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 روی بقاء، رفتار و رشد بر اثر فلزات سنگین مس و سرب 

 (Rutilus frisii kutum) ماهی سفید
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 ، ماهی سفید، رفتار، رشدLCمس، سرب،  کلمات کلیدی:

  
های متعدد و متنوعی است که انسان تولیدکننده آالینده       

های محیط یا غیرمستقیم به مستقیم طورهاعضم این مواد ب بخش

مانند اغلب مواد آلی طی ها یابد. بخشی از آالیندهآب راه می

گردند ولی سایر مواد از قبیل فرایندهای زیستی تجزیه می

 در های کلردار()هیدروکربن فلزات سنگین و سموم دفع آفات

 مانندمی باقی آبی محیط در زیادی مدت و بوده مقاوم تجزیه مقابل

(Colins  وBrown ،8991). عمل آمده به تحقیقات توجه به با

مانند  های آبی به عناصریفلزات در اکوسیستم مقادیرترین بیش

ورود هرگونه  باشد.مس، روی،کامیوم، جیوه و سرب مربوط می

نابودی  تواند باعثآبی می هایاز این عناصر به اکوسیستم غلظتی

اکولوژیكی  توازن خوردن همهب و آبزیان در خاص هایگونه کاهش یا

، (Rand را فراهم سازد شده و موجبات زوال زیستی اکوسیستم

 . (8731؛ امیدی، 8991

نفت خام،  های آبی عمدتاًمنشاء ورود سرب به اکوسیستم       

باشد، که موجب اثرات سمی شیمی و معدن کاوی صنعتی می

، Heath) ومیر موجودات آبزی  شود تواند باعث مرگشده و می

که مس از جمله فلزات (. درحالیSorensen ،8998؛ 8991

باشد. نقش ها از جمله ماهی میضروری برای همه ارگانیسم

دارد و اثرات متنوعی روی پارامترهای خونی،  متابولیسم در مهمی

، Nussey) گذاردمی رشد، رفتار، فعالیت آنزیمی و تولیدمثل

 (. Sorensen ،8998؛ Roesijadi ،8991؛ 8991

سرب به اضافه کردن غلظت مزمن فلزات مس، کادمیوم و        

آب برای ماهی نشان داده که سبب تغییرات فیزیولوژیكی و 

رفتاری متنوعی از جمله از دست دادن اشتهاء، کاهش رشد، از 

 شودمیر ماهی می و دست دادن تعادل یونی و افزایش مرگ

(Scherer ،8993ًآلودگی فلزات سنگین معموال .)  سبب کاهش

ث اختالالت در ماهی شود، که باعبرداری ماهی از غذا میبهره

دنبال آن کاهش شده و نتیجه آن کاهش نرخ متابولیسم و به

شناسی سم تحقیقات در رشد (.Javed ،5001) باشدمی ماهی رشد

 gharedaashi.e@gmail.com  :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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باشد که تحت تاثیر قرار های حساس میمزمن از جمله ویژگی

 (.De Boeck ،8993گیرد )می

آالینده متغییر های مختلف ماهیان به مواد حساسیت گونه       

ماهیان مختلف  شناسی برایهای سمرو انجام آزمایشاین است از

ترین ماهی سفید از مهم (.Mas ،8990و  Barak) ضروری است

 هایتالشعلیرغم  که باشدخزر می دریای کپورماهیان در هایگونه

مستمری که جهت بازسازی و حفظ ذخایر آن در دریای خزر 

های اخیر کاهش یافته صید آن طی سالشود، میزان انجام می

است که گویای کاهش ذخایر این ماهی در دریای خزر است. با 

توانند در عمل آمده عوامل مختلفی میههای بتوجه به بررسی

ترین ترین عاملی که امروزه بیشاین امر دخیل باشند اما مهم

جلب نموده آلودگی محیط زیست  خودتوجه محافل علمی را به

های صنعتی حاوی ترکیبات ویژه افزایش روزافزون فاضالبهب

های کشاورزی کشآفت های پایدار فلزات سمی ومختلف آالینده

 است که در راستای توسعه صنعتی و پیشرفت بشر قرار دارد.

تحقیقات در خصوص مشخص نمودن میزان آلودگی منابع 

سط مختلف آبی، چگونگی تقلیل آلودگی، نحوه جذب فلرات تو

های مختلف آبزیان، تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت

های عنوان شاخصآبریان، امكان استفاده از برخی آبزیان به

و... در حال  هاهای ایجاد شده در بافتآسیب زیستی، تغییرات و

انگیزه اصلی این تحقیق  (.Finpederson ،8991انجام است )

 91 در طی سرب تعیین غلظت کشنده فلزات سنگین مس و

 ماهی سفید است. و رشد بررسی تغییرات رفتاری، ساعت

در آزمایشگاه دانشگاه علوم  8790این تحقیق در سال        

ماهیان سفید  با کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. 

گرم از مرکز بازسازی ذخایر ماهی سفید  1 ±1/0میانگین وزنی 

 دانشگاه پروریآبزی قیقاتتح به مرکز و تهیه گرگان سیجوال،

آزمایشات شدند.  منتقل گرگان طبیعی و منابع کشاورزی علوم

OECD ( for Organisation روشبه و استاندارد شرایط در

operation and Development-Economic Co ) صورت گرفته و

 531±11/5شیمیایی موثر از جمله سختی آب  عوامل فیزیكی و

 ،گرادسانتی درجه 51±8 آب دمای کلسیم،کربنات لیتر در گرممیلی

1/3-3pH= 1/3±5/0 و DO= گیری و اندازه لیتر برگرم میلی

ها در این آب سازگار شدند. مدت دو هفته ماهیثبت گردید. به

ها با غذاهای تجاری غذا دهی شدند، هوادهی در این مدت ماهی

سازگاری ماهیان های هواده انجام شد. پس از نیز از طریق پمپ

O, 25H 4CuSo) مس از سولفات مس آالینده محیط ایجاد جهت

MERCK3(2 ,) ( و محیط آالینده سرب از نیترات سربPb(No

MERC) .ساعت قبل از اضافه نمودن  51 استفاده گردید

 سولفات مس و نیترات سرب غذادهی قطع گردید. 

هایی با آکواریومرای تعیین غلظت کشنده فلزات ابتدا ب       

 1لیتر تهیه، شستشو و آماده گردید. تعداد  10گنجایش 

منظور افزایش تكرار به 7)غلظت( در  تیمار 1آکواریوم برای 

عنوان شاهد بدون حضور فلز دقت آزمایش و سه آکواریوم نیز به

قطعه ماهی سفید   80برای هر فلز در نظر گرفته شد، که تعداد 

متر در هر سانتی 1±1/0گرم و طول  1±1/0با میانگین وزن 

، 7غلظت ) 1ترتیب ها بهآکواریوم قرار داده شد، به آکواریوم

( برای فلز گرم بر لیترمیلی 1/7و  1/0، 31/0، 8، 1/8، 5، 1/5

 و 700 ،510 ،510 ،510 ،550 ،500 ،800) غلظت 1مس و 

 . ماهیان ( برای فلز سرب اضافه گردیدگرم بر لیترمیلی 750

ها قرار گرفتند، و در ساعت در معرض این غلظت 91مدت به

ها در اثر . این محدوده غلظتشدندطول این مدت غذادهی نمی

گرم بر میلی 1/0های که در غلظتطوریدست آمد. بهتكرار به

گونه از فلز سرب هیچ گرم بر لیترمیلی 800از فلز مس و لیتر 

از فلز  گرم بر لیترمیلی 1/7های تلفاتی مشاهده نشد و در غلظت

از فلز سرب صددرصد ماهیان تلف گرم بر لیتر میلی 750مس و 

 های فوق انتخاب شد.شدند. بنابراین غلظت

میر وساعت مرگ 85 هر فلزات در کشنده برای تعیین غلظت       

های خارج گردید. سپس داده مرده هایها یادداشت و ماهیماهی

آماری  مورد تحلیل SPSS18افزار استفاده از نرمدست آمده با هب

و  51، 11، 35های در زمان 50LC قرار گرفت و غلظت کشنده

 ساعت برای هر فلز محاسبه گردید.  91

ساعت  91منظور بررسی تغییرات رفتاری نیز در طی به       

صورت چشمی زیر نظر پس از اضافه نمودن فلزات، ماهیان به

ثبت  در طی این مدت تغییرات رفتاری بررسی وقرار گرفتند و 

منظور از تعیین غلظت کشنده فلزات مس و سرب، به بعدگردید. 

گروه، متشكل از  1های رشد ماهیان سفید در بررسی شاخص

گرم میلی 57/0و  88/0چهار گروه آزمایشی، شامل دو غلظت )

ر گرم بمیلی 1/51و  1/87بر لیتر( برای فلز مس و دو غلظت )

 قرار گرفتند.  لیتر( برای فلز سرب و یک گروه شاهد )فاقد فلز(

 تراکم با لیتر  710 با گنجایش مخزن 81 در به این صورت که

 از یک هر برای کهطوریبه توزیع شدند مخزن هر در قطعه 50

روز در  10مدت ماهیان به .شد نظر گرفته در تكرار 7 تیمارها

نسبت  به گرفتند. که در طول این دورهها قرار معرض این غلظت

 این و تغذیه تجاری هایجیره روز با هر در بدن وزن درصد 1-7

 از جلوگیری منظورشد. به داده هاآن به روز بار در 1 غذا میزان

 از یک هر آب سمی، ترکیبات و سایر آمونیاك تجمع
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 کف در نشده مصرف غذاهای و شد ساعت تعویض 91 هر مخازن

ها به آب اضافه گردید، و دوباره همان غلظت نیز سیفون مخزن

 نیز مناسب، هوادهی اکسیژنی سطوح به دستیابی گردید. برای

 سطوح به منظور دستیابیبه. شد انجام آزمایش دوره طول در

 در مخزن هر در کلی ماهیان وزن آن، میزان تنظیم و غذادهی

 رشد هایشاخص آنالیز منظوربه .شد گیریاندازه روزه 81 فواصل

سنجی و وزن شده و در پایان دوره زیست روز81 هر ماهیان

افزایش  درصد ، (BWI)بدن وزن افزایش ،(SGR) ویژه رشد ضریب

 تبدیل ضریب و (CF) وضعیت شاخص ، (PBWI)بدن وزن

 به های مربوطشاخص محاسبه شدند. محاسبه  (FCR)غذایی

  .انجام شد زیر هایرابطه مطابق رشد

 (:      Tacon ،8990افزایش وزن بدن )
                                                  1Wt – 2= Wt BWI 

 2Wt = ماهی  نهایی گرم وزن، 1Wt = گرم وزن اولیه ماهی

            (:5001و همكاران،  Bekcanدرصد افزایش وزن بدن )

     100× ]1) / Wt1Wt – 2(Wt[PBWI (%) =  
 2Wtگرم وزن نهایی ماهی =  ،1Wtگرم وزن اولیه ماهی = 

 (:  5001و همكاران،  Hevroyنرخ رشد ویژه )درصد در روز( )
100× ]1t -2) / t1LnWt – 2(LnWt[(% /day) =  SGR 

لگاریتم طبیعی ، 1LnWtلگاریتم طبیعی وزن اولیه ماهی = 

 1t -2tطول دوره آزمایش =  ،2LnWtنهایی ماهی = 

 (:   5001و همكاران،  Aiوضعیت ) فاکتور
                                        100]×3W / L[CF =  

  L=)مترسانتی(طول کل ماهی  ،W=) گرم(وزن ماهی 

   (:  Austreng ،8931ضریب تبدیل غذایی )

 × FCR = 100مقدار غذای مصرف شده /میزان وزن تولید شده
 

 چند آزمون توسط تبدیل، از پس آمده دستبه هایداده       

 One-Way)طرفهیک واریانس آنالیز طریق از دانكن ایدامنه

ANOVA) افزارینرم برنامه از استفاده با و SPSS18 شدند بررسی .

( ارائه >01/0Pدرصد ) 91سطح اطمینان  در آماری هایتفاوت

 شدند.

سمیت حاد فلزات مس و سرب نشان داد  :LC50 تعیین       

دست هنرخ تلفات با غلظت فلزات رابطه مستقیم دارد. نتایج ب که

 LC)50(نشان داد که غلظت کشنده  SPSS18آمده از آنالیز 

ساعت  91 و 51 ،11 ،35هایفلزات برای ماهی سفید در زمان

برای  گرم بر لیترمیلی 78/5و  911/5 ،311/5 ،115/5ترتیب به

 ،189/518،111/591 ترتیببه سرب فلز برای و (8 جدول) مس فلز

 (.5)جدول  باشدگرم بر لیتر میمیلی 011/511و  118/781

 

 گرمی 5-3سفید ماهی روی ساعت 69 طی در مس و سرب فلز کشنده غلظت: 1جدول

وقتی گروه شاهد با تیمارهای فلزی از : تغییرات رفتاری       

ای مشاهده شد. مقایسه شد، تغییرات قابل مالحظه رفتاری لحاظ

سریع  قراری، شنایبی شامل که رفتاری هایواکنش و تغییرات این

جهت حرکت، جهش و  و و نامنظم، تغییر ناگهانی در موقعیت

باشد، در لحظات اولیه از اضافه کردن می اضافی هایفعالیت انجام

های تر قابل مالحظه بود. این تغییرات در غلظتفلزات بیش

های فیزیولوژیكی از جمله کشنده هم مشهود بود. واکنشتحت

 حرکت سریع سرپوش آبششی نیز در لحظات اولیه پس از اضافه

گاهی اتفاق هاصورت گتر بود که بعد از آن بهکردن فلزات بیش

دهنده کیفیت تواند نشانهمه این مشاهدات می .افتادمی

. عالئم عصبی یا ها باشدهای آبی از نظر آالیندهاکوسیستم

های عصبی، شبیه حرکات تشنجی و از دست دادن واکنش

 .تعادل در تیمارهای فلزی برای ماهی سفید مشاهده نشد

  (PPM)     غلظت سم

 نام فلز سنگین
69h 27h 84h 78h نقطه 

119/8  355/8  101/8  111/8  LC10  

 سولفات مس
CuSO4 

 

780/5  115/5  311/5  911/5  LC50 

035/7  180/7  307/7  007/1  LC90 

770/577  813/517  095/515  819/511  LC10  

 نیترات سرب
Pb(NO3)2 

011/511  189/518  111/591  118/781  LC50 

100/705  118/789  158/711  191/713  LC90 

      

 307



  (Rutilus frisii kutum) ماهی سفید روی بقاء، رفتار و رشدبر اثر فلزات سنگین مس و سرب                داشی و همکارانقره
 

 

 

 در رشد هایشاخص به مربوط نتایجهای رشد: خصشا       

کشنده فلزات های تحتافزودن غلظت .است ارائه شده 7 جدول

داری در رابطه با معنی آماری هایتفاوت ،آب مس و سرب به

آزمایشی نشان داد  تیمارهای بین در را های رشدشاخص

(01/0P< ماهیان گروه شاهد رشد بهتری نسبت به تیمارهای .)

گرم میلی 1/87های رشد در تیمار یک )فلزی داشتند. شاخص

دار سرب( نسبت به گروه شاهد فاقد اختالف معنی لیتر نیترات بر

 7 ،5های رشد در تیمارهای که شاخص(. درحالی<01/0P) بود

 هایشاخصدار بودند. دارای اختالف معنی شاهد گروه به نسبت 1 و

(.  <01/0P) دار بودمعنی اختالف فاقد نیز 7 و 5 تیمارهای بین رشد

 ترین وزن نهایی،که ماهیان گروه شاهد دارای بیشطوریبه

ترین مقدار نرخ تبدیل افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و کم

ترین نرخ ترین نرخ رشد ویژه و بیشغذایی بودند. از طرفی کم

 گرم بر لیترمیلی 55/0تبدیل غذایی مربوط به تیمار چهار )

(. افزایش نرخ تبدیل غذایی فقط در >01/0Pمس( بود ) سولفات

 دار بودگرم بر لیتر سولفات مس( معنیمیلی 55/0تیمار چهار )

(01/0P<برخی .) بین در رشد هایشاخص به مربوط مقادیر از 

نداشتند، نظیر فاکتور وضعیت. این  داریمعنی تیمارها اختالف

سنگین مس و سرب در  دهد که حضور فلزاتنتایج نشان می

 هایشاخصروی  کشنده اثرات منفیتحت هایدر غلظت حتی آب،

شود. از طرفی نتایج رشد داشته و باعث کاهش رشد ماهی می

تری نسبت به فلز دهد که فلز مس اثرات سوء بیشنشان می

 گذارد.های رشد میسرب بر روی شاخص

 
 پرورش روز 96طی ماهی سفید رشد هایشاخص سرب روی برخی از فلزات مس و مختلف هایغلظت تأثیر :7جدول 

 تیمار
 

 

 های رشدشاخص

 شاهد

 بدون فلز

T1 

گرم بر میلی 1/87

 لیتر نیترات سرب

T2 
گرم بر میلی1/51

 لیتر نیترات سرب

T3 

گرم بر میلی88/0

 لیتر سولفات مس

T4 

گرم بر میلی55/0

 سولفات مسلیتر 

 98/7±81/0 13/7±01/0 90/7±01/0 97/7±03/0 90/7±01/0 بر حسب گرم وزن اولیه

 a01/0±31/1 a01/0±38/1 b01/0±17/1  b 01/0±15/1 c83/0±15/1 بر حسب گرم  وزن نهایی

 a08 /0±11/0 ab05/0±39/0 b05/0±37/0 b01/0±31/0 c07/0±15/0 بر حسب گرم  BWI) افزایش وزن)

 PBWI a 11% ab 39% b 37% b 31% c 15%) (%) ) افزایش وزن بدندرصد 

 1-(% BW day a08/0±75/0 ab08/0±70/0 b08/0±51/0 ab07/0±59/0 c05/0±50/0( SGR)نرخ رشد ویژه )

 a08/0±10/0 a05/0±17/0 a05/0±11/0 a01/0±11/0 b01/0±91/0 (FCR)(%)نرخ تبدیل غذای

 CF)) a08/0±15/0 a08/0±15/0 a08/0±17/0 a08/0±18/0 a07/0±39/0فاکتور وضعیت

 98/7±81/0 13/7±01/0 90/7±01/0 97/7±03/0 90/7±01/0 بر حسب گرم وزن اولیه
 (.P<01/0داری هستند )اعداد در یک ردیف با حروف متفاوت دارای اختالف معنی

 

 کشنده فلزات سنگین مس ودر این پژوهش تعیین غلظت         

 7ماهیان سفید های برخی از شاخصسرب، تغییرات رفتاری و 

دست گرمی مورد بررسی قرار گرفت. که براساس نتایج به 1تا 

ساعت برای  91آمده میزان غلظت کشنده برای فلز مس در طی 

گرم بر لیتر و برای فلز میلی 780/5ماهیان سفید از بچه 10%

  .باشدگرم بر لیتر میمیلی 011/511سرب 

بر  (8711)مروی و همكاران در تحقیقی که توسط گل       

در  50LCگرمی صورت گرفت میزان  8ماهیان سفید روی بچه

 85/519و  95/8ترتیب سرب به ساعت برای مس و 91طی 

دست آمده در به گرم بر لیتر تعیین شد. نسبت به مقادیرمیلی

دهد سن و اندازه ماهی باشد که نشان میتر میاین تحقیق کم

در سمیت فلزات تاثیر دارد، چرا که با افزایش سن و اندازه ماهی 

تحقیق  شود. مطابقتر میسنگین نیز بیش برابر فلزات در مقاومت

بر روی ماهیان  Maughan (8991)و   Alamتوسط انجام شده

میزان  متر کهسانتی 1و  1های طولی جوان با اندازه کپورمعمولی

50LC  گرم میلی 8و  7/0ترتیب ساعت به 91برای مس در طی

 . دست آمدهبر لیتر ب

بر روی  Powaiko(8991) و   Lamدر تحقیقی که توسط       

برای فلز مس  50LCتیالپیا و کپورمعمولی صورت گرفت میزان 

گرم بر لیتر و میلی 5/0برای کپورمعمولی  ،ساعت 91در طی 

 .گرم بر لیتر تعیین شدمیلی 1/8برای تیالپیا 

باشند که حساسیت گر این مطلب میاین نتایج نیز بیان       

باشد. البته عوامل های مختلف نسبت به فلزات متفاوت میگونه

 د، از جمله خصوصیاتنباشدیگری نیز در این میان دخیل می
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 آب، دما، اسیدیته و... مثالًفیزیكی و شیمیایی آب نظیر سختی 

های سنگین سمیت های سبک نسبت به آباغلب فلزات در آب

 تر دارند.بیش

قراری، شنای سریع و های رفتاری که شامل بیواکنش       

باشد، در لحظات های اضافی میجهش و انجام فعالیت نامنظم، 

رابطه با در  مالحظه بود.تر قابلاولیه از اضافه کردن فلزات بیش

طی ( 8711)ناجی و همكاران  ،تغییرات فیزیولوژیكی و رفتاری

تحقیقی دریافتند ماهیانی که تحت تاثیر فلزسنگین قرار گرفتند 

که سرپوش آبششی را طوریدچار اختالالت تنفسی شدند به

های هوا بسته کرده و در اطراف سنگ هوا و حباب تندتر باز و

نیز در طول این دوره روشن بوده و کردند. رنگ ماهیان شنا می

ماهی دچار رنگ پریدگی بود. در هنگام آزمایش تعیین محدوده 

های غیرعادی های باال، رفتار و حالتکشندگی، در غلظت

خونی ها نیز عالیمی نظیر کمیافت. در آبششماهیان افزایش می

ها با نتایج این ، که نتایج آنپریدگی قابل مشاهده بودو رنگ

  قیق مطابقت داشت.تح

های رشد در معرض فلزات مس و سرب در بررسی شاخص       

کشنده های تحتنیز نشان داد که حضور این فلزات در غلظت

های موجب کاهش رشد شده و اثرات سوئی بر روی شاخص

تری که در این میان فلز مس اثرات سوء بیش گذارندرشد می

تحقیق مطابق است با نسبت به فلز سرب داشت. نتایج این 

( که گزارش 5001) Kangو   Kimدست آمده توسطنتایج به

استرس  تحت  Sebartes schlegeliماهی رشد نرخ کاهش دادند

معكوس فلز مس که رشد آن با در معرض قرارگیری مس رابطه 

قد سه گونه ( نیز ماهیان انگشت5003و همكاران )  Hayatدارد.

 را  Labeo rohita وCirrhina mrigala،  C. catla کپور

کشنده فلز منگنز قرار های تحتمعرض غلظت روز در 70 مدتبه

دادند. در طول این دوره هر سه گونه ماهی رشد منفی از خود 

 Mohantyهای چنین نتایج این تحقیق با یافتههم. نشان دادند

 ( که اثر سولفات مس را روی بقاء و رشد5009و همكاران )

 ،روز مورد بررسی قرار دادند 10طی   (C. mrigala)هندیکپور

داری برای نرخ رشد ویژه بین ها اختالف معنی. آنمطابق است

. گروه شاهد >p)08/0) گروه شاهد و تیمار فلزی مشاهده کردند

نرخ رشد ویژه بهتری نسبت به تیمار فلزی داشت. نتایج این 

 ( که8997)همكاران و  Javedهای چنین با یافتهتحقیق هم

را تحت استرس غلظت تحت   (C. mrigala)کپورماهیان هندی

داری کاهش معنی نتایج که مطابق است ،کشنده سرب قرار دادند

نسبت به ماهیان  گرم( 50/15 ± 15/71) در افزایش وزن بدن

با توجه به  .نشان داد (گرم 11/11 ± 13/59شاهد )

به آن دست نتایج این تحقیق و نتایجی که محققین دیگر 

های رشد روی شاخص سوء بر سنگین باعث اثرات اند، فلزاتیافته

تواند ناشی از عوامل شوند که این اثرات سوء میماهیان می

مختلفی از جمله برهم خوردن تعادل یونی و ایجاد اختالل در 

 متابولیسم باشد.

دست آمده نشان داد فلز مس نسبت به نتایج بهچنین هم       

تری دارد، که سمیت رب برای ماهی سفید سمیت بیشس فلز

 تر سرب ناشی از تمایل زیاد آن به واکنش با امالح آب کم

شدن آن از ستون  نتیجه رسوب و خارج در ها وکربنات خصوصبه

 .(Morel ،8913 و Anderson) باشدیآب م

در هر صورت نتایج این تحقیق و تحقیقات دیگر نشان        

ها در های رفتاری ماهی در اغلب مسمومیتواکنشدهد که می

ماهیان مختلف تا حدودی یكسان بوده و تغییرات ایجاد شده در 

باشد. از طرفی نوع گونه، زا میجهت مقابله با عامل مسمومیت

های آزمایشی و کیفیت آب از قبیل سن و اندازه ماهی، روش

 توانند روی سمیت مواد سمی موثر باشند.سختی می
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