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 الملخص

 

 Chlorpyrifosو Methomylمركبات من مبيدات اآلفات ) أربعة البحث لتحديد متبقيات ي أجر 

ثمار البندورة المجموعة من  في: مبيد فطري( Carbendazimوحشرية مبيدات  Deltamithrin :و

الموسم الشتوي خالل وذلك  .دمشق، سورية - الشريبيشاتسوق و برزه سوق و  ق الهال في الزبلطانياسو أ

وتم تقدير المتبقيات  .ب حتى شهر أيلول الموسم الصيفيومن شهر آ ،ذارآحتى كانون الثاني  من

 (UV) بكاشف األشعة الفوق بنفسجية (HPLC)الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء باستخدام

 .والكروماتوغرفيا الغازية الملحق بوحدة الكتلة

في العينات المدروسة. المدروسة وبتراكيز مختلفة األربعة المبيدات أظهرت النتائج وجود متبقيات 

  Carbendazimو Deltamithrinو Chlorpyrifosو Methomylالمبيدات جدت متبقيات و 

و  33.33 في حسب االتحاد األوربي (MRLأعلى من قيم الحدود القصوى المسموح بها ) بتراكيز

 carbendazimو Chlorpyrifosكلية. وبينت النتائج أن ال من العينات على التوالي%  50و 16.67

 .Deltamithrinمبيد  ااألكثر تكرارًا في العينات، تاله انالمبيد هما

الهدف الثاني لهذا العمل تقييم فاعلية العمليات المنزلية التالية: الغسيل بماء الصنبور مع الفرك باليد لمدة 

% بالماء لمدة 2عشر دقائق والنقع بمحلول حمض الخل  % لمدة2خمس دقائق والنقع في محلول ملحي 

أظهرت  في ثمار البندورة. المبيدات المدروسةبعد الغسيل بماء الصنبور، إلزالة بقايا  الغليانعشر دقائق و 

المبيدات المدروسة بشكل متباين وفقا للتركيب الكيميائي النتائج أّن العمليات المنزلية خفضت بقايا 

أكثر فاعلية مهما يكن كانت العمليات المنزلية  البندورة.في ثمار  ائية والكيميائية للمبيدوالصفات الفيزي

  .مقارنة بالمبيدات األخرى  Methomylإلزالة متبقيات مبيد 

 .مبيدات اآلفات، كشف بقايا المبيدات، عمليات الغسيل، البندورة :الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

 

Current study was conducted for detection of the residues of three 

pesticides (Methomyl and Deltamithrin: insecticides, and Carbendazim: 

fungicide) in tomato fruits collected from Damascus, Syria, local markets Al-

Zabltani, during January, February and March 2020. Residues were analyzed by 

High performance liquid chromatography (HPLC) coupled to UV detector. 

Results showed that samples were contaminated with the three studied 

pesticides at different concentrations. 

The concentrations of pesticides residues were higher than the upper 

maximum residual limits of European commission (MRL-Eu) in 33.33, 16.67 

and 50%, respectively in the total samples. The most frequent pesticide in 

analyzed samples was Carbendazim, followed by Deltamithrin. 

The second objective of the current work was to evaluate the effects of 

household processing, such as washing with tap water with hand rubbing for 

5min, soaking in 2% salt solution for 10 min, soaking in 2% acetic acid solution 

for 10 min, and boiling for 5 min to decontaminate the studied pesticides 

residues in tomato fruits. Result showed that household processing reduced the 

studied pesticides in tomato fruits, at different rates, according to the 

composition and physiochemical properties of pesticide in tomato fruits. 

However, household processing was removed Methomyl residues effectively 

compared with the other pesticides.  
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