
 بوم شناسی کشاورزی نشریه

 1020-1030. ص ،1396زمستان ، 4شماره ، 9جلد 

Journal of Agroecology 

Vol. 9, No. 4, Winter 2018, p. 1020-1030 

 

های پر مصرف در منطقه هشتگرد با استفاده از کشمحیطی حشرهبررسی مخاطرات زیست

 EIQشاخص 

 
 3غالمرضا پیکانی و 2، ناصر مجنون حسینی*2، محمد رضا جهانسوز1سید جالل یدالهی نوش آبادی

 29/70/3194تاریخ دریافت: 

 22/70/3190تاریخ پذیرش: 

 

هتای پتر   کت  محیطتی حرتر   . بررسی مخاطرات زیست  6931 ، ق.ر.مجنون حسینی، ن.، و پیکانیجهانسوز، م.ر.، ، س.ج.، یدالهی نوش آبادی

 .6121-6191 (:4)3شناسی کراورزی، . بومEIQمصرف در منطقه هرتگرد با استفاد  از شاخص 

 

 چکیده

اس . بقایای ناشی از مصرف ستووم شتیویایی    آمد  وجودبه هدف غیر موجودات روی هاک آف  اثرات دربار  زیادی هاینگرانی اخیر هایسال در
ها را در معرض خطر جدی قرار داد  اس . محدود  مطالعتایی هرتتگرد بتا وستعتی حتدود      زیس  گردید  و سالمتی انسانک  سبب آلودگی محیطآف 

اقتصتادی   -ی موقعیت  سیاستی  مایی داراشهر یهران و یورکز یعداد زیاد واحدهای کراورزی، صتنعتی وختد  کیلومتر مربع بدلیل نزدیکی به کالن 6611
 از استتفاد   بتا  را هتا آن و محیطتی  بتالقو   ریسک میزان و های عود  مصرف شد  در منطقه هرتگردک حرر  منفی اثرات مقاله باشد. اینمهوی می

های عود  مصرفی در منطقه ک در میان حرر  دهدمی نران یحقیق این دهد. نتایج می قرار بررسی و بحث ( موردEIQ)محیطی زیس  یأثیر شاخص
زرعته،  بیرتربن خطتر در هتر سته جتزر کتارگران م      ای ماالییون بیرتر بود  اس .یأثیر محیطی مزرعه)کنفیدور( و  هرتگرد سوی  بالقو  ایویداکلوپراید

عود  مصرفی در منطقه مطرح کرد. شاخص ک یرین حرر مصرف کنند  و اکولوژیک مربوط به سم ایویداکلوپراید بود که این سم را به عنوان خطرناک
EIQ  21/19، 11/16، 1/611ب یرییبهپذیری را از بخ  اثر اکولوژیک گرفته که ریأثیبرای سووم ایویداکلوپراید، دیازینون، ماالییون و فوزالون بیرترین 

 داد نران چنین نتایجهم  داشته اس . EIQرا بر روی نور  نهایی  یأثیربود  اس . در خصوص سم دلتامترین قسو  کارگران مزرعه بیرترین  21/11و 

و  مناستب  شناخ  عدم دلیلبه منطقه هرتگرد ک  درحرر  سوم از ناشی محیطیمخاطرات زیس  بیرترین محیطی،زیس  یأثیر شاخص اساس بر که
 باشد.می هاانداز  آن از بی  استفاد  ها وک حرر  از انتخاب غیرصحیح برخی

 
 ایویداکلوپراید، دیازینوناثر اکولوژیکی، ک ، آف  کلیدی: هایواژه

 

   1  مقدمه

مصرف سووم و کودهای شیویایی در یولید محصوالت کراورزی 

کرتاورزی  اریقتار کیفیت  محصتوالت    گرچه سبب افزای  عولکرد و 

یتوان  دارد کته نوتی   هورا ی را بهدنبال خود آثار مخربهولی ب ،شودمی

هتای  آبویته   زیست  بته  کتردن محتیط  گرفت . آلتود   دید  ها را ناآن

هتای مصترفی   زیرزمینی، یجوع مواد آالینتد  نيیتر نیتترات در انتدام    

                                                           
گرو  زراعت    استاد،، دانرجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعییرییب به - 9و  2، 6
یهتران،   پردیس کراورزی و منتابع طبیعتی دانرتگا     اقتصاد کراورزی،گرو  استادو 

 کرج

 (Email: jahansuz@ut.ac.irنویسند  مسئول:  -)* 
DOI:10.22067/JAG.V9I4.50487 

افتادن سالم  و بهداش  انسان محصوالت زراعی و در نتیجه به خطر

رویته ستووم و کودهتای    هایی از اثرات مضر مصترف بتی  دام نوونهو 

 ,.BayBordi, 2000; Malakouti et al )باشتد  شتیویایی متی  

ها وجود دارد، مربوط ک مرکلی که هووار  در اریباط با آف  (.2001

و یهدید سالم  انسان اس  که در  محیطیزیس به مخاطرات متعدد 

ها از جوله یولید، فتروش، استتفاد    نسطوح مختلف چرخه استفاد  از آ

 کنتد صورت بقایتا در متواد غتذایی بتروز متی     هب ،در مزارع و در نهای 

(Holvoet, 2006 .) ی کته روی ستالم    یأثیرها بر حسب ک آف

 Jansen et) انسان دارند و اثرشان روی محیط بتا یکتدیگر متفاوینتد   

al., 1995.) 
 ستوی  خطترات   برآورد منيوربه که جبری هایاز جوله شاخص

mailto:jahansuz@ut.ac.ir
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شتود،  استتفاد  متی   هتا آن از شتیویایی  آفات دفع سووم محیطیزیس 

POCERص ، شاخ(Metcalef, 1982) یوان شاخص متکالفمی
 6  

 به را نام برد. شاخص متکالف 2(EIQ)محیطی زیس  یأثیرو شاخص 

 زیربنتای گستترش   و شتود متی  شتناخته  جبتری  شاخص اولین عنوان

نیز  POCERشاخص  اس . ساخته فراهم را دیگر های جبریشاخص

 بترای  جولته ستوی    از قسو  61 از که ها اس این شاخص جوله از

 قسو  هر برای. اس  شد یرکیل پرندگان و مزرعه کارگران کاربران،

 هتر  بترای  نور  حاصتله . باشدمی یک یا صفر بین سوی  مدل این از

 بیتان  بترای  مجوتوع صتورت   بته  یا و مجزا صورتبه یواندمی قسو 

د بررستی قترار گیتر    متورد  زیست   محتیط  و انستان  بترای  ستوی  

(Vercruysse & Steurbaut, 2002.) 

شتکل یکامتل یافتته دو     (EIQ) محیطتی زیست   یتأثیر شاخص  

هتا طبتق ایتن شتاخص بترای      کت  شاخص قبلی بود  و انتخاب آف 

یتوان  با استفاد  از این شاخص میآید. نير میزیس  مطلوب بهمحیط

و  محیطتی زیست  سووم دفع آفات شیویایی را بتر استاس مختاطرات    

بنتدی کترد و ستوومی کته     رات موجود برای سالم  انسان طبقهخط

 ,.Kovach et al) دنبال دارنتد، انتختاب نوتود   هحداقل مخاطرات را ب

1972; Kovach et al., 1992; Deihimfard et al., 2007 .) از

های مناستب  گیری از مرخصهجایی که سهول  و سادگی در انداز آن

 EIQرود، و شتاخص  شوار متی به محیطیزیس های ارزیابی شاخص

هتم  این مرخصه را دارد در این مطالعه از این شاخص استتفاد  شتد.   

دهد که کتدامیک از سته   به ما نران می EIQ چنین محاسبه شاخص

مزرعته و اکولوژیتک بیرتتر در معترض     کنند ، کارگران بخ  مصرف

در  ،عنتوان ماتال  سووم شیویایی قرار می گیرند. به خطرات استفاد  از

های ثبت  شتد  در ایتران    ک یک پهوه  که بر روی یوامی حرر 

را از  پذیرییأثیردر درجه اول بیرترین  EIQانجام گرف ، نور  نهایی 

( و در درجه دوم از قستو  کتارگران   21/13) قسو  اثرات اکولوژیک

 در(. Moeinodini et al., 2014) ( گرفتتته استت 21/13) مزرعته 

 یرییتب بته  را هاک آف  کاربرد منفی اثر بیرترین های دیگرپهوه 

آبرتویی   و کنندگانمصرف مزرعه، کارگران اکولوژیکی، جزر مربوط به

 (.Bues et al., 2004; Soltani et al., 2011) انددانسته

یحلیلتی   -هدف از این پهوه  که در قالب یک پروژ  پیوایرتی 

                                                           
1-Pesticide Occupational and Environmental Risk 

Indicator 
2- Environmental Impact Quotient 

ک  مصرفی در محصوالت زراعی و باغی منطقه بر روی سووم حرر 

کرتی کته   حرتر   پتنج هرتگرد انجام گرفتته در گتام اول شناستایی    

هتای  ک حرر  منفی اثراتبیرترین مصرف را دارند و سپس بررسی 

و  خطتر بتالقو    میتزان یعیتین   و عود  مصرف شد  در منطقه هرتگرد

که در نهای  طوریباشد، بهمیEIQ  شاخص از استفاد  با هابالفعل آن

 خطر منطقه را شناسایی کرد.های پرک بتوان حرر 

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 2 آبریز درجته حوضه  91لی و آبریز اص ش  حوضهاز کل کرور 

 113بنتدی دیگتر، کتل کرتور بته      در یک یقسیماس . شد   یرکیل

محتدود  مطالعتتایی  است .   مطالعتایی مختلتف یقستیم شتد    محتدود   

 ههایی از حوضمحدود  مطالعایی کرور و بخ  113هرتگرد یکی از 

 شودریاچه نوک را شامل میآبریز د ه  عنوان حوضیح 2آبریز درجه 

(Tehran Regional Water Company, 2013 Report of) .

 1/136و  113یرییتب  اریفاعات و دش  در ایتن محتدود  بته   مساح  

بتع(  و حتداکار و حتداقل    کیلومترمر 1/6611)در مجووع  کیلومترمربع

باشد. ایتن محتدود  مطالعتایی    متر می 6699و  4111یرییب اریفاع به

ن البرز( و نير )قطب باغی استا هایی از دو شهرستان ساوجبالغبخ 

اورزی هتای کرت  درصد زمتین  31)قطب زراع  استان( و بی  از  آباد

ربوط به های مشود. در این مطالعه، داد این دو شهرستان را شامل می

محدود  مطالعایی هرتگرد منيور های عنوان داد این دو شهرستان به

موجتود در ایتن محتدود  مطالعتایی      هایبخ گردد. از مهوترین می

. یعداد کتل  (6و ینکوان اشار  نوود )شکل  چندار، چهارباغیوان به می

باشتد و ستهم   نفر می 61111برداران در محدود  مطالعایی حدود بهر 

هزار  221) درصد از کل جوعی  منطقه 1/1شاغالن بخ  کراورزی 

 ,Alborz Province Agricultural Organization)د باشنفر( می

 6در شتکل  محدود  مطالعتایی هرتتگرد   موقعی  جغرافیایی  (.2013

 نران داد  شد  اس .

متر میلی 941الی  211میانگین بارندگی ساالنه این منطقه حدود 

بود  و بی  از یک میلیون ین در سال محصتوالت کرتاورزی یولیتد    

البترز، در   های سازمان جهاد کرتاورزی استتان  کند. به استناد داد می

هکتار  91161محصول زراعی مختلف در مساح   61منطقه هرتگرد 

هکتتار کرت     61111نوع محصول بتاغی در مستاح     61و بی  از 

 شوند.می
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 مختصات جغرافیایی محدوده مطالعاتی هشتگرد -1 شکل

Fig. 1- The geographical coordinates of the Hashtgerd study area 

 

درصد از سطح زیر کر  محصوالت زراعی متعلتق بته    11حدود 

 و جتتو( .Triticum aestivum L)چهتتار محصتتول شتتامل گنتتدم  

(Hordeum vulgare L.) (16 ذرت علوفه ،)ایدرصد (Zea mays 

L.) (1/29  و یونجته درصتد ) (Medicago sativa L.) (2/1  درصتد )

درصد سطح زیر کر  محصوالت باغی متعلق  11می باشد و بی  از 

 Prunus) ، شتلیل (.Prunus Persica L) بته سته محصتول هلتو    

Persica L.) و آلو (Prunus domestica L.)  باشتد متی (Alborz 

Province Agricultural Organization, 2013.)  

 

 آوری اطالعاتجمع

اطالعتتات مربتتوط بتته نتتوع  و مقتتدار ستتووم مصتترفی از طریتتق 

پرسرنامه و مصاحبه با کرتاورزان کلیته محصتوالت زراعتی و بتاغی      

شتهر منطقته متورد     چهتار پرسرنامه در  621موجود در منطقه )یعداد 

نران داد  شد  اس ( جوتع   6مطالعه که نحو  پراکن  آن در جدول 

-ههای نيرآباد و هرتگرد بانآوری گردید. یعداد پرسرنامه در شهرست

 دلیل وجود بهر  بردار بیرتر، باالیر در نير گرفته شد.

 

 آوری شدههای جمعپراکنش پرسشنامه -1 جدول
Table 1- Distribution of the collected questionnaire  

 نظرآباد

Nazarabad 

 هشتگرد

Hashtgerd 

 تنکمان

Tankaman 

 چهارباغ

Charbagh 

 شهرستان
Region 

40 40 20 20 
 یعداد

Number 

 های مطالعهمأخذ: یافته                                                                
                           Source: Study Findings 

 

پاشی وع و مقدار  سووم مصرفی و روش سماطالعات مربوط به ن 

زیستتی هتر    یتأثیر از کراورزان و اطالعات ضرایب مربوط به شاخص 

الوللتی شتیوی محت  و    یحادیته بتین  ا هتای اطالعتایی  از پایگا سم 

 The Pesticide) کت  کتابچه راهنوای آفت   و (IUPAC) کاربردی

Manual, 1997  )کتاب حفاظ  از محصول و (Crop Protection, 

 استخراج گردید. (2003
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 مشخصات سموم پرمصرف منطقه هشتگرد -2 جدول
Table 2- Specifications of high consumption toxins  in Hashtgerd region 

 هاویژگی
Features 

 محصوالت
Application 

 آفات
Pests 

 نام تجاری

Trade 

Name 

 نام عمومی 
Common 

Name 

 ردیف
Row 

 

سیستویک با اثر یواسی و 
 گوارشی

Systemic with 

contact and digestive 

effect 

 مرکبات، پسته و پنبه
Citrus, pistachio 

and cotton 

 مینوز مرکبات، شته جالیز و
 هامگس

Citrus leafminer, 

aphids, flies 

 کنفیدور

Confidor 
 ایویداکلوپراید

Imidacloprid 
1 

 

گوارشی، یواسی و غیر 
 سیستویک

Digestive, contact, 

Non- systemic 

 محصوالت زراعی و باغی
Crops and garden 

 مینوز، پرودنیا سن گندم،

Sun Pest, leafminer 
 دسیس

Decis 
 دلتامترین

Deltametrin 
2 

 

 گوارشی،یواسی،غیر سیستویک
Digestive, contact, 

Non- systemic 

درختان میو  سردسیری، 
جالیز و سبزی، محصوالت 

 زراعی
Cold fruit trees, 

kitchen garden and 

vegetable crops 

 ک ک  و کنهشته

Aphid insecticides 

and acaricide 

 ماالییون
Malathion 

 ماالییون
Malathion 

3 

 

گوارشی، یواسی، ینفسی و غیر 
 سیستویک

Digestive, contact, 

respiratory and Non- 

systemic 

 محصوالت زراعی و باغی
Crops and garden 

 هاآفات مکند ، جوند  و کنه

Sucking pests, 

rodents and ticks 

 بازودین

Bazodin 
 دیازینون

 Diazinon 
4 

 

 فسفر  یواسی و گوارشی

P-contact and 

digestion 

 محصوالت زراعی و باغی
Crops and garden 

سرخرطومی یونجه، کرم و 
 پسیل درختان میو 

Alfalfa weevils, 

caterpillars and fruit 

trees psylla 

 زولون

Zolon 
 فوزالون

Phosalon 
5 

 

 

 )(EIQ 1به شاخصمحاس

بیتان   6زیستتی در معادلته    یتأثیر اجزای یوصیف کنند  شتاخص   

متغیر استفاد  می شود. مقتدار   66اس  و برای محاسبه آن از گردید  

میانگین سه جزر اصلی شامل آسیب بالقو  برای سالم   EIQعددی 

ان از طریتق اثتر   کننتدگ ان مزرعه، آسیب بتالقو  بترای مصترف   کارگر

مستقیم مواد ستوی باقیوانتد  در محصتوالت غتذایی و یتا از طریتق       

  زیست فی بتالقو  بترای محتیط   من های زیر زمینی و اثراتآلودگی آب

دهتد. جزییتات   زی را نرتان متی  شامل موجودات زند  آبزی و خرکی

( Kovach et al., 1992) محاسبه هریک از این سته بخت  یوستط   

هتای  یوتامی داد   آورد  شد  است .  6ارایه گردید  اس  که در معادله 

 متغیر( 1) های قیاسیمتغیر( و چه داد  1) های عددیورودی چه داد 

گردند به نسب  زیان کم، متوسط و زیاد قضاوت می یأثیرصورت ه بهک

                                                           
1- Environmental Impact Quotient 

 6 دهند. نوتر  ، سه یا پنج را به خود اختصاص میبار بودن، نور  یک

 کوی یأثیر کهیا این و اس  پایینی سوی  دارای ک آف  که هنگامی

 9 نوتر   بتا ستم(،   یوتاس  کویتا   دور ، ماتال  دارد )بترای  متغیر آن بر

 که هنگامی 1نور   و اس  متوسط یأثیر یا و سوی  دارای که هنگامی

یادی بتر محتیط   منفی ز یأثیر یا  و اس  باالیی دارای سوی  ک آف 

 ,.Kovach et al., 1992; Sande et al) گیردزیس  دارد، یعلق می

 دهد.را نران می EIQ روش محاسبه شاخص 6(. معادله 2011
EIQ={𝐶[(𝐷𝑇 × 5) + (𝐷𝑇 × 𝑃)] + [(𝐶 × ((𝑆 +

𝑃) ÷ 2) × 𝑆𝑌) + (𝐿)] + (𝐹 × 𝑅) + (𝐷 × ((𝑆 + 𝑃) ÷

2) × 3) + (𝑍 × 𝑃 × 3) + (𝐵 × 𝑃 × 5)]} ÷ 3       
                                                               (6) معادله

نیوه عور  S: سوی  مزمن C:سوی  پوستی، DT:  در این معادله

 SY:پتانستیل آبرتویی،   :Lدر ستطح گیتا ،    نیوته عوتر   P: در ختاک 

 :Z، هتا سوی  برای ماهی F: پتانسیل روان آب،R: ، یستویک بودنس

سوی  بترای   B:سوی  برای پرندگان و  :D، سوی  برای زنبور عسل
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 با یرکیبی اینور  ها ک آف  از کدام هر سودمند اس . برایبندپایان 

 که یرییب عددی این به و شودمی محاسبه 6جبری  معادله استفاد  از

 و شتد   یرکیتب  هتم  با شودداد  می نسب  متغیرها این از کدام هر به

کته بتدین روش    EIQمقدار ضریب حاصل آن یک عدد نهایی اس . 

 یوجه دهد. باک  را نران میشود، سوی  بالقو  یک آف محاسبه می

 دز کت ، آفت   یتک  ثر ؤمت  متاد   اس  درصد موکن که نکته این به

هتر   بترای  سوپاشتی  دفعتات  یعتداد  و هکتتار(  در آن )کیلوگرم مصرف

شتاخص   از محاستبه  پتس  دلیتل  هوین به باشد، متفاوت فرموالسیون

 مزرعته  ستطح  در کت  آف  هر EIQمیزان  2معادله  از زیستی، یأثیر

 (.Levitan, 1997شود )محاسبه می
𝐸𝐼𝑄Field Use Rating = 𝐸𝐼𝑄 × RAper hectar ×

𝑎𝑖𝐼𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒 (2) معادله                                                 

ای مزرعه محیطیزیس  یأثیرشاخص EIQFUR: در این معادله، 

 RA:، محیطتی زیست   یتأثیر شاخص  EIQ:در واحد هکتار می باشد. 

میتزان متاد     ai:ک  در واحتد هکتتار مزرعته و    میزان مصرف حرر 

 باشد.ک  میحرر موثر  

 

 نتایج و بحث 

ها و نوع آن در جدول ک اطالعات مربوط به میزان مصرف آف 

 Brassica) آمد  است . بیرتترین مصترف ستم مربتوط بته کلتم        9

oleracea L.)، کتتتاهو (Lactuca sativa L.) و لوبیتتتا ستتتبز 

(Phaseolus vulgaris L.)  لیتر در هکتار انواع ستووم   61با مصرف

 دفع آفات بود  اس .

 

در هر هکتار از محصوالت زراعی و باغیکشمصرف انواع سموم حشره -3جدول   
Tabale 3- Useage rates of insecticide per hectare of crops and garden 

 نام محصول

Plant name 
 نوع سم مصرفی

The type of poison consumed 

 هکتار)لیتر( کش درمیزان مصرف آفت

Pesticide use per hectare (L) 

 گندم
Wheat 

 دلتامترین، دیازینون
Deltametrin 

4 

 جو
Barley 

 دلتامترین، دیازینون

Deltametrin 
3                                                    

 ایذرت علوفه
Forage maize 

 دیازینون، فوزالون
Diazinon 

3 

 یونجه
Alfalfa 

 فوزالون،ماالییون
Phosalon 

1/4 

 کلزا
Canola 

 دیازینون، ایویداکلوپراید
Diazinon, Imidacloprid 

6 

 سبز لوبیا
Green bean 

 دلتامتریندیازینون، 
Diazinon, Deltametrin 

15 

 خیار
Cucumber 

 دیازینون، دلتامترین
Diazinon, Deltametrin 

12 

 گوجه فرنگی
Tomato 

 فوزالون
Phosalon 

10 

 کلم و کاهو
Cabbage and lettuce 

 ماالییون، ایویداکلوپراید
Malation, Imidacloprid 

15 

 هلو و شلیل
Peach and nectarin 

 دلتامترین،فوزالون،دیازینون
Deltametrin, Phosalon 

13 

 انگور
Grapes 

 دیازینون،ماالییون
Diazinon, Malation 

6 

 فوزالون، ماالییون،دیازینون 
Phosalon, Malation, Diazinon 

12 

 

هتای عوتد  مصترفی در منطقته هرتتگرد،      کت  حرتر  از میان 

دارای  1/611محیطتی  زیس  یأثیر)کنفیدور( با شاخص  ایویداکلوپراید

 یرییتب بته آن  باشد و پس ازمی محیطیزیس بیرترین سوی  بالقو  

 های بعد قرار داشتتند هدلتامترین، ماالییون، دیازینون و فوزالون در ریب
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 EIQقابل مراهد  اس ، شاخص  4هوانطور که در جدول  (.4)جدول

برای سووم ایویداکلوپراید، دیتازینون، متاالییون و فوزالتون بیرتترین     

، 11/613 یرییتب بته پذیری را از بخ  اثر اکولوژیک گرفتته کته   یأثیر

یتوان  بود  اس . در خصوص این سووم می 21/11و  21/19، 11/16

های مذکور متورد  ک گیری کرد که در اراضی که آف طور نتیجهاین

استفاد  می باشند، موجودات زنتد  اکوسیستتم بتا شتدت بیرتتری در      

گیرنتتد. در یتتک مطالعتته کتته مختتاطرات   معتترض خطتتر قتترار متتی 

ر یرکیته  د .Gossypium herbaceum L))یولید پنبه  محیطیزیس 

مورد بررسی قرار گرفته بود، نق  اثرات اکولوژیک سووم مصترفی در  

هتتای کتتارگران مزرعتته و از  بختت  محیطتتیزیستت  یتتأثیرشتتاخص 

 بررستی  (. درTurgut & Erdgan, 2005) کنند  بیرتتر بتود  مصرف

 بخت   نیز ستوی   امریکا متحد  ایاالت در شد  ثب  ک آف  سووم

 4/14و  1، 91یرییتب  بته  اکولوژیتک  و مصرف کنند  مزرعه، کارگران

ثبت  شتد    ک برای سووم حرر  EIQ دس  آمد و میانگین نهاییبه

 (.Kovach et al., 1992) بود 6/49برابر 

 یتأثیر در خصوص سم دلتامترین قسو  کارگران مزرعه بیرترین 

کتارگران   یتأثیر اشتته است . بتاالبودن    د EIQرا بر روی نور  نهتایی  

رود.  پاشی بتاالیر متی  ر هنگام سممزرعه با عدم رعای  اصول ایونی د

 بته  گنتدم  سن کنترل جه  که بیرتر دلتامترین ک حرر  از استفاد 

 یخریتب  اثتر زیتاد بتر کتارگران مزرعته و خطتر       دلیل به رود،کار می

دیگتری جتایگزین   ک  اس  حرر  بهتر و شودنوی یوصیه اکولوژیک

دلیتل خاصتی  کرتندگی قتوی بترای      )دسیس( به آن شود. دلتامترین

یوانتد آفتایی ماننتد    کنتد و متی  حررات مفید نیتز مرتکل ایجتاد متی    

کننتد   ها را طغیتانی نوایتد. بخت  مصترف    ها و پروانهها، کنهشپرک

آمیتز  کوتتر مختاطر    نسب  به دو بخ  دیگر در هوه سووم مصرفی،

کت  متورد   یرین حرتر  دیازینون که پرمصرف ک بود  اس . حرر 

نستب  بته    محیطیزیس  یأثیراستفاد  در منطقه بود  از نير شاخص 

آیتد. الزم بته   های مورد استفاد  مناسب بته نيتر متی   ک سایر حرر 

، BTهای اخیر با معرفی ستووم بیولتوژیکی ماتل    که در سالاس ذکر

کت  استتفاد    بیرتر کراورزان در کر  صیفی و سبزی از این آفت  

یحقیقی درآلوتان انجتام شتد  کته شتاخص      کنند. در هوین زمینه می

EIQ  ک آف مربوط به دو HT & BT  را با روش معوول منطقه در

ن داد استتفاد   ( مقایسه کرد  و نتایج نرا.Zea mays L) زراع  ذرت

کوتری، نستب  بته    محیطیزیس  یأثیراز این دو محصول بیولوژیک 

(. کوتترین  Nillesen et al., 2006) روش رایج منطقه داشتته است   

 کت  فوزالتون  خطر در جزر مصرف کنند  و اکولوژی متعلق به حرر 

( و در جتتزر کتتارگران مزرعتته متعلتتق بتته 21/11و  11/6 یرییتتببتته)

 ( بود  اس .41/61) دیازینونک  حرر 

 

های پرمصرف منطقه هشتگردکشو اجزای مختلف آن برای حشره محیطیزیست تأثیرشاخص  -4 جدول  
Table 4- Environmental impact quotient (EIQ) and its component for major insecticide in Hashtgerd area 

 نام سم

Common name 

شاخص 

تأثیر 

 محیطی

EIQ 

 اکولوژی

Ecology 

موجودات 

 سودمند

Benefit 

organisms 

 

 زنبور

Bee 

 پرندگان

Birds 

 هاماهی

Fishes 

آبشویی+ 

 مصرف کننده

Consumer+ 

leaching 

 آبشویی

Leaching 

 کنندهمصرف 

Consumer 

effects 

کارگران 

 مزرعه

Farm 

workers 

برداشت 

 کننده

Picker 

effects 

 کارگر سمپاش

Applicator 

effects 

 ایویداکلوپراید

Imidacloprid 
105.7 169.75 75 37.5 56.25 1 34.75 1 33.75 112.5 37.5 75 

 دلتامترین
Deltametrin 

51.7 62.75 15 37.5 5.25 5 5.077 1 4.077 87.37 19.125 58.25 

 ماالییون
Malathion 

37 63.25 15 37.5 15.75 5 6.25 1 5.25 22.5 7.5 15 

 دیازینون
 Diazinon 

34.8 81.75 15 37.5 26.25 3 5.077 1 4.077 17.47 5.825 11.65 

 فوزالون
Phosalon 

32.8 58.25 15 22.5 15.75 5 2.75 1 1.75 37.5 12.5 12 

 

در ارزیتابی   محیطتی زیست   یتأثیر با وجود کارایی باالی شاخص 

ک ، ایرادایی نیز به این شاخص وارد است .  سوی  بالقو  سووم آف 

دهتی بترای هتر    کته چتون دامنته نوتر     یکی از این ایرادات این اس 

(، موکتن است    1و  9، 6) ک  در این شتاخص پتایین یتر است     آف 

ی با هم اختالف فاح  از نيتر  کرآف برآورد صحیحی از مقایسه دو 

سوی  دارند و دارای الگوی مصرف متفاویی باشند را نران ندهتد. در  

ویه  پتانسیل آبرتویی  جا که متغیرهای این شاخص بهعین حال از آن

دارای وزن ثابتی هستند، استفاد  گسترد  از این شاخص جه  مقایسه 
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)پتانستیل آبرتویی در    هتای متفتاوت  ناطق زراعی مختلف بتا اقلتیم  م

هتا متفتاوت متی باشتد(     مناطق مختلف بر مبنای میتزان بارنتدگی آن  

احتوال بروز خطا را افزای  می دهد. با وجود معایبی که این شتاخص  

دارد در مناطقی که اطالعات کوی در خصوص ختاک و میتزان نفتوذ    

 ,.Moeinodini et al) باشتند ارا متی وجود ندارد، بسیار مناستب و کت  

2014.) 

 

 مزرعه محیطیزیست تأثیرشاخص 

نتایجی که یاکنون بیان شد، ستوی  بتالقو  ستووم را نرتان داد،     

لیکن برای یعیین میزان سوی  بالفعل و واقعی، میتزان ستم مصترف    

ثر  در فرموالسیون سم نیز الزم اس . بر ایتن استاس   ؤشد  و وماد  م

ها ک برای آف  نام ضریب اثر محیطی مزرعه ای شاخص دیگری به

 کت  گتردد، حرتر   مراهد  متی  1. با یوجه به جدول گرددمطرح می

 61/42ای ی مزرعهمحیط یأثیرماالییون در منطقه هرتگرد با شاخص 

شد  اس  و پس زیس  شناخته یرین سم برای محیطبه عنوان پرخطر

پرمصرف دیازینون کته بیرتترین مصترف را از نيتر      ک از آن حرر 

در  11/46ای محیطتی مزرعته   یأثیربا شاخص  ،فراوانی استفاد  داش 

که سم کنفیدور نسب  به دیگر سووم وجود آن ریبه بعد قرار گرف . با

محیطی باالیری بود یعنی ستوی   زیس  یأثیرخص مصرفی دارای شا

ثر  و دز مصترفی پتایین، از   ؤدلیل ماد  مهولی ب ،بالقو  بیرتری داش 

 ،ای در ریبه سوم قرار گرف . بنابراینمحیطی مزرعه یأثیرنير شاخص 

مصترفی  زیس  و موجوات زند  با یوجه به نوع سم سم بر محیط یأثیر

در یتتک مطالعتته اثتترات   اشتتد.بو میتتزان مصتترف آن متفتتاوت متتی 

ها در مزارع برنج کالت کنترل شیویایی آفات و بیواری محیطیزیس 

کت   سی قرار گرف ، نتایج حتاکی از آن بتود کته قتار     رنادر مورد بر

و در  6/14ای برابتر  مزرعته  محیطیزیس  یأثیرکاربندازیم با شاخص 

ای مزرعته  محیطتی زیس  یأثیرها دیازینون با شاخص ک بین حرر 

بیرترین خطرآفرینی را دارا بود  اس . در این مطالعته شتاخص    3/11

 ,.Agah) ثبت  گردیتد   2/29ای ماالییون مزرعه محیطیزیس  یأثیر

یولیتد   محیطیزیس (. در یک پهوه  برای ارزیابی مخاطرات 2015

 یتتأثیردر ایتالیتتا از شتتاخص  2113یتتا  2116هتتای ستتیب طتتی ستتال

استتفاد  گردیتد. نتتایج ایتن پتهوه  کتاه  اثترات         محیطیزیس 

هتای  کت  ها را با استفاد  بیرتتر از آفت   ک آف محیطی استفاد  از 

 (.Iorriatti et al., 2011)د رانتخابی و مدیری  یلفیقی آفات اثبات ک

 

عمده مصرفی در منطقه هشتگرد کشمزرعه سموم حشره محیطیزیست تأثیرشاخص  -5 جدول  
Table 5- The farm Environmental Impact Quotient ofmajor insecticidein Hashtgerd area 

 نام سم

Common 

name 

 EIQ) محیطی مزرعهشاخص تأثیر زیست

 درهکتار(
The farm Environmental impact 

quotient 

 شاخص تأثیر زیستی

(Enviromental impact 

quotient 

 )%( مقدار ماده موثره

The amount ofactive 

ingredient (%) 

 دز مصرفی

 )لیتر(

Dosage 

(L) 

 دلتامترین

Deltametr

in 

64 51.7 2.5 0.5 

 دیازینون

Diazinon 
41.76 34.8 60 2 

 فوزالون
 

Phosalone 

22.96 32.8 35 2 

 ماالییون

Malathion 
42.18 37 57 2 

رایدایویداکلوپ  

Imidaclop

rid 

27.7 105.7 35 0.75 

 

ثر  کوتتر،  ؤدلیل دز مصرفی پایین و ماد  مدلتامترین بهک حرر 

را به خود اختصاص داد که  EIQFURمقدار بسیار ناچیزی از شاخص 

 یتتأثیر( کتته Maleki et al., 2015) متتالکی و هوکتتاران بتتا نتتتایج

های مصرفی در گندم و جو در مرهد را متورد  ک آف  محیطیزیس 

بررسی قرار دادند، یطابق داش  و بنابراین بترای کنتترل ستن گنتدم     

مزرعته،   محیطتی زیس  یأثیراستفاد  از دلتامترین با یوجه به شاخص 
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 محیطتی زیست   یتأثیر شتاخص   رسد.می نيریر از دیازینون بهمناسب

کته  قابل محاسبه اس  و با یوجه به این ک ای برای هر حرر مزرعه

شتود  متفاوت و متعددی استتفاد  متی   ک برای هر گیا  سووم حرر 

 کت  یعنی برای کنترل آفات یک گیتا  موکتن است  از چنتد حرتر      

ای بترای  مزرعته  محیطتی زیس  یأثیرشاخص  ،بنابراین ،استفاد  شود

 شود.گیا  محاسبه نوی

 

 گیرینتیجه

آفات و  مدیری  راستای محور در بومزیس  هایروش گسترش با

-زیست   مخاطرات وانیمی های یلفیقی کنترل آفات،استفاد  از روش

در  .دادکتاه   زیتادی  حتد  یا را هاک حرر  استفاد  از ناشی محیطی

های عود  مصرفی در منطقه هرتگرد ستوی  بتالقو    ک میان حرر 

 ای ماالییون بیرتر بود.محیطی مزرعه یأثیر)کنفیدور( و  ایوداکلوپراید

کننتد  و  بیرتربن خطتر در هتر سته جتزر کتارگران مزرعته، مصترف       

عنتوان  ستم کنفیتدور بتود کته ایتن ستم را بته        اکولوژیک مربوط بته 

پرمصرف منطقه هرتگرد مطرح کرد  اس .  ک یرین حرر خطرناک

در خصوص سوومی مال کنفیدور و دلتامترین که اثتر جتزر کتارگران    

شتی  باال بود، رعای  اصول ایونتی ستم پا   EIQمزرعه بر نور  نهایی 

-هفوزالون ب ک اثرات این جزر را به مرایب کاه  خواهد داد. حرر 

یترین  خطتر یر به عنتوان کتم  پایین محیطیزیس دلیل کسب شاخص 

از نير سوی  بالقو  یعیین شد. با یوجه به  نطقهمک  پرمصرف حرر 

ستازی کرتاورزان از   ریزی جه  استفاد  سووم و آگتا  ضرورت برنامه

یتر و  های کتم خطتر  ک مخاطرات مصرف و یوجه به استفاد  از آف 

آستیب پیرتنهاد   هتای کتم  کت  گذاری در جه  انتخاب آفت  سیاس 

ستتفاد  در  های مورد اک شود این شاخص در خصوص کلیه آف می

های مدیری  یلفیقتی  منطقه محاسبه گردد، و انتخاب سووم در برنامه

 پذیرد. آفات با یوجه به این شاخص صورت
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Introduction 

Recently, there is an increasing concern about the effects of pesticides on non-target organisms. Residual of 
pesticides cause environmental pollution and put in danger the human health. The problem is always in contact 
with pesticides, there are numerous risks related to the environmental and human health threat at different levels 
of their cycle, including production, sale, use in the field and ultimately for residue in food occurs. This study 
consider the harmful effects of pesticides in Hashtgerd study area and their potential and environmental risks 
using EIQ index. Environmental Impact Quotient (EIQ) is a model based on algebraic equations which by it can 
be classification chemical pesticides based on environmental hazards and risks to human health and toxins that 
cause minimal risk are selected. The ultimate purpose of this study was to determine 5 insecticide have been the 
highest consumption in the region Hashtgerd and then determine the potential environmental risks of them by 
EIQ index, so that eventually we can identify and eliminate hazardous insecticides. 

Materials and Methods 

Hashtgerd study area is one of 609 countries study area that is located in the Alborz province. This area with 
an extent of about 1170 km-2 because of the proximity to the metropolis of Tehran and focus a large number of 
agricultural, industrial and service units has an important economic and political position. The numerical value 
of the EIQ is average of the three main components include of the potential damage to the health of  farm 
workers, the potential damage to consumers through the direct effect of toxic residues in food products or 
through ground water contamination and potential negative effects on the environment, including aquatic and 
terrestrial organisms show. The describes components of the EIQ are contains 11 variables. All input data for the 
impact of low, medium and high are judged to be harmful than, the one, three or five into account. Information 
on types of pesticides through questionnaires and interviews with farmers of all crops and gardens in the area 
(120 questionnaires in four cities in the study area) were collected. Information on pesticides and their effects 
from data bases IUPAC and the Pesticide Manual, 1997and Crop Protection, 2003 were collected. 

Results and Discussion 

Because EIQ index for imidacloprid, diazinon, malathion and phosalone pesticides has been most affected by 
the ecological effects, It can be concluded that in the land area that these insecticides were used, biotic intensity 
are at highest risk. In a study that examined environmental hazards of cotton production in Turkey, the role of 
ecological effects of pesticides on EIQ was more than consumer parts and farm workers. In examining of the 
pesticides registered in the United States, toxicity of farm workers, consumers and ecological were 37, 8 and 
84.4 respectively and the final average EIQ for insecticides registered was 43.1. According to this another factor 
considered is the farm environmental impact of pesticides. Malathion insecticide in Hashtgerd region with farm 
environmental impact 42.18 as the most dangerous environmental toxins known and then insecticide diazinon 
that had the highest consumption in frequency of use, with farm environmental impact 41.76 was next in rank. 
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Although Imidaclopride compared to other pesticides had a higher EIQ index so the potential toxicity was more 
but because of active ingredient and low dosage in terms of farm environmental impact was in third place. 
Therefore, with the expansion of the ecosystem-based approach to manage pests and method of integrated pest 
management, it can be greatly reduced environmental hazards arising from the use of insecticides. Among the 
major insecticides used in the Hashtgerd region potential toxicity of imidaclopride and farm environmental 
impact of malathion was more. The highest risk in all three components of farm workers, consumers and 
ecological related to Imidaclopride that has raised the most dangerous insecticides name as the main 
consumption in the Hashtgerd region. The results showed that based on the environmental impact index, most of 
environmental hazards of insecticides in the Hashtgerd region are due to lack of proper knowledge and incorrect 
selection of some insecticides and their use is excessive. In Imidaclopride and deltamethrin that farm workers 
effect of them on the final score EIQ was high, safety spraying will reduce the effects of this component by far. 

Conclusion 

The results showed that among major consumed insecticides in the area Hashtgerd, potential toxicity of 
Imidacloprid and farm Environmental impact of Malathion was greater. Highest risk of all three components of 
farm workers, consumers and ecological, related to Imidaclopride insecticide that referred to as the most 
dangerous major pesticide consumption in the Hashtgerd region. 
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