
 
ابداع روش جدید تولید محصوالت کشاورزی آکواپونیک

 

پژوهشگران دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز برای نخستین بار در کشور روش جدیدی را برای

 تولید محصوالت کشاورزی آکواپونیک ابداع کردند

 

 مجری این طرح در گفت و گو  با خبرنگار ایانا، سیستم تلفیقی تولید ماهی و تولید گیاهان به 
روش هیدروپونیک  را روش جدیدی برای تولید انواع گیاهان مختلف اعالم کرد و گفت: 

اکواپونیک علم تلفیق تولید ماهی و گیاه در یک رابطه همزیستی است که پساب ماهی به عنوان 
کود برای گیاه استفاده میشود. همچنین آب مورد استفاده ماهی نیز توسط گیاه تصفیه میشود 

و به استخر ماهی انتقال مییابد.
دکتر سید جالل طباطبایی بهبود کیفیت آب استخرهای پرورش ماهی، کاهش آلودگی محیط 

زیست، کاهش هزینه تأمین آب، صرفهجویی در مصرف کودهای شیمیایی و افزایش تولید را 
از جمله مزایای این طرح اعالم کرد و افزود: این علم، تولید محصوالت کشاورزی متنوع و 

در نهایت کشاورزی پایدار و سیستم مدیریت تولید و بازاریابی در محصوالت در یک زمان را 
فراهم میکند.

به گفته او، افزایش درآمد، بهبود کیفیت، تولید محصول سالم و استفاده در مناطق خشک و نیمه 
خشک از دیگر مزایای این کشاورزی تلفیقی به شمار میرود.

این پژوهشگر ادامه داد: کمک به اقتصاد محلی، کاهش خطرپذیری و هزینههای تولید 
محصوالت گلخانهای، افزایش کارآیی استفاده از نهادهها و ارائه مدلی برای کشاورزی پایدار از

 دیگر اهداف این طرح است.
طباطبایی با اشاره به نحوه عمل این سیستم تصریح کرد: در اکواپونیک عناصر غذایی موجود 

در آب مصرفی ماهی به عنوان کود در هیدروپونیک به بستر گیاهان اضافه میشود که این 
عمل برای ماهی نیز مفید است، چرا که در اثر تجزیه بقای این گیاهان و میکرو ارگانیسمها که 

در بستر استخر تجمع یافتهاند، ممکن است مواد سمی تولید شود، در حالیکه اگر این پساب 
توسط گیاه مصرف شود میتواند به عنوان کود مورد استفاده گیاه قرار گیرد.

به گفته وی، بستر کشت مانند بیوفیلتر عمل میکند و باکتریهای موجود در این بستر نقش مهمی
 در چرخه عناصر دارند که بدون وجود این میکروبها سیستم خوب عمل نمیکند.

دکتر طباطبایی در پایان گفت: این طرح به مدت دو سال با صرف 190 میلیون ریال هزینه در 
دانشگاه تبریز با همکاری اداره شیالت آذربایجان شرقی در حال اجر است و به زودی به اتمام 

خواهد رسید.
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 کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شبکه خبری صنایع غذایی ایران می باشد.

 


