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بهورز

ناهيـد شفيعيان و الهام پورغالی به ترتیب
كارشناس مســؤول بهداشت حرفهاي و
آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکي لرستان
طاهره قلينيا و مهندس احمد زارع به ترتیب :رابط
فصلنامه شهرستان ماسال و کارشناس مسؤول
بهداشت حرفهای دانشگاه علوم پزشکي گيالن

سم چیست؟
ماده یا موادی که دارای منشا گیاهی ،حیوانی و یا شیمیایی بوده و از یک راه
خاص یا راههای مختلف ،در مقادیر معین و معموالً کم ،باعث اختالل و یا توقف
فعل وانفعاالت حیاتی به طور موقت یا دايم ميشود.
ي روند:
ي که در کشاورزی به کار م 
انواع سموم 
آفت کش ها :حشره کش ها (مثل ارگانو فسفره  ،)...علف کش ها (مثل آترازین
 ،)...قارچ کش ها (مثل آلکیل جیوه  ،)...جونده کش ها (مثل آلیفاتیک فلوئور دار
 ،)...الرو کش ها و حلزون کش ها
حشره كش ها :مواد بر پايه موارد استفاده ،چگونگي اثر و ساختار شيميايي
دسته بندي شده اند .پركاربردترين آنها بر مبناي ساختار شيميايي عبارتند
از :حشره كش هاي آلي كلره ،حشره كش هاي فســفره ،كاربامات ها و
پيروتيروييدها (سموم گياهي که بيشترين استفاده را در کنترل حشرات
خانگي و آفات کشاورزي به خود اختصاص دادهاند).
افرادي كه در معرض خطر مسموميت با آفت كش ها هستند به سه
دسته تقسيم مي شوند:
 .1كارگراني كه به نحوي در توليد ،بسته بندي و حمل و نقل اين مواد نقش دارند.
 .2افراد شاغل در امر سم پاشي.
 .3افرادي كه در معرض اين سموم قرار مي گيرند مانند ساكنان مناطق تحت سم
پاشي و يا افرادي كه از محصوالت سم پاشي شده استفاده مي کنند.
راههاي ورود سموم به بدن :پوست ،دهان ،تنفس
مسموميتها بيشتر از راه تنفس ،مصرف محصوالت گياهي که باقيمانده سم باالیی
دارند و استنشاق بخارات سم ایجاد می شوند.
مسموميتچيست؟
به هم خوردن تعادل فيزيولوژيكي ،فيزيكي و يا رواني موجود زنده است ،كه در
اثر ورود و تماس با ماده خارجي سمي ،از راه هاي مختلف اتفاق مي افتد و شدت
آن بستگي به نوع ماده سمي و مقدار آن و همچنين طول مدت ورود و تماس
با آن دارد.
انواع مسموميت
ً
مسموميت حاد :اين مسموميت ،به دلیل تماس یکباره فرد با مقدار نسبتا زيادی
از سم ایجاد می شود و بروز نشانه های آن اغلب شديد و سريع بوده و در صورت
نرسيدن كمك و معالجه نشدن به مرگ منتهي مي شود.
مسموميت مزمن :در مسموميت مزمن ،معموالً ماده سمي به مقادير كم و يا جزيي
در دفعات متعدد و در طول زمان طوالني به شخص مي رسد و نشانه های آن نيز
به كندي و پس از گذشت زمان نسبتاً طوالني ظاهر ميشود .مسموميت هاي مزمن
را مي توان با انجام آزمايشهاي خاص (بيولوژيكي ،بيوشيميايي ،راديوگرافي و)...
تشخيص داد.
اصول ايمني در كار با سموم كشاورزي
* همه ظروف حاوي سموم و آفت كشها بايد داراي برچسبي باشند كه بر روي
آنها اطالعاتي شامل نام ونوع سم ،سميت ،خصوصيت های فيزيكي ،شيميايي،
اطالعات بهداشتي سم،توصيه هايي در مورد كمك هاي اوليه ،شرايط نگهداري و
خطر حريق آن ماده درج شده باشد.
* تمام افرادي كه از سموم دفع آفات استفاده ميكنند ،بايد قبل از مصرف ،اطالعات

ايمني در استفاده از
سـمومكشـاورزي
اهداف آموزشي
اميــد است خوانندگان محتــرم پس از
مطالعه مقاله :
• اهميت ايمني در كاربرد سموم را بدانند.
• انواع مسموميت و راه هاي ورود ســم
به بدن و نحوه محافظت در برابر آن را
توضيح دهند.
• اصــول ايمني در كاربرد و انبارداري
سموم را بيان کنند.

76

مقدمه
هر چنــد کنترل آفت ها با استفاده از آفتکشها
در بخش کشاورزي سودمند است؛ اما خطراتی
از جمله مسمومیت ،سرطان زایی ،تغییرات
هولناک مادرزادی ،تجمع بیولوژیک و خطرات
زیست محیطی (آلودگی آبهای زیر زمینی ،هوا،
خاک و )...را به دنبال دارد.
ميزان مسموميت های ناشي از سموم شيميایي
در کشــورهاي درحال توسعه 13برابر کشورهاي
کام ً
ال صنعتي است در حالی که این کشورها 85
درصد از توليد جهاني آفت کش ها را مصرف
ميکنند .همین مسأله اهميت آموزش و آگاهي
دادن به جمعيت و افراد مشغول در حوزه فعاليت
هاي کشاورزي و سموم شيميایی را بيان ميکند.
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كافي را در مورد ماده مورد نظر كسب كرده
واز عوارض ناشي از تماس با سم اطالع كافي
داشته باشند.
* در هنگام سم پاشي بايد به ساكنان منطقه
و يا محل در مورد زمان سم پاشي ونوع
سموم مصرفي اطالعاتي داده شده و به آنها
گفته شود در صورت مشاهده عوارض خاص،
سريع گزارش کنند.
* كف انبار نگهداري سم بايد از جنس بتون
وغير قابل نفوذ باشد ،داراي دما ورطوبت
مناسب ( 15درجه سانتيگراد40،درصد) با
تهويه كافي بوده وسموم در ظروف كام ً
ال در
بسته ،به دور از مواد غذايي وبر روي پالت
نگهداري شود و كپسول هاي اطفای حريق
وجعبه كمكهاي اوليه در اين محل در
دسترس باشد.
نكات ايمني در هنگام سم پاشي مزارع
 .1اســـتفاده از وسايل حفاظت فردي
مناسب شامل لباس كار يكسره با آستر
نخي ،پيشبند از جنس نيوپرن ،دستكش
پالستيكي ساق بلند با آستر پنبهاي ،چكمه
پالستيكي با جورابهاي نخي،كاله ،عينك
وشيلد صورت و ماسك تنفسي مناسب
 .2خـــودداري از مصرف هر گونه مـــواد
خوراكي ،آشاميدني و كشيدن سيگار در
طول مدت سم پاشي
 .3دور نگهداشتن افراد به خصوص كودكان
از محل سم پاشي وخارج كردن حيوانات يا
پرندگان از محل سم پاشي
 .4سم پاشي نبايد در جهت وزش باد ويا
در هنگام بارندگي باشد .مناسبترين زمان
براي سم پاشي در هواي خنك ودور از نور
و گرماي آفتاب (صبح زود يا پس از غروب
آفتاب) است .از محلول پاشي در زير تابش
مستقيم آفتاب جدا خوداري شود زيرا عالوه
بر تبخير سريع محلول ،احتمال آسيب به
كشاورز و محصوالت نیز وجود دارد.
 .5خودداري از ورود افراد متفرقه به محيط
سم پاشي شده براي مدت  24ساعت
 .6اگر در زمان سم پاشي وكمي بعداز آن
تهوع ،سردرد ،سرگيجه يا  ...احساس شد،
حتماً به پزشك مراجعه شود.

 .7در صورت ريختن مواد سمي روي پوست
فوري محل با آب وصابون شسته شود.
نكات ايمني بعد از انجام ســم پاشي
در مزارع
 .1تمــيزكردن و شستوشوي وســايل
سم پاشي در پايان كار روزانه و رها نكردن
باقيمانده سموم موجود در پمپ سم پاشي 77
در رودخانه ها ويا آب هاي راكد ويا جاري
 .2اســتفاده نکردن از ظروف خالي سم
به عنوان ظروف نگهداري مواد غذايي يا
غذاي حيوانات
 .3سوزاندن ظروف و پاكتهاي خالي
سم ودفن كردن قوطي هاي خالي فلزي
سموم در زير خاك
 .4انجام معاينه های دورهاي هر  6ماه يكبار
براي كارگران سم پاشي
 .5استحمام پس از پايان كار وتعويض
همه لباسها و شست وشوي همه وسايل
حفاظتي مورد استفاده با آب و صابون

نتیجــه گیری
جامعه كشــاورزي اصل مهمي است كه
ايمني كار در
يشود .اين بي اهميتي به
به ندرت به آن توجــه م 
نبودن كشــاورزان به عوامــل تأثيرگذار
دليل آشــنا
كوتاه مدت آن است .در بعضي از مــوارد
بلند مدت و
های بروز به صورت آني نيست افراد به آن
چون نشانه
نند كه مستلزم تالش جدي براي آموزش
توجه نميك
در زمينــه مخاطرات سموم و آشنايي با
به كشاورزان
يهاي مربوط
شهاي مختلف مديريت آفات و بيمار 
رو 
کشاورزان بايد در زراعت استفاده از سموم
به آن است.
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