
 مسمومیت با قرص برنج )فسفید آلومینیوم(پیشگیری از 

از سموم دفع آفات جهت مصارف کشاورزی موجب افزایش کمي و کيفي  و منطقي ، علميصحيح استفاده

ين غذای مورد نياز انسان دارا ستای تأممحصوالت از طریق نابودی آفات گردیده و نقش بسيار مهمي را در را

اده نادرست از این سموم مي تواند منجر به بروز انواع مسموميت های حاد و مزمن در با این وجود استف .باشدمي

 انسان و یا بروز آلودگي های زیست محيطي و نابودی گونه های گياهي و جانوری مفيد گردد. 

در  عنوان جونده کش و فوميگانته بخشي زیاد و قيمت ارزان ب علت اثره ب یک گروه از عوامل دفع آفات که

فسفيد  :اند، فسفيدهای فلزی مانند مورد استفاده قرارگرفته از جمله ایران ی جهان ورخي از کشورهاب

به عنوان عوامل آفت  فسفيدهای فلزی .باشند، فسفيد روی، فسفيد کلسيم و فسفيد منيزیوم ميآلومينيوم

در  ورد استفاده قرار مي گيرند.يه و مو طعمه ته ، بالنكت، پودرپلت اشكال مختلف مانند: قرص،معموالً به  ،کش

)در صورت مصرف یا اسيد معده  موجود در هوا یا محصوالت کشاورزی وبا رطوبت  این ترکيبات اثر تماس

حتي در غلظت های پایين این گاز  بسيار سمی است،گازي  فسفين .آزاد مي شود فسفين خوراکي( گاز

و  حشرات و از بين بردن برای کنترل فوميگانتیک  بعنوانفسفيد آلومينيوم به همين خاطر،  کشنده است و

از فسفيد روی یا منيزیوم نيز  .مي گيرد مورد استفاده قرار در سوله ها غالتو  آفات انباری محصوالتي مانند برنج

خوردن این عوامل توسط جوندگان، سبب آزاد شدن گاز فسفين در  ان یک جونده کش استفاده مي شود.به عنو

  ه و موجب بروز مسموميت و مرگ در آنها مي شود.معده آنها شد

مورد استفاده قرار گرفت و از آن سال  در هند 0491سال  و حشره کش در فوميگانتفسفيد آلومينيم به عنوان 

 ,®Alphos® , Celphos®  Quickphos های تجاری مختلف مانند:اری از کشورها با نام به بعد در بسي

Phostek®, Phosfume® , Synfume®   و® Phostoxin  .مورد استفاده قرار گرفت 

در کشور ما از ساليان قبل جهت مصارف کشاورزی به عنوان فوميگانت جهت نگهداری و حفظ فسفيد آلومينيوم 

ارف خانگي مورد محصوالتي مانند برنج از آسيب ایجاد شده توسط آفات انباری در مصارف صنعتي)سيلوها( و مص

  استفاده بوده است.



ما، به ویژه در نواحی شمالی كشور تحت  كشورفسفيد آلومينيوم در  حاوي قرص آفت كشاز اینرو، 

به وزن قرصهای شكل  هبو   Phostoxin®این فرآورده با نام تجاری  می باشد. معروف "قرص برنج" عنوان

اوره  سایر ترکيبات شاملماده موثره فسفيد آلومينيوم و  اویح به رنگهای سفيد، خاکستری و قهوه ای و گرم سه

 ياک و دی اکسيد کربن مي نماید.توليد گاز فسفين، آمون یا اسيد و کاربامات آمونيوم بوده و در اثر تماس با آب و

عدم وجود باقيمانده در ات، قيمت ارزان، سهولت استفاده، به دليل کارآیي باال این فرآورده جهت از بين بردن آف 

 با استقبال زیادی همراه گردید. کشاورزان ن آفت کش، مصرف آن از سویای محصول و در دسترس بودن

و ميزان كشندگی زیاد این ماده و سهولت دسترسی به این  الابمتاسفانه به دليل عواملی مانند سميت 

آمار نسبتا باالي مسموميت هاي ناشی از این عوامل در كشور  به ویژه در برخی  از چند سال قبل سم،

 این امر سبب گردید تا .گزارش شده است ، لرستان و كرمانشاهنند: تهران، گيالن، مازندراناستانها ما

قرص برنج توسط سازمانها و نهادهای مسوول در کشور اقداماتي جهت ممنوعيت واردات و محدودیت در فروش 

مجاز کشور  فسفيد آلومينيوم به شكل قرص از فهرست سموم کشاورزی 0839از سال انجام شود، بطوری که 

و هرگونه کاربرد کشاورزی این سم تنها به صورت  حذف و هر گونه واردات، توزیع و فروش آن ممنوع اعالم شد

و تنها بعد از اخذ مجوزهای الزم  و تحت نظارت کارشناسان ذی صالح و در سایر انواع فرموالسيون ها محدود

ف این سم جهت نگهداری محصوالت به ویژه در صورت مي گيرد. متاسفانه به علت تمایل کشاورزان به مصر

ایه و ایجاد قاچاق این فرآورده از كشورهاي همسنيمه صنعتي به دالیل ذکر شده قبلي،  مصارف خانگي یا

گزارش بازار سياه و غيرقانوني  دراین سم فروش  ،و بسياری از موارد سياه این سم در كشور وجود دارد. راباز

  گویای لزوم برخورد جدی تر با این معضل مي باشد. این واقعيت که شده است،

جهت نگهداری و حفظ محصوالت از آفات انباری به  نوع دیگری از فرآورده موسوم به قرص برنجقابل ذکر است 

فاقد ماده سمي  که ویژه جهت مصارف خانگي در کشور ما موجود بوده و به صورت قانوني به فروش مي رسد

قرص برنج "مي باشد. این قرص ها که به عنوان  ، تالک و نمک طعامحاوی عصاره سيرو  فسفيد آلومينيوم بوده



شناخته می شوند، قاقد اثرات سمی و كشنده براي انسان می باشند و مصرف آن در  "با منشا گياهی

 د.ومی شمحسوب انسان بی خطر 

، مراکش، سریالنكا، ایران، عراق مسموميت های حاد کشنده ناشي از فسفيدهای فلزی بيشتر از کشورهای هند،

ه از سایر کشورها ب ی کشنده با این سمهابروز مسموميت ميزان و اردن گزارش شده است و عربستان، پاکستان

، عدم وجود قوانين سختگيرانه در ارزان بودن، در دسترس بودن . کمتر است ویژه کشورهای اروپایي و آمریكا

عوامل   م آگاهي افراد جامعه از ميزان سميت باالی این آفت کش از جملهتوزیع و خرید و فروش این سم و عد

 شيوع باالی این نوع مسموميت در کشورهای یاد شده مي باشد. 

 فسفيد قرص برنج حاوی از در کشور ما نيز مطالعات حاکي از شيوع نسبتاً باالی مسموميتهای حاد ناشي

ده در زمينه بررسي این نوع مسموميت که در مراکز دانشگاهي و برخي از مطالعات انجام ش مي باشد. آلومينيوم

مسموميت ناشي از فسفيد  در ساليان اخيرانجام گرفته حاکي از آن است که  سازمان پزشكي قانوني کشور

برخي از مواد شيميایي در به عنوان یكي از مهم ترین علل مسموميتهای حاد منجر به فوت ناشي از آلومينيوم 

قصد خودکشي  بيشتر آنها به و سال بوده 01-91این مسموميتها بيشتر در رده سني  کشور مي باشد.استانهای 

 .ه استبود

هيچ با توجه به اینكه تاکنون مكانيسم دقيق بروز اثرات سمي فسفيد آلومينيوم در انسان شناخته نشده است، 

شامل اقدامات  تنها ت درمانیوجود ندارد و اقداما آناختصاصی در درمان مسموميت حاد با  پادزهر

  .عالمتی می باشد - حمایتی

عالیم و ، قرص فسفيد آلومينيوم بعد از مصرف خوراکي ،زمان بروز عالیم و نشانه های باليني مسموميتاز لحاظ 

 .ممکن است رخ دهد ساعت 6مرگ در مدت كمتر از دقيقه سميت ظاهر مي شود و  01-01نشانه ها، 

، تحریک پذیری، گيجي، سرگيجه، بي قراریبي اشتهایي، عبارتنداز:  شانه های بالينيو ن شایع ترین عالیم

 مدفوعو یا در پاره ای موارد استفراغ )شكمي، تهوع، استفراغ،  تنگي نفس، دردهای ،عدم تعادل، دوبيني، لرزش



 خيزضربان قلب،  ، تعریق، ضعف و بي حالي، افت شدید فشار خون، کاهش برون ده قلبي، اختالل در(سياه رنگ

 فلج روده ای، تشنج و کاهش رفلكس ،بزرگي کبد و طحال، زردی، کليوی و آسيب های اختالالتسيانوز،  ریوی،

باز و -، آسيب کبدی، اختالالت خوني، اختالالت الكتروليتي، اختالل در تعادل اسيدحاد نشانگان زجر تنفسي، ها

بيشتر مرگ و ميرها   .س بيمار ممكن است استشمام گرددنفماهي گندیده از تسير و یا بوی شوک. در ضمن 

ساعات اوليه ي مسموميت اتفاق افتاده و معموالً ناشی از ایست قلبی است. مرگ و  12-21در خالل 

 ساعت اغلب ناشی از نارسایی كبدي و كليوي است.  12مير بعد از 

و مكان های مرطوب، با افزایش احتمال آزاد  با توجه به اینكه نگهداری نامناسب این ترکيب در شرایط نامناسب

از این آفت کش نيز مي تواند  شده استنشاق گاز سمي متصاعدسازی گاز سمي فسفين از قرص ها همراه است و 

و مواردی از بروز مسموميت های اتفاقي در کودکان و بزرگساالن در کشور در اثر  در انسان کشنده باشد،

عد شده از قرص برنج  که در منزل مسكوني نگهداری شده بود، وجود دارد. از استنشاق گاز سمي فسفين متصا

 باید از نگهداری این فرآورده در خانه جداً خودداری نمود. اینرو،

مهم ترین قرص برنج در کشور،  در پایان با توجه به سميت باال، غيرقانوني بودن خرید و فروش و کاربرد خانگي

سموميت هاي كشنده با این آفت كش، افزایش آگاهی عموم افراد گام جهت پيشگيري از بروز م

، نگهداري و بکارگيري آن در جهت مصارف خریدهر گونه  خودداري از  جامعه از خطرات این سم و

 می باشد. خانگی 
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