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در نشخواركنندگان نشريه پژوهش  

1396، دوم، شماره پنجمجلد   
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 های تخمیری بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه

 های میکروبی شکمبهو برخی جمعیت
 

 3دری تربقانآمنه اسکن و 2، عباسعلی ناصریان2زادهولی، رضا 2طهماسبیعبدالمنصور  ،1محسن کاظمی*

مربی 3و  دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامیاستاد 2، مجتمع آموزش عالی تربت جام، استادیار گروه علوم دامی1

 دانشکده علوم پزشکی تربت جام ،گروه مهندسی بهداشت محیط

 28/05/96 تاریخ پذیرش: ؛28/02/96 تاریخ دریافت:

 1 چکیده

ای ارگانوفسفره مانند فوزالون و دیازینون، شامل گروه متنوعی از مواد شیمیایی بووده کوع علیوع  یو      هکشآفتسابقه و هدف: 

در معور   تواننود  میشوند کع حیوانات نشخوارکننده در محیطی پرورش داده می د.نشووسیعی از آفات کشاورزی بکار برده می

اسوتعما  پوسوتی بورای کنتور       اننود ممکن است عمودی مم  هاکشتآفبا این  این حیوانات مواجهعها قرار بگیرند. کشاین آفت

و  تغیور ماولین نگرانی مربوط بع اثرات  ( باشد.هاکشآفتو یا تصادفی ممصرف خوراک آلوده بع  های پوستی(حشرات و آلودگی

اسوت کوع ایون    ای داموی ایون  هو های فورآورده برای تولیدکننده اًمخصوصبالقوه این مواد شیمیایی بر سالمتی دام و دومین نگرانی 

بور  بنابراین هدف از این پوووهش بررسوی سوطوخ مختلو  فوزالوون و دیوازینون        ها بع مواد شیمیایی آلوده نشده باشند.فرآورده

 یارهیو واکونش زنج با روش  بوتیریویبریو فیبریسولونسولیتیک رجمعیت پروتوزوآ و یک گونع باکتری فیبهای تخمیری، فراسنجع

  بود. یمان واقعمراز در زیپل
 

 ام( وپوی پوی  500و  100، 0م در سع سطح فوزالون و دیازینون ارگانوفسفره کشدو نوع آفتدر این پووهش از  ها:مواد و روش

فاکتوریول   یوک آزموایش  و در  در یک محویط کشوت آزمایشوگاهی    خشک جیره(درصد ماده 2و  0دو سطح م بنتونیت سدیم در

تولیود   بر اسوا  روش  پارامترها از و برخی گیری شداندازه تولید گازدر ادامع ادفی استفاده شد. تص مالًادر قالب  رخ ک 2×3×2

واکونش   در محیط کشت با روش بوتیریویبریو فیبریسولونسگونع باکتری  کل جمعیت پروتوزوآ وهمچنین  .شد تخمین زده ،گاز

 عیین شدند. ت یمراز در زمان واقعیپل یارهیزنج
 

 48و  24، 12 هوای زموان  در تجمعوی  تولیود گواز   دارمعنوی  ودن فوزالون یا دیازینون بع محیط کشت، منجر بع کاهشافزها: یافته

 ۀقبیل قابلیت هضوم مواد  شده از های تخمین زده لفعؤم همچنین کلیة .شد گاز پتانسیل تولیدنرخ و ثابت  ساعت انکوباسیون و نیز

در اثور افوزودن    و اسیدهای چرب کوتاه زنجیور  ، تولید پروتئین میکروبیشیردهی برای ، انرژی خالص، انرژی قابل متابولیسمآلی

در سوطح دو درصود بوع محویط      سدیم اضافع کردن بنتونیت داری کاهش یافت. ور معنی، بعمحیط کشتفوزالون و دیازینون بع 

بوع محویط کشوت،     هوا کوش آفتهر یک از با اضافع کردن  موارد ذکر شده در باال گردید. کلیة دارمعنی کشت نیز منجر بع کاهش

 کشآفتتحت تأثیر مصرف دو  بوتیریویبریو فیبریسولونسولی جمعیت گونع باکتری  نشان داددار جمعیت پروتوزوآ کاهش معنی

بوتیریویبریوو  دار جمعیوت پروتووزوآ و گونوع بواکتری     منجر بع کاهش معنوی  محیط کشت در بنتونیت سدیم کاربرد قرار نگرفت.
 شد. ولونسفیبریس

                                                 
   phd1388@gmail.com:نویسنده مسئو *
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پروتوزوآ  کل جمعیت و تخمینی هایمؤلفعکش فوزالون و دیازینون اثرات منفی بر تولید گاز، مصرف هر دو آفتگیری: نتیجه

 توکسین بایندر،بع عنوان یک   بنتونیت سدیم همچنین محیط کشت بیشتر بود. برفوزالون نسبت بع دیازینون  سمیاثرات  شت.دا

باعث ایجاد اثرات منفی بر تولید گاز،  و بکاهددیازینون و فوزالون بر محیط کشت  هایکشآفتاثرات منفی  از نتوانست

   .و جمعیت کل پروتوزوآ شد بوتیریویبریو فیبریسولونسهای تخمینی، گونع باکتری مؤلفع
 

 یمراز در زمان واقعیپل یارهیواکنش زنجتولید گاز،  بنتونیت،کش، آفت های کلیدی:واژه
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 همقدم

مختلو  در سوطح    هایکشآفتی جمعیت و نیاز روزافزون بع محصوالت کشاورزی، بکارگیری ندهدلیل رشد فزآیامروزه بع

سطح مزرعع اگرچع باعوث افوزایش    در هاکشآفتکاربرد  رسد.نظر میمزرعع برای رسیدن بع تولید پایدار و اقتصادی ضروری بع

نی را در آینوده ایجواد خواهود نموود و از هموع مهمتور سوالمت بشوری کوع از          واشود ولی مشکالت زیست محیطی فراتولید می

فوزالون و دیازینون دو نووع   نماید را ممکن است در معر  خطرات جدی قرار دهد.استفاده می هاکشآفتمحصوالت آلوده بع 

بسویاری از   توسوط اموا   بات رسیده اسوت بسیاری از اثرات مخرب آن بع اثبا وجود اینکع  وها بوده کش از دستع ارگانوفسفرهآفت

گزارش شده کوع بقایوای    .(21و  19م دنشوکشاورزان ایرانی بع فراوانی در سطح مزرعع بر علیع  ی  وسیعی از آفات استفاده می

عوات  ا ال. هرچنود  (33م دنو های داموی را دار های آلوده، قابلیت انتقا  بع شیر و یا سایر فرآوردهموجود در خوراک هایکشآفت

اما ا العات در ( 33م های دامی گزارش شده استهای ارگانوکلره بع شیر و سایر فرآوردهکشای در خصوص انتقا  آفتگسترده

جوزو ضوروریات و نیواز بخوش      باشد، بنوابراین انجوام تحقیقوات در ایون زمینوع     ارگانوفسفره محدود می هایکشآفتخصوص 

رسد اولین سد دفاعی بودن در برابور ورود   نظر میبع ز حقایق برای کشاورز روشن گردد.کشاورزی بوده تا از این  ریق بسیاری ا

شود بع شکمبع وارد می 1دی کلرو دی فنیل تری کلرواتان کشکع حشرهکع گزارش شده زمانی وریعسموم، محیط شکمبع بوده ب

کع همان مشتقات ثانویع  2کلرو دی فنیل دی کلرواتان دیخطرتری از قبیل های شکمبع بع ترکیب کمدر اثر فعالیت میگروارگانیسم

شواید یکوی از عوامول موؤثر در      ی شکمبع،هابنابراین تجزیع سموم توسط میکروارگانیسم (.12و  1م شودهستند، تبدیل می ددت

بوع عنووان   گواز  تکنیک تولیود   ازامروزه  های تخمیری در محیط شکمبع باشد.بر فعالیت هاآنکاهش اثرات سوء ناشی از مصرف 

اسوتفاده  ن مواد مختلو  بوع محویط کشوت     های تخمیری در اثر افزودلفعؤبرای برآورد برخی از مروشی پرکاربرد و ارزان قیمت 

های شکمبع مرا بر جمعیت میکروارگانیسمختل   هایکشآفتنتایج اثرات  توانمی با این روشکع  وری، بع(20و  18م شودمی

د، نو هوای داموی را دار  قابلیت انتقا  بع فورآورده  هاکشآفتبا توجع بع اینکع  وضوخ مشخص نمود.عها بنفعالیت تخمیری آ و نیز

 متشکل از گوروه بنتونیت، خاک رسی رسد. نظر میبکاهد، ضروری بع هاآنکاربرد ماده و یا روشی کع بتواند از اثرات منفی انتقا  

هوا را بوا خوود    تواند انواع مختلفی از کاتیونتباد  یونی باالیی برخوردار بوده و می کع از ظرفیت بوده یمونتموریلونیتهای مینرا 

هوا  ش ظرفیت تباد  یوونی آن های سدیم و یا کلسیم موجود در ترکیبات مونتموریلونیتی، باعث افزایهمچنین یون. (27م باند کند

بوع خوود اختصواص داده    را  ، سهم درخور تووجهی کل دنیایت از بنتوندرصد  5/2 با تولید تقریبیایران (. 50و  37، 32گردد ممی

در  هوا های مربووط بوع آفالتوکسوین   ویوه در جهت کاهش آلودگیعبایندر بهمچنین از بنتونیت بع عنوان یک توکسین (.27م است

ینون بور محویط   ا العات در خصوص اثورات فوزالوون و دیواز    .(36و  26، 15، 7م استفاده شده است وفورعای بحیوانات مزرعع

، کوارایی الزم را بورای   هاکشآفتباشد و نیز اینکع آیا بنتونیت در مواجهع با این کشت و جمعیت میکروبی آن کم و یا ناقص می

بررسوی اثورات سومی سوطوخ      این تحقیق بوا هودف   رواز این ،باشدها خواهد داشت یا خیر، مبهم میسازی اثرات منفی آنخنثی

هوای  مؤلفوع ، باینودر بور میوزان تولیود گواز     عنوان یک توکسوین زالون با و بدون استفاده از بنتونیت سدیم بعمختل  دیازینون و فو

 ها در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.میری و جمعیت برخی از میکروارگانیستخم

 

 هامواد و روش

 از فوزالون .آورده شده است 1ر جدو  داقالم و ترکیب جیره آزمایشی بکار برده شده در محیط کشت  سازی محیط کشت:آماده

و  امپیپی 500و  100،  صفرهر کدام در سع سطح  (4ساخت شرکت سیگما آلدریچدیازینون خالص م و (3ساخت شرکت فلوکام

                                                 
-1  Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) 

-2  Dichlorodiphenyldichloroethane (DDD) 

-3  Fluka 

-4  Sigma-Aldrich 
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 نمونة .آزمایشگاهی استفاده شدمحیط کشت  در یکپایع  ۀخشک جیردرصد ماده 2 صفر ودر دو سطح بنتونیت سدیم نیز 

با  کامالً مخلوط شدهاجزاء جیره  .شد یک میلیمتری آسیاب غربا تهیع و با  کامالً مخلوط شدهصورت مطالعع بعخوراکی مورد 

کیلوگرم و  570کیلوگرم شیر در روز، وزن  35( برای یک گاو شیری با تولید 2001م انجمن ملی تحقیقاتجداو  استفاده از 

 .(34م روز تعیین شد 85روزهای شیردهی 
 

 قالم و ترکیب جیره آزمایشی بکار برده شده در محیط کشتا :1جدول 

Table 1. Ingredient and chemical composition of experimental diet used in culture medium 
 مقدار

Amount, %)) 

 اقالم خوراکی
 (Feed ingredientم

 (Alfalfa silageم   سیالژ یونجع 50

 (Ground corn grainمدانع ذرت آسیاب شده  10

 ( Ground barleyمجو آسیاب شده  13

 (Whole cottonseedمتخم پنبع کامل  7

 (Cottonseed mealمکنجالع تخم پنبع  6

 (Soybean meal with 44%CPم 44کنجالع سویا با درصد پروتئین  9

 (Wheat branمسبو  گندم  4

 (Saltمنمک  0.5

 (Vitamin-mineral supplementمویتامینی  -مکمل مینرالی 0.5

  Chemical composition (% of DM)    ترکیب شیمیایی مدرصد ماده خشک(  

 (Ashمخاکستر  7.25

 (Crude proteinمپروتئین خام  22.5

 (Neutral detergent fiberمالیاف نامحلو  در شوینده خنثی  33.5

 (Acid detergent fiberم الیاف نامحلو  در شوینده خنثی 23.5

 (Crude fatمچربی خام  3.5

 (Non fiber carbohydratesمهای غیرفیبری کربوهیدرات 35.4

 (Mcal/kg( مMetabolizable energyمانرژی قابل متابولیسم  2.38

واحود بوین المللوی     A، 1000واحد بین المللی ویتامین  D ،330000واحد بین المللی ویتامین  60000مکمل مگرم/کیلوگرم ماده خشک مکمل( حاوی  -1

 535گورم منگنوز،   میلوی  1500گورم سولنیوم،   میلوی  12گورم روی،  میلوی  2100گرم منیزیم،  45گرم سدیم،  63گرم فسفر،  85گرم کلسیم،  E ،160یتامین و

 باشد. گرم ید میمیلی 45و  سگرم ممیلی
1- Containing (g/kg premix; DM basis): 60 000 IU of vitamin D, 330000 IU of vitamin A, 1000 IU of vitamin E, 160 g Ca, 85 g P, 

63 g Na, 45 g Mg, 2100 mg Zn, 12 mg Se, 1500 mg Mn, 535 mg Cu, 45 mg I. 

 

لیتری در نظر گرفتع شد. همچنین در ابتدا میلی 30( در محیط کشت امپیپی 500و  100ها مکشغلظت نهایی هر یک از آفت

مقدار تهیع شد.  همراه با هگزان از این محلو  مادر امپیپی 100تهیع و در نهایت غلظت ام پیپی 500مادر با غلظت یک محلو  

محویط کشوت اضوافع    قبل از اینکع مایع شکمبع و بوافر بوع    ،در هگزان هاکشآفت یک ازهای تهیع شده هر لیتر از غلظتمیلی 30

ساعت جهت تبخیر کامل هگزان از محویط   24ها بع مدت و درب شیشع شداسپری  هاآزمایشی درون شیشع ۀبر روی جیر شوند،

 ایشیشوع  هوای بطوری بوع   .گردیود  لیتر(میلی 30م هگزان خالی اسپری تنهاهمچنین بع تیمارهای شاهد نیز  کشت باز گذاشتع شد.

میوک   1:2شکمبع صواف شوده بوع نسوبت     و مایع  (1988م گا نمنک و استیروش تهیع شده بعبزاق مصنوعی  ،لیتری(میلی 120م

تهیع شده در جودو   جیره از خشک گرم مادهمیلی 200میلی لیتر( و  30محدود  قسمت مایع شکمبع و دو قسمت بزاق مصنوعی(

 کیلوگرم( 420±12وزن زنده  میانگین مبا گاو نر هلشتاینرأ   چهارمایع شکمبع از . (28م اضافع شد ،(برای هر تیمارتکرار  5م 1
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تغذیوع  کنسوانتره تجواری   یوک نووع   حواوی سویالژ ذرت و   با جیره و  ر حد احتیاجات نگهداریدای کع ارای فیستوالی شکمبعد

 برابر بوا  بیترتبع گاوهای فیستوال جیرۀ سمیخام و انرژی قابل متابول نیپروتئ زانیم .گرفتع شد گاهیصبح تغذیةقبل از  شدند،می

 عامول تصوحیح  بوع عنووان   خووراکی   فاقد موادۀ  شیشع 5همچنین خشک بود. وگرم مادهلیمگاکالری در هر ک 56/2درصد و  5/13

ای بوا  شیشوع  هایبطری دربذرات باقیمانده در مایع شکمبع در نظر گرفتع شد.  گاز تولید شده توسطفشار برای تصحیح  مبلنک(

 ةدرج 39دمای  با حمام آب گرم و در پلمپ پربع کمک ابزار کریم کامل  وراستفاده از درپوش الستیکی و پوشش آلومینیومی بع

بوا  و سواعت انکوباسویون    96و  72، 48، 36، 24، 12، 6، 3 هوای ر زموان د با ثبت فشار گاز تولید شده و شد سانتیگراد قرار داده

  .(46م دست آمد، حجم گاز تولید شده در هر زمان بع(1994م رابطع تئودورو و همکاران استفاده از

میزان های مایع شکمبع جهت تعیین نمونع: 1یمراز در زمان واقعیپل یارهیواکنش زنج روشکار بهو  DNA استخراج تهیه نمونه،

و درب  شود  تهیع ذکر شده در بخش تولید گاز، محیط کشت مشابع با بوتیریویبریو فیبریسولونسپروتوزوآ و باکتری  کل جمعیت

، هور دو سواعت   جلوگیری از کاهش اثرات منفی تجمع گاز در محیط کشوت  ها با درپوش الستیکی مربو ع بستع شد و جهتآن

سواعت بعود از    24گیوری از محویط کشوت،    نمونوع  . همچنوین شود ها از  ریق سوزن مربو ع تخلیوع موی  گاز درون شیشعبار یک

 -80خانع بوا دموای   بوع سورد   بالفاصولع  وبا پارچع متقا  چهار الیع صاف  های استخراج شده،انکوباسیون صورت گرفت و نمونع

تمامی مطالعات مولکولی انجام شده در زمینوع فلوور میکروبوی     DNA در روش استخراج. (23م شد گراد انتقا  دادهسانتی ةدرج

از  یط کشوت حو ماز محتویوات   DNAمنظور استخراج بع بود بنابرایناز محتویات هضمی شکمبع  DNAشکمبع نیازمند استخراج 

 نیوی تع یبورا  ،DNAپوس از اسوتخراج    .اسوتفاده شود   و بر اسا  دستورالعمل آن ایران ممشهد(ساخت  2کیت تجاری دنازیست

 از در ایون آزموایش   سوازی شودند.  یکسوان  DNAها از لحوا  غلظوت   شد و سپس نمونعاز دستگاه نانودراپ استفاده  آن غلظت

بوتیریویبریوو   وتووزوآ و بواکتری  پر کول  جمعیوت نسبی  مقایسع (.2شد مجدو   استفاده 16SrRNA هدف ژن پرایمرهای خاص
گیوری افوزایش تشعشوع فلورسونس در نتیجوع      و از  ریق اندازه یمراز در زمان واقعیپل یارهیواکنش زنجروش بع  فیبریسولونس

موراز در  یپل یارهیواکنش زنجدستگاه بع  معرفیبرای  ترکیب واکنش انجام شد. 3بایوردو بع کمک دستگاه  سایبرگریننگ راتصا  

آب  و اسوتخراج شوده   DNA پرایمر رفت، پرایمور برگشوت، نمونوع    ،4سایبرگرین مستر میکس استاندارد کیت شامل ین واقعزما

از مخلوط مستر میکس تهیع شده بع استریب  مشخصیمقدار  ها پس از مخلوط شدن کامل، ورتکس شدند.نمونع بود. دوبار تقطیر

 و  قطعع و توالی  انتقا  داده شد. یمراز در زمان واقعیپل یارهیواکنش زنجتگاه ها بع دستیوب مربو ع انتقا  داده و سپس نمونع

 آورده شده است.  2در جدو   یمراز در زمان واقعیپل یارهیواکنش زنجپرایمرهای اختصاصی مورد استفاده در روش 

 

 یمراز در زمان واقعیپل یارهیواکنش زنجمورد استفاده در  اختصاصی طول قطعه و توالی پرایمرهای :2جدول 

Table 2. Segment length and sequence‐specific primers used in Real-Time PCR 

 میکروارگانیسم
 (Microorganismم

  و  قطعع
 Segmentم

length) 

 پرایمر
 (Primerم

 توالی
 (Sequenceم 

  منبع
 (Sourceم

بوتیریویبریو 
 فیبریسولونس

 Butyrivibrioم

fibrisolvens) 

168 

 رفت
 (Forwardم

5’-ACCGCATAAGCGCACGGA-3’  استیونسون و

 برگشت (2007ویمر م
 (Reverseم

5’-CGGGTCCATCTTGTACCGATAAAT-3’ 

                                                 
 -1 Real-Time PCR  

-2  Dena Zist Asia, Genomic DNA isolation kit 

-3  Bio-Rad (CFx96) 

-4  SYBR Green I qPCR Master Mix, Syntol, Russia 
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 کل پروتوزوآ
 (Total protozoaم

150 

 رفت
 (Forwardم

5´-GCTTTCGWTGGTAGTGTATT-3´  سیلوستر و

همکاران 

 (2004م
 برگشت

 (Reverseم
5´-CTTGCCCTCYAATCGTWCT-3´ 

 

و کول    بوتیریویبریوو فیبریسوولونس   بورای گونوع   یمراز در زموان واقعو  یپل یارهیواکنش زنجمورد استفاده در روش  پروتکل

واکونش زنجیرهوای    ذوب محصووالت  یمنحنو  زیآنال ر،یبودن تکث یاختصاص نییتع یبراآورده شده است.  3پروتوزوآ در جدو  

جهوت نشوان دادن    یرگیو در هر اندازه ( DNA منمونع بدونی انجام شد. از کنتر  منف ریدر هر تکث کلیس نیبعد از آخرپلیمراز 

کول   تیو از جمع یصوورت نسوبت  بع بوتیریویبریو فیبریسولونسگونع باکتری  پروتوزوآ و تیجمع .داستفاده ش یعدم وجود آلودگ

مورد مطالعوع در   یهاگروه ینسب تیجمع عیپا نیبر ا تعیین شدند. (1NA) DTotal rumen bacterial 16Srشکمبع یهایباکتر

هوا( و بور   کل باکتری Ct یمنها  بوتیریویبریو فیبریسولونسپروتوزوآ و یا گونع باکتری  Ctم elta Ct dریمقاد یةپا بر این آزمایش

 (.13 و 6ممحاسبع شد  Ct-2∆∆پایع 

 

 بوتریوفیبروسالووسنس کل پروتوزوآ و باکتری برای یمراز در زمان واقعیپل یارهیواکنش زنجاستفاده در مورد  پروتکل: 3جدول 
Table 3. Protocol used in Real Time PCR for total protozoa and bacteria Butyrivibrio Fibrisolvens 

 مراحل پیشرفت واکنش
 (Reaction progressم

 گراد(دما مدرجع سانتی
Temperature (◦C)  

 زمان
 (Timeم 

 Initial denaturation) 94 10-Minuteم       واسرشت اولیع 

 Second denaturation) 94 15-secondم      واسرشت ثانویع

 Annealing) 58 20-secondم                               توسعع

 Extension) 72 30-secondم                                 بسط

 

ارسکو و مکدونالد گاز با استفاده از رابطع  دیبدست آمده از تول هایداده: شدهروش های آماری و فاکتورهای تخمین زده 

 :(35م مورد برازش قرار گرفت (1979م
)ct-e-P=b(1 

 96پس از  قابل تخمیرولی بخش نامحلو   تولید گاز از معاد  t ،b معاد  حجم گاز تولیدی در زمان Pدر این معادلع، کع 

 tو  لیتر در ساعت(ممیلی bبرای  معاد  ثابت نرخ تولید گاز cگرم ماده خشک(، میلی 200بع ازای لیتر ممیلی ساعت انکوباسیون

آلی بر اسا   پذیری مادۀو مقدار تجزیع ، انرژی خالص شیردهیانرژی متابولیسمی باشد.می مساعت( معاد  زمان انکوباسیون

  :(28م ( تعیین گردید1988و استینگا  م معادالت منک

ME (MJ/kg DM) = 06/1 + 1570/0 GP+ 0840/0  CP+ 2200/0 CF- 0810/0 CA 

و  CP ،CFگرم نمونع بوده و میلی 200ساعت انکوباسیون برای  24معاد  حجم کل گاز تولید شده تا زمان  GPکع در معادلع باال 

CA باشند.بع ترتیب معاد  درصد پروتئین خام، درصد چربی خام و درصد خاکستر خام نمونع مورد آزمایش می 

OMD (%) = 85/42 + 6766/0 GP 

 بود.گرم نمونع میلی 200ساعت انکوباسیون برای  24معاد  حجم کل گاز تولید شده تا زمان  GPکع در معادلع باال 

NEl (MJ/kg DM) = - 36/0 + 1149/0 GP+ 0540/0  CP+ 1390/0 CF- 0540/0 CA 

                                                 
-1 Total rumen bacterial 16SrDNA 
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و  CP ،CFگرم نمونع بوده و میلی 200ساعت انکوباسیون برای  24معاد  حجم کل گاز تولید شده تا زمان  GPکع در معادلع باال 

CA باشند.بع ترتیب معاد  درصد پروتئین خام، درصد چربی خام و درصد خاکستر خام نمونع مورد آزمایش می 

 . (25م ( محاسبع گردید2005کل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بر اسا  معادلع ماکار م 

SCFA (mmol/200 mgDM) = 0222/0  GP – 00425/0  

باشد. میزان گرم نمونع میمیلی 200ساعت انکوباسیون برای  24معاد  حجم کل گاز تولید شده تا زمان  GPکع در معادلع باال 

 (.3گرم نیتروژن میکروبی بع ازای هر کیلوگرم ماده آلی قابل هضم، گزارش گردید م 3/19صورت عبازده پروتئین میکروبی ب

و  کوش آفوت سطح سع ، عامل دوم کش فوزالون و دیازینوندو نوع آفت عامل او م 2×3×2لیفاکتور یشاز یک آزما نیهمچن

 ورخ شوامل   مود  آمواری    کوع  ووری بوع . دیو اسوتفاده گرد  یتصوادف  کوامالً  ةیو ( بوا  ورخ پا  سودیم  بنتونیتح سط دو عامل سوم

ijkϵ+ijkABC+jkBC+ikAC+kC+ijAB+jB+iA+μ=ijkY در آن بود کع ijkY  ر مشواهده = مقودار هو ،μ    میوانگین پوارامتر موورد =

خ وسوط = اثور  kC، کشخ آفتوسطو  کشنوع آفت= اثر متقابل )ij)AB، کشخ آفتوسط= اثر jB ، کشآفتنوع اثر  =iA، مطالعع

بنتونیوت  سوطوخ  کوش و  خ آفتو= اثر متقابل سطjkBCبنتونیت سدیم، سطوخ کش و = اثر متقابل نوع آفتikAC، سدیم بنتونیت

 اخوتالف  ی بوود. = خطای آزمایشو ijkεو  و سطوخ بنتونیت سدیم کشخ آفتوکش، سط= اثر متقابل بین نوع آفتijkBCA، سدیم

 .(41م ( محاسبع شد1/9منسخع  SASدرصد با استفاده از نرم افزار  05/0با روش دانکن در سطح  مارهایت نیب آماری
 

 نتايج و بحث

آزمایشی در جودو    ۀو یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز حاصل از جیر تأثیر فوزالون و دیازینون همراه: تولید گاز

فوزالون کع  وریقرار گرفت بع کشآفتثیر نوع أتحت ت انکوباسیون، ساعت 24میزان تولید گاز در زمان  نشان داده شده است. 4

فزایش سطوخ فوزالون و یا دیازینون بوع محویط کشوت،    با ا (.P<05/0نسبت بع دیازینون منجر بع کاهش شدیدتر تولید گاز شد م

کواربرد   (.P<0001/0کواهش یافوت م  نرخ و پتانسویل تولیود گواز    ثابت ساعت و نیز  48و  24، 12 هایزمانمیزان تولید گاز در 

شود  تولید گواز  نرخ و پتانسیل ثابت  انکوباسیون و نیز ساعت 48و  24، 12های بنتونیت سدیم منجر بع کاهش تولید گاز در زمان

دار معنی تولید گاز نرخثابت ساعت و 12و بنتونیت سدیم برای تولید گاز  کشآفتهمچنین اثرات متقابل بین نوع  (.P<0001/0م

تنهوا  نوع کوع بنتونیوت    ووری دار شد بعمعنی ثابت نرخ تولید گازو بنتونیت سدیم تنها برای  کشآفتاثرات متقابل بین سطح  شد.

سطح بنتونیت در سطوخ همزمان با افزایش  بلکع ینون و فوزالون بر محیط کشت بکاهددیاز هایکشآفت رات منفیز اثنتوانست ا

، سوطح  کوش آفوت اثرات متقابل بین نوع  .صورت سینرژیستی مشاهده شدبع ثابت نرخ تولید گازدار کاهش معنی کش،باالی آفت

کوش تیوودان و سووین بوع یوک      اضافع کردن دو آفت دار نشد.معنی 4دو  پارامترهای ج ةبنتونیت سدیم نیز برای کلیو  کشآفت

دار آن تنها باعث کاهش تولید گاز در محیط کشت نشد، بلکع منجر بع افزایش معنیمحیط کشت دارای پروتوزوآی هولوتریش، نع

شت آزمایشوگاهی باعوث کواهش    بالعکس اضافع کردن فوزالون بع یک محیط ک .کع با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد (49شد م

( کوع بوا نتوایج ایون آزموایش      21خشک گردیود م پذیری مادهساعت انکوباسیون و همچنین تجزیع 96تولید گاز در زمان دار معنی

 رواز ایون  شوود، میمنجر بع تولید گاز محیط کشت  یا ها در محیط شکمبع ومسلیت تخمیری میکروارگانیفعاعمدتاً مطابقت دارد. 

باعث کاهش تولید گواز در محویط    ها اثرات منفی گذاشتع کع متعاقباًمیکروارگانیسمبر جمعیت ممکن است ها کشآفت برخی از

هوای  اثور مهارکننودگی بور روی برخوی از آنوزیم      هوا کوش از آفوت  بعضوی برخی از مطالعات نشوان داده کوع    .کشت خواهند شد

، کشت در محیط هاکشآفتسرنوشت  اگر چع .(4م گرددها میلکرد آنها داشتع کع از این  ریق باعث کاهش عممیکروارگانیسم

ها تجزیوع  میکروارگانیسمتوسط  سهولتبعها کشآفت رخیب لیگیرد وهای موجود درآن قرار میثیر فعالیت میکروبأنیز تحت ت

 ازرخوی  ب اثورات سومی   نتیجوع  در بنوابراین  ،(11م دنو دهدیگر در مقابل تجزیع شدن از خود مقاومت نشان موی رخی شوند و بمی

ای دیگور، بوا افوزایش    در مطالعع کاستع شود.تا حدود زیادی از میزان تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی ممکن است  ،هاکشآفت

 (. 22دار نشان داد مدر مقایسع با تیمار شاهد، کاهش معنینرخ و پتانسیل تولید گاز ثابت سطوخ فوزالون بع محیط کشت، 
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 تأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی :4جدول 

Table 4. Effect of phosalone and diazinon with or without sodium bentonite on gas production parameters 

in laboratory conditions 
 اثرات اصلی

Main effects 

کشآفت نوع  
TP 

سطح 

کشآفت  

LP 

بنتونیت 

 سدیم
SB 

gasC 
ml/h)) 

gasB 

ml)) 

 گاز دیتول

Gas 

production 
 (ml/48hم

 گاز دیتول

Gas 

production 
 (ml/24hم

 گاز دیتول

Gas 

production 
 (ml/12hم

 فوزالون

Phosalone 

0 0 ab0.065 a44.90 a42.43 a35.44 a25.25 

100 0 a0.067 b40.96 ab39.05 a.4632 ab23.96 

500 0 c0.057 d31.73 d29.26 cd23.87 e16.60 
100 2 c0.054 bc38.99 bc35.89 b28.73 cd19.51 

500 2 bc0.059 c36.57 c34.25 b27.84 cd19.37 

500 2 d0.041 d30.85 d26.09 e19.48 f13.12 

 دیازینون

Diazinon 

0 0 ab0.065 a44.90 a42.45 a35.44 a25.25 

100 0 a0.067 ab42.59 a40.46 a34.27 a24.79 

500 0 a0.069 c36.31 c34.12 b29.10 bc21.77 

0 2 c0.054 bc38.99 bc35.89 b28.73 cd19.51 

100 2 c0.052 c36.72 c33.62 bc26.73 de17.99 

500 2 d0.043 d31.89 d27.96 de21.54 f13.37 

SEM   0.002 1.23 1.21 1.02 0.85 

دارییسطح معن  

P-value 

کشآفتنوع   (TP) 0.29 0.089 0.08 0.029 0.10 

 0.0001> 0.0001> 0.0001> 0.0001> 0.0001> کشآفتسطح  (LPم

 0.0001> 0.0001> 0.0001> 0.0001> 0.0001> بنتونیت سدیم (SBم

 0.03 0.028 0.11 0.26 0.008 کشآفتسطح  ×کشآفتنوع  (LP×TPم

 0.02 0.093 0.24 0.25 0.03 نتونیت سدیمب ×کشآفتنوع  (SP×TPم

 0.98 0.86 0.54 0.16 0.009 بنتونیت سدیم ×کشآفتسطح  (SB×LPم

سطح ×کشنوع آفت (LP×SB×TPم

 بنتونیت سدیم×کشآفت
0.28 0.60 0.67 0.48 0.14 

 .(P<05/0م باشدمی هامیانگین بین فاختال بودن دارمعنی بیانگر ستون هر در غیرمشابع حروف
Means with different subscript letters within a column are significantly different at P<0.05. 

بنتونیت سدیم  ؛( pesticideLevel ofم کشآفتسطح  ؛(esticideType of pم کشآفتنوع  ؛(ml/200mgDM :gasbمو پتانسیل تولید گاز  (h) :gasc/ نرخ
 (Sodium bentoniteم

 

دلیل ظرفیت بافری آن و نیز ظرفیوت تبواد    های رسی بوده کع برای افزایش عملکرد نشخوارکنندگان بعاز دستع کانی بنتونیت

 ۀ( گوزارش کردنود در اثور اضوافع کوردن بنتونیوت بوع جیور        2010لی و همکواران م (. 24شود موفور استفاده مییونی باالی آن بع

ها در مقایسوع بوا تیموار شواهد     در کود آن( د گوگرد، آمونیاک و سولقید هیدروژنمدی اکسیهای پرواری، میزان تولید گاز گوسالع

ظرفیت باالی تباد  یونی  و ها دلیل احتمالی کاهش این گازها را مربوط بع قدرت جذب باالکع آن داری کاهش یافت ور معنیبع

بواالیی   و قودرت جوذب   ظرفیوت تبواد  یوونی   شد کع بنتونیوت از   مشخصنیز  دیگری مطالعاتدر  (.24عنوان کردند م بنتونیت

اسوتفاده   خووراک در  ی موجوود هوا محققان زیادی از بنتونیت برای کاهش اثرات منفی آفالتوکسوین  (.14و  9باشد مبرخوردار می

شوده   هوا نیوز اسوتفاده   ها جهت کاهش اثرات منفی آفالتوکسیننوان افزودنی در غذای انسانع. از بنتونیت بع(31و  17م اندنموده

دار تولید های متفاوت، منجر بع افزایش معنیخوراک دارایدیگر، افزودن بنتونیت بع محیط کشت  در مطالعة(. 40و  39 ،8ماست 

ا العات  .شدکاهش تولید گاز  منجر بع افزودن بنتونیت بع محیط کشت مادر آزمایش  اما .(47م گاز در مقایسع با تیمار شاهد شد
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کاربرد هور دو   دادآزمایش اخیر نشان  ولی نتایج ،باشدویوه دیازینون بر محیط کشت بسیار کم میون و بعثیر فوزالأًدر خصوص ت

و بنتونیوت، کوارآیی الزم را بورای     شودمی لید گاز در شرایط آزمایشگاهیفوزالون و دیازینون منجر بع کاهش فرآیند تو کشآفت

 .ردمحیط کشت ندادر ها کاهش و یا حذف اثرات منفی آن

های تخمین زده شده از تولید مؤلفعتأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر  های تخمین زده شده:لفهؤم

 آورده شده است.  5در جدو  گاز در شرایط آزمایشگاهی 

 

 ده از تولید گاز در شرایط آزمایشگاهیهای تخمین زده شتأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر مؤلفه :5جدول 
Table 5. Effect of phosalone and diazinon with or without sodium bentonite on estimated parameters from gas 

production in culture medium 
 اثرات اصلی

Main effects 

کشنوع آفت  

TP 

کشسطح آفت  

LP 

دیمبنتونیت س  

SB 

تولیدپروتئین 

 یکروبیم
MPY 

(g/kg 

OMD) 

انرژی خالص 

 شیردهی
NEl 

(Mcal/kg 

DM) 

اسیدهای 

چرب کوتاه 

زنجیر 
SCFA 

(mmol) 

انرژی قابل 

 متابولیسم
ME 

(Mcal/kg 

DM) 

پذیری تجزیع

 ماده آلی

OMD 

(%) 

 فوزالون

Phosalone 

0 0 a12.90 a3.84 a0.78 a6.83 a66.83 

100 0 a12.51 a3.50 a0.72 a6.36 a64.81 

500 0 cd11.39 cd2.51 cd0.53 cd5.01 cd59.00 

100 2 b12.02 b3.07 b0.63 b5.78 b62.29 

500 2 b11.90 b2.97 b0.61 b5.64 b61.68 

500 2 e10.81 e2.01 e0.43 e4.32 e56.03 

 دیازینون

Diazinon 

0 0 a12.90 a3.84 a0.78 a6.83 a66.83 

100 0 a12.74 a3.71 a0.76 a6.65 a66.04 

500 0 b12.07 b3.11 b0.64 b5.83 b62.54 

0 2 b12.02 b3.07 b0.63 b5.78 b62.29 

100 2 bc11.76 bc2.84 bc0.59 bc5.46 bc60.94 

500 2 de11.08 de2.25 de0.47 de4.65 de57.43 

SEM   0.13 0.12 0.02 0.16 0.69 

داریسطح معنی  

P-value 

کشآفتنوع   (TP) 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

 0.0001> 0.0001> 0.0001> 0.0001> 0.0001> کشآفتسطح  (LPم

 0.0001> 0.0001> 0.0001> 0.0001> 0.0001> بنتونیت سدیم (SBم

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 کشآفتسطح  ×کشآفتنوع  (LP×TPم

 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 بنتونیت سدیم ×کشآفتنوع  (SP×TPم

 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 بنتونیت سدیم ×کشآفتسطح  (SB×LPم

سطح ×کشنوع آفت (LP×SB×TPم

 بنتونیت سدیم×کشآفت
0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

 (.P<05/0م باشدمی هامیانگین بین اختالف بودن دارمعنی بیانگر ستون هر در غیرمشابع حروف
Means with different subscript letters within a column are significantly different at P<0.05. 

اسیدهای چرب کوتاه  ؛(Metabolizable energyم انرژی قابل متابولیسم ؛(Organic matter degradabilityمپذیری ماده آلی تجزیع
 Microbial proteinممیکروبی  تولید پروتئین ؛(Net energy for lactationمانرژی خالص شیردهی  ؛(Short chain fatty acidsمزنجیر 

yield)م کشآفتنوع  ؛Type of pesticide)م کشآفتسطح  ؛Level of pesticide)م بنتونیت سدیم ؛Sodium bentonite) 

 

 پارامترهوای  ةداری بر کلی، اثر معنیکشآفتو سطح  کشآفت، بنتونیت سدیم و اثر متقابل نوع کشآفت، سطح کشآفتنوع 

ثیر بیشتری بر کاهش این پارامترها داشت. همچنین با کع فوزالون نسبت بع دیازینون تأ وریگذاشت، بع 5جدو   گزارش شده در
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داری کواهش یافوت.    وور معنوی  بوع  5بع محیط کشت، میزان پارامترهای گزارش شده در جدو   کشآفتافزایش سطوخ هر دو 

، از 5های گزارش شده در جدو  لفعؤم ةکلی. این پارامترها شد ةر کلیدااستفاده از بنتونیت در محیط کشت نیز باعث کاهش معنی

هوا را تحوت توأثیر    بنابراین هرگونع اثر بر روی تولید گاز، قاعدتاً این مؤلفع ،ساعت، تخمین زده شده است 24تولید گاز در زمان 

بخوش   دارای، منجر بوع کواهش معنوی   شکمبع گذاریای اسپری دیازینون بر روی خوراک قبل از کیسعدر مطالعع قرار خواهد داد.

م بنتونیت و دیازینون، تأثیری بر کاهش اثرات أاک در سطوخ باالی دیازینون گردید و نیز کاربرد توپذیر خوردارای پتانسیل تجزیع

 یبزهوا  ۀریو در ج میسد تیدرصد بنتون 5و  5/2( گزارش کردند استفاده از 2002م کیمحسن و تاف .(19م نداشت کشآفتمنفی 

 ،رهیو حاصل از اجوزاء ج  نیپروتئ یاشکمبع یریپذعیتجز .(29م شودمیشکمبع  عیما یاکیآمون تروژنیآنقوره باعث کاهش غلظت ن

 دهود، یقورار مو   رینشخوارکنندگان را تحوت توأث   کیبار یدر روده نعیآم یدهایاس یاست کع فرآهم ییفاکتورها نیتراز مهم یکی

دار را کوع بور   چرب شواخع  یدهایو اس دهایتپپ نع،یآم یدهایاس اک،یبع آمون یدسترس زانیم زیپروتئول ای نیپروتئ ةیتجز کعی وربع

، از  رفی گوزارش شوده کوع کواربرد بنتونیوت      (43م دهدتحت الشعاع خود قرار می باشد،یدر شکمبع مؤثر م یکروبینرخ رشد م

رای نیتوروژن  هوا را بو  مسو هش ممکن اسوت دسترسوی میکروارگانی  این کاگردد بنابراین باعث کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی می

  دهد. قرار خود ساختع و در نهایت تولید گاز را در محیط کشت تحت تأثیرآمونیاکی محدود 

تأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیوت سودیم بور جمعیوت پروتووزوآ و گونوع بواکتری         ها:مسجمعیت میکروارگانی

توأثیر   کوش آفوت و نیوز سوطح    مدیوازینون یوا فوزالوون(    کوش آفتنوع  آورده شده است. 6در جدو   فیبریسولونس بوتیریویبریو

دار نداشت، اما اضافع کردن بنتونیت بع محیط کشت، باعث کاهش معنی  بوتیریویبریو فیبریسولونسجمعیت باکتری  داری برمعنی

 آمواری  همچنوین اخوتالف   دار نشود. گونوع بواکتری معنوی   ایون  ابل بورای  اثرات متقیک از هیچ در جمعیت این گونع باکتری شد.

و نیوز کواربرد بنتونیوت     هوا کشآفت هر یک از بر جمعیت پروتوزوآ مشاهده نشد اما با افزایش سطح کشآفتبین دو  داریمعنی

دار معنوی  نیوز  معیت پروتوزوآیک از اثرات متقابل برای جهیچ داری کاهش یافت. ور معنیسدیم در جیره، جمعیت پروتوزوآ بع

اثرات سومی فوزالوون بور     .(2باشد مها و حیوانات بسیار سمی میندیازینون علیرغم پایداری پایین آن در محیط، برای انسانشد. 

هوای  کش بر محیطت این آفتاا العات در ارتباط با اثر ولی( 38و  5است مروی حیوانات آزمایشگاهی، مکرراً بع اثبات رسیده 

ثیر در اثر اضافع أنتایج آزمایش اخیر نشان داد بیشترین ت باشد.ناقص و یا محدود می ،شت آزمایشگاهی تهیع شده از مایع شکمبعک

اضوافع   بوا  اگرچوع  بوتیریویبریو فیبریسوولونس گونع  .باشدجمعیت پروتوزوآ می بع فوزالون و دیازینون مربوط کشآفتکردن دو 

 وبلود یواال  و نهوا کواهش یافوت.    لحا  عددی جمعیت آنولی بعداری نشان نداد هش معنیکا ،بع محیط کشت کشآفتکردن 

 ،یشوگاه یآزما طیعلوفع و کنسوانتره در شورا   یکشت دارا طیبع مح تیگرم بنتون 2( گزارش کردند کع اضافع کردن روزانع 1991م

در آزموایش   شاید یکی از دالیلی کعهمچنین  .(48م شودمیهای هولوتریش ویوه گونععب ی موکدارپروتوزوآ تحرکباعث کاهش 

پروتوزوآ عامل  باشد. آدار جمعیت پروتوزوبنتونیت باعث کاهش تولید گاز در محیط کشت شده است، مربوط بع کاهش معنی ما

شوود  شکمبع موی  pHکاهش هیدروژن در محیط شکمبع، سبب ایجاد تغییرات در  و افزایش یا بوده هیدروژنگاز اصلی در تولید 

صورت غیرمستقیم در تولید گاز متان از  ریوق فوراهم آوردن هیودروژن بورای     همچنین گزارش شده است کع پروتوزوآ بع (.30م

ای گروهوی از گوسوفندانی   ( یک افزایش در جمعیت پروتوزوآی شوکمبع 1990فن و لنگ م .(11های متانوژنز نقش دارد مباکتری

تغییوری در   (1992م ، هور چنود کوع ایووان و همکواران     (10مشودند  میت در روز تغذیع گرم بنتونی 15-16مشاهده نمودند کع با 

 .(16م نکردندای در اثر افزودن بنتونیت بع جیره گوسفندان مشاهده جمعیت پروتوزوآی شکمبع
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در شرایط  یو فیبریسولونسبوتیریویبر: تأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر جمعیت پروتوزوآ و باکتری 6جدول 

 آزمایشگاهی
Table 6. Effect of phosalone and diazinon with or without sodium bentonite on protozoa population and Butyrivibrio 

fibrisolvens in laboratory conditions 
 اثرات اصلی

Main effects 

کشنوع آفت  
TP 

کشسطح آفت  

LP 

دیمبنتونیت س  
SB 

 کل پروتوزوآ
Total protozoa 

 بوتیریویبریو فیبریسولونس  

Butyrivibrio fibrisolvens 

 فوزالون

Phosalone 

0 0 a0.758 0.978 

100 0 ab0.548 0.980 

500 0 ab0.497 0.708 
100 2 b0.412 0.722 

500 2 c0.026 0.608 

500 2 c0.003 0.606 

 دیازینون

Diazinon 

0 0 a0.758 0.979 

100 0 ab0.548 0.980 

500 0 ab0.586 0.809 

0 2 b0.373 0.812 

100 2 c0.045 0.656 

500 2 c0.014 0.687 

SEM   0.09 0.11 

داریسطح معنی  
P-value 

کشنوع آفت  (TP) 0.82 0.42 

 0.12 0.0003 کشسطح آفت (LPم

 0.002 0.0001> بنتونیت سدیم (SBم

 0.91 0.88 کشسطح آفت ×شکنوع آفت (LP×TPم

 0.77 0.77 بنتونیت سدیم ×کشنوع آفت (SP×TPم

 0.35 0.44 بنتونیت سدیم ×کشسطح آفت (SB×LPم

سطح ×کشنوع آفت (LP×SB×TPم

                  بنتونیت سدیم×کشآفت
0.94 0.94 

 (.P<05/0م باشدیم هامیانگین بین اختالف بودن دارمعنی بیانگر ستون هر در غیرمشابع حروف
Means with different subscript letters within a column are significantly different at P<0.05. 

 (Sodium bentoniteم بنتونیت سدیم ؛(Level of pesticideمکش سطح آفت ؛(Type of pesticideمکش نوع آفت

 

 گیرینتیجه
 ،شود پارامترهوای تخمیوری   منفوی بور    اتاثور  باعوث ایجواد   محیط کشوت  بع ازینوندی یافوزالون  هایکشتآف اضافع کردن

. کاربرد بنتونیت سدیم در محیط کشت نع تنها منجر کع اثر منفی فوزالون در مقایسع با دیازینون بر محیط کشت بیشتر بود وریبع

مورد مطالعوع در   یهای تخمیربر اغلب شاخصبلکع اثرات منفی فوزالون و یا دیازینون نشد  هایکشآفتبع کاهش اثرات منفی 

ت سدیم در اثر اضافع کردن بنتونی بوتیریویبریو فیبریسولونسهمچنین کاهش در جمعیت پروتوزوآ و باکتری  داشت. این آزمایش

 بوا نود کوع اثبوات نتوایج     چهور   ،بع محیط کشت مشاهده گردید کع شاید بخشی از کاهش تولید گاز مربوط بع این موضوع باشود 

 باشد.در آینده می ترتردهسگاجرای تحقیقات  بع نیاز ،قا عیت بیشتر
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Abstract1 

Background and objectives: Organophosphate (OP) compounds such as phosalone and 

diazinon are a diverse group of chemicals used against a wide range of agricultural pests. 

Ruminant animals are raised in environments that may expose to a wide variety of pesticides. 

Exposure of animals to these types of pesticides may be intentional, such as the dermal 

application of various pesticides for control of insect and parasite infestation, or exposure may 

be accidental, such as the consumption of chemically-contaminated feed. The first concern is 

the potential deleterious effect of the chemical on the animal health. The second concern, 

particularly to animal food producers is health of livestock products. So the purpose of this 

experiment was to study the effect of diazinon and phosalone on the fermentation parameters, 

protozoa population and a ruminal fibrolytic bacteria species (Butyrivibrio fibrisolvens) in the 

culture medium using real-time PCR. 

 

Materials and methods: Phosalone and diazinon, two organophosphate pesticides at three 

levels (0, 100 and 500 ppm) and sodium bentonite at two levels (0 and 2% of diet DM) were 

used with a factorial experiment 2×3×2 in a laboratory media according to completely 

randomized design. The gas production was measured and the some parameters were also 

estimated by the cumulative gas production technique. The total protozoa and the ruminal 

bacterium Butyrivibrio fibrisolvens in the culture medium were determined by the real-time 

PCR. 

 

Results: The cumulative gas production after 12, 24 and 48 h of incubation, and also the rate 

(cgas) and potential gas production (bgas) were significantly decreased when phosalone or 

diazinon were added to the culture medium. Adding phosalone and diazinon to the culture 

medium were significantly decreased the total estimated parameters such as organic matter 

degradability, metabolizable energy, net energy for lactation, microbial protein yield and short-

chain fatty acids. Adding sodium bentonite (2%) to the culture medium also resulted in a 

significant decrease in the above-mentioned parameters. The protozoa population was 

significantly decreased following application of two pesticides to the culture medium, but 

ruminal bacterium Butyrivibrio fibrisolvens was not affected by the type of pesticide. 

Application of sodium bentonite in the culture medium also decreased significantly the 

population of protozoa and ruminal bacterium Butyrivibrio fibrisolvens. 
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Conclusion: Using both diazinon and phosalone had negative effects on the gas production, 

estimated parameters and total protozoa. Toxicity of phosalone on the culture medium was more 

in comparison to diazinon. Sodium bentonite as a toxin-binder could not decrease the negative 

effects of both phosalone and diazinon in the culture medium and resulted in negative impacts 

on the gas production, estimated parameters, ruminal bacterium Butyrivibrio fibrisolvens and 

total protozoa. 
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