


1

فهرست:

5 .............................................................................مزاياي پرورش آبزيان

5.............................................................................تاريخچه پرورش آبزيان

6.............................................................................سيستمهاي پرورش ماهي در كشور

9.............................................................................آكواپونيك

10.............................................................................تاريخچه آكواپونيك

11 .............................................................................مزاياي سيستم آكواپونيك

12.............................................................................انواع آكواپونيك

13.............................................................................فرآيندهاي آكواپونيك

15.............................................................................شرايط محيطي مناسب براي فعاليت باكتريها

19.............................................................................كيفيت آب در آكواپونيك

20 .............................................................................هاي اصلي كيفيت آبشاخص

24.............................................................................طراحي يك واحد آكواپونيك

27.............................................................................فيلتراسيون مكانيكي و بيولوژيكي

28.............................................................................تكنيك كشت در بستر

31.............................................................................شرايط محيطي بستر كشت

32.............................................................................تكنيك نوار غذايي

35.............................................................................معدني شدن باكتريهاي هتروتروف

35.............................................................................گياهان در سيستم آكواپونيك

37.............................................................................ماهيان در آكواپونيك

41.............................................................................ضريب تبديل غذا

42.............................................................................طراحي سيستم فيلتراسيون مورد نياز

43.............................................................................محاسبه مقدار بستر مناسب براي بيوفيلتر

44.............................................................................فيلتر مكانيكي

45.............................................................................محاسبه طراحي يك سيستم

52.............................................................................شرح جلد

53.............................................................................تصاوير

59.............................................................................منابع و مĤخذ



2

پيشگفتار

امروزه مديريت و حفاظت آب نه تنها در كشورهاي در حال توسعه، بلكه در كشورهاي
توسعه يافته نيز داراي اهميت بااليي است. با توجه به رشد جمعيت در كشور سرانه منابع آب

متر مكعب بوده است 7000به ميزان  1335تجديد شونده براي هر نفر ساالنه در سال 
شود كه تا سالمتر مكعب كاهش يافته و پيش بيني مي 2000به  1375كه در سال 

متر 1000تر از مرز كم آبي (متر مكعب كاهش يابد كه پايين 800به حدود  1400
مكعب) است.

المللي قم و شهر نمونه گردشگري طرالب در استاني ازاه بينلذا با توجه به احداث فرودگ
1000ميليمتر در سال و در نظر گرفتن بيش از  150كشور با متوسط بارندگي كمتر از 

هكتار فضاي سبز اعم از جنگلي، پاركهاي شهري و باغهاي متنوع در فاز اول احداث اين
ريت آب بيش از پيش مورد توجهپروژه عظيم لزوم به كارگيري  روشهاي نوين در مدي

مسئولين پروژه واقع شده و در دستور كار واحد مديريت فضاي سبز قرار گرفت.

استفاده از روش آكواپونيك را به عنوان 1392اين واحد پس از مطالعات اوليه از اواخر سال 
موجود در وري باال كه نه تنها توان حل برخي از مشكالتيكي از روشهاي كارآمد و با بهره

هاي آنحفظ و نگهداري فضاي سبز از جمله استفاده بهينه از آب و كاهش هزينه
تواند به(ايجادپاركهاي درآمدزا از طريق توليد همزمان ماهي و فضاي سبز) را دارد و مي

هاي موثر در اقتصاد مقاومتي به منظور توليد پايدار منابع غذايي باشدعنوان يكي از راه حل
ستور كار خود قرار داد . را در د

مجموعه حاضر حاصل مطالعات و تجارب اجراي اولين پروژه آكواپونيك خصوصي در كشور
باشد. در پايان از زحماتالمللي قم ميبصورت پايلوت در و احد فضاي سبز فرودگاه بين

كه المللي قم جناب آقاي محمدعلي شفيعي كوپائيگذار محترم پروژه فرودگاه بينسرمايه
شرايط اجراي اين مطالعات را فراهم آوردند و آقاي مهندس نصيري مديريت محترم پروژه

نمايم.المللي قم كه ما را در اجراي اين پروژه ياري نمودند سپاسگزاري ميفرودگاه بين
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از حسن نظر جناب آقاي دكتر ميرعماد عضو هيئت علمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
مچنين آقاي مهندس طاهري مديريت محترم واحد شيالت سازمان جهاد آزاد اسالمي و ه

كشاورزي استان قم  و كليه همكارانشان كه در امر ترويج و معرفي اين روش در ميان ساير 
عالقمندان تالش نمودند كمال امتنان را داريم و از كليه عزيزاني كه در طول اين مدت با 

دگاه قم ما را در ادامه مسير تكميل اين روش ياري بازديد خود از مجموعه آكواپونيك فرو
  نمودند كمال تشكر و قدرداني را داريم. 

  

  والسالم                                                                                                                                                

  مولفين                                                                                                                                                

  94تابستان  -المللي قمفرودگاه بين                                                                                                                         
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  :مقدمه
جهان در حال ورود به مرحله نويني از توسعه است و كشورهاي مختلف سعي در پيشي 

هاي  گرفتن در اين مرحله را دارند. نگراني در مورد چگونگي توليد غذاي پايدار براي نسل
باشد. كشاورزي اثرات ريزي توسعه كشورها ميبرنامههاي مهم در  آينده يكي از شاخص

هاي زمينمنابع طبيعي به كند. تبديل زيست محيطي قابل توجهي در منابع طبيعي ايجاد مي
قابل كشت، شسته شدن مواد مغذي و استفاده از مواد شيميايي خطرات زيست محيطي 

  كند.شديدي ايجاد مي

محدوديت تأمين آب از منابع تجديد پذير آب چالش با ادامه روند كنوني مصرف آب و 
هاي توسعه پايدار به منظور تأمين امنيت غذايي خواهد بود. تجارب مهمي براي برنامه

تواند به امنيت غذاي كشورها به پروري ميكشورهاي مختلف نشان داده است كه آبزي
  خصوص كشورهاي در حال توسعه كمك كند.

از صيد و  2012) توليد آبزيان در سال FAOروبار جهاني فائو (بر اساس آمار سازمان خوا
درصد  2/3ميليون تن بوده و نرخ افزايش توليد آبزيان بطور متوسط معادل  158پرورش 

شده و باشد. تقابل عرضه و تقاضا در بازار جهاني آبزيان به فشار بي امان صيد منجر مي
ان درياها انجاميده است. در اين ميان ذخاير آبزيديدگي تالش مضاعف صيادي به آسيب

  است. گرديده آبزي پروري به سرعت به يك صنعت پويا و رو به رشد تبديل 

تن بوده است كه از  822/838ميالدي معادل  2012ميزان توليد آبزيان كشور در سال 
سهم صيد آبزيان بوده  درصد65/59سهم آبزي پروري و  درصد39/40اين مقدار معادل 

  باشد. مي درصد/.5سهم ايران از ميزان توليد جهاني معادل  است كه

ميالدي بيانگر آن است كه ميانگين مصرف  2010مقايسه مصرف سرانه آبزيان در سال 
كيلوگرم بوده و جهت رسيدن  9نه كشور كيلوگرم است در حالي كه مصرف سرا 18جهاني 

  است. وريآبزي پروري الزم و ضرنوين   به سطح جهاني اجراي سيستم
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  مزاياي پرورش آبزيان: 

ئين حيواني از اهميت ويژه اي عيت دنيا، توليد هر چه بيشتر پروتبا وجود رشد كنوني جم
كار جهت  ترين و موثرترين راهبرخوردار است. كشت آبزيان به داليل زيادي بعنوان عمومي

-پرورش آبزيان مي توليد پروتئين در آينده شناخته شده است، در ادامه به بررسي مزاياي
  پردازيم: 

سرد هستند و براي  مصرف انرژي كمتر: ماهي و ساير آبزيان جزء حيوانات خون -1
كنند و تنظيم و ثابت نگهداشتن حرارت بدن خود هيچ گونه انرژي مصرف نمي

 د.ن آنها در مقايسه با حيوانات ديگر استعداد رشد بيشتري دار

گر آبزيان شناور تقريباً نزديك وزن مخصوص: وزن مخصوص بدن ماهي و دي  -2
خود نياز نداشته حركت به وزن مخصوص آب بوده و از اينرو انرژي زيادي براي 

 كند.صرف رشد ميعمدتا و انرژي بدست آمده از طريق غذا 

تعداد حداقل به طور ميانگين  ماهي ماده در يك سال قابليت توليد مثل: يك -3
كه هر مرغ ماده در طول سال در يك  كند در حاليبچه ماهي توليد مي 3000

 كند.جوجه و هر گاو يك بچه توليد مي 300دوره زادآوري 

شود و اين ارزش غذايي باال: ماهي از منابع بسيار خوب پروتئين محسوب مي -4
نوع  10گوشت ماهي هر  نوع اسيد آمينه ساخته شده است  20پروتئين از 

 اسيد چرباشد. ماهي داراي نوعي باسيد آمينه ضروري بدن انسان را دارا  مي
است كه اين نوع چربي سبب كاهش ميزان تري  3مفيد به نام امگا 

- گليسيريدها، كاهش فشار خون، كلسترول خون و سالمت قلب و عروق مي
  شود.

  تاريخچه پرورش و تكثير ماهي:
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از  سال قبل 475لي  فنها بودند، اولين كساني كه اقدام به پرورش ماهي نمودند چيني
اي نوشته و از آن بعنوان ميالد مسيح در مورد تخم ريزي و تكثير ماهي كپور مطالب ارزنده

سال قبل از  2000شغل پرمنفعت ياد كرده است. بيشتر مولفين سابقه پرورش ماهي را به 
  دهند. ميالد مسيح نسبت مي

پرورش ماهيان در آبهاي طبيعي بوسيله دانشمند آلماني استفان  و اولين گام در تكثير
ادامه كار تكثير و پرورش ماهي از آن زمان آغاز و تاكنون . لودويك ياكوبي برداشته شد

داشته و اكثر كشورها مبادرت به توليد و پرورش ماهي نمودند. در كشور ما كار از سال 
 تكثير و پرورش انواع كپور ماهيان1350سال از با تكثير پرورش ماهيان خاوياري و 1306

  آغاز شده است. 

  سيستمهاي پرورش ماهي در كشور: 

 سيستمهاي پرورش ماهيان سردآبي (قزل آالي رنگين كمان): -الف 

مهندسي و تراكم توليد (از فوق متراكم تا  كاهشاين سيستمها متناسب با ميزان 
مدار بسته، مزارع ل سيستمهاي اوليه شام هاينهادهكشت گسترده) و هزينه و 

محيطهاي محصور (قفس  بتوني دراز)انفرادي و مجتمع هاي پرورشي (استخرهاي 
كشاورزي)، استخرهاي ذخيره آب كشاورزي ، استخرهاي هاي آبرساني  و كانال
  باشد.هاي شاليزار مي رورش در زمينخاكي و پ

با مقدار آب و زمين در هاي متنوع و متناسب  مزارع منفرد: اين مزارع با ظرفيت -1
ي صورت استخرهاه ها ب شوند. شكل متداول اين زميندسترس، احداث مي

محدود از  تصوره باشد وليكن بمستطيلي طولي و از جنس بتوني مي
شود. استخرهاي مستطيلي بتوني يا فايبرگالسي استفاده مي گرداستخرهاي 

كاهش حجم از مزرعه بصورت پلكاني ساخته شده و آب آنها بدون تغيير در 
مزارع  نشود. ميزان آب مورد نياز براي نگهداري هر تن ماهي در ايخارج مي

كيلوگرم در  20ثانيه است و ميانگين توليد در واحد سطح آن  درليتر  10
 باشد.مترمربع مي
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 پرورش ماهي در مزارع منفرد سرد آبي

است كه از منبع آبي  منفرديمزارع مجتمع: اين سيستم متشكل از مزارع  -2
 500كنند. اين سيستم در حاشيه منابع آبي كه بيش از مشترك استفاده مي

زارع مها معموالً از شود. اين مجتمعآب دارند احداث مي دبيليتر در ثانيه 
 اند. تني تشكيل شده 20و  5،10

مدار بسته يك سيستم كامالً مكانيزه توليد  هاي مدار بسته: سيستمسيستم -3
مختلف ماهي استفاده هاي باشد كه در دنياي امروز براي توليد گونههي ميما
دليل مشكالت سخت افزاري و نرم افزاري تا كنون به ه شود كه متأسفانه بمي

سيستم اين در در كشور نرسيده است. پرورش ماهي  ظرفيت اسمي توليد خود
هي در اين شود. پرورش ماميكنترل شده در طول سال انجام محيط در يك 

توان اين سيستم سيستم تابع محيط طبيعي نيست و در هر مكان و شرايطي مي
 را براي پرورش ماهي ايجاد كرد.
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استخرهاي ذخيره آب كشاورزي: اين استخرها به منظور ذخيره كردن آب براي  -4
شود كه با تمهيداتي در هاي آب احداث ميهاي كشاورزي در كنار چاه فعاليت

. در اين گردندميتخرها براي پرورش ماهي قابل استفاده اين اسمهندسي 
هاي كشاورزي شود براي پرورش ماهي وارد سيستم آب قبل از اينكه وارد زمين

و به همين دليل به اين نوع استخرها استخر دومنظوره  دهشاين استخرها مي
شود. ميزان توليد در اين استخرها بر حسب آب ورودي، مساحت نيز گفته مي

 باشد. استخر، ميزان هوادهي و آب برگشتي متفاوت مي

  سيستم پرورش ماهيان گرمابي:  -ب

شوند، مزارع منفرد: اين مزارع با استخرهاي خاكي در ابعاد مختلف احداث مي -1
 پروارياستخر  /. هكتار و5ي به مساحت استخر بچه ماه اين مزارع داراي

اين مزارع آبهاي شيرين سطحي باشد. منابع تأمين آب باالي يك هكتار مي
تن در هكتار و در صورت  4. متوسط توليد اين مزارع  و زيرزميني است

 باشد.تن در هكتار مي 6استفاده از سيستم هوادهي 

مزارع مجتمع: اين مزارع متشكل از مزارع منفردي است كه از يك منبع آبي  -2
 د.نكنمشترك استفاده مي

اين مزارع شامل استخرهاي ذخيره آب دو منظوره كشاورزي: خرد مزارع  -3
ني بوده كه ميتوان با اندك تمهيداتي آنها را به استخر وكشاورزي خاكي و بت

پرورش ماهي تبديل نمود. عملكرد اين مزارع بر اساس شيوه مديريت متغير 
و هكتار و در صورت استفاده از سيستم هوادهي  رتن د 4تا1بوده و به ميزان 
 باشد.تن در هكتار مي 9تا مديريت مناسب 
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 كشاورزي ذخيره استخر ماهي پرورش سيستم

 

لفيقي به منظور استفاده بهينه از آب موجود در شاليزار تفعاليت شاليزار: اين  -4
 باشد./. تن در هكتار مي8تا1است كه توليد نهايي آن برابر با 

آبزيان پس  هاي مختلف آبزي پروري آب پس از ورود به حوضچه پرورش بر اساس روش  
شود( به جزء در سيستم مدار بسته) كه به دليل كاهش از استفاده از سوي ديگر خارج مي

از پسماند  كه غنيها منابع آبي آلودگي محيط زيست به وسيله رهاسازي آب حوضچه
پرورش ماهي است جهت افزايش توليد در واحد سطح نياز به استفاده از روشهاي جديد 

  . باشدآبزي پروري مي

  :AQUAPONICSپونيك آآكو

                                                                                    پونيك چيست؟ آآكو

باشد. در يك واحد پونيك تجميع آبزي پروري و كشت هيدروپونيك در يك سيستم ميآآكو
گياهان حركت نموده و سپس پونيك آب از منبع ماهي به سمت فيلترها و بستر كشت آآكو

گردد. در فيلتراسيون پسماندهاي حوضچه پرورش مجدداً به حوضچه پرورش ماهي بازمي
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شوند. اولين قدم در فيلتراسيون عبور آب از يك فيلتر مكانيكي است كه ماهي از آب جدا مي
ده كه ذرات جامد را از آب در حال گردش جدا نموده و سپس آب به فيلتر بيولوژيك وارد ش

در آن آمونياك محلول در آب كه براي محيط پرورش آبزيان يك ماده سمي است توسط 
گردد. اين فرايند را نيتروفيكاسيون باكتريها به نيترات قابل جذب براي گياهان تبديل مي

)nitrificationنامند. پس آب داراي مواد غذايي و نيترات به سمت بستر كشت ) مي
پس از جذب مواد غذايي توسط گياه مجدداً به حوضچه پرورش گياهان حركت كرده و 

  گردد. بازمي

  تاريخچه آكواپونيك:

سيستم  پايه گذاران كردند اولينها كه در بخش بزرگي از آمريكاي مركزي زندگي مي آزتك
آب و ايجاد جزايري در ميان آن و هاي  اي از كانالپونيك بودند. آنها با ايجاد شبكهآآكو

پونيك آها اولين روش آكووالت بر روي اين جزاير و آبياري آنها بوسيله درياچهكشت محص
  را ايجاد نمودند.

تبديل  پونيك را به يك سيستم پايدار در توليد غذاآفناوري آكو 1980ها از سال  نوآوري
تراي دانشگاه دانشجوي دك  MARCK MC MURTYميالدي  80اخر دهه نمود. در او

پونيك را آنخستين سيستم آكو DOUG SANDRSكاروليناي شمالي به اتفاق پروفسور 
 ‐aquaابداع نموده و آنها اين سيستم را  vege  culture   نام نهادند.. پس از آن

هاي متنوع ماهي و گياه انجام شد و ات زيادي در كشورهاي مختلف بر روي گونهقتحقي
وري باالتر نسبت به اجراي جداگانه هر موفقيت اين شيوه و بهرهنتايج همه آنها دال بر 

هزار مركز آكواپونيك  10ش از ميالدي بي 2011ه طوري كه در سال بسيستم بوده است 
بصورت تجاري و نيمه تجاري در كشورهاي آمريكا و استراليا مشغول به فعاليت بوده و بيش 

باشد. ين فناوري به عالقمندان ميدانشگاه در حال آموزش ا 12مدرسه و  1000از 
 Nelsonهمچنين موسسه تحقيقاتي آمريكايي  and  Jhon  pads  اولين نشريه

  به چاپ رسانده است. 1997آكواپونيك را در سال 
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  پونيك: آمزاياي سيستم آكو

 و هميشه گي توليد مواد غذايي پايدار  -1

  1)و سبزيجات ماهيغذاي (غذائي محصول از يك منبع  چندتوليد   -2
 كارآمدي باالي آب   -3

 ) 2(هيدروپونيك بدون نياز به خاك -4
 ) organicهاي شيميايي و توليد محصول سالم ( يا آفت كشبدون نياز به كود  -5

 مديريت مواد آلي و توليد منجر به كاهش ضايعات -6

 سطح باالتري از امنيت زيستي و خطرات كمتر از آاليندهاي بيروني -7

 زراعت مانند بيابان، شوره زار و ...كشت بر روي زمينهاي غير قابل  -8

 پروري و كاهش آلودگي محيط زيست حاصل از آبزيعدم خروج پسماندهاي   -9

زي پروري به افزايش عملكرد در واحد سطح (در شرايط معمولي سيستمهاي آب -10
پونيك به ازاء آو در سيستم آكو در سال ماهي كيلوگرم10تا4ازاي هر متر مكعب 

سبزيجات  كيلوگرم80تا40ماهي و  كيلوگرم180تا70 هر متر مكعب آب مصرفي
 شود.توليد ميدر سال 

 افزايش اشتغالزايي -11

  

 

                                                            
 محلول و جامد پسماندھای روش اين در. باشد¬می بسته مدار سيستم يک در گياھان و ماھی ھمزمان پرورش آکواپونيک - 1

 مصرف مورد...)  و دافنی ميگو، شاه ماھی، گربه حلزونھا،( دوم کننده مصرف يک توسط ابتدا تواند¬می پرورش حوضچه
 از مستقيم بطور اينکه يا و گيرد صورت باکتريھا توسط نيترات به آمونياک تبديل و شده بيوفيلتر وارد سپس و گرفته قرار

 از باکتريھا توسط نيترات به آمونياک تبديل فرآيند از پس و گرديده بيولوژيک و مکانيکی فيلترھای وارد پرورش حوضچه
 پرورش حوضچه به مجدداً  سالم آب گياھان توسط آب در محلول عناصر جذب از بعد و نموده عبور گياھان کشت محيط
  . برگردد ماھی

  
  )hydroponics1( خاک بدون کشت و ھيدروپونيک‐2

 مواد روش اين در. آيد¬می عمل به خاک از استفاده بدون محصوالت آن در که است روشی کشاورزی در خاک بدون کشت
 کننده تأمين بستر مواد. گويند¬می بستر مواد آنھا تمامی به که شود¬می خاک جايگزين گياھان کشت بستر عنوان به غذايی
 به غذايی مواد که است صورتی به روش اين در آبياری. باشد¬می کشت محيط در گياه استقرار و نياز مورد رطوبت
 بدون کشت روشھای اغلب. کند¬می تأمين را آن نياز مورد عناصر و گرفته قرار گياه ريشه اطراف در محلول صورت
 کاھش را خاکی زای¬بيماری عوامل و آفات خاک بدون کشاورزی. نامند¬می) hydroponics( ھيدروپونيک را خاک
  .باشد¬می زا¬ بيماری عوامل گونه ھر از عاری و استريل آن در استفاده مورد کشت بستر چون دھد¬می
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  پونيك:آانواع آكو

پونيك خانگي (مقياس كوچك): اين روش داراي يك مخزن پرورش ماهي آآكو  -1
متر مكعب) آب و سطح بستر كشت گياهان به  1ليتر ( 1000به ظرفيت 

اين واحد پرورش در بسياري از نقاط دنيا مورد باشد. متر مربع مي4تا3مساحت 
  گيرد.استفاده قرار مي

  
 آكواپونيك خانگي

ن روش مساحت زير كشت سيستم ايتجاري: در  پونيك تجاري و نيمهآآكو -2
خانه جهت توليد  مجهز به گل ممتر مربع بوده و سيست 500بيش از 

 باشد. محصوالت مي
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  تجاري پونيكآآكو

  پونيكآفرايندهاي آكو

  چرخه ازت: -

) است. nitrificationپونيك فرايند نيتروفوكاسيون (آمهمترين عمل بيولوژيك در آكو
آن  افزايشيا  كاهشو در اثر   , ازت يكي از عناصر اصلي در ساختار بدن حيوانات است

-ها و زنجيره ازت در اسيدهاي آمينه، پروتئين، آنزيم گردد.فرآيند رشد دچار اختالل مي
ترين عنصر در ساختار  انتقال انرژي نقش بسزايي دارد. همچنين نيتروژن مهمهاي 

در جو وجود داشته اما اين  درصد78گياهان است. نيتروژن به صورت گاز به ميزان 
باشد. ) كه غير قابل جذب توسط گياهان است ميN2يزان به صورت مولكول ازت (م

يد تبديل شود كه به اين فرايند تثبيت قابل جذب گردد بابراي اينكه ازت توسط گياهان 
ن فرايند در طبيعت ازت بوسيله باكتريها با هيدروژن يا اكسيژن ايگويند. در ازت مي

غير قابل جذب و ) 3NHتركيب شده و تركيب شيميايي جديدي به فرم آمونياك(
احتي قابل جذب است ايجاد ر) كه توسط گياهان به 3NOنيترات ( و)  4NHآمونيوم (

  گردد. مي
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-پسماندهاي حاصل از فعاليت حيوانات منبع عظيمي از آمونياك را در اختيار ما قرار مي
دهد. ساير مواد آلي موجود در طبيعت همانند بقاياي حيوانات و گياهان توسط قارچها و 

و تبديل شوند. اين فرايند متابوليسم آمونياك باكتريها شكسته شده و به ازت تبديل مي
گيرد براي سيستم كه بوسيله گروهي از باكتريها صورت ميآن به شكل قابل جذب 

در ابتدا اين نامند. فيكاسيوني مييبوده و اين باكتريها را باكتريهاي نيترمهم آكواپونيك 
و  كرده) تبديل 3NO) و در نهايت به نيترات (2NOباكتريها آمونياك را به نيتريت (

  . نمايندميهاي خود جذب نيترات را توسط ريشهگياهان به راحتي 

NH3NO2NO3  

+جذب ازت در گياهان: ازت توسط گياهان به دو شكل نيتروژن آمونياكي ( -
4NH 

‐و نيتروژن نيتراتي () همان آمونيوم
3oN (باشد. نيتروژن آمونياكي قابل جذب مي

مهمترين شكل نيتروژن براي تغذيه گياهان است. البته الزمه تحليل نيتروژن 
پس از جذب احياء شود و به صورت آمونيوم نيتراتي اين است كه اين ماده بتواند 

ها، بعضي از قارچها و  هاي گياهان عالي، جلبك درآيد و اين عمل تنها در سلول
ها رجحان تواند صورت گيرد. در بسياري از گونهها مي كترياي از باهمچنين عده

محيط  PH‐يكي از دو شكل نيتروژن بر ديگري با سن، شرايط كشت و مخصوصاً 
+كند. بطور كلي گياهان جوان يون آمونيوم (تغيير مي

4NH) 3) را بر نيتراتoN (
ند. اين حالت در كنترجيح داده و آنرا بهتر از نيترات جذب و بيشتر از آن مصرف مي

شود و نيشكر و پنبه از اين قاعده مستثني گوجه فرنگي، ذرت، برنج و ... ديده مي
نيتروژني نقش موثري دارد بطوري محيط در جذب تركيبات  PHهستند. همچنين 
شود و در صورتي كه باال باعث جذب و تحليل نيتراتها مي PHكه پايين آوردن 

 گردد. آمونيوم ميرفتن آن باعث جذب يونهاي 

پونيك چون هر دو فرم ازت (آمونياكي و نيتراتي) در محيط آب آدر سيستم آكو
وجود دارد لذا گياه بسته به شرايط رشد و محيطي توانايي جذب هر دو شكل را 

  نمايد. داشته و از تجمع آمونياك در حوضچه پرورش ماهي جلوگيري مي
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 بيوفيلتر -

فيكاسيون را انجام داده و براي هر ي باكتريها فرايند نيتر است كه در آن محليبيوفيلتر 
واحد آكواپونيك الزم و ضروري است. دو گروه از باكتريها در بيوفيلتر در حال فعاليت 

  هستند: 

 ) AOBدهند (باكتريهايي كه فرايند اكسيداسيون آمونياك را انجام مي -1

 ) NOBدهند (ميباكتريهايي كه فرايند اكسيداسيون نيتريت را انجام   -2

  كنند:اين دو گروه متابوليسم آمونياك را بصورت زير رهبري مي

 )NH3NO2آمونياك را به نيتريت ( AOBباكتريهاي  -1
 )NO2NO3نيتريت را به نيترات (  NOBباكتريهاي  -2

و باكتريهاي  AOB) اغلب به گروه nitrosomonansباكتريهاي نيتروزومونانس (
  تعلق دارد. BNO) به گروه NITROBACTERنيتروباكتر (

  شرايط محيطي مناسب براي فعاليت باكتريها

هاي مانند ريشه گياهان، ديوارهاي سطح محيط: كلوني باكتريها در سطح هر ماده -1
و بستر كشت گياهان تشكيل هاي انتقال آب هاي لولهحوضچه پرورش، ديواره

عمل نيتروفيكاسيون گردد. مجموع سطوح كلوني باكتريها نشان دهنده ميزان مي
 باشد. مي

): اسيديته آب در حقيقت ميزان فعاليت بيولوژيك آن مخصوصاً PHاسيديته ( -2
كند. اسيديته مناسب براي فعاليت هر دو فيكاسيون را تعيين ميي باكتريهاي نيتر

باشد. با اين وجود مي5/8تا6فيكاسيون در حدود ي هاي نيتر گروه از باكتري
در اين ميزان  باشد، به دليل اينكهمي 7تا6حدود پونيك آواحد آكوسطح اپتيم براي 

 اسيديته گياهان بيشترين جذب عناصر مواد غذايي و رشد را دارند. 
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  جدول اسيديته مناسب براي فعاليت باكترها

  )PHاسيديته(  فيكاسيوني باكتريهاي نيتر

  8/7تا7  نيتروزومونانس

  2/8تا2/7  نيتروباكتر

  

ها و شرايط عمومي سيستم  دماي آب از پارامترهاي مهم براي باكتريدماي آب:  -3
. اگر 3استدرجه سانتيگراد  34تا17باشد. دماي مناسب براي فعاليت باكتريها مي

درجه سانتيگراد كاهش يابد فعاليت باكتريها دچار اختالل  17دماي آب به زير 
ها از  درصد از باكتري 50درجه سانتيگراد بيش از  10گردد و در دماي زير مي

 روند. بين مي

سطح مناسبي از اكسيژن فيكاسيون نياز به ي باكتريهاي نيتراكسيژن محلول:  -4
 ي) دارند و تمام زمان فعاليت بايد اين سطح حفظ شود. نيترDOمحلول در آب (

است و بدون حضور اكسيژن اين فعاليت  فيكاسيون يك فعاليت اكسيداسيوني
 4-8ان اكسيژن محلول مناسب براي فرايند نيترو فيكاسيون گردد. ميزمي متوقف

يلي گرم در ليتر فعاليت م 2باشد  در صورت كاهش به سطح ميلي گرم در ليتر مي
 گردد. باكتريها مختل مي

ه فيكاسيون موجودات زنده هستند و اشعي اشعه ماوراء بنفش: باكتريهاي نيتر -5
اولين گروه باكتريها در سيستم  كند.د ميماوراء بنفش به آنها خسارت وار

روز به  15گردد و پس از اندازي سيستم تشكيل ميراه روز بعد از 3-5آكواپونيك 
پس بايد تانك ماهي و سيستم  رسند.حداكثر تراكم خود در محيط تاريك مي

                                                            
  .گردد¬می اختالل دچار ماھی رشد فرآيند شرايط اين در اما است سانتيگراد درجه 37 باکتريھا رشد برای دما بھترين - 1 3
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بسترهاي كشت فيلتراسيون از اشعه ماوراء بنفش به وسيله ايجاد سايه انداز بر روي 
 حفظ گردد. و كل سيستم

  

  فيكاسيون ينه مقاومت كيفيت آب براي باكتريهاي نيترمجدول دا

 ph  دما  
  آمونياك
mg/l 

  نيتريت
mg/h  

  نيترات
mg/l  

اكسيژن 
  محلول
mg/l  

دامنه 
  4-6  >400  >3  >3  6-8.5 17-34  مقاومت

  

  پونيكآتعادل شرايط محيطي آكو

) توصيف كننده تمامي اقداماتي است كه پويايي اكوسيستم balancingواژه تعادل (
. در واقع بيانگر تعادل باشدوابسته به آن ميآكواپونيك شامل ماهي، گياهان و باكتري 

  زه بيوفيلتر( به معني مقدار باكتري) است. قدار ماهي، تعداد گياه و اندابين م

بوسيله تواند آكواپونيك مي): تعادل در سيستم nitrat balancingتعادل نيترات( -
بصورت دو بازوي اين ترازو كه ماهي و گياهان  غذاي وزن ،يك ترازو كه مقياس

تروفيكاسيون شاخص تعادل اين سيستم و باكتريهاي ني شود بيانكنند ميعمل 
باشند و در نتيجه الزمه تعادل در يك واحد آكواپونيك فعال بودن باكتريها و مي

 باشد. ماهي بعنوان بازوهاي سيستم ميموازنه بين گياه و 

 3): نسبت نرخ خوراك در مجموع به feed ratioنسبت نرخ غذادهي (خوراك) (  -
-عامل مهم بستگي دارد . مقدار غذاي روزانه بر حسب گرم، نوع گياه( رويشي، ميوه

اي) و ميزان مساحت سطح كشت بر حسب متر مربع. اين نرخ بر حسب مقدار 
 گردد. سطح كشت بيان مي غذاي روزانه به
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  همراه با نسبت نرخ خوراك دو شاخص مكمل براي اطمينان از سالمت سيستم وجود دارد: 

 سالمت ماهي و گياه  -1

 (ازت)  آمونياكتست  -2

عالئم هشدار براي خارج شدن سيستم از تعادل باشد، توانند مي گياهان ناسالم و ماهي بيمار
شوند كه مواد مغذي موجود در گياهان مشاهده مي عالئم كمبود عناصر غذايي زماني در

توان نسبت د. در اين حالت مينعناصر مورد نياز گياه را تأمين كن نتوانندپسماند ماهي 
  غذادهي روزانه يا مقدار گياهان موجود در سيستم را تغيير داد. 

گرم در ليتر ميلي  1باالتر از ) NO2) يا ميزان نيتريت (NH3: اگر آمونياك (آمونياكتست 
كافي نبوده و مساحت  و يا سطح كشت باشد نشان دهنده آن است كه سيستم بيوفيلتراسيون

توانند سطوح باالتري از نيترات بايد افزايش يابد. آبزيان مييا كشت سطح بيوفيلتراسيون 
)NO3 ميلي 150) را تحمل كنند، اما اگر تجمع نيترات در محيط طي چند هفته باالتر از

بايد سيستم را  ر ليتر باشد تعويض آب حوضچه پرورش ماهي الزم و ضروري است وگرم د
در حوضچه  . با تمامي شرايط ذكر شده هرگز نبايد غذاي مانده و نخوردهاصالح نمود

  پرورش وجود داشته باشد.
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 متغيرهاي اصلي براي تعادل يك واحد آكواپونيك
 ظرفيت توليد سيستم  -1

 روش توليد -2

 نوع ماهي -3

 سطح پروتئين خوراك ماهي -4

 اي) نوع گياه (سبزي برگي يا سبزي ميوه -5

 اي يا چند گونه اي) نوع توليد گياه (تك گونه -6

 شرايط كيفي محيط زيست و آب -7

 روشهاي تصفيه  -8

  نسبت نرخ غذادهي روزانه
 گرم براي هر متر مربع كشت در روز 50تا40تاسبزيجات برگي:  -1

 هر متر مربع كشت در روز گرم براي 80تا50اي: سبزيجات ميوه -2

 تا حداكثر توان براي هر متر مربعدر صورت استفاده از گياهان غير خوراكي مي -3
  گرم غذاي روزانه در نظر گرفت. 150

  
  

  ) : water quality in aquaponicsپونيك ( آكيفيت آب در آكو

بستگي دارد آب در حقيقت همانند خون براي سيستم آكواپونيك بوده و حيات سيستم به آن 
و با عبور از محيط كشت گياهان مواد غذايي ماكرو و ميكرو مورد نياز آنها را به سطح ريشه 
- انتقال داده و پس از برگشت به حوضچه پرورش ماهي اكسيژن و آب سالم را به آن بازمي

  گرداند. 

  باشد: شاخص اصلي كيفيت آب شامل موارد ذيل مي شش

 )  DOاكسيژن محلول در آب ( -1

 ) PHاسيديته (  -2

 درجه حرارت -3

 ) TANازت كل ( -4
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 ) آبآلكالي نيتيقليائيت ( -5

 ساير عناصر محلول در آب -6

  محدوده فعاليت هر يك از موجودات زنده سيستم جدول
درجه   موجود زنده

به حرارت
  سانتيگراد

  )NH3آمونياك( PHاسيديته 
Mg/l 

  )NO2ت(نيتري
Mg/l  

  )NO3نيترات(
Mg/l  

اكسيژن 
  )DOمحلول(
Mg/l  

ماهيان 
  گرم آبي

  6تا4    >150  >1  >2  5/8تا6  32تا22

ماهيان 
  سرد آبي

  8تا6  >100  >/.5  >/.5  5/8تا6  18تا10

  <3  -  >1  >30  5/7تا5/5  30تا16  گياهان
  8تا4  -  >1  >3  5/8تا6  34تا14  باكتريها

  

  پونيكآب براي يك سيستم آكوجدول محدوده مناس
  )NH3آمونياك( PH  دما

Mg/l   
نيتريت 

)NO2 (  
Mg/l  

 ) NO3نيترات (
Mg/l  

اكسيژن محلول 
)DO(  

Mg/l  
  <5  150تا5  >1  >1  7تا6  30تا18

  

  هاي اصلي كيفيت آبشاخص

): اكسيژن براي حيات هر سه ارگانيزم زنده واحد آكواپونيك oxygenاكسيژن( -
فيكاسيون و ماهيان الزم و ضروري است. سطح ي يعني گياهان، باكتريهاي نيتر

شود ) موجود در آب توصيف ميO2اكسيژن بر اساس ميزان مولكول اكسيژن( 
)DOگيري آن ميلي گرم در ليتر() و واحد اندازهmg/lبود ) است. ماهيان در اثر كم

روند. بنابراين ميزان اكسيژن در محيط پرورش آنها ظرف مدت كوتاهي از بين مي
 باشد. بسيار مهم مي) در سيستم آكواپونيك DOژن محلول در آب (اكسي

سطح مناسب اكسيژن محلول در آب براي هر يك از عناصر زنده موجود در يك 
هاي ماهيان مانند كپور ميلي گرم در ليتر است. برخي از گونه 5-8واحد آكواپونيك 
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)carp) و تيالپيا (tilapia(ري از اكسيژن ح كمت) قادرند سطوmg/l 3-2 را  (
  تحمل كنند.

ميزان اكسيژن محلول در آن داراي رابطه معكوسي با هم هستند،  :درجه حرارت آب -
در صورت افزابش درجه حرارت آب ميزان اكسيژن محلول در آن كاهش خواهد 
يافت. بنابراين افزايش ميزان اكسيژن محيط بوسيله استفاده از يك پمپ هوا در 

الزم و ضروري تراكم باالي ماهي در حوضچه پرورش  شرايط آب و هواي گرم و
 . است

): شناخت كلي از اسيديته براي مديريت يك واحد آكواپونيك مفيد phاسيديته ( -
تر از اين مقدار محيطي اسيدي و باشد و پايينمي 7طبيعي (خنثي)  PHاست. 

 گردد.ميحيط قليايي مباالتر از آن 

يي توسط باشد زيرا جذب عناصر غذاكيفيت آب مي هاي اصلياسيديته آب يكي از جنبه
براي گياه 7تا6ه آب است و همه عناصر غذايي در اسيديته گياهان تحت تأثير اسيديت

گياهان مشكل  اكثر باشد و در خارج از اين محدوده جذب عناصر برايقابل جذب مي
كمتر از  PH در محيط اسيدي يعني مفيدباكتريهاي اكثر خواهد بود و همچنين فعاليت 

يابد. در دچار نقصان شده و در نتيجه فرايند تبديل آمونياك به نيترات كاهش مي 6
  .باشدمي 5/8تا6محدوده فعاليت ماهيان اسيديته 

  : phعوامل مؤثر در تغييرات 

آب آزاد  درفيكاسيون يونهاي هيدروژن ي فيكاسيون: در اثر فرايند نيتري نيتر - الف
كند كه خود باعث هاي آب توليد اسيدنيتريك مي با مولكولشده و در اثر تركيب 
 گردد.كاهش اسيديته آب مي

) CO2تراكم ماهي: در اثر فعاليت آبزيان و تنفس آنها مولكول دي اكسيد كربن( - ب
تواند در واكنش با آب توليد اسيد كربنيك كرده و شود كه ميدر محيط آب آزاد مي

 باعث كاهش اسيديته آب گردد. 
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 -ج ها، جلبك و ساير گياهان  ها: در اثر فرايند فتوسنتز فيتوپالنكتون فيتوپالنكتون 
آبزي موجود در مخزن پرورش ماهي دي اكسيد كربن در محيط آزاد شده و در نتيجه 

 امكان كاهش اسيديته آب وجود دارد. 

پونيك داشته و دامنه دماي آهاي سيستم آكو دما : دما اثر مستقيم بر تمامي فعاليت -
باشد. دماي باال ميزان اكسيژن محلول آب را درجه سانتيگراد مي 30تا18مناسب 

دهد. همچنين جذب عنصر كاهش و ميزان مسموميت در اثر آمونياك را افزايش مي
 گردد. كلسيم در دماهاي باال دچار اختالل مي

اشد. ازت جزء اصلي همه بترين پارامترهاي آب مي ازت كل: ازت يكي از مهم -
پروتئينها بوده و براي تمامي مراحل زندگي الزم است. ميزان ازت(نيتروژن) در يك 

گردد. قسمتي واحد آكواپونيك بوسيله مقدار غذاي ماهي (درصد پروتئين) تعيين مي
بقي بصورت پسماند آزاد از پروتئين براي رشد ماهي مورد استفاده قرار گرفته و ما

كل ازت در پسماند حاصل از فعاليت آبزيان بصورت مولكول آمونياك شگردد. مي
)NH3 (باشد. همچنين مواد جامد (پسماند جامد) موجود در حوضچه پرورش مي

كند. آمونياك ازت را بصورت آمونياك بر اثر فعاليتهاي ميكروبي به محيط آزاد مي
و سپس نيترات  )NO2(توسط باكتريهاي نيتروفيكاسيون ابتدا به يون نيتريت 

)NO3 ( باشد گردد. ازت موجود در پسماند ماهي براي آن بسيار سمي ميميتبديل
 برابر نيترات است. 100و ميزان سميت آمونياك و نيتريت 

كند ولي به عنوان يك عنصر غذاي اصلي اگر چه ازت براي ماهي مسموميت ايجاد مي
ي نيتريت در پايان فرايند نيترگردد. ميزان آمونياك و مصرف مي نتوسط گياها

  ميلي گرم در ليتر باشد.  1/.تا25پونيك بايد صفر يا كمتر از آفيكاسيون در سيستم آكو

آب مصرفي  نتأمين آب سيستم: يك واحد آكواپونيك بطور متوسط جهت جبرا -
نسبت به حجم حوضچه پرورش  روزانه توسط عناصر زنده سيستم و شرايط محيطي

 باشد. مستان متغير ميرصد آب دارد كه ميزان آن در تابستان و زد 2ماهي نياز به 
آب توسط گياهان بصورت تبخير و تعرق و تشكيل بافتهاي گياهي مصرف شده و 
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همچنين يكي ديگر از مسيرهاي از دست رفت آب در سيستم تبخير از سطح و 
ميشه خروج پسماندهاي جامد از حوضچه پرورش ماهي است. منبع آب جديد بايد ه

كلر و ساير پارامترهاي نشان دهنده يك آب سالم از لحاظ ميزان اسيديته، شوري، 
  گيرد. مورد آزمايش قرار مي

  پونيكآمنابع ورود و خروج آب از سيستم آكو

  

  

  

  

  

امالح يكي از مهمترين شاخصهاي منبع آب سيستم ميزان : امالح محلول در آب -
باشد كه شوري آب را ) ميna clمنبع آن كلريد سديم (محلول در آن است كه 

واحد  عوامل محدود كننده يك تواند يكي ازسطح شوري آب ميكند. بيان مي
كاهش يافته يا بطور  نآكواپونيك باشد زيرا در سطح شوري باال عملكرد گياها

  گردد.كامل متوقف مي

) يعني Electric conuctivityآب بوسيله هدايت الكتريكي ( امالح محلول درميزان 
 Total dissolvedصورت ميزان كل مواد جامد محلول در آب (به و يا  ECهمان 

solid water يعني همان (TDS گردد. واحد سنجش هدايت الكتريكي در آب بيان مي
) و واحد كل مواد جامد محلول در آب قسمت در us/cmميكروزيمنس در سانتيمتر (

  باشد. )  ميmg/lit) يا ميلي گرم در ليتر (ppmميليون (

و يا كل مواد جامد  us/cm50،000به عنوان مثال هدايت الكتريكي آب دريا برابر با 
باشد. اگر چه ميزان عملكرد ) ميTDS  (mg/lit 35000 )ppm35محلول آن (

حوضچه   توسط ماھیجذب 
 پرورش ماھی

تبخير از سطح 
  حوضچه

خروج توسط 
 لجن

  ھيدروپونيک

 (بستر کشت)

تبخير و تعرق گياھی

خروج توسط بافت گياھی 

 ورود آب جديد

 ماھی غذای
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پونيك آگياهان به شوري متفاوت است ولي بطور معمول آب مورد استفاده در يك واحد آكو
باشد و در صورت باال بودن  ppm800يا  us/cm1500بايد ميزان شوري آن كمتر از 

هاي هاي مقاوم به شوري مانند يونجه، اسفناج و يا از گونهوان از گونهتميزان شوري مي
  شورپسند همانند آتريپلكس استفاده نمود.

 water( آزمايش آب testing( : به منظور تعيين كيفيت مناسب آب در سيستم
اي يك مرتبه تمامي پارامترهاي مورد نياز كيفيت آب مورد شود حداقل هفتهپيشنهاد مي

پونيك از لحاظ كاركرد سيستم در سالمت آقرار گيرند. در صورتي كه يك واحد آكو آزمايش
نيست ولي در صورت مشاهده هر گونه اختالل در كامل است نياز به انجام آزمايشات 

سيستم (عدم سالمت ماهيان و گياهان) بايد آزمايشات الزم از لحاظ پارامترهاي كيفيت 
متر (جهت تعيين  phداشتن يك كيت تشخيص آمونياك مورد بررسي قرار گيرند  و حداقل 

  سنج در يك واحد آكواپونيك الزم و ضروري است.  TDSميزان اسيديته) و 

  

  پونيكآطراحي يك واحد آكو

پونيك بطور معمول نيازمند به چندين ساختار شامل حوضچه پرورش آتمامي سيستمهاي آكو
) و Biofilter)، بيوفيلتر (mechanical filter) ، فيلتر مكانيكي(fish tankماهي (

  باشد. ) ميHydroponicsبسترهاي كشت هيدروپونيك (

آب و هوادهي توسط پونيك نيازمند به انرژي جهت تأمين جريان آهمچنين يك واحد آكو
موارد  روش اصلي براي كشت گياهان شامل 3باشد. برهمين اساس پمپ در سيستم مي

  :  باشدذيل مي

 ) media bedكشت بستر( -

 ) NFTنوار غذايي ( -

  ) DWCكشت شناور ( -
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 روش كشت گياهان

  نام محيط كشت گياهي  ساير نامها  عالمت اختصاري  روش
  كشت شناور

DEEP WATER 
culture 

DWC حوضچه پرورش – كانال  شناور سازي  

  نوار غذايي
Nutrient film 
technique 

N.F.T _  لوله  

  كشت بستر
Media bed 

N/A _  مواد بستر  

  

 FISHحوضچه ماهي( TSNK:( جزاي بسيار مهم در اين حوضچه ماهي يكي از ا
 3. مخزن پرورش ماهي بايد بتواند شرايط بقاء و رشد ماهي را فراهم آورد و سيستم است

  صر اصلي براي انتخاب حوضچه شامل شكل، مواد و رنگ است.نع

ولي اگر چه هر شكلي براي مخزن ماهي قابل استفاده است شكل حوضچه:  -
باشد. شكل داراي بهترين شرايط مي دارشيببا كف يا هشت ضلعي حوضچه گرد 

اي شكل حركت كرده و پسماندهاي دهد آب بصورت دايرهگرد حوضچه اجازه مي
 جامد مركز آن تجمع نموده و به آساني خارج گردند. 
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  بتوني وجهي هشت استخر شكل

  
  

  بتوني گرد حوضچه

 دليل به بتوني و فايبرگالس يا و فشرده پالستيك از مخزن جنس: مواد  -
شود. مواد فلزي بدليل اكسيده شدن در عمر طوالني در نظر گرفته مي و استحكام
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شود اگر در ساخت مخزن از مواد پالستيكي استفاده ميباشد. داخل آب مناسب نمي
تقيم خورشيد ) باشد چون اشعه مسU.Vء بنفش (حتما بايد مقاوم به اشعه ماورا

ها استفاده از ممكن است به پالستيك خسارت وارد كند .  يكي ديگر از گزينه
پونيك مشكل آمديريت استخرهاي طبيعي در سيستم آكواستخرهاي زميني است. 

هاي پاييني استخر صورت گرفته و مواد باشد زيرا فرايندهاي بيولوژيك در اليهمي
گردد. استخرهاي زي موجود در استخر ميغذايي اغلب مورد استفاده گياهان آب

تر نسبت به هاي پالستيكي در سطح زمين قابل قبولسيماني و يا حوضچه
 باشند. هاي طبيعي (استخرهاي خاكي) ميحوضچه

باشد زيرا رفتار آبزيان در حوضچه و رنگ: رنگ سفيد و يا روشن بهترين گزينه مي -
باشند. مخازن سفيد ؤيت ميراحتي قابل رميزان مواد پسماند جامد موجود در آن به 

 دارند. تر نگه ميهمچنين نور خورشيد را بازتاب داده و آب را خنك

 

 _Filtration(فيلتراسيون مكانيكي و بيولوژيك  mechanical  and 

biological (  

) داشتن فيلتر مكانيكي يكي از ضروريات RASبراي سيستمهاي مدار بسته پرورش آبزيان (
كند و جابه جا مي باشد. فيلتر مكانيكي ذرات جامد را از محلول پسماند مخزن ماهي جدامي

) CO2(همانند  مضرو اين خروج پسماند براي سالمت سيستم ضروري است زيرا گازهاي 
-بوسيله فعاليت باكتريهاي هوازي در اثر تأخير در خروج مواد زائد از مخزن ماهي آزاد مي

توانند با انسداد مجاري انتقال آب در جريان گردش آن پسماندهاي جامد ميشوند به عالوه 
ترين روش قرار دادن يك فيلتر بين مخزن ماهي و كندو سادهدر سيستم اختالل ايجاد مي

توان با قرار دادن يك ظرف پونيك ميآباشد. در واحدهاي كوچك آكوبستر كشت گياه مي
اين عمل را انجام داد. در ماهي به بستر كشت  (بشكه) در مسير جريان آب از حوضچه

باالتر ماهي بايد از فيلترهاي مكانيكي كه قدرت خروج بيشتر  مسيستمهاي تجاري با تراك
  استفاده نمود.  درام فيلترمواد جامد را دارند همانند تانكهاي رسوب گير، فيلتر شني و 
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  فيلتراسيون مكانيكي و بيولوژيك

  به عنوان فيلتر مكانيكي و بيولوژيك:  استفاده از بستر كشت

طراحي  D.W.Cو يا  N.F.Tپونيك بر اساس روش آممكن است زماني كه واحد آكو
بيولوژيكي بطور مجزا  -هايي كه امكان ايجاد فيلتر مكانيكي گرديده مخصوصاً در مكان

نمود. به بيولوژيك استفاده  -وجود ندارد از روش بستر كشت به عنوان يك فيلتر مكانيكي
دهيم نياز به گرم غذا به حوضچه پرورش ماهي مي 200عنوان مثال زماني كه روزانه 

تراكم باالي ماهي در نظر توليد اما زماني كه براي باشد. ليتر مي 300بيوفيلتري به حجم 
  گرفته شده است طراحي يك فيلتر مكانيكي و بيولوژيك مجزا الزم و ضروري است. 

  ):water movementحركت آب (

باشد. پونيك ميآحركت آب پايه و اساس زنده نگه داشتن تمامي ارگانيزمهاي سيستم آكو
باشد. مسير جريان آب از حوضچه ماهي به فيلتر مكانيكي، بيوفيلتر و بستر كشت گياهان مي

كند. اگر حركت آب جريان آب مواد غذايي موجود در مخزن ماهي را به گياهان منتقل مي
ل گردد اغلب اثرات آن بالفاصله بصورت كمبود اكسيژن محلول در آب و تجمع دچار اختال

گردد. بنابراين مدت زمان گردش آب در يك واحد پسماندها در مخزن ماهي مشاهده مي
  گردد. مرتبه در ساعت پيشنهاد مي يكپونيك حداقل آآكو
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ليتر) باشد جريان  1000متر مكعب ( 1به عنوان مثال اگر حجم كل آب تانك ماهي 
ليتر در ساعت صورت گيرد. و اين بدان معني است كه در  1000زان گردش آب بايد به مي

  مرتبه در سيستم گردش نمايد.  1هر ساعت آب مخزن ماهي 

  ) :the media bed technique(در بستر تكنيك كشت 

گردد و اين روش براي ي ميپونيك طراحآاغلب براي واحدهاي كوچك آكو كشت در بستر
بسياري از شرايط آب و هوايي مناسب است. اين روش محيط مناسبي براي استقرار ريشه 

نمايد. عمل مي بيولوژيك) _آورد، همچنين به عنوان يك فيلتر ( مكانيكيگياهان فراهم مي
ستفاده دهد كه چرا اين روش به تنهايي قابل ااين عملكرد دو منظوره بستر كشت نشان مي

نيازمند به واحدهاي فيلتر  W.D.C و يا  N.F.Tباشد  اين در حالي است كه در روش مي
  باشد. مكانيكي و بيولوژيك مجزا مي

جريان آب درون بستر كشت به صورت جزر و مدي است. آب در سطح بستر تا حد 
اكسيژن اطراف گردد. اين عمل سطح ميآمده و مجدداً به سطح قبلي خود بازمشخصي باال 

جهت تبديل فيكاسيون را ي محيط ريشه را افزايش داده و همچنين فعاليت باكتريهاي نيتر
  نمايد. آمونياك تسهيل مي

ه صورت استاندارد شامل يك مخزن ماهي و پونيك با روش بستر كشت بآواحد آكويك 
بستر كشت جهت سيستم هيدروپونيك گياهان است. در يك واحد كوچك در اين روش 

متر مربع در  4تا3متر مكعب و سطح بستر كشت  1بطور معمول حجم مخزن ماهي برابر 
  شود. نظر گرفته مي

آورد و ها را فراهم ميشهفضاي مورد نياز رشد ري زيراباشد عمق بستر كشت بسيار مهم مي
اي مانند گوجه ميزان آن به نوع گياه و حالت رشد آن بستگي دارد. اگر از سبزيجات ميوه

سانتيمتر در نظر گرفته شود و  30شود عمق بستر بايد فرنگي، باميه و يا كاهو استفاده مي
سانتيمتر 20تا15توان در سبزيجات برگي كوچك (ريحان و جعفري و ...) عمق بستر را مي

  گرفت. در نظر



30 
 

   
  94بهار  – كشت در بستر روش در شده كشت ريحان

هاي مواد بستر داشتن سطح باال براي فعاليت ترين شاخصه انتخاب مواد بستر: يكي از مهم
در محيط ريشه و شرايط مناسب براي باكتريها، جريان بهتر آب، تبادل بهتر اكسيژن 

بايد از لحاظ اسيديته خنثي باشند و هيچگونه سميتي براي هاست. مواد بستر گسترش ريشه
گياهان ايجاد نكنند. شستن مواد بستر قبل از استفاده بسيار مهم است زيرا ذرات موجود در 

ايجاد گردد  نتواند جريان سيستم را مسدود كند و شرايط نامناسبي براي آبزياآنها مي
بايد در نظر داشت كه امكان حمل آن به مزرعه وسرانجام در انتخاب مواد بستر اين نكته را 

  وجود داشته باشد. 

 ويژگيهاي يك بستر مناسب
 داشتن سطح وسيع براي رشد باكتريها -1

 اسيديته خنثي -2

 زهكشي مناسب -3

 داشتن فضاي كافي براي جريان هوا و آب در بستر -4

 در دسترس بودن و ارزان بودن آن -5

  وزن سبك -6
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  خصوصيات انواع بستر كشت–جدول 

 محيط سطح  شكل بستر
  استقرار گياه  نگهداري آب طول عمر  وزن  اسيديته  به متر

  پوكه معدني
)mm15(  300خوب  متوسط  زياد  سبك  خنثي  400تا  

  متوسط  متوسط  زياد  سبك  خنثي  300تا250  ليكا
  

درصد كل حجم بستر را آب تشكيل  30-60 با توجه به نوع بستر كشت بكار برده شده
  دهد. مي

  محيطي بستر كشت:شرايط 

سانتيمتري از باالي بستر كشت هميشه  2-5) : سطح dry zoneمنطقه خشك ( -1
خشك و فاقد هر گونه رطوبت است . اگر در اين منطقه آب وجود داشته باشد به 
دليل تماس مستقيم با نور خورشيد امكان رشد جلبك در سطح بستر وجود خواهد 

زا در اطراف محيط ريشه ن عوامل بيماريداشت و همچنين اين منطقه از بوجود آمد
نمايد و در نهايت به دليل عدم تماس نور خورشيد با سطح آب ميزان جلوگيري مي

 يابد. تبخير كاهش مي

): اين ناحيه از سطح بستر داراي  dry wet zoneمنطقه مرطوب و خشك ( -2
 20تا10رطوبت و سطح بااليي از تبادالت گازي است. در شرايط جزر و مدي 

باشد. بيشترين سانتيمتر از سطح بستر به تناوب در تماس با آب و تخليه از آب مي
زمها در اين ، كلوني باكتريها و ميكرو ارگانيفعاليتهاي بيولوژيك شامل توسعه ريشه

گيرد. جهت ايجاد جريان جزر و مدي در داخل بستر از يك سيفون ناحيه صورت مي
ل آن بر اساس جريان ديناميكي آب است. زماني عمگردد كه اتوماتيك استفاده مي

وده و در يك مش نرسد شروع به ريزه تخليه سيفون ميكه آب به سطح باالي لول
گردد و كل حجم آب لحظه با پر شدن لوله تخليه سيفون حالت مكش ايجاد مي

نمايد. سرعت جريان مكش از سرعت ورود آب به داخل بستر شروع به تخليه مي
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بستر رسيد با ورود هوا  باشد و زماني كه آب به سطح پاييني _تر ميبستر سريع
-جريان مكش قطع شده و آب مجدداً به آهستگي به سطح باالي بستر حركت مي

 .گيردمينمايد و مجدداً فرايند فوق صورت 
  

  
 سيفون

در اين روش جريان باريكي از آب درون يك سري لوله ): N.F.Tتكنيك نوار غذايي (
كه به عنوان محيط كشت انتخاب گرديده حركت داشته و مواد غذايي از مخزن ماهي افقي 

به دليل اينكه آب از تابش  هم در اين روش(گردد. ها منتقل ميبه محيط اطراف ريشه
    )باشد.گردد و سطح تبخير پايين تر ميمستقيم اشعه خورشيد محافظت مي

ها با عرض مسطح بهتر هستند اما ارد، لولهانتخاب لوله بستر كشت به نوع گياه بستگي د
اي قطر لوله باشند. براي سبزيجات ميوهتر ميمدور بطور معمول قابل دسترسهاي لوله

الرشد و يا آنهايي كه سطح ريشه سانتيمتر و براي سبزيجات برگي سريع 11بستر كشت 
 12تا1ور معمول شود. طول لوله كشت بطسانتيمتر در نظر گرفته مي 5/7كمتري دارند 

متر است امكان دارد گياهان  12باشد. در كشتهايي كه طول لوله آنها بيشتر از متر مي
قرار گيرد. جهت اطمينان از جريان  ي مسير مواد غذايي كمتري در دسترس آنها انتها

- سانتيمتري در نظر گرفته مي 1ها در طول مسير اختالف ارتفاع صحيح آب در داخل لوله
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شود. جهت ايجاد محيط مناسب براي رشد اندامهاي هوايي گياهان فواصل كشت (حفره 
  .خواهد شدسانتيمتر در نظر گرفته  50تا20كشت) در اين سيستم حدود 

  
 N.F.T روش

(يونوليت  در اين روش گياهان بوسيله يك ورقه پلي استرين) : D.W.Cشناور(كشت 
شوند. اين روش معموالً در ها وارد آب ميبر روي سطح آب قرار گرفته و ريشه فشرده)

سوئيسي و ريحان مورد  دسيستمهاي تجاري براي توليد تك محصول مانند كاهو، برگ ساال
تواند تغيير متر مي 10تا  1طول بستر كشت از  D.W.Cگيرد. در روش استفاده قرار مي

ريشه وجود دارد در اطراف عناصر مواد غدايي در حجم باال  حاويآب نمايد، به دليل اينكه 
توان طول بستر كشت را بلندتر نيز در نظر گرفت. عرض بستر كشت برابر با عرض مي
گردد. در اين روش عمق بستر (كانال كشت) را هاد ميهاي پلي استري پيشنستاندارد ورقها

آورد. ها را فراهم ميسب براي ريشهگيريم كه اين عمق شرايط مناسانتيمتر در نظر مي 30
ساعت در نظر گرفته  4تا1ها بطور متوسط زمان باقي ماندن آب در محيط اطراف ريشه

آورد. در اين روش خواهد شد زيرا اين فاصله زماني امكان تبادل عناصر را بيشتر فراهم مي
اي طراحي جداگانهگردد و مخازن ماهي بايد بطور هيچ گونه ماهي در بستر رشد توليد نمي

توان برخي از توانند به ريشه گياهان خساراتي وارد نمايند هر چند ميگردند زيرا ماهيان مي
   هاي زينتي را مانند گوپي را در محيط رشد ريشه گياهان نيز پرورش داد. گونه
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  )D.W.C( بسترشناور روش در فلفلي نعناع ريشه توسعه

  

  

  
  93زمستان - )D.W.C( شناور روش در كشت كاهو
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 heterophicمعدني شدن و باكتريهاي هتروتروف ( bactria  and 

mineralization :(  

 70نمايند و درصد از غذاي موجود در مخزن را مصرف مي 30 – 40اغلب ماهيان فقط 
درصد آن  50 – 70گردد. از اين ميزان درصد بافيمانده آن بصورت پسماند آزاد مي 60 –

شود و پسماندهاي باقيمانده داراي تركيبات آلي بصورت آمونياك در محيط حوضچه آزاد مي
- ندها ميباشند. اين پسماو مواد معدني مي شامل پروتئين، كربوهيدرات، چربيها، ويتامنها

 توانند مجدداً توسط يك سري از آبزيان مانند حلزون و برخي ديگر از ماهيان (گربه ماهي و
... ) مورد استفاده قرار گيرند و سپس پسماند جامد حاصل توسط گروه ديگري از باكتريها در 
سيستم به نام باكتريهاي هتروترونيك تجزيه شده و يا پس از خروج از حوضچه پرورش 

  توسط كرم تبديل به ورمي كمپوست گردند. 

  

  پونيك:آگياهان در سيستم آكو

هاي سبزيجات، گياهان علفي، گلها و همچنين درختچهگونه مختلف از  150بيش از 
كنند. به طور معمول سبزيجات برگي و كوچك بطور موفقيت آميزي در اين سيستم رشد مي

گيرند. اي مانند گوجه فرنگي، خيار و .... مورد استفاده قرار ميبرخي از سبزيجات ميوه
  شوند: يك به دو دسته تقسم ميپونآگياهان از لحاظ نياز به مواد غذايي در سيستم آكو

) ، برگ ساالد سوئيسي lettuceسبزيجات برگي و گياهان علفي مانند كاهو ( -1
)chard) ريحان ،(basil( ء)، نعناmint) جعفري ،(parsley گشنيز ،(
)coriarder) پيازچه ،(chives) شاهي ،(watercress( 
ت برگي جهت توليد گل اي: اين گونه از سبزيجات نسبت به سبزيجاسبزيجات ميوه -2

و ميوه نياز به سطح بيشتري از مواد غذايي دارند و شامل: گوجه فرنگي 
)tomato) بادمجان ،(egg plant) خيار ،(cucumber)هندوانه ،(water 

melon) فلفل ،(peper) توت فرنگي ،(straw berryباشد. ) مي 
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) و كلم برگ broccoli()، كلم بروكلي cauli flower(ساير سبزيجات مانند گل كلم 
)cabbage سطح متوسطي از مواد غذايي دارند) نياز به  

  
  94 بهار -پونيك آآكو در شده كشت نعناع

  
  قم فرودگاه  94 خرداد- پونيكآآكو در زينتي فلفل اي گونه
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  پونيكآشرايط محيطي مناسب انواح سبزيجات در آكو-جدول

تراكم در PH  نام انگليسي نام فارسي
واحد 
  سطح
  (نشاء)

دماي
جوانه 
  زدن

  (سانتيگراد)

مدت
زمان 
جوانه 
 زدن
  (روز)

  دوره رشد
  (روز)

دماي 
  مناسب

(سانتيگراد
(  

  ارتفاع  مكان
)cm(  

نوع سيستم 
  آكواپونيك

 -basil  6.5 ريحان
5.5 

40- 8  25- 
20 

7- 6  45-35  30- 
18  

 كشت در بستر    30  آفتابي
N.F.T  وD.W.C 

 -cauli flower  6.5- 6  5- 3  20- 8  7- 4  120  20 گل كلم
15  

 MB كشت در بستر   40-60 آفتابي

 -lettuce  7 - 6  35 كاهو
20 

21- 
13 

7- 3  45  22- 
15  

-30   آفتابي
20    

MB‐N.F.T‐
D.W.C 

 -cucumber  6.5 خيار
5.5 

5- 2  30- 
20 

37  120  28- 
20  

  M.B‐D.W.C   آفتابي

 -Egg plant  7-5.5  5- 3  30 بادمجان
25 

10- 
8 

120  30- 
18  

  M.B    60 آفتابي

 -peper  6.5 فلفل
5.5 

4- 3  30 – 
22  

12- 
8 

95  30- 
16  

 -90   آفتابي
30    

M.B 

گوجه
  فرنگي

tomato  6.5- 
5.5 

5- 3  30- 
20 

6- 4  240  26- 
16  

 -180   آفتابي
60  

M.B‐D.W.C  

 -broccoli  7- 6  5- 3  25  6- 4  100  18 كلم بروكلي
13  

 -60   آفتابي
30    

M.B 

ساالدبرگ
  سوئيسي

chard  7.5- 6  20- 
15 

30- 
25 

5- 4  35- 
25 

24- 
16  

 -60   آفتابي
30    

MB‐N.F.T‐
D.W.C 

 -parsley  7- 6  25 جعفري
20 

25- 
15 

10- 
8 

25- 
15 

25- 
15  

‐MB‐N.F.T  20 -30 آفتابي
D.W.C 

  

  ): FISH IN AQUAPONICS( پونيكآماهيان در آكو

  ن استفاده كرد. آبي ماهياسردآبي و گرمهاي توان از گونهدر اين روش مي

هاي ا يكي از گونهباشد. تيالپيي در شرق آفريقا مياين ماهموطن  ): tilapiaا (تيال پي -1
گيرد. رد استفاده قرار ميآب شيرين است كه در اكثر بسترهاي پرورش ماهي در دنيا مو

آب مقاوم بوده و بهترين زا، شرايط نامناسب محيطي و ا نسبت به عوامل بيماريتيالپي
را سانتيگراد  34تا14ا دماي ب و هواي گرم است. اگر چه تيالپيمحيط براي پرورش آن آ
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رشد نكرده و در دماي پايين تر سانتيگراد  17نمايد ولي در دماي پايين تر از ْتحمل مي
است. بنابراين سانتيگراد 32تا27رود. بهترين دماي رشد آنها از بين مي سانتيگراد 12از ْ

شته باشد. در شرايط مناسب تواند بقاء داا در صورت عدم تأمين شرايط محيطي نميتيالپي
  رسد. گرم مي 500گرم به  50ماه) از وزن  6ا در يك دوره رشد (تيالپي

راي تواند از منابع گياهي و جانوري ب) يعني ميomnivoresا همه چيزخوار بوده (تيالپي
عدسك آبي (مانند تواند از گياهان با پروتئين باال ا مينمايد. تيالپيتغذيه استفاده 

)duckweed) و يا آزوال (Anabaena azollae  .تغذيه نمايد (  

  
  ماهي تيالپيا

): موطن اصلي آن شرق آسيا و اروپا است. در حال common carpكپور معمولي ( -2
ا به سطح باشد. كپور همانند تيالپيرشي ميمهم پروهاي حاضر كپور يكي ديگر از گونه

تواند به دماهاي پايين نيز مقاوم است. كپور ميب مقاوم بوده و پايين اكسيژن محلول در آ
هاي مناسب جهت تواند يكي از گونهبنابراين مينيز زنده بماند. سانتيگراد  4در دماي زير ْ

  است. سانتيگراد  30ات25پرورش در سيستم آكواپونيك باشد. بهترين دماي رشد براي 
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  ماهي كپور

  
  94 خرداد - قم بين المللي فرودگاه پونيكآآكو در يافته پرورش كپور ماهي

  

  ): rainbow troutماهي قزل آال (  -3

 آزاد ماهيان) آب سرد متعلق به خانواده carnivorousقزل آال يك ماهي گوشتخوار (
باشد. همه ماهيان قزل آال نياز به محيطي با آب سرد دارند و دماي مناسب براي رشد مي
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باشد. است. قزل آال گونه مناسبي براي مناطقي با زمستان سرد ميسانتيگراد  18تا10آنها 
اكسيژن كافي  وجودكاهش يافته و حتي در صورت سانتيگراد  21رشد آنها در دماي باالي ْ

ا به پروتئين باالتري نياز ال نسبت به ماهيان كپور و تيالپيباشند. قزل آقادر به جذب آن نمي
اي شيرين و شور وجود در آبه نقزل آال نسبت به شوري مقاوم بوده و امكان پرورش آدارد. 

  تري نيازمند است. ا و كپور به آب با كيفيتدارد ولي نسبت به تيالپي

  
  ماهي قزل آال

 Gold( ماهي طالئي) و koiهاي كوي (ونهماهيان زينتي گان زينتي: در ميان ماهي -4

fishباشند زيرا نسبت به شرايط محيط پونيك ميآها براي سيستم آكوترين گونه) مناسب
زا مانند گوپي، مولي و ... نيز براي اين هاي ماهي زندههستند و همچنين انواع گونهتر مقاوم

  . سيستم مناسب هستند
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  ماهي كوي

  هاي كيفيت آب، غذا و نسبت رشد براي آبزيان در سيستم آكواپونيك شاخص -جدول

نسبت رشد 
  در دوره

درصد
پروتئين مورد 

  نياز

اكسيژن
محلول 
mg/lit 

نيترات
mg/lit  

ازت كل 
mg/lit  

 درجه حرارت
  

  گونه ماهي

  متوسط  اپتيمم
گرم  600

  ماه 8در 
  كپور معمولي  34تا4  30تا25  >1  >1  <4  80تا30

common 
carp  

گرم  600
  ماه 7در 

  تيالپيا  34تا14  30تا27  >2  >1  <4  32تا28
tilapia 

گرم  1000
  ماه 14در 

  قزل آال  18تا10  16تا14  >/.5  >/.3  <6  45تا42
rainbow 

trou  
  

  ) : Feed conversion ratioضريب تبديل غذا ( 

باشد.  ماهي موجودا زنده ميضريب تبديل غذا بيان كننده ميزان غذاي مورد نياز براي رشد 
. ضريب باشده داراي بهترين ضريب رشد ميبه طور معمول در بين تمامي موجودات زند

تبديل غذا از ميزان كل غذاي مصرفي در دوره رشد نسبت به كل ماهي توليد شده بدست 
  .آيدمي
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	شده	مصرف	غذاي
وزن	حاصل	شده  F.C.R  

   ) (filtration requirments( سيستم فيلتراسيون مورد نيازطراحي 

:(bio filter and mechanical filter بيو فيلتر و مكانيكي (     

يك بر اساس مقدار غذاي روزانه مورد مصرف پونآراسيون مورد نياز يك واحد اكوميزان فيلت
در سيستم طراحي مي شود.شرايط بيوفيلتر به نوع مواد بستر  آن و سطح مورد پوشش آنها 

، در سطوح باالتر ، اجتماع كلوني باكتري ها وسيع تر و در نتيجه نرخ تبديل  بستگي دارد
آمونياك به نيترات افزايش مي يابد . در نتيجه دو عامل اساسي در طراحي بيوفيلتر بايد در 

  نظر گرفته شود:

  غذاي ماهي پروتئينمقدار  -1

  :نرخ تبديل آمونياك به نيترات توسط باكتري ها -2 

توسط متابوليسم پروتئين توليد مي شود . مقدار آمونياك در آب به عوامل مختلفي آمونياك 
شامل كيفيت و كميت پروتئين يا آمينو اسيد ها  در غذا ،ميزان هضم شدن غذا ،گونه 

 30ماهي،دما و خروج پسماند هاي جامد از حوضچه پرورش بستگي دارد. به طور متوسط 
درصد آن دفع مي گردد.  70توسط ماهي جذب شده و  درصد ميزان پروتئين موجود در غذا

درصد آن به  55درصد به صورت غذاي هضم نشده و  15كه از اين مقدار دفع شده 
صورت آمونياك خارج مي گردد. به عالوه مقدار آمونياك توليدي توسط پسماندهاي جامد در 

تئين موجود در درصد پرو 61درصد پرتئين غذا است. در نهايت  6حوضچه پرورش معادل 
  .گرددمي يونسنيتروفيكا ديل به آمونياك شده و وارد مرحلهغذا تب

 1معادل  اگر كيلوگرم ماهي موجود در حوضچه پرورش 20به عنوان مثال هنگامي كه 
گرم  200ميزان غذاي مصرفي روزانه برابر با  روز به آن غذا داده شود درصد وزن خود در

ي درصد در نظر بگيريم ميزان آمونياك توليد 32معادل  ذا رااگر ميزن پروتئين غ باشد .مي
.  د)باش( نياز غذاي ماهيان نسبت به دما و نوع ماهي متغير مي گرم در روز است 5/7برابر 

  



43 
 

كنيم يبل ابتدا ميزان ازت موجود در پروتئين را محاسبه مدر مثال قبراي محاسبه ازت كل 
محلول  است و سپس مقدار كل نيتروژن (ازت) پسمانددرصد كل پروتئين  16كه برابر با 
درصد آن حاصل از غذاهاي نخورده يا هضم  6گيريم (درصد در نظر مي 61در آب را 

و هر درصد حاصل از متابوليسم پروتئين توسط ماهي مي باشد ) 55نشده توسط ماهي و 
روش هاي  مي كند ( بر اساس گرم آمونياك 2/1در آب توليد  گرم نيتروژن محلول

اس استاندارد موجود در علم شيمي كه نياز به توضيح در اينجا نمي باشد ) حال بر اس
گرم غذاي روزانه را به روش زير محاسبه  200توضيحات فوق ميزان آمونياك حاصل از 

:شودمي  

حسب هر گرم نيتروژن= آمونياك بر  ₓ 2/1%ازت پسماندي  ₓ 61%ازت پروتئين ₓ 16%پروتئين  ₓ 32%گرم غذاي روزانه  200
  گرم آمونياك 5/7

 محاسبه مقداربستر مورد نياز بيوفيلتر:

مي توانند روزانه به ازاء هر متر مربع سطح( بر اساس ميزان  سيونباكتري هاي نيترو فيكا
فعاليت باكتري ها افزايش مي يابد)،   C° 20آب در گردش) ، دما ( در دماي باالي

گرم آمونياك را به نيترات تبديل كنند .  2تا2/0اسيديته و ميزان اكسيژن محلول مي توانند 
جهت سهولت در محاسبات نرخ تبديل آمونياك به نيترات توسط باكتري ها به طور متوسط 

يزان سطح بيوفيلتر براي گرم در روز در نظر مي گيريم.در نتيجه براي مثال قبل م 57/0
  .متر مربع مي باشد3/13گرم غذاي روزانه معادل  200يون جهت سانجام عمل نيتروفيكا

  متر مربع ₓ 57/0 =3/13مونياك گرم آ 5/7

براي بيو فيلتر مي توان سطح باكتري مورد نياز را به صورت عمق بستر در نظر گرفت. كه 
متر مربع بر متر  شناخته مي شود كه به صورتدر اين حالت سطح مورد نياز به نسبت حجم 

  .نمايش داده مي شود مكعب

متر مربع  300 مترميلي 15به قطر  به عنوان مثال سطح تبديل سنگ هاي آتش فشاني
برابر با   متر مربع 3/13م مورد نياز براي سطح معادل است بنابراين حج بر متر مكعب

  .مي باشد متر مكعب /.0443
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13.3  ./0443 m3 

گرم غذا  200بر اساس محاسبات قبل حجم كل سنگ آتشفشاني مورد نياز   براي تبديل 
ليتر است  1000است و از آنجايي كه هر متر مكعب برابربا  /.0443در روز برابر با 

است. كه نشان دهنده ي آن  درصد  3/44بنابراين حجم مورد نياز بر حسب ليتر برابر با 
گرم غذا در  5/4يون سفيكاي از اين نوع بيوفيلتر توانايي انجام عمل نيتر است كه هر ليتر

  . روز را دارا مي باشد

	سنگ	آتشفشاني .

گرم	غذا	در	روز =
ليتر

	گرم	غذا	در	روز .  

  پروتئين غذا درصد32جدول : سطح مورد نياز براي بيوفيلتر بر حسب ميزان 

  مواد بستر بيوفيلتر
 

  نسبت سطح به حجم
3/m2M 

تبديل ميزان غذا بر 
  حسب ليتر

سطح مورد نياز براي 
  گرم غذا 100تبديل 

 
شن و ماسه به 

  )/.8/.تا6قطر(
  متر مربع 13  75  5000

 
  متر مربع 222 5/4 300  سنگ آتشفشاني

 
 متر مربع 267-330 8/3تا3 250-300  دانه ليكا

 
 متر مربع 440 3/2 450  شن بادامي(درشت)

  

 

  فيلتر مكانيكي:
الزم و ضروري است. و بهتر  D.W.Cو  N.F.Tفيلتر مكانيكي براي سيستمهاي كشت 

گردد (بيش از هاي باال استفاده مي(بستر كشت) نيز در تراكم M.Bاست زماني كه از روش 
كيلوگرم ماهي در هر متر مكعب آب) از فيلتر مكانيكي در واحد آكواپونيك استفاده  20
  .گردد
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	 ترين شكل فيلتر مكانيكي از يك بشكه پلي اتيلن تشكيل شده است كه معادل ساده
	

 تا  
حجم آن توسط مواد قابل معلق در سطح آب (مانند لوله خرطومي، دانه كيال و ... ) پر  			

  شده است. در اين حالت فيلتر مكانيكي توانايي انجام عمل بيوفيلتر را نيز دارد.

  سيستم:محاسبات طراحي يك 

  :  FAOآكواپونيك كوچك (خانگي) بر اساس طرح  -1

) با حجم حوضچه پرورش به FAOبر اساس طرح پيشنهادي سازمان خوار و بار جهاني (
كيلوگرم ماهي تيالپيا توليد نمود. بر همين  20توان ) ميlit1000ميزان يك متر مكعب (

   اساس بناي طراحي سيستم در جدول ذيل شرح داده شده است:

  كيلوگرم ماهي در متر مكعب 20تجهيزات مورد نياز براي توليد  -1جدول 

  تعداد مقدار تجهيزات مورد نياز
  1  متر مكعب 1  مخزن پرورش
  1  ليتر بر ساعت 5  پمپ هوا
  1  ليتر بر ساعت 2000  پمپ  آب
  1  متر مربع 3  بستر كشت

  به مقدار الزم -  لوله و اتصاالت جهت انتقال آب
  

  پارامترهاي مورد نياز براي يك سيستم آكواپونيك كوچك خانگي -2جدول 

  ميزان واحد عنوان
  35 نشاء گياه

  5 قطعه بچه ماهي
  25 كيلو وات برق

  450 ليتر جبرانيآب 
  5/4  كيلوگرم  غذاي ماهي
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  نكات:

 50نشاء الزم است كه  35سطح كشت  2m 3گياه: بطور متوسط ماهانه براي  -
درصد از ميزان سطح كشت به سبزيجات برگي (كاهو) تعلق داشته و براي هر متر 

اي (گوجه درصد از آن به سبزيجات ميوه 50عدد نشاء الزم است و  20مربع 
 نشاء الزم است.  5فرنگي) تعلق داشته كه 

وگرم در سال است كه اگر كيل 30بچه ماهي: حداكثر برداشت ماهي در اين روش  -
بچه  عدد 60به  گرم در نظر بگيريم ساالنه نياز 500وزن ماهي برداشت شده را 

 شود. در نظر گرفته مي عدد 5باشد كه در هر ماه معادل گرم) مي50ماهي (وزن 

 5وات در ساعت و پمپ هوا معادل  30الكتريسيته: اگر پمپ آب مصرفي معادل  -
مصرف نمايند معادله زير براي محاسبه در نظر گرفته  وات در ساعت الكتريسيته

                                                                                     شود.   مي
 كيلو وات ساعت در ماه 25= 1000÷ روز  30× ساعت 24× وات (پمپ هوا)  5وات (پمپ آب) +  30

درصد كل حجم آب سيستم براي جبران  1روزانه معادل آب جبراني:  بطور متوسط  -
 شود. آب مصرفي توسط گياهان و ماهي و همچنين سطح تبخير در نظر گرفته مي

  ليتر = كل حجم آب سيستم (مخزن ماهي + بستر كشت) 1500× 1÷ 100= 1.5× روز  30ليتر در ماه =  450

بستر كشت در اين روش غذاي ماهي: ميزان غذاي ماهي جهت تأمين مواد غذايي  -
 شود.  گرم در نظر گرفته مي 50به ازاء هر متر مربع 
  (غذاي ماهي) 50× (بستر كشت)  3× روز  30كيلوگرم در ماه =  4.5

  
  ماهي) -عملكرد ساالنه سيستم كوچك خانگي (سبزيجات -3جدول 

-عملكرد  واحد  عنوان
  نكات  سال

  Kg 90  360  كاهو
درصد  50متر مربع ( 1.5متوسط سطح كشت كاهو معادل 
 250عرر نشاء معادل  20بستر كشت) و در هر متر مربع 

  گرم در ماهدر نظر گرفته شده است.
1.5×20×gr 250 ×12 =kg 90  

متر مربع كه در ماه  1.5متوسط سطح كشت گوج فرنگي  Kg54    گوجه فرنگي
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  نمايد.كيلوگرم در هر مترمربع محصول تولير مي 3معادل 
1.5×3×12=kg 54  

 Kg 30    ماهي
  شود.گرمي برداشت مي 500عدد ماهي  5متوسط ماهانه 

500×5 ×12  =kg 30  
  

بر مبناي  FAO: با توجه به اينكه طرح پيشنهادي Bآكواپونيك كوچك خانگي  -2
باشد و از آنجايي كه بر اساس پرورش ماهي تيالپيا كه با خصوصيت تراكم پذيري باال مي

قوانين سازمان محيط زيست كشور امكان توليد اين گونه ماهي در حال حاضر وجود ندارد 
كيلوگرم با حجم  20نمونه دوم سيستم كوچك خانگي بر مبناي توليد ماهي كپور به ميزان 

متر مكعب) به صورت يك چرخه كامل در سال  2/3ليتر ( 3200ورش معادل رمخازن پ
  شود: بر اساس جدول ذيل شرح داده شده مي

  -1جدول 

وزن بچه   تعداد  حجم  عنوان
 گرم -ماهي

تعداد بچه 
  ماهي

  25  50 1  ليتري 100  مخزن
 1 100 20  ليتري 200  مخزن

 1 200 20  ليتري 300  مخزن

 1 300 20  ليتري 400  مخزن

 1 400 20  ليتري 500  مخزن

 1 500 20  ليتري 700  مخزن

 1 700 20  ليتري 1000  مخزن

 ------------  -------- 1  ليتر بر ثانيه 1  پمپ آب

  --------   -----     متر مربع 15  بستر كشت
  --------   -----   به مقدار الزم  لوله و اتصاالت

ليتر بر  2700  پمپ هوا
  -------   -----   1  ساعت
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  پارامترهاي مورد نياز ماهانه – 2جدول 

  تعداد واحد عنوان
  بر اساس نوع نشاء نشاء گياه

  25 قطعه بچه ماهي
  2/61  كيلو وات  برق

  حجم كل درصد2  ليتر  آب جبراني
  37 كيلوگرم غذاي ماهي

  

  نكات: 

ء اي ) به ازاسبزيجات ميوه -گياه: بطور متوسط بر اساس نوع گياه (سبزيجات برگي -
- (سبزيجات ميوهنشاء   4- 6نشاء (سبزيجات برگي) و  20توان هر متر مربع مي

از سطح كشت جهت  درصد50تا30كه ميزان اي) در بستر كشت توليد كرد 
 شود. سبزيجات برگي بر اساس شرايط محيطي در نظر گرفته مي

كيلوگرم در سال پس از  240بچه ماهي: حداكثر برداشت ماهي در اين روش  -
در نظر  كيلوگرمباشد كه اگر وزن ماهي برداشت شده را يك تكميل چرخه توليد مي
نظر باشد كه با در گرم) مي 50عدد بچه ماهي (وزن  240بگيريم ساالنه نياز به 

-قطعه در نظر گرفته مي 25گرفتن درصد تلفات اوليه ميزان بچه ماهي در هر ماه 
 شود. 

 25وات در ساعت و پمپ هوا معادل  60الكتريسيته: اگر پمپ آب مصرفي معادل  -
- محاسبه در نظر گرفته ميه مصرف نمايد روش زير براي وات در ساعت الكتريسيت

 شود: 

كيلو  61.2=  1000÷روزر 30× ساعت  24× وات (پمپ هوا)  25وات (پمپ آب) +  60
  وات ساعت در ماه 
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 درصد 2آب جبراني: بطور متوسط بر اساس شرايط محيطي و ميزان تبخير روزانه  -
 شود. سيستم براي جبران در نظر گرفته ميكل حجم آب 

غذاي ماهي: ميزان غذاي ماهي جهت تأمين مواد غذايي بستر كشت در اين روش  -
 گرم در نظر گرفته شده است.  1250روزانه 

 
  عملكرد ساالنه سيستم -3جدول 
  ساالنه  عنوان

  كيلوگرم 450 كيلوگرم در متر مربع 30 سبزيجات
  كيلوگرم 240  كيلوگرم در ماه 20 ماهي

  
اي ماهيان ميزان سطح كشت كاهش يا تغيير شرايط تغذيه : در صورت 1تبصره 

  يابد. افزايش مي
: بر اساس دماي آب، وزن ماهي و ميزان پروتئين غذا نسبت غذادهي  2تبصره 

باشد كه جهت انجام محاسبات به كاتالوگ شركت توليد كننده روزانه متفاوت مي
 21 – 23س دماي آب بايد مراجعه نمود و در طرح فوق ميزان غذارهي بر اسا

و  1.4 – 3.1درصد و ضريب غذاي روزانه  32درجه سانتيگراد، غذا با پروتئين 
  گرم محاسبه گرديده است.  50 – 700متوسط وزن ماهي 

اي باشد كه در طول زمستان : در صورتي كه شرايط محيطي به گونه 3تبصره 
درجه  23 – 24دماي آب حوضچه پرورش را نتوان در دماي مورد نظر (

سانتيگراد) تنظيم نمود و يا امكان گرم كردن آب حوضچه وجود نداشته باشد بايد 
از يخ زدگي حفظ نمود و با توجه به دماي حوضچه پرورش و بسترهاي كشت را 

  ميزان غذادهي را كاهش يا بطور كامل قطع گردد. 
سيستم نيمه تجاري: در اين روش ميزان سطح اشتغالزايي معادل يك نفر (برابر  -3

ساعت) در نظر گرفته شده است. حجم كل آب مخازن پرورش  8 – 12كار روزانه 
 2400متر مكعب و ميزان توليد ماهي در سال معادل  28.5ماهي معادل 

  باشد. كيلوگرم پس از تكميل چرخه توليد مي
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  برآورد سيستم نيمه تجاري –جدول 

  تعداد  حجم  عنوان
وزن 
بچه 
-ماهي
  گرم

تعداد 
بچه 
  ماهي

-50  1  ليتري 1000  حوضچه پرورش
100  300  

-200  1 ليتري 2000  حوضچه پرورش
100  250  

-300  1 ليتري 3000  حوضچه پرورش
200  250  

-400  1 ليتري 4000  حوضچه پرورش
300  250  

-500  1 ليتري 5000  حوضچه پرورش
400  250  

-700  1 ليتري 7000  حوضچه پرورش
500  250  

 
-1000  1 ليتري 10000  حوضچه پرورش

700  250  

  ----   ----   كيلوگرم 4500  سال  غذاي ماهي
  ----   -----   متر مربع در روز 150  -  سطح كشت

  ----   ----   يك واحد  متر مربع 300  *گلخانه
  

*: در صورتي كه بر اساس شرايط اقليمي امكان توليد در طول سال در فضاي باز 
  نباشد نياز به احداث يك واحد گلخانه است. 

  
  ميزان توليد سيستم نيمه تجاري در سال –جدول 

  عملكرد  واحد  عنوان
  كيلوگرم 4500  كيلوگرم  *سبزيجات
  رمكيلو 3000  كيلوگرم  ماهي
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كيلوگرم در نظر گرفته شده  30*: ميزان توليد سبزيجات در واحد سطح ساالنه 
  است. 

نفر  5سيستم تجاري آكواپونيك : در اين روش ميزان سطح اشتغالزايي معادل  -4
متر  480در سال در نظر گرفته شده است. حجم كل مخازن پرورش ماهي برابر با 

كيلوگرم) پس از  45000تن ( 45مكعب و ميزان توليد ماهي در سال معادل 
  باشد. تكميل چرخه توليد مي

 
 

  15000 
  ليتري

30000 
  ليتري

45000  
  ليتري

60000 
  ليتري

75000 
  ليتري

105000 
  ليتري

150000 
  ليتري

حوضچه 
  1  1  1  1  1  1  1  پرورش
غذاي 
  ماهي

كيلوگرم در 
            67500  سال

سطح 
            2300  متر مربع  كشت

          3500  متر مربع  گلخانه
  
  
  

وزن بچه 
-ماهي
  گرم

100-50  200-
100  

300-
200  

400-
300  

500-
400  

700-
500  

  
1000-
700  

تعداد بچه 
    3750  3750  3750  3750  3750  4200  ماهي 

3750  
  
  

  ميزان توليد سيستم تجاري آكواپونيك  -جدول
  عملكرد  واحد  محصول
  69.000  كيلوگرم  *سبزيجات
  45.000  كيلوگرم  ماهي

  كيلوگرم در نظر گرفته شده است.  30*: عملكرد سبزيجات در واحد سطح ساالنه 
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  شرح جلد: 

باشد. در اين آكواپونيك پرورش همزمان ماهي و گياهان در يك سيستم مدار بسته مي
تواند ابتدا توسط يك مصرف كننده روش پسماندهاي جامد و محلول حوضچه پرورش مي

دوم (حلزونها، گربه ماهي، شاه ميگو، دافني و ...) مورد مصرف قرار گرفته و سپس وارد 
بيوفيلتر شده و تبديل آمونياك به نيترات توسط باكتريها صورت گيرد و يا اينكه بطور 

س از فرآيند مستقيم از حوضچه پرورش وارد فيلترها يمكانيكي و بيولوژيكي گرديده و پ
تبديل آمونياك به نيترات توسط باكتريها از محيط كشت گياهان عبور نموده و بعد از جذب 

 عناصر محلول در آب توسط گياهان آب سالم مجدداً به حوضچه پرورش ماهي برگردد. 
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  تصاوير:
  

  

  نخودی شن در توام کشت فلفلی نعناع و فرنگی توت



54 
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  ليکا کشت بستر در شده کشت فلفلی نعناع

 

 

 کشت بستر روش در آب تخليه زمان در سيفون عمل نحوه

   

  

  نخودی شن بستر مواد
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 94 خرداد قم فرودگاه‐(lemna minor) آبی عدسک گياه

 

  94 بھار قم فرودگاه ليکا بستر در شده کشت نعناع ای گونه
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 93زمستان‐nftروش در کاھو کشت

 

 

 

  

  

  93 زمستان آکواپونيک در شيپوری گل کشت
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 کشت بستر سيستم در ريحان بذر مستقيم کشت

 

 

   

 94 خرداد قم فرودگاه خانگی آکواپونيک در ماھی پرورش مخزن
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 94 بھار نخودی شن بستر در شده کشت زينتی گياھان

  

 

 

 ليکا دانه بستر مواد
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  کشت بستر روش در ومارچوبه کاھو- فلفلی نعناع توام کشت

 

 

 94 بھار اکواپونيک در برنج کشت
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  94 بھار اکواپونيک در برنج کشت
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