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  برداري و پرورش آبزیان بهره

 1392جلد دوم، شماره سوم، پاییز 
http://japu.gau.ac.ir  

  

 اثرات سیستم پرورش آکواپونیک بر افزایش رشد و بقاي میگوي جوان آب شیرینبررسی 
)Macrobrachium rosenbergii( الرو ماهی کپور معمولی و )Cyprinus carpio(  

  
*

  3ساري ابوالفضل عسکريو  2کیسمی ران آوخمه ،1پور نفیسه علی 

  استادیار مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزي 2، دانشگاه آزاد واحد اهواز ،گروه شیالتارشد  کارشناسیآموخته  دانش1
  خوزستان - دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،  گروه شیالتاستادیار 3، بوشهر - خلیج فارس

  14/12/1391 ذیرش:؛ تاریخ پ 19/9/1391تاریخ دریافت: 
  چکیده

 .شده است لیتشک آب یگردش ستمیس کیدر  اهانیدر کنار پرورش گ انیاز پرورش آبز کیآکواپون
 .و گیاهان دارویی در سیستم آکوآپونیک بررسی گردید اهیم ،یگوامکان پرورش توام م پژوهشاین  در

 )Macrobrachium rosenbergii( میگوي آب شیرینشامل فقط  سه تکرار تیمار و سهاین بررسی در 
 ي آب شیرین،و میگو اول و دوم) (تیمار عنوان شاهد به )Cyprinus carpio( ماهی کپور معمولی و

در  عنوان تیمار سوم ) بهFoeniculum vulgare( و رازیانه )Aloe vera( آلووراکپور معمولی، 
اجرا  بهروز  40مدت  به 1390 هرماتی در بوشهر-  خلیج فارس يمرکز آموزش جهاد کشاورز شگاهیآزما

ترتیب شامل وزن نهایی بدن،  داري در متغیرهاي رشد به تفاوت معنی که نتایج نشان داد .گذاشته شد
و  اكی، آمونpHمثل  ییایمیکوشیزیف يفاکتورها یو بعض درصد بقا، افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه

 ییایمیوشیب باتیترکروزه پرورش،  40پایان دوره  درهمچنین  .)>05/0P( وجود داردبین تیمارها  تیترین
 را نشان نداد يدار یتفاوت معن هاماریت ژنیآب و اکس يمانند دما ییایمیکوشیزیف يرهایمتغ یو بعض

)05/0P>(. در کنار  انهیآلوورا و راز ییدارو اهانیگ دیآن است که تول دیؤپژوهش م نیا جینتا نیبنابرا
  دارد. انیآبز دیتول شیافزادر  ییسزا هب ریثأت آبزیان

  

  1پونیک، گیاهان داروییا، میگوي آب شیرین، آکومعمولیکپور کشت توام، :کلیدي هاي واژه
                                                

 naf.alipour@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
اده از که در این شیوه با استف استدر حال حاضر کشت توام در آبزي پروري بسیار پرطرفدار 

هی ددیگر به افزایش سودماکیان و آبزیان با هم دام، ،گیاهان (پرورش) ي علمی مدرنها روش
در  زایش کیفیت آب باعث افزایش تولیدتوانایی کشت توام در اف و کنند پروري کمک می آبزي
  ).2005(گامز و همکاران،  پروري گردیده است آبزي

ه ژوی يها از مزیت جانوري يها پروتئینماهیان  نسبت به سایر  و یکه محصوالت دریای این  نظر به
رورش پ يبرا). 2002(برگ،  دهد افزایش میرورش آن را پو  یت استفاده از ماهیاهم ،برخوردار است

نوع  بود که در آن فقط یک يا ونهگ کت رورشپ یدر منابع آب یروش معمول و مرسوم قدیم یماه
را ابداع نمودند که در م سال قبل روش کشت توأ 4000از  ها ینیچاما  ،فتیا یرورش مپکشت و  يآبز

ی و تلفیق یترکیب ،يا ونهگند چیابد و در این سیستم  یرورش مپدر کنار هم  ينوع آبز آن بیش از یک
را ی ردد و آبزیانگ یاستخر استفاده م يها سطح و کناره وها  متفاوت آب ياز تمام ابعاد و سطوح تولید

 يکنند و حتی موجودات کنارآبز ی میگو در سطوح مختلف آب زند دارندمتفاوت  یکه عادات غذای
این عمل در افزایش محصول  2یمتقابل زیست اثر و 1یزیست اثر هم و از دهد میرورش پرا در کنار هم 

قرن  کسال قبل در ایران رواج دارد و در دنیا بیش از ی 25ینی از چور پکشت توأم ک ،برند سود می
 (برنج و صدف و محصوالت زراعی، ماهی، سخت پوست، جلبکمانند است که موجودات مختلف 

  ).2008(چاپل،  ددهن رپایان را کنار هم پرورش میماکیان و چا، حبوبات)
(پرورش  پروري توام با هیدروپونیک ترین سیستم براي آبزي ي گردشی آب، مناسبها سیستم

میزان کافی براي تقویت رشد و نمو گیاهان در هیدروپونیک  امالح غذایی بهزیرا است.  گیاهان در آب)
  ).2000؛ راکوسی، 1985ر و همکاران، (نی ددگر  فراهم می

 ا سیستم گردشی آبم آبزي پروري یستسیستم پرورش آکواپونیک از هر کدام از اجزاء خود یعنی سی
 بخش .کنند مزایاي بیشتري دارد فاده میکه از امالح غذایی معدنی است ،و هیدروپونیک(مدار بسته) 

(مدار  گردشیسیستم براي اي  نابراین بیوفیلتر جداگانهکند و ب عنوان یک بیوفیلتر عمل می هیدروپونیک به
که از فروش محصوالت  ،درآمدزا است یسیستم آکواپونیکتنها بیوفیلتر  باشد.  نیاز نمی مورد بسته)

                                                
1- Symbiotic 
2- Synergistic 
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در سیستم هیدروپونیک براي پرورش  .گرددفراهم درآمد  ها هیدروپونیک مثل سبزیجات، گیاهان و گل
  ).2006(بیلی و همکاران،  باید به سیستم اضافه گرددپتاسیم و آهن  کلسیم، گیاهان

تواند به  و می شود میاستفاده طور مداوم براي بخش هیدروپونیک  هب وسط آبزيمواد مغذي تولید شده ت
مواد مغذي توسط و جذب ذف حاز طرف دیگر . کند کمکآب محیط پرورش کنترل آلودگی  تصفیه و

ي آکواپونیک نیاز ها سیستم .گردد نیز تصحیح مییون و هیدروپونیک توسط نیتریفیکاس مجدداً ،از آبآبزي 
ا تولید هیدروپونیک گیاهان ی گردشی پرورش آبزیاني ها سیستم به نظارت بر کیفیت آب کمتري نسبت به

هزینه کنند  تولید میبخش هیدروپونیک با توجه به مواد مغذي رایگان که براي گیاهان  ها آکواپونیکدارد. 
حذف بیوفیلتر  ،جویی در مصرف آب بنابراین صرفه .دهند ا کاهش و سوددهی را افزایش میتولید ر

احداث سیستم و مدیریت تولید و مزایاي ي مشترك براي ها هزینه آب و مدیریتر جداگانه، نظارت کمتر ب
  ).2005(گامز و همکاران،  گیرد می آکواپونیک را در بر

و  اهیم ،میگورورش توأم پو اهی میگو و م يا ونهگ کرورش تپبا مقایسه بین  پژوهشدر این 
و  وگمی ،یماه ايرشد و درصد بق يکشت توأم بر رو یاثربخش ،ونیکپدر سیستم آکواو رازیانه آلوورا 
  گردید. یبررس و رازیانه آلوورا

  
  ها مواد و روش

لیتري  80 ومیآکوار 12در  یو گیاهان داروی اهیم ،یگوکشت توأم م بررسیمنظور  به پژوهشاین 
 ها ومیشد. ابعاد آکوار به اجرا گذاشته بوشهر -خلیج فارس يمرکز آموزش جهاد کشاورز شگاهیدر آزما

 طحدماسنج بر روي س کی قیمتر بودند. درجه حرارت از طر  یسانت 30و ارتفاع  30، عرض 60به طول 
داد  یآزمایشگاه را نشان م طیمح ياتاق نصب شده بود و دما وارید يآکواریوم و یک دماسنج که بر رو

  .یدگرد یم میتنظ
 ری(کارگاه تکث استان فارس التیش یندگیاز نماقطعه الرو ماهی کپور  500قطعه الرو میگو و  200

در یک مدت یک هفته  منظور سازگاري با شرایط آزمایشگاه به به و دیگرد هیو پرورش مرودشت) ته
تازه تغذیه  يآرتمیاي دکپسوله شده و آرتمیا، مرغ تخمگردید و با زرده  يلیتري نگهدار 2000تانک 
نشاء گیاه  غروب صورت گرفت. 6ظهر و  12صبح،  6ي ها بار در روز در ساعت 3 یغذاده گردید.

استفاده شد. و بعد از یک  پژوهشبرداري در  بهره نظورم اه بهگتهیه گردید و در آزمایش انهیآلوورا و راز
  گردید. پژوهش يبرا يبردار آماده بهره انهیورا و رازمیگو و گیاه آلو ،یهفته ماه
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  ردید:گدر سه تکرار به شرح جدول زیر آماده  براي شروع کار سه تیمار و
  

  طرح آزمایش و تعریف تیمارها با سه تکرار -1 جدول
  تکرار تیمار  ردیف

  3  درتانک آکواریوم یگوم عدد 40  1
  3  کواریومآدرتانک ماهی  عدد 40  2
 3 گیاه آلوورا و رازیانه و عدد میگو 20 ماهی و عدد 20  3

  
گرم  13/0±39/0آب شیرین  يگرم، میانگین وزن اولیه میگو 23/1±46/0 یمیانگین وزن اولیه ماه

  بود. شیدر شروع آزما گرم 321±23 ییدارو اهانیو گ
 پژوهششرایط آن با  يدما و شور آزمایشگاه که قبالً در یاز یک تانک ذخیره یک تن نیاز آب مورد

هر تیمار دو بار  يبرا یاصول مدیریت آب و هواده پرورش و بیوتکنیکشد.  مینأتنظیم گردیده بود ت
درصد در طول دوره  5-30درصد بیومس و میزان تعویض آب بین  1-5میزان  به یدر روز غذاده

یکسان هوادهی  ، با پمپ آکواریومیها طور یکسان براي تیمارها بود. در خالل آزمایش آکواریم به
ساعت تاریکی با نور المپ مهتابی براي  12ساعت روشنایی و  12صورت  گردیدند. روشنایی به

 يهر ده روز یک بار با ترازوو و ماهی شامل میگ پژوهشنمونه  .گرفته شددر نظر  ها آکواریوم
 يریاندازگ پژوهشن فقط در آغاز و در پایا انهیگردید و بیومس گیاه آلوورا و راز یدیجیتال، وزن سنج

  ).2005(راکوي و همکاران،  شد
دو  ،آکواریوم مکش پمپ دو از )1شکل ( مطابق ونیک در تیمار سومپسیستم آکوا يبراي برقرار

کف تشتک زیر  در نیزماسه  يو مقدار قرار داده شدکف تشتک لیت که در ویک یون ،کچتشتک کو
روي  یونولیتدر  و رازیانه لوورایاه آگکاشت  يبار مصرف برا وان یکرفت و شش لیگیونولیت قرار 

  ).ICAAE ،2002( استفاده گردیدآکواریوم 
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  و گیاهان دارویی اهی، میگوستم اکوآپونیک براي کشت توام مسی ماين -1شکل 

 ماسه دارايتوري  -5گلدان گیاه دارویی  -4پمپ  -3قالب هیدروپونیک  -2تانک ماهی و میگو  -1

  
صورت روزانه در دو نوبت  هبدرجه حرارت  وpH اکسیژن محلول،  :متغیرهاي فیزیکوشیمیایی آب

اندازگیري  نا،ها  سنج و نیتریت و نیتریت با استفاده از آمونیاكآمونیاك  .اندازگیري شدعصر صبح و 
  ).1984(پارسونز،  گردید

خام درکنترل  بریف مقدار و خاکستر ،یچرب ن،یروتئپ رطوبت، :بافت میگو و ماهیترکیبات بیوشیمیایی 
) AOAC ،1990( با استفاده ازروش استاندارد یو ماه گویو بافت بدن م مارهایت ییغذا میو رژ هیتغذ

)Association of Official Analytical Chemists( بوشهر مورد  یاداره کل دامپزشک شگاهیدر آزما
 24مدت  گراد به یدرجه سانت 105آون در  لهیوس ها خشک کردن بقرار گرفت. رطوبت ب لیو تحل هیتجز

در دستگاه  یچربشد.  نییتع دیپس از هضم اس کجلدالروش  لهیوس هب نیپروتئ .دیگرد نییساعت تع
خام بعد از  فیبرشد.  نییساعت تع 8مدت  گراد به یدرجه سانت 40-60حل کردن در اتر  سوکسله با

خاکستر با  درصد و 25/1 درصد و سود 25/1ر اسیدسولفوریک گیري از نمونه و هضم د چربی
با  )NFE( تروژنیدست آمد. درصد عصاره آزاد ن هگراد ب یدرجه سانت 55سوزاندن نمونه در کوره 

  ):APHA ،1992( دیمحاسبه گرد ریاستفاده از فرمول ز
  =NFE 100 -  خاکستر) خام+ بریف + + رطوبت خام یچرب + خام نی(پروتئ
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 زیآنال يد و سپس با آزمون آماریگرد SPSS 16افزار  و سپس وارد نرم يآور جمع پژوهش جینتا
  شد. یبررس مارهایدار بودن اختالف ت ی) و آزمون دانکن معنANOVA( طرفه کی انسیوار
  

  نتایج
مطابق آورده شده است.  )2 جدول( در هاي مختلف آزمایشماریمتغیرهاي رشد در ت زانیم سهیمقا
وزن  شیبدن، افزا ییشامل وزن نها بیترت رشد به يرهایدر متغ )P>05/0( يدار یمعن تفاوت جدول

 .گردید دهنسبت به شاهد مشاه داراي سیستم آکواپونیک ماریو درصد بقا در ت ژهیرشد و بیبدن، ضر
  .بت به شاهد مشاهده گردیدنس در تیمار سوم و درصد بقاکه افزایش همه فاکتورهاي رشد  يطور به
  

  آزمایش روز 40در تیمارهاي مختلف در طول  ها هاي رشد نمونه ویژگی -2 جدول
  3 تیمار  2 تیمار 1 تیمار متغیرها

  آلوورا و رازیانه  ماهی  میگو ماهی میگو وضعیت رشد
13/0 (گرم) اولیه وزن a± 39/0  23/1  a1± 46/0  13/0  a ± 01/0  23/1 a1± 31/0  00/321 ± 00/23  
73/0 م)(گر نهایی وزن  a± 36/0  52/5 a1± 43/0  20/1 b 34/0  50/8  b1  47/0  00/2201  45/0  

60/0 (گرم) افزایش وزن  a 22/0  97/3 a10/21 07/1 b 44/0  27/7 b1 11/0  00/1880  42/0  
53/461 )درصد( افزایش وزن a 21/0  76/322 a1 39/0  23/672 b 71/0  06/591 b1 41/0  67/585  33/0  

SGR( 87/1( ویژه ضریب رشد a 46/0  56/1 a1 33/0  25/2 b 39/0  10/2 b1 28/0  10/2 ± 25/0  
00/65 )درصد( بقا a 44/1  00/73 a1 41/1  00/92 b 10/1  00/86 b1 98/0  00/100  61/0  

  )P>05/0( دار است غیر همسان در هر ردیف نشانه اختالف معنیانگلیسی حروف 
  

به  وم نسبتسآمونیاك و نیتریت در تیمار  ،pHمتغیرهاي  3دست آمده در جدول  هطبق نتایج ب
سایر متغیرها مانند دما و اکسیژن اختالف  در .)>05/0P( باشد داري می شاهد داراي اختالف معنی

  .)P <05/0( داري بین تیمارها مشاهده نگردید معنی
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  در صبح و عصر در تیمارهاي مختلف آزمایش و ماهی ي فیزیکوشیمیایی آب آکواریوم میگوها ویژگی -3 جدول
  3 تیمار  2 تیمار  1 تیمار  متغیرها

pH  
7/22a ± 0/16 14/7 a± 0/34 6/93b± 0/34 

7/25a± 0/16 15/7 a± 0/34 97/6 b± 0/34 

  گراد) دما (سانتی
32/73a± 1/02 75/32 a±1/08 33/01a±1/08 

32/75a±1/01 95/32 a±1/15 33/07a±1/15 

  گرم بر لیتر) اکسیژن محلول (میلی
7/49a± 0/05 41/7 a± 0/08 7/37a± 0/08 

7/46a± 0/06 42/7 a± 0/08 7/39a± 0/08 

  گرم بر لیتر) آمونیاك (میلی
0/01a± 0/001 01/0 a± 0/003 0/001b± 0/003 

0/01a±0/001 0/01a± 0/003 0/001b± 0/003 

  بر لیتر) گرم میلینیتریت (
0/03a± 0/007 0/038a±0/012 0/05b±0/012 

0/03a± 0/008 0/039a± 0/011 0/06b± 0/011 

 .)P>05/0(است  دار معنی اختالف نشانه ردیف هر در غیرهمسان حروف

  باشد. انحراف معیار می ±صورت میانگین  ها به داده
  

دست  هب جیاست. براساس نتا آورده شده 4در جدول و ماهی  گویشیمیایی بافت بدن م ویترکیبات ب
 انیدر پا تروژنیاره آزاد نخام، خاکستر و عص بریکل، ف یخام، چرب نیدرصد پروتئجدول  نیآمده در ا
  ).P<05/0( نداشتندروز غذادهی  40در خالل ا مارهیت نیب يدار یتفاوت معن شیدوره آزما

  
  بدن میگو و ماهی در تیمارهاي مختلف آزمایش بافت نتیجه آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی  -4 جدول

  3 تیمار  2 تیمار  1 تیمار  متغیرها
  ماهی  میگو ماهی میگو وضعیت رشد

07/35  خام  پروتئین درصد ± 2/0  45/59  27/1  02/35 ± 12/0  25/57  61/0  

8/6  درصد چربی ± 31/0  46/6  35/0  92/6 ± 06/0  86/5 ± 34/0  

42/8  درصد فیبرخام ± 13/0  31/8  11/0  49/8 ± 14/0  45/8  17/0  

2/17  درصد خاکستر ± 23/0  27/13  66/0  28/17 ± 16/0  69/14  76/0  

51/32  تروژنین عصاره آزاد درصد ± 9/0  46/9  80/0  29/32 ± 43/0  78/10  32/1  

  باشد. انحراف معیار می ±صورت میانگین  ها به داده
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  يریگ جهیبحث و نت
 جهیو در نت ییایمیش يدر استفاده از کودها ییجو آب، کاهش مصرف آب و صرفه تیفیبهبود ک

 پژوهش نیدر اباشد که  یآن م يایمزا گریاز د کیآکواپون ستمیدر س یپرورش انیوزن آبز شیافزا
و  انیآبز عمالً کیآکواپون ستمیکه در س افتیمشابه در يا در مطالعه) 1981( گودارد. دیمشاهده گرد

عنوان کود در  به يآبز یمحل زندگ موجود در آب ییو عناصر غذا کنند یاز هم استفاده م اهانیگ
 يسوخت برا ایعنوان غذا  به ستمیس نیا یشود و مواد اضاف یمصرف م اهانیو در بستر گ کیدروپونیه
پرورش  بپسا افتیباز يروش مؤثر برا کینه تنها  کیآکواپون جهیکند. در نت یعمل م گرید ستمیس

  .کند یم جادیا زیرا ن ییباال يباشد بلکه سود اقتصاد یم ی و میگوماه
اد که نشان د )1997 احمد و فاتیما، ؛1987 گوپتا،( مشابه يها پژوهش ریمطالعه با سا نیا جینتا

 جهیبهتر از منابع و در نت يور ضمن بهره دیتول شیبه افزا  منجر کیدر آکواپون انیپرورش توام آبز
  .خواهد شد یاتیعمل يها نهیدرآمد و کاهش هز شیافزا

تواند باعث  یم کیآکواپون ستمیکه استفاده از ساست نشان داده شده  یخوب مطالعه حاضر، به در
و  برگروشود.  کیآکواپون ستمیدر س انهیآلوورا و راز ییدارو اهانیو گ ماهی ،گویرشد م شیافزا

 ومیو آمون يزمغذیر لتریعلت ف ممکن است به نیکه ا افتندیمشابه در هاي پژوهشدر ) 1996( همکاران
استنباط شد که ) 2005( کینگتوسط  يگریدر مطالعه د نیباشد. همچن يا ماسه لتریو ف اهیتوسط گ

 یعوامل مضر و دفع که نیا یعنیدارد،  انهیآلوورا و راز دیتول يرو یاثر مثبت انیپرورش آبز طیمح
جذب  زمیگرچه مکان .رود یکار م به اهانیگ نیا دیتول يبرا يعنوان کود و مواد مغذ در واقع به انیآبز

  .شناخته نشده است یخوب به اهانیگ نیا شهیر لهیوس هاز آب ب يمواد مغذ
 شیبدن، افزا ییشامل وزن نها بیترت رشد به يرهایدر متغ يدار یت معنپرورش تفاوپایان دوره  در

 .دیو شاهد مشاهده گرد کیآکواپون ستمیس يو درصد بقا بین تیمار دارا ژهیرشد و بیوزن بدن، ضر
 اهیو گ انیزآب و متوسط وزن بدن ومسیکه ب افتیمشابه در يا ) در مطالعه1995( و همکاران آبوت بول

  .رود یباالتر م ها آن يا از حالت کشت تک گونه ونیکدر سیستم آکواپ
 نیمشابه ا جی. نتاافتیکاهش  انهیآلوورا و راز اهیگ يدارا ماریدر ت تیتریو ن اكیآمون زانیم

پرورش  طیگزارش استفاده از مح نیبود. طبق ا دهیگزارش گرد )2004( برون توسط قبالً پژوهش
 یدفع کیترین دیو اس ومیجذب آمون يکاهو را برا کیولوژیزیکاهو عملکرد ف اهیگ يبرا انیآبز

و واکات سوکی کند.  یکمک م کیآکواپون ستمیو به بهبود عملکرد س دبخش میارتقا  يپرور يبزآ
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 ریسا يا ماسه لتریباشد ف ممیتر از سطح اپت نییپا اكیآمون زانیم یکه وقت افتندی) در1993( همکاران
 ریبا سا همطالع نیا جینتا کند. یجذب م ومیرا از آمون میزیو من میکلس م،یسد م،یمثل پتاس ها ونیکات

 یاثربخش یی) توانا1993مومپتون و ماینر،  ؛1985واتن و انگلیش،   ؛1977فیشمن، ( مشابه يها پژوهش
آزاد کردن  و NH4+, Cu2+, Zn2+مثل  ییها ونیم در جذب کاتسو ماریکار رفته در ت هب يا ماسه لتریف

 يپرور ياز پساب آبز ژهیو به وانات،یح یاز مواد دفع +Na+, Ca2+, kمانند  گرید يها ونیاز کات یبعض
  .را نشان داد
 یمواد معدن نیکاهش سربع ا ،و ماهی گویم یعنوان جاذب مواد دفع به يا ماسه لتریاز ف استفاده

با  NH4-N يبرا یکنندگ هیتصف ریثأت نینشان داده است. باالتر یخوب به شیمحلول را در مواد آزما
بنابر نتایج  .دست آمد هب )2002( و همکاران برگتوسط  کیآکواپون ستمیدر س يا ماسه لتریاستفاده از ف
 برا از آ ر نامطلوبعناص ،اي موجود با استفاده از فیلتر ماسه آب یستیز هیتصفاین پژوهش حاصله از 

و گرجان  .مهم است يقتصادا ییجو و صرفه یطیمح ستیموضوع از لحاظ ز نیکه ا کند یحذف م
 میکه در باند شدن سد یراتییتوان به تغ یرا م نیکه ا افتندیمشابه در يا در مطالعه )1997( کورکوویک

  .دانست ها ونیکات نیبا ا +H يها ونیو  ومیآمون ینیگزیدر ساختار ماسه و جا ها ونیکات ریو سا میو پتاس
مورد  مختلف يمارهایدر تو ماهی  گویت بدن مباف ییایمیوشیب باتیدر ترک يدار یمعن تفاوت

باشد.  شیکم بودن طول دوره آزما لیدل ممکن است بهدار نبودن  معنی نی. ادیمشاهده نگرد آزمایش
دست  هب جیدست آمده بود. براساس نتا هب) 1989( هوانگ وشیائو  لهیوس هب قبالً پژوهش نیمشابه ا جینتا

 ،گویوزن خشک م ییایمیوشیب باتیترک يبر رو يدار یطور معن به کیآکواپون لتریف پژوهش نیآمده در ا
 يبر رو يدار یطور معن خود را به ریثأحال ت نیثر نبود. با اؤم انهیآلوورا و راز ییدارو اهانیو گ ماهی

 نیباعث مشارکت ا تروژنیبه منابع ن اهانیگ شتریب یدسترس دیاشته است. شاو ماهی گذ گویرشد م
  .باشد دهیگرد پژوهش نیدرا کیآکواپون ستمیدر س و ماهی گویم شدر شیدر افزا اهانیگ

در  پرورش توام ي، استراتژ2 و 1 يمارهایدر ت يا در مقابل پرورش تک گونه ، پژوهش نیدر ا
در  جهینت نیکه ا دش یماه دیدر تول یمنف ریبدون تأث گوهایوزن م نیانگیم شیبه افزا منجر سوم ماریت

 نیریآب ش يگومی –یماه يا پرورش چند گونه يبرا )1983( راآمان وکوهن  یلهوس هي بگرید پژوهش
شده  نیگزیپرورش توام جا لهیوس هباشد که ب دلیل نیا به دیشاافزایش وزن  نیاست که ا آمدهدست  هب

  .است
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از حالت  ییدارو اهانیو گ انیدر پرورش توام آبز دیدهد که تول ینشان م پژوهش نیا جینتا
این نتیجه  اي مشابه به ) در مطالعه2004( برونباالتر است.  يدار یطور معن هآن ب يا گونهپرورش تک 

 یدفع مواد يبرا اهانیگ کیولوژیزیعملکرد ف و اهانیگ يبرا انیپرورش آبز طیاستفاده از محرسید که 
  .کند یکمک م اهیو گ انیآبز دیتول کردبه بهبود عمل يپرور يآبز

ریحان با گیاه تیالپیا و ماهی در تولید  )2004( و همکاران نیز راکوسیاي  مشابه هاي پژوهشدر 
اي به افزایش تولید  صورت تک گونه محصول بهاستفاده از سیستم آکواپونیک و مقایسه آن با تولید 

به پرورش توام تیالپیا و گوجه فرنگی ) 2008( چاپل و همکارانهمچنین  داري دست یافتند. معنی
داري نسبت به  تولید معنیو در نتیجه افزایش  درصد بقا ،د افزایش فاکتورهاي رشدشاهپرداختند که 

  بودند.اي این محصوالت  پرورش تک گونه
و میگوي آب شیرین در کشت توام با آلوورا و رازیانه  یمعمول کپور پرورش، ماهی در پایان دوره

 یمعمول کپور ماهی ،اي تک گونه کشتدر ). P>05/0( داري برخوردار بوده است از افزایش رشد معنی
آلوورا  اهانیگ دیتول همچنین ج،ی). نتاP<05/0( ندمناسبی برخوردار نبود رشدو میگوي آب شیرین از 

  .رساند یبه اثبات م انیآبز دیتول شیرا در افزا ها مثبت آن ریثأو ت انیرا در کنار آبز انهیو راز
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