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DIAZINON RESIDUE IN GROUNDWATER RESOURCES

Investigation of Diazinon Residue in Groundwater Resources 
of Hamedan-Bahar Plain in 2014

ABSTRACT
Background & objeftive: Increasing population growth, and therefore, increas-
ing requirements for development of the agricultural productions, lead to be 
overused the pesticides. So, their residues in environment, particularly surface 
and groundwater resources, create human health risks. Therefore due to the 
serious risk to human health, this study was carried out for assessing the di-
azinon residues in groundwater samples of Hamedan-Bahar Plain in 2014.
Materials & Methods: Water samples were collected from 20 stations along 
the Hamedan-Bahar Plain in summer 2014. After preparation and processing 
the samples in the laboratory according to liquid phase extraction, diazinon 
residues in samples were determined using a spectrophotometric method in 
three replications. All statistical analyses were performed by SPSS 20 software 
using Kolmogrov-Smirnov, one-way ANOVA, One Sample T Test and  Pearson’s 
Correlation Coefficient.
Results: The results showed that the mean concentration of diazinon residues 
in samples was 0.23±0.06 μg/mL-1, being upper than the Maximum Contami-
nant Levels (MCLs) provided by the WHO.
Conclusion: Since based on WHO guideline the mean concentrations of di-
azinon residues in groundwat er resources of Hamedan-Bahar Plain were up-
per than MCLs, therefore; exploitation of water for drinking has adverse effect 
on consumers› health. In this regards, concerning increased use of agricultural 
inputs especially pesticides, regular periodic monitoring of chemical pollutants 
content in groundwater resources of study area is recommended.
Document Type: Research article
Keywords: Diazinon, Organophosphorus Pesticide, Hamedan-Bahar Plain, 
Groundwater Resources.
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تعيين باقى مانده ديازينون در منابع آب زيرزمينى

بررسى غلظت باقى مانده آفت كش ديازينون در منابع آب زيرزمينى 
دشت همدان ـ بهار در سال 1393

چكيد ه
زمينه و هدف: رشد روزافزون جمعيت و نياز به افزايش توليد محصوالت كشاورزي، باعث توسعه كاربرد 
آفت كش ها شده است. از اين رو سالمتى بشر به دليل وجود باقى مانده اين تركيبات در محيط از جمله 
منابع آب سطحى و زيرزمينى با مخاطره جدى مواجه شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين غلظت 

باقى مانده آفت كش ديازينون در منابع آب زيرزمينى دشت بهار همدان در سال 1393 انجام گرفت.
مواد و روش ها: پس از بازديد ميدانى و انتخاب 20 ايستگاه در سطح دشت بهار، نمونه بردارى از آب 
زيرزمينى در فصل تابستان انجام گرفت. نمونه ها با استفاده از روش استخراج فاز مايع آماده  و غلظت 
باقى مانده سم به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتر در 3 تكرار خوانده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده 
 Kolmogrov-Smirnov، one-way ANOVA، (نسخه 20) و آزمون هاي SPSS از نرم افزار آماري

One Sample T Test و Pearson's Correlation Coefficient انجام شد.

يافته ها: ميانگين غلظت سم ديازينون در نمونه هاى آب زيرزمينى دشت بهار برابر با 0/06±0/23 ميلى 
 WHO گرم در  ليتر بود. نتايج مقايسه ميانگين غلظت باقى مانده سم ديازينون در نمونه ها با رهنمود
نيز بيان گر آن بود كه ميانگين غلظت باقى مانده سم در منابع آب زيرزمينى از حد مجاز بيش تر است.

نتيجه گيرى: ميانگين غلظت باقى مانده سم ديازينون در نمونه هاى آب  زيرزمينى دشت همدان- بهار در 
فصل تابستان سال 1393 از رهنمود WHO (0/10 ميلى گرم در ليتر) بيش تر است. بنابراين استحصال 
از منابع آب زيرزمينى اين دشت به منظور شرب و يا ساير كاربرى ها از نظر ميانگين غلظت باقى مانده 

ديازينون مخاطره آميز است.
نوع مقاله: مقاله پژوهشى

كليدواژه ها: ديازينون، سم ارگانوفسفره، منابع آب زيرزمينى، همدان.
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مقدمه
آب يكى از اجزاي مهم چرخه زندگى محسوب مى شود كه حفظ 
است.  برخوردار  زيادى  اهميت  از  آن  توسعه  و  نگهداري  كيفيت، 
اين سرچشمه  حيات در اثر ورود مستقيم و يا تأثير غير مستقيم 
ها  كش  آفت  ها  آالينده  اين  از  يكى  شود.  مى  آلوده  ها  آالينده 
غذايي  نيازهاي  تأمين  براي  قدرتمند  ابزاري  عنوان  به  كه  هستند 
جمعيت در حال رشد جهان، توسعه و كاربرد فراواني يافته اند(1).

ورود مواد آالينده به منابع تأمين آب شرب چه به طور مستقيم 
و چه از طريق فرآيند روان شويى، فرسايش زمين هاى كشاورزى 
تواند  مي  كشاورزى،  و  صنعتى  فاضالب هاى  نفوذ  همچنين  و 
باشد  داشته  زيست  محيط   و  انسان  سالمتي  بر  ناگواري  اثرات 
مدت  شيميايي،  ماده  نوع  به  ها  آن  سوء  اثرات  بروز  ميزان  كه 
زمان استفاده، زمان در معرض قرار گرفتن، غلظت ورودي، ميزان 
سميت ماده آالينده، حالليت در آب، نيم عمر، پايدارى و همچنين 
فراريت بستگي دارد. از جمله عوارض سوء بهداشتي كوتاه  مدت 
ناشي از قرار گرفتن در معرض آفت كش ها مى توان  به درد در 
مشكالت  تهوع،  حالت  دوبيني،  سردرد،  سرگيجه،  شكمي،  ناحيه 
چشمي و پوستي اشاره كرد. از عوارض طوالنى مدت آن نيز مى 
توان به افزايش احتمال بروز مشكالت تنفسي، اختالالت  حافظه، 

افسردگي، نواقص عصبي، سرطان و عقيمي اشاره كرد (2-4). 
ديازينون در زمره سموم ارگانوفسفره، به عنوان بزرگ ترين 
و متنوع ترين گروه آفت كش ها طبقه بندى مى شود كه اين گروه 
از سموم به واسطه ممانعت از فعاليت آنزيم استيل كولين استراز، 
سميت باال و ناپايدارى شيميايى از اهميت برخوردار هستند (5، 6). 
تنفس  و  آشاميدن  خوردن،  پوستى،  تماس  طريق   از  ديازينون 
جذب شده و به سرعت در زمان كوتاهي در كبد به ديازوكسون  
ندارد،  كشندگى  كه  هايى  غلظت  در  سم  اين  شود.  مي  متابوليزه 
مى تواند باعث بروز اختالالت زيستى و محيط زيستى مانند عقيم 
وجود  به  رشد،  از  ممانعت  مثل،  توليد  و  باروري  كاهش  كردن، 
آمدن نسل هاي بيمار و ناسالم شده و از اين طريق باعث نابودي 

نسل هاي جانداران شود (7، 8). 

هر  در  ولى  دارد،  زيادي  پايداري  خنثي   pH در  ديازينون 
در  آن  سرنوشت  و  شود  مى  هيدروليز  قليايى  و  اسيدى   pH دو 
محيط هاى آبى تحت دو فرآيند عمده، هيدروليز شيميايى و تجزيه 

ميكروبى قرار دارد (9، 10). 
در  شيميايى  سموم  مانده  باقى  غلظت  بررسى  با  رابطه  در 
است.  گرفته  انجام  مطالعه  چند  زيرزمينى  و  سطحى  آب  منابع 
عابدى كوپايى و همكاران (2011) طي مطالعه اي كه به  منظور 
بررسى كيفيت شيميايى و آلودگى آب رودخانه زاينده رود به سم 
ديازينون انجام دادند، نتيجه گرفتند كه باقى مانده ديازينون در 
و  يگانه  عرفى  مطالعه  نيست (9).  تشخيص  قابل  آب  نمونه هاى 
همكاران (2014) كه به بررسى غلظت باقى مانده سم ارگانوفسفره 
ديازينون در آب رودخانه عباس آباد همدان پرداخت، نشان داد 
كه ميانگين غلظت باقى مانده سم ديازينون در نمونه هاى فصول 
در  گرم  ميكرو   20) WHO رهنمود  از  تر  بيش  تابستان  و  بهار 
به  كه   (2010) همكاران  و  خدادادى  مطالعه   .(11) است  ليتر) 
منابع  در  ديازينون  ارگانوفسفره  سم  مانده  باقى  غلظت  بررسى 
ميانگين  بيشينه  كه  داد  نشان  پرداخت،  همدان  شهر  شرب  آب 
غلظت باقى مانده سم ديازينون مربوط به فصول پاييز و زمستان 
و بيش تر از رهنمود سازمان بهداشت جهانى بود (5). شايقى و 
تعيين  و  بررسى  هدف  با  كه  مطالعه اي  طي   (2008) همكاران 
بقاياى سم ديازينون در آب رودخانه هاى قره سو و گرگان رود 
انجام دادند، نتيجه گرفتند كه ميانگين غلظت باقى مانده ديازينون 
در نمونه هاى آب هر دو رودخانه در فصول بهار و تابستان بيش 

تر  از رهنمود WHO بود (12). 
به  موفق  خود  مطالعه  در   (2015) همكاران  و  سكاكس 
شناسايى سموم شيميايى آترازين، استوكلر، پرومترين و ديازينون 
به ترتيب در 44، 31، 18 و 3 درصد از نمونه هاى جمع آورى شده 
در مطالعات پايش منابع آب در مجارستان شده و اعالم كردند كه 
ميانگين غلظت سموم آترازين و استوكلر در اكثر نمونه ها بيش تر 
به   (2014) همكاران  و  الري   .(13) باشد  مى  استاندارد  حد  از 
مطالعه باقى مانده سموم ارگانوفسفره و ارگانوكلره در منابع آب 
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سطحى و زيرزمينى مناطق زير كشت وسيع در هندوستان اقدام و 
پس از شناسايى سموم α-HCH، آلفا-اندوسولفان، كلرپيريفوس 
غلظت  ميانگين  كه  گرفتند  نتيجه  ها،  نمونه  در  پاراتيون  متيل  و 
و   Bhandara مناطق  از  شده  برداشت  نمونه هاى  در      سموم 
Yavatmal بيش تر از رهنمود اتحاديه اروپا بود (14). كالداس 

و همكاران (2010) در مطالعه اي كه با هدف بررسى منابع آب 
زيرزمينى يك منطقه زراعى در جنوب برزيل انجام دادند، دامنه 
غلظت آفت كش هاى كاربوفوران، كلومازون و تبوكونازول در 
نمونه ها را به ترتيب 10/40-0/25، 0/82-0/20 و 4/16-

و  چوهارى   .(15) كردند  گزارش  ليتر  در  ميكروگرم   0/20
همكاران (2012) در پژوهشى كه به منظور بررسى برخى سموم 
ارگانوفسفره و كاربامات منابع آب مورد استفاده در شاليزارها و 
دامنه  با  را  كارباريل  دادند،  انجام  بنگالدش  زراعى  مناطق  ساير 
در  موجود  سم  ترين  رايج  ليتر،  در  ميكروگرم   14-18 غلظت 
نمونه ها گزارش كردند. همچنين ميانگين غلظت سموم ديازينون 
و 199  با 0/90  برابر  ترتيب  به  ها     نمونه  در  كاربوفوران  و 
ميكروگرم در ليتر گزارش شد. بدين صورت ميانگين غلظت اكثر 
سموم شيميايى در نمونه ها بيش تر از رهنمود اتحاديه اروپا بود 
(16). سانكاراراماكريشنان و همكاران (2005) در مطالعه خود 
موفق به شناسايى سموم شيميايى ديلدرين، ليندان و ماالتيون با 
و  با 16/30، 0/90  برابر  ترتيب  به  مانده  باقى  غلظت  حداكثر 
29/90 ميكروگرم در ليتر در منابع آب زيرزمينى مناطق صنعتى 
كه  گرفتند  نتيجه  و  شده  هندوستان  شمال  در  كانپور  زراعى  و 
صنعتى  مناطق  نمونه هاى  در  ماالتيون  غلظت  ميانگين  ويژه  به 
بسيار بيش تر از رهنمود كميسيون اروپا و واجد مخاطره باال براى 

مصرف كنندگان بود (17). 
دشت همدان- بهار با سفره آب دار به وسعت 520 كيلومتر 
مربع يكي از چهار دشت منطقه همدان مي باشد كه به دليل كاهش 
و  شهري  هاي  فاضالب  تخليه  زيرزميني،  آب  مخازن  ذخاير 
صنعتي، مواد زايد و كاربرد سموم و كودهاي شيميايي در محدوده 
آن از اهميت ويژه اي برخوردار است (18). حساسيت ويژه اين 

دشت در تأمين آب شرب، كشاورزى و صنعت شهرهاى همدان و 
بهار، اهميت منابع آب زيرزمينى اين دشت را بيش تر نمايان مى 
كند. با توجه به اين كه سطح وسيعى از اراضى دشت همدان-بهار 
به كشت سيب زمينى اختصاص يافته و كشاورزان از آفت كش 
ديازينون در مقادير فراوان براى كنترل سوسك كلرادو (سوسك 
برگ خوار) سيب زمينى استفاده مى كنند، مطالعه حاضر با هدف 
زيرزمينى  آب  منابع  در  ديازينون  سم  مانده  باقى  غلظت  بررسى 

دشت بهار در سال 1393 انجام گرفت.

روش كار
دشت همدان - بهار در استان همدان و در دامنه شمالى ارتفاعات 
الوند در محدوده ‘17 °48 تا ’33 °48 طول شرقى و ’49 34° 
 536 دشت  وسعت  است.  شده  واقع  شمالى  عرض   35°  02’ تا 
كيلومتر مربع مى باشد كه از اين مقدار 205/8 كيلومتر مربع آن 
به اراضى آبى اختصاص يافته است. اين دشت بخش هاى مركزى 
از شهرستان همدان و بخش هايى از اللجين، صالح آباد و شهرستان 
بهار را در برگرفته و در حد فاصل 1700 تا 1800 مترى از سطح 

دريا قرار دارد (19). 
اقليم منطقه بر اساس دياگرام اقليمى آمبرژه نيمه خشك سرد 
سانتى  درجه  و 19/2   2/8 حداكثر  و  حداقل  دماى  ميانگين  با 

گراد و بارش بلند مدت ساالنه 312/3 ميلى متر است (20). 
گرفتن  نظر  در  با  و  ميدانى  اوليه  مطالعات  انجام  از  پس 
پراكندگى يكنواخت ايستگاه ها در نقاطى از سطح دشت كه نسبت 
 20  N=Z2S2/D2به حفر چاه اقدام شده است، با استفاده از رابطه
حلقه چاه مستقر در سطح دشت با كاربرى شرب انتخاب و پس 
نمونه   ،GPS دستگاه توسط  ها  آن  جغرافيايى  مختصات  ثبت  از 
بردارى در فصل تابستان سال 1393 به روش مركب با استفاده از 
ظروف شيشه اى تيره رنگ 1/5 ليترى كه از قبل به ترتيب توسط 
مواد شوينده، آب شرب، اسيدنيتريك و آب مقطر شسته شده بود، 

در 3 تكرار انجام گرفت (3، 21). 
هر  به  كلرومتان  دى  محلول  ليتر  ميلى   25 افزودن  از  پس 
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نمونه به منظور جلوگيري از تجزيه ديازينون تا زمان انجام مراحل 
آزمايشگاهي، درب ظروف با پارافيلم بسته شد (12). بر روى هر 
ثبت  بردارى  نمونه  تاريخ  و  منطقه  نام  جمله  از  اطالعاتى  بطرى 
دماي  با  يخچال  در  آزمايشگاه  به  انتقال  از  پس  ها  نمونه  شد. 
استقرار    موقعيت   .(3) شدند  نگهداري  گراد  سانتى  درجه    2-4

ايستگاه هاى نمونه بردارى در شكل 1 ارائه  شده است. 
به  منظور استخراج آناليت ها، 500 ميلى ليتر از نمونه آب 
با استفاده از استوانه مدرج 1000 ميلى ليترى به قيف جداكننده 
(دكانتور) انتقال يافت. به اين حجم آب، 50 ميلى ليتر حالل دى 
مغناطيسى  همزن  توسط  دقيقه   10 مدت  به  و  افزوده  كلرومتان 
و  حالل  فاز  دو  كه  شد  داده  اجازه  سپس  شد.  داده  تكان  به شدت 
آب از هم جدا شوند. فاز حالل به وسيله قيف دكانتور جدا شده و 
در ظرف ديگرى جمع آورى شد. اين فرآيند در دو مرحله ديگر 
با افزودن هر بار 25 ميلى ليتر حالل به فاز آبى باقى مانده تكرار 
دى  شد.  آورى  جمع  كلرومتان  دى  ليتر  ميلى  نهايت 100  در  و 
كلرومتان جمع آورى  شده از روى 30 گرم سولفات سديم خشك 
عبور داده شد تا آب احتمالى موجود در آن گرفته شود و محلول 
شفاف شده تا رسيدن به حجم تقريبى 2 ميلى ليتر، به مدت 24 

ساعت زير هود قرار داده شد (5). 

دى  حالل  توسط  ليتر  ميلى   5 از  تر  كم  حجم  با  نمونه هاى 
كلرومتان به حجم 5 ميلى ليتر رسانده شد و پس از آن يك ميلى 
ليتر از نمونه توسط پيپت جدا و داخل بشر ريخته  شد. در مرحله 
بعد، پس از افزودن 10 ميكروليتر محلول استاندارد سم ديازينون 
حجم  آلمان،  كشور   Sigma-Aldrich شركت  از  شده  خريدارى 
و  شد  رسانده  ميلى ليتر  به 10  نيتريل  استون  حالل  توسط  نمونه 
در   6310 مدل   Jenway اسپكتروفتومتر  دستگاه  توسط  جذب 
طول  موج 400 نانومتر قرائت شد. در نهايت، غلظت باقى مانده 
كاليبراسيون  منحنى  معادله  در  اعداد  دادن  قرار  با  ديازينون  سم 

استاندارد محاسبه شد (22-28). 
 SPSS تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري
از  ها  داده  بودن  نرمال  بررسى  به منظور  شد.  انجام   (20 (نسخه 
ميانگين  مقايسه  هدف  با  و   Kolmogrov-Smirnov آزمون 
نمونه  ايستگاه هاى  بين  آب  نمونه هاى  در  سم  مانده  باقى  غلظت 
آزمون هاى  از  ترتيب  به   WHO رهنمود  با  همچنين  و  بردارى 
شد.  استفاده   One Sample T Test و   one-way ANOVA

همچنين به  منظور بررسى همبستگى بين دما و pH نمونه ها با 
 Pearson's ميانگين غلظت باقى مانده سم در آن ها از آزمون

Correlation Coefficient استفاده شد.

شكل 1. نقشه موقعيت استقرار ايستگاه هاى نمونه بردارى در سطح دشت همدان- بهار
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يافته ها
آماره هاى توصيفى مربوط به قرائت غلظت باقى مانده آفت كش 

در   1393 سال  در  بهار  دشت  زيرزمينى  آب  منابع  در  ديازينون 
جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1. آماره هاى توصيفى غلظت باقى مانده سم ديازينون* در منابع آب زيرزمينى دشت بهار بر حسب ميلى گرم در ليتر

pH دما (درجه 
سانتى گراد)

بازيابى 
(درصد)

انحراف معيار± ميانگين 
غلظت ايستگاه pH دما (درجه 

سانتى گراد)
بازيابى 
(درصد)

انحراف معيار± ميانگين 
غلظت ايستگاه

6/8 12 95/10 0/25±0/f04 11 5/8 11 97/80 0/35±0/05**i 1
7 13/5 94/30 0/19±0/c04 12 7 12 93/60 0/29±0/03h 2

6/4 12 97/20 0/21±0/d02 13 6/7 15 98/50 0/18±0/03b 3
6 11 96/70 0/27±0/g03 14 7 14 90/20 0/22±0/04d 4
7 14 91/50 0/19±0/c03 15 7/1 14 88/90 0/16±0/02a 5

6/5 14 92/30 0/23±0/e04 16 7 13 94/70 0/20±0/02c 6
6/3 12/3 90/80 0/25±0/f03 17 6/4 12 89/80 0/27±0/05g 7
6 11/5 96/30 0/29±0/h05 18 7/3 15 100/20 0/17±0/01b 8
6 12 97/40 0/26±0/f04 19 6/2 11 95/60 0/30±0/02h 9

7/3 15 99/70 0/15±0/a02 20 7 15 93/20 0/15±0/03a 10
* نتايج مربوط به ميانگين غلظت 3 تكرار مى باشد.

**حروف غير مشترك (a، b، c و ...) بيان گر تفاوت آمارى معنى دار ميانگين غلظت باقى مانده سم بين ايستگاه هاى نمونه بردارى بر اساس نتايج آزمون 
.(p<0/05) تحليل واريانس يك  طرفه (آزمون دانكن) مى باشد

بر اساس نتايج مندرج در جدول 1، كمينه و بيشينه ميانگين 
زيرزمينى  آب  منابع  در  ديازينون  كش  آفت  مانده  باقى  غلظت 
ميلى   0/35±0/03 و   0/15±0/02 با  ترتيب  به  بهار  دشت 

گرم در  ليتر مربوط به ايستگاه هاى 20 و 1 بود.
بر اساس نتايج آزمون Kolmogrov-Smirnov در بررسى 
در  ديازينون  سم  غلظت  به  مربوط  داده هاى  توزيع  بودن  نرمال 
 ،0/05 از  بزرگ تر   (p) معنى دارى  سطح  به  توجه  با  نمونه ها، 
 One تمام داده ها از توزيع نرمال برخوردار بودند. نتايج آزمون
Sample T Test بيان گر آن بود كه با توجه به سطح معنى دارى 

كوچك تر از 0/05، ميانگين غلظت باقى مانده سم ديازينون در 
نمونه ها با رهنمود سازمان  بهداشت جهانى (0/10 ميلى گرم در  
ليتر) (29، 30)، اختالف آمارى معنى دار داشته و بيش تر از حد 

استاندارد است.
one-way ANOVA (Dun- آزمون  نتايج  اساس  بر 

نمونه  ايستگاه هاى  برخى   (can Multiple Range Testبين 

ديازينون  كش  آفت  مانده  باقى  غلظت  ميانگين  نظر  از  بردارى 
داشت  وجود  دار  معنى  آمارى  اختالف  زيرزمينى  آب  منابع  در 
مانده  باقى  غلظت  ميانگين  برابرى  فرض  بنابراين   .(p<0/05)
آفت كش ديازينون در منابع آب زيرزمينى بر حسب ميلى گرم 
در ليتر بين ايستگاه هاى نمونه بردارى تأييد نمى شود. از اين رو 
اثر عامل ايستگاه در ميانگين غلظت باقى مانده سم در نمونه هاى 
 Pearson›s آب زيرزمينى معنى دار بود. بر اساس نتايج آزمون
مانده  باقى  غلظت  ميانگين  بين   ،Correlation Coefficient

آفت كش ديازينون در نمونه هاى آب زيرزمينى با  pH و دماى 
و   -0/794 با  برابر  ترتيب  به   (r) همبستگى  ضريب  با  ها  آن 
 ،0/05 از  تر  كوچك   (p) دارى  معنى  سطح  و   -0/887

همبستگى آمارى معنى دار وجود داشت.

بحث
آلودگى منابع آب با سموم آفت كش، يكى از معضالت زيست 
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محيطى محسوب مى شود كه به لحاظ توسعه كشاورزى و تنوع 
يافته  روزافزون  گسترش  مذكور  سموم  از  استفاده  گياهى،  آفات 
است (3). آبياري زمين هاي كشاورزي و باغداري باعث شستشوي 
سموم شيميايي و كودها و انتقال آن ها از اليه هاي مختلف خاك 
آب  كيفيت  پايش  بنابراين  شود،  مى  زيرزميني  هاي  آب  به 
زيرزميني موضوعي قابل تأمل است (31). ورود سموم شيميايى 
به منابع تأمين آب شرب به لحاظ مقاومت شديد در برابر عوامل 
محيطى، محلول بودن در آب و سميت براى موجودات زنده، مى 
داشته  زيست  محيط  و  انسان  سالمتى  بر  باري  زيان  اثرات  تواند 
باشد. مطالعات مختلف نشان دهنده آن است كه باقى مانده سموم 
اين  در  مصرفى  سموم  مقدار  با  مستقيمى  ارتباط  آب  منابع  در 
مناطق دارد و در صورت عدم كنترل مصرف سموم، اين آالينده هاى 
مقاوم، تهديدى جدى براى سالمت مصرف كنندگان محسوب مى 

شوند (5). 
نتايج قرائت غلظت باقى مانده آفت كش ديازينون در منابع 
آب زيرزمينى دشت بهار نشان داد كه ميانگين غلظت باقى مانده 
با  برابر   1393 سال  در  بهار  دشت  زيرزمينى  آب  منابع  در  سم 

0/06±0/23 ميلى گرم در  ليتر بود.
بر اساس نتايج آزمون One Sample T Test، در نمونه هاى 
كش  آفت  غلظت  ميانگين  همدان،  بهار  دشت  زيرزمينى  آب 
 WHO ديازينون با 0/23 ميلى گرم در ليتر، بيش تر از رهنمود
بود. در مورد غلظت باقى مانده آفت كش ها در منابع آب، عوامل 
هيدروليز،  تبخير،  آب،  دماي  مانند  شيميايي  و  فيزيكي  مختلف 
فتوليز، اكسيداسيون و احياء، جذب سطحي آفت كش به مواد آلي 
 pH،آب و خاك، مواد معلق موجود در آب و ذرات رس خاك
و  فيزيكي  خصوصيات  آب،  محلول  امالح  ميزان  و  كل  سختي   ،
ميكروارگانيسم  تأثير  مانند  زيستي  عوامل  كش،  آفت  شيميايي 
ها، شرايط محيطي، زمان مصرف آفت كش، نزوالت جوي، شيب 
زمين و نزديكي مناطق كشاورزي به منابع آب مؤثر مى باشند.  
از سوى ديگر فرآيند خودپااليي نيز ممكن است در منابع آ  ب  

جاري و زيرزميني رخ دهد (9). 

 Pearson›s آزمون  نتايج  اساس  بر  حاضر  مطالعه  در 
كش  آفت  غلظت  ميانگين  بين   ،Correlation Coefficient

ديازينون با  pH و دماى نمونه ها همبستگى آمارى معنى داري 
وجود داشت (p<0/05). دما و pH در بقاى آفت كش ها در 
 pH در  ارگانوفسفره  سموم  اغلب  كه  طوري  به  است؛  مؤثر  آب 
باالي 5 پايدار نبوده و سرعت هيدروليز در pH باالى 8 به ازاي 
آب   pH افزايش  بنابراين  شود.  مى  برابر   10 واحد  هر  افزايش 

باعث افزايش تجزيه سموم ارگانوفسفره در آن مى شود (32). 
حاضر  مطالعه  نتايج  با  ها  آن  نتايج  كه  مطالعاتي  جمله  از 
مطابقت داشت مى توان به مطالعه عرفى يگانه و همكاران (11)، 
خدادادى و همكاران (5)، شايقى و همكاران (12)، سكاكس و 
همكاران  و  چوهارى    ،(14) همكاران  و  الرى   ،(13) همكاران 
مطالعه  طى  كه   (17) همكاران  و  سانكاراراماكريشنان  و   (16)
در     شده  شناسايى  سموم  غلظت  ميانگين  گرفتند  نتيجه  خود 
نمونه هاى آب سطحى و زيرزمينى بيش تر از رهنمود WHO  و يا 

اتحاديه اروپا بود، اشاره كرد. 
كمبود  به  توان  مى  مطالعه  اين  محدوديت هاى  ترين  مهم  از 
صرفًا  و  فصل  يك  طى  مطالعه  اجراى  آن  تبع  به  و  مالى  منابع 
بررسى  سم ديازينون در منابع آب زيرزمينى دشت همدان-بهار 
اشاره كرد. اميد است در مطالعات آينده با مرتفع شدن اين قبيل 
محدوديت ها، بتوان نسبت به تعيين غلظت باقى مانده تعداد بيش 

ترى از سموم در بازه زمانى طوالنى تر اقدام كرد.
در  ديازينون  سم  مانده  باقى  غلظت  ميانگين  گيرى:  نتيجه 
تابستان  فصل  در  بهار  همدان-  دشت  زيرزمينى  آب   نمونه هاى 
سال 1393 از رهنمود WHO بيش تر است. بنابراين استحصال 
ساير  يا  و  شرب  منظور  به  دشت  اين  زيرزمينى  آب  منابع  از 
مخاطره  ديازينون  مانده  باقى  غلظت  ميانگين  نظر  از  ها  كاربرى 
آميز است. لذا با توجه به مصرف بى رويه نهاده هاى كشاورزى به 
ويژه سموم شيميايى، نسبت به پايش دوره اى غلظت تجمع يافته 
يا باقى مانده انواع آالينده ها در منابع آب زيرزمينى منطقه مورد 

مطالعه توصيه مى شود.
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تشكر و قدردانى 
آزاد  دانشگاه  فناورى  و  پژوهش  محترم  معاونت  از  بدين وسيله 

اين  اجراى  امكانات  كردن  فراهم  دليل  به  همدان  واحد  اسالمى 
پژوهش قدردانى مى شود.
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