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چکيده
واژههای کلیدی

باقیمانده آفتکشها در توليد محصوالت کشاورزی ،سالمت انسان و تعادل محيطی را به خطر
میاندازد .نگرانی دربارهی بقایای سموم دفع آفات و تأثيرات زیستمحيطی در پی استفاده مکرر

،Residue

از آنها منجر به تحقيق در مورد باقیمانده و سرنوشت این عوامل است .اثرات مضر باقیمانده

پرمترین،

آفتکشها روی انسان و محيط زیست باعث افزایش تمایل به فناوری مهندسی ژنتيک و کشت

،QuEChERS

محصوالت تراریخته در جهت استراتژیهای مدیریت آفات شده است .این مطالعه به منظور

،MRL
GC-MS

بررسی باقیمانده امولسيون پرمترین  25درصد در گوجهفرنگی گلخانهای رقم  Vendorانجام
شد .بوتهها با دوزهای  0/5و  1در هزار اسپری شدند .آمادهسازی نمونه به روش QuEChERS
انجام گرفت .برای خالصسازی از کارتریجهای استخراج فاز جامد ( )SPEاستفاده و باقیمانده
آفتکش با استفاده از  GC-MSآناليز شد .نتایج نشان داد که ميزان باقیمانده پرمترین با دوزهای
 0/5و  1در هزار ،به ترتيب  5و  7روز پس از سمپاشی به زیر حداکثر ميزان مجاز باقیمانده
( )MRLتوصيه شده توسط کدکس ( 0/5ميلیگرم در کيلوگرم) رسيد و در روز دهم پس از سم-
پاشی ( 1در هزار) ،نيز باقیمانده قابل اندازهگيری زیر  MRLبود.
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ارزیابی باقی مانده آفت کش پرمترین....

شامل استرهاي اسيد گل داوودي (اتيل -2،2دي متيل-1( -3-
مقدمه

ایزوبوتنيل) سيكلوپروپان-1-كربوكسيالت) و مشتقات هالوژن
شده از اسيدها و الكلهاي آن هستند

(Soderlund, Costa, 2015

یكي از مهمترین مشكالت كشاورزي در سراسر دنيا ،حضور

 .)2012مواد طبيعي موجود در عصاره گل داوودي تحت تأثير نور

آفات است به طوریكه تقریباً حدود یك سوم محصوالت

به سرعت تجزیه ميشوند بنابراین با مشتقات مصنوعي جایگزین

كشاورزي جهان در مراحل مختلف توليد توسط آفات از بين مي-

شدهاند ،كه در ابتدا براي انسان ایمن به نظر ميآمدند (

روند .این ميزان در كشورهاي توسعه نيافته بيشتر است .محافظت

 .)Skolarczyk 2017با این حال ،تحقيقات اخير نشان ميدهد كه

از محصوالت كشاورزي یك بخش الزم در سيستم توليد است كه

بيخطر نيستند و از طریق تماس پوست ،استنشاق و باقيمانده

سبب افزایش محصول و در نهایت توليد غذاي بيشتر و با كيفيت

آنها در مواد غذایي یا آب ميتوانند وارد بدن شوند و اختالالتي

باالتر ميشود .از این رو اهميت استفاده سموم كشاورزي به عنوان

را ایجاد كنند .پرمترین اثرات مخرب بر قلب و عروق ،كبد،

یكي از راهكارهاي مبارزه روشن ميشود (.)Juraske, 2007

سوخت و ساز ،سيستم ایمني بدن ،باروري و همچنين فعاليت

زنجيرهي غذایي مهمترین راه انتقال آفتكشها به بدن انسان و در

آنزیمي به ویژه آنزیمهاي آنتياكسيداني در بافتها دارد (

معرض قرار گرفتن موجودات زنده دیگر است .به طور كلي ،تنها

.)Chrustek 2018

 0/1درصد از سموم روي آفات هدف تأثير ميگذارند .بسياري از

پرمترین به صورت فرموالسيون امولسيون  10و  25درصد با نام

آفتكشها پس از ورود به بدن موجودات زنده ،تجمع پيدا كرده

تجاري آمبوش ( )Ambushو فرموالسيون پودر وتابل  0/5و 25

( Katagi

درصد با نام تجاري كوپكس ) (Coopexموجود ميباشد و وزن

et al,

.)2010; Carriger & Rand 2008

مولكولي آن  g/mol 391/3است .شكل ماده تكنيكال ،مایعي به

امروزه با آگاهي در مورد مخاطرات ناشي از استفاده سموم

رنگ زرد تا قهوهاي است ،در دماي اتاق بخشهایي از آن

كشاورزي ،راهكارهاي متعددي نسبت به كاهش این اثرات در

كریستاله ميشود و محلول در حاللهاي آلي است

(et al, 2009

پيش گرفته شده است كه ميتوان به كشاورزي ارگانيك ،مدیریت

 .)Toyntonداراي دو ایزومر سيس و ترانس است .مقدار

تلفيقي آفات و آموزش مصرف صحيح سموم اشاره كرد .با وجود

دهاني پرمترین بسته به عوامل مختلفي از جمله مواد جانبي

ترویج این روشها ،تأثيرات نامطلوب سموم كشاورزي آنچنان كه

فرموالسيون ،نسبت ایزومرهاي سيس وترانس در تركيب ،گونه

باید تحت كنترل قرار نگرفتهاند .تأمين غذاي كافي براي جمعيت

جانوري مورد آزمون ،سن و جنسيت آن متفاوت است .حد مجاز

رو به رشد و واردات  50درصدي مواد غذایي در كشور همچنان

روزانه ) (ADIاین سم (با نسبت ایزومرهاي سيس و

Khosravi and Tohidfar,

ترانس )60:40در نشست مشترک سازمانهاي خواروبار جهاني و

به عنوان یك مشكل اساسي است (

LD50

بهداشت جهاني  0/5ميليگرم بر كيلوگرم وزن بدن تعيين شده

.)2015
پرمترین حشرهكشي با اثر تماسي و گوارشي است كه امروزه در

است (.)Nasuti, 2000; Tomlin et al, 2014

برابر طيف گستردهاي از آفات ميوهها و سبزیجات استفاده مي-

باقيمانده آفتكش پرمترین در بسياري از بازارهاي داخلي و

شود .این تركيب براي مبارزه با انواع حشرات مكنده ،الروهاي

خارجي عرضهكننده ميوه وسبزیجات مورد بررسي قرار گرفته

برگخوار در باغات ،مزارع و گلخانهها به كار ميرود

است و وجود باقيماندهي بيش از حد مجاز

( MRL: Maximum

( .)Rakhshani, 2005پرمترین از گروه آفتكشهاي پایرتروئيد

 )Residue Levelآن در بسياري از محصوالت در حال عرضه به

است ،پایرتروئيدها مشتقات مصنوعي پيرترینهاي طبيعي هستند
كه از گونههاي جنس  Chrysanthemumاستخراج ميشوند و
20

مصرفكنندگان به اثبات رسيده است .از جمله این مطالعات مي-
توان به بررسي كه در نمونههاي گوجهفرنگي و خيار تهيه شده
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( .)Amrollahi et al, 2018همچنين در مطالعهاي كه هادیان و

سمپاشي بوسيلة یك دستگاه سمپاش دستي  1/5ليتري سمپاشي با

همكاران در سال  2019در زمينهي باقيماندهي آفتكشها در

دوز توصيه شده توسط سازمان حفظ نباتات ( 0/5در هزار) و دو

محصوالت مختلف انجام دادند ،نتایج نشاندهنده وجود باقي-

برابر دوز توصيه شده ( 1در هزار) آفتكش پرمترین ،در دو نوبت

Hadian et al,

انجام شد .در بوتههاي شاهد به جاي استفاده از سم ،فقط آب

 .)2019در بررسي  30آفتكش در  90نمونه گوجهفرنگي كه از

پاشيده شد .به فاصلهي یك ساعت پس از دومين سمپاشي ،نمونه

بازارهاي مركزي در ایالت خارطوم تهيه شد ،بيشترین ميزان باقي-

اول و در روزهاي اول ،سوم ،پنجم ،هفتم و دهم نمونهبرداري

ماندهي آفتكش مربوط به پرمترین بود (.)Ali et al, 2020

انجام شد .به منظور انتخاب نمونههایي كه نمایندهي واقعي

كاشت گياهان تراریخته مقاوم به آفات و استراتژي استفاده از آن-

گوجهفرنگيهاي گلخانه باشند ،از بوتههاي مختلف و از هر بوته

ماندهي پرمترین در نمونههاي گوجهفرنگي بود (

ها ،مصرف آفت كشهاي شيميایي را به طور چشمگيري كاهش
ميدهد .اینگونه محصوالت فاقد هرگونه باقيمانده سموم است و
ضمن تضمين سالمت مصرف كننده ،از بازار مناسبي در داخل و
براي صادرات برخوردارند ( .)Morowati and Azadvar, 2014به
دليل محبوبيت آفتكشهاي پایرتروئيد در مصارف خانگي و
كشاورزي ،ميتوانند از طریق آب ،آلودگي خاک ،زنجيره غذایي و
به ویژه با مصرف محصوالت حاوي باقيمانده وارد بدن انسان
شود ( .)Huong et al, 2020تا زماني كه استفاده از سموم در
محصوالت كشاورزي صورت ميگيرد و روش جایگزیني براي
مبارزه با آفات مانند استفاده از گياهان تراریخته به طور گسترده به
كار گرفته نميشود ،نظارت مستمر و دقيق بر استفاده از سموم
دفع آفات در محصوالت كشاورزي به ویژه سبزیجات و
محصوالت گلخانهاي كه مصرف تازهخوري دارند ،ضروري است.
در این مطالعه به بررسي باقيماندهي آفتكش پرمترین در گوجه-
فرنگي گلخانهاي با استفاده از روش استخراج فاز جامد ( )SPEو
 GC- MSپرداخته شده است.

از قسمتهاي پایيني ،مياني و باالیي نمونهبرداري انجام گرفت.
سه تكرار در نظر گرفته شد و در هر نوبت نمونهبرداري حدود
یك كيلوگرم گوجهفرنگي از هر تكرار برداشت شد .نمونهها
درون كيسههاي پلياتيلن قرار داده شد و براي جلوگيري از
تعریق ،تعدادي منفذ در كيسهها ایجاد شد و پس از نصب
برچسب اطالعات سمپاشي با حفظ زنجيرهي سرد به آزمایشگاه
منتقل شد .آمادهسازي نمونهها جهت استخراج آفتكشها از
نمونهها جهت كروماتوگرافي گازي طبق روش

QuECHERS

انجام شد ( .)Paya et al., 2007بر اساس این روش ،ابتدا نمونهها
به قطعات كوچك  2سانتيمتر تقسيم و 200گرم از آن هموژنيزه
شد 10 .ميليليتر استونيتریل 10 ،ميليليتر متانول و 10ميليليتر آب
مقطر به 20گرم از نمونه هموژنيزه اضافه گردید و به مدت 30
دقيقه بوسيله دستگاه شيكر بهم زده شد .مخلوط به دست آمده را
درون لولههاي آزمایش به مقدار مساوي ریخته و به مدت 10
دقيقه درون سانتریفيوژ با  2500دور در دقيقه قرار داده شد.
سپس بخش باالیي نمونه كه مایع شفافي است ،از یك فيلتر
ميكرومتري عبور داده شد .در این مرحله  pHاندازهگيري شد.

pH

مناسب براي عبور از كارتریجهاي فاز جامد  2/5-7ميباشد و در

مواد و روشها

تمام نمونهها  pHاندازهگيري شد و در صوت نياز  pHتنظيم شد.

در گلخانهاي در شهرستان اراک گوجهفرنگي واریته وندور

براي خالصسازي از كارتریجهاي فاز جامد ( )C18استفاده شد.

( )Vendorكشت شد ،دماي گلخانه در شب  21تا  23درجه

ابتدا آمادهسازي ستونها انجام گرفت ،در مرحله اول كارتریجها با

سانتيگراد و در روز  27تا  31درجه سانتيگراد و رطوبت  70تا

 10سيسي هگزان نرمال ،سپس  5سيسي آب مقطر ديیونيزه و

 75درصد اندازهگيري شد .آبياري بوتهها به روش قطرهاي انجام

در پي آن  5سيسي استونيتریل شستشو داده شد .در مرحله بعد

گرفت .جهت سمپاشي بوتهها ،آفتكش پرمترین كه از سموم

عصاره استخراج شده از ستون عبور داده شد و در نهایت

رایج در گلخانههاي گوجهفرنگي است ،در نظر گرفته شد .این

شستشوي كارتریج با  5سيسي اتيلاستات انجام گرفت .عصارهي
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بازارهاي ميوه وسبزیجات تهران انجام شده است اشاره كرد

تحقيق در قالب طرح كامالً تصادفي و در  3تكرار اجرا شد.
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خروجي از این مرحله در ویالهاي شيشهاي جمعآوري و به

نتایج و بحث

منظور جلوگيري از تبخير حاللها درب آنها با پارافيلم پوشيده

كروماتوگرامهاي مربوط به استاندارد پرمترین سيس و ترانس و

شد .پس از این مرحله 10 ،سيسي هگزان نرمال از ستون عبور
داده شد و مانند مرحله قبل عصارهي حاصله جمعآوري گردید.
براي جلوگيري از اتالف آناليت دو عصارهي حاصل از شستشو
گرفت و حجم كل عصارهها به  200ميكرو ليتر رسيد .از دستگاه
كروماتوگرافي -طيفسنججرمي  GC-MSبراي اندازهگيري مقدار
باقيمانده آفتكش استفاده شد .طيف سنج جرمي با انرژي 70
الكترون ولت استفاده شد .دماي انژكتور  200درجهي سانتيگراد،
دماي دتكتور  160 Massدرجه سانتيگراد ،ستون كاپيالري
( )HP5با طول 30متر و قطر داخلي  0/53ميليمتر و ضخامت
جاذب  25ميكرومتر مورد استفاده قرار گرفت .حد تشخيص
( )Limit of detectionبا تزریق غلظتهاي ،0/5 ، 1 ، 10 ، 100

به پيكهاي استاندارد آفتكش ،زمان بازداري ()Retention time
مشخص شد .كروماتوگرامهاي مربوط به روزهاي مختلف پس از
سمپاشي با آن مقایسه شد و شناسایي كيفي صورت پذیرفت.
سپس به منظور بررسي كمي ميزان باقيماندهي آفتكش با مقایسه
سطح زیر منحني مربوط به هر نمونه محاسبه شد.
ميانگين بازیافت در سطح  0/5پيپيام براي پرمترین (سيس و
ترانس) به ترتيب  96/1و  95/38درصد به دست آمد .ميانگين
اندازهگيري شده ميزان باقيمانده هر آفتكش در روزهاي بعد از
سمپاشي در گلخانه با دوزهاي توصيه شده توسط سازمان حفظ
نباتات در جداول 1تا  4آمده است.

 0/1و  0/01پيپيام محلول استاندارد به دستگاه تعيين شد .براي

با توجه به نتایج به دست آمده ،ميانگين باقيماندهي پرمترین (0/5

ارزیابي ميزان باقيماندهي پرمترین عصاره تغليظ شده به همراه

در هزار) در زمانهاي مختلف متفاوت بوده و زماني كه از دوز

حالل به دستگاه  GC-MSتزریق گردید .درصد بازیابي آفتكش،

 0/5در هزار استفاده شده یك ساعت پس از سمپاشي ،باقيمانده-

براي اطمينان از كارایي روش استخراج با اضافه كردن مقدار 0/5

ي ترانس پرمترین  5/587و یك روز پس از سمپاشي 1/266

پيپيام از استاندارد پرمترین به نمونههاي فاقد آفتكش ،تعيين

ميليگرم بر كيلوگرم محاسبه شد .براي سيس پرمترین باقيماندهي

شد .یك كيلوگرم از گوجهفرنگيهاي غيرآلوده (گوجهفرنگيهایي

این سم یك ساعت پس از سمپاشي  5/302و یك روز پس از

كه در مدت كشت سمپاشي نشده و به عنوان شاهد نيز مورد

سمپاشي  1/266ميليگرم بر كيلوگرم محاسبه شد .مقایسهي

استفاده قرار گرفتهاند) انتخاب و مقدار  50ميكروليتر از محلول

ميانگين باقيماندهي آفتكش پرمترین ( 0/5در هزار) با بيشترین

استاندارد به غلظت  10000پيپيام به آنها اضافه گردید و در

حد مجاز ( )MRLكه برابر  0/5ميليگرم بر كيلوگرم توسط

نهایت غلظت نهایي سم در نمونه به  0/5پيپيام رسيد .جهت

كدكس ) (Codex Alimentariusتعيين شده است ،نشان داد كه

مقایسهي ميانگين باقيماندي آفتكش پرمترین در روزهاي بعد از

در روز پنجم ميزان باقيماندهي پرمترین ( 0/5در هزار) با

سمپاشي و مقایسه ميانگينها با  ،MRLاز نرم افزار  SASاستفاده

اختالف معنيداري ندارد (جدول  1و  ،2شكل  2و .)3

شد.

بررسي باقيماندهي پرمترین ( 1در هزار) در زمانهاي مختلف

MRL

نشان داد ميزان ترانس پرمترین یك ساعت پس از سمپاشي
 6/975ميليگرم بر كيلوگرم و یك روز پس از سمپاشي 2/352
ميليگرم بر كيلوگرم تعيين شد .براي سيس پرمترین این مقادیر به
ترتيب  6/546و  2/658ميليگرم بر كيلوگرم اندازهگيري شد.
مقایسهي ميانگين باقيماندهي آفتكش پرمترین ( 1در هزار) با
بيشترین حد مجاز پرمترین نشان داد كه در روز هفتم این ميزان با
 MRLاختالف معنيداري ندارد (جدول  2و  ،3شكل  4و .)5
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 بازیافت پرمترین-b  كروماتوگرام مربوط به استاندارد-a -1 شكل
Fig. 1- a- Standard chromatogram of Permethrin, b- Chromatogram of recovery Permethrin

) (ميليگرم بر كيلوگرمMRL  در هزار) با0/5( ) مقایسه ميانگين باقيماندة آفتكش پرمترین (ترانس-1 جدول
Table 1- Mean Comparison of Trans-Permethrin residues with MRL (mg/ kg)

p

t

Mean ± SE

Times after application of pesticide

0.008

7.27

5.587± 0.023

1 hour

0.003

8.57

1.266 ± 0.023

1 day

0.036

1.48

0.813 ± 0.023

3 day

0.044

0.01

0.488 ± 0.023

5 day

0.035
ND

7.86
ND

0.019 ± 0.023
ND

7 day
10 day

، در هزار) در روزهاي مختلف0/5( ) ميانگين باقيماندة آفتكش پرمترین (ترانس-2شكل
Fig 2. The mean of Trans-Permethrin residues on different days
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) (ميليگرم بر كيلوگرمMRL  در هزار) با0/5( ) مقایسه ميانگين باقيماندة آفتكش پرمترین )سيس-2 جدول
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Fig. 3- The mean of Cis-Permethrin residues on different days in Tomato,
Table 2- Mean Comparison of Cis-Permethrin residues with MRL (mg/ kg)

p

t

0.006

10.24

Times after application
of pesticide
5.302 ± 0.051
1 hour

0.004

1.475

1.123 ± 0.051

1 day

0.099

1.005

1.005 ± 0.051

3 day

0

0.09

0.508 ± 0.051

5 day

0
ND

-7.86
ND

0.016 ± 0.051
ND

7 day
10 day

Mean ± SE

، در هزار) در روزهاي مختلف1( ) ميانگين باقيماندة آفتكش پرمترین )ترانس-4شكل
) (ميليگرم بر كيلوگرمMRL  در هزار) با1( ) مقایسه ميانگين باقيماندة آفتكش پرمترین )ترانس-3 جدول
Fig. 4- The mean of Trans-Permethrin residues on different days in Tomato,
Table 3- Mean Comparison of Trans-Permethrin residues with MRL (mg/ kg)

p

t

Mean ± SE

0.009

11.36

6.975 ± 0.024

Times after application
of pesticide
1 hour

0.011

2.63

2.352 ± 0.024

1 day

0.018

1.32

1.035 ± 0.024

3 day

0.024

0.65

0.682 ± 0.024

5 day

0038
0.031

0.041
0.002

0.098 ± 0.024
0.054 ± 0.024

7 day
10 day

، در هزار) در روزهاي مختلف1( ) ميانگين باقيماندة آفتكش پرمترین )سيس-5شكل
) (ميليگرم بر كيلوگرمMRL  در هزار) با1( ) مقایسه ميانگين باقيماندة آفتكش پرمترین )سيس-4 جدول
Fig. 5- The mean of Cis-Permethrin residues on different days in Tomato,
Table 4- Mean Comparison of Cis-Permethrin residues with MRL (mg/ kg)

p

t

Mean ± SE

Times after application
of pesticide

0.008

9.96

6.546 ± 0.038

1 hour

0.012

3.48

2.658 ± 0.038

1 day

0.106

2.67

0.985 ± 0.038

3 day

0.181

0.83

0.746 ± 0.038

5 day

1.167

0.057

0.096 ± 0.038

7 day

2.22

0.001

0.065 ± 0.038

10 day
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ارزیابی باقی مانده آفت کش پرمترین....
باشد ميزان باقيمانده ،مدت زمان بيشتري در محصول قابل ردیابي

بحث
پژوهشگران دربارهي اثرات جانبي آفتكشها و سرنوشت آنها
در محيط زیست به نتایج قابل توجهاي رسيدهاند و براي هر آفت-
كش شرایطي در نظر گرفته شده است كه شامل روشهاي كاربرد

است و در غلظت  1در هزار تا روز دهم در محصول وجود دارد.
در صورتي كه بسياري از كشاورزان بيش از این دوزها و در
دفعات بيشتر از سموم استفاده ميكنند.

كارنس ميباشد ( .)Rafiei et al., 2016به منظور توليد محصول

هاي گوجهفرنگي مراكز فروش سبزیجات در كشور ایران ،برزیل

سالم و كاهش مصرف آفتكشها ،استانداردهاي استفاده بهينه از

و سودان انجام شده است ،وجود بيش از حد مجاز این آفتكش

سموم و ميزان حداكثر مجاز باقيماندهي سموم ( )MRLتعين

مشخص شده است و با توجه به سمي و سرطانزا بودن و ميزان

شده است ،در بسياري از كشورها ميزان  MRLدر آب ،خاک و

باالي مصرف آن در محصوالت كشاورزي مختلف ،اجراي

مواد غذایي براي تعداد زیادي از سموم دفع آفات تعيين شده

اقدامات و نظارت بيشتر براي اطمينان از ایمني مصرفكننده مهم

است ( .)Dos Santosa et al., 2015حداكثر ميزان باقيماندهي

است

( Ali et al, 2020; Hadian et al, 2019; Amrollahi et al,

( )MRLبراي هر محصول كشاورزي متفاوت است و این حداكثر

.)2018; Dos Santosa et al, 2015

غلظت بر اساس ميزان تغييرپذیري آفتكش مورد نظر و فاصله

آگاهي دادن به كشاورزان در مورد خطرات ناشي از آلودگي سموم

زماني بين كاربرد آن و زمان برداشت محصول تعيين شده است،

دفع آفات محصوالت كشاورزي باید به طور گسترده انجام شود،

به دليل مدت كوتاه بين زمان پاشش و زمان برداشت ،سبزیجات

همچنين قوانين مربوط به نحوه مصرف سموم دفع آفات باید

از آلودگي بيشتري برخوردارند .با توجه به اینكه بسياري از سموم

اعمال شود و اقدامات الزم براي جلوگيري از استفاده بيرویه از

كشاورزي پایداري باال و قابليت حل در چربي را دارند و سرعت
تجزیه آنها در بدن جانداران پایين است ،به راحتي وارد زنجيرهي
غذایي ميشوند و اثرات جبرانناپذیري بر سالمت انسانها مي-
گذارند ( .)Ullah & Zorriehzahra, 2015این استاندارد در ایران
نيز مشخص شده است ،با این حال كشاورزان خارج از نظارت
كارشناسان و به دليل عدم آگاهي كافي از اثرات نامطلوب باقي-
مانده آفتكشها به استفاده بيش از نياز آنها ميپردازند.

سموم انجام گيرد (.)Ananda et al 2020
یكي از رویكردهاي بيوتكنولوژي براي مبارزه با آفات ،مقاوم
نمودن گياه از راه دستكاري ژنتيك و انتقال ژن ميباشد .گياهان
تراریختهي داراي ژنهاي توليدكنندهي پروتئينهاي سمي و
مهاركنندههاي آنزیمهاي آفات ميتوانند نقش بسيار مهمي در
مقابله با آنها ایفا كنند و كاربرد مهندسي ژنتيك را در استراتژي-
هاي مدیریت آفات نشان ميدهد .در سالهاي اخير ،تكنيكهاي

در مورد گوجهفرنگي به عنوان محصولي كه از نظر اقتصادي

جدید مهندسي ژنتيك مانند  RNAiو  Crispr-Cas9در بهبود

اهميت دارد ،رعایت فاصله زماني بين برداشت محصول و عرضه

محصوالت جهت مقابله با آفات تحقيقات زیادي انجام شده است

آن به بازار توسط كشاورزان ،انجام فرآیندهایي مانند شستشو

( .)Wu et al 2018; Yan et al 2020اكنون ميليونها هكتار از این

مطلوب با آب ،آب ونمك ،همچنين پخت آن در كاهش ميزان

قبيل گياهان در تعدادي از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه

Vemuri et al,

جهان كشت ميشوند .پر واضح است كه این فناوري با از بين

باقيماندهي آفتكشها بسيار قابل اهميت است (
.)2014

بردن نياز به استفاده از سموم شيميایي ،به حفظ محيط زیست و

در این بررسي باقيماندهي دو غلظت ( 0/5و  1در هزار) پرمترین

صرفهجویي اقتصادي كشاورزان كمك بسياري مينماید

در گوجهفرنگي گلخانهاي ،در دو نوبت بررسي شد .نتایج این

(

مطالعه نشان داد كه به ترتيب  5و  7روز بعد از استفاده آفتكش

.)Salahi Ardakani et al, 2016

;Mohammadi & Yazdanpanah, 2016; Rafiei et al, 2016

به حداكثر ميزان مجاز ميرسد و هر چه غلظت مصرفي بيشتر
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Evaluation of Permethrin Residue in Greenhouse Tomatoes
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Abstract
The residual of pesticides in the agricultural production is endangering human health and
environmental balance. Concerns about pesticide residues and environmental impacts due
to repeated use of pesticides has led to investigations of the residue and fate of these agents.
The adverse effects of pesticides' residue on humans and the environment have increased
interest in genetic engineering technology and cultivation of genetically modified crops for
pest management strategies. This study was carried out to investigate the residue of
permethrin (EC 25%) in a Vendor cultivar of tomato in greenhouse. Tomato plants were
sprayed at doses of 0.5- 1 g/lit. Samples preparation was performed by the QuEChERS
method. Further purification was achieved using a silica solid-phase extraction (SPE)
cartridge and pesticide residues were analyzed using GC-MS. This study revealed that
residue decreased in descending order. Results showed that the Permethrin (0.5, 1 g/lit)
levels were detected below than maximum residue level (MRL) recommended by codex
(0.5 mg/kg) at 5 and 7 days after application. Permethrin levels (1 g/lit treatment) were
detected below MRL 10 days after application.
Key word: Residue, Permethrin, QuEChERS ،MRL ،GC-MS
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