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Abstract 

 

Background and purpose: In this study, we investigated the ethion insecticide residues in 

greenhouse cucumber and the effects of some procedures in reducing its amount before consumption  in 

Hamadan, 2015. 

Materials and methods: Five greenhouses were randomly selected and in spring a total of 90 

samples was analyzed for the effects of treatments including washing for 2 min and different storage 

times on ethion residuals. HPLC method was used to measure the residual concentrations. 

Results: The results showed that the maximum and minimum ethion residuals after one hour 

spraying were 1.63 and 1.31 mg/kg, respectively which were higher than the maximum permissible limit 

of 0.5 mg/kg (MRL). Storage for 24 hours and washing (2 mins) reduced the initial amount of pesticide 

residues by 43.2% and 52.7 %, respectively. 

Conclusion: In case of inappropriate management programs in using pesticides, not considering 

the preharvest interval (PHI), and lack of proper washing, the remaining amount of pesticides can exceed 

the permissible limits which would pose a serious threat to the health of consumers in long time. 
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 ـدرانــــازنــــي مــكـــــزشـــوم پــــلـــگاه عـشــــه دانـــــلـــمج

 (131-134)   3114سال    بهمن   311بيست و پنجم   شماره دوره 

 133      3114، بهمن  311شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و پنجم،               

 گزارش کوتاه

 و کاهش ایگلخانه خیار در اتیون کش حشره باقیمانده ارزیابی
 4931 سال در همدان شهر موردی مختلف: مطالعه هایروش با آن

 
       1امین پیرمغانی

       2ا شکوهیرض
       3محمدتقی صمدی

      4مصطفی لیلی
 5ا... روشناییقدرت

 چکیده
و تأثیر برخی فرآیندهای مؤثر در کااهش ای کش اتیون در خیارگلخانهمانده حشرهدر این مطالعه باقی و هدف: سابقه

 های شهر همدان مورد بررسی قرار گرفت.در گلخانه 4931آن قبل از مصرف در طی سال 
تارین نموناه برداشات و تاأثیر مها  39پنج گلخانه به صورت تصادفی انتخاب و طی فصل بهار تعداد  ها:مواد و روش
های مختلف بر باقیمانده س  مورد بررسی قرار گرفات. بارای دقیقه و نگهداری برای زمانشو به مدت دو تیمارها شامل شست

 استفاده شد. HPLC دستگاه مانده س  از سنجش باقی
گار  برکیلاوگر  میلای 94/4 و 39/4مانده اتیون یک سااتت بعاد از سمشاشای برابار ترین باقیترین و ک بیش ها:یافته

سااتت باتاک کااهش  41مادت ساازی بهذخیره باشد.می mg/kg 5/9مانده باقیمجاز تر از حدود شد که بیشگیری اندازه
درصد مقدار اولیه شد و فرآیند شستشو به مدت دو دقیقاه در زیارآب باه طاور  4/19میزان مانده س  به طور میانگین بهباقی

 درصد کاهش مقدار باقیمانده س  شد. 7/54میانگین موجب 
کارنس یا تد  شستشوی مناسب،  چنین تد  رتایت دورهدرصورت تد  مدیریت در میزان مصرف س  و ه  نتاج:است

 مدت باشد.کنندگان در طوالنیتر از حد مجاز بوده و تهدید جدی برای سالمت مصرفتواند بیشمانده میمقدار باقی
 

 ایز؛ خیار گلخانهکش؛ اتیون؛ حداکثر غلظت مجاباقیمانده آفت: ای کلیدیههواژ
 

 مقدمه
اماااروزه باااه منظاااور افااازایش تولیاااد م صاااوالت 

شود کاه کش استفاده میکشاورزی از انواع سمو  آفت
 بیش از حد باتک ایجاد مشکالت زیست م یطای استفاده

هاای کشه. حشر(4)و آلودگی زنجیره غذایی شده است
ارگانوفسفره به صورت سمو  گوارشی، تماسی، تادخینی 

ای باه سیستمیک تقریباً برای کنترل هار ناوع حشاره و یا
جاز  ایان دساته از  کش اتیاون. حشاره(4)رونادکار مای
میزان حداکثر مجاز آن در میوه خیاار  باشد کهسمو  می

mg/kg 5/9 باتوجااه بااه اهمیاات  .(9)اتااال  شااده اساات
 راناایو  اناجه رای در سرتاساطالعات مختلفااموضوع، م
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 ایران همدان، همدان، پزشکی تلو  دانشگاه بهداشت، دانشکده  یط،م بهداشت مهندسی گروه دانشیار،. 4
 ایران همدان، همدان، پزشکی تلو  دانشگاه بهداشت، دانشکده م یط، بهداشت مهندسی گروه استاد،. 9
 ایران همدان، ،همدان پزشکی تلو  دانشگاه مرکز ت قیقات تلو  بهداشتی،  ،بهداشت دانشکده م یط، بهداشت مهندسی گروه استادیار،. 1
 ایران همدان، همدان، پزشکی تلو  دانشگاه بهداشت، دانشکده آمار زیستی و اپیدمیولوژی، گروه استادیار،. 5
 : 9/8/4931تاریخ تصویب :          41/1/4931 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :         49/1/4931 تاریخ دریافت 
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 ناوان مثاال،انجا  گرفته و یا در حاال انجاا  اسات. باه ت

( میزان باقیماناده دیاازینون در 4949دهقان و همکاران )

. (1)کردناد های خیار در استان مازندران را بررساینمونه

 ماناده( میازان بااقی4993و همکاران ) Cengizچنین ه 

ای مورد بررسی قارار را در خیارگلخانه سوکلرودیس 

 (4949ان )زاده و همکااردیگری، حسن در مطالعه .(4)دادند

های کاهش آن را در خیار مانده اتیون و روشمیزان باقی

 هایبراساس بررسای .(5)ای مورد مطالعه قرار دادندگلخانه

انجاا  گرفتاه و مراجعاه باه ساازمان جهااد کشااورزی و 

خیار در سطح شهرساتان همادان  های فعال تولیدگلخانه

لف کش اتیون جهت مبارزه با آفات مختتمدتاً از حشره

کش مایع بی رنگ و فاقاد . این حشره(3)شوداستفاده می

که با طیف کاربری وسیع در کشاورزی استفاده بو است 

 یبررسا، هدف اصلی ایان مطالعاه بنابراین .(5،7)شودمی

 ای وخیارگلخاناه کش اتیاون درمقادیر باقیماناده حشاره

 از جملاه شستشاو باا آب متاداول اقداماتیر برخی تأثتعیین 

  آن بود. باقیمانده کاهش در سازیمیدنی، و ذخیرهآشا
 

 اهشرومواد و 
میزان باقیماناده سا  در میاوه خیاار، بار  برای تعیین

 ها از هرگلخاناهبرداری تصادفی مرکب، نمونهاساس نمونه

و به آزمایشگاه منتقل شدند و در فواصل یک و  برداشت

گیری ساااتت پااس از سمشاشاای، اسااتخراز و اناادازه 41

. جهات بررسای تاأثیر فرایناد مانده س  انجا  گرفتقیبا

ور و شستشو، خیارها به مادت دو دقیقاه زیار آب غوطاه

هاا و اساتخراز ساازی نموناهآماادهسشس شستشه شدند. 

انجا  گرفت.  QuEChERS4 روشس  براساس  باقیمانده

تزریق شدند  HPLCها پس از استخراز به دستگاه نمونه

مانده سمو  یز جهت سنجش باقیکه در مطالعات دیگر ن

باه دسات اطالتات  .(7،8)استفسفره از آن استفاده شده 

برداشت شده با استفاده از  هایگیری نمونهآمده از اندازه

و روش آماری آنالیز واریاانس دو طرفاه  SPSSافزار نر 

 مورد تجزیه و ت لیل قرارگرفت.

                                                 
1- Quick, Easy, Cheap, Effect, Rugged, Safe Method 

 و بحث هاهیافت
 س  یماندهباق درکاهش نگهداریزمان  رتأثی

مانده س  اتیاون در ترین غلظت باقیترین و ک بیش

بعاد از سمشاشای باه  ای برداشت شده یاک سااتتنمونه

 گار  بارمیلای 941/4±994/9و  399/4±948/9ترتیب برابر 

 ( بود. بعد از یاک روز سمشاشای،4 شماره کیلوگر  )جدول

ماناده در حادود ترین میزان کاهش باقیترین و بیشک 

چناان ایان گیری شد ولی ه درصد اندازه 3/15و  4/14

 بود. mg/kg 5/9تر از حد استاندارد کدکس مقادیر بیش

حاصال وجاود رابطاه  یجنتاا یآمار یلو ت ل یهتجز

باا گذشات س   یماندهکاهش باق ینب (p<95/9) داریمعن

 یانحاصال از ا یج. نتاایدنمایم ییدها را تأنمونه درزمان 

و  Singhتوساط  ای کاهمطالعاه یجابا نتایق ت قبخش از 

کاااهش  ایدوره یبررساا ( در زمینااه4997)همکاااران 

 گرفتااه اسااتانجااا  در خیااار  یااونات یماناادهغلظاات باق

 (p=  991/9دار )متفاااوت بااودن معناای .(3)مطابقاات دارد

هاای برداشات گیری شده س  در نمونههای اندازهغلظت

 یزهااوباه د توانادهای مورد مطالعاه مایشده از گلخانه

در طاول دوره  تناوب سمشاشیو  ین وه سمشاش ی،مصرف

 یطباه شارا س  کاهشروند  ارتباط داشته باشد.برداشت 

توانااد نیااز می تمر ساامو  اسااتفاده شاادهیطاای و نیمااهم 

 .(49)بستگی داشته باشد
 

 هانمونه در اتیون س  باقیمانده کاهش در شستشو فرآیند تأثیر
باقیماناده سا  اتیاون در ترین غلظات ترین و ک بیش

سااتت پاس از  41ای ترضه شده باه باازار فاروش )نمونه

 745/9 ±949/9و  319/9 ±944/9سمشاشی( به ترتیب برابار 

باود کاه توساط فرآیناد شستشاو در  یلوگر برک گر یلیم

  (.4درصد کاهش یافت )جدول شماره  54حدود 

تر از حد استاندارد کدکس مانده ک این میزان باقی

باشاد. بناابراین شستشاو و مایگر  برکیلاوگر  میلی 5/9

داری معنایساتت تأثیر قابل قباول و  41نگهداری برای 

(95/9 p) جاینتاون دارد. اده س  اتیاانااهش باقیمادر ک 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   
 و همکاران امین پیرمغانی     
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 گزارش کوتاه

 ساتت بعد از سمشاشی 41گیری شده س  اتیون یک و مقادیر اندازه :1شماره  جدول
 

 *ان راف معیار( ±گیری شده )میانگینغلظت اندازه
 زمان

 4گلخانه شماره  4گلخانه شماره  9گلخانه شماره  1گلخانه شماره  5گلخانه شماره 

 پس از سمشاشی یک ساتت ±399/4 948/9 951/4 943/9± ±188/4 999/9 ±149/4 947/9 941/4 994/9±

 پس از سمشاشی یک روز 319/9 944/9± 713/9 941/9± 873/9 943/9± 847/9 941/9± 745/9 949/9±
 

 باشد.می mg/kgمقادیر بر حسب  *

 
 ساتت پس از برداشت( 41تأثیر فرآیند شستشو در مقادیر باقیمانده س  اتیون و مقایسه آن با نمونه ترضه شده به بازار فروش )شاهد،  :2جدول شماره 

 

 *ان راف معیار( ±گیری شده )میانگینغلظت اندازه
 فرایند

 4گلخانه شماره  4گلخانه شماره  9گلخانه شماره  1گلخانه شماره  5 گلخانه شماره

 نمونه شاهد 944/9 ± 319/9 941/9 ± 713/9 943/9 ± 873/9 941/9 ± 847/9 949/9 ± 745/9

 شستشو 994/9 ± 157/9 995/9 959/9± 943/9 ± 194/9 943/9 ± 975/9 994/9 ± 943/9
 

 باشد.می mg/kgمقادیر بر حسب  *

 

که شستشاو  نشان داد( 4339)و همکاران  Zweig مطالعه

 ییماواد غاذا یساازدر آماده یندهافرآ ینتراز مه  یکی

شااود کااه میاازان اثاار آن بسااتگی بااه نااوع م سااوب می

 یااونات .(44)کش و م اال اثاار آن خواهااد داشااتآفاات

و  یخاارج یاهال و در شتهندا یاهدر گ یادینفوذ ز یتقابل

 یقطبا ه خاطر داشتن خواصد و بمانیم یباق یوهپوسته م

تواناد از و بناابراین می شاودیحال ما یدر آب به راحتا

سطح م صول شستشه و از آن جدا شده و باتک کاهش 

نتایج ایان بخاش  (.4)شود دار باقیماندهقابل توجه و معنی

و همکااران  Saraviاز مطالعه با نتایج حاصال از ت قیاق 

ش باه دلیال تفااوت ( مطابقت دارد اما میزان کاه4941)

 .(49)در اتمال شستشو و نوع سمو  اختالف دارد

گیری کرد که به طاور کلای توان نتیجهدر پایان می

نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت سا  اتیاون 

سااتت پاس  41های خیار برداشت شده یک و در نمونه

ترتیب های ساطح شاهر همادان باهاز سمشاشی از گلخانه

گر  برکیلوگر  باوده اسات میلی 849/9و 114/4 برابر با

باشاد. باا ایان تر از حدود استاندارد کدکس میکه بیش

ساازی و وجود، انجا  برخی اقادامات سااده نظیار ذخیره

بهینه کاردن دوز مصارفی و تعاداد سا   شستشوی ساده،

ها و در نظر گرفتن زمان مناسب برای سا  پاشای و پاشی

کااهش باقیماناده در  چیدن م صول کماک زیاادی باه

هاا م صول ارائه شده به بازار خواهد نمود و ایان غلظت

 .دهدتر از حدود استاندارد مواجهه کاهش میرا به ک 
 

 سپاسگزاری
پژوهش حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد 

دانشجو امین پیرمغانی در رشته مهندسی بهداشت م ایط 

 و فنااوری دانشاگاه باشد که با حمایت معاونت ت قیقاتمی

 همادان انجاا  گرفتاه اسات کاه از حمایاات تلاو  پزشاکی 

صامیمانه همکااری گاردد. از تشکر و قدردانی می ایشان

و  دکتار خادادادیجناب آقاای غذا و دارو  معاونت م تر 

آزمایشگاه جناب آقای دکترحشمتی نیزکمال تشکر مسئول 

   را داری .
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