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Abstract
Background and Aim: There are different species of arthropods and rodents in different parts of Iran that are
important in terms of medicine and health. To make a proper decision for the control of vectors, it is necessary to
have accurate and complete information about the current status of insects control methods for plan and provide
appropriate solutions based on it. Therefore, this study aimed to survey the use of chemical insecticides to control
vectors in selected categories of military units.
Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in 2021 on health officials and staff of selected
categories of military units. After the necessary coordination, permission to complete the questionnaire was issued
for 30 units. Descriptive statistical methods were used to analyze the obtained data.
Results: Among the different controlling methods for insects and rodents, the chemical method has been the
most used. DDT and chlordane insecticides were most used in the chlorine group. In this study, only 44.10% of
the health managers of military units were aware of the principles of control of vectors and the application of
insecticides. In total, 36.22% of them had the necessary skills for operational control of vectors, and 47.52% of
them had acquaintance with principles of safety and observed safety issues for control of vectors. As well as, there
was no comprehensive protocol for the preparation, distribution, and application of insecticides and safety
principles.
Conclusion: In general, knowledge, skills, and observance of safety points among environmental health
officials of selected military units have not been at the desired or acceptable level. Codification of the comprehensive
protocol on the preparation, distribution and application of insecticides, as well as, holding long and short-term
training courses is recommended for military personnel to increase their knowledge and skills.
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زمینه و هدف :انواع مختلفی از بندپایان و جوندگان به وفور در نقاط مختلف کشور وجود دارند که از نظر پزشکی و بهداشت دارای
اهمیت هستند .برای کنترل موثر این ناقلین و مخازن بیماریها نیاز است کارکنان بهداشت واحدهای نظامی اطالعات دقیق و کاملی از
روشهای مختلف کنترل داشته باشند تا براساس آن به برنامهریزی و ارائه راهکارهای مناسب بپردازند .لذا ،هدف از این مطالعه بررسی
وضعیت کاربرد سموم حشرهکش شیمیایی به عنوان یکی از روشهای پرکاربرد جهت کنترل ناقلین در یگانهای نظامی منتخب میباشد.
روشها :این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که در سال  1399-1400در بین مسئولین و کارکنان بهداشت ردههای منتخب برخی
یگانهای نظامی انجام شد .براساس هماهنگیهای صورت گرفته برای  30یگان مجوز تکمیل پرسشنامه صادر گردید .از روشهای آماری
توصیفی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که از بین روشهای مبارزه با حشرات و جوندگان ،روش شیمیایی بیشترین استفاده را داشته است .بیشترین
حشرهکشهای مورد استفاده از گروه کلره شامل ددت و کلردان بود .در این مطالعه %42/10 ،از مدیران بهداشتی یگانهای نظامی از اصول
کنترل ناقلین و کابرد سموم حشرهکش آگاهی الزم را داشتند .بهطور کلی  %36/22از آنها از مهارتهای کافی برای کنترل عملیاتی ناقلین
برخوردار بودند و  %47/52نیز به اصول ایمنی در کنترل ناقلین آشنا بوده و موارد ایمنی را در کنترل ناقلین رعایت میکردند .همچنین پروتکل
جامع در خصوص نحوه تهیه ،توزیع و کاربرد سموم حشرهکش و رعایت اصول ایمنی وجود نداشت.
نتیجهگیری :در مجموع میزان آگاهی ،مهارت و رعایت نکات ایمنی در بین مسئولین و کارکنان بهداشت ردههای منتخب یگانهای
نظامی مورد مطالعه در سطح مطلوب یا قابل قبول نبوده است .تدوین پروتکل جامع در خصوص تهیه ،نگهداری و کاربرد سموم حشرهکش و
برگزاری دورههای آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت در بین کارکنان بهداشتی یگانهای نظامی در راستای افزایش دانش و مهارتهای آنها
توصیه میشود.
کلیدواژهها :حشرهکش ،کنترل شیمیایی ناقلین ،بهداشت نیروهای نظامی.
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این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که در سالهای 1399-1400
بین مسئولین و کارکنان بهداشت ردههای منتخب برخی یگانهای
نظامی انجام شد .پس از بررسی متون ،جستجو در سایتهای معتبر
فارسی و التین ،کتب ،پرسشنامهها و تحقیقات پیشین ابتدا چک
لیست و پرسشنامهها طراحی شد .چک لیست طراحی شده حاوی
مواردی مربوط به اطالعات کلی ،ظروف ،اطالعات ایمنی ،ذخیرهسازی
و حمل و نقل سموم مورد استفاده بود .پرسشنامه نیز شامل سواالتی
در مورد میزان آگاهی ( 19سوال) ،مهارت ( 7سوال) و ایمنی (13
سوال) مسئوالن بهداشت محیط ردهها با روشهای مختلف کاربرد
سموم حشرهکش و همچنین رعایت نکات ایمنی قبل ،حین و بعد
از سمپاشی بود .این پرسشنامه در اختیار  10نفر از استادان بهداشت
محیط و حشرهشناسی پزشکی قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا
نظرات خود را در خصوص پرسشنامه بیان نمایند .پس از انجام سه
مرحله اصالح ،اقدام به طراحی و تدوین ابزار مورد نظر گردید.
سپس پرسشنامه اصالح شده در اختیار  10نفر از متخصصین فن
در نیروهای مسلح گرفت و از آنان درخواست شد تا در مورد اهمیت
و ضرورت هر کدام از سواالت پرسشنامه اظهار نظر کنند و نظرات
خود را در خصوص سواالت ارائه دهند .با استفاده از نظر
متخصصان ،روایی محتوایی کمی آنها بررسی شد و با استفاده از
آزمون مجدد (با فاصله  15روز) ،پایایی سواالت ارزیابی گردید.
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استفاده از سموم مختلف در مبارزه با آفات بهداشتی و ناقلین
بیماریها دارای تاریخچه بسیار طوالنی است ( .)1ایران کشوری
پهناور و دارای اقلیم جغرافیایی متنوع است که انواع مختلفی از
بندپایان و جوندگان مهم از نظر بهداشت و پزشکی به وفور در نقاط
مختلف آن یافت میشود و براساس تنوع پراکندگی ،مشکالت
بسیاری را نیز در مناطق مختلف ایجاد میکنند ( .)2،3از این جهت،
کنترل ناقلین و آفات جزء جدانشدنی زندگی امروز گردیده که
موجب توسعه استفاده از روشهای مختلف از جمله روشهای
فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی و ژنتیکی شده است ( .)4از بین
روشهای مذکور روشهای کنترل با مواد شیمیایی به علت سهولت
کاربرد و تاثیر سریع آن بیشتر از سایر روشها مورد استفاده قرار
میگیرد .انواع مختلفی از حشرهکشها از قبیل ترکیبات آلی کلره،
فسفره ،کارباماتها و پیروتیروئیدها و ترکیبات تنظیمکننده رشد
حشرات برای مبارزه با ناقلین قابل استفاده میباشند ( .)5در دوران
دفاع مقدس یکی از معضالت اصلی در مناطق عملیاتی کنترل
ناقلین بود بهطوریکه در زمان جنگ تحمیلی ،برای کنترل
بندپایان ،سمپاشی سنگرها با استفاده از سموم فسفره و کلره در
مناطق جنوب انجام میگردید ( .)6الزم به ذکر است که استفاده
مناسب از گروههای مختلف سموم متناسب با نوع ناقل با در نظر
گرفتن جنبههای زیستمحیطی و عوامل مفید زنده و غیرزنده آن،
منع و محدودیتی ندارد ( .)7،8عالوه براین در بسیاری از کشورهای
در حال توسعه روشهای مبارزه با تأکید بر روشهای کنترل
شیمیایی انجام گرفته که به علت عدم استفاده صحیح ،بخشی از
آلودگیهای زیستمحیطی جهانی در انتشار سموم از طریق آب،
خاك و هوا را به دنبال داشته است (.)9،10
تغییرات زیست محیطی ناشی از بحرانهای طبیعی (مانند زلزله
و سیل) و انسان ساخت (مانند جنگ) موجب کاهش سطح بهداشت
و افزایش بیماریهای ناشی از ناقلین شده است .در سراسر جهان،
نیروهای نظامی به دلیل مأموریت ،نوع فعالیت و تماس مکرر با
حشرات در مقایسه با دیگر افراد ،در خطر بیشتری از بیماریهای
منتقله از بندپایان ( )11،12از جمله بیماریهای انگلی مانند ماالریا،
لیشمانیوز و بیماریهای آربوویروسی از قبیل تب دنگی ،انسفالیت
نیل غربی ،تب کریمه-کنگو و عقرب گزیدگی مواجه هستند .از
بین این بیماریها ماالریا ،لیشمانیوز جلدی و احشایی ،گال،
پدیکولوزیس ،تب پاپاتاسی و عقرب گزیدگی در ایران حائز اهمیت
بیشتری است ( )13-15بهطوریکه در طول  8سال جنگ تحمیلی
این بیماریهای منتقله از بندپایان شیوع باالیی داشته است (.)6
همچنین کشورهای جنگ زده همسایه (از جمله عراق و افغانستان)
و نیز سوریه ( )16با مشکالت بسیاری در رابطه با بهداشت عمومی
و ناقلین مواجه هستند ،بهطوریکه نیروهای نظامی حاضر در منطقه
از جمله نظامیان آمریکا نیز با مشکالت عدیده ناشی از بیماریهای
منتقله بوسیله حشرات روبرو بودهاند .رشد و تکثیر حشراتی از قبیل

مگس ،پشه و سوسک باعث انتقال بیماریها شده ،امنیت نظامیان
را تهدید نموده و مشکالت آنها را مضاعف خواهد کرد (.)17
با توجه به تنوع شرایط اقلیمی و جغرافیای جانوری کشور،
گونههای متنوعی از ناقلین در ایران در طیف وسیعی از زیستگاهها
از جمله مناطق بیابانی ،ساحلی ،کوهستانی ،حاشیه روستاها و
شهرها زیست میکنند و نیاز است در هر منطقه قبل از انجام
رزمایش و برپایی و احداث اردوگاهها و تاسیسات نظامی در رابطه
با انتخاب و کاربرد مناسب روشهای مبارزه با ناقلین ،اطالعات
دقیق و کامل از انواع سموم و همچنین میزان و روش کاربرد آنها
در دسترس باشد تا براساس آن به ارائه راهکارهای علمی و عملی
برای مدیریت و کنترل ناقلین پرداخته شود ( .)18به منظور مدیریت
مشکالت ناشی از ناقلین در نیروهای نظامی و برنامهریزی دقیق
برای مقابله با آن ،همکاری مسئوالن بهداشت عمومی و بهداشت محیط،
مسئوالن و فرماندهان نظامی ،اپیدمیولوژیستها ،حشرهشناسان و
متخصصان در زمینه کنترل ناقلین ،الزم و ضروری است .در این
مطالعه سعی بر آن شد تا وضعیت موجود استفاده از سموم حشرهکش
در ردههای منتخب برخی یگانهای نظامی مورد بررسی قرار گیرد
تا وضعیت موجود کسب و برای آینده برنامهریزیهای مناسب
صورت گیرد .لذا ،هدف از این تحقیق بررسی جنبههای مختلف
مصرف سموم حشرهکش شیمیایی جهت کنترل ناقلین در ردههای
منتخب برخی یگانهای نظامی بود.
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با توجه به تعداد اعضای پانل متخصصان و بر اساس جدول
 )19( Lawsheمقرر شد که سؤاالت با شاخص روایی محتوا
( )Coefficient of Variation Ratio- CVRکمتر از 0/62
و همچنین سؤاالت با نسبت روایی ( Content validity
 )index- CVIکمتر از  0/79از پرسشنامه حذف شوند .در این
مطالعه ضریب همبستگی باالتر از  75درصد به عنوان سطح قابل
قبول در نظر گرفته شد .شاخص روایی محتوا و نسبت روایی
محتوای همه سواالت پرسشنامه به ترتیب  ≤0/79و  ≤0/68بود.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که پرسشنامههای
آگاهی ( ،)r = 0/86 ،P<0/001مهارت ()r = 0/79 ،P<0/001
و ایمنی ( )r = 0/95 ،P<0/001دارای پایایی مناسبی بودند.
براساس هماهنگیهای صورت گرفته برای  30یگان نظامی مجوز
صادر گردید و کارشناسان مربوطه چکلیست و پرسشنامهها را
تکمیل و بهصورت محرمانه تحویل محقق دادند .به آنها اطمینان
داده شد که اطالعات مرتبط با نیروهای نظامی و محیطهای نظامی
منتشر نخواهد شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده
از پرسشنامههای جمعآوری شده ،از روشهای آماری توصیفی با
نرمافزار  SPSS V.22بهره گرفته شد .بدین ترتیب که برای
توصیف پاسخهای داده شده به سؤاالت پرسشنامهها از جداول
توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط به هر یک از سؤاالت
استفاده گردید.

میزان آگاهي ،مهارت و رعایت ایمني مسئوالن در
اصول کاربرد سموم حشرهکش در یگانهای
نظامي منتخب
نتایج بررسی میزان آگاهی ،مهارت و ایمنی مسئوالن یگانهای
نظامی منتخب با روشهای مختلف کاربرد سموم حشرهکش نشان
داد که تنها  42درصد از مدیران بهداشتی یگانهای نظامی از اصول
کنترل ناقلین و کابرد سموم حشرهکش آگاهی الزم را داشتهاند.
بهطور کلی 36 ،درصد از مهارت های الزم برای کنترل عملیاتی
ناقلین برخوردار بودند و  47/5درصد نیز به اصول ایمنی در کنترل
ناقلین آشنا بوده و موارد ایمنی را در کنترل ناقلین رعایت مینمودند.
در خصوص بخش آگاهی شایان ذکر است که  50درصد یگان -
ها با روشها و اصول مبارزه با جوندگان آشنایی داشتند و همچنین
 54درصد بیان داشتند که نمیتوانند سموم حشرهکش غیرمجاز را
2022, Volume 24, Issue 3
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چگونگي رعایت اصول ایمني در نگهداری ،حمل و
نقل سموم حشرهکش در یگانهای نظامي منتخب
نتایج بررسی اطالعات کلی ،اطالعات ایمنی ،ذخیرهسازی و
حمل و نقل سموم حشرهکش در دسترس یگانهای نظامی منتخب
نشان داد که  60درصد شرکتکنندگان از اطالعات کلی در مورد
سموم حشرهکش برخوردار بودند .همچنین  70درصد از چگونگی
رعایت اصول ایمنی در نگهداری و  64درصد نیز از نحوه صحیح
ذخیرهسازی و حمل و نقل سموم حشرهکش آگاهی داشتند.
از میان سواالت مطروحه در بخش اطالعات کلی 82 ،درصد
از شرکتکنندگان در مورد محل نگهداری حشرهکش مطلع بودند
(بیشترین امتیاز) و همچنین  39درصد نیز در خصوص سازماندهی
کارکنان مسئول سمپاشی و آمادگی الزم جهت انجام سمپاشی
اطالعات کافی داشتند (کمترین امتیاز).
در بخش سواالت ایمنی 86 ،درصد از کارکنان بهداشتی
شمارههای ضروری را در دسترس داشتند و  14درصد از آنها نیز
اطالعی از این شمارهها برای زمان اضطرار نداشتند .عالوه براین
 82درصد از افراد مشارکتکننده به راحتی به کیف یا جعبه کمکهای
اولیه در شرایط اضطراری دسترسی داشتند در حالیکه  18درصد
به این وسایل دسترسی مناسبی نداشتند 78/5 .درصد از افراد معتقد
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بودند که کپسولهای آتشنشانی در مکان و موقعیت مناسب قرار
دارند در حالیکه  21/5درصد بیان کردند که مکان و موقعیت
کپسول ها مناسب نیست و در شرایط اضطرار دسترسی مناسبی
نخواهند داشت .در این بخش  50درصد از مشارکتکنندگان بیان
کردند که در یگان آن ها وسایل حفاظت شخصی استفاده شده یا
آلوده شده مجدداً مورد استفاده قرار نمیگیرد در حالیکه نیمی دیگر
ابراز داشتند که وسایل حفاظت شخصی استفاده شده یا آلوده شده
در یگان آنها مورد استفاده مجدد قرار میگیرد.
در بخش ذخیرهسازی و حمل و نقل 86 ،درصد از مشارکتکنندگان
در زمینه خشک و تمیز بودن محل نگهداری سموم حشرهکش
اطالعات کافی را داشتند در حالیکه  14درصد از آنها اطالعی در
این خصوص نداشتند .در  46درصد از یگانها ،دفتری برای ثبت
محلهای سم پاشی شده و همچنین سمهای مورد استفاده داشتند
در حالیکه  54درصد از یگانها فاقد دفتر ثبت بودند 48 .درصد از
یگانها بیان کردند که محل نگهداری سموم حشرهکش در
مجاورت محل سکونت ،ساختمان اداری یا انبار خوراکی نیست در
حالیکه  52درصد از یگانها اعالم کردند که محل نگهداری سموم
حشرهکش نامناسب و در مجاورت محل سکونت ،ساختمان اداری
یا انبار خوراکی میباشد .نکته مهم در بخش این بود که  50درصد
از یگانها برگه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی برای هر محصول را
نداشتند و از عوامل مخاطرهآمیز آن محصول اطالعات کافی را
ندارند .در  61درصد از یگانها نظر بهداری در ساخت محل
نگهداری سموم حشرهکش در نظر گرفته شده بود در حالیکه 39
درصد از یگانها محل نگهداری سموم را بدون نظر بهداری ساخته
و تحویل داده بودند 57 .درصد از یگانها ذخیره سموم حشرهکش
برای شرایط پیشبینی نشده یا بحران در یگان خدمتی در نظر
گرفته بودند در حالیکه  43درصد از یگانها هیچگونه آمادگی در
این خصوص نداشته و پیشبینیهای الزم را در نظر نگرفته بودند.
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جوندگان در یگانهای نظامي منتخب
نتایج بررسی روشهای مورد استفاده برای مبارزه با حشرات و
جوندگان در یگانهای نظامی منتخب در جدول  1نشان داده شده
است .الزم به ذکر است که روش ژنتیکی در هیچکدام از یگانها
مورد استفاده قرار نگرفته است.
مهمترین سموم مورد استفاده برای مبارزه با
حشرات و جوندگان در یگانهای نظامي منتخب
مهمترین سموم کلره ،فسفره ،کاربامات و پیروتروئید مورد
استفاده علیه آفات و حشرات موذی در یگانهای نظامی منتخب
در نمودارهای  1تا  4نشان داده شده است .همانطور که مشخص
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تشخیص دهند .نکته قابل توجه این بود که  86درصد از یگانها
اعالم کردند که در خالل استفاده ،از سموم حشرهکش غیرمجاز نیز
استفاده کردهاند و  43درصد نیز بیان داشتند که به لیست سمومی
که جهت مبارزه با حشرات و جوندگان خانگی وجود دارد دسترسی
ندارند 71 .درصد از یگانها بیان کردند که قبل از انجام ماموریت
نمونهبرداری و تشخیص حشرات را انجام دادهاند در حالیکه 29
درصد بدون اینکه آگاهی از وضع محیط داشته باشند در هنگام
ماموریت و عملیات اقدام به سمپاشی میکنند 57 .درصد از یگانها
آگاهی در زمینه حشرهکش های اختصاصی متناسب با نوع ناقل و
محیطهای مختلف نداشتند در حالیکه  43درصد از آنها آگاهی
در این زمینه داشتند .عالوهبراین  61درصد از یگانها اطالعی از
قانون عدم استفاده از سموم حشرهکش کلره و فسفره نداشتند64 .
درصد از یگان ها اعالم کردند که آشنایی چندانی با تجهیزات و
وسایل مورد نیاز جهت سمپاشی ندارند در حالیکه  36درصد آگاهی
الزم برای استفاده از تجهیزات و وسایل را داشتند 87 .درصد از
یگانها ابراز داشتند که از سموم تاریخ گذشته برای مبارزه با ناقلین
استفاده میکنند در حالیکه تنها  13درصد از سموم تاریخدار
استفاده مینمایند .نیمی از مشارکتکنندگان بیان داشتند که قیمت
سموم بر نوع خرید سموم مورد استفاده در یگان خدمتی تاثیر
مستقیم داشتند در حالیکه نیمی دیگر اعتقادی به این مسئله
نداشتند 89 .درصد از افراد تحت مطالعه ابراز داشتند که یگانهایی
را میشناسند که از سموم تاریخ گذشته استفاده میکنند و  11درصد
از آنها گفتند یگانها از سموم تاریخدار استفاده میکنند 57 .درصد
از مشارکتکنندگان بیان کردند که هر حشرهکشی که کارشناسان
بهداشت توصیه میکنند قابل دسترس و خریداری نیست در حالیکه
 43درصد از آنها بیان کردند که سموم توصیه شده در بازار موجود
و قابل خریداری است.
در خصوص بخش مهارت الزم به ذکر است که  54درصد از
مشارکتکنندگان بیان نمودهاند که با روشهای بهسازی محیط
جهت مبارزه با حشرات و جوندگان آشنا هستند در حالیکه 46
درصد از آنها آشنایی با این روشها ندارند 57 .درصد از افراد
آموزشهای الزم جهت کاهش مصرف سموم در مبارزه با حشرات
را ندیدهاند در حالیکه  43درصد این آموزشها را دیدهاند که کمتر
از نصف میباشد .همچنین  57درصد بیان کردند که آموزش روش
صحیح سمپاشی را ندیدهاند و صرفا براساس یافتههای خود آن را
انجام میدهند در حالیکه  43درصد آنها این آموزشها را بهطور
صحیح دریافت کردهاند .نکته شایان ذکر این است که  68درصد از
نیروهای تحت امر بهداشتی یگانها دورههای سمپاشی صحیح و
نحوه تهیه سموم حشرهکش را نگذراندهاند و فقط  32درصد این
دوره ها را سپری کردهاند .از بین یگانها  75درصد دوره کنترل
ناقلین را نگذراندهاند و تنها  25درصد موفق به گذراندن دورههایی
در این زمینه شدهاند .نکته مهم اینکه  82درصد این یگانها دورههای

بازآموزی جدید یا ساالنه را طی نکردهاند و فقط  18درصد این
دورهها را سپری کردهاند .از میان مشارکتکنندگان 60 ،درصد
آموزش کافی در زمینه اقدامات اولیه در صورت بروز مسمومیت
خود و دیگران را ندیدهاند و  40درصد این دورهها را گذراندهاند.
در خصوص بخش ایمنی این نتایج به دست آمد 96 :درصد از
یگانها بیان کردهاند که شرکتهای غیرمجاز سمپاشی نیز در بحث
سمپاشی و کنترل ناقلین حضور داشته و سمپاشی یگانها را انجام
میدادند .همچنین  82درصد از مشارکتکنندگان ابراز کردند که
پادزهری برای سموم حشرهکش در اختیار آنها وجود ندارد تا در
زمان مسمومیت از آن استفاده کنند 75 .درصد افراد ممنوعیت
خوردن و آشامیدن در زمان سمپاشی را رعایت میکردند درحالیکه
 25درصد این مسئله را مورد توجه قرار نمیدادند 68 .درصد یگانها
بیان کردند که محل مجزا و محافظت شدهای برای انبار سموم
حشرهکش دارند در حالیکه  32درصد این ساختمان مجزا را
نداشتند 53/5 .درصد از یگانها بیان داشتند که وسایل حفاظت
فردی مناسب در هنگام سمپاشی استفاده میکنند در حالیکه 46/5
درصد الباقی بهطور مناسب در هنگام سمپاشی از وسایل حفاظت
فردی استفاده نمیکنند 89 .درصد افراد گفتند که حادثه یا
مسمومیتی ناشی از کاربرد سموم در یگان خدمتی آنها رخ نداده در
حالیکه  11درصد بیان داشتند که این اتفاق در یگان آنها رخ داده
است 78/5 .درصد از مشارکتکنندگان بیان کردند که در هنگام
سمپاشی ،محل سمپاشی از افراد متفرقه تخلیه شده و منع آمد و
شد در زمان سمپاشی اجرا میشود در حالیکه  21/5درصد چنین
مقرراتی را در هنگام سمپاشی رعایت نمیکردند 64 .درصد از افراد
مشارکتکننده در مطالعه بیان داشتند که آموزشهای الزم در
خصوص ایمنی سمپاشی را ندیدهاند و تنها  36درصد این آموزشها
را پیش از این گذراندهاند .حدود  60درصد از افراد بیان کردند که
سموم حشرهکش شیمیایی مطابق با شرایط خاص برچسب
محصول نگهداری میشوند درحالیکه  40درصد گفتهاند که این
اتفاق در یگان خدمتی آنها نمیافتد.
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جدول .1-روشهای مورد استفاده برای مبارزه با حشرات و جوندگان توسط ردههای
نظامی منتخب
روش

درصد

روش شیمیایی

75

روش فیزیکی

57/1

روش تلفیقی

28/57

روش بیولوژیکی

10/7

روش ژنتیکی

0

است بیشترین سم کلره مورد استفاده ،ددت و کلردان بود .از بین
سموم فسفره دیازینون و پاراتیون ،از بین سموم کاربامات ،کارباریل
و از بین سموم پایروتروئید ،بیوآلترین بیشترین استفاده را داشتهاند.

بحث

این مطالعه با هدف کلی "بررسی مصرف سموم حشرهکش
شیمیایی جهت کنترل ناقلین در ردههای منتخب برخی یگانهای
نظامی" انجام شد .نتایج نشان داد که پرکاربردترین سموم کلره
مورد استفاده علیه آفات و حشرات موذی سموم ددت و کلردان
است .یکی از مهمترین سموم کلره  DDTاست که در طول جنگ
جهانی دوم بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت .بهدلیل سمیت
کم آن برای انسان ،ارتش ایاالت متحده از پودر  DDTبر روی
پوست سربازان جهت کشتن حشرات پوستی انگلی استفاده کرد
( .)20از مهمترین سموم گروه کلره میتوان به سموم ددت،
دیلدرین ،BHC ،دیکوفول ،آلدرین ،کلردان ،هپتاکلر و اندوسولفان
اشاره کرد که مهمترین خصوصیات این سموم پایداری طوالنی
آنها در محیط و طیف وسیع حشرهکشی میباشد (.)21،22
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سموم کلره همانگونه که برای حشرات سمی میباشند برای سایر
حیوانات از جمله پرندگان ،پستانداران و ماهیها نیز سمی و کشندهاند
( .)22از بین سموم فسفره نیز بیشترین سم مورد استفاده دیازینون
و پاراتیون بود .دیازینون ترکیبی است که دارای اثر حشرهکشی و
قارچکشی و یکی از کاربردهای آن ،کنترل سوسکها و بهویژه
گونههایی است که به حشرهکشهای کلره مقاوم هستند .پاراتیون
جزء گروه ارگانوفسفرههایی است که از نظر  LD50در گروه پایینتر
از  50 mg/kgقرار دارند فوق العاده سمی و حداکثر مجاز آن
 0/1 mg/m3است .پرکاربردترین سموم کاربامات نیز کارباریل بود.
این گروه از سموم از نظر مکانیسم عمل بر روی حشرات شبیه
سموم فسفره هستند .از بین سموم پایروتروئید مورد استفاده علیه
آفات و حشرات موذی بیشترین سم مورد استفاده بیوآلترین بود.
این گروه از سموم نسل جدیدی از حشرهکشها را به وجود آوردند
و در حال حاضر بیشترین استفاده را در کنترل حشرات خانگی و

آفات کشاورزی به خود اختصاص دادهاند (.)23،24
همچنین بررسی روشهای مبارزه با حشرات و جوندگان نشان
داد که روش شیمیایی بیشترین کاربرد را داشته است .از مهمترین
روشهای مبارزه با آفات بهداشتی میتوان به مدیریت محیطی،
روشهای بیولوژیک و روشهای شیمیایی اشاره کرد که روشهای
محیطی و بیولوژیک کمتر مورد استفاده قرار میگیرند ( )25و در
حال حاضر متداولترین روش مبارزه با آفات بهداشتی استفاده از
مواد شیمیایی موسوم به آفاتکش میباشد که به دلیل کارکرد
آسان و ارزان آن به سرعت تجاری شده و در دسترس بازار قرار
گرفته است ( .)25،26در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای
جهان ،مصرف آفتکشها بهعنوان یکی از روشهای اصلی کنترل
آفات مطرح است ( .)27علیرغم مزایای مرتبط بر کاربرد این نهاده،
استفاده بیرویه و ناآگاهانه از آن میتواند منشأ مشکالت عدیده
بهداشتی و زیستمحیطی شود .مبارزه شیمیایی موثر نیازمند درك
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بر اساس نتایج بهدست آمده کارباریل و بیوآلترین پرکاربردترین
سموم مورد استفاده علیه آفات و حشرات موذی در یگانهای
منتخب نظامی بودند .همچنین مبارزه با روش شیمیایی ،بیشترین
کاربرد را داشته است .بهطورکلی میزان آگاهی ،مهارت و رعایت
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روشن از اکولوژی و رفتار گونههای هدف میباشد و این روش باید
با سازماندهی لجستیک و اقدامات ایمنی مدیریت شود (.)28
آفتکشها از نظر ساختار شیمیایی با هم متفاوت بوده و برای
محیطزیست انسانی دارای اثرات مزمن و طوالنی مدت میباشند
( .)29یکی از مهمترین عوارض کاربرد آفتکشها پدیده بروز
مقاومت در آفات میباشد که به دنبال استفادههای فراوان از سموم
شیمیایی حاصل شده است .مصرف بیش از اندازه و بیرویه ترکیبات
آفتکش منجربه توسعه مقاومت در جمعیتهای مختلف آفات
بهداشتی و حشرات ناقل بیماری گردیده و باعث بروز گونههای
بندپایان مقاوم به حشرهکشهای مختلف شده است ( .)30بنابراین
سایر روشها (روشهای فیزیکی و بیولوژیک) نسبت به روشهای
شیمیایی راهکارهای مناسبتری میباشند ( .)31در روش کنترل
فیزیکی ،تقلیل جمعیت آفات و عوامل بیماریزا با استفاده از عواملی
است که مستقیماً بر روی آنها اثر کرده و یا شرایط محیطزیست
آنها را تغییر میدهد .از مهمترین اصول این روش استفاده از
دماهای کم و زیاد ،استفاده از تلههای توری ،نوارهای رنگی چسبدار،
تغییر میزان رطوبت و استفاده از مواد جاذب حشرات ،تابش اشعه و
پرتوهای یونساز و پرتوتابی محصوالت است .در کنترل بیولوژیک
نیز دشمنان طبیعی شامل شکارگرها ،انگلهای مفید در محیط به
منظور کاهش جمعیت آفات ،عوامل بیماریزا بکار گرفته میشوند
( .)32،33با توجه به نقش روزافزون سموم شیمیایی در بهداشت
جهت از بین بردن آفات و ناقلین ،اثرات مخرب ناشی از آنها در
طبیعت برای انسان و محیطزیست میتواند باعث ناهنجاریها و
مشکالت فراوانی در سالمت افراد منطقه و حیوانات مفید ساکن در
آن گردد ( .)26،34بنابراین نیاز به استفاده از روشهای کنترلی با
آثار سوء کمتر و وجود برنامههای کنترلی مناسب بیش از گذشته
احساس میگردد ،تا بتوان در حد امکان از اثرات زیانبار کاربرد
آفتکشها جلوگیری کرد.
نتایج مربوط به میزان آگاهی مسئوالن بهداشت محیط ردهها
با روشهای مختلف کاربرد سموم حشرهکش نشان داد که
متصدیان نسبت به  44/4درصد از موارد مربوطه آگاهی داشته و به
 55/6درصد موارد آگاهی نداشتند .نتایج بررسی میزان مهارت
مسئوالن بهداشت محیط ردهها با روشهای مختلف کاربرد سموم
حشرهکش نیز نشان داد که متصدیان نسبت به  36درصد از آیتم-
های مربوط به مهارت ،مهارت کافی را داشتند و به  64درصد از
آیتمها مهارت نداشتند .همچنین نتایج بررسی میزان ایمنی
مسئوالن بهداشت محیط ردهها با روشهای مختلف کاربرد سموم
حشرهکش نشان داد که  47/5درصد از آیتمهای مربوط به رعایت
نکات ایمنی را رعایت و  52/5درصد از آیتمها رعایت نمیشدند.
بدیهی است خطر ابتال به عوارض زمانی افزایش مییابد که
افراد دخیل رفتارهای خودحفاظتی و دستورالعملهای ایمنی در
مورد نحوه استفاده درست از آفتکش را نادیده بگیرند ( .)35بر
ایناساس افراد برای حفظ سالمت خود باید اطالعات کافی در

زمینه شناخت سموم و اقدامات احتیاطی هنگام کار را داشته باشند.
در مطالعه داماالس و عبداهلل زاده با بررسی استفاده کشاورزان از
تجهیزات حفاظت شخصی در حین استفاده از آفتکشها ،نتایج
نشان داد که بیشتر کشاورزان رفتارهای بالقوه ناایمن در رابطه با
استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی داشتند و کاله و چکمه
بیشترین وسایل مورد استفاده بودند و کمترین استفاده مربوط به
دستکش ،عینک آفتابی ،ماسک صورت ،لباس پوشیدن و ماسک
تنفسی بود ( .)36در بررسی الزدجالی و همکاران درباره مسائل
مربوط به ایمنی شخصی مربوط به استفاده از آفتکشها در تولید
محصوالت کشاورزی در منطقه البطین در شمال عمان ،نتایج نشان
دادند که کارگران مزرعه در منطقه مورد مطالعه به میزان بسیار ضعیفی
از تجهیزات حفاظت شخصی استفاده میکردند ( .)37عدم رعایت
نکات ایمنی ،خوردن و آشامیدن و استفاده مکرر از لباسهای آلوده
به سموم عوارض بسیاری را در پی خواهد داشت .عدم استفاده از
وسایل و تجهیزات فردی در حین سمپاشی باعث شده افراد مبتال
به انواع بیماریهای حاد و مزمن شوند .از مهمترین وسایل حفاظت
فردی و رعایت ایمنی در حین سمپاشی میتوان به عینک رنگی
همراه با سایبان صورت ،تجهیزات حفاظت تنفسی ،لباس کار با
آستینهای بلند و دستکشهای الستیکی اشاره کرد که در هنگام
انجام سمپاشی حتما بایستی از این وسایل استفاده کرد (.)38
در واقع ،دستکاری و استفاده از سموم با بیدقتی و بیاحتیاطی
به دلیل سهل انگاری ،فقدان آگاهی یا نبود آموزش میتواند
خطرات جدی برای سالمتی متصدیانی که کاربران عمده سموم
بوده و بهطور منظم در معرض سموم آفتکش هستند ،در بر داشته
باشد .آگاهی ،شناخت و تشخیص سموم و حشرهکشها به منظور
اتخاذ تصمیم مناسب در جهت کاهش خطرات زیستمحیطی و
بروز خطرات احتمالی آنها میتواند گام بزرگی در راستای حفظ
سالمت محیطزیست باشد ( .)39-41حتیاالمکان بایستی میزان
مصرف آنها کاهش داده شود و به شرایط و مناطق خاص محدود
شوند و در ضمن آگاهی الزم را در اختیار تمامی کسانی که با این
سموم در ارتباط هستند به ویژه سمومی که از سمیت باال برای
مصرفکنندگان برخوردار هستند ،قرار داده شود تا بتوان خطرات
سالمت و مخاطرات زیستمحیطی حشرهکشها را در سطح ملی
و منطقه کاهش داد .از مهمترین محدودیتهای این طرح روند
همکاری مراکز نظامی و مشکالت در تکمیل پرسشنامهها و چک
لیست ها بود که با انجام هماهنگی الزم تا حدودی از این
محدودیتها کاسته شد.
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به منظور ارتقای سطح آگاهی و دانش فنی این بخش از نیروهای
 همچنین هر منطقه.متخصص کشور امری ضروری بهنظر میرسد
بسته به اهمیت و شیوع میزان استفاده سموم مصرفی مجموعههای
، کاربرد و نحوه استفاده از آنها،آموزشی شامل آشنایی با سموم
نحوه مقابله با عوارض کوتاه مدت و دراز مدت و اقدامات مورد نیاز
که بالفاصله پس از استفاده باید انجام گیرد تدوین گردیده و تحت
نظر یک واحد معین و زیر نظر کارشناسان مجرب اقدامات الزم به
.نحو مقتضی انجام گیرد
 نویسندگان مقاله از همه کسانی که در:تشکر و قدرداني
یگانهای نظامی منتخب با این پروژه همکاری داشتند کمال تشکر
.و قدردانی مینمایند
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

نکات ایمنی در بین مسئولین و کارکنان بهداشت ردههای منتخب
 بنابراین با توجه به نقش مهم.یگانها متوسط به پایین بود
مسئولین بهداشت و عوارض و خسارات جبرانناپذیر ناشی از عدم
 مهارت و عدم رعایت نکات ایمنی در امر سمپاشی و یا،آگاهی
 وظیفه مسئوالن و محققان ذیربط است که چارهای،کنترل ناقلین
برای این امر مهم بیندیشند و با برگزاری دورههای بازآموزی و
کارگاههای آموزشی برای مسئولین بهداشت از بروز خطرات و
 جانوران، برای کنترل ناقلین.حوادث جبرانناپذیر جلوگیری بنمایند
 علمی و عملی متخصصین،موذی و آفات میبایستی توان نظری
بهداشت محیط و ذینفعان را تقویت نمود که نشر بستههای علمی
و آموزشی و کالسهای توجیهی برای متصدیان در رابطه با نحوه
.حفاظت فردی و آشنایی با وسایل حفاظتی میتواند مفید واقع گردد
گردآوری و به روز رسانی اطالعات پایه و کاربردی برای گروه
،کارشناسان مهندسی بهداشت محیط و کلیه افراد و تیمهای درگیر
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