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NPsنی تلف ات ا تی شد و در نها شیآزما تیبا آزمون سم یشد. غلظت کشندگ یبررس کماننیرنگ یآالقزل ی( بر ماه 
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 مقدمه

 ه ایب ه خص وم ماه یموج ودات آب ز یاص ل یآل وده کنن ده نیهستند. بن ابرا یعمر طوالن مهین یدارا طیدر مح نیلزات سنگف

ب ه ط ور  انی ه ا ماهآن یب اال تی وجود دارند وبه عل ت حلل نیزم یدر سرتاسر پوسته یمواد فلز  (Gopal et al., 1997).هستند

ها به داخل آب ادیبا غلظت ز نیشدن ورود فلزات سنگ ترعیشدن جوامع باعث سر یصنعتها در تماس هستند. امروزه با آن میمستق

 یی. از آنج اشودیم انیآبز ریرخ داده و باعث مر  و م یستیمنتقل شده و تجمع ز ییغذا رهیفلزات به زنج نیشده است. سرانجام ا

آلوده وارد بدن انسان ش وند. در  انیماه هیتغذ قیاز طر توانندیم دهندیم لیانسان را تشک ییغذا میاز رژ یابخش عمده انیکه ماه

شد و حتی تصور بر این بود ک ه ها تخلیه میهای شهری، صنعتی و تولیدی به داخل رودخانهابتدای رشد جوامع، پسماندها و پساب

 شیل
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 در ییایمیکوده ا و م واد ش  ازگ ردد. اس تفاده ه ا میاین پسماندها غذای ماهیان و موجودات آبزی شده و موجب رش د و نم و آن

پ س ازورود  نیشده است. فلزات س نگ یکروم، سرب و رو وم،یکباالت، مس، کادم نیغلظت فلزات سنگ شیمنجر به افزا یکشاورز

ه ا آن یک یو ژنت یرفت ار راتییکاهش رشد، تغ رینظ یمنف راتیو موجب تأث افتهیتجمع  انیآبز یهادر بافت یآب یهابه بوم سامانه

 کی ولوژیزیف راتیی اس ت و تغ یمدل مناس ب ،یآب یهاستمیاکوس تیفیسلمت و ک یابیجهت ارز یماه ل،یدل نی. به هماستشده 

 .(Kock et al., 1996) شوندیمحسوب م یطیمح ومارکریبه عنوان ب انیبدن ماه

ک ه  ش ودیگفت ه م یعنوان یک فناوری کاربردی مورد توجه قرار گرفته است. نانو ذرات به ذرات های اخیر نانو تکنولوژی، بهدهه در

مختل ف اس تفاده  عیاز عل وم و ص نا یعینانومتر باشد. امروزه از نانو ذرات در گستره وس 1-100در محدوده  از ابعاد آن یکیحداقل 

را  زوره ایو کاتال س تیز طیمح  ،یان رژ دی تول ،یو بهداش ت یش یلوازم آرا ،یداروساز ،یپزشک ک،یالکترون لهکه از آن جم شود،یم

م ورد اس تفاده ق رار  یو پزش ک یپ روریآبز ،یکیولوژیب ،یعلم نیو همچن یصنعت داتیدر تول یاندهینام برد و به طور فزا توانیم

  (Kim et al., 2012).  گرفته است

 ,.Gross et al) ش ودیپ رور  داده م ای است که در اکث ر نق اد دن یمهم اقتصاد یهااز گونه یکی زین کماننیرنگ یآالقزل یماه

( CuO NPs)مسدینانو اکس تیاثرات سم یبه بررس قیتحق نیاست. در ا رانیدر ا یسردآب انیماه یگونه پرورش نیتر(  و مهم2007

 .شد یها بررسآن یغلظت کشندگ ت،یپرداخته و با آزمون سم کماننیرنگ یآالقزل یبر ماه

 هاروش و مواد
ای گرگان به ط ور فنی و حرفهتهیه و پس از انتقال به مرکز  گرم 18کمان با میانگین وزنی حدود رنگین آالیماهی قزل 155تعداد 

تک رار( ق رار داده ش د.  3های مختلف نانو ذرات )هرک دام در شاهد و چهار تیمار با غلظتآکواریوم شامل یک تیمار  15تصادفی در

، تیم ار دوم ب ا 25مدت یک هفته نگهداری شد. به این ترتی ب تیم ار اول ب ا غلظ ت ماهیان به منظور ساز  با موقعیت جدید به 

بر لیتر انتخ اب ش د. غ ذا ده ی درط ول دوره آزم ایش گرم میلی 100و تیمار چهارم با غلظت  50تیمار سوم با غلظت  ،30غلظت

را کنترل نموده و تمام ش رایط در ط ی دوره آزم ایش یکس ان  فیزیکوشیمیاییالمقدور شرایط صورت نگرفت. در طی آزمایش حتی

در طی دوره آزم ایش دم ای آب . (Di Giulio and Hinton., 2008) نگهداری شد تا تنها عامل متغیر دوزهای مختلف آلودگی باشد

گ رم ب ر لیت ر کربن ات کلس یم ی ود. میلی 270گراد اندازه گیری شد. الزم به ذکر است میانگین سختی آب درجه سانتی 24تا  22

 ها ایجاد شود هوادهی شدند. ای که حداقل آشفتگی در آکواریومها به گونهتمامی آکواریوم

 نتایج

مشاهده  یتلفات چگونهیساعت بود ه 96و  72، 48، 24 یهادر زمان انیماه یکشنده تیسم غلظت نییکه تع شیآزما نیدر ا

 نداشتند. یتلفات انیهفته هم ماه 2پس از گذشت ینشد. الزم به ذکر است حت

 بحث 

باشد. از سوی درآبزی پروری قلیائیت آب بسیار حائز اهمیت است و دی اکسید کربن یکی از عوامل مهم نگهداری قلیائیت آب می

دیگر سختی آب عامل مهمی است که بر میزان سمیت فلزات سنگین در ماهیان تأثیرگذار است به طور کلی در آب شیرین با 

های کلسیم و منیزیم است. به بیان یابد و این به دلیل رقابت فلزات سنگین با یونافزایش سختی سمیت فلزات سنگین کاهش می

های با سختی کم سمیت فلزات سنگین شود. بنابراین در آبهای مذکور مانع از دسترسی موجودات به فلزات سنگین میدیگر یون

 (.(Yim and kim, 2006کند افزایش پیدا می

و دمای آب تغییر پیداکرد.  pHغلظت اکسیژن، سختی،  ی فاکتورهای شیمیایی آب شامله واسطهدر این آزمایش سمیت نانو مس ب

افزایش در سختی آب و قلیاییت سبب کاهش کشندگی ناشی از مسمومیت نانو ذرات مس شد. محتوای اکسیژنی پایین در آب 
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و دستگاه هواده استفاده شد. با توجه به  شود و جهت جلوگیری از کاهش اکسیژن از سنگ هواسبب افزایش سمیت در آب می

های ماهی نه تنها به وضعیت بیولوژیکی جانور بستگی دارد بلکه به میزان سمیت، نوع توان گفت عکس العملمطالعات ذکر شده می

نومس تا غلظت توان نتیجه گرفت که نا. لذا می(Di Giulio and Hinton., 2008ها وابسته است )و زمان تیمار  شدن به آالینده

ppm 100  کند. از این آزمایش نتیجه گرفته شد که اثر گرم بر لیتر کربنات کلسیم تلفاتی ایجاد نمیمیلی 270با سختی آب

ی غلظت کشندگی نانو ذرات مس در مقایسه با نمک مس کشندگی نانو مس به مراتب از فلز مس کمتر است. در مجموع با مقایسه

آورند. در نتیجه بهتر است در صنایع و ذرات مس تلفات کمتری داشته و مر  ومیر کمتری بوجود می توان دریافت که نانومی

کارخانجات مختلف به جای استفاده از فلزات سنگین از نانو فلزات استفاده شود که اثرات زیانبار کمتری بر منابع آبی، آبزیان، 

 .کندمحیط زیست و انسان دارد و آلودگی کمتری ایجاد می
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Abstract 

Nano-particles have many applications in human activities, so in this study, the toxic effect of nano copper (CuO 

NPs) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) was examined and also with toxicity test, lethal concentration and 

mortality of this species during exposure to nanoparticles were studied. 155 rainbow trout with an average weight of 

about 18 grams were prepared and transferred to the Gorgan Center of Fani-Herfei randomly in 15 aquariums 

containing control and four treated with different concentrations of nanoparticles (concentrations of 25, 30, 50 and 

100 milligrams per liter). All fish were exposed in 96 hours at certain concentrations and mortality was recorded at 

24, 48, 72 and 96 hours. In this study total hardness of water was 270 mg/l, so because of hardness nano coopers 

were settled in the water and no mortality was observed. Eventually with comparing the effect of nano coopers could 

find that nanoparticles have better function and less toxicity and lesions on fishes. 

Keywords: Pollution, Nanoparticles, Toxicology, Hematology 
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