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 ابزاری برای مدیریت کیفیت آب در آبزی پروریبعنوان فناوری بیوفالک 

 1علی حالجیان

کشاورزی یج المللی ماهیان خاویاری، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و تروانستیتو تحقیقات بین

(AREEO،) رشت، ایران 

 چکیده

 به پرورش و یطدر مح مصرفی غذای هزینه کاهش ،آب کیفیت حفظ برای پرورشی روش یک به عنوان بیوفالک از استفاده اخیر، سال های در

 پالنکتونهای روتوزوآ،پ جلبکها، باکتریها، از ترکیبی بیوفالک مورد توجه قرار گرفته است. آبی  اکوسیستم به پساب رسانیدن تخلیه حداقل

استفاده از بیوتکنولوژی  با بنابراین بیوفالک سیستمی است که است.سایر موجودات آبزی  و روتیفرها تاژکداران، قارچها، مژه داران، جانوری،

اوری عالی فالک یک فنبرهمین اساس بیو. تبدیل می کنددر  پرورش آبزیان مواد سمی مانند اجزای نیتروژن را به یک محصول مفید ، میکروبی

ه استفاد وبی()میکر های زندهماهی، هوادهی قوی و زیستزیاد است که برای توسعه سیستم آبزی پروری تحت تبادل آب محدود یا صفر با تراکم 

های حققین سیستمم تحقیقات شود. این سیستم دارای امنیت زیستی مناسب، سازگار با محیط زیست و تولید اقتصادی پایدار می باشد. بطوریکهمی

عی محدود ا منابع طبیببزی پروری آتولید بهتر  در با استدالل برای توسعه این سیستم از بیوتکنولوژی میکروبی نوین ایبیوفالک را به عنوان چهره

بستگی دارد و از طرفی  بآکیفیت فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی  از یک سو به از آنجائیکه محیط پرورش آبزیان .مورد تاکید خود قرار دادندآب 

قش حیاتی و تواند ن فاده از سیسم بیوفالک میتاسیک محیط شکننده و حساس هست، لذا مدیریت صحیح در پرورش آبزیان با  کامالًاین محیط 

 .داشته باشد انموثری در پرورش آبزی

 کیفیت آب، امنیت زیستی، فناوری بیوفالک، آبزی پروریواژگان کلیدی: 
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 بیان مسئله

رشد سریع جمعیت باعث افزایش چشمگیر تقاضای غذا 

شده و برای پاسخگویی به این تقاضا، افزایش تولید 

ن پروتئین حیوانی که منبع اصلی تغذیه برای مصرف انسا

ل ده آ، بسیار مورد نیاز است. آبزی پروری منبع ایمی باشد

ین پروتئین های حیوانی است که می تواند با کمترتامین 

زی سیار سریع تولید شود. افزایش بهره وری آبهزینه و ب

ط پروری منجر به افزایش بیش از حد آالینده ها در محی

اطراف می شود. همچنین در آبزی پروری از حجم زیادی 

و  آب استفاده می شود که عموماً بدون تصفیه تخلیه شده

 اخیر سالهای باعث کمبود آب و آلودگی می گردد. در

 دارپای و نوین عنوان روشی به یوفالکب سیستم از استفاده

 اساس .گرفته است قرار توجه مورد آبزی پروری در

 میکروب مرده، آلی ذرات زیستی، مواد بیوفلوک فناوری

 موجودات سایر و ها یاخته تک ها، جلبک ها،

 .(Aghabarari et al., 2021است)

آب  کیفیت مشکالت حل برای ابتدا در سیستم بیوفالک

با  شد. گرفته بکار نیز آبزی پروری در تدریج به و ایجاد

و  توسعه اساس بر آب کیفیت مدیریت تکنیک، این کمک

بسیار  آب تعویض با پرورش، محیط در باکتریها کنترل

بر همین اساس فناوری بیوفالک  .گشت امکانپذیر محدود

(( BFT=Biofloc Technology  انقالب "به عنوان

قادر  این سیستم. در آبزی پروری نام برده می شود "آبی

دهد. با توجه به  کاهش را آب مصرف درصد 95 تا است

اینکه ایران با کمبود آب مواجه بوده و لزوم استفاده بهینه 

از منابع آبی موجود همواره منطبق بر سیاست های کلی 

ی است، لذا تغییر نظام و مورد تاکید وزارت جهاد کشاورز

نگرش نسبت به سیستم های سنتی تولید محصوالت امری 

یک به عنوان که بیوفالک  فناوریاجتناب ناپذیر بوده، و 

یاد می  کمتعویض آب با سیستم بدون تعویض آب یا 

شود می تواند نقش مهم و بسزایی در کاهش مصرف آب 

 )و کاهش آلودگی محیط زیست ایفا نماید

Emerenciano et.al., 2017; Jamal etal., 

در حوضچه های  ماهی بر همین اساس پرورش .(2020

 آن در که بیوفالک، فناوری آب با تبادل حداقل با

 باال C:N نسبت اشباع شده و با اکسیژن هامیکروارگانیسم

 می نمایند نیز تضمین را آب کیفیت شرایط رشد می کنند،

(Ueno-Fukura et al., 2019لذا اگر .) و کربن 

 و آمونیوم تنظیم شوند، به خوبی محلول در نیتروژن

 تبدیل می شوند باکتریایی توده به شده دفع آلی نیتروژن

 .(1 شکل)

 

 در اکسیژن، و نیتروژن کربن، مکانیسم چرخش. 1 شکل

 بیوفالک فناوری در پرورش ماهی

 یافته از توسعه میکروبی جامعه متشکل از بیوفالک 

 سایر و پالنکتونهای جانوری پروتوزوآ، باکتریها،
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 ,.Emerenciano et alا می باشد)میکروارگانیسم ه

و تنظیم  باالبردن طریق از فالک این سیستم ،(2017

 از طریق آمونیوم جذب افزایش و نیتروژن به کربن نسبت

جلوگیری می  نیتروژنی سمی مواد تجمع از باکتریها،

نماید. این تکنولوژی برپایه تحریک باکتری های 

هتروتروف برای معدنی کردن نیتروژن غیرآلی استوار 

است. این باکتری ها با مصرف کربوهیدرات، آمونیوم و 

ضایعات نیتروژنی را برای ساخت سلول های جدید مورد 

و همزمان مواد آلی، ارگانیسم های  داداستفاده قرار 

و جامدات معلق را به شکل فلوک در می آورند. میکروبی 

این فرایند باعث استفاده مجدد غذاهای خورده نشده و 

تعویض آب را کاهش داده و از این طریق  شده،مدفوع 

خطر ابتال به بیماری های واگیر را از مسیر آب ورودی 

کاهش می دهد. همچنین به دلیل عدم نیاز به آب جاری و 

رود عوامل بیماریزا به مزرعه نیز ورود مستمر آب از و

 .جلوگیری می کند

 نآبزیا گونه های همه که است داده نشان البته تحقیقات

 داشته مناسبی عملکرد سیستم بیوفالک در نمی توانند

 ،فیلترکنندگی غذایی رژیم که آبزیانی باشند. بنابراین

 دستگاه سازگاری بلیتقا همه چیزخواری و به عادت

 مناسب دارند را میکروبی ذرات بهتر به جذب گوارش

 نهمچنین محققی .سیستم می باشند این در استفاده برای

ش پرور برای بیوفالک سیستم از استفاده که دادند گزارش

کاهش  و رشد نرخ بهبود همچون متعددی فوائد ماهی

سیستم  چنین در دارد. پی در را  غذایی تبدیل ضریب

 ،است اهمیت حائز بسیار کنترل بیوفالک مدیریت هایی

 ندمی توا محیط آبی در بیوفالک حد از بیش تولید چرا که

 .آورد بوجود و بازماندگی رشد روند در منفی پاسخ

 سیستم بیوفالک عملکرد

مبتنی بر ترکیب ماهی و جامعه میکروبی  بیوفالک فناوری

و باید به عنوان یک فناوری  بودهدر یک حوضچه 

مدیریت اکوسیستم در نظر گرفته شود. متابولیت های دفع 

شده توسط ماهی در داخل حوضچه، بدون نیاز به یک 

تصفیه کننده آب جداگانه، تصفیه می شوند. یک  دستگاه

جامعه میکروبی بسیار متراکم زمانی ایجاد می شود که 

جازه تجمع پیدا و بسترهای آلی ا بودهتبادل آب محدود 

میلیون سلول میکروبی  1000-10کنند. به طور معمول، 

سانتی متر مکعب آب حوضچه می  1( را در 1010-710)

یکی از ویژگی های ضروری مورد نیاز برای  .توان یافت

حفظ شرایط مناسب در چنین سیستم های بارگذاری 

شده، هوادهی و اختالط مناسب است. در این سیستم کل 

اشباع از اکسیژن باشد تا تجمع جامداتی باید ه آب حوضچ

را که به محیط های بی هوازی تبدیل می شوند به حداقل 

می توان با افزودن مواد کربن دار  رسانده شود.

)کربوهیدرات هایی مانند مالس، نشاسته، تاپیوکا و غیره( 

در  C:N تا نسبت نمودتجمع نیتروژن معدنی را کنترل 

 لذا اگرتنظیم شود.  15-20خوراک )یا در حوضچه( به 

 اضافه استخر نشاسته و غیره به مالس، مواد کربن دار نظیر

 و گرفته آب از را آمونیاک باکتریها جلبکها و شوند،

. بنابراین با تنظیم (2میکنند )شکل  تولید زیستی پروتئین

توان به راحتی و به مشکل نیتروژن را می C:Nنسبت 

 به لذا بیوفالک .(Singh. 2020)ور مداوم حل نمودط

 را برای محیطی و نموده عمل بیولوژیکی فیلتر یک عنوان

 حذف را آمونیاک تواند می که عمل می نماید ها باکتری

 .کند
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 : شماتیکی از عملکرد سیستم بیوفالک در استخر 2شکل 

 

 های استفاده از بیوفالکروش 

پروری به دو روش های آبزیامروزه از بیوفالک در سیستم

. در حالت مستقیم، استفاده می شودمستقیم و غیرمستقیم 

عنوان نیتروژن وارد شده به آب از طریق غذا و مدفوع به

منبع نیتروژن و با افزودن کربن مورد نیاز به آب استخر، 

و  شدهتوده بیوفالک در همان استخر پرورشی تشکیل 

شود. این روش طور مستقیم سبب بهبود کیفیت آب میبه

 ، ولیبیشتر برای پرورش به روش نیمه متراکم کاربرد دارد

استفاده از بیوفالک در حالت غیرمستقیم بیشتر برای 

در این  .های متراکم و فوق متراکم کاربرد داردروش

های بیوفالکی در یک مخزن مجزا از مخازن حالت، توده

د و سپس در دسترس آبزی قرار داده پرورشی تولی

 .شودمی

در فناوری بیوفالک تبادل آب انجام نمی از آنجایی که 

این  .گیرد، تجمع باالیی از مواد جامد در آب رخ می دهد

از موجودات مرده، مدفوع و غذای باقی که مواد جامد 

می تواند در عرض یک ساعت در  ،مانده به دست می آید

)شکل  لذا از مخروط های ایمهوف .ته نشین شودکف آن 

می توان برای اندازه گیری جامدات قابل ته نشینی در  (3

آب بیوفالک استفاده کرد. جامدات قابل ته نشینی باال 

و برای اکسیژن محلول با  شدهباعث کدورت زیاد آب 

باید جامد  د. در واقع،نارگانیسم کشت شده رقابت می کن

میلی لیتر در لیتر نگه  10-15قابل ته نشینی را در محدوده 

. از آنجایی که ارگانیسم های کشت شده برای چند شتدا

ماه به رشد خود ادامه می دهند، همیشه زمانی وجود دارد 

که جامدات قابل ته نشین شدن بسیار زیاد است و قبل از 

. می باشنداقدام سریع مند د نیازناینکه از کنترل خارج شو

 اترای حذف این جامدتجاری که می توان ب روش

اضافی اعمال کرد، تعویض آب یا استفاده از مخزن ته 

 2مطابق شکل نشینی است. مفهوم کلی مخازن ته نشینی 

بیوفالک را با سرعت بسیار کم  حاوی این است که آب

تا  نمودهلیتر در دقیقه( به یک مخزن جداگانه پمپاژ  5)

رج داخل مخزن ته نشین شده و به راحتی خا اتجامد

 .Ogello., et al., 2021  ; Singh) شود

 .(1397: ملکزاد، 1395رضایی و رفیعی، ;2020

( 
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های مدرج ایمهوف جهت اندازه گیری نمونه ای از قیف: 3شکل 

 مواد جامد معلق

خش بو  بودهتر زیاد های فشردههمچنین بار آلی در حوضچه

نشین  تهزیادی از مواد آلی در کف حوضچه با اکسیژن محدود 

زیستی را  ، توالی بازیافتنمودهایجاد هوازی و شرایط بیشده 

 همچنین .شودو حتی منجر به تولید ترکیبات سمی می دادهکاهش 

نیوم تجمع آموبه منجر  ،اکسیژن و کاهش غذای ماهی مقادیر باالی

 که هر دو برای ماهی مضر هستند.  گشتهو نیتریت ها 

 هوادهی و جابجایی آب

های بیوفالک بسیار مهم و ضروری در سیستم حرکت آب

داشتن ذرات است. جابجایی و حرکت آب برای معلق نگه

نشین زیرا اگر ذرات بیوفالک ته .مهم و ضروری است

های کف ایجاد هوازی در میان لجنهای بیشوند بخش

ند تولید آمونیاک، متان و سولفید هیدروژن نتوامی و شده

نیز از موارد مهم و اساسی در  کند. حفظ اکسیژن محلول

عملکرد درست این سیستم است. چگالی آب در حالت 

های هوا در ستون آب، کمتر از هوادهی و وجود حباب

حالت ساکن )بدون هوادهی( است. این امر باعث کشش 

بندی آب تا از رسوب و الیه شدهآب از کف به سطح 

ایی د. در این سیستم اکسیژن دهی و جابجگردجلوگیری 

صورت توأم و با تجهیزات مشابه حاصل آب به

 (.1397: ملکزاد، 1394)عبدی راد و همکارا، شودمی

 کنترل مواد معلق

میزان مواد جامد معلق در سیستم بیوفالک از جمله 

پارامترهای مهم و ضروری در حفظ و کنترل شرایط 

پرورشی است. در این سیستم به دلیل ورود حجم زیادی 

رات ذیی و کربوهیدراتی و به دنبال آن تولید از مواد غذا

بیوفالک و تعویض حداقلی آب، مقدار مواد جامد معلق 

 300-500 یگومیابد. در پرورش سرعت افزایش میبه

مواد معلق برای جذب آمونیاک و  میلی گرم در لیتر

ازحد اکسیژن مناسب است. جلوگیری از مصرف بیش

ز ار در مزارع معموالً اقدگیری تقریبی این مبرای اندازه

های مدرجی به نام ایمهوف با استفاده از استوانه قیف

: 1394، ن)عبدی راد و همکاراشودمدرج استفاده می

 (.1397ملکزاد، 

 

 های پرورشی مناسب برای سیستم بیوفالکگونه

ترین گونه برای پرورش در چنین سیستمی مناسب

از مواد معلق هایی هستند که تحمل مقادیر باالیی گونه

و همچنین قابلیت تغذیه مستقیم از مواد  را داشته جامد

هایی باشند. گونه رامعلق جامد و ذرات بیوفالک را دا

مانند میگو و تیالپیا از نظر فیزیولوژیکی توانایی سازگاری 

در این سیستم و قابلیت تغذیه و جذب پروتئین میکروبی 
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های ام سیستم. در حال حاضر تم(4)شکل را دارا هستند

بیوفالک در دنیا در حال پرورش میگو و کپور 

 (.1397: ملک زاد،  1395)حافظیه و دادگر، هستند

 
 عملکرد بیوفالک در استخرهای پرورش آبزیان : 4شکل

 

 معرفی دستاورد یا راهکار

های بیوفالک بر پایه جامعه میکروبی آب، سبب سیستم

حفظ مناسب کیفیت آب و بازیافت مواد دفعی و خوراکی 

بر  که" بیوفالک از و بر همین اساس گشتهاستفاده نشده، 

می  استوار پرورش محیط در میکروارگانیسم ها رشد پایه

نام برده می  سودمند و مناسب سیستم یک به عنوان "باشد

تغذیه  و زاید مواد باز چرخ در میکروبی هجامع این شود.

چنین تکنیکی مبتنی بر   .دارد نقش برای ماهی مکمل

تولید میکروارگانیسم در استخر، سه نقش اصلی را ایفا می 

( حفظ کیفیت آب، با جذب ترکیبات نیتروژن که 1کند: )

( تغذیه، 2پروتئین میکروبی در استخر تولید می کند. )

کشت با کاهش ضریب تبدیل افزایش امکان سنجی 

( 3) ( و کاهش هزینه های خوراک وFCRخوراک )

رقابت با پاتوژن ها. بیوفالک ها به دلیل تعامل پیچیده بین 

مواد آلی، بستر فیزیکی و طیف وسیعی از میکروارگانیسم 

لیپیدی از مواد غذایی  -ها، یک منبع طبیعی غنی پروتئین

ساعته در روز در دسترس هستند.  24که به صورت  بوده

این بهره وری طبیعی نقش مهمی در بازیافت مواد مغذی 

 ,.Emerenciano et.al)و حفظ کیفیت آب دارد

2017; Hargreaves, 2013). فالک،بیو تولید برای 

گشته و  و آبگیری شستشو ضدعفونی، مخازنبایستی ابتدا 

 رس، کربنات خاک ،فسفات تریپل اوره، کود ازسپس 

 ،. بعنوان مثالشود استفاده شده ماهی آرد غذای و کلسیم

با  لیتری 250 مخزنابتدا برای ذخیره سازی بیوفالک 

آماده شود. بعد از آماده شدن مخزن  آب لیتر 200 حجم

سبوس  و آرد گرم مخلوط 10 ماهی را با غذا گرم 40آب 

 و رس خاک یک گرم قند، چغندر مالس گرم 50 گندم،

این مخزن  سپس ریختهمخزن آب  را در اوره یک گرم

 تداوم جهتمی گردد.  هوادهی شدیداً روز 10 بمدت

(  20:1 حدود) ازت به نسبت کربن حفظ وبیوفالک  تولید

 روز  10در طول این  هتروتروفی باکتریهای رشد برای

ی گرم غذا 10 ،آرد و سبوس گرم 20میان  در روز یک

 . حجمدگرد اضافه می مخزن به مالس گرم 3 وماهی 

 و یک لیتری بشر از استفاده با هفته در دوبار فالک بایستی

 دارزیابی قرار گیر سی سی مورد 50 مدرج استوانه

  .(1397: آدینه و هرسیج، 1400)سرسنگی و همکاران، 

 ماهی آن در که است نوآورانه سیستم یک بیوفلوک سیستم

این . شود تولید باال تراکم با مصنوعی مخازن در تواندمی

 سنتی شکل به نسبت کمتری بسیار فضای به سیستم نیاز
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 بین در مساحتی کارشناسان، گفته به دارد، و ماهی پرورش

 پرورش برای کافی آب با همراه مربع متر 200 تا 150

 در شیرین را آب ماهی های گونه از انواع کیلوگرم 2000

 پرورش راحتی به توان ( می5کوچک)شکل  مخزن چهار

 .(Ventures, 2019داد)

 

 سیستم بیوفالک به همراه هوادهی: پروش ماهی در 5شکل 

 

 مزایای استفاده از سیستم بیوفالک

 پرورش آبزیان با حداقل تبادل آب  -الف

 36تا  11درصد ) 25طور میانگین پروری بهدر سیستم آبزی

درصد( از نیتروژن مصرف شده به بیوماس ماهی تبدیل 

و باقیمانده به شکل آمونیاک و نیتروژن آلی در مدفوع  گشته

. (1397)ملکزاد، رودو غذای نخورده شده از دست می

پروری برای ماهی سمی بوده تجمع آمونیاک در سیستم آبزی

تواند باعث افزایش تلفات، غلظت باالی آمونیاک میو 

کاهش رشد و انواع اختالالت فیزیولوژیکی در ماهی گردد. 

لذا جهت حفظ کیفیت آب و کنترل مواد دفعی نیتروژنی در 

پروری، تبادل آب استخر پرورشی با های آبزیبیشتر سیستم

این تبادل آب، مشکالت  .گیردآب تازه صورت می

منظور های باالی پمپ کردن بهو هزینه محیطیزیست

برگشت آب را به همراه دارد. تأثیرات منفی سیستم پرورش 

های زیست، زمینه را برای توسعه سیستمآبزیان بر محیط

قابل پروری با حداقل تبادل آب ایجاد کرد. با کاهش آبزی

 (RAS) الخصوص در سیستم بازگردشیآب علی توجه

زا به محیط آبی عوامل بیماریرهاسازی مواد مغذی و 

کاهش یا حذف خواهد شد. سیستم بیوفالک یک نوع 

باشد که جمعیت فرد از سیستم بازگردشی آب میمنحصربه

های اتوتروفیک و میکروجلبک های معلق، باکتری

هتروتروفیک را در سیستم پرورش با آب محدود حفظ 

کند. سیستم بیوفالک اثرات سودمند و مهمی روی می

های پرورشی مانند بهبود کیفیت آب از طریق حذف یستمس

ترکیبات نیتروژنی سمی )آمونیاک و نیتریت(، بهبود مصرف 

غذایی و عملکرد رشد آبزیان از طریق تولید طبیعی ایجاد 

ها، کند که شامل مصرف فتواتوتروفیک توسط جلبکمی

تبدیل نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن نیتراتی توسط 

ی شیمیواتوتروفیک و هضم مستقیم نیتروژن هاباکتری

های آمونیاکی و تبدیل آن به بیوماس باکتریایی توسط باکتری

: ملکزاد، 1395و همکاران، )عظیمی باشدهتروتروفیک می

1397.) 

 :کاهش هزینه خرید غذا– ب

تالش تکنولوژی بیوفالک در جهت کاهش تعویض آب 

استخرهای پرورشی تا حد صفر، هدفی است که محققان 

به دنبال آن هستند که در کنار ارزش افزوده بیوفالک در 

باشد. جهت کاهش غذای مصرفی نیز کامالً چشمگیر می

که با می باشد پروری ترین ارکان آبزیتغذیه یکی از مهم

عنوان دو نهاد اصلی غذایی، غن ماهی بهتأمین پودر و رو

خوبی تأمین شده اسیدهای آمینه و چرب ضروری به

درصد  25تا  15در آبزی پروری معمولی، تنها است. 

https://evoreach.in/biofloc.html
https://evoreach.in/biofloc.html
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پروتئین خوراک در واقع توسط ماهی حفظ شده و بیشتر 

توده جدید از زیبه صورت آمونیوم در آب دفع می شود. 

هتروتروف که های ها و باکتریهمچون ریز جلبک

توانند در پساب غنی از مواد غذایی آب خروجی می

 راحتی کشت داده شوند، بعنوان غذای پروری بهآبزی

های پیشنهادی برای و یکی از روش (آلترناتیوجایگزین)

 بیوفالک در سیستم هایتولید استفاده نمود. بنابراین 

آمونیوم به پروتئین میکروبی تبدیل می شود که می تواند 

از این به عنوان منبع پروتئین مورد استفاده قرار گیرد. 

منظر ترکیب غذایی بیوفالک نقش مهمی در اقتصاد و 

میکروارگانیسم های موجود سالمت تولید خواهد داشت. 

در آب تمایل به تجمع و تشکیل توده های زیستی دارند 

با انند توسط ماهی فیلتر شده و مصرف شوند. که می تو

در  توجه به باال بودن هزینه های خوراک، پرورش دهنده

پرورش  استفاده از سیستم بیوفالک در استخر صورت

میزان می درصد  25تا  15حفظ پروتئین از  ماهی عالوه بر

 45را به  در استخرهای معمولیتواند درصد پروتئین 

استفاده از این سیستم می تواند . لذا افزایش دهد درصد

 عامل بسیار مهم برای پرورش دهندگان محسوب  یک

 Hisano et al., 2019 ;Choo,H.X. and;)گردد

Caipang, 2015 ،1397ملکزاد.) 

 های تولیدکاهش هزینه -ب

های تولید پروری کاهش هزینهدر آبزیمی تواند  بیوفالک

های غذا را هدرصد هزین 40-50و را به همراه داشته 

استفاده از سیستم بنابراین در صورت . پوشش دهد

 های تولید پرورش آبزیاندرصد هزینه10-20،بیوفالک

میرزایی و  :1395حافظیه و دادگر، کاهش می یابد)

 (.1397: ملکزاد، 1395همکارا، 

 ایمنی زیستی -ج 

ن با توجه به افزایش جمعیت، روش متراکم پرورش آبزیا

و باالبردن بازدهی تولید یکی از اهداف مهم صنعت 

پروری است. با این حال، روش متراکم پرورش خطر آبزی

و پیشگیری از  دادهزا را افزایش ابتال به عوامل بیماری

پروری دارد. بروز این عوامل نقش مهمی در اقتصاد آبزی

ها باعث مقاومت بسیاری از بیوتیکاستفاده از آنتی

ها بیوتیکشود. عالوه بر این، آنتیزا میهای بیماریباکتری

زا را ندارند. مدت در کنترل عوامل بیماریتأثیر طوالنی

زا در مقایسه قابلیت بیوفالک جهت مقابله با عوامل بیماری

های پرورش آبزیان، بیانگر موفقیت این با دیگر سیستم

)میرزایی و پروری استفناوری در صنعت آبزی

 (.1397: ملکزاد، 1395،همکاران

 

 بندی(توصیه ترویجی )جمع

در حال حاضر پژوهش انجام کار سیستم بیوفالک بر روی 

آبزیان از جمله آرتمیا، میگو، تیالپیا، کپور و فیلماهی در 

جهان و ایران توسط محققین صورت گرفته و به نتایج 

سیستم های بیوفالک  درقابل قبولی دست یافتند. 

 چرخه باروری، بهبود در مهمی نقش ها میکروارگانیسم

 نسبت دستکاری دارند. تغذیه آبزیان آب و کیفیت عناصر،

 بیوفالک سیستم برای توسعه (C:N) نیتروژن به کربن

 سطح باال بردن یا و خارجی کربنی منابع از استفاده بوسیله

 _کشاورزی پسماندهای از می شود. انجام غذا در کربن

 مالس، همچون دسترس قابل کربن منابع صنعتی حاوی

 کوبی، شالی ضایعات سبوس برنج، گندم، سبوس و آرد

و  پنیر آب پودر مالت، گلوتن، پسماند پسماند

ای است که پس از اله)تفباگاس

با نام و  شده، حاصل سورگوم و نیشکر از شکر استخراج

دی از جمله کاه نیشکر، تفاله نیشکر نیز شناخته های زیا

 به می توان استفاده قابل ازت منابعد(، همچنین از می شو

 چای، بذر فرنگی، بذرگوجه سویا، کنجاله کلزا، کنجاله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1_(%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1_(%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%85
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 و کازئین الکل، (پساب صنایع الکل سازی)ویناس پپتون،

 .نام بردسولفات  آمونیوم

 به کربن نسبت افزایش که، داشت توجه باید کلی بطور 

 ضروری هتروتروف هایی باکتر بهینه رشد نیتروژن برای

 آب به کربوهیدرات مناسب مقدار افزودن است. بنابراین با

 دموا هتروتروفی باکتریهای ازت، کربن به نسبت تنظیم و

 تشکیل بیوفالک بطور بهینه و جذب را حاصل غذایی

می  کاهش آب نیتریت در و آمونیاک گردیده و در نتیجه

 جذب با آب کیفیت حفظ هاییچنین سیستم یابد. در

 نهمچنی و پروتئین میکروبی تولید در نیتروژنی ترکیبات

هزینه های  کاهش جهت کشاورزی ضایعات از استفاده

برای جلوگیری از  . لذااست اهمیت حائز بسیار غذایی

 رسوب مواد معلق)مواد معلق قابل ته نشینی در محدوده

جابجایی و حرکت ، و کمبود اکسیژن میلی لیتر ( 15-10

داشتن ذرات و اکسیژن دهی )جهت آب برای معلق نگه

در این  هوازی و سمی شدن محیط آب(بیجلوگیری از 

 سیستم با توجه به نکات اشاره شده امری مهم و ضروری

 .می رسدبه نظر 

  فهرست منابع

 رب بیوفالک مختلف سطوح . تأثیر1397 ، م.،هرسیج ، ح. وآدینه

 الرو میگوی پست بازماندگی و رشد عملکرد آب، کیفیت

 تحقیقات (. مجلهLitopenaeus vannameiوانامی)

 . 393-401، ص 4 شماره ، 73 دوره  دامپزشکی،

بیوفالک و کاربرد آن در  .1395.، دادگر، ش م. و حافظیه،

، صفحات 1، شماره 3پروری، مجله آبزیان زینتی، سال آبزی

17-7.  

 . وور، حلی پق .،هرسیج، م .،جعفریان، ح .،عظیمی، ع

های مختلف کربن به تأثیر نسبت .1395ا.، اتیمار، پ

نیتروژن بر پارامترهای کیفی آب و عملکرد بچه ماهیان 

در سیستم بیوفالک،  (cyprinus carpio) پور معمولیک

-۸9، ص 4، شماره 10پروری، سال نشریه توسعه آبزی

75. 

تکثیر و پرورش . 1395.، رفیعی، غ . ورضایی توابع، ک

 .میگوهای دریایی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران

  ا. وسوری نژاد، س.ر.،  مرتضائی، ا.، ناجی،ح.،  سرسنگی،

 ب،آ کیفیت بر بیوفالک سیستم . تاثیر1400 آ.، اکبرزاده،

 الشه ماهی ترکیب و ایمنی شاخصهای رشد، عملکرد

تراکم  ( درOreochromis niloticus) تیالپیای نیل

ایران.  شیالت علمی مجله لب شور.  آب در مختلف های

 .175-1۸5، ص 2جلد  30شماره 

تم پرورش میگو با سیس .1394 ب.،قائدنیا،  . وز عبدی راد،

، شماره 1پوستان، دوره نامه میگو و سختبیوفالک، فصل

 .12-15، ص 2

 آبز در آن کاربرد و بیوفالک سیستم معرفی .1397ملکزاد، ع.، 

نیلگون.  دانشجویی-تخصصی-علمی یپروری. فصلنامه

 .36-39دوم. ص  شماره نخست، سال

های نوین سیستم .1395.، محمدی آزرم، ح. و زایی، نمیر

پروری )بیوفالک(، چهارمین همایش ملی شیالت و آبزی

 .آبزیان ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

Aghabarari M.1; Abdali S.1; Yousefi 

Jourdehi A. 2021. The effect of 

Biofloc system on water quality, growth 

and hematological indices of Juvenile 

great sturgeon (Huso huso) . 20(5) 

1482-1467 . 

Choo,H.X. and Caipang, M.C.A., 2015. 
Biofloc technology (BFT) and its 

application towards improved 

production in freshwater tilapia culture. 
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Abstract 

In recent years, the use of biofloc as a breeding method to maintain water quality, reduce the 

cost of food consumed in the breeding environment and minimize the discharge of wastewater 

to the aquatic ecosystem has been considered. Biofloc is a combination of bacteria, algae, 

protozoa, zooplankton, ciliates, flagellates, fungi, rotifers and other aquatic organisms. 

Therefore, biofloc is a system that uses microbial biotechnology to convert toxic substances 

such as nitrogen components into a useful product in aquaculture. On this basis, biofloc is an 

excellent technology used to develop an aquaculture system under limited or zero water 

exchange with high fish density, strong aeration and live (microbial) biota. This system has 

appropriate biosecurity, compatible with the environment and sustainable economic 

production. So the researchers' research emphasized biofloc systems as a new face of 

microbial biotechnology with arguments for the development of this system in better 

aquaculture production with limited natural water resources. Since the aquaculture 

environment depends on the physico-chemical and biological quality of water on the one 

hand, and on the other hand, this environment is a fragile and sensitive environment, so 

proper management using biofloc system can play a vital and effective role in aquaculture. 

Keywords: Aquaculture, Biofloc Technology, Water Quality, Biosecurity 

 

 


