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 اکبر هدایتی، محمد فروهر واجارگاه، محمدجواد وثاقی، سیدعلیحسن رضائی نويسنده)گان(:

های محیطی برر مراهی سرفید دریرای کشندگی برخی آالینده بررسی کارایی نانوذرات رس در کاهش اثرات عنوان:

  (Rutilus frisii kutumکاسپین )

 49-419-49 شماره:

 19/11/1449  تاريخ:

  علمی هاي کوتاهيافته
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 ه(مقدمه )شرح مسال

ناخواسته موجب  که کشاورزی است از ضروریات توسعهاستفاده از سموم کشاورزی برای از بین بردن آفات 

ممکن است میزان حساسیت جانداران دریایی نسبت به آلودگی متفاوت است. . شوندهای سطحی میآلودگی آب

دریاهای بسته  ودریای خزر جزها در صورت آلوده شدن آب، محل زندگی خود را تغییر دهند. ماهی برخی از

ها، دچار عوارض مختلفی از جمله بیماری، تاثیر انواع آالیندهبا افزایش آلودگی در آن، موجودات تحت .باشدمی

شوند. از آنجایی که با توجه به توسعه و پیشرفت جامعه جهانی در زمینه اقتصاد می غیرهکاهش قدرت ایمنی بدن و 

شود، بدست آوردن میزان دوز کشندگی های زیستی جانوران میشماری وارد محیطینده بیو صنعت، روزانه مواد آال

هایی برای کاهش تاثیر این گونه مواد آالینده حلباشد و همچنین باید در پی راههر یک از این مواد امری ضروری می

ها شد. در این مطالعه با استفاده از بر روی جانداران و همچنین افزایش مقاومت آنها در برابر دوز کشندگی آالینده

قبول و دوز خواص بازدارندگی نانو رس موجب کاهش تاثیر سموم بر ماهی سفید شدیم. در نتیجه باید میزان قابل

 نانو رس به همراه سموم دیازینون و دلتامترین مورد آزمایش قرار گرفته و دوز بهینه بدست آمد.

 

 هاترين يافتهمهم

 یابد.های مختلف نانو رس کاهش میمیزان تلفات ماهی سفید در مواجهه با سم دیازینون در غلظت 

 یابد.های مختلف نانو رس کاهش میمیزان تلفات ماهی سفید در مواجهه با سم دلتامترین در غلظت 

 رم بر لیتر باعث کاهش سمیت هر دو سم شدند.گمیلی 055های نانو رس تا غلظت 

 گرم بر لیتر نانو رس با افزایش سمیت هر دو سم همراه است.میلی 055های باالتر از غلظت 

  رسوب ترکیبات  ها، باند شدن با آنها و نهایتاًکشباعث جذب آفتدر غلظت مشخص وجود ترکیبات نانو رس

 این سموم را کاهش داده است.زیستی  یو در نتیجه میزان دسترس سمی شده

 یابد.ها با افزایش نانوذرات رس افزایش میکدورت و تاثیرات سمی آالینده 

 یابد.اکسیژن محلول با افزایش نانوذرات رس کاهش می 

  هستندهای آبی در مجموع نانو ذرات رس عامل مناسبی در کاهش دسترسی زیستی و اثرات نامطلوب آالینده. 
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 ستندات(اول و ساير مها، جداطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 . های مختلف نانو رسدر مواجهه با سم دیازینون و تغییرات تلفات در غلظت (Rutilus frisii kutum)میزان تلفات ماهی سفید 

  mg/Lغلظت 

 دیازینون( + )نانورس
ساعت 99 تعداد ساعت 94  ساعت 29  ساعت 49   

5+2/1 91 5 4 9 19 

155+2/1 91 5 9 9 4 

055+2/1 91 5 5 5 4 

1555+2/1 91 4 91 91 91 

5+5 91 5 5 5 5 

 

 
 . های مختلف نانو رسدر مواجهه با سم دلتامترین و تغییرات تلفات در غلظت (Rutilus frisii kutum)میزان تلفات ماهی سفید 

  mg/Lغلظت 

 دل ام رین( + )نانورس
ساعت 99 تعداد ساعت 94  ساعت 29  ساعت 49   

5+59/5 91 4 4 9 11 

155+59/5 91 5 4 4 4 

055+59/5 91 5 9 4 9 

1555+59/5 91 5 14 91 91 

5+5 91 5 5 5 5 

 

 اهمیت موضوع

در تغذیه مردم شمال ایران، در خطر بودن جمعیت این ماهی در دریای خزر، آلودگی اهی سفید با توجه به اهمیت م

 ،در ماهیان انجام شده این سموم های کاهش اثراتراه و مطالعات اندکی که در خصوص سموم کشاورزیدریای خزر به 

 تواند ارزشمند باشد. می این تحقیق

 


