
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

  

  

هايِ ناشی از انجام  بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري طتمامی حقوق مادي و معنوي مرتب

ین اثر، با رعایت نقل مطلب از ا. باشد می دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

  

گرایش بیولوژي و  ي علوم خاك ي مقطع کارشناسی ارشد رشته آموخته دانش کندي اینجانب  اختر اقتصادي خلیفه

ي دانشجویی  ي کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی به شماره دانشکده بیوتکنولوژي خاك

هاي  کش بررسی تاثیر آفتي تحصیلی خود تحت عنوان  نامه پایان از 29/11/96که در تاریخ  9420324103

  :شوم که ام، متعهد می دفاع نموده هاي زیستی خاك مختلف بر برخی از شاخص

  

گونه مدرك تحصـیلی یـا بـه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر          نامه را قبالً براي دریافت هیچ این پایان) 1

  .ام پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده ها و مؤسسات آموزشی و دانشگاه

 .گیرم ي تحصیلی خود را بر عهده می نامه مسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشد نامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می این پایان) 3

مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     ام،  در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     

  .ام نموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و    چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایم نامه را داشته باشم، از حوزه انپای

هـا و انـواع    ها، سـمینارها، گردهمـایی   ها، کنفرانس نامه در همایش ي مستخرج از این پایان ي مقاله در صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(نام نویسندگان مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار 

منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی،     (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن  ) 7

بط و دانم با اینجانب مطـابق ضـوا   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز می را می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  خلیفه کندي  اختر اقتصادي: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  1/3/97  تاریخ



 

  

  

  

  

  

  

  کشاورزي و منابع طبیعی ي دانشکده

  علوم و مهندسی خاك گروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشد براي دریافت درجه نامه پایان

  بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك گرایش علوم خاك ي در رشته

  

  عنوان

  هاي زیستی خاك  بر برخی از شاخص ي مختلفها کش تاثیر آفت بررسی

  

  راهنمااساتید 

   روددکتر علی اشرف سلطانی طوال 

  دکتر اکبر قویدل

  

 مشاور استاد

  دکتر معراج شرري 

  

 پژوهشگر

  خلیفه کندي اختر اقتصادي

  

  96 - زمستان

  

  

  



 

  

  

  
  
  
  
  
  

           کشاورزي و منابع طبیعیي  دانشکده

 علوم و مهندسی خاك یگروه آموزش

  

  ي کارشناسی ارشد براي دریافت درجه نامه پایان

  بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك گرایش علوم خاك ي در رشته

  

  عنوان

  هاي زیستی خاك  بر برخی از شاخص ي مختلفها کش آفت بررسی تاثیر

  

 پژوهشگر

  خلیفه کندي اختر اقتصادي 

 
  

  ............................ ي درجه با نامه پایان ي داوران کمیتهي  شده تصویب و ارزیابی

  امضاء  سمت  ي علمی مرتبه  نام و نام خانوادگی

ي  و رییس کمیته ي اولاستاد راهنما  دانشیار  علی اشرف سلطانی طوالرود

  داوران

  

    ي دوماستاد راهنما  استادیار  اکبر قویدل

    استاد مشاور  استادیار  معراج شرري

    داور  دانشیار   نپااسماعیل گلی کال

  

  96 – زمستان



 

  :پروردگارا

نه میتوانم موهایشان را که در راه غرت من سـفید 

شـان کـه شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینـه بسـته

پـس . ثمره تالش برای افتخار من است، مرهمی نهم

- توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه

  .ان بگذارنمعصای دست بودنشرا در  مهای عمر

  تقدیم به پدر مادر مهربانم 

  از نگاهشان صالبت                                     

  از رفتارشان محبت                                           

و از                                                     

  .صبرشان ایستادگی را آموختم

- سستنیناگها و دلبستگیهای شو تقدیم به آبی آرام

ام برادران و یگانه خواهر عزیزم به پاس عطوفـت و 

  .دریغشانهای بیمهربانی

" در دل " بهـار" و تقدیم  بـه آنـان کـه بـاور دارنـد 

  .است" زمستان

  

  

  

  

  ١٣٩٦اختر اقتصادی  بهمن 

  



 

  
  :سپاسگزاري

سپاس و سـتایش خـدای را جـل و جاللـه کـه آثـار 

ز روشــن، تابــان اســت و انــوار قــدرت او بــر چهــره رو

آفریـدگاری کـه . تـار، درفشـان حکمت او در دل شـب

به ما شناساند و درهای علم را بر ماگشود  یشتن راوخ

و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بـدان، بنـده ضـعیف 

  .خویش را در طریق علم  و معرفت بیازماید

- الزم  میدانم از زحمات پدر و مادر گرامی در ابتدا 

، همواره مشوق و پشتیبان این جانب بـوده انـد ام که

 راهنمـای ارجمنـدم تیداز اسـا. کمال تشـکر را بنمـایم

جناب آقـای  و  سلطانیاشرف  جناب آقای دکتر علی 

ایشان در های ارزنده دکتر اکبر قویدل برای راهنمایی

طول تحصیل اینجانب به ویژه در مراحل تهیه و تدوین 

جنـاب  پایان نامـه  ارجمند و مشاورچنین رساله و هم

آقای دکتر معراج شرری  و همه اساتید محتـرم گـروه  

از صمیم قلبم کمـال سـپاس و علوم و مهندسی خاک 

  . تشکر را دارم
  

  
  

  

  



 

  

  

  ۱۳۹۶اختر اقتصادی بهمن 
  

  

  اختر :منا                                                    کندي اقتصادي خلیفه:  دانشجو خانوادگی نام

  هاي زیستی خاك بر برخی از شاخص مختلف يها کش آفت بررسی تاثیر :نامه پایان عنوان

  ، دکتر اکبر قویدل روددکتر علی اشرف طوال :راهنما اساتید 

  دکتر معراج شرري :رمشاو استاد 

                        علوم خاك: رشته                          کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق دانشگاه                    بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك : گرایش

  164:اتصفح تعداد           29/11/1396:  دفاع تاریخ               کشاورزي و منابع طبیعی  دانشکده 

  :چکیده

 جامعه بر زیانبار اثرات است ممکن آینده در آن ادامه و اخیر هاي سال در آفات دفع سموم رویه بی مصرف

این تحقیق تاثیر  در .باشد داشته زیست، محیط اصلی اجزاي از یکی و خاك سالمت شاخص عنوان به خاك، میکروبی

آرمتیل، توفوردي، دیازینون، کلروپیریفوس و  یبوزین، تریفلورالین، هالوکسی فوپ بنورون متیل، متر تريهاي  کش آفت

آز و  هاي دهیدروژناز و اوره آنزیم  نیتروژن زیتوده میکروبی، تنفس پایه و برانگیخته، فعالیتبر کربن و ایمیداکلوپرید 

هاي  آزمایش به مدت شش ماه انجام شد و شاخص. مطالعه شدبه همراه خاك شاهد در سه تکرار  کربن آلی خاك

ها  کش تایج نشان داد که بین آفتن .گیري شدند مذکور در ابتداي آزمایش، سه و شش ماه پس از شروع آزمایش اندازه

کلروپیریفوس . وجود داشت) 05/0p(دار  هاي زیستی و اکوفیزیولوژیک خاك تفاوت معنی از لحاظ تاثیر بر شاخص

ها بر روي  کش بیشترین تاثیر منفی آفت. ها داشته است بیشترین و دیازینون کمترین تاثیر منفی را بر این شاخص

آز،  هاي آنزیم اوره پس از گذشت سه و شش ماه بیشترین میزان شاخص. آز و تنفس پایه بود زیم اورهآن  هاي شاخص

دهیدروژناز، تنفس پایه ، تنفس برانگیخته، کربن آلی، کربن زیتوده، نیتروژن زیتوده، نسبت کربن به نیتروژن زیتوده، 

شش  از ، توفوردي پسµgN.g-11/44 ین پس از شش ماه بهره متابولیکی، بهره میکروبی به ترتیب برابر بود با متریبوز

mgco2.g، تریبنورون پس از سه ماه gTPF.g-1µ 44/1ماه 
mgco2.g، کلروپیریفوس پس از سه ماه126/0-

-1 96/0 ،

، کلروپیریفوس پس از mgCmic.100g-1 19/2 ، تریفلورالین پس از شش ماه%59/1کلروپیریفوس پس از شش ماه 

  c.mg-1-، تریبنورون پس از سه ماهmgC/mgN 6/16، تریفلورالین پس از شش ماه mgNmic.kg-18/1 اهشش م

mgco2134/0توفوردي پس از سه ماه ،mgcmicg-1.corg 89/1 ها به ترتیب برابر  و کمترین میزان شاخص

، ایمیداکلوپرید پس از سه gTPF.g-1µ 001/0 ، متریبوزین پس از سه ماه gN.g-1 µ 8/24تریفلورالین پس از سه ماه

mgco2.gماه 
mgco2.g، توفوردي پس از شش ماه067/0 1-

،  تریبنورون %22/1، توفوردي پس از سه ماه 08/0 1-

کلروپیریفوس پس از شش  mgNmic.kg-135/1 سه ماه، تریفلورالین پس از  mgCmic.100g-1  81/1 پس از شش ماه

، تریبنورون پس از شش ماه 035/0 ، ایمیداکلوپرید پس از سه ماهmgC/mgN 6/10  ماه

گیري شده بجز شاخص بهره  هاي اندازه با توجه به این که همه شاخص. مشاهده گردید19/1 



 

ها پس از گذشت سه ماه  شاخص ر، سایاند ها محاسبه شده و نسبت کربن به نیتروژن زیتوده که از روي داده میکروبی

هاي  گیري شده بجز شاخص هاي اندازه و پس از شش ماه از زمان مصرف همه شاخص اند نسبت به شاهد کاهش داشته

توان اظهار  اند؛ لذا می هاي سه ماه، افزایش یافته دهنیتروژن زیتوده، بهره میکروبی، کربن آلی و دهیدروژناز نسبت به دا

. کش رسیده بود ها موقتی بوده و پس از شش ماه به وضعیت قبل از کاربرد آفت داشت که کاهش برخی از این شاخص

ها بر اکوسیستم خاك و روند تغییرات در بلند  کش توان اظهار داشت که احتماال آفت در مورد تاثیرات بلند مدت می

  .دت موجب تغییر در ترکیب و کارکرد جامعه میکروبی خاك داشته و موجب کاهش کیفیت خاك گرددم

  فعالیت آنزیمی خاك  شاخص کیفیت خاك، ،آلودگی خاكها،  کش آفت: ها واژه کلید
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  78.........................................................................................................................................................................................رتیما
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 عدم یمعن به دانکن آزمون اساس بر ستون هر يباال مشترك حروفو  است یزمان ي هرمرحله نیانگیم ماریت هر يها داده(

  .  ........................................................ ................................ ................................ ................................   )).01/0p( دار یمعن اختالف

  85  ................................   ماریت ماه شش طول در مختلف يها کش آفت کاربرد اثر بر خاك ختهیبرانگ تنفس راتییتغ - 8- 4شکل

 عدم یمعن به دانکن آزمون اساس بر ستون هر يباال مشترك وحروف است یزمان ي مرحله هر نیانگیم ماریت هر يها داده(

  .  ........................................................ ................................ ................................ ................................   )).01/0p( دار یمعن اختالف
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 عدم یمعن به دانکن آزمون اساس بر ستون هر يباال مشترك حروف و است یزمان ي مرحله هر نیانگیم ماریت هر يهاداده( 

    ......................................................... ................................ ................................ ................................   )).01/0p( دار یمعن اختالف

  88  ....................................   ماریت دوره طول در مختلف يها کش آفت کاربرد اثر بر خاك ختهیبرانگ تنفس راتییتغ - 10- 4شکل

    ..............................  )).01/0p( دار یمعن دانکن آزمون اساس بر هنقط هر است یزمان يهرمرحله نیانگیم ماریت هر يها داده(

 ماریت هر يها داده ماریت دوره طول در مختلف يها کش آفت کاربرد اثر بر خاك ختهیبرانگ تنفس راتییتغ - 11 - 4شکل
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  90  ..........................................   ماریت ماه سه طول در مختلف يها کش آفت کاربرد اثر بر خاك هیپا تنفس راتییتغ - 12- 4شکل

 عدم یمعن به دانکن آزمون اساس بر ستون هر يباال مشترك حروفو  است یزمان ي مرحله هر نیانگیم ماریت هر يها داده(

    ......................................................... ................................ ................................ ................................   )).01/0p( دار یمعن اختالف

  91  ....... ................................   ماریت ماه شش طول در مختلف يها کش آفت کاربرد اثر بر خاك هیپا تنفس راتییتغ - 13- 4شکل

 یمعن به دانکن آزمون اساس بر ستون هر يباال مشترك حروف و است یزمان ي مرحله هر نیانگیم ماریت هر يها داده( 

    .......................................................... ................................ ................................ ................................   ))01/0p( دار یمعن اختالف
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  مقدمه - 1- 1

  کیفیت خاك - 2- 1

 اجتناب امري خاك، منابع از برداري پایدار بهره .است خاك پایدار تولید توانایی از خاك عبارت کیفیت

 .باشد می زمان طول در کیفیت خاك کاهش لیلد به کشاورزي سیستم ناپایداري بخشی از. است ناپذیر

 کیفیت وضعیت و و بهبود اقتصادي پیشرفت براي مهمی راهبرد خاك نگهداري کیفیت و حفاظت پس

 در با بایستی از اراضی برداري بهره و مدیریتی عملیات نوع انتخاب همین اساس بر. است زیست محیط

 در مهمی شاخص یک خاك کیفیت ).1999 ،1مکارانه و الل( انجام گیرد خاك کیفیت حفظ گرفتن نظر

 در توجهی قابل افزایش زیست و محیط آب و خاك کیفیت اخیرحفظ هاي دهه در. است کشاورزي پایدار

 پیش و ارزیابی رو این از .داشته است همراه به مطلوب عملکرد به دستیابی با تولید زراعی هاي سیستم

 در توان می همچنین .فراهم کند را خاك شرایط از جامعی تأنسب درك تواند خاك می کیفیت ییپویا بینی

 و زالیدیس( کرد استفاده آن از خاك نگهداري و تولید براي عملیات مدیریتی و اهداف تعیین زمینه

تأثیر  آن کیفیت بر همگی خاك اکولوژیکی شیمیایی، زیستی و فیزیکی، عوامل )2002 ،2همکاران

 هاي شاخص از استفاده خاك کیفیت پایش هاي روش از یکی )2003 ،3نهمکارا و دروري( گذارند می

 استفاده دلیل به خاك کیفیت هاي طورکلی، شاخصه به )1994 ،4پارکین و دوران( است کیفیت خاك

 و اندروز( باشند می خاك کیفیت ارزیابی هاي روش ترین متداول از ها آن بودن کمی و پذیري آسان، انعطاف

 بر که معموالً است خاك کیفیت ارزیابی اصلی هسته خاك، شاخص کیفیت محاسبه .)2002 ،5همکاران

                                                
1 - Lal 
2 - Zalidis 
3 - Drury 
4 - Doran and Parkin 
5 - Andrews 
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 و کارتر؛ 2003 ،1 همکاران و سان( باشد می آنها هاي و وزن کیفیت هاي مشخصه تجمعی ارزیابی مبناي

 به خاك .است وابسته خاك کاربرد نوع به خاك کیفیت که مفهوم داشتند اظهار )1997 ،2همکاران

و  گیاهی جوامع گاه سکونت و محیطی زیست انتقال دهنده و فیلتر یک گیاه، رشد براي ريبست عنوان

 بهتر همچنین ).2002، 3ویل و بردي( باشد می این کاربردها جمله از زندگی بشري براي مکانی و جانوري

 و آپاراسیو( باشد خاك زیستی و فیزیکی شیمیایی، از خصوصیات ترکیبی ها ویژگی این است

 است آن کیفیت براي بررسی شاخص بهترین خاك بیوشیمیایی و زیستیخصوصیات  ). 4،2007اکاست

 و تنفس شامل ها شاخص این .دارند خاك در غذایی عناصر چرخه با ارتباط نزدیکی خصوصیات این زیرا

 آنزیمی ویژه فعالیت به هستند، خاك آنزیمی فعالیت و خاك در شدن نیتروژن معدنی میکربی، زیتوده

در  .)2005 ،5همکاران و رنال( دارد خاك آلی مواد براي تجزیه خاك توانایی در مهم سهم که خاك

. هاي خاك هستند شوند که یکی از آنها آنزیم بررسی کیفیت زیستی خاك عوامل مختلفی ارزیابی می

ی که در اثر تواند به عنوان اولین شاخص براي تغییرات ها می دهد فعالیت آنزیم چندین مطالعه نشان می

شیعه و ( دهد محسوب شود هاي خاك روي می چنین تغییرات اقلیمی در ویژگی هاي مدیریتی و هم روش

   ).2006 ،6همکاران

  آلودگی - 3- 1

 خاك. گردد می یتلق زیست محیط عمده جزء سومین خاك، پوسته هوا، و آب از پس جهانی دیدگاه از

 براي فردي منحصربه محیط است، انسانی جوامع ویژه به زمین، روي پایگاه موجودات که این بر عالوه

 موادي کردن اضافه دلیل به کشاورزي هاي فعالیت. رود می شمار به گیاهان مخصوصا حیات، انواع زندگی

 عمده منابع از خاك به محیط ها کش آفت مانند شیمیایی سموم همچنین و شیمیایی همچون کودهاي

  ).1380 بوردي، باي( روند یم شمار به آب و خاك کننده آلوده

                                                
1 - Sun 
2 - Carter 
3 - Brady and Weil 
4 - Aparicio and  Costa 
5 - Renella 
6 - Shi 
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 استفاده زیاد هاي غلظت با وقتی آلی شیمیایی مواد وسیله به خاکی يها اکوسیستم آلودگی

 یعنی .است همراه میکروبی فعالیت افزایش با مواقع یبرخ در یا و و فعالیت جمعیت کاهش با شوند، می

 و گذارند تأثیر خاك ریزجانداران فعالیت و حیات بر غیر مستقیم و مستقیم صورت به توانند می گروه این

 بر را خاك اکولوژیکی توازن آنها تنوع و ترکیب جمعیتی نظیر فیزیکی وشیمیایی خصوصیات در تغییر با

موادي هستند ) ها کش ها و علف ها، قارچ کش شامل آفت(سموم شیمیایی  .)1،1990اسمیت و پل( زنند هم

هاي گیاهی و  ، بیماري)آور تنان زیان اعم از حشرات و نرم(آفات که براي پیشگیري، نابودي و یا دفع 

ها را براساس این مواد طبقه بندي  مواد موثره سموم متنوع بوده و آن. شوند هاي هرز مصرف می علف

و یا ) ارگانوفسفره( ، فسفردار)ارگانوکلره( توان به سموم آلی کلردار کنند که به عنوان مثال می می

هاي  این گونه سموم نافذ بوده و براي محیط زیست آلوده کننده هستند، اما گروه. شاره کردها ا کاربامات

این گروه از موادي . دیگري هستند که طبیعی بوده و سمیت کمتري در مقایسه با گروه قبلی دارند

ند، شو هاي میکروبی خوانده می کش تشکیل شده که منشا گیاهی دارند و گروه دیگري از سموم که حشره

خطرات سموم نافذ را ندارند و استفاده از این گونه مواد بهترین راه جلوگیري از آلودگی محیط زیست 

اجزاي زنده همان . محیط زیست از اجزاي زنده و غیرزنده تشکیل شده است). 1381رخشانی، (باشد می

شامل آب، هوا، غذا و موجودات زنده هستند که با هم و با بخش غیرزنده در تقابلند و اجزاي غیرزنده 

از طریق  اآلودگی شیمیایی محیط زیست غالب. ها با خود و محیط است و تقابل آن جانورانمکان زیست 

منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن . گیرد آب، هوا و خاك صورت می

آن را به طوري  زیستیی، شیمیایی یا مواد خارجی به آب، هوا، خاك یا زمین، به میزانی که کیفیت فیزیک

 آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و انبیه باشد، تغییر دهد که زیان

که روي آفات موثرند، موجودات مفید را نیز تحت تاثیر قرار    ها عالوه بر آن کش آفت). 1384فیروزي،(

شد، ممکن است در نتیجه نبود  دیگري که توسط آن کنترل میبا از بین رفتن یک آفت، موجود . دهند می

رویه سموم  مصرف بی). 1381رخشانی، ( دشمن طبیعی طغیان نموده و به صورت آفتی جدید ظاهر گردد

                                                
1  - Smith and  Paul 
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ها سموم جدید  هاي مقاوم به سموم گردد که جهت کنترل آن ها ممکن است سبب ظهور آفت در طی سال

با ورود این سموم به محیط زیست، آلودگی زیست محیطی تشدید  وشود  با قدرت بیشتري الزم می

کاربرد مستقیم . شوند ها یا از طریق تبخیر و یا مستقیما از طریق هوا وارد اتمسفر می کش آفت. خواهد شد

خاك نیز از طریق گیاهان . هاي ورود سموم به منابع آبی است ها براي کنترل آفات آبزي، از راه کش آفت

ها روي خاك، آلوده  طور استفاده مستقیم آن یا سموم، باران، دفن ظروف خالی سم و همینتیمار شده 

هر چند کارشناسان به منظور جلوگیري از آلودگی محیط زیست به سموم شیمیایی، راهکارهایی . شود می

کنند،  یهاي گیاهی به کشاورزان و باغداران توصیه م غیر از کنترل شیمیایی براي کنترل آفات و بیماري

اما هنوز هم این روش اولویت نخست آنان است و دلیل آن هم اثرات نسبتا سریع و قاطعی است که سموم 

هاي کلره و سایر ترکیباتی که جذب ذرات  کش هاي آفت مولکول). 1380جنوبی، ( روي آفات گیاهی دارند

از عوامل مهم انتقال و تحرك از شوند و یکی  اند از طریق جریان هوا منتقل می و قطرات معلق در هوا شده

زیرا عالوه  ؛ها در خاك اهمیت خاصی دارد کش پایداري و تحرك آفت. هاست کش راه هوا، فرار بودن آفت

ها  کش آفت. یابند بر اثرات سوء روي موجودات خاکزي، به منابع آبی مورد استفاده انسان نیز راه می

ها در خاك از نظر زراعی  کش بنابراین پایداري آفت .هاي سطحی زراعی هستند ترین آالینده خاك مهم

از نظر پایداري . هاي بعدي مهم است و نیز تاثیر برکشت) ها کش به ویژه در علف(مانند گیاه سوزي 

ها با واکنش هیدرولیز، اکسیداسیون، احیا و در صورتی که ترکیب در سطح خاك  کش شیمیایی، آفت

بسیاري ازترکیبات فسفره، هیدرولیز شیمیایی . شوند ه سمی میباشد، به کمک نور شکسته شده و غیر

. شود به عنوان مثال دیازینون هیدرولیز اسیدي و ماالتیون هیدرولیز قلیایی می. شوند شده و غیرسمی می

پیریفوس در وتواند هیدرولیز بسیاري از ترکیبات فسفره از جمله کلر هاي فلزي نظیر مس هم می یون

کنند ولی در موارد استثنایی، مانند ایزومریزاسیون ماالتیون، باعث سمیت بیشتري  یخاك را کاتالیز م

  ). 1393دهقانی، ( گردد می
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  ها کش الگوهاي تاریخی کاربرد آفت - 4- 1
  

بشر از روزي که کشاورزي را در روي کره زمین آغاز کرد همواره با رقباي سر سختی دربرداشت مواد 

جمله عوامل رقیب بودند و بشر از مواد مختلفی براي کنترل آنها استفاده حشرات از . غذایی مواجه بود

هاي یونانی، روسی و چینی که به  ها، در نوشته کش ترین نوشتجات در مورد استفاده از حشره قدیمی. کرد

 79تا  25(در تعلیمات خود 1دي پلینی.آ. شود گردد مشاهده می سال قبل از میالد مسیح بر می 4600

ها،  از ترکیبات معدنی نظیر آرسینک. به چندین ماده شیمیایی اشاره نموده است) د از میالد مسیحسال بع

 1763در سال . ها و ترکیبات گیاهی نیز براي کنترل حشرات استفاده شده است هاي نفتی، صابون روغن

گیاه پیرتر را  میالدي 1818در سال  2ارسموس، داروین. استفاده گردید کش حشرهاز نیکوتین به عنوان 

از سبز پاریس براي کنترل سوسک کلرادو، در  1939تا  1854براي کنترل حشرات مصرف نمود در سال 

از گردآرسنات کلسیم  1907از آرسنات سرب براي کنترل آفات درختان میوه، در سال  1892سال 

را از ریشه برخی از روتنون  1927ماهیگیران در سال . درآمریکا براي کنترل آفات استفاده شده است

ها از این ماده به عنوان  ها استفاده کردند بعد گیاهان پروانه آسا استخراج کرده و براي مسموم کردن ماهی

کش در حین و یا بعد از جنگ  به طور کلی ترکیبات آلی مصنوعی حشره. کش استفاده شده است حشره

کش عموما معدنی بودند به همین  ت آفتجهانی اول کشف شده است و قبل از جنگ اول جهانی، ترکیبا

سوئیسی،  3در باسل 1939در سال . اند ها لقب داده کش کش، نسل اول آفت خاطر به ترکیبات معدنی آفت

 BHCبه طور همزمان در فرانسه و انگلستان  1942ت را کشف کرد در سال .د.کشی د خواص حشره 4مولر

ترکیبات دیگري نظیر  1948در اواخر سال . لره ساخته شدبه عنوان یک ترکیب آلی ک) بنزن هگزا کلراید(

در . ها مشهور هستند کش این ترکیبات به نسل دوم آفت. لیندین، کلردان و توکسافن به بازار عرضه شد

 سپس . آلمان کشف و به بازار عرضه شد 5ترکیبات آلی فسفره نظیر پاراتیون توسط شرادر 1945سال 

                                                
1   -  A.D. pliny 
2 - Erasmus  Darvin 
3 - Basle 
4 - Muller 
5 - G.Schrader 
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Abstract: 
The excessive use of pesticides in recent years and their continuation in the future may have harmful effects 
on soil microbial community as an indicator of soil health and one of the main components of the 
environment. In this research, the effects of Tribenuron-methyl, Metribuzin, Trifluoralin, Haloxyfop-methyl, 
2,4-D, Diazinon, Chlorpyrifos and Imidaglopridaria on Microbial Biomass Carbon and Microbial Biomass 
Nitrogen, Basal Respiration and Substrate-Induced Respiration, dehydrogenase and urease activity and soil 
organic carbon, as well as control soil, were studied in three replications. The experiment was conducted for 
six months and the indicators were determined at the beginning of the experiment, after three and after six 
months. The results showed that there were significant differences between pesticides regarding the 
biological and eco-physiological indices of soil (p≤0.05). Chlorpyrifos and Diazinon showed the highest and 
the lowest negative effect on these indices, respectively. Among all the indices, the highest negative effect of 
pesticides was observed on soil basal respiration and the activity of urease. The highest levels indices of 
urease enzymes, dehydrogenase, basal respiration, Substrate-Induced  Respiration, organic carbon, Microbial 
Biomass Carbon,  Microbial Biomass Nitrogen, Carbon to Nitrogen ratio, Metabolic quotient, Microbial 

quotient were related to Metribuzin after six months 44.1 µgN.g-1,2,4-D after six months 1.44 µgTPF.g-1, 
Tribenuron after three months 0.26 mgco2.g

-1, Chlorpyrifos after three months 0.96 mgco2.g
-1, Chlorpyrifos 

after six months1.59%, Trifluoralin after six months 2.19 mgCmic.100g-1, Chlorpyrifos after six months 1.8 

mgNmic.kg-1, Trifluoralin after six months 16.6 mgC.mgN, Tribenuron after three months 0.134 mgco2 – 

c.mg-1, 2,4-D after three months 1.89 mgcmicg-1.Corg  and the lowest indices were respectively for 

Trifluoralin after three months 24.8 µgN.g-1, Metribuzin after three months 0.001 µgTPF.g-1, 
Imidaglopridaria after three months 0.067 mgCO2.g

-1, 2,4-D six months 0.08 mgco2.g
-1, 2,4-D after three 

months1.22%, Tribenuron after six months1.81 mgCmic.100g-1, Trifluoralin after three months 1.35 
mgNmic.kg-1, Chlorpyrifos after six months 10.6 mgC.mgN, Imidaglopridaria after three months 

0.035 mgCO2 – C.mg-1, Tribenuron after six months 1.19 mgCmicg-1.Corg. Considering that all measured 
indices except for the Microbial quotient and the ratio of Carbon to Nitrogen which were calculated, the other 
indices decreased compared to the control and after six months of application, all the measured indices, 
except for Microbial Biomass Nitrogen, microbial quotient, organic carbon and dehydrogenase. Therefore, it 
could be stated that the reduction of some of these indicators was temporary and after six months the 
condition is reached to the state of soil before the use of pesticide. Regarding the long-term effects of 
pesticides on the soil ecosystem and process, it could be stated the perhaps the pesticides impose long-term 
changes and cause change at composition and function of the microbial community of soil and  thereby 
reduce the quality of soil. 
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