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 H737بر کاهش میزان مخاطرات سالمتی ناشی از باقیمانده سم دلتامترین
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مینا حمیدی ،1امیر نیلی احمدآبادی ،2علی حشمتی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد ،گروه تغذیه و بهداشت مواد غذایی ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات سالمت تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -2استادیار گروه سمشناسی و فارماکولوژی دانشکده داروسازی ،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فراوردههای طبیعی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -3نویسنده مسئول :دانشیار گروه تغذیه و بهداشت مواد غذایی ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات سالمت تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
پست الکترونیکیa.heshmati@umsha.ac.ir :

تاریخ دریافت97/3/17 :

تاریخ پذیرش97/7/4 :

چکیده
سابقه و هدف :یکی از بزرگترین نگرانیهای حوزه سالمت غذا وجود باقیمانده آفتکشها در محصوالت غذایی میباشد .هدف از این مطالعه،
بررسی تأثیر روشهای مختلف نگهداری ،شستشو و پخت بر باقیمانده دلتامترین قارچ خوراکی است.
مواد و روشها :نمونههای قارچ با سم دلتامترین آلوده شدند .مقدار تغییر مقدار باقیمانده سم در شرایط مختلف نگهداری (دمای اتاق ،یخچال
و فریز) ،شستشو (آب و آبنمک) و پخت (آب پز ،سرخ کردن و مایکرویو) تعیین شد .دلتامترین با روش کچرز استخراج و با دستگاه
 GC-MS/MSاندازهگیری گردید.
يافتهها :در روزهای مشابه ،مقدار درصد کاهش سم دلتامترین به ترتیب در دمای اتاق > یخچال > فریزر بود .میزان دلتامترین بسته به شرایط
و زمان نگهداری  23/08 -80/77درصد کاهش یافت .شستشو با آب و آبنمک منجر به کاهش معنیداری مقدار دلتامترین شد .اما میزان
کاهش سم با افزایش زمان شستشو و غلظت نمک تغییر قابل مالحظهای نکرد .میزان کاهش سم طی شستشو  26/92-42/31درصد نوسان
داشت .روشهای مختلف پخت شامل آب پز کردن ،سرخ کردن و مایکرویو منجر به کاهش معنیدار سم شد .طی  15دقیقه آب پز کردن10 ،
دقیقه سرخ کردن و  10دقیقه مایکرویو باقیمانده دلتامترین از  0/26میلیگرم بر کیلوگرم در نمونه خام به  0/05 ،0/06و  0/05میلیگرم بر
کیلوگرم در نمونه آماده مصرف رسید و به مقدار  80/77 ،76/92و  80/77درصد کاهش یافت.
نتیجه گیري :فرآیندهای نگهداری ،شستشو و پخت میتوانند باقیمانده و خطر تماس با دلتامترین را بهطور قابل مالحظهای در مصرفکنندگان
قارچ خوراکی کاهش میدهند.
واژگان كلیدي :دلتامترین ،قارچ  ،آفتکش ،اورگانوفسفره ،کچرز

 مقدمه
امروزه یکی از بزرگترین نگرانیهای مربوط بهسالمت غذا،
وجود باقیمانده آفتکشها در اینن محصنوالت منیباشند (.)1
ساالنه از میلیونها تن آفتکش مصرفشده در کشاورزی تنهنا
 %5آن به ارگانیسم هدف رسیده و مابقی بر روی ارگانیسمهای
غیر هدف اثر گذاشته یا در آب ،خاک ،اتمسفر و یا محصنوالت
کشاورزی وارد می گردد ( .)2بر مبنای برآوردهای انجنام شنده،
میزان مصرف سنبزیجات و مینوه جنات توسنط خنانوادههنا در
محندوده سنالهنای  1995 -2020بنه ترتینب  2/5و  5برابننر
افزایش می یابد که این مسئله با افزایش  2تا  3برابری مصنرف
آفتکشها همراه خواهد بود ( .)2 ،3اینن موونو بنهوینژه در

کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بیشتر نگنرانکنننده
است به طنوری کنه پنایش باقیماننده آفنتکنشهنا در اسنناد
باالدسننتی کشننور و برنامننه ششننم توسننعه مننورد توجننه ویننژه
قرارگرفته است.
آفتکش ها براساس ترکیب و ساختار شنیمیایی بنه شنش
دسننته شننامل ترکیبننات غیننر آلننی ،ارگننانوکلره ،ارگانوفسننفره،
کاربامات ،پایرتروئید و حشرهکش بیولوژیک تقسنیم منیشنوند
( .)4دلتامترین یک حشرهکش پایروتیروئیدی اسنت کنه بنرای
کنترل حشرات مکنده ،مگس میننوز در سنبزیجات و درختنان
میوه و شپشک و سفید بالک استفاده میشود .این اسم بنا ننام
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 مواد و روشها
امروزه یکی از بزرگترین نگرانیهنای مربنوط بنهسنالمت
غذا ،وجود باقیمانده آفتکشها در اینن محصنوالت منیباشند
( .)1ساالنه از میلیونها تن آفتکش مصرفشده در کشناورزی
تنهننا  %5آن بننه ارگانیسننم هنندف رسننیده و مننابقی بننر روی
ارگانیسمهای غیر هدف اثر گذاشته یا در آب ،خاک ،اتمسنفر و
یا محصوالت کشاورزی وارد میگردد ( .)2بر مبنای برآوردهای
انجننامشننده ،میننزان مصننرف سننبزیجات و میننوهجننات توسننط
خانوادهها در محدوده سالهای  1995 -2020به ترتیب  2/5و
 5برابر افزایش می یابد که این مسئله با افزایش  2تا  3برابنری
مصرف آفتکشها همراه خواهد بود ( .)2 ،3این مووو بهویژه
در کشننورهای در حننال توسننعه و از جملننه ایننران بیشننتر
نگرانکننده است به طوری که پایش باقیمانده آفتکشهنا در
اسناد باالدستی کشور و برنامه ششم توسعه منورد توجنه وینژه
قرارگرفته است.
آفتکش ها براساس ترکیب و ساختار شنیمیایی بنه شنش
دسننته شننامل ترکیبننات غیننر آلننی ،ارگننانوکلره ،ارگانوفسننفره،
کاربامات ،پایرتروئید و حشرهکش بیولوژیک تقسنیم منیشنوند
( .)4دلتامترین یک حشرهکش پایروتیروئیدی اسنت کنه بنرای
کنترل حشرات مکنده ،مگس میننوز در سنبزیجات و درختنان
میوه و شپشک و سفید بالک استفاده میشود .این اسم بنا ننام
تجاری دسیس و به شکل امولسیون  2/5درصد در بازار عرونه
میشود .اثربخشی این حشرهکش بر روی آفنت هنای گیناهی،

96

Downloaded from nsft.sbmu.ac.ir at 17:11 +0430 on Monday September 16th 2019

تجاری دسیس و به شکل امولسیون  2/5درصد در بازار عرونه
میشود .اثربخشی این حشرهکش بر روی آفنت هنای گیناهی،
 100برابر ترکیبات کلره 5 ،برابر سموم ارگانوفسفره و  5تا 10
برابر سایر ترکیبات پایروتیروئیدی اسنت .اینن آفنتکنش روی
سیستم عصبی حشنرات تنأثیر گذاشنته و دارای اثنر ونربهای
سننریو و مننانو رفتارهننای تغذیننهای شننده و دارای خاصننیت
دورکنندگی است ( .)5دلتامترین نسبت به نور و حرارت پایدار
بوده اما در محیط قلیایی ناپایدار میباشد .همچنین این سم از
حاللیت مناسبی در حاللهای آلی برخوردار است (.)6 ،7
تماس با بقایای آفتکش هنا از طرینم مصنرف محصنوالت
غذایی از مهمترین مسیرهای مواجه انسان با این ترکیبنات بنه
شمار منی رود .محصنوالت غنذایی بعند از برداشنت ممکنن در
شننرایط مختلفننی نگهننداری شننده و غالبننا در معننرا انننوا
روش های فرآوری نظیر شستن ،پوست کنندن ،پخنتن و غینره
قرار گیرند .این روشها می تواند بقایای آفتکشها را در منواد
غذایی تحت تأثیر قرار داده و مینزان مواجنه بنا اینن عوامنل را
تغییر دهند( )8-11لنذا بررسنی تنأثیر اینن فراینندها بنر روی
باقیمانده سموم از اهمیت خاصی برخوردار است (.)12 ،13
امروزه قارچهنای خنوراکی یکنی از مننابو مهنم تغذینه در
جهان به شمار می روند .بر مبنای گزارشنات موجنود ،در سنال
های اخیر سرانه مصرف این محصوالت در ایران بنه مینزان دو
برابر افزایشیافته و به  1/2کیلوگرم رسیده است .این درحنالی
است که سرانه مصرف این ماده در جهان  1/1کیلوگرم بنرآورد
شننده اسننت .در بننین قننارچهننای خننوراکی ،گونننه دکمننهای
( )Agaricus bisporusبیشترین کشنت و مصنرف را در اینران
دارد ( .)14این محصول دارای مقادیر قابل توجنه از پنروتئین،
کربوهیدرات و فیبر خوراکی است و حاوی امالحی نظیر سدیم،
پتاسیم ،فسفر ،کلسنیم ،منگننز ،روی و منس و ویتنامینهنای
تیامین ،توکوفرول ،ریبنوفالوین ،نیاسنین  ،فنوالت و دی ()D2
میباشد .ترکیبنات موجنود در برخنی قنارچهنا ارزش داروینی
داشته که از آن جمله میتوان به ترکیبات فنولیک ،استرولهنا
و تننریتننرپنهننا اشنناره کننرد .در مطالعننات متعننددی ،اثننرات
آنتیاکسیدانی ،ود توموری ،ودویروسی ،و هیپو کلسنترولمی
و هیپوگالیسمی قارچ گزارششده است (.)10 ،15-17
مطالعات متعددی در ارتباط با پایداری بقاینای اننوا آفنت
کشها در قارچ خنوراکی وجنود دارد ( .)14 ،18-21براسناس
نظرسنجی از مراکز تولید قارچ خوراکی در داخل کشور سنموم
از حشرهکش (ماالتیون ،دیازینون ،دلتامترین و  ، )....کنهکنش
(آبامکتین ،اورتوس ،نیسرون و  ) ...و قارچکش (کاپتان ،زینب،
مانکوزب و بنومیل و  )...استفاده میشود .دلتنامترین یکنی از

رایج ترین حشره کشهنای مصنرفی در منزار پنرورش قنارچ
میباشد .اتحادیه اروپا و کندکس مقندار مجناز باقیماننده اینن
حشرهکش را  0/05میلنیگنرم بنر کیلنوگرم بنرای قنارچهنای
پرورشی تعیین کرده است ( .)22اینن در حنالی اسنت کنه در
برخی کشورها ،این میزان  0/2میلیگرم بنر کیلنوگرم در نظنر
گرفته شده است ( .)23گزارشهای متفاوتی از وجود باقیماننده
دلتامترین در مواد غذایی و تغیینرات آن طنی فنرآوری وجنود
دارد ( .)6 ،24بننه عنننوان م ننال Oliva ،و همکنناران ( )2017
غلظت باقیمانده دلتنامترین در  Zucchiniبعند از دو سناعت و
سه روز از زمان سمپاشی (  25/4گنرم مناده فعنال در هکتنار)
بررسی کردند  .نتایج نشان داد غلظت باقیمانده در این زمانها
کمتر از حد تعیین کمی یا )LOQ( Limit of Quantification
(  0/01میلیگرم در لیتر) است ( .)1تاکنون در ارتباط با تنأثیر
زمان نگهداری و روشهای فرآوری بر باقیماننده دلتنامترین در
قارچهای مصرفی گزارش معتبری وجود ندارد .از اینرو در این
مطالعه ،تغییرات باقیمانده این آفتکش طی فرایند نگهنداری،
شستشو و پخت قارچ خوراکی مورد بررسی قرار گرفت.
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مانکوزب و بنومیل و  )...استفاده میشود .دلتنامترین یکنی از
رایج ترین حشره کشهنای مصنرفی در منزار پنرورش قنارچ
میباشد .اتحادیه اروپا و کندکس مقندار مجناز باقیماننده اینن
حشرهکش را  0/05میلنیگنرم بنر کیلنوگرم بنرای قنارچهنای
پرورشی تعیین کرده است ( .)22اینن در حنالی اسنت کنه در
برخی کشورها ،این میزان  0/2میلیگرم بنر کیلنوگرم در نظنر
گرفته شده است ( .)23گزارشهای متفاوتی از وجود باقیماننده
دلتامترین در مواد غذایی و تغیینرات آن طنی فنرآوری وجنود
دارد ( .)6 ،24بننه عنننوان م ننال Oliva ،و همکنناران ( )2017
غلظت باقیمانده دلتنامترین در  Zucchiniبعند از دو سناعت و
سه روز از زمان سمپاشی (  25/4گنرم مناده فعنال در هکتنار)
بررسی کردند  .نتایج نشان داد غلظت باقیمانده در این زمانها
کمتر از حد تعیین کمی یا )LOQ( Limit of Quantification
(  0/01میلیگرم در لیتر) است ( .)1تاکنون در ارتباط با تنأثیر
زمان نگهداری و روشهای فرآوری بر باقیماننده دلتنامترین در
قارچهای مصرفی گزارش معتبری وجود ندارد .از اینرو در این
مطالعه ،تغییرات باقیمانده این آفتکش طی فرایند نگهنداری،
شستشو و پخت قارچ خوراکی مورد بررسی قرار گرفت.
الزم به ذکر است که حد تشخیص یا Limit of Detection
( )LODو حنند تعیننین کمننی یننا Limit of Quantification
( )LOQبه ترتیب از سه و ده برابر نسبت انحراف معینار نموننه
بالنک به شیب منحنی کالیبراسیون بدست آمد (.)27
محاسبه فاکتور فرآیند :برای بررسی کاهش یا تغلنی آفنت
کشها طی فرآوری مقندار فناکتور فراینند تعینین شند .بندین
منظور غلظت آفتکش در نمونه فرآیندِ شده به نموننه قبنل از
فرآیند تقسیم شد .در صورتی که فاکتور فرآیند کمتنر از ینک
باشد نشان دهنده این است که فرایند باعث کاهش آفنتکنش
شده است .در صورتی که فاکتور فرایند بیش از ینک باشند بنه
معنی این است که غلظت سم طنی فرآینند در نموننه فرایننده
شده بیش از نمونه قبل از فرآیند است (.)28
تجزیه و تحلیل داده ها :بنرای آننالیز داده هنا از ننرم افنزار
 SPSS version 16:0استفاده شد .بنرای مقایسنه بنین غلظنت
دلتامترین در گروههنای مختلنف از آزمنون آمناری ANOWA
استفاده شد و برای مقایسه دوبهدو گنروههنا از آزمنون دانکنن
استفاده شد .سطح معنیدار در تمای آزمون  P > 0/05در نظر
گرفته شد.

غلظت دلتامترین بعد از فرآیند  −غلظت دلتامترین از قبل از فرآیند
غلظت دلتامترین قبل از فرآیند

= درصد کاهش دلتامترین
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 100برابر ترکیبات کلره 5 ،برابر سموم ارگانوفسفره و  5تا 10
برابر سایر ترکیبات پایروتیروئیدی اسنت .اینن آفنتکنش روی
سیستم عصبی حشنرات تنأثیر گذاشنته و دارای اثنر ونربهای
سننریو و مننانو رفتارهننای تغذیننهای شننده و دارای خاصننیت
دورکنندگی است ( .)5دلتامترین نسبت به نور و حرارت پایدار
بوده اما در محیط قلیایی ناپایدار میباشد .همچنین این سم از
حاللیت مناسبی در حاللهای آلی برخوردار است (.)6 ،7
تماس با بقایای آفتکش هنا از طرینم مصنرف محصنوالت
غذایی از مهمترین مسیرهای مواجه انسان با این ترکیبنات بنه
شمار منی رود .محصنوالت غنذایی بعند از برداشنت ممکنن در
شننرایط مختلفننی نگهننداری شننده و غالبننا در معننرا انننوا
روش های فرآوری نظیر شستن ،پوست کنندن ،پخنتن و غینره
قرار گیرند .این روشها می تواند بقایای آفتکشها را در منواد
غذایی تحت تأثیر قرار داده و مینزان مواجنه بنا اینن عوامنل را
تغییر دهند( )8-11لنذا بررسنی تنأثیر اینن فراینندها بنر روی
باقیمانده سموم از اهمیت خاصی برخوردار است (.)12 ،13
امروزه قارچهنای خنوراکی یکنی از مننابو مهنم تغذینه در
جهان به شمار می روند .بر مبنای گزارشنات موجنود ،در سنال
های اخیر سرانه مصرف این محصوالت در ایران بنه مینزان دو
برابر افزایشیافته و به  1/2کیلوگرم رسیده است .این درحنالی
است که سرانه مصرف این ماده در جهان  1/1کیلوگرم بنرآورد
شننده اسننت .در بننین قننارچهننای خننوراکی ،گونننه دکمننهای
( )Agaricus bisporusبیشترین کشنت و مصنرف را در اینران
دارد ( .)14این محصول دارای مقادیر قابل توجنه از پنروتئین،
کربوهیدرات و فیبر خوراکی است و حاوی امالحی نظیر سدیم،
پتاسیم ،فسفر ،کلسنیم ،منگننز ،روی و منس و ویتنامینهنای
تیامین ،توکوفرول ،ریبنوفالوین ،نیاسنین  ،فنوالت و دی ()D2
میباشد .ترکیبنات موجنود در برخنی قنارچهنا ارزش داروینی
داشته که از آن جمله میتوان به ترکیبات فنولیک ،استرولهنا
و تننریتننرپنهننا اشنناره کننرد .در مطالعننات متعننددی ،اثننرات
آنتیاکسیدانی ،ود توموری ،ودویروسی ،و هیپو کلسنترولمی
و هیپوگالیسمی قارچ گزارششده است (.)10 ،15-17
مطالعات متعددی در ارتباط با پایداری بقاینای اننوا آفنت
کشها در قارچ خنوراکی وجنود دارد ( .)14 ،18-21براسناس
نظرسنجی از مراکز تولید قارچ خوراکی در داخل کشور سنموم
از حشرهکش (ماالتیون ،دیازینون ،دلتامترین و  ، )....کنهکنش
(آبامکتین ،اورتوس ،نیسرون و  ) ...و قارچکش (کاپتان ،زینب،
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 يافتهها
در این مطالعه ،درصد بازیافنت دلتنامترین در سنه غلظنت
 0/1 ،0/01و 1میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب 94/32 ،88/57
و  83/19درصد ( میانگین  88/69درصند) و محندوده درصند
انحراف معیار نسبی (  )%CVبرای این غلظنتهنا 0/91-4/51
تعینننین شننند .همچننننین معادلنننه خنننط کالیبراسنننیون
 y=5.2891x+0.0139و مقدار  R²=0.9926محاسبه گردید.
جدول نتایج آنالیز واریانس نشان میدهند غلظنت سنم در
بننین روزهننای مختلننف بننه طننور معنننیداری متفنناوت اسننت
(( )P>0/01جدول  .)1نتایج تأثیر شرایط مختلف نگهداری بر
باقیمانننده دلتننامترین در قننارچ خننوراکی در جنندول  2نشننان
دادهشده است .اگرچه غلظت سم بین نمونههنای کنه در فرینز
برای مدت  2تا  10روز نگهدری شنده بودنند کمتنر از نموننه
اولیه ( نمونه روز صفر) بود اما تفاوتی بنین آنهنا مشناهد نشند

جدول  .1نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه بین غلظت دلتامترین طی روزهای مختلف نگهداری در دمای اتاق،
یخچال و فریزر
منبو تغییرات

مجمو مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

وریب F

سطح معنی داری

بین گروه ها

0/138

15

0/009

17/266

> 0/01

داخل گروه ها

0/017

32

0/001

-

-

کل

0/155

47

-

-

-

جدول  .2تأثیر شرایط مختلف نگهداری بر باقیمانده دلتامترین در قارچ خوراکی
درصد کاهش

فاکتور فرآیند

شرایط نگهداری

زمان نگهداری (روز)

42/31
53/85
61/54
69/23
80/77

0/58
0/46
0/38
0/31
0/19

دمای یخچال

2
4
6
8
10

ab

0/03±0/15
0/04±0/14
bc
0/03±0/11
bc
0/02±0/08
bc
0/04±0/07

42/31
46/15
57/69
69/23
73/08

0/58
0/54
0/42
0/31
0/27

دمای فریزر

2
4
6
8
10

a

23/08
26/92
30/77
38/46
38/46

0/77
0/73
0/69
0/62
0/62

a

غلظت اولیه

دمای اتاق

غلضت دلتامترین (میلی گرم
در کیلوگرم)

2
4
6
8
10

0/03±0/26
0/01±0/15
bc
0/03±0/12
bc
0/03±0/10
bc
0/02±0/08
c
0/01±0/05

ab

b

0/03±0/20
0/01±0/19
a
0/01±0/18
a
0/01±0/16
a
0/02±0/16
a

حروف مختلف بین اعداد یک ستون نشان دهنده اختالف معنی داری می باشد (.)P > 0/05
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( . )P>0/05با توجه به این که فاکتور فرآیند در تمامی موارد
کمتر از یک است و همانطنور کنه مشناهده منیشنود مقندار
دلتامترین طی نگهداری کاهش یافت و بین غلظنت باقیماننده
در روزهای مختلف اختالف معننیدار وجنود دارد در روزهنای
یکسان مقدار درصد کاهش در دمای اتاق > یخچنال > فرینزر
بود .بعد از ده روز نگهداری در اتاق مقدار باقیمانده در سنطح
 MRLرسید و به میزان  80/77درصد کاهش یافت.
شستشو با آب و آب نمنک منجنر بنه کناهش معننیداری
مقندار دلتنامترین شند ( جنداول  3و  )4امنا بنین زمنانهنای
مختلف شستشو یعنی  20 ،10و  30دقیقه اخنتالف معننیدار
وجود نداشت .این ووعیت نشان منی دهند کنه افنزایش زمنان
شستشو و غلظنت نمنک نمنیتنوان روی کناهش تنأثیر قابنل
مالحظه ای بگذارد .میزان کاهش طنی شستشنو بنین -42/31
 26/92درصد نوسان داشت.
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جدول  .3نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه بین غلظت دلتامترین طی شستشو با آب و محلولهای آب نمک
منبو تغییرات
بین گروه ها

0/029

12

0/002

داخل گروه ها

0/011

26

0/0004

کل

0/40

38

وریب F

> 0/01

5/616

جدول  .4تأثیر روشهای مختلف شستشو بر باقیمانده دلتامترین در قارچ خوراکی
روش شستشو

زمان شتستشو (دقیقه)

درصد کاهش

غلضت دلتامترین (میلی گرم در کیلوگرم)
a

0/03±0/26
0/03±0/19
b
0/02±0/17
b
0/01±0/16

غلظت اولیه

b

26/92
34/62
38/46

0/73
0/65
0/62

23/08
38/46
42/31

0/77
0/62
0/58
0/77
0/73
0/65
0/65
0/62
0/58

آب

10
20
30

آب نمک (  0/1درصد)

10
20
30

0/04±0/2
0/02±0/16
b
0/01±0/15

آب نمک ( 1درصد)

10
20
30

b

0/03±0/20
0/02±0/19
b
0/01±0/17

26/92
23/08
34/62

آب نمک ( 10درصد)

10
20
30

b

34/62
38/46
42/31

b

b

b

0/02±0/17
0/02±0/16
b
0/01±0/15
b

فاکتور فرآیند

حروف مختلف بین اعداد یک ستون نشان دهنده اختالف معنی داری می باشد (.)P > 0/05

روش های مختلف پخت یعنی آب پز کردن ،سرخ کنردن و
مایکرویو منجر به کاهش معنیدار سم شد ( جداول  5و  . )6با
افزایش زمان ،تأثیر فرایند پخت بنر روی باقیماننده دلتنامترین
بیشتر بود .با این وجود ،تفاوت قابل مالحظه ای مابین دو روش
آب پز و سرخ کردن در زمان های مختلف مشاهده نشد .مقندار
غلظت سم در بین نمونههای که برای  7 ،5و  10دقیقه سنرخ

شده یا با مایکروو پخته شد تفاوت معننیداری نداشنت .طنی
 15دقیقه آب پز کردن 10 ،دقیقنه سنرخ کنردن و  10دقیقنه
مایکرویو باقیمانده دلتامترین از  0/26میلیگرم بر کیلنوگرم در
نمونه خام به  0/05 ،0/06و  0/05مینل گنرم بنر کیلنوگرم در
نمونه آماده مصرف رسید و به مقندار  80/77 ،76/92و 80/77
درصد کاهش یافت.

جدول  .5نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه بین غلظت دلتامترین طی پخت و پز ( آب پز ،سرخ کردن و مایکرویو)
منبو تغییرات

میانگین مربعات

مجمو مربعات

درجه آزادی

بین گروه ها

0/108

9

0/012

داخل گروه ها

0/007

20

0/0003

کل

0/115

29

وریب F

34/697

سطح معنی داری
> 0/01
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مجمو مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

سطح معنی داری
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جدول  .6تأثیر روشهای مختلف پخت بر باقیمانده دلتامترین در قارچ خوراکی
روش پخت

زمان پخت ( دقیقه)

غلضت دلتامترین (میلی گرم در
کیلوگرم)
a

53/85
76/92
76/92

0/46
0/31
0/19

bc

53/85
73/08
80/77

0/46
0/23
0/19

49/00
69/23
80/77

0/50
0/27
0/19

*0/03±0/26

غلظت اولیه

bc

0/02±0/12
c
0/02±0/06
c
0/03±0/06

آب پز کردن

5
10
15

سرخ کردن

5
7
10

0/02±0/12
0/02±0/07
c
0/02±0/05

مایکرویو

5
7
10

b

c

0/01±0/13
0/01±0/08
c
0/01±0/05

bc

*حروف مختلف بین اعداد یک ستون نشان دهنده اختالف معنی داری می باشد (.)P > 0/05

 بحث
امروزه استفاده از آفتکشها ،از مهمترین و کاربردی ترین
روش های مبارزه با آفات گیاهی در صنایو کشاورزی میباشند.
با این حال پیامدهای زیست محیطی و خطرات ناشی از بقایای
این عوامنل در محصنوالت کشناورزی منیتوانند از مهنمتنرین
مشکالت پیش رو در سطح بهداشت جوامو به شنمار رود .ننو
محصول ،مقدار آفتکش استفاده شده ،نو فرموالسنیون آفنت
کش ،تعداد دفعات سمپاشی ،شرایط آب و هوایی ،دوره آبیاری
و زمنان کاشننت محصننول و همچنننین روش هننای نگهننداری و
فننراوری محصننوالت غننذایی ،از مهننمتننرین عننواملی اسننت کننه
میتواند بر روی میزان بقا و پایداری آفت کشها در محصوالت
کشاورزی تأثیر گذار باشد (.)5 ،29
شناسایی آفت کشها با روشهای مختلفی صورت میگیرد
که در این میان روش کروماتوگرافی گازی به همره آشکارسناز
اسنپکتروفتومتری جرمنی  /جرمنی ( )GC-MS/MSاز مرسننوم
ترین شیوهها برای آنالیز می باشد .یکنی از بهتنرین روشهنای
استخراج آفتکشها از محصوالت غذایی ،روش کچرز میباشد
( .)30براساس دستورالعمل اتحادیه اروپا ،روش مناسنب بنرای
آنالیز آفتکش باید دارای درصند بازیافنت  70-120درصند ،و
درصد انحراف معیار نسبی (  )%CVکمتر از  20درصند باشند
( .)31در این مطالعه ،مینانگین بازیافنت سنم دلتنامترین طنی
فرایند استخراج  83/19-94/32درصد به دست آمد که نشنان
دهنده این است که این روش از صنحت و دقنت قابنل قبنولی
برای آنالیز برخوردار میباشد.
دلتامترین از آفتکنشهنای پایروتیروئیندی اسنت کنه در
مطالعات متعددی ،به وجود بقایای آن در محصوالت کشاورزی

اشاره شده است .به عنوان م ال ،دلتامترین بنه عننوان یکنی از
پرمصرف تنرین آفنتکنشهنای منورد اسنتفاده در سنبزیجات
بررسیشده در شهر تهران گزارششنده اسنت ( .)32همچننین
در یک مطالعه که در شهر دماوند صورت گرفته اسنت ،مقندار
باقیمانده دلتامترین در نمونههای خینار منناطم مختلنف بنین
 0/07 – 0/55میلننیگننرم در کیلننوگرم در نوسننان بننود (.)33
محمنندی و ایمننانی ( )2012نیننز در بررسننی نمونننههننای
گوجهفرنگی عروه شده در شهر کرج دریافتنند کنه  14نموننه
( 56درصد) از  25نمونه مورد مطالعنه دارای آلنودگی بنیش از
حد کدکس ( 0/3میلیگرم در کیلنوگرم) منیباشنند ( .)34در
مطالعننه حاوننر ،میننانگین مقننادیر باقیمانننده دلتننامترین در
محصوالت قارچ خوراکی  0/26میلی گرم در کیلوگرم سننجش
گردید کنه بسنیار کمتنر از حنداک ر مقنادیر گنزارششنده در
محصوالت گوجهفرنگی و خیار اسنت .بنا اینن حنال در برخنی
محصوالت ارزیابی شده ،مقدار باقیمانده اولیه کمتر از آنچنه در
تحقیم حاور به دست آمده گزارش شده است .در نموننههنای
چغندر قند نیز که در اصفهان ارزیابی شندند مقندار باقیماننده
کمتر از  0/003میلی گنرم در کیلنوگرم گنزارش گردیند .اینن
مقدار بسیار کمتر از حد مجناز تعرینف شنده توسنط کندکس
( 0/01میلیگرم در کیلوگرم) در چغندر قنند منیباشند (.)35
تفاوت در بافت گیاهان و محصوالت مورد مطالعنه منیتوانند از
مهمترین علل اختالف بین یافتههای حاصل از قارچ خوراکی با
دیگر محصوالت باشد.
گزارشات متعددی در زمینه تأثیر شرایط مختلف دمایی بر
پایداری آفتکنشهنا ،پنس از برداشنت و در زمنان نگهنداری

100
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درصد کاهش

فاکتور فرآیند
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 0/5 – 0/75میلیگرم ماده فعال در کیلوگرم سمپاشی شندند
مقدار سم باقیمانده در روز ششم بعند از برداشنت 0/13-0/14
میلیگرم در کیلوگرم بود .نیمه عمر این سنم در بنرنج -24/8
 23/9روز برآورد شد ( .)38از سایر روشهای کنه تنأثیر آن بنر

کاهش دلتامترین گزارش شنده اسنتفاده از گناز ازن در گنندم
است (.)39
شستشوی مؤثر محصوالت کشاورزی میتواند از منوثرترین
راه های کاهش میزان باقیمانده سموم و تمناس انسنان بنا اینن
ترکیبننات بننه شننمار رود .در مطالعننه حاوننر ،تغییننرات سننم
دلتامترین طی شستشو با آب و غلظت هنای مختلنف محلنول
آبنمننک در زمننانهننای مختلننف مننورد بررسننی قننرار گرفننت.
یافتههای ما حاکی از عدم تفاوت ما بین روش شستشنو بنا آب
شهری و محلولهای نمکی داشت .اثربخشی فرایند شستشو تنا
حدود زیادی به نزدیک بودن ماهینت سنم و محلنول شستشنو
دارد .با توجه به اینکه دلتامترین یک ماده لیپوفینل بنه شنمار
رفته و وریب توزیو آن در فاز چربی بهمراتب از فاز آبی بیشتر
میباشد و نظر به اینکنه محلنولهنای منورد اسنتفاده در اینن
مطالعه از قطبیت باالیی برخوردار هستند ،لذا به نظر میرسند
شستشو با این محلولها نمیتواند بهطور مؤثری بر روی میزان
این سم در بافت قارچ تأثیر گذار باشد .در ارتباط با تأثیر روش
های شستشو بر باقیمانده دلتامترین اطالعاتی در مننابو یافنت
نمیشود.
پخننتوپننز از فرآیننندهای بسننیار مرسننوم در آمننادهسننازی
محصوالت غذایی است .براساس مطالعات صورت گرفتنه ،اینن
فرآیند میتواند بر کاهش باقیمانده آفنتکنشهنا منؤثر باشند.
نتننایج مننا حنناکی از تغییننر قابننل مالحظننه مقنندار باقیمانننده
دلتامترین در طی زمانهای مختلف فرایند پخت قارچ داشنت.
در مورد تأثیر روش های پختوپز بنر باقیماننده دلتنامترین در
قارچ شواهد معتبری وجود ندارد لیکن برخی محققین کناهش
باقیمانده این حشرهکش را در سایر محصوالت غنذایی گنزارش
کردهاند .به عنوان م ال ،در مطالعنات پیشنین کناهش 46/83
درصدی مقدار دلتامترین طی تهیه رب گوجنهفرنگنی گنزارش
شده است ( .)24این میزان در مقایسه با یافتههای منا بنهطنور
قابل توجهی پایینتر میباشد .همچنین کاهش دلتامترین طنی
پختن ننان نینز مشناهده شنده اسنت ( .)40تفناوت در مینزان
کنناهش سننم دلتننامترین در مطالعننه مننا در مقایسننه بننا دیگننر
مطالعات میتواند با کیفیت روند پخت و میزان پایداری سم در
محصوالت کشاورزی در ارتباط باشد.
رعایت دوره کارنس و استفاده از آفتکشهای منوثر و کنم
دوام بجای اننوا بنا دوام از راهکنار پیشننهادی بنرای کناهش
باقیمانده سموم میباشند .در کل براساس یافتنههنای مطالعنه
اخیر میتوان گفت مقدار باقیمانده دلتنامترین طنی نگهنداری
کاهش مییابد .این میزان بسته بنه شنرایط و زمنان نگهنداری
بننین  23/08 -80/77درصنند نوسننان خواهنند داشننت .میننزان
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محصوالت وجود دارد .در مطالعه حاور ،اثرات شرایط مختلنف
محیطی یخچال ،فریزر و آزمایشگاه بر روی پایداری دلتامترین
بررسی گردید .یافتههنای منا نشنان دهننده بیشنترین مینزان
کاهش این سم در شرایط دمایی آزمایشنگاهی اسنت کنه اینن
تغییرات با افزایش زمان در ارتباط بود .دما یکنی از مهنمتنرین
فاکتورهای مؤثر در تجزیه سموم به شمار میرود .با توجنه بنه
اینکه میانگین دمای اتاق  22الی  30درجه در نوسنان اسنت و
این میزان بنه مراتنب بناالتر از دمنای موجنود در یخچنال (4
درجه) و فریزر (منفی  18درجه) میباشد ،لذا این میزان تغییر
قابل انتظار به نظر میرسند de Baptista.و همکناران ()2008
تغییر مقدار دلتامترین طی روزهای مختلنف بعند از سمپاشنی
خیار ارزیابی کردند .از دلتامترین با فرموالسیون هنای مختلنف
استفاده شد میزان باقیمانده تا سه روز بعد از آخرین سمپاشنی
بیشتر از حد مجاز ( 0/03میلیگرم در کیلنوگرم) بنود .مینزان
باقیمانده بستگی به فرموالسیون دلتامترین بکار رفته داشنت و
بننرای نمونننههننای سمپاشننی شننده بننا فرمننول concentrate
 suspensionبیشننتر از فرمننول emulsifiable concentrate
 formulationبود ( Balinova .)36و همکناران ( )2006تغیینر
مقدار باقیمانده دلتامترین در گندم تیمار شده بعد از برداشنت
مطالعه نمودنند .نتنایج نشنان داد کنه در سنطح اسنتفاده 0/5
میلی گرم در کیلوگرم ،باقیمانده سم بعد از  180روز نگهنداری
بین  0/03تا  0/2میلیگرم در کیلنوگرم در اننوا مختلنف آرد
تهیه شده وجود داشت .همچنین در سطح استفاده  4میلیگرم
بر کیلوگرم میزان باقیمانده بعند از دویسنت و هفنت روز بنین
 0/4تا  1/5میلی گرم در کیلوگرم در نوسان بود ( .)37رفیعی و
همکاران ( )2016به بررسی تغییر مقدار باقیماننده دلتنامترین
بعد از روزهای مختلف از سمپاشی خیار پرداختند .نتایج نشان
داد مقدار سم بعد از زمانهای یک ساعت ،یک ،سه و پننج روز
مقدار باقیماننده بنه ترتینب  0/441 ،1/545 ،5/383و 0/029
میلیگرم در کیلوگرم اسنت و در روز هفنتم مقندار سنم قابنل
اندازهگیری نبود .این محققین دوره کنارنس  5روز بنرای اینن
سم در خیار پیشنهاد دادنند .مقندار مجناز اینن سنم در خینار
براساس استاندارد کدکس  0/2میلنیگنرم در کیلنوگرم اسنت.
کاهش سم میتواند ناشی از اکسیداسیون یا سنایر واکننش هنا
باشد ( .)5در نمونههای برنج که با سم دلتنامترین و بنه مقندار
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 مینا حمیدی و همكاران/... بررسی روشهای مختلف آمادهسازی قارچ خوراکی دکمهای
مالحظه خواهد بود و میتوانند ریسک آن را برای مصرفکننده
.کاهش دهند
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سپاسگزاری
مقاله حاور مستخرج از پایاننامه و طرح تصویب شنده در
 منی9605103037 دانشگاه علوم پزشکی همدان بنه شنماره
 بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشنگاه علنوم.باشد
پزشکی بابت حمایت مالی بنرای انجنام اینن مطالعنه تقندیر و
.تشکر میگردد
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-42/31 کاهش طی شستشو و پخت نیز به ترتیب در محدوده
 در بنین روشهنای بررسنی. درصد بود49 -80/77  و23/08
 بیشترین کاهش بعد از ده روز نگهداری در دمای اتناق و،شده
30  درصند بنه مندت10  ینا0/1 ( طی شستشو با آب نمنک
دقیقه) و ده دقیقه پخت با روش سرخ کردن ینا منایکروویو رخ
 شستشنو و، در این تحقینم تنأثیر فرآینندهای نگهنداری.داد
پخت جداگانه بررسی شد با توجه به اینکه قارچ خوراکی قبنل
،از مصرف در معرا مجموعهای از این فرآیندها قرار میگینرد
لذا میتوان گفت برآیند کلی مینزان کناهش دلتنامترین قابنل
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Background and Objectives: One of the biggest concerns in the field of food safety is the presence of pesticide residue
in food products. The purpose of this study was to investigate the effects of different methods of storage conditions and
washing and cooking methods on the deltamethrin residue of edible mushroom.
Materials & Methods: Edible mushroom samples were contaminated with deltamethrin. The change of deltamethrin
residue was determined in different storage (room temperature, refrigerator and freeze), washing (water and salt water)
and cooking conditions (boiling, frying and microwave). Deltamethrin was extracted by QuEChERS method and
measured by GC-MS/MS.
Results: In the similar days, deltamethrin was decreased at room temperature > Refrigerator > Freezer temperature.
Depending on the storage time and conditions, deltamethrin residue was reduced from 23.08 to 80.77%. Washing with
water and brine led to a significant reduction of deltamethrin. The deltamethrin reduction did not change significantly
with increasing the washing time and salt concentration. The amount of reduction during washing was 26.29-42.31%.
Different methods of cooking, including boiling, frying and microwave resulted in a significant reduction of
deltamethrin. After 15 min of boiling, 10 min of frying and 10 min of microwave, the deltamethrin residue from 0.26
mg/kg in the raw mushroom reached to 0.06, 0.05 and 0.05 mg/kg in the cooked sample, and decreased to 76.92, 80.77
and 80.77%, respectively.
Conclusion: Storage, washing and cooking processes could considerably reduce deltamethrin residue and exposure risk
in mushroom consumers.
Keywords: Deltamethrin, Mushrooms, Pesticides, Organophosphate, QuEChERS
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