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آکواپونیک

؟کشت آکواپونیک چیست

بیوفیلترفرایند های آکواپونیک

تعادل محیطی

کیفیت آب سیستم

مخزن آب سیستمعوامل مورد نیاز کشت

بستررشد

گیاهان قابل کشت

ماهی مناسب

مزایا کشت آکوپونیک

معایب کشت آکواپونیک

...آنچه یاد میگیرید



کشت آکواپونیک چیست؟ 

پرورشباکشاورزیهایفعالیتترکیب*
مشخصهایمحیطدرآبزیحیوانات



نگاهی دقیق تر به سیستم آکواپونیک 

ازپسابماهیبهعنوانکود_
.ودآلیبرایگیاهاستفادهمیش

اهنیزآبتصفیهشدهتوسطگی_
بهاستخرپرورشماهیانتقال

.مییابد

در اینجا یک سوال مطرح 
:است

به چه صورت 
عامل محدود 
کننده شرایط 

زیست ماهیان یا
) آبزیان دیگر

برای ( میگو
گیاهان مفید 

است؟



درسیستمپرورشماهیبهمرورزمان
دغلظتبرخیازموادآلیزیادمیشو

.کهبرایآبزیانضرردارد

ولیهمینموادآلی،غذایاصلی
.گیاهانمیباشند

ک نگاهی دقیق تر به سیستم آکواپونی



فرایند های آکواپونیک

ن 
چرخه نیتروژ

:استیونمهمترینعملزیستیدرآکواپونیکفرایندنیتروفیکاس

یبشدهونیتروژنبوسیلهباکتریهاباهیدروژنویااکسیژنترک_
،آمونیوم(غیرقابلجذب)ترکیبشیمیاییجدیدیبهفرمآمونیاک

.ونیتراتبهراحتیقابلجذبگیاهاست



بیو فیلتر

باکتری های 
ه اکسیداسیون کنند

نیتریت

باکتری های 
ه اکسیداسیون کنند

نیترات

در بیوفیلتر محلی است که
آن باکتری ها فرایند 

نیتروفیکاسیون را  انجام
داده، که برای هر واحد 

.آکواپونیک الزم است
در فرایند دو گروه باکتری

:فعالیت می کنند



تعادل شرایط محیطی آکواپونیک

الزمهههاساسههیتعههادلدرکشههت،فعههال
.بودنباکتریهااست

نسبتمیزانتغذیهبهسههعامهلمههم
:بستگیدارد

:نکته
.دتستمیزانآمونیاکاهمیتویژهدار

مقددددار -1
غذای روزانه 
برحسب گرم

نوع گیاه-2
رویشددددی، ) 

(میوه ای

میدددزان -3
مسدددداحت 
سطح کشت

ر بر حسب مت
مربع



کیفیت آب سیستم آکواپونیک 

A

B

C

D

E

F

اکسیژن محلول
در آب

pH آب

درجه حرارت

نیتروژن کل

میزان قلیایی
بودن آب

سایر عناصر 
محلول در آب



عوامل مورد نیاز برای کشت

محل مناسب مخزن آب
هبرای رشد گیا

پمپ آب

ر لوله ها و بست
آبیاری

ماهی و گیاه

(انتخابی)هیتر 

ده تصفیه کنن(انتخابی)المپ 
(انتخابی)



مخزن آب سیستم

مخزنهایآببراساس
زنیازومکان،کهدرسای

هایکوچک،متوسطو
.دبزرگدردسترسهستن

جنسآنمیتواند
،پیپلیپروپیلن،استیل

یاپلیوینیل)ویسی
وفایبرگالس(کلراید

.باشد

رنگسفیدویاروشن
زیرارفتارآبزیاندر
حوضچهومیزانمواد
پسماندجامدموجوددر
.آنقابلرؤیتمیباشد

مخازنسفیدهمچنین
نورخورشیدرابازتاب
دادهوآبراخنکتر

.نگهمیدارند



بستر و محل مناسب برای رشد

کشتعمودیوبرجی

سایرکشتبستر

کشتشناور



چه ماهی هایی مناسب هستند ؟

ماهی قرمز کپور باراماندی جید پرچ تیالپیا

goldfish carp barramundi Jade perch tilapia



گیاهان قابل کشت در آکواپونیک

سبزیجات برگی و گیاهان علفی
میتوانبهکاهو،ریحان،
نعناع،جعفری،گشنیز،
.پیازچهوشاهیاشارهکرد

02

سبزیجات میوه ای
ماننههدگوجهههفرنگههی،بادم ههان،

.مبردخیار،فلفلوتوتفرنگینا

01



گل کلم
گلکلمگیاهمبتنیبر
آببودهوقابلیتکشت
درسیستمآکواپونیکرا

.دارد

کاهو
اینگیاهیکیاز

پرطرفدارترینگیاهاندر
هایآکواپونیکسیستم

.است

هافرنگیگوجه 
فرنگیدرگیاهگوجه

سیستممبتنیبرآب
ایالعادهعملکردفوق
.دارد

خیار

تواندهمهءمیسیستم
مواردموردنیازبرایزنده

هاراماندنورشدآن
.فراهمکند

گیاهان قابل کشت در آکواپونیک



کاهش آلودگی 
محیط زیست

بهبود کیفیت آب
استخر پرورش 

ماهی

افزایش کیفیت 
محصوالت

بهبود طعم 
محصوالت کاهش مصرف آب

محصوالت ارگانیک 
و سالم و امکان 

تولید محصول در 
تمام طول سال

کاهش مصرف آفت 
کش ها

حذف بیماری های 
خاکی

تامین مواد معدنی 
گیاه وکاهش 
مصرف کود 

شیمیایی

کاهش هزینه 
تامین آب

مزایای کشت آکواپونیک چیست؟



معایب کشت آکواپونیک چیست؟

زیادی فضای ازنمخ
گین نمی گیرند و س
.هستند

در زمستان آب 
مخازن باید گرم 

.شوند

در داخل ازنمخ
ساختمان باعث 

مرطوب شدن محل 
.می شود

نصب، راه اندازی 
و نگهداری این 
روش هزینه ی 

.باالیی دارد



موفق و پیروز باشید


