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  :پيش گفتار
متاسفانه هنوز در اكثر كشورهاي ... علي رغم وجود روش هاي مختلف كنترل آفات مانند روش كنترل بيولوژيك، زراعي، فيزيكي و 

 روشكه در آينده نيز از اين گردد  پيش بيني ميجهان استفاده از سموم شيميائي به عنوان روش غالب در كنترل آفات مطرح مي باشد و 
آفتكش مورد استفاده ضمن آنكه از كارائي الزم انتظار اينست كه . افزايش توليدات كشاورزي استفاده گرددكنترل آفات و براي 

بنابراين در شرايط فعلي مهمترين گزينه پيش روي ما . برخوردار باشد از نظر بهداشتي و زيست محيطي حداقل تاثير سوء را ايجاد نمايد
بديهي است اولين اقدام در راستاي مديريت هر مسئله شناخت كافي از تمامي مولفه ها و بر . استدر كشور  مديريت مصرف سموم

در فرايند مديريت آفتكش ها در كشور سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقيقات گياهپزشكي بصورت . ستي آن اها هم كنش مولفه
ت محيط زيست، سازمان ملي استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و سازمان هاي ديگر از جمله سازمان حفاظ. مستقيم تاثير گذار هستند

موضوع ساماندهي واردات و توليد سموم، ثبت آفتكش ها، كنترل كيفي . آموزش پزشكي به صورت غير مستقيم تاثير گذار هستند
ي كشور از موضوعاتي است سموم به كاربران و ساماندهي ناوگان سمپاشمصرف سموم، ساماندهي توزيع و فروش آفتكش ها، توصيه 

آزمايشات انجام  دركشور نيز موسسه تحقيقات گياهپزشكي . در آن نقش محوري و موثر داشته باشدبايستي كه سازمان حفظ نباتات 
مانند تعيين حد مجاز باقيمانده (ثبت سموم، توليد دانش فني تدوين دستورالعمل هاي مصرف بهينه سموم و تدوين استانداردهاي الزم 

سازمان حفاظت محيط زيست و . داراي مسئوليت است 1و حتي توانمند سازي آموزش دهندگان) سموم در محصوالت كشاورزي
وزارت بهداشت به عنوان اعضاي اصلي هيات نظارت بر سموم وظيفه پايش بقاياي سموم در آب، خاك و محصوالت كشاورزي پس 

با پايش اين آلودگي ها هيات نظارت بر سموم را در ثبت مجدد و يا لغو مجوز  را بر عهده داشته و الزم استو مصرف از ثبت سموم 
البته پايش باقيمانده سموم در محصوالت كشاورزي و در صورت لزوم برخورد قانوني با متخلفين مي تواند بسياري از . ثبت ياري نمايند

در فرايند مديريت شده آفتكش ها مسئوليت . اصالح نمايدمشكالت در فرايند بكارگيري نامناسب و مصرف در موارد توصيه نشده را 
نظارت بر واردات آفتكش (، سازمان ملي استاندارد )برخورد با مقوله قاچاق و فروشگاههاي غير مجاز(هائي نيز بر عهده نيروي انتظامي 

توليد، فرموالسيون، واردات و توزيع سموم آفتكش ها در كشور از مرحله استفاده از فرايند . نيز مي باشد) هاي استاندارد و با كيفيت
و در مرحله ) به ويژه سازمان حفظ نباتات(در اين فرايند مسئوليت اصلي بر دوش دولت . شروع شده و تا مرحله مصرف ادامه مي يابد

ع رساني، تدوين اطالنظارت، كنترل، بديهي است در اين فرايند مسئوليت دولت . كاربران سموم استعرضه كنندگان و بعد بر عهده 
قطعا در اين شرايط تامين كنندگان سموم و . مصرف كنندگان استتوليد كنندگان و دستورالعمل ها و مقررات و حمايت فني از 

عدم توجه به وظايف و گاها دخالت بي مورد در وظايف بخش . مصرف كنندگان با اطمينان خاطر ميتوانند به وظايف خود عمل نمايند
سعي گرديده با توجه به مجال گزارش در اين . استشده موجب مشكالتي شود كه در حال حاضر گريبانگير كشور  تواند خصوصي مي

سپس راهكارهاي مناسب براي برون رفت از وضعيت موجود ارائه  وموجود ابتدا شرايط حاكم بر كشور در حوزه آفتكش ها تحليل 
  . گردد

متخصصان، ره گيري از آمار و اطالعات مطمئن و همچنين بهره گيري از نقطه نظرات قطعا بهترين راه براي ترسيم وضعيت موجود به
تهيه . جمع آوري گرديد متفاوتبدين منظور آمارهاي مرتبط با اين حوزه از مراجع . دست اندركاران و بهره برداران اين حوزه مي باشد

هپزشكي و كشاورزان ابزاري بود كه توانست در دستيابي ما به پرسشنامه و ارسال آن براي كارشناسان حفظ نباتات، كلينيك هاي گيا
در ارتباط با وضعيت سموم ) كشاورزان(نقطه نظرات دست اندركاران بخصوص كارشناسان حفظ نباتات و همچنين كاربران سموم 

  .كمك نمايد
                                                            
١ . Master trainer 
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خصوصي، دست اندركاران بخش توليد و  بررسي چالش ها و ارائه راهكارها با حضور محققان، اساتيد، كارشناسان بخش هاي دولتي و
تدوين كنندگان اين برنامه سعي كرده اند با حساسيت و دقت زياد و با نشست هاي متعدد با . واردات آفتكش ها صورت گرفته است

رهاي موفق تمامي صاحب نظران موضوع آفتكش ها را از ابعاد مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار داده و با بهره گيري از تجربيات كشو
  . در حوزه مديريت آفتكش ها مكانيزم هاي الزم براي برون رفت از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب را ترسيم نمايند

و اميد داريم كه توانسته باشيم با ارائه اين برنامه ابزار الزم براي مديريت آفتكش ها را در اختيار مسئولين، متوليان، دست اندركاران 
  .ان آفتكش ها قرار داده باشيمبهربردار
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  ضعيت مصرف آفتكش ها در كشور به روايت آمار و نظر سنجي هاو
خسارت آفات اما در ايران برآورد دقيقي از ميزان  مي باشددرصد  42متوسط خسارت آفات در جهان حدود  FAOبر اساس گزارشات 

 6محصول باغي و  6(محصول عمده كشور  12خسارت تنها يك درصد آفات روي  ،بر اساس بررسي صورت گرفته. وجود ندارد
آخرين و تنها برآورد صورت گرفته (شده است برآورد  ميليارد تومان 86تقريباً معادل  1386هاي سال  بر اساس قيمت) محصول زراعي

  . )در كشور
 1392در سال بر اساس گزارش سازمان حفظ نباتات هزار تن و  25تا  20ها اخير بين  ها در كشور طي سال آفتكشساليانه ميزان مصرف 

درصد ميزان  65/0اين ميزان معادل . )تن بوده است 26000حدود در اين سال ميزان تدارك سموم ( هزار تن بوده است 21حدود 
باشد  با در نظر گرفتن اينكه حدود يك درصد سطح زير كشت جهان در ايران مي. )نميليون ت 4حدود ( مصرف سموم در جهان است

مصرف ماده موثره سموم در  نيميانگ( اين عدد نشان دهنده آن است كه در مجموع ميزان مصرف سموم در كشور مقدار زيادي نيست
رهاي ديگر و از جمله كيفيت مصرف، روند فعلي داراي اما با لحاظ پارامت ).گرم است 1000گرم در هكتار و در جهان حدود  562ايران 

در (ميليون دالر  138ارزش اقتصادي سموم مصرفي در كشور معادل . مشكالتي است كه در ادامه مباحث به آن پرداخته خواهد شد
و ) هزار تومان 16-17حدود (دالر  3/5حدود مصرفي كشور كيلوگرم آفتكش /و متوسط قيميت هر ليتر) ميليارد دالر 52جهان حدود 

درصد مصرف سموم در  80شايان ذكر است كه بيش از . دهنده مصرف سموم ارزان در كشور استكه نشان دالر است  7/12در جهان 
  .رسد كه معموال نسبت به سموم با نام تجاري يا برند ارزانتر هستند به فروش مي) عمومي(ايران بر اساس نام ژنريك 

درصد در  75و باغي درصد آن در محصوالت  25ر كه تاميليون هك 15با عوامل خساتزا معادل ) كاربرد سموم(سطح مبارزه شيميائي 
درصد از كل  21معادل (تن  4200در محصوالت زراعي به ترتيب گندم و جو با مصرف حدود  .است كشور زراعيمحصوالت 

تن  2000، صيفي و جاليز با مصرف حدود )صرف سمومدرصد از كل م 7معادل (تن  1350، برنج با مصرف حدود )مصرف سموم
، سيب زميني با )درصد از كل مصرف سموم 5معادل (تن  1000، ذرت با مصرف حدود )درصد از كل مصرف سموم 10معادل (

در محصوالت . اند بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داده) درصد از كل مصرف سموم 5معادل (تن  1000مصرف حدود 
درصد  5/6معادل (تن  1300و سيب با مصرف حدود ) درصد از كل مصرف سموم 5/12معادل (تن  2500غي، پسته با مصرف حدود با

درصد مصرف  67بيش از  كند ميهمانطور كه مشخص . دهند بيشترين مقدار مصرف را به خود اختصاص مي) از كل مصرف سموم
  .سموم بر روي اين محصوالت متمركز است

اند  تركيب نيز كه قبال به ثبت رسيده بوده 107حدود  و وجود دارددر كشور ثبت شده و مجاز  نوع تركيب آفتكش 305 اضر در حال ح
شامل درصد سموم ثبت شده و مجاز كشور  35. اند به دليل مشكالت بهداشتي و زيست محيطي از ليست سموم مجاز كشور حذف شده

درصد را ساير  6ها و  كش درصد كنه 5ها،  ها و نماتدكش كش درصد قارچ 23ها،  كش ها و موش كش درصد حشره 31ها،  كش علف
درصد آنها به دليل مشكالت  25مختلف به ثبت رسيده كه نزديك به  آفتكش 1093در جهان تا كنون حدود . دهند موارد تشكيل مي

درصد شامل حشره و  22ها،  كش هاي ثبت شده در جهان شامل علف درصد آفتكش 37. اند بهداشتي و زيست محيطي ممنوع شده
همانطور كه مشخص است تنوع سموم . باشد درصد ساير مي 4كش و  درصد كنه 15كش و نماتد كش،  درصد قارچ 22ها،  كش موش

درصد  40تنها مناسب قرار ندارد بطوريكه  ثبت شده كشور در شرايط نسبتا مطلوبي قرار دارد ولي وضعيت مصرف اين سموم در شرايط
  .شوند تعداد سموم ثبت شده مصرف مي
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ها  بررسي .را نشان دهد كه تامل برانگيز استدر كشور هاي بيشتري از مصرف سموم  تر به مقدار مصرف سموم واقعيت نگاهي عميق
 6درصد مصرف سموم منحصر به  50حدود و  نوع آفتكش است 18درصد مصرف سموم كشور منحصر به  70بيش از دهد كه  نشان مي

  . برمي گردد 1356باشد كه تاريخ ثبت آنها به قبل از سال  ميهائي  نوع آفتكش
، )تن 2130(، دلتامترين )تن 2635(نوع حشره كش شامل كلرپيريفوس  5تنها كش در كشور  نوع حشره 90رغم ثبت بيش از  علي

  . درصد مصرف حشره كش ها را به خود اختصاص داده اند 60بيش از ) تن 514(و ايميداكلوپرايد ) تن 1556(ديازينون 
درصد  77حدود ) تن 168(و پروپارژيت ) تن 173(، هگزي تيازوكس )تن 213(نوع كنه كش فنپيروكسي ميت  3در گروه كنه كش ها 

كنه كش در كشور به ثبت رسيده  15مصرف كنه كش ها را به خود اختصاص مي دهند اين در حالي است كه در حال حاضر بيش از 
  . است

، بوتاكلر )تن 2406(علف كش پاراكوات دي كلرايد  6علف كش ثبت شده در كشور تنها  95در گروه علف كش ها با وجود بيش از 
علف درصد مصرف  77بيش از ) تن 497( 46و يو ) تن 724(، بتانال پروگرس )تن 806(، تاپيك )تن 2670(، گليفوزيت )تن 1266(

  .كش ها را به خود اختصاص داده اند
، )تن 482(، راكسيل )تن 480(نوع قارچ كش رورل تي اس  4قارچ كش ثبت شده تنها  75در گروه قارچ كش ها با وجود بيش از 

  .درصد مصرف قارچ كش ها را به خود اختصاص داده اند 55بيش از ) تن 424(و داكونيل ) تن 663(مانكوزب 
شويم كه همه آنها از سموم  دهند متوجه مي به نوع سمومي كه غالبيت مصرف را در كشور به خود اختصاص ميبا يك نگاه كلي 

توانند براي محيط زيست و بخصوص  الطيف عمل نموده و مي ها بصورت وسيع كش ها و قارچ كش قديمي بوده و مخصوصا حشره
 30ش پرمصرف در كشور نشان مي دهد كه تقريبا تمامي آنها كمتر از نوع آفتك 18توجه به قيمت . دشمنان طبيعي مشكل آفرين باشند

نوع آفتكش شامل كلرپيريفوس، گليفوزيت، پاراكوات و دلتامترين كه نزديك  4به عبارت ديگر . هزار تومان براي هر ليتر قيمت دارند
محدوديت . ر ليتر در بازار به فروش مي رسندهزار تومان براي ه 25درصد مصرف سموم كشور را به خود اختصاص داده اند زير  40به 

دهد هر كدام از اين سموم به مقدار زياد و روي محصوالت مختلف  در تنوع مصرف سموم از اين نظر حائز اهميت است كه نشان مي
نه هر مصرف زياد يك آفتكش روي محصوالت مختلف با توجه به شاخص حد قابل قبول جذب روزا. گيرند مورد استفاده قرار مي

روي  (MRL, Maximum Residue Level)و حداكثر مجاز باقيمانده آفتكش  (ADI, Acceptable Daily Intake)آفتكش 
توان با مقادير باقيمانده بيش از حد مجاز وارد بدن شده و مشكالت بعدي  محصوالت كشاورزي به مفهوم آن است كه اين آفتكش مي

مصرف سموم با . باشند مي (EC, WP)هاي قديمي  فرموالسيون سموم پر مصرف كشور عمدتا بر پاي فرموالسيون. را ايجاد نمايد
هاي كم  وجود حالل زايلن كه سرطانزائي آن به اثبات رسيده بايستي مورد تجديد نظر قرار گرفته و با حاللبا توجه به  ECفرموالسيون 

  . خطر مانند سولوسو جايگزين گردد
مورد استفاده قرار گيرند توانند  ميبراي موارد توصيه شده  شرايطيسموم در . داردها داليل مختلفي  مصرف به جا و يا نابجاي آفتكش

. در دسترس باشند و كارائي قابل قبولي داشته باشندشده، ي كارشناسان و كشاورزان شناخته شده بوده، با قيمت مناسب عرضه كه برا
ها، قيمت باال، عدم دسترسي، عدم  داليل عمده عدم مصرف و يا مصرف در موارد غير توصيه شده شامل عدم شناخت كافي آفتكش

نتايج . باشد هاي خاص توسط كارشناسان و فروشگاههاي سموم مي ه از ساير كشاورزان، توصيهكارائي الزم، تبعيت سنتي و كوركوران
درصد كشاورزان براي خريد و مصرف سموم به تجربيات خود اكتفا  20دهد كه حدود  كشاورز نشان مي 850نظر سنجي از حدود 

درصد آنها  33نمايند و فقط  ها مي ام به خريد آفتكشدرصد كشاورزان بر اساس توصيه فروشگاههاي سموم اقد 12حدود . نمايند مي
دهد  نشان ميكارشناس گياهپزشكي  285نظر سنجي از نتايج . كنند براي تهيه نسخه و خريد سموم به كارشناسان حفظ نباتات مراجعه مي
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عبارت ديگر بيشتر تمايل كه ميزان ريسك پذيري آنها در معرفي آفتكش هاي جديد به كشاورزان در حد كمتر از متوسط است به 
 متقاضيان به فروش و عرضه قابل كاالي يك عنوان به كشآفت سموم. دارند سموم شناخته شده قبلي را به كشاورزان معرفي نمايند

 كودهاي جمله از كشاورزي هاينهاده ساير با حتي و كنندگانمصرف به عرضه قابل كاالهاي ساير با مهمي و اساسي هايتفاوت
 نيز و باشد داشته زيست محيط و دام ،)مردم ساير و فروشندگان كشاورزان،( انسان براي تواندمي كاال اين كه خطراتي دارند، شيميايي
 و انساني داروهاي همانند كاال اين فروش اوالًايجاب مي نمايد  دارد هدف آفت روي بر آن دقيق مصرف در كاال اين كه حساسيتي

( مراكز مخصوص  توسط شده ياد داروهاي همانند ديگر سوي از و باشد) پزشكگياه( ربطذي متخصص نسخه و توصيه اساس بر دامي
خوشبختانه بررسي قوانين و مقررات موجود كشور نشان مي دهد كه خالء هاي قانوني براي .  شود عرضه متقاضيان به)  مجاز فروشنده

  . ساماندهي حمل و نقل و توزيع آفتكش ها در كشور وجود ندارد ولي آنچه در عمل در حال وقوع است چيز ديگري است
 به ضعفاين . ت و واحدهاي تابعه وجود داردبراي نظارت بر سيستم توليد و توزيع سموم در كشور مشكالتي در سازمان حفظ نباتا

 و دارد وجود سموم امور كارشناس نفر يك نيز هااستان در و دارند فعاليت فني نظارت گروه در نفر 4 مجموع در سازمان در كه ايگونه
 وجود ناظر يك فقط سموم واردات و توليد ليتر هزار  600 هر ازاي به كشور در سموم توزيع و توليد سيستم در كه است معنا بدان اين
 يابيمدرمي سموم هايفروشگاه و استاني و كشوري كنندگانتوزيع و واردكننده توليدكننده، هايواحد تجميع با ديگر سوي از و دارد
 منابع و كشاورزي مهندسي نظام سازمان عهده به نظارت از بخشي اخير سال 5 در چند هر. ندارد وجود كلمه واقعي معناي به نظارت كه

  .است داده نشان را خود ناكارامدي عمل در واگذاري اين ولي شده گذاشته كشور طبيعي
اسـتاني،   كننـدگان كشـوري، توزيـع   كنندگانهاي فرموالتور، واردكنندگان، توزيع توزيع سموم در كشور توسط شركت حاظر حال در

عمـده حمـل و نقـل آفـتكش هـا در      . گيـرد  غيرمجاز صورت مي فروشندگانضدعفوني، و  و آفات دفع هايسموم، شركت فروشندگان
كشور توسط كاميون و وانت ها و در مواردي توسط اتوبوس و وسايل شخص انجام مي شود كه از حـداقل هـاي الزم بـراي انجـام ايـن      

موم حـاكم بـوده كـه تحـت نظـارت و      هاي نظاممند توزيع سـ  اين در حالي است كه در بسياري از كشورها سيستم. مهم برخوردار نيستند
نمونه اين سيستم حمل و نقل در حـال حاضـر در توزيـع و پخـش داروي كشـور حـاكم       . نمايند آموزش سازمان حفظ نباتات فعاليت مي

بـراي  زمينـه را   سـموم  مجـاز  غيـر  فروشـگاه تعـداد زيـادي   وجود . است كه ميتوان از اين الگو با تغييراتي براي توزيع سموم استفاده نمود
 عطـاري،  فروشـي،  ابـزار  فروشـي،  رنـگ  سـوپرماركت،  قالـب  در هـا فروشـگاه  اين. استفراهم كرده  قاچاق و تقلبي سمومعرضه انواع 
  . و متاسفانه هيچ نظارتي بر آنها وجود ندارد نمايندمي فعاليت علني طور به دستفروشي

حمل و نقل و فروش سموم مستلزم بهره گيري از امكانات الزم و همچنين دريافت آموزش هاي مربوطه است تا بتوان آفتكش ها را 
  . بررسي وضعيت موجود كشور در اين حوزه نشان از نابساماني زياد است. بصورت سالم و ايمن تحويل  كشاورزان داد
هاي آنها در حد مطلوبي قرار دارد، بر اساس قوانين  روشگاههاي سموم و نظارت بر فعاليتبا فرض بر اينكه بپذيريم نحوه صدور مجوز ف

و مقررات موجود فروش سموم بايد صرفا بر اساس نسخه گياهپزشكي كه توسط كلينك هاي گياهپزشكي و ادارات حفظ نباتات صادر 
نسخه گياهپزشكي دريافت وشگاههاي سموم بدون بخش قابل توجهي از سموم در فراين درحالي است كه . مي شود صورت گيرد

بر اساس نظر سنجي صورت گرفته ) . به نظر مي رسد فروش سموم بيشتر بر اساس توصيه هاي شفاهي صورت مي گيرد( عرضه مي شود
بنابراين علي . كنند هاي گياهپزشكي مراجعه مي اند كه براي تهيه نسخه و خريد سموم ابتدا به كلينيك درصد كشاورزان ادعا كرده 7تنها 

اين مسئله نشان مي دهد كه احتماال توزيع . رغم توسعه كمي كلينك ها مراجعه به آنها و تهيه نسخ گياهپزشكي بسيار محدود است
 در سطحي نيست كه بتواند دركارشناسان كلينيك ها كلينيك ها در سطح كشور مناسب نبوده و همچنيني هم سطح اطالعات و تجارب 

  . بولي اعتماد كشاورزان را براي تشخيص و صدور نسخه بدست آورندقحد قابل 
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هر چند بر اساس قوانين، صدور مجوز فروشگاههاي سموم و مسئول فني فروشگاه بر عهده سازمان حفظ نباتات است ولي در تفاهم نامه 
اگر . به عهده سازمان نظام مهندسي گذاشته شده استفرايند صدور اين مجوز فيمابين اين سازمان و سازمان نظام مهندسي كشاورزي 

اين سازمان با پذيرش بار اين مسئوليت سازكارهاي اجرائي و نظارتي خود را در سراسر كشور توسعه داده بود و با هماهنگي سازمان 
ايجاد ) بر داروخانه هاي كشور سازمان نظام پزشكمانند نظارت (توانست تجربه موفقي  كرد مي حفظ نباتات اين مسئوليت را پيگيري مي

براي حل اساسي اين مسئله . هاي فروشگاههاي سموم وجود ندارد ولي در عمل اين اتفاق نيفتاده و متاسفانه نظارت كاملي بر فعاليت كند
برنامه . رندگياهپزشكي كشور بوده و نياز به حمايت، هدايت و آموزش دامديريت بايد بپذيريم كه فروشندگان سموم بخشي از سيستم 

بايد در اولويت برنامه هاي سازمان حفظ  ريزي به منظور آموزش و ارتفاء سطح دانش فروشندگان سموم بخصوص مسئولين فني آنها
  . نباتات قرار گيرد

 سموم كه دارد وجود كشور در سموم مجاز غير فروشگاهتعداد زيادي  حاظر حال در آمده، عمل بهغير رسمي  برآوردهاي اساس بر
 كه باشند مي كشور در سموم توزيع معضالت ترينبزرگ از يكي عنوان به هافروشگاه اين. نمايندمي تهيه متفاوتي هاي كانال از را خود

 فروشي، رنگ سوپرماركت، قالب در هافروشگاه اين. يافت آنها در توانمي را قاچاق سموم و تقلبي سموم از اعظمي بخش متاسفانه
 دهيسامان جهت تالشي گونه هر قوانين، و نظارت ضعف دليل به و نمايندمي فعاليت علني طور به دستفروشي عطاري، فروشي، ابزار
نظارتي با حضور مدير   الزم است براي مقابله با فروشندگان غير مجاز و متخلف در هر استان كميتهلذا . است شده مواجه مشكل با آنها

سازمان بين سازمان حفظ نباتات و هماهنگي بيشتر الزم است . حفظ نباتات استان، نيروي انتظامي و نماينده دادگستري تشكيل گردد
هاي  براي مقابله با ورود سموم قاچاق در كشور الزم است نشست. ورت پذيردص تعزيرات براي مقابله با فروشگاههاي غير مجاز سموم

متاسفانه در . جلب نمود لضمقوله ورود سموم قاچاق و برخورد با اين معآنها را به توجه صورت گرفته و كشور الزم با مسئولين وزارت 
ه نشده است لذا الزم است با بازنگري قوانين نسبت به قوانين و مقررات موجود مجازات خاصي براي فروشگاههاي متخلف در نظر گرفت

  .اين مهم نيز اقدام شود
متاسفانه مسئله تحريم موجب شده . نيز در طي سال هاي اخير بر نحوه مصرف آفتكش ها در كشور تاثير گذاشته است مسئله تحريم

اين مسئله ضمن آنكه زمينه كاهش تنوع مصرف . قلم از آفتكش هاي ثبت شده نيز با محدويت روبر شود 35-40كه عرضه قريب به 
وجود تحريم حتي تامين بعضي از . نوع آفتكش ها بصورت قاچاق عرضه شوندآفتكش ها را فراهم كرده باعث شده است كه اين 

  .  از بين برده است  UPLآفتكش ها را از منابع معتبر هندي و چيني نظير 
  

  :نتيجه گيري كلي
زير كشت، توان نتيجه گيري نمود كه هر چند با توجه به سطح  ها و آمارهاي مرتبط مي در مجموع با بررسي چگونگي مصرف آفتكش

ها در كشور با  ها در كشور از متوسط جهاني كمتر است اما در طي فرايند تامين، عرضه و نحوه مصرف آفتكش ميزان مصرف آفتكش
 هاي جدي ها رضايتمندي الزم را نداشته و در عين حال دغدغه مشكالتي روبرو هستيم كه موجب شده كاربران سموم از كارائي آفتكش

ها، كنترل كيفي سموم، توزيع،  منشاء مشكالت موجود به نحوه ثبت آفتكش. حيط زيست نيز وجود داشته باشددر حوزه بهداشت و م
گردد كه در ادامه به تفصيل در خصوص اين موضوعات و راهكارهاي اجرائي براي حل اين مشكالت  فروش و رفتار كاربران برمي

  .پرداخته شده است
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  وضعيت كنترل كيفي سموم در كشور
در آئين نامه اجرائي . رل كيفي يكي از الزامات اساسي براي بررسي كيفيت سموم عرضه شده به بازار پس از ثبت آفتكش استكنت

بر . مي باشدمذكور انجام كنترل كيفي از هر پارتي سموم توليدي و يا وارداتي بر عهده سازمان ) 1346مصوب سال (قانون حفظ نباتات 
مسئول كيفيت سموم توليدي شركت هاي فرموالتور سموم  1387در سال آئين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات  43ماده  اساس اصالحيه

هر چند سازمان حفظ نباتات داراي . هر پارتي سم ساخته شده خود شده اندكنترل كيفي روي  موظف به انجام آزمايشخود شده و 
ل حاضر كليه سموم آماده وارداتي قبل از توزيع بر اساس پيشنهاد سازمان در حا. خواهد بود كانات موجودنظارت عاليه بر اساس ام

آزمايشگاه مورد تائيد آن سازمان كنترل كيفي مي شوند، ضمناَ آزمايشگاه مرجع سازمان نيز اقدام به بررسي هاي  3حفظ نباتات توسط 
بر اساس سموم كنترل كيفي . ي نمايدآزمايشگاهي بصورت تصادفي روي نمونه هاي وارداتي و همچنين سموم حساس تر م

  . انجام مي شود) مورد تأئيد اين سازمان(و يا مشخصات سازنده اصلي  FAOاستانداردهاي 
كشاورز مناطق مختلف كشور در خصوص ميزان رضايت مندي آنها طي دو سال كذشته از كارائي  850بر اساس نظر سنجي از تعداد 

هر چند ميزان رضايت كشاورزان از . سال از كارائي سموم رضايت دارند 2رصد آنها در هر د 50سموم مشخص گرديد كه تنها حدود 
سال  2كاران كشور از كارائي سموم در طي  درصد پسته 19به عنوان مثال تنها . كارائي سموم در محصوالت مختلف متفاوت است

طي مدت فوق درصد در  35درصد، نخيالت  28و صيفي درصد، سبزي  55درصد، در برنج  55در گندم و جو . اند گذشته راضي بوده
هر چند كارائي سموم صرفا در كيفيت سموم خالصه نشده و عوامل مختلفي از جمله تكنولوژي . اند از عملكرد سموم راضي بوده

بخش مهم تاثير  ها نيز در آن دخالت دارد ولي بايد اين حقيقت را پذيرفت كه كيفيت سموم به عنوان سمپاشي و نحوه مصرف آفتكش
بر اساس . باشد و الزم است براي اصالح اين وضعيت تصميماتي جدي اتخاذ نمود گذار بر كارائي سموم مورد رضايت كشاورزان نمي

پائين بودن كيفيت آفتكش ها، استفاده در زمان نامناسب، عدم توانائي آفتكش در رفع سريع و ) نفر 285( گياهپزشكي  اننظر كارشناس
ها مشكالت  تاثير بطئي بوده و معموال اين نوع آفتكشداراي هاي جديد  البته به لحاظ فني ماهيت تعدادي از آفتكش( لقطعي مشك

، آشنا نبودن كشاورزان با روش هاي مناسب سمپاشي و همچنين مناسب نبودن دستگاههاي )بهداشتي و زيست محيطي كمتري دارند
  . ارائي آفتكش ها در سطح كشور استسمپاش مهمترين عوامل در پائين بودن سطح ك

درصد كشاورزان براي خريد سموم صرفا به قيمت آن توجه مي كنند اين  6بر اساس نظر سنجي از كشاورزان مشخص گرديد كه تنها 
 70براي . درصد آنها معتقدند كيفيت سموم و قيمت جزءاولين معيارهاي آنها در انتخاب سموم است 60در حالي است كه نزديك به 

بنابراين توجه به موضوع ارتقاء كيفيت سموم بسيار . درصد پسته كاران كشور كيفيت سموم مهمترين فاكتور در انتخاب آفتكش هاست
نشان مي دهد كه نيز كارشناسان گياهزشكي  285نظر سنجي از . مهم بوده و الزم است برنامه ريزي اساسي براي آن صورت گيرد

توجه به ليست سموم مجاز و تجربه به ترتيب در رتبه . به كشاورزان استسموم  توصيهانتخاب و مل در اكيفيت آفتكش ها مهمترين ع
اين موضوع نشان دهنده دغدغه كارشناسان نسبت به كيفيت سموم است زيرا . هاي بعدي در توصيه آفتكش ها توسط كارشناسان است

. فا بر اساس ليست سموم مجاز و توان فني نسبت به توصيه سموم اقدام نمايندقاعدتا بايد كارشناسان با اطمينان از كيفيت آفتكش ها صر
بر اساس نظر سنجي صورت گرفته از كارشناسان بيشترين مشكل كيفيت به ترتيب در علف كش ها، حشره كش ها و قارچ كش 

  . هاست
بتواند عالوه بر اندازه گيري استانداردهاي از نظر فني انجام كنترل كيفي مطلوب مستلزم وجود آزمايشگاههاي مجهز مي باشد كه 

كه نقش تعيين كننده در كيفيت سموم دارند داشته  ...اندازه گيري ايزومرهاي فعال و غير فعال، ناخالصي ها و، امكان FAOحداقلي 
كه اين امكانات به آزمايشگاه پيشنهادي آن سازمان نشان مي دهد  3بررسي شرايط آزمايشگاه مرجع سازمان حفظ نباتات و . باشند
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كارشناسان اين آزمايشگاهها طي سال هاي اخير در دوره هاي آموزشي متناسب با نيازهاي . لحاظ دستگاهي و فني در آنها وجود ندارد
ها بنابراين با فرض بر اينكه اين آزمايشگاهها بخواهند پاسخگوي مراجعين باشند به لحاظ فني اين امكان براي آن. روز شركت نكرده اند

ايجاد اين بستر شامل . اجراي قانون فراهم نشده استبستر الزم براي متاسفانه در زمان اصالح آئين نامه قانون حفظ نباتات . وجود ندارد
فعال با سرمايه گذار بخش خصوصي در كشور و الزام تمامي توليد كنندگان و وارد كنندگان به ارائه نمونه كنترل كيفي آزمايشگاههاي 

در (هاي الزم  البته عدم تحقق اين موضع آن بوده كه حمايت. كه انجام نشده استه است اين آزمايشگاهها بودبه الت خود هاي محصو
  .و مقررات شفافي در اين خصوص از طرف دولت تبيين نشده است) قالب تسهيالت

  :براي ساماندهي مسئله كنترل كيفيت سموم موارد ذيل پيشنهاد مي گردد
تات به عنوان متولي كنترل كيفي سموم نياز به يك آزمايشگاه مرجع با امكانات كامل و پرسنل متخصص و با سازمان حفظ نبا - 1

فراهم . متاسفانه اين شرايط در حال حاضر براي آزمايشگاه مرجع سازمان حفظ نباتات فراهم نيست. اطالعات به روز مي باشد
دن كليه دستورالعمل ها و روش هاي كنترل كيفي در سطح آزمايشگاه كردن امكانات، تجهيزات و مواد شيميائي و به روز نمو

مركزي و ارتقاء سطح دانش كارشناسان آزمايشگاه براي تامين نيازها و همچنين نظارت دقيق بر فعاليت ساير آزمايشگاههاي 
نامه هاي سازمان حفظ نباتات بنابراين انجام اين مهم بايد در اولويت بر. مورد تائيد سازمان يك ضرورت اجتناب ناپذير است

  .باشد
ايجاد آزمايشگاههاي كنترل كيفي سموم با سرمايه گذاري بخش خصوصي زير نظر سازمان و الزام كليه توليد توسعه و   - 2

 قبل از توزيع سموماين آزمايشگاهها كنندگان و وارد كنندگان به اخذ تائيديه 

سموم در مواردي كه تاريخ ثبت اوليه آفتكش مربوط به قبل از سال ثبت طي مراحل عدم الزام به  موجوديكي از مشكالت   - 3
اين مسئله موجب شده كه بخش اعظم سموم مصرفي . )26/5/1388 تاريخ درمصوبه هيات نظارت بر سموم ( مي باشد 1388

مشكالت جدي را  مي باشد از منابع مختلفي تامين مي شوند كه اين مسئله 1388كشور كه تاريخ ثبت آنها مربوط به قبل از 
لذا ضروري است مقررات ثبت سموم با هدف ثبت تدريجي كليه آفتكش ها با . در زمان كنترل كيفي آنها ايجاد كرده است

 .نام تجاري و الزام به ثبت منبع تامين سموم اصالح گردد
ي استاني شركت ها قبل از نمونه بردراي تصادفي توسط ناظرين سازمان حفظ نباتات بصورت مستمر از انبارهاضروري است   - 4

 . )در حال حاضر اين كار بصورت مستمر و دوره اي انجام نمي شود( صورت پذيردتوزيع و يا فروشگاههاي سموم 

خريد سموم تكنيكال و آماده وارداتي حتي اگر قرار است از چين و هند ادامه پيدا كند از شركت هائي صورت گيرد كه  - 5
اين اولويت مي تواند تا حد زيادي منجر به ارتقاء سطح . دارند... ديه اروپا، آمريكا، ژاپن و گواهي توليد و يا فروش در اتحا

 . اطمينان گردد

دهد هر چند در اين مقررات مصاديق تخلف مشخص شده است ولي مصاديق مجازات تعيين  بررسي قوانين موجود نشان مي  - 6
 .گيرانه نيز باشد لفين،  اين مجازات سختنشده است لذا ضروري است ضمن تعيين حد مجازات براي متخ

بر اساس نيز ارزيابي ساالنه كيفيت سموم وارداتي و توليد داخل ، هاي متداول گردد عالوه بر ارزيابي  پيشنهاد مي  - 7
 .معرفي گردند به مصرف كنندگانشركت هاي برتر و  دصورت پذيرتوسط سازمان حفظ نباتات هاي مشخص  برداري نمونه
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  كشوركشور  دردر  هاهاكشكشآفتآفت  ثبتثبت  راهبردراهبرد
  وضعيت موجود

نماينـدگاني از موسسـه   مركـب از  ثبت آفتكش ها بر عهده هيات نظارت بر سموم است كه با رياست سازمان حفـظ نباتـات و    -
تحقيقات گياهپزشكي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان ملي استاندارد، سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت،      

 كشور، سازمان پزشكي قانوني و دو نفر كارشناس آگاه در زمينه آفتكش ها تشكيل مي شودسازمان دامپزشكي 

قانونمند نمودن سـموم قـرار داده    وجود هيات نظارت و مقررات مربوط به ثبت سموم، ايران را در زمره كشورهاي پيشرور در  -
 است

 . آفتكش در كشور به ثبت رسيده است 305تا كنون   -

ثبت با نام تجاري براي سمومي كه بعـد   -3تجديد ثبت  -2 ساله 3 ثبت موقت -1لب سموم به ثبت مي رسند قا 3در ايران در   -
 به كشور وارد شده اند 1388از 

حفـظ نباتـات و    مـي شـود هـر چنـد سـازمان     شروع ثبت سموم بر اساس درخواست شركت ها از هيات نظارت فرايند عموما   -
 موسسه تحقيقات گياهپزشكي مي توانند با توجه به نياز كشور پيشنهاداتي براي ثبت سموم ارائه نمايند

  
  :چالش ها

ثبت نيازمند ارائه اطالعات و گزارشاتي است كه نمايندگان ارگان هاي تمديد و يا تعليق قاعدتا هر نوع تصميم گيري در خصوص  -
متاسفانه سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت گزارشات مستند در خصوص وظايف . ايندذيربط به هيات ارائه مي نم

 .براي تصميم گيري دقيق تر ارائه نمي كنندمحصوالت كشاورزي سالمت ميزان خود در حوزه پايش سموم در محيط زيست و 
با توجه به ماهيت متفاوت سموم، عوامل بيولوپيك، فرمون ها، اجونت ها به نظر مي رسد ساختار فعلي هيات نظارت توان تخصصي   -

 . الزم براي پرداختن به همه اين امور را ندارد

ارد كننده و يا با نام ژنريك به ثبت رسيده اند چنانچه توسط يك و 1388در روند ثبت مجدد آفتكش ها سمومي كه قبل از سال   -
اين مسئله موجب شده كه در كشور با تعداد زيادي آفتكش روبرو هستيم كه با . فرموالتور داخلي توليد شوند نياز به ثبت ندارند

وجود ماده موثره و فرموالسيون يكسان توسط شركت هاي مختلف توليد شده و به داليل مختلف از كيفيت يكسان برخوردار 
سال از ثبت اوليه اتفاق مي افتد آفتكش ها را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار  3مجدد كه معموال پس از  در روند ثبت. نباشند

به ثبت رسيده اند  1388اما با توجه به اينكه غالب سموم مصرفي كشور قبل از سال . داده و نسبت به تمديد ثبت آنها اقدام مي نمايد
بنابراين فرايند ثبت . ركيب كدام شركت در ثبت مجدد مورد توجه قرار  مي گيردلذا مشخص نيست در اين ارزيابي كارائي ت

مجدد با شرايط موجود داراي اشكال مي باشد زيرا شركت هاي ثانويه توليد كننده سموم بر اساس برند اوليه و بدون هر نوع 
 دغدغه انتظار دارند تركيب مورد نظر آنها مجددا ثبت شود

 .امين سموم در فرايند ثبت امكان تامين سموم با كيفيت هاي متفاوت را ايجاد كرده استعدم وجود ثبت منبع ت  -
 .فرايند ثبت مجدد سموم فرايند تعريف شده اي ندارد و وظيفه ارگان هاي مختلف در اين خصوص تعريف نشده است  -
ي شود كه با دستورالعمل هاي موجود امكان اخيرا در ايران تركيبات جديدي با منشاء طبيعي به عنوان آفتكش براي ثبت ارائه م  -

 .ثبت آنها وجود ندارد
 فقدان دستورالعمل خاص در خصوص ثبت و يا قانونمند نمودن مواد اجونت و فرمون ها  -
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 در تصميم سازي هاي مرتبط با ثبت و امور مرتبط با آفتكش ها) كشاورزان و انجمن ها(عدم وجود نماندگان بخش خصوصي  -

  
  :راهكارها

عالوه بر ثبت اقدامات مهم ديگري . ذكر شد ثبت آفتكش ها در كشور توسط هيات نظارت بر سموم صورت مي گيردهمانطور كه قبال 
در وظـايف خـود را    ي مـرتبط ضـروري اسـت دسـتگاهها    نبنـابراي . از جمله ثبت مجدد و يا لغو مجوز ثبت نيز بر عهده اين هيـات اسـت  

و  بديهي است سازمان حفظ نباتات به عنوان رئيس هيات نظارت مهمترين وظيفـه  . عمل نمايند آن سموم دقيقا بدانند و بهثبت خصوص 
صـرف معرفـي   . نقش را در ايجاد هماهنگي بين ارگان هاي مربوطه دارد و بايستي با تعامالت الزم زمينـه ايـن همكـاري را فـراهم نمايـد     

اجراي وظايف قانوني و مهم هيات نظارت نيـاز  . ات نظارت كافي نيستهياز طرف ارگان هاي مختلف در نماينده و حضور در جلسات 
  .اقدامات ذيل مي تواند در راستاتي تحقق اهداف مهم هيات نظارت موثر باشدانجام بنابراي . به برنامه و سرمايه گذاري الزم دارد

و ارگـان هـاي مسـئول در هيـات     جلسات مشترك ساالنه با حضور رئيس سازمان حقظ نباتات و روساي سازمان هـا  برگزاري  - 1
تبيين شرح وظايف، ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط سازمان هاي ذيـربط  جلب حمايت، نظارت بر سموم با هدف 

متاسـفانه در حـال حاضـر نماينـدگان دسـتگاههاي مـرتبط در       . آفتكش ها و برنامه ريزي هاي سـاالنه هيـات  ثبت در خصوص 
يك كارشناس عالقمند در جلسات هيات نظارت حاضر مي شوند ايـن در حـالي اسـت كـه ايـن      بهترين حالت صرفا به عنوان 

افراد نمايندگان دستگاههائي هستند كه در خصوص ثبت آفتكش ها و پيامدهاي مترتب بر آن وظايفي بر عهده دارند كه الزم 
  .به هيات نظارت ارائه دهند است بر اساس يك برنامه مشخص انجام داده و گزارشات مرتبط را براي تصميم گيري

پذيرش تعهدات هر يك از اعضا به خصوص وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محيط زيست، موسسه تحقيقات گياهزشـكي    - 2
و سازمان حفظ نباتات در خصوص وظايف مرتبط بـه منظـور ارزيـابي اثـرات بهداشـتي، زيسـت محيطـي، كـارائي و كيفيـت          

 .ملكرد و ارائه به هيات نظارت به منظور استفاده در برنامه ريزي هاي خودآفتكش هاي ثبت شده و تهيه گزارش ع
تدوين دستورالعمل هاي دقيق و شفاف در رابطه با نحو ثبت، تبت مجدد، لغو ثبت آفتكش ها، مواد بيولوژيك و موارد ديگـر   - 3

طوريكـه در آن وظـايف شـركت هـاي     متاسفانه دستورالعمل مكتوب و قابل دسترس ب. و اطالع رساني الزم براي بهره برداران
 .مرتبط و سازمان هاي مسئول تبيين شده باشد وجود ندارد

تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در خصوص ثبت، تمديد و يا لغو مجد مجوز ثبت آفتكش هـا و ارائـه    - 4
 تورها، وارد كنندگان و محققينبه بهره بردان با هدف ايجاد شرايط برنامه ريزي توسط توليد كنندگان، فرموال

ايجاد بانك اطالعات سموم در دبير خانه هيات به منظـور امكـان بهربـرداري كليـه كارشناسـان، محققـين، توليـد كننـدگان و          - 5
 مصرف كنندگان سموم

بي قرار ها را مورد ارزياتصميمات خود در خصوص ثبت، تمديد و يا لغو مجوزميداني نتايج هيات نظارت بر سموم الزم است  - 6
 . آنها اقدام نمايد بازنگريداده و در صورت لزوم نسبت به 

استفاده از نقطه نظرات بخش خصوص بخصوص توليد كنندگان، وارد كنندگان و مصرف كنندگان سموم در تصميم گيـري   - 7
 ها

انجام اقدامات فوري به منظور توسعه ثبت فرمون ها، مواد افزوني، تركيبات آفتكش هاي بـا منشـاء گيـاهي و ايمـن بـه لحـاظ        - 8
 بهداشتي و زيست محيطي، 
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ايش ساالنه  آفتكش هائي كه ثبت موقت داشته به منظور ارزيابي كيفيـت و اثـرات بهداشـتي و زيسـت محيطـي احتمـالي و       پ  - 9
 ن پايش در ثبت مجدد آفتكش هااستفاده از نتايج اي

فراهم كردن زمينه حضور بخش خصوصي به خصوص نمايندگان انجمن توليد كنندگان، واردكننـدگان سـموم و كشـاورزان     -10
  در تصميم سازي هاي هيات نظارت و امور مرتبط با سموم 

  

  كشوركشور  دردر  هاهاكشكشآفتآفتو فروش و فروش   توزيعتوزيع  دهيدهيسامانسامان  وو  مديريتمديريت  راهبردراهبرد
  :وضعيت موجود

تدارك، توزيع و فروش سموم بصورت دولتي و از طريق شركت خدمات حمايتي انجام مي ) 1384(از آزاد سازي سموم قبل  -
 گرفت

وارد كنندگان، توليد كنندگان و (به بخش خصوصي يج به تدرامور مرتبط با تامين، توزيع و فروش پس از آزاد سازي سموم   -
 . واگذار شد) فروشندگان

ايستي مكانيزم هاي نظارتي بر اين فرايند به بخش خصوصي وش آفتكش ها بامور مرتبط با توزيع و فر قاعدتا پس از واگذاري -
اين در حالي است كه به داليل مختلف از جمله كمبود اعتبارات و عدم امكان جذب نيرو امور مرتبط با . نيز توسعه مي يافت

 كالت جدي روبرو شده استفرايند نظارت در ستاد سازمان حفظ نباتات و استان ها با مش

و ) استقبال چنداني از آنها نشده است(در حال حاضر توزيع و فروش سموم در كشور از طريق توزيع كنندگان كشوري   -
استاني داراي پروانه، از طريق فروشنگان سموم، فروش به كشاورزان بزرگ، فروش به تعاوني هاي توليد و از طريق كشت و 

 .صنعت ها انجام مي شود
 حمل و نقل سموم در كشور توسط كاميون، وانت و حتي از طريق اتوبوس و ميني بوس انجام مي شود  -

درصد كشاورزان براي خريد و مصرف سموم به  20دهد كه حدود  كشاورز نشان مي 850نتايج نظر سنجي از حدود   -
كشاورزان بر اساس توصيه درصد  12در اين نظر سنجي مشخص گرديد كه حدود . نمايند تجربيات خود اكتفا مي

درصد آنها براي تهيه نسخه و خريد سموم به كارشناسان  33نمايند و فقط  ها مي فروشگاههاي سموم اقدام به خريد آفتكش
 .كنند حفظ نباتات مراجعه مي

 فروشگاه بدون پروانه وجود داردتعداد زيادي فروشگاه پروانه دار و  3470حدودا   -

با تفويض اختيار از طرف ( گاهها  و شركت هاي توزيع توسط سازمان نظام مهندسي صادر مي گرددپروانه مسئولين فني فروش -
 .)سازمان حفظ نباتات

  
  :چالش ها

عمده حمل و نقل آفتكش ها در كشور توسط كاميون و وانت ها و در مواردي توسط اتوبوس و وسايل شخص انجام مي  -
هاي  اين در حالي است كه در بسياري از كشورها سيستم. شود كه از حداقل هاي الزم براي انجام اين مهم برخوردار نيستند

استاندارد فقدان سيستم  .نمايند زش سازمان حفظ نباتات فعاليت مينظاممند توزيع سموم حاكم بوده كه تحت نظارت و آمو
 نا امن بودن سيستم توزيع سموم و امكان بروز حوادث غير قابل پيش بيني و غير قابل جبراندر كشور و در نتيجه توزيع سموم 
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 وجود ندارد مميزان و نوع سموم توزيعي در استان ها به منظور برنامه ريزي هاي الزدقيقي از اطالعات   -

 . استان ها براي نظارت بر فرايند توزيع و فروش سموممديريت حفظ نباتات در ناظر در سازمان و كم تعداد پرسنل   -

 گياهپزشكي هفروش بخش اعظم سموم بدون نسخ -

هر چند اين امر وظيفه ذاتي سازمان حفظ نباتات است ( ناكافي بودن توان نظام مهندسي براي نظارت بر فروشگاههاي سموم -
 )اين وظيفه را بر عهده داردسازمان نظام مهندسي كشاورزي برداشت ها اين است كه ولي در حال حاضر 

 تعدد زياد فروشگاههاي غير مجاز سموم  -

 ضعف اطالعات فني  فروشندگان سموم و عدم آموزش هاي الزم -

 توزيع آنهاوجود سموم قاچاق در كشور و  -

  
  :راهكارها
سموم مانند آنچه در توزيع دارو در كشور  توزيعحمل و نقل و به منظور ايجاد سيستم حفظ نباتات حمايت و هدايت سازمان  .١

بر اساس سرمايه گذاري بخش خصوصي بخصوص انجمن توليد كنندگان و وارد كنندگان سموم و تشويق تامين وجود دارد 
 به اين سيستمكنندگان سموم براي ورود 

نظارت بر فرايند حمل و نقل و توزيع سموم در كشور و برخورد قاطعانه با متخلفين بطوريكه شاهد حمل و نقل و توزيع سموم  .٢
  . با وسايل استاندارد و رعايت ضوابط مربوطه باشيم

 سيستم از منطقي استفاده با توزيعي و وارداتي ،توليدي سموم رديابي منظور به كشور در يتوزيع سموم نمودن داركد .٣
  سموم مانيتورينگ

اطالعات كامل در ارتباط با ( سموم توزيع زمينه در برزيل و انگلستان كشور خصوص به هاكشور ساير تجارب گيريكار به .٤
 استفاده) كشور هايواقعيت گرفتن نظر در با( نمونه عنوان به آنها از توانمي كه )اين كشورها در متن كامل برنامه آمده است

   نمود
  بخصوص نمايندگان انجمن توليد كننده و وارد كننده آفتكش ها هاگيريتصميم در خصوصي بخشمشاركت موثر  .٥
براي  دارو توزيع زمينه در كشور پزشكيدام سازمان نيز و پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت تجارب از برداري بهره .٦

  ساماندهي توزيع سموم در كشور
  ها آفتكش نقل و حملدر خصوص  جديد  نامهآيين تدوين .٧
  متخلف هايفروشگاه با مقابله براي حكومتي تعزيرات سازمان با پيش از بيش هماهنگي .٨
 استفاده از كارشناسان كلينيك هاي گياهپزشكي براي نظارت بر فرايند توزيع سموم در كشور .٩

  كشور در كنندهتوزيع و كنندهوارد ،كنندهتوليد هايشركت بنديرتبه .١٠
 سموم فروشندگان براي آموزشي و شغلي استاندارد تعريف .١١

  ارز و كاال قاچاق با مبارزه ستاد به كشور در سموم قاچاق به مربوط موارد انعكاس .١٢
و همچنين با فروشندگان متخلف با تشكيل كارگروهي استاني متشكل از مدير  سموم مجاز غير فروشندگانبرخورد جدي با  .١٣

ابات را در انجام وظيه باين هماهنگي مي تواند سازمان حفظ ن. حفظ نباتات استان، نماينده دادگستري و نماينده نيروي انتظامي
   )ه اجرائي حفظ نباتاتقانون و آئين نام 51، 53، 29، 46، 45در اجراي مواد (. قانوني خود كمك نمايد
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  كشوركشور  پاشيپاشيسمسم  ناوگانناوگان  مديريتمديريت  وو  دهيدهيسامانسامان  راهبردراهبرد
  :وضعيت موجود

سمپاشي مي شود كه اصـوال بـه لحـاظ علمـي و     فرقوني و پشت تراكتوري درصد مزارع كشور با سمپاش النس دار  40تقريبا  -
 توصيه نشده استاين نوع سمپاش ها براي مزارع  فني

 هاي قديمي  بر پايه سيستم هيدروليك استفاده مي نمايند سمپاشعموما كشاورزان از  -

  دهند هاي پيشرفته و حتي هيدروليك درصد ناچيزي را به خود اختصاص مي هاي بومدار بر پايه سيستم سمپاش  -

  
  :چالش ها

سـم  تكنولـوژي  موضـوع . عدم وجود قوانين و مقررات مربوط به نحوه ورود، ساخت، مونتاژ و استفاده از دستگاههاي سمپاش -
 حـالي  در ايـن . دارد قـرار  ابهـام  از ايهاله در و ناقص بسيار قانون در آن بكارگيري و توليد ورود، شرايط و) هاسمپاش( پاشي
 ذكـر  صراحت به قانون در كه طوري به هاسمپاش وضعيت دهيسامان و مديريت براي كشور در خاصي متولي هنوز كه است
در قوانين هيچ الزامي مبني بر اينكه توليد كننده و وارد كنندگان سمپاش و قطعات وابسته ملزم به اخـذ   .ندارد وجود باشد شده
مشخص نيست چه كسي بايد كارائي دستگاههاي سـمپاش را در كنتـرل آفـات تائيـد     . از مركز تست دارند وجود ندارد تائيده
 .ري آنها مشخص نشده استدر قوانين شرايط كاربران سمپاش و اصول صحيح بكارگي. نمايد

  فقدان يك متولي خاص براي ساماندهي ناوگان سمپاشي كشور -

فقدان استانداردهاي بروز دستگاههاي سمپاش و عدم الزام به اخذ تائيديه دستگاههاي سمپاش و در نتيجه پائين بـودن كيفيـت    -
 دستگاههاي سمپاش و قطعات يدكي مربوطه

مركز آزمون ماشين هاي كشاورزي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به عنوان تنها مرجع تست و صدور تائيديه دسـتگاههاي   -
   . سمپاش به لحاظ امكانات و توان با محدوديت زياد روبرو است

گاههاي سمپاش نظام كشت سنتي در كشور و در نتيجه عدم امكان بكارگيري دستقطعات كوچك و پراكنده مزارع و باغات،  -
  .هر چند براي مزارع و باغات مكانيزه نيز به تعداد كافي دستگاههاي سمپاش مناسب و استاندارد وجود ندارد. مناسب

 و عدم توجه به موضوع كاليبراسيون سمپاش ها استفاده از دستگاههاي سمپاش توسط افراد آموزش نديده -

ماننـد سـمپاش هـاي بـا نـازل هـاي مبتنـي بـر صـفحات چرخـان و            شـي هاي نوين سمپا عدم دسترسي كشاورزان  به تكنولوژي -
 ...الكترواستاتيك و 

  ...مانند نازل، بوم، مخزن، اتصاالت و  كمبود قطعات يدكي استاندارد دستگاههاي سمپاش در كشور  -
  

  :راهكارها
توليـد، مونتـاژ، كنتـرل كيفـي و     نحـوه ورود،  مشخص شدن مسيرهاي قانوني و ضابطه مند براي تدوين قوانين و مقررات براي  -

 هاي سمپاشصدور گواهي براي دستگاه

براي پيگري مسائل مرتبط با سـمپاش هـا و همـاهنگي بـا ارگـان هـا        فنيتولي امور مرتبط با سمپاش ها و ايجاد ساختار تعيين م -
 ذيربط

 اي دستگاههاي سمپاشاستاندارده اجباري نمودنپيگيري و هماهنگي با سازمان استاندارد به منظور تدوين و   -
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هاي مـورد نيـاز بـراي دسـتگاه    هاي كشاورزي واقع در كرج تا حداقلمركز تست ماشينپيگيري به منظور تجهيز و ساماندهي   -
 . هاي سمپاش را تاييد و براي آنها گواهي صادر نمايد

 پيگري و تدوين برنامه ها و مفاد آموزش كاربران سمپاش ها  -

 با مشاركت بخش خصوصيايجاد واحدهاي مكانيزه براي ارائه خدمات سمپاشي   -

در مواردي براي كنتـرل ملـخ و زنجـرك در    (هر چند سمپاشي هوائي در كشور به داليلي با محوديت و ممنوعيت همراه شده  -
در جهـان مطـرح بـوده لـذا     ولي اين روش سمپاشي به عنوان يك پتانسيل براي كنترل شـيميائي آفـات   ) خرما استفاده مي شود

ضروري است اين روش مورد بررسي دقيق قرار گرفته و با رفع موانع موجود امكان بكارگيري آن در شـرايط مقتضـي فـراهم    
 .گردد

  
  ها در كشورها در كشور  كشكش  دهي و توسعه توليد و فرموالسيون آفتدهي و توسعه توليد و فرموالسيون آفت  نقشه راه ساماننقشه راه سامان
  :وضعيت موجود

كارخانـه فعـال و    20كارخانه بسيار فعال،  10فعاليت دارند كه از اين تعداد كارخانه در كشور مجوز  67در حال حاضر حدود  -
 .مابقي فعاليت محدود يا غير فعال هستند

درصـد ظرفيـت    10بعبـارتي از  (هزار تـن   21هزار تن و ميزان توليد بالفعل حدود  250ظرفيت اسمي اين كارخانجات حدود   -
 )بهره برداري مي شود

وه توليد تعدادي از تكنيكال ها نيز وجـود دارد ولـي بـه داليلـي از     قهر چند توان بال. رموالتور هستنداين كارخانجات عموما ف  -
 . ندارند آنجمله عدم توجيه اقتصادي و واردات ارزان از چين و هند رغبتي به توليد 

  
  :چالش ها

 ردات تكنيكالدرصدي كشور به وا 100عدم رغبت توليد كنندگان به توليد تكنيكال سموم و وابستگي  -

 پائين بودن سطح تكنولوژي و دانش فني توليد كنندگان براي توليد سموم در كشور  -

 پايين تدسترسي كمتر به مواد اوليه مرغوب و در نتيجه احتمال توليد سموم با كيفي  -

 عدم احساس مسئوليت در صنايع پتروشيمي كشور براي تامين مواد اوليه و حالل هاي استاندارد مورد نياز صنعت آفتكش ها  -

 محدديت هاي جدي براي توليد كنندگان براي صادرات آفتكش هاي توليد شده -

  حفظ نباتات عدم وجود شاخص هاي فني و مشخص در ارتباط با بررسي توانمندي توليد سموم در سازمان   -
متاسفانه سازمان حفظ نباتات به لحاظ فني توانائي و ( بر فعاليت توليد كنندگانفني ضعيف بودن ابزارهاي الزم براي نظارت  -

 )اشراف الزم براي نظارت فني بر توليد كنندگان را ندارد
  

  :راهكارها
  
 صـنعت  ايـن  مـديران  هـاي ريـزي برنامـه  در عمده مشكالتي از يكي: هاكشآفت به صادرات و داخل نياز ميزان از دقيق برآوردهاي 

منطقـه  نيازهـاي  از دقيق برآورد عدم همچنين و هاكشآفت به كشور ساالنه نياز خصوص در موجود اطالعات در يتفشفا عدم و كمبود
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 اتخـاذ  همچنـين  و نشـده  ارايـه  هـا كـش آفت مصرف از دقيق و رسمي آمارهاي مختلف داليل به كشور داخل در. هاستكشآفت به اي
 الزم اسـاس  ايـن  بـر . كنـد نمـي  فـراهم  گذارانسرمايه براي را ريزيبرنامه امكاناز طرف سازمان حفظ نباتات  نشده بيني پيش تصميمات

برنامـه  قالـب  در و شـده  ريزيبرنامه قبل از هاكشآفت حذف يا و ثبت يا و هاكشآفت واردات ميزان خصوص در تصميم نوع هر است
 وجـود  المللـي بـين  تخصصي نهادهاي و كشورها از بسياري در كه طور همان رسمي صورت به مدت بلند و مدت ميان مدت، كوتاه هاي
 .   نمايد فراهم را گذاري سرمايه و توليد مديريت براي كنندگانتوليد براي الزم اطالعات تواندمي مهم اقدام اين. گردد منتشر دارد

  تمـامي  بـين  همـاهنگي  هـدف  بـا  خصوصي بخش و دولتي مسئولين حضور با هاكشآفت صنعت مديريت و راهبري سيستم ايجاد 
 .توليدي هايفعاليت در كاري موازي از جلوگيري و كاران اندردست

  اطالعـات  مسـتلزم  مصـرف  مرحلـه  تا ثبت مرحله از هاكشآفت حوزه در ريزي برنامه نوع هر امروزه: سموم اطالعات بانك ايجاد 
 .گردد تشكيل نباتات حفظ سازمان محوريت با هاكشآفت اطالعات بانك است ضروري لذا باشدمي مستند و دقيق

  كشآفت فرموالسيون و تكنيكال توليد خصوص در گذاريسرمايه نوع هر: كشور در هاكشآفت حذف و ثبت هايبرنامه تدوين
 بنـابراين . است هاكشآفت بر نظارت هيات هايبرنامه به وابسته آن اعظم بخش كه دارد مدت بلند ريزيبرنامه به جدي نياز ها

 بـراي  داراولويت هايكشآفتبرنامه تدوين( نمايد منتشر ساالنه خصوص اين در را خود مدون هايبرنامه نظارت هيات است الزم
 )حذف و ثبت

  الزم هايگذاريسرمايه براي كنندگانتوليد در انگيزه ايجاد هدف با هاكشآفت فرموالسيون و توليد ورود، هايتعرفه اصالح  
  قوانين اعمال گاهي: هاكشآفت فرموالسيون و توليد محيطي زيست مسايل خصوص در قوانين و هاشاخص اعمال و سازيشفاف 

 موجـب  سـموم  كارخانجـات  ايجـاد  و هـا كـش آفـت  فرموالسـيون  و سـاخت  خصـوص  در شـفاف  غيـر  و گيرانـه سخت مقررات و
 شـفاف  بـه  نسـبت  سـت يز طيمحـ  حفاظت سازمان است ضروري بنابراين.  است شده حوزه اين فعاالن براي مشكالت و سردرگمي

 اسـاس  بـر  كارخانجـات  مخـاطرات  ارزيـابي  مقررات، و نيقوان يرسان روز به اي نيتدو سنتز، تيسا مجوز صدور يهامالك يساز
 .نمايد اقدام مجاز و ممنوعه ينواح يساز مشخص و كارخانجات) پسماند( يخروج

  مسـئولين صـدور    در منفـي  بسـيار  ديـدگاه  و شـده  تلقـي  كشـور  در خطرناك بسيار مواد توليد عنوان به سموم توليد حاضر حال در
اين مسئله موجب سخت گيري هاي زياد بـراي توليـد كننـدگان    . مجوز توليد سموم بخصوص در سازمان محيط زيست وجود دارد

 گيرانهسخت قوانين وجود با دنيا پيشرفته كشورهاي كه گردد مشخص و يافته تغيير نگرش اين است الزم بنابراين. سموم شده است
 .اندداده اختصاص خود به را هاكشتآف توليد درصد 80 از بيش

  ميـان  و مـدت  كوتـاه  هـاي برنامه قالب در فني دانش و افزوده ارزش اساس بر تكنيكال توليد براي نظر مورد هايكشآفت انتخاب 
 مـدت  ميان هايبرنامه در بايد آنها توليد در فني دانش مزيت به توجه با) جديد نسبتاً تركيبات( Fine chemical تركيبات. مدت
 .و حمايت هاي الزم از طرف نهادهاي دولتي صورت پذيرد گيرند قرار توجه مورد

  و كننـده توليد هايشركت وسيله به صادرات توسعه منظور به ريزي برنامه و سموم تكنيكال توليد در صادراتي هايپتانسيل ارزيابي 
 .تجارت توسعه سازمان

  دولت هايحمايت و نظر مورد هايشركت همكاري و مشاركت با سموم توليد فني دانش ايجاد . 

 هاي دولتي براي رفع موانع اداري و همچنين اين اقدام مهم نيازمند عزم جدي در ارگان: هاكشرفع موانع موجود در صادرات آفت
توسـعه  . داشـته باشـد  كنندگان براي باالبردن كيفيت محصوالت اسـت تـا بتوانـد در بازارهـاي خـارجي قـدرت رقابـت        تالش توليد

هـاي مـي  ها و در نتيجه اقتصادي شدن فعاليـت كشهاي موجود كاخانجات توليد آفتگيري بيشتر از ظرفيتصادرات موجب بهره
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ها از كشور منوط به ثبت آفتكش صادراتي در كشور و همچنـين تـامين بـودن نيـاز كشـور       در حال حاضر صادرات آفتكش .گردد
بسياري از كشورهاي پيشرفته كه امروزه خـود در زمـره كشـورهاي    . شود ت يك محدوديت محسوب ميباشد كه در امر صادرا مي

كنند كه اصوال به لحاظ گياهپزشكي نياز به ثبـت آن تركيـب و مصـرف     باشند گاها سمومي را صادر مي ها مي صادر كننده آفتكش
در خصـوص تـامين نيـاز    . نماينـد  يد و صـادرات آن اقـدام مـي   آن در داخل  نداشته و صرفا بر اساس نياز ساير كشورها نسبت به تول

ها توليد كننده داخلـي در ايـن    داخلي نيز اين مسئوليت بر عهده دولت بوده هر چند ميتوان با اعمال سياست هاي حمايتي از شركت
 .زمينه كمك خواست

 تبـه بنـدي آنهـا بـا لحـاظ      ها توسط سازمان حفظ نباتات و ركشكننده آفتهاي توليدارزيابي ساالنه شركت
 كردن كيفيت توليدات، سطح تكنولوژي بكار گرفته شده و همچنين ميزان كادر متخصص برخوردار

 به طور قطعي اين اقدام بستر مناسـب را بـراي   : ها در كشور و جلوگيري از ورود سموم تقلبي به بازاركشاصالح فرايند توزيع آفت
 .پذير فراهم خواهد نمودكنندگان مسئوليت هاي توليدفعاليت

  پتروشيمي صنايع از دولتي و مادري صنايع توسطبا استانداردهاي قابل قبول منطبق تامين مواد اوليه الزم اجازه ورود و 

 ايها و جلوگيري از اقدامات سليقهكشاندركاران براي تدوين برنامه واردات آفتريزي منسجم با حضور تمامي دستبرنامه 

 سـرمايه  مسـتلزم  ديگـر  صـنايع  از بسياري مانند نيز هاآفتكش صنعت توسعه: صنعت گذاريسرمايه نيازهاي تامين در دولت حمايت
 آن در گـذاري سـرمايه  است غذايي امنيت كننده تامين و زااشتغال مولد، صنعت يك صنعت اين كه بپذيريم چنانچه. است گذاري
 .گيرد قرار حمايت مورد ويژه صورت به دولت طرف از است الزم و بوده ضرورت يك

  
  كشوركشور  بهبه  هاها  كشكش  آفتآفت  وارداتواردات  دهيدهي  سامانسامان  وو  مديريتمديريت  راهبردراهبرد

 :وضعيت موجود
البته (نوع آفتكش ثبت شده كشور بصورت تكنيكال و سم آماده وارد كشور شده است  305نوع از  120تعداد  1391در سال  -

 )بقيه سموم در كشور مصرف نمي شوند
درصد كل ارزش اقتصـادي آفـتكش هـا     46/0ميليون دالر معادل  138كش ها در ايران حدود  ارزش اقتصادي  واردات آفت -

 در جهان

 شركت فعال در حوزه واردات انجام شده است 71اين واردات توسط   -

 ،10، 8، 6، 5به ترتيب نسبت به سموم آماده توليد داخل  91و  90، 88، 86، 85ميزان واردات سموم آماده طي سال هاي سهم   -
 .درصد بوده كه نشان از توسعه ميزان واردات سموم آماده و كاهش توليد فرموالسيون داخلي است 20و  11

سم تكنيكال در كشور توليد مي شد ولـي طـي چنـد سـال اخيـر همـين مقـدار        ) تن 132(مقدار ناچيزي  1388هر چند تا سال   -
 دات وابسته هستيمدرصد به وار 100جزئي نيز متوقف شده و در حال حاضر نزديك به 

درصد  از هند  و مابقي از ساير كشـورها صـورت مـي     10درصد واردات تكنيكال و  سموم آماده از چين و حدود  80بيش از -
 گيرد

 درصد مواد همراه كه در توليد آفتكش ها مصرف مي شود از داخل كشور تامين مي شود  25حدود تنها   -
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  :چالش ها
 ات تكنيكال سموم اين مسئله ميتواند تولبدات كشاورزي را با چالش جدي روبرو نمايددرصد كشور به وارد 100وابستگي  -

 نشان از وجود مشكالت جدي در توليد سموم در كشور استتكنيكال افزايش نسبت ورود سموم آماده به   -

ورودي بـه شـكلي    سـاختارهاي نظـارتي در مبـادي   . وجود مشكالت فني در فرايند نظارت بر واردات سموم آماده و تكنيكـال  -
 ايـن  قطعـي  بطـور  .است كه آزمايشگاههاي مربوطه امكان كنترل كيفي دقيق را نداشته و ورود سموم قاچاق امكان پذير است

 .طلبد مي را ماموران بيشتر دقت و كيفي كنترل امكانات تجهيز الزم، هاي آموزش ارايه مستلزم مهم اقدام
 )محدوديت هاي فني آزمايشگاههاي كنترل كيفي(سموم وارداتي  مشكالت و محدوديت هاي فني در كنترل كيفي -
 ضعف در قوانين و دستورالعمل هاي مرتبط به واردات سموم  -

و در نتيجـه امكـان ورود سـموم از منـابع     ) درصد باالئي از مصرف را تشكيل مي دهنـد (عدم نياز به ثبت آفتكش هاي قديمي  -
 مختلف

 از كيفيت سموم وارداتيعدم وجود يك رتبه بندي مشخص ساالنه  -

  واردات عمده و تقريبا انحصاري از دو كشور هند و چين -

  
  :راهكارها

توســعه كمــي و كيفــي نظــارت و كنتــرل بــر واردات آفــتكش هــا بــا بــروز نمــودن امكانــات آزمايشــگاه مركــزي ســازمان و ايجــاد   -1
 ق مختلف كشور آزمايشگاههاي تخصصي با سرمايه گذاري بخش خصوصي در مبادي ورودي و مناط

مشخص نمودن شركت هاي معتبر توليد كننده تكنيكال در كشورهاي مبداء به خصوص در چين و هند و اعالم آن به شـركت هـاي    -2
يكي از راهكارها براي شناسائي اين شركت ها در كشورها مبداء آن است كه اعـالم شـود منبـع تـامين سـموم بايـد شـركت        . وارد كننده

 .داشته باشند... ركت ها صادراتي به كشورهاي اروپائي، آمريكا، ژاپن، استراليا وهائي باشد كه آن ش
باز نگري اساسي در مقررات مربوط به واردات به خصوص در قسمت جرايم مربوط به تخلفات وارد كنندگان و لحاظ تشويقي هاي  -3

 الزم براي واردكنندگان مقيد

 براي واردات سموم كم خطر، كم مصرف و جديد فراهم گردداصالح تعرفه واردات به نحوي كه زمينه  -4

 براي جلوگيري از ورود سموم قاچاق به كشور)  از جمله وزارت كشور(هماهنگي هاي الزم با مراجع ذيربط  -5

 ارزيابي ساالنه از كيفيت آفتكش ها وارداتي و معرفي شركت هاي برتر به مصرف كنندگان -6

كارشناساني از سازمان، موسسه و انجمن هاي توليد كننده و وارد كننده به منظور برنامه ريـزي و شناسـائي    ايجاد كميته اي با حضور  -7
  نياز ساالنه كشور به توليد و واردات تكنيكال و سموم آماده اعالم برنامه ها براي برنامه ريزي دست اندركاران بخش خصوصي و دولتي

  

  هاي علمي ها بر اساس شاخص ساالنه متوليان اجراي برنامه مديريت آفتكش ارزيابي

نمايند كه بر اساس آن بتوانند  هايي تعيين مي امروزه در بسياري از كشورهاي جهان براي ارزيابي وضعيت و شرايط يك موضوع شاخص
ها به عنوان يكي از ابزارهاي مهم كنترل  كش آفت. يندها و متوليان مربوطه را  ارزيابي نما به راحتي شرايط واقعي و عملكرد دستگاه

به . باشند پزشكي نيازمند پايش جوانب مختلف از جمله وضعيت توليد، واردات، ثبت، توزيع، فروش و نحوه مصرف مي آفات در گياه
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بنابراين . ها داشته باشد كش از آفت تواند نقش تعيين كننده در استفاده بهينه ها، متوليان و دست اندركاران مي طور حتم عملكرد دستگاه
ها را تعيين نمود بسيار ضروري  كش هايي كه بتوان بر اساس آن عملكرد واقعي و جايگاه حقيقي وضعيت آفت ها و شاخص تعيين روش

  .گردد ها به شرح زير پيشنهاد مي شاخص عناوينبر اين اساس برخي از . است
 ها كش هاي ارزيابي وضعيت مصرف آفت شاخص)  الف

 ها كش شاخص هاي ارزيابي وضعيت توليد آفت)  ب

 ها كش هاي ارزيابي وضعيت ثبت آفت شاخص)  ج

  هاي ارزيابي وضعيت سالمت محصوالت كشاورزي شاخص)  د
ي هـا  هاي مختلف براي تعيين اثربخشي برنامـه  توانند به صورت ساالنه محاسبه و طي سال ها مي الزم به ذكر است كه هر كدام از شاخص

  .اجرا شده مورد مقايسه قرار گيرد
  .ها و نحوه محاسبه موارد فوق الذكر بصورت مشروح در برنامه ذكر شده است فرمول
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  :استنتاج كلي

هاي گياهپزشكي محسوب شده و به عنوان يك واقعيت مطرح  ها به عنوان بخش مهم فعاليت بايستي بپذيريم امروزه مصرف آفتكش
عدم توجه به . راه براي استفاده اصولي از آفتكش ها و پرهيز از مخاطرات آنها مديرت آفتكش ها در كشور استمنطقي ترين . است

هاي توليد محصول سالم مانند آنچه در حال حاضر در كشور در حال  اين مهم و صرفا پرداختن به موضوعات ديگر مانند اجراي برنامه
توان به توليد محصول سالم رسيد بدون آنكه برنامه پيش بيني شده و قابل  چگونه مي. رساندانجام است ما را به سر منزل مقصود نخواهد 

ها، تكنولوژي كاربرد سموم، و اصالح الگوي  اجرائي در خصوص ثبت، كاربران سموم، توليد كنندگان و وارد كنندگان آفتكش
درصد مصرف سم كشور را فقط يك  15ي كه نزديك به چگونه ميتوان توليد محصول سالم داشت در حال. مصرف سموم داشته باشيم

چگونه ميتوان توليد محصول سالم داشت در حالي كه دستگاههاي سمپاش كشور عموما از استانداردهاي الزم . دهد قلم سم تشكيل مي
سازمان . م االجرا استها در كشور ضروري و الز بنابراين انجام اقدامات فوري براي ساماندهي و مديريت آفتكش. برخوردار نيستند

حفظ نباتات به عنوان متولي اين موضوع الزم است با رويكردي مناسب و با برنامه ريزي ضمن تالش بيشتر براي اجراي وظايف خود، 
ها تشويق  در نقش يك هماهنگ كننده نيز عمل نموده و ساير دستگاههاي مرتبط را براي ايفاي نقش مهم خود در خصوص آفتكش

  .نمايد
  :انجام اين فعاليت هاي مهم مستلزم اتخاذ سياست هاي اصولي ذيل مي باشد

تببين سياست هاي اجرائي كوتاه، ميان و بلند مدت براي سازمان حفظ نباتات نسبت به سازمان هاي ديگر از اولويت بيشتر  - 1
واهد نمود بر سرنوشت عوامل و زيرا تصميمات مبتني بر برنامه ضمن آنكه راهبرد سازمان را بهتر مشخص خ. برخوردار است

 .دست اندركاران مربوط به نهاده هاي گياه پزشكي نيز موثر است
 . برنامه ها و سياست هاي تبيين شده بايد بصورت شفاف و قابل دسترس براي بهره برداران و ذينفعان باشد - 2

اساس شناخت كافي از وضعيت  شور برآگاهي با استفاده از ابزارهاي مدرن در ك هاي پيش توجه ويژه به استقرار سيستم  - 3
هاي  ها و پيشرفت و هماهنگ با افزايش نياز و مطالبه توليد كننده ، بررسي نقاط ضعف و قوت و تجارب ساير كشورهاموجود

 .جهاني در اين رشته
اسب و با من  ها بتوانيم يك آفتكش چنانچه در مراحل تامين، توزيع و فروش آفتكش. و پيش آگاهي IPMتوجه ويژه به   - 4

 (IPM)كارائي الزم در اختيار كشاورز قرار دهيم، استفاده صحيح و بكارگيري آن در چارچوب برنامه مديريت تلفيقي آفات 
هاي كنترل حتي اگر منجر به  هاي مناسب بدون در نظر گرفتن ساير روش قطعا استفاده مستمر از آفتكش. اهميت زيادي دارد

مشكالت بهداشتي و زيست محيطي نشود ميتواند زمينه بروز و پيشرفت مقاومت را در آفات مختلف فراهم نموده و پس از 
ها در قالب  بنابريان توصيه و بكارگيري آفتكش. كنترل آفت گردد مدت كوتاهي باعث بي اثر شدن تركيب آفتكش در

لذا ضروري است تمامي كارشناسان حفظ نباتات با آخرين . برنامه مديريت تلفيقي آفات يك ضرورت اجتناب ناپذير است
در سطح كالن نيز  IPMهاي  اجراي طرح. هاي خود اين موضوع را مد نظر قرار دهند مباحث اين حوزه آشنا بوده و در توصيه

كشور اجرا شده  26كه طي دودهه اخير در  IPMطرح  62ها روي  بررسي. بايستي مد نظر مسئولين حفظ نباتات كشور باشد
 . ها شده است درصد كاهش مصرف آفتكش 72درصد افزايش توليد و  35ها منجر به  دهد كه اجراي اين طرح نشان مي

پيش (ره گيري از تجربيات بين المللي از مشاوران مرتبط در حوزه هاي مختلف پيشنهاد مي گردد اين سازمان براي به - 5
 . استفاده نمايد... آگاهي، كنترل بيولوژيك، آفتكش ها، تكنولوژي سمپاشي و
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سازمان حفظ نباتات بايد منابع معتبر تامين تكنيكال و سموم آماده را در كشورهاي مختلف شناسائي نموده و واردكنندگان را  - 6
 م به ورود آفتكش ها از اين منابع معتبر نمايدملز

. كليه شركت هاي توليد كننده و وارد كننده سموم ملزم به ارائه برگه هاي كنترل كيفي سموم براي هر پارتي سم خود شوند - 7
كيفيت سموم، ميزان رضايت مندي (اين شركت ها همچنين ملزم به پيگيري وضعيت سموم عرضه شده خود به بازار بوده 

و الزم است آموزش هاي الزم در خصوص نحوه صحيح كاربرد آفتكش هاي خود را ) كاربران و احتمال پيشرفت مقاومت
 .به بهره بردار ارائه نمايند

با توجه به وجود مسئله تحريم كه گاها امور مرتبط به آفتكش ها را نيز در بر مي گيرد الزم است اثرات احتمالي اين تحريم  - 8
 .حفظ نباتات دقيقا شناسائي شده و در صورت لزوم سياست هاي الزم براي برخورد مناسب اتخاذ گرددها توسط سازمان 

اصالح قوانين، حمايت هاي مالي و لجستيكي و ارتقاء بنيه (ضروري است وزارت جهاد كشاورزي با برنامه ريزي هاي الزم  - 9
ن اقدام مهم بايد حوزه مديريت حفظ نباتات استان ها را اي. اقتدار سازمان حفظ نباتات را حفظ و ارتقاء بخشيد) كارشناسي

 .نيز در برگيرد
يكي از مشكالتي كه در حوزه قوانين و مقررات به چشم مي خورد آن است كه در مقررات موجود انواع جرائم مشخص  -10

د در اسرع وقت شده در حالي كه نحوه برخورد با جرائم و ميزان مجازات ها مشخص نيست لذا ضروري است مقررات موجو
 .مورد بازبيني قرار گرفته و نقايص مربوطه مرتفع گردد

بسياري از امور ستادي از جمله امور مرتبط با آفتكش ها در سازمان حفظ نباتات داراي جنبه هاي كارشناسي دقيق و فني  -11
ارجي و همچنين است لذا ضروري است متناسب با هر موضوع تيم هاي تخصصي با حضور كارشناسان مجرب داخلي و خ

 .كارشناسان دولتي و بخش خصوصي تشكيل شود تا بتوان تصميمات دقيق و فني اتخاذ نمود
با توجه به ماهيت كار سازمان حفظ نباتات، فراهم كردن زمينه براي برگزاري دوره هاي آموزشي و پودماني در حوزه هاي  -12

ت ضمن برگذاري منظم اين دوره ها، در برنامه لذا ضروري اس. مختلف بخصوص آفتكش ها بسيار مهم و حياتي است
 .ارزيابي ساالنه كارشناسان، ميزان شركت آنها در اين دوره ها به عنوان مالك و شاخص ارزيابي در نظر گرفته شود

ن برآورد دقيق و كارشناسانه از ميزان نياز واقعي كشور به سموم و اعالم شفاف آن به تامين كنندگان سموم ضمن فراهم كرد  -13
 .امكان برنامه ريزي الزم براي آنها ميتواند مانع از بروز پديده سموم تاريخ منقضي و مازاد در بازار شود

سازمان حفظ نباتات با همكاري وزارت صنايع و معادن و همچنين سازمان حفاظت محيط زيست بايد شاخص هاي الزم براي  -14
ي زيست محيطي فعاليت آنها را تبيين نمايند اين اقدام ضمن ارزيابي توان توليد كنندگان و همچنين شاخص هاي ارزياب

 .شفاف سازي روند ارزيابي ها، ميتواند زمينه توسعه مناسب اين صنعت را فراهم نمايد
بهر حال تامين سموم با تنوع الزم و كيفيت مطلوب مستلزم دخالت دولت و تامين تسهيالت الزم براي فراهم كردن زمينه  -15

 .لذا ضروري است با رعايت جنبه هاي فني، بخشي از يارانه سموم را در اين جهت هزينه نمود. ستتحقق اين موضوع ا
توليد محصوالت كشاورزي سالم يك تكليف است نه يك اختيار لذا معاونت توليدات گياهي و همچنين سازمان حفظ  -16

ارت جهاد كشاورزي بايستي دستورالعمل در سطح وز. نباتات بايد بصورت برنامه ريزي شده اين موضوع را پيگيري نمايند
ها، ضوابط و امكانات الزم را براي اين نوع توليدات فراهم نمود و در سطح ملي نيز با اتخاذ سياست هاي تشويقي انگيزه هاي 

 .الزم را براي كشاورزان به نحوي فراهم كنيم كه بتوانند اين نوع محصوالت را در شرايط بهتر به بازار عرضه نمايند
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هر چند حذف يارانه هاي سموم و به دنبال آن آزاد سازي سموم نتايج ارزشمندي براي كشور به دنبال داشته ولي نحوه پياده  -17
متاسفانه شرايط الزم براي نظارت هاي . سازي اين طرح با نقايصي همراه بوده كه مشكالتي را در عمل ايجاد نموده است

ها در كشور فراهم نشده است كه نتيجه آن عرضه آفتكش هاي با كيفيت پائين  فراگير بر روي مولفه تامين و عرضه آفتكش
لذا . افزايش هزينه هاي خريد سموم موجب شده كشاورزان به سمت خريد سموم ارزان قيمت سوق پيدا كنند. در كشور است

 .ايجاد شده را مرتفع نمودضروري است اين اقدام مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته و با اتخاذ شيوه هاي مناسب مشكالت 
آموزش كاربرد آفتكش ها با توجه به مشكالت . كاربرد آفتكش ها مانند بكار گيري ابزارهاي ديگر نياز به آموزش دارد -18

لذا توجه ويژه كارشناسان بخش دولتي براي اطالع . بهداشتي و زيست محيطي كه مي توانند داشته باشند اهميت بيشتري دارد
البته ارائه آموزش توسط شركت هاي وارد كننده و توليد كننده با توجه به . صوص اهميت زيادي داردرساني  در اين خ

امكانات گسترده آنها و مسئوليتي كه در اين خصوص دارند مي تواند جايگاه ويژه اي در برنامه ريزي ها داشته باشد و بايد به 
 .ته شودعنوان يك الزام در فعاليت اين نوع شركت ها در نظر گرف

در قانون حفظ نباتات هر چند توجه . در مراحل بكارگيري بهينه آفتكش ها نقش تكنولوژي سمپاشي بسيار مهم و حياتي است -19
متاسفانه اين نوع كم . ويژه اي به ساماندي سموم شده است ولي موضوع سمپاش ها مورد توجه جدي قرار نگرفته است

. يران حفظ نباتات و حتي وزارت جهاد كشاورزي بيشتر به چشم مي خوردتوجهي در سال هاي اخير در برنامه هاي مد
متاسفانه موضوع سمپاش ها در كشور متولي خاصي ندارد و برخورد با اين موضوع جنبه سليقه اي به خود گرفته است 

ساماندهي سمپاش لذا ضروري است مسئله . بطوريكه بعضي از مديران توجه بيشتر و در مواردي توجه كمتري به آن مي شود
ها در برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي مورد توجه ويژه قرار گرفته و برنامه ريزي هاي جدي براي حل مشكالت آن 

 .صورت پذيرد
در عرصه توليد آفتكش ها در كشور براي آنكه بتوانيم زمينه ارتقاء كيفيت آفتكش هاي توليدي را فراهم كنيم بايد زمينه  -20

اين شرايط بايد به نحوي باشد كه اين شركت بتوانند در . المللي را براي سرمايه گذار فراهم نمائيم حضور شركت هاي بين
در همين راستا الزم است شركت هاي . كشور نسبت به توليد آفتكش ها و عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي اقدام نمايند

ت ها برده و با رعايت استانداردهاي مربوطه اقدام به توليد داخلي را تشويق نمود كه توليدات خود را تحت ليسانس اين شرك
 .كنند

سازمان حفظ نباتات در برنامه ريزي هاي خود بايد به نحوي عمل نمايد كه تا حد ممكن وظايف تصدي گري خود را به  -21
نظارتي ظاهر ساير بخش ها از جمله بخش خصوصي واگذار نموده و خود در جايگاه حاكميتي با ابزارهاي كافي و دقيق 

 .البته انجام اين مهم منوط به تامين امكانات نظارتي و بنيه كارشناسي است كه الزم است در اين سازمان ارتقاء يابد. شود
 


