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فرزانهنوروزی،1اورنگکاوسی،*2خلیلطالبیجهرمی ،شهرهمحبی ومرتضیموحدیفاضل 
 2 ،1و  .5دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیاران گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زنجان
 .3استاد گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
 .4استادیار گروه شیمی دارویی ،دانشکدۀ داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان
(تاریخ دریافت - 1332/7/14 :تاریخ تصویب)1333/8/27 :


چکیده
ایمیداکلوپرید از جمله حشرهکشهای رایج برای آفات مکنده در گلخانهها است و به همین دلیل
اطالع از باقیماندۀ آن روی محصوالت ضروری است .در این پژوهش تأثیر مدت زمان انبارمانی بر
روند کاهش باقیماندة حشرهکش ایمیداکلوپرید در میوۀ توتفرنگی بررسی شد .سمپاشی بوتههای
توتفرنگی با محلول ایمیداکلوپرید ) (SC35با غلظت یک در هزار انجام گرفت .آمادهسازی نمونه به
روش  QuEChERSانجام شد که شامل استخراج باقیماندة آفتکش با استونیتریل و خالصسازی
با استفاده از فاز جامد پخششونده بود .برای اندازهگیری باقیماندۀ ایمیداکلوپرید در نمونۀ
استخراجشده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCمجهز به آشکارساز فرابنفش
( )UVاستفاده شد .حد تشخیص دستگاهی  0/12میکروگرم بر میلیلیتر بود و میانگین بازیابی روش
 34/80درصد محاسبه شد .دادهها در دو مدل کینتیکی ،مرتبۀ اول و دونمایی برازش داده شد .نتایج
نشان داد بهترین مدل برای توصیف روند کاهشی ایمیداکلوپرید مدل کینتیک مرتبۀ اول است .نیمهعمر
ایمیداکلوپرید در دمای  5-4درجۀ سلسیوس  10/48روز محاسبه گردید .میزان باقیماندۀ حشرهکش
ایمیداکلوپرید در اولین روز پس از سمپاشی در این محصول  5/31میلیگرم بر کیلوگرم اندازهگیری
شد که این مقدار  10/22برابر بیشتر از حداکثر غلظت باقیماندۀ مجاز برای این حشرهکش در
توتفرنگی ( 0/5میلیگرم بر کیلوگرم) تعیینشده توسط سازمان کدکس غذایی است .میزان باقیماندۀ
حشرهکش ایمیداکلوپرید در میوۀ توتفرنگی پس از  20روز انبارمانی نیز  3/32برابر ( 1/28میلیگرم
بر کیلوگرم) حد مجاز بود .بر این اساس ،اگرچه نگهداری در یخچال ماندگاری میوه را بیشتر میکند،
اما روند کاهش باقیمانده بسیار کند میشود.
واژههایکلیدی :کچرز ،کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ،مدل کینتیکی.
مقدمه 
سمپاشی مكرر در گلخانهها ،برداشت زودهنگام
محصوالت بعد از سمپاشی و ارائه به بازار و مصرف این
محصوالت بهصورت خام و تازه ،سالمت مصرفكنندگان
را بهطور جدي تهدید میكند ( Cooper & Niglli,
* تلفن09653234190 :

 .)2002توتفرنگی ( )Fragaria ananasa Duchیكی از
كشتهاي وسیع گلخانهاي است و به خاطر عطر و طعم
و ویتامین ،قسمتی از رژیم غذایی منظم میلیونها نفر از
مردم را تشكیل میدهد .این میوه منبع خوبی از فیبر،
ویتامین ث ،فوالت ،پتاسیم و آنتیاكسیدانها بوده و به
E-mail: akavousi@znu.ac.ir
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همین دلیل در رژیمهاي غذایی حائز اهمیت است
( .)Alikhani et al., 2009ایمیداكلوپرید از جمله
حشرهكشهاي مؤثر در مدیریت آفات شته و سفیدبالک
توتفرنگی در گلخانه است ( Mossler & Nesheim,
 .)2007این حشرهكش متعلق به گروه شیمیایی
نئونیكوتینوئیدها است كه با اثرات زیستی فوقالعاده و
بهترین خواص سیستمیک براي طیف وسیعی از آفات
استفاده میشود ( .)Sur & Stotk, 2003بر اساس
تحقیقات مختلف ایمیداكلوپرید و متابولیت اصلی آن -6
كلرونیكوتینیک اسید بهصورت گوارشی سبب
مسمومیتهاي حاد و مزمن میشود ( Carretero et al.,
.)2003
سازمانهاي بینالمللی مختلف از جمله كمسیون
كدكس غذایی ( )Codex Alimentarius Commissionو
سازمان بهداشت جهانی ()World Health Organization
براي استفادة تجاري از آفتكشها قوانینی را تنظیم
كردهاند؛ از جملۀ این قوانین تعیین حداكثر باقیماندة
مجاز است كه بهصورت بیشترین غلظت آفتكشها در
مواد غذایی كه براي سالمت انسان خطري نداشته باشد
تعریف میشود ( .)Gupta et al., 2008حداكثر غلظت
باقیماندة مجاز ایمیداكلوپرید در توتفرنگی كه از سوي
كمسیون كدكس غذایی تعیین شده 3/4 ،میلیگرم بر
كیلوگرم است ( Codex Alimentarious Commission,
.)2009
تا كنون روند كاهشی ایمیداكلوپرید در برخی از
محصوالت كشاورزي در جهان بررسی شده است .از
جملۀ این محصوالت میتوان به انبه ( & Sharma
 ،)Awashi, 1998كلم ( ،)Dickshit et al., 2001انگور
( ،)Mohapatra et al., 2011برنج ( YaHang et al.,
 ،)2012گوجهفرنگی ،بادمجان و بامیه ( Banerjee et al.,
 ،)2012انار ( ،)Utture et al., 2012خیار ( Talebi,
 )2005اشاره كرد .با سمپاشی دو مرحلهاي انبه با
غلظتهاي  3/3و  3/2میلیلیتر در لیتر ،نیمهعمر
ایمیداكلوپرید بهترتیب  4/2و  3/2روز گزارش شده است
( .)Sharma & Awashi, 1998باقیماندة ایمیداكلوپرید
در انگور نیز پس از سمپاشی با غلظتهاي  33و 363
گرم در هكتار بهترتیب  3/45و  3/26میلیگرم بر
كیلوگرم اندازهگیري شده است .باقیمانده تا  63روز روي

انگور دوام داشته و نیمهعمر در هر دو غلظت  36/6روز
بوده است ( .)Mohapatra et al., 2011مقایسۀ باقیماندة
ایمیداكلوپرید در سه محصول گوجهفرنگی ،بادمجان و
بامیه نشان داده است كه بیشترین میزان باقیمانده
مربوط به بامیه است .پس از آن بهترتیب بادمجان و
گوجهفرنگی قرار دارند (.)Banerjee et al., 2012
ایمیداكلوپرید در قسمت سفید و نرم فیبر الیۀ میانی
پوست (میانبر) و غشا ،بین دانۀ انار نفوذ میكند ،اما
كمتر از  MRLاست .سمپاشی انار با غلظتهاي  43و
 333میلیلیتر در هكتار انجام گرفته است ،میزان
باقیمانده بیدرنگ پس از كاربرد در غلظت استاندارد
 3/34گرم بر كیلوگرم و در غلظت دو برابر 3/24
میلیگرم بر كیلوگرم تشخیص داده شده است ( Utture
.)et al., 2012
همچنین تا كنون مطالعاتی دربارة تأثیر نگهداري
محصوالت كشاورزي در دماهاي پایین بر روند كاهش
آفتكشها در این محصوالت صورت گرفته است.
آفتكش تفلوبنزورون بهطور مداوم در طول دورة
ذخیرهسازي گالبی در سردخانه كاهش مییابد ،اما
باقیماندة تريفلومورون تا  6هفته پس از عملیات
سردخانهگذاري كاهش پیدا نمیكند و پس از آن بهطور
ثابت كاهش یافته و  4درصد از باقیماندة اولیه در پایان
دورة ذخیرهسازي كاسته میشود ( Aplada-Sarlis et
.)al., 1999
نیمهعمر آفتكش متیداتیون در انگورهاي
نگهداريشده در یخچال  65روز است؛ این در حالی
است كه نیمهعمر این آفتكش در شرایط مزرعهاي 4
روز گزارش شده است (.)Kyriakidis et al., 2000
تجزیۀ حشرهكش آزینفوس متیل در طول ذخیرهسازي
سیب و لیمو در سردخانه مطالعه شده است .نیمهعمر
این حشرهكش در سیب  322و در لیمو  56روز گزارش
شده است .نیمهعمر پایینتر در لیمو به اسیدیتۀ باال در
این میوه نسبت داده شده است ( & Athanasopoulos
 ،(2009) Fenoll et al. .)Pappus, 2000نشان دادند كه
آفتكشهاي مختلف تحت تأثیر تیمار ذخیرهسازي در
یخچال با مقادیر متفاوتی كاهش مییابند كه این كاهش
به ویژگیهاي هر آفتكش و میزان پایداري در دماهاي
مختلف بستگی دارد .براي نمونه نیمهعمر براي

نوروزي و همكاران :باقیماندة حشرهكش ایمیداكلوپرید در توتفرنگی گلخانهاي...

حشرهكش بوپروفزین در یخچال  4تا  3برابر شرایط
معمول است.
سطح توتفرنگی داراي خلل و فرج فراوانی است و
پوست یكنواختی ندارد و به همین دلیل آفتكشها
بهراحتی در آن نفوذ میكنند و باقی میمانند .چون این
میوه بسیار ظریف بوده و بالفاصله پس از رسیدن باید آن
را برداشت كرد ،این پرسش مطرح میشود كه آیا فرصت
كافی براي تجزیۀ آفتكش و رسیدن مقدار آن به
پایینتر از حد مجاز باقیمانده قبل از مصرف وجود دارد؟
توتفرنگی از جمله محصوالتی است كه عمالً بدون
رعایت دورة پیش از برداشت آفتكشها برداشت شده و
در انبارهایی با درجۀ حرارت پایین نگهداري میشود تا
در كوتاهترین فاصلۀ زمانی به بازار مصرف ارائه شود .به
همین جهت نیاز به بررسی تأثیر زمان انبارمانی بر
تغییرات میزان آفتكشها در این محصول در بین
تحقیقات مختلف همیشه وجود داشته است .تعیین
نیمهعمر و بررسی روند كاهش آفتكشها دربارة
محصوالتی كه پس از برداشت مدتی در انبار نگهداري
میشوند از جمله تحقیقاتی است كه به انتخاب صحیح
آفتكشها كمک میكند .ایمیداكلوپرید از جمله
حشرهكشهاي كاربردي و رایج براي آفات مكنده در
گلخانهها است كه باقیماندة آن روي محصول خطرات
جدي براي سالمت مصرفكنندگان در پی دارد .با توجه
به اینكه اطالعات چندانی در باب روند كاهشی
ایمیداكلوپرید در دورة انبارمانی در دسترس نیست،
تعیین نیمهعمر و بررسی روند كاهش این آفتكش در
انبار با استفاده از مدلهاي كینتیكی هدف این تحقیق
است.
موادوروشها

شیوة نمونهبرداری و کاربرد تیمارها

سمپاشی بوتههاي توتفرنگی رقم كاماروسا در گلخانه با
فرموالسیون تجاري ایمیداكلوپرید (سوسپانسیون 14
درصد محصول شركت مشكفام ایران) با غلظت  3در
هزار انجام گرفت 2 .ساعت بعد میوههاي كامالً رسیده
برداشت و در كوتاهترین فاصلۀ زمانی به آزمایشگاه
منتقل شدند .نخستین آزمایش براي تعیین میزان
باقیمانده در روز برداشت انجام گرفت .سپس بقیۀ
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میوهها در یخچال (دماي  4-5درجۀ سلسیوس)
نگهداري شد و بهترتیب در روزهاي  31 ،6 ،5 ،2 ،3و
 23میزان باقیماندة حشرهكش تعیین گردید.
استخراج و خالصسازی نمونهها برای آنالیز با دستگاه
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ()HPLC

آمادهسازي بر اساس روش اصلی كچرز

QuEChERS

(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and

) ،Safeاستخراج با استونیتریل و خالصسازي با روش فاز
جامد پخششونده ( )d-SPEانجام گرفت
( 133 .)Anastassiades, 2007گرم توتفرنگی وزن شد
و سپس توسط مخلوطكن ( )Blenderبه حالت همگن
تبدیل شد .در یک لولۀ فالكون از جنس پلیپروپیلن
شفاف با حجم  43میلیلیتر 33 ،گرم از نمونۀ
همگنشده وزن گردید و با  33میلیلیتر استونیتریل
 HPLC gradeاز شركت كالدون ( )Caledonكانادا
مخلوط گردید و سپس به مدت  3دقیقه با شدت تكان
داده شد .سپس  5گرم منیزیم سولفات بدون آب و 3
گرم سدیم كلرید از شركت مرک ( )Merckآلمان به آن
اضافه و پس از آنكه به مدت یک دقیقه تكان داده شد و
با سانتریفیوژ یخچالدار ،مدل  220Rساخت شركت
هتیش ( )Hettichآلمان با سرعت  5333دور بر دقیقه
به مدت  4دقیقه سانتریفیوژ گردید .براي این مرحله سه
تكرار در نظر گرفته شد .سپس خالصسازي توسط 343
میلیگرم منیزیم سولفات بدون آب و  24میلیگرم
جاذب  )Primary secondary amine( PSAاز شركت
اجیلنت تكنولوژي ( )Agilent Technologiesآمریكا
انجام گرفت 3 .میلیلیتر از رونشین بهدستآمده از
مرحلۀ سانتریفیوژ ،داخل هر كدام از لولههاي فالكون 34
میلیلیتري پر شده با مواد جاذب اضافه شد و به مدت 3
دقیقه به شدت تكان داده شد .لولهها به دستگاه
سانتریفیوژ منتقل و به مدت  4دقیقه با سرعت 5333
دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید .رونشین بهدستآمده در
این مرحله جدا و به میكروتیوب منتقل شد .براي هر
كدام از تكرارهاي مرحلۀ استخراج با استونیتریل سه
تكرار خالصسازي منظور گردید .بدین ترتیب نمونه
آمادة تزریق به دستگاه كروماتوگرافی مایع با كارایی باال
با آشكارساز ماورا بنفش ( )Ultra Violetگردید.
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اندازهگیری باقیماندة ایمیداکلوپرید

دقت ( ،)Precisionآزمایش تکرارپذیری در یک روز

براي اندازهگیري باقیماندة ایمیداكلوپرید از دستگاه
كروماتوگرافی مایع با كارایی باال (مدل  Watersساخت
آمریكا) استفاده شد .ستون استفاده شده از نوع ODS
( )Octadecyl Silaneو با طول  24سانتیمتر و قطر 5/6
سانتیمتر و ضخامت الیۀ جاذب  4میكرومتر بود .آشكارساز
دستگاه از نوع  )UV-Visible Spectroscopy( UV-Visبود.
براي بهدست آوردن مناسبترین طول موج براي ردیابی
ایمیداكلوپرید در سیستم  HPLCبا آشكارساز ،UV
جذب این ماده در بازة  233تا  533نانومتر با استفاده از
دستگاه اسپكتروفوتومتر ارزیابی گردید و مناسبترین
طول موج  233نانومتر تعیین شد .فاز متحرک ( Mobile
 )Phaseاستونیتریل و آب دیونیزه با نسبت حجمی 43
به  13درصد در نظر گرفته شد و جریان فاز متحرک
( 3/3 )Flow Rateمیلیلیتر بر دقیقه تعیین شد .حجم
تزریق  43میكرولیتر بود و هر نمونۀ استخراجشده در سه
تكرار به دستگاه تزریق گردید .در این شرایط زمان بازداري
( )Retention timeبراي ایمیداكلوپرید  5/3دقیقه مشاهده
شد (شكل .)3

( )Repeatabilityو دقت حد واسط ( Intermediate

اعتبارسنجی روش ()Method validation
خطی بودن ( ،)Linearityتهیۀ غلظتهای استاندارد و
رسم منحنی استاندارد

محدودة خطی بودن توسط رسم منحنی استاندارد و
رگرسیون كمترین مربعات تعیین گردید.
به منظور تهیۀ محلولهاي استاندارد ،ابتدا محلول
استاندارد مادر ( )Stock Solutionبا غلظت 333
میلیگرم بر لیتر فراهم آمد و سپس محلولهاي
استاندارد توسط رقیق كردن براي ترسیم منحنی
استاندارد و معادلۀ رگرسیون تهیه شد 6 .غلظت ،3/24
 4 ،2 ،3 ،3/4و  33میلیگرم بر لیتر در متانول تهیه شد
و سپس در سه تكرار و با حجم  43میكرولیتر به دستگاه
كروماتوگرافی مایع تزریق گردید.
Y = mC + i
()3
در این معادله  m ،C ،Yو  iبهترتیب پاسخ دستگاه،
غلظت ،شیب خط و عرض از مبدأ را نشان میدهند
(.)Corley, 2003

)presicion

دقت روش با انجام دو آزمایش تكرارپذیري در یک روز و
بین روزها بررسی شد .براي انجام آزمایش ،Repeatability
محلول استاندارد حشرهكش ایمیداكلوپرید به نمونۀ
همگنشدة فاقد حشرهكش ایمیداكلوپرید اضافه گردید.
غلظتهاي كم ( 3/4میلیگرم بر كیلوگرم) ،میانه ( 3و 4
میلیگرم بر كیلوگرم) و زیاد ( 33میلیگرم بر كیلوگرم)
انتخاب و از هر كدام سه بار تكرار آماده شد و همگی در
یک روز به دستگاه كروماتوگرافی مایع با كارایی باال
تزریق گردید .سپس براي هر غلظت میانگین و سپس
درصد انحراف معیار نسبی ( Relative Standard
 )Deviationمحاسبه گردید كه این درصد در صورتی كه
كمتر از  6باشد ،با توجه به محدودة تعیینشده توسط
 ،ICHتكرارپذیري روش تأیید خواهد شد.
براي آزمایش  ،Intermediate presicionمحلول
استاندارد ایمیداكلوپرید به نمونۀ همگنشدة توتفرنگی
اضافه گردید .در سه روز متناوب  5غلظت  4 ،3 ،3/4و
 33میلیگرم بر كیلوگرم هر كدام بهصورت سه بار تكرار
تهیه شد و به دستگاه كروماتوگرافی مایع با كارایی باال
تزریق گردید .سپس درصد انحراف معیار نسبی براي هر
غلظت با توجه به میانگین بهدستآمده تعیین گردید كه
این درصد نیز كمتر از  6قابل قبول است.
صحت ( )Accuracyو آزمایش بازیابی ()Recovery

صحت دادهها بر اساس محاسبۀ درصد بازیابی حاصل از
غلظتهاي متفاوت نمونه بهدست آمد .محدودة درصد
بازیابی تعیینشده توسط  ICHبراي صحت آزمایش 33
تا  323درصد است ( International Conference on
.)Harmonization, 1995
براي انجام آزمایش بازیابی چهار غلظت متفاوت هر
كدام بهصورت سه بار تكرار از محلول استاندارد
ایمیداكلوپرید به نمونۀ همگنشدة توتفرنگی اضافه گردید.
پس از استخراج كه شرح روش به تفصیل بیان گردیده
است ،نمونههاي حاصل به دستگاه كروماتوگرافی مایع
تزریق گردید و درصد بازیابی براي هر غلظت محاسبه شد
(شكل .)3
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ایمیداکلوپرید
ایمیداکلوپرید

شكل  .3كروماتوگرام  :HPLCالف) غلظت  3میلیگرم بر لیتر ب) آزمایش بازیابی  3میلیگرم بر كیلوگرم

حساسیت ()Sensitivity
به منظور محاسبۀ حساسیت روش ،از كمیتهاي حد
تشخیص دستگاهی (،)Instrumental Detection Limit
حد كمی شدن دستگاهی ( Instrumental Quantification
 )Limitو حد تشخیص تخمینی روش ( Estimated
 )Limit Method Detectionاستفاده شد .حد تشخیص
و كمی شدن دستگاهی با استفاده از روش ریشۀ میانگین
مربعات خطا و منحنی استاندارد ،كه آژانس حفاظت از
محیط زیست ایاالت متحده ( US Environmental
 )Protection Agencyآن را توصیه كرده است ،محاسبه
گردید .این روش زمانی بهكار میرود كه بین پاسخ
آشكارساز و غلظت تركیب مورد نظر یک رابطۀ خطی
وجود دارد ( .)Corley, 2003در این روابط  RMSEریشۀ
میانگین مربعات خطا و  mشیب منحنی استاندارد است.
()2

3 RMSE
m

= IDL

()1

10 RMSE
m

= IQL

همچنین حد تشخیص تخمینی روش با استفاده از
دو فاكتور حد تشخیص دستگاهی و درصد بازیابی
محاسبه شد (.)Singh et al., 2004
()5

IDL × V × 100
%Rec × M

= EMDL

در این رابطه  IDLحد تشخیص دستگاهی V ،حجم

محلول نهایی براي تزریق به دستگاه بر حسب میلیلیتر،
 Mوزن نمونه بر حسب گرم و  %Recمیانگین درصد
بازیابی براي روش است.
مدلهای کینتیکی برای بررسی روند کاهشی آفتکش

دادهها در دو مدل كینتیكی ،مرتبۀ اول (
 )kinetics modelو دونمایی ()Bi-exponential model
برازش داده شد .مدل كینتیک مرتبۀ اول یک معادلۀ
نمایی ساده با تنها دو پارامتر است .نیمهعمر ( )DT50در
این مدل توسط معادلۀ  6محاسبه میگردد.
[C]t = [C]1 e-kt
()4
-1
DT50 = ln (2) × K
()6
 [C]tغلظت تركیب (میلیگرم بر كیلوگرم) در زمان ،t
 [C]1غلظت اولیۀ تركیب در زمان صفر كه از طریق
رابطۀ كینتیک مرتبۀ اول تجزیه میشود k ،ثابت سرعت
تجزیه و  tزمان (روز) است (.)Focus, 2006
از آنجا كه در مدل كینتیک دونمایی (معادلۀ  )4را
نمیتوان به فرم مشتقشده بیان كرد ،محاسبۀ  DT50در
آن با روش تكرارشونده انجام میگیرد ( Banerjee et al.,
.)2008
-k1 t
-k2 t
[C]t = [C]1 e + [C]2 e
()4
 [C]tغلظت تركیب (میلیگرم بر كیلوگرم) در زمان ،t
 [C]1و  [C]2غلظتهاي اولیۀ تركیب در زمان صفر كه از
first-order
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طریق رابطۀ كینتیک مرتبۀ اول  3و  2تجزیه میشوند و
 k1و  k2ثابت سرعت تجزیه و  tزمان (روز) است.
آمارههای بهکاررفته برای ارزیابی کارایی مدلها

ریشۀ میانگین مربعات خطا ()Root Mean Square Error
نشاندهندة میانگین اختالف موجود بین دادههاي
اندازهگیريشده و مقادیر برآوردشده توسط مدل است
(معادلۀ  )3و ضریب جرم باقیمانده ( Cofficient of the
 )Residual Massگرایش مدل به تخمین بیشتر یا كمتر
از مقادیر اندازهگیريشده را بیان میكند (معادلۀ .)3
()3

()3

n
i=1(Pi

− Oi )2
n

n
) i=1(Oi − Pi
n
) i=1(Pi

1
O

= RMSE

= CRM
O

 Piمقادیر برآوردشده Oi ،مقادیر اندازهگیريشده،
میانگین مقادیر اندازهگیريشده و  nتعداد مشاهدات است.
براي بررسی مدلها از نرمافزار (SigmaPlot (v12.0
استفاده شد.
نتایجوبحث

دقت ،صحت و حساسیت روش

بر اساس دادههاي جدول  3درصد انحراف معیار نسبی در
چهار غلظت آزمایششده در یک روز بهطور محسوسی
كوچکتر از  6درصد است .همچنین درصد انحراف معیار
نسبی براي هر چهار غلظت تحت آزمایش در سه روز
متناوب نیز در بازة قابل قبول است ( International
 .)Conference on Harmonization, 1995نتایج بازیابی
در جدول  2آمده است كه نشاندهندة صحت روش
است .منحنی استاندارد با استفاده از محلولهاي متانولی
ایمیداكلوپرید استاندارد در غلظتهاي مختلف ترسیم
شد .لذا غلظتهاي بهدستآمده در آزمایشها در نتایج
بازیابی ضرب و به عنوان غلظت نهایی گزارش شد.
میانگین بازیابی محاسبهشده براي غلظتهاي مختلف
مقایسۀ آماري شد .بر اساس تجزیۀ واریانس اختالف
معناداري بین آنها دیده نشد (،df= 1 ،P-Value=3/332
 .)F=2/33بنابراین میانگینكل بهدستآمده (35/33
درصد) براي همۀ محاسبات بهكار رفت .حساسیت آزمایش
با استفاده از كمیتهاي حد تشخیص دستگاهی ،حد كمی
شدن دستگاهی و حد تشخیص تخمینی روش در جدول 1
نشان داده شده است.
جدول  .3مقادیر تكرارپذیري و دقت حد واسط

خطی بودن و منحنی استاندارد

معادلۀ استاندارد با سه بار تزریق  6غلظت محلول استاندارد
 4 ،2 ،3 ،3/4 ،3/24و  33میلیگرم بر لیتر ایمیداكلوپرید
به دستگاه كروماتوگرافی مایع بهدست آمد (شكل .)2

سطح زیر منحنی

غلظتهاي استاندارد (میلیگرم بر لیتر)

شكل  .2منحنی استاندارد محلول ایمیداكلوپرید

غلظت تهیهشده
)(mg kg−1

3/4
3
4
33

تكرارپذیري
()RSD%
3/25
3/6
2/24
2/51

دقت حد واسط
()RSD%
3/15
2/32
3/44
3/44

جدول  .2مقادیر بازیابی براي ایمیداكلوپرید در توتفرنگی
غلظت تهیهشده
)(mg kg−1

3/4
3
4
33

میانگین
بازیابی ()%
36/44
34/43
31/43
31/33

انحراف معیار
نسبی
3/25
3/6
2/24
2/51

جدول  .1مقادیر حد تشخیص براي ایمیداكلوپرید در توتفرنگی

با استفاده از منحنی كالیبراسیون و معادلۀ رگرسیون
خطی ،خطی بودن در محدودة  3/24تا  33میلیگرم بر
لیتر تأیید شد.

*

**

***

IDL
)(mg kg−1

IQL
)(mg kg−1

EMDL
)(mg kg−1

3/32

3/52

3/6

* :حد تشخیص دستگاهی :** ،حد كمی شدن دستگاهی :*** ،حد تشخیص
تخمینی روش.
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نمایش میدهد .بر این اساس ،نیمهعمر ایمیداكلوپرید براي
مدلهاي كینتیكی مرتبۀ اول و دونمایی بهترتیب برابر
 3/32 ،33/53روز محاسبه شد .همچنین آمارههاي ریشۀ
میانگین مربعات خطا و ضریب جرم باقیمانده و ضریب
تبیین براي در مدل كینتیكی مرتبۀ اول بهترتیب ،3/343
 3/33344و  3/34و در مدل كینتیكی دونمایی بهترتیب
 -3/3333342 ،3/346و  3/34محاسبه گردید.
مقایسۀ میزان باقیماندة ایمیداكلوپرید در دورة
نگهداري میوة توتفرنگی در یخچال در هر زمان بین
مقادیر اندازهگیريشده و پیشبینیشده توسط دو مدل
كینتیكی در جدول  6نشان داده شده است.

روند کاهشی ایمیداکلوپرید در میوة توتفرنگی در
فرایند نگهداری در یخچال

نتایج مربوط به برازش دو مدل كینتیكی مرتبۀ اول (معادلۀ
 )4و دونمایی (معادلۀ  )4بر مقادیر باقیماندة ایمیداكلوپرید
در دورة نگهداري میوة توتفرنگی در یخچال نشان داد هر
دو مدل ( )P<3/33معنادارند ( .)P-Value=3/3333پارامتر
برآوردشدة مدلها در جدول  5آمده است .این پارامترها نیز
در هر دو مدل مرتبۀ اول و دونمایی معنادار بودند .جدول 4
شاخصهاي نیمهعمر حشرهكش ایمیداكلوپرید در دورة
نگهداري میوة توتفرنگی در یخچال و همچنین آمارههاي
محاسبهشده به منظور ارزیابی و مقایسۀ كمی مدلها را

جدول  .5پارامترهاي مدل كینتیكی برازششده بر باقیمانده
پارامتر

مدل
كینتیک
مرتبۀ اول

K1

كینتیک دو
نمایی

مقدار
3/3663
4/333
3/3366
5/5353
3/33333423
3/6333

واحد
-1

Day

C1

Day

K1

Day-1

C1

Day
-1

K1

Day

C1

Day

خطاي معیار
3/3354
3/333
3/3536
3/6343
3/5253
3/4425

P-Value

3/3333
3/3333
3/4533
3/6536
3/3333
3/3551

جدول  .4شاخصهاي حاصل از برازش مدلهاي كینتیكی ایمیداكلوپرید
در توتفرنگی و آمارههاي مدل
مدل

شاخص /آماره
DT50

كینتیک مرتبۀ
اول

RMSE
CRM
R2
DT50

كینتیک دو
نمایی

RMSE
CRM
R2

مقدار شاخص
33/53
3/343
3/33344
3/34
3/32
3/346
-3/3333342
3/34

جدول  .6مقایسۀ مقادیر اندازهگیريشده و پیشبینیشده در مدلهاي كینتیكی باقیماندة ایمیداكلوپرید در توتفرنگی
روزهاي انبارمانی
3
3
2
5
6
31
23
* نسبت به مقدار اولیه

باقیماندهSD±
(میلیگرم بر كیلوگرم)
4/13±3/33
5/54±3/32
5/53±3/33
5/23±3/31
1/43±3/34
3/41±3/33
3/63±3/334

پیشبینی مدل
كینتیک دونمایی
كینتیک مرتبۀ اول
4/33
4/32
5/33
4/43
5/54
5/53
1/36
1/31
1/16
1/55
2/35
2/34
3/53
3/16

درصد كاهش
34/43
34/31
23/44
15/34
64/14
63/13

*
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است ،هیچیک از پارامترهاي محاسبهشدة این مدل
معنادار نیستند .به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت كه
بهترین مدل براي توصیف روند كاهشی ایمیداكلوپرید
مدل كینتیک مرتبۀ اول است (شكل .)1

آمارههاي ضریب تبیین و میانگین مربعات خطا و
ضریب جرم باقیمانده و شاخصهایی همچون نیمهعمر
در مدل كینتیک دونمایی نشان از مناسب بودن این
مدل دارند ،اما همانطور كه در جدول  5نشان داده شده

6

5

فاصلههاي اطمینان - - -
4

3

2

باقیمانده (میلیگرم بر كیلوگرم)

مشاهدهها ●
برآوردهشده ▬▬

1
25

20

15

10

5

0

زمان انبارمانی (روز)

شكل  .1روند كاهشی باقیماندة ایمیداكلوپرید در دورة انبارمانی توتفرنگی و فاصلههاي اطمینان در مدل كینتیک مرتبۀ اول

بررسی نشان داده است روند كاهشی ایمیداكلوپرید
در گوجهفرنگی و بادمجان و بامیه از مدل كینتیكی
مرتبۀ اول پیروي میكند (.)Banerjee et al., 2012
همچنین روند كاهشی این آفتكش در یک دورة 23
روزه بررسی شده و برازش دادهها با كینتیک مرتبۀ اول
تأیید شده است (.)Hassanzadeh et al., 2012
انحالل ،تجزیۀ حرارتی ،هیدرولیز ،متابولیسم (تجزیۀ
آنزیمی) تجزیه توسط میكروارگانیسمها ،اكسیداسیون،
نفوذ ،تجزیۀ نوري ،تغییر فیزیكی در غلظت باقیماندة
آفتكش با توجه به تغییر احتمالی وزن محصول و تبخیر از
عوامل مؤثر بر سرنوشت باقیماندة آفتكشها طی
ذخیرهسازي و فرآوري محصوالت و مواد غذایی است .از
میان این فرایندها تبخیر ،نفوذ ،متابولیسم یا تجزیۀ آنزیمی
از طریق تنفس محصول ،تأثیر در تجزیۀ آفتكشها از
طریق به تأخیر انداختن نرخ رشد و فعالیت
میكروارگانیسمها ،تغییرات غلظت باقیماندة آفتكشها به
ازاي هر كیلوگرم وزن محصول به علت كاهش از دست
دادن رطوبت یا از دست دادن وزن خشک از طریق تنفس و
رشد محصول كه سبب كاهش غلظت آفتكش در محصول
خواهد شد ،عوامل مؤثر بر تجزیه و تغییرات باقیمانده
آفتكشها در طول دورة انبارمانیاند ( .)Amvrazi, 2011به

عبارت دیگر ،نیمهعمر طوالنی تحت شرایط انبارمانی در
سرما به دلیل كاهش فعالیتهاي بیولوژیک و شیمیایی
است .سرما بسیاري از فرایندهاي مهم تجزیه از جمله
تبخیر ،تجزیۀ نوري و تجزیه توسط میكروارگانیسمها را
بهطور قابل توجهی كاهش میدهد ( Fantke & Juraske,
 .)2013تجزیۀ حشرهكش آزینفوس متیل در طول
ذخیرهسازي سیب و لیمو در سردخانه مطالعه شده است.
نیمهعمر این حشرهكش در سیب  322و در لیمو  56روز
گزارش شده است .نیمهعمر پایینتر در لیمو به اسیدیتۀ باال
در این میوه نسبت داده شده است ( & Athanasopoulos
 .)Pappus, 2000كاهش باقیماندة آفتكشهاي
پیریمیكارب ( 42/4درصد) ،سایپرودنیل (11/31درصد) و
تبوكونازول ( 33/15درصد) كه اثرات سیستمیک دارند با
تجزیۀ آفتكشهاي فلودیوكسونیل ( 23/3درصد)،
پیريپروكسیفن ( 3/26درصد) و بوپروفزین ( 2/44درصد)
در زمان انبارمانی میوة فلفل مقایسه شده است .همچنین
ضریب تقسیم بین اكتانول و آب كه با مكانیسم نفوذ
آفتكشها در ارتباط است ،از عوامل مؤثر در میزان
باقیماندة آفتكشها در محصول معرفی شده است
(پیریمیكارب كمترین و پیريپروكسیفن بیشترین ضریب
تقسیم را دارند) (.)Fenoll et al., 2009
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توتفرنگی رعایت نمیشود و همواره خطر ورود سم به بدن
.انسان وجود دارد
 روز سبب كاهش23 نگهداري در دماي یخچال پس از
 درصدي در باقیماندة حشرهكش ایمیداكلوپرید در63/13
 میزان باقیماندة حشرهكش.میوة توتفرنگی شد
ایمیداكلوپرید در اولین روز پس از سمپاشی در این
 میلیگرم بر كیلوگرم اندازهگیري شد كه این4/13 محصول
مقدار بسیار بیشتر از حداكثر غلظت باقیمانده براي این
) میلیگرم بر كیلوگرم3/4( حشرهكش در توتفرنگی
Codex Alimentarious ( تعیین شده توسط كدكس است
 این حشرهكش با نگهداري در دماي.)Commission, 2009
 روز و با33/53  درجۀ سلسیوس یخچال با نیمهعمر4
 بر اساس مدل انتخابشده (كینتیک3- روز3/3663 سرعت
 اندازهگیري میزان باقیماندة.مرتبۀ اول) كاهش مییابد
 روز نگهداري در23 ایمیداكلوپرید در این محصول پس از
 درجۀ سلسیوس نشان داد كه میزان این4-5 دماي
. میلیگرم بر كیلوگرم میرسد3/63 باقیمانده در نهایت به
 برابر غلظت حداكثر باقیماندة مجازي1/16 این مقدار نیز
.است كه از سوي سازمان كدكس غذایی تعیین شده است

 ضریب.ایمیداكلوپرید حشرهكشی سیستمیک است
 قابل حل در،)log Kow=3/44( 1/4 تقسیم اكتانول به آب
.)Tomlin, 2006(  گرم بر لیتر است3/43 آب و حاللیت آن
 درصدي در باقیماندة63/13  كاهش،بر این اساس
ایمیداكلوپرید در دورة انبارمانیِ توتفرنگی را میتوان به
حاللیت این حشرهكش و سیستمیک بودن آن و همچنین
پایین بودن ضریب تقسیم اكتانول به آب در این حشرهكش
.نسبت داد
نتیجهگیری کلی

توتفرنگی میوهاي است كه دورة رشد و رسیدن كوتاهی
 از سوي دیگر این محصول پس از رسیدن قابلیت.دارد
ماندگاري روي بوته را ندارد و در صورت برداشت دیرهنگام
 بنابراین.كیفیت و بازار پسندي خود را از دست میدهد
 میوههاي رسیده بالفاصله برداشت و در،پس از سمپاشی
 درجۀ سلسیوس) نگهداري میشوند تا در4-5 انبار (دماي
 یا بالفاصله به دست،كوتاهترین زمان به بازار ارائه شوند
مصرفكننده میرسند و در یخچالهاي خانگی قرار
 در نتیجه عمالً دورة پیش از برداشت براي میوة.میگیرند
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