
 

 
   

11-19، صفحات1396 پاییز، 42،  شمـــــــاره 22سال      مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  

 

 گلستان استان در کش آفت سموم با مسمومیت از ناشی فوت اپیدمیولوژی

 9811 –9831 هایسال در 
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 (20/25/69تاریخ پذیرش نهایی:   22/24/69)تاریخ دریافت: 

باشند. مطالعه با هدف بررسی اپیددمیولوییکی فدوت   ترین علل مرگ ناشی از مسمومیت میها از شایعکشآفتزمینه و هدف: 

 کش در استان گلستان انجام گردیده است.ناشی از مسمومیت با سموم آفت

های تمامی اجسداد ارجداعی بده اداره کدل پزشدکی      تحلیلی از نوع مقطعی و بر روی پرونده -مطالعه توصیفی :ها روش و مواد

اند به شکل سرشماری انجام ها فوت نمودهکشبه دلیل مسمومیت با آفت 1314 -1331های قانونی استان گلستان که در سال

 SPSSافدزار  آوری و بدا ندرم  روندده افدراد جمدع   های مربوط به شرایط مسمومیت و فوت از پگردید. اطالعات دموگرافیک و داده

 بوده است. 55/5تر از و آزمون پیرسون کای اسکوار پردازش و سطح معناداری آزمون آماری کم 11نسخه 

درصد( که بعد از  1/32ها بوده )کشمورد به دلیل مسمومیت با آفت 135مورد مرگ ناشی از مسمومیت،  425از  ها:یافته

 25-31نفر(  51درصد ) 3/37نفر( و   32درصد مرد ) 7/15مورد  135آید. از کل ن عامل مرگ به حساب میمواد مخدر، دومی

درصد( و بیشتر موارد  3/77مورد،  155ترین عامل مسمومیت منجر به مرگ بوده )اند. فسفید آلومینیوم مهمساله بوده

درصد(. بین فوت ناشی از مسمومیت با عامل و نوع  17مورد،  131است )مسمومیت ناشی از اقدام به خودکشی بوده 

 (.>p 551/5مسمومیت در مطالعه جاری ارتباط آماری معنادار وجود داشته است )

ها با محوریت فسفید آلومینیوم دومین عامل مرگ ناشدی از مسدمومیت در اسدتان    کشدهد آفتنتایج نشان مینتیجه گیری: 

 باشند.گلستان می

 کش، فسفید آلومینیوم، استان گلستانمسمومیت، آفت   :ها واژه کلید

 

 مقدمه

 کشداورزی  محصدوتت  ندابودی  از جلوگیری برای هاانسان

 دسدت  بده  فدراوان  زمدان  و تدالش  هزینه، صرف با که خود

 هایمحدودیت و جمعیت رشد دلیل به همچنین و آیدمی

 هدای  روش از غداایی  مختلد   محصوتت تولید در موجود

مدی   اسدتفاده  نبداتی  آفدات  دفدع  و کنترل جهت گوناگونی

 از اسدتفاده  آنهدا  ترینشایع از یکی میان این در که نمایند

هدا شدامل   کدش (. به طور کلی آفت1باشد )می هاکشآفت

-کشها، قارچکشها، جوندهکشها، عل کشتمامی حشره

ها و غیره بوده کده در تولیدد آنهدا ترکیبدات گونداگونی از      

هددا و نیددز کاربامدداتهددا، قبیددل ارگانوفسددفرها، ارگددانوکلره

ترکیبددات سددنتز شددده از گیاهددان، ترکیبددات معدددنی و    
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 و همکاران شایسته

 مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 کش آفت سموم با مسمومیت از ناشی فوت اپیدمیولوژی

  1396پاییز، 42،  شمـــــــاره 22سال     

 

توانند باعث آسدی،، نداتوانی و   بیولوییکی به کار رفته و می

 (.2یا مرگ آفت گردند )

از طرفی غالباً به دلیل عدم آشنایی کدافی کداربران سدموم    

-با اصول صحیح مبارزه، این کار به صورت ناقص و یدا بدی  

و لداا عدالوه بدر عددم حصدول نتیجده        رویه صورت گرفته

مطلوب، در بلند مدت موج، بهم خوردن تعادل طبیعی و 

هددای اتفدداقی و یددا عمدددی کدداربران سددموم و  مسددمومیت

 (.3گردد )کنندگان محصوتت میمصرف

ترین مشکالت ها از شایعکشطور کلی مسمومیت با آفتبه

 باشد. بر اسداس های سالمت عمومی در جهان میو چالش

میلیون  3گزارشات سازمان جهانی بهداشت ساتنه بیش از 

کش در جهان اتفاق افتاده که در نتیجده  مسمومیت با آفت

گردندد.  نفر از آنها دچدار مدرگ مدی    255555آن بیش از 

هدای عمددی و   ها گویای آن بدوده کده مسدمومیت   بررسی

ها یک مشکل مهم در جوامدع  کشغیرعمدی ناشی از آفت

کشاورزی دارای درآمدد متوسدط تدا کدم      مبتنی بر صنعت

باشدد. از طرفدی در   همچون هند، سری تنکا و ویتنام مدی 

های اخیر نیز گزارشاتی نیز از سدایر کشدورهای دارای   سال

درآمد اقتصادی متوسط تا کم مبنی بر افزایش مسمومیت 

 .(4)ها منتشر گردیده است کشبا آفت

سداتنه بدین    های مشابه نیدز گویدای آن بدوده کده     بررسی

مورد اقدام بده خودکشدی ناشدی از      445555 -355555

در  .دهدد ها در سراسر جهان رخ میکشمسمومیت با آفت

 555555دهدد کده از   ها نشان مدی همین خصوص بررسی

مرگ ناشی از اقدام به خودکشی در مناطق روستایی قداره  

هدا  کشدرصد آنها به دلیل استفاده از آفت 15آسیا، حدود 

بددوده کدده در ایددن بددین دو سددوم مددوارد بدده دلیددل سددموم 

 (.5ارگانوفسفره بوده است )

ها به وفدور در اکردر نقداط    کشدر ایران نیز استفاده از آفت

درصدد   11کشور رایج بوده و طبق مطالعات صورت گرفته 

گدردد  های ارجاعی به مراکز درمانی را شامل میمسمومیت

 (.2نیز در پی دارند ) که عوارض و مرگ قابل توجهی را

لاا با توجه به موقعیت جغرافیایی استان گلستان و جایگاه 

های مهم کشاورزی و نیز این استان به عنوان یکی از قط،

کدش جهدت   دسترسی آسان مردم این خطه به سموم آفت

کنترل آفات کشاورزی، اهمیت انجام تحقیقات و مطالعدات  

نترلدی در جهدت   اولیه جهدت انجدام اقددامات بنیدادی و ک    

کدش در  کاهش بار مسمومیت و مرگ ناشی از سموم آفدت 

گردد. بررسی حاضر به منظور این منطقه بیشتر نمایان می

 سدموم  بدا  مسدمومیت  از ناشدی  فوت بررسی اپیدمیولویی

 گلستان انجام گردیده است.  استان در کشآفت

 ها روشمواد و 

ی و بده  تحلیل -توصیفی رویکرد با به شکل مقطعی مطالعه

صورت سرشماری بر روی پرونده تمامی افراد متوفی که به 

کش فوت شدده و در فاصدله   دلیل مسمومیت با سموم آفت

بده اداره کدل    1314 لغایت پایان سدال  1331 ابتدای سال

اند انجام گردیدده  پزشکی قانونی استان گلستان ارجاع شده

 کسانی شامل نظر مورد آماری جامعه بررسی این است. در

کدش  بدا سدموم آفدت    مسمومیت دلیل به صرفاً که هستند

مسدمومیت   از غیر دتیلی به که کسانی لاا اند.نموده فوت

 فدوت  علدت  که کسانی همچنین و با این گروه از ترکیبات

 هدم  دیگدری  هدا عامدل  کشبا آفت مسمومیت بر عالوه آنها

 .اندد گردیدده  حداف  نظدر  مدورد  آماری جامعه از بوده است

کش سموم آفت با مسمومیت از ناشی مرگ تشخیص تأیید

 هدای بافدت  از گیریدر آزمایشگاه پزشکی قانونی و با نمونه

 قبیل از تأییدی مختل  هایروش کمک با و جسد مختل 

HPLC، GC، GC MASS انجددام نقدره  نیتدرات  روش و 

 .  است گردیده

از پرونده افراد جامعده آمداری    نظر مورد در ادامه اطالعات

 سداال  22 بدر  مشدتمل  لیسدتی  چدک  کمدک  مورد نظر با

 بده  مربدوط  این چدک لیسدت   ساال 1 گردید که استخراج

 شدرایط  بده  نیز مربدوط  ساال 11 دموگرافیک و مشخصات

 اطالعدات  سدس  . اسدت  بوده و پیامد آن مسمومیت ایجاد

 نسدخه  SPSS برنامه طریق از لیست چک در شده تکمیل

 میدانگین،  میانده، )توصدیفی   هدای روش از استفاده با و 11

 و( غیدره  و تقداطعی  جدداول  دامنده،  معیار، انحراف نسبت،

 پدردازش  مدورد ( اسدکوار  کای ناپارامتریک آزمون) تحلیلی

 تمدام  داریمعندی  در این بررسدی سدطح  . است گرفته قرار

 و شدده  گرفتده  درنظدر  55/5 از تدر کدم  آمداری  هایآزمون

 اخدالق  کمیتده  اخالقی از قبیدل اخدا مجدوز از   مالحضات 

 مشخصدات  بودن محرمانه و گلستان پزشکی علوم دانشگاه

 .اسددددت گردیددددده متددددوفی رعایددددت افددددراد هددددویتی
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 مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 1396پاییز ،42 شمـــــــاره  ،22 سال    

 و همکاران شایسته کش آفت سموم با مسمومیت از ناشی فوت اپیدمیولوژی

 یافته ها

 1314تدا پایدان سدال     1331در فاصله زمانی ابتدای سال 

مدورد متدوفی بده اداره کدل پزشدکی قدانونی        5511تعداد 

مدورد آن   425استان گلسدتان ارجداع کده از ایدن تعدداد      

ها فدوت نمدوده   به دلیل انواع مختل  مسمومیت اختصاصاً

مدورد   172بودند. در بین موارد فوت ناشی از مسدمومیت،  

درصد( به دلیل مواد مخدر بوده و سدموم آفدت کدش     41)

درصدد( در جایگداه دوم قدرار     1/32مدورد )  135با فراوانی 

مورد مدرگ تأییدد شدده ناشدی از      135اند. در بین داشته 

کدش، میدانگین سدنی مدردان     آفدت مسمومیت بدا سدموم   

و میددانگین سددنی  34/27 ±37/12، زنددان 5/35 34/12±

تدرین سدن فدرد    سال بوده است. کدم  45/21 ±34/12کل 

سال بوده و نسدبت جنسدی    71و بیشترین  2مورد بررسی 

برآورد گردیده اسدت. در ایدن بررسدی کده      5/1مرد به زن 

ل در مشخصات دموگرافیکی افراد تحت بررسی به طور کام

 32بیان گردیده است، مشخص شدد کده تعدداد     1جدول 

نفدر دارای تحصدیالت    51درصد( از آنها مرد،  7/15مورد )

درصددد( نیددز  3/37نفددر ) 51درصددد( و  3/37متوسددطه )

اندد. از طرفدی   سال بدوده   21تا  25مربوطه به طبقه سنی 

درصد( شداغل بدوده و    5/33نفر از افراد تحت مطالعه ) 52

ل افددراد مجددرد و متأهددل از فراوانددی یکسددانی از نظددر تأهدد

نفدر(. همچندین اکرریدت     14برخوردار بوده اند )هر کددام  

 155افراد متوفی در بررسی حاضر ساکن شهر بدوده اندد )  

 درصد(. 3/77نفر، 

 

  های جمعیت شناختی افراد تحت بررسی( ویژگی1جدول 
 درصد فراوانی  متغیر

 جنسیت

 

 مرد

 زن

02 

53 

7/92 

3/36 

 سن

 

 سال 22تر از کم

 سال 26 -22

 سال 36 -32

 سال و باالتر 42

32 

51 

26 

25 

2/22 

0/37 

5/21 

5/10 

 وضعیت تأهل

 

 مجرد

 متأهل

 همسر فوت شده

 مطلقه

94 

94 

2 

5 

4/47 

4/47 

5/1 

7/3 

 تحصیالت 

 

 سواد بی

 ابتدایی 

 راهنمایی 

 دبیرستان 

 دانشگاهی 

13 

13 

47 

51 

11 

9/6 

9/6 

0/34 

0/37 

1/0 

 محل سکونت

 

 شهر

 روستا

125 

32 

0/77 

2/22 

 شغل

 

 کاربی

 شاغل

 دارخانه

 آموزدانش

 دانشجو

44 

52 

25 

0 

9 

9/32 

5/30 

5/10 

6/5 

4/4 
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 و همکاران شایسته
 کش آفت سموم با مسمومیت از ناشی فوت اپیدمیولوژی

 مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  1396پاییز، 42،  شمـــــــاره 22سال     

 

هدا مربدوط بده فصدول     در بررسی حاضر غالد، مسدمومیت  

مدورد،   31درصدد( و تابسدتان )   4/35مدورد،   41)زمستان 

درصد( بوده و تفداوت معندادار آمداری بدین فراواندی       7/21

ها با فصدل  کشهای منجر به فوت ناشی از آفتمسمومیت

(. از نظدر  2( )جددول  =355/5pمشاهده نگردیدده اسدت )  

 22) 1331هدای  توزیع زمانی بر حس، سال نیدز در سدال  

 1311درصد(،  25مورد،  27) 1315درصد(،  3/11مورد، 

درصدد(،   1/14مدورد،   11) 1312درصدد(،   17مورد،  23)

 3/17مورد،  24) 1314درصد( و  3/14مورد،  25) 1313

هدای منجدر بده    های متفاوتی از مسدمومیت درصد( فراوانی

مرگ مشاهده گردیده که این فراونی نیز ارتباط معنداداری  

 . (>375/5pرا با سال وقوع نداشته است )

  ها( فراوانی برخی متغیرهای مرتبط با فوت ناشی از مسمومیت با آفت کش2جدول 
 p-value درصد فراوانی متغیر

 فصل

 

 بهار

 تابستان

 پاییز

 زمستان

27 

39 

31 

41 

22 

7/29 

23 

4/32 

352/2p= 

 

 محل مسمومیت
 منزل

 خارج از منزل

66 

39 

3/73 

7/29 
221/2 p< 

 محل فوت

 

 محل وقوع مسمومیت

 حین انتقال به بیمارستان

 بیمارستان

12 

4 

121 

4/7 

3 

9/06 

221/2 p< 

 نوع مسمومیت

 

 خودکشی

 دگرکشی

 اتفاقی

131 

1 

3 

67 

7/2 

2/2 

221/2 p< 

مورد از کل موارد مسمومیت ناشی  131به طور معناداری 

بده صدورت اقددام بده      هدا در بررسدی حاضدر   از آفت کدش 

درصدد جمعیدت مدورد مطالعده را      17خودکشی بوده کده  

(. همچندین راه ورود  2( )جدول >551/5pشود )شامل می

ماده سمی در بدن در تمامی افراد از طریق خوراکی بوده و 

مدورد،   11از نظر محل وقوع مسمومیت، در غالد، مدوارد )  

دول ها در منزل رخ داده است )جدرصد( مسمومیت 3/73

2.) 
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 مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 1396پاییز ،42 شمـــــــاره  ،22 سال    

 و همکاران شایسته کش آفت سموم با مسمومیت از ناشی فوت اپیدمیولوژی

( توزیع  فراوانی مسمومیت  های منجر به مرگ ناشی از  آفت کش ها بر حسب نوع آفت کش و جنس در فاصله سال 1نمودار 

 در استان گلستان 1364لغایت 1306های 

 

نیدز بده آن    1در نمودار شماره از نظر عامل مسمومیت که 

اشاره شده است بیشدترین مدوارد مسدمومیت مربدوط بده      

درصد( و سدموم   3/77مورد،  155فسفید آلومینیوم بوده )

درصدد( در جایگداه    1/1مدورد )  13ارگانوفسفره با فراوانی 

بعدی قرار دارند که در این خصوص ارتباط معنادار آمداری  

هدا بدا عامدل    کدش فدت بین فراوانی مسدمومیت ناشدی از آ  

(. از نظدر عامدل   >551/5pگدردد ) مسمومیت مشاهده مدی 

مسمومیت بر حس، جن  نیز مشخص گردید که مدردان  

نسبت به زنان درصدد بداتتری از مدرگ ناشدی از فسدفید      

اند به طدوری کده ایدن    آلومینیوم را به خود اختصاص داده

 3/11نفدر( و در زندان    17درصدد )  7/31نسبت در مردان 

نفر( بوده است. همچندین از نظدر محدل وقدوع      37) درصد

درصدد(   1/31نفدر )  121مرگ نیز به طدور معندادارای در   

 (.2مرگ در بیمارستان رخ داده است )جدول 

 نتیجه گیری

 بررسدی اپیددمیولوییکی   کده بده منظدور    حاضر در بررسی 

 اسدتان  در کدش آفدت  سدموم  بدا  مسدمومیت  از ناشی فوت

 ایدن  مسدمومیت  گردیدد  شده بود مشدخص  انجام گلستان

 مرگ به منجر هایمسمومیت درصد کل 32بیش از  عامل

گردیده و  بعد از مواد مخدر رتبه دوم را دارا بوده  شامل را

 را کدش آفدت  سدموم  توانمی مهم این به است. لاا با توجه

 ایدن  در عوامدل اصدلی مدرگ مندتج از مسدمومیت      از یکی

 ندوع  بده  توجده  از طرفدی بدا   .نمود قلمداد کشور از منطقه

 عامل متفاوت آب و هوایی و جغرافیایی شرایط و دسترسی

 در مرال باشد. متفاوت مختل  تواند در نقاطمی مسمومیت

-آرام های دارویی بده خصدوص داروهدای   مسمومیت تهران

باشدد.  تر مدی نسبت به مابقی عوامل شایع آورخواب -بخش

رتبده برتدر را    آفات دفع سموم کشور نیز شمالی مناطق در

 و Vishal Garg هدای (. همچنین بررسی1باشند )می دارا

S.K. Verma (2557- 2551 در هندوسدتان )  حدداکی از

 مسدمومیت  عامدل  تدرین مهدم  کشآفت سموم آن بوده که

 در کده  ایدن  بده  توجه با. (7اند )شده معرفی مرگ به منجر

 توسدعه  حدال  در کشدورهای  به نسبت پیشرفته کشورهای

-می انتظار لاا باشدمی ترکم آفات دفع سموم به دسترسی

 اول رتبدده داروهددا ماننددد مددوارد ایددن از غیددر عددواملی رود

 از. دهندد  اختصداص  خود به کشورها این در را مسمومیت

 تدر کم نظارت دلیل به توسعه در حال کشورهای در طرفی

 مدوارد  بیشدتر  افدزایش  آفدات،  دفدع  سموم و مخدر مواد بر

(. 3بدود )  خدواهیم  شاهد را آن از ناشی مرگ و مسمومیت

-مدی  استان گلستان در مورد این افزایش علل همچنین از

 در گدرفتن  قدرار  به دلیدل  که نمود اشاره مهم این به توان

 از یکی به عنوان منطقه این جایگاه  و کشور شمالی نواحی

 و سموم دفع آفات به دسترسی کشور، کشاورزی هایقط،

 کشدور  نقاط از بسیاری به نسبت مناطق در این آن مصرف

 .باشدمی بیشتر

از نظر توزیع جنسدی مدردان در بررسدی حاضدر بدر زندان       

-اندد. در مطالعدات مشدابه از جملده بررسدی     برتری داشدته 

 -2557)تایلندد   در همکداران  و Apiwat Tawatsinهای

 در همکدددداران و  Koulapur V و همچنددددین( 2513

هم این روند مشداهده شدده    ( 2551 -2553)هندوستان 

توان این طدور عندوان نمدود کده     است. در این خصوص می

 زیسدت  خطرندا   شدرایط  معرض در بیشتر مردان احتماتً

و لاا شان  آنهدا   داشته قرار زا استرس و تنش پر محیطی

 (.1-11)یابد جهت مواجهه با این سموم افزایش می

ترین سن مواجهه با سدموم  سال شایع 21 –25سنین بین 

هدای  کش در بررسی جداری بدوده اسدت و در بررسدی    آفت

داخل کشور از جمله در اردبیل نیز این روند مشاهده شده 

 مشدکالت  رفدع  بده  توجده  عدم خصوص این (. در2است )

 در آنهدا  پدایر بدودن  آسدی،  و اجتماع و خانواده در جوانان

 همچندین  و در جامعده  موجدود  نامالیمات و نوسانات برابر

 توانمی را موجود مشکالت با تطبیق ایجاد در توانایی عدم

 سدنی  هرم بودن احتماتً جوان (. همچنین3دانست ) ماثر

 دانست. دخیل مورد این در توانمی نیز را جمعیت

 نددوع تددرینشددایع خودکشددی بدده اقدددام در بررسددی حاضددر

بدوده   کدش منجر به مرگ ناشی از سموم آفدت  مسمومیت

 و( 2551)آبداد  خرم در صورت گرفته هایبررسی است. در

Amita Srivastava (1111- 2552) نیدز  هندوستان در 

-نیدز آفدت   نسال در .(13، 12است ) شده این الگو مشاهده

بده خدود    را هدا خودکشدی  نیمدی از  از بدیش  علدل  هاکش
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 توانمی خودکشی به اقدام علل (. از14اند ) اختصاص داده

 و اسدترس  اعتیاد، خانوادگی، مشکالت همچون مواردی به

 اجتمداعی،  هدای چدالش  جواندان،  در بده خصدوص   هیجان

-بررسی طرفی (. از15نمود ) اشاره شغلی و مالی مشکالت

 خودکشدی  که دهدمی نشان کشور در اخیر هایسال های

-اسدتان  بیشدتر  جوانان و نوجوانان در خودکشی به اقدام و

 به بیشتر توجه لزوم لاا و بوده افزایش حال در کشور های

 (. همچندین 11گدردد ) مدی  ترنمایان جامعه در هاگروه این

 مدرگ  علدت  سومین خودکشی که دهدمی نشان هابررسی

 توجده  بدا  لداا  .(17باشد )می سال 35 تا 21 سنی گروه در

 ایدن  از اسدتفاده  رسدد مدی  به نظدر  آمده به دست نتایج به

 و بوده جامعه در مهم خودکشی ابزار یک به عنوان ترکی،

 روندد  ایدن  کداهش  جهدت  وسدیع  و سدریع  اقدامات به نیاز

 .گرددمی احساس

 هاکشآفت از ناشی فوت میزان بیشترین حاضر بررسی در

 طدی  در. اسدت  بدوده  آلومینیوم فسفید از استفاده دلیل به

 بده  بدات  مدرگ  با مسمومیت از زیادی موارد اخیر سال 35

 غالبداً  کده  شدده  گزارش آلومینیوم فسفید از استفاده دلیل

 ایدن  در(. 13)اسدت   داده رخ خودکشدی  بده  اقدام متعاق،

 و کدش آفدت  سدموم  بده  دسترسدی  سطح توانمی خصوص

 باورهدای  اقتصدادی،  اجتمداعی  هایویژگی قبیل از عواملی

 اقتصددادی شددرایط و آمددوزش رسددوم، و آداب اجتمدداعی،

 سدموم  بدا  مسمومیت از ناشی کمی بار توزیع در را خانواده

 (.11)دانست  و فسفید آلومینیوم دخیل کشآفت

در بررسی حاضر مشخص گردید که غال، موارد منجدر بده   

کدش در جدن    مرگ ناشی از مسمومیت بدا سدموم آفدت   

ماکر و به دلیل اقدام بده خودکشدی بدوده اسدت. در ایدن      

رسدد کده طبدق    خصوص ذکر این نکته ضروری به نظر می

 جدن   در مسمومیت از ناشی خودکشی به اقدام عات،مطال

 در آن از ناشدی  مدرگ  ولدی  باشدمی مردان از بیشتر مونث

 بدا  عبدارتی  بده  است. گردیده گزارش زنان از بیشتر مردان

 اقدام مردان از بیشتر برابر 5 تا 3 بین زنان کهاین به توجه

 خود جان زنان از بیشتر مردان ولی نمایندمی خودکشی به

 احتماتً مورد این که دهندمی دست از خودکشی اثر در را

 در بیشدتر  احتمدال کشدندگی   بدا  هاییراه انتخاب دلیل به

 کده  باورند این بر محققین برخی همچنین. باشدمی مردان

 اسدترس  عامدل  نظدر  از و تدر حسداس  عداطفی  نظر از زنان

 بیشدتری  پدایری واکدنش  از و بدوده  مردان از پایرترآسی،

 بیشدتر  آندان  در خودکشدی  بده  اقددام  لاا و بوده برخوردار

 بدرای  را تدری خشن هایروش مردان طرفی از. بود خواهد

 خودکشدی  در آنهدا  مدرگ  آمدار  و نموده انتخاب خودکشی

(. از طرفی فسفید آلومینیوم 25بود ) خواهد زنان از بیشتر

های خشدن بدا درصدد مدرگ بدات      توان یکی از روشرا می

د که معموتً مردان استقبال بیشدتری از آن بده   قلمداد نمو

 هددایآورنددد. در همددین خصددوص بررسددی   عمددل مددی 

Christophers نشدان ( 2552)هندوستان  در همکاران و 

 فسدفید آلومینیدوم   بدا  مسمومیت از موارد سوم دو فوت از

نیدز   بیشدتری  افزایش روند این مطالعات برخی در و داشته

صورت گرفتده در   هایبررسیدر  است به طوری که داشته

 درصددد مددوارد 73و  4/75 اردبیددل و مکزیددک بدده ترتیدد،

 اسدت  شدده  مرگ به با فسفید آلومینیوم منجر مسمومیت

 (.22، 21، 2دارد ) برنج قرص باتی کشندگی از نشان که

بعد از  که گردید مشخص حاصله نتایج به توجه با پایان در

ناشدی از   کش دومدین علدت مدرگ   مواد مخدر، سموم آفت

 افدراد  ایدن  مسمومیت در استان گلستان بوده که اکرریدت 

. اندد  بدوده  سدال  21 تدا  25 سدنی  گدروه  بده  متعلق و مرد

و به دنبال  آلومینیوم ها، فسفیدهمچنین در بین آفت کش

 به منجر مسمومیت عامل ترینآن سموم ارگانوفسفره مهم

 بده  اقددام  کده اکرریدت ایدن مدوارد بده شدکل       بدوده  مرگ

اسدت. لداا بدا توجده بده جایگداه و        اتفاق افتداده  شیخودک

کش به عنوان یکی از علدل مهدم مدرگ    اهمیت سموم آفت

ناشددی از مسددمومیت در اسددتان گلسددتان و بددا توجدده بدده  

دسترسی آسان به ایدن سدموم در ایدن منطقده از کشدور،      

انجام اقدامات پیشگیرانه و بنیادی از قبیدل ارتقداب برنامده    

هدای  دهنده و نیدز اتخداذ سیاسدت   های آموزشی و هشدار 

مناس، جهت دسترسی معقوتنه به ایدن سدموم پیشدنهاد    

 گردد.می

 تشکر و قدردانی

 مصوب تحقیقاتی طرح حاصل و حمایت تحت حاضر مقاله

مدی   131121253 کدد  بدا  گلسدتان  پزشکی علوم دانشگاه

 معاوندت  از را خدود  سدساس  مرات، مقاله نویسندگان. باشد

 نیدز  و گلسدتان  پزشدکی  علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات

 نمایند.می اعالم گلستان استان قانونی پزشکی سازمان

 منافع تعارض

اسددت. نشددده بیددان نویسددندگان توسددط منددافع تعددارض
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Background and Aims: Pesticides is one of the most common causes of death due to poisoning. This 

study was an epidemiological survey on death due to pesticide poisoning in Golestan province. 

Materials and Methods: This cross-sectional descriptive analytical study was carried out with census 

on all profiles of referential bodies to Golestan department of forensic medicine who were died due to 

pesticide poisoning from March 2010 to March 2016. The extracted data, including information on 

demography, poisoning and death condition, were analyzed using SPSS 16 software and p-values less 

than 0.05 were considered statistically significant. 

Results: A total of 420 deaths due to poisoning cases, 135 cases (32.1%)died from pesticide poisoning 

which is the second cause of death after opium. Of 135 cases, 60.7% (n=82) were men and 37.8% 

(n=51) of cases were aged 20–39 years. Aluminum phosphide was the main reason of poisoning 

related death (77.8%, n=105) and most of poisoning cases occurred following suicidal attempts (97%, 

n=131). There were significant differences between death of poisoning with agent and kind of 

poisoning in this study (P<0.001). 

Conclusion: The findings of this study indicated that pesticides, especially aluminum phosphide, were 

the second cause of death due to poisoning in Golestan province. 
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