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 مقدمه

شدود،  برداشدت مدی  زمیندی توییددی کشدور در ابيددای پدا ی       درصدد سدیب   06بیش از 

طرفدی،  ناپديیر اسدت   از  بنابراین ذخیره این محصول بدرای تنیدیب بدازار مصدرت اجيندا      

شدود  ایدن   ای از محصدول انبدار شدده بده دمیدل مخيلدم تلدم مدی        بخش قابل مالحیه

(  8930درصددد بددرآورد شددده اسددت هآمارنامدده وزارت جهدداد کشدداورزی،     06اتددالت تددا 

زمیندی در انبدار اسدت کده موجدب کداهش       ه تلفدات سدیب  زدن از جمله دمیل عمدد جوانه

شددود هگددودرزی و  مددی هددا بازارپسددندی، کدداهش شدددید وزن و افددت کیفیددت  ددده    

زمینددی در زنددی سددیبهددای مخيلفددی بددرای جلددوگیری از جوانددهروش  (8910همکدداران، 

هدای کنيدرل اتمسدفر، پرتدودهی     هیدرازیدد، اتدیلن، سیسديب   انبار، مانند اسديفاده از مایید   

و انبارهای با دمدای کداهش یافيده پیشدنهاد شدده اسدت، کده بسدیاری از آنهدا بده علدت            

 گرانی یا ناکارآمدی و یا ایجاد مشکالت دیگر، قابل توصیه نیسيند  

( بده عندوان ید  مداده شدیمیایی      8هشدکل   8سدال از مررفدی کلروپروفدام    06بیش از 

ندی سدیری شدده اسدت هیند ا      زمیزندی سدیب  خطر، مجاز و ارزان در کنيرل جوانده موثر، بی

   ( 0668و چایدو، 

 

 

 

 

 

 
 

 فرمول شیمیایی و شکل فیزیکی پودر کلروپروفام – 8شکل
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زمینددی توییدددی در اروپددا و امریکددا بددا ایددن روش نگهددداری  بددیش از نیمددی از سددیب

زنددی خددود را از راه (  کلروپروفددام اثددر وددد جواندده 0669شددود هینینگددر و همکدداران، مددی

کنددد هبالنکنشددی  و  هددا اعمددال مددی سدداز  ددده ونفسددی و سددوخت کدداهش فراییددت ت 

(  سددازمان  دديا و داروی آمریکددا مقدددار بیشددینه جددي  مجدداز روزاندده    0660همکدداران، 

و سدددازمان  ددديا و داروی اتحادیددده    mg/kg 60/6کلروپروفدددام بدددرای انسدددان را   

  (  NAPPO ،0689 ؛ EFSA  ،2112اعالم کرده است ه mg/kg  60/6اروپا

هدای خدوراکی، آگداهی از    زمیندی اثر بخشدی کامدل کلروپروفدام در انبدار سدیب     مزمه 

هدا در زمدان اسديفاده اسدت  در     شرایط بده کدارگیری صدحیی ایدن مداده و اسديفاده از آن      

 این نشریه این نکات به زبانی ساده ارا ه شده است  

 

 کلیات کاربرد کلروپروفام

هدای  زمیندی خدوراکی بدا سیسديب    کاربرد  یر اصدویی کلروپروفدام در انبارهدای سدیب    

زمینددی و تهویدده نامناسددب، باعددن پراکندددگی  یریکنواخددت گدداز در مبددالی تددوده سددیب 

شددد ، در نيیجدده نقدداطی از   درنيیجدده کدداهش شدددید اثددر بخشددی کلروپروفددام خواهددد   

زندی را دریافدت   محمویه انبار شده که مقادیر گداز کميدر از حدد مزم بدرای کنيدرل جوانده      

(  بددرای 0686شددوند هميددا و همکدداران،  زنددی زودهنگددام مددی ر جوانددهانددد دچددا کددرده

جلددوگیری از بددروز چنددین مشددکالتی، انبددارداران از مقددادیر اوددافی کلروپروفددام اسدديفاده  

ماندده  کنند که عالوه بر افد ایش ه ینده، موجدب بدام رفدين  یدر مجداز مقددار بداقی         می

حدل   کل اوییده حدل شدود  راه   شدود  بددون آنکده مشد    زمینی مدی کلروپروفام در  ده سیب

ایددن اسددت کدده کميددرین مقدددار مجدداز کلروپروفددام، پددن از انيشددار در انبددار، از طریدد    

جابجا کردن آرام هوای درون انبدار بده کمد  ید  سیسديب تهویده فراگیدر و بدا سدرعت          

(  ایددن 0پددایین، بددرای مدددتی در مبددالی تددوده محصددول گددردش داده شددود هشددکل     

شددود  کدده در خيی توزیددک کلروپروفددام در سراسددر انبددار مددیعملیددات باعددن بهبددود یکنددوا
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زندی محصدول در ید  فصدل انبدارداری      نيیجه، مصرت کلروپروفدام بدرای کنيدرل جوانده    

 ( 8930یابد هگودرزی، کاهش یافيه و اثربخشی آن اف ایش می

 

 
 نمایی از یک سیستم تهویه مناسب برای به کارگیری کلروپروفام در انبار –۲شکل 

 

تغییرررات در سیسررتم تهویرره م درسددت ایددن عملیددات نیازمنددد ایجدداد برخددی انجددا

هدایی بدا سدرعت کميدر     است  زیرا جابجدایی کلروپروفدام بایدد توسدط دمندده      هوای انبار

رفيدده در تهویدده عددادی هددوای انبددار انجددام شددود  در انبددار فلدده      کدداراز  سددرعت بدده 

تدر تدوده محصدول بدا     اس کامدل زمینی، برای انيشار بهيدر کلروپروفدام در انبدار و تمد    سیب

شددوند همدد  گددوآن و همکدداران، هددا بددا حددداکتر سددرعت بدده کددار گرفيدده مددیآن، دمنددده

صددورت بخددار گددرم،  بددهتوانددد (  کلروپروفددام مددی 0686   بریدددون و همکدداران،  0663

افشددان  هاسددیری( و یددا گردپاشددی، وارد انبددار شددده و بدده وسددیله سیسدديب تهویدده هددوای 

زمینددی منيشددر شددود   رآیددد و یکنواخددت در سراسددر تددوده سددیبدرون انبددار بدده گددردش د

شدود   زیدرا در   درجده سلسدیوس توصدیه مدی     80تدا   80انجام این عمدل در دمدای بدین    

هددا بدده اندددازه کددافی بددام اسددت و  لیددت بخددار اشددبا   ایددن دمددا سددرعت تددنفن  ددده

يدر هدوای   میکروگدرم در یی  8/6کلروپروفام در فضدای انبدار نید  در  بیشديرین حدد مدوثر ه      
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داشددت خواهدددنيیجدده کددارایی کلروپروفددام در حددد مطلددوبی قددرار   انبددار( قددرار دارد، در 

 (   0680  برایدون و بیل، 8930هگودرزی، 

زمیندی  هدای سدیب  هدا یدا جربده   اطمیندان از نفدوذ بهيرکلروپروفدام درون کیسده     برای

هددای بخددش و دمنددده هددایتیغدده رسددو  کلروپروفددام روی  انبارشددده و نیدد  کدداهش 

 سیسرتم  یرک  بره  اتصرال  طریرق  دمنرده را از  بایرد سررعت  حفاظيی اطدرات آن،  

 (  0663هم  گوآن و همکاران،  داد کاهش 8تغییر ولتاژ و توان

هددا بایددد کميددرین سددرعت توصددیه شددده توسددط شددرکت  در کدداهش سددرعت دمنددده

کدده جریدان هدوای توییددی امکدان انيقدال و جابجددا      داشدت  بده طدوری   نیدر سدازنده را در 

مناسب کلروپروفدام را داشديه باشدد  همنندین جریدان هدوای ایجداد شدده، خند           کردن 

دهدد و کداهش بدیش از حدد سدرعت جریدان هدوا،        کردن موتور دمنده را نید  انجدام مدی   

هدای سدرعت پدایین    شدود  هدر چده تردداد دمندده     باعن ایجاد آسیب در موتور دمندده مدی  

نيشددار بهيددر کلروپروفددام کدداهش بیشددير سددرعت هددوا و ا در انبددار بیشددير باشددد، موجددب

هدای تهویده را   هدای نصدب شدده در کاندال    دمندده  درصدد  06ال شود  در حایدت ایدده  می

کنندد  بده هدر سیسديب تغییدر ویيداا و تدوان        به سیسيب کاهنده سرعت دمنده ميصدل مدی  

 (  0668نباید بیشير از دو دمنده ميصل کرد هین ا و چایدو،  

هددا در اثددر تجمددک یددان هددوای دمندددهبددرای جلددوگیری از مسدددود شدددن مسددیر جر 

هدای دمندده، بهيدر اسدت منافدي ایدن       احيمایی ذرات کلروپروفام روی شدبکه محدافپ پدره   

(  9ميددر( انيخددا  نشددود هشددکل  شددبکه خیلددی ریدد  هبددا فواصددل کميددر از شددش میلددی  

تدوان سدرعت دمندده را بدرای چندد دقیقده بده حدداکتر         درصورت بروز ایدن مشدکل، مدی   

شدددید هددوا، ذرات کلروپروفددام را از روی تیغدده و شددبکه تددوری   خددود رسدداند تددا جریددان 

  (   0668  ین ا و چایدو،  0686محافپ پاک کند هبریدون و همکاران، 

 

                                                 
1- Inverter 
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 تجمع ذرات کلروپروفام روی اجزای دمنده سیستم تهویه انبار - 9شکل 

 

 زمینی خوراکیاصول صحیح کاربرد کلروپروفام در انبارهای سیب

 کلروپروفامن و مقدار مصرف الف( نوع، زما

قبددل از هددر اقدددامی، از سددیری نشدددن تدداریو انقضددای کلروپروفددام خریددداری شددده  

مطمدد ن شددوید  بیشدديرین نحددوه توییددد کلروپروفددام  بدده صددورت پددودر اسددت  برضددی از  

ای هدای وید ه  ها برای سدهویت اسديفاده، کلروپروفدام پدودری را بده کمد  حدالل       شرکت

آورندد  در صدورت تمایدل بده اسديفاده      پاشدی در مدی  ماده برای مده به صورت اسیری و یا آ

تدر در انبدار    تدر و یکنواخدت  پاشی هبده دییدل کداربرد و انيشدار آسدان     از کلروپروفام قابل مه

و مقدددار باقیمانددده کميددر آن در محصددول(، انددوا   یددر قابددل اشدديرال حددالل را انيخددا   
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 006ور از ید  سدطی داغ بدا دمدای     کنید  همننین در روشدی دیگدر، کلروپروفدام بدا عبد     

درجدده سلسددیوس ، بدده شددکل بخددار گددرم درآمددده و سددین وارد مجدداری تهویدده  966تددا 

 (   0686شود هبریدون و همکاران، هوای انبار می

هددای مخيلددم، بدده دییددل  مقدددار مصددرت کلروپروفددام توییددد شددده توسددط شددرکت  

مدددان خریدددد اخددديالت در   لیدددت و فرمومسدددیون ميفددداوت اسدددت  بندددابراین در ز 

کلروپروفددام، از فروشددنده بخواهیددد مقدددار دقیدد  مصددرت را بددر اسدداس دسدديورایرمل      

 رسمی شرکت تویید کننده در اخيیار شما قرار دهد  

سدقم مصدرت مجداز مقددار      در هرر دوره شرش ماهره انبرارداری،     به طدور کلدی  

هدایی کده پدن از خدرو  از انبدار بدرای مصدرت        زمیندی در سدیب  خالصکل کلروپروفام 

گددرم بدده ازای هددر تددن اسددت  مقدددار مجدداز مصددرت    90شددوند، خددانوار وارد بددازار مددی

هددایی کدده بددا هدددت مصددرت در کارخانجددات صددنایک   زمینددیکلروپروفددام بددرای سددیب 

گدرم   06اندد تدا   فراوری همانند تویید انوا  چیین و خالل نیمده آمداده و پدوره( انبدار شدده     

  پددارک و همکدداران، 0680، نددامبددیتددر اعددالم شددده اسددت هبدده ازای هددر تددن محصددول 

0686    ) 

بهيرین زمان اسيفاده ید  ندوبيی کلروپروفدام، حدداکتر تدا چهدار هفيده پدن از ورود         

هددا اسددت  دهددی و تددرمیب پوسددت  دددهمحصددول بدده انبددار و پددن از پایددان دوره ایيیددام 

درصرردی در مصرررف  8۳مصرررف دو نرروبتی کلروپروفررام، امکرران کرراهش 

کنرد  بررای ایرن منظرور،     ربخشری فرراهم مری   کلروپروفام را برا حفرا ا   

درصد کلروپروفرام مرورد نیراز را طری سره هفتره اول        ۳۳شود توصیه می

مانررده را در هفترره هفررتم یررا هشررتم برره انبررار تزریررق درصررد بررا ی ۲۳و 

از آنجدا کده ممکدن اسدت هنگدام اسديفاده نوبدت دوم کلروپروفدام، دمدای انبدار             نمایید

درجده کده دمدای توصدیه شدده بدرای کداربرد کلروپروفدام(          80تا  80پایین تر از محدوده 
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شددرایط بهيددر اسددت قبددل از ت ریدد  کلروپروفددام دمددای داخددل انبددار را بدده  اسددت  در ایددن

کننده انبار یدا تردویه هدوای انبدار بدا هدوای تدازه و گدرم بیدرون بده           کم  سیسيب گرم

   ( 8930درجه سلسیوس رسانده شود هگودرزی،  80تا  80محدوده دمای 

  

 

 

 

 
 

هددا تددا  زمینددی، مصددرت آنبددرای اطمینددان از حدديت باقیمانددده کلروپروفددام در سددیب 

چهدار هفيدده پددن از آخددرین تدداریو اسديفاده از کلروپروفددام مجدداز نیسددت  بیشددینه مقدددار   

گدرم اسدت و   میلدی  86زمیندی تدازه،   ماندده کلروپروفدام در هدر کیلدوگرم سدیب     مجاز باقی

ای گیدری اسدت  مصدرت دو مرحلده    افی مدایک قابدل انددازه   با اسديفاده از روش کرومداتوگر  

ماندده آن در محصدول بسدیار مدوثر اسدت هگدودرزی،       کلروپروفام در کداهش مید ان بداقی   

 (   0680  برایدون و بیل، 8930

 

 

 
 

 ب( انتخاب دستگاه تزریق مناسب

وسایل ت رید  کلروپروفدام بده دو شدکل ثابدت و قابدل حمدل موجدود اسدت  هشدکل           

شدوند  اندوا  سدیکل بسديه     انوا  ثابت مرمومً به شدکل سدیکل بداز طراحدی مدی     (  0و  6

سدازهای سدیکل بداز، ید  فاصدله کوچد  بدین بخدش         (  در  مه0نی  وجود دارند هشکل 

های بذری زمینیکاربرد کلروپروفام برای نگهداری سیب

زمینی بذری در انبارهایی که در ممنوع است  نگهداری سیب

ممنوع  سال ۲کار گرفته شده است تا آنها کلروپروفام به

 ها تا یر  منفی زیادی دارد زنی غدهاست  زیرا بر جوانه

زنی کلروپروفام را پس از شکسته شدن خواب و آغاز جوانه

 ها، استفاده نکنید غده
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ت ریدد  کلروپروفددام و کانددال حامددل مدده وجددود دارد  ایددن فاصددله ، محلددی بددرای مکددش 

توییددی و انيشدار و    هوای اوافی به داخل سیسيب اسدت کده موجدب افد ایش حجدب مده      

تدا   1شدود   زمیندی مدی  هدای سدیب  تر کلروپروفدام بده داخدل گدونی    نفوذ بهير و یکنواخت

سددازهای درصددد صددرفه جددویی در مصددرت کلروپروفددام از دیگددر فوایددد کدداربرد مدده   80

 (    0680  برایدون و بیل، 0680، نامبیسیکل باز است ه

 

 
 دستگاه گاز افشان  ابل حمل  -۴شکل 

 

 

 
 ها در انبار سیب زمینیدستگاه  ابت تزریق کلروپروفام و دیگر محلول –۸ل شک
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 زمینی خوراکینمایی از سیستم باز و بسته تزریق کلروپروفام در انبار سیب –۲شکل 

 

سدازهای  در انبارهایی که احيمال نشت هدوا بده خدار  وجدود دارد، بهيدر اسدت از مده       

وفدام بدا کميدرین حجدب هدوا وارد انبدار شدود         سیکل بسيه اسديفاده شدود تدا گداز کلروپر    

اتمسددفر در ایددن انبارهددا، مرددادل نشددت بیشددير هددوا و اتددالت  8/8فشددار هددوای بددامتر از 

 ( 0686کلروپروفام است هبریدون و همکاران، 

 

  آماده سازی انبارج( 

بایدد در نیدر داشددت کده یکددی از شدروم مزم و مهدب بددرای اثربخشدی کلروپروفددام        

در انبددار، برقددراری یکنواخددت جریددان هددوا در  زمینددیزنددی سددیب  جوانددهو کنيددرل موفدد
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هدای جدانبی اسدت  تدا بده ایدن       های سیسيب تهویه هدوای انبدار و بده وید ه کاندال     کانال

ترتیددب از انيشددار یکنواخددت کلروپروفددام در سراسددر انبددار اطمینددان حاصددل شددود  مزم    

قبددل از کدداربرد کلروپروفددام هددای اصددلی و جددانبی و سیسدديب تهویدده انبددار  اسددت کانددال

 (  7مورد بازبینی کامل قرار گرفيه و تمی  شود هشکل 

 

 
 زمینیهای هوادهی در انبار سیببازبینی و تمیز کردن کانال –۳شکل 

 

شدود کده هنگدام ت رید  و انيشدار کلروپروفدام       اهمیت این مووو  از آنجا ناشدی مدی  

فدوت مکردب    66-96از حدد مرمدول ه   در انبارها، سیسديب تهویده بایدد بدا حجمدی کميدر      

نمایدد  در چندین سدرعت پدایینی، وجدود       به ازای هر تن سیب زمینی انبدار شدده( فراییدت   

هددای تهویدده و یددا تمیدد  نبددودن  هرگوندده جسددب خددارجی، گرفيگددی یددا نقدد  در کانددال 

هددا( زمینددی ه وجدود خدداک و خاشدداک فددراوان و مدواد زا ددد همددراه  ددده  هددای سددیب دده 

هدا و مبدالی تدوده    قابدل توجده در سدرعت جریدان هدوا درون کاندال       انسداد یدا کداهش  
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کندد کده در نيیجدده محصدومت انبددار شدده در برخددی     محصدول انبدار شددده را ایجداد مددی   

زندی زود  نقام انبدار بده کلروپروفدام کدافی دسيرسدی نداشديه و در نهایدت موجدب جوانده         

  0663همکدداران،  گددوآن و  مدد 0686هددا خواهددد شددد هبریدددون و همکدداران، هنگددام آن

 (   0686ميا و همکاران، 

هددای جددانبی یدد  انبددار سددیب زمینددی را نسددبت بدده      موقریددت کانددال  1شددکل 

 دهد کانالههای( اصلی نمایش می

 

 
 های جانبی انبار سیب زمینی  نسبت به کانال)های( اصلیموقعیت کانال - 8شکل 
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 کردن جریان هوا  های یکنواختد( روش

مالحیدده بددرای ایجدداد و حفددپ یکنددواخيی جریددان هددوا در    قابددلمهميددرین نکددات 

 های اصلی و جانبی سیسيب تهویه عبارتند از: کانال

  اویددین گددام بددرای ایجدداد جریددان یکنواخددت در کانددال هددای هددوای  انبددار طراحددی

 ( 3درست سیسيب تهویه است هشکل 

 انبددار  کددردن هددوا در زمددان انيشددار کلروپروفددام در  سددرعت مناسددب بددرای جابجددا

 مير در ثانیه است  6تا  0حدود 

          در سیسيب تهویه با دور شددن از دمندده هپنکده( بده دییدل کداهش سدرعت جریدان

کنندد  بدرای جبدران    های جانبی آن ناحیده، هدوای کميدری دریافدت مدی     هوا، کانال

هدای جدانبی ميناسدب بدا فاصدله آنهدا       این ووریت، مزم است دهانه ورودی کاندال 

هدای  گرفيده شدود و کداهش سدطی مقطدک ورودی، ابيددا از کاندال       از دمنده درنیدر  

-هدا شدرو  شدود  کاندال هدای دورتدر نیداز کميدری بده کوچد           تر به پنکهن دی 

هدا دورتدر باشددد،   کدردن دهانده دارندد بده ایدن ترتیدب کده هرچده کاندال از دمندده          

 شود  سطی دهانه ورودی آن ب رگير درنیر گرفيه می

 برقدراری جریدان یکنواخدت و آرام هدوا دشدوار اسدت،        هایی که تنیدیب و در سیسيب

درصددی سدطی مقطدک دهانده کاندال جدانبی بده تردادل          06تدا   06کوچ  کدردن  

 کند  جریان در مسیر کم  می

             از گردش هدوای بخدش فوقدانی انبدار هفضدای مدا بدین تدوده انبدار شدده و سدقم

 ید  ها اطمینان حاصل کنانبار( و امکان حرکت راحت آن به سمت دمنده

     هدای انبدار را بسديه نگداه داریدد تدا از       هنگام کدار، درهدای ورود و خدرو  و پنجدره

ایجاد تالطب ناخواسديه و  یدر یکندواخيی در گدردش هدوای انبدار جلدوگیری شدود          

در صورت امکان  ت رید  کلروپروفدام بده انبدار را هنگدام وزش بداد شددید، ميوقدم         

 و به زمان آرامش هوا موکول کنید   
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 شدده روی سدقم انبدار را کده بدرای تردویه هدوای انبدار اسديفاده         های نصبپنکه 

هدای  کنندده را از مسدیر کاندال   زن و خند  شود، خاموش کنیدد  وسدایل رطوبدت   می

پدديیر نیسددت، از عدداری بددودن مسددیر هددوادهی خددار  کنیددد  اگددر ایددن کددار امکددان

ب گددردش هددوا از رطوبددت اوددافی و خشدد  بددودن بخددش تبخیددر کننددده سیسددي   

 خن  کننده انبار مطم ن شوید  

      )بدده دییددل احيمددال اثددر گدداز کلروپروفددام روی بخددش تبخیددر کننددده هاواپراتددور

هدای خند  کنندده، گدارانيی     تجهی ات خند  کنندده، برخدی فروشدندگان سیسديب     

 کنند  دسيگاه خود را مشمول این نو  آسیب نمی

 ر مردر  تمداس بدا    را کده د  هدا کنندده های اصدلی خند   زن و بخشدمنده، رطوبت

گدداون و همکدداران،  کلروپروفددام هسدديند، سددامنه تمیدد  و سددروین کنیددد همدد    

 (   0686  پارک و همکاران، 0686  بریدن و همکاران، 0663

  

 ه( تزریق کلروپروفام

دو تا سه ساعت قبدل از آ داز ت رید  کلروپروفدام بده داخدل انبدار، سیسديب تهویده را          

کنیدد  از یکندواخيی و تدوازن جریدان     وای تدازه جدایگ ین  فرال و هوای داخل انبار را بدا هد  

(، 86هدای جدانبی اطمیندان حاصدل کنیدد هشدکل       وید ه در کاندال  هوا در داخل انبدار و بده  

هدای جدانبی، باعدن  یدر یکندواخيی انيشدار       زیرا کاهش حجدب هدوای ورودی بده کاندال    

 (  0668  ین ا و چایدو،  0663کلروپروفام خواهد شد هم  گوآن و همکاران، 
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 الگوهایی از طراحی مناسب برای عبور جریان هوای از البالی محصول -3شکل 

 

 
 های هوا به کمک دستگاه بادسنج  ابل حملکنترل یکنواختی جریان هوا در کانل –8۳شکل 

 

هددای  برددد از آن، پاشددی کلروپروفددام درون انبددار و در زمددانمزم اسددت در زمددان مدده

بددون ورود هدوا از بیدرون بده داخدل انبدار، فردال باشدد وجابجدایی          سیسيب گردش هدوا،  

هوای درون انبدار تدا زمدان شدفات شددن هدوای انبدار و از بدین رفدين حایدت مده ادامده             
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(  یددادآوری 88بکشددد ه شددکل سدداعت  طددول 3تددا  6یابددد  ایددن کددار ممکددن اسددت بددین 

ن شدود، زیدرا  از   شود در این مددت نبایدد هدوای داخدل انبدار بدا هدوای تدازه جدایگ ی         می

 لیت موثر کلروپروفدام درون انبدار بده شددت کاسديه شدده و اثدر بخشدی مدورد انيیدار           

    ( 0680، نامبی  8930آید هگودرزی، دست نمیبه

 

 
 تهویه هوا با سرعت کم،  زمان الزم برای شفاف شدن هوای انبار–88شکل 

 دهدها را به نصف کاهش میو جذب کلروپروفام  توسط غده

 

هدا و در  بهيرین مکان بدرای ت رید  کلروپروفدام، سده تدا چهدار ميدر دورتدر از دمندده         

ن دیکی دهانده کاندال اصدلی هدوا اسدت  در ایدن محددوده اخديالم هدوا و کلروپروفدام و           

انيقال آن بده داخدل کاندال اصدلی هدوا بده طدور مدوثر صدورت گرفيده و ایگدوی توزیدک             

بدار خواهدد بدود  بده یداد داشديه باشدید در        کلروپروفام کامال تدابک جریدان هدوای داخدل ان    

هدای شددید و حایدت پرتدابی در     فاصله بسیار ن دید  بده دمندده، بده دییدل وجدود تکانده       
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جریان هوا هحيدی در سدرعت کدب دمندده( اخديالم کلروپروفدام و جریدان هدوا بده خدوبی           

 (   0686شود هبریدون و همکاران، انجام نمی

بددار امکددان ت ریدد  کلروپروفددام را در گدداهی ممکددن اسددت طراحددی سیسدديب تهویدده ان

هددای اصددلی بده فددرم ایسددياده هاز  هددا و کاندال نکنددد، مددتال پنکده  ن دیکدی دمنددده فدراهب  

سددقم بدده کددم انبددار( طراحددی شددده باشددند  در ایددن شددرایط بددرای اطمینددان از اخدديالم 

کامل هوا بدا کلروپروفدام، سدری کنیدد ت رید  کلروپروفدام در کميدرین فاصدله ممکدن از          

هدای اصدلی( انجدام شدود  بدرای اخديالم       های اصدلی هبدرای متدال ابيددای کاندال     هدمند

بهير کلروپروفام بدا هدوا،  تنیدیب زاویده قدرار گدرفين یویده ت رید  کلروپروفدام بده درون           

 اهمیت دارد  – و نه در خالف جهت آن –کانال، در جهت مسیر جریان هوا 

ای اصددلی و فرعددی سیسدديب  هدددر دقددای  اوییدده ت ریدد  کلروپروفددام، کلیدده کانددال  

تهویه انبار را بررسی کنید تا از نفدوذ کامدل کلروپروفدام بده داخدل آنهدا  مطمد ن شدوید          

شدددن کددل سددین همانگوندده کدده گفيدده شددد، جابجددایی هددوای انبددار را تددا زمددان شددفات

(  80گرفيگدی از هدوای انبدار ادامده دهیدد هشدکل       شددن حایدت مده   هوای انبار و برطدرت 

شدود  بندابراین   تدر از سدایر نقدام شدفات مدی     هدا سدریک  اطرات دمنده دقت کنید که هوای

هدا را مدالک تریدین زمدان پایدان کدار قدرار        شفات شدن هوای دورتدرین نقطده از دمندده   

دهید   در صورت امکان تدا ید  هفيده پدن از اسديفاده از کلروپروفدام هدوای انبدار را بدا          

  ( 0668ایدو،    ین ا و چ0680، نامبیهوای تازه جایگ ین نکنید ه
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وضعیت شفافیت هوای انبار در زمان آغاز انتشار کلروپروفام )باال( خاتمه جابجایی هوا  –8۲شکل 

 در پایان انتشار کلروپروفام )پایین(

 

 و( نکات ایمنی کار با کلروپروفام

اسيفاده از کلروپروفام همانند هر مداده شدیمیایی دیگدر نیازمندد رعایدت برخدی نکدات  بدا         

دت تضددمین سددالمت افددراد در تمدداس بددا ایددن مدداده اسددت  بنددابراین عددالوه بددر      هدد

هدای شدرکت عروده کنندده ایدن مداده، رعایدت نکدات زیدر نید            ها و توصیهدسيورایرمل

 (:   EFSA ،0680   NAPPO ،0689  0686شود هپارک و همکاران، توصیه می
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   ا پددودر پددن از ت ریدد  کلروپروفددام در انبددار، تددا زمددان نشسددت کامددل گدداز یدد

، از بداز کدردن در و   شفاف شردن کامرل کرل هروای انبرار     کلروپروفام و 

 پنجره و ورود افراد به داخل انبار جلوگیری کنید 

         قبدل  در صورت نیاز ضرروری بره حررور افرراد کارشرناد در داخرر انبرار

از شفات شدن کامل هوای انبار، ایدن افدراد بایدد مجهد   بده ماسد  اکسدی ن        

کداله، عیند ،  دسديکش و یبداس محدافپ بدا پوشدش        یا ماس  تصدفیه هدوا،   

 نفوذناپيیر باشند  

  کمتررر از اسدديفاده از گدداز کلروپروفددام، بدده شددرم اینکدده دمددای شددرله دسدديگاه

مانددده کلروپروفددام در باشددد، بدده کدداهش بدداقی  درجرره سلسرریوس 9۲۳

ماندده  کندد  اسديفاده از کلروپروفدام پدودری بیشديرین بداقی      مدی  محصول کم 

 گيارد  انبار شده بر جای می را در محصول

تماس بدا کلروپروفدام ممکدن اسدت عال مدی مانندد قرمد ی و سدوزش چشدب، ایيهدا  و           

خددارش پوسددت و یددا سددردرد و سددرگیجه ایجدداد کنددد  در صددورت بددروز ایددن عال ددب،     

هدای خدود   بالفاصله محدل تمداس را بدا آ  ویدرم فدراوان شسيشدو داده و تمدامی یبداس        

 به پ ش  مراجره کنید   کرده و بالفاصلهرا عو 
 

 مالحظات مصرف کنندگان( ز

اطمینددان از کميددرین مقدددار باقیمانددده کلروپروفددام در سددیب زمینددی کدده بددر اسدداس      

کنندددگان را تضددمین نمایددد، مددورد توجدده همیشددگی اطالعددات موجددود، سددالمت مصددرت

 سازمانهای نداظر بدر توییدد، نگهدداری و فدراوری مدواد  ديایی اسدت  بدراین اسداس، بدا           

( و حددد PPM 86زمینددی همانددده کلروپروفددام در سددیبگددرفين حددد مجدداز بدداقی نیددردر

گددرم بدده ازای  میلددی 86تددا  0کنندددگان همجدداز قابددل جددي  روزاندده توسددط مصددرت   
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هرکیلددوگرم وزن بدددن( نکددات زیددر بددرای مصددرت کنندددگان حددا   اهمیددت خواهددد بددود  

 (: EFSA ،0680   NAPPO ،0689ه

 مانددده کلروپروفددام را از بدداقی درصددد 36از زمینددی بددیش گیددری سددیبپوسددت

درصددی   00کندد  شسيشدوی کامدل، تنهدا موجدب کداهش       محصول حيت می

 شود باقیمانده کلروپروفام می

   در صددورت اجددرای دقیدد  دسدديورایرمل مصددرت کلروپروفددام و رعایددت مقددادیر

مصددرت آن در انبددار، مقدددار باقیمانددده کلروپروفددام در سددیب زمینددی پددن از    

 ام خواهد بود  پیپی 86تا  1ی بین انباردار

      زمیندی نگهدداری شدده بدا     برای آگاهی از ارتبام بدین حدد مجداز مصدرت سدیب

 مراجره کنید  8کلروپروفام با وزن بدن به جدول شماره 
  

بیشترین مقدار مجاز مصرف روزانه سیب زمینی ) بر حسب گرم ( بر مبنای  -8جدول 

 مقادیر مجاز با یمانده کلروپروفام

وزن مصرف 

 کننده

 ) کیلوگرم(

 حد مجاز باقیمانده کلروپروفام در سیب زمینی

 )پی پی ام(

5 01 05 

01 011 01 33 

01 011 011 50 

31 311 001 011 

01 011 001 051 

51 511 311 011 

01 011 011 051 

01 011 001 311 
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 06ای ید  فدرد   برای متال، مطاب  این جددول، مقددار مجداز مصدرت سدیب زمیندی بدر       

گددرم  966ام باقیماندده کلروپروفدام، مردادل    پدی پدی  86کیلدوگرمی بدا رعایدت حدد مجداز      

زمینددی کشددور، ميوسددط سددرانه باشددد  بددر اسدداس آمددار رسددمی توییددد سددیب در روز مددی

 (   8930، نامبیاست ه گرم در روز 051مصرت این محصول، کمير از 
 

 نتایج کاربردی 

ه شدده در ایدن نشدریه، نيدایج سدودمند زیدر را بدرای        کارگیری صحیی نکات توصدی به

 بردار به دنبال دارد: بهره

   درصددددی در مصددرت کلروپروفدددام مدددورد نیدداز بدددرای کنيدددرل    86کدداهش

 زمینی در انبار  زنی سیبجوانه

  گددرم کلروپروفددام در هددر میلددی 86افدد ایش اطمینددان از وجددود مقددادیر کميددر از

 زمینی   کیلوگرم سیب

  روزه زمددان انيیددار بددرای خددرو  محصددول از انبددار پددن از   80تددا  80کدداهش

 ای کلروپروفام کاربرد دو مرحله

  زمینددی طددی دوره زنددی و پالسددیدگی سددیب کدداهش وددایرات ناشددی از جواندده

 (  89انبارداری هشکل 

 

 
وضعیت غده های سیب زمینی نگهداری شده با کلروپروفام )چپ( و بدون کلروپروفام  –89شکل 

 ماه نگهداری 5از  )راست( پس
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 کارگیری کلروپروفام در انبار سیب زمینی خوراکیخالصه مراحل به -۲جدول 

 ا دام مرحله

 تهیه کلروپروفام و توجه به تاریو تویید، انقضاء و درجه خلوص 8

 بازبینی تاسیسات هوادهی انبار و بازسازی و ترمیر آن در صورت نیاز 0

 زمینی به انبارورود سیب 9

 هفيه ( 9تا  0یری کردن دوره ایيیام دهی ه س 6

 تهویه هوای انبار  و اطمینان از یکنواخت بودن جریان هوا در سراسر انبار 0

0 
کاهش سطی مقطک درینه های کانال های هوادهی و تنییب سرعت گردش هوا در 

 مير در ثانیه 6تا  0کانایها به می ان 

 درصد سرعت  06موجود در انبار با  فرال نمودن حداقل نیمی از دمنده های 7

 درجه سلسیوس 80تا  86تنییب دمای هوای انبار  بین  1

 درصد کلروپروفام مزم ميناسب با وزن محصول در انبار 76یا  866انيشار  3

86 
 ها به مدت حدود چهار ساعت بدون جایگ ینی با هوای تازهفراییت تهویه

 ورت هوای انبارتا زمان و شفات شدن و برطرت شدن کد

 بازبینی شبکه توری محافپ پنکه ها و دمنده ها برای اطمینان از عدم گرفيگی آنها 88

 هفيه 8عدم جایگ ینی هوای انبار با هوای تازه بیرون حداقل تا  80

 اجرای برنامه عادی تهویه هوای انبار 89

86 
ای( و  يفاده از روش دومرحلهدرصد باقیمانده کلروپروفام در انبار ه درصورت اس 96انيشار 

 80تا  0اجرای مجدد مراحل 

 انبار هوای تهویه عادی برنامه اجرای 80

 

 نابعم

  8930  آمارنامدده توییددات محصددومت کشدداورزی و دامدی ایددران در سددال   8930  نددامبدی 

 انيشارات وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران  

  اثدر ووددریت انبارهددای  8910، ع یدد   گدودرزی، فددرزاد  سدیدان، سددید محسددن  و بداقری   

 زمینددی، مطایردده مددوردی: اسدديان همدددان   نگهددداری بددر میدد ان وددایرات سددیب  
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