ارزيابي شيميائي ديازينون
• مهندس بابک سلیم زاده
کارشناس خبره تولید سموم شرکت فرآورده های طیف سبز

چکيده:
ديازينون يکی از سموم پر مصرف کشور در زمينه کشاورزی و دامپروری
می باشد که با توجه به حساسیت آن نياز به بررسی بيشتر در رابطه با آن
احساس می گردد لذا با توجه به جستجوی منابع مختلف بهترین منبع از
 NRAاستراليا انتخاب و ترجمه گرديده است.
کلمات کليدی:
ديازينون  -تجزيه  -سميت  -پايدارکننده  -آب
ارزيابي شيميائي ديازينون
اين مقاله از بخش  ٢گزارش سازمان ملي براي ثبت مواد شيميائي مورد مصرف
درکشاورزي و داروهاي دامي استراليا ترجمه شده است.
()National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia (NRA
ديازينون يك حشره کش ارگانوفسفره است که توسط سازمان بهداشت
جهاني( )WHOبعنوان يك ترکيب «نسبتاً خطرناك» و در گروه ٢مواد
خطرناك طبقه بندي شده است .اين ترکیب داراي يك طيف وسيع ضد حشره
است و برعليه بالغ و نوزاد حشرات پرنده ،حشرات خزنده ،کنه ها و عنكبوتيان
مؤثر است .ديازينون بطور گسترده اي براي کنترل مؤثر حشرات در کشاورزي
و محيط هاي بهداشتي عمومي بكار ميرود.
 -١مشخصات ماده:
نام عمومي :دیازینون ()DIAZINON
نام بر اساس (:)IUPAC
O,O- diethyl O- (2-isopropyl-6- methylpyrimidin- 4 yl) phosphorothioate

نام بر اساس چكيده:
O,O- diethyl O- [6- methyl-2(1-methylethyl) – 4- pyrimidinyl] phosphothioate

شماره ثبت در چكيده نامه شيمي:
فرمول بسته شيميائي:
جرم مولكولي:

333-41-5
C12 H21 N2 O3 PS
304/3

فرمول گسترده شيميايي:

مصرف اوليه :بعنوان حشره کش
مصرف ثانويه :بعنوان ضد انگل جلدي براي دام ها
گروه شيميايي :از گروه ترکيبات ارگانوفسفره
خالصه خواص :اين ترکيب يك حشره کش ارگانوفسفره است که براي
پستانداران سميت کمی دارد.
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• مهندس زهرا شکرگزار
کارشناس ارشد فنی شرکت فرآورده های طیف سبز

راه هاي جذب :اين سم با تماس به هر صورت جذب مي شود ،لذا عالوه بر
جذب پوستي در صورت تنفس و يا بلعيدن نيز به راحتي جذب مي گردد.
نحوه عملكرد :ديازينون پس از تبديل به آنالوگ اکسيژني خود مانع انجام عمل
آنزيم کولين استراز ميشود.
 -٢خواص فيزيكي و شيميايي تكنيكال خالص:
حالت فيزيكي :مايع ويسكوز
رنگ :بيرنگ و شفاف
بو :بوي ماليم شبيه استرها
نقطه جوش ٨٣-٨٤ :درجه سانتيگراد در فشار کاهش يافته  0/٠٠٠٢ميلي
متر جيوه ١٢٥ ،درجه سانتيگراد در فشارکاهش يافته  0/001میلی متر جیوه.
ضريب تفكيك بين فازهاي آب /اکتانول ( برحسب لگاريتم) ( 3/30 :گزارش
شده توسط کمپاني نوارتيس و سازمان بهداشت جهاني سال ( 3/42 ،)١٩٩٨
گزارش شده توسط کمپاني نيپون کاياکو )  1/4 × 104ميلي متر جيوه در ٢٠
درجه سانتيگراد  2/8 ×10 -4ميلي متر جيوه در  25درجه سانتیگراد
ضريب شكست نور ( 1/4978-1/4981 :در  20درجه سانتیگراد )
تبخيرپذيري 2/3 :ميلي گرم در هر متر مكعب در دماي  ٢٠درجه سانتیگراد
 :PHحدود  6در  20درجه سانتیگراد
حالليت در آب ٤٠ :ميلي گرم در ليتر در  ٢٠درجه سانتيگراد (گزارش شده
توسط کمپاني نوارتيس ) ٦٠ ،ميلي گرم در ليتر در  ٢٠درجه سانتيگراد
(گزارش شده توسط سازمان بهداشت جهاني سال )١٩٩٨
حالليت در حالل ها :اين ترکيب با استون ،متانول ،اتانول ،کلروفرم ،استونيتريل،

سيكلوهگزان ،دي کلرومتان ،هگزان ،بنزن ،پتروليوم اتر ،وکربن دي سولفايد
بطورکامل مخلوط می شود.
جرم ويژه 1/116-1/118 :در  ٢٠درجه سانتيگراد
ويسكوزيته ١٣ :مگا پاسكال ثانيه در  ٢٠درجه
پايداري :دیازینون در دماهاي باالتر از  ١٢٠درجه سانتیگراد تجزيه مي شود.
اين ترکیب در محيط هاي قليايي پايدار است ،اما بوسيله آب و يا اسيدهاي
ضعيف به آرامي هيدروليز مي گردد .ديازينون در محدوده  ٨تا PH =٦
کام ً
ال پايدار است ،در حالي که عمل هیدرولیز در شرایط اسیدی قوی
( ) PH< 4/1بسرعت پیش می رود.
وجود مقادير کم آب در محيط اسيدي تجزيه ديازينون را به محصوالت فرعي
بسيار سمي سرعت مي بخشد.
هيدروليز :بر اساس گزارش کمپاني نوارتيس در  PH=٥در مدت  ٣٨روز
نيمي از ديازينون هيدروليز مي شود ،در صورتيكه براي  PH=٧اين مدت به
 ٧٨روز و برای  PH=9به  ٤٠روز مي رسد.
تجزيه در اثر نور :بنابر گزارش کمپاني نوارتيس محلول آبي  ٣٤ميلي گرم در
ليتر ديازينون تحت تأثير نور مصنوعي مشابه نور خورشيد در مدت  ٩٧ساعت
به ميزان  %٥٣تجزيه مي شود.
قدرت خوردگي :ديازينون بعنوان يك ترکيب غيرخورنده درنظر گرفته می
شود.
-٣خواص فيزيكي و شيميايي تكنيكال صنعتي:
حالت فيزيكي :مايع کمي ويسكوز
رنگ :زردرنگ تا قهوه اي شفاف
بو :بوي ماليم شبيه استرها
ضريب تفكيك بين فازهاي آب  /اکتانول٣/30:
حالليت در آب :در دماي  ٢٠درجه سانتيگراد بين  ٤٠تا  ٦٠ميلي گرم در ليتر
( با توجه به ميزان خلوص تكنيكال) در آب حل مي شود.
حالليت در حالل ها :مشابه تكنيكال خالص
جرم ويژه :مشابه تكنيكال خالص
فشار بخار 1/4 × 104 :ميلي متر جيوه در دماي  ٢٠درجه
تبخيرپذيري 2/٤ :ميلي گرم در هر متر مكعب در دماي  ٢٠درجه سانتيگراد و
 17/6ميلي گرم در هر متر مكعب در دماي  ٤٠درجه سانتيگراد.
پايداري :مشابه تكنيكال خالص.
ويسكوزيته ١٣ :تا  ١٤مگاپاسكال ثانيه ( با توجه به ميزان خلوص تكنيكال )
بر اساس گزارش کمپاني نوارتيس.
هيدروليز :در دماي  ٢٠درجه سانتیگراد و در  PH =3/1نيمي از ديازينون در
مدت  11/8ساعت هيدروليز مي شود.
آتشگيري :اين ترکيب در دماهاي باالتر از  ١٧٠درجه سانتيگراد در سيستم
ظرف باز خودبخود مشتعل مي گردد.
دماي جرقه ٣٦٠ :درجه سانتيگراد.
روش هاي مناسب براي خاموش کردن آتش حاصل از اين ترکيب :سيستم هاي
پودر ،کف ،دي اکسيدکربن ،و يا اسپري آب (از آب پاشي با فشار زياد نبايستي
استفاده کرد) ،براي خاموش کردن آتش حاصل از سوختن ديازينون مناسب
مي باشند .توجه شود که محصوالت حاصل از سوختن اين ترکيب بسيار سمي

هستند.
انفجار پذيري :اين ترکيب منفجر نمي شود.
ميزان خطر :اين ترکيب براي سالمتي خطر بااليي دارد و بخارات حاصل از
سوختن اين ماده سميت متوسط تا زياد دارند.
-٤رتبه بندي:
محصوالت حاوي ديازينون در فهرست ( )SUSDPدر رتبه  ٦قرار دارند .بجز
محصوالت گرد حاوي  %٢ديازينون يا کمتر که در رتبه  ٥قرار مي گيرند.
-٥منابع تاييد شده ديازينون:
منابع تهيه ديازينون که براي اين بررسي مورد تاييد مي باشند عبارتند از:
 -1کمپاني ( Makhteshim-aganشعبه استراليا) داراي شماره تاييد
٤٤٠٣٣
 -2کمپاني ( Novartis Animal Healthشعبه استراليا) داراي شماره هاي
تاييد  ٤٤٢٨٩و  ٤٤٢٩٠و  ( ٤٤٢٩١فقط براي محصول تغليظ شده)
 -3کمپاني  Tomen Australia Ltdداراي شماره تاييد ٤٦١٣٢
تمام ديازينون ها از منابع فوق که توسط ( )NRAتاييد شده اند با روغن
سوياي اپوکسيده شده پايدار شده اند تا از تشكيل محصوالت سمي ناشي
از تجزيه ديازينون جلوگيري بعمل آيد ( به بخش پايداري و تأثيرات گذشت
زمان روي سميت مزمن مراجعه نماييد) بايستي توجه کرد که محصوالت
مصرفي بايستي فقط با استفاده از ديازينون هاي تهيه شده از منابع مورد
تاييد توليد شوند.
-٦فرموالسيون ها:
محصوالت ثبت شده در استراليا شامل تعداد متنوعي فرموالسيون هاي
مختلف است که از جمله مي توان به گرد ( ٢٠تا  ٤٠گرم در هر کيلوگرم)،
محلول هاي غليظ امولسيون شونده ( ٣تا  ٨٠٠گرم در ليتر) ،ميكروانكپسوله
( ٢٤٠تا  ٢٧٠گرم در ليتر) ،محلول آبي ( ٣٨تا  ٥٠٠گرم در ليتر) ،گردنبند
ضد کك ( ١٥٠تا  ١٦٨گرم در هر کیلوگرم) ،پودرهاي حشره کش ( 15/٥تا
 37/5گرم در هر کیلوگرم) ،و برچسب گوش براي احشام ( ٢٤٠تا  ٣٠٠گرم در
هر کيلوگرم اشاره کرد .برخي ترکيبات ممكن است حاوي ساير تكنيكال هاي
حشره کش نيز باشند.
 -٧استاندارد براي حداقل خلوص مورد قبول  NRAبر مبناي
مشخصات تكنيكال ديازينون که توسط فائو ( )FAOاعالم شده است:
تكنيكال:
تكنيكال ديازينون يا ماده مرجع که درجه و يا خلوص ماده مؤثره آن مورد
توجه است و براي فرموالسيون محصوالت حاوي ديازينون بكار مي رود.
در تكنيكال ديازينون ماده مؤثره محاسبه شده بر مبناي خشك و عاري از
حالل و پايدار کننده نبايستي کمتر از  ٩٥٠گرم ماده مؤثره خالص در هر
کيلوگرم تكنيكال باشد.
پايدارکننده:
پايدارکننده ميتواند در تكنيكال وجود داشته باشد به شرطي که ميزان آن
بيش از  ١٠٠گرم در هر کيلوگرم تكنيكال نباشد.
ناخالصي ها:
نوع و ميزان مجاز ناخالصی هاي تكنيكال ديازينون به شرح زير است:
 - O′,O′,O,Oتترااتيل دي تيوپيروفسفات)S,S- TEPP,Sulfotepp( :
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حداکثر  2/5گرم در هرکيلوگرم تكنيال.
 -O′,O′,O,Oتترااتيل مونوتيوپيروفسفات)O,S,TEPP,monoyrpp( :
حداکثر  0/2گرم در هر کيلوگرم تكنيكال.
الزم به ذکر است که کليه منابع تاييد شده ديازينون در بند (  ) 5حداقل
خلوص ذکر شده را دارا مي باشند و با مشخصات فائو مطابقت دارند.
-8مشخصات فائو براي محلول هاي غليط امولسيون شونده ()EC
ديازينون:
ماده مؤثر:
ميزان ديازينون نبايستي بيش از حدود مذکور در زير با ميزان اعالم شده در
برچسب محصول تفاوت داشته باشد:
ميزان اعالم شده :حد مجاز نوسان
تا  ٥٠٠گرم در ليتر يا  %± ٥ميزان اعالم شده
گرم در هر کيلوگرم:
بيش از  ٥٠٠گرم در ليتر  ± ٢٥گرم
ناخالصي ها:
 :S,S-TEPPحداکثر  2/8* Aميلي گرم در هر کيلوگرم که در اين فرمول
 Aميزان ذکر شده ديازينون در برچسب است ،بعنوان مثال ،اگر يك محصول
حاوي  ١٠٠گرم ديازينون در هر کيلوگرم باشد ،ميزان حداکثر مجاز اين
ناخالصي  280 - 2/8 *١٠٠میلی گرم در هر کیلوگرم محصول است.
 :O,S-TEPPحداکثر  0/22 * Aميلي گرم در هر کيلوگرم ،که در اين
فرمول  Aميزان ذکر شده ديازينون در برچسب است .بعنوان مثال ،اگر يك
محصول حاوي  ١٠٠گرم ديازينون در هر کيلوگرم باشد ،ميزان حداکثر مجاز
اين ناخالصي 22-0/22 *١٠٠ميلي گرم در هر کيلوگرم محصول است.
آب :حداکثر  2گرم در هر کیلوگرم محصول مجاز است.
- 9مشخصات فائو براي محلول هاي ديازينون در حالل هاي با پايه
هيدروکربن:
ماده مؤثر:
ميزان ديازينون نبايستي بيش از حدود مذکور در زير با ميزان اعالم شده در
برچسب محصول تفاوت داشته باشد:
ميزان اعالم شده :حد مجاز نوسان
تا  ٢٠٠گرم در ليتر يا  ± % ١٠ميزان اعالم
گرم در هر کيلوگرم:
بيش از  ٢٠٠گرم در ليتر ± ٢٠گرم
ناخالصي ها:
 :S,S-TE PPحداکثر  2/8*Aميلي گرم در هر کيلوگرم که در اين فرمول
 Aميزان ذکر شده ديازينون در برچسب است .بعنوان مثال ،اگر يك محصول
حاوي  ١٠٠گرم ديازينون در هر کيلوگرم باشد ،ميزان حداکثر مجاز اين
ناخالصي 280- 2/8*١٠٠ميلي گرم در هر کيلوگرم محصول است.
 :O,S-TEPPحداکثر  0/22*Aميلي گرم در هر کيلوگرم ،که در اين فرمول
 Aميزان ذکر شده ديازينون در برچسب است .بعنوان مثال ،اگر يك محصول
حاوي  ١٠٠گرم ديازينون در هر کيلوگرم باشد ،ميزان حداکثر مجاز اين
ناخالصي  22-0/22*١٠٠ميلي گرم در هر کيلوگرم محصول است.
آب :حداکثر  ٢گرم در هر کيلوگرم محصول

34

سال چهارم | شماره  | 35خرداد 96

- 10تشكيل ناخالصي هاي سمي:
در صورت وجود آب زياد ،محصوالت اصلي ناشي از هيدروليز ديازينون دي اتيل
تيوفسفريك اسيد و  -٢ايزوپروپيل  – ٤ -متيل 6 -هيدروکسي پيريميدين
ميباشند .در شرايط واکنش ،دي اتيل تيوفسفريك اسيد در اثر هيدروليز بيشتر
بترتيب به اتيل تيوفسفريك اسيد ،تيوفسفريك اسيد و باالخره فسفريك اسيد
که غيرسمي است تبديل مي شود .الزم به ذکر است که اين مكانيسم با توجه
به اطالعات حاصل از مطالعات پايداري بدست آمده است.

از طرف ديگر اگر آب فقط به ميزان کم وجود داشته باشد ناخالصي هاي سمي
 S,S-TEPPو  O,S-TEPPتشكيل ميشوند.
در ابتدا ديازينون به دي اتيل تيوفسفريك اسيد و  -٢ايزوپروپيل -٤ -متيل-
 -٦هيدروکسي پيريميدين (مشابه فوق) هيدروليز ميشود .در مرحله بعد دو
مولكول دي اتيل تيوفسفريك اسيد در شرايط کاتاليزور اسيدي و يا آغاز کننده
راديكالي (يون هاي راديكال در اثر اشعه ماوراء بنفش ايجاد ميشوند ) ديمر
شده و S,S-TEPPتوليد ميكنند.

تشكيل  O,S-TEPPدر مكانيسم مشابه اي امكان پذير است :ديازينون طي
مراحل اکسيداسيون و هيدروليز به دي اتيل فسفريك اسيد تبديل ميشود
که اين ماده با ترکيب شدن با دي اتيل تيوفسفريك اسيد O,S-TEPPرا
بوجود مي آورد .مكانيسم پيشنهادي براي اکسيداسيون و سپس به دنبال آن
هيدروليز ديازينون به شرح زير است:

بطريقي مشابه ،اکسيداسيون و هيدروليز همزمان ديازينون در حضور مقدار
کم آب به ايجاد  TEPPکه از ترکيب دو مولكول دي اتيل فسفريك اسيد
تشكيل ميشود منتهي ميگردد .در اينجا  TEPPتوليد شده به سرعت توسط
آب ،حتي در دماي اطاق ،هيدروليز شده ،دي اتيل فسفريك اسيد ايجاد ميكند
که براي حشرات و حيوانات سمي نيست .در اينجا الزم است گفته شود که

نيمه عمر  TEPPو S,S-TEPPدر دماي  ٢٥درجه سانتيگراد و در محلول
آبي خنثي بترتيب  6/8ساعت و  8/2روز است ،بنابراين TEPPدر نمونه های
تجزيه شده ديازينون ديده نميشود در صورتيكه  S,S-TEPPوO,S-TEPP
پايدارترند.

ترکيبات سري  TEPPبا افزايش تعداد گروه هاي «تيونو» در مقابل
هيدروليز بیشتر پايدار ميشوند ،لذا از نظر هيدروليز شوندگي ترتيب
 TEPP > O,S-TEPP > S,S-TEPPبرقرار است .در نمونه هاي تجزيه
شده مقدار  S,S-TEPPخيلي بيش از  O,S-TEPPبوده و عمال TEPP
مشاهده نميشود که اين يافته ها نظر فوق را تاييد مي نمايد.
- 11پايداري و اثر گذشت زمان روي سميت مزمن:
تعدادي مرگ ناشي از ديازينون در حيوانات و گله ها گزارش شده اند .عامل
اصلي به محصوالت فرعي ديازينون ناشي از تجزيه ،بخصوص S,S-TEPP
و  O,S-TEPPمربوط ميگردد .اين محصوالت ناشي از تجزيه بسيار سمي
تر از خود ديازينون مي باشند (براي کسب اطالعات بيشتر به منابع مربوط
به سميت شناسي ديازينون مراجعه نماييد) ،که از تجزيه ديازينون در حضور
مقدار کم آب يا هوا ،دماي زياد و يا اشعه ماوراء بنفش بدست مي آيند .بنابراين
حذف آب در ماده اوليه ديازينون و همچنين در محصوالت مايع غير آبي آن
(نظير محلول هاي غليظ امولسيون شونده و محلول ها در حالل هاي با پايه
هيدروکربن) ضرورت اجتناب ناپذير است تا پايداري ديازينون و فرموالسيون
هاي آن تضمين شود .همچنين ظروف فلزي زنگ زده و يون هاي فلزي نيز
ميتوانند تجزيه ديازينون به محصوالت فوق العاده سمي را تسريع کنند و نقش
کاتاليزور را ايفا نمايند.
ترکيباتي که با آب و يا اسيدها وارد واکنش ميشوند معموال بعنوان پايدار
کننده در تكنيكال و يا محصوالت مايع غيرآبي حاوي ديازينون بكار مي روند.
ترکيبات اپوکسيدشده مانند روغن سوياي اپوکسيده ،بعنوان پايدار کننده مورد
استفاده قرار ميگيرند .پايدار کننده هاي اپوکسيد با آب و اسيد وارد واکنش
شده و در نتيجه احتمال ترکيب اين ناخالصي ها با ديازينون را کاهش ميدهند.
حضور ميزان کافي پايدار کننده ( که به آن جاروب کننده آب و اسيد نيز
گفته ميشود ) مانع هيدروليز اوليه ديازينون و واکنش بعدي شده و از ايجاد
محصوالت سمي ناشي از تجزيه ممانعت بعمل مي آورند .بايستي توجه کرد
که پايدار کننده در صورت واکنش با تمامي گروه هاي اپوکسي فعاليت خود را
از دست ميدهد .مدت زمان فعاليت پايدار کننده به عواملي مانند دماي انبار،
ميزان پايدار کننده و مقدار آب بستگي دارد.
وجود ميزان کافي از روغن سوياي اپوکسيده به حد قابل توجه اي احتمال
تشكيل محصوالت سمي ناشي از تجزيه ديازينون را در تكنيكال و محصوالت
مايع غيرآبي حاوي ديازينون کاهش ميدهد .معموال پایدارکننده در دو
مرحله اضافه ميشود ،يكي بالفاصله پس از سنتزتكنيكال ،و مجددا ً در مرحله

فرموالسيون محصول هاي مايع غيرآبي حاوي ديازينون .مقدار پايدار کننده
در محصوالت مايع غير آبي حاوي ديازينون اغلب به فرموالسيون پيشنهاد
شده بستگي دارد.
در نتيجه پيشرفت هاي بدست آمده در روند توليد و وجود پايدار کننده ها،
 LD 50مزمن از راه خوراکي در موش صحرائي براي ديازينون تكنيكال
از  ٢٥٠ميلي گرم بازاء هر کيلوگرم وزن بدن به  ١٢٥٠ميلي گرم بازاء هر
کيلوگرم وزن بدن افزايش يافته است.
در سال  NRA ١٩٩٣در يك مطالعه شرکت نمود .در این مطالعه تعداد ١٥٩
عدد از محصوالت گوناگون مايع غيرآبي ديازينون که شامل محلول شستشوي
سگ و محلول حمام گوسفند نيز بوده ،از قفسه هاي خرده فروشان در سراسر
استراليا تهيه گرديد .اين محصوالت تحت تست هاي الزم براي تعيين درصد
ديازينون و احتمال حضور  S,S-TEPPقرار گرفتند .نتايج بدست آمده نشان
ميدهد  ١٣عدد از این نمونه ها ( %8/2از کل نمونه ها) شامل S,S-TEPP
در میزانی بیش از حد مجاز فائو بودند و  7نمونه (  % 4/5از کل نمونه ها )
بیش از حد مجاز فائو  O,S-TEPPداشتند.
عالوه بر فوق  ٣٥نمونه ( %22از کل نمونه ها ) نتوانستند مشخصات استاندارد
محصول در مورد ماده مؤثر ( تكنيكال) که حد مجاز نوسان ميزان ديازينون را
 ± %10مقدار ذکر شده در برچسب محصول تعريف کرده ،برآورده نمايند.
 - 12داده هاي مربوط به پايداري در شرايط واقعي:
پايداري محصوالت مايع غيرآبي حاوي ديازينون يك موضوع مورد توجه صنايع
شيميايي و  NRAاست .اين توجه از تشكيل محصوالت سمي ناشي از تجزيه
در زمان انبارداري سرچشمه گرفته است .اين مواد سمي همانطور که قبال
توضيح داده شده ،وقتي بوجود مي آيند که محصوالت حاوي ديازينون با
مقدار کم آب وارد واکنش بشوند .اعتقاد اين است که محصوالت سمي ناشي
از تجزيه ديازينون عامل تعدادي از مرگ و مير حيوانات در معرض ،شامل
دام هاي معالجه شده با اين محصوالت و آسيب هاي وارده به سالمت کارکنان
درگير با ديازينون ميباشند.
محصوالت حاوي ديازينون از جمله محصوالت داراي تاريخ مصرف تلقي
ميشوند .يك چنين محصوالتي بايستي حاوي تاريخ مصرف در روي برچسب
خود باشند.
يك مطالعه انجام شده روي يك مورد مايع پايدار شده غيرآبي فرموله شده
حاوي ديازينون مربوط به داده هاي پايداري در شرايط واقعي ،در محيط مشابه
با وضعيت مصرف حقيقي که به  NRAگزارش شده زمان مصرف  ٣٦ماه را
تاييد ميكند .بر اين اساس توصيه شده که  NRAبراي ساير موارد مايعات
غيرآبي پايدار شده حاوي ديازينون زمان مصرف  ١٢ماه را قطعي فرض کند،
مگر اينكه داده هاي پايداري كه زمان مصرف بيشتر را نشان دهد به NRA
ارائه شود .بديهي است که هر نوع مطالعه در زمينه پايداري بايستي بر اساس
دستور العمل  NRAکه براي اين مورد صادر شده انجام پذيرد.
هيچگونه تغييرات در زمينه زمان مصرف براي ساير فرموالسيون هاي حاوي
ديازينون ( شامل گرد و پودر ،ميكروانكپسول هاي بر پايه آب و فرموالسيون
هاي جامد) توصيه نميشود.
 -13توصيه ها:
ترکيبات سمي ناشي از تجزيه که بدليل شرايط انبارداري نامناسب برخي
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محصوالت حاوي ديازينون ايجاد ميشوند و بنظر ميرسد عامل اصلي در مورد
مرگ و مير حيوانات در معرض مسموم شدن دام ها و مخاطرات شغلي گزارش
شده همين ترکيبات باشند .خطرهاي بالقوه فوق را ميتوان با افزايش عامل
پايدار کننده (روغن سوياي اپوکسيده) در تكنيكال و مايعات غيرآبي حاوي
ديازينون مانند محلول غليظ امولسيون شونده و محلول بر پايه هيدروکربن ها،
کاهش قابل توجه داد ،اگر چه نميتوان اين خطر را بطورکامل از بين برد ،اينگونه
ترکيبات (پايدارکننده ها) احتمال تشكيل محصوالت سمي ناشي از تجزيه را
در طول انبارداري به ميزان زيادي کاهش ميدهند .کليه فرموالسيون هاي
مايع غيرآبي حاوي ديازينون بايستي حاوي مقادير کافي پايدار کننده باشند
و بسته بندي و شرايط انبارداري آنها طوري باشد که باعث تشكيل محصوالت
سمي مزمن نگردد .در آب زياد ،ديازينون هيدروليز شده و محصوالت فرعي
غيرسمي توليد ميكند .بنابراين در فرموالسيون هاي مايع بر پايه آب حاوي
ديازينون احتمال خطر در حد فرموالسيون هاي مايع غيرآبي وجود ندارد .در
حضور مقادير کم آب ،در محدوده  %0/2تا  ، %2ديازينون تجزيه شده و
محصوالت فوق العاده سمي  S,S-TEPPو  O,S-TEPPتوليد ميكنند (
اين دو ترکيب براساس گزارشات توکسيكولوژي بترتيب  ٣٠٠و  ٢٥٠٠برابر
ديازينون سميت دارند) .در نتيجه تكنيكال ديازينون و محلول هاي غيرآبي
حاوي ديازينون (محلول غليظ امولسيون شونده و محلول بر پايه هيدروکربنها)
بايستي داراي ميزان کافي از پايدار کننده باشند .در فرموالسيون هاي جامد
ديازينون که از پرکننده هائي با خصلت قليايي ضعيف استفاده ميكنند تجزيه
يا به تاخير مي افتد و يا اصال اتفاق نمي افتد.
بنابراين اقدامات مقرراتي زير بر مبناي شيميايي توصيه ميشود:
با توجه به ماده موثر ديازينون (تكنيكال) توصيه ميشود که:
 NRA )1کليه منابع تاييد شده براي تكنيكال ديازينون (قسمت ( )٥را
ببينيد) را بعنوان منابع اصلي تهيه اين ماده اکيدا ً توصيه مينمايد.
با توجه به فرموالسيون هاي جامد مانند گردها ،گردن بندهاي ضد کك،

36

سال چهارم | شماره  | 35خرداد 96

پودرهاي حشره کش ،برچسب گوش براي احشام و فرموالسيون هاي مايع
آبي (ميكروانكپسول هاي آبي تغليظ شده و امولسيون هاي در آب) مطالب
زير نتيجه مي شود:
 ديازينون بدون ايجاد کردن مقادير قابل توجه محصوالت سمي تجزيهميشود؛
 پذيرفته شده که اين فرموالسيون ها کمتر در معرض مشكالت پايداريقرار دارند؛ و لذا زمان مصرف ارائه شده فعلي براي يك چنين محصوالتي قابل
قبول است.
بنابراين توصيه مي شود که:
 NRA )1بر ثبت اين نوع محصوالت تاکيد دارد:
با توجه به فرموالسيون هاي مايع غيرآبي ( محلول هاي غليظ امولسيون شونده
و محلول هاي بر پايه هيدروکربن ها) مطالب زير نتيجه مي شود:
 محصوالت فوق العاده سمي ناشي از تجزيه ( )S,S-TEPPو( )O,S-TEPPدر شرايط نامناسب انبارداري فرموالسيون هاي مايع غيرآبي
تشكيل ميشوند؛
 مقاديرکم آب اين نوع تجزيه را ايجاد ميكند ،بنابراين بسيار مهم است که اينمقدار کم آب توسط افزودني هايي که آب را جذب کرده و لذا مانع هيدروليز
ديازينون مي شوند از محيط خارج شود؛
 پايداري فرموالسيون هاي مايع غيرآبي (محلول هاي غليظ امولسيون شوندهو محلول هاي بر پايه هیدروکربن ها ) حاوي ديازينون به چند عامل بستگي
داردکه ميتوان به مواد مورد استفاده در فرموالسيون ،ميزان آب موجود در
فرموالسيون ( مقادير کم رطوبت ممكن است در حالل ها و ساير مواد افزودني
به فرمول وجود داشته باشد ) ،شرايط نگهداري ( دما ،امكان جذب رطوبت ،نوع
بسته بندي ،اشعه ماوراء بنفش و غيره ) و باالخره ميزان پايدار کننده افزوده
شده به فرمول اشاره کرد.

بنابراين توصيه مي شود که:
 )١محصوالت مايع غيرآبي (محلول هاي غليظ امولسيون شونده و محلول هاي
بر پايه هيدروکربن ها) حاوي ديازينون که شامل پايدار کننده نيستند بايستي
از چرخه توليد حذف گردند.
 )٢محصوالت مايع غيرآبي حاوي ديازينون بايستي در ظروف شيشه اي و يا
فلزي روکش شده از داخل با مواد خنثي ( روکش اپوکسي ) بسته بندي شده
و در شرايطي که به تشكيل ترکيبات سمي کمك کننده نباشد نگهداري شوند
توجه نمائيد ظروفي که نسبت به رطوبت هوا نشت پذيري دارند (مانند ظروف
تهيه شده از پلي اتيلن سبك) خطر تجزيه ديازينون در اين نوع محصوالت را
باال ميبرند و لذا نبايستي مورد استفاده قرار گيرند.
 NRA )3زمان مصرف اينگونه محصوالت را براي  ١٢ماه مورد تاکيد قرار
ميده؛ بايستي روي برچسب آن ها قيد شود ،مگر اينكه اطالعات پايداري بتواند
طول زمان انبارداري بيشتري را اثبات نمايد.
با توجه به عبارات روي برچسب براي فرموالسيون غيرآبي حاوي ديازينون
مطالب زير مورد توجه قرار دارند:
 استفاده از محصوالت مايع غيرآبي ديازينون(محلول غليظ امولسيون شوندهو محلول هاي برپايه هيدروکربن ها) که زمان مصرف آن ها گذشته باشد
خطرناك است.
بنابراين توصيه مي شود که:
 )١اطالعات مندرج در برچسب محصوالت مايع غيرآبي ديازينون ( محلول هاي
غليظ امولسيون شونده و محلول هاي برپايه هيدروکربن ) بايستي شامل
عبارات زير نيز باشد:
«سميت اين محصول ديازينون در طول زمان به ميزان قابل توجهي
باال مي رود .این محصول نبايستي بعد از زمان تعيين شده مصرف
شود».؛ محصول را در ظرف اصلي خود در محيط خنك ،خشك و

تاريك نگهداري کرده و درب ظرف را هميشه محكم ببنديد.
عبارت ذیل در زير عنوان«نگهداري و مصرف» درج شود:
«اجازه ندهيد آب وارد اين ظرف شود و درب ظرف را آب نكشيد»
در حال حاضر فرموالسيون هاي پايدار شده بصورت محلول غليظ امولسيون
شونده را معموالً با روغن و يا نفت سفيد رقيق کرده و سپس به آب مي افزايند،
مطالعات تئوريك نشان ميدهد افزايش به محلول هاي هيدروفوب (آب گريز)
براي فرموالسيون هاي فوق خطر توليدات سمي را افزايش ميدهد.
بنابراين توصيه مي شود که:
 -١اطالعات روي برچسب براي محلول هاي غليظ امولسيون شونده و
محلول هاي برپايه هيدروکربن حاوي ديازينون که رقيق کردن آنها را با
محلول هاي هيدروفوب مانند روغن و يا نفت سفيد اجازه ميدهد بايستي
حذف شوند.
 -٢در اطالعات روي برچسب عبارت زير بايستي اضافه شود:
«اين ترکيب را با روغن يا نفت سفيد رقيق نكنيد .اين ترکيب را فقط
در آب رقيق کنيد»
عبارات اضافي بر روي برچسب ساير محصوالت حاوي ديازينون توصيه نميشود.
- 14مراجع
 -١برنامه بين المللي براي ايمني شيميايي ،ضابطه ها براي ايمني محيط
زيست ،تهيه شده توسط سازمان بهداشت جهاني ( ،)WHOگزارش شماره
 ١٩٨مربوط به ديازينون ،صفحه .٤
 -٢رهنمودهاي  NRAبراي ايجاد داده هاي پايداري در زمينه انبارداري
ترکيبات شيميايي کشاورزي .تاريخ انتشار فوريه  .٢٠٠٢به سايت اينترنتي زير
نيز ميتوان مراجعه کرد.
WWW.nra.gov.au/guidelines/stability-guidelines.pdf
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