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Abstract  
Diazinon is a chemical pesticide used for a wide range 
of agricultural and horticultural crops. However, its 
residue in agricultural products could seriously threaten 
human health. The present study measured diazinon 
residue in tomato, cucumber and melon by collecting 
samples from different areas including 2 regions for 
tomato (Mashhad and Shiravan), 6 regions for cucumber 
(Disfool, Jiroft, Kerman, Shirvan, Torbate-Jam and 
Mashhad), and 2 regions for melon (Shiravan and 
Torbate-Jam). Diazinon residues were determined using 
gas chromatography (GC) technique. Results showed 
that pesticide residue in melon samples from Torbate-
Jam and Shiravan were 4.98 and 4.11 times more than 
the permited residue level, respectively. Cucumber 
samples collected from Disfool,Rafsanjan, Jiroft, 
Kerman and Shiravan were 6.1, 4.4, 4.2, 2.1, and 1.8 
times higher than the permitted level, respectively. 
However, diazinon residue in cucumber and tomato 
grown in Mashhad were lower than permitted levels. 
 
Keywords: environment, food safety, gas 
chromatography, human health, pesticide residue.  
 

 
 
 
 

  چکیده
اي  دلیل طیف اثر بخشی گسترده هبکش شیمیایی  عنوان یک آفت بهدیازینون 
قـرار  محـصوالت کـشاورزي   مورد توجه بسیاري از تولید کنندگان      که دارد   
 وجـود بقایـاي    ماندگاري آن، اما در صورت عدم رعایت دوره        است،   گرفته
ــه راســالمت مــصرف کننــدگانم در محــصوالت ســ ــه   شــدت ب مخــاطره ب
 جهـت تعیـین میـزان بقایـاي سـم دیـازینون در          در ایـن پـژوهش،    . انـدازد  می

شـیروان و  (  منطقه2هاي گوجه فرنگی از  نمونهفرنگی، خیار و خربزه،     گوجه
دزفـول،  (  منطقه6خیار از   و  )  جام  شیروان و تربت  (  منطقه 2 خربزه از    ،)مشهد

بقایـاي  گیـري   انـدازه . تهیه شـد ) یرفت، کرمان، شیروان، مشهد و رفسنجان   ج
انجـام  ) GC(ها توسط دستگاه کروماتوگرافی گازي       سم دیازینون در نمونه   

جـام و شـیروان،        مربوط بـه تربـت      خربزه سم در نمونه هاي   میزان  تجزیه  . شد
بر حد مجاز  برا 98/4جام    نشان داد که باقیمانده سم دیازینون در خربزه تربت        

باقیمانده دیازینون در خیـار بـه   .  برابر حد مجاز بود11/4و در خربزه شیروان   
در خیار  میزان این سم،    که   بطوري. جز در خیار مشهد، بیش از حد مجاز بود        

 ، برابـر 2/4جیرفـت  خیـار  در ،  برابر4/4 رفسنجان  خیاردر،  برابر  1/6دزفول  
امـا   برابـر حـد مجـاز بـود،          8/1شیروان   برابر  و در خیار       1/2در خیار کرمان    

فرنگی و خیار کشت شده در مشهد کمتـر از حـد مجـاز              میزان سم در گوجه   
  . تعیین شد
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  مقدمه
ها در کشاورزي باعـث افـزایش        کش کاربرد آفت گرچه  
، ولـی امـروزه   )Krol et al., 2000 (شود می محصول تولید

 تبعات ناشـی از بقایـاي       محیطی و  دلیل مشکالت زیست   به
سم در غذاي مصرف کننـدگان، کـاهش اسـتفاده از ایـن             

 ,.Torres et al (فته استسموم مورد توجه همگان قرار گر

هـاي   کـش  ادهـاي مقـاوم آفـات بـه آفـت         ژایجاد ن ). 1996
شیمیایی، از بـین بـردن حـشرات مفیـد و دشـمنان طبیعـی               

هاي جدید، تأثیر براي      آفات،  بوجود آمدن و شیوع آفت      
سایر موجودات زنده و  کسانی کـه در تمـاس مـستقیم بـا           

هـاي   يها هستند، کاهش تنوع زیستی  و مـصرف انـرژ     آن
هـاي   مستقیم و غیر مستقیم در تولید و مصرف آفت کـش      

ی ناشـی  محیط زیستترین مشکالت  شیمیایی از جمله مهم   
هـاي   فت کـش  آهاي کشاورزي رایج به      از وابستگی نظام  

سـبزیجات و   ، باغات،   مزارعحال   با این . باشند شیمیایی می 
 هـا  جات بطور مداوم در معرض خطر آفات و بیماري         میوه

 مـصرف آفـت   کـه    ،مختلف قرار دارنـد    هرز   يها و علف 
هـاي کـشاورزي     را در نظـام   مختلـف   شـیمیایی   هـاي    کش

  . نماید میاجتناب ناپذیر رایج امري 
 هـا، قـارچ   کـش  هـا، حـشره   کش سهم فروش جهانی علف  

، بـه ترتیـب   1980و بقیه سموم کشاورزي در سال       ها کش
ب  بـه ترتیـ  2000   درصد بود اما در سـال      6 و   16،  44،  34
، 48 به ترتیـب بـه       2004 درصد و سال     7 و   21،  26،  46به  
  کـه  دهـد  نشان می آمار مربوطه   .  درصد رسید  3 و   24،  25

ها  کش  روند نزولی و مصرف علف    ها،   کش مصرف حشره 
 ,.Zand et al(ها رونـد افزایـشی داشـته اسـت      کش و قارچ

2007;  Zimdahl, 1999 .(  
رانه سـموم   ایران از جمله کشورهایی است که مصرف سـ        

ــاالدر آن مختلــف  ــشر شــده در مــورد  .  اســتب ــار منت آم
 نـشان داد  1385مصرف سموم مختلف در ایـران در سـال         

 درصـد  44 هـزار تـن،   25که از کل سم مصرفی به میـزان    

 18کــش،   درصــد حــشره37آن مربــوط بــه علــف کــش، 
 Zand (ه است درصد کنه کش بود2درصد قارچ کش و 

et al., 2007.(  
 از محصوالت مهم صادراتی ایران در گذشته        خربزه یکی 

بود ولـی در حـال حاضـر بـه دلیـل پـاره اي از مـشکالت                  
مربوط به باقیمانده سموم مانند دیازینون، مسئله صـادرات         

 حتـی در داخـل کـشور نیـز           و  شده است  دچار مشکل آن  
ــه و    توصــیه ــان تغذی ــسیاري از کارشناس ــایی از ســوي ب ه

ــر م  ــوم پزشــکی مبنــی ب ــع مــصرف ایــن  متخصــصین عل ن
 1365هاي زراعی بعد از      در سال . محصول بیان شده است   

ــالیزي     ــزارع ج ــزه در م ــزایش جمعیــت مگــس خرب ــا اف ب
خصوصاً خربزه به تدریج این حشره بـه صـورت یکـی از             

متأسـفانه جالیزکـاران بـه      . ترین آفات خربـزه درآمـد      مهم
ــشره و      ــن ح ــوژي ای ــافی از بیول ــناخت ک ــدم ش ــل ع دلی

با آن زمینه فراگیر شـدن و تـشدید ایـن           هاي مبارزه    روش
از زمان منع مصرف و محدودیت . اند آفت را فراهم نموده

ترکیبات ارگانوکلره، کـاربرد سـموم ارگانوفـسفره رو بـه      
که این سـموم    چرا،)Sarailoo, 1998(  است نهادهافزایش

هاي حیوانی و محـیط زیـست    دوام کمی داشته و در بافت   
 Kert, 1980; Zahedi, 1992; Ahmad et (یابنـد  تجمع نمـی 

al., 1993; Greene, 1994   .(    از طرفـی سـمیت ترکیبـات
فسفره آلی به مراتب شدیدتر از سموم کلـره و بـسیاري از    

  . باشد سموم دیگر دفع آفات می
سموم توصیه شـده بـراي مبـارزه بـا مگـس خربـزه شـامل             
اکامت، اکتلیک و دیازینون بوده که ازانواع سموم فسفره         

متأسفانه شـرایط تولیـد،   . )Mehmet et al., 2006 (باشند می
عـدم آگـاهی    و همچنـین    توزیع و تجویز سموم در ایـران        

از نحــوه مــصرف و خطــرات ناشــی از کــشاورزان کــافی 
 غیـر اسـتاندارد و   به کاربرد این ترکیبات، رویه   مصرف بی 

منجـر شـده    ،مورد اسـتفاده سموم  بسیار بیشتر از حد مجاز      
  ). Motamedzadegan et al., 2006 (است
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هـاي تجـاري آفالتـوکس، بـازودین،      دیازینون تحت نـام  
AG500  ،کنوکسوت بـه فـروش مـی        ، دازل، گاردنتوکس
یـک  %) 100دیـازینون   (مـاده شـیمیایی خـالص آن        . رسد

ترکیبـات آن کـه    . باشـد  ماده روغنی بی بو و بی رنگ می       
 درصـد   90 تـا    85شـود، شـامل      در کشاورزي استفاده مـی    

اي تیـره    دیازینون بـوده کـه بـه صـورت یـک مـایع قهـوه              
 Kidd and James, 1991; Serailoo, 1998; Krol(باشـد   می

et al., 2000(.  بر اساس اطالعات موجود در مورد مصرف
 کل مصرف ساالنه خـانگی      1997 تا   1987سموم، از سال    

 قـسمت   ه و  میلیون پوند ماده موثره بود     13دیازینون بالغ بر  
، مراتـع   )%39 ( در مصارف خانگی   ،رف این سم  اعظم مص 

 )%31( و مصارف کـشاورزي      )%11(، کنترل آفات    )19%(
عالوه بـر مـصارف   در دنیا ).  US-EPA, 2004 (ه استبود

طـور وسـیعی بـراي مبـارزه بـا           هذکر شـده، از دیـازینون بـ       
ها،  نماتدها و حشرات خاکزي و نیز حشرات و آفات میوه         

 Mehmet(شـود   ها استفاده میزار ها، غالت و چمن سبزي

et al., 2006 .(     1967بقایاي دیـازینون اولـین بـار در سـال 
این ترکیب ممکن اسـت  ). US-EPA, 2004( شناسایی شد

از طریق کارخانجات تولیدي وارد محیط شود، اما اغلـب          
ــودگی ــست  آل ــاي زی ــانگی و    ه ــصارف خ ــی از م محیط

ز بعـد ا  . آیـد  کشاورزي بـراي کنتـرل حـشرات پدیـد مـی          
مصرف دیازینون، ایـن ترکیـب ممکـن اسـت در خـاك،             

هـاي   ، آب )هـا  هـا و برکـه     نظیر رودخانه (هاي سطحی    آب
ــاقی بمانــد   Kidd and( زیرزمینــی و در ســطح گیاهــان ب

James, 1991( .   این ترکیب قادر است در محیط، بـه سـایر
بسته به شرایط خاك یا آب،      .  ترکیبات دیگر تجزیه شود   

مولکول دیـازینون تجزیـه      2/1براي اینکه    زمان مورد نیاز  
اطالعات موجود  .درس می هفته  2شود، بین چند ساعت تا      

کـار رفتـه در      هدیـازینون بـ   % 25دهد که بـیش از       نشان می 
ــین مـــی  ــطح زمـ ــازگردد  سـ ــوا بـ ــه هـ ــاره بـ ــد دوبـ   توانـ

) Kidd and James, 1991; Gallo and Lawryk, 1991( . از

تـوان   این ترکیب، مـی اثرات مخرب زیست محیطی دیگر  
 پـستانداران و پرنـدگان اشـاره        ايبه سـمیت بـاالي آن بـر       

در این بین پرندگان حساسیت بیشتري نسبت به این         . نمود
در مناطقی که بقایاي دیـازینون در آنهـا         . کش دارند  آفت

هاي بیشتري نیز در معـرض خطـر انقـراض           باالست، گونه 
  ).US-EPA, 2004( دارند قرار

، سیــستم تنفــسی، هاضــمه و سیــستم عــصبیدیــازینون بــر 
م خفیف  یبعضی از عال  . پوست انسان نیز تاثیر زیادي دارد     

دیازینون شامل سردرد، ، ضعف، احساس خستگی، گشاد        
 شـدن مردمـک چـشم، عـدم توانـایی دیـد صـحیح اسـت        

)WHO, 1998; WHO/FAO, 2008( .  
  مــیالدي توســط2008در کــدکس غــذایی کــه در ســال 

 2 سـازمان سـالمت جهـانی      و 1ار جهـانی  سازمان خوار و بـ    
ــول     ــل قب ــدار قاب ــداکثر مق ــد ح ــشر ش ــم MRL(3(منت   س

بـر  . دیازینون در مـواد غـذایی مختلـف ذکـر شـده اسـت             
اساس آمار کدکس، حد مجاز بقایاي دیازینون در گوجه         

 میلی گرم بر کیلوگرم     1/0 و   5/0فرنگی و خیار به ترتیب      
 وجود نـدارد امـا    خربزهی ازدر این مجموعه نام   . می باشد 

هاي  با توجه به حداکثر مقدار قابل قبول دیازینون در میوه         
 حداکثر مقدار قابل قبول این سم در گوشت ،مشابه خربزه
 میلی گرم بر کیلوگرم در نظر گرفته شده         2/0میوه خربزه   

 ,Sorode et al., 1981; EL-Lakwah and Hamed (اسـت 

1995; FAO and WHO, 2000( .ست گیـري و  شستشو، پو
مقـدار قابـل    قرنطینه کردن قبـل از مـصرف سـبب حـذف      

 ;Schattenberg et al., 1996(  شـود  سم مـی آن توجهی از 

Tsumura-Hasegawa et al., 1992; Kort et al., 2000(.  
Cengiz تـاثیر کـاربرد دیـازینون را بـر          )2006 ( وهمکاران 

ــه ــار گلخان ــاوت بررســی   روي خی ــه متف اي، در دو گلخان
ــدکرد ــه. ن ــت   نمون ــد از گذش ــري اول بع ــاعت و 4گی  س
در .  روز پس از کاربرد سم انجـام شـد         4گیري دوم    نمونه

هاي شاهد قبل از کاربرد سم برداشـت         این آزمایش نمونه  
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هـایی    بقایـا در نمونـه     مقدارنشان داد که    آنها  نتایج  . شدند
آوري  کــه پــس از چهــار روز بعــد از مــصرف ســم جمــع 

که بعـد   هایی بود تر از نمونه  پایینشدند، بطور معنی داري   
در تحقیقـی کـه بـر روي        .  ساعت جمع آوري شده بودنـد      4از  

و % 3/67گیــري  ، پوســت%8/22خیــار انجــام گرفــت شستــشو 
از سـم دیـازینون را      % 8/64قرنطینه گذاري به مدت شـش روز        

ــاهش داد ــین.ک ــس از    همچن ــازینون پ ــم دی ــرعت زوال س  س
  ).Mehmet et al., 2006(برداشت محصول بیشتر شد 

Hegazi  در بررسی رفتـار، پایـداري و        )2006 ( و همکاران 
در گوجــه فرنگــی تحــت دیــازینون  کــش بقایــاي حــشره
 داشتند که پس از گذشـت یـک         اظهار،  اي شرایط مزرعه 

 49/1کش، بقایاي اولیه دیـازینون       ساعت از کاربرد حشره   
 ن و همکارا  Motamedzadegan.  گرم بر کیلوگرم بود    میلی

باقیمانـده دیـازیون در      گزارش کردند که  مقـدار     ) 2006(
خربزه، در روز سوم به طور معنی داري نسبت به روز دوم         

 ادامه داشـت و     18کاهش یافت و این روند نزولی تا روز         
از آنجا کـه مقـدار بیـشتر    . سپس مقدار آن ثابت باقی ماند   

ــم  ــیش از(س ــاز   ) ppm 2/0 ب ــسانی مج ــصرف ان ــراي م ب
 نامبردگان توصیه کردند کـه چنانچـه محـصول          باشد، نمی

د، حـداقل   وخربزه، بالفاصله پس از سم پاشی برداشت شـ        
 روز براي زایل شدن باقیمانده سم دیازینون قرنطینـه و           19

بنابراین با افزایش غلظت سـم      . سپس به بازار عرضه گردد    
 زمان قرنطینه گذاري ، کیلوگرم در هر هکتار   5/0به میزان   

  .  روز افزایش یابد24باید تا حدود
هدف از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت سالمت سبزي 

فرنگـی، خیـار و خربـزه         جاتی نظیـر گوجـه     جات و صیفی  
عرضه شده در بازار، از نظر میـزان بقایـاي سـم دیـازینون              
ــزارع و     ــام مـ ــشترك در تمـ ــم مـ ــده سـ ــه عمـ ــوده کـ بـ

در این تحقیق میـزان     . باشد هاي مورد بررسی می    شهرستان
ــ ــهآل ــتان   ودگی نمون ــه از شهرس ــایی ک ــف   ه ــاي مختل ه
  . آوري شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند جمع

  ها مواد و روش
شیروان (شهرستان  2هاي خربزه از  در این پژوهش، نمونه

شیروان و (شهرستان  2گوجه فرنگی از  ،)جام و تربت
فول، جیرفت، کرمان، رد(شهرستان  6و خیار از ) مشهد

ها به صورت  نمونه. ندتهیه شد) و رفسنجان شهدشیروان، م
تصادفی از مزارع و گلخانه هاي هر شهرستان جمع آوري 

سم پاشی در مزارع مورد نظر در مقدار و زمان . شدند
عرف همان شهرستان دو بار در طی دوره رشد انجام شده 

آوري شده از هر شهرستان در  هاي جمع بود و نمونه
ول بسته به شرایط آب و انتهاي فصل رشد هر محص

تاریخ نمونه برداري با تاریخ . هوایی برداشت شدند
آزمایشات اندازه گیري . برداشت هر محصول یکسان بود

 تکرار انجام 3هاي بقایا در قالب طرح کامال تصادفی  با 
 5هاي خربزه برداشت شده از هر مزرعه  تعداد نمونه. شد

سموم خیار و همچنین براي ارزیابی میزان . عدد بود
 کیلوگرم از میوه این محصوالت از 2گوجه فرنگی، 

هایی که سم دیازینون مصرف کرده بودند به  مکان
سازي هر  براي آماده. آوري گردید صورت تصادفی جمع

چند و سپس  سه عدد میوه به طور تصادفی انتخاب ،نمونه
 پس از جداسازي پوست از .  تهیه گردیدبرش طولی
با هم الکتریکی کن  ها در مخلوط م نمونه تما،گوشت میوه

مخلوط و تبدیل به پالپ شدند تا نمونه همگنی بدست 
  .  آید

بقایــاي سـم دیـازینون در نمونــه هـا توســط    گیـري   انـدازه 
 سانتیمتر  30  به طول     DB1 با ستون کاپیالري     GC4دستگاه  

اسـتخراج  .  انجام شـد NPD سانتیمتر و نشانگر   25/0و قطر   
 و با اسـتفاده از  Liquid-Liquid Extractionاز طریق روش 

دمـاي  . هاي استون و دي کلرو متان  صورت گرفت    حالل
ــاي   ــق و دم ــورتزری ــب  دتکت ــه ترتی ــه  300و  200 ب درج

 درجـه ســانتیگراد 160ابتـدا دمـاي سـتون    . بـود سـانتیگراد  
 . درجه سانتیگراد رسانده شـد 25در نهایت به   تنظیم شد و    
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 آوري شده   جمع باقیمانده سم دیازینون در میوه خربزه مناطق- 1 شکل

، فشار سرستون %9/99 خلوص گاز حامل نیتروژن با درجه
از ام    پـی   پـی  1در هـر بـار      .  بـود  30 و شدت جریـان      8/13

 در . )Motamedzadegan et al., 2006 (نمونـه تزریـق شـد   
 بـا اسـتفاده از  نهایت، تجزیه و تحلیل آماري نتایج حاصله        

 انجـام  MSTATC و  MINITAB  ،  EXCELنرم افزارهاي 
 در سـطح    LSDزمـون   آبراي مقایـسه میـانگین نیـز از         . شد
  .استفاده شد 05/0
  

  نتایج و بحث
 نتـایج تجزیـه     شـود،   مالحظه می  1طور که در شکل      همان

بافت خوراکی میوه خربزه نشان داد که میزان بقایاي سـم           
 و در خربزه شیروان     ppm996/0در خربزه تربت جام معادل      

  حـد مجـاز    بر طبق کدکس غذایی،     .  بود ppm822/0معادل  
  

 FAO( باشـد   مـی ppm  2/0در میوه خربزه معادلبقایاي سم 

and WHO, 2000 .(باقیمانــده ســم دیــازینون در بنــابراین 
 برابر حد مجاز و در خربزه شیروان        98/4جام    خربزه تربت 

  .  برابر حد مجاز بود11/4
 ppmدر میوه خیار، حد مجاز بقایاي سـم دیـازینون معـادل             

نطور کـه در  همـا ).  FAO and WHO, 2008( باشد  می1/0
شود، باقیمانده سم دیـازینون در میـوه       مالحظه می  2شکل  

طوریکـه   هب. خیار به جز خیار مشهد، بیش از حد مجاز بود      
 جیرفـت   ، برابـر  4/4 رفـسنجان    ، برابـر  1/6در خیار دزفول    

 برابر حد مجـاز  8/1 برابر  و شیروان      1/2کرمان  ،   برابر 2/4
 درصـد   14مجـاز   بود، اما در خیار مشهد میزان سم از حد          

  .  کمتر بود
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  باقیمانده سم دیازینون در میوه خیار مناطق مختلف- 2 شکل
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  باقیمانده سم دیازینون در میوه گوجه فرنگی مناطق مختلف -3 شکل
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  حد مجاز بقایاي سم دیـازینون در گوجـه فرنگـی معـادل            
ppm  5/0    اعالم گردیـده اسـت)FAO and WHO, 2008.( 

  شــود در گوجــه   مــشاهده مــی3همــانطور کــه در شــکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 برابـر بیـشتر از      1/1فرنگی شیروان، بقایاي سـم دیـازینون        
 که تحت شـرایط     فرنگی مشهد  از بود و در گوجه    حد مج 

 میـزان   عدم مصرف سم و کود شـیمیایی رشـد داده شـد،           
  .  درصد کمتر از حد مجاز بود24بقایاي سم 

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1388  بهار  ،شماره سومـطی  سال ششم،  یـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.6,  No.3 , Spring 2009 

 69

    در ایران84-85آمار سطح زیر کشت، عملکرد و تولید خیار، خربزه و گوجه فرنگی در سال زراعی-1جدول
)Information bank of Iranian Jahad Agricultural Ministry, 2006(  

سطح زیر   محصول
 کشت

  )هکتار(

سطح  
زیر کشت  

نسبت به 
  کل

  تولید
  )تن(

 تولید
نسبت به 

  کل 

  عملکرد
  )رمکیلوگ(

متوسط درصد سم 
اندازه گیري 

  )ام پی پی(شده

میزان سم 
در کل 
  تولید

  )کیلوگرم(
  217/620  32/0  78/7360  4/0  1938491  23/10  10/82350  خیار
  287/1244  91/0  1/5653  3/0  74/1367349  72/9  60/78197  خربزه
  702/2329  46/0  36/12503  15/1  5064571  33/18  80/147461  فرنگی گوجه

  -  -  42/1408410  100  66/438248160  100  8/804437  جات زي و صیفیکل سب
  

 

دیـازینون   نشان داد که میزان بقایاي سـم          این مطالعه  نتایج
 و  ها در منـاطق مختلـف کـشور، متفـاوت          موجود در میوه  

رسـد بـر اسـاس     بـه نظـر مـی   . باشـد   غیر قابل پیش بینی می    
شرایط اقلیمی حاکم بر هر منطقه و همچنین نوع مدیریت          
ــصوصیات       ــه  خ ــر ک ــورد نظ ــزارع م ــده در م ــال ش اعم
فیزیولوژیکی و بیولوژیکی این محصوالت را تحت تـاثیر         

   .متفاوت استقرار می دهد، میزان بقایاي موجود در میوه 
سـال  دهـد کـه در     نـشان مـی   ) 1جـدول (اطالعات موجود   

 ،  نسبت سطح زیر کشت  خیـار، خربـزه و       84-85زراعی  
گوجه فرنگی به کل محصوالت سبزي و صیفی به ترتیب         

میـزان  . ه اسـت  درصـد بـود    33/18 و   72/9،  23/10معادل  
 و 3/0، 4/0تولید این محـصوالت نیـز بـه ترتیـب معـادل،            

 درصد از کل تولیدات سبزي و صیفی جات کـشور      15/1
 شواهد موجود حـاکی از      .اده است را به خود اختصاص د    

خصوص گوجـه فرنگـی،      هآن است که این سه محصول ب      
 در رژیم غذایی افراد جامعه از اهمیت خاصـی برخـوردار          

ــت ــموم در  .اسـ ــد سـ ــط درصـ ــزه و   متوسـ ــار، خربـ خیـ
 بر اساس نتـایج حاصـل از ایـن آزمـایش بـه           فرنگی گوجه

ن بـه ایـ  .  پی پی ام بـود 46/0 و 91/0،   32/0ترتیب معادل   
   مقـادیر   84 -85رسـد در سـال زراعـی         ترتیب  به نظر مـی     

  

 کیلـوگرم در    217/620معادل  (قابل توجهی سم دیازینون     
 702/2329 کیلـــوگرم در خربــــزه و  287/1244خیـــار،  

از طریــق مــصرف ایــن   ) کیلــوگرم در گوجــه فرنگــی  
ــه     ــراد جامعــ ــذایی افــ ــره غــ ــصوالت وارد زنجیــ محــ

  . گان این محصوالت شده است کنند مصرف
دوره زوال سم دیازینون بر اساس توصـیه شـرکت تولیـد         

 ,.Motamedzadegan et al (باشــد کننــده، ســه هفتــه مــی

یعنی فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول        . )2006
البتـه نتـایج بـسیاري از       . باشـد  روز   21حدود  باید حد اقل    

تحقیقات نشان داد که واریته، غلظت سم مـصرفی، مـدت    
ي میوه پس از برداشت، و نیز اثـرات متقابـل          زمان نگهدار 

 در صد بر میزان 99آنها پس از برداشت با احتمال بیش از 
همچنـین  . دنباشـ  باقیمانده سم دیازینون در میوه مـؤثر مـی        

کـه داراي پوسـت     ی  میزان  جذب سم دیازینون در ارقـام       
-Abou-Arab and Abou (ضخیم تري هستند کمتـر اسـت  

Donia, 2001; Motamedzadegan et al., 2006; Mehmet 
et al., 2006( .Motamedzadegan ــاران ) 2006( و همکـ

 5/0اعالم کردند که اگر غلظت سم مـورد اسـتفاده حتـی          
کیلوگرم بیشتر از حد توصیه شـده در هـر هکتـار باشـد و         

   کیلوگرم در هکتار برسد، باقیمانده 2میزان سم مصرفی به   
   معنی داري افـزایش   سم در بخش خوراکی خربزه به طور      
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 لذا چنانچه مـصرف سـم بـیش از حـد            .)≥05/0P(یابد   می
توصیه شده باشد، باید زمان بیشتري بـراي تجزیـه سـم در         
نظر گرفت تا باقیمانده سم تا حد قابل قبول براي مـصرف            

آنهـا همچنـین گـزارش کردنـد کـه مقـدار            . کاهش یابـد  
قبل از  میوه  نگهداري  مدت زمان   باقیمانده سم دیازینون با     

  .داشته استکاهشی  روندمصرف 
ی ناشــی از تولیــد و محیطــ زیــستبــا توجــه بــه مــشکالت 

افـزایش  مـسئله   مصرف آفت کشهاي صـنعتی و همچنـین         
ــسانی ناشــی از    ســرطان ــاك ان ــسیار خطرن هــا و امــراض ب

بقایـاي  هـاي شـیمیایی امـروزه وجـود      مصرف آفت کـش  
در در کـشورهاي    در مواد غذایی بخصوص     ها   کش آفت

 در ایـن  .تري قرار گیرد   مورد توجه جدي  باید   حال توسعه 
ــد     ــراي تولی ــانی ب ــی و اطــالع رس کــشورها نظــارت دولت

گان محـصوالت غـذایی عمومـا         و مصرف کنند   گانکنند
بـا  اغلـب   غـذایی   هـاي    کمتر صورت می گیرد و فـراورده      

شوند  میها به بازار عرضه    کش سطوح باالي بقایاي آفت   
)Mehmet et al., 2006(.  با توجه به اهمیت مسئله خطرات

ناشی از وجود بقایاي سموم در رژیم غـذایی، بخـصوص           
شـوند، و نیـز      در سبزیجاتی که بصورت خام مـصرف مـی        

کنندگان تحقیقـات بیـشتر در       لزوم رعایت حقوق مصرف   
رابطه با وجود انواع سموم شـیمیایی و همچنـین در زمینـه             

 ها و سـبزیجات     دوره کارنس و تاثیر شستشوي میوه     طول  
رین تـ  ي سموم شیمیایی از جمله مهم      بر کاهش میزان بقایا   

  .باشند ترین موارد پیشنهادي تحقیقات آینده می و ضروري
  

  تشکر و قدر دانی
بدون شک انجام این تحقیق بدون حمایت مالی معاونـت           

/ 13085طـرح شـماره     (محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی     
هـاي   یـه شـیمیایی بافـت     گردید تجز  میسر نمی ) 28/03/85

گیاهی براي تعیین میـزان بقایـاي سـم بـا همکـاري مرکـز         
پزشـکی کـشور و بخـصوص جنـاب آقـاي       تحقیقات گیاه 

مهندس تاج بخش انجام گرفته که بدینوسیله از همکاري          
  . آنها تشکر و قدردانی می گردد

  
  ها نوشت پی

1. Food and Agriculture Organization(FAO) 

2. World Health Organization(WHO) 
3. Maximum residual level  

4. Gas Chromatography 
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