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  چكيده

به  و شودصنعتي است كه از ريشه آن شكر استخراج مي گياهيك  )Beta vulgaris L. sub sp. vulgaris(چغندرقند 
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  مقدمه

است،  بشر زندگي مهم مسائل از يكي غذايي امنيت امروزه

يك  (World Health Organization)سازمان بهداشت جهاني 

حد آستانه قابل تحمل از باقيمانده سموم را به عنوان معيار ارائه 

 كرده است. اين معيار به صورت غلظت سم بر حسب

در وزن ميوه و سبزيجات تازه و ساير  گرم/كيلوگرم) (ميلي

ها آن در شود و محصوالتي كه غلظت سممحصوالت بيان مي

. )WHO 1999(باشند باالتر از اين حد باشد غير قابل مصرف مي

هاي اخير دولت جهت خودكفايي در توليد شكر موجب سياست

 هاي اخير به عنوان يكگرديده است كه چغندرقند در سال

محصول استراتژيك مطرح و در بين محصوالت زراعي و بعد از 

 .Taleghani et al) گندم، رتبه دوم را به خود اختصاص دهد

2011; Rafati et al. 2016).  استان آذربايجان غربي يكي از

باشد. جهت كاستن از هاي مهم توليد چغندرقند در كشور ميقطب

هاي ارگر (بيماريخسارات ناشي از حشرات آفت و عوامل بيم

هاي زيادي توسط كشقارچي، ويروسي، باكتريايي و نماتد) آفت

هاي پر مصرف براي كشگردد. از جمله حشرهزارعين مصرف مي

كنترل آفات چغندرقند در منطقه آذربايجان غربي سموم 

و با نام تجاري دورسبان  )Chlorpyrifus(CPS)(كلروپيريفوس 

  باشند. ميبا نام تجاري ريپكورد  )Cypetmethrin(سايپرمترين 

كش تماسي كنه و نماتدكش كش، ه حشر يك كلرپيريفوس

براي انسـان  و  اثر وسيع طيف با هااز گروه ارگانوفسفات و گوارشي

بلوكـه كـردن آنـزيم     آن درو حيوانات خطرناك اسـت. محـل اثـر    

ـ  كولين استراز است. اثرات سرطان استيل ثير روي جنـين  أزايـي و ت

 Christensen et)كش به اثبـات رسـيده اسـت    انسان اين حشره

al. 2009) . محصوالت اولـين   دركش مانده اين حشره باقيوجود

بررسي و تاكنون بارها مورد ارزيابي قرار گرفتـه   1972بار در سال 

ها كشاست. در بيست و يكمين جلسه كميته قوانين باقيمانده آفت

بـه عنـوان گزينـه مهـم جهـت      پيريفوس وسم كلر 1993در سال 

). Christensen et al. 2009اي انتخــاب شــد (بررســي دوره

كـش كلروپيريفـوس در ايـران روي محصــوالت    باقيمانـده حشـره  

خـوري  فرنگي، سيب و سبزيجات تـازه مختلف از جمله خيار، گوجه

). Hassanzadeh et al. 2008مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت (   

فرنگـي، كلـم و كـاهو از    وي خيار، گوجـه نوع سم ر 117باقيمانده 

ــره،      ــموم كل ــرازين، س ــدها، تي ــتروبيلورين، پايروتيروئي ــواع اس ان

و سموم فسفره مـورد بررسـي    نيتروژنهكربواگزاميدها، تركيبات  دي

مانـده سـم    كـه ميـانگين بـاقي    مشخص شـده قرار گرفته است و 

هـا  كـش مانـده آفـت   بيشـينه مجـاز بـاقي    كلروپيريفوس با مقـادير 

)Maximum Residue Limit or MRL كشــورهاي ) در

اروپايي، با توجه به آزمون مقايسه دوتـايي، داراي اخـتالف آمـاري    

  ).Hadian and Hosseini 2006باشد (داري ميمعني

هـاي پايرتيروئيـدهاي   كـش سايپرمترين نيز از جمله حشره

 ثر در مبارزه با آفات گياهي است. سايپرمترين در سالؤمصنوعي م

كشي بسيار قوي و داراي اثر تماسي وارد بازار شد كه حشره 1977

و گوارشي بوده و داراي خاصـيت پايـداري مناسـب روي گياهـان     

هـاي هـوايي را   تواند اندامراحتي ميه باشد. لذا بسمپاشي شده مي

براي چندين هفته از حمله آفات (تا زماني كه گياه مراحل حسـاس  

 Rakhshani)دارد د) مصـون نگـه   رشد خود را سپري كرده باشـ 

2005; Jahnson et al. 2010)  كـش جـزو سـموم    . ايـن حشـره

). Crossland 1982شـود ( بنـدي مـي  زاي انسـان دسـته  سرطان

بررسي شـد و   1979مانده سايپرمترين براي اولين بار در سال  باقي

هـاي  جزو برنامه 2006بارها مورد ارزيابي قرار گرفت. در سال  اّبعد

قـرار گرفـت.    هـا كـش مانده آفت اي جلسه كميته قوانين باقيدوره

نتايج نشان دادند كه زماني كه سايپرمترين به تعداد سـه بـار روي   
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كـش، تركيـب اصـلي    شـود، ايـن حشـره   چغندرقند سمپاشـي مـي  

ــده در ريشــه ــرگباقيمان ــا و ب ــيه ). WHO 2008شــود (هــا م

كنتـرل آفـات   سايپرمترين در ايران جزء سموم توصيه شـده بـراي   

كـش مـورد   هاي اخير ايـن حشـره  باشد ولي در سالچغندرقند نمي

توجه زارعين چغندركار قرار گرفته است و به وفـور جهـت كنتـرل    

حشرات زيان رسـان ايـن محصـول در منطقـه آذربايجـان غربـي       

  شود.  استفاده مي

مانده  بيشينه مجاز باقيها يا كشدر ايران استاندارد آفت

اي نخستين بار در سال اي و ريشههاي غدهسبزي درها كشآفت

تدوين و منتشر شد. اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي  1390

د هاي مربوط براي اولين بار موردريافتي و بررسي و تاييد كمسيون

مين جلسه كميته ملي استاندارد 1513تجديد نظر قرار گرفت و در 

 1395اسفند سال  22ح به تاريهاي كشاورزي ردهاوخوراك و فر

در  هاكشبيشينه مجاز باقيمانده آفتتصويب شد. مسئوليت تعيين 

سسه تحقيقات گياهپزشكي ؤمحصوالت كشاورزي به عهده م

ييد سالمت أكشور وابسته به وزارت جهادكشاورزي است. براي ت

بيشينه مجاز باقيمانده اي، اي و ريشههاي غدهسبزي

ط استاندارد ملي ايران تعيين و هاي قابل آزمون توس كش آفت

هاي كشتدوين شده است. حداكثر باقيمانده مجاز حشره

گرم  ميلي 05/0 در ايران سايپرمترين و كلروپيريفوس در چغندرقند

  ).N.I.S. 2016باشد (بر كيلوگرم مي

مانده سموم شيميايي در محصول  در رابطه با باقي

گرفته است. بررسي چغندرقند تاكنون تحقيقات زيادي صورت 

هاي مورد استفاده در محصوالت گياهي و نيز كشبقاياي آفت

توسط كمسيون حفاظت  1999چغندرقند در اتحاديه اروپا در سال 

 لهستانسالمتي و مصرف كننده به تصويب رسيده است. در 

ها در اغلب محصوالت و نيز چغندرقند مورد كشبقاياي آفت

). همچنين بقاياي Nowacka 2003مطالعه قرار گرفته است (

نگرو ه صربستان و مونت در ها در چغندرقندكشواقعي و بالقوه آفت

 18كش و قارچ 17كش، حشره 23در بين  2006در سال 

كش ثبت شده مورد ارزيابي قرار گرفته است علفكش

)Sovljanski et al. 2006كش ارگانوفسفره مانده حشره ). باقي

از روش  (فوستوبوپيريم) در چغندرقند با استفادهتبوپريمفوس 

هاي انجام گرفته است و توسط لوله استخراج مايع فوق بحراني

فسفر  -مويين كروماتوگرافي گاز در ارتباط با تعيين نيتروژن

ايران . در )Pucarevic et al. 2013(تجزيه تحليل شده است 

استان  در ندرقندبقاياي سموم كلروپيريفوس و دلتامترين در چغنيز 

 )HPLC(اصفهان با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارايي باال 

بررسي شد و مشخص شد كه هر دو سم كلروپيريفوس و 

در مساوي و يا بيشتر از حداكثر مجاز دلتامترين داراي باقيمانده 

 ;Jalalizand 2016)هاي مورد مطالعه بود اكثر شهرستان

Jalalizand et al. 2011; Fakhari et al. 2010) . جهت

مانده سموم اغلب از دستگاه كروماتوگرافي مايع با  تعيين باقي

 HPLCروش  شدن ريفراگشود. ) استفاده ميHPLCكارايي باال (

 گريد يهابه دستگاه دستگاه نسبت نياست كه ا يازاتيبه علت امت

 كند،يكار م يدر درجه حرارت معمول عيما يدارد. كروماتوگراف

 توانمي را حساسند دما به كه هاكشچون آفت يباتيترك نيبنابرا

روش نمونه  نيدر ا نياندازه گرفت. همچن سازيبدون مشتق

 يآن را برا توانيم نيرود، بنابرا ينم نينشده و از ب هيتجز

مورد استفاده قرار داد  يجرم يسنج فيمثالً در ط شتريب ييشناسا

ها است كشآفت ماندهيباق يرياندازه گ يروش برا نيو بهتر

)Talebi 2006 .(يبه خالص ساز قيتزر يعالوه نمونه برا به 

براي تجزيه و  HPLC دستگاه ندارد. اجيمدت احت يو طوالن اريبس

تواند تمام تحليل در طيف گسترده استفاده مي شود، زيرا مي
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هاي يوني، قطبي، غيرقطبي، اسيدي، پايه، خنثي و كش آفت

هاي ارگانوفسفره و پايرتيروئيدي را كشناپايدار و به ويژه آفت

 Siddique et al. 2003; Hernandez-Borges et)تعيين كند 

al. 2009) .  

هاي با توجه به اين كه استان آذربايجان غربي از قطب

باشد. مهم چغندركاري كشور و داراي پنج كارخانه توليد قند مي

هاي مهم اين محصول آفات و بيماريكشاورزان براي كنترل 

ها و نهادههاي شيميايي كشاستراتژيك اقدام به كاربرد وسيع آفت

از جمله  ).Gholami et al. 2015( كننددر مزارع چغندرقند مي

-هاي پر مصرف توسط كشاورزان اين ناحيه حشرهكشحشره

 ليتر در هكتار) و 2تا  5/1هاي كلروپيريفوس (با دوز مصرف  كش

كش باشد. اين دو حشرهليتر در هكتار) مي 1تا  5/0سايپرمترين (

بار جهت كنترل آفاتي  چهار يا سه در طول يك فصل بيشتر از

خوار ها و آفات برگبر، سرخورطومي نظير كك چغندر، كرم طوقه

تفاله چغندرقند يكي از محصوالت جانبي صنايع شوند. استفاده مي

بااليي از صنايع تبديلي چغندرقند شود كه حجم قند محسوب مي

دهد. حجم عمده اين محصول به عنوان را به خود اختصاص مي

 .Shahbazi et al)گيرد خوراك دام مورد استفاده قرار مي

 درهاي فوق كشمانده حشره بنابراين بررسي باقي. (2016

چغندرقند و تفاله آن به علت امنيت غذايي انسان (مصارف 

ضروري از تفاله هاي تغذيه كننده مستقيم و غيرمستقيم) و دام

 . كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است باشدمي

  

  ها مواد و روش

هاي كشمانده حشره باقيتعيين ميزان جهت  تحقيق اين

و  EC )Emulsifiable Concentrate (8/40با  كلروپيريفوس

هاي چغندرقند استان آذربايجان نمونه براي EC 40سايپرمترين 

در مناطق  محصول چغندرقند شد. به علت اينكه انجام غربي

كش با دوزهاي مختلف استان در طول فصل با اين دو حشره

 سمگيرند، بنابراين ميزان باقيمانده متغير تحت سمپاشي قرار مي

هاي خوي، سلماس، مياندوآب، در شهرستانكش اين دو حشره

   مورد مقايسه قرار گرفت.نقده، مهاباد، بوكان و اروميه 

  بردارينمونه

هاي چغندرهاي دپو شده در سه ريشهاز  براي اين منظور

تكرار) به  10نمونه ( 10هر شهرستان تعداد  درماهه سوم سال 

 ريشه. هر نمونه شامل سه گرديدتصادفي انتخاب  صورت كامالّ

هاي مختلف انتخاب شد. سپس بود. از هر نمونه قطعاتي از قسمت

گرم و  500تر تقسيم و از هر نمونه قطعات به قطعات كوچكاين 

هاي نمونه معادل پنج كيلوگرم انتخاب شد. نمونه 10از مجموع 

داخل ظروف پالستيكي قرار داده و تا را مربوط به هر شهرستان 

ها جهت داري شدند. نمونه آزمايش درون يخچال نگه زمان

و در زمان اجراي  گرديدندهاي بعدي به آزمايشگاه منتقل بررسي

مورد گرم از هر نمونه (تكرار)  100آزمايش مقاديري حدود 

هاي چغندرقند كارخانجات . همچنين از تفالهاستفاده قرار گرفت

دار دو كيلوگرم از به مق فصل زمستانهاي قند استان در طي ماه

  برداري صورت گرفت. هر كارخانه نمونه

  روش استخراج

 تركوچك هاياندازه بهچغندقند  قطعات آزمايشگاه، در

 10در آمدند. از هر  يكنواخت صورت به برقي با آسياب و تقسيم

به وسياه چغندرقند گرم 100 مربوط به يك شهرستان مقدار نمونه

آنها محلول  و به شيشه ريخته داخل و شده هموژن همزن برقي

بعد از  شيآزما هايلوله .شداضافه  ليترنيحالل استو ترلييليم 10

 قهيدق 15منتقل و به مدت  كيبه دستگاه اولتراسون قهيدق 15-10

سموم  ،نديفرآ نيا ي. طندتحت امواج ماوراء صوت قرارگرفت

 شونديم ليترياستخراج و وارد محلول استون نمونهموجود در 
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)Talebi 2006 .(كنش برهم شيافزا كينقش دستگاه اولتراسون

مخلوط مواد  اي يجداساز يبرا يكيحالل و محلول و در واقع تكن

به  قهيدق سهبه مدت  شيآزما هايمرحله لوله نياز ا بعد. است

 ييتا محلول صاف شده و نهايافتند انتقال  فوژيدستگاه سانتر

 ييبا كارا عيما ي(كروماتوگراف HPLCبه دستگاه  قيجهت تزر

   .ديدست آه باال) ب

 دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي باال

)(Highperformance liquid chromatography= HPLC 

 كيمجهز به  )كايآمر Agilent يساخت كمپان 1100 يمدل سر(

 ،يچهار حالل انيپمپ گراد تر،يكروليم 20به حجم  قيلوپ تزر

 25سيالن به طول (ستون اكتادسيلگاززدا، آون ستون  ستميس

ميكرومتر  پنج ي ذراتمتر و اندازهميلي 6/4متر، قطر داخلي سانتي

ي وديد هيو آشكارساز آراآلمان)  Dr. Mainschساخت كمپاني 

)Diode Array Detector(، مينانومتر تنظ 230موج  كه در طول 

  . استفاده شداست،  شده

  جداسازي

 90جداسازي با استفاده از فاز متحرك با تركيب  گذاري:لكه

ليتر  ميلي يكآب با سرعت جريان  درصد 10استونيتريل و  درصد

  ). Ambrus et al. 1981بر دقيقه انجام شد (

هگزان و  درصد 80ها تركيب براي رشد لكه ها:ظهور لكه

 درصد 10هگزان و  درصد 90استات و تركيب  اتيل درصد 20

داخل تانك كروماتوگرافي را در ستات براي سم سايپرمترين ا اتيل

دقيقه كه فضاي داخل تانك به حالت اشباع  30ريخته، پس از 

گذاري شده در داخل تانك حاوي حالل قرار رسيد، صفحات لكه

دماي  ،ها و صعود حالل تا انتهاي فاز ثابتگرفتند. براي رشد لكه

باشد دقيقه زمان نياز مي 25-22گراد، حدود درجه سانتي 26-25

)Jalalizand 2016 .(  

پس از رشد فازمتحرك روي فازثابت، از اشعه  اسكن پليت:

ها استفاده نانومتر جهت رويت لكه 230ماوراء بنفش با طول موج 

ها با استفاده از دستگاه آشكارساز آرايه ديودي شد. اسكن پليت

)Diode Array Detector .صورت گرفت (  

  اليبراسيوننمودار ك

تزريق محلول  آن بادارهاي كاليبراسيون و معادالت نمو

به عنوان  گرم در ليترميليدر استون با غلظت يك  دي كلروبنزن

هاي استاندارد سموم به دستگاه  استاندارد داخلي و تزريق محلول

نموداري كه غلظت محلول خروجي از ستون به  .آيدبه دست مي

نشان را را بر حسب زمان يا حجم محلول شستشوي به كار رفته 

شود. چيزي كه در كروماتوگرام دهد، كروماتوگرام گفته ميمي

شود، حضور دو پيك سبب تشخيص دو مولكول مجزاي از هم مي

جداي از هم با پهناي مشخص است. بنابراين دستگاه 

هاي مختلف هاي مربوط به هر سم را در نمونه، پيككروماتوگراف

كند و خروجي را به صورت نمودار كروماتوگرام و يك مقايسه مي

). به منظور khoobdel et al. 2007دهد (جدول داده ارائه مي

تهيه محلول استاندارد اوليه در ابتدا يك محلول مادر از هر كدام از 

 50تون در غلظت كش به روش انحالل در اسسموم حشره

هايي با آماده گرديد. از محلول مادر، محلول گرم در ليتر ميلي

) در هر گرم در ليترميلي 01/0و  1/0، 1، 10هاي مختلف (غلظت

 5/0نوبت تهيه و با توجه به اهداف مربوطه هر بار به ميزان 

ها براي رسم منحني ميكروليتر به دستگاه تزريق گرديد و داده

نمودار كاليبراسيون) و ارزيابي پاسخ آشكارساز مورد استاندارد (

  استفاده قرار گرفتند.

  تجزيه و تحليل آماري

دست آمده به همراه كروماتوگراف سموم ه ميانگين نتايج ب

موردنظر به وسيله نرم افزار مخصوص استخراج گرديد و با 
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ا استانداردهاي موجود ي  SPSS 16افزار هاي نرماستفاده از آزمون

سموم كلروپيريفوس و   هايكشيا بيشينه مجاز باقيمانده آفت

 سايپرمترين ارائه شده توسط سازمان ملي استاندارد ايران و

Codex Alimentarius گيري نهايي مقايسه شد و نتيجه

  ).N.I.S. 2016; FAO 2009( دست آمد هب

  نتايج 

نمودار كروماتوگرام استاندارد براي دو  نمودار استاندارد:

كش كلروپيريفوس و سايپرمترين با تزريق سموم انتخابي حشره

). نمودارهاي خروجي مربوط به هر شهرستان 1 شكلبدست آمد (

  با اين نمودار مقايسه شد.

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كش كلروپيريفوس و سايپرمترينحشرهنمودار كروماتوگرام استاندارد براي دو  1شكل 

  

 كشحشرهمانده  ميانگين و انحراف معيار مقدار باقي

هاي مختلف استان آذربايجان در شهرستان ريشهكلروپيريفوس در 

ه غربي مشخص شد و در جدول يك آورده شده است. نتايج ب

هاي هفت شهرستان مختلف (مهاباد، نقده دست آمده از نمونه

مياندوآب، سلماس، اروميه خوي و بوكان) نشان دادند كه سم 

كلروپيريفوس در شهرستان خوي بيشترين مقدار باقيمانده را به 

هاي خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتيب نمونه

. در قرار داشتند هاي مياندوآب، بوكان و سلماسشهرستان

نزديك يا معادل  سمي مهاباد، نقده و اروميه باقيمانده شهرهاي

هاي بدست آمده از سه كارخانه (مياندوآب، شد. تفالهثبت صفر 

  ي از سم كلروپيريفوس را نشان ندادند. ااروميه و نقده) باقيمانده

  

گرم ميلي 05/0كش با حداكثر مجاز سم (مانده اين حشره معيار) و مقايسه باقيانحراف ±كش كلروپيريفوس (ميانگينمانده حشره مقادير باقي 1جدول 

  استان آذربايجان غربي هفت منطقه ازچغندرقند ريشه بر كيلوگرم) در 
 

 بوكان خوي اروميه سلماس مياندوآب نقده     مهاباد مناطق

 كلروپيريفوس

 گرم/كيلوگرم) ي(ميل

004/0 ± 4-10×5/5  0004/0 ± 4-10×48/5  3-10×37/8±02/1  3-10×73/8±11/0  3-10×47/4±0002/0  4-10×37/8±45/5  4-10×37/8±81/0  

P-value  

05/0= 
048/0>  048/0>   92/0  06/0  046/0>  40/5  75/0  
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 One-Sample T-Testطبق نتايج حاصل از آزمون 

كلروپيريفوس در  كشحشرهمانده  مشخص شد كه مقدار باقي

دار با ميزان شهرهاي مورد بررسي اختالف معنيهاي نمونه

 .N.I.S( داشتگرم بر كيلوگرم،  ميلي 05/0حداكثر مجاز آن، 

 هايمانده سم در نمونه باقيميانگين  )1(). در جدول 2016

) و P-valueمقايسه شده است ( حداكثر مجاز شهرهاي مختلف با

كه در شهرهاي مياندوآب، بوكان، سلماس و خوي  دهدنشان مي

هاي دو شهر باشد و در نمونه اين مقدار بيشتر از حدمجاز مي

باشد اروميه و نقده اين ميزان كمتر از حداكثر مجاز تعيين شده مي

   باشد. معادل صفر مي اين سم تقريباّ مانده و باقي
  

 05/0كش با حداكثر مجاز سم ( مانده اين حشره انحراف معيار) و ميانگين حاصل از مقايسه باقي±مانده سايپرمترين (ميانگين  مقادير باقي 2جدول 

  استان آذربايجان غربيهفت منطقه از گرم بر كيلوگرم) در چغندرقند در ميلي

  
 بوكان خوي اروميه سلماس مياندوآب نقده مهاباد مناطق

  سايپرمترين

گرم/كيلو ي(ميل

 گرم)

3-10×48/5±004/0   4-10×7/7±5/0  4-10×7/7±5/0  3-10×58/4±004/0   01414/0±5/0  3-10×37/8±65/5  3-10×37/8±8020/0  

P-value  

05/0=  
٠۴۶/٠>  44/0  44/0  046/0>  44/0  60/5  75/0  

  

مانده  باقيدار جهت اثبات وجود و عدم وجود اختالف معني

كلروپيريفوس در بين هفت شهرستان مختلف، آزمون  كشحشره

دار و معني انجام Pvalue= 05/0آناليز واريانس يك طرفه با 

 Post Hocدر  Tukeyجراي بودن اين اختالف ثابت شد. با ا

Multiple Compression  در آزمون تجزيه واريانس يك طرفه

ANOVA هاي مانده سم در شهرستان ثابت شد كه ميزان باقي

دار شدن اختالف معني عاملمياندوآب، سلماس، خوي و بوكان 

داري از هستند. بين شهرهاي مهاباد، اروميه و نقده اختالف معني

كلروپيريفوس با يكديگر مشاهده  كشحشرهنظر ميزان باقيمانده 

  .نشد

در مورد سايپرمترين ميانگين و انحراف معيار نتايج حاصل 

مانده  شده است. بيشترين مقدار باقي آورده 2در جدول  HPLCاز 

باشد و بعد از آن به مربوط به شهرستان خوي مي كشحشرهاين 

هاي بوكان، نقده، ترتيب بيشترين ميزان مربوط به شهرستان

مانده  باشد. در تمام اين مناطق ميزان باقيمياندوآب و اروميه مي

) براي MRL=05/0بيشتر از حد مجاز ثبت شده ( كشحشره

 مانده مقدار باقيسايپرمترين است. در شهرهاي مهاباد و سلماس 

دست آمده از سه ه هاي بمانده تفاله . بررسي باقيبودمعادل صفر 

ي امانده هيچ باقينشان داد كه كارخانه (مياندوآب، اروميه و نقده) 

  . وجود نداشتاز سم سايپرمترين 

دار باقيمانده معنيجهت اثبات وجود يا عدم وجود اختالف 

سايپرمترين در هفت شهرستان مختلف، آناليز واريانس  كشحشره

دار بين ) و اختالف معنيPvalue=05/0يك طرفه انجام شد (

 Post Hocدر  Tukeyجراي با امناطق مختلف استان اثبات شد. 

Multiple Compression  در آزمون تجزيه واريانس يك طرفه

ANOVA مانده سم در  كه مقدار باقي شد مشخص

دار شدن خوي و بوكان باعث معني ،هاي مياندوآب شهرستان

داري اختالف شده است. همچنين مشخص شد كه اختالف معني

در بين دو شهر مهاباد و سلماس و نيز  كشحشرهمانده  بين باقي

  بين شهرهاي اروميه، مياندوآب و نقده وجود ندارد.
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  بحث

 كشحشرهمانده دو  آزمايش ميزان باقينتايج حاصل از 

مانده اين  كلروپيريفوس و سايپرمترين نشان دادند كه ميزان باقي

هاي طغيان آفات درجه يك در ممكن است در سال هاكشحشره

هاي استان آذربايجان غربي شهرستان در برخي از چغندرقندمزارع 

مانده  باشد. در اين آزمايش ميزان باقيباالتر از حد مجاز 

كش كلروپيريفوس در شهرهاي مياندوآب، سلماس، خوي و  حشره

 05/0(مشاهده نگرديد بوكان بيشتر از حد مجاز تعيين شده 

نقده و اروميه هيچ  گرم بر كيلوگرم) و در شهرهاي مهاباد، ميلي

. مشاهده نگرديدهاي مورد آزمايش از نمونه باقيمانده سم در

ي با طيف وسيع با خاصيت كشكلروپيوفوس (دورسبان) حشره

هاي تماسي، تدخيني و گوارشي است كه در خاك و روي اندام

روز است كه  6-7شود. دوره كارنس اين سم گياهي مصرف مي

كش در چغندرقند به منظور ماه در خاك دوام دارد. اين حشره 4-2

دفع آفاتي نظير كك، سرخرطومي، كرم طوقه بر و كرم برگ خوار 

). با توجه به طغيان Summers et al. 2010د (شواستفاده مي

كش برخي آفات در مناطق تحت آزمايش و همچنين كاربرد حشره

 دركش كلروپيريفوس عليه آنها، اين ميزان از باقيمانده حشره

باشد. بيشترين ميزان محصول چغندرقند دور از انتظار نمي

كه  وجود داشتكش در شهرستان خوي باقيمانده اين حشره

مانده سم  گرم بر كيلوگرم بود. اين ميزان از باقيميلي 45/5معادل 

 خيلي غير معمول است و نياز به بررسي بيشتري دارد. همچنين

آفات درجه يك چغندرقند (مانند سرخرطومي داد احتمال  توانمي

اند در نتيجه بيش از حد داشته چغندرقند و كرم طوقه بر) طغيان

. اين سال زراعي مذكور زياد بوده استكش در مصرف اين حشره

كش را از طريق خاك رود كه كشاورزان اين حشرهمينيز احتمال 

كش مانده اين حشره هايي كه باقياند. در شهرستانمصرف كرده

توان گفت كه چغندركاران اين مناطق از ساير ، ميوجود نداشت

براي  كش مانند سايپرمترين، آوانت و يا دلتامترينسموم حشره

اند. همچنان كه نتايج حاصل از دفع آفات مذكور استفاده كرده

كش سايپرمترين اين مساله را در مورد ميزان باقيمانده حشره

كند. در اين آزمايش هيچ ييد ميأهاي نقده و اروميه تشهرستان

كش كلروپيريفوس و سايپرمترين در اي از دو حشرهباقيمانده

كند كه مشاهده نشد و مشخص مي هاي شهرستان مهابادنمونه

كش هاي ديگري به غير از دو حشرهكشچغندركاران از حشره

اند. همچنين رسان چغندرقند استفاده كردهجهت دفع آفات زيان

هاي حاصل از سه كش در تفالهمانده اين حشره ميزان باقي

   اي ثبت نشد.قند مورد بررسي برابر صفر بود و باقيمانده كارخانه

هاي نقده، كش سايپرمترين در شهرستانمانده حشره باقي

 05/0مياندوآب، اروميه، خوي و بوكان بيشتر از حد مجاز (

را  مقدارو در شهرستان خوي بيشترين  بودگرم) گرم بر كيلو ميلي

طغيان يكي از آفات درجه يك  احتماالّ حاكي ازو  نشان داد

توان گفت در اغلب مي باشد. بنابراينچغندرقند در اين منطقه مي

كش چغندركاران در طول فصل از حشره ،هاي استانشهرستان

كش نيز هيچ اند. در مورد اين حشرهسايپرمترين استفاده كرده

هاي سه كارخانه مورد بررسي مشاهده نشد و تفاله دراي مانده باقي

اين امر به علت شستشوي چغندرقند قبل از ورود به پروسه توليد 

هاي تغذيه كننده از باشد و اين نگراني را براي سالمت دامقند مي

تفاله و مالس حاصل از كارخانجات قند و متعاقب آن براي 

كش از گروه كند. سايپرمترين يك حشرهها رفع ميسالمت انسان

داراي اثر تماسي و گوارشي است، اين پايرتيروئيدها بوده و 

ي گياهان سمپاشي داراي خاصيت پايداري مناسب روكش  حشره

در كش حشرهمانده بيش از حد مجاز اين  باشد. باقيشده مي

هاي چغندرقند شهرهاي مختلف استان حاكي از آن است كه نمونه
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در طول فصل عليه آفات درجه يك اين محصول كش حشرهاين 

هاي دو شهرستان مهاباد و به كار رفته است. در مورد نمونه

نشان ندادند كش حشرهاي از اين مانده سلماس كه هيچ باقي

ديگري جهت مقابله هاي كشحشرهتوان گفت چغندركاران از  مي

اند، طغيان آفت شديد نبوده و يا دوزهاي با آفات استفاده كرده

ها را در تناوب با يكديگر استفاده كشسمي كمتر و يا آفت

  اند.  كرده

مشخص شد كه سايپرمترين  يدر برزيل در تحقيق

در  باشد وهاي غذايي تجزيه شده ميروئيد اصلي در نمونهپايرتي

كش پركاربرد مورد استفاده در به عنوان دومين حشره 2009سال 

مانده مجاز  ). باقيRebelo et al. 2010دفع آفات معرفي شد (

اي مثل اي و ريشهكش در ايران روي سبزيجات غدهاين حشره

زميني، هويج و غيره ثبت شده است و در چغندرقند، سيب

. )N.I.S. 2016( باشدمي 05/0چغندرقند حداكثر باقيمانده مجاز 

محصول چغندرقند  دركش سايپرمترين در ايران مانده حشره باقي

به صورت تخصصي مورد بررسي قرار نگرفته است، اما روي 

فرنگي، سيب و سبزيجات خيار، گوجه محصوالت مختلف از جمله

 .Hassanzadeh et al)خوري مورد بررسي قرار گرفته است تازه

2008) . 

كش بيشتر از مانده آفت در اكثر مناطق استان ميزان باقي

باشد. با وجود اينكه مصرف حد مجاز و نگران كننده مي

هاي كلروپيريفوس و سايپرمترين با دوز مناسب كش حشره

ولي ميزان مصرف كند سالمت مصرف كننده را كمتر تهديد مي

ها در مناطق چغندركاري استان آذربايجان غربي به كشاين حشره

ها كشعلت مبارزه با آفات درجه يك و قيمت مناسب اين آفت

باشد. اما با آموزش كشاورزان توسط باالتر از حد مجاز مي

هاي گياهپزشكي و مشاوران هاي اجرايي، كلينيكدستگاه

جهت  IPMهاي به كار بردن روشهاي قند در زمينه كارخانه

كنترل آفات و استفاده صحيح از سموم دفع آفات در زمان مناسب، 

مقدار مصرف چنين سمومي كاهش يافته و مشكالت بقاياي 

گردد و همچنين سموم مصرفي در محصوالت توليدي مرتفع مي

خطر و با دوره كارنس  كش جديد، كمكشاورزان با سموم حشره

شوند. با توجه به نتايج حاصل از آزمايش ميكوتاه مدت آشنا 

سال پيش در استان اصفهان انجام شده  ششمشابه قبلي كه در 

اين نتايج توان گفت مي، )Jalalizand et al. 2011(است 

باشد قابل مقايسه مي تحقيق حاضر،با نتيجه حاصل از تحقيق 

در  ولي به علت تفاوت جغرافيايي دو منطقه مورد بررسي و تفاوت

توان نتايج موردنظر را به طور يقين طغيان ساالنه آفات نمي

، مانده سايپرمترين در رابطه با بررسي ميزان باقي مقايسه نمود.

كش سايپرمترين در اولين بررسي باقيمانده حشرهحاضر تحقيق 

باشد و نتايج تحقيق محصول چغندرقند به صورت تخصصي مي

امكان  در نتيجه است و نگرديدمشابهي جهت مقايسه يافت 

   .وجود نداشتتطبيق 

ها هاي مناسب در كنترل آفات و بيماري استفاده از روش

و در كنار ي شده و علمي با نظر متخصصين مانند استفاده كارشناس

مانده  براي مقابله با حطرات باقيآن استفاده از عوامل بيولوژيك 

زوم آموزش كشاورزان و لباشد. همچنين سم ضروري مي

رويه در كنترل توليدكنندگان در رابطه با عواقب سوء مصرف بي

با توجه به اهميت . ثر باشدؤكاهش آلودگي م درتواند شيميايي مي

رژيم غذايي، به خصوص  خطرات ناشي از وجود بقاياي سموم در

كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم چغندرقندلبويي و در چغندر

ها، بايستي ند، و نيز مصرف مستقيم تفاله توسط دامشومصرف مي

تحقيقات بيشتر در رابطه با وجود انواع سموم شيميايي و همچنين 

در  هاريشهثير شستشوي أدر زمينه طول دوره ماندگاري سموم و ت
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جات قند بر كاهش ميزان بقاياي سموم مرحله فراوري در كارخان

گردد از سموم كم مينهاد همچنين پيش .صورت گيردشيميايي 

تر مانند دلتامترين، آوانت، آتابرون، كوتاه خطر با دوره كارنس

استفاده جهت كنترل شيميايي آفات چغندرقند بيسكايا و غيره 

گردد.
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