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متر نوین و ک هاي فناوريو دیگر عدم اعتماد و اطمینان به مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته 
میلیون هکتار محصوالت تراریخته در دنیا  170شناخته شده توسط مدیران، با وجود کشت بیش از 

هاي شیمیایی  کش هاي تولید غذا با تکیه بر مصرف از آفت موجب استمرار استفاده از روش
نمونه گیالس از  چهلتعداد کش دیازینون  منظور تعیین باقیمانده حشره خطرناك شده است. به

ن مرکزي میوه و تره بار تهران که از پنج شهر مختلف لواسان، شهریار، قزوین، مشهد و ارومیه میدا
تهیه  90سال  و تیر خرداد هاي ، طی مدت معینی در ماههستندتولید گیالس در ایران که قطب 

 استفاده ها از روش استاندارد کچرز شده و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. جهت استخراج نمونه
طیف -گیري دیازینون از دستگاه کروماتوگراف گازي ها، جهت اندازه . پس از استخراج نمونهشد

باقیمانده دست آمده با حداکثر میزان مجاز ملی  هو مقادیر ب شداستفاده سنجی جرمی 
هاي مورد آزمایش داراي آلودگی  نمونه درصد 10د. نتایج نشان داد که شمقایسه ها  کش آفت

از  نمونه چهارشامل گرم بر کیلوگرم) که  میلی MRL =5/0( مجاز به دیازینون بودند باالتر از حد
درصد  90و مابقی  نددگرم بر کیلوگرم) بو میلی 29/0گرم بر کیلوگرم) و لواسان ( میلی 3/0مشهد (

تواند در  دست آمده می هها بدون باقیمانده قابل ردیابی دیازینون بودند. نتایج ب از نمونه
 د.شوکشور در آینده استفاده  خطرر ها در مناطق پ کش هاي استفاده و کاربرد آفت ریزي هبرنام

 هاي کلیدي واژه
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  مقدمه

میلیون هکتار  3/170حدود میالدي چیزي در  2012تا اواخر سال 
کشاورزي در دنیـا بـه کشـت محصـوالت تراریختـه       هاي از زمین

به گیاهان تراریخته مقـاوم  میلیون هکتار آن  64اختصاص یافته که 
ــت ــه آف ــا ب ). Adeli and Ghareyazi 2012اختصــاص دارد ( ه

ي ین نوع محصوالت و با استفاده از استراتژترتیب با کاشت ا بدین
هاي شـیمیایی   کش ، مصرف آفتها تاستفاده از گیاهان مقاوم به آف

گونه محصـوالت فاقـد    چشمگیري کاهش پیدا کرده و این به طور
ــالمت       ــمین س ــمن تض ــوده و ض ــموم ب ــده س ــه باقیمان هرگون

مناسبی چه در داخـل و چـه بـراي     نسبت بهکننده، از بازار  مصرف
فاده از اسـت  دو نکتـه در عـدم   ادرات نیز برخوردار خواهند بـود. ص

کنـون هـیچ    کـه تـا   مل است، اول ایـن أمحصوالت تراریخته قابل ت
بـر انسـان و محـیط     سـو  هـاي اثرو سندي مبنی بر وجـود   مدرك

کـه   زیست در محصوالت تراریخته ارائه نشـده اسـت، و دوم ایـن   
ت محصـوالت  کشـ  ادامه هدم کشت محصوالت تراریخته به منزلع

هـاي   کش است که موجب استمرار مصرف آفت ها حساس به آفت
هـا چـه    شود. موادي که خطرنـاك بـودن آن   خطرناك می شیمیایی

بیشـماري   هـاي  ا و چه براي محیط زیست با پژوهشه براي انسان
اساس آمار منتشر شده از طـرف سـازمان   بربه اثبات رسیده است. 

وارده از طـرف  نگین خسـارت  میـا  ) FAO( خواربار و کشاورزي
و  است درصد 40 به طور تقریبیوالت کشاورزي به محص ها تآف

شـود کـه    هاي مختلف اسـتفاده مـی   از شیوه ها تآفبراي مبارزه با 
مـوارد در الویـت    بیشترهاي شیمیایی در  کش سفانه کاربرد آفتاتم

ي شیمیایی بیشـتر از آنچـه تصـور    ها کش باقیمانده آفتقرار دارد. 
 اثرروابط بازرگانی کشورها  سیاسی و-کنیم بر شرایط اقتصادي می
نیـت غـذایی و سـالمت    گذارد. اما در داخل کشور نیز بحث ام می

دهد. اکنـون   میقرار  اثرخورده و همه چیز را تحت  غذا با هم گره
پزشکی به این عقیده راسـخ   پزشکی و گیاه پژوهشگرانبسیاري از 

اد، شیوع روز افزون انواع هاي ح یتاند که عالوه بر مسموم رسیده
انواع سرطان بستگی مستقیم و  خصوص بههاي خطرناك و  بیماري

. )Daniels et al. 1997( هـا دارد  کـش  غیرمستقیم به مصرف آفـت 
ــاراحتی  هم ــیاري از ن ــین بس ــک  چن ــاي ژنتی ــیمه ــازي و  ، عق س

 عصـبی و روانـی، کـاهش حافظـه و کنـد      باروري، اختالالت عدم
هورمـونی و   ایمنـی و سیسـتم   ان، اختالالت دستگاهذهنی در کودک

هـا اعـالم    کـش  در انسان را هم ناشی از مصـرف آفـت   حساسیت
 ,Firestone et al. 2005, Ascherio et al. 2006( کننــد یمــ

Heidari, 2010 .(بـه  وا، خـاك و  هـا توسـط هـ    کش باقیمانده آفت
ا، هـ  منابع آبی ماننـد چـاه   آمده و واردآب به چرخش در خصوص 

و  شـوند  یها م ها، دریاها و اقیانوس شهري، دریاچه ها، آب رودخانه
ه هواي آلوده وارد زیستگاه و زنجیـر ها و  از طریق مصرف این آب

شوند. حتی باقیمانده  انسان میخصوص  بهزنده و  تغذایی موجودا
شـت و محصـوالت کشـاورزي    ها همراه با شـیر، گو  کش این آفت

ناکی ت و خطرد و عوارض سخشو ا میه غذایی انسان وارد سیستم
 آورد. بار میه را ب شد گفتهکه در باال 

یکـی از   Cerasus avium (L.) Moench علمـی  گـیالس بـا نـام   
. در کشور ما نیز ایـن  استجذاب باغی در دنیا محصوالت مهم و 

دلیل طعم و مزه مطلوب و دوره رسیدگی کوتاه میـوه  ه محصول ب
بـاالیی برخـوردار اسـت. طبـق      اهمیـت و تولید در اوایل فصل از 

 40حال حاضر ایـن محصـول در بـیش از    هاي موجود در گزارش
 شود. تجاري کشت می به طورنقطه از جهان 

شود کـه بعضـی    رقم گیالس در دنیا کشت می 250ضر حال حادر
. تـا  استفرد  مانند گیالس سیاه مشهد منحصر به از ارقام در ایران

اول جهانی را داشـت   هلید گیالس رتبال پیش ایران در توس چهار
 ,Bouzari( سوم را به خـود اختصـاص داده اسـت    هکه امروز رتب

2009 .( 
اسـت  تماسی و گوارشی  ،هاي فسفره کش هدیازینون از گروه حشر

خـوار،   جهت کنترل طیف وسـیعی از حشـرات جونـده، بـرگ    که 
محصـوالت بـاغی و    بیشـتر خـوار و مکنـده در    خوار و ریشه ساقه
عی از جمله مرکبـات، سـیب، گالبـی، گـیالس، هلـو، انگـور،       زرا

 ).Tomlin, 2003( شود سورگوم، یونجه و غیره استفاده میذرت، 
هــا در  کــش تعــددي در رابطــه بــا باقیمانــده آفــتم هــاي پـژوهش 

در  هـا  پژوهشاز این  اي الت مختلف انجام پذیرفته که پارهمحصو
ه در میدان بار شهر هاي گیالس عرضه شد نمونه. آمده است پایین

 آزمـون تورنتو، کانـادا را جهـت ردیـابی باقیمانـده زولـون مـورد       
 شـد نمونه گیالس مشـاهده   هفدهدادند و باقیمانده زولون در قرار

(Frank et al. 1990). 
متیـل را در   هاي اتریمفوس، فوزالون و آزینفوس کش باقیمانده آفت

جـه بـه نتـایج    داد. بـا تو رگیالس و کمپوت آن مورد بررسـی قـرا  
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ه شـد کـه بـا گذشـت دوره     در مورد سـم زولـون دیـد    ها آزمایش

 زاکـش کمتـر    ش در میوه گیالس، باقیمانده حشرهک کارنس حشره
میزان مجاز تعیـین شـده توسـط کـدکس بـوده و بعـد از        حداکثر

ود و ش کش کاسته می درصد از باقیمانده حشره 66ه نیز شستن میو
ـ   82ا نیز ه بعد از تهیه کمپوت از نمونه زان باقیمانـده  درصـد از می

ــ  ــه در هم ــد ک ــته ش ــایین  هکاس ــده پ ــزان باقیمان ــوارد می ــر از  م ت
باقیمانـده دو  . (Madani, 1996) شـد مشـاهده  میزان مجاز داکثرح

 شـده و شسـته   ش فوزالن و اکامـت روي گـیالس شسـته   ک حشره
دهـد   یها نشان مـ  . مقایسه میانگینمورد ارزیابی قرار گرفتنشده 
مانـده فـوزالن   بین باقی درصد 99داري با احتمال  الف معنیکه اخت

که  هاي شسته شده و شسته نشده وجود دارد. در صورتی در نمونه
 Talebi( داري مشاهده نشد ورد باقیمانده اکامت اختالف معنیدر م

Jahromi et al. 1998 .(روي باقیمانـده و دوره کـارنس    پژوهشی
گـرفتن کمتـرین   نظربا درشد.  گیالس انجام درکش دیازینون  آفت

ــزان باقی ــده مجــاز دوره کــارنس ایــن حشــره می کــش بعــد از  مان
 ,Haji Razagh( روز تعیـین شـد   12عمـل آمـده    هاي بـه  آزمایش

ــتخراج ). 1998 ــتفاده از روش میکرواس ــا اس ــا  ) HS-SPME( ب ب
هـاي دیـازینون،    کـش  آفت GC/MSاستفاده از فاز جامد و دستگاه 

اتیـل و   ، برومفـوس ، پاراتیون، برومفـوس متیـل  فنیتروتیون، فنتیون
 هاي گیالس استخراج و مورد بررسـی قـرار دادنـد    از نمونه اتیون

)Triantaphyllos et al. 2003 .(  ن در محصـول  باقیمانـده دیـازینو
 قرار گرفـت بررسی  مورد هاي انجام شده پاشی هندوانه پس از سم

وز و در پوسـت  ر یککه در میوه هندوانه  حاصل شدو این نتیجه 
حـد مجـاز    باقیمانـده بـه  پاشـی میـزان    روز پس از سم دوهندوانه 

هاي  کش باقیمانده آفت همچنین .(Hosseinmardi, 2001) رسد می
هاي منطقه ارومیـه مـورد    رگانوفسفره در محصول سیب سردخانها

ها نشـان داد کـه    نمونه آزمون. نتایج حاصل از گرفتبررسی قرار 
ه بـراي دیـازینون، کمتـر از حـداکثر مجـاز      دسـت آمـد   مقادیر بـه 

ــو  ــدکس ب ــتاندارد ک ــدیناس ــول   ده و ب ــل قب ــت قاب ــتند جه هس
(Yadegarian et al, 2002).  یـزان باقیمانـده و دوره   در بررسـی م

و دیـازینون در محصـول خیـار    هـاي مـانکوزب    کش کارنس آفت
کـش   دست آمده نشـانگر دوره کـارنس حشـره    اي، نتایج به گلخانه

کس که میزان مجاز کد حداکثرروز با توجه به  10-7بین دیازینون 
 ,Morowati et al( ، بـود اسـت گرم بـر کیلـوگرم    میلی 1/0معادل 

هـاي   تکش برعلیه آفـ  مصرف باالي این حشره با توجه به). 2010
تـا از   شـد فعلـی انجـام    هاي پژوهشزاي گیالس،  مهم و خسارت

یالس آگاهی حاصل کش بروي گ میزان باقیمانده احتمالی این آفت
  د.شو

 
  ها روش و مواد

ـ  چهلداد تع: برداري نمونه صـورت تصـادفی از    ه نمونه گیالس ب
ي خرداد و تیـر سـال   ها یدان میوه و تره بار مرکزي تهران طی ماهم

هـا وزن شـدند، سـپس     نمونـه  ءآوري شدند. ابتدا تهیه و جمع 90
ذاري شدند. گبرداري کد س محل ارسال نمونه و تاریخ نمونهاسابر

هاي تهیه شده پس از ارسال بـه آزمایشـگاه توسـط دسـتگاه      نمونه
هـاي   دکن، مخلوط شدند و در ظروف یکبارمصرف و در کیسهخر
شـدند و  گراد منتقـل   سانتی هدرج -20زر قرار داده و به فریزر فری

 گرفتند.ها مورد استفاده قرار سرانجام جهت انجام آزمایش

ـ   منظـور   بـه : وسـیله روش کچـرز   هروش استخراج دیـازینون ب
تازه و تعیین باقیمانـده آن   کش دیازینون از گیالس هاستخراج حشر

کـه در آن صـورت گرفـت،     با مختصر تغییراتی زطبق روش کچر
همـوژن   ابتـدا از نمونـه  . .Anastassiades et al) (2003شد انجام 

دار رهاي سانتریفوژ د ه و داخل لولهکردگرم وزن  15شده گیالس 
 درصـد  یـک نیتریل (حـاوي  لیتر اسـتو  میلی 15تقال داده و به آن ان

گـرم   شـش گـرم پـودر کلرایدسـدیم،     یـک اسیداستیک) و سپس 
نیترات بـه نمونـه افـزوده شـد و      گرم سدیم 5/1منیزیم و  سولفات

قیقه تکـان  د یکسپس توسط ورتکس (هایدولف آلمان) به مدت 
دور بـر   5000( فیوژدقیقه سـانتری  پنجمدت   داده شد. بعد از آن به

 پـنج میـزان   ریفوژ شده بهشد. از محلول سطحی نمونه سانت دقیقه)
لیتري انتقال داده شد  میلی 14شته و به لوله سانتریفوژ لیتر بردا میلی

 150و  )PSA )Primary Secondary Amine گــرم میلــی 50و
 GCB )Graphic Carbon گـرم  075/0منیزیم و  گرم سولفات میلی

Black (ثانیـه   30مـدت   توسط ورتکس بهآن اضافه شد. سپس  هب
دور بـر   5000( دقیقـه سـانتریفیوژ   یـک مدت   تکان داده شد و به

دار ریخته  لیتر از عصاره به ویال در پیچ میلی 5/1د. مقدار ش دقیقه)
 کامـل  بـه طـور  (آیـال ژاپـن)    ننده تحت خالو در دستگاه تبخیرک
لیتـر   میلـی  یـک قـدار  غلیظ شده پس افزودن مخشک شد. نمونه ت

فنیل فسـفات جهـت    میکرولیتر تري 150تونیتریل حاوي حالل اس
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میکرولیتـر بـه دسـتگاه     یـک مقـدار    گیـري بـه   ی و انـدازه یاشناس

بـراي   .شـد طیـف سـنجی جرمـی تزریـق     -ف گـازي کروماتوگرا
از  لیتـر  لیمی 75و  5/37، 15کار مقدار  بازدهی روش سنجش میزان

ـ    ترلیگرم بر  میلی 100محلول  دسـت   هاستاندارد دیـازینون بـراي ب
گـرم   15بـه  گرم بر گرم  میلی 1/0 و 25/0، 5/0هاي  آوردن غلظت

یه مراحـل اسـتخراج   و کل شدپاشی نشده (شاهد) اضافه  نمونه سم
د. مقدار سم یافت شـده  شهاي قبلی انجام و تعیین  مطابق با نمونه

 و 25/113، 17/104ترتیب  درصد بازیافت در این سه غلظت به و
گیـري   آمد. میزان حد تشخیص و حد اندازهدست  هب درصد 27/98

یک میکرولیتر  .است 09/0و  03/0کش  این روش براي این حشره
، 1، 5، 10هـاي   از هر یک از استانداردهاي دیازینون را بـا غلظـت  

لیتـر را در سـه تکـرار بـه دسـتگاه       میکروگرم بر میلی 05/0 و 5/0
GC/MS دست آمده با اسـتفاده از   هانگین نتایج بتزریق کرده که می

 د.شو هاي مورد نظر محاسبه می کش براي آفت excele ،rبرنامه 
 هل شـیمادزو ژاپـن بـا برنامـ    مد GC/MS ستگاهد :شرایط دستگاه

 هدرج سه(با سرعت افزایش دما گراد  درجه سانتی 60-280ی یدما
گراد و  تیسان هدرج 250و دماي محل تزریق ) دقیقهبر  گراد سانتی

گراد گاز حامل هلیوم با سرعت  یسانت هدرج 320 دماي آشکارساز
تزریق شدند. میزان تزریق از محلول لیتر بر دقیقه  میلی یک جریان

 میکرولیتر بود.  یکاستاندارد و نمونه به دستگاه 

 
  بحث و جینتا

هـاي   آزمایشگاه بیشترمایع که در -روش استخراج جداسازي مایع

ـ   سموم مورد استفاده قرار مـی  ماندهباقی دلیـل اسـتفاده از   ه گیـرد، ب
ـ    میزان بسیار باال و وقـت  تفاوت بههاي م حالل  هگیـر بـودن و هزین

استخراج  روش هاي عیباز  .نیستصرفه  باالي آن خیلی مقرون به
گیـر بـودن و مصـرف زیـاد      رزحمـت بـودن، وقـت   مـایع، پ -مایع

ـ هاي آلی مورد حالل جهـت   التی بـه وجـود آمـدن مشـک    هنظر و ب
خـاطر بـاال بـودن حجـم     ه توان اشاره کرد. ب تشکیل امولسیون می

جهـت   کلرومتـان  هاي آلی در آزمـایش مـوردنظر، ماننـد دي    حالل
تغلـیظ  بـراي   التی در تصفیه و تبخیر کردن حـالل استخراج، مشک

ـ  . در عمل تبخیرشودآنالیت نیز باید اشاره  ا تبخیـر کننـده   کـردن ب
گرم از نقطه جوش حالل  حمام آب ا دمايد تکرچرخان باید دقت 

ـ    آیـد.   وجـود مـی   هباالتر نرود. زیرا امکان از دسـت دادن آنالیـت ب
هاي آلـی مـورد اسـتفاده در ایـن      حالل بیشتر ها چون بر این عالوه

 زایـی و آلـودگی محـیط، ایـراد     خطر بیمـاري  استی آزمایش سم
شـود. همچنـین طـوالنی بـودن      محسوب می روشبر این  دیگري

نتیجه سبب باال مراحل آنالیت باعث اتالف و هدر رفتن مواد و در 
تواند جـایگزین   یروش و اطمینان باال م شود. رفتن درصد خطا می

براي  (Anastassiades et al. 2003) مناسبی براي این روش باشد.
کـار مـورد اسـتفاده جهـت       روش بـازدهی  سنجش میزان درصـد 

هـاي گـیالس،    یازینون از نمونهکش د گیري آفت استخراج و اندازه
 1/0 و 25/0، 5/0ترتیب در گسـتره   تعیین مقدار درصد بازیافت به

شـد کش دیازینون توسط روش شرح داده شـده انجـام    براي آفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کش دیازینون حشرهها به  درصد آلودگی نمونه -1 شکل
Figure 1- Graph analysis for pesticide Diazinon. 
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د اد یهاي شاهد نشان مـ  دست آمده از نمونه ههاي ب درصد بازیافت

 17/104 و 25/113، 27/98کش دیـازینون   که درصد بازیافت آفت
هـا   ه روش مورد اسـتفاده در ایـن گسـتره   دهد ک و نشان می درصد
مـایع در  -سه با روش استخراج جداسازي مایعو در مقای بودمعتبر 

 درصد گزارش شد 80-75مشابه درصد بازیافت دیازینون  بررسی
)Dashtbozorgi et al. 2012( . 

یی آکـار ز دلیـل درصـد بازیافـت بهتـر ا    ه در نتیجه روش کچرز ب
تـوان   توجه به نتایج آزمایش بازیافت میبا  باالیی برخوردار است.

گیـري ایـن روش    گرفت مقدار حد تشخیص و حـد انـدازه  نتیجه 
) نیز بسیار 5/0و  1/0مایع (حداقل -به روش جداسازي مایع نسبت
 09/0و  03/0ترتیـب   کـش دیـازینون بـه    . که براي حشرهبودبهتر 

یبراسیون نشان داد که به رسم منحنی کال دست آمد. نتایج مربوط هب
خطی و مقدار  بررسیکش مورد  هاي کالیبراسیون براي آفت منحنی

 ها نزدیک واحد شد.  ضریب همبستگی آن
 اسـتخراج  مـایع بـراي  –روش اسـتخراج مـایع  توسـط   که بررسی

یکـاوري بـین   درصـد ر  ،دیازینون در محصول گیالس انجـام شـد  
کـه در روش کچـرز درصـد     یحالگزارش شد در درصد 101-80

 گزارش شد. عـالوه  درصد 98-113ریکاوري براي دیازینون بین 
دقیقه طول 15که حدود  تجزیهن بر باال بودن درصد ریکاوري، زما

، اسـت مایع آمبـروس  -استخراج مایعکشد بسیار بهتر از روش  می
حـال حاضـر روش کچـرز    تر است. در که این زمان بسیار طوالنی

که جایگزین مناسبی براي دیگر رد مناسب است یک روش استاندا
و درحـال حاضـر در    اسـت هـا   هاي استخراج در آزمایشگاه روش

 گیـرد  هـاي جهـان مـورد اسـتفاده قـرار مـی       بسیاري از آزمایشگاه
)Haji Razagh, 1998( . 

 ها  از نمونه درصد 10ها نشان داد که  نمونه تجزیهنتایج حاصله از 
میزان مجاز ملی آن که  بیشتر ن بیش از حدداراي باقیمانده دیازینو

ـ استگرم بر کیلوگرم  میلی 05/0معادل  د و بـاالترین میـزان   ، بودن
بـر   گـرم  میلـی  3/0از مشهد و معـادل    به یک نمونه آلودگی مربوط

به شهر لواسان بودنـد کـه آلـودگی     کیلوگرم بود، سه نمونه مربوط
هـا بـدون    از نمونه صددر 90ها باالتر از حد مجاز بود. و مابقی  آن

بـه قـزوین، شـهریار و     ده قابل ردیـابی دیـازینون و مربـوط   باقیمان
 ارومیه بودند.

دوره کـارنس   هسـتند هایی که فاقد دیازینون  رود نمونه احتمال می

هـاي فنـی    هـا براسـاس توصـیه    پاشـی  ها رعایت شده و سم در آن
مشهد و در شهر  احتمال داردگرفته است. با توجه به نتایج  صورت

 کـه است  شدهدرستی رعایت ن هپاشی ب لواسان نحوه و یا مقدار سم
تذکر داده شود. شرایط اقلیمی  هاي الزم باید نکات و دستورالعمل

هـا در شـهرهاي مختلـف     واند دلیل دیگري در تفاوت آلودگیت می
 باشد. 

ــون و  کــش کــه روي آفــت پژوهشــیدر  هــاي اتریمفــوس، فوزال
 ،گرفـت و کمپوت آن مورد بررسـی قرار  السمتیل در گی آزینفوس

کش فوزالون بـا گذشـت دوره    نشان داد که حشره ها شنتایج آزمای
کش کمتـر از حـد میـزان     در میوه گیالس، باقیمانده حشره کارنس

ه نیز مجاز ملی تعیین شده توسط کدکس بوده و بعد از شستن میو
یـه  شـود و بعـد از ته   کش کاسته مـی  درصد از باقیمانده حشره 66

زان باقیمانده کاسته شد کـه  درصد از می 82ها نیز  کمپوت از نمونه
تر از حد میزان مجـاز مشـاهده    موارد میزان باقیمانده پایین هدر هم

یالس بـا  متیـل در نمونـه گـ    بـراي آزینفـوس   ها د. نتایج آزمایشش
بـه طـور   دهد کـه میـزان باقیمانـده     گذشت دوره کارنس نشان می

مورد باالتر از آن بوده و بـا  زان مجاز و یک کمتر از حد می تقریبی
زان وشوي میوه این مقدار به زیر حد میزان مجاز رسـید. میـ   شست

از درصـد و بعـد    40میزان  وشو به کش بعد از شست باقیمانده آفت
به مقدار اولیه کاهش یافـت.    درصد نسبت 65تهیه کمپوت حدود 

شـان داد کـه   کـش اکامـت ن   براي باقیمانده حشره ها یج آزمایشنتا
بـوده و حتـی    کش باالتر از حد میزان مجـاز  میزان باقیمانده حشره

از حد میـزان   بعد از شستن میوه و تهیه کمپوت نیز میزان آن باالتر
زهاي مصرفی و نتایج گرفته شده . با توجه به داستمجاز مربوطه 

خطـر بـراي ایـن     کش فوزالون مناسب و بی توان گفت که آفت می
تیـل بـا رعایـت کلیـه مـوارد مصـرف       م کش آزینفوس وه و آفتیم

خطـر اسـت و    وشـوي میـوه قبـل از مصـرف کـم      شرط شسـت  به
کش اکامت براي این میـوه بـا وجـود گذشـت دوره کـارنس       آفت

 ,Madani( نیستآب و هوایی هشتگرد مناسب مربوطه در منطقه 

س کـش فـوزالن و اکامـت روي گـیال     باقیمانده دو حشـره ) 1996
. دوازده روز بعـد از  شـد گیـري   نشـده انـدازه   شده و شسته هشست
در هـزار   دونسـبت   وسیله فـوزالن بـه   هپاشی درخت گیالس ب سم

و روي  38/0±05/0میانگین باقیمانده آن روي گیالس شسته شده 
پاشی  گرم بود. سمگرم بر کیلو میلی 57/1±5/0گیالس شسته نشده 
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ین مـدت در گـیالس   مـ با اکامت یک در هزار بعـد از انقضـاي ه  

 89/0±2/0نشــده  و در گــیالس شســته 62/0±14/0شــده  شســته
هـا   گذارد. مقایسه میانگین م برکیلوگرم باقیمانده برجاي میگر میلی

بـین   درصـد  99داري بـا احتمـال    دهد که اختالف معنـی  نشان می
نشـده وجـود    شده و شسـته  هاي شسته باقیمانده فوزالن در نمونه

داري  ورد باقیمانده اکامت اخـتالف معنـی  در مکه  دارد. در صورتی
 . (Talebi et al. 1998) مشاهده نشد

اسـتخراج بـا اسـتفاده از فـاز جامـد و       با استفاده از روش میکـرو 
لـف از جملـه دیـازینون را از    هاي مخت کش آفت GC/MSدستگاه 

د بررسـی قـرار دادنـد. در ایـن     هاي گیالس استخراج و مور نمونه
گـیالس   کش دیازینون در آب یافت حشرهد بازمیزان درص پژوهش

 درصـد  40-66بین یک بر میکروگرم  50-5/0هاي بین  در غلظت
 درصـد  92-74آب) بین  درصد 50(باگیالس رقیق شده  و در آب

 . (Triantaphyllos et al. 2003) گزارش شد
 هاي دیازینون و کش روي باقیمانده و دوره کارنس حشره پژوهشی

ــه ایمیداکلوپرایــد ــار گلخان ــا  روي خی اي در شهرســتان ورامــین ب
نتایج  ) انجام دادند،1981و همکاران ( Amburusاستفاده از روش 

 چهـار ري شـده از  بـردا  خیار نمونه هنمون شانزده آزمونل از حاص
 درصــد 5/87نمونــه آشــکار شــد ( چهــاردهگلخانــه، آلــودگی در 

باالتر از میـزان  گلخانه  سهآلودگی) که میانگین میزان باقیمانده در 
ها بـا حـد میـزان     مقایسه میانگین گلخانهحد مجاز بود که پس از 

اي ورامـین   ه ایمیداکلوپراید در خیـار گلخانـه  مجاز، سطح باقیماند
گرفـت ایـن    تـوان نتیجـه   دست آمد کـه مـی   هباالتر از حد مجاز ب

پاشی شـده و   ها سم رویه در سطح گلخانه صورت بی ش بهک حشره
 تجزیـه اساس نتایج حاصل از د. برشو ی رعایت نمیهاي فن توصیه

منظور تعیین  گلخانه (به چهاربرداري شده از  خیار نمونه هنمون 16
 5/62نمونـه آشـکار شـد (    دهان باقیمانده سموم)، آلـودگی در  میز

گلخانـه زیـر میـزان    سـه  آلودگی) که میانگین دیازینون در  درصد
ـ  مجاز و فقط در یک گلخانه بـاالتر از حـد    دسـت آمـد.    همجـاز ب

میـزان   بیشتر با حد tگلخانه توسط آزمون  چهارمیانگین باقیمانده 
هـاي ورامـین    ده و میـانگین دیـازینون در گلخانـه   شـ  مجاز تعیین

دست آمـد. کـه    گرم بر کیلوگرم) به میلی 1/0تر از حد مجاز ( پایین
هـاي فنـی صـورت     پاشی براساس توصیه توان نتیجه گرفت سم می

 Morowati et( ها رعایت شده اسـت  روه کارنس در آنگرفته و د

al. 2010 .(هاي ارگانوفسفره را در هلو  کش در ایتالیا باقیمانده آفت
ــیب ــت (Branca et al. 1990) و س ــده آف ــش ، باقیمان ــاي  ک ه

 Their et) ارگانوفسفره و ارگانوکلره را در پودر هـویج در آلمـان  

al. 1989)نوفسـفره را در مرکبـات   هـاي ارگا  کـش  ، باقیمانده آفت
 Anasstasiade et) وارداتی از کشورهاي مختلف به کشور آلمـان 

al. 1997) ا را در انگورهاي ترکیه ه کش و باقیمانده آفت(Turgut 

et al. 2010) نوفسفره را در محصول هاي ارگا کش و باقیمانده آفت
 ارومیــه مــورد بررســی قــرار دادنــد ههــاي منطقــ ســیب ســردخانه

)Yadegarian et al. 2002 .( ها نشـان   نمونه تجزیهنتایج حاصل از
مجـاز  دست آمده براي دیازینون، کمتر از حـداکثر   مقادیر به داد که

احتمـال   هسـتند. جهت قابـل قبـول    استاندارد کدکس بوده و بدین
 هـا  پژوهشپاشی دیازینون در این  موارد توصیه شده براي سم دارد

ـ  کارنس در آن درستی انجام شده و یا دوره هب خـوبی رعایـت    هها ب
 ه است.شد

فرنگـی، خیـار و    یاي دیازینون در گوجهبقا جهتدیگري  پژوهش
هـاي   ر گرفت. تجزیه میزان سـم در نمونـه  خربزه مورد بررسی قرا

مانـده سـم   جام و شیروان، نشان داد کـه باقی  به تربت خربزه مربوط
در خربـزه  برابر حـد مجـاز و    98/4جام  دیازینون در خربزه تربت

در خیـار  برابر حد مجـاز بـود. باقیمانـده دیـازینون      11/4 شیروان
که میزان این  يطوربهجز در خیار مشهد، بیش از حد مجاز بود.  به

برابـر، در   4/4 برابر، در خیـار رفسـنجان   1/6سم، در خیار دزفول 
برابـر و در خیـار    1/2 برابـر، در خیـار کرمـان    2/4خیار جیرفـت  

فرنگـی و   مجاز بود، اما میزان سم در گوجـه  ابر حدبر 8/1شیروان 
نتایج نشان  .شده در مشهد کمتر از حد مجاز تعیین شد خیار کشت

رویـه روي   صورت بـی  هکش دیازینون ب پاشی حشره دهد که سم می
احتمـال  جز خیار مشهد) صورت گرفتـه اسـت.    خربزه و خیار (به

 ده اســتپاشــی انجــام شــ در مشــهد نکــات الزم بــراي ســم دارد
)Rezvani Moghadam et al. 2009( . 

اي (خیـاردرختی و   خانـه هـا در محصـوالت گل   کش باقیمانده آفت
با حـد اسـتاندارد    و آن را گرفتفرنگی) مورد ارزیابی قرار  گوجه

گیري نمونـه اسـتخراج    د. نتایج با استفاده از اندازهکردنآن مقایسه 
زي مجهز به شناسـاگر  شده با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گا

 بـه طـور  اد که دیازینون در محصـول خیـار   فسفر نشان د-نیتروژن
ــط مت ــدک    5/65وس ــتاندارد ک ــد اس ــر ح ــول س براب و در محص
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. اسـت برابر حد مجاز اسـتاندارد   40متوسط  به طورفرنگی  گوجه

ـ     با توجـه بـه نتـایج بـه     ده موجـود در  دسـت آمـده میـزان باقیمان
سیار زیاد است گیري شده ب اندازهفرنگی  محصوالت خیار و گوجه

یـا  هـا و   کـش  ویـه از آفـت  ر تواند اسـتفاده بـی   و دلیل این امر می
و باید  ها باشد ها در گلخانه کش نامناسب بودن شرایط تجزیه آفت

 . (Mahdavi et al. 2010) اي اندیشید براي برطرف کردن آن چاره
باقیمانـده و آثـار   ها و کاهش مقـدار   کش اگرچه مصرف بهینه آفت

هـاي پیشـرفته    هـا بـا اسـتفاده از روش    مخرب زیست محیطـی آن 
آمـوزش  رد، اما همین نیاز به زي امکان داآموزش و ترویج کشاور

هـاي شـیمیایی از    کـش  بار آفت و ترویج براي کاهش اثرهاي زیان
هاي سنتی تولید غـذا در ایـران اسـت کـه      تکیه بر روش هاي عیب

ولید و عدم امکـان رقابـت بـا محصـوالت     موجب افزایش هزینه ت

ایمنـی   سـالمت و  شـود. بنـابراین هـراس از عـدم     یز مـی وارداتی ن
گیرنـدگان   انـدرکان و تصـمیم   محصوالت ترایختـه توسـط دسـت   

موجب کاهش اهمیت فناوري مهـم و جدیـد مهندسـی ژنتیـک و     
استفاده از محصوالت تراریخته شده اسـت، و در بـروز وضـعیت    

وجـود   باشد، وضعیتی که مـدیران معتقـد بـه   خیل تواند د فعلی می
احتمالی محصوالت تراریخته بر سـالمت انسـان بایـد     اثرهاي سو

ها بر  کش مصرف آفت سو که اثرهاي پاسخگوي آن باشند، حال آن
اثبـات شـده اسـت، امـا     بارها سالمت انسان، دام و محیط زیست 
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