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 و مجازات ناشی از آن متوجه این افراد گردد.

با توجه به اینکه نگهداری این ترکیب در شرایط            

نامناسب و مکان های مرطوب، با افزایش احتمال          

آزادسازی گاز سمی فسفین از قرص ها همراه است،         

به طور کلی باید از نگهداری این فرآورده در خانه             

 . جداً خودداری کرد

با توجه به سمیت باال، غیرقانونی بودن خرید و              

فروش و کاربرد خانگی قرص برنج در کشور،              

مهمترین گام جهت پیشگیری از بروز مسمومیت          

 های کشنده با این آفت کش، افزایش آگاهی عموم 

مردم جامعه اعم از عرضه کنندگان و مصرف کنندگان، از          

خطرات این سم و خودداری از هرگونه خرید، نگهداری و          

 به کارگیری آن در جهت مصارف خانگی است.  

در عین حال توصیه می شود که در صورت مسمومیت             

اتفاقی یا تعمدی با قرص برنج، مصدوم باید بدون اتالف          

  وقت به بیمارستان منتقل شود.



 

 

 

استفاده صحیح، علمی و منطقی از سموم دفع آفات          

برای مصارف کشاورزی، باعث افزایش کمی و کیفی        

محصوالت از طریق نابودی آفات شده و نقش بسیار         

مهمی در راستای تأمین غذای مورد نیاز انسان دارد.         

البته باید توجه کرد که استفاده نادرست از این              

های   سموم می تواند منجر به بروز انواع مسمومیت        

حاد و مزمن در انسان و یا بروز آلودگی های زیست            

های گیاهی و جانوری مفید        محیطی و نابودی گونه    

 شود.

امروزه جهت نگهداری و جلوگیری از آلودگی و آفت           

زدایی محصوالت کشاورزی در منازل، انبارها و            

سیلوها، از انواع آفت کش ها با منشاء گیاهی )با نام            

 قرص برنج گیاهی یا  های عامیانه و متداولی مانند

قرص سیر، قرص بنان( و یا محصوالت صناعی حاوی           

فسفید آلومینیوم )با نام های عامیانه و متداولی مانند            

قرص برنج، قرص برنج شیمیایی، قرص عدس، قرص         

انجیر( استفاده می شود. انواع گیاهی این آفت کش ها           

که بیشتر حاوی عصاره سیر و یا عصاره فلفل، تالك،             

نشاسته و نمك طعام می باشند، در انسان از سمیت             

 پایینی برخوردار هستند.  

 

 

حاوی فسفید   از سوی دیگر، سمیت آفت کش های           

آلومینیوم بسیار باال بوده و در انسان کشندگی زیادی           

متاسفانه ساالنه در کشور به علت شیوع انواع             دارد.

 مسمومیت ها در اثر مواجهه با قرص برنج حاوی فسفید  

آلومینیوم، موارد متعددی از مسمومیت و مرگ و میر          

 گزارش می شود.

الزم به ذکر است که خرید و فروش این فرآورده در           

قرص   ۰۹۳۱سطح کشور ممنوع است و از سال           

برنج از جانب ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، کاالی           

ممنوعه اعالم شده است و خرید و فروش و استفاده          

 از آن مشمول مجازات است.

وزیر بهداشت از رئیس قوه        ۰۹۳۱در انتهای سال    

قضائیه درخواست کردند تا با عرضه کنندگان این          

فرآورده قاچاق به شکل جدی برخورد شود و افرادی         

که این ماده سمی را در اختیار متقاضیان قرار               

دهند، در مرگ ناشی از مسمومیت مصرف              می

 کنندگان سم شریك محسوب شده و عواقب قانونی  


