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  چکیده

یه سمپاشی و هدف از این پژوهش تغیین باقیمانده سم دیازینون در سیب درختی منطقه احمد آباد دماوند بود. نمونه برداری از سه ایستگاه در مراحل اول
میانگین  صورت گرفت. GC-MASSبا استفاده از دستگاه ها با غلظت دیازینون در نمونه  کارنس در فصل برداشت صورت گرفته است.پس از دوره 

 , ISIRI , CODEX , EPAبود . که این میزان از استتتانداردهای گرم بر کیلوگرم  1.8204برابر با  اواخر بهار غلظت دیازینون در آزمایش های 

EFSA از گتترم بتتر کیلتتوگرم   0.083نیز با غلظتتتی مدتتادل  تان تابس اواخرتری را شامل میشود . همچنین میانگین حاصل از آزمایش های میزان باال
، نسبت به استتتانداردهای  بهارمقدار کمتری را نشان می دهد . با توجه به باال بودن میانگین دیازینون در دوره کارنس هفت روزه در فوق استانداردهای 

مقداری پایین تر از استانداردهای  پایان تابستانین اگرچه میانگین سم در دوره کارنس هفت روزه جهت برداشت سیب پیشنهاد نمی گردد و همچن فوق ،
یر روزه ، همچنین وجود دیازینون در نمونه هتتای ستتا 21جهانی مذکور را شامل می شود ، اما به دلیل سمی بودن ایستگاه اول پس از طی دوره کارنس 

 ی را می طلبد.جوامع انسانی دقت و نظارت بیشتر ایستگاهها ، جهت حفظ سالمت
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Abstract  
 

The aimed of this study is a measurement of the residual amount of diazinon toxin in apple 

trees.sampling were done in primary stage of poion spraying and after preharvest intervals.diazinon 

amount were determined by GC-MASS instrument. Average concentration of diazinon in samples 

harvest in late spring was 1.8204 gr/kg  that amount was greater than ISIRI , CODEX , EPA , EFSA 

standards. Average concentration of diazinon in samples harvest in late summer was 0.083 gr/kg  that 

amount was lower than ISIRI , CODEX , EPA , EFSA standards.according to high average of 

diazinon in 7th pre harvest interval at the last spring than standards, Seven days after spraying is not 

recommended for apple harvest.however average of diazinon in last summer is lower than 

international standards, but because the first station shown toxic result after 21th days and presence of 

diazinon in other stations, It requires more precision and monitoring to maintain the health of human 

societies. 
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   مقدمه -1
رقابت بر سر   هنگامیکه انسان پی به وجود موجوداتی برد که با آنها در 

فاظت از زنجیره غذایی  زنجیره غذایی مشترک می باشند، به منظور ح
خود دنبال روش های سریع و موثر جهت مقابله با آفات گشت . تولید 
آفت کش یکی از روش هایی بود که به دلیل سرعت تاثیر و داشتن  

ن باال ، از محبوبیت بسیاری برخوردار گشت . برای درک بیشتر  راندما
م آفت کش می توان گفت آفت کش ها ترکیباتی هستند که به  وهمف

های طبیدی و مصنوعی یافت می شوند و تاثیر باالیی در کنترل صورت 
و نابودی هر گونه آفت که طی مراحل تولید ، انبار کردن و توزیع  

شیخی گرجان و همکاران،  ، بکار می رود ) محصول را تهدید می کند 
رند ، در توزیح بیشتر های متفاوتی دا هت( . آفت کش ها دس 1391

میتوان گفت ، بسته به نوع موجود هدف که برای مقابله با آن ساخته می  
شوند طیف وسیدی از جمله علف کش ، موش کش ، نماتد کش و ... را  

کش ها عالوه بر دسته بندی   ( . آفت 1389دهقانی ،شامل می شوند ) 
اد مسمومیت ) سیستمیک ، غیر  ج یاز لحاظ موجود هدف ، به لحاظ نوع ا
د مسمومیت ) پوستی استنشاقی و  سیستمیک ، تدخینی ( و نحوه ایجا

گوارشی ( و ساختمان شیمیایی آنها دسته بندی های مختلفی را شامل  
ورت  میشوند. سموم سیستمیک از جمله سمومی هستند که به ص
آن   یتخصصی ، با تاثیر بر اندام مشخصی از موجود هدف موجب نابود
سطح  می گردند. این سموم پایداری باالیی دارند و با شسته شدن 

محصوالت از بین نمی روند . سموم نفوذی و نیمه سیستمیک تحرک  
کمتری نسبت به سموم سیستمیک دارند . آفت کش های تدخینی آفت  

طریق ایجاد گاز  ، ایجاد مسمومیت می کنند )  کش هایی هستند که از 
( از نظر شیمیایی نیز   ن شرقیاستان آذربایجا  یزسازمان جهاد کشاور

آفت کش ها دسته های مختلفی از جمله ترکیبات آلی ) که شامل  
ترکیبات آلی کلره ، فسفره ، کاربامات ( و ترکیبات گیاهی مانند روتنون 

( .   1389را شامل می شوند ) دهقانی،  گیاهی دارند  و نیکوتین که منشا 
ت آلی هستند  گروه آفت کش های با ترکیبا نیسموم ارگانو کلره که اول

کربن   –می باشد ، زنجیره کلر  DDTو شناخته شده ترین آنها سم 
اصلی ترین بخش سازنده این سموم را تشکیل می دهد . ارگانوکلره ها  

در بافت چربی بدن  سمومی چربی دوست هستند ، به همین دلیل 
حیوانات توسط موجودات   موجودات زنده تجمع پیدا می کنند ، و با شکار 

ی بیولوژیکی ایجاد می کنند،  بزرگتر در هرم زنجیره غذایی ، بزرگنمای
همچنین استفاده از آنها موجب بروز مقاومت آفات در برابر این سموم  

این سموم  می شود . عالوه بر دالیل ذکر شده خاصیت سرطانزایی 
ته محدود  فردر بسیاری از کشورهای پیش 1960موجب گردیده ، از سال 
عوامل مختلفی در  (.  1382ریاضی و همکاران ،و یا ممنوع اعالم گردد ) 

یک سم وجود دارد که توجه سمپاشان را هنگام انتخاب سم به خود  
جلب می کند ، میزان و سرعت سم اثر بخشی آفت کش ها در مدت  

اه ، مهمترین عاملی است که سمپاشان به آن توجه می کنند ،  زمان کوت
  املی از جمله درصد ماده فدال ، ترکیب پذیری آسان سم با آب ، وعاما 

میزان و شدت تاثیر گذاری بر سالمت انسان و محیط ، عدم بروز  
مقاومت آفات در برابر سم ، حفظ سالمت گیاه ، ماندگاری کم در  

دهقان سکاچایی و همکاران ، زایی دارد ) انتخاب آفت کش تاثیر بس
که از آنها می شود به   س نوع استفاده ایاس( . آفت کش ها بر ا1389

ساختارهای متدددی تقسیم می شوند، از جمله این ساختارها می توان به  

 Waterکه به راحتی در آب حل می شوند.   Water Solubleمواد 

Soluble Powder  زمان زیادی برای هم   پودرهایی که نیاز به مدت
 Waterآفت کش های  زدن دارند ولی پس از آن ته نشین نمیشوند.

Emulsifiable Concentrates    که ساختار روغنی دارند. دسته
بددی سمومی هستند که به دلیل آنکه پس از مدتی ته نشین می شوند ،  

سموم  پس از هر بار استفاده نیاز به هم زدن مداوم دارند ، این دسته از 
  ا ر که حاوی عوامل حمل کننده ، خشک کننده و پخش کننده هستند 

Wattable Powder  می نامند . آفت کش هایWater 

Dispersable Liquid  وWater Dispersabl Granules  
از انواع دیگر آفت کش ها می باشند ) سازمان نظام مهندسی خلیج  

عملکرد متفاوتی از   فارس (. آفت کش ها بسته به نوع جاندار هدفشان
به سموم گوارشی   هخود بروز میدهند . گروه اول سمومی هستند ک

به موجود هدف   موسوم هستند . این سموم به صورت غذا یا طدمه
میرسند و سپس موجب نابودی آن می گردند . گروه دوم سموم تماسی  

حشرات با آنها مسمومیت ایجاد کرده و سبب   هستند که در اثر تماس
نها می شوند، دیازنون یکی از مهمترین سموم این گروهمی باشد  مرگ آ

زمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی (. سموم از لحاظ عملکرد  اس) 
افت های گیاهی نیز به دسته های سموم سیستمیک و نیمه سیستمیک  ب

سموم سیستمیک پس از سمپاشی ، از طریق نفوذ به  تقسیم می شوند. 
ه گیاهی به تمام بخش های گیاه انتقال پیدا می  شیره گیاه ، توسط شیر

و با شسته شدن از بین نمیرود و برای حشرات   درداکند، جذب سریدی 
ری دارد. سموم نیمه سیستمیک به دلیل آنکه تحرک  نیز خطرات کمت

کمتری نسبت به سموم سیستمیک دارند ، به همین دلیل احتمال  
د نیز بشوند) طالبی جهرمی، بیشتری دارد منجر به نابودی جانوران مفی

و   سموم ارگانو کلره ، یینزاپس از آنکه به خاصیت سرطا (. 1391
همچنین بروز مقاومت در جانداران هدف آنها پی برده شد . سمومی  
جایگزین گردید که که از لحاظ سمیت هزاران بار سمی تر و قوی از  

وجود فسفر  سموم کلره به محسوب میشود، این گروه از سموم به دلیل 
شوند. این  می یده در مهم ترین بخش سازنده خود، سموم ارگانو فسفره نام

ند اما به دلیل پایدار  سموم گرچه سمی تر از سموم ارگانو کلره می باش
نبودنشان در محیط ، از محبوبیت بیشتری نزد مصرف کنندگان برخردار  

چنین  اند . سموم فسفره بسته به مدت زمان مصرف ، نوع ماده ، هم
ه با  کیدفرامقدار ماده مصرفی ، اثرات متفاوتی را بر محیط و همچنین ا

راه خوراکی ، از  آن در تماس هستند می گذارد . سموم فسفره عالوه بر 
طریق پوستی و استنشاقی نیز ایجاد مسمومیت می کنند. جهش های  
ژنتیکی ، تشنج ، تومور ، مرگ و میر از جمله شایع ترین عالیم  

(.  1389دهقانی ، ناشی از  سموم ارگانو فسفره می باشند )  مسمومیت
از جمله پر مصرف ترین سموم ارگانو فسفره تماسی ؛ غیر  نوزیندیا

سیستمیک ، با قابلیت ایجاد مسمومیت از طریق گوارشی و تنفسی . این 
حشره کش توانایی نفوذ در الیه های واکسی بافت های گیاهی را دارا  

ن دلیل به منظور مقابله با آفاتی مانند کرم میوه بکار  می باشد، به همی
از جمله پر مصرف ترین سموم فسفره محسوب می   سم اینمیرود. 
دیازینون از گروه سموم   (  1391شیخی گرجان و همکاران ،شود.) 

  از  سیب ( . 1389دهقانی ، ارگانوفسفاتهای پیرمیدین محسوب میشود ) 
 و  دلپذیر طدم فراوان، کاربردهای لحاظ  به که  است  محصوالتی جمله
  مردم  عالقه مورد محصولی کند، می ایقا انسان سالمت در که نقشی
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  چه  بسیاری، آفات آنکه دلیل به. باشد می دنیا سراسر همچنین و  ایران
  و  درخت سالمت ، میوه رشد و  گلدهی از بدد چه و  گلدهی از قبل

 3 حتی گاهی یا و  2 کند می مواجه جدی تهدیدات با را سیب محصول
  امری  ، خترد یتح گاهی و  محصول کیفیت حفظ  منطور به سمپاشی بار

  در  مهمی نقش که سمپاشی ضرری و  اصلی دورهء دو .  است ضروری
  ماه  اردیبهشت و  ماه اسفند اواسط در کند، می ایفا محصول سالمت
  سموم  از ترکیبی(  ماه اسفند)  سمپاشی اول دوره در. میگیرد انجام
)   پنکونازول همراه به  ،( کش آفت)  شونده امولسیون %60 وندیازین
  زمان  مدت افزایش منظور به ،( کش  کنه)  نیسورون و (  کش قارچ 

  صورت  سمپاشی و  شده مخلوط   پارافینی گیاهی روغن با سموم  ماندگاری
  ماندگاری  زمان مدت افزایش بر  عالوه پارافینی های روغن. میگیرد
  در  ماده  این دلیل همین به میشود، درخت به سرما نفوذ از  مانع  سموم،
  کش  کنه از نیز شکوفه ریختن از  بدد. میگیرد اررق هاستفاد مورد زمستان

  می  استفاده میوه  رشد از قبل میوه، آفات با  مبارزه جهت به کش، قارچ و 
  کشی  حشره ترین عمده(  ماه اردیبهشت)  سمپاشی دوم نوبت در .شود
  اما  باشد، می کلروپریفوس کش حشره  ،  دارد کاربرد دوره  این  در  که

  مانند  دیگری سموم است ممکن صمتخص  سمپاش  تشخیص  به بسته
  دوره  این در که ای نکته. شود استفاده  نیز اتیون ، فوزالون ، دیازینون

  هایی  آفت نوع به  بسته  برداشت قبل  که  است این  باشد  می  اهمیت حائذ
  دوره  این  در که  آفاتی ملهج از. است متفاوت  مصرفی سموم  میزند که

 برای همچنین و  شته، و  وزیم آفت از عبارتند کنند می تهدید را محصول
  سم  از شته با مقابله برای و (  Decis) دسیس سم میوز آفت با مقابله

  سم  فصول تمام  در نیز خراط  کرم با مقابله جهت جهت و  ،  ایمیداکلرپدید
 . گردد می  استفاده زئوزران

    قیقروش انجام تح -2

    مطالعه مورد محدوده  •

  منطقه  از متدددی های زدیداب و  ها بررسی تحقیق، این انجام منظور به
  آنها  مصرفی سموم نوع و  سیب باغ  عمده های مکان تدیین جهت دماوند

  تمرکز  و  فراوانی همچنین و  منطقه شرایط به توجه  با . آمد عمل به
  میدان  ایستگاه، 3 اعال، چشمه تا  قدس  میدان محدوده  از سیب باغات 
  یک  ادفیص ت صورت به سپس و  انتخاب اعال چشمه و  آباد احمد قدس،

  دستگاه  توسط آنها  جغرافیایی موقدیت و  گردید انتخاب ایستگاه  هر از  باغ
GPS  منطقه  نقشه روی بر ایستگاهها موقدیت آن از  پس  شد  ثبت  
 انده باقیم میزان بررسی منظور به برداری نمونه. گردید گذاری عالمت
  ه ر دو  و  ه خردادما در دوم دوره  که  باغاتی بین  از  تصادفی بطور سموم،
 بدین. پذیرفت انجام میدادند، انجام  را  ماه شهریور در سمپاشی سوم

  در  ، سی  سی 5 صورت به  یک هر ، اول روز  در دیازینون که ترتیب
  طبق  سمپاشی مراحل کلیه ، شد ترکیب آب لیتر 5 با لیتری 5 مخزن
  و  ها نمونه در جذب فرآیند بهبود منظور به  ، متخصص سمپاش نظر

  در  سوم بار سمپاشی.  گرفت انجام  عصر در ، شآزمای دقت افزایش
  مقدار . گرفت صورت شونده امولسیون %60 دیازینون سم  با  ماه شهریور
  طبق  سمپاشی عمل انجام و  آنها ترکیب جهت آب، به دیازینون نسبت
  سم،  روی بر مندرج الدمل  ستورد  همچنین و  متخصص  سمپاش  دستور

  طبق )  گردید استفاده  نودیازین سی  سی  1 ، آب  لیتر 1 هر ازای به

  هر  در دیازینون سم سی سی 9 ، نیاز مورد  آب لیتر 9 متخصص دستور
  دوره  دو  طی برداری  نمونه.  گرفت انجام عصر در ها پاشی سم(  باغ
  شانزدهم  وزر در(  سمپاشی از پس  ساعت 72)  کارنس دوره  از قبل

  هفدهم  زو ر در ، روزه 21 کارنس دوره کردن طی از پس و  ، ماه شهریور
  بین  از  تصادفی بطور  سیب نمونه 4 دوره  هر طی گرفت، انجام مهرماه
  نمونه  تدداد مجموع که گردید انتخاب  شده سمپاشی سیب باغ درختان

  هر )  گردید نمونه 24 دوره دو  مجموع  در و  ، نمونه 12 دوره هر در ها
  24 تدم طی ها نمونه( .  نمونه سه ایستگاه هر از ، نمونه 12 دوره
-GC دستگاه  توسط  آزمایش  انجام جهت ،  برداری نمونه  از پس  عتاس

MASS ، میلی گرم از نمونه   90میزان .شد داده تحویل آزمایشگاه به
پوست سیب را جدا کرده و داخل ظروف استوانه ای شکل درپوش دار  

میکرولیتر به  10به میزان  ppm  58تانول با غلظتریخته . حالل م
ر حالل  میلی لیت 1دقیقه ،  10د از مدت . بد مه کردینمونه ها اضاف

دقیقه روی   20هگزان را به نمونه ها اضافه کرده ، سپس به مدت 
همزن مغناطیسی قرار داده و بدد از آن همانطور که در حال چرخش می  

های مخروط حاصل از دوران محلول را  باشد ، قطره تشکیل شده در انت
آلی استخراج شده در داخل   . فاز ی کنیم با سرنگ یا سمپلر استخراج م

که   10و  ppb  100  ،50  ،20انداردهایویال ریخته می شود. است
شامل استانداردهای داخلی و استانداردهای ترکیبات آنالیز شونده  

، برابر با حجم نمونه   درخواستی در محدوده غلظتی نمونه ها می باشند
  1توسط تزریق ها  هنیز نموها تهیه و به دستگاه تزریق شدند . آنال

   Agilent 5973ستگاهمیکروگرم از محلول استخراج شده به د
GC/MASS/ .ساخت کشور آمریکا صورت گرفت ، 

 برنامه دمایی زیر جهت آنالیز مورد استفاده قرار گرفت :  •

 نالیز نمونه هابرنامه دمایی جهت آ -1جدول 

نمونه ها  دمایی آنالیزبرنامه   
Temperature 

program 

Injector 

(Splitless) 

Carrier 

gas 

100°C to 

290 °C at 25 

°C /min 

250°C 
He 

(99.999%) 

Final 

temperature 

Initial 

temperature 

Constant 

flow 

290°C hold 

5 min 

50°C hold 2 

min 
1 mL/min 

 
Temperature 

program 
Auxiliary 

 

50°C to 100 

°C at 25 °C 

/min hold 2 

min 

290°C 

 

 3پس از مشخص شدن غلظتتت ستتم دیتتازینون ، نمونتته هتتای ستتیب 
، نتایج حاصتتل از ایتتن  GC/MASSایستگاه ، با استفاده از دستگاه 

تجزیه  SPSSو   Excel 2013پژوهش با استفاده از نرم افزارهای 
ررسی امکان تفاوت میزان سم هتتا در نمونتته هتتا ، و تحلیل شد. برای ب

انی از شتتیوه هتتای متتتداول آمتتاری آزمایش ها و بر اساس تفکیک زمتت 
 ، به تفکیک آزمایش و این میزان استفاده شده است . در بررسی تفاوت
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نمونه ، که هر کدام بیش از دو سطح دارند ، از تحلیل واریانس یکطرفه 

 ، بهره گرفته شده است . 

 شیمیایی  آنالیز و بردای نمونه روش •

بتته ازای هتتر کیلتتوگرم  در نمونه برداری های خرداد ماه بطور متوستتط
این میزان سم  %95ی گردید. بازه اطمینان گرم سم شناسای 4/2سیب، 

گردد. در نمونه های شهریور و مهر واحد حاصل می  با

واحتتد  ±40.2ستتم گتترم  131.42ماه نیز به ازای هر کیلو گتترم ستتیب 
شتتده  شناسایی گردید. توزیع این میزان سم نیز به صورت نمتتایش داده

 چولتته توزیع شود که اینمی است. مشاهده 2-2و  1-2در نمودار های 
 از کمتتتر کیلوگرم هر ازای به هانمونه اکثر در سم میزان و  بوده چپ به
 .است گرم 2

 

 مورد های  نمونه در شده شناسایی سم میزان هیستوگرام - 1 -2 نمودار

 بررسی

 

 

 مورد های  نمونه در شده شناسایی سم میزان هیستوگرام 2 - 2 نمودار

 بررسی

 زیآنال یفیک کنترل •

 در کته ستم میتزان بررستی در ، ماه خرداد های برداری نمونه در
 و شتد گیریانتدازه روز، شتش گذشتت از پتس و مواجهته ابتدای

 همراه مدناداری و گیرچشم کاهش با میزان این که گردید شاهدهم
  در گرم 15/3 حدود از سم میزان که گردید صخشم همچنین. بود
 

 
 نمونه در.   یافت کاهش کیلوگرم هر در گرم 64/1 به کیلوگرم هر

 ابتتدای در ستم میتزان کته نیتز متاه مهر و شهریور های برداری
 کتته گردید مشاهده و  شد گیریندازها ، روز 21 گذشت از پس و  مواجهه

 مشخص همچنین. نبود هرامه مدناداری و  گیرچشم کاهش با میزان این
 167/125 به کیلوگرم هر در  گرم917/136  حدود  از  سم میزان  که گردید
نمونه سیب ،  6در بررسی خرداد ماه از . یافت تقلیل کیلوگرم هر در گرم

سه نمونه سیب مختلف استتتفاده  و در بررسی های شهریور و مهر ماه از
است ناشتتی از تفتتاوت  گردید.  این تفاوت شناسایی شده در رفتار ممکن

های مختلف میزان سم نمونه های موجود در آزمایش باشد.ع سیبدر نو
اند. اما نکته حائز اهمیت این است کتته مختلفی را در خودشان جای داده

در شهریور ماه در ایستتتگاه  ، و  B2هر چند میزان سم در خرداد ماه در  
در هر  را نادیده گرفت. توان این تفاوت ها از همه بیشتر است، اما می 2

بررسی با استفاده از روش تحلیل واریانس، نکته حتتائز اهمیتتت ثبتتات در 
ها است که با استفاده از آزمتتون لتتونز متتورد ارزیتتابی قتترار وارانس گروه

ها ثابتتت بتتوده و نتیجتته بتته نمونتتهگیرد. در این بررسی واریانس بین می
 (. 2دول ستنباط و تدمیم به کل است)جدست آمده قابل ا

 هاآزمون برابری واریانس لونز میزان سم در نمونه-2جدول 

 هابرابری واریانس لونز میزان سم در نمونه 

 نمونه شهریو و مهرماه
لونز آماره  

4.371 
 1   آزادی درجه 

5 
2 آزادی درجه   

18 
 مدناداری 

090 .  
 نتیجه

 ثبات در واریانس 

خردادماه  نمونه  
لونز آماره  

1.310 
 1   آزادی درجه 

5 
2 آزادی درجه   

42 
 مدناداری 
278 .  

 نتیجه
 ثبات در واریانس 

 
همچنین بتترای استتتفاده از روش تحلیتتل واریتتانس نیتتاز استتت توزیتتع 
مشاهدات در هر زیرگروه نرمال باشد که البته آزمون فوق نسبت به آن 

هتتای مربوطتته بتته نیست. از ایتتن رو بتتا استتتفاده از آزمون زیاد حساس
ها پرداختتته ان سموم اکتشاف شده در این نمونهبررسی نرمال بودن میز
ممکن است توزیتتع  C2نها در نمونه دهد که تمیشده است که نشان 

هرچند آزمون ارائه شتتده بتته فتترل نرمتتال بتتودن  ها نرمال نباشد.داده
، اما آزمون ناپارامتری ولتتن نیتتز کتته از روش ها زیاد حساس نیستداده

 ری و در صورت ثبتتات واریتتانس بتتهتحلیل واریانس به صورت ناپارامت
داند. ان سم را مدنادار نمیپردازد نیز تفاوت این میزبررسی مدناداری می

آزموون اایودار بررسوی این آزمون در ادبیات آماری بتته عنتتوان  

کتته نتتتایج حاصتتله نشتتان داد  .شود« شناخته میهابرابری میانگین

 ارآمد بوده است. آزمون دیازینون، نسبت به تدیین سموم به شدت ناک
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  نتایج  -3

هایی بود در این بررسی دو مجموعه داده با هم مقایسه شد، یکی داده 
  40هایی بود که حداقل که با سم کم مواجه شده بودند و دیگری داده 

ک کیلوگرم آن وجود داشت ) باالتر از شاخص آشکار  گرم سم به ازای ی
جرا شده، نتایج  ا یاهو تحلیل  سمت (. از مقایسه ق LOQ40سازی 

  حجم  از زمان گذشت با داده، مجموعه دو  هر بدست آمده نشان داد  در
  میزان  مدنادار کاهش باعث زمان اول آزمایش شده ، اما در کاسته سم
  مدنادار  کاهش میزان این دوم، ایشآزم در که حالی در  است شده سم

 بدست  یجانت بر مدنادار راث آزمایش نوع اول، آزمایش در .است نبوده
  نبوده  مدنادار  عملکرد تفاوت این دوم، آزمایش در ولی است داشته آمده

 سیب  در موجود  سم میزان شناسایی برای  مدلی اول آزمایش  است . در 
 قرار  تائید مورد نیز خطی مدل حتی دوم  آزمایش  در  ولی داشت وجود

  حاصله  نتایج بر آزمایش نوع و  زمان عامل  دو  اول آزمایش در.نگرفت
  اثرگذاری  عامل هین دوم، آزمایش در که حالی در  بودند ذاررگاث

  % 80 حدود مدل  از استفاده با توانمی  اول، آزمایش در .نشد شناسایی
  دوم  آزمایش در که حالی  در  کرد  توجیه را سم میزان در تغییرپذیری

  را  سم میزان هایتغییرپذیری این کاهش یا افزایش تواننمی حتی
 .نمود ناساییش

 

   یر یگجهینت -4
بر اساس یافته های این پژوهش بیشترین میزان غلظت دیازینون در  

آزمایش   2طول دوره نمونه برداری آزمایش های خرداد ماه ، در هر 
ده در قبل و پس از طی دوره کارنس ، مربوط به  تدیین میزان باقیمان

ه  م به سردسیر بودن منطقه خصوصا تا نی که با توجه می باشد 2ایستگاه 
اول خرداد ماه و تمرکز بسیار باالی باغ ها در منطقه احمد آباد امری  
بدیهی به نظر میرسد.  مقایسه نتایج این مطالده بر اساس استاندارد های  

در این زمینه ، نشان می دهد که غلظت دیازینون در  بین المللی موجود 
  3ل خرداد ماه ( در تمامی نمونه های ابتدای سمپاشی ) مرحله او 

و استاندارد ایران )  EPA  ،CODEXایستگاه باالتر از استانداردهای 
ISIRI  )( و استاندارد کشور های اروپاییEFSA   ، می باشد )  

داد ماه که پس از طی دوره کارنس  همچنین در آزمایش مرحله دوم خر
باالتر از تمامی   انجام گرفت تمامی نمونه ها دارای غلظت های

می باشند .   EFSAو  CODEXو  EPA  ، ISIRIاستانداردهای 
صورت گرفت نشان می   SPSSطی محاسباتی که توسط نرم افزار 

 و  EPA   ،ISIRIاز استانداردهای  1.8204دهد ، دیازینون با میانگین  
CODEX  وEFSA  میزان باالتری را دارا می باشد. بیشترین میزان
) چشمه اعال ( و  3آزمایش شهریور ماه مربوط به ایستگاه دیازینون در 

در آزمایش مهرماه نیز مربوط به ایستگاه میدان قدس می باشد.  
همچنین در آزمایش شهریور ماه دیازینون در تمامی ایستگاهها مقادیری  

دارد ، اما در   ISIRI, EPA , EFSAاستاندارد های  پایین تر از 
باالتر می باشد، سایر   CODEXدارد از میزان استان 1ایستگاه 

دارند. طی   CODEXتگاهها مقادیر پایین تر از میزان استاندارد سای
صورت گرفت نشان می دهد ،   SPSSمحاسباتی که توسط نرم افزار 

و  EPA   ،ISIRIداردهای از استان 0.083دیازینون با میانگین 
CODEX  وEFSA ون بسته  میزان کمتری را دارا می باشد. دیازین

 یشود مدت زمان ماندگاری متفاوتی ممحیطی که به آن وارد   pH به 

 
دارد و گاهی بدضا تا ماهها در محیط باقی می ماند .در نتایج پژوهش 

ایی  دیگری نیز مشخص شد دیازینون ازجمله سمومی می باشد که توان
نفوذ در بذر گیاهان و ایجاد اختالت رشد را دارد. همچنین نشان داده شد  

دی به جذب این سموم دارند،  زیابه دلیل آنکه کلوئیدهای خاک تمایل 
هفته   14الی  12درنتیجه این سم در خاک پایداری باالیی دارد و حدود 

در یا  در خاک ماندگاری دارد. دیازینون عالوه بر فاز مایع به صورت پو
(. نتایج  1391ارژنگی، گرانول نیز با نام تجاری بازودین عرضه میشود )

رت گرفته است نشان می  صو مطالدات دیگری که بر روی میوه خیار 
روز ) دوره کارنس ( هر روز از مقدار سم   10دهد از زمان سمپاشی تا 

در روز اول ، در   %100کاهش یافته است . به نحوی که سم از میزان 
% کاهش پیدا کرده است. آنها دریافتند دیازینون در   5.3دهم به روز 

ول با کاهش  ز اروزه ، هر روز به نسبت رو  10دوره  تمام مدت این
(.  در  1389دهقان سکاچایی و همکاران،چشمگیری همراه بوده است. )

پژوهش دیگری نتایج نشان می دهد دیازینون در محیط های دارای  
pH = 7   ماه نیز در محیط ماندگاری دارد.   6حتی به مدت پایدار بوده و

  7.7ی ال pH  7.4دیازینون در آب چاهی با آنها برآورد کردند نیمه عمر 
پایین تر   pHروز و در  43درجه سانتی گراد ، تقریبا برابر با  16و دمای 

  171درجه سانتی گراد ( نیمه عمری برابر با  21( و دمای باالتر )  7.3) 
روستای طرقبه و شاندیز  10آنها طی این مطالده به بررسی آب  روز دارد.

را توسط   نده ن پرداخته و میزان دیازینون باقیما، در فصل زمستا
( . کروماتوگرافی الیه   TLCدستگاههای کروماتوگرافی الیه نازک ) 

( و کروماتوگرافی مایع با کارایی باال    HPTLCنازک با کارایی باال ) 
 (HPLC پرد )  اختند. طی بررسی میانگین غلظت دیازینون توسط

  0.58و  0.01مقادیر   TLC   ،HPTLC  ،HPLC دستگاههای 
هده کردند. طی اندازه گیری هایی که از غلظت  مشا میکروگرم را 

دیازینون در چشمه های شاندیز صورت گرفت غلظتی یافت نشد، اما در  
زینون در این آبها با  بررسی هایی که از آب چاههای شاندیز داشتند، دیا

(  0.52رقبه ) میکروگرم ( بیشتر از آب چاههای ط 0.71میانگین غلظت )
در آبهای   HPTLCا طی بررسی با دستگاه آنهدارای آلودگی بودند. 

منابع چشمه و آب چاه ( دیازینونی مشاهده   2منطقه طرقبه ، ) هر 
شاندیز ،  از منطقه  HPTLCنکردند، اما بررسی های آنان با دستگاه 

  1393مقیسه و همکاران ،میکروگرم در آبها را نشان داد )  0.018میزان 
سموم   مانده یباق زان یم ن ییتد " ظور ( . در پژوهش دیگری نیز که به من

منطقه   یدرخت بیگلدن و رد س یها تهیدر وار فوسیرو کلرپ نونیازید
منطقه دماوند   بیمحصول س یاحتمال یآلودگ یبررس یبرا "دماوند

 زان یمورد استفاده توسط باغبانان منطقه ، م ینسبت به سموم کشاورز
محصول را   نی ( در ا بان) دورس فوسیو کلرپر نونیازیسموم د ءماندهیباق

که بر اساس   یکامال تصادف یبردار  نمونه یقرار دادند. ط یمورد بررس
با گاز   یریانجام دادند ، و پس از عصاره گ ی محاسبات آمار

 ی ریرا اندازه گ فوسیو کلرپر نونیازیسموم د زانیم یکروماتوگراف
را به   طقه گلدن و رد من یها بی در س نونیازیم دس مانده یکردند. آنها باق

و  1.9 بیرا به ترت فوسیسم کلرپر نیو همچن 0.7و  0.65 بیترت
ppm 1.34 کردند. سپس ضمن استفاده از آزمون آمارهء   یریاندازه گ

t ن یکردند و به ا سهیمربوط مقا ی جهان ی انداردهارا با است  قیتحق جی،نتا  
  ی باغها  بیدر محصول س فوسیر پرسم کل زانیکه م دندیرس جهینت
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( ،   1391مکی آل آقا و فراهانی ،) است یاز حد مجاز جهان شیب منطقه
مغایرت دارد .  نتایج بدست آمده در این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر 

  ماندهء یباق زانیم یریندازه گا" طی پژوهش دیگری نیز که جهت 
 یریبه اندازه گ "النیاستان گ ییروستا یدنیآشام یدر آبها نونیازید
روستا پرداختند . نمونه  20 یدنی آشام یدر آبها نونیازید ماندهیباق زانیم

در هر نمونه شامل   یریصورت گرفت و اندازه گ کباریماه  2هر  یبردار
بود. با   یریو اندازه گ یلص ساز، استخراج ، خا یمراحل نمونه بردار

آب استخراج شده و   درموجود  نونیازی، د یآل یاستفاده از حالل ها
 یریصورت گرفت. آنها جهت اندازه گ TLCتگاه با دس یخالص ساز

 ج یاستفاده کردند. نتا HPLCآفت کش ها از دستگاه  یفیو ک یکم
  ی اختالف مدنهمه چاهها  ماندهءیباق نینشان داد که ب انسیوار هءیتجز
 و  H2در چاه  ماندهیباق نیدرصد وجود دارد. کمتر کیدر سطح  یدار
  ه ی تجز جینتا نیشد. همچن یریاندازه گ I3در  ماندهیباق نیشتریب

  گر یکدیدر فصول مختلف با  مانده یباق زانینشان داد که م انسیوار
در   ppb7.74 ن یانگیبا م ماندهیباق زان یدار دارند. م یاختالف مدن

 ن یکمتر ppb 0.02 نیانگی، و اسفند ماه با م نیشتریماه ب وریشهر
 ر یبا سا سهی) در مقا وننیازید یبا توجه به فشار بخار باال  امقدار بود . آنه

  ق ی آب ، در تحق هیآفت کش ها ( و استفاده از کربن فدال جهت تصف
جوشاندن و کربن   یبا استفاده از روش ها نونیازیخود ، امکان حذف د

نشان داد که کربن فدال قادر به   جیقرار دادند. نتا یا مورد بررسفدال ر
 ppbو  25،   50 ی از آب در غلظت ها نونیازیکش د  فتآ % 100حذف 

غلظت عبور داده شده از کربن فدال   3در هر  که یباشد . بطور یم 10
تا   85حذف از  زانینبود . در روش جوشاندن ، م یابیقابل رد نونیازید

که جوشاندن   یهنگام ppb 50در غلظت  کهید ، بطوربو ریمتغ 100%
  99 درصد به 86حذف از  زانی، م افتی شیزااف قهیدق 30به  قهیدق 15از 

نمونه   یکربن فدال رو  ییکارا قیتحق نیدر ا نی. همچندیدرصد رس
باال بود مورد   ورماهیمجاز آنها در در شهر ماندهیکه باق ییچاهها یها

به  یبستگ ماندهیکاهش باق زانینشا داد که م جیقرار گرقت. نتا یبررس
  ده مانیباشد باق شتریبکار برده شده ب وزدوز بکار برده شده دارد. هرچه د

دوز کربن   که ی، هنگام I3در چاه  که یحذف خواهد شد. بطور یشتریب
درصد   41.66حذف از  زانی، م افتی ش یافزا تریگرم بر ل 4به  1فدال از 

گرم بر   4و 1 ی، در غلظت ها G2، در چاه  افتی شیدرصد افزا 95به 
  درصد بود  96.3و  86.4 هب بیبه ترت نونیازیحذف د زانیم تریل
  زان یم ی بررسدر پژوهش دیگری که به منظور  .( مکارانقدمیاری و ه)

  دان یعرضه شده در م السیدر محصول گ ونیازنیحشره کش د ماندهیباق
 نییمنظور تد بهاست. انجام گرفته  استان تهران«  یتره بار مرکز

  ی مرکز  دان یماز  السینمونه گ 40تدداد  ونیازنیحشره کش د ماندهیباق
 ن، یقزو  ار،یشهر مختلف لواسان، شهر 5از  و تره بار تهران که وهیم

  ی ن یمدت مد یهستند، ط رانیدر ا السیگ دیکه قطب تول هیمشهد و اروم
داده   نتقالا گاهشیشده و به آزما هیته 90سال  ریخرداد و ت یدر ماهها

ده شد. شدند، جهت استخراج نمونه ها، از روش استاندارد کچرز استفا
از دستگاه   ونیازنید یریاندازه گپس از استخراج نمونه ها، جهت 

بدست   ریاستفاده شد و مقاد یجرم  یسنج فیط -یکروماتوگراف گاز
 ج یتاشد. ن سهیآفت کش ها مقا مانده یباق یمجاز مل زانیآمده با حداکثر م

باالتر از   یآلودگ یدارا شیمورد آزما یدرصد نمونه ها 10داد که  نشان
( که لوگرمیگرم بر ک یلیم MRL=0/5بودند ) ونیازنید مجاز به دح

  0/29( و لواسان )لوگرمیگرم بر ک یلیم 0/3) شامل چهار نمونه از مشهد
درصد از نمونه ها، بدون  90 ی( بودند و مابقلوگرمیگرم بر ک یلیم
 .( 1392عسگری و همکاران ،)  بودند ونیازنید یابیقابل رد ماندهیاقب

و  نونیازیم دس ماندهیسنجش باقری نیز که به منظور پژوهش دیگ
 – Headspaceکودکان توسط یاهیگ یدر داورها فوسیریکلوپ

SPME and GC-FID" "  . مقدار  یبه منظور بررسانجام گرفت
 فوسیو و کلروپر نونیازیره )سم دارگانو فسف یمانده آفت کش ها  یباق

  5گرفته است.  انجام رانیا کودکان موجود در بازار یاهیگ ی( در داروها
  ی داریاز داروخانه ها خر عیمصرف ما یکودکان در فرم ها یهایگ یدارو 

 SPMEبا)  DVB-PDM بریشدند . آنها با استفاده از ف

(SOILD PHASE MICROEXTRAACTION 
  GCدستگاه  کی( شدند. سپس عصاره ها به  یریاستخراج )عصاره گ

 gl6100 Youlimمدل  یگاز ی کارماتوگراف تگاهشد.دس قیتزر

model yl6100) )  شدله آتش بود   ونیزاسیونیمجهز به آشکار ساز
  ی قطر داخل  mm 53/0طول ، ( Technokroma)  ،60 mستون

،پوشش داده شده بود. وجود و مقدار سم   لمیف کرومتریم 25/1و 
مورد   ک یهر  داراستان ی ها یبا استفاده از منحن فوسیو کلروپر نونیازید

 نونیازید یباال ریمقاد یاهیگ یاز داروها  ی قرار گرفتند.در تدداد یبررس
 Europeanداده شد.براساس  ص یتشخ فوسیو کلروپر

pharmacopeia نونیازیو د فوسیمانده کلروپر ی ، حد آستانه و باق 
و   هیتجز جیگرم است. نتا یلیم  5/0و  2/0 یاهیگ ییمواد دارو  یبرا
  ی دو آفت کش در پنج دارو  نیانده ا م  یباق زانینشان داد که م  لیتحل
 Mosaddegh,et) هستند یکودکان قابل چشم پوش یهایگ

all,2014)   نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج بدست آمده از ،
که جهت  پژوهش حاضر دارای مغایرت می باشد . طی پژوهش دیگری

ارزیابی بقایای حشره کش ها ، علف کش ها و قارچ کش ها در میوه  
سموم دفع   160از  شیبت غلظ نییتد یبرالهستان صورت گرفت . های 

  ع ی گاز و ما یچند منظوره مجاز بر اساس کروماتوگراف یآفات از روش ها
  وه یم 15نمونه از  392استفاده شد. در مجموع،  یو روش اسپکتروسکوپ

شدند. در   یجمع آور 2012تا اکتبر  2016ماه مه  یف در طمختل
 ها ونهنم ٪9/45نشد،  افتی باقی مانده ای نیه ها نمونه از 2/48٪

 EU MRLبا غلظت های برابر و یا کمتر از ییآفت کش ها حاوی
باالتر از   یی با مقادیرآفت کش ها حاوی ها نمونه از ٪5.9بودند و 
MRL  .اکثر  بودند که در  یتمحصوال( ٪63) بیس و ( ٪66) آلبالوبودند

آفت کش   30. در مجموع آنها باقیمانده آفت کش ها یافت گردید 
  د یو بواسک لیدیپدیکربامات، کپتان، سا ویتیشدند. د ییمختلف شناسا

آفت  1 <سموم دفع آفات ) نیدادند. چند لیآفت کش را تشک نیشتریب
  ی حاوی ها م یف رژشد. مصر افت ی ها  نمونه  از ٪ 30.1( در حدود کش
کند.   د جایتواند خطرات حاد را ا ی از آفت کش ها م یمانده برخ یباق

  ناشی از برآورد خطرات بالقوه سالمت  رظوه منبه دست آمده ب یداده ها
مقدار   حداکثرآفت کش ها مورد استفاده قرار گرفت.  نیمواجهه با ا

و   وات یمت ی د برای ٪ 22: شامل کودکان ی( براEDlsروزانه ) یمصرف
به   بود که بیمحصول س نیبود. مهمتر ADI از نونیازید برای 112٪
  ج ینتا نقش دارد.  Flusilazoleدر ایجاد مسمومیت حاد  1.30 میزان

مقادیر باالی آفت کش ها ، این مقادیر  وجود  رغمیدهد که عل ینشان م
وجود،   نی. با انمی تواند مشکل جدی در سالمت عمومی به وجود آورد. 
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آفت کش ها در   یمانده ها یباق یمستمر بر رو  ظارتن ی به منظوربررس
تایج این  ن ،( Sadlol, et all , 2007) شود یم هیتوص ها وهیم

پژوهش با نتایج پژوهش حاضر دارای مشابهت می باشد . در پژوهش  
تدیین بقایای برخی از آفت کش ها در میوه های  دیگری نیز که با هدف 
هشت  بدین منظور  می باشد. رهای مختلف الهور جمع آوری شده از بازا

از   ینگفر. انار و توت ایپاپا ،یربزه، نارنج. موز، گواوا. خبیس وهینمونه م
ی  استخراج، پاکساز سپس.ی کردندنقاط مختلف بازار فروش جمع آور

  5قرار گرفت. غلظت  یبررس و  لی و تحل هیتجز مورد شده و پس از آن
،  Bifenthrin  ،Lambda Cyhnloohrinشامل آفت کش

Carbofuran. Chlorpyrifos  وCypermethrin   در نمونه
اندازه  نازک با عملکرد باال  هیال ی با استفاده از کروماتوگراف وه یم یها

مقادیر  در نمونه ها با آفت کش ها  ضایدات. قطر گیری گردید 
استانداردجهت تدیین غلظت آفت کش ها مقایسه گردید .به منظور  

بهره گیری شد. نتایج  ANOVAغییرات اساسی از روش تدیین ت
  ه ویم یحضور آفت کش ها در برخ زان یدر م یدار یمدن تفاوت نشان داد 

غلظت  . حداکثر (P <0.05انتخاب شده وجود دارد) یها
Cypermethtrin  درPapaya (0.112 و لوگرمیگرم بر ک یلیم )

  در  Cypermethrinشد.  افت ی( 0.133mg / kg) یتوت فرنگ
( و انار  mg / kg 0.170موز ) و در،(mg / kg 0.320) پرتغال

گرم   یلیم 0122ا )او در گو فوسیری(. کلورپلوگرمیرم بر کگ یلیم 0.129)
نتایج (.لوگرمیگرم بر ک یلیم 0.109) سیب(. کاربوفوران در لوگرمیبر ک

در نمونه های مختلف میوه از میزان   Cypermethrinنشان می دهد
و  ی از آلودگ یریجلوگ جهترو  نیاز ایی برخوردار است.آلودگی باال

آفت کش   یهامانده  یاز باق یتداوم بازرس  ازمند یانسان ن افزایش ایمنی
  .(shafi,etall , 2014)  است  یدر محصوالت کشاورز
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