حسینی و همکاران

کارایی جاذبهای ارزانقیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت
 آمنه اسکندری تربقان و رضا ولیزاده، الیاس ابراهیمی خرمآبادی،محسن کاظمی
252 -265  صفحات،1397  پاییز،3  شماره،4دوره
Vol. 4(3), Autumn 2018, 252 – 265
DOI: 10.22034/jewe.2018.147117.1278

The Efficiency of Cheap Adsorbents in the
Removal of Safranin Dye from Aqueous and
Culture Medium
Kazemi M., Ebrahimi Khorram Abadi E., Eskandari
Torbaghan A. and Valizadeh R.

 کارایی جاذبهای ارزانقیمت در حذف رنگزای.)1397( . و ولیزاده ر. اسکندری تربقان آ،. ابراهیمی خرمآبادی ا،. کاظمی م:ارجاع به این مقاله
.252 – 265 : صفحات،3  شماره،4  دوره، مجله محیطزیست و مهندسی آب.سافرانین از آب و محیط کشت
Citing this paper: Kazemi M., Ebrahimi Khorram Abadi E., Eskandary Torbaghan A. and Valizadeh R. (2018). The
efficiency of cheap adsorbents in the removal of safarin dye from aqueous and culture medium. J. Environ. Water Eng., 4(3),
252 – 265. DOI: 10.22034/jewe.2018.147117.1278

1397  تابستان،2  شماره،4  دوره،مجله محیط زیست و مهندسی آب

252

کاظمی و همکاران

کارایی جاذبهای ارزانقیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت
3

محسن کاظمی ،*1الیاس ابراهیمی خرمآبادی ،1آمنه اسکندری تربقان 2و رضا ولیزاده
1استادیار ،گروه آموزشی علوم دامی ،مجتمع آموزش عالی تربت جام ،تربت جام ،ایران
2مربی گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی تربت جام ،تربت جام ،ایران
3استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
*نویسنده مسئولphd1388@gmail.com:

مقاله اصلی
تاریخ دریافت]1396/11/05[ :

تاریخ بازنگری]1397/02/21[ :

تاریخ پذیرش]1397/07/18[ :

چکیده
امکان آلودگی آبهای سطحی به رنگزای سافرانین و در نتیجه مصرف آن توسط دامهای نشخوارکننده اجتنابناپذیر میباشد .از
اینرو ،اثر سافرانین بهعنوان یک آالینده آبی همراه با جاذبهای ارزانقیمت بر فعالیتهای تخمیری میکروارگانیسمهای شکمبه در
محیط کشت ،بررسی شد .سافرانین ( 5 ،0و  (10 ppmهمراه با بنتونیتسدیم فرآوری شده و خاکستر پوست خربزه ( 4 ،0و mg
 )8در یک محیط کشت در قالب طرح فاکتوریل  3×2×3استفاده شد .همچنین اثر این جاذبها در حذف سافرانین اضافه شده به
آب در زمانهای  3و  24 hانکوباسیون بررسی شد .بیشترین میزان حذف سافرانین از آب (در غلظت  )5 ppmبرای بنتونیتسدیم و
خاکستر پوست خربزه بهترتیب برابر با  90و  %80در زمان  24 hانکوباسیون تعیین شد .با افزایش غلظت رنگزا از  5به ،10 ppm
کارایی هر دو جاذب در جذب رنگزا کاهش یافت .با افزایش سافرانین از صفر به  10 ppmدر محیط کشت ،پتانسیل تولید گاز ،تولید
تجمعی گاز در زمانهای  24 ،12و  48 hانکوباسیون ،NEl ،SCFA ،ME ،تولید پروتئین میکروبی و  OMDدر مقایسه با تیمار
شاهد کاهش معنیداری نشان داد .پتانسیل تولید گاز نیز با افزایش غلظت هر دو جاذب از  0به  ،%4کاهش معنیداری نشان داد.
مقادیر  TVFAو  NH3-Nمحیط کشت نیز با افزایش سافرانین از  0به  ،5 ppmکاهش معنیداری نسبت به تیمار شاهد نشان داد.
در مجموع هر دو جاذب ،قادر به حذف کارآمد سافرانین از محیط آب بودند ،ولی بهنظر میرسد کارایی بنتونیتسدیم در حذف رنگزا
بیشتر از خاکستر باشد.
واژههای کلیدی :بنتونیتسدیم؛ تولید گاز؛ خاکستر پوست خربزه؛ رنگزا
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 -2مواد و روشها
 -1-2تهیه جاذب و ماده رنگزا
بنتونیتسدیم (ترکیبی از مونت موریلونیت) از گروه ویوان با
نام تجاری بنتوفید تهیه شد .نمونه بنتونیتسدیم چندین
مرتبه با آب مقطر دوبار تقطیر شستشو گردید .در ادامه با
استفاده از کاغذ صافی ،نمونهی بنتونیت ،صاف و به ظروف
مخصوص انتقال داده شد .ظروف حاوی نمونه بنتونیتی
بالفاصله به بنماری با دمای  60 °Cبهمدت  48 hتا خشک
شدن کامل ،انتقال داده شد .نمونههایی از خربزه بهصورت
تصادفی از چندین مزرعه تربتجام جمعآوری گردید .سپس
نمونهها بالفاصله به آزمایشگاه مرکزی مجتمع آموزش عالی
تربتجام انتقال داده شد .پس از تفکیک بخشهای مختلف
میوة خربزه ،پوست آنها جدا و به قطعات کوچکتر تقسیم
شدند .نمونهها پس از شستشو به آون با دمای  60 °Cبهمدت
 48 hانتقال داده شد .نمونهها پس از خروج از آون بهداخل
ظرف فوالدی ریخته شدند .در ادامه پس از بسته شدن درب
ظرف ،بالفاصله به کوره با دمای  550 °Cبه مدت  4 hانتقال
و خاکستر شدند ( .)Bazrafshan et al. 2012نمونهها پس
از خروج از کوره بهداخل دسیکاتور انتقال داده شدند .نمونهها
پس از سرد شدن بهداخل ظرف مخصوص انتقال داده شده و
تا زمان انجام آزمایشات بعدی در ظروف سربسته نگهداری
گردیدند .سافرانین( O-با فرمول ملکولی  )C20H19ClN4از
شرکت مرك آلمان تهیه شد.
 -2-2آزمون اندازهگیری قدرت جذب توسط جاذبها و
تولید گاز
در آزمون قدرت جذب رنگ ،از سه غلظت رنگ سافرانین (،0
 5و  ) 10 ppmهمراه با دو نوع جاذب (هر کدام در سه غلظت
 2 ،0و  %4مادهخشک نمونه انکوبه شده در محیط کشت:
معادل صفر 4 ،و  )8 mgاستفاده شد .در این آزمایش ،ابتدا
یک محلول مادر  1000 ppmاز سافرانین تهیه شد و در
نهایت غلظتهای  5و  10 ppmاز محلول مادر تهیه شد.
مقدار  10 mlاز محلولهای با غلظت  5و یا 10 ppm
سافرانین در داخل لولههای آزمایشگاهی مخصوصی که از قبل
در آنها بنتونیتسدیم ( 4 ،0و  )8 mgو یا خاکستر تهیه
شده از پوست خربزه ( 4 ،0و  )8 mgریخته شده بود ،اضافه

گردید و درب آنها با درپوشهای پالستیکی بسته و بالفاصله
به بنماری با درجه حرارت ( 39 °Cمشابه آزمون تولید گاز)
برای زمانهای  3و  24 hانتقال داده شدند .برای هر تیمار
پنج تکرار در نظر گرفته شد .تعداد  10لوله که به آنها هیچ
جاذبی اضافه نشده بود ،با هر یک از غلظتهای  5و 10 ppm
سافرانین پر شدند و همزمان بهداخل بنماری منتقل شدند
(برای هر غلظت  5لوله) .پس از اتمام دورة انکوباسیون ،میزان
جذب آنها در طول موج  530 nmتوسط دستگاه
اسپکتروفتومتری ( )Photonix-Ar-2017, Iranقرائت شد
( .)Preethi et al. 2006در روش تولید گاز ،سافرانین نیز
بهعنوان آالیندة آبی در سه غلظت ( 5 ،0و  )10 ppmهمراه
با بنتونیتسدیم (بنتوفید) فرآوری شده و خاکستر تهیه شده
از پوست خربزه هر کدام در سه غلظت ( 2 ،0و 4%
مادهخشک نمونه خوراکی انکوبه شده محیط کشت :معادل ،0
 4و  )8 mgبهیک محیط کشت آزمایشگاهی تهیه شده از
مایع شکمبه گوسفند اضافه گردید .غلظتهای تهیه شده از
سافرانین ( 5 ،0یا  )10 ppmبرای محیط کشت  30 mlدر
نظر گرفته شده بود .مایع شکمبه از سه رأس گوسفند نر
مغانی که بهمدت سه ماه با یک جیره تنظیم شده بر
اساس ) NRC (2007که شامل یونجه و کنسانتره (نسبت 30
به  )70بود ،گرفته شد .همچنین کنسانتره مصرفی آنها
دارای  2/94مگاکالری انرژیخام در هر  kgمادهخشک و %14
پروتئینخام بود .مایع شکمبه بالفاصله بعد از کشتار این
حیوانات (میانگین وزن  )45±4/5و از شکمبه آنها گرفته
شد .مایع شکمبه گرفته شده بالفاصله با پارچه متقال چهار
الیه صاف و در فالکس مخصوص ریخته شد و سپس به
آزمایشگاه انتقال داده شد .نمونه خوراك مصرفی در محیط
کشت تنها یونجه در زمان گلدهی بود .مقدار  200 mgاز
یونجه خشک و آسیاب شده با اندازه ذرات  1 mmدر داخل
شیشههای با حجم  120 mlریخته شد و سپس غلظت (5 ،0
و  )10 ppmمشخصی از رنگزای سافرانین (تهیه شده از
محلول مادر) همراه با جاذبهای مختلف (بنتونیتسدیم و
خاکستر هر کدام بهمقدار  4 ،0و  8 mgبهترتیب معادل 2 ،0
و  %4مادهخشک نمونه انکوبه شده در محیط کشت) در داخل
شیشهها ریخته شد .در ادامه پس از افزودن مایع شکمبه و
بزاق مصنوعی (با نسبت یک به دو) ،بالفاصله درب آنها با
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که در این مدل =Yijk ،مقدار هر مشاهده = μ ،میانگین
پارامتر مورد مطالعه =Ai ،اثر سطوح رنگزای سافرانین=Bj ،
اثر نوع جاذب =(AB)ij ،اثر متقابل سطوح رنگ و نوع جاذب،
 =Ckاثر سطوح جاذب =ACik ،اثر متقابل سطوح رنگزای
سافرانین و سطوح جاذب =BCjk ،اثر متقابل نوع جاذب و
سطوح جاذب =ABCijk ،اثر متقابل بین سطوح رنگزای
سافرانین ،نوع جاذب و سطوح جاذب بوده و  εijkمعادل
خطای آزمایشی بود .اختالف آماری بین تیمارها با روش
توکی در غلظت احتمال  %5با استفاده از نرم افزار )(2002
( SASنسخه  )9/1تعیین شد.

 -3یافتهها و بحث
 -1-3آزمون جذب رنگ توسط جاذبها
درصد حذف رنگ سافرانین موجود در محیط آب توسط
خاکستر فعال تهیه شده از پوست خربزه و بنتونیتسدیم در
زمان  3 hانکوباسیون در شکل ( )1نشان داده شده است.
بیشترین درصد حذف رنگ سافرانین در هر دو سطوح  5و
 10 ppmمربوط به استفاده از بنتونیتسدیم در غلظت %4
بود و نیز بررسی شکل ( ،)1نشان دهنده عملکرد متفاوت
سطوح  2و  %4بنتونیتسدیم در حذف رنگزای سافرانین بود.
کارآیی غلظت  %4خاکستر پوست خربزه در حذف رنگزای

سافرانین نسبت به غلظت  %2آن در زمان  3 hانکوباسیون،
بیشتر بود .همچنین بنتونیتسدیم در مقایسه با خاکستر،
کارایی بیشتری در حذف رنگزای سافرانین از آب داشت .نتایج
مطالعهای نشان داد که خاکستر فعال تهیه شده از برگ
درخت انگور ،قابلیت حذف رنگ متیلن بلو در محیط آب
مقطر را بهصورت  %100دارا میباشد ( Mousavi et al.
 .)2016در مطالعه دیگری نیز مشخص گردید که خاکستر
ساقه گیاه پرسیکا میتواند بهنحو مؤثر و کارامدی جهت حذف
رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی مورد استفاده قرار گیرد
( .)Bazrafshan and Kord Mostafapour 2012در
مطالعه حاضر (شکل  )1نیز هر دو جاذب بنتونیتسدیم و
خاکستر تهیه شده از پوست خربزه بهطور مؤثری باعث کاهش
رنگ سافرانین در محیط آبی شدند و غلظت رنگ و نوع
جاذب هر یک بهتنهایی تأثیر متفاوتی در حذف رنگ سافرانین
را داشته بهطوریکه بیشترین جذب رنگ سافرانین در اثر
کاربرد سطوح  2و  %4بنتونیتسدیم مشاهده شد (شکل .)1
پتانسیل جذب رنگزا با کاربرد مقادیر مختلف جاذب و نوع
جاذب ،تغییر خواهد نمود ( Bazrafshan and Kord
.)Mostafapour 2012

شکل  -1درصد حذف رنگزای سافرانین موجود در محیط آب توسط خاکستر تهیه شده از پوست خربزه و بنتونیتسدیم در زمان  3 hانکوباسیون
Fig. 1 The removal percentage of safranin dye in water by the melon peel ash and sodium bentonite during 3 h
incubation
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بردن غلظت رنگ در آب ،کاهش محسوسی داشته است ،ولی
با توجه به ساختار مونتموریلونیتی و چند الیهای بنتونیت،
افزایش غلظت سافرانین از  5به  ،10 ppmتأثیر کمتری بر
کاهش تعداد جایگاههای جذبی بنتونیت نسبت به خاکستر
داشته است .در مطالعهای دیگر نیز )Sreelatha et (2011

 al.نشان دادند که با افزایش غلظت اولیه رنگزای راکتیو،
راندمان حذف آن توسط کیتوزان کاهش پیدا میکند .آنها
این کاهش را به این نسبت دادند که در یک دوز مشخص از
کیتوزان ،جایگاههای جذب موجود ،ثابت و محدود میشوند.

جدول  -1اثر سافرانین همراه و یا بدون کاربرد جاذب بر تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی
Table 1 Effect of safranin with or without adsorbent on gas production in laboratory conditions

Cgas
)ml/h)1
0.09a
0.08bcde
0.084abc
0.08bcde
0.071e
0.08bcde
0.081bde
0.079bcde
0.073de
0.076cde
0.085ab
0.086ab
0.082abcd
0.075cde
0.074de
0.003
0.022
0.0007
0.61
>0.0001
0.15
0.038
0.18

Bgas
)ml)2
59.04a
57.33ab
55.46bc
53.53c
48.26de
55.35bc
59.00a
54.79bc
54.22c
50.49d
48.15de
46.25e
46.00e
40.99f
33.69g
0.89
>0.0001
>0.0001
0.02
>0.0001
>0.0001
>0.0001
0.018

Gas 48h
(ml)5
55.45a
52.88b
51.56bcd
49.13d
43.38ef
50.78bcd
52.15bc
50.08cd
49.16d
45.74e
44.08ef
42.35f
41.68f
36.60g
38.83h
0.83
>0.0001
>0.0001
0.0001
>0.0001
>0.0001
>0.0001
0.014

Gas 24h
(ml)4
48.79a
46.03b
45.15bc
42.64c
37.37d
44.19bc
45.74b
43.34bc
42.49c
39.88d
39.18d
37.45d
37.30d
31.78e
26.36f
0.86
>0.0001
>0.0001
0.0061
>0.0001
0.0002
>0.0001
0.043

Gas 12h
(ml)3
37.76a
35.37b
35.04bc
32.94dc
28.23f
34.49bc
35.74ab
34.34bc
32.94dc
30.81de
31.28de
30.18ef
31.28de
24.91g
20.53h
0.72
>0.0001
>0.0001
0.0137
>0.0001
>0.0001
>0.0001
0.106

Treatment
Control
Control+2%SB6
Control+4%SB
Control+2%Ash7
Control+4%Ash
5ppm Safranin
5ppm Safranin+2%SB
5ppm Safranin+4%SB
5ppm Safranin+2% Ash
5ppm Safranin+4% Ash
10ppm Safranin
10ppm Safranin+2%SB
10ppm Safranin+4%SB
10ppm Safranin+2% Ash
10ppm Safranin+4% Ash
SEM8
P-value of DL9
P-value of AT10
P-value of DL×AT
P-value of AL11
P-value of DL×AL
P-value of AT×AL
P-value of DL×AT×AL

حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن اختالف بین میانگینها میباشد (.)p>0/05
1نرخ) )cgas:ml /hو 2پتانسیل تولید گاز ( )bgas: ml/200mgDMحاصل از محیط کشت میباشند؛ 12h
شده در زمان  24 ،12و  48 hانکوباسیون از محیط کشت میباشند.

،3Gas

24h

،4Gas

48h

5Gas

بهترتیب گاز تجمعی تولید

;Bentonite; 7 Ash = Ash prepared from melon peel; 8SEM= Standard Error of the Mean; 9DL=Dye Levels
type; 11AL=Absorbance Levels

6SB=Sodium

10AT=Absorbance

 -3-2آزمایش تولید گاز
اثر سافرانین همراه و یا بدون کاربرد جاذب بر تولید گاز در
شرایط آزمایشگاهی در جدول ( )1آورده شده است .استفاده
از سافرانین در سطوح  5و  10 ppmدر محیط کشت ،منجر
به کاهش معنیدار پتانسیل تولید گاز ( )Bgasو نیز گاز
تجمعی تولید شده در زمانهای  24 ،12و  48 hانکوباسیون

در مقایسه با تیمار شاهد شد .همچنین ثابت نرخ تولید گاز
( )Cgasدر غلظت  5 ppmدر مقایسه با تیمار شاهد کاهش
معنیداری نشان داد ( .)p>0/05اضافه کردن جاذبهای
خاکستر تهیه شده از پوست خربزه و بنتونیتسدیم هر کدام
بهتنهایی منجر بهکاهش معنیدار پتانسیل تولید گاز و تولید
تجمعی گاز در زمانهای  24 ،12و  48 hانکوباسیون شد.
اضافه کردن هر دو جاذب به محیط کشت آلوده به سافرانین
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نه تنها موجب افزایش پتانسیل تولید گاز نشد بلکه منجر به
کاهش بیشتر آن در محیط کشت نیز گردید .اثر متقابل بین
سطوح رنگ و سطوح جاذب و نیز اثر متقابل بین سطوح رنگزا
و نوع جاذب برای پتانسیل تولید گاز ( )Bgasو نیز تولید
تجمعی گاز در زمانهای  24 ،12و  48 hانکوباسیون،
معنیدار شد .اثر متقابل بین نوع جاذب و سطوح جاذب برای
کلیه پارامترهای جدول ( )1معنیدار شد و نیز اثر متقابل بین
سطوح رنگزا ،نوع جاذب و غلظت جاذب تنها برای پتانسیل
تولید گاز و گاز تجمعی تولید شده در زمانهای  24و 48 h
انکوباسیون ،معنیدار گردید .با توجه به اینکه آزمون تولید گاز
در محیط کشت آزمایشگاهی یک آزمون شبیهسازی شده
شکمبهای میباشد ،بنابراین مصرف غیرمنتظره آبهای آلوده
میتوانند بر فعالیت تخمیری میکروارگانیسمهای شکمبه
حیوانات نشخوارکننده اثرات منفی داشته و در نهایت منجر به
کاهش تولید گاز شوند ،کمااینکه در این مطالعه اثر منفی
سافرانین بر فراسنجههای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی
تأیید شد .تاکنون مطالعهای دال بر استفاده و تأثیرگذاری
سافرانین در محیط کشت تهیه شده از مایع شکمبه دامهای
نشخوارکننده گزارش نشده است .اما در مطالعه حاضر کاهش
سطح گاز تولید شده در اثر کاربرد سافرانین در محیط کشت
مشهود بود .بنتونیت از دسته کانیهای رسی بوده که برای
افزایش عملکرد نشخوارکنندگان بهدلیل ظرفیت بافری آن و
نیز ظرفیت تبادل یونی باالی آن بهوفور استفاده میشود
( .)Lee et al. 2010اضافه کردن بنتونیتسدیم به میزان دو
درصد مادهخشک بکار برده شده در محیط کشت ،منجر
بهکاهش تولید گاز و نیتروژن آمونیاکی در مقایسه با تیمار
شاهد شد ( ،)Kazemi et al. 2013ولی تجزیهپذیری
مادهخشک در محیط کشت تغییری ننمود.
اثر سافرانین همراه و یا بدون کاربرد جاذب بر پارامترهای
تخمین زده شده از تولید گاز در جدول ( )2آورده شده است.
استفاده از سافرانین در سطوح  5و  10 ppmدر محیط
کشت ،منجر بهکاهش معنیدار OMD ،SCFA ،NEl ،ME
و  MPYشد .همچنین اضافه کردن دو جاذب خاکستر تهیه
شده از پوست خربزه و بنتونیتسدیم هرکدام بهتنهایی منجر
به کاهش معنیدار  OMD ،SCFA ،NEl ،MEو MPY
شد ،بنابراین اضافه کردن هر دو جاذب بهمحیط کشت آلوده

به سافرانین نه فقط موجب افزایش پارامترهای تخمین زده
شده در جدول ( ) 2نشد بلکه منجر به کاهش بیشتر آنها در
محیط کشت نیز گردید .تمام اثرات متقابل گزارش شده در
جدول ( )2برای کلیة پارامترهای گزارش شده در این جدول
معنیدار گردید .مطالعهای مبنی بر تعیین اثرات رنگزاهای
مختلف شیمیایی از جمله سافرانین در محیط کشت گزارش
نشده است .گزارش شده است که زغال فعال باعث جذب
بسیای از سموم شده ( )Levy 1982و در برخی موارد منجر
به کاهش ترکیبات سمی در گیاهان میگردد ( Poage et al.
 .)2000در مطالعه اخیر چون کلیه پارامترهای گزارش شده
در جدول ( )2بر اساس گاز تولید شده در زمان 24 h
انکوباسیون تخمین زده شده بود ،بنابراین هر عاملی که گاز
تولید شده در این زمان را را تحت تأثیر خود قرار دهد ،قطعاً
بر روی این پارامترها تأثیرگذار خواهد بود .از اینرو ،علت
کاهش کلیه پارامترهای جدول ( )2در اثر افزودن
بنتونیتسدیم به محیط کشت ،در مقایسه با تیمار شاهد
ناشی از کاهش تولید گاز در زمان  24 hانکوباسیون میباشد.
از طرفی در توافق با نتایج آزمایش حاضر ،افزودن بنتونیت
بهمحیط کشت ،منجر به کاهش پتانسیل تولید گاز شد که
شاید بخشی از کاهش تولید گاز مربوط به کاهش در اختیار
قرار دادن سوبسترای تخمیر شده برای میکروارگانیسمهای
تولید کننده گاز بهدلیل جذب آنها توسط بنتونیت باشد
( .)Kazemi et al. 2013از طرفی بنتونیت قادر به جذب
یکی از سوبستراهای تخمیری (نیتروژن آمونیاکی) در محیط
کشت نیز میباشد ( .)Kazemi et al. 2013علیرغم اینکه
پارامترهای گزارش شده در جدول ( )1در اثر افزودن بنتونیت
بهمحیط کشت کاهش یافت ولی در عوض در مطالعات انجام
شده بر روی گوسفندان بلوچی ،مشخص شد که استفاده از
بنتونیتسدیم در جیره منجر به افزایش قابلیت هضم
مادهخشک و مادهآلی در مقایسه با تیمار شاهد میشود
( .)Kazemi et al. 2017aنتایج اثرات متقابل جدول ()2
نشان میدهد که استفاده توأم سطوح مختلف جاذبهای
خاکستر فعال تهیه شده از پوست خربزه و یا بنتونیتسدیم
(مخصوصاً خاکستر) همراه با سطوح مختلف سافرانین بهویژه
در سطوح باال ( )10 ppmمنجر به کاهش بیشتر پارامترهای
برآورد شده در این جدول گردید.
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جدول  -2اثر سافرانین همراه و یا بدون کاربرد جاذب بر پارامترهای تخمین زده شده از تولید گاز
Table 2 The effect of safranin with or without adsorbent application on the estimated parameters of gas
production
MPY5
(g/kg
)OMD
16.64a
14.28b
14.16bc
13.84c
13.15d
14.04bc
14.24b
13.93bc
13.82c
13.48d
13.39d
13.16d
13.14d
12.42e
11.71f
0.11
>0.0001
>0.0001
0.0061
>0.0001
0.0002
>0.0001
0.0435

OMD4
)(%

SCFA3
)(mmol

75.86a
73.99b
73.40bc
71.70c
68.14d
72.75bc
73.79b
72.17bc
71.60c
69.83d
69.36d
68.19d
68.09d
64.35e
60.69f
0.58
>0.0001
>0.0001
0.0061
>0.0001
0.0002
>0.0001
0.0435

1.079a
1.018b
0.998bc
0.940c
0.825d
0.977bc
1.010b
0.958bc
0.939c
0.881d
0.865d
0.827d
0.824d
0.701e
0.581f
0.02
>0.0001
>0.0001
0.0061
>0.0001
0.0002
>0.0001
0.0435

NEl2
(MJ/kg
)DM
5.29a
4.98b
4.88bc
4.59c
3.98d
4.77bc
4.94b
4.67bc
4.57c
4.27d
4.19d
3.99d
3.97d
3.34e
2.72f
0.098
>0.0001
>0.0001
0.0061
>0.0001
0.0002
>0.0001
0.0435

ME1
(MJ/kg
)DM
8.80a
8.37b
8.23bc
7.84c
7.01d
8.08bc
8.32b
7.95bc
7.81c
7.40d
7.29d
7.02d
7.00d
6.13e
5.28f
0.13
>0.0001
>0.0001
0.0061
>0.0001
0.0002
>0.0001
0.0435

Treatment
Control
Control+2%SB6
Control+4%SB
Control+2% Ash 7
Control+4% Ash
5ppm Safranin
5ppm Safranin+2%SB
5ppm Safranin+4%SB
5ppm Safranin+2% Ash
5ppm Safranin+4% Ash
5ppm Safranin
10ppm Safranin+2%SB
10ppm Safranin+4%SB
10ppm Safranin+2% Ash
10ppm Safranin+4% Ash
SEM8
P-value of DL9
P-value of AT10
P-value of DL×AT
P-value of AL11
P-value of DL×AL
P-value of AT×AL
P-value of DL×AT×AL

حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن اختالف بین میانگینها میباشد (.)p>0/05
انرژی خالص شیردهی (مگاژول/کیلوگرم =); 2NEl (MJ/kg DMانرژی قابل متابولیسم (مگاژول/کیلوگرم مادهخشک)=)ME (MJ/kg DM
 ; 5MPY (g/kgتجزیه پذیری ماده آلی (درصد)=); 4OMD (%اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (میلیمول)=); 3SCFA (mmolمادهخشک)
تولید پروتئین میکروبی (گرم/کیلوگرم مادهآلی قابل تجزیه) =)OMD
6
SB=Sodium Bentonite; 7 Ash = Ash prepared from melon peel; 8SEM= Standard Error of the Mean; 9DL=Dye
Levels; 10AT=Absorbance type; 11AL=Absorbance Levels
1

اثر سافرانین همراه و یا بدون کاربرد جاذب بر غلظت کل
اسیدهای چرب فرار ،نیتروژن آمونیاکی و  pHمحیط کشت
در جدول ( )3آورده شده است .هیچگونه اختالف آماری
معنیداری در بین تیمارهای آزمایشی برای  pHمشاهده نشد
اما با افزایش غلظت رنگ از صفر به  ،5 ppmکل اسیدهای
چرب فرار ( )TVFAو نیتروژن آمونیاکی محیط کشت،
کاهش معنیداری را نشان داد ( )P>0/0001و هیچگونه
اختالف معنیداری برای کل اسیدهای چرب فرار بین سطوح
 5و  10 ppmرنگزا مشاهده نشد ولی غلظت نیتروژن

آمونیاکی با افزایش سافرانین از  5به  ،10 ppmکاهش
معنیداری نشان داد ( .)P>0/0001اثرات متقابل بین نوع
جاذب و غلظت جاذب ،اثرات متقابل بین غلظت رنگ و نوع
جاذب و نیز اثرات متقابل بین غلظت رنگ و غلظت جاذب
تنها برای کل اسیدهای چرب فرار محیط کشت معنیدار شد.
با افزایش غلظت بنتونیتسدیم بهمحیط کشت ،کل اسیدهای
چرب فرار در مقایسه با تیمار شاهد افزایش معنیداری نشان
داد ( .)p>0/05استفاده از سطوح مختلف هر یک از جاذبها
(بهویژه در غلظت  )%4همراه با سطوح مختلف سافرانین ،نیز
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منجر به افزایش معنیدار کل اسیدهای چرب فرار محیط
کشت شد ( .)P>0/0001شکمبه بهعنوان یک مخزن
تخمیری بزرگ ،قادر بهتولید محصوالت نهایی تخمیر از قبیل
اسیدهای چرب فرار ،نیتروژن آمونیاکی و پروتئین میکروبی
برای برطرف کردن نیازهای انرژی و پروتئینی حیوان میزبان
خواهد بود ،بنابراین بهنظر میرسد هر گونه تغییر در شرایط

زندگی میکروارگانیسمها و پتانسیل تولید گاز در محیط
کشت ،می تواند الگوی تخمیر را دستخوش تغییرات جدی
نماید .کما اینکه در مطالعه حاضر نیز با افزایش غلظت
سافرانین از صفر به  5 ppmدر محیط کشت ،غلظت نیتروژن
آمونیاکی و کل اسیدهای چرب فرار در مقایسه با تیمار شاهد،
کاهش معنیداری نشان دادند.

جدول  -3اثر سافرانین همراه و یا بدون کاربرد جاذب بر کل اسیدهای چرب فرار ،نیتروژن آمونیاکی و  pHمحیط کشت
Table 1 Effect of safranin with or without adsorbent on total volatile fatty acids, ammonia nitrogen and pH
of media
TVFA7
NH3-N8
pH
Treatment
)(mmol/l
)(mg/dl
Control
69.12cdef
15.43a
6.47
1
ab
Control+2%SB
70.87
14.23abc
6.51
Control+4%SB
71.85a
13.95abc
6.53
Control+2% Ash2
68.80defg
13.82abc
6.48
cdef
dc
Control+4% Ash
69.12
12.95
6.46
5ppm Safranin
65.82i
12.90cde
6.55
5ppm Safranin+2%SB
69.37cde
11.18def
6.53
5ppm Safranin+4%SB
71.10a
10.50f
6.48
5ppm Safranin+2% Ash
68.20defg
11.25def
6.50
5ppm Safranin+4% Ash
71.45a
10.35f
6.60
10ppm Safranin
65.45i
11.49def
6.62
hi
def
10ppm Safranin+2%SB
66.27
11.13
6.56
10ppm Safranin+4%SB
68.70defg
11.02ef
6.53
10ppm Safranin+2% Ash
65.50i
11.82def
6.52
10ppm Safranin+4% Ash
67.35gh
10.79f
6.48
SEM3
0.42
0.52
0.03
4
P-value of DL
>0.0001
>0.0001
0.03
P-value of AT5
0.01
0.51
0.60
P-value of DL×AT
0.005
0.75
0.55
P-value of AL6
>0.0001
>0.0001
0.25
P-value of DL×AL
>0.0001
0.25
0.45
P-value of AT×AL
>0.0001
0.51
0.72
P-value of DL×AT×AL
0.07
0.88
0.65
حروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر معنیدار بودن اختالف بین میانگینها میباشد (.)p>0/05
;SB=Sodium Bentonite; Ash=Ash prepared from melon peel; 3SEM=Standard Error of the Mean; 4DL=Dye Levels
5
AT=Absorbance type; 6AL=Absorbance Levels; 7TVFA=Total volatile fatty acids; NH3-N=Ammonia nitrogen
2

در آزمایش حاضر ،افزودن خاکستر تهیه شده از پوست خربزه
بهمحیط کشت در هر دو غلظت  2و  ،%4تأثیری بر مقدار
 TVFAدر مقایسه با تیمار شاهد نداشت .افزودن
بنتونیتسدیم ،خاکستر و یا سافرانین هر کدام بهتنهایی یا
همراه با رنگ مورد مطالعه ،تأثیری بر  pHمحیط کشت

1

نداشت .نشان داده شده است که بنتونیت میتواند الگوی
تخمیر شکمبهای را تغییر داده و نیز ممکن است بهعنوان یک
بافر از کاهش ناگهانی  pHشکمبه جلوگیری کند ( Kazemi
 .)et al. 2013غلظت نیتروژن آمونیاکی در این مطالعه تحت
تأثیر غلظت هر یک از جاذبها بهویژه زغال فعال در غلظت
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 %4قرار گرفت و بهطور معنیداری در مقایسه با شاهد کاهش
یافت .افزودن  %2بنتونیت فرآوری شده یا نشده و یا
کلینوپتیولیت بهمحیط کشت ،تأثیری بر غلظت نیتروژن
آمونیاکی حاصل از سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه در
شکمبه نداشت ،اما افزودن  4%بنتونیت ،بهطور مؤثری غلظت
نیتروژن آمونیاکی را خصوصاً در ساعات اولیه انکوباسیون
کاهش داد ،که این اثر با باال رفتن میزان تجزیهپذیری
پروتئین ،افزایش یافت ( .)Aghashahi et al. 2006تولید
پشم ،غلظت نیتروژن آمونیاکی ،وزن زندة حیوان و غلظت
اسیدهای چرب فرار موجود در شکمبه تحت تأثیر افزودن سه
نوع بنتونیت در جیرة گوسفندان ،قرار نگرفت ( Murray et
 .)al. 1990اگر چه که بر اساس مطالعات مختلف بنتونیت
باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی میگردد ولی در مطالعة حاضر
اضافه کردن بنتونیتسدیم در مقایسه با شاهد تأثیری بر
نیتروژن آمونیاکی محیط کشت نداشت.

 -5سپاسگزاری

 -4نتیجه گیری

این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب در کمیته پژوهشی

بر اساس نتایج حاصله میتوان اذعان نمود که هر دو جاذب
خاکستر پوست خربزه و مخصوصاً بنتونیتسدیم از پتانسیل
قابل قبولی در حذف رنگ سافرانین از آب آلوده برخوردار
بوده و نتایج کلی زیر قابل استنتاج میباشند:

stem ash of persica. J. North Khorasan
Univ. Med. Sci., 4(3), 523-532.
Czerkawaski J. W. (1986). An introduction to
rumen studies. Pergamon Press, Oxford,
New York. 246 pp.
Dincer A. R., Gunes Y. and Karakaya N. (2007).
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material as adsorbent for removal of textile
dyestuffs from aqueous solution. J. Hazard.
Mater., 141 (3), 529-535.
Ghaneian M. T., Ghanizadeh G., Gholami M. and
Ghaderinasab F. (2010). Application of
eggshell as a natural sorbent for the
removal of reactive red 123 dye from
synthetic textile wastewater. Zahedan J.
Res. Med. Sci., 11(4), 25-34 [In Persian].
Ghaneian M., Ehrampoush M, Dehvary M.,
Jamshidi B. and Amrollahi M. (2012). A

-2

-3
-4

افزایش غلظت سافرانین از  0به  10 ppmدر محیط
کشت منجر به کاهش کلیة پارامترهای تخمیری و
فراسنجههای تولید گاز مورد مطالعه شد.
استفاده از دو جاذب بنتونیتسدیم و خاکستر پوست
خربزه هر کدام بهتنهایی منجر به حذف کارآمد رنگ
سافرانین با غلظتهای  5و  10 ppmاز محیط آبی
سنتتیک شد.
با افزایش غلظت سافرانین در آب ،کارایی جذب رنگ
توسط هر دو جاذب کاهش یافت.
با وجود قدرت جذب باالی این دو جاذب (بهویژه
بنتونیتسدیم) ،در نتیجة اضافه کردن آنها به
محیط کشت اثرات منفی سافرانین بر پارامترهای
تخمیری (به استثنای کل اسیدهای چرب فرار)،
کاهش نیافت.

مجتمع آموزش عالی تربتجام با کد  TP13961در بهار سال
 1396میباشد ،لذا نویسندگان مقاله از مجتمع آموزش عالی
تربتجام جهت حمایتهای مالی از این طرح ،قدردانی
مینمایند .از گروه ویوان نیز بهخاطر همکاری در اجرای این
پژوهش و در اختیار قرار دادن محصول تجاریشان با نام
بنتوفید ،تقدیر و تشکر میگردد.
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Abstract
The possibility of contamination of surface waters by the safranin dye and its consumption by ruminants is
inevitable subsequently; hence the effect of using safranin as a water pollutant with low-cost absorbents on
fermentation activities of ruminal microorganisms was investigated in a culture medium. Safranin, at three
levels (0, 5 and 10 ppm) with processed sodium bentonite (SB) and ash prepared from Cucumis Melo L.
skin, each at three levels (0 and 4 and 8 mg) were used with a factorial experiment 3×2×3 in a laboratory
medium. Removal effect of safranin in water was also investigated at 3 and 24 h incubation. The
maximum removal rate of safranin from water (5 ppm) for SB and melon peel ash was determined 90 and
80%, respectively at 24 h incubation. Removal percentage of safranin by two adsorbents, decreased when
safranin increased from 5 to 10 ppm. In response to increasing the safranin levels from 0 to 10 ppm in the
culture medium, potential gas production, and cumulative gas production after 12, 24 and 48 h incubation,
ME, SCFA, NEl, MPY, and OMD decreased significantly compared to the control group. The gas
production potential decreased when levels of both adsorbents increased from 2 to 4%. The amounts of
TVFA and ammonia nitrogen in the culture media decreased when safranin concentration increased from
0 to 5 ppm. Generally, both adsorbents were able to remove safranin from the water, efficiency. The SB
also appears to be more effective in eliminating of safranin rather than ash.

Keywords: Sodium Bentonite; Gas Production; Melon Peel Ash; Safranin.
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