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 زهر اند زراعتي آفت كش هاي  
 
 

تفاده ميشوند كگ عبارت از مواد كيمياوي اند كگ غرض كشتن حشرات، جوندگان، و كرم ها اسكشنده هاي آفات زراعتي 
اما ساحگ تأثير آنها تنها محدود بگ انوای متذكره نبوده بلكگ جانداران ديگري را نيز . ممكن است بگ خانگ يا مزرعگ صدمگ برسانند

ميتوانند تا بگ مناطق بسيار كشنده هاي آفات زراعتي . حشرات ونباتات مفيده، حيوانات وحتي انسانها: هدف قرار ميدهند، مثال
 . از محل استعمال خود انتشار نمايند، كگ سبب ملوث شدن خاک، منابع آبي و هوا ميشوند دورتر

استفاده شود، منظور همگ نوی مواد كيمياويست ( Pesticide)كشندۀ آفات زراعتي يا آفت كش درين فصل، هرگاه لغت 
 :كگ عبارتند از. كار گرفتگ ميشوند آفات زراعتيكگ براي كنترول 

 حشره كش ها (Insecticides ) 

 ات هرزهنبات كشنده هاي (Herbicides.) 

 د ضد فن س وسمارق موا(Fungicides ) 

  جوندگان كشندۀسموم (Rodenticides( )در افغانستان بگ آن مرگ موش اطالق ميشود) 

از آنها نيز بسياري زارعين بدون استفاده استفاده نمي كردند و كشنده هاي آفات زراعتي درگذشتگ ها دهقانان هميشگ از 
از بوجود آمدن ضرر هم براي صحت  وقايگاگر شما امكان انتخاب داريد، بهتر است غرض . داشتگ اند زياديموفقيت هاي 

اما . متوجگ باشيد كگ آفت كش ها هرگز بي خطر نيستند. هم براي سالم ماندن محيط، از خير استفاده از آنها بگذريد خودتان و
 استعمال ند كشنده هاي آفات زراعتي رافكر كنند كگ ناچار ا صورت  عتي وغيره دست اندركاران بگ هرزرا كارمنداناگر دهقانان، 

 . را بگ حد اقل ممكن كاهش دهد ي وجود دارد كگ ضرر استفاده از آنهائ، راه هانمايند
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صاحبان مزارع به آفت كش ها 

آيا آنها واقعا دوا . مي ويند "دوا"

 هستند؟

نه آنها زهرياتي اند كه علف ها 

حتي . وحشرات را ميكشند

انسان ها را نيز از بين  شايد

!ببرند  

 

 مورد استفاده قرار مي يرند؟ زراعتي آفت كش هايچرا 
خوب زيست محيط  ا صحتكارگران مزاری ويصحت دهقان،  صحتذايي، براي صحت غ كشنده هاي آفات زراعتي  
 پس چرا مردم آنها را استفاده ميكنند؟. نيستند

اين مواد غالبا بهمراه ماشين هاي زراعتي 
بسيار بزرگ، سيستم هاي كالن آبياري، كارگران 
ارزان قيمت، و سبسايدي هاي دولتي براي توليد 

. اده ميشوندمحصوالت بسيار ارزان قيمت استف
هرچيزي را كگ باعث  كشنده هاي آفات زراعتي

آنرا جذابيت كم شدن برداشت محصول شود، يا 
بهمين خاطر استفاده از آنها . ، ازبين ميبردكم كند

ست كگ براي فروش بيشتر يجزو سيستم ا
  . محصول طرح گرديده است

گي داشتند  كسانيكگ مزاری كوچگ خانواده
رقابت با شركت هاي  احساس ميكردند كگ براي

كشنده هاي آفات توليدي بزرگ، بايد حتما از 
استفاده كنند تا محصول بيشتري داشتگ زراعتي 

 تالش مينمايد تا زمانيكگ يك دهقان. باشند
، شكم اعضاي خانوادۀ خود را سير كندامروز 

بگ فكر صحتمندي فرداي خود و ممكن است 
ول اين طريق توليد محصاما  .فاميل خود نشود

 . بر صحت مردم و صحت محيط زيست بسيار گران تمام ميشود
امكان دارد كگ آفات در ، بعد از سال ها سم پاشي . خسارات بزرگي را وارد مينمايد كشنده هاي آفات زراعتيزمان  ربمرو

بين بردن  گ در ازضرر ديگرشان آنست كگ حشرات و پرندگاني را ميكشند ك(. ببينيد 273بگ صفحگ )مقابل آنها مقاوم شوند 
زمانيكگ اين حالت واقع شد، كشنده هاي آفات زراعتي از كم شدن . بارزي را بازي ميكنند وكنترول نمودن آفات نقش بسيار

بيشتر بگ طرف فقر سوق داده محصول از سبب آفات جلوگيري كرده نتوانستگ، حاصل كشت كم شده و خانواده هاي دهقان 
 . ت كش ها هزاران نفر را همگ سال كشتگ و تعداد بيشتر از آنرا مريض ميكنندبدتر ازهمگ اينكگ آف. ميشوند

ولي .  " ميكندرا سير  دنيا "كمپني هاي سازنده اين محصوالت ادعا ميكنند كگ توليدات شان بگ دهقانان كمك ميكنند كگ 
آفت كش ها نيز جزيي . ت خود ندارندتأثيرات طويل المدت محصوال ۀمقصد اصلي پر نمودن جيب شان است و هيچ پروايي دربار

اكثريت فقط فقر ومريضي نصيب محدودي از آن سود ميبرند، در حاليكگ  ۀوناسالمي است كگ فقط عد غير عادلهمان سيستم  از
 . ميگردد
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 وجود داردكشنده هاي آفات زراعتي انواع مختلفي از 
وجود دارند، كگ ممكن است در ممالكت مختلف با نام هاي اقسام زيادي از آفت كش ها با اسم ورسم هاي متفاوت 

ممكن است بعضي از انوای آنها در يك كشور ممنوی گردد، چون با تست هاي بعمل آمده خيلي خطرناک ثابت . متفاوتي ياد شوند
 . وفروش گردددر كشور ديگري بطور آزادانگ هنوز خريد  كشندۀ آفات زراعتيدرحاليكگ احتمال دارد همان نوی . شده است

 

و گرده  پودرميشوند،  يدهبشكل پودر كگ با آب مخلوط شده و پاش: متفاوتي ساختگ شده اند، مثال اشكالبا  كشنده هاي آفات
، گلولگ يا قرص  ي با آن پوشيده شدهتخم هاي بذركگ  ش، يا بشكل پوش ميشود سمپاشي، مايع كگ ايكگ پودر پاشي ميشوند ها

معمولي ترين آفت كش هاي  ۀمرگ موش و پودر هاي ضد پشگ از جمل. دف قرار ميدهد، و غيره اقسامكگ خاصتا جوندگان را ه
 . اند كگ در خانگ مورد استفاده قرار ميگيرند

قطي ها، بوتل، كانتينر، خريطگ ها، ويا ميان بستگ : بهمين ترتيب ظروفيكگ در آن آفت كشها عرضگ ميگردند نيز مختلف اند
از در ظرفي غير از قطي اصلي اش گذارده شوند، بخصوص هنگاميكگ  كشنده هاي آفاتاتفاق مي افتد كگ  گاهي هم. هاي ديگر

بدون توجگ بگ اينكگ نوی آفت كش چيست، بگ چگ شكلي است، يا اينكگ در كدام ظرف گذارده . انتقال ميشودديگر بگ جاي يكجا 
 !شده است، همگ آنها بدون استثنأ زهري اند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اما باز هم احتياج دارم . اند زهرمن ميدانم كه آفت كشها 

بعضي . برومكيله بكار براي غرس نهال كه در مزرعه 

. اوقات درهن ام مراجعه به خانه فكر ميكنم مريض هستم

كشنده هاي ضد ناشي از من بفهمم كه آيا مريضي  چ ونه

 ؟كه استفاده مينماييم آفات زراعتي است
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.تسمم شديد با آفت كشها باعث مرگ ميشود  

 صحي مي ردند ۀسبب مشكالت عديد زراعتي آفت كش هاي
 

بعضي عاليم ممكن است . كسيكگ با آفت كش ها ملوث شده باشد ممكن است بيشتر از يك عالمگ مريضي را باخود داشتگ باشد
روز يا حتي  چنددرحاليكگ بعضي هاي ديگر ممكن است تا چند ساعت، . با آفت كش آشكار گردند شدن بصورت فوري بعد از معروض

 .(مراجعگ كنيد 22بيشتر در مورد اثرات مواد توكسيك كيمياوي، بگ فصل  معلوماتبراي جمع آوري . )سالهاي بعد بروز كنند
شويي  لباس كارگران . قرار دارند اما ممكن است خود متوجگ نباشند كشنده هاي آفات زراعتي زيادي در معرض مصابيت باافراد 

كشنده هاي زبالگ ها مشغول اند، و اشخاص ديگر كگ بصورت مستقيم با كثافات و كگ در كار جمع آوري وبازيابي ، كساني(دوبي خانگ ها)
از موجوديت كشنده هاي ضد الزم است كگ . كارگران مزاری در معرض خطر جدي باشند اندازۀممكن است بگ  ،در تماس اند آفات زراعتي

 .ارد احتياطي را مانند كاركنان مزاری درنظر بگيرند آفات زراعتي در محيط آگاه باشند و تمام مو
 

 كشنده هاي آفات زراعتيعاليم مسموميت با 

 
كگ در باال ذكر شد در حالت كار با آفت كش ها داشتيد، بصورت هرچگ عاجلتر محل كار خودرا ترک را  اگر هركدام ازين مشكالتي

صحي براي تداوي  مركزبه نزديكترين  و دترين فرصت از آفت كشها دور شدهبزو. صبر نكنيد تا حالت شما وخيم تر گردد. نماييد

  .خود مراجعه نماييد

 

 :عاليم وخيم مسموميت
بيهوشي، از دست رفتن كنترول ادرار و مواد غايطگ، 

 . شدن لبها و ناخن، حركات غير ارادي وغيرهبنفش 

 

 

  

 

 
 

عاليم عمومي دي ر تسمم با آفت 

 :كشها
اه رفتن، عدم گنسيت، ضعيفي، مشكالت در ر

، اضطراب و تتمركز ذهن، كشش عضال
مشكالت در  ناقراري، رؤيا هاي ناخوش و

 .خواب رفتن
 

 :سر وچشمان

كوچك شدن  دردسر، مشكالت ديد،

 حدقۀ هردو چشم، اشكريزي

 

 (:نهايات) بازو وپا 

 شخي ودرد عضالت، كشش عضالني

 

 :دستها

صدمه به ناخنها، مورمورك و خواب 

 برده گي در پنجه ها

 

 

 

 :جلد

خارش، راش، آبله، سرخي، پنديدگي، 

 حرارت، عرق زياد

 ( كوچك شده)حدقه هاي نقطوي 

 : دهن وبيني

 ريزش بيني، افزايش آّب دهن

 

 :قفسه سينه وششها

 درد، مشكالت تنفسي، سرفه

 

 :معده

 درد، اسهال، دلبدي و استفراغ
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 كشنده هاي آفات زراعتياطفال وتسمم با 
اند  ودر حال رشد جسامت كوچك داشتگ اطفال از آنجاييكگ . استبزرگان آفت كش ها براي اطفال بيشتر از درجگ زهري بودن 

مقاديري از كشنده هاي آفات بهمين منوال  .ميگردد مقاديري از كشنده هاي آفات كگ ممكن براي بزرگان مضر نباشد، سبب مريضي اطفال
  .شود كگ بزرگان را مريض ميسازد ممكن سبب مرگ اطفال

 در نزد اطفال كشنده هاي آفاتاعراض وعاليم مسموميت با 
ممكن است از مشكالت  از خود بجا ميگذارد و وءحتي مقدار خيلي كم سموم متذكره روي قابليت يادگيري ورشد طفل تأثيرات س

 .و تنفسي براي تمام عمر خود رنج ببرد( آلرژيك)حساسيتي 

 

 :در اطفال عبارتند از ده هاي آفاتبا كشنترين عاليم مسموميت  معمول

 

 

 

 

 

 

 :مواجه شدن طفل به مواد كيمياوي بروز كند عبارتند ازكه ممكن است ماهها وسالها بعد از ايعاليم 

 

 

 

 

 

 
 

معلومات بيشتر راجع بگ تأثيرات مواد كيمياوي روي (.  324صفحگ ) گردندايجاد نقايص والدي ميتوانند سبب آفت كش ها همچنان 
 . ببينيد 322صحت اطفال را ميتوانيد در صفحگ 

 

 

 خستگي 

 اسهال 

 درد معده 

 بخارات جلدي 

 

 سرفگ حملگ اي 

 تشنج يا صرعگ و لرزش 

 ازدست رفتن هوش 

 

 آلرژيها 

 مشكالت تنفسي 

 مشكل در ياد گيري 

 رشد بطي 

 

 سرطان 

 صحي كگ ممكن است  مشكالت  ديگر

 پس از مسموميت تشديد گردند
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 كشنده هاي آفاتحفاظت از اطفال در مقابل 
 :ايشان. اطفال را بايداز جاييكگ آفت كش ها قرار دارند دور نمود

 يا حتي بگ  آنرا استفاده نمودهت كشها بازي نموده، نبايد با آف

 .ايكگ در آن آفت كش بوده است تماس نمايدظرف 

 كشنده هاي آفات دن يسايل زراعتي كگ براي پاشهرگز بگ و

 . شوندناستفاده ميشود نزديك  زراعتي

  سموم در آنجا وجود دارند هيچوقت آب انتشار در آبهاييكگ خطر

 .د، مثال در آبهاي زمين هاي زراعتينبازي نكن

 گردندنپاشي شده باشد داخل سم  زمينيكگ اخيرا در . 

 

ه از اطفال درمقابل سموم توانايي آنرا دارند ك بزرگساالن

 :حفاظت نمايند

 را قبل از داخل شدن بگ خانگ وتماس  كار خودلباس و  دستها، پاها

 .با اطفال بشوييد

 پوشاک خورد ساالن را جدا از كاهالن بشوييد. 

 ميوه وسبزيجات قبل از صرف بايد بصورت خيلي دقيقي شستگ شوند. 

 ري كنيد، خصوصا در محيط هاي سربستگاز استعمال آفت كش ها در خانگ ها جدا جلوگي. 

  ازدسترس اطفال بدور نگهداريد كشنده هاي آفات زراعتي راوسايل و ظروف ذخيره. 

 
 

 مبارزه ميكند مسموميت از سبب كشنده هاي آفاتقريگ در مقابل 
 

جوانان اين مردم . نفرين شده اندكشور هندوستان، بگ اين مفكوره عادت كرده بودند كگ ايشان  ، درايالت كراالرِپادساكنين قريگ 
هم سن  در مقايسگ باهاي مختلفگ رنج ميبرند و رشد چنداني  اكثرا از مشكالت بسيار بدي مانند صری، صدمات مغزي وسرطان

از كگ بعضي  زنان زيادي عقيم بودند، و آنهاييكگ والدت ميكردند نيز چانس خوبي نداشتند چرا. وساالن خود در ديگر جايها نداشتند
چي عواملي باعث اين همگ بدبختي شده بود، صرف نظر از نفريني كگ همگ . اطفال بدون دست يا پا وغيره نقايص بدنيا مي آمدند

 فكر ميكردند علت اصلي مشكالت است؟
سالهاي قبل، كمپني كگ صاحب مزاری كاشيو بود شروی . خود بسيار معروف بود Cashewاين قريگ بگ مزاری پرثمر كاشيو 

پاشي، مردم  دوابعد از آغاز . ياد ميشد( Endo sulfan)كگ بنام اندو سولفان از مواد كشندۀ آفات دن نوی جديدي يود بگ پاشنم
خيلي از مردم فكر ميكردند كگ آنها بوسيلگ . بزودي از منطقگ ناپديد شده اند ها قريگ متوجگ شدند كگ زنبورها، بقگ ها و ماهي

 . را ثابت نمايند ، اما برايشان مشكل بود كگ ادعاي خوداندوسولفان بگ قتل رسيده اند
ژورناليست هاي محلي بود، متوجگ شد كگ گوسالگ هاي جديد التولد با نقايص والدي بدنيا  ، كگ يكي از باشندگان وپادرِشري 

تأثير استفاده از  ممكن است از ده شده بود، وي فكر كرد كگ آيايوي پاش ۀچون اندوسولفان قبال چند مرتبگ در نزديكي خان. آمده اند
شري پادر با داكتري كگ مريضان قريگ را تداوي ميكرد نيز صحبت كرد، وي نيز متوجگ شده بود كگ . يانگباشد همان آفت كش 

ا تقريب ، آنها آموختند كگهندوستانسراسر بعد از فرستادن نامگ هاي بگ مردم . همان نوی نقايص در نزد مردم نيز بوجود آمده است
 . تمام مشكالتي را كگ آنها يادداشت نموده بودند در جملۀ مشكالتي بود كگ ميتواند از سبب اندسولفان بوجود آيد

 

 

 

صبر كن تا من ! پسرم

نمايم را عوض  خود لباس
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اين خبر بگ همگ جا . مشاهدات شري پادر وداكتر را تأييد كرد بازديد هاي نظارتي كگ توسط مؤسسات صورت گرفت، نتايج و
 .تي شده است كگ قبال ذكر آنها رفتپخش شد كگ اندو سولفان باعث همگ مشكال

پاشي  سم تقاضا نمودند تا  كگ اندوسولفان را استفاده ميكردند تجمع نموده وايمراكز اداري كمپني ها  دهاتيان در مزاری و
ر نموده آفت كش ها و بعضي از مقامات محلي دولتي، نتايج منتشره را انكا ۀمقامات مزرعگ، صاحبان صنايع توليد كنند. متوقف گردد

 . محل خواستگ شد و تظاهرات را در هم شكستپوليس بگ .  معترضين تن بدهند يوحاضر نشدند تا بگ خواست ها
بعد از مدت كمي تمام مردم هندوستان ودنيا متوجگ شدند كگ . اما بزودي نشريات و تلويزيون محلي موضوعات را دنبال كردند

 .مجبور شد كگ استفاده از اندوسولفان را ممنوی اعالن كند دولت محلي كراال. باشدمشكالت صحي ناشي از اندوسولفان چگ ميتواند 
آنها بگ تعدادي از داكتران و دانشمندان پول . اما صنايع سازنده اندوسولفان حاضر نبودند كگ ميدان را بگ اين زودي ترک كنند

تحت . شده وجود ندارد، حمايت كنند ولفان و امراض ايجادتا از ادعاهايشان مبني براينكگ هيچ ارتباطي بين اندوسمردند پرداخت 
پاشي با  دوا. روي استفاده از اندوسولفان را لغو نمايد فشار شديد صنايع پر قدرت، دولت دوباره مجبور شد كگ ممنوعيت سابقگ بر

 . محصول فوق در ده پادر دوباره شروی گرديد
فوق را خود تحت  ۀواستند كگ بگ مشكل شان رسيده گي نموده و تأثيرات ماددهقانان، داكتر و دهاتيان ساكن منطقگ از دولت خ

. اندوسولفان يك زهر بسيار مرگبار بود: ت كرد تا نتايج بدست آمده را منتشر كندقداد و مواف باآلخره دولت تن در. مطالعگ قرار دهد
 . هميشگ گي ممنوی قرار ميداد ور قطع ومتذكره را بط ۀقانوني در همان قسمت هندوستان پاس شد كگ استفاده از ماد

. ممالكت ديگر اما اين آفت كش هنوز هم در بخش هاي ديگر هندوستان مورد استفاده قرار ميگيرد، همچنان در تعدادي از 
مواد  حصول ممنوعيت استفاده از اندوسولفان وديگر. از دنيا زهري است و در جاهاي ديگر نگهائي مطابق قانون اين ماده در قسمت 

 .دولت فشار الزمگ را ايجاد نمايند روي صنايع و مشابگ زماني ميسر است كگ مردم با يكديگر دست اتحاد داده و بر
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 كشنده هاي آفات زراعتي با تداوي مسموميت
ا و پوست، از طريق از راه چشمه: دنمختلفي انسان را مسموم ميكنگ هاي قيكيمياوي، آفت كش هاي نيز بطر همانند ديگر مواد زهري

 .خواهد بودمتفاوت بهرشكلي كگ تسمم رخ دهد تداوي آن نيز  (. بشكل تنفس گازات آلوده) ، ويا از راه هوا (بوسيلگ بلع نمودن)هضمي 
 

 اگر سموم با جلد تماس نمايند
پوست بگ  از سبب داخل شدن مواد زهري از طريقمسموميت با آفت كش ها  بيشتر واقعات

، روي جلد بريزددر حالت انتقال  ها اين حالت وقتي بيشتر اتفاق مي افتد كگ سم. ي آيدبوجود مبدن 
در زمان سم پاشي جلد مستقيما بگ ، يا  پراگنده شده و با جلد تماس كندمخلوط كردن در هنگام يا 
 . سمپاشي شده اند تماس بعمل آيد با محصوالتيكگ جديداٌ مواجگ گردد و يا اگر آن

با كشنده هاي آفات يق تماس با لباس هاي ملوث، يا هنگام شستن البسگ ايكگ همچنان از طر
 . مسموميت موجود استجذب از طريق جلد و نيز امكان ملوث شده باشند 

چون . اولين عاليم مسموميت از طريق جلد است ۀوتخرشيت از جمل بخارات جلدي
گر نيز بميان مي آيد، مثال با چيز هاي دي واجگ شدنناراحتي هاي پوستي از اثر تماس و م

، نيش حشرات، انتانات، يا آلرژيها، پس اين موضوی مهم است كگ نباتاتبگ  حساسيت
پس . در قدم اول بگ آساني تشخيص نشوندممكن بدانيم مسموميت با آفت كش ها 

الزم است تا با همكاران خود واشخاص ديگري كگ با مواد مشابگ سرو كار دارند 
غير متوقع بصورت شما با مواد كشندۀ آفات كار مينماييد و همچنان اگر . آنها از اعراض وعاليم مشابهي رنج ميبرند يانگ صحبت كنيد كگ آيا

 . بگ تداوي آن بپردازيد دانستگ وكشنده هاي آفات پيداشد، كم خطر ترين راه آنست كگ مشكل را ناشي از  بخارات در جلد
 

 تداوي
 :مواد كشندۀ آفات قرار ميگيردتماس  شما يا شخص ديگري بگجلد اگر 

  روي آن پاشيده بصورت عاجل از خود دور كنيد را كگ مواد برلباس ها ايتمام. 

  پوست را با آب سرد وصابون بزودترين فرصت ممكن شدۀ قسمت ملوث

 .بشوييد تا اثرات آن تقليل يابد

 نزده را با آب پاک بگ مدت پا اگر بگ چشمان شما سرايت نموده است، آنها

 .دقيقگ بشوييد

 :اگر در اثر تماس سوختگي ايجاد شده است، در آنصورت

 همان قسمت را با آب سرد خوب بشوييد. 

 را دور نكنيدباشد آن چسپيده  اگر چيزي بگ ناحيگ سوختگي. 

 لوشن، كريم يا روغن خاصي استفاده ننمايد. 

 آبلگ هاي ايجاد شده را نتركانيد. 

   بر نداريدپوستي را كگ سست شده است. 

  بپوشانيد، اگر در دسترس باشدمعقم همان قسمت را با تكگ يا گاز. 

  ليبل يا مارک روي  !ب يريداگر درد دوام نمود، در آنصورت كمك طبي

 .صورت نام آنرا حتما بگ خاطر بسپاريدآنقطي آفت كش را باخود داشتگ باشيد، يا در غير 

 
لذا ضروريست كگ . را نبينيد يا استشمام كرده نتوانيد را دارند، حتي اگر شما آنهاباس لآفت كشها قابليت چسپيدن بگ موها، پوست و 

 . بشوئيدرا با صابون  جلدهميشگ بعد از كار با آنها 
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در معرض خوردن غذاهاييكه 

سمپاشي با آفت كش ها قرار 

سبب ممكن بعدا ، گرفته اند

.مريضي شما گردند  

 بلع گردد كشنده هاي آفاتاگر 
مزرعگ يا ساحگ در زمان كار با خوردن، نوشيدن، يا دود نمودن سگرت در مردم درصورت 

. ا  نوشيدن آب ملوث با كشنده هاي آفات ميتوانند اين مواد را بلع نمايندوي  كشنده هاي آفات،
ممكن است كشنده هاي آفات را بخورند در صورتيكگ اين مواد در ظروفي نگهداري شود كگ اطفال 

در صورتيكگ باز گذاشتگ شده و نزديك سطح براي ذخيرۀ غذا مورد استفاده قرار ميگيرد و يا معموال 
 . تواند در دسترس اطفال قرار گيرد، گذاشتگ شده باشدزمين جاييكگ ب

 

 تداوي
 :را بلع نموده باشد، در آنصورتكشنده هاي آفات اگر شخصي 

  ن شويد كگ و مطمئ وضعيت دادهو پهليك درحالتيكگ شخص بيهوش شده باشد، آنرا بگ

 .راه تنفسي وي باز است ونفس ميكشد

 مطالب بيشتر ) ن بگ دهن اجرأ گردد اگر شخص تنفس نداشت، هرچگ عاجلتر تنفس ده

را نيز  شمادهن بگ دهن تنفس  اياجر(. ببينيد 557را در صفحگ دادن جهت نجات راجع بگ تنفس 

لذا بهتر است قبل از اجراي عمليگ يك تكگ نازک، پارچگ لباس يا . در معرض خطر قرار ميدهد

ي دهان مريض بگذاريد، يعني پالستيك ضخيمتري را كگ در وسط آن يك درز ايجاد شده را بررو

 .قبل ازينكگ عمل تنفس دهن بگ دهن آغاز گردد

  ممكن . وجود دارد پيدا نموده وبخوانيدآفت كش ليبل يا كاغذي را كگ برروي ظرف

براي شما بيان كند كگ آيا الزم است درحالت مسموميت  است حاوي رهنمود هاي مفيد بوده و

 .نزد شخص استفراغ ايجاد كنيد يانگ

 د شخص توانايي نوشيدن را دارد، آب بسيار فراواني برايش بدهيديگر مي بينا. 

 اگر براي شما امكان دارد ليبل روي ظرف آفت كش را . طالب كمك طبي گرديد

 .شودتداوي بهتر كمك  مركز صحي براي تشخيص ودر بهمراه خود داشتگ باشيد تا 

، بگ هيچ وجگ دست بگ كار فوق يجاد نكنيداستفراغ ااگر نوشتگ روي ليبل براي شما ميگويد كگ 

تيل خاک، گازولين، زايلين وغيره : هرگز استفراغ را نزد كسانيكگ سموم حاوي مشتقات پتروليوم مانند. نزنيد
، اندبي هوش اشخاصي را كگ همچنان . بلع كرده اند، تحريك ننمايد چون وضعيت مريض را بدتر ميكند

چون ممكن است استفراغ داخل مجراي )ور بگ استفراغ نكنيد مجبشديد دارند رزش لگيج شده يا 
 (. تنفسي شده ومرگ فوري را در پي داشتگ باشد

استفراغ نمودن بدون  صورتيكه مطمئن باشيد كهدر

 :، اقدام زير را انجام دهيدمشكل است

 يك گيالس آب شور بگ شخص مسموم داده شود ويا 

 طعم و  ده شدهكگ خوب ميخوردني از گياهان  دو قاشق خورد

ويا ديگر گياهان ( نازبو)، ريحان ( كرفس)مثل كلم  ،قوي داشتگ باشند

 .بدنبال آن يكي دوگيالس آب گرم و بدهيد داروئي 

كمي شخص را بگ چهار طرفش بچرخانيد، كگ بگ ايجاد استفراغ 
كاربن )بعد از انجام استفراغ، خوردن شاركول . زودتر كمك مينمايد

جذب ذرات باقي مانده در سيستم هضمي كمك يا پودري بگ  (فعال
 . مينمايد

 

 

+ 
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 شاركول فعال

 شاركول پودري

 آب ميوه يا آب ساده

ميوه يا آب ساده آب  

يا يك قاشق  شاركول فعال،نيم گيالس از 

را با يك گيالس كالن يا  پودر نرم آنچايخوري از 

 . جك آب گرم مخلوط نماييد تا نوشيده شوديك 
شاركول را ميتوانيد از ذغال خوب سوختگ شده 

چگ مؤثريت گر. چوب يا سوختگي نان تهيگ كنيد
شاركول فعال را نخواهند داشت، ولي هنوز هم كار 

متوجگ باشيد كگ هر گز از خشت هاي ذغال . خواهد كرد
 !آنها خود زهر اند. سنگ استفاده نكنيد

يا حتي ) بعد ازينكه شخص استفراغ نمود

عين   در ميتوانيد، شما (اگر موفق به اينكار نشد

ساختن  اي بطي برداكتر را به كمك ميطلبيد، زمانيكه 

به مريض مايعات ذيل  انتشار زهر با دادن :كمك كنيد

 سفيدي خام تخم مرغ يا 

 يك گيالس شير گاو 

جلوگيري نمي كند ولي از سرعت انتشار ذرات سموم  نوشيدن شير گاو از تسمم با آفت كش ها 
 .بگ داخل بدن ميكاهد

م نيزيوم يا  سوربيتولر معده خود احساس نمي كند، مي تواند از اگر كسي آفت كش را بلع نموده و كدام درد تيز يا خنجري را د

 .مفيد اندزهريات زودتر اطراح اين ادويگ خاصيت مسهل دارند، كگ براي . استفاده نمايد( مگنيشياملك اف شربت ) هايدروكسايد

 چه زماني اتروپين را استفاده كنيم
ارگانوفاسفيت ها يا كاربامت ها هاي خاص كگ بنام هاي اتروپين دواييست كگ براي تداوي مسموميت با آفت كش 

(Organophosphates  ياCarbamates) اگر ليبل روي آفت كش بشما توصيگ استفاده از اتروپين را . ياد ميشوند، استعمال ميگردد
 Cholinesterase)در هنگام ايجاد مسموميت محتملگ ميكند، يا ميگويد كگ اين آفت كش خاصيت نهي كننده كولينستراز 

Inhibitor ) صورتيكگ در ليبل نوشتگ نشده در . اتروپين را مطابق هدايت استفاده نماييدرا دارد، در آنصورت
 . آنرا استفاده نكنيد  است كگ اتروپين استفاده نماييد،

 

 .ها بكار ميرود ارگانوفاسفيت ها و كاربامترد مسموميت با امو اتروپين فقط در
.  زهر را بگ تاخير مياندازداثرات ، بلكگ فقط كشنده هاي آفات را وقايگ نميكند بااتروپين مسموميت 

  .هرگز نبايد قبل از سم پاشي جهت وقايگ استفاده شوداتروپين 
 

كگ در زير ياد آوري ايرا  دواها :    مهمخيلي 

ميشوند بگ هيچ وجگ براي مسمومين آفت كش ها 
 :توصيگ نكنيد

، مورفين، (تيف هادايس)خواب آور  دوا هاي 
باربيتورات ها، فينوتيازين ها، امينوفيلين يا هر دوايي كگ تنفس را 

چراكگ امكان دارد تنفس شخص بكلي . آهستگ يا كوتاه ميكند
 . متوقف گردد

عاجل كمك بكس ، بايد يشوداستفاده مدر آن كگ از آفت كش ها  هر مزرعگ يا محل كاري
مسموميت كمك بگ موقع صورت  ۀتا درصورت وقوی كدام حادث. باشدهاي اوليگ و دواهاي الزم را داشتگ 

 . مراجعگ كنيد 542براي كسب معلومات در باره اجزاي كيت كمك اوليگ، بگ صفحگ . گرفتگ بتواند

 

+ 

+ 
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 تنفس گردند كشنده هاي آفات زراعتيوقتي 
در هوا آزاد گردند توسط بيني ودهن تنفس  آفت كش هابعد ازينكگ ذرات 

سپس بگ دوران خون نفوذ كرده وازآن . گ آساني وارد شش ها ميگردندگرديده وب
 . طريق بگ تمام بدن انسان انتشار ميكنند

چون بعضي ازين آفت كش ها 
هيچگونگ بوي ندارند، لذا مشكل است 
درک گردد كگ آيا وارد دستگاه تنفسي 

معمولي ترين انوای آفت . شده اند يانگ
كش ها كگ در هوا پخش ميگردند 

آفت كش هاييكگ توليد دود  :بارتند ازع
آفت كش هاييكگ بشكل غبار ، (ها Aerosol ) آفت كش هاييكگ بصورت قطرات مايع با هوا پراگنده ميشوند ،(ها Fumigant) ميكنند

انبار هاي  امكان استنشاق آفت كش ها در. آفت، اسپري ها و بقاياي آنها وغيره كشندۀ ، بمب هاي دودي، استرپ هاي(Foggers ) اند
آفت كش ها استعمال ميگردند، و يا هنگام انتقال وترانسپورت كشنده هاي آفات ذخيره، گلخانگ ها و محالت سربستگ اي كگ در آنجا ها 

 . دارد وجود
هيچ . ندساحات خيلي دور تر از محل استفادۀ آنها گردذرات اين سموم ميتوانند كگ حتي مايل ها دورتر انتشار نموده وسبب آلوده گي 

 .مانعي بر سر راه ورود اين ذرات بگ خانگ ها وجود ندارد
اگر فكر ميكنيد كگ ذرات آفت كش را استنشاق كرده ايد، بصورت فوري محلي 

صبر نكنيد تا وضعيت شما وخيم تر ! را كگ سموم در آنجا پخش شده اند ترک نماييد
 .گردد

 

 تداوي
 :، در آن حالتايدنموده را استنشاق آفت كش ها اگر شما يا كس ديگري 

  شخص مورد نظر را عاجل از ساحگ خطر دور نماييد، خصوصا اگر محل

 .سربستگ نيز باشد

 بگ هواي تازه اجازه ورود دهيد. 

 لباس هاي شخص را سست كنيد تا نفس كشيدن وي راحت تر شود. 

 وي را طوري بزمين بنشانيد كگ سر و شانگ هايش بلند باشند. 

 خود . يهوشي قرار داشت، وي را بگ پهلو بخوابانيدولي اگر بگ حالت ب

 .مراقب باشيد تا مبادا مشكلي در راه تنفس شخص پيدا گردد

  (.ببينيد 557بگ صفحگ )درصورتيكگ قادر بگ تنفس نباشد، خيلي زود تنفس دهن بگ دهن را انجام دهيد 

 . د، ممكن است بكار آيدليبل يا مارک آفت كش را با خود داشتگ باشي. طالب كمك هاي طبي گرديد

 

 

 

 اگر كدام شكي داريد، زود از محل حادثه بيرون شويد
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 چ ونه آفت كش ها وارد بدن مي ردند؟: رسامي براي بحث
 

 
 
 

 :سواالت مورد بحث

 (شخص تصوير باال)صدمگ خواهد ديد؟  از كدام طريق هاكاري كگ انجام ميدهد  اب اين مرد 

 ؟او براي محافظت خود چگ كاري ها ايرا ميتواند انجام دهد 

 وي صدمگ ببينند؟ است بخاطر كار ديگر چگ كساني ممكن 

  ايمني را رعايت نكند؟محافظتي و د اين مرد تمام اصول وشميباعث  وجود دارد كگداليل كدام 
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 بر صحتالني مدت كشنده هاي آفات زراعتي تأثيرات طو
ماهها وسالها ايجاد اكثر مسموميت بوجود آمده توسط آفت كشها، در اثر تماس مداوم وطوالني مدت در طول هفتگ ها، 

اشخاصيكگ با زهريات فوق سروكار دارند ممكن است عواقب آنرا تا سالهاي خيلي بعد درک . ميگردد، نگ استعمال گذري يا يكبار
. در اشخاص كاهل، شايد حدود پنج، ده، بيست يا سي سال تماس مداوم با آفت كشها مشكالت صحي را ايجاد مينمايد. نكنند

بگ صفحگ )با زهريات فوق كي معلوم گردد وابستگ بگ عوامل متعدديست  و مواجگ شدنناشي از برخورد اينكگ عوارض صحي 
حتي طفل خوردسال ممكن است قبل از بدنيا آمدن هم مسموم . در اطفال اين مدت زمان بسيار كمتر است(. مراجعگ كنيد 322

 . از طريق دوران خون بگ طفل در رحم برسدگردد، بطوريكگ مادر حاملگ با آفت كشها تماس منظم داشتگ وذرات 
يك شخص با مواد فوق طوالني مدت باشد، مشكل است كگ مشخص گردد كگ آيا  و معروض بودناگرمدت تماس 

ممكن است سبب عوارض بجا ماندني نيز  بودن طوالني مدت اين معروض. مشكالت صحي وي ناشي از آفت كشها اند يا خير
 .بدن اعضايمات وارده بگ سيستم تناسلي وعقامت ها، مشكالت در جگر، سيستم عصبي و ديگر سرطانها، صد: بشوند، مثال

تشخيص نمود چون ممكن است انوای  بدرستيتعداد زيادي از تأثيراتي كگ زهريات از خود بجا ميگذارند را مشكل است 
يا مردم از يك ناحيگ بگ ناحيگ ديگر  ا دارند، ومختلفي از آفت كشها در يك منطقگ استفاده گردند كگ هركدام تأثيرات خاص خود ر

 .مهاجرت نموده و تاريخچگ گيري را مشكل ميكنند
، دانشمندان و اطبأ ممكن است بشما بگويند كگ گردد سرطان يا ديگر مشكالت وخيم ديگرشخص مصاب  زمانيكگ يك 

شايد . باشدم با آفت كش ها و آلوده كننده هاي ديگر يا هر علت ديگري غير از تسم علت محتملگ شايد چانس بد مريض بوده، و
كسانيكگ كگ اين محصوالت را ميفروشند يا استفاده از . مالمت نماييماظهار كنند كگ ما نبايد آفت كش ها يا مواد كيمياوي را 

 مشكالتاهند مسؤل آنها را تشويق ميكنند، شايد درمورد اثرات زهريات فوق بگ شما دروغ بگويند چون مطمٌنا آنها نمي خو
كگ ميباشد بخاطري امكان دروغگويي براي شان ميسر . شناختگ شوند كگ ناشي از استعمال محصوالت متذكره استمردم صحي 

كگ مثال فالن مريضي بصورت مشخصي مربوط استفاده از فالن  نمودثبوت  ات اين موضوی راشك و شبهبراساس مشكل است 
 . كيمياوي يا آفت كش است ۀماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......ده سال بعد به سرطان مبتأل شد  ....كيله كار ميكرد ۀ زرعوان در مزرعج
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 كشنده هاي آفات زراعتي عاليم مريضي طوالني مدت ناشي از تماس با
بعضي عاليم . ميگردند( Chronicمزمن يا ) الني مدتسبب ايجاد بسياري از امراض طو (زهري) ديگر مواد توكسيك آفت كشها و

ا خوندار، زخم هاييكگ كگ شفا ياب نمي گردند، پيوستگ، سرفگ هاي ثابت ي ازدست دادن وزن، ضعف دوامدار و: امراض مزمن قرار ذيل است
قلب، تغييرات ناگهاني  بسيار بطي ضربانخيلي شديد يا حركات بينايي،  ۀدست رفتن قو تعادل، ازضعف در در دست يا پاها،  احساس عدم 
 .تمركز ذهني بگ، گنسيت، ازدست رفتن قدرت حافظگ و مشكالت مربوط مزاج

گرديد كگ  مطمئن. يا كاركن صحي معلومات بدهيدفوق را در خود مي بينيد، راجع بگ مشكل خود بگ داكتر  عاليم اگر هركدام از اعراض و
كگ با آن در تماس بوده ايد اطالعات بدهيد، ودر صورت امكان بگوييد كگ نام آن  كشنده هاي آفات زراعتيخصوصيات  نوی و ۀدربار

 . چيست
 

 فات زراعتيطوالني مدت كشنده هاي آبعضي از تأثيرات 
ها بوده اند ممكن است سرفگ هاي  كسانيكگ در معرض تماس با آفت كش :صدمه به ششها

اعراض . خود احساس تنگي نمايند ۀيا بصورت مداوم در سين داشتگ باشند كگ هرگز توقف نمي كنند، و
. باشندفوق ممكن است مربوط بگ پيدايش امراضي مانند برونشيت، آستما ويا ديگر مشكالت تنفسي 

. كگ بصورت تدريجي بگ شش ها وارد ميشوند ممكن است باآلخره منجر بگ سرطان گرددايصدمات 
زيرا ! عاليم را در سيستم تنفسي خود داريد، هرگز دست بگ سگرت نبريدين اگر شما هر يكي از 

 .كشيدن سگرت امراض بوجود آمده را بدتر ميكند

براي ابتأل بگ سرطان دارند، بگ  چانس بيشتريكسانيكگ با آفت كش ها كار ميكنند  :سرطان

اين بدين معني نيست كگ كسانيكگ با آفت كش ها . تناسب كسانيكگ بگ زهريات فوق در تماس نباشند
با مواجگ بودن بگ كشنده هاي آفات خطر سروكار دارند حتمي بگ سرطان مبتأل خواهند شد، اما 

معلومات بيشتر راجع بگ سرطان . )ي زياد ميشودمصابيت در نزد اين اشخاص بصورت قابل مالحظگ ا
 .(327در صفحگ 

تا اكنون بگ عنوان مواد سرطانزا مورد  مواد كشندۀ آفات زراعتي و ذرات تركيب كنندۀ صدها نوی 
ب كشنده هاي كگ از  سبعام ترين انوای سرطان هاي . گ قرار نگرفتگ اندمطالعتحت تعداد خيلي زيادتري هنوز . شناسايي قرار گرفتگ اند

، (Leukemia)سرطان خون : بارتند ازآفات زراعتي بوجود ميايد ع
، (Non-Hodgkin’s Lymphoma)لمفوماي غير هوجكن 
 . وتومور هاي خبيث مغزي

جگر كمك ميكند تا خون تصفيگ شده و از  :صدمه به ج ر

از آنجاييكگ كشنده هاي آفات زهر هاي  . مواد زهري پاک گردد
صدمات . نميتواند آنها را تصفيگ كندد، گاهي جگر هستنبسيار قوي 

بصورت بسيار جدي با شديد بگ جگر وقتي وارد ميشود كگ شخص 
كشنده هاي آفات مسموم شده و يا براي ماه ها يا سال ها با كشنده 

 .هاي آفات سروكار داشتگ باشد

نوعي عبارت از  (:توكسيك هيپاتيت) سمي ج ر التهاب

. بوجود ميايددر اثر تماس با مواد زهري  التهاب جگر است كگاز 
دلبدي، تب، استفراغ، زرد : عاليم هيپاتيت توكسيك عبارت است از

 .وظيفوي جگر كگ باآلخره منجر بگ مرگ ميگردد شدن پوست بدن و تخريب ساختماني و

از مدت با زهريات فوق تماس در. صدمگ وارد مينمايندمغز  چنان بگ سيستم عصبي ومآفت كش ها ه :صدمه به سيستم عصبي

 .و مشكالت در تمركز ذهنيمزاج حافظگ، اضطراب، تغييرات  از دست دادن: عاليم عصبي از خود بجا ميگذارد كگ شامل موارد ذيل است

 

 

به علت اينكه 

ل باعث والك

تخريب ج ر 

 ...ميشود

.نوشيدن الكول مسموميت با كشنده هاي آفات را وخيمتر ميسازد..  
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معافيتي بدن را در مقابل سيستم . را ضعيف ميسازندسيستم معافيتي  كشنده هاي آفات زراعتيبعضي از  :صدمه به سيستم معافيتي

با آفت كشها ضعيف معروض شدن تغذي و  وء، امراض مختلف النوی، سمرض ايدزاگر سيستم معافيتي در اثر ابتأل بگ . اض وقايگ مينمايدامر
صحي شفا ياب  ۀگردد، در آنصورت انسان بگ انوای حساسيت ها و انتانات مبتأل گرديده و حتي بسختي قادر است تا از مشكالت پيش پا افتاد

 .گردد
 

 بر صحت سيستم تناسلي كشنده هاي آفات زراعتيات تأثير
است  يا زهري ديگر مواد كيمياوي توكسيك ۀثرات آفت كشها بر سيستم تناسلي بگ اندازا

داشتگ و رشد سالم  وءآنها برروي قابليت باروري انسانها تأثير س(. مراجعگ كنيد 325بگ صفحگ )
 . وصحتمند اطفال را خراب ميكنند

بليت آنرا دارند كگ داخل بدن مادر شده واز طريق شير بگ طفلش منتقل مواد كيمياوي قا
استفاده از آنها طوري  در سراسر دنيا وجود  دارند وكشنده هاي آفات زراعتي تعداد زيادي از . گردد

معمول شده كگ حتي مادرانيكگ هرگز از آنها استعمال نكرده اند، نيز مقداري از آنرا در تركيب شير 
 .خود دارند

تان بگ آفت كشها آلوده است، بازهم براي طفل  ۀسين حتي اگر شما فكر ميكنيد كگ شير

زيرا فوايد خوردن شير مادر براي طفل بيشترا ز اضراريست كه از طريق انتقال آفت كش ها به . خود شير مادر را بدهيد

 . اطفال استرشد  ۀبراي تقويانتخاب ت بهترين شير مادر در همگ حاال. طفل بوجود مي آيند

 

 :باروريباالي صحت  كشنده هاي آفات زراعتيبعضي از تأثيرات 
مختلف جهان با آفت كش ها كار مينمايند، بگ  مناطق كگ در بسياري كارگران زراعتي مرد  :عقامت

ا انوای معيني از كشنده هاي مداوم ببصورت زيرا . و نميتوانند صاحب طفل شوند عقامت دچار گرديده اند
 .در آنها از بين برده است زهريات توانايي توليد اسپرم را .ت زراعتي كار نموده اندآفا

طفل داخل بطن وي نيز باشد، كشندۀ آفات اگر زن حاملگ معروض بگ مواد  :نقايص والدي

در زمان با آفت كشها داشتن تماس .  معروض بگ اين مواد شده و ممكن است نقص والدي پيدا كند
حتمي نقص والدي خواهد داشت، مگر اين وضعيت خطر نقايص ني نيست كگ طفل وي بدين معحاملگي 

يا سوء اشكال والدي،  
مشكالت در يادگيري، آلرژيها 
و ديگر عوارض صحي را در 

معلومات ) . اطفال افزايش ميدهد
والدي نقص هاي بيشتر در مورد 

 (جستجو كنيد 324را در صفحگ 

 

 :هورمونها ۀخسارات به غده هاي توليد كنند
مانند نمو و هورمونها موادي اند كگ بسياري از وظايف بدن را 

وقتي كشنده هاي آفات  . كنترول مينمايندسيستم توليد مثل 
زراعتي غده هاي توليد هورمون را تخريب نمايد ميتوانند سبب 

 . مشكالتي در تولد اطفال و توليد مثل گردد
آفت كش ها در حتي اگر مادر قبل از ينكگ حاملگ شود با 
جنيني و مرگ  تماس آمده باشد،  امكان حوادثي مانند سقط

 . وجود دارد داخل رحمي

 

ي ممكن است هركسملوث با كشنده هاي آفات لباس ها 

.متأثر سازدرا كه با آن در تماس مي آيد   

!شير مادر از هرغذايي بهتر است  
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 ميتوانند مانند دي ر امراض بنظر برسند كشنده هاي آفات زراعتيتسمم با 
نفلونزا، مالريا، ا: نوی مريضي ديگري اشتباه شوند، امراضي مانند عاليم تسمم با آفت كشها آنقدر متفاوت اند كگ ممكن است با هر

 . يا امراض ششها عكس العمل هاي آلرژيك و
حتي احتمال دارد كسي متوجگ نشود كگ . چندين عالمگ با هم بروز ميكندبيشتر اوقات . غير معمول استتنها يك عالمگ   موجوديت

 .تأسس ميكنند عاليم بسيار بطيتسمم ايجاد شده، چون بعضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كنان صحيياد داشت براي كار
 براي اينكگ در يابيد آيا مشكالت صحي مريض

 مربوط تسمم با آفت كشها است، سواالت ساده 
 :ذيل را طرح نماييد 

 

 

 

 

 

 كشنده هاي آفات چ ونه ميدانيد كه مشكل صحي ايجاد شده مربوط به تسمم با 

 است؟
كسانيكگ تجربگ مسموميت هاي مشابگ را داشتگ اند يا  كگ در يك مزرعگ كار ميكنند و بعضي اوقات اگر شما با همكاران شخصي

در نزديكي محل  اگر عده زيادي عاليم مسموميت مشابهي دارند و. صحبت كنيد ممكن است علت اصلي مشكل صحي مريض را پيدا كنيد
 . بگ زهريات فوق باشد وطشأ تكاليف آنها يكي بوده و مربباش آنها از آفت كش ها استعمال ميشود، چانس زيادي وجود دارد كگ من بود و

 
 

بعضي ازعاليم تسمم 

با آفت كش ها چي 

 ؟ مي باشند
 .سردردي و گنسيت

 

استفراغ، عرق و 

 اسهال

همچنان خمار  

 !شدن
 .مالريا هم همينطور 

 

اما انفلوانزا نيز استفراغ 

 .وعرق دارد

 

وبهمين شكل 

 !حامل ي

 

 ريك مزرعه كار آياشما د

 ميكنيد؟

  با آفت كشها اخيرا تماس

 داشته ايد يانه؟

 زمين هاي نزديك به  آيا در

محل زندگي شما سم 

 پاشي صورت گرفته است؟
 



 آفت كش هاي كیمیاوي زهر اند 265
 

 

 ندارندرا  راه چارهداكتران هميشه 
 

روزي . بسيار بزرگ توت زميني كار ميكرد ۀكارولينا در يك مزرع
دست از . احساس نمود كگ چشمان و شكم وي بشدت درد ميكنند

. وي صحبت كند با بگ صاحب كار خود مراجعگ كرد تا كار كشيده و
ر كمپني برود تا مشكل اش حل آمرش بگ وي گفت كگ پيش داكت

 .گردد
داكتر رسيد، متوجگ شد كگ داكتر  ۀبعد ازينكگ بگ معاينگ خان

ميكرد كگ تماس  كارولينا فكر. خيلي آدم خوش اخالقي نيست
وي با آفت كش ها سبب مريضي وي شده است، اما از روي 

. داكتر مطرح كند شرمنده گي وكم رويي نتوانست اين مسٌلگ را با
وي و داليل محتملگ  نيز هيچ چيزي در رابطگ بگ كارداكتر 

 .مريضي وي نپرسيد
: مقصر است داكتر طوري از كارولينا شروی بگ استجواب نمود كگ وي فكر كرد احتماال خودش سبب مريضي اش گرديده و

ديروز چگ كاري ميكردي؟ آيا  امروز چگ چيزي خورده اي؟ آيا تو سگرت ميكشي يا مقدار زيادي الكول مينوشي؟ بعد از وقت كار خود
 كافي خوابيده اي؟  ۀبگ انداز
ميخواستگ بگ اينطريق راهي را براي شانگ خالي كردن از كار و  پايان داكتر فقط تشخيص كرد كگ وي خيلي تنبلي ميكند و در

 !ض شده باشدل مريوحتي وي ادعا كرد كگ شايد كارولينا از اثر نوشيدن مقدار زيادي الك. گرفتن رخصتي پيدا كند
كارولينا فكر كرد كگ شايد اين گولي ها . سر وي توصيگ نمود باآلخره داكتر فقط تعدادي گولي مسكن براي كاهش دادن درد

 آن فردايبعد ازينكگ بگ خانگ رسيد، احساس كرد شايد نتواند . را استفاده نمود بدرد مريضي اش نخورند، ولي بازهم بهر تقدير آنها
 .وضعيت پيشتر داشتنسبت بگ بدتري  ديدن داكتر احساسبعد از حتي . حاضر شودروز بگ كار خود 

 

 كارولينا چ ونه ميتوانسته است كه مراقبت هاي بهتري بدست آورد؟
داكتر آورده و گفتگ بود كگ وي فكر ميكند  ۀفت كش را بهمراه خود بگ معاينگ خانآنوشتگ روي ظرف  شايد اگر وي ليبل و

 . را منحيث علت مريضي وي در نظر ميگرفت آفت كش هاداكتر ممكن تسمم با ش شده است، در آنصورت همين باعث مريضي ا
داكتر مأمور كمپني بود كگ . ولي بالفرض وي اينكار را انجام داده بود باز هم احتمال داشت كگ داكتر بگ وي كمك الزم را نكند

براي كمپني ها كار ميكنند قبول ندارند كگ آفت كش ها توانايي مريض كگ اي داكترانغالبا . توت زميني را كنترول ميكرد ۀمزرع
لذا كمپني . امراض ناشي از تسمم با آفت كشها بمشكل تشخيص شده و تداوي خيلي پر خرجي دارند. كردن كارگران مزاری را دارند

 . اضافي نشده باشدها از خير تداوي كارگران مريض خود گذشتگ و اشخاص جديدي را استخدام ميكنند تا مصرف 
ولي اين كار خرج خيلي بيشتري داشت، و همچنان ممكن بود روز . شايد كارولينا بهتر بود كگ بگ داكتر ديگري مراجعگ ميكرد

عادي معلومات قليلي درباره مسموميت  داكترانديگري كگ قابل ياد آوري است آنست كگ اكثر  ۀنكت. هاي بيشتري از كار خود بيافتد
 . قبيل مواد دارنداين  با ها

بهترين . اين يك مشكل بسيار كالن براي كارولينا است، نگ تنها براي وي بلكگ براي همگ كسانيكگ در مزاری كار ميكنند
اولين اقدام شان بايد تغيير شرايطي باشد كگ . انتخاب براي كارولينا و ديگر دهقانان آنست كگ با يكديگر دست اتحاد بدهند

 . ايشان را فراهم ساختگ است اصوالموجبات مريضي
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 بدن  ترسيم نقشۀ
 

با ترسيم يك . كگ داشتگ اند بگ اشتراک بگذارندايرا در رابطگ بگ مسموميت ها  اين فعاليت بگ مردم كمك ميكند تا تجارب خود
در مورد  ردم ميتوانندم ،نقاطي كگ فكر ميكنيد توسط آفت كش ها صدمگ ديد اندو نشاني نمودن انسان،  خطوط خارجي رسم بدن

اين ميتواند كگ يك موضوی خيلي خوب براي بحث و كار گروپي . بپردازندبحث  خطرات معمول ايكگ در محيط كار  مواجگ اند بگ
 . باشد

يك تا دو ساعت: وقت  

 .يا سكاشتيپ پنسل بگ مقدار كافي، و ميخ  ورق هاي بزرگ رسامي، قلم و :مواد الزم

 

. قد انسان باشد ۀكوشش كنيد كگ رسم تان بگ انداز .جسم انسان بكشيد يك رسم بزرگ از

بهم وصل سكاشتيپ تر است در آن حالت چندين ورق را باهم توسط سرش يا  اگر ورق شما خورد
جسم خطوط اطراف روي ورق بخوابانيد و از آن بحيث خط كش استفاده كرده و  را يك نفر. كنيد

بگ ديوار وصل كنيد تا همگ بتوانند آنرا سكاشتيپ را توسط ميخ يا سپس ورق . يك نفر را رسم كنيد
ي براي پشت ديگر و براي پيش رورسم بكشيد، يكي دو دانگ  اگر تمايل داشتيد مي توانيد . ببينند

  .سر
 

صدمه ديده  كشنده هاي آفتنشان دهيد كه كدام قسمت هاي بدن توسط 

ميتواند همان ساحگ اي را  Xبا گذاشتن عالمگ  هركسيكگ شامل گروپ است وتجربگ اي دارد .اند

را  خود ۀاگر گروپ خوردتر است، همگ ميتوانند تا بعد از نشاني كردن، تجرب. كگ صدمگ ديده است نشاني كند
گنسيت  يا هاي جلديبخار بگ درد معده،  يا مبتالآمثال . تر شرح دهند كگ بر سر شان چگ گذشتگ است بصورت مفصل

يا بگ چگ .  تشريح كند كگ آيا وي فكر ميكند آفت كش ها سبب مريضي وي شده اند يانگهر يك  شده اند؟ همچنان
درجريان كار در زمان مخلوط كردن كدام مشكلي پيدا شد، ، آفت كش ريختگ بودآيا . ترتيبي بگ مريضي دچار شده است

 ؟و يا هم كدام علت ديگري مشكل پيدا كرده استعادي 
مشكالت  ۀدربار عامت، يك شخص بصورت جداگانگ تعيين شود تا مباحثات را اداره كند و بصورت گروپ خيلي كالن اس اگر

تأثيرات  ۀبسوي هركدام از نشاني گذارده شده اشاره نموده ودر بار. ناشي از تسمم با مواد فوق الذكر تشريحات الزم را ارايگ دهد
ن نكتگ اي كگ بايد مراعات گردد آنست كگ همگ اشخاص متأثر شده در مهمتري. احتمالي معلوماتي را بصورت قابل فهم بيان نمايد

 .روي نقشگ بگذارند وچيزي بصورت ناگفتگ باقي نماند را بر مجلس بتوانند نشاني هاي خود
 

بهتر است كگ يك نفر  .همه آن را ميدانندكه ن شويد حثه سواالتي را مطرح كنيد تا مطمئدرباره موضوع مبا

. ، طوريكگ اعضاي جلسگ بتوانند نوشتگ را ببينندكند روي ورق جداگانگ اي ياد داشت مباحثات را بر ها ونقاط برجستگ صحبت 
از اثر استعمال  چگ تاثيراتي را مردم: روي سگ موضوی بحث صورت گيرد، مانند امباحثات هنگامي شكل متمركز بگ خود ميگيرد كگ ابتد

كدام كشنده هاي آفات يا تماس ها باعث ايجاد مسموميت در نزد آنها گرديده است؟  فعاليت ها وكدام ؟ احساس نموده اندآفت كشها 
 ؟سبب اين اثرات شده است

اين . آن نواحي دارند انسان بخوبي نقاطي را نشان خواهد داد كگ مردم بيشترين شكايات را ازرسم بدن نقشگ ترسيم شده روي 
كشنده هاي ناشي از مسموميت  مشابگ كساني است كگ بگ مريضي هاي دشت تعداياد دا مباحثگ وتبادل نظر بهترين شكل ثبت و ۀشيو

  .جلوگيري را در بر گيردوقايگ و بحث هاي بيشتر ميتواند طرق . بسيار معمول بوده است آنهاكدام نوی اينكگ آفات مبتال شده اند و 

 

 

 

1 

2 

3 
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 تقليل دهيم كشنده هاي آفات زراعتي راچ ونه ضرر استفاده از 
را مبذول داريد تا آنها بصورت بي خطري بكار برده  دليلي در تماس هستيد، حد اكثر تالش خود ها بنا بگ هر با آفت كش اگر شما

.  هستيد، نگ تنها مسؤل صحت خود هستيد، بلكگ بايد متوجگ صحت جامعگ وطبيعت نيز باشيدزراعتي اگر شما يك زاری يا كارگر . شوند
 :ن بايد بگ اقدامات زير متوصل گرديداطرافيانتا جهت حفاظت از خود و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي حفاظتي ممكن است ناراحت كننده باشد، اما حيات شمالباس پوشيدن 

 .را نجات ميدهد
د اگر ميخواهيد كگ بعد از پوشيدن لباس هاي حفاظتي زياد احساس گرمي وناراحتي نكنيد، صبح وقت يا دير وقت عصر دوا پاشي كني

اطالعات زيادتر . مقدار زيادي آب پاكيزه بنوشيد تا اثرات گرما زده گي دفع گردد در سايگ استراحت كنيد و. كگ آفتاب خيلي تيز نيست

 آنجاغرض جلوگيري وتداوي گرما زده گي بگ كتاب . اين كتاب دريافت كنيد Aدرمورد وسايل و لباس ها حفاظتي را ميتوانيد در ضميمگ 
 . عمومي طب مراجعگ كنيد، ويا هم در صورت دسترسي  بگ كتاب هاي  كه داكتر نيست

 

  آفات را بدون استفاده از كشنده هاي آفات كنترول
 (.را ببينيد 27و  25فصول ) نماييد 

 هاي آفات تنها نباشيد در زمان كار با كشنده. 

  فقط در مواردي كگ بسيار ضروريست از كشنده هاي
 .آفات بر روي محصوالت زراعتي استفاده نماييد

 هميشگ استفاده از . از كمترين مقدار ممكن استفاده كنيد
 .مقدار بيشتر نتايج خوبتري در بر ندارد

 انوای مختلف آفت كش ها را باهمديگر مخلوط نسازيد. 

 ي آفات زراعتي را از بدن خود و از ديگران كشنده ها
 ..دور نگهداريد

  كشنده هاي آفات زراعتي را  را از منابع آب هميشگ دور
 .نگهداريد

   درهنگام وزش باد، بارش و حاالت نزديك بگ باران
 .كشنده هاي آفات زراعتي را استفاده ننماييد

 

 مطمٌن گرديد كگ لباس شما تمام بدن شما را ميپوشاند. 

  ،در وقتيكگ با كشنده هاي آفات كارميكنيد صورت

چشمان و گردن خود را با دستها ويا تكۀ ملوث پاک 

 .نكنيد

  دست هاي خود را قبل از صرف غذا، نوشيدن مايعات ويا

 .تماس با صورت بشوييد

  ناخن هاي دست ها و پاهاي خود را كوتاه كنيد، و يا حد

 .جاي نگيرند اقل زير شان را پاک كنيد، تا مواد آلوده

 بهتر است لباس و ماسك هاي حفاظتي استفاده نماييد. 

  در زمينكگ دوا پاشيده شده است وارد نشويد مگر تا

 (.مراجعگ كنيد 221بگ صفحگ )وقتيكگ خطر از بين برود 

 همگ تجهيزات را بعد از اتمام كار خود شستگ وپاک نماييد. 

هوا بسيار گرم است و 

 !پوشيدن اينها مشكل است

 

بلي، پوشيدن آنها راحت نيست، 

اما بدون لباس و وسايل محافظه 

 كننده  مسموم ميشوي 
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از  هميشه لباس هاي آلوده را جدا

.هاي عادي خود بشوييد لباس  

 هن اميكه در مزرعه مشغول كار هستيد
 

 ن گرديد ازينكه تجهيزات شما بدرستي كار مينمايندمئمط
پاش نبايد سم آلگ . قبل از استفاده از وسايل، آنها را بصورت دقيق چك كنيد

 ۀهرگز وسيل. كندانتشار داخل آن بر روي شما داشتگ باشد تا محتويات  (سوراخ) ليكاژ
، و يا از دست كش هاي پاره شده در بگ پشت تان نگيريدشكستگ و ريختگ را سمپاش 

تنفسي داشتگ باشيد، فلتر آن را همگ روزه بعد از ماسك اگر . حين كار استفاده ننمايد
صورت عدم دركشنده هاي آفات زراعتي بخارات  تنفس ذرات و. ختم كار عوض نمايد

 . تنفسي، روي صحت شما تأثيرات بسيار ناگوار داردماسك استفاده از 

 شسشتو را براي كاركنان خود تهيه بدارند سهولت هايصاحبان مزارع بايد 
شسشتو محالت مالك مزرعگ است كگ براي شان مسووليت استفاده مي نمايند، اين زراعتي كشنده هاي آفات زراعتي را اگر كارگران 

 . ا مقدار كافي آب و صابون آماده سازد تا بتوانند خود، لباس هاي خود و وسايل خود را بشويندبرا 

 بشوييد فعاتبخوبي و به درا  خود
را قبل از خوردن، نوشيدن، سگرت كشيدن، ساجق يا تنباكو جويدن، تماس  دست هاي خود

 .اک بشوييديا قبل از داخل شدن بگ تشناب بصورت پ با چشمان، بيني يا دهن، و
را پاک كنيد تاچيزي زير آنها  پاي خود بعد از ختم كار روزانگ، زير ناخن هاي دست و

 .را با آب سرد و صابون بشوييد خودتمام بدن سپس . نماند

 بشوييد با دقترا بعد از ختم كار روزانه  لباس هاي خود
از تسمم  لباس ها يكي از مهمترين اقداماتي است كگ غرض جلوگيري شستن رخت و

را در بر دارد كگ مواد پاشيده شده روي آن با خطر كار قبل از شستگ شدن آن، اين لباس پوشيدن دوباره . با آفت كش ها بايد عملي گردد
 . جلد تماس كنند

را داخل يك پالستيك قرار دهيد تا شخصيكگ  هاي خودلباس بعد از ختم كار روزانگ، 
  (.حتي اگر اين شخص خود شما باشيد)آن محافظگ شود را ميشويد از تماس مستقيم با  آنها

و از دستكش رخت شويي استفاده  نمودهاز آب پاک و صابون استفاده در وقت شستشو 
. را در آب جاري و جوي هاي عمومي نشوييدكشنده هاي آفات آلوده بگ  ۀالبسهرگز . كنيد

بدن خود د هيچ اه در بين سيستم آب يا جاييكه مردم از آن آب يري ميكنن

تماس با وسايل آلوده بدون  كوشش كنيد تا حد ممكن از .وسايل آلوده را نشوييديا 

آبي را كگ پس . بشوييد بعد از هر تماس را دست هاي خود داري كنيد، و دستكش خود
 .بريزيد، جاييكگ نزديك بگ كدام منبع آب نباشدمزرعگ روي زمين  شسشتو مي باشد بر ۀماند

تا آن اندازه  را اين كار. اس ها را گرفتگ و بگ صورت دقيق بشوييدمقدار كمي از لب
همچنان كفشها، دستكشها و كاله . ها زدوده شودلباس ادامگ دهيد كگ تمام آلوده گي ها از 

 .آب و صابون بشوييدبا محل كار را نيز 

اكثرا زارعين و كارگران زراعتي 

به تجهيزات حفاظتي مناسب 

اين يكي از . دسترسي ندارند

داليليست كه استفاده از آفت 

 .كش هارا غير محفوظ ميسازد
 

ماسك هاي تنفسي و دستكش ها براي مردان 

ته شده اند و براي خانم هاو نوجوانان متناسب ساخ

چونكه زنان نيز به اندازه مردان در معرض . نيستند

به اندازۀ آنها  آفت كش ها اند، لذا اگر اين تجهيزات

 .نخواهد كردرا محافظه  آنها نباشد پس 
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ر آن كشندۀ دكه  ظروفي ازهيچوقت 

آفات زراعتي بوده براي انتقال آب 

 آشاميدني يا شستشو استفاده نكنيد

در محالت نزديك بگ شما سم پاشي صورت در صورتيكگ . در آنجا سمپاشي صورت نگرفتگ باشدكنيد كگ  لباس ها را در محلي خشك
 . گرفتگ و يا توسط طياره سمپاشي صورت گرفتگ باشد، لباس ها را جهت خشك شدن بگ بيرون از خانگ آويزان نكنيد

  .تشت بياندازيد، ابتدا تشت را با آب تازه و صابون بشوييدداخل لباس هاي ديگر را قبل از اينكگ 
 . ز ديگر البسگ نگهداري كنيدرا جدا ا هاي محل كار خودلباس 

 

 فورا بعد از سم پاشي به مزرعه داخل نشويد
، صبر نموده وسپس وارد زمين يا مزرعگ بنشيندتا زمانيكگ دوا ها خشك شده و غبار برخاستگ از آنها 

و بگ مزرعگ تا  مورد استفاده قرار گرفتگ است كشندۀ آفات زراعتينوی دريافت نماييد كگ چگ . گرديد
را ببينيد تا براي شما معلوم گردد كگ كشندۀ آفات زراعتي ليبل روي . يكگ مصوون نباشد داخل نشويدزمان

 (.نگاه كنيد 272بگ صفحگ ) بعد از سمپاشي چگ زماني مزرعگ براي داخل شدن محفوظ و بي خطر است
 

 كشنده هاي آفات زراعتيذخيره نمودن 
اين نوی مواد معموال براي مدت بسيار طوالني در يك جا نگهداري . دندآفت كشها بايد در يك جاي امن وخشك نگهداري گر

مشاهده نمودن گربگ ها، پرندگان . كندانتشار مواد بگ بيرون  كگ سوراخ شده و احتمال داردميگردند، و ظرف يا كانتينر محتوي آنها زياد 
در )مواد كيمياوي خطرناک بگ محيط انتشار ين نشاني حاكي از وديگر حيوانات مرده در اطراف محليكگ دوا ها نگهداري ميشوند غالبا نخست

 . است( آب و زمين هاي اطراف

 داخل ظروف مناسبي ن هداري كنيد در  كشنده هاي آفات زراعتي را
 يا سطل ها نگهداري مينوشند و  آبظروفيكگ حيوانات از آن غذا خوري حيوانات، ظروف را در داخل  كشنده هاي آفات زراعتيهرگز 

از نظر موجوديت سوراخ،   بصورت منظمآنها را . شده و راستگ گذاشتگ شوندبايد محكم در آن نگهداري ميگردد اين مواد  ظروفي كگ. نكنيد
 ..ليكاژ و انتشار مواد بگ اطراف چك و بررسي نماييد

 كانتينر ها را با ليبل نشانه گذاري نماييد
ليبل . يد، ظرف مذكور را ليبل گذاري نماييدئر داخل يك ظرف ديگري نگهداري مينمااگر شما مقداري آفت كش را خريده و آنرا د

"  ط "معني و عكس باشد كگ  كشندۀ آفات زراعتيمذكور بايد شامل نام 

جمجگ با دو تا استخوان كگ عالمگ بين المللي  كمثال عكس ي .       
 . ازين ظرف براي هيچكار ديگري استفاده ننمايد. خطر است
وف بايد در جاييكگ دور از دسترس اطفال باشد، يعني ترجيحا ظر

 . شودنگهداري قفل گردد، دور از مواد غذائي كگ الماري يا بكس داخل يك 

 بايد با احتياط زياد انتقال دهيد را كشنده هاي آفات زراعتي 
 از يكجا بگ جاي ديگري انتقال ميدهيد، آنها كشنده هاي آفات زراعتي را هنگاميكگ 

كنيد كگ هيچگونگ  يظرف را طوري بستگ بند. موتر قرار دهيد يا كجاوۀ را درقسمت پشت
غذا سبد در داخل يك را ها آفت كش هرگز اين . وجود نداشتگ باشدو انتشار  امكان افتادن 

از بگ اطفال اجازه داده نشود كگ اين مواد را خريداري نموده يا . يا باالي سر خود نقل ندهيد
 . را انتقال دهند آنهاديگر بجاي يكجا 

 كه خالي شده است بصورت امني دور نماييد كانتينر هاي را
ظرف هاي خالي شده را غرض نگهداري از مايعات، غذا، شسشتو يا هركار ديگري 

آن بعدا براي ساخت لباس  اگر مواد در داخل خريطگ نگهداري ميشدند، از. استفاده ننماييد
بهترين كاري كگ انجام داده ميتوانيد اينست كگ ظرف . اده نشودباراني ويا ديگر امور استف

بدور  بعدا آنها را در يك محل امن و. هاي خالي شده را سوراخ كنيد تا از استفاده خارج گردند
 . از دسترس داخل زمين دفن كنيد

 

 

! ط   

      شي ش  

   24      2312 

!   ل        
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مخلوط  ايكه كشنده هاي آفات زراعتي را در زمان

 قرار ميدهيد سمپاشدر داخل  و هنمود
 

 از لباس هاي حفاظتي استفاده نماييد
پاش هستيد، از سم پركردن وسايل  درزمانيكگ مشغول مخلوط نمودن مواد و
كگ  محافظتي و وسايل ديگر پيشبندعينك هاي حفاظتي، دستكش هاي رابري، 

 (.نظر بيانيدازيد Aبگ ضميمگ )مخصوص اين حالت است بصورت حتمي استفاده نماييد 
 

 . را با دست خود مخلوط نكنيد ده هاي آفات زراعتيكشنهيچوقت  :مهم

 

 احتياط كنيد
بران يا قيچي تيز باز نماييد تا خطر انتشار  يسر ظرف آفت كش را با يك چاقو

آنرا شستگ و فقط براي زمان استفاده چاقو يا قيچي استفاده شده را نشاني كنيد، . ذرات آن از بين برود
 . داريداز كشنده هاي آفات زراعتي نگه

ايپ آب را هرگز پاگر طبيعت آفت كش طوريست كگ بايد آب با آن مخلوط شود، 

را پاک نگهداريد زيرا ممكن است پايپ . قرار ندهيدكشندۀ آفات زراعتي مستقيما بداخل 

 . از آن براي نوشيدن يا شستشو استفاده نمايدبعدا كسي 

هرگز . رف توصيگ نموده استبگ همان ميزان آب بداخل مخلوط بريزيد كگ ليبل پشت ظ

پر و يا مخلوط، آشاميدني در نزديكي مجاري آب ويا منابع آب سم پاشي را وسايل 

 !پاك نكنيد

 

 با دهن تان تماس نكند كشنده هاي آفات زراعتيكوشش كنيد كه 
ت از ني را كگ بگ دهن همان قسم. غرض پاک كردن يك لولگ يا مجراي تنگ آلوده بگ مواد كيمياوي، از يك ني استفاده نماييد

اگر قصد داريد كگ (. درصورتيكگ دوباره از آن استفاده مينماييد)گذاشتگ ايد نشاني كنيد تا تصادفا سر ديگر با دهن يا جلد شما در تماس نيايد 
وی جريان مايعات از براي شرديگري انتقال دهيد، هيچوقت ظرف بيرون كنيد، يا آنرا از يك ظرف بگ  وسيلگداخل يك  ادويگ آفت كش را از

 . نكنيدهميشگ احتياط كنيد كگ هواي آلوده با سم را تنفس . هواي پايپ را كش نكنيدبا دهن يك پايپ 
هر . بگ كشنده هاي آفات زراعتي و يا تخم هاي بذري ايكگ با اين آفت كش ها پوشيده است نبايد تماس نموده و نبايد آنها را بچشيد

 .از اينكگ خوب شستگ شود، نبايد خورده شودچيزي كگ از مزرعگ آمده قبل 
. كار ميكنيد از خوردن، نوشيدن و دود كردن سيگرت اجتناب نماييد كشنده هاي آفات زراعتيوقتيكگ با زمان مخلوط كردن و يا در  

ماس با آفت كش ها قرار معرض ت قرار دهيد تا درمحفوظ داخل يك ظرف استفاده مينماييد ساجق، تنباكو وديگر اشيأ را كگ بصورت عادتي 
 .وقت كار با آفت كش ها اجتناب نماييد از آنها در ۀاستفاد تنباكو خاصيت جذب ذرات آفت كش را دارند، لذا از حمل و غذا و. نداشتگ باشند

 

 ريختاز نزد شما  كشنده هاي آفات زراعتياگر 
اگر كساني . ان تانرا در يك وضعيت يا مكان امن قرار دهيدقبل از اينكگ بگ كار خود شروی نماييد مردم، خود، منابع آبي وهمسايگ

، ترجيحا از آنها كمك (يعني تعليمات الزم را ديده اند)پاک كرده مي توانند  آفت كش هاي ريختگ شده را و  ميداننداز شما  هستند كگ بيشتر
براي كسب معلومات بيشتر در مود طرز پاک . )اييدهميشگ در وقت بوجود آمدن كدام آلودگي از لباس هاي حفاظتي استفاده نم. بخواهيد

 (.مراجعگ نماييد A، بگ ضميمگ منتشر شدهمواد كيمياوي كشنده هاي آفات زراعتي و ساير كاري 
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 باالي غذاكشنده هاي آفات زراعتي  
 ها  را كگ ما همگ روزه ميخريم ممكن است هنوز آلوده بگ آفت كشها ايوسبزي  هاميوه 

حتي گوشت، شير و تخم ها نيز شايد آلوده . در جريان پرورش آنها استفاده شده اندباشند كگ  اي 
بگ  ا آفت كش هادادن حيوانات بغسل پاشي يا سمبگ آفت كش هاي باشند كگ درجريان 

علفي كگ در طويلگ ها مصرف ميكنند  يا از طريق غذا و و. كرده استانتشار محصوالت شان 
 . بگ آنها انتقال نموده است

هنگاميكگ مردم غذاهاي آلوده را مصرف ميكنند، مواد زهري بتدريج در بدن آنها 
وقتيكگ ميزان اين مواد از حد بيخطر تجاوز نمود  . روز بگ روز بيشتر ذخيره ميشود

 . اثرات صحي طوالني مدت شروی بگ آشكار شدن ميكنند
براي پاک نمودن اين ميوه 

آب  توسطرا  ها وسبزيجات، آنها

 از مواد ديترجنت)ون بشوييد وصاب
، ويا داخل آب ونمك (استفاده نگردد

پنج قاشق پر نمك در يك ليتر )گردند 
در داخل يك ليتر يا پلي دوقاشق چاي خوري سودا ) يا هم از آب سودا كارگرفتگ شود  و( آب
 . بشوئيدآب پاک  باسپس آنرا (. آب

رورش يافتگ اند خيلي سالم تر محصوالت غذاييكگ بدون استفاده از ادويگ آفت كش پ
را ميكارند نيز در  را مصرف ميكنند بلكگ دهقانانيكگ آنها اند، نگ تنها براي اشخاصي كگ آنها

نكتگ تأسف آور آنست كگ كشت و توليد محصوالت غذايي بگ اين صورت در . امان اند
وش هاي توليد براي كسب معلومات بيشتر در مورد ر. )بسياري جاها گرانتر از نوی اول است

 (.مراجعگ كنيد 25، بگ فصل ها غلگ جات بدون استفاده  آفت كش
 

 كنترول آفات وحشرات خان ي
مردم در اكثر قسمت هاي دنيا براي مبارزه بر عليگ آفاتي 

وغيره ( موريانگ)مانند پشگ، مگس، موش، خوره 
اما اكثر . استفاده مينمايند اتجانداران،  از زهري

ها بگ حشرات، بلكگ بگ اين زهريات نگ تن
 . انسانها نيز صدمات زيادي وارد ميكنند

دهقانان اكثرا ادويگ آفت كشي را كگ در 
داخل مزاری خود استفاده ميكنند، بگ خانگ 

هاي خود انتقال داده وغرض كشتن حشرات 
در زهريات اما استفاده ازين نوی . نيز بكار ميبرند

لذا . داخل محيط هاي سربستگ بسيار خطرناک است
 هاي بهتري كارروش بين بردن حشرات خانگي از  براي از فوق در داخل محيط كار باقي مانده وكشنده هاي آفات زراعتي بهتر است كگ 

 . گرفت
اين روش ها هم امن . رگرفتآنها ميتوان با حشرات مبارزه كرد بدون آنكگ از مواد كيمياوي كاطرق زيادي وجود دارد كگ با استفاده از 

هاي روش براي گرفتن اطالعات بيشتر در مورد . )كش ها مؤثريت دارند آفت اندازۀبگ همان  هم مخارج بسيار كمي دارند و تر اند و
 .(نگاه كنيد 27دورنگهداشتن مواد كيمياوي از خانگ، بگ فصل 

 

 

ميوه جاتيكه سطح صاف دارند، مثل 

خيار و سيب، بايد قبل از خوردن خوب 

.شسته شوند  

برگ هاي بيروني سبزيجات پر برگ، 

مثل كاهو وكلم بايد خورده نشوند، 

.زيرا حاوي ذرات سموم وچرك اند  
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 :كش را در داخل خانه استفاده ميكنيد آفتاگر شما ادويه 
 مطابق هدايات آن عمل كنيد روي آنرا خوانده و ليبل.. 

  باز باشندها كلكين ها ودروازه . كش را در داخل محوطگ سربستگ استعمال ننماييدآفت. 

 را فقط براي كشتن آفاتي استفاده كنيد كگ مخصوص آنها ساختگ شده است كش ها آفت . 

 كش را از دسترس اطفال بگ دور نگهداريد آفت. 

 يعني از تماس آن با رخت . ا برروي نالين وبالشت خود نپاشيدكش ر آفت

 .خواب جلوگيري شود

 درنزديكي ديش وظرف غذاي خوري وپخت وپز  دوا پاشي صورت نگيرد. 

 حشره كش را داخل ظرف يا كانتينر بدون ليبل قرار ندهيد. 

  را بصورت مصؤني از خانگ دور آفت كش ها يا غير ضروري  هباقيماندمقدار

 .كنيد

 

 ضرر ميرسانندزيست به محيط  نده هاي آفات زراعتيكش
 . نيز صدمگ وارد ميكنند محيط زيستآفت كشها نگ تنها براي مردم و آفات ضرر رسان اند، بلكگ بگ قسمت هاي ديگر 

 بگ. ذرات آنرا تنفس كنند، همانند انسانها مريض ميگردند يا ،  بنوشند واگر حيوانات غذاي آلوده را مصرف كنند

زيادتري را در بدن  ۀخصوصا حيواناتيكگ جثگ بيشتري دارند، انداز. همان شكل ميزان كم سموم بتدريج در بدن آنها ذخير ميشود
 . ميكنند ذخيرهخود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باكتري ها را كشتگ كرمها، حشرات، سمارق ها و  در عين زمانيكگ آنها. خاك ميشوند مسموميتسبب ها آفت كش 

 . نگهميدارندو بارور  خاک را زنده  تهيگ مينمايند كگ  و مواد مغذي

را كشتگ و بگ حيوانات و انسان  ماهي ها وقتيكگ آب بگ جوي ها جريان ميكندرا مسموم ميكنند،  آبها آفت كش ها

 . ها ايكگ از آب ملوث مينوشند ضرر ميرسانند

مايل ها دورتر از محل  آفات زراعتي ميتوانند با انتقال توسط باد كشنده هاي. هوا را مسموم ميسازندها  آفت كش

 . هوا را مسموم سازندو استفاده شده انتشار نموده اصلي 
 

 

 

 

 

 

 

مزرعه پنبه من براي از  يك روز در

بين بردن خوره ها، برروي شان 

بر روي ( بوم) بعد ازين حادثه يك جغد

بقه را روي  جغد،. بقه پريد و وي را گرفت

من ديدم كه لحاظتي . آنرا خورد درخت برد و

 .مرد بعد جغد از روي درخت افتاد و

 

يكروز غرض ازبين بردن موريانه ها 

، من بر روي شان اندوسلفان (خوره ها)

بقه ايكه در آنجا بود موريانه هاي در . انداختم

 . حال مرگ را خورد

 

 ك       ي  ف  
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 كشنده هاي آفات زراعتيمقاومت در مقابل 
آفات وجود دارند كگ حتي بعد از يكتعداد اندكي از هميشگ 

علت آنست كگ بدن شان بگ اندازه كافي . از بين نميروندپاشي سم
مواد كيمياوي را توليد ميكنند كگ اثرات آفت كش را يا  بوده وقوي 

اين آفات مقاوم خود نسل ديگري را بوجود مي آورند . بالک ميكنند
. مقاوم اند كشنده هاي آفاتدرمقابل  كگ بگ همان اندازه قوي بوده و

اگر اين روند . بگ اين پديده مقاومت در مقابل آفت كش ميگويند
ر بگ ايجاد يك جمعيت بزرگ مقاوم خواهد شد كگ ادامگ پيداكند منج

ديگر همان ماده كيمياوي باالي آنها هيچگونگ تأثيري نخواهد 
 . داشت

هاي جديد و قوي تري كمپني هاي توليد كننده آفت كش  
دهقانان آفت كش هاي جديد را در هر فصل با قيمت . توليد مينمايند

ت با مواد كيمياوي هر سال محيط زيس. بيشتري خريداري مينمايند
آفات بيشتري مقاوم ميگردند و كمپني هاي   بيشتري مسموم ميشود،

 . توليد كنندۀ كشنده هاي آفات زراعتي بيشتر فايده ميكنند
در حاليكگ كشنده هاي آفات زراعتي ممكن است بتوانند 
خسارات وارده از سبب آفات بر محصوالت را براي چند فصل محدود 

  الني مدت اين ها سبب مسموميت انسانها،در طو  كاهش دهند،
همان مفاد طوالني مدت تنها بگ .  حيوانات، زمين و آب ميشوند

ئي ميرسد كگ كشنده هاي آفات را توليد و بفروش كمپني ها
  .ميرسانند

 

ممكن است حشرات مفيد را نيز از بين ها آفت كش 

 ببرند
جود تعداد زيادي ازين حشرات و. همگ حشرات آفت نيستند

 ها مثال زنبور. دارند كگ درحقيقت خيلي بگ زارعين كمك ميكنند
ي و انتقال پولن حاصلخيزبرعالوه ازينكگ عسل توليد ميكند، بگ 

حشراتيست كگ  (كفشدوزک)كفشك غذاي . گياهان نيز ممد ميباشد
درحقيقت تعداد حشراتيكگ . ضرر وارد ميكنند بگ محصوالت زراعتي

اين ها اما آفت كش . است تر گ آفت اند زيادمفيد اند نسبت بگ آنانيك
خوب  دو نوی حشره بد و نوی تفكيك را انجام داده نمي توانند، لذا هر

 . را يكجا باهم ميكشند
بر عليگ شپش بكار ميروند،  آفت كش ها ايكگبراي مثال 

د نيز نرا كگ ازين نوی حشره تغذيگ ميكنها اي و عنكبوت ككفش
بين بروند، شپش ها بيشتر  نكبوت ازع اگر اين كفشك و. ميكشد

 . موقع پيدا ميكنند تا عرض اندام نمايند

 

 

 

 

كشنده هاي آفات در مقابل  آفاتچ ونه 

مقاوم ميشوند زراعتي  

م ر   كشنده هاي آفات بيشتر آفات را از بين ميبرند،

 يكتعداد زنده ميمانند چون آنها مقاوم اند

ه و دي ر آفت كش تأثير بعد از مدتي تمام آنها مقاوم شد

. خود را كامال از دست ميدهد  

شده اند، توليد نسل نموده وتعداد همان حشراتيكه مقاوم 

 مي ردد شان زياد
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 كشنده هاي آفات زراعتيتعليمات درباره 
 خاتمگ دادهرا توقف دهند، بگ ساده گي ميتوانيم اپيديمي مسموميت با آفت كشها را ها همگ مردم استفاده از  آفت كش  فردااگر همين 

و اينكگ  ها مردم جامعگ در مورد اضرار  آفت كش تعليمات الزم براي خود و ئۀارا. ، آب، هوا و صحت مردم كنيممجدد خاک اءوشروی بگ احي
نخستين قدم درين راه ميتواند . كمك ميكند اينكاربگ چي شكل ميتوانيم محصوالت زراعتي را بدون استفاده از آنها پرورش دهيم، بگ 

 . صحبت نمايندها تجارب خود  با  آفت كش  ۀيك محلگ باشد تا همگ دربار بشكل جمع آوري مردم دريك قريگ، شهر يا
موضوی افراد آيا صحت . مهمترين چيز ها براي جامعۀ شما چيستكگ  مشتركا تصميم بگيريدبعد ازينكگ مردم دورهم جمع شدند، 

؟ بعد ازينكگ مشكالت مشكل جامعۀ شما استها  آفت كشبلند ؟ آيا قيمت ها آفت كش ۀبسيار مهم است؟ يا آلوده گي آبها از اثر استفاد
محافظگ از آموزش خواهند تا بمردم ممكن . تصميم گرفتگ شود روي هدف يا اهداف مشترک براي گروه مشخص شد، قدم بعدي آنست كگ 

 .اي آفات زراعتي ميباشنداز كشنده ههاي زری بدون استفاده روش   ۀدربار ختنيا اينكگ خواستار آمو. اضرار آفت كش ها را تنظيم نمايند
 

 
 
 

 سازماندهي مينمايند تا از وابستگي نجات يابنددهقانان 
يك گروپي از دهقانان در مملكت بنگلگ ديش با هم يكجا پروگرامي را شروی نمودند كگ در طي آن راجع 

فوق را ميخريدند با هم كگ استفاده مينمودند و كساني را كگ از آنها محصوالت زراعتي ت اآفكشنده هاي بگ نوی 
را بصورت بيخطر استعمال نموده ودرعين حال از مخارج  ها بود كگ بتوانند آفت كش مقصد آن. بگ بحث بنشينند

 . استعمال آن بكاهند
. بعد از مدتي آنها دريافتند كگ بانك محلي آنها با يك كمپني بسيار كالن زراعتي بنام مونسانتو معاملگ دارد

ين شان طوري بود كگ بانك فقط بگ مواردي قرضگ پرداخت مي نمود كگ مواد ساخت كمپني ستد ب شكل داد و
تخم موارد خريداري آفت كشها و  درتنها بهمين خاطر آنها مجبور ميشدند كگ . يرخالامتذكره خريداري ميشد و

داشتند تا براي هرگز اين چانس را ن بذري توليد شده از شركت مونسانتو از بانك قرضگ دريافت كنند وهاي 
عد ازينكگ موضوی معاملگ بين بانك و ب. بگيرندقرضگ ( اورگانيك)تخم هاي بذري طبيعي مواشي يا  خريد

مونسانتو برايشان مسلم شد، آنها گروهي را تشكيل دادند تا با مردم وساير دهقانان راجع بگ موضوی اطالی 
 . رساني نمايند

بعد از اعتراضات و . داري ورزيدند ن قروض جديد از بانك خودزارعين شروی بگ اعتراض كردند و از گرفت
 . را با مونسانتو قطع نمايد تحريمات متعدد، بانك مجبور شد كگ همكاري  خود

 

گرچه ميدانيم كه اين مواد كيمياوي 

خطرناك اند، اما هنوز هم از آنها همه 

ماچه كار دي ري . روزه استفاده ميكنيم

 كرده ميتوانيم؟

بهتر است استعمال اين مواد 

!را بصورت كامل قطع كنيم  

در آنصورت ما كار خودرا از دست 

من به اين پول براي ! هيم داد خوا

 .تأمين اطفال خود نياز دارم

 

شايد مفيد تر آنست كه 

ها بفهميم آفت كش 

را متوجه ايچ ونه ضررها 

وبعد از آن . ما ميسازد

بدنبال چاره جويي 

 .اساسي باشيم

 

      س  ت  

  ع  ل   ك   
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 مقابله با آفت كشهاحل راه هاي  رسامي
 

 دو تا سگ ساعت :زمان

 

 اسكاشتيپيك صفحگ رسامي، قلم هاي رنگگ يا پنسل و  :مواد

در اختيار ها راجع بگ مضرات آفت كش تي معلومااگر شما  
راه حل ها  مورد داريد، اين فعاليت بديگران كمك خواهد نمود تا در

 . بهتر است تا يك شخص اين فعاليت جمعي را رهبر كند. فكر كنند
 

 مشكالت ناشي از آفت كشها ۀصحبت دربار
جامعگ بگ تماس آفت كش مي مردم در يكگ ا طرق عام ۀدربار

 .صحبت كنيدآيند 
 

 اين مشكالت را ترسيم نماييد
 ملوث شدن با كشنده هاي آفات هرشخص يك راه تماس يا 

اين رسم ها را بعد توسط . را بصورت مستقل ترسيم ميكند
سپس . ه بتوانندتاهمگ ديد نصب نماييديا ميخ بگ ديوار  اسكاشتيپ

 كگ ميگيرند نظر انداختگ وتصميم ها گروه بگ تمامي رسامياعضاي 
گروه در مورد اسباب ممكنۀ در مرحلگ بعد، . مشكالت باشندرسامي هاي منتخب بايد عام ترين . رسم ازبين آنها انتخاب شوند 5تا  3

اين با تماس ؟ چرا جلوگيري از اين كشنده هاي آفات بسيار معمول استتماس با  بگ كدام علل. اين مشكالت بگ بحث ميپردازند
 ت؟بسيار مشكل اسآفت كش ها 

 

 حل هاي ترسيم راه 
حل هاي در داخل گروپ، همگ راجع بگ موضوی وراه 

براي . را ترسيم خواهند كرد ممكن فكر نموده و نظرات خود
پاش باشد، در آنصورت راه  سم ۀآل ليكاژاگر مشكل : مثال

وقت كار از  در حل كوتاه مدت آنست كگ آلگ تعمير شده و
لند مدت و آينده نگر و جواب ب. لباس حفاظتي استفاده گردد

ز شده و بعوض آفت كش اخريداري جديد  ۀآنست كگ وسيل
هر گروپ ميتواند يك يا . اورگانيك استفاده شود زراعت

خيلي امكان دارد كگ يك . بيشتر راه چاره را ترسيم كند
 .جواب پيشنهاد شده بيشتر از چند مشكل را حل نمايد

 . گ ديوار بچسپانيدرسم ها را هركدام بگ يكديگر وصل نموده وب
 

 حل صحبت نماييدهاي راجع به راه 
كدام يك جوابات توصيگ شده در كوتاه مدت قابل دست يابي . گ نموده بگ بحث بپردازيدئجوابات مختلف كگ هرگروپ ارا ۀدربار

نها درقسمت باالتر قرار ترين آ يلاند؟ و كدام يكي زمان بيشتري الزم دارد تا بگ هدف برسد؟ جوابات را طوري تنظيم كنيد كگ عم
دراز مدت چگ چاره جويي  با مردم بحث كنيد كگ چگونگ ميتوان با كار مشترک بگ اهداف تعيين شده رسيد وهمچنان در. گيرند

 . درنظرگرفتگ شود كگ گروپ حاضر چگ تدابير ي را ميتواند اتخاذ كند تا اهداف تحقق يابند. ميتوان نمود

 

1 

   كال 
       ي  ل

2 

3 

4 
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 و بفهميمرا خوانده  كشنده هاي آ،ات زراعتي رف چه گونه ليبل يا كاغذ روي ظ
را يا بستگ بندي طرز برخورد با آفت كش ها آنست كگ بتوانند مارک يا ليبل روي ظرف  ۀيكي از بخش هاي مهم تعليم مردم دربار

كيمياوي معروض بوده،  ۀی مادهمگ كسانيكگ با مواد مذكور سر وكار دارند اين حق را دارند كگ بدانند با چگ نو. بگيرندخوانده و مفهوم 
كگ مورد استفاده قرار ميگيرد، بايد داراي ايهرنوی آفت كش . و چگ اقدامات حفاظتي در مقابل آن الزم است چيست، هاآن ۀمحتمل خطرات

 است ماتيحاوي معلو ليبل ها. ن آن ذكر شده باشدوومص ۀطريق استفاد و گيك ليبل يا مارک باشد كگ باالي آن مشخصات ماده مستعمل
آن درجگ زهري بودن چگونگ مسموميت با آن تداوي گردد،   چگ زهرياتي استفاده ميشود، چطور مخلوط و اندازه گيري شود، شامل اينكگ
 . پاشي نبايد بگ مزرعگ داخل شد سمو مدت زماني را كگ بعد از  چقدر است

يا هم از زبان تخنيكي استفاده ميشود كگ براي اكثر  ت وروي اكثر اين آفت كش ها نصب شده بسختي قابل خواندن اس ليبل كگ بر
كشندۀ از آنجاييكگ اكثر دهقانان نمي دانند تركيب مواد . مشكل ديگر آنست كگ معلومات بگ زبان محلي نيستند. مردم فهم آن مشكل است

 . بگ استفادۀ مصوون آنها مينمايدگ اين آفت كش ها نيز كمك خيلي كمي در رابط يرا كگ استعمال ميكنند چيست، ليبل هاي رو آفات
 

انواع دي ر ممكن است متفاوت به نظر برسند، اما اطالعات نوشته شده در آنها . اين يك نمونه از ليبل هاي چاپ شده روي ظرف حاوي آفت كش است

رت كامل تعقيب نماييد، بازهم احتمال دارد خطر به ياد داشته باشيد، اگر حتي تمامي هدايات روي اين نوشته را بصو. تقريبا مشابه به اين نمونه است

 . محيط زيست باشد متوجه شما و

 
همان قسمت از تركيب كيمياوي است كگ  فعال اجزاي

 .آفت را از بين ميبرد
 

. خطرناكي سروكار داريد ۀاين عالمگ نشان ميدهد كگ با ماد
لغات را كگ درين بخش مي بينيد ممكن است قرار ذيل 

 : باشد

Danger (خطر )، Poison (زهر )-  اين ماده از

اگر اين عكس . زهري ترين آفت كش ها است ۀجمل
بهمراه لغات فوق در هر جا استفاده شد، بدين معني است 

 . كگ حتي مقدار بسيار كمي از ماده مذكور مرگ آور است

Warning (اخطار )- خيلي زهري. 

Caution (احتياط) -  اين مواد كمترين مقدار سميت

ا دارند، اما استفاده بي احتياطانگ از آنها ممكن مشكالت ر
 !صحي وخيم را بدنبال داشتگ باشد

 
 

اين قسمت بگ شما ميگويد كگ شما بگ چگ نوی وسايل 
 .وپوشش حفاظتي در هنگام كار با اين ماده نياز داريد

 
اين بخش راجع بگ اقدامات كمكي در وقت مسموميت با 

خواندن وفهميدن اين . ماده آفت كش معلومات ميدهد
قسمت خيلي حياتي است، بخاطريكگ نشان ميدهد كگ آيا 
بعد از مسموميت بايد استفراغ شخص را تحريك بكنيم يا 

 .نگ
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اين "شود كگ آيا اگر برروي ليبل نوشتگ 
اگر شما آنرا غلط ! ماده زهري است

در آنصورت  "!استفاده كنيد خواهيد مرد
 خريد؟ ميشما آنرا 

 

چرا ليبل روي اين آفت كش ها 
 خيلي بگ مشكل فهميده ميشوند؟

 

 

نوشتگ بدان معني است كگ تنها افراديكگ اين 
آموزش ديده و مسلكي اند ميتوانند اين آفت كش 

ها وشركت دوكاناما . را خريده يا استفاده نمايند
گ هركسي كگ را معموال ب هاي تهيگ كننده آنها

 . پول بدهد ميفروشند

 

در مورد عاليم مسموميت مورد ضرورت داكتر را معلومات 
بگ همين خاطر هميشگ گفتگ  .و طرز تداوي آن ارائگ مينمايد

، ليبل آفت كش را مسموميتميشود كگ درموارد وقوی 

 . با خود داشتگ باشيد هميشه

تنهايي  آمده باشد، اين بگ اتروپين اگر برروي ليبل لغت 

 .خطرناک است اين آفت كش بسياركافيست تا بدانيد 

 Restricted Entry Interval or REIفاصلگ ورود ممنوی 
پاشي يك مزرعگ،  سمعبارت از مقدار وقتيست كگ بعد از 
اين زمان معموال از . داخل شدن بگ آن خطر ناک است

چهار ساعت شروی شده وتا سگ روز نيز در بعضي موارد 
 .يكنددوام م

  ن ك   ۀ  ف      عتي چگ      ل ط  

 .  ك  ي    تف      ذ                   ت  ش  

 :رنگ ها رمز

 دربسياري از جاهاي دنيا معموال
 قطي هاي آفت كش رنگ هاي 
مختلفي دارند، كگ نظر بگ نوی رنگ درجگ زهري  

در كشور هاي مختلف اين . بودنشان تعيين ميگردد
در مورد رمز رنگ هاي . ميباشندرمز ها متفاوت 

آفت كش هاييكگ در  منطقۀ شما پيدا ميشود خود 
 .را آگاه سازيد




