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  ها افتهین یتر مهم
هاي   و منجر به کاهش تعداد طعمه رفتار غذایی ماهی سفید منفی بودبرد کبالت ینوزان و کلریتاثیر سموم ه ◄

  .گردیدصید شده، کارایی صید و افزایش زمان صید 

هاي صید  تعداد طعمه) ب آنهاید کبالت و ترکینوزان، کلریان قرار گرفته در معرض هیماه(در هر سه گروه  ◄
  .دار را نشان داد  زمان جستجوي طعمه با شاهد تفاوت معنیشده، کارایی صید و

 .د کبالت بودیشتر از کلریبد ی سفی ماهي رفتاري پارامترهادرنوزان ی هیر منفیتاث ◄

 آلودگی سموم، هینوزان، رفتار غذایی، ماهی سفید : کلیديهاي واژه

 90- 295- 11   شناسهطرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

  اله جعفري، رسول قربانی، شیدا گلی، گلی نوري ولی ):گان(نویسنده
 

ماهی سفید  کش هینوزان بر رفتار غذایی بچه الت و آفتبررسی تاثیر انفرادي و ترکیبی فلز سنگین کلرید کب :عنوان

 دریاي خزر

  

  90-295-11 :شماره

 24/12/1392 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  اهمیت موضوع
امـا  . اي اسـت  تغذیـه یکی از رفتارهایی که در مطالعات ارزیابی سمیت مواد مورد استفاده قرار گرفته است، رفتـار          

هـاي   پاسـخ  .گیـرد  مـاهی مـورد اسـتفاده قـرار مـی          درها  هاي رفتاري به ندرت براي تعیین اثرات سمی آالینده         روش
 .تواند پیامدهاي شدید براي بقاي موجود ایجاد کنـد هاي محیطی به دلیل تاثیر سموم می رفتاري نامناسب به محرك   

عنـوان شاخـصی بـراي ارزیـابی میـزان سـمیت مـواد مـورد          کیفیت تغذیه بـه در برخی از مطالعات تغییر در میزان و  
ها از جمله فلزات سنگین و سـموم کـشاورزي بـه دریـاي      با توجه به ورود انواع مختلف آالینده     . گیرد استفاده قرار می  

 ایـن  جـام  ان ضـرورت ، رفتار غذایی ماهی سفیدبرهاي محیطی     آلودگی  این مشخص نبودن تاثیر   و از طرف دیگر      خزر
   .کندرا بیشتر میمطالعه 

 

  )شرح مساله(مقدمه 
 گروهی از سموم که به شدت خطرناك هستند. لودگی آب با فلزات سنگین به یک مقیاس جهانی رسیده استآ

 رفتار ماهی بری ع اثرات متنوغیره، و ، رويکبالتشامل جیوه، مس، سرب، : اند ده انتشار یافتهو به صورت گستر
 . تغذیه ماهی و رفتار جستجوي غذا اثر منفی دارددرداري  صورت معنی به آلودگی محیط آبی .کنند ایجاد می
. استها  تغذیه یا قطع تغذیه در تمام ماهی کاهش در شدت  تاثیر سموم،ند مشخصه اصلیا ه نشان دادتحقیقات

هاي آبی  هاي محیط  شامل ماهی، براي تشخیص خطر آلودگی رفتار حیواناتبرات واقعی سموم اطالعات در مورد اثر
  .تواند مفید باشد می
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 )ر مستنداتیها، جداول و سا مشتمل بر شکل (یلیاطالعات تکم

  .تاثير ترکيبي هينوزان و کلريد کبالت روي پارامترهاي رفتار غذايي ماهي سفيد

 

  

 . روي پارامترهاي رفتار غذايي ماهي سفيدکلريد کبالتتاثير 

  

  
 .تار غذايي ماهي سفيدروي پارامترهاي رفنوزان ير هيتاث

  


