
 

 
 

 ی سمیت توریم در محیط زیست آبیبررس

 ٭2تبار درزي، سيمين جاني1،2فاطمه اسدي

 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، دانشکده علوم پايه، تبريز، ايران.1

 تهران ايران. 14395-836اي، صندوق پستي: سوخت هستهاي، پژوهشکده مواد و پژوهشگاه علوم و فنون هسته2

 sjanitabar@aeoi.org.irپست الکترونيکي نويسنده مسئول: 

 

 چکیده

هاي آبي حضور دارد اين عنصر در محيط .هاي آلفا، بتا و گاما، از اکتينيدهاي جدول تناوبي استتوريم، عنصري راديو اکتيو با تابش

دهد. در اين مقاله مروري به منظور بررسي آثار سميت توريم در و با تأثير بر جانداران و گياهان، زنجيره غذايي را تحت تأثير قرار مي

هاي هر دو از شاخصو دافني ماگنا که  Chlorella pyrenoidosهاي آبي، تحقيقات اخير انجام شده بر روي جلبک سبز اکوسيستم

آيند مورد بررسي قرار گرفت. توريم به خصوص در باالترين غلظت عرضه شده به جلبک سبز، رشد، غلظت زيستي آبزي به شمار مي

دهد و آثار سميت آشکاري بر روي اين گونه هاي آن را تحت تأثير قرار مي، مورفولوژي و تغييرات فراساختارهاي سلولaکلروفيل 

هاي سميت حاد و سميت مزمن با آثار سميت سريم براي ين تأثير سميت توريم بر روي دافني ماگنا به صورت آزمايشدارد. همچن

اين گونه مقايسه گشت. بر اين اساس توريم و سريم در باالترين غلظتشان در سميت حاد تعداد زيادي از جانداران دافني ماگنا را 

هاي دافني ماگنا شده که اين اثر براي سريم مشاهده موجب تأخير در رهاسازي تخمکشتند. همچنين توريم در باالترين غلظت 

 نگشت.

 
 ، دافني ماگناChlorella pyrenoidos ک سبزبتوريم، اکوسيستم آبي، جل :واژگان کلیدی
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Abstract 

Thorium is a radioactive element with alpha, beta and gamma radiation from periodic table 

actinides. It is present in aquatic environments and affects the food chain by affecting organisms 

and plants. In this review article to investigate the effects of thorium toxicity on aquatic 

ecosystems, recent research on green algae Chlorella pyrenoidos and Daphnia magna both of 

which are aquatic biomarkers was investigated. Thorium affects the growth, chlorophyll a 

concentration, morphology and ultrastructures of its cells especially at the highest concentration 

supplied to the green algae and it has obvious toxic effects on this species. The effects of thorium 

toxicity on Daphnia magna with acute toxicity and chronic toxicity tests were compared with 

cerium toxicity effects. Accordingly thorium and cerium killed large numbers of Daphnia magna 

organisms at their highest concentration in acute toxicity. Also thorium at the highest concentration 

delayed the release of Daphnia magna eggs, but this effects was not observed for cerium. 
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 مقدمه:

ترين اکتينيدهاي جدول تناوبي در ( از فراوانTh) 1توريم

ترين عناصر آيد و عموما يکي از ثابتميپوسته زمين به شمار 

در حالت طبيعي يک  توريم  .]1[هاي آبي استدر محيط

 232عنصر راديواکتيو بوده که عموما به صورت ايزوتوپ توريم 

ميليارد سال در محيط زيست  14و با نيمه عمر بسيار طوالني 

ظرفيتي در محيط  4وجود دارد. اين عنصر غالبا در حالت 

ها، اکسيدهاي ساده و چندگانه و شود و با فسفاتديده مي

، شود. توريم در ساخت سراميکها ترکيب ميسيليکات

هاي مقاوم به حرارت، ساخت لنزهاي دوربين و تلسکوپ، رنگ

ها به هم و در صنايع هوا فضا استفاده آجر و جوش زدن ميله

هاي اخير استفاده از توريم به عنوان سوخت شود. در سالمي

اي توجه زيادي را به خود جلب کرده است. در رابطه با هسته

تأثيرات و سميت توريم در محيط زيست به خصوص در 

هاي آبي تاکنون مطالعات بسيار کمي صورت گرفته محيط

ها هميشه در معرض جذب مقدار کمي توريم از انسان  است.

طريق تنفس، بلع و يا پوست قرار دارند زيرا توريم به طور 

بيعي در هوا، آب، خاک و مواد بيولوژيکي وجود دارد. ط

دهد تنفس ذرات توريم خطر شواهدي وجود دارد که نشان مي

دهد. هاي ريه و پانکراس را افزايش ميابتال به سرطان

همچنين جذب توريم به بدن، منجر به سرطان استخوان 

باشد. ها ميشود زيرا توريم قادر به رسوب در استخوانمي

را مطالعاتي در رابطه با ميزان سميت توريم در سطح اخي

اليويرا  2014در سال  .]2[سلولي و مولکولي انجام شده است

 1تا  0و همکاران اظهار داشتند که توريم در محدوده غلظت 

محيط . ]3[هاي انسان سمي نيستميلي موالر براي لنفوسيت

اکنون باشد اما تها ميزيست آبي آخرين مخزن ورود آلودگي

مطالعات بسيار محدودي در رابطه با سميت توريم در 

ها پيش اثبات شده هاي آبي صورت گرفته است. از مدتمحيط

است که مهمترين فاکتور موثر بر سميت فلزات سنگين در 

شود. هاي شيميايي آنها مربوط ميهاي آبي، به گونهمحيط

اثر محققان روسي در يک بررسي به اين نتيجه رسيدند که 

                                                           
1- Thorium 

 Chlorellaبر روي جلبک سبز  232سميت توريم 

pyrenoidosa  ساعت داراي  24ساکن در آب پس ازEC50 
ميکروموالر است و حضور کافئين سميت  4/15به مقدار  2

ها جلبک .]4[دهدتوريم را به ميزان قابل توجهي افزايش مي

شوند هاي آبي محسوب ميها در سيستماز اولين توليدکننده

هاي جهان حضور دارند. استفاده از که در همه قسمت

هاي هاي سبز به منظور بررسي سميت شيميايي محيطجلبک

آبي بسيار سودمند است، زيرا جلبک سبز به راحتي کشت 

 .]2[شود و به آلودگي حساس استاده ميد

ها، يکي ديگر از موجودات بسيار سودمند فنيخانواده دا

درمطالعات سميت شناختي و سنجش محيط زيست در 

ها به آيند. حساسيت باالي دافنيهاي آبي به شمار ميسيستم

سموم، کشت آسان و اينکه آنها يکي از اعضاي مهم 

ها هستند، آنها را بدين ها در بسياري از درياچهزوپالنکتون

ها از مهمترين سب کرده است. زوپالنکتونمنظور بسيار منا

هاي آبي هستند و هاي زنجيره غذايي در اکوسيستمبخش

ناپديد شدن و کاهش جمعيت آنها، روابط زنجيره غذايي را به 

دهد. مطالعات بيولوژيکي که تا کنون شدت تحت تأثير قرار مي

هاي ها به يونانجام شده است حاکي از اين است که دافني

ها دهند و مشاهده مرگ و مير در دافنيواکنش نشان ميفلزي 

هاي به علت آلودگي ناشي از فلزات، منجر به تعيين مقياس

ها سميت توسط اين جانداران شده است. با وجود اين تالش

هاي هنوز مطالعات بسيار کمي در رابطه با حساسيت گونه

مختلف دافني به فلزات مختلف انجام شده است. طبق 

براي رشد و تکثير دافني  pHترين قات انجام شده مناسبتحقي

است و  13/10و کمتر از  55/4ماگنا در محدوده بيشتر از 

 .]5،6[دهدرا نشان مي 3/8تا  9/7ز عدد ني pHبهترين  

هاي آبي، تا کنون در رابطه با تأثير توريم در اکوسيستم

توان مطالعات بسيار کمي صورت گرفته است که به جرأت مي

گفت انگشت شمارند. در اين مقاله مروري سعي بر آن است 

2- Half maximal effective concentration 



41الي  32صفحات  9139 بهار و تابستان 3شماره  -هاي پايدارشيمي سبز و فناوري  
 

35 
 

 Chlorella pyrenoidosaکه تأثير توريم بر روي جلبک سبز 

يت توريم بر و دافني ماگنا ارزيابي گردد؛ گرچه با ارزيابي سم

روي تنها اين دو شاخص زيستي به نتايج قطعي و کاملي 

توان دست يافت، اما بايد در نظر داشت که اين دو گونه نمي

هاي زيستي بسيار مهم و ارزشمند در از شاخص

 باشند.هاي آبي مياکوسيستم

 Chlorellaتأثیر سمیت توریم بر روی جلبک سبز 

pyrenoidosa 

در يکي از تحقيقات انجام شده، سميت توريم بر روي اين 

هاي شيميايي توريم که در محيط جلبک سبز بر اساس گونه

، غلظت EC50کشت حاضر بودند، ارزيابي گرديد. مقدار عددي 

( در ROS) 3گر اکسيژنهاي واکنشو سطح گونه aکلروفيل 

يين جلبک سبز مورد آزمايش که با توريم تيمار شده بود، تع

گشت. همچنين تغييرات مورفولوزيکي جلبک سبز و ميزان 

جذب توريم توسط ميکروسکوپ الکتروني مورد ارزيابي قرار 

 .]2[گرفت

 اثر سمیت توریم بر روی رشد جلبک سبز -1
Chlorella pyrenoidosa 

هاي هيدروليزه و يا تمايل به تشکيل گونه  Th+4هاي يون

هاي آبي دارند. هرچند تشکيل رزيدوهاي نامحلول در محيط

هاي پايين آغاز pHهاي کلوئيدي اين گونه عناصر در گونه

گردد. اثرات وابسته به زمان و غلظت توريم بر روي جلبک مي

نشان داده شده  1-در شکل Chlorella pyrenoidosaسبز 

ميکروموالر، اثري بر  2/7هاي کمتر از م در غلظتاست. توري

هاي باالتر که در غلظتروي رشد جلبک سبز ندارد در حالي

هاي تعيين شده، سميت قابل توجهي مشاهده گشت در زمان

]2[. 

 

 

                                                           
3- Reactive oxygen species 

پس  Chlorella pyrenoidosaدياگرام تراکم سلولي جلبک سبز  -1-شکل

، 48، 24هاي هاي مختلف توريم در زماناز قرار گرفتن در معرض غلظت

 ]2[ساعت پس از تيمار  96و  72

ساعت  96و  72، 48، 24هاي در زمان EC50مقدار عددي 

 4/10و  8/11، 7/16، 5/18پس از تيمار به ترتيب به صورت 

دهنده اين است که با افزايش باشد که نشانميکروموالر مي

هاي جلبک سبز در برابر زمان در معرض قرارگيري سلول

شود. اين هاي جلبک سبز بيشتر ميتوريم، کاهش رشد سلول

هاي دريافتي از تحقيقات پيشين براي عناصري نتايج با داده

 مانند سرب و کادميوم سازگار است.

 aاثر سمیت توریم بر روی غلظت کلروفیل  -2

هاي فتوسنتزکننده و اساس فرآيند کلروفيل يکي از رنگيزه

باشد. محتواي کلروفيلي سبز مي هاي جلبکفتوسنتز در سلول

معرض توريم، هاي جلبک سبز پس قرار گرفتن در سلول

هاي جلبک سبز پس از نتايجي مشابه با الگوي رشد سلول

دهند. با افزايش زمان در معرض تيمار با توريم را نشان مي

به تدريج کاهش  aقرارگيري و غلظت توريم، محتواي کلروفيل 

در  aساعت، محتواي کلروفيل  96يابد. با گذشت مي

 8/10هاي هاي جلبک سبز که در معرض غلظتسلول

 5/34ميکروموالر توريم بودند به ترتيب تا  4/14ميکروموالر و 

درصد در مقايسه با گروه کنترل، کاهش پيدا  6/58درصد و 

کردند. کاهش محتواي کلروفيلي پس از قرار گرفتن در معرض 

ها براي سنتز توريم حاکي از آن است که توانايي سلول
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تحت تأثير قرار  هاي فتوسنتتيککلروفيل و يا  مراکز واکنش

هاي به دست آمده از تيمار گيرد که اين نتايج مشابه با دادهمي

 .]2[ي جلبک سبز با سرب و کادميوم استهاسلول

 تغییرات مورفولوژیکی -3

دهنده نشان SEM 4تصاوير به دست آمده از ميکروسکوپ 

هاي گروه کنترل و گروه تيمار شده با تفاوت آشکار در سلول

باشد. سلول نرمال جلبک سبز، سالم است و توسط توريم مي

ديواره سلولي سخت و محکم، محصور شده است. پس از 

ميکروموالر  4/14هاي جلبک سبز با توريم انکوباسيون سلول

، چروکيده شده اي شدنها با تودهساعت، سلول 96به مدت 

(. عالوه بر اين، تعدادي از ذرات به 2-روند )شکلو از بين مي

دهنده هاي جلبک سبز متصل شدند که نشانسطح سلول

ها است. همان طور تراکم شديدي  بين ذرات توريم و سلول

که قبال گفته شد توريم در محيط آبي )در اينجا محيط کشت( 

دهد. بنابراين؛ ذرات جذب تغيير حالت مي  4Th(OH)به حالت 

هاي جلبک سبز، به احتمال زياد شده به سطح سلول

4Th(OH)   هاي است که فرصت بيشتري براي اتصال به سلول

جلبک خواهد داشت و در نهايت ارتباط آشکاري با سميت 

ها دارد. اين سميت ممکن است با ذرات توريم براي اين سلول

ير مستقيم از جمله وارد شدن، آسيب اثر مستقيم و يا غ

هاي فيزيکي، استرس اکسيداتيو و اثرات ديگر بر روي سلول

جلبک سبز القا شود. در اين بررسي اجتماع ناهمگن بين ذرات 

4Th(OH)   هاي جلبک سبز، ممکن ته نشين شده و سلول

نتيجه ها شود و در است منجر به کاهش نور در دسترس سلول

اين ممکن است يک  .]2[ي کاهش يابدمحتواي کلروفيل

هاي قرار گرفته در معرض مکانيسم دفاعي باشد که سلول

دهند تا ارتباط فيزيکي کمتري توريم با هم تجمع تشکيل مي

و همکاران در حين بررسي  Zhaoبا ذرات توريم داشته باشند. 

اثر نانوذرات مس بر روي جلبک سبز، گزارش کردند که که 

سبز با مجتمع شدن، يک سد فيزيکي براي هاي جلبک سلول

                                                           
4- Scanning electron microscopy 

سلولي به ديواره  CuOجلوگيري از آسيب مستقيم نانوذرات 

 .]7[دهندو غشاي سلول تشکيل مي

 

 

 96پس از Chlorella pyrenoidosa از جلبک سبز  SEMتصاوير  -2-شکل

هاي جلبک تيمار سلول (B)هاي جلبک گروه کنترل سلول (A)ساعت 

 ]2[ميکرو موالر  4/14شده با توريم 

 تغییرات فراساختاری -4

دهنده نشانTEM 5تصاوير به دست آمده از ميکروسکوپ 

هاي جلبک سبز در تفاوتهاي آشکار فراساختاري بين سلول

باشند.  در هاي تيمار شده با توريم ميگروه کنترل و سلول

5- Transition electron microscopy 
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هاي جلبک سبز از نظر ساختار ديواره گروه کنترل همه سلول

 شد و سلولي متناسب بودند، هسته به وضوح ديده مي

 خيلي قطعات از TEM ميکروسکوپ از آمده دست به تصاوير -3-شکل

 معرض در گرفتن قرار از پس Chlorella pyrenoidosa سبز جلبک نازک

( D-I.  )کنترل گروه هايسلول( A-C)  ساعت 96 مدت به توريم

 نواحي( G,I.  )ميکروموالر 4/14 توريم معرض در گرفته قرار هايسلول

 هايپيکان.  بيشتر بزرگنمايي با  H بخش در سياه جعبه با شده داده نشان

 ]2[است توريم ذرات رسوب دهندهنشان تصاوير، در سياه

 3-سيتوپالسم توسط ديواره سلولي محصور شده بود )شکل

A-Cهاي جلبک سبز که در (. در مقابل، آن دسته از سلول

ميکروموالر قرار گرفته بودند، طي  4/14معرض توريم 

 3-پالسموليز وخيم، شکل خود را از دست داده بودند )شکل

E,F,Hهاي ( که حاکي از سميت بسيار زياد توريم براي سلول

بديهي است که  E 3-جلبک سبز هستند. با توجه به شکل

سم قطعه قطعه شده و هسته سلول در مقايسه با سيتوپال

رسد که ممکن است هاي سالم، نا مشخص به نظر ميسلول

ها شود، براي مثال منجر به از دست دادن عملکرد سلول

هاي جلبک سبز ديگر قادر به جذب مواد غذايي نخواهند سلول

هاي تيمار شده ميرند. ديواره سلولي سلولبود و در نهايت مي

رسد و به تعدادي از توريم، نا منظم و بي قاعده به نظر ميبا 

پيکانهاي  E,F,I 3-شکل متصل هستند )شکلرسوبات بي

سياه( و اين امر ممکن است باعث آسيب ديواره و غشاي سلول 

(. عالوه برآن، ترکيبات توريم در داخل D 3-شود )شکل

با هاي سياه(. ، پيکانG 3-ها نيز مشاهده شدند )شکلسلول

، TEMو  SEMتوجه به تصاوير به دست آمده از ميکروسکوپ 

با داشتن اندازه نانو، قادر به ورود   4Th(OH)توريم در حالت 

نشين شدن اين نانو باشد که تههاي جلبک سبز ميبه سلول

هاي جلبک سبز را لولذارت توريم فرآيندهاي معمول س

 .]2[کندمختل مي

 استرس اکسیداتیو -5

هاي تيمار شده با ذرات طبق نتايج به دست آمده، در سلول

ساعت اول، در  24سلولي باال است. در  ROSتوريم، سطح 

هاي جلبک سبز، بين گروه موجود در سلول ROSميزان 

 8/10و  2/7، 6/3، 8/1هاي تيمار شده با کنترل و سلول

 که درميکروموالر توريم، تفاوت ناچيزي وجود دارد؛ در حالي

سلولي در  ROSميکروموالر توريم، سطح  4/14غلظت 

يابد. درصد افزايش مي 2/169مقايسه با گروه کنترل تا ميزان 

دار مرتبط با ساعت نيز، ارتباط معني 72و  48هاي در زمان

 4/14غلظت اوليه يافت نشد، اما در غلظت  4دوز به در 

توجهي به طور قابل  ROSهاي ميکروموالر توريم تشکيل گونه

ساعت پس از تيمار با توريم، سطح  96افزايش يافت. در زمان 

 4/14و  8/10هاي تقريبا در غلظت ROSهاي گونه

برابر بيشتر شد. سطح باالي  3و  2ميکروموالر توريم به ترتيب 

ROS  در داخل سلول، آسيب اکسيداتيوDNA  و ديگر

را  ها را در پي دارد که در نهايت مرگ سلولماکرومولکول

 .]2[شودموجب مي
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 6تأثیر سمیت توریم بر روی دافنی ماگنا

پايان، شاخه بندپايان و زيرشاخه دافني ماگنا که در رده آبشش

هاي زيستي  در ارزيابي ميزان پوستان است، از شاخصسخت

شود زيرا برخي هاي آبي محسوب ميسميت فلزات در محيط

هاي آن مانند رشد سريع و نرخ باروري باال اين گونه از ويژگي

ک شاخص را در سنجش تغييرات محيط آبي به عنوان ي

مناسب مطرح کرده است. در يکي از معدود تحقيقات انجام 

شده در رابطه با سميت توريم در محيط زيست آبي، اثر توريم 

و سريم بر روي رشد، توليد مثل دافني ماگنا مقايسه شد. در 

اين تحقيق، توريم و سريم )از النتنيدهاي جدول تناوبي( در 

 99با خلوص  O2.6H 3)3Ce (NO و O2.4H4Th(NO3)حالت 

درصد مورد استفاده قرار گرفتند. در اين بررسي از محيط 

و محيط کشت آب بازسازي  (RW)7کشت آب بازسازي شده 

از  RWاستفاده گشت. در محيط  (MRW)8شده اصالح شده 

 O2. 2H2CaClو  3NaHCO ،KCl  ،O2.7H4MgSOترکيبات 

تنظيم  8/7بر روي آن  pHدر آب فوق خالص استفاده گشت و 

شد. اما به دليل اينکه در اين محيط تشکيل ذرات نامحلول 

جايگزين  NAOHرا با  3NaHCO شد،توريم و سريم القا مي

اطالق شد. در اين آزمايش  MRWکردند و به اين محيط نام 

اثر سميت حاد و مزمن توريم در مقايسه با سريم بر روي 

 .]8[دافني ماگنا مورد بررسي قرار گرفت

 ]8[صوير به دست آمده از دافني ماگنات -4-کلش 

                                                           
6- Daphnia magna 
7- Reconstituted water 
8- Modified reconstituted water  

 9تعیین میزان سمیت حاد -1

ساعت از سومين تا  24نوزادان دافني ماگنا با عمر کمتر از 

ششمين دوره تولد توسط تک والد ماده )بکرزايي( در محلول 

آزمايش قرار داده شدند. محلول حاوي هر فلز )توريم و سريم( 

هاي مختلف آنها با در آب فوق خالص تهيه گشت و غلظت

وريم اضافه شد. ت MRWرقيق کردن محلول به محيط کشت 

 1/43، 6/21، 6/8، 3/4، 2/2، 43/0، 0هاي در غلظت

، 1/7، 6/3، 71/0، 0هاي ميکروموالر و سريم در غلظت

ميکروموالر استفاده گشتند. ظرف  4/71و  7/35، 3/14

عدد دافني  8ليتر از محيط کشت و ميلي 50آزمايش حاوي 

ت. دفعه تکرار گش 3ها در هر غلظت تا ماگنا بود و تيمار دافني

ساعت  48و  24هاي براي توريم در زمان EC50مقدار عددي 

 EC50که مقدار بود درحالي 7/4و  3/7پس از تيمار به ترتيب 

ساعت پس از تيمار به  48و  24هاي براي سريم در زمان

دهد. بر اساس را نشان مي 7/10و  4/16ترتيب اعداد 

سريم اثر ، توريم نسبت به EC50هاي به دست آمده از داده

ماگنا دارد. هرچند سميت بيشتري بر روي دافني

اي فلزات پذيري زيستي و مسيرهاي جذب اشکال ذرهدسترس

هاي آبزي مجموعا هاي محلول فلزات در ارگانيسمبا فرم

هاي جذب آنها نيز در تحقيقات بعدي متفاوت است و مکانيسم

سريم يونيزه  اي وبايد ارزيابي گردد. بنابراين؛ سميت توريم ذره

به طور مستقيم نبايد  ماگنا در چنين شرايطيبر روي دافني

 .]8[مقايسه شود

 10تعیین میزان سمیت مزمن -2

در اين بخش نيز استفاده گشت. طريقه  MRWمحيط کشت 

استفاده از موجودات دافني ماگنا طبق آزمايشات مربوط به 

اي سميت حاد انجام شد. اساس کار اين بخش لزوما به گونه

بود که ماکسيمم غلظت مورد استفاده از فلزات توريم و سريم 

رو سميت حاد باشد. از اين LC50 11بايد به اندازه کمتر از عدد 

، 086/0، 043/0، 0هاي تعيين شده براي توريم شامل لظتغ

9- Acute toxicity 
10- Chronic toxicity 
11- Lethal concentration 



41الي  32صفحات  9139 بهار و تابستان 3شماره  -هاي پايدارشيمي سبز و فناوري  
 

39 
 

ميکروموالر و براي سريم  72/1و  86/0، 43/0، 22/0

و  43/1، 71/0، 36/0، 14/0، 071/0، 0ها به صورت غلظت

 8ميکروموالر بود و تيمار با هر غلظت از اين فلزات تا  86/2

 ليترميلي 25دفعه تکرار گشت. در هر ظرف آزمايش حاوي 

 24از محلول آزمايش، يک نوزاد دافني ماگنا با عمر کمتر از 

تر ساعت پرورش يافت. سپس جانداران به محيط کشت تازه

ليتر( سلول بر ميلي 510منتقل شده و عالوه بر آن، جلبک )

نيز به محيط آنها اضافه گشت. آزمايش تا جايي خاتمه يافت 

زادان خود را که والدهاي ماده تحت کنترل سومين نسل از نو

توليد کردند. سريم مشابه با شرايط سميت حاد، در حالت 

ترين که توريم در پايينهاي محلول حضور داشت در حالييون

هاي و باالترين غلظت در سميت مزمن به صورت کريستال

2ThO  در محيط کشتMRW شد. همچنين توريم ديده مي

مرگ و مير شان هر دو منجر به و سريم در باالترين غلظت

ماگنا شدند به طوري که در قابل توجهي در موجودات دافني

پايان آزمايش در هر گروه تنها سه عدد از موجودات 

هاي کمتر از ماگنا باقي مانده بودند. توريم در غلظتدافني

ميکروموالر، تأثيري بر ميانگين اندازه نوزادان هر والد  22/0

ميکروموالر  72/1و  86/0هاي نداشت. هرچند در غلظت

، به طور قابل نوزادان سه مرحله زايشتوريم، ميانگين تعداد 

توجهي کاهش يافت. همچنين جمعيت سومين نسل در 

اي کاهش ميکروموالر توريم به طور قابل مشاهده 43/0غلظت 

يافت. سريم نيز در باالترين غلظت خود اثر ممانعتي مشابهي 

را در زاد و ولد دافني دارا بود. زمان رهاسازي نوزادان از 

 72/1زايش در غلظت هاي تخم دافني ماگنا در هر سه کيسه

ميکروموالر توريم به طور قابل توجهي به تأخير افتاد که اين 

زمان در مقايسه با گروه کنترل بيشتر از سه روز بود. عالوه 

ميکروموالر توريم نرخ رها  86/0و  43/0هاي برآن غلظت

سازي نوزادان را در سومين دوره زاد و ولد کاهش دادند. در 

ماگنا هي در زمان رها سازي نوزادان دافنيمقابل اثر قابل توج

(. A,B 4هاي مختلف سريم مشاهده نشد )شکل در غلظت

هاي توريم و همچنين اثر قابل توجهي در باالترين غلظت

 .]8[سريم بر روي رشد اين موجودات مشاهده نشد

 

 

( بر روي زمان رهاسازي نوزادان B( و سريم )Aاثر توريم ) -4-شکل

 "*ستاره "دافني ماگنا که در هر گروه مقدار تفاوت قابل توجه با عالمت 

 ]8[مشخص شده است

 

هاي ارزشمند به دست آمده، ميزان مرگ و مير طبق داده

که ميزان ماکسيمم توليد دافني ماگنا افزايش يافت درحالي

بايد در نظر داشت  مثل در اين جانداران با کاهش همراه بود.

هاي محلول است، اما توريم در که حضور سريم به صورت يون

شود. بنابراين به اشکال نامحلول در محيط کشت عرضه مي

نامحلول بر  2ThOمحلول و   Ce+3طور کلي مکانيسم سميت 

روي موجودات زنده متفاوت است. سريم ممکن است با القاي 

جايگزيني و يا تعويض کلسيم، تداخل در چرخه پوست اندازي 

دافني ماگنا را سبب شود؛ اما توريم به عنوان يک عنصر 
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راديواکتيو با نيمه عمر باال به طور طبيعي پرتوهاي آلفا، بتا و 

ثار سمي براي دافني ماگنا کند که آگاما از خود ساطع مي

همراه دارد. انرژي پرتوهاي يونيزه کننده توريم موجب 

شود هاي آزاد ميهاي آب و توليد راديکاليونيزاسيون مولکول

که ممکن است با افزايش آثار مخرب توريم، محصوالت دختر 

 .]8[دافني ماگنا توليد شودحاصل از زوال توريم در جانداران 

هاي آبزي هنوز ناشناخته ريم بر روي گونهمکانيسم سميت تو

هاي است. طبق اطالعات رسيده از تحقيقات پيشين، آلودگي

رايج ناشي از فلزات سنگين مانند کادميوم، سرب و جيوه 

هاي حاوي گروه تاکنون ميل ترکيبي بااليي به بيومولکول

هاي سولفيدريل نشان و پروتئينGSH 12عاملي تيول مانند 

عمل کرده و در نهايت  به عنوان کاتاليست اند کهداده

به دليل اينکه  .]9[شوندهاي اکسيداتيو را سبب ميآسيب

در  2THOو  4TH(OH)هاي نامحلول توريم به صورت گونه

محيط کشت حضور دارد، رفتار بيولوژيکي آن به احتمال زياد 

از فلزات سنگين ذکر شده متفاوت خواهد بود. در رابطه با 

تأثير توريم بر روي جلبک سبز سه مکانيسم براي سميت 

اثر بر روي تضعيف فرآيند  -1توريم پيشنهاد شده است: 

 -2هاي جلب سبز فتوسنتز به وسيله کاهش نور به سلول

ها منجر به اجتماع ناهمگن فيزيکي نانو ذرات توريم و سلول

هاي جلبک سبز شده و با آسيب ورود نانو ذرات به داخل سلول

نفوذ و  -3ريزد. غشاي سلول، محتويات سلول به بيرون مي

هاي جلبک سبز، منجر ورود نانو ذرات توريم به داخل سلول

ده و داخل سلول ش ROSهاي به افزايش سطح گونه

 .]10،11[شودون ليپيدهاي غشايي را سبب ميپراکسيداسي

 گیرینتیجه

هاي حيات در هاي آبي يکي از مهمترين بخشاکوسيستم

هاي آيند و نقش کليدي در زنجيرهزمين به شمار ميکره

کنند. با توجه به اينکه توريم غذايي انسان و جانوران ايفا مي

ترين عناصر پوسته زمين بوده و يکي از عناصر ثابت از فراوان

ي و تحليل آيد لزوم بررسدر محيط زيست آبي به شمار مي

                                                           
12- Glutathione 

تأثير اين عنصر بر روي جانداران آبزي اهميت بسزايي دارد. 

 14دانيم توريم فلزي راديواکتيو با نيمه عمر طور که ميهمان

ميليارد سال است که داراي پرتوهاي آلفا، بتا و گاما است و از 

آيد. اما خانواده اکتينيدهاي جدول تناوبي به شمار مي

آثار سميت توريم بر روي جانداران  تحقيقات کمي در رابطه با

هاي آبي انجام شده که از آن جمله جلبک شاخص اکوسيستم

توان پوستان را ميشخت سبز و جانور دافني ماگنا از زير شاخه

هاي گونه هاي کشت آبي به شکلنام برد. توريم در محيط

عرضه گشت. اثر توريم بر روي   2THOو  4TH(OH)نامحلول 

و  EC50 به صورت عدد Chlorella pyrenoidosaجلبک سبز 

با اثر ممانعتي بر روي رشد جلبک سبز، کاهش غلظت 

، تغييرات مورفولوژيکي و فراساختاري همراه بود و aکلروفيل 

هاي ارائه شده، آثار هاي مختلف و زماناين تغييرات در غلظت

شدتي متفاوتي را به دنبال داشت. همچنين شواهد به دست 

از بررسي آثار سميت توريم بر روي دافني ماگنا نشان آمده 

هاي محلول داد که ذرات توريم نامحلول در مقايسه با يون

سريم آثار سميت حاد بيشتري بر روي جانداران دافني ماگنا 

دارند. همچنين طي مرحله بررسي سميت مزمن که از 

هاي کمتر توريم و سريم نسبت به سميت حاد استفاده غلظت

، هر دو عنصر در باالترين غلظتشان مرگ و مير بااليي گشت

از جانداران دافني ماگنا را رقم زدند. همچنين توريم در 

هاي باال در آزمايش سميت مزمن، زمان رهاسازي غلظت

نوزادان از تخم را در مقايسه با گروه کنترل بيشتر از سه روز 

ت. طبق به تأخير انداخت که اين اثر براي سريم مشاهده نگش

نتايج ارائه شده آشکار است که آثار سميت توريم نسبت به 

دهد اما سريم، جاندار دافني ماگنا را بيشتر تحت تأثير قرار مي

پذيري به دليل متفاوت بودن حالليت و در نتيجه دسترس

متفاوت اين دو عنصر تحقيقات خيلي بيشتري براي مقايسه 

در حال حاضر مسأله  مستقيم توريم و سريم  مورد نياز است.

، توريم راديواکتيو با مورد انتظارمهم اين است که طبق نتايج 

هاي آبزي را تحت تأثير قرار داده است اين درصد فراواني، گونه

هاي ديگر هاي دقيق سميت و تأثير آن بر گونهو هنوز مکانيسم
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ناشناخته است و اکنون الزام عملي براي انجام اين تحقيقات، 

 شود.حساس ميبسيار ا

 تشکر و قدردانی

از حمايتهاي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان و پژوهشگاه علوم 

 و فنون هسته اي در تدوين اين مقاله صميمانه تقدير مي شود. 
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