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تعيين محدوده سميت و غلظت نيمه كشندگي
خزرنانوذرات نقره در بچه ماهيان سفيد دریای 

(Rutilus frisii kutum)

فاطمه فداکار: ارائه دهنده

دکتر علیرضا میرواقفی_دکتر باقر مجازی امیری : همکاران 

1394بهار 
اراک

یستسومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط ز
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مقدمه 
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متر10-9= نانومتر 1(: Nano)نانو

100ترا 1هرر مرا ا  ک  ره  نرد یا  ک رر ررر (: Nano particles)نانو ذرات 
نانومتر  ر حد قل یک رعد خو    شته راشد

مطالعه ک مو   و سراختارهاک ررا  رعرا  نانومتریرک (: Nan science)علم نانو 
(نانو مو  )

علم  ستکارک مو    ر سطح  تم، مولکول (: Nanotechnology)فناوری نانو 
و فر مولکولی

شاخه  ک  ی علرو  ییترش شساسری، (: Toxicology)شناسی ( سم)سمیت 
شیمی و   روسایک  جهش مطالعه ک   ثر ت مخرب مرو   شریمیایی ررر موجرو  

یندا 

علم مطالعه سمیش نانو مو   (: Nanotoxicology)سم شناسی نانو 
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اشکال مختلف نقره در طبیعت

5

نقره مراحل تشکیل نانوذرات



Yuan, Setyawati)ضد را تریایی قوک خاصیش :  خصوصیش راری نانو ذر ت نقرا et al. 2013  )

ی هاک  ر مو    ی قبیل مو   آر یشی رهد شتی، شویسدا ها، صسایع  فش و لباس،  فزو ن
ر آب غذ یی، ماسک هاک تسفتی، فیلترهاک آب، تلفن، لپ تاپ، سیتتم هاک فیلت

Prabhu)خانگی و   روسایک  ستفا ا می شو    and Poulose 2012  .)

 رصد  ی فهرسش محصوالت نانو ر  ره خو   ختصاص    ا  ند 23/52 ین محصوالت 
(Woodrow Wilson Database 2013  )

Keller, McFerran)تن  ی مو   نانو و ر  ردنه ک آری  ر  را یمین می شو  63ساالنه  et al. 

2013  .)

میکروگر   ر لیتر 0/32تا 0/03  مسه ک غلظش نانوذر ت نقرا  ر ریو  هاک آری رین 
(.Batley, Kirby et al. 2012)پیش ریسی شدا  سش 
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مکانیسم برخورد نانو ذرات نقره با باکتری

7Reidy et al., 2013



مو   و روش ها 

8



ICP-AESتعیین غلظت کل نقره با استفاده از دستگاه •

االیزر تعیین شکل هندسی و اندازه ذرات با میکروسکوپ الکترونی مجهز به آن•
اشعه ایکس 

از دستگاه تعیین قطر هیدرودینامیکی به روش آنالیز ردیابی نانو ذره با استفاده•
نانو دوربین 

تعیین پتانسیل زتا با دستگاه زتاسایزر •
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آناليز نانو ذرات نقره 



تهیه و انتقال بچه ماهیان به ازمایشگاه •

سپری شدن دوران اداپتاسیون •

ساعت پیش از آغاز آزمایش24قطع غذادهی •

لیتری10اماده سازی اکواریوم های •

اندازه گیری شرایط فیزیکو شیمیایی اب •

(0/016mg/lو 0/04، 0/05، 0/16، 0/5، 1/6، 5، 16، 50)تعیین محدوده کشندگی •

عدد ماهی در هر اکواریوم به همراه گروه شاهد15انجام ازمایش در دو تکرار •

بر اساس نتایج به دست آمده•

، 0/025، 0/028، 0/031، 0/034، 0/037، 0/04)تعیین مجدد محدوده کشندگی •
(0/016mg/lو 0/019، 0/022

ساعت 96ساعت از اغاز ازمایش تا 24ثبت تلفات هر •

EPA Probitانالیز نتایج با نرم افزار • Analysis
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آزمون زیست سم شناسي



نتایج
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میلی گرم در لیتر3980غلظت کل نقره •

نانومتر63±24شکل هندسی کروی  با میانگین قطرهیدرودینامیکی •

-53/33±7/86پتانسیل زتا •

.تهیه شده از کلوئید نانو ذرات نقره مورد استفاده( TEM)تصویر میکروسکوپ الکترونی گذاره 



پایینحدحد باالغلظت کشنده (ساعت)زمان شاخص سمیت 

LC10240.0320.0330.031

480.0260.0280.023

720.0230.0250.020

960.0220.0240.019

LC50240.0380.0390.037

480.0330.0350.031

720.0300.0320.028

960.0280.0300.026

LC90240.0450.0480.043

480.0410.0470.038

720.0380.0440.035

960.0360.0420.033 13

اعداد بر حسب )ساعت 96نانو ذرات نقره در بچه ماهیان سفید طی ( LC)میانگین غلظت های کشنده 
عبارتند از غلظت هایی از ماده شیمیایی که به ترتیب LC90و LC10 ،LC50میلی گرم در لیتر است؛ 

درصدی 95کمترین و بیشترین مقادیر حدود اعتماد (. درصد ماهیان شده اند90و 50، 10باعث تلفات 
.هر یک از غلظت های کشنده است



رحث
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بنابراین

ورود نانوذرات نقره  به بوم سازگان آبی، دارای اثرات نامطلوب بر بچه ماهیان سفید خواهد بود

LC50 ،96  ساعته  ر ماهی یرر(Danio rerio )0.002±0.028 میلی گر   ر لیتر  تعیین
شد
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بندی میزان سمیتطبقهLC50(mg/l)محدوده ی 

بسیار سمی<1

10>LC50>1سمی

100>LC50>10مضر
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.یافتن غلظش  شسدا و نیز حد  ثر غلظش مجای  ین مو    ر گونه هاک مختلف ماهی ضرورک می راشد•

سراعته  یرن مرا ا ررر LC50  ،96حتاسیش ماهی هاک مختلف نتبش ره نانو ذر ت نقرا نتبتاً ییا  و متفاوت  سرش، •
میلری گرر   ر لیترر گرز رش شردا 7.89و 6.85، 0.086، 0.12ماهیان آمور، شیررش،  سکار و سورو  ره ترتیب رر رر 

(1389علیشاهی و همکار ن، . ) سش

•LC50  ،96  ساعته  ر ماهی یرر(Danio rerio )0.014 (1394جوهرک و همکار ن، )میلی گر   ر لیتر  تعیین شد
ره طور  لی عسو ن شدا  ه یون نقرا سمی تر  ی نانو ر ت نقرا  سش •

و   می راال رو ن نتبش سطح ره حجم  ر نانو ذر ت فلزک، راعث  فز یش  حتمال رهایش یون هاک فلزک  ی  ین نانو م•
Bian)شو   et al. 2011; Mudunkotuwa and Grassian, 2011)

ه مر تب یون هاک نقرا ره تدریج و رر  ثر   تید سیون نانو ذر ت  ر  لوئید ها آی   می شوند و سمیش یون نقرا ر•
قرا  ر رروی یافتن ر هکار جهش جلوگیرک  ی تبدیل نانوذر ت نقرا  ر  لوئید ره یون ن)ریشتر  ی نانوذر ت نقرا  سش 

(سمیش موثر می راشد

مو   شیمیایی حتی را پذیرفتن  ثر ت مسفی  ین ما ا رر محیط ییتش ،  ین  ثر ت مطمئساً  متر  ی آنتی ریوتیک ها و•
(Sharma et  al.,2007)ضد را تریایی مرسو  فعلی را  ثر ت مشاره  سش 



: نتیجه گیری کلی
ما ناگزیر استفاده از نانوذرات نقره در شاخه های مختلف 

علمی و صنعتی هستیم 
اما

رهاسایک ردون توجه و ردون محاسبه، موجب عد  سالمش جاند ر ن 
 ن آرزک و  اهش جمعیش آن ها  ر   وسیتتم و همچسین  ثر ت جبر

  ر  نتان ها ناپذیرک رر سالمتی 
بنابراین 

توجه ره  ستفا ا  ی نانوذر ت نقرا  ر غلظش هاک مساسب
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با تشکر از توجه شما 
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