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چکيده
زمينه و هدف :امروزه باقیمانده آفتکشهای آلی از جمله آالیندههای مهم منابع آب سطحی محسوب می شوند .بناابرای باا جوجاه باه
استفاده از آب رودخانه گرگر برای زراعت و جامی آب شرب شهرهای مجاور ،پژوهش با هدف شناساایی برخای از آفاتکاشهاای کلاره و
فسفره در آب ای رودخانه انجام یافته است.
روش بررسی :نمونهبرداری از  5ایستگاه منتخب در طول رودخانه طی فصول بهار و جابستان  1931برداشت شده و پس از انجاام مرالا
آماده سازی آزمایشگاهی نسبت به شناسایی و جعیی غلظت سموم در نمونهها با استفاده از روش پیشرفته کروماجوگرافی الیه نااز

اقادام

شد.
يافتهها :میانگی غلظت سموم آجرازی  ،آالکلر و جوفوردی نمونه ها در فص بهار بهجرجیب برابر با 1/20±2/29 ،1/20±2/20و 1/10±2/20
میکروگرم در لیتر و در فص جابستان به جرجیب برابر با 15/02±0/51 ،9/20±1/05و  10/10±9/00میکروگرم در لیتر بود .پردازش آماری
نتایج نشان داد که میانگی غلظت هر  9سم شناسایی شده کمجر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی است.
بحث و نتيجهگيری :گرچه در لال لاضر از نظر غلظت ججمع یافتاه ساموم در آب رودخاناه گرگار خطاری متوجاه بهداشات عماومی
نمیباشد ،ولی بهدلی مصرف بیرویه نهاده های کشاورزی از جمله سموم شیمیایی جوسا کشااورزان ،در آیناده ای ناه چنادان دور ایا
بوم سازگان آبی با مشک ججمع بیش از لد سموم و جبعات ناشی از آن مواجه خواهد شد که ای امر مای جواناد عواقاب نااگواری را بارای
شهروندان لاشیه رودخانه ،لیات جانوری رودخانه و مصرفکنندگان از آب ای بومسازگان بهدنبال داشته باشد.
واژههای کليدی :آجرازی  ،آالکلر ،جوفوردی ،روش پیشرفته کروماجوگرافی الیه ناز  ،رودخانه گرگر

( -*1مسوول مکاجبات) :دانشیار گروه محی زیست ،دانشکده علوم پایه ،والد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
 -0کارشناس ارشد محی زیست ،دانشکده علوم پایه ،والد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران.
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Determination of some organochlorine and organophosphorus
pesticide residues in water of Gargar River
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Abstract
Background and Objective: Today, Chlorinated and Organophosphorous pesticide residues are
considered as important environmental pollutants especially in surface water resources. Gargar River
is one of the important tributaries of Karoon River. The main use of this river is to supply the drinking
water for nearby cities. Therefore, the aim of this study was to determin Organochlorine and
Organophosphorus pesticide residues in water of the Gargar River in 2012.
Method: After field visits and determining five sampling stations during the spring and summer of
2012, the samples were taken and after carrying out laboratory preparation, identification and
determination of the concentration of pesticides in the samples were performed using HPTLC.
Findings: Results showed that the mean concentrations (µg/L) of Atrazin, Alachlor and Trinoxol
pesticides in water of Gargar River in the spring were 1.04±0.02, 1.06±0.03 and 1.12±0.04,
respectively. Also the mean concentrations of these pesticides (µg/L) in the winter were 3.04±1.45,
15.27±4.51 and 12.12±3.62, respectively. Comparison of the mean concentrations of pesticides with
WHO permissible limits showed that the mean concentrations are significantly lower than the
permissible limits.
Conclusion: There are no public health risks for pesticides residues in Gargar River water samples in
this time. However, it should be noted that because of indiscriminate use of agricultural inputs, such as
chemical pesticides by farmers, the problem of excessive accumulation of toxins in aquatic ecosystems
and their consequences will be faced in the near future.
Keywords: Atrazin, Alachlor, Trinoxol, HPTLC, Gargar River.
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مقدمه
جوسعه کشاورزی برای پاسخگویی به نیاز روز افزون غااا ،اماری

با یارانهای بالغ بر  0222میلیارد ریال در کشور مصرف میشاود

اجتناب ناپایر اسات .اماا در کناار آن ،پیامادهایی ناخواساته و

که ای میزان مصرف صدمات جبرانناپایری بر محای زیسات،

نامطلوب برای زندگی انسانها و محی زیست رخ مایدهاد کاه

سالمت انسان ،لیات ولش و گیاهان بر جای

مایگااارد.

نیازمند چارهجویی و اصاال مایباشاد .از جملاهی مهامجاری

بنابرای  ،جولید بیشتر به شیوههای کنونی و در عی لال لفاظ

پیامدهای نامطلوب جوسعه کشاورزی ،آلودگی منابع آب سطحی

محی زیست دو موضوعی است که با یکادیگر ساازگار نباوده و

و زیرزمینی است که در نتیجه عوام متعددی مانناد فرساایش

جهت دستیابی به جوسعه پایدار در بخاش کشااورزی جوجاه باه

و کاربرد بیرویه کود و سموم پدید میآید .در کشور ایران

مدیریت جلفیلی آفات از جمله کنترل زیساتی کاه از آن طریاق

هم مواردی از ای دست را میجوان یافات کاه گااه سابب باروز

میجوان به کنترل مطلوب و اقتصادی آفات همراه با عوارض کم-

مشکالت جدی برای ساکنان محلی شدهاست (.)1

جر دست یافت ،ضروری میباشد (.)0

کشاورزی همواره به عنوان بزرگجری مصرفکنناده مناابع آب

همه ساله ملدار زیادی آفتکش از طار مختلاف باه محای -

شیری  ،یعنی لدود  22%ک منابع استحصالی در جهاان ،باه-

زیست راه پیدا میکند .ای آفتکشها در محی پخش شاده و

شمار رفته اسات .یافتاههاا بیاانگر آن اسات کاه فعالیاتهاای

به نلاط دور دست منتل میشاوند .آفاتکاشهاا در طبیعات

کشاورزی عام اصالی جللیا کیفیات آب اسات کاه عموماا از

جابهجا میشوند و عاالوه بار انتشاار در داخا یاط محای  ،از

طریق ورود چندی گونه مواد مختلف باه مناابع آب ساطحی و

محیطی به محی دیگر میروند .امروزه باقیمانده لشرهکشهاا

خا

و منابع آب سطحی و

زیرزمینی ناشی میشود (.)1

از آالیندههای مهم محیطی از جمله خا

با ساخت و استفاده آفاتکاشهاا جوسا بشار و باه دنباال آن

زیرزمینی شناخته شده است .به گونهای کاه باه علات اساتفاده

مشخص شدن آثار مثبت آنها از جمله بهباود کیفیات محای

بیش از لد سموم شیمیایی ،باقیمانده آنها به طر مختلف به

زناادگی انسااان ،لیوانااات اهلاای و گیاهااان ،افاازایش جولیاادات

زنجیره غاایی انسان و سایر موجودات

کشاورزی ،بهبود شرای بهداشت و سالمت انسان ،عدم نیاز باه

است .به ای جرجیب جعداد زیادی از مردم دنیا با استفاده از ماواد

اطالع از خاستگاه بومشناختی آفاات ،صارفه اقتصاادی و جااثیر

آلوده به سموم شیمیایی در معرض ابتال به اناواع بیمااریهاا از

سریع بر گونه هدف ،کاربرد ای دسته از مواد شیمیایی آلای باه

جمله انواع سارطانهاا ،ناهنجااریهاا ،جهاشهاای ژنتیکای و

ویژه بعد از جنگ جهانی دوم جوسعه زیادی یافت .بهنحاوی کاه

اختالالت عصبی قرار گرفتهاند ( 0و .)9

امروزه لفظ و بهبود کیفیت زندگی بدون ایا ماواد شایمیایی

از آن جا که سازمان بهداشت جهانی علت  02%از بیماریهاا را

برای بشر غیرقاب جصور است (.)0

استفاده از آب غیربهداشتی و ناسالم عنوان کرده است ( ،)0لاا،

در بعضی از کشورها از جمله ایران جهت پیشبرد سیاساتهاای

آگاهی متخصصان بهداشتی و به طور کلی عموم مردم ،از بلایای

جوسعه کشاورزی عالوه بر یاراناههاای غیرمساتلیمی کاه بارای

مواد شیمیایی منابع آبی و خطرات ناشی از جمااس یاا اساتفاده

آفتکشها پرداخت میگردد ،بخشی از هزینههای سموم نیز به

طوالنی مدت از ای قبی منابع بسیار لیاجی میباشد .از طرفی،

عنوان یارانه مستلیم جوس دولت جلب میگردد که در پاارهای

به دلی ماهیت بدون عالمت هشدار دهنده و پیش آگهی اثرات

موارد ممک است ای مبلغ  52%ک قیمت ساموم باشاد .ایا

سوء آفتکشها ،الزم است ضم ارزیاابی دقیاق مناابع آبای و

امر موجب ارزیابی غل

مصرفکننده راه یافتاه

کشاورزان از مصرف آفتکشها میشود

جعیی میزان بلایای ای قبی جرکیبات سنتزی ،اطاالع رساانی

و هزینه ناچیز آن موجب مصرف بیرویه ساموم مایگاردد ،باه

مناسب نیز به دست انادرکاران لاوزه ساالمت عماومی جهات

گونهای که در لال لاضر سالیانه بیش از  00222ج آفتکاش

پیشگیری از عوارض سوء التمالی انجام شود (.)1

000

سبحان و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه

در ایران مسااله آب و کمباود آن از گاشاته بسایار دور وجاود

پس از اجصال چهارشااخه اصالی باا طای مسایری لادود 102

داشته است .به طوری کاه در برخای نلااط کشاور التیاا روز

کیلومتر ،پس از اجصال خرسان ،به دریاچه ساد مخزنای کاارون

افزون به آب به صورت عاملی مانع رشد و پیشارفت کشااورزی،

وارد میشود و پس از سد نیز شااخههاای فرعای نظیار شاور و

صنعتی و لتی اجتماعی شده است .از ای رو لزوم پایش مداوم

بهلول در دشت خوزستان به ای رودخانه متص مایگاردد .در

منابع آب و بررسی جوان خودپاالیی رودخانهها از اهمیت ویژهای

ادامه در شهر شوشتر شاخه گرگار از رودخاناه جادا مایشاود.

برخوردار است ( .)1رودخاناه گرگار یکای از شااخههاای مهام

شاخه دیگر رودخانه نیز با نام شطی مسیر خود را ادامه داده و

رودخانه کارون است ،که اصلیجری مصارف آب آن برای زراعت

پس از اجصال دو شاخه در منطله بندقیر ،مجددا کارون نامیاده

و جامی آب شرب شهرهای مجاور است .به طور کلی در سوال

میشود (.)5

چپ و راست ای شاخه در مجموع  0222هکتار گنادم0022 ،

نمونهبرداری

هکتار جو 9122 ،هکتار بارنج 02 ،هکتاار یونجاه 022 ،هکتاار

برای نمونهبرداری ،پس از بازدید میدانی از منطله مورد مطالعاه

هندوانه و خربزه 552 ،هکتار گوجه فرنگی و خیار 022 ،هکتاار

با اساتفاده از رابطاه  )0( N=Z2S2/D2نسابت باه انتخااب 5

لوبیا و محصوالت مشابه و  022هکتار ذرت به صورت آبی کشت

ایستگاه به طوری که جمام طول رودخانه از باالدست جا مصب را

میگردد ،که برای افزایش بهره وری از ملاادیر متناابهی نهااده

پوشش بدهد ،اقدام شد .نمونه برداری از آب رودخانه با جوجه به

های کشاورزی استفاده می شود .از ای رو یکی از عوام ایجااد

فص کشت محصاوالت زراعای و طای مااه هاای فاروردی جاا

آلودگی در شااخه گرگار را مای جاوان جخلیاه زهآب کشااورزی

شهریور  1931و طی هرماه یاط باار انجاام یافات .)2( .بادی

دانست ( .)1بنابرای هدف از انجام ای پژوهش شناساایی اناواع

صورت که از نلاط مختلف هر ایستگاه 02 ،نمونه یط لیتاری از

آفت کشهای کلره و فسافره در آب رودخاناه گرگار و ملایساه

عمق  12جا  92سانتیمتاری در عارضهاای مختلاف رودخاناه

میانگی غلظت باقیمانده آنها باا اساتانداردهای جهاانی باوده

برداشت شد .نمونههای مرباوط باه هار ایساتگاه در ارف 02

است.

لیتری مخلوط شده و پس از برداشات ساه نموناه از آن هاا باه

مواد و روش ها

روف شیشهای جیره رنگ لاوی  52میلی لیتر محلاول متایل

معرفی منطقه مورد مطالعه

کلراید (به منظور جلاوگیری از ججزیاه ساموم جاا زماان انجاام

رودخانه گرگر یکی از شاخههای رودخانه کاارون اسات کاه در

آزمایشهای مربوط) منتل شد .درب روف محتوی نموناه باا

شهر شوشتر از آن جدا شاده و مجاددا در بنادقیر باه آن مای-

پارافیلم بسته شد و نمونهها پس از قارار گارفت در یخادان باا

پیوندد .مهمجری سرچشمههای ای رودخانه همان سرچشامه-

دمای  0درجه سانتیگراد ،در اسرع وقت باه آزمایشاگاه منتلا

های کارون محسوب میشود ،که عبارجند از :خرساان باا طاول

شدند ( 2و  .)0نام و مختصات جغرافیایی ایستگاههای منتخب و

 005کیلومتر ،آب ونط با طول  102کیلومتر ،آب کیار با طاول

همچنی موقعیت جغرافیایی آن ها در جادول و شاک  1ارایاه

 102کیلومتر و رود بازفت با طول  102کیلومتر .رودخانه کارون

شده است.

جدول  :3نام و مختصات جغرافيايی ايستگاههای منتخب نمونهبرداری
شماره

Table 1: Geographical coordinates of sampling stations
مختصات جغرافيايی
نام ايستگاه

1

بندمیزان

˝00° 51´ 90/500

˝ 90° 29´ 0/22

0

درخزینه

˝00° 50´ 05/022

˝91° 50´ 2/503

9

سید لس

˝00° 50´ 09/002

˝91° 00´ 10/050

0

باالدست سید لس

˝00° 52´ 10/999

˝91° 09´ 05/390

˝00° 59´ 12/039

˝91° 93´ 5/205

5

بندقیر

تعيين غلظت باقی مانده برخی ازآفت کش های آلی....

001

شکل  -3نقشه ايستگاه های نمونه برداری
Figure 1-Map of sampling stations

استخراج سموم از نمونه ها

محلول را جا لجم  0-9میلی لیتر جبخیر کرده ،و پس از آبکشی

در آزمایشگاه به منظور استخرا سموم موجاود در نموناههاا از

نمونه با  0میلیلیتر استون ،لجم آن باه  5میلایلیتار رساانده

( )HPTLCاساتفاده

شد .سپس با جبخیر محلول جا رسیدن به لجم یط میلیلیتر ،با

شد 2( .و  .)0بدی منظور پس از جاه نشای شادن گا و الی

افزودن یط میلیلیتر بنزن ،محلول لاص مجددا جا رسیدن باه

نمونه ها ،یط لیتر نمونه را در داخ قیف دکانتور ریخته و بعاد

لجم  2/0میلیلیتر جبخیر شد .برای آمادهساازی نموناههاا باه

 52میلیلیتر محلول اشباع کلارور سادیم باه آن افازوده شاد.

منظور اندازهگیری غلظت سموم در آنها ،لجم نهاایی محلاول

سپس در سه مرلله پیاپی به جرجیب  122 ،52و  52میلیلیتر

با افزودن بنزن به  0میلیلیتر رسانده شد ( 3و .)12

متیل کلراید به دکانتور اضافه شد ( 2و  .)0فاز آلی نمونه ها در

برای جشخیص و جعیی غلظت باقیمانده ساموم ،پاس از جهیاه

هر مرلله جدا و برای عاری شدن نموناه هاا از آب ،باه آن هاا

نمونه لشرهکش استاندارد از هر کدام از ساموم ماورد ارزیاابی

سولفات سدیم انیدرید اضافه شد .سپس فاز آلی جادا شاده در

(آجرازی  ،آالکلر و جوفوردی) ،عما لکاهگاااری باا اساتفاده از

دمای  92درجه سانتیگراد به کماط دساتگاه جبخیار در خاال

میکروپیپت  12میکرولیتری بر روی پلیات هاای آلومینیاومی

روجاری  IKAمدل  RV 10 Digital Vجغلایظ شاده و باه

لااوی سایلیکاژل ( )Silicagel 60 F 254و باا اساتفاده از

لجم  0میلیلیتر رسانده شد .با افزودن  12میلیلیتار اساتون،

دستگاه لکه گاار ( )Applicatorو لوله های مویی از نموناه

روش پیشرفته کروماجوگرافی الیاه نااز

آماده شده مجهول و نمونه استاندارد انجام یافت .فاصله اولای
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لکه از لبه پلیتها و سایر فواص لکهها از هم  0سانتیمتار در

 1/20و  0/35و در ایسااتگاه بنااد قیاار براباار بااا  1/20و 0/59

نظر گرفته شد .همچنی دقت شد قطر لکهها بایشجار از یاط

بهجرجیب مربوط به ماههای خرداد و شهریور بود.

میلیمتر نباشد .پس از عم لکهگااری ،پلیتها در دمای اجا

در ایستگاههای بندمیزان و بند قیر ،میانگی غلظت بااقیماناده

نگهداری شدند جا خشط شوند .سپس پلیتها را در جانطهای

سم آالکلر در ماههای فروردی و اردیبهشت اختالف معنیدار با

محتوی لالل هگزان -استون به نسبت  02+02میلیلیتار قارار

یکدیگر نداشته ،ولی سایر ماهها از ای نظر با یکادیگر اخاتالف

داده و پس از صعود لکههای مربوط به ساموم و اساتانداردهای

معناایدار دارنااد ( .)P>2/25همچناای در ایسااتگاه بناادمیاازان

آنها ،از جانط خار و در درجه لارارت خشاط شادند .بارای

کمینااه و بیشااینه میااانگی غلظاات باااقیمانااده ساام آالکلاار

دیدن لکهها پلیت را درون  UV Cabinetبا ناور فلورسانس

(میکروگرم در لیتر) برابر با  1/20و  13/00بهجرجیب مرباوط باه

قرار داده و به جرجیاب در طاول ماو هاای  012 ،002و 050

ماههای فروردی و شهریور و در ایستگاه بندقیر برابر باا  1/21و

نانومتر لکههای موجود رویت شدند .در نهایت نیز نمونهها را به

 13/92بهجرجیب مرباوط باه مااههاای فاروردی  ،اردیبهشات و

دستگاه کروماجوگرافی الیه نااز

باا کاارایی بااال (CAMAG

شهریور بود.

مدل  )Linomat 5منتل و با استفاده از نرمافزار CATS-4

در ایستگاه درخزینه ،میانگی غلظت باقیماناده سام آالکلار در

سموم موجود در آنها جعیی ملدار شدند (.)3-10

ماههای فروردی و اردیبهشت ،ماههای خرداد و جیر و همچنای

پردازش آماری دادهها

ماههای مرداد و شهریور اخاتالف معنایدار باا یکادیگر ندارناد.

برای پردازش آمااری دادههاا از ویارایش  10نارم افازار آمااری

همچنی در ای ایستگاه کمینه و بیشینه میانگی غلظت باقی-

 SPSSاستفاده شد .بدی صورت کاه بارای ملایساه میاانگی

مانده سم آالکلر برابر با  1/25و  13/00میکروگرم در لیتار باه-

غلظت سموم مورد ارزیابی در آب رودخانه گرگر با لد استاندارد

جرجیب مربوط به ماههای اردیبهشت و شهریور بود.

از آزمون جی جطنمونهای و به منظور ملایساه میاانگی غلظات

در ایستگاه سیدلس  ،میانگی غلظت باقیمانده سم آالکلار در

سموم شیمیایی مورد ارزیابی بی ایساتگاههاا و فصاول نموناه-

ماههای فروردی و خرداد اختالف معنیدار با یکادیگر نداشاته،

برداری از آزمونهای آمااری آناالیز واریاانس یاططرفاه (چناد

ولی سایر ماهها از ای نظر با یکادیگر اخاتالف معنایدار دارناد

دامنهای دانک ) استفاده شد.

( .)P>2/25همچنی در ای ایستگاه کمینه و بیشینه میاانگی
غلظت باقیمانده سم آالکلر برابر باا  1/20و  13/95میکروگارم

يافتهها
غلظت باقیمانده سموم شیمیایی شناسایی شده در نموناههاای
آب رودخانه گرگر به جفکیاط دوره نموناهبارداری در جادول 0
ارایه شدهاست.
نتایج بیانگر آن است که در هر  5ایستگاه نمونهبرداری ،میانگی
غلظت باقیمانده سم آجرازی در ماههای خارداد ،جیار ،مارداد و

در لیتر بهجرجیب مربوط به ماههای اردیبهشت و شهریور بود.
در ایستگاه باال دست سیدلس  ،میانگی غلظت باقیمانده سام
آالکلر در جمام ماههای مورد مطالعه اختالف معنیدار با یکدیگر
دارند ( .)P>2/25همچنی در ایا ایساتگاه کمیناه و بیشاینه
میانگی غلظت باقیمانده سام آالکلار برابار باا  1/20و 13/52
میکروگرم در لیتر بهجرجیب مربوط به ماههای فروردی و شهریور

شهریور با یکدیگر اختالف معنیدار دارند ( .)P>2/25همچنی

بود.

در ایستگاه بندمیزان ،کمینه و بیشینه میانگی غلظت باقیمانده

در ایستگاه بندمیزان ،میانگی غلظت باقیمانده سم جوفوردی در

ساام آجاارازی (میکروگاارم در لیتاار) براباار بااا  1/21و  ،0/22در

ماههای اردیبهشت و خرداد با یکدیگر اختالف معنیدار نداشاته

ایستگاه درخزینه برابر با  1/25و  ،0/00در ایستگاه سید لسا
برابر با  1/29و  ،0/32در ایستگاه باالدست سید لس برابار باا

ولی سایر ماهها از نظر میانگی غلظت باقیمانده سام جوفاوردی
اختالف معنیدار با یکدیگر دارند ( .)P>2/25همچنی در ایا

تعيين غلظت باقی مانده برخی ازآفت کش های آلی....
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ایستگاه کمینه و بیشینه میانگی غلظت باقیمانده سم جوفوردی

برابر با  1/25و  15/53بهجرجیب مربوط به مااههاای فاروردی و

برابر با  1/20و  15/50میکروگرم در لیتار باهجرجیب مرباوط باه

شهریور بود.

ماههای فروردی و شهریور بود.

در ایستگاه باالدست سید لس  ،میانگی غلظت باقیمانده سام

در ایستگاه های درخزینه ،سیدلس و بندقیر ،میانگی غلظات

جوفوردی در ماههای فروردی و اردیبهشت اختالف معنایدار باا

باقیمانده سم جوفوردی در جمام ماههای مورد مطالعاه اخاتالف

یکدیگر نداشته ولی سایر ماهها از ای نظر اختالف معنایدار باا

معنیدار باا یکادیگر دارناد ( .)P>2/25همچنای در ایساتگاه

یکدیگر دارند ( .)P>2/25همچنای در ایا ایساتگاه کمیناه و

درخزینه ،کمیناه و بیشاینه میاانگی غلظات بااقیماناده سام

بیشینه میانگی غلظت باقیمانده سم جوفوردی برابر باا  1/12و

جوفااوردی (میکروگاارم در لیتاار) براباار بااا  1/21و  ،15/55در

 15/09میکروگرم در لیتر بهجرجیب مربوط به ماههای اردیبهشت

ایستگاه سید لس برابر با  1/12و  15/00و در ایستگاه بنادقیر

و شهریور بود.

جدول  -0غلظت باقیمانده سموم آترازين ،آالکلر و توفوردی در نمونههای آب رودخانه گرگر به تفکيک فصول نمونهبرداری
*

بر حسب ميکروگرم در ليتر

Table 2- Residual Atrazin, Alachlor and Trinoxol concentrations (µg/l) in water samples of the Gargar
River according to sampling seasons

فروردين

ارديبهشت

خرداد

بندمیزان

ايستگاه /زمان نمونهبرداری

تير

مرداد

شهريور

آترازين
nd
nd

nd

1/21a

0/20b

0/05c

0/22d

nd

a

b

c

d

سیدلس

nd

nd

a

باالدست سیدلس

nd

nd

a

بندقیر

درخزینه

0/20

1/25

b

0/23

1/29

b

0/02

c

0/55

c

0/00

d

0/32

d

1/20

0/20

0/51

0/35

nd

nd

1/20a

0/29b

0/22c

0/59d

-

-

1/20±2/20

0/20±2/29

0/90±2/00

0/20±2/10

بندمیزان

1/20a

1/29a

1/20b

c

درخزینه

a

a

b

b

سیدلس

b

انحراف معيار±ميانگين غلظت

آالکلر
1/25

1/20

a

12/02
12/05

1/23

c

b

d

15/23

c

15/32

d

e

13/00

c

13/95

e

1/23

1/25

1/20

12/29

10/29

13/00

باالدست سیدلس

1/20a

1/20b

1/10c

12/02d

10/20e

13/52f

بندقیر

a

a

b

c

d

e

انحراف معيار±ميانگين غلظت

1/21

1/21

1/20±2/20 1/25±2/29

12/10

1/12

1/23±2/20

15/30

13/92

13/01±2/20 15/35±2/11 12/00±2/09

توفوردی
بندمیزان

1/20a

1/11b

1/10b

0/95c

d

درخزینه

a

b

c

d

e

a

1/22

1/19

b

1/15

c

0/92

d

10/95

10/92

e

e

15/50

f

15/55

f

سیدلس

1/12

1/10

1/02

0/00

باالدست سیدلس

1/11a

1/12a

1/10b

0/00c

10/00d

بندقیر

1/25a

1/23b

1/12c

0/90d

10/90e

15/53f

1/10±2/29

0/92±2/22

10/02±2/20

15/02±2/20

* داده ها مربوط به میانگی سه جکرار می باشند.
لروف غیر مشتر ( c ،b ،aو  )...در هر ردیف ،بیانگر جفاوت معنیدار میانگی غلظت باقیمانده سم در نمونههای آب بی
نمونهبرداری بر اساس نتایج آزمون جحلی واریانس یططرفه (آزمون دانک ) است (.)p>2/25

ماههای مختلف

انحراف معيار±ميانگين غلظت

1/11±2/20 1/20±2/20

10/00

15/00

15/09e
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نتایج آزمون جحلی واریانس یططرفاه باه منظاور گاروهبنادی

برابر با  1/21و  1/20میکروگرم در لیتار باهجرجیاب مرباوط باه

آماری میانگی غلظت باقیمانده سموم به جفکیط ایستگاههاای

ایستگاههای بندقیر و باالدست سیدلس بود.

مختلف نمونهبرداری در جدول  9ارایه شده است .نتایج جاداول

میانگی غلظت باقیمانده سم آالکلر ایساتگاههاای بنادمیازان،

 0و  9بیانگر آن اسات کاه میاانگی غلظات بااقیماناده سام

درخزینااه و سیدلساا و ایسااتگاههااای درخزینااه و بناادقیر

آجرازی ایستگاههای درخزینه ،سید لس و بندقیر و ایساتگاه-

خردادماه ،اختالف معنیدار با یکدیگر ندارند .همچنی کمینه و

های باال دست سیدلس و بندقیر در خردادماه اختالف معنی-

بیشینه میانگی غلظت باقیمانده ای سم برابر با  1/20و 1/10

دار با یکدیگر ندارند .همچنی کمینه و بیشینه میانگی غلظات

میکروگرم در لیتر به جرجیب مربوط به ایستگاههاای بنادمیازان،

باقیمانده ای سام برابار باا  1/21و  1/20میکروگارم در لیتار

سیدلس و باالدست سیدلس بود.

بهجرجیب مربوط به ایستگاههای بند میزان و باالدست سیدلس

میانگی غلظت باقیمانده سم آالکلر جمام ایستگاههاای نموناه-

بود.

برداری در فص جابستان اخاتالف معنایدار باا یکادیگر دارناد.

میانگی غلظت باقیمانده سم آجرازی ایستگاههاای درخزیناه و

همچنی کمینه و بیشینه میانگی غلظت باقیماناده ایا سام

بندقیر و ایستگاههاای ساید لسا و باالدسات سیدلسا در

(میکروگرم در لیتر) در جیرماه برابر با  12/10و  12/29بهجرجیب

جیرماه اختالف معنیدار با یکادیگر ندارناد .همچنای کمیناه و

مربوط به ایستگاههای بندقیر و سیدلس ؛ در مردادماه برابر باا

بیشینه میانگی غلظت باقیمانده ای سم برابر با  0/20و 0/23

 15/23و  10/20بهجرجیب مربوط به ایستگاههاای بنادمیازان و

میکروگرم در لیتر به جرجیب مربوط به ایستگاههاای درخزیناه و

باالدست سیدلس و در شاهریورماه برابار باا  13/92و 13/52

سیدلس بود.

بهجرجیب مربوط به ایستگاههای بنادقیر و باالدسات سیدلسا

میانگی غلظت باقیمانده سم آجرازی جمام ایستگاههای نموناه-

بود.

برداری در ماههای مرداد و شهریور اختالف معنیدار با یکادیگر

میانگی غلظت باقیمانده سم جوفوردی ایستگاههای بندمیزان و

دارند ( .)p>2/25همچنی کمیناه و بیشاینه میاانگی غلظات

درخزینااه و ایسااتگاههااای سیدلس ا و باالدساات سیدلس ا

باقیمانده ای سم در مردادماه برابر با  0/22و  0/55میکروگارم

فااروردی و شااهریورماه اخااتالف معناایدار بااا یکاادیگر ندارنااد.

در لیتر به جرجیب مربوط به ایستگاههای بندقیار و سیدلسا و

همچنی کمینه و بیشینه میانگی غلظت باقیماناده ایا سام

در شااهریورماه بااا  0/59و  0/35میکروگاارم در لیتاار بااهجرجیب

(میکروگرم در لیتر) در فروردی ماه برابار باا  1/25و  1/11باه-

مربوط به ایستگاههای بندقیر و باالدست سیدلس بود.

جرجیب مربوط به ایستگاههای بندقیر و باالدست سیدلس و در

میانگی غلظت باقیمانده سم آالکلر ایستگاههاای بنادمیازان و

شهریورماه برابر با  15/55و  15/00بهجرجیب مربوط به ایستگاه-

بندقیر و ایستگاههای درخزینه و باالدست سیدلس فاروردی -

های درخزینه و سیدلس بود.

ماه اخاتالف معنایدار باا یکادیگر ندارناد .همچنای کمیناه و

میانگی غلظت باقیمانده سم جوفوردی ایستگاههای بندمیزان و

بیشینه میانگی غلظت باقیمانده ای سم برابر با  1/21و 1/23

باالدست سیدلس  ،ایستگاههای بندقیر و باالدست سیدلس و

میکروگرم در لیتر به جرجیب مربوط باه ایساتگاههاای بنادقیر و

ایستگاههای درخزینه و سیدلس اردیبهشتماه اختالف معنی-

سیدلس بو.د.

دار با یکدیگر ندارند .همچنی کمینه و بیشینه میانگی غلظات

میانگی غلظت باقیمانده سم آالکلر در ایستگاههای بندمیزان و

باقیمانده ای سم برابر با 1/23و  1/10میکروگرم در لیتار باه-

درخزینه اردیبهشتماه اخاتالف معنایدار باا یکادیگر ندارناد.

جرجیب مربوط به ایستگاههای بندقیر و سیدلس بود.

همچنی کمینه و بیشینه میانگی غلظت باقیماناده ایا سام

میانگی غلظت باقیمانده سم جوفوردی ایساتگاههاای بنادقیر و
باالدست سیدلس خردادماه اختالف معنیدار با یکدیگر ندارند.
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همچنی کمینه و بیشینه میانگی غلظت باقیماناده ایا سام

ایستگاههای درخزینه و باالدست سیدلس بود .میانگی غلظت

برابر با  1/10و  1/02میکروگرم در لیتار باهجرجیاب مرباوط باه

باقیمانده سم جوفوردی ایستگاههای بندمیزان و بندقیر مردادماه

ایستگاههای بند میزان و سید لس بود.

اختالف معنیدار با یکدیگر ندارند .همچنای کمیناه و بیشاینه

میانگی غلظت باقیمانده سم جوفوردی ایستگاههای بندمیزان و

میانگی غلظت باقیماناده ایا سام برابار باا  10/90و 10/00

باالدست سیدلس جیرماه اختالف معنیدار با یکادیگر ندارناد.

میکروگرم در لیتر بهجرجیب مربوط باه ایساتگاههاای بنادقیار و

همچنی کمینه و بیشینه میانگی غلظت باقیماناده ایا سام

باالدست سیدلس بود.

برابر با  0/92و  0/00میکروگرم در لیتار باهجرجیاب مرباوط باه
جدول  -1نتايج گروهبندی آماری ميانگين غلظت باقیمانده سموم آترازين ،آالکلر و توفوردی در نمونهها به تفکيک
ايستگاههای نمونهرداری
Table 3- Statistical grouping of mean residual Atrazin, Alachlor and Trinoxol concentrations in water
samples according to sampling stations

ايستگاه /زمان نمونهبرداری

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

آترازين

بندمیزان

-

-

a

b

c

c

درخزینه

-

-

cd

a

b

b

سیدلس

-

-

d

c

e

d

باالدست سیدلس

-

-

b

c

d

e

بندقیر

-

-

bc

a

a

a

آالکلر
بندمیزان

a

b

a

b

a

c

درخزینه

b

b

ab

c

b

b

سیدلس

c

c

a

e

d

d

باالدست سیدلس

b

d

c

d

e

e

بندقیر

a

a

b

a

c

a

توفوردی
بندمیزان

b

b

a

c

a

a

درخزینه

b

c

b

a

b

a

سیدلس

c

c

d

d

c

c

باالدست سیدلس

c

ab

c

c

d

c

بندقیر

a

a

c

b

a

b

لروف غیر مشتر ( c ،b ،aو  )...در هر ستون ،بیانگر جفاوت معنیدار میانگی غلظت باقیمانده سم در نمونههای آب بی ایستگاههای نمونهبرداری بر
اساس نتایج آزمون جحلی واریانس یططرفه (آزمون دانک ) است (.)p>2/25

نتایج مربوط به ملایسه میانگی غلظت باقیمانده ساموم ماورد

ندارد .در صورجیکه میانگی غلظت باقیمانده ساموم آالکلار و

مطالعااه در آب رودخانااه گرگاار بااا رهنمااود ارایااهشااده جوسا

جوفوردی در نمونهها ،اختالف معنیدار با لد مجااز داشاته و در

سازمانهای بهداشت جهانی و ملی استاندارد ایران در جدول 0

مورد هر دو سم ،کمجر از رهنمود سازمانهای بهداشت جهانی و

ارایه شده است .نتایج بیانگر آن بود که میاانگی غلظات بااقی-

استاندارد و جحلیلات صنعتی ایران ( 1و  )19بود.

مانده سم آجرازی در نمونهها اخاتالف معنایدار باا لاد مجااز
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جدول  -4مقايسه آماری ميانگين غلظت باقیمانده سموم آترازين ،آالکلر و توفوردی در نمونههای آب رودخانه
گرگر با رهنمود سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملی استاندارد ايران (ميکروگرم در ليتر)
Table 4-Comparing the mean residual Atrazin, Alachlor and Trinoxol concentrations (µg/l) in water
samples of the Gargar River with the maximum permissible limits established by WHO and ISIRI

پيراسنجه تعداد

آماره t

درجه
آزادی

P-Value

تفاوت ميانگين از

فاصله اطمينان ()%32

استاندارد

حد پايينی حد بااليی

Test Value= 2
آجرازی

32

0/126

03

90

-8/416

89

92

-76/299

89

0/901

0/04500

-0/6852

0/7752

Test Value= 20
آالکلر

2/000

-11/83200

-14/7074

-8/9566

Test Value= 90
جوفوردی

2/000

-83/37833

-85/6133

-81/1433

بحث و نتيجهگيری
نتایج پژوهش بیانگر آن است کاه میاانگی غلظات بااقیماناده

نتایج ملایسه آماری میانگی غلظت باقیمانده سموم شناساایی

سموم مورد مطالعه در فصول بهار و جابستان اختالف معنیدار با

شده با لد مجاز نیز بیانگر آن است که میانگی غلظات بااقی-

یکدیگر داشته و در فص جابستان بیش از بهار میباشد (جادول

مانده سم آجرازی در نمونهها اخاتالف معنایدار باا لاد مجااز

 .)1با جوجه به ای که در منطله مورد مطالعاه کشات زمساتانه

ندارد .در صورجیکه میانگی غلظت باقیماناده ساموم آالکلار و

محصوالت از  5جا  05اسفند انجام میگیرد ،لاا با در نظر گرفت

جوفوردی در نمونهها ،اختالف معنیدار با لد مجااز داشاته و در

فاصله زمانی آخری کشات زمساتان جاا زماان نموناهبارداری و

مورد هر دو سم ،کمجر از رهنمود سازمانهای بهداشت جهانی و

افزایش دبی آب رودخانه و جوان خودپااالیی آن در فصا بهاار،

جحلیلات صنعتی ایران میباشد (جدول  .)0لاا می جوان نتیجاه

غلظات بااقیمانااده ساموم در آب باه لااداق خاود مایرسااد.

گرفت که غلظت باقیمانده سموم آجرازی  ،آالکلر و جوفوردی در

همچنی کشت جابستانه محصوالت که غالبا از ناوع جاطکشاتی

نمونههای آب برداشتشاده از رودخاناه گرگار منجار باه باروز

میباشد نیز از اول جیرماه جا  12مردادماه انجام مییابد .از جمله

عوارض سوء بهداشتی نمیشود.

مهمجری دالی باالجر بودن میانگی غلظت باقیمانده ساموم در

دهلانی و همکاران ( )0210نسبت باه جعیای آفاتکاشهاای

نمونهها در فص جابستان در ملایسه با بهار میجوان باه جرکیاب

ارگانوفسفره دیازینون و کلرپیریفوس در منابع آب شاهر بارز

سموم با نسابتهاای مشاخص باه منظاور اساتفاده در کشات

کاشان اقدام و نتیجه گرفتند که غلظت باقیمانده ای سموم جا

محصوالت ،قیمت پایی سموم که منجار باه اساتفاده بایش از

یط ماه بعد از سمپاشی باالجر از لد استاندارد جعیی شده می-

لدمتعارف از آنها میشود ،نارخ بااالی برداشات آب از ساط

باشد .بنابرای میجوان به عدم جشابه نتایج ای پژوهش با مطالعه

رودخانه برای کاربری کشاورزی و باال بودن جبخیر به علت دمای

لاضر اشاره نمود (.)3

باالی هوا در فص جابستان که منجر به کااهش چشامگیر دبای

ارجمندی و همکاران ( )1903طی پژوهشی نسابت باه جعیای

رودخانه و به جبع آن افزایش غلظت باقیمانده سموم شایمیایی

غلظت باقیمانده سم دیازینون در آب شالیزارهای آم باا روش

میشود ،اشاره کرد.

کروماجوگرافی الیه ناز

اقدام کرده و نتیجه گرفتند که میانگی

غلظت باقیمانده سم دیازینون در ایساتگاههاای نموناهبارداری

تعيين غلظت باقی مانده برخی ازآفت کش های آلی....

011

بیشجر از لد استاندارد جعیی شده جوسا کشاورهای اروپاایی

ملادیر استاندارد که بیانگر آن است که میاانگی غلظات بااقی-

فیزیکای و شایمیایی

مانده دیازینون در هر دو رودخانه در فصاول بهاار و جابساتان و

لشره کش دیازینون از جمله خاصیت جادخینی آن ،در ججماع

میانگی غلظت باقیمانده آزینفوس متیا در فصا جابساتان و

ای سم در محصول مؤثر بودهاست .بنابرای مایجاوان باه عادم

صرفا در رودخانه قره سو بیش از لد مجاز بودهاسات ،نتاایج دو

جشابه نتایج ای پژوهش با مطالعه لاضر اشاره نمود (.)10

پژوهش مطابلت ندارد (.)0

ملایسه نتایج پاژوهش باا دساتاورد مطالعاه عابادی کوپاایی و

در جحلیلی که جوسا شاایلی و همکااران ( )1900باه منظاور

همکاران ( )1932کاه نسابت باه بررسای کیفیات شایمیایی و

بررسی و جعیای ملادار بلایاای لشارهکاشهاای دیاازینون و

آلااودگی باالدساات رودخانااه زایناادهرود بااه ساام ارگانوفساافره

ماالجیون در آب رودخانههای شاهپور ،مند و دالکی انجام یافات،

دیازینون و جوان خودپاالیی آن اقدام و نتیجه گرفتند که غلظت

نتایج نشانداد کاه بلایاای ساموم در آب رودخاناههاای ماورد

باقیمانده دیاازینون در آب رودخاناه زاینادهرود و پساابهاای

مطالعه در ماههای مختلف با یکادیگر اخاتالف معنایدار دارناد

کشاورزی جخلیه شونده به ای رودخانه بسیار ناچیز بوده اسات،

( )p>2/25که با نتایج مطالعه لاضر مطابلت دارد (.)10

بیانگر جشابه میان دستاوردهای دو پژوهش میباشد (.)15

نتایج مطالعه زناد ملادم و همکااران ( )1901کاه طای آن باه

دستاورد پژوهش جلوی و همکاران ( )1900که طی فصول بهاار

بررسی سموم آلی کلردار رودخانههاای کاارون و دز پرداختاه و

و جابستان نسبت به جعیی غلظت ساموم دیاازینون ،هیناوزان و

نتیجه گرفتند که در برخی از ایستگاههای نمونهبرداری میانگی

لیندی در آب رودخانه سفیدرود و مناابع آب آشاامیدنی شاهر

غلظت باقیمانده سم دیآلدری باالجر از استاندارد  EPAبود ،با

رشت اقدام و نتیجهگرفتند که در فص بهار غلظت جمام ساموم

دستاورد مطالعه لاضر مطابلت ندارد .همچنی ای پژوهشگران

صفر میکروگرم در لیتر و کمجر از رهنمود سازمانهای بهداشات

ملادیر باالی سم آالکلر در نمونهها را به نرخ باالی مصارف ایا

جهانی و جحلیلات صنعتی ایاران باوده و بایشجاری میاانگی

سم در زمی های زراعی اطراف رودخانه و بهدلی قیمت پاایی

غلظت باقیمانده سموم نیز مربوط به فص جابستان میباشد ،باا

آن در ملایسه با سایر سموم نسبت دادهاند (.)13

نتایج پژوهش لاضر مطابلت دارد (.)10

همچنی نتایج ای پژوهش با دستاورد مطالعاه  Azizullahو

دستاورد پژوهش خدادادی و همکاران ( )1900که طای آن باه

همکاران ( )0211که نسبت باه ارزیاابی مناابع آب آشاامیدنی،

جعیی غلظت باقیمانده سموم آفتکش ارگانوفسفره و کاربامات

سطحی و زیرزمینی پاکستان به آفتکاشهاا اقادام کردناد؛ باا

در منااابع جااامی آب آشااامیدنی شااهر هماادان اقاادام و عنااوان

دستاورد مطالعه  Vryzasو همکاران ( )0223که باه بررسای

نمودندکه بیشجاری غلظات ساموم کارباریا و کلرپیریفاوس

انتشار ،پخش و جوزیع فضایی باقیمانده آفتکشها در منابع آب

مربوط به فص بهار میباشد ،با نتایج پاژوهش لاضار مطابلات

سطحی شمال شر یونان پرداخته و نتیجه گرفتند کاه ساموم

ندارد (.)12

آجرازی و آالکلر باه وفاور در نموناههاا وجاود داشاته اناد؛ باا

نتایج مطالعه لاضار باا دساتاورد پاژوهش شاایلی و همکااران

دسااتاورد مطالعااه  Konstantinouو همکاااران ( )0220کااه

( )1902که طی آن به بررسی و جعیی بلایای سموم آزینفاوس

نسبت به ارزیابی وضاعیت آلاودگی آفاتکاشهاا در مناابع آب

متی و دیازینون در آب رودخانههای قره سو و گرگانرود اقدام

سطحی یونان اقدام و موفق به شناسایی سموم آجرازی و آالکلار

و نتیجه گرفتند که میانگی غلظت باقیماناده آفاتکاشهاای

در نمونهها شده و عنوان نمودند که بیشینه غلظات بااقیماناده

مورد ارزیابی در فص جابستان با سایر فصول اختالف معنیداری

سموم مربوط به فصا جابساتان مایباشاد؛ دساتاورد پاژوهش

بوده و شرای اقلیمای منطلاه و خاوا

داشته است ،مطابلت دارد .ولی در خصاو

ملایساه میاانگی

غلظت باقیمانده ساموم در رودخاناه گرگاانرود و قاره ساو باا

 Palmaو همکاران ( )0220که پس از ارزیابی نموناه آب یاط
دریاچه با کاربری کشاورزی در جنوب شیلی موفق به شناساایی
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باقیمانده سم جوفوردی شدند و با دستاورد مطالعه Hoffman

سبحان و همکاران

منابع

( )0229که نسبت به پایش کیفی منابع آب زیرزمینای جگازاس

 -1جمالی پور ،پریسا ،.جعیی میزان بلایای آفتکشهای

اقدام و موفق به شناسایی آفتکاشهاای آالکلار و آجارازی در

آلی کلره و فسفره در آب رودخانه گرگر ،پایاان ناماه

نمونهها شد ،مطابلت دارد ولی با دساتاورد پاژوهش  Palmaو

کارشناسی ارشد محی زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی

همکاران ( )0223که طای آن باه ارزیاابی مخااطره آفاتکاش

والااد هماادان ،دانشااکده علااوم پایااه1931 ،؛ 100

آجرازی در دریاچه آلکوای پرجغاال اقادام و نتیجاه گرفتناد کاه

صفحه.

میانگی غلظت باقیمانده سم بایشجار از ملادار مجااز باوده و

 -0ساابحان اردکااانی ،سااهی  ،.جهیااه قااار کااشهااای

لداکثر غلظت ای آفتکش مرباوط باه فصا بهاار مایباشاد،

بیولوژیط و بررسی امکان استفاده از آنها باه جاای

مطابلت ندارند (.)02-05

سموم قار کش شیمیایی در جهت کاهش آلاودگی-

بهطور کلی میجوان عنوان نمود که هرچند نتایج ایا پاژوهش

های زیست محیطی ،رسااله دکتاری علاوم محای -

بیانگر آن است که میانگی غلظت باقیمانده ساموم شناساایی-

زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی والد علوم و جحلیلاات،

شده در آب رودخانه گرگر از رهنمود ارایهشده جوسا ساازمان

دانشکده محی زیست و انرژی1902 ،؛  05صفحه.

بهداشت جهانی فراجر نرفته و از ای رو خطری متوجه بهداشات

 -9طالبی جهرمای ،خلیا  ،سامشناسای آفاتکاشهاا

عمومی نمیباشد ،ولی باهدلیا مصارف بای رویاه نهاادههاای

(لشرهکشها ،کنهکشها ،موشکشهاا) ،انتشاارات

کشاورزی از جمله سموم شیمیایی بهدالیلی همچاون باورهاای

دانشگاه جهران 030 ،1905 ،صفحه.

اشتباه کشاورزان ناشی از عدم آماوزش صاحی آن هاا ،قیمات
پایی سموم پرمصرف ،پرداخت یارانه نهادههاای کشااورزی باه
باوم-

کشاورزان و  ...در آیندهای ناه چنادان دور ایا

 -0عرفان منش ،مجید ،افیونی ،مجید ،.آلاودگی محای
زیست (آب ،خا

و هوا) ،نشر ارکان داناش،1931 ،

 910صفحه.

سازگان آبی با مشک ججمع بیش از لد سموم و جبعات ناشی از

 -5کردوی ،م ،.بررسی کیفیت آب رودخانههای گرگار و

آن مواجه خواهدشد که ای امر میجواند عواقب ناگواری را برای

شطی به منظور انتخاب آبگیار مناساب جاامی آب

شهروندان لاشیه رودخانه ،لیات جانوری رودخاناه و مصارف-
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