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همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید  (diazinon) بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون

 in vitroگاز در شرایط 
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 چکیده

دیازینون جزو یکی از پرکاربردی ترین آفت کش های ارگانوفسفره در بخش کشاورزی ایران تلقی می گردد. بنتونیت یک کانی 

رسی بوده و معموال به عنوان یک ماده باند کننده سموم در محیط عمل می کند. در این آزمایش، اثر استفاده از سطوح مختلف 

درصد ماده خشک  2و  1، 0پی پی ام( با سطوح مختلف بنتونیت سدیم ) 1000و  750، 500، 250، 100، 0ینون )آفت کش دیاز

با پایه  6×3بر روی یک جیره غذایی متداول در قالب یک طرح فاکتوریل  in vitroجیره( بر پارامترهای تولید گاز در شرایط 

پی پی ام، کلیه پارامترها در  1000کامال تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح دیازینون از صفر به 

( و گاز تولید شده از بخش نامحلول gascساعت، نرخ ثابت تولید گاز ) 48و  24اعم از تولید گاز در زمان های  in vitroشرایط 

(. همچنین اضافه کردن بنتونیت سدیم منجر به p<0001/0( کاهش معنی داری پیدا کردند )gasbمیر در محیط کشت )ولی قابل تخ

(. هر چند که اضافه کردن دیازینون باعث کاهش شدید فعالیت های p<0001/0کاهش معنی دار پارامترهای تولید گاز گردید )

به عنوان یک جاذب، باعث خنثی سازی اثرات منفی کاربرد دیازینون بر  تخمیری محیط کشت گردید، ولی بنتونیت سدیم نتوانست

 محیط کشت گردد.

 in vitro-باند کننده سموم-بنتونیت سدیم-آفت کش-دیازینونکلیدی:  های واژه

 مقدمه

آفات در ایران ارگانوفسفره ها )از قبیل دیازینون( جزو یکی از پرکاربردی ترین آفت کش ها در بخش کشاورزی برای مبارزه با 

(. در واقع اولین 3مطرح می باشند. مطالعات گسترده، نشان داده که سموم کشاورزی قابلیت انتقال را به فرآورده های دامی دارند )

(. به نظر 3و  1سد دفاعی نشخوارکنندگان جهت خنثی کردن اثرات منفی سموم موجود در جیره آن ها، شکمبه آن ها می باشد )

ترین تاثیر سموم پس از مصرف توسط نشخوارکنندگان، جمعیت میکروبی موجود در شکمبه آن ها بوده که در می رسد که بیش

 و سالمت اهمیت به توجه (.  با3و  1برخی موارد اگر سطوح مصرف سم زیاد باشد، منجر به کاهش جمعیت آن ها می گردد )

 خوراک طریق ورودی از سموم ل و نابود کردن اثرات منفیکنتر دامپروری، بخش احتمالی اقتصادی ضررهای و عمومی بهداشت

 که است داده نشان اخیر تحقیقات. است برخوردار ای ویژه اهمیت از اولین سد دفاعی بدن نشخوارکنندگان یعنی شکمبه، به

 سموم این انتقال از  جلوگیری یا و آفات دفع  سموم به مربوط اختالالت بروز کاهش شیوه ترین صرفه با حال عین در و بهترین

 سم موثره ماده ترکیبات، این معموال. باشد می کننده باند مواد یا و جاذب مواد از استفاده دامی، های فرآورده سایر و شیر به

 سموم جذب از صورت این به و گردد می دفع حیوان مدفوع طریق از نهایت در و کرده باند خود با را آلوده خوراک در موجود

 رسی،-معدنی جاذب ترکیبات به توان می سموم کننده باند مواد جمله از. (7رساند ) می حداقل به آنرا یا و کرده جلوگیری

  (.  7و  1) نمود اشاره غیره و شده فعال زغال منیزیم، اکسید زئولیت، بنتونیت،
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 (. این9رود )می کار به مغذی مواد هضم قابلیت بهبود برای اهلی حیوانات جیره در که رایج بوده رسی هایکانی از بنتونیت یکی

هدف بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف دیازینون بر فراسنجه های تولید گاز و اینکه آیا بنتونیت سدیم به عنوان  با پژوهش

 یک سوپرجاذب می تواند جلوی اثرات منفی دیازینون ورودی به محیط کشت را بگیرد یا خیر، صورت پذیرفت. 

 اد و روش هامو

( برای کاربرد در محیط کشت تهیه گردید بطوریکه مقدار انرژی متابولیسمی، 6) NRCیک جیره آزمایشی با استفاده از نرم افزار 

درصد  35و  2/22 ،6/34 ،4/23(، DM)مگاکاری در کیلوگرم  53/2آن به ترتیب برابر با  NFCو  NDF  ،ADFپروتئین خام،

( انجام شد. همچنین تهیه مواد محیط کشت اعم از بزاق مصنوعی و مایع 10ساس تئودور و همکاران )بود. روش تولید گاز بر ا

راس گاو نر هلشتاین )با وزن  3( انجام شد. مایع شکمبه هم قبل از تغذیه صبحگاهی از 5شکمبه مشابه روش منک و استینگاس )

ساعت بعد از انکوباسیون ثبت گردید و  96و  72، 48، 36، 24، 12، 6، 3کیلوگرم( تهیه گردید. فشار گاز در زمان های  12±420

( بدست آمد، فشار در هر لحظه تبدیل به حجم 10از طریق معادله رگرسیونی بین فشار و حجم گاز که بر اساس روش تئودورو )

 آماری مدل بر اساس و شده محاسبه مختلف های زمان در گاز تجمعی گردید و در نهایت در محاسبات لحاظ گردید. تولید

( و تولید گاز از بخش نامحلول ولی cگاز ) تولید برخی از پارامترهای تولید گاز مثل نرخ {P=b(1-e-ct)}ارسکو و مک دونالد 

 (. 8قابل تخمیر، برآورد گردید )

 نتایج و بحث

آورده شده است.  1گاز در جدول فراسنجه های تولید  بر سدیم بنتونیت مختلف سطوح با همراه دیازینون مختلف سطوح تاثیر

پی پی ام به محیط کشت، کلیه پارامترهای گزارش شده در  1000با افزایش سطح دیازینون از صفر به  داد نشان ها داده آنالیز نتایج

همچنین اضافه کردن بنتونیت سدیم به عنوان جاذب به محیط کشت نه تنها باعث کاهش اثرات منفی  .جدول یک کاهش یافت

 از بخش این تفسیر در دیازینون بر پارامترهای تخمیری محیط کشت نشد، بلکه باعث کاهش معنی داری در این پارامترها گردید.

 بنتونیت خود واقع در و بکاهد کشت محیط در دیازینون سوء راتاث از است نتوانسته سدیم بنتونیت که کرد عنوان باید آزمایش

گزارش کردند که با افزایش  (2ال ابید و همکاران ) .است گذاشته گاز تولید پارامترهای بر بیشتری مهارکنندگی نقش یک سدیم

پی پی ام در محیط کشت حاوی مایع شکمبه، ناپدید شدن  15استفاده از سطوح فوزالون، اندوسولفان و کلرپیریفوس از صفر به 

(. بنابراین هر چه میزان ناپدید شدن ماده خشک کاهش یابد، به دنبال آن p<05/0ماده خشک به طور معنی داری کاهش پیدا کرد)

( مشاهده کردند که با افزایش استفاده از سطوح بعضی 4کاچز و همکاران )گاز در محیط کشت کاهش می یابد. همچنین تولید 

روه شاهد کاهش یافت هرچند که ، ماالتیون، سوین و توکزافن روند ناپدید شدن ماده خشک نسبت به گDDTآفت کش ها مثل 

در بین این آفت کش ها، توکزافن از روند کاهشی بیشتری در ناپدید شدن ماده خشک برخوردار بود و این نشان می دهد که 

 درجه سمیت آفت کشهای مختلف بر روی فعالیت میکروارگانیزم ها متفاوت می باشد.
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 فراسنجه های تولید گاز بر سدیم بنتونیت مختلف سطوح با همراه دیازینون مختلف سطوح تاثیر-1جدول 

 دینرخ تول

 گاز

ml/h)) 

gasb 
ml)) 

 دیتول

 ((ml/48hگاز

 گاز دیتول

ml/24h)) 

 سطوح بنتونیت سدیم

 )% از ماده خشک جیره(

 سطوح دیازینون

 (ppm) 

bcd066/0 a92/108 a12/106 a13/87 0 0 
abc068/0 ab29/105 a75/100 a59/84 1 0 
gf053/0 cd21/97 b73/89 b81/71 2 0 
a073/0 a07/107 b20/87 a20/87 0 100 
ef058/0 bc14/100 b65/85 b64/75 1 100 
h047/0 def10/90 c03/74 c80/63 2 100 

cde063/0 de07/92 dc97/72 b97/72 0 250 
h045/0 ef06/87 cd59/69 cd38/59 1 250 
h044/0 gf21/84 de62/66 cde36/57 2 250 
ab069/0 def78/90 cd74/72 b74/72 0 500 
h046/0 hi54/76 ef28/60 ef82/52 1 500 
i043/0 hi97/76 ef35/60 ef81/51 2 500 

de061/0 gh10/79 ef37/60 cd37/60 0 750 
hi043/0 hi03/76 f10/58 f17/50 1 750 
j034/0 ij11/71 g58/48 g10/41 2 750 

gh048/0 gh63/78 gf17/54 def17/54 0 1000 
ij038/0 ij62/70 g42/49 g00/43 1 1000 
ij038/0 j48/66 g26/47 g52/41 2 1000 

0018/0 33/2 29/2 14/2  SEM1 

 اثرات اصلی  

a062/0 a80/103 a87/98 a18/81 0 دیازینون 
a059/0 b40/99 b29/82 b55/75 100  
b051/0 c78/87 c73/69 c24/63 250  
b053/0 d43/81 d46/64 d12/59 500  
c046/0 e41/75 e98/55 e55/50 750  
d041/0 e91/71 f28/50 f23/46 1000  

001/0 35/1 32/1 23/1  SEM 

 بنتونیت سدیم  
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نتوانست از بنابراین در کل دیازینون نقش منفی خود را بر فراسنجه های تولید گاز در این پژوهش گذاشت و اینکه بنتونیت سدیم 

 اثرات منفی دیازینون بر محیط کشت میکروبی بکاهد.
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The effect of different levels of diazinon pesticide with or without sodium bentonite on 

in vitro gas production parameters 

Abstract 
Diazinon is one of the most organophosphate pesticides that widely use in agriculture of Iran. 

Bentonite is a clay mineral and often acts as a toxin binder in the environment. In this 

experiment, the effect of different levels of diazinon pesticide (0, 100, 250, 500, 750 and 

1000 ppm) with or without sodium bentonite (0, 1 and  2% of DM)  was evaluated with a 

conventional diet on in vitro gas production parameters according to 6×3 completely 

randomized factorial design. Increasing the  levels of diazinon from 0 to 1000 ppm , 

significantly decreased all parameters such as in vitro gas production after 24 and 48h, 

constant rate of gas production (cgas) and produced gas from insoluble but fermentable 

fraction (bgas) in the culture media (p<0.0001). Also the gas production parameters 

significantly decreased with increasing the levels of sodium bentonite (p<0.0001). Although 

the high levels of diazinon decreased the fermentation activities, but bentonite sodium could 

not neutralize the negative effects of diazinon in the culture media. 

Keywords: Diazinon-pesticide-sodium bentonite-toxin binder-in vitro 

 


