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Abstract
One of the most important factors that affect on the toxic
solution is water quality. Water makes up 95 percent or
more of the toxic solution. In this study, water samples
of Mazandaran Province - Noor, Fars Province - Shiraz,
Isfahan Province - Shahin Shahr city, Markazi province Mamuniyeh City, Gilan Province - Amlash City, Qazvin
Province - Farsian region, Kerman Province - Kerman
city, Hossein-Abad region and water piping of Shahrak,
Khorasan razavi Province – Bakharz region, Chahar tagh
village, Yazd Province – Yazd city and Tehran province
– Shahriyar city were collected. Three common
formulations in the country were studied. The
formulations include, WP formulation (Captan
fungicide), WG formulation (Tribenuron- methyl
herbicide) and SL formulation (Glyphosate herbicide).
In laboratory parameters, including water hardness, pH
and EC were measured in samples of water collected.
Physicochemical parameters of quality control on toxic
solution consisting of all water samples and formulations
were measured. Water sample, Code W-10 with hardness
2255 ppm has the highest and water sample code W-7
with hardness 60 ppm has the least water hardness.
Keywords: Formulation, Poisons, Water hardness

چ يك ده
تسا. بآ

یمس لو ی بآ ت، يكي از مهمترين عوامل جهت تهیه محل فیک

 در ا ني.یدهددد
 اغلب نود و پنج درصد یا بیشتر از محلول سمي را تشکیل م
 ش ره- رون ره سسسسسسسسس،  ش راف ناتسا-تحقيق نمونههای آب از استان مازندران
   هینو،  ش أم ره م- استان مركزي،شهرستان شاهین شهر- استان اصفهان،شیراز

-نایسراف ره نننن ننننن، ش     –ش امرک ناتسا، شهر امل نیوزق ناتسا-استان گیالن
 استان خراسان،شهرکرمان منطقه حسینآباد برزگری و آب لوله کشی شهرک
- شهر ی ارهت ناتسا و دز ننن نننن- استان یزد، باخرز روستای چهار طاق-رضوی
     ومس م روشك

 سه فرموالسيون رايج و پر مص فر.شهریار جمعآوری شدند

 (ق چراWP  اين فرموالسيونها شامل فرموالسيون.مورد مطالعه قرار گرفت

 (علفکشتری بنورون متيل) و فرموالسيونWG  فرموالسيون،)كش كاپتان

      در آزمایش لماش فلتخم یاهرتماراپ هاگ. (علفكش گل في وزيت) بودSL

. در نمونههای آب جمعآوری شده اندازهگیری شدEC  وpH ،سختی آب
 روی محلول سمی متشکل از تمامی،پارامترهای فیزیکوشیمیایی کنترل کیفی
 نمونه آب کد.نمونههای آب و فرموالسیونهای مختلف اندازه گيري گردید

W-  دارای باالترین و نمونه آب کد2255 )ppm(  با درجه سختیW-10
نمونههههاای آب م درو

 کمترین درجه س یتخ60 )ppm(  با درجه سختی7

.آزمایش از مناطق مختلف کشور را دارا بودند
، فرموالسیون، سموم، آب سخت:کلمات كليدي
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جدول  :1طبقه بندی کیفیت آب بر اساس میزان غلظت مجموع یونهای

مقدمه و کلیات
مولکول آب بهترین حاللهاست .با وج بآ هک یدو
ینامنددد هم  داوم ه د بآ ر
را اغلب "حالل جهان" م مم 

یشوند .موادی که واجد گروههای غی یبطق ر   
حل نم 
یا هر دو قطب اب یبطق ریغ و ی

رآ ا شی      

مولک  ،دنتسه دوخ لو د بآ ر   

وی ییژهای در

ن ولحما لللانددد .این   

یدهنددد که
مولکولها در آب خود را چنان آرایش م مم 
بخش قطبی آنهاا در س بآ ترواجم ای حط
گرفت و ه

بخ شش شه اا ای غی  یبطق ر د رو

رارق     

عقاو بآ زا       

یشوند .در این حالت نیروهای هیدروفوب نیروهای
م
اص هگن و ظفح رد یل راتخاس نیا یراد

         است   

(.)Gaskin & Holloway,1992
ضایعات شامل مواد معل بآ روانش ای ق

یباشنددد،
م مم 

مانند برگها ،چوبها و دانهها ،عمدت ًاًا یبآ رد اهنت     
یآی یید.
یشود که از دریاچهها یا نهرها دست م مم 
یافت م 
یتوانددد ای ار تاعیاض ن    از آب
تصفیه مناسب آب م مم 
خارج کند .مواد جامد مانند گل والی و بقا داوم ياي   
یتوانند در آب معلق باش هکیتروص رد اما دن    
عالی م 
آب برای مدتی ساکن بماند در انتهای مخزن ته نشین

یشوند .اصطالح "گل آلود" عبارتی است ک يارب ه   
م
یرود که در آن مواد جامد معل تروصب ق
آبی بکار م 

شناور در آب قرار دارند ( .)Eaton,1950غلظت مواد
معدنی مانند کلس و میزینم ،می

 نهآ در تهج ،بآ     

توصیف کیفیت آب بسیار حائز اهمیت است .از نظر
فنی سختی آب به می و میسلک یاهنوی عومجم ناز   
یگ در دد .ه ردقچ ر   
ق م مم 
منیزیم ،موجود در آب اتالق ق
غلظت این مواد و م  هباشم یندعم داو ب ،دشاب رتشی      
سختی آب به همان میزان بیشتر اس ،نآ لباقم رد .ت   
یگ در دد ک یاهنوی نآ رد ه   
آب سبک به آبی اتالق م مم 
کلسیم و منیزیم با یونهای سدیم یا پتاس نیزگیاج می   
یشود.
م

کلسیم و منیزیم ))ppm

Table 1: Water quality classification based on the total
)concentration of calcium and magnesium ions(ppm

hard

Concentration
)(ppm
Light
Relatively
Hard
Very hard

Water
quality
classification
)(The World Health Organization
0-114
114-342
342-800
>800

ذرات خاک رس ،ذرات مواد معدنی ،ذرات مواد آلی
و پالنکتونها و سایر ارگانهای ذرهبینی که بهصورت
معلق در آب وجود دارند  عنام و  ع بآ زا رون روب
میش ک داجیا ببس دنو د د ترو ر

یگردند.
م بآ ییییی ییییی

کدورت را براساس شدت نور پراکنده شده به وس هلی
نمونه ،با شدت ن ب هدش هدنکارپ رو ه     وس هنومن هلی   
رفرانس استاندارد تحت شرایط کنت هسیاقم هدش لر    
میکنند .هرچه شدت نور پراکنده شد هیواز رد ه   
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درجه مسیر نور برخورد کننده بیشتر باشد ترودک ،
زا فیثک   

باالتر است ،حباب هوا ،رنگ ،شیش الآ ه ت

یباش اب ار ترودک .دن    
جمله عوامل تداخل کننده می ی
یکنند
دستگاهی بهههن زادنا رتمیدیبروت ما ههه ههههگی م یر یی یی
( .)Hefny, 1984وجود امالح کلسیم و منیزیم سبب
سختی آبها میشود سختی بر دو نوع اس یتخس ت   
کربناته و سختی غیرکربناته .برخی امالح دیگ ریظن ر   
آهن و منگنز و آلومینیوم ،ب و میسنارتسا ،مویرا

یور   

که به ندرت در آب یافت میشود ،میتوانند یتخس    
ی ک طوبرم ل   
آب را باال ببرند ولی در هر حال س تخ ی ی
به غلظت کاتیونهای کلسیم و منیزیم است چنانننچه
یکربن تا
امالح این کاتیونها به صورت کربنات و بی ی
باشد به آن سختی کربناته و اگر به صورت س ،تافلو
کلراید ...و تافسف ،تارتین ،

دنشاب ب یتخس نآ ه      

غیرکربناته میگویند لیم بسح رب یتخس .

      

یگ مر
یی ی یی ییییی

یش زا یتخس یتقو .دو
کربنات کلسیم در لیتر بیان م 
لحاظ عددی بزرگت ایلق عومجم زا ر ی و تانبرک تی
بیکربنات باشد مقدار سختی برابر اس ایلق اب ت ی تی    
یش رادقم رگا و دو    
کل و سختی کربنات م هدیمان ه ییی ییی

  

صهای کنترل کیفی52 ...
بررسی اثر متقابل شاخ 

سختی بیش از ای غ یتخس دشاب ن ی هدیمان هتانبرکر      

یواالن برابر مقدار جسم
مییابد تا مقدار آن از نظر اک 

که يا
میشود .س م ار يتخ يييييت ب ناو هه هههکم ينکت ک کک کک

حل شده شود .نقطه اکیواالن نقطهههای اس رد هک ت   

اسپکتروفتومتري و يا تيتراس يارب هک ،ييايميش نوي     

آن ،مقد ولحم را ل وزفا درادناتسا  د ش ه د رظن زا ه             

تع يي ن مقادير يونهاي کلسيم و من هنومن کي رد ميزي    

شیمیایی برابر با مقدار حج  رظن دروم م در لولحم     

یتوانددد از
یگیرد ،اندازه گيري کرد و م مم 
خاص انجام م 
  

صفر تا چند صد ويا حت  تمسق رازه نيدنچ ي در

رظن     

مجهول است .این نقطه را نقط زا لمع نایاپ ه

تئوری یا نقطه هم ارزی نیز م 
یگویند ( Anonymous,

ميليون تغ يي ر نمايد .اگرچه حد قابل قب رب يتخس لو    

 .)2013یک یی ی از ع نآ هب یصاخ هجوت هک یلماو   

طبق عادت يا حساسيت مصرف کننده تغ يي ر م يييکند د
د.

یباشد که جهت اسپری ک ندر
یشود ،کیفیت آبی م 
نم 

در اغلب استانداردها ،مقدار حد رثکا  005ميل مرگ ي   

یشود .آب اغلب نود و پنج درصد
محصول استفاده م 

در ليت هيصوت ينديماشآ بآ يارب ر

یشوددد
        م مم 

( .(Anonymous, 2013آب س هک تسا یبآ تخ   
حاوی غلظت باالیی از م ولحم یندعم داو ل رد 
ش  لما م .تسا نهآ و میدس ،میسلک ،میزین

      

    

یهاا
یدهد .بررس 
یا بیشتر از محلول سمي را تشکیل م 
نشان دادهاند که کیفیت آب مورد استفاده برای اسپری
کردن ،بر روی چگونگی عملکرد آفت کش ه  ا تت تتتأثیر

بآ
       

شاخصه اس یا د نهد ناشن ه ده فک ،بآ یتخس 

       

  

یگ راذ دد .پارامتره و هتیدیسا دننام بآ تیفیک یا   
م
یتواننددد ب داوم یور ر   
موادمعدنی حل شده در آن م مم 

نکردن صابون و یا لکههاای روی شیش حطس ای و ه    

تشکیل دهندۀ فع  ای و لا ا ریثأت شک تفآ یندوزف       

برگ پس از تبخیر است .واحد اند یتخس یریگ هزا    

یتواند از طریق
متقابل بگذارند .کیفیت نامناسب آب م 

آب  ppmیا تعداد دانهها در گالن است .ب هب هجوت ا    

کاهش حاللیت و کاهش جذب ،از سوی آف دروم ت   

داوم      

نظر ،روی آفت کش اثر نامطلوب داشته باشد و منجر

شاخص سازمان بهداشت جه هک یبآ ره ینا

معدنی درون آن باالتر از  342 ppmباشد بآ نآ هب 

به عملکرد نامناسب آفت کش شده و نياز به سمپاشي

سخت اطالق میگردد .اگر غلظت کاتیونهای موجود

مجدد را به همراه داش ک یسررب .دشاب هت ی بآ تیف

در آب س زا شیب تخ

    004ppmباشد آ  نن نه اب ا     

بسیار حائز اهمیت است .صرف زمان جه رب ت ر یس   

مولکولهای آفتکش اتصال برق رک رار د و ه لیکشت    

کیفیت آب مورد استفاده در مخزن اس یرپ

تکش
یدهند که این امر باعث کاهش اثر آف 
رسوب م 

فواید فراوانی در پی داش  دشاب هت (( (((.)Doneen,1967

شده و ع هدش لیکشت بوسر نآ رب هوال

بجوم     

یتوانددد
م مم 

یباشند که ض بیر
آفت کش ها دارای شاخصهایی م 

انسداد ن س لزا مم مممپ م شا یی یی
یگ در د ( (.)Petroof, 2005

جذب خاک () kdو ضریب جذب ک یلآ نبر    خ کا

سختی آب را به روش تیتراسیون میتوان اندازهگیرییی

یش نو ددد .ه اشن بیارض نیا یودر ن     
() kocنامیده م 

نمود .تیتر کردن از روشهای تجزیه حجمی است .در

دهنده استحكام پیوند (جذب یا چسبندگی) آفت کش

تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی

با ذرات خاک و ذرات معلق در آب است؛ این فرآیند

از محلول را با محلول دیگری که غلظت آن مش صخ

یشود .علف کش ها ک اقم یاراد ه د ری   
جذب نامیده م 

یش ،دو
است که هم دناتسا لولحم نا ارد م هدیمان  ییییی ییییی

 kdیا  kocباال یمکحم رایسب دنویپ دنرداق ،دنتسه یی   

میسنجند .اف دناتسا لولحم شیاز ارد ا ردقنآ  ،د هما      

با خاک و همچنین رسوبات و م جوم یلآ داو و رد د   
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آب داشته باشند .بنابراین ،هر چقدر رسوبات و م داو
    

آلی در آب بیشتر باشد تهج یرتمک شک فلع ،

که آفت کش با یونهایی با بار مثبت مانند کلس ای می   

پیوند با خاک یا بافت گی رارق اهنآ سرتسد رد یها     
یگی یی رد ( .)Buhler& Burnside,1983هد تیا   
م مم 
الکتریکی معیاری از ت بآ ناو

منیزیم () ،Mg++کلسیم () ،Ca++سدیم () .Na+زم ینا
یهای شیمیایی آف شک ت   
منیزیم ترکیب گردد ،ویژگ 
یکنددد .در برخ هک یلوکلوم ،دراوم ی
تغییر م 

یاراد     

نایرج تیاده یارب     

تغییر شیمیایی شده است ممکن است قادر نباشد رد :

الکتریکی میباشد که این ویژگی با کل غلظ داوم ت   

ِت برگ نفوذ کند ،به مک نا
آب حل شود ،به داخل باف ِت

یونیزه شده در آب (یونهای مثبت و منفی) و دم یا ی

فعالیت آفت نفوذ کند ار نآ یکیژولویب درکلمع ات 

یباشد.
یشود م م طبتر یی یی
که اندازهگیری در آن انجام م 

مختل سازد ،یا در مجموع به عنوان ی شک تفآ ک    

گتسد اب ا ن هب یه ام

          

عمل کند ( .)Ford & Tucker, 1974بررس تیفیک ی   

کند میتیویتکا ت دنا ر از هههههه هگی ساسارب و یر      

واحد    

آب ،تضمین کنند یرپسا دربراک درکلمع نیرتهب ۀ      

هد کیرتکلا تیا ی ار بآ 

  

ینماینداب      .
یمت م شرازگ ر یییییی 
میکروم تناس رب سو یییییی 

یباشددد .ب ک رتلیف زا هدافتسا ا ر هیال و ند گی ،یر       
م

اندازهگیری هدایت الکتریکی میتوان به کیفیت آب و

یتوان مواد جامد معلق را در برخی کاربردها ح فذ
م

طبقهبندی آن پی برد .مقدار کل مواد جامد محل ار لو

کرد؛ در غیر این صورت ،یافتن یک منب آ ع بب بببی دیگر

میتوان از ضرب قابلیت هدایت الکتریکی در ضریب

یرسد .با اس فرظ نومزآ زا هدافت   
ضروری به نظر م 

تجرب بب ی ( )0/7 – 0/55تخم هب یگتسب هک دز نی    

    

ترکیبات محلول و درجه ح رار تتت اند زا ههگی هدش یر   

یتوان احتمال بروز
شیشهای در خصوص آب راکد ،م 
مشکل را در صورت وجود م اشن قلعم دماج داو ن     

یتوانددد ت یفنم ریثأ   
دارد ( .)FAO,1974سختی آب م 

داد .ترکیب بآ تا

بر روی برخی آفت کش ها داشته باشد .همانطور که

یتواننددد
چاههایی که نسبتًاًا به یکدیگر نزدی ییکانددد ،م مم 

یبینیم ،هر قطبی ،قطب مخالف را جذب
در آهن ربا م 

بسیار متفاوت باشند .آنچه در آب حل شده اس هب ت   

یکنددد ،مولکولللهاای آف ب اب شک ت ا هب یفنم ر   
م

   

،یتخس دننام

          pHو آه  ن در   

ترکیب ویژگی خاک و سنگ بستر اصلی بستگی دارد.

مولکولهای آهن ،کلسیم و منیزیم با بار مثب  ت ( (ی نو

عمق چاه و نوع سفرۀ آبدار بر روی کیفیت آب ت ریثأ

یچسبند .پیوند آفت کش ها با
ثبت) در آب سخت م 

دارند .هرچاه از نظر ترکیبات ش یایمی ی بآ یگریت و 

این مواد معدنی مولکولهایی را بوج دو

ی آ و ر د که
م مم 

یشوند ،یا ب نازیم ه   
ِت مورد نظر م 
یتوانند وارد آف ِت
نم 

یباشد (.)Eaton,1950
موجود در آن منحصر به فرد م 
هد ناسر رثکادح هب ،بآ تیعضو رییغت زا ف دن    

        

یشوند ،یا در محل نیشن هت لو    
بسیار ناچیزی وارد م 

بازدهی آفت کش

یش نو ددد ( .)Hanan & Talbani,1970در ص هکیترو
م

دهند هه هه اا ای س يتخ    آب () Water conditionerبه   

یونهای مثبت زیر ،در آب وجود داشته باشند ،باعث

منظور ح فذ

   

یش نو ددد و باع بآ ندش تخس ث
بروز مشکالتی م 

یگردنددد .از
محلول اسپری یا مخزن مخلوط اض هفا م مم 

یگردندد .فهرست  
ممم 

آنهااا را ب رت ه ت  بی دندوب ارا       

بیشترین پتانسیل برای پیوند با آفت ک ترابع اه ش   
اس زا ت

   آلومینی ییی وم () ،AL+++آهن     )،(Fe+++,Fe++

یباشددد .بط هب ،یلامجا رو ب دو    
م مم 

هب طوبرم تالکشم

هب بآ یتخس

بافر  pHجهت ب رادقم ندروآ نییاپ ای ندربالا      ،pH
بسته به محدوده مطلوب م درکلمع تهج رظن درو     
یشود د .اص حال
بهینه ،استفاده م 

 pHی لکشم لح ا    

صهای کنترل کیفی27 ...
بررسی اثر متقابل شاخ 

تهای ویژۀ نوش هت
سختی آب به ملزومات یا محدودی 
شده بر روی برچسب آفت کش و همچنین گونههای
آف یگتسب رظن دروم ت             

دارد ( & Gaskin

ترتیب زیر به آن افزود .پودرهای قابل خیس شد و ن
سیا تال

.)،دنشاب       

خش بق( ک ًالًال هدش طولخم دیاب 

مایعات و سیا تال  ،امولس نوش ظيلغت نوي د وركيم ،ه     

 pH.)Holloway,1992بین  4و  7برای حش شک هر   

کپسولها ،سورفاکتانت .در صورتی که تردید ،دیراد    

ها ،قارچ کش ها و اکثر علف کش ها ضروری اس .ت

از ش ۀوی " بط یر

عل یاه شک ف

وفلوس ۀداوناخ نننننننننن نننیل اوره مانند   

 Hormone, Classic, Stead fastزمانیکه ب اب یبآ ا    

شیشهههای) " (Jar Methodاس هدافت

کنید دیبای نانیمطا ات  ،گنهامه تالوصحم هک     

        

یباشند .بسیاری از برچسبهاا در م گنوگچ درو  ِیِی
م

یکنند .در ص یترو
یروند بهتر عمل م 
 7-8 pHبکار م 

نح زآ ماجنا ۀو م تاشیا      

که از علف کشی با اسید ضعیف استفاده کنیم ،سختی

 ،»)Methodپیش داهن ا حرطم یصاخ ت        کرد هه هاند   

ییابد .زم زا هک ینا   
آب به میزان  051ppmافزایش م 

( .)FAO,1965فاکتورهای زی وجو یدا د د هک دنرا

   

یکنیم ،س فقس ات نهآ حط    
علف کش ها استفاده م 

یکند بآ .
تآمی م ز یی یی
اسپری آفتکشها را موفقیت ت

هب   

 25 ppmو سختی آه نازیم هب تبثم ن      004 ppm

یش .دو
عنوان مهمترین حامل آفتکشه م یفرعم ا ییی ییی

افزایش مییابد .برای علفهای هرزی مانند گاو پنب و ه

مسئله مهم این است ک فیک مینادب ه ی رد هک یبآ ت   

یا علف هرز سلمه تره (بدون در نظر گ یتخس نتفر   

یتواند روط هب     
اسپری آفتکش استفاده میش م دو یی یی

آب ،زیرا این در برگ این علفها و سایر گونههههاای

مستقیم روی اثربخشی آفتکش ت اوم .دراذگب ریثأ د    

علف هرز به میزان کافی  Ca++وجود دارد ت ثعاب ا   

یتوانند
جامد معلق آب سخت ،EC ،سختی و  pHمی ی

شود میزان عملکرد این علف کش ها کاهش یابد) از

میزان کارایی آفتکشها را تح نهد رارق ریثأت ت د     .

علف کش هایی با خاصیت اس هدافتسا فیعض یدی    
کنید ،مانند و ،تیسوفیلگ  فولگ و هک ینامز .تانیس
می ناز     KOCمحص زا شیب هب شک تفآ لو

     

   
   008

«بط یر   

شیش هه های ( Jar

کلسیم و منیزیم قسمت عمده س بآ یتخ

  

لیکشت ار   

میدهند .کلسیم بهصورت آهک یا هیدروکسید کلسیم
در عملیات سبک کردن آب و برای کنترل خورند یگ

رسید ،اطمینان حاصل کنید ماک بآ هک  ًالًال و فافش 

یرود pH .ب و الا
آب از طریق تصحیح  pHبهههک را م مم 

صاف است .این مقدار برای گلیفوسیت مناسب است

سختی آب با هم عمل کرده و سبب کاهش اثربخشی

که در آن تیرگی و گل آلودگی باعث کاهش ب یهدزا

تکش
آفتکشها میشود pH .باال سبب تجزی فآ ه تت تت

م
یگردد ( .)Zand et. al., 1999زمانی که همۀ اج ءاز

شده و غلظت باالی کاتیونها در این مرحله با عوامل

مخلوط در محلول سمی ،هماهن وب گ د و ه ینچمه ن    

تجزیه شده آفتکش اتصال برقرار میکند که مجموعًاًا

یهای مناسب به مخزن افزوده شوند،
زمانی که در توال 

سبب کاهش اثربخش فآ ی تت تتتک  هایگ یور ش ه فد   

محل رکلمع ۀوحن نیرتهب شک تفآ لو د ار  اراد             

تکش ش
خواهد شد .عمومًاًا برای آفت ت
شها  pHب نی

یبایست به برچسب آفت کش
خواهند بود .همواره م 

مناسب است .برخی از حشرهکشها و قارچکشها به

در مورد نحوۀ استفادۀ مناسب

رد نآ مخ عوجر ،نز

نمود .ابتدا باید آب را به داخل یک مخزن کام ًالًال تمیز
ريخت و سپس آفت کش ها را در ص ترو

هب ،زاین    

هیدرولیز قلی یا ی ساسح 
.)2001

4-7

هس  دنت ( ( Deer & Beard,

28
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فرآیند پژوهش

تع يتخس نيي  : ::::س شور هب بآ یتخ

نمونه آبهاي م هعلاطم درو  ::: ::نمونههه آبهاای م درو

اندزا هه هگی .دش یر      تیت ور زا ندرک ر شششش شه هیزجت یا     

ویسارتیت نننننن نن

مطالعه در اين تحقيق از استان مازندران (نور -نمونه

حجمی است .ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی

برداری از آب شالیزار) ،استان فارس (ش اری ززز -نمونه

از محلول را با محلول دیگری که غلظت آن مش صخ

یشد )،
برداري از آبی که برای آبیاری مزارع استفاده م 

یش ،دو
است که هم ولحم نا لل للل اس م هدیمان درادنات ییی ییی

اس نات    اص  ناهف (( (ش هش نیها رررر ر -آب م ناتسا )،عراز     

میسنجند .در تیتراس دناتسا لولحم نوی ارد ب  هههه هههههط رو

مركزي (مأمونیه -آب چاه م )،عرازم رد هدافتسا درو

  

آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مش صخ
               

اس لما( نالیگ نات شششششش ش -آب م ناتسا )،عراز      قز وو وین

ی ش لح هدام زا صخشم نزو ا د هفاضا ه   

(فارسیان -چاه آب كشاورزي) ،اس ود رد نامرک نات   

میشود .افزایش محلول استاندارد ،آنقدر ادامه مییابد

منطقه شامل (کرمان منطقه حسینآباد برزگ بآ و یر

تا مقدار آن از نظر اکیواالن برابر مقد لح مسج را    

لوله کشی شهرک که اس ناتسا )،دراد یعورزم هدافت    

یواالن نقطهههای اس ،نآ رد هک ت   
شده شود .نقطه اکی ی

خراسان رضوی (باخرز روستای چهار ط ناتسا )،قا   

مقدار محلول استاندارد افزوده شد یایمیش رظن زا ه ی    

یزد (یزد -چاه آب کشاورزی) و استان تهران (شهریار

برابر با مقدار حج  رظن دروم م در لوهجم لولحم      

آب چاه که برای آبیاری زمینهای کشاورزی اس هدافت

یگویند یت لمع رد  ت ک ر ر ،ند     
نقطه هم ارزی نی م ز یی یی

عآوری شده است.
يشود) جم 
م
فرموالسیونهای سموم مورد آزمایش :در اين تحقيق
تأثیر آب مناطق مختلف بر  5نوع فرموالسيون رايج و
بر مصرف سموم كشور مورد مطالعه قرار گرفت .ا ني
فرموالسيونه نويسالومرف لماش ا     (WPق چرا
كاپتان) ،فرموالس نوي

شك   

شتررری بن نورو
(WGعل ففف کش ش

فكش گل في وزيت) بود.
متيل) و فرموالسيون (SLعل 
آب استاندارد مورد استفاده :آب استاندارد ب هجرد ا   
سخت مورد نظ نیا رد ر   

پ  هژور ( ( WHO standard

 Standard Water D )Hard Waterمطابق با دس روت
العمل ( )MT18.1( CIPAC )1970تهیه شد رادقم    .
 0/304گرم نمک  Cacl2و  0/ 139گرم نمک

Mgcl2

در یک لیتر آب مقطر ریخته شد و با هم زن شیشهای
کها در آب به طور کامل حل گردیدند.
نم 
روش بررسي خصوص تاي
مناطق مختلف:

است .این نقطه را نقطه پایان عمل از نظ  یروئت ر یا    

میشوکیزیف یایی    آبهاای

محلول استاندارد را از یک بورت به محلولی که باید
غلظت آن اندازه گرفته میشود ،میافزایند و این عمل
تا وقتی ادامه دارد ت  شنکاو ا ش یایمی ی ب  ی لولحم ن      
استاندارد و تیتر شونده کامل شود .سپس با استفاده از
حجم و غلظت محلول استاندارد و حجم محلول تیتر
یکنند.
شونده ،غلظت محلول تیتر شونده را حساب م 
تع يي ن  ECآب :ميزان  ECنمونهها با  ECمت هزادنا ر   
گیری شد .بعد از روشن کردن دستگاه ،الکترود آن را
با آب مقطر شسته و خشک نموده س اب دورتکلا سپ    
هوا کالیبره شد و با قراردادن الکت ،بآ هنومن رد دور
 ECمربوط به نمونه یادداشت و الکترود مجدد ب بآ ا
مقطر شستشو گردید .آب مقطر مورررد اس يارب هدافت   
استاندارد س نییاپ تیاده یاراد يزا ی رد 

ب سایق ا

نمونههای اندازه گیری شد وب ه د رادو  ا تاصخشم ی   
به شرح جدول زیر بود:
Low

medium

high

10

<1

<0.1

parameter
µmhos/cm
)(conductivity

   

صهای کنترل کیفی29 ...
بررسی اثر متقابل شاخ 

تع يي ن  :pHم نازي  pHنمونههههاا در مرک تاقیقحت ز

استاندارد ریخته شد سپس  5 ccاز س سوفیریپرلک م

فرآوری مواد معدنی ایران با اس زا هدافت  PHمت هب ،ر   

با کمک پیپت شیشهای برداش  هناوتسا هب و هت ااا ااااض هفا

روش زیر اند رک نشور زا دعب .دش یریگ هزا دن      
دستگاه ،الکترود آن را با آب مقط و هتسش ر

کشخ

   

شد .با گذاشتن درپوش ،اس هناوت

 10ب تروص هب را   
30

 180درجه تکان داده شد .در نهایت استوانه ب یار

 4و در آخ رفاب ر   

دقیقه 2 ،ساعت 24 ،ساعت و سپس نیم س دعب تعا   

 9/2را زیر الکترود قرار گرفت و این عمل ب ره یار   

از گذشت  24ساعت در دمای  30درجه سانتی گ دار

نموده سپس محلول ب رفا  7س سپ

سه محلول بافر دیگر نیز تکرار شد .سپس الکت ار دور
شسته و خشک نموده و با ق آ هنومن نداد رار ببببب pH ،

مربوط به نمون دای ه د و تشا

ورتکلا د آ اب ددجم  ب   

مقطر شستشو گردیده و در داخل محلول بافر  4ق رار

قرار گرفت .میزان کرم و روغن تش زا دعب هدش لیک   
گذشت  

زمانن نهااای م  تشاددای روکذ شششش شششد .الزم به  

توضیح است که بعد تشذگ زا    

 24س هناوتسا تعا   

یک بار به صورت  180درجه تکان داده شد و مجددًاًا

داده شد.

در دمای  30درجه سانتی گراد به مدت

شه هعلاطم دروم يا :::: :::
روش كنترل يك في آفت ك 

قرار گرفت .همین روش کار برای تمامی نمونههههاای

بررس راپ ي ا ك ره يفيك لرتنك ياهرتم د ما

زا             

فرموالسيونها (سموم) ،ابتدا با آب استاندارد و س سپ
با نمونه آب جم قباطم هقطنم ره زا هدش يروآ ع      
روش توصيه شده انجام شد.
شکل ظاهری نمونه :ب رب يار ر ،يرهاظ لكش يس     
نمونه مورد نظر از سموم مورد آزمایش درون بشر Ml

 052خالی ريخته شد و با مشاهده چش تیعضو یم   
ظاهری نمونه بررسی شد روم هنومن  .د ماک رظن       ًالًال
شفاف و هیچگونه عدم یکنواختی در آن دیده نشد.
تس تتت ت :pHب ساسا ر      

روش 75

.3, CIPAC

 )Handbook J, p.131, 2000) MTی یی ک گ زا مر   
سموم مورد آزمایش درون اس و نزو جردم هناوت

اب    

آب مقطر به حجم  001 ccرسانده شد یارب سپس     
حل شدن کامل محلول به مدت

یقد کی ق هناوتسا ه     

تکان داده شد .سپس  pHمحلول شیری رنگ حاصل
با  pHمتر اندازه گیری شد.
پایداری امولسیونی  :(Emulsion stability) %5بر
اساس روش ( )CIPAC: F.MT 183ابتدا درون بک
اس جردم هناوت       ،001 ccمقد را     95 ccآب س تخ   

تعاس مین    

آب مناطق مختلف انجام شد.
تست کف ( :)Presisten Foamingبر اساس روش
)47.2, CIPAC Handbook F, p.126, 2000) MT
یک گرم سموم مورد آزم اب شیا     95 ccآب س تخ
استاندارد درون یک اس جردم هناوت     001 ccمخل طو
شد .با گذاشتن درپوش ،استوانه را  30مرتبه به حالت
 180درجه تکان داده و س کی تشذگ زا دعب سپ

   

دقیقه میزان کف ایجاد شده قرائت شد .این روش کار
برای اندازه گیری میزان کف در تمامی نمونههای آب
مناطق مختلف تکرار شد.
تر    ش دنو گگ گی ( :)Wettabilityب سا ر اس    

روش

( )MT 53.31.CIPAC 1, p.967حدود  5گرم کاپتان
و س مم مت رر ری بن رو و  لیتم ن د رشب کی نور   

      001 cc

محتوی آب سخت ریخت شخپ نامز تدم .دش ه     
شدن کامل سم درون آب اندازه گیری شد.
پایداری تعلیق ( :)Suspensibilityب ساسا ر

روش

( )CIPAC.MT 15حدود     0/5گ ،ناتپاک مس زا مر       
سمتری بنورون متیل و ایمیداکلوپراید درون یک بشر
 001 ccمحتوی مقداری آب سخت ریخته و با کمک

30
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داده پس از طی زمان  18ساعت ،وضعیت س ار ردنلی

ه نز م    شیش هه های ک ما ًالًالًالًال س ،دیدرگ لح بآ رد م       

از جهت دو فاز شدن مواد ،رسوب ک در ننن و ی ردک ا   

 2 50 ccمنتق و ل

محتویات بشر به یک استوانه مد جر

با آب سخت به حجم رسانده شد .در ادامه با گذاشتن

شدن مایع درون سیلندر مورد بررسی قرار گرفت.

درپوش ،استوانه  30بار به صورت  180درج ناکت ه   

بر اساس روش ( )CIPAC. MT 47.2یک گ مس مر   

داده شد ،سپس محلول حاصل به مدت نیم ساعت در

گالیفوزیت با  95 ccآب سخت استاندارد درون یک

دمیا   

 30درج زا دعب .تفرگ رارق دارگ یتناس ه             

اس جردم هناوت       001 ccمخل نتشاذگ اب .دش طو         

گذشت زمان مذکور حدود ) 225 cc( 90 %از محل لو

درپوش ،استوانه را  30مرتب تلاح هب ه    

تخلیه و باقی مانده به درون یک بشر  50 ccک بق ه   ًالًال

تکان داده و سپس بعد از گذش یقد کی ت ق نازیم ه     

وزن شده بود منتقل شد .برای خشک شدن باقی مانده

کف ایجاد شده قرائت شد .این روش کار برای تمامی

سم ،بشر درون انکوباتور در دم یا

 180درجه

نمونههای آب مناطق مختلف تکرار شد.

 80درج یتناس ه   

گراد قرار گرفت .در نهایت بعد از خشک شدن ،بشر

نتایج و بحث

مجددًاًا وزن شد .با داشتن اختالف وزن دو بشر در دو

 -1نتایج آزمایشات کنترل کیفی نمونههای آب:

حالت قبل و بعد و با کمک فرمول زير درصد قابلیت

پارامترهای فیزیکوشیمیایی ش ،یتخس لما     pHو EC

تعلیق محاسبه گردید.

نمونههای آب جمع آوری شده از اس ناردنزام نات    -

[ ×111وزن نمونه( -وزن اولیه بشر  -وزن ثانویه بشر)]

نور ،استان فارس -ش اهفصا ناتسا ،زاری ننن نننن -ش نیها

———————————————— = درصد قابلیت تعلیق

شهر ،استان مرکزی -مأمونیه ،اس یگ نات الال الالالن -امل ،ش

وزن نمونه

نآب دا
استان قزوین -فارس امرک ناتسا ،نای ننن نننن -حسین ن

پایداری حاللیت ( :)Dilution stabilityب ساسا ر

برزگری و آب لول تسا ،کرهش یشک ه ا ناسارخ ن      

روش ( )CIPAC.MT 41مقدار  95س ا یس ی زز ززز آب

رضوی -باخرز ،اس زی نات ددددد -ی ارهت ناتسا و دز ننن نننن-

ی ریخت و ه  5سی
سخت درون سیلندر  001سی سی ی

شهریار در آزمایشگاه شیمی مرکز تحقیق تا

سی از نمونه به آن اضافه شد س ر هنومن سپ اا ااا بد نو

یروآرف   

مواد معدنی ایران ،به شرح زیر اندازه گی جیاتن و یر   

هم زدن به مدت  18ساعت در دمای محیط و ی نوآ ا

در جدول  2درج گردید.

 30درجه سانتیگراد (بر اساس روش کار نمونه) ق رار

جدول  :2نتایج آزمون سختی ،میزان منی یز م و کلسیم ،در نمونههای آب مناطق مختلف

Table 2. The results of hardness, magnesium and calcium concentrations in water samples from different regions
)Ca(ppm
34
49
63
75
39
77
19
206

)Mg(ppm
10
18
22
21
24
11
3
55

Hardness
128
198
248
273
197
238
60
744

44

3

123

759
148

86
60

2255
620

Province
Qazvin
Mazandaran
Tehran
Markazi
Kerman
Isfahan
Guilan
Shiraz
Khorasan
razavi
Kerman
Yazd

Sample code
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-7
W-8
W-9
W-10
W-11

نتایج مندرج در جدول  2نشان داد :نمونه آب کد W-

نمونه آب  W-7با درجه سختتی ( 60 )ppmکمت نیر

 10با درج  یتخس ه (( ((( 2255 )ppmدارای ب الا ت و نیر

درجه سختی نمونههای آب مورد آزم قطانم زا شیا   

صهای کنترل کیفی13 ...
بررسی اثر متقابل شاخ 

مختل  .دندوب اراد ار روشک ف ن هنوم بآ      

نمونه آب  W-10با ( 957 )ppmدارای باالترین میزان

 W-10ب اا ا

( 86 )ppmدارای باالترین میزان منی بآ هنومن و میز

کلسیم و نمونه آب  W-7با ( 19 )ppmدارای کمترین

 W-7با ( 3 )ppmدارای کمترین میزان منیزیم بودند.

میزان کلسیم بودند.

جدول  :3نتایج اندازه گیری  ECو  pHبا دستگاه  UV-VISدر نمونههای مختلف آب

Table 3. EC and pH measurements in various water samples with UV-VIS
pH

7.9
8.3
7.9
8.2
8.1
7.3
7.8
6.8
8.2
7.4
7.9

نتایج مندرج در جدول  3نشان داد نمون بآ ه
با  11900 ،ECدارای ب الا ت بآ هنومن و نیر

EC

Province

571
384
581
1787
884
960
129
2920
251
11900
2270

Qazvin
Mazandaran
Tehran
Markazi
Kerman
Isfahan
Guilan
Shiraz
Khorasan razavi
Kerman
Yazd

Sample
code
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-7
W-8
W-9
W-10
W-11

 -2-1نت شوکیزیف نومزآ جیا ی شک فلع ییایم     

W-10

گالیفوزیت ()41 % SL

 W-7با

 129 ،ECکمترین  ECنمونههای آب مورد آزمایش از

پارامترهای فیزیکوشیمیایی علف

مناطق مختلف کشور را دارا بودند .نمونه آب  W-2با

( )41 % SLشامل پایداری حاللیت و تست کف

 8/3 pHدارای باالترین میزان  pHو نمون بآ ه

    

شک   

گالیفوزی ییت
رد

نمونههای آب ،اندازه گیری و نتایج در جدول  4درج

W-8

با  6/8 pHدارای کمترین میزان  pHبودند.

گردید.

 -2نت شوکیزیف تاشیامزآ جیا ی لرتنک ییایم ک فی یییییی ی ییی ی
ی
فرموالسیونهای مختلف:
جدول  :4نتایج آزمون پایداری حاللیت و تست کف علف کش گالیفوزیت ()41 % SL

)Table 4. Stability of solubility and foam test results on glyphosate (% SL 41

)Foam (ml
2.5
5
0
3
2
2.5
2
3
3
7
2
2

بر اس سا

رد جردنم جیاتن

Stability of solubility
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform
Transparent and uniform

لودج       ،4در آزم یا ششش

Hardness
128
198
248
273
197
238
60
744
123
2255
620
342

EC
571
384
581
1787
884
960
129
2920
251
11900
2270
-

Province
Qazvin
Mazandaran
Tehran
Markazi
Kerman
Isfahan
Guilan
Shiraz
Khorasan razavi
Kerman
Yazd
Standard hard water

Sample code
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-7
W-8
W-9
W-10
W-11
. W-12

 -2-2نتایج آزمون فیزیکوشیمیایی علف

یرت شک    

پایداری حاللیت ،تغییری در نمونههههاای آب پ زا س

بنورون متیل ()75 %WG

طی زمان  18ساعت به طور ثابت در آون و در دم یا

پارامترهای فیزیکوشیمیایی علف کش ت رونب یر ون   

 30درجه سانتی گراد دیده نشد عیام تروص هب و      

متیل ( )75 %WGشامل پاید ،قیلعت یرا     ،pHتست

شفاف و یکنواخت مش  هدها گگگردیدند ب هجوت اب  .ه    

کف و تر شوندگی در نمونههای آب ،اندازه گی و یر

اینک رد فک درادناتسا دح ه نیا

ویسالومرف ن            

م
یبایست حداکثر  60 mlدر نظر گرفته ش هیلکاذل ،دو   
نمونهها قابل قبول ارزیابی شدند.

نتایج در جدول  4درج گردید.

32

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره یازدهم ،شماره سوم و چهارم5931 ،

جدول  :5نتایج آزمون قابلیت تعلیق ،pH ،میزان کف و ترشوندگی علف کش تری بنورون متیل ) )75 % WGو مقایسه با سختی و هدایت الکتریکی آبهای
مناطق مختلف

Table 5. The results of the suspension ability, pH, foam and wet on 3-Benoron methyl (WG% 75) and compared with
the hardness and conductivity of water in different areas
Foam
)(ml
20
35
30
25
22
31
23
50

pH

Hardness

EC

Province

Sample code

6.96
6.85
6.99
6.82
6.93
6.86
6.91
6.66

128
198
248
273
197
238
60
744

571
384
581
1787
884
960
129
2920

3

11.11

36

6.93

123

251

7
8

71.10
106.44

58
40

6.65
6.95

2255
620

11900
2270

6

4.44

32

-

342

-

-

-

-

7.12

-

-

Qazvin
Mazandaran
Tehran
Markazi
Kerman
Isfahan
Guilan
Shiraz
Khorasan
razavi
Kerman
Yazd
Standard
hard water
Distilled
water

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-7
W-8

)Wet (Sec
8
5
9
7
6
5
4
9

Suspension
)ability (%
15.55
4.44
6.66
22.22
8.88
11.11
24.44
11.11

. W-12
W-13

با توج تسا دح هب ه اند رثکادح درا      

بر اساس نتایج مندرج در جدول  ،5با توج دح هب ه    
استاندارد قابلیت تعلی  %لقادح هک ق

W-9
W-10
W-11

 10ثانی هیلک ،ه   

نمونههای قابل قبول ارزیابی شدند .با توجه به می ناز

یباشددد
 70م مم 

نمونه آب  W-10و  W-11قابل قب و لو ،W-2 ،W-1

سختی ،هدایت الکتریکی ،کف ،تر شوندگی و قابلیت

 W-8 ،W-7 ،W-6 ،W-5 ،W-4 ،W-3و  W-9غیر     

تعلی اهدک بآ هنومن ق ییی ییی
ی W-10و  W- 11از می نا

قابل قبول ارزیابی و مردود شدند .با توج هکنیا هب ه    

نمونههای فوق ،بهترین نمونه ارزیابی شدند.

ت 8/5
یبایست ت
حد استاندارد  pHدر این فرموالسیون م 

 -2-3نتایج آزمون فیزیکوشیمیایی قارچ کش

 6 -در نظر گرفته ش هیلک ،دو    نمونههههاا قاب لوبق ل   

()50% WP

ارزیابی شدند .با توجه به اینکه حد اس فکدرادنات
این فرموالس نوی

پارامترهای فیزیکوشیمیایی ق چرا

رد

یبایست ت
م مم 
ت حد رثکا  60 mlدر نظر

 )50%شامل پایداری تعلی ،ق

شک   

کاپت نا

کاپت  نا ( (WP

 ،pHتس  فک ت

وو ووو تر

گرفته شود ،لذاکلیه نمونهها قابل قبول ارزیابی شد .دن

شوندگی در نمونههای آب ،اندازه گی رد جیاتن و یر   

میزان تر شوندگی در کلیه نمونهها اندازه گیری شد و 

جدول  5درج گردید.

بهای مناطق مختلف
جدول  :6نتایج آزمون قابلیت تعلیق ،pH ،میزان کف و ترشوندگی قارچ کش کاپتان (( 50%WPو مقایسه با سختی و هدایت الکتریکی آ 

Table 6. The results of the suspension ability, pH, foam and wet on Captan (50% WP) and compared with the
hardness and electrical conductivity of water in different areas
Wet
)(Sec
55
45
47
60
62
79
40
60
78
42
44

Suspension
)ability (%
48.88
19.99
28.88
13.33
26.66
6.66
55.55
66.66
26.66
99.99
28.88

Foam
)(ml
17
18
17
18
10
12
7
4
7
5.5
7

pH

Hardness

EC

Province

Sample code

9.28
9.25
9.07
9.02
9.11
8.78
9.10
9.10
9.18
8.89
9

128
198
248
273
197
238
60
744
123
2255
620

571
384
581
1787
884
960
129
2920
251
11900
2270

48

19.99

10

-

342

-

-

-

-

9.38

-

-

Qazvin
Mazandaran
Tehran
Markazi
Kerman
Isfahan
Guilan
Shiraz
Khorasan razavi
Kerman
Yazd
Standard
hard
water
Distilled water

W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
W-6
W-7
W-8
W-9
W-10
W-11
. W-12
W-13

یدهددد ب هب هجوت ا    
نتایج مندرج در جدول  6نشان م 

و  W-10قابل قبول و بقیه نمونههاا غی لوبق لباق ر    

اینکه حد استاندارد قابلیت تعلیق در این فرموالس نوی

ارزیابی شدند .میزان  pHدر کلیه نمونهها اندازه گیری

یباشد ،لذا نمونه آب ب یاهدک ا   
حداقل  60 %م 

W-8

شد و  ب رررر ر ای سا ن اس هک 

ناتسا دح د  درا د  ر ا نی             

صهای کنترل کیفی33 ...
بررسی اثر متقابل شاخ 

ت حد لقا
یبایست ت
فرموالسیون م مم 

 6/5در نظ هتفرگ ر   

شود ،لذاکلیه نمونهها قابل قبول ارزی ندش یبا د دح     .
اس  فک درادنات در

نیا ثکادح نویسالومرف رررررررررر ر 25 ml

شده و ع هدش لیکشت بوسر نآ رب هوال

بجوم     

انسداد نازل سمپ م شا یی یی
یگ در د Doneen (1967) ..در
بررسي انجام شد ۀنیهب تلاح ،ه      pHب لولحم یار   

یباشد ،لذاکلیه نمونهها قابل قبول ارزیابی شد اب .دن   
م

سمی حشره کش ها ،قارچ کش ها و اکثر علف کش

توجه به اینکه مطابق با استاندارد فائو حداکثر زمانتررر

ها را معادل  6-8بيان نمود .بر اس سا

یباشد ،نمون بآ ه
شوندگی  60ثانیه م 

یاهدک    ،W-1

شيامزآ جياتن    

ن -فارس ،ناي
حاضر ،نمونه آبهای  W-1استان ق يوز ن ن

 W-11 ،W-10 ،W-8 ،W-7 ،W-4 ،W-3 ،W-2و

 W-2اس اردنزام نات نننن ن -ن ،رو     W-3اس ارهت نات نننن ن-

 W-12در حد قابل قبول و کدهاای  W-6،W-5و W-

شهريار W-4 ،اس زکرم نات یی ییی -مأمونی ،ه  W-5اس نات

 9غیرقاب یزرا لوبق ل ا دودرم و یب شددن  . ..........در مینا   

کرمان  -حسینآباد برزگری W-6 ،اس ناهفصا نات    -

نمونههای فوق با توجه به می کیرتکلا تیاده ناز ی    ،

شاهین شهر W-7 ،استان گیالن –امل ،ش

سختی و قابلیت تعلیق نمونه آب کدهای  W-8و W-

ی -ب ،زرخا
فارس -شيراز W-9 ،استان خراسان رضوی ی

 10بهترین نمونه ارزیابی شدند.

 W-10استان كرمان -آب لوله کشی ش و کره

براس  جياتن سا ا ني

رتماراپ يسررب رد شيامزآ   

         

فیزیکوشیمیایی سختی (مجموع یونهای ) Ca(ppmو

استان يزد -يزد به ترت بي

 W-8اس نات
W-11

با ،8/2 ،7/9 ،8/3 ،7/9 pH

 7/4 ،8/2 ،6/8 ،7/8 ،8/3 ،8/1و  7/9در بهت نير       

) ،)Mg(ppmنمونه آب  W-7استان گیالن –املش در

حالت براي تهيه محلول س .دندوب يم     pHب الا تررر اي

جايگاه آب سبك ق هنومن .تفرگ رار     آ 
بهاای w-1

پایینتر از حد بهينه با تأثثیر مس رمع همين رب ميقت     

استان قزوين -فارسيان W-2 ،استان مازند ار ننن -ن ،رو

محلول سمي ،بر يفيك ت و اثر بخشي كاربرد سم م ثؤ ررر

ی-
 W-3استان ته ار ننن -ش ،رايره  W-4اس زکرم نات یی یی

یباشد .نتايج آزمايش حاضر روي  pHمحلول سمي
م

مأمونیه W-5 ،استان کرمان  -حسینآباد برزگریW- ،

علف کش تری بنورون متی ییل ) )75 % WGو نمونه

 6استان اصفهان  -شاهین شهر و  W-9استان خراسان

ن -فارس ،ناي  W-2اس نات
آبهای  W-1اس يوزق نات نن نن

رضوی -ب تبسن بآ هاگياج رد زرخا ًاًا رارق تخس       

مازندران -ن ،رو  W-3استتان ته ار ننن -ش ،رايره

گرفتند .نمونه آ 
بهای  W-8اس راف نات سسسسس  -ش و زاري

ی -مأمونی ،ه     W-5اس نامرک نات      -
اس زکرم نات یییی ی

 W-11استان يزد -رد دزي جايگ بآ ها
گرفتندبآ هنومن .

رارق تخس    

 W-10اس امرك نات نننن ن -آب لوله  

حسینآباد برزگ ،یر

W-4

 W-6اس ناهفصا نات     -ش نیها

شهر W-7 ،استان گیالن –املش W-8 ،استان ف را سسس -

کشی شهرک در جايگاه آب بسيار سخت قرار گرفت.

شيراز W-9 ،استان خراسان رضوییی -ب ،زرخا

اين نتايج با پژوهش و شاخصهای ارائه شده توسط

استان كرمان -آب لوله کشی ش ره ککک و  W-11اس نات

) Hefny (1984منطبق بودند .عالوه بر اين بر اس سا
یهای ) ،Petroof (2005اگر غلظت کاتیونهاای
بررس 

يزد -يزد به ترت بي

W-10

،6/39 ،6/ 82 ،6/ 99 ،6/ 85 ،6/ 96

 6/ 6،65 /39 ،6/ 66 ،6/ 91 ،6/ 86و  6/ 95را نش داد نا    
طسوت

      

مولکولهای آفتکش اتصال برق رک رار د و ه لیکشت    

) Hefny(1965نزد دوب كي  . ......ب ساسا ر      

نظر    

یدهند که این امر باعث کاهش اثر آفتکش
رسوب م 

) Hefny(1965علف کش هایی ب یدیسا تیصاخ ا    

موجود در آب سخت بیش از  004ppmباشد آنها با

ب هك اااا ا یافت هه هه اا ای پ هدش ماجنا شهوژ

5931 ، شماره سوم و چهارم، دوره یازدهم،فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی

     عوامل را برای این عملک نادب رصقم بولطمان در د

با آبهای س تخ

    ی نازیم ا،) پایداری و مقاومت،(برای مثال آب و هوا
آفت كش را افزایش دهد و بدین طری بآ ریثأت زا ق
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مانند گلیفوسیت در تر بيك

ضع في

    يييييييييييي پارامتره یا. عمل رك د  يبسانم  د نرا د سررب رد
)41 % SL( گالیفوزی ییت

فیزیکوشیمیایی علف کش

.یکند
 روی عملکرد محصول چشم پوشی م

شامل پایداری حاللیت و تس رد فک ت    نمونههههاای
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- اس ارهت نات نننن نW-3    رو،  ن- اس اردنزام نات نننن نW-2
 اس ناتW-5 ه،  مأمونی- اس زکرم نات یی یییW-4 ،شهريار
-     اس ناهفصا ناتW-6 ، حسینآباد برزگری- کرمان
زرخا،  ب-ی
 استان خراسان رضوی یW-9 شاهین شهر و
بهاای س ماش تخ لل لل
 نمونه آ
-  اس راف نات سسسسسW-8ل
     رايسب بآ هنومن و دزي- استان زي ددW-11 شيراز و
کرهش ی،  آب لوله کش- استان كرمانW-10 سخت

  

    تأیی یید و ه هنوگ چیHefny نتايج بدست آمده توسط
   عیام

تغییری در محلول سمي رخ نداد و بههه ص ترو

            دندیدرگ هدهاشم تخاونکی ن ًاًا زا. مض
   هیلکزين مواقم     نمونههههاا قاب لوبق ل

ش و فاف

نظرمیزان کف

 تأثیر کیفیت آب بر روی آفت کش ها.ارزیابی شدند
. ی آ ور د
 فاکتور کوچکی است که تغییر بزرگی بوجود م
     آب به عنوان یک ورودی نس تب ًاًا نودب،در اکثر موارد
لالز و

یشود؛ در صورتیکه آب ص فا
 ايراد قلمداد م

 پارامتره یا.یاندیش ششیم
  به خلوص آن نم،جاری باشد
   

لح یندعمداوم

یتخ دی و هت، کیفیت آب مانندس یسا

یتوانند بر روی مواد تشکیل دهندۀ فعال
 شده در آن م
   . و یا افزودنی آفت کش تأثیر متقابل بگذارند تیفیک
یتوانددد از طری و تیلالح شهاک ق
 نامناسب آب م مم
 بر روی آفت، از سوی آفت مورد نظر،کاهش جذب
      هب رجنم درکلمع

کش اثر نامطلوب داش و دشاب هت

    نامناسب آفت کش شده و نياز به سمپاش دجم ي د ار
      یک ک م ربرا م تفآ تسا نک.به همراه داشته باشد
کش را مقصر بداند و یک محصول دیگر را در مخزن
سس س سسسسایر

اسپری مورد استفاده قرار دهد یا ممک  تسا ن

