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پیش گفتار

رشد	جمعیت	و	نیاز	روز	افزون	به	مواد	غذایی	باعث	شده	است	که	انسان	در	پی	راهکارهایی	
برای	افزایش	تولیدات	کشاورزی	و	تأمین	امنیت	غذایی	خود	باشد	از	این	رو	تأمین	مواد	غذایی	در	
صدر	تالش	های	بشر	قرار	گرفته	است.	در	این	میان،	دو	مسیری	که	پیش	روی	بشر	قرار	داشت	یکی	
افزایش	سطح	زیر	کشت	محصوالت	و	دیگری	افزایش	تولید	در	واحد	سطح	می	باشد	که	انسان	هر	دو	
این	راهکارها	را	به	کار	برده	است.	یکی	از	عوامل	اصلی	نابودی	و	کاهش	محصوالت	کشاورزی	وجود	
آفت	های	مختلفی	بود	که	گاهاً	بخش	زیادی	از	یک	محصول	را	به	ورطه	نابودی	می	کشاند	لذا	یکی	از	
راهکارهای	پیش	روی	انسان	برای	افزایش	تولید	در	واحد	سطح	استفاده	از	آفت	کش	های	شیمیایی	
بوده	است	که	می	توانست	به	راحتی	آفت	های	مزارع	را	نابود	ساخته	و	میزان	تولید	افزایش	یابد	اما	
انسان	به	تدریج	متوجه	گردید	که	استفاده	وسیع	از	آفت	کش	ها	شیمیایی	مشکالت	متعددی	را	برای	
سالمتی	انسان	به	ارمغان	می	آورد.	در	این	کتاب	سعی	بر	آن	است	که	اثرات	منفی	سموم	کشاورزی	
تبیین	گردد.	به	مانند	هر	اثر	دیگری	این	اثر	نیز	عاری	از	اشکال	نبوده	و	نویسندگان	آماده	دریافت	هر	
گونه	پیشنهاد	و	انتقاد	جهت	بهبود	مطالب	کتاب	جهت	چاپ	های	بعد	خواهد	بود.	در	پایان	جا	دارد	
از	معاونت	پژوهش	و	فناوری	دانشگاه	آزاد	اسالمی	واحد	بندرعباس	سرکار	خانم	دکتر	حاج	علیزاده	
که	امکانات	چاپ	این	کتاب	را	فراهم	نموده	اند	تشکر	گردد	همچنین	از	زحمات	خانم	فریبا	قاسمی	
مسئول	انتشارات	دانشگاه	و	خانم	زهرا	غالمی	که	زحمات	حروفچینی	کتاب	را	بر	عهده	داشته	اند	

قدردانی	می	گردد.
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کشاورزی	به	مفهوم	راه	ها	و	روش	های	بهره	برداری	بهینه	از	منابع	خاک،	آب،	انرژی	و	توان	فکری	
و	فیزیکی	انسان	در	جهت	تأمین	نیازهای	پایه	و	ضروری	انسان	ها	در	راستای	تعامل	سازنده	و	مؤثر	
با	طبیعت	می	باشد.	امروزه	بخش	کشاورزی	به	عنوان	موتور	محرکه	و	نیروی	پیش	برنده	توسعه	به	
ارزشمند	و	حیاتی	بخش	 طور	عام	و	توسعه	روستایی	بطور	خاص	محسوب	می	گردد.	رسالت	های	

کشاورزی	عبارت	است	از:
1-	امنیت	غذائی	انسان	ها،	جانوران،	دام	ها	و	گیاهان

2-	پایداری	زیست		بوم	ها	و	حوضه	ها
3-	مالحظات	زیست	محیطی	همه	مؤلفه	های	محیطی

4-	رفاه	حال	همه	ی	انسان	ها	)در	حال	و	آینده(	و	از	جمله	خود	کشاورز
5-	پاالیش	محیط	و	تعادل	بخشی	ارکان	هستی

	این	رسالت	ها	زمانی	محقق	خواهد	شد	که	منابع	تولید	)خاک،	آب	و	زیست		بوم(	پایدار	بماند،	
کشاورز	سالم	و	راضی	باشد	و	باالخره	محصول	تولیدی	نیز	مطلوب	و	با	کیفیت	و	سالم	باشد.	مصرف	

محصوالت	سالم	و	عاری	از	هرگونه	ترکیبات	سمی	و	مواد	مضر،	حق	مسلم	همه	ی	انسان	هاست.
	عناصر	کمیاب	به	عناصری	گفته	می	شود	که	از	غلظت	کمی	در	خاک	وگیاه	برخوردار	باشند	این	
عناصر	ممکن	است	برای	رشد	و	نمو	گیاه،	انسان	و	حیوان	ضروری	باشند	یا	نباشد،	برخی	مواقع	این		
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عناصر	تحت	عنوان	عناصر	کم	مصرف	وفلزات	سنگین	نام	برده	می	شود.	
عناصر	کمیاب	در	خاک	به	سه	گروه	عمده	تقسیم	می	شوند:

1.	گروه	فلزت	کمیاب	کاتیون
2.	گروه	اکسی	آنیون	ها	

3.	هالوژن		
عناصر	کمیاب	به	دلیل	دارا	بودن	نقش	فیزیولوژیکی	درجیره	غذایی	دام	و	انسان	وجود	داشته	و	
عالوه	بر	آن	در	تولید	سموم	آفت	کش	و	سوخت	خودروها	و........	مورد	استفاده	قرار	می	گیرند.	بدلیل	
تنوع	بسیار	زیاد	در	استفاده	از	عناصر	کمیاب،	آلودگی	خاک	به	وسیله	این	عناصر	نیز	ممکن	است	از	

راه	های	بسیار	متنوعی	صورت	می	پذیرد.
فلزات	سنگین	در	صنایع	وکشاورزی	و	معادن	و	فاضالب	های	شهری	و	صنعتی	خود	به	نحوی	

باعث	آلودگی	های	زیست	محیطی	می	شود	.
اگر	زمانی	ترکیبات	کلره	اولیه	مانند	D.D.T	در	کنترل	حشرات	زیان	آور	برای	بهداشت	و	کشاورزی	
تحولی	بزرگ	را	در	خط	مقدم،	پیکار	با	آفات	رقم	زدند	و	دیدگاه	غالب	در	مورد	آفت	کش	ها	مثبت	
بود،	با	انتشار	کتاب	بهار	خاموش	راشل	کارسون	و	به	راه	افتادن	بحث	خطرات	و	مضرات	بهداشتی	
و	زیست	محیطی	سموم	شیمیایی	این	دیدگاه	عوض	شد،	تا	مدت ها	عرصه	رسانه های	عمومی	اعم	

از	تلویزیون	و	مطبوعات،	صحنه	به	چالش	کشیدن	تولیدکنندگان	این	فرآورده های	شیمیایی	بود.
این	زمان	آفت کش های	شیمیایی	به	مثابه	جنایتی	علیه	بشریت	و	محیط			زیست	محسوب	گردید	
و	نهادهای	مدنی	متعددی،	که	رسالت	خود	را	در	پاک	کردن	عرصه های	زندگی	بشر	از	مواد	شیمیایی	

و	از	جمله	آفت	کش ها	می	دانستند	شکل	گرفتند.
	با	گذشت	زمان	و	با	توقف	تولید	ترکیبات	آفت کش های	کلره	ای	نگرانی های	گروه های	طرفدار	
محیط		زیست	توسط	تولیدکنندگان	آفت کش	 ها	تا	حدود	زیادی	برطرف	گردید	و	سازمان های	دولتی،	
منطقه ای	و	جهانی	از	قبیل	سازمان	خواروبار	جهانی،	بهداشت	جهانی	و	سازمان های	حفاظت	محیط	
	 زیست	و	وزارت	بهداشت	اغلب	کشورهای	جهان	استانداردهای	بهداشتی	و	زیست	 محیطی	خاصی	
را	برای	ترکیبات	آفت کش	تهیه	نموده	اند.	در	حال	حاضر	اطالعات	ضروری	مربوط	به	نحوه	مصرف	
و	خطرات	و	پیامدهای	بهداشتی	و	زیست	 محیطی	آفت کش ها	بر	روی	قوطی ها	و	بسته بندی های	
مختلف	این	ترکیبات	درج	می شود.	توسعه	روش های	اندازه	گیری	باقیمانده	ترکیبات	شیمیایی	امکان	
در	 است.	 فراهم	کرده	 را	در	محصوالت	کشاورزی	 باقیمانده های	سموم	کشاورزی	 پایش	 و	 تعیین	
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حالی که	هشدارها	و	نگرانی های	رسانه ها	و	گروه های	علمی	و	نهادهای	مدنی	عامل	اصلی	پیشرفت	
نگرانی های	 از	 بسیاری	 بودن	 غیرواقعی	 آمارها	 از	طرفی	 امروزه	 ولی	 بوده اند،	 ابزارها	 و	 قوانین	 این	
پیشین	را	نشان	 داده	اند	و	از	طرف	دیگر	هنوز	باور	خطرناک	و	مضر	بودن	آفت کش ها	در	سطح	جامعه	

کاهش	نیافته	است.	
آفت کش	ها	نیز	مانند	سایر	مظاهر	پیشرفت	تکنولوژی	که	کیفیت	زندگی	ما	را	بهبود	بخشیده	
 است،	ممکن	است	در	صورت	عدم	کاربرد	منطقی	خطراتی	به	همراه	داشته	باشند.	اتومبیل ها	بالغ	بر	
40000	نفر	را	ساالنه	در	ایاالت	متحده	امریکا	به	کشتن	می دهند،	در	این	زمینه	با	مرگ	و	میر	ساالنه	
افزایش	 اتومبیل ها	موجب	 این	 از	اگزوز	 ایران	مواجه	هستیم.	گازهای	خارج	شده	 20000	نفر	در	
گازهای	گلخانه ای	می گردد.	در	کنار	این	موارد	می 	توان	عدم	کارآیی	مصرف	انرژی	توسط	اتومبیل ها	
جابجایی	 سهولت	 بهرحال،	 کرد.	 ذکر	 را	 قطارها	 یا	 اتوبوس ها	 مانند	 جایگزین هایی	 با	 مقایسه	 در	
بسیاری	از	ما	را	مجبور	می کند،	که	به	خریدن	و	راندن	اتومبیل ها	اقدام	کنیم.	برای	کاهش	خطرات	
و	اثرات	منفی	خودروها	قوانینی	وضع	می	شوند،	تا	استفاده	از	این	وسایل	نقلیه	ایمن تر	گردد	و	نیز		
انکار	برخی	 با	وجود	منافع	غیرقابل	 نیروی	برق	 میزان	آالیندگی	خودروها	کاسته	شود.	همچنین	
نکات	منفی	را	نیز	به	همراه	دارد.	تولید	برق	اتمسفر	را	آلوده	می کند	و	سهم	33	درصدی	در	تولید	
گازهای	گلخانه	ای	دارد.	طبق	آمار	پزشکی	قانونی	کشور	برق 	گرفتگی	عامل	مرگ	589	نفر	در	سال	
1384	شده	است	همین طور	برخی	مردم	این	نکته	را	از	یاد	می برند	که	داروها	در	عین	حال	که	باعث	
کاهش	بیماری	و	حفظ	حیات	می شوند،	ممکن	است	در	اثر	سوء	مصرف	به	مواد	خطرناکی	بدل	شوند.	
این	مثال ها	به	طور	موازی	تکنولوژی هایی	را	نشان	می دهند،	که	مانند	آفت کش ها	زندگی	ما	
را	بهتر	و	آن	را	قابل	کنترل	می کنند	و	منافع	ناشی	از	کاربرد	آن	ها	بر	خطراتشان	می چربد.	منافع	
بالقوه	این	آفت کش ها	به	ویژه	در	کشورهای	در	حال	توسعه	مهم	است،	زیرا	آفات	میلیاردها	دالر	به	
درآمد	ملی	خسارت	وارد	می کنند	و	کاهش	محصوالت	کشاورزی	در	مزرعه	و	پس	از	برداشت	موجب	

گرسنگی	و	سوء تغذیه	منجر	به	مرگ	12	تا	15	میلیون	کودک	به	طور	ساالنه	می گردد.
	بر	طبق	آمار	سازمان	یونیسف	سوء	تغذیه	یکی	از	عوامل	مرگ	و	میر	خاموش	کودکان	است،	که	

فشار	وحشتناکی	را	روی	کودکان	و	خانواده	های	آنان	وارد	می نماید.	
در	رابطه	با	خطرات	نسبی	آفت کش ها،	آپتن	در	سال	1982	و	هیبیت	در	سال	1990	شاخص	
خطرناکی	را	از	درجه	1	تا	30	براساس	میزان	مرگ	و	میر	ساالنه	سامان	دادند،	در	این	شاخص	عدد	
یک	نشان 	دهنده	بیشترین	مرگ	و	میر	و	عدد	30	نمایانگر	کمترین	مرگ	و	میر	است.	در	این	شاخص	
آفت کش	ها	رتبه	28	را	کسب	کرده اند،	که	نشان 	دهنده	تلفات	نسبتاً	کم	این	ترکیبات	نسبت	به	سایر	
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مواد	است،	در	حالی	 که	مواد	نگهدارنده	غذایی	رتبه	27	را	اشغال	کرده اند.	در	این	لیست	خطرناک	
 ترین	مواد،	دخانیات	و	الکل	با	رتبه	های	یک	و	دو	قرار	گرفتند.	زن	های	شرکت کننده	در	نظرسنجی	به	
آفت کش	ها	رتبه	9	را	در	بین	مواد	خطرناک	اختصاص	دادند	و	دانشجویان	دانشگاه	آن	ها	را	در	جایگاه	
چهارم	خطرناک ترین	ترکیبات	قرار	دادند.	هر	دو	گروه	درک	نادرستی	از	خطرات	نسبی	آفت کش	ها	
داشتند	و	این	تلقی	نادرست	احتماال	به	سبب	تبلیغات	منفی	است	که	برعلیه	این	ترکیبات	شیمیایی	
صورت	می	گیرد.	بقایای	آفت کش ها	در	مواد	غذایی،	در	مقادیر	بسیار	پایین	به	وسیله	دستگاه های	

حساس	آزمایشگاهی	قابل	تشخیص	است.
	طبق	قوانین	جدید	در	بسیاری	از	کشورها	میزان	حداکثر	باقیمانده	مجاز	سموم	)MRL)	در	
محصوالت	کشاورزی	و	دامی	تعیین	شده	است	و	اندازه گیری ها	مطابق	با	دید	منفی	افکار	عمومی	
درباره	خطرات	بهداشتی	این	آفت کش ها	نمی		باشد.	کمیته	باقیمانده	آفت کش	های	کشور	بریتانیا	در	
سال	2002	چنین	گزارش	کرد	که	بالغ	بر	70%	مواد	غذایی	در	این	کشور	فاقد	هرگونه	بقایای	قابل	
شناسایی	آفت کش ها	است	و	فقط	1/09%	مواد	غذایی	دارای	باقیمانده	ای	بیش	از	حداکثر	باقیمانده	

مجاز	می باشند.	
درحال	حاضر	در	کل	دنیا	حدود	13.009.115	هزار	هکتار	زمین	زراعی	وجود	دارد،	که	به	زیرکشت	
محصوالت	مختلف	کشاورزی	می	رود.	این	مقدار	سطح	زیرکشت	می بایست	غذای6.800.000.000	
نفر	انسان	روی	کره	زمین	را	تأمین	نماید.	این	در	حالی	است	که	طبق	برآورد	سازمان	جهانی	غذا	در	
سال	2010	میالدی	925	میلیون	نفر	انسان	در	کشورهای	در	حال	توسعه	جهان	دچار	سوء	تغذیه	
هستند	و	از	طرف	دیگر	برای	بهبود	این	وضعیت	باید	تا	سال	2050	سطح	تولید	محصوالت	کشاورزی	
توسعه	زمین های	زراعی	صورت	گیرد.	 به	 اتکا	 بدون	 این	رشد	می بایست	 باشد.	 70%	رشد	داشته	
توسعه	کشاورزی	متراکم	و	افزایش	راندمان	تولید	تنها	راه	موجود	برای	رفع	این	مشکل	است.	در	این	
مسیر	استفاده	از	نهاده های	کشاورزی	کارآمد	)آفت کش ها	و	کودهای	شیمیایی(	الزامی	است.	بنابراین	
امنیت	غذایی	بشر	در	طول	سال 	های	آتی	به	توسعه	و	تحقیق	در	مورد	این	ترکیبات	شیمیایی	وابسته	
است.	کنترل	بیولوژیک	در	اغلب	مواقع	با	موفقیت	نسبی	همراه	بوده	و	به	هزینه	و	دانش	بیشتری	
نسبت	به	کنترل	شیمیایی	نیازمند	است.	بنابراین	کنترل	شیمیایی	نسبت	به	روش های	دیگر	کنترل	
مورد	 در	 است.	 برخوردار	 پیچیدگی	کمتری	 و	 اقتصادی	 بیشتر،	هزینه	 و	سرعت	 از	سهولت	 آفات	
بیماری	 ماالریا،	تب	زرد،	 مانند	 بیمار ی های	خطرناکی	 ناقلین	 با	 مبارزه	 و	 انسانی	 بهداشت	جوامع	

خواب،	تیفوس،	طاعون	و	....	نیز	تنها	راه	مؤثر،	کاربرد	حشره کش های	شیمیایی	است.	
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انواع منافع حاصل از کاربرد آفت کش ها:

منافع اولیه:

1.	افزایش	میزان	تولید	محصوالت	کشاورزی	و	دامی
2.	کاهش	توکسین های	قارچی

3.	افزایش	زمان	ماندگاری	محصول
4.	استقرار	شبکه	خرده	فروشی

5.	کاهش	کار	پرزحمت	مبارزه	با	علف های	هرز
6.	کاهش	تخریب	خاک	در	اثرشخم

7.	کنترل	آفات	در	سطح	وسیع
8.	کنترل	گونه های	مهاجم

9.	کاهش	مصرف	سوخت	برای	مبارزه	فیزیکی	با	علف های	هرز
10.	کاهش	رنج	انسان ها
11.	نجات	جان	انسان ها

12.	کنترل	بیماری ها	در	سطح	وسیع
13.	حفاظت	از	بازسازی	الیه	سطحی	خاک

14.	حفاظت	از	ساختمان های	چوبی
15.	حفاظت	از	فضای	سبز	شهری

16.	جلوگیری	از	تخریب	ریشه/	رطوبت

منافع ثانویه

در	رابطه	با	کاربرد	آفت	کش	ها	منافع	دیگری	نیز	وجود	دارد،	که	کمتر	قابل	مشاهده	است	و	یا	به	
عبارت	دیگر	اثر	آن	در	درازمدت	قابل	ارزیابی	است.	این	موارد	از	نظر	علت	و	معلولی	به	دشواری	قابل	
اثبات	هستند،	ولی	می	توان	از	آن	ها	به	عنوان	دالیل	قاطعی	برای	توجیه	کاربرد	آفت	کش	ها	استفاده	
نمود.	به	عنوان	نمونه	افزایش	میزان	محصول	کلم	ممکن	است	به	افزایش	درآمد	منجر	گردد،	که	به	
بهبود	آموزش	کودکان	یا	مراقبت	های	بهداشتی	کودکان	در	خانواده	های	کشاورزان	منتهی	می	گردد	
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و	بنابراین	جمعیت	سالم	تر	و	تحصیل	کرده	ای	را	در	پی	می	آورد.	در	این	زمینه	چند	مورد	ازفواید	
غیرمستقیم	کاربرد	آفت	کش	ها	اشاره	می	شود،	که	از	بهبود	زندگی	مردم	تا	حفاظت	ازتنوع	زیستی	

را	در	برمی	گیرد.	

در سطح اجتماعی

افزایش	درآمد	کشاورزان	وخرده	فروشان
بهبود	تغذیه	ومراقبت	های	بهداشتی	خانواده	های	کشاورزان

امنیت	غذایی
بهبود	کیفیت	زندگی	

منافع ثانویه در سطح ملی

1.	بهبود	اقتصاد	کشاورزی	ملی
2.	افزایش	درآمدهای	صادراتی،	کاهش	فرسایش	خاک	وهدر	رفت	آب

3.	افزایش	تولید	سرانه	نیروی	کار	و	کاهش	مهاجرت	به	شهر		
																	

منافع جهانی

1.	تضمین	ذخیره	ایمن	و	متنوع	غذایی	
2.	کاهش	آشفتگی	شهری	

3.	کاهش	فشار	بر	روی	نواحی	غیرزراعی
4.	کاهش	گازهای	گلخانه	ای

آفات عمده در کشاورزی عبارتند از :
آفت	کش	ها،	ترکیبات	سنتزی	یا	طبیعی	اند	که	برای	کنترل	و	یا	از	بین	بردن	آفات	مورد	استفاده	

می	گیرند	بعضی	از	منابع،	آفت	کش	را	به	صورت	زیر	تعریف	کرده	اند:
»آفت	کش	عبارت	است	از	ترکیب	یا	مخلوطی	از	چند	ترکیب	شیمیایی	که	برای	جلوگیری	و	از	
بین	بردن	و	دورکردن	و	یا	کاهش		دادن	جمعیت	حشرات،	جوندگان،	نماتودها،	قارچ	ها،	علف	هرز	و	
یا	هرگونه	گیاهان	که	برای	زندگی	انسان	نامناسب	هستند«.	جانوران	و	سایر	میکروارگانیسم	های	که	

در	بدن	انسان	و	یا	جانوران	زندگی	می	کنند	از	این	قاعده	مستثنی	می	باشند.
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آفت	کش	های	بیولوژیک	شامل	موجوداتی	است	که	برای	کنترل	آفات	به	کار	می	رود.
باعث	مرگ	آفات	 از	این	تعریف	می	توان	چنین	برداشت	کرد	که	آفت	کش	ها	همیشه	مستقیماً	
نمی	شود	بلکه	ممکن	است	وسیله	ی	برای	کشتن	آفات	باشند	)فرمون	ها(	یا	آفات	را	پراکنده	کنند	
و	باعث	کاهش	جمعیت	آن	ها	درمحل	مورد	نظر	گردند	)دورکنندها(	و	یا	حتی	آفات	تیمارشده	را	

نکشند:	بلکه	بر	نتایج	آن	ها	اثر	بگذارند.	)ترکیبات	موثر	در	رشد(
حشرات:	که	عمدتاً	از	قسمت	های	زنده،	به	خصوص	برگ	و	ساقه	ی	گیاه	تغذیه	می	کنند.

نماتدها:	که	کرم	های	کوچکی	هستند	که	اغلب	در	خاک	بوده	و	از	ریشه	و	سایر	بافت	های	گیاهی	
تغذیه	می	کنند.

بیماری	ها،	باکتری	ها،	ویروس	ها	و	قارچ	ها.
و	باالخره	مهره	داران	که	بیشتر	جوندگان	و	پرندگانی	هستند	که	از	غالت	و	میوه	ها	می	خورند.

سموم	آفت	کش	طیف	وسیعی	از	ترکیبات	شیمیایی	هستند	که	برای	از	بین	بردن	آفات	کشاورزی	
آفت	کش	 شیمیایی	 ترکیب	 هزاران	 تاکنون	 	1944 سال	 حدود	 از	 می	شوند.	 استفاده	 بهداشتی	 یا	

مختلف	در	جهان	عرضه	شده	است.	
یک	ترکیب	شیمیایی	ایده	ال	باید	دارای	خصوصیت	زیر	باشد:

1.	دارای	تأثیر	کافی	و	قطعی	روی	افت	مورد	نظر	باشد.
2.	تأثیر	سوء	بر	محصول	سمپاشی	شده	نداشته	باشد.

3.	ازنظر	اقتصادی	مقرون	به	صرفه	باشد.
4.	در	شرایط	سمپاشی	و	نگهداری	برای	انسان	و	دام	بی	خطر	باشد.

5.	درمحصوالت	و	موادغذایی	طعم	و	بوی	نامطبوع	ایجاد	نکند.
6.	در	محیط	اسیدی	و	قلیایی	به	سرعت	تجزیه	نشود.

7.	دراکوسیستم	کشاورزی	و	غیرکشاورزی	وخصوصاً	زنجیره	غذایی	اختالل	ایجاد	نکند.
و	شکارچی	 مفید	 و	حشرات	 گرده	افشان	 زنبورهای	 انواع	 مانند	 مفید	 بر	حشرات	 اثر	سوی	 	.8
نداشته	باشه	وخدشه	ی	بر	روابط	بوم	شناختی	موجودات	ایجاد	نکند	و	سازگار	با	محیط		زیست	باشد.
بقایای	سوخت	های	فسیلی	که	درکشاورزی	و	بیابان	زادیی	)مالچ	نفتی(	به	عنوان	بهساز	در	سطح	
خاک	اسپری	می	شود	از	دیگر	منابع	آلودکننده	خاک	به	شمار	می	روند	مصرف	این	عناصر	کمیاب	در	
جیره	غذایی	دام	ها	باعث	افزایش	غلظت	این	عناصر	درکود	دامی	شده	که	خود	باعث	آلودگی	خاک	
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می	شود	.
خاک	به	عنوان	اصلی	ترین	دریافت	کننده	آلودگی	های	موجود	در	جهان	عمل	می	کند.

مسأله	مسمومیت	گیاهان	به	وسیله	عناصر	کمیاب	به	دو	دلیل	مورد	تأکید	قرار	می	گیرد:
اول:	در	بروز	مسمومیت	در	گیاهان	زراعی	عملکرد	آن	ها	در	واحد	سطح	به	مقدار	چشمگیری	

کاهش	می	یابد	.
دوم:	بروز	مسمومیت	در	گیاهان	یک	منطقه	و	از	بین	رفتن	پوشش	گیاهی	منجر	به	افزایش	

شدید	نرخ	فرسایش	های	آبی	و	بادی	در	آن	مناطق	می	شود.
فرسایش	خاک	مهم	ترین	فرایندی	است	که	باعث	آلودگی	اکوسیستم	های	آبی	به	وسیله	عناصر	
به	تغییر	شرایط	زیستی،	ورود	عناصر	کمیاب	 بنابراین	بدلیل	حساسیت	گونه	ها	 کمیاب	می	گردد.	

عموماً	با	کاهش	تنوع	گونه	ای،	کاهش	تولید	مثل	وکاهش	جمعیت	موجودات	آبزی	همراه	است	.
به	دلیل	بروز	مشکالت	و	مسمومیت	گیاهی	ناشی	از	عناصر	کمیاب	و	ورود	این	عناصر	به	زنجیره	

غذایی،	مسأله	دستیابی	زیستی	این	عناصر	مورد	بررسی	قرار	می	گیرد.
دستیابی	زیستی	عبارت	است	از	امکان	تاثیر	یک	ماده	آلی	یا	معدنی	برمحیط		زیست	می	باشد.

تولید	موادشیمیایی	از	اوایل	قرن	20	با	رشد	صنعتی	کشورها	به	شدت	افزایش	یافت.	با	تولید	و	
بهره	داری	از	این	ترکیبات	بر	مواد	آلوده	کننده	خاک،	آب	و	هوا	نیز	افزوده	شد،	بدین	ترتیب	سهم	این	

ترکیبات	در	آلودگی	محیط		زیست	افزایش	یافت.	
آفت	کش	مصرف	می	شود	که	بخش	 تن	 میلیون	 از	0/5	 بیش	 امریکا	سالیانه	 ایالت	متحده	 در	
استفاده	 گیاهی	 بیمارهای	 هرز،	 علف	 افات،	 کنترل	 منظور	 به	 کشاورزی	 اراضی	 در	 آن	 از	 زیادی	
می	شود.	ورود	مواد	شیمیایی	آلی	به	محیط		زیست	ممکن	است	در	اثر	تصادف	و،	اشتباه	یا	غفلت	و	

یا	حتی	ممکن	است	عمدی	باشد.
اگرچه	منابع	متعددی	مسئول	ورود	این	مواد	به	محیط	زیست	هستند	ولی	مراکز	صنعتی	با	تولید	

،	انباشت	و	توزیع	مواد	آلی	شیمیایی	سهم	عمده	ای	در	آلودگی	محیط		زیست	دارند.
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انواع گروهای آفت کش به منظور کنترل آفات، علف هرز و بیماری های گیاهی

سموم	علف	کش	از	جمله	پرمصرف	ترین	آفت	کش	ها	به	حساب	می	آیند	به	طوری	که	60	درصد	
سموم	مصرف	شده	راسموم	علف	کش	تشکیل	می	دهند،	بعداز	علف	کش	ها،	حشره	کش	ها	بیشترین	
به	حساب	 آفت	کش	 سموم	 گروه	های	 دیگر	 از	 قارچ	کش	ها	 می	باشند،	 دارا	 را	 	)%25( مصرف	 سهم	

می	آیند	که	درحدود	6	درصد	مصرف	سالیانه	را	به	خود	اختصاص	می	دهند.
تجزیه	آرام	و	بلند	مدت	آفت	کش	ها	در	طبیعت	و	انباشت	تدریجی	آن	ها	در	بدن	جانداران	یکی	

از	مهم	ترین	مسائل	شایان	ذکر	در	توسعه	آفت	کش	ها	است.
از	 نظیر	رشد	غیرطبیعی،	 به	سرعت	عالیمی	 و	 آفت	کش	ها	حساس	هستند	 به	 گیاهان	نسبت	

دست	دادن	بیومس	و	یا	مرگ	را	نشان	می	دهند.
بیماری	های	 و	 هرز	 علف	های	 کنترل	 ماالریاوتیفوس،	 مانند	 بیماری	هایی	 کنترل	 با	 آفت	کش	ها	
گیاهی	و	حشرات	مضر	به	انسان	خدمات	فراوانی	کرده	اند	لیکن	غلظت	های	زیاد	برخی	آفت	کش	ها	
می	توان	برای	انسان	مضر	باشد،	زیرا	دچار	عوارضی	ناشی	سرطان	و	جهش	ژنتیکی		و	اختاالت	عصبی	

و	حتی	مرگ	می	شود.

اثرات کنترلینوع افت کش

جلوگیری	از	رشد	علف	های	هرز	در	مزرعهعلف	کش
کشتن	و	یا	کنترل	حشرات	مضر	و	ناخواسته	مستقر	برگیاهان،	جانوران،	انبارها	و	منازلحشره	کش
کنترل	عوامل	عفونت	زای	قارچیقارچ	کش

کنترل	باکتری	هایی	که	برروی	میوه	ها	ایجاد	خسارت	می	کنند.باکتری	کش
کنترل	شفیره	آفات	که	می	توانند	به	محصوالت	کشاورزی	آسیب	وارد	می	کنند.کنه	کش

کنترل	وکشتن	جوندگانی	که	به	محصوالت	کشاورزی	و	انبار	محصوالت	غذایی	خسارت	وارد	جونده	کش
می	کنند.


