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 چکیده
 ،باشددبب  حظودور کظتدرف ت داگ    ویده  يیدار حدی   ای بد   های پیشروی کشور در تولیدد حصودو گ خانا د     همدان یکی از استان

هدا در اید    کد  ت ت ی حا د های  اشی از باقی گرا یتن های پیاحداز ک  یکی خیرد ها صورگ حیحکرردر خانا   هایسمپاشی
)کاروپیریفدو،، ایمیداکاوپرایدد، دیکادروو،، حدا تیون،      کد  ت دت  د    ی حا دد  حصوو گ استب در اید  حاالهد  حید ان بداقی    

توری شدد  از سدا    جمد   ایيیدار خانا د    ی  مو د   39دیازیظون، پیریمیکارب، تترادیفون، بروحوپروپیالگ و حتا کسدی(  در  
تهیی  خردیدب  تایج  شان داد کد     همدان با روش کروحاتوخرا ی خازی طیف سظجی جرحی و روش کروحاتوخرا ی حای   استان
حا دد  بدا تر   ها حی ان باقی مو  درصد  5/37حورد بررسی  تلودخی داشتظدب در  های ک ها حداق( ب  یکی از ت ت مو   ی هم 
هدا بدا تر از    یک از  مو د  رب در هیچابروحوپروپیالگ، تترادیفون و پیریمیک های ک ت ت ی حا د بودب باقی   حا د حرز بیشیظاز 

ای  و حدا تیون در يیدار خانا د     دیکادروو،  ،دیازیظون، کارپیریفدو،  های ک ت ت ی حا د حداکثرحد حجاز  بودب حیا گی  باقی
اید   نسدتی  خد ارش از    برابر حد حجداز ت ادا بدودب    93/1و 74/3، 84/4، 54/9ب  ترتیب و  بیشیظ  حا د استان همدان با تر از 

 باشدبدر حصوو گ کشاورزی استان همدان حی ها ک ت ت ی حا د وضهیت باقی

  بها، يیار ت تک  ی حا د ، کروحاتوخرا ی خازی طیف سظجی، کروحاتوخرا ی حای ، باقیما د  ی حرز بیشیظ   کلیدی: هایواژه

 مقدمه
ای  سدبت بد  تولیدد    ح ایای تولید حصودو گ خانا د   

ویده    ضای باز )تولید يارج از  و(، عماکرد بدا تر و بد   
حورف تب کمتر  باعث حصبوبیت و ترویج روزا د ون اید    
 وع سیستم کشت يووصا در   واحی يشدک و کدم تبدی    

-و روز ب  روز  ی  در حاف خسترش حیحا ظد ایران خردید  

-حسداحت خانا د    1396در ساف ،باشدب حاابق تيری  تحار

جداگ در اسدتان   سب یجاگ و صدیفی  ی های پرورش دهظد 
است )سدازحان جاداد    ار حتر حرب  بود  ه 950000همدان 

ها ب  حصووف تولیدی ای  خانا    ب1397همدان،  کشاورزی
ترتیب اهمیت سا  زیر کشت شاح( يیار، خوج   ر گدی و  

ب  دلی( وجود شدرای  حاادوب بدرای     باشدبای حی اف( دلم 
ها، وقتی طوف ساف در خانا   ما  ای  جمهیت ت اگ در تما

جمهیت تن بسدیار سدری     عموحاخردد حی ت تی وارد خانا  

یابدب ای  جمهیدت بدا ی ت دت حهمدو  بدا ا جدام       ا  ای  حی
تکددرار شدودب  هددا کظتدرف حددی کد  هدای حکررت ددت سمپاشدی 
هدای حاداوم   شیمیائی از یک سو بدا پیددای   دهاد    ی حبارز 

-زا و از بی  بردن دشمظان طبیهی تنت اگ یا عواح( بیماری

بد  يداطر    گدر ید سازد و از طدرف ر حیتها حسئا  را بغر ج
توا ددد حسددائ(  هددا  در حصوددوف حددیکدد ت ددت ی باقیما ددد 

کظظدخان ای  حصوو گ ب  همدرا   باداشتی را برای حورف
 ک  داشت  باشدب ای  حشک( بنووص در حورد حصوو تی

)يیدار، خوجد   ر گدی و دیگدر      دار دد حورف تاز  يدوری  
هددای کدد ت دت  کظدددبسدب یجاگ  اهمیددت بیشدتری پیدددا حدی   

هدای عودبی  ویدر    توا ظد  باعث بروز بیمداری شیمیائی حی
 ,.Firestone  et al., 2005; Ascherio et al)پارکیظسون

 ,.Daniels et al) ا دواع سدرطان در کودکدان   ،   (2006

 Eskenazi et)سا  جظی  و  داق  النااد  بدودن     ،1997
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al., 1999   ها ک ت ت ی حا د بظابر ای  تهیی  باقی .خرد د
حدد حجداز تهیدی     کظترف ت ادا در زیدر   در ای  حصوو گ و 

 س ائی داردبشد ، از  ور باداشت عموحی جاحه  اهمیت ب 
هدای کشداورزی در ایدران در    کد  حورف ا دواع ت دت  

حاایسدد  بددا کشددورهای دارای حیدد ان تولیددد  ايددال  حاددی 
هدای  حشاب  بیشتر استب طبق تحارهدای رسدمی طدی سداف    

هدد ار تدد  از ا ددواع  60تددا  35سددا    بددی   1370تددا  1365
هدا در بند  کشداورزی کشدور حودرف      کد  حنتاف ت ت

حید ان حودرف     ب 1374سازحان حفظ  باتاگ،است )خردید 
 هد ار تد  رسدید  اسدت     26بد    1386ها در سداف  ک ت ت

 ب   1389)حیدری، 

-ک  حنتاف شداح( ا دواع حشدر     وع ت ت 308در ایران 

کد  و بببببب بد    کد ، جو دد    ، عادف کد ک ، قارچکظ  ک ،
سدازحان حفدظ   ا دد ) حجاز حهر ی شدد  ی هاک ت ت عظوان
- دوع حنتادف از ت دت    64بدی  از   ب همچظی  1395 ، باتاگ

-ای حدورد اسدتفاد  قدرار حدی    ها در حصوو گ خانا  ک 

 ب  طبدق اطالعداگ   1384د )بظدی عداحری و تقدا ر یهدی      خیر
استان همدان ت اگ حادم  کسب شد  از حدیریت حفظ  باتاگ 

 (Liriomyzaهای استان شاح( حگد  حیظدوز بدر    خانا  

sativae   حگد  سدفید ،  (Trialeurodes vaporariorum) ،
، (Thrips tabaci) ، تدریپ    (Aphis gossypii)   پظبشت
 و بیمدداری   (Tetranychus urticae) ای  دو اادد کظدد

  Pseudoperonospora) سددفیدد داياددی کدددوییان  

cubensis) هدایی کد  حهمدو  جادت     کد  باشظد و ت دت حی
 شو د عبارتظد از: ایمیداکاوپرایدد، حبارز  با ت اا استفاد  حی

، تترادیفددددوندیکاددددروو،، پیریمیکددددارب، حددددا تیون،   
 بروحوپروپیالگ و حتا کسی(ب  

در  هدا کد  ت دت  ی حا دد  در يووص ا داز  خیری باقی
تصایاداگ زیدادی در د یدا صدورگ      ،حصوو گ کشداورزی 

در دا شددگا  والظسددیا طددی  ویا ددا و همکددارانخر تدد  اسددتب 
 مو د  از   48هدا را در  ک ت ت ی حا د تصایااتی حی ان باقی

لوبیددا سددب    و سددب یجاتی حا ظددد خوجدد   ر گددی، کدداهو    
کد    ت دت  ی حا دد  خیری  مود دب بیشتری  حی ان باقی ا داز 

 40تدا    7  شد ک  حاددار ت ادا بدی     دید ها در د  تا از  مو  

 Viana et al., 1996)   حتغیدر بدود  ppb ا و خرم در خرم )
طی یدک بررسدی دو     1377در ایران ع تیان و همکاران ) ب 

ارخددا وکار  و  هددایکدد ت ددت ی حا ددد سددال  حیدد ان بدداقی
ارخا و سفر  حتداوف در ح ارع يیار را در حصودوف يیدار   

بار تاران بررسی کرد ددب  و تر عرض  شد  در حیدان حیو  
خد ارش شدد  توسد      هدای کد  ت دت  ی حا دد  حاادیر باقی

  احبردخان بیشتر از حدود حجاز بودب

های ا دوسولفان ک ت تی  حا د در تصایق دیگری باقی
و دیددازیظون در حدد ارع يیددار و خوجدد   ر گددی در اسددتان   

حورد بررسی  1381-82کاکیاوی  و بویر احمد طی سالاای 
حا دد   قرار خر ت و حشن  خردید ک  بیشتری  حی ان باقی

کد  دیدازیظون در حصودوف يیدار بدود کد        حربوط ب  ت ت
برابر بیشتر از حد استا دارد جاا ی بود  اسدتب   5/3حدود 

هددای دیددازیظون و کدد ت ددت ی حا ددد همچظددی  حادددار بدداقی
ا دوسددولفان در خوجدد   ر گددی و يیددار در بريددی حظدداطق  

از حد حجاز برتورد خردید )صدالحی اردکدا ی    استان با تر
  ب  1383و همکاران 

در تصایاددی توصددیفی بددر   1385هادیددان و ع یدد ی )
 117 مو   يیار، خوج   ر گی، کام و کاهو وجدود   30روی 

از ا دددواع ارخا و سدددفاگ، ارخدددا وکاری ،  کددد  دددوع ت دددت
کاربوکسیمید، تریازی ، پیرتروئید و استروبیاوری  را با  دی
اسپکتروسدکوپی جرحدی   -فاد  از روش کروحداتوخرا ی است

  بررسی کرد ددب  GC/ITMSحجا  ب  تشکارسازتا  یو ی )
درصد ت اا دارای ا واع  33/53 ،بررسی شد  ی  مو   30از 

ک  بود دب حید ان بداقی  ک  از  وع حشر ت ت ی حا د باقی
ها بسدیار کمتدر از حدد حجداز توصدی       ک ای  ت ت ی حا د 

 و اتصادی  اروپا بودب FAO/Codexشد  توس  

 16  در حااله  ای بدر روی  1392حروتی و همکاران )
وراحدی  تلدودخی    ی خانا د  در حظااد    چاار مو   يیار از 

 14حشر  ک  ایمیداکاوپریدد را در   ی حا د  ها ب  باقی  مو  
حا دد   %  حشاهد   مود دب حیا گی  حی ان بداقی 5/87 مو   )

بددود، کدد  پدد  از  MRLدر سدد  خانا دد  بیشددتر از حیدد ان 
، سددا  MRLهددا بددا حیدد ان  حیددا گی  خانا دد  ی حاایسدد 
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ای وراحی  بیشتر ایمیداکاوپرید در يیار خانا   ی حا د   باقی
  از حد حجاز بدست تحدب

کدد   چاددار حشددر   ی ای دیگددر باقیما ددد   در حاالهدد 

  در  یحتدروز  یپد  و دید داکاوپریم، ای یدلتاحتر، کاروو،ید)

ای چاار شارستان اسدتان اصدفاان    های يیار خانا    مو  

 درحجمدوع حددود  بررسی خردیدب  تایج حاکی از تن بود ک  

 ی حا د  یق با یهرشارستان حاو یها  مو   درصد 45تا 35

و   یحروتد ) بدود  یتصت بررس یها ک  ازحدحجاز ت ت  یب

بررسی وضهیت هدف از تصایق حاضر  ب 1393) ی همت الا

ای اسددتان  ی سددموم در حصوددوف يیددار خانا دد   باقیما ددد 

همدان بودب

 ها روشمواد و 
 جمع آوری اطالعات گلخانه

هدا در هدر یدک از    با توج  بد  تحدار حسداحت خانا د     
های استان، تهدادی خانا   در شدارهای همددان،    شارستان

-کبودرتهظگ، حالیر،  ااو د و اسدتباد ب  پیشدظااد حددیریت  

های کشاورزی هدر شارسدتان ا تنداب خردیددب سدپ  بدا       
ها اطالعاگ حرتب  با پروژ  در حدورد  حراجه  ب  ای  خانا  

  اح  جم  توری خردیدبهر خانا   از طریق تکمی( پرس 

 های محصولجمع آوری نمونه
هایی کد  حصودوف   خیری از حصووف در خانا   مو  

ف بد  بدازار بدود    ارسدا  ی توری شد  و تحداد  ت اا قبال جم 
بد     (Anonymous, 2000) بیظدی شدد   حاابق روش پی 

کیاوخرحی بی   50-500از هر بار  شرح زیر صورگ خر ت:
خر ت  شد و واحد )وزن هر واحد یک کیاوخرم   مو    10-5

-خرحی بد  در  اایت با حناوط کردن ت اا یک  مو   دو کیاو

کد  حصودوف   هدایی  طور تواد ی ا تناب خردیدب در خانا  
ها بد   تحاد  برای ارساف ب  بازار وجود  داشت  مو   خیری

طدور زیگد ا  در سدا     ای  ترتیب صدورگ خر دت کد  بد     
حتر یک عدد حیدو  يیدار بدا     15الی  10خانا   حرکت و هر 

هدا جمد  توری و   ا داز  قاب( عرض  ب  بازار از روی بوتد  

تواد ی طور در  اایت با حناوط کردن ت اا دو کیاوخرم ب 
خدااری  ها پ  از درج حشنواگ و کدخردیدب   مو  ا تناب 

 گاددداری و سددپ  در ساسددیو،  ی درجدد  -20در  ریدد ر 
اسرع وقت بر روی یخ داي( ینددان بد  تزحایشدگا  بند      

 پ شکی ارساف خردید دبهای حوسس  خیا ک تصایااگ ت ت
 های مورد بررسی کشآفت

دیریت حفدظ  با توجد  بد  اطالعداگ کسدب شدد  از حد      
های تکمید( شدد  و  ید      اح  باتاگ استان همدان و پرس 

هدای حوسسد    ک احکا اگ حوجود درتزحایشگا  بن  ت ت
هدای يید(   ک ت ت ی  حا د حی ان باقی ،پ شکیتصایااگ خیا 

 های ارسالی حورد بررسی قرارخر ت: در  مو  
 ،  4، برحوپروپیالگ3؛ حا تیون2، حتا کسی(1دیکاروو، 

 

و 8، کارپیریفدددو،7، پیریمیکدددارب6، دیدددازیظون5تترادیفدددون
 ب9ایمیداکاوپراید

 هاکشآفت ی ماندهروش تعیین باقی
-حا د  ت دت باقیای تحاد  سازی و استنراج چظدحا د 

تصدت   17111استا دارد شدمار    هابر اسا،هادر  مو  ک 
خیدری حید ان   وا دداز  "حواد غاایی با حظشدا خیداهی  "عظوان 
-هدا بد  روش کروحداتوخرا ی خدازی    کد  ت ت ی حا د باقی

طیف سظجی جرحی و کروحاتوخرا ی حدای  بدا کدارایی بدا      
روش  -پ  از استنراج و پاکسازی بدا  داز جاحدد پنشدی    

 صورگ خر تب   (Annastasiades et al., 2003)کچرز

شداح( دو   10کچدرز  هدا بد  روش   سازی  مو د   تحاد 
شرح زیر ا جام خر ت: سازی  ب استنراج و پاد ی حرحا 

حیادی  50کاحال همدوژن شدد  را در لولد      ی خرم  مو   15
 اسدتو یتری(  لیتدر حصادوف  حیادی  15سپ  و لیتری رینت  

                                                           
1
Dichlorvos 

2Metalaxyl 
3Malathion 
4Bromopropylate 
5Tetradifon 
6Diazinon 
7Primicarb 
8Chlorpyrifos 
9Imidacloprid 
10

 QuEChERS (Qucik, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe 
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ب  لولد  تزحدای        استیک اسید(v/v% 1 اسیدی شد  با 
ا  ود  و حظی یم سولفاگ بددون تب و سددیم اسدتاگ  بد      

شددگ    بد  لول  تزحای  اضا   و بال اصا  حصتویاگ لولد 
حظید یم سدولفاگ جادوخیری    کاوي  شدن زد  شد تا از هم

شودب لول  ب  حدگ یک دقیاد  تکدان داد  شدد وسدپ  بد       
 سدا تریفیوژ شددب   rpm5000حدگ پظج دقیاد  بدا سدرعت    

لیتر از حصاوف رویی را ب  لول  سدا تریفیوژ  ت گا  یک حیای
-حیادی  150خرم تحدی   دوع اوف و دوم و   حیای 50حصتوی 

خرم حظی یم سولفاگ بدون تب اضا   خردیدب لول  ب  حدگ 
دقیادد  بددا سددرعت  1و بدد  حدددگ  شددد تکددان داد ثا یدد   30

rpm5000 ب دو قددرار خر ددتحرکدد  از   یدددر دسددتگا  خر
 کوچدک  ایهد  شیشد  بد    شد  وف استنراجالیتراز حصحیای

هدا در دسدتگا     شد و  مو   ا تااف داد  ،حنووص ت ریق
لیتددر حددالف  حیاددی تبنیددر يشددک خردید دددب سددپ  یددک  

اضددا   و یددک  کوچددک  مو دد  ی شیشدد  اسددتو یتری( بدد  
حیکرولیتر  از تن ب  دستگا  کروحاتوخراف خدازی د طیدف    

   سظج جرحی ت ریق شدب   
هدا در اید  تصایدق از دسدتگا      ب  حظوور ت الی   مو د  
حتود( بد     Agilent 5975Cکروحاتوخراف خدازی حددف   

بدا ت دالی ور    A7890طیف سظج جرحدی حددف    سازتشکار
 Agilentبردار اتوحاتیدک حددف   چاارقابی حجا  ب   مو  

سدظج   استفاد  شدب یو ی اسیون الکترو دی در طیدف   7683
جرحددی حددورد اسددتفاد  قرارخر ددت کدد  جاددت ا دد ای     
حساسیت، ت دالی  بدا روش  مدای  یدون ا تندابی ا جدام       

ها ک  شظاسایی استا داردهای ت ت ی پایر ت و درحرحا 
از روش اسدک  کاحد( اسدتفاد      ،و بر اح  رید ی دسدتگا   

ن و حصاسدباگ کمدی بدا    های کالیبراسیو شدب رسم حظصظی
ا جدام شددب سدتون     Chemstationاستفاد  از  رم ا د ار  

کروحدداتوخرا ی حددورد اسددتفاد  در ایدد  تصایددق، سددتون   
و  داز   حتدر حیادی  25و قار دايای  حتر 30طوف حوئیظ  ب  

حیکروحتر تولیددی شدرکت   25/0ب  ضناحت HP-5 ساک 
J&W هدا بدا اسدتفاد  از    ک تحریکا  بودب جداسازی ت ت

ی  ستون با حشنواگ زیر ا جام پدایر ت: جریدان خداز    ا
 ت ریدق   لیتدر در دقیاد ، دحدای   هایوم با سرعت یک  حیای

ºC250  صورگ ، حجم ت ریق یک حیکرولیتر بsplitless ،
، ت دالی ور چادارقابی در   ºC290دحای ي  ا تااف جرحی 

حالت  مدای  یدون ا تندابی،  دوع یو ی اسدیون بريدورد       
 V 200الکترو دددددی و ولتددددداژ حدددددولتی پالیدددددر در

(Dashtbozorgi et al., 2012; Lehotay, 2007)  ب 
با دستگا  خازکروحاتوخرا ی حدای  بدا    ایمیداکاوپرید ت الی 

-Shimadzu, Japan Model: CTOکدارایی بدا ، حددف    

10ACvpHPLC,   شدرای  تزحدای  بد      بصورگ خر دت
 دداز ثابددت:  ، C40 °دحددای سددتون:  شددرح زیددر بددود:   

، تب% 30و  اسددتو یتری( %70  دداز حاحدد(: ، 18Cسددتون
 ب ا وحتر 270طوف حوج: ، ml/min69/1:جریان سرعت

 
 

 نتیجه و بحث
 هانامههای مربوط به تکمیل پرسشنتایج بررسی

سمپاشی )شاح( ت دت یدا   حشنواگ تيری  ب  توج  با 
ک  ، دوز حور ی و تداریخ  بیماری حورد حبارز ،  وع ت ت

هدای حدورد حاالهد  در زحدان  مو د       سمپاشی  در خانا د  
-ها استنراج خردیدد   اح ها ک  از داد  های پرس برداری

حورد اسدتفاد   های  ک  ت تک  در بی  خردید حشن  ، بود
یدری از حصودوف   خهدای قبد( از  مو د     در تيری  سمپاشی

های استاحی پراید و دیکادروو،   ک  ای، حشر يیار خانا  
بیشدتری  کداربرد را    ،ب  ترتیب با    و هشدت بدار اسدتفاد    

یدک یدا دو بدارحورد اسدتفاد       ها ک  ت تا د و حابای  داشت 
 ا دب   قرار خر ت 

 
در  هااا کااش آفاات ی ماناادهو تعیااین باااقیتجزیااه نتااایج 

 ها نمونه
 ،ها روش استنراج و ت الی  ت ت ک جات اعتبار سظجی 

و  3حددد تشددنی  ، 2، دقددت 1تهیددی  بازیا ددت )ریکدداوری  
روش پیشدددظااد شدددد  بدددرای ت دددالی   ،4حددددکمی  مدددودن

                                                           
1
 Recovery 

2
 Precision 

3
 limit of detection 

4
 Limit of quantification 
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 تزحایشددگا  در تزحددون ت اددا ا جددام پددایر تب  ی باقیما ددد 
 بدی   هدای  اسدتا دارد  براسدا،  و  مو   حاتریک  براسا،
 تلددود  روش بدا   سددازی حهتبدر ب اسدت  شددد  حهتبدر  الماادی 
 سدا   پدظج  در و حتفاوگ روز چاار در  مو   دستی سازی
 خرم کیاو بر حیکروخرم  1000 الی 40 های غاوت از حنتاف
 تدا  3/95 از حدد ور  کشاای ت ت ریکاوری .است شد  ا جام

 حتغییدر  درصد 9/19 تا 4/5 از  سبی ا صراف و درصد 120
 اسدتا دارد  هدای  حظصظدی  دیظداحیکی  ی داحظ  عمدتا .باشد حی

حیکروخرم  1000الی حیکروخرم بر کیاوخرم 40 از  ور حورد
 ب   3و 2 ،1اشکاف )  است شد  تهیی   بر کیاوخرم

 
 .کلرووسید کش حشره ونیبراسیکال یمنحن -1 شکل

Fig.1. Calibration curve for Dichlorovos insecticide. 

 

 

 .کش دیازینون منحنی کالیبراسیون  حشره -2 شکل

y = 4826x - 86717 
R² = 0.9962 
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Fig.2. Calibration curve for Diazinon insecticide. 

 

 .کش متاالکسیل منحنی کالیبراسیون قارچ -3 شکل

Fig.3. Calibration curve for Metalaxyl fungicide. 

 

 تدری   پدایی  یهظدی   حد تشنی  ،روش استفاد  شد  در

 دستگا  توس  شو د  تج ی  از شظاسایی قاب( غاوت حادار

GC-MS  از غاوتدی  حاددار  کمتدری    ید    مدودن  حد کمدی  و 

 قبوف قاب( صصت و دقت با ک  باشد حی سظج  حورد حاد 

حی ان حدد کمدی    تاسیم حد تشنی  باب خردید خیری ا داز 

 بدر  خدرم  حیکدرو  40 و 14 و حدد   ت  بدسدت  سد   بدر   مودن

باشظدب زحان بازداری و یون های بررسی شد   حی کیاوخرم

 ب  باشد حی 1جدوف های حد  ور ب  شرح  ک  در ت ت

 

 .GC/MSگیری شده با دستگاه  های اندازه کش های انتخابی هریک از آفت زمان بازداری یون -1 جدول
Table1. Retention time of the selected ions of each pesticide detected using GC/MS. 

m/z 
 

Retention time  (min) 
 )زمان نگهداری )دقیقه((

Pesticide 
کش( )آفت  

185*, 109 
 

13.3 
 

Dichlorvos 
 )دیکلرووس(

132, 206 
 

27.9 
 

Metalaxyl 
 )متاالکسیل(

173, 125 
 

29.7 
 

Malathion 
)ماالتیون(   

105,262 
 

47.5 
 

Bromopropylate 
 )بروموپروپیالت(

159, 227 
 

49.5 
 

Tetradifon 
 )تترادیفون(

179, 137, 304 
 

24.2 
 

Diazinon 
 )دیازینون(

166, 238 
 

25.8 
 

Primicarb 
 )پیریمیکارب(

314, 197, 199 
 

30.2 
 

Chlorpyrifos 
 )کلرپیریفوس(

HPLC 3.81 
 

Imidacloprid 
 )ایمیداکلوپراید(

(The quantitative ions are bold اندنشان داده شده صورت پررنگ به های کمینیو*
*

( 

y = 3745.2x - 80622 
R² = 0.9965 
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چادار،   در اشدکاف کروحاتوخرام بريدی از اسدتا داردها   
 هدای   مو د   تا از  دو های کروحاتوخرامو  پظج، ش  و هفت 

 خرد دب   حشاهد  حیهشت و     در اشکاف تج ی  شد  


.HPLC شده با دستگاه هیتجز دیداکلوپریمیکروماتوگرام  استاندارد ا -4شکل 

Fig.4. Chromatogram of standard Imidacloprid analyzed by HPLC. 




 

 

ب
جذ

ت 
شد

 

 

 
 زمان بازداری )دقیقه( 

 .GC/MSتجزیه شده با دستگاه  نونیازید استاندارد کروماتوگرام -5شکل 

Fig.5. Chromatogram of standard Diazinon analyzed by GC/MS. 



ب
جذ

ت 
شد

 

 زمان بازداری )دقیقه(
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ب
جذ

ت 
شد

 

 

 
 زمان بازداری )دقیقه( 

  

 .GC/MSتجزیه شده با دستگاه  ونیماالت استاندارد کروماتوگرام -6شکل

Fig.6. Chromatogram of standard Malathion analyzed by GC/MS. 


 

 

ب
جذ

ت 
شد

 

 

 
 زمان بازداری )دقیقه( 

  

 .GC/MSتجزیه شده با دستگاه تاالکسیل م استاندارد کروماتوگرام -7شکل

Fig.7. Chromatogram of standard Metalaxyl analyzed by GC/MS. 


 

Malathion std 

Metalaxyl std 
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ب
جذ

ت 
شد

 

 

 
 )دقیقه(زمان بازداری  

 .HPLCهای تجزیه شده با دستگاه  در یکی ازنمونه دیداکلوپریمیا کروماتوگرام -8شکل  

Fig.8. Chromatogram of Imidacloprid in one of the samples analyzed by 

HPLC. 


 

 

ب
جذ

ت 
شد

 

 

 
  

 زمان بازداری )دقیقه(

 .GC/MSهای تجزیه شده با دستگاه  سموم مختلف در یکی ازنمونه کروماتوگرام -9شکل  

Fig.8. Chromatogram of different pesticides analyzed in one of the samples by GC/MS.
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هدای حدورد   در  مو   ها ک  ت ت ی حا د باقی ی تج ی  تایج 
، کد   ت دت  ی حا دد   اقد بداقی  ی بررسی شاح(: تهداد  مو  

، حیددا گی  و کدد  ت ددت ی حا ددد دارای بدداقی ی  مو دد تهددداد 
ها و  سدبت حیدا گی    در  مو   ک  ت ت ی حا د باقی ی داحظ 
در جددوف   ک ، ت تهر  ی حا د  ی حرز بیشیظ حا د  ب  باقی
 خرددبحشاهد  حی 2

ای حدورد بررسدی در     مو   يیار خانا د   39از حجموع 
 ی همد   ی حا دد  عداری از بداقی   ی هیچ  مو د   ،استان همدان

عبدارگ دیگدر   حورد بررسی یا دت  گردیدد بد     های ک  ت ت
هدای حدورد بررسدی در    ک حداق( یکی از ت ت ی حا د باقی
هدا  ها یا ت شدب حیا گی  درصد تلدودخی  مو د     مو   ی هم 
حنتادف )حیدا گی  حهددف درصدد تلدودخی       هدای  ک  ت تب  

 5/37بدود کد  در     درصدد  3/48  کد   ت دت  مو   ها ب  هر 
حدرز بیشدیظ    حا د  بدا تر از  ها حی ان باقی مو  درصد ای  

 بودب   حا د 
 

 .شده از استان همدانجمع آوری ای خیارگلخانه  نمونه 39مورد بررسی در  های کش آفت ی باقیمانده ی تجزیه نتایج -2 جدول

Table 2.The results of the pesticide residues analyzed in 39 green house grown cucumber samples 

collected in Hamedan province. 

*
Maximum Residue Limit (MRL) مانده : مرز بیشینه  

 

Pesticide 

 (کش آفت)

 

MRL 

مرز )

  ی بیشینه

 (مانده 

Percentage of the 

samples bearing 

pesticide  residue 

 های دارای  نمونه)

 ماندهباقی

 ()درصد(

Percentage 

of the 

samples 

bearing 

pesticide 

residue 

higher than 

MRL 

نمونهدرصد )

های دارای  

بیش  ی ماندهباقی

از حد مجاز 

 ()درصد(

Pesticide 

residue 

range 

(mg/kg) 

میزان  ی دامنه)

 ماندهباقی

-)کیلوگرم/ میلی

 (گرم(

 

Mean 

residue 

(mg/kg) 

میانگین )

 ماندهباقی

)کیلوگرم/ 

 (گرم(میلی

 

Mean pesticide  

residue/MRL 

 ( MRL میانگین/

 (مانده اقیب

Dichlorvos 

 )دیکلرووس(

0.05 

  

76.9 

 

76.9 

  

0.14-0.3 

 

0.187 

 

3.74 

 

Metalaxyl 

 )متاالکسیل(

0.5 

  

51.2 

 

33.3 

  

0.44-0.75 

 

 0.564 

 

1.128 

  

Malathion 

 )ماالتیون(

0.2 

  

74.3 

  

71.7 

  

0.2-0.56 

 

 0.387 

 

1.93 

 

Bromopropylate 

 )برموپروپیالت(

0.5 

 

20.5 

  

0 

 

0.1-0.39 

  

 0.181 

 

0.362 

  

Tetradifon 

 )تترادیفون(

2 

  

28.2 

 

0 

 

0.3-0.75 

 

 0.484 

 

0.242 

 

Diazinon 

 )دیازینون(

0.05 

 

74.3 

 

74.3 

 

0.34-0.7 

  

 0.477 

 

9.54 

 

Primicarb 

 )پیریمیکارب(

0.5 

  

7.6 

 

0 

 

0.33-0.34 

 

0.333 

 

0.666 

 

Chlorpyrifos 

 )کارپیریفوس(

0.05 

  

48.7 

  

48.7 

  

 0.12-0.5 

 

0.242  

 

4.84 

 

Imidacloprid 

 )ایمیداکلدپراید(

1 

  

53.8 

 

33.3 

 

1.32-5.02 

 

1.77 

 

1.77 

 

Mean 

 )میانگین(
- 

48.3 

  

37.5 

 

- 

 - 

- 

- 

- 

- 
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 ی حا ددد هددا بدد  بدداقی  مو دد  کمتددری  حددوارد تلددودخی 
 ی حا ددد   بددا حیددا گی  بدداقی درصددد 6/7هددا ) کدد  ت ددت

mg/kg33/0  بیشدتری    ب وارکد  پیریمیکد   حربوط ب  ت دت
 ی حا دد    بدا حیدا گی  بداقی   درصدد  9/76حدوارد تلدودخی )  

mg/kg 287/0  کدد  دیکاددروو، حشدداهد    در حددورد ت ددت
 ب  خردید

بروحوپروپیالگ، تترادیفدون   های ک  ت ت ی حا د باقی
یک از  مو   هدا بدا تر از حدد حجداز      رب در هیچاو پیریمیک
هدای دیکادروو،، دیدازیظون و حدا تیون بد        ک   بودب ت ت
حدورد   28%  و 3/74حورد  ) 29% ، 9/76حورد ) 30ترتیب با 

ک  با تر از حدد   ت ت ی حا د %  بیشتری  حوارد باقی7/71)
حا دد  بد    حجاز را داشتظدب با توج  ب   سبت حیدا گی  بداقی  

حشدن    ،حدورد بررسدی   هدای  کد   حداکثر حد حجاز ت دت 
 ،دیازیظون، کارپیریفو،های  ک  ت ت ی حا د خردید ک  باقی

ای اسدتان همددان    دیکاروو، و حدا تیون در يیدار خانا د    
و  74/3  ،84/4، 54/9یدب ک  بد  ترت  بود دبا تر از حد حجاز 

 ی حا د باشدب  تایج ت الی  باقی ت اا حی برابر حد حجاز 93/1
ای يیارخانا د   هدای در  مو د  رد بررسدی  حدو  های ک  ت ت

در  شد  از اسدتان همددان بد  تفکیدک شارسدتان     توریجم 
دهظدد    شدان حدی   س  های جدوف شودب داد دید  حی 3جدوف

% و 5/42هدای اسددتباد و رزن بد  ترتیدب بدا       ک  شارستان
 ی حا دد  بداقی دارای % بیشتری  و کمتری  تهداد  مو   5/18

 ی حا دد  ا ددب  تدایج ت دالی  بداقی    با تر از حد حجاز را داشت 
 ایيیارخانا د    هدای حورد بررسدی در  مو د    های ک  ت ت

 چادار ف در جددو  توریاستان همدان ب  تفکیک  ود( جمد   
حشداهد    چادار  طور ک  در جددوف همانخرددب  حشاهد  حی

% و 2/45 ودوف تابسدتان و پدائی  بد  ترتیدب بدا        بخرددحی
-بداقی دارای هدای  % بیشتری  و کمتری  حید ان  مو د   2/26

بدا   را دارا بود دب حداکثر حد حجازک  با تراز ت ت ی حا د 
کد   ت دت   د   ی حا د  مو   يیار ک  باقی 39توج  ب  تهداد 

در ت اا حورد بررسی قرارخر دت حیدا گی  درصدد تلدودخی     
هدای   حیدا گی  هدای حنتادف )حیدا گی      کد  ها ب  ت دت  مو  

و اید    بدود % 3/48ک     ها ب  هر ت ت درصد تلودخی  مو  
بدا تر از   ی حا دد  های دارای باقیحی ان در يووص  مو  

 باشدب %  حی5/37حد حجاز 
 

 

 .شده از استان همدان به تفکیک شهرستانای جمع آوریخیارگلخانه  هایمورد بررسی در نمونه های کش آفت ی ماندهنتایج آنالیز باقی -3جدول 

Table 3. The results of the pesticide residues analyzed in green house grown cucumber samples collected 

from different cities of Hamedan province. 
City 

 (شهرستان)

Sample 

 number 

 (تعداد نمونه)

Percentage mean of the 

samples bearing 

pesticide residue 

های نمونهمیانگین درصد )

(ماندهدارای باقی
*

 

Percentage mean of the 

samples bearing pesticide 

residue higher than MRL 

های دارای  میانگین درصد نمونه)

 (مانده باالتر از حد مجازباقی
**

 

Asadabad 

 (اسدآباد)

6 

 

70.3 

 

42.5 

 

Hamedan 

 (همدان)

19 

 

48.45 

 

40.9 

 

Kabudrahang 

 (کبودراهنگ)

6 

 

40.7 

 

2.35 

 

Malayer 

 (مالیر)

5 

 

37.7 

 

33.3 

 

Razan 

 (رزن)

3 

 

29.6 

 

18.5 

 
 .مورد بررسی های کش ها به همه آفت درصد آلودگی نمونههای  میانگینمیانگین  *

*
Grand mean of the infection percentage of the samples to all investigated pesticides.  

 .مورد بررسی های کش باالتر از حد مجاز همه آفتکش  آفتمانده  های دارای باقی درصد نمونهی ها نیانگیمیانگین م **
**

Grand mean of the infection percentage of the samples to all investigated pesticides with residue higher than MRL. 
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  .آوری شده از استان همدان به تفکیک فصلجمع ایخیارگلخانه  نمونه 39مورد بررسی در های کش آفت یماندهنتایج آنالیز باقی -4 جدول

Table 4.The results of the pesticide residues analyzed in 39 green house grown cucumber samples 

collected in different seasons in Hamedan province. 

Season 

 (فصل)

 

Sample 

number 

 (تعداد نمونه)

 

Percentage mean of 

the samples bearing 

pesticide residue 

های میانگین درصد نمونه)

(ماندهدارای باقی
*

 

Percentage mean of the samples 

bearing pesticide residue higher 

than MRL 

مانده های دارای باقی میانگین درصد نمونه)

 (مجاز باالتر از حد
**

 

Spring 

 (بهار)

Summer 

16 

 

14 

45.1 

 

59.4 

36.8 

 

45.2 

 (تابستان)

Autumn 

 

5 

 

35 

  

26.2 

 (پائیز)

Winter 

  

4 

 

47.1 

  

44.4 

    (زمستان)
 .مورد بررسی های کش ها به همه آفت درصد آلودگی نمونه یها نیانگیم میانگین *

*
Grand mean of the infection percentage of the samples to all investigated pesticides.  

 .مورد بررسی های کش باالتر از حد مجاز  همه آفت  کش مانده آفتهای دارای باقی درصد نمونه یها نیانگیم میانگین**
**

Grand mean of the infection percentage of the samples to all investigated pesticides with residue higher than MRL. 
 

-ک ت ت خردد، حشاهد  حی دوجدوف در خو   ک  همان

% 9/76های دیکاروو،، دیازیظون و حا تیون ب  ترتیب با 
حورد  دارای  28% )7/71حورد  و  29% )3/74حورد ،   30)

حرز  ک  با تر ازت ت ی حا د بیشتری  حوارد دارای باقی
ک  با  تایج صالحی اردکا ی و همکاران  بود دبیشیظ  حا د  

 .Ansari et al ، 1393ی ) همت الا ، حروتی و 1383)

 و )  (2017
 Amrollahi et al. (2019) حی ان  ب حاابات دارد

های حورد  درصد  مو   3/33ایمیداکاوپراید در ی باقیما د 
حا د  بود ک  در تاابق با  ی حرز بیشیظ  با تر از بررسی

 باشدب  حی 1392 تایج حروتی و همکاران 
بروحوپروپیالگ، تترادیفون و  های ک  ت ت ی حا د باقی
ها با تر از حد حجاز  یک از  مو   هیچ ی  ک  در رب اپیریمیک
  مایدب حاابات حی  Ansari et al. (2017)با  تایج  بود

ها در يووص  اح طبق اطالعاگ کسب شد  از پرس 
حورد از حواردی ک  ای   16در  ،ک  دیکاروو، ت ت
داشت   حا د  ی حرز بیشیظ  با تر از ی حا د ک  باقی ت ت

ای  ها  تن از حورد 11ک  حورف  شد ، در است، ای  ت ت
حورد  ی  اطالعاتی در  س ک  حورف شد  و در ت ت

 ک با ای  ت ت حوردی ک  سمپاشی 11ست  بودب از د
کار   توصی  شد   ی با توج  ب  دور  ،بود ا جام شد 

زحا ی  ی روز  و  اصا  14تا  7ساز د  ) ی توس  کاريا  
 ی حورد دور    برداری، در ا جام سمپاشی تا زحان  مو  

هرا بیشتری  عات کار   رعایت  شد  استب بظا برای  ظا
ها عدم ک  دیکاروو، در  مو  ت ت ی حا د با  بودن باقی
بظا ب   ک  بود  استبکار   ای  ت ت ی رعایت دور 

های حا تیون ک در يووص ت ت ،اظااراگ خانا   داران
-ت ت ی حا د یک از حواردی ک  باقیو دیازیظون  در هیچ

ت سبود  احا د   ی حرز بیشیظ های حاکور با تر از ک 
ها صورگ  گر ت  و لاا عات با  ک سمپاشی با ای  ت ت

های حورد در  مو   ها ک ای  ت ت ی حا د بودن حی ان باقی
باشدب ای  وضهیت کمابی  در حورد بررسی  احشن  حی

های کاروپیریفو،، حتا کسی( و ایمیداکاوپراید  ی  ک ت ت
-ک ت ت ی حا د عا( احتمالی با  بودن باقی شودبدید  حی

-های دیازیظون، حا تیون، کارپیریفو، و حتا کسی( حی

داران، توا ظد عدم ارائ  اطالعاگ درست توس  خانا  
دیگر در بازار  هایک ت تها ب   ام ک  روش ای  ت ت

های يیار ب  غیر رسمی )احتماف ضهیف  و یا تلودخی بوت 

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=296155
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=296155
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=296155
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)يدادادی و ها از طریق تب یا ياد تلود  باشد ک ای  ت ت
   طابظدب های بیشتری حیک  همگی بررسی  1388همکاران، 

طور کادی    با توج  ب  ایظک  بخردد  در پایان پیشظااد حی
-%  مو د  5/37های حنتاف درک ت ت ی حا د حیا گی  باقی

 ی حدرز بیشدیظ    های حورد بررسی در اید  تصایدق بدا تراز   
کداه  جمهیدت ت داگ یدا عواحد(      ب  حظوور او   ،حا د  بود
زا تمایداتی ا دیشید  شود ک  حتی ا حکان حودرف  بیماری

هدای حبدارز    روش بد  حدداق( برسدد )تکید  بدر      هاک ت ت
 ی بدا دور   یهدای ک ت تها از شیمیائی  ثا یا در خانا   غیر

کدار     ی يودوص دور   کار   کوتا  استفاد  خردد و ب
 حتما رعایت شودب   هاک ت ت

 سپاسگزاری
 گار ددددخان از حددددیریت باغبدددا ی سدددازحان جاددداد  
کشدداورزی اسددتان همدددان بدد  يدداطر تدداحی  ه یظدد  ا جددام 

ها و از تقای حاظد،  ک ت ت ی حا د های تهیی  باقی تزحون
های همدان و سایر  باروز  روزا فر کارشظا، ارشد خانا  

يداطر  اایدت همکداری در    همکارا شان در اید  حدوز  بد     
  مایظدب اجرای ای  پروژ  تشکر حی

 

 منابع

ب ارزیابی حدیریت کظترف ت اگ و بیماریاای خیاهی زیظتی کشور، چدال  هدا و راهکارهدا،    1384عاحری و، تقا ر یهی شب بظی
 دور مای توسه  صظهت خ( و خیاهان زیظتی ایرانب

 ب4-5، صفصاگ 1 اح  شمار   حجا  زیتون، ویه  ، اح  حورف سموم در کشاورزی ب ویه 1374 بسازحان حفظ  باتاگ

 ب لیست سموم حجاز کشورب وزارگ جااد کشاورزیب1395ب سازحان حفظ  باتاگ

ب سازحان جااد کشاورزی اسدتان همددان،حهاو ت   1396ای  ب کتابچ  خ ید  تحار پای 1397 همدانب سازحان جااد کشاورزی
 ب/http://www.hamedan.agri-jahad.ir ،اطالعاگی ری ی و احور اقتوادی، ادار  تحار و  ظاور  بر اح

ب بر اح  راهبردی تصایااگ ت ت ک  هاب حوسس  تصایااگ خیا  پ شکی کشور، سازحان تصایاداگ، تحدوزش   1389حیدری اب 
 و ترویج کشاورزیب وزارگ جااد کشاورزیب

کد   ب بررسدی غاودت باقیما دد  سدموم ا دت     1388حاکدی ر، رسدا ی عش شدایدی رب     يدادادی م، صدمدی م گ، رحمدا ی ع،  
ب حجاد  سدالحت و حصدی ،  وداظاح      1386ارخا و سفر  و کارباحاگ در حظاب  تاحی  تب تشاحید ی شار همدان در سداف 

 عامی پههشی ا جم  عامی باداشت حصی  ایرانب    

حا دد  سدموم ا دوسدولفان و     ب تهیدی  حید ان بداقی   1383ن عب صالحی اردکا ی ع، تداجبن  م ر، حروتدی م، شدینی خرجدا    
دیاز یون در ح ارع يیار سب  و خوج   ر گدی در اسدتان کاکیوید  و بویراحمددب يالصد  حادا گ شدا  دهمی  کظگدر          

 ب212پ شکی ایرانب جاد اوف: ت اگ ب ص  خیا 

 سفر  حتداوف در ح ارع بدر روی يیدار عرضد  شدد  در     ب ا داز  خیری باقیما د  سموم کار  و 1377ع تیان ر،  رشاد ع اب 
 ، خد ارش طدرح تصایاداتی  وزارگ باداشدت، درحدان و تحدوزش       1376-7حیدان حیو  و  ر  بار شار تاران )ساف های 

 ب60788پ شکی، حهاو ت پهوهشی،  شمار  

حشر  کد  ایمیداکاوپریدد روی يیدار    ب ا داز  خیری باقیما د  و دور  کار   1392حروتی م، ابراهیم  هاد م، تاج بن  مب 
 ب115-109های خانا   ای، ساف چاارم، شمار  چااردهمب ص  ای در وراحی ب عاوم و  ظون کشت خانا  
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ت اگ و ب استان اصفاان یخانا   ا اریچاار  وع حشر  ک  در ي ما د یباق  انیح یبررسب 1393ب  م ی همت الا ، م ی حروت
 .11- 23 : 1) 82:یاهیخ یاایماریب
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Abstract 

Hamedan is one of the pioneer provinces of Iran in the cultivation of green-house grown crops, 

especially cucumber. Frequent pesticide applications to control the pests in greenhouses have raised 

public anxiety concerning the pesticide residue in green-house products. The present report is the 

results of an investigation done on pesticide residue levels in green-house grown cucumber in Hamedan 

province. In this study 39 cucumber samples were collected from green-houses across the province. 

The residue levels of nine pesticides (dichlorvos, malathion, diazinon, pirimicarb, chlorpyrifos, 

imidacloprid, bromopropylate, tetradifon and metalaxyl) in each sample were determined, using Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) or High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

analytical methods. The results indicated that no sample was completely free of residues of all tested 

pesticides. In 37.5% of the samples, the pesticide residue levels were higher than the maximum residue 

levels (MRLs). The residues of bromopropylate, tetradifon and pirimicarb were not higher than the 

MRLs in any sample. The average residues of diazinon, chlorpyrifos, dichlorvos and malathion in the 

samples were higher than their corresponding MRLs. The ratios of the mean residue to MRL 

(mean/MRL) for these four pesticides were 9.54, 4.84, 3.74 and 1.93, respectively. This is the first 

report on pesticide residue levels in green-house grown cucumber in Hamedan province.  

Keywords: Cucumber, GC/MS, Hamedan, HPLC, MRL, Pesticide residue  
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