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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

اثر نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم و فاز محلول نفت خام تحت تابش فرابنفش و
تاریکی بر شاخصهای رشد ماهی کپورمعمولی ()Cyprinus carpio



معصومه ماچانلو :دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان ،صندوقپستی63696-48971 :



سعید ضیایینژاد* :دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان ،صندوقپستی63696-48971 :



مهدی بنایی :دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان ،صندوق پستی63696-48971 :



سیدعلی جوهری :دانشکده منابعطبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج
تاریخ دریافت :آذر 9314

تاریخ پذیرش :اسفند 9314

چکیده
نفت خام تركيبي بسيار پيچيده حاوي هزاران هيدروكربن با اثرات مضر است كه بهدليل حجم نسبتاً زياد ورود آن به محيطهاي
آبي ،كاهش آلودگيهاي ناشي از آن بسيار مهم ميباشد .اين مطالعه با هدف بررسي حذف تركيبات عامل سميت نفت خام در آب
بهوسيله نانو ذرات دياكسيد تيتانيوم تحت تابش فرابنفش انجام شد .تعداد  012عدد ماهي (ميانگين وزني  89/98گرم و ميانگين طولي
 18/11سانتيمتر) از يک مزرعه تکثير و پرورش خصوصي تهيه و براي سازگاري با شرايط آزمايشگاهي بهمدت دو هفته در مخزن 022
ليتري نگهداري شدند .نمونه استاندارد تركيب فاز محلول نفت خام و نانوذرات دياكسيد تيتانيوم با اختالط يک قسمت نفت خام با 8
قسمت نانوذرات دياكسيد تيتانيوم تهيه گرديد .تيماربندي با  7گروه (با سه تکرار) و با تراكم  12عدد بچهماهي صورت گرفت .ارزيابي
 0عدد ماهي از هر مخزن بهصورت تصادفي در روزهاي صفر و  01با ترازوي ديجيتالي و با تخته زيستسنجي انجام گرفت .سپس ماهيها
تشريح شده و امعاء و احشاء آن هركدام جداگانه وزن شد .نتايج افزايش معنيداري را در شاخص احشايي تيمار همزمان نانوذرات دياكسيد
تيتانيوم و فاز محلول نفت خام و نانو ذرات دياكسيد تيتانيوم تحت تابش فرابنفش و ضريب تبديل غذايي تيمار فاز محلول نفت خام تحت
تاريکي با گروه شاهد نشان دادند ( .)p<2/28بر مبناي نتايج بهدست آمده از اين پژوهش ميتوان اين گونه بيان كرد كه فرآيند فتوكاتاليستي
دياكسيد تيتانيوم و تابش فرابنفش بهطور ناچيزي منجر به كاهش اثرات نامطلوب فاز محلول نفت خام گشته و موجب بهبود شاخصهاي
مختلف رشد و سالمت در اين ماهي گرديد.
کلمات کلیدی :دیاکسید تیتانیوم ،فتوکاتالیست ،فاز محلول نفت خام ،شاخصهای رشد ،کپورمعمولی

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

zbsaeed@yahoo.com
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مقدمه
یکی از مهمترین آالیندههای اقیانوسها و دریاها هیدروکربنهای
نفتی است که منشاء آن بهرهبرداری از فالت قارهای ،حمل و نقل
دریایی ،ضایعات پاالیشگاههای نفت و گاز میباشد ( Thrmanو
 .)0991 ،Weberهیدروکربنهای آروماتیک حلقوی به محض
آزاد شدن در هوا یا آب ،جذب ذرات معلق موجود در این محیطها
میگردند که این امر بهدلیل خاصیت آبگریزی زیاد ،حاللیت کم
در آب ،فشار بخار نسبتاً پایین و آروماتیک بودن آنها میباشد.
این ترکیبات اصوالً بهخاطر پایداری ساختمان شیمایی و مقاومت
ذاتی در برابر تجزیه زیستی و غیر زیستی جزو آالیندههای آلی
پایدار محسوب میشوند ( Golobو  .)0991 ،Bruceفتوکاتالیستها
بهمنظور کاتالیزکردن واکنشهای شیمیایی تحت تابش اشعه
الکترومغناطیس ،تهیه میشوند .فتوکاتالیستها برای کاربردهایی
در زمینههای گوناگون مورد بررسی قرار گرفتند ( Xieو همکاران،
 .)3101مواد شناخته شدهای که فعالیت کاتالیستی از خود نشان
میدهند شامل دی اکسید تیتانیوم ،سولفید کادمیوم ،تریاکسید
تنگستن و اکسیدروی میباشند ( Morikawaو همکاران.)3111 ،
نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم هنگامیکه در معرض اشعه ماوراءبنفش
( )UVقرار میگیرند ،فعالیت کاتالیستی از خود نشان میدهند.
این خاصیت برای تصفیه آب و دیگر آالیندههای آلی کاربرد دارد.
نانوذرات دیاکسید تیتانیوم ( )TiO3در اندازه معمولی از نظر
فیزیولوژیکی بیاثر و تهدید کمی برای انسان دارد و میتواند به
عنوان مکملهای غذایی استفاده شود .با اینحال ،هنگامیکه
نانوذرات در مقیاس نانو ساخته میشود اثرات بیولوژیکی و زیست
محیطی آن قابل توجه است ( Chenو همکاران .)3100 ،بهطور
کلی فرایندهای اکسایش پیشرفته بهطور معمول دربرگیرنده کلیه
فرایندهایی هستند که در آنها با روشهای مختلف ،رادیکالهای
فعال هیدروکسیل ) (OH-بهعنوان یک اکسیدکننده قوی برای
تجزیه و تخریب موادآالینده تولید میگردد .بهدلیل ظرفیت اکسایش
باالی رادیکالهای هیدروکسیل ( 3/9ولت) اغلب فرایندهای
اکسایش پیشرفته بر پایه تولید این رادیکال فعال استوار هستند
(3111 ،Oppenlander؛  .)0999 ،USEPAاستفاده از پرتو UV
و یک ماده اکسیدکننده مناسب مانند  O1 ،H3O3و  TiO3یکی از
مؤثرترین روشهای اکسایش پیشرفته میباشد ( Torresو همکاران،
3112؛  Santosو همکاران .)3112 ،در سالهای اخیر فرایند
فعالسازی دیاکسیدتیتانیوم با استفاده از اشعه فرابنفش
( ،)UV/TiO3پراکسیدهیدروژن و ازن ( )UV/H3O3/O1برای
حذف موادآلی بهکار برده شده است .در تجزیه فتوکاتالیزوری،
091

مواد آلودهکننده تحت تاثیر تابش اشعه  UVو در حضور ذرات
اکسید فلزی نظیر  ZnOو  TiO3تجزیه میگردند ( Akbalو ،Onar

3111؛  Singhو 3113 ،Singh؛  .)0992 ،Lanouetteفرآیند
 UV/TiO3یکی از جدیدترین و پرکاربردترین روشهای تصفیه
این نوع آالیندهها است .در این فرآیند نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم
بهطور وسیعی در واکنشهای فتوکاتالیزوری بهعنوان کاتالیزور
مورد استفاده قرار میگیرند .کاهش اندازه ذرات و درنتیجه
افزایش سطح ویژه کاتالیزور باعث بهبود فعالیت فتوکاتالیزوری
آنها میشود .لذا در پژوهش حاضر از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم
در فاز کریستالی آناتاز استفاده شده است ( Karthikeyanو
3100 ،Navaneetha؛  Wongو همکاران .)3100 ،رشد ،مهمترین
پارامتر فیزیولوژیک است که در رابطه با فعل و انفعاالت اجتماعی
ماهیان بهخوبی مطالعه شده است (ایمانپور و همکاران.)0199 ،
تحت شرایط استرس ،ماهی به انرژی بیشتری نیاز دارد تا صرف
فرایندهای هموستاتیک کند ( .)0993 ،Schereckبهعبارت دیگر
انرژی بیشتر از رشد ،صرف استرس میشود ( Moradyanو
همکاران .)3103 ،در صورت روبرو شدن ماهی با عوامل استرسزای
حاد یا مزمن که از حد ظرفیت تطابقی ماهی فراتر باشد احتمال
بقای ماهی کاهش مییابد .از طرفی ممکن است استرس کمتر از
حد کشنده نیز در صورت مزمن شدن ،بهدلیل مصرف مورد نیاز
برای جبران آن از نظر فیزیولوژی ،سالمت ماهی را تضعیف نماید
( Bartonو  .)0990 ،Iwamaمطالعات تحقیقاتی اثبات کردهاند که
اثرات نشت نفت بر رشد ( Hoseو همکاران )0992 ،و سالمت
عمومی ماهیهای دریایی ممکن است برای سالها در محیط باقی
بماند ( Jewettو همکاران3113 ،؛ Braunerو همکاران0999 ،؛
 Staggو همکاران0999 ،؛  Martyو همکاران0992 ،؛ Norcross
و همکاران )0992 ،و منجر به کاهش رشد در ماهیهای در معرض
نفت خام شود ( Omoregieو 3111 ،Omoregie؛  Staggو همکاران،
0999؛ 0991 ،Schwartz؛  Norcrossو همکاران .)0992 ،پژوهش
انجام گرفته در رابطه با تاثیر استفاده از نانوذرات دیاکسید
تیتانیوم در حضور پرتوی فرابنفش بهمنظور کاهش احتمالی
عوارض وارد شده به رشد و سالمت ماهی کپور معمولی انجام شد.

مواد و روشها
تعداد  301قطعه ماهی کپورمعمولی با میانگین وزنی 19/99
گرم و میانگین طولی  01/02سانتیمتر در اسفند ماه  0191از
مزرعه ای واقع در بهبهان به کارگاه تکثیر و پرورش دانشگاه
صنعتی خاتم االنبیاء (ص) بهبهان منتقل شدند .این
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ماهیان بهمدت دو هفته با شرایط آزمایشگاهی سازش داده شدند.
پس از اتمام دوره سازگاری این آزمایش بهمدت  30روز و در
قالب یک طرح کامالً تصادفی با  2گروه آزمایشی :گروه شاهد،
سوسپانسیون نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم آماده شده تحت تابش
فرابنفش و تاریکی ،فاز محلول نفت خام آماده شده تحت تابش
فرابنفش و تاریکی ،ترکیب نانو ذرات دیاکسیدتیتانیوم و نفت
خام آماده شده تحت تابش فرابنفش و تاریکی و با تراکم  01عدد
ماهی در  30مخزن  111لیتری صورت پذیرفت (هر یک از تیمارها
دارای  1تکرار بود) .غلظت کشنده میانی  92ساعت در ماهی کپور
معمولی قبل از آزمایش اصلی در غلظتهای  31 ،01 ،9 ،1 ،3و
 11میلیلیتر در لیتر در مخازن فایبرگالس  011لیتری انجام
شد .تلفات پس از  92ساعت اندازهگیری شد .در پایان آزمون
مقدماتی میزان مرگ و میر با استفاده از آزمون  Probitبرای
تعیین غلظت کشنده میانی نفت خام برای گونه آزمایش اندازهگیری
شد .پس از تعیین غلظت کشنده میانی ( 31/121میلیگرم در
لیتر) از غلظت  01درصد غلظت کشنده میانی (استاندارد غلظت
تحت حاد) برای انجام آزمایش اصلی استفاده شد.
نانوذرات دیاکسید تیتانیوم استفاده شده در این پژوهش
نیز از نوع آناتاز و به حالت پودری (ساخت کارخانه US NANO
آمریکا) بوده و از شرکت نانوپارسلیما خریداری گردید.
ویژگیهای این نانوماده بیشتر بررسی و در مطالعه توانا و
همکاران ( )0191بهطور کامل گزارش گردیده است .براساس
نتایج مطالعه مذکور ،میانگین هندسی قطر این نانوذرات در حالت
خشک برابر با  02/11±0/20نانومتر بود .بهمنظور انجام آزمایشات
سم شناسی ،طبق روش ذکر شده در مطالعه توانا و همکاران
( ،)0191از این پودر سوسپانسیونی با غلظت 0/0میلیگرم در
لیتر (برای این کار  0/0گرم نانوذرات وزن شده ،سپس قطره قطره
آب مقطر به آن اضافه گردید تا تبدیل به یک خمیر یک دست
شد ،سپس به آرامی آب اضافه شده تا به حجم  31میلیلیتر برسد.
بعد سه نوبت و هر نوبت  11دقیقه در دستگاه حمام اولتراسونیک
قرار داده شد .سپس حجم کل نمونه به  0111سیسی رسانده
شد) تهیه شد و بهدلیل حساسیت به تابش نور ،این سوسپانسیون
تا زمان استفادههای بعدی در شیشه تیره رنگ و در دمای اتاق
نگهداری گردید .محدوده قطر هیدرودینامیک نانو ذرات  01تا
 31نانومتر بود و بیشترین تعداد این ذرات دارای اندازه 31/99
نانومتر بودند (شکل ( )0ارائه شده توسط کمپانی).
قسمت قابل حل نفت خام در آب از طریق اضافه کردن 0
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شکل  :1تصویر میکروسکوپ الکترونی گذاره ( )TEMتهیه
شده از کلوئید نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم مورد استفاده

قسمت نفت در  9قسمت آب بهدست آمد ( Andersonو همکاران،
 .)0921در این مورد  011میلیلیتر نفت خام به  911میلیلیتر
آب مقطر در یک ظرف ارلن مایر سر بسته اضافه شد و با همزن
مغناطیسی بهمدت  31ساعت و با سرعت چرخش  0111دور
در دقیقه بههم زده شد ،سپس نمونهها بهمدت  31ساعت ساکن
گذاشته شد تا فازهای آب و نفت از هم جداسازی شد ،سپس از
طریق زهکشی تحتانی ظرف ،مایع موجود در کف آن استخراج
گردید .این مایع حاوی هیدروکربنهای محلول نفت خام یا
قسمت قابل حل نفت در آب میباشد ( Phatarpekarو ،Ansari
 .)3113ترکیب سوسپانسیون نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم و نفت
خام نیز از همین طریق بهدست آمد اما بهجای آب مقطر از 9
قسمت سوسپانسیون نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم استفاده شد.
میزان غذادهی در هر هفت گروه ذکر شده در طول دوران ابتدایی
آزمایش ( 30روز)  1درصد وزن بدن و در دو نوبت صبح و عصر
در اختیار ماهیان قرار گرفت .درصد غذادهی با توجه به اندازه و
دمای آب محاسبه شد ( Ngو همکاران .)3111 ،در طول دوره
سازگاری و همچنین دوره آزمایشی ،بچهماهیان در شرایط
مناسب محیطی نگهداری شده و میزان تعویض آب روزانه حدود
 011درصد (بهدلیل پراکنش یکنواخت محلولهای مورد آزمایش
در آب) درنظر گرفته شد .جهت سنجش پارامترهای رشد در
روزهای  1و  30تعداد  1عدد ماهی از هر مخزن بهصورت تصادفی
گرفته و قطع نخاع شده و هر ماهی پس از توزین و اندازهگیری
طول کشته و تشریح شده و امعاء و احشاء (کلیه،کبد و )...هرکدام
جداگانه وزنکشی شدند .در پایان شاخصهای ضریب تبدیل غذایی
( Turchiniو همکاران ،)3111 ،شاخص وضعیت ( Hungو ،Deng
 ،)3113کارایی غذایی ( Whittingtonو همکاران ،)3111 ،شاخص
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احشایی و شاخص کبدی ( Piedecausaو همکاران )3112 ،مطابق
با روابط زیر مورد محاسبه قرار گرفتند.
شاخص کبدی (درصد)=وزن کبد (گرم) /وزن بدن (گرم)× 011
شاخص احشایی(درصد)=وزن احشاء(گرم)/وزن بدن(گرم)× 011
کارایی غذایی=(وزناولیه–وزننهایی)×وزنخشک غذای مصرفی
ضریب تبدیل غذایی=میزان غذای مصرفی(/وزناولیه–وزننهایی)
شاخص وضعیت= وزن نهایی(/طول نهایی)011 ×1
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه
و آزمون دانکن در سطح اطمینان  %91انجام شد .نرمافزار SPSS
جهت تجزیه و تحلیل دادهها قرار گرفت.

نتایج
براساس بررسی دادههای مرگ و میر با استفاده از آزمون
 ،Probitغلظت کشنده میانی ( )LC11فاز محلول نفت خام طی
 92ساعت برای ماهی کپورمعمولی 31/121 ،میلیگرم در لیتر
بهدست آمد (جدول .)0
جدول  3نتایج حاصل از بررسی شاخصهای رشد در تیمارهای
مختلف را در  0دوره  30روزه نشان میدهد .ضریب تبدیل غذایی
برای گروه فاز محلول نفت خام تحت تاریکی نسبت به سایر گروهها

بهطور معنیدار افزایش یافت ،اگرچه شاخص احشایی برای گروه
شاهد نسبت به سایر گروهها به طور معنیداری کاهش یافت.
جدول  :1غلظتهای ایجادکننده تلفات  01 ،11و  01درصد در کپور
معمولی نوجوان بعد از  09ساعت
غلظت کشنده 09
ساعت

غلظت

غلظت کشنده %01

01/09

غلظت کشنده %11
غلظت کشنده %91

31/121
19/109

حدود اطمینان  00درصد
حد پایین
حد باال
اطمینان
اطمینان
9/101
01/990
39/111
23/192

09/321
11/919

همچنین اختالف معنیدار بین گروه نانوذرات دیاکسید
تیتانیوم تحت تاریکی و فاز محلول نفت خام تحت تابش فرابنفش
برای شاخص کبدی دیده شد بهطوریکه گروه نانوذرات دیاکسید
تیتانیوم تحت تاریکی شرایط بسیار نزدیک به تیمار شاهد داشت.
ضریب تبدیل غذایی بین گروههای شاهد و نانوذرات دیاکسید
تیتانیوم تحت تاریکی و فاز محلول نفت خام تحت تاریکی اختالف
معنیدار نیز داشت .تیمار شاهد باالترین درصد وزن بهدست آمده
را نسبت به سایر گروهها داشت .بهترین ضریب تبدیل غذایی را تیمار
شاهد داشت که با گروه فاز محلول نفت خام تحت تاریکی اختالف
معنیدار داشت و نسبت به سایر تیمارها بهجز گروه نانوذرات دی
اکسید تیتانیوم تحت تاریکی بهمقدار قابل توجه کاهش یافته بود.

جدول :2بررسی شاخصهای تغذیهای در تیمارهای مختلف بچهماهی کپورمعمولی پس از  21روز پرورش
کارایی غذایی
ضریب تبدیل غذایی
ضریبچاقی
شاخص احشایی
شاخص کبدی
گروه
19±0/93a
0/19 ±1/22a
0/01 ±1/19a
2/9 ±1/39a
1/10 ±1/33ab
شاهد
39/91 ±09/20a
3/31±0/10ab
0/21 ±1/22a
00/11 ±3/99b
1/23 ± 1/13ab
 TiO3تحت UV
11/92 ±09/99a
0/22 ±1/22a
0/01 ±1/12a
9/31 ±1/10ab
1/11 ±1/32a
 TiO3تحت تاریکی
a
ab
a
ab
30/01 ± 9/12
1/31 ±1/29
0/23 ±1/09
9/91 ±1/0
1/19 ±1/12ab
فازمحلولنفتخام و  TiO3تحت UV
32/91±3/21a
3/09±1/29ab
0/11 ±1/12a
01/90 ±1/02b
1/20 ±1/12ab
فازمحلولنفتخام و  TiO3تحت تاریکی
02/92±1/11a
1/31±1/2ab
0/91±1/1a
9/99±0/92ab
0/01 ±1/91b
فاز محلول نفت خام تحت UV
09/93±1/2a
1/92±0/19b
0/11±1/1a
9/00 ± 1/23ab
1/92 ±1/21ab
فازمحلول نفتخام تحت تاریکی
حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار بین گروههای آزمایشی است ()p<1/11

بحث
براساس آزمون سمشناسی ،بیشترین غلظت فاقد اثر سمیت
( )No Observable Effect Concentration=NOECو کمترین
غلظت ایجادکننده سمیت (Lowest Observable Effect =LOEC
 )Concentrationفاز محلول نفت خام برای ماهی  9و  01میلیگرم
در لیتر بوده است .همچنین براساس دادههای مرگ و میر با
استفاده از آزمون  ،Probitحداکثر غلظت قابل قبول (=MATC
 )Maximum Acceptable Toxicant Concentrationفاز محلول
نفت خام برای ماهی کپور مذکور ،برابر  01/91میلیگرم در لیتر
093

محاسبه گردید ،برهمین اساس غلظت کشنده میانی ( )LC11فاز
محلول نفت خام طی  92ساعت برای ماهی کپور معمولی بهمیزان
 31/121میلیگرم در لیتر برآورد گردید .ضریب چاقی ،نشان
دهنده وضعیت بدن است که در ماهیان در معرض غلظتهای
باالی نفت خام در مقایسه با گروه شاهد اختالف معنیداری دیده
نشد .برطبق پژوهش  Bagenelو  ،)0929( Teschضریب چاقی
رابط طول و وزن است که سالمت ماهی را نشان میدهد .ضریب
چاقی کمتر ،رشد ماهی کمتر است .قرار گرفتن ماهی در معرض
فاز محلول نفت خام ممکن است منجر به کاهش مصرف غذا و
وزن بدن شود ،که مشابه کار  Saborido-Reyو همکاران (،)3112

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 )3111( Kori-Siakpereو  Kicheniukو  )0992( Khanبود که
نشان دادند قرار گرفتن ماهی در معرض فاز محلول نفت خام،
میتواند منجر به کاهش تغذیه و وزن بدن شود که بازتاب تغییر
در ضریب چاقی است .همچنین  Ofojekwuو )3113( Onah
نشان دادند که ماهی نرخ سوخت و ساز بدن خود را با دفع
هیدروکربنهای آروماتیک افزایش میدهد و به تبع آن انرژی
بیشتری را برای حفظ هموستازی نسبت به ذخیرهسازی
اختصاص میدهد ،از اینرو نرخ رشد کاهش مییابد .افزایش
سرعت سوخت و ساز بدن در پاسخ به آلودگیهای هیدروکربنی
توسط  Brocksenو  )0921( Baileyدر باس راه راه ( Striped
 )bassو  Cyprinodon variegatuslتوسط  Omoregieو همکاران
( )0991نشان داده شده است .در این پژوهش عملکردهای رشد
بهطور ناچیزی کاهش یافت که مشابه پژوهشهای  Afolabiو
همکاران ( )0991بود که نشان دادند قرار گرفتن ماهی در معرض
فاز محلول نفت خام باعث بیحالی ،حرکت کم و نزدیک به هم
ماهی میشود که بهعلت تغذیه کمتر است Smith .و Cameron
( )0929اشاره کردند که قرار گرفتن ماهی در معرض فاز محلول
نفت خام باعث تحریک سوخت و ساز بدن برای رشد بافتی
میشود .ممانعت از رشد در آزمایش حاضر ،ممکن است بهعلت
اختالل در سوخت و ساز طبیعی بدن توسط سمیت نفت خام
باشد .نتایج حاصل از این آزمایش با یافتههای  Birtwellو همکاران
( )0999که تخمهای ماهی آزاد گوژپشت ( Oncorhynchus
 )gorbuschaرا بهمدت  01روز تحت تأثیر فاز محلول نفت خام
اسلوپ شمالی آالسکا ( )Alaskan north slopقرار دادند و الروهای
حاصل را در محیط طبیعی رهاسازی کردند .پس از  0تا  1سال
دوباره آنها را صید نموده و مورد بررسی قرار دادند ،همخوانی
دارد .با توجه به آسیبهای وارد شده به ذخایر ماهیان بومی در
اثر ورود مواد نفتی به این مکانها اقدامات الزم جهت جلوگیری
از این اختالالت ،ضروری بهنظر میرسد .جمعآوری نشتهای
نفتی از سطح آب و همچنین افزایش قدرت ماهیان در مقابله با
مسمومیت کمک شایانی به صنعت صید و بهرهبردای از منابع آبی
میباشد .مقایسه اثر فاز محلول نفت خام و نانو ذرات دیاکسید
تیتانیوم تحت تاریکی نسبت به همین تیمارها اما تحت تابش
فرابنفش نیز نشان داد که تیمارهای در معرض تابش فرابنفش اثر
سمیت بیشتری نسبت به تاریکی داشته که علت آن در تیمار فاز
محلول نفتخام میتواند بهدلیل فتواکسیداسیون نفت یا بهعلت
هیدروکسیدهای مختلف مثل کتونها و اسیدهای کربوکسیلیک

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315

باشد که با تابش فرابنفش بر روی سطح نفت تشکیل میشد
( Swartzو همکاران0992 ،؛  Veithو همکاران0991 ،؛ Mekenyan
و همکاران .)0991 ،این نتایج با یافتههای  Littleو همکاران
( )3111همخوانی دارد .همچنین  Duesterelohو همکاران ()3113
در مطالعهای روی پاروپایان در معرض فاز محلول نفت خام آماده
شده تحت تاریکی و فرابنفش به این نتیجه رسیده بودند که در
تیمار فاز محلول نفت خام آماده شده تحت تابش فرابنفش مرگ
و میر و اختالل در شنا بیشتر بود .از سوی دیگر  Warnerو
همکاران ( )0992نشان دادند تابش فرابنفش همراه نانوذرات
دیاکسید تیتانیوم باعث شکلگیری رادیکال هیدروکسیل ،آسیب
اکسیداتیو و سمیت سلولی میشود .از سوی دیگر  XUو همکاران
( )0999بیان نمودند نانوذرات دیاکسید تیتانیوم در حضور اشعه
فرابنفش باعث نکروز سلولی میشود که در نتیجه باعث افزایش
آن نسبت به تاریکی گردید .بهطورکلی حضور نانوذرات دیاکسید
تیتانیوم اثرات آلودهکنندگی نفت خام را در تیمارهایی که همزمان
تحت تأثیر فاز محلول نفت خام و نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم قرار
گرفته بودند ،کاهش داد .بنابراین برای بهبود وضعیت سالمت
ماهیان تحت تاثیر آلودگیهای نفتی استفاده از این نانو ماده همراه
با تابش فرابنفش توصیه میگردد .برای نتایج بهتر و دقیقتر و
تایید این مطالب نیاز به مطالعات بیشتر و بررسی پارامترهای
خونی ،بافتی و آسیبشناسی است.
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