کاربرد روش  HPTLCدر بررسي غلظت سم ديازينون در مزارع
برنج
• رضا ارجمندي ،استاديار دانشكده محيطزيست و انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

• منصوره شايقي ،دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران ـ دانشكده بهداشت ـ گروه حشرهشناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين

• ميترا توكل ،كارشناسيارشد علوم محیطزیست ـ دانشكده محيطزيست و انرژي ـ دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

چكيده

واژههاي كليدي :کروماتوگرافی الیه نازک ،دیازینون ،مزارع برنج

انسان و محیط زیست

در بیشتر شالیزارهای استان مازندران برای مبارزه با آفت کرم ساقهخوار
برنج ،از حشرهکش فسفره دیازینون استفاده میشود .این بررسی در
برنجزارهای شمال کشور انجام شد تا از میزان باقیمانده این حشرهکشها
در زمان مصرف برنج آگاهی الزم به دست آید .این مطالعه در یک مرکز
از شهرستان آمل در سال  1386با استفاده از کروماتوگرافی الیه نازک
جهت بررسی دیازینون بر روی  125نمونه انجام گرفت .زمان نمونهبرداری
برای آب از یک روز پس از سمپاشی تا هنگام ردیابی سم بوده است ،طی
آزمایشهای متعدد در این بررسی نتیجه به شرح ذیل اعالم گردید:

باقیمانده این سم در اکثر ایستگاهها  1تا  2ماه ردیابی شد .باالترین میزان
سم دیازینون در ایستگاه اول به میزان تقریبی  1/14 ppmبوده است .که
بیشتر از مقادیر تعیین شده استاندارد کشورهای اروپایی میباشد .در این
رابطه ،شرایط اقلیمی منطقه ،خواص فیزیکی و شیمیایی حشرهکش فوق از
جمله خاصیت تدخینی دیازینون مؤثر است .در طی دوره رشد گیاه ،به سبب
همین خواص ،جذب گیاه شده و به تدریج اثرات خود را از دست میدهند.
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سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

مقدمه

روش کار

براي اندازه گيري مقدار باقي مانده حشره كش ديازينون در آب شاليزارهاي
شهرستان آمل سه مرحله در نظر گرفته شد:
1ـ انتخاب محل و نمونهبرداري 2ـ عصاره گيري 3ـ تشخيص
ابتدا نقشهاي از شهرستان آمل تهيه شد و با توجه به نوع حشرهكش
موردنظر و سطح زير كشت مناطق مختلف شهرستان ،ايستگاههايي جهت
نمونهبرداري تعيين گرديد .در مزارع انتخابي ،نقاط نمونهبرداري در شمال،
جنوب ،شرق ،غرب و مركز منطقه قلعهكش در نظر گرفته شدند .با توجه
به مواد فوق و موقعیت منطقه ،ایستگاههایی جهت نمونهبرداری تعیین
گردید .نمونهبرداری بر اساس فرمولها و محاسبات آماری در هریک از
زیرمنطقهها از فاکتور موردنظر به صورت تصادفی انجام گرفت (.)8

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

انسان و محیط زیست

مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي ،يكي از روشهاي حفظ و افزايش
توليدات كشاورزي ميباشد كه در اين ارتباط ،حشرهكشها قاطعترين مواد
جهت كنترل آفات به شمار ميآيند .ولي باقيمانده آفتكشها در موادغذايي
در طوالنيمدت عوارضي را در انسان و موجودات زنده ايجاد مينمايند كه
اغلب اوقات سبب ايجاد نگرانيهايی برای عموم ميشوند (.)1،2
در ایران از سالیان قبل تاکنون حشرهکشهای فسفره عمدت ًا برای مبارزه
با آفات کشاورزی و باغات میوه مورد استفاده قرار میگیرد .مطالعات انجام
گرفته در ایران ،آلودگی برخی از آبهای سطحی و محیطزیست را به
سموم فسفره نشان داده است (.)3،4،5
آلودگي آبها به حشرهکش عالوه بر آنكه زنجيره غذايي موجودات
آبزي را آلوده میسازد ،ممكن است در نهايت به آب شرب نيز راه يابد و
حيات انسانها و ساير موجودات را به طور مستقيم و غيرمستقيم تهديد
نمايد (.)6
استان مازندران با  202هزار هکتار سطح زیر کشت برنج ،مقام اول را
در کشور دارا میباشد ( .)7این بررسی جهت آگاهی از میزان باقیمانده

حشرهکش دیازینون در روی برنج در شهرستان آمل از مراحل اولیه رشد تا
زمان برداشت محصول بر روی  125نمونه با استفاده از روش کروماتوگرافی
الیه نازک انجام گرفت ،تا باقیمانده این حشرهکشها در زمان برداشت
محصول مشخص گردد (.)5
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نقشه شماره  .1شماتیک از ایستگاههای انتخابی مزارع برنج شهرستان آمل جهت نمونهبرداری آب
 E2 .2قلعهکش جنوب
			
 E1 .1قلعهکش شمال
 E4 .4قلعهکش غرب
		
 E3 .3قلعهکش شرق

انسان و محیط زیست

روش محاسبه حجم نمونه

16

2

 δ 
برای محاسبه حجم نمونه از فرمول 
 n = با اطمینان  %95و
δ 
 3
دقتی معادل  1/6انحراف معیار استفاده گردید.
ابتدا قبل از شروع سمپاشی مزارع از تمام ایستگاههای انتخاب شده ،
نمونهبرداری انجام گرفت تا از عدم وجود حشرهکش فسفره در آب اطمینان
حاصل شود .نمونهبرداری اصلی از آب پس از سمپاشی مزارع برنج به
صورت زیر انجام گرفت.
در ایستگاههای تعیین شده ،از هریک  20نمونه یک لیتری آب تهیه
گردید .این نمونهها از عمق 15ـ  cm 10نقاط مختلف هر ایستگاه
جمعآوری شدند.
نمونههای جمعآوری شده مربوط به هر ایستگاه جداگانه با هم مخلوط
گردید و در گالنهای  20لیتری ریخته شد و در نهایت برای هر ایستگاه
پنج نمونه  1لیتری تهیه شد و برای جلوگیری از تجزیه دیازینون موجود
در نمونههای آب ،در فاصله بین زمان نمونهبرداری تا انجام مراحل
آزمایشگاهی 50 CC ،محلول متیلن کلراید به هر نمونه اضافه گردید.
سپس نمونهها در یخچالهای مخصوص حمل نمونه نگهداری شدند و
به همانصورت جهت عملیات استخراج حشرهکش به آزمایشگاه شیمی

آفتکشها در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران انتقال یافت.
شستشوی ظروف شیشهای مخصوص نمونهبرداری و حمل آن با استفاده از
محلول استن و اسید کلریدریک انجام گردید.
الزم به ذکر است که نمونهبرداری از تمامی ایستگاهها حداقل در 5
نوبت در فاصله زمانی یک روز ،یک هفته ،دو هفته ،یک ماه و دو ماه پس
از سمپاشی حداقل به مدت  2ماه صورت گرفت .نمونهبرداری از اواخر
ماه خرداد  1386یعنی دقیق ًا همزمان با شروع فصل سمپاشی( ،سمپاشی
در  15و  19خردادماه صورت گرفت) آغاز و تا اواخر ماه مرداد  1386که
دیگر باقی مانده حشرهکش در آب قابل شناسایی نبود انجام گرفت( .تعداد
نمونهها  125عدد)

عمل استخراج حشرهکش و جداسازی فازآلی از فازآبی بر طبق روشهای

متداول ( )9با استفاده از حاللهای استون و متیلن کراید ،به وسیله قیف

دکانتور انجام گرفت .بدینترتیب که پس از جداسازی ( )Partitionو استخراج

حشرهکش دیازینون از نمونههای آب ،مواد اضافی آن از طریق قیف
جداکننده حذف گردید و حشرهکش موردنظر در ترکیب حالل استون ـ متیلن
کلراید استخراج گردید.

خالصسازی ( )Clean upمحلول حاصل در ستونهای آماده فلوراسیل

و سیلیکاژل صورت گرفت و سپس محلول به دست آمده در این مرحله

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

بحث و تفسير نتايج

جايگاه ويژه آفتكشها در ميان مواد شيميايي كه توسط انسان مصرف
ميشوند ،كام ً
ال مشخص است .اين مواد كه عمدت ًا به منظور كنترل ناقلين
بيماريها و آفات كشاورزي به كار ميروند ،با هدف هرچه بيشتر مساعد
نمودن شرايط زندگي انسانها كاربرد دارند (.)14
بررسی بر روی  125نمونه ،جهت مطالعه باقیمانده دیازینون از مراحل
مختلف کاشت ،داشت و برداشت محصول برنج از روز اول بعد از سمپاشی
با حشرهکش دیازینون تا زمانی که دیگر حشرهکش مورد مطالعه در مزارع
برنج رؤیت نشد ،در شهرستان آمل انجام گرفت .همانطور که در جدول
 1منعکس گردیده است .بیشترین مقدار باقیمانده دیازینون ،یک روز پس
از سمپاشی در ایستگاه شماره  1به مقدار 1/14 ppmمشاهده شد .در
ایستگاههای دیگر نیز در کل زمانها سموم مشاهده شده کمتر از حد
استاندارد و حد قابل تحمل سم بوده است (.)8
میزان میانگین باقیمانده دیازینون یک روز پس از سمپاشی در ایستگاه
شماره یک برابر  1/1391 ppmبوده است ،و به ترتیب یک هفته پس از
آن  0/6637 ppmو دو هفته بعد از سمپاشی به  0/048 ppmکاهش یافته
است .در این ایستگاه در ماه اول و دوم قادر به اندازهگیری دیازینون نبوده و
اثری از حشرهکش مشاهده نگردید .میانگین نتایج حاصله در ایستگاه شماره
 ،2به ترتیب یک روز پس از سمپاشی برابر  ،0/5281 ppmیک هفته پس
از سمپاشی  ،0/2551 ppmدو هفته پس از سمپاشی ،0/092 ppm
یک ماه پس از سمپاشی  ، 0/021 ppmدو ماه پس از سمپاشی اثری از
دیازینون در آب مشاهده نگردید .میانگین نتایج حاصله در ایستگاه شماره 3
به ترتیب یک روز پس از سمپاشی برابر  ،0/3058 ppmیک هفته پس از
سمپاشی  ،0/1604 ppmدو هفته پس از سمپاشی  ،0/086یک ماه پس از
سمپاشی  0/014 ppmو در ماه دوم اثری از سم دیازینون در آب مشاهده
نشد .میانگین نتایج حاصله در ایستگاه  4به ترتیب یک روز پس از سمپاشی
برابر  ،0/6174 ppmیک هفته پس از سمپاشی  ،0/1873 ppmدو هفته

سایت اینترنتی انجمن متخصصان ایرانwww.irsen.org :

انسان و محیط زیست

به کمک دستگاه تبخیر دوار ( )evaporation rotaryتغلیظ
( )Concentrationشد .محلولهای حاصل به عنوان نمونههای مجهول
برچسبگذاری شد و در مراحل بعدی میزان حشرهکشهای موجود در آنها
تعیین گردید .برای تعیین راندمان استخراج ( )Recoveryدر این روش به
صورت تجربی عمل شد .بدینترتیب که مقدار کام ً
ال مشخصی از حشرهکش
فسفره دیازینون به نمونههایی از آب مزارع که عاری از سموم فسفره بود
و در زمان قبل از سمپاشی نمونهبرداری شده بود اضافه گردید سپس با
روش مورد استفاده در این مطالعه ،مجدداً دیازینون نمونه آب جداسازی،
خالصسازی و مورد آزمایش قرار گرفت .در نهایت میزان دیازینون به دست
آمده با این روش با مقدار اولیه مقایسه شد و به عنوان راندمان استخراج
در نظر گرفته شد .تعیین میزان باقی مانده حشرهکش دیازینون ،با استفاده
از روش  HPTLCکه در سالهای اخیر بسیار متداول گشته ( )9،10به
ترتیب زیرا انجام گرفت:
استاندارد دیازینون در اندازه  10 mgاز نمایندگی شرکت Accustandard
سوئیس تهیه گردید .با استفاده از دستگاه لکهگذار ( )Applicatorو لوله
موئین  ،)Capillary 5( 5عمل لکهگذاری بر روی پلیت آلومینیومی
حاوی سیلیکاژل ( )Silicagel 60 F 254که در این روش به عنوان
فاز ثابت میباشد (به ابعاد  ،)cm 20×20با استفاده از محلول استاندارد و
محلولهای مجهول تهیه شده از نمونههای آب انجام شد .برای لکهگذاری
نمونه استاندارد از روش چند استانداردی ( )Multiple levelاستفاده شد.
دراین روش از چند غلظت مختلف و یا حجمهای مختلف از یک غلظت
استاندارد برای لکهگذاری نمونه استاندارد استفاده میشود (.)11
پس ازطی مراحل لکهگذاری ( )Spottingو خشک شدن لکهها ،پلیت
آماده شده جهت رشد و ظهور ( )Developmentدر داخل تانک حالل قرار
گرفت .حالل آلی به عنوان فاز متحرک ( )Mobile phaseمورد استفاده
برای رشد لکههای دیازینون ،ترکیب استون ـ هگزان به نسبت  %80به
 %20بود این ترکیب را در درون تانک ریخته و پس از اشباع فضای تانک
(حدود  30دقیقه) پلیت آماده در داخل آن قرار گرفت (.)9،12
در این تست حدود  25ـ 20دقیقه برای رشد لکهها و صعود حالل
کافی بود (این مدت زمان بستگی به اندازه پلیت و نوع حاللهای داخل
تانک دارد) .پلیت را از تانک خارج کرده و پس از خشک شدن آن ،در
داخل  UV cabinetبا نور فلورسانس و طول موج  254نانومتر لکهها
رؤیت شدند .در نهایت با دستگاه ( TLC Scanner 3ساخت شركت
 CAMAGكشور سوئيس) و با استفاده از برنامه نرم افزاری CATS
4لکههای دیازینون با نور فرابنفش  UVو در وضعیت جذبی ـ انعکاس
( )Reflection/Absorption)، (Measurement modeمورد اسکن
قرار گرفت (.)11

برای اسکن پلیت المپ دوتریوم در طول موج  257نانومتر انتخاب شد
( .)13در نهایت مقادیر دیازینون موجود در هر لکه و همچنین  Rfآنها
نیز مستقیم ًا به وسیله برنامه نرمافزاری  CATS 4تعیین شد .از مقادیر به
دست آمده برای هر لکه و با تناسب ساده میزان دیازینون موجود در واحد
حجم آب نمونهها محاسبه گردید.
میزان  Rfبرای دیازینون ( %58 )±%2تعیین گردید.
فاصله طی شده توسط حالل (از نقطه لکهگذاری الی آخر)
=Rf
فاصله طی شده توسط سم (از نقطه لکهگذاری تا نقطه ظاهر شده)
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تصویر شماره  .2دستگاه

تصویر شماره  .1رؤیت لکهها با استفاده از نور UV

نمودار شماره  .1مقايسه باقيمانده میانگین سم ديازنيون در ايستگاههاي مختلف

انسان و محیط زیست

ماه دوم

18

ماه اول

هفته دوم

پس از سمپاشی  ،0/065 ppmدر ماه اول و ماه دوم پس از سمپاشی اثری
از سم دیازینون در آب مشاهده نگردید .نتایج حاصله در ایستگاه شماره ،5
به ترتیب یک روز پس از سمپاشی برابر  ،0/9273 ppmیک هفته پس از
سمپاشی  ،0/2823 ppmدو هفته پس از سمپاشی  ،0/1163 ppmیک
ماه پس از سمپاشی  0/0521 ppmو غلظت سم دو ماه پس از سمپاشی
برابر  0/001 ppmبوده است (بر اساس جدول میانگین) (.)8
میزان حشرهکش دیازینون در ایستگاه شماره دوم و سوم تا ماه اول پس
از سمپاشی و در ایستگاه پنجم تا ماه دوم پس از سمپاشی قابل ردیابی بود،
که این موضوع احتما ًال به دلیل قدرت ابقایی باالی حشرهکش دیازینون در
محیط میباشد .زیرا بر اساس مطالعاتی که در دنیا انجام گرفته ،اثر ابقایی
سموم فسفره نظیر دیازینون در آب و محیط بیشتر از سایر سموم فسفره
میباشد (.)15

هفته اول

TLC Scanner

برحسب ppm

روز اول

 PHدر بقا و پایداری حشرهکشها در محیط مؤثر است اغلب سموم
ارگانوفسفره در  PHباالی  5پایدار نبوده و سرعت هیدرولیز در  PHباالی
 8به ازای افزایش هر واحد  10برابر میشود .افزایش  PHباعث افزایش
تجزیه سموم ارگانوفسفره میگردد (.)5
به طور کلی مطالعات گذشته نشان میدهد که مدت حضور دیازینون در
آب بیش از سموم فسفره ديگر بوده است که این را میتوان به دلیل ساختار
فیزیکی ،شیمیایی این ترکیبات و پایداری بیشتر دیازینون در محیط قلیایی
به نسبت دیگر سموم فسفره دانست .با توجه به نتیجه آزمایشات مشاهده
میگردد  PHدر نمونههای آب ،باالی  5بوده و به طور کلی  PHآبهای
منطقه خنثی به طرف قلیایی است یعنی سموم فسفره در آنها دارای پایداری
کم هستند که این به عنوان یک مزیتی مطرح است (.)4، 5
درجه حرارت نیز بر سرعت هیدرولیز سموم تأثیر دارد به طوری که به ازای
افزایش هر  10درجه سانتیگراد سرعت هیدرولیز  3/75برابر میشود که
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میتوان این را ناشی از افزایش فعالیت میکروبی و بیولوژیکی با افزایش
دما دانست .طبق آزمایشات انجام گرفته ،دمای آب مزارع حداقل  14درجه
سانتیگراد در اواخر بهار و حداکثر  27درجه سانتیگراد در اواسط تابستان
بوده است (.)8
تحقيقات انجام گرفته در ديگر مناطق استان مازندران نيز آلودگي برخي
از رودخانههاي شمال كشور را از قبيل رود تجن ،صفارود و بابلرود به
سموم فسفره ماالتيون و ديازينون نشان داده است كه حتي پس از گذشت
 3-4ماه از زمان سمپاشي ،هنوز هم ميزان حشرهكشهاي فسفره مذكور
بيش از حد مجاز بوده است ( 16و .)4
در مطالعه حاضر نيز روند كاهش حشرهكش در طول زمان از روز اول
پس از سمپاشي تا پايان ماه دوم مشاهده گرديد .ساير مطالعات انجام گرفته
نيز نشان ميدهد كه سموم ارگانوفسفره معمو ًال از منابع آلودگي آبهاي
آشاميدني به ويژه در مناطق روستايي و شهرهاي نزديك به روستاها و يا
مزارع كشاورزي و باغات مركبات ميباشد (.)17
آنچه كه مشخص است در ايران هيچ استاندارد مناسبي براي آب و مواد
غذايي وجود ندارد بنابراين تنها راه ،مقايسه با استانداردهاي جهاني است.
در كشورهاي اروپايي با توجه به موقعيت هر كشور استانداردهاي متفاوتي
وجود دارد .در امريكا و كانادا و استراليا نيز همين وضعيت وجود دارد .با
توجه به اين مسئله استانداردي كه ما در نظر گرفتيم استاندارد كشور آلمان
است كه در آن استاندارد ديازينون برابر  1 ppmاست (.)5
مقايسه اين نتايج نشان ميدهد كه در ايستگاه شماره  1در روز پس از
سمپاشي ميزان ديازينون باالتر از حد استاندارد است( .باالترين حد مجاز

جهاني ( )MRLبراي سم ديازينون  2 ppmاست) (.)8
تحقيقات صورت گرفته در طی سالهای  1991الی  1995در ایاالتمتحده
نیز نشان داده که سموم دیازینون و متان فوس (در حوزه رودخانه وایت در
ایالت ایندیانا و  20رودخانه اطراف ) دارای بیشترین مقادیر در نمونههای
آنالیز شده بودند و مشخص شده که آلودگی رودخانهها به سموم فسفره با
افزایش فاصله رودخانهها از محل تحت سمپاشی ،کاهش مییابد (.)18
طبق بررسیهایی که در ایران صورت گرفته ،شایقی ( 1378زمینهای
برنج و باغات مرکبات تنکابن) ،سلسله ( 1379رودخانههای مازندران )،
هنرپژوه ( 1381سیمینه رود و رودهای اطراف آن) به ترتیب بقایای این
حشرهکش را  5ماه4 ،ماه و  3ماه در آب ردیابی نمودند .طبق نتایج این
تحقیق نیز بقا این سم بیش از  2-3ماه ردیابی گردید .نتایج این پژوهشها
نشان میدهد ،اعداد و ارقام به دست آمده در تحقیقات فوق با نتیجه
تحقیق حاضر براساس میزان سم اندازهگیری شده همخوانی دارد .این
بررسی ثابت کرده که  ،PHدمای محیط ،شیب زمینهای کشاورزی،
میزان بارندگی و  ...همگی در باقیمانده دیازینون در محیط مزارع کشاورزی
آمل نقش مؤثری دارند .مديريت صحيح در استفاه از آفتكشها ،كاهش
مصرف بيرويه سموم ارزان قيمت فسفره و جايگزين نمودن تناوبي سموم
كمخطرتر ،آشنا نمودن مصرفكنندگان نسبت به مخاطرات سموم ،استفاده
از سایر روشهای مبارزه با آفات مانند استفاده از پارازیتوئیدها و مبارزه
بیولوژیک به جای روشهای شیمیایی و باألخره تدوین استانداردها و تعیین
بیشترین مقدار باقیمانده سم در محصول ( )MRLاز جمله مسائلی هستند
که توجه به آنها در این منطقه ضروری به نظر میرسد (.)8
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In most rice paddies in Mazandaran Province,
Diazinon is applied to control Chilo suppressalis.
Due to the extensive application of insecticides in
the rice paddies of the Caspian coasts of Iran, this
investigation was carried out on the rice fields and
rice granules in order to obtain the necessary data
and information on the concentration of insecticide
residues. This study was done in a center in Amol
Township in 1386 by using thin-layer chromatography
in order to investigate Diazinon on 125 samples.
Sampling period was one day after spraying until
observing Diazinon. Results indicate that the
insecticide is used frequently to combat stem
boring caterpillar of rice and citrus tree’s pest. The
residuals of this toxic chemical were observed in
the majority of stations from the day after the
spraying until one to two months later. The
greatest level of Diazinon, was in Station #1 in
amount of 1.14 ppm. This study revealed that the
physical and chemical properties of the studied
insecticides such as fumigation quality as well as
the ecological conditions and soil type influence
the reduction and eventual removal of the insecticides

during the cultivation and harvest periods.
Key words: Diazinon, Thin-Layer-Chromatography,
Rice fields
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