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  ضرورت بازنگري دستورالعمل بهداشتی گندزدائی میوه و سبزیجات با استفاده از کلر
  

  سردبیر محترم
ترین  کلر و ترکیبات آن متداول. استها  هاي مهم پیشگیري از بیماري کاربرد گندزداها در پاکسازي میوه و سبزیجات یکی از راه

 ،رغم این واقعیت علی. سبزیجات دارد ویژه گندزدائی میوه و به ،این ماده کاربرد وسیعی در بهسازي محیط. باشد نوع گندزدا می
استفاده از  معیار اثربخشی با). 1( زمان تماس با اجرام بیماریزا، غالباً مورد چالش است و مقدار متناسب کلر جهت گندزدائی

در  ورم در لیتر محلول در زمان مواجهه برحسب دقیقه که منجر به کمیت عددي شده گ ضرب غلظت کلر بر حسب میلی حاصل
pHگزارش شده درصد 99/99 ها براي ویروس و درصد 9/99 میزان هاي مختلف و دماي معین، براي حذف ژیاردیا المبلیا به  

تعیین شده  62-91ضرب غلظت کلر در زمان تماس  ، حاصل7-8هاي pHدرجه سانتیگراد و  20عنوان مثال براي دماي به.  است
با استفاده از ) 1980( باب و همکارانش). 2( گزارش شده است 1- 3ها  این عدد براي حذف حدود چهار لگاریتم ویروس. است

  ). 3( دقیقه از بین بردند 5اسپورهاي باسیلوس آتروفیوس را در  درصد 9/99 ،گرم در لیتر کلر میلی 100محلول مائی 
هاي آموزشی تربیت بهورز و بروشورهاي محلی  هاي اجرائی بخش خدمات بهداشتی که اهم آن در مجموعه بحث دستورالعمل

 ،دقیقه 5آب براي مدت در چهار لیتر  درصد 70کید بر استفاده از مقدار یک گرم پرکلرین أت شود کارگزاران بهداشتی دیده می
دقیقه  15-20لیتري براي مدت  تقریباً همین مقدار در یک ظرف ده. ثر در گندزدائی داردؤبدون توجه به دیگر پارامترهاي م
این مقدار کلر براي گندزدائی مورد تردید است زیرا ). 4( شود توصیه و آموزش داده می ،جهت گندزدائی میوه و سبزیجات

جربی تاز طرفی مطالعات  ،چه در باال ذکر گردید مغایرت دارد شده و با آن 875زمان تماس کلر حدود  ضرب غلظت در حاصل
ثیر نامطلوب بر أل اقتصادي، تینظر از مسا مضافاً صرف. ال استؤها مورد س دهد که حاصل عمل به این دستورالعمل نشان می

 ،افزایش مقدار کلر در محیط مائی و حذف رایحه خوب برخی از سبزیجات ،کیفیت میوه و سبزیجات از نظر طراوت ظاهري
  . کد استؤآمیز بودن آن م موجب تشکیل ترکیبات جانبی کلر شده که مخاطره

اوالً . رسد عنوان یک دستورالعمل بهداشتی منطقی به نظر نمی که اعمال بک روش تهاجمی به گردد، با توجه به این پیشنهاد می
ویژه کیفیت آب آبیاري و باروري خاك با کودهاي  به ،داشت و قبتی در خصوص میوه و سبزیجات از مرحله کاشتاقدامات مرا

مورد توجه قرار داده، ثانیاً  را داري این محصوالت از طریق همکاري بین بخشی سالمت نگه برداشت محصوالت و و پاستوریزه
موضوع گندزدائی میوه و سبزیجات مورد بازنگري و در چارچوب  ،دطبق تجارب علمی موجو ،با توجه به نوع سبزي یا میوه

بازنگري در روش استفاده از  ،اي از ابهامات موجود براي رفع پاره. اصالح و براي استفاده به جامعه اعالم گردد ،اصول علمی
در چهار غلظت ) یپو کلریت کلسیمه(پرکلرین  نمونه، اثر 70در این مطالعه با انجام بیش از . پرکلرین مورد پژوهش قرار گرفت

هاي میکروبی کلی  دقیقه، شاخص 20و  15، 10هاي تماس  در زمان  =pH 8و  =7pHگرم بر لیتر در  میلی 100و  75، 50، 25
ی گندزدائی کلر با افزایش غلظت و زمان تماس، اثر یکارآدر نتایج نشان داد . فرم مدفوعی و کلستریدیا مورد بررسی قرار گرفت

گیر  تفاوت چشم ،100و 25تحلیل آماري به شیوه آنالیز واریانس نشان داد کارائی گندزدائی بین غلظت . گندزدائی افزایش داشت
را فرم مدفوعی و کلستریدیا درصد از مجموع شاخص کلی  99/99دقیقه بود که تا  20و زمان تماس  75، غلظت بهینه. داشت

  ).5( مشاهده نشد  =8pHو  =7pHگیري بین  چشمدر این مطالعه، تفاوت . هندد کاهش می
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