
  1397ي د ،15 دوره ،83شماره          یی                                                                                    غذا عیصنا و علوم
 

  421

 

  هاي عسل منطقه دماوندتعیین باقیمانده سم دیازینون در نمونه
 

  3 ،  یحیی استادي2،  منیژه جمشیدي1سیده معصومه هاشمی نیا
 

  . استادیار ، گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن، ایران-1*
  .زاد اسالمی، تبریز، ایران، واحد تبریز، دانشگاه آگیاهپزشکی استادیار، گروه -2

، واحد حشره شناسی کشاورزي،  گروه دانشجوي دکتري اقتصاد کشاورزي و کارشناس ارشد پژوهش آزمایشگاه تخصصی حشره شناسی کشاورزي -3
  .علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

)20/09/97: رشیپذ خیتار  97/ 30/05:  افتیدر خیتار(  

 

  چکیده
 )فروکتوز و گلوکز( هااین ماده ترکیبی پیچیده از کربوهیدارت. شودها تولید میل یک ماده طبیعی شیرین بوده که توسط زنبورهاي عسل و از شهد گلعس

 هايآفتکش .ردها و لیپیدها نیز در آن وجود داها، مواد معدنی، ویتامینها، اسیدهاي آلی، آمینواسیدها، پروتئیناست و ترکیبات دیگري نظیر فنل
. گیرندقرارمی استفاده مورد هاکش سایرآفت از بودن، بیشتر قیمت ارزان چنینهم و آفات از وسیعی طیف بر تاثیر علت به ارگانوفسفرهاز جمله دیازینون

در در این راستا .گرددمحسوب می اكخطرن نسبتاً هايکش جزءآفت و جهانی  قرار داشته بهداشت سازمان بندي طبقه 2رده در قابل توجه این که دیازینون
 کنترل زمینه ایجاد و داخلی کنندگان سالمت مصرف تامین باهدف هاي تولید شده در منطقه دماوند وباقیمانده سم دیازینون در عسل میزان تحقیق حاضر

گانه آئیینه ورزان، آرو، هویر، مشا، دریاچه تار اطق ششهاي عسل مورد استفاده در این پژوهش از مننمونه. گیري قرار گرفتمورد اندازه این محصول کیفی
طبق نتایج، در تمام . انجام پذیرفتHPLCو در ادامه عمل جداسازي و تشخیص سم توسط دستگاه . هاي خرداد و شهریور تهیه گردیدندو دماوند و در ماه

باقیمانده سم در  همچنین.  مناطق میزان باقیمانده سم از حداکثر مجاز بیشتر بوداي که در بعضی ازبرداري، باقیمانده سم مشاهده شد به گونههاي نمونهمحل
بیشترین مقدار باقیمانده سم در ماه خرداد و در منطقه آیینه در همین راستا . هاي برداشت شده در ماه شهریور بودها بیشتر از نمونهخرداد ماه، در تمام نمونه

  .گیري شداندازه) ppm01714/0( آن در ماه شهریور و در منطقه هویر با مقدار و کمترین مقدار) ppm03919/0(ورزان 
  

 باقیمانده سم، عسل، دیازینون، دماوند : واژگانکلید
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   مقدمه- 1
به راسته  Apismelliferaزنبور عسل با نام علمی 

Hymenoptera زیر راسته ،Apocrita خانواده ،Apidae ،
اساس  بر .]1[  تعلق دارد Apiniو قبیله Apinaeزیر خانواده 

 عسل زنبور میلیون کلنی هفتاد بیش از جهانی خواربار آمارسازمان
 تأمین راستاي در تولیدي آنها محصوالت که دارد وجود جهان در

 گرده با به عالوه.  باشندبهداشتی می داروئی، غذائی، نیازهاي
افزایش  در مهمی نقش بسیار باغی و زراعی افشانی گیاهان

 .نمایندمی ایفا زیست محیط پایداري و محصوالت کشاورزي
 به عسل زنبور افشان، حشرات گرده بین که در قابل توجه این

 براي هاکلنی جابجایی و بیشتر کلنی جمعیت بشر، حمایت دلیل
 تر، خصوصیاتوسیع دامنه فعالیت بیشتر، محصول ولیدت

از نقش و اهمیت  اص،مورفولوژیک خ و رفتاري بیولوژیکی،
عسل یک ماده طبیعی شیرین است  .]2[بیشتري برخوردار است

هاي ها، ترشحات بخشکه توسط زنبورهاي عسل از شهد گل
زنده گیاهان و یا مواد دفعی حشرات، توسط مکیدن بخش زنده 

این ماده عمدتا ترکیبی پیچیده از . شودگیاهان، تولید می
و %) 77-79حدود (و گلوکز ها شامل فروکتوز کربوهیدرات

ها، اسیدهاي آلی، نظیر فنل %) 3حدود(ترکیبات دیگري 
آمینواسیدها، پروتئین ها، مواد معدنی، ویتامین ها و لیپیدها 

ها از فعال ترین ترکیبات از سوي دیگر آنتی اکسیدان.باشدمی
اي که این محصول شوند به گونهفیزیولوژیکی عسل محسوب می

تی اکسیدان هاي آنزیمی و غیرآنزیمی شامل گلوکز حاوي انواع آن
آسکوربیک اسید، فالونوئیدها، اسید فنولیک - اکسداز، کاتاالز، ال

توانند از بروز بیماري هاي مزمن مانند و کارتنوئیدها بوده که می
ز  ا.]3[ سرطان، بیماري قلب و عروق و دیابت جلوگیري نمایند

. ت جهانی قرار داردنظر مصرف عسل، ایران در جایگاه نخس
 گرم در سال و در ایران حدود 235مصرف جهانی عسل در دنیا 

ایران از نظر تولید در جایگاه دهم و از  . گرم در سال است600
نظر میانگین تولید جایگاه هفتم را در دنیا را به خود اختصاص 

 تن  هزار2سال  در عسل صادرات در ایران بیشترین.داده است
هااین در برخی ازسال که است حالی در  و اینگزارش شده است

بندي  کیفیت، بازاریابی و بسته. هزار تن نیز رسیده بود5مقدار به
در حال  .ترین مشکل و موانع صادرات عسل کشور استعمده

هاي  درصد کلونی35/5 کلونی، 100 میلیون و 5حاضر ایران با 
زار تن  ه45دنیا را به خود اختصاص داده است که ساالنه 

متوسط .شودها استحصال می درصد کل عسل دنیا از آن2/3یعنی
 کیلوگرم اما در ایران 60 الی 20تولید عسل از هر کلونی در دنیا 

تغییرات و شرایط آب و هوایی از علل . کیلوگرم در سال است10
 کاربرد طور کلی به .]4[گردندعمده کاهش عملکرد محسوب می

 شودمی محصول افزایش تولید اعثب کشاورزي در هاکش آفت
 از ناشی تبعات و محیطی زیست مشکالت دلیل به امروزه اما

این  از استفاده کاهش کنندگان، مصرف غذاي در بقایاي سم
 مقاوم نژادهاي ایجاد. است گرفته قرار همگان توجه مورد سموم

ن دشمنا و مفید حشرات بردن بین از هاي شیمیایی،آفتکش به
بر روي  تأثیر جدید، هايآفت شیوع و آمدن بوجود ،طبیعی آفات

 هستند، با آنها مستقیم تماس در کسانیکه و زنده موجودات سایر
 محیطی زیست مشکالت ترینمهم جمله از زیستی تنوع کاهش

هاي آفتکش به رایج کشاورزي نظامهاي وابستگی ناشی از
 و میوه جاتسبزی باغات، مزارع، حال این با .]5[ میباشند شیمیایی

 ها وبیماري و آفات خطر معرض در مداوم طور به جات
 هايکشآفت مصرف دارند، که قرار مختلف هرز هايعلف

 اجتناب امري کشاورزي رایج هاينظام در را مختلف شیمیایی
 در همین راستا در حال حاضر سمپاشی. نمایدمی ناپذیر

 باعث فشان،ا گرده حشرات آن روي اثیر تو کشاورزي محصوالت
 محیط درحفظ آنها نقش و کاهش حشرات این جمعیت کاهش
 به عسل اي که مسمومیت زنبورانبه گونه .شده است زیست
 دنیا سراسر در مشکل جدي به یک هاآفتکش از استفاده واسطه

 و هاپاشی سم کاهش تلفاتناشیاز براي تالش تبدیل شده است لذا
 ک ضرورتی عسل يبازدید زنبورها مورد گیاهان آلودگی

 توانمی استفاده، مورد کش آفت سموم از .]2[ گرددمحسوب می
 پایروتروئیدها و هاکاربامات ارگانوفسفره، ارگانوکلره، سموم به

 متنوعترین و بزرگترین ارگانوفسفره ترکیبات که نمود اشاره
 به ارگانوفسفره هايکشآفت .باشندموجود می هاي کشآفت
بودن،  قیمت ارزان چنینهم و آفات از وسیعی فطی بر تاثیر علت
 .]6[گیرندمی قرار استفاده مورد کشها آفت سایر از بیشتر
 طبقه2 رده در که باشدمی ارگانوفسفره سمی دیازینون کشحشره
 هايکشآفت جزء و جهانی قرار داشته بهداشت سازمان بندي
 کش،دیازینون، سمی حشره ].7[شودمحسوب می خطرناك نسبتاً
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تماسی،گوارشی و  نفوذي، غیرسیستمیک، کنه کش،نماتدکش و 
این ترکیب با طیفی وسیع، علیه انواع .  ارگانوفسفره استتنفسی

و ریشه خوار مکنده و خاکزي مورد  خوارساقه خوار،آفات برگ
اي تیره  رنگ مایل به قهوه یک مایع بدون .گیرداستفاده قرار می

، 3نوسیدول ،2، سارولکس1اسامی تجارتی بازودین   و بااست
- 20و امولسیون % 10 و 5 و با فرموالسیون هاي گرانول 4دیازول

 در ].8[شود درصد عرضه می40 درصد  و پودر و تابل 40-60
 به فسفره هاي کشآفت باقیمانده کشاورزي، شیمیایی مواد میان
 عملکرد براي که آنزیمی(کولیناستراز  فعالیت رب تأثیر علت
 انسان متوجه را خطر ترین عمده )باشدمی نیاز عصبی هايشبکه

 میر توسط و مرگ میزان بیشترین جهانی آمار به توجه با .کنندمی
 خصوص در .]6[باشدمی فسفره سموم به مربوط هاکشآفت

 هایی انجامپژوهش دنیا عسل، در در هاکشآفت بقایاي ردیابی
هاي زیادي پذیرفته است اما در ایران و در این زمینه پژوهش

باقیمانده ) 1379(طالبی جهرمی و همکاران . انجام نشده است
کومافوس در عسل زنبورستان هاي استان تهران را مورد اندازه 

باقیمانده قابل اندازه  گیري قرار دادند، در تمامی نمونه هاي عسل،
، )2014(عیسی و همکاران  ].9[ یافت شدگیري کومافوس 

. گیري قرار دادند سم مختلف را در عسل مورد اندازه46باقیمانده 
% 9/38طبق نتایج، در بین سموم مورد اندازه گیري دیکوفول در 

گیري شد ها اندازهدیازینون نیز در نمونه. گردیدها مشاهدهنمونه
 ].10[تر بودپایین 5آن از حداکثر حد مجاز روزانه اما مقدار

 سم مختلف را در 19، باقیمانده )2014(ارگانسکا و همکاران ب
هاي آزمایشی این در نمونه. عسل مورد اندازه گیري قرار دادند

محققین باقیمانده سموم دیازینون، آالکلر، کاربوفوران، کومافوس، 
 ].11[هپتنوفوس، متیداتیون، پروفنوفوس و تیومتاکسام مشاهده شد

هاي  حشرهکش14مانده  ، باقی)2015(اگار و همکاران نال 
 Apis(عسل  زنبور و گرده عسل، را در) OP(ارگانوفسفره

melli-fera L (.عسل زنبور هايکلنی براي آنها بالقوه خطر و 
تابستان  و بهار در ها نمونه. مصر مورد بررسی قرار دادند را در
در ادامه از . ندآوریشد استان میانی مصر جمع5 از 2013سال 

                                                             
1. Basudin 
2. Sarulex 
3. Neocidol 
4. Diazol 
5. MRL 

LC/MS–MSطبق . گیري بقایاي سموم استفاده شد براي اندازه
 نتایج، بیشترین سموم شناسایی شده شامل پروفنوفوس،

 اتوپروپ، مقابل، بودند اما در دیازینون و ماالتیون کلرپایریفوس،
همچنین  .نشدند شناسایی کومافوسوکلرپایریفوساکسون فورات،

 شده در تابستان آوري جمع هاينهنمو در بیشتر هاکشآفت
ها از بیشترین مقادیر که گردهقابل توجه این .شدند مشاهده

 6میزان خطرهمچنین . ارگانوفسفره برخوردار بودند
  در02/0 تا 02/0از  و بهار فصل  در05/0 تا 01/0درعسلوگردهاز 

) 2017(دارکوو همکاران  ].12[ تابستان متغیر گزارش گردید
هاي تولید شده در غنا مورد سموم مختلف را در عسلباقیمانده 

طبق نتایج، باقیمانده سمومی مانند دیازینون، . بررسی قرار دادند
ماالتیون، کلروپایریفوس، فن والریت و دي متوآت، کمتر و یا در 

حداکثر حد شدکه این مقدار کمتر ازگیرياندازه kg/mg01/0 حد
 ي که قبال بیان شد در زمینهگونههمان ].13[ مجاز روزانه بود

باقیمانده سموم در عسل در ایران تحقیقات چندانی انجام نشده 
باقیمانده سم  میزان بررسی منظور به پژوهش ایناست لذا 

 هدف با هاي تولید شده در منطقه دماوند ودیازینون در عسل
 کیفی کنترل زمینه ایجاد و داخلی کنندگان سالمت مصرف تامین

  .انجام پذیرفت جهت صادرات، لاین محصو
  

  ها مواد و روش- 2
باشد و هاي استان تهران میشهرستان دماوند یکی از شهرستان

تعداد .شودترین تولیدات این شهرستان محسوب میعسل از مهم
 نفر، میزان تولید 250زنبورداران داراي پروانه شهرستان حدود 

) کندو( هاي ی تن، تعداد کلن300عسل شهرستان ساالنه حدود 
مناطقی که در . باشد کندو می45000زنبور عسل شهرستان حدود 

گردند  اول هر سال کندوهاي زنبور عسل مستقر میي ماهه6
شامل مراتع دریاچه تار، مراتع ورین شرقی و غربی، دریاچه 
هویر، مراتع روستاي جورد، مراتع روستاي کهنک و مراتع 

 درصد کندوها در 40 میزان حدودروستاي آرو می باشندکه از این
 20 درصد مراتع ورین شرقی و غربی،20مراتع دریاچه تار، 

 5 درصد مراتع روستاي کهنک، 5درصد مرتع دریاچه هویر، 

                                                             
6. HQS 
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 درصد در مراتع روستاي 10درصد در مراتع روستاي آرو و 
  ].14[باشندجورد مستقر می

  برداري روش نمونه- 2-1
 در پژوهش حاضر از مناطق هاي عسل مورد استفادهنمونه
گانه آئیینه ورزان، آرو، هویر، مشا، دریاچه تار و دماوند تهیه شش

 فروشگاه عمده، 10اي که در هر منطقه از به گونه.گردیدند
هاي عسل مربوط به کندوداران مستقر در آن منطقه تهیه نمونه

قابل .  نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند60گردید که در مجموع 
ها در هر یک مناطق، در دو نوبت، به وجه این که نمونه برداريت

  . ترتیب اواخر خرداد و شهریور انجام پذیرفت
  ها آماده سازي نمونه- 2-2

 گرم از 10هاي عسل، به منظور تعیین باقیمانده دیازینون در نمونه
هر نمونه به وسیله ترازو توزین و در یک ارلن درب دار ریخته 

.  سی سی آب مقطر به هر ظرف اضافه شد10سپس . شدند
ها داخل یک شیکر قرار گرفتند تا عسل کامال در آب حل و ارلن

مدت زمان هم زدن (محلولی همگن و یکنواخت حاصل گردید 
ها به وسیله سپس هریک از نمونه). نیم ساعت در نظر گرفته شد

 سی سی حالل 10کاغذ صافی واتمن صاف گردیدند و در ادامه 
 دقیقه توسط 15لرومتان، به هر نمونه اضافه و به مدت دي ک

در ادامه محلول هر ارلن به طور جداگانه . زده شدندشیکر هم
پس از مدتی دو فاز،یکی مایع زرد . داخل لوله آزمایش ریخته شد

و  دیگري دي کلرومتان در ) مخلوط آب و عسل(رنگ در باال 
ه، مایع زرد رنگ، به براي هر نمون. ها تشکیل گردیدپایین لوله

 سی سی هگزان نرمال 10وسیله پپتور برقی جدا گردید و به آن 
در این .  دقیقه توسط شیکر هم زده شد10اضافه و به مدت 

حالت در هر ظرف، هگزان نرمال در باالو مایع زرد رنگ در پایین 
در ادامه هگزان نرمال جدا گردید وبه مایع زرد . ظرف قرار گرفتند

کلرومتان اضافه شد و در دستگاه روتاري قرار داده رنگ، دي 
 سی سی 5ها شدن مایع درون بالن، به نمونهپس از خشک .شدند

هاي پنی هادرون شیشهدر ادامه نمونه. استات اتیل اضافه شد
  ].15[سیلین ریخته و براي تزریق آماده شدند 

  HPLC شرایطدستگاه- 2-3
 High Performance)کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

Liquid Chromatography -HPLC) هاي از جمله تکنیک

مرسوم در بسیاري از تحقیقات آزمایشگاهی  جداسازي
  مدلKnauerساخت شرکت (استفاده  دستگاه  مورد.است

Well Chrom 2000 پمپ مدل با Maxi-star K- 1000 
در طول موج )Spectrophotometer K- 2500مدل دتکتور

 Erospher 100استفاده  مورد ستون. گردید تنظیم مترنانو 254

C18فاز متحرك  و میلیمتر 4قطر و سانتیمتر 25 طول  به
در دقیقه  میلیلیتر یک جریان شدت با) 70/30( استونیتریل و آب

  .بود دقیقه20 مدت شده به تزریق نمونه مقدار و
  تجزیه و تحلیل آماري- 2-4

ي حاصل از تحقیق، از آزمایش  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها
فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی استفاده شد و مقایسه 
میانگین ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 

  . انجام پذیرفت17 نسخه SPSSو با استفاده از نرم افزار %  5
  

  نتایج و بحث- 3
 غیرسیستمیک، کشی،کنهدیازینون، حشره کش، نماتدکش و 

این . باشد ارگانوفسفره میگوارشی و تنفسی تماسی، نفوذي،
هاي فسفره آلی است که تا حدي آفتکش از گروه حشره کش

این ترکیب با طیف وسیع،  .خاصیت سیستمیک و نفوذي دارد
مکنده و و ریشه خوار  ساقه خوار خوار،علیه انواع آفات برگ

  . گیردخاکزي مورد استفاده قرار می
 اساس بر ها داده که در تحقیق حاضر  صحتنکته قابل توجه این

 به هانمونه متفاوت از غلظتهاي حاصل بازیابی درصد محاسبۀ
 برايICH7 توسط شده تعیین درصد بازیابی محدودة .آمد دست

 انجام براي ].16[است درصد 120 تا80  آزمایش صحت
 استاندارد و هر محلول از متفاوت غلظت چهار بازیابی، ایشآزم

 نتایج .گردید اضافه شدة عسل همگن نمونۀ به تکرار در سه کدام
  درصد82- 94دیازینون  کش حشره بازیافت میزان مربوط به

 درصد 120تا80 بین المللی استاندارد بین طبق که شد برآورد
 این در استفاده دمور روش دهنده آن است که باشد و نشانمی

 در ادامه نتایج تجزیه واریانس و مقایسه .است معتبر هاگستره
ها به میانگین تاثیر تیمارهاي مکان و زمان و اثرات متقابل آن

 . نشان داده شده است4 تا 1هاي ترتیب در جدول

                                                             
7. International Conference on Harmonization 
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Table 1 Variance analysis of data that obtained from the effect of different levels of treatments on the 

amount of diazinon(ppm) 
F MS SS df S.O.V 

**13.36 42.75 213.75 5 Location 
**10.44 33.40 33.40 1 Time 

**7.15 22.88 114.4 5 Location×Time 
- 3.20 76.8 24 Error 

CV=6.44%  **Significant difference at level of 1% 
 
 

Table 2 Mean comparison results of different levels of time on the amount of diazinon (ppm) 
Treatment June September 

diazinon (ppm) 0.0260±0.0005a 
 

0.0215±0.0004b 
 

In row, means that at least one letter in common, according to Duncan's test, not significant difference at 
1%  
 
 

Table 3 Mean comparison results of different levels of location on the amount of diazinon (ppm) 
Havir Mosha Damavand Aro Tar lake Ayeneh Varzan Treatment 

0.017±0.002d 0.020±0.002cd 0.023±0.001bc 0.025±0.002ab 0.027±0.002a 0.028±0.002a diazinon (ppm) 
In row, means that at least one letter in common, according to Duncan's test, not significant difference at 1%  

 
 

Table 4 Mean comparison results of interaction between (treatment × times) on amount of diazinon 
(ppm)  

 Time  
September June Location 

0.02620±0.00011d 0.02842±0.00012b Tar lake 
0.01855±0.00011k 0.03919±0.00011a Ayeneh Varzan 
0.02036±0.00010i 0.02118±0.00010h Mosha 
0.02444±0.00013e 0.02649±0.00010c Aro 
0.02279±0.00022g 0.02348±0.00020f Damavand 
0.01714±0.00015l 0.0180±0.0003j Havir 

 
، تاثیر سطوح مختلف مکان، 1با توجه به جدول تجزیه واریانس

). P<0.01(زمان و اثر متقابل آنها بر مقدار دیازیتون معنی دار بود
، بیشترین مقدار سم در ماه خرداد به مقدار 2طبق جدول

)ppm0260/0 ( و کمترین مقدار آن، در ماه شهریور به مقدار
)ppm0215/0 (که اختالف بین وجه ایناندازه گیري شد، قابل ت

، بیشترین مقدار سم 3همچنین طبق جدول . دار بودتیمارها معنی
و کمترین مقدار آن در ) ppm028/0(در منطقه آیینه ورزان 

قابل توجه این که . اندازه گیري شد) ppm017/0(منطقه هویر 
اختالف بین باقیمانده سم در مناطق آیینه ورزان با دریاچه تار و 

از سوي دیگر . ماوند با مشا همچنین هویر، معنی دار بودآرو ، د
، بیشترین مقدار باقیمانده سم در ماه 4طبق جدول مقایسه میانگین 

و کمترین مقدار ) ppm03919/0(خرداد و در منطقه آیینه ورزان 
) ppm01714/0(آن در ماه شهریور و در منطقه هویر با مقدار 

اقیمانده مجاز سم دیازینون بیشترین حد ب .گیري گردیداندازه
اما در .  می باشدkg/mg 01/0براساس کدکس اتحادیه اروپا 

هاي برداشته شده از مناطق مختلف و در زمان هاي تمام نمونه
سم .مختلف این مقدار بیشتر از حد مجاز اتحادیه اروپا بود

در باغات میوه  مصرف با طیف کاربردي وسیع پر دیازینون سمی
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داران در فصل گرده افشانی  توجه به این که زنبوربا . باشدمی
کندوهاي خود را به باغات سیب این مناطق منتقل می کنند، لذا 
احتمال آلودگی زنبورها با این سم در فصل بهار بیشتر خواهد 

پاشی سم مذکور در  اما از آنجا که در فصل تابستان سم. بود
ده این سم در گیرد در نتیجه میزان باقیمانباغات صورت نمی

نمونه هاي برداشته شده در فصل تابستان کمتر گزارش شده 
از طرفی این سم، سمی با دوره ماندگاري زیاد در محیط . است

باشد، همچنین ممکن است در محل هاي استقرار کندوها، می
براي مبارزه با آفات غیر کلیدي،  مورد استفاده قرار گیرد، از این 

ها،  باقیمانده مونه برداري و در همه محلرو در تمام زمان هاي ن
، )2015(ال ناگار و همکاران .گیري شدها اندازهسم، در نمونه

 زنبور و گرده عسل، باقی مانده حشرهکشهاي ارگانوفسفره را در
 را براي آنها بالقوه خطر و.) Apis melli-fera L(عسل
ستا در این را. مورد بررسی قرار دادند عسل زنبور هايکلنی

مورد بررسی قرار ) OP(ارگانوفسفره  هايکش  حشره14غلظت 
 از پنج استان میانی 2013تابستان سال  و بهار در ها نمونه. گرفت

 در بیشتر هاکش طبق نتایج، آفت. شدند آوري مصر جمع
اما گرده  .گردید مشاهده تابستان فصل در آوريجمع هاينمونه

که در این میان . فره بودندها داراي بیشترین مقادیر ارگانوفس
مقدار  ماالتیونودیازینوناز بیشترین کلرپایریفوس، پروفنوفوس،

 فورات، اتوپروپ، مقابل، در. برخوردار بودند تشخیص
میزان خطر  .نشد شناسایی  اکسونکلرپایریفوسکومافوسو

)HQS(02/0از  و بهار فصل  در05/0 تا 01/0از  وگرده عسل در 
  ].12[متغیر بودتابستان   در02/0تا 
  

  گیري نتیجه- 4
هاي صعب با توجه به افزایش روز افزون ابتال به بیماريحال 

العالج که بخشی از آن ناشی از مصرف محصوالت غذایی داراي 
مقادیر بیش از حد مجاز باقی مانده سموم شیمیایی می باشند، 

ها در مواد غذایی باید بیش از پیش مورد پایش بقایاي آفت کش
هاي مناسب براي کنترل آفات ه قرار گیرد و همچنین از روشتوج

و بیماري هاي گیاهی مانند کنترل زیستی و تلفیقی آفات استفاده 
در همین راستا آموزش کشاورزان و تولیدکنندگان در مورد .شود

رویه نهاده هاي کشاورزي و استفاده عواقب نامطلوب مصرف بی

کاهش غلظت باقیمانده سموم از نهاده هاي با کیفیت در راستاي 
  .مورد توجه قرار گیردبایست می
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Honey is a natural substance produced by honeybees and flower nectar. It has complex compoundssuch as 
carbohydrates (fructose and glucose), phenols, organic acids, amino acids, proteins, minerals, vitamins 
and lipids. Organophosphorus pesticides, asdiazinon, are used more than other pesticides due to their 
effect on a wide range of pests and also cheap price. It is noteworthy that diazinon is in category 2 in the 
classification of the World Health Organization and is considered as a relatively hazardous pesticide. In 
this regard, in the present study, the amount of residue of diazinon in honey produced in Damavand 
region was measured with the aim of providing the health of consumers and preparing the ground for 
qualitative control of this product. The honey samples used in this study were prepared from six areas of 
AyenehVarzan, Aro, Havir, Mosha, Tar Lake and Damavand in June and September. Then, the separation 
and detection of toxin were done by HPLC. According to the results, the residue of toxin was observed in 
all sampling areas so that in some areas the amount of residual was higher than the maximum residue 
level (MRL). Also, the residue in June in all samples was more than the samples harvested in September. 
In this regard, the highest amount of residue was measured in June in AyenehVarzan (0.03919 ppm) and 
its lowest amount was measured in September in Havir region with the amount of 0.1714 ppm. 
 
Keywords: Residue of toxin, Honey, Diazinon, Damavand. 
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