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 تاثيرات غلظت هاي زير حد كشندگي برخي فلزات سنگين  بر پارامترهاي رشد
  (Oncorhynchus mykiss)در ماهي قزل آالي رنگين كمان 

  
  1 امين نعمت الهي،  1فرشته نصري،  1*سميرا رهنما ،1محمدسعيد حيدرنژاد 

  دانشگاه شهركرد - 1
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  چكيده
در سال هاي اخير به دليل فعاليت . فلزات سنگين بطور طبيعي در سطوح متنوعي از سطح زمين تا آب ها يافت مي شوند

فلزات سنگين كبالت و بر همين اساس مطالعه حاضر طراحي گرديد تا اثرات سمي .هاي انساني گسترش فراواني يافته اند
پس از طي دوره .فلز كبالت بكار برده شد 30وµg/L 10 فلز روي و  250و  µg/L  100 غلظت هاي. روي بررسي گردد

روز در محيط هاي آبي حاوي  30ماهي ها بمدت ) دانشكده دامپزشكي –روز در محل نگهداري حيوانات  10(سازگاري 
مطالعه حاضر . روز پارامترهاي رشد در ماهي مورد اندازه گيري قرار گرفت 30در مدت . يون هاي فوق نگهداري شدند

نشان مي دهد هر دو غلظت روي و غلظت زياد كبالت طي سي روز باعث كاهش رشد و پارامترهاي آن گرديده است 
  ).05/0P(همچنين باعث افزايش قابل توجهي در ضريب تبديل غذايي شده است

   .پارامترهاي رشد، فلزات سنگين ، ماهي قزل آالي رنگين كمان :واژگان كليدي

 مقدمه 
فلزات سنگين جزء عوامل طبيعي متشكله آب درياها هستند كه بسياري از آنها به صورت طبيعي از راه هاي متفاوت 

ميني وارد درياها مانند فرسايش سنگ هاي معادن، باد، ذرات غبار، فعاليت هاي آتشفشاني، رودخانه ها و آب هاي زير ز
ولي موضوع مهم در اين رابطه افزايش تراكم اين فلزات در برخي مناطق به خاطر فعاليت هاي صنعتي انسان ها . مي گردند

اين ). 1(مانند افزايش پسĤب ها و ضايعات صنعتي كارخانجات، آلودگي هاي نفتي، سموم دفع آفات و از اين قبيل است
ه كاهش اكسيژن محلول در آب شده و از طرف ديگر در صورتي كه در تراكم هاي باال آالينده ها از يك طرف منجر ب

مسموميت مزمن با بعضي فلزات در .يافت شوند، اثرات مضري بر روي ماهيان دارند و باعث تلف شدن آنها مي گردند
دشمنان و افزايش حساسيت به ماهيان همچنين سبب كاهش توانايي توليد مثل، تغيير شكل بدن، ناتواني در فرار از هجوم 

هدف از اين مطالعه بررسي اثرات سمي غلظت هاي زير حد كشندگي روي و كبالت بر پارامترهاي ).2(عفونت ها مي شود
  .رشد در ماهي قرل آالي رنگين كمان است

  
  مواد و روش ها 

  نگهداري از ماهيان  .1
سانتي متر با فتوپريود طبيعي  4/11 2/0گرم و ميانگين طولي   5/17 3/0در اين تحقيق از بچه ماهي با ميانگين وزني

. ليتر آب گيري مي شدند 200ليتر شدند كه به ميزان  300ماهي هاي فوق وارد وان هاي پالستيكي با حجم . استفاده شد
در طول مدت .ر داده شدماهي قرا 20در هر وان تعداد . عدد از وان هاي فوق مورد استفاده قرار گرفت 3براي هر تيمار 
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مخصوص بچه ماهي قزل آال و  EXF2غذاي كنسانتره . تحقيق، تمامي گروه ها از تركيب غذاي خشك استفاده كردند
  .ساخت كارخانه كيمياگران تغذيه بوده است

  گروه هاي آزمايشي .2
ميكروگرم در  100( ت پايين ، روي با غلظ)ميكروگرم در ليتر 250(، روي با غلظت باال )بدون فلز(گروه ها شامل كنترل

همه . استفاده گرديد) ميكروگرم در ليتر  10( و كبالت با غلظت پايين ) ميكروگرم در ليتر 30( ، كبالت با غلظت باال )ليتر
غلظت هاي انتخاب شده فلزات، غلظت هاي زير حد كشندگي بود كه بر اساس نتايج به دست آمده توسط محققان قبلي 

روي و كبالت در غلظت هاي مورد نياز از نمك هاي  سولفات روي و كلريد كبالت  مورد استفاده . دندانتخاب گردي)3و4(
  .قرار گرفتند

  فاكتور هاي مورد بررسي براي ارزيابي رشد .3
مـاهي از هـر واحـد آزمايشـي خـارج و توسـط سـطل هـاي          3بطور تصادفي تعداد  30و  15، 1مرحله در روزهاي  3در طي 

، در آزمايشگاه ابتدا توسـط  )يك روز قبل از نمونه گيري، غذا دهي قطع گرديد. (گاه انتقال داده شدندمخصوص به آزمايش
ميلي گرم در ليتر پودر ميخك آن ها را بيهوش نموده و سپس توسط ترازوي   100قراردادن ماهي در ظرف محتوي محلول 

  .خط كش و كوليس با دقت طول كل اندازه گيري شدوزن آنها را اندازه گرفته ؛ و با ) گرم 01/0با دقت (ديجيتالي 
 

  )CF(1شاخص وضعيت
  : ارتباط ميان طول و وزن ماهيان به وسيله فرمول زير محاسبه مي شود  

1003 ×=
TL
WCF  

هر چه . وضعيت مي باشد كه در برخي موارد با عنوان ضريب چاقي نيز معرفي ميگردد) عامل(، فاكتور  CFدر اين فرمول
نيز بزرگتر مي شود كه نشان دهنده رشد مطلوب در ماهي مي  CFقدر وزن به دست آمده نسبت به طول بيشتر باشد، مقدار

ثابت نمي باشد و اختالفاتي از نظر پر بودن دستگاه گوارش ماهيان، رشد و نمو  CFبايد توجه داشت كه فاكتور . باشد
  .ي گذاردگنادهاي تناسلي و شرايط تغذيه اي بر آن تاثير م

  
  )SGR(2ضريب رشد ويژه

اين فاكتور در واقع نشان دهنده افزايش وزن روزانه ماهي بر حسب . در كل دوره پرورش از طريق فرمول زير محاسبه شد
  .درصد مي باشد

100
lnln

×
−

=
t

WW
SGR if  

  )FCR( 3ضريب تبديل غذايي

  .ازطريق فرمول زير محاسبه گرديد

WiWf
FFCR
−

=  

                                                            
٢Condition Factor 
2 Specific Growth Rate 
3 Food Conversion Ratio 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بيآملي توسعه و پرورش ماهيان سردهمايش  دومين  
شهركرد - 1392 ارديبهشت 11و  10  

 

٣٩٨ 

 آناليز هاي آماري  .4
خطاي استاندارد گزارش  هر وان به عنوان يك واحد آزمايشي در نظر گرفته شد و داده هاي آماري به صورت ميانگين 

  . انجام شد Microsoft Office Excel 2007 و  SPSS 14در اين مطالعه كليه محاسبات در دو نرم افزار  .گرديدند

  نتايج

روزكاهش معني داري بين  30و  15كل در تيمار هاي مختلف روي نشان مي دهد كه در مدت مقايسه ميانگين وزن و طول 
ميانگين وزن و طول كل در ماهيان گروه كنترل و ماهيان تيمار شده با غلظت هاي كم و زياد روي مشاهده مي گردد 

)05/0P<  .(بيشترين ميانگين وزن و  30در روز . داما اختالف مشاهده شده در تيمار هاي كم و زياد روي معني دار نمي باش
طول در گروه كنترل و كمترين ميانگين وزن و طول در گروه تيمار با غلظت زياد روي مشاهده مي گردد، بنابراين وزن و 

مقايسه ميانگين وزن و طول در تيمار هاي .طول كل در ماهيان تيمار شده با روي نسبت به گروه كنترل كمتر مي باشد
در (اختالف ميان گروه هاي تيمار با كبالت و گروه كنترل معني دار است  15ت نشان مي دهد كه در روز مختلف كبال
اگر چه اختالف ميان ميانگين وزن و طول در گروه  30اما در روز ).  >05/0Pو در غلظت زياد كبالت  >05/0Pغلظت كم 

اما تفاوت معني داري ميان گروه تيمار با غلظت كم ) >05/0P(تيمار با غلظت زياد كبالت با گروه كنترل معني دار است 
  .گردندساير پارامتر هاي مربوط به رشد در جداول زير مشاهده مي. كبالت و گروه كنترل مشاهده نمي گردد

بر پارامتر هاي ) ميكروگرم در ليتر 250(و زياد ) ميكروگرم در ليتر 100(اثرات فلز روي در غلظت هاي كم   1-1جدول
  روز 30اهيان در مدت رشد م

  
بـين تيمارهـايي بـا حـروف مختلـف،      . بين تيمارهايي كه داراي حروف مشترك مي باشند، اختالف معني دار وجـود نـدارد  

خطـاي اسـتاندارد نمـايش    اعداد همگي بصورت ميانگين . وجود دارد) 05/0P% (5اختالف معني دار در سطح احتمال 
  .داده شده اند
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بر پارامتر هاي ) ميكروگرم در ليتر 30(و زياد ) ميكروگرم در ليتر 10(كبالت در غلظت هاي كم  اثرات فلز 2-1جدول 
  روز 30رشد ماهيان در مدت 

  
بين تيمارهايي با حروف مختلف، . بين تيمارهايي كه داراي حروف مشترك مي باشند، اختالف معني دار وجود ندارد

خطاي استاندارد نمايش اعداد همگي بصورت ميانگين . وجود دارد) 05/0P% (5اختالف معني دار در سطح احتمال 
  .داده شده اند

نتايج همچنين نشان مي دهد كه دو فلز تاثير داده شده بر ماهي سبب كاهش ضريب رشد ويژه، شاخص وضعيت و غذاي 
عث افزايش ضريب تبديل مصرف شده نسبت به ماهيان گروه شاهد گرديده اند؛ درحالي كه اين  فلزات در همين زمان با

مقايسه دو جدول فوق نشان مي دهد كه دربين تيمار هاي مختلف، غلظت زياد كبالت بيشترين تاثير را بر . غذا گشته اند
  .كاهش ضريب رشد ويژه و غذاي مصرفي و افزايش ضريب تبديل غذا داشته است

 
  بحث

كشـندگي وجـود دارنـد و در رابطـه بـا اثـرات مـزمن         در بيشتر آب هاي طبيعي فلزات سنگين فقط در غلظت هاي زير حـد 
در اين مطالعه افـزايش غلظـت روي بكـار بـرده     ).3(غلظت هاي زير حد كشندگي بر ماهي ها اطالعات كمتري وجود دارد 

شده سبب كاهش پارامترهاي رشد از قبيل ميانگين وزن، ميانگين طول، نرخ رشد ويژه و شاخص وضـعيت در ماهيـان تيمـار    
به هنگـام  . مي باشد) 1976(و همكارانش  نتايج اين مطالعه در راستاي نتايج واتسون. گرديد فلز نسبت به گروه كنترل شده با

روز بـر مـاهي قـزل آال مهـار      20به مدت ) ميلي گرم در ليتر12/1و  52/0، 214/0(تاثير غلظت هاي زير حد كشندگي روي 
بـي اشـتهايي و كـاهش رشـد در اثـر كلريـد كبالـت را        ) 1951(بكر و اسميت ). 4(مشاهده گرديد) P>05/0(معني دار رشد

در اثر افزايش جذب كبالـت را گـزارش نمـوده    ) 6(كاهش سرعت رشد در جوجه) 1981(، و سادرن و بيكر )5(درگوسفند
ايي و كـاهش رشـد درخـوك    ميلي گرم بر كيلوگرم كبالت در غـذا همچنـين سـبب بـي اشـته      200غلظت هاي بيش از .اند

  ). 7(گرديده است 
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  نتيجه گيري
در يك نتيجه گيري كلي كه از بسياري از پژوهش ها و پژوهش حاضر حاصل مي شود، مي توان بيان نمـود كـه اثـرات    

  .روي و كبالت بر رشد ماهي ها وابسته به غلظت اين يون ها و مدت زمان اثر دهي آن ها مي باشد
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