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  چكيده

ها و مخاطرات زيست محيطي در جوامع انساني الزم است  هاي اخير و افزايش بيماري با توجه به افزايش مصرف كود و سموم كشاورزي در دهه
اعمـال ايـن    . ي و محصوالت كشاورزي مورد توجه قرار گيـرد         سموم در مواد غذاي    ةدر ايران نيز مانند كشورهاي پيشرفته استانداردهاي باقيماند       

رو در   از ايـن  .  در بهداشت و سالمتي جامعه مؤثر است بلكه با افزايش صادرات، موجب رشد اقتصادي كشورنيز خواهـد شـد                   فقطاستانداردها نه   
مورد استفاده توسط باغبانان منطقه، ميـزان   دماوند نسبت به سموم كشاورزي ة بررسي آلودگي احتمالي محصول سيب منطق  برايتحقيق حاضر   

طور كامأل تصادفي بر اساس     هبرداري ب  ابتدا، نمونه  .در اين محصول مورد بررسي قرار گرفت      ) دورسبان  ( سموم ديازينون و كلرپريفوس      ةباقيماند
ـ    ة گازكروماتوگرافي ميـزان باقيمانـد     باگيري   محاسبات آماري انجام گرفت و پس از عصاره        . گيـري شـد   ازينون و كلرپريفـوس انـدازه   سـموم دي

و در مورد سم كلرپريفوس به ترتيب  ppm ۷/۰ و ۶۵/۰هاي نوع گلدن و رد منطقه به ترتيب   سم ديازينون درسيبةكه ميزان باقيماند طوري هب
 ةمقايـس . دشجهاني مربوط مقايسه  ، نتايج تحقيق با استانداردهاي tسپس ضمن استفاده از آزمون آماره  .دشگيري   اندازه ppm ۳۴/۱ و ۰۸/۱

 است كه ميزان سم كلرپريفوس درمحصول سيب باغهاي منطقه بيش از حد مجاز جهاني موضوع اين مبيننتايج آماري با استانداردهاي جهاني 
تا به ايـن  باشند  داشته  ميزان و زمان استفاده از سموم كاربردي  ةاي به مسئل   باغداران منطقه توجه ويژه    ن و  ضرورت دارد كه مسئوال    پس .است

  .وسيله از به خطر افتادن بهداشت و سالمت جامعه جلوگيري به عمل آيد
  

   واژهكليد
   سموم، سيب، دماوند، ديازينون، كلر پريفوس، دورسبانةباقيماند

   سرآغاز
 رشــد موجــبافــزايش جمعيــت دنيــا و كمبــود منــابع غــذايي 

توليـد بيـشتر     منظور  به دانش جديد كشاورزي  استفاده از   تكنولوژي و   
 ،از آنجا كه سطح زير كـشت محـصوالت محـدود اسـت            . ده است ش

توجه كشاورزان به توليد بيشتر با كيفيت بهتر در سطح كمتر معطوف 
 شـور و  ،امكان اصـالح خاكهـاي نامناسـب   در اين راستا،  . شده است 

فراهم  افزايش عملكرد خاكها   براي،   كودها و مواد شيميايي    با ،قليايي
سموم دفع آفات نيز در كاهش خسارات ناشـي         همچنين،  . استده  ش

ثر بـوده و باعـث   ؤهاي هرز و آفات گياهي بسيار م  علف،  ها از بيماري 
 باعث افـزايش    موضوعگر چه اين    ند، ا شو    مي افزايش توليد در سطح   

 دشـــو محـــصوالت كـــشاورزي نيـــز مـــي ســـموم در ةباقيمانـــد
)Colin,1995(.   

 كـارنس آنهـا باعـث       ةوجه بـه دور   تاز سموم و    صحيح   ةاستفاد
شود كه محصول فاقد هر گونه مواد سمي در هنگام مصرف بوده             مي

  موارد شاهد هـستيم    اي  پارهاگر چه در    . دشوسالمتي افراد تضمين     و
سـموم تقريبـاً يكـسان درسـاليان متمـادي،          از  به دليل اسـتفاده     كه  

نتـرل   و باغـداران بـراي ك      دشو   مي كمآنها   نسبت به    آفاتحساسيت  
 ،سـم  بيـشتري  مقـدار از  يا بيماري، ناچـار بـه اسـتفاده     ،آفت جمعيت

 و يا ميـزان محلـول سـمي    ،ي بيشترسمپاشهاي  غلظت بيشتر، نوبت 
عوامل فـوق سـبب شـده اسـت كـه            .ندهست،  بيشتر براي هردرخت  

اسـتاندارد  حصوالت مختلف بيش از حد      م  سموم در  ةغلظت باقيماند 
از كـه   متعددي انجـام يافتـه اسـت        هاي   هشودر اين رابطه پژ    .دوش

فـسفره در   ارگانو سـموم    ةبررسـي ميـزان باقيمانـد     توان به    جمله مي 
 انجـام   روي انـسان،   بـر  آن عـوارض  و بررسي اجمالي   سيب محصول
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۶۲ه مجله محيط شناسي شمار  ۱۱۲  

بررسي ميزان  و   )۱۳۸۱رياضي،  ( ۱۳۸۱گرفته توسط رياضي در سال      
، انجـام    دماونـد  ة سموم كشاورزي در محصول خيـار منطقـ        ةباقيماند

  و )۱۳۸۳مكـي آل آقـا،      (۱۳۸۳ده توسـط مكـي آل آقـا در سـال            ش
 محـصول خيـار   در مـزارع بـر روي      فـسفره  كلره و   سموم گيري اندازه

 وزارت  وسـيلة   بـه  كه   بار شهر تهران   عرضه شده در ميدان ميوه و تره      
 ،انجام گرفته است  ۱۳۷۷درمان و آموزش پزشكي در سال        بهداشت،

   .)۱۳۷۷و آموزش پزشكي، وزارت بهداشت ،درمان  (دكراشاره 
جايگاه صادرات افتادن    به خطر  جلوگيري از بنا بر داليل فوق و      

ـ بازارهاي جهاني و داخليدر  دماوند   ةسيب منطق   ،رسـد  نظـر مـي   ه، ب
 دماونـد   ةسـيب منطقـ   محـصول     سـموم در   ة باقيمانـد  بررسي ميزان 

ــروري  ــتض ــابراين .اس ــد بن ــر باقيمان ــق حاض ــم دو ة در تحقي  س
PSONHC ــازينون 322112 ــودين(  ديــــــــ  و) باســــــــ
PSNOCLHC 33119

ــوس  كلرپ ــبان(ريف ــصول  ،)دورس در مح
تنوع اقليمي و طبيعـت     .  دماوند مورد بررسي قرار گرفت     ةسيب منطق 

هـاي   متنوع شهرستان دماوند، امكـان توليـد و پـرورش انـواع ميـوه             
 وجـود . ده اسـت  كـر فراهم  را  سردسيري و معتدل تا نيمه گرمسيري       

هاي جنوبي سلسله جبال البرز در شمال شهرستان و ارتفاعـات            دامنه
ده كـر قره قاچ در جنوب، وضعيت اقليمي متفاوتي را در منطقه ايجاد            

 ۹۵۷۵سطح زير كشت محـصوالت باغبـاني ايـن شهرسـتان            . است
 هكتار  ۷۹۷ هكتار سيب درختي،     ۷۱۰۰ كه از اين ميزان       است هكتار

 هكتـار  ۵/۸ هكتـار گـردو،   ۵۵۰س،   هكتـار گـيال    ۴۸۰هلو و شليل،    
جـدول  (. به خود اختـصاص داده اسـت      را  ...محصوالت گلخانه اي و   

سيب درختـي از مهمتـرين محـصوالت بـاغي در دماونـد       . )۱شمارة  
هـاي   شهرستان دماوند مقام نخست را در ارتباط با احداث بـاغ         . است

ركوردهاي توليـد سـيب در سـالهاي      .ستدارا) مالينگ( پايه رويشي   
 تن در هكتار بوده است كه ۳۲ و  ۵/۳۴ ،   ۲۵ به ترتيب    ۸۸ و   ۸۷،  ۸۶

  .ستدارا  ممتازي راةدر سطح ملي و استاني رتب
 هـاي مالينـگ و مالينـگ مرتـون         انواع ارقام سيب بر روي پايه     

)m26 –m27 –m9 –mm111-mm106  m7-( ـ  رد راي نمونـه  ب
نگ، دالبـار   برابـرن، اسـتاركي    دليشز، گلدن دليشز جوناگلد، پـرايم رز،      

....... استيوال، گرني اسميت، فوجي، انواع گاال، انواع سـيب گـالب و           
 تجاري شهرستان، تراكم بـاالي      ياهاز خصوصيات باغ   .استموجود  

يشتر در واحد سـطح، سـهولت عمليـات زراعـي و      بدرخت و عملكرد    
 به شـرايط اقليمـي و       توجهبا   .استمديريت باغ و تسريع در باردهي       

 متراكم با ميـانگين عملكـرد       غهاياي با  هاي توسعه  توجود زير ساخ  
 سـنتي و پايـه بـذري        هـاي  حذف باغ  برايباال، تمامي شرايط بالقوه     

ـ  ـ هـا منظـور گـسترش باغ   هب وزارت جهــاد  ( مالينـگ وجـود دارد  ة پاي
 الـي   ۱۳۷۶ي  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورز     ي،  كشاورز
هاي باال در  نيرورا بودن با توجه به توليدات متنوع بخش و دا). ۱۳۸۶

خصوص گسترش صنايع تبديلي و عدم وجود صنايع متناسب با نيـاز          
ـ      ساالنه، قسمت اعظم سيب    صـورت ضـايعات     هها و توليدات بخش ب
 بنـابراين  .ندشـو   غير قابـل اسـتفاده مـي      بخش كشاورزي در آمده و      

 ۲۲۵۶۵۷از   .اسـت گسترش توسعه صنايع تبديلي بسيار حائز اهميت        
 تـن   ۸۵۰ تن سـيب درختـي،       ۳۵۰۰۰دات محصوالت باغي،    تن تولي 

 ميليون گل شـاخه     ۳۰ تن مغز گردو،     ۲۰۰ تن برگه قيسي،     ۳۰۰انار،  
ارزش ريـالي محـصوالت   . دشـو   بريده به كشورهاي خارج صادر مـي      

 دماونـد   ة سيب منطقـ   هايباغ در .است ميليارد   ۱۰۴۰توليدي بالغ بر    
به منظوركنترل هريك از    هاي مختلفي وجود دارد كه       بيماري آفات و 

كه،  طوري هب. شود  ها، سم مربوط به آن استفاده مي        و يا بيماري   ،آفات
سـال، سمپاشـي     اسفندماه تا اواخر اسفندماه هـر    ۱۵ زماني   ةفاصل در

 قرمز با سم آپولو و براي مبارزه بـا سـفيدك          ةبراي مبارزه با تخم كن    
 ، ديـازينون  مموازسم بنوميل و براي مبارزه با تخم كـرم سـيب ازسـ            

 ۲ها بـا غلظـت    تمامي سمپاشي. شود استفاده ميو دورسبان   فوزالون  
 ةدور. شود سمپاش تراكتوري به سطح درخت پاشيده مي       با   هزار و  در

 يـا اوايـل     ،اواخر ارديبهشت   در است دوم آن    ةديگر سمپاشي كه دور   
اشي براي مبارزه بـا ليـسه سـيب ازسـم           پاين سم   كه در  است خرداد

 و يا سـم     ،از سولفور ) قارچ( براي مبارزه با سفيدك حقيقي       ديازينون،
 يعنـي بـا     ،ي نيز به صورت قبـل     سمپاشاين  . شود  وميل استفاده مي  نب

 تراكتـوري بـه سـطح درخـت         سمپاشـي هزار و توسط     غلظت دو در  
د از نوبـت   روز بعـ ۵۰ الـي  ۴۵سري سوم سمپاشـي  . شود پاشيده مي 

بيشتر به دليل مبارزه با نسل      شود كه      انجام مي  دوم، يعني اواسط تير   
  . دوم كرم سيب است

يا دورسـبان   ، ديازينون و فوزالون نيزسموم مصرفي دراين دوره     
كش براي كنه تارعنكبوتي وكنه اروپـايي         براي كرم سيب و سم كنه     

كـش ماننـد       آپولـو و سـم قـارچ       ، امايت، دانيتـول و    مانند سم پروپال  
 ۲۰ الــي ۱۵ ةفاصــل  چهــارم سمپاشــي نيــز دردورة. اســتبنوميــل 

 درصـورت نيـاز و   شود و  سري دوم انجام ميةمردادماه به همان نحو  
جم سمپاشـي نيـز در       پـن  دورة كرم سيب پس از اين دوران،         مشاهده

شـود كـه      هاي ديازينون و فوزالون انجـام مـي         با سم  اواسط شهريور 
 پـنجم نيـز      دورة دراغلب سالها، باغداران مبادرت بـه ايـن سمپاشـي         

 ي،فتر امور تحقيقـات اقتـصاد كـشاورز       د ي،كشاورزوزارت   (كنند  مي
  ).۱۳۷۱  نهال و بذرة تحقيقات اصالح و تهيةسسؤم



  
  
  
  

  ۱۱۳    ...                                                             هاي گلدن و رد تعيين ميزان باقيماندة سموم ديازينون و كلرپريفوس در واريته

   دماوند  سيب درشهرستانةساالن ميزان سطح زير كشت و ميانگين توليد): ۱(شمارة جدول 
 )هكتارتن در (ميانگين توليد ساالنه   )هكتار( ۸۸ل سطح زير كشت سا نام محصول رديف

  ۳۰  ۷۱۰۰  سيب درختي  
 ۱۵ ۶۲ گالبي ۲

 ۱۰ ۲۸ به ۳

 ۵ ۱۲۱ آلبالو ۴

 ۸ ۴۸۰ گيالس ۵

 ۶ ۴۵ گوجه آلو ۶

 ۱۷ ۷۹۷ هلو و شليل ۷

 ۳ ۵۵۰ گردو ۸

 ۱۴ ۲۸۷ رزدآلو وقيسي ۹

 ۳ ۴۰ بادام ۱۰

 ۱۰ ۱۵ انار ۱۱

 ۳ ۳۰ انگور ۱۲

 ۲۰۰ ۵/۸ اي محصوالت گلخانه ۱۳

 ۲۵۰۰۰۰شاخه ۱۷۲ گل شاخه بريده ۱۶

  )۱۳۸۹ ،اداره جهاد كشاورزي دماوند : منبع (   

  مواد و روش بررسي 
  نمونه برداري

با توجه به موقعيت جغرافيايي شهرستان دماوند، پوشش زراعي         
ـ ،و بـاغي  ـ   دسترسـي و ات امكان  ، و اصـول نمونـه بــرداري  هـا  انونق

، جابـان،    هنرسـتان كـشاورزي    ،آبـسرد  نمونـه بـرداري      يايستگاهها
بازارهاي منطقه و شهرسـتان دماونـد       ،  انسربند،  دماوند ة جاد ةحاشي
 نيـز در    نمونـه بـرداري   عمليـات    .نددشانتخاب   انجام مطالعات    براي

صـورت  ۱۳۸۸ پـاييز منطقه مـورد مطالعـه در       سيب در برداشت  زمان  
 به اينكه انتقـال عـصاره تـا محـل آزمايـشگاه داراي           با توجه . گرفت

 كـه بـر پايـداري    اسـت ارت  حرةو درجpH اشكاالتي از قبيل تغيير 
تهيه و ، بستههاي نايلوني در ها در كيسه    نمونه درنتيجه ،ندسموم مؤثر 

   .ندگيري منتقل شد به سرعت به محل آزمايشگاه جهت عصاره
 جدول اعداد تصادفي    با توجه به   صورت تصادفي ساده   هگيري ب  نمونه

 انتخـاب تـصادفي آنهـا    شماره گذاري باغهـاي منطقـه و    و از طريق    
انـواع گلـدن و رد، درون     درهـاي سـيب      نمونـه  سـپس    .انجام گرفت 

هاي نايلوني مخصوص به آزمايشگاه منتقـل شـده و تـا زمـان        كيسه
از هـر نـوع     نمونـه    ۲۷تعداد   .نددشنگهداري   يخچالآزمايش درون   

در مجمـوع   . سيب در هر يك از ايستگاهها مورد آزمايش قرار گرفت         
  .دش تجزيه و تحليل نمونه ۹۷۲تعداد 

  استخراج سموم و اندازه گيري ميزان آنها 
 در بلنـدرهاي    ،شـده هـا خـرد       سـيب  ، نمونه هموژن  ةبراي تهي 

ــودر د ــه صــورت پ حــالل  از افــزايش پــسآمــده و  رمخــصوص ب

 تغلـيظ   بـراي . شدند  سانتريفوژ  دقيقه ۱۵به مدت    آنهابه   استونيتريل
ـ        ها نيز  نمونه   عمليـات  بـا   قبـل  ة حجم عصاره به دست آمده از مرحل
  .  ميلي ليتر رسانده شد۷ به تبخير

هـا، از     مذكور در نمونه   بررسي باقيمانده سموم   منظور  بهدر ادامه   
 GC ,   SHIMADZU 14دسـتگاه   بـا  گـاز كرومـاتوگرافي   روش

و  Thermal Specific Detector (TSD)مجهـز بـه آشكارسـاز    
 ۵۰جريان   با استفاده از گاز حامل نيتروژن و         SP-Sil-8داراي ستون   

 ة درجـ ۲۵ دقيقـه و دمـاي    ۳۰در زمان آزمـايش     ميلي ليتر در دقيقه     
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقـات         درآزمايشگاه سانتيگراد،

   .)EPA, 1990( دشاستفاده 
هاي سموم از مركز تحقيقات وزارت        ذكر است، استاندارد   شايان

 ۱/۰  هاي  غلظتبااز كروماتوگرافي ده و دستگاه گشكشاورزي تهيه 
  (WHO, 2007د شكاليبره  سم  از هرppm ۱۰۰۰ و ۱۰۰ ،۱۰ ،۱، 

  .(EPA, 2009)و 
  هاي آماري  تحليل  و تجزيه

 بـا   tه  آزمـون آمـار  اسـتفاده از دست آمده، با  هميانگين نتايج ب
 سموم ديـازينون و كلرپريفـوس       ةموجود براي باقيماند  استانداردهاي  

نهـايي  گيـري   نتيجه مقايسه شد وEPA ةوسيل  بهدر سيب، ارائه شده     
  .صورت گرفت

 نتايج 

 بيـشتر  در تقريبـاً هـاي انجـام شـده،      تحليـل   و  تجزيـه بر اساس   
اسـتاندارد  ميزان  . استها مقاديري از سموم مورد بحث موجود         نمونه



  
  
  
  

۶۲ه مجله محيط شناسي شمار  ۱۱۴  

 برابـر    EPA سم ديازينون در سيب از طـرف  ةباقيماندموجود براي 
۵/۰ ppm  ۰۱/۰برابـر  ) رپريفـوس  كل( سم دورسـبان  براي وppm  

با توجه به فرضيات اوليـه در مـورد    .)EPA,2009( تعيين شده است 
هاي سيب    سموم مورد بررسي در نمونه     ة يا عدم وجود باقيماند    ،وجود

  دماونــد مقــادير ميــانگين ســموم ، انحــراف معيــارةدرختــي منطقــ
شـمارة  د كه نتايج مربـوط در جـدول     ش محاسبه   t ةمشاهدات و آمار  

  .استقابل مشاهده ) ۲(

  

  ۱۳۸۸ ول سيب منطقه دماوند در پاييز ميانگين ميزان سموم ديازينون و كلرپريفوس در محص:)۲ (جدول
نوع 
  سيب

  ميانگين
 سم ديازينون

(ppm) 

انحراف معيار 
  ديازينون

  tآماره 
محاسباتي 

  ديازينون

 t آماره 

  جدول
  ديازينون

  ميانگين
  كلرپريفوس  سم

(ppm)  

انحراف 
ار معي

  كلرپريفوس 

  tآماره 
محاسباتي 
  كلرپريفوس

 t آماره 

جدول 
  كلرپريفوس 

  ۷۳۴/۱  ۱۴۷/۵  ۲۰۹۵/۰  ۰۸۸۲/۱  ۹۲/۲  ۸۵۲۰/۰  ۱۷۴۴/۰  ۶۴۸۶/۰  گلدن

  ۷۵۳/۱  ۴۹۹/۶  ۸۲۳۶/۰  ۳۴۸۳/۱  ۹۴۳/۱  ۵۰/۱  ۳۵۷۸/۰  ۷۰۲۹/۰  رد

  

  گيري  نتيجهبحث و 
گين هاي مربوط به ميـان  گيري با توجه به مقادير حاصل از اندازه     

ـ t ميـزان  ،هـا  ميزان سموم ديازينون و كلرپريفوس درنمونه      دسـت   ه ب
بـه   %۹۵سـطح اطمينـان     در نظر گرفتن    از محاسبات آماري و     آمده  

 :استشرح زير 

هاي سيب گلدن   محاسباتي براي سم ديازينون در نمونه     tمقدار  
 tمقــدار . اسـت  ۹۲/۲ جــدول برابـر  tو مقـدار    اسـت ۸۵۲/۰برابـر  

 ۵۰/۱هـاي سـيب رد برابـر         زينون در نمونـه    سم ديا  محاسباتي براي 
  .است۱ /۹۴۳ جدول برابرtو مقدار  است

دست آمده در مـورد سـم ديـازينون در     ه بtميزان  از آنجايي كه  
بنابراين مشخص است،   جدولt، كمتر از هاي سيب گلدن و رد نمونه

هاي نـوع گلـدن و      سم ديازينون در سيب    ةد كه مقدار باقيماند   شو  مي
 .ندهستها از اين نظر سالم   و سيباستد منطقه زير حد جهاني ر

هاي سيب گلدن     محاسباتي براي سم دورسبان در نمونه      t مقدار
 t مقـدار  .اسـت  ۷۳۴/۱ جـدول برابـر  tو مقـدار   اسـت  ۱۴۷/۵ برابـر 

 ۴۹۹/۶هـاي سـيب رد برابـر      محاسباتي براي سم دورسبان در نمونه     
   .ستا ۷۵۳/۱  جدول برابرtو مقدار  است

هاي سيب    محاسباتي براي سم دورسبان در نمونه      t مقدار   چون
اين اخـتالف    و بوده جدول   tگلدن و رد منطقه دماوند بيش از مقدار         

توان  از اين رو با توجه با اين نتيجه مي. است %۹۵در سطح اطمينان 
هاي   در سيب   دورسبان  سم ةباقيماند مقدار د كه؛ كرگونه قضاوت    اين

ند بيشتر از حد مجاز جهاني بوده كه ايـن  د منطقه دماو  نوع گلدن و ر   
 .باشـد   براي سالمت و بهداشت جامعه مخاطره انگيز       تواند مطلب مي 

سمپاشـي  مـواردي همچـون؛     توان مربوط به     علت اين مشكل را مي    

در نظر نگرفتن دوره كارنس سم و چيـدن ميـوه           و   مجاز   حدبيش از   
 ة به اين مسئله كـه در منطقـ        با توجه  .دانستقبل از اتمام اين دوره      

ـ    دماوند    اول سمپاشـي از سـم ديـازينون اسـتفاده           ةمعمـوأل در مرحل
 تقريبـأ رو بـه      ايـن سـم   تا زمان چيدن ميوه دوره كارنس        و   كنند مي

سيب هاي   سم ديازينون در نمونه    ةباقيماند بنابراين   خواهد بود، اتمام  
رپريفـوس  كه سـم كل     در حالي  .دشمشاهده ن بيش از حد مجاز     منطقه  

شـود و زمـان     اسـتفاده مـي   سم پاشـي در آخرين مراحل) دورسبان  (
 به ذكـر  شايان .مناسب براي تجزيه شدن را در اختيار نخواهد داشت       

است نتايج تحقيقات انجام شده توسط حسن زاده و همكاران كـه در   
اي  هـا در خيـار گلخانـه       كـش  فـت آگيـري     بر روي اندازه   ۱۳۸۷سال  

 نشانگر باالتر بـودن ميـزان سـموم در خيـار            صورت گرفته است نيز   
 سـازي  ذخيـره  و كنـدن  پوست كه استنسبت به حد مجاز جهاني 

 ۴۰مقدار  به ها كش آفت ةباقيماند كاهش باعث يخچال ها در نمونه
 .)۱۳۸۷حسن زاده و همكـاران،  (  دشو مي خيار سطح  درصد از۶۰و 

تي جهـت   مطالعـا ۱۳۷۸دررابطه با موضوع حاضر، افخمـي در سـال       
 سموم ديـازينون و فوزالـون در ميـوه سـيب            ةبررسي ميزان باقيماند  

 مثبت محلول پاشي با كلـرور كلـسيم در         آثار بررسي  دماوند و  ةمنطق
 سموم در ميـوه سـيب ايـن منطقـه           ةبهبود كيفيت و كاهش باقيماند    

 آن بوده است كه در اثـر        مبيننتايج تحقيقات فوق    . انجام داده است  
كلرور كلسيم در مقايسه با تيمار شاهد مقدار كمتري         محلول پاشي با    

ـ اسـت،   سموم ديازينون و فوزالون در ميوه باقيمانـده          طـوري كـه     هب
درمورد سم ديازينون در سطح يك درصد و در ارتباط با سم فوزالون             

دار با تيمار شـاهد مـشاهده شـده و            در سطح پنج درصد تفاوت معني     
بـه   در محـصول سـيب       فوزالـون  سموم ديـازينون و      ةميزان باقيماند 



  
  
  
  

  ۱۱۵    ...                                                             هاي گلدن و رد تعيين ميزان باقيماندة سموم ديازينون و كلرپريفوس در واريته

 ميكروگـرم بـر     ۱۰/۱ ميكروگـرم بـر كيلـوگرم و         ۳ترتيب به مقـدار     
ايج همچنــين نتــ). ۱۳۷۸افخمــي، ( كيلــوگرم كــاهش يافتــه اســت 
 حـضور  مبـين دادي و همكاران نيز تحقيقات انجام شده توسط خدا

 سـم  و ريفـوس وكلرپ ديـازينون  ارگانوفـسفره  سـموم  از مقـاديري 
 از شـده  برداشـت  آب هـاي  نمونه از تعدادي در يلكاربار كارباماته

خــدادادي و  (اســت همــدان شــهر شــرب آب تــامين منــابع
بـر   (Hussain, et al., 2002)نتايج تحقيقاتي كه ). ۱۳۸۸همكاران،

ـ  ييد ميأاند نيز نتايج تحقيق حاضر را ت روي ميوه انبه انجام داده     د، كن
كش مختلـف در      آفت ۶ ةدگيري ميزان باقيمان   كه آنها با اندازه    بطوري

هـار داشـتند كـه       منطقه از بخش مولتان پاكـستان اظ       ۳ انبه در    ةميو
بيـشتر از اسـتاندارد پيـشنهادي از        ها   سموم در تمامي نمونه   ة  دباقيمان

ــوي  ــتFAO/WHOسـ ــوده اسـ  .(FAO/WHO, 1993)  بـ
كه در باغهايي كه از دفعات بيشتر سمپاشي و مقادير بيـشتر             طوري هب

 سموم در انبـه نيـز بيـشتر از          ةده است ميزان باقيماند   سم استفاده ش  
هــايي كــه  در همــين رابطــه آزمــايش. هــا بــوده اســت ســاير نمونــه

(Perveen and Masud, 2001)  هـاي خــون در    بـر روي نمونـه

ــد  پاكــستان انجــام داده ــشانان ــوده بــودن دهنــدة ن  درصــد از ۸۵ آل
اين  .ده است  سموم آفت كش بو    ةبه باقيماند هاي خون انساني     نمونه

 ۱۹۹۷در سـال   Masud and Akhtar در حالي است كه تحقيقـات 
هـاي   نمونـه  در   كـش  آفتسموم   ةنشان داده است كه ميزان باقيماند     

 روغني كه از منطقـه گـادون آمـازائي          و، آب   شيرها،    ، ميوه  ها  سبزي
كـه  ،  كمتر از حد مجاز جهاني بـوده اسـت        پاكستان تهيه شده است،     

را كاربرد سموم براساس عمليات اصـولي كـشت و          توان دليل آن     مي
   .(Masud and Akhtar, 1997)كار دانست 

 سـم   ة باقيماند  آن است كه ميزان    مبين نيز   نتايج تحقيق حاضر  
 كه  در حالياستزير حد جهاني  دماوند هاي منطقه ديازينون در سيب  

منطقـه بـيش از حـد       اين  هاي    سم دورسبان در سيب    ةمقدار باقيماند 
 باغداران منطقه ن ومسئوال كه  ضرورت دارد پس . است  جهاني مجاز

كـاربردي   ميزان و زمـان اسـتفاده از سـموم           ةبه مسئل اي   توجه ويژه 
بهداشت و سـالمت جامعـه       به اين وسيله از به خطر افتادن         تاداشته  

  .جلوگيري به عمل آيد
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۶۲ه مجله محيط شناسي شمار  ۱۱۶  
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