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Abstract 

 

Background and purpose: Pesticides cause general concern due to their possible adverse 

results on human health. The aim of this study was to investigate different pesticides and also estimating 

daily intake of their residues in melon and watermelon samples in Kashan, Iran. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, 62 melon and watermelon samples were 

collected from different fruit distribution centers in Kashan, 2016-2017. After preparation, the samples 

were analyzed for 118 various pesticides using Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). Also, 

chronic daily intake (CDI) of pesticides was calculated. 

Results: In this study, 7 (11.29 %) melon and watermelon samples were contaminated with 

pesticides. Only fludioxonil residue was detected in 1 (2.3 %) watermelon sample which was higher than 

standard range. The CDI of fludioxonil was less than standard of codex Alimentarius. In melon samples, 

diazinon in 3 (15.79%) and tridemorph in 2 (10.52%) samples were the most common residues detected. Also, 

CDI of diazinon and tridemorph in melon samples were more than the standard of codex Alimentarius. 

Conclusion: Current findings showed the presence of agricultural pesticides in melon and 

watermelon samples. Therefore, regular monitoring of the pesticide residues is necessary.  
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 گزارش کوتاه

تخمین میزان دریافت روزانه باقیمانده سموم کشاورزی در هندوانه 
 و خربزه عرضه شده در شهرستان کاشان

 
    1زهرا جدی

 2رضا شرافتی چالشتری    

 چكيده
هاا  ماد د سالمتی برای انسان و محیطی زیستها به علت ایجاد مخاطرات کشامروزه استفاده از آفت و هدف: سابقه

تدجه عمدمی قرا  گرفته است. این مطالعه با هدف شناسایی انداع سمدم کشاو زی و تخمین میزان د یافت  وزانه باقیمانده 

 ها د  هندوانه و خربزه عرضه شده د  کاشان انجام پذیرفت.آن

 نمدنه خربازه و هندواناه ازمنااطخ مختلاض عرضاه د  کاشاان از ساا  26مقطعی   -مطالعه تدصیفی  د  این ها:مواد و روش

 سم مختلض تدسط دستگاه گازکرومااتدگرافی 551ها جهت بر سی سازی  نمدنهآو یگردید. پس از آمادهجمع 5932تا  5931

 ( سمدم به دست آو ده شد.CDIفت مزمن  وزانه )مد د تجزیه و تحلیل قرا  گرفتند. همچنین میزان د یا با آشکا ساز جرمی

های خربزه و هندوانه آلدده به سامدم کشااو زی بددناد و د صد( نمدنه از نمدنه 63/55) 7نتایج نشان داد که  ها:یافته

تر از مسم نیز ک CDIهندوانه و باالتر از حد مجاز استاندا د شناسایی شد.  (د صد 9/6)د  یک نمدنه  fludioxonilتنها سم 

 9  باا tridemorphو  diazinonترین سم شناسایی شده د  نمدنه های آلدده خربزه نیز به ترتیب استاندا د کدکس بدد. بیش

هاای خربازه د  نمدناه chlorpyrifosو  diazinonسامدم  CDIهمچناین نمدنه بددناد. د صد(  16/51) 6و  (د صد 73/51)

 کدکس بدده است. تر از استاندا دبیش

پایش مستمر باقی مانده سمدم کشااو زی  های خربزه و هندوانه با تدجه به حضد  سمدم کشاو زی د  نمدنه ستنتاج:ا

 باشد.ضرو ی می
 

 د یافت  وزانه  خربزه  هندوانه  سمدم کشاو زی واژه های کليدی:
 

 مقدمه
به  شاد جهاان و نیااز باه تاامین  اذای  جمعیت  و

میایی جهات افاازایش مصارفی  اسااتفاده از ترکی اات شاای

تدلیاادات و حفا اات از آفااات و حشاارات  ا د  صاانعت 

به دلیل ایجاد  و از طرفی  کشاو زی گسترش داده است

بااقی ماناده  از ناشای ت عاات و محیطی زیستمخاطرات 

کننادگان  دیادگاه کاهشای د  مصارف  ذای د  سمدم

مصرف این سمدم د  صنعت کشاو زی مد د تدجه قرا  

ها س ب ایجاد نژادهای مقاوم کشآفت .(6 5)گرفته است

شدند. های گیاهی میها و پاتدژنها  انگلحشرات  قا چ

 انداع تدانند از طریخ مصرفاین ترکی ات می همچنین

 
 E-mail: Sharafati.reza@gmail.com  بلدا  قطب  اوندی  دانشگاه علدم پزشکی کاشان  دانشکده پزشکی  گروه تغذیه :کاشان -چالشتری رضا شرافتی مولف مسئول:

 دانشگاه علدم پزشکی کاشان  کاشان  ایران  یی ذا عیعلدم و صنا کا شناسی ا شد .5

 مرکز تحقیقات بیدشیمی و تغذیه د  بیما ی های متابدلیک  دانشگاه علدم پزشکی کاشان  کاشان  ایران گروه تغذیه . استادیا   6

 : 51/51/5937ا یخ تصدیب : ت                91/9/5937: تا یخ ا جاع جهت اصالحات            55/7/5937 تا یخ د یافت 
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مداد  ذایی گیاهی به صد ت ثاندیه وا د چرخه مصرف 

 .(9)انسانی شده و برای انسان مخاطرات سالمتی ایجاد نمایاد

( WHOهای سازمان بهداشت جهاانی )بر اساس گزا ش

های ناشی لیل بیما یدمیلیدن سا  عمر به 4/7د  هرسا  

  وداز سمدم مصرف شده د  صنعت کشاو زی از باین مای

هاای قل ای ها  افزایش سه برابری بیما یکه بروز سرطان

و هید وساافالی و افاازایش چهااا  برابااری پا کینساادن از 

ط خ اساتاندا د ملای  .(4-2)عدا ض این سمدم بدده است

د د  ایران سرانه مصرف خربازه و هندواناه بارای هار فار

. (7)باشادکیلدگرم می 1/65و  2/59سا   به ترتیب برابر 

با تدجه به احتما  ایجاد مخاطرات جدی بارای ساالمت 

هاای گیااهی حااوی بااقی افراد  ناشی از مصرف فراوده

کاه تااکندن های سمدم کشااو زی  و نرار باه ایانمانده

ت د  این محصادال کشاو زیسمدمباقیمانده گسترده بر سی

گرفته است  ایان مطالعاه باا هادف بر سای بااقی انجام ن

مانده انداعی از سمدم کشااو زی د  ایان دو فاراو ده و 

همچنین تخمین د یافت  وزانه سمدم ناشای از مصارف 

 هندوانه و خربزه د  شهرستان کاشان انجام پذیرفت.

 

 ها مواد و روش
نمدناه  26مقطعای  تعاداد  -د  این مطالعه تدصیفی

نمدنااه( بااه صااد ت  49( و هندوانااه )نمدنااه 53خرباازه )

 تصااادفی از میااادین عرضااه میااده جااات د  شهرسااتان 

 5932تااا شااهرید  سااا   5931کاشااان از آبااان سااا  

نادع از  551هاا جهات آناالیز آو ی گردید. نمدناهجمع

سمدم مد د استفاده د  کشد  ایاران ماد د بر سای قارا  

 QuEChERS وش  از هاانمدناه سازیآمادهگرفتند. جهت 

(Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe )

 1لیتاری  میلای 11استفاده شد. د  یک لدلاه ساانتریفدژ 

نااند گارم د  گارم  611باه آن  و گرم از نمدنه وزن شاد

( تهیه شده ) لرت  TTP (triphenylphosphateمحلد  

لیترتااری فنیاال فساافات د  اتیاال میکروگاارم د  میلاای 61

 51اسااتاندا د داخلاای اضااافه شااد. اسااتات( بااه عناادان 

لیتاار اسااتدنیتریل نیااز بااه آن اضااافه شااد و جهاات میلاای

دقیقه به شدت تکان داده شاد.  6استخراج اولیه به مدت 

 1/5گرم سادلفات منیازیم بادون آ  و  6د  مرحله بعد 

گرم استات سدیم به آن اضافه گردید و جهت استخراج 

ه شاد. د   دقیقه باه شادت تکاان داد 6ثاندیه به مدت 

دو   3111دقیقه د   1لدله ها محکم بسته شد و به مدت 

 هاا د  دقیقه ساانتریفدژ گردیاد. از محتادای بااالیی لدلاه

  21لیتاار بااه لدلااه سااانتریفدژ دیگااری حاااوی میلاای 1

 PSA گارممیلی 61گرم سدلفات منیزیم بدون آ  و میلی

(Bondesil-primary secondary amine ) .منتقال شاد

دقیقه به شدت تکان داده شاد  6حاصله به مدت  مخلدط

دو  د  دقیقااه سااانتریفدژ  3111دقیقااه د   1و بااه ماادت 

میکرو لیتر از محلد   ویای لدلاه  111گردید. د  نهایت 

برداشته شد و د  یاک ویاا  نگهادا ی گردیاد. جهات 

میکاارو لیتاار از نمدنااه نهااایی بااه دسااتگاه  5آنااالیز نمدنااه 

( با فاز GC/MSا ساز جرمی )گازکروماتدگرافی با آشک

 HP5د صاد خلاد   ساتدن  3/33متحرک گااز هلایم 

میکرومتر(  61/1و ضخامت  I.Dمتر میلی 61/1× متر 21)

لیتار د  دقیقاه و باا میلی 2/5تز یخ شد. جریان گاز هلیم 

گاراد  سا س باا د جه سانتی 21دقیقه د   5برنامه دمایی 

گراد   جه سانتید 511گراد د  دقیقه به د جه سانتی 91

د جاه  691گاراد د  دقیقاه باه د جاه ساانتی 6س س باا 

 611گراد د  دقیقه باه د جه سانتی 1گراد س س با سانتی

گاراد د  د جاه ساانتی 51باا  گاراد و نهایتااًد جه سانتی

دقیقاه  ساانده  4گراد به مدت د جه سانتی 911دقیقه به 

 اساتگاراد بادده د جاه ساانتی 611شد. دماای تز یاخ 

. جهات تعیاین د یافات مازمن  وزاناه (5)جدو  شما ه 

( از فرمد  شما ه Chronic daily intakeماده شیمیایی )

اسااتفاده شااد. ساا س نتااایج بااه دساات آمااده بااا میاازان  5

( اسااتاندا د ملاای ایااران شااما ه ADIد یافاات  وزانااه )

 .(7-3 9)و کدکس مقایسه شدند 56115
 

 c×DI/BW CDI∑ =            :                5فرمد  شما ه 

 

  د یافاات مازمن  وزانااه CDI  5د  فرماد  شاما ه 

  میازان c∑گرم بر کیلاد گارم وزن بادن بار  وز(  میلی)
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گارم بار میانگین  لرت باقی مانده مااده شایمیایی )میلای

 گارم  سرانه مصرف محصد  بار حساب DIکیلدگرم(  

 21 متدسط وزن بدن فرد )د  این مطالعه  BWد   وز و 

 SPSS 52افزا  نرم نتایج با استفاده از باشد.کیلدگرم( می

 معیا  گزا ش گردید.صد ت میانگین همراه با انحرافبه

 
( و RTنام ترکیب  یدن تشخیصی  زمان بااز دا نادگی ) :1جدول شماره 

 ( سمدم شناسایی شده د  این مطالعهLOQحداقل میزان کمی سازی )
 

 نام ترکیب
 5یدن تشخیصی

 رم به با  ()ج

زمان بازدا ندگی 

 )دقیقه (

حد تشخیص کمی 

 ( LOQسازی )

Fludioxonil 641 5/1 10/1 

Kresoxim-methyl 595 11/55 10/1 

Diazinon 914 55/52 10/1 

Tridemorph 561 14/53 10/1 

Chlorpyrifos 954+952 3/66 10/1 

Tebuconazole 611 29/97 10/1 

 

Quantification ions (m/z) 

 

 بحثیافته ها و 
د صد( نمدناه  63/55) 7بر اساس نتایج این مطالعه  

های خربزه و هندوانه آلدده به سمدم کشااو زی از نمدنه

هاای ماد د بر سای تنهاا هندوانه یک نمدنه از د  بددند.

شناسایی شد  که مقادا   (د صد  9/6) fludioxonilسم 

بایش از ( میلی گرم بر کیلد گارم 171/1) به دست آمده

 11/1گزا ش شده د  استاندا د ملی ایران ) MRLمیزان 

گاارم باار کیلاادگرم( باادده اساات. همچنااین میاازان میلاای

گارم میلای 171/1د یافت مزمن  وزانه این سم به میزان 

بر کیلد گرم وزن بدن بار  وز بادده اسات کاه از میازان 

ADI ( گارم بار میلای 4/1گزا ش شده تدساط کادکس

 بر  وز ( پایین تر بدد. کیلدگرم وزن بدن

  kersoxim-methylهااای خرباازه ساامدم د  نمدنااه

tridemorph  tebuconazole  diazinon و chlorpyrifos 

شناسایی شد. تنهاا د  ماد د  (د صد 11/95)نمدنه  2د  

میازان  د صاد ( 19/51)دو نمدناه خربازه  diazinonسم 

گاازا ش شااده د  اسااتاندا د ملاای ایااران  MRLباایش از 

گرم بار کیلادگرم(  ا داشاتند و میازان ساایر میلی 11/1)

گزا ش شده  MRLهای خربزه  کمتر از سمدم د  نمدنه

د  استاندا د ملی ایران بدده است. میزان د یافات مازمن 

باااه ترتیاااب  chlorpyrifosو  diazinon وزاناااه سااامدم 

دگرم وزن بادن بار  وز گرم بر کیلمیلی 152/1و  191/1

گزا ش شده تدسط کدکس باالتر  ADIبدد که از میزان 

گزا ش  ADIبدده است و د  مد د سایر سمدم از میزان 

 شده تدسط کدکس کمتر بدد.

  6151د  مطالعااه سااالم زاده و همکااا ان د  سااا  

و  diazinonهای گدجاه  نشان داده شد که تنها د  نمدنه

chlorpyrifos  د صااد وجاادد داشااته و  6و  9بااه ترتیااب

بادده  MRLمیزان باقی مانده ایان دو سام بااالتر از حاد 

فهرسات سامدم از سمدم ممندعاه کاه از است. همچنین 

ها شناسایی نگردید. د  نمدنه اندمجاز کشد  حذف شده

با ایان وجادد د  مطالعاه آن هاا د یافات  وزاناه سامدم 

 .(9)بر سی نشد

د   diazinonد  مطالعااااه دیگااااری میاااازان ساااام 

 55/4و  31/4های تربت جام و شیروان باه ترتیاب خربزه

د  ایان مطالعاه نیاز د یافات  برابر حد مجاز بدده اسات.

. د  بر سای دیگاری سام (6) وزانه سامدم بر سای نشاد

ماالتیدن د  خیا های منطقه مازند ان باالتر از حد مجااز 

ا ترین میزان این سم د  خیا های منطقه بابل برابر بو بیش

. د  مطالعاه (5)گرم د  کیلد گارم بادده اساتمیلی 59/6

هیچ کدام از سامدم حاضر نیز مطابخ با مطالعات مذکد  

 ممندعه د  نمدنه ها شناسایی نشد.

کاه  6157همکاا ان د  ساا  د  مطالعه مرتضای و 

پتانسایل خطار مازمن سامدم کشااو زی بارای انساان د  

هاای   ساا های گیاهی تدلیاد شاده دانداعی از فراو ده

هایچ  د  ایران مد د بر سی قرا  گرفات  6154تا  6156

زای هاای سارطانکدام از سمدم کشاو زی که د  گروه

قاارا  دا نااد گاازا ش نشااد و  1Bو  1Aهااای زایااا ساالد 

شااامل  د  ایاان مطالعاه تارین ساامدم شناساایی شادهمهام

chlorpyrifos  diazinon  dimethoate  paraquat  

dichlorvos  وmetam sodium ه اساات. همچنااین باادد

مرتضی و همکا ان د  مطالعه خدد نشان دادند که تماام 

سمدم مد د بر سی سهم کمی از د صد د یافت  وزاناه 

دهااد و بااا ایاان وجاادد ساامدم هاار ساام  ا تشااکیل ماای
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 گزارش کوتاه

diazinon  chlorpyrifos  وdichlorvos ترین سهم بیش

 4/7 و 7/51  7/71از د یافت  وزانه هر سام باه ترتیاب 

بااا تدجااه بااه شناسااایی  .(51)د صااد تشااکیل داده بددنااد

های کشااو زی د  صایفی کشتعدادی از سمدم و آفت

باالی این  جات خربزه و هندوانه و همچنین مصرف نس تاً

ترکی ات د  س د  ذایی مصارفی جمعیات ایاران  سا ب 

و  diazinonساامدم  CDIشااد د  ایاان مطالعااه میاازان 

chlorpyrifos  اسااتاندا دهای مدجاادد باشااد. باااالتر از

تر این سمدم شدد ضمن پایش گستردهبنابراین تدصیه می

هاای ها تدسط نهاد های نرا تی  آمدزشد  این فراو ده

الزم جهت نحده مصرف و استفاده از سمدم مجاز و ث ت 

 شده د  کشد  به کشاو زان داده شدد.
 

 سپاسگزاری
و مرکز  ندیسندگان از همکا ی معاونت  ذا و دا و

 هاای متابدلیاکبیدشایمی و تغذیاه د  بیماا یتحقیقات 

 دانشگاه علدم پزشکی کاشان کما  تشکر  ا دا ند.
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