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چكيده
زمينه و هدف :گسترش کاربرد آفت کشهای ارگانو فسفره در صنعت ،کشاورزی و ،..دیازینون را به یک معضل زیست محیطی تبدیل
کرده است .باتوﺟه به اهﻤیت آب و اﺛراتی که آﻟودگی آب میتواند بر سﻼمت انسان و اکوسیستﻢهای ﻃبیعی داﺷته باﺷد ،ﭘایش کیفیت
منابع آب از اهﻤیت بسﺰایی برﺧوردار است .ﻟذا این ﭘژوهش در راستای تعیین میﺰان آﻟودگی دیازینون آبهای زیرزمینی و بررسی وضعیت
کیفی آب در منطقه ﻟواسانات صورت گرفت.
روش بررسی :در محدوده مورد مطاﻟعه ،به ﻃور تصادفی روستاهایی انتخاب ﺷدند و  6چاه در هر روستا ( در باالدست و ﭘایین دست)
نﻤونهبرداری ﺷد .ﭘس از انتقال نﻤونهها به آزمایشگاه با بهرهگیری از روش میکرو استخراج فاز ﺟامد ،غلظت دیازینون آنها اندازهگیری ﺷد.
یافته ها :نتایج نشان داد که منابع آبهای زیرزمینی در منطقه مورد مطاﻟعه آﻟوده به دیازینون بوده و میﺰان این آﻟودگی در ﻟواسانات
کوچک نسبت به ﻟواسانات بﺰرگ بیشتر است .روستای نیکنام ده و هنﺰک بهترتیب با غلظت دیازینون میانگین  31/297و  31/173میکرو
گرم بر ﻟیتر بیشترین سهﻢ در آﻟودگی منابع آبی زیرزمینی منطقه مورد مطاﻟعه را به ﺧود اﺧتصاص دادند.
بحث و نتيجه گيری :مقایسه میانگین دیازینون برآورد ﺷده با استانداردهای ﺟهانی نشان داد که میﺰان این آﻟودگی در تﻤامی روستاها با
توﺟه به استاندارد آب آﺷامیدنی بیشتر از حد مجاز بوده و با استاندارد آبهای زیرزمینی مطابقت ندارد .ﻟذا برنامهریﺰیهای مربوط به
مدیریت منابع آب و هﻢچنین ﭘایش سﻼمت حوضـههـای آبخیـﺰ و ایجـاد تﻐییرات مدیریتی در منطقه مورد مطاﻟعه باید در اوﻟویت قرار
گیرد.
واژههای کليدی :منابع آبهای زیرزمینی ،دیازینون ،روش .SPME

 -3دانشجوی کارﺷناسی ارﺷد رﺷته مهندسی منابع ﻃبیعی ،گرایش آﻟودگی های محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،دانشـگاه آزاد اسـﻼمی ،دماونـد،
ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -7استادیار رﺷته مهندسی منابع ﻃبیعی ،گرایش آﻟودگی های محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسﻼمی ،دماوند ،ایران.
 -1استادیار رﺷته مهندسی منابع ﻃبیعی ،گرایش آﻟودگی های محیط زیست ،دانشکده محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسﻼمی ،دماوند ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Organophosphorus pesticides are widely used for agricultural purposes,
so it is make the Diazinon one of environmental issues. Given the importance of water and the effects
that pollution can have on human health and natural ecosystems, water quality monitoring is very
important. The aim of this study was to determine the contamination entered in the area of large and
small Lavasanat‘s groundwater.
Method: In the study area, were randomly selected 6 villages and six wells in each village (upstream
and downstream) were sampled. After transferring the samples to the laboratory, using micro solidphase extraction method, diazinon concentrations were measured.
Results: Results showed that Small Lavasanat is more polluted than Large Lavasanat. Niknam village
and Hanzak with average concentrations of diazinon 13.792 and 13.328 micrograms per liter,
respectively, were the most polluted underground water resources in the study area, respectively.
Conclusion: Compare Diazinon estimated average by world standards, showed the amount of
contamination of drinking water in the rural areas according to the standard, were higher than the
standard limit and the groundwater does not match. The planning related to water resources
management as well as monitoring the health of watersheds and change management in the study area
should be prioritized.
Keywords: Ground water resources, Diazinon, SPME Method.
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زمينه و هدف
رﺷد ﺷهرها ،افﺰایش ﺟﻤعیت و باال رفتن استانداردهای زنـدگی

برای آمادهسازی نﻤونه میباﺷد ،استفاده میﺷود .تکنیک میکرو

در بســیاری از کشــورها موﺟــب تقاضــای روز افــﺰون آب هــای

استخراج فاز ﺟامد( )SPMEبـرای نخسـتین بـار ،توسـط تـیﻢ

زیرزمینی برای مصارف مختلـ کشـاورزی ،صـنعتی و ﺷـهری

تحقیقاتی ﭘروفسور ﭘاوﻟیشین در دانشگاه واترﻟـو کانـادا ابـدا و

ﺷده است .آب های زیرزمینی به دﻟیل استعداد آﻟودگی کﻢتـر و

معرفی گردید SPME .روﺷی است بسیار قدرتﻤند برای آماده-

هﻢچنین ظرفیت ذﺧیره زیاد نسبت بـه آب هـای سـطحی ،بـه

سازی نﻤونـه کـه تﻐلـیا ،اسـتخراج و ورود نﻤونـه بـه دسـتگاه

عنوان منبع مهﻢ تامین آب مورد توﺟه میباﺷند ( .)3هﻤین امر

کروماتوگرافی را در یک مرحله انجام میدهد .ضﻤن آنکـه یـک

آبهای زیر زمینی را با چاﻟشهای متفاوتی از ﺟﻤله آالیندههای

روش استخراج کننده کامﻼ عاری از حﻼل بـوده و بـرای آنـاﻟیﺰ

ﻃبیعی و غیر ﻃبیعی روبهرو کرده اسـت .ﻟـذا بررسـی وضـعیت

توسط آن تنها چند میلیﻟیتر نﻤونه کفایت مینﻤاید (.)۰ ،4

کﻤی و کیفی این منابع و ارزیابی سﻼمت حوضـههــای آبخیــﺰ

ضــرورت ایــن تحقیــق بواســطه گســترش روز افــﺰون کــاربرد

بعنوان یکی از عوامل مهﻢ در ﭘایداری توسعه یک منطقه ،حـازﺰ

آفتکشهای ارگانو فسفره (دیـازینون) در صـنعت کشـاورزی و

اهﻤیت میباﺷد ،که هﻤواره باید در در برنامهریﺰیهای مدیریتی

دامپروری بیش از بیش آﺷکار میگردد .چرا که دیازینون یکـی

منابع آب ﻟحاظ گردد.

از ترکیبهای مهﻢ در منابع آبی بوده که حتـی میـﺰان کﻤـی از

آبیاری زمین های کشاورزی و باغداری سـبب ﺷتشـوی سـﻤوم

ایــن مــواد ﺷــیﻤیایی ﭘیامــدهای زیســت محیطــی و بهداﺷــتی

ﺷیﻤیایی و کودها و انتقال آنها از الیههای مختلـ ﺧـاک بـه

بسیاری را برای انسان در ﭘـی ﺧواهـد داﺷـت .از آنﺟـا کـه در

آبهای زیر زمینی مـیﺷـود .بنـابراین کیفیـت آب زیـرزمینـی

ﺷهرستان ﻟواسان زمینهای کشاورزی و باغهای زیـادی وﺟـود

موضوعی قابل تامل اسـت .فاصـله بـین منـابع آبـی بـا منطقـه

دارد که به صورت دورهای سﻤپاﺷی میﺷوند و هﻢچنـین چـون

سﻤپاﺷی ﺷده و میﺰان نﺰوالت ﺟوی از ﺟﻤله عواملی هستند که

آب ﺷرب اهاﻟی منطقه بیشتر از آبهای زیرزمینی تامین مـی-

میﺰان آﻟودگی آب بوسیله حشرهکشها را تحت تاﺛیر قرار مـی-

گردد ،احتﻤال نشت سﻤوم به داﺧل چاهها وﺟود دارد .به هﻤین

دهند .بارش ﺷدید سبب ورود بسیاری از آفت کـش هـا بـه آب

دﻟیل مصرف سﻤوم آفت کش می توانـد تهدیـدی بـرای منـابع

ﺧصوصا آبهای زیر زمینی میﺷود .تجﻤع برﺧی از آفتکشهـا

تامین آب ﺷرب این ﺷهرسـتان محسـوب گـردد .ﻟـذا ﭘـژوهش

در آب اﺛراتی بر بو ،مﺰه ،زندگی آبﺰیان ،فرایند تشکیل اکسـیژن

حاضر با هدف تعیین میﺰان آﻟودگی دیازینون آبهای زیرزمینی

توسط فیتوﭘﻼنکتون ها و هﻢچنین زنجیره غذایی دارد ( .)7یکی

و بررسی وضعیت کیفی آب در منطقه ﻟواسانات بﺰرگ و کوچک

از ترکیبهای مهـﻢ در آبهـا کـه از نظـر سـﻼمت مـیتواننـد

صورت گرفت.

تهدیدی ﺟدی برای انسان باﺷند آفتکشهای ارگـانو فسـفره
(دیازینون) است .این مـواد از مصـارف بـی رویـه کشـاورزان از
ﻃریق آبﺷویی وارد منابع آب ،بهﺧصوص آبهـای زیرزمینـی،

مواد و روشها
 -معرفی منطقهی مورد مطالعه:

میﺷوند .دیازینون بـا مقـدار کشـنده 3۵۵-۰۵میلـی گـرم بـر

بخش ﻟواسانات با وسـعت حـدود  6۵۵کیلـومتر مربـع یکـی از

کیلوگرم ﺟﺰء سﻤوم فسفره و یک حشرهکش نسبتاً فرّار اسـت و

بخشهای ﺷهرستان ﺷﻤیرانات در استان تهران است که به سه

برای از بین بردن مگس و کنه مخصوصا کنه توﻟوزانی به مقـدار

قسﻤت ﺷهر ﻟواسان ،دهستان ﻟواسان بﺰرگ و دهسـتان ﻟواسـان

زیاد استفاده میﺷود (.)1

کوچک تقسیﻢ ﺷده است .منطقهی دهستان ﻟواسان بﺰرگ یکی

ﺟهت ﺷناسایی و اندازهگیری دقیق آفت کش دیازینون از روش
میکرواستخراج با فاز ﺟامد  SPMEکه روﺷی سریع و مستقیﻢ

از منــاﻃق ییﻼقــی ،کوهســتانی و ﺧــوش آب و هــوای بخــش
ﻟواسانات که در  11کیلومتری ﺟنوب غربی قله دماوند قرار دارد.
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بابایی و همكاران

این دهستان ﺷامل  34روسـتا اسـت کـه عبارتنـد از :چهاربـاغ،

ﻃوریکه موﺟب ﭘیشرفت این منطقه نسبت به منطقه ﻟواسانات

رسنان ،عﻼزین ،کﻼن ،روستای ﻟواسان (بﺰرگ) (مرکﺰ دهستان)،

بﺰرگ ﺷده است .در تقسیﻤات ﺟدیـد مسـاحت ایـن دهسـتان

مﺰرعه ﺷاه نشین ،نیکنام ده (ﭘرﺟﻤعیـتتـرین منطقـه ﻟواسـان

بیشتر از دهستان ﻟواسانات بﺰرگ بوده که در حـال حاضـر 32

بﺰرگ) ،هیﺰم دره ،ایـراء ،ﭘورزنـد سـفلی ،ﭘورزنـد علیـا ،ﭘورزنـد

روستای افجه (مرکﺰ دهستان) ،انباج ،برگ ﺟهان ،بوﺟان ،ﭘشت

وسطی ،تاسیسـات سـد ﻟتیـان و ﺟـوزک .منطقـه ی دهسـتان

الریجان ،راحت آباد ،زیاد آباد ،سینک ،کردیان ،کند باال (علیـا)،

ﻟواسان کوچک بخش اصلی و ﭘر ﺟاذبه منطقه ﻟواسانات ،چـه از

کند ﭘایین (سفلی) ،کیور ،گندم مجد ،ﻟشگرک ،مﺰرعـه سـادات،

نظر مسکونی و چه از نظر کشاورزی بوده و دسترسی مـردم بـه

ناصرآباد و هنﺰک زیرمجﻤوعه این دهستان را تشکیل میدهنـد.

این دهستان بسیار آسانتر از دهستان ﻟواسان بﺰرگ اسـت .بـه-

ﺷکل  3موقعیت منطقه مورد مطاﻟعه را نشان میدهد.

شكل -1نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه در استان تهران
Figure 1- Location of the study area in Tehran

روش بررسی
ایـن تحقیـق در محـدودهی دو دهسـتان "ﻟواسـانات بــﺰرگ" و

کند .نﻤونه ها با استفاده از بطری نانسن بـه حجـﻢ  3۵۵میلـی

مطاﻟعـات کتابخانـهای ،عﻤلیـات

ﻟیتر برداﺷت و به بطریهای  3۵۵سی سی منتقل و روی آنهـا

عرصهای در راستای بازدید و بررسـی اﺟﻤـاﻟی منطقـهی مـورد

برچسب زده ﺷد .سپس به آزمایشـگاه منتقـل گردیـد و تـا روز

مطاﻟعه ،نﻤونه بـرداری و انجـام عﻤلیـات آزمایشـگاهی و نهایتـا

اندازهگیری در یخچال و در دمای  4درﺟه سانتیگراد نگـهداری

تجﺰیه و تحلیل اﻃﻼعات ،به ﺷرح زیر انجام ﺷده است:

ﺷد.

از آنجایی که تعداد روستاهای هر منطقه زیاد بود ( 34روستا در

ﺟهت اندازهگیری مقدار دیازینون ،ابتدا نﻤونهها به نوبت به چند

ﻟواسانات بﺰرگ و  32روستا در ﻟواسانات کوچک) ،از هر دهستان

ظــرف بــا درب بســته منتقــل ﺷــد و روی دســتگاه Heater

 3۵روستا به ﻃور تصادفی انتخاب گردید .در هر روستا  6نﻤونـه

 Stirrerقرار داده ﺷده و سپس دمای آب به  4۰درﺟه سانتی-

از آب چاهها به صورت تصادفی برداﺷت ﺷد .بـه گونـهای کـه از

گراد رسانیده ﺷد .دﻟیل انتخـاب ایـن دمـا اوالً افـﺰایش میـﺰان

این ﺷش نﻤونه 1 ،نﻤونه از چاههـای موﺟـود در باالدسـت هـر

تبخیــر دیــازینون از آب و در نتیجــه افــﺰایش کــارایی روش

روستا (بهعنوان ﺷاهد) و  1نﻤونـه از چـاههـای واقـع در ﭘـایین

 SPMEبوده و ﺛانیا در دماهای باالتر امکان تجﺰیه این مـاده و

دست نﻤونهبرداری گردید( .بـا توﺟـه بـه فیﺰیـوگرافی حوضـه)

از دست رفتن آن بیشتر است .با رسیدن دمای نﻤونه ها به 4۰

اﺧتﻼف غلظت در چاه های باال دسـت و ﭘـایین دسـت ،میـﺰان

درﺟه سانتیگراد ،سوزن  SPMEاز درب الستیکی ظـرف وارد

تأﺛیر استفاده از سﻤوم را بر غلظت آن ،در آب چاهها تعیین می-

ﺷده و به مدت  1۵دقیقـه در معـرب بخـارات موﺟـود فضـای

"ﻟواسانات کوچک" بـراسـا
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باالیی نﻤونه آب قرار گرفت .ﭘس از گذﺷـت ایـن زمـان سـوزن

میﺰان دیازینون موﺟود در سفرههای آبهای زیرزمینی ﻟواسـانات

 SPMEاز ظــرف نﻤونــه ﺧــارج ﺷــده و در قســﻤت injector

بﺰرگ و ﻟواسانات کوچک بـه ترتیـب برابـر بـا میـانگین  1/۰9و

دستگاه  GC/MSﺟهت تحلیل نﻤونه وارد ﺷد .از آنﺟایی کـه

 6/۰۵میکروگرم بر ﻟیتر برآورد گردید .نتایج فوق با بهرهگیری از

اعداد ارایه ﺷـده توسـط دسـتگاه  GC/MSبـه صـورت واحـد

آزمون میانگین -tاستیودنت نشان داد که میﺰان دیـازینون آب-

ﺟرمی نبوده و تنها بر ﭘایه تعداد یونهای ﺷکسته ﺷده ملکول-

های زیرزمینی ﻟواسانات کوچک با اﺧتﻼف  7/97میکروگـرم بـر

های مواد است ،ﺟهت تعیین میﺰان دیازینون موﺟود در نﻤونهها

ﻟیتر به ﻃور بسیار معنیداری بیشتر از میﺰان دیـازینون منـابع

ابتدا چهار نﻤونه استاندارد با مخلوط کردن غلظت هـای ،3۵ ،۰

آبهای زیرزمینـی در ﻟواسـانات بـﺰرگ اسـتا بنـابراین ﺷـدت

 7۵و  4۵میلیگرم دیازینون در یک ﻟیتر آب مقطر تهیه ﺷده و

آﻟودگی دیازینون در ﻟواسانات کوچک بیشتر تشخیص داده ﺷد.

میﺰان دیازینون موﺟود در آن به روش نﻤونهگیری انجـام ﺷـده

ﺟهت ارزیابی ارتباط بین غلظت دیازینون و نیترات اندازهگیـری

برای تﻤامی نﻤونههای دیگر با استفاده از  SPMEتعیین ﺷـد.

ﺷده در هر روستا ،هﻤبستگی ﭘیرسون بین این متﻐیرها در نرم-

سپس بـا اسـتفاده از روش رگرسـیون ،بـین غلظـت دیـازینون

افﺰار  SPSSاندازهگیری ﺷـد .امـا از آنﺟـایی کـه متﻐیرهـای

موﺟود در نﻤونه استاندارد و مساحت زیر ﭘیک دسـتگاه ارتبـاط

بسیاری از ﺟﻤله روستاهای باالدست ،عﻤق سـفره ،ﺟـنس الیـه

آماری برقرار ﺷده تا مدل ﺟهت بـرآورد غلظـت در نﻤونـههـای

سنگ مادری ،مساحت باغات و میﺰان کود و سﻤوم مصرفی نیـﺰ

اصلی بهدست آید .در نهایت بـا اسـتفاده از ایـن مـدل ،غلظـت

تأﺛیر توامان بر غلظت این دو ماده در آبهای زیرزمینـی دارنـد

دیازینون در هر یک از نﻤونهها به واحد میلیگرم بر ﻟیتر تعیـین

ارتباط معنـیدار کﻤـی بـین مسـاحت و ﺟﻤعیـت روسـتاها بـا

ﺷد (.)6

میانگین غلظت دیازینون و نیترات و هﻢچنین میانگین اﺧـتﻼف

از آنﺟایی که هدف از این بررسی تعیـین میـﺰان آﻟـودگی وارد

چاههای ﭘایین دست و باال دست روستاها مشاهده ﺷـد .بـا ایـن

ﺷده در هر منطقه به آبهای زیرزمینی بـود از روش فاکتوریـل

حال نﻤودار رگرسیونی بین ﺟﻤعیت روسـتاها در سـال  319۵و

در غاﻟب ﻃـرح کـامﻼٌ تصـادفی اسـتفاده ﺷـد تـا در وهلـه اول

هﻢچنین مسـاحت آن هـا در ﺷـکل  7حـاکی از تـأﺛیر ضـعی

مشخص ﺷود که بین دو دهستان در کـدامیک ﺷـدت آﻟـودگی

ﺟﻤعیت بر غلظت این دو آالینده است.

بیشتر است .در وهله دوم در داﺧل هـر دهسـتان کـدامیـک از

از آنﺟایی که وابستگی غلظت دیازینون به فعاﻟیتهای انسـانی

روستاها بیشترین آﻟودگی را ایجاد میکنند .بنابراین تعداد کـل

بسیار بیشتر از غلظت نیترات اسـت ،بـه هﻤـین دﻟیـل ،ﺷـیب

نﻤونهها به صورت زیر مشخص ﺷد:

ارتباط بین این آالینده با ﺟﻤعیت روستاها بـه مراتـب بـیشتـر

(7دهستان) ×(3۵روستا) ×(7تیﻤار) ×(1تکرار) = 37۵نﻤونه

است (ﺷکل  a ،7و  .)cاین در صورتی است که ﺧط رگرسـیونی

در نهایت ﺟهت تعیین میﺰان آﻟودگی ایجاد ﺷده در هر منطقـه

نیترات بسیار به ﺧط افق نﺰدیک است (ﺷکل  b ،7و .)d

از روش مقایسه میانگین -tاسـتیودنت اسـتفاده ﺷـده و میـﺰان

در ﺷکل  1نیﺰ مشاهده میﺷود که بـین مسـاحت روسـتاها بـا

سطح معنیداری اﺧتﻼف ﭘایین دست و باال دست روستا تعیـین

میﺰان آالینده ها ارتباط بهتری نسبت بـه ﺟﻤعیـت آنهـا دارد.

ﺷد.

بویژه غلظت دیازینون که دارای ﺷیب رگرسیونی بـیشتـری در

یافتهها
 -1تعيين دیازینون در دو دهستان "لواسانات بزرر " و
"لواسانات کوچک"

مقابل مساحت نسبت به ﺟﻤعیت دارد .این امر نشان میدهد که
میﺰان مساحت کاﺷت و مساحت باغات تأﺛیر بیشتری بر غلظت
آالینــدههــا در ســفرههــای زیرزمینــی منطقــه ﺧواهــد داﺷــت.
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d

) ميانگين غلظت دیازینون در چاههای باال و پایينa  نمودار رگرسيون خطی ارتباط بين جمعيت روستا و نيترات-2 شكل
-) ميانگين اختالف غلظت دیازینون بين چاهc ،) ميانگين غلظت نيترات در چاه های باال و پایين دست روستاb ،دست روستا
) ميانگين اختالف غلظت نيترات بين چاههای باالدست و پایين دست روستاd ،های باالدست و پایين دست روستا
Figure 2- Linear regression graph the relationship between the rural population and nitrates a) The
average concentration of Diazinon in up and downstream of the village, b) The average concentration of
nitrates in up and downstream of the village, c) the average difference between the upstream and
downstream villages concentrations of Diazinon, d) average nitrate concentration difference between the
upstream and downstream village
a

b

c

d

) ميانگين غلظت دیازینون در چاههای باال و پایينa  نمودار رگرسيون خطی ارتباط بين مساحت روستا و نيترات-3 شكل
-) ميانگين اختالف غلظت دیازینون بين چاهc ،) ميانگين غلظت نيترات در چاه های باال و پایين دست روستاb ،دست روستا
) ميانگين اختالف غلظت نيترات بين چاههای باالدست و پایين دست روستاd ،های باالدست و پایين دست روستا
Figure 2- Linear regression graph the relationship between the rural area and nitrates a) The average
concentration of Diazinon in up and downstream of the village, b) The average concentration of nitrates in
up and downstream of the village, c) the average difference between the upstream and downstream
villages concentrations of Diazinon, d) average nitrate concentration difference between the upstream and
downstream village

بررسی میزان دیازینون منابع آبهای زیرزمینی...
 -2اثر گذارترین روستاها در ميزران دیزازینون

7
بررسی غلظـت دیـازینون چـاههـای باالدسـت و ﭘـایین دسـت

هزای

زیرزمينی

روستاهای مورد مطاﻟعـهی ﻟواسـانات بـﺰرگ و نتـایج حاصـل از

در راستای تعیین وضعیت کیفی منابع آبی منطقه مورد مطاﻟعه،

آزمون میانگین -tاستیودنت نشان داد که روسـتاهای چهاربـاغ،

کوچکتر ،ضرورتی

عﻼزین ،ایراء ،ﻟواسان و نیکنام ده بیشترین آﻟودگی منـابع آبـی

انکار ناﭘذیر دارد .فلذا در هریک از دهستانهـای مـورد مطاﻟعـها

ﻟواسانات بﺰرگ را موﺟب مـیﺷـوند .اﺧـتﻼف معنـیداری بـین

 3۵روستا بهﻃور تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت .اﺛرگـذارترین

غلظت دیازینون چاههای باالدست و ﭘایین دست روستاها وﺟود

روستاها بر آﻟودگی دیازینون منابع آبی زیرزمینـی در هریـک از

داﺷت (ﺟدول .)3

بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی در مقیا

دهستانهای مورد مطاﻟعه به تفکیک مشخص ﺷد.
جدول  -1نتایج زمون -tاستيودنت اختالف ميران دیازینون چاههای باالدست و پایين دست روستاهای مورد مطالعهی
دهستان "لواسانات برر "
Table 1- Student t- test results of diazinon’s difference between upstream and downstream villages of the
""great Lavasanat
ردیف

3
7

روستاهای مورد مطالعه
لواسانات برر
چهار باغ
عﻼزین

1

ﭘورزند علیا

4

ﭘورزند وسطی

۰

ﭘورزند سفلی

6

ایراء

2

ﺟوزک

3

ﻟواسان

9

نیکنام ده

3۵

ﺷاه نشین

چاه های
منطقه

ميانگين

انحراف
معيار

حدود اعتماد %55

باالدست

 4/46۵

 ۵/9۰2

 7/۵3۵

 6/319

ﭘایین دست

 3۵/621

 ۵/3۰۰

 3/۰43

 37/293

باالدست

 3/171

 ۵/۰۵6

 ۵/۵6۰

 7/۰33

ﭘایین دست

 1/6۰6

 3/۵39

 3/374

 6/333

باالدست

 ۵/۵4۵

 ۵/۵69

 ۵/317

 ۵/737

ﭘایین دست

 ۵/416

 ۵/17۵

 ۵/1۰3

 3/717

باالدست

 ۵/۵9۵

 ۵/۵16

 ۵/۵۵۵4

 ۵/329

ﭘایین دست

 ۵/721

 ۵/32۵

 ۵/349

 ۵/696

باالدست

 ۵/726

 ۵/743

 ۵/14۵

 ۵/391

ﭘایین دست

 ۵/3۵۵

 ۵/۰۵3

 ۵/444

 7/۵44

باالدست

 3/261

 ۵/13۰

 ۵/93۵

 7/۰4۰

ﭘایین دست

 1/۰41

 ۵/36۰

 3/197

 ۰/694

باالدست

 ۵/۵7۵

 ۵/۵14

 ۵/۵66

 ۵/3۵6

ﭘایین دست

 ۵/۵16

 ۵/۵1۰

 ۵/۵۰۵

 ۵/371

باالدست

 ۵/36۵

 ۵/36۵

 ۵/712

 ۵/۰۰2

ﭘایین دست

 34/421

 3/362

 33/۰21

 32/121

باالدست

 33/۰۰6

 ۵/63۰

 3۵/۵76

 31/۵36

ﭘایین دست

 36/۵76

 ۵/261

 34/379

 32/971

باالدست

 ۵/941

 ۵/76۵

 ۵/79۰

 3/۰93

ﭘایین
دست

 3/746

 7/67۰  ۵/317  ۵/۰۰۰

سطح

اختالف

ضریب t

 6/731

 3/13

۵/۵۵3

 7/111

 1/۰۰

۵/۵۰

 ۵/196

 7/3۵

Ns

 ۵/331

 3/37

 Ns

 ۵/۰71

 3/67

 Ns

 3/23۵

 1/1۰

۵/۵۰

 ۵/۵36

 ۵/۰9

 Ns

 34/131

 73/۵4

>۵/۵۵۵3

 4/42۵

 2/39

۵/۵3

 ۵/1۵1

 ۵/36

معنی داری

 Ns

از بین  3۵روستای مورد مطاﻟعه در ﻟواسـانات بـﺰرگ ۰ ،روسـتا

میﺰان دیازینون بطور متوسط  31/297میکروگرم بر ﻟیتر بیش-

بعنوان اﺛر گـذارترین روسـتا در آﻟـودگی دیـازینون منـابع آبـی

ترین سهﻢ را در آﻟودگی دیازینون منابع آبی منطقه ،بهعلت ﭘـر

زیرزمینی تعیین ﺷدندا که در این میان روسـتای نیکنـام ده بـا

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،بهار 96
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ﺟﻤعیتترین روستا در بین روسـتاهای مـورد بررسـی بـه ﺧـود

انباج ،کندباال ،هنﺰک ،کیور ،ناصرآباد ،مﺰرعـه سـادات و سـینک

اﺧتصاص داده است.

بیشترین عامل آﻟودگی منابع آبـی ﻟواسـانات کوچـک هسـتند.

بررسی غلظـت دیـازینون چـاههـای باالدسـت و ﭘـایین دسـت

اﺧتﻼف معنیداری بین غلظت دیـازینون چـاههـای باالدسـت و

روستاهای مورد مطاﻟعهی ﻟواسانات کوچـک و نتـایج حاصـل از

ﭘایین دست روستاها وﺟود داﺷت (ﺟدول .)7

آزمون میانگین -tاسـتیودنت نشـان داد کـه روسـتاهای افجـه،
جدول  -2نتایج زمون -tاستيودنت اختالف ميران دیازینون چاههای باالدست و پایين دست روستاهای مورد مطالعهی
دهستان "لواسانات کوچک"
Table 2- Student t- test results of diazinon’s difference between upstream and downstream villages of the
""Small Lavasanat
ردیف

3
7

روستاهای مورد مطالعه

چاه های

لواسانات کوچک

منطقه

افجه
انباج

1

کند باال

4

بوﺟان

۰

هنﺰک

6

کیور

2

ناصرآباد

3

راحت آباد

9

مﺰرعه سادات

3۵

سینک

ميانگين

انحراف
معيار

حدود اعتماد %55

باالدست

 ۵/19۵

 ۵/7۵9

 ۵/31۵

 ۵/93۵

ﭘایین دست

 9/61۵

 ۵/997

 2/36۰

 37/۵94

باالدست

 4/۵7۵

 ۵/449

 7/9۵1

 ۰/316

ﭘایین دست

 2/776

 ۵/12۰

 6/79۰

 3/3۰3

باالدست

 3/26۵

 ۵/۰1۰

 ۵/41۵

 1/۵39

ﭘایین دست

 1/63۵

 ۵/43۰

 7/4۵1

 4/336

باالدست

 7/291

 ۵/443

 3/69۰

 1/393

ﭘایین دست

 1/۰۵۵

 ۵/636

 3/29۰

 ۰/7۵۰

باالدست

 37/1۵۵

 3/3۰6

 9/476

 3۰/321

ﭘایین دست

 3۰/1۰6

 3/779

 33/1۵7

 32/43۵

باالدست

 9/641

 ۵/29۵

 2/63۵

 33/6۵۰

ﭘایین دست

 37/6۵1

 ۵/۰43

 33/719

 31/966

باالدست

 7/۵16

 ۵/443

 ۵/977

 1/3۰۵

ﭘایین دست

 1/3۵۵

 ۵/643

 7/339

 ۰/43۵

باالدست

 ۵/۵31

 ۵/۵71

 ۵/۵44

 ۵/۵2۵

ﭘایین دست

 ۵/۵۰۵

 ۵/۵۰۵

 ۵/۵24

 ۵/324

باالدست

 2/۰31

 ۵/316

 ۰/۰۵4

 9/667

ﭘایین دست

 3۵/79۵

 3/۵62

 2/613

 37/943

باالدست

 3۵/376

 ۵/2۵۵

 9/۵32

 37/۰6۰

ﭘایین دست

 31/246

 3/6۵1

 9/267

 32/21۵

ضریب

سطح

W

معنی داری

 9/74۵

 3۰/23

>۵/۵۵۵3

 1/7۵6

 9/49

۵/۵۵3

 3/3۰۵

 4/41

۵/۵۰

 ۵/2۵6

 3/۰۵

Ns

 1/۵۰6

 7/33

 ۵/۵3

 7/96۵

 ۰/11

۵/۵3

 3/261

 1/33

۵/۵۰

 ۵/۵16

 3/3۰

Ns

 7/2۵6

 1/46

۵/۵۰

 7/97۵

 1/39

 ۵/۵۰

اختالف

از بین  3۵روستای مورد مطاﻟعه در ﻟواسانات کوچک 3 ،روسـتا

ســهﻢ را در آﻟــودگی دیــازینون منــابع آبــی منطقــه ،در بــین

بهعنوان اﺛرگذارترین روسـتا در آﻟـودگی دیـازینون منـابع آبـی

روستاهای مورد بررسی به ﺧود اﺧتصاص داده است.

زیرزمینی تعیین ﺷدند :که در این میان روستای هنﺰک با میﺰان
دیازینون بهﻃور متوسط  31/173میکروگرم بر ﻟیتر بـیشتـرین

بررسی میزان دیازینون منابع آبهای زیرزمینی...

5

ارزیابی ميران غلظت دیزازینون کزل روسزتاهای مزورد

کﻢترین میﺰان آﻟـودگی دیـازینون در روسـتاهای ﭘورزنـد علیـا،

مطالعهی دو دهستان "لواسزانات بزرر " و "لواسزانات

ﭘورزند وسطی ،ﭘورزند سفلی ،راحت آباد ،ﺟوزک و ﺷـاه نشـین

کوچک"

مشاهده ﺷد .روستاهایی که بهترتیب بیشترین و کﻢترین سـهﻢ

مقایســه غلظــت دیــازینون منــابع آبهــای زیرزمینــی تﻤــامی

آﻟودگی دیازینون رو به ﺧود اﺧتصاص دادهاند و از نظر آماری با

روستاهای مورد بررسی بـه روش دانکـن (در سـطح احتﻤـال ۰

یکدیگر اﺧـتﻼف معنـی داری ندارنـد :در گـروه  aو  fمشـخص

درصد) ،نشان داد کـه روسـتاهای نیکنـام ده ،هنـﺰک ،سـینک

ﺷدند (ﺷکل .)4

بیشترین سهﻢ از آﻟودگی دیازینون رو به ﺧود اﺧتصاص دادنـد.

شكل  -4نمودار مقایسه غلظت دیازینون در تمامی روستاهای مورد بررسی در منطقه ،به روش دانكن در سطح احتمال
 5درصد
Figure 4- Comparison Chart of diazinon concentrations in all villages surveyed in the region, by Duncan
5%

 -5مقایسه ميران لودگی دیازینون کل روستاهای مورد

راستای تعیین وضعیت کیفی منابع آبی منطقـه مـورد مطاﻟعـه،

مطالعه ی دو دهستان "لواسانات بزرر " و "لواسزانات

حازﺰ اهﻤیت میباﺷد .نتایج حاصل از تحقیـق نشـان داد کـه در

کوچک" با استاندارد های جهانی

منابع آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطاﻟعه ،میـﺰان دیـازینون

آمارهای ﺟهانی اگرچـه میـﺰان دیـازینون در آبهـای

فراتر از حد استاندارد آب آﺷامیدنی است .از نظر استاندارد آب-

زیرزمینی باید برابر صفر باﺷد ،اما بهدﻟیل کاربرد آفتکشهـای

های زیر زمینـی در تﻤـامی روسـتاهای مـورد مطاﻟعـه بﻐیـر از

ارگانو فسفره (دیازینون) و کنتـرل ﺷـیﻤیایی بـه ﺟهـت حفـا

روستای ﺟوزک و راحت آباد بیشتر از حد استاندارد ﺟهانی بود.

نباتات در بسیاری از منـاﻃق ،مقـادیر از ایـن مـاده هﻤـواره در

ﻟــذا برنامهریﺰی های مربوط به مدیریت منابع آب و هــﻢچنــین

سفرههای آبهای زیر زمینی وﺟود دارد ( .)4ﻟذا مقایسه میـﺰان

ارزیابی سﻼمت حوضـههـای آبخیـﺰ و ایجــاد تﻐییرات مدیریتی

دیازینون اندازهگیری ﺷده بـا غلظـت اسـتانداردهای ﺟهـانی در

بهینه باید در اوﻟویت قرار گیرد.

بر اسا
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جدول  -3مقایسه ميران دیازینون روستاهای مورد مطالعهی لواسانات برر

بابایی و همكاران
با مقادیر استاندارد دیازینون در

های

شاميدنی و زیر زمينی بر اساس متوسط جهانی ()7
Table 3- Comparison of diazinon in villages studied of large Lavasanat with amounts of diazinon in
)drinking water and groundwater standards based on global average (7

ردیف

روستاهای مورد مطالعهی
لواسانات برر

ميانگين
غلظت دیازینون
(ميكروگرم بر ليتر)

3

چهار باغ

2/۰62

7

عﻼزین

7/49

1

ﭘورزند علیا

۵/713

4

ﭘورزند وسطی

۵/337

۰

ﭘورزند سفلی

۵/۰13

6

ایراء

7/6۰1

2

ﺟوزک

۵/۵73

3

ﻟواسان

2/132

9

نیکنام ده

31/297

3۵

ﺷاه نشین

3/۵9۰

استاندارد دیازینون
در

شاميدنی

استاندارد دیازینون
در

۵/۵

های زیر زمينی

۵/۵۰

جدول  -4مقایسه ميران دیازینون روستاهای مورد مطالعهی لواسانات کوچک با مقادیر استاندارد دیازینون در

های

شاميدنی و زیر زمينی بر اساس متوسط جهانی ()7
Table 3- Comparison of diazinon in villages studied of Small Lavasanat with amounts of diazinon in
)drinking water and groundwater standards based on global average (7

ردیف

روستاهای مورد مطالعه ی
لواسانات کوچک

ميانگين
غلظت دیازینون
(ميكروگرم بر ليتر)

3

افجه

۰/۵3

7

انباج

۰/671

1

کندباال

7/63۰

4

بوﺟان

1/342

۰

هنﺰک

31/173

6

کیور

33/371

2

ناصر آباد

7/933

3

راحت آباد

۵/۵17

9

مﺰرعه سادت

3/912

3۵

سینک

37/732

استاندارد دیازینون
در

شاميدنی

۵/۵

استاندارد دیازینون
در

های زیر زمينی

۵/۵۰
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بحث و نتيجه گيری
کاربرد گسـترده آفـتکـشهـای ارگـانو فسـفره بـرای مقاصـد

در ﻟواســانات بــﺰرگ ،روســتای نیکنــام ده و ﻟواســانات کوچــک،

کشاورزی موﺟب ﺷده کـه آالینـده دیـازینون بـه یـک معضـل

روستای هنﺰک به ترتیب غلظت دیازینون با میانگین  31/297و

زیست محیطی تبدیل و از ﻃریق آبشویی به منابع آبی بخصوص

 31/173میکرو گرم بر ﻟیتر بیشترین سـهﻢ در آﻟـودگی منـابع

آبهای زیرزمینی انتقال یابد .باتوﺟه به اهﻤیت آب و اﺛراتی که

آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطاﻟعه به ﺧود اﺧتصاص دادنـد.

آﻟودگی آب میتواند بر سﻼمت انسان و اکوسیستﻢهــای ﻃبیعی

مقایسه میﺰان دیازینون برآورد ﺷده بـا اسـتانداردهـای ﺟهـانی

داﺷته باﺷد ،ﭘایش کیفیت منابع آب از اهﻤیت بسﺰایی برﺧوردار

نشان داد که میﺰان این آﻟودگی در تﻤامی روستاها با توﺟـه بـه

است ( .)3نتایج این ﭘژوهش نشان داد که منابع آبی زیر زمینـی

استاندارد آب آﺷامیدنی بیشتر از حد مجـاز اسـت .هـﻢچنـین

منطقه مورد مطاﻟعه به دیازینون آﻟوده بوده و میﺰان این آﻟودگی

غلظت آن در کل روستاهای مورد مطاﻟعه بهﺟﺰ روستای ﺟوزک

در دهستان ﻟواسانات کوچک نسبت به ﻟواسانات بﺰرگ بـیشتـر

و راحت آباد با استاندارد آبهای زیرزمینـی مطابقـت نداﺷـته و

است.

فراتر از حد مجاز ارزیابی ﺷد .ﺧﺰاعـی و هﻤکـاران ( ،)3133بـه

منطقــه ﻟواســانات کوچــک بخــش اصــلی و ﭘــر ﺟاذبــه منطقــه

بررسی کیفیت و سﻼمت آبهای زیرزمینی ﺷهرسـتان محﻤـود

ﻟواسانات ،چه از نظر مسکونی و چه از نظـر کشـاورزی اسـت .از

آباد ﭘرداﺧتند ،نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد کـه میـﺰان

آنﺟایی که دسترسی مردم به این دهسـتان بسـیار آسـانتـر از

دیازینون در آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطاﻟعه فراتر از میﺰان

دهستان ﻟواسان بﺰرگ است ،میﺰان ﭘیشرفت این منطقه نیﺰ بـه

استاندارد ﺟهانی آبهای زیر زمینی بود ( )3۵که با نتایج حاصـل

مراتب بیش تر از منطقه ﻟواسانات بﺰرگ بوده و ﺷهر مهﻢ ﻟواسان

از ﭘــژوهش حاضــر تطــابق دارد .در مطاﻟعــهای کــه توســط

در این دهستان قرار دارد .در مطاﻟعـهای کـه توسـط دهقـانی و

 Almeidaو هﻤگاران در ﺟهت مدیریت آب در دﺷت فوسـینو

هﻤکاران بر روی میﺰان دیـازنون در زاینـده رود صـورت گرفـت

در ایتاﻟیا در سال  7۵34انجام ﺷـدنتایج نشـان مـی دهـد کـه

نتایج حاکی از آن بود که در مناﻃقی کـه باغـات و زمـینهـای

ریﺰشهای ﺟوی و آبیاری نقش مهﻤی در انتقال آفتکشها بـه

کشاورزی بیشتر بوده ،میـﺰان بـیشتـری از سـﻤوم در نﻤونـه-

منابع آب زیرزمینـی و سـطحی دارنـد ( .)33هـﻢچنـین مـی و

برداری ها مشاهده ﺷـده اسـت Tankiewicz .و هﻤکـاران در

هﻤکاران ( ،)7۵3۰ﻃی تحقیق در راستای ارزیابی و ﭘایش دقیق

سال  7۵3۵از مطاﻟعه بر روی باقی مانده آفتکشها در ماهیها

مقادیر کﻢ آفت کشها در منابع آب با استفاده از روش SPME

و هﻢچنین ﺧطرات مرتبط با آنها ،به این نتیجـه رسـیدند کـه

نشان دادند که این روش در تعیـین دقیـق مقـادیر بسـیار کـﻢ

کشاورزان احتیاط الزم را رد فرموالسیون و کاربرد آفتکـشهـا

آالیندهها در محیط کارایی بسـیار بـاالیی دارد ( .)37کـه روش

انجام نﻤیدهند و این عﻤل باعث ﺷیو بیﻤاری های مـرتبط بـا

مذکور در ﭘژوهش آنها با روش مورد استفاده در ایـن ﭘـژوهش

آفتکشها در این نواحی کشاورزی ﺷده است ( .)3در مطاﻟعـه-

یکسان است.

ای که توسط میرنژاد صومعه سرازی و هﻤکاران در ﺷـاﻟیﺰارهای

با توﺟه به اینکه میﺰان دیـازینون آبهـای زیـرزمینـی منطقـه

برنج در استان گیﻼن انجام گرفته است باقیمانده آفتکشهای

مورد مطاﻟعه فراتر از حد مجاز ارزیابی ﺷد :ﻟـذا برنامهریﺰیهای

ارگانو فسفره در این مﺰار از یک روز بعد از سﻢ ﭘاﺷی تا دو ماه

مدیریتی منابع آب و ﭘایش سﻼمت حوضـههـای آبخیـﺰ منطقه

ردیابی ﺷده و بعد از آن مقدار باقی مانده سﻤوم به صفر رسـیده

ﻟواسان بایستی در اوﻟویت قرار گیرد .ﺟهت محدود کردن انتقال

است که نشان میدهد بقایای سﻤوم ارگانو فسفره در آب به ﻃور

آفتکشها به منابع آبی ،روشهایی از قبیـل آبیـاری مناسـب و

متوسط تا دو ماه میباﺷد (.)9

کاربرد علﻤی و اصوﻟی آفتکشها ﭘیشنهاد میﺷود .هﻢچنین بـا
توﺟه به ماههای سﻢ ﭘاﺷـی کـه اغلـب در اردیبهشـت و ﺧـرداد
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است ،ﭘیشنهاد می ﺷود حداقل تا یک اﻟـی دو مـاه ﭘـس از سـﻢ
ﭘاﺷی از ا ستفاده آب و تﻤا

های غیر ضروری ﺧودداری ﺷـود،

تا با توﺟه به ﺧواص دیازنون با باال رفتن دما این سـﻤوم تجﺰیـه
ﺷوند.
به دﻟیل حساسیت و اهﻤیت سﻤوم آفات گیاهی و بـه ﺧصـوص
دیازنون ﭘیشنهاد میﺷود که بررسی هﻤه ﺟانبهای در ﺧصـوص
محصوالت کشـاورزی و میـﺰان اسـتفاده از سـﻤوم بـرای آنهـا
صورت گیرد .هﻢچنین گسترش و توسعه روشهای نوین مبارزه
با آفات گیاهی ﺷامل استفاده از گونه های مقاوم بـا اسـتفاده از
بیوتکنوﻟوژی ،بهرهبرداری از روش های بیوﻟوژیکی مانند استفاده
از کفشدوزک و ..مورد توﺟه قـرار گیـرد .و بـرای آمـوزش ایـن
روشها به کشاورزان و آماده سازی بستر مناسب ﺟهت استفاده
از این روش های بیوﻟوژیکی که ﺧطرات آفتکشهای ﺷیﻤیایی
را کاهش میدهد ،سرمایهگذاریهای الزم صورت گیرد.
منابع
 -3ﭘژمان ,آ ،.ایﻤانی,
ﺧراسانی,

 ،.گنجـه ای زاده روحـانی ,ف .و

 .)3197( .تعیین باقیﻤانده دیازینون در

برنج به روش استخراج فاز ﺟامـد میکـرو(.)SPME
سومین هﻤایش ملی سﻼمت ،محیط زیست و توسعه
ﭘایدار.
 -7ﺧﺰاعی ,سیدحسـینا نعﻤـت ا ...ﺧراسـانی و ﺧلیلـی
ﻃاﻟبی ﺟهرمـی ،3133 ،بررسـی وضـعیت کیفیـت و
ســﻼمت آبهــای زیرزمینــی اســتان مازنــدران در اﺛــر
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 -9میرنژاد صومعه سـرازی ،ر .و علـی اکبـر.)3191( . ,
انــدازه گیــری هﻤﺰمــان ســﻤوم دیــازینون و تــری
سیکﻼزول در ﺧاک ﺷاﻟیﺰارهای غرب استان گیﻼن از
ﻃریق میکرو استخراج مایع-مایع ﭘخشـی بـه هﻤـراه
استخراج ﭘخشی با فاز ﺟامد و کروماتوگرافی مایع بـا
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