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 چکیده 
 مورد   حيوانات  و  انسان  در  هابيماری  درمان  و  تغذیه  در  دارویی  گياه  و  غذا  عنوانبه  آنها  هایفرآورده  و  گياهان  تاکنون  گذشته  از     

  بوده   برابر  آن   ایمنی  و  سمّيتعدم   با  غذایی  یا  و   دارویی  فرآورده  یک   بودن  گياهی   عامه  تصور  در  حال   این  با  .اندگرفته   قرار  استفاده

  دربردارنده  که  سيستمی  از   استفاده  روازاین  .است  شده  مطالعه   کمتر  آنها  هایفرآورده  و  گياهان  سمّيت   و  جانبی  اثرهای  و  است

  گياهان   50LC  تعيين  و  سمّيت  ميزان  برآورد  برای  باشد،  اقتصادی  مالحظات  حال  عين  در  و  سادگی  سرعت،  زیستی،  اخالقی  مالحظات

 و   دارویی  گياهان  سمّيت  ارزیابی  در  ارگانيسمی  عنوانبه  سالينا  آرتميا  بکارگيری  مطالعه  این  هدف  .ستضروری  مصرف  از  قبل  دارویی

  برخی   50LC  و  سميت  ارزیابی  در  salina Artemia  ارگانيسم  کارگيری  به  مطالعه  این  هدف  .باشدمی   50LC  تعيين  و  گياهی  هایفرآورده

  خاکشير  (،.Rosa damascena Mill)  محمدیگل   دارویی  گياهان  عصاره  سميت  ميزان  مطالعه  این  در  .بود  دارویی  گياهان

(Descurainia sophia (L.) Schur ،)  آنغوزه  (Ferula assa-foetida L.،)  حسرت   گل  (Colchicum autumnale L.،)   سير  (Allium 

L. sativum)  سرخدار  و  (L. baccata Taxus)  50  شاخص  تعيين  باLC  آزمون  از  استفاده  با  salina Artemia  گرفت  قرار  بررسی  مورد .  

 و  گردید  تفریخ  گرادسانتی  درجه  27  در  و  مصنوعی  دریای  آب  در  A. salina  هایسيست  شدند.  تهيه  ماسراسيون  روش  به  هاعصاره

  قرار   ساعت  24  مدت  به  (ليترميلی  بر  گرمميلی   1000  و  100  ،10)  مختلف  هایغلظت  در  گياهان  عصاره  معرض  در  الروها  سپس

  سير،   خاکشير،  گياهان  50LC  ميزان   .گردید  محاسبه  (50LC)  ببرد  بين   از  را  الروها  از  نيمی   تا  است  نياز   که  غلظتی   ميزان  .گرفتند

 دست به   ليترميلی  بر  گرمميلی   2/ 37  و  44/10  ،07/44  ، 997  ،3316  ،4812  ترتيببه   آنغوزه  و  حسرت   گل  سرخدار،  محمدی،گل 

 شناسیسم  هایآزمایش  برای  50LC  شاخص  تعيين  در  الگویی  عنوانبه  تواندمی   .salina A  تست  که   داد  نشان  نتایج   کل  طوربه  .آمد

  .گيرد  قرار استفاده مورد گياهی هایفرآورده

 

 . Artemia salina، 50LCتست سميت،  دارویی، گياهان کلیدی: های واژه
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 مقدمه
  از   جهانی   بهداشت   سازمان   رسمی   های گزارش   طبق 
  های بيماری   درمان   در   دارویی   گياهان   از   استفاده   دیرباز 
  خوراکی   استفاده   بر عالوه   است.   بوده   معمول   دامی   و   انسانی 

  دارویی   مختلف   های ترکيب   گياهان   از   توان می   درمانی،   و 
Humpf, & Hartl )   نمود   استخراج   خوراکی   و   رایشی آ   و 

  و   وری آ فر   های تکنيک   پيشرفت   وجود   با   (. 2000
  آنها   از   پيش   ز ا   بيش   استفاده   و   دارویی   گياهان   استحصال 

  سفانهمتأ   ، آنها   از   خوراکی   استفاده   و   ها بيماری   درمان   در 
  گرفته   قرار   ارزیابی   مورد   کمتر   ان گياه   ء سو   اثر   و   سمّيت 
  گياهان   جهانی   بهداشت   سازمان   استاندارد   طبق   است. 

  باشند   ی سمّ غير   باید   درمان   در   ه استفاد   مورد   دارویی 
 (2005 .,al et ajurKrishna .)   کشورهای   از   بسياری   در  

  و   توليد   مجوز   صدور   الزامات   از   یکی   جهان،   پيشرفته 
  های آزمایش   انجام   بازار،   به   شيميایی   ماده   نوع   هر   عرضه 
  و   زیستی   مخاطرات   سنجش   برای   دقيق   بسيار 
  برچسب   صورت به   حاصل   نتایج   درج   و   محيطی زیست 

  روی   بر   ( classification Hazard  خطر   بندی طبقه ) 
  تنوع   از   ایران   (. ,Truhaut 1977)   است   ماده   آن   بندی بسته 

  دارویی   گياهان   شناسایی   و   است   برخوردار   باالیی   گياهی 
  در   قدم   اولين   گياهان   ی سمّ   دوز   تعيين   و   ی سمّ   گياهان   و 

   . باشد می   گياهان   این   مصرف   مسموميت   از   ناشی   پيشگيری 
 دوز   تعيين   و   گياه   سمّيت   تعيين   در   حيوانات   از   استفاده 

 اخالقی   مالحظات   باال   هزینه  بر عالوه   50LC  ویژه به   و   کشنده 
 مستلزم  50LC  تعيين  ی ها روش   از  دیگر   برخی  دارد.   خاصی 
 و  گران   ، خاص   دستگاهی  های روش   و   هادستگاه   از  استفاده 
 کارآزموده  پرسنل   و   دسترس   قابل غير   بعضا    و   گير وقت 

 هاآزمایشگاه   کليه  در  ساده  هایروش   تعبيه  رو ازاین   هستند. 
 متعددی  های روش   داشت.   خواهد  دنبالبه   را  نتيجه   بهترین 
  این   از   یکی   که   است   شده   تدوین   مواد   سمّيت   سنجش   برای 

Artemia )  سالينا   آرتميا   سمّيت  تعيين   آزمون   ، ها آزمون 

salina )  باشدمی   د موا  اکولوژیکی   سمّيت  تعيين   برای 
 (2006 .,al et Nunes ) .  اطمينان،  قابل   سالينا  آرتميا   آزمون 

 همبستگی  آن  از   حاصل  نتایج   و   است   اقتصادی  و   سریع 
 نشان  vivo in  نتایج   با   را  آزمون   این   از  حاصل   نتایج   باالی 
 اگرچه   . ( al et Tajik., 8200 ؛ al et Silva,. 7200)   دهد می 

 کافی  سمّيت  هایسازوکار   تفسير   برای  سالينا  آرتميا  آزمون 
 تعيين   و   مقدماتی   ارزیابی   در  مفيد   روش   یک   اما   نيست 
  روش   این   سویی   از   و   است   مختلف   های ترکيب   سمّيت 
Humpf, & Hartl )   باشد نمی   پيچيده   های ترکيب   نيازمند 

 کليه  سمّيت   ميزان   برآورد  در   توان می   آزمون   این   از   .( 2000
  این   برد.   بهره   داروها   و   نوساخته  ،گياهی   های فرآورده 
 سنگين،   فلزات   از   ناشی   سمّيت   ارزیابی   در   آزمون 
 به  آلوده   ذایی غ  مواد   شناسایی   و   هادترجنت   ها، کش آفت 

 است  گرفته   قرار   استفاده   مورد   نيز   ها مایکوتوکسين 
 (2005 ,al. et Krishnaraju 2007  ؛ Kanwar, ).   از 

 مانند   علوم   مختلف   های زمينه   در   آرتميا   مختلف   های گونه 
 و  آبزیان   پرورش   اکوتوکسيولوژی،   فيزیولوژی،   اکولوژی، 
 تقسيم   گونه  شش   به   آرتمياها   شود. می   استفاده   ژنتيک 

 هستند  دوجنسی  نها آ   جمعيت   از   زیادی  تعداد   و  شوند می 
 که  طوری به   باشند، می   پارتوژنتيک   نيز   نها آ   از   تعدادی   ولی 
 وسيع  های دامنه  با   سازگاری   مانند   متداول   های ویژگی   با 

 نامساعد  شرایط   با   سازگاری   کوتاه،   عمر   چرخه  شوری، 
 بدن  اندازه   کيست(،   یا   nauplii)   باال   باروری   محيطی، 
 شناخته  متنوع   غذایی   منابع   با   سازگاری   قابليت   و   کوچک 

 را  آن   جنس   این   ذاتی   های ویژگی  دیگر،   سوی   از   شوند. می 
 مطالعات  در  استفاده   برای   مناسب  ارگانيسم  یک   به 

  (. al et Nunes,. 2006)  کندمی  تبدیل   اکوتوکسيکولوژی 
 خانواده  از   ساله دو   یا   ساله یک   گياهی   خاکشير، 

 (Cruciferae )   علمی   های نام   با   بویان شب   تيره   از   و  
 (sophia Descurainia،)   (Sophia Sisymbrium )  و 
 (irio Sisymbrium )   است   (2011 ,.al et Jaber-Al )   از  و 

  زیـادی   خـواص   دارای   و   گـرم   گياهی   ، سنتی   طب   نظر 
 رفع  بر،تب   ،ها جراح   و   هازخم   بخـشالتيـام   ازجملـه 
 و  ث  ویتامين   کمبود  رفع  کليه، سـنگ   و   کـرم  دفـع   اسـهال، 
al et Shakeri,. )   باشدمی   کننـدگی  ضـدعفونی  خاصيت 
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  گياه   foetida-assa Ferula  علمی   نام   با   آنغوزه   . ( 2017
  آنغوزه   است.   افغانستان   و   ایران   های استپ   بومی   و   علفی 
  یا  و   ساقه   پایين   یا   ریشه   زدن   تيغ   از   که   است   گياهی   شيره 
  خارج  گياه   یقه   ناحيه   از   آنغوزه   مولد   گياهان   ساقه   قطع 
  درد، ضد   شامل   گياه   این   های اثر   مهمترین   شود. می 

  جنسی، قوای   کننده تقویت   نفخ، ضد   کننده، ضدعفونی 
  دهنده کاهش   تنفسی، محرک   معده،   کننده تقویت 

  کننده تقویت   و   قارچ ضد   ضدانگل،   مسهل،   ، خون پرفشاری 
  . ( Iranshahi & Iranshahy, 2011)   باشد می   رحم 
  مهمترین   از   ( Mill damascene Rosa.)   محمدی گل 
  علت به   که   باشد می   Rosaceae  خانواده   معطر   های گونه 
  دنيا   مناطق   از   بسياری   در   ارقام   تنوع   و   العاده فوق   رایحه 
  غنی  منبع   عنوان به   آن   نهنج   و   ها گلبرگ   . شود می   کشت 

  آن  اسانس   و   بخشی آرام   خاصيت   آن   گالب   ث،   ویتامين 
Shamsizade & )   دارد   باکتریایی   و   ضدویروسی   های اثر 

5200 Novruzov, .) 
  درخت   ای گونه   ( baccata Taxus)   سُرخدار 

  های برگ   . است   سرخداریان   تيره   از   است   برگ سوزنی 
  حسی، بی   عنوان به   سنتی   طب   در   .baccata T  سرخدار 

  و   قارچ ضد   برونشيت،   آسم،   ویروس، ضد   ماالریا، ضد 
  منفی   گرم   های باکتری   برخی   برابر   در   توجه   قابل   فعاليت 
Sener, & Erdemoglu )   گيرد می   قرار   استفاده   مورد 

  رین سمّيت   از   تاکسوس   های گونه   سایر   و   سرخدار   . ( 2001
  درخت  عنوان به   آن   از   و   هستند   شده   شناخته   درختان 
  ی سمّ   دانه   بجز   گياه   های قسمت   تمامی   است.   یادشده   مرگ 

  دهد. نمی   کاهش   را  آن   سمّيت   گياه   کردن   خشک   هستند. 
  بسيار   سرخدار   با   مسموميت   ه ب   اسب   ویژه به   و   ها دام   همه 

  در   موجود   B  تاکسين   و   A  تاکسين   سموم   . هستند   حساس 
  از   قلب   ميوکارد   الکتریکی هدایت   کاهش   موجب   گياه 

  و   قلبی   های سلول   ر د   کلسيم   و   سدیم   جریان   مهار   طریق 
  در   ( arrest cardiac)   قلبی   وقفه   و   برادیکاردی   درنتيجه 
 . ( ,Aslani 2004)   شوند می   قلبی   دیاستول   مرحله 
  با   که   ( autumnale Colchicine)   سين کلشی   گياه 
  شود می   شناخته   برهنه بانوی   و   وحشی زعفران   عناوین 

  با   و   است   باکتری ضد   که   است   آلکالوئيد   سين کلشی   حاوی 
  ميتوز   توبولين   پليمریزاسيون   و   DNA  سنتز   از   جلوگيری 

  نقرس   آرتریت   مدیریت   در   سين کلشی   . کند می   مسدود   را 
  از  بيش   مصرف   از   ناشی   خودکشی   . شود می   استفاده   حاد 
  با   مسموميت   علت   ترین شایع   سين کلشی   قرص   حد 

  از  برخی   . ( al et Brvar,. 2004)   است   سين کلشی 
  .autumnale C  از   ایران   غربی شمال   در   روستایی   دامداران 

  های بيماری   درمان   در   خارجی   های انگل ضد   عنوان به 
 . ( al et Mullins,. 2000)   کنند می   استفاده   ها دام   انگلی 

  و   شده   شناخته   گياه   یک   ( sativum Alium)   سير 
  است.   مفيد   خاصيت   چندین   دارای   که   است   دارویی 

  ، قارچ ضد   ویروسی، د ض   و   اکسيدان آنتی   های اثر 
  شده  گزارش   سير   انگلی ضد   و   ميکروبی ضد   ، باکتریایی ضد 
 . ( ,Eskandarian 2012)   است 

  مبنای   بر   سمّيت   ميزان   بررسی   ، مطالعه   این   از   هدف 
50LC   سير،  ، آنغوزه   ، خاکشير   حمدی، م گل   گياه   شش  

  و   50LC  تعيين   در   الگویی   عنوان به   سين کلشی   و   سرخدار 
  گياهی  های فرآورده   و   دارویی   گياهان   سمّيت   ارزیابی 
 باشد. می   سالينا   آرتميا   توسط 

 
 ها روش   و   مواد 

  بخش   توسط   سير   و   محمدی گل   ، خاکشير   گياهان 
  و   تهيه   تبریز   دانشگاه   کشاورزی   دانشکده   دارویی   گياهان 

  استان   طبس   شهر   از   آنغوزه   شيره   . شد   شناسایی 
  جنگلی   ارتفاعات   از   ر سرخدا   گياه   و   جنوبی خراسان 
  خلخال   شهرستان   از   سين کلشی   و   کتول   آباد علی   افراتخته 

  دانشکده   دارویی   گياهان   بخش   توسط   و   شد   آوری جمع 
   گرفت.   قرار   تأیيد   مورد   تبریز   دانشگاه   کشاورزی 
  آسياب   بعد   و   خشک   استفاده   از   قبل   گياهان   همه 

  ماسراسيون   روش   به   الکلی   آبی   عصاره   تهيه   برای   . ند شد 
  CC300  با   را  گياه   هر   پودر   از   گرم   100  (، کردن   خيس ) 

  درجه   37  انکوباتور   به   بعد   و   کرده   حل   ارلن   در   % 70  الکل 
  مایع   و   کرده   رد   صافی   از   ساعت   24  از   پس   و   داده   انتقال 
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  کامل   تبخير   تا   ریخته   گشاد دهان   ظرف   در   را  آمده بدست 
  نهایت   در   و   شد   تکرار   مرتبه   سه   کار   این   شود؛   انجام 
  با   و   کرده   رسوب   خشک   صورت به   ظرف   ته   در   عصاره 
   آمد.   بدست   عصاره   تراشيدن   کمی 

  که   معتبر   های روش   از   سالينا   آرتميا   آزمون   انجام   برای 
  خالصه   طور ه ب   شد.   استفاده   بود،   شده   تفسير   و   توضيح   قبال  

  دریای   آب   ليتر   یک   حاوی   آکواریوم   در   سالينا   آرتميا 
  حرارت   درجه   در   مداوم   هوادهی   با   ( 8H=p/ 5)   مصنوعی 

  ، 1000  های غلظت   در   گياهان   سپس   . گرفت   قرار   اتاق 
  ها آرتميا   محلول   به   ليتر ميلی   بر   گرم ميلی   10  و   100
  هر   برای   تایی ده   های گروه   صورت ه ب   آزمایش   شد.   اضافه 
  پس   مير   و   مرگ   ميزان   و   تکرار(   سه   )با   شد   انجام   غلظت 

  آزمایش   انجام   از   پس   . شد   بررسی   لوپ   زیر   ساعت   24  از 
  هيچ   بدون   های رتميا آ   شده   تحریک   سوزن   با   آرتمياها 
  اینکه   از   اطمينان   برای   و   شدند   گرفته   نظر   در   مرده   ، حرکت 
  باشد، می   گياهان   ثير أ ت   از   ناشی   فقط   مير   و   مرگ   ميزان 

  تعداد   با   مطالعه   مورد   های گروه   در   مرده   های آرتميا   تعداد 
  و   مرگ   ميزان   . شد   مقایسه   کنترل   گروه   مرده   های آرتميا 
  فيزیولوژی   سرم   از   بود.   صفر   نزدیک   کنترل   گروه   در   مير 
  و   مرگ   درصد   ميانگين   و   شد   استفاده   منفی   کنترل   عنوان به 
  گرفت   قرار   محاسبه   مورد   آن   معيار   انحراف   و   مير 
 (1998 .,al et Cáceres 2002  ؛ .,al et Carballo .)   

 
 نتایج 

  درصد   و   توکسيسيتی   ميزان   از   حاصل   مقایسه   نتایج 
  محمدی، گل   گياه   شش   توسط   سالينا   آرتميا   مير   و   مرگ 
  غلظت   سه   در   سين کلشی   و   سرخدار   سير،   ، آنغوزه   ، شير خاک 
  شده   داده   نشان   گياهان   این   با   مواجهه   در   1  جدول   در 

  را  ميکروسکوپ   زیر   در   آرتميا   تصاویر   2  شکل   است. 
 دهد. می   نشان 

 

 mg/kg  1000و  mg/kg 10، mg/kg 100 دوزهای در (معیار انحراف ±)متوسط آرتمیا میر و  مرگ  درصد -1 جدول

 سینکلشی و آنغوزه سرخدار، محمدی،گل  سیر، خاکشیر، هایعصاره از

 خاکشیر سیر محمدی گل  سرخدار  آنغوزه  سینکلشی
 مطالعه مورد دوزهای 

(mg/kg ) 

46±58/4 62±29/5 36±6/2 31±6/3 4±2 0 10 

87±7 70±35/4 58±6 42±3 12±46/3 0 100 

93±35/4 91±24/6 78±55/7 50±58/4 62±18/8 10±64/2 1000 

 

 

  بين   از  را   الروها  از  نيمی  تا  است  نياز  که  غلظتی  ميزان
 ،50LC  ميزان  محاسبه  برای  .گردید  محاسبه  (50LC)  ببرد

  شد   محاسبه   آن  رگرسيون  رابطه  و  رسم  مربوطه  نمودارهای
  محمدی، گل  سير،  خاکشير،  گياهان   50LC  ميزان  .(1  )شکل

  ، 4812  ترتيببه  آنغوزه  و  سرخدار   سين،کلشی  سرخدار،

  بر   گرمميلی  37/2  و  10/ 44  ،07/44  ،997  ،3316
  آمد. بدست ليترميلی

 گياهان  50LC  ميزان  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج
  و   است  کمتری  سمّيت  دارای  هاگونه  سایر  به  نسبت  خاکشير

  باشد.می سمّيت ميزان  باالترین دارای آنغوزه گياه
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 محمدی گل       خاکشیر 

 
 

 سرخدار            آنغوزه شیره

  
 سینکلشی      سیر

 آرتمیا  در گیاهی هایعصاره 50LC تعیین برای عمودی( )محور پاسخ و افقی( )محور دوز -1 شکل
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 فازکنتراست با (40×) بزرگنمایی با میکروسکوپ رزی در سالینا آرتمیا مرده ارگانیسم -2 شکل

 

  بحث
  و   گياهان  50LC  تعيين  در   الگویی  عنوانبه  مطالعه  این
  . شد  انجام  سالينا   آرتميا  از  استفاده  با  گياهی  هایفرآورده
  بر عالوه  دارویی،  گياهان  ایمنی  ميزان  تعيين  و  سمّيت  ارزیابی

  و   الزم  امری  آنها،  درمانی  خواص  تعيين  و  استحصال
  بودن   گياهی  جامعه  عامه  تصور  در  کهآن  ویژهبه  ضروریست.

 آن  سمّيت  عدم  و  بودن  ایمن  با  برابر  دارو  یا  و  فرآورده  یک
  دوز   تعيين  به  ناچار  گاه  تجربی  مطالعات  در  سویی  از  است.
 از  استفاده  که  طوریبه   هستيم.  ترکيب  یک  یسمّ  و  درمانی
 کرد. خواهد زمينه این در شایانی کمک سالينا آرتميا
  ، محمدیگل  گياه  شش  سمّيت  ميزان  مطالعه  این  در
  . شد  بررسی  آنغوزه  و  سينکلشی  سرخدار،  سير،  ،شيرخاک
  سایر   از  رتسمّی  آنغوزه  گياه  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج

 هند،  در  ازجمله  دنيا  نقاط  اقصی  در  آنغوزه  باشد.می  گياهان
 نپال  و  هند   مردم  و  دگيرمی  قرار  دهااستف  مورد  ایران  و  نپال
  مصرف   خود  روزانه  غذایی  رژیم  در   را   آن  مرتب   طوربه
 هایبيماری  ندرما  برای  سنتی  طوربه  گياه  این  کنند.می

  ، روده هایانگل شکم، نفخ معده، صرع، آسم، ازجمله مختلفی
Kavoosi & )  شودمی  استفاده  آنفوالنزا   و  هاضمهسوء

2013 ,Rowshan).  های کوه  در  وحشی  طوربه  گياه  این  
  مورد   سنتی  طب  در  و  کندمی  رشد  ایران  جنوبی  و  مرکزی
  های ترکيب  از  یا گسترده  طيف  و  گيردمی  قرار  استفاده
  و   هامارینکو  سسکواترپن  ،قندها  شامل  شيميایی

 دارای  گياه  این  .اندشده  جدا   گياه  این  از  سولفيدهالیپ

Iranshahi, & Iranshahy )   باشدمی  سمی  هایترکيب

2011.)  
 روی   زیادی  بيولوژیکی  و   فارماکولوژیکی  مطالعات  اخيرا 

 قبيل  از  مختلفی  هایفعاليت  و  است  شده  انجام  گياه  این
   ی ویروسضد  (،al et Dehpour,. 2009)  یاکسيدانآنتی

(2009 .,al et Lee)،   یقارچضد  (2008 .,al et Sitara ،)  
  دیابتی ضد   (،al et Saleem,. 2001)  سرطان  از  پيشگيری

(2010 Zaiton,-Abu)،   یاسپاسمضد  (, et al. Fatehi

  آن   برای  ( Singh & Kumar, 2006)  کشیحلزون  و   (2004
  انجام   چندانی  تحقيق  آن  سمّيت  مورد  در  ولی  اندکرده  پيدا 
  از   و  است  کم  بسيار  شيرخاک  گياه  کشندگی  ميزان  است.  نشده
  .شـودمـی استفاده شربت تهيـه  بـرای گياه  این

  های ارزیابی  در  بردیکار  روش  یک  سالينا   آرتميا  آزمون
 حدود  در  و  باشدمی  یسمّ  هایترکيب  شناسایی  و  غربالگری

 استفاده  محيطی  شناسیسم  در  آن  از  که  است  دهه  سه
 نيازمند  روش  این  ،(al et Costello,. 1993)  گرددمی

  نيست. پيچيده هایتکنيک و پيچيده تجهيزات
  عصاره  تزریق   از   حاصل   سّميت   ميزان   دیگری،   بررسی   در 
  داخل   صورت به   americanum Solanium  گياه   الکلی   و   آبی 

  داشت   تطابق   آرتميا   الرو   کشندگی   ميزان   با   موش   در   صفاقی 
 (1998 .,al et Cáceres .)  Parra   ميزان   ( 2001)   همکاران   و  

50LC   خاراگوش   ورا، آلوئه   گياهان   ( absinthium Artemisia

L. ،)   نارنج   (L. aurantium Citrus ،)   ليمو علف  
 (citratus Cymbopogon ،)   تاتوره   (stramonium Datura ) ،  
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Pimenta )   فرنگی فلفل   ، ( basilicum Ocimum)   ریحان 

dioica ،)   بارهنگ   (L major Plantago ) ،   سداب   ( Ruta

L. graveolens )   سالينا   آرتميا   از   استفاده   با   را   سنا   و  
  خوراکی   50LD  ميزان   حاصل   نتایج  براساس   و  نموده  گيری اندازه 
  همکاران   و   Bussmann  زدند.   تخمين   موش   در   را   گياهان   این 
  الکلی   و   آبی   های عصاره   سّميت   ميزان   روش   این   با   ( 1120) 

  این   به   و   داده   قرار   ارزیابی   مورد   پرو   در   را   گياهی   گونه   341
  الکلی   یا   آبی   از   اعم   گيری عصاره   شيوه   که   رسيدند   نتيجه 
  مؤثر   ی گياه   عصاره   یک   سّميت   و   50LD  ميزان   در   تواند می 

   سّميت   ميزان   ( 2005)   همکاران   و   Krishnaraju  باشد. 
  داروهای   عنوان به   هند   سنتی   طب   در   را   استفاده   مورد   گياه   120
  باالیی   سّميت   گياهان   این   از   % 5  حدود   و   کردند   بررسی   گياهی 

   سّميت   ميزان   ( 2012)   همکاران   و   Nguta  دادند.   نشان   را 
  ارزیابی   روش   این   با   را   ماالریا   درمان   در   استفاده   مورد   گياه   45

  سایتوتوکسيک  اثرهای   گياهان   این   % 76  که   دادند   نشان  و   کردند 
  انگلی ضد   خاصيت   از   وری بهره   منظور به   کردند   پيشنهاد   و   دارند 
  ماالریا  برابر  در   گياهان  این   مؤثر   ء جز  باید  ماالریا  مقابل   در   آنها 

  و   Pimenta  گيرد.   قرار   استفاده   و   استخراج   مورد   و   شناسایی 
  مورد   آزمون   این   با   را   برزیل   دارویی   گياهان   ( 2003)   همکاران 
  ميزان   ( 2010)   همکاران   و   Sadighara  دادند.   قرار   ارزیابی 
  از   استفاده   با   را   آدم بابا   و   بندواش   خروس، تاج   گياه   سه   سّميت 
  که   رسيدند   نتيجه   این   به   و   کردند   ارزیابی   سالينا   آرتميا   آزمون 
   شد. با می   ر ت سّمی   دیگر   گياه   دو   به   نسبت   باباآدم   گياه 
  های ترکيب  از  استفاده  روزافزون   افزایش  به  توجه  با
  تحقيقات   گياهان   سمّيت  بررسی  زمينه  در  ایران،  در  گياهی
 . است  نشده انجام زیادی

  خوراکی   و  دارویی  گياهان  50LC  تعيين  و  سمّيت  بررسی
  دربرگيرنده   مطالعه  این  حال  این  با  .ستضروری  و  الزم

 در  اختصاصی  سمّيت  و  ارگانی  سمّيت  ،سمّيت   هایسازوکار
 تواند می  بلکه  باشد.نمی  انسان  و  حيوانی  خاص  هایگونه
  تعيين   در  سریع   آزمون  و  غربالگری   آزمون  یک  عنوان به
50LC شود.  استفاده تجربی مطالعات برای 

 دو  به   نسبت   شير خاک   گياه   که   داد   نشان   مطالعه   این   نتایج 
 دارای  آنغوزه   گياه   و   بوده   کمتری   سّميت   دارای   دیگر   گونه 

 مقایسه  در   آزمون   این   از   حاصل   نتایج   . باشدمی   باالیی   سّميت 
  vivo in  و   دیگر   های گونه   در   50LC  ن تعيي  های آزمون   سایر   با 

  . ( al et Parra,. 2001)   است   ه داد  نشان   را   باالیی   ی همبستگ 
 مطالعات  در  سریع   آزمایش  یک  عنوان به   آزمون   این   رو ازاین 
 گردد.می   توصيه   دارویی   گياهی  های فرآورده   شناسی سم   اوليه 
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Abstract 
    From the past until now, the plants and their products have been used as food and medicine in 

the nutrition and treatment of diseases in humans and animals. However, in the popular 

perception, the herbal nature of a medicinal or food product was equivalent to its lack of toxicity 

and safety, and the side effects and toxicity of the plants and their products have been less 

studied. Therefore, the use of a system that incorporates the bioethical considerations, speed, 

simplicity, and at the same time economic considerations is necessary to estimate the toxicity 

and determine the LC50 of medicinal plants before consumption. The aim of this study was to 

use the organism Artemia salina in the evaluation of toxicity and LC50 of some medicinal plants. 

In this study, the extract toxicity of medicinal plants Rosa damascena Mill., Descurainia sophia 

(L.) Schur, Ferula assa-foetida L., Colchicum autumnale L., Allium sativum L., and Taxus 

baccata L. was assessed by determining the LC50 index using the Artemia salina test. The 

extracts were prepared by the maceration technique. The Artemia salina cysts were hatched out 

in the artificial seawater at 27 °C and the larvae were then exposed to the plant extracts at the 

different concentrations (10, 100, and 1000 mg.ml-1) for 24 hours. The concentration needed to 

kill half of the larvae (LC50) was calculated. The LC50 levels of D. sophia, A. sativum,  

R. damascena, T. baccata, C. autumnale, and F. assa-foetida were obtained 4812, 3316, 997, 

44.07, 10.44, and 2.37 mg.ml-1, respectively. Overall, the results showed that A. salina test 

could be used as a model in determining the LC50 index for the toxicological tests of herbal 

products. 
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