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هاي  هاي ديازينون و ماالتيون در آب رودخانه کش بررسي و تعيين مقدار بقاياي حشره

  ۱۳۸۳ ‐۸۴) استان بوشهر(دالکي  شاهپور، مند و
  

 

  ٦، سيد رضا گلستانه٥دکتر فروغ پاکباز ،٤محمد صادقي دکتر ،٣محمد ابطحي حسيني ،٢حسين دارابي ،١*منصوره شايقي دکتر
  

  

  دانشگاه علوم پزشکي تهران ،انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشکده بهداشت و ،زشکي و مبارزه با ناقليندانشيار حشره شناسي پ ١
  دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ، معاونت بهداشتي،کارشناس ارشد حشره شناسي پزشکي ٢

  دانشگاه علوم پزشکي تهران ،تيانستيتو تحقيقات بهداش دانشکده بهداشت و ،کارشناس ارشد حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين ٣
  دانشگاه علوم پزشکي تهران ،دانشکده بهداشت حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين، استاديار ٤

  دانشگاه علوم پزشکي بوشهرمركز بهداشت شهرستان بوشهر، پزشك عمومي،  ٥
  مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي استان بوشهر ،كشاوزري کارشناس ۶

  

  چکيده 

- مصرف بي. آوردکنندگان بوجود مياغلب اوقات نتايج خطرناکي را براي مصرف ،باشدها ميکشها که ناشي از ورود حشرهآلودگي آب: زمينه

هاي فسفره مصرفي که در حاشيه کش تعيين مقدار حشره. گرددسبب آلودگي منابع آب مي ،ها و مجاورت اراضي با رودهاکشرويه آفت

  .هاي احتمالي و آلودگي اکوسيستم آبي نقش مهمي داشته باشدتواند در جلوگيري از مسموميترود ميه کار ميها در مزارع برودخانه

کشي شهر بوشهر به عنوان رودخانه دائمي استان بوشهر و آب لوله سههاي شاهد بر روي آب ‐ اين بررسي به صورت مورد :ها مواد و روش

ايستگاه جهت نمونه برداري  سهدرهر رودخانه . نمونه آزمايش گرديد ۲۱۶انجام شد و مجموعاً  ۱۳۸۳ ‐۸۴هاي هاي مختلف سالشاهد در ماه

شناسايي و . بنزن صورت گرفت ،متيلن کلرايد ،هايي مانند استنپس از نمونه برداري عمليات استخراج با استفاده از حالل .درنظرگرفته شد

  .دگرديانجام ) ppm )part per billionدرحد  TLC Scannerتعيين مقدار سموم با استفاده از دستگاه 

رودخانه در فصول بهار و تابستان موجود است و در ساير فصول  سههاي انتخابي ماالتيون و ديازينون در آب هر کشبقاياي حشره :ها يافته

طرفه مشخص نمود که بقاياي  ۱ز آناليز واريانس هاي آماري نتايج حاصله با استفاده ابررسي. مقادير بسيار جزئي بود و يا اصالً وجود نداشت

در بررسي اثر متقابل ). p>۰۵/۰(دار مي باشد هاي مختلف داراي اختالف معنيديازينون و ماالتيون در آب رودخانه هاي مورد بررسي در ماه

در مورد بقاياي ماالتيون اختالف  ،)p<۰۵/۰(يد دار مشاهده نگردطرفه اختالف معني دونس ابقاياي ديازينون با استفاده از آزمون آناليز واري

  ).p>۰۵/۰(داري است معني

بيش از  استان بوشهر بقاياي آنها در آب هر سه رودخانه ماالتيون و ديازينون، کشحشره دوهاي اول و دوم پس از کاربرد در ماه :گيري نتيجه

ها براي شرب و همچنين استفاده از آبزيان بايد ام مصرف آب اين رودخانههنگ. باشدو بيشترين مقدار مربوط به ديازينون مي بودهحد مجاز 

   .باشدتواند بيانگر وجود آنها در آبزيان و اکوسيستم آبي زيرا وجود اين سموم مي. دقت زيادي نمود
  

  كش، اكوسيستم حشره ،ماالتيون ،ديازينون: واژگان کليدي

 ۵/۸/۱۳۸۶: پذيرش مقاله ‐ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵: دريافت مقاله
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  ۱۳۸۶شهريور / ۱شماره  دهمسال                                                                                                              طب جنوب/ ۵۵

  مقدمه

هاي فسفره در مقايسه با ساير سموم به سبب کشحشره

الطيف   اثر سريع بر روي آفات و اغلب چون وسيع

اين سموم در . گيرندهستند بيشتر مورد استفاده قرار مي

پذيري شوند و خاصيت تجمعمحيط سريعاً تجزيه مي

هاي بدن انسان و ساير موجودات و کمتري در بافت

متاسفانه به سبب مصرف . اد غذايي دارندهمچنين مو

رويه، وارد محيط زيست شده خصوصاً در بسياري از  بي

يابند و مشکالتي را براي  ها راه مينقاط به جريان آب

متأسفانه عواقب آن آورند که مصرف کنندگان پديد مي

استان بوشهر با ). ۱‐ ۳(باشد متوجه موجودات زنده مي

که جزء  ۱۳۸۳يليمتر در سال م ۴/۴۰۰ميانگين بارندگي 

شود هاي کم آب و خشک کشور محسوب مياستان

ولي داراي اراضي زراعي قابل توجهي بوده و محل 

باشد به پرورش محصوالت کشاورزي متنوعي مي

طوري که سطح زير کشت انواع گياهان بيش از 

باشد و از نظر اقتصادي نيز منبع هکتار مي ۲۶۱۲۱۷

که ) ۴(باشد از مردم اين خطه ميدرآمدي براي بسياري 

شامل نباتات دائمي و غيردائمي و درختان مثمره است 

که هر ساله مورد حمله آفات مختلف قرار گرفته و 

کشاورزان جهت مبارزه با آنها ناگزير از کاربرد آفت 

در  مطالب مندرج در روزنامه اطالعات. باشندها ميکش

ران قطعه از و گزارش مرگ هزا ۱۳۷۸مردادماه سال 

- هاي موجود در رودخانه حله در اثر ورود حشرهماهي

هاي که از رودخانه(هاي فسفره به آب اين رودخانه کش

مويد اثرات اين ) شود مهم استان بوشهر محسوب مي

ها کشبقاياي حشره .باشد سموم بر روي آبزيان مي

عالوه براينکه سالمت مردم را به با خطر جدي مواجه 

در اقتصاد مردم منطقه که از راه فروش آبزيان سازد مي

. نمايد نمايند نيز نقش مؤثري ايفا مي امرار معاش مي

ها را آبزيان خصوصاً ماهي  کساني که غذاي عمده آن

دهد با مصرف اين ماده غذائي آلوده ممکن  تشکيل مي

هاي شديد شده ضمن اين که با است دچار مسموميت

. شودنظر سالمتي ايجاد مياستفاده از آب مشکالتي از 

لذا جهت حفظ کيفيت و کميت اين موهبت الهي که 

مورد نياز يکايک افراد جهان است بايستي دقت فراوان 

خصوصاً در نقاط گرمسير همانند استان بوشهر که  ؛شود

. منابع آب آن محدودتر از ساير نقاط کشور است

ضروري است به منظور جلوگيري از آلودگي  بنابراين

. مين منابع محدود آب اقدامات مقتضي صورت گيرده

بدين جهت لزوم پايش آب و تامين شرايط بهداشتي 

از ميان . آيدکنترل کيفي آب ضروري بنظر مي

هاي فسفره،  ديازينون و ماالتيون به سبب کش حشره

الطيف بودن در مزارع استان بوشهر کاربرد   وسيع

 . بيشتري دارند

ها قبل در مورد بقاياي سال الزم به ذکر است که از

هاي متعددي در نقاط مختلف سموم در آب بررسي

- جهان انجام شده و نشان داده شده که معموالً در زمان

ميزان آنها اغلب بيش  ،هاي اندکي بعد از کاربرد سموم

در صورت عدم رعايت ). ۵‐ ۷(باشد از حد مجاز مي

مت هاي ذيربط سالمقادير توصيه شده از سوي سازمان

گردد و با عنايت به اين ها با خطر جدي مواجه ميانسان

ها سبب توقف فعاليت کشمسئله که اين گروه از آفت

آنزيم کولين استراز و در نتيجه تجمع استيل کولين در 

هاي عصبي شده که در صورت عدم رعايت پايانه

مقررات بهداشتي جهت کاربرد و مصرف منجر به 

گردند که رعايت ه مرگ ميهاي شديد و گامسموميت

در ). ۲(  نمايد اصول مصرف بهينه و بهنگام را طلب مي

خير به اين امر مهم توجه خاصي اهاي کشور ما در سال

شده و مطالعاتي در اين زمينه صورت پذيرفته است که 

  .باشد بيانگر اهميت موضوع مي

در اين تحقيق تعيين ميزان بقاياي آنها در آب 

 بررسي قرار گرفت، تا از ان موردهاي است رودخانه
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 ۵۶/  هاي شاهپور، مند و دالکي ديازينون و ماالتيون در رودخانه بقاياي                                    قی و همکاران                       يدکتر شا

هاي فوق الذکر در اين فاکتور کشآلودگي حشره

حياتي که مورد استفاده همه مردم است اطالع کافي 

بدست آيد و درصورت باالبودن از حدود استاندارد 

جهت حفظ کيفيت آب اقدامات اساسي صورت گيرد 

  .هايي تنظيم گرددو دستورالعمل

  

  راک مواد و روش

. شاهد  انجام شد‐بررسي به صورت مورداين 

دالکي و  ،مند ةرودخان سه ،برداريمنظور نمونه به

با در نظر . شاهپور استان بوشهر انتخاب گرديدند

هاي عبور در هر ها و مسيرهاي رودخانهگرفتن نقشه

ايستگاه بطور تصادفي در نظر گرفته شد  سهرودخانه 

ايستگاه در  كييک ايستگاه در باالدست رودخانه، (

به منظور ). ايستگاه در انتهاي رودخانه يكميانه و 

با   n=(δ/δ/3)2ها از فرمولمحاسبه حجم نمونه

انحراف معيار  ۶/۱ درصد و دقتي معادل ۹۵اطمينان 

قبل از شروع عمليات سمپاشي از آب . استفاده گرديد

ي يهاهاي انتخاب شده نمونهها و ايستگاهرودخانه

وآزمايش مقدماتي انجام شد تا از  برداشت گرديد

هاي انتخابي در آب کشوجود يا عدم وجود حشره

آگاهي حاصل شود و در صورت موجود بودن مقادير 

آن در محاسبات بعدي دخالت داده شود که در اين 

پس از . ها مشاهده نگرديدکش مرحله اثري از حشره

اطالع از انجام سمپاشي گياهان کشت شده اقدام به 

ها کشونه برداري جهت تعيين مقدار بقاياي حشرهنم

) ۱۳۸۳بهمن ماه (از يک هفته بعد از سمپاشي . گرديد

پذير بود هر ماه ها امکانکشتا زماني که رد يابي حشره

متري آب در سانتي ۲۰برداري از سطح تا عمق نمونه

از نقاط (هاي تعيين شده صورت پذيرفت ايستگاه

) ليتري برداشت شد ۱نمونه  ۱۰مختلف هر ايستگاه 

ليتري  ۱نمونه  ۲ها را با يکديگر مخلوط نموده و نمونه

به دليل بعد  .گرفته شد نظر براي انجام آزمايشات در

جهت جلوگيري از تجزيه سموم در  ،هامسافت ايستگاه

سي  سي ۱۰۰هاي برداشت شده داخل ظروف نمونه

در شرايط  که ها شد و نمونه محلول متيلن کلرايد ريخته

- از آب لوله). ۸( نداستاندارد به آزمايشگاه حمل گرديد

  .کشي شهر بوشهر نيز به عنوان شاهد استفاده شد

در آزمايشگاه پس از انجام مراحل مقدماتي مانند ته 

عمل استخراج با  ،نشيني مواد معلق و زالل شدن آب

هايي نظير متيلن کلرايد و استن ادامه استفاده از حالل

طبق روش  ،هاي مازادپس از حذف حالل). ۹(يافت 

موجود که با استفاده از دستگاه تبخير در خالء صورت 

گذاري ها در حجم کم آماده لکهنمونه ،گرفت

 TLCاسكنر با استفاده از دستگاه). ۱۰( گرديدند

هاي موجود در آب تعيين مقدار شدند اين کش حشره

با رسي را هاي مورد برکشدستگاه قادر است که حشره

. تعيين مقدار نمايد )ppb )part per billion مقياس

-هاي بدست آمده بر روي پليتبدين منظور از عصاره

گذار اتوماتيک  هاي آماده سيليکاژل و با استفاده از لکه

متر و بر  يسانت ۲ها گذاري انجام شد فاصله لکه لکه

هاي استاندارد  روي هر پليت چند محل نيز به نمونه

- م اختصاص يافت پس از عمل لکه گذاري پليتسمو

 cc  ۸۰  +cc۲۰نسبتها داخل حالل پيشرو استن به 

قرار ) هاي متعدد انتخاب شده بودکه پس از بررسي(

   که پس از رسيدن به) ۱۲و  ۱۱(داده شدند 

)rowing flow(RF  مناسب )فاصله طي شده ( )۱۳

کش توسط حالل انتخابي از نقطه لکه گذاري حشره

با طول موج  UV Cabinetخارج شده و داخل ) شده

ها و سموم موجود در نانومتر جهت رؤيت لکه ۲۵۴

اسكنر  ها به داخلنمونه قرار داده شدند، سپس پليت

کشجهت تعيين مقدار منتقل گرديدند و مقادير حشره

تعيين  CATS4 هاي موجود با استفاده از نرم افزار 
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  ۱۳۸۶شهريور / ۱شماره  دهمسال                                                                                                              طب جنوب/ ۵۷

ليه مواد مصرفي متعلق به الزم به ذکر است که ک(گرديد 

   ).آلمان بود Merckشرکت 

  

  ها يافته

 ۱۲ها و نمونه از آب رودخانه ۲۱۶در اين بررسي 

کش بود به عنوان  کشي که فاقد حشرهنمونه از آب لوله

  . شاهد مورد آزمايش قرار گرفتند

کش ديازينون از در رودخانه شاهپور بقاياي حشره

تيون از فروردين تا فروردين ماه تا تيرماه و ماال

طبق . گيري شدمردادماه در آب اين رودخانه اندازه

هاي مند و دالکي هاي انجام شده در رودخانهبررسي

در آب رديابي  ۱۳۸۴تا مرداد  ۱۳۸۳ديازينون از اسفند 

. اي مکرر اين نتايج بدست آمده استشد که به سبب 

در تا تيرماه همان سال  ۱۳۸۴ماالتيون از فروردين 

هاي مند و شاهپور  و در رودخانه دالکي از رودخانه

  . گيري گرديداندازه  ۱۳۸۴تا مردادماه  ۱۳۸۳اسفند 

ها به دليل نبودن شرايط جهت تکثير در ساير ماه

ها آثاري کشحشرات و بالطبع آن توقف کاربرد حشره

  .کش فوق در آب مشاهده نشدحشره ۲از بقايايي 

ش ديازينون در رودخانه شاهپور کميانگين بقاياي حشره

هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد و به ترتيب در ماه

رودخانه  گرم در ليتر درميلي ۰۹/۰، ۱/۰، ۲۲/۰، ۲۶/۰

هاي اسفند، فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير مند در ماه

، ۱۶/۰،  ۲۱/۰،  ۳۵/۰،  ۳۲/۰،  ۳۷/۰و مرداد به ترتيب 

هاي رودخانه دالکي در ماهگرم در ليتر و در ميلي ۰۸/۰

اسفند، فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و 

 ۱۱/۰،  ۱۷/۰، ۲۸/۰،  ۳۷/۰، ۴۹/۰شهريور نيز به ترتيب 

گيري گرديد گرم در ليتر اندازهميلي ۰۶/۰و  ۰۴/۰، 

کش ماالتيون در ميانگين بقاياي حشره). ۱جدول(

هشت، ، ارديبهاي فروردينرودخانه شاهپور در ماه

 ۰۹/۰، ۲۵/۰، ۳۴/۰،  ۵۳/۰خرداد، تير و مرداد به ترتيب 

هاي گرم در ليتردر رودخانه مند در ماهميلي ۰۴/۰و 

، ۱۶/۰فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير به ترتيب 

گرم در ليتر و در رودخانه ميلي ۰۰۳/۰و  ۰۴/۰، ۰۷/۰

هاي اسفند، فروردين، ارديبهشت، خرداد، دالکي در ماه

، ۱۱/۰، ۲۳/۰، ۲۶/۰، ۳۶/۰، ۱۵/۰تير و مرداد به ترتيب 

 )۱جدول (گيري گرديد گرم در ليتر اندازهميلي ۰۲/۰

رودخانه انتخاب  ۳جهت بررسي بقاياي ديازينون در 

هاي مختلف از آزمون آناليز واريانس شده در ماه

ادير بدست آمده طرفه استفاده شد که بين مق  يک

همچنين  .)p >۰۵/۰(داد داري را نشان مي اختالف معني

دالکي و شاهپور  ،رودخانه مند ۳بقاياي ديازينون در آب 

بررسي شد و  طرفه ۱با استفاده از آزمون آناليز واريانس 

  ).p >۰۵/۰(دار مشاهده گرديد اختالف معني
  

  هاي شاهپور، مند، دالکي التيون در آب رودخانهکش ديازينون و ماميانگين بقاياي حشره :۱جدول 

  )گرم بر ليتر ميلي( ۱۳۸۳ ‐ ۸۴هاي مختلف سال در ماه

  ۱۳۸۴شهريور  ۱۳۸۴مرداد ۱۳۸۴تير  ۱۳۸۴خرداد ۱۳۸۴ارديبهشت ۱۳۸۴فروردين ۱۳۸۳اسفند  کش حشره  رودخانه

  شاهپور
 ‐ ‐ ۰۹/۰  ۱۰/۰ ۲۲/۰ ۲۶/۰ ‐  ديازينون

  ‐ ۰۴/۰ ۰۹/۰  ۲۵/۰ ۳۴/۰ ۵۳/۰ ‐  ماالتيون

  مند
 ‐  ۰۸/۰ ۱۶/۰  ۲۱/۰ ۳۵/۰ ۳۲/۰ ۳۷/۰  ديازينون

  ‐  ‐ ۰۰۳/۰  ۰۴/۰ ۰۷/۰ ۱۶/۰ ‐  ماالتيون

  دالکي
  ۰۰۶/۰  ۰۴/۰ ۱۱/۰  ۱۷/۰ ۲۸/۰ ۳۷/۰ ۴۹/۰  ديازينون

    ۰۲/۰ ۱۱/۰  ۲۳/۰ ۲۶/۰ ۳۶/۰ ۱۵/۰  ماالتيون

 .ان شده اندين بيانگيج بصورت مينتا*
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کش در اين حشره جهت تعيين اثر متقابل بقاياي

هاي ذکر شده از هاي مختلف سال در رودخانه ماه

آزمون آناليز واريانس دوطرفه استفاده شد که اختالف 

کش ماالتيون در بقاياي حشره .دار مشاهده نگرديدمعني

رودخانه با استفاده از  سههاي مختلف سال در اين ماه

ن داد داري را نشاطرفه اختالف معنيآناليز واريانس يک

)۰۵/۰p<( . همچنين اثر فاکتور زمان)در رودخانه) ماه -

کش ماالتيون با استفاده بقاياي حشرههاي مختلف بر روي 

داري را طرفه اختالف معني ۲از آزمون آناليز واريانس 

 . نشان داد

  

  بحث

هاي ديازينون و مااليتون كه  كش گيري بقاياي حشره اندازه

گر اين بيان ،شوند ياز سموم استان بوشهر محسوب م

مطلب است که ديازينون نسبت به ماالتيون بقاي بيشتري 

 مند، دالکي و شاهپور استان بوشهرهاي در آب رودخانه

هاي بهار و تابستان دارد و بيشترين ميزان آلودگي در ماه

- کشباتوجه به خواص شيميايي حشره. شودمشاهده مي

هاي در آبها هاي فوق و قدرت حالليت وبقاياي آن

توان چنين نتيجه گرفت که مختلف و سمپاشي مکرر مي

رويه و نابهنگام در مزارع  هاي بيصورت ادامه سمپاشي در

  . ها همچنان امکان پذير و ادامه خواهد يافتآلودگي آب

در اين مطالعه مشخص شد كه در سه رودخانه مورد 

 هاآن، بقاياي هاکش حشره هاي اول کاربرددر ماهبررسي، 

باشد بيش از حدود تعيين شده در استانداردهاي موجود مي

و به دليل عدم وجود استاندارد در اين زمينه درکشور از 

استانداردهاي مربوط به آب آشاميدني آمريکا و کانادا 

استفاده شد که مقادير بدست آمده بيش از حدود مجاز آنها 

تي مقدار امريکا معتقدند که بايس بود، زيرا در انگلستان و

استانداردي ) (۱۴(کش صفر باشد حشره ۲بقاياي اين 

جهت آب مصرفي کشاورزي تدوين نشده زيرا نيازي به 

باشد و بيشتر به آب شرب که براي مردم جنبه اين امر نمي

  ).حياتي دارد توجه گرديده است

هاي ديازينون و کشدر رودخانه دالکي بقاياي حشره

ب مشاهده گرديد که نشان ماالتيون زمان بيشتري در آ

ات ميدهنده مصرف بي رويه و به مقادير زياد و به کر -

ها غيرقابل استفاده خواهند شد، بدين ترتيب آب. باشد

باشد هاي گرم سال که نياز مبرم به آب ميخصوصاً در ماه

ضمن اينکه اين آلودگي به اکوسيستم آبي هم راه يافته و 

که غذاي عمده مردم اين  هاسالمت آبزيان از جمله ماهي

دهند با خطرات جدي مواجه خطه از کشور را تشکيل مي

سازند و براي ساکنين خصوصاً کودکان که در فصول مي

مشکالت متعددي را  كنند،ها شنا ميگرم سال در رودخانه

متأسفانه در بعضي از روستاها از آب  .نمايندايجاد مي

نمايند که در ه ميها گاهي براي شرب هم استفادرودخانه

- کششود باتوجه به خواص حشرهاين صورت توصيه مي

- هاي مورد بررسي آب را بجوشانند تا در اثر دما حشره

هاي موجود در آب تجزيه شود و بهتر است از اين کش

کاستان و همکارانش . ها براي آبياري استفاده شودآب

- ها را اندزهکشهاي سطحي و باقيمانده آفتکيفيت آب

گيري نمود و با مقايسه مقدار مجاز آن بر اساس قوانين 

گيري   هاي اندازهآرژانتين مشاهده گرديد در تمامي محل

برابر حد مجاز آن در آب بوده  ۴۰‐ ۴۰۰کش مقدار آفت

کش را حشره ۱۵۹استراگر و همکاران غلظت ). ۵(است 

- کشهاي ژاپن بررسي نمودند و غلظت حشرهدر رودخانه

در مقايسه نتايج ). ۷(د مجاز اعالم کردند ها را در ح

هاي که در نقاط مختلف کشور بدست آمده با کليه بررسي

در خصوص  بقاياي ) ۱۳۷۸(انجام شده مطالعه شايقي 

هاي منتهي به درياي خزر ديازينون و ماالتيون در رودخانه

ماه در  ۲‐ ۳و صفارود نشان داد که بقاء ديازينون بيش از 

 ۲که بقاياي اين ) ۱۳۷۹ ‐ ۸۰(سلسله ). ۱۵(باشد محيط مي

رود و هاي تجن، صفارود، ترککش را در رودخانهحشره
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  ۱۳۸۶شهريور / ۱شماره  دهمسال                                                                                                              طب جنوب/ ۵۹

بابل رود بررسي نمود مشخص نمود که بقاياي سموم 

). ۱۶(باشد   ماه قابل مشاهده مي ۴تا  ۲مورد مطالعه 

که بقاياي ديازينون، ماالتيون و ) ۱۳۸۰‐ ۸۱(  طراحي

گيري نهند تبريز اندازهمتاسيستوکس رادر آب رودخانه 

 ppm  ۳/۰ کش ماالتيون و ديازينون را به ميزاننمود حشره

  ).۱۷(در اين رودخانه رديابي نمود 

هاي  که مطالعاتي در همين مورد در آب) ۱۳۸۲(  هنرپژوه

رود و مهاباد رود انجام داد مشخص نمود که سموم  سمينه

- يفقط در فصل رشد و نمو و سم پاشي گياهان مشاهده م

گردند و در ساير فصول يا وجود نداشته يا مقدار آن ناچيز 

در رودخانه کرج ) ۱۳۸۳(قميسي ). ۱۸(بوده است 

هاي مشابه انجام داد و نشان داد در شرايط مساوي بررسي

بقاء ماالتيون نسبت به ديازينون کمتر است و باقيمانده 

سموم در نواحي نزديک به باغات بيشتر از ساير مناطق 

بقاياي سموم را در آب ) ۱۳۸۴(و حسيني ) ۱۹(اشد بمي

گيري و بيشترين مقدار هاي کر و سيوند اندازهرودخانه

اگرچه ). ۲۰(  گيري نموداندازه ppm ۷۶/۰ ديازينون را

شرايط محيطي، نزوالت جوي، ميزان شدت جريان آب، 

تعداد دفعات سمپاشي با يکديگر متفاوت است ولي در 

ه گرفت که ديازينون نسبت به توان نتيجمجموع مي

ماالتيون بقاي بيشتري در آب دارد و هنگام کاربرد 

برحسب نوع مصرف از آب اين مسئله بايد مدنظر باشد و 

به کشاورزان در مورد زمان مصرف، ميزان مصرف و نحوه 

ضمن اينکه به . ها آموزش داده شودکشمصرف حشره

اندارد آب دست اندرکاران و مسئولين که در زمينه است

شود در آشاميدني و مواد غذايي نقش دارند توصيه مي

هاي کشاورزي مورد تدوين استاندارد آب آشاميدني و آب

  . نيز اقدام عاجل مبذول نمايند
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بررسي و تعيين مقدار حشره کشهاي مصرفي فسفره در . سلسله م. ۱۶

اسي ارشد، پايان نامه کارشن, آب رودخانه هاي استان مازندران 

 .۱۳۷۹ ‐ ۸۰ دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران،

بررسي و تعيين مقدار حشره کشهاي مصرفي . طراحي تبريزي س. ۱۷

, در آب رودخانه سهند تبريز) ماالتيون و متاسيستوکس, ديازينون(

پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 .۱۳۸۰تهران،

بررسي و تعيين مقدار حشره کشهاي فسفره . پژوه س کهنر. ۱۸

در آب رودخانه هاي مهاباد و ) آزينفوس متيل, ماالتيون, ديازينون(

پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده پزشکی دانشگاه , سيمنه رود

 .۱۳۸۱‐ ۱۳۸۲علوم پزشکی تهران ،

بررسي و تعيين مقدار بقاياي حشره کشهاي مصرفي . قميسي ع. ۱۹

پايان نامه کارشناسي , ازينون و  ماالتيون در آب رودخانه کرج دي

 .۱۳۸۳ ارشد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران،

هاي مصرفي فسفره در  کش بررسي مقدار باقيمانده حشره. حسيني م. ۲۰

هاي زيرزميني و محصول غالب  هاي کر و سيوند و آب آب رودخانه

پايان نامه کارشناسي , ۸۳ ‐ ۸۴هاي  سال در زيرخوره آنها در) خيار(

.۱۳۸۴ تهران،ارشد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
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