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Abstract
Background and purpose: Pesticide residues in food products is of great concern. Food
preparation highly influences the pesticide residue and safety of the food. The aim of this study was to
evaluate the effects of storage and different washing solutions on dichlorvos residue in tomato.
Materials and methods: A Interventional study was performed in which tomato samples were
harvested after 24 h of dichlorvos spraying and their dichlorvos concentration was determined. A group
of samples was stored in room or refrigerator temperature for 10 days. Dichlorvos changes were recorded
every two days and the samples were washed for 20 s. The changes in dichlorvos residues were recorded
again after washing the tomatoes. The second group of samples was immersed for 10, 20 and 30 min in
water and solutions of 1, 2 and 3% sodium chloride, acetic acid and sodium bicarbonate. The impact of
each treatment on residue was evaluated by gas chromatography equipped electron capture detector.
Results: Dichlorvos residue reduced during storage and its concentration in samples stored at
room and refrigerator temperature reached to lower than the maximum residual limit (MRL) after 8 and
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10 days, respectively. Thirty min of immersion in water and solution of sodium chloride, acetic acid and
sodium bicarbonate caused 35.75, 34.62, 14.48 and 92.74% reduction in levels of dichlorvos,
respectively. Sodium bicarbonate solution, depending on its concentration and washing time, had the
highest impact on dichlorvos removal and acetic acid solution was found to have the lowest effect.
Conclusion: In order to remove dichlorvos from tomato and increase its safety, it is necessary to
consider the preharvest interval (PHI) and its immersion in alkaline solutions for suitable time.
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چكيده
سابقه و هدف :باقیمانده آفتکشها در محصوالت غذایی یکی از نگرانیهای بزرگ سالمتی میباشد .تااییر فرآیناد
آمادهسازی ماده غذایی بر میزان باقیمانده از نقطه نظر ایمنی اهمیت زیادی دارد .هدف از این مطالعه ارزیابی تاییر نگهداری
و شستشو با شویندههای مختلف بر باقیمانده حشرهکش دیکلروس گوجه فرنگی بوده است.
مواد و روشها :در این مطالعه مداخلهای نمونههای گوجه فرنگی  42ساعت بعد از سمپاشی با دیکلروس برداشت و
غلظت سم آنها اندازهگیری شد .گروهی از نمونهها در دمای اتاق یا یخچال به مدت  01روز نگهداری و به مدت  41یانیه
در زیر آب شسته شدند .تغییرات مقدار دیکلروس هر دو روز یک بار و بعد از این مراحل بررسی گردید .گروه دوم نمونه
ها به مدت  41 ،01و 01دقیقه در آب ،محلول  4 ،0و 0درصد کلرید سدیم ،اسید استیک یا بیکربنات سدیم غوطهور شدو
تاییر این تیمارها بر باقیمانده با دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به آشکارساز ربایش الکترون ارزیابی گردید.
یافتهها :باقیمانده دیکلروس نمونه ها در طول نگهداری کاسته و در دمای اتاق و یخچاال باه ترتیا بعاد از  8و  01روز
کمتر از بیشینه مقدار مجاز( )MRLشد .سی دقیقه خیساندن در آب ،محلول آب نمک ،اسید اساتیک و بایکربناات سادیم باه
ترتی سب کاهش  02/28، 02/24 ، 07/57و  24/52درصد دیکلروس گردید .محلول بای کربناات سادیم بساته باه زماان و
غلظت باالترین و محلول اسید استیک کم ترین تاییر را در حذف دیکلروس ایجاد کرد.
استنتاج :رعایت دوره کارنس و غوطه وری به مدت مناس

در محلاول قلیاا بارای اطمیناان از حاذف دیکلاروس در

گوجهفرنگی و افزایش سطح سالمتی آن پیشنهاد میگردد.
واژه های کليدی :دی کلروس ،گوجهفرنگی ،باقیماندههای آفتکش ،گاز کروماتوگرافی
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مقدمه

تاثير نگهداری و شستشوی گوجه فرنگي بر باقيمانده آفت کش

میزان مصرف سموم ارگانوفس ره به علت داشاتن قیمات

بااه شااکل امولساایون ماایباشاادکه باارای کنتاارل شااتههااا،

پااایین ،طیااف وساایر ایاار روی آفااات باایشتاار اساات(.)0

تریپس ،س ید بالک (عسالک) در سابزیجات باه مقادار

مکانیزم اصالی ساموم ارگانوفسا ره مهاار آنازیم اساتیل

 1/7تا  4لیتر ،درختان میاوه  0تاا  4لیتار ،ساای کااری و

بااه سیسااتم اعصاااب مرکاازی و

صی ی جات  1/7تا  0لیتر و در سبزی کاری  0/7تا  4لیتر

محیطی می باشد( .)4از حدود  811آفات کاش مصارفی

در هزار لیتر آب مصرفی برای آبیاری مورد است اده قرار

در دنیا ،در ایران  400نوع به یبت رسیده و مورد استقاده

میگیرد( .)5،0با توجه به این که بخش زیاادی از گوجاه

شرایط

فرنگی در کشور به شاکل خاام و تاازه خاوری مصارف

جغرافیااایی ،دسترساای ،قیماات و آگاااهی افااراد از یااک

ماایگااردد و فرآینااد اصاالی باارای آماااده سااازی قباال از

منطقه به منطقه دیگر مت اوت است .باه علات مخااطرات

مصرف نگهداری و شستشو میباشاد لاذا هادف از ایان

ناشی از حضور آفت کش ها در محصوالت سازمانهای

مطالعااه بررساای تاااییر نگهااداری و اساات اده از شااوینده

ذیصالح برای ح ظ سالمتی مصرفکنندگان حاداکرر

مختلف بر کاهش سم دی کلروس بوده است.

کااولین و نهایت ااً آساای

قرار میگیرند( .)4،0میزان مصرف سموم برحس

حد مجاز یاا  )Maximun residual limit( MRLتعیاین
کردهاند .اگر سموم بر اسااس اصاول صاحیح کشااوری

مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع مطالعه مداخلهای است.

( )good agricultural practicesبااه کااار رونااد ،میاازان
باقیمانده آنها از حدود  MRLباالتر نخواهد رفت اما از
آنجاااییکااه در کشااورهای در حااال توسااعه بازرساای و
کنتاارل رساامی از سااوی مراکااز دولتاای باارای باقیمانااده
آفتکشها صورت نمی گیرد و تولیدکنند گاان داناش
و آگاهی کافی برای است اده صحیح از سموم ندارند لذا
نگرانی مصارفکننادگان از حضاور آفات کاش هاا در
محصوالت کشاورزی رو به افزایش اسات( .)0شاواهدی
وجااود دارد کااه نگهااداری محصااوالت کشاااورزی و
فرآیناادهای آمااادهسااازی آنهااا قباال از مصاارف نظیاار
شستشو و پوست کندن بر روی حذف آفتکشها مویر
است اما این موضاوع تاابر خاوام سام مایباشاد(.)2-2

حشاارات در ماازارع گوجااه فرنگاای دیکلااروس اساات.
دیکلااروس یکاای از سااموم ارگانوفس ا ره اساات کااه از
ساوی انجماان محایط زیساات ایااالت متحااده باه عنااوان
ترکی

خیلای سامی کاالس )Class I Highly toxic( I

طبقه بندی شده است و به عنوان یک ترکی

کارسینوژن

دی کلروس با درجه خلوم  22درصد از شارکت
سیگما ( آمریکا) خریاداری شاد .اساتون ،کاربن فعاال،
دیکلرومتان ،سول ات سدیم و ژل سلیکل و ساایر ماواد
شیمیایی از شرکت مرک (آلمان) تهیه شد .میکرواساتخرا
فاز جامد ( )Solid phase micro-extractioبا است اده از
کربن فعال و سول ات سدیم در آزمایشگاه تهیه گردید.

تهیه آفتکشهای تجاریی و سمپاشی بوته های گوجه فرنگی
دیکلاروس تجاااری بااا نااام  Devap, EC 50%از
مراکز سم فروشی مجاز در همدان تهیه گردید و حادود
 211میلاایلیتاار آن در  011لیتاار آب حاال شااد و باارای
سمپاشی بوتههای گوجه فرنگی به کاار رفات .عملیاات
سمپاشی باه وسایله سام پااس دساتی و باا کماک یاک
کارگر حرفهای انجام گرفت.

تهیه نمونه گوجه فرنگی

محتمل برای انسان شناخته شده است( .)5این آفاتکاش

نمونههای گوجه فرنگی برای مطالعاه  42سااعت پاس

غیرسیسااتمیک و ن ااوذی بااوده و دارای ایاار تماساای،

از سمپاشی جمرآوری شد و سریعاً به آزمایشگاه منتقال و

گوارشی ،تن سی (تدخینی) و ضربهای شدید میباشاد و

بهگروههای مختلف برای انجام تیمارهای متعدد تقسیم شدند.
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یکی از آفتکشهای پر مصرف در کشور برای کنتارل

مواد

پژوهشی

فاطمه ناظمی و همکاران

نگهداری و شستشوی گوجه فرنگی

ستون  SPMEعباور داده شاد .مخلاوط  71:71حجمای/

باارای بررساای تغییاار میاازان دیکلااروس در طااول

حجماای اسااتون -دی کلاارو متااان باارای جداسااازی دی

نگهداری نمونههای گوجه فرنگی در دو شرایط مت اوت

کلااروس اساات اده گردیااد .پااس از تغلاایظ آن نساابت بااه

دمااایی یعناای دمااای اتاااق و داخاال یخچااال  2درجااه

اندازهگیری دی کلروس اقدام شد.

سانتیگراد باه مادت  01روز قارار گرفتناد .هار دو روز
یک باار مقادار دیکلاروس آنهاا انادازهگیاری شاد و

اندازه گیری باقیمانده دی کلروس

سپس در زیر شیرآب به مدت  41یانیه قرار گرفتند .بعاد

باقیمانااده دی کلااروس بااا کمااک دسااتگاه گاااز

از هر کدام از این مراحل مقدار سم مجدداً اندازهگیاری

کروماااتوگرافی ( )GCماادل  CP-3800شاارکت واریااان

و درصد کاهش آن نسبت به قبل محاسبه شد .باه عاالوه

(آمریکاااا) مجهاااز باااه آشکارسااااز رباااایش الکتااارون

عملیات شستشاو باا غوطاه ور کاردن  411تاا  471گارم

( )Electron capture detectorآناااالیز شاااد .بااارای

گوجه فرنگی ( 7عدد) در داخل یک و نیم لیتار آب باه

اندازهگیری از ستون  DB-5با طول  01متر ،قطر داخلای

مدت  41 ،01و  01دقیقه انجام گرفت .فرآیند شستشو با

 1/47میلیمتر و ضخامت فایلم  1/47میکرومتار اسات اده

است اده از آب ،محلول  4 ،0و 0درصد کلرید سادیم ،اساید

شد .دمای ستون در ابتدای آنالیز  071درجه سانتی گراد

استیک یا بیکربنات سدیم ( جوسشیرین) انجام شد.

بود که به مدت  4دقیقه دراین دما نگاه داشاته شاد و باه
 481درجه سانتی گراد با نار  4درجاه ساانتیگاراد در

محاسبه بازیافت ( )Recoveryدی کلروس
برای اندازهگیری دیکلروس نسبت به بازیافات در

دقیقه افزایش یافت .دمای انژکتور ( )Injectorو آشکارسااز
به ترتی

 411و  011درجاه ساانتیگاراد ،سارعت گااز

نمونااه گوجااهفرنگاای اقاادام شااد .لااذا مقاادار  2 ،4و2

حامل ( نیتروژن)  47میلیلیتار در دقیقاه و حجام تزریا

میلیگارم سام باه یاک کیلاوگرم اضاافه شاد و پاس از

نمونه به  GCبرابار باا  01میکرولیتار و کال زماان آناالیز

استخرا سم مقدار دیکلاروس انادازهگیاری و درصاد

 20/27دقیقه بود.

بازیافت محاسبه گردید .میزان بازیافت برای ساه غلظات
ذکر شده به ترتی

 22/2 ،24/8و  27/0درصد بود.

رسم منحنی کالیبراسیون
از اسااااتاندارد اسااااتوک ( 01میکروگاااارم در لیتاااار)
لیتر تهیه شد و نسبت به رسم منحنی کالیبراسیون اقدام شد.

استخرا دی کلروس
برای استخرا دی کلروس از استون ،دی کلرومتان

برای تجزیه و تحلیل دادهها از نارمافازار SPSS 05

است اده شد .تمامی آزمایشات سه بار تکرار و میاانگین و
انحراف معیار آنها گزارس گردیاد .بارای مقایساه باین
تیمارهای مختلف از آزمون آنالیز واریاانس یاک طرفاه
است اده شد .مقایسه دو به دو گروههاا باا آزماون تاوکی
انجااام گرفاات .سااطح معناایدار باارای تمااامی آزمااونهااا
 p > 1/17در نظر گرفته شد.

و کلرید سدیم است اده شد ( .)8تقریباً  011گارم گوجاه
خرد و  01گرم آن با  21میل لیتر استون مخلوط گردیاد

یافته ها

و به مدت دو دقیقه به همزده شاد .پاس از صااف کارن

تغییاار مقاادار دی کلااروس در گوجااه فرنگاای طاای

عملیات استخرا دو بار دیگر تکرار گردید .عصااره باه

نگهداری در دمای اتاق یاا یخچاال در جادول شاماره 0

دست آمده تحت خالء تا حجم  01میلی لیتر تغلیظ و از

نشااان داده شااده اساات .در طااول نگهااداری مقاادار دی
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اساتانداردهای در محادوه غلظتای 1/17تاا  0میکروگارم در

آنالیز آماری

تاثير نگهداری و شستشوی گوجه فرنگي بر باقيمانده آفت کش

کلروس کاهش یافت و در نمونههای نگهداری شاده در

جدول شماره  4مشاهد میشاود ،محلاول کلریاد سادیم

دمای اتاق بعد از  8روز مقدار دی کلروس باه کامتار از

باعث کاهش مقدار دیکلروس شد .این مقدار کاهش با

مقدار  MRLرسید و در روز دهم مقادار آن صا ر باود.

زمان خیساندن ارتباط معنیدار داشت و با افزایش زماان

اگرسه مقدار کاهش دیکلاروس در یخچاال کامتار از

خیساندن مقدار حذف دی کلروس بیشتر شاد اماا باین

دمااای اتاااق بااود ولاای ت اااوت معناایداری بااین ایاان دو

تاییر غلظتهای مختلاف کلریاد سادیم بار میازان حاذف،

مشاهده نگردید و در این شرایط ده روز زماان الزم باود

ت اوت آماری معنیدار مالحظه نگردید .بیشتارین کااهش

تا مقدار سم به حد مجاز کاهش یابد .شستشوی نمونههاا

به دست آمده در این روس  02/24درصد بود.
در روس خیساندن در محلول اساید اساتیک ،زماان

باارای ماادت  07یانیااه در زیاار آب تغییاار معناایداری در

شستشاو و غلظات شستشاو تاااییر معنایداری بار کاااهش

میزان دی کلروس به وجود نیاورد.
خیساندن گوجه فرنگی در آب باه مادت  41 ،01و

دیکلروس ایجاد ننمود (جدول شماره  .)0مقدار کااهش

کاااهش غلظاات دیکلااروس باه مقاادار

در این روس نسبت به روس خیساندن در آب کمتار باود باه

 40/2 ،00/12و  07/57درصااد شااد .همااانطااور کااه در

طوری که در بهترین حالت مقدار کاهش  02/28درصد بود.

 01دقیقااه سااب

جدول شماره  :1تغییر غلظت دی کلروس در گوجه فرنگی بر حس

میلی گرم در کیلوگرم در طول نگهداری و آماده سازی برای مصرف و درصاد

تغییرات آن نسبت به زمان برداشت
تیمار

روزهای نگهداری

مقدار دی کلروس بعد از برداشت
(میلی گرم در کیلوگرم)

4

2

2

نگهداری در دمای محیط

2/41

Aa2/52 ± 1/00

Ab0/05 ± 1/18

Ac0/22 ± 1/12

()40/22

()27/20

()54/54

نگهداری در یخچال

2/41

Aa2/27 ± 1/02

Ab0/22 ± 1/15

Ac4/07 ± 1/01

()41/00

()07/74

()27/01

نگهداری در دمای محیط و شستشو

2/41

Aa2/02 ± 1/04

Ab0/02 ± 1/01

Ac0/70 ± 1/18

()42/20

()27/22

()57/20

نگهداری در یخچال و شستشو

2/41

Aa2/72 ± 1/02

Ab0/28 ± 1/00

Ac0/84 ± 1/12

()47/21

()21/24

()51/20

8
1/12

01

Ad1/01 ±

1

()28/02
1/10

()011
Ac1/12 ± 1/12

Ad1/020 ±

()20/24
1/12

()22/21

Ad1/12 ±

1

()22/14
1/17

()011

Ad1/02 ±

1
()011

()22/04

اعااداد داخاال پرانتااز درصااد کاااهش دی کلااروس را نساابت بااه زمااان برادش ات نشااان ماای دهااد .حااروف باااالنویس باازرگ یکسااان در بااین اعااداد یااک سااتون
نشااان دهنااده عاادم ت اااوت آماااری معناای دار ماای باشااد(  .)p > 1/17حااروف باااالنویس کوسااک مختلااف در بااین اعااداد یااک سااطر نشااان دهنااده ت اااوت
آماری معنی دار می باشد (.)p > 1/17

آن نسبت به زمان برداشت
زمان شستشو

مقدار دی کلروس بعد از برداشت

(دقیقه)

( میلی گرم در کیلوگرم)

01

2/41

41

2/41

01

2/41

غلظت کلرید سدیم ( درصد)
0

4

0

Aa7/12 ± 1/01

Aa7/07 ± 1/01

Aa7/02 ± 1/00

()08/45

()02/52

()02/05

Aa2/22 ± 1/02

ABa2/75 ± 1/04

Ba2/28 ± 1/12

()47/00

()42/00

()42/05

Ba2/05 ± 1/18

Ba2/17 ± 1/12

Ca2/00 ± 1/18

()04/51

()02/24

()00/01

اعااداد داخاال پرانتااز درصااد کاااهش دی کلااروس را نساابت بااه زمااان برادشاات نشااان ماای دهااد .حااروف باااالنویس باازرگ مختلااف در بااین اعااداد یااک سااتون
نشااان دهنااده ت اااوت آماااری معناای دار ماای باشااد ( .)p > 1/17حااروف باااالنویس کوسااک یکسااان در بااین اعااداد یااک سااطر نشااان دهنااده عاادم ت اااوت
آماری معنی دار می باشد ( .)p > 1/17
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جدددول شددماره  :2تغییاار غلظاات دی کلااروس در گوجاه فرنگاای باار حسا میلاای گاارم در کیلااوگرم طاای شستشااو بااا کلریااد ساادیم و درصااد تغییاارات

پژوهشی

فاطمه ناظمی و همکاران

بیشترین کااهش در حاذف دی کلاروس محلاول

اساااید اساااکوربیک و ویتاااامین  ،Eلیکاااوپن و ساااایر

بیکربنات سدیم ایجاد کارد (جادول شاماره  .)2مقادار

کاروتنوئیدها ،فالونوئیادها و اساید فنولیاک یاک مااده

کاهش بین  72/70تاا  24/52درصاد در نوساان باود .باا

غااذایی عماال گاارا در نظاار گرفتااه ماای شااود( .)2گوجااه

افزایش غلظت بایکربناات سادیم از یاک درصاد باه 4

فرنگی در زمان کاشت به آفات حساس میباشاد و نیااز

درصد مقدار حذف دی کلاروس در تماامی زماانهاای

است در مراحل مختلف رشاد از آفاتکاشهاا اسات اده

خیساندن به طور معنیدار افزایش یافت .اگرسه افازایش

شود تا راندمان تولید محصول افزایش یاباد .در اتحادیاه

حذف بااالتر دی کلاروس شاد

اروپااا باارای  227آفاات کااش مااورد اساات اده در گوجااه

اما ت ات معنیداری بین تاییر غلظت 4و  0درصد مشاهد

فرنگاای حااداکرر مقاادار باقیمانااده ( )MRLتعیااین شااده

نشد .در تمامی نمونههای تیمار شده با بیکربنات سدیم،

است( )01در حاالی کاه کادکس آلمنتااریوس بارای 50

زمان فاکتور تاییرگذار در جداسازی دی کلروس باود و

نوع( )00و در استاندارد ایران برای  00نوع( )04آنهاا در

منجر به حذف بیشتر این آفتکش گردید.

این محصول حد مجاز تعیین گردیده است.

غلظت به  0درصد سب

 MRLدی کلااروس در ایااران و اتحادیااه اروپااا بااه

بحث

ترتی

 1/17و  1/10میلیگرم در گیلوگرم اساتADI .

آن  1/112میباشد( .)04،01در خیلی از مطالعات حضاور

گوجهفرنگی از صی ی جاات پرمصارف در کشاور

باقیمانده آفتکشها در گوجهفرنگی گزارس شده

میباشد و به دلیل داشتن ترکیبات آنتایاکسایدانی مرال

جدددول شددماره  :3تغییاار غلظاات دی کلااروس در گوجااه فرنگاای باار حس ا میلاای گاارم در کیل اوگرم طاای شستشااو بااا محلااول آب و ساارکه و درصااد
تغییرات آن نسبت به زمان برداشت
زمان شستشو

مقدار دی کلروس بعد از برداشت

(دقیقه)

( میلی گرم در کیلوگرم)

01

2/41

41

2/41

01

2/41

غلظت محلول اسید استیک ( درصد)
0

4

0

Aa7/81 ± 1/18

Aa7/51 ± 1/12

Aa7/54 ± 1/12

()2/27

()8/14

()5/22

Aa7/25 ± 1/18

Aa7/70 ± 1/12

Aa7/22 ± 1/00

()8/71
Aa7/70 ± 1/04

()01/57
Aa7/22 ± 1/12

()00/27
Aa7/01 ± 1/12

()01/20

()04/40

()02/28

اعداد داخال پرانتاز درصاد کااهش دی کلاروس را نسابت باه زماان برادشات نشاان مایدهاد حاروف بااالنویس بازرگ یکساان در باین اعاداد یاک ساتون نشاان
دهنااده عاادم ت اااوت آماااری معناای دار ماای باشااد (  .)p > 1/17حااروف باااالنویس کوسااک یکسااان در بااین اعااداد یااک سااطر نشااان دهنااده عاادم ت اااوت
آماری معنی دار می باشد ( .)p > 1/17

زمان شستشو

مقدار دی کلروس بعد از برداشت

(دقیقه)

( میلی گرم در کیلوگرم)

01

2/41

41

2/41

01

2/41

غلظت بی کربنات سدیم ( درصد)
0

4

0

Aa4/22 ± 1/20

Ab0/25 ± 1/27

Ab0/02 ± 1/24

()72/70

)50/1272

()55/70

Ba4/12 ± 1/48

Aab0/20 ± 1/42

Ab0/14 ± 1/45

()25/10

()52/20

()80/72

Ca0/75 ± 1/21

Bab1/87 ± 1/22

Cb1/27 ± 1/12

()52/24

()82/42

()24/52

اعااداد داخاال پرانتااز درصااد کاااهش دی کلااروس را نساابت بااه زمااان برادشاات نشااان ماای دهااد .حااروف باااالنویس باازرگ مختلااف در بااین اعااداد یااک سااتون
نشاااندهنااده ت اااوت آماااری معناایدار ماایباشااد ( .)p> 1/17حااروف باااالنویس کوسااک مختلااف دربااین اعااداد یااک سطرنشاااندهنااده ت اااوت آماااری معناایدار
می باشد ( .)p > 1/17
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جدول شماره  :4تغییر غلظت دی کلروس در گوجه فرنگی طی شستشو با محلول آب و بی کربنات سدیم و درصد تغییرات آن نسبت به زمان برداشت

تاثير نگهداری و شستشوی گوجه فرنگي بر باقيمانده آفت کش

است .اگرسه فرآیندهای خاانگی مرال آب پاز کاردن و

 44/2و  74/2درصااد شااد .محلااول 4و  7درصااد کلریااد

کباب کردن و آنزیم بری ( )blanchingمنجر به کااهش

سدیم ،اسید استیک ،بیکربنات سدیم و جاوس شایرین

باقیمانده آفتکش میشوند اما از آن جاائی کاه گوجاه

نیز طی  41دقیقاه ساب

کااهش ،28/8 ،25/2 ،55/57،2

فرنگی عمدتاً به صورت خام ونچته مصرف میشود مرالً

 28/8 ،72/7 ،72/8و  28/8شد .ایان محققاین هامسناین

در ساالد و و ساندویچ ،لذا خیلای اهمیات دارد تاا تااییر

دریافتند که نگهداری خیار به مدت  28ساعت در دمای

فرآیناادهایی مراال نگهااداری و شستشااو باار باقیمانااده آن

 2و  47درجه ساانتی گاراد ساب

کااهش  84/2و 80/0

بررسی شود(.)00

درصد دی کلروس میگردد(.)02

بارای

مهمترین عامل تاییر گذار طی شستشو بار باقیماناده

در این مطالعه مشخص شد که زماان مناسا

برداشت گوجه فرنگی  2روز است زیرا مقدار باقیماناده

آفتکشها ،انحالل مایباشاد کاه مرباوط باه حاللیات

به کمتر از مقدار  MRLمیرسد .در مطالعات انجام شده

باقیمانده در آب میباشاد .ن اوذ ( )penetrationفااکتور

بسته به نوع فرموالسیون دی کلروس دور کارنس باین 0

بعدی میباشد .سایر عوامل عبارتند از مکاانیزم حاللیات

تا  01روز پیشنهادشده است( .)02نتایج مطالعه حاضر کم

باقیمانده مرل نوع فرموالسیون به کار رفته ،دما و غلظات

و بیش مشابه نتایج به دست آماده بارای تغییار باقیماناده

است اده شده از آفتکاش در زماان سامپاشای ،ضاری

دیکلروس طی نگهداری و آمادهسازی خیار میباشد.

توزیر آفتکش در آب و روغن ( ،)Kowقادرت یاونی

 Cengizو همکاران دریافتند که نگهداری خیار در

و  pHمحیط آبای اسات( .)05،00علات ت ااوت در نتاایج

دمااای  2درجااه سااانتیگااراد باارای ماادت  0و  2روز،

مطالعه حاضر با برخی از تحقیقات انجام شده در رابطه با

شستشوی خیار با آب به مدت  07یانیه و پوسات کنادن

دی کلروس یا سایر آفتکشها را مایتاوان باه عوامال

بااه

ذکر شده نسبت داد .هامسناین  pHساه محلاول باه کاار

مقاادار 75/4 ، 44/2 ،51/8 ،28/0درصااد ماای گااردد .از

رفته در این مطالعه یعنی کلرید سادیم ،اساید اساتیک و

سوی دیگر اگر فاصله برداشت محصول بعد از سم پاشی

بی کربنات سدیم به ترتی

خنری ،اسیدی و قلیایی است

 2روز باشد  ،باقیمانده سم در مقایسه با  2سااعت بعاد از

حاللیت دی کلروس در محیط قلیاایی بااالتر اسات لاذا

سااب

کاااهش باقیمانااده دی کلااروس بااه ترتیاا

برداشت  20/4درصد کمتر است(.)0

 El-Behissyو همکاااران گاازارس کردنااد مقاادار

شاید بتوان علت تاییر مت اوت این سه ترکی

در کاهش

این آفت کش را به این موضوع نسبت داد.

است و طی خشک کاردن و تبادیل باه شایره مقادار آن

آفتکشها نیز در سبزیجات مختلف با هم فرق میکند.

کاهش مییاباد( .)07در برخای از تحقیقاات انجاام شاده

 Andradeو همکااران دریافتناد کااه در گوجاه فرنگاای،

نتایج مت اوتی از یافتههای مطالعه حاضر در خصاوم تغییار

مناساا تاارین تیمااار باارای جداسااازی  acetamipridو

باقیمانده دیکلروس طی شستشو گزارس شده است.

 procymidoneسرکه 01درصد است که به ترتی

 20و

 Liangو همکاران نمونههای خیاار را باه مادت 71

 20درصد آنها را کاهش میدهد .برای imidacloprid

دقیقه در محلول دی کلروس غوطه ور کردند و پاس از

و  thiamethoxamمحلول بی کربنات به ترتی

کااهش

جداسازی اقدام به اندازه گیری دی کلروس در نمونه ها

 24و  50درصد و سرکه کاهش  54و  58را باعث شد و

کردنااد .مقاادار باقیمانااده در نمونااه  1/82میلاایگاارم در

اختالف آماری بین این دو شوینده مشاهده نشد .شستشو

کیلوگرم بود .شستشوی نمونه ها با آب به مدت  01 ،7و

با آب (  50درصد) و سرکه ( 22درصد) تاییر بیشتاری

کاااهش دی کلااروس بااه مقاادار ،02/0

نسبت باه بایکربناات سادیم در کااهش azoxystrobin

 07دقیقااه سااب
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کاهش دیکلروس در خرما تابر زمان و دمای نگهداری

تاییر شوینده های متعدد بر حذف یاا کااهش ساایر

پژوهشی

فاطمه ناظمی و همکاران

داشتند .شستشو با سه روس ذکر شده تاییر روی کااهش

از هیپوکلریت سدیم و آن هم بیش تر از سایر شویندهها

 fipronilنداشت(.)00

بود .سایر عوامل مویر در کاهش مانکوزب واکس سطح

 Liangو همکاران تاییر آب ،یک محلول دترجنت

کاهو ،گردایانت غلظت و  pHشوینده میباشاد .در کال

و هیپوکلریت سدیم در  pHشامل  5 ،7و  2را بار میازان

در شرایط مناس

کمتر از  2درصد مانکوزب در کااهو

کاهش کلرپیروفوس ( )chlorpyrifosدر زمان شستشوی

باقی میماند(.)08

سبزیجات بررسای کردناد .میازان کااهش تاابر محلاول

در پایااان ماایتااوان نتیجااه گیااری کاارد کااه مقاادار

شااوینده و  pHبااود امااا زمااان فاارآوری ایاار معناایداری

باقیمانده دی کلروس طی نگهداری کااهش مای یاباد و

نداشت .هیپو کلریت سدیم بیشتارین تااییر داشات .در

رعایت دوره کارنس و غوطهوری باه مادت مناسا

در

گوجه فرنگی میزان جداساازی باه وسایله ایان محققاین

محلولهای قلیا برای اطمینان از حاذف دی کلاروس در

 45/2تا  70درصدگزارس گردید .در سیر و خیار شستشاو

گوجهفرنگی و افزایش سطح سالمتی آن پیشنهاد میگردد.

تاییر کمتری دارد زیرا سطح آن زیاد و یکنواخت اسات
لذا اکرر باقیمانده وارد بخشهای درونای مای شاود و باا

سپاسگزاری

شستشو حاذف نمایگاردد( .)02در برسای عوامال ماویر

مطالعه حاضر حاصل نتایج طرح تحقیقاتی مصاوب

برکاهش مانکوزب ( )mancozebدر کاهو بوسیله آب ،

شماره  2218152042معاونت تحقیقاات دانشاگاه علاوم

( Amukineیااک شااوینده تجاااری حاااوی هیپوکلریاات

پزشکی همدان اسات کاه بدینوسایله کامال تشاکر را از

سدیم) ،پر اکسید هیدرژن  ،اسید استیک و هیدروکسید

بابت تامین هزینه طارح داشاته و از معاونات غاذا و دارو

آمونیااوم در دماهااا و زمااانهااای مختااف مشااخص شااد،

دانشگاه علوم پزشکی همدان بابت در اختیاار قارار دادن

خصوصیات اکسایدکنندگی شاوینده بایشتارین ایار در

امکانات آزمایشگاهی نهایت تقدیر و تشکر را دارد.

حذف مانکوزب دارد لذا تاییر پراکسید هیدوژن بیشتار
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