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نکاتی در خصوص آفت کش های 

 کشاورزی

 

 معاونت غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

 :روش های کاهش بقایای آفت کش ها

  بکارگیري ک، اسغ داده نوان ها پژدهش ن ا،ج

 آنزیم گیری، پوست شستشو، مانن، فرا،ن،ها، 

 بر تاان، م  خا  محصال ازمصرف قبل ...د پخت بری،

 اگر مادآ داقع ماثر ها کش افغ بقا،اي میزان کاهش

 نظیر واامم  ب، کاهش میزان بر ها ردش ا،ن تاثیر چ،

 ماهیغ رف ،آ کار ب، کش افغ ناع محصالآ ناع

 ب، ک، محصاالت  مس واي .دارد بس ه  ...د فرادري

 م  مصرف خاص فرادري اومال ب،دن د خا  مکل

 کش افغ مان،ه باق  مق،ار کاهش ب، منجر اذمب مان،

  برس د ما،ن،ه هاي محمال از اس فاده اما ماد م 

 ا،ن کارا،  میزان مس وا با همراه مخصاص هاي

  افزا،ش ها کش افغ مان،ه باق  کاهش در را فرا،ن،

 کش افغ بقا،اي کاهش سبب مس وا .داد خااه،

 حال  در ماد م  محصال سطح از هی،ردفیمیک هاي

 باق  داکس  ال،، در قطب  ذیر هاي کش افغ ک،

 خا  خاراک  مااد گیري پاسغ فرا،ن، .مان، خااهن،

  مان،ه باق  از درص، 50 از بیش تاان، م  کوادرزي

 .ببرد بین از را ها ان در حاضر کش افغ هاي

 ناع مانن، واامم  ب، بس ، تاان، م  پخغ فرا،ن،

 .ماد ها کش افغ حیف سبب ...د پخغ زمان سیس مآ

  ترکیب از تر سم  هاي م ابالیغ تالی، مااردي در الب ،

  چان هم فرا،ن،ها سا،ر .اسغ م،ه مواه،ه نیز ادلی،

 م  کردن ذخیره و آسیاب تخمیر، کردن، خشک

 ب، .بامن، اثرگیار ها کش افغ حیف ،ا کاهش بر تاانن،

 چن،،ن بکارگیري امکانآ صارت در رس، م  نظر

 جتغ در ماثر گام  محصال ،ک ردي بر تکنیک

 .بام، ان در کش افغ بقا،اي میزان کاهش
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 خطرناککم   (3کالس) 

کالس U ( Unlikely to present acute hazard)آ   

 ا،جاد ب  خطر ک، در اس فاده م مال خطري گرده 

 .کنن،نم       

 ،وا د منوع سیاسوغ طرفو،ارWHO  داقوع در

 د کوتا افغ  I کالس سما  از اس فاده کردن محو،دد

 خطور ک، کوتا افغ از مح،ددي ت و،اد از اس فاده

   دارن،آ افراد سالمغ بوراي کم وري رسوان  اسویب

 .بام، م 

 :حداکثرباقي مانده آفت کش ها

  سم مجاز مان،ه باق  ح،اکثر میزان خاص اس ان،ارد

  مخفف ک، گا،ن، م  MRL را محصال بردامغ هنها 

Maximum Residue Limites  باق  ا،ن آاسغ 

 وممیات براساس کش افغ مصرف ک، درمرا،ط  مان،ه

 م  ت یین بام، م،ه انجا  (GAP) کوادرزي بتین،

 خادمان خاص مرا،ط ب، بنا مخ مف کوارهاي .ماد

 دارن، م فادت  هاي ماخص

 آفت کش ها از سه طریق خوردن، استنشاق    

 .و جذب از راه پوست وارد بدن مي گردند     

 .هس ن،سم آ پا،،ار د م حرک در محیط 

  از بیش ب، نیز میمیا،  ساخ ار اساس بر ها کش افغ

 حوره اساس ا،ن بر .مان، م  بن،ي تقسیم دس ، 30

 پا،ردتیردئی،هاآ د گیاه  هاي کش حوره ب، ها کش

  ال  کمره هاي کش حوره م ،ن آ هاي کش حوره

 آ(فسفره ارگانا) فسفره هاي کش حوره آ(ارگاناکمره)

 .مان، م  بن،ي طبق، ...د کاربامات هاي کش حوره

 

ب،  (OCPs)آفت کش های ارگانوکلرهاس فاده از

ومغ سمیغ باال براي انسان د پا،،اري ز،اد در محیطآ    

 .م،ه اسغ ممنوع در بسیاري از کوارها

  (  کاربار،ل ب، طار مثال)کاربامات حوره کش هاي   

 ترکیبات  بامن، د تراتوژنم  تاانن، در ددزهاي باال   

 .سرطانزاي نی ردزه ا،جاد کنن،         

 

کش ها را افغ  WHO))بت،اموغ جتووووان  سوازمان 

 .بنو،ي میکن،ب، مرح ذ،ل طبقو، 

 کووووالس a1( بسیارخطرناکبسیار) 

کووووالس b1 ( خطرناکبسیار) 

(نسب ا خطرناک) 2 کالس 

 رفو ن بوین از د نوابادي از جماگیري براي انسانتا

 د زحمغ هز،ن،آ صرف با ک، خاد کوادرزي محوصاالت

 رم، ب،لیل همچنین د ا،، م  ب،سغ بسیار زمان

 محصاالت تالی، در ماجاد مح،دد، تاي د جم یغ

 دفع د کن رل جتوغ مخ مف  ردمتاي از ذیا،  مخ مف

  ردمتا ا،ون میوان در ک، نما،ن، م  اس فاده نبات  افات

 افوات دفوع سوما  از اسو فاده انتوا را،ج ور،ن از ،ک 

 .میبام،

  از امر،کوا ز،سغ محیط از حفاظغ اژانس ک، ت ر،ف  

 افغ " ک، اسغ ب،،نصارت اسغ داده ارائ، کش افغ

 منظار ب، ک، اسغ مااد از مخماط  ،ا ماده کشآ

 بکوار افوغ هرگان، کاهش ،ا دفوع ناباديآ پیوهیريآ

   "مویردد
 : انواع آفت کش ها

 بن،ي دس ، م ناو  هاي د،ژگ  پا،، بر ها کش افغ

 ب، اس فاده ه،ف اساس بر مثالآ وناان ب، .مان، م 

 کش قارچ هاآ کش ومف هاآ کش حوره مخ مف انااع

 مانن، ها،  فر  ب، ترکیبات ا،ن .ان، م،ه تقسیم ...د ها

 مارد د باده دس رس در امالسیان ،ا اسپري پادرآ

 بسیار ها ان از برخ  ک، گیرن، م  قرار اس فاده


