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  چكيده

كه به لحاظ .آلودگي منابع آب بوسيله سموم آفت كش يكي از معضالت زيست محيطي محسوب مي گردد

  .توسعه كشاورزي و تنوع آفات گياهي ،استفاده از سموم مذكور گسترش روز افزوني يافته است

بيماري ها  آفت كش ها در معرض ابتال به انواع ا استفاده از آب آلوده به بقاياي هرساله تعداد زيادي از مردم دنيا ب

  .از جمله سرطان قرار مي گيرند

درصد برنج كشور را  40استان گيالن يكي از قطب هاي كشاورزي محسوب مي شود و با توجه به اينكه حدود 

.  آفات در اين استان به مصرف مي رسد تامين مي كند ، همه ساله مقادير قابل توجهي آفت كش جهت كنترل

 شمالي 37ْ - 15َتا 36ْ -30رودخانه پارود يكي  از مهمترين رودخانه شرق گيالن مي باشد و درعرض جغرافيايي

  .شرقي گسترده شده است50ْ -45تا 49َْ -45وطول جغرافيايي َ

وجهي سموم كشاورزي را به دريا حمل مي به دليل وجود مزارع وسيع برنج درحوزه آبريز آن هرساله مقادير قابل ت

 1351كرم ساقه خوار برنج يكي از عمده ترين آفات در منطقه مورد مطالعه مي باشد كه اين آفت در سال .نمايد

در زراعت .درتنكابن مازندران براي اولين بار مشاهده و جمع آوري گرديد و از اين نقطه به ساير نقاط انتشار يافت

زه با كرم ساقه خوار برنج  حشره كش ديازينون سم غالب مورد استفاده در كل منطقه مي برنج و براي مبار

آفت كش  ءقرار گرفته و جز WHOسازمان بهداشت جهانيطبقه بندي  II باتوجه به اينكه ديازينون دررده..باشد

  .هاي نسبتاً خطرناك مورد مصرف در ايران مي باشد

لذا در اين پژوهش رودخانه پلرود از لحاظ آلودگي به سم حشره كش فسفره ديازينون در مبارزه با كرم ساقه خوار 

تيرو (و تابستان )خرداد(فصل بهار  2ايستگاه انتخاب شده و طي  5براي اين منظور .برنج مورد بررسي قرار گرفت 

انجام گرفت،  1391ورسوب رودخانه در سالآب وگياه محيط  3نمونه برداري و اندازه گيري ديازينون در )مرداد

 . يكي از ايستگاهها در باالدست رودخانه به عنوان ايستگاه شاهد در نظر گرفته شد

،ايستگاه شماره 2ايستگاه، ايستگاه شماره  4نتايج اين تحقيق نشان داد ميانگين غلظت ديازينون در فصل تابستان در 

گياه و در رسوب و ppb 0.1<، 0.125<, 0.75, 0.55در آب به ترتيب ، 5شماره ،ايستگاه  4،ايستگاه شماره  3

  .مي باشد   1ppb<كليه ايستگاهها ي باال غلظت ديازينون،  

)  ppm 1حدمجاز ديازينون در آب (مقادير بدست آمده در اين مطالعه با استاندارد هاي جهاني از جمله آلمان 

ن داد ميزان باقي مانده ديازينون در كليه ايستگاهها كمتر از حد استاندارد مورد مقايسه قرار گرفت و نتايج نشا

همچنين نتايج نشان مي دهد همبستگي كه بين رسوب و گياه وجود دارد بيش از همبستگي است .آلمان مي باشد  

ر تحت تاثير تغيير در بيان ساده تر مي توان گفت تغيير غلظت ديازينون در گياه بيشت. كه بين آب و گياه وجود دارد

  .ديازينون در محيط رسوبات قرار مي گيرد
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  مقدمه1-1   

رودخانه ها ازجمله اكوسيستمهاي مهم آبي هستند كه بدليل ويژگيهاي منحصربفرد اكولوژيك اهميت بسزايي    

زيرا اين اكوسيستمها با سرچشمه گرفتن از . محيطي ، شيالتي ، اقتصادي و غيره دارندازلحاظ كشاورزي ، زيست 

نواحي مرتفع و عبور از نواحي جلگه اي و درنهايت ورود به تاالبها ، درياچه ها ، درياها و اقيانوسها مناطق وسيعي 

ه توسعه كشاورزي ، گسترش سطح امروز. را تحت تاثير قرارداده ، ضمن اينكه خود نيز تحت تاثير قرارمي گيرند

معرض خطر آلودگي سموم  زير كشت و درنتيجه افزايش مصرف سموم كشاورزي باعث گشته كه رودخانه ها در

دراين . كشاورزي قرارگيرند كه درنهايت اين آلودگيها به تاالبها ، درياچه ها ، درياها و اقيانوسها انتقال مي يابند

گيالن از اين امرمستثني نبوده و بدليل وجود مزارع برنج ، باغات چاي ، مركبات ،  بين كشور ايران ، بويژه استان

توتون ، صيفي كاري و غيره هرساله مقدار زيادي از سموم كشاورزي مصرفي وارد اكوسيستمهاي آبي استان مي 

به محيط  مصرف بي رويه كود و سم شيميايي عالوه بر مشكالت اقتصادي خسارات جبران ناپذيري را .شوند

زيست و اكوسيستم ها وارد نموده و باعث بهم خوردن تعادل اكولوژيك در منابع مختلف مثل آب و خاك مي 

ورود آبهاي كشاورزي حاوي اين مواد به منابع آبي استان  گيالن با توجه به وضعيت اقليمي حاكم بر استان. گردد

با توجه به اينكه استان گيالن يكي از قطب  )1385خارا،(.منجر به آلوده شدن رودخانه ها ونهايت دريا  مي گردند

هاي كشاورزي كشور محسوب مي شودويكي از آلودگي هاي حائز اهميت در منابع آبي گيالن ،پساب زمين هاي 

كه به جهت ويژگي هاي كشت اين محصول پساب آن به طور مداوم از كشتزار .كشاورزي و بويژه برنج مي باشد 

نده هدايت گرديده وجز در نخستين روزهاي نشاء جوانه ها ،در بقيه ايام سال در اثر شستشوي به سوي منابع پذير

 رودخانه پلرود يكي ازرودخانه هاي  )1380پيراسته ،( .گرددميب ها آ، موجب آلودگي  وكودهاي شيميائي سموم

به دليل وجود مزارع وسيع برنج درحوزه آبريز آن هرساله مقادير قابل توجهي سموم  مي باشد، گيالن  استان شرق 

يكي  ازسموم عليه كرم ساقه خواربرنج  ديازينونسم حشره كش در اين بين . كشاورزي را به دريا حمل مي نمايد

   .است پلرود در حوزه آبريز رودخانهپرمصرف 

تنكابن  در  1351اين آفت در سال  ،آفات در منطقه مورد مطالعه مي باشدكرم ساقه خوار برنج يكي از عمده ترين  

در .و از اين نقطه به ساير نقاط انتشار يافت ) 1351ابرت ،( براي اولين بار مشاهده و جمع آوري گرديدمازندران 

مي شود كه  نوع سم با بنيانهاي مختلف استفاده20زراعت برنج و براي مبارزه با كرم ساقه خوار برنج حدود 

  ) 1389 ،جهاد كشاورزي استان گيالن(.ديازينون سم غالب مورد استفاده در كل منطقه مي باشد
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آفت كش هاي  ءقرار گرفته و جز WHO1سازمان بهداشت جهانيطبقه بندي  II  باتوجه به اينكه ديازينون دررده  

رودخانه ها مهمترين منبع تامين كننده وهمچنين ، )1371،كريمي(نسبتاً خطرناك مورد مصرف در ايران مي باشد

برهمين ، آب مورد نياز كشاورزي بعنوان عمده ترين بخش فعاليت اقتصادي و معاش ساكنين منطقه مي باشند

تا با اطالعات بدست ضروري به نظر رسيد، به سم ديازينون رودخانه پلرود واندازه گيري آلودگي اساس بررسي

ويژه مسئوالن مربوط را جلب كرده و با برنامه ريزي دقيق براي آموزش ،ترويج و كاربرد آمده  نظر عموم ،به 

سا لم نمودن بر  عالوه  صحيح اين مواد،از افزايش آلودگي هاي ناشي  از اين مواد جلوگيري نموده و از اين راه

  .محيط زيست ،باعث كاهش وابستگي هاي ارزي و اقتصادي نيز شود
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  اهداف – 1-2

  
 بدر ايستگاههاي تعيين شده در آ  سنجش و مقايسه سم -

   در ايستگاههاي تعيين شده در رسوب  سنجش و مقايسه سم -

  در ايستگاههاي تعيين شده در بافت گياهان آبزي  سنجش و مقايسه سم -

  افزايشي و قدرت خودپااليي رودخانه در كاهش ميزان سمبررسي روند  -

  بررسي اثر بخشي ممنوعيت استفاده از اين سم در منطقه -

  بررسي اثرات تجمعي سم در منطقه -

    معرفي رودخانه پلرود -1-3
شمالي وطول 37ْ  15َ تا 36ْ  30درعرض جغرافيايي و در شرق استان گيالن جاري بوده  رودخانه پلرود 

مانند اكثر رودخانه هاي اين محدوده ، ) 1378مهاب قدس ، (است  شرقي گسترده شده50ْ 45تا 49َْ 45جغرافيايي َ

متري منطقه ديلمان و شاخه ديگر  3000شاخه چاكرود از ارتفاعات باالي . از دو شاخه اصلي تشكيل يافته است

كورات سر چشمه گرفته كه با پيوستن دهها شاخه فرعي متري منطقه اش 3800يعني پلرود از ارتفاعات حدود 

يكي از شاخه هاي مهم اين رودخانه در پايين تر از . كوچكتر به آنها در روستاي سي پل به يكديگر مي پيوندند

 روستاي متري بوده ودر نزديك 3600سي پل، رودخانه سموش مي باشدكه سر چشمه آن از ارتفاعات حدود

كيلومتري درغرب  75طي مسير و الت به پلرود وصل مي شود ست ايستگاه هيدرومتري طولهراتبر و در پايين د

  ). 1390سازمان آب منطقه اي استان گيالن،(.شهر كالچاي  به درياي خزر مي پيوندد

مهاب ( .باشد مترمكعب در ثانيه مي294/15كيلومترمربع ودبي رودخانه1634پلرودمساحت  حوزه آبريز

كيلومتري جنوب غرب كالچاي در بخش  17طرح سد مخزني پلرود در شرق استان گيالن و در  .) 1378،قدس

  )1378،مهاب قدس(.روي رودخانه پلرود در حال اجرا مي باشد  بررودسر  رحيم آباد

  

  

  

  

  



 

٤ 

 

  در تقسيمات كشوري گيالن استان موقعيت جغرافيايي- 1- 1نقشه 
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  تصوير ماهواره اي رودخانه پلرودموقعيت ايستگاهها بر روي   2- 1نقشه
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  محيط زيست فيزيكي - 4- 1  
  توپوگرافي و شكل زمين  -4-1-  1  

اراضي محدوده مطالعاتي پلرود از نظر شكل ظاهري شامل واحد فيزيوگرافي كوهپايه ها يا دشت هاي دامنه اي 

دامنه اي داراي شيب  اراضي واحد فيزيوگرافي دشت هاي. ،دشت هاي آبرفتي و دشت هاي ساحلي مي باشد

شيب اراضي درواحد فيزيوگرافي  دشت .درصد بوده و اغلب همراه با پستي و بلندي است)5تا 3(متوسط تا زياد

اراضي واقع در واحد .درصد و متشكل از مواد آبرفتي  رودخانه هاي منطقه مي باشد 2هاي آبرفتي كمتر از 

ارتفاع ازاضي واقع در .مسطح واز شن پوشيده شده است  فيزيوگرافي دشت هاي ساحلي داراي شيب بسيار كم و

  ).1378مهاب قدس،(.مترنسبت به سطح درياي آزاد متغير است+  300الي26-محدوده مطالعاتي بين 

   آب و هوا- 1-4-2

محدوده مورد مطالعاتي به علت قرار گرفتن در عرض جغرافيايي متوسط ،داراي جريان كلي غربي است،بنابراين 

سواحل درياي خزر كه منطقه مورد .توده هاي هوا و سيستم هاي مختلف در همين مسير قرار دارندحركت 

ه جزواين ناحيه مي باشد،به علت وجود درياي خزر و سلسله جبال البرز ضمن تبعيت از جريان كلي اقليمي عمطال

ز عبوراز  دريا و برخورد بدين معني كه توده هاي هواي مرطوب پس ا. كشور ،داراي آب و هواي ويژه اي است

با ارتفاعات  البرز به تدريج صعود كرده و ضمن سرد شدن متراكم شده و موجبات بارندگي را فراهم مي 

 ).1378مهاب قدس،( .محدوده مورد مطالعه داراي آب و هواي معتدل و مرطوب است به طور كلي.نمايد

 
بارندگي-1 - 2-4-1 

،توده هاي هواي مرطوب درياي خزر مي باشد كه در برخورد با سلسله جبال منشا عمده بارندگي در اين ناحيه 

ميزان ريزش هاي جوي بر اساس مطالعات هواشناسي ،ساالنه به طور متوسط .البرز به شكل باران فرو مي ريزد 

ميلي متر  9/470برابربا )5/39(ميلي متر بر آورد شده است كه بيشترين ميزان بارندگي در فصل پاييز 2/1171برابر 

  .)1378مهاب قدس،.( ميلي متر از كل بارندگي  ساالنه مي باشد 8/162معادل )6/14(و كمترين آن در فصل بهار 

       درجه حرارت -1-4-2-2 

. درجه سانتي گراد است 4/15بر اساس  اطالعات موجود متوسط دماي ساالنه در منطقه مطالعاتي حدود 

درجه سانتي گراد در بهمن ماه و گرم ترين  ماه سال با متوسط  5/2حدود  سردترين ماه سال با متوسط حداقل

  ).1378مهاب قدس،(درجه سانتي گراد در مرداد ماه مي باشد 4/29حداكثر حدود 
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  روزهاي يخبندان -1-4-2-3              

 تر از آن رسيدهروزهاي يخبندان،روزهايي است كه در آن دماي هوا به صفر درجه سانتي گراد يا پايين 

دي ماه با  مي باشد كه بهمن و روز 9/20 حدوددر متوسط ساالنه روزهاي يخبندان در دشت مورد مطالعه .باشد

  ).1378مهاب قدس،( .روز بيشترين تعداد روزهاي يخبندان را به خود اختصاص مي دهند 6/6

 رطوبت نسبي-1-4-2-4             

 دهدكهامسر،بي باالن و الهيجان نشان مي اطالعات ايستگاه هاي سينوپتيك ربرآوردهاي انجام يافته بر اساس 

اينكه  با توجه به.هر و اسفند تعلق داردحداكثر متوسط ماهيانه رطوبت در محدوده مطالعاتي به ماهذ هاي م

. است رطوبت نسبي در ماه هاي مختلف اندك مي باشد ، اقليم منطقه از نظر تغييرات رطوبت متعادلتغييرات 

مهاب ( .درصد مي باشد 89،83،77حداكثر و حداقل رطوبت نسبي و متوسط رطوبت نسبي به ترتيب معادل 

 ).1378قدس،

  باد -1-4-2-5            

براساس اطالعات موجود از ايستگاه سينوپتيك رامسر كه داراي آمار طوالني ثبت باد است ،جهت باد غالب 

 7/23جهت شديد ترين باد از جنوب تا جنوب غربي است و سرعت آن . ساالنه از طرف شمال غرب مي باشد 

   ).1378مهاب قدس،(متر بر ثانيه برآورد شده است 2/1سرعت متوسط ساليانه باد در حدود .متر بر ثانيه است 

  

  تبخير و تعرق پتانسيل  -1-4-2-6

ميلي متر  973بر اساس نتايج حاصله از مطالعات هواشناسي مجموع ساالنه تبخير و تعرق پتانسيل منطقه در حدود  

-ميلي متر مي  2/31ن در دي ماه با ميلي متر و كمترين آ5/149است كه بيشترين ميزان آن در تير ماه با حدود 

  .)1374مهاب قدس –گزارش هراشناسي طرح .(باشد
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  هيدرولوژي -1-4-3
درصد را آب هاي  28/99بر اساس مطالعات هيدرولوژي ، از مجموع منابع آب سطحي و زير زميني موجود،

  ).1378مهاب قدس ،(.درصد را آب هاي زير زميني تشكيل مي دهند  72/0سطحي و حدود 

  

  منابع آب سطحي-1-4-3-1

هاي  آب سطحي است كه به صورت رودخانه منابعدر منطقه مطالعاتي ،عمده ترين منبع آبي مورد استفاده 

لعه به درياي خزر متعددي از ارتفاعات سلسله جبال البرز سرچشمه گرفته و پس از عبور از اراضي مورد مطا

  .تخليه مي شوند

ترين حوضه آبي اين سيستم است، شامل دو رودخانه مهم پلرود و چاك رود است گحوضه آبريز پلرود كه بزر

رشته كوه هاي البرز ،سرچشمه  2500متري و رودخانه چاك رود از ارتفاعات  3500از ارتفاعات  شاخه پلرود.

ارتفاع مصب رودخانه پلرود از .. گرفته و پس از دريافت شاخه هاي متعددي در محل سي پل به پلرود مي پيوندد

متر و حداكثر عرض  15 متر پايين تر مي باشد حداقل عرض رودخانه در گرمابدشت حدود2سطح درياي آزاد ،

در مسير جريان ،پساب هاي كشاورزي و فاضالب هاي خانگي به آن مي . متر است 150آن در نزديكي كالچاي 

پلرود .انباشت زباله نيز به چشم مي خوردريزند ودربعضي نقاط به خصوص نزديك شهرها ،در حواشي  رودخانه 

  .)1378،مهاب قدس(.اي به درياي خزر مي ريزدپس از دريافت شاخه هاي فرعي در بين رودسر و كالچ

  
 

 مشخصات فيزيوگرافي حوضه آبريز پلرود -1-4-4

كيلومربع است و  1634حدود)ساختگاه سد پلرود(مساحت حوضه آبريز رودخانه پلرود تا ايستگاه درازالت 

 2/4رودخانه درصد و شيب متوسط  1/16همچنين شيب حوضه . متر مي باشد 1928ارتفاع متوسط آن حدود 

  )1378،مهاب قدس(.درصد برآورد شده است 

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

٩ 

 

  )1378(مهاب قدس –گزارش هيدرولوژي (مشخصات رودخانه هاي محدوده مطالعاتي): 1- 1(جدول شماره 

  

  

  

                     

  

  

  

  

  

  
  

      مجموع نتايج مشخصات فيزيكي و توپوگرافي و توپوگرافي حوضه هاي آبريز محدوده مطالعاتي):2- 1(جدول شماره 

  )1378(مهاب قدس –گزارش هيدرولوژي (                                                   

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  سطح حوضه آبريز  ايستگاه-نام رودخانه

  )كيلومتر مربع(

  دبي متوسط  ساالنه

  )متر مكعب در ثانيه( 

  حجم ساالنه

  )متر مكعب ميليون(

  57/245       97/7            4/1634       دراز الت  –پلرود  

  60/66         11/2             102           هراتبر - سموش 

 

  هراتبر-سموش        درازالت-پلرود        محل               

  102  4/1634  مساحت حوضه  

  7/1428  3/1928  ارتفاع متوسط حوضه  

  1200  2000  ارتفاع غالب    

  2/22  1/16  شيب حوضه   

  4/15  4/5  شيب ناخالص رودخانه    

  8  2/4  شيب متوسط حوضه  

  4/20  5/62  طول رودخانه اصلي  

  3/42  209  محيط حوضه  
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  نقشه توپوگرافي رودخانه پلرود 3-1نقشه 
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  آبدهي رودخانه پلرود-1-4-5
متر مكعب در ثانيه 294/15 پلرود در ايستگاه درازالت ،جود متوسط جريان ساالنه رودخانه بر اساس اطالعات مو

متر مكعب در ارديبهشت ماه  8/96مترمكعب در ثانيه در تير ماه و حداكثر آن  6/1و حداقل آبدهي ماهانه آن

ميليون متر 27/482دميزان متوسط آورد ساليانه رودخانه پلرود در ايستگاه دراز الت حدو.برآورد شده است

   )1378،مهاب قدس(.مكعب مي باشد

 

  ويژگي هاي بارز منابع محيطي منطقه -1-4-6
اقتصادي انجام شده ،كشاورزي  مهم ترين  فعاليت اقتصادي محدوده طرح به –براساس نتايج مطالعات اجتماعي 

به دليل اختصاص اراضي .استوار است شمار مي رود و بنيان كانون هاي جمعيتي منطقه بر فعاليت هاي كشاورزي 

كشاورزي  به شالي و چاي ،عدم كشت گيا هان علوفه اي و ديگر محدوديت ها ، فعاليت هاي دامداري ،ضعيف 

 .و تالش در جهت رونق آن نيز به عمل نمي آيد

 61د هكتار مي باشد كه از اين مقدار حدو 27700وسعت اراضي كشاورزي در محدوده مورد بررسي در حدود 

كاربري اراضي در محدوده پلرود نشان مي وضعيت )4-1(جدول .درصد ديم مي باشد 37درصد اراضي آبي و 

  .دهد

درصد بقيه با استفاده از آب  6درصد شاليزارهاي منطقه پلرود توسط رودخانه ها و آب بندان هاي منطقه و 94  

هكتار اراضي آبي را  1180و مساحتي حدود هكتار 360سطح آبندان ها .چشمه ها و چاه ها آبياري مي گردند

از آب بندان ها در مواقع كاهش جريان آب رودخانه ها و به صورت ذخيره استفاده مي .تحت پوشش دارند

  .گردد

سكونت گاه هاي انساني در پايين دست سد  پلرود واقع شده اند و در باال دست محور سد فقط تعداد معدودي 

   )1378مهاب قدس  ( .رار مي گيردق) روستا 15(مركز روستايي 
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   درصد كاربري هاي مختلف اراضي در منطقه مطالعاتي):3- 1(جدول                           
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

     )1377( مهاب قدس-پلرود ،گزارش كشاورزي ودامپروريمطالعات طرح مقدماتي : مأخذ              

  

 درصد     نوع   كاربري   

  

  7/44  شاليزار           

  5/11  باغات مخلوط چاي و مركبات

  2/5  باغات مركبات      

  3/9  چايكاري         

  2/3  باغات غير مستمر    

  3/1  جنگل و بيشه         

  9/2  باير ومرتفع       

  7/4  پهنه هاي آبي      

  6/16  مناطق مسكوني     

  0.5  تاسيسات          

  0.1  ساير             
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  كاربري اراضي رودخانه پلرودنقشه   1-4
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  خاك شناسي  -1-4-7

نفوذپـذيري  .اسـت   5/6تا5/4آن ها عمدتاً بين PH طبق نتايج مطالعات خاك شناسي ،خاك هاي منطقه اسيدي و

پوشيده از شن و ماسه مي باشد،بافت خـاك هـا عمومـاً    به جز اراضي ساحلي كه . آنها آهسته تا بسيار آهسته است

  )1378،مهاب قدس. (است 3) sand(بافت بسيار سبكو نوار باريك ساحلي داراي  2)clay loam(سنگين

  

  محيط زيست بيولوژيكي-1-5

  )1378مهاب قدس،.(خانواده در محدوده مطالعاتي پلرود ديده مي شود 32جنس و  74گونه گياهي  متعلق به  90

  

  

  گياهي ) تيپ هاي (جوامع  -1-5-1
. در محدوده مطالعاتي طرح  پلرود جوامع گياهي چشمگيري كه از اهميت ويژه اي برخوردار باشند،وجود ندارد

  )1378مهاب قدس،. (جوامع اين محدوده از ابتداي محور سد پلرود به طرف باالي مخزن به شرح زير مي باشند

  

  

  Parrotia+Carpinus+Alnus                                        توسكا             -ممرز–جامعه گياهي انجيلي -1

  

اين جامعه گياهي از سه گونه انجيلي ،ممرزو توسكا تشكيل گرديده است كه در اشكوب زيرين خود گونه هايي 

در اين جامعه .داده اند از تمشك ،كوله خاص و برخي ديگر از گونه هاي علفي يك ساله و چند ساله را جاي

اين .گياهي غالبيت با انجيلي و ممرز بوده و گونه توسكاي ييالقي به تعداد كمتري  در اين جامعه رويت مي شود

   جامعه به علت حضور انجيلي كه يك گونه انحصاري ايران در جهان است،از ارزش هاي حفاظتي برخوردار

  ).1378مهاب قدس،(مي باشد 

  

  

  

  

________________________  
  خاك رسي ،لومي: 2
  خاك شن و ماسه:3
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                      Parrotia+Alnus +Acer+Gleditsiaليلكي–افرا –توسكا –جامعه گياهي انجيلي -2

   

انجيلي گونه اصلي اين جامعه را تشكيل مي  دهندو پايه هاي توسكا و افرا نيز به صورت پراكنده در داخل آن 

گونه هاي ليلكي به دست انسان به اين جامعه منتقل شده و فلور واقعي آن محسوب نمي .مي شود ديده

جامعه مورد نظر در محدوده مطالعاتي به شدت تخريب شده است و پايه ها در آن به صورت پراكنده قرار .شود

  )1378مهاب قدس،. (دارند

  

  Carpinus+Parrotia                                                                         انجيلي       –جامعه گياهي ممرز - 3

انجيلي يكي از جوامع اصلي جنگل در تمام مناطق ميانبند شيب شمالي خزر است كه در –جامعه گياهي ممرز 

انجيلي  اين جامعه به علت حضور گونه با ارزش.نتيجه تخريب آن ،انواع ديگري از جوامع به وجود مي آيند 

  )1378مهاب قدس،( .داراي ارزش حفاظت است 

  

  Carpinus                                                                                     جامعه گياهي خالص ممرز                -4 

رمندي و توسكا نيز به در اين جامعه گياهي كه با گونه اصلي ممرز شناخته مي شود،گونه هاي ديگري مثل خ

پوشش يكدست و متراكم ممرز داراي ارزش ويژه زيستگاهي براي جانوران .صورت بسيار پراكنده ديده مي شود

  )1378مهاب قدس،. ( .مي باشد

  

  Carpinus +Gleditsia                                                             ليلكي                         –جامعه ممرز -5  

       در واقع همان جامعه گياهي خالص ممرز است كه به علت تخريب توسط انسان و دام ،ليلكي با آن همراه 

  )1378مهاب قدس،( .مي شود

  

                                    Carpinus+Parrotia+Gleditsia ليلكي-ممرز–جامعه گياهي انجيلي -6  

              

در بخش هاي .توسعه ليلكي در ساحل چپ رودخانه سوگوابر باعث شده كه جامعه گياهي فوق حاصل شود

ساحلي رودخانه اين جامعه جاي خودرا به جامعه گياهي خالص ليلكي مي دهد كه در واقع فرم كامال تخريب 

  )1378مهاب قدس،( .يافته جامعه انجيلي و ممرز است
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    parrotia+Gleditsia                                               ليلكي                                –جامعه گياهي انجيلي -7

ناحيه خط الراس في مابين رودخانه سوگوابر و پرشو در ساحل چپ رودخانه پرشو از اين جامعه تشكيل شده 

قع اين دو جامعه گياهي ابتدا فقط از انجيلي با توجه به شيب زمين در اين محل و نوع سنگ مادر در وا. است 

تخريب و فرايند توسعه . تشكيل شده بود كه در نتيجه تخريب ،ليلكي در بين جامعه انجيلي توسعه يافته است

  )1378مهاب قدس،( . .دامداري در اين بخش ،اين جامعه گياهي را حاصل نموده است

  

  Gleditsia Caspica                                                                         جامعه گياهي ليلكي-8  
–جامعه گياهي ليلكي كه يك جامعه مهاجم است،در اطراف روستاي سوگوابر جايگزين جامعه گياهي انجيلي 

كامال تخريب هرچند اين جامعه  از نظرحضور گونه بومي اهميت دارد،ليكن مدل جنگلي .ممرز گرديده است

 .ممرز شناخته مي شود كه در واقع رويش واقعي اين محدوده به حساب نمي آيد -يافته از جامعه گياهي انجيلي

  )1378مهاب قدس،(
 

                                                 Alnus +Pterocaryaلرگ–جامعه گياهي توسكا -9 

اطراف رودخانه هاي سوگوابر ،پرشو و پلرود را به خود اختصاص داده اين جامعه گياهي زماني تمام نوار ساحلي 

االن به صورت بسيار محدود و نقطه اي در بعضي از نقاط رودخانه و خصوصاٌ در ساحل راست در محدوده .بود

اين جامعه با افزايش شدت سيل در اطراف رودخانه ها يك زيستگاه . روستاي سيجاره قشالق مشاهده مي گردد

رودخانه اي بسيار مناسبي را براي گونه هاي جانوري در همه فصول فراهم مي نمايد و در واقع داراي  جانب

  )1378مهاب قدس،( .ارزش هاي چندگانه است

  

  Fagus –Carpinus                                                              ممرز–جامعه گياهي راش -10 
ز مرتفع ولي كم شيب است گونه گياهي ارزشمند راش جاي مي گيرد و جامعه گياهي در جاهايي كه جامعه ممر

اين جامعه گياهي داراي ارزش زيستگاهي باالتري نسبت به ساير جوامع . ممرزستان را حاصل مي نمايد –راش 

  .)1378مهاب قدس،. ( .مي باشد
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                                          Fagus+Carpinus+Parrotia                                                  انجيلي-ممرز-جامعه گياهي راش-11

ممرز كه سنگ مادر به دليل شيب يا شسته شدن خاك نمايان شود و در ودر واقع -هرجايي از جامعه گياهي راش

انجيلي  - ممرز-تر گردد انجيلي با آن تركيب شده وجامعه گياهي راشاز عمق خاك كاسته شود يا شيب آن زياد

اين جامعه به علت حفاظت از مناطق شيبدار و همچنين ايجاد زيستگاه هاي  خاص براي .را ايجاد مي كند

  )1378مهاب قدس،. . (جانوران بزرگ جثه از اهميت و ارزش قابل توجهي برخوردار است
 
  گونه هاي گياهي حفاظت شده -1-5-2

براي گونه هاي گياهي و جانوري IUCN(4(با استناد به طبقه بندي انجمن بين المللي حفاظت از محيط زيست 

گونه پراكنده در محدوده مطالعاتي سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي پلرود در طبقه  90گونه گياهي از 8،

  )1378،مهاب قدس:(در ذيل درج شده استآسيب پذير قرار مي گيرند كه اسامي آن ها 

  

  
- Alnus subcordata 
- Tilia begonifolia 
- Acer campestre 
- Orchis  palustris 
- Orchis mascula 
- Orchis simia 
- Dactylorrhyza iberica 
- Parrotia persica 

  

 
                                                                       

  

  

  

   ___________________  
4
:International union for Conversion of Nature 
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   رودخانه پلرود فون-1-5-3

در  مشخصات آنها به شرح زير مي باشد رده مهره داران كه5شرايط محيطي و زيستگاهي پلرود، سبب شده است 

  )1378مهاب قدس،(.آن زندگي نمايند

  پرندگان1-5-3-1

وجود . منطقه پلرود در شرق استان گيالن داراي شرايط زيستي مناسبي براي انواع پرندگان بومي و مهاجر مي باشد

رودخانه دائمي پلرود وشعبات مختلف آن ،كشتزارهاي مختلف و تنوع گياهي متشكل از گياهان جنگلي ،مرتعي 

اشند،سبب شده است كه پرندگان دانه وبوته اي،باغات كشاورزي وميوه جات كه مورد تغذيه پرندگان مي ب

فاكتور اصلي نيازهاي زيستي پرندگان يعني آب،غذا ،پناهگاه و امنيت  4وجود .خواردر منطقه غالبيت داشته باشند

تنوع غذايي و وجود پناهگاه سبب جذب پرندگان گوشتخوار .پرندگان ايران به خود شده است 4/1،سبب جذب 

تراكم و تنوع گونه اي پرندگان در فصل بهار و پاييز بيشترازساير فصول .ست،حشره خوارو همه چيزخوارشده ا

      چون در فصول بهار وتابستان فوج مهاجرت پرندگان مهاجر از منطقه باعث افزايش تراكم و تنوع آنها .است

وامع مختلف مي گردد،در زنجيره غذايي شبكه پلرود پرندگان بيشتر از سايرمهره داران به چشم مي خورندوبه ج

اين شرايط سبب شده است كه در حوضه آبريز پلرود . تعلق دارند وبا جوامع انساني نيز سازگاري بيشتري دارند 

درصد پرندگان ايران را  21اين تعداد گونه پرنده حدود . خانواده زيست نمايند 40گونه پرنده متعلق به  106

جاي حوزه آبريز ديده مي شوند ودر سراسر مسير رودخانه پرندگان وسيع و در همه  پراكندگي. تشكيل مي دهند

   )1378مهاب قدس،.(پلرود ،زيستگاهي وجود ندارد كه عاري از پرنده باشد

  طبقه بندي پرندگان حوضه آبريز پلرود -

  :پرندگان حوضه آبريز پلرود از نظر ارتباط بوم شناختي با منطقه به چند گروه تقسيم مي شوند

  :پرندگان با زيستگاه هاي پلرود ارتباط تغذيه اي-

گروه تقسيم مي شوند و هر گروه با مكان تغذيه اي خود  6از نظر رژيم غذايي پرندگان حوضه آبريز پلرود به 

  :ارتباط خاصي دارد
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  )Seed Eating(پرندگان دانه خوار)الف

حوضه آبريز پراكنش هستند كه درسراسر ) columbidae(شاخص ترين گروه دانه خواران خانواده كبوتران 

 .دارند

  ) carnivorus(گوشتخواران )ب

غذاي اصلي اين گروه مواد گوشتي موجود در منطقه مي باشد كه دسته اي ازآنها شكارگر هستند،مثل شاهين 

اين گروه ازنظر قوانين )vultures(بوده نظير كركس ها )scavenger(و گروه ديگر الشه خواران ) Falconidae(ها

  .پراكنش آنها سراسر منطقه را شامل مي شود.شده هستند و كم جمعيت مي باشندملي حمايت 

  Fish  Eating Birdsماهيخواران )ج

  :غذاي اصلي اين گروه آبزيان و ماهي است و به دو دسته تقسيم مي شوند

  )pandionidae(تعدادي از آنها فقط از ماهي تغذيه مي كنند نظير خانواده عقاب ماهيگير -

از محور )Ardeidae(تعدادي ازآنها عالوه بر ماهي از ساير آبزيان نيز تغذيه مي كنند نظير خانواده حواصيل  -

  .سد به پايين مي باشد ودر مكان هاي عريض رودخانه كه جريان آب آرام است ،بيشتر ديده مي شوند

  )Insectivoros(حشره خواران )د

اين .حال پرواز و تغذيه در سراسر حوضه سد پلرود ديده مي شوند در . از حشرات و الرو آنها تغذيه مي كنند 

ناميده )Perching Birds(گروه بيشتر به گنجشك سانان تعلق دارند و اغلب درخت زي مي باشند و شاخه نشين

 .مي باشد )Meropidae(و خانواده زنبور خور)(Musciapidaeمي شوند نمونه بارزآنها خانواده مگس گير 

 )1378مهاب قدس،(

  Benthose Eatingبنتوز خواران )ه

از .اين گروه از موجودات كفزي رودخانه وحواشي آن به خصوص در مصب و سواحل خزر تغذيه مي كنند

مهاب ( .مي باشد) Charadriidae(نمونه بارز كفزي خواران گونه  هاي سليم ها. پرندگان پرتحرك مي باشند 

  )1378قدس،



 

اين گروه از پرندگان از هر نوع ماده غذايي كه در دسترسشان قرار مي گيرد 

  )1378مهاب قدس،

  درصد فراواني جوامع پرندگان پلرود از نظر رژيم غذايي

 

تنوع مواد غذايي و وفور آنها در حوضه پلرود سبب شده است كه از 

  )1378مهاب قدس،

نام برد كه از گونه هاي غالب منطقه هست تراكم آن در حواشي 

درصد گونه هاي پستانداران منطقه رژيم  48

درصد پستانداران منطقه را تشكيل مي دهند از گروه علفخواران گونه هاي 

  

46%

٢٠ 

اين گروه از پرندگان از هر نوع ماده غذايي كه در دسترسشان قرار مي گيرد ominivorusهمه چيز خواران 

مهاب قدس،( .است) Corvidae(بارزترين نمونه اين گروه . تغذيه مي نمايند

درصد فراواني جوامع پرندگان پلرود از نظر رژيم غذايي): 1- 1(نمودار شماره                      

  پستانداران- 
تنوع مواد غذايي و وفور آنها در حوضه پلرود سبب شده است كه از  طبقه بندي پستانداران از نظر رژيم غذايي

مهاب قدس،(نظر رژيم غذايي سه گروه پستاندار در منطقه حضور داشته باشند

      )carnivorus(گونه هاي گوشتخوار 

نام برد كه از گونه هاي غالب منطقه هست تراكم آن در حواشي )canisaureus(از اين گروه مي توان شغال 

48محيط هاي آبي و رودخانه پلرود بيشتر از ساير مناطق است حدود 

  )1378مهاب قدس،( .غذايي گوشتخواري دارند

 )Herbivorus (گونه هاي علف خوار

درصد پستانداران منطقه را تشكيل مي دهند از گروه علفخواران گونه هاي  47گونه هاي علفخوار 

(Muridaeدر سراسر منطقه غالبيت دارند. )،1378مهاب قدس(  

8%

16%

20%

10%

%

چيزخوارهمه

خواربنتوز

گوشتخوار

خوارحشره

خواردانه

همه چيز خواران )و

تغذيه مي نمايند

  

  

 1 -5 -3 -2 -
طبقه بندي پستانداران از نظر رژيم غذايي

نظر رژيم غذايي سه گروه پستاندار در منطقه حضور داشته باشند

گونه هاي گوشتخوار )الف 

از اين گروه مي توان شغال 

محيط هاي آبي و رودخانه پلرود بيشتر از ساير مناطق است حدود 

غذايي گوشتخواري دارند

  

گونه هاي علف خوار) ب

گونه هاي علفخوار 

Muridae(موش

  

  

  



 

٢١ 

 

  )(Ominivorusگونه هاي همه چيز خوار )ج

منطقه است و در سراسر ) Susscrofa(فقط يك گونه پستاندار همه چيزخوار در منطقه حضور دارد كه گراز 

  )1378مهاب قدس،( .پراكنش دارد
  )1378مهاب قدس،(فهرست و خصوصيات زيستي پستانداران حوضه پلرود):4- 1(جدول شماره 

اسامي              

  فارسي
  نام  خانواده  زيستگاه در منطقه  جمعيت  پراكنش در  منطقه

  Canidae  Canis lupus  جنگلي-كوهستاني   كم  باالدست سد  گرگ

  Canidae  Canisaureus  سراسر منطقه  وافر  حوضهسراسر   شغال

  Canidae  Vulpesvulpes  سراسر منطقه  كم  سراسر حوضه  روباه

  Ursidae  Ursusarctos  جنگلي-كوهستاني   كم  باالدست سد  خرس

  Hystricid ae  Hystrixindica  مناطق جنگلي  وافر  باالدست سد  تشي

  Mustelidae  Mustelanivalis  سراسر منطقه  كم  سراسر حوضه  راسو

  Mustelidae  Lutralutra  مسير رودخانه  كم  مخزن و پايين دست  سگ

  Felidae  FelisChaus  مناطق جنگلي  كم  مخزن و باالدست  گربه

  Felidae  Pantherapardus  جنگل- كوهستان  كم  باالدست  پلنگ

  Phocidae  Phocacaspica  مصب  وافر  پايين دست  فك

  Suidae  Susscrofa  منطقهسراسر   وافر  سراسر حوضه  گراز

  Muridae  Apodemussylvaticus  جلگه  وافر  پايين دست سد  موش

  Muridae  Rattusrattus  سراسر منطقه  وافر  سراسر حوضه  موش سياه

  Muridae  Musmusculus  سراسر منطقه  وافر  سراسر حوضه  موش خانگي

  Leporidae  Lepuscapensis  سراسر منطقه  وافر  سراسر حوضه  خرگوش

خفاش نعل اسبي 

  كوچك
  Rhinolophidae  Rhinolopushipposideros  سراسر منطقه  وافر  سراسر حوضه

خفاش گوش بلند 

  موشي شكل
  Rhinolophidae  Myotisblythii  سراسر منطقه  وافر  سراسر حوضه

  Gliridae  Glisglis  مناطق جنگلي  وافر  باالدست  سنجابك

  Mustelidae  Rattusnorvegics  سراسر منطقه  وافر  سراسر حوضه  موش قهوهاي

  Mustelidae  Melesmeles  مناطق جنگلي  وافر  سراسر منطقه  رودك

  Erinacaidae  Erineace europaeus  سراسر منطقه  وافر  سراسر حوضه  خارپشت اروپايي
 



 

٢٢ 

 

  )1378مهاب قدس،(خالصه طبقه بندي اكولوژيك پستانداران حوضه پلرود):5- 1(جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  :ماهيان-1-5-3-3

  طبقه بندي تكاملي ماهيان پلرود

ماهيان غالب و فراوانتر از بقيه راسته ها حضور در رودخانه پلرود سه راسته از ماهيان حضور دارندكه راسته كپور 

گونه از نظر تنوع  9با حضور )Cyprinidae(،خانواده كپور )Cypriniformes(از راسته كپور ماهيان. دارند

،يك خانواده آزاد ماهيان )(Salmoniformesاز راسته . گونه اي و تراكم جمعيت غالبترين گونه مي باشد 

)salmonidae( قزل آالي خال قرمزو يك گونه)salmotruttafario( به صورت مهاجر وبه تعداد اندك مهاجرت

  )1378مهاب قدس،( .مي كند

  :گروه تقسيم مي شوند 3ماهيان شناسايي شده در پلرود از نظر ارزش شيالتي به  

از اين گروه . ماهياني كه ارزش اقتصادي فراواني دارند و در گروه ماهيان مرغوب طبقه بندي مي شوند -1

 - به تعداد بسيار اندك و كم و بيش به پلرود مهاجرت مي salmotruttacaspiusگونه آزاد خزري 

يان و كفال وارد گونه هاي با ارزش اقتصادي خاويار ماه. كنند،هرچند كه از نظر جمعيت بسيار اندك است

 .رودخانه نمي شوند اما در مصب آن مشاهده مي شوند

ماهياني كه ارزش اقتصادي متوسط دارند ،متعلق به خانواده كپور ماهيان مي باشند ونمونه بارز آنها كپور -2

cyprinuscarpioاست.  

 …Carassiusspماهياني كه ارزش اقتصادي كمي دارند نظير  -3

ماهي آزاد خزر است كه به تعداد كم در رودخانه گاهي صيد مي شودو يا به آن  ازماهيان كم جمعيت منطقه

  .مهاجرت مي نمايد

  

  

  

همه   علفخوار گوشتخوار  گروه

 چيزخوار

كم  وافر

  جمعيت

فاقد 

ارزش 

  اقتصادي

داراي 

ارزش 

  اقتصادي

درشت 

 جثه

متوسط 

  جثه

كوچك 

  جثه

  62  22  16  44  56  39 61  5   47 48 درصد
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  :ماهيان پلرود را از نظر وضعيت حضور در رودخانه مي توان به دو گروه عمده تقسيم كرد

  ي ،ماهي سسماهيان بومي رودخانه كه در سراسر سال در رودخانه زندگي مي كنندو نمونه بارز گونه بوم)الف

(  Barbuscephalus ) وسيم)Abramisbrama ( است كه در بستر هاي قلوه سنگي و جريان نسبتاً آرام زندگي

  .مي كنند

اغلب اين مهاجرت ها براي تخم ريزي .ماهيان مهاجر كه از درياي خزر به رودخانه پلرود وارد مي شوند)ب

است كه در سالهاي نه چندان  Rutilus Fresii Kutumسفيدنمونه بارز ماهي مهاجر پلرود ماهي .انجام مي گيرد

كيلومتري رودخانه از دريا انجام مي گرفت ولي در حال حاضر به دليل موانع فيزيكي  40دور مهاجرت آن تا 

كيلومتري از مصب رودخانه باالتر رود و اين امر نشان  10وتخريب زيستگاه آن اين ماهي به ندرت قادر است تا 

رودخانه ماهي آزاد  ماهي  مهاجر با ارزش ديگر.است ارزش زيستگاهي رودخانه بسيار كاهش يافته  مي دهد كه

كرد  -كيلومتر از مصب نيز براي تخم ريزي مهاجرت مي 50خزر است كه تا مناطق باالدست رودخانه تا حدود 

  )1378مهاب قدس،( .كيلومتري مصب مشاهده مي شود 30اما امروزه به ندرت از آن تا فاصله 

  

  
  )1378مهاب قدس،(فهرست ماهيان پلرود):6- 1(جدول شماره 

  نام علمي  خانواده  وضعيت حضور  ارزش شيالتي  نام فارسي

 Cyprinidae      Vimba vimba  _______  متوسط  سياه كولي

  Cyprinidae       Chalcalburnus chalcoidae  _______  متوسط  كاس كولي

  Cyprinidae      Cyprinus carpio   ______   متوسط  كپور

  Cyprinidae      Abramis brama  فراوان  كم  سيم

 Salmonidae      Salmo trutta caspius  بسيار كم- مهاجر  بسيار  آزاد ماهي

  Cyprinidae      Barbus brachycephalus  ________   كم  سس ماهي

        Cyprinidae         Rutilus rutilus caspius  ________    متوسط  كلمه

          Cyprinidae        Rutilus frisii kutum  مهاجر - نسباًكم  بسيار  ماهي سفيد

 .Acipenseridae   Acipenser  sp  درمصب و بندرت  بسيار  خاويار ماهيان

   Cyprinidae        Carassius carassius  در نزديكي دريا- كم  درنزديكي دريا–كم   كاراس

   .cyprinidae  Clupeonella sp  در مصب دريا–كم   در مصب دريا- كم  كيلكا

    Mygilidae   Mugilcephalus  در مصب دريا- كم  در مصب دريا - كم  كفال
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  خزندگان -1-5-3-4

  

  15به گونه از خزندگان و دوزيستان در حوضه سد پلرود شناسايي گرديده كه متعلق  33به طور كلي 

  )1378مهاب قدس،. ( .خانواده مي باشد

  

  :در حوضه سد پلرود سه راسته خزنده وجود دارد كه عبارتند از 

        Snakesمارها-1

   Sauria سوسماران-2

 Testudines  الك پشتان-3

 Ophidics         مارها -1

خانواده تعلق  6گونه در حوضه سد پلرود شناسايي شد كه به 11گونه مار شناسايي شده در ايران، 62بطور كلي از 

  )1378مهاب قدس،( .هستند Aglyphaوبقيه غير سمي  venumusگونه ازآنها سمي  3.دارند

 Sauriaراسته سوسماران -2

در سراسر منطقه پراكنش .خانواده تعلق دارند 3گونه در حوضه پلرود شناسايي كه به 11از راسته سوسماران ،

 Lacertidaeاكثريت تنوع گونه اي در منطقه متعلق به خانواده . دارند واز گروه خزندگان غير سمي هستند 

 7اين تعداد گونه سوسمار شناخته شده در پلرود .گونه در سراسر حوضه سد پلرود ديده مي شوند  6بوده كه با 

با توجه به نحوه زيست خزندگان .  درصد سوسماران ايران راد تشكيل مي دهند 40و  درصد سوسماران جهان

  )1378مهاب قدس،( .،تراكم آنها در مكان هاي با پوشش گياهي بيشتر ، فراوانتر است

 Testudinesالك پشتان -3

مسير رودخانه در سراسر . سه گونه الك پشت در منطقه حضور دارد كه الك پشت بركه اي فراوانترين آنهاست

خانواده زندگي مي كنند ودر  5گونه الك پشت دريازي و خشكي زي تحت  10در ايران . پلرود پراكنش دارند

  )1378مهاب قدس،(خانواده حضور دارند 2گونه از  3منطقه 

  

  دوزيستان-1-5-3-5
دوزيستان در مناطق بركه اي گونه در حوضه  پلرود حضور دارند،حداكثر تراكم  8خانواده با  5از رده دوزيستان 

 .با پوشش گياهي انبوه مي باشد كه مكان تغذيه مناسب و مخفي گاه مفيد در دسترس موجود قرار مي دهد

  )1378مهاب قدس،(



 

٢٥ 

 

نشان داده شده است كه به طور كلي به رده دوزيستان )7-1(فهرست دوزيستان در جدول شماره 

)Amphibian ( از راسته دوزيستان بدون دم)Salienta(از نظر تكاملي دوزيستان در منطقه .تعلق دارند

تراكم جمعيت آنها،در اطراف پلرود ،بيشتر از ساير جانوران وابسته به .كمترين تنوع،راسته وخانواده را دارا هستند

 .آب است و نقش بوم شناسي بارزي دارند

  بنتوزها -

بارزترين آنها . تر رودخانه زندگي مي كنندعالوه بر ماهيان در پلرود موجودات آبزي ديگري نيز در بس

.  .تنوع و تراكم اين جانوران در بخشهاي ساحلي و نزديك دريا يشتر است.مي باشند)Benthose(كفزيان

  )1378مهاب قدس،(

عالوه بر آنهاسخت پوستان فراواني .از آن جمله هستند)Bivalvia(و دو كفه ايها )Gastropoda(شكم پايان -

از . در مكان هاي آرام رودخانه زندگي مي كنندو در مسير جريان آن خرچنگ رودخانه اي وجود دارد

  موجودات كفزي رودخانه پلرود مي توان 
- Baetis sp 
- Diptera 
- Chironomidae 
- Nais 
- Liponeura 
- Caenissp 
- Radix 
- Simulium 
- Tricoptera 
- Helmis 

 
 

در مناطق آرام و كم و بيش با بستر لجني گروه . را نام برد كه در مكان هاي مناسب تراكم بيشتري دارند 

  )1378مهاب قدس،( .غالبيت دارندOdontaسنجاقكها 

در مصب و مناطق كم شيب وجود )Turbellaria(،و)Oligochatea(گروه كرم ها مربوط به كم تاران 

 )1378مهاب قدس،. ( .دارند
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  )1378مهاب قدس،. (فهرست خزندگان و دوزيستان پلرود):7-1(جدول شماره 

  نام علمي                خانواده      جمعيت  زيستگاه            نام فارسي  
               Colubridae      Coluberravergieri   وافر سراسر منطقه مار پلنگي 

  Colubridae  Elaphe dione  وافر  منطقهسراسر   گونه مار 
   Colubridae  Maloponmonspessulana  وافر  سراسر منطقه  يله مار  
 Typhlopidae Typholops vermicularis  وافر  سراسر منطقه  مار كرمي شكل 
   Boidae  Eryxjaculus  وافر  سراسر منطقه  كور مار 

  Boidae Eryxmiliaris  وافر  سراسر منطقه  كور مار سليماني
  Colubridae Coluberjugularis  وافر  سراسر منطقه  مار آتشي  
 Colubridae Natrixnatrix  وافر  حواشي رودخانه مار آبي 

 Colubridae Natrixtesselata  وافر  حواشي رودخانه مار آبي
 Viperidae Viperaursini  وافر  مناطق كوهستاني  افعي البرز

      Viperidae  Vipera lebetine  وافر  كوهستانيمناطق   گرزه مار 
 Lacertidae Lacertabrandtii  وافر سراسر منطقه سوسمار

 Agamidae Agama ruderata  وافر  سراسر منطقه  مار مولك
 Agamidae Agama   caucasica  وافر  صخره سنگي  مارمولك صخره اي

 Agamidae Ophisaurusapodus  وافر  صخره سنگي  مارمولك بي پا
 Lacertidae Eremiasnigrocellata  وافر صخره سنگي  سوسمار دشتي

 Lacertidae Eremiaspleskei  وافر  صخره سنگي  سوسمار دشتي ايراني
 Lacertidae Eremiasvelox  وافر  صخره سنگي  سوسمار ولكس

 Lacertidae Lacertasaxicola  وافر  صخره سنگي  سوسمار
 Lacertidae Lacertastrigata  وافر  صخره سنگي  سوسمار خط دار 

 Lacertidae Ophisopselegans  وافر  صخره سنگي  مارمولك چشم ماري
 Varanidae Varanuscaspius  وافر  مناطق جلگه اي  بزمجه خزري

 Testudinidae Mauremyscaspica  وافر  مناطق جلگه اي  الك پشت خزري
  Testudinidae Emys orbicularis  وافر  مناطق جلگه اي  الك پشت بركه اي

 Testudinidae Testudograecaiberica  وافر  مناطق جلگه اي الك پشت 
 Salamandridae Trituruskarelini   وافر  حواشي رودخانه  سمندر

   Pelobatidae Pelobates syriacus  وافر  حواشي رودخانه   وزغ پا بيلچه اي
 Bufonidae Bufoviridis  وافر  حواشي رودخانه وزغ

 Bufonidae BufoBufo  وافر  حواشي رودخانه  وزغ معمولي
 Hylidae Hylasavignyi  وافر  حواشي رودخانه  قورباغه درختي
 Ranidae Ranaridibunda  وافر  حواشي رودخانه  قورباغه مردابي

 Ranidae Ranacamerani  وافر  حواشي رودخانه  قورباغه مردابي راه راه
 Ranidae Ranamacrocnemis  وافر  حواشي رودخانه  جنگليقورباغه مردابي 

  

  



 

٢٧ 

 

  :جانوران شاخص -1-5-4
در سر شاخابه هاي رودخانه پلرود كه از ارتفاعات البرز سرچشمه مي گيرد تا شروع مناطق جنگلي و پيوستن 

باشد،پستانداراني و برف گير مي  رودخانه هاي فرعي ديگر كه پوشش گياهي كم دارد،آب و هوا سرد است

نظير كل و بز وجود داردكه بيشتر در دامنه هاي جنوبي منطقه بسر مي برندو در تحركات فصلي يا گريز از خطر 

  .از پرندگان شاخص اين ناحيه عقاب و كبك است.ممكن است وارد حوضه آبريز پلرود گردند

رف محور سد نزديك مي شويم ،پوشش هرچه به پايين دست و به ط.اين ناحيه ازآبزيان مهره دار تهي است 

از . از آبزيان شاخص آن ماهي سيم است.گياهي جنگلي شده و جانوراني نظير پلنگ و گراز شاخص مي گردند

دوزيستان پديدار شده و در حوالي محور .پرندگان قرقاول و جنگل زي ها نظير داركوب ها شاخص مي باشند

از پستانداران گراز وشغال و از دوزيستان ،قورباغه مردابي و از .دسد قورباغه و مار آبي فراوان و شاخص هستن

  )1378مهاب قدس،( .خزندگان الك پشت و مار آبي زياد به چشم مي خورد

 
  )1378مهاب قدس،(جانوران شاخص پلرود  ):8- 1(جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

    جانوران 

  
  نام زيستگاه

  بي مهر گان
گياهان عمده   مهره داران

  زيستگاها
  پستانداران  پرندگان  خزندگان  ماهيان  دوزيستان

پايين بركه هاي 
  دست

  قورباغه  بنتوزها
 كاراس

  وكپور
مار آبي و الك 

  پشت
كاكايي و 
  مرغابي

  گراز وشغال
گياهان - جگن- ني

  آبزي
رودخانه سرشاخه به 

  ها
بندرت ديده مي 

  شود
  كبك  مار افعي  ندارد  ندارد

بندرت قوچ 
  و ميش

گون و به مقدار كم 
  علوفه

  قرقاول  مار آبي  سيم  قورباغه  بنتوزها  مناطق جنگلي
بندرت پلنگ 

  و گراز
  ممرز

  قورباغه  بنتوز -كرمها   مناطق دشتي
-كپور 

  كاراس
الك پشت و 

  مار آبي
  توسكا  گراز و شغال  كالغ ها

  فك  كاكايي ها  الك پشت  كفال  قورباغه  گاماروس  مصب رودخانه
 –جگن   - ني

  گياهان آبزي
 



 

٢٨ 

 

   آالينده محدوده مطالعاتي پلرود  منابع بررسي -1-6

بررسي منابع آلوده كننده در محدوده مطالعات در سه بخش آالينده هاي ناشي از فعاليت هاي كشاورزي،صنعتي 

براساس اطالعات  موجود منابع آالينده محدوده مطالعاتي شامل . وفاضالب  شهري و روستايي انجام يافته است 

زه آبهاي (ابع  آالينده غير متمركز و من)روستايي و فاضالب هاي صنعتي  –فاضالب شهري (منابع متمركز 

  )1378مهاب قدس،( .مي باشند) كشاورزي

 
  مواد آالينده ناشي از فعاليتهاي كشاورزي -1-6-1

    رايج  منطقه بررسي موقعيت عمومي و ويژگي هاي نواحي كشاورزي در منطقه نشان مي دهد،كشاورزي در

به منظور افزايش باروري . ،چاي و مركبات مي باشند محصوالت غالب در منطقه مطالعاتي برنج . مي باشد 

به همين دليل در منطقه مورد مطالعه عمده خاك و بهبود محصول از كود و سموم شيميايي استفاده مي شود ،

  )1378مهاب قدس،( ..ترين آالينده ها ،كودها و سموم شيميايي مي باشند  

ي آن ها از روي درختان يا محصوالت و زمين  ي باقيماندهاين مواد بعد از كاربرد در مزارع در صورت بارندگ

ورود حشره كش ها به جريان . هاي زراعي شسته شده و به جريان هاي آب سطحي يا زير زميني راه مي يابند

هاي آب در نابودي تخم ماهي ها بي تاثير نيست ،مضافاً در كاهش اكسيژن محلول جريان هاي آب نيز موثر 

  )1384حسينيان،.(هستند

بر اساس اطالعات كسب شده از سازمان مديريت كشاورزي شهرستان رودسر ،از مهم ترين و پر مصرف ترين 

سموم در اين شهرستان مي توان به علف كش هايي مانند تيوبنكارب ،رونستار ،گاليفوزيت ،بوتاكلر و حشره 

  .كش ديازينون و قارچ كش هاي مانند تري سيكازول اشاره كرد

  

  برداشت مصالح رودخانه اي -1-6-2

  شناخت اثرات زيست محيطي ناشي از برداشت مصالح رودخانه اي -

مراحل اجرايي حفاري در بستر رودخانه و كناره ها ،شستشوي شن وماسه و حمل ونقل آن پتانسيل الزم را در 

ر محيط هاي آبي و خشكي ايجاد اثرات تخريب فيزيكي و انتشار منابع آلودگي بر تمامي گونه هاي زيستي د

بنابراين با توجه به ماهيت فعاليت برداشت شن وماسه ،تخريب زيستگاه و آلودگي محيط .پيرامون را دارا مي باشد

ليكن با مديريت مناسب و اعمال كنترل دقيق ،مي توان اثرات زيانبار و فزاينده .زيست امري اجتناب ناپذير است 

  )1388وزارت نيرو، . (ش داداين فعاليت را بر محيط زيست كاه
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  آسيب بالقوه ناشي از برداشت شن وماسه بر محيط زيست) 9- 1(جدول

  

  دامنه اثر                       آسيب                           موضوع   

  

  

  

كوتاه مدت

 پوشانيدن كف رودخانه وزيستگاههاي كوچك      ترسيب ذرات معلق

  

  كاهش كيفيت آب                     كدورت ستون آب  وذرات

  

  ازبين رفتن گياهان و آبزيان كف زي      منابع غذايي ماهي ها

  

  

  نشت مواد نفتي ،صدا،گردو غبار      آلودگي هاي فبزيكي           

  

  تخريب به واسطه برداشت                    تخريب بستر 

  شن و ماسه از بستر 

  

  ماهيگيري،ذخايرطبيعي ،گياهان آبزي،ازبين رفتن 

  زيبايي ساحل

  آلوده سازي زيستي ،مهاجرت ماهي ها ،ذخاير طبيعي

  احلوگياهان آبزي،زيبايي س

  حذف ذخاير،كاهش توليدمثل گونه هاي وابسته به 

  گياهان آبزي

  

  ،فعاليتهايماهيگير)انه هاي بزرگ در رودخ(كشتيراني 

  حيات وحش،تفريحي،زيبايي محيط و 

  از بين رفتن زيستگاه هاي مناسب تخم ريزي ،تهديد تنوع 

  زيستي ،كاهش تكثيرطبيعي ،كاهش مهاجرت ماهي هاي 

  مهاجر و نيمه مهاجر

  

  

  دراز مدت

  تشديد سيالب  ،فرسايش و   تغييرات بسترورقوم كف رودخانه    

  رسوبگذاري ،تداخل آب شور                                        

  و شيرين                                        

  برنامه حفاظت ساحل ،تغييرات جزرو مدي ،

  ذخاير طبيعي ،ذخاير ماهيها،ماهيگيري،

  كشتيراني ،بناهاي تاريخي و زيبايي محيط
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  اثرات برداشت مصالح رودخانه اي بر كيفيت آب رودخانه -

مثال افزايش كدورت آب (بركيفيت آب آن به صورت مستقيم  تاثير عمليات برداشت شن وماسه از رودخانه

مثالً انتشار نفت يا نشت سوخت از وسايل نقليه يا حفار در (و غير مستقيم )ناشي از رسوبات معلق و مواد آلي 

اين هم چنين امكان تغيير مشخصات كيفي ديگر همچون اسيديته و دماي آب نيز به واسطه .مي باشد) منطقه

از آن جا كه بخشي از افزايش بار معلق رودخانه ها مربوط به افزايش فرسايش بستر و . د دارد عمليات وجو

ديواره و تالطم جريان مي باشد،انجام عمليات برداشت مصالح از رودخانه سبب افزايش ذرات معلق جامد ذر 

محيط زيست  محل برداشت و پايين دست آن و به تبع آن كاهش كيفيت آب آشاميدني مصرف كنندگان و

  )1388وزارت نيرو ، .( آبزيان مناطق مذكور خواهد شد

  

فعاليت هاي برداشت مصالح رودخانه اي به صورت مستقيم يا غير مستقيم  بر روي خاك و آب اثر گذاشته و 

به .بود بالطبع بر كشاورزي تاثير دارد و هر چقدر اين آلودگي ها بيشتر باشد،اثرات آن بر كشاورزي بيشتر خواهد 

  كه. طور كلي محل هاي برداشت مصالح رودخانه اي داراي اثرات مختلفي بر اراضي كشاورزي منطقه هستند

مي توان از اين اثرات به تغييرات احتمالي در وضعيت آب براي آبياري و يا آلودگي آب پايين دست محل 

آب رودخانه در پايين دست براي در صورتي كه از . اشاره نمود )كه براي كشاورزي به كار مي رود (برداشت 

مصارف آبياري استفاده شود الزم است تامين استاندارد هاي الزم كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست 

  . ارائه مي شود در محدوده هاي برداشت مصالح و كارگا ه هاي فر آوري شن وماسه رعايت گردد

  )1388وزارت نيرو ،( 

  

  مواد زائد جامد -1-6-3

ميزان     يكي از  عوارض رشد جمعيت به خصوص توسعه شهرنشيني و تشديد فعاليت هاي صنعتي ،افزايش  

،آلودگي هاي  افزايش ميزان زباله شهري به دليل افزايش جمعيت و تغييرات الگوي مصرف .زباله توليدي است 

دنبال خواهد داشت  را به ... ي و ناشي از دفع بي رويه آن در حواشي رودخانه ها ،اراضي خارج از مناطق مسكون

مناسب ،پراكندگي جمعيت و  در شهرهاي واقع در محدوده مطالعاتي ،زباله هاي توليدي به دليل فقدان اراضي . 

بهداشتي به طريق سطحي يا در سطح  محدوديت امكانات شهرداري ها ،بدون رعايت هر گونه اصول مهندسي و 

  .اراضي ساحلي تخليه مي گردندزمين و يا در حاشيه رودخانه ها و 

اي سطحي هبنابراين محل هاي دفع زباله شهري با توجه به ايجاد انواع آلودگي و راه يابي شيرابه سمي به منابع آب

  )1378مهاب قدس،( .و زير زميني از مكان هاي آلوده كننده محسوب مي گردند
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  استان گيالن شهرهاي شرق ميزان زباله شهري و روستايي) 10-1(جدول 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )1388(اداره كل حفاظت محيط زيست گيالن :مأخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  

  

 
 رديف

 

  نام
 شهرستان

  ميزان 
 جمعيت شهري

  ميزا ن
جمعيت 

 روستايي

  ميزان
زباله 

  شهري
تن در (
 )روز

  ميزان
زباله 
  روستايي

تن در (
 )روز

 18 15 30355 16043 املش 1          

 8 10 14000 11000 چابكسر 2     

 15 9 25000 10500 رحيم آباد      3  

 50 57 82892 63165 رودسر 4         

 8 12 14560 14136 كالچاي 5  

 33 80 55432 78524 لنگرود 6   

        7           
     

 -  6 -  7000 واجارگاه
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  )1388(استان گيالن  شهرهاي شرق  وضعيت دفع يا دفن پسماند )11-1(جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
  )1388(اداره كل حفاظت محيط زيست گيالن :مأخذ

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 رديف

/ شهر

 بخش

  ميزان دفن  نشاني مركز دفن
مساحت 

  )هكتار(
 موقعيت جمعيتي موقعيت ژئو مورفولوژيك

  همجوار روستا  كوهستان –جنگلي   5/0  210  روستاي المان لنگه لنگرود  1

  داخل حريم شهر ساحل دريا  2  50 زاغوت سر  رودسر  2

  داخل حريم شهر ساحل دريا  5/0  15 ساحل كالچاي  كالچاي  3

  داخل حريم شهر  حاشيه رودخانه  5/0  5  رحيم آباد رحيم آباد  4

  داخل حريم شهر  همجوار ساحل  2  20 حاشيه جاده اصلي  چابكسر  5

  داخل حريم شهر  همجوار ساحل  5/0  5  سه راهي واجارگاه  واجارگاه  6

  الهيجان 7
جاده سياهكل به الهيجان 

  زمينهاي مختاريان
  خارج حريم جمعيتي  كوهستان –جنگلي   22  155
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  وضعيت پراكنش جايگاههاي دفن زباله و رودخانه هاي استان گيالن- )5-1(نقشه 
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  :كشها آفت-1-7
شيميايي است كه جهت جلوگيري، ازبين بردن، دور كش عبارتست از تركيب يا مخلوطي از چند تركيب  آفت

روارگانيسمهاي كها و مييها، جوندگان، حلزونها، نماتدها، قارچها، باكتر كردن، كاهش جمعيت حشرات، كنه

البته ويروسها، باكتريها و ديگر ميكروارگانيسمها كه در بدن . گردد شوند مصرف مي ديگري كه آفت شناخته مي

  )1386طالبي جهرمي،(.باشد د از اين قاعده مستثني ميكنن انسان زندگي مي

سموم آفت كش براساس نوع مصرف به سموم علف كش ،حشره كش ،قارچ كش ،كرم كش و ميكروب كش 

. دسته بندي مي گردند) كاربامات (و از لحاظ ساختارشيميايي به سموم ارگانوكلره ،ارگانوفسفره و ارگانو ازته 

  )1385پور احمد،(

  

  5 (OPS )ه كش هاي آلي فسفرهحشر-1-8

آفت كش هاي فسفردار به دنبال سياست عدم استفاده از سموم هيدروكربني كلردار از قبيل 

اين آفت  كش ها . ت،ديلدرين،آلدرين وكلردان و استفاده از سموم با تجزيه پذيري سريعتر گسترش يافتند.د.د

جايگزيني گروه اسيد فسفريك و پيوند غير قابل برگشت به عنوان بازدارندگان استيل كولين استراز و بر اساس 

اتصال مولكول به سمت ديگر استر باعث ايجاد گروهي  .آن با آنزيم ياد شده و غير فعال نمودن آن عمل مي كنند

  )1387حق نيا ورضوي ،.(از تركيب هاي با حالليت ،فعاليت و نيمه عمرهاي بسيار متفاوت مي شود 

به  6فسفوروتيوات ها كه در آنها گروه ترك كننده) 1:ه دو گروه عمده تقسيم مي شوند اين گروه آفت كش ها ب

متصل شده است و شامل سمومي مانند پاراتيون ،ديازينون ،كلرپيريفوس و Rبه گروه  7وسيله  يك استر اكسيژني

گوگردي انجام مي فسفور دي تيووات ها كه درآنها اتصال بين دو گروه از طريق پل استر ) 2كومافوس است و 

تمام تركيب هاي اين دو گروه نسبتا قابل تجزيه . شود و از جمله آنها ماالتيون و دي فونات را مي توان نام برد

چنين به نظر .باشد)روز340(هستند اگرچه ممكن است نيمه عمر بعضي از آنها مثل كومافوس نسبتا طوالني 

ركيب ها هيدروليز اتصال استرس است كه باعث تجزيه سم و از ميرسد كه مكانيزم اوليه حمله ميكروبي به اين ت

  )   1387،حق نيا ورضوي (.بين رفتن خاصيت آن مي گردد

  

  
_________________________ 

             
5:Organophosphorus  pesticides 
6: Leaving group 
7: Oxygen est 
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  خانواده ديازينون-1-9

گـروه تـرك كننـده ايـن آفـت كـش هـا از نـوع         . تركيبات اين خانواده داراي اثر تماسي بـوده و نسـبتاً پايدارنـد    

  هتروسيكل است 

  )Basudin(ديازينون 1-9-1

ديازينون يك تركيب فسفره تماسي . گايگي معرفي شد –به وسيله شركت سيبا  1952اين حشره كش در سال 

اين حشره كش به صورت پودر قابل . م هوايي گياهان مصرف مي شود است كه هم در خاك و هم روي اندا

دوام ديازينون .اين دو فرموالسيون با نام تجاري بازودين عرضه مي شد. وجود دارد  %60و امولسيون %40تعليق 

  )1386طالبي جهرمي ،( .هفته است  6تا4روز و در سمپاشي منازل حدود  10روي درختان و گياهان حدود 

گرانول به .مي شود  مصرف در مبارزه كرم ساقه خوار برنج در شمال ايران 1355ديازينون از سال  گرانول

،ويا %10كيلو گرانول  15درصد موجود است و ميزان مصرف آن عليه كرم ساقه خوار نسل اول  10و 5صورت 

كيلو در اواخر تير يا اوايل  30-40را به ميزان % 5براي نسل دوم گرانول . بعد از نيمه خرداد است% 5كيلو  30

ديازينون . گرانول بعد از پاشيده شدن در آب شكفته شده و ديازينون وارد آب مي شود .مرداد مصرف مي كنند

ت ديازينون ظغل.سپس جذب ريشه شده و غلظت آن روز پنجم بعد از كاربرد در گياه به باالترين ميزان مي رسد 

  )1386طالبي جهرمي ،( .ريشه برنج است در غالف برگ همواره بيشتر از برگ و 

سرعت .قليايي و اسيدي هيدروليز مي شود  PHپايداري زيادي دارد ،ولي در  خنثي pHاين حشره كش در 

طالبي (.ساعت مي باشد PH=3/1 ،12نيمه عمر ديازينون در .قليايي است PHاسيدي بيشتر از  PHهيدروليز در 

درصد سم معموالً  50هفته پس از سمپاشي مشاهده مي شودولي  12-14باقيمانده آن در خاك )1386جهرمي ،

فيزيكي و شيميايي و ميكرو ارگانيسمها نقش مهمي  هفته پس از مصرف تجزيه مي گردد و عوامل  3تا2در مدت 

ديازينون به صورت گرانول به خاك داده مي شود وقتي وارد قسمتهاي مختلف گياه . در اين مورد بازي مي كنند

باقيمانده اين سم در داخل گياه مشاهده .روز در مقابل آفات مي گردد 7-15باعث محافظت گياه به مدت شود 

  )1380خانجاني و پورميرزا، .  (نمي شود

سم ديازينون در ليست آالينـده هـاي غيـر اولويـت ار قـرار دارد كـه حـد مجازحـاد          EPA8براساس تقسيم بندي

  )1385خاراو همكاران،.(باشد گرم بر ليتر ميميلي  17/0آن در آبهاي جاري   ومزمن

  

  
_____________________  

  
                 8:Environmental Protection Agancy                                                                                                         
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  وصيات فيزيكي و شيميايي ديازينونخص-1-9-2
                    

  خصوصيات فيزيكي و شيميايي ديازينون) 12-1(جدول         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   C12H21N2O3PS  فرمول مولكولي

 oc 20(  40  Mg/lit(حالليت در آب

  koc(  854 -40 l/kg0c(ضريب جذب 

  Day 7-15  نيمه عمر در آب

  نيمه عمر هيدروليز

12=)5PH (  

       138)=7PH     (  

77=)9PH  (  

Day  

 Day  37- 39  نيمه عمر در خاك هاي هوازي

  Day  17- 34  خاك هاي بي هوازينيمه عمر در

 g/mol  3/304  وزن مولكولي

  89  نقطه ذوب

  125  نقطه جوش

 oc 20(  1.118 -1.116  g/m3(چگالي

    بازودين  اسم تجاري

 



 

٣٧ 

 

  حشره كش غيرسيستماتيك با اثرتماسي ، گوارشي و تنفسي: نحوه تاثير -1

جهت مبارزه با كرم سيب و مگس گالبي و سرخرطومي سيب و گالبي ، خوشه خـوار   WP :مواردمصرف -2

  انگور ، جوانه خوار كاج 

EC جهت مبارزه با كرم سيب ، پسيل گالبي ، شپشكهاي پسته و مركبات و نجيالت و آفات چغندر  

  درصد عليه كرم ساقه خوار برنج 10و 5گرانول 

تـا   1ليتر ، براي چغندر قند  2تا  5/1ليتر درهكتار، براي نخيالت  2عليه كرم ساقه خوار برنج  :مقدار مصرف -3

ليتـر ، عليـه ليسـه و شـته درختـان ميـوه و        5/3تـا   3درختان ميوه و درختان جنگلي  ليتر ، عليه كرم سفيد ريشه 5/1

كيلـوگرم   15، بـراي بـرنج    EC60%در هـزار از   1پسيل گالبي و تريپس مو و شپشـك پسـته و مركبـات محلـول     

  ليتر آّب 5در  SC30%  :cc100درصد ،  10انول گر

  : سميت پستانداران .4

Acute Oral LD50 for Rat: 300-400 mg/kg                     NOEL: 1/0  mg/kg   

ADI: 0/002 mg/kg       Class WHO:II        EPA: II                    9  

  :سميت سايرموجودات.5

LD50 for Birds: 3/5 – 4/3  mg/kg       10  

LD50 for Fish: 2/6 -23/4  mg/Lit         

Higly  toxic to Bess LD50:   ------   microg/Bee 

  ).1378نوروزيان، (

_____________________  
  )برحسب ميلي گرم بر كيلو وزن بدن(مصرف قابل قبول روزانه  :9

  )مقدار سم برحسب گرم به ازاي يك كيلو گرم جرم جاندار كه بتواند نيمي از آنها را بكشد(دز مرگ آور :10

  



 

O,O-Diethyl O-[4-methyl-6

  هاي مختلف

                                                                 

 

  نيمه عمر ديازينون

  ساعت

  روز

  

  روز

  هفته
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   شكل فضايي ديازينون

  

  شكل فضايي ديازينون)1_

  :فرمول شيميايي ديازينون 

6-(propan-2-yl)pyrimidin-2-yl] phosphorothioate

               
هاي مختلف pHنيمه عمر ديازينون در ) 13-1(جدول

PH نيمه عمر ديازينون

ساعت 12  1/3

روز 14تا 12  5

  روز6/54  6

روز138تا 70  7

هفته 3تا2  ودر دماي اتاق7

  روز54  8

  روز77  9

شكل فضايي ديازينون1-9-3

  

_1(شكل      

         

فرمول شيميايي ديازينون  1-9-4

  

phosphorothioate) 

  

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣٩ 

 

 chilo suppressalis:كرم ساقه خوار برنج-1-10

  مشخصات ظاهري آفت- 1-10-1

ميليمتـر و رنـگ    25-28مي باشدكه عرض پروانه آن با بالهـاي بـاز    pyralidaeكرم ساقه خوار برنج از خانواده 

بالهاي جلويي داراي رگبالهاي مشخص به رنـگ زرد مايـل بـه    .عمومي خاكستري متمايل به قهوه اي روشن دارد 

رنـگ پروانـه نـر تقريبـاً تقريبـا      . قهوه اي و يك رديف نقطه هـاي قهـوه اي رنـگ در لبـه جلـويي بـال مـي باشـد        

نفطه قهوه اي نيـز در وسـط هـر     5خاكستري است بالهاي جلويي پروانه داراي چند لكه نقره اي فام بوده و معموالً

  )1379فهيمي ،.(و جنس سفيد مي باشدبال وجود دارد رنگ بالهاي عقبي در هر د

سپانيا ظاهر شده است و همچنين در مصـر در منطقـه   در برنجكاريهاي ا 1936اين آفت در منطقه مديترانه در سال 

دلتاي رود نيل ديده شده است ،كرم ساقه خوار برنج قبل از همه يك آفت برنج است و در اثر تغذيه از اين نبـات  

فهيمـي  . .(پروانه كـرم سـاقه خـوار روي تمـام بـرنج هـا زنـدگي نمـي كنـد         . خسارت قابل توجهي وارد مي آورد 

،1379 (  

  وش مبارزه با كرم ساقه خوار برنج ر-2 -1-10

اولـين    كـه  ،است  chilo suppressalis)(مهمترين آفت برنج در محدوده مطالعاتي پلرود ،كرم ساقه خوار

و از ايـن نقطـه بـه سـاير نقـاط       )1351ابـرت، (مشاهده و جمع اوري گرديدتنكابن مازندران  در  1351در سال  بار

  .استان گيالن و سپس مازندران انتشار يافت 

گرچه سموم شيميايي مختلفي روي ساقه خواربرنج مورد آزمايش قرار گرفتـه و لـي ديـازينون سـم غالـب مـورد       

خـزر  به علت استعمال اين سم در شـاليزارها ،تمـامي رودخانـه هـاي منتهـي بـه دريـاي        . استفاده درمنطقه مي باشد

  )1389 ،جهاد كشاورزي استان گيالن(. حاوي بسيار زيادي از اين سم هستند
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  مصرف سموم كشاورزي در ايران -1-11

 درصــد علــف 5/40گــردد كــه  ميليــون كيلــوگرم ســموم كشــاورزي در كشــور مصــرف مــي 25ســاالنه بــيش از 

  . باشند ميدرصد ساير سموم 6/5كش و  درصد قارچ 2/15درصد حشره كش، 7/38كش،

  )1387زند و همكاران،  (

  

  انواع سموم كشاورزي مورد استفاده در حوزه استان گيالن -1-12

          دراسـتان گــيالن محصــوالت مختلفــي از جملــه بــرنج ، چـاي ، مركبــات ، توتــون ، ســيفي جــات وغيــره كشــت    

  :شرح ذيل مي باشد، بطوريكه دوز مصرفي سموم كشاورزي در هرهكتار شاليزار به . مي گردند

  

  ليتر در هكتار                                                                                         5/2علفكش ها  بطورمتوسط  به ميزان ) 1

  . دفعات سمپاشي اين علف كش ها يك بار مي باشد

  كيلوگرم در هكتار 20حشره كش ها بطورمتوسط  به ميزان)   2

 .بار مي باشد 2دفعات سمپاشي حشره كش ها    

  ليتر در هكتار 5/0قارچ كش ها بطورمتوسط  به ميزان )   3  

 )1385 و همكاران،خارا.(بار مي باشد 2دفعات سمپاشي قارچ كش ها حداقل 
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  )1385شركت خدمات حمايتي استان گيالن، ( )ارقام به تن(نوع و ميزان سموم كشاورزي مصرف شده دراستان گيالن  )14–1(جدول

  1385سال   1384سال    1383سال   1382سال   1381سال   1380سال   1379سال   سموم كشاورزي   

  ----  ----  ----  ----  332  ----  123  درصد 5ديازينون 

  260  311  895  710  490  377  436  درصد  10ديازينون 

  3  ----  ----  ----  ----  ----  ----  )آذينفوس متيل(گوزاتيون 

  333  126  651  572  515  331  ----  درصد 2/0ري جنت 

  ----  73  377  332  222  265  451  درصد 4/0پادان 

  12  ----  ----  ----  ----  ----  ----  )كارباريل(سوين

  6  ----  ----  ----  ----  ----  ----  )كلرپيرمترين(دورسبان 

  85  ----  ----  ----  ----  ----  ----  )پادان(كارتاپ گرانول 

  699  510  1923  1614  1559  974  1210  جمع كل حشره كشها

  10  10  36  35  25  28  28  هينوزان 

  14  35  28  22  7/13  20  17  )بيم(تري سيكالزول

  6/1  1  ----  ----  ---  ----  ----  )وين ( كارپروپاميد

  15  ----  ----  ----  ----  ----  ----  زينب

  3  ----  ----  ----  ----  ----  ----  كاپتان

  6/43  46  64  57  7/38  48  45  جمع كل قارچ كشها

  180  346  397  370  346  413  417  )بوتاكلر( ماچتي 

  4  15  2  104  153  108  20  رونستار

  114  139  176  140  80  65  152  ساترن 

  277  100  2  ---  ---  ----  ---  تاپ استار

  19  14  7  ----  ----  ----  ---  )پرتيالكلر(ريفيت 

  4  3  7  ---  ----  ----  ---  رايس پالسسان 

  3  ----  ----  ----  ----  ----  ----  تري فلورالين

  1  ----  ----  ----  ----  ----  ----  )سينوسولفورون(ستاف

  120  ----  ---- ---  ----  ----  ----  )گالي فوزيت(رانداپ

  722  617  591  614  579  586  589  جمع كل علف كشها

  1464  1173  2548  2285  7/2176  1608  1844  جمع كل سموم كشاورزي
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  ) 1378نوروزيان،(   WHOكالس سميت سموم كشاورزي براساس طبقه بندي)15-1( جدول

                                                           

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 ) 1378نوروزيان،(  EPAكالس سميت سموم كشاورزي براساس طبقه بندي)  16-1(جدول 

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

LD50 for the Rat (mg/kg body weight) 
 
 

Class 

Dermal )تماسي(  Oral )گوارشي(  
Liquids 
  مايعات

Solids 
  جامدات

Liquids 
  مايعات

Solids 
  جامدات

40< =  10< =  20< =  5< =  
Extremely Hazardous 

 I a  فوق العاده خطرناك

400  - 40  100  - 10  200  - 20  50- 5  
Highly Hazardous 

 I b  بسيار خطرناك

4000  - 400  1000  - 100  2000  - 200  500 - 50  
Moderately 

Hazardous 
  سميت متوسط

I I 

4001 = >  1001 = >  2001 = >  501 = >  
Slightly Hazardous 

 I I I  سميت ضعيف

Product unlikely to present acute hazard in normal use 
  Table 5(Tab5 )  .بنظرمي آيد كه در صورت استفاده در شرايط معمولي ، سميت حاد نداشته باشد

 

Inhalation 
LC50 

  تنفسي

)mg/kg(  

DErmal LD50 

  تماسي

)mg/kg(  

Oral LD50 

  گوارشي

)mg/kg(  

Class 

2/0< =  200< =  50< =  I 

0/2 – 2/0  2000  - 200  500 - 50  I I 

20 – 0/2  20000  - 2000  5000 - 500  I I I 

20 = >  20000 = >  5000 = >  I V 
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  نحوه تاثير گذاري حشره كش ها-1-13
بعضي از ميايي و فيزيكي آنها بستگي دارد تاثير حشره كش ها روي ارگانيزم هاي  مورد نظر به وضعيت شي

بعضي ها سموم پروتوپالسمي و تعداد كمي از .حشره كش ها سموم فيزيكي هستند كه باعث خفگي  مي شوند 

تاثير حشره كش .سموم تنفسي مي باشند،اما اكثريت آنها سمومي هستند كه روي سيستم عصبي تاثير دارندآنها 

ها باعث اختالل در رفتار و اعمال عادي ارگانيزمهاي مورد نظر مي شود و مطمئن ترين و سريعترين راه براي 

  )1376،سرايلو.(رسيدن به اين هدف مسموميت سيستم عصبي است
 

  تاثير حشره كشهاي آلي فسفره و كارباماتها نحوه 1-13-1
اين حشره كش ها در حشرات باعث مسموميت عمومي عصبي يعني بي قراري،تحريك شديد،لرزش ،تشنج و 

عمل ضد آنزيم كولين استراز حشره كش هاي فسفره آلي وكارباماتها باعث مسموميت و مرگ .فلج مي شوند

نام استيل كولين در حشرات و پستانداران باعث انتقال تكانهاي وجود يك ماده شيميايي به .حشرات مي شوند

بعد از آزاد سازي استيل كولين با يك  آنزيم به نام استيل كولين استراز هيدروليزه . عصبي از سيناپس مي شود

د و در حشره كشهاي فسفره و كارباماتها آنزيم استيل كولين استراز را متاثر كرده و از كار باز مي دارن. مي شود

نتيجه عصب در مدت طوالني تر غير قطبي مي شود و چندين عمل پتانسيلي از ميان ماهيچه ها عبور مي كند و 

  )1376،سرايلو. (منجر به انقباض ماهيچه و تشنج و عاقبت فلج شدن ماهيچه مي شود

  

  ثرات ديازينونا  1-14

  انسان -1-14-1

راه جلد براي انسان كمتر ،ولي از راه تنفس سميت آن بيشتر ديازينون حشره كش تماسي بوده كه سميت آن از 

  )1384طالبي ،(است 

مطالعاتي در زمينه اثر ديازينون روي تقسيم ميتوزي لنفوسيت هاي انسان انجام شده و گزارش شده كه ديازينون 

 .شود سلول ها مي% 74ي كروموزوم ها در ليتر باعث عدم انطباق كانون ميليميلي گرم بر 5/0در دوز

  11)1987، كراسكاللوپزو(

      

  

  

  

 
 

________________________________                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

11:Lopez,Carrascal                                                                                                
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دفع ازراه ادرار ومدفوع سريع بوده و .ديازينون به طور كامل از لوله گوارش و پوست پستانداران جذب ميشود

  12)1985هاگنباخ و ماك ،(بيشتر از راه ادرار دفع مي گردد

  

مورد  In-Vitro انسان در حالت جورسرايي و همكاران تأثير سموم هينوزان و ديازينون بر پارامترهاي اسپرم

و نتايج نشان داد سموم ديازينون و هينوزان ،با اثر سمي خود باعث كاهش تعداد و حركت .بررسي قرار دادند

  )1384جورسرايي و همكاران ،( .اسپرم ها مي گردند كه اثر آن وابسته به دوز نمي باشد ولي وابسته به زمان است

    

   ان ماهي بر -1-14-2

حساسيت ويژه ماهي به ديازينون تاحدود زيادي به قابليتهاي جذب ،مهار استيل كولين استراز و دفع مواد سمي به 

 Zebrafish ،به دنبال مجاورت كوتاه مدت  13)1998(بنابر مشاهده انصاري و كومار.وسيله ماهي بستگي دارد 

)Diano rerio( با سم ديازينون ميزانDNA،RNAهمچنين . وپروتئينهاي كبد به طور معنادار تقليل مي يابد

با سم ديازينون ،ميزان متابوليسم كربوهيدراتها را دچار )Anguilla  anguilla(مجاورت كوتاه مدت مارماهي 

  14)1997سرون، (تغيير كرده است 

ور معمولي به ،لنفوسيت و افزايش نوتروفيل در كپ)WBC(در سميت حاد ديازينون كاهش ميزان لكوسيت

  15)2001بودا،واسو(وسيله اسوبودا و همكاران گزارش شده است 

  
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  
_________________________  

١٢:Hagenbuch,Mucke 
١٣:Ansari,Kumar 
١٤:Ceron et al. 
١٥:Svobodva et al. 
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  }SAMBUCUS NIGRA{آقطي 1-15

در نواحي شمال ايران مي رويد  وكه بطور خودر)فر(CAPRIFOLIACEAEگياهي از تيره بداغها 

گلهاي آن سفيد و معطر و مغز و ساقه اش نرم است ،بيلسان ،بيلي سان ،شبوقه،ياس كبود ،پلم و

  )1385ضياء ظريفي ،(
  

  شرح گياه 1-15-1
متر تغيير مي كنديعني در  10و حتي  5تا  3درختچه اي است كه ارتفاع آن به تناسب شرايط محيط زندگي از 

پراكندگي آن بصورتي است كه در نواحي مختلف مانند كنار . متر نيز مي رسد 10د گاهي به ارتفاع شرايط مساع

اين درختچه برگهايي مركب از از . جاده ها ،حاشيه جنگلهاو حتي مناطق كوهستاني نسبتاً مرتفع يافت مي شود

آن نيز بر اثر مالش دادن بوي برچگي بيضوي دندانه دار،نوك تيز و به رنگ سبز تيره دارد از برگهاي  7يا 5

ناپسند استشمام مي شود گلهاي فراوان آن كه درخرداد ماه ظاهر ميگردد مجموعاً به صورت گل آذين ديهيم 

رنگ گلهاي آن در آغاز سفيد است ولي به تدريج كه گل طراوت خودرا .باظاهرشبيه چتر مركب جلوه مي كنند

كاسه وجام گل آن داراي تقسيمات .متمايل به زرد مي گردد از دست داد وشروع به خشك شدن نمود رنگ آن

خانه است  3تا 1مادگي آن داراي تخمداني .پرچم با بساك زرد رنگ جاي دارد 5تايي است ودر داخل آنها ، 5

تبديل مي گردد كه محتوي شيره اي )پس از رسيدن (و پس از نمو نيز به ميوه اي به صورت سته و به رنگ سياه 

  .مز مايل به بنفش استبه رنگ قر

  

  تركيبات شيميايي1-15-2
 ،)sambunigerine(،سامبونيگرين)Sambucine(گ آن داراي موادي مانندسامبوسيندرختچه و بر اين پوست

و مقدار كمي )Elderrine(و مقدار كمي نيترات پتاسيم ميباشد در گلهاي آن آلدرين )cicutine(كولين،سيكوتين

،مواد قندي ،اسانس ، ) chrysanthemin(آقطي سياه داراي كريزان تيمنميوه .اسانس وجود دارد

  .و اسيد استيك مي باشد ،اسيدوالزيانيكصمغ
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  فصل دوم

  مروري بر تحقيقات انجام شده
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مطالعه كيفيت شيميايي آب زاينده رود در باالدست به ديازينون و توان خودپااليي آن توسط عابدي و همكاران 

انجام گرفت در اين پژوهش ،كيفيت شيميايي آب زاينده رود در فاصله سد تنظيمي زاينده رود و سد ) 1385(

من،با اندازه گيري برخي پارامترهاي انحرافي نكو آباد ،سه زه كش تخليه شونده به رودخانه و يك چاه فل

ديازينون به روش ،به همراه امكان آلودگي اين آب ها به حشره كش  1385شيميايي ،طي تير تا اسفند

هم چنين توان خودپااليي زاينده رود در .مورد بررسي قرار گرفتHPLC(16(كروماتوگرافي مايع با كارايي باال 

عوامل .نتايج نشان داد كه ديازينون در آب زاينده رود و پساب ها وجود ندارد.محدوده مورد مطالعه محاسبه شد

هيدروليز ديازينون در نتيجه تماس با آب در طي فصل تابستان به  مختلف فيزيكي ،شيميايي و زيستي مانند امكان

دليل شروع اندازه گيري هاي باقي مانده آن از مهر ،برعدم رديابي اين حشره كش دخالت دارند كه مورد بررسي 

  .قرار گرفته اند

ار كمتر از استانداردهاي نانوگرم در ليتر رديابي شد كه اين مقد 1/32در نمونه مهر چاه فلمن ،ديازينون به غلظت 

ميلي گرم در  24نيتراتي در اين ماه برابر  –هم چنين غلظت نيتروژن .موجود براي ديازينون در آب شرب است

هم چنين به علت افزايش تخليه پساب .ميلي گرم در ليتر مي باشد 10برابر حد استاندارد  4/2ليتر بدست آمد كه 

عابدي و ( .هاي گوناگون به داخل زاينده رود ،توان خودپااليي از باالدست به پايين دست كاهش مي يابد

  .)1385همكاران، 

ايستگاه واقع در شرق،مركز و غرب حوضه اين  3با نمونه برداري ازآب و رسوب مرداب انزلي در )1375(ي طالب

و آب رودخانه هندوخال كه يكي ازرودخانه هاي ورودي به اين مرداب  1375مرداب از ارديبهشت تا بهمن

مورد اندازه  GC-AFID،ميزان باقي مانده حشره كش ديازينون را با روش 1375است از خرداد تا شهريور 

نتايج وي نشان دادند كه در نمونه هاي آب رودخانه هندو خال ،غلظت باقي مانده سم . گيري و بررسي قرار داد

نانوگرم در  270تا  200در دوره مورد بررسي كه زمان كاربرد گرانول ديازينون بوده است باال بوده وبه حدود 

ش يافته و به سطح ثابتي در اواخر مرداد و شهريور رسيده است اين غلظت در مرداد كاه.ليتر رسيده است 

  نانو گرم در ليتر در شهريور ماه بوده است 62كمترين غلظت ديده شده 

  

  

  

  

  

  
________________________  

  كروماتوگرافي مايع با كارايي باال:16
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نانوگرم در ليتر  380شرقي به ميزان اه درنمونه هاي آب مرداب ،حداكثر غلظت باقي مانده ديازينون در ايستگ

پس از اين زمان غلظت سم بايك روند كاهشي به .يافت شد كه همزمان با كاربرد سم در شاليزارها بوده است 

نانو گرم در ليتر در بهمن رسيده كه علت كاهش در ماه هاي تابستان ،هيدروليز،عمل تبخير  11تا 4حدود 

)Volatilization( به طور كلي در نمونه هاي رسوب .باالي آب تشخيص داده شده است، فتوليز و دماي

،ايستگاه غربي در ماه هاي مورد بررسي غلظت بيشتري از سم را نشان داده است،به طوري كه باالترين غلظت آن 

ر كمترين غلظت در اين ايستگاه در ماه بهمن ،حدود سه براببوده و  ليترنانوگرم در 17در ماه آبان و به ميزان 

درحالت كلي مشخص شده كه بار رسوب .بزرگتر از غلظت رديابي در ايستگاه هاي مركزي و شرقي بوده است 

ديازينون براي دوره وسيعي در خاك هاي .و دما مي توانند روي غلظت باقي مانده سم موثر باشندPH،مواد آلي،

  )1375،طالبي.(اكثر مي رسدآلي دوام داشته و در مدت زمان بارش غلظت آن در آب رودخانه ها به حد

در بررسي و تعيين مقدار حشره كش هاي مصرفي از آب رودخانه هاي مازندران نتيجه ،)1379(شايقي و سلسله 

حشره كش ديازينون در ايستگاههاي نمونه برداري تنها تا مرداد ماه قابل رديابي بوده ودر شهريور ماه گرفتند، 

ماه و (محيطي ،خواص فيزيكي وشيميايي حشره كش مصرفي،زمان  اين محققين ،شرايط.مشاهده نشده است 

و ميزان آنها ،شيب  )بارندگي هاي فصلي و غير فصلي(آب ، نزوالت جويPHمصرف آفت كش ،دما و )فصل 

مختلف رودخانه را در ارتباط با باقي مانده حشره كش ها در رودخانه و نزديكي نقاط زير كشت با قسمت هاي 

هم چنين در اين مطالعه بيان شده است كه به دليل بارندگي ،غلظت سموم در اكثر نقاط .دانندآب دخيل مي 

كاهش قابل مالحظه اي داشته و عدم آگاهي كشاورزان از ميزان مصرف سموم و زمان مناسب سم پاشي نيزتأثير 

  )1379شايقي و سلسله.( چشم گيري روي باقي مانده آنها دارند

ه خود در دشت قزوين ،باقي مانده ديازينون و پاراكوآت را در خاك يك مزرعه تحت در مطالع) 1385(افروس

ميكروگرم در ليتر رديابي كرد و لي اثري از اين آفت كش ها در آب  13/2و87/2كشت ذرت به غلظت هاي 

ي منطقه هاي زيرزميني منطقه مورد مطالعه يافت نشد كه علت آن را به پايين بودن سطح سفره آب هاي زير زمين

در اين تحقيق بيان شده است كه مشكل آفت كش ها در محيط زيست زماني نمود پيدا خواهد .مربوط دانست 

از سوي ديگر به طور . كرد كه حالليت آفت كش مورد نظر و هم چنين سطح آب زيرزميني نسبتاً باال باشند  

صرف آفت كش و با وقايع سنگين غلظت هاي ديده شده از آفت كش ها ،در همان روزهاي اوليه ممعمول 

و پايين بودن راندمان آبياري را ) سطحي(اين محقق استفاده از سيستم آبياري سنتي .بارندگي همراه خواهد بود 

در منطقه به عنوان عامل احتمالي انتقال سموم كشاورزي به آب هاي سطحي از طريق رواناب و جريان هاي 

ريب جذب سطحي و نيمه عمر باالي ديازينون و نيزجذب آن به وسيله به نظر مي رسد ض. سطحي عنوان مي كند

بخش شن و سيلت خاك و يا دوام طوالني مدت آن در خاك هاي آلي از عوامل حضور و رديابي آن در خاك 

  )1385افروس،.( اين منطقه باشد
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رسي رديابي نشد ينون در هيچ يك از نمونه هاي آب سطحي مورد برزديا)2000(درتحقيق كاباني وهمكاران 

اين محققان عقيده دارند كه در هنگام اندازه گيري باقي مانده آفت كش ها در نمونه هاي آب ،حضور يا غياب .

مواد آلي و نمك هاي محلول بايد بررسي شوند چراكه عاملي مانند جذب سطحي ممكن است اثر بيشتري روي 

هم چنين تجمع آفت كش هاي فسفره در .داشته باشد)بدر مقايسه با حالليت آنها در آ(باقي مانده آفت كش ها

سطحي آفت كش  خاك نسبت به آب بيشتر و باالتر اتفاق مي افتد و اين موضوع  ناشي از فرونشست يا جذب

به علت جذب سطحي روي سطح مواد آلي و % 50از سوي ديگر باقي مانده آفت كش ها مي توانند تا . است

به وسيله كمپلكس هاي تركيبات اوليگومريك هيدروكسي )افتادن به دام)(Chelation(چنگالي شدن

  )2000كاباني و همكاران ،.(كاهش پيدا كنند)hydroxyl complex oligomeri charge(دار

هينوزان و ليندين در رودخانه سفيد رود و آب آشاميدني شهر رشت –تعيين مقدار سه آفت كش ديازينون 

صورت گرفت نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان  1387هار و تابستان توسط تقوي و همكاران در دو فصل ب

در فصل تابستان باالترين و . داد كه در فصل بهار مقادير كليه آفت كش ها صفر ميكرو گرم در ليتر بدست آمد

و ميانگين و انحراف معيار آن ميكروگرم در ليتر % 005و 430كمترين غلظت حشره كش ديازينون به ترتيب 

باالترين و كمترين مقدار قارچ كش هينوزان در همين فصل به .ميكرو گرم در ليتر بدست آمد  47/182و3/254

ميكروگرم در ليتر بدست  9/241و 7/342معيارآن ميكروگرم در ليتر و ميانگين و انحراف  10/4و570ترتيب 

آب كمتر از استاندارد سازمان  نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان داد كه غلظت حشره كش ليندين در.آمد

ميانگين مقدار حشره كش ديازينون درآب در فصل تابستان باالتر  .كشوري است بهداشت جهاني  و استاندارد 

نظر به باال بودن مقادير آفت كش ها درآب شهر رشت در ماه هاي مرداد و .از استاندارد كشوري بدست آمد

د كيفيت بوده و مصرف آب هاي بطري شده استاندارد جهت شهريور بنظر اين پژوهشگرآب شهر رشت فاق

  .گردد شرب و پخت و پز طي اين دو ماه توصيه مي

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
_______________________________ 

 
17:Kabbany et al . 
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در آب )هينوزان ،ماچتي و ديازينون (در بررسي و اندازه گيري فصلي سموم كشاورزي )1385(خارا و همكاران 

ايستگاه انتخاب كرده و طي چهار فصل عمل نمونه برداري واندازه گيري  8،)شرق گيالن(رودخانه اشمك 

 (ppb 6/20 -0/10)هينوزان ساالنه معيار انحراف ± ميانگين آمده بدست نتايج طبق.سموم انجام دادند

 انحراف ±ميانگين و)12ppb) 2/79 ± 3/02 ppb /0-50 ماچتي ساالنه معيار انحراف ±ميانگين 1/27±1/26

 براي آنها كشندگي حد با مقايسه در كه آمد) (�0/33ppb 0/10 -1/10ppb 0/29 ديازينونساالنه  معيار

  .باشد نمي خطرناكخاوياري  ماهيان و ماهيان كپور از برخي

گرگان رود در تعيين بقاياي آزينفوس متيل و ديازينون در رودخانه هاي قره سو و ) 1385(شايقي و همكاران 

از لحاظ ميزان باقي مانده حشره كش ها در بين فصول مختلف سال ،اختالف معني  ،نتيجه گرفتند لستاناستان گ

بطوريكه بيشترين مقدار هردو حشره كش ديازينون  ).>p 05/0(داري بين فصل تابستان باساير فصول وجود دارد

  در فصل تابستان مشاهده شدو آزينفوس متيل در هردو رودخانه قره سو و گرگان رود 

،اختالف آن از نظر )بهار ،پاييزو زمستان (باوجود تغييرات ميزان باقي مانده اين حشره كش در فصول ديگر  

مقايسه نتايج با مقادير استاندارد بين المللي آلمان نشان مي دهد كه ميزان ).>p 05/0( . آماري معني دار نيست

 دخانه قره سو و گرگان رود در فصل بهار و تابستان بيش از حد استانداردباقي مانده ديازينون در هردو رو

ولي ميزان باقي مانده آزينفوس متيل فقط در فصل تابستان و در رودخانه قره سو بيش ازمقدار مجاز .است 

  )1385شايقي و همكاران، .( مي باشد

نه هاي كروسيوند و محصول خيار در حشره كش هاي مصرفي را در آب رودخا مقدار باقي مانده)1384(حسيني 

به طور كلي در اين تحقيق بيشترين بقاياي سم ديازينون در رودخانه هاي مورد .زيرحوزه اين رودها بررسي كرد 

ارتباط زمان در آب رودخانه ها و باقي مانده سموم انتخابي . بوده است ppm (5/3(بررسي در رود سيوند برابر

صورت گرفت كه بامقايسه زمان هاي مختلف، اختالف معني دار مشاهده شده كه نيز با روش هاي آمادگي 

مشخص مي گردد زمان عاملي بوده كه در روند نمونه تأثير داشته است و هرچه زمان گذشته مقدار باقي مانده 

  .سم نيز كمتر شده است

 18 (In-Vitro )سپرم انسان در حالپارامترهاي اتأثير سموم هينوزان و ديازينون بر )1384(جورسرايي و همكاران 

حركت سموم ديازينون و هينوزان ،با اثرسمي خود باعث كاهش تعداد ونتايج نشان داد و.دادندمورد بررسي قرار 

  .)1384جورسرايي و همكاران ،( اسپرم ها مي گردند كه اثر آن وابسته به دوز نمي باشد ولي وابسته به زمان است

  

  

  

____________________  
  در شرايط آزمايشگاهي:١٨
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حوزه رودخانه وايت در اينديانا در . اياالت متحده شروع شدبرنامه ارزيابي كيفي آب هاي ملي در  1991در سال 

دخانه اي بود كه مورد ارزيابي قرار گرفت و با اندازه گيري آفت كش ها در طي سال هاي .رو 20شمار 

ي بيشترين مقادير در نمونه هاي آناليز شده بودند كه آفت كش ها سموم ديازينون و متان فوس دارا 1995تا1991

  .ال به مقادير كمي وجود داشته استدر طي فصل رويش گياهان شناسايي شده و در بقيه س

  

 sanjunquinدر مطالعه اي كه توسط هيئت امناي مركز كنترل كيفي آب در مورد مسموميت آبزيان در 

هدف مطالعه بررسي مسموميت حاد و مزمن در رودخانه در (صورت گرفت  1998تا  1990كاليفرنيا طي سالهاي 

علت مسموميت آبزيان را به آفت كش هاي ديازينون ،كلرپيريفوس و متي داتيون نسبت ) اثرآفت كش ها بوده 

 1991تا 1993را در زمستان  سال هاي  دپارتمان نظارت بر مصرف آفت كش ها انشعابات اين رودخانه. دادند 

از % 18و72و10مورد بررسي قرار داد و طبق گزارش بيان كرد كلرپيريفوس و ديازينون و متي داتيون به ترتيب 

بوده كه بيان داشتند  mg/lit07/1عالوه بر آن غلظت ديازينون . نمونه جمع آوري شده مشاهده گرديد 108

  .مسموميت مزمن ناشي از ديازينون مي تواند خطر آفرين باشد

وبراي   ppm 18نيكاراگوئه بيشترين مقدار ديازينون را Atoyaرودخانه در 1999و فنز در سال لويكاست 

در اين مطالعه مشخص گرديد،بيشترين مقدار باقي .در فصل تابستان اندازه گيري كردند ppm14آزينفوس متيل 

بهار صورت مي گيرد و به دليل بارندگي هايي كه در .مانده سموم  مورد بررسي مربوط به فصل تابستان است 

سطوح سمپاشي شست و شو مي شود و همچنين سمپاشي مجدد در تابستان ،منطقي به نظر مي رسد كه بيشترين 

19).1999 و و فنز،كاستيل(.باقيمانده آفت كش ها در اين رودخانه در فصل تابستان رخ دهد
                                    

                                        

انتاريو در كاناداكمتر از ) Holand(،مقدار حشر ه كش ديازينون رادر مرداب هولند1978هريس در سال ميلز و

ppm1/0 20).1978،ميلز وهريس (اندازه گيري كردند  

را )  (Lepomis macrochirury دام توليد مثلي ماهيان ،بيضه ماه،جهت تعيين اثر سموم بر ان2003ميژر در سال وديوتا 

آن به طور آشكار  سلول هاي    در معرض ديازينون قرار دادند و آناليز هيستوپاتولوژي بيضه تغييراتي را در جرم 

  .مشخص كرد و معلوم گرديد اين سم روي اندام تناسلي تأثير مي گذارد 

  21).2003 ديوتا وميژر (

__________________  
  

19:Castilho ،Fenz 
20:Miles، Harris 
21:Duta،Meijer 
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  فصل سوم

  مواد و روش ها
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جهت انتخاب نقاط نمونه برداري بر روي رودخانه ،پس از .روش مطالعه يك روش مقطعي و آزمايشگاهي است

بررسي نقشه ها و بازديد هاي صحرايي و به جهت دسترسي آسانتر و امكان نمونه برداري ،نقاط نمونه برداري 

بر روي رودخانه به اين صورت است كه يك نقطه در باالدست  مبناي انتخاب نقاط اندازه گيري.انتخاب شدند 

رودخانه به عنوان ايستگاه شاهد در نظر گرفته و سه نقطه از وسط رودخانه به جهت تعيين تغييرات پارامترها در 

ينده به رودخانه كه بالتبع بار آلودگي طي مسير رودخانه و دريافت شاخه هاي فرعي و ديگر ورودي هاي آال

رودخانه در محل  و يك نقطه در انتها ي.   بيشتري نسبت به ايستگاه شاهد مي تواند داشته باشد ،انتخاب شده اند

اندازه گيري باقيمانده سم در رودخانه پلرود با توجه به طويل بودن رودخانه ،.ورود به درياي خزر انتخاب گرديد

   .انجام شد 1391دو فصل بهار و تابستان محيط آب ، خاك و پوشش گياهي، طي پنج نقطه و دردر  ديازينون

 

  داليل انتخاب ايستگاه ها -3-1
  دسترسي آسان به ايستگاه ها در فصول مختلف.1

  ثابت و يكنواخت بودن بستر ايستگاهها.2

  معنا دار بودن فاصله ايستگاه ها.3

  نده نقطه اي و غير نقطه ايگرفتن شاخه فرعي و منابع آاليدر نظر باايستگاهها  وجود.4

  ايمن بودن مسير ايستگاه ها به منظور باال رفتن ضريب امنيت نمونه بردار.5

  وجود گونه ي گياهي مورد مطالعه در ايستگاه هاي انتخاب شده.6

  وجود آب در تمام فصول در ايستگاه هاي انتخاب شده.7
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  .ارائه شده است  1-3نقاط نمونه برداري بر روي رودخانه در جدول utmمشخصات                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  لي عرض شما     طول شرقي      نام وموقعيت ايستگاه  شماره ايستگاه  

پل تقوا روستاي   1

ايستگاه (گرمابدشت 

  )شاهد

٤٠٧٩٩١٨               ٤٣٠١٤٤  

2  

  

  

سدانحرافي 

  )روستاي بنكسر(پلرود

٤٠٩٦١٩٥         ٤٣٧٨٩٢  

3  

  

  

  ٤٠٩٧١١٤  ٤٣٧٩٥٠  پل روستاي بالنگاه

4  

  

  

- پل شهر رحيم آباد 

  ماچيان

٤٠٩٩٨٨٧  ٤٤١١٧٢  

5  

  

  

مصب (شهر كالچاي  

  )رودخانه

٤١٠٥٩٨٨  ٤٤٤٨٩٤  
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  محل قرارگيري ايستگاه ها 1-3نقشه 
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  علت انتخاب آنهاتعداد نمونه ها و  -3-2
نمونه ديگر  2نمونه مربوط به گياه و  1نمونه آن مربوط به آب ،  1كه .نمونه برداشت مي شود4در هر ايستگاه 

سم و نمونه ديگر مربوط به نمونه مربوط به آناليز  1، نمونه رسوب 2علت انتخاب .استرسوب مربوط به 

  .رسوبكربن آلي  آزمايش

بررسي بهتر و بدست آوردن نتايج مستند تر و نيز ايجاد مقايسه  گياه ورسوب علت انتخاب دو نوع نمونه ي  

  .غلظت هاي اين سم در هر سه نوع نمونه با يكديگر بوده است

  

 علت انتخاب فواصل نمونه برداري -3-3
بطوري كه بتوان نمونه ها را قبل از .استانجام گرفته ) تير ومرداد(وتابستان)خرداد(نمونه برداري در دو فصل بهار

  .ورود ديازينون به محيط و بعد از سم پاشي مزارع و ورود اين سم به محيط بررسي كرد

  

  وسايل مورد نياز براي نمونه برداري4 -3
كيلو گرم و  1ليتر ، ظرف فلزي با حجم 1در اين پژوهش ظروف شيشه اي تيره رنگ با درب پالستيكي با حجم 

  .ورقه هاي آلومينيومي مورد استفاده قرار گرفت

انتخاب به اين دليل ) رسوبمونه برداري ازن(و ظرف فلزي) نمونه برداري از آب(ظرف شيشه اي تيره رنگ 

  .شدند تا از واكنش و تداخل بافت هاي ظروف با مواد موجود در نمونه جلوگيري به عمل آيد

در غير .شيشه اي ما قبالً مورد استفاده قرار نگرفته اند نياز به استريل شدن ندارند الزم به ذكر است اگر ظروف 

  .اينصورت ظروف بايد استريل شوند

 250ساعت در دماي  4براي استريل كردن ظروف بايد ظرف را با مواد شوينده و آب مقطر شسته و به مدت 

  .ه استبعد از آن ظرف براي استفاده آماد.درجه اون نگهداري كرد 

در محل مطابق با روش هاي استاندارد اندازه گيري آب به ترتيب توسط دستگاههاي تجزيه اي PHدما و 

  )oc(رسوبآزمايشات مربوط به و ساير.شدندمتراندازه گيري  PHاستاندارد امور آب شامل ترمومتر ديجيتال و 

  .به موسسه تحقيقات برنج استان گيالن انجام شد رسوب پس از انتقال نمونه
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  روش نمونه برداري و چگونگي انتقال نمونه به آزمايشگاه -3-5
به آزمايشگاه مورد استفاده قرار  رسوبكيلوگرم  براي حمل نمونه گرفته شده از  1ظرف فلزي با حجم 

برداشت شود و اين كار توسط بيلچه اي به ارتفاع رسوب سانتي متري از  30نمونه بايد از عمق  رسوب .گرفت

  .22)1992، آفا(سانتي متر انجام گرفت 50

براي برداشت نمونه از گياه الزم است اطالعاتي را در مورد گياه ،چگونگي ورود سم به آن و همينطور چگونگي 

گياه را كه بيشترين تجمع تجمع سم در بخش هاي مختلف گياه داشت تا به كمك اين اطالعات بتوان بخشي از 

بعد از برش قسمت مورد نظر ،نمونه ي .سم در آن وجود دارد را شناخت و برداشت را از همان قسمت انجام داد

  ).1992، آفا(گياه در ورقه هاي آلومينيومي نازك قراد داده مي شود

                                                                  .شوند تمام نمونه ها درجعبه ي نمونه برداري قرار داده شده و به آزمايشگاه منتقل مي

طول و عرض (الزم به ذكر است براي برداشت نمونه در هر ايستگاه موقعيت جغرافيايي ايستگاه 

ونه بردار،نام ايستگاه و نوع و مقدار مواد مورد ،تاريخ و ساعت برداشت نمونه،نام نمونه بردار،امضاء نم)جغرافيايي

     ).        1992، آفا(استفاده در محل نمونه برداري بايد بر روي ظرف حاوي نمونه نوشته شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
______________________  

22:Apha 
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  نمونه آب 1-3شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  رسوب نمونه 2-3شكل 
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  نمونه گياه 3- 3شكل 

  

  

  
  انتقال نمونه 4-3شكل
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  دستگاه هاي مورد استفاده براي اندازه گيري نمونه ها -3-6
  .به ترتيب براي اندازه گيري و شناسايي سم مورد استفاده قرار مي گيرند GC – MASS و  GCدستگاه 

 
  دستگاه كروماتوگرافي گازي 4-3شكل

  

 
  جرمي –دستگاه كروماتوگرافي گازي  5-3شكل 

  

و سم موجود در آب را . دستگاهي است كه در آماده سازي نمونه مورد استفاده قرار مي گيرد Mini fullدستگاه 

  .استخراج ميكند

    دستگاه سوكسوله كه براي جدا سازي سم از گياه و خاك آن هم در مرحله آماده سازي مورد استفاده قرار 

  .مي گيرد
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  دستگاه سوكسوله 6-3شكل

         

  

  دستگاه روتاري كه براي تغليظ تركيب استخراج شده از محيط خاك و گياه در مرحله آماده  

 .مورد استفاده قرار مي گيردسازي    

 
  دستگاه روتاري 7-3شكل                                                      

  

  

  روش اندازه گيري نمونه ها در آزمايشگاه -3-7
  .مرحله را طي كنند تا بتوان به هدف مطالعه دست يافت 3بعد از حمل نمونه ها به آزمايشگاه ،نمونه ها بايد  

  :اين مراحل شامل

  آماده سازي.1

  شناسايي.2

 اندازه گيري.3
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انجام   GC-MASS جرمي –مرحله دوم يك مرحله كيفي است و بوسيله دستگاهي  به نام كروماتوگرافي گازي   

  .انجام ميشود GCمرحله سوم يك مرحله كمي است و بوسيله دستگاهي به نام كروماتوگرافي گازي يا  مي شود و

  مرحله آماده سازي  -3-7-1   

نمونه ها قبل از ورود به دستگاه هاي كروماتوگرافي بايد بر اساس سيستم دستگاه ها مهيا و آماده شوند تا بعد از 

  .دلخواه را با كمترين خطا بدست آوردورود به دستگاه ها بتوان جواب هاي 

 براي آماده سازي نمونه آب روش هاي متفاوتي وجود دارد كه با توجه به ماده ي مورد آناليز،تجهيزات در

  ).1992، آفا(دسترس،نيروي انساني و منابع مالي با هم متفاوتند

  .استفاده شده است  23استخراج فاز جامد در اين پژوهش براي آماده سازي نمونه ي آب از روش

  .شود كمك گرفته مي Mini fullدر روش استخراج فاز جامد از دستگاه 
  

  .شود دستگاه داراي تعدادي ستون است كه با استفاده از پمپ خالء آماده سازي را انجام مي

ميلي ليتر محلول  2در ادامه.ميلي ليتر متانول ستون موجود در دستگاه را شستشو مي دهند 3در ابتدا با استفاده از 

سي سي نمونه مورد نظر را از ستون عبور  500تا  250در مرحله بعد .را از ستون عبور مي دهند%  5محلول متانول 

مي دهندو تمام محلول هايي كه تا اين مرحله از ستون عبور داده شده دور ريخته مي شود و با استفاده از گاز بي 

سي سي مخلوط  4بار و در هر بار  2بعد از اين مرحله .اثر مانند نيدروژن و يا آرگون ستون را خشك مي كنند

از ستون عبور داده و اجازه مي )سي سي استون 10سي سي هگزان و  90( 10/90بت هاي استون به نس-هگزان

  .دهند محلول به صورت قطره قطره از ستون خارج شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
________________________ 

23:SPE(Solid phase Estraction 
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سي سي نمونه با استفاده  8در نهايت .و بعد آن را با استفاده از ظرفي كه در زير ستون است جمع آوري مي كنند 

    اين كار .،حجم را كاهش مي دهندو تغليض سازي نمونه را انجام مي شود)نيدروژن و آرگون( از گاز خنثي

راحل ،نمونه براي تزريق به دستگاه بعد از طي كليه م.مي تواند توسط دستگاه روتاري نيز انجام شود

     ).1992، آفا(جرمي آماده است -كروماتوگرافي گازي

                    
يا گياه را در رسوب در اين روش نموه .و گياه از يك روش استفاده مي شودرسوب براي آماده سازي نمونه 

ظرفي به نام تيمبل كه مي تواند از جنس سلولز و يا پشم شيشه باشد قرار مي دهند و به آن محلول هايي مانند 

تيمبل همراه .گذارند كنند بعد از آن تيمبل را در دستگاهي به نام سوكسوله مي هگزان اضافه مي nاستون و يا 

در اين مدت محلول هاي مخلوط .شود وكسوله قرار داده ميساعت در دستگاه س 8با محتويات درونش به مدت 

بعد از اتمام زمان تعيين شده نمونه را .كنند را از فاز جامد جدا كرده و وارد فاز مايع مي ديازينون شده با نمونه ،

نه بعد از مرحله آبگيري ، تغليض سازي را بر روي نمو. به منظور آبگيري از ستون سولفات سديم عبور مي دهند

بعد از تغليض سازي نمونه براي ورود .انجام مي دهند و براي اين كار از دستگاهي به نام روتاري استفاده مي كنند

  ).1390حقيقت، (جرمي آماده است –به دستگاه كروكاتوگراف گازي 

  

  مرحله شناسايي -3-7-2

  .جرمي قرار مي دهند –نمونه هاي آماده شده را هر كدام جداگانه در دستگاه كروكاتوگراف گازي 

داراي يك انژكتور  همچنين دستگاه.در اين دستگاه از طيف سنج جرمي به عنوان آشكار ساز استفاده مي شود

است كه نمونه از طريق انژكتور به دستگاه تزريق م يشود و به وسيله ي گازي كه در دستگاه وجود دارد وارد 

در اين دتكتور كتابخانه ي ديجيتالي وجود .رد دتكتور شودستون موئين مي شودو به جلو حركت مي كند تا وا

دارد و به گونه اي عمل مي كند كه بعد از ورود نمونه به دتكتور ،تمام مواد و يا تركيباتي كه در نمونه وجود 

دارد و در كتابخانه ي دستگاه تعريف شده هستند شناسايي و معرفي مي شوند و به صورت پيك هاي موجود در 

دار در سيستم يارانه اي ترسيم شده ومي توان اين اطالعات را به صورت يك نمودار كه شامل چندين يك نمو

بعد از مرحله شناسايي و شناخت مواد و تركيبات موجود در نمونه وارد مرحله اندازه گيري . پيك است داشت

  )1992، آفا(. مواد و تركيبات مي شوند
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  مرحله اندازه گيري -3-7-3

. در اين مرحله از دستگاه كروماتوگرافي گازي كه وظيفه ي اندازه گيري تركيبات را دارد استفاده مي شود

اين دستگاه براي تعيين و اندازه گيري تركيبات .در نوع دتكتور هاي آنها است GC-Massتفاوت اين دستگاه با 

ن است كه اين ستون در هر دو دستگاه بر اين دستگاه نيز داراي ستون موئي .آلي مورد استفاده قرار مي گيرد

براي كمتر شدن خطا در اندازه گيري ها ،قرار دادن ستون .(اساس قطبي و غير قطبي بودن تركيبات متفاوت است

  ).1992، آفا(مخصوص به ماده يا تركيب مورد نظر توصيه مي شود

زيرا بر اساس دماي جوش تركيب و يا .گيردهر نمونه بر اساس يك برنامه ي دمايي خاص مورد آناليز قرار مي 

  .ماده تغيير فاز از حالت مايع به گاز انجام مي گيرد

GC-Mass  داراي يك انژكتور است كه نمونه در آن تزريق مي شود و به وسيله گاز موجود در دستگاه وارد ستون

ت به سمت جلو با اين مواد در ستون موئين مواد شيميايي وجود دارد كه نمونه در زمان حرك.موئين مي شود

شيميايي واكنش مي دهد و مواد در زمان حركت به سمت جلو بر اساس نقطه ي جوش و خواص شيميايي و 

  .فيزيكي وارد فاز گازي مي شوند و بعد از آن هم از هم تفكيك شده و وارد دتكتور مي شوند

  

  اين دستگاه داراي دو دتكتور است 

1.(Flam Ionization Detector)FID  

2 (Electron Capture Detector)ECD.  

FID  دتكتوري است كه براي اندازه گيري و آناليز تركيبات كلره مورد استفاده قرار مي گيرد و دتكتور ديگر

  .درصد نمونه ها با اين دتكتور قابل اندازه گيري هستند 95تا  90يك دتكتور عمومي است كه حدود 

 .استفاده كرد ECDديازينون يك تركيب فسفره است بنابراين براي اندازه گيري آن بايد از دتكتور 

بعد از بدست آوردن نتايج،داده ها را وارد نرم .بعد از اتمام اندازه گيري ها غلظت تركيبات مشخص مي شود

  .دادتايج را مورد بررسي قرار كرده و نكرده تا بتوان  نمودارهاي مربوطه را براي آنها ترسيم  Spssافزار 
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  فصل چهارم

 نتايج
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   غلظت ديازينون در نمونه برداري فصل بهار در ايستگاههاي تعيين شده در  1-4-

  رودخانه پلرود
  .در نمونه گيري فصل بهار قبل از استفاده از سم در منطقه سم شناسايي نشده و داده اي بدست نيامد 

  

  )مرداد وتير هايماه(ديازينون  در نمونه هاي آب در فصل  تابستانغلظت  -4-2

  در رودخانه پلرود  هاي مختلفدر ايستگاه  
در نمونه هاي آب جمع آوري شده از ايستگاه هاي مختلف در ماه تير در رودخانه پلرود ) ppb(غلظت ديازينون 

  .نشان داده شده است) 1-4(در جدول 

  . مي باشد  ppb( 0( )ايستگاه شاهد(اولميانگين غلظت در ايستگاه 

  .مي باشد       ppb(   0.05± 0.55( ميانگين غلظت در ايستگاه دوم

  .مي باشد    ppb( 0.15 ± 0.75(سومميانگين غلظت در ايستگاه 

  .مي باشد  >ppb( 0.25± 0.125( چهارم ميانگين غلظت در ايستگاه

  .مي باشد  >ppb(     0± 0.1( پنجمميانگين غلظت در ايستگاه 
  

  در آب بين ايستگاه هاي مختلف در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود) ppb(غلظت ديازينون ): 1- 4(جدول 

  

  

 ايستگاه      

 ماه

 1       2                3 4    5 

  تير

 

 0    0.6 0.9 0.15 0.1< 

 >0.1 >0.1 0.6         0.5      0  مرداد

 

ميانگين± SEM 0± 0 0.55�0.05  0.75�0.15 

 
 

0.125<  ±0.025            

 

<0.1�0 
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  بين ايستگاه هاي مختلف در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود آبدر ) ppb(غلظت ديازينون )1-4(شكل 

  

) ماههاي تيرو مرداد(در فصل  تابستان رسوبغلظت ديازينون  در نمونه هاي   4-3

  در رودخانه پلرود  هاي مختلفدر ايستگاه 
جمع آوري شده از ايستگاه هاي مختلف در ماه تير و مرداد در رسوب  در نمونه هاي ) ppb(غلظت ديازينون 

  .نشان داده شده است) 2-4(رودخانه پلرود در جدول 

  . مي باشد ppb( 0( )ايستگاه شاهد(اولميانگين غلظت در ايستگاه 

  .مي باشد   > ppb  (0 ±1(  ميانگين غلظت در ايستگاه دوم

  .مي باشد    > ppb (0 ±1(  ميانگين غلظت در ايستگاه سوم

  .مي باشد   > ppb (0 ±1( ميانگين غلظت در ايستگاه چهارم 

  .مي باشد > ppb  (0 ±1( ميانگين غلظت در ايستگاه پنجم 
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ماههاي تيرو مرداد در رودخانه بين ايستگاه هاي مختلف در  رسوبدر ) ppb(غلظت ديازينون ): 2- 4(جدول 

  پلرود

 ايستگاه      

 ماه
 1  2 3 4 5 

0  تير  1<  1<  1<  1<  

0  مرداد  1<  1<  1<  1<  

 SEM ±   1 0 ±0 ميانگين< ± 0 1< ± 0 1< ± 0 1< ± 0 

 

  

  

  

  
  بين ايستگاه هاي مختلف در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود رسوب در) ppb(غلظت ديازينون )2- 4(شكل 
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در ) ماههاي تيرو مرداد(گياه در فصل  تابستانغلظت ديازينون  در نمونه هاي  4-4

  در رودخانه پلرود  هاي مختلفايستگاه 
و مرداد در  جمع آوري شده از ايستگاه هاي مختلف در ماه تيردر نمونه هاي گياه ) ppb(غلظت ديازينون 

  .نشان داده شده است) 3-4(رودخانه پلرود در جدول 

  . مي باشد ppb( 0( )ايستگاه شاهد(اولميانگين غلظت در ايستگاه 

  .مي باشد   > ppb  (0 ±1(ميانگين غلظت در ايستگاه دوم  

  .مي باشد    > ppb (0 ±1(ميانگين غلظت در ايستگاه سوم  

  .مي باشد   > ppb (0 ±1(  ميانگين غلظت در ايستگاه چهارم

  .مي باشد > ppb  (0 ±1(ميانگين غلظت در ايستگاه پنجم  

  
بين ايستگاه هاي مختلف در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه گياه  در ) ppb(غلظت ديازينون ): 3-4(جدول 

  پلرود

 ايستگاه      

 ماه
 1  2 3 4 5 

0  تير  1<  1<  1<  1<  

0  مرداد  1<  1<  1<  1<  

SEM ±  1 0 ±0 ميانگين< ± 0 1< ± 0 1< ± 0 1< ± 0 
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  بين ايستگاه هاي مختلف در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود گياهدر ) ppb(غلظت ديازينون )3- 4(شكل 
  

آب ف معني دار در تجمع ديازينون دردو نمونه اي مستقل  براي تعيين اختال Tآزمون  4-5

  بين ايستگاه هاي مختلف در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود 
  

):4- 4(جدول   آزمون T-TEST  براي برابري  ميانگين ها  
 

  

غلظت ديازينون  آب                       Sig. (2-tailed)                         اختالف ميانگين  غلظت     

                                     0.680  ns   

 

 

   0.090<  
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و داللت بر اين دارد كه اختالف  باشدمي  0.680برابر با دو نمونه اي مستقلT حاصل از اجراي آزمون sigمقدار

غلظت ديازينون  ،بعبارت ديگر. ميانگين غلظت ديازينون در دو ماه تير و مرداد از لحاظ آماري معني دار نيست

  .sig )‹0.05  .(در آب بين ايستگاه هاي مختلف در ماه هاي تير و مرداد اختالف معني داري با هم ندارند

  
بين ايستگاه رسوب دو نمونه اي مستقل  براي تعيين اختالف معني دار در تجمع ديازينون در   Tآزمون  4-6

  هاي مختلف در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود 

):5-4(جدول   آزمون T-TEST براي برابري  ميانگين ها                 

  

ايستگاه هاي مختلف در ماه هاي تير و مرداد تفاوت قابل  رسوبغلظت ديازينون در  ،با توجه به جداول باال

  .sig )‹0.05  (مالحظه اي  با هم ندارند 

  
       بين گياه  دو نمونه اي مستقل  براي تعيين اختالف معني دار در تجمع ديازينون در  Tآزمون  4-7

  مختلف در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود  ايستگاه هاي

  
):6-4(جدول   آزمون T-TEST براي برابري  ميانگين ها    

  

مرداد تفاوت قابل مالحظه گياه ايستگاه هاي مختلف در ماه هاي تير و غلظت ديازينون در ،با توجه به جداول باال

  .sig )‹0.05  (اي  با هم ندارند 

رسوب غلظت ديازينون                       Sig. (2-tailed)          اختالف ميانگين  غلظت            
                                                                        1.000ns                     

 

                 . 00000 

     

     
         

    اختالف ميانگين  غلظت          Sig. (2-tailed)                     غلظت ديازينون گياه  
                                                                            1.000ns            

 

 .              00000 
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و آب در  رسوبآناليز واريانس يكطرفه براي تعيين اختالف معني دار ميان تجمع ديازينون  در گياه، )4-8(

  ماههاي تير ومرداد

و آب در رسوب ديازينون  در گياه،  غلظت به دست آمده تفاوت قابل مالحظه اي بين  sigبا توجه به مقدار  

آزمون  ،به منظور بررسي دقيق تر اين اختالف در غلظت ديازينون). p‹ 0.05(وجود دارد  مرداد ماههاي تير و

Tukey HSD نتايج در جدول پايين ارائه شده است. اجرا گرديد.  

  
  و آب در ماههاي تير ومرداد رسوبآناليز واريانس يكطرفه براي تعيين اختالف معني دار ميان تجمع ديازينون  در گياه،  ):7-4(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

 
                                               * = p<0.5;   ** = p<0.01; ns  = p> 0.05 :سطح معناداري  

  

بين گياه و آب تفاوت معني دار از لحاظ غلظت ديازينون مشاهده مي  ،همانگونه كه جدول باال نمايش مي دهد

همچنين ميزان غلظت ديازينون . از لحاظ غلظت ديازينون ديده نمي شود رسوب و گياهاما اختالفي بين  ،گردد

  نيز در دو ماه تير و مرداد تفاوت قابل مالحظه اي داشت رسوبموجود در آب و 

  

  

  

 گياه                          رسوبآب                                نمونه

  گياه

Sig.  

  رسوب

Sig.  

  آب

Sig. 

** 508.                              1ns                            1 

22%                                    1                           1ns  
 ** 508.                                 1  

22%                                                                1ns 

                                                 1 

1 
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  بين ايستگاه هاي مختلف در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود و گياه رسوب ،آبدر ) ppb(ديازينون غلظت ) 4- 4(شكل 

ماههاي تيرو مرداد در  رو آب د رسوبديازينون در  غلظتميان  همبستگي )9- 4(

  پلرود رودخانه
 

)8- 4(جدول  آزمون همبستگي پيرسون          

 
  غلظت  

ديازينون در 

 رسوب

غلظت  

 ديازينون در آب

  غلظت          

رسوبديازينون در   

 508ns. 1 همبستگي پيرسون  

Sig.   .134 

   

  

بنابراين مي توان نتيجه گرفت  ،بزرگتر مي باشد 0.05از آنجايي كه مقدار آن از  ،حاصل  sigبا توجه به مقدار 

  .معني دار نيست مرداد و آب در ماههاي تيرورسوب ديازينون در   غلظتميان  همبستگيكه 
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  پلرود و آب در ماههاي تيرو مرداد در رودخانهرسوب ديازينون در   غلظتميان  همبستگي )5- 4(شكل 

  

مرداد در تيرو ماههايروگياه د رسوب در ديازينون غلظتميانهمبستگي )10- 4(

  رودخانه پلرود
  آزمون همبستگي پيرسون   ):9-4(جدول 

  

 
 غلظت  

گياهديازينون در  

رسوبديازينون در   غلظت  **1.000                             گي پيرسونهمبست 

Sig.   .000 

   

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

ديازينون   غلظتميان  همبستگيمي باشد و در نتيجه  0.05حاصل كمتر از  sigمقدار  ،با توجه به جدول باال

  .معني دار مي باشد و گياه در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود رسوبدر 
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پلرود در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه گياهو  رسوبديازينون در  غلظتميان  همبستگي )6-4(شكل              

تيرومرداد در  ماههايروگياه د رآبد ديازينون غلظتميانهمبستگي 4-11

 رودخانه پلرود
                                                

                                                              
  آزمون همبستگي پيرسون   ):10-4(جدول 

ديازينون در گياه  غلظت  
    

 508.  پيرسون  همبستگي  آبدر ديازينون  غلظت

Sig.  
 .134 

   

  

  

  

مي باشد و در  0.05مي باشد كه بزرگتر از  0.134به دست آمده در اجراي آزمون همبستگي پيرسون   sigمقدار 

  .معني دار نيست ديازينون در آب و گياه در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه پلرود  غلظتميان  همبستگينتيجه 
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پلرود و آب در ماههاي تيرو مرداد در رودخانه گياهديازينون در   غلظتميان  همبستگي )7-4(شكل   

  

  

  

  آب درايستگاههاي مختلف رودخانه پلرود درفصل تابستان  pHنتايج بررسي ميزان 4-12   
  

  

  

  

  

  ايستگاه  1  2  3  4  5

  ماه  

  تير          7.99  7.96  7.73  7.72  7.66

  مرداد        7.86  7.77  7.78  7.61  7.69

  ميانگين        7.92  7.86  7.75  7.66  7.67

 



 

 

  آب در ايستگاههاي مختلف رودخانه پلرود در  فصل تابستان 

نتايج بررسي ميزان  دماي آب درايستگاههاي مختلف رودخانه پلرود درفصل 

٧.�

٧.��

٧.�

٧.��

٧.٧

٧.٧�

٧.٨

٧.٨�

٧.٩

٧.٩�

١

٧.٩٢

  ايستگاه  1

  ماه  

  تير  6/28

  مرداد  29

  ميانگين  28.8
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آب در ايستگاههاي مختلف رودخانه پلرود در  فصل تابستان   PHميانگين  )8-4(شكل        

نتايج بررسي ميزان  دماي آب درايستگاههاي مختلف رودخانه پلرود درفصل 1

٢ ٣ � �

٧.٨�

٧.٧�

٧.��
٧.�٧

Station 

  4  3  2  

  31  31  29  

  31  30  30  

  31  30.5  29.5  

  

             

  

  

  

  

4-13

  تابستان
  

  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

5  

32  

32  

32  



 

  

  ميانگين  دماي آب در ايستگاههاي مختلف رودخانه پلرود در  فصل تابستان

ديازينون در آب در ماههاي تير ومرداد در 

٢٧

٢٧.�

٢٨

٢٨.�

٢٩

٢٩.�

٣٠

٣٠.�

٣١

٣١.�

٣٢

١

٢٨.٨

oC 
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ميانگين  دماي آب در ايستگاههاي مختلف رودخانه پلرود در  فصل تابستان) 9-4(شكل 

ديازينون در آب در ماههاي تير ومرداد در غلظت  ودماي آب و   PH همبستگي ميان

   رودخانه پلرود ايستگاههاي تعيين شده 

٢ ٣ � �

٢٩.�

٣٠.�

٣١

٣٢

 ايستگاه   

  

  

شكل 
  

  

  

 

همبستگي ميان  4-14

ايستگاههاي تعيين شده 
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:)11-4(جدول  آزمون همبستگي پير سون                                                          

 
                                                         

 
 

PH غلظت دماي آب  

ديازينون در 

  آب

PH                          همبستگي پيرسون 

                                 Sig. (2-tailed)  

 

 

دماي آب                               رسونيپ يهمبستگ  
                                         Sig. (2-tailed)  

                                              

 
 آبغلظت ديازينون در                رسونيپ يهمبستگ
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                                

  

  

با توجه به نتايج حاصل از اجراي آزمون همبستگي پيرسون مي توان اينگونه نتيجه گيري نمود كه بين ميزان 

PH و دماي آب رايطه معني داري وجود دارد)sig=0.001  (   در حاليكه بين غلظت ديازينون در آب و ميزان

PH ديازينون در آب از لحاظ آماري همچنين رابطه بين دماي آب و غلظت . رابطه معني داري يافت نشد

  .اهميت معني داري نداشت
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رابطه رگرسيوني ميان غلظت ديازينون در گياه وآب  در رودخانه پلرود درفصل   15- 4

  تابستان   

و ) 12-4(ضرائب رگرسيوني و رابطه ميان ديازينون در گياه وآب  در ماههاي تير ومرداد به ترتيب در جداول 

، در رابطه خطي ميان غلظت ديازينون در )13-4(با توجه به مقادير موجود در جدول . شده استآورده ) 4-13(

از تغييرات غلظت ديازينون در گياه توسط تغييرات غلظت اين ماده در آب تعيين % 25گياه و آب، تنها حدود 

رابطه   ،رگرسيون خطي حاصل از اجراي آزمون  sigو نيز مقدار  ) R2(نميزا در نتيجه با توجه به .مي شود

  .رگرسيوني معني داري ميان غلظت ديازينون در گياه وآب  در ماههاي تير ومرداد يافت نشد

  

ضرائب رگرسيوني ميان غلظت ديازينون در گياه وآب  در ماههاي تير ومرداد): 12-4(جدول   

Sig.             R ضريب رگرسيوني پارامتر معادله
2
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    در ماههاي تير ومرداد رابطه رگرسيوني ميان غلظت ديازينون درگياه و آب ): 13-4(جدول 
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P= Plant,  W= Water 
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  در ماههاي تير ومرداد رابطه رگرسيوني ميان غلظت ديازينون درگياه و آب ) 10- 4 (شكل 

  

  

   در فصل تابستان درايستگاههاي مختلف رودخانه پلرود oc%نتايج بررسي ميزان   16 -4

  
  

  

  

  

  ايستگاه    1              2                                                3                                         4                                          5          

  ماه  

  تير  0.89  0.51  0.56  0.48  0.18

  مرداد  0.96  0.56  0.54  0.53  0.23

  ميانگين  0.92  0.53  0.55  0.50  0.20
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  در ايستگاههاي مختلف رودخانه پلرود در  فصل تابستان% ocميانگين    11-4شكل 

  

  

در  ) تير و مرداد(در ماههاي  رسوبدر غلظت ديازينون  و  OCهمبستگي ميان  4-17

  ايستگاههاي تعييين شده  رودخانه پلرود 

 
 

 

                    **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

م ديازينون و باقيمانده سكربن  ميزان ارتباط بين ،با توجه به اطالعات حاصل از اجراي آزمون همبستگي پيرسون

  . معني دار است تير و مرداددر ماههاي   رسوبدر 

  

٠.٩٢

٠.�٣ ٠.��
٠.�

٠.٢

٠

٠.١

٠.٢

٠.٣

٠.�

٠.�

٠.�

٠.٧

٠.٨

٠.٩

١

١ ٢ ٣ � �

:)14-4(جدول                 آزمون همبستگي پيرسون   

 
كربن        غلظت 

                                                                                        رسوبديازينون در 

   
آلي كربن همبستگي پيرسون                  1 -.828** 

Sig. (2-tailed)  .003 

 

 ايستگاه
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  فصل پنجم

  بحث و نتيجه گيري
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  مقدمه -5-1
نمونه گيري در فصول  . ايستگاه اندازه گيري شد 5در اين تحقيق ميزان غلظت سم ديازينون در رودخانه پلرود در 

بهار و تابستان انجام گرفت و در هر ايستگاه از  رسوب ، آب و گياه نمونه برداري گرديده به منظور تعيين 

دانشگاه تهران انجام  اه مركز تحقيقات  سم شناسيكليه آزمايش ها در سه تكرار در آزمايشگ ميانگين بين آن ها 

  .گرديد

در رسوبات ديازينون حاكي از عدم وجود سم بهار قبل از استفاده از سم در منطقه  نتايج بدست آمده در فصل 

بار در منطقه  2با توجه به اينكه  دفعات سم پاشي حشره كش ديازينون .بود رودخانه پلرود  ،آب و گياه در 

به  همين علت شودمي مايع اواخر تير استفاده %  60در اواخر ماه خرداد يا اوايل تير و % 10و از گرانول ميباشد 

  .انجام شد هردو نوع حشره كش  ماه تير و مرداد بعد از مصرف 2اندازه گيري در فصل تابستان در 

ايستگاه . رودخانه پلرود بود  ايستگاه 4نتايج در ماههاي تير و مرداد  نشان دهنده ي وجود سم ديازينون در 

گرمابدشت  كه در باال دست رودخانه پلرود قرار دارد تنها ايستگاهي بود كه در هيچ يك از فصول سم ديازينون 

  .ستگاه شاهد مناسب تشخيص داده شددر آن مشاهده نشد و اين ايستگاه به عنوان اي

محيط  3سم  ديازينون  در  4شماره  و3شماره ، 2هاي انجام شده در ايستگاه هاي شماره   در كليه نمونه برداري

در ماه  5و 4در ماه تير و ايستگاه شماره  4ولي در ايستگاههاي شماره آب و گياه و رسوب شناسايي گرديده 

و گياه كليه  در رسوب و . بود ppb1/0 حد شناسايي دستگاه شناسايي شده درآب كمتر از مرداد غلظت سم

بين ودر . بود   ppb1 حد شناسايي دستگاهايستگاهها در ماههاي تير ومرداد غلظت سم مشاهده شده كمتر از

 بيشترف به علت مصر بيشترين غلظت سم در آب مشاهده گرديد كه مي تواند 3،در ايستگاه شماره  ايستگاهها

   .سم ،سطح زير كشت بيشتر باشد
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  تراكم غلظت سم ديازينون در آب  رودخانه پلرود   -5-2
توالي در غلظت سم ديازينون  در ايستگاه هاي مختلف در فصل  بهار وجود نداشت زيرا سم ديازينون  در محيط 

  .شناسايي نشد

ايستگاه اندازه گيري شده بصورت  5در نمونه گيري هاي فصل  تابستان در ماههاي تير و مرداد توالي اين سم در 

اين روند نشان مي دهد كه . بود 5ايستگاه شماره > 4ايستگاه شماره > 2ايستگاه شماره  > 3ايستگاه شماره 

باالدست روند كاهشي دارد  ايستگاه  ايستگاه پايين دست رودخانه نسبت به 2دربه ترتيب ديازينون  غلظت سم 

كش، عوامل زيستي مانند تاثير حشره  مصرف ميزان   ، سطح زيركشت بيشتر،درجه حرارت بهاين مهم مي تواند 

  .تگي داشته باشدشيب رودخانه و خودپااليي رودخانه بس ،ريز جانداران شرايط محيطي، تبخير، هيدروليز

  در ايستگاه ها ديازينون تاثير درجه حرارت آب بر اختالف غلظت -5-2-1

افزايش دما سرعت . هنگام نمونه برداري دما آب قرائت مي شد زيرا كه دما بر پايداري آفت كش ها موثر است

   واكنش هاي شيميايي و ميزان فرار بودن آفت كش ها را باال مي بردو هم چنين باعث افزايش فعاليت زيستي 

هيدروليز سموم تاثير دارد به طور كه با  درجه حرارت نيز بر سرعت .)1376،يزدان شناس و اسماعيلي. (مي شود

برابر مي شود كه مي توان اين را ناشي از افزايش  75/3درجه سانتي گراد ،سرعت هيدروليز 10افزايش هر 

باال رفتن دما به ويژه در هنگام ظهر تابستان )  1386توكل ،( .فعاليت ميكروبي و بيولوژيكي با افزايش دما دانست

باتوجه به  حالليت ديازينون در آب را باال برده و ازسوي ديگر به تبخير آن كمك كندمي تواند از يك سو 

بنابراين شدت و مدت در معرض نور خورشيد بودن در آنها . اينكه رودخانه ها در تماس مستقيم با اتمسفر هستند

هواي گرم و آفتابي سريع در واقع در بيشتر موارد تجزيه آفت كش ها در . به ويژه در فصول گرم افزايش مي يابد

نتايج  بدست  طبقرودخانه پلرود نيز از اين قاعده مستسني نبوده و .) 1385طالبي جهرمي ،. (تر صورت مي گيرد

در نتيجه     .باالدست ميباشد ايستگاههاي رودخانه باالتر5و ايستگاه شماره  4،ايستگاه شماره  ي آبآمده دما

باعث فتوليز  مستقيم ديازينون با جذب پرتو هاي پرانرژي خورشيد در تابستان و تغيير حالت ساختاري آن و 

   .شده است  فراريت بيشتر در اين ايستگاهها

  در ايستگاهها  ديازينون آب بر اختالف غلظت   PHتاثير  5-2-2

 باتوجه به جدول. آب مي باشد  PH ب ، در آحشره كش ها  يكي از پارامتر هاي مهم و مؤثر در باقي مانده 

از طرفي .قليايي و اسيدي هيدروليز مي شود   PHخنثي پايداري زيادي دارد ولي در  PHديازينون در )1-13(

  )1386طالبي جهرمي ،( .قليايي است PHاسيدي بسيار بيشتر از PHسرعت هيدروليز در 

از سوي ديگر تماس طوالني مدت يك آفت كش با آب قبل از نمونه برداري و يا وجود آب هرچند جزئي در  

كه در اين مورد بعضي . طي آزمايش هاي تعيين مقدار باقي مانده سموم ،مي تواند باعث هيدروليز آفتكش شود

  .بر آن مؤثر هستند  PHخواص آب مانند 
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هر  به ازاي افزايش 8باالي  PH پايدار نبوده و سرعت هيدروليز در 5ي باال PH اغلب سموم ارگانوفسفره در

باتوجه به نتايج ) 1378شايقي،(.باعث تجزيه سموم ارگانوفسفره مي شود  PHبرابر مي شود و افزايش  10واحد 

هاي منطقه خنثي به طرف بوده و به طوركلي آب  7در نمونه هاي آب،باالي  PHگرديد  آزمايشات مشاهده 

با توجه  .به عنوان مزيت طرح است  نيعني سموم فسفره در آن ها داراي پايداري كم هستند كه اي  قليايي است،

رابطه معني داري  PHبه نتايج حاصل از اجراي آزمون همبستگي پيرسون بين غلظت ديازينون در آب و ميزان 

  .يافت نشد

   ون در ايستگاههابر اختالف غلظت ديازين تاثير خودپااليي رودخانه 5-2-3
خودپااليي به مجموعه فعل و انفعاالت و فرايند هايي گفته مي شود كه به صورت طبيعي در يك منبع آبي اتفاق 

مي افتد و در نتيجه ، ميزان آلودگي وارد شده به آن منبع تاحد تبديل آب به كيفيت مطلوب و استاندارد كاهش 

. هاي جاري و هم در آب هاي سطحي و زير زميني اتفاق افتد خودپااليي ممكن است هم در آب.پيدا مي كند 

عوامل موثر . هدف خودپااليي پيدا كردن راه كارهاي بهبود كيفيت و افزايش توان پااليش رودخانه ها مي باشد

  .بر خود پااليي عبارتند از ميزان انتقال ،نفوذ و پخش ،تبديل و ته نشيني و تجزيه آالينده هاست

  )1385وهمكاران ،حسيني (

سرعت آب در آن در فصل ودبي آب پلرود باتوجه به اينكه در ماه تير بارش سيل درمنطقه گزارش شد درنتيجه 

بنابراين اختالط آب با هوا و ميزان اكسيژن محلول آب افزايش مي ،تابستان در ماههاي تير و مرداد زياد 

هاي مشخص آن كاهش آلودگي ميكروبي و غلظت ساير باالرفتن ميزان اكسيژن محلول آب كه از پيامد .يابد

آاليند هاي شيميايي است مي تواند باعث واكنش آفت كش احتمالي موجود در آب رودخانه با اكسيژن و در 

باتوجه به نتايج آزمايشات مشخص .نتيجه اكسايش و تغيير ساختار آفت كش و يا تجزيه و ازبين رفتن آن شود 

          3و2كمتر از ايستگاه شماره  5و  4ايستگاههاي شماره در ماههاي تير ومرداد شد غلظت سم ديازينون در

  . اين نتيجه مي تواند متاثر از خودپااليي رودخانه باشد.مي باشد

بر غلظت سم ديازينون  در ايستگاههاي ) فشار بخار( Vapour pressure تاثير   4-2-5

   تعيين شده درفصل تابستان

كه بر تبخير تركيبات آلي از آب و هم چنين خاك مؤثرندبه ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي ماده عوامل مختلفي 

آلي،مانند حالليت و فشار بخار،بستگي دارند،البته مواد معلق درآب و ساير ويژگي آب و هوا با اين عوامل 

ميلي  13/14و 30/11(ينونباتوجه به فشاربخار نسبتاً باالي دياز.) 1379عرفان منش و افيوني،(تداخل دارند

در اين مطالعه  .،فراريت و تبخير آن در تابستان دور از انتظار نيست)درجه سلسيوس 25و  20پاسكال به ترتيب در 

  . نتايج همخواني داردبا 
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در فصل  غلظت سم ديازينون در ايستگاههاي تعيين شده برحالليت تاثير  5 -5-2

  تابستان 
بنابراين همراه باجريان آب برده شده و .و يا به صورت معلق در آب در مي آيندآفت كش ها يا در آب حل شده 

فاصله انتقال نيز به پايداري . تامسافت هاي دور حمل مي شوند و در آنجا وارد منابع آب سطحي مي شوند

يزان م. در اين زمينه يكي از عوامل مهم انتقال ،حالليت درآب است. تركيب و شدت جريان آب بستگي دارد 

ميلي گرم در ليتر است ،درنتيجه قابليت حل شدن و تحرك اين حشره كش در  40-60انحالل ديازينون در آب 

آن به منابع آب سطحي از طريق باران و رواناب زمينهاي كشاورزي متوسط  پس احتمال ورود.آب متوسط است

براي كنترل كرم ساقه خوار برنج عدم باتوجه به اين موضوع و نيزاولويت اول مصرف ديازينون در منطقه  .است

  .راه يابي آن به رودخانه پلرود بعيد است

تاثير بارش بر غلظت سم ديازينون در ايستگاههاي تعيين شده رودخانه  5-2-6

  پلرود 
،پس از اولين بارش سنگين بعد از كاربرد معموالً غلظت هاي قابل رديابي از آفت كش ها در آب هاي سطحي 

در اين حالت باران با شستشوي آفت كشها از سطوح گياهي باعث جابجايي و . اتفاق مي افتد سم در منطقه 

در تحقيق خود روي باقيمانده ديازينون درآب رودخانه هندوخال و مرداب ) 1998(طالبي .پراكنش آنها مي شود

ر به ترتيب براي نمونه نانوگرم در ليت 8/16و380(انزلي مشاهده كرد بين حداكثر غلظت رديابي شده ديازينون 

نيز بيان ) 1997(ي و همكاران كو زمان بارش همبستگي وجود دارد دوماگالس)هاي آب سطحي و رسوبات 

در .اكين كاليفرنيا در مدت زمان بارش به حداكثر مي رسد جونمودند كه غلظت سم ديازينون  در رودخانه سان 

ارائه شده سازمان حفظ نباتات براي سم پاشي استفاده نكرده   كشاورزان از برنامه زمان بنديمنطقه مورد مطالعه  

و در زمان صالحديد خود اقدام به سم پاشي مي نمايند و در نتيجه زمان آخرين سم پاشي دقيق مشخص نيست 

سم البته به نظر ميرسد اين زمان اواخر تير يا هفته اول مرداد باشد و باتوجه به اينكه در ماه تير بعد از عمليات .

شاهد بارش سيل در منطقه بوديم بنابراين بين مرحله دوم  عمليات سم پاشي و بارش فاصله  ،پاشي مرحله اول

زماني قابل توجهي مي باشد و درنتيجه در اين فاصله زماني امكان زوال سم به روش هاي گوناگون وجود دارد 

  .شدو باعث كاهش غلظت سم در ايستگاههاي تعيين شده .

  

  

  

  



 

٨٨ 

 

رودخانه يازينون در ايستگاههاي تعيين شده بر غلظت سم دتاثير سختي آب 5-2-7

  پلرود
سختي كل .از ديگر عوامل موثر بر دوام يا تجزيه و نيز آثار سمي آفت كش ها در آب، ميزان سختي آب است

 رود،از ترآب به طور كاتاليك بر سرعت كاهش آفت كش ها مؤثر است و از سوي ديگر هرچه سختي آب باال

بنابراين ممكن است سختي نمونه هاي  )1379افيوني و عرفان منش ،( تاثير سميت آفت كش ها كاسته مي شود

آب در مناطق مورد بررسي به گونه اي باشد كه به تجزيه و از بين رفتن و يا كاسته شدن از اثر سمي حشره كش 

  . ديازينون كمك كند البته بايستي در اين زمينه مطالعاتي صورت پذيرد

  تاثير نيمه عمر  ديازينون در آب بر اختالف غلظت در ايستگاه ها 5-2-8
ديازينون در آب نيمه عمري معادل شش ماه دارد و دما در تعيين اين نيمه  تحقيقات نشان مي دهد حشر ه كش

درماههايي كه فعاليتهاي كشاورزي و استفاده از سموم زياد است ، مقدار اين آفت . عمر نقش معني دار ي دارد 

كم است  كش نيز در آب زياد مي شود، در زمستان با افزايش ته نشيني رسوبات آب ميزان غلظت آن در آب نيز

درجه سانتي گراد بوده باعث كاهش  25باتوجه به  دماي منطقه در ماههاي تير و مرداد باالي )2002تانيك،. (

  . نيمه عمر سم در ايستگاههاي تعيين شده گرديد

  تراكم غلظت سم ديازينون در رسوبات رودخانه پلرود 5-3
در نمونه گيري هاي فصل بهار ، توالي در غلظت  به دليل عدم وجود سم  ديازينون در رسوبات كليه ايستگاه ها

  .سم ديازينون در ايستگاه هاي مختلف  رودخانه پلروددر اين فصل مشاهده نگرديد

 ppb1دقتدر نمونه برداري فصل تابستان در ماههاي تير ومرداد مقدار سم ديازينون در كليه ايستگاهها كمتر از 

بين ايستگاه هاي مختلف در ماه هاي تير   رسوبغلظت ديازينون در  ،نشان داد  T-TESTونتايج آزمون  .مي باشد

  sig )‹0.05  . (و مرداد اختالف معني داري با هم ندارند

يارينون در ايستگاههاي برغلظت سم د) koc(ضريب كربن آلي خاكتاثير  1 -5-3

  تعيين شده
شدن به مواد آلي خاك وابسته ميزان تمايل يك آفت كش به جذب سطحي و متصل (ضريب كربن آلي خاك 

وهمكاران  من پوش أم(.است 1581براي حشر ه كش ديازينون تقريباًبرابر ) به مقدار كربن آلي موجود در خاك

ودر نتيجه ديازينون مي تواند تا حد متوسطي به مواد آلي معلق و نيز رسوبات چسبيده و به اين ترتيب )1380،

باتوجه به اين مسائل مي توان گفت كه امكان .ميني تداوم بخشدحضور خود را بخصوص در آب هاي زير ز

      حضور آفت كشي مانند ديازينون در رسوبات كف رودخانه ها در مناطقي كه از اين حشر ه كش استفاده 

كربن  ميزان ارتباط بين ،حاصل از اجراي آزمون همبستگي پيرسوننتايج  با توجه به .مي شود،غير ممكن نيست

   .معني دار است )تير و مرداد(رسوبو باقيمانده سموم در آلي 



 

٨٩ 

 

اي ايستگاهه بر غلظت سم ديازينون در )KOW(آبضريب اكتانول تاثير  5-3-2

   تعيين شده
به  )اغلب اكتانول(به صورت نسبت غلظت يك ماده در محلول روغني يا آلي ) KOW(آب–ضريب اكتانول 

مقدار اين ضريب براي مواد چربي دوست و آب دوست به .غلظت همان ماده در محلول آبي تعريف مي شود

و جذب )LC50(يكي از عوامل مهم در رفتار آفت كش ها است و در اندازه . مي باشد 1ترتيب بيشتر و كمتر از 

آن ها بزرگ است )KOW(ه تركيبات آب گريز كه انداز.آفت كش به وسيله خاك و تجمع زيستي موثر است

همچنين .با پيوند محكمي جذب كلوئيدهاي خاك شده ودر نتيجه در خاك بدون تحرك و پايدار خواهند بود

كه مقدار بزرگي  =KOW%322ديازينون با. حالليت تركيب آلي در آب كاهش مي يابد) KOW(با افزايش

كلوئيدهاي خاك ندارد ودر نتيجه در خاك ،تمايل چنداني به جذب )1380مأمن پوش و همكاران ،(نيست 

متابوليسم ديازينون درخاك محدود نيست زيرا باپيوند محكمي جذب ذرات خاك نشده و . متحرك خواهد بود

در رسوبات مي شود  وباعث كاهش ديازينونبنابراين آزادانه در دسترس آنزيم ميكروب هاي خاكزي قرار دارد

  )1380شايقي و سلسله ،(.

  

ثير نيمه عمر ديارينون در خاك بر غلظت سم در ايستگا ههاي تعيين تا 5-3-3

 شده 
  .استروز 17-34و در خاك هاي بي هوازي  روز 37-39در خاك هاي هوازي  ديازينون  نيمه عمر سم

دارد، مطالعات كاربرد ديازينون در خاك هاي مختلف نشان داد سم ديازينون تمايل چنداني به جذب خاك ن

درنتيجه .يابدبك با مقدار مواد آلي كم كاهش ميمطالعه ديگر نشان داد غلظت سم ديازينون در بافت سهمچنين 

       غلظت اين سم در محيط به علت نيمه عمر پايين آن كاهش پيدا  ،رودخانه  با گذشت زمان از ورود سم به

است بنابراين انتظار مي رفت كه سال  1در رسوبات كمتر از ديازينون نيمه  عمر  از آنجايي كه ميزان .مي كند

شاهد حضور مقادير كم اين سم در اواخر خرداد تا هفته اول تير شروع مي شود  كه ازمزارع  قبل از سم پاشي 

مي تواند به دليل شرايط آب و هوايي و نيمه بهار محيط نباشيم عدم تشخيص در هيچ يك از ايستگاه ها در فصل 

متوسط دماي باال در منطقه و همچنين ساعات آفتابي زياد مي تواند يكي از . باشدعمر پائين اين سم در خاك 

   .مهمترين داليل براي انجام واكنشهاي ژئوشيميايي در منطقه و كاستن از مقادير آنرا در بقيه اوقات سال باشد

مونه برداري مرحله دوم روز بعد از عمليات  سمپاشي پودر گرانول ون 20تير حدود   20نمونه برداري مرحله اول  

بنابراين در زمان انجام نمونه سم پاشي ديازينون مايع انجام گرفت روز بعد از عمليال ت  15مرداد حدود  15

  برداري  حدود يك دوم از نيمه عمر ديازينون سپري شده بود
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  تراكم غلظت سم ديازينون در گياه آقطي رودخانه پلرود  -5-4

ديازينون در  گياه كليه ايستگاه ها در نمونه گيري هاي فصل بهار ، توالي در غلظت سم به دليل عدم وجود سم  

  .ديازينون در ايستگاه هاي مختلف  رودخانه پلروددر اين فصل مشاهده نگرديد

 ppb1زينون در كليه ايستگاهها كمتر از دقت در نمونه برداري فصل تابستان در ماههاي تير ومرداد مقدار سم ديا

  .دهنده جذب كم ديازينون در گياه مي باشد و نشان.اشد مي ب

اي مختلف در ماه هاي تير و مرداد غلظت ديازينون در  گياه  بين ايستگاه هنشان داد ، T-TESTنتايج آزمون 

  ..اختالف معني داري با هم ندارند

و رابطه رگرسيوني معني داري ميان غلظت ديازينون در آب   ،حاصل از اجراي آزمون رگرسيون خطينتايج  

  .در ماههاي تير ومرداد يافت نشدگياه 

از تغييرات غلظت ديازينون در گياه توسط % 25در رابطه خطي ميان غلظت ديازينون در گياه و آب، تنها حدود 

  .تغييرات غلظت اين ماده در آب تعيين مي شود

در  .مي باشد 0.134آب و گياه  غلظت ديازينون درو رسوبميزان همبستگي ميان غلظت ديازينون در آب و 

در ماههاي تيرو مرداد   رسوبآب و ديازينون در  غلظت و ديازينون در آب و گياه  غلظتميان  همبستگينتيجه 

  .مي باشدمعني دار   همبستگي بين رسوب و گياهه آزمون باتوجه به اينكه نتيج .معني دار نيست در رودخانه پلرود

اين نتايج نشان مي دهد ميزان همبستگي كه بين رسوب و گياه وجود دارد بيش از ميزان همبستگي است كه بين 

در بيان ساده تر مي توان گفت تغيير غلظت سم  ديازينون در گياه بيشتر تحت تاثير تغيير . آب و گياه وجود دارد

  .در محيط رسوبات قرار مي گيرد نديازينو مقدار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٩١ 

 

  :نتيجه گيري كلي 
از .نشان داد  )سموم شيميايي(تحقيق انجام شده تخريب كيفيت آب رودخانه پلرود را بر اثر آالينده غير نقطه اي

درآب نشان دهنده استفاده  اآنجا كه آفت كش هاي ارگانوفسفره نيمه عمر بسيار كوتاهي دارند لذا شناسايي آنه

  .                به روز اين سموم در منطقه است

،ايستگاه 2ايستگاه، ايستگاه شماره  4نتايج اين تحقيق نشان داد ميانگين غلظت ديازينون در فصل تابستان در 

و در رسوب   ppb 0.1< ،0.125<،  55/0،75/0در آب به ترتيب  5،ايستگاه شماره  4،ايستگاه شماره  3شماره 

  .مي باشد   1ppb< ي باال  كليه ايستگاههاو گياه 

علت سطح زير كشت بيشتر و ورود شاخه فرعي ،داشتن عمق  به به ترتيب ، 2و ايستگاه شماره  3ايستگاه شماره 

   .،درجه حرارت كمتر ونزديكي مزارع با رودخانه داراي آلودگي بيشتر مي باشدبيشتر 

 استاندارد مناسبي براي آلودگي آب و مواد غذايي به حشره كش ها وجود ندارد ، ازآنجايي كه در كشور ما

حدمجاز ديازينون در (مقادير بدست آمده در اين مطالعه با استاندارد هاي جهاني از جمله آلمان  )1387شايقي ،(

يه ايستگاهها كمتر از مورد مقايسه قرار گرفت و نتايج نشان داد ميزان باقي مانده ديازينون در كل ) ppm 1آب 

  .حد استاندارد آلمان مي باشد

 از غلظت كمترايستگاه ها  اكثر درديازينون  در مقايسه هاي به عمل آمده مشخص شده است كه ميزان غلظت 

 برخي ازموارد بيشتر از غلظتدر  3و2در آب هاي سطحي ديگر نقاط جهان بوده و ايستگاه شماره  ديازينون

  .اندازه گيري شده بوددر آب هاي سطحي ديگر نقاط جهان  ديازينون

نشان مي دهد ميزان همبستگي كه بين رسوب و گياه وجود دارد بيش از  مطالعه بر روي رودخانه پلرود نتايج

در بيان ساده تر مي توان گفت تغيير غلظت سم  ديازينون . ميزان همبستگي است كه بين آب و گياه وجود دارد

  .شتر تحت تاثير تغيير مقدار سم در محيط رسوبات قرار مي گيرددر گياه بي

درصد مردم اين ناحيه در مناطق كشاورزي ،  مسأله آلودگي آب ها به وسيله آفت كش ها  50باتوجه به اسكان 

از سطح خاك و انتقال به درون رودخانه ها حادتر خواهد  وجود بارش فراوان و شستشوي سموم در اين استان با

بدنبال آلودگي آب ،حشره كش ها به بدن موجودات آبزي وارد شده و آنها را آلوده مي نمايد و از اين . . شد

بطور ) 2006نا و همكاران، .( طريق هم به زنجيره غذائي انسانها و ساير موجودات مصرف كننده راه مي يابند

آفت كش ها در محيط زيست زماني نمود پيدا خواهد كه حالليت آفت كش مورد نظر و همچنين  كلي مشكل

  . كه اين امر در مورد حشره كش ديازينون در شمال ايران صادق است. سطح آب زير زميني نسبتاً باال باشند

ه تمام نقاط آب را حركت ديازينون در آبهاي سطحي و زير زميني  و انتقال آن ب) 1995(الرسون و همكاران 

باتوجه به اينكه سطح آب زيرزميني در شمال ايران باالست بنابراين بعيد نخواهد بود كه آبهاي . ثابت كردند

  .چاههاي آشاميدني به اين حشره كش آلوده شود 
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ماسه اي و سنگالخي ،محل مهاجرت و –وباتوجه به دبي باال آب رودخانه پلرود ،وبستر رودخانه از نوع شني 

مرگ آبزيان را به همراه خواهد ،توليد مثل ماهيان متعددي ميباشدو به دنبال آلودگي آب رودخانه به ديازينون 

 آب باتوجه به ميانگين  سم ديازينون در باشدمي  ويكي از پيامدهاي اثرات تجمعي سم در منطقه .  داشت

 ppb(، تاسماهي ايراني )1384حمدنژاد، م) (ppb 36(حدمجاز بدست آمده براي ماهي شيپ  پلرود   ، رودخانه 

و ماهي سيم ) 1377پيري و همكاران، ) (ppb 43(، ماهي سفيد )1378پژند، ) (ppb 254(، ازون برون )438

)ppb 81) ( ،در فصل اين ماهيان   برايرودخانه مي توان گفت كه مقدار اين سم نيز در ) 1375نصري تجن

  .خطرناك نمي باشدتابستان 

كه ممكن  اينكه سموم وآفت كش ها در حال حاضر از عمده ترين موارد مسموميت هاي ماهي هستند  باتوجه به

است در غلظت كم  تاثير مستقيمي روي ماهي نداشته باشند، ولي در طوالني مدت بر روي مراحل اوليه تكامل 

بوده و از اين رو محيط مناسبي ماهي مؤثر هستند،و همچنين رودخانه هاي منطقه بدون استثناء داراي آب شيرين 

 -مي براي ماهيان دريايي بشمار مي روند و از همين جهت اهميت اقتصادي فراواني براي ماهيگيري پيدا

مهمترين منبع تامين كننده آب مورد نياز كشاورزي بعنوان عمده ترين بخش فعاليت  رودخانه پلرودكنندو

به توسعه كشاورزي  )IPM(آفات تلفيقي راي طرحهاي مديريت با اج اقتصادي و معاش ساكنين منطقه مي باشد،

  . پايدار و جلوگيري از آلودگي آبهاي زير زميني و حفاظت از منابع آب و خاك كمك خواهد شد
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  :پيشنهادات 

  

  پلرودحوضه آبريز رودخانه  درمصرفي سموم كشاورزي سايراندازه گيري . 1

واجراي روش كارگاه هاي آموزشي براي مشاركت كشاورزان در مورد كاهش مصرف سموم  برگزاري .2

  در منطقه )IPM(آفات مديريت تلفيقي

حفاظت مستمر و مؤثراز رودخانه پلرود در ايام مهاجرت و توليد مثل ماهيان به رودخانه با هماهنگي ارگانهاي .3

  زيربط و مشاركت مردمي 

  براي استفاده هاي زيان آور در حريم رودخانه پلرود جلوگيري از كاربري اراضي.4

  تهيه ضوابط و مقررات استاندارد براي بهره برداري مجاز از شن وماسه در بستر رودخانه پلرود .5

در حوضه  نظارت بيشتر سازمان محيط زيست استان گيالن بر  تخليه پسماند و فاضالبهاي شهري و روستايي.5 

  پلرودآبريز رودخانه 
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  :منابع          

  ).جلد دوم(وضعيت محيط زيست استان گيالن  . 1372.اداره كل حفاظت محيط زيست گيالن 

  انتشارات دانشگاه تربيت .آالينده ها بهداشت و استاندارد در محيط زيست.1381.اسماعيل ساري ع

  .303،304 ص مدرس تهران      

  . انتشارات اركان،اصفهان .آلودگي هاي محيط زيست آب، خاك وهوا.1379.افيوني م، عرفان منش م

  گزارش هواشناسي سد مخزني وشبكه آبياري و زهكشي پلرود . 1374.مهاب قدس،مهندسي مشاور

  گزارش خاكشناسي سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي پلرود .1375.مهاب قدس،مهندسي مشاور

  گزارش هيدرولوژي سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي پلرود .1378.قدس،مهندسي مشاورمهاب 

  گزارش كشاورزي ودامپروري مطالعات طرح مقدماتي سد مخزني و.1377.مهاب قدس،مهندسي مشاور

  آبياري و زهكشي پلرود شبكه    

     آبياري و شبكه اقتصادي كشاورزي طرح سد مخزني و گزارش.1378.مهاب قدس،مهندسي مشاور

  پلرودزهكشي       

  گزارش  زمين شناسي طرح سد مخزني و شبكه آبياري و.1377.مهاب قدس،مهندسي مشاور

  زهكشي پلرود    

  .1389.سازمان مديريت  جهاد كشاورزي شهرستان رودسر 

  pages/com.environmtalhealth.www://http  استاندارد روش نمونه گيري از آب.1390.حقيقت غ

  ي مطالعات ظرفيت تعيينراهنما. 1388. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 

  .481نشريه شماره خودپااليي رودخانه       

  دستورالعمل پايش كيفيت آب هاي .1388.معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور 

  .522نشريه شماره ) جاري (سطحي       

  ص.الف 344ضوابط زيست محيطي برداشت مصالح رودخانه اين نشريه شماره.1388.وزارت نيرو

     89،91،21  

  ليت هاي كشاورزي بر كميت وكيفيت آبهاي سطحيچگونگي بررسي اثر فعا راهنماي.1387.وزارت نيرو 

   الف-344نشريه شماره       

  .شناسايي آب و فاضالب . 1384.حسينيان م

  . 1371. كريمي ب

   20-7،17ص .بررسي فضوالت خطرناك استان گيالن . 1380. پيراسته م ح

  .1389سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن         

http://www.environmtalhealth.com/pages
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  .1385.الن سالنامه آماري استان گي  

آب آشاميدني   تعيين مقدار سه آفت كش در رودخانه سفيد رود .1387.جمالي م،رفيعي ز،د قوي ك،نقي پورت

.شهيدبهشتي ،تهران پزشكيش ملي بهداشت ايران،دانشگاه علوم ،دوازدهمين هماي1387شهر رشت درسال      

  

         اندازه گيري بقاياي آفت كش هاي ارگانوفسفره در .1385.رحماني خواه ز،اسماعيلي ساري ع،صادقي ف

                            .7اولين همايش تخصصي محيط زيست تهران ،ص ..رودخانه هاي شرق استان مازندران      

                              
  آب در)هينوزان ،ماچتي و ديازينون (ي رسي و اندازه گيري فصلي سموم كشاورزبر.1387.خارا ح و همكاران

30،31،40ص.مجله علوم زيستي واحد الهيجان ،سال دوم ،شماره اول ) . شرق گيالن (رودخانه اشمك   

،41 .                                                                                                                                                                 

ي و سموم كشاورزي در استان گيالن آمار توزيع كودهاي شيمياي.1385.شركت خدماتي حمايتي استان گيالن 

                                                                                                                                                     . 76ص

  .51ص. آماردبي رودخانه هاي استان گيالن 1388.سازمان آب منطقه اي استان گيالن

  

    كپورنفتول و قارچ كش هينوزان بر روي بچه ماهيان سيم ،سفيد و -1ل و فن LC50 تعيين.1380.شريعتي ف

  .190ص.پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده علوم و فنون دريايي،دانشگاه آزاد تهران شمال.نقره اي      

  

  هينوران و علف كش رانداپ سموم حشره كش ري جنت ،قارچ كشLC50 96hتعيين . 1383.علي نژاد ر

 دانشگاه آزاد .پايان نامه كارشناسي ارشد شيالت . گونه ماهي خاوياري  ازون برون و قروه برون وي دور       

                                                                                                               .121ص.اسالمي واحد الهيجان 

  درصد    60درصد و امولسيون  5ل سم ديازينون گرانو LC50 96hت كشنده تعيين غلظ.1372.نصري تجن م

دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان .پايان نامه كارشناسي ارشد شيالت . . ماهي سيم تاالب انزليروي       

                                                                                                                                                  .122ص.

سرب (و فلزات سنگين)،ديازينون ،تيليت هينوزان(تعيين غلظت كشنده سموم كشاورزي .1384.محمد نژاد م

             دانشگاه آزاد اسالمي.پايان نامه كارشناسي ارشد شيالت .روي بچه ماهي شيپبر ) يوم و روي،كادم

    .                                                                                                                   180ص .واحد الهيجان 

اثرات سموم ديازينون ،ماالتيون ،ماچتي و ساترن بر روي مرگ و بررسي .1377.واردگ و.نظامي ش ع.پيري م

.                                           19-9ص.،سال هفتم4شماره .مجله علمي شيالت ايران،.مير بچه ماهي سفيد  
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  موم حشره كش ديازينون و علف كش بوتاكلرس)LC50 96h(بررسي تعيين غلظت كشنده .1378.پژند ذ

      پايان نامه كارشناسي ارشد شيالت ، ).تاسماهي ايراني و ازون برون (بر روي دو گونه از ماهيان خاوياري          

                                                                                           .99ص .دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان 

مميزي زيست محيطي كارخانه كمپوست رشت و تطبيق آن با استاندارد هاي ملي و بين المللي  . 1388 .ديان  ب

  ،پايان نامه كارشناسي ارشدو ارائه برنامه هاي الزم جهت پايش جنبه هاي پايش زيست محيطي آن

                                               واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ،رشته علوم محيط زيست

  .233ص.انتشارات سازمان حفظ نباتات.فهرست سموم مجاز كشور.1378.نوروزيان م

    دام مجله پژوهش و سازندگي در امور.ارزيابي توان توليد طبيعي بنتوزي رودخانه پلرود.1380.رحيمي بشر م ر

                                                                   . 22-18ص .دانشگاه آزاد اسالمي واحد الهيجان .و آبزيان

  بررسي آلوده شدن آب و خاك دراثرمصرف آفتكش هاي شيميايي كشاورزي با دستگاه.1385.افروس ع ش

          )FTIR() همايش ملي مديريت شبكه هاي )ل آباد در غرب دشت قزوينمطالعه موردي منطقه اسماعي  

  .1473-1465آبياري وزهكشي،دانشگاه شهيد چمران اهواز،         

بررسي و تعيين مقدار حشره كش هاي مصرفي فسفره در آب رودخانه هاي استان مازندران .1379-80.سلسله م

  .                                            ،دانشكده بهداشتپايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پژشكي تهران .

   در محيط زيست،) ليندين ،ديازينون ،ماالتيون(بررسي باقيمانده حشره كش هاي مصرفي .1378.شايقي م 

                 .                                             پايان نامه دكترا،دانشگاه علوم پزشكي تهران،دانشكده بهداشت

بررسي مقدار باقي مانده حشره كش هاي مصرفي فسفره در آب رودخانه هاي كر وسيوند . 1384.حسيني م 

        و آبهاي زير زير زميني و محصول غالب منطقه خيار  و زير حوزه آنها،پايان نامه كارشناسي

                                                                         . علوم پژشكي تهران، دانشكده بهداشت ارشد دانشگاه      

انتشارات .موش كش ها –كنه كش ها -حشره كش ها(سم شناسي آفت كش ها .1384.طالبي جهرمي  خ

                                .                                                                                       492ص.دانشگاه تهران 

                                   .275ص.انتشارات دانشگاه بوعلي سينا همدان .سم شناسي.1380.خانجاني م ،پورميرزا ع

                                                                .120-104،انتشارات سماط،ص1385سم شناسي عمومي،.پوراحمدج
                                   

  آب و محيط .بررسي باقي مانده سموم كشاورزي در آب.1376.زدان شناس س، اسماعيلي ساري ع ي 

      .                                                                                                                  28-22ص :.24زيست

در آب و ) آزينفوس متيل و ديازينون(بررسي مقدار باقي مانده حشره كش هاي مصرفي فسفره .1386.باقري ف

                 دانشكده.پايان نامه كارشناسي ارشد.ماهي هاي رودخانه هاي قره سو و گرگانرود استان گلستان 

                                                                                                                          .دانشگاه تهران بهداشت 
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ارزيابي مديريت مبارزه بيولوژيك به وسيله تريكوگراما و نقش آن در كاهش سموم . 1379.غالمرضا فهيمي ف

                             .اندانشگاه آزادواحد علوم تحقيقات تهر.پايان نامه كارشناسي ارشد.در شمال كشور 

درحوزه ) ماالتيون و ديازينون (بررسي و تعيين مقدار بقاياي حشره كش هاي فسفره مصرفي .1383.قميسي ع 

                                                                                                                . 32-22ص .آبريز سد كرج

پايان نامه كارشناسي .شرايط اكولوژيك وبيولوژيكي رودخانه پلرود ومهاجرت ماهي در آن .1378.اسماعيلي ن 

                                                                                     .دانشگاه آزاد واحد الهيجان .شيالت

مطالعه كيفيت شيميايي و آلودگي آب .1390.پوش ع ،موسوي ف عابدي كوپايي ج،نصري ز،طالبي خ ،مأمن 

      مجله علوم فنون كشاورزي و منابع طبيعي ،.زاينده رود در باالدست به ديازينون و توان خودپااليي آن 

                                                                           .علوم آب و خاك ،سال پانزدهم ،شماره پنجاه و ششم

بررسي تأثير سموم دفع آفات كشاورزي بر كيفيت آب شرب چاههاي . 1391. حسني ا م ،صيادي م،جعفري س

                                                                                                               . محفوره روستاههاي شميرانات

تأثيرسموم هينوزان وديازينون برپارامترهاي.1384. ،بيكي ع ا ،يوسف نيا پاشا ي ر ،عليزاده نوائيجورسرايي غ  

  .30-34،ص2مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل،سال هفتم،شماره.In-Vitroاسپرم انسان در حالت           

  

به وسيله تكنيك تعيين سم ديازينون در آب شاليزارهاي آمل . 1389.ارجمندي ر،توكل م ،شايقي م 

.28-21ص.2مجله علوم وتكنولوژي محيط زيست،دوره دوازدهم ،شماره .اليه نازك  كروماتوگرافي  
      

اندازه گيري ميزان باقيمانده ديازينون در آبهاي آشاميدني .1390.قدمياري م ،مهدوي مقدم م ،طالبي خ ،ثبوتي م 

              ،دانشگاه علوم پزشكي و خدماتچهاردهمين همايش ملي بهداشت محيط .استان گيالن

                                                                                                          . بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد           

  

  .ر آب چاههاي دشت گيالن ارزيابي آلودگي سموم و فلزات سنگين د.1389.يوسفي ع،صافدل ح،گلپرور غ

  

  آفت جديدي در فون آفات مضر   Chilo suppressolisكرم ساقه خوار نواري برنج .1351.ابرت گ

  .زراعي          

سومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشكده مهندسي علوم 

                                                                                                                                            .1ص .آب 
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تعيين غلظت باقيمانده سموم آفت كش ارگانوفسفره و كاربامات .  1386.خدادادي م،صمدي م ت ، رحماني ع 

      دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط.  1386در منابع تأمين آب آشاميدني شهر همدان در سال  

                                              . 877ص .،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،دانشكده بهداشت ايران 

محاسبه توان خود پااليي  قسمتي از رودخانه .1385.حسيني ي،كشكولي ح،آذري ا،برومند نسب س ،معاضد ه 

      مجموعه خالصه مقاالت.كرخه جهت ورود فاضالب شهري و مقايسه آن با وضعيت كنوني رودخانه 

                                           .33زيست ،تهران ،ص اولين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط  

بررسي وتعيين مقدار حشره كش مصرفي فسفره ازآب رودخانه هاي مازندران . 1380.شايقي م، سلسله م

                        . 80-75ص .مجموعه مقالت چهارمين همايش كشوري بهداشت محيط ،يزد.1379سال

ارزيابي بازده كاربرد آب در روش هاي آبياري سطحي برخي .1380.سي ف،موسوي فمأمن پوش ع ر،عبا

                                        . 58-43ص :  9مجله تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي.مزارع استان اصفهان

منابع    و كشاورزي انتشارات دانشگاه علوم.ترجمه سرايلو م ح.سم شناسي حشرات.1376.سريو استار آ ،ساكنا آ 

    .                                                                                                                            طبيعي گرگان

  .ترجمه حق نيا غ،رضوي ا.پااليش خاك و آب آلوده به آفت كش ها .1387.كرني ف ،روبرتس  ت

                                                                                                  .حفاظت محيط زيست  انتشارات سازمان

  انتشارات وارسته .فرهنگ گياه شناسي. 1385. ضياء ظريفي ض 
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Abstract:                                                                                                      
Pollution of  water resources by pesticides is one of  the environmental problems,because 
application of such these pesticides is increased by development of  agriculture and variety of 
plant pests. Each year,a  many people of the world are subjected to addiction of  the  different 
kinds of illnesses including cancer. Guilan is accounted  one of  the agricultural poles and 
with respect to that it provides about 40% of country's rice, each year considerable amounts of 

pesticides use to control pests in this province . Polrood River is one of the most important 
rivers in the eastern Guilan and it has extended  latitude  36o-30َ  to 37o-15َ north and longitude 

49o -45َ to 50o-45 َeast. Because of existing of extensive rice fields in its water-shed area, it 

carries considerable amounts of the  agricultural pesticides to the sea. Chilo Suppressalis rice 
is one of the most pestic in the studied region ,that was observed for the first time  in  
Tonekabon mazandaran in1351and was gathered ,it was spreaded to the other parts .in planting 

rice and controlling of Chilo Suppressalis Diazinon insecticide is the dominant used  pesticide 
in whole region.with respect to Diazinon has located in  II class of WHO classification and it 
is  a part of relatively dangerous used pesticide in iran .so,in this research, Polrood River is 
studied by the pollution to insecticide poison of phosphory Diazinon in controlling Chilo 
Suppressalis .for this purpose ,5 stations was chosen and sampling and measuring of Diazinon 

in three environments of( water,plants and sediment) of  the  river were done during two  
seasons, spring(khordad) and summer (Tir , Mordad) in 1391,one of the station at river upward 

was considered  as evident station.  The results of this research showed, the average of 
Diazinon concentration in summer in 4 station ,   station  number 2,3,4,5 were abtained 

0.55,0.75,<0.1,<0.125 ppb in water respectively and all the  above stations`s concentration of 

Diazinon sediment and plant were <1ppb respectively. the  obtained amount in this study 

companed with the universal standards  in clouding Germany (permited  limit of Diazinon  in 
the water 1 ppm) and the results showed that the concentration of Diazinon in all stations is 

less than the level standards of Germany. Also  results show that  the correlation is between 
the sediment and plant ,is more than the correlation between water and plants.it is simply said 
that the change of Diazinon concentration in the plant is more affected by the change of 
Diazinon in the environment of the sediments. 
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