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چکیده
پتانسیل اکسیداسیون  -احیایی ) (ORPیک شاخص فیزیکو-شیمیایی آب است که تحت تأثیر مجموعة مواد اکسیدکننده و احیاءکنندده قدرا دا د
این شاخص عالوه بر اینکه بسیا ی از شاخصهای کیفی آب ا تحت تأثیر قرا میدهد ،خود به تنهایی بیانگر شرایط عمومی کیفی آب نیدز اسدت
این تحقیق ،با هدف بر سی اثر سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون  -احیایی بر برخی شاخصهای تولیددمللی مولددین مداده می دوی بدز آب
شیرین انجام گردید برای اجرای تحقیق 4 ،تیما با سه تکدرا د سدطوح ( 150-200تیمدا شداهد ( 200-250 ،تیمدا دوم ( 250-300 ،تیمدا
سوم ( 300-350 ،تیما چها م میلی ولت فراهم شد و بصو ت وزانه دست اه  ORPمتر دیجیتال بر سی و تنظیم شد واحدهای آزمایشی مخدازن
با حجم  80لیتر بود و د هر مخزن سه قطعه مولد ماده و یک قطعه مولدد ندر بدرای مددت  8هفتده خخیرهسدازی شددند د پایدان دو تحقیدق،
شاخصهای تولیدمللی مولدین شامل وزن خشک تخم ،د صد تخم لقاح یافته ،د صد تفریخ تخم ،هماو ی ،وزن خشدک ر و ،شداخص سدوماتیکی
کالف تخم ) ،(ESIشاخص مرحله ر وی ) (LSIو شاخص وضعیت ر وی ) (LCIبر سی شد بر اساس نتایج بدست آمده د صد لقاح تخدم د تیمدا
دوم افزایش معنی دا ی ) (P<0.05ا نسبت به تیما شاهد و تیما چها م نشان داد شاخص  LSIد تیما دوم تفاوت معنی دا ی ا با سایر تیما ها
داشت شاخصهای  LCI ،ESIو وزن خشک تخم د تیما دوم ( 200-250میلیولت تفاوت معنیدا ی با تیما شاهد نداشدت ،امدا د تیما هدای
سوم و چها م کاهش معنی دا ی مشاهده شد بطو کلی ،طبق نتایج این مطالعه سطح پتانسیل اکسیداسدیون احیدایی  200-250میلدی ولدت د
مخازن ن هدا ی مولدین می وی بز آب شیرین عملکرد مناسب تری بر شاخصهای تولیدمللی این گونه داشت و د مراکدز تکلیدر ایدن سدطح
پتانسیل اکسیداسیون احیایی آب توصیه میشود
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Abstract
Water’s oxidation-reduction potential (ORP) is one the of water’s physicochemical indexe that is affected by
the combination of oxidizing and reducing agents. In addition to affecting many water quality parameters,
this index alone reflects the general water quality conditions. The aim of this study was to investigate the
effect of different levels of water oxidation-reduction potential (ORP) on some reproductive indices of the
giant freshwater prawn female brood-stock. For this research, 4 treatments in triplicates with levels of 200150 (control treatment), 250-200 (2nd treatment), 300-250 (3th treatment), 350-300 (4th treatment) mv were
provided and checked and regulated by digital ORP meter daily. Reproductive indices including egg dry
weight, fertilized egg percentage, egg hatching percentage, fertilizing rate, egg clutch somatic index (ESI),
larval dry weight, larval stage index (LSI), and larval condition index (LCI) were evaluated. In each
experimental unit with a volume of 80 liters, three female brood-stocks and one male were stocked for 8
weeks. Based on the results, the percentage of fertilization in the second treatment showed a significant
increase (P <0.05) while the third and fourth treatments recorded a significant decrease (P <0.05). The LSI
index of the second treatment significantly increased (P <0.05) with the first treatment (control), but the third
treatment was not significantly different and the fourth treatment had a significant decrease (P <0.05). ESI,
LCI and egg dry weight indices in the second treatment (200-250 mV) were not significantly different (P
<0.05) but in the third and fourth treatments were significantly reduced (P <0.05). Egg dry weight in the
third and fourth treatments had a significant decrease compared to the control treatment, but the second
treatment did not record a significant difference. In general, according to the results of this study, keeping the
levels of water,s ORP between 200-250 mv in the freshwater giant prawn -brood-stock tank provides the best
reproductive performance.
Key words: Macrobrachium rosenbergii, Oxidation Reduction Potential (ORP), Water Recirculating
system, Reproductive indices, Larval Stage Index, Larval condition Index.
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تاثیر سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون احیایی آب مخازن بر

 .1مقدمه
د چرخددده زنددددگی می دددوی بدددز آب شدددیرین
( Macrobrachium rosenbergiiچهددا مرحلدده تخددم،
ر و ،پست ر و و می دوی بدال وجدود دا د زمدان صدرف
شده و نرخ شد د هر مرحله متفاوت است و با توجه بده
شرایط محیطی ،عمدتا دما ،تغییر میکند )(FAO, 2002
می وی بز آب شیرین د آبهای شدیرین داخلدی شدامل
د یاچهها ،ودخانهها ،مردابها ،کانالهای آبیدا ی و حتدی د
مصبهای مناطق استوایی و نیمه استوایی زیسدت مدیکندد
این می و د شش ماه ی د آب شیرین و د ودخانههدا بده
سن بلوغ مدی سدد ( Damrongphol et al., 1990زمدان
اوج تولیدملل این گونه د اقلیمهای استوایی همزمدان بدا
بددا انهددای موسددمی و د محددیطهددای معتدددل د فصددل
تابستان است ) (Nhan, 2009پست ر وهای این می و د
دامنه تغییرات زیاد شو ی محیط اطدراف ،قاد ندد تنظدیم
اسمزی بدن خود ا د محیطهای با فشا اسمزی بارتر و
پایینتدر انجدام دهندد ( Sandifer et al., 1975می دوی
بز آب شیرین همچنین زمانی کده د دامندة تغییدرات
زیاد شو ی قرا میگیرد ،توانایی زیادی د تنظدیم عناصدر
بیشدینه از خدود نشدان مدیدهدد (G.dash et al, 2014
اثددرات قابلتوجدده تددراکم می ددو و پتانسددیل احیددا بددر
شاخصهای کیفی آب مانند اکسیژن ،آمونیاک ،نیتریدت و
 H2Sسوب و آب نشان میدهد که این متغیرهدا اهمیدت
زیددادی د مدددیریت حوضددچههای پددرو می ددو دا نددد
( Wiyoto et al., 2016افزایش با مواد مغدیی ناشدی از
عدم مصرف خو اک ،مدواد آلدی و فراینددهای متدابولیکی
باعدد تنشهددای فیزیولوژیددک و کدداهش ایمنددی می ددو
میشود عالوه بر این ،میتواند شد خوامل بیمدا ی زا یدا
پاتوژنهای فرصت طلب و شیوع بیما ی ا افدزایش دهدد
( Blancheton et al., 2013برخی گونهها ودخاندههایی
که حاوی آب شفاف هستند ا ترجیح میدهندد د حدالی
که برخی دی ر د آبهای با کدو ت بدار یافدت میشدوند
( Wiyoto et al., 2016پتانسدیل اکسیداسدیون احیدایی
) (ORP1آب بیان ر سهم مدواد اکسدید کنندده نسدبت بده
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مواد احیا کننده د آب اسدت ،واحدد آن میلیولدت (mv

بوده و دامنة معمول آن د آبهای طبیعدی از  +1000تدا
 -1000متغییر است؛ محدوده ملبت بیان ر شرایط هوازی
و محدوده منفی بیدانگر شدرایط بیهدوازی د آب اسدت
( ;Tango and Gagnon, 2003; Liu et al., 2009
 Summerfelt et al., 2009بیشتر مطالعات انجام شده د
این زمینه ORP ،ا بهعنوان یک شاخص ساده بدرای ا زیدابی
میزان اُزوندهی د مخدازن ن هددا ی آبزیدان معرفدی کدرده
اسدت (Buchan et al., 2005; Summerfelt et al., 2009
آبزیان جهدت پاسدخ بده اسدترس ،تطابقهدای فیزیولوژیدک و
بیوشیمیایی ا د مواجهه با استرس از خود نشان میدهند کده
باع کاهش اثر عامل استرسزا میشدود اسدترسهدای وا ده
به می و میتواند تاثیرات منفدی ا د مراحدل بعددی زنددگی
ب یا د و مولد نتواند تخم و به تبدع آن ر وهدای بدا کیفیدت ا
تولیدد نمایدد (Koeypudsa and Jongjareanjai, 2011
لیا ،رزم است محدوده شد بهینه پتانسیل اکسیداسدیون و
احیایی آب برای گوندههدای مختلدف تعیدین گدردد و ایدن
پژوهش د این ا تباط انجام شده است

 .2مواد و روش
مولدین مو دنیاز این تحقیدق د بهدا سدال  1397از
مرکددز تکلیددر و پددرو می ددوی بددز آب شددیرین
قصرشددیرین د اسددتان کرمانشدداه وابسددته بدده سددازمان
جهادکشدداو زی تهیدده و بدده آزمایش د اه تکلیددر و پددرو
آبزیان دانشکده منابعطبیعی کرج منتقدل شددند د ایدن
تحقیق تیما های واحدهای آزمایش مخازن  80لیتری بود
که د هر تیما سه قطعه مولد ماده و یک قطعه مولدد ندر
قرا داده شدند جهت زیست مسداعد مولددین د مخدازن
ن هدددا ی ،آب بطددو داوددم هددوادهی و دمددای آب نیددز بددا
استفاده از هیترهای ترموستاتدا  29د جه سدانتیگدراد
تنظیم شد و د هر مخزن یدک سیسدتم بیدوفیلتر حداوی
ترکیب باکتریهای نیتریفیکانت کننده بر سطح اسفنج د
باری مخزن نصب شد و آب به میزان  5د صدد د شدبانه
Oxidation Reduction Potential
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وز ا تعددوی گردیددد دو نددو ی بددرای مولدددین نیددز بددا
استفاده از یک رمپ مهتابی با شددت ندو  1000لدوک
برای هر مخزن بصو ت  12ساعت وشنایی و  12سداعت
تا یکی د هر شبانه وز تنظیم گردید
بعدد از گی اندددن دو ه سددازگا ی می وهددا د  4تیمددا
 ORPبا سه تکرا د سدطوح ( 150-200تیمدا شداهد ،
( 250-200تیمددا اول ( 250-300 ،تیمددا دوم -350 ،
( 300تیما سوم میلیولت و با سه تکرا د مخدازن 80
لیتری به مدت  8هفته قرا گرفتند برای تنظدیم سدطوح
 ORPیک دست اه اُزن ژنراتو با خروجی  5000میلیگرم
د لیتر د سیستم تعبیه شد

 .1.2تغذیه مولدین
با توجه به ژیم غیایی همهچیزخوا ی می وی بدز
آب شیرین ،تغییه مولدین د طدول تحقیدق د دو وعدده
صبح و عصر د حد اشدتها بدا مندابع پروتئیندی گیداهی و
جددانو ی انجددام گردیددد د وعددده صددبح از پروتئینهددای
جانو ی نظیر کبد گوساله ،سیرابی پختده شدده گوسدفند،
مرغ پخته شده و سدفید تخدم مدرغ و د وعدد عصدر از
منددابع غددیایی گیدداهی نظیددر سددیبزمینی پختدده شددده و
حبوباتی مانند گندم ،جو و لوبیا استفاده گردید

 .2.2شاخصهای تولیدمثلی مولدین
وزن خشک تخم بهعنوان یک شاخص کیفیت تخم بدر
اساس دستو العمل نان و همکا ان ( 2009بدست آمد بر
اساس این دستو العمل از تیما های مختلف مو د مطالعده
 100عدددد تخددم د سدده مرحلدده (تخمهددای لقاحیافتدده،
تخمهای وز دهم و وز بیستم دو ه جنینی نمونهبردا ی
شده و وزن خشک آنها تعیین گردید
د صد تخدم لقاحیافتده د وز هفدتم دو جنیندی بدا
نمونهبردا ی حدود  100تخدم از کدالف تخدم مولددین و
شما تعداد نمونه تخم و تخمهای لقداح یافتده د زیدر
لوپ بدست آمد برای محاسبه د صد تفدریخ تخدم طبدق
دستو العمل کالوو و همکا ان ( 1995ابتدا حددود -100
 200تخم از کالف تخم مولدین د وز هفتم جداسازی و
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دو تفریخ آنها د ظروف  6لیتری (آب لبشو  12گرم
د لیتر و هوادهی آ ام از کف ظدرف طدی شدد و د صدد
تخم تفریخ شده د پایان دو جنینی محاسبه گردید
د وز هفتم دو تفریخ همزمان با نمونهبردا ی تخدم
از مولدین ،از هر تیما یک مولد بصو ت تصادفی انتخداب
و بددا اعمددال شددوک شددو ی کددالف تخددم از شددکم مولددد
جداسازی گردید ،تخمهای جدا نشده با اسدتفاده از بدرس
نرم جدا شدند ،د این مرحله بدا تدوزین بخشدی از کدالف
تخم و شما آنها و تعمیم به وزن کل کالف همداو ی
کل و هماو ی نسبی مولدین محاسبه گردید همچنین د
این مرحله شاخص ESI1طبق فرمول زیر محاسبه گردید:

×100

وزن کالف تخم (gr
وزن کل بدن مولد ماده (gr

= )ESI (%

شاخص مرحله ر و LSI( 2یکی از عوامل مهم د بر سدی
شد ر وی د سختپوستان است د این تحقیدق شداخص
میکو براساس دستو العمل ( Kwon and Uno, 1969خیل
محاسبه شد:
LSI = Σ Si / N

 :Siمرحله ر وی ( =iاز  1تا 11
 :Nتعداد ر وهای آزمایش شده
شدداخص وضددعیت ر وی ،(LCI)3شدداخص کددا بردی و
مهم دی ری برای ا زیدابی کیفدی ر و می دوی بدز آب
شیرین است این شاخص براساس قاعددهی کمدی سدازی
شاخصهای کیفی عمل میکند بدین صو ت کده بده هدر
ویژگی ر و از  0تا  10نمرهدهی میگردد ،اگر آن ویژگدی
ا نداشددته باشددد بصددو ت سیسددتمی از معادلدده خددا ج
میگردد هر صفت به اندازه نمرهای که د یافدت مدیکندد
د کیفیدددت کلدددی ر و تددداثیر خدددود ا مدددیگدددیا د
)(Tayamen and Brown, 1999
LCI = ΣP*(10 N)-1
1

Egg-clutch Somatic Index
Larval stage Index
3
Larval Condition Index
2
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 :Nتعداد ر وهای آزمایش شده
 :Pنمرهی ثبت شده برای هر ر و

 .3نتایج
د طول دو ه آزمایش به مدت چها هفته می وهدا د
مواجهه با سطوح مختلف  ORPبودندد ،فاکتو هدای دمدا،
 pHو اکسددیژن محلددول بدده ترتیددب برابددر  29±1د جدده
سدددانتیگدددراد 7±1/5 ،و  6±0/5میلدددی گدددرم د لیتدددر
اندازهگیری شد نمونههدای ر وی از هدر تیمدا بده و
کامال تصادفی انتخاب شددند و بدرای انددازه گیدریهدا د
مراحددل بعددد د ون الکددل گیاشددته شدددند مهددمتددرین
خصوصیات تولیددمللی مولددین د جددول  1خکدر شدده
است

 .3.2تجزیه و تحلیل آماری دادهها
قبل از انجام تجزیده وا یدان  ،نرمدال بدودن دادههدا بدا
استفاده از آزمون  Shapiro-Wilkبر سی شد برای مقایسده
میان ین دادهها میان تیما ها از تجزیه وا یان یدک طرفده
اسدتفاده شدد مقایسده بدین سدطح معندی دا ی د بدین
تیما های مختلف (با سطح معنیدا ی  P˂0/05با آزمدون
دانکن و با استفاده از نرمافزا  SPSSنسخه  26انجام شد

جدول  -1ویژگیهای تولیدمثلی مولدین
شاخصها

انحراف معیا  ±میان ین

وزن مولدین ماده (گرم
بقاء مولدین ماده (%
فاصلة بین دو تخم یزی ( وز
فاصله بین دو پوست اندازی ( وز

3±32
97%
2±26
3±22

نشد( ، p>0/05اما د تیما هدای سدوم و چهدا م شدواهد
حدداکی از کدداهش معنددیدا ی نسددبت بدده تیمددا اول بددود
(( p<0/05نمودا شکل 1

پ از پایان دو ه تیما بنددی ،از هدر واحدد آزمایشدی
بصو ت کامال تصادفی نمونده بدردا ی شدد نتدایج تجزیده
دادهها د ادامه آو ده شده است برای شداخص  ESIبدین
تیما های اول (شاهد و دوم اختالف معنیدا ی مشداهده
a

a

b
b

شکل  - 1نمودار تغییرات (میانگین )sd ±در شاخص کالف تخم مولدین میگوی بزرگ آب شیرین.
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.
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ترتیب افزایش و کاهش معندیدا ی ا ثبدت کدرده اسدت
(( p<0/05شکل2

نتایج شاخص  LSIبرای تیما ها نشان مدیدهدد بدین
تیمددا اول و سددوم اخددتالف معنددیدا ی وجددود ندددا د
( p>0/05اما این شاخص د تیما های دوم و چها م بده

a
b

b

b

شکل  -2نمودارتغییرات (میانگین )sd ±در شاخص مرحله الروی ( )5dph1میگوی بزرگ آب شیرین.
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان میدهد.

تیما های سوم و چهدا م کداهش معندی دا ی نسدبت بده
تیما اول خ داده است (( p<0/05شکل 3

بددر اسدداس نتددایج بدسددت آمددده بددرای شدداخص ،LCI
همچون شاخص  LSIاختالف معنیدا ی بدین تیما هدای
اول (شددداهد و دوم مشددداهده نشدددد ( p>0/05امدددا د
a
b

b

a

شکل  - 3تغییرات (میانگین )sd ±در شاخص وضعیت الرو ) (5dphمولدین میگوی بزرگ آب شیرین.
حروف غیر مشابه اختالف معنیدار در سطح  5درصد را نشان

میدهد1.

Days past of hatch

1

تاثیر سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون احیایی آب مخازن بر

د مرحله بعد شاخصهای د صدد لقداح ،وزن خشدک
تخم ،وزن خشک ر و ،هماو ی و د صد تفریخ نیز بر سی
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شدند که نتایج آن د جدول  2آو ده شده است

جدول -2میانگین (میانگین )sd ±درصد لقاح ،وزن خشک تخم ،وزن خشک الرو ،هماوری و درصد تفریخ.
شاخصها

تیما اول (شاهد

تیما دوم

تیما سوم

تیما چها م

د صد لقاح(%

73/5±33/2b

1±83/7a

70/4±33/04bc

3±65/3c

وزن خشک تخم (میکروگرم

39/0±77/7a

40/2±53/1a

36/0±73/9b

36/0±37/8b

وزن خشک ر و (میکروگرم

109/7±67

113/8±33/5

105/9±33

109/4±67/9

هماو ی

3228±40004

5420±41899

1585±39226

4032±38306

د صد تفریخ (%

58/1±67/4

1±59/7

5±57/5

3±59/4

* د تیما های آزمایشی حروف غیر مشابه اختالف معنیدا ا د سطح  5د صد نشان میدهد

طبق اطالعات جدول  2د صد لقاح د تمامی تیما هدا
با تیما شاهد اختالف معنیدا ی داشت و برای تیما های
دوم ،سوم و چهدا م بده ترتیدب وندد افدزایش ،کداهش و
کاهش ا نمایان کرد وزن خشک تخدم د تیمدا دوم بدا
تیما شاهد تفاوت معندیدا ی نداشدت ،امدا تیمدا دوم و
سدوم کدداهش معنددیدا ی ا ثبددت کددرد فاکتو هددای وزن
خشک ر و ،هماو ی و د صدد تفدریخ تفداوت معندیدا ی
بین تیما ها نداشتند

 .4بحث و نتیجه گیری
مواد اکسید و احیا کنندده د آب بدر سدالمت زیسدتی
آبزیان تاثیر میگیا ند نتایج پژوهش انجام شده مشدخص
نمددود کدده  ORPد سددطح  200-250میلدیولددت سددبب
افزایش میزان شاخصههای  LCI ،LSI ،ESIو د صد لقداح
تخم د مولدین می وی بز آب شیرین مدیگدردد و د
نتیجه ر وهای با کیفیت بارتر با بازدهی لقاح بیشدتری ا
بوجددود مددیآو د ونددد تغییددرات شدداخص  ESIد بددین
تیما ها حداکی از تداثیر منفدی ORPهدای بدارتر از 250
میلیولت بر کالف تخم دا د شاخص مرحلهی ر و )(LSI
بیان ر میزان و سرعت شد می و د مرحله حساس ر وی
است طی این پژوهش مشخص شد  ORPد سدطح 250

میلیولت میتواند افزایش معندیدا ی ا د ایدن شداخص
ایجاد نماید ،د حالی که سطوح بارتر از  250میلدیولدت
تدداثیر کاهشددی بددر ایددن شدداخص داشددته و مددوثر نیسددت
بر سیها وی شاخص کیفیت ر و ) (LCIمشخص نمدود
که  ORPد سطح  250میلیولت اخدتالف معندیدا ی ا
بددا تیمددا شدداهد نداشددت امددا د سددطوح بددارتر کیفیددت
ر وهای تولید شده به شدت کاهش پیدا کرد
د فاکتو هددای وزن خشددک ر و ،همدداو ی و د صددد
تفریخ د تمامی تیما ها مقددا تقریبدا یکسدانی ا نشدان
داد این ویه بیان ر این است کده سدطوح مختلدف ORP
تاثیر چندانی بر این شاخصههدا ندا ندد و ظرفیدت حمدل
تخدم مولدد می ددوی بدز آب شددیرین د تدراکم بدداری
خخیددره سددازی مولدددین بددا کدداهش وبددرو خواهددد شددد،
بیشترین تراکم ن هدا ی به ازای هر  40لیتر آب یک مواد
میباشد ) (FAO, 2002آزمایش لی و همکدا ان (2014
نشان داد که  ORPحددود  320-300میلدیولدت سدبب
ایجاد استرس د ماهیان سی باس مدیگدردد و همچندین
آنها بیان کردند که  ORPبیشتر از  320میلیولت باعد
افزایش مر و میر ماهی باس د یایی میشود و برای این
ماهی سطح  ORPفراتر از محدود  320میلیولدت ایجداد
واکنشهای استرسی میکندد ) .(Li et al., 2014یکدی از
مؤثرترین و های مو د استفاده برای معدنی کردن مواد

1399  زمستان،4  شما ه،73  دو ه، مجله منابع طبیعی ایران،شیالت

 بدرایCorbitt, 1999; Monzavi, 2008( کا آمد اسدت
 بده مقددا ی،اکسیداسیون هر مدادهای د آب و فاضدالب
اکسدیژن نیداز اسدت و از ایدن و هرچده مقددا مدواد
 میزان اکسدیژن بیشدتری بدرای،اکسیدشونده بیشتر باشد
انجام اکسیداسیون رزم خواهد بود نتایج تحقیدق حاضدر
 وCOD  مقادیر شاخصهایORP نشان داد که با افزایش
 مقدداBOD به طو معنیدا ی کداهش مدییابددBOD
 مقدا اکسیژنCOD اکسیژن رزم برای ثبات بیولوژیکی و
 بدارBOD رزم برای ثبات شیمیایی آب و فاضالب است و
 بار بیان رCOD نشان دهنده غلظت باری مواد آلی زنده و
غلظت باری مواد شیمیایی محلول د آب و فاضالب اسدت
.(Monzavi, 2008)
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آلی آب و تصفیة فاضدالب اسدتفاده از مدواد شدیمیایی بدا
 د مو د استفاده از این مواد.قد ت اکسیداسیونی بار ست
 سطح استفاده از آنها بایستی د حدی باشد،اکسیدکننده
 خود ایجاد آلدودگی،که با تأثیرگیا ی بر شرایط کیفی آب
نکرده و بر موجودات آبزی اثرات استرسی و منفی نداشدته
 اُزن یک اکسیدکننده قدوی اسدت و.(Zhian, 2008)باشند
ترکیبات آلی ا به وسیله اکسیداسیون مستقیم و یا از طریق
ادیکالهای هید وکسیل و یا ترکیبی اکسید مینماید و نیز
یک ضدعفونیکننده بسیا انعطاف پییر اسدت و بدا اکسدید
، نیتدرات،کردن و حیف مواد خطرناک و مضر مانند فندلهدا
 سدیانیدها و همچندین کداهش، آمدینهدا،سموم کشاو زی
 د تصفیه و ضدعفونی آب و فاضالب بسدیاCOD وBOD

References

 منابع.5

Blancheton, J.P., Attramadal K.J.K., Michaud, L., Roque d’Orbcastel, E., Vadstein, O., 2013. Insight into bacterial
population in aquaculture systems and its implication. Aquacultural Engineering 39(3), 23-33.
Buchan, K.A.H., Martin-Robichaud, D.J., Benfey, T.J., 2005. Measurement of dissolved ozone in sea water: A
comparison of methods. Aquaculture Engineering 33(1-2), 225-231.
Caluwe, J.D., Korkor, A.M.E., Hisbi, D., Lavens, Sorgeloos, P. 1995. In vitro hatching of Macrobrachium rosenbergii
eggs: optimization of environmental conditions. European Aquaculture Society 24(2), 1-4.
Corbitt, R.A., 1999. Standard handbook of environmental Engineering, 2nd Ed., McGraw-Hill, New York, 328 pp.
Damrongphol, P., Eangchuan, N., Sanguan, B.P., 2009. Simple in vitro culture of embryos of the giant freshwater
prawn (Macrobracium rosenbergii). Agricultural & Biological Research 30 (2), 141-155.
Dash, G., Debolina, M., Ramudu, K.R., 2014. Prevalence of parasites in freshwater exotic carps of West Bengal.
Agricultural & Biological Research 30(2), 141-155.
FAO (2000) Fishery statistics Vol. 86/2: Aquaculture production. FAO Fisheries Series 56/FAO Statistics Series 154.
FAO, Rome. 245pp.
Koeypudsa, W., Jongjareanjai, M., 2011. Impact of water temperature and sodium chloride (NaCl) on stress indicators
of hybrid catfish (Clarias gariepinus Burchell x C. macrocephalus Gunther). Journal of Science and Technology
33(4), 369-378.
Kwon, C.S., Uno, Y., 1969. larval development of Macrobrachium rosenbergii (De Man) reared in the laboratory.
Journal of the Tokyo University of Fisheries 55(3) 179–190
Li, X., Blancheton, J.P., Liu, Y., Triplet, S., Michaud, L., 2014. Effect of oxidation–reduction potential on performance
of European sea bass (Dicentrarchus labrax) in recirculating aquaculture systems. Aquaculture International
22(4), 1263-1282.
Liu, X.Q., Wang, J., Zhang, D., Li, Y.T., 2009. Grey relational analysis on the relation between marine environmental
factors and oxidation-reduction potential. Chinese Journal of Oceanology and Limnology 27(2), 583-586.
Monzavi, M., 2008, Wastewater Treatment, University of Tehran Press, Tehran. 390 p.
New, M.B. 2002. Food and agriculture organization of the united nation. Rome. 428: 9.

549

تاثیر سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون احیایی آب مخازن بر

Nhan, D.T., Wille, M., Hung, L.T., Sorgeloos, P., 2009. Comparison of reproductive performance and offspring quality
of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) broodstock from different regions. Aquaculture 298(3),
36-42.
Sandifer, P.A., Hopkins, J.S. and Smith, T.I.J., 1975. Observations on salinity tolerance and osmoregulation in
laboratory-reared Macrobrachium rosenbergii postlarvae (Crustacea: Caridea). Aquaculture 6(4), 103-114.
Summerfelt, S.T., Sharrer, M.J., Tsukuda, S.M., Gearheart, M. 2009. Process requirements for achieving full-flow
disinfection of recirculating water using ozonation and UV irradiation. Aquaculture Engineering 40(4), 17-27.
Tango, M.S., Gagnon, G.A., 2003. Impact of ozonation on water quality in marine recirculation systems. Aquaculture
Engineering 29(1), 125-137.
Tayamen, M., Brown, J.H., 1999. A condition index for evaluating larval quality of M. rosenbergii (De Man 1879).
Aquaculture Research 39(3), 917–22.
Wiyoto, S., Harris, E., Nirmala, K., Djokosetiyanto, D., 2016. Water Quality and Sediment Profile in Shrimp Culture
with Different Sediment Redox Potential and Stocking Densities under Laboratory Condition. ILMU Kelautan
21(2), 65-76.
Zhian, H., 2008. Usage of ozonation on water treatment. Human and Environment journal 7(1), 19-33.

