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مقدمه
آفات، بیماری  ها و علف  های هرز از جمله مهمترین موانع در مسیر تولید محصوالت 
دسترنج  و  کشاورزی  محصوالت  به  را  خساراتی  ساله  هر  که  هستند  کشاورزی 
کشاورزان عزیز و زحمتکش وارد کرده و عالوه بر تحمیل هزینه سنگین و لطمه به 
اقتصاد کشاورزی، در حالت  های طغیانی نیز باعث خسارات سنگین و غیرقابل جبران 
می  شوند، بنابراین، مدیریت اصولی عوامل خسارت زای محصوالت کشاورزی از جمله 
مهم ترین مانع  زدایی  ها در روند تولید محصوالت کشاورزی محسوب شده و با عنایت 
به  نظر  و  نامگذاری سال 1400  در  )مدظله  العالی(  مقام معظم رهبری  منویات  به 
اشتغال بخش عمده  ای از ساکنین روستاهای استان ایالم به حرفه کشاورزی و لزوم 
حرکت به سمت خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی، ضرورت و اهمیت این 

مقوله بیش از پیش نمایان می  شود.
امروزه تعدد سموم سنتزی و خیل عظیم فروشگاه  های عرضه سموم شیمیایی 
کشاورزی در سطح استان ایالم باعث شده است برخی از کشاورزان نسبت به تهیه این 
ترکیبات شیمیایی و کاربرد آن  ها در سطح مزارع، باغات و انبارها بصورت خودسرانه 
و بدون مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و متخصصان گیاهپزشکی مراکز جهاد 
کشاورزی اقدام کنند که با توجه به سنتزی بودن این سموم و کاربرد مواد شیمیایی 
بسیار خطرناک در ساختار آن  ها، ادامه این روند و نادیده گرفتن  گوناگون و بعضاً 
اصول و نکات ایمنی، عالوه بر ایجاد پدیده مقاومت در عوامل خسارتزای زنده، شاهد 
بر روی سالمت کشاورز،  تبعات منفی، خطرناک و غیرقابل جبران  بروز عوارض و 
کشاورزی،  محصوالت  کیفیت  و  طبیعی  منابع  و  محیط زیست  مصرف  کنندگان، 
خواهیم بود که از آن جمله می  توان به انواع سرطان، بیماری  های پوستی، گوارشی، 

عصبی، تغییر pH آب، مرگ آبزیان، آلودگی خاک و ... اشاره کرد.
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بنابراین رعایت اصول و نکات ایمنی کاربرد سموم شیمیایی کشاورزی از جانب 
کشاورزان عزیز و پرتالش استان ایالم می  تواند نقش مهمی در ارتقاء سالمت و کاهش 
به مهمترین نکات ضروری  این نشریه  باشد. در  این ترکیبات داشته  تبعات منفی 
جهت ارتقاء کارایی سموم شیمیایی کشاورزی و دستیابی به ایمنی در کاربرد این 

مواد شیمیایی اشاره شده است.

شیمیایی  سموم  انبارداری  و  نگهداری  در  ایمنی  توصیه  های 
کشاورزی

از جمله موارد مهم در استفاده از سموم، نگهداری این مواد شیمیایی است که 
توجه به این نکته و رعایت اصول ایمنی در نگهداری باعث ارتقاء سالمت خواهد شد. 
اشاره  انبارداری سموم شیمیایی کشاورزی  و  نگهداری  نکات مهم در  به  ادامه،  در 

می  شود: 
از انبارهایی با محیط خشک، خنک، با تهویه مناسب و دارای قفل جهت نگهداری سموم    

شیمیایی کشاورزی استفاده نمایید )شکل1(.
از نگهداری سموم شیمیایی کشاورزی به مدت طوالنی به دلیل امکان فساد تدریجی سم و    

یا کاهش ماده مؤثره آن، خودداری نمائید. 
سموم شیمیایی کشاورزی را در مکان  های دور از دسترس کودکان نگهداری نمائید )شکل2(.   
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شکل1- استفاده از انبار خشک و خنک در نگهداری سموم

شکل2- نگهداری سموم شیمیایی کشاورزی دور از دسترس کودکان

سموم شیمیایی کشاورزی را هرگز در مجاورت مواد خوراکی نگهداری نکنید )شکل3(.   
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شکل3- عدم نگهداری سموم شیمیایی در مجاورت مواد خوراکی

ظروف محتوی سموم شیمیایی کشاورزی را دور از تابش مستقیم خورشید، منابع حرارتی و    
آتش نگهداری نمایید )شکل4(.

شکل4- نگهداری ظروف محتوی سموم شیمیایی کشاورزی دور از تابش مستقیم خورشید
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سموم شیمیایی کشاورزی را در ظروف دیگری مثل بطری  های آب آشامیدنی، نوشابه و...    

نگهداری نکنید.

توصیه  های ایمنی قبل از انجام عملیات سمپاشی
افزایش کارایی روش مبارزه  و  به منظور حفظ سالمت خود  کشاورزان گرامی، 
شیمیایی، باید پیش از استفاده از هر نوع سموم شیمیایی کشاورزی،  موارد زیر را در 

نظر گرفته و حتماً به آن  ها عمل کنید:
به منظور شناسایی دقیق عامل خسارتزا و تعیین نوع سم برای کنترل آن، با کارشناسان    

حفظ نباتات و متخصصان گیاهپزشکی در مراکز جهاد کشاورزی مشورت نمایید.
سموم شیمیایی کشاورزی را تنها با استفاده از نسخه گیاهپزشکی و از فروشگاه  های مجاز    

عرضه سموم تهیه نمایید.
پیش از استفاده از سموم شیمیایی کشاورزی، برچسب روی آن را به دقت مطالعه نمایید    

)شکل5(.

شکل5- مطالعه دقیق برچسپ روی سموم

به تاریخ مصرف درج شده روی ظرف سم توجه نموده و از سموم ته نشین شده )برای سموم    

مایع(، کلوخه بسته )برای سموم جامد( و یا با بسته  بندی مخدوش استفاده نکنید )شکل6(.
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شکل6- توجه به تاریخ مصرف درج شده روی ظرف سموم

برای مدیریت اصولی عامل خسارتزا )آفت، بیماری، علف  هرز(، فقط از سموم توصیه شده که    
دارای اثر انتخابی، کم دوام و دارای تحرک کم  تر در محیط زیست هستند، استفاده نمایید )شکل7(.  

شکل7- استفاده از سموم دارای اثر انتخابی به منظور مدیریت اصولی عوامل خسارت زا

سموم شیمیایی کشاورزی را فقط به اندازه مصرف روزانه از انبار خارج کنید.   
از اختالط سموم شیمیایی کشاورزی بصورت خودسرانه و بدون مشورت با کارشناسان حفظ    

نباتات و متخصصین گیاهپزشکی مراکز جهاد کشاورزی خودداری نمایید )شکل8(.
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شکل8- جدول اختالط سموم دفع آفات نباتی

پیش از شروع عملیات سمپاشی، از سالمت کارکرد اجزاء سمپاش اطمینان حاصل کنید زیرا    
سوراخ نازل  های سمپاش در اثر استفاده مداوم، تأثیر شیمیایی سموم و خاصیت خورندگی بعضی از 
آن  ها، سائیده و گشادتر شده و باعث افزایش اندازه قطرات سم و میزان سم خروجی می  شود، بنابراین 
پیش از سمپاشی، نازل  های معیوب را تعویض کنید. همچنین ممکن است نازل  های سمپاش بر اثر 
رسوبات دچـار گرفتگی شوند، بنابراین از باز بودن نازل  ها مطمئن شوید برای این کار هرگز نباید 
نازل  ها و لوله های مسدود شده را با دمیدن به داخل آن باز نمود.از تمیز بودن صافی  ها و همچنین 

مسیرهای عبور محلول سم اطمینان حاصل کنید.
دستگاه  های سمپاش خود را تحت نظارت کارشناسان خبره مراکز جهاد کشاورزی کالیبره    

)تنظیم( نمایید.
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یا کلنی  های پرورش     با منازل مسکونی و  باغات  با توجه به همجوار بودن برخی مزارع و 
پرورش دهندگان  و  همسایه  ها  سمپاشی،  عملیات  و  شیمیایی  مبارزه  انجام  از  قبل  زنبورعسل، 

زنبورعسل را از انجام برنامه سمپاشی مطلع نمایید.
در هنگام عزیمت به محل سمپاشی، همیشه مقداری آب تمیز و صابون به منظور شست و    

شوی دست  ها و چشم  ها به همراه داشته باشید.
درصورت انجام مبارزه شیمیایی به تنهایی و بدون همراه، مکان مورد نظر برای سمپاشی و    

مدت انجام آن   را به شخص دیگری اطالع دهید.
از آب با کیفیت مناسب برای رقیق کردن محلول سم استفاده نمایید، زیرا هرچه سختی آب    

مورد استفاده باالتر باشد، کیفیت محلول سمی تهیه شده کاهش می  یابد.

پوشش  های ایمنی مناسب در کاربرد سموم شیمیایی کشاورزی
سموم شیمیایی کشاورزی با دخالت در وظایف بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بدن 
می  توانند موجب مسمومیت یا مرگ افراد شوند. یک آفت  کش ممکن است از طریق 
خوردن و آشامیدن )گوارشی(، از راه پوست )تماسی( و به وسیله تنفس از طریق 
مجاری تنفسی وارد بدن انسان شود. دریافت سم از طریق گوارشی در حین عملیات 
سمپاشی کمتر اتفاق می  افتد، مگر آن که کشاورز از روی بی  احتیاطی قبل از شستن 

دست و صورت، اقدام به خوردن، آشامیدن یا سیگار کشیدن نماید.
آلوده شدن بدن و ایجاد مسمومیت، بیشتر به وسیله جذب سم از طریق پوست 
اتفاق می افتد، خصوصاً در نقطه  ای از بدن که بریدگی، خراش و هرگونه جراحت وجود 
داشته باشد. بیشترین جذب سم از طریق پوست بدن، عمدتاً از پشت دست  ها و پاها، 
پشت گردن و زیر بغل  ها صورت می  پذیرد. خطر جذب پوستی هنگامی بسیار زیاد 
است که هوا گرم و مرطوب باشد و سطح پوست در اثر عرق کردن، خیس شده باشد. 
برای جلوگیری از آلوده شدن چشم  ها بوسیله محلول سم، باید مراقبت خیلی زیادی 
صورت گیرد. بنابراین، برای این منظور و ارتقاء سالمت خود، توصیه می  شود نکات 

ایمنی زیر را جدی بگیرید:
غالباً شرایط آب و هوایی استفاده از پوشش  های ایمنی را مشکل و حتی غیرممکن می  سازد،    
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خصوصاً در مناطق گرمسیر، اما بهتر است در چنین شرایطی از روپوش  های نخی بادوام استفاده 
نمایید.
در هنگام انجام عملیات سمپاشی بهتر است از پوشش ایمنی مناسب شامل پیراهن آستین    

بلند  ساق  دستکش  گردن،  پشت  برای  مناسب  پوشش  با  پهن  لبه  دارای  و  آب  ضد  کاله  بلند، 
مقاوم، ضد آب و دارای پوشش داخلی ضد حساسیت استفاده نمایید )آستین  های روپوش باید روی 
ساق  های دستکش را بپوشاند( برای محافظت پاها از چکمه  های ساق بلند مناسب استفاده کنید و 
برای محافظت صورت و چشم  ها نیز حتماً از ماسک  های فیلتردار مخصوص استفاده و مرتباً فیلترهای 

آن را تمیز و یا تعویض نمایید )شکل9(.

شکل9- استفاده از پوشش ایمنی مناسب جهت انجام سمپاشی

توصیه  های ایمنی هنگام عملیات سمپاشی
سموم شیمیایی کشاورزی با هدف از بین بردن موجودات زنده ساخته شده  اند، 
بنابراین در کاربرد آن  ها باید احتیاط و دقت زیادی نمود. با مطالعه دقیق و رعایت 
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دستورات ذکر شده بر روی چسب قوطی سم، اطمینان پیدا کنید که آفتکش  ها بر 
سالمت شما، نزدیکان و سایر مردم تأثیر سوء نداشته یا به موجودات غیر هدف و 

محیط زیست صدمه نزنند.
از جمله مهمترین نکات در حین سمپاشی که توجه و رعایت آن ضروری است، 

می  توان به موارد زیر اشاره کرد:
با تقلید کورکورانه از سایر کشاورزان اقدام به انجام عملیات سمپاشی نکنید و زمان مناسب    

برای این کــار را حتمـــاً با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و متخصصان گیاهپزشکی مراکز جهاد 
کشاورزی تعیین نمایید.

تعدادی بست، رابط شیلنگ و واشرهای مختلف دستگاه سمپاش را همراه خود داشته باشید    
)شکل10(.

شکل10- رابط شیلنگ و واشرهای مختلف دستگاه سمپاش

برای استفاده از سمومی که نیاز به مخلوط شدن با روغن دارند، از تانکرهای دارای همزن    
استفاده نمایید؛ در غیر اینصورت، حتی االمکان در حین سمپاشی، مخلوط سم را با یک همزن 

دستی مخلوط کنید.
برای بهتر شناخته شدن درجه سمیت آفت کش  ها، بایستی به LD50 )سمیت یک آفت    

کش بر حسب میلی  گرم از ماده مؤثره برای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان آزمایشگاهی( درج شده 
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بر روی ظرف سم توجه شود. آفت  کش  هایی با بر چسب سم “خطرناک” )گروه 7( سمیت باال تا 
خیلی باال دارند. محصوالتی با برچسب سم دارای “خطر” )گروه 6( سمیت متوسط دارند. بر چسب 
محصوالتی با عنوان “احتیاط” سمیت کمی دارند. موادی با سمیت خیلی پائین عالمت ندارند و در 
گروه بندی نیستند. دسته بندی دیگری توسط سازمان جهانی بهداشت انجام شده که در جدول 1 

مالحظه می  شود. 
جدول 1- دسته بندی سمیت آفت کش  ها

مایعجامدگروه سمیتمیزان سمیت

≥Ia5≤20فوق العاده سمی

200-5020-5-خیلی سمی

Ib50-500200-2000نسبتا سمی

≤II501≥2001تقریبا سمی

≤III2000≥3000عمال غیرسمی

در هنگام حمل و نقل و استفاده از آفت کش  ها، لباس ایمنی مخصوص بپوشید. در مورد برخی    
از آفت کش  ها که در فهرست سموم نیستند، به هر حال استفــــاده از پوشش حفاظتی الزم است.

به منظور انجام عملیات سمپاشی، از افراد آموزش دیده و با تجربه استفاده نمایید.   
حتی االمکان از انجام عملیات سمپاشی در موقع گلدهی محصوالت کشاورزی خودداری    
نمایید.
در روزهای بارانی و وزش باد، از انجام عملیات سمپاشی خودداری نمایید مخصوصاً اگر جهت    

باد به طرف چراگاه  های تعلیف دام باشد )شکل11(.
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شکل11- جهت نامناسب 
عملیات سمپاشی را با توجه به زیست  شناسی و نحوه زندگی آفات، در ساعات اولیه روز یا در    

ساعات انتهایی آن انجام داده و در ساعات خیلی گرم روز، به علت تبخیر سریع محلول سمی و ایجاد 
گیاه  سوزی، از انجام عملیات سمپاشی خودداری نمایید.

از تنفس بخارات سمی و تماس اعضای بدن با محلول سم خودداری نمایید.   
در هنگام انجام عملیات سمپاشی، این کار را بصورت یکنواخت انجام داده و دقت نمایید    

محلول سمی به تمامی سطح مورد نظر و همچنین پشت برگ  ها پاشیده شود )شکل12(.

شکل12- پاشیدن محلول سمی به تمامی سطوح گیاه و پشت برگ  ها
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استفاده از سرالنس  های استاندارد به منظور پخش یکنواخت محلول سم ضروری است. برای    
این منظور، تنظیم فشار پمپ سمپاش را باید در نظر بگیرید.

و سیگار     آشامیدن  از خوردن،  عملیات سمپاشی،  انجام  یا  و  تهیه محلول سم  هنگام  در 
کشیدن جداً خودداری نمایید.

برای افزایش ضریب موفقیت عملیات سمپاشی درختان میوه، یک ردیف از باغ  هـــای مجاور    
)اگر به حال خود رها شده اند( را سمپاشی نمایید.

حاشیه باغ  ها و کنار راهرو  ها را که محل مناسبی برای شیوع آفات است، با دقت بیشتری    
سمپاشی نمایید.

اگر قسمتی از باغ یا مزرعه به علت تمام شدن محلول سم باقی ماند، بالفاصله به سمپاشی    

قطعه باقیمانده اقدام نمایید.

توصیه  های ایمنی پس از عملیات سمپاشی
پس از انجام عملیات سمپاشی نیز به منظور حفظ سالمتی خود، رعایت نکات 

ایمنی ضروری است که در ادامه، به برخی از مهمترین این نکات اشاره می  شود:
بالفاصله پس از عملیات سمپاشی، استحمام نموده و قسمت  های آلوده بدن را با آب و صابون    

به خوبی شست و شو دهید )شکل13(.

نکته مهم

هنگام تهیه محلول سمی و کاربرد آفت کش  ها و نیز هنگام وارد شدن یا فعالیت 
در محیط سمپاشی شده، دقت بیشتری نمایید زیرا خطر مسمومیت در این زمان  ها 

و مکان  ها خیلی زیاد است.
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شکل13- استحمام بالفاصله پس از عملیات سمپاشی
در پایان هر روز سمپاشی، لباس  ها را فوراً عوض کرده و آن ها را با مواد شوینده به خوبی    

شست و شو دهید )شکل14(.

شکل14- شست شوی لباس بعد از انجام سمپاشی
نوع آفت  کش  های مصرف شده، میزان مصرف سم و نیز زمان و مکان سمپاشی شده را در    

دفاتر مخصوص ثبت نمایید.
به انبار سموم )با شرایط ذکر شده(     سموم شیمیایی کشاورزی مازاد بر مصرف را مجدداً 

برگردانید.
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هرگز باقیمانده محلول سم را در داخل سمپاش به حال خود رها نکرده و پس از اتمام کار،    
بالفاصله آن را شست و شو نموده و سپس به انبار انتقال دهید.

باقیمانده محلول سمی را در آب رودخانه  ها، نهرها و حوضچه  های نگهداری آب تخلیه نکنید    
)شکل15(.

شکل15- تخلیه باقیمانده محلول سمی
با     انجام عملیات سمپاشی، دقت نمایید آب  های جاری نزدیک محل سمپاشی  در هنگام 

محلول سمی آلوده نشوند )شکل16(.

شکل 16- دقت نمایید آب  های جاری نزدیک محل سمپاشی با محلول سمی آلوده نشوند
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اجازه ورود به منطقه سمپاشی شده را به اشخاص متفرقه و دام در طول دوره ممنوعیت برای    
سم به کار رفته، ندهید.

در صورتیکه دفن و معدوم کردن ظرف  های خالی سم در پایان هر روز سمپاشی مشکل است،    
می  توانید آن  ها را در انبار سموم نگهداری کرده و وقتی تعداد آن  ها برای معدوم کردن زیاد شد، 

نسبت به از بین بردن آن  ها بصورت ایمن اقدام نمایید )شکل17(.

شکل17- از بین بردن ایمن ظروف  سموم

مسمومیت با سموم شیمیایی کشاورزی
سموم شیمیایی کشاورزی می  توانند موجب آسیب زدن یا مرگ افراد به دلیل 

اختالل در وظایف بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بدن شوند. 
اثرات سوء سموم شیمیایی کشاورزی بر سالمت انسان ناشي از تماس مستقیم و 
غیرمستقیم با آفت کش  ها است. افرادي که در تماس مستقیم با این مواد شیمیایي 
قرار مي  گیرند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند، این افراد شامل کشاورزان و خانواده 
آن  ها و کارگراني هستند که در بخش کشاورزي یا در کارخانه تولید سموم شیمیایی 
مشغول به کار هستند. اولین محل تماس سم در انسان پوست است، به محض اینکه 
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بدن در معرض سم قرار مي  گیرد، سم در بدن جذب مي  شود و یا بدون جذب شدن 
تنها در پوست باقي مي  ماند. جذب آفت کش در بدن مي  تواند باعث بروز مشکالتي 
براي سالمتي انسان شود که از آن جمله می  توان سوزش چشم، مشکالت دستگاه 
تنفسي و مسمومیت حاد را نام برد که ممکن است به مرگ منجر شود. در صورت 
عدم جذب و باقي ماندن سمـــوم روي پوست، حساسیت  هاي پوستي اتفاق مي  افتد 

)شکل18(.

شکل18- باقی ماندن سموم روی پوست و ایجاد حساسیت پوستی

تماس غیرمستقیم با سموم شیمیایي ناشي از ورود باقیمانده سموم به بدن، به 
دلیل خوردن غذاهایي است که سموم آفت  کش در آن  ها نفوذ کرده  اند که مي  تواند 
باعث افزایش مقدار مواد سمي در بدن انسان شود )خاصیت تجمعی(. بدن انسان 
دارای سیستم  های تنظیم کننده متعددی است که باعث می  شود تمام اجزا بدن در 
پاسخ به محرک  های بیرونی، واکنش مشخصی را نشان دهند. این نوع تنظیم، به نام 
خود پایداری شناخته می  شود و برای تمامی فرآیندهای جسمی بدون اطالع و آگاهی 
بروز می  کنند، هنگامیکه در اثر شرایط محیطی )گرما یا سرمای زیاد( یا شرایط درونی 
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)بیماری یا مسمومیت( بدن قادر به تنظیم نباشد، عالئم غیرمعمول و بیماری ظاهــر 
می  شود. بنابراین نشانه  ها و عالئم مسمومیت آفت  کش  ها اغلب شبیه به انواع مختلفي 
از عوارض بیماري  ها هستند به عنوان مثال سردرد، تب، تهوع، استفراغ و اسهال عالئم 

معمولي بیماري هستند که در شرایط متفاوت ایجــاد مي  شوند. 
نیز  بدن  مختلف  فعالیت  هاي  سرعت  در  تغییر  ایجاد  باعث  شیمیایي  سموم   
و  قلب  تپش  )افزایش  آن ها  افزایش  به صورت  است  تغییر ممکن  این  که  می  شوند 
تعریق( و یا کاهش آن ها )توقف کامل تنفس( نمایان شود به عنوان مثال، افرادي 
به  مي  شوند.  زیاد  تعریق  دچار  مي  گیرند،  قرار  ماالتیون  حشره کش  معرض  در  که 
عبارت دیگر می  توان گفت عالئم مسمومیت شیمیایی به وسیله سموم آفت  کش شبیه 
عالئمی هستند که بوسیله میکروارگانیسم  هایی نظیر باکتری، ویروس و قارچ ایجاد 

می  شود.
توسط  که  است  زیان  آوري  اثرات  شامل  و  است  عمومي  واژه  اي  مسمومیت 
آفت  کش  ها ایجاد مي  شود. این اثرات زیان  بار مي  تواند شامل گروهي از عالئم ساده 
همچون سردرد، تهوع و یا عالئم شدید مثل کما، تشنج و حتي مرگ باشد )شکل19(.  
اغلب مسمومیت  هاي ناشي از سموم اگر به سرعت مورد توجه قرار گیرند، بهبود پذیر 
هستند و باعث صدمه دائمي نمي  شوند اما ممکن است بهبودي کامل در دراز مدت 

حاصل آید.
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شکل19- مسمومیت ناشی از سموم

آفت  کش  ها مي  توانند بر روي یک سیستم و عضو خاص در بدن و یا روي مجموعه  اي 
از اندام  هاي بدن اثرات سوء خود را نشان دهند. گاهي مسمومیت براساس تأثیر  گذاري 

بر دستگاه  هــاي مختلف بدن به گروه  هاي دیگري تقسیم مي  شوند )جدول2(.

جدول2- تقسیم  بندی مسمومیت  ها براساس تأثیر بر اندام  های مختلف بدن
عالئم عمومي مسمومیتاندام هاي تحت تأثیرطبقه بندي مسمومیت

سوزش، سرفه، خفگي و تنگي نفسبینی، نای و شش هاتنفسی

تهوع، استفراغ و اسهالمعده و رودهگوارشی

سردرد، سر گیجه، اختالالت رفتاري، مغز و نخاععصبی
افسردگي و تشنجات اغمایي

کم  خوني، خستگي و ضعفخونخونی

خارش، سرخي و تورمپوست و چشم هاپوستی
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بنابراین می  توان گفت هر ماده شیمیایی ممکن است یک یا دو نوع مسمومیت را 
در جانوران ایجاد کند. نوع اول، مسمومیت حاد است که معموالً وقتی ایجاد می  شود 
ماده  به سمیت  مسمومیت  گیرد. شدت  قرار  باالی سم  دز  معرض  در  که شخص 
شیمیایی و نیز چگونگی تماس و یا راه ورود ماده سمی به داخل بدن مربوط است. 
نوع دوم، مسمومیت مزمن است که در نتیجه تماس طوالنی شخص با دز پایین ماده 
سمی رخ می  دهد. عالئم اولیه شامل سردرد، عرق کردن، خستگی، گیجی، تار دیدن، 

حالت تهوع، استفراغ، دردهای شکمی و اسهال است.
عالئم آشکارتر مسمویت شامل بی  حسی، سفت شدن قفسه سینه، تغییرات در 
ضربان قلب، ضعف عمومی ماهیچه، مشکل در راه رفتن، کوچک شدن مردمک چشم، 
بزاق آوری زیاد و افزایش شدت عالئم اولیه هستند. آفت کش  ها نیز می توانند سبب 
سوزش در پوست و چشم  ها شوند و موجب تحریک واکنش  های آلرژی زا شوند. بیشتر 
عالئم مسمومیت سموم، برگشت  پذیر هستند و موجب آسیب دائمی در بلندمدت 
نمی  شوند. به هر حال، برخی اثرات سمیت باعث خسارت غیر قابل برگشت می  شوند. 
یا  پاشیدن  هنگام  سم  معرض  در  شخص  گرفتن  قرار  بار  یک  با  حاد  مسمومیت 
سمپاشی تصادفی یا بلعیدن آفت کش اتفاق می  افتد. عالئم مشهود بالفاصله ظاهر 
گرفتن  قرار  بار  چند  با  تجمعی  مسمومیت  دارد.  اضطراری  درمان  به  نیاز  و  شده 
در معرض دزهای کم آفت  کش در مدت زمان طوالنی اتفــــاق می  افتد. این نوع 
مسمومیت، تدریجی است چون میزان سم به کندی افزایش می  یابد و هنگامی عالئم 

ظاهر می  شود که میزان سم در بدن به اندازه کافی باال برود.

کمک  های اولیه پس از مسمومیت با سموم شیمیایی کشاورزی
لباس  های آلوده فرد مسموم را تعویض کرده و قسمت  های آلوده بدن را با آب 
و صابون کاماًل شست و شو دهید. در صورت آلودگی چشم، حداقل به مدت 15 
دقیقه چشم  ها را با آب تمیز بشویید. در صورت بلعیدن سم، بیمار را به پزشک یا 
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نزدیک  ترین بیمارستان برسانید.
پزشک باید از ماده موثر سمی که شخص توسط آن مسموم شده است، آگاهی 
داشته باشد و اطالعات بیشتری به او داده شود. بنابراین در صورت امکان یک نسخه 
از بروشور یا برچسب سم را به او نشان دهید. ولی درمان مسمومیت توسط پزشک 

بستگی زیادی به نوع مسمومیت خواهد داشت.
اشخاصی که در انجام عملیات سمپاشی به طور مرتب شرکت می  کنند باید به 
طور معمول تحت آزمایشات پزشکی قرار گیرند و سطح کولین استراز در پالسمای 
خون آن  ها کنترل شود. اگر سطح کولین استـراز پایین  تر از حد طبیعی باشد، دیگر 

نباید اجازه داد که آن شخص با آفت  کش  ها کار کند.
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نتیجه  گیــری
است،  بشری  جوامع  اساسی  دغدغه  های  از  یکی  غذایی  امنیت  که  همانطور 
برتولید و  نیز حق طبیعی مصرف  کننده و نظارت  از سالمت مواد غذایی  اطمینان 
عرضه محصوالت کشاورزی کیفی و سالم نیز رسالت بدیهی و اولیه سازمان جهاد 

کشاروزی است. 
کشاورزي  بخش  در  آفت  کش  ها  از  استفاده  با  خسارتزا  عوامل  کنترل  چند  هر 
سموم  از  اندازه  از  بیش  و  غیر  کارشناسی  استفاده  اما  است،  ضروري  و  سودمند 
شیمیایی، محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک را به محصوالتی خطرناک تبدیل 
خواهد نمود و بي  توجهي و افراط در مصرف آفت  کش  های سنتزی، منجر به خسارات 
روزافزون خاک، منابع غذایی گیاهی دامی، منابع آبی و نیز ایجاد بیماري و مرگ 

انسان  ها می  شود.
محصوالت  خسارتزای  عوامل  باید  سمپاشی،  عملیات  کارآیی  بردن  باال  برای 
کشاورزی را به خوبی شناخت و متناسب با اهداف، سم، فرموالسیون، دز مصرفی، 
سمپاش، نازل، فشار سمپاش و ... را با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و متخصصان 
نکات  و  اصول  رعایت  کنار  در  و  نمود  انتخاب  مراکز جهاد کشاورزی  گیاهپزشکی 
ایمنی کاربرد سموم شیمیایی کشاورزی، عالوه بر پیشگیری از اتالف سم، افزایش 
ارتقاء  سمت  به  سمپاشی،  دفعات  تعداد  کاهش  سمپاشی،  عملیات  راندمان  ارتقاء 
سالمت کشاورز، سالمت محصوالت کشاورزی، سالمت مصرف کنندگان و سالمت 

محیط زیست گامی مؤثر برداشت.
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