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 تعاليبسمه

 نکات برجسته:*   
 

  ايبر ییاغذ منابعو  ورزيکشا تمحصوال تولید ك،خا کیفیت نمدآ ایینپو  بیآ منابع يیتهاودمحدنظر به وجود 

 بیشتر تولید جهت زدهپرباو  نوین يهارهکاو را هااز روش دهستفاا ممستلز نجها شدر لحادر جمعیت يهازنیا تأمین

 .میباشد کیفیتتر باو 

 زیادي دارد. يیاامز ،خاکی کشت با مقایسهدر  باال نسبتاً لیهاو سرمایهو  تخصص کافی به زنیا دجوو با پونیکروهید کشت 

 تجدیدنظر مندزنیا که ستا هاییرکشو جملهاز  بیآ منابع يیتهاودمحدو  ییاهوآب و  صخا یطاشر لیلد به انیرا 

 یک انعنو به ندامیتو پونیکروهید کشت نظیر کشتهایی توسعه ستارا ینو در ا دهبو کشت منظا رساختادر  ساسیا

 باشد. حمطر مناسب رهکارا

 لحادر  بخش سریعترین نیزو  وزيمرا ورزيکشا صنعتدر  تولیدروش  تریندهفشر انعنو به پونیکروهید کشت 

 کند. تضمینرا  هینددر آ ییاغذ ادمو تولید خوبی به ندامیتو که ستا ورزيکشا شدر

  2000هکتار(، کانادا ) 4000(، اسپانیا )رهکتا 10000) هلند مانند هاییرکشو ايبر پونیکروهیدتولیدات تجاري 

 هکتار( گزارش شده است.  550هکتار(، نیوزلند ) 1000هکتار(، ژاپن )

 گیاهان برگی مثل کاهو،  ،فلفلخیار، ، گوجه فرنگی قبیلاز  وممقا تمحصوال با هاییهمیو ايبر پونیکروهید کشت

 آل است.سریعی دارند ایدهشد ر که گیاهانیو  يسبز

 آب  ،ییاغذ فیلم تکنیک ،یستاا ،چکانی هقطر ،مدو  رجز سیستم شامل پونیکروهید يهاسیستماز  پایه عنو شش

 دارد.  دجوو پونیک (وئرآ)  کشت اهوو  کشت

  کشتدر  همچنینداد.  ورشپر ،کوتاهی تمددر  کوچک مکانیرا در  تمحصوال از برخی انمیتو پونیکروهید کشتدر 

 به توجه با. دکر کشت ،یکدیگرروي  بر طبقه یا سطح چندرا در  تمحصوال انبتو کهدارد  دجوو نمکاا ینا پونیکروهید

 هزینهو  مسافت بعد ارمقد ،شهر مرکزدر  گلخانه اثحدا با انمیتو ،است باال زاربا به تمحصوال حمل يهزینهها که ینا

 .ستا ودهفزداراي ارزش ا ،مینز يشمنداز ارز نظر فصر دخو پونیکروهید ارعمزداد.  کاهشرا  حمل

 رتصو به سیستم متما ،سیعو و ريتجا سطحدر  ایرز دهبو لیهاو اريگذسرمایه ،كخا ونبد کشتدر  مهم سئلهم 

 .باشدمی توماتیکا
 

 

 اولویت و ضرورت موضوع *
 

 ییاغذ منیتو ا ورزيکشا اتتولیددر  کفاییدخو به نسیدر وملزو  رکشو شدر بهرو  جمعیت ايبر ییاغذ ادمو تأمین  

 يهاروش و سیستمهادر  تغییر مرا ینا مهزال. یابد یشافزا رکشودر  ورزيکشا بخش اتتولید انمیز ،میکند بیجاا

 نهمچو زدهپرباو  نوین يهاروش دننمو جایگزینو  (غباو  عهرمزدر  )کشت زباو  خاکی يکشتها جملهاز  سنتی ورزيکشا

 با مقایسهدر  باال نسبتاً لیهاو سرمایهو  کافی تخصص به زنیا دجوو با پونیکروهید کشت. است پونیکروهید يکشتها

 ضمن ،رکشو انجوو  متخصص ادفراز ا يگیرهبهر با ،روش یناز ا دهستفاا با زیادي دارد همچنین يیاامز ،خاکی کشت

 .دنمو کمک انمیتو نیز رکشو دقتصاا توسعه به شمندارز تمحصوال تولید با ل،شتغاا دیجاو ا فرینیرآکا
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 مقدمه و طرح مسئله* 

در  نجها جمعیت از نیمی که جایی. از آنستا شدر بهرو  ايتوجه قابل رطو به جمعیت یشافزا ندرو نجها سراسردر   

 سد(رمی نیز صددر 90به یافته  توسعه يهارکشودر  نسبت ینا )هرچند میکنند ندگیز يشهر نیمهو  يشهر مناطق

 ،ماهی ،گوشت ت،سبزیجا ه،میو عرضه لیلد همین به. ستا هشد وتمتفا ییاغذ ادمو ايبر مصرفی يلگوهاا ینابنابر

داراي  بایدو  دگیر رتصو ییاغذ ادمو سالمت نظراز  يباالتر يهااردستاندا با باید ورزيکشا تمحصوالو  لبنی تمحصوال

 يچیز به مینز هکردر روي  هاننساا جمعیت 2050 لسا تا هشد منجاا تتحقیقا به توجه با. باشند يبهتر طعمو  اوتطر

 تغذیه به کمک ايبر وبمتنا ورزيکشا يهاتکنیک به زنیا جمعیتی چنین یشافزا با که سدرمی نفر ردمیلیا 6/9 ودحد

 ك،خا کیفیت نمدآ پایینو  بیآ منابع يیتهاودمحدنظر به وجود  میباشد. یستز محیط به ننرساند سیبو آ هاننساا

و  هااز روش دهستفاا ممستلز نجها شدر لحادر  جمعیت يهازنیا تأمین ايبر ییاغذ منابعو  ورزيکشا تمحصوال تولید

و  توسعه ،شدر با نددصددر مختلف يهارکشو ینابنابر. میباشد کیفیتتر باو  بیشتر تولید جهت زدهپرباو  نوین يهارهکارا

 . نمایند تأمینرا،  ( اغذ)  دخو جامعه ساسیا يهازنیا ،کفاییدخو ضمن ورزيکشاو  صنعت ژي،تکنولو کثراحد به نسیدر

 تولید یشافزا ضمن طریق یناز ا .است پونیکروهیدروش  به نگیاها کشتو  تولید مینهز یندر ا مؤثر يهاروش جملهاز 

 دهستفاآب، ا فمصردر  صرفهجویی ي،تولید لمحصو کیفیت یشافزا ل،سادر  لمحصو یکاز  بیش تولید ،سطح حددر وا

 با مطابق کشت برنامه تنظیمو  مناسب یابیزاربا نمکاا ،محیطی یطاشر به تولید بستگیوا معد ،کشت غیرقابل ضیاز ارا

 ايبر مناسب شغلی يفرصتها دیجاا ،محیطی ملاعو لکنتر نمکاا به توجه با لسا لفصو متمال در محصو تولید زار،با زنیا

تا مصرف  هکنند تولیداز  تخدما یا کاال نجریا جهت گانیزربا يفعالیتها یتاهدو  ورزيکشا نموختگارآکا و ننااجو

 جملهاز  ديمتعد تمشکالداراي  ( غباو  عهر) مز زبا يفضادر  ورزيکشاو  خاکی اولمتد کشتگردد. کننده میسر می

در  ییاغذ عناصر قیقد لکنتر معد ص،خا تمحصوالاز  برخی ننشد کشتو  كخادر  لیآ ادمو کاهش ،خاکی يهاريبیما

 لکنتر معدآب،  فمصر نندمارا کاهش ز،هر يعلفها لکنتر معد ،عهرمز خاکی بستردرون  هگیا يشدر مختلف حلامر

 کشت قلیما ثرا لیلد به تباغاو  ارعمزدر  خاکی کشت یطاشردر باشد. عالوه بر این و دمایی و ... می رينو محیطی یطاشر

 ورزيکشا مستعدو  دمتعد يمینهاو ز خاکی منابع دجوو غمر به ینابنابر. نیست پذیرامکان، لفصو متمادر  تمحصوال متما

 تمحصوال کیفیتتر باو  بیشتر تولید جهت به جایگزینو  نوین يهاروش یافتنو  سیربر ق،فو تمشکال دجوو لیلد به

 هارکشو بیشتردر  وزهمرا کهاست  پونیکروهید کشت ،تولید يهاهشیو یناز ا یکی .ستا یافته ورتضر ییاغذو  ورزيکشا

 آشکار شده است. آن يمزیتها مختلف تمطالعاو در  گرفته ارقر توجه ردمو

اهداف، مزایا، معایب، تجارب کشورهاي دیگر، موانع و ، همیت کشت هیدروپونیکدر همین راستا و براي تحلیل بیشتر ا  

و توسعه  براي جهش تولید وزارت جهادکشاورزي يها و راهکارهاها، سیاستبرنامه ،هیدروپونیک هاي توسعه کشتچالش

-مدیرکل دفتر امور گلخانه، با آقای غالمرضا تقوی هم ایمصاحبه بررسی اسناد و مدارك، کشت هیدروپونیک ضمن

 پژوهش این در آن هايبخش که مهمترین شده انجام 1وزارت جهاد کشاورزی گیاهان زینتی و قارچ خوراکی ها،

 شود.می ارائه

                                                           
 انجام شده است.  19/60/1399 خیتاراین مصاحبه در  -1
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  پونیکروهید کشت توسعه همیتا و ورتضر* 

 خاکی کشت با مقایسهدر  باال نسبتاً لیهاو سرمایهو  کافی تخصص به زنیا دجوو با پونیکروهید کشتدر  کلی رطو به    

 يعلفها لکنتر ،کشت وبتنا عایتر به زنیا معد ،هارکا دنبو نساآ ،کم رکا وينیر به زنیا ،باال دعملکر مانند ريبسیا يیاامز

 ادمو تأمین لعماا نمکاا ،ییاغذ عناصرآب و  ايبر نگیاها قابتر معدآب،  فتالا قلاحد ن،گیاها شدر ختیایکنو ز،هر

 همشاهد ورزيکشا تمحصوال دنبو سالمتر نتیجهو در  شیمیایی ادمواز  کمتر دهستفاو ا نگیاها يهازنیا با متناسب ییاغذ

 تجدیدنظر مندزنیا که ستا هاییرکشو جملهاز  بیآ منابع يیتهاودمحدو  ییاهوآب و  صخا یطاشر لیلد به انیرا. ددمیگر

 رهکارا یک انعنو به ندامیتو پونیکروهید کشت نظیر کشتهایی توسعه ستارا ینو در ا دهبو کشت منظا رساختادر  ساسیا

 باشد. حمطر مناسب

 شدر لحادر  بخش سریعترین نیزو  وزيمرا ورزيکشا صنعتدر  تولیدروش  تریندهفشر انعنو به پونیکروهید کشت  

در  ما نیز رکشوروش در  یناز ا دهستفاا کند. تضمینرا  هینددر آ ییاغذ ادمو تولید خوبی به ندامیتو که ستا ورزيکشا

 به باغی تمحصوال تولید کیش هجزیرو  انتهر ه،کرمانشا ج،کر دهشتگر مانند انیرا طنقااز  برخی. در ستا شگستر لحا

 کشت سیستم معرفی مطلب ینا ئهاز ارا فهد. ستا یافته شگستر ريتجا رتصو به و پونیکروهید کشتروش 

 سطحدر  کشت سیستم یناز ا دهستفاو ا کشت قابل تمحصوال ،پونیکروهید يسیستمها اعنوا ،معایب ،یاامز ،پونیکروهید

 دهبو تولید یندآفري هزینهها کاهش با باغیو  ورزيکشا تمحصوال تولید یشافزا ،بیآ منابع ییراکا یشافزا جهت سیعو

 تمحصوال تأمین فهد با خانگی یا کوچک سطحدر  پونیکروهید کشت سیستم هشد حیاطر يهارساختا همچنین. ستا

 به حیهرو تلطیفو  لمنز زيیباساز ،سبز پوشش دیجاا ده،ستفاابال يفضاهااز  دهستفاا ،گانیکار رتصو به دفر زنیاردمو

 .1ستا دهبو زدهپرباو  مفید کشت سیستم ینا با شناییو آ زيفرهنگسا نیزو  نگیاها با طتباو ار همشاهد سطهوا
 

 کشت هیدروپونیک  خچهیتار تعریف و *

 مناسب هیتهو طیمصرف و فراهم نمودن شرابه مواد کم ازیپرمصرف و بعدها ن ییدر اواخر قرن نوزدهم با شناخت مواد غذا  

 در یو مرگ از نظر علم یاز مرحله سبز شدن تا مرحله بارده دیکامل تول کلیس یطور مصنوعه ب ییغذا يهادر محلول

 لهیوسه بار ب نی( اولHydroponicum) کیدروپونی. اصطالح هدشاعالم  ریپذامکان 1920ـ  1930 يهاسال یحوال

Gericke د بدون استفاده از خاك از رش یتجارت ارینباتات را در مع دیتول ایفرنیبود در کال هشدشد که او موفق  شنهادیپ

 نیالت مهآب و کل یعنی Hydro یونانیلغت  کیاست از  يااصطالح مجموعه نینشان دهد. ا یتا مرحله بارده هیاول

Ponero قیقتردبه طور  .شودیدر آب از آن استنباط م يزیطور خالصه مفهوم قرار گرفتن چه دادن که ب يجا یعنی 

 2.دمیشو قطالا كخا ونبد محیطدر  نگیاها ورشپر به پونیکروهید

 قلاحددر  لمحصو کثراحد به نسیدر ايبر مهم يهارهکااز را یکی پونیکروهید یا كخا ونبد ايگلخانهروش  به نگیاها ورشپر

از  هگیا تغذیهو  رودمی رکا به ايیشهر سیستم ارينگهدو  حفظ ايبر اديمو معموالًروش  یندر ا ست.ا عالی کیفیت باو  نماز

 دهما یک ستا ممکن شدر بستر انعنو به فتهر رکا به دهما. دمیگیر رتصو دمیشو ضافها محیط به که ییاغذ لمحلو طریق

 باشد.سنگ  پشمو  میکوالیتور ،پرالیت نظیر لیآغیر دهما یک یاو  یگر(د لیآ ادمو یاو  ختدر پوست س،مو )پیت لیآ

                                                           
. معرفی کشت هیدروپونیک به عنوان روشی نوین در توسعه کارآفرینی کشاورزي. نشریه کارآفرین در کشاورزي.  1396واحدي ترشیزي، محمد و همکاران.  - 1

 . 2. شماره  جلد چهارم
2- http://plant-protection.blogfa.com/post/10 
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 پونیکروهید کشت افهدا*

 
 پونیکروهید کشت ییاامز*

روش  به نگیاها ورشپر نمکاا

 :طنقا متمادر  پونیکروهید

 یاو  نامناسب یهاكخادارای  که مناطقیدر  انمیتورا  پونیکروهید تمحصوال

 داد. ورشپر نیز ،هستند ریبیما به دهلوآ یهاكخا

 :سطح حددر وا کماتر دنباالبو

 تمددر  کوچک مکانیرا در  تمحصوال از برخی انمیتو پونیکروهید کشتدر 

 انبتو کهدارد  دجوو نمکاا ینا پونیکروهید کشتدر  همچنینداد.  ورشپر ،کوتاهی

 که ینا به توجه با. دکر کشت ،یکدیگرروی  بر طبقه یا سطح چندرا در  تمحصوال

 اثحدا با انمیتو د،شومی شاملرا  باالیی هزینه زاربا به تمحصوال حمل یهزینهها

 ارعمزداد.  کاهشرا  حمل هزینهو  مسافت بعد ارمقد ،شهر مرکزدر  گلخانه

 .ستا ودهفزدارای ارزش ا ،مینز یشمنداز ارز نظر فصر دخو پونیکروهید

 :سنگین فعالیت انمیز کاهش
و  ربذ دنکر ضدعفونی ،کشت منجاا ك،خازدن  شخم مانند هاییشتالو  فعالیتها

 .اردند دجوو بعضاً پونیکروهید کشتدر  ،یجرا و ممرسو یفعالیتها یگرو د ریبیاآ

 آب: فمصردر  صرفهجوییو  حفظ
 تمحصوال کشت با مقایسهدر  دهستفاا ردموآب  ،پونیکروهید مناسب حطر یکدر 

 .مییابد کاهش تبامر به كخادر  باغی

و  تفاآ دجواز و ناشی تمشکال کاهش

 :هاریبیما

در  کشت یسیستمها. در مییابد کاهش ضدعفونی به زنیا ،پونیکروهید کشتدر 

 همچنین. دکر کن یشهر سانیآ بهرا  هگیا یخاکز یهاریبیما انمیتو ییاغذ لمحلو

 ،نسانیا یخاکز یهاریبیما با رزهمبا لحتماا پونیکروهید کشت یسیستمهادر 

 یا تنااحیو تفضوال از هاریبیما کهدارد  دجوو نمکاا ین. امییابد کاهش

 دشو هاآن نشد ربیما به منجرو  دهکر یتاسر نگیاها به كخا یگانیسمهاوارمیکر

 .ستا درنا یافته توسعه یهارکشودر  مسئله ینا عقوو لبتها که

ک
ت هیدروپونی

ش
ف ک

اهدا

؛  غیرقابل کشتی مینهاو زباتالقی ، سنگی، خشکی مینهازه در زتای سبزه و تولید میو

ه؛  غیرراژ و گار، نبااکه مثل وماکن مترداری از ابرهبهر

اری؛مدداکوچک ی حدهاای والی برامتور به طوای علوفهن کشت گیاها

د آب؛     کمبودارای مناطق ف آب در مصردر صرفهجویی قابل مالحظه 

؛گلخانهدر فصل رج از خای گلهات و تولید سبزیجادر بیشتر زده با

د؛ عملکران سهولت پیشبینی میز

ت؛کیفیت بهتر محصوال

ن؛نگلی گیاهاو اگانیک ی ارهاریبتال به بیماان اکاهش میز

؛خاکیت عملیاف نسانی به علت حذوی اکاهش هزینه نیر

تولید محصوالت ارگانیک و عاری از سموم
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 :زهر یعلفها مشکل دنبو
 ربذآن،  نساآ دنکر ضدعفونی نمکاو ا کشت یبسترها دنبو خالص علت به

 .ندارند دجودر آن و زهر یعلفها

 :لمحصو تولید انمیز یشافزا
از  دهستفاا حتی دیقتصاا نظراز  مسئله ینو ا دهبو باال پونیکروهید کشتدر  تولید

 .زدمیسا پذیر توجیهرا  قیمت انگر یمینهاز

 :ییاغذ ادمو ارینگهدو  حفظ

 ییاغذ یهالمحلو انمیتو ارههمو چرخشی یا یافتیزبا یهاسیستم دیجاا با

 خانههاو آب رود مینز گیدلوآ نمکاو ا دگیر ارقر دمجد دهستفاا ردمو پونیکروهید

 .ساندر قلاحد بهرا 

 :محیطی یطاشر لکنتر

 یهازگا ترکیبو  طوبتر ارت،حر ر،نو نچو ملیاعو پونیکروهید گلخانهدر  که نجاییاز آ

 یطاشر انمیتو سریعاً ستا هشد یبندنماز برنامه یک طی هید لمحلو حتیو  گلخانه جو

 .دکر لکنتررا  محیطی

 یشه:ر شدر منطقه نساآ شیمیایی لکنتر

 شستشو با انمیتورا  ییاغذ لمحلو معدنی ینمکها دجواز و ناشی یمسمومیتها

را (  لکتریکیا یتاهد )قابلیت ECو   PHیر دمقا . همچنیندکر رجخا ،یشهر محیطاز 

 وزبراز  انمیتو ،پونیکروهید سیستمدر  ینا بر وهعال. دنمو تنظیم ان،میتو

 یکشتهادر  که یشهر شدر منطقهدر  معدنی ینمکها تجمعاز  ناشی تمشکال

 بخو کیفیت با ییاغذ لمحلواز  گرا صخصو به د،نمو یجلوگیر فتدامی قتفاا خاکی

 یگرد رتعبا به. ددمیگر لکنتر ییاغذ عناصر نظراز  محیط همچنین. دشو دهستفاا

 هانیو بین نسبتداد و  ارقر لمحلوو در  تهیه غلظتی عنو هر باای دهما هر انتومی

 .دکر حفظ انتومی خوبی بهرا 

 .یابدمی کاهش ،پونیکروهید سیستمدر  نگیاها جابجاییاز  ناشی تلطما :جدید نگیاها ترنساآ ارستقرا

 .دکر دهستفاا انمیتو هانماز همهدر  دموجو کشت سطح تمامیاز  :کشت وبتنا برنامهدر  یشآ به زنیا معد

 

 پونیکروهید کشت معایب*

 توماتیکا رتصو به سیستم متما ،سیعو و ريتجا سطحدر  ایرز دهبو لیهاو اريگذسرمایه كخا ونبد کشتدر  مهم سئلهم  

 معایب یگراز د (و ... PH تنظیم ،ییاغذ لمحلو زيسادهماآ ) مانند رکا حلامردر  متخصص وينیر به زنیا همچنین. است

 .میباشد کشتروش  ینا
 

 1پونیکروهید کشت مینهدر ز هارکشو ربتجا*

 تیرتجا رمعیارا در  تنباتا تولید کالیفرنیادر  دبو هیددگر موفقاو  که شد دپیشنها گریک توسط پونیکروهید ربا لیناو  

 پونیکروهید اتتولید رتتجا لیناو ديمیال 1940 لسادر هد. د ننشا هیردبا مرحله تا لیهاو شداز ر ،كخااز  دهستفاا ونبد

هکتار  6000به  1980و در سال  رهکتا 300 به ارمقد ینا 1970 لسادر  که شد زغاآ نیادر د رهکتا 10 کشت سطح با

 بین يمینهاز ايبر که شد محاسبه همچنینو  ستا شتهدا يچشمگیر ربسیا یشافزا لسا چهل طی کهافزایش یافت 

  . داد منجاا را پونیکروهید تمحصوال اتتولید رالد میلیون 6 بین مبلغی انمیتو رهکتا 25000لیا 20000

                                                           
. معرفی کشت هیدروپونیک به عنوان روشی نوین در توسعه کارآفرینی کشاورزي. نشریه کارآفرین در  1396واحدي ترشیزي، محمد و همکاران.  - 1

 . 2کشاورزي. جلد چهارم . شماره 
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هکتار(،  2000هکتار(، کانادا ) 4000(، اسپانیا )رهکتا 10000) هلند مانند هاییرکشو ايبر پونیکروهیدتولیدات تجاري 

 هکتار( گزارش شده است که محصوالتی مانند گوجه فرنگی، خیار، فلفل دلمه، تربچه، 550هکتار(، نیوزلند ) 1000ژاپن )

 شود. توت فرنگی و ... کشت می

 است لسادر  مکیلوگر 91هر نفر  ايبر فرنگی گوجه مصرفی نهاسر کهدهد می ننشا ،هشدانجام  مصرتحقیقاتی که در  

 این کشوردر  دموجو يکتهارهایپرمادر  پونیکروهید روش به هشد کشت يفرنگیها گوجه سیلهو بهکیلوگرم آن  25 که

 صختصاا پونیکروهیدروش  با برنج کشت بهرا  رگبز، یک جزیره نه چندان پنژا توکیو شهردر . دمیشو فمصرو  اريخرید

 نستنداتوروش  ینا با ینابنابرو  دهکر کشت كخا ونبد محیط یکدر  مینیزیرز ينههااخزرا در  برنج که شکل بدین. ندداد

در  ادهخانو نمیلیو یکاز  بیش حاضر لحادر  که هددمی ننشا خیرهاي اشارگز. کنند شتدابر لسادر  ربا رچهارا  برنج

 دا،کانا ،نسهافر. دمیشو دهستفاا خانگی فمصر تولید جهتاز آن  که دهبو كخا ونبد کشت يهاهستگاداراي د مریکاا

 . استهیدروپونیک  کشت مینهدر ز وپیشر يهارکشو جملهاز  نلماو آ لیااسترا ،پنژا ،هلند ،جنوبی يفریقاا
 

 پونیکروهید کشت ایبر مناسب تمحصوال عنو*

. نددار سیستم یندر ا يبیشتر موفقیت هااز آن بعضی لیو دکر کشت پونیکروهید رتصو به انمیتورا  مختلفی نگیاها 

 يسبزگیاهان برگی مثل کاهو،  ،فلفلخیار، ، گوجه فرنگی قبیلاز  وممقا تمحصوال با هاییهمیو ايبر پونیکروهید کشت

 آل است.ایده ،سریعی دارندشد ر که گیاهانیو 
 

 پونیکروهید تمحصوال زاربا*

 سیدر کیفیت با لمحصو به نماز سریعتریندر  انمیتو ییاغذ يهانفرموالسیو برخیاز  دهستفاا با پونیکروهید کشتدر 

 ديقتصادر ارزش ا مؤثر يمرا دخو که مییابد یشافزروش ا یندر ا سطح حددر وا دعملکر همچنین. دکر عرضه زاربا بهو 

 ايبر که محصوالتی لیناو .است صرفهتر به ريتجا نظرو از  شتهدا خاکی کشت با ايمالحظه قابل وتتفا که دهبو لمحصو

 زاربا به نیز یگرد تمحصوال مختلف يتکنیکهااز  دهستفاا باو  دبو فلفلو  گوجه میشد دهستفاا پونیکروهیددر  کاشت

 .شد عرضه
 

   پونیکروهید کشت یسیستمها اعنوا*

 دارد:  دجوو پونیکروهید سیستم عنودو  کلی رطو به

 ايکیسه کشتو  سنگ پشمدر  کشت مانند) ددنمیگر زبا تانک به هگیا تغذیهاز  پس ییاغذ لمحلو :زبا سیستم 

 .ستا ريبیما شگستراز  يجلوگیرروش  ینا مزیت (.هسنگریزدر  کشتو 

 بهو  دمیگیر ارقر دهستفاا ردمو دمجدو  ددمیگر زبا تانک به هگیا تغذیهاز  پس ییاغذ لمحلو :بسته سیستم 

 ین. در ادشومی ضافهو آب ا مییابند کاهش که ییاغذ ادموآن  بهدارد و  ارقر چرخه یکدر  لمحلو یگرد رتعبا

 1.دارد دجوو نگیاها گیدلوآ عشیو لحتماروش ا

 

                                                           
1-https://www.agriservicesiran.com 
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  هندارنگهد محیط عنو سساا بر پونیکروهید اعنوا*
 

 :در آب کشت
 رطو به یشهو ر هشد شتهدا نگه سیم یاو  بچو ،پالستیک ا،مقو توسط یشهر یباالاز  هگیاروش،  یندر ا

 .میباشدور  غوطهاز آن  کیزنا الیه یا ییاغذ لمحلودر  وبمتنا یا اوممد

 شن:در  کشت

مواد جامدی خل در دا نگیاها یشه. رسنگ پشم ،پالستیک ،پرالیت ،ماسه مثل ادیمودر کشت 

و  سنگ پشمو  پالستیک مانندمیلی متر باشند قرار دارد و این مواد  3که دارای قطر کوچکتر از 

 .ستا ممکن نباشد لیآ که ییگرد دهما هر یا

  شتدر شندر  کشت

 :هسنگریز یا

 تشفشانیآ ازهگدو  راخا سنگ مثل نددار میلیمتر 3 از بیشتر یقطر که ادیمودر  نگیاها یشهر

 ایلوله ریبیاآ رتصودو  به ریبیاروش آ ین. در ادمیگیر ارقر یگرد لیآ غیر دهما هرو  لتزاباو 

 که سطحی ریبیاو آ دمیشو پمپ هگیا شدر بستر بهو  دهبو مخزنیدر  ییاغذ ادمو مینی( کهزیرز)

 .دمیشو پخش خ داریراسو لوله با شدر محیط سطحدر  قیقر ییاغذ لمحلو

  .یگرد لیآ غیر دهما ترکیبدر  یا تنهایی به میکوالیتدر ور کشت میکوالیت:در ور کشت

 کشت در پشم سنگ یا ماده مشابه آن. سنگ: پشمدر  کشت

 .یگرد لیآ غیر دهما با ترکیبدر  یا تنهایی به ئولیتدر ز کشت ئولیت:در ز کشت

 :پالستیکدر  کشت
 پیت یا کمپوست شامل هم یشهر افطرا ادموو  شتهدا ارقر پالستیکی یکیسهها خلدر دا یشهر

 . اره و ... كخا یا

 کشت: اهو

به طور  ،زـیر ریاـبس اتقطر رتصو به ییاغذ لمحلوو  هـگرفت  اررـق  اوـهدر   ناـگیاه  هـیشر

  اهوـکو   ناـنجدبا ،یـفرنگ هـگوج ردمودر . دوـشیـم  هیدـپاش یشهروی ر اوم،مد غیر یا اوممد

 .1ستا هشد همشاهد وبیـخ هـنتیج
 

 

 

 

 

 

 

 هگیا ییشههار به یياغذ لمحلو لستعماا هنحو نظراز  پونیکروهید اعنوا*

 کشتآب  ،ییاغذ فیلم تکنیک ،یستاا ،چکانی هقطر ،مدو  رجز سیستم شامل پونیکروهید يهاسیستماز  پایه عنو شش 

 بر هاروش ینا همه که ستا دموجو پونیکروهید يسیستمهااز  متنوعی يهالمددارد.  دجوو پونیک (وئرآ)  کشت اهوو 

 ند. اهشد حیاطر پایه سیستم 6ین ا سساا

 

 در کشور کیدروپونیتوسعه کشت ه هایموانع و چالش*  

 
 

                                                           
1-https://www.agriservicesiran.com 

پونیکهای غذایی سیستم های هیدروهای هیدروپونیک به ویژه در زمینه ساخت محلولکمبود نیروی متخصص در زمینه کشت

ها کمبود نیروی انسانی ماهر جهت کار در این گلخانه

های کشت هیدروپونیکای در خصوص انواع سیستمپایین بودن اطالعات و دانش فنی کشاورزان و بهره برداران گلخانه

ای با سیستم کشت هیدروپونیکهای گلخانهکمبود اعتبارات جهت حمایت از طرح
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 در کشور  کیدروپونیهکشت توسعه  یبرا یوزارت جهاد کشاورز یهااستیها و سبرنامه*

 
 

 

 در کشور کیدروپونیتوسعه کشت ه یراهکارها برا*

 
 جمع بندی*

 کشت. میباشد مهم ربسیا مسائلاز  ییاغذ منابعو  ورزيکشا تمحصوال تولید ،جمعیت ونفزروز ا یشافزا به توجه با  

 يهااز روش دهستفاا ینابنابر ،ستا جهامو یتهاودمحدو  تمشکال برخی با گلخانه یا غبا باز، يفضادر  خاکیروش  به سنتی

 پونیکروهید کشت زده،پربا يهاسیستماز  یکی. مییابد ورتضر کیفیتو  کمیت باالترین به ستیابیدراي ب زدهپرباو  نوین

 يعلفها لکنتر ،کشت وبتنا عایتر به زنیا معد ،هارکا دنبو نساآ ،کم رکا وينیر به زنیا ،باال دعملکر لیلد به که دهبو

 تأمین لعماا نمکاا ،ییاغذ عناصرآب و  ايبر نگیاها قابتر معدآب،  فمصردر  صرفهجویی ن،گیاها شدر ختیایکنو ز،هر

 ورزيکشا تمحصوال دنبو سالمتر نتیجهو در  شیمیایی ادمو از کمتر دهستفاو ا نگیاها يهازنیا با متناسب ییاغذ ادمو

 توجه با. ستاجرا قابل خانگی رتصو به کم سطح در نیزو  سیعو مساحتدر  پونیکروهید کشت. است توجه قابل ربسیا

 که دکرده ستفاروش ا یناز ا انمیتوو ...  مبا ده،ستفاابال يفضاهاداراي  مسکونی يهانساختمار د ندگیز سبک تغییر به

. شودمی حیهرو تلطیفو  نما یباییو ز نساختمادر  سبز پوشش دیجاا سبب زنیا ردمو ییاغذ تمحصوال تأمین بر وهعال

 انجوو  متخصص يهاونیراز  يگیرهبهر با رکا یناز ا دهستفاا با انمیتو کشت عنو ینا اوانفر دبررکاو  قفو اردمو بر وهعال

 .شد رکشو ديقتصاو ا شمندارز تمحصوال تولید نیزو  لشتغاد ایجاو ا فرینیرآکا سبب رکشو

های های مدرن با اولویت کشتهای سنتی و فرسوده به گلخانهاصالح، بازسازی و نوسازی گلخانه
هیدروپونیک، بازچرخانی آب و استفاده از سایر فناوری های نوین  

استفاده از کشت هیدروپونیک به جای کشت خاکی برای صرفه جویی در مصرف آب

شور
ک در ک

ت هیدروپونی
ش

ی توسعه ک
راهکارها برا

های آموزشی و ترویجی برگزاری دوره

های ملی و بین المللی در کشور با موضوع هیدروپونیک سمپوزیوم/ برگزاری کنگره 

ای های رسانهتهیه و اجرای برنامه

های کشاورزیها و دانشکدههای کشت هیدروپونیک در دانشگاهارائه واحد تخصصی سیستم

مینه های هیدروپونیک با کشورهای پیشرو در این زهای همکاری در خصوص آموزش مدیریت تولید در گلخانهانعقاد تفاهمنامه
به خصوص هلند

برگزاری تورهای ترویجی بازدید از گلخانه مدرن کشت هیدروپونیک

انتخاب و معرفی گلخانه نمونه هیدروپونیک در برنامه هفته جهادکشاورزی

های هیدروپونیکتربیت نیروی ماهر برای کار در گلخانه

تامین و ارائه تسهیالت با بهره بانکی اندك و بازپرداخت طوالنی به متقاضیان


