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 مهمقد

باشد و جات پر مصرف در کشور میگوجه فرنگی ازجمله صیفی       

توجه  ها موردصورت تازه خوری ازجمله استفاده در ساالد و ساندویچبه

اکسیدانی مثل لیکوپن، اسید دلیل داشتن ترکیبات آنتیبوده و به

د ی، و سایر کاروتنوئیدها، فالونوئیدها و اسEاسکوربیک، ویتامین 

-Guil) شودگرا درنظر گرفته مییک ماده غذایی عمل فنولیک،

Guerrero  وRebolloso-Fuentes  ،2009)در طول دوره  فرنگی . گوجه

رشد به آفات حساس است و جهت افزایش راندمان تولید در مراحل 

یابد که در اتحادیه اروپا ها، افزایش میکشمختلف استفاده از آفت

کش نوع آفت 465 ت متحده آمریکا برایکش و ایاالنوع آفت 774 برای

 مانده تعیین شده استمصرفی در گوجه فرنگی حداکثر مقدار باقی

(An  وShin ،2011 .)که در کمیته کدکس موادغذایی برای درحالی

و در استاندارد ملی ایران  (2016و همکاران،  Kim) کشفتآنوع  71

این محصول  در (2015و همکاران،  Kwon) کشنوع آفت 33برای 

استاندارد ملی "مانده در حد مجاز تعیین گردیده است. میزان باقی

که حداکثر  "جاتها در صیفیکشمرز بیشینه مانده آفت 12581

 05/0دیازینون  Maximum Residue Limit=MRL)) ماندهمیزان باقی

  Accepted Daily)گرم بر کیلوگرم و حد مجاز دریافتی روزانهمیلی

(Intak=ADI200/0، ایمیدا و پریمیکارب ماندهباقی میزان حداکثر 

تعیین 06/0و  02/0ترتیب و حد مجاز دریافتی روزانه به 5/0کلوپرید 

کش استامی پراید برای مصرف در فتآکه جایینآشده است و از 

گوجه فرنگی ثبت نشده لذا موسسه تحقیقات گیاه پزشکی حد مجازی 

تعیین نکرده است، در نتیجه در استاندارد  کشفتآمانده این باقی برای

الذکر بیان مانده برای محصوالت فوقملی ایران نیز، حد مجاز باقی

نشده و برای این گونه موارد که مقادیر حد مجاز براساس استاندارد 

درنظر گرفت   کیلوگرم گرم برمیلی 05/0مشخص نشده باید مقدار  ملی،

ن بودن منابع مورد استفاده از و چون کار تحقیقاتی است و یکسا

ه استاندارد ملی ژاپن بهای اجرایی است لذا گونه پروژهالزامات این

ای در سطح دنیاست تا یکنواختی که استاندارد سختگیرانه شداستناد 

ها میوه ،مواقع در بسیاری .دداشته باشوجود در مطالعه و مقایسه نتایج، 

که پس از سمپاشی باید سپری را قبل از پایان دوره کارنس )زمانی

آورند در حداقل برسد( به بازار میمانده سم در محصول بهشود تا باقی

تدریج در معده و کبد که ها بهمانده بر روی بافت میوهنتیجه سم باقی

های بیماریو  هاسرطان جمع و موجب سموم را برعهده دارد وظیفه دفع

که برای دفع آفات  هاییشکآفت .(Slovic ،2010) شودمختلف می

میوه و محصوالت کشاورزی  روی معینی مدت باید شودمی مصرف گیاهی

باقی بماند تا تجزیه شود. اما چون در بسیاری از موارد میوه و 

محصوالت کشاورزی زودتر از وقت معین شده برای عرضه به بازار 

 صورتشود مقادیری از سموم در بافت میوه بهمصرف، برداشت می

 از یرخب متاسفانه .(1385 )رخشانی، ماندمی باقی نشده تجزیه

گیاهی براساس موجودی فروشگاه و یا میزان سودی  سموم فروشندگان

گذارند و حتی شود، در اختیار مراجعه کنندگان میکه عایدشان می

توسط وانت بارهایی که  صورت قاچاقبه در برخی مناطقتقلبی  سموم

کنند های سیار تردد میعنوان فروشگاهها و روستاها بهسطح خیابان در

ها کشآفت این تنها گذشته در کهحالیدر شود.می نقل و حمل و فروخته

شد. ارائه می کشاورزان نسخه به های مجاز و با دریافتاز طریق فروشگاه

محیطی دلیل عوارض بهداشتی و زیستتولید، توزیع و مصرف سموم به

طور کامل تحت نظارت و کنترل مراجع تواند ایجاد کند باید بهکه می

 رادنیا، ؛1391 جهرمی،طالبی ؛1374 کاظمی،) انجام شود صالحذی

های کشمانده آفتبسیاری از مطالعات تجزیه و تحلیل باقی در .(1379

ها در سالمت انسان و کشارگانو فسفره، به تاثیرات مخرب این آفت

و همکاران،  Akan) استها پرداخته شده محیطی آنمخاطرات زیست

هایی های داخلی شیوع بیش از اندازه بیماریبراساس گزارش .(2004

رویه سموم کشاورزی مصرف بیچون سرطان دستگاه گوارش بههم

ها در یک زنجیره آلودگی .(1378 آقا،آلشریفی) نسبت داده شده است

پیوسته در حرکت است و از طریق آب آلوده و خاک نامناسب، کودها، 

شود و اگر از حد ها، به زنجیره غذایی انسان و حیوان وارد میکشآفت

تر شوند، تعیین کرده، بیشمعینی که استانداردهای جهانی و ملی 

برای مثال، تغذیه مرغ با روغن جامد  سالمت را تهدید خواهد کرد.

گیری و تغذیه دام با نان کپک زده هر برای سرعت بخشیدن به وزن

 )رخشانی، اندازدخطر میکننده را بهنحوی سالمت مصرفکدام به

1384) . 

 

 هامواد و روش
در ابتدای کار چند گلخانه در شهرستان شیراز، استان فارس        

های صورت گرفته، یک گلخانه  برای انتخاب گردید. بعد از هماهنگی

 (Solanum lycopersicum) فرنگی گوجه گلخانه در شد. انتخاب پاشی،سم

های ه ازمیر، با رعایت دزهای توصیه شده مطابق با دستورالعملواریت

کشاورزان منطقه،  متداول کاربردی و با روش نباتات حفظ سازمان اجرایی

لیتر آب، ایمیداکلوپرید  1گرم در  %1(  EC 60از سموم دیازینون )

(SC 35  )%1 لیتر 1000 گرم در ( آب، پریمیکاربWP 50  )%6/0  گرم

لیتر  1000گرم در  %8/0(  SP 20پراید )ر آب و استامیلیت 1000در 

بندی صورت گرفته )شامل نیمه دوره آب استفاده شد و در زمان

کارنس، پایان دوره کارنس، زمان برداشت و یک هفته بعد از برداشت( 

مختلف گلخانه  هایقسمت از فرنگی گوجه تصادفی نمونه کامالً صورتبه

در  ها یک نمونه یک کیلوگرمیسازی آنطز مخلوپس ا و آوریجمع

خشک، در های یخدار ریخته شده، در کنار بستههای زیپپالستیک

  جعبه مخصوص )دور از دما و نور مستقیم(و برای آنالیز فوراً 
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صورت  هاآن روی استخراج مختلف مراحل و داده انتقال آزمایشگاه به

گیرد و براساس روش رار میسازی قداده و تهیه شده و در فرآیند آماده

ها،  کشفتآمرز بیشینه  12581استاندارد  (،AOAC ،2005) کچرز

محصول تیمار  سازی ازمادهآدر فرایند  گیرد.مورد سنجش  قرار می

تصادفی و بارعایت اصول فنی نمونه  صورت کامالًشده گوجه فرنگی به

 آن پوست راههمبه هانمونه سپس شد. برداشته عدد 10 تا 8برداری، 

 توسط آب معینی مقدار همراه با آن وزن با متناسب و گردیدند وزن

هموژن  مخلوط این از شدند. هموژن کامل طوربه کنمخلوط دستگاه

 شفاف، (Poly Propylene =PP) پروپیلنپلی هایدر فالکون مقداری را

 کامالً پارافیلم با هاآن درب بستن از پس و وزن گرم 10 میزانبه

های پالستیکی ها را در کیسهمحفوظ و مابقی مخلوط هموژن نمونه

 مرحله این در .شد دارینگه گرادسانتی -18فریزر و دمای  در و دارزیپ

 ایمیداکلوپرید، پریمیکارب دیازینون، سم چهار استاندارد هایمحلول

 16 و گردید لیترتهیهمیلی بر میکروگرم 100 غلظت  با پرایداستامی و

 .شدند سازیآماده HPLC توسط سنجش برای نیز ونهنم

، عدد 2محصوالت ) هاینمونه از گرم گرم( 10±001/0) :اول نمونه 4

 سپس و سازیسموم را طبق روش کچرز، آماده از عاری گوجه فرنگی(،

 یهانمونه از گرم گرم( 10±001/0) دوم: نمونه 4 .شدند خشک هانمونه

 180 همراهسموم را به از ، عاریعدد( 2محصوالت )گوجه فرنگی 

قدار م این که(  سم هر از لیترمیلی بر میکروگرم 100 میکرولیتر محلول

 دد.گرمی تغلیظ و سازیآماده )باشدمی نمونه گرم بر میکروگرم 18 معادل

های محصوالت )گوجه نمونه از گرم گرم( 10±001/0) سوم: نمونه 4

 100 میکرولیتر محلول 100راههمسموم به از عدد(، عاری 2فرنگی 

میکرو گرم  10 مقدار معادل این که( سم  هر از لیترمیلی بر میکروگرم

 :چهارم نمونه 4  گردد.تغلیظ می و سازیآماده )باشدمی بر گرم نمونه

عدد(،  2محصوالت )گوجه فرنگی  هاینمونه از گرم گرم( 001/0±10)

از  لیترمیلی بر کروگرممی 100 میکرولیتر محلول 80 سموم عاری از

 باشند(می میکرو گرم بر گرم نمونه 8 معادل مقدار این که( سم  هر

 نمونه مرحله، هر در هاسم کردن اسپایک از و پس تغلیظ و سازیآماده

 و شده دارینگه دمای اتاق در ساعت 94 مدت برای شده اسپایک

 به تخراجاس کارایی . مقادیرمددرآ هموژه شده صورتبه هاآن سپس

 مشابه شامل محصول گوجه فرنگی، کامالً باال هاینمونه در آمده دست

، HPLCبرای بررسی تعیین حد تشخیص و صحت دستگاه  بود.

کش به دستگاه تزریق شد و کروماتوگرام چهار های مختلف آفتغلظت

(، پارامترهای منحنی کالیبراسیون 1کش مورد آزمون )شکل آفت

ها در کش( و مقادیر بازیافت آفت1)جدول کش آفتاستاندارد چهار 

افزار دستگاه کش استاندارد و نرمنمونه گوجه فرنگی با استفاده از آفت

 ( و در نهایت پارامترهای مربوط به حدتشخیص و حد2تعیین )جدول 

( 3)جدول  در گوجه فرنگی مشخص گردید کشبودن چهار آفتکمی 

نجام کار، هم در یک روز و هم و در نهایت روند بررسی دقت روش ا

سازی شرایط منظور بهینهکدام در سه غلظت( بهدر سه روز متوالی )هر

 ها با دستگاه کروماتوگرافیکشفتآگیری روش اندازه و معتبرسازی

 روی بر کچرز روش پایان (. در4 )جدول مایع با کارایی باال، انجام شد

 با پاشیمورد سم ودند و ب شده ازگلخانه تهیه که حقیقی هاینمونه

 پراید قراردیازینون، پریمیکارب و استامی ایمیداکلوپرید، هایکشآفت

 اصول مطابق هاسازیآماده صورت که این به شد. انجام بودند، گرفته

 به های نهاییعصاره و گرفت انجام آمده دستبه بهینه شرایط در و

 هانمونه این چنینهم گردیدند. ثبت هاکروماتوگرام و تزریق دستگاه

لیتر( قرار  بر گرممیلی 2 و 1 ، 1/0 غلظتی سطح اسپایک )سه مورد نیز

 هاکروماتوگرام و شد انجام هاآن روی بر کچرز روش دیگر بار و گرفتند

 Microsoft Officeافزارهای گردیدند و در نهایت با استفاده از نرم ثبت

2016 ،Chem Draw Ultra 12  وEndNote X.8.0.2  مورد آنالیز قرار

  .گرفت

 کش: پارامترهای منحنی کالیبراسیون چهار آفت1جدول 

 کشنام آفت ردیف
معادله منحنی 

 (y=ax+b) کالیبراسیون

ضریب 

 (2Rرگرسیون )

 y = 15653x+4017/0 9993/0 دیازینون 1

 y = 22099x+2909/1 9995/0 ایمیداکلوپرید 2

 y=26247x+3951/1 9997/0 پریمیکارب 3

 y = 9/6041x+6055/1 9992/0 پرایداستامی 4
 

 های گوجه فرنگیها در نمونهکشمقادیر بازیافت آفت :2جدول 

 درصد بازیافت )انحراف استاندارد نسبی(

 م در کیلوگرم(گرترازهای غنی سازی )میلی نوع سم

1/0 1 2 

 دیازینون 87(56/4) 95(14/1) 92(34/2)

 ایمیداکلوپرید 96(17/6) 95(11/2) 90(21/5)

 پریمیکارب 94(25/2) 94(42/4) 93(82/3)

 پرایداستامی 97(98/4) 97(71/3) 98(21/4)

 

 
 صورت مخلوط استانداردکش مورد آزمون بههای چهار آفت: کروماتوگرام1شکل 
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بودن چهار پارامترهای مربوط به حد تشخیص و حد کمی  :3جدول 

 فرنگیدر گوجه کشآفت

 حد مجاز

گرم در )میلی 

 کیلوگرم(

 حد تعیین مقدار

گرم در )میلی

 کیلوگرم(

 حد تشخیص

گرم در )میلی 

 کیلوگرم(

 نوع سم

1/0  03/0  01/0  دیازینون 

2 3/0  1/0  ایمیداکلوپرید 

1 3/0  1/0  پریمیکارب 

2 9/0  3/0 پرایداستامی   

 

  نتایج

یک  و با استفاده از  HPLCاین پژوهش با استفاده از دستگاه       

عبارات سریع  مخفف خود که QuEChERSنام روش کچرز نوین به روش

(Quickآسان ،) (Easyارزان ،) (Cheapموثر ،) (Effectiveشدید ،) 

(Ruggedو ایمن ) (Safeمی )های کشمانده آفتمیزان باقی ،باشد

های ویژگی دارا بودن که عالوه بر شدگیری فرنگی اندازه گوجه مذکور در

بودن و فوق، دراین آنالیز دقت و صحت خوبی، حدتشخیص، حدکمی 

ورت  صها را بهکشمانده آفتبودن روش برای آنالیز باقیدامنه خطی

 کشآفت چهار گوجه فرنگی حاوی قابل قبول نشان داد. نتایج سنجش

 بیان 5 دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید در جدول

و مشخص  تزریق  HPLCدستگاه به استخراج،  از حاصل محلول که شد

ه های زمانی مختلف در محصول گوجها در بازهکششد که غلظت آفت

میزان  ( . این روند کاهشی5فرنگی  رقم ازمیر سیر نزولی دارد )جدول 

کلوپرید  پراید، دیازینون و ایمیدا استامی پریمیکارب، کشآفت ماندهباقی

ود مشه های مربوطه کامالًگراف های مختلف درفرنگی با شیب هگوج در

  (.5و  4، 3، 2های است )شکل

 

 
 گوجه فرنگی کش پریمیکارب درمانده آفت: روند کاهشی میزان باقی2شکل

  

 

کش استامی پراید  در گوجه فرنگیمانده آفت: روند کاهشی میزان باقی3شکل  

 

 

 کش دیازینون درگوجه فرنگیمانده آفتروند کاهشی میزان باقی :4شکل
 

 

 کش ایمیداکلوپرید درگوجه فرنگیه آفتروند کاهشی میزان باقیماند  :5شکل
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 (روند بررسی دقت روش در یک روز و در سه روز متوالی )هر کدام در سه غلظت :4جدول 

Aپراید      : استامیD    دیازینون :P   پریمیکارب :I: ایمیداکلوپرید 

  

 پی. پی. ام( 2تکرار پذیری ) پی. پی. ام( 1تکرار پذیری ) پی. پی. ام(1/0تکرار پذیری )

Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area 

D P I A D P I A D P I A 

0/1 4/28 7/7 5/29 5/6 0/1 8/66 6/16 9/50 9/13 0/1 0/96 5/29 5/75 0/19 

0/2 5/38 0/9 6/29 6/7 0/2 4/66 4/17 1/51 6/10 0/2 3/93 7/24 7/74 2/16 

0/3 5/38 9/8 7/29 3/7 0/3 8/67 3/22 8/52 13/2 0/3 5/94 3/27 0/74 0/18 

Ave 1/35 5/8 6/29 1/7 Ave 0/67 8/18 6/51 6/12 Ave 6/94 2/27 7/74 7/17 

SD 38/5 72/0 10/0 57/0 SD 72/0 09/3 04/1 74/1 SD 35/1 40/2 75/0 42/1 

RSD 17/0 08/0 000 08/0 RSD 01/0 16/0 02/0 14/1 RSD 01/0 09/0 01/0 08/0 

 یک روز

 پی. پی. ام ( 2تجدید پذیری )  پی. پی. ام ( 1تجدید پذیری ) پی. پی. ام (1/0تجدید پذیری )

Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area 

D P I A D P I A D P I A 

0/1 4/28 7/7 5/29 5/6 0/1 8/66 6/16 9/50 9/13 0/1 0/96 5/29 5/75 0/19 

0/2 5/38 0/9 6/29 6/7 0/2 4/66 4/17 1/51 6/10 0/2 3/93 7/24 7/74 2/16 

0/3 5/38 9/8 7/29 3/7 0/3 8/67 3/22 8/52 2/13 0/3 5/94 3/27 0/74 0/18 

Ave 1/35 5/8 6/29 1/7 Ave 0/67 8/18 6/51 6/12 Ave 6/94 2/27 7/74 7/17 

SD 83/5 72/0 10/0 57/0 SD 72/0 09/3 04/1 74/1 SD 35/1 40/2 75/0 42/1 

RSD 17/0 08/0 000 08/0 RSD 01/0 16/0 02/0 14/0 RSD 01/0 09/0 01/0 08/0 

 اولین روز

Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area 

D P I A D P I A D P I A 

0/1 6/39 9/11 5/31 2/7 0/1 0/71 4/19 2/52 7/10 0/1 3/99 8/29 5/75 3/19 

0/2 2/29 9/14 2/33 9/9 0/2 9/58 2/14 3/50 9/12 0/2 2/96 5/22 9/72 8/17 

0/3 8/43 8/10 5/30 3/7 0/3 1/71 8/20 3/53 5/14 0/3 2/98 1/27 3/76 2/23 

Ave 5/37 5/12 7/31 1/8 Ave 0/67 1/18 9/51 7/12 Ave 9/97 5/26 9/74 1/20 

SD 52/7 12/2 37/1 53/1 SD 01/7 48/3 52/1 91/1 SD 57/1 69/3 78/1 79/2 

RSD 20/0 17/0 04/0 19/0 RSD 10/0 19/0 03/0 15/0 RSD 02/0 14/0 02/0 14/0 

 دومین روز

Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area 

D P I A D P I A D P I A 

0/1 5/43 4/13 5/27 7/7 0/1 8/48 6/15 6/33 0/9 0/1 6/97 5/31 0/75 7/17 

0/2 8/38 6/11 3/24 3/6 0/2 8/45 6/14 6/32 9/7 0/2 5/95 4/28 4/73 1/15 

0/3 0/27 1/9 8/27 1/5 0/3 5/37 1/10 0/29 4/5 0/3 6/92 0/21 7/70 5/10 

Ave 4/36 4/11 5/26 4/6 Ave 0/44 4/13 7/31 4/7 Ave 2/95 0/27 0/73 4/14 

SD 50/8 16/2 94/1 30/1 SD 85/5 93/2 42/2 84/1 SD 51/2 39/5 17/2 65/3 

RSD 23/0 19/0 07/0 20/0 RSD 13/0 22/0 08/0 25/0 RSD 03/0 20/0 30/0 25/0 

 سومین روز

 پی. پی. ام ( 2تکرار پذیری ) پی. پی. ام ( 1تکرار پذیری ) پی. پی. ام (1/0پذیری )تکرار 

Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area Rep    

No. 
Area 

D P I A D P I A D P I A 

0/1 4/28 7/7 5/29 5/6 0/1 8/66 6/16 9/50 9/13 0/1 0/96 5/29 5/75 0/19 

0/2 5/38 0/9 6/29 6/7 0/2 4/66 4/17 1/51 6/10 0/2 3/93 7/24 7/74 2/16 

0/3 5/38 9/8 7/29 3/7 0/3 8/67 3/22 8/52 13/2 0/3 5/94 3/27 0/74 0/18 

Ave 1/35 5/8 6/29 1/7 Ave 0/67 8/18 6/51 6/12 Ave 6/94 2/27 7/74 7/17 

SD 38/5 72/0 10/0 57/0 SD 72/0 09/3 04/1 74/1 SD 35/1 40/2 75/0 42/1 

RSD 17/0 08/0 000 08/0 RSD 01/0 16/0 02/0 14/1 RSD 01/0 09/0 01/0 08/0 
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های زمانی مختلف در محصول ها در بازهکشغلظت آفت :5جدول 

 گوجه فرنگی رقم ازمیر

 

  حثب

ا توجه به تنوع شرایط آب و هوایی استان فارس و اهمیت آن ب       

ریت مطلوب اجرای اصولی و مدی ،در سطح ملی کشاورزی قطب عنوانبه

ها و منابع موجود در نظر گرفتن محدودیتمحصوالت کشاورزی با در

نظر گرفتن با در .آیدشمار میر بهناپذیضروری و اجتناب، مسیر تولید

به فارس که درصد قابل توجهی از محصوالت تولیدی استان  این مهم

مانده باقی مقدار تعیین ،لذا ،شودمی صادر دیگر ها و کشورهایاستان سایر

 است.ای برخوردار ها و صدور گواهی سالمت از اهمیت ویژهکشآفت

مانده آنالیز موثر، میزان باقی در این پژوهش با استفاده از یک روش

شوند  ها استفاده میطور متداول در سطح گلخانهکش که بهچهار آفت

پراید( بر روی محصول )دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی

های زمانی نیمه در دورهای واریته ازمیر پر مصرف گوجه فرنگی گلخانه

یک هفته بعد از دوره کارنس دوره کارنس، دوره کارنس، برداشت و 

  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

تداخلی  گونههای محصول مزبور، هیچدراین روش ماتریس نمونه       

روش از  حدتشخیص در این .کندها ایجاد نمیبرای سنجش نمونه

باشد که با گرم میگرم بر کیلومیلی 3/0 تا گرمکیلو گرم برمیلی 01/0

کش مورد برای چهار آفت (MRLs) مانده یزان باقیتوجه به حداکثر م

گرم میلی 2 گرم تاگرم بر کیلومیلی 05/0مورد نظر از  محصول آنالیز در

 مناسبی روش روش، این .رسدنظر میباشد، مناسب بهگرم میبر کیلو

 .باشدمحصوالت مشابه می برای رایج سموم ماندهباقی کنترل برای

ترین حاکی از بیش، دو روز پس از سمپاشی هاکشفتآبررسی غلظت 

گرم بر کیلوگرم میلی 90/10میزان کش پریمیکارب بهمانده آفتباقی

گرم بر کیلوگرم بود میلی 6/9میزان کش استامی پراید بهفتآو سپس 

تر از نصف تقلیل یافت این روز به  کم 7تا  5گذشت زمان که پس از 

کش فتآمانده در دو ن باقیترین میزادر حالی است که پایین

 81/0معادل ترتیب روز به 10پس از گذشت پریمیکارب و دیازینون 

که با نتایج حاصل از تحقیقات  گرم بر کیلوگرم استمیلی 09/0و 

مطابقت ( 2006، حجازی و همکارانو ) (1385)ایمانی و همکاران، 

ز طرفی دیگر شیب کند کاهشی ایمیداکلوپرید در محصول ا دارد.

پس از سمپاشی گرم بر کیلوگرم دو روز میلی 40/5از  گوجه فرنگی

 2/0گرم یک هفته پس از سمپاشی مقدار گرم بر کیلومیلی 90/2به 

 با کارنس روزه 21 کش در پایان دورهگرم بر کیلوگرم این آفتمیلی

 (Pachauri ،2000و  (Dikshit( و 2004، و همکارانCarter ) تحقیقات

به یداکلوپرید پس از پایان دوره کارنس مانده ایممبنی بر این که باقی

ماند مطابقت دارد صورت پایداری در گیاه باقی میرسد و بهصفر نمی

های گیاهی و توجه به فیزیولوژی ،  اثر آنزیملزوم توجه به بافت گیاهو 

که  است عواملی جمله دیگرشود. تجزیه نوری نیز ازگیاه را یادآور می

گذار است که این سیر ایمیداکلوپرید تاثیرکش در روند کاهشی آفت

 مطابقت دارد. (Reinhard، 1999و  Scholz) نزولی با مطالعات

دهد که رعایت دوره کارنس این اساس این تحقیق نشان میبر       

پی خواهد داشت ها درنآمانده بار باقیها کاهش اثرات زیانکشفتآ

مانده قرار باقیکنندگان در معرض خطر مصرفشود که و موجب می

توان عنوان بندی نتایج حاصل از این پژوهش میدر جمع چهنآ نگیرند.

گیری اندازه چه تاکنون درموردآن ست از این کها کرد عبارت پیشنهاد و

ها در کشور انجام شده است عمدتاً بر پایش بقایای کشمانده آفتباقی

، منابع صوالتدر برخی مح ییهاگیریها و صرفاً شامل اندازهکشآفت

های های جامع که بتوانند به بررسی جنبهپروژه .و خاک بوده است آب

در سطح ملی بپردازند و به سالمت غذایی  هاکشمختلف بقایای آفت

و یا بهبود استانداردهای تجاری و ارتقاء سطح صادرات محصوالت مهم 

  .کشاورزی کمک نمایند بسیار نادر است

کش تنوع آف روز گوجه فرنگی  

6/9  2 

 استامی پراید

 گرم بر کیلوگرم()میلی

2/4  7 

12/1  14 

2/0  21 

 MRLsحد مجاز  2

02/0  P.value 

40/5  2 

 ایمیداکلوپرید

 گرم بر کیلوگرم()میلی

90/2  7 

76/0  14 

2/0  21 

 MRLsحد مجاز  2

02/0  P.value 

3/4  2 

 دیازینون

 گرم بر کیلوگرم()میلی

7/1  5 

09/0  10 

05/0  17 

1/0  MRLsحد مجاز  

01/0  P.value 

90/10  2 

 پریمیکارب

 گرم بر کیلوگرم()میلی

8/4  5 

81/0  10 

2/0  17 

 MRLsحد مجاز  1

02/0  P.value 
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دار محصول اولویت یک آنالیزبا جامع  تاس ایمطالعه حاضر تحقیق       

 از له پسوبالفاص دنشوصورت خام مصرف میکه عمدتاً بهچرا ،است

های کشآفت تجزیه امکان امر این که دنشومی عرضه بازار به برداشت

مانده در بافت این محصوالت را کاهش داده و امکان مصرف بیش باقی

 دهد بنابراین پیشنهاد می کش را افزایشاز حد مجاز روزانه آفت

این نوع محصوالت که بدون  و امور اجرایی به گردد در تحقیقات می

. از اهمیت دهندتر شوند بیشصورت خام مصرف میهیچ فرآوری و به

دقت  و ها توسط کشاورزانکشعدم شناخت کافی آفت طرفی دیگر

ژیک که های بیولوکشو عدم توسعه آفتها آن نکاربردبهدر زمان کم 

در مقایسه با اثرات ضربتی دلیل رهایش کند و اثرات تدریجی )به اصوالً

های چالش زا ،است مواجه کشاورزان کم اقبالی با (های شیمیاییکشآفت

 .موجود است

 ،مناسب آزمایشگاهی هایروش سازیاستاندارد و توسعه موضوع در       

در مانده سموم یباقگیری و اندازه  و کم هزینه جهت استخراج سریع 

که  LC/MS ، GC/MS ،HPLC هایاز دستگاه ،محصوالت کشاورزی

 (Methodسنجی که اگر اعتبار ،شوداستفاده می ،کارکرد دقیق دارند

Validation) نیروهای از استفاده با و ایحرفه صورتبه هادستگاه 

ه ماندتواند گزارش نتایج آنالیز میزان باقیمتخصص انجام نشود می

که  و نامعتبر خواهد بود هدر یک محصول را دچار خطا کرد مومس

نظر ضروری بهمنظور ارتقا کیفی پایش، نیز بهافزایش توجه به این مهم 

کش به توان نتیجه گرفت که استفاده از آفتدر مجموع می رسد.می

تواند مفید فات، زمانی میآخرین راهکار در مدیریت تلفیقی آعنوان 

، زمان و روشد که در هنگام انتخاب و کاربرد ضمن توجه بهواقع شو

سازی مدیریت افزایش کارایی و پیاده منظوربه هاکشآفت مطلوب میزان

،  هامحیطی در کاهش ریسک آنهای بهداشتی و زیست، جنبهبهینه

 نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

 منابع

 .1385 ،.ک، کمالی. و م ،شجاعی ؛.خ، طالبی ؛.س ،ایمانی .1

کش بر روی گوجه فرنگی و خیار سم آفت 8 ماندهگیری باقیاندازه

 تهران. ،ای. هفدهمین کنگره حفاظت از گیاهان ایرانسبز گلخانه

 شیمیایی مواد ایمنی و آفات تلفیقی مدیریت .1379 ،رادنیا، ح. .2

 و آموزش .تحقیقات سازمان: کرج . 1جلد  "خاموش بهار سوی آن"

 آموزش نشر .انسانی نیروی تجهیز و آموزش معاونت .اورزیکش ترویج

 کشاورزی.

 دفع سموم ماندهباقی تعیین اهمیت. 1378 ،آقا، ا.آل ،شریفی .3

 همایش دومین. غذایی محصوالت و زیستمحیط در کشاورزی آفات
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