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 «اثرات مصرف بی رویه کودهای شیمیایی » 
 

 «اثزات هقزف ثی رٍیِ کَزّبی ؽیویبیی ، ضزرّبی کَز ؽیویبیی ، هقزف ثی رٍیِ کَز ؽیویبیی زر کؾبٍرسی » 

 هقزف ثی رٍیِ کَز ؽیویبیی ، هحیظ سیغت ٍ عالهت هززم را ّسف قزار زازُ اعت .

تَلیس ثیؾتز هحقَالت کؾبٍرسی اس جولِ هحقَالت هْن ٍ اعتزاتضیک ّوچَى گٌسم، تَجِ ثِ افشایؼ عزیغ جوؼیت کؾَر، ًیبس ثِ ثب 

ثٌبثزایي ثِ ًظز هی رعس ثْتزیي راُ ثزای ًیل ثِ ایي هْن ٍ .ثزًج ٍ عیت سهیٌی ّن اکٌَى ثیؼ اس پیؼ زرجبهؼِ احغبط هی ؽَز

ّوچٌیي تبهیي قغوتی اس ارس هَرز ًیبس، افشایؼ تَلیس زر ٍاحس عغح ثبؽس. اهب هتبعفبًِ زر ایزاى افشایؼ تَلیس ّویؾِ یب ثب افشایؼ 

هیبى هَرز اٍل هٌجز ثِ کبّؼ عغح  عغح سیز کؾت ّوزاُ ثَزُ ٍ یب ثب هقزف ّزچِ ثیؾتز عوَم ٍ کَزّبی ؽیویبیی کِ زر ایي

ػَارك ًبؽی اس آى را هَرز ثزرعی قزار زاز . آًجب کِ هیشاى اثتال ثِ اًَاع عزعبى اراضی جٌگلی ٍ هزتؼی ؽسُ ٍ هَرز زٍم ثس ًیغت 

  .ٍ ثیوبراى ثغیبری را زر عغح جبهؼِ ثزجب ذَاّس گذاؽتّبی زعتگبُ گَارػ ثب رؽس قبثل تَجْی هَاجِ ؽسُ 

ؼ اس حس ٍ غیزهتؼبرف کَز ٍ عوَم ؽیویبیی زر حبل حبضز سیبًْبی فزاٍاًی را ثِ هحیظ سیغت ٍ عالهت ػوَهی ٍارز کززُ هقزف ثی

اس  . عجق گشارؽْبی هَجَز زر اعتبًْبی ؽوبلی کؾَر ، هقزف عوَم ٍ کَزّب زر ایي اعتبًْب چٌسیي ثزاثز اعتبًْبی زیگز اعت. اعت 

. ثِ گفتِ هسیز تحقیق ٍ  چٌسیي ثزاثز هیبًگیي هتَعظ کؾَر هی ثبؽستٌفغی ّن زر ایي اعتبًْب ایي رٍ آهبر عزعبى ّبی گَارؽی ٍ 

زرفس آًْب عبکٌبى گلغتبى ، هبسًسراى ،  09عزعبى هی هیزًس کِ ّشار ًفز زر اثز  43تَعؼِ فٌبٍری سیغتی آعیب ، زر ایزاى ّزعبلِ 

 ؽیویبیی کؾَر زر هشارع ایي هٌبعق اعتفبزُ هی ؽَز .  زرفس اس عوَم ٍ کَزّبی 09گیالى ٍ زؽت هغبى ّغتٌس چَى 

 ابتال بٍ سزطان تىُا یکی اس عًارض استفادٌ بی ريیٍ اس کًدَای شیمیایی است : 

یک هترقـ تغذیِ ٍ رصین زرهبًی ثب ثیبى ایٌکِ چٌسی پیؼ ػسُ ای اس افزاز ثِ زلیل اعتفبزُ اس فیفی جبتی کِ قجل اس توبم ؽسى 

ثبسار ػزضِ ؽسُ ثَزًس زچبر فلج حٌجزُ ؽسُ اًس، ًغجت ثِ ػَارك ذغزًبک اعتفبزُ ثی رٍیِ اس کَزّبی ؽیویبیی زر زٍرُ کبرًظ ثِ 

 .هحقَالت کؾبٍرسی ّؾسار زاز

زکتز ضیبءالسیي هظْزی گفت: هتبعفبًِ اعتفبزُ ًب ثِ جب اس کَزّبی استِ ٍ ًیتزاتِ ثزای افشایؼ ثْزُ ٍری سهیي ثبػث ؽسُ کِ ثبفت 

هَاز غذایی ثغیبر زرّن ریرتِ ؽَز. افَال ًیتزات ّبیی کِ ثِ فَرت کَز ٍارز سهیي هی ؽَز هی تَاًس ٍارز آة ّبی سیزسهیٌی عجیؼی 

)کِ اغلت آة ؽزة رٍعتبیی ٍ ؽْزّب را تبهیي هی کٌس( ؽسُ کِ ثبػث افشایؼ عغح ًیتزات آى هی ؽَز زر ًتیجِ هَجت افشایؼ 

سا اعت هی ؽَز ٍ حتی چٌیي آة ّبیی ثزای ؽزة ٍ یب تْیِ غذای ًَسازاى ٍ ذززعبالى هٌغ  تؾکیل ًیتزٍساهیي کِ هبزُ ای عزعبى

 . هقزف زارز ٍ هٌبعت تغذیِ کَزکبى سیز یکغبل ًیغت

 عدم تجشیٍ کًدَا در محصًالت کشايرسی ي اوتقال بٍ مصزف کىىدٌ :  

الًی تزی زارًس زر فَرتی کِ زر سهبى ػزضِ هحقَالت ثِ ػالٍُ ثز ایي هغئلِ کَزّبی ؽیویبیی ٍ یب آفت کؼ ّبیی کِ ًیوِ ػوز عَ

ثبسار، عوَم ثِ کبر ثززُ ؽسُ تجشیِ ٍ ثی اثز ًؾسُ ثبؽٌس، هی تَاًٌس ثِ عَر ثبًَیِ ثِ هقزف کٌٌسگبى اًتقبل پیسا کززُ ٍ عالهتی ٍ 

بُ ثِ ػلت اعتفبزُ ًبثجب اس عوَم ًؾبط آًْب را تحت تبثیز قزار زٌّس. کوب ایٌکِ چٌسی پیؼ گشارػ ؽسُ ثَز زر حَالی کزهبًؾ

غیزاعتبًسارز ثزای زفغ آفبت فیفی جبت ذقَفب ذیبر کِ آثبری اس عن ثز رٍی پَعت ذیبر ثبقیوبًسُ ثَز تؼسازی اس افزاز هقزف کٌٌسُ 

 ز .ثَرا زچبر فلج حٌجزُ ًوَزُ 
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: حتی ثؼضی اس آلَزگی ّبی هیکزٍثی ًبؽی اس ثکبرگیزی کَزّبی عجیؼی هرتلف ًیش هی تَاًٌس آلَزگی ّبی  ایي هترقـ تغذیِ افشٍز

ذغزًبکی را ثِ هقزف کٌٌسگبى تَلیسات کؾبٍرسی عزایت ثسٌّس کِ ًوًَِ ثبرس آى هزگ ٍ هیزّبیی ثَز کِ زر عبل گذؽتِ زر 

 کؾَرّبی 

 . زُ ثِ ایکَالی رخ زازُ ثَزارٍپبیی ٍ اهزیکبیی اس عزیق هقزف فیفی جبت آلَ

 آلًدگی بافت مًاد غذایی بٍ سمًم با َیچ تزفىدی اس بیه رفتىی ویست : 

هب هی تَاًین ثب ؽغتي ٍ یب حزارت زازى هَاز غذایی، ثؼضی اس آلَزگی ّب را اس ثیي ثجزین ٍلی  : ایي هترقـ تغذیِ ذبعزًؾبى کزز

اًی اعت ثب ّیچ تزفٌسی قبثل اس ثیي ثززى ًیغت ذقَفب عجشیجبتی کِ ریؾِ ای تزکیجبتی کِ زر ثبفت هَاز غذایی ٍ یب هَاز حیَ

 . ّغتٌس ثیؾتز زر هؼزك تزاکن ایي هَاز ّغتٌس

ػلیزغن ایٌکِ آثیبری ثب ،  : زر گذؽتِ زغسغِ ذبعز هترققیي تغذیِ آثیبری فیفی جبت ٍ عجشیجبت ثب آة فبضالة ّب ثَز ٍی گفت

سیبز ثِ ذبک ٍ رؽس گغتززُ گیبّبى هی ؽَز ٍلی ثِ زلیل ایٌکِ زر فبضالة ّب هَاز ؽیویبیی ٍ فبضالة ّب هَجت جذة هَاز هغذی 

فلشات عٌگیي فزاٍاًی هبًٌس عزة ٍ جیَُ ٍکبزهیَم ٍجَز زارز کِ اس عزیق آًٍسّبی چَثی ٍ آثکؼ جذة ؽسُ ٍ ثِ ثبفت ّبی گیبّبى 

 . یغترعَخ هی ًوبیٌس کِ ثِ ّیچ ٍجِ ٍ اس ّیچ عزیق ثزعزف ؽسًی ً

ذَؽجرتبًِ ثب اقساهبت ثِ هَقغ هغئَلیي ثْساؽتی کؾَر ایي رٍػ آثیبری عجشیجبت ٍ فیفی جبت تحت کٌتزل زرآٍرزُ ؽسُ ٍ هقسار 

ّیچ  . ًکتِ قبثل تبکیس ایي اعت کِ آًچِ کِ زر ثبفت گیبّبى ٍ هیَُ ّب ٍ حیَاًبت رعَخ هی یبثٌس ثب ٍقَع آى ثغیبر کبّؼ یبفتِ اعت

 (. ًِ ثب پرتي ٍ ًِ ثب ؽغتي)  ػَاهلی قبثل رفغ ًوی ثبؽٌس

 عًارض يحشتىاک کًدَای شیمیایی بز بدن مصزف کىىدگان : 

حغبعیت  : » ثب ثیبى ایٌکِ اثتال ثِ عزعبى تٌْب یکی اس ػَارك اعتفبزُ ثی رٍیِ اس کَزّبی ؽیویبیی اعت ّؾسار زاززکتز هظْزی 

ایوٌی ثسى ٍ اثتال ثِ ثیوبری ّبی ذَزایوٌی ًظیز ام اط ٍ زیبثت ّبی سٍزرط ٍاثغتِ ثِ اًغَلیي ّبی پَعتی ٍ هرتل ؽسى عیغتن 

ًیش اس زیگز ػَارك اعتفبزُ ثی رٍیِ اس کَزّبی ؽیویبیی اعت. عیغتن ایوٌی ثسى تحت تبثیز رازیکبل ّبی آسازی کِ اس عزیق عوَم ٍ 

ى عززرگن هی ؽَز کِ ذَز عیغتن ایوٌی کِ ثبیس ثِ ثیگبًِ حولِ کٌس ٍ آفت کؼ ّب ٍ کَزّبی هرتلف ٍارز ثسى هی ؽَز گبّی چٌب

 . آًْب را اس پب زرآٍرز تب عالهت ٍجَز اًغبى حفظ ؽَز ثِ اًسام ّبی ثسى حولِ هی کٌس کِ زر افغالح ثِ آى ثیوبری ذَزایوٌی گَیٌس

 د : وسمًم اس طزیق شیز مادر بٍ وًساد مىتقل می شً

زرهبًی زر پبعد ثِ ایٌکِ آیب ایي عوَم ذقَفب عن ززت اس عزیق ؽیزهبزر ٍارز ثسى ًَساز هی ؽَز ٍ اگز ایي هترقـ تغذیِ ٍ رصین 

: ّوَارُ تَفیِ هی ؽسُ هبزراى ثِ ٌّگبم ثیوبری ٍ هقزف زارٍیی ذبؿ ًوی  گفت ؟آری تب چِ حس هی تَاًس ثزای ًَساز ذغزًبک ثبؽس

حقیقبت ًؾبى زاز کِ ؽیزهبزر ثِ جش تؼساز هؼسٍزی اس زارٍّب، ثب ٍجَز هقزف اغلت تَاًٌس ثِ ًَساز ؽیز زٌّس اهب ذَؽجرتبًِ ثؼسا ت

زارٍّب ایوي تز اسغذاّبی زیگز اعت الجتِ تؼسازی اس عوَم اس جولِ ززت ٍ عبیز هَاز آفت کؾی کِ زارای ًیوِ ػوز ثغیبر عَالًی 

ؽًَس قبزر ثِ آلَزُ عبذتي ؽیز هبزراى ٍ اًتقبل ثِ ًَساز ّغتٌس ٍ زر عن پبؽی ّبی هحیغی ثزای زفغ آفبت ٍ حؾزات ثکبر ثززُ هی 

 . ؽیزذَار هی ثبؽٌس

 اس آفت کش َا در مىشل :  خطز استفادٌ وابجا

س ثلکِ اعتفبزُ ًبثجب اس آفت کؼ ّب ًاعتفبزُ اس کَز ٍ هَاز ضس اًگل تٌْب هَازی ًیغتٌس کِ هی تَاًٌس ثبػث آلَزگی هبزر ٍ ؽیزهبزر ؽَ

آلَزگی را زر ّوِ ذبًَازُ اس جولِ ثچِ ّبی غیز ؽیزذَار ًیش ایجبز کٌس. ثؼضی اس آفت کؼ ّب تزکیجبت ثغیبر  زر هٌشل هی تَاًس
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 پبیساری زارًس کِ اگز ثِ هبًسگبری ٍ سهبى ًیوِ ػوز آًْب هزاجؼِ فزهبییس هی ثیٌیس کِ زر ثیي آى ثزذی تزکیجبت هثال ززت ثغیبر پبیسار

 . .ٍ هبًسگبرتزّغتٌس

ی هحیظ سیغت ذقَفب زر زٍراى ثبرزاری ًیش ثغیبر اّویت زارًس چزا کِ هی تَاًٌس اس عزیق هبیؼبت ٍ جبهسات هقزفی آلَزگی ّب

 . هبزر، ثچِ را زر زٍراى رؽس جٌیٌی اػ تحت تبثیز قزار زٌّس

 لشيم مشًرت با کارشىاسان ي مزيجیه کشايرسی :

زٌّس ٍ یکی اس ػَاهل ایجبز ذَزکفبیی زر اهز تغذیِ زر کؾَر ّغتٌس السم کؾبٍرساى ػشیش کِ ّویؾِ ذسهبت ؽبیبى اّویتی ارائِ هی 

اثزات هقزف ثی رٍیِ کَزّب ٍ آفت کؾْب هؾَرت ًوَزُ ٍ  هٌغقِ ذَز زر ارتجبط ثب اتکؾبٍرسی ٍ یب ازار ٍ کبرؽٌبعبى اعت ثب هزٍجیي

 زر جْت اعتفبزُ زرعت اس آًْب ثکَؽٌس . 

 

 


