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 كش متری بيوزين در خاک با كاربرد كودهای آليامكان سنجي پااليش علف
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 چكيده

طرح بلوک  بصورت فاكتوريل و در قالب آزمايشي محيطي، زيست آلي آالينده يك عنوان به اهميت متری بيوزين به با توجه

گرم  0111و  111سطح  1علف كش متری بيوزين در  شامل آزمايش شد. فاكتورهای انجام تکرار سه با تصادفي كامل های 

له شهری، كود گاوی، مرغي و گوسفندی( به همراه شاهد فاقد سطح )كمپوست زبا 1ماده موثره در هکتار و كودهای آلي در 

، 1، 1ساعت،  1سانتي متری در فواصل زماني  01تا  1ماده آلي بودند. پس از كاربرد علف كش، نمونه گيری از خاک در عمق 

 HPLCبيوزين از دستگاه روز پس از كاربرد متری بيوزين انجام شد. برای اندازه گيری باقيمانده متری  011و  01، 11، 11، 01

استفاده شد. نتايج نشان دادند كه تجزيه متری بيوزين با كاربرد كودهای آلي افزايش يافت و تجزيه آن در تيمارهای كاربرد 

( متری kكمپوست زباله شهری و كود مرغي از سرعت باالتری نسبت به ساير تيمارها برخوردار بود بطوريکه ضريب تجزيه )

گرم در هکتار در تيمارهای كمپوست زباله شهری، كود مرغي، گاوی و گوسفندی به ترتيب  0111ر كاربرد بيوزين در مقدا

برابر تيمار فاقد كود آلي بود. بر اساس نتايج آزمايش كاربرد كودهای آلي ضمن تاثيرگذاری بر  00/0و  01/0، 11/0، 11/0

 يه علف كش متری بيوزين در خاک دارند.جمعيت و فعاليت های ميکروبي خاک نقش مهمي در افزايش تجز

 تجزيه زيستي ;متری بيوزين HPLC; ;كودهای آلي های كليدی:واژه
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Abstract 
Metribuzin has a potential of environmental contamination. This experiment was conducted as completely 

randomized design based on factorial arrangement with 3 replications. Experimental factors were metribuzin 

application rate in 2 levels (525 and 1050 g a.i. ha-1) and organic fertilization in 4 levels (municipal waste 

compost (MC), cow manure (CM), poultary manure (PM) and Sheep manure (SM)) and a control treatment of 

no fertilization (NF) as control. For determination of metribuzin residue, soil samples were taken from 0 to 15 

cm soil depths on 0, 3, 7, 15, 30, 55, 90 and 120 days after spraying. metribuzin residues were measured by 

HPLC. Results showed that metribuzin degradation rate increased by the application of organic fertilizers. 

Therefore, metribuzin degradation coefficient (k) rates of 1050 g in MC, PM, CM and SM were 1.33, 1.25, 

1.16 and 1.11 times to control respectively. According to this results application of organic fertilizers affect 

the microbial populations and their activitiesin soil which may have an important role in metribuzin 

biodegradation in it.  

Keywords: Organic fertilizers; HPLC; metribuzin; biodegradation. 
 مقدمه

 استفاده .باشدمي نامتقارن های تريازين خانواده كش هایعلف ترينپرمصرف متری بيوزين يکي از مهمترين و كشعلف

 روش كردن پيدا زمينه در را پژوهشگران توجه زيست، محيط در كشعلف اين سميت آن دنبال به و متری بيوزين از گسترده

 محيط از متری بيوزين حذف در موثر هایروش از است. يکي كرده معطوف خود به آلي آالينده نوين پااليش اين های
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(. لذا افزودن كودهای 1101باشد )كودساوا و همکاران، مي زيستي بوسيله افزايش محتوی مواد آلي خاکتجزيه روش زيست،

ان فوسکالدو و همکار. كش در خاک دارندآلي به خاک بواسطه افزايش سطح مواد آلي خاک نقش موثری در تجزيه اين علف

ش های كی علفكش های آترازين، متری بيوزين و سيمازين، به نقش موثر مواد آلي در سرعت تجزيه( در بررسي علف0000)

 ی مستقيمي بين محتوی مواد آليهای مورد مطالعه، رابطهكشی علفمذكور اشاره كردند، بر اساس گزارش نامبردگان، در همه

آلي مختلف بر  كود هایاين مطالعه با هدف ارزيابي تاثير  .(0000)فوسکالدو و همکاران،  ها وجود داشتنآو سرعت تجزيه ی 

 .كش متری بيوزين در خاک، در شرايط مزرعه ای انجام شدعلف تجزيه

 

 هامواد و روش
قيقاتي دانشکده كشاورزی در مزرعه تح 01-00تکرار در سال زراعي  1های كامل تصادفي در اين آزمايش در قالب طرح بلوک

 0111و  111سطح )  1دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد. تيمارهای آزمايش عبارت بودند از كاربرد علف كش متری بيوزين در 

سطح )كود گاوی، گوسفندی، مرغي و كمپوست زباله شهری،  1گرم ماده موثره در هکتار( و كاربرد كودهای آلي مختلف در 

کتار( به همراه شاهد بدون كاربرد كودهای آلي بودند كه در محصول گوجه فرنگي بکار برده شدند. تن در ه 11به ميزان 

شود. پس از عمليات تهيه زمين، مشاهده مي 1و  0های فيزيکي و شيميايي خاک و كودهای آلي مورد استفاده در جداول ويژگي

متر  1متری با خاک اختالط يافت و سپس پالت هايي به طول سانتي  01تن در هکتار تا عمق  11كودهای آلي مختلف به ميزان 

ها عالوه بر جوی آب، از يك جوی فرعي نيز برای ممانعت از ورود زباله به متر ساخته شد و در فواصل بين بلوک 1و عرض 

كش متری بيوزين علف روز قبل از نشاء كاری گوجه فرنگي، 01تکرارهای بعدی استفاده شد. پس از تهيه زمين و به فاصله زماني 

بار  1در مقادير مورد نظر به صورت پيش كاشت و با استفاده از سمپاش پشتي مدل ماتايي پالس مجهز به نازل تي جت و با فشار 

، 11، 11، 01، 1، 1ساعت،  1ليتر در هکتار بکار برده شد. پس از كاربرد علف كش و به فواصل زماني  111و حجم آب مصرفي 

سانتي متری هر كرت بطور تصادفي صورت گرفت و پس از آماده سازی،  01تا  1نمونه گيری از خاک در عمق  روز 011و  01

ش و كگرم از نمونه های مربوط به هر كرت انتخاب و در ظروف پالستيکي درب دار تا مرحله ی استخراج علف 111درحدود 

ستفاده با ا نگهداری شد. استخراج باقيمانده متری بيوزين از خاک، درجه سانتي گراد -11آناليز دستگاهي آن، در فريزری با دمای 

 HPLCدستگاه درصد انجام شد. اندازه گيری غلظت متری بيوزين در نمونه های خاک توسط  0/00از محلول متانول با خلوص 

ايج با استفاده از آناليز تحليل نت .انجام شدمتر(  سانتي 1/1و قطر 11طول )به  C18ستون فاز معکوس  با يك Shimadzuمدل 

( به 0)معادله انجام شد و برای اين منظور معادله سنتتيکي درجه اول Sigma plot ver,11رگرسيون داده ها توسط نرم افزار 

 داده های حاصل برازش داده شد.

𝐶𝑡                                                                                                 0معادله  = 𝐶0𝑒
−𝑘𝑡 

 سرعت تجزيه  Kغلظت اوليه متری بيوزين )ميلي گرم در كيلوگرم خاک( و t ،0Cغلظت متری بيوزين در زمان  tC كه در آن

د درص 01. نيمه عمر و زمان الزم برای تجزيه زمان )روز( مي باشد tو )ميلي گرم در كيلوگرم خاک در روز(  ی متری بيوزين

 .محاسبه شدند 1و  1بيوزين نيز با توجه به سرعت تجزيه آن از معادله های  متری

𝐷𝑇50                                                                                                     1معادله                   =
𝐿𝑛(2)

K
 

𝐷𝑇90                                                                                                     1معادله                    =
𝐿𝑛(10)

K
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درصد از باقيمانده متری  01به ترتيب عبارتند از نيمه عمر متری بيوزين و زمان مورد نياز برای تجزيه  90DTو  50DTكه 

 تری بيوزين مي باشد.نيز ضريب تجزيه م Kبيوزين و 

 برازش شده استفاده شد. منحني هایسي اختالف معني داری رنيز به منظور بر 1 از معادله

𝑡                                                                                                            1معادله  =
𝑏2−𝑏1

√𝑆2𝑏1+𝑆2𝑏2
 

                                      .ضرايب مي باشندانحراف معيار  2b2Sو  1b2S و داده شده برازش شيب خطوط 2b و 1b كه در آن
 

 . ويژگي های كودهای آلي مورد مطالعه0جدول 

 C/N نسبت (Nدرصد نيتروژن كل ) (Cدرصد كربن آلي ) كود های آلي

 11/01 11/0 01/11 كمپوست زباله شهری

 01/01 10/0 10/11 كود مرغي

 10/00 10/0 11/11 كود گاوی

 00 11/0 11/11 كود گوسفندی

 
 . ويژگي های فيزيکي و شيميايي خاک محل اجرای آزمايش1جدول 

 فسفر (ppmنيتروژن قابل دسترس ) بافت خاک

 (ppm) 

 پتاسيم

 (ppm) 

EC 
 )دسي زيمنس بر متر(

pH 

 1/1 11/1 001 0/01 1/01 لومي سيلتي

 

 نتايج و بحث

ه بيوزين در خاک شدند، بطوريکه در هم بر اساس نتايج آزمايش، كاربرد كود های آلي منجر به افزايش سرعت تجزيه متری

تيمارهای دارای كودهای آلي سرعت تجزيه متری بيوزين نسبت به تيمار فاقد ماده آلي، بيشتر بود. همچنين نيمه عمر متری بيوزين 

(. مشاهده شد كه در بين كودهای آلي بکار 1و  1ه تيمارهای دارای كود آلي كمتر از تيمار فاقد ماده آلي بود )جداول در هم

برده شده، كمپوست زباله شهری و كود مرغي نسبت به كود گاوی و گوسفندی تاثير بيشتری بر تجزيه متری بيوزين در خاک 

و متری بيوزين در شرايط كاربرد كمپوست زباله شهری نسبت به تيمار شاهد، در دداشتند. با توجه به نتايج حاصل ضريب تجزيه 

برابر افزايش يافت و نيمه عمر آن را در تيمار كاربرد  11/0و 1/0گرم متری بيوزين در هکتار به ترتيب  0111و  111سطح كاربرد 

 1/11گرم در هکتار از  0111و نيز در تيمار كاربرد روز در تيمار كمپوست  11روز در تيمار شاهد به  11گرم در هکتار از  111

(. در ساير مطالعات انجام شده نيز وجود مواد آلي در 1روز در تيمار كمپوست كاهش دادند )جدول  1/11روز در تيمار شاهد به 

های كشاورزی به خاکو دامي  آليافزودن كودهای  (.1111خاک در افزايش تجزيه زيستي آنها تاثيرگذار است )بريسنو و پالما، 

  (.1111، پرهام و همکاران) شودموجب تحريك رشد ميکروارگانيسم های خاک و افزايش فرآيند تجزيه زيستي آفت كش ها مي

در بيشتر مطالعاتي كه روی آالينده های آلي صورت گرفته، از آنها به عنوان منبع كربن و انرژی برای فعاليت ريزجانداران استفاده 

ود بيوزين كه در ساختمانشان اتم نيتروژن وجحال آنکه در تركيباتي همچون دينوزب، آترازين، متاميترون و متریشده است. 

به توان را مي C/Nنسبت   (.0001كاک و همکاران، (باشند جمعيت ميکروبي خاک مطرح ميدارد به عنوان منبع نيتروژن برای 

(. بر اساس نتايج اين آزمايش بين تيمارهای 0001)آلوی و كرولي،  در نظر گرفت عنوان معياری از تركيب ماده آلي مورد استفاده

داری در سرعت تجزيه و نيمه عمر متری بيوزين مشاهده نشد. كه اين مساله احتماال كاربرد كود گاوی و گوسفندی تفاوت معني
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دهند كه افزايش مواد آلي ای متعدد نشان مي(. بررسي ه0اين تركيبات باشد )جدول  C/Nبدليل تشابه و عدم اختالف در نسبت 

خاک  های آلي دردر خاک سبب تقويت جمعيت و فعاليت های ميکروبي خاک بويژه برای گونه های تجزيه كننده آالينده

ز (. به طور كلي بر اساس نتايج حاصل ا1110باشد )سمپل و همکاران، شود كه نتيجه آن تجزيه بيشتر آالينده ها در خاک ميمي

داری بر سرعت تجزيه متری بيوزين در خاک داشته است. تن در هکتار تاثير معني 11اين مطالعه كاربرد كودهای آلي به ميزان 

گرم در هکتار در تيمارهای كمپوست زباله شهری، كود مرغي، گاوی و  111( آن در مقدار كاربرد kبطوريکه ضريب تجزيه )

گرم در هکتار ضريب تجزيه متری  0111برابر تيمار فاقد كود آلي و در كاربرد  01/0و  11/0، 1/0، 1/0گوسفندی به ترتيب 

(. بر اساس يافته های 1برابر تيمار فاقد كود آلي بود )جدول  00/0و  01/0، 11/0، 11/0بيوزين در تيمارهای مذكور به ترتيب 

ميکروبي خاک نقش مهمي در افزايش تجزيه  اين آزمايش كاربرد كودهای آلي ضمن تاثيرگذاری بر جمعيت و فعاليت های

 كش متری بيوزين و كاهش زيست ماندگاری آن در خاک دارد.علف

 

 . مقايسه پارامترهای برآورد شده توسط معادله سينتيکي درجه اول و طول عمر متری بيوزين در تيمارهای آزمايش1جدول 
مقدار كاربرد متری 

بيوزين )گرم ماده 

 موثره در هکتار(

د موا

 آلي

K  ميلي گرم در(

 كيلوگرم در روز(
0C )درصد( 50DT)روز( 90DT )روز( 

سطح 

 احتمال
2R 

111  

MC *(1100/1)1010/1 (1000/1)11/01 10/11 11/011 11/1 00/1 

CM (1110/1)1010/1 (1101/1)11/01 11/11 11/010 101/1 01/1 

SM (1111/1)1011/1 (1101/1)11/01 10/11 01/000 101/1 00/1 

PM (1101/1)1011/1 (1001/1)01/01 1/11 1/010 100/1 01/1 

NF (1111/1)1011/1 (1110/1)11/00 11 11/100 101/1 00/1 

0111  

MC (1110/1)1011/1 (1110/1)10/01 1/11 11/010 111/1 01/1 

CM (1111/1)1011/1 (1001/1)11/01 11/11 10/000 111/1 00/1 

SM (1111/1)1001/1 (1010/1)10/01 11/11 10/111 111/1 00/1 

PM (1110/1)1010/1 (1111/1)01/01 11/11 11/010 111/1 00/1 

NF (1111/1)1011/1 (1101/1)10/00 1/11 01/111 101/1 00/1 
 خطای استاندارد*

MC ،كمپوست زباله شهری :CM ،كود گاوی :SMگوسفندی،  : كودPMمرغي،  : كودNFشاهد : تيمار 

50DT  90وDT  شود.كش تجزيه ميدرصد علف 01و  11به ترتيب نشانگر مدت زماني ست كه 

K  0ضريب تجزيه )ميلي گرم در كيلوگرم خاک در روز( وC  نسبت به شاهد(غلظت اوليه متری بيوزين )درصد 
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 و مقايسه خطوط برازش داده شده در تيمارهای مختلف كودهای آلي و مقادير كاربرد متری بيوزين t. مقادير 1جدول 

 MCH2 CMH2 SMH2 PMH2 NFH2 

MCH1 *11/1 **10/1 **11/1 *01/1 **11/1 

CMH1 *10/1 **11/1 **11/1 *00/1 **10/1 

SMH1 *10/1 *01/1 **01/1 *10/1 **10/1 

PMH1 *11/1 *00/1 **01/1 *01/1 **11/1 

NFH1 *10/1 *10/1 *00/1 *10/1 ns10/0 

 دهند.دار را نشان ميعدم وجود تفاوت معني nsدرصد و  1درصد و  0داری در سطح به ترتيب معني *و  **

MC ،كمپوست زباله شهری :CM ،كود گاوی :SMگوسفندی،  : كودPMمرغي،  : كودNFشاهد يمار: ت 

H1 گرم متری بيوزين در هکتار.  111: كاربردH2 گرم متری بيوزين در هکتار 0111: كاربرد 
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