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  اهمیت موضوع
بنـابراین . ناپـذیر اسـت در پرورش ماهیان در استخر هاي خاکی با تعویض آب محدود، تجمع آمونیـاك اجتنـاب

رسان این ماده به مـدیریت بهداشـتی  ن مورد پرورش و اطالع از مقادیر غلظت آسیبدانستن میزان حساسیت ماهیا
  .پرورش بسیار حائز اهمیت است

 

  )شرح مساله(مقدمه 
به همین دلیل سـالیانه . هاي اخیر ذخایر ماهیان کلمه خزري در دریاي خزر به شدت کاهش یافته است در سال

دلیـل  هاز طرفـی بـ. پـذیرد منظور برنامه بازسازي ذخـایر آن صـورت مـی پرورش این ماهیان در استخرهاي خاکی به
بازاري این مـاهی در اسـتخرهاي خـاکی  ابعاددر  پرورش ،کنندگان مقبولیت باالي ماهی کلمه خزري در بین مصرف

توانـد یکـی از عوامـل  هاي خاکی با تعویض آب محـدود، مـیك در استخرتجمع آمونیا. نیز مورد بررسی گرفته است
در این راستا با توجه به اینکه اطالعاتی در رابطه با میزان حـساسیت . رسان پرورش باشد کننده رشد و آسیبمحدود

شناسـی  آسـیبماهی کلمه نسبت به آمونیاك محیط در دست نبوده است، در این بررسی میزان کشندگی و عالیـم 
یـونیزه در مـاهی کلمـه خـزري مـورد  حاد و مـزمن آمونیـاك غیرهاي غلظت مواجهه با آزمایشگاهی و بالینی، بافتی

   .مطالعه قرار گرفت

  ها ترین یافته مهم
  دوز میانه کشنده)LC50 (گرم در لیتر محاسبه گردید  میلی86/1ماهیان کلمه خزري  یونیزه براي بچهآمونیاك غیر. 

 اهیان کلمه م تلفات در بچهیونیزه اگرچه منجر گرم در لیتر آمونیاك غیر  میلی2/0ت ظمواجهه مزمن با غل
  .شتداري دا اهشی معنیاي رشد تاثیر کهنگردید اما بر فاکتور

  شاهد تاثیر یونیزه در مقایسه با ماهیان گروه در لیتر آمونیاك غیرگرم  میلی02/0مواجهه مزمن با غلظت 
   .هاي رشد و خونشناسی نداشتداري بر فاکتور معنی
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
  

  در مواجهه با آمونیاك غیریونیزه کلمه خزري ماهیان  بچهروند تلفات
  

  
  

 روزه پـروش در مـاهی   30 در مواجهه مزمن با دوزهاي مختلف آمونیاك مولکولی در یک دوره مقایسه مقادیر فاکتورهاي رشد  
  . خزريکلمه 

  گروه مواجهه شده با دوز   گروه کنترل  
2/0) mg/l (آمونیاك  

  گروه مواجهه شده با دوز 
02/0) mg/l (آمونیاك  

  a 47/0 ± 79/5  a 36/0 ± 65/5  a 34 /0 ± 63/5  )گرم(میانگین وزن ابتداي دوره 

  a 63/0 ± 28/8  b 95/0 ± 41/7  a 87/0 ± 29/8  )گرم(میانگین وزن انتهاي دوره 

  a 50/0 ± 25/9  a 63/0 ± 21/9  a 53/0 ± 22/9  )متر سانتی(میانگین طول ابتداي دوره 

  a 07/1 ± 54/10  a 58/0 ± 47/10  a 91/0 ± 58/10  )متر سانتی(میانگین طول انتهاي دوره 

  a 74/0 ± 48/2  b 86/0 ± 77/1  a 98/0 ± 63/2  )گرم ()WG( روز پرورش 30دن در طی افزایش وزن ب

  BWI( %  a 43/12 ± 97/42  b 57/15 ± 57/31  a 28/19 ± 27/47 ( روز پرورش30درصد افزایش وزن بدن در طی 

  a 025/0 ± 082/0  b 029/0 ± 059/0 0 a 33/0 ± 088/0  )گرم ()GR(افزایش وزن روزانه 

  SGR(%  a 05/0 ± 19/1 b 06/0 ± 913/0  a 07/0 ± 26/1( افزایش وزن روزانه درصد

  CF(  a 15/0 ± 73/0  b 09/0 ± 65/0  ab 12/0 ± 71/0 (فاکتور وضعیت

  FCR(  a 11/0 ± 82/1  b 21/0 ± 94/2  a 22/0 ± 73/1 (ضریب تبدیل غذا

  SR( %  a 96/1 ± 87/98  a 33/3 ± 66/96  a 100(بقا 

  


