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 دهیچک
 کشاورزي محصوالت کنندگانمصرف موردتوجه نیز غذا سالمت موضوع این موازاتبه است؛ بشر زندگی مهم مسائل از یکی غذاییو ایمنی  امنیت امروزه

اي ر گستردهطوکنندگان داشته باشند، بهتوانند اثرات نامطلوبی بر سالمت مصرفمی نکهیباوجوداارگانوفسفره مانند ماالتیون  دفع آفاتسموم  است. قرارگرفته

 نظیر مشکالتی هاکشآفت کاربرد منافع کنار درها حاکی از آن است که یافته افزایش دهند.غذایی را  منیتگیرند تا ایی مورداستفاده قرار میمواد غذادر تولید 

 هايکشآفت از دارد. برخی وجود نیز خطر معرض در هايگونه و هاپرنده خصوصاً جانداران زندگی محل تخریب و نیتروژن تثبیت کاهش زیستی، تنوع کاهش

 هاي گوارشی، افزایش فشارخون و اختالالت متعدد ژنتیکی راکرامپ ها، میوزیس،افزایش ترشحات بزاق، بینی و چشم، انقباض برونش اثراتی مانند مورداستفاده

ا ب دارند که به همراهکنندگان هاي زیادي را براي سالمت مصرفمانده این سموم در محصوالت غذایی، نگرانیگذارند. با توجه به باقیمی برجا هاانسان روي بر

 سموم اگرچه در مواد غذایی را تا حد زیادي کاهش داد. دفع آفاتمانده سموم توان باقیتخمیر می گیري و، پوستشستشوهاي مختلفی مانند استفاده از روش

گرم  ،شستن با ماند کهها باقی میوهها طی نشود، در محصوالت کشاورزي و میدوره مشخصی پس از استفاده از آن هايسبز و میوه نافذ سموم و سیستماتیک

 .کنید استفاده حلراه آخرین عنوانبه شیمیایی سموم از که شودمی توصیه، بنابراین؛ روندنمی بین از انجماد وکردن 

 

 ارگانوفسفرهکش، آفت ایمنی غذایی، ماالتیون،  :کلمات کلیدی

 
 
 

 

 

 

 

 مقدمه
تأمین هاي اخیر، در دههحاضر هاي ترین چالشیکی از بزرگ

 .جمعیت رو به افزایش دنیا است امنیت و ایمنی مواد غذایی براي

تولید  شیمیایی در ترکیباتو نامناسب  ازحدبه دلیل کاربرد بیش

ظهور آفات و امراض ی نظیر هایکشاورزي، بحران هايفرآورده

هرز به سموم شیمیایی،  هايعلفو  جدید، مقاوم شدن آفات

تهدید سالمت  ،زیستمحیطو  تخریب و فرسایش شدید خاک

ا و ههاي پوستی، شیوع انواع سرطانبروز بیمارياز طریق  انسان

یکی از این است.  جادشدهیمرگ ا حتیهاي مزمن و بیماري

هاي کشاورزي استفاده از ایمنی فرآورده ٔ رزمینه ها دبحران

 قبل مراحل در که هاییکشآفت. (1 ،1)سموم دفع آفات است 

 و میوه هايبیماري کنترل براي محصول برداشت از بعد و

 و خام صوالت مح در توانندمی شوندمی استفاده هايسبز

. (4)برسند  کودکان ویژهبه و انسان مصرف به و مانده شدهيفراور

 این مصرف و بازار به آن ارائه و شدهسمپاشی محصوالت

 به پاشی، منجرسم از پس کوتاهی زمانمدت در محصوالت

 انسان مصرف مورد غذایی در مواد سموم باقیمانده افزایش

 بر عالوه امر این که گرددمی تازه يهايسبز و میوه خصوصبه

 سالمت براي جدي خطر عامل عنوانبه یطیمحستیز تأثیرات

ها کشآفت مانده اینباقی .(3) است مطرح نیز کنندگانمصرف

توانند باعث آلودگی در برخی از محصوالت کشاورزي مانند می

، غالت، ماهی و برنج شوند که قادر به ایجاد هايسبزها، میوه

مروریمقاله   

 

 بهداشت، دانشکده غذایی، مواد ایمنی و بهداشت گروه محمد کیانی، :مسئول گاننویسند*
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خطرات بالقوه بهداشتی به دلیل احتمال رخداد مسمومیت حاد 

 مقررات که رسدمی به نظر. (0)یا مزمن براي انسان هستند 

 در را مردم عامه هاآن اعمال هايروش و هاکشآفت مربوط به

 کاربرد است. قرار داده سالمتی ازنظر خوبی امنیت حاشیه

 هامیوه تهیه در مفیدي و اساسی نقش کشاورزي در هاکشآفت

 فراهم زیاد مقدار به و باال تیفیباک ،متیقارزان يهايسبز و

 هستند ارگانوفسفره يهاکشجز آفتها کش. حشره(6)کند می

این  سنتز. اندقرارگرفته موردتوجه بیشتر اخیر يدهه دو در که

. شد مطرح نوزدهم قرن در بار اولین براي هاکشنوع از آفت

 دارند، مانند متفاوتی هايسمیتهاي ارگانوفسفره کشآفت

 روي بر و است یسم ریغ شیمیایی يماده تقریباً که ماالتیون

و مشهورترین  گذارد. ماالتیونمی تأثیر عصبی سیستم

ه هاست ککشکش ارگانوفسفره از نوع حشرهآفت نیترگسترده

-مورداستفاده قرار می توسعهدرحالهاي در کشورطور رایج به

 و کربوفس به که است ايارگانوفسفره کشآفتگیرند، ماالتیون 

 که است ترکیباتی جزء که است معروف نیز مرکاپتوتیون

 سیستم اصوالً و گذاردمی تأثیر عصبی سیستم روي بر شدتبه

 به منجر درنهایت و شودمی استراز کولین استیل مهار باعث آن

 هاکشآفت ماندهپس وجودگردد. بااینمی کولینرژیک سندروم

 مشکل و است بوده نگرانی مایه همیشه غذایی محصوالت در

 فرآوري بدون و تازه محصوالت این که شودمی ترجدي وقتی

افزایش دانش و آگاهی از این موضوع که  شوند. با مصرف

طور بالقوه براي سالمتی انسان خطرآفرین توانند بهها میکشآفت

ها رو به کشباشند تالش براي حذف کامل یا کاهش میزان آفت

کارهایی مانند استفاده از که امروزه با استفاده از راه افزایش است

ي توان تا حد زیادهاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی میروش

را در مواد غذایی مورداستفاده بشر کاهش  دفع آفاتاز این سموم 

در این پژوهش هدف اصلی مروري بر اثرات سمی و . (8 ،7)داد 

ارگانوفسفره ماالتیون در مواد غذایی کش هاي کاهش آفتروش

 قرار خواهد گرفت. موردمطالعه

 کشآفت

یا ترکیبی از عوامل بیولوژیکی، شیمیایی  ماده ککش یآفت 

که براي جلوگیري، کنترل و یا کاهش  است کنندهیضدعفونیا 

ها ها و شتهها، انگلآسیب ناشی از آفاتی مانند حشرات، کنه

همچنین باعث ایجاد تغییرات در عملکرد شود و استفاده می

کش(. آفت1جدول ) گرددیمسیستم عصبی و رفتاري موجودات 

ها بر اساس ساختمان شیمیایی به انواع ارگانوفسفره، ارگانوکلره، 

شوند و بر روي جانداران هدف که تقسیم می کاربامات و پیریدین

د. بگذارن ریتأثباشند و جانداران غیر هدف مانند انسان آفات می

استفاده را به خود  امروزه انواع ارگانوفسفره، بیشترین میزان

طور ارگانوفسفره به دفع آفات از سموماند. دادهاختصاص 

اي براي بهبود تولید محصوالت کشاورزي و جلوگیري از گسترده

توسط حشرات و همچنین در بسیاري از  منتقلِهاي بیماري

هاي مختلف تولید مواد غذایی قبل و بعد از برداشت استفاده روش

 کش، کنهکشچقار کش،ها شامل انواعی نظیر حشرهآن شوند.می

هاي ارگانوکلره کشآفت. (15 ،1)( 1هستند )جدول کش و علف

 غیر هدفرفتاري جانداران هدف و  سیستم و عصبی سیستم در سموم تاثیرانواع -1جدول 

 کشنوع آفت عوارض

 ارگانوفسفره حرکتی -حسی اعصاب در اختالالت عاطفی، و هوشیاري ادراکی، اختالالت

 کارباماته یحرکت -حسی اعصاب در اختالالت بینایی، اختالالت حافظه، نقص

 ارگانوکلره تومور فرد، شخصیت و آگاه ضمیر در اختالل

 کنندهیضدعفون مدتکوتاه حافظه در اختالل

 کشقارچ عصبی هدایت کاهش فیزیولوژیک )پارکینسون(، تنفس نظمیبی

 کشجونده مستقل طوربه کار انجام توانایی کاهش و آگاه ضمیر در اطالعات حداقل ذخیره

 پایروتیروئیدي سریع يهاالعملعکس کاهش در و جلدي حسی اعصاب در حسیبی ي،رارادیغ حرکتی هايفعالیت کاهش
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به علت سمیت باال براي انسان و پایداري زیاد در محیط، در 

 ارگانوکلره بههاي کشبسیاري از کشورها ممنوع شده است. آفت

علت حاللیت زیاد در چربی و دوام بیشتر، تمایل به ذخیره شدن 

هاي ارگانوکلره، کشهاي چربی را دارند. برخالف آفتدر بافت

هاي ارگانوفسفره مقاوم نیستند، بنابراین در زنجیره کشآفت

هاي کاربامات )مانند کشحشره. (11) شوندغذایی متمرکز نمی

 تري نسبت به نوع ارگانوفسفره داشته وسمیت کم کاربایل(

اي زتوانند در دزهاي باال تراتوژن باشند و ترکیبات سرطانمی

یعی طور وسهاي پیریدین نیز بهکشاز حشره نیتروزه ایجاد کنند.

شود، سمیت این نوع ها استفاده میبراي کنترل آفات در گلخانه

ی ها در بعضسولها نسبتاً کم بوده ولی تماس با آئروکشاز آفت

 .(11)دهد افراد حمالت آسمی و واکنش آنافیالکسی می

 ماالتیون

 ساختار شیمیایی ماالتیون( 1

 
                                                           

 

با کهربایی  تاگ رنبی بین رنگی ظاهري با مایعی ماالتیون

 106-107 جوش ينقطه ،2OPS19H10C یفرمول مولکول

وزن گراد و سانتی درجه 1/8ب نقطه ذو، گرادیسانت يدرجه

به  هیشب ییبوکه  است گرم بر مول 3/445 ونیماالت یمولکول

د )جدول کاربرد دار يدر کشاورز اریبسو  داردب مردا ایو  ریس

 توسط ویژهبه جهان، کل در گسترده طوربه ماده این. (8)( 4

 ایانبندپ کردن کنریشه یا کنترل برايتوسعه، درحال کشورهاي

 هدف عمومی بهداشت هايبرنامه توسط که زابیماري

، يمحصوالت کشاورز آفات کنترل همچنین براي اند،قرارگرفته

، هاجنگل، شدهرهیذخ غالت، هادام، هاگلخانه، ینتیز اهانیگ

 معموالً . ماالتیون(13 ،14)شود می استفاده هاباغ و هاساختمان

شود که می مسمومیت باعث و شده بدن وارد خوراکی راه از

 سالم پوست و راه تنفس از تواندمسیر ماالتیون می عالوه بر این

 با زیادي فاصله هاآن سمیت عالوه، آستانهبه بدن شود. وارد نیز

 خطرناک يهاتیمسموم جهیدرنت و ندارد آستانه کشندگی

 فسفاتِ هايکشاغلب حشره آید.می پیش سهولت و سرعتبه

 عصبی سیستم در مسمومیت ایجاد وسیلهبه را خود اثرات

 بین آشکاري هايتفاوت کنند. اگرچهاعمال می حشرات

اما  دارد وجود حشرات و پستانداران عصبی هايسیستم

 حشرات و انسان در هاکشحشره اغلب سمیت هايمکانیسم

 و دوز نقش دارد وجود که اختصاصی وجه تنها و هستند شبیه

 متحدهاالتیدر ا 1105ماالتیون در سال . (10) است سم مقدار

ثبت شد.  در آمریکا 1106صورت تجاري تهیه شد و در سال به

ان عنودر میان سموم آلی فسفرِ است و به داراي کمترین سمیت

ر د شود وکشی با طیف گسترده در کشاورزي استفاده میآفت

ماالریا و شپش  ژهیوهاي مبارزه با حشرات و بندپایان، بهبرنامه

، ساختار شیمیایی آن در زیر رودکار می سر و بدن انسان نیز به

ازنظر  1زیستآژانس حفاظت محیط سازمان است. شدهدادهنشان 

خطر قرار داده کم یعنی سهرا در دسته  ونیبودن ماالت یسم

الى  چهار کایدر آمر 1114در سال  ونیمصرف ماالت زانیاست. م

-کمیته 1554در سال . (16) زده شد نیپوند تخم ونیلیم شش

-زایی و سرطانهاي تحقیقاتی انگلستان در حیطه خواص جهش

یی، محصوالت مصرفی و مواد غذازایی مواد شیمیایی در 

زایی و زیست یک بیانیه مشترک را در مورد خواص جهشمحیط

 نیمصرف ا مقدار. (17)زایی ماالتیون صادر کردند سرطان

 ایدر هکتار و  لوگرمیک 1-1مبارزه با حشرات،  يکش براحشره

1. Environmental Protection Agency 

 هايآفت برحسب هاي ارگانوفسفرهکشآفت انواع بنديطبقه -2 جدول

 هدف

 کشنوع آفت آفت هدف

 کشحشره حشرات

 کشعلف هاي هرز(گیاهان )بیشتر علف

 کشجونده جوندگان

 کشقارچ قارچ

 کشکنه کنه

 کشجلبک جلبک

 پرنده کش پرندگان

 کشباکتري هاباکتري

 کشکرم هاکرم

 هاي رشدکنندهتعدیل گیاهان و حشرات

 حلزون کش هاحلزون

 کشنماتود نماتودها

 کش یماه هاماهی
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زمانی که پس از ) در هزار بوده و دوره کارنس 1-1صورت به

سموم در محصول به حد  ماندهیپاشی باید سپري شود تا باقسم

 نیا یتماس LD50 .هفته است کیآن  (استفاده برسدمجاز و قابل

 mg/kg 3/8 یقیو در صورت تزر mg/kg 4/16حشرات  يسم برا

 mg/kg 3555از  شیب بیپستانداران به ترت يمقدار برا نیاست. ا

 از آفات از ياگسترده فیکنترل ط يبرا. (11 ،18) است 05و 

، السیگی، فرنگمانند گوجهی محصوالت شودیاستفاده مماالتیون 

ي ماالتیون در مقابل آفات ایمن وسیلهبه اختهزغالکلم بروکلی، 

 .(15)شوند می

 اثرات ماالتیون در طبیعت و بدن:

 ارگانوفسفره ماالتیون کشآفت کاربرد منافع کنار در

 و نیتروژن تثبیت کاهش زیستی، تنوع کاهش نظیر مشکالتی

 در هايگونه و هاپرنده خصوصاً جانداران زندگی محل تخریب

 طرق از انسان کهاین عالوهبه دارد. وجود نیز خطر معرض

 دریافت را هاکشآفت یی،مواد غذا مصرف ازجمله مختلفی

 و میوه خصوصاً غذایی مواد طریق از مواجهه میزان که کندمی

 ،11) است آب نوشیدن و هوا مانند ها(راه سایر برابر پنج)سبزي 

 گیردقرار می مورداستفاده کشاورزي در ماالتیون. وقتی (11

 سطوح و کوتیکول واکسو  گیاهان سطح توسط است ممکن

 گیاه سطح در یا شود گیاه انتقال سیستم وارد و شدهجذب ریشه

 بماند محصول سطح در کشآفت این کهیدرصورت. بماند

 .شودمی میکروبی تجزیه و شیمیایی فتولیز تبخیر، دستخوش

 غلظت کاهش سو سببیک از توانندمی فرآیندها این تمام

 برخی تولید سبب تواننددیگر می سوي از اما شوند هاکشآفت

 عوامل با تواندمی . ماالتیون(11)محصوالت شوند  در هامتابولیت

 اکسیژنی هايتولید آنالوگ به منجر و دهد واکنش اکسیداتیو

 به . ماالتیوناست ترسمی اولیه مذکور هايکشآفت از که شود

 کار به متنوع يهايسبز هايآفت کنترل اي برايگسترده شکل

 موارد از بسیاري در ارگانوکلره هايکشآفت و جایگزین رودمی

سمیت ماالتیون از طریق فرم آنالوگ آن، یعنی شده است. 

گردد. ماالتیون در ماالکسون مطابق ساختار زیر ایجاد می

مسیرهاي  ریتأثزیست تحت پستانداران، گیاهان و محیط

هاي میکروزومی کبد توسط آنزیم اکسیداسیون() یکیمتابول

-و با هیدرولیز پیوندهاي استري ماالتیون به متابولیت قرارگرفته

ماالتیون دي  و (MMCA)هاي ماالتیون مونوکربوکسیلیک اسید 

، این در ادامهشود. ( تبدیل میMDCA) دیاسکربوکسیلیک 

 کش ماالتیونهاي حشرهویژگی -3جدول   

Malathion عمومی نام 

diethyl (dimethoxy phosphinothioyl) thiobutanedioate 
 شیمیایی نام

IUPAC 

elthion, Cythion, Dielathion, Karbofos, Maltox تجاري هاينام 

 شیمیایى خانواده ارگانوفسفات کشحشره

 یمولکول وزن 46/445

 آب در حاللیت گرم بر لیترمیلی 145

 آلى هاىحالل در حاللیت است محلول آلی يهاحالل اکثر در

 پایداري شودمی تجزیه قلیایی و اسیدي محیط در

2PS6O19H10C شیمیایی فرمول 

 کاربرد تنفسی و گوارشی تماسی، اثر با سیستمیک غیر کشحشره

 مصرف موارد پشه مگس، شته، جونده، و مکنده آفات زینتی، نباتات میوه، درختان آفات با مبارزه در
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مهمی  و مسیر شدههیتجزاسیدها به ترکیبات با وزن مولکولی کم 

 .(14)کنند در نحوه عمل و سمیت ماالکسون را ایجاد می

 ( تبدیل ماالتیون به مالکسون2

 
کش تماسی )پوستی( است که اثر کش و کنهماالتیون حشره

سمیت آن از راه گوارشی و پوستی  .سمی شدید پوستی دارد

 برخی متأسفانه. (17)وجود دارد  خونگرمبراي انسان و جانوران 

 تهوع، حالت سردرد، چون اثراتی مورداستفاده هايکشآفت از

به  آسیب عصبی، سیستم و کبد هايبیماري زایی،کوري، سرطان

کلسترول،  سطح افزایش ،زیردرون غدد اختالل و دمثلیتول

 بر متابولیکی را و ژنتیکی متعدد اختالالت و نوزادان ریوممرگ

ترین اختالالت مرتبط . از مهم(13)گذارند می جا بر انسان روي

ماالتیون  ازجمله ارگانوفسفرههاي کشبا مسمومیت با آفت

عالئم مسمومیت  اختالل در عملکرد سیستم عصبی است.

انقباضات عضالنی و  اي؛ کشش وسیستم عصبی ضعف ماهیچه

شود و به دنبال وپا دیده میاي است که در دستحمالت ماهیچه

شود. نتایج برخی از ر پا مشاهده میشدن مخصوصاً د آن فلج

داد احتمال بروز  هاي مورد آزمون نشانتحقیقات روي جمعیت

 ها هستندکشبیماري پارکینسون در افرادي که در معرض علف

الی  سهها هستند کشدر معرض حشره برابر و افرادي کهچهار 

تماس با مقادیر کم سموم . برابر بیشتر از افراد دیگر استچهار 

ممکن است موجب کاهش توانایی یادگیري و عملکرد حافظه، 

فعالی، پرخاشگري، رفتارهاي دفاعی و یا حساس بودن  بیش

تحقیقات مختلف نشان داده است که قرار . (10)د غیرعادي شو

 و یا ترکیبات ارگانوفسفره هايکشفتدادن حیوانات در برابر آ

 د سیستممرتبط با این سموم ممکن است موجب توقف عملکر

فونت، ع ایمنی حیوانات شود و بنابراین حیوانات در برابر بیماري و

ول شیمیایی، ط شوند. بسته به نوع ترکیبمستعد و حساس می

نوع و گونه حیوان، انواع ، مدت تماس، مقدار دوز ماده شیمیایی

م هاي سیستب تحریک و یا تضعیف پاسخجمو توانندیسموم م

 .(16) ایمنی شوند

 

 های کاهش ماالتیون در آب و غذاروش

 های تصفیه فیزیکیروش

شود هاي اطالق میبه روش معموالًهاي تصفیه فیزیکی روش

د. هستن مؤثر ارگانوفسفرهکه در کاهش ماالتیون و سایر سموم 

تا حد  وخاکآبفیزیکی سموم ارگانوفسفره موجود در  درروش

براي حذف تلفی خهاي متکنیک یابد.زیادي کاهش می

جذب  لاند که شامشدهآلوده استفاده آبی منابع از هاکشآفت

گذاري، /رسوبياکسیداسیون، لخته ساز سطحی، فرآیندهاي

. طبق مطالعاتی که (17) باشندفیلتراسیون و تجمع زیستی می

معدنی  يهاا استفاده از جاذب( ب1517جعفرزاده و همکاران )

و جاذب جلبکی در  ریرس و زغال فعال در سیستم تله ذره گ

ش کبر روي آفت سیستم تصفیه زیستی از پساب مصنوعی

 بیبه ترتماالتیون انجام دادند مشاهده شد که این دو سیستم 

. (18)کش شدند درصدي از این آفت 4/31و  7/68باعث کاهش 

هاي فیه آبهاي تصروش نفعال یکی از بهتری نجذب در کرب

 که است جاذبی فعال . کربن(11)هاي آلی است آالیندهآلوده به 

 زیاد، بسیار جذب ظرفیت ،توجهقابلداخلی  مساحت دلیل به

 مطلوبی بسیار گزینه ،یینپا قیمت و مجدد سازيفعال قابلیت

 در پلیمري . غشاهاي(45)رود می به شمار هاآالینده براي جذب

 آب تصفیه براي غشاها نوع بهترین از یکی عنوانبه حاضر حال

 زیاد، انعطاف مستقیم، حذف مکانیزم دلیل که به دارند کاربرد

 استغشاها  دیگر با مقایسه در هاآن پایین هزینه و نصب آسان

فاز  ترینعمده که رسی است نانوذره یک . مونتموریلونیت(41)

 پتانسیلدلیل  به ماده دهد. اینتشکیل می را بنتونیت در موجود

 یونی تبادل قابلیت جهیدرنت و سطح در منفی بار و جذب باالي

 غیره( و و هافنول ،هاکشآفت) آلی هايکاتیون تواندمی

. (41)نماید  جذب را فلزات سنگین همانند آلی غیر هايکاتیون

 هاي کافیاین روش نیاز به هزینه فراوان و زیرساخت کهییازآنجا

ه از ، استفادازیموردنبه تجهیزات پیشرفته و مجهز  با توجهدارد و 

با محدودیت مواجه  توسعهدرحالها در کشورهاي این نوع تکنیک

 هستند.

شستن اولین قدم در فرآوري و مصرف مواد  معموالًشستشو: 

در دماي  رآبیزبا قرار دادن در  غالباً. شستشو (44)غذایی است 

بهبود عملکرد  منظوربهگیرد که در برخی موارد محیط انجام می

 ،43)توان از کلر، ازن و یا مواد شوینده بهداشتی استفاده کرد می
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( گزارش دادند که تنها یک دقیقه 1513و همکاران ) 1باجوا. (40

شود ماالتیون می ppm 15/10 شستن بامیه باعث از بین رفتن

بر ( 1181)و همکاران  4ت دیگري که الکینزطی مطالعا. (13)

ال و سیب ی، پرتقفرنگگوجهبروکلی،  کلم روي لوبیا سبز، اسفناج،

انجام دادند، پس از شستشو با آب مشاهده شد که سموم دفع 

آفات ماالتیون، دیازینون و پاراتیون در آبی که با آن شستشو 

. بقایاي سموم ارگانوفسفره در (46)بود یافت شدند  گرفتهانجام

یده به اثبات رس شدهانجامخالل مرحله شستشو طی مطالعاتی که 

 در کلرپیریفوس مانند هاییکشآفت کاهشطور مثال است، به

 بامیه در ماالتیون و کلمگل در پاراتیون مارچوبه، و یفرنگگوجه

و  3. دش(47 ،16) است شدهداده نشان شیر آب با شستشو از بعد

 اي( با بررسی اثر شستشو بر روي فلفل دلمه1551همکاران )

درصدي این  67-78دریافتند که این فرآیند باعث از بین رفتن 

(، 1111و همکاران ) 0. ابوعرب(48)شود اي میسم از فلفل دلمه

ره مانده سموم کلفرآیند شستشو را در میزان کاهش باقی ریتأث

فسفره )ماالتیون، دیازینون و )ددت، آلدرین و غیره( و سموم 

. نتایج نشان دادند قراردادندی ابیارزی مورد فرنگگوجهغیره( در 

درصد از سموم کلره  1-10که فرآیند شستشو موجب کاهش 

درصد  18-14 فسفاتِمیزان کاهش سموم  کهیدرحالشده 

دهد فرآیند شستشو بر روي سموم که نشان می گزارش شد

ه توان بدارد که علت را می ریتأث کلرِبیشتر از سموم  فسفاتِ

ایی و لیپوفیل بودن این ترکیبات شیمی کلرِپایداري بیشتر سموم 

 .(41)مرتبط دانست 
 

 دفع آفاتهاي کاهش سموم یکی دیگر از روشگیری: پوست

جزئی مهم و روشی معمول در فرآوري محصوالت غذایی که 

گیرند فرآیند مورداستفاده قرار می هايسبزها و بخصوص میوه

که شستشو باعث کاهش  شدهمشخص. (44) استگیري پوست

گیري حتی سمومی که پوست کهیدرحالسموم دفع آفات شده، 

 برد.اند را از بین مینفوذ کرده هايسبزبه کوتیکول میوه و 

به  دفع آفاتمانده سموم که باقی شدهمشخصهمچنین 

از ماده شیمیایی نیز بستگی دارد. محققان زمان استفاده مدت

از  دفع آفاتگیري بقایاي سموم دریافتند که شستن و پوست

 تر از یک هفتهگذرد آسانی آن میپاشسماز  روز کزیتونی که ی

                                                           
 
2 Bajwa U 
3 Elkins ER 
4 Dash B 
5 Abou-Arab A 
6 Pugliese P 

( 1553و همکاران ) 6. طی مطالعاتی که پوگلیس(35 ،41) است

 ( بر1551و همکاران ) 7گیري شلیل و سولیمانبر روي پوست

ی انجام دادند مشخص شد که میزان نیزمبیسگیري روي پوست

کلروپریفوس، ماالتیون، پاراتیون متیل،  دفع آفاتکاهش سموم 

هاي بیشتر از سایر روش مراتببهپریمیکارپ، لینوان و فناریول 

 .(31 ،31) استفرآوري 

ه صورت سنتی و با استفاداز دیرباز به فرآیند این کردن:خشک

کردن خشکاز نور خورشید مورداستفاده مردم بوده است. 

 ودشدفع آفات  سموم بقایاي در یتوجهقابل کاهش باعث تواندمی

. (34)است  تقطیر و تخریب، تبخیر آن اصلی علت که

 ي کهاگونهبهرابطه مستقیمی با درجه حرارت دارد  کردنخشک

ها کشبیشتر باشد تخریب آفت کردنخشکهرچه درجه حرارت 

و همکاران  8. نات(33)افتد تر اتفاق میخشک شدن سریع درروند

 بین از به منجر بامیهکردن خشک که کردند مشاهده( 1170)

و همکاران  1. لی(30)شود می %86/11 به مقدار ماالتیون رفتن

کش از آفت ppm 3 به مقدار( با آغشته کردن فلفل قرمز 1551)

کش فنیتروتیون و قرار دادن این از آفت ppm 15 کلروپریفوس و

باعث از  کردنخشکمیوه در معرض آفتاب مشاهده کردند که 

 .(36)این سموم از فلفل قرمز شد  %45تا  15بین رفتن 

 هاکشهای بیولوژیکی کاهش آفتروش

ترین روش بیولوژیکی براي ترین و سادهمهم :فرآیند تخمیر

در مواد غذایی  دفع آفاتمانده سموم کاهش یا حذف باقی

استفاده از روش تخمیر بوده که بشر سابقه طوالنی در استفاده از 

آن  تخمیر یک فرآیند ساده است که طیاین روش دارد. 

یدها آمینواسها را به بیشتر پروتئین هاي میکروارگانیسمهاآنزیم

به  نشاسته .کنندپپتیدي با وزن کم هیدرولیز می يهامولکول و

و  به قندهاي ساده که به الکتیک اسید، الکل یشکل جزئ

طی . (37 ،44) شودشوند، تبدیل میکربن تخمیر می دیاکسيد

بر روي بررسی  1511تحقیقاتی که کرمی و همکاران در سال 

زیتون تخمیري انجام دادند مشاهده مانده ماالتیون در میزان باقی

 %38/64کش ماالتیون طی فرایند تخمیر به میزان شد که آفت

وبه یافته با توجه. همچنین (38)یابد کاهش می و  15هاي ب

واند تی میکیدالکتیاس( مشخص شد که تخمیر 1515همکاران )

7 Soliman K 
8 Nath G 
9 Lee M 
10 Bo L-Y 
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هاي ارگانوفسفره در محصوالت لبنی را کاهش کشسطح آفت

ها مانند متیداتیون نیز در کشبرخی آفت حالنیباا. (31)دهد 

 یهایکشآفت. شوندتخمیر دستخوش جذب و تجزیه نمی جریان

را  کهاي الکتینظیر دیکوفول و کلرپیریفوس فعالیت باکتري

کاهش  ٔ اي درزمینهتاکنون مطالعه. (05) دهندکاهش می

 in vitroدر محیط  هاسمیکروارگانیمکش ماالیتون از طریق آفت

اي که توسط یی صورت نگرفته است ولی در مطالعهمواد غذادر 

به کاهش مایکوتوکسین  (1417( و )1515تاجیک و همکاران )

هاي پروبیوتیک در محیط دستگاه توسط باکتري B1آفالتوکسین 

پرداختند نشان دادند میزان کاهش  شدهيسازهیشبگوارش 

نتیجه گرفت  وانتیمدرصد بود، بنابراین  75 تا 45حدود 

ت اس ریپذامکانصورت بیولوژیکی ها بهکشاحتمال کاهش آفت

(04-01). 
 

 های شیمیایی کاهش ماالتیونروش

 طوربه نگهداري و تهیه حین در غذاها جوشاندن و پختن:

 از حرارتی عملیات .گیرندمی قرار حرارتی عملیات تحت مداوم

 غیره ووپز ، پختجوش ،پاستوریزاسیونازجمله  جهات بسیاري

. مقدار آب (03)دارد  فرآوري از هدف و غذا ماهیت به بستگی

هاي مورداستفاده زمان پخت و افزودنی، مدتشدهافزوده

شند با رگذاریتأث دفع آفاتتوانند بر روي میزان کاهش سموم می

 پردازش طی در آفات دفع سموم باقیمانده رفتن بین . از(43)

 رماییگ تخریبزمان، هم تقطیر، تبخیر دلیل به است ممکن گرما

 11نات .است متفاوت جداگانه سموم شیمیایی طبیعت با که باشد

دقیقه پختن بامیه  15( نشان دادند که پس از 1107و همکاران )

( 1180و همکاران ) 11. ون(30)ماالتیون کاهش یافت  86/81%

 جزیهت، جوشاندن دقیقه 45 مدت به، چینی کلم دریافتند که در

 از کلروتالونیل و فنیتروتیون، متیوات دي، الدرین دي، دیازنون

 گزارش( 1114) همکاران و  14. ناکامورا(00)بود  %11 تا 71

به میزان  توانمی را ارگانوفسفرهدفع آفات  سموم که دادند

اي گونهبه .برد بین از دادن بخار سپس و آب با شستشو با بیشتري

که استفاده از شستشو و سپس بخار دادن باعث شد در برنج، 

هاي ماالتیون، فنیتروتیون و متیل کشآفت ماندهیباقمیزان 

باشد که حاکی از کاهش  متغیر %6/0تا  5کلروپریفوس از 

 1557و همکاران در سال  13اوزبی. (06)گیر این سموم بود چشم

با بررسی افزایش دما بر روي چاي نعنا دریافتند که میزان 

                                                           
11 Nath G 
12 Wen 

درصد کاهش  61کش ماالتیون در این ماده غذایی به مقدار آفت

 .(07)یافت 

 

 گیریبحث و نتیجه

کنونی کشاورزي، عدم  وهیها با توجه به شکشمصرف آفت

 تولید و ٔ  درزمینه شاندانش و آگاهی کافی کشاورزان و مشکالت

توسعه، ویژه در کشورهاي درحالذخیره محصوالت به

ها در کشاست که نتیجه آن وجود بقایاي آفت ریناپذاجتناب

 ازآنجاکه محصوالت کشاورزي سهم مهم .محصوالت خواهد بود

 صنعت و خانه در غذاهادر رژیم غذایی انسان را داراست.  يمؤثرو 

 بسیار مراحل شامل که دارند قرار زیادي فرآیندهاي تحت

 بقایاي کاهش یا افزایش .ساده شستشوي نه است ايپیچیده

 تیمار، نوع به بسته کشاورزي محصوالت به دفع آفات سموم

 متفاوت مورداستفاده محصول و دفع آفات سموم خصوصیات

 محصوالت در آفات دفع سموم اثرات دلیل، همین به .است

 بر ادمو این تأثیرات تا شود ارزیابی دقیق طوربه باید کشاورزي

ه ؛ بنابراین تغییر رویکرد بشود ارزیابی زیستمحیط و انسان روي

. تلقی شود يتواند راهکار مؤثرسمت کشاورزي ارگانیک می

کاهش سموم دفع  عالوه بربرخی از مطالعات نشان دادند که 

آفات توسط یک روش فرآوري، در برخی موارد افزایش سطوح 

تواند رخ دهد. فرآیندهایی مانند بقایاي سموم دفع آفات نیز می

گیري، احتمال افزایش میوهو آب کنسرو کردنپختن، جوشاندن، 

هاي فیزیکی کاهش طورکلی روشبه دهد.یا کاهش را نشان می

 گیري نسبتروش شستشو و پوست خصوصسموم دفع آفات به

ها بیشترین اثر را در حذف یا کاهش سموم به سایر روش

 المثعنوانبهاز چند روش  زمانهماما استفاده ؛ ارگانوفسفره دارند

استفاده از فرآیندهاي شستشو و پختن براي کاهش سموم، نتایج 

به ي را در حذف این سموم در مواد غذایی ترقبولقابلبهتر و 

 سموم از استفاده شودمی همواره توصیه ،رونیازادارد.  نبالد

 .ردیقرار گ مورداستفاده مبارزه آخرین راهکار عنوانبه شیمیایی

 غیر کنترل راهکارهاي از استفاده جايکشاورزان به متأسفانه

 شیمیایی سموم از بالفاصله کنترل آفات، براي شیمیایی،

 بیشتر در ها،کشآفت ماندهبیشینه  کنند. مرزمی استفاده

 ترغیب و کنندگانسالمت مصرف حفظ منظوربه کشورها

 و هاکشقارچ ها،کشحشره در کاربرد کشاورزي مناسب عملیات

13 Nakamura Y 
14 Ozbey A 
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همیشه مقداري از  حالنیبااشود تدوین می و تعیین هاکشعلف

  هاییی خواهد ماند، با توجه به آسیبـاه و میوه باقـسموم در گی

ها و سموم به طبیعت و انسان وارد خواهد کرد کشکه این آفت

هاي مضر مطرح خواهد ماند با توجه به جنبه سؤالهمیشه این 

ها و اثر تخریبی این سموم در طبیعت مصرف کشاستفاده از آفت

 تواند به بهبود سالمت غذایی انسان کمک کند.ها تا حد میآن
 

 تشکر و قدردانی
 خاطر به فسا پزشکی علوم دانشگاه از مقاله این نویسندگان

 .آورندیم عمل به تشکر و تقدیر معنوي حمایت
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Abstract 
 

Nowadays, food safety and security is one of the main issues of human life concerns. Parallel to this, 

food health also becomes significant for agricultural product consumers. Although organophosphate 

pesticides such as malathion can have adverse effects on consumer health, they are widely used in 

food production to increase food security. Results show that besides pesticides benefits, there are 

some problems such as reduced biodiversity, reduced nitrogen fixation and destruction of fauna 

residential place specially birds and endangered species. Some of the used pesticides have side effects 

such as increased salivation, nasal and eye discharge, bronchoconstriction, meiosis, gastrointestinal 

cramps, high blood pressure and various genetic disorders are left on human bodies. Due to the 

residues of these toxins in food products, there are many concerns for the health of consumers that 

use various methods such as washing, peeling and fermentation which can greatly reduce the 

residual pesticides in food. Although systemic toxins and penetrating toxins from fruits and 

vegetables do not last for a period of time after their use, they remain in agricultural products and 

fruits that are not removed by washing, heating, and freezing. Therefore, it is recommended that you 

use chemical pesticides as a last resort. 
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