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چکیده
زمینه و هدف :آبزیپروری یکی از سریعترین بخشهای در حال رشد کشاورزی در جهان امروز میباشد .توسعه متراکم صنعت آبزیپروری با
افزایش اثرات زیست محیطی همراه بوده است .فرآیند تولید ،مقدار قابل توجهی از پساب آلوده شامل غذاهای خورده نشده و مدفوع را ایجاد می
کند .پساب آبزیپروری شامل مواد مغذی ،ترکیبات آلی و غیرآلی مثل ترکیبات نیتروژن (آمونیاک ،نیتریت ،نیترات) ،فسفر ،کربن آلی و مواد آلی
که به محیط زیست آبزی وارد میشود .آمونیاک بعنوان ماده دفعی آبزیان و از طریق تجزیه مواد آلی اضافی تولید میشود ،باکتریهای
شیمواتوتروف (نیترو زموناس و نیتروباکتر) تمایل به اکسید آمونیاک به نیتریت و نیترات دارند .امروزه توجه به سیستمهای آبزیپروریبسته به
دلیل امنیت بیشتر زیستی و مزایای زیستمحیطی در حال افزایش است .هنگامی که آب در سیستمهای پرورشی مدار بسته بهصورت چرخهای
مورد استفاده مجدد قرار میگیرد برخی از خطرات مانند ورود پاتوژنها و گونه های بیگانه به سیستم پرورش و مشکالت مربوط به تخلیه آب زائد
که باعث ایجاد آلودگیهای زیست محیطی میگردد ،کاهش مییابد .در مطالعه حاضر روشهای حذف ترکیبات نیتروژن غیرآلی در آبزیپروری
مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی :این پژوهش از نظر ماهیت مروری است که با استفاده از مرور منابع علمی به بررسی موضوع پرداخته است.
یافته ها :معمولترین روشهای حذف مواد زائد نیتروژن دار در سیستم آبزی پروری ،شامل تعویض آب ،هوادهی ،قطع غذادهی ،استفاده از ماده
معدنی زئولیت و کنترل زیستی است.
بحث و نتیجه گیری :مناسبترین روش برای کنترل ترکیبات نیتروژن غیرآلی ،مصرف و کاهش نیتروژن در همان محل پرورش توسط باکتریها
(روش زیستی  -شیمیایی) میباشد.
واژگان کلیدی :آبزیپروری ،تصفیه پساب ،مواد زائد نیتروژندار ،تعویض آب ،روش زیستی -شیمیایی

 -1گروه علوم و مهندسی شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه جیرفت ،جیرفت ،کرمان ،ایران(مسئول مکاتبات)
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Abstract
Background and Objectives: Aquaculture is one of the fastest growing sectors of agriculture in the world
today. The intensive development of the aquaculture industry has been accompanied by an increase in
environmental impacts. The production process generates substantial amounts of polluted effluent,
containing uneaten feed and feces. Discharges from aquaculture into the aquatic environment contain
nutrients, various organic and inorganic compounds such as nitrogenous compounds (ammonium, nitrite,
and nitrate), phosphorus, dissolved organic carbon and organic matter. Ammonia (NH3) is the product of
fish respiration and decomposition of excess organic matter. Chemoautotrophic bacteria (Nitrosomonas and
Nitrobacter) tend to oxidize ammonium ions to nitrite and nitrate ions. Interest in closed aquaculture
systems is increasing, mostly due to biosecurity, environmental and marketing advantages over
conventional extensive and semi-intensive systems. When water is reused, some risks such as pathogen
introduction, escapement of exotic species and discharging of waste water (pollution) are reduced and even
eliminated. In current review, we will discuss on inorganic nitrogen removal techniques in aquaculture.
Materials and Methodology: This research is in terms of the nature of the review, which has studied the
subject by reviewing scientific sources.
Results: The most common way to remove nitrogenous waste material in aquaculture system, is including;
water exchange, aeration, cut off feeding, use of zeolite mineral and the biological control.
Discussion and Conclusion: the most suitable method for controlling inorganic nitrogen compounds is
consumption and reduction of nitrogen in the same place by bacteria (biochemical method).
Keywords: Aquaculture, Wastewater treatment, Nitrogenous waste material, Water exchange, Biochemical
method
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مقدمه

های ساحلی (حاوی آبزیپروری) محدود شده است ( .)50عالوه

افزایش تولید آبزیپروری از یک میلیون تن در سال  1953به بیش

براین ،رشد سریع این صنعت در یک مسیر نامتعارف منجر به برخی

از  200میلیون تن در سال  2050همراه با حفاظت محیط زیست

مشکالت زیست محیطی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی شده است که

تاکید شده است ( .)3صنعت آبزیپروری به علت افزایش تقاضا و

بهطور گستردهای در تحقیقات بین المللی گزارش شده است (.)45

همچنین کاهش منابع شیالتی رو به توسعه و گسترش است.

تبدیل زمینهای حساس ساحلی ،از جمله مانگروها ،به استخرهای

بسیاری از متخصصان آبزیپروری در پی یافتن راهکارهایی برای به

پرورش میگو در بسیاری از مکانها ،انتقاد اصلی به صنعت در حال

حداقل رسانیدن مصرف آب در فرآیند پرورش آبزیان هستند .با

توسعه پرورش میگو است ( .)50در مزرعههای پرورش متراکم میگو،

توجه به گرانبها و کمیاب شدن منابع آب شیرین ،حدود  %41از

آب تخلیه شده از یک مزرعه با آب ورودی مزرعه همسایه مخلوط

جمعیت جهان امروزه در اطراف رودخانههای تحت استرس

شده که منجر به آلودگی مزارع و گسترش بیماری بین جمعیت

خشکسالی زندگی میکنند ،در سال  ،2050حدود  %70از جمعیت

میگو میشود .سیستمهای مختلف پرورش میگو ،اثرات متفاوتی بر

جهان با مشکل کمبود آب مواجه خواهند شد ( .)3مناطق ساحلی،

محیط زیست میگذارند ،سیستمهای گسترده نیاز به زمین با

مناطق حساس اکولوژیکی ،شامل مانگروها ،جزایز مرجانی و دیگر

مساحت بیشتر دارند و در نتیجه منجر به تخریب اکوسیستمهای

اکوسیستمهای منحصر به فرد هستند که حفاظت از این محیطها

ساحلی میشوند اما سیستمهای متراکم بیشتر باعث مشکالت

ضروری میباشد .به همین منظور ساخت استخرهای ساحلی در

آلودگی به دلیل تراکم باال ،خوراک ورودی و مواد شیمیایی شدهاند

خیلی از کشورها محدود شده و خواستار پذیرش شرایط زیست

( .)52اخیرا بکارگیری فنآوری نوین توده زیستی 1جهت رفع

محیطی سخت شدهاند .اکوسیستمهای آبی در حال حاضر به لحاظ

مشکالت آبزیپروری پایدار توصیه شده است .توسعه صنعت آبزی

توسعه و استفاده بی رویه و نامناسب از زمین در طرحهای نامناسب

پروری آلودگیهای زیست محیطی را در سالهای اخیر به دنبال

که با افزایش نامتعادل مواد آلی و غیرآلی به طبیعت همراه است،

داشته است و در نتیجه توجه به مدیریت و نوع سیستم پرورشی که

در حال از بین رفتن بوده و حیات این اکوسیستمها در حال تهدید

با محیط زیست سازگار باشد کامالً ضروری است .عالوه بر این،

است ( .)41وجود مواد معدنی از قبیل آمونیوم ،نیتراتها و فسفات

گسترش آبزیپروری به دلیل محدودیت اراضی مناسب و همچنین

ها موجبات رشد بسیاری از ماکروفیتها و میکروفیتها بخصوص

وابستگی باال به آرد و روغن ماهی بهعنوان مواد مهم تشکیل دهنده

میکروالگها را فراهم مینمایدکه برخی از این موجودات در سیستم

خوراک آبزیان پرورشی ،آبزیپروری تجاری را با مشکالت زیادی

آبی بعنوان شاخصهای زیستی یا عوامل موثر در خودپاالیی نقش

مواجه کرده است( .)15منابع مواد زائد در آبزی پروری شامل :1

های مهمی را ایفا میکنند( .)42پرورش میگو در بسیاری از کشورها

خوراک ورودی ،خوراک ا ز عوامل مهم در تولید آبزیان است که

از سه دهه گذشته برای تحول در صنعت تولید به سرعت رشد یافته

مقدار استفاده از آن به نوع سیستم پرورشی بستگی دارد  :2مواد

و فعالیت اقتصادی آن قابل توجه بوده است ( .)26این صنعت به

شیمیایی ،ترکیبات مختلف شیمیایی از قبیل انواع آنتی بیوتیکها،

دلیل بازده اقتصادی باال نقش مهمی در توسعه اقتصادی بسیاری از

قارچ کشها ،ضد انگلها و ترکیبات جذاب کننده خوراک میباشد

کشورهای گرمسیری بازی میکند ( .)27با این حال ،شواهد نشان

و انواع پاتوژنها نیز در تراکم باال در محیط پرورش ایجاد آلودگی

می دهد که تولید پایدار تا حدودی با ظرفیت قابل تحمل اکوسیستم

میکنند .آلودگیهای که در سیستم پرورش ایجاد میشود شامل

1- Biofloc technology
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مواد جامد ( مواد جامد معلق و قابل ته نشین) و مواد حل شده

ماهی افزایش مییابد .ترکیبات آمونیاک ( )NH3و نیتریت ()NO2

(بیشتر ترکیبات نیتروژن و فسفر) هستند که این مواد مغذی از

سمی هستند و ممکن است بطور چشمگیری رشد ،سالمتی و

منابع آلوده کننده در پساب خروجی میباشند .شناخت روشهای

زیست ماهی را تحت تاثیر قرار دهند .حذف این ترکیبات نیتروژن

حذف ترکیبات نیتروژن غیرآلی در آبزیپروری حائز اهمیت است

و یا تبدیل آنها به فرمهای غیر سمی نیتروژن در سیستمهای با

بطوری که به مدیریت صحیح پساب آبزیپروری کمک خواهد نمود.

تراکم باال ضروری است ( .)3در استخرهای آبزیپروری نیتروژن به

روشهای تصفیه پساب آبزیپروری در سالهای اخیر با بکارگیری

فرمهای مختلف وجود دارد و هر چه تراکم ماهی بیشتر باشد ،میزان

فنآوریهای جدید گسترش یافته است .انتخاب روش مناسب برای

تولید نیتروژن نیز باالتر است .ماهی از خوراکهای فرموله شده و

تصفیه پساب آبزیپروری به عوامل مختلفی از قبیل نوع فاکتور

طبیعی حاوی پروتئین تغذیه میکند ،خوراکهای فرموله شده

آلوده کننده ،شرایط اقلیمی ،میزان آب در دسترس ،میزان تخلیه

معموال حاوی  30تا  %40پروتئین است .در حیوانات خشکیزی،

پساب ،میزان زمین در دسترس ،سطح و نوع کشت پرورش آبزیان

بخش عظیمی از پروتئینهای خوراک خورده شده توسط حیوان

و نسبت هزینه /سود بستگی دارد .در این مطالعه روشهای کنترل

جذب میشوند .اما آبزیان بخشی از پروتئین را به عنوان منبع انرژی

ترکیبات نیتروژن غیرآلی تولید شده در سیستمهای آبزیپروری

استفاده میکنن د که این عمل را با اکسید کردن آن و استفاده از

بحث خواهد شد و همچنین به بکارگیری سیستمهای آبزی پروری

انرژی ذخیره شده در پروتئینها انجام میدهند ( .)24محصول

سازگار با محیط زیست در جهت کاهش اثرات زیست محیطی

انتهایی مهم از این مسیر متابولیک ،تشکیل آمونیاک و آمونیوم و

پساب آبزی پروری اشاره میگردد.

دفع آنها از آبششها به محیط آب میباشد .شکل  1چرخه نیتروژن

آبزی پروری و محیط زیست -ترکیبات نیتروژن غیرآلی

در استخر آبزیپروری را نشان میدهد.

افزایش ترکیبات نیتروژن غیرآلی آب یک پروسه رایج در همه
سیستمهای آبزیپروری است .میزان آن با افزایش بیومس و تغذیه

شکل  -1چرخه نیتروژن در استخرهای آبزی پروری :نیتروژن همراه با خوراک فرموله شده به آب وارد می شود بخشی از آن توسط آبزی مصرف
نشده و مستقیما ته نشین میشود ( .) 20غذای مصرف شده بخشی از آن به بیومس ماهی (رشد) تبدیل شده و بخشی نیز بصورت آمونیاک یا
مدفوع خارج میشود ( .)29غذای خورده نشده و مدفوع بعنوان مواد آلی به سیستم وارد میشود .تجزیه میکروبی مواد آلی در سیستم منجر به
افزایش نیتروژن آمونیاکی کل و نیتریت شده که هر دو برای ماهی حتی در غلظتهای پایین مضر میباشند ( 29و  )56نیتروژن آمونیاکی کل
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در سیستم پرورش تحت تاثیر فعالیتهای باکتریایی به نیتریت ،نیترات (تحت تاثیر فرآیند نیتروفیکاسیون) و گاز نیتروژن (تحت تاثیر فرآیند
دنیتروفیکاسیون) تبدیل میشود .گاز نیتروژن در استخرهای آبزیپروری ناچیز است ( .)18نیتروژن آمونیاکی کل و نیترات توسط فیتوپالنکتون
های موجود در ستون آب جذب میشوند و همچنین فیتوپالنکتونها توسط آبزیان پرورشی مصرف میشوند ( .)57در استخرهای آب ساکن،
نیتروژن آمونیاکی کل بدلیل فعالیتهای ناچیز و ناکافی نیتروفیکاسیون افزایش مییابد (.)23
میانگین داده های بدست آمده توسط تعدادی از محققان تحت

(در روز در متر مربع) ،یعنی  3گرم پروتئین یا  0/465گرم نیتروژن

شرایط متغیر سیستم های آبزی پروری در جدول  1ارائه شده است،

در هر روز تغذیه شده است %75 .از این مقدار یعنی حدود 350

اشاره می شود.

میلیگرم نیتروژن به ازای هر متر مربع دفع میشود .برای یک متر

حدود  %25از نیتروژن خوراک توسط ماهی مصرف شده و بازیافت

عمق استخر این مقدار روزانه حدود  0/350میلیگرم نیتروژن به

میشود در حالی که حدود  %75از نیتروژن ( اغلب شامل نیتروژن

ازای هر لیتر ایجاد میکند .نیتروژن ایجاد شده برای استخرهای که

آمونیاکی کل  )1به درون استخر آزاد میشود ( .)1بعنوان مثال،

 5کیلوگرم ماهی به ازای هر مترمربع نگهداری میکنند 10برابر

استخر ماهی که  500گرم ماهی به ازای هر متر مربع نگهداری می

بیشتر است (.)3

کند ،با  10گرم خوراک ( %2وزن در هر روز) حاوی  %30پروتئین

جدول -1میزان تخمین کربن ،نیتروژن و فسفر بازیافتی در استخر ماهی و میگو ،بصورت درصدی از کل منابع ورودی به استخر بیان شده است
(مواد مغذی اضافه شده مثل خوراک و کودها) .)3( 2
کربن

آبزی
میگوی سفید غربی
میگوی سفید غربی

2

نیتروژن

30

10/5

41

21/3

7

11-14

47

25

9

35

18-27

10-15

21

میگوی سفید غربی

35/5

6/1

45

میگوی سفید غربی

22/7

10/6

44

کپور

16

26/7

31/8

3

گربه ماهی

9/1

24/8

29/7

5

میانگین

13

29

16

خطای استاندارد

8

8

9

میگوی سفید غربی

11/5
12-14

میگوی سفید غربی
میگوی سفید غربی

45/3

فسفر

منبع

6-11

 -1کربن آلی ورودی برای تولید اولیه در اغلب بررسیها
لحاظ نشده است

 -2محاسبات بر اساس مقدار محصول برداشت شده کربن،
نیتروژن و فسفر است (فرض شده که ضریب تبدیل
غذایی برابر  2است)

2- Total ammonium nitrogen
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رویکردهای مختلفی برای ارزیابی نیتروژن دفع شده وجود دارند.

از مواد شیمیایی از قبیل آنتی بیوتیکها بر گونههای وحشی و

 Boyو  Tuckerدر سال  2009برآورد کردند که متوسط  30گرم

محیط زیست اثر نامطلوب گذاشته و حتی منجر به مقاومت به انواع

آمونیاک -نیتروژن توسط ماهی به ازای هر کیلوگرم خوراک حاوی

آنتی بیوتیکها میشود ( .)3استفاده بیش از حد از منابع آبی منجر

 %25-40پروتئین دفع میشود Timmons .و همکاران ()2002

به کمبود آب ،نفوذ آب شور و تغییرات هیدرولوژیکی دیگر میشود.

کل نیتروژن آمونیاکی ( )TANدفع شده را بصورت زیر محاسبه

تکیه بر غذاهای با پروتئین باال مبتنی بر پودر ماهی برای گونههای

کردند.

گوشتخوار ،هزینههای باالیی را در آبزیپروری صرف میکند .تولید
PTAN= F×PC×0/092

یک کیلوگرم ماهی به یک تا سه کیلوگرم غذای خشک نیاز دارد

که  PTANمیزان تولید ( TANکیلوگرم/روز) F ،میزان غذادهی

(به فرض اینکه ضریب تبدیل غذایی حدود یک تا سه باشد) .حدود

(کیلوگرم/روز) و  PCغلظت پروتئین در خوراک میباشد .یک

 %36از غذا به شکل مواد زائد آلی دفع میشود .تقریبأ  %75از

برآورد نسبی خوب میتوان از افزایش نیتروژن در استخرها بدست

نیتروژن و فسفر موجود در غذا مصرف نشده و بصورت مواد زائد در

آورد .افزایش قابل توجهی از میزان نیتروژن آمونیاکی کل در استخر

آب باقی میماند ( .)3تولید حجم زیادی از مواد زائد و استفاده از

پرورش در روزهای اولیه پرورش اتفاق میافتد .پستانداران ترکیبات

آرد و روغن ماهی به عنوان ماده اولیه سازنده غذا از اجزای ناپایدار

1

دیگر در آبزیپروری است .تقریبا یک -سوم از تولید آرد ماهی جهان

دفع میکنند .ماهیها نیتروژن آمونیاکی کل را به طریقه انتشار به

به خوراک آبزیان تبدیل میشود .نسبت بکارگیری آرد ماهی در

صورت آمونیاک از آبششها دفع میکنند که نقشی مشابه کلیهها

تولید ماهی از  %10در سال  1988به  %17در سال  1994و %33

را انجام می دهند .هنگامی که غلظت آمونیاک در آب باالست ،میزان

در سال  1997افزایش یافته است .به عنوان مثال ،سیستم آبزی

انتشار به خارج از بدن آهسته و آمونیاک در ماهی تجمع مییابد که

پروری متراکم که تولید کننده  3تن تیالپیا است را میتوان به

روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته و سبب آسیب به اندام

لحاظ تولید مواد زائد با یک جامعه دارای حدود  240نفر سکنه

های بدن میشود .قرار گرفتن در معرض آمونیاک مزمن منجر به

مقایسه کرد و میتوان نتیجه گرفت که تولید مواد زائد بیومس

کاهش رشد و حساسیت بیشتر به بیماری میشود .سطح کشنده

ماهی تقریبأ  5برابر بیشتر از (مواد زائد) بیومس انسانی است (.)14

آمونیاک غیر یونیزه برای ماهیان مختلف با اندکی اختالف متفاوت

دلیل آن محدودیت هضم در ماهی است که بخش بزرگی از خوراک،

بوده که در محدوده  2-1میلیگرم در لیتر است .آبزیپروری در

هضم نشده و دفع میشود .طول روده ماهی کوتاه و نسبت طول

مکانهای نامناسب می تواند منجر به تخریب و تغییر در زیستگاه

روده به طول بدن کوچک میباشد .برای مثال ،روده کپور  2تا 2/5

های اطراف شود .خروجی آبزیپروری به داخل محیطهای آبی

برابر طویلتر از طول بدن در حالی که در گاو ،گوسفند و انسان به

شامل مواد مغذی ،انواع ترکیبات آلی و غیرآلی ،آمونیوم ،فسفر ،مواد

ترتیب  30 ،20و حدود  3تا  4برابر طویلتر است .در نتیجه ،در

آلی و کربن آلی محلول است .ورود سطوح باالیی از این مواد مغذی

ماهی ماندگاری غذا در روده فقط برای مدت زمان کوتاهی صورت

سبب آلودگی و یوتریفیکاسیون در محیط آبی اطراف میشود .به

میگیرد و به همین دلیل غذای ماهی باید قابلیت هضم باالیی را

عالوه ،زهکشی آب کارگاهها خطر شیوع میکروارگانیسمهای بیماری

داشته باشد .بهطور مثال میزان پروتئین بدن ماهی بین  65تا %75

زا و ورود گونههای پاتوژن مهاجم را افزایش میدهد ( .)4استفاده

است ( .)25به عالوه ،ماهی بیشتر پروتئین را برای تولید انرژی

ازته را در کلیهها به شکل اوره تبدیل کرده و آن را با فرایند ادرار

1- Urination
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مدیریت پساب آبزیپروری برای تولید....

تعویض و جایگزین کردن آب

مصرف میکند ،بر عکس حیوانات خشکیزی که بیشتر کربوهیدرات

.1

و چربیها را استفاده میکنند .بنابراین نیاز پروتئینی ماهی ،حدود

مؤثرترین و سریعترین روش برای کاهش غلظت آمونیاک در

 2تا  3برابر بیشتر از پستانداران است ( .)24خرید غذای فرموله

مواقع اضطراری ،تعویض آب میباشد .خصوصاً تخلیه آب از کف

برای پرورش ماهیان  %50یا بیشتر هزینههای تولید را شامل می

استخرها و وارد کردن آب تازه عاری از آمونیاک (متالطم کردن

شود که عمدتأ به دلیل هزینه ترکیبات پروتئینی است .تقریباً %25

آب استخر با وارد کردن آب تازه) به استخر پرورش میباشد (.)4

از مواد مغذی موجود در غذای ورودی به تولیدات قابل برداشت

این راه حل در حال حاضر به علت کمبود آب و مقررات زیست

تبدیل میشود .برای افزایش تولید آبزیپروری پایدار نیاز به منابع

محیطی مورد محدودیت قرار گرفته است.
تنظیم تراکم پرورش ،کاهش تراکم ذخیرهسازی

پروتئین ارزان و ایجاد روشهایی برای بهبود ضریب تبدیل غذایی،

.2

احساس میشود ( .)53از اهداف توسعه آبزیپروری پایدار ،توسعه

تنظیم تراکم آبزیان مورد پرورش ،با توجه به سیستم و امکانات

سیستمهای سازگار با محیط زیست است ( .)44از جمله مشکالت

موجود از مواردی است که در کیفیسازی آب میتواند ،بسیار مؤثر

مهم پیشروی صنعت آبزیپروری ،انتشار پساب خروجی مزارع،

باشد .تراکم باالی ذخیرهسازی عالوه بر مصرف زیاد مواد غذائی،

وابستگی باال به آرد ماهی برای تامین غذا و شیوع بیماری است.

سبب افزایش تولید مواد دفعی و در نتیجه تولید آمونیاک میگردد.

آمونیوم یکی از محصوالت انتهایی متابولیسم پروتئین و ماده اصلی

 .3کنترل آب ورودی

دفعی حیوانات آبزی در سیستم آبزیپروری است ( .)22آمونیاک و

خاکهای با بار مواد آلی ،همچنین مواد گیاهی و جانوری در حال

آمونیوم هر دو برای آبزی سمی هستند اما آمونیاک غیریونیزه در

تجزیه و فاضالبهای مناطق مسکونی و صنعتی حاوی بار باالئی از

مقایسه با یون آمونیم سمیت بیشتری دارد .آستانه سمیت به شدت،

مواد مضر نظیر آمونیاک میباشد .احداث مراکز تکثیر و پرورش در

اندازه و نوع گونه ،اندازه ذرات ،مقاومت مواد آلی ،سطح فعالیت

مناطق عاری از این مواد میتواند در کنترل مشکالت ناشی از

ترکیبات ،فلزات ،نیترات ،شوری و  pHبستگی دارد ( .)13آمونیاک

آمونیاک مؤثر باشد (.)57

و آمونیوم بسته به درجه حرارت و  pHدر تعادل هستند که مجموع

.4

این دو فرم ( )TANنامیده میشود ( .)8افزایش آمونیاک در استخر

در مواقعی که غلظت آمونیاک باال باشد و بخصوص در شبها و

سمی بوده و غلظت باالی آن بر رشد ،پوستاندازی (در سخت

اوایل صبح که میزان اکسیژن محلول در استخر به حداقل میرسد،

پوستان) و مصرف اکسیژن تاثیر داشته و حتی موجب مرگ و میر

هوادهی استخر امری مفید خواهد بود ( .)6هوادهی با در اختیار

ماهی یا میگو میشود .سطح قابل قبول آمونیاک در سیستمهای

قرار دادن اکسیژن برای اکسید کردن آمونیاک به نیتریت و نیترات

آبزی پروری  0/025میلیگرم بر لیتر میباشد .افزایش غلظت

میتواند مفید واقع شود .به ازاء تبدیل هر گرم آمونیاک کل به

نیتریت محیط نیز تاثیر منفی بر عملکرد رشد و بازماندگی ماهی و

نیترات 4/57 ،گرم اکسیژن محلول مصرف میشود (.)6

هوادهی استخر در مواقع اضطراری

کاهش یا متوقف کردن غذادهی

میگو دارد ( )40و همچنین مقاومت در برابر بیماریها را کاهش

.5

میدهد ( .)10بسیاری از محققان در تالش برای پیدا کردن راهحلی

هنگام افزایش آمونیاک ،غذادهی ماهی را کاهش یا متوقف کرده

برای کاهش و یا حذف آمونیاک از سیستمهای آبزیپروری هستند.

چون غذا حاوی پروتئین بوده و مصرف آن سبب تشدید دفع

روشهای کنترل نیتروژن غیرآلی در سیستمهای آبزیپروری

آمونیاک توسط ماهی گردیده و منجر به افزایش آمونیاک آب می

روشهای مختلفی جهت کنترل ترکیبات نیتروژن غیرآلی در آبزی

شود ( .)4غذای مناسب در رشد آبزیان و بهبود کیفی محیط

پروری استفاده میشود.

پرورشی کامالً مؤثر میباشد .توزیع غذا بیش از اندازه برای آبزیان
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با توجه به عدم مصرف آن ،یکی از منابع تولید آمونیاک در آب

پذیرفته است .که نتایج نشان میدهد ترکیبات معدنی (زئولیت)

میباشد .بنابراین در محاسبه میزان غذای مصرفی و دقت در

دارای قابلیت مناسبی برای حذف آالیندهها از آب و پساب هستند

نیازسنجی صحیح درصد پروتئین در جیره غذائی میتواند از بروز

(.)51

مشکل تولید آمونیاک در استخرها جلوگیری نماید.
.6

استفاده از کربن فعال

.8

استفاده از فرمالین

در برخی مواقع ،به منظور حذف آمونیاک از استخرهای پرورش

کربن فعال حاصل تولید زغال سنگ یا چوب و حرارت دادن آنها

میگو ،در جنوب شرق آسیا از فرمالین استفاده میشود .ثابت

در  900درجه سانتیگراد خالء و سپس قرار دادن آنها در معرض

گردیده که فرمالین در سیستم آزمایشگاهی در استخرها به میزان

یک گاز اکسیدکننده در دمای باال میباشد که حالت مشبکی را

 5تا  10میلیگرم در لیتر میتواند  50درصد یا بیشتر آمونیاک را

ایجاد نموده به طوری که مساحت سطح جذب ماده در حدود یک

کاهش دهد .البته فرمالین مادهای سمی است و میتواند ،سبب

میلیون مترمربع در کیلوگرم برآورد میشود .کربن فعال برای

مرگ فیتوپالنکتونها و وضعیت نامطلوب اکسیژنی شود .در

گرفتن مواد آلی فرار ،رنگ ،بو ،تیرگی و موادی همچون آمونیاک

مناطقی مانند تایلند ،فرمالین را پس از خشک کردن استخرها بر

کاربرد دارد ،این صافیها در بارهای کم مواد آلی بسیار مؤثر می

روی بستر میپاشند (.)12

باشد .باال بودن غلظت باعث کاهش ظرفیت جذب کربن فعال می

.9

استفاده از عصاره یوکا

گردد (.)59

عصاره گیاه یوکا حاوی ترکیبات گلیکو بوده که میتواند ضمن

.7

استفاده از زئولیت

ترکیب با آمونیوم واکنش نشان دهد .تحت شرایط آزمایشگاهی

زئولیت مادهای معدنی بوده که خاصیت باالئی در تبادل یونی از

1میلیگرم بر لیتر از عصاره یوکا ،غلظت آمونیاک غیریونیزه را به

خود نشان میدهد .زئولیت به دو شکل طبیعی (کلینوپتیلولیت( و

 0/1تا  0/2میلیگرم در لیتر کاهش میدهد ()59

مصنوعی وجود دارد .برای حذف یون آمونیوم از محیطهای

 .10بهبود و اصالح خاک استخرها

پرورشی از این رزین تبادل یون استفاده میشود .کارآئی این مواد

رسوبات کف استخرها ،حاوی مواد دفعی آبزیان ،غذاهای مصرف

در سیستمهای تکثیر و پرورش آبزیان مورد تأیید قرار گرفته به

نشده ،اجساد آبزیان و پالنکتونها و سایر مواد رسوبی بوده که با

طوری که مشاهده شده کلینوپتیلولیت تا  10برابر وزن خود قادر

توجه به درصد باالی مواد آلی موجود در آن به عنوان یکی از منابع

به جذب آمونیوم از محیط است .اما در آبهای شور با توجه به

مهم آمونیاک در استخرها مطرح میباشند .بنابراین در اینگونه

غلظت باالی کلراید به دلیل اینکه به طور مستمر یونهای گرفته

استخرها با تخلیه خاکهای حاوی مواد آلی فراوان ،خشککردن و

شده را از دانههای رزین جدا میکند ،چندان مورد مصرف قرار نمی

در معرض نور خورشید و هوا قرار دادن و شخمزنی و آهک پاشی

گیرد (12و  .)41در جنوب شرق آسیا ،زئولیت در استخرهای

کف استخر میتوان به بهبود خاک کف و دیواره استخرها کمک

پرورش میگو به میزان  200کیلوگرم بر هکتار در ماه بر روی سطح

نمود (.)8

استخر استفاده میگردد .در تایلند ،زئولیت را همراه با غذا پخش

 .11کنترل تراکم فیتوپالنکتونی (جلبکی)

میکنند چرا که در محلهائی که احتمال تشکیل یون آمونیوم و

کنترل جلبکی نیتروژن یک مکانیسم متداول برای مدیریت نیتروژن

آمونیاک وجود دارد وجود زئولیت میتواند سبب جذب این مواد

غیرآلی ایجاد شده در استخر (به ویژه سیستمهای گسترده آبزی

شود .مطالعاتی در زمینه استفاده از ترکیبات معدنی در حذف

پروری) هستند .جلبک ،دیاکسید کربن و آب را برای تولید

ترکیبات نیتروژندار از قبیل آمونیوم از مزارع پرورش ماهی صورت

قندهای ساده جذب میکند و بعنوان منبع انرژی شیمیایی برای
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تولید سلولهای جدید استفاده میشود .با این حال ،یک جزء

شده در استخرهای که بین  0/5تا  1/2کیلوگرم ماهی به ازای هر

اساسی سلولهای جلبک پروتئین (به طور متوسط %12 ،از ماده

مترمربع نگهداری میکنند ،کافی است ( )3در استخرهای که تراکم

خشک جلبک 18/6 ،میلیگرم نیتروژن/گرم) میباشد .برای ساخت

بیشتری نگهداری می کنند این مکانیسم کارایی چندانی ندارد .از

پروتئین ،جلبک به یک منبع نیتروژن قابل دسترس نیاز دارد .تولید

محدودیتهای دیگر کنترل جلبکی ،بیثباتی فعالیت جلبکی است.

سلولهای جلبکی جدید با جذب فرمهای نیتروژن غیرآلی محلول

جذب کربن جلبکی به نور وابسته بوده ،در نتیجه  TANدر

(بویژه  )TANاز آب همراه است .بنابراین نیتروژن غیرآلی آب به

استخرها در طول شب افزایش مییابد .عالوه بر این ،کنترل نیتروژن

نیتروژن آلی ایجاد شده در سلولهای جلبکی تبدیل میشود (.)3

جلبکی در طول روزهای ابری ناکارامد میشود ،هنگامی که تابش

 5کربن NH4 +

خورشیدی محدود است منجر به استرس در ماهی و درنتیجه نیاز

پروتئین جلبکی

این مکانیسم با میزان جذب کربن توسط جلبک محدود میشود.

به متوقف کردن غذادهی است ( .)11ضریب حذف و ضریب حذف

روزانه جذب کربن جلبکی به طور معمول در محدوده  2تا  5گرم

ویژه نیتروژن کل تحت تاثیر حضور جلبکهای مختلف در پساب

کربن به ازای هر مترمربع است .برای جلبک در حال رشد نسبت

در جدول  2ارائه گردیده است (.)60

کربن به نیتروژن  5میباشد ،این ظرفیت برای کنترل نیتروژن ایجاد
جدول  -2ضریب حذف نیتروژن کل تحت تاثیر گونههای جلبکی مختلف ()60
ضریب حذف نیتروژن کل (میلیگرم در هر

ضریب حذف ویژه نیتروژن کل (میلیگرم در هر

گونه جلبکی

لیتر در روز)

میلیگرم کلروفیل  aدر هر روز)

Chlamydomonas reinhardtii

0/73

12/13

Scenedesmus obliquus

0/84

16/87

Chlorella pyrenoidosa

0/87

14/51

Chlorella vulgaris

0/88

17/53

 .12استفاده از بیوفیلتراسیون در سیستمهای مداربسته به کمک

گردد ،کاهش مییابد ( .)48استفاده از سیستم مداربسته قابلیت

باکتریهای شورهساز (نیتروزوموناس و نیتروباکتر) با فرآیند

حفظ سطوح آمونیاک و نیتریت را بهوسیله فرایند نیتریفیکاسیون

نیتروفیکاسیون

دارد ( .)58نیتروژن آمونیاکی کل دستخوش یک سری مراحل

امروزه توجه به سیستمهای آبزیپروری مداربسته  1به دلیل امنیت

اکسیداسیون بیولوژیکی تحت عنوان نیتریفیکاسیون قرار میگیرد،

بیشتر زیستی و مزایای زیستمحیطی در حال افزایش است.

که در دو مرحله اتفاق میافتد ،ابتدا به نیتریت (در حضور باکتری

هنگامی که آب در سیستمهای پرورشی مدار بسته بهصورت چرخه

 )Nitrosomonasو سپس به نیترات (در حضور باکتری

ای مورد استفاده مجدد قرار میگیرد برخی از خطرات مانند ورود

 )Nitrobacterتبدیل میشود .از  3فرم نیتروژن غیرآلی ،آمونیاک

پاتوژنها و گونههای بیگانه به سیستم پرورش و مشکالت مربوط به

و نیتریت درجه سمیت باالتری برای آبزی دارند ،نیترات سمی نمی

تخلیه آب زائد که باعث ایجاد آلودگیهای زیست محیطی می

باشد مگر اینکه غلظت بسیار باال ( بیش از  100میلیگرم /لیتر) در

)1- Recirculatoty Aquaculture System (RAS
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محیط وجود داشته باشد ( .)3شکل  2چرخه نیتروژن در سیستم

 Pseudomonasو  Spiriliumانجام میگیرد .با اینحال،

مداربسته و گردشی را نشان میدهد .نیتریفیکاسیون عملیات بسیار

نیتریفیکاسیون به عنوان وسیلهای برای کنترل  TANو سطح

مهمی برای کنترل غلظتهای نیتروژن در سیستمهای آبزی پروری

نیتریت نسبتا پیچیده است ( .)14نیتریفیکاسیون یک فرایند آهسته

مداربسته میباشد ( .)55سیستمهای مداربسته مجهز به واحدهای

است و تقریبا چند هفته طول میکشد تا به طور کامل جامعه

تیمار (دارای ناحیه سطحی باال که بیوفیلتر نامیده میشوند) ،که از

میکروبی شورهساز توسعه یابد .عالوه بر این ،نیتریفیکاسیون پاسخ

شن ،ماسه ،دانههای پالستیکی و یا ورقهای پالستیکی از ساختار

نسبتا آرامی به تغییرات سریع در غلظت  TANیا نیتریت میدهد.

های مختلف ساخته شدهاند ،هستند .باکتریها به این سطوح

در آبهای راکد به دلیل الیههای ساکن آب نیتریفیکاسیون معموال

چسبیده که در تماس با محلول حاوی  TANو نیتریت جمعیت

به طور کامل توسعه نمییاید .در استخرهای همراه با هوادهی به

آنها افزایش مییابد ،طی چند هفته تطابق (باکتری با محیط)

دلیل شرایط مناسب ،نیتریفیکاسیون توسعه مییاید .اما به هوادهی

صورت میگیرد .ظرفیت نیتروفیکاسیون بیوفیلترها بخاطر ناحیه

و تعویض آب نامناسب نیز حساس میباشد ،اگر میزان تعویض آب

سطحی باال و تعداد زیاد باکتریها چسبیده به سطح ،باالست .عالوه

باال باشد ( باالتر از  %30در هر روز) باکتریهای شوره ساز شسته

بر این ،شرایط بهینه برای نیتریفیکاسیون :حفظ اکسیژن در سطح

شده که زمان کافی برای جبران و بهبودی ندارند ( .)16مشخص

باال به اندازه کافی ،به حداقل رساندن فاصله انتشار ،به حداقل

شده که زمان اقامت حداقل حدود  24ساعت ،امکان یک فرآیند

رساندن مواد آلی موجود در آب ورودی فیلترهای زیستی (با

نیتروفیکاسیون پایدار را میدهد .با این حال ،استفاده از این سیستم

رسوبگذاری و یا الک ایجاد گردد و در صورت نیاز نیز پارامترهای

نسبتا گران بوده و در طی اختالل در این فرایند ،ممکن است سطوح

 pHو قلیائیت نیز کنترل شود) .در برخی موارد این سیستم

نیتریت در آب افزایش یابد ( .)28این روشها پرهزینه و در برخی

همچنین دارای سلولهای بی هوازی است که نیترات را با فرایند

مواقع پرزحمت بوده و به لحاظ اقتصادی امکان پذیر نیست یا سبب

دنیتروفیکاسیون به شکل گاز نیتروژن ( )N2و ترکیبات  N2Oو

آسیب به آبزیان پرورشی میشود ( .)54در حال حاضر فنآوری

 NOخارج میکند ،که این فرآیند معموال توسط باکتریهای

نوین توده ساز زیستی به عنوان فنآوری کارآمد برای کنترل

،Enterobacter،Bacillus

،Micrococcus

ترکیبات غیرآلی نیتروژن پیشنهاد میشود.

شکل  -2چرخه نیتروژن در سیستمهای آبزیپروری (تجهیز شده با بیوفیلتر خارجی) .چرخه نیتروژن در این سیستم ،آب حاوی ترکیبات نیتروژن
غیرآلی به سمت بیوفیلتر خارجی فرستاده می شود که در این بیوفیلتر عمل نیتروفیکاسیون اتفاق افتاده و نیتروژن آمونیاکی کل به نیتریت و
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سپس نیترات تبدیل میشود .نیترات برای ماهی سمیت کمتری نسبت به نیتریت و آمونیاک دارد ( .)39بیوفیلتر در این سیستم شرایط مناسبی
را برای رشد باکتریهای شوره ساز فراهم میکند.
 .13استفاده از فنآوری تولید توده زیستی ( )bioflocبرای
کنترل نیتروژن غیرآلی

اثرات زیست محیطی آن را کنترل نمود .از طرف دیگر ،با استفاده از
این سیستم ،سطوح مایکوتوکسینها و فاکتورهای ضدتغذیهای در

باکتریهای هتروتروف ،مواد آلی کربندار و نیتروژن زائد را از آب

خوراک آبزی محدود میشود و میزان استفاده و نیاز به تأمین

گرفته و از آنها برای تولید پروتئین میکروبی استفاده میکنند ،با

خوراک که هزینههای زیادی را در بردارد بهطور کلی کاهش می

انجام این کار ،باکتریها غلظت نیتروژن غیرآلی (بخصوص )TAN

یابد (.)35

را در آب کاهش می دهند .در این سیستم اضافه کردن مواد آلی

در تعداد زیادی از مطالعات کاهش موفقیتآمیز آمونیاک در سیستم

کربندار به استخر در مقادیر مناسب ،قادر به کنترل دقیق نیتروژن

های بدون تعویض آب گزارش شده است که با دستکاری نسبت

غیرآلی در آب و کاهش خطر فرمهای سمی نیتروژن (آمونیاک و

کربن به نیتروژن ،نیتروژن غیرآلی توسط باکتریهای هتروتروف

نیتریت) میشود .شکل  3چرخه نیتروژن در سیستم توده ساز

جذب شده و تولید بیومس میکروبی میکند ( 17،22 ،3و  .)30در

زیستی را نشان میدهد .فناوری بیوفلوک از سیستمهای آبزی

مطالعه  Khanjaniو همکاران در سال ( )2016در مقادیر آمونیاک

پروری سازگار با محیط زیست است که از مواد مغذی و آلی بازیافت

و نیتریت در سیستم بدون تعویض آب کاهش مشاهده شد .کاهش

شده ،بهمنظور تولید ،استفاده مجدد مینماید .این فناوری مزیت

غلظت را میتوان بهخاطر حضور باکتریهای هتروتروفیک در

های مهمی از جمله به حداقل رساندن مصرف آب و بازیافت مواد

مخازن پرورش بیوفلوک نسبت داد که در نتیجه نیتروژن غیرآلی

مغذی و مواد آلی را دارد و عالوه بر این ،ورود عوامل بیماریزا به

توسط باکتریهای هتروتروف و شورهساز  1جذب میشود .آمونیاک،

سیستم پرورش را کاهش داده و منجر به بهبود امنیت زیستی در

توسط باکتری های اکسید کننده آمونیاک تبدیل به نیتریت

مزرعه میگردد ( .)2همچنین ،تولید در این سیستم در مقیاس

میگردد که پروسه میانی از فرآیند نیتریفیکاسیون است ( )3و به

بزرگ آبزیپروری میتواند مزایای زیست محیطی در اکوسیستم

دنبال افزایش میزان نیتریت باکتریهای اکسید کننده نیتریت،

های دریایی و ساحلی داشته و با جایگزین شدن سویا یا آرد ماهی

نیتریت را به نیترات تبدیل میکنند و منجر به افزایش نیترات در

با ترکیبات بیوفلوک در تغذیه آبزی ،میتوان پساب آبزیپروری و

سیستم میشود (.)30

1- Denitrifying
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شکل  -3چرخه نیتروژن در استخرهای حاوی توده زیستی .این سیستم برای تولید متراکم کاربرد دارد .نیتروژن زائد تولید شده در سیستم همراه
با اضافه کردن مواد آلی کربن دار سبب فعال شدن جوامع میکروبی گردیده که در نهایت تولید توده میکروبی را تحریک میکند .توده زیستی
تولید شده توسط آبزی پرورش یافته مصرف میشود .این سیستم یک منبع پرو تئین ارزان با کارایی باال را در اختیار آبزی قرار میدهد (.)14
در سیستم توده ساز زیستی فرایند بیولوژیکی نیتریفیکاسیون در

تراکم پذیری ،تغذیه فیلترفیدری و تحمل سطوح متوسط اکسیژن

سه مرحله اتفاق میافتد .در مرحله اول باکتریهای جنس

( 3تا  6میلیگرم در لیتر) را دارند ،پیشنهاد میشود ( 4و .)31

 Nitrosomonasو  Nitrosococcusروی آمونیاک (تولید شده
از خوراک باقی مانده و دفعیات میگو) فعال میشوند .ترکیبات زائد

نتیجهگیری

نیتروژن به نیتریت اکسید میشود .در مرحله دوم نیتریت توسط

با افزایش جمعیت ،توسعه صنعت آبزی پروری بعنوان یکی از منابع

باکتریهای جنس  Nitrobacterو  Nitrospiraتبدیل به

تولید کننده پروتئین حیوانی ضروری است .توسعه صنعت آبزی

1

پروری آلودگیهای زیست محیطی را در سالهای اخیر به دنبال

بوسیله باکتریهای  Achromobacterو Pseudomonas

داشته است و در نتیجه توجه به مدیریت و نوع سیستم پرورشی که

تبدیل به گاز نیتروژن میشود و از سیستم خارج میشود ( .)19در

با محیط زیست سازگار باشد کامالً ضروری است .مدیریت و تحقیق

این سیستم باکتریهای شوره ساز هوازی ،منابع کربن آلی را برای

توسعه پایدار محیط زیست عالوه بر علوم زیست شناسی در

رشد خود تحت شرایط هوازی مصرف میکنند و نیتروژن مولکولی

برگیرنده اطالعات اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی است .به

( )N2را از نیتریت و نیترات موجود در آب پرورش با فرایند

عنوان مثال استفاده از تخم ماهی مناسب (با هزینه کمتر) و تغذیه

دنیتروفیکاسیون 2تولید میکنند .این فرایند ،دلیل کاهش شدید

خوب در دوره الروی ،ماهی با کیفیت بهتر تولید خواهد شد و در

میزان نیتریت در تانکهای پرورشی است که به آن نشاسته اضافه

نتیجه آثار زیست محیطی کمتر به همراه خواهد داشت .برنامه

شده است ( .)38این فنآوری بعنوان سیستم کارا و سازگار با محیط

توسعه همه جانبه جهانی برای فنآوری تصفیه پساب در صنعت

زیست جهت پرورش آبزیانی که توانایی تحمل مواد جامد معلق،

آبزیپروری مورد نیاز است .برخی از کشورها برنامه های برای

1- Anoxic denitrification

2- Denitrification

نیترات میشود .در مرحله سوم نیترات با فرایند دنیتریفیکاسیون
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مدیریت پساب آبزی پروری جهت حفاظت از محیط زیست و منابع

زیستی با مدیریت صحیح ،از جمعیت باکتریها در آب بطور موثر

طبیعی را توسعه دادهاند.

استفاده میشود .در این سیستم تعویض حداقل ،در جهت به

فنآوری تصفیه پساب آبزی پروری فقط برای رشد

حداکثر رساندن امنیت زیستی و به حداقل رساندن اثرات زیست

-1

صنعت نیاز نیست همچنین برای دستیابی به محیط زیست

محیطی مزرعه میباشد .با توجه به موارد فوق بکارگیری سیستم

پایدار دارای اهمیت میباشد.

تولید توده زیستی در آبزی پروری عالوه بر کاهش اثرات زیست

-2

مکانیابی مناسب برای توسعه آبزیپروری با توجه به

راه اندازی و عملیاتی کردن موثر طرحهای تصفیه پساب
-3

محیطی منجر به بهبود امنیت زیستی و کاهش هزینههای تولید
میگردد .مطالعات نشان داده استفاده از این روش در پرورش

در صنعت آبزیپروری بررسیهای مناسب بایستی از

میگوی سفید غربی منجر به بهبود کیفیت آب ،کاهش تعویض آب

مراحل اولیه مورد توجه قرار گیرد ،از انتخاب مکان و طراحی

و در نهایت بهبود تولید و کاهش هزینهها میگردد ( 33و .)34

مزرعه تا مرحله عملیاتی تصفیه پساب

بکارگیری این فنآوری در آبزیپروری کشور برای گونههای تیالپیا

در صنعت آبزیپروری در قفس توجه به مواد جامد

و میگوی سفید غربی بسیار مناسب است .از موارد ذکر شده برای

-4

حل شده و کاهش آنها در جهت حفظ کیفیت طبیعی آب دریا

کاهش میزان ترکیبات نیتروژن غیرآلی در سیستمهای آبزی

انتخاب سازگارترین سیستم و گونه با محیط زیست محلی تضمین

پروری ،بکارگیری سیستم بدون تعویض آب در حضور تودههای

کننده توسعه پایدار است .کاربرد تکنیکهای پایدار افزایش ذخیره

زیستی و اضافه کردن مواد آلی کربندار در جهت تحریک و توسعه

آبزیان ،برنامههای پرورش،استفاده از گیاهان و جانوران آبزی جهت

باکتریهای هتروتروف موثر و کاراتر میباشد ،از طرفی این سیستم

تغذیه ،اجرای سیستمهای تلفیقی درمحیط زیست از قبیل سیستم

سازگاری بهتری نیز با محیط زیست دارد.

های چرخشی ،استفاده تلفیقی از آب و مدیریت شبکه غذایی
اکوسیستمها در حفظ محیط زیست بسیار مهم است.
استفاده از تکنولوژیهای نوین و سازگار با محیط زیست جهت آبزی
پروری از جمله آکواپونیک ،سیستم مداربسته و سیستم بدون
تعویض آب امری مهم میباشد .استخرهای خاکی در آبزیپروری
گسترده و نیمه متراکم استفاده میشود ،بطوری که تخلیه پساب
این استخرها با تعویض آب صورت میگیرد ،که با توجه به تراکم
پایین پرورش و مواد زائد تولیدی کم میتوان از پساب خروجی در
کشت سبزیجات و گیاهان استفاده کرد .در آبزیپروری متراکم که
در سیستمهای مداربسته صورت میگیرد میتوان با بکارگیری
فیلترهای بیولوژیک پساب خروجی را تصفیه نمود ولی این روش
نسبتا گران و پرهزینه است .استفاده از سیستمهای بدون تعویض
آب /تعویض آب محدود بر پایه فعالیت باکتریهای هتروتروف
امروزه به عنوان سیستم سازگار با محیط زیست شناخته میشود
که اهداف آبزی پروری پایدار را دنبال میکند .در فنآوری توده ساز
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