ميمون آسكاريس لومبريكوئيدس

	اكينوكوكوزيس
سگ، گوسفند، گرگ، دينگو، خوك،  اكينوكوكوس گرانولوزوس

 اسب، ميمون

آب و مواد غذائي آلوده، مسير دست 
 ـ دهان

 تماس با سگ

	تنيازيس
، تنيا ساژيناتا )خوك(تنيا سوليوم 

 )گاو(

بوفالو، احتماال  -انسان، احشام، خوك
 مو ش

خوردن گوشت آلوده خام، مواد 
 دفوع انسان و موشغذايي آلوده به م

 آب شيرين آلوده انسان، قورباغه، سگ ديفيلوبوتريوم التوم بيماري كرم نواري ماهي

پاراگونيموس رينجري ، وسترماني ،  )فلوك ريه(پاراگونيميازيس 
 كليكوتي

دستگاه تنفسي انسان ، سگ ، گربه ، 
 خوك ، موش و گرگ

 آب آلوده، خرچنگ آب شيرين

يس سيننسيس، اوپيس كلونورك كلونوركيازيس
 توركيس فلينئوس

 ماهي هاي آلوده آب شيرين كبد انسان، گربه، سگ و خوك

 مواد غذايي و خاك آلوده روده بزرگ انسان تريكوريس تريكورا تريكوريازيس

انگشتان آلوده، گرد و غبار محتوي  روده بزرگ انسان بويژه كودكان اكسيور ورميكوالريس اكسيوريازيس
ب و مواد غذايي آلوده، تخم انگل، آ

 فاضالب ها، لباس و رختخواب آلوده

گياهان آب شيرين، آب و مواد غذايي  روده باريك انسان، سگ و خوك فاسيولوپسيس بوسكي فاسيولوپسيازيس
 آلوده

مواد غذايي آلوده،يخ ، تخم  انسان و جوندگان هيمنولپيس نانا بياري كرم پهن كوتاه
 انگل،تماس، 

پستانداران دريايي و ماهي ها  ، ماهي  نماتودهاي خانواده آنيساكيدز آنيساكيازيس
 تن و كدآزاد ،

خوردن ماهي هاي آلوده يا خوب 
 پخته نشده
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  گياهان و جانوران سمي
 مهمترين مخازن عامل بيماري بيماري عوامل
كالويسپس ( ارگوت، نوعي قارچ انگلي        ارگوتيسم

 )پورپورا

 نان و مواد غذايي آلوده به قارچ از غالتقارچ و برخي 

 برگ ريواس ريواس اسيد اگزاليك مسموميت ريواس

فالودين و ساير آلكالوئيدهاي آن، ساير قارچ  مسموميت قارچ
 هاي سمي

آمانيتا فالوئيدس، آمانيتا ( قارچ هاي سمي  قارچ آمانيتا فالوئيدس و ساير آمانيتاها
 )موسكاريا و سايرين 

 خوردن باقالي خام، استشمام گرده گياه ويسيا فابا م باقالي ويسيا فابا، گردهس فاويسم

ماهي، خرچنگ، استروژن در فصل توليد  مسموميت به تخم ماهي مسموميت ماهي
 مثل

 تخم تورون ، ملتا ، كالپيا ، پيكرل

ا ، ماهي هاي آب گرم نظير باراكود سم تغليظ شده در گوشت نوعي ماهي مسموميت سيگاتريا
 اسننپر، گروپر

ماهي هاي صخره هاي مرجاني كارائيب و 
 اقيانوس آرام

مسموميت صدف 
	)پاراليتيك(

سم نوروتوكسيك توليد شده توسط 
 گونياالكس كاتنال   يا  گونياالكس تامارنسيس

خرچنگها و دوكفه اي هايي كه از برخي 
.از دينوفالژله ها تغذيه مي كنند  

از توده جلبكي دوكفه ايها و خرچنگهايي كه 
”موج قرمز ” موسوم به    

.تغذيه مي كنند  

مسموميت ماهي 
	اسكومبروئيد

تن ، ماهي آبي و : خانواده اسكومبريده  اسكامبروتوكسين
 آمبرجك

ماهي هايي با نگهداري در دماي  اتاق ، سم 
.هيستامين در ماهيچه آنها تجمع مي يابد  

 شير دامهاي تغذيه كرده از گل مار گل مار سفيد اپاتوريوم اورتيكا فوليوم	مسموميت گل مار

مسموميت سيب 
 زميني

 سيب زميني سبز جوانه زده سيب زميني سبز جوانه زده سوالنوم توبروسوم

 برگ و ريشه شوكران آبي شوكران آبي سيكوتوكسين يا صمغ شوكران مسموميت شوكران
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  مواد شيميايي سمي
ماريعامل بي بيماري عوامل  مهمترين مخازن 

 آنتي موآن مسموميت آنتي موآن
ظروف مواد غذايي پوشش داده شده 

 با آنتي موآن
مواد غذايي طبخ شده در ظروف آنتي 

 موآن
 آب و مواد غذايي آلوده به آرسنيك تركيبات آرسنيك آرسنيك مسموميت آرسنيك

 ظروف با لعاب كادميم دار كادميم مسموميت كادميم
اسيدي نگهداري شده در مواد غذايي 

 ظروف با لعاب كادميم دار

 تركيبات سيانيد دار مواد جالدهنده سيانيد نقره سيانيد مسموميت سيانيد

 تركيبات پودري فلوئور دار فلوريد يا فلوريد سديم مسموميت فلورايد يا فلوريد سديم
فلوريد سديم مورد استفاده در پودر 

 شيريني پزي ، سودا و آرد

ت سربمسمومي  سرب 

لوله هاي سربي، اسپري ها، اكسيدهاي 
سرب، ظروف سربي، رنگهاي با پايه 

 سرب

مواد غذايي و نوشابه هاي اسيدي 
آلوده به سرب، اسباب بازي، رنگ و 

 آب آشاميدني آلوده

 مسموميت جيوه
جيوه، متيل جيوه و ساير تركيبات 

 آلكيل جيوه
رسوبات آلوده، آب، مواد غذايي 

 دريايي
غذايي آلوده به جيوه، ماهيمواد   

 تركيبات سرمازا، كلريد متيل كلريد متيل مسموميت كلريد متيل
مواد غذايي نگهداري شده در يخچال 

 دچار نشت كلريد متيل

 سبزي هاي محتوي سلنيم سلنيم مسموميت سلنيم
آرد گندم از خاكهاي سلنيم دار، ساير 

 گياهان و آب

 آهن گالوانيزه روي مسموميت روي
مواد غذايي اسيدي در ظروف 

 گالوانيزه

نيتريت+ نيترات  مت هموگلوبينيميا  
آبهاي زيرزميني ، چاههاي كم عمق به 

 كودهاي شيميايي
 آشاميدن آب با مقادير نيترات زياد

 نيتريت و نيترات سديم ناخالص نيتريت سديم مسموميت نيتريت سديم
–نيترات سديم به عنوان نمك  گوشت  

 فرآوري شده

 لوله ها و ظروف مسي مس مسموميت مس
نوشابه هاي كربناته و مواد غذايي 
 اسيدي در تماس دراز مدت با مس
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قارچيسموم طبيعي   
 مايكوتوكسين ها

در قارچها و ساير . مي كنند توليد (Mycotoxin)تعداد بسيار زيادي از كپك ها تركيبات سمي بنام مايكوتوكسين 
ت هاي اوليه تركيباتي هستند كه جهت رشد و تكثير ضروري مي باشند و متابوليت هاي ثانويـه  ارگانيسم ها، متابولي

بـه طـور   . در انتهاي فاز لگاريتمي رشد تشكيل مي شوند و اهميت آشكاري در رشد و يا متابوليسم ارگانيسم ندارند
ابوليكي اوليـه نظيـر اسـيدهاي    معمول اين تركيبات هنگامي تشكيل مي شوند كه مقادير زيادي از پيش سـازهاي متـ  

در واقع سنتز مايكوتوكسين ها توسط قارچ روشي است كـه از طريـق آن،   . آمينه، استات، پيروات و غيره تجمع يابد
نوع سرطانزا وجود دارد كه  14در بين مايكوتوكسين ها، . تركيبات پيش ساز مازاد بر نياز متابوليكي، كاهش مي يابد

آفالتوكسـين هـا    .از نظر سرطان زايي قوي ترين تركيبات مـي باشـند   (Aflatoxins)ها  در اين ميان آفالتوكسين
 Aspergillus)و آسـپرژيلوس پـارازيتيكوس   (Aspergillus flavus)توسط دوكپـك آسـپرژيلوس فـالووس    

parasiticus) مي شوند توليد . 

 
 
 

ه كـ و مشـتقات آنهـا    M2, M1 G2, G1, B2, B1  فالتوكسـين آ شـامل  ،آفالتوكسين ها انـواع مختلفـي دارنـد   
به صورت  (UV)بازتاب نور اين شش توكسين در زير نور ماوراء بنفش . باشد قوي ترين نوع مي B1فالتوكسين آ

  .بنفش: M2آبي ـ بنفش، :  M1سبز ـ آبي، : G2سبز، :  G1آبي، : B2 , B1:مي باشد زير
، شير، آرد گندم، آرد سـويا، كشـمش،   ماكيان ها ام و آفالتوكسين ها در طيف وسيعي از مواد غذايي نظير خوراك د

در صورت كپك زدگي  .شاهده شده استم... پنير، ماست، سوسيس هاي تخميري، گوشت هاي عمل آوري شده و 
ــين   ــد آفالتوكس ــوراك دام و تولي ــتق B1 (AFB1)خ ــين   Hydroxy-4  در آن، مش ــي آفالتوكس  M1آن يعن

( AFM1) مانند در شير مشاهده مي شود كه هAFB1 توكسيسـيتي اثرات هپاتو (Hepatotoxicity)   و سـرطان
را در شـير گـزارش كـرده انـد كـه همگـي آنهـا         M4 , M2 , M1محققين وجود آفالتوكسين هـاي   .  زايي دارد

اما مهمترين آفالتوكسيني كه در شير و فرآورده هـاي لبنـي وجـود    . مي باشند B2و  B1مشتقات آفالتوكسين هاي 
  . مي باشد M1دارد نوع 

وجـود دارد امـا بـه طـور      متنـوعي قـوانين   مختلفدر كشورهاي  AFM1و  AFB1در مورد حداكثر مقدار مجاز 
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مطالعـات  . ميكروگرم در كيلوگرم در نظر مي گيرنـد   10-20را در خوراك دام  AFB1معمول حداكثر مقدار مجاز 
. در خوراك دام مي باشد AFB1ميزان % 1-2در شير چيزي حدود  AFM1مختلف نشان داده اند كه ميزان توليد 

. ميكروگرم در ليتر تعيين مي كنند 01/0-5/0را در شير  AFM1بنابراين در بسياري از كشورها حداكثر مقدار مجاز 
با توجه به اينكه در عمده كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، حجم قابل توجهي از خوراك دام آلوده به كپك 

. در شير دامها امري طبيعي مي باشـد  AFM1ميباشد وجود  AFB1التوكسين هاي متنوع بخصوص آف و در نتيجه
را در شـيرهاي   AFM1حتي در كشورهاي توسعه يافته نظير آمريكا نيز گاهي اوقات شـيوع هـاي گسـترده اي از    

ط محققـين مختلـف   در مورد نحوه اثرات سرطان زايي آفالتوكسين ها مطالعات متعددي توس. توليدي مي توان ديد
كه قوي ترين و سمي ترين  B1انجام شده است و اكثر محققين بر اين عقيده اند كه آفالتوكسين ها بخصوص نوع 

سلول و ايجاد جهش هاي نقطـه اي در آن و اخـتالل در سـنتز      DNAنوع نيز هست از طريق اتصال به ملكولهاي
DNA يك، ساير ماكروملكولهاي سلولي نيـز ممكـن اسـت تحـت     البته بجز اسيدهاي نوكلئ. گذارند مي اثر خود را

تركيبات آنتي اكسيداني قادرنـد خاصـيت جهـش    بعضي از مشخص شده است كه . تأثير آفالتوكسين ها قرار بگيرند
همچنين ثابت شده است كه سميت آفالتوكسـين هـا در حيوانـات    . را به ميزان دو برابر افزايش دهند AFB1زايي 

آفالتوكسـين هـا در خـوراك دام و     روش هاي مختلفي جهت اندازه گيري مقدار . تر مي باشدجوان و جنس نر بيش
البتـه بايسـتي توجـه داشـت كـه در      . EIA , ELISA , RIA, TLC , HPLCمواد غذايي وجود دارد از جمله 

دازه گيـري  كشوري با توجه به امكانات موجود  بايستي سعي شود كه از دقيق ترين و ارزان ترين روش جهت انره
اين سموم بسيار خطرناك استفاده شود و سپس با مشخص كـردن ميـزان تقريبـي سـموم در مـواد غـذايي مختلـف        

و همچنين راههايي جهت حذف يا كاهش ايـن سـموم در    شدهبخصوص خوراك دام، حد مجازي براي آن تعريف 
  . مواد غذايي معرفي شود

موجـود در شـير مطالعـات و تحقيقـات      M1بـر روي آفالتوكسـين   در مورد تأثير يا عدم تأثير فرآيندهاي مختلف 
در مورد تأثير حرارت پاستوريزاسيون و استريليزاسيون، بعضي از محققين بر اين عقيده اند . بسياري انجام شده است

م در طي اين فرآيندها كاهش مي يابد اما اكثر محققين بر اين باورند كه حرارت بر روي اين سمو AFM1كه ميزان 
بعضي از محققين بـر  . حرارت وجود دارد در مورد تأثير سرد كردن و انجماد نيز نظراتي مشابه با تأثير. تأثيري ندارد

فعال كاهش مي يابد اما اين نظريه  AFM1اين باورند كه در فرآورده اي نظير ماست كه محيطي اسيدي دارد مقدار 
از لخته يـا   wheyتهيه انواع پنير با توجه به اينكه آب پنير يا  در. بوسيله محققين ديگر مورد قبول واقع نشده است

Curd  بعضي از دانشمندان معتقدند كه  ،مي شود جداAFM1       در آب پنير قـرار گرفتـه و بنـابراين در خـود پنيـر
AFM1  وجود ندارد اما اكثر محققين نشان داده اند كهAFM1      هم در خود لخته پنيـر و هـم در آب پنيـر وجـود

در شيرهاي تغليظ شده . در لخته پنير بسيار بيشتر از آب پنير مي باشد AFM1د و حتي گفته مي شود كه مقدار دار
بيشتر تمايـل   AFM1در مورد خامه و كره گفته مي شود كه با توجه به اينكه . ثابت شده است AFM1نيز وجود 

ه، اين ماده به ميزان خيلي كم وارد خامه و كره شـده  دارد كه در فاز آبي قرار گيرد بنابراين در هنگام تهيه خامه و كر
  خامـه داراي كمتـرين ميـزان آفالتوكسـين     كه در بين محصوالت لبني كره و در درجـه بعـد   ميتوان گفت بنابراين

محققين سالهاست كه در تالشند تا به طريقي اين آفالتوكسـين هـا را از مـواد غـذايي مختلـف از جملـه         .ميباشند
  . شير حذف نمايند و راههايي نيز تاكنون پيشنهاد شده است خوراك دام و

سولفيت ها و بي سولفيت ها از جمله افزودني هاي غذايي هستند كه به طور گسترده و بـه منظورهـاي مختلفـي در    
را  AFB1مطالعات متعددي نشان داده اند كه سولفيت ها و بي سولفيت هـا قادرنـد   . مواد غذايي استفاده مي شوند
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همچنـين بـر پايـه ايـن نتـايج      . غيـر فعـال كننـد      يط آزمايشگاهي و در بعضي مواد غذايي مثل ذرت تجزيه وشرا
 AFM1قادر است ميزان % 4/0كه بي سولفيت پتاسيم  تحقيقاتي نيز بر روي شير انجام شده است و نشان داده شده

  . را در شير كاهش دهد
بوده، در شـير نيـز در غلظـت     AFB1بادام زميني قادر به تجزيه پراكسيد هيدروژن در بعضي مواد غذايي از جمله 

را در كاهش آفالتوكسـين   H2O2عده اي از دانشمندان تأثير . باشدمؤثر مي  AFM1در كاهش غلظت % 6حدود 
  . و نتايج مختلفي بدست   آورده اند اك دام بررسي نمودهرها در خو

. را در شـير تجزيـه كنـد    AFM1اع آفالتوكسين ها از جملـه  قادر است كه بعضي از انو (UV)اشعه ماوراء بنفش 
همچنين بيان مي شود كـه   .يابد ميش مطالعات نشان داده است كه تأثير اشعه ماوراء بنفش در حضور حرارت افزاي

هـاي مختلـف، متفـاوت مـي باشـد و در ايـن مـورد         pHتأثير اشعه ماوراء بنفش در كاهش مقدار آفالتوكسينها در 
و اشـعه مـاوراء بـنفش تـأثير      H2O2بعضي از محققين معتقدند كـه اسـتفاده تـوأم    . تنوعي وجود داردگزارشات م

 . بيشتري در كاهش مقدار آفالتوكسين ها در مواد غذايي دارد

  
  ريسه  و كنيدي ها يا اسپور هاي قارچ آسپريژيلوس
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  ده اندام  آسيب دي   مايكوتوكسيننوع 

Aflatoxin oxin  عروق(سرخرگ و سياهرگ( 

Aflatoxin, T‐2toxin, Vomitotoxin  گوارش  

Trichothecenes  تنفسي  

Trichothecenes  عصبي  

Tricothecenes  پوستي  

Ochratoxin A, Citrinin  ادراري  

Zearalenone, T‐2 toxin  زاد آوري  
  ايمني همه مايكوتوكسين ها

  
  

 ناشي از قارچ  فوزاريوم  گراميناريوم)  Deoxynivalenol )DON يا vomitotoxinسم 

  Mushroomsي سميقارچ ها 
گونه از آنان سمي است و دو گونه از آنان اهميت پزشكي   100گونه قارچ شناسائي شده است حدود  5000بيش از 

فنجـان يـا كـاله    (  Amanita phalloidineو آمانتيـا فالوئيـدين     Amanita muscariaآمانتيا موسكاريا  .دارد
دو گونه مهم پزشكي محسوب مي شوند كه مسموميت پس از حدود يكساعت آغاز مي شـود در صـورتيكه    )مرگ

تهوع ، . ساعت حاصل مي شود 20بيمار پس از جند ساعت اول مسموميت جان سالم بدر برد بهبودي كامل بعد از 
يكـي  يا فنجان   قارچ كاله مرگ .يوي و كبدي از عاليم مسموميت است،نارسائي كل)گهگاه خوني(استفراغ ، اسهال

، مسـموميت شـديد    سـم آن موجـب زردي  .آن براي كشتن انسان كافيسـت  گرم از 30از كشنده ترين قارچ هاست،
   .درمان آن تعويض كليه است معموالًبه علت . مرگ مي شود و سرانجام  و سرگيجه  كليوي
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هاي سمي جلبك  
گروه  3اغلب به شكل تك سلولي هاي كوچك يا ارگانيسمهاي كلوني شكل هستند،  گونه هاي گياهي  جلبكها 

:عمده از جلبكهاي سمي مشخص شده اند كه عبارتند از  
1 - Dinoflagellate      

اي سمي از مجموع گونه ه%75حدود .گونه هايي تك سلولي وميكروسكوپي ، داراي تاژك يا فالژل مي باشند
بعضي از گونه هاي آن اتو تروف و بعضي هترو تروف هستند و انواعي هم هر .موجود را به خود اختصاص داده اند

 30گونه از آنها شناسايي شده اند كه اكثر گونه هاي آن مضر بوده ولي حدود  2000حدود .دو مكانيسم را دارند
 دريا تجمع وتغيير رنگ آب دريا را سبب مي شوند كه به آنبعضي در سطح .مي كنند    گونه از آنها تو ليد توكسين

  .گفته مي شود  Red tideكشند قرمز 
2 - Diatom     
ديواره سلولي آنها حاوي مواد .جلبكهايي ميكروسكوپي و تك سلولي اند كه بوسيله ديواره هايي احاطه شده اند  

بيش از .توليد مثل جنسي و غير جنسي دارند .دسلولزي است كه در ابتدا با مواد سيليسي كمپلكس تشكيل مي دهن
خاك هاي نمناك ، سطوح نمناك   در آبهاي شور و شيرين رود خانه اي ، در. گونه ديا تومه شنا خته شده اند 8000

 .نام دارد    Pseudonitzchiaنوع مهم سمي براي آبزيان و پستانداران دريايي .گياهي يا فت ميشوند

3 - Cyanobacteriyceae    رشد سيا نوباكترها با عث مي گردد كه هپاتو توكسيني به نامMicrocystin  در
از نيتروژن و  غلظت بااليي  داراي  كه  خانگي  فا ضال بها به خصوص فاضال بهاي .آب زياد شود

نها مي مصرف اين آبها توسط حيوانات باعث مرگ ومير آ.مو ثر مي باشند  در افزايش سيانو باكترها هستند  فسفات 
 Microcystis aeroginosa    - Anabaena  دو نوع سيا نوباكتر مهمي كه باعث آلودگي مي شوند.شود

Floseaquae  نام دارند. 

  جلبكهاي سمي در آب شيرين و شور
  آب شيرين -الف

م ها باعث بلو .تقريبا همه بلوم هاي آب شيرين به وسيله سيانو با كترها يا جلبكهاي سبز آبي ايجاد مي شوند     
عوامل محيطي مو ثر در بلوم .برگشت پذيري و تغيير رنگ رود خا نه ها و يا كمبود موادي مثل اكسيژن مي شود 

ساخت سازه هايي مثل سد ها،دكلها مانند   تغييرات فيزيكي.آب و هوا و فعاليتهاي بشري است –دما  –نور شامل 
فاضالبهاي شهري ، روآنابهاي شهري ،زهكشي آبهاي  مانند آلودگي نوترينتي .در افزايش آنان موثر است   ...و

جنسهاي جلبكي سمي آب همترين   . مي شودN,P حاصل از آبياري كه باعث افزايش 
  .دننام دار Pseudonitzchiaو    Chrysochromulina شيرين 

  آبهاي شور - ب
سموم . مي افتد  ني از نوتريت اتفاقبيشترين و فراوانترين بلوم هاي جلبكهاي جهان در اقيانوسهاي گرم و غ   

جلبكي حاصل از آنها ماهيان و نرمتنان و سخت پوستان را تحت تاثير قرار مي دهد، و در شناوري وتنفس و تغذيه 
تو كسين توليد شده توسط . آنها و حتي روي تغذيه حيوانات و مو جودات اهلي و و حشي اختالل ايجاد مي كند

  .به سم و توكسين توليد شده در ارگانيسم آب شيرين شديد تر استارگانيسمهاي دريايي نسبت 
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  :به طور كلي دو نوع تر كيب سمي وجود دارد 
  ) :هپاتو توكسين ( نوع پپتيدي  - 1 

    .يك توكسين ضعيف بوده كه اثر كشندگي ضعيف داردو ممكن آسيب هايي را در كبد به صورت مزمن ايجاد كند 
  ) :توكسين  نورو( نوع آلكالوئيدي  - 2 
اين سم در زمان كم اثر .نسبت به نوع قبلي قوي تر بوده و عموما دورة ناتواني ايجاد شده توسط آن طوالني است 

   .اين سم بيشتر عصب و تنفس را در گير مي كند.كشندگي خود را حفظ مي كند 

  خطرات اثر توكسينها
باعث ايجاد بيماري و مرگ در والها ، دولفينها و  BSPمثال سمومي مثل: اثر بر روي سالمتي مو جودات زنده - 1

  .ديگر پستانداران دريايي و ماهيها مي شود
 )ايجاد تغيير دراكو سيستمها(اثر روي اكو لو ژي     -2 

 
   شناخت برخي از گونه هاي مهم جلبكي مضر 

1 - Alexandrium     بلوم گونه هاي اين جنس حالت مسمويت و سندرمي به نامpsp اد مي را ايج
اين سم در ماهيان و .كه اين سندرم براي انسان خطر ناك ميباشد )paralytic shellfish poisoning(كند

shellfish وقوع اين .ايجاد فلج عضله اي و گاهي باعث مرگ ماهيان و پرندگان و پستانداران دريايي مي شود
محققين اعتقاد دارند كه . تر مي شود پديده با دور شدن از ساحل وپيشروي به قسمت هاي دور از ساحل بيش

براي اولين بار در طول خط  Psp. نوترينت هاي حاصل از منابع انساني و بشري عامل اصلي ايجاد كننده بلوم است
 .ساحلي در ايالت متحده امريكا قبل از هر جاي ديگر روي داد

2 - Chrysochromulina  :Chrysochromulina polylepis  

دارد به طوريكه باعث از بين   اع بسيار مضر محسوب مي شودو بيشترين آسيب را در سواحل نروژاين جلبك ازانو
گونه هاي جلبكي   بر خالف. شده بود 1998رفتن تمام زيست و زندگي اليه هاي زيرين آب در شمال نروژ درسال

ه مقدار كمي آهسته يا كاهش ، به طوريكه با افزايش اين نسبت ب  در دريا حساس مي باشندN/Pديگر كه به نسبت 
اين گونه مي تواند بلو م هاي بسيار بزرگي را ايجاد كند . ميابند ، ولي اين گونه به تغيير اين نسبت حساس نيست

  كه بيشتر در بهار و تابستان روي مي دهد
٣-  Gymnodinium  :breve Gymnodinium  

ها مي شود  shellfishت كه موجب مسمويت در گونه جزء قديمي ترين گونه هاي سمي شناخته شده اس  اين
ايجاد شده كه توكسين آزاد شده ) NSP)Neurotoxin shellfish poisoningنورو توكسيني به نام    سندرم

ها shellfishمسمويت  1880در سال .باعث مرگ ماهيان و بي مهره گان و پرنده گان و پستاندارن دريايي مي شود 
او لين بيماري و مشكل تنفسي با شناخت اين سندرم كشف  1916ارش شد ودر سال در طول سواحل فلوريدا گز

بلوم هاي آن به مدت طوالني ادامه مي يابد به خصوص اگر اين بلوم با افزايش نوترينت هاي منابع انساني .شد
وداتي كه درآن توكسين هاي حاصل از آن به وسيله امواج پراكنده شده و مشكل تنفسي را در مو ج.ايجاد شده باشد

 .منطقه زندگي مي كنند ايجاد مي كند
۴-  Pfiesteria : piscicidia                                 Pfiesteria   
اين گونه هم يك داينو فالژله سمي است كه با خسارت هايي كه روي ماهيان گذاشته است بررسي و شناسايي  

در خوريات هم بلوم سمي زود گذرو . در امريكا شناخته شد 1988اين گونه براي اولين بار در سال .شده است 
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از ماهيان در يك % 30در خوريات جنوب شرقي امريكا باعث مرگ حد اقل  1990موقتي را ايجاد مي كند، در سال 
اين سم بي حسي را در ماهيان باعث مي شود و براي تغذيه در روي بافت ماهي يا درون جريان .سال شده است

شيوع سمي گونه خيلي كوتاه مدت است و بيشتر از چند ساعت ادامه پيدا نمي .يان جاي مي گيردخون ماه
تماس با انسان اثراتي مثل درد در ناحيه احشايي و شكمي و مشكالتي از قبيل تنفس يا آلرژي و حساسيت پو .كند

  . ستي را ايجاد مي كند و لي هرگز خطر مرگ را به همراه ندارند
۵-Pseudonitzchia :   ustralia   Pseudonitzchia    

 ASP)Amnesic shellfishسندرم .دياتومه فوق توليد سمي مثل اسيد دومو ئيك و نرو توكسين مي كند 
poisoning (سا عت پس از خورده شدن  48در چندين مورد عالئم نرو لوژيكي يا عصبي حدود .را ايجاد مي كند

shellfish  بيشتر بلوم هاي آن وابسته به آلودگي نوترينت ها است ولي پديده .كند هاي سمي در انسان بروز مي
 .هاي طبيعي مثل تغيير در جه حرارت و حتي شوري مي تواند در توليد اين بلوم موثر است

:از جلبكهاي دريايي سمي  سندرم ها ي انساني ناشي  
Amnesic shellfish poisoning (ASP)     
 Ciguatera fish poisoning  (CFP)  
 Neurotoxic shell fish poisoning(NSP) 
 Diarrhetic shellfish poisoning (DSP) 
  Paralytic shellfish poisoning (PSP) 

 
١-    poisoning  Amnesic shellfish )ASP( 
از .كه سم دو موئيك اسيد را ترشح مي كند ايجاد مي شود Pseudonitzschia جنس در اثر شكوفايي بلوم  
. گوارشي و عصبي مبتال مي گردد شنده ترين سندرمهاي ناشي از كشند قرمز مي باشدكه در آن بيمار به اختالالتك

 - گرفتگي عضالت پشت-استفراغ- ساعت پس از مصرف نرم تن آلوده اختالالت گوارشي به صورت ، تهوع 24
شكالت تنفسي وبي هو شي رخ م –سردرد  - ساعت بعد اختالالت عصبي مثل ، گيجي 48 .اسهال ظاهر مي شود 

 .مي دهد

2-     (CFP) Ciguatera fish poisoning  

سندرمي كه غالبا در اثر خوردن ماهيان نواحي گرمسيري و نيمه گرمسيري آلوده به سموم داينو فالژله هايي ايجاد   
 LD50  Cigutoxin  3ميزان  .نام دارد Maitotoxin وCigutoxin   سموم مترشحه از اين جلبكها   .مي شود 

عالئم اين سندرم به صورت ناراحتي هاي .بيشتر در اياالت متحده امريكا ديده مي شود  ميلي گرم بر كيلوگرم است
مدت درمان بيماري ممكن است هفته ها ،ماهها ، سالها به طول .گواررشي ، عصبي و قلبي و عروقي ظاهر مي شود

ا دارويي براي در مان اين سندرم وجود ندارد، فقط در مانهاي حمايتي هيچ پاد زهري و ي با توجه به اينكه.انجامد
 .براي بيمار در نظر گرفته مي شود

 3-    poisoning Diarrhetic shellfish (DSP) 

عالئم .را ترشح مي كند  okadaic acidمي باشد كه سم  Dinophysisعامل بروز اين سندرم جلبك جنس   
اين .دقيقه بعد از خوردن نرم تن آلوده ظاهر مي شود 30هاي گوارشي مي باشد كه اين سندرم به صورت نارسايي 

  .نوع مسمويت منجر به مرگ نمي شود و بيمار بعد از چند روز سالمتي خود را به دست مي آورد

4-  poisoning (PSP)  Paralytic shellfish  

مي شود و از سندرم هاي كشنده و خطر ناك  اين مسمويت غالبا در شمال غرب اقيا نوس آرام و آالسكا يافت
سم كشنده اين جلبكها  .اين مسمويت در اثر بلوم گونه هاي داينو فالژله ايجاد مي شود.محسوب مي شود 
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Saxitoxin  ميزان  .مي باشدLD50   نفرو  300علت مرگ  1977تا سال .ميلي گرم بر كيلوگرم است 3اين زهر
دقيقه تا  30عالئم اين بيماري صرفا عصبي بوده ودر طي مدت  .ش شده استدر سراسر جهان گزار1750مسمويت 

نشانه هاي باليني آن خارش ،سوزش اطراف دهان ،عدم تعادل ، . ساعت پس از مصرف نرم تن ظاهر مي گردد 2
در جدول زير جنس هاي مهم سيانوباكتر هاي سمي و سم توليدي آنها را . گيجي ، خواب آلودگي و تب مي باشد

  .نشان مي دهد
 جنس هاي مختلف سيانوباكتر نوع زهر توليدي

Microcystin Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, 
Nostoc, Anabaenopsis, وجنس هاي ديگر 

Anatoxin-a Anabaena, Aphanizomenon 

Clyindrospermopsin Cylindrospermopsis, 
Aphanizomenon 

Saxitoxins Anabaena, Cylindrospermopsis, 
Aphanizomenon, وجنس هاي ديگر 

Lipopolysaccharides تمام جنس هاي فوق 

  

  

  :كنترل 

جلو گيري از ورود فاضالبها و پس ماند هاي حيواني .بهترين زمان براي كنترل بلوم ، قبل از زمان توسعه بلوم است 
باعث كنترل بلوم   N/pآب و كنترل ميزان نسبت وروانابهاي شهري ، جلو گيري از تغيير دماي بسيار خطر ناك در 

كه به     گاهي يك بلوم در مدت زمان كم باعث باالرفتن كدروت ، نوررساني كم شده.جلبكهاي سمي مي شود
   .دنبال آن چرخه فتوسنتزي و ديگر چرخه هاي زيستي در آب بهم خورده و زندگي موجودات به خطر مي افتد
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  گياهان سمي

  Water Hemlock (Cicuta)  شوكران

نـام  (هـا   از جـنس شـوكران  ) Apioideaeنام علمي (ها  چتري ٔاز زيرتيره Cicuta maculataشوكران گياهي 
ويـژه در   بـه . شـد  در قديم به شوكران، دوراس تفتي، بيخ كوهي و تفت بيخ هم گفته مي. باشد مي) Coniumعلمي 

بـا   دوسـاله و  علفـي شوكران گياهي .يزد است تفتنسوب به شهر شد كه م جنوب ايران به آن دوراس تفتي گفته مي
شـوكران و   بـيخ . هاي زياد است هايش داراي بريدگي هاي آن سفيدرنگ و برگ گل. است كركساقي صاف و بدون 

 رازيانهاز نظر ظاهري با . اش اندك است بوي آن ضعيف و مزه. آور است عصاره برگ و ساقه آن سمي بوده و جنون
ماده سـمي آن  . تمامي اجزاء اين گياه سمي هستند.است شوكران صغيرو  شوكران آبيهاي آن  از گونه.همانندي دارد
Cicutoxin  هاي داروئي بسيار  پزشكان ايراني و يوناني از اين ماده در قديم استفاده. است آلكالوئيدهاو از خانواده

» رسـيده «تر از گياه  و جوان سمي» نرسيده«گياه . نيم تا يك گرم اين سم براي يك انسان بالغ كشنده است. بردند مي
ا بروي سيستم اعصاب بوده و پس از عوارضي چون حالـت تهـوع و لكنـت زبـان از     تاثير سم مستقيم. و بالغ است

شوكران در قديم براي كشـتن محكـومين بـه اعـدام مصـرف      .شود طريق از كار افتادن سيستم تنفسي عامل مرگ مي
  ترين مورد ثبت شده در اين رابطه است قديمي سقراطنوشيدن جام شوكران توسط . شده است مي
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 ) Ricinus communis(بيد انجيل يا كرچك

ريسين  Ricinگياه كرچك داراي يك آلكالوئيد سمي به نام ريسين اولئين كه نوعي توكسالبومين است، مي باشد 
مصرف آن ايجاد تهوع، آشفتگي، سكر و سلب .زهر مار كبرا سمي است  برابر سيانيد  و بيش از دو برابر 6حدود 

دانه از آنها را  15دانه هاي كرچك شباهت زيادي به لوبيا چيتي دارند به طوري كه اگر فردي بالغ  .اشتها مي كند 
و دانه از آنها را بخورد دچار مسموميت شديد، آشفتگي  4الي  3اي كوچك  بخورد خواهد مرد و اگر بچه

  . ريختگي اعضاي داخلي مي شود و تلف خواهد شد درهم
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  ) Citrullus colocyntus)Bitter cucumber  هندوانه ابوجهل

كوچـك   اريبسـ  يسـبزرنگ بـه انـدازه طـالب    .  نـد يگو يبه آن هندوانه ابوجهل م يدر فارس) يام محلن(آلوچه سگ 
و بوسـيله  . بوته اي گسترده يا خوابيده در روي سطح زمين است .شود  يپهن م نيزم يمانند هندوانه رو شيبرگها

اين گياه در  ا ديده مي شود اما در زمين هاي بياباني بيشتر به چشم مي خورداين گياه همه ج. شود  ي بذر زياد مي
بوتة به هم پيچيده و هرز روئيـده شـدة    درجه سانتيگراد و حتي دماي زير صفر مقاوم است 40برابر دماي بيشتر از 

د و بخش ها يـا لبـه   است اين برگها داراي حاشيه شكاف دار هستن هندوانة ابوجهل داراي برگهاي تقريباٌ خاكستري
متمايل است گلهاي كوچك زرد مايل به سبز اين گياه زنگولـه اي شـكل اسـت ميـوة      هاي شكاف خورده به گردي

صـاف و سـمي    سانتيمتر به رنگ زرد مايـل بـه سـبز و    8تا  3ابوجهل شبيه هندوانه ، گرد و كوچك به قطر  هنوانه
از  يبعضـ . يا قهـوه اي   اهيس يكد و داخلش سرخ با دانه هاتر يرسد م يكه م يوقتميوة هندوانه تلخ است . است 

ـ  تيو مسموم يآن را جوشانده تلخ وهيم يطقدر منا. هستند  يسم تيدراز هستند در نها يانواع آن كم  نيآن را از ب
در عطاربهـا بـه وفـور    . كننـد   يدرست م يگذاشتن در آب روان و خشك كردن از آن ترش يبرند و پس از مدت يم
  . شود  يم   افتي

  

  
  
  

( slipper or laddys shoes) Aquilegia vulgaris  الملوك تاج  

ي گياه بيش از  ريشه.دارد تاج الملوك زينتي ،گل نافرمان ، زبان به قفااين گياه نام هاي ديگري مانند   
هاي آن را به جاي جعفري و يا  افرادي كه برگ  هاي سمي است؛ هاي ديگر آن، حاوي گروهي از آلكالوئيد قسمت
  .اند اند، بسيار زود جان خود را از دست داده كرده  ي آن را به جاي ترب كوهي استفاده ريشه

معني نيزه گرفته شده است و اشـاره بـه زمـاني دارد كـه      بهنام التين گياه اكونيت است كه از لغت يوناني آكونشن،  
 اسـت كـه بـه    ''شـكارچي گـرگ  ''نام ديگر گياه، . اند كرده خود استفاده مي  تيرهاي ها از آن براي آلوده نمودن چيني

يرهـا در  ها، با آلوده كردن ت گرگ ي بسيار دور از اين گياه براي كشتن در گذشته. گردد هاي بسيار گذشته باز مي زمان
هـاي   از اين گياه به سبب گلبرگ  هاي شكسپير، در نوشته. اند كرده مي استفاده  ها با آن، آب گياه و يا آغشته نمودن تله
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  .نام برده شده است ''كاله اسقفي''عنوان  خودي آن با كاله
، سگ سـه سـري كـه    ي سحر و جادو، اين گياه را از كف دهان سربروس الهه هاي يوناني، هكات، بر اساس اسطوره

بوده و  آور اين گياه آگاه جهان زيرزميني بوده، ساخته است؛ مدآ؛ دختر هكات نيز از اثر مرگ نگهبان مدخل ورودي
 .قصــــد داشــــته اســــت كــــه زئــــوس، قهرمــــان يونــــان باســــتان را بــــا آن مســــموم كنــــد          

ـ : اند كرده هاي زياي مي آور اين گياه استفاده زنان باستان از اثر مرگ ظاهرا، هـاي قـديمي، زنـان بـا      افسـانه  ر اسـاس ب
مقابل مسموميت آن مصونيت پيدا كـرده و از آن بـراي    خوردن مقادير بسيار كم اين گياه از همان دوران كودكي، در

 پمـاد و ) عروسـك پشـت پـرده   (جادوگران نيز از تركيب اين گياه بالدون . اند نموده مي كشتن دشمنان خود استفاده

هـا و پاهـا، سـوزش و خـارش      دست زايي است كه در الملوك، داروي توهم گياه تاج. اند ساخته خود را مي ''آور هم''
شده به حالت هـذيان و از دسـت دادن هوشـياري     شود كه شخص مسموم كند و گياه بالدون هم سبب مي ايجاد مي
هـاي گيـاه و    م قسمتتما.آورد تركيب قوي و خطرناك را به وجود مي الملوك و بالدون يك اختالط تاج. دچار شود

توانند مصرف اين گياه را كنتـرل و   متخصص و با تجربه مي ي آن به شدت سمي است و فقط افراد بخصوص ريشه
 .نظارت نمايند

هاي آن بـه رنـگ    رسد و برگ متر مي سانتي 90حدود  هاي آن به طول شاخه. دهد يك سال در ميان گل مي  اين گياه،
ارغواني، بنفش يا آبي اين گياه به شكل سنبله در فصل تابستان و پاييز ظاهر  هاي گل. سبز تيره و كنگره كنگره است

در داخل خـود   ها را خود است كه بقيه گلبرگ باشد، به شكل يك كاله بااليي كه عمال كاسبرگ مي  گلبرگ .شوند مي
سال عمـل   3كه تا بيش از بادوام است  الملوك گياهي تاج. ي گياه گوشتي و به شكل ترب است ريشه. دهد جاي مي

  .كند مي
  

  گل انگشتانه
 شيگلها ييبايز يبرا يول ديرو يكوهستان منطقه م يغرب يدر دامنه ها. انگشتانه وارونه دارد  هيشب يشنبله ا يگلها

 يماريب يبرا ميو قد ديدارد كه در طب جد يسم يماده ا. دارد  متريسانت 50به طول  يساقه ا. كارند  يدر باغچه م
 .شود  ياز آن استفاده م يبقل

  گل نرگس

پيازهـاي  . باشد مي پيازدار نرگس گياهي دائمي و. باشد مي (Amaryllidaceae) خانواده نرگسيان گياه نرگس از
دهـد و   تواند چندين سال متوالي گـل  به عبارت ديگر پياز آن مي. هاي فلسي يا مطبق است ورقه آن درشت و داراي

 برگها و پياز .. و پر پر هستند گلهاي نرگس به رنگ سفيد ، زرد ، نارنجي ، كم پر. گردد تر گل آن همه ساله درشت

توانند بدون آسيب رساندن به آن از آن مصرف كنند هـر   هستند كه فقط حشرات اصلي مي حاوي كريستالهاي سمي
  .ممكن است جانوران آنها را از زير خاك بيرون بياورند چند

  
  سرخدار

و گـاهي كـم و بـيش باريـك و دراز ديـده       سـوزني  هايي با برگهـاي  به صورت در ختچه هك است  گياهي دو پايه 
سـرخدار در شـمال ايـران يافـت      از اين تيره فقـط گونـه  . قرار دارند ساقه شوند كه به صورت متناوب در سطح مي
هـاي   است و از بهم پيوستن و گوشتي شـدن براكتـه   دانه گياه بوسيله پوشش ناقص قرمز رنگي كه گوشتي. شود مي

چـوب ايـن گيـاه قرمـز رنـگ       .شود ناميده مي آريل اين پوشش. شود مي پوشيدهاطراف گل ماده حاصل شده است 
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اسـتفاده  . استمورد توجه  Taxin سمي به نام ولي به علت داشتن آلكالوئيد. است و در صنعت حائز اهميت است
  .شود كودكان از پوشش دانه موجب مرگ كودكان مي

  
   بادام تلخ

با گلهاي  كند و نوع ديگر آن توليد مي بادام شيرين اراي گلهاي صورتيدو نوع درخت بادام وجود دارد يك نوع د
درصد روغن نافرار  50تر از نوع شيرين است و حاوي تقريبا  تر و كوتاه نسبتا پهن بادام تلخ. دارد بادام تلخ سفيد

 و گدالينآمي همچنين داراي امولسيون مخمر است كه در حضور آب روي. باشد در بادامهاي شيرين مي موجود
ممكن است بادامهاي . كند بنزالدئيد مي اي بادام تلخ يا و روغن عصاره سيانور ، گلوكز اثر كرده ، توليد گلوكوئيد
 .توليد نمايند هيدروژن سيانيد درصد 8تا  6تلخ بين 

  يزيتاجر
 وهيـ گلها م زشيدارد و پس از ر يقشنگ ديسف ياست ، گلها يمتريسانت 50تا  30 يقرمز آن بوته ا) اهيقرمز ، س( يزيتاجر
كـالً از بـرادران گوجـه    . ماننـد   يگوجه فرنگـ  يدارد ، طعم نيريمزه ش. شود  يقرمز م دنيدهد كه پس از رس يم يسبز
، سـرطان ، درد اسـتخوان ،    يجلـد  يهـا يماريب يبـرا ) ي، قـوش اوزمـ   گـور انگور روباه ، سگ ان(ادمجان ب زهيو ت يفرنگ

دارد كـه   يسـاه  يدانـه هـا   اهيس يزيتاجر.  گريد يماريسرفه و ده ها ب اهيمزمن ، نزله مزمن ، س تيترشحات زنانه ، برونش
  ندارد ياستفاده داروئ يبرا يمجوز. است  يسم اريبس
  

   Euphorbia helioscopiaا نام علمي   ب   فرفيون
  Sun spurge سگ  ري، ش ريپن هي، ما رماليش :نام هاي محلي  

كـه از طريـق   . ساقه هـاي ان متعدد،بلنـد و راسـت اسـت     كه Euphorbiaceae گياهي است يكساله از خانواده
اوب و بـا آرايـش مـارپيچي روي    متن برگها .ن سبز تيره استآسانتيمتر و رنگ 50تا15ساقه طول.بذرتكثير مي يابند

برگها بيضي شكل و برگها ي پاييني كم وبـيش چرمـي   .دارند ساقه قرار گرفته اند انتهاي برگها مدور ودمبرگ كوتاه
ومنفردنـد،دمگل   گلهـاي فرفيـون جـانبي    .سبز تيره تا سبز مايل به زرد هستند شكل و سفيدرنگ و برگهاي فوقاني

ايـن  .ميليمتر ديده ميشوند25تا20به طول  تايي به صورت چتر با دمگلي6تا4انتهايي ميليمتر ميرسد،گلهاي 21تا 17به
يكـي از علفهـاي هـرز مهـم محسـوب      ) برابر اعضاي هوايي ميرسد كه تا پنج(گياه به علت داشتن ريشه هاي قوي 

عوامل نامساعد ترتيب با  طول ريشه اين علف هرز گاهي بيش از يك متر در عمق زمين نفوذ ميكند و بدين.ميگردد
از خصوصيات مهم ديگر ايـن  .گياه جديدي به وجود آيد از قطعات ريشه ميتواند.محيط به خوبي ميتواند مقابله كند

 گونه هاي جنس فرفيون داراي مقادير زيادي گلوكوزيد.و رگبرگهاي آن است گياه،داشتن التكس يا شيرابه درساقه

 رابهيش دياگر ساقه با برگ آن را بشكن. باعث مسموميت آنها شود سيانوژنيك بوده،در صورت تعليف دام ممكن است
 ريشـ  رابهيهـر صـورت شـ    در. شـود  يمـ  ريـ پن ديندازيب رياز ش يلوئياز آن را در ك يتراود كه اگر قطره ا يتلخ م اريبس يا

 ند ميتـوان فرفيون كه به عنوان علف هـرز هسـت   از گونه هاي ديگر. است  و سمي  تلخ و تاول زا تيسگ در حد نها

E.hetvadena و E.stricta و E.chamaecys فرفيـون در اغلـب مـزارع گنـدم،جو،بادام     .نـام بـرد   را
  .مرطوب و كنار نهر ها ميرويد و ايجاد مزاحمت ميكند زميني،باغهاي سبزي و صيفي،نقاط

 
 Nicotiana tabacum نيكوتين
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م  دو دانشمند آلماني به نامهاي پوسـلت و  .1828در سال  .ي موثر در سيگار راز بزرگي وجود ندارددر مورد ماهيت ماده
ي موثر موجود در برگ توتون را تخليص كننـد، و آن را بـه افتخـار ژان نيكـوت كـه در فراگيـر       رايمان موفق شدند ماده

  . شدن مصرف اين ماده كوششهاي زيادي به خرج داده بود، نيكوتين ناميدند
 :با اين شكل مولكولياي، نيكوتين مولكولي است دو حلقه

نخستين دانشمنداني كه موفق به سنتز نيكوتين در آزمايشگاه شدند، پيكته و كريپو دو شيميدان فرانسوي بودند كه 
  . م گزارش كارخود را منتشر كردند. 1893در 

نيكـوتين در  . شـوند اي از سموم گياهي تعلق دارد كه به خاطر خاصيت قليايي خود آلكالوئيد ناميـده مـي  اين ماده، به رده
گذارد و براي همين هـم در صـنعت كشـاورزي از مشـتقات آن بـه      واقع سمي است كه بر دستگاه عصبي حشرات اثر مي

در واقع، اين ماده زهري است كه گياه براي دفاع از خـويش در برابـر حشـرات آن را    . كنندكش استفاده ميعنوان حشره
كـه ايـن مـاده را در    ) Nicotiana tabacum(جهـان گياهـان، توتـون اسـت     ي آن در مهمترين سـازنده . كندتوليد مي

كه در معـرض خطـرِ خـورده شـدن توسـط حشـرات        -با اين وجود نيكوتين در برگهاي توتون . كندهايش سنتز ميريشه
ي گياهان ديگري مانند سيب زميني، گوجه فرنگي، فلفل سـبز و بـرگ كوكـا هـم حـاوي مقـادير      . شودانباشته مي -است

  . كمتر از اين ماده هستند
به طوري كـه يكـي   . ي اثر استيل كولين استنيكوتين از نظر بيوشيميايي، يك محرك دستگاه سمپاتيك و تشديد كننده

تاثير نيكـوتين بـر   . نامندهاي نيكوتيني ميي اصلي كولينرژيك را به دليل پاسخ سريعش به اين ماده، گيرندهاز دو گيرنده
-ميلـي گـرم از آن مـي    60-40يعني . داران و پستانداران در سطح فيزيولوژيك شبيه به حشرات استهدستگاه عصبي مهر

سميت اين . به اين ترتيب، نيكوتين را بايد زهري نيرومند و كشنده دانست. تواند يك انسان بالغ عادي را از پاي در آورد
ريخـتن نيكـوتين مـايع بـر     . خاصيت سمي كوكـائين اسـت   ماده از آلكالوئيدهاي ديگر بيشتر است، و مثال حدود دو برابرِ

با اين وجود، در شرايط عادي، مقدار نيكوتيني . تواند به جذب پوستي اين ماده و مرگ منتهي شودروي پوست انسان مي
چنان كه با كشيدن هر سـيگار حـدود يـك    . شود از اين ميزان بسيار كمتر استكه در جريان سيگار كشيدن وارد بدن مي

ي مداوم، حساسيت نورونهـا بـه ايـن    مانند ساير سمهاي دستگاه عصبي، با استفاده. شودگرم از اين ماده وارد بدن مييليم
  . شودماده كاهش يافته، و مقاومت بدن به آن بيشتر مي

تحريـك  . دارد مصرف نيكوتين به شكل انفيه، سيگار، يا توتونِ جويدني، در دفعات اول پيامدهايي ناخوشايند را به دنبال
هـاي اوليـه در   دستگاه سمپاتيك، حالت تهوع، سردرد، و حال به هم خوردگي عوارض معمولي هستند كه پس از استفاده

گيرد و اين عـوارض  با اين وجود يكي از ويژگيهاي نيكوتين آن است كه بدن به سرعت به آن خو مي. كنندفرد بروز مي
شـود و  اين حالت، پيامدهاي خوشايند نيكوتين است كـه در فـرد تجربـه مـي    در . شودپس از چند بار مصرف برطرف مي

نيكوتين با تحريك دستگاه دوپامينرژيك سيستم لـذت مغـز را فعـال    . كندهمان لذت دروغين مشهور را در وي ايجاد مي
وشـياري  محرك آن بر سمپاتيك هم حس ه اثـر . شودكند و به اين ترتيب باعث ايجاد حس آرامش و سرخوشي ميمي

ي گوارش، افزايش ترشح غدد فوق كليوي از پيامـدهاي  كاهش حركات لوله. آوردو برانگيختگي را در فرد پديد مي
  . فيزيولوژيك استفاده از سيگار هستند

  neem  با نام متداول   )  Azadirachta indica(چريش

 و گياهي معجزه گر خدائي اي  هديه،  يا درخت برآورنده حاجات و آرزوها   "Neem "Kalpavrikshدرخت 
بيشتر معابد و بناهاي مذهبي هند حداقل يك  در محوطه .ناميده شده است ودرختي براي فردابراي تمامي دردها 

باشد  مي Arishtaو  Sarvaroganivariniنام اين درخت در سانسكريت . كاشته شده است Neemدرخت 
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درختي است هميشه  Neemدرخت . ”بخش هر نوع بيماري است لتيامادهنده و يا  سكينت"كه معنا و مفهوم آن 
 سال عمر مي 150تا  100حدود , شبيه درخت بلوط  .رسد مي مترنيز 40متر كه گاهي به  20الي  15سبز به ارتفاع 

مي  سانتيمتر 40تا  20حدود هاي آن  به  طول برگ  .گل وجود دارد 250تا  150اي، در هر خوشه  گلها خوشه.كند 
دهي تا پس  دهد و اين گل درخت از سال چهارم و پنجم گل مي .است گلها سفيد تا زرد كم رنگ و دو جنسي.رسد

 500كنترل حدود  با دارا بودن مواد بيولوژيك خاص، يكي از عوامل Neemدرخت  .ادامه دارد,از صد سالگي نيز
ماده شيميايي 100حدود  Neemهاي مختلف درخت  در شرايط مختلف و از قسمت. گونه حشرات آفت است

و به طور  Triterpenesعمومي از تركيبات طبيعي كه  بيشتر اين مواد شيميايي به كالسي. شود توليد مي
بندي  گرده شيميايي به تقسيم 9بطور كلي اين مواد به  .شوند، تعلق دارند ناميده مي Limonoide تر ياختصاص

مانند حشره كشي، نماتد كشي، قارچ كشي ،حلزون كشي ،اخالل  هاي  اين تركيبات خصوصيات و ويژگي .شوند  مي
از دانه و  -Azadirachtin  اند را از خود نشان داده ،وبازدارند تغذيه ، دوركنده  حشرات كننده در رشد حشرات 

   neemيا   چريش گياه . مورد استفاده قرار مي گيرد كش اين درخت مغز دانه به عنوان مهمترين تركيب آفت
اين گياه عالوه بر خاصيت آفت كشي در پزشكي   .براي سموم شيميايي دفع آفات گياهي است ايگزين مناسبيج

، بيماري هاي پوستي،التهاب ،سرطان،باكتري ماالريا و انگل هاي ديگر،ديابت درمانسنتي هندي به عنوان دارو بر 
اين گياه، بومي هندوستان  .مصرف مي گرددهاي عفونت زا ،هيپرليپيدمي و به عنوان عامل تحريك سيستم ايمني 

در مناطق جنوبي كشور ما قابل  گياه چريش .كند اما در كشورهايي با آب و هواي مشابه هند نيز رشد مي است
  گياه در مغز دانه آن وجود دارد  موثرترين بخش اين .رشد است

    Opium poppy ترياك- خشخاش 
هاي زيبايي به  رويد، و داراي گل كه در مناطق معتدل مي) كوكنار(شخاش اي است كه از شيره گياهي به نام خ ماده

اين ماده را از گرز خشخاش كه به صورت كپسولي است با تيغ زدن به . آيد باشد به دست مي رنگ قرمز تيره مي
كم  ماي سفيد رنگ است ولي در مجاورت هوا تغيير رنگ داده و ك در ابتداي خروج به صورت شيره. آيد دست مي

  .شود اي و سفت مي قهوه
گرفته شده و به معني ) THERISKA(ترياك در حقيقت به معناي پادزهر يا ضد سم است كه ريشه يوناني ترياكا 

. رفته است تركيبي است از افيون و چند داروي ديگر كه براي معالجه كردن بخصوص مارگزيدگي به كار مي
و در زبان التين به شكل اپيوم ) opion(ناني است كه در يونان اپيون مانند كلمة ترياك يو» افيون«همچنين كلمة 

)Opioum (وارد شده است .  
به اين معني كه . ترياك از قديمي ترين داروهايي است كه بشر شناخته است و داراي اثر تخديري قوي است

شاط و چرت در انسان ايجاد م با شادي و نٔبخش همراه با سستي، رخوت توا مصرف ترياك در ابتدا يك حالت آرام
گردد كه مدت اين دوره به نوع ماده، مقدار  و مصرف ممتد آن باعث اعتياد مي. كند كرده و باالخره خواب ايجاد مي

  .مصرف، و دفعات مصرف بستگي دارد
 ترياك و اغلب مشتقات آن حاوي موادي با اثرات سمي قوي هستند، به اين صورت خوردن ترياك توسط افراد غير

  .كنند كنند از آن استفاده مي و افرادي كه خودكشي مي. نمايد معتاد ايجاد مسموميت شديد مي
گونه  داند، موادمخدر هيچ ها مي بر خالف تصور عاميانه كه ترياك و ساير موادمخدر را داروي درمان تمام بيماري

: ي عوارض مختلف جسماني و رواني مثلاما از طرف. بخشد اي را در بر نداشته بلكه فقط درد را تسكين مي معالجه
اشتهايي، يبوست، ناراحتي معده، تنگي نفس، تپش قلب، ضعف قوة جنسي و غريزه  خشكي پوست، الغري، بي
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  .كند شهواني و نيز اختالالت رواني ايجاد مي
  :گويد فردوسي بزرگ  در مورد ترياك  مي

  زهر چيست كه اين آشتـي جستن بهر چيست      نگه كن تـرياك كه اين
  كه از تخم ايــرج زمين پاك شد       نـه زهـــــــر گزايند تــرياك شد

 سرانجام بستر جز از خاك نيست       از او بهره زهر است و ترياك نيست    
 
 

  تاريخچة ترياك 
كه از تمدن هايي  نوشته. ها اولين مردمي نبودند كه با ترياك آشنايي داشتند بر خالف آنچه كه مشهور است چيني

دهد كه سومريان از كهن ترين اقوامي هستند نه تنها از ترياك استفاده  ها باقي مانده است نشان مي سومري
و پزشكان آشوري نيز . نيز بر آن نهاده بودند كه هنوز به اين نام شايع است» گياه شادي بخش«اند، بلكه نام  كرده مي

راجع به مصرف ترياك در قديم در كتاب .برده بودند ي ترياك پيصدها سال پيش از ميالد مسيح به خواص داروي
قرار بود كه دندان پادشاه «: سال قبل از ميالد نوشته شده چنين آورده است 1350سينوهه پزشك مخصوص فرعون 

م و من قبل از كشيدن دندان قدري ترياك وارد رگ او كرد) سينوهه(مرا احضار كردند ) بورابورياش(بابل را بكشند 
كردند كه سلطان به مناسبت درد كشيدن  و تقريباً بدون درد دندان او را كشيدم و اطبا كه حضور داشتند و تصور مي

دندان مرا به قتل خواهد رسانيد بسيار حيرت نمودند و از من پرسيدند چه شد كه پادشاه احساس درد شديد نكرد؟ 
بين بردن درد و يكي از داروهاي درجه اول مصر است، و گفتم دارويي كه من وارد رگ او كردم داراي خاصيت از 

كارند و وظيفه تهيه اين دارو هر  شود و گياه مزبور را فقط كاهنين مصر، مي اين دارو از پوست يك گياه گرفته مي
برد و اگر به دست مردم بيفتد ديگر مردم از درد نخواهند ترسيد و نظم جامعه بر هم  گونه درد را از بين مي

   .خورد مي
مجارستان اولين كشور اروپايي است كه با خشخاش آشنا شد و گياه شناسان كشور مزبور هزار و دويست سال پيش 

در ايران دانشمندان و پزشكاني چون ابومحمد  .بردند اش را به كار مي شناخته و شيره از ميالد مسيح آن را مي
اولين كساني بودند كه به خواص داروي ترياك آشنا ) ق.هـ 427- 370(و ابن سينا ) ق.هـ 313- 251(زكرياي رازي 

ابن سينا در كتاب قانون از آن به عنوان داروي تخدير . كردند بوده و آن را براي مداواي بيماران خود تجويز مي
   .كند و داروي كشنده ياد مي) مخدر(كننده 

   Cababis sativum كانابيس -شاهدانه
  چرس  –ماري جوانا  - بنگ  - حشيش 

در » كانابيس«يا » شاه دانة هندي«گياهي به نام   اي رنگ كه از گل و ساقه اي است قهوه حشيش يا ماري جوانا ماده
هاي فندقي شكل  دانه. رسد هاي بزرگ است كه گاهي تا دو متر مي داراي بوته. آيد مناطق گرمسير و حاره بدست مي

جوانا،  بنگ، ماري: هاي ديگري همچون به حشيش نام .شود هاي آن ماده سمي حشيش گرفته مي دارد و از برگ
شود كه به تناسب لغات  نيز اطالق مي... چرس، قنب هندي، معجون، بنگ آب، دوغ وحدت، شارا، شارانگ، قانجا و

  .ها شهرت دارد هاي مختلف به اين نام و فرهنگ
با ظهور اميال سركوفته با مصرف حشيش احساس ستمديدگي، سوءظن، ستيزه جويي در شخص پديدار شده و 

تمايالت تهاجمي در شخص ظاهر و حس تحريك پذيري نسبت به محركات خارجي قوت گرفته و در طي آن 
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در قديم .شخص ممكن است هر گونه كار مخالف با شئون اخالقي و اجتماعي مثل جرم و جنايت مرتكب شود
  . خو و براي قتل و كشتار مستعد سازند ندهباك و در شد تا افراد را بي ها به افراد حشيش خورانده مي جنگ

دليل، داد و فريادهاي بيجا، سرگيجه، بيهوشي و گاهي توهماتي را در افكار به وجود  هاي بي پرحرفي و خنده
آيد كه موجب كنار رفتن پردة سانسور  حس اعتماد به نفس و آرامش و خيالپردازي در شخص به وجود مي.آورد مي

مصرف مكرر .شود م با توهمات سمعي و بصري مئتيجه ظهور اميال و هيجانات جنس تواو تضعيف وجدان و در ن
يك از مواد اعتيادآور اثر مخرب  شود به طور كه هيچ  حشيش باعث فراموشي، كند ذهني و كودني شخص مي

خناق و . رفراموشي آو. كند بنگ سمي است كه عقل را مشوش مي« : نويسد سينا مي حشيش را ندارند چنان كه ابن
  ».ديوانگي در پي دارد

  
 زعفران پاييزي

. شـود  در دانه و پياز گيـاه يافـت مـي    سين آلكالوئيد گياهي است به نام زعفران پاييزي كه ماده موثرش بيشتر كولشي
. گـرم در يكبـار اسـت    0.05شود و حداكثر مقدار خوراك آن  مي سين از جمله موادي است كه در بدن جمع كولشي

صورت سردرد شديد ، استفراغ ، ادرار زياد ، تشنج ، فلج شدن خون در رگهاي بدن و  ميت در انسان بهعاليم مسمو
  .صورت ادامه يافتن عاليم ، منجر به مرگ خواهد شد در

Dumbcane  ديفن باخيا 

اه لكنت زبان بـه صـورت گهگـ   .جويدن برگهاي اين گياه موجب بروز درد شديد ، التهاب در دهان و گلو مي گردد
  .عصاره اين گياه مي تواند مشكالت زيادتري را ايجاد نمايد. براي چندين روز مشاهده مي شود

 
 )  Datura stramonium  )apple of Preu ,Hedge   تاتوره

آب موجود درآوندهاي اين گياه اگر در . اين گياه سمي است گياهي است يكساله و علفي، از تيره سيب زميني،
اگر جوشانده اين گياه به كسي خورانده شود، اعصاب . ماندن مردمك چشم مي شود چشم ريخته شود باعث باز

تاتوره داراي .است ه مقدار زياد مرگ آوربراي مدتي غير ارادي مي شود و مصرف جوشانده اين گياه ب ارادي اش
صورتي كه خورده شود باعث نفخ، بي قراري، فلج  يك نوع آلكالوئيد است كه باعث مسموميت اعصاب شده و در

 طبق برخي از داستان ها و منابع كاهنه بزرگ معبد آپولو در دلفي،.شد و كوري مطلق و مرگ سريع خواهد

قوي افيوني و مخدر دارد و  گياه اثر. استنشاق دود تاتوره، بر زبان آورده استپيشگوئيهاي عجيب خود را بعد از 
آمريكا با راهنمايي جادوگران قبيله، تاتوره را در  سرخپوستان بومي جنوب غربي. توهم و دوبيني از نتايج آنست

آمريكا تاتوره را ساكنان اوليه .ديگر مراسم خاص خود به كار مي برده اند تشريفات مذهبي مخصوص سن بلوغ و
باغچه و مزارع خودداري  مردم حتي از كاشتن تاتوره در. خطرناك مي دانستند و آن را سيب شيطان مي ناميدند گياه

اما جادوگران قبيله براي اين . جادوگران را احضار كند به اعتقاد مردم، تاتوره قدرت آن را داشته است كه. مي كردند
تاتوره يك گياه سمي . در انسان به وجود مي آورد، ارزش زيادي قائل بوده اند گياه كه احساس عجيب پرواز را

آن  گل هاي در برگ و . آلكالوئيد سمي اصلي آين گياه تروپان نام دارد .اثر افيوني بسيار قوي دارد است كه
  .در ريشه  و دانه آن  هيوسيامين و در ميوه هاي آن اسكوپوالمين وجود داردآتروپين ،
و در بـرگ و   تـاتوره  ماننـد  (Solanaceae) سـيب زمينـي   تيـره  آلكالوئيدي است كه در اغلب گياهان سـمي  آتروپين

است و باعث افزايش فعاليت قلب ، كـاهش   پاراسمپاتيك اعصاب آتروپين داروي فلج كننده. شود يافت مي گلهاي آن 
عاليـم مسـموميت بـه صـورت     . شود ستم عصبي مركزي ميعضالت صاف و تحريك سي ترشحات غدد مترشحه ، تشنج
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تزريق زير  گرم ميلي 5 - 10آتروپين به مقدار . زياد ، التهاب حنجره و در نهايت اغما و مرگ است خشكي گلو ، عطش
  .جلدي ، سمي و كشنده است

   Nerium oleander خرزهره
   Oleander, Rose bay, Rose laural, South sea rose:انگليسي نامهاي

   خرزهره، جاروجور، گيش، كيش، ژاله، شبرنگ :نام هاي فارسي
اين گياه كه بومي مناطق مديترانه اي . كه به صورت بوته اي و يا درختچه مي رويد خرزهره گياهي است چند ساله

و داراي  سبز بوده خرزهره در تمام طول سال. به عنوان گياه زينتي در بسياري از نقاط دنيا كاشته مي شود است،
آن سبز تيره با قوامي چرمي و  برگ هاي. رشد سريعي است بطوري كه معموالً هر سال يكبار هرس مي شود

گلها به رنگ هاي متنوع و در . سانتي متر هستند 20تا  10رگبرگ هاي واضح، باريك، نيزه اي كشيده به طول 
ميوه ي گياه باريك و . ي حد واسط استسفيد، صورتي، قرمز و رنگ ها رنگ گلها. فصول گرم ظاهر مي شوند

 اين گياه در بسياري از. غالف مانند آن حاوي تعداد زيادي دانه با موهاي ابريشمي است قلمي است و پوشش

گونه ديگري از خرزهره كه به  .مناطق ايران كاشته مي شود و در برخي نواحي نيز به صورت خودرو يافت مي شود
لرستان، فارس، چهارمحال و بختياري، كرمان، بلوچستان و نواحي  در نواحي ايالم،خرزهره معطر معروف است نيز 

 –گونه شبيه خرزهره معمولي است با اين تفاوت كه رگبرگهاي فرعي آن سبز  اين. جنوب يافت مي شود
   .گلهاي آن نيز سفيد و كمي معطر هستند. و متمايز از ساير رگبرگها مي باشند خاكستري هستند

حاوي گليكوزيدهاي قلبي مي  شيره آن سمي و. متهاي خرزهره شامل برگ، گل، دانه، ساقه، پوست، ريشه تمام قس
اين گليكوزيدها بوده و در نتيجه سمي تر هستند به  با اين حال دانه هاي گياه داراي بيشترين غلظت از. باشند

از خشك شدن سميت خرزهره حفظ  پس. تواند به مرگ افراد منجر شود طوري كه خوردن چند عدد از آنها مي
همچنين بخار و دود حاصل از . پس از جوشانده شدن نيز همچنان سمي باقي مي ماند اين گياه حتي. مي شود
دسته  گليكوزيدهاي قلبي خرزهره از. شاخ و برگ گياه حاوي گليكوزيدهاي كارديوتوكسيك مي باشد سوختن

، نري (Digitoxigenin)ژنين ، ديژيتوكسي(Neriin)نري اين ،(Oleandrin) كاردنوليدها و شامل اولئاندرين
اولئاندرين . هستند (Nerianthosidae)انتوزيد و نري (Rosagenin)، رزاژنين(Nerianthin)آنتين

همچنين گليكوزيدهاي كاردنوليد پرس كننده دستگاه اعصاب   .خرزهره است احتماالً مهمترين گليكوزيدهاي قلبي
 ، نري(Nerizoside)، نري زوزيد(Neridiginoside) ينوزيدشامل نري ديژ مركزي

خرزهره جدا شده و  از عصاره برگهاي تازه (Odoroside – H) اچ –و ادوروزيد  (Neritaloside)تالوزيد
   .مورد شناسايي قرار گرفته اند
مايلي به خوردن آن گياهان حاوي گليكوزيدهاي قلبي تلخ مزه است و معموالً دامها ت خرزهره همانند بسياري از

باشند براي دامها  با اين حال در صورتي كه برگهاي گياه خشك شده يا به دنبال هرس پژمرده شده. نمي دهند نشان
قرار گرفتن شاخ و برگ گياه در آخور  همچنين پس از. مطبوع تر هستند و در صورت دسترسي آن را مي خورند

عالوه بر اين، مسموميت در دامهاي . مسموميت رخ مي دهد ي دامگاوها و مخلوط شدن آن با علوفه مورد تغذيه 
برگهاي خرزهره در دامهاي مسموم و شيروار از طريق شير دفع مي شوند و  مختلف به دنبال نوشيدن آبي كه

فراواني اتفاق  مسموميت با خرزهره در انسان به  .گوساله و يا انسان موجب مسموميت مي شود خوردن آن براي
بلع تصادفي . انسان محسوب مي شود و در بعضي از كشورها يكي از علتهاي عمده مسموميت گياهي در مي افتد

و يا جوشانده آن براي خودكشي، استفاده از قسمتهاي  برگ، گل و يا دانه هاي گياه توسط كودكان، خوردن برگ
گلهاي گياه به وسيله زنبور فراهم  از جمله براي سقط جنين، مصرف عسلي كه از مختلف گياه به عنوان گياه دارويي
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تركه هاي  استنشاق دود و بخار ناشي از سوختن شاخ و برگ خرزهره، خوردن گوشتي كه با استفاده از شده است،
هم زده شده است و يا خوردن  اين گياه به جاي سيخ كباب شده است، خوردن سوپي كه با تركه هاي خرزهره به

باشد كه به مسموميت در افراد و در مواردي به مرگ آنها  يه كرده اند از مواردي ميحشراتي كه قبالً از خرزهره تغذ
 عدد از دانه هاي خرزهره توسط انسان بالغ مي تواند منجر به مرگ 10تا  8يك برگ و يا  خوردن .منجر شده است

ميلي گرم براي  110 دو در گوسفن30، براي تك سمي ها 1100تا  50مقدار كشنده برگ خرزهره براي گاوها . شود
هاي آن براي كباب كردن يا خوردن آب از محلي كه در آن  شاخه استفادهاز .هر كيلو وزن بدن گزارش شده است

آرام شدن يا با (تغيير در ضربان قلب. سفيد رنگ روييده هم خطرناك است هاي قرمز، صورتي يا باگل هايي خرزه
  .ن گياه استبا اي بارزترين نشانه مسموميت) سرعت تپيدن

 
 زنبق مرگ

در آمريكاي شمالي و سيبري يافت اين گياه  .گرفته شود ممكن است با پياز وحشي اشتباه اين گياه  برگ هاي 
اثر سم آن با سوزش لب ها شروع ميشود و كاهش ضربان قلب .است ميشود و براي انسان و حيوانات خطرناك

  .ه داردآن مرگ را به همرا و پس از بيهوشي ودماي بدن ،

  
  علفهاي هرز انگلي

. از گياهـان گلـدار هسـتند تـاكنون شـناخته شـده اسـت        گونه گياه هرز انگـل كـه   2500با توجه به نتايج تحقيقات حدود 
هـاي دارواش ، ميمـون ، پيچـك ، گـل جـاليز و       تيـره : فراوانـي دارنـد عبارتنـد از    هاي انگلي هايي كه گونه مهمترين تيره

دارواش ،  :گردنـد عبارتنـد از   ل يـا نيمـه انگـل كـه در ايـران بـيش از همـه موجـب خسـارت مـي          گياهان انگـ  .سانتاالسه
اندام ارتباطي و نفـوذ در بافتهـاي هـادي     با تشكيل يكاين گياهان  .آرستوبيوم ، لورانتوس ، سس ، گل جاليز و استريگا

ايـن  . كننـد  م مواد غذايي گياه ميزبان استفاده مـي بدين وسيله از قسمتي يا تما ساير گياهان آنها را مورد تهاجم قرار داده و
وجـود دانـه هـا و انـدام      گردد مي گياهان غالبا با خاك ارتباط نداشته يا آن كه پس از مدتي كوتاه ، ارتباط آن قطع قبيل

  .هاي اين گياهان در محصوالت كشاورزي موجب بروز آثار مسموميت حاد يا مزمن در افراد  و حيوانات مي گردد
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  فصل هشتم
  

  سموم طبيعي جانوري

  زهري مارهاي

دهان و در فك باالئي قرار  پيشينتمام انواع اين مارها داراي فنگ يا نيش دندان لوله اي شكل هستند كه در قسمت 
 اكثراً دمشان. اين مارها غالباً مثلثي شكل و ناحيه گردن كامالً مشخص است  سر. دارد و به غده سمي متصل است 

وجود به نام پيت   حفره اي بين چشم و بيني, در بعضي از انواع اين مارها . در حركت كمي تنبل هستند  كوتاه و
در برخي ديگر . نمي باشد اكثراً پولكهاي ناحيه سرشان ريز و قرينه. دارد كه به سادگي قابل تشخيص است 

چنبره زده و يك مرتبه به طرف دشمن حمله مي خشم  پولكهاي ناحيه سر قرينه هستند مانند كفچه مار كه هنگام
اين سطح به نام كفچه . شود و به اين ترتيب سطح بزرگي ايجاد مي كند  مي گستردهدر اين حال ناحيه گردن . كند 

به زيستگاه  بايد غالباً, در مواردي كه شناختن مار از نظر شكل ظاهري براي مبتديان دشوار باشد  . ناميده مي شود
رويشهاي ,زيستگاه , از نظر جغرافيائي  منطقه پراكندگي مارها. مار توجه شود كه كار را آسان تر مي كند خاص هر 

زيستگاهي جز به هنگام مهاجرت مارهاي غير بومي كمتر ديده  گياهي و ديگر شرايط گياهي فرق مي كند و در هر
   مي شوند

   :و عبارتند از وجود دارد  زهريچهار گروه مار  ايران در

  گونه خطرناك 10با  (Viperidae ) ويپريده خانواده گروه افعي ها يا -
  گونه خطرناك 2 با ( Elapidae ) االپيده خانواده گروه مارهاي كبرا يا - 
  سمي گونه 5با دست كم  ( Hydrophidae ) هيدروفيده خانواده گروه مارهاي دريائي يا -
   گونه نيمه سمي 8با  (Opisthoglypha ) اوپيستوگليفا گروه مارهاي نيمه سمي يا -

   ايران سمي مارهاي ويژه گيهاي ريختي

شكل سر مثلثي است و از پولك هاي , مردمك چشم عمودي يا بيضي است , و بيني دارند  حفره اي بين چشم
و بدني  اي كوتاه طول آنها تا اندازه. پوشيده شده كه ممكن است اين پولك ها قرينه هم باشند يا نباشند  كوچك

شكل سر آنها مثلثي است كه از . هستند  افعي ها معموالً زنده زا. ضخيم دارند و در حركت قدري تنبل هستند 
در اغلب گونه هاي . دم كوتاه و گردن كامالً مشخص است  , مردمك چشم عمودي, پولك هاي ريز پوشيده شده 

موقع گزش احتياجي به گاز گرفتن . متمايل است ها تيز و بلند به سمت عقب  اين خانواده نيش دندان يا فنگ
خانواده سمي و  تمام گونه هاي اين. فرو بردن نيشها مي توانند سم خود را به شكار تزريق كنند  ندارند و با

شود كه نتيجه آن از كار افتادن  گزش اين مارها باعث تحريك نسوج زير جلدي و خونريزي مي. خطرناك هستند 
 قلب و مرگ است

  رگزيدگيما
ميليون نفر در سراسر جهان توسط مارهاي  5/5تا  2/1به طور متوسط ساالنه بين    طبق آخرين آمار منتشر شده

 موارد اين  بيشترين .ناشي از اتفاق مي افتد  مرگ ومير مورد  هزار125000درحدود  و سمي نيش زده مي شوند
ن ميان كشور هند باالترين آمار را دارد؛ در هند هر در اي .است )هزار مورد 25(مرگ و ميردر جنوب شرقي آسيا 

هزار  14مار كبري به تنهايي هر سال جان  ..هزار نفر توسط مارهاي سمي جان خود را از دست مي دهند، 11ساله 
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منطقه جغرافيايي در سراسر جهان، تحت تاثير اين  21كشور در  100بر اساس آمار، در مجموع  .نفر را مي گيرد
   .تندمساله هس

دماغه

كانال زهري چشم
فنگ يا دندان زهريسر

دندان هاي معمولي

گلو

اندام حسي 

غده زهري 

گردن

فلس

ريخت شناسي  مار زهري 

  

كدام به قسمتي از بدن جاندار آسيب مي رساند و بطور  در سم مار تعداد زيادي مواد شيميايي وجود دارد كه هر
  .دسته تقسيم مي شوند 4خالصه اين مواد شيميائي به 

  .نددر محل گزش مي شو كه باعث آسيب موضعي بافت : ( Cytotoxins) سموم سلولي- 1
  .شوند باعث خونريزي داخلي مي : ( Hemotoxins ) سموم خوني- 2
  .گذارند روي سيستم عصبي اثر مي : ( Neurotoxins ) سموم عصبي- 3
  .دهند مستقيماً قلب را تحت تأثير قرار مي : ( Cardiotoxins) سموم قلبي -4

خل اين دندان مثل سر سوزن خالي بوده و دا.مارهاي سمي از دندانهاي نيش خود براي ترزيق سم استفاده مي كنند 
هر چند هفته يكبار اين دو دندان مي افتند و به وسيله دندان جديدي . مجراي داخل آن به كيسه زهر راه دارد 

كيسه زهر كه در سر مار و پشت گوش داخلي قرار دارد با انقباض و فشار وارد آمده دراثر .جايگزين مي گردد 
   .از طريق مجراي داخل دندان نيش به داخل بدن مصدوم ترزيق مي شود  گزش ، فشرده شده و زهر

   :عبارتند از مار گزيدگي كلي عالئم و نشانه هاي

سوزش شديد در محل گزيدگي  درد و،نيش زدگي مشاهده ي يك جفت عالمت سوراخ شدگي يا زخم در محل
قرمزي پوست و بروز كرده،فرد پيشرفت  با گذشت زمان به سمت قسمت مركزي اندام و به طرف تنه ي كهتورم ،

تب ،كاهش فشار خون، احساس ضعف سرگيجه و ،استفراغ  ،تهوع ،عضو گزيده شده  تورم عروق لنفاوي در ،تاول
 وجود خون ،خونريزي از بيني ، انگشتان و اطراف لب و دهان سوزن سوزن يا كرخت شدن نوك، لرز و تعريق ،

از عاليم  كلي مارگزيدگي   مشكل بيناييو افزايش نبض، تنفس يا تنگي نفس تند شدن،)ملنا(در ادرار يا مدفوع
 .محسوب مي شود كه بر اساس نوع مار و كالس سمي متفاوت خواهد بود
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بر حسب گونه مار، عاليم و . گيرند، دستها و پاها هستند ترين نقاط بدن كه توسط مارها مورد گزش قرار مي شايع
حجم مار، سن مار، مقدار تزريق سم، قدرت كشندگي سم، محل تزريق . ي متفاوت استهاي باليني مارگزيدگ نشانه

با توجه به اين عوامل بسياري . سم در بدن و فاكتورهاي متفاوت ديگر در بروز تظاهرات باليني مارگزيدگي مؤثرند
ي قابل توجهي از شوند دچار مسموميت خفيف شده و تظاهرات بالين از افرادي كه توسط مارهاي سمي گزيده مي

بسياري از تظاهرات باليني مارگزيدگي ارتباطي به آثار اختصاصي سم تزريق شده توسط مار . دهند خود نشان نمي
به طوري كه تهاجم مار و فروشدن دندانها در بدن، باعث ترس و وحشت فرد مارگزيده خواهد شد و عالوه . ندارد

ه ممكن است باعث تپش قلب، لرزش، برافروختگي، تعريق، احساس بر آن انجام بعضي از اقدامات و كمكهاي اولي
درايران . سنگيني، درد قفسه سينه، نفس زدن، گيجي، غش، گرفتگي و بي حسي دست و پا، بي حالي و كرختي شود

 ،مارهاي سمي توسط  ترتيب  به  مواردگزش   .نوع آنها سمي هستند 12نوع مار شناسايي شده اند كه  65
  Cerastes cerastes(افعي شاخدار ،)Vipera Lebetina(افعي گرزه ،) Echis Carinatus(جعفري

  .در ايران رخ داده است بيش از انواع ديگر) Valterinnesia aegyptia(كبري   و) 

   

  
  Naja Naja Oxiana كفچه مار

  
مار زنده گردن به مردمك چشم گرد، در . متعلق به  خانواده  االپيده است Naja Naja Oxiana كفچه مار

سانتي متر  163شكل كفچه، بدن به رنگ زرد تيره يا قهوه اي، بدون خال يا نقوش مشخص، حداكثر طول آن به  
   .پراكندگي آن از   استان خراسان، استان گلستان، استان سمنان گزارش شده است.مي رسد

  هاي خانواده االپيده   مارگزش 
كردن عضالت  بر روي سيستم عصبي اثر مي گذارد و با فلجكفچه مار  كبرا و د هاي خانواده االپيده  مانن سم مار

دقيقه  آشكار شده و  10تا  5در عرض  وعاليم سيستميك به سرعت . تنفسي باعث خفگي و مرگ فرد مي گردد 
و استفراغ  اختالل مراكز حياتي ، تنفسي ، گيجي ، تهوع .معموالً سبب مراجعه سريع بيمار به بيمارستان مي گردد

ويژه  به, ارايه ي كمك هاي اوليه مناسب .رخ مي دهد شديد ، خواب آلودگي ، بيهوشي و ندرتاً حمالت تشنج 
 .خاصي برخوردار است ريوي  در نجات زندگي اين افراد از اهميت –احياي قلبي  مانند انجام تنفس مصنوعي 

دقيقه بعد از  30كه ممكن است حتي در كمتر از  عضالت تنفسي استعلت مرگ معموالً توقف تنفس به علت فلج 
منطقه  چون مارگزيدگي در هر كشور و ناحيه با مارهاي خاص آنالزم به ياد آوري است ،. گزش اتفاق افتد
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نحوه ارايه ي كمك هاي اوليه  براي اطالع صحيح از انواع مارهاي موجود در منطقه و،جغرافيايي اتفاق مي افتد 
تماس و يا سازمان هاي ديگر سازمان دامپزشكي  ،بهداشتي  ين مربوطه مثل مقامات سازمانهايبهتر است با مسئول

 . شدالزم را از آنها جويا  و اطالعات گرفته 

  

  
  Vipera latifii افعي دماوندي

سر كوچك، مثلثي شكل و كشيده، مردمك چشم . ويپريده است: متعلق به خانواده  Vipera latifii افعي دماوندي
مودي، رنگ بدن خاكستري روشن، نقره اي، قهوه اي تيره، گاهي با يك خط طولي تيره در سرتاسر سطح پشتي تا ع

سانتي متر مي  79انتهاي دم، گاهي خال هاي سطح پشتي به شكل زيگزاگ ناقص، حداكثر طول آن به  
  .گزارش شده است) دماوند، فيروزكوه(پراكندگي آن از  استان  تهران .رسد 

  
  Agkistrodon halysعي قفقازي اف

پوزه باريك و انتهاي آن كمي به سمت . متعلق به خانواده كروتاليده است  Agkistrodon halysافعي قفقازي 
باال ممتد، سطح فوقاني سر داراي پولك هاي بزرگ و مشخص، مردمك چشم عمودي، دم كوتاه با حركاتي شبيه به 

قرمز يا قهوه اي روشن، سطح پشتي داراي لكه هاي حلقه اي شكل يا مار زنگي، بدن به رنگ زرد خاكستري، 
خطوط عرضي تيره، سطح جانبي داراي يك يا دو سري حال هاي تيره، پوزه تيره رنگ، داراي يك خال تيره با 

پراكندگي آن از  استان تهران ، استان .سانتي متر مي رسد 67حاشيه روشن در قسمت گيجگاه، حداكثر طول به  
  .ن، استان سمنان، استان مازندران گزارش شده استگيال
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 Pseudocerastes persicus شاخدار ايرانيافعي 

سر پهن و به شكل گرز، . متعلق به خانواده ويپريده است  Pseudocerastes persicus شاخدار ايرانيافعي 
خاكستري يا قهوه اي روشن مردمك چشم عمودي، داراي دو زائده شاخي شكل در قسمت باالي چشم، رنگ بدن 

سانتي متر است وپراكندگي آن از استان خراسان، استان  108سري خال درشت تيره، حداكثر طول  4و داراي 
سيستان و بلوچستان، استان كرمان، استان يزد، استان اصفهان، استان فارس، استان سمنان، استان مركزي، استان 

 .خوزستان، استان زنجان گزارش شده است

 

 
  Echis carinatus افعي جعفري

سر كمي باريك و مثلثي شكل، مردمك چشم . متعلق به خانواده ويپريده است Echis carinatus افعي جعفري
عمودي، رنگ بدن خاكستري، نقره اي،  شني، زرد، قهوه اي،در سطح جانبي داراي خط سفيد بطور زيگزاگ، در 

پراكندگي آن از   استان  .سانتي متر مي رسد  75اكثر طول آن به ناحيه سر داراي دو خط سفيد صليبي شكل، حد
هاي سمنان، استان خراسان، استان سيستان و بلوچستان، استان كرمان، استان فارس، استان هرمزگان، استان 

  خوزستان، استان مازندران گزارش شده است

سر مثلثي شكل با پولك هاي ريز، مردمك . متعلق به خانواده ويپريده است   Vipera lebetina افعي گرزه مار
سانتي  168چشم عمودي، پوزه گرد، بدن به رنگ خاكستري روشن يا تيره با خال هاي متفاوت، طول آن حداكثر به 

  .بيشتر استان هاي ايران گزارش شده است متر مي رسد از فراوانترين افعي هاي كشور است  و از
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  گزش افعي هاي خانواده ويپريده
 10ورم و اريتم محل گزش معموالً ظرف . ن گروه مارها تخريب شديد موضعي دربافت ايجاد مي نمايدگزش اي

ورم و  مانند عالئم موضعي . محسوب مي گردد براي تشخيص نوع مار يباارزش نشانه كه  دقيقه ايجاد مي شود 
و ترومبوزهاي سطحي با گسترش درد موضعي شديد، گاه همراه با نكروز ، گانگرن ، تاول ، تراوشات خونابه اي 

در عاليم سيستميك غالباً .در اثر گزش افعي هاي خانواده ويپريده گزارش شده است تدريجي ، تغيير رنگ پوست 
 عمدتا اطراف لبپارستزي ، فاسيكوالسيون عضالت  بعد پس از گزش و به صورت تا چند ساعت دقيقه  20عرض

سلولهاي اثر بر ، ، تهوع و استفراغ جي ، حساسيت غدد لنفاوي منطقهق ، لرز، گييعرتهيپوتانسيون ، ضعف ،  ،
 به صورت عاليم مسموميت شديد .مشاهده مي شود گاهي اوليگوري و كما ميوكارد  و ايجاد كوالپس عروقي ،

ي تاكيكاردي ،تاكي پنه ، هيپوترمي ، هيپوتانسيون ، اكيموز ، بي حسي نوك انگشتان دست و پا و فاسيكوالسيونها
 .مي باشد خونريزي در پريتوان و پريكارد شامل  خيلي شديد  عالئم مسموميتوعضالني  

 
  و بندپايان گزش حشرات

بيشترين گونه جانوري دنيا حشرات هستند و به همين ترتيب تعداد حشراتي كه انسان را مي گزند ، محدود نيست  
عسل ، زنبور قرمز ، زنبور درشت ، مورچه آتشين ، ميتوان از زنبور  و بندپاياناز جمله مهمترين اين حشرات .

گر چه  .برخالف مارگزيدگي در گزش حشرات محل گزش تنها يك نقطه مي باشد . نام برد  كژدمعنكبوت و 
ي حشراتي كه با احتمال بيشتري باعث مشكالت حشرات زيادي با گزش انسان براي او مشكل ايجاد مي كنند ول

 fire(شامل مورچه آتشين يا ( ،مورچه ها ) Wasp(، زنبورهاي معمولي) Bee(پزشكي مي شوند شامل زنبور عسل

ant(است، كه تمام اينها مربوط به خانواده غشاء باالن)Hymenoptera (بعلت اينكه حشرات   مي باشند و
بصورت دست جمعي زندگي مي كنند، اگر يكي از آنها شما را نيش بزند ممكن است شما توسط تعداد زياد 

  .ديگري از اين حشرات همزمان گزيده شويد و اين مشكل را شديدتر مي كند

  :گزش زنبور عسل ، زنبور قرمز ، زنبور درشت ، و مورچه آتشين كلي  نشانه ها و عالئم 

  خس خس سينه - 6                             درد ناگهاني  -1
  تغيير رنگ پوست -7                                           قرمزي  -2
  اشكال تنفس -8                                          خارش  -3
  بيهوش - 9                                               كهير  -4
  افيالكتيكشوك آن -10                                           تورم     -5
  

   گزش عنكبوت

زهر آگين و داراي غدد سـمي هسـتند   بوده بقيه كننده زهر  حبجز يك يا دو خانواده كه فاقد غدد ترش- همه عنكبوتها
زهر عنكبوتها بدون شك براي كشـتن طعمـه آنهـا     بكار مي برندبراي كشتن يا فلج كردن شكار خود كه از اين سم 

ت بـه  سـب مقدار تزريق شده سم توسط عنكبوت قابل كنترل است ون .مي باشند بكار مي رود و يك وسيله دفاعي نيز
تنها تعـداد   .متغيير است ، سن و شرايط فيزيولوژيكي و ميزان تحريكي كه عنكبوت را وادار به عكس العمل مي كند 

گـرم سـال    گزش بيشتر در ماههـاي  Sub tropical در مناطق تحت استوايي .براي انسان سمي هستنداز آنها كمي 
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عنكبـوت هـا از طريـق      .رخ مي دهد درحاليكه در مناطق استوايي در تمام فصل سال گزش اين عنكبوت شايع است
عنكبوت هاي سمي  انسان را با كليسر ها ضمائم دهاني خـود كـه مجهـز بـه      .كليسر خود زهر  وارد بدن مي نمايند

به نام بيوه  سياه شهرت دارند و بـه نسـبت وزن    Latrodectusزهر است گاز مي گيرند  عنكبوتهاي ماده از جنس 
  .ترين جانوران هستند خود از سمي

با بدن سياه داراي يك لكه قرمز  بندپااين . قادر به گزش است ، بيوه سياه  نام دارد در ايران  كه  هائي  تنها عنكبوت
 .يا زرد رنگي روي شكمش مي باشد

 هبيوه سيا   نشانه ها و عالئم گزش عنكبوت

  . و پيرامون آنمحل  دراحساس درد شديد - 1
  دو محل قرمز رنگ گزش كوچك و بسيار نزديك هم - 2
  سفتي و گرفتگي عضالت خصوصاً در صورت گزش شكم يا پشت مصدوم- 3
  .سردرد ، لرز ، تب ، تعريق شديد ، تهوع و استفراغ - 4

  گزش كژدم

گرمسيري است كه سبب  يافته، گرمسيري و نيمهكژدم زدگي يكي از مشكالت عمده بهداشتي كشورهاي توسعه ن
هاي پوستي موضعي شديد تا ايجاد مشكالت عصبي، قلبي عروقي و تنفسي  ايجاد عوارض وسيعي ا ز جمله، واكنش

هاي نسبتا سنگيني از نظر اقتصادي و ضايعات  اين مسئله موجب تحميل هزينه. شود و گاهي منجر به مرگ مي
  شود  مي  محسوب  گونه خطرناك 50گونه گژدم توصيف شده، حدود  1500از . گردد روحي رواني، به جامعه مي

جانوران شب زي و شكارچي هستند  اين بندپايان. با كمك نيش خود در انتهاي دم  از خود دفاع مي كنند كژدم ها
ك محسوب مي گونه خطرنا 4از اين تعداد حدود . كژدم شناسائي شده است  30در كشور ما تا به حال بيش از 

به  لحاظ فراواني گزش و     Androctonus crassicauda  ،Hemiscorpius lepturusهاي  گونه.گردند
و هر ساله، تعداد زيادي از هم ميهنان ما را  .اند هاي ايران به شمار آمده كژدم عوارض ناشي از آن، جزء خطرناكترين

كژدم گزيدگي به طور ساليانه از نقاط مختلف   .دهند مي به ويژه در مناطق جنوبي و جنوب غربي مورد گزش قرار
مورد كژدم گزيدگي و موارد متعددي مرگ ناشي  40000- 50000بنابر گزارش ها، هر ساله . ايران گزارش مي گردد

. زندگي مي كنند  جنوبي و جنوب غربي كشور ي ايران در مناطقها كژدمبيشتر   از آن در كشور اتفاق افتاده است
روي مي دهد و  و پا در دست كژدمدرصد گزش  90بيش از . زيدگي بسته به ميزان سم تزريق شده دارد شدت گ

   .زدگي هستند  كژدم خطر كودكان بيشتردر معرض
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