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 چکیده 

کشاورزی و نیاز مبرم به افزایش تولید با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدودیت منبع در بخش 

سالمت  م مبارزه منطقی و اصولی علیه آفات با تآکید بر رعایت حفظامحصوالت کشاورزی، ضرورت انج

های مختلف مبارزه با کشاورزان و افراد جامعه مسایل زیست محیطی احساس می شود. از این رو از شیوه

ای از این راهكارها را به خود سموم شیمیایی سهم عمدهکاربرد شناسایی و عوامل زیان بار و آفات، 

  دهد.اختصاص می

ها در محیط زیست کش و باقی ماندن آنمواجه انسان به طروق مختلف معایب استفاده از سموم آفت

آفت گیاهی در کشور مورد استفاده قرار میبا به منظور مبارزه  افتد. دیازینون از سموم پرکاربرداتفاق می

تواند اثرات می خاک و محصوالت کشاورزی ،شربوم به منابع تآمین آبامق گیرند. ورود این آالینده

 مخربی بر سالمت انسان و محیط زیست داشته باشد. 

 

 

 آلودگی محیط زیست ، آفت کش ، دیازینون ،سموم ارگانوفسفره واژگان كلیدي: 
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 مقدمه  

 

مواجه بود.  ییدر برداشت مواد غذا یسر سخت یآغاز کرد همواره با رقبا ینکره زم یرا در رو یکه کشاورز یبشر از روز

در این رابطه مواد مختلفی برای کنترل آنها  آنها بودند، لذا در همان آغاز شروع به مبارزه با آنها نمود. یناز مهمتر یكیحشرات 

 0044که به  روسی و چینی است ،استفاده نمود. قدیمی ترین نوشته ها در مورد استفاده از حشره کش ها نوشته های یونانی

 از نیكوتین به عنوان حشره کش استفاده شده است . 3601سال قبل از میالد مسیح بر می گردد.. در سال های 

آفت کش ها عموما ترکیبات معدنی بودند. ازجمله این سموم می توان به ددت اشاره نمود. نسل دوم آفت کش ها نسل اول 

 کارباریل از گروه سموم کارباماتی می شدند.شامل ترکیبات آلی فسفره و ترکیبات آلی کلره و سم 

 سترده مورد استفاده قرار می گیرد.که همچنان به طور گ،سم دیازینون نیز از نسل دوم آفت کش ها محسوب می گردد 

پیرترینهای  ،بی اثرکننده های تشكیل کیتین ،شبه هورمونهای جوانی ،نسل سوم آفت کش ها که مهمترین آنها فورامیدینها

 دایپل و باکتوسپئین است.  ،مصنوعی و مواد بیولوژیكی نظیر بووارین

عوامل بیماری زا و تمامی عواملی که محصوالت غذایی مورد نیاز و حتی  ،کلیه ترکیباتی که در گیاهپزشكی برای کنترل آفات

 (3111 – ی)خانجان آفت کش نامیده می شود. ،سالمتی بشر را به خطر می اندازد

 ینو همچن یولوژیكیمبارزه ب یكیمبارزه مكان یط،مح یوجود دارد از جمله بهساز یمختلف یمبارزه با آفات روش ها یبرا

 مختلف به کار گرفته شود.  یاز روش ها یقیکه تلف یردگ یصورت م یو موفق با آفات زمان یمبارزه واقع  ییمیایمبارزه ش

 (3110- قاسمخانی). باشد یآفت کش ها م یعنیمبارزه با آفات  یمیاییش یاستفاده از روش ها یبررس یقتحق یندر ا هدف

 

 خواص مطلوب یک آفت كش 

 

به ظور کلی باید دارای خواص مطلوبی به شرح زیر باشد تا بتوان از آن در موارد  ،شودآفت کشی که در کشاورزی مصرف می 

 مختلف استفاده نمود: 

 اثر قاطع و سریع رود آفت مورد نظرداشته باشد. -3

 آب وخاک اثر سوء نداشته باشد.  ،محیط زیست ،گیاهان ،دام ،بر روی انسان -2

 پرداتورها ودیگر حشرات غیر آفت بی خطر باشد. ،پارازیتوییدها ،برای زنبور عسل -1

 روی مواد غذایی بو یا طعم نامطلوب باقی نگذارد. -0

 دوام کافی برای اثر روی آفت مورد نظر را داشته باشد. -5

 بتواند چند آفت را کنترل نماید. -0

 از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.  -6

 کاربرد آن آسان باشد. -1

 برای مدت طوالنی باقی نماند.در طبیعت  -9

 حالت اختصاصی داشته باشد. -34

 

ولی می توان ترکیبی را انتخاب نمود که  ،الزم به ذکر است که تمام این خصوصیات را نمی توان در یك ترکیب مالحظه کرد

 الاقل دارای تعدادی از این خصوصیات باشد. 
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 اما سموم براساس ساختار شیمیایی به دسته های زیر تقسیم می شود: ،قسیم بندی های متعددی برای سموم وجود داردت

 

 ترکیبات معدنی -3

 این ترکیبات در ساختار شیمیایی خود فاقد اتم کربن آلی هستند  و به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

 

 ترکیبات معدنی طبیعی نظیر سموم گوگردی-3-3

 نظیر سموم آرسنیكیترکیبات معدنی مصنوعی -3-2

 

 ترکیبات آلی -2

که با اتم های مختلف دیگر پیوند یافته است. این ترکیبات نیز  ،این ترکیبات در ساختار شیمیایی خود دارای اتم کربن هستند

 به دو گروه تقسیم می شوند:

 

 ترکیبات آلی طبیعی مانند روغنهای طبیعی  سموم گیاهی و ... -2-3

 تیوسیاناتها و ... ،آلی فسفره ترکیبات آلی مصنوعی مانند ترکیبات -2-2

 (3111 – ی)خانجان

 

توان با توجه به  یرا م یباتترک ینشوند . ا یمبارزه با آفات به کار گرفته م یهستند برا یلفتمخ یمیاییکش ها مواد ش آفت

از مواد ممكن  ینمود. البته برخ یمقارچ کش ها و جونده کش ها تقس، علف کش ها، الروکش ها ،نوع آفات به حشره کش ها 

 یبه عنوان جونده کش ها ئر در علف کش مورد استفاده قرار م یكارسن یباتمثال ترک نبه عنوا یرنداست در چند دسته قرار گ

 .یردگ

 یننامند . چن یخام ماده آفت کش م یا یكفرم تكن ینشود نستا خالص است ا یم یهافت کش ها که توسط سازندگان ته فرم

 یونآن را فرموله کرد و ئر مواقع فورموالس یداستفاده با یو برا یستدر مبارزه با آفت کش در اغلب مواقع قابل استفاده ن یفرم

تا آن را به فرم قابل مصرف  یدآ یبه عمل م یكفرم تكن یاست که رو یمیاییو ش یزیكیف ییراتآفت کش مجموعه تغ یك

 د.کنن یلتبد

     غیره و طناب گرانول قرص - 5      امولوسیون -0    سوسپانسیون -1  محلول - 2  یدنیپاش یگرد ها 1-

 

 (Organo Phosphate) (Organophosphorus) اورگانوفسفره یباتترك

 

 یتگروه، با خاص ینفسفر هستند. در ا یخود دارا یبشودکه در ترک یاطالق م یسموم یهفسفره به کل یحشره کش ها

 (3194 – قدمیاری) وجود دارند. یستمیكو س ینیتدخ ی،نفوذ یگوارش  ی،تماس

 یدروژن،دسته، عبارت هستند از: کربن، ه ینا یهاکشدهنده حشره یلاست. عناصر تشك یكفسفر یدسموم اس ینا یاصل منشا

 یا یژنتواند اکس یم Z مانند کلر، برم و گوگرد هستند.در سموم فسفره یگر،د یعناصر یدارا یزاز آنها، ن یو فسفر. برخ یژناکس

متصل به  هاییژناز اکس یكی یو اگر گوگرد به جا یردگ ینام م یوناتت یا یوآتب حاصل تیگوگرد باشد ، اگر گوگرد باشد، ترک

 یب، ترک یردقرار گ یتروژنن یوالت،گوگرد در ت ی. چنانچه به جایندگو یم یوالتحاصل رل ت یبترک یرد،قرار بگ یدروژنه

 یلالك یگروهها R2 و R1 .... باشد یاو  یوسیاناتت یانید،تواند هالوژن، س یگروه ترک کننده است که م X .خواهد بود یداتآم

(R-)  یالكوکس یاو (-O-R) باشد یم. 
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 ینهر دو کشنده الكترون باشند، در ا یاهر دو دهنده الكترون و  یعنی یتماه یك، هر دو از  R2و  R1 یاختالف ها اگر

با  ینکشنده الكترون هستند. بنابرا یالكوکس یدهنده الكترون و گروهها یلالك یحشره کش است. گروهها یك یبصورت ترک

 (3110- قاسمخانی ).داد یصتوان کاربرد آن را تشخ یم هاارگانوفسفره  ینگاه ساده به فرمول ساختمان یك

ورد استفاده قرار می گیرند و بیشترین کاربرد کش هستند که امروزه به طور گسترده مترکیبات فسفره از مهمترین سموم آفت 

 (3111 – ی)خانجانرا بین ترکیبات آفت کش دارند. 

است  یازینوند یقتحق یندر ا حثآفت کش مورد ب .نام برد را یازینوند یكس،بات یون،توان از مالت یفسفره م هایحشره کش از

 ایدسته شناخته شده ینمهمتر یآل هایفسفات یباتترک رکه د .باشندی(میآل هایفسفر)فسفات یآل هایحشره کش که جزء

 (3110 – قاسمخانی) بوده است. فسفریكیدسموم اس ینا ی. منشآ اصلروندمی بكار کشهستند که به عنوان حشره

 

 از علل كاربرد وسیع سموم ارگانو فسفره به شرح زیر می باشد: 

 

 باشد.دارای خاصیت حشره کشی و کنه کشی می -3

 بر روی طیف وسیعی از حشرات وکنه ها موثرند. -2

 عمومی بوده و به فوریت تاثیر خود را نشان می دهند. -1

 پایداری آنها در سیستم های بیولوژیكی کمتر از سموم کلره است. -0

 عموما به ترکیبات غیر سمی برای انسان و دام تجزیه می شوند. -5

 ت زنده نسبتا سریع است.متابولیسم آنها در بدن موجودا -0

 در بدن انسان و دام ذخیره نمی شوند. -6

 تعدادی از آنها دارای خاصیت نفوذی و سیتمیك هستند. -1

 خطر آنها برای حشرات مفید کمتر است. -9

 مقدار مصرف آنها در واحد سطح کمتر از سموم کلره می باشد. -34

 ی در محیط زیست به وجود می آورند.در خاک و آب سریعتر تجزیه شده و آلودگی کمتر -33

 

 معایب سموم ارگانو فسفره: 

 در حشرات گیاهخوار مقاومت علیه آنها به وجود می آورد.-3

 ناپایدار و در محیط های قلیایی هیدرولیز می شوند. -2

 با ترکیبات قلیایی قابل اختالط نیستند. -1

 

 ای زیر قرار می گیرند:ترکیبات فسفره از نظر کاربرد و دوام در دسته بندی ه

 

 سموم تماسی کم دوام -3

 ی ذسموم با دوام تماسی و نفو -2

 سموم سیستمیك -1
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ولی در چربی  ،سموم بادوام تماسی و نفوذی قرار می گیرد. این ترکیبات در آّب به مقدار کم حل شدهسم دیازینون در دسته 

 مشخصه دیگر این سموم این است که قبل از رسیدن به نقطه اثر فعال می شود. فعال شدن آنها به ها نسبتا محلول هستند. 

وسیله واکنش اکسیداسیون صورت می گیرد و باعث می شود ترکیب حاصله قطبی شده و اندکی خاصیت سیستمیك پیدا 

 (3111 – ی)خانجان در حالی که ترکیب اولیه فاقد چنین خاصیتی بوده است. ،کند

 

 باشد.یم یرانمورد استفاده در ا هایکشحشره یناز مهمتر یكی PS  3O2N 21H 12Cیمیاییبا فرمول ش یازینونکش دآفت

 (3111-ثنایی )

 – ی)خانجاندیكاپ و دیازول.   ،دیاگران ،اگزودین  ،سارولكس ،یدولدول، نوسینئوس ن،دیآن عبارتند از: بازو تجارتی یاسام 

3111) 

 

 

 :یازینوند یمیاییو ش یزیکیف خواص

 

 04اتاق به مقدار  یدر آب در دما ییتا قهوه ا یدهرنگ پر یآن دارا یكالنوع تكن یرنگ ول یاست روغن یعیخالص ما یاینوند 

وزن مخصوص  ،140 یقابل اختالط است. وزن ملكول ینفت هایاستون و روغن ،یلنمحلول است و با الكل گز یلیونقسمت در م

 متریلیم 0/3(×34) -0گراد، فشار بخار یدرجه سانت 10-11نقطه جوش  ،درجه سانتی گراد (  25)  در( 331/3تا  330/3) 

  .است گراد( یدرجه سانت 24)در یوهج

استون و روغن  یلن،محلول است و با الكل، گز یلیونر مدقسمت  04اتاق به مقدار  یدر آب در دما یازینون: دیازنیوند حاللیت

شود یدرجه تجربه م 324قابل اشتغال است. در باالتر از  یرغ "شعله و اشتغال عمال یقابل اختالط است. از نظر دما ینفت یها

وجود  شودیم یدرولیزه یبه آهستگ یقرق هایدتوسط آب و اس یاست ول یدارپا ییاقلی یطحساس است. در مح یشو به آسا

است،  یسم یلیکه خ یروفسفاتپیویومونوت یلتترا ات یجهکند. در نت یم یعآن را تسر یدرولیزه یکم آب در موقع نگهدار یرمقاد

  (ثنایی-.)سم شناسی صنعتیمصرف شود هایقارچ کش هاهمر یستینبا ولی است سازگار هاخواهد شد. با اغلب آفت کش یدتول

شود. باقی مانده اسیدی و قلیایی هیدرولیز میدیازینون در اغلب حالل های آلی به خوبی حل می شود. این سم در محیط های 

هفته پس از مصرف تجزیه می  1-2درصد سم در  54ولی  ،هفته پس از سم پاشی  مشاهده  می گردد 30-32آن در خاک 

 (3111- یی)ثنا شود و عوامل شیمیایی و فیزیكی و میكروارگانیسم ها نقش مهمی در این مورد بازی می کنند.

روز در مقابل آفات  35-6گرانول به خاک داده می شود و پس از ورود به قسمت های مختلف گیاه به مدت  دیازینون به صورت

 (3111 – ی)خانجانمی گردد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ساختار شمیایی دیازینون3شكل شماره 
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 : صنعتی هامصارف و تماس منابع

 هاسوسك کنترل آن، است که از مصارف یعیوس یفط یدارا کشیو قارچ کشیاست که از نظر حشره ییماده ا یازینوند

 کشیکنه یتخاص یکم یاست ودارا یستمیكس ریغ کشی. حشرهباشندیکره مقاوم م هایکشکه به حشره انواعی "مخصوصا

 (3111 – ثنایی) .شودیاستفاده م یرهو غ ینتیز یاهانو گ یشكرن یره،در آفات برنج، س یاست،در کشاورز

به طور وسیع برای کنترل کرم ساقه خوار  تماسی بوده و در موارد سیستمیك کم دوام است. در سالهای اخیر این سم نفوذی

برنج استفاده شده است.این سم در غلظت های توصیه شده ایجاد گیاه سوزی نمی کند. وکاهو از جمله گیاهان حساس به 

 Scرطومی سیب وگالبی و خوشه خوار انگور و جوانه خوار و سرخو ،مگس گالبی ،دیازینون می باشد. جهت مبارزه با کرم سیب

 ،شپشكهای پسته و مرکبات و نخیالت و آفات چغندر ،پسیل گالبی ،جهت مبارزه با کرم سیب EC  ،درصد علیه سوسری 14 

  م ساقه خوار برنج توصیه می شود. درصد علیه کر 34گرانول

 

 

 مقدار مصرف :

در لیتر  5/3تا  3لیتر ، برای چغندر قند  2تا  5/3لیتر در هكتار ، برای نخیالت  2 به میزان خوار برنج هعلیه کرم ساق این سم

لیتر ، علیه لیسه و شته درختان میوه و پسیل گالبی و  5/1تا  1علیه کرم سفید ریشه درختام میوه و درختان جنگلی  ،هكتار

مورد استفاده قرار  %34گرانول  کیلو گرم15 ، برای برنج  EC 04ر از %در هزا 5/3تریپس مو و شپشك پسته و مرکبات محلول 

 (3111 – خانجانی)می گیرد. 

 

 :ولژیکیفیزی اثرات

و  یلوگرمگرم در ک یلیم 354تا  344در موش  یدرصددر انواع نا خالص از راه خوراک 95 یازنیونحاد دLD :50   حاد یتسم

آن ممكن  یكالشده است. در نوع تكن ییدتآ یلوگرمدرک گرمیلیم 154تا  144 یدهگرد یهته یراخ هایکه در سال یانواع یبرا

 .شود یدتول یاباشد وجود داشته باشد و  یازینوناز خود د بیشتر هاآن یتکه سم یاست مقدار مواد جانب

عوارض مورد  یدایشو تجارب مختلف به عمل آمده و پ هایشآزما یازینوند یشگاهی،آزما یواناتماده مزمن: در ح یرز یتسم

به  3993در یازینونو تماس مجاز د یاستراز توسط گزارش استاندارد بهداشت ینکول یمآنز گیتوجه بوده است. عمل بازدارنده

صوالت مح یرو یلیونقسمت در م 65/4شده است. حد قابل تحمل آن را در  عییندر متر مكعب هوا ت گرمیلیم 3/4مقدار 

 .اندکرده یید(تآهای)سبزیکشاورز

کننده آب  ینمنابع تآم ینکه از جمله مهمتر یرمینیز هایسفره آب یباعث آلودگ یرزمینیز هایآب به هاکشآفت ینا ورود

 ( 3111- دانشور). شوندیباشند م یدنیآشام

 

 پادزهر

  گونین توکزو –آتروپین 
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 اثر بر روي گیاهان : 

 یاز محل  اصل یبرگ نفوذ کرده و به فاصله کم یكولکوت یموم یهسبب شده که در الفسفره  سموم  یدوست یچرب یتخاص

حاللیت کم این سموم در آّب باعث می شود  .یندنفوذ نما یبرگ به سطح تحتان یکه از سطح فوقان یشود. به طور یپخش م

که نتوانند مسیرهای طوالنی را در داخل شیره گیاهان طی نمایند. اگر چه به کارگیری ترکیبات رادیو اکتیو نشان داده که 

از طریق  ،بخش کوچكی از این سموم به ویژه آنهایی که از طریق ریشه به گیاه جذب شده و یا سطح خاک پاشیده می شوند

 (3111 – ی)خانجان شیره به گیاه منتقل می شود.

نشان داد که سم . آب هایی که برای آبیاری مزارع برنج به کار می رود ( در شهر آمل بر روی 2434مطالعه ای در سال ) 

 . شود تا دو ماه در نمونه ها باقی می ماند یمزارع اسپری م فسفره دیازینون که بر روی برنج ها ی

هفته آخر ماه دوم از  محصول به میزان ppm 0/3بود و کم ترین میزان در میزان این سم در نمونه ها بعد برداشتبیش ترین 

سم فسفره دیازینون در نمونه طارم  پژوهش با پژوهش فعلی نشان می دهد میزان باقی مانده نمونه ها قرائت شد . مقایسه این

 (  3193 -ه و همكاران شكرزاد ) .است تر از حد مجاز بودهفعلی پس از برداشت محصول باال غرب مشابه پژوهش

 یباشد . به نظر م یم ینیب یشقابل پ غیر ها در مناطق مختلف کشور، متفاوت و یوهدر م موجود یازینونسم د یایبقا یزانم

 یاتشده در مزارع مورد نظر که خصوص اعمال یریتنوع مد ینحاکم بر هر منطقه و همچن یمیاقل شرایط رسد بر اساس

 مقدم یرضوان) متفاوت است. یوهموجود در م یایبقا یزاندهد، م یم قرار یرمحصوالت را تحت تاث ینا یولوژیكیو ب فیزیولوژیكی

 ( 3111 -یقربان و

سرعت باید به بازار می شود و این محصول به  آوری عیكبار چین خیار انجام و محصول جمروز  1در کشت خیار هر  مثالبا 

 )و باتوجه به زمان ماند دیازینون در محیط(. عرضه شود تا حالت تازه خود را حفظ کند

شهای واستفاده از ر بنابراین نمی توان از دیازینون به عنوان حشره کش مناسبی برای محصول خیار استفاده کرد و باید

از زمین های کشاورزی  میلیون هكتار 64بیش از  هم اکنون در جایگزین مانند کشت محصوالت تراریخته مقاوم به آفات که

 ( 3192-آزادوارمروتی و ) شوند؛ در دستور کار قرار گیرد. یجهان کشت م

 

 اثر بر روي منابع آب :

توانند ی قرار می گیرند م می تواند به ا ین سموم آلوده گردد . سموم آفت کشی که مورد استفاده منابع آب از راههای مختلف

طی فصل بهار  محلهای مصرف وارد منابع آب گردند . از آنجا که اغلب آفت کشها اری ازاز طر یق شستشو ی مستقیم و یا آبی

 ی شوند. ریزش باران در مناطقدر ا ین فصل به وسیله باران شسته م ی گیرند، با توجه به بارندگی زیادمورد استفاده قرار م

ق نفوذ می گردد. عالوه بر آن آفت کشها می توانند از طر ی ، سبب ورود آنها به منابع آب سطحیی شده و قبل از تجزیهسم پاش

 .ی راه پیدا کننده سفره ها ی آب ز یرزمینآب در الیه های خاک ب

ن یزایست داشته باشد که ممحیط ز ن وی انسابر سالمت ورود این مواد آالینده به منابع تأمین آب شرب می تواند اثرات بدی

سم  تیزان سمیمعرض، غلظت سم ورودی و میمیایی، مدت زمان استفاده، زمان درآنها بستگی به نوع ماده ش سوء بروز اثرات

 .مورد نظر دارد

 جه، سردرد،یوارض کوتاه مدت مانند درد در ناحیه شكمی، سرگع عوارض سوء بهداشتی ناشی از آفت کشها در کل شامل
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 اثر بر روي انسان: 

افزایش احتمال بروز  ی توان بهمدیازینون دراز مدت  ی است و از عوارضدوبینی، حالت تهوع، مشكالت چشمی و پوست

 .نمود ی،اختالالت حافظه، افسردگی، نواقص عصبی، سرطان و عقیمی اشارهمشكالت تنفس

ه در ی پارکینسون درافرادی ک یماركا مشخص ساخته که خطر ابتال به بآمریدر دانشكده هاروارد بوستون  دیمطالعات جد

پیشگیری از بروز  ین روش. بهتردرصد افزا یش یابد 64می تواند تا  هستند، یر اندکمعرض مواجهه با آفت کشها حتی با مقاد

ؤثر و عدم کنترل م آفت کش ها، ممانعت از ورود آنها به منابع آب است . در صورت خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از

مثال  ی در حذف آنها نخواهد داشت . به عنوانمتداول تصف یه تأثیر چندان یآالینده ها به منابع آب، روشها نورود ای

گندزدایی و فر ایند جذب سطحی قادر به حذف مقاد یر بسیار ی،میایی، ته نشینی، صاف سازیفرایندهایی از قبیل انعقاد ش

و  صمدی) .تأثیر ماهیت شیمیایی آنها می باشد ق تحتین طریت و کار ایی حذف آفت کشها از ا از آفت کشها اس یجزئ

 (3191-همكاران

 همچنین مسئله افزایش امراض بسیاربا توجه به مشكالت زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف آفت کش های صنعتی و 

کش ها در مواد غذایی آفت  خطرناک انسانی به ویژه سرطان که ناشی از مصرف آفت کش ها ی شیمیایی است ، وجود بقایای

 .کشور مورد توجه جدی تری قرار گیرد

سبزیجاتی که  همچنین به لحاظ اهمیت خطرات ناشی از وجود بقایای آفت کش های شیمیایی در مو اد غذایی ، بخصوص در

سالمت  به صورت خام مصرف می شوند و نیز لزوم رعایت حقوق مصرف کنندگان ، می بایست تحقیقات بیشتر ی در رابطه با

کارنس آفت فرمواد غذایی کشاورزی از نظر باقی مانده آالینده ها، وجود انواع آفت کش های شیمیایی، اندازه گیری طول دوره 

)حاجیان  کش ها و آموزش همه جانبه کشاورزان به لحاظ کاهش مصرف آفت کش های شیمیایی در کشور انجام شود.

 (3191-وهمكاران

 

 

 :  گیريبحث و نتیجه
 

کنندگان  یداز تول یاریدارد مورد توجه بس که گسترده ای یاثر بخش یفط یلبه دل یمیاییآفت کش ش یكبه عنوان  یازینوند

سم در محصوالت سالمت  یایدوره ماندگاری آن، وجود بقا یتاست، اما در صورت عدم رعا گرفته محصوالت کشاورزی قرار

بنابراین شناسایی این سم و تلثیرات آن بر محیط زیست و انسان ضروری  .اندازد  می مصرف کنندگان را به شدت به مخاطره

 است. همچنین استفاده از روش های بیولوژیكی کنترل آفات راهی مناسب جهت کاهش استفاده از سموم کشاورزی می باشد.
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  منابع
 

 

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران  ،چاپ چهارم ،سم شناسی صنعتی جلد دوم ،3115، غالمحسین ،ثنائی
 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهرانهشتم ، چاپ اولجلد  یصنعت ی، سم شناس3111 ین،غالمحس ی،ثنائ

 انتشارات برای فردا ،تهران ،چاپ دوم ،سم شناسی صنعتی ،3110 ،علیرضا ،حاجی قاسمخان

 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،چاپ سوم ،سم شناسی ،3111 ،محمد ،خانجانی

 گیالن، انتشارات دانشگاه گیالن، اول، چاپ  و چگونگی تاثیر آفت کشهای شمیایی ی، سم شناس3194 ،محمد ،قدمیاری

 انتشارات عمیدی ،تهران ،چاپ اول،شیمی تصفیه آب و پسابهای صنعتی ،3111 ،الدیننظام  ،دانشور

مقایسه کارایی کاربرد همزمان ارگانوفسفره و کاربامات از محیط  UV/Oدر حذف انواع سموم آفت کش و همكاران  محمدتقی ،صمدی

 3191/ سال  2شماره  1پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشكی / جلد  ،های آبی

مجله دانشگاه  ، ال ایرانشهرستان آمل در شم ارزیابی میزان باقی مانده سموم اورگانو فسفره در برنج تولیدی و همكارانمحمد  ، شكرزاده

 3193اسفند سال  3( دوره بیست و دوم ویژه نامه 223-235) علوم پزشكی مازندران

در گوجه  یازینوند یایبقا یبررس :مطالعه موردی یرانسموم در محصوالت کشاورزی ا یایبقا یبررس ،و همكاران یرضوان پرویز، مقدم

 3111سال ششم ، شماره سوم، بهار  یطیعلوم مح ، یارخ  و خربزه یفرنگ

با روش  بررسی باقی مانده چند آفت کش در برخی محصوالت باغی استان خراسان رضوی ،و همكاران حاجیان شهری ، محمد 

 3191/ سال  2شماره  1کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی،  پژوهشهای کاربردی در گیاهپزشكی / جلد 
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