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 ، سورياسوق الخضار المركزي في مدينة درعامن  المجمعة الخيارثمار عينات في  بعض المبيدات متبقياتتقدير 

 
  )1( ، هيثم كحيل)2( ، فوزي سمارة)1(بشار الهالل

 سوريا-جامعة دمشق، دمشق-كلية الزراعة-قسم وقاية النبات  )2(،  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية )1(
 

 الملخص
تشـرين األول  20بـين خـالل الفتـرة  ، سـوريادرعـا مدينـةمـن سـوق الخضـار المركـزي فـي  المتداولـة لخيـارعينـة مـن ثمـار ا 66جمـع  تم في هـذا البحـث

وذلـــــك باســـــتخدام أجهـــــزة  ،تنتمـــــي لمجموعـــــات كيميائيـــــة مختلفـــــة اً مبيـــــد 26 متبقيـــــاتعـــــن  قصـــــيالت بهـــــدفوذلـــــك  2010تشـــــرين األول  4و 2009
 QuEChERSحســب طريقــة  الخيــار ثمــارالمبيــدات مــن  متبقيــات استخلصــت .)ECDµ ،FPD، MSD(الكروماتوغرافيــا الغازيــة المــزودة بكواشــف 

 تيفلـوثرينلل %88.38(حيـث كانـت ضـمن المجـال لمبيـدات المدروسـة لقُـّدرت نسـب االسـترجاع كمـا كشف لكـل مبيـد لوحدود ا ت خطية الكواشفوحدد
وكـــان الكلوربيرفـــوس ، للتقـــديرقابلـــة متبقيـــات  علـــى احتـــوت قـــد مـــن العينـــات المجموعـــة% 71.2 وقـــد بينـــت النتـــائج أن .)فينفاليريـــتلل %107.70و 
 الميثاميـدوفوسالبروبارجيـت و  كـل مـن متبقيـات ووجد أن ،دروسةفي العينات الم السايبرمثرين من أكثر المبيدات تكراريةً الديازينون والبروموبروبيالت و و 

ــدايمثوات هــ  كــغ، علــى الترتيــب،/مــغ 0.21و 0.21، 0.23، 0.57 لكــل منهــا لمتبقيــاتقــيم متوســط ا حيــث بلغــت قيمــةً  األعلــىي والفينبروبــاثرين وال
 1،1،1، 3، 4، 5، 6الـــديازينون والميثاميـــدوفوس والبرومـــوبروبيالت والبروبارجيـــت والـــدايمثوات واألومثـــوات والفينبروبـــاثرين فــــي  متبقيـــاتوتجـــاوزت 
 متبقيــاتولــم تتجــاوز  Pesticide EU-MRLحســب دســتور األغذيــة فــي االتحــاد األوروبــي المســموح بهــا الحــدود القصــوى  ، علــى الترتيــبعينــات، 

 .الحدود القصوى المسموح بها المقّدرةالمبيدات األخرى 
 

 .، درعا، سورياخيار ،متبقياتمبيدات،  :الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة 
 10605( 2011 عام بالخيار والقثاء بلغت المساحة المزروعة بين المحاصيل الخضرية في القطر العربي السوري حيث متقدماً  مركزاً  الخيارحتل ي

المجموعة (هكتارًا  1279قدرها طنًا وبمساحة مزروعة  15887 محافظة درعا فقد بلغأما إنتاج  ،طناً  154368 إلىوبإنتاج يصل  )اً هكتار 
المختلفة ومن  يستدعي مكافحتها باستخدام الطرق مما اآلفاتمن لإلصابة بالعديد  خالل فترة نموه لخياريتعرض محصول ا .)2011اإلحصائية،

حاجة هناك  فإن واالستمراريةعلى الثبات وقدرة بعضها  الكيميائية المعتادة للمبيداتطبيعة السمية الوفي ضوء  .ضمنها الرش بالمبيدات الكيماوية
صبح من الضروري ي فإنه لخضاربان كميات االستهالك الكبيرة من اسوعند األخذ بالح ،)2011وزمالؤه، Bempah( ومراقبتهالكشف عنها ة لملحّ 

 )Salama ،2006و  Radwan( مع المعايير المقبولة عالمياً  هامستويات الملوثات الموجودة ب تطابقالغذائية للتأكد من  المنتجاتتحليل هذه 
يندرج تحت مستويات  المنتجات الغذائية المحتوية عليهامن أن استهالك التأكد هو المبيدات  متبقياتعمليات المراقبة ل فإن الهدف منوبتعبير آخر 

 لمبيداتا متبقياتلألغذية الملوثة باوله تنمن خالل  له اإلنسان تعّرضالخطر الذي ي، ويعتمد المستهلكين ةصحّ لى آثار سلبية ع تتركال مقبولة 
 .)Gnusowski ،2007 و Nowacka(التعّرض  مدةفي النظام الغذائي وعلى  متبقياتعلى مستوى هذه ال

بالتحقق ) Azizi)2008 و Hadian قام إيران فيف ،األسواقروات المتداولة بالخضالمبيدات في  متبقياتمراقبة العالم لحول عديدة  دراسات أجريت
، عينة من الخضار الطازجة ومن خضار البيوت المحمية 25وذلك في  وبيروثرويدية فوسفوريةمن ضمنها مبيدات  مبيدات 105 متبقياتمن وجود 

 )(2002 وزمالؤه  Safi وجمع .لتقدير الكميل قابلةمبيدات بكميات  متبقياتمن العينات التي تم تحليلها احتوت على % 80أظهرت النتائج أن 
 متبقياتج التحليل، بشكل عام، أن متوسط موقعًا من محافظة غزة في فلسطين وأظهرت نتائ 15من  اولةو والفر  لطماطمعينة من الخيار و ا 45
 .المسموح بها كان أدنى من الحدود القصوى المقدرةالمبيدات  يةلباغ

عينة  258عينة من الخضار والفواكه من ضمنها  1135، في مختلفةتنتمي لمجموعات  اً مبيد 22 متبقياتعن ) 2011( وزمالؤه Chen كشف
 .مبيدات بكميات يمكن كشفها متبقياتوي على تمن عينات الخيار كانت تح% 20.9وجد أن فخيار، 

المبيدات  متبقياترز والفاصولياء وذلك من خالل برنامجي مراقبة باإلضافة إلى األ والفواكهمن الخضار  اً نوع 22عينة تتضمن  13556تم تحليل 
وكانت نسبة العينات التي تحتوي  ،من العينات% 48.3لمبيدات في متبقيات لن وجود يفتب .2010و  2001في البرازيل خالل الفترة الممتدة بين 

منها % 53.4 ُوجد أنالمحللة   146 الخيار الـومن بين عينات  ،من العينات %3تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها أقل من  متبقياتعلى 
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المبيدات في عينات عشوائية من  متبقياتتم تحليل  وفي دراسة نفذت في سورية. )Caldas ،2012و   Jardim( مبيدات متبقياتعلى تحتوي 
 متبقياتلة كانت ملوثة بمن عينات ثمار الخيار المحلّ % 70ُوجد أن و من بعض أسواق محافظات حمص وحماة وطرطوس،  عةالمجمّ الخضار 

في مختلفة كيميائية لمجموعات  ابعةالت بعض المبيدات متبقيات تقصي وتقديرهذا البحث ل هدفوي). 2011الحسن، ( المدروسة المبيدات بعض
لكونها و  السوريةمن أهمية كبيرة من ناحية كونها أحد المكونات األساسية للمائدة لهذه الثمار قة في محافظة درعا وذلك لما المسوّ  الخيار ثمار

 .النموخالل موسم  مختلفةالمبيدات الرش بالعمليات من  يدلعدل ها، باإلضافة لتعرض نباتاتوبكميات كبيرة نسبياً تستهلك طازجة 
 

 المواد والطرائق
 
 ها في هذا البحث ونقاوة متبقياتعن  الكشفالمبيدات التي تم ) 1(يبين الجدول رقم  :المواد المستخدمة -1
 

 والمواد القياسية المستخدمة المدروسةالمبيدات  1.جدول

المجموعة 
 الكيماوية

 االسم العام
 المادة القياسية المستخدمة

 الشركة المنتجة %النقاوة 
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 Tefluthrin( 99.3 Syngenta(تفلوثرين 
 Fenpropathrin( 94 Dr. Ehrenstorfer GmbH(فينبروباثرين 
 Lambda cyhalothrin( 98.7 Syngenta(المبداسيهالوثرين 

 Permethrin( 93 Syngenta(بيرمثرين 
 Cyfluthrin( 96.8 Bayer(سيفلوثرين 

 Cypermethrin( 98.3(سايبرمثرين 
Chinoin pharmaceutical and chemical 

works 
 Fenvalerate( 99 Sumitomo-chemical. Co. Ltd(فنفاليريت 
 Deltamethrin( 99 Dr. Ehrenstorfer GmbH(دلتامثرين 

Benzilate  بروموبروبيالت)Bromopropylate( 99.7 Dr. Ehrenstorfer GmbH 
Unclassified  تتراديفون)Tetradifon( 99.9 Uniroyal chemical company 
Unclassified  بروبارجيت)Propargite( 98.5 Dr. Ehrenstorfer GmbH 

رية
سفو

لفو
ت ا

يدا
لمب

ا
 

Or
ga

no
ph

os
ph

or
us

 p
es

tic
id

es
 

 
 Methamidophos( 96.5 Dr. Ehrenstorfer GmbH(ميثاميدوفوس 

 Diazinon( 96.0 Dr. Ehrenstorfer GmbH(ديازينون 
 Parathion ethyl( 98.9 Riedel-de Haën(باراثيون إيثيل 
 Monocrotophos( 97 Dr. Ehrenstorfer GmbH( مونوكروتوفوس

 Chlorpyrifos( 99 Dr. Ehrenstorfer GmbH(كلوربيريفوس 
 Chlorpyrifos methyl( 99 Dr. Ehrenstorfer GmbH(كلوربيريفوس مثيل 
 Dimethoate( 99.8 Dr. Ehrenstorfer GmbH(دايمثوات 

 Profenofos( 90.0 Dr. Ehrenstorfer GmbH(بروفينوفوس 
 Azinphos methyl( 98.5 Dr. Ehrenstorfer GmbH(أزينفوس ميثيل 

 Fenitrothion( 96.4 Sumitomo-chemical. Co. Ltd(فينيتروثيون 
 Malathion( 98.1 Riedel-de Haën(ماالثيون 
 Azinphos ethyl( 99.0 Dr. Ehrenstorfer GmbH( أزينفوس إيثيل
 Parathion methyl( 99.4 Dr. Ehrenstorfer GmbH( باراثيون ميثيل
 Omethoate( 97.0 Dr. Ehrenstorfer GmbH( أومثوات
 Methidathion( 99.8 Syngenta( ميثيداثيون
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، %99.9نقاوتـه  Panreac PAIأمـا المـذيبات المسـتخدمة فـي تنفيـذ هـذا البحـث فكانـت األسـيتونتريل، مـن إنتـاج شـركة . المـواد القياسـية المسـتخدمة
المبيــدات، كمــا اســتخدمت ســلفات  متبقيــات، وكالهمــا اســتخدم بالنقــاوة الخاصــة بتحليــل %99.5نقــاوة  CHEM-LABواألســيتون، مــن إنتــاج شــركة 

 .BIO BASICإنتاج شركة  وكالهما من% 99الصوديوم الالمائية نقاوة  باإلضافة لخالت% 99.5نقاوة  المغنيزيوم الالمائية
 PSAاأللمانيـة، ومـن أجـل عمليـة التنقيـة اسـتخدمت مـادتي  Wacker Chemie AGمن إنتاج شركة % 99.5بنقاوة  يكواستخدم أيضا حمض الخل

(Primary Secondary Amine)  وC18  وكالهما من إنتاج شركةMN األلمانية. 
 
 :ألجهـزة و األدوات المستخدمـة ا -2

 :وهي  Agilent Technologiesمن صناعة شركة  كروماتوغرافيا غازية أجهزة ةاستخدمت ثالث
حاقن آلي وب)  Micro Electron Capture Detector  )µECDااللتقاط االلكتروني مزود بكاشف 6850جهاز الكروماتوغرافيا الغازية طراز -أ 

من  اً متر  30ميكرومتر، طوله  0.25 الفعال، وثخانة الطور مم 0.25قطره الداخلي  DB–5 رّكب على هذا الجهاز العمود، Agilent 7683طراز
 العمود استخدم الجهاز نفسه معواستخدم في التقدير الكمي للمبيدات البيروثرويدية والمبيدات األخرى، كما ، Agilent Technologiesإنتاج شركة 

DB-35 متر من إنتاج شركة  30ميكرومتر، طوله  0.25 الفعال، وثخانة الطور مم 0.25قطره الداخليAgilent Technologies ك من وذل
 .المبيدات البيروثرويدية والمبيدات األخرى متبقيات لنتائجتأكيد األولي الأجل 

 طراز بحاقن آليو )   Flame Photometric Detector )FPDمزود بكاشف اللهب الضوئي 6890Nجهاز الكروماتوغرافيا الغازية طراز  -ب 
G 7693A /G4513A  ُرّكب على هذا الجهاز العمود ،Optima –1– Accent  0.25، وثخانة الطور الفعال مم 0.25قطره الداخلي 

نتائج تأكيد ل وبالنسبةسفورية، و المبيدات الف متبقياتمن أجل التقدير الكمي ل MACHERY-NAGELمن إنتاج شركة  اً متر  30ميكرومتر، طوله 
من  اً متر 30 ميكرومتر، طوله  1 الفعالوثخانة الطور  مم 0.53قطر الداخلي ذو ال DB-17فقد تم باستخدام العمود  الفوسفوريةالمبيدات  متبقيات

 .Agilent Technologiesإنتاج شركة 

 Agilentصناعة شركة) Mass Selective Detector  )MSDطياف الكتلةم جهاز الكروماتوغرافيا الغازية المزود بكاشف -ج 
Technologies  6890 طرازN  طراز حاقن آليبو Agilent 7683B، ُرّكب عليه العمود HP-5MS  وثخانة الطور مم 0.25قطره الداخلي ،

جميع  متبقياتل النظام إلجراء عملية تأكيد ثانيةواستخدم هذا  Agilent Technologiesمن إنتاج شركة  اً متر  30ميكرومتر وطوله  0.25 الفعال
 .المبيدات المدروسة

كغاز تعويض، وكالهما معبأ في اسطوانات، وتم الحصول  %99.999كغاز حامل وغاز اآلزوت بنقاوة  %99.999استخدم غاز الهليوم نقاوته 
، كما تم الحصول على الهواء )PH200طراز  Peak- Scientific (مولد هيدروجين ماركة باستخدام %  99.9999على الهيدروجين نقاوة 
 .PEAKكة مار  Zero Air Gas Generator ZA300 الصفري من خالل جهاز

 مجانس مخبري  ماركة، MS153-22طراز   WARINGمخبري ماركةاستخدم في طحن العينات خالط 
Heidolph) (طرازDIAX 100 KB  مثّفلة ماركة و  دقيقه/ دورة  7000 - 25000سرعة دورانهIECCentra-4R  5000سرعة دورانها حتى 

 .غرام 0.0001ويزن بدقة  MC 410Sنموذج  Sartorius دقيقة، واستخدم ميزان حساس ماركة / دورة 
تعمل بالتبريد الهوائي مع نظام إلكتروني لمنع  NF HILIFEماركة حفظت العينات المحضرة والمستخلصات النهائية والمحاليل القياسية في مجمدة 

 .درجة مئوية تحت الصفر 30تشكل الجليد تعطي درجات حرارة تصل حتى 
 :للمتبقيات على أجهزة الكروماتوغرافياالتقدير الكمي  شروط

د /مل 1دقيقة، ثم يخفض الى  15د ويستمر لمدة /مل Optima –1– Accent( 1.5( التدفق داخل العمود: المبيدات الفوسفورية -أ
د /م°4ترفع الحرارة بمعدل  دقيقة ثم 2م تستمر °120الحرارة األولية : والبرنامج الحراري لفرن العمود .دقيقة 24د ويستمر لمدة /مل 0.5بمعدل 

وبالتالي فإن زمن الحقنة  10م وتستمر لمدة °240د حتى تصل إلى /م°10دقيقة ثم ترفع الحرارة بمعدل  2م وتستمر لمدة °200حتى تصل إلى 
طريقة ميكرولتر باستخدام الحاقن اآللي،  2م، وقد اسُتخدم حجم حقن قدره °240م ودرجة حرارة الكاشف °250درجة حرارة الحاقن  .دقيقة 38هو 

 .د/مل 150د والهواء بتدفق /مل 100غازات االشتعال الهيدروجين بتدفق  .Splitless Injection إدخال العينة إلى عمود الفصل بدون تجزئة
، وكانت طريقة إدخال العينة ميكرولتر باستخدام الحاقن اآللي 1د، حجم الحقن /مل DB-1( 1(التدفق ضمن العمود  :المبيدات البيروثرويدية -ب

 8.9، التدفق الكلي PSI 15.45م، الضغط °250هيليوم، درجة حرارة الحاقن : ، الغاز المستخدمSplitless Injections إلى العمود بدون تجزئة 
دقيقة، ثم ترفع الحرارة  2م ويحافظ الجهاز على هذه الحرارة مدة °120الحرارة األولية : أما البرنامج الزمني لحرارة فرن العمود فكان كما يلي .د/مل

م °230د حتى تصل إلى /م°4دقيقة، ثم ترفع الحرارة بمعدل  3م ويحافظ الجهاز على هذه الحرارة مدة °200د حتى تصل إلى /م°10بمعدل 
 3.4م ويحافظ الجهاز على هذه الحرارة مدة °240د حتى تصل إلى /م°6دقيقة، ثم ترفع الحرارة بمعدل  1افظ الجهاز على هذه الحرارة مدة ويح

http://11898.exportpages.com/
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 43.24دقيقة ويكون بذلك زمن الحقنة  16م ويحافظ الجهاز على هذه الحرارة مدة °260د حتى تصل إلى /°30دقيقة، وأخيرًا ترفع الحرارة بمعدل 
 .د/ مل 25واسُتخدم غاز النيتروجين كغاز تعويض بتدفق قدره ، م° 300 فكانت كاشف أما درجة حرارة ال .قةدقي
 
 :جمع العينات وتحضيرها في المخبر –3

جــوالت نصــف (يومــًا تقريبــًا  15فاصــل زمنــي قــدره ب وبشــكل دوري  فــي مدينــة درعــا المركــزي للخضــار والفواكــه ســوقالتــم جمــع العينــات مــن    
ضــمن  ،اختيــرت بشــكل عشــوائي ،متــاجر ةمــن ثالثــعينــات  3تــم أخــذ  جولــة، فــي كــل 4/10/2010وحتــى  20/10/2009بــدءًا مــن تــاريخ ) شــهرية

بعــد جمــع  .أعطيــت كــل عينــة رقــم مخبــري متسلســل خــاص بهــاو عينــة،  66 المجموعــةلــغ عــدد العينــات وقــد ب لكــل عينــة تقريبــاً كــغ  2وبــوزن ســوق ال
ومـن ثـم تطحـن  )PAM ،1994( تتفرغ الثمار من األكياس البالسـتيكية وتـزال منطقـة عنـق الثمـرة إن وجـد حيثتم نقلها مباشرة إلى المخبر العينات 

مـن البـولي غ يوضـع كـل منهـا فـي كـيس  25بـوزن  )sub samples(ممثلـة عينـات  3 وبعد ذلـك تخلـط بشـكل جيـد لمجانسـتها ومـن ثـم يؤخـذ ،العينة
 .مئوية لحين االستخالص 26-على درجة حرارة  ةثم توضع العينات في المجمد سبق غسله باألسيتونيثيلين ا

 
 :صطريقة االستخال -4

 .)2005( وزمالؤه Lehotayالموصى بها من قبل وذلك وفق الخطوات  QuEChERS طريقةحسب استخلصت العينات 
 
 :  كفاءة طريق االستخالص للمبيدات المدروسة  -5

مكــررات لكــل تركيــز وذلــك بالنســبة  ةوبثالثــ) كــغ/مــغ 2 – 1 – 0.5 – 0.05(لتقــدير كفــاءة طريقــة االســتخالص أجريــت عمليــة التقويــة  بمســتويات 
وذلـك باسـتخدام عينـات خيـار خاليـة مـن  .ت الفوسـفوريةلمبيـداالمـزيج القياسـي لفي حالة  0.1للمبيدات البيروثرويدية وأضيف المستوى للمزيج القياسي 

  .المبيدات المدروسة متبقيات
 
 :اختبار المجال الخطي للكاشف بالنسبة لكل من المبيدات المدروسة -6

المتوقـع  متبقيـاتوذلـك ضـمن مجـال الالمبيـدات المدروسـة مـزيج لتراكيـز مختلفـة مـن ) µECD(و) FPD(الكاشـفين كًال مـن تم اختبار خطية استجابة 
حقن كل تركيز ثالث مـرات وحسـب متوسـط المسـاحة الناتجـة عـن حقنـات كـل ثم ) ل/مغ 2، 1، 0.5، 0.1، 0.05(دروسة ــــــاكتشافه في العينات الم

 .تركيز ورسم المنحني القياسي الممثل للعالقة بين تركيز المبيد واستجابة الكاشف
 
 :حدود كشف المبيدات المدروسة -7

ــة مــن المبيــد التــي تعطــي عنــد حقنهــا وحســاب  اعتمــادتــم  ارتفاعــه ثالثــة أضــعاف قيمــة يعــادل  منحنــىحــد كشــف المبيــد علــى أنــه كميــة المــادة الفعال
  ).2001وزمالؤه،  Falqui-Cao(  (noise) التشويش

 
 :في العيناتمتبقيات للالتقدير الكمي  -8

مكــررات العينــة كــل مكــرر مــن حقــن تــم باالعتمــاد علــى طريقــة القياســي الخــارجي، حيــث المبيــدات المدروســة فــي العينــات  متبقيــاتتــم التقــدير الكمــي ل
وقــد اســتخدم فــي تحضــير  ،معلــوم التركيــز لمــزيجل مــع متوســط ثــالث حقنــات للمحلــول القياســي ةوقــورن متوســط المســاحة للحقنــات الثالثــ مــراتثــالث 

وتجــدر  ،المبيــدات المدروســة، وذلــك لتفــادي تــأثير خلفيــة العينــة علــى الحســابات متبقيــاتخاليــة مــن  خيــارعينــة المحلــول القياســي المــزيج مســتخلص 
 .اإلشارة إلى عدم استخدام نسب االسترجاع في تصحيح كميات بقايا المبيدات المقّدرة في الخضار

 
 
 :في العينة األصلية من خالل المعادلة التالية متبقياتال حسبت كميةو  
 
 )م.ف.ج(تركيز القياسي × مساحة منحنى العينة                                                                

 )Meloan ،1996(   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) = كغ/مغ( متبقياتكمية ال                            
 مساحة منحنى القياسي                                                                         
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:النتائج والمناقشة  
 

 :فصل المبيدات -1
تـــدفق الغـــاز الحامـــل المناســـبين للحصـــول علـــى فصـــل جيـــد عـــدل إلـــى البرنـــامج الحـــراري وم )Optima-1-Accent( تـــم التوصـــل باســـتخدام العمـــود

علــى  1mg/L  بتركيــز الخمســة عشــر الفوســفورية مــن مــزيج المبيــدات 2µLالكرومــاتوغرام النــاتج عــن حقــن  )1( ويبــين الشــكل .الفوســفوريةمبيــدات لل
 .Optima-1-Accent عمود

 
باستخدام  FPDعلى كاشف  رلت/  مغ 1قياسي خليط للمبيدات الفوسفورية المدروسة بتركيز  من ميكرولتر 2الكروماتوغرام الناتج عن حقن  1.شكل

 . Agilent GC 6890Nالملحق بجهاز Optima-1-Accentعمود 
 

إلــى البرنــامج الحــراري ومعــدل تــدفق الغــاز الحامــل المناســبين  DB–5 األخــرى فقــد تــم التوصــل باســتخدام العمــودأمــا المبيــدات البيروثرويديــة والمبيــدات 
ميكرولتـر مـن محلـول قياسـي خلـيط يحـوي المبيـدات البيروثرويديـة  1الكرومـاتوغرام النـاتج عـن حقـن ) 2(للحصول على فصل جيد لهـا، ويبـين الشـكل 

 .DB-5والمبيدات األخرى المدروسة على العمود 

 
  0.1وثرويدية ومبيدات أخرى تركيز لمبيدات البير ل ميكرولتر من قياسي خليط 1 الكروماتوغرام الناتج عن حقن 2.شكل

 .Agilent GC 6850الملحق بجهاز  DB-5باستخدام العمود  µECDعلى كاشف لتر / مغ

min 5 10 15 20 25 30 35 40 

Hz 

0 

2500 

5000 

7500 

10000 

12500 

15000 

17500 

 

Omethoate 

Dimethoate 

Tefluthrin 

Chlorpyrifos 

Propargite 

Bromopropylate 

Fenpropathrin 

Tetradifon 
Lambdacyhalothrin 

Permethrin 
Cyfluthrin 

Cypermethrin 

Fenvalerate 

Deltametnrin 

 9.549 

 11.200  12.488 

 15.673 

 23.727 
 

 25.332 

 25.887 

 26.793 

 27.731 

 

 29.611 
 

  

 

   
  
  36.342 

 37.355 

 40.239 

min 
 

5 10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

35 
 

150 pA 
 

0 

200 
 

400 
 

600 
 

800 
 

1000 
 

1200 
 

1400 
 

1600 
 

 

Methamidophos 

Omethoate 

 3.906 

 10.992 

  13.159 

 14.275 

 17.270 

 19.323  19.552 

 20.926 

 21.717 

 22.223 

 22.330 

 25.015 
 26.731 

 32.776 

 34.882 

Monocrotophos 

Dimethoate 

Diazinon 

Parathion methyl 

Chlorpyrifos-methyl 

Fenitrothion 

Malathion 

Parathion -ethyl 

Chlorpyrifos 

Methidathion 

Profenofos 

 Azinphos methyl 

 Azinphos ethyl 



 الخ....   بشار الهالل                                                                                                                                                320
 

 2013)  3(  51مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 :االستخالص للمبيدات المدروسة ةكفاءة طريق  -2
 

 :ثمار الخيار  مننسب استرجاع  المبيدات البيروثرويدية والمبيدات األخرى   2.جدول

 المبيد
 مستويات التقوية

S.D±متوسط 
 نسبة االسترجاع

 كغ/مغ 2 كغ/ مغ  1 كغ/ مغ 0.5 كغ/مغ 0.1 كغ/مغ 0.05
 نسب االسترجاع

 88.38±8.2 76.76 83.70 91.14 92.50 97.80 تيفلوثرين
 98.20±5.2 98.39 100.98 91.56 95.30 105.00 بروموبروبيالت
 104.70±8.6 112.90 103.15 109.20 90.60 107.50 فينبروباثرين
 98.40±2.5 100.60 100.19 94.80 99.70 96.60 تتراديفون

 93.80±8.6 95.42 94.98 79.15 101.30 98.20 المبداسيهالوثرن
 95.40±4.6 96.74 101.37 88.77 94.05 96.30 بيرمثرين
 97.50±8.4 97.59 108.40 84.84 97.50 99.00 سفلوثرين
 98.30±7.8 99.70 108.20 86.60 99.90 97.30 سايبرمثرين
 107.70±6.4 104.60 109.40 93.20 97.40 103.90 فنفاليريت
 102.95±8.2 96.60 114.26 97.60 97.20 109.10 دلتامثرين
 102.70±11.4 115.22 93.10 99.70 --  بروبارجيت

 
 :ثمار الخيار  منسفورية و نسب استرجاع  المبيدات الف 3.جدول

 المبيد
 مستويات التقوية

S.D ±كغ/مغ 0.05 نسبة االسترجاع متوسط  كغ/مغ 2 كغ/ مغ  1 كغ/ مغ 0.5 كغ/ مغ 0.1 
 نسب االسترجاع

 9.4±90.94 96.02 100.57 92.33 75.82 89.93 ميثاميدوفوس
 9.8±98.83 91.78 100.37 100.29 88.20 113.48 أومثوات

 0.6±100.67 100.24 101.37 100.41 - - مونوكروتوفوس
 4.4±105.27 104.87 99.87 102.85 111.43 107.30 دايمثوات
 7.2±95.51 100.28 100.25 98.40 83.21 95.42 ديازينون

 6.1±104.96 105.82 101.32 102.48 115.10 100.06 باراثيون ميثيل
 4.3±103.21 105.20 100.09 100.75 109.88 100.11 كلوربيرفوس ميثيل

 5.8±104.59 106.76 100.84 103.71 113.31 98.32 فينيتروثيون
 8.1±98.68 107.19 100.48 102.51 97.49 85.74 ماالثيون

 3.2±100.95 104.61 100.97 101.07 102.35 95.76 باراثيون إيثيل
 6.2±97.62 101.09 100.01 96.49 103.19 87.31 كلوربيرفوس إيثيل

 2.6±102.17 105.39 100.91 100.81 104.49 99.24 ميثيداثيون
 5.9±102.50 98.75 100.89 99.43 113.00 100.42 بروفينفوس

 2.6±96.50 96.07 99.22 95.62 92.90 98.70 أزينفوس ميثيل
 6.7±101.91 111.68 101.60 97.33 94.40 104.52 أزينفوس إيثيل

 
قيم متوسط أن ) 3(و) 2(الجداول  ويتضح من خالل، لمجموعة التراكيز المختبرة لكل مبيد نسب االسترجاعمتوسط ) 3(و) 2(تبين الجداول 
 وهي قيم مقبولة وفق المعايير الدولية فينفاليريتلل% 107.7و تيفلوثرينلل% 88.38بين لمستويات التراكيز المدروسة قد تراوحت االسترجاعية 

Berrada) ،؛  2010وزمالؤهKin و Huat،2010.(  
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 :وحدود كشفها المجال الخطي للكاشف بالنسبة لكل من المبيدات المدروسة -3 
وكـان مربـع معامـل االرتبـاط   )ل/مـغ 2 - 0.05 (المدروسـة  المتبقيـات خطيـة ضـمن مجـالكانـت جيـدة الأن استجابة كـل مـن الكاشـفين بينت الدراسة 
 .لجميع المبيدات المدروسة  0.997 -0.930 ضمن المجال

 لمبيــــــدل /مــــــغ 0.29و الكلوربيرفــــــوس لمبيــــــدل /مــــــغ 0.007( بــــــين فقــــــد تراوحــــــت FPDحــــــدود الكشــــــف للمبيــــــدات المدروســــــة علــــــى كاشــــــف  أمــــــا 
ل لمبيــد /مــغ 0.0002(فكانــت حــدود كشــفها ضــمن المجــال  ECDµعلــى كاشــف  متبقياتهــا التــي تــم تقــديرأمــا المبيــدات األخــرى  ،)المونوكروتوفــوس

 ).بارجيتو لمبيد البر  ل/مغ 0.005و التيفلوثرين
 
 :نتائج تحليل العينات  -4

مـن % 28.8نسـبة  تشـكل يتعـود للمبيـدات المدروسـة وهـمتبقيات  شف بهاتلم تكمن العينات المحللة عينة  19أن  )4( رقم يالحظ من خالل الجدول
ونالحــظ أن  ،مــن إجمــالي عــدد العينــات% 71.2المبيــدات، وشــكلت مــا نســبته  لهــذه متبقيــاتعينــة احتــوت علــى  47مجمــوع العينــات المدروســة، وأن 

 متبقيـاتب مـن عينـات الخيـار المجموعـة كانـت ملوثـة% 70حيـث وجـدت الباحثـة أن ) 2011(الحسـن هذه النسـب متقاربـة مـع نتـائج دراسـة قامـت بهـا 
عينـة  20مـن أصـل  ةعينـ 12حيـث وجـدوا أن ) 2011(وزمـالؤه  Osmanالنسـبة التـي وجـدها مـع تقارب النتـائج التـي حصـلنا عليهـا تكما . المبيدات

  .هاعن كشفالمكن ت مبيدات أامتبقيأخذت من منطقة القسيم في السعودية احتوت  )عدد العينات إجماليمن % 60(خيار
 

 بها  التي ُوجدتع العينات حسب عدد المبيدات توزّ   4.جدول

 النسبة المئوية عدد العينات نوع العينات

 

 مبيدات متبقياتالعينات الحاوية على 

 عدد المبيدات
 في العينة

 النسبة المئوية عدد العينات
 28.8 19 •متبقياتلم تكشف بها 

 71.2 47 مبيدات متبقياتتحوي 

 22.7 15 مبيد واحد
 19.7 13 مبيدين

 15.2 10 ثالثة مبيدات
أكثر من ثالثة 

 مبيدات
9 13.6 

 71.2 47 المجموع 100 66 المجموع

 أقل من حد الكشف:     •
 

، )عينـة 66( الكّليـة مـن مجمـوع العينـات% 22.7تعود لمبيد واحد بلغـت  متبقياتأن نسبة العينات التي احتوت على أيضًا  )4(رقم  الجدول يبينكما 
 مبيـدات، فـي حـين وجـد فـي ةثالثـ متبقيـاتعلى عينات الخيار  من% 15.2واحتوت  ،%19.7فكانت  مبيدين متبقيات احتوتالعينات التي أما نسبة 

 .اتمبيد ثالثة كثر منأل تعود متبقيات من العينات% 13.6
المبيـدات ) 4(يبـين الشـكل رقـم هـا، و متبقيات مبيـدًا التـي تـم التقصـي عـن 26مبيـدًا مـن أصـل الــ  15التي تم تقديرها تعود لــ  المتبقياتوبينت النتائج أن 

، بيـدات تكـرارًا فـي العينـاتأكثـر الم كـان كلوربيريفـوسالمبيـد  أن، حيـث يالحـظ مـن هـذا الشـكل منها في العينات المحللةوتكرارية كل  هااكتشافالتي تم 
حيـث وجـد كـل  ثـم السـايبرمثرين والبرومـوبروبيالت الـديازينون تـاله، و %48.48 أي مـا نسـبتهتـم جمعهـا  عينـة 66عينة مـن أصـل  32حيث وجد في 

أكثــر المبيــدات تكــرارًا فــي عينــات كــان الكلوربيرفــوس وبالمقارنــة مــع دراســات ســابقة نجــد أن  .علــى الترتيــب ،%18.18و 24.24 و 30.30منهــا فــي
 Al بينمـا وجـد .هـالعينـات تـم تحلي 10عينـات مـن أصـل  8هـذا المبيـد فـي  متبقيـات، حيـث ُوجـدت )2001(وزمـالؤه   Kumariالخيـار التـي جمعهـا 

Kurdi )2000(  عنــد أخــذه عينــات مــن الخيــار مــن منطقــة كفــر شــكر فــي محافظــة القليوبيــة فــي مصــر، أن مبيــد الفينتروثيــون هــو األكثــر تكــرارًا فــي
 . من عينات الخيار المجموعة من تلك المنطقة% 75 في همتبقياتالعينات التي جمعها حيث ُوجدت 
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 في ثمار الخيار متبقياتهاوتكرار تواجد  المكتشفةالمبيدات  4.شكل
 

 
 بالمقارنة بالحدود الدولية القصوى المسموح بها الخيار ثمار في مستوى المتبقيات المكتشفةمجال  5.جدول

 المبيد
عدد العينات 

 فيها وجودالم
مستوى المتبقيات 

 المكتشفة

S.D ± متوسط
 المتبقيات

  

عدد العينات التي 
فيها  المتبقياتتتجاوز 

  UE MRLs الـ

Codex 
MRL∆ 

EU 
MRLs 

 0.01 0.1 6 0.006±0.01 0.017-0.004 20 ديازينون
 0.5 - - 0.006±0.009 0.022-0.004 32 كلوربيرفوس
 0.05 - - 0.03±0.026 0.047-0.005 2 بروفنفوس

 0.01 - 5 0.435±0.226 1.1-0.006 6 ميثاميدوفوس
 0.02 0.05 - 0.004 0.004 1 ميثيداثيون
 0.02 - 1 0.323±0.207 0.58-0.02 3 دايمثوات
 0.02 - 1 0.06 0.06 1 أومثوات

 0.02 - - 0.008 0.008 1 أزينفوس ايثيل
 0.01 - 3 0.286±0.570 0.9-0.4 3 بروبارجيت

 0.01 0.5 4 0.011±0.008 0.03-0.001 16 بروموبروبيالت
- -  1 0.210 0.210 1 فينبروباثرين

 0.1 - - 0.001±0.002 0.003-0.001 7 المبداسيهالوثرين
 0.2 - - 0.018±0.054 0.19-0.001 12 سايبرمثرين
 0.02 0.2 - 0.003 0.021-0.005 2 فنفاليريت
 0.2-  - 0.002±0.002 0.001- 0.006 9 دلتامثرين
 .الحد األقصى المسموح به حسب هيئة الدستور الغذائي               ∆

http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/index.html  Codex 
               الحد األقصى المسموح به حسب االتحاد األوروبي .

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection 
 

البروبارجيــــت والميثاميــــدوفوس  متبقيــــات، ويالحــــظ مــــن الجــــدول أن قــــيم كــــل منهــــالكــــل مبيــــد ومتوســــط مســــتوى المتبقيــــات ) 5(يوضــــح الجــــدول رقــــم 
 . كغ، على الترتيب/مغ 0.207و 0.210، 0.226، 0.570والفينبروباثرين والدايمثوات هي األعلى قيمًة حيث بلغت قيم متوسط كل منها 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 
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48.48% 
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1.52% 
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24.24% 

1.52% 

10.61% 

18.18% 
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13.64% 

http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/index.html
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.selection
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 1 ،1 ،1 ،3 ،4 ،5، 6فـــي  نوالبروبارجيـــت والـــدايمثوات واألومثـــوات والفينبروبـــاثريوالبرومـــوبروبيالت والميثاميـــدوفوس الـــديازينون  متبقيـــاتوتجــاوزت 
 متبقيــاتولــم تتجــاوز  Pesticide EU-MRLعينــات علــى الترتيــب، الحــدود القصــوى المســموح بهــا حســب دســتور األغذيــة فــي االتحــاد األوروبــي 

 .األوروبيوحسب االتحاد  Alimentarius commission Codexالمبيدات األخرى الحدود القصوى المسموح بها حسب هيئة الدستور الغذائي 
 
 الستنتاجات والتوصياتا

 بمتبقياتكانت ملوثة المجموعة من سوق الخضار المركزي في محافظة درعا  ثمار الخيارمن عينات % 70نستنتج من هذه الدراسة أن أكثر من 
أكبر عدد ممكن من  متبقياتلذلك نوصي بتقدير عن وجودها،  قّصيتم الت اً مبيد 26من أصل  اً مبيد 15 تعود لـ متبقياتأن هذه الو  ،المبيدات

 .وفي أسواق محافظات أخرى في سوريا لخيارالمبيدات، وخاصًة المبيدات الفطرية، في ثمار ا
 متبقياتإال أن وجود  ،الحدود المقبولة عالمياً  مقارنًة معمتدنية  بشكل عام،كانت  التي ُوجدت بالعينات متبقياتمستويات الكما أظهرت الدراسة أن 

أكبر  متبقياتل دورية إجراء دراسات مراقبةعلى ضرورة لذا نؤكد  ،مبيدات في العينة الواحدة يجعل تناول هذه الثمار خطرًا على صحة اإلنسانلعدة 
لما لهذه الدراسات  وفي باقي مكونات السّلة الغذائية للمستهلك يةفي األسواق المحلّ والفواكه المختلفة منتجات الخضار  في عدد ممكن من المبيدات

 . للمستهلكين ة العامةعلى الصحّ  المبيدات ومدى تأثير هذه المستويات متبقياتفي معرفة مستويات  أهميةمن 
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Determination of Some Pesticide Residues in Cucumber Samples Collected from Central 
Vegetable Market in Darr´aa City, Syria. 

 
)1( Kaheel. H ,)2( Samara. F , )1(  AL-Hilal. B 

 
(1) General commission for scientific agricultural research,  )2( plant protection department, faculty of agriculture, 

Damascus, Syria. 
 

Abstarct 
In this research, 66 samples of cucumber were collected from vegetables central market in Darr´aa city 

during the period between (20 October/2009 - 4 October/2010) in order to determine 26 pesticide residues which 
belong to different chemical classes using Gas Chromatography instruments equipped with µECD, FPD, MSD 
detectors. Pesticide residues were extracted from the fruits cucumber by QuEChERS method. The detectors 
linearity and pesticide detection limits were determined for every pesticide studied, and the recoveries ranged 
from 88.38 for tefluthrin to 107.70% for fenvalerate. Results showed that 71.2% of cucumber samples contained 
detectable residues and Chlorpyrifos, diazinon, bromopropylate and cypermethrin were the most detected 
pesticides, while amounts of Diazinon, methamidofos, fenbropathrin and dimethoate were the highest amounts 
detected 0.57, 0.23, 0.21, 0.21 mg/kg, respectively, as a median values. Residues of Diazinon, Methamidofos, 
Bromopropylate, Propargite, Dimethoate, Omethoate and Fenbropathrin were above the European MRLs in 6, 5, 
4, 3, 1, 1, 1 samples, respectively, but the all other determined residues of studied pesticides were less than their 
maximum residue limits.  
 
Key Words: Pesticides, residues, cucumber, Darr´aa, Syria.  
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