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تعیین محدوده کشندگی و بررسی اثرات ناشی از عصاره تنباکو بر بچهماهی
قزلآالی رنگینکمان ()Oncorhynchus mykiss
 صبا حسینی:

گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی،

خرمشهر ،صندوقپستی661 :

 عبدالعلی

موحدینیا :گروه زیستشناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ،دانشگاه علوم و فنون

دریایی ،خرمشهر ،صندوقپستی661 :



محسن حیدری :گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،صندوقپستی93935-9391:



معصومه قدمی :گروه بیوتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،قزوین



جواد مهدوی :مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،یاسوج



زینب صالحپور* :مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
تاریخ دریافت :اردیبهشت 9313

تاریخ پذیرش :مرداد 9313

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی دامنه سمیت ناشی از عصاره تنباکو بر ماهی قزلآالی رنگینکمان میباشد .با توجه به مطالعات انجام شده ،بیشتر
به آثار سوء و زیانبار تنباکو و دیگر ترکیبات آن بر انسان اشاره شده و کمتر به استفاده های مفید آن در صنایع توجه شده است .این مطالعه را میتوان
اولین گام در شناخت و توسعه استفاده مفید تنباکو در صنایع دیگر دانست .آزمایش سمیت حاد بهصورت ساکن و براساس روش استاندارد OECD

بهمدت  4روز انجام و پارامترهای موثر فیزیکوشیمیایی آب شامل  ،pHاکسیژن محلول و درجه حرارت کنترل گردید .در هر تیمار از  03عدد ماهی
قزلآال با میانگین وزنی  5±3/30گرم استفاده شد .بعد از بهدست آوردن دامنه غلظت کشندگی ،تیمارهای نهایی با  5تیمار برای تعیین غلظت کشنده
( )LC53 69 hانجام پذیرفت .نتایج کمی بهدست آمده توسط نرمافزار  SPSS version.69و روش آماری  Probitبا سطح اطمینان  65درصد مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .غلظت کشنده ( )LC53 69 hعصاره تنباکو برای ماهی قزلآالی رنگینکمان  0/55میلیگرم بر لیتر و غلظت غیرموثر
مربوطه ( ،)NOECمعادل  3/05میلیگرم بر لیتر بهدست آمد .غلظت  LC53 69h 3/ 36را سطح ایمن و مطمئن برای پرورش آبزیان توصیه میکنند
درصورتیکه در مطالعه فعلی غلظت  3/30میلیگرم بر لیتر جهت پرورش الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان پیشنهاد میگردد .ضمن توصیه بهکارگیری
عصاره آبی تنباکو در غلظتهای پایین در استخرهای پرورشی جهت ماهی قزلآال براساس یافتههای این تحقیق غلظت غیرسمی و موثر و مجاز حداکثر
 3/30میلیگرم بر لیتر جهت استفاده سالم در استخرهای پرورشی پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :عصاره آبی تنباکو ،ماهی قزلآال رنگینکمان ) ،(Onchorhynchus mykissسمیت
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

zeynab.salehpour@gmail.com
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مقدمه
ماهی بهخاطر اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی بهعنوان یک
گونه مناسب در ارزیابی سمیت آبزیان مورد توجه است .گونههای
بسیار زیادی از ماهیها برای مطالعه سمیت استفاده میشوند.
انتخاب یک گونه برای انجام آزمایش ،به در دسترس بودن گونه،
سهولت پرورش و سهولت حمل و نقل آن بستگی دارد (،Clark
8002؛  .)2998 ،OECDماهیان یکی از مهمترین موجودات
آبزی میباشند که بهعلت ارزش اقتصادی و حساسیت در مقابل
آالیندهها از اهمیت خاصی برخوردار هستند و بههمین دلیل جهت
انجام آزمایشات زیستسنجی ،در بعد وسیعی از آنها استفاده
میگردد ( Nemmarو همکاران .)8022 ،حساسیت گونههای
مختلف ماهی به مواد سمی متفاوت ،متغیر است ،از اینرو
آزمایشهای سمشناسی روی ماهیان مختلف صورت میگیرد
( .)2991 ،Neuspielبرای محاسبه سمیت روی ماهی قزلآال از
مدل زمان -غلظت (زف) و مدل زمان غلظت کامل (زهف) استفاده
میشود ( Canivetو .)8002 ،Chambon
در هنگام انجام تست سمیت حاد ،کنترل کردن شرایط
آزمایش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .عوامل متعددی
در نتایج آزمایشهای سمیت روی آبزیان تأثیر دارند که میتوان
به ویژگیهای آب و خصوصیات زیستی گونههای مورد آزمایش
اشاره کرد .به هنگام اجرای آزمایشهای سمیت ،از روشهای
آزمایش استاندارد شده برای به حداقل رساندن متغیرهای خارجی
و تصادفی استفاده نمود و شرایط آزمایش را باید تحت کنترل
قرار داد ( Axiakو  .)2990 ،Abelاطمینان از اینکه همه
موجودات مورد آزمایش از یک گروه سالم بوده و توزیع آنها
بهصورت تصادفی در هنگام انجام آزمایش میباشد ،نکتهای مهم
است .یکی از عوامل تأثیرگذار در مسمومیت آبزیان عامل زمان
است .هنگامیکه ماهی در معرض غلظت ثابتی از سم باشد ،به
مرور زمان هم مقاومت ماهی تحلیل میرود و هم سم فرصت
بیشتری برای تأثیرگذاری روی ماهی دارد .عالوه بر این در
مواردی تجمع سم در بافتهای ماهی نیز باعث افزایش تأثیر سو
آن بر بدن ماهی و در مدت  99ساعت انجام آزمایشها موجب
پایین آمدن  LC00میشود ( Davidو همکاران.)8002 ،
بهطورکلی سمیت یک آالینده از طریق آزمایش سنجش
زیستی ارزیابی میگردد که بهوسیله آن غلظت الزم جهت ایجاد
تلفات نیمی از موجودات مورد آزمایش در یک دوره زمانی مشخص
(کوتاه و بلندمدت) معلوم میشود .این آزمایشها شاخهای از علم
اکوتوکسیکولوژی بوده و وظیفه آن قضاوت درباره توان بالقوه مواد
802

آالینده و بررسی تأثیرات زیان بخش این مواد بر اکوسیستمها و
موجودات زنده در آن میباشد ( Narahashiو همکاران.)8000 ،
برای ارزیابی آلودگی زیست آزمونی الزم است ،زیرا آزمایشهای
فیزیکی و شیمیایی برای ارزیابی اثرات بالقوه بر حیات آبزیان
کافی نیست ( Clesceriaو همکاران .)2992 ،زیست آزمونی
میتواند در ارزیابی تأثیر فرآیندهای تصفیه آب در کاهش سمیت
آب نقش بسیار ارزندهای داشته باشد (ندافی2239 ،؛ Clesceria
و همکاران.)2992 ،
تنباکو یا توتون گیاهی با برگهای پهن است که در اصل
در آمریکای شمالی و جنوبی رشد کرده و امروزه در سراسر جهان
کشت میشود .به برگهای خشک و بریده شده آن گیاه هم
تنباکو میگویند .استفاده از تنباکو در آبزیپروری دارای سابقه
طوالنی میباشد .استفاده از پودر برگ این گیاه بهمنظور از بین
بردن موجودات شکارگر و نیز علفها در استخرهای ماهی قبل
از ماهیدار کردن استخر استفاده شده است ( Kori-Siakpereو
 .)8022 ،Ovirohماهیگیران بومی در نیجریه از تنباکو برای
صید ماهی استفاده میکنند ( Reedو همکاران .)2999 ،ماده
مؤثر موجود در تنباکو نیکوتین است که بهمیزان  8تا  0درصد
در برگ خشک آن یافت میشود ( .)2928 ،Hassalمهرهداران و
بیمهرگان هر دو گروه دارای گیرندههای نیکوتینی با ساختار و
فعالیت مشابهی هستند اما میتواند ویژگیهای فیزیولوژیکی و
فارماکولوژیکی متفاوتی داشته باشد و نیکوتین احتماالً میتواند
موجب صدمه و آسیب سمی در مهرهداران شود ( Ballivetو
همکاران .)2999 ،در طب سنتی دنیا از گیاه تنباکو بهعنوان یک
داروی ضداسپاسم ،مدر ،قیآور ،خلطآور ،مسکن و بزاقآور
استفاده میشود ( Narahashiو همکاران .)8000 ،نیکوتین با اثر
بر گیرنده استیل-کولین باعث شلی عضالنی میگردد(Narahashi
و همکاران.)8000 ،
انواع دخانیات و برندهای آن حاوی فلزات سنگین آهن،
مس ،روی ،کروم ،نیکل ،سرب و کادمیوم با بیشترین مقدار و
دیگر فلزات سنگین میباشد ( Vermaو همکاران .)8020 ،بهترتیب
حداکثر مقدار فلزات سنگین در نمونههای سیگار و توتون معطر
موجود در بازار ایران بهصورتFe>Zn>Ni>Cu>Cd>Pb>Cr
میباشد (عبدالهنژاد و همکاران .)2298 ،ضرغام و همکاران
( )2292با بررسی اثر بیهوشکنندگی عصارههای آبی و الکلی
تنباکو ( )Nicotiana tabacumبر ماهی قزلآالی رنگینکمان
بیان داشتند که ارتباط معنیداری بین غلظت و شدت بیهوشی
و مدت بازگشت وجود دارد و در این مطالعه کاربرد  2/0میلیلیتر
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بر لیتر عصاره الکلی تنباکو برای ماهیهای  800گرمی (پرواری)
سبب تلف شدن  10درصد بچه ماهیها شد.
هدف از انجام این مطالعه ،مشخص نمودن محدوده کشندگی،
تعیین غلظت کشنده ( ،)LC00 99 hتعیین حداکثر غلظت مجاز
( MATCیا  )Maximum acceptable toxicant concentrationو
تعیین حداقل غلظت موثر ( LOECیا Lowest Observed Effect
 )Concentrationعصاره هیدرو الکلی تنباکو بر بچهماهی قزلآالی
رنگینکمان میباشد.

و همکاران .)8022 ،پارامترهای موثر فیزیکوشیمیایی آب شامل
 ،pHاکسیژن محلول و دما بهطور روزانه ثبت گردید .بعد از تعیین
محدودهکشندگی آزمایش نهایی سمیت حاد عصاره تنباکو بر بچه
ماهی قزلآالی رنگینکمان برای بررسی سمیت این گیاه از چهار
تیمار (غلظتهای  20 ،2 ،0/2و  200میلیگرم در هر لیتر) آب
مخازن حاول ماهی زنده و یک گروه شاهد استفاده شد .در هر
تیمار  20عدد ماهی (با میانگین وزنی  0±0/08گرم) درون
آکواریمهای  90لیتری محتوی  10لیتر آب که از قبل هوادهی
شده بود قرار داده شد .ماهیان تلف شده از محیط آکواریوم به
محض مشاهده جمعآوری و تعداد تلفات ماهیها در زمانهای
 38 ،12 ،81ساعت و  99ساعت محاسبه و ثبت گردیدند.

عصارهگیری از گیاه مورد مطالعه :گیاه تنباکو پس از تهیه
از بازار شهر یاسوج بهوسیله آسیاب برقی به پودر تبدیل شد .پودر
حاصله به نسبت ( 2/80 )W/Vدر آب مقطر ریخته شده و به
مدت  81تا  12ساعت در دمای آزمایشگاه نگهداری و هر چند
مدت یکبار بههم زده میشوند .بعد از رد کردن از صافی عصارههای
حاصل بهمنظور خروج حالل در تبخیرکننده گردان (روتاری) در
دمای  10درجه سانتیگراد قرار میگیرد ( Salehiو همکاران،
 .)8000پس از خروج حالل عصارههای حاصله توسط دستگاه
لیوفیلیزه میشود و تا زمان شروع مراحل آزمایش درون یخچال
قرار میگیرد.

آنالیز آماری :پس از اتمام آزمایش دادههای حاصل از انجام
آزمایش تست سمیت حاد با روش آماری  Probit Analysisبا
سطح اطمینان  90درصد و نرمافزار  SPSS version.29مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برحسب غلظتهای کشنده ( Sub
 )Lethal Concentrationتنباکو و با استفاده از شیب خط
رگرسیون غلظت نیمهکشنده ( )Lethal Concentratoinدر مدت
 99ساعت محاسبه شد.

مواد و روشها

بررسی خواص سمیت عصاره گیاه مورد مطالعه :عملیات
شروع طرح در شهریورماه سال  2292روی بچهماهی قزلآالی
رنگینکمان در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان
سردآبی شهید مطهری یاسوج بود .برای این منظور  200قطعه
بچهماهی قزلآالی رنگینکمان جهت سازگار شدن با شرایط
محیط بهمدت یک هفته در وانهای سالن ونیرو این مرکز
نگهداری شدند .در این مدت ضمن هوادهی مناسب ،غذادهی
توسط پلت (روزانه بهازای  0/08وزن بدن) صورت گرفت .از
آنجاییکه غلظت کشنده ( )LC00 99 hعصاره تنباکو بر روی این
ماهی معلوم نبود ،برای یافتن محدودهکشندگی عصاره تنباکو بر
روی بچهماهی قزلآالی رنگینکمان ،ابتدا یک آزمایش اولیه
( )Range finding testانجام شد ( Inyangو همکاران.)8020 ،
تست سمیت حاد به روش ساکن ( )Staticو براساس دستورالعمل
استاندارد Organization of Economic Cooperation ( O.E.C.D
 TRC( )and Developmentو همکاران )2921 ،بهمدت 1روز بر
روی بچهماهی قزلآالی رنگینکمان انجام شد .تغذیه بچهماهیان
 81ساعت قبل از انجام آزمایش سمیت حاد متوقف شد (Banaee

نتایج
در طی انجام آزمایش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی ( ، pHدما
و اکسیژن محلول) آکواریومها بهطور روزانه سنجیده و ثبت گردید
(جدول .)2
جدول  :1مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب مورد استفاده
طی انجام آزمایشها
پارامتر

مقدار

دما ( درجه سیلیسیوس)

28/30 ±0/90

pH

3/22 ±0/21

اکسیژن محلول (میلیگرم بر لیتر)

2/23 ±0/89

در هنگام انجام تست سمیت حاد ،کنترل کردن شرایط
آزمایش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .عوامل متعددی
در نتایج آزمایشهای سمیت روی آبزیان تاثیر دارند که میتوان
به ویژگیهای آب و خصوصیات زیستی گونههای مورد آزمایش
اشاره کرد .به هنگام اجرای آزمایشهای سمیت ،از روشهای
آزمایش استاندارد شده برای به حداقل رساندن متغیرهای خارجی
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و تصادفی استفاده نمود و شرایط آزمایش را باید تحت کنترل
قرار داد ( Axiakو  .)2990 ،Abelپس از تعیین محدودهکشندگی
تنباکو بر بچهماهی قزلآالی رنگینکمان ،تست سمیت حاد
( )LC00در  0غلظت مختلف ( 20 ،2 ،0/2و 200میلی گرم بر
لیتر) به همراه شاهد انجام گردید و نتایج مرگ و میر در طی
زمانهای  38 ،12 ،81و  99ساعت اندازهگیری شدند (جدول .)2
در غلظت  200میلیگرم بر لیتر  32درصد تلفات مشاهده شد.
میزان مرگ و میر در غلظتهای 20 ،2 ،0/2 ،0و  200میلیگرم
بر لیتر پس از  81ساعت بهترتیب  22 ،22 ،3و  88عدد بهدست
آمد .براساس این نتایج میزان غلظت کشنده ) (LC0-90تنباکو بر
ماهی قزلآالی رنگینکمان در طی زمان 81ساعت بهدست آمد.
غلظت کشنده  81ساعته ( )LC00 81 hتنباکو بر روی ماهی قزل
آالی رنگینکمان با حدود اطمینان  90درصد  12/22میلیگرم
بر لیتر میباشد .سایر مقادیر  )LC0-90( LCبا حدود اطمینان 90
درصد در جدول  2آمده است.
جدول  :2میزان مرگ و میر بچهماهی قزلآالی رنگینکمان در
تست سمیت حاد تنباکو ( (تعداد ماهی در هر تیمار = 03عدد)
غلظت

22

24

22

69

(میلی گرم بر لیتر)

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

شاهد
0/2
2
20
200

0
3
22
22
88

0
2
20
80
81

2
20
23
88
82

2
22
22
81
20

جدول :0غلظت کشنده ( )LC9-69تنباکو بر روی بچهماهی قزل
آالی رنگینکمان بهترتیب در طی زمان  22 ،29 ،22و  69ساعت
غلظت کشنده

LC
LC0
LC0
LC20
LC80
LC20
LC10
LC00
LC90
LC30
LC20
LC90
LC90

820

 81ساعت
-38/29
-90/23
-81/20
0/39
88/90
12/22
92/03
20/19
222/02
219/92
230/90

 12ساعت
-29/00
-98/22
-20/81
-3/29
28/13
22/01
19/90
99/13
98/38
281/99
202/09

38ساعت
-92/92
-00/00
-82/29
-28/20
2/91
21/19
83/21
12/09
03/22
39/00
93/92

 99ساعت
-3/29
-0/29
-8/20
-0/09
2/39
2/00
0/22
3/80
9/12
28/13
20

پس از گذشت  12ساعت در تیمار شاهد هیچگونه تلفاتی
مشاهده نشد ولی در تیمار  200میلیگرم بر لیتر  20درصد تلفات
مشاهده شد .میزان مرگ و میر پس از  12ساعت در غلظتهای
 20 ،2 ،0/2و  200میلیگرم بر لیتر بهترتیب 80 ،20 ،2و 81
عدد بهدست آمد .بر این اساس میزان غلظت کشنده  12ساعته
( )LC00 12 hتنباکو با حدود اطمینان  90درصد  22/01میلیگرم
بر لیتر میباشد که میزان  LC00 12 hنسبت بهمیزان LC00 81 h
کاهش داشته است .سایر مقادیر  )LC0-90( LCبا حدود اطمینان
 90درصد در جدول  2آمده است.
در تیمار شاهد پس از مدت زمان  38ساعت  2درصد تلفات
مشاهده شد درحالیکه در غلظت  200میلیگرم بر لیتر 92
درصد تلفات مشاهده شد .میزان مرگ و میر در غلظتهای ،0/2
 20 ،2و  200میلیگرم بر لیتر بهترتیب  88 ،23 ،20و  82عدد
بهدست آمد .میزان غلظت کشنده  38ساعته ( )LC00 38 hتنباکو
با حدود اطمینان  90درصد 21/18 ،میلیگرم بر لیتر میباشد.
همانگونه که مالحظه میگردد کلیه غلظتهای کشنده در مدت
زمان  38ساعت نسبت به  81و  12ساعت کاهش واضحی را نشان
میدهد .سایر مقادیر  )LC0-90( LCبا حدود اطمینان  90درصد در
جدول  2آمده است.
در غلظتهای  20 ،2 ،0/2و  200میلیگرم بر لیتر میزان
مرگ و میر پس از  99ساعت بهترتیب  81 ،22 ،22و  20عدد به
دست آمد و در تیمار شاهد  2درصد تلفات مشاهده شد .میزان
غلظت کشنده  99ساعته ( )LC00 99 hعصاره تنباکو با حدود
اطمینان  90درصد 2/00 ،میلیگرم بر لیتر میباشد .سایر مقادیر
 )LC0-90( LCبا حدود اطمینان  90درصد در جدول  2آمده است.
با ایجاد همبستگی بین زمانهای  38 ،12 ،81و  99ساعت
از در معرض قرار گیری با عصاره تنباکو و میزان  LC00در طی
زمانهای ذکر شده معادله خط برابر با y = -06092x + 09620
میباشد .از آنجاکه میزان  R8در معادله باال برابر با  99درصد
است میتوان با این معادله میزان  LC00را در طی زمانهای
مختلف بهدست آورد (شکل .)2
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 = 56.855x + 0.5635y0.9941 = ²R

96

72

48

24

غلظت تنباکو )(mg/l

48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
0

زمان در معرض قرار گیری با عصاره تنباکو
شکل :1نمودار همبستگی بین زمان در معرض قرار گیری عصاره تنباکو با غلظتهای مختلف

بحث
در مقایسه و تعیین ارجحیت داروها الزم است کیفیت اثر،
اثرات سمی و جانبی ،پایداری دارو در شرایط محیط نگهداری،
سهولت تهیه و کاربرد خصوصاً در مصارف دام و آبزیان قیمت آنها
را مورد توجه قرار داد .در مطالعه سمیت دارو با استفاده از روشهای
محاسبه کمی داروشناسی میتوان معیارهایی برای مقایسه بهدست
آورد .این معیارها بسته به هدف پژوهش ،عالئم و اثرات معینی از
دارو را مد نظر قرار میدهند که میتواند شامل فعالیت قلب و
دستگاه گردش خون ،حرکات تنفسی ،واکنشهای عصبی و
رفتاری ،عملکرد دستگاه دفعی یا سایر اعمال فیزیولوژیک موجود
زنده باشد .در مطالعات جانوری و خصوصاً آبزیان ،میان اثرات
متحمل دارو یا سم ،اثر کشندگی به لحاظ قطعی بودن و دقت آن
کاربرد وسیعتری دارد (  LC00 99h 0/02 .)2990 ،Grayرا سطح
ایمن و مطمئن برای آبزیان توصیه میکنند (.)2938 ،CWQC
که در این مطالعه برابر با  0/02میلیگرم بر لیتر میباشد .براساس
جدول  2میزان غلظت کشنده تنباکو در طی چهار روز متوالی
( 99ساعت) برای  00درصد ( )LC00 99hاز بچهماهیهای قزلآالی
رنگینکمان 2/00 ،میلیگرم در لیتر بهدست آمد.
درجهبندی سمیت آفتکشها با استفاده از میزانLC00 99h
مشخص میشود ،اگر از این تقسیمبندی برای سمیت تنباکو نیز
استفاده شود ،تنباکو برای بچهماهی قزلآال دارای

سمیت متوسط محسوب میگردد ( Louiو همکاران)2999 ،
(جدول .)1
جدول  :2دسته بندی سطوح سمیت آفتکشها
( LC93میلیگرم)

درجه سمیت

200

نسبتاً سمی

20-200

کمی سمی

2-20

متوسط سمی

0/2-2

خیلی سمی

0/2

شدیداً سمی

حداکثر غلظت سمی که وجود آن در آب برای آبزیان مجاز
در نظر گرفته میشود غلظتی معادل  0/2غلظت کشندگی حاد
 99ساعته ( )LC00 99hمیباشد ( .)2990 ،Grayاین غلظت که
غلظت غیر موثر ( )NOECنیز نامیده میشود برای بچهماهی قزل
آال با کاربرد تنباکو ،برابر با  0/20میلیگرم در لیتر بهدست آمد.
ضرغام و همکاران ( )2292با بررسی اثر بیهوشکنندگی
عصارههای آبی و الکلی تنباکو ( )Nicotiana tabacumبر ماهی
قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorchynchus mykissدر سه گروه
وزنی بچهماهی (کوچکتر از  20گرم) ،پرواری (حدود  800گرم)
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و مولد ( بزرگتر از  2000گرم) و غلظت تنباکو در عصاره آبی در
تیمارهای  200 ،100 ،800و  2900میلیگرم در لیتر آب و
عصاره الکلی تنباکو در تیمارهای  2/3 ،2 ،0/3و  2/0میلیلیتر
در یک لیتر آب بیان داشتند که ارتباط معنیداری بین غلظت و
شدت بیهوشی و مدت بازگشت وجود دارد و در این مطالعه
کاربرد  2/0میلیلیتر بر لیتر عصاره الکلی تنباکو برای ماهیهای
 800گرمی (پرواری) سبب تلف شدن  10درصد بچهماهیها شد.
 Banaeeو همکاران ( )8022با مطالعه سمیت حاد دیازینون روی
ماهی قزلآالی رنگینکمان LC00 ،آن را  2/23میلیگرم در لیتر
بهدست آوردند.
کمترین غلظت موثر سم بر بچهماهیان قزلآال ()LOEC
معادل ( LC20 99hغلظتی از سم که در مدت زمان  99ساعت%20
از ماهیان را میکشد) میباشد .این غلظت برای تنباکو بر بچه
ماهیهای قزلآالی مورد مطالعه معادل  -0/29میلیگرم در لیتر
تعیین گردید .این سطح در واقع حداقل غلظتی است که در
مقایسه با نمونه شاهد اثر قابل توجهی بر مرگ و میر ماهی مورد
آزمایش اعمال نماید (.)2938 ،CWQC
عصاره تنباکو یک ترکیب گیاهی است که انتظار میرود به
آسانی در محیط تجزیه شود و اثرات سوء زیست محیطی نیز
نداشته است (شریفپور و همکاران .)2222 ،استفاده از پودر
برگ این گیاه بهمنظور از بین بردن موجودات شکارگر و نیز
علفها در استخرهای ماهی قبل از ماهیدار کردن استخر
استفاده شده است ( .)2930 ،Konarاز جمله تحقیقات صورت
گرفته روی تنباکو در آبزی پروری بررسی سمیت حاد این گیاه
روی گربهماهی آفریقایی با نام علمی Kori-( Clarias gariepinus
 Siakpereو  )8022 ،Ovirohو همچنین گونه Oreochromis
 niloticusمیباشد ( Agbonو همکارانKori-Siakpere .)8008 ،
و  )8022( Ovirohبا بررسی سمیت حاد تنباکو روی گربه ماهی
آفریقایی با نام علمی  Clarias gariepinusو با کاربرد غلظتهای
 80 ،20 ،20 ،0و  80میلیگرم در لیتر و در زمانهای ،12 ،81
 38و  99ساعت بر گربه ماهی آفریقایی نشان دادند که کشندگی
در تمامی غلظتهای مورد آزمایش تنباکو در مقایسه با تیمار
شاهد اتفاق افتاد و سمیت تنباکو روی گربه ماهی با افزایش
غلظت و زمان مواجهه افزایش مییابد که در توافق با مطالعه
حاضر است ،همچنین در آن مطالعه  20/90 ،LC00 99hمیلیگرم
در لیتر محاسبه شد .که بهنظر میرسد گربه ماهی آفریقایی
 Clarias gariepinusنسبت به بچهماهی قزلآالی رنگینکمان
نسبت به سمیت حاد تنباکو مقاومتر باشد.
828

 Asadiو همکاران ( )8020اثر گیاه Nasturtium nasturtium

را روی فاکتورهای ایمنی از جمله لیزوزیم و عامل مکمل در
ماهی قزلآالی رنگینکمان مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان
داد که این عصاره موجب افزایش فعالیت سیستم عامل مکمل و
لیزوزیم میشود.
بهمنی و همکاران ( )2229با بررسی اثر ضد زالو عصاره
متانولی تنباکو ) (Nicotina tabacumدر مقایسه سوکسینیل و
چند داروی ضد انگل با بررسی فلجی و مرگ زالو مشخص نشان
دادند عصاره متانولی تنباکو با دوز  900میلیگرم با میانگین 23
دقیقه باعث مرگ زالوها میشود.
با توجه به نتایج  ،LC00 99hسمیت عصاره تنباکو روی ماهی
قزلآال با افزایش غلظت و زمان مواجهه افزایش مییابد بهعبارت
دیگر با افزایش ساعات آزمایش میزان غلظت کمتری از سم الزم
است تا  00درصد از جمعیت ماهیان تلف شوند و مقدار  LC00در
 81ساعت اولیه آزمایش همواره بیشتر از  LC00در پایان 99
ساعت میباشد .یکی از عوامل تأثیرگذار در مسمومیت آبزیان
عامل زمان است .هنگامیکه ماهی در معرض غلظت ثابتی از سم
باشد ،به مرور زمان هم مقاومت ماهی تحلیل میرود و هم سم
فرصت بیشتری برای تأثیرگذاری روی ماهی دارد .عالوه بر این
در مواردی تجمع سم در بافتهای ماهی نیز باعث افزایش تأثیر
سو آن بر بدن ماهی و در مدت  99ساعت انجام آزمایش ها موجب
پایین آمدن  LC00میشود .نتایج مرگ و میر در غلظتهای ،0/2
 20 ،2و  200میلیگرم بر لیتر پس از  81ساعت بهترتیب ،82/22
 90 ،12/22و  32/22درصد 12 ،ساعت بهترتیب ،00 ،89/93
 99/93و 20درصد 38 ،ساعت بهترتیب 32/22 ،09/93 ،22/22
و 92/22درصد و  99ساعت بهترتیب  20 ،90 ،29/93و 200
درصد در مطالعه حاضر محاسبه شد.
غلظت  LC00 99h 0/02را سطح ایمن و مطمئن برای
پرورش آبزیان توصیه میکنند که در مطالعه فعلی غلظت 0/02
میلیگرم بر لیتر جهت پرورش الرو ماهی قزلآالی رنگینکمان
پیشنهاد میگردد .مقاومت ماهی قزلآال در برابر عصاره تنباکو
نسبت به سایر گونهها متوسط میباشد .با توجه به نتایج آزمایشهای
سمیت عصاره تنباکو روی بچهماهی قزلآالی رنگینکمان ضمن
توصیه بهکارگیری عصاره آبی تنباکو در غلظتهای پایین در
استخرهای پرورشی براساس یافتههای این تحقیق غلظت غیرسمی
و موثر و مجاز حداکثر  0/02میلیگرم بر لیتر جهت استفاده
استخرهای پرورشی پیشنهاد میگردد.
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