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چکيدُ
سهيٌِ ٍ ّدف :اهزٍسُ اهٌیت غذایی یکی اس هغایل هْن تزای هقزف کٌٌذگاى هحقَالت کؾاٍرسی اعت .تٌاتزایي هغالؼِ حاضز تا ّذف
تؼییي غلظت تاقیهاًذُ عن دیاسیٌَى در هحقَل کذٍعثش اًدام یافتِ اعت.
رٍش بزرسیً 10 :وًَِ کذٍعثش اس گلخاًِّا ٍ ّوچٌیي تاسار هقزف ؽْز ّوذاى تْیِ ؽذ .عپظ ًوًَِّا خزد ؽذُ ٍ پظ اس اضافِ
کزدى اعتَى ٍ ّنسدى آى ّا ،فاف ؽذًذ .تِ هحلَل فاف ؽذُ ،عذین عَلفات ٍ چٌذ هزتثِ دیکلزٍ هتاى اضافِ ؽذ ٍ پظ اس  2فاسی
ؽذى ،فاس پاییٌی خذا ؽذُ ٍ تا سهاى رعیذى ایي فاس تِ حذ  2هیلیلیتز ،هحلَل در دعتگاُ آٍى قزار گزفت .عپظ تاقیهاًذُ عن در
ًوًَِّا تَعظ دعتگاُ اعپکتزٍفتَهتز در  3تکزار قزائت ؽذ .پزداسػ آهاری ًتایح ًیش تَعظ ًزم افشار  SPSSاًدام یافت.
يافتِّاً :تایح ًؾاى داد کِ هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن در ًوًَِّا تِ تزتیة ،0/149±0/013 ،0/093±0/003 ،0/105±0/006
 0/140±0/027 ٍ 0/157±0/018 ،0/171±0/013 ،0/119±0/006 ،0/147±0/018 ،0/151±0/013 ،0/159±0/027هیلیگزم در
کیلَگزم ٍ تیؼ اس حذ اعتاًذارد کویغیَى  ٍ Codexاتحادیِ ارٍپا هیتاؽذّ .وچٌیي هقایغِ هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن تیي ًوًَِّا
تیاىگز ٍخَد اختالف هؼٌیدار تیي توام ًوًَِّا تَد (.)P>0/05
بحث ٍ ًتيجِگيزی :تا تَخِ تِ ایيکِ هیاًگیي غلظت تاقی هاًذُ عن دیاسیٌَى در هحقَل کذٍعثش تیؼ اس اعتاًذاردّای تیيالوللی تَد،
لذا لشٍم اًذیؾیذى توْیذاتی در ایي خقَؿ ٍ تِ ٍیضُ آهَسػ کؾاٍرساى تِ هٌظَر اعتفادُ فحیح ٍ افَلی اس ًْادُّای کؾاٍرسی تزای
اعویٌاى تیؼتز اس حفظ عالهتی هقزفکٌٌذگاى تیؼ اس پیؼ ضزٍری تِ ًظز هیرعذ.
ٍاصُّای کليدی :دیاسیٌَى ،اهٌیت غذایی ،کذٍعثشّ ،وذاى.

 -1داًؾیار گزٍُ هحیظسیغت ،داًؾکذُ ػلَم پایٍِ ،احذ ّوذاى ،داًؾگاُ آساد اعالهی
 -2داًؼ آهَختِ کارؽٌاعی ارؽذ هحیظسیغت ،داًؾکذُ ػلَم پایٍِ ،احذ ّوذاى ،داًؾگاُ آساد اعالهی *(هغٍَل هکاتثات).
 -3داًؾیار گزٍُ ؽیوی ،داًؾکذُ ػلَم پایٍِ ،احذ ّوذاى ،داًؾگاُ آساد اعالهی
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Evaluation of organophosphorus pesticide diazinon residues in
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Abstract
Background and Objective: Today, food security is one of important issues of consumers of
agricultural products. Therefore, this study was carried out for evaluation of organophosphorus
pesticide diazinon residues in zucchini as a greenhouse crop.

Method: In this study, totally 10 specimen of zucchini were collected from greenhouses and market
basket of Hamadan city. After cutting the samples and then added with acetone, the solution was
filtered. Then added sodium sulfate and dichloromethane to filtered solution, we attempted to separate
the lower phase. The lower phase is evaporated in the oven until was set at 2 ml. Finally diazinon
residues in samples determined using a spectrophotometric method in 3 replications. The statistical
calculations were done using SPSS version 18.0 statistical package.

Findings: The results showed that the average concentration of diazinon residues in samples were
0.105±0.006, 0.093±0.003, 0.149±0.013, 0.159±0.027, 0.151±0.013, 0.147±0.018, 0.119±0.006,
0.171±0.013, 0.157±0.018, 0.140±0.027 mg kg-1, respectively and more than the maximum residue
limit provided by the Codex alimentarius and the European Commission. The results of the
comparison of the mean concentration of pesticide residues between samples revealed significant
differences between all the samples together (p<0.05).

Discussion and Conclusion: According to the results, the average concentrations of diazinon
residues in zucchini exceeding the maximum residue limit provided by Codex Alimentarius
Commission and the European Commission. Therefore, education of farmers for optimal agricultural
inputs usage, especially pesticides is recommended.
Keywords: diazinon, food security, zucchini, Hamedan.
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هقدهِ
تدوغ هَاد عوی در غذا ،آب ،سهیي ٍ َّا یکی اس تحثّای

هحقَالت تؼذ اس عنپاؽی ٍ ارایِ آى تِ تاسار ٍ هقزف ایي

هْن در عالهتی تؾز ٍ هحیظسیغت هیتاؽذ .ػاهل هْن در

هحقَالت تِ فَرت خام ٍ تاسُ عالهت هقزفکٌٌذگاى را تِ

هغوَهیتسایی هشهي آفتکؼّاٍ ،یضگی تدوغپذیزی آىّا

عَر خذی تْذیذ هیکٌذ ( .)7 ٍ 6حؾزُکؼ دیاسیٌَى اٍلیي

در تذى هیتاؽذ کِ در تواهی افزاد تِ ٍاعغِ تواط هغتقین ٍ

تار در عال  1952تا ًام ؽیویایی دی اتیلي ایشٍپزٍپیل هتیل

حتی غیزهغتقین اس عزیق غذا ،تٌفظ یا خذب پَعتی

پزیویذیل تیَفغفات عاختِ ؽذ ( .)8ایي عن تواعی

رخ هیدّذ (.)1

غیزعیغتویك در سهزُ عوَم ارگاًَفغفزُ هحغَب ؽذُ ٍ

در کؾاٍرسی اس آفتکؼّا تزای حفاظت هحقَالت

دارای عیف گغتزدُای اس اثزات حؾزُکؾی ٍ قارذکؾی اعت

ٍ گیاّاى اس حولِ آفات ،تیواریّا ٍ ػلفّای ّزس اعتفادُ

کِ تزای کٌتزل حؾزات در عثشی ٍ خالیش هَرد اعتفادُ قزار

هیؽَد .ایي ًْادُّای ؽیویایی کِ تِ ػٌَاى ػٌافز ضزٍری در

هیگیزد (.)7

کؾاٍرسی هذرى ؽٌاختِ هیؽَد ،یکی اس هٌاتغ هْن آلَدگی

تاکٌَى چٌذیي هغالؼِ در خقَؿ تؼییي غلظت

هحیظسیغت هحغَب ؽذُ ٍ تز عالهتی هَخَدات سًذُ

تاقیهاًذُ عوَم ٍ تِ ٍیضُ دیاسیٌَى در هحقَالت سراػی اًدام

اس خولِ اًغاىّا ًیش تاثیز هٌفی هیگذارد ( .)2عوَم ؽیویایی

یافتِ اعت کِ اس خولِ هیتَاى تِ پضٍّؼ ؽکزسادُ ٍ ّوکاراى

تز عالهتی اًغاىّا اس دٍ عزیق تاثیز هیگذارد ،اٍل :اثزات هضز

( )1391کِ ًغثت تِ ارسیاتی هیشاى تاقیهاًذُ عن ارگاًَفغفزُ

عوَم ؽیویایی تز عالهتی کارتزاى ایي تزکیثات ٍ دٍم :تاثیز

دیاسیٌَى در تزًح تَلیذی ؽْزعتاى آهل اقذام کزدًذ ،پضٍّؼ

تاقیهاًذُ عوَم ؽیویایی در هحقَالت غذایی تز عالهت

هکی آل آقا ٍ فزاّاًی ( )1391کِ تا ّذف تؼییي هیشاى

هقزفکٌٌذگاى (.)3

تاقیهاًذُ عن دیاسیٌَى در عیة درختی هٌغقِ دهاًٍذ اًدام

گزچِ کارتزد آفت کؼّا در کؾاٍرسی تاػث افشایؼ تَلیذ

یافت ،پضٍّؼ دّقاى عکاچایی ٍ ّوکاراى ( )1389کِ ًغثت

هحقَل هیؽَدٍ ،لی اهزٍسُ تِ دلیل هؾکالت هحیظسیغتی ٍ

تِ تزرعی تأثیز عن پاؽی ّوزاُ تا فزآیٌذّای ًگِداری هیَُ

تثؼات ًاؽی اس تقایای عن در غذای هقزفکٌٌذگاى ،کاّؼ

خیار تز تاقیهاًذُ عن دیاسیٌَى در هحقَل اقذام کزدًذ،

اعتفادُ اس ایي عوَم هَرد تَخِ ّوگاى قزار گزفتِ اعت .الثتِ

پضٍّؼ اعتادی ٍ ّوکاراى ( )1388کِ در خقَؿ اًذاسُگیزی

تایذ تَخِ داؽت کِ ًَع ،غلظت عن هقزفی ،هذت سهاى ًگِ-

تاقیهاًذُ حؾزُکؼ دیاسیٌَى در هحقَل خیار گلخاًِای

داری هحقَل پظ اس تزداؽت ،ضخاهت پَعت ٍ  ...در هیشاى

ػزضِ ؽذُ در هیادیي هیَُ ٍ تزُ تار ؽْز تْزاى هغالؼِ ًوَدًذ،

تاقیهاًذُ عن در هحقَل تاثیزگذار اعت (.)5 ٍ 4

تِ پضٍّؼ رضَاًی هقذم ٍ ّوکاراى ( )1388کِ تا ّذف تزرعی

اعتفادُ فزاٍاى اس آفتکؼّا در تَلیذ هحقَالت کؾاٍرسی ٍ

تقایای عن دیاسیٌَى در هحقَالت گَخِ فزًگی ،خیار ٍ خزتشُ

ػذم رػایت دٍرُ کارًظ آىّا ،تاػث افشایؼ تاقیهاًذُ عوَم

در اعتاىّای خزاعاى رضَی ٍ ؽوالی اًدام یافت ،تِ پضٍّؼ

در هحقَالت کؾاٍرسی هیؽَد کِ خَد تِ ػٌَاى خغز خذی

ّ ٍ Meda Raoوکاراى ( )2011کِ ًغثت تِ ارسیاتی تاقی-

تزای عالهتی اًغاى ،اهٌیت غذایی ٍ هحیظسیغت هغزح

هاًذُ دیاسیٌَى در گیاّاى دارٍیی هَرد اعتفادُ در عاخت

هیتاؽذ .هحیظ گلخاًِ تِ دلیل تغتِ تَدى ٍ ٍخَد رعَتت

دارٍّای گیاّی در ٌّذٍعتاى اقذام کزدًذ ،تِ پضٍّؼ

ًغثی تاال هحل هٌاعثی تزای رؽذ اًَاع ػَاهل تیواریسا ٍ آفات

ّ ٍ Husainوکاراى ( )2003کِ تا ّذف تؼییي تاقیهاًذُ

گیاّی اعت ٍ تزای اس تیي تزدى آفات در گلخاًِّا اًَاع

دیاسیٌَى در هغش پغتِ در ایزاى اًدام ؽذ؛ تِ پضٍّؼ Blasco

هختلفی اس آفتکؼّا اس خولِ دیاسیٌَى هقزف هیؽَد .اس ایي

ٍ ّوکاراى ( )2002کِ تا ّذف ًظارت تز تاقیهاًذُّای حؾزُ-

رٍ عنپاؽیّای هکزر در گلخاًِّا ،تزداؽت سٍد ٌّگام
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سبحاى ٍ ّوکاراى

کؼ ارگاًَفغفزُ دیاسیٌَى در عثشیدات ٍ هیَُّای ػزضِ ؽذُ

هدذداً  20هیلیلیتز دی کلزٍهتاى تِ هحلَل افشٍدُ ٍ دٍتارُ

در تاسار هقزف اعپاًیا ،اًدام یافت ،اؽارُ کزد (.)9-16

پظ اس ّن سدى ٍ  2فاسی ؽذى ،فاس پاییٌی تِ تؾز حاٍی

کذٍ عثش یك گیاُ گزهغیزی ٍ ًیوِگزهغیزی اعت .ایي گیاُ

هحلَلّای  2هزحلِ قثلی هٌتقل ؽذُ ٍ هحلَل ؽفاف ؽذُ در

در عزتاعز عال تِ راحتی در ّز هکاى قاتل کؾت هیتاؽذ

دعتگاُ  Buchi ،Rotary Evaporatorهذل  RE-121در

( .)17اس آىخا کِ هتاعفاًِ در اکثز هَارد فافلِ سهاًی پظ اس

دهای  50درخِ عاًتیگزاد تا رعیذى تِ حذ  2هیلیلیتز تثخیز

عنپاؽی تا سهاى تزداؽت یا Pre-Harvest ( PHI

ؽذ (.)18-19

 )Intervalهحقَل رػایت ًویؽَد ،ایي اهز عالهت

تِ هٌظَر قزائت غلظت تاقیهاًذُ عن در ًوًَِّا،

هقزفکٌٌذگاى را تِ هخاعزُ هی اًذاسد ،لذا تا تَخِ تِ اّویت

اعتاًذارد حؾزُکؼ دیاسیٌَى اس ؽزکت فلَکای آلواى تْیِ ٍ

هَضَع در ایي پضٍّؼ ًغثت تِ تؼییي غلظت تاقیهاًذُ عن

تؼذ اس آهادُ کزدى غلظتّای هختلف اس اعتاًذارد دیاسیٌَى،

دیاسیٌَى در هحقَل کذٍعثش ٍ هقایغِ هیاًگیي غلظت

هٌحٌی کالیثزاعیَى آى تزعین ؽذ .عپظ خذب ًوًَِّا

تاقیهاًذُ عن تا حذاکثز غلظت هداس تاقی هاًذُ یا MRL

تا اعتفادُ اس دعتگاُ اعپکتزٍفتَهتز  Jenwayهذل 7315

( )Maximum Residue Limitآفتکؼ ارایِ ؽذُ تَعظ

در عَل هَج ً 245اًَهتز در عِ تکزار قزائت گزدیذ .در ًْایت

کویغیَى غذایی  Codexعاسهاىّای ،FAO/WHO

غلظت دیاسیٌَى تا قزار دادى اػذاد حافل در هؼادلِ هٌحٌی

اتحادیِ ارٍپا ٍ عاسهاى غذا ٍ دارٍی ایاالت هتحذُ آهزیکا

کالیثزاعیَى اعتاًذارد هحاعثِ ؽذ (.)20

( )FDAاقذام گزدیذ.

تزای پزداسػ آهاری ًتایح اس ٍیزایؼ ً 19زم افشار
آهاری  SPSSاعتفادُ ؽذ .تذیي تزتیة کِ تِ هٌظَر اعویٌاى

هَاد ٍ رٍشّا

اس ًزهال تَدى دادُّا اس آسهَى ؽاپیزٍٍ-یلك ،تزای هقایغِ

ایي پضٍّؼ در عال  ٍ 1392تز رٍی ًوًَِّای تْیِ ؽذُ اس

هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن تیي ًوًَِّای هَرد هغالؼِ اس

ٍ 10احذ گلخاًِ فؼال در ؽْزعتاى ّوذاى کِ ًغثت تِ کؾت

آسهَى آهاری تحلیل ٍاریاًظ تیي آسهَدًی یك عزفِ (آسهَى

کذٍ عثش اقذام ٍ هحقَالت خَد را در هیذاى هزکشی هیَُ ٍ

چٌذ داهٌِای داًکي) ٍ تزای هقایغِ هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ

تزُ تار ؽْز ّوذاى ػزضِ هیکزدًذ ،اًدام یافتً .وًَِّا تزای

عن در ًوًَِّا تا اعتاًذاردّای تیي الوللی اس آسهَى

خلَگیزی اس تدشیِ آفتکؼ تالفافلِ تِ آسهایؾگاُ هٌتقل

تی تكًوًَِای اعتفادُ ؽذّ .ن چٌیي دادُّای پزت ًیش تا

ؽذًذ.

اعتفادُ اس ًوَدار خؼثِای تزرعی ؽذًذ .تزای رعن ًوَدارّا ًیش

تزای آهادُعاسی ًوًَِّا ،اتتذا  10گزم اس ّز ًوًَِ خزد ٍ تا 60

اس ٍیزایؼ ً 2007زم افشار هایکزٍعافت  Excelاعتفادُ ؽذ.

هیلیلیتز اعتَى هخلَط ؽذ .هخلَط حافل تِ هذت  2دقیقِ
تا اعتفادُ اس ّن سى ،هخلَط ٍ هحلَل تِ دعت آهذُ تَعظ

يافتِّا

پوپ خال ،تا اعتفادُ اس کاغذ فافی ٍاتوي  42فاف گزدیذ .در

ًتایح هزتَط تِ هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن دیاسیٌَى در

هزحلِ تؼذ  150هیلیلیتز عذین عَلفات  40 ٍ %2هیلیلیتز

ًوًَِّای کذٍعثشً ،تایح هقایغِ هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن

دی کلزٍهتاى تِ هحلَل افشٍدُ ؽذ ٍ آى را تِ هذت چٌذ دقیقِ

تا اعتاًذاردّای کویغیَى غذایی  Codexعاسهاىّای

تَعظ ّوَصًایشر تِ ؽذت تِ ّن سدین .عپظ فاس پاییٌی را پظ

 ،FAO/WHOکویغیَى اتحادیِ ارٍپا ٍ عاسهاى غذا ٍ دارٍی

اس  2فاسی ؽذى کاهل در یك تؾز خذا کزدُ ٍ تِ هحلَل تاقی-

ایاالت هتحذُ آهزیکا (ّ ٍ )21-23وچٌیي ًتایح هزتَط تِ

هاًذُ 20 ،هیلیلیتز دی کلزٍهتاى افشٍدُ ؽذ .پظ اس ّن سدى ٍ

گزٍُتٌذی آهاری هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن تیي ًوًَِّا تِ

 2فاسی ؽذى ،فاس پاییٌی تِ تؾز قثلی هٌتقل ؽذُ ٍ عپظ

تزتیة در خذاٍل ً ٍ 2 ٍ 1وَدار  1ارایِ ؽذُ اعت.

ارسيابی غلظت باقی هاًدُ سن ارگاًَ فسفزُ ....
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جدٍل  -1هياًگيي غلظت باقیهاًدُ سن دياسيٌَى در ًوًَِّای هَرد هطالعِ بز حسب هيلیگزم در کيلَگزم
Table 1- Mean concentration of diazinon residues (mg/kg) in zucchini samples

ًوًَِ

اًحزاف هعيار ±هياًگيي غلظت باقیهاًدُ سن

1

0/105±0/006

2

0/093±0/003

3

0/149±0/013

4

0/159±0/027

5

0/151±0/013

6

0/147±0/018

7

0/119±0/006

8

0/171±0/013

9

0/157±0/018

10

0/140±0/027

غلظتّا تیاىگز هیاًگیي  3تکزار هیتاؽذ.
ًتایح ارایِ ؽذُ در خذٍل  1تیاىگز آى اعت کِ داهٌِ
هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن در ًوًَِّا اس  0/093±0/003تا
 0/159±0/027هیلی گزم در کیلَگزم هتغیز هیتاؽذ.
جدٍل ً -2تايج هقايسِ هياًگيي غلظت باقیهاًدُ سن دياسيٌَى در ًوًَِّای کدٍسبش با استاًداردّای بيي الوللی
Table 2- Comparing of mean concentration of diazinon residues in zucchini samples with MRL

پيزاسٌجِ

تعداد

تفاٍت هياًگيي اس

آهارُ t

درجِ آسادی

P-Value

استاًدارد

فاصلِ اطويٌاى ()%95
حد پاييٌی

حد بااليی

Test ValueCodex= 0.05
دیاسیٌَى

30

0/089100

دیاسیٌَى

30

0/129100

دیاسیٌَى

30

-0/360900

11/168

29

0/000

0/07105

0/10715

Test ValueEU= 0.01
16/181

29

0/000

0/11105

0/14715

Test ValueFDA= 0.5
-45/235

29

0/000

-0/37895

-0/34285

ًتایح هقایغِ هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن دیاسیٌَى در ًوًَِ-

( )P<0/05تَد .تِ عَریکِ هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن

ّای کذٍعثش تا رٌّوَد کویغیَى اتحادیِ ارٍپا ( 0/01هیلی-

دیاسیٌَى در ًوًَِّا اس رٌّوَدّای کویغیَى اتحادیِ ارٍپا ٍ

گزم در کیلَگزم) ،کویغیَى غذایی  0/05( Codexهیلیگزم

کویغیَى غذایی  Codexتیؼتز ٍ اس رٌّوَد  FDAکنتز

در کیلَگزم) ٍ عاسهاى غذا ٍ دارٍی ایاالت هتحذُ آهزیکا (0/50

هیتاؽذ (خذٍل .)2

هیلیگزم در کیلَگزم) تیاىگز ٍخَد اختالف هؼٌیدار

علَم ٍ تکٌَلَصی هحيط سيست ،شوارُ  ،70پاييش 95
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سبحاى ٍ ّوکاراى

ًوَدار  -1گزٍُبٌدی آهاری ًوًَِّای هَرد هطالعِ اس ًظز هياًگيي غلظت باقیهاًدُ سن دياسيٌَى
Diagram 1- Statistical grouping of analyzed samples according to the mean concentration of diazinon residues
حزٍف غیز هؾتزک ( )... ٍ C ،B ،Aتیاىگز تفاٍت هؼٌیدار تیي هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن در ًوًَِ ّای هَرد ارسیاتی تز اعاط ًتایح آسهَى تحلیل ٍاریاًظ
یك عزفِ (آسهَى داًکي) هیتاؽذ (.)P>0/001

گزٍُتٌذی آهاری هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن تیي

خْاًی هیتاؽذ ( ،)11تا دعتآٍرد پضٍّؼ اعتادی ٍ ّوکاراى

ًوًَِّای هَرد هغالؼِ تیاىگز آى تَد کِ توام ًوًَِّای

( )1389کِ عی آى ًغثت تِ ارسیاتی تاقیهاًذُ حؾزُکؼ

کذٍعثش اس ًظز هیاًگیي غلظت تاقیهاًذُ عن دیاسیٌَى تا

دیاسیٌَى در هحقَالت گلخاًِای ػزضِ ؽذُ در هیادیي هیَُ ٍ

یکذیگز اختالف هؼٌیدار دارًذ (ً( )P<0/05وَدار .)1

تزُتار تْزاى اقذام کزدُ ٍ ًتیدِ گزفتٌذ کِ تدوغ دیاسیٌَى در
پَعت هیَُ تیؼتز اس عایز تخؼّا تَدُ ٍ در تیؼ اس 30%

بحث ٍ ًتيجِگيزی

ًوًَِّای هَرد هغالؼِ ،غلظت تاقیهاًذُ عن اس حذ هداس

ّواىعَر کِ ًتایح ًؾاى داد در ایي پضٍّؼ هیاًگیي غلظت

تیؼتز تَدُ اعت ( ،)12دعتآٍرد پضٍّؼ رضَاًی هقذم ٍ

تاقیهاًذُ عن دیاسیٌَى در ًوًَِّای هَرد هغالؼِ تیؼ اس حذ

ّوکاراى ( )1388کِ عی آى ًغثت تِ تزرعی تقایای عوَم در

اعتاًذاردّای تیي الوللی تَد .لذاً ،تایح حافل تا دعتآٍرد

هحقَالت گَخِفزًگی ،خیار ٍ خزتشُ اقذام کزدُ ٍ ًتیدِ

پضٍّؼ خاّذخاًیکی ٍ ّوکاراى ( )1390کِ عی آى ًغثت تِ

گزفتٌذ کِ تِ ٍاعغِ هقزف ایي هحقَالت هقادیز قاتل تَخْی

تزرعی غلظت تاقیهاًذُ عن اکغی دیوتَى هتیل در هحقَالت

عن دیاسیٌَى ٍارد سًدیز غذایی هقزفکٌٌذُ ؽذُ اعت (،)13

خیار ٍ گَخِفزًگی گلخاًِای اعتاى چْارهحال ٍ تختیاری

دعتآٍرد پضٍّؼ ّادیاى ٍ ػشیشی ( )1386کِ عی آى ًغثت

اقذام کزدُ ٍ ًتیدِ گزفتٌذ کِ غلظت تاقیهاًذُ در ًوًَِّای

تِ تؼییي غلظت تاقیهاًذُ اًَاع آفتکؼّا در عثشیدات تاسُ ٍ

خیار ٍ گَخِفزًگی تیؼتز اس حذ هداس اعتاًذارد ارایِ ؽذُ

گلخاًِای اقذام کزدُ ٍ ًتیدِ گزفتٌذ کِ  80%درفذ اس

 FAO/Codexهی تاؽذ ( ،)24تا دعتآٍرد

ًوًَِّا حاٍی اًَاع عوَم قارذکؼ ،حؾزُکؼ ٍ آفتکؼ

پضٍّؼ دّقاى عکاچایی ٍ ّوکاراى ( )1389کِ عی آى ًغثت

هیتاؽٌذ ( ٍ )25دعتآٍرد پضٍّؼ ّ ٍ Sandraوکاراى

تِ تزرعی تاثیز عنپاؽی ّوزاُ تا فزآیٌذّای ًگْذاری هیَُ

( )2003کِ عی آى ًغثت تِ تؼییي تاقیهاًذُ آفتکؼّا در

خیار تز تاقیهاًذُ عن دیاسیٌَى اقذام کزدُ ٍ ًتیدِ گزفتٌذ کِ

عثشیدات ،هیَُّا ٍ غذای کَدکاى تا اعتفادُ اس رٍػ

غلظت تاقیهاًذُ عن دیاسیٌَى در هیَُ خیار تیؼتز اس حذ هداس

کزٍهاتَگزافی گاسی اقذام کزدُ ٍ ًتیدِ گزفتٌذ کِ تزرعی

ٍWHO

تاثيز سهاى هاًد ٍ دها بز کارايی سيستن ....
تقایای عوَم در کاَّ ،گالتی ،اًگَر ٍ غذای کَدکاى تیؼتز اس
حذ هداس هی تاؽذ ( ،)26هغاتقت دارد.
تذیي تزتیة تا تَخِ تِ افشایؼ رٍسافشٍى اتتال تِ
تیواریّای فؼة الؼالج کِ تخؾی اس آى ًاؽی اس هقزف
هحقَالت غذایی حاٍی هقادیز تیؼتز اس حذ هداس تاقیهاًذُ
عوَم ؽیویایی هیتاؽذ ،لذا پایؼ تقایای آفتکؼّا در هَاد
غذایی تایذ تیؼ اس پیؼ هَرد تَخِ قزار گزفتِ ٍ ّوچٌیي
اعتفادُ اس رٍػّای هٌاعة در کٌتزل آفات ٍ تیواریّای
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Press. New York, Washington, D.C., pp.
25-26.
7. Tadeo, L. 2008. Analysis of pesticides in
food and environmental samples, CRC
Press. New York, Washington, D.C., pp.
382.
 .8دّقاًی .رٍح الِ .1389 ،عنؽٌاعی هحیظ ،اًتؾارات تك
درخت 536 ،ففحِ.
 .9ؽکزسادُ .هحوذ ،کزهی .هحوذ ٍ اتزاّیوی قادی .هحوذ

گیاّی هاًٌذ اعتفادُ اس کٌتزل سیغتی ٍ تلفیقی آفات ،آهَسػ

اهیي .1391 ،ارسیاتی هیشاى تاقیهاًذُ عوَم ارگاًَفغفزُ

کؾاٍرساى ٍ تَلیذکٌٌذگاى در هَرد تا ػَاقة عَء هقزف

در تزًح تَلیذی ؽْزعتاى آهل در ؽوال ایزاى ،هدلِ

تیرٍیِ ًْادُّای کؾاٍرسی ٍ اعتفادُ اس ًْادُّای تا کیفیت ٍ

داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هاسًذراى ،دٍرُ  ،22ؽوارُ  ،1فـ

تَخِ تِ دٍرُ کارًظ عوَم ؽیویایی در راعتای کاّؼ غلظت
تاقیهاًذُ عوَم هذًظز قزار گیزد.
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