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 چکیده

 در و کرده عبور بدن مختلف های سیستم ممکن است از دام، مصرف از پس خوراک و علوفه در موجود سموم بقایای معموال

گردند. فوزالون و دیازینون از دسته آفت کش های ارگانوفسفره  ظاهر خون حیوان و شیر، مدفوع در همچنین و هابافت اغلب

مهمترین آفت یونجه در اوایل بهار بوده که جهت جلوگیری از خسارت های آن، همه پرمصرف در ایران می باشند. سرخرطومی 

ساله در ایران بر علیه آن مبارزه شیمیایی صورت می گیرد. در این پژوهش میزان بقایا و روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون 

بالفاصله بعد )صفر های زمان در فوزالون باقیمانده زانو دیازینون در یونجه سیلو شده بعد از سمپاشی مورد بررسی قرار گرفت. می

 ،27/32±72/3 ،58±90/2 با برابر ترتیب به کردن سیلو از بعد هفته 14 و 12 ،8 ،4 ،2 ،(کردن سیلو از سمپاشی و قبل از

 مقدار همچنین،. بود یونجه خشک ماده کیلوگرم هر در گرم میلی 00/0±00/0 و 34/0±13/4 ،80/0±14/12 ،87/0±14/20

 00/0±00/0 و 00/0±00/0 ،43/0±73/1 ،37/6±43/0 ،72/8±86/0 ،75/24±51/1 با برابر ترتیب به ها زمان این در دیازینون

 ای جمله چند منحنی یک از شده سیلو یونجه در دیازینون و فوزالون غلظت. بود یونجه خشک ماده کیلوگرم هر در گرم میلی

زمان الزم برای  .نمود دیازینون تبعیت می برای 99/0 و فوزالون برای 97/0( 2Rاسکوار )با آر  و( Polynomial) سه درجه

هفته  46/1و  47/2( در یونجه سیلو شده، برای فوزالون و دیازینون به ترتیب برابر با 50DTدرصد آفت کش ) 50تجزیه شدن 

 یونجه سیلو شده، نسبت به دیازینون بیشتر بود. برای فوزالون در  50DTمحاسبه گردید. نتایج نشان داد که سطح بقایا و 

 بقایا-کردن سیلو-یونجه-دیازینون-فوزالونکلیدی:  های واژه

 مقدمه

 انتقال کنترل و کردن پیدا دامپروری، بخش احتمالی اقتصادی ضررهای و عمومی بهداشت و سالمت اهمیت به توجه با

 تحقیقات. است برخوردار ای ویژه اهمیت از جامعه، سالمت و اقتصادی لحاظ به دام و حیوان به خوراک طریق از سموم

 یا و آفات دفع  سموم به مربوط اختالالت بروز کاهش شیوه ترین صرفه با حال عین در و بهترین که است داده نشان اخیر

جاذب،  مواد از استفاده دامی، کنترل مصرف سموم شیمیایی، های فرآورده سایر و شیر به سموم این انتقال از جلوگیری

(. فوزالون و دیازینون از دسته آفت کش های ارگانوفسفره ای بوده که 3باشد ) می کاربرد سموم کم خطرتر و سایر موارد

کامالً  کش آفت هیچ که متذکر شد باید در بخش مبارزه با آفات کشاورزی، بطور گسترده ای در ایران مصرف می گردد.

 بهداشتی اصول رعایت و استفاده بجا صورت در حال این با ندارد وجود انسانها زندگی و متسال برای خطر بی و مطمئن

نظر به اینکه اکثر آفت  (.7و  2)داد  کاهش را، انسانها سالمت بر ها کش آفت کاربرد از ناشی کننده تهدید خطرات توان می

کش های تولید شده در دنیا در شرایط جغرافیایی آن منطقه مورد آزمایش قرار گرفته اند و اینکه در شرایط ایران بطور گسترده ای 
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مقدار بقایا و هدف بررسی اثر سیلو کردن یونجه بر  با پژوهش این رو، این ازاثرات و بقایای آن ها مورد بررسی قرار نگرفته، 

 کش فوزالون و دیازینون و مقایسه این دو آفت کش از لحاظ زمان تجزیه پذیری آن ها انجام گرفت. روند تجزیه شدن دو آفت 

 مواد و روش ها

 آماده سازی نمونه ها، اندازه گیری بقایای آفت کش ها و برآوردها

لیتر در  3 سرخرطومی به مقدارمترمربع در مزرعه یونجه دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب و بر علیه آفت  500پالت هایی با ابعاد 

 EC 60گرم و 1050 با دز موثره)لیتر در هکتار دیازینون  75/1 و( درصد EC 35گرم و  1050 با دز موثره)هکتار، فوزالون 

بالفاصله بعد از سمپاشی برداشت و در  نمونه هایی از یونجه .سمپاشی صورت گرفت قبل از برداشت چین اول یونجه، (درصد

های نایلونی قرار داده شده و تا زمان تعیین میزان بقایای دو آفت کش فوزالون و دیازینون در آزمایشگاه فردوسی داخل کیسه 

 (Shimadzu[GCMS-QP2010plus]مدل) GC-MASSمشهد بصورت سیلو شده نگهداری شدند. با استفاده از دستگاه 

بر اساس رویه ه گیاهپزشکی پارس طراوت مشهد و میزان بقایای فوزالون و دیازینون موجود در یونجه در آزمایشگا

QUECHERS  و استانداردAOAC (1) بر اساس مدل تابعی تجزیه پذیری دو آفت کشنمودار  .تعیین گردید 

(Exponential )50. مقدار توسط اکسل رسم گردیدDT  80درصد سم در یونجه(،  50)زمان تجزیه شدنDT  90وDT  با استفاده

 ( زیر، برآورد گردید:Logistic( و بر اساس مدل لجیستیکی )4) Rاز نرم افزار 

 
درصد سم( می باشد  50)تحزیه شدن e =50 DT=حد باال و d=حد پایین، e ،c=شیب خط برای b= زمان، xکه در فرمول باال 

(5). 

 نتایج و بحث

بالفاصله )صفر های زمان در فوزالون باقیمانده آورده شده است. میزان 1دیازینون در یونجه سیلو شده در شکل بقایای فوزالون و 

 ،27/32±72/3 ،58±90/2 با برابر ترتیب به کردن سیلو از بعد هفته 14 و 12 ،8 ،4 ،2 ،(کردن سیلو از قبل بعد از سمپاشی و

 مقدار همچنین،. بود یونجه خشک ماده کیلوگرم هر در گرم میلی 00/0±00/0 و 34/0±13/4 ،80/0±14/12 ،87/0±14/20

 00/0±00/0 و 00/0±00/0 ،43/0±73/1 ،37/6±43/0 ،72/8±86/0 ،75/24±51/1 با برابر ترتیب به ها زمان این در دیازینون

 ای جمله چند منحنی یک از شده سیلو یونجه در دیازینون و فوزالون غلظت. بود یونجه خشک ماده کیلوگرم هر در گرم میلی

، میزان (6)یطالب .می نمود تبعیت دیازینون برای 99/0 و فوزالون برای 97/0(  2Rبا آر اسکوار )  و( Polynomial) سه درجه

 51/5هفته، را به ترتیب  25بقایای دو سم فوزالون و دیازینون را در یونجه انبار شده بصورت خشک )بیده خشک یونجه( به مدت 

ام بعد از انبار کردن به صفر  9میلی گرم در هر کیلوگرم یونجه خشک برآورد نمود، هر چند که میزان دیازینون در هفته  0و 

 رسیده بود. 
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 بقایای فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده-1شکل

عنوان کرد که روند کاهشی بقایای فوزالون و دیازینون در بیده های یونجه خشک نیز از یک منحنی نمایی  (6)ی طالب

(Exponentialتبعیت می کند ولی روند کاهشی بقایای فوزالون و دیازینون در مطالعه ما )  برای یونجه سیلو شده از یک تابع

 چند جمله ای درجه سه تبعیت می نمود. 

 فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده 90DTو  50DT ،80DTمقادیر -1جدول 

 زمان تجزیه شدن آفت کش )هفته(   

 50DT1 80DT 90DT   آفت کش

 37/11±97/1 47/6±82/0 47/2±16/0 فوزالون

 09/6±96/1 59/3±77/0 46/1±23/0 دیازینون

 درصد آفت کش در یونجه؛  50زمان تجزیه شدن  1

ام بعد از  25آورده شده است. تا هفته  1فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده در جدول  90DTو  50DT ،80DTمقادیر

( ولی میزان بقایای فوزالون و دیازینون در 6ذخیره سازی بیده های یونجه کماکان بقایای فوزالون در بیده ها وجود داشت )

بیده های  برای 50DT که کرد گزارش ،(6)طالبی  رسید. اماآزمایش ما در هفته چهاردهم و دوازدهم بعد از سیلو کردن به صفر 

هفته )در  8/2دیازینون،  و هفته در گزارشات ما( 47/2هفته )در مقابل  7/16فوزالون،  برای یونجه خشک نگهداری شده در انبار

زالون و دیازینون در بیده های ( برای باقیمانده سموم فو6می باشد. هر چند که نتایج طالبی ) هفته در گزارشات ما( 46/1مقابل 

خشک ذخیره شده بعد از سمپاشی گزارش گردید ولی بنظر می رسد که سیلو کردن یونجه بعد از سمپاشی، منجر به تجزیه 

( در خصوص بیده یونجه شده باشد. نتایج کلی آزمایش 6سریعتر هر دو آفت کش فوزالون و دیازینون نسبت به گزارشات طالبی )

ود که فوزالون نسبت به دیازینون در سیالژ یونجه پایدارتر بوده و مدت زمان بیشتری الزم است تا این آفت کش در حاکی از آن ب
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( حاکی از آن بود که مدت زمان کوتاهتری 6محیط سیلو بطور کامل تجزیه گردد. همچنین مقایسه نتایج ما با گزارشات طالبی )

 در سیالژ یونجه نسبت به بیده خشک یونجه انبار شده، تجزیه گردند. الزم است تا دو آفت کش فوزالون و دیازینون
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Comparison of degradability of two phosalone and diazinon pesticides in ensiled alfalfa 

Abstract 
Usually, pesticides residues in the forage and feed of livestock may be passed from different body 

systems after consumption and will appear in most of tissues, as well as milk, feces and blood. 

Phosalone and diazinon widely used as organophosphate pesticides in Iran. Weevil is the most 

important of pest for alfalfa in early spring that chemical control should be done against damages 

caused by it every year. In this experiment, the residues and degradability of two diazinon and 

phosalone pesticides in alfalfa silage was evaluated after spraying. The amount of phosalone residues 

at 0 (immediately after spraying and before ensiling), 2, 4, 8, 12 and 14 week after ensiling was 

58±2.90, 32.27±3.72, 20.14±0.87, 12.14±0.8, 4.13±0.34 and 0.00±0.00 mg/kg DM respectively and 

also was 24.75±1.51, 8.72±0.86, 6.37±0.43, 0.43±1.73, 0.00±0.00 and 0.00±0.00 mg/kg DM for 

diazinon respectively. Phosalone and diazinon concentrations in ensiled alfalfa follow a third-degree 

polynomial curve (R2=0.97 for phosalone and R2=0.99 for diazinon). The DT50 (time required for 

50% dissipation of the initial concentration) of phosalone and diazinon in the ensiled alfalfa was 2.47 

and 1.46 respectively. The results showed that DT50 and residues of phosalone in ensiled alfalfa was 

more than diazinon.  

Keywords: Phosalone-diazinon-alfalfa-ensiling-residues 

 


