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چکیده
در پژوهش حاضر برای بررسی آلودگی احتمالی محصول سیب درختی رقم قرمز لبنان (رد دلیشزز) شهرسزتان میانزدوآن نسزبت بزه سزمو
کشاورزی مورداستفاده توسط باغبانان ،میزان باقیمانده سمو دیازینون و کلرپیریفوس موردبررسی قرار گرفزت .ابتزدا نمونزهبزرداری توسزط
روش تصادفی ساده انجا گرفت و پس از عصارهگیری و استخراج به روش استخراج فاز جامد ( )SPEبا استفاده از کرومزاتوگرافی مزایع بزا
کارآیی باال) (HPLCمیزان باقیمانده سمو دیازینون و کلرپیریفوس اندازهگیری شد .طبق نتایج میزان باقیمانده سمو بهترتیب در سیبهزای
شسته نشده باپوست ،شسته شده باپوست و سیبهای پوستگیری شده  8/88 8/21 ،8/88 ppmبزرای دیزازینون و 8/18 ppm ،8/99 ،8/29
برای کلرپیریفوس اندازهگیری شد .مقایسه نتایج آماری با استانداردهای جهانی (دیزازینون  8/9 ppmو کلرپیریفزوس  )8/81 ppmمبزی ایز
موضوع است که میزان باقیمانده سم دیازینون در سیبهای شسته نشده باپوست و میزان باقیمانده سم کلرپیریفوس در هر سه حالت (شسته
شده باپوست ،شسته شده بدون پوست و سیبهای پوستگیری شده) بیش از حد جهانی بود؛ بنابر ای ضرورت دارد مسزئوالن و باغزداران
منطقه توجه ویژهای به میزان باقیمانده و زمان استفاده از سمو داشته باشند تا به ای وسیله از به خطر افتادن بهداشزت و سزالمت جام زه و
صادرات سیب درختی جلوگیری گردد.
واژههای کلیدی :سیبدرختی ،باقیمانده سمو  ،دیازینون ،کلرپیریفوس ،کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال
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بررسی میزان باقیمانده سموم دیازینون و کلرپیریفوس در سیب

مصرف انرژیهزای مسزتقیم و غیزرمسزتقیم در تولیزد و

مقدمه
توس ه کشاورزی بهعنوان عمده تری راه تأمی مزواد

مصرف آفتکشهزای شزیمیایی مزیشزوند ( Zimdahl,

غذایی ،تنها زمانی پاسخگوی جم یت رو به رشزد بشزر

 .)Zand et al., 2007; 1999همچنی تأثیر سوء سزمو

خواهد بود که پیشرفت آن همگا و متناسزب بزا رونزد

بر سزایر موجزودات ،مسزمومیتهزای ناشزی از کزاربرد

افزایش جم یزت باشزد ) .(Rakhshani, 2010از طرفزی

آفتکش ها در بی افراد و نیز هزینه هزای تولیزد سزمو

گسترش کشاورزی باعث ناپایداری در اکوسیسزتم هزای

شیمیایی از مواردی هستند که نیاز به اسزتفاده اصزولی و

طبی ی شده و توازن آنها را برهم زده است .در حقیقت

متفکرانززه از ایزز مززواد را بیشززتر نشززان مززیدهنززد

کشاورزی نوعی انحراف از ت ادل طبی ی در اکوسیسزتم

( .)Rakhshani, 2010اگرچزه کزاربرد آفزتکزشهزا در

است که هدف از آن بهدست آمدن محصزوالت خزا

کشاورزی باعث افزایش تولید محصول میشزود ( Krol

میباشد؛ اما طبی ت بهطور مطلزق تسزلیم ایز فشزارهزا

)et al., 2000؛ ولززی امززروزه بززهدلیززل مشززکالت

نشده و تدریجاً نوعی کشش بزهسزمت برقزراری مجزدد

زیست محیطی و تب ات ناشی از بقایای سمو در غزذای

ت ززادل بززهوجززود مززیآورد کززه بززهصززورت عززوار

مصرفکنندگان ،کاهش استفاده از ای سمو مورد توجه

ناخواسته ای چون آفزات و بیمزاری هزای گیزاهی و نیزز

همگان قرار گرفته است (.)Torres et al., 1996

علف های هرز در کشاورزی بروز مزیکنزد .ایز همزان

سیب درختی از جمله مهزمتزری محصزوالت بزاغی

مسئلهای است که بشر از اوایل زندگی کشزاورزی خزود

است که سطح بسیار زیادی از ایز باغزات را ارقزا رد
دادهانزد .در

با آن روبهرو بوده و همواره در تالش است تا تأثیر ایز

دلیشز و گلدن دلیشزز بزه خزود اختصزا

عوامل را در محصوالت خود به حداقل برسزاند .همزی

باغهای سیب آفات و بیماری های مختلفزی وجزود دارد

تالش ها منجر به ایجاد روش هزای مبزارزه شزیمیایی بزا

که بهمنظور کنترل هر یز

آفات شده است که تولیزد و عرضزه سزمو مختلزف از

استفاده می شود؛ به طزوری کزه در فاصزله زمزانی اواخزر

نتایج آن میباشد .بزهطزور تقریبزی حزدود یز سزو از

اسزفند تزا اواخزر مردادمزاه سزمپاشزی بزرای مبزارزه بززا

محصززوالت کشززاورزی جهززان در مراحززل داشززت و

بیماری هایی همچون :سفیدک ،شاکر ،لکه سیاه و آفزاتی

مزیرود ( Rakhshani,

همچون کنزه قرمزز اروپزایی ،کزر سزیب ،لیبزه سزیب،

برداشزت توسزط آفزات از بزی

از آنهزا ،از سزمو مختلفزی

مینوز ها ،شته ها ،آفات برگخوار ،انجا می گیزرد؛ کزه از

.)2010
طرف بزا از بزی بزردن عوامزل

جمله سمو پرکاربرد بر علیه آفات میتوان به دیزازینون

ناخواسته ،باعث افزایش کمی و کیفی محصزوالت شزده

و کلرپیریفززوس از گززروه ترکیبززات فسززفره اشززاره کززرد

و از طرف دیگر باعزث از بزی بزردن حشزرات مفیزد و

).(Makey Al Agha and Farahani, 2012

کاربرد سمو از ی

دشمنان طبی ی آفزات ،بزهوجزود آمزدن و شزیوع آفزات

سمو فسفره به کلیه سمومی اطالق می شزود کزه در

جدید ،تأثیر بر روی سایر موجودات زنده و کسزانی کزه

سززاختمان خززود دارای اتززم فسززفر هسززتند .ای ز گززروه

در تماس مستقیم با آنها هستند ،کاهش تنوع زیسزتی و

پرمصرفتری و مهمتری گروه از سمو بهکار رفتزه در
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دفع آفات میباشند که دارای ویژگیهایی همچون اثرات

عبارتند از آکسونی و انتقال سیناپسی ،در انتقال سیناپسی

شدید حشرهکشی و کنهکشی ،طیف تأثیر وسیع بر آفات

ی

واسطه شیمیایی به نا استیلکولی در محل سیناپس

مختلف و اثرات سوء ناشزی از آن ماننزد طغیزان آفزات،

بهعنوان ناقل پیا عصبی عمل میکند و ب د از ترشح آن

داشت اثر ضربهای شدید ،میززان مصزرف نسزبتاً کزم در

تحری

عصبی به آکسون ب دی منتقل میشود .بزرای از

واحززد سززطح ،سززمیت شززدید بززرای انسززان و جززانوران

بی بردن ای ناقل و در نتیجه آماده شدن سیناپس بزرای

خونگر  ،بروز مقاومت سریع در آفزات چنزد نسزلی بزه

انتقال پیا ب دی آنزیم کولی استراز وارد عمل میشود.

ای

سمو در اثر فشار شزدید مزیباشزند ( Svodova et

.)al., 2001

سززمو فسززفره بززا مهززار ای ز آنزززیم باعززث تجمززع
استیلکولی در محل سیناپس شده و در نتیجزه تحریز

کلرپیریفوس حشره کش ،نماتد کش ،کنه کزش فسزفره

بهطور مستمر ادامه مزییابزد ( .)Padilla, 1995سزمیت

آلی با فرمول  C9H11CL3NO3Pاسزت کزه بزا نزا هزای

پوستی ترکیبات فسفره م موالً زیاد نیسزت ،امزا ب

زی

تجاری دورسبان ،لورسبان و دتمول به فروش میرسزد.

سمو نظیر متیل پاراتیون سمیت پوسزتی زیزادی دارنزد

ای سزم در خزاک و روی انزدا هزای گیزاهی مصزرف

( .)Rakhshani, 2010یکی دیگر از مکانیسمهای ایجزاد

میشود .دوره کارنس کلرپیریفوس  8-7روز است و -9

مسمومیت ارگانوفسزفرههزا تولیزد رادیکزالهزای آزاد و

 2ماه در خاک دوا دارد (.)Christensen et al., 2009

اختالل در سیستم آنتیاکسیدانی بدن اسزت کزه موجزب

دیازینون حشره کشی غیرسیستمی  ،ارگانوفسفره و با

استرس اکسیداتیو می شزود .اگزر ایز اسزترس شزدید و

فرمززول  C12H21N2O3PSاسززت کززه کززاربرد گسززتردهای

طوالنی باشد ،میتواند باعث آسیبهزای جزدی سزلولی

روی محصوالت زراعی و باغی دارد و بزر علیزه آفزاتی

شود ) .(Sedigh Ahmadi et al., 2012از دیگر عوار

چون مگس مینوز ،کر سزیب و کزر هزای بزرگ خزوار

مهم ارگانوفسفره هزا اثزر آنهزا بزر روی هورمزون هزای

توصیه شزده اسزت .دیزازینون تحزت نزا هزای تجزاری

جنسی است .ارگانوفسفرهها میتوانند بزا تزأثیر بزر روی

آفالتوکس ،بازودی  ،دازل ،گاردنتوکس ،کنوکسزوت بزه

غدد درون ریز ،باعث کاهش ترشح برخی از هورمونهزا

فروش میرسزد ( .)Sarailoo, 1998ایز ترکیزب قزادر

شوند ).(Maliji, et al., 2014

است در محیط ،به سزایر ترکیبزات دیگزر تجزیزه شزود.

در رابطززه بززا بقایززای سززمو پززژوهشهززای بسززیاری

بیش از  29درصد دیازینون بهکار رفتزه در سزطح زمزی

انجا گرفته که از جمله مزیتزوان بزه بررسزی باقیمانزده

میتواند دوباره به هزوا برگزردد ( Gallo and Lawryk,

آفتکشهزای ارگانوفسزفره در خزوراکیهزای بزازار در

.)1991

منطقه شانسکی چزی ) (Bai et al., 2006انزدازهگیزری

مهمتری و بارزتری اثر سمو فسفره که باعث ایجاد

سمو دیازینون و کلرپیریفوس بر روی واریتههای سیب

مسمومیت می شود ،توانایی آنها در مهزار کزردن آنززیم

گلزدن و رد منطقززه دماونزد ( Makey Al Agha and

حیاتی کزولی اسزتراز در سیسزتم عصزبی مزی باشزد .در

)Farahani, 2012؛ باقیمانده آفتکشها در برزیزل طزی

سیستم عصزبی دو نزوع انتقزال عصزبی وجزود دارد کزه

سززالهززای  2881تززا Anderia and Eloisa, ( 2818
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)2012؛ بررسی بقایای سمو کزاربردی کلرپیریفزوس و

واریتههای رد دلیشز ،به روش تصادفی ساده گردیزد .در

در چغندرقندهای استان اصزفهان ( Fakhari

زمان انجا آزمزایش نمونزههزای تهیزهشزده بزهصزورت

)et al., 2011؛ میزان باقیمانده سمو در شمال یونزان و

جداگانه با چاقو به قط ات ریز تبدیلشده و باهم کزامالً

مقدونیزه بزر روی هلزو ()Danis et al., 2011؛ بررسزی

مخلوط شدند .مقدار  288گر از هر نمونزه بزهصزورت

میزان باقیمانده حشره کش دیازینون در محصزول خیزار

جداگانه به خردک آزمایشگاهی منتقل شد تزا نمونزههزا

گلخانهای جیرفزت )(Morowati and Azadvar, 2013؛

کامالً خرد و یکنواخت گردند .از نمونههای همگ شده

ت یی میزان بقایای سم دیازینون در گوجهفرنگی ،خیزار

بززهصززورت جداگانززه مقززدار  28گززر بززرای عملیززات

و خربززه )(Rezvani Moghaddam et al., 2009؛ در

استخراج جدا شد و مابقی نمونزههزا تزا پایزان آزمزایش

شمال شرق کشور لهستان بر روی سبزیجات مختلف از

نگهداری شدند تا در صورت لزو مزورد اسزتفاده قزرار

نوع براسیکا ()Lozowicka et al., 2012؛ انزدازهگیزری

گیرنزد .مقززدار  28گزر از هززر نمونززه بزا  18میلززیلیتززر

میزان باقیمانده حشرهکش دیازینون در محصزول خیزار

اسززتونیتریل ( 18 ،)Merck, Germanyمیلززیلیتززر آن

گلخانهای عرضهشده در سطح میادی میوه و ترهبار شهر

دیزونیزه و  18میلزیلیتزر متزانول ()Merck, Germany

تهران ) (Ostadi et al., 2009اشاره کرد.

مخلوط شده و بهمدت  18دقیقه توسزط شزیکر هزمزده

دل تا تری

با توجه به گر تر شدن هوا در منطقه آذربایجان طزی

شدند .مخلوط حاصزل بزهمزدت  19دقیقزه در دسزتگاه

سال های اخیر و بهتبع آن شزیوع آفزات و بیمزاریهزای

سونیکاتور ( )Bandeline, Germanyقزرار داده شزد .در

مختلف و افزایش دف ات سزمپاشزی نیزز افززایش یافتزه

مرحلززه ب ززد نمونززههززا را داخززل لولززههززای مخصززو

است .دیازینون و کلرپیریفوس از جمله سمو پرکزاربرد

سانتریفوژ ریخته و ب د از تراز نمودن ،بهمدت  18دقیقه

در منطقه میاندوآن برای مبارزه با آفات محصول سزیب

در دستگاه سانتریفوژ ) (Behdad, Iranبزا دور  2888تزا

درختی میباشند .در پژوهش حاضر میزان باقیمانده ای

 2888دور در دقیقه قرار داده شد .پس از سانتریفوژ فزاز

سمو در سیب درختزی رقزم رد دلیشزز سزردخانههزای

رویی را جدا کرده و با فیلتر ( )Biofile, Kanadaبا قطر

شهرستان میانزدوآن بزه روش کرومزاتوگرافی مزایع بزا

منافذ  8/99میکرومتر صاف شد.

کارایی باال و دتکتور فتو دیوداری ) (PDAمورد بررسزی

 -استخراج با فاز جامد

مرحله ب زد جداسزازی آنالیزت (سزمو دیزازینون و

قرار گرفته است.

کلرپیریفوس) از عصاره و تصزفیه آن اسزت .بزرای ایز

مواد و روشها

منظور از کارتریجهای فاز جامد نزوع  8( C18میلزیلیتزر،

 -نمونهگیری و نحوه آمادهسازی نمونه

 988میلیگر ) ) (Macherey-nagel, Germanyاسزتفاده

بزهمنظززور تهیزه نمونززه در آبززان مزاه سززال  1219بززه

شد .ابتدا برای هر نمونه ی

کارتریج جداگانزه در نظزر

سردخانه های موجود در شهرستان میاندوآن مراج زه و

گرفته و بهترتیب  18میلیلیتزر هگززان نرمزال ( Merck,

کیلزویی سزیب درختزی از

 9 ،)Germanyمیلززیلیتززر آن دیززونیزه و در نهایززت 9

اقدا به تهیه  29نمونزه یز
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میلززیلیتززر متززانول ( )Merck, Germanyبززهآرامززی از

کلرپیریفوس تحت شرایط برنامه ریزی شزده بزه دسزتگاه

ستونهای فاز جامزد عبزور داده شزد .وقتزی کزه سزطح

 HPLCتزریق شد؛ کروماتوگرا شکل ( )1بهدست آمد.

متانول در ستون پایی رفت و به سزطح جزاذن رسزید؛

ت یی کروماتوگرا استاندارد برای تشخیص و شناسزایی

عصاره آمادهشده از نمونه وارد ستون گردیزد و محلزول

نوع ترکیبات انجا میشود .سپس نمونههای مجهول بزه

خروجززی دور ریختززه ش زد .مرحلززه شستشززو توسززط 9

دستگاه  HPLCتزریق و کروماتوگرا مربوط به هر یز

میلیلیتر متزانول ( )Merck, Germanyانجزا گرفزت و

از آنها مشخص گردید (شکل .)2

محلول خروجزی دور ریختزه شزد .در مرحلزه شزویش
ستون فاز جامد بهوسیله  9میلیلیتر اتیلاستات ( Merck,

 )Germanyشسته شده و حشرهکش باند شده به جاذن
از ایزز طریززق جززدا شززده و در ویززالهززای شیشززهای
جمعآوری گردید .نمونههای تهیهشده تا زمان تزریق بزه
دسززتگاه  (Knauer, Germany) HPLCدر یخچزززال
نگهداری شدند.
 -شرایط دستگاه

HPLC

دتکتور از نزوع فتودیزوداری ) ،(PDAسزتون از نزوع
 ،C18فزاز متحزرک مخلزوط  78درصزد اسزتونیتریل28-
درصد آن دیونیزه و طولمزوج دتکتزور فوتودیزود اری
 298نانومتر است.
 -تجزیه و تحلیل آماری

از آنالیز واریزانس یز طرفزه ( )ANOVAو آزمزون
چند دامنهای دانک برای مقایسه میانگی دادهها اسزتفاده
شد .سطح اطمینان مورد استفاده جهت آنالیز آمزاری 19
درصد در نظر گرفته شد و کلیه آنالیزها توسط نر افززار
 SPSSنسخه  21انجا پذیرفت.

یافتهها
 -کروماتوگرام استاندارد

بززرای ت یززی کرومززاتوگرا اسززتاندارد دیززازینون و
کلرپیریفززوس محلززول اسززتاندارد سززمو دیززازینون و
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Abundance
Ion 304.00 (303.70 to 304.70): SAMPLE 4 SIM 1 MICROL.D\ data.ms
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شکل ( -)1کروماتوگرا استاندارد دیازینون ( )RT=9.42و کلرپیریفوس ()RT=12.78

Ab unda nce
T IC: SAMPLE 3 SIM 2 MICR OL.D \ data.ms
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شکل ( -)2نمونهای از کروماتوگرا دیازینون و کلرپیرفروس در سیب به روش

SPE-HPLC

 -نمودار کالیبراسیون

ابتدا چند محلول با غلظتهای کزامالً دقیزق از گونزه

نمززودار پاسززس سیسززتم در مقابززل غلظززت گونززه رسززم

مورد آنالیز تهیه کرده و بزه سیسزتم تزریزق مزیشزود و

میشزود .نمزودار حاصزل نمزودار کالیبراسزیون خوانزده

6
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میشود (شکل  2و  )9بیشتری و کمتزری غلظزتهزای

م ادله خط بهدست آمده و جاگذاری مقدار ارتفزاع و یزا

بهکاربرده شده از اسزتاندارد ،دامنزه خطزی بزودن پاسزس

سطح زیر پی

نمونه مجهول در مقدار  ،xغلظت آنالیت

آشکارساز را م ی میکند (جدول  )2میزان خطی بزودن

محاسبه می شزود .رسزم نمزودار منحنزی کالیبراسزیون و

نمودار کالیبراسیون با کمیتی بنزا ضزریب تصزحیح ()r2

محاسبه ضریب تصحیح بزا اسزتفاده از نزر افززار اکسزل

سنجیده می شود (جدول  .)2برای آنالیزهزای ویزژه ایز

) (Excel, 2013انجا شد.

مقدار نبایزد کوچز تزر از  8/119باشزد .بزا اسزتفاده از

شکل ( -)2منحنی کالیبراسیون روش  SPE-HPLCدر اندازهگیری دیازینون

شکل ( -)9منحنی کالیبراسیون روش  SPE-HPLCدر اندازهگیری کلرپیریفوس

7

شاهیان و شیخلوئی

بررسی میزان باقیمانده سموم دیازینون و کلرپیریفوس در سیب

سیب درختی را  11/19درصد بزرای دیزازینون (جزدول

 -آزمایش بازیافت

برای انجا آزمایش بازیافت جهزت ارزیزابی صزحت

 )1و  12/81درصد برای کلرپیریفوس (جدول  )2نشزان

روش مقدار  1میکروگر بر میلیلیتر محلزول اسزتاندارد

مززیدهززد .میزززان درصززد بازیافززت سززمو دیززازینون و

به  9نمونه اضافه شد .سپس اسزتخراج نمونزههزا مشزابه

کلرپیریفوس در ای روش باال بزود کزه نشزان مزیدهزد

نمونه های مجهزول انجزا شزد و پزس از تهیزه عصزاره

کاربرد ای روش در استخراج سمو مذکور موفقیتآمیز

نهایی ،بقایای سمو مورد اندازه گیزری قزرار گرفزت تزا

بوده و نتایج قابل اعتماد و صحیح است.

نسبت درصد بازیافت مشخص شود .نتزایج آزمزایشهزا
میانگی بازیافت حشره کش از ت داد پنج نمونه محصول
جدول ( -)1مطال ه بازیابی استخراج دیازینون ) (µg/mlاز سیبدرختی به روش

SPE-HPLC

نمونه

غلظت دیازینون

مقدار اضافهشده

مقدار یافت شده

درصد بازیابی

نمونه 1

*8/91±8/821b

1

1/28±8/892

12/88

نمونه 2

8/98±8/882a

1

1/27±8/812

77/88

نمونه 2

8/27±8/812c

1

1/29±8/899

19/91

نمونه 9

8/29±8/828d

1

1/28±8/821

182/89

نمونه 9

8/29±8/892d

1

1/21±8/811

88/97

*انحراف استاندارد  ±میانگی
 c ،b ،aو  :dحروف التی متفاوت در ستون نشاندهنده تفاوت م نیدار است

(.)P<0.05

جدول ( -)2مطال ه بازیابی استخراج کلرپریفوس ) (µg/mlاز سیبدرختی به

روشHPLC -SPE

نمونه

غلظت کلرپریفوس

مقدار اضافهشده

مقدار یافت شده

درصد بازیابی

نمونه 1

*8/81±8/892e

1

1/78±8/829

18/21

نمونه 2

8/88±8/821

1

1/72±8/892

81/81

8/19±8/891

1

1/88±8/889

11/98

1/18±8/898

18/87

2/11±8/898

182/78

d

نمونه 2

c

نمونه 9

b

1/82±8/882

1

نمونه 9

1/88±8/892a

1

*انحراف استاندارد  ±میانگی
 d ،c ،b ،aو  eحروف التی متفاوت در ستون نشاندهنده تفاوت م نیدار است (.)p>8/89

 -ارقام شایستگی روش

SPE-HPLC

حززد ت یززی روش انززدازهگیززری ) (LOQبززر اسززاس

برای کنترل پاسس دتکتور  HPLCبه تغییزرات غلظزت

بازیززابیهززای انجززا شززده مطززابق جززدول ( )2بززود.

دیازینون ،از استاندارد سمو غلظتهای مختلف تهیزه و

تکرارپذیری انحزراف اسزتاندارد نسزبی بزرای دیزازینون

به دستگاه تزریق شد .حد تشزخیص دسزتگاه ( )LODو

 2/29درصد و برای کلرپیریفوس  2/88درصزد بزود کزه

8
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با تکرارپذیری انحراف استاندارد نسبی ت یی شده توسط

همسویی دارد و نشان می دهد که روش برنامه ریزیشده

اتحادیه اروپزا (کمتزر از  28درصزد) بزهعنزوان یکزی از

از دقت کافی برخوردار است (جدول .)2

م یارهززای روشهززای تجزیززه آزمایشززگاهی متناسززب،
جدول ( -)2ارقا شایستگی روش  SPE-HPLCدر اندازهگیری دیازینون و کلرپیریفوس
انحراف استاندارد

ضریب

2

3

محدوده خطی

حد تشخیص

نسبی ()%

)(µg/ml

)(µg/ml

)(µg/ml

دیازینون

8/1119

2/29

8/889-18

8/889

8/819

کلرپیریفوس

8/1117

2/88

8/882-18

8/882

8/887

آنالیت

همبستگی

 1انحراف استاندارد نسبی

)(R2

1

حد تعیین

)(%RSD

 2حد تشخیص ) (LODبهصورت  3S/Nمحاسبه شده است.
 2حد ت یی ) (LOQبهصورت  10S/Nمحاسبه شده است.

از میان  29نمونه سیب درختی رقم رد دلیشزز آنزالیز

موجود برای باقیمانده سم دیازینون در سیب درختی از

شده با روش کروماتوگرافی مایع با کزارایی بزاال ،ت زداد

طرف آژانس حفاظت محیطزیسزت ( )EPAبرابزر ppm

 18نمونه شسته نشده با پوست 8 ،نمونه شسته شزده بزا

 8/9و برای سزم کلرپیریفزوس برابزر  8/81 ppmت یزی

پوست و  7نمونه بدون پوست بودند .براساس تجزیزه و

شده است ( .)EPA, 2009نتایج مربوطه در جزدول ()9

تحلیلهای انجا شده ،تقریباً در بیشتر نمونهها مقزادیری

قابل مشاهده است.

از سمو مزورد بحزث موجزود اسزت .میززان اسزتاندارد
جدول ( -)9میانگی (انحراف استاندارد  ±میانگی ) باقیمانده سمو دیازینون و کلرپیریفوس در نمونزههزای
مختلف سیبدرختی رقم رد دلیشز به روش
نوع سم

SPE-HPLC

سیب شسته نشده و با
پوست

)(µg/ml

سیب شسته شده و با
پوست

سیب بدون پوست

)(µg/ml

)(µg/ml

دیازینون

8/88±8/82a

8/21±8/89b

8/88±8/89c

کلرپریفوس

8/88±8/82a

8/99±8/88b

8/29±8/89c

 b ،aو  :cحروف التی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده تفاوت م نیدار است (.)p>8/89

بحث و نتیجهگیری

مطززابق جززدول ( )9بقایززای هززر دو سززم دیززازینون و

بززر اسززاس تجزیززه و تحلیززل انجززا شززده ،در بیشززتر

کلرپیریفوس در میوههای شسته نشده با پوست بیشزتر از

نمونه های سیب درختی رقم رد دلیشز منطقه میانزدوآن

میوههای شسته شده با پوست و نیز بیشزتر از میزوههزای

مقادیری از سمو مورد مطال زه وجزود دارد .هزمچنزی

بدون پوست بودنزد .الز بزهذکزر اسزت کزه تمزا ایز

3
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تفاوتهای مشاهده شده (برای هر دو نوع سم) ازلحزا

مجاز جهانی بوده است؛ علت ایز مشزکل را مزیتزوان

آماری بزرای نمونزههزای مختلزف سزیب م نزیدار بزود

مربوط به مواردی همچون :سمپاشی بیش از حد مجاز و

( .)P<0.05با توجه به ای کزه تمرکزز حشزرهکزشهزای

در نظر نگرفت دوره کانس سزم و چیزدن میزوه قبزل از

تماسی و تماسی نفوذی حاوی ترکیبات فسفره اغلب در

اتمززا ایزز

دوره دانسززت ( Makey Al Agha and

پوسززت و بخززشهززای سززطحی میززوه هسززت ،لززذا بززا

 )Farahani, 2012نتایج مطال های دیگزر جهزت ت یزی

پوست کنی و شستشو ،قسمت اعظم حشره کزش حزذف

میزان بقایای سم دیازینون نیز مبی حد مجاز باقی مانزده

میشود.

ای سم در چغندرقندهای اصفهان بود؛ که دلیل ای امزر

با توجه به مطالب ذکر شده میتوان نتیجه گرفت کزه

مصرف بیش از حد سم در ای منطقه است ( Fakhari et

مقدار باقیمانده سم دیازینون تنهزا در میزوههزای شسزته

 )al., 2009نتایج تحقیقی جهت بررسی میزان باقیمانزده

نشده با پوست بیش از حزد مجزاز جهزانی اسزت ولزی

حشززرهکززش دیززازینون در محصززول خیززار گلخانززهای

میزان باقیمانده سم کلرپیریفوس در هر سه حالت بزیش

جیرفت ،میزان باقیمانده دیازینون را در حد مجاز نشزان

از حد مجاز جهانی است؛ که ای مطلب میتوانزد بزرای

میدهد ) .(Morowati and Azadvar, 2013با توجه بزه

سالمت و بهداشت جام ه و صادرات آن مخاطره انگیزز

ای که در کشت خیار هر  2روز ی بار چی خیار انجزا

باشد .علت ای مشکل را می تزوان مربزوط بزه مزواردی

و محصول جمعآوری میشود و ای محصول بهسزرعت

همچون ،سمپاشی بیش از حد مجاز و در نظزر نگزرفت

به بازار عرضه می شود تا حالت تازه خود را حفظ کنزد،

دوره کارنس سم و چیدن میوه قبزل از اتمزا ایز دوره

بنابرای نمی توان از دیازینون به عنوان حشرهکش مناسبی

دانست .از آنجزا کزه کلرپیریفزوس از ترکیبزات فسزفره

برای محصول خیار استفاده کرد .همچنزی در مطال زهای

بادوا است تجزیه دیرهنگا آن منجر به تشزدید اثزرات

از مجموع  21میدان میوه و ترهبار شهر کزرج 18 ،میزدان

سمی آن می گردد .با توجه به ای مسزئله کزه در منطقزه

میوه و ترهبار در نقاط مختلف شهر انتخزان و نمونزههزا

میانززدوآن در مرحلززه اول سززمپاشززی از سززم دیززازینون

ب د از انتخان اقدا بزه انزدازه گیزری گردیزد .دادههزای

استفاده می شود و تا زمان چیدن میوه دوره کزارنس ایز

بهدست آمده با حداکبر میززان مجزاز بقایزای آفزتکزش

سم رو به اتما خواهزد بزود ،بنزابرای بزاقیمانزده سزم

مقایسه گردیدند و نتایج نشان داد که  6و 28مورد ی نزی

دیازینون در نمونههای سیب درختی منطقه کمتر خواهد

 29و  88درصد بهترتیب بر اساس کدکس غذایی و ملی

بود؛ درحالی کزه سزم کلرپیریفزوس در آخزری مراحزل

برای کلرپیریفوس و  19مزورد ی نزی درصزد نمونزههزا

سمپاشی می شود و زمان مناسب برای تجزیه شدن را در

براساس کد کس غذایی برای دلتزامتری دارای آلزودگی

اختیار نخواهد داشت.

بیش از حزد مجزاز بودنزد ( Mohammadi and Imani,

شایان ذکر است نتایج تحقیقات انجا گرفته بزر روی

 .)2012در تحقیقی دیگر میزان باقیمانده سزم دیزازینون

واریتههای سیب گلدن و رد نیز مبی ای است که مقدار

در پرتقال تامسون به روش  GC/MSاندازهگیری گردید.

باقیمانده سم کلرپیریفوس در ای سیبها بیشتر از حزد

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در تمامی نمونههزای
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بهدست آمده از مناطق مختلف مقداری از سم دیزازینون

مبارزه با آفات ،نظارت بر تولید ،واردات و فروش سمو

وجود دارد ولزی در محزدوده طبی زی بودنزد .محزدوده

در داخل کشور ،تأسیس آزمایشگاههای مجهز برای آنالیز

طبی ی برای باقیمانزده دیزازینون در مرکبزات براسزاس

باقیمانده آفتکشها و حشرهکشها.

 WHOحداکبر  8/87 ppmمزیباشزد ( Shokrzadeh et

.)al., 2013
یافتههای مطال های در شمال شزرق لهسزتان بزر روی

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه ت ار

مناف ی برای اعال ندارند.

سبزیجات براسزیکا نشزان دهنزده بزاقیمانزده زیزاد سزم
کلرپیریفزوس بزود ) .(Lozowicka et al., 2012نتزایج
تحقیقاتی در کشور برزیل طی سال های  2881تزا 2818
بر روی سیب درختزی ارقزا رد دلیشزز و پاپایزا ،فلفزل
شیری و میوه توتفرنگی مبی زیزاد بزودن بزاقیمانزده
سززمو کاربنززدازیم و کلرپیریفززوس در نمونززههززا بودنززد
( .)Jardim and Caldas, 2012نتایج تحقیق حاضزر نیزز
مبی آن است کزه مقزدار بزاقیمانزده سزم دیزازینون در
سززیبهززای درختززی شسززته نشززده بززا پوسززت و میزززان
باقیمانده سم کلرپیریفزوس در هزر سزه حالزت :شسزته
نشده با پوست ،شسته شده با پوست و نیزز سزیب هزای
درختی بدون پوست در شهرستان میاندوآن بیش از حد
مجاز جهانی است .پزس ضزرورت دارد کزه مسزئوالن و
باغداران منطقه توجه ویزژهای بزه مسزئله میززان و زمزان
استفاده از سمو کاربردی داشته باشند تا به ای وسیله از
به خطر افتادن بهداشت و سالمت جام ه و صزادرات آن
جلوگیری به عمل آید .بنابرای راهکارهزای ذیزل جهزت
کززاهش بززاقیمانززده سززمو در محصززوالت کشززاورزی
پیشنهاد میشود :استفاده از روشهزای مزدیریت تلفیقزی
در مبززارزه بززا آفززات ،دادن اطالعززات بززه کشززاورزان در
خصو

چگونگی و زمان اسزتفاده از سزمو  ،آمزوزش

کشاورزان در رابطزه بزا عواقزب سوءمصزرف بزی رویزه
سمو  ،استفاده از تجارن سزایر کشزورها در روشهزای
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The aim of this survey was to determine the probable contamination of apple to Diazinon and
Chlorpirifos pesticides used by the farmers in Miyandoab area. The sampling was carried out using
simple random sampling method and after Solid Phase Extraction (SPE), the residues of Diazinon and
Chlorpirifos were measured through the High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). According
to the results the pesticides residues in the unwashed unpeeled, washed unpeeled and peeled apple
samples were 0.08, 0.31, 0.68 ppm for Diazinon and 0.24, 0.54, 0.98 ppm for Chlorpirifos, respectively.
Comparison of the achieved data with the international standards (0.5 ppm for Diazinon and 0.01 ppm
for Chlorpirifos) revealed that the residues of Diazinon in the unpeeled samples, Chlorpirifos in all three
modes (unwashed unpeeled, washed unpeeled and peeled apples) were found over the international
standards. Based on results, it is required that the authorities and farmers pay special attention to residues
and the time of applying pesticides; thereby, they can prevent endangering health society.
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