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سابقه و هدف :آفتکشهای ارگانوفسفره مانند فوزالون و دیازینون ،شامل گروه متنوعی از مواد شیمیایی بووده کوع علیوع یو
وسیعی از آفات کشاورزی بکار برده میشوند .حیوانات نشخوارکننده در محیطی پرورش داده میشوند کع میتواننود در معور
این آفتکشها قرار بگیرند .مواجهع این حیوانات با این آفتکشها ممکن است عمودی مماننود اسوتعما پوسوتی بورای کنتور
حشرات و آلودگیهای پوستی) و یا تصادفی ممصرف خوراک آلوده بع آفتکشها) باشد .اولین نگرانی مربوط بع اثرات متغیور و
بالقوه این مواد شیمیایی بر سالمتی دام و دومین نگرانی مخصوصاً برای تولیدکنندههای فورآوردههوای داموی ایوناسوت کوع ایون
فرآوردهها بع مواد شیمیایی آلوده نشده باشند .بنابراین هدف از این پوووهش بررسوی سوطوخ مختلو

فوزالوون و دیوازینون بور

فراسنجعهای تخمیری ،جمعیت پروتوزوآ و یک گونع باکتری فیبرولیتیک بوتیریویبریو فیبریسولونس با روش واکونش زنجیورهای
پلیمراز در زمان واقعی بود.
مواد و روشها :در این پووهش از دو نوع آفتکش ارگانوفسفره فوزالون و دیازینون در سع سطح م 100 ،0و  500پویپویام) و
بنتونیت سدیم در دو سطح م 0و  2درصد مادهخشک جیره) در یک محویط کشوت آزمایشوگاهی و در یوک آزموایش فاکتوریول
 2×3×2در قالب رخ کامالً تصادفی استفاده شد .در ادامع تولید گاز اندازهگیری شد و برخی از پارامترها بر اسوا

روش تولیود

گاز ،تخمین زده شد .همچنین کل جمعیت پروتوزوآ و گونع باکتری بوتیریویبریو فیبریسولونس در محیط کشت با روش واکونش
زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی تعیین شدند.
یافتهها :افزودن فوزالون یا دیازینون بع محیط کشت ،منجر بع کاهش معنویدار تولیود گواز تجمعوی در زموانهوای  24 ،12و 48
ساعت انکوباسیون و نیز ثابت نرخ و پتانسیل تولید گاز شد .همچنین کلیة مؤلفعهای تخمین زده شده از قبیل قابلیت هضوم موادۀ
آلی ،انرژی قابل متابولیسم ،انرژی خالص برای شیردهی ،تولید پروتئین میکروبی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیور در اثور افوزودن
فوزالون و دیازینون بع محیط کشت ،بع ور معنیداری کاهش یافت .اضافع کردن بنتونیت سدیم در سوطح دو درصود بوع محویط
کشت نیز منجر بع کاهش معنیدار کلیة موارد ذکر شده در باال گردید .با اضافع کردن هر یک از آفتکوشهوا بوع محویط کشوت،
جمعیت پروتوزوآ کاهش معنیدار نشان داد ولی جمعیت گونع باکتری بوتیریویبریو فیبریسولونس تحت تأثیر مصرف دو آفتکش

قرار نگرفت .کاربرد بنتونیت سدیم در محیط کشت منجر بع کاهش معنویدار جمعیوت پروتووزوآ و گونوع بواکتری بوتیریویبریوو
فیبریسولونس شد.
*نویسنده مسئو phd1388@gmail.com :

71

محسن كاظمی و همکاران

نتیجهگیری :مصرف هر دو آفتکش فوزالون و دیازینون اثرات منفی بر تولید گاز ،مؤلفعهای تخمینی و جمعیت کل پروتوزوآ
داشت .اثرات سمی فوزالون نسبت بع دیازینون بر محیط کشت بیشتر بود .همچنین بنتونیت سدیم بع عنوان یک توکسین بایندر،
نتوانست از اثرات منفی آفتکشهای دیازینون و فوزالون بر محیط کشت بکاهد و باعث ایجاد اثرات منفی بر تولید گاز،
مؤلفعهای تخمینی ،گونع باکتری بوتیریویبریو فیبریسولونس و جمعیت کل پروتوزوآ شد.
واژههای کلیدی :آفتکش ،بنتونیت ،تولید گاز ،واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی
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مقدمه
امروزه بعدلیل رشد فزآیندهی جمعیت و نیاز روزافزون بع محصوالت کشاورزی ،بکارگیری آفتکشهای مختلو

در سوطح

مزرعع برای رسیدن بع تولید پایدار و اقتصادی ضروری بعنظر میرسد .کاربرد آفتکشها در سطح مزرعع اگرچع باعوث افوزایش
تولید میشود ولی مشکالت زیست محیطی فراوا نی را در آینوده ایجواد خواهود نموود و از هموع مهمتور سوالمت بشوری کوع از
محصوالت آلوده بع آفتکشها استفاده مینماید را ممکن است در معر

خطرات جدی قرار دهد .فوزالون و دیازینون دو نووع

آفتکش از دستع ارگانوفسفرهها بوده و با وجود اینکع بسیاری از اثرات مخرب آن بع اثبات رسیده اسوت اموا توسوط بسویاری از
کشاورزان ایرانی بع فراوانی در سطح مزرعع بر علیع ی

وسیعی از آفات استفاده میشوند م 19و  .)21گزارش شده کوع بقایوای

آفتکشهای موجود در خوراکهای آلوده ،قابلیت انتقا بع شیر و یا سایر فرآوردههای داموی را دارنود م .)33هرچنود ا العوات
گستردهای در خصوص انتقا آفتکشهای ارگانوکلره بع شیر و سایر فرآوردههای دامی گزارش شده است م )33اما ا العات در
خصوص آفتکشهای ارگانوفسفره محدود میباشد ،بنوابراین انجوام تحقیقوات در ایون زمینوع جوزو ضوروریات و نیواز بخوش
کشاورزی بوده تا از این ریق بسیاری از حقایق برای کشاورز روشن گردد .بعنظر میرسد اولین سد دفاعی بودن در برابور ورود
سموم ،محیط شکمبع بوده بع وریکع گزارش شده زمانیکع حشرهکش دی کلرو دی فنیل تری کلرواتان 1بع شکمبع وارد میشود
در اثر فعالیت میگروارگانیسمهای شکمبع بع ترکیب کمخطرتری از قبیل دی کلرو دی فنیل دی کلرواتان 2کع همان مشتقات ثانویع
ددت هستند ،تبدیل میشود م 1و  .)12بنابراین تجزیع سموم توسط میکروارگانیسمهای شکمبع ،شواید یکوی از عوامول موؤثر در
کاهش اثرات سوء ناشی از مصرف آنها بر فعالیتهای تخمیری در محیط شکمبع باشد .امروزه از تکنیک تولیود گواز بوع عنووان
روشی پرکاربرد و ارزان قیمت برای برآورد برخی از مؤلفعهای تخمیری در اثر افزودن مواد مختلو
میشود م 18و  ،)20بع وریکع با این روش میتوان نتایج اثرات آفتکشهای مختل

بوع محویط کشوت اسوتفاده

را بر جمعیت میکروارگانیسمهای شکمبع

و نیز فعالیت تخمیری آنها بعوضوخ مشخص نمود .با توجع بع اینکع آفتکشها قابلیت انتقا بع فورآوردههوای داموی را دارنود،
کاربرد ماده و یا روشی کع بتواند از اثرات منفی انتقا آنها بکاهد ،ضروری بعنظر میرسد .بنتونیت ،خاک رسی متشکل از گوروه
مینرا های مونتموریلونیتی بوده کع از ظرفیت تباد یونی باالیی برخوردار بوده و میتواند انواع مختلفی از کاتیونهوا را بوا خوود
باند کند م .)27همچنین یونهای سدیم و یا کلسیم موجود در ترکیبات مونتموریلونیتی ،باعث افزایش ظرفیت تباد یوونی آنهوا
میگردد م 37 ،32و  .)50ایران با تولید تقریبی  2/5درصد از بنتونیت کل دنیا ،سهم درخور تووجهی را بوع خوود اختصواص داده
است م .)27همچنین از بنتونیت بع عنوان یک توکسینبایندر بعویوه در جهت کاهش آلودگیهای مربووط بوع آفالتوکسوینهوا در
حیوانات مزرععای بعوفور استفاده شده است م 26 ،15 ،7و  .)36ا العات در خصوص اثورات فوزالوون و دیوازینون بور محویط
کشت و جمعیت میکروبی آن کم و یا ناقص میباشد و نیز اینکع آیا بنتونیت در مواجهع با این آفتکشها ،کوارایی الزم را بورای
خنثیسازی اثرات منفی آنها خواهد داشت یا خیر ،مبهم میباشد ،از اینرو این تحقیق بوا هودف بررسوی اثورات سومی سوطوخ
مختل

دیازینون و فوزالون با و بدون استفاده از بنتونیت سدیم بععنوان یک توکسوینباینودر بور میوزان تولیود گواز ،مؤلفوعهوای

تخمیری و جمعیت برخی از میکروارگانیسمها در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
مواد و روشها
آمادهسازی محیط کشت :اقالم و ترکیب جیره آزمایشی بکار برده شده در محیط کشت در جدو  1آورده شده است .از فوزالون
مساخت شرکت فلوکا )3و دیازینون خالص مساخت شرکت سیگما آلدریچ )4هر کدام در سع سطح صفر  100 ،و  500پیپیام و
)1- Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT
)2- Dichlorodiphenyldichloroethane (DDD
3- Fluka
4- Sigma-Aldrich
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نیز بنتونیت سدیم در دو سطح صفر و  2درصد مادهخشک جیرۀ پایع در یک محیط کشت آزمایشگاهی استفاده شد .نمونة
خوراکی مورد مطالعع بعصورت کامالً مخلوط شده تهیع و با غربا یک میلیمتری آسیاب شد .اجزاء جیره کامالً مخلوط شده با
استفاده از جداو انجمن ملی تحقیقات م )2001برای یک گاو شیری با تولید  35کیلوگرم شیر در روز ،وزن  570کیلوگرم و
روزهای شیردهی  85روز تعیین شد م.)34
جدول  :1اقالم و ترکیب جیره آزمایشی بکار برده شده در محیط کشت
اقالم خوراکی

Table 1. Ingredient and chemical composition of experimental diet used in culture medium
مقدار
))Amount, %

م)Feed ingredient
سیالژ یونجع م)Alfalfa silage

50

دانع ذرت آسیاب شده م)Ground corn grain

10

جو آسیاب شده م )Ground barley

13

تخم پنبع کامل م)Whole cottonseed

7

کنجالع تخم پنبع م)Cottonseed meal

6

کنجالع سویا با درصد پروتئین  44م)Soybean meal with 44%CP

9

سبو

گندم م)Wheat bran

4

نمک م)Salt

0.5

مکمل مینرالی -ویتامینی م)Vitamin-mineral supplement

0.5

ترکیب شیمیایی مدرصد ماده خشک)

)Chemical composition (% of DM

خاکستر م)Ash

7.25

پروتئین خام م)Crude protein

22.5

الیاف نامحلو در شوینده خنثی م)Neutral detergent fiber

33.5

الیاف نامحلو در شوینده خنثی م)Acid detergent fiber

23.5

چربی خام م)Crude fat

3.5

کربوهیدراتهای غیرفیبری م)Non fiber carbohydrates

35.4

انرژی قابل متابولیسم م )Metabolizable energyم)Mcal/kg

2.38

 -1مکمل مگرم/کیلوگرم ماده خشک مکمل) حاوی  60000واحد بین المللی ویتامین  330000 ،Dواحد بین المللی ویتامین  1000 ،Aواحود بوین المللوی
ویتامین  160 ،Eگرم کلسیم 85 ،گرم فسفر 63 ،گرم سدیم 45 ،گرم منیزیم 2100 ،میلویگورم روی 12 ،میلویگورم سولنیوم 1500 ،میلویگورم منگنوز535 ،
میلیگرم مس و  45میلیگرم ید میباشد.
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.

غلظت نهایی هر یک از آفتکشها م 100و  500پیپیام) در محیط کشت  30میلیلیتری در نظر گرفتع شد .همچنین در ابتدا
یک محلو مادر با غلظت  500پیپیام تهیع و در نهایت غلظت  100پیپیام از این محلو مادر همراه با هگزان تهیع شد .مقدار
 30میلیلیتر از غلظتهای تهیع شده هر یک از آفتکشها در هگزان ،قبل از اینکع مایع شکمبع و بوافر بوع محویط کشوت اضوافع
شوند ،بر روی جیرۀ آزمایشی درون شیشعها اسپری شد و درب شیشعها بع مدت  24ساعت جهت تبخیر کامل هگزان از محویط
کشت باز گذاشتع شد .همچنین بع تیمارهای شاهد نیز تنها هگزان خالی اسپری م 30میلیلیتر) گردیود .بوع بطوریهوای شیشوعای
م 120میلیلیتری) ،بزاق مصنوعی تهیع شده بعروش منک و استینگا

م )1988و مایع شکمبع صواف شوده بوع نسوبت  1:2میوک

قسمت مایع شکمبع و دو قسمت بزاق مصنوعی) محدود  30میلی لیتر) و  200میلیگرم مادهخشک از جیره تهیع شده در جودو
 1م 5تکرار برای هر تیمار) ،اضافع شد م .)28مایع شکمبع از چهار رأ
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دارای فیستوالی شکمبعای کع در حد احتیاجات نگهداری و با جیره حواوی سویالژ ذرت و یوک نووع کنسوانتره تجواری تغذیوع
میشدند ،قبل از تغذیة صبحگاهی گرفتع شد .میزان پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم جیرۀ گاوهای فیستوال بعترتیب برابر بوا
 13/5درصد و  2/56مگاکالری در هر کیلوگرم مادهخشک بود .همچنین  5شیشع فاقد موادۀ خووراکی بوع عنووان عامول تصوحیح
مبلنک) برای تصحیح فشار گاز تولید شده توسط ذرات باقیمانده در مایع شکمبع در نظر گرفتع شد .درب بطریهای شیشوعای بوا
استفاده از درپوش الستیکی و پوشش آلومینیومی بع ور کامل بع کمک ابزار کریمپر پلمپ و در حمام آب گرم با دمای  39درجة
سانتیگراد قرار داده شد و با ثبت فشار گاز تولید شده در زموانهوای  72 ،48 ،36 ،24 ،12 ،6 ،3و  96سواعت انکوباسویون و بوا
استفاده از رابطع تئودورو و همکاران م ،)1994حجم گاز تولید شده در هر زمان بعدست آمد م.)46
تهیه نمونه ،استخراج  DNAو کار بهروش واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی :1نمونعهای مایع شکمبع جهت تعیین میزان
جمعیت کل پروتوزوآ و باکتری بوتیریویبریو فیبریسولونس مشابع با محیط کشت ذکر شده در بخش تولید گاز ،تهیع شود و درب
آنها با درپوش الستیکی مربو ع بستع شد و جهت جلوگیری از کاهش اثرات منفی تجمع گاز در محیط کشوت ،هور دو سواعت
یکبار گاز درون شیشعها از ریق سوزن مربو ع تخلیوع مویشود .همچنوین نمونوعگیوری از محویط کشوت 24 ،سواعت بعود از
انکوباسیون صورت گرفت و نمونعهای استخراج شده ،با پارچع متقا چهار الیع صاف و بالفاصولع بوع سوردخانع بوا دموای -80
درجة سانتیگراد انتقا داده شد م .)23در روش استخراج  DNAتمامی مطالعات مولکولی انجام شده در زمینوع فلوور میکروبوی
شکمبع نیازمند استخراج  DNAاز محتویات هضمی شکمبع بود بنابراین بعمنظور استخراج  DNAاز محتویوات محویط کشوت از
کیت تجاری دنازیست 2ساخت ایران ممشهد) و بر اسا

دستورالعمل آن اسوتفاده شود .پوس از اسوتخراج  ،DNAبورای تعیوین

غلظت آن از دستگاه نانودراپ استفاده شد و سپس نمونعها از لحوا غلظوت  DNAیکسوانسوازی شودند .در ایون آزموایش از

پرایمرهای خاص ژن هدف  16SrRNAاستفاده شد مجدو  .)2مقایسع نسبی جمعیوت کول پروتووزوآ و بواکتری بوتیریویبریوو
فیبریسولونس بعروش واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی و از ریق اندازهگیوری افوزایش تشعشوع فلورسونس در نتیجوع
اتصا رنگ سایبرگرین و بع کمک دستگاه بایورد 3انجام شد .ترکیب واکنش برای معرفی بع دستگاه واکنش زنجیرهای پلیموراز در
زمان واقعی شامل کیت استاندارد مستر میکس سایبرگرین ،4پرایمر رفت ،پرایمور برگشوت ،نمونوع  DNAاسوتخراج شوده و آب
دوبار تقطیر بود .نمونعها پس از مخلوط شدن کامل ،ورتکس شدند .مقدار مشخصی از مخلوط مستر میکس تهیع شده بع استریب
تیوب مربو ع انتقا داده و سپس نمونعها بع دستگاه واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی انتقا داده شد .و قطعع و توالی
پرایمرهای اختصاصی مورد استفاده در روش واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی در جدو  2آورده شده است.
جدول  :2طول قطعه و توالی پرایمرهای اختصاصی مورد استفاده در واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی
میکروارگانیسم
م)Microorganism

Table 2. Segment length and sequence‐specific primers used in Real-Time PCR
و قطعع
منبع
توالی
پرایمر

مSegment
)length

بوتیریویبریو
فیبریسولونس
مButyrivibrio
)fibrisolvens

م)Primer

م)Sequence

رفت
168

’5’-ACCGCATAAGCGCACGGA-3

م)Forward

برگشت
م)Reverse

م)Source

’5’-CGGGTCCATCTTGTACCGATAAAT-3

استیونسون و
ویمر م)2007

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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رفت
کل پروتوزوآ

150

م)Total protozoa

´5´-GCTTTCGWTGGTAGTGTATT-3

م)Forward

سیلوستر و
همکاران

برگشت

´5´-CTTGCCCTCYAATCGTWCT-3

م)Reverse

م)2004

پروتکل مورد استفاده در روش واکنش زنجیرهای پلیمراز در زموان واقعوی بورای گونوع بوتیریویبریوو فیبریسوولونس و کول
پروتوزوآ در جدو  3آورده شده است .برای تعیین اختصاصی بودن تکثیر ،آنالیز منحنوی ذوب محصووالت واکونش زنجیرهوای
پلیمراز بعد از آخرین سیکل در هر تکثیر انجام شد .از کنتر منفی منمونع بدون  )DNAدر هر اندازهگیوری جهوت نشوان دادن
عدم وجود آلودگی استفاده شد .جمعیت پروتوزوآ و گونع باکتری بوتیریویبریو فیبریسولونس بعصوورت نسوبتی از جمعیوت کول
باکتریهای شکمبع )Total rumen bacterial 16SrDNA) 1تعیین شدند .بر این پایع جمعیت نسبی گروههای مورد مطالعوع در
این آزمایش بر پایة مقادیر  delta Ctم Ctپروتوزوآ و یا گونع باکتری بوتیریویبریو فیبریسولونس منهای  Ctکل باکتریهوا) و بور
پایع  2-∆∆Ctمحاسبع شد م 6و .)13
جدول  :3پروتکل مورد استفاده در واکنش زنجیرهای پلیمراز در زمان واقعی برای کل پروتوزوآ و باکتری بوتریوفیبروسالووسنس
Table 3. Protocol used in Real Time PCR for total protozoa and bacteria Butyrivibrio Fibrisolvens

مراحل پیشرفت واکنش

دما مدرجع سانتیگراد)

زمان

م)Reaction progress

)Temperature (◦C

م)Time

واسرشت اولیع

م)Initial denaturation

94

10-Minute

واسرشت ثانویع

م)Second denaturation

94

15-second

توسعع

م)Annealing

58

20-second

بسط

م)Extension

72

30-second

روش های آماری و فاکتورهای تخمین زده شده :دادههای بدست آمده از تولید گاز با استفاده از رابطع ارسکو و مکدونالد
م )1979مورد برازش قرار گرفت م:)35
-ct

) P=b(1-e

کع در این معادلع P ،معاد حجم گاز تولیدی در زمان  b ،tمعاد تولید گاز از بخش نامحلو ولی قابل تخمیر پس از 96
ساعت انکوباسیون ممیلیلیتر بع ازای  200میلیگرم ماده خشک) c ،معاد ثابت نرخ تولید گاز برای  bممیلیلیتر در ساعت) و t

معاد زمان انکوباسیون مساعت) میباشد .انرژی متابولیسمی ،انرژی خالص شیردهی و مقدار تجزیعپذیری مادۀ آلی بر اسا
معادالت منک و استینگا

م )1988تعیین گردید م:)28

ME (MJ/kg DM) =1/06+0/1570GP+0/0084 CP+ 0/0220CF-0/0081CA

کع در معادلع باال  GPمعاد حجم کل گاز تولید شده تا زمان  24ساعت انکوباسیون برای  200میلیگرم نمونع بوده و  CF ،CPو
 CAبع ترتیب معاد درصد پروتئین خام ،درصد چربی خام و درصد خاکستر خام نمونع مورد آزمایش میباشند.
OMD (%) = 42/85+0/6766GP

کع در معادلع باال  GPمعاد حجم کل گاز تولید شده تا زمان  24ساعت انکوباسیون برای  200میلیگرم نمونع بود.
NEl (MJ/kg DM) = -0/36+0/1149GP+0/0054 CP+ 0/0139CF-0/0054CA

1-Total rumen bacterial 16SrDNA
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کع در معادلع باال  GPمعاد حجم کل گاز تولید شده تا زمان  24ساعت انکوباسیون برای  200میلیگرم نمونع بوده و  CF ،CPو
 CAبع ترتیب معاد درصد پروتئین خام ،درصد چربی خام و درصد خاکستر خام نمونع مورد آزمایش میباشند.
کل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بر اسا

معادلع ماکار م )2005محاسبع گردید م.)25

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

کع در معادلع باال  GPمعاد حجم کل گاز تولید شده تا زمان  24ساعت انکوباسیون برای  200میلیگرم نمونع میباشد .میزان
بازده پروتئین میکروبی بعصورت  19/3گرم نیتروژن میکروبی بع ازای هر کیلوگرم ماده آلی قابل هضم ،گزارش گردید م.)3
همچنین از یک آزمایش فاکتوریل 2×3×2معامل او دو نوع آفتکش فوزالون و دیازینون ،عامل دوم سع سطح آفوتکوش و
عامل سوم دو سطح بنتونیت سودیم) بوا ورخ پایوة کوامالً تصوادفی اسوتفاده گردیود .بوع ووریکوع مود آمواری ورخ شوامل
 Yijk=μ+Ai+Bj+ABij+Ck+ACik+BCjk+ABCijk+ϵijkبود کع در آن  =Yijkمقودار هور مشواهده =μ ،میوانگین پوارامتر موورد
مطالعع =Ai ،اثر نوع آفتکش =Bj ،اثر سطوخ آفتکش =(AB)ij ،اثر متقابل نوع آفتکش و سطوخ آفتکش =Ck ،اثور سوطوخ
بنتونیت سدیم =ACik ،اثر متقابل نوع آفتکش و سطوخ بنتونیت سدیم =BCjk ،اثر متقابل سطوخ آفتکوش و سوطوخ بنتونیوت
سدیم =ABCijk ،اثر متقابل بین نوع آفتکش ،سطوخ آفتکش و سطوخ بنتونیت سدیم و  =εijkخطای آزمایشوی بوود .اخوتالف
آماری بین تیمارها با روش دانکن در سطح  0/05درصد با استفاده از نرم افزار  SASمنسخع  )9/1محاسبع شد م.)41
نتايج و بحث
تولید گاز :تأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز حاصل از جیرۀ آزمایشی در جودو
 4نشان داده شده است .میزان تولید گاز در زمان  24ساعت انکوباسیون ،تحت تأثیر نوع آفتکش قرار گرفت بع وریکع فوزالون
نسبت بع دیازینون منجر بع کاهش شدیدتر تولید گاز شد م .)P>0/05با افزایش سطوخ فوزالون و یا دیازینون بوع محویط کشوت،
میزان تولید گاز در زمانهای  24 ،12و  48ساعت و نیز ثابت نرخ و پتانسویل تولیود گواز کواهش یافوت م .)P>0/0001کواربرد
بنتونیت سدیم منجر بع کاهش تولید گاز در زمانهای  24 ،12و  48ساعت انکوباسیون و نیز ثابت نرخ و پتانسیل تولید گواز شود
م .)P>0/0001همچنین اثرات متقابل بین نوع آفتکش و بنتونیت سدیم برای تولید گاز 12ساعت و ثابت نرخ تولید گاز معنیدار
شد .اثرات متقابل بین سطح آفتکش و بنتونیت سدیم تنها برای ثابت نرخ تولید گاز معنیدار شد بع ووریکوع بنتونیوت نوعتنهوا
نتوانست از اثرات منفی آفتکشهای دیازینون و فوزالون بر محیط کشت بکاهد بلکع با افزایش همزمان سطح بنتونیت در سطوخ
باالی آفتکش ،کاهش معنیدار ثابت نرخ تولید گاز بعصورت سینرژیستی مشاهده شد .اثرات متقابل بین نوع آفوتکوش ،سوطح
آفتکش و بنتونیت سدیم نیز برای کلیة پارامترهای جدو  4معنیدار نشد .اضافع کردن دو آفتکوش تیوودان و سووین بوع یوک
محیط کشت دارای پروتوزوآی هولوتریش ،نعتنها باعث کاهش تولید گاز در محیط کشت نشد ،بلکع منجر بع افزایش معنیدار آن
شد م )49کع با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد .بالعکس اضافع کردن فوزالون بع یک محیط کشت آزمایشوگاهی باعوث کواهش
معنیدار تولید گاز در زمان  96ساعت انکوباسیون و همچنین تجزیعپذیری مادهخشک گردیود م )21کوع بوا نتوایج ایون آزموایش
مطابقت دارد .عمدتاً فعالیت تخمیری میکروارگانیسمها در محیط شکمبع و یا محیط کشت منجر بع تولید گاز میشوود ،از ایونرو
برخی از آفتکشها ممکن است بر جمعیت میکروارگانیسمها اثرات منفی گذاشتع کع متعاقباً باعث کاهش تولید گواز در محویط
کشت خواهند شد .برخی از مطالعات نشوان داده کوع بعضوی از آفوتکوشهوا اثور مهارکننودگی بور روی برخوی از آنوزیمهوای
میکروارگانیسمها داشتع کع از این ریق باعث کاهش عملکرد آنها میگردد م .)4اگر چع سرنوشت آفتکشها در محیط کشت،
نیز تحت تأثیر فعالیت میکروبهای موجود درآن قرار میگیرد ولی برخی آفتکشها بعسهولت توسط میکروارگانیسمها تجزیوع
میشوند و برخی دیگر در مقابل تجزیع شدن از خود مقاومت نشان مویدهنود م ،)11بنوابراین در نتیجوع اثورات سومی برخوی از
آفتکشها ،ممکن است تا حدود زیادی از میزان تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی کاستع شود .در مطالععای دیگور ،بوا افوزایش
سطوخ فوزالون بع محیط کشت ،ثابت نرخ و پتانسیل تولید گاز در مقایسع با تیمار شاهد ،کاهش معنیدار نشان داد م.)22
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جدول  :4تأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی
Table 4. Effect of phosalone and diazinon with or without sodium bentonite on gas production parameters
in laboratory conditions
اثرات اصلی
Main effects

تولید گاز

تولید گاز

تولید گاز

Gas
production
م)ml/12h

Gas
production
م)ml/24h

Gas
production
م)ml/48h

25.25a
23.96ab
16.60e
19.51cd
19.37cd
13.12f
25.25a
24.79a
21.77bc
19.51cd
17.99de
13.37f
0.85

35.44a
32.46a
23.87cd
28.73b
27.84b
19.48e
35.44a
34.27a
29.10b
28.73b
26.73bc
21.54de
1.02

42.43a
39.05ab
29.26d
35.89bc
34.25c
26.09d
42.45a
40.46a
34.12c
35.89bc
33.62c
27.96d
1.21

Cgas
))ml/h

Bgas
))ml

0.065ab
44.90a
0.067a
40.96b
0.057c
31.73d
0.054c
38.99bc
0.059bc
36.57c
0.041d
30.85d
0.065ab
44.90a
0.067a
42.59ab
0.069a
36.31c
c
0.054
38.99bc
0.052c
36.72c
d
0.043
31.89d
0.002
1.23
سطح معنیداری

بنتونیت
سدیم

سطح
آفتکش

SB

LP

0
0
0
2
2
2
0
0
0
2
2
2

0
100
500
100
500
500
0
100
500
0
100
500

نوع آفتکش
TP

فوزالون
Phosalone

دیازینون
Diazinon
SEM

P-value
0.10

0.029

0.08

0.089

0.29

) (TPنوع آفتکش

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

م )LPسطح آفتکش

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

م )SBبنتونیت سدیم

0.03

0.028

0.11

0.26

0.008

م )LP×TPنوع آفتکش× سطح آفتکش

0.02

0.093

0.24

0.25

0.03

م )SP×TPنوع آفتکش× بنتونیت سدیم

0.98

0.86

0.54

0.16

0.009

م )SB×LPسطح آفتکش× بنتونیت سدیم

0.14

0.48

0.67

0.60

0.28

م )LP×SB×TPنوع آفتکش×سطح
آفتکش×بنتونیت سدیم

حروف غیرمشابع در هر ستون بیانگر معنیدار بودن اختالف بین میانگینها میباشد م.)P>0/05
Means with different subscript letters within a column are significantly different at P<0.05.
نرخ ) )cgas: /hو پتانسیل تولید گاز م)bgas: ml/200mgDM؛ نوع آفتکش م)Type of pesticide؛ سطح آفتکش م)Level of pesticide؛ بنتونیت سدیم
م)Sodium bentonite

بنتونیت از دستع کانیهای رسی بوده کع برای افزایش عملکرد نشخوارکنندگان بعدلیل ظرفیت بافری آن و نیز ظرفیوت تبواد
یونی باالی آن بعوفور استفاده میشود م .)24لی و همکواران م ) 2010گوزارش کردنود در اثور اضوافع کوردن بنتونیوت بوع جیورۀ
گوسالعهای پرواری ،میزان تولید گاز مدی اکسید گوگرد ،آمونیاک و سولقید هیدروژن) در کود آنها در مقایسوع بوا تیموار شواهد
بع ور معنیداری کاهش یافت کع آنها دلیل احتمالی کاهش این گازها را مربوط بع قدرت جذب باال و ظرفیت باالی تباد یونی
بنتونیت عنوان کردند م .)24در مطالعات دیگری نیز مشخص شد کع بنتونیوت از ظرفیوت تبواد یوونی و قودرت جوذب بواالیی
برخوردار میباشد م 9و  .)14محققان زیادی از بنتونیت برای کاهش اثرات منفی آفالتوکسوینهوای موجوود در خووراک اسوتفاده
نمودهاند م 17و  .)31از بنتونیت بععنوان افزودنی در غذای انسانها جهت کاهش اثرات منفی آفالتوکسینهوا نیوز اسوتفاده شوده
است م 39 ،8و  .)40در مطالعة دیگر ،افزودن بنتونیت بع محیط کشت دارای خوراکهای متفاوت ،منجر بع افزایش معنیدار تولید
گاز در مقایسع با تیمار شاهد شد م .)47اما در آزمایش ما افزودن بنتونیت بع محیط کشت منجر بع کاهش تولید گاز شد .ا العات
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در خصوص تأًثیر فوزالون و بعویوه دیازینون بر محیط کشت بسیار کم میباشد ،ولی نتایج آزمایش اخیر نشان داد کاربرد هور دو
آفتکش فوزالون و دیازینون منجر بع کاهش فرآیند تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی میشود و بنتونیوت ،کوارآیی الزم را بورای
کاهش و یا حذف اثرات منفی آنها در محیط کشت ندارد.
مؤلفههای تخمین زده شده :تأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر مؤلفعهای تخمین زده شده از تولید
گاز در شرایط آزمایشگاهی در جدو  5آورده شده است.
جدول  :5تأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر مؤلفههای تخمین زده شده از تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی
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
انرژی قابل

اسیدهای

انرژی خالص

متابولیسم

چرب کوتاه

شیردهی

66.83a
64.81a
59.00cd
62.29b
61.68b
56.03e
66.83a
66.04a
62.54b
62.29b
60.94bc
57.43de
0.69

ME
(Mcal/kg
)DM
6.83a
6.36a
5.01cd
5.78b
5.64b
4.32e
6.83a
6.65a
5.83b
5.78b
5.46bc
4.65de
0.16

زنجیر
SCFA
)(mmol
0.78a
0.72a
0.53cd
0.63b
0.61b
0.43e
0.78a
0.76a
0.64b
0.63b
0.59bc
0.47de
0.02

تجزیعپذیری
ماده آلی
OMD
)(%

تولیدپروتئین
میکروبی

MPY
NEl
(g/kg
(Mcal/kg
)OMD
)DM
12.90a
3.84a
12.51a
3.50a
11.39cd
2.51cd
12.02b
3.07b
11.90b
2.97b
e
10.81
2.01e
12.90a
3.84a
12.74a
3.71a
b
12.07
3.11b
12.02b
3.07b
bc
11.76
2.84bc
11.08de
2.25de
0.13
0.12
سطح معنیداری

بنتونیت سدیم

سطح آفتکش

نوع آفتکش

SB

LP

TP

0
0
0
2
2
2
0
0
0
2
2
2

0
100
500
100
500
500
0
100
500
0
100
500

فوزالون
Phosalone

دیازینون
Diazinon
SEM

P-value
0.029

0.029

0.029

0.029

0.029

) (TPنوع آفتکش

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

م )LPسطح آفتکش

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

م )SBبنتونیت سدیم

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

م )LP×TPنوع آفتکش× سطح آفتکش

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

م )SP×TPنوع آفتکش× بنتونیت سدیم

0.86

0.86

0.86

0.86

0.86

م )SB×LPسطح آفتکش× بنتونیت سدیم

0.48

0.48

0.48

0.48

0.48

م )LP×SB×TPنوع آفتکش×سطح
آفتکش×بنتونیت سدیم

حروف غیرمشابع در هر ستون بیانگر معنیدار بودن اختالف بین میانگینها میباشد م.)P>0/05
Means with different subscript letters within a column are significantly different at P<0.05.
تجزیعپذیری ماده آلی م)Organic matter degradability؛ انرژی قابل متابولیسم م)Metabolizable energy؛ اسیدهای چرب کوتاه
زنجیر م)Short chain fatty acids؛ انرژی خالص شیردهی م)Net energy for lactation؛ تولید پروتئین میکروبی م Microbial protein
)yield؛ نوع آفتکش م)Type of pesticide؛ سطح آفتکش م)Level of pesticide؛ بنتونیت سدیم م)Sodium bentonite

نوع آفتکش ،سطح آفتکش ،بنتونیت سدیم و اثر متقابل نوع آفتکش و سطح آفتکش ،اثر معنیداری بر کلیة پارامترهوای
گزارش شده در جدو  5گذاشت ،بع وریکع فوزالون نسبت بع دیازینون تأثیر بیشتری بر کاهش این پارامترها داشت .همچنین با
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افزایش سطوخ هر دو آفتکش بع محیط کشت ،میزان پارامترهای گزارش شده در جدو  5بوع وور معنویداری کواهش یافوت.
استفاده از بنتونیت در محیط کشت نیز باعث کاهش معنیدار کلیة این پارامترها شد .کلیة مؤلفعهای گزارش شده در جدو  ،5از
تولید گاز در زمان  24ساعت ،تخمین زده شده است ،بنابراین هرگونع اثر بر روی تولید گاز ،قاعدتاً این مؤلفعهوا را تحوت توأثیر
قرار خواهد داد .در مطالععای اسپری دیازینون بر روی خوراک قبل از کیسعگذاری شکمبعای ،منجر بوع کواهش معنویدار بخوش
دارای پتانسیل تجزیعپذیر خوراک در سطوخ باالی دیازینون گردید و نیز کاربرد توأم بنتونیت و دیازینون ،تأثیری بر کاهش اثرات
منفی آفتکش نداشت م .)19محسن و تافیک م )2002گزارش کردند استفاده از  2/5و  5درصد بنتونیت سدیم در جیورۀ بزهوای
آنقوره باعث کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبع میشود م .)29تجزیعپذیری شکمبعای پروتئین حاصل از اجوزاء جیوره،
یکی از مهمترین فاکتورهایی است کع فرآهمی اسیدهای آمینع در رودهی باریک نشخوارکنندگان را تحوت توأثیر قورار مویدهود،
بع وریکع تجزیة پروتئین یا پروتئولیز میزان دسترسی بع آمونیاک ،اسیدهای آمینع ،پپتیدها و اسیدهای چرب شواخعدار را کوع بور
نرخ رشد میکروبی در شکمبع مؤثر میباشد ،تحت الشعاع خود قرار میدهد م ،)43از رفی گوزارش شوده کوع کواربرد بنتونیوت
باعث کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی میگردد بنابراین این کاهش ممکن اسوت دسترسوی میکروارگانیسومهوا را بورای نیتوروژن
آمونیاکی محدود ساختع و در نهایت تولید گاز را در محیط کشت تحت تأثیر خود قرار دهد.
جمعیت میکروارگانیسمها :تأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیوت سودیم بور جمعیوت پروتووزوآ و گونوع بواکتری
بوتیریویبریو فیبریسولونس در جدو  6آورده شده است .نوع آفتکوش مدیوازینون یوا فوزالوون) و نیوز سوطح آفوتکوش توأثیر
معنیداری بر جمعیت باکتری بوتیریویبریو فیبریسولونس نداشت ،اما اضافع کردن بنتونیت بع محیط کشت ،باعث کاهش معنیدار
در جمعیت این گونع باکتری شد .هیچیک از اثرات متقابل بورای ایون گونوع بواکتری معنویدار نشود .همچنوین اخوتالف آمواری
معنیداری بین دو آفتکش بر جمعیت پروتوزوآ مشاهده نشد اما با افزایش سطح هر یک از آفتکشهوا و نیوز کواربرد بنتونیوت
سدیم در جیره ،جمعیت پروتوزوآ بع ور معنیداری کاهش یافت .هیچیک از اثرات متقابل برای جمعیت پروتوزوآ نیوز معنویدار
نشد .دیازینون علیرغم پایداری پایین آن در محیط ،برای انسانها و حیوانات بسیار سمی میباشد م .)2اثرات سومی فوزالوون بور
روی حیوانات آزمایشگاهی ،مکرراً بع اثبات رسیده است م 5و  )38ولی ا العات در ارتباط با اثرات این آفتکش بر محیطهوای
کشت آزمایشگاهی تهیع شده از مایع شکمبع ،ناقص و یا محدود میباشد .نتایج آزمایش اخیر نشان داد بیشترین تأثیر در اثر اضافع
کردن دو آفتکش فوزالون و دیازینون مربوط بع جمعیت پروتوزوآ میباشد .گونع بوتیریویبریو فیبریسوولونس اگرچوع بوا اضوافع
کردن آفتکش بع محیط کشت ،کاهش معنیداری نشان نداد ولی بعلحا عددی جمعیت آنهوا کواهش یافوت .واال

و نیوبلود

م )1991گزارش کردند کع اضافع کردن روزانع  2گرم بنتونیت بع محیط کشت دارای علوفع و کنسوانتره در شورایط آزمایشوگاهی،
باعث کاهش تحرک پروتوزوآی موکدار بعویوه گونعهای هولوتریش میشود م .)48همچنین شاید یکی از دالیلی کع در آزموایش
ما بنتونیت باعث کاهش تولید گاز در محیط کشت شده است ،مربوط بع کاهش معنیدار جمعیت پروتوزوآ باشد .پروتوزوآ عامل
اصلی در تولید گاز هیدروژن بوده و افزایش یا کاهش هیدروژن در محیط شکمبع ،سبب ایجاد تغییرات در  pHشکمبع مویشوود
م .)30همچنین گزارش شده است کع پروتوزوآ بعصورت غیرمستقیم در تولید گاز متان از ریوق فوراهم آوردن هیودروژن بورای
باکتریهای متانوژنز نقش دارد م .)11فن و لنگ م )1990یک افزایش در جمعیت پروتوزوآی شوکمبعای گروهوی از گوسوفندانی
مشاهده نمودند کع با  15-16گرم بنتونیت در روز تغذیع میشودند م ،)10هور چنود کوع ایووان و همکواران م )1992تغییوری در
جمعیت پروتوزوآی شکمبعای در اثر افزودن بنتونیت بع جیره گوسفندان مشاهده نکردند م.)16
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جدول  : 6تأثیر فوزالون و دیازینون همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر جمعیت پروتوزوآ و باکتری بوتیریویبریو فیبریسولونس در شرایط
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

بوتیریویبریو فیبریسولونس

کل پروتوزوآ

بنتونیت سدیم

سطح آفتکش

نوع آفتکش

Butyrivibrio fibrisolvens
0.978
0.980
0.708
0.722
0.608
0.606
0.979
0.980
0.809
0.812
0.656
0.687
0.11

Total protozoa
0.758a
0.548ab
0.497ab
0.412b
0.026c
0.003c
0.758a
0.548ab
0.586ab
0.373b
0.045c
0.014c
0.09

SB
0
0
0
2
2
2
0
0
0
2
2
2

LP
0
100
500
100
500
500
0
100
500
0
100
500

TP

فوزالون
Phosalone

دیازینون
Diazinon
SEM

سطح معنیداری
P-value
0.42

0.82

) (TPنوع آفتکش

0.12

0.0003

م )LPسطح آفتکش
م )SBبنتونیت سدیم

0.002

<0.0001

0.91

0.88

م )LP×TPنوع آفتکش× سطح آفتکش

0.77

0.77

م )SP×TPنوع آفتکش× بنتونیت سدیم

0.35

0.44

م )SB×LPسطح آفتکش× بنتونیت سدیم

0.94

0.94

م )LP×SB×TPنوع آفتکش×سطح
آفتکش×بنتونیت سدیم

حروف غیرمشابع در هر ستون بیانگر معنیدار بودن اختالف بین میانگینها میباشد م.)P>0/05
Means with different subscript letters within a column are significantly different at P<0.05.
نوع آفتکش م)Type of pesticide؛ سطح آفتکش م)Level of pesticide؛ بنتونیت سدیم م)Sodium bentonite
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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 shortchain 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.
Keywords: Pesticide, Phosalone, Diazinon, Gas production, Real-time PCR
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