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 ماندهباقی کاهش میزان بر داری در یخچالگیری و نگه، پوستشستشو تاثیر ارزیابی

 پراید( دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی) کشآفت چهار

 (Cucumis sativus var:vista) ای گلخانه در خیار
 

 شیراز، ایران  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یرازش واحددانشکده کشاورزی،  شناسی،گروه حشره پاک:آناهیتا یزدان 

 شیراز، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز واحددانشکده کشاورزی،  شناسی،گروه حشره :*هادی استوان 

 شیراز، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز واحددانشکده کشاورزی،  شناسی،گروه حشره :شهرام حسامی 

 :شیراز، ایران  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز واحددانشکده کشاورزی،  شناسی،گروه حشره مهدی غیبی 
 

 1398 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1397 بهمن تاریخ دریافت:

 چکیده

  محسوب سالمتی بزرگ هاینگرانی از یکی هستند، سمی طور بالقوهبه خوراکی محصوالت در هاکشآفت ماندهباقی کهجایینآ از
 اهداف از یکی داشته باشند. پیدر عصبی و ایمنی سیستم عوارض مثل،بر تولید اثرات سرطان، نامطلوب مانند اثرات است ممکن هانآ .شوندمی

 هایماندهروی باقی بر شدتبه غذا سازیآماده است. غذایی مواد و محیط ها درکشآفت ماندهباقی از ناشی آلودگی کاهش ،مدیریتی هایبرنامه مهم
 از ماندهباقی مواد روی بر یخچال در دارینگهو  گیریپوست شستشو، اثرات ارزیابی مطالعه این از هدف گذارد.می تأثیر غذا و ایمنی هاکشتآف

 در .تاس ایگلخانه در خیارهای پرایداستامی و پریمیکارب ایمیداکلوپرید، سموم دیازینون، اثر تحت محصول بردارینمونه آفات دفع سموم چهار
 آشکار به مجهز باال کارائی با مایع کروماتوگرافی دستگاه از استفاده با سم غلظت و برداشت شد اسپری پس از خیار هاینمونه ابتدا تحقیق این

 امیدنی:آب آش با شستشود. گرفتن قراربررسی مورد زیر بخش، فرآیندهای این در .گرفت قرار سنجش مورد (HPLC-DAD) مرئی و فرابنفشساز
 اثر ارزیابی برای دیگر، قسمت در عملیات ریختن: اند.بوده ثانیه 10 سایش دارای و شده ورغوطه دقیقه 10 مدتبه آب آشامیدنی در هانمونه

 درجه 4 یدر دما سازیذخیره عملیات اندازه، همان از هانمونه همه برای شده گرفته پوست حذف ضخامت حتی تالش برای و چاقو با برداریالیه
در  شد. منتقل آزمایشگاه به برداشت از بعد نمونه کیلوگرم 1 ابتدا از مطالعه مرحله این انجام برای مربوطه. میزان کاهش سموم در گراد:سانتی

 ،17 ،2،5،7،10،14 روزهای در. شدند دارینگه گراددرجه سانتی 4 دمای در و گرفتند قرار یخچال در نایلون پالستیکی در هانمونه آزمایشگاه
 هایروش که شد حاصل نتیجه درنهایت این شد. انجام هاآن روی بر سم استخراج و شد خارج یخچال از نمونه چهارم کیلوگرم یک حدود 21

 هایتکنیک عنوانای بهگلخانه محصوالت در هاکش آفت حذف حتی و کاهش برای تواندمی پردازش موثر و ساده هایروش عنوانبه بررسی مورد
 هاکشفتآ ماندهکاهش باقی درگذاری تاثیر ترینبا بیش مهم هایتکنیک از یکی گیریپوست اساس، اینبر .شود استفاده تجاری یا گیپردازش خان

 بوددارمعنی تبدون پوس و شده پوست هاینمونه بین تفاوت هاکشآفت مخلوط چهار میزان میانگین مقایسۀ>P). 05/0ت )اس ایگلخانه خیار در
 قرار تاثیر تحت هایمکان و هاکشآفت نوع به بستگی روش این تأثیر که است هاکشآفت ماندهکاهش باقی برای دوم مقام در شستشو روش و

 .دهدمی اهشک را هاکشآفتمانده باقی خطرات PHI (Per Interval Harvest) با هاروش این انطباق که بیانگر تحقیق در نهایت این .گیردمی

  پرايد، كروماتوگرافي مايع با كارائي باالاستامي ايمیداكلوپريد، پريمیکارب، ديازينون، كش،آفت ماندهباقي کلمات کلیدی:

 ostovan2001@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 است غذا نیازمند همواره بقا براي خود پایانبی تالش در انسان       

 توسعه با همراه شد. کشاورزي و توسعه پیدایش به منجر نیاز این و

به  خاکی کره این در آن نظیر تاکنون که بدیع هايپدیده کشاورزي

 دیگر انسان، نام به موجودي عبارتیبه شد، ظاهر بود نپیوسته وقوع

 در محیط خیزهاي و افت از طبیعت تاثیرپذیر اجزاء از یکی صورتبه

 در محیط تغییراتی خود میل به بنا توانستمی بلکه نبود، غذا تولید

 تامین تربیش و بهتر را گوناگونش نیازهاي و کند ایجاد خود تزیس

 کشاورزي با توسعه همراه رفته . رفته(1385ایمانی و همکاران، )نماید 

 جریان وارد هم شیمی صنعت و شد گرفته کاربه مختلفی ابزارهاي

 و گردید کشاورزي محصوالت کمیت و کیفیت افزایش بی وقفه مداوم

 نامیده کشآفت که امروزه شیمیایی ابزارهایی مینتا با را خود خدمت

هاي رده از را مختلف آفاتشیمیایی محصوالت این .نمود ارائه شوند،می

 را امکان این و دهندمی کاهش یا و کرده کنریشه جانوري مختلف

 جامعه اختیار در بهتري کیفیت با باالتر و عملکرد که آورندمی فراهم

 امروزه شیمیایی ابزارهاي این از استفاده مندسود گیرد. اثرات قرار

مصرف  انتظارات رفتن باال به منجر که شده واقع مطلوب چنانآن

 شیمیایی مواد قبیل این ادامه کاربرد با تنها که شده حدي در کنندگان

بر  شیمیایی ابزارهاي همین متاسفانه .است پذیرامکان هاآن تامین

 آورندمی فشار اندشده داده قرار آن در که هاییاکوسیستم هايتوانایی

 و شده خارج محیط آن از سپس نماید ومی مختل شدتبه را هاآن و

ناخواسته  هاآن شیمی خواص کهجایی شوندمی اتمسفر یا آب وارد

غیرهدف  موجودات سایر و هاانسان براي موارد بسیاري در و است

 و مستقیم . تماس(1379 سلسه،)باشد می سمی بالقوه اثرات داراي

 شود.می مرگ و بیماري ایجاد باعث هاکشآفت با انسان غیرمستقیم

 چنین این با مستقیم تماس در که هستند هاییآن مستعدترین افراد

 در که شوندمی را شامل کارگرانی همان که باشندمی شیمیائی مواد

 در کهاین یا و باشندمی کشفتآ سموم معرض در کشاورزي بخش

 سم معرض در پوست کهاین محض به ،کنندمی کار تولید سم کارخانه

 پوست سطح در یا تنها جذب بدن در سم است ممکن گیرد،می قرار

 دیده پوست روي بر سم تأثیر از که عمومی موضعی اثر .بماند باقی

 هايتحساسی قبیل از مشکالتی .(1391 جهرمی،طالبی) شودمی

مانند  نیز تنفس طریق از بدن در کشآفت کند. جذبمی ایجاد پوستی

 از انسان سالمتی براي مشکالتی بروز باعث تواندمی پوستی جذب

 دستگاه مشکالت تر،بیش حالت جذب در بشود، چشم سوزش قبیل

به  است ممکن آخر در که شودمی دیده همراه مسمومیتبه تنفسی

 خوردن از ناشی هاکشآفت با یرمستقیمغ تماس بیانجامد. مرگ

 مانند آلوده منابع طریق از هاکشآفت ماندهباقی به که است غذاهایی

و  کرده نفوذ هاآن در کشآفت سموم و شوندمی آغشته آلوده هايآب

 در معموالً که گردد انسان بدن در سمی مواد افزایش باعث تواندمی

 مرگ یا بیماري به منجر تواندیم هاآن با طوالنی مدت بودن معرض

 تضمین جهت در باید هاییسیاست رواین . از(1379 سلسه،)گردد 

 آلودگی که حال توسعه در کشورهاي در خصوصاً غذایی مواد سالمت

 وضع است زیاد هاکشآفت رویهبی کاربرد دلیلبه هاآن غذایی منابع

 وسیله یک تقریباً صنعتی یا خانگی شکلبه غذایی دفرآوري موا .گردند

 مواد این به آلوده و غذاي ناسالم مواد با مقابله براي مناسب و خوب

گران و پژوهش (.2008و همکاران،  Kaushik) باشدمی شیمیایی

 تجاري فرآوري اثرات بررسی پی در که هاستمدت غذایی، مواد محققان

 نشان اخیر گزارشات .باشندمی مواد غذایی در هاکشآفت ماندهبر باقی

 گیري،پوست مثل غذاییمواد مختلف فرآیند هايعملیات که است داده

 توانند سطوحمی حرارتی فرآوري و عصاره استخراج بالنچینگ، شستشو،

 و لوبیا سبز بروکلی، گوجه فرنگی، مثل محصوالتی در را هاماندهباقی

-آفت ماندهباقی تعیین لزوم توضیحات نبا ای .دهد کاهش ... و اسفناج

 غذا در صنعت اولیه مواد عنوانبه که کشاورزي محصوالت در هاکش

 مصرف کاهش براي گام اولین زیرا گردد،می روشن ،باشندمی

 مختلف محصوالت در مواد این ماندهمقدار باقی تعیین هاکشآفت 

 و شناخت تراقعیو هاياستنباط اساس بر بتوان تا باشدمی کشاورزي

 کشاورزي محصوالت چرخه در مواد شیمیایی این نقش از بهتر

 ارائه را آفات و ناقلین با مبارزه براي کم ضررتر اجرایی هايریزيبرنامه 

 کاهش هايروش تحقیقات دیگر در .(2017و همکاران،  Jallow) نمود

 اساسبر گرفتند. قرار مطالعه مورد کشآفت سموم ماندهباقی میزان

 هاییروش و فرآیندها از بسیاري که شد مشخص مطالعات این نتایج

 میزان کاهش در شود،می انجام مواد غذایی مصرف از قبل که

 خطرناك در سموم از بسیاري دارد. سزاییبه نقش سموم ماندهباقی 

 و اسیدي شرایط نور، بخاردهی، دهی،حرارت چون هاییفراوري طی

. شوندمی تبدیل انسان براي خطرکم میزانبه سرد انبارداري و قلیایی

 )ددت، کلره سموم ماندهباقی کاهش میزان در را شستشو فرآیند تاثیر

 گوجه در غیره( و پاراتیون )ماالتیون، فسفره سموم و غیره( و آلدرین

 شستشو فرآیند که دادند نتایج نشان گرفت. قرار ارزیابی مورد فرنگی

که میزان از سموم کلره شده درحالی درصدي 9-15کاهش  موجب

 دهدمی نشان که شد، درصد گزارش 15-18فسفاته  کاهش سموم

 دارد تاثیر کلره سموم از ترفسفاته بیش سموم روي بر شستشو فرآیند

این  بودن لیپوفیل  و کلره سموم تربیش پایداري به توانمی را علت که

 اثر (.1999همکاران، و  Abu arab) دانست مرتبط شیمیایی ترکیبات

 میزان مانکوزب کاهش بر را برداشت از پس شستشوي مختلف تیمارهاي

 ديکلرین کلرین، تاثیر مطالعه این در شد. قرار بررسی تازه سیب در

 کاهش بر را اسید استیک پراکسی و هیدروژن ازن اکساید،



 1399 بهار، 1، شماره وازدهمدسال                                                                   پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

429 
 

 مورد تازه سیب (ETU)تیواوره  اتیلن و مانکوزب ماندهباقی میزان

گرم بر میلی 10 و 1 محدوده دو در آزمایشات این دادند. قرار ررسیب

 بود صورتبدین بررسی نتایج پذیرفت. انجام سم مانکوزب از کیلوگرم

 درصد 56-99حدود  کلرین با تیمار توسط مانکوزب ماندهباقی میزان که

 ماندهباقی حذف خوب تیمارها توانایی این دهد.می نشان را کاهش

ها بررسی این نتایج براساس چنینهم داد. نشان را شده ذکر دموا توسط

 میزان توانندمی برداشت، از پس مناسب تیمارهاي که شد مشخص

 کاهش در موثري نقش نیز و کاهش دهند مناسبی حد تا را ماندهباقی

و همکاران،  Hwang) باشند داشته سموم از ناشی هايمتابولیت

 فرآیند اعمال از پس را کاپتان ماندهدیگر، باقی بررسی در(. 2001

 سایش همراهبه ثانیه 15تا  10مدت به شده آب یونیزه با شستشو

 شستشو که دادند نشان نتایج نمودند. گیرياندازه سیب سطح در مداوم

  و بود نشده شسته انواع به نسبت سم از درصد 50 کاهش موجب

 گیريپوست و دهش شسته سیب در ماندهباقی کاهش چنین میزانهم

 سموم میزان(. Rawn)  ،2008گردید برآورد درصد 98 از تربیش شده

 کلمگل بامیه، سبزي سه در را کارباماته و پایروتیروئیدي فسفاته، کلره،

 سنجش گرفت. قرار ارزیابی مورد آن از پس و فراوري از قبل بادمجان و

 شناساگر با و گازي کروماتوگرافی توسط دستگاه ماندهباقی میزان

 این مانده درباقی میزان بیانگر نتایج پذیرفت. انجام الکترونی ربایش

 حرارت و شستن مانند خانگی متفاوت فرآیندهاي تاثیر نیز و گیاهان

 موجب شستشو هانمونه درتمامی بود. کشمانده آفتباقی کاهش در

 فسفاته سموم ماندهباقی میزان شد. ماندهباقی درصد 20-77 کاهش

 و درصد 74 کلم گل در درصد، 77 بادنجان در شستشو فرآیند از پس

 بادنجان در کلره سموم کاهش میزان و شد درصد گزارش 50 بامیه در

 بر شستشو فرآیند بررسی این نتایج اساس بر شد. ارزیابی درصد 44

 .(Kumari ،2011) بود موثر کلره سموم از بیش فسفاته سموم روي

 .باشدمی گیريپوست است، گرفته قرار بررسی ردمو که دیگري فرآیند

 مانند تازه هايمیوه گیريپوست که دادند گزارش در تحقیقاتی

 از سموم ماندهباقی کامل حذف موجب پرتقال و کیوي موز، آووکادو،

 میوه پالپ در ماندهحضور باقی عدم گرنمایش که اطالعاتی و شده میوه

  تایید را باال نتایج بود، هامیوه گردی خوراکی هايبخش یا و پرتقال

 پوست در متیلپریمیفوس سم ماندهباقی مثال عنوانبه. نمودندمی

 شد گزارش گرم بر کیلوگرممیلی 5تا  5/0روز  21-28 از پس پرتقال

 بود شناسایی غیرقابل میوه پالپ در سم این میزان کهدرحالی

(Holland ،1994.) کلره کشآفت سموم ندهمـابـاقی دیگر، بررسی در 

 گیريپوست از بعد و قبل را فرنگی موجود درگوجه )ماالتیون( فسفره و

 گیريفرآیند پوست که ها نشان دادندگزارش دادند. قرار ارزیابی مورد

 این و داشت آن هايماندهباقی حذف در مهمی اثر فرنگیگوجه در

 سموم درصد 6/80-2/89حذف  موجب فرآیند

 در هاماندهباقی تجمع که شد مشخص و گردید شده، ذکر کشآفت

و  Abu arab) بود هاآن بیرونی پوسته در سبزي و صیفی محصوالت

 اعمال بدون و خام شکل به که محصوالتی شستشوي (.1999همکاران، 

 ماندهباقی مقدار کاهش به منجر اغلب شوندمی مصرف خاص فرآوري

 مخصوص هايبرس و شوینده هايمحلول از استفاده اما شودمی کشآفت

 ماندهباقی کاهش در را فرآیند این کارایی میزان شستشو با همراه

 هايکشآفت بقایاي کاهش سبب شستشو .داد خواهد افزایش هاکشآفت

  هايکشآفت کهدرحالی شودمی محصول سطح از هیدروفیلیک

 تواندمی گیريپوست فرآیند .ماند خواهند باقی واکسی الیه در قطبیغیر

 بسته تواندمی نیز پخت فرآیند .گردد پوست از کشآفت حذف باعث

 هاکشآفت حذف سبب ...و پخت زمان سیستم، نوع مانند عواملی به

 نیز اولیه ترکیب از ترسمی هايمتابولیت تولید مواردي در البته .شود

 تخمیر، کردن، خشک چونهم ییفرآیندها سایر .است شده مشاهده

 اثرگذار هاکشآفت حذف یا کاهش بر توانندمی کردن ذخیره و یابآس

 بر تکنیک چندین کارگیريهب امکان، صورت در رسدمی نظربه .باشند

 کشآفت بقایاي میزان کاهش جهت در موثر گامی محصول یک روي

 اولیه اي، میزاندر مطالعه .(1393)مظلومی و سفیدکار،  باشد آن در

گرم میلی 8/3را  آن و زدند تخمین زمینی راسیب در را کلرپروفام سم

 این روي را گیريپوست فرآیند سپس نمودند. گزارش بر کیلوگرم

 گیرياندازه را سم این ماندهباقی میزان و مجدداً کردند اعمال محصول

 91-98موجب کاهش  گیريپوست فرآیند که دادند گزارش و نمودند

 در .(Balukas ،2001و  Lentezarizos) مانده سم شده بودباقی

 مهمی نقش زمینیسیب گیريپوست فرآیند که شد مشخص تحقیقات،

 فسفاته کشحشره و د.د.ت کلره کشحشره ماندهباقی کاهش در

 سموم ماندهباقی میزان درصد 71-75 کاهش موجب و داشت ماالتیون

 پوسته رد را هاکشآفت ماندهباقی حضور نتایج این که گردید شده ذکر

 کاهش براي که داد نشان و نمود تایید میوه و سبزي بیرونی و قسمت

 فرآیند بیرونی، پوسته در موجود کشسموم آفت هايماندهباقی

 تحقیقاتی طی (.Soliman، 2001) است بوده ضروري امري گیريپوست

 ارزیابی خیار میوه در روز 14 طی را بنومیل کشقارچ ماندهباقی میزان

 در را گذاريیخچال و گیريپوست فرآیندهاي تاثیر چنینهم و دکردن

 نتایج دادند. قرار بررسی مورد بنومیل سم ماندهباقی کاهش میزان

 پاشیسم از پس اولیه روزهاي در بنومیل ماندهباقی غلظت که دادند نشان

 کارنس دوره پایان تا بعدي روزهاي در آن از پس و بود باال بسیار

 اول روزهاي در بنومیل ماندهباقی یافت. غلظت کاهش نزولی صورتبه 

 مقدار این که بود گرم بر کیلوگرممیلی 08/0و  07/0 مقداربه دوم و

گرم میلی 01/0جهانی ) بهداشت سازمان توسط شده اعالم مجاز حد از

 انتهایی روزهاي در بنومیل ماندهباقی بود. باالتر بسیار بر کیلوگرم(

 01/0به  آن مقدار هفتم روز در کهطوريبه یافت کاهش کارنس دوره
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 ماندهباقی میزان رسید. WHOاستاندارد  حد یعنی بر کیلوگرم گرممیلی

 حد از بیش فرنگیگوجه و خیار هايدر نمونه متیلدیمتون اکسی سم

 است الزم و بوده FAO/Codexو   WHOشده توصیه مجاز استاندارد

 و خیار شستشوي و پوست کندن با مصرف از قبل کنندگانمصرف که

دهند  کاهش محصول دو این در را مانده سمباقی میزان فرنگی،گوجه

 و گیريپوست مختلف تیمار دو اعمال با (.1390)فدایی و همکاران، 

 محسوسی طوربه کشقارچ این ماندهباقی میزان یخچال در سازيذخیره

  با که ايگونه به تیاف کاهش تیمار بدون هاينمونه به نسبت

 مورد در و رسید مجاز حد به پنجم روز در زمان مصرف گیري،پوست

 روز در بنومیل ماندهمیزان باقی یخچال، در شده دارينگه هاينمونه

 بررسی در .(1378زاده و همکاران، رسید )حسن مجاز مقدار به سوم

( و  غیره و آلدرین )د.د.ت، کلره کشآفت به آلوده فرنگیگوجه دیگر، 

 کرده دارينگه -ºC10 دماي  در را غیره( و پاراتیون )ماالتیون، فسفره

 گیرياندازه را آن کشآفت ماندهباقی میزان 12و  6، 3، 1 روزهاي در و

 گیريمانده اندازهباقی میزان اول روز در که دادند نشان نتایج نمودند.

 زمان، گذشت با کهدرصورتی دادنمی نشان را داريیمعن کاهش شده

 این هرچه و یافت کاهش فرنگیگوجه در این سموم ماندهباقی میزان

 که ايگونه شد به حذف تريبیش ماندهباقی میزان شد، تربیش زمان

 درصد 10-16 کلره سموم ماندهباقی میزان دارينگه روز 12 از پس

 ،Abu arabد )دا نشان را کاهش درصد 28-32فسفره  سموم و کاهش

 بر رفته کاربه دیازینون و کلرهدي در تحقیقاتی مشابه، سموم(. 1991

 ماندهباقی میزان و گرفت قرار گیريمورد اندازه را ايخیار گلخانه روي

 روز 6 و 3 مدتبه ºC4 دماي  در انبارداري از پس را سموم این

 ريدامعنی آماري تفاوت که دادند ها نشانگزارش نمودند. گیرياندازه 

 نداشت وجود گیريپوست و روز 3 مدتبه ºC4 دماي  در انبارداري بین

 داشتند سم ماندهباقی میزان کاهش در مشابهی تاثیر فرآیندها این و

درصد و پس از شش  8/35داري نگه روز سه از پس ماندهباقی میزان و

 دماي در خیار میوه دارينگه فرآیند یافت. درصد کاهش 8/64روز 

ºC4 مهمی نقش سم ماندهباقی میزان مدت شش روز در کاهش به 

 (.2006و همکاران،  Cengiz) داشت
 

 هامواد و روش

اي واریته ویستا  هاي خیارسبز گلخانهدر این مطالعه نمونه       

(Cucumis sativus var:vista) در  1کش )آفتپاشی شده با چهار، سم

در هزار لیتر آب  6/0اکلوپرید، هزار لیتر آب براي دیازینون و ایمید

 صورت کامالً در هزار براي استامی پراید( به 8/0براي پریمیکارب و 

 محصوالت برداشت روي بر تحقیق، این شدند. درتصادفی برداشت 

 انجام متداول غذایی پاشی، فرآیندهايسم از پس اول روز در شده

چنین اکلوپرید و همایمید و دیازینون سموم ماندهباقی میزان و پذیرفت

 گیرياندازه شده هاي فرایندنمونه این در پراید و پریمیکارباستامی

 سموم این ماندهباقی کاهش میزان بر فرآیندها این از یک هر تاثیر و شد

 سه با تحقیق این تیمارهاي از یک هر که شود ذکر باید گردید. ارزیابی

 قرار بررسی مورد زیر بخش فرآیندهاي این در پذیرفت. انجام تکرار

 آب در دقیقه 10مدت به هانمونه :آشامیدنی آب با شستشود. گرفتن

 سطح سپس داشتند، ايثانیه ده سایش و یک بوده ورغوطه آشامیدنی

 روي سم استخراج عملیات آن از پس و شد خشک هواي آزاد در هاآن

 ارزیابی براي دیگر بخش در :گیريپوست عملیات .گرفت صورت هانمونه

 و دیازینون مانده سمومباقی کاهش در گیريپوست فرآیند تاثیر

 چاقو، توسط هانمونه ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی پراید،

 گرفته پوست ضخامت االمکانحتی شد تا سعی و شدند گیريپوست

 عملیات استخراج سپس باشد، میزان یک به هانمونه همه مورد در شده

عملیات  .پذیرفت صورت پوست بدون هاينمونه روي سم ماندهباقی

 ارزیابی به تحقیق این دیگر بخش گراد:سانتی درجه 4 در دماي دارينگه

 در گراد،سانتی درجه 4 دماي با سردخانه در دارينگه عملیات تاثیر

 مرحله از این انجام براي یافت. اختصاص مربوطه سموم کاهش میزان

 به ها را پس از برداشتاز نمونه کیلوگرم 1 مقداربه ابتدا تحقیق

 پالستیکی، هاينایلون در هانمونه آزمایشگاه در یافتند. انتقال آزمایشگاه

 در داري شدند.نگه تاریکی در گراد ودرجه سانتی 4یخچال  درون

 نمونه کیلوگرم یک چهارم حدود 21، 17، 14، 10، 7، 5، 2روزهاي 

 هاآن روي بر شده ذکر سموم استخراج اتعملی و شده خارج یخچال از

 پذیرفت. صورت

 

 نتایج
 محیط بودن بسته دلیلبه گلخانه در ايگلخانه محصوالت تولید       

 بنابراین باشدمی همراه انواع آفات گیاهی رشد با باال رطوبت وجود و

 نباتی دفع آفات سموم کاربرد مستلزم نیز ايگلخانه محصوالت تولید

 آب کشاورزي، مختلف شرایط تحت سموم مصرف میزان که باشدمی

 است. در متفاوت کشور یک مختلف نواحی بین و هرکشور در هوایی و

 و شوندمی مصرف باال غلظت با سموم از مختلفی انواع گلخانه محیط

 کوتاهی فاصله به سبزي و صیفی مانند ايمحصوالت گلخانه برداشت

 ماندهباقی انواع از مقادیرزیادي غلبا و گیردمی صورت سمپاشی از بعد

 مکرر هايسمپاشی. ماندمی باقی ايگلخانه محصوالت در هاکشآفت

 آن ارائه و سمپاشی از بعد محصوالت هنگام زود برداشت ها،گلخانه در

  سالمت تازه و خام صورتمحصوالت به این مصرف و بازار به

الذکر تمام موارد فوق که. کندمی تهدید جدي طوربه را کنندگانمصرف

مانده اهمیت روش و فرایندهایی که به نوعی باعث کاهش میزان باقی
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سازي هاي آمادهکند. تکنیکشوند را دو چندان میها میکشآفت

 خانگی صورتممکن است به که هاییماده غذایی شامل مجموعه روش

هاي کشتحذف آف و یا کاهش موجب  و سطح صنعتی انجام پذیرد در یا و

مضر  هايماندهباقی کاهش روند بررسی  ادامه در .شودمی هاآن در موجود

 ، ایمیداکلوپرید و پریمیکارب در پرایدهاي دیازینون، استامیکشآفت

ها با استفاده از کشو تقلیل این حشره  ايخانهگل محصول خیارسبز

گیري و تهاي متداول فرآیند غذایی مانند شستشو با آب و پوسروش

شستشوي محصوالت  شد. انجام گرادسانتی درجه 4 دماي در دارينگه نیز

 تواند از هاي شوینده نیز میصیفی با آب و یا با یکی از محلول

بکاهد زیرا از طریق شستشو سموم  غذایی مانده موجود در این موادباقی

قطبی که درالیه مومی خارجی و پوسته میوه وسبزي تماسی و غیر

داخل بافت میوه را شوند و با گذشت زمان توانایی نفوذ بهتمرکز میم

قسمت دیگري از تحقیقات این بررسی  .کننددارند، کاهش پیدا می

مانده سم بود. نتایج نشان گیري در کاهش باقیمربوط به تاثیر پوست

گیري مکانیکی محصوالت بررسی شده در این تحقیق داد که پوست

قبل از مصرف نسبت به شستشو با آب  گیريپوست توسط چاقوي

مانده میزان باقی کاهش چشمگیري در مایع شوینده( باعث آشامیدنی و

براي سالمت  تاکید توان بامی نتایج باال براساس. شودمی کشسموم آفت

 عموم مردم مطرح نمود که از مصرف میوه خام و تازه چیده شده از

ذایی را قبل از مصرف با آب و یا این ماده غ بوته خودداري نمایند و

گیري را پوست شستشو داده و سپس آن کننده ماده ضدعفونی و یک آب

 یخچالی، برودت  شرایط داري میوه خیار درنمایند. درفرآیند نگه

مقداري از سم اولیه تجزیه گردید که نسبت به شرایط بیرون یخچالی 

ري در یخچال دامیزان کاهش بسیار جزئی بود و هرچه زمان نگه

کش کاهش یافت که مانده آفتتري از باقیمیزان بیش شد، تربیش

توان این نتیجه را لحاظ نمود که در شرایط برودت درون یخچالی می

-شدن کم و یا متابولیزه نسبت به شرایط بیرونی شاهد شکسته شدن

 .بودمانده تري از باقی
 

 
کش دیازینون هشی آفتاثرات تیمارهای مختلف بر روند کا :1شکل 

 در خیارسبز

مقدار دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و :1جدول   

پراید بعد از تیمارهای مختلف در خیارسبزواریته ویستاستامی  

 
  

 
کش پریمیکارب اثرات تیمارهای مختلف بر روند کاهشی آفت :2شکل 

 در خیارسبز
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کش استامی کاهشی آفت اثرات تیمارهای مختلف بر روند :3شکل 

 پراید در خیارسبز
 

 
کش اثرات تیمارهای مختلف بر روند کاهشی آفت :4شکل 

 ایمیداکلوپرید در خیارسبز

 

 بحث 

 شستشو تیمار از پس هاکشآفت ماندهباقی کاهش میزان       

 میزان روي بر آب شرب با شستشو تیمار اثر آنالیز . نتایجآب شرب: با

 پرایدسموم دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و استامی اندهمباقی

 و اشکال 1دهد )جدول را نشان می مقدار کاهش شاهد نمونه به نسبت

مقایسه  در گیريپوست تیمار است مشخص نتایج از که گونههمان (.4تا  1

 4داري در یخچال در دماي آشامیدنی و نگه آب با شستشو با تیمار

میزان سموم مورد بررسی  کاهش طور مشخصی درراد بهگدرجه سانتی

چنین تیمار شستشو با آب آشامیدنی در مقایسه اثر داشته است. هم

داري در یخچال در زمینه کاهش میزان سموم مورد بررسی نگه با تیمار

 فرآیند >P).05/0) دهداي کاهش را نشان میطور قابل مالحظهبه

 از قسمتی حذف موجب رفمص از قبل غذایی ماده شستشوي

 از نیز را قطبی اجزاي از زیادي بخش و سطح شده هايماندهباقی 

هاي انجام شده بررسی با مطابق نظریه این که کندمی حذف سطح

اعظم باقیمانده  بخش حذف در شستشو فرآیند بودن موثر بر مبنی

 ؛2006و همکاران،  Cengiz ؛2008و همکاران،  Kaushik) بود سموم

Aysel  ،؛ 2006و همکارانSoleiman ،2001؛ Abuarab  ،و همکاران

 شستشو فرآیند مطالعات اساسبر (1994و همکاران،  Holand ؛1999

 :بود وابسته فاکتور چهار به ماندهباقی براي حذف

 با یک باشد سطح در اگر که محصول، در ماندهباقی سم مکان       

 نفوذي نوع از سم اگر اما باشدمی حذف قابل حدي تا ساده شستشوي

 شستشو توسط و کرده نفوذ گیاه بافت داخلسم به زمان گذشت با باشد،

 تمد بعدي فاکتور .شودمی حذف کمی میزانبه یا و پذیردنمی تاثیر

 توانمی عبارتیبه یعنی باشدمی محصول برداشت تا پاشیسم زمان

 و مهم پارامتر یک محصول با ماندهباقی بودن در تماس زمان گفت

 به حرکت به مانده تمایلباقی زمان این افزایش با که باشدمی اسیاس

 میزان نبنابرای دارد. ترعمیق هايالیه یا و کوتیکول واکسی، الیه درون

 یابد.می کاهش باشد،می حذف قابل شستشو توسط سم که ماندهباقی

 گربیان نه تنها باشد کهمی آب در سم حاللیت میزان سوم فاکتور

 هنددهاننش بلکه باشدمی ماندهباقی حذف در شستشو باالي یتوانای

 نریآخ د.اشبیم نیز مومی و واکسی هايالیه نفوذ در به سم توانایی

 ؛1999و همکاران،  Abuarab) باشدمی شستشو وعن و ادم وراکتف

Holand  ،فرنگیگوجه در ماالتیون سم کاهش میزان .(1994و همکاران 

 Abuarab) شد گزارش درصد %23مطالعات  در شستشو، فرآیند اثر بر

 مطالعات در دیازینون سم کاهش میزان چنینهم ،(1999و همکاران، 

مطالعاتی  در .(2006همکاران،  و Cengiz) شده است گزارش % درصد 22

 انبادمج در شستشو رآیندف از پس فسفاته سموم ماندهباقی میزان دیگر،

 ماندهباقی میزان یعنی شد زارشگ درصد % 74 گل کلم و در % درصد 77

 شستشو نحوه به را هاتفاوت این توانمی که داشت کاهش % درصد 26

 دانست شد، اعمال پاشیسم از پس روز تیمارها که روزي در اختالف و

(Kaushik  ،2008و همکاران). اولین در تیمارها همه تحقیق این در 

 هايالیه به نفوذ براي کافی فرصت کشحشره که پاشیاز سم پس روز

 موجب شستشو تیمار همین دلیل به و شد انجام نداشت، را تردرونی

 .شد هاکشحشره این از تريبیش درصد حذف

 :گیریپوست فرآیند در هاکشآفت ماندهباقی کاهش میزان       

ن، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب و دیازینو سموم باقیمانده میانگین

 در چنینهم و گیريپوست تیمار از پس هانمونه در پرایداستامی

 از که گونهاست. همان شده داده ( نشان4تا  1 و اشکال 1)جدول 

 با شستشو گیري در مقایسه با تیمارتیمار پوست است مشخص نتایج

گراد یدرجه سانت 4داري در یخچال در دماي آشامیدنی و نگه آب

طور مشخصی در کاهش میزان سموم مورد بررسی اثر داشته است. به

داري چنین تیمار شستشو با آب آشامیدنی در مقایسه با تیمار نگههم

 قابل طوربه بررسی در یخچال در زمینه کاهش میزان سموم مورد

محققان در  .>P)05/0) دهدکاهش را نشان می ايمالحظه
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 اکثر که نمودند اعالم بیرونی، پوسته در هاماندهباقی حضور مورد

 شوند،می استفاده غذایی محصوالت براي که هاکشحشره و هاکشقارچ

 ماده نوع به بسته و شده اندکی جاییبهجا خوشدست پاشی،سم از پس

 .کنندمی نفوذ گیاه کوتیکول و مومی الیه در شده، استفاده شیمیایی

 سطح به ترکیبات این ماندهباقی میزان که رسدمی نظربه بنابراین

 الیه کردن جدا و گیريپوست طی در و شده محدود محصول بیرونی

، Soleiman ؛2006و همکاران،  Cengiz) باشند شدن جدا قابل بیرونی

 .(1999و همکاران،  Abuarab ؛2001

% درصدي  80 کاهش موجب فرنگیگوجه گیريپوست فرآیند       

و  Abuarab) شد (غیره و ماالتیون) فسفره شکآفت سموم ماندهباقی

 موجب زمینیسیب گیريفرآیند پوست کهحالی در ،(1999همکاران، 

 گشت ماالتیون کشآفت ماندهباقی درصدي %75 تا 70 کاهش

(Soleiman ،2001). از پس را دیازینون سم ماندهباقی کاهش میزان 

و همکاران،  Cengiz) ددرصد اعالم نمودن %3/67 گیريپوست فرآیند

 فرآیند تاثیر میزان در تفاوت علت که نمود اظهار توانمی .(2006

 نوع به مربوط است ممکنسموم  ماندهباقی کاهش بر گیريپوست

 مورد تیمارهاي انجام کهاین و پوسته شده گرفته قطر میزان محصول،

 بر هعالو باشدمی گرفته، صورت پاشیسم از پس روز چندمین در نظر

 فیزیکی گیريپوست فرآیند توسط سم میزان در کاهش ترینبیش هااین

 مشابهنددیگر با مطالعات  شد که کامالً ایجاد شستشو و سپس

(Zhang  ،؛2006و همکاران Yu  ،؛2005و همکاران Li  ،و همکاران

 تیمار پژوهش، یک نتایج اساسبر. (1998و همکاران،  Moya ؛2004

ایمیداکلوپریدو  کاهش در را ترین تاثیربیش گیري و شستشوپوست

هاي کشیک آفت داشت. ایمیداکلوپرید محصول سطح از استامی پراید

هاي گیاهی سیستمیک است و داراي توانایی باال براي نفوذ به بافت

ایمیداکلوپرید  با پاشیسم از پس روزه 7 زمانی دوره یک رعایتاست، 

 پوست ساده هايروش اعمال و مصرف بازار به محصول ارائه براي

 مقادیر از اطمینان منظوربه یخچال در ذخیره و شستشو کندن،

 براي کدکس، استاندارد از ترکم میزانکش بهآفت این ماندهباقی 

و همکاران،  زاده)حسن است ضروري و الزم کنندگانمصرف غذایی ایمنی

1389 .) 

در داری نگه فرآیند در هاکشآفت ماندهباقی کاهش میزان       

 ماندهباقی کاهش روند :گراددرجه سانتی 4یخچال در دمای 

گراد در درجه سانتی 4 دماي با یخچال در روزه ده دارينگه در ومسم

. است شده داده شانن (4تا  1 و اشکال 1روزهاي مختلف در )جدول 

 ومسم ماندهباقی عدادا میانگین مقایسهنشان داد که  آنالیز تایجن

تر گراد کمدرجه سانتی 4 دماي در دارينگه فمختل زمانی تیمارهاي

تر از دو تیمار فوق یعنی شستشو با آب شده و این نسبت کاهش کم

دست آمده در این نتایج به .>P)05/0) گیري استآشامیدنی و پوست

و همکاران،  Cengiz) باشدتحقیق با نتایج مطالعات قبلی یکسان می

 .(1999و همکاران،  Abuarab ؛2006

ها در محصوالت کشاورزي یک واقعیت انکار کشمانده آفتباقی       

که باید با ایجاد و استقرار عملیات بهینه کشاورزي و نظام گواهی  ناپذیر

فنی تولید عوامل  دانش ، انتقالخطر هاي زیستی و کمشده، تامین نهاده

 هايها ، تدوین دستورالعملکارگیري آنبیولوژیک و مدیریت نحوه به

اي حمایتی هدایتی و انگیزشی در کاهش اثرات تولید و بسته راییاج

 ها کوشید.بار آنزیان
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