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 خالصه
 

سمپاشی بوته های   . د بررسی قرار گرفت   رلوپرید در برگ و میوه خیار  مو         حشره کش ایمیداک  میزان باقیمانده 
 باقیمانده ایمیداکلوپرید   .  گرم  در هکتار انجام شد       0/168 و     0/84،  5/52خیار با محلول ایمیداکلوپرید به نسبت       

میوه  خیار که به     در  . گیری بود   برگ خیار تا سه الی چهار هفته قابل اندازه          در مواردی در    در میوه و   ، شده پاشیده
 82/2 نمونه برداری شده بود، به طور متوسط            گرم در هکتار،   84 به نسبت     فاصله دو ساعت بعد از سمپاشی      

روز بعد از سمپاشی، میزان باقیمانده به         14 و   10،  3،  1در فواصل   .  باقیمانده یافت گردید   گرم در کیلوگرم   میلی
که دو ساعت بعد از      هایی   در برگ .  رم در هر کیلوگرم خیار بود     گ  میلی 03/0 و       19/0 ،     56/0،  2/1ترتیب    

 برگ خیار یافت گردید،     گرم ایمیداکلوپرید در هر کیلوگرم      میلی 46/7اشته شده بود، به طور متوسط       دسمپاشی بر 
 در خیاری که بوته های آن      . میلی گرم ایمیداکلوپرید در هر کیلوگرم برگ، در روز چهاردهم رسید            082/0که به   

 میلی گرم در کیلو گرم      27/2 گرم در هکتار، سمپاشی شده بود، یک روز بعد از سمپاشی، باقیمانده               168به نسبت   
 میلی گرم در کیلو گرم      17/0 در روزهای سوم و پنجم کاهش یافت و در روز دهم به                 57/0و  93/0بود که به    

نمونه های  .  میلی گرم در کیلو گرم بود      8/16 در برگ های این تیمار، دو ساعت بعد از سمپاشی باقیمانده ،           . رسید
 67/3 و   73/5،  20/11برگی که در روز های یکم، سوم و پنجم بعد از سمپاشی برداشته شده بود به ترتیب حاوی                    

روند کاهش همچنان ادامه یافت و به حدود یک میلی گرم در کیلو               . میلی گرم ایمیداکلوپرید در کیلو گرم بود       
 گرم در هکتار، ، باقیمانده حشره کش        5/52در صورت مصرف ایمیداکلوپرید به نسبت       . یدگرم در روز هفتم رس    

 میلی گرم در هر     006/0 و   038/0،  050/0،  049/0،  067/0در روزهای اول، سوم، پنجم، هفتم و دهم به ترتیب             
 با ایمیداکلوپرید منجر    نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف دز باالتر و نیز دو بار سمپاشی              . کیلوگرم خیار بود  

 .به تجمع باقیمانده در میوه خیار نمی شود
 

 حشره کش، خیار، دوره پیش برداشت باقیمانده ایمیداکلوپرید، :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

ايميداكلوپريد يك حشره كش جديد مي باشد كه در سال            
اين تركيب  .  شود  و در ايران مصرف مي      معرفي شده است   ١٩٩٢

اختماني به گروه ايميدها و يا نيترومتيلن ها تعلق دارد          از نظر س  
برخي ويژگي ها،  . )۲(كه داراي سابقه اي در كنترل آفات نيستند        

 اين تركيب  را به ابزاري در مديريت تلفيقي           حداقل در مواردي  
گرچه گزارشاتي در مورد اثرات اين         . آفات تبديل كرده  است    

 خصوصيات  ولي) ۶ (ها وجود دارد    ترکيب روي گرده افشان     
زيست محيطي و سم شناختي، فعاليت سيستميك قوي عليه            
دامنه گسترده اي از آفات در گياهان زراعي گوناگون و سرانجام            

 بر آفات كه مي تواند پاسخي به مشكل          خاص آن   تأثير چگونگي
اين تركيب به   .  از ويژگي هاي اين حشره كش است     ،مقاومت باشد 

 در گياه   ايميداكلوپريد.  مي كند صورت تماسي و گوارشي عمل     
. کند نفوذ کرده و از طريق ساقه به سمت باالي گياه حرکت مي             

           E-mail: khtalebi@ut.ac.ir       خليل طالبي جهرمي: مكاتبه كننده
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کلرونيکوتينيک اسيد  -۶اين ترکيب در گياه متابوليته شده وبه          
به علت مصرف اين حشره      ). ۷( شود تبديل و سپس مزدوج مي     

وجود باقيمانده اين ترکيب مورد توجه قرار          ،کش روي گياهان  
 .استگرفته 

در گياه گوجه فرنگي اندازه گيري        ايميداكلوپريد  باقيمانده  
 ۴۰و۲۰گوجه فرنگي را در دو نوبت با غلظت هاي             . شده است 

سم پاشي اول در    . گرم ماده موثر در هکتار سم پاشي نموده اند         
 روز بعد صورت گرفته       ۱۵هنگام گل دهي و سم پاشي دوم           

ت فوق الذکر به ترتيب     ميزان باقيمانده اوليه براي دو غلظ     . است
در .  ميلي گرم بر کيلو گرم اندازه گيري شده است          ۴۰/۲و  ۳۵/۰

اين گزارش آمده است که ميزان باقيمانده ترکيب با گذشت               
زمان رو به کاهش نهاده به طوري که در روز دهم بعد از                     

تجزيه ). ۵( ميزان آن قابل اندازه گيري  نبوده است            ،پاشي سم
در سطح برگ گوجه فرنگي بسيار سريع           ايميداكلوپريدنوري  

 ).۱۲(درصد ترکيب اوليه را شامل مي شود۱۰بوده و بيش از 
را در  ايميداكلوپريد  باقيمانده   )٢٠٠١(کومار و ديک شيت      

ميزان باقيمانده اوليه پس از سم        . برگ کلم اندازه گرفته اند      
 ۸۹/۲و۶۷/۱به ترتيب   ،   گرم در هکتار    ۴۰و۲۰پاشي با مقادير     

در فاصله يک روز بعد از سم        . رم بر کيلو گرم بوده است     ميلي گ 
.  واحد کاهش يافت   ۸۶/۱ و   ۱۳/۱پاشي اين ميزان به ترتيب به        

ميزان باقيمانده در روز هفتم بعد از سم پاشي براي غلظت هاي             
گيري  گرم بر کيلوگرم اندازه      ميلي ۷۹/۰  و ۴۷/۰فوق به ترتيب     

 . شده است
به هاي نشائ  برنج به نسبت         اگر ايميداکلوپريد را در جع     

 سانتيمتر مربع مصرف کنند،       ۱۸۰۰يک گرم ماده خالص در        
نيمه عمر آن سه روز خواهد بود و باقيمانده آن در اندامهاي                 

چهارم به    و در روز بيست و      ۱۹/۱۰هوايي برنج در روز دهم          
همچنين در  ). ۷(ميلي گرم در کيلو گرم خواهد رسيد         ۳۲۹/۰

 ، روز بعد از سم پاشي انجام شده         ۹۴ه تا   اندازه گيري هايي ک    
در همين  . ميزان باقيمانده در برگ بيشتر از غالف بوده است           

 ميلي گرم ماده      ۲۰ محتوي      ايميداكلوپريد  آزمايش محلول  
اندازه گيري نشان   . خالص را در ساقه گياه خيار تزريق نمودند         

وز در ر   و ۹۸۲/۰داد که ميزان باقيمانده در گياه ، در روز اول              
) ٢٠٠١( چوي وهمکاران . ام بوده است    پي  پي ۰۰۶/۰هفتم  

ربع دز   نيم و ،   را در دز متداول     ايميداكلوپريد فرموالسيون مايع 
باقيمانده در برگ در روز اول         ميزان .اند روي گياه برنج پاشيده   

  و ۶/۰ ، ۰/۲سم پاشي براي دزهاي به کار برده شده به ترتيب             
 روز بعد از سم پاشي به       ۴۰ميزان  اين  .  پي پي ام بوده است     ۲/۰

 .  پي پي ام رسيده است۰۵/۰
در يک آزمايش باقيمانده اين حشره کش روي انبه اندازه             

اگر انبه را يک بار در مرحله خوشه دهي و بار            . گيري شده است  
 ميلي ليتر در ليتر     ۲/۱ و   ۸/۰  ،۴/۰ روز بعد با غلظت      ۲۱ديگر  
۲۰۹/٠، به ترتيب داراي   در مرحله تشکيل هسته    پاشي کنند،  سم
اين مقدار  .  پي پي ام باقيمانده خواهد بود       ۵۶۳/۰ و   ۰۳۸۹/۰،  

 پي پي ام در زمان رسيدن ميوه           ۳۱۱/۰ و۲۷۴/۰،  ۱۵۶/۰به  
   .)۱۱(کاهش مي يابد

 را در دانه      ايميداكلوپريدباقيمانده  ) ٢٠٠٢(لودويکو ولي    
اين پس از پنج بار سم پاشي گياه با             . قهوه اندازه گرفته اند    

باقيمانده    ميزان  ، گرم ماده موثر در هکتار      ۴۵ترکيب به ميزان    
  ، ۰۳۷/۰  برشته و منجمد شده به ترتيب            ،در دانه هاي سبز    

ان زمي.  ميکروگرم در گرم تعيين گرديده است        ۵۰۳/۰ و   ۱۶۰/۰
تجزيه ايميداكلوپريد در خاك بسيار كم است به طوري كه نيمه            

          .)۶(باشد روز مي ١٩٠ تا ٤٨عمر آن بين 
 اندازه گيري باقيمانده اين حشره كش در مواد غذايي و به            

والت كشاورزي اهميت فراوان دارد، چون حشرات        صويژه در مح  
 نظير انواع   مكنده خسارت قابل توجهي به اين گونه محصوالت        

ميوه و سبزي در مزرعه و در کشت هاي گلخانه اي وارد مي                 
يک آزمايش که به منظور بررسي         اين مقاله نتايج      در. کنند

باقيمانده اين حشره کش روي خيار در شرايط مزرعه انجام شده           
 . است، گزارش مي گردد

 
 ها  مواد و روش

 اي  كارهاي مزرعه
 در يك قطعه زمين در مزرعه دانشكده كشاورزي دانشگاه            

 كشت  )Daminus (خيار رقم دامينوس   ،  تهران واقع در كرج    
 متر  ١٥ هر كدام به طول      ،رديفچندين  ظور  براي اين من  . گرديد

 سانتيمتر از يكديگر اقدام     ٤٠ه  لانتخاب و در دو طرف آن به فاص       
 .به كشت خيار گرديد
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، هنگامي كه   با دور سه روزه     گياه و آبياري       رويشبعد از    
هاي خيار ظاهر شدند، در چندين تيمار متفاوت كارهاي              ميوه

 گاه سمپاش پشتي  سمپاشي توسط يك دست   . سمپاشي آغاز شد  
 : ليتري به روش زير انجام گرديد٢٠ تلمبه اي
محلول  ا شش رديف خيار ب     ،يک آزمايش در هنگام صبح    در

 Confidor)دفرموالسيون تجاري ايميداکلوپري   تهيه شده از      
SC35)     سمپاشي   گرم ماده موثر در هکتار         ۸۴به نسبت 
عني  ي  دو برابر  غلظت با   ديگرسمپاشي  . )دز توصيه شده  (گرديد

 در  .صورت گرفت    در سه رديف    گرم در هکتار نيز    ۱۶۸ به نسبت 
 گرم در هکتار     ۵/۵۲آزمايش سوم، سه رديف خيار به نسبت           

 . سمپاشي شد
 ،براي تعيين اثر سم پاشي هاي مكرر روي تجمع باقيمانده           

خيار كشت   براي اينكار سه رديف    . انجام شد ديگري  آزمايش  
 ١٤ و در    گرديد سمپاشي    گرم در هکتار   ۰/۸۴به نسبت   شده،  

 .روز ديگر عمل سمپاشي تكرار شد
 در   اولين نمونه خيار و    ،به فاصله دو ساعت بعد از سمپاشي       

 كيلوگرم  ٣-٥ نمونه هاي خيار بين    .  برگ برداشته شد    مواردي
  برگ هم از جاهاي مختلف بوته         گرم ٥٠-١٠٠ در حدود     .دبو

 . شدتقلمنهاي نايلوني به آزمايشگاه  و در كيسه برداشته
 كارهاي آزمايشگاهي

 استخراج
چندين روش براي اندازه گيري باقيمانده ايميداكلوپريد            

در اين آزمايش روش زير مورد      . )۱۰،  ۷،  ۳ ( پيشنهاد شده است  
  :استفاده قرار گرفت

خرد و نرم    كن خيار نمونه برداري شده در دستگاه مخلوط        
ن شد و    توزي ، گرم از اين مخلوط يكنواخت       ٢٥سپس  . گرديد

در مورد برگ،   .  استخراج قرار گرفت    جهت  شيشه در بسته   وندر
 توزين ودر داخل ظرف استخراج ريخته       ، گرم برگ خرد شده    ١٥
٣:١( متانول: ميلي ليتر محلول آب      ١٥٠ها   به اين نمونه   . شد

اضافه شده و به مدت نيم ساعت در دستگاه تكان               ) حجمي
قضاي اين مدت    بعد از ان   . دهنده مورد استخراج قرار گرفت       

. مخلوط به كمك پمپ مكش روي صافي چيني صاف گرديد             
 درجه سانتيگراد   ٥٠-٥٥ماي  دسپس محلول بدست آمده در        

بوسيله دستگاه تبخير كننده دوار به مدت نيم ساعت تبخير شد           
محلول باقيمانده دو بار هر      . تا قسمت اعظم متانول خارج گردد      

اليه ستخراج شد و       ميلي ليتر هگزان نرمال ا        ٥٠بار توسط    
پس از اين    .  حذف گرديد    که حاوي ناخالصي ها بود،        هگزان

 دو بار هر بار      دقيقه تبخير شد و مجدداً     ١٠مرحله محلول بمدت    
كلرومتان  دي. كلرومتان استخراج گرديد    ميلي ليتر دي    ٥٠با  

حاصل به آرامي از درون سديم سولفات خشك گذرانده شد و              
 ميلي ليتر   ٣/٠كه حجم نهايي آن به      بعد تبخير گرديد به نحوي      

 و پوست خيار نيز     خيار پوست كند   استخراج باقيمانده از     .رسيد
 .به روش باال انجام گرفت

 پااليش
 سانتيمتر انتخاب شد و     ٢٠ در   ٢٠يك صفحه كروماتوگرافي    

موازات محلول استاندارد در مقادير      ه  نمونه هاي تغليظ شده ب     
پت روي صفحه      پيويكر ميكروليتر توسط يك م        ٣٠ تا     ١٠

 صفحه در تانك محتوي     ،بعد از اتمام نمونه گذاري    . گذاشته شد 
پس از نفوذ و    . قرار گرفت )  حجمي ٧٥:٢٥(اتر نفت :اتيل استات 

 صفحه  ، سانتيمتر ١٥ميزان  ه  باال رفتن حالل در صفحه ب         
 در مرحله   .گرديد ودر زير هود خشك        شد  خارج كروماتوگرافي

ايميداکلوپريد جدا گرديد و باقيمانده      بعد اليه سيليکاژل حاوي      
 . ميلي ليتر اتيل استات شستشو داده شد۵موجود به کمک 

 اندازه گيري
 براي اندازه گيري كمي و كيفي ايميداكلوپريد دستگاه             

HPLC           مدل شيماتزو مجهز به كامپيوتر و چاپگر مورد استفاده 
براي جدا كردن    C18  (150X4 mm ID)از ستون   . قرار گرفت 

 استونيتريل:فاز متحرك محلول آب    . ايميداكلوپريد استفاده شد  
طول موج  .  ميلي ليتر در دقيقه بود        ۶/۰با سرعت    ) ۷٠:۳٠(

در  اين شرايط زمان      .   نانومتر تنظيم گرديد   ٢٧٠دتكتور روي   
 . دقيقه بوده است۲۴/۵بازداري ايميداكلوپريد معادل 

قد هرگونه  درصد بازيابي به روش باال روي خيارهايي كه فا          
 براي  .دازه گيري شد  باقيمانده اي بوده و سم پاشي نشده بود، ان        

اين منظور به نمونه هاي خيار در سطح يك قسمت در ميليون              
 سپس با روش ذكر شده       .ايميداكلوپريد استاندارد اضافه گرديد    
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 ميانگين در صد بازيابي     . استخراج، تصفيه و اندازه گيري شد      
 . بود٧٥/٨٩

 نتايج و بحث
 كه دز    گرم در هکتار،    ۸۴به نسبت   هاي خيار     وقتي بوته 

كش است سمپاشي شدند باقيمانده         توصيه شده اين حشره     
گيري  قابل اندازه بعد از سمپاشي    كش تا سه الي چهار هفته        آفت
 .بود

ميوه  خيار كه به فاصله دو ساعت بعد از سمپاشي نمونه             در  
 رم در كيلوگرم  گ  ميلي ٨٢/٢برداري شده بود، به طور متوسط         

كش در روزهاي    اين ميزان حشره  ). ۱شكل(باقيمانده يافت گرديد  
روز بعد از سمپاشي      بعد كاهش نشان داد به طوري كه يك          

سه . گرم در كيلوگرم خيار رسيد       ميلي ٢/١ميزان باقيمانده به     
 كمتر از يك     داراي  برداشت شده    ميوه  نمونه روز بعد از سمپاشي   

هايي كه در روزهاي      نمونه. اقيمانده بود بگرم در كيلوگرم      ميلي
ده روز بعد   . بعد برداشت شد ميزان كمتري باقيمانده را نشان داد        

 و چهارده روز بعد      ٠٩/٠گيري شده    از سمپاشي باقيمانده اندازه   
گرم در كيلوگرم بود و باالخره            ميلي ٠٣/٠از سمپاشي          

مورد  روز بعد از سمپاشي        ٢٨ و    ٢١هايي كه به فاصله        نمونه
ي باقيمانده ايميداكلوپريد   ناچيزتجزيه قرار گرفتند داراي مقدار       

 .بودند

 
 ميزان باقيمانده حشره كش ايميداكلوپريد در ميوه خيار، در -١شكل 

  گرم در هكتار٠/٨٤روزهاي مختلف پس از سمپاشي گياه به نسبت 
 

 باقيمانده موجود در     ،به موازات نمونه برداري از ميوه خيار        
هاي برگي كه دو ساعت       نمونه. يار هم اندازه گيري شد     برگ خ 

 ٤٦/٧اشته شده بود، به طور متوسط داراي         دبعد از سمپاشي بر   
 بعد از يك    .)۲شكل(گرم ايميداكلوپريد در هر كيلوگرم بود       ميلي

 ٢٢/٦روز ميزان باقيمانده ايميداكلوپريد كاهش يافته و به حدود          
اي بعد سرعت تجزيه اين      در روزه  . ميلي گرم در كيلوگرم رسيد    

 روز بعد از     سهكش در برگ افزايش داشت به طوريكه            حشره
گرم در كيلوگرم باقيمانده بود       ميلي  ٩٧/٢سمپاشي نمونه داراي    

گرم   ميلي ٤٩/١كه اين ميزان در روز پنجم بعد از سمپاشي به             
 ٧ي كه   يها گيري باقيمانده در نمونه     اندازه  . گرم رسيد  در كيلو 
ها به    كه نمونه  داداز سمپاشي برداشته شده بود نشان        روز بعد   

 ، ميلي گرم در كيلوگرم باقيمانده بودند      ١٩/٠طور متوسط داراي    
.  ميلي گرم در كيلو گرم كاهش يافت        ١٤/٠كه در روز دهم به       

روند كاهش ميزان باقيمانده در روزهاي بعد هم  ادامه يافت به              
م  ايميداكلوپريد در     ميلي گر  ٠٨٢/٠كه در روز چهاردهم      طوري

هاي بعد   اي كه در هفته    باقيمانده. يك كيلوگرم برگ يافت گرديد    
 .گيري شد ناچيز بوده و تغييرات آن قابل مالحظه نبود اندازه

 
 ميزان باقيمانده حشره كش ايميداكلوپريد در برگ خيار، در -٢شكل 

  گرم در هكتار٠/٨٤روزهاي مختلف پس از سمپاشي گياه به نسبت 
 

 ممكن است در بعضي موارد دز مصرفي توسط            از آنجا كه  
كشاورزان باالتر از دز توصيه شده باشد، يك آزمايش هم با دز               
دو برابر انجام گرديد  تا ميزان باقيمانده در اين حالت هم                   

زمايش اول  آبرداري به فواصل زماني مشابه       نمونه. مشخص گردد 
ن روش مورد تجزيه    صورت گرفت و نمونه هاي ميوه خيار با هما        

 .قرار گرفتند
مقدار باقيمانده ايميداكلوپريد در خياري كه يك روز بعد از           

گرم در    ميلي ٢٧/٢ ،برداري شد   نمونه  با دز دو برابر      سمپاشي
گرم   ميلي ٩٣/٠كه اين مقدار روز سوم به        )۳لشك( كيلوگرم بود 

ايميداكلوپريد موجود در خيار در روز پنجم        . در كيلوگرم رسيد  
. گرم در كيلوگرم رسيد       ميلي ٥٧/٠به   كاهش نشان داد و     

 هايي كه يك هفته بعد از سمپاشي برداشته شده بود حاوي           نمونه
 و باالخره باقيمانده موجود در          ،گرم در كيلوگرم     ميلي ٣٢/٠

  در   ايميداكلوپريد  گرم  ميلي  ١٧/٠هاي روز دهم         نمونه
 .كيلوگرم خيار بودهر
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برابر سم پاشي شده بود، دو       در برگ گياهي كه با دز دو           
 ميلي گرم بر كيلوگرم باقيمانده يافت      ٨/١٦ساعت بعد ازسم پاشي    

 و سه روز    ٠٢/١١يك روز بعد از سم پاشي اين ميزان به          . گرديد
   ميلي گرم بر كيلوگرم برگ رسيد          ٧٣/٥بعد از سم پاشي به       

كاهش باقيمانده در روزهاي بعد همچنان ادامه يافت          ). ۴شكل(
 ميلي گرم بر   ٠٢/١ و روز هفتم      ٦٧/٣وي كه  روز پنجم       به نح 

بعد از اين روز باقيمانده كمتر از       . كيلوگرم باقيمانده يافت گرديد   
 ٢٦/٠يك ميلي گرم بر كيلوگرم بود و در روز بيست ويكم                  

ميلي گرم بر كيلوگرم باقيمانده در نمونه هاي برگ اندازه گيري           
 . شد

 
 كش ايميداكلوپريد در ميوه خيار، در  ميزان باقيمانده حشره-٣شكل 

  گرم در هكتار١٦٨روزهاي مختلف پس از سمپاشي گياه به نسبت 

 
 ميزان باقيمانده حشره كش ايميداكلوپريد در برگ خيار، در -٤شكل 

  گرم در هكتار١٦٨روزهاي مختلف پس از سمپاشي گياه به نسبت 
 

) ر هکتار  گرم د  ۸۴به نسبت   (گياه خيار با دز متداول      وقتي  
يك بار و دو بار سم پاشي گرديد، يك روز بعد از سم پاشي اول                

اين ). ۵شكل  ( ميلي گرم در كيلوگرم بود       ٤٨/١ميزان باقيمانده   
ميزان در روزهاي بعد به شدت كاهش يافت به طوري كه در                

 ميلي گرم در   ١٨/٠ و   ٤٥٧/٠روزهاي سوم و پنجم به ترتيب به         
ي كه روز هفتم برداشتِ شده بود،         در نمونه هاي . كيلوگرم رسيد 

 ميلي گرم بر كيلوگرم باقيمانده يافت شد و اين مقدار در             ١٣/٠
 . واحد رسيد٠١٩/٠روز چهاردهم به 

در كرت هايي كه دو هفته بعد براي بار دوم سم پاشي شده              
.  ميلي گرم بر كيلوگرم بود    ١/١بود ميزان باقيمانده در روز اول          

 ٣٤/٠ و در روز پنجم به           ٥٨/٠ه  سه روز بعد اين ميزان ب        
 ١/٠نمونه هاي روز هفتم كمتر از        . ميلي گرم در كيلوگرم رسيد   

 ميلي گرم  ٠٢/٠واحد باقيمانده داشت و با ادامه روند كاهش به            
 .در كيلوگرم در روز چهاردهم رسيد

 گرم در هکتار، يک بار      ۵/۵۲هنگامي که گياه خيار به نسبت     
داد که دو ساعت پس از سمپاشي       سمپاشي گرديد ، نتايج  نشان       

شكل ( ميلي گرم در کيلوگرم مي باشد         ۱۲۶/۰ميزان باقيمانده   
 ميلي گرم   ۰۶۷/۰  يك روز بعد از سم پاشي ميزان باقيمانده        .)۶

 با گذشت زمان روند کاهش باقيمانده ادامه            .در كيلوگرم بود   
 يافت به طوري که در روز سوم پس از سمپاشي ميزان آن به                 

يلي گرم در کيلوگرم رسيد که تفاوت قابل توجهي با             م ۰۴۹/۰
 ميلي  ۰۵۰/۰( ميزان باقيمانده در روز پنجم پس از سمپاشي          

 برداشت   در نمونه هايي كه روز هفتم       .نداشت) گرم در کيلوگرم    
 ميلي گرم بر كيلوگرم باقيمانده يافت شد و اين         ۰۳۸/٠،  شده بود 

 . واحد رسيد  ٠۰۵۸/٠ به    بعد از سمپاشي    دهم مقدار در روز     
 روز بعد از سمپاشي نمونه برداري شده بود            ۱۴خيارهايي که   

 . ميلي گرم در کيلوگرم باقيمانده بود۰۰۵/۰داراي 

 
 روند تجزيه ايميداكلوپريد در ميوه خيار پس از يك و دو بار -٥شكل 

  گرم در هكتار٨٤سمپاشي به نسبت 

 
يوه خيار پس از  باقيمانده حشره كش ايميداكلوپريد در م-٦شكل 

  گرم در هكتار٥/٥٢سمپاشي به نسبت 
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با توجه به اينكه در مواردي مردم  پيش از مصرف خيار را                
پوست مي كنند، اين سؤال پيش مي آيد كه آيا ميزان باقيمانده            

به همين  . در پوست خيار بيشتر است يا خيار پوست كنده             
از منظور بخشي از نمونه هايي كه در روزهاي مختلف بعد                 

سمپاشي به آزمايشگاه آورده شده بود، به روش معمول                  
پوست گيري شد و ميزان باقيمانده در پوست جدا شده و نيز               
خيار پوست كنده به طور جداگانه با استفاده از روش ذكر شده              

 ۱نتايج اين اندازه گيري در جدول        . در باال اندازه گيري گرديد    
 .آمده است

 
يداكلوپريد در خيار پوست كنده و پوست  توزيع باقيمانده ايم-۱جدول

 .) گرم در هکتار۰/۸۴(ه شدهيتوصخياردرروزهاي بعد از سم پاشي با دز 
 نمونه )درصد(توزيع باقيمانده ايميداكلوپريد 

يك روز  سه روز پنج روز هفت روز  
خيار پوست كنده ٤٠ ٤٣ ٣٥ ٣٨
 پوست خيار ٦٠ ٥٧ ٦٥ ٦٢

 
ي شود يك روز بعد از       همانطور كه در جدول مشاهده م        

 درصد آن در    ٤٠ درصد باقيمانده كل در پوست و         ٦٠سمپاشي  
اين ميزان در روز سوم در پوست       . خيار پوست كنده موجود است    

 مي يابد ولي مجددا در روزهاي پنجم و هفتم              اندكي كاهش 
 درصد از کل باقيمانده در پوست        ۶۵ تا   ۶۰افزايش يافته و بين     

 .وجود دارد
ميزان باقيمانده ايميداکلوپرايد در برگ و ميوه        روند کاهش   

خيار نشان مي دهد که اين حشره کش بعد از مصرف در روي                
 گياه تحت تاثير عوامل مختلف به سرعت تجزيه شده و به                  

اين عمل هم در     . ابد ي ام كاهش مي   پي مقادير كمتر از يك پي     
ز برگ و هم در ميوه صورت گرفته و حتي براي دز هاي باالتر ا               

ايشي و همکاران    ).۱۳ و   ۵ (شود ميزان توصيه شده هم انجام مي     
.  روز بر آورد کرده اند      ۳را در خيار      ايميداكلوپريد نيمه عمر )۷(

را به وسيله ميکرو سرنگ       ايميداكلوپريد گرچه نامبردگان محلول  
 سانتيمتر باالتر از يقه تزريق  نموده          ۲-۳به داخل ساقه خيار      

  در درون گياه مويد       ايميداكلوپريد سريعاند، ولي کاهش نسبتا      
 

در ايران براي    . نتايج به دست آمده در اين آزمايش است             
باقيمانده ايميداکلوپريد در خيار حد اکثر ميزان مجاز پيشنهاد           

 حداكثر ميزان باقيمانده مجاز     نشده است ولي در بعضي کشورها     
 ٥/٠يار   خ از جمله   يجات گروه كدوئيان      ز براي سب  ايميداكلوپريد

 ميتوان  بنا براين  ).۱(تعيين شده است     گرم در كيلوگرم      ميلي
 انتظار داشت كه بين سه تا پنج روز بعد از سمپاشي گياه خيار              

تر از حد     ميزان باقيمانده به پايين    ،) گرم در هکتار   ۸۴به نسبت   (
 گرم در هکتار،    ۵/۵۲اگر بوته خيار به نسبت       .مجاز خواهد رسيد  

 . پيش برداشت بسيار کوتاه تر خواهد بودسمپاشي شود، دوره
نتايج به دست آمده از اين آزمايش نشان مي دهد كه كاربرد            
متوالي حشره كش ايميداكلوپريد روي گياه به تجمع آن منجر            

 ۵( اين مشاهدات در گزارش هاي ديگر هم آمده است            .نمي شود
يك امتياز براي اين تركيب محسوب         شايد    فوق  ويژگي ).۹و

 .    چون در گلخانه ها معموال دفعات سم پاشي بسيار باالستشود، 
الزم به ذكر است كه در سال هاي اخير ميزان مصرف                 
سبزيجات باالخص خيار افزايش يافته و در همه فصول حتي              

با توجه به اينكه    . زمستان، در فروشگاه هاي زيادي عرضه مي شود     
د و رقم خيار    بخش اعظم اين محصول در گلخانه ها توليد مي گرد       

 آزمايش در اين     بررسيكشت شده در گلخانه ها با رقم مورد           
متفاوت مي باشد، بنابراين براي به دست دادن يك تصوير كلي از           
وضعيت باقيمانده اين حشره كش در خيار، اندازه گيري                 

 .ايميداكلوپريد روي ارقام ديگر آن ضروري است
كثر مجاز  در بيشتر كشورها قوانين و مقررات براي حدا            

بر اساس اين قوانين    . باقيمانده ايميداكلوپريد تدوين شده است     
كش روي گياهان و محصوالت      حد اكثر مجاز باقيمانده اين آفت      

باقيمانده ايميداكلوپريد شامل تركيب      . مختلف متفاوت است   
 اصلي و نيز متابوليت هاي آن از جمله مشتقات                          

 دوره پيش   ينكه تعيين با توجه به ا   . كلرو پيريدينيل مي باشد   -٦
هاي انجام    حد اكثر مجاز بايد بر اساس نتايج آزمايش        برداشت و   

گيري ميزان باقيمانده روي         شده باشد، بنابراين با اندازه         
توان نسبت به    ، مي پژوهش هاي بيشتر   و انجام    شابهمحصوالت م 

 كش  آفت  حد مجاز و زمان رسيدن به آن براي                تعيين   
 . اقدام نمودات ،ايميداکلوپريد روي سبزيج
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