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Abstract 
 

Background and purpose: Pesticides can accumulate in the body due to chronic toxicity. This 

accumulation is caused by direct exposure to the chemicals or indirect exposure, i.e. foods, breathing, and skin. 

This study was performed to assess the levels of diazinon and malathion residues in cucumber produced in 

Mazandaran province, Iran. 

Materials and methods: In this experimental study, 132 samples of cucumber were collected 

from different cities in Mazandaran province during summer 2015. Malathion and diazinon were 

extracted from the samples using n-hexan and their residual levels were analyzed by QUECHERS and 

GC-MS. ppb sensitivity was also considered. 

Results: The mean residual contents of diazinon in all samples were lower than that of Iran 

standard levels. But the residual level of malathion was higher in some samples. The highest and lowest 

contents of malathion and diazinon were detected in samples obtained from Babol and Amol, and Babol and 

Kiakola, respectively. 

Conclusion: Wide application of pesticides in samples studied caused unacceptable levels of 

residuals, particularly malathion, therefore, permanent control of pesticide residues in vegetable products 

such as cucumber, is necessary. 
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 پژوهشی

استان  يدیتول اریدر خ ونیو ماالت نونیازیسموم د مانده یباق زانیم یبررس
 1394مازندران  در سال 

  
        1محمد شکرزاده

        2یتیعنا یاحمد عل
        3یمکرم حسن
  4اریز یعل

  

  چکیده
 میکنند. تجمع سموم در بدن با تماس مستق دایتوانند در بدن تجمع پیمزمن م تیسم لیدلها بهکشآفت و هدف: سابقه

 نیــافتــد. هــدف ایجذب از راه پوست اتفاق م ایغذا ، تنفس  قیاز طر میمستق ریغ ایدر معرض سموم قرار گرفتن  قیاز طر
استان مازندران  يهاشهرستان یو مصرف يدیتول اریمحصوالت خ در ونیو ماالت نونیازیسم د ماندهیباق زانیم یبررس مطالعه

  بوده است.
 يهــاشده از شهرستان يآورجمع اریخ يهااز نمونه نونیازیو د ونیسموم ماالت یمطالعه تجرب نیدر ا ها:مواد و روش

حالل خــارج  يروتارو توسط دستگاه  دیهگزان استخراج گرد-ان یتوسط حالل آل 1394در سال مختلف استان مازندران 
 یابیشده بود ارز زی) تجهMS( یجرم سنج رکه با دتکتو یبا استفاده از گازکروماتوگراف ونیو ماالت نونیازیشد. سپس سطوح د

  ) بود. اردیلی(قسمت در م ppbبر اساس  تیمطالعه حساس نیدر ا. دیگرد
دســت آمــده از بــه جینتــا یوده مجــاز بودنــد. ولــدر محــد مناطق مختلــف نونیازیدست آمده از دبه جیتمام نتا ها:یافته

خوانــده شــده  زانیــم نیترنییمربوط به بابل و پا ونیسم ماالت زانیم نیمناطق در محدوده مجاز نبودند. باالتر یبعض ونیماالت
  بود. اکالیخوانده شده آن مربوط به ک زانیم نیترنییبه بابل و پا ربوطم نونیازیسم د زانیم نی، باالترآن مربوط به آمل

در محــدوده  نونیازیــســم د مانــدهیبــاق يانتخاب شــده دارا اریخ يهاگر آن است که نمونهانیدست آمده ببه جینتا :استنتاج
باشــدکه در یهــا نمــاز شهرســتان ی) در بعضــ0,2ppm( 200ppb)در محدوده مجــاز ( ونیماالت زانیم یباشد ول ی) مppm 50مجاز ( 

  .کند جادیانسان ا يبرا را ییهاتیومتواند مسمیموارد م یبرخ
  

 مازندران ار،یخ ،ییبهداشت مواد غذا ون،یماالت نون،یازیسموم، ارگانوفسفره، د ماندهیباقواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
بــه  ازیــن شیجهان سبب افزا تیمداوم جمع شیافزا

مسئله باعث شــده تــا اســتفاده از  نیشود و ایغذا م دیتول
محافظت محصــوالت  يبرا یگوناگون ییایمیش باتیترک

 دایــآفات گســترش پ ریدر برابر حشرات و سا يکشاورز

بــه منظــور کــاهش  ایــ. لــذا در مــزارع مختلــف دن)1(کند
هــا از يمــاریاز حشــرات و ب یخسارات محصــوالت ناشــ

مختلــف نظیــر  يهــاکشاز جمله آفت یمختلف باتیترک
 ده استفا رهیهاو غکشها و حشرهکشها، قارچکشکنه

  
 :a.ziar.1989@gmail.com Email                              رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده دارو ساز ،يو فارماکولوژ یگروه سم شناس -علی زیار مولف مسئول:

  ، ساري، ایرانازندرانم یعلوم پزشک دانشگاه ،يدانشکده دارو ساز ،يو فارماکولوژ یگروه سم شناس، اریدانش. 1
  ، ساري، ایرانمازندران یدانشگاه علوم پزشک دانشکده بهداشت،، یپزشک یگروه حشره شناس، استاد. 2
  ، ساري، ایرانمازندران یدانشگاه علوم پزشک، درانکارشناس سازمان غذا و دارو مازن. 3
  ، ساري، ایرانمازندران یعلوم پزشک دانشگاه ،يارو سازدانشکده د یدانشجوئ قاتیتحق تهیکم، یپزشک یسم شناس ارشد یکارشناس. 4
 : 14/5/1396تاریخ تصویب :               3/12/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           3/11/1395 تاریخ دریافت  
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 پژوهشی

 EU'sيهــابراســاس داده 2008). در ســال 2، 3(شــودیم

Pesticide Action Network  ،350 کش مختلف حشره
جــدا EU) ( اروپــا هیــدراتحاد ییغــذا يهــافــرآوردهدر 

ــگرد ــه دربــ دی ــرآورده5از  شیک ــد ف ــا مدرص ــه  زانی
. در )4(بــوده اســتEU ها باالتر از حــد مجــازکشحشره

کش مــورد مصــرف در دنیــا آفت 800کشور ما ازحدود 
هــاي مختلــف و نوع ترکیب شیمیایی با فرموالسیون 242

کــه نیــاا نظــر بــه. بــ)5(اســت شدهکاربردهاي متنوع ثبت 
توانــد یمتفــاوت مــ ییدر مــواد غــذا باتیترک نیوجود ا

بــه  ســتیز طیسالمت انســان هــا و محــ يبرا يخطر جد
مختلــف بــه منظــور حفــظ  يهــالــذا ســازمان شــمار رود

قبــول  رقابــلیغ زانیم افتیها از درکنندهسالمت مصرف
ــاق ــتیب ــده آف ــشمان ــاک ــا و س ــارت ریه ــواد نظ ــام  يه

 ییاروپا تهیرو کمنی. ازاندینمایاعمال م را يارانهیختگس
بیشــینه حــد  ،يها در محصوالت کشاورزکشآفت يبرا

ــیتع(Maximum residue levels (MRL) )مجــاز  نی
محصــول از  کیــسالمت  دیی). براي تا6، 2کرده است (
امــر کــه  نیــا دییــتا یعنــیها کشبه آفت یلحاظ آلودگ
زه مــوثر بــا از حد الزم براي مبــارشیکش بمصرف آفت

شــامل  یهــاي احتمــالکــشآفت هیآفات نبوده است ، کل
هاي مجــازي کشممنوع و آفت نه،یشیموارد داراي مرز ب

نشده اســت  هیها در محصوالت فوق توصکه مصرف آن
ر هر کشــور بســته که د نی. با توجه به ا)2(شود شیپا دیبا

سهم  زیها روي محصوالت و نکشبه تنوع مصرف آفت
 ریآن کشور مقاد ییغذا رهیمحصوالت در جاز  کیهر 

باشــد، موسســه یها متفاوت مــکشمانده آفت نهیشیمرز ب
 مانــدهیبــاق يبــرا زیــن رانیا یصنعت قاتیاستاندارد وتحق

بــراي  MRL، 13117اســتاندارد شــماره  اریــســموم در خ
کــه در  ی. ســموم)2(کرده اســت نییبرخی از سموم را تع

شــده  نیــیتع MRL اریــدر خهــا آن يبرا رانیااستاندارد 
 ن،یدلتــامتر ومتون،یت کارب،یمیریپ ن،یاست شامل پرمتر
) ، فــوسیریدورســبان (کلــر پ نون،یازیــدي کلــرووس، د

 انیباشند . از میم تیم یروکسیو فن پ التیبرومو پرو پ
جــز ســموم  فــوسیوکلرپر نونیازیــســموم ذکــر شــده د

 Organophosphorus compounds) ارگانوفســـفره

(OPC)) باشندکه یم MRL 300و100بیــترتهــا بــهآن 

ppb 2(باشدیم.(  
 يســاله دارا کیــو  یبومی کشــور هنــد،علف یاهیارگیخ

 رهیــنازك و خشن از ت ياز خارها دهیساقه خزنده و پوش
درشت  اشوهیاست که اقسام گوناگون دارد . م انییکدو

محبوب اکثــر افــراد  وهیم اریاست. خ درنگیسف ایو سبز 
  .شودیصورت خام مصرف مبوده و به

باشــد  یمــ لــویک 75درکشور حــدود  اریمصرف خ سرانه
شــده  يصــورت فــرآورگرم از آن بــهلــویک 25تــا 23که 

هزار تن است.  300میلیون و  5ساالنه آن دیباشد و تولیم
ســرانه مصــرف نشــان از آن دارد  دیــآمار تول نیا سهیمقا

رد و شده کمبود وجود نــدا ادیاز موارد  کی چیکه در ه
مازاد بر مصرف اســت و امکــان  د،یلتو يدر موارد یحت

  ).7(وجود دارد زیو صادرات آن ن لیو تبد يفرآور
از  شیبــ دیــبا تول رانیا ،ياساس آمار وزارت کشاورز بر
کننــده  دیکشور تول نیتن در سال سوم ونیلیم میو ن کی

 نیــکــه بخــش عمــده ا نیــ. بــا توجــه ااســتیدر دن اریخ
تــازه  لیــبه دل نیشودبنابرایرف ممحصول در کشور مص

مصرف سرانه آن در کشــور چنــد برابــر  وهیم نیا يخور
  ).8(استیدن
ــدران کــه  يهــاکــشآفــت از پرمصــرف در اســتان مازن
ارگــانو  بــاتیشــوند ترکیکش استفاده مــعنوان حشرهبه

مهــار  ســمیارگانو فســفره بــا مکان باتیفسفره هستند. ترک
 قیــاز طر یعصــب يهــاانــهیاســتراز پا نیکول لیاست میآنز

فعــال  گاهیدر جا نیسر لیدروکسیگروه ه ونیالسیفسفر
در محـــل  نیکـــول لیباعـــث تجمـــع اســـت میآنـــز نیـــا

مــداوم  کیــتحر جــهیو در نت کیــنرژیکول يهــارنــدهیگ
و  يمرکــز یعصــب ســتمیس انیدر م کینرژیکول يبرهایف

قــرار گــرفتن در معــرض  گرید يشود. از سویم یطیمح
آور باشــد و علــت تواند مــرگیسفره مارگانوف باتیترک

 يادنــده نیو عضله بــ افراگمیمرگ معموالً فلج عضله د
مرکــز  تیــ، کــاهش فعالیتنفس ستمیس بیآس جهیتودر ن
ــزا یتنفســ ــرونش  شیدر مغــز، اسپاســم و اف ترشــحات ب
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اســت کــه در معــرض مــزمن و  نیــباشد. نکتــه مهــم ایم
 توانــد باعــث یمــ هــاکــشحشــره نیــمــدت بــا ا یطوالن

ــرطان ــیزاس ــاقص ی ــه، ن ــتالالت ژنت ياالخلق ــیو اخ  یک
ــه ا)3(بشــود ــا توجــه ب ــ. ب ــرف  نی ــدران مص کــه در مازن

از  یکــیباشد و مازندران یم جیارگانوفسفره را باتیترک
و  )8(اســت رانیــدر ا اریخ دیو تول يمراکز مهم کشاورز

ــ ــاکنون بررس ــورد ارز یت ــدر م ــاق یابی ــدهیب ــموم  مان س
و استان مازنــدران  رانیدر ا يدیتول اریارگانوفسفره در خ

 زانیــم یمطالعه بــا هــدف بررســ نیصورت نگرفته ، لذا ا
ــا ــدهیقب ــان ســموم ارگانوفســفره دهــم مان ــزم و  نونیازی

اســتان  يهــادر شهرســتان يدیتول اریخ وهیدر م ونیماالت
  است. رفتهیصورت پذ رانیمازندران در شمال کشور ا

  

  مواد و روش ها
  .انجام شده است یش تجربمطالعه حاضر به رو

  
  ي:رینمونه گ روش

اســتان  يبر اساس اطالعات سازمان جهــاد کشــاورز
ــدران، ســطح ز ــمازن ــکشــت محصــول خ ری در ســال  اری

و سپس بــا در  دیمختلف مشخص گرد يدر شهرها1395
از ســطح  يدرصــد 20 یالــ 15 ينظر گرفتن نسبت آمار

محصــول در هــر شهرســتان ، تعــداد  نیــا رکشــتیکل ز
) بــه اریــخ يدیــتول نی( ســطح زمــ ياز جامعه آمار نمونه

ــداد  ــادف 132تع ــورت تص ــه ص ــه ب ــه – ینمون و  اي طبق
مختلــف  يبراساس دوره کارنس سموم از مزارع شــهرها

 ياز ســوانتخــاب شــدند( 1اساس جدول شماره  استان بر
ه وارد نشده است) و مطالع نیدر ا ياکشت گلخانه گرید
 ییایمنطقه جغراف 5ن به ، هر شهرستا يریگجهت نمونهبه

ــوب، شــرق ، غــرب و مرکــز تقســشــمال شــد و  می، جن
صــورت  اریــمنــاطق کشــت خ نیــاز ا یکــیچــه در چنان

 نیآن منطقــه، بــمربــوط بــه يهاگرفت ، تعداد نمونهینم
 هیــها بعد از تهو نمونه دیگردیم عیگرتوزیمناطق د ریسا

و در ) C)4°  یبرودتــ طیدر شــرا یزراعــ يهــانیاز زمــ
و تا  منتقل شگاهیمابا کد مشخص به آز یلونینا يبندستهب

در  یدســتگاه زیو آنــال يزمان انجام مراحــل آمــاده ســاز
  ).9، 10( شدند ينگهدار -C 18° زریفر

  
 یمناطق مورد بررس اردریخ يتعداد نمونه ها: 1جدول شماره 
  1395سال استان مازندران در 

 تعداد نمونه مناطق 

بابلسر -بهنمیر 1  20 

 10 جویبار 2

 5 کیاکال 3

 5 بهشهر 4

 5 گلوگاه 5

 20 ساري 6

و رامسر تنکابن 7  5 

 10 بابل 8

 6 آمل 9

ارو فریدونکن محمود آباد 10  12 

 12 نکا 11

 10 قائمشهر 12

 6 نور و نوشهر 13

 6 عباس آباد و چالوس 14

 132 جمع 15

  
  :ازیمورد ن زاتیمواد و تجه

 GC, USA) مــدل یتوگرافدســتگاه گــاز کرومــا 

(Varian450یبا دتکتورجرم (Varian 240Ms, USA) 

 کری، شــ (Hittech of Germany)دارخچالی فوژی، سانتر
شــده،  ریــدوبــار تقط ایــ زهیونیــ، آب د (Vortex)یگرداب
 PSA (primary (، پــودر HPLC grad لیتریاســتون

secondary amine) ,USA Supelco)  پــودر ســولفات ،
و  ( (Germany, Merck يســد دی، کلردروسیان میزیمن

 ,Accu standard) نونیازیــ، دونیاستاندارد سموم مــاالت
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USA) ــــ ــــتاندارد داخل ــــرTPM یاس ــــفن يت  لی
  .دندیاستفاده گرد  (Germany, Merck)متان

  
  :نمونه ها يسازآماده

ــاده ــازآم ــه يس ــا روشنمون ــا ب  QUECHERSه

(Quick Easy cheap Effective Rugged and Safe) 
 یبــاق نیــیتع يبوده و برا عیساده ، ارزان و سر یکه روش

شــده اســت،  یمعرفــ یهــا در مــواد غــذائکشمانده آفت
شده شسته شــد  يآورجمع اریصورت گرفت لذا ابتدا خ
هــا از پوســت آن يمانده رویتا گرد و خاك و سموم باق

 10. میکنده و رنده نمــودها را پوستبرود. سپس آن نیب
 تــریلیلــیم 50 ریارلــن مــا کیــهر نمونه به داخل گرم از 

 يمرحلــه بعــد نگــه داشــته شــد. بــرا يشــد و بــرا ختــهیر
-n حالل تریلیلیم 3مقدار  اریاستخراج سموم از نمونه خ

. دیــگرد افهنمونــه اضــ يمحتــو ریداخل ارلن ماهگزان به
دارند و به  کیفاتیچون سموم فسفره و کلره ساختمان آل

شــوند، یهگزان حل م-n مانند یآل يهادر حالل  یخوب
برابــر  بــاًیانجــام اســتخراج تقر يمعموالً حجم حالل بــرا

صــورت  یمقدار کــافباشد تا استخراج بهیحجم نمونه م
 اعتســ 3نمونه و حالل به مدت  يمحتو ری. ارلن ماردیگ

شــد تــا  کی) شــقــهیدر دق کیشــ 50با سرعت متوســط (
رود. بعــد از و کامــل بــه خــورد نمونــه بــ یحالل به درست

نمونــه و  يمحتــو ریارلن مــا قهیدق 5به مدت  کیاتمام ش
حالت سکون قــرار داده شــد. نمونــه و حــالل در حالل به

) اریــ(خ یکمک آن فاز آبشد و به ختهیداخل دکانتور ر
 15جــدا شــدند وهمراه سموم) از هم (حالل به یو فاز آل

ــیم ــریلیل ــ ت ــاز آل ــه صــاف  یاز ف ــالن ژوژه ت ــه داخــل ب ب
حاصل  عیدر خال منتقل شد. ما ریدستگاه تقط صوصمخ

از صاف کردن به داخل بالن ژوژه ته صــاف مخصــوص 
درجه  70 يو در دما دیدر خال منتقل گرد ریدستگاه تقط

 69هگــزان (-n جــوش قطهبرابر با ن باًیگراد که تقریسانت
شــد. حــرارت  ریــگــراد) اســت حــالل تبخ یدرجه ســانت
شود که هم با نقطه جــوش یاب ممبنا انتخ نیدستگاه بر ا

نباشد  ادیقدر زآن یحالل مربوطه متناسب باشد و از طرف

شــوند، یمــ يریگکه اندازه یباتیترک بیکه موجب تخر
کشــد کــه یطول م قهیدق 6طور متوسط به مدت گردد. به

کــامالً حــالل  ریــبعــد از تبخشــود.  ریــحــالل کــامالً تبخ
 5لن ژوژه تــه صــاف بــا مانده در داخل بــایباق اتیمحتو

حجــم رســانده شــد و در داخــل هگــزان بــه-n تــریلیلــیم
ــو ــاالی ــه ر يه ــل نمون ــوص حم ــهیمخص ــر  خت ــد و ب ش

آن نصـــب  يمربوطـــه بـــه هـــر نمونـــه رو يهـــاچســـب
  ).11(دیگرد

طــور محکــم بســته ها بهالیکه درب و نیمهم ا نکته
 تیــنشــود. در نها ریــهگزان موجــود در آن تبخ-n شد تا

 یومیــنیآلوم لینمونه در داخل ورقه فو يمحتو يهاالیو
و  GC بــه دســتگاه قیتزر يها براالی. سپس وشد دهیچیپ

 شــگاهیآزماســموم ارگــانو فســفره بــه يریــگجهت اندازه
مازنــدران واقــع در  یپزشکعلوم دانشگاه قاتیمرکز تحق

  .)11(دیمنتقل گرد يشهرستان سار
  
  ی:تگاهسموم به روش دس ماندهیمقدار باق نییتع

 يهــاکــشمقدار آفت نییمنظور تعمطالعه به نیدر ا
ــور  يگــاز یمــورد نظــر از روش کرومــاتوگراف بــا دتکت

بــا خلــوص  میبا فاز متحــرك گــاز هلــ (GC/MS)یجرم
 l =و میلیمترDF0,25= با ابعاد DB5 درصد و ستون9/99

درجــه  260 قیتزر يو دما میلیمتر ID0,25= میلیمتر 30 
و قــدرت  قــهیدقبــر  تــریلیلــیم 1 گــراد بــا ســرعت یسانت

  .دیاستفاده گرد ppb 0,1  در حدود (LOD) صیتشخ
بــود کــه  massدتکتــور  زی) نLOQدستگاه ( تیفیک

اســت کــه در  یبــاتیترک هیــکل يآن بــرا صیتشخ تیقابل
ــاال تجز ــحــرارت ب ــنشــوند (پا هی ــ يداری داشــته  یحرارت

درصــد و 101تــا 85روش از  نیــا یابیــباز تیباشند). قابل
 يبوده اســت. لــذا بــرا ppb 01/0آن درحد صیتشخ حد
از ســموم مــورد  ییدهاســموم ابتــدا اســتاندار یکم زیآنال
 25، 10با حداقل پنچ غلظت مختلــف کــه شــامل یابیارز

بوده از محلــول  تریگرم در ل کرویم 500، 250، 100، 50،
 یو منحنــ قیــشد و به دســتگاه تزر هیته ppm 1000مادر 

  r زانیسموم رسم شد و با محاسبه ماز  کیاستاندارد  هر 
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آمــاده  يهــانــهنمو قیها ، نسبت به تزریاز منحن کیهر 
دســتگاه اقــدام شــد و صــورت جداگانــه بــهبــه اریشده خ

گـــرم در  کــرویاز ســموم برحســب م کیــغلظــت هر
 لیــکه در ذ )9، 11، 12(دست آمد) به ppb(اریخ لوگرمیک
ذیــل اشــاره  در 2و  1شــماره طور مثــال بــه دو نمــودار به

 (بــا نونیازیــاســتاندارد د يبــرا 1نمودار شــماره ( میشود.
0,989 (r= اریــکرومــاتوگرام نمونــه خ 2نمودار شماره و 

 25,2 (در نونیازیــد مانــدهیبــاق وصمثبت شده در خصــ
Rt=12() اشاره شده است( .  

  

  
  

توسط دستگاه گاز  نونیازینمودار استاندارد د: 1نمودار شماره
  یکروماتوگراف

  

  
 يدر نمونه هــا نونیازینمودار کروماتوگرام د:2شماره  نمودار

 یاستان مازندران ثبت شده توسط دستگاه گاز کروماتوگراف اریخ
  

  ي:روش آمار
از سموم در هــر نمونــه  کیهر  ریمقاد نییاز تع پس

و انحــراف از اســتاندارد  نیانگیــاز هــر شهرســتان ابتــدا م
ســپس بــه  ه ومحاســب SPSS 16سموم توســط نــرم افــزار 

ها ها و اختالف آننیانگیم نیا يآمار یکم زیمنظور آنال

 مانــدهیبــاق زانیبا م سهیجهت مقا نیچناز استاندارد و هم
 زیآنــال يمختلف از آزمون آمــار يهارستانسموم در شه

 یزوجــ یتــ Post tukey test)) و ANOVAها انسیوار
نظــر  دار دریبه عنــوان معنــ p≤0.05استفاده شده است و 

  .)12(گرفته شده است
  

  یافته ها
میانگین غلظــت ســموم مــورد بررســی دیــازینون در 

(بــر  یشــهرهاي مــورد بررســ کیــبه تفک ارینمونه خ132
در  ونیمــاالت زانیــو م 2)در جــدول شــماره  ppbحســب 

(بــر  یشــهرهاي مــورد بررســ کیــبه تفک ارینمونه خ132
  آورده شده است. 3)در جدول شماره  ppbحسب 
  

ســموم  مانــدهیباق اریــو انحــراف مع نیانگیــم :2شماره جدول 
  )ppbاستان (بر حسب  يهاشهرستان يدیتول اریخ نونیازید

هتعداد نمونه خوانده شد شهرستان میانگین±انحراف معیار   

 0,72+13,3 12 نکا

 -بهنمیر
 بابلسر

12 10,42+0,76 

 1,07+9,26 10 قائمشهر

 3,5+17,2 6 آمل

 محمود آباد
ارنکنو فریدو  

12 13,77+2,1 

 0,54+9,55 5 گلوگاه

ور و نوشهر  0,98+10,04 6 ن

 1,21+9,84 11 ساري

 1,13+9,21 5 کیاکال

 3,34+18,4 10 بابل

 2,07+11,54 16 جویبار

عباس آباد و 
 چالوس

7 10,87+1,07 

و  تنکابن
 رامسر

5 12,09+1,31 

 1,103+9,20 5 بهشهر
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ــماره  ــدول ش ــاس ج ــر اس ــ 2ب ــرشیب ــم نیت  نیانگی
 زانیــمربوط به شهرستان بابل به م اریدر نمونه خ نونیازید

18,09+3,34ppb مربوط بــه  زانیم نیتربوده است. و کم
ــدار  ــهربه مق ــتان بهش ــه ppb 1,012+9,20شهرس ــت ب دس

  آمده است.
  

ســموم  مانــدهیبــاق اریــو انحراف مع نیانگیم: 3جدول شماره 
  )ppbتان (بر حسب اس يهاشهرستان يدیتول اریخ ونیماالت

 میانگین±انحراف معیار تعداد نمونه خوانده شده شهرستان

 0 12 نکا

 21/318+26/112 12 بابلسر -بهنمیر

 89/21+57/18 2 قائمشهر

 19/7+00/0 1  آمل

 18/2013+32/1446 6  بابل

 88/144+79/100 10  جویبار

  
ــماره  ــدول ش ــاس ج ــر اس ــ 3ب ــرشیب ــم نیت  نیانگی

 زانیــمربوط به شهرستان بابل به م ارینه خدر نمو نونیازید
2013,18+1446,32ppb زانیــم نیتــربوده اســت. و کــم 

ــدار  ــه مق ــل ب ــه شهرســتان آم ــوط ب  ppb 0,00+7,19مرب
  دست آمده است.به
  

  بحث
 يهااســتراز نیفســفره، کــول یسموم آلــ یطور کلبه

 نیکــول لیاســت جــهیو در نت دارندیباز م تیبدن را از فعال
 تیو مسموم کندیم داینشده و در بدن تجمع پ زیدرولیه

جمع شده در  نیکول لیاست ریتاث جهینت قتیحاصل در حق
آن  کیــولوژیزیو خــارج از حــد ف ادیــبــدن بــه مقــدار ز

  .باشدیم
 ارگانوفســفره بــاتیاســتراز توســط ترک نیکول مهار

 دیشــد کیــو متعاقبــاً تحر نیکــول لیاســت لیباعث تشــک
استراز ، بســته بــه  نیر کولگردد. واکنش مهایاعصاب م
 ایــ ریپــذارگانوفسفره ممکن اســت برگشــت بینوع ترک

اســتراز  نیکول لیقابل برگشت باشد. تفاوت نوع است ریغ
پالسما و اعصاب موجب  انندمختلف بدن م يهادر بافت

ارگانوفســفره  باتیها توسط ترکمهار آن وهیتفاوت در ش
  .گرددیم

. ث اســتمــورد بحــ تینــوع مســموم نیــا عــوارض
خون ســاز معتقدنــد.  ستمیدر س یاختالالت دیبه تول یبرخ
 جــادیمزمن را باعث ا تیمسموم زیاز دانشمندان ن ياعده

کــه ممکــن  داننــدیدر عضالت انتهاها م یضعف و سست
 ياگــردد. بــاالخره عــده زیآن سبب فلج ن شرفتیاست پ

مــزمن  تیدر اثر مســموم کهاز دانشمندان معتقدند  گرید
طــور بــه یحــاد ولــ تیمشابه مسموم یمیت عالممکن اس

  .بروز کند فیخف
مــورد مطالعــه، ســم  يهــانمونــه  ۀکه در همــ نیبا ا 
شد  ییشناسا WHO تر از استانداردنییپا نونیازید ةفسفر

داشت و با توجه بــه حــد  يا ژهیمسئله توجه و نیبه ا دیبا
در  نونیازیــ، د WHO ســم طبــق اســتاندارد نیــمجــاز ا

نــدارد   يبوده است و خطر جــد) ppb50ز (  امحدوده مج
بــاالتر از   ارینمونــه هــا بســ یکه در بعض ونیزان ماالتیو م

بــوده از جملــه شهرســتان  ()ppb) 200 0,2 محدوده مجاز
در جــدول شــماره  (ppb 18/201 )زانیم نیبابل با باال تر

کند و یم دیشهرستان ها را تهد نیا يجد اری، خطر بس3
  .)13(مسئله کرد نیبه ا ياه ژیتوجه و دیبا

زاده و  انجــام شــده توســط حســن قــاتیتحق جینتــا 
گیــــري روي انــــدازه 1387کــــاران کــــه در ســــال هم

 زیــاي صورت گرفته اســت نگلخانه اریها در خکشآفت
نسبت به حد  اریسموم در خ زانیدهنده باالتر بودن منشان

درصد و  40 زانیاست که پوست کندن به م یمجاز جهان
درصــد  60 زانیــبــه م زین خچالیها در سازي نمونهرهیذخ

 اریــهــا از ســطح خکــشآفــت مانــدهیباعث کــاهش بــاق
 2 نیــدســت آمــده از ابــه جینتــا. با توجــه بــه)14(شودمی

 اریــسموم خ زانیکه م نیا لیاز دال یکیتوان یم یبررس
هــا کنــدن آناز پوســت یدر محدوده مجاز بــوده را ناشــ

 يهایررسبه ب ازیاحتمال ن نیاز ا نانیاطم يدانست اما برا
موضوع توجه داشت که  نیبه ا دیباشد و لذا بایتر مشیب
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از ســموم  ییبــه ســزا زانیتوان میم اریبا پوست کندن خ
  .برد نیموجود را از ب

و همکاران نشــان داده  Masud مطالعه1997سال  در
هــاي کش در نمونــهسموم آفت ماندهیباق زانیاست که م

کــه از منطقــه  یهــا و روغنــوهیــهــا ، ميآب ، ســبز شیر،
تــر از حــد شده است، کــم هیگادون آمازائی پاکستان ته

آن را کــاربرد  لیــتــوان دلبوده است که می یمجاز جهان
  .)15(کشت و کار دانست یاصول اتیسموم براساس عمل

و همکــاران در  mehmet حاصــل از مطالعــه جینتــا
ــدهیباق يرو 2006ســال  ــســم د مان  کلــروسیو د نونیازی

از  یناشــ یطــیمح ســتینشان داد با توجه به مشــکالت ز
مســئله  نیچنو هم یهاي صنعتکشو مصرف آفت دیتول

 یناشــ یخطرناك انسان اریها و امراض بسسرطان شیافزا
 ايیــوجــود بقا مروزها ییایمیهاي شکشاز مصرف آفت

بــه خصــوص در کشــورهاي  ییها در مواد غذاکشآفت
. در ردیتري قرار گمورد توجه جدي دیسعه بادر حال تو

ــا ــ نی ــارت دولت ــورها نظ ــالع یکش ــانو اط بــراي  یرس
 ییگان محصــوالت غــذاکننــدکنندگان و مصــرفدیتول

 ییهــاي غــذاو فــرآورده ردیــگیتر صورت مــعموماً کم
ها به بازار عرضــه کشآفت ايیاغلب با سطوح باالي بقا

 زیــن رانیما ا زیعزعلت در کشور  نیهمکه به )9(شوندیم
به مردم باعــث مصــرف  یدر اطالع رسان یعلت کوتاهبه
شــده  اریــسموم از جمله در کشــت و پــرورش خ هیرویب

نــه چنــدان دور امکــان بــروز عــوارض  يانــدهیکــه در آ
  .)16(کشورمان وجود دارد زیمردم عز يرو يدیشد

مطالعه معتمد زادگان و همکــاران مشــخص شــد  در
 دیــشــرکت تول هیبر اساس توص نونیازیدوره زوال سم د
تا  یپاشسم نیفاصله آخر یعنیباشد. یکننده، سه هفته م

روز باشــد. البتــه  21حداقل حدود  دیبرداشت محصول با
غلظــت  تــه،ینشــان داد کــه وار قاتیاز تحق اريیبس جینتا

پس از برداشت  وهینگهدار ي م نمدت زما ،یسم مصرف
 شیبرداشت با احتمال باثرات متقابل آن ها پس از  زیو ن
 وهیــدر م نونیازیــســم د ماندهیباق زانیدر صد بر م 99از 

در  نونیازیــجــذب ســم د زانیم نیچنباشند. همیمؤثر م

تــر تــري هســتند، کــممیکــه داراي پوســت ضــخ یارقــام
 دیرس جهینت نیبه ا وانتیگزارشات م نی. بنا به ا)17(است

 نونیازیــندارد دتــر از ســطح اســتانییپا زانیکه احتماالً م
ــاز برداشــت ا یناشــ محصــول پــس از گذشــت دوره  نی

از  یبعضـــ ونیباشـــد و در ســم مـــاالتیکــارنس آن مـــ
توانــد یســم مــ نیــاز حــد ا شیها بــاال بــودن بــشهرستان

 نیچنــدوره کــارنس باشــد و هــم تیــعلــت عــدم رعابــه
ورود ســم  زانیــم اریعلت پوست نازك خبه ارداحتمال د

  .تر شده باشدشیب
بــه روش گــاز  اریــنمونــه خ 76 يکــه رو یبررس در

دو  یمنظــور بررســبــه ECD با دتکتور یکرماتوماتوگراف
در اســتان مازنــدران انجــام  لیــنوع سم مــانکوزب و بنوم

 یدرختــ ریــو غ یدرخت اریدر خ لیبنوم نیانگیگرفت، م
ــبــه ترت( ppm بــر حســب) ــوده و  032/0و  036/0 بی ب

 ریــو غ یدرختــ اریــخ درسم مانکوزب  نیانگیم نیچنهم
محاســبه  ریبــود. مقــاد 035/0و 036/0 بیــبــه ترت یدرخت

شــده توســط اســتاندارد  نییمجاز تع ریشده باالتر از مقاد
. در مطالعه حاضر )18(بوده است (01/0ppm ) رانیا یمل
بــوده  اریــدر خ یابیــاز سموم مورد ارز یکی ونیماالت زین

بوده  رانیا یمل دارداستان يشنهادیکه باالتر از حد مجاز پ
کشــاورزان بــه  ییموضوع عــدم آشــنا نیاست که علت ا

کاربرد و نحوه مصرف  زانیم ینوع آفات ، نوع سم ، حت
  .)19(باشدیسم م

در  یدهد نــوع ســموم مصــرفیمطالعه حاضر نشان م
که اغلــب نینقاط مختلف با هم فرق دارند و با توجه به ا

کــرم  ریــنظ يگریموارد د يبرا نونیازید ریسموم نظ نیا
کشــاورزان  یشوند ، عدم آگاه یم زیساق دار برنج تجو

در استفاده نابجا از این سموم دارد کــه دلیــل  یسهم مهم
مطالعــه نشــان  نیــباشد. امی به آن آسانعمده ،دسترسی 

 اریــو هــر ســاله خ ياصــورت حرفــهکه به یداد در مناطق
وارد اســتفاده از ســموم ) مریشود (بابلسر و بهنمیکشت م

 ون،یســموم مــاالت گــریتر اســت. از طــرف دنامناسب کم
هســتند  یدوره کارنس يدارا ونیدورسبان و ات نون،یازید

باشــند. یمناســب نمــ اریــاســتفاده در مــزراع خ يکــه بــرا
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 پژوهشی

گــردد کــه  یبه کشــاورزان معرفــ یشود سمومیم هیتوص
ــجهــت ترغ يضــمن صــرفه اقتصــاد ــه  بی کشــاورزان ب

کــم (از زمــان ســم عمرمهین نها، با دارا بوداستفاده از آن
 يســالم و دارا اریــخ دیــتا زمان برداشت) سبب تول یپاش

اســتفاده  گــریحــل دسموم کم و در حد مجــاز شــود. راه
از تمــاس بــا  يریجلــوگ يخــاك بــرا يهادهندهپوشش

 ســتمیو س یکیباشــد. اســتفاده از پوشــش پالســتیم اریخ
 يریوگهــا جلــيماریاز ب ياریاز بروز بس ياقطره ياریآب

دهــد. راه یمصرف سموم کاهش م يرا برا نهیکرده و زم
ســتفاده از ارقــام کار دیگــر تــرویج کشــت ارگانیــک و ا

شدت نیازبه مصرف ســموم که به ستها امقاوم به بیماري
  کند.را کم می

  
  سپاسگزاري

و  قــاتیمعاونت تحق یمال تیپژوهش حاضر با حما
م شده و لــذا مازندران انجا یدانشگاه علوم پزشک يفناور
همکــاران  یداننــد از تمــامیخود م فهیپروژه وظ انیمجر

دانشــگاه و  يدارو -آن معاونــت محتــرم و معاونــت غــذا
ــنل آزما ــگاهیپرس ــذا ش ــواد غ ــگاهیو آزما ییم ــامع  ش ج

داشــته  یو قــدردان کرقطــب شــمال کشــور تشــ قاتیتحق
  باشند.
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