
 

این رویکرد تولیدی به عنوان یک  رکر کد دکدیکد در            

توسعه آبزی پروری نوین مطرح شده اسد. این رکرآیکنکد       

شامل پرورش همزمان گونه هدف )ماهی یکا مکیک کو  بکا            

گونه های دذب کننده مواد غیرآلکی مکوک کوا )مکانکنکد             

د ب   و همچنین گونه های تغذیه کننده از مواد درکعکی      

و غذای خارج شده از قفس )مانند نرم تنان و ماهیان هکمکه    

چیزخوار  می باشد. این رویکرد باعث تکعکادا سکیک ک ک            

پرورش، پایداری مویط زی د، اس فاده معقوا و منطکقکی   

از منابع و ابعاد مخ  ف مکان پرورش )ارزایش تولکیکد در      

واحد سطح و حج   و ارزایش راندمان اقک کدکادی  کرح        

پرورش ماهی در قفس از  ریق ارزایش تنکو  مکوکدکوا       

تولیدی و کاهش مخا رات ناشی از تکولکیکد مکی شکود.            

تجربیات خوبی در اس فاده از این رویکککرد در دکنکوب           

شرق آسیا و اروپا گزارش شکده اسکد. بکنکابکرایکن ایکن                 

رویکرد در منا ق عمیق و دور از ساحکل بکرای حکداقکل         

رساندن اثرات زی د مویطی و کاهش آلودگکی ککابکرد      

دارد و از گونه هایی که در سطح پایین زنجکیکره غکذایکی       

قرار دارند مثل د ب  دریایی، نرم تنان دریایی، دانکوران  

بن ی  مانند کفاا ماهیان، خیار دریکایکی و مکاسکل آبکی            

 اس فاده می شود.  

 ای چندگانه مدیریت آبزی پروری با رویکرد تغذیه

(IMTA)  
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معایب و مزایای مطرح شده در مدیرید آبزی پروری بکا     مقدمه   
 ای چندگانه شامل موارد ذیل می باشد. رویکرد تغذیه

 
 معایب:

یکی از چالش های ا  ی این نو  آبزی پکروری دکنکبکه       
اد ماعی آن اسد که م   زم ت هیل اس فکاده    –اق دادی 

نفعان مخک ک کف مکی        از رضای مودود و مش رک بین ذی
باشد ) به عنوان مثاا اس فاده مش رک و همزمان از مکککان    
پرورش بین پرورش دهکنکدگکان نکرم تکنکان و پکرورش                

 دهندگان ماهی اسد . 
 

 مزایا:
   ارزایش تنو  مودوا 
 ارزایش تولید در مزرعه 
 ارزایش رونق اق دادی برای پرورش دهندگان 
               کاهش رسوب گکذاری و آلکودگکی در مکوکل

 اس قرار قفس
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کشور تی  تحقیقات علوم شیال سسه   مؤ

نت رتویج و ااقتنل یافته   معاو

جهاد کشاورزی   وزارت 

ویج کشاورزی   سازمان تحقیقات، آموزش و رت

  IMTAنمای شماتیک از مدیریت تولید 

www.ifro.ir 

Email:  info@ifro.ir 
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