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 هاافتهين يترمهم

 شده، کارايی صید و افزايش زمان صید شد.هاي صیدکاهش تعداد طعمهگرم بر لیتر منجر به میلی 1/0در غلظت  ذرات نقرهنانو ◄

 هاي چشايی شد.گرم بر لیتر منجر به کاهش اندازه جوانهمیلی 1/0در غلظت  ذرات نقرهنانو ◄

 هاي چشايی در سبیلک کپور معمولی شد.گرم بر لیتر منجر به کاهش تعداد جوانهمیلی 1/0در غلظت  ذرات نقرهانون ◄

 هاي چشايی ايجاد نکردند.داري بر رفتار غذايی و اندازه و تعداد جوانهتاثیر معنی 00/0و  01/0، 000/0نانوذرات نقره در غلظت  ◄

 

 ذايی، کپور معمولی، نانو ذرات نقره هاي چشايی، رفتار غجوانه های کلیدی:واژه

 30-023-0  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع يافته:

 علی جوهري غالمپور، سیداله جعفري، محمدرضا ايمانپور، شیدا گلی، طیبه عنايتولی نويسنده)گان(:

 

 

هاي چشايی کپور معمولی اي و فراساختار جوانهر تغذيهتاثیر کلوئید نانوذرات نقره بر رفتا بررسی عنوان:

(Cyprinus carpio )  

 

 33-323-3 شماره:

 23/8/6331  تاريخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 مقدمه )شرح مساله(

 ه از فلزات در مقیاس نانو در حاا  افازايش اسات و فنااوري ناانو در صانايی زياادي وارد شاده اسات. امروزه استفاد

از قرار گرفتن در معرض مواد هايی در رابطه با خطرات احتمالی ناشی اگرچه اين فناوري داراي مزايا نیز هست، اما نگرانی

دلی  خاصایت شاام  نانوکلوئیاد و ناانوذرات اسات کاه باهبراي انسان و محیط زيست نیز وجود دارد. نانومواد نقره  نانو

هااي انساانی در حاا  افازايش اسات. و کنندگی داراي مصارف بااليی هستند و مقادير آن در نتیجاه فعالیاتعفونیضد

تارين ناانوذرات شوند. اين مواد از جملاه ررمصارفهاي آبی منتشر میهاي شهري در محیطخصوص از طريق فاضالببه

ده که در طیف وسیعی از تولیدات شام  نساجی، ابزارهاي رزشکی، ادوات نگهداري غذا، مواد آرايشی و بهداشتی فلزي بو

باا آنالیزهااي  هاي بیولوژيکی عمدتاًها بر سیستمگیرد. ارزيابی تاثیر آاليندهکننده مورد استفاده قرار میعفونیو ماده ضد

 گیرد. تغییرات ايجاد شده در رفتار ماهی منجر به اخاتال  در تغدياه،م میشناسی انجاشناسی و رفتاربیوشیمیايی، بافت

اغلب سموم عمکردهاي طبیعی رفتاري ماهی را  .شودمث ، بقاي حیوان و تغییر در نسبت غذايی جمعیت میرشد، تولید

ییار در رفتارهااي شود. هماین امار منجار باه تغبرند و منجر به اختال  در واکنش ماهی نسبت به محیط میاز بین می

هاي آزمايشگاهی رفتاري روش شود.غذايی ماهی و در نتیجه کاهش تخمین مزه انواع غذاها و مصرف غذاي نامناسب می

مطالعه بررسی رفتار غذايی و فراساختاري رو هدف از اين از اين ها باشند.تواند ابزاري موثر جهت ارزيابی اثرات آاليندهمی

هااي چشاايی واسطه جوانههب )بويايی و چشايی( ماهیگیرندگی شیمیايی هی کپور معمولی بود. هاي چشايی در ماجوانه

 13 مادتتیمار و سه تکارار به 0ها در جهت انجام اين مطالعه ماهی اي نقش دارند.در بروز رفتار تغذيه داخلی و خارجی

قرار گرفتند. بعد از سپري شدن نانوذرات نقره  گرم بر لیترمیلی 000/0و  01/0، 00/0، 1/0، 0هاي روز در معرض غلظت

هاي چشايی انجام گرفت. جهت انجام مطالعاات رفتاار غاذايی رارامترهاايی از اين زمان مطالعات رفتاري و ساختار جوانه

و کارايی جستجو محاسبه و ثبت شد. نتااي  حاصا  باه تااثیر  هاطعمه ک  دیص زمان، دشدهیص يهاطعمه تعدادجمله 

هاي چشايی روي سبیلک و فک راايین اشااره دارد. در گرم بر لیتر نانوذرات نقره بر تعداد و اندازه جوانهمیلی 1/0غلظت 

افتاه باود داري کااهش يطاور معنایهااي بااالتر باهشده در غلظتهاي صیدبررسی رارامترهاي رفتاري نیز تعداد طعمه

(00/0P<)  معارض  هااي قارار گرفتاه درلیتر کمترين میزان را داشت. گروه ماهی گرم برمیلی 00/0 و 1/0و در غلظت

. (<00/0Pداري را نشان ندادند )بیشترين تعداد مصرف طعمه را داشتند اگرچه با گروه شاهد تفاوت معنی 000/0غلظت 

داري طاور معنایهگارم برلیتار بامیلی 1/0رار گرفته در معرض غلظت ک  زمان جستجوي طعمه فقط در گروه ماهیان ق

توان بیان داشت که وجود نانوذرات نقره در باالترين طورکلی با توجه به نتاي  میهب .(>00/0Pها بود )کمتر از ساير گروه

رو سابب کااهش ه و از ايانهاي چشايی کپور معمولی داشاتگرم بر لیتر( بیشترين اثر سوء را بر جوانهمیلی 1/0غلظت )

 مصرف غذا در اين ماهی شده است اما غلظت رايین اين ماده تاثیري بر رارامترهاي مورد بررسی نداشته است. 
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 ت(ها، جداول و ساير مستندار شکلاطالعات تکمیلي )مشتمل ب

 بررسی پارامترهای رفتار غذایی ماهی کپور معمولی قرار گرفته در معرض نانوذرات نقره. -6جدول 

  گرم بر لیتر()میلی غلظت
 1/0 00/0 01/0 000/0 (0شاهد )

 رارامتر

 c22/0±21/3 c10/0±02/3 b00/0±43/0 a03/0±32/0 a23/0±4/2 شدهصید هايتعداد ک  طعمه

 d02/0 ±32/6 e02/0 ±43/7 c07/0 ±1/3 b02/0±02/2 a 26/0±03/1 درصد زمان 00شده در یدهاي صتعداد طعمه

 a24/0±30/7 a06/0±43/7 a7/0±00/4 a21/1±6/3 b37/1±02/10 ک  زمان جستجوي طعمه )ثانیه(

 d00/0±23/1 d00/0±23/1 c02/0±7/0 b00/0±3/0 a01/0±20/0 )تعداد به زمان( کارايی جستجو

 .  باشدداري رديف میدهنده اختالف معنیفاوت نشانحروف مت  

 
 .های چشایی روی سیبیلک و لب در ماهی کپور معمولی قرار گرفته در معرض نانوذرات نقرهتعداد جوانه -2جدول 

  گرم بر لیتر()میلی غلظت
 1/0 00/0 01/0 000/0 (0شاهد )

 هاي چشايیاندازه جوانه و (mm-2تعداد )

 a10±40 a4±31 a7±73 a10±71 b4±03 هاي چشايی سیبیلک فک باالانهتعداد جو

 a7±30 a4±34 a4±31 a6±00 b3±27 هاي چشايی لب فک رايینتعداد جوانه

 a7/1±60/22 a3/2±03/22 a6/1±43/13 b3/1±11/12 b0/1±33/10 متر(هاي چشايی فک باال )میکرواندازه جوانه

 a4/1±10/10 a0/1±3/10 a2/1±20/11 a0/2±44/7 a0/2±00/4 متر()میکرو هاي چشايی فک رايیناندازه جوانه

 

 اهمیت موضوع

و با توجه به اينکاه واکانش هار . گیرددر مطالعات ارزيابی سمیت مواد مورد مطالعه و بررسی قرار میاي رفتار تغذيه

توان به تغییرات محایط کند. بنابراين با بررسی رفتار ماهی میبروز می صورت رفتارهتغییرات محیط بموجودي نسبت به 

مااهی ماورد  بارها هاي رفتاري به ندرت براي تعیین اثرات سمی آاليندهروش. با اين وجود ها ری برداليندهآو يا حضور 

در برخای از  .در موجاود شاوندراسا  هااي رفتااري نامناساب اد توانند منجر به ايجها میآالينده گیرد.استفاده قرار می

گیرد. با عنوان شاخصی براي ارزيابی میزان سمیت مواد مورد استفاده قرار میمطالعات تغییر در میزان و کیفیت تغذيه به

هااي لاودگیآ ايان مشاخ  نباودن تااثیراز طرف ديگار  وها از جمله فلزات سنگین توجه به ورود انواع مختلف آالينده

  انجام مطالعاتی از اين دست ضرورت دارد. ،محیطی روي رفتار غذايی ماهی
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلي )مشتمل بر شکل

 

 
 

 . های چشایی سبیلک فک باالتصویر میکروسکوپ الکترونی جوانه -6 شکل

 


