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تأثیر حشرهکشهای دیازینون ،کلروپیریفوس و ایمیداکلوپرید بر برخی از
شاخصهای زیستی خاک
اختر اقتصادی ،1اکبر قویدل ،*2علی اشرف سلطانی طوالرود ،2معراج شرری
(تاریخ دریافت1398/03/02 :
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تاریخ پذیرش)1398/09/04 :

چکیده
مصرف بيرویه سموم دفع آفات در سالهای اخیر و ادامه آن در آینده ممكن است اثرات زیانبار بر جامعه میكروبي خاک،
به عنوان شاخص سالمت خاک و یكي از اجزای ا صلي محیط زی ست ،دا شته با شد .هدف از این مطالعه ،برر سي تأثیر سه
حشرررهکش پرمصرررف (دیازینون ،کلروپیریفوس و ایمیداکلوپرید) بر شرراخصهای اکوفیزیولوژیک و شرریمیایي خاک بود
آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً ت صادفي انجام شد که شامل فاکتور ح شرهکش در چهار سطح ( سه نوع
ح شرهکش متفاوت به همراه خاک شاهد ،بدون م صرف ح شرهکش) و فاکتور زمان در سه سطح (قبل ،سه ماه و شش ماه
پس از کاربرد آ فتکش) بود غل ظت حشررررهکش ها ( 1 ،0/1و  )0/67میليگرم در هر کیلوگرم خاک به ترت یب برای
ایمیداکلوپرید ،دیازینون و کلروپیریفوس بود برخي از شاخصهای زیستي و اکوفیزیولوژیک خاک در ابتدای آزمایش ،سه و
شش ماه پس از شروع آزمایش اندازهگیری شد نتایج ن شان داد که در اثر کاربرد ح شرهکشها پس از گذ شت سه ماه،
شرراخصهای زیسررتي شررامل فعالیت آنزیی دهیدروژناز ،بهرة متابولیكي ،تنفس پایه ،تنفس برانگیخته و همچنین کربن آلي
ن سبت به شاهد به ترتیب  % 15/8 ،% 24/7 ،% 46/7 ،% 92/2و  % 7/61کاهش دا شته و شاخصهای فعالیت آنزیی اورهآز،
کربن زیتوده میكروبي ،نیتروژن زیتوده میكروبي ،نسرربت کربن به نیتروژن زیتوده و بهرة میكروبي خاک نسرربت به شرراهد
 16%/5 ،15%/6 ،% 32/1 ،% 6/67و  % 58/9افزایش داشرررت همچنین نتایج نشررران داد که در بین حشررررهکشهای مورد
ا ستفاده در این تحقیق کلروپیریفوس بی شترین و دیازینون کمترین تأثیر منفي را بر شاخصهای اندازهگیری شده دا شته
ا ست بكارگیری ح شرهکشهای دیازینون ،کلروپیریفوس و ایمیداکلوپرید حداقل در کوتاه مدت تأثیر منفي بر شاخصهای
اکوفیزیولوژیک خاک دارد همچنین حسرراسترین شرراخصها در تعیین تأثیر منفي حشرررهکشها بر جامعۀ میكروبي خاک،
فعالیت آنزیی دهیدروژناز ،بهرة متابولیكي ،تنفس برانگیخته و تنفس پایه بودند
واژههای کلیدی :آفتکش ،شاخص کیفیت خاک ،فعالیت آنزیمي خاک ،فعالیت زیستي خاک ،کیفیت خاک
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ميگیرد Rastgar & Mousavi,

مورد استفاده قرار
) .)1376ایمیداکلوپرید4به عنوان یک حشرهکش مناسب
در کنترل حشرات مكنده )شته) موثر ميباشد ( & Bi

مقدمه
مصرف بيرویه آفتکشها در کشاورزی باعث ایجاد
پارهای اختالالت در روند طبیعي زندگي موجودات
ميشود که به دنبال آن مشكالت عدیدهای از جمله
مقاومت به آفتکشها ،از بین رفتن موجودات غیر هدف،
پایداری و دوام مواد شیمیایي در غذا و محیط زیست و
برگشت مجدد مواد غیر قابل تجزیه به زنجیره غذایي را
به وجود ميآورد ) .(Imani, 2004در کشور ما نیز
آفتکشها به گونهای بي رویه مصرف ميشوند و کاربرد
آنها رو به فزوني است آفتکشها به سبب داشتن مواد
شیمیایى مضر ،بر موجودات خاکى تأثیر منفي ميگذارند
) .(Mansourzadeh & Raiesi, 2012از بین آفتکشها،
حشرهکشها پس از علفکشها پرمصرفترین آفتکشها
در کشاورزی هستند ترکیبات ارگانوفسفره بزرگترین و
متنوعترین گروه آفتکشهای موجودند و در حدود %40
آفتکشهای ثبت شده در جهان را تشكیل ميدهند
( .)Saleh Zadeh, 2006از جمله سموم پر مصرف
ارگانوفسفره ميتوان به سموم دیازینون1و کلروپیریفوس2
اشاره نمود آفتکشها در میان مواد آالینده آلي مقاوم
در برابر تجزیه ( 3)POPsجزء ترکیبات موجود در پساب
ناشي از صنایع تولید کننده آفتکشها و زهآب کشاورزی
محسوب ميگردند ;.(EI Bakouri et al., 2008
)Khodadadi et al., 2007دیازینون برای مبارزه با
بسیاری از آفات در محصوالتي مانند سبزیجات ،توتون،
علوفه ،نباتات مزروعي مراتع و نباتات زینتي مصرف
ميشود برای مبارزه با آفات خاکزی کرم مفتولي و کرم
سفید و پشه و غیره نیز بكار ميرود برای دفع آفات
خانگي مانند سوسک حمام و غیره نیز توصیه ميشود
بذور را نیز ميتوان با آن بر علیه حشرات ضد عفوني نمود
در ایران کاربرد وسیعي بر علیه کرم ساقه خوار برنج دارد
) .(Rastgar & Mousavi, 1376کلروپیریفوس
حشرهکشي است که برای مبارزه با طیف وسیعي از
حشرات از جمله مگسها ،پشهها و آفات برگخوار و
خاکزی و حشرات خانگي و دامي به کار برده ميشود
همچنین برای مبارزه با آفات گیاهان زینتي ،کلی ،توت
فرنگي ،سبزیجات ،غالت ،میوهجات ،مراتع ،پنبه و یونجه

 .)Tosccano, 2007مشكلي که همواره در رابطه با
استفاده از حشرهکشها وجود دارد ،مربوط به مخاطرات
متعدد زیست محیطي و تهدید سالمت انسان است که
در سطوح مختلف چرخه استفاده از آنها از جمله تولید،
فروش ،استفاده در مزارع و درنهایت به صورت بقایا در
مواد غذایي ،بروز ميکند ).(Holvoet, 2006
شاخصهای زیستي شامل خصوصیاتي در رابطه با فعالیت
های زیستي در خاک ،از قبیل کربن و نیتروژن زیتوده ریز
جانداران ،تنفس خاک و فعالیتهای آنزیمي بوده و تعیین
این اجزای فعال زیستي ميتواند تغییرات در کیفیت و
حاصلخیزی خاک را بهتر منعكس کند ( Liu et al.,
 .)2007فعالیت آنزیمي و زیتوده میكروبي نیز از مهیترین
شاخصهای زیستي خاک محسوب ميشوند همچنین
نقش زیتوده میكروبي به عنوان مخزن قابل توجه برای
عناصر غذایي مطرح است و جمعیت میكروبي خاک به
عنوان زیتوده میكروبي در نظر گرفته ميشوند ( Vig et
 .)al., 2003تنفس و زیتوده میكروبي از مهمترین
ویژگيها و شاخصها در تحول و تكوین خاک و
فرآیندهای مهی اکوسیستی نظیر چرخه جهاني کربن،
چرخه عناصر غذایي و اصالح زیستي به شمار ميآیند et
) .)Austin al., 2004بررسيهایي در مورد تأثیر
حشرهکشها بر خصوصیات زیستي خاک صورت گرفته
است .در یک بررسي آزمایشگاهي ویچتي و همكاران ( et
 )Vischetti al., 2008به مدت  180روز اثر متاالکسیل5
و کلروپیریفوس بر بهرة متابولیكي را به طور جداگانه و
مخلوط بررسي کردند نتایج نشان داد که در ابتدا
اینشاخص با گذشت  20روز در تیمارها با مصرف جداگانه
این سموم ،افزایش یافت اما پس از  40روز در تیمارهای
مخلوط این دو آفتکش بهرة متابولیكي به مقدار ثابتي
رسید در مطالعهای دیگر ،در نتیجه استفاده از دیمتوات6
و ایمیداکلوپرید تنفس خاک در طي  15روز از زمان
استفاده از این سموم به طور معنيداری به میزان %44/8
و  %27/3کاهش یافت و به تدریج پس از  90روز به مقدار

1. Diazinon
2. Chlorpyrifos
3. Persistance Organin Pollutants
4. Imidacloprid
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اولیه رسید این آزمایش همچنین نشان داد که بین خاک
شاهد و دیمتوات تا  75روز تفاوت معنيداری وجود دارد
که نشان ميدهد دیمتوات در مقابله با ایمیداکلوپرید بر
جامعۀ میكروبي خاک تأثیر منفي بیشتری دارد
( .)Bhattacharya & Kumar Sahu, 2013تجدا و
همكاران ( )Tejada et al., 2010در آزمایشي دریافتند که
تیمار خاک با کلروپیریفوس %20 ،کاهش در فعالیت آنزیی
اورهآز را در پي داشت همچنین فرانكو اندریو و همكاران
( )Franco-Andreu et al., 2016مشاهده کردند که
کاربرد علفکش اکسیفلوورفن 1و حشرهکش
کلروپیریفوس در خاک بدون آبیاری (شرایط خشكي
شدید) باعث مهار بیشتر فعالیتهای آنزیمي و جمعیت
میكروبي خاک شد که احتماال به علت اثر ترکیبي سمیت
آفتکشها و خشكي خاک بود نتایج نشان داد که در
شرایط خشكي ،آلودگي خاک به این آفتکشها در طول
زمان افزایش ميیابد آلودگي علفکش اکسیفلوورفن و
حشرهکش کلروپیریفوس در خاک موجب کاهش
فعالیتهای آنزیمي و کاهش جمعیت میكروبي ميشود
کولباخي و همكاران ( (Kulbhaje et al., 2017به بررسي
اثرات منفرد و تلفیقي از حشرهکشهای کلروپیریفوس،
سایپرمیترین و فلزئون آرسنیک بر فعالیت آنزییهای
میكروبي در خاک رس و خاک لوم در شرایط آزمایشگاهي
به مدت  50روز پرداختند نتایج نشان داد که تیمارها با
مصرف جداگانه و مخلوط منجر به اثرات تحریک کننده و
مهار کننده روی آنزییهای دهیدروژناز ،آمیالز ،پروتئاز و
اسید فسفاتاز داشته بهطور کلي نتیجهگیری ميشود که
استفاده از حشرهکشها و آرسنیک ،در نسبت مناسب،
ممكن است سمیت محدودی بر آنزییهای میكروبي
داشته باشد ولي باروری خاک را حفظ ميکند
با توجه تحقیقات پیشین ،هدف از این مطالعه بررسي
تأثیر حشرهکشهای دیازینون ،کلروپیریفوس و
ایمیداکلوپرید بر فعالیت آنزیی دهیدروژناز ،فعالیت آنزیی
اورهآز ،تنفس پایه ،تنفس برانگیخته ،کربن زیتودهی
میكروبي ،نیتروژن زیتودهی میكروبي ،نسبت کربن به
نیتروژن زیتوده ،کربن آلي ،بهرة متابولیكي و بهرة
میكروبي به عنوان شاخصهای زیستي خاک بود

مواد و روشها
نمونهبرداری از خاکهای دامنه کوه سهند (تبریز) با
مختصات جغرافیایي  54درجه و  32دقیقه تا  54درجه و
 40دقیقه طول شرقي 37 ،درجه و  18دقیقه تا  37درجه
و  22دقیقه عرض شمالي انجام شد نمونهی خاک از عمق
 15-0سانتي متری برداشته شد و به آزمایشگاه گروه علوم
و مهندسي خاک دانشگاه محقق اردبیلي منتقل و در
معرض هوا خشک گردید سپس خاک از الک با قطر
روزنههای دو میليمتری عبور داده شد برخي خصوصیات
خاک شامل  pHگل اشباع و هدایت الكتریكي عصاره گل
اشباع ( ،)Gupta, 2004کربن آلي خاک به روش والكلي
بالک ( ،)Nelson & Sommers, 1982نیتروژن کل به
روش کجلدال ،فسفر قابل جذب در عصارهی حاصل از
بيکربنات سدیی نیی نرمال با روش رنگ سنجي ،پتاسیی
محلول ،پتاسیی قابل جذب در عصارهی حاصل از استات
آمونیوم یک نرمال با دستگاه فیلی فتومتر و بافت خاک با
روش هیدرومتری تعیین شد ( .)Jones, 2001همچنین
برخي از خصوصیات زیستي خاک از جمله فعالیت آنزیی
دهیدروژناز ،فعالیت آنزیی اورهآز ،تنفس پایه ،تنفس
برانگیخته ،کربن زیتودهی میكروبي به روش تدخین با
کلروفرم– انكوباسیون و نیتروژن زیتودهی میكروبي (Ali
) ،Asgharzad, 1385بالفاصله پس از نمونه برداری خاک
و قبل از هواخشک کردن خاک اندازهگیری شدند
همچنین از روی دادههای حاصل و با استفاده از فرمول
ذیل ،شاخصهای بهرة میكروبي و بهرة متابولیک محاسبه
شدند ( .)Schinner et al., 2012فرمول ( )1بهرة میكروبي
خاک
()1

()mgCmic.g-1Corg

فرمول ( )2بهرة متابولیک خاک
)(mg CO2- C.g-1 Cmic. h-1

)C(mic
)C(org

BR
MBC

= MQ

= qCO2

آفتکشهای مصرفي در این مطالعه ایمیداکلوپرید %35
 ECشرکت آریا شیمي ،کلروپیریفوس  EC %40/8شرکت
ایپروکی چین ،دیازینون  EC %60شرکت گل سی بودند
هر کدام از آفتکشها در سه تكرار به همراه خاک شاهد
مصرف شدند واحدهای آزمایشي شامل گلدانهایي با سه
کیلوگرم خاک بود برای سنجش تأثیر آفتکشها با توجه
به غلظت مصرف توصیه شده برای آفتکشها به ترتیب

1.Oxyfluorfen
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ویرایش  22و مقایسه میانگین دادهها به روش آزمون چند
دامنهای دانكن در سطح احتمال  0/05انجام شد برای
رسی نمودار از نرم افزار  MS- Excel 2013استفاده گردید.

( 1 ،0/1و  )0/67میلي گرم در کیلوگرم خاک به ترتیب
برای ایمیداکلوپرید ،دیازینون ،کلروپیریفوس به همراه
خاک شاهد در سه تكرار اعمال شدند آزمایش به مدت 6
ماه در اتاقک رشد در دمای  2±25درجه سانتي گراد
انجام شد در مدت آزمایش آبیاری برای حفظ رطوبت
خاک در محدودهی  0/7 -0/9ظرفیت مزرعه انجام شد
نمونه برداری از گلدانها در دو نوبت 3 ،و  6ماه پس از
مصرف آفتکشها از خاک سطحي گلدان انجام شد
تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS

نتایج و بحث
بر طبق جدول  ،1خاک دامنه سهند دارای  pHکمي
قلیایي ،بدون شوری و کالس بافتي خاک لوم بود

جدول  -1برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش
Table 1. Some of physical and chemical properties of used soil in this experiment
EC

pH

dS m-1

0.6

N

P
-1

%
7.9

0.182

K

)K (Soluble

O.C

Mg kg

38.2

293

Sand

Silt

Clay

Texture

%
17.4

1.5

32.6

42.8

24.6

Loam

سه ماه افزایش معنيداری ( )p≥0/01داشتند تیمار
کلروپیریفوس پس از سه ماه بیشترین و تیمار
ایمیداکلوپرید پس از سه ماه کمترین تأثیر منفي را بر
فعالیت آنزیی اورهآز خاک داشت که به ترتیب برابر با
 30/9 μgN.g-1و  44/1 μgN.g-1بود در تیمار
کلروپیریفوس فعالیت آنزیی اورهآز پس از شش ماه نسبت
به مقدار سه ماه تغییر معنيداری نداشت در تیمار
ایمیداکلوپرید فعالیت آنزیی اورهآز پس از شش ماه نسبت
به مقدار سه ماه کاهش معنيداری ( )p≥0/01داشت در
تیمار دیازینون فعالیت آنزیی اورهآز پس از شش ماه نسبت
به مقدار سه ماه افزایش معنيداری ( )p≥0/01داشت
(شكل )1

نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )2نشان داد که بین
تیمارهای مختلف آفتکش از لحاظ تأثیر بر شاخصهای
اورهآز ،دهیدروژناز ،کربن زیتوده ،تنفس پایه ،تنفس
برانگیخته ،بهرة میكروبي و بهرة متابولیكي تفاوت
معنيداری در سطح احتمال ( )p≥0/01و شاخصهای
نسبت کربن به نیتروژن زیتوده و کربن آلي تفاوت
معنيداری در سطح احتمال ( )p≥0/05وجود داشته ولي
روی نیتروژن زیتوده خاک تفاوت معنيداری نداشته
است فاکتور زمان نیز بر شاخصهای دهیدروژناز ،تنفس
برانگیخته و کربن آلي تفاوت معنيداری در سطح احتمال
( )p≥0/01و شاخص نسبت کربن به نیتروژن زیتوده
تفاوت معنيداری در سطح احتمال ( )p≥0/05وجود
داشته و بقیه شاخصها تفاوت معنيداری نداشته است
در همین راستا اثر متقابل تیمارهای مختلف آفتکشها
بر زمان نیز بر همه شاخصهای فوق به جز (کربن
ونیتروژن زیتوده ،کربن آلي و بهرة میكروبي) تأثیر
معنيداری در سطح احتمال ( )p≥0/01وجود داشته
است تیمار کلروپیریفوس پس از سه ماه بیشترین و تیمار
کلروپیریفوس پس از شش ماه کمترین تأثیر منفي را بر
فعالیت آنزیی دهیدروژناز خاک داشت که به ترتیب برابر
با  0/028 μgTPF.g-1و  0/813 𝜇gTPF.g-1بود در
تیمارهای کلروپیریفوس ،دیازینون و ایمیداکلوپرید
فعالیت آنزیی دهیدروژناز پس از شش ماه نسبت به مقدار
4
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 زمان و اثرات متقابل آنها بر برخی از شاخصهای زیستی و شیمیایی خاک، تجزیه واریانس تأثیر فاکتورهای آفتکش-2 جدول
Table 2. Analysis of variance of pesticide, time and their interactions on some of soil biological and chemical
indices
Source of
Variation
Model
Treatment
Time
Treatment
*time
Error

Df

Urease

Dehydrogenase

MBC

MBN

C/N

BR

SIR

O.C

MQ

qCO2

11

55**

0.294**

0.238**

0.164*

6.52**

0.008**

0.167**

0.024**

0.195**

0.003**

3
2
6

49.1**

0.200**

0.443**

0.172ns

5.19*

0.008**

0.236**

0.021*

0.351**

26.3ns

0.571**

0.012ns

0.047ns

5.07*

0.000ns

0.120**

0.044**

0.046ns

78.2**

0.123**

0.012ns

0.170ns

7.73**

0.013**

0.129**

0.012ns

0.043ns

0.004**
0.000ns
0.003**

24

8.91

0.005

0.028

0.061
1.37
0.000
0.003
0.006
0.019
0.000
 و غیر معنيدار%5 ،%1  به ترتیب اختالف معنيدار در سطح احتمال:ns  * و،**

Control

0 Months
3 Months
a
bc b
c c

Diazinon

c

(𝜇gTPF. g-1dm. 16h-1)

50
45
40 bc bc
35 c
30
25
20
15
10
5
0

Dehydrogenase Enzyme Activity

urease Enzyme Activity(μgN.g-1dm. 2h-1)

* , **and ns: significant at %1, %5 probability level and non- significant respectively

Chlorpyrifos Imidacloprid

0/9
0/8 ab ab
0/7
bc
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0
Control

0 Months
3 Months
6 Months

a

c
d

e

e

e

Chlorpyrifos Diazinon Imidacloprid

 ماه (دادههای هر تیمار میانگین6  و3  تأثیر حشرهکشهای مختلف بر فعالیت آنزیمهای دهیدروژناز و اورهآز خاک در مدت-1شکل
) هستندp≥0/01( هر مرحلهی زمانی است و حروف مشترک باالی هر ستون براساس آزمون دانکن فاقد اختالف معنیداری
Figure 1. The Effect of various insecticides on the activity of soil dehydrogenase and urease enzymes activity
during 3 and 6 months (The data of each treatment is the average of each time step, and the same letters
above each column based on to Duncan, test means there was no significant difference at 1%

0 Months
3 Months
a

a

kg-1)

1/6

MBN(mgNmic.

ab

1/2

b ab ab

2/5

ab ab

MBC (mgCmic.100g-1)

2

b

0/8
0/4
0
Control

0 Months
3 Months
a ab
b ab

2

ab b

c c c

1/5
1
0/5
0

Chlorpyrifos Diazinon Imidacloprid

Control

Diazinon ChlorpyrifosImidacloprid

 ماه (دادههای هر تیمار میانگین6  و3  تأثیر حشرهکشهای مختلف بر فعالیت کربن زیتوده و نیتروژن زیتوده خاک در مدت-2شکل
) هستندp≥0/01(  حروف مشترک باالی هر ستون براساس آزمون دانکن فاقد اختالف معنیداری.هر مرحلهی زمانی است
Figure 2. The effect of various insecticides on the activity of soil Biomass carbon and Biomass nitrogen
activity during 3 and 6 months (The data of each treatment is the average of each time step and the same
letters above each column based on to Duncan, test means there was no significant difference at p≤0.01).
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تیمار ایمیداکلوپرید پس از شش ماه بیشترین و تیمار
دیازینون پس از سه ماه کمترین تأثیر منفي را بر کربن
زیتوده خاک داشت که به ترتیب برابر با mgCmic.100g-1
 1/81و  2/19 mgCmic.100g-1بود در تیمارهای دیازینون
و ایمیداکلوپرید کربن زیتوده پس از شش ماه نسبت به
مقدار سه ماه کاهش یافته بود ولي تفاوت معنيداری
مشاهده نشد و در تیمار کلروپیریفوس مقدار کربن زیتوده
پس از شش ماه نسبت به مقدار سه ماه با وجود افزایش،
تفاوت معنيداری مشاهده نشد تیمار کلروپیریفوس پس
از سه ماه ،بیشترین و دیازینون پس از سه ماه کمترین
0 Months
3 Months

تأثیر منفي را بر نیتروژن زیتوده خاک داشت که به ترتیب
برابر با  1/19 mgNmic.kg-1و  1/8 mgNmic.kg-1بود در
تیمار کلروپیریفوس نیتروژن زیتوده پس از شش ماه
نسبت به مقدار سه ماه با وجود افزایش ،تفاوت معنيداری
مشاهده نشد و در تیمار دیازینون نیتروژن زیتوده پس از
شش ماه نسبت به مقدار سه ماه کاهش یافته بود ولي
تفاوت معنيداری مشاهده نشد همچنین در تیمار
ایمیداکلوپرید نیتروژن زیتوده پس از شش ماه نسبت به
مقدار سه ماه تغییر معنيداری نداشت (شكل )2

18
a

16

10

a

a

a

1/6 a a a

b

1/4
1/2
1

8

0/8

6

0/6

4

0/4
0/2

2

0

0
Diazinon Imidacloprid Chlorpyrifos

%OC

b

b b

12

MBC/MBN

b b
bb b

14

0 Months
3 Months
a
b

1/8

Diazinon Imidacloprid

Chlorpyrifos

Control

Control

شکل -3تأثیر حشرهکشهای مختلف بر نسبت کربن به نیتروژن زیتوده و کربن آلی خاک در مدت  3و  6ماه (دادههای هر تیمار
میانگین هر مرحلهی زمانی است و حروف مشترک باالی هر ستون براساس آزمون دانکن فاقد اختالف معنیداری ( )p≥0/01هستند).
Figure 3. The effect of various insecticides carbon to nitrogen ratio and soil organic carbon during 3 and 6
months (The data of each treatment is the average of each time step, and thesame letters above each column
)based on to Duncan, test means there was no significant difference at p≤0.01

معنيداری نبود و تی مار کلروپیریفوس م قدار کربن آلي
پس از شش ماه نسبت به سه ماه تغییری نداشت تیمار
ایمیداکلوپرید پس از سه ماه بیشترین و دیازینون پس از
سه ماه کمترین تأثیر منفي را بر تنفس پایه خاک داشت
که به ترتیب برابر با  0/067 mg CO2.g-1.dm. 24h-1و
 0/24mg CO2.g-1.dm. 24h-1بود در تی مار د یازینون
تنفس پایه پس از شررش ماه نسرربت به مقدار سرره ماه
کررا هش م ع نيداری ( )p≥0/01داشررررت و ت یمررار
ایمیداکلوپرید تنفس پایه پس از شرررش ماه نسررربت به
مقدار سه ماه افزایش معنيداری ( )p≥0/01دا شت و در
تیمار کلروپیریفوس تنفس پایه پس از شررش ماه نسرربت
به مقدار سه ماه افزایش یافته بود ولي تفاوت معنيداری
مشررراهده نشرررد در تیمار دیازینون پس از شرررش ماه
بیشررترین و تیمار کلروپیریفوس پس از سرره ماه کمترین

شررركل  3با توجه به نتایج حاصرررل ،تیمار کلروپیریفوس
پس از شش ماه بی شترین و تیمار دیازینون پس از شش
ماه کمترین تأثیر منفي را بر نسررربت کربن به نیتروژن
خاک داشررت که به ترتیب برابر با  10/6و  12/7بود در
تیمار کلروپیریفوس نسبت کربن به نیتروژن پس از شش
ماه نسبت به مقدار سه ماه کاهش معنيداری ()p≥0/01
داشررت و در تیمارهای دیازینون و ایمیداکلوپرید نسرربت
کربن به نیتروژن پس از شش ماه نسبت به مقدار سه ماه
تغییری نداشرررتند در تیمار دیازینون پس از سررره ماه
بیشرررترین و در تیمار کلروپیریفوس پس از شرررش ماه
کمترین تأثیر منفي را بر درصرررد کربن آلي خاک به
ترتیررب برابر بررا  %1/32و  %1/59بود در تیمررارهررای
ایمیداکلوپرید و دیازینون مقدار کربن آلي پس از شرررش
ماه نسرربت به سرره ماه افزایش یافته بود ولي این تفاوت
6
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تأثیر منفي را بر تنفس برانگیخته خاک داشرررت که به
mg  و0/16 mg CO2.g-1.dm. 24h-1 ترت یب برابر با
 بررود در ترریررمررارهررای0/96CO2.g-1.dm. 24h-1
کلروپیریفوس و ایم یداکلوپر ید تنفس برانگیخ ته پس از

0 Months
3 Months

1/2

BR (mg CO2 .g-1dm. 24h-1 )

SIR (mg CO2 .g-1dm. 24h-1)

شش ماه ن سبت به مقدار سه ماه کاهش یافته بود ولي
تفاوت معنيداری مشررراهده نشرررد و در تیمار دیازینون
تنفس برانگیخته پس از شش ماه نسبت به مقدار سه ماه
)4 ) داشت (شكلp≥0/01( کاهش معنيداری

a

1

0/8
0/6
0/4

b b bc

bcd

cd de

0/2

de

e

Chlorpyrifos Imidacloprid

a

0/25
0/2

bb

b

bc

0/15

cd

d

0/1

e

e

0/05

0
Control

0 Months
3 Months

0/3

0

Diazinon

Control

Diazinon

Chlorpyrifos Imidacloprid

 ماه (دادههای هر تیمار میانگین هر مرحلهی6  و3  تأثیر حشرهکشهای مختلف بر تنفس پایه و برانگیخته خاک در مدت-4شکل

2
1/8
1/6
1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0

0 Months
3 Months
0/14

qCO2 (mgCO2 – C.g-1 Cmic. Day-1)

MQ (mgCmic.g-1Corg)

.)) هستندp≥0/01( زمانی است و حروف مشترک باالی هر ستون براساس آزمون دانکن فاقد اختالف معنیداری
Figure 4. The effect of various insecticides on the of soil basal respiration and substrate-induced respiration
during 3 and 6 months (The data of each treatment is the average of each time step, and thesame letters above
each column based on to Duncan, test means there was no significant difference at p≤0.01

a

b

ab
bc

bc bc

d d cd

Control

Diazinon Imidacloprid Chlorpyrifos

0/12

0 Months
3 Months
a

a

ab

ab

b

0/1

c

0/08

cd

0/06

e

de

0/04
0/02
0
Control

Imidacloprid Chlorpyrifos

Diazinon

 ماه (دادههای هر تیمار میانگین هر6  و3  تأثیر حشرهکشهای مختلف بر بهرة متابولیکی و بهرة میکروبی خاک در مدت-5شکل
.)) هستندp≥0/01( مرحلهی زمانی است و حروف مشترک باالی هر ستون براساس آزمون دانکن فاقد اختالف معنیداری
Figure 5. The effect of various insecticides on the of soil Metabolic quotient and Microbial quotient during 3
and 6 months (The data of each treatment is the average of each time step, and the same letters above each
column based on to Duncan, test means there was no significant difference at p≤0.01)
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اکسایش و کاهش بوده و چون فقط در سلولهای زنده
میكروبي وجود دارد ،نشانگر و مقیاس مناسبي برای
فعالیت میكروبي و اندازهگیری شدت متابولیسی میكروبي
در خاک محسوب ميشود( .)Nannipieri et al., 2002با
توجه به (شكل  )1ميتوان اظهار داشت که استفاده از این
حشرهکشها در مدت سه ماه تغییرات فعالیت آنزیی
دهیدروژناز خاک را به شدت کاهش داده است ولي پس
از گذشت شش ماه از شروع آزمایش تغییرات فعالیت این
آنزیی در تیمارها مجدداً افزایش یافته و حتي در مورد
حشرهکش کلروپیریفوس این افزایش چشمگیر بوده و
تفاوت معنيداری ( )p≥0/01نسبت به شاهد داشته است
نتایج مشابهي توسط ( (Kulbhaje et al., 2017گزارش
شده است.
فعالیت آنزیی اورهآز در (شكل )1نشان داد تغییرات فعالیت
آنزیی اورهآز در تیمار ایمیداکلوپرید افزایش معنيداری
( )p≥0/01نسبت به شاهد مشاهده شد و بقیه تیمارها با
شاهد تفاوت معنيدار ندارند ولي پس از گذشت شش ماه
از شروع آزمایش تغییرات فعالیت این آنزیی تیمارهای
ایمیداکلوپرید و کلروپیریفوس مشابه شاهد بود و
حشرهکش دیازینون نسبت به شاهد افزایش معنيداری
( )p≥0/01داشته این نتایج در تحقیقات (Franco-
 )Andreu et al., 2016و ( )Tejada et al., 2010نیز
حاصل شده است احتماالَ کاهش فعالیت آنزیمي خاک به
دلیل پوشش مواد آلي توسط آفتکشها و ممانعت از
دسترسي آنزیی به مواد آلي (سوبسترا) صورت ميگیرد
البته محققان دیگری نیز نشان دادهاند که اگر آفتکش
به کار رفته در خاک ،توسط جمعیت میكروبي خاک
تجزیه شود ،افزودن این آفتکش موجب افزایش فعالیت
زیستي خاک در میان مدت ميشود هرچند در ابتدا
ممكن است کاهش فعالیت زیستي خاک مشاهده شود
( .)Goswami et al., 2013اثر مهارکنندگي آفتکشها
بر آنزییها به میزان مصرف این سموم بستگي دارد که
باید به اندازهای باشد که بتواند با مولكولهای آنزییها
واکنش دهد و نیز به مدت زمان ماندگاری و هی چنین
ترکیب شیمیایي این مواد و ترکیبات سمي حاصل از
تجزیه آنها وابسته است ).(Rahmansyah et al., 2009
شاخصهای زیستي برای سنجش کیفیت و سالمت خاک
به کار گرفته ميشوند برخي از این شاخصها از جمله
کربن و نیتروژن زیتوده میكروبي ،تنفس پایه و برانگیخته

شكل  5با توجه به نتایج حاصل ،تیمار ایمیداکلوپرید پس
از سه ماه بیشترین و دیازینون پس از سه ماه کمترین
تأثیر منفي را بر بهرة متابولیكي خاک داشت که به ترتیب
برابر با  0/035 mgCO2-C.g-1Cmic.h-1و mgCO2-C.g-
 0/109 1Cmic.h-1بود در تیمارهای کلروپیریفوس و
ایمیداکلوپرید بهرة متابولیكي پس از شش ماه نسبت به
مقدار سه ماه افزایش معنيداری ( )p≥0/01داشتند و در
تیمار دیازینون بهرة متابولیكي پس از شش ماه نسبت به
مقدار سه ماه کاهش یافته بود ولي تفاوت معنيداری
مشاهده نشد در تیمار کلروپیریفوس پس از شش ماه
بیشترین و دیازینون پس از سه ماه کمترین تأثیر منفي
را بر بهرة میكروبي خاک داشت که به ترتیب برابر
با 1/19 mgCmic.g-1Corgو  1/67 mgCmic.g-1Corgبود
همچنین در تیمارهای ایمیداکلوپرید و دیازینون بهرة
میكروبي پس از شش ماه نسبت به مقدار سه ماه کاهش
یافته بود ولي تفاوت معنيداری مشاهده نشد در تیمار
کلروپیریفوس بهرة میكروبي پس از شش ماه نسبت به
سه ماه تغییری نداشت
نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد آفتکشها فعالیت
و جمعیت ریزجانداران خاکزی و شاخصهای زیستي و
اکوفیزیولوژیک خاک را کاهش داده است همچنین نتایج
نشان داد که تأثیر آفتکشها بر ریزجانداران خاکزی
متفاوت بوده است از بین آفتکشهای مورد استفاده در
این تحقیق،کلروپیریفوس بیشترین و دیازینون کمترین
تأثیر منفي را بر شاخصهای اندازهگیری شده داشت
بیشترین تأثیر منفي آفتکشها بر شاخصهای آنزیی
دهیدروژناز ،بهرة متابولیكي ،تنفس برانگیخته و تنفس
پایه بود با توجه به این که همه شاخصهای اندازهگیری
شده (به جز شاخصهای آنزیی اورهآز ،بهرة میكروبي،
کربن زیتوده ،نیتروژن زیتوده ،نسبت کربن به نیتروژن
زیتوده) پس از گذشت سه ماه نسبت به شاهد کاهش
داشته و پس از شش ماه از زمان مصرف برخي از
شاخصها شامل آنزیی دهیدروژناز ،آنزیی اورهآز ،بهرة
متابولیكي ،تنفس برانگیخته و تنفس پایه همچنان روند
کاهشي را دارند
فعالیت آنزیی دهیدروژناز نقش مهمي دراکسیداسیون
زیستي ماده آلي خاک با انتقال پروتونها و الكترونها از
سوبسترا به پذیرندههای الكترون ایفا ميکند فعالیت
دهیدروژناز به عنوان شاخصي برای سیستی زیستي
8
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نشان دهندهی کمیت جامعه میكروبي خاک بوده و با
افزایش جمعیت ریزجانداران خاکزی افزایش ميیابند
برخي دیگر از شاخصها از جمله بهرة متابولیک و بهرة
میكروبي نشان دهندهی کیفیت زیستي خاک ميباشند
افزایش بهرة متابولیک در یک خاک در اثر افزایش تنفس
پایه یا کاهش کربن زیتوده میكروبي خاک مشاهده
ميگردد و بیانگر وجود تنش در اکوسیستی خاک
ميباشد؛ در این شرایط با وجود ثابت ماندن زیتوده
میكروبي ،تنفس میكروبي تشدید ميشود ( Nguyen et
 )al., 2016مطابق (شكل  )2ميتوان اظهار داشت که
استفاده از این حشرهکشها در مدت سه و شش ماه کربن
و نیتروژن زیتوده میكروبي در همه تیمارها با وجود
افزایش ،تفاوت معنيداری مشاهده نشد ولي نیتروژن
زیتوده در تیمار کلروپیریفوس پس از سه ماه کاهش یافته
بود دلیل افزایش زیتوده میكروبي احتماالً مبني بر
استفاده قوام باکتری از ترکیبات ارگانوفسفره ( دیازینون
و کلروپیریفوس) هی به عنوان منبع کربن و هی به عنوان
منبع فسفر ميباشد (.)Sorouri Zanjani et al., 2009
این نتایج با تحقیق ()Franco-Andreu et al., 2016
متناقص هست بر طبق یک تحقیق دیازینون هیچ
تأثیری روی برخي باکتریها از جمله Pseudomonas
 Bacillus am - yloliquefaciens ،aeruginosaو چند
باکتری دیگر نداشته و این باکتریها قادر به جذب سی
دیازینون و شكستن ساختار مولكولي آن ميباشند
( .(Thabit & El-Naggar, 2013سی دیازینون باعث
افزایش برخي گروههای میكروبي در خاک نظیر قارچها،
ازتوباکترها 1و باکتریهای رده اکتینومیست 2ميشود

حشرهکشها مشابه شاهد بودند از این نتایج ميتوان
چنین استنباط که رابطه بسیار مثبت و معنيداری بین
فعالیت آنزیی اورهآز و کربن آلي خاک و همچنین کربن
کل خاک وجود دارد .که این همبستگي مثبت ممكن
است به دلیل وجود سطوح باالتر زیست توده میكروبي و
پایداری بیشتر اورهآز برون سلولي باشد که به کمک
مولكولهای هیومیک حاصل ميگردد ( Baligar et al.,
 )2005کاهش فعالیت زیستي و آنزیمي خاک در اثر تأثیر
سوء آفتکش بر جمعیت میكروبي دخیل در چرخه
نیتروژن ،فسفر و گوگرد رخ ميدهد ( Tejada et al.,
 )2015در آفتکشهایي که ساختار مولكولي آنها حاوی
عناصر کربن و نیتروژن است ،این مواد در متابولیسی
زیستي به عنوان منبع کربن و نیتروژن انرژی مورد
استفاده قرار ميگیرند ).(Briceno & Palma, 2007
(شكل  )4نشان داد که استفاده از این حشرهکشها در
مدت سه ماه تنفس پایه در تیمار دیازینون افزایش
معنيداری ( )p≥0/01نسبت به شاهد مشاهده شد و بقیه
تیمارها نسبت به شاهد کاهش داشتند ولي پس از
گذشت شش ماه از شروع آزمایش تیمار ایمیداکلوپرید
مشابه شاهد بود و بقیه تیمارها نسبت به شاهد کاهش
داشتند در همین شكل  4تنفس برانگیخته در مدت سه
ماه تیمار کلروپیریفوس افزایش معنيداری ()p≥0/01
نسبت به شاهد مشاهده شد و بقیه تیمارها نسبت به شاهد
کاهش داشت ولي پس از گذشت شش ماه از شروع
آزمایش تنفس برانگیخته همه تیمارها نسبت به شاهد
کاهش داشت کاربرد حشرهکش کلروپیریفوس تأثیر
منفي بر ریزجانداران خاک و شاخصهای اکوفیزیولوژیک
خاک داشته که به دلیل تجزیه ضعیف آن توسط
ریزجانداران خاکزی بوده است نیمه عمر کلروپیریفوس در
خاک بیش از  90روز بوده است ()Tejada et al., 2011
طبق تحقیقي ،باکتری گرم منفي در مقابل کاربرد
حشرهکش ایمیداکلوپرید مقاومتر از باکتریهای گرم
مثبت بودند ( .)Cycon et al., 2013محققان نشان دادهاند
که کاربرد آفتکشهای بوتاکلور ،ایمیداکلوپرید و
کلروپیریفوس نه تنها فعالیتهای میكروبي خاک را تحت
تأثیر منفي قرار ميدهد ،بلكه موجب تأثیر منفي بر فون
خاک از قبیل کرم خاکي ميشود ).(Chen et al.,2014

1. Azotobacteria

2. Actinomy cetes

(.)Singh & Singh, 2005

با توجه به (شكل  )3استفاده از این حشرهکشها در مدت
سه ماه نسبت کربن به نیتروژن زیتوده در تیمار
کلروپیریفوس افزایش معنيداری ( )p≥0/01نسبت به
شاهد مشاهده شد و بقیه تیمارها پس از گذشت شش ماه
از شروع آزمایش مشابه شاهد بودند در همین شكل 3
کربن آلي در مدت سه ماه تیمارهای دیازینون و
ایمیداکلوپرید کاهش یافته بود ولي تفاوت معنيداری
مشاهده نشد و حشرهکش کلروپیریفوس مشابه شاهد بود
ولي پس از گذشت شش ماه از شروع آزمایش
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میكروبي ،نیتروژن زیتوده میكروبي ،نسبت کربن به
نیتروژن زیتوده و بهرة میكروبي خاک نسبت به شاهد
افزایش داشت مقایسه نتایج نشان داد که پس از گذشت
سه ماه شاخصهای مذکور نسبت به شاهد کاهش داشته
و پس از شش ماه از زمان مصرف برخي از شاخصها شامل
فعالیت آنزیی دهیدروژناز ،آنزیی اورهآز ،بهرة متابولیكي،
تنفس برانگیخته و تنفس پایه همچنان روند کاهشي
داشتند همچنین نتایج نشان داد که در بین
حشرهکشهای مورد استفاده در این تحقیق کلرپیریفوس
بیشترین و دیازینون کمترین تأثیر منفي را بر شاخصهای
اندازهگیری شده داشته است از بین شاخصهای
اندازهگیری شده ،بیشترین تأثیر منفي آفتکشها بر
شاخصهای آنزیی دهیدروژناز ،بهرة متابولیكي ،تنفس
برانگیخته و تنفس پایه بود ميتوان نتیجه گرفت که
بكارگیری حشرهکشهای دیازینون ،کلروپیریفوس و
ایمیداکلوپرید حداقل در کوتاه مدت تأثیر منفي بر
شاخصهای اکوفیزیولوژیک خاک دارد همچنین
حساسترین شاخصها در تعیین تأثیر منفي حشرهکشها
بر جامعۀ میكروبي خاک ،فعالیت آنزیی دهیدروژناز ،بهرة
متابولیكي ،تنفس برانگیخته و تنفس پایه بود اثر سموم
بر فعالیت میكروبي و آنزیمي خاک بسیار متناقض است
و روند یكساني نشان نميدهد به نظر ميرسد که اثر
سموم بر فعالیت میكروبي به نوع سی ،غلظت سی ،مدت
زمان سپری شده پس از مصرف ،شكل مصرف سی،
شرایط فیزیكي محیط و خصوصیات خاک (بافت ،نوع
رس ،ترکیب جمعیت میكروبي و میزان ماده آلي) بستگي
دارد.

(شكل  )5نشان داد که استفاده از این حشرهکشها در
مدت سه و شش ماه بهرة متابولیكي در همه تیمارها
کاهش داشت ولي فقط تیمار دیازینون پس از گذشت سه
ماه از شروع آزمایش مشابه شاهد بود در همین شكل 5
بهرة میكروبي در مدت سه و شش ماه در همه تیمارها
افزایش یافته ولي تفاوت معنيداری مشاهده نشد این
نتایج با تحقیق ( )Vischetti et al., 2008متناقص هست
دیازینون به طور کلي بیش از  50درصد آن در مدت  2تا
 3هفته اول تجزیه ميشود (Rakhshani & Taheri,
) .1385نیمه عمر کلروپیریفوس بین  7تا  120روز بوده
و سرعت تجزیه آن در خاک بستگي به بافت ،pH ،دما،
مقدار رطوبت ،مقدار کربن آلي خاک و فرموالسیون
آفتکش دارد ( .)Leoni et al., 1981ممكن است جامعه
تغییر یافته میكروبي نتواند همه وظایف عملكردی مربوط
به کل ریزجانداران خاک را انجام بدهد ( Giller et
 )al.,1999و در نتیجه باعث ایجاد اختالل در چرخه
عناصر غذایي شوند و بنابراین انباشتگي ترکیبهای آلي
درخاک و کاهش اندوخته کربني فراهی خاک رخ خواهد
داد ،در نتیجه بسیاری از ریزجانداران هتروتروفیک خاک
با مشكل کمبود مواد غذایي روبرو شده و با کاهش فراواني
این باکتریها ،تجزیه مواد سمي در خاک کاهش ميیابد
و بدین ترتیب کیفیت اکوسیستی خاک کاهش خواهد
یافت (.)Lock & Janssen, 2005
نتیجهگیری کلی
شاخصهای اکوفیزیولوژیک خاک بسیار حساس بوده و
از طریق آنها ميتوان به میزان و نوع تغییرات در
اکوسیستی خاک پي برد .به طور کلي نتایج نشان داد که

سپاسگزاری

در اثر کاربرد آفتکشها ،شاخصهای زیستي شامل
فعالیت آنزیی دهیدروژناز ،بهرة متابولیكي ،تنفس پایه،
تنفس برانگیخته و کربن آلي پس از گذشت سه ماه
کاهش و شاخصهای فعالیت آنزیی اورهآز ،کربن زیتوده

از دانشگاه محقق اردبیلي که امكانات انجام این پژوهش
را فراهی نمودند تشكر و قدرداني مينمایی
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Abstract
The excessive use of pesticides in recent years and their continuation in the future may have harmful
effects on the microbial population of the soil, as an indicator of soil health and one of the main
components of the environment. The purpose of this study was to investigate the effect of three
mostly used insecticides (Diazinon, Chlorpyrifos and Imidacloprid) on ec-ophysiological and
chemical indices of soil. The experiment was conducted as a factorial in a completely randomized
design which included the pesticide factor at four levels (three insecticides plus control soil) and time
factor at three levels (before, three months and six months after pesticide application). Concentrations
of insecticides (0.1, 1 and 0.67) mg per kilogram of soil were used for imidacloprid, diazinon, and
chlorpyrifos, respectively. Some biological and ec-ophysiological indices of the soil were measured
at the beginning of the experiment, three and six months after the beginning of the experiment. The
results showed that, the application effect of insecticides after three months affected the biological
indices including dehydrogenase enzyme activity, metabolic quotient, basal respiration, substrateinduced respiration and also organic carbon decreased compared to the control -92.2%, -46.7%, 24.7%, 15.8% and -7.61%, respectively and urease enzymes activity, microbial biomass carbon,
microbial biomass nitrogen, carbon to nitrogen ratio and soil microbial quotient increased compared
to control 6.67%, 32.1%, 15.6%, 16.5% and 58.9. Also, the results showed that among the
insecticides Chlorpyrifos and Diazinon had the highest and the least negative effect on the indices,
respectively. The application of insecticides Diazinon, Chlorpyrifos and Imidacloprid at least in the
short term, had a negative effect on soil ecophysiological indices and the most sensitive indices for
determining the negative impact of insecticides on the soil microbial community were the
dehydrogenase enzyme activity, metabolic quotient, substrate-induced respiration and basal
respiration.
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