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بهداشت در كشاورزي

مقدمه:
رويه  بي  افزايش  به  توجه  با   
به  نسبت  است  الزم  جمعيت، 
براي  انرژي  و  غذا  تامين  افزايش 
درصد  كه  آنجا  از  شود  فكر  آن ها 
از  انرژي  و  غذا  اين  از  زيادي 
و  دامي  و  كشاورزي  محصوالت 
مي شود  تامين  آن ها  فراورده هاي 
ضروري است آموزش هاي مناسب 
كشاورزان  به  كشاورزي  بهداشت 
در  كه  قشر  اين  عزيز  دامداران  و 
دنياي امروزي حدود 1/3ميليارد را 
شود،  داده  مي دهند  اشغال  خود  به 
آنها،  سالمت  تامين  عالوه بر  تا 
بهداشتي  و  سالم  غذايي  محصول 
به جامعه عرضه گردد. لذا هدف از 
تهيه اين نشريه، آموزش كشاورزان 
و  جامعه  سالمت  ارتقاء  جهت  در 

توليد بيشتر و سالم تر مي باشد. اميد است مورد رضايت خوانندگان قرار گيرد.
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بهداشت كشاورزي:
به طور كلي برنامه بهداشت كشاورزي شامل برنامه هاي ذيل مي  باشد:

شناخت،  شامل  كه  كشاورزي،  كار  محيط  بهداشت  به  مربوط  برنامه هاي  الف- 
بررسي و اندازه گيري عوامل زيان آور موجود در محيط كار و ارائه طرح هاي كنترل و 

بهسازي كار مي باشد.
آموزش هاي  شامل  كه  كشاورزان  سالمت  و  بهداشت  به  مربوط  ب-برنامه هاي 
به  فردي  بهداشت  و  پزشكي،  معانيه  و  تغذيه  اوليه،  كمك هاي  ايمني،  و  حفاظت 

كشاورزان مي باشد.
ج- برنامه هاي مربوط به سالمت محصول كه شامل آموزش هاي الزم براي به  كار 
گيري روش هاي زراعي و بيولوژيك به جاي استفاده از سموم و ضدعفوني كننده ها 
تا  بيماري ها، رعايت دوره كارنس يا مدت زمان بين سمپاشي  با آفات و  در مبارزه 
جهت  فردي  بهداشت  رعايت  و  سالم  محصول  به  رسيدن  براي  محصول  برداشت 

جلوگيري از آلودگي ميكروبي محصول مي  باشد.
 در اين كتاب سعي شده است اطالعات آموزشي در خصوص بند الف و ج يعني 
بهداشت محيط كار كشاورزي و سالمت محصول جهت استفاده مروجين و كشاورزان 

ارائه  گردد.

بهداشت محيط كار:
براي نيل به بهداشت محيط كار، ابتدا بايد با بررسي مزارع و باغات، عواملي كه 

سالمت كشاورزان را به خطر مي اندازد را شناسايي كرد.
مهمترين عوامل زيان آور كشاورزي عبارتند از:

1-عوامل زيان آور فيزيكي:
الف-صدا

ب-ارتعاش
ج-ماشين آالت كشاورزي

د-اشعه هاي ماوراء بنفش و مادون قرمز 
ه-گرما

و-سرما
ز-الكتريسيته و...

2-عوامل زيان آور شيميايي 
الف- انواع سموم مورد استفاده )به صورت اسپري و گرد و غبار(
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ب-آفت كش
ج-گرد گل ها و گياهان )گرد و غبار(

د-مواد سوختني )به صورت گاز يا بخار(

3-عوامل زيان آور مكانيكي و ارگونوميكي
الف- استفاده از ابزار آالت نامناسب 

ب-وضعيت نامناسب بدن در حين كار 
ج-بلند نمودن و حمل بار به روش نادرست

4- عوامل زيان آور بيولوژيكي
الف- از طريق تماس با حيوانات مختلف

ب-تماس با ضايعات و آالينده هاي بيولوژيكي 
ج-تماس با انگل، باكتري و ويروس هاي موجود در آب و خاك و هوا

5-عوامل زيان آور رواني 
الف- استرسها و فشارهاي روان ناشي از حرفه كشاورزي 

ب-خستگي 

عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار:

صدا: 
آلودگي صوتي يكي از عوامل مهم زيان آور در محيط كار محسوب مي شود كه موجب 

كاهش شنوايي، افزايش فشار خون و ناراحتي هاي رواني مي شود.
اره هاي دسته زنجيري و  توليد صدا مي كنند مي توان  كه  ماشين آالت كشاورزي  از 
تراكتور ها را نام برد. راه هاي پيشگيري و كنترل آسيب هاي ناشي از صداي آنها موارد 

ذيل مي باشند:
1-بازديد سرويس و گريس كاري به موقع ماشين آالت و ابزارها 

2-جداكردن و يا محصور كردن عامل ايجاد سر و صدا، مثال طراحي اتاقك هاي ايمني 
براي تراكتورها به طوري كه درهاي آن  قابل بسته شدن باشد.

3-استفاده از گوشي هاي صداگير 

ارتعاش )لرزش(
ارتعاش ناشي از كار با ماشين آالت كشاورزي مثل تراكتور و خرمن كوب، به عنوان يك 
عامل زيان آور متوجه كشاورزان است. قرار گرفتن به مدت طوالني در معرض ارتعاش با 
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شدت باالتر از آستانه دريافت، توليد اختالالت فيزيولوژيك مي كند كه مهمترين آنها از 
قبيل ضايعات استخواني، ضايعات بافت هاي نرم ، ضايعات مفصلي و عوارض عمومي 
مانند بي حوصلگي عصبي ، حساسيت ها، اختالل در شنوايي، بي خوابي و عدم تمايل به 

كار مي باشد.
راه هاي پیشگیري و كنترل آن:

1- برداشتن قطعات لرزان و آزاد ماشين كه ايجاد ارتعاش مي كند.
2- محكم نمودن پايه هاي خرمنكوب به زمين جهت جلوگيري از ارتعاش زياد.

3- بازرسي و كنترل مداوم ماشين آالت و قطعاتي كه در حركت هستند.
4- جلوگيري از اشتغال كساني كه اختالالت قلبي و عروق، عصبي، عضالني يا استخواني 

دارند چون ارتعاش موجب تشديد عوارض مي شود.

خرمنكوبي سنتي داراي ارتعاش زياد است

ماشين آالت كشاورزي:
ماشين آالت كشاورزي عالوه بر اينكه ممكن است با ايجاد صدا يا ارتعاش موجب 
نيز  آن ها  از  نادرست  استفاده  از  ناشي  حوادث  گردند،  كشاورزان  در  زيان بار  اثرات 
مي تواند موجب صدمات زيادي شوند از قبيل خطر بريدن دست ها و پاها در اثر استفاده 
از اره هاي برقي يا خطرات ناشي از عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در خصوص 
ماشين تراكتور و يا خطرات ناشي از پرتاب ذرات جدا شده از جسم در حال برش به 
چشم يا گوش و يا سوختگي هاي پوستي و... كه همواره استفاده كنندگان بايد در وضعيت 
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ثابت و متعادل با اين وسايل كار كنند و در موقع كار از وسايل حفاظتي چشم، گوش ها، 
دست ها و پاها استفاده كنند و قوانين راهنمايي و رانندگي را مانند هر وسيله نقليه ديگر 

رعايت كنند.

رانندگي با ماشين آالت كشاورزي خطرات خاص خود را دارد 

اشعه هاي مضر:
اشعه ها به دو دسته تقسيم مي شود

1-اشعه هاي كه مي تواند باعث تغييرات در سلول هاي بدن و در نتيجه ايجاد سرطان كند 
مانند اشعهX و اشعه هاي حاصل از مواد راديواكتيو 

2-اشعه هاي كه سرطان زا نبوده ولي عوارض و اختالالتي را در بدن ايجاد مي كند مانند 
مادون قرمز و ماوراء بنفش

تاثير اشعه ماوراء بنفش:
اين نوع اشعه در نور خورشيد وجود دارد كه تابش مستقيم و طوالني آن به پوست 
باعث ايجاد چين و چروك و سوختگي پوست مي گردد كه در صورت تماس طوالني 

موجب ناراحتي هاي پوستي و در نهايت سرطان پوست را مي شود.
راه هاي پیشگیري و كنترل آن: 

استفاده از كاله لبه دار، دستكش و پوشش مناسب براي قسمت هاي باز بدن و عدم كار 
كشاورزي در ساعات 12 الي 4 بعد از ظهر به دليل اينكه ميزان اين اشعه در اين ساعات 

بسيار بيشتر است.

 تاثير اشعه مادون قرمز:
اين اشعه نيز از خورشيد ساتع مي شود وبه طور عمده توسط پوست و چشم جذب 
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مي شود كه در نتيجه عوارض پوستي مانند سوختگي و تيرگي پوست و همچنين عوارض 
چشمي از قبيل آب مرواريد را سبب مي شود راه هاي كنترل آن مانند روش هاي كنترل 

اشعه هاي ماوراء بنفش مي باشد.

شرايط جوي نامناسب محيط كار:
كشاورزان همچون ديگر كارگران كه در محيط هاي خارج كار مي كنند در معرض خطر 
آب و هواي بسيار سرد و يا بسيار گرم يا رطوبت زياد قرار مي گيرند كه تمام اينها مي تواند 

عوارض زيانباري براي كشاورزان ايجاد كنند.

گرما
قرار  نور خورشيد  معرض  در  طوالني  زمان  مدت  اقتضاء شغل خود  به  كشاورزان 
مي گيرند كه به دليل ايجاد حرارت زياد محيط كار، آب وامالح زيادي در اثر عرق كردن 
از دست  مي دهند كه موجب عوارضي از قبيل گرما زدگي، جوش هاي گرمايي مي شود كه 

راه هاي پيشگيري از اين عوارض عبارتند از:
به  مختلف  نوشيدني هاي  مصرف  و  نمك  و  آب  محلول  از  استفاده  كار  هنگام  1-در 

خصوص آب زياد شود.
2- استفاده از وسايل حفاظت فردي و سايه بان در هنگام روز.

3-استفاده از كاله هاي چتري و عينك هاي مخصوص.
4-خودداري از كار كردن در ساعات 12 الي4 بعد از ظهر يعني مواقعي كه ميزان اشعه 

رسيده به زمين به حداكثر و در نتيجه گرما بسيار زياد است.
5-رعايت استحمام و بهداشت فردي.

سرما
كشاورزاني كه در مناطق كوهستاني مشغول به فعاليت هستند و يا كارگران سرد خانه 
در معرض سرماي بسيار زيادي قرار مي گيرند كه سرما نيز عوارضي از قبيل كهير، سرخي 

و سرما زدگي در افراد ايجاد مي كند راه هاي پيشگيري از آن عبارتند از:
1- استفاده از لباس و پوشش مناسب و گرم 

2- ايجاد اتاقك هاي مجزا به وسايل گرمازا در مزارع.

الكتريسيته
همه وسايل برقي بالقوه خطرناك هستند الكتريسيته بيشتر در چاههايي كه با سيستم 
برق كار مي كند كشاورزان را تهديد مي كند. بهتر است فيوز قطع برق در نزديك استفاده 

كننده از برق  باشد و وسايل برقي وصل به سيستم ارت )زمين( باشند.



10 بهداشت در كشاورزي

عوامل زيان آور شيميايي محيط كار:
همه مواد شيميايي حتي گازهاي موجود در هوا اگر از حد معمول بيشتر شوند باعث 
آلودگي و مسموميت مي شوند. لذا در استفاده آن ها بايد هميشه رعايت اصول ايمني را كرد.

به طور كلي مواد شيميايي را از لحاظ فيزيكي به سه دسته گاز، مايع و مواد معلق تقسيم 
بندي مي كنند.

1-گاز و بخار: همه گازهاي مرگ آور و يا خطرناك قابل رويت و داراي بو نمي باشند 
در يك مزرعه خطر ايجاد گازهاي منو كسيد كربن ناشي از كار كردن تراكتور و وسايل 
سوختني در فضاي بسته، گاز دي اكسيد نيتروژن در سيلو هاي عمودي و سولفيد هيدروژن 
در مخازن فاضالب هميشه به عنوان يك تهديد جدي مطرح مي  باشد. بخار حاصل از 
سموم دفع آفات نيز مي تواند اثرات سمي شديدي برروي كشاورزان به جاي گذارد كه اين 
سموم عالوه بر خاصيت سمي مي توانند قابليت اشتعال و در نتيجه ايجاد آتش سوزي هاي 

مهيب كه خطرات جانبي و مالي فراواني را به بار مي آورد را داشته باشند.

2- مايع: بسياري از مواد شيميايي و سموم دفع آفات كه در مزارع استفاده مي شوند 
بصورت مايع و با روش محلول پاشي استفاده مي  شود كه در اثر تماس اين مايعات با 
پوست عالوه بر خاصيت سمي كه به جاي مي گذارد، باعث سوختگي و خورندگي سطح 

پوست مي شوند مانند اسيدها و قلياها.

3- مواد معلق: كشاورزان همواره هنگام انجام كارهاي خرمنكوبي علوفه هاي گندم 
و جو درو شده و همچنين هنگام خرد كردن علوفه هاي خشك و يونجه جهت مصرف 
خوراك دام و ساير كارها در معرض تماس با گرد و غبار گياهي و آلي هستند كه اين 
نظر  از  فقط  اما  مي باشند.  كارگران مضر  براي  بهداشتي  نظر  از  گياهي  غبارهاي  و  گرد 
مكانيكي و فيزيكي ايجاد عارضه مي كنند كه عوارض و بيماري هاي حاصله از اين نوع 
گرد و غبارها به جنس و اندازه ذرات، طول مدت استنشاق و حساسيت فردي بستگي 
دارد. اصوال هر چه ذرات نرمتر و ريزتر باشند به دليل آن كه راحت تر از موانع تنفسي 
عبور مي كنند و به كيسه هاي هوايي مي رسند خطرناك تر هستند. اما گروهي از مواد معلق 
هستند كه عالوه بر عوارض فيزيكي از نظر شيميايي نيز، عوارض خطرناكي بر روي بدن 

بجاي مي گذارند مانند آهك، اسپري هاي علف كش و آفت كش.

آهك: ذرات آهك به اندازه اي بزرگ هستند كه قابل استنشاق نيستند ولي اين ذرات 
مي توانند باعث تحريك موضعي در دهان، بيني و پوست بشوند و چشمها بيشتر از ساير 

قسمت ها در معرض اثرات قليايي اين گردو غبار مي باشند.

مي شوند  پراكنده  زمين  روي  قطره  به صورت  كه  هستند  بزرگي  قطرات  اسپري ها: 
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آفت كش ها و علف كش ها از جمله موادي هستند كه بصورت اسپري مورد استفاده قرار 
مي گيرند و استنشاق يا تماس آنها براي انسان بسيار خطرناك و سمي مي باشد.

تقسيم  فسفردار  و  كلردار  كلي  دسته  دو  در  كش ها  آفت  شيميايي  ساختار  نظر  از 
مي شوند.

آفت كش هاي كلر دار
و  د.د.ت  هپتاكلر،  كلردان،  اندرين،  آلدرين،  از  آفت كش ها مي توان  اين  مهمترين  از 
ليتران و توكسا فن نام برد. در حال حاضر اين مواد كمتر از گذشته مورد استفاده قرار 
مي گيرند. اين مواد در بافت هاي چربي بدن جذب و ذخيره مي شوند و با گذشت زمان 
در مدت طوالني در بدن تجمع يافته و باعث مسموميت مزمن مي گردند. تماس مزمن با 
اين موارد مي تواند ايجاد سرطان نمايد و در مسموميت حاد با اين مواد موجب عوارض 

شديد مانند تحريك عصبي، لرزش و تشنج و مرگ بوجود آيد. 

آفت كش هاي فسفر دار:
 اين گروه از آفت كش ها شامل پارتيون، متيل پاريتون، ديازينون و دي متون مي باشند. 
اين آفت كش ها از طريق پوست، خيلي خوب جذب مي شوند و از تجزيه طبيعي استيل 

كولين جلوگيري مي كنند.
خس خس  و  سرفه  سينه،  قفسه  فشار  افزايش  باعث  مسموميت  تنفسي  دستگاه  در 
مي شوند  كه سرانجام منجر به متوقف شدن عمل مغز گرديده و فرد به حالت كما مي رود.

رعايت نكات ايمني و بهداشتي الزمه هر گونه سمپاشي است
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آفت كش هاي ديگري نيز مانند كاربامات وجود دارند كه اثراتي مشابه آفت كش هاي 
فسفر دار ايجاد مي كنند. اما طول مدت آنها كوتاهتر است مانند باربان، توبوتول، متيل 

كارب و آسوالم از جمله اين آفت كش هاي بشمار مي آيند.
پيريدينيوم  به دو دسته تركيبات متوكسي و علف كش هاي دي  اما علف كش ها كه  و 

تقسيم مي شوند. 

علف كش هاي تركيبات متوكسي
اين علف كش ها از نوع هورموني هستند و به طور انتخابي علف هاي هرز را از بين 
مي برند اين علف كش ها عبارتند از: 2 و 4 دي فنوپروب، 2 و 4 دي پانامكوپروب. اين 
تركيبات اگر وارد چشم، دهان يا در تماس با پوست باشند محرك هاي موضعي مقوي 

هستند كه ناهنجاريهاي جنسي و سرطان را بوجود مي آورند.

علف كش هاي دي پيريدينيوم
رايج ترين و سمي ترين علف كش هاي اين گروه پاركوات مي باشند. اين مواد مي توانند 
در اثر تماس مستقيم و غير مستقيم جذب بدن شوند و باعث تاول پوست و دهان گردند 

حتي مقدار كمي از اين مواد شيميايي براي بيشتر افراد كشنده مي  باشد.

مسموميت:
مهمترين عوارضي كه عوامل زيان آور  شيميايي در بدن ايجاد مي كنند مسموميت نام 
دارد. مسموميت عبارت است از به هم خوردن حالت تعادل فيزيولوژيك، جسماني يا 
رواني موجود زنده كه در اثر ورود و تماس با ماده خارجي سمي از راه هاي گوناگون از 

جمله تنفس، پوست و گوارش، رخ دهد.
بروز مسموميت، باظاهر شدن عاليم و عوارض خاص همراه است و شدت آن به نوع 
ماده سمي، مقدار آن و طول مدت تماس با آن بستگي دارد. مسموميت ها از نظر ماهيت 

به دو گروه تقسيم مي شوند.
الف- مسموميت حاد           ب - مسموميت مزمن

در مسموميت حاد، معموال ماده سمي يك باره به مقدار نسبتَا زياد با شخص تماس 
پيدا مي كند و از راه معين تاثير مي كند عوارض و عاليم مسموميت حاد اغلب شديد و 

سريع بوده و درصورت نرسيدن كمك يا عدم درمان، به مرگ منتهي مي  شود.
در مسموميت مزمن معموال ماده سمي به مقدار اندك يا جزئي در نوبت هاي متعدد 
و در مدت زمان دراز وارد بدن مي  شود و آثار و عالئم آن نيز به كندي و پس از گذشت 
زمان نسبتا درازي ظاهر مي  گردد. به علت كم بودن مقدار ماده سمي و بروز نكردن يك 
خود  و  بماند  باقي  پنهان  طوالني  مدت  است  ممكن  مزمن  مسموميت  عوارض،  باره 
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شخص نيز از وقوع آن ناآگاه باشد.
در مسموميت حاد جلوگيري از مرگ محدود و مشكل است اما در مسموميت مزمن 
اغلب مي توان بيش از آنكه مسموميت پيش رفت نموده و عوارض سختي را ايجاد كند 
از آن پيشگيري كرد و حتي در برخي موارد در صورتي كه تماس با ماده سمي به موقع 
قطع شود، عارضه مربوطه نيز خودبخود از بين خواهد رفت كه در هر حال رعايت اصول 
ايمني توسط كشاورزان هنگام استفاده از سموم و كودهاي شيميايي مي تواند بهترين راه 

پيشگيري از مسموميت به شمار آيد

عوامل زيان آور مكانيكي و ارگونوميكي محيط كار

1- حمل بار
افزايش وزن بار و همچنين روش غلط حمل بار باعث مي  شود كه فشار بيش از حد 
به مهره هاي كمري و مهره هاي  گردن وارد شده و ناراحتي هاي ستون فقرات، كمر درد، 
آرتروز مهره هاي   كمري و گردن و شانه، رگ به رگ شدن مهر ه ها و ديسك حاصل گردد. 
لذا كشاورزان جهت جلوگيري از عوارض ياد شده بايد از وسايل مكانيكي مثل ارابه 
دستي جهت حمل بار استفاده كنند و تا آنجا كه مي توانند وزن بار را كم كنند تا حمل آن 

آسانتر شود.

2- وضعيت نادرست در حين كار
درو با دست طوري است كه كشاورز مجبور است به حالت خميده كار كند كه اين امر 
موجب مي  شود فشار شديدي به مهره هاي كمري بخصوص مهره پنجم كمري و عضالت ران 

و پاها و عضالت پشت و شانه و 
سر وارد شود و خستگي عضالني 
شديد كمر دردهاي مداوم و در 
ايجاد  ديسك  و  آرتروز  نهايت 
اين  از  جلوگيري  جهت  گردد. 
عوارض بهترين روش آن است 
و  وسايل  از  حتي االمكان  كه 
استفاده  كشاورزي  ماشين آالت 

شود.
وضعيت نادرست كشاورزان در 

برداشت روناس 
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3- شرايط نامطلوب محيطي و نامساعد
است  كار  در حين  نامطلوب محيطي  ارگانوميكي، شرايط  آور  زيان  ازجمله عوامل 
مانند حرارت مشقت بار، فعاليت عضالني شديد، طوالني بودن ساعت كار، نور آفتاب، 
صرف انرژي بيشتر، مصرف غذاهاي كم انرژي و پروتئين، حمل بار غلط، گرد و غبار 
و عدم استراحت كافي مي  باشد. كشاورزان مي توانند با استفاده از ماشين آالت مناسب 

كشاورزي، بسياري از اين اثرات را كاهش و خود را در امان نگه داري كرد.

عوامل زيان آور بيولوژيكي
و  حشرات  و  باتالق  و  آب  و  خاك  با  تماس  علت  به  كه  است  شغلي  كشاورزي 
جوندگان و.. در معرض ابتال به بيماريهاي بيولوژيكي هستند. از جمله مي توان به موارد 

ذيل اشاره نمود.
1- بيماريهاي مشترك انسان و دام مانند تب مالت، سل و...

2- بيماريهاي انگلي مانند نماتودياز، آسكاريس، كيست هيداتيك
3- بيماريهاي ميكروبي مانند كزاز، حصبه، هپاتيك

4- بيماريهاي قارچي مانند كچلي

عوامل زيان آور رواني
كشاورزان معمواَل در معرض فشارهاي رواني و استرس هاي ناشي از كار)خشكسالي، 
سيل، كار زياد زمان كاشت و برداشت، درآمد كم و عدم رضايت شغلي( مي باشند. البته 
به دليل آن كه اغلب ساير افراد خانواده كشاورزان نيز در گير كشاورزي و كار در مزرعه 

هستند اين عارضه در كليه افراد خانواده نيز مشاهده مي  شود.

بهداشت محصوالت كشاورزي
توليد محصوالت سالم در سالمتي مصرف كنندگان كه در واقع محور توسعه مي باشند، 

نقش اساسي دارد.
مي تواند  بيماري  و  باشد  مصرف كننده  سالمتي  يا  و  بيماريها  مسئول  مي تواند  غذا 
در اثر عوامل موجود در غذا، نه كمبود مواد مغذي بوجود آيد، عوامل موجود در غذا، 
برخي ذاتي و برخي در اثر ورود عوامل محيطي به غذا از قبيل انواع ويروس ها، باكتريها، 
قارچ ها و يا سموم و مواد شيميايي منتج از فعاليت هاي انساني و افزايش بي رويه سموم 
ايجاد شود  با فاضالب  مزارع  آبياري  از طريق  بعضا  آفات و كودهاي شيميايي و  دفع 
كه مصرف اين غذاها موجب به خطر انداختن سالمتي مصرف كننده مي  شود. لذا ابتدا 

راههاي آلودگي محصوالت و سپس راه  حل هاي جلوگيري از آلودگي ها بيان مي  شود.
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راههاي آلودگي محصوالت
1- آبياري مزارع با فاضالب

2- استفاده بيش از حد سموم و كودهاي شيميايي و همچنين استفاده در زمان نامناسب 
اين مواد در هنگام برداشت.

3- استفاده از كودهاي حيواني و انساني كامل نشده
ماشين هاي  با  يا  و  كود  و  شيميايي  مواد  كنار  در  )حمل  ناصحيح  نقل  و  4- حمل 

متفرقه(
5- نگهداري نامناسب

توليد،  پروسه  كل  در  محصوالت  با  مرتبط  افراد  فردي  بهداشت  رعايت  عدم   -6
نگهداري و حمل و نقل و توزيع.

مشكالت ناشي از عوامل آلوده كننده محصوالت كشاورزي 

1- آبياري با فاضالب:
انواع فاضالب )انساني يا شهري و يا صنعتي و...( داراي مواد آالينده شيميايي از 
قبيل فلزات سنگين، شوينده ها و مواد معدني بيش از حد و غير مجاز و عوامل آالينده 
صورت  در  كه  بوده  آلي  مواد  حتي  و  باكتري ها  قارچ ها،  و  ويروس ها  انواع  ميكروبي 
استفاده در مزارع از دو طريق آلودگي مستقيم محصول يا آلودگي از طريق آلودگي خاك 
در محصوالت مخاطره ايجاد مي كند. به عنوان مثال وجود فلزات سنگين در بعضي از 
محصوالت مثل سبزيجات و صيفي جات باعث ايجاد انواع سرطان در مصرف كنندگان 

مي  شود.

2- استفاده نامناسب و بيش از حد سموم و كودهاي شيميايي
 به دليل استفاده بيش از حد سموم و كودهاي شيميايي تركيبات اين مواد در خاك 
و يا در خود محصول نفوذ كرده و باعث آلودگي محصوالت مي  شود. همچنين استفاده 
سموم و كودهاي شيميايي در زمان نامناسب با توجه به زمان اثر و همچنين زمان برداشت 
محصول باعث تجزيه نشدن اين مواد در محصول گشته و به صورت باقيمانده سالمت 

محصول را به خطر مي اندازد.

3- استفاده از كودهاي حيواني و انساني كامل نشده
كودهاي حيواني و انساني داراي انواع ميكروب ها و عوامل بيماريزا و غير بيماريزا 
كامل  تجزيه  مواد  اين  در  در صورتيكه  مي باشند  كشاورزي  محصوالت  و  انسان  براي 
صورت نپذيرد و به صورت تازه يا نرسيده كامل وارد مزارع گردند. باعث انتقال عوامل 
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آلوده كننده، ميكروبي به مزرعه و در نتيجه به محصول مي شوند.

4- حمل و نقل نادرست
حمل و نقل محصوالت بعد از برداشت از مزارع به محل ها و انبارهاي ذخيره يا بازار 
توزيع توسط ماشين هاي حمل آلوده يا به همراه سموم وكودهاي شيميايي باعث انتقال 
انواع عوامل آلودگي شيميايي و يا ميكروبي به محصول مي شوند. به عنوان مثال ماشين 
حملي كه كود حيواني را جابجا مي كرده و بعد از آن شستشو و گند زدايي نشده است اگر 
مبادرت به حمل و جابجايي محصوالت كشاورزي شود قطعا محصوالت را به عوامل 

ميكروبي آلوده خواهد كرد.

5- نگهداري نامناسب:
بنابراين رعايت  دارد.  مهمي در سالمت محصول  نقش  نگهداري محصوالت  محل 
ضوابط بهداشت محيطي اين محل ها از نظر نور كافي، تهويه مناسب، شرايط بهسازي 
مطلوب و رطوبت كافي باعث مي  گردد محصول سالم بماند. به عنوان مثال اگر محل ذخيره 
يا نگهداري يك محصول از نظر بهسازي محيط مطلوب نباشد باعث ورود حشرات و 
بيماريزا  عامل  انواع  ناقلين  بعنوان  اين موجودات  كه  ويژه موش مي  گردد  به  جوندگان 

مي باشند كه در نتيجه ايمني و سالمت محصول را به خطر مي اندازد.

6- رعايت بهداشت فردي 
بعنوان يكي از عوامل مهم در سالمت محصوالت مي  باشد  رعايت بهداشت فردي 
كه در صورت عدم رعايت آن باعث آلودگي محصول مي  شود. بعنوان مثال اگر فردي كه 
در تماس مستقيم با محصوالت مي باشد داراي بيماري واگير دار مثل بيماري قارچي در 
دست ها و يا پا باشد به علت تماس مستقيم با محصول در هريك از مرحله پروسه، باعث 

انتقال آلودگي گشته و سالمت محصول را به خطر مي اندازد.

راهكارهاي توليد محصوالت سالم

الف- روش هاي بهزراعي و بيولوژيك.
بطوركلي شناخت و به كارگيري روش هاي بهزراعي و بيولوژيك در مراحل مختلف 

كشاورزي و دامپروري در مراحل مختلف، بدين شكل تقسيم بندي مي شوند.

1- قبل از كاشت )آماده سازي(:
مديريت آيش، تناوب كشت، شيوه هاي طبيعي و بومي، آماده سازي فيزيكي و شيميايي، 

انتخاب بذور برگزيده و اصالح شده، آماده سازي جايگاه دام و آبزيان، انتخاب محل مناسب.
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الرو بالتوري در حال شكار الرو كرم برگخوار

2- كاشت
مديريت اصول صحيح مرحله كشت شامل زمان، فاصله، عمق و نوع كشت، اصول 

صحيح پرورش در مرحله الر و ژنتيكي

رديف كاشت در زراعت چقندر

3- داشت
شامل مديريت صحيح آبياري وكنترل آفات، بيماريها و علف هاي هرز و ديگر عمليات 
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اين مرحله نظير تغذيه، هرس سبز و مديريت صحيح پرورش دام، طيور وآبزيان

آبياري باراني در مزارع چقندر

4- برداشت
مديريت عوامل مؤثر در اين مرحله مانند زمان، مراحل، شيوه ها، ابزار و ماشين آالت

5- پس از برداشت
شامل حمل و نقل، انبارداري، فرآوري و نگهداري و بسته بندي و كد گذاري، توزيع 

و عرضه )بازاريابي ( و مصرف.

ب- برقراري هماهنگي هاي بين بخشي 
مرتبط  ارگانهاي  و  سازمانها  با  است  ضروري  سالم  محصوالت  توليد  منظور  به 
هماهنگي هاي الزم صورت گيرد از جمله سازمانهاي مرتبط مي توان به موارد ذيل اشاره 

كرد.
الف- سازمان وزارت نيرو در تامين آب سالم كشاورزي

ب - سازمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امر كنترل محصوالت و 
كنترل سالمت افراد مرتبط با محصوالت و نظارت بر اماكن و مراكز نگهداري و حمل و 

نقل و توزيع محصوالت.
ج- سازمان محيط زيست در زمينه كنترل محيط زيست و محيط توليد.

د- سازمان استاندارد در زمينه ايجاد ميزان استاندارد ثابت نسبت به عناصر و مواد 
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غيرقانوني  فروش  نظارت  و  كنترل  و  بازار  به  عرضه  محصوالت  در  مجاز  شيميايي 
محصوالت ناسالم به بازار و همچنين ايجاد اختالف قيمت محصوالت سالم با محصوالت 

ناسالم در بازار

منابع:
حسن  سيد محمد  مهندس  بخش كشاورزي،  در  حرفه اي  بهداشت  كتاب   -

رضوي اصل، دكتر رضا عزتيان

- كتاب بهداشت حرفه اي، دكتر عليرضا بهمن آبادي

- نشريه بهداشت در كشت گلخانه، علي رضايي

- مقاله محصول سالم، انسان سالم- مهندس غالمي
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