بررسی باقی مانده و دوره كارنس آفتكش كارباريل بر روي محصول كاهو در ايران

1
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وحيده مهدوي ،1رويا نوربخش ،2سعيد باقري ،3رحيم فيروزي ،4قاسم فدوي

1عضو هيات علمي مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور
2كارشناس پژوهشي پژوهشكده صنایع غذایي و كشاورزی ،پژوهشگاه استاندارد
3عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي دزفول
4عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي ورامين

چكيده
كاهو از سبزیهای بسيار مفيد و پر مصرف است .از مهمترین آفات كاهو مي توان به الروهای برگخوار ،كرم طوقه بر ،حلزون و شتهها اشاره
نمود كه به منظور كنترل این آفات  2تا  3نوبت سمپاشي محصول با آفت كشهای نظير كلرپيریفوس ،دیمتوات ،دلتامترین و كارباریل انجام
ميشود .بررسي ميزان باقيمانده آفتكشها در این محصول در بهبود ایمني غذایي جامعه مؤثر است .از آفتكش هایي كه برای كاهو توصيه
شده ،حشرهكش كارباریل است كه در این مطالعه باقيمانده و دوره كارنس آن بررسي شد .در زمانهای مختلف و هر بار سه بوته كامل به
صورت تصادفي به عنوان نمونه از مزارع استان خوزستان و شهرستان ورامين نمونهبرداری شد .روش استخراج بر روی نمونههای شاهد
ارزیابي شده و ميزان بازیافت آفتكش از نمونههای شاهد بررسي و صحت روش استخراج تأیيد شد .پس از استخراج كارباریل و تزریق
نمونهها به دستگاه  HPLCو مقایسه پيكهای كروماتوگرام با استاندارد كارباریل ،مقادیر باقيمانده كارباریل محاسبه شد .دوره كارنس
حشرهكش كارباریل برای كاهو در ورامين  3/44و در خوزستان  3/44روز بدست آمد .دوره كارنس كارباریل برای كاهو را مي توان  4روز
پيشنهاد نمود و منطقه كشت تاثيری چنداني روی آن ندارد .این نتيجه با سایر مطالعات همخواني دارد.
واژههاي كليدي  :كارباریل ،كاهو ،دوره كارنس ،بيشينه مجاز باقيمانده

 مسوول مكاتبات fadavi@standard.ac.ir :
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 -1مقدمه

ژنتيكي و رواني انسان را هم به مصرف مواد خوراكي آغشته به

كاهو از سبزیهای بسيار مفيدی است كه عالوه بر خواص درماني،

آفتكشها نسبت دادهاند ( .)0در زمينه مطالعه ميزان باقيمانده

مصرف غذایي نيز داشته و در ميان سبزیها ،ارزش تغذیه ای و

آفتكش و دوره كارنس آفتكشهای مصرفي روی محصول كاهو

اقتصادی باالیي دارد ( .)1معموالً كاهو بصورت تازهخوری و خام

در كشور هيچ اطالعي در دست نيست .مؤسسه تحقيقات

مصرف ميشود و بالطبع كنترل ميزان باقيمانده آفتكش روی این

گياهپزشكي كشور وظيفه تعيين بيشينه مانده مجاز آفتكش

محصول در بهبود ایمني سبد غذایي جامعه مؤثر است ( .)2استان

) (MRLدر محصوالت كشاورزی را بر عهده دارد كه این امر

خوزستان از نظر توليد صيفي و سبزی ،رتبه اول را در كشور به

باید بطور مستمر ،در مورد آفتكشهای ثبت شده و یا آفتكش-

خود اختصاص داده است و از طرفي عدم حمایت جدی اجرایي

های جدیدی كه جهت ثبت ارائه مي شوند ،انجام گيرد.

و تحقيقاتي از این بخش از توليد موجب شده است مشكالتي در

در سال  1111دنلوی و همكارش باقيمانده آفتكش كارباریل و

زمينه به نژادی ،تغذیة متناسب و كنترل آفات و بيماریهای این

دیگر آفتكشهای كلره را از نمونههای كاهو به روش استخراج

محصوالت از جمله كاهو بروز نماید ،به طوری كه طي چند سال

سریع به كمك عوامل مكانيكي اندازهگرفت ( .)6در سال 2551

اخير خسارت جدی از محل آفات بخصوص شته كاهو( 1به

اتحادیه اروپا باقيمانده آفتكشهای مختلف از جمله كارباریل را

واسطه پيچيدگي شدید برگها و بدشكلي آنها و در نتيجه كاهش

در نمونههای كاهو اندازهگيری كرد كه حدود  %1از نمونهها

عملكرد و كاهش بازار پسندی محصول) ایجاد مي گردد.

دارای باقيمانده بيش از حد مجاز بودند ( .)7در سال 2552

از مهمترین آفات كاهو ميتوان به الروهای برگخوار ،كرم طوقه

كورتز باقيمانده آفتكشهای اورگانوفسفره را در كاهو اندازه

بر ،حلزون و شتهها اشاره نمود كه به منظور كنترل این آفات بسته

گرفت ( .)4در سال  2553ساندرا و همكارانش باقيمانده چند

به منطقه و نوع آفت  2تا  3نوبت اقدام به سمپاشي محصول با

آفتكش در نمونههای مختلف از جمله كاهو را اندازهگيری

آفتكشهای نظير كلرپيریفوس ،دیمتوات ،دلتامترین و كارباریل

كردند ( .)1در سال  1117پيرس و ترنری آفتكش كارباریل را به

ميشود ( .)3در مورد هيچيك از این آفات و در هيچ زمينهای ،از

روش استخراج با سيال فوق بحراني از نمونههای توت فرنگي

بيولوژی و سيستماتيك گرفته تا مباحث مربوط به انبوهي و

استخراج كرد ( .)15در سال  2555كرول و رنه با استفاده از تست

تغييرات جمعيت و نيز مدیریت و كنترل آنها تحقيقات اختصاصي

های آماری نشان دادند كه شستشوی محصول با آب شير تأثير

انجام نشده است .بنابر این سمپاشي ها در مزارع عمدتاً بي هدف،

معنيداری در كاهش باقيمانده برخي آفتكشهای شيميایي از

بي موقع ،غير مؤثر و غير اقتصادی بوده و باعث آلودگي محصول

جمله كارباریل دارد ( .)11در سال  2552بيچي و كوردرو با

و محيط زیست ميشود .یكي از آفتكشهایي كه برای كاهو و

تكنيك جذب روی تيغه باقيمانده آفتكشهای مختلف از جمله

دیگر سبزیجات برگي ،از طرف سازمان حفظ نباتات و كميسيون

كارباریل را در چای استخراج و اندازهگيری كردند ( .)12در سال

بين المللي كدكس توصيه شد ،حشرهكش كارباریل (سوین) با

 2553گنزالز باقيمانده كارباریل را در گوجهفرنگي و تره تعيين

نام علمي  1نفتيل متيل كاربامات 2و بيشينه مجاز باقيمانده آن

كرد ( )13و سایر پژوهشگران نيز همچنان در حال پژوهش .

برای كاهو  5/50 ppmبود (.)4

و گزارش باقيمانده آفتكش ها ،به روش های متفاوت ،بویژه روی

بسياری از آلودگيهایي كه وارد زنجيرههای غذایي و محيط

سبزی ها هستند ( .)14با توجه به سطح زیر كشت وسيع كاهو در

زیست ميگردند ،هنوز ناشناختهاند و اثرات دراز مدت برخي از

دو استان تهران و خوزستان ،هدف از این مطالعه بررسي ميزان

آفتكشها هنوز بررسي نشده است .اكنون متخصصان

باقيمانده آفتكش كارباریل روی كاهو و تعيين دوره كارنس

گياهپزشكي عقيده دارند كه شيوع روزافزون بيماریهای

مربوطه در دو استان فوق بود.

خطرناك ،بویژه سرطانها رابطهای مستقيم و غير مستقيم با
مصرف مواد غذائي آلوده دارد .همچنين بسياری از ناراحتيهای

 -2مواد و روش ها
پس از آماده نمودن زمين ،كشت مستقيم كاهو انجام شد .پس از

-Nasonovia ribicnigri
1-naphtyl methyl carbamat

1
2

سبز شدن ،مزرعه تنك و علفهای هرز وجين گردید .دفعات
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آبياری بر اساس شرایط آب و هوایي بود .مزارع با آفتكش

مخلوط دیكلرومتان و هگزان ،با روتاری تا نزدیك خشك شدن

كارباریل و دوز سه كيلوگرم در هكتار سمپاشي شد .نمونهبرداری

تبخير شده ،پس از افزودن  1mlمتانول ،به دستگاه  HPLCمجهز

ها بصورت تصادفي انجام گرفت .نمونهبرداری اول ،قبل از

به آشكارساز  UVتزریق گردید.

سمپاشي و نمونه برداری های بعدی مطابق جدول شماره یك

برای بررسي كارایي روش استخراج ،ابتدا آزمایش بازیافت انجام

انجام شد .حجم هر نمونه شامل  3بوته كامل بود كه بصورت

گرفت .برای این كار از نمونههای شاهد (برداشت شده یك

تصادفي برداشت شد .نمونهها به صورت منجمد به آزمایشگاه

ساعت قبل از سمپاشي) استفاده شد .ابتدا برای تعيين پيك زمينه،

منتقل و تا زمان آزمون در دمای  -25°Cنگهداری شدند.

نمونه شاهد استخراج شد و پس از تزریق به دستگاه پيك زمينه
بدست آمد .سپس دو نمونه  20گرمي شاهد توسط محلول

جدول  -1زمان نمونهبرداری

استاندارد  155ppmكارباریل به ميزان  15ppmو  1ppmآلوده
شدند و پس از استخراج كارباریل از نمونههای بازیافت ميزان

شماره نمونه

زمان نمونه برداری

1

یك ساعت قبل از سمپاشي

كارایي روش ارزیابي شد.

2

یك ساعت بعد از سمپاشي

از دستگاه HPLCمدل  CTO-10ACvpمجهز به ستون ODS

3

یك روز بعد از سمپاشي

و آشكارساز  UVساخت شركت  Shimadzuاستفاده شد .طول

4

سه روز بعد از سمپاشي

موج آشكارساز  245nmو سرعت جریان فاز حامل 1ml/min

0

پنج روز بعد از سمپاشي

انتخاب شد .از حالل مخلوط آب و متانول به نسبت 35 : 75

6

هفت روز بعد از سمپاشي

استفاده شد.

7

ده روز بعد از سمپاشي

پس از بدست آمدن نتایج سه تكرار و محاسبه ميانگين ،با استفاده

4

چهارده روز بعد از سمپاشي

از نرم افزار  Stat Graphبهترین معادله روی دادهها برازش داده

1

پانزده روز بعد از سمپاشي

شد (معادله  )1و با انتخاب معادله غير خطي و با بررسي ضریب

15

هفده روز بعد از سمپاشي

تغييرات )  (Rبهترین معادله انتخاب شد و بر اساس نسبت بدست

11

نوزده روز بعد از سمپاشي

آمده از معادله رگرسيون و لحاظ نمودن ميزان  MRLملي ،دوره

2

كارنس تعيين شد .با توجه به نرمال بودن دادهها ،تمام آناليز
برای استخراج باقيمانده آفتكش ،ابتدا مقداری از كاهو خرد شد.
 20گرم از نمونه خرد شده درون بشر توزین ،پس از افزودن
 155mlاستن به مدت  3دقيقه هموژن گردید .نمونه را صاف و
محلول حاصل از صاف كردن را با  155mlمخلوط (05 )w/w
 05:هگزان و دیكلرومتان در داخل دكانتور ریخته و به مدت 2
دقيقه به شدت همزده شد .دو فاز دیكلرومتان در باال و فاز
هگزان در پایين حاصل شد .فاز استن جدا شده و در دو مرحله با
 75mlدیكلرومتان شسته شد .فاز باال استن و فاز پایين
دیكلرومتان بود .فاز دیكلرومتان و هگزان حاصل از مراحل قبل
مخلوط گردیده و با استفاده از سولفات سدیم آبگيری شد.

آماری بر روی دادههای اصلي انجام گرفت.
معادله 1

)f = a*exp (-b*x

 -3نتايج و بحث
ميزان ریكاوری حدود  %45تعيين شد .همانگونه كه در
نمودارهای  1و  2مشخص است ميزان باقي مانده آفتكش
كارباریل در نمونه كاهوی خوزستان پس از  3/44روز و در نمونه
ورامين پس از  3/44روز كاهش معني داری نداشت (دوره
كارنس).
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شكل  -1باقيمانده حشرهكش كارباریل در برابر زمان (خوزستان)

شكل  -2باقيمانده حشرهكش كارباریل در برابر زمان ( تهران  /ورامين)
طبق نتایج بدست آمده مي توان دوره كارنس در هر دو استان را

سبزی و ميوه با آب مي تواند به شكل معني داری ميزان باقيمانده

برابر و معادل  4روز در نظر گرفت كه تفاوت معني داری بين آنها

را بيش از  %35كاهش دهد ( .)17در بررسي ميزان باقيمانده

نبود و با نتایج سایر تحقيقات همخواني داشت .در برخي منابع

كارباریل روی خيار گلخانهای ،پژوهشگران نتيجهای مشابه نمونه

دوره كارنس كارباریل را برای كنترل حشراتي مانند شپش روی

خوزستان بدست آوردند و باقي مانده آفتكش روی خيار مورد

محصوالت كشاورزی  0روز اعالم نموده اند ( )10و در مطالعهای

مطالعه تنها پس از چهارده روز به كمتر از حد مجاز رسيد (.)14

دیگر دوره كارنس این آفتكش روی بادنجان را  3روز اعالم

از آنجایيكه آفتكش كارباریل ،حشرهكشي وسيع الطيف و پر

نمود ( .)16ميانگين باقيمانده آفتكش كارباریل روی كاهو در

مصرف بود و اثری حاد و مزمن روی سایر گونه های غير هدف

ورامين از  2/507 mg/kgدر ساعت اول سمپاشي به mg/kg

داشت و همچنين احتمال دریافت بيش از حد مجاز توسط انسان،

 5/574در روز چهادرهم و در روی نمونه خوزستان ميزان آن از

از سال  2554ثبت و مصرف آن توسط كنوانسيون رتردام ممنوع

 3/30 mg/kgدر ساعت اول به  5/565 mg/kgدر روز پانزدهم

گردید (.)11

كاهش یافت .با توجه به قطبي بودن ملكول كارباریل ،شستن
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 نتيجه گيري-4
 مانند،كارباریل از آفتكش های پر مصرف در كشور بوده كه
 تا چند سال پس از ممنوعيت واردات به اشكال،سایر مواد مشابه
 دوره.مختلف در بازار یافت و مورد استفاده قرار مي گيرد
كارنس این آفتكش برای اولين بار در كشور چهار روز تعيين شد
و مشخص گردید كه شرایط آب و هوایي كشور ما تغيير چنداني
.روی این زمان ندارد
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