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 53-01، صفحات: 1011 بهار، 1، شماره چهارمای، جلد مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

 ای در محصوالت گلخانه پایروتروئید های کش از آفتبرخی  یمانده باقیمیزان 

 بهاره رفیعی

 و آموزش تحقیقات سازمان گیالن، استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز گیاهپزشکی، تحقیقات بخش ژوهشی،پاستادیار

 ایران رشت، کشاورزی، ترویج

 b.rafiei@areeo.ac.ir*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 

 

  23/5/1011تاریخ پذیرش:                                                    11/2/1011تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

رویه مصرف بی طور بهها به علت عدم آگاهی کافی کشاورزان و خارج از نظارت کارشناسان کشای از آفتبخش عمده

افزایش تولید محصوالت شود. مجاز سموم روی محصوالت کشاورزی می ازحد بیش ماندن باقیکه باعث  شوندمی

همچنین برداشت  .نمایدپیوسته ایجاب می طور بهها را ها لزوم کنترل آفات و بیماریای و شرایط خاص گلخانهگلخانه

 کند.می دوچندانمانده سموم را  پاشی، اهمیت موضوع باقیای به فاصله زمانی کوتاهی پس از سممحصوالت گلخانه

کش ی سه آفت ماندهشوند. وجود باقی گسترده برای کنترل آفات استفاده می طور به پایروتروئیدهای  کش امروزه آفت

فرنگی و  روند در گوجهپروپاترین که اغلب برای کنترل آفات مکنده به کار می پرمترین، دلتامترین و فن پایروتروئید

 .صورت گرفت شدهتوصیههای پاشی با دزها، سمکشی این آفت مانده. برای ارزیابی باقیشدای بررسی خیار گلخانه

د. شپاشی انجام ده روز بعد از سم پاشی شده به فواصل یك ساعت، یك، سه، پنج، هفت وبرداری از قطعات سمنمونه

نتایج نشان داد که میزان  گیری شد.ها اندازهی موجود در نمونه ندهماسازی سموم، باقیپس از استخراج و خالص

-مانده برای آفتکند. میزان باقیبرداری، از یك روند نزولی پیروی می ها طی روزهای نمونهکشی آفت ماندهباقی

ان حداکثر پاشی به زیر میزروز بعد از سم 5و  3، 5پروپاترین به ترتیب های پرمترین، دلتامترین و فن کش

مانده این سموم قرار  کننده در معرض خطر باقی مصرف ،های احتیاط ی مجاز رسید و پس از طی این دوره ماندهباقی

 نخواهد گرفت.

 ی احتیاط های پایروتروئید، دورهکش آفت خیار، فرنگی، ی سموم، گوجه مانده باقی کلیدی: واژگان
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 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

 :مسالهبیان 

ترین مشکالت کشاورزی در سراسر یکی از مهم    

-آفات در مراحل مختلف تولید است، به خسارتدنیا، 

که تقریباً حدود یك سوم از محصوالت طوری

کشاورزی جهان در مراحل داشت و برداشت توسط 

روند. میزان خسارت آفات در آفات از بین می

بیشتر توسعه  از این مقدار هم در حال کشورهای 

است. محافظت از محصوالت کشاورزی یك بخش 

الزم در سیستم تولید است که در نهایت به افزایش 

محصول در جهت تولید غذای بیشتر و با کیفیت 

شود. از این جهت کاربرد سموم در باالتر منجر می

کارهای مبارزه اهمیت  کشاورزی به عنوان یکی از راه

 (.2112، 1ای دارد )ژوراسك ویژه

ا در جهت تولید محصوالت گیاهی کاارایی  هگلخانه    

مناساب  و سودمندی فراوانی دارند، با این حال شرایط 

عادم حواور دشامنان     کاه اغلاب باا   با فراوانی غاذا،  

 ای طبیعای و مازارع  ها محایط در مقایسه باا   ،طبیعی

 اها افزایش جمعیت آفات در گلخانهسبب  است،همراه 

 رای کنتارل خساارت  داران با  گلخاناه اغلب  گردد.  می

در طول  (پیشگیری ا هدفب)و حتی  هاو بیماری آفات

 .دهناد  انجاام مای   پاشای چندین باار سام  فصل کشت 

هاا روی محصاوالت کشااورزی    کاش ی آفت ماندهباقی

-پاذیری بار ساالمت مصارف    ناا  تواند اثرات جبرانمی

هاا  کشبسیاری از آفتبه عالوه کنندگان داشته باشد. 

گردند. سمومی که از غذایی تثبیت میهای در زنجیره

-این راه وارد بدن موجودات زنده شده و انباشاته مای  

-ند، پس از مدتی اثرات ساو  خاود را نمایاان مای    شو

تارین راه  ی غذایی مهام  سازند. انتقال از طریق زنجیره

                                              
1
 Juraske 

ها به بدن انسان اسات )سااالر آملای،    کشانتقال آفت

-کشط آفتعدم رعایت دوره احتیاهمچنین (. 1521

ها و عرضه محصوالت کشاورزی به بازار در مدت زمان 

-پاشی، منجر به افزایش خطر باقیکوتاهی پس از سم

شاود. در ایان راساتا کنتارل      مانده این ترکیباات مای  

هایی کشمانده سموم به ویژه در مورد آفتمیزان باقی

ای باه کاار   که به دفعات در تولید محصاوالت گلخاناه  

رسد )رفیعی و امری ضروری به نظر می شوند،برده می

  (.1510همکاران، 

مصرف بی رویاه   در اثرهای مزمن مسمومیتخطر     

را تهدیاد  افاراد جامعاه   ، هماواره ساالمت   هاکشآفت

این ناوع مسامومیت در اثار مصارف متاوالی      . کند می

هاا در  کاش ی آفات  ماناده مقادیر کم و یا جزئای بااقی  

بسایاری  . شاود ایجاد میمحصوالت کشاورزی در افراد 

و هساتند  زا، توماورزا  زا، جهاش ها سرطانکشاز آفت

 (.2115، 2شوند )آسیسبب اختالالت جنینی می

میااازان  ( 1511) هادیااان و عزیاازیدر برررسی     

و خیاار  های ههاا در نمونا کاش آفات ی مانااده باااقی

نتااایج نشااان    بررسی شاد و  ای فرنگی گلخاناه گوجه

 ی مانااده هااا دارای باااقی درصااد از نمونااه 11داد کااه

در پرمتارین بودنااد. و  پروپاترین هاای فن کاش آفات

، (1515) همکااران  و یشاهر  انیحاجتحقیق دیگری 

پروپااترین در   فان  کااش  آفات ی مانااده باااقیمیزان  

هاایی کاه از    ای در نموناه  فرنگی و خیار گلخاناه  گوجه

ها تهیه شده بود، بایش از حاد مجااز گازارش      گلخانه

( باه  1515) یاللها  نعمت و یمروت. برررسی که کردند

خیاااار کااش دلتااامترین در   منظااور ردیااابی آفاات  

کش  مانده این آفت انجام دادند، میزان باقی ای گلخاناه

برابر حد مجاز  33ها  های تهیه شده از گلخانه در نمونه

ماناده   ( باقی 1511) یمانیا و یمحمددر بررسی  د.بو

                                              
2 Asi 
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میزان باقیمانده ی برخی از آفت کش های پایروتروئید رفیعی، 

 در

 

 

 

تهیاه شاده از   ای  فرنگای گلخاناه   گوجاه دلتامترین در 

هاا   درصد از نمونه 31بار نشان داد،  میادین میوه و تره

در تحقیااق  مجاااز داشااتند.  آلااودگی باایش از حااد 

 مانااااده باااااقی( 2111) و همکاااااران 1جهااااانمرد

در  پرمتااارینو  پروپاااترین هاااای فاان  کاااش آفااات

کارخاناه تولیاد    5فرنگی تهیه شده از   های گوجه نمونه

 ساالد وجود داشت.

با توجه به مطالعات انجام شده و تمایل کشااورزان      

دلتاامترین و   ،پرمتاارین کش  برای استفاده از سه آفت

در کنتارل آفاات    هااز گروه پایروتروئیاد  پروپاترین فن

باه  ماناده   گلخانه، این سموم برای بررسی میزان بااقی 

ی  فواصل زمانی مختلف پس از کااربرد و تعیاین دوره  

 در این تحقیق انتخاب شدند.کارنس )احتیاط(

 یافته معرفی

MRL   )مانده حداکثر مجاز باقی
2) 

-ی آفت ماندهباقیمیزان حداکثر  عبارت است از    

کش، که مجاز است در محصوالت کشاورزی در زمان 

گرم بر برداشت وجود داشته باشد و بر حسب میلی

برای تومین  .شودبیان می محصولکیلوگرم وزن 

-ها و تنظیم میزان حوور آفتکنندهسالمت مصرف

ی  هماندسطوح حداکثر باقی ،ها در محیط زیستکش

ها در محصوالت مختلف در اغلب کشورها از کشآفت

ی  هماندلحاظ قانونی تعریف شده است. تخمین باقی

 ،ها در وضع مقرارات صادرات محصوالتکشآفت

کنندگان و محیط زیست حمایت از سالمتی مصرف

 .ضروری است

 5دوره کارنس

                                              
1
 Jahanmard 

2
 Maximum residue limit       

حااداقل فاصااله زمااانی بااین آخاارین سمپاشاای و      

سموم  ی هماندباقی برداشت محصول که طی این مدت

کاارنس یاا     رساد را دوره برای مصرف به حد مجاز می

 ی هنامند. به دوره کاارنس، دور  دوره پیش برداشت می

ی پیش برداشات یاك    دوره .شودگفته میهم احتیاط 

کاه از ایان    ،کش به عوامل مختلفی بساتگی دارد آفت

مورد اساتفاده، شارایط آب و    غلظتتوان به عوامل می

هوایی، دور آبیاری، رقم کاشته شاده محصاول، زماان    

کش مورد آفت و نحوه کاربرد نوع فرموالسیون ،کاشت

 .(1511، رفیعیو  باستان) استفاده اشاره کرد

  پایرتروئید های کش آفت

های پایرتروئید مشتقات مصنوعی  کش آفت    

های گیاهان از گلطبیعی هستند که  هایپیرترین

گل  های جنسخانواده کاسنی خصوصاً از گونه

مواد طبیعی موجود در . شوندداوودی استخراج می

گل داوودی تحت تأثیر نور به سرعت تجزیه  ی عصاره

بنابراین با مشتقات مصنوعی جایگزین  ،شوندمی

-اند، که در ابتدا برای انسان ایمن به نظر میشده

دهد که ت اخیر نشان میبا این حال، تحقیقا .آمدند

خطر نیستند و از طریق تماس پوست، برای انسان بی

ها در محصوالت کشاورزی آن ماندهاستنشاق و باقی

و  0تاملین) شوند و اختالالتی را ایجاد کنندوارد بدن 

 (.2111همکاران، 

آفت تأثیر  سیستم عصبیپایرتروئیدها روی     

شوند. این می 3ایگذاشته و باعث ایجاد اثر ضربه

حالت به صورت عدم توانایی آفت برای حفظ تعادلش 

کند. همچنین دارای خاصیت دورکنندگی بروز می

-ای میحشرات نیز هستند و مانع از رفتارهای تغذیه

                                                                  
3
  Preharvest period  

4
 Tomlin et al. 

5
 Knockdown 
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 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

ترین اثرات مسمومیت مزمن و زیرمزمن عمده شوند.

 ی ههایی بر غدهای پایرتروئید ایجاد آسیبکشآفت

ق کلیه، سیستم تولیدمثل و طحال هیپوفیز، غدد فو

باشد، همچنین سبب توقف سیستم ایمنی و می

های کبد شده، که این تغییرات کاهش فعالیت آنزیم

انجام شده بر روی  مطالعاتباشند.  قابل برگشت نمی

های ژنتیکی ترکیبات پایروتیروئید قابلیت ایجاد آسیب

یعی و رفتوسط این ترکیبات را به اثبات رسانده است )

  (.1510همکاران، 

دلتامترین ترکیبی تماسی گوارشی است که بر     

ها، حشرات مکنده مانند ها و پروانهعلیه الرو سوسك

رود ها به کار میها و همچنین کنهها، پسیلشته

 (. 2111و همکاران،  1باپتیسدا)

 است گوارشی و تماسی اثر با کشیحشره پرمترین    

. شودمی استفاده آفات از ایگسترده طیف برابر در که

 و مکنده حشرات انواع با مبارزه برای ترکیب این

-این آفت. رودمی کار به هاگلخانه خواربرگ الروهای

کش اثرات مخرب بر قلب و عروق، کبد، سوخت و 

ایمنی بدن، باروری و همچنین فعالیت  ساز، سیستم

ها در بافتاکسیدانی های آنتیآنزیمی به ویژه آنزیم

 (.2111)تاملین،  دارد

 اثر با کش حشره و کش کنه یك پروپاترین فن    

 ها کنه انواع متحرک حاالت که است، گوارشی تماسی،

 ها، پروانه الرو ها، سفیدبالك مانند حشراتی نیز و

 آفات و ها پسیل ها، شته خوار، برگ حشرات مینوزها،

 (.2111نماید )تاملین،  می کنترل را خوار ساقه

 مورد استفاده فرموالسیون و غلظت سموم

                                              
1 Baptista 

 باا غلظات    (درصاد  23امولسیون ) پرمترینسموم     

باا   درصاد(  3/2)امولسایون   دلتاامترین  ،در هزار 3/1

 11)امولسایون   وپااترین پر فان  و در هازار  3/1 غلظت

و  دو برابر غلظات توصایه    در هزار 2 با غلظت درصد(

هاای  در تااریخ  نوبات در دو پاشی  شده تهیه شد و سم

د. مشخصاات و حاداکثر   شانجام  0/5/10و  21/2/10

آمده است. به  1ها در جدول  کش مانده مجاز آفت باقی

گوارشی هستند، تماام  -دلیل اینکه هر سه سم تماسی

ها به طور کامل با سموم پوشاش داده شاد    سطح بوته

  .(1)شکل 

کاه   در صاورتی بر اساس نتایج مطالعه مشخص شد     

های توصیه شده اساتفاده شاوند،    با غلظتسموم فوق 

ی دلتاامترین در روز پانجم بعاد از     ماناده میزان بااقی 

-هاای فان  کاش ی آفات  ماناده میزان باقی وپاشی سم

پاشای باه   پروپاترین و پرمترین در روز سوم بعد از سم

پاشای  رسد و در روز دهم بعد از سام  زیر حد مجاز می

لاذا  . نخواهد بودگیری اندازه مانده این سموم قابل باقی

ی زمانی حاداقل ساه تاا پانج روز پاس از      رعایت بازه

فرنگای و خیاار   آخرین کاربرد این ساموم روی گوجاه  

ای بااارای برداشااات محصاااول از ساااوی   گلخاناااه

 تولیدکنندگان ضروری است.

 
 )اصلی( شده یپاش سم یها بوته -1 شکل
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 :ترویجی هایتوصیه

 هاا  کاش  ماناده آفات   باقیبا توجه به مخاطراتی که . 1

کنند و اینکه بسیاری از  ها ایجاد می کننده برای مصرف

هااا اسااتفاده  گلخانااهپایرتروئیااد همچنااان در سااموم 

سه تا پنج روز  احتیاط )کارنس(دوره رعایت  شوند، می

 23امولسایون  ) پرمتارین ساموم  پاشی باا   پس از سم

)امولسایون   دلتامترین ،در هزار 3/1 با غلظت  (درصد

 وپااترین پر فان  و در هازار  3/1 باا غلظات   درصد( 3/2

در هزار، در خیاار و   2 با غلظت درصد( 11)امولسیون 

 ست. اای ضروری  فرنکی گلخانه گوجه

افازایش غلظات ساموم، سابب افازایش       از آنجاکه. 2

از ایان رو،   .شاود مای هاا   کاش  ی آفت ماندهمیزان باقی

ی  مرحلاه صیه شاده و در  ها باید با مقادیر تو کش آفت

، تا کاارآیی الزم را داشاته   استفاده شوندحساس آفت 

 باشند.

بارده  بار به کار  2این سموم بیش از  صورتی کهدر . 5

 ی کارنس دورهها و  کش ی آفت ماندهمیزان باقی، شوند

یافتاه و بایاد   افازایش  بیش از مدت تعیین شده فاوق  

   رعایت شود.

خطار،   کاربرد سموم کام  و آفات تلفیقی مدیریتبا . 0

تاازه مصارف   محصاوالتی کاه باه صاورت     به ویژه در 

کاه حااوی    تولیاد محصاول ساالم   تاوان   شوند، می می

 داد.را افزایش ی سموم در حد مجازند،  مانده باقی

 

 مورد استفاده ابعنم

بررسی بااقی ماناده چناد آفاتکش در     . 3535. م. تاجبخش. ر. خوشبزم. ا. ظهور. آ. صنعی .م .حاجیان شهری

های کاربردی در  پژوهش. کروماتوگرافی طیف سنجی جرمیبرخی محصوالت باغی استان خراسان رضوی با روش 

 .111-15(: 2)5. گیاهپزشکی

 سموم مورد استفادهشخصات  -1جدول 

 

 نام عمومی

 

 نام تجاری

 

 نوع فرموالسیون

 

 کش نوع آفت

 ماندهحداکثر مجاز باقی

(   MRL ) ( میلی)گرم بر کیلوگرم 

 آمبوش  پرمترین 
 درصد 2امولسیون 

(EC 25%) 
 3/1 تماسی و گوارشی

 دسیس  دلتامترین 
 درصد 3/2امولسیون 

(EC 2.5%) 
 2/1 تماسی و گوارشی

 دانیتول  پروپاترین  فن
 درصد 11امولسیون 

(EC 10%) 

کش  تماسی و کش و حشرهکنه

 گوارشی
3/1 
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 اول / شماره چهارم/ جلد 1011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 ایمنای  و ژنتیك ای. مهندسی گلخانه فرنگی گوجه در پرمترین آفتکش باقیمانده ارزیابی .3533. ب. یعی. س. ر. رفباستان

     .22-11(: 1) 1زیستی. 

ناماه تخصصای    ای. فصال  ماناده دلتاامترین در خیاار گلخاناه     بررسی باقی .3530. ر. سس. باستان  ،یمانی. اب. یعیرف

   .511-512(: 0)2شناسی.  تحقیقات حشره

 صفحه.  212شناسی. انتشارات جهاد دانشگاهی. ای بر سممقدمه .3533. ج آملی، ساالر

وجاه فرنگیهاای گلخانهاای    اندازه گیری باقیمانده سموم کلرپیریفاوس و دلتاامترین در گ   .3533. س. یمانیا. ش. یمحمد

 .11-32: 0. فصلنامه گیاهپزشکی. کرج به روش استخراج با فاز جامد

ای اساتان اصافهان. آفاات و     کش در خیاار گلخاناه   مانده چهار حشره بررسی میزان باقی .3535. م. یالله نعمت. م. یمروت

 .20-11(: 1)12های گیاهی.  بیماری
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