نگاهي به صنعت فرموالسيون سموم
در ايران
• دکتر محمد خصوصي
• مهندس بابک سليم زاده

چکيده:
از قديمي ترين موادي که عليه آفات کشاورزي استفاده مي
گرديده ،مي توان عصاره گل داوودي و روغن کنجد را نام برد
که بعدها مشخص شد اين مواد از گروه سموم پيرتروئيدي مي
باشند .با ظهور کارخانجات متعدد ،توليد سموم سير صعودي
خود را تا سال  1354طي نمود ولي ميزان باالي واردات همزمان
با توليد داخلي منجر به مصرف بي رويه سموم گرديد .از اواسط
دهه هفتاد توليدکنندگان چيني و هندي با ارائه محصوالت
خود با قيمتي ارزانتر نسبت به ساير توليدکنندگان خارجي
باعث بروز تغييراتي در بازار فرموالسيون سموم شدند ،از جمله
نوسازي کارخانجات قديمي ،ظهور کارخانجات جديد و ادغام
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برخي کارخانجات بزرگ خارجي .اين کارخانجات نوپا به دليل
وابستگي به کارخانجات پايه از نظر نيروي انساني و در نتيجه
عدم توانايي رقابت سالم با آنها و نداشتن زمان کافي براي کسب
اطالعات و تکنولوژي جديد ،مجبور به ورود به عرصه رقابت
ناسالم شدند .در سال  1385با آزاد شدن فروش سموم و حذف
شرکت خدمات حمايتي ،معضل تامين منابع مالي براي گروهي
از توليدکنندگان باعث کاهش ميزان توليد و مصرف سموم
گرديد .همچنين افزايش جمعيت گرسنه جهان و کاهش ميزان
بارش باعث کاهش شديد سطح زير کشت به ازاي هر نفر و
افزايش برداشت از واحد سطح شد و با توجه به افت ذخاير
سوختهاي فسيلي ،توليد سوختهاي سبز سبب شده که کشت
نيشکر و دانه هاي روغني جاگزين محصوالت غذايي گردد.

همچنين بروز خشکسالي و شرايط نامناسب مالي کشاورزان نياز
به آينده نگاري در صنعت فرموالسيون سموم را اجتناب ناپذير
نمود .با توجه به اينکه تکنولوژيهاي جديد ممکن است عليرغم
مزايا ،داراي مشکالت بزرگتري نيز باشند ،هزينه تحقيق در مورد
ساخت آفتکشهاي جديد و آزمايشات مربوطه ،تا حدي سرسام
آور است که گاهي چند کمپاني بطور همزمان يک آفت کش
جديد را معرفي مي کنند .از طرف ديگر امنيت غذايي از نظر
 MRLبسيار مهم مي باشد .با توجه به ضرورت مصرف آفتکشها
بايد با تغيير در توليد و فرموالسيون سموم در راه بهبود عملکرد
سموم ،امنيت غذايي را فراهم نمود .استفاده از سموم جديد با
دز کم ،حذف مواد مضر در فرموالسيونهاي جديد و  ...در اين
هدف به ما ياري مي رساند .بررسي ها نشان مي دهد استفاده از
مواد افزودني به مخزن يا طي فرموالسيون مقرون به صرفه تر و
مناسب تر مي باشد.
تاريخچه:
از سالهاي دور ،از عصاره گل داوودي و روغن کنجد به عنوان
داروي ايراني ضد آفات نباتي در سراسر دنيا استفاده مي گرديد.
بعدها معلوم گرديد که ماده موثره اين مخلوط همان پيرترين
مي باشد که بنيان اصلي حشره کش هاي گروه پيروتروئيدي
مي باشد .اولين کتاب در زمينه سموم با نام « معرفة السموم
ناصري » در زمان وليعهدي ناصرالدين شاه به نگارش در آمد.
اما اولين کارخانه بمنظور توليد سموم دفع آفات نباتي در زمان
حکومت پهلوي اول و در نزديکي شهر کرج پايه گذاري و در
اوايل دهه بيست با توليد گل گوگرد و سموم آرسنيکي راه
اندازي گرديد ،ولي اولين کارخانه به سبک و سياق امروزي با نام
« گياه » در اوايل دهه چهل تأسيس گرديد و پس از آن سازمان
حفظ نباتات در سال  1346توسط آقاي ايازي پايه گذاري و با
مشاورت کارشناسان آلماني راه اندازي شد .از اواسط دهه چهل
ظهور شرکت هاي جديد مانند سم ساز ،اگروشيمي ،پليکم ،باير
ايران ،گرگان شيمي و فاراد را شاهد هستيم.
روند توسعه صنعت فرموالسيون:
اين روند با طي سير صعودي خود تا سال  1354به اوج مي
رسد .شايد همزماني ظهور اين شرکت ها بدليل افزايش مصرف
سموم در اين سالها باشد .بعد از آن و همزمان با دولتي شدن
توليد و عرضه سموم بسياري از کارخانجات موجود به رکود
تا تعطيلي کشانده شدند .سياست غالب در اين سالها واردات
سموم از توليد کنندگان بزرگي چون هوخست ،رن پولنICI ،
و FMCو غيره بوده ،به طوري که ميزان واردات به مبلغ 300
ميليون دالر در سال مي رسد که بسياري از اين سموم بدون
اينکه توجيه مصرف داشته باشند و فقط به داليل بازرگاني و
ثروت اندوزي وارد و مقدار کمي از آن مصرف و بقيه در انبارهاي
شرکت خدمات حمايتي کشاورزي دپو مي گرديدند و با توجه
به سوبسيد (يارانه) متعلقه باعث رواج مصرف بي رويه سموم

در کشور گرديدند که نتيجه اي غير از آلودگي محيط زيست و
ايجاد مقاومت در آفات در سالهاي بعد نداشتند .در اين سالها
کمپانيهاي بزرگ تنها بازيگران و تصميم گيرندگان اين صنعت
در دنياي آن روز بودند.
اما از اواسط دهه هفتاد شمسي شاهد تغييراتي در اين بازار
انحصاري هستيم .توليد کنندگان جديدي مانند هندوستان و
چين وارد عرصه اين رقابت مي گردند که ابتدا توسط کمپانيهاي
بزرگ جدي گرفته نمي شوند ولي بعد از پي بردن به راز اين
توليد کنندگان نوظهور که همان کم ادعا بودن و قيمت مناسب
مي باشد کمپانيهاي بزرگ احساس خطر مي کنند و ناچار به
ايجاد تغييراتي در ساختار خود مي شوند .در سالهاي 1374
الي  1377شاهد ادغام کمپانيهاي بزرگ در يکديگر به منظور
باالبردن کارائي ،استفاده از امکانات يکديگر و پايين آوردن
هزينه ها مي باشيم .اما ظاهرا ً هيچکدام اقدام مناسبي در برابر
رقباي جديد نمي باشد .در اين سالها صنعت فرموالسيون سموم
به ضعيف ترين زمان در عمر خود در ايران رسيده بود بطوري
که تعداد کارخانجات توليد کننده از انگشتان يک دست نيز
تجاوز نمي کرد .اما در سال  1376شاهد تغييراتي در مديران و
به طبع آن در سياست هاي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي
مي باشيم .اعمال سياست هاي درست باعث دميدن روح تازه
اي در جسم نيمه جان صنعت فرموالسيون سموم مي گردد.
کارخانجات موجود با سرعت شروع به تجديد ساختار مي کنند
کارخانجات جديدي ظهور و وارد عرصه رقابت مي گردند .اين
روند تا سال  1381ادامه پيدا مي کند .تا اين زمان بسياري
از کارخانجات قديمي نوسازي شده اند ،تکنولوژي هاي توليد
فرموالسيونهاي جديد ايجاد و توليد در باالترين ميزان خود
مي باشد .انگيزه تجاري ايجاد شده با توجه به ميزان توليد باال
باعث مي گردد که بسياري از مديران و کارشناسان شرکت هاي
توليد کننده از واحد خود جدا و اقدام به تاسيس واحدهاي
جديد بنمايند .در اين سالها دو اتفاق بسيار مهم براي صنعت
فرموالسيون سموم رخ مي دهد که هرکدام از جهات مختلف
قابليت بحث و بررسي را دارند.
ابتدا ما شاهد رشد و توسعه کمي و کيفي در منابع انساني و
کارشناسان مورد احتياج اين صنعت مي باشيم که بسيار نيکو و
مورد قبول است اما اتفاق دوم که بايد بسيار روي آن تامل نمود
اين است که تعداد بسيار زيادي کارخانه توليدي که مجموع
ظرفيت آنها به چند ده برابر ميزان مصرف واقعي مي رسند
وارد عرصه رقابتي مي گردند که هيچگاه نمي توانند به ظرفيت
اسمي خود برسند و مجبورند با ظرفيتي بسيار کمتر از ظرفيت
اسمي فعاليت نمايند که خود مي تواند باعث بروز بسياري از
ناهنجاريها و مشکالت گردد .که ناشي از عملکرد نادرست وزارت
صنايع دراين سالها مي باشد .اين مسئله را مي توان از دو بعد
بررسي نمود :
-1از ديد تجاري  -وزارت صنايع با هدف حمايت از توليد کنندگان
و شايد نشان دادن آمار باالي ايجاد و تاسيس کارخانجات به
نوعي باعث ظهور بسياري از شرکت هاي نوپا گرديد که اين
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شرکتها به لحاظ منابع انساني وابسته به شرکتهاي توليد کننده
اصلي بودند .از آنجايي که شرکتهاي نوظهور به لحاظ مالي و
امکانات قابل مقايسه با واحدهاي اوليه نبودند قابليت انجام
رقابت سالم با ساير توليد کنندگان را نداشتند و جهت حفظ
خود ناچار به ورود به عرصه رقابت ناسالم مي گردند که نتيجه
اي جز ضرر براي خود و ساير توليد کنندگان نداشته و باعث
نارضايتي مصرف کنندگان نيز مي گرديد.
-2از ديد کيفيت منابع انساني و کارشناسي گفتيم که در
سالهاي  1376الي  1381توسعه خوبي از ديد کيفيت و کميت
منابع کارشناسي داشتيم که موفق به ديدن دوره هاي آموزشي
مناسب و کارکرد با تکنولوژيهاي جديد گرديدند ،اما با ورود به
عرصه تجاري در شرکتهاي نوظهور اين کارشناسان دچار افت
علمي گرديدند زيرا ديگر زمان الزم و کافي براي به روز کردن
اطالعات خود را نداشتند و از طرف ديگر نيز با توجه به اينکه
اين شرکتها منابع مالي زيادي در اختيار نداشتند امکان استفاده
از دستگاهها و تکنولوزيهاي جديدتر را از دست دادند و عم ً
ال
تبديل به يک کپي ناقص از واحدهاي اصلي خود شده و دچار
روزمرگي شديد سيستم اقتصادي خود گرديدند و از آنجايي که
از اين کارشناسان انتظار ابداع روشها و سيستم هاي جديدي مي
رفت اما از اين زمان به بعد شاهد گسترش کيفي اين شرکتها
نمي باشيم که خود مي تواند معضل بزرگي براي اين صنعت به
حساب آيد.
از اوايل سال  1385زمزمه آزاد شدن فروش سم به گوش مي
رسيد که از آخر همان سال نيز به طور تدريجي آغاز گرديد.
توليد کنندگان اين مسئله را به فال نيک گرفتند اما اين مسئله
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نيز از جهاتي مي توانست قابل تأمل باشد.
اول -با کنار رفتن شرکت خدمات حمايتي کشاورزي به عنوان
يک خريدار بزرگ و تامين کننده منابع مالي توليد کنندگان
نياز به سرمايه در گردشي داشتند که قب ً
ال از طريق شرکت در
مناقصات يا تهيه از منابع بانکي صورت مي گرفت با آزاد شدن
سم تهيه منابع مالي به يک معضل بزرگ تبديل گرديد.
دوم -با آزاد شدن فروش سم کاهش نسبي در مصرف سموم
اتفاق افتاد با اينکه اين مسئله از نظر کلي مثبت و با ارزش
مي باشد اما از ديد توليدکنندگان به عنوان پايين آمدن ميزان
توليد مي باشد.
سوم -با آزاد شدن فروش سم و برداشته شدن سوبسيدها يک
افزايش قيمت چشمگير را در قيمت سموم مي بينيم.
چهارم -در دو سال گذشته يک سير صعودي قيمت جهاني
در مورد سموم داشته ايم که اين مسئله و مسئله قبلي باعث
گرديد که توليد کنندگان سموم بتوانند تاکنون پرچم توليد را
برافراشته يا حداقل نيم برافراشته نگه دارند.
پنجم -ورود سموم تقلبي به بازار که ناشي از افزايش قيمت
جهاني سموم بود و عده اي سودجو و بي خبر از خدا ،اقدام به
توزيع اين سموم و ايجاد آشفته بازار نموده اند.
ششم-با توجه به ظرفيت هاي خالي موجود در بسياري از
کارخانجات شايد بهتر باشد که اين کارخانجات به بازارهايي در
خارج از کشور بيانديشند .اما صادرات نيازمند يک بسته حمايتي
از طرف دولت مي باشد.
-1شايد در کشوري که تمام مکانيسم ها براي واردات تعريف

شده حتي گرفتن يک اجازه صادرات مختصر ماهها به طول
بيانجامد بطوري که که مشتري از خريد منصرف مي گردد.
-2وجود يکسري از مواد سوبسيد دار و يارانه اي و قيمت غير
واقعي آنها مي تواند هر صادر کننده اي را در هر مرحله اي در
مظان اتهام قاچاق قرار دهد.
-3بسياري از صادرکنندگان در ايران بر اين باورند که قيمت
واقعي دالر بسيار بيشتر از مقدار کنوني ميباشد و معتقد هستند
که قيمت دالر بطور مصنوعي پايين نگاه داشته است .باالبردن
قيمت دالر مي تواند بازارهاي خوبي را در خارج از کشور براي
توليد کنندگان داخلي ايجاد نمايد .از طرفي باال بردن قيمت
دالر مي تواند انگيزه بسياري از واردات غير معقول را نيز از بين
ببرد.
حقايق و آمار ها در دنياي کنوني:
جمعيت دنيا به سرعت رو به افزايش مي باشد به طوري که هم
اکنون جمعيت دنيا بالغ بر ( 6.800.000.000شش ميليارد و
هشتصد ميليون نفر) مي باشد و اين جمعيت تا سال  2050بالغ
بر  9.100.000.000نفر خواهد گرديد .سطح زير کشت به ازاي
هر نفر به شدت در حال کاهش مي باشد که معني آن برداشت
بيشتر در واحد سطح مي باشد .هم اکنون طبق اعالن رسمي
سازمان خوار و بار جهاني ( )FAOحدود يک ميليارد نفر گرسنه
در سراسر جهان زندگي مي کنند که تا سال  2030طبق اعالن
فدراسيون توليد کنندگان مواد شيميايي کشاورزي  GCPFاين
مقدار به عدد يک ميليارد و هشتصد ميليون نفر خواهد رسيد.
گذشته از اين آمارها ،گرسنگي پنهان در اکثر کشورهاي در
حال توسعه وجود داشته و در حال ازدياد مي باشد .در همين
دنياي امروز هر ساله بيش از يک ميليون نفر در سراسر دنيا در
اثر ابتالء به بيماري ماالريا تلف مي شوند.
از طرف ديگر شاهد تغيير کشت در زمين هاي کشاورزي مي
باشيم ،زمين هاي خرد در بسياري از کشورها با يکديگر ادغام و
بطرف کشت محصوالت صنعتي مي روند.
با تغييرات جوي بوجود آمده در کره زمين ميزان بارش ها
کاهش يافته و محدوديت منابع آبي هر روز خود را بيش تر از
پيش نشان مي دهد.
با توجه به اتمام ذخاير سوختهاي فسيلي بايستي کشاورزي بار
توليد سوخت جهت تامين انرژي را به دوش بکشد توليد سوخت
سبز چه از بيواتانول و چه از بيوديزل نيازمند اختصاص مقدار
زيادي از زمين هاي کشاورزي به کشت نيشکر و دانه هاي روغني
است که اين مسئله باعث کاهش زمين هاي کشاورزي جهت
کشت محصوالت خوراکي شده ،از طرف ديگر آب اختصاص
يافته جهت کشت اين موارد از سهميه آب زمين هاي کشاورزي
مورد استفاده در کشت مواد خوراکي خواهد کاست.
با توجه به تمام پيشرفت هاي انجام شده در چند دهه اخير در
زمينه توليد محصوالت کشاورزي هنوز هم هر ساله با توجه به
مصرف سموم آفت کش بين  %20- %40محصوالت کشاورزي

از بين مي روند که در صورت عدم مصرف سموم اين ميزان مي
تواند تا  %70افزايش پيدا کند.
مجموعه عوامل فوق باعث گرديده که يک بازار  36ميليارد
دالري سموم ايجاد گردد.
وضعيت کشاورزي ما چگونه است؟
زمين هاي کشاورزي ما به سرعت در حال خرد شدن و تقسيم
شدن مي باشند ،زمين هاي مرغوب اطراف شهرها به سرعت در
حال تبديل به آپارتمان و ويال مي باشند.
ذخاير آبي ما بشدت در حال کاهش مي باشد ،در چندين استان
کشور خشکسالي چندين سال ادامه دارد.
کارشناسان فارغ التحصيل کشاورزي ـ به جاي جذب در مزارع
و باغات و برداشتن باري از دوش کشاورزي در حال احتضار ما
بيشتر سعي در جذب در دستگاه هاي دولتي و اداري داشته و
خود به باري براي کشاورزي تبديل مي شوند.
اعطاي وام هاي مکرر و امهال وام ها عم ً
ال کشاورزان را تبديل
به بدهکاران ورشکسته نموده است ،بطوري که هر پولي که به
اين قسمت تزريق مي شود باز پرداخت نشده و بدهي ها هم
انباشته مي شوند.
اما چيزي که به نظر مي رسد بيش از هر چيز ديگري کشاورزي
ما را آزار مي دهد سوء مديريت ها مي باشد .يک سال از نظر
توليد گندم خود کفا مي شويم و سال ديگر شش ميليون تن
گندم وارد مي کنيم و بخاطر رسيدن به کشاورزي پايدار مدال
مي گيريم!
آينده نگاري:
با توجه به نياز به توسعه پايدار در بخش کشاورزي آينده نگاري
در صنعت فرموالسيون سموم دفع آفات نباتي آينده نگاري از
جمله کارآمدترين ابزار براي سياستگذاري و تصميم گيريهاي
کالن مي باشد که به کمک نتايج حاصل از آن مي توان ميزان
کارکرد تطابق برنامه ها را با چشم اندازهاي تعريف شده در
هر مسيري مشخص نمود از آنجا که مبحث نوآوري خصوصاً
در عرصه علوم و فناوري از جدي ترين مباحث براي توسعه
کشورهاست ،لذا پرداختن به روشها و ابزارهاي آينده نگاري در
حوزه نوآوري در کشورمان و کمک به تحقق اهداف مندرج در
سند چشم اندازه بيست ساله توسعه باشد.
آينده نگاري در صنعت نمايانگر درک عميق از روشهاي نو پديد،
عوامل پيش برنده ،عوامل ممانعت کننده مسيرهاي اشتباه بالقوه
و موقعيت هاي نو پديد در بازار صنعت يا يک سري از بازارها و
صنايع نزديک به هم است .سازمانهايي که داراي آينده نگاري در
صنعت هستند توانايي بيشتري خواهند داشت تا يک استراتژي
برقرار نمايند که نافذ بر روندهاي آينده باشد و حتي آنهاي
تعريف نمايد و همچنين يک موقعيت رهبري در بازار ايجاد
کند .يکي از مهمترين شاخه هاي صنعت و کشاورزي بخش
فرموالسيون سموم است.
در اين مقاله آينده نگاري ،عوامل محيطي موثر بر آن و عوامل
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کليدي الزم براي نوآوري و استراتژي و چهارچوب آن تعريف
خواهند شد .همچنين پيشرفتهاي تکنولوژيکي و علمي آينده
در صنعت فرموالسيون سموم از نقطه نظر علمي و نيازهاي
آينده اين صنعت شناسايي و ترسيم گرديده که نتايج آن مي
تواند براي مديران تحقيق و توسعه و محققان مفيد واقع گردد
تا از طريق آن استراتژي شرکتهاي خود را معيار بندي نمايند.
در عصر حاضر فرآيند نوآوري بدون در نظر گرفتن نگرش آينده
نگار به شکست ختم مي شود و نتايج آن به صورت فاصله بسيار
زياد نوآوري صنايع کشور نسبت به نوآوري در صنايع ساير
کشورها قابل مشاهده مي باشد .به همين علت ابتدا به رئوس
آينده نگاري اشاره مي کنيم که عبارتند از :
ديده باني آينده ،تجزيه و تحليل روند ،سناريو پردازي ،نقشه
راه ،مدل سازي
ديده باني آينده:
داشتن غذاي سالم حق مسلم تمامي انسان هاي کره زمين
مي باشد .تکنولوژي هاي نوظهور همانند بيوتکنولوژي ـ نانو
تکنولوژي و ساير تکنولوژي هاي مي توانند در اين زمينه به
انسان ها کمک نمايد .اما بايد توجه داشت که هر تکنولوژي مزايا
و معايب خاص خود را دارد و ظهور يک تکنولوژي جديد نمي
تواند کليد حل تمامي مشکالت باشد و چه بسا خود مشکالتي را
ايجاد کند که به مراتب بزرگتر از مزاياي آن باشد .زيرا در چرخه
پيشرفت صنعتي ما هميشه به دنبال تکنولوژي هاي هستيم
که مشکالت تکنولوژي قبلي را نداشته باشد .هر تکنولوژي نو
ظهوري مي تواند مشکالت پيش بيني نشده اي را در ذات خود
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داشته باشد که به مرور زمان آشکار شود .پس در رواج هر
تکنولوژي نوظهوري نياز به ارزيابي دقيق از آن تکنولوژي داريم
که ممکن است نياز به زمان و هزينه بااليي داشته باشدFirst( .
 ) Evaluation Then Revolutionبه عنوان مثال مي توان اشاره
نمود در مورد تکنولوژي نانو حتماً بايستي به آلودگي هاي نانو
توجه داشت.
تجزيه و تحليل روند:
از يک طرف ما شاهد افزايش جمعيت به معني نياز غذايي بيشتر
مي باشيم که بخودي خود مي تواند عامل بسياري از ناهنجاري
ها باشد و از طرف ديگر شاهد فشارهاي زيست محيطي و
بهداشتي مي باشيم و اين دو عامل در تقابل مستقيم با يکديگر
مي باشند.
هزينه طراحي و ساخت مولکول هاي جديد در واحدهاي تحقيق
و توسعه به ميزان بسيار زيادي افزايش پيدا کرده بطوري که
براي معرفي يک مولکول جديد به عنوان آفت کش هزينه
آزمايشات شيميايي ـ توکسيکولوژي ـ اکوتوکسيکوژي ـ پاتنت
ـ معرفي و ترويج آن مبلغي در حدود  180.000.000يورو و
زماني در حدود  8تا  10سال نياز مي باشد .اين هزينه به قدري
سرسام آور
مي باشد که حتي کمپاني هاي چند مليتي نيز به تنهايي از پس
چنين هزينه اي بر نمي آيند و مجبور به ادغام واحدهاي تحقيق
و توسعه خود در يکديگر شده اند و ما شاهد آن هستيم که يک
مولکول توسط دو يا چند کمپاني بطور همزمان معرفي و ترويج
مي گردد .بيوتکنولوژي نيز آنچنان که بايد و شايد نتوانسته

کمکي در مبارزه با آفات نمايد .در خوشبينانه ترين حالت
سهم مواد بيولوژيکي جايگزين با سموم شيميايي در حدود %5
بوده است که اين نشان دهنده اين مطلب مي باشد که با همه
توسعه کمي و کيفي و تبليغاتي که در اين مورد صورت گرفته
از اين تکنولوژي نمي توان به عنوان يک ابزار کارآمد در بحث
امنيت غذايي حداقل در چند دهه آينده استفاده نمود ،زيرا
مواد بيولوژيک توانايي کنترل آفت در زمان طغيان را نداشته و
نيازمند يک سيستم مديريت جامع در زمان مصرف مي باشد که
با توجه به فرهنگ حاکم بعيد به نظر مي رسد.
از طرف ديگر اين روزها امنيت غذايي به يکي از دغدغه هاي
سياستمداران بدل شده بطوري که شاهد دستور باالترين مقام
اجرايي کشور براي تشکيل کميته  MRLمي باشيم که اين يا
مي تواند مربوط به اهميت سالمت انسان ها بوده يا مربوط به
باز پس دادن محموله هاي کشاورزي ما بوده و يا به عنوان يک
ژست بين المللي مي باشد ،نمي دانيم!!!؟؟
نکته آخر اينکه هر کشاورزي در هر کجاي دنيا زماني که دست
رنج يکسال خود را در حال از دست دادن ببيند حتماً و به هر
قيمتي از مواد آفت کش استفاده خواهد نمود ،اين يک حقيقت
انکار ناپذير است .بطوريکه حتي در اروپاي امروز شاهد بازار
قاچاق تميک مي باشيم .آمارهاي موجود حاکي از رشد 19
درصدي بازار سموم در اروپا  41درصدي در آمريکاي التين و
حتي با تمامي فشارهاي زيست محيطي  %03درصدي در آمريکا
مي باشيم.
سناريو پردازي:
با توجه به کل مسائل ذکر شده در باال اعم از نياز غذايي،
امنيت غذايي ،فشارهاي تجاري ناشي از وجود يک بازار 36
ميليارد دالري ( قابل توجه اينکه بودجه دو کشور فارسي زبان
تاجيکستان  500ميليون دالر و افغانستان در حدود  10ميليارد
دالر مي باشد ) تا چند دهه آينده که بايستي تکنولوژي هاي
جديد ظاهر و بالغ شوند ،ما محکوم به استفاده از سموم دفع
آفات نباتي هستيم اما مي توانيم با تغييراتي در نحوه و نوع
توليد ،جامعه اي سالمتر را به خود و کودکانمان هديه نماييم.
شايد شيمي دان ها بيشتر از هر قشر ديگري بتوانند عامل اجراي
اين تغييرات باشند ايجاد تغييرات اما نيازمند يک بينش درست
و وسيع در کليه زمينهاي مهندسي ـ انرژي ـ ترموديناميک
ـ شيمي ـ توکسيکولوژي ـ اکوتوکسيکولوژي مي باشد ،که
بي شک از عهده يک نفر يا يک سازمان خارج بوده و نيازمند
همکاري افراد خبره در هر زمينه مي باشد .تا ما بتوانيم يک
تصوير واضح از کل سيستم داشته و بتوانيم "تابلوي بزرگ" را
ببينيم.
مهمترين اجزا سناريوي ما مي تواند  3تيتر زير را داشته باشد:
 .1استفاده از فرآيندهاي سبز
 .2استفاده از شيمي سبز
 .3کارآمدتر کردن عملکرد سموم
و استفاده از هر کدام از اين تيترها بايستي با در نظر گرفتن دو

تيتر ديگر باشد ،جهت تفهيم اين مسئله مي توان از يک مثال
استفاده نمود:
اگر بخواهيم دو فرموالسيون  ECو  SCرا با يکديگر مقايسه
کنيم:
بايد بگوييم که فرموالسيون  ECبيشترين تأثير و عملکرد را با
توجه به وجود حالل نفتي مي تواند داشته باشد ،ميزان انرژي به
کار رفته در ساخت يک واحد وزن از اين فرموالسيون بين 1/50
تا  1/100انرژي بکار رفته براي فرموالسيون يک واحد وزن
فرموالسيون  SCمي باشد ،اما به لحاظ وجود حالل هاي نفتي
داراي خاصيت  VOCمي باشد ،که مي تواند به عنوان يک آلوده
کننده تنفسي به حساب آيد .پس فرموالسيون  ECداراي دو
پوئن مثبت و يک پوئن منفي و فرموالسيون  SCداراي دو پوئن
منفي و يک پوئن مثبت مي باشد .يک فرموالتور آگاه مي تواند با
يک تغيير در نوع حالل بکار رفته همان پوئن منفي فرموالسيون
 ECرا نيز تبديل به يک پوئن مثبت نمايد.
 .1استفاده از فرآيندهاي سبز
فرآيندهاي سبز عبارت از دستگاه ها و ماشين آالت يا
فرموالسيون يا موادي مي باشند که ميزان انرژي بکار رفته در
زمان کارکرد آنها و يا انرژي بکار رفته در توليد آنها با توجه به
امکانات موجود در حداقل باشد.
 .2استفاده از شيمي سبز
شيمي سبز عبارت از مواد شيميايي که در هنگام فرآيند توليد
آنها مواد مضره جهت محيط زيست توليد نشده و پساب کمي در
توليد آنها بوجود آيد از طرفي قابليت تجزيه در محيط زيست را
داشته و به موادي بي خطر تبديل شود .به عنوان مثال استفاده
از سموم .OMRI
 .3کارآمدتر کردن عملکرد سموم
حقيقت تلخي که وجود دارد اين است که فقط  10-15درصد
از سمي که ما استفاده مي کنيم واقعاً به گياه مي رسد و بقيه
هدر مي رود ،هر چه ما بتوانيم مقدار جذب شده را باالتر ببريم
کمک مثمري به حفظ محيط زيست نموده ايم .روش هاي زير
مي تواند در اين راه به ما کمک نمايد:
 -1-3استفاده از سموم نو ترکيب که ميزان مصرف آنها در واحد
سطح کم باشد.
 -2-3فرموالسيون مجدد ترکيبات موجود در جهت باال بردن
کارآيي آنها و حذف مواد مضر () Re-Formulation
 -3-3استفاده از سموم قديم با فرموالسيونهاي جديد مثل:
فرموالسيون هاي برپايه نانو ـ گرانول هاي قابل امولسيون در آب
ـ گرانول هاي شناور در آب
فرموالسيون هاي  ODـ فرموالسيون هاي  Baitبرپايه مواد جاذب
و سموم.
ميکروکپسول هاي بر پايه کريستال مايع و استفاده از پيکره
سلولي.
 -4-3استفاده از فرموالسيون تلفيق تکنولوژي ()SE
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 -5-3استفاده از مواد افزودني به تانک () Adjuvant
اين روش يکي از کارآمدترين و در دسترس ترين روش ها مي
باشد ،امروزه شايد در آمريکا و اروپا نتوانيم سمي را پيدا کنيم
که بدون  Adjuvantمربوطه اجازه ثبت پيدا کند .اين فرآيند را
مي توانيم در سمومي که جديدا ً در ايران نيز ثبت مي شوند
ببينيم.
نقشه راه :
از آنجايي که کارخانجات و شرکت هاي توليد کننده سموم بنگاه
هاي اقتصادي مي باشند و يا واحدهاي تحقيق و توسعه که
مرتبط با اين شرکت ها ميباشند وظيفه اقتصادي کردن پروژه
ها را بر عهده دارند ،با ديد اقتصادي بايد به موارد مطرح شده
در بخش سناريوپردازي برخورد نمود .با توجه به جديد االحداث
بودن کارخانجات يا خطوط توليدي در بسياري از شرکتها نبايد
انتظار داشت که استفاده از فرآيندهاي سبز به اين صورت در
شرکتهاي توليد سموم اتفاق بيافتد و شايد نيازمند يک پروسه
زماني ده ساله باشد ولي مي توان از شيمي سبز استفاده زيادي
برد زيرا منابع بسيار خوبي از مواد شيميايي مورد استفاده در
صنعت سموم در ايران موجود مي باشد که شايد سريعترين راه
حل در اين زمينه باشد .اما استفاده از مواد افزودني به تانک
شايد راه حلي باشد که بيشتر از همه اقتصادي به نظر مي رسد
و مي تواند با توجه به شرايط محيطي هر منطقه اي طراحي و
مورد استفاده قرار گيرد که بي شک مي تواند رضايت مصرف
کنندگان را نيز در پي داشته باشد .
مدل سازي:
از آنجايي که آزموده را آزمودن خطاست مي توانيم از تجربه
ساير کشورهايي که شباهت آب و هوايي بيشتري به ما دارند در
مباحث فوق استفاده نموده و مدل سازي نمود.
اهميت آينده نگاري:
در اين بخش پس از بررسي فرآيند و مدل هاي نوآوري به
اهميت موضوع آينده نگاري در بازار فرموالسيون سموم و نقش
آن در نوآوري پرداخته مي شود .در اين قسمت ضمن بررسي
فرايند و مدلهاي نوآوري به فرآيند برنامه ريزي راهبردي و
استراتژيک بازار اشاره مي شود .شرکتها براي حضور موفق در
بازار بايستي از روابط علت و معلولي ومشخصه هاي زير در آينده
نگاري نوآوري استفاده نمايند:
 -1شناخت فرصت هاي بازار
-2شناخت تهديدهاي بازار
-3نقاط قوت
-4نقاط ضعف
استفاده از روابط علت و معلولي و مشخصه هاي فوق ارتباط
مستقيم با سيستم مديريت شرکتهاي توليد کننده سموم دارد
و شايد در بسياري از موارد جزو اسرار هر شرکتي طبقه بندي
گردد .شايد بتوان اين مورد را با يک مثال توضيح داد .بسياري
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فکر مي کنند که ورود مواد بيولوژيک جهت مبارزه با آفات مي
تواند به عنوان يک تهديد براي بازار سموم شيميايي باشد اما
بايد توجه داشت که وظيفه هر فرموالتور آميختن صحيح مواد
با يکديگر جهت حصول نتيجه مورد نظر مي باشد و براي يک
فرموالتور خبره فرموالسيون يک ماده شيميايي يا يک ماده
بيولوژيک تفاوت چنداني نمي کند و مي تواند اين تهديد را به
يک فرصت تجاري تبديل نمايد.
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Abstract:

A glance around the Iranian pesticide formulation industry

The aim of this paper is to review the history of
pesticide in Iran, the past, the present and the
foresight of pesticide formulation industry.
It begins with manufacture of Persian louse powder known to the Caucasus in 18th century, the
installation of new pesticide factories and the increase in consumption of pesticide and market in
Iran before the Islamic revolution.
After Islamic revolution, the old factories renovated.
Fact and figures of the world and Iran about sustainable agriculture new research and development in pesticide formulation industry like new
molecules new formulation adjuvant and use of
green chemistry in pesticide formulation industry.

