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 Carassius(، ماهیی ررما) )Cyprinus carpioاسپیرومتر، اکسیژن مصرفی، کپور معمولی ) هاي کلیدیي واژه

auratus( مهیی سفید ،)Rutilus kutum)   

 33-323-4  طرح تحقیقهتی شمهره شنهسه منبع یافته 

 مرادلو، فهطمه خهنی، شیدا گلیعبدالمجید حهجی  (گانه)نویسنی

 ارزیهبی و طراحی اسپیرومتر مهیی عنوان 

 33-323-4 شماره 

 24/3/3339  تاریخ 

 های کوتاهیافته

  علمی
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 مقیمه )شرح مساله(

 خوب مدیریت به مهیی موفق تولید و است پروریآب)ی در آب کیفی شهخص ترینمهم محلول اکسیژن

 گیری می)ان اکسیژن مصرفدر حهل حهضر نرخ متهبولیسم در مهییهن به استفهده از اندازه. دارد بستگی اکسیژن

این تحقیق براسهس مدل پیشنههد شده  نیهزمند است. تخصصیریمت و ید که به وسهیل گرانآشده بدست می

گیری می)ان اکسیژن مصرفی به اندازهریمت ( به سهخت دستگهیی سهده و ارزان2002یمکهران )و  توسط بولداک

( و Carassius auratus) )مهیی ررم(، Cyprinus carpioمهیی و مقهیسه سه گونه مهیی کپور معمولی )

پس از سهخت و اطمینهن از صحت کهرکرد اوزان و دمهی مشخص پرداخت.  ( درRutilus kutumمهیی سفید )

مدت ده دریقه در دستگهه ررار گرفته و مقدار اکسیژن الذکر بهدستگهه، تعدادی از یر سه گونه مهیی فوق

نهلی)یهی آمهری نمودار اکسیژن مصرفی یر آانجهم  پس از فواصل دو دریقه ثبت گردید. در نههیت بهمحلول آب 

 گونه رسم گردید.

 اهمیت موضوع

گیری مصرف اکسیژن انجهم شده و نیهزمند تجهی)ات تخصصی و گیری متهبولیسم مهیی اغلب از طریق اندازهاندازه

بهشد. به توجه به ایمیت می)ان اکسیژن مصرفی در مهییهن در تعیین می)ان متهبولیسم مهییهن و رواج ریمت میگران

یمکهران و  گونه موارد، این تحقیق براسهس مدل پیشنههد شده توسط بولداکگیری اکسیژن آب در ایناندازه

ن اکسیژن مصرفی مهیی در اوزان و گیری می)ابه اندازه تواندمی ریمت( به سهخت دستگهیی سهده و ارزان2002)

به کمترین ی)ینه و نیهز به کمترین تخصص در م)ارع پرورشی بپردازد و منجر به مدیریت بهتری در دمهی مشخص 

  م)ارع گردد.

 هاترین یافتهمهم

باین ساه گوناه تحات آزماهیخ از خاهنواده کپورمهییاهن  ساهعتمقدار مصرف اکسیژن در  و کمترین ینبیشتر ◄

 بود.( Cyprinus carpio) کپور معمولی( و Rutilus kutum) مهیی سفیدیهی متعلق به گونهترتیب به
 

هت ارایه به م)ارع پرورشی ربولی جتواند کهرایی رهبلریمت میبه توجه به نتهیج حهصل، این دستگهه سهده و ارزان ◄

   را در سطح تجهری داشته بهشد.
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 میزان مصرف اکسیژن اوزان مختلف ماهی سفید  -1 شکل

(Rutilus kutum) در ساعت.  

 

 معمولی میزان مصرف اکسیژن اوزان مختلف کپور  -2 شکل

(Cyprinus carpio) در ساعت.  

 

 ماهی قرمزمیزان مصرف اکسیژن اوزان مختلف  -3 شکل

 (Carassius auratusدر ساعت).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و ها، جیولشکل)مشتمل بر اطالعات تکمیلی 

 سایر مستنیات(

عدد مهیی سفید به  00می)ان مصرف اکسیژن تعداد 

 4/02-3/22گرم در دامنه دمهیی  22/0-05/02دامنه وزنی 

صورت بهگرم بر سهعت گراد بر حسب میلیدرجه سهنتی

به توجه به نمودار فوق می)ان مصرف  .نمودار نشهن داده شد

و مقدار  =x2225/0y اکسیژن به نموداری به فرمول

4224/0=2R دست آمده که بیشترین مقدار مشهیده به

 .(0)شکل  یخ بودشده بین سه گونه تحت آزمه

عدد مهیی کپور  00می)ان مصرف اکسیژن تعداد 

گرم در دامنه دمهیی  2/0-32/03معمولی به دامنه وزنی 

 گرم بر سهعتگراد بر حسب میلیدرجه سهنتی 2/24-4/22

نمودار می)ان مصرف اکسیژن کپور معمولی  .نشهن داده شد

 2R=2004/0و مقدار  =0252/0x+3033/0yبه فرمول 

مقدار بین سه گونه آزمهیشی را به  کمترین ست آمد کهدبه

 .(2 شکل) خود اختصهص داد

  ررم)عدد مهیی  00می)ان مصرف اکسیژن تعداد 

 گرم در دامنه دمهیی  53/2-53/05به دامنه وزنی 

 گرم بر گراد بر حسب میلیدرجه سهنتی 0/25-5/23

 مولاین نمودار به فر. صورت نمودار نشهن داده شدت بهسهع

0042/0+x4034/0y=  2=2344/0و مقدارR دست آمد به

نه آزمهیشی را که کمترین مقدار مصرف اکسیژن بین سه گو

  (.3 شکل) به خود اختصهص داد

 
 


