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  چکیده
 امنیت و کشاورزي تولیدات در خودکفایی به رسیدن لزوم و کشور رشد به رو جمعیت براي غذایی مواد تأمین  

 و هاسیستم در تغییر امر این زمهال د.یاب افزایش کشور در کشاورزي بخش تولیدات میزان ،کندمی ایجاب غذایی
 هايروش نمودن جایگزین و باغ) و مزرعه در (کشت باز و خاکی هايکشت جمله از سنتی کشاورزي هاي روش
 سرمایه و کافی تخصص به نیاز وجود با هیدروپونیک کشت باشد.می هیدروپونیک هايکشت همچون پربازده و نوین
 رعایت به نیاز عدم م،ک کار نیروي به نیاز باال، عملکرد مانند متعددي مزایاي خاکی، کشت با مقایسه در باال نسبتاً اولیه

 عناصر و آب براي گیاهان رقابت عدم آب، اتالف حداقل گیاهان، رشد یکنواختی هرز، هايعلف کنترل کشت، تناوب
 ترسالم نتیجه در و شیمیایی مواد از کمتر استفاده گیاهان، نیازهاي با متناسب غذایی مواد تأمین اعمال امکان غذایی،

 از اعم مختلف سطوح در آن از استفاده و اجرا قابلیت سیستم، این دیگر مزیت .دارد کشاورزي محصوالت بودن
 فضاهاي از استفاده با خانگی هايمحیط در باشد.می خانگی کوچک سطوح و تجاري شکل به ايگلخانه وسیع سطوح

 به را موردنیاز محصوالت احتیر به توانمی نیز ... و هاپارکینگ ها،ساختمان درون منازل، هايبام پشت نظیر بالاستفاده
 با روش این از استفاده با هیدروپونیک، کشت هايسیستم متعدد مزایاي داشتن نظر در با نمود. تولید ارگانیک صورت

 توسعه به ارزشمند محصوالت تولید با اشتغال، ایجاد و کارآفرینی ضمن ،کشور جوان و متخصص افراد از گیريبهره
  نمود. کمک انتومی نیز کشور اقتصاد

  
  گلخانه هیدروپونیک، کشت ،کشاورزي ،کارآفرینی کلیدي: هايواژه
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 زندگی شهري نیمه و شهري مناطق در جهان جمعیت
 یافته توسعه کشورهاي در نسبت این (هرچند کنندمی
 مصرفی الگوهاي بنابراین رسد)می نیز درصد 90 به

 دلیل همین به است. شده متفاوت غذایی مواد براي
 محصوالت ماهی، گوشت، سبزیجات، میوه، عرضه
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 هايارداستاند با باید کشاورزي محصوالت و لبنی
 و گیرد صورت غذایی مواد سالمت نظر از باالتري

 به توجه با .شندبا بهتري طعم و طراوت داراي باید
 هاانسان جمعیت 2050 سال تا شده انجام تحقیقات

 نفر میلیارد 6/9 حدود چیزي به زمین کره روي در
 به نیاز جمعیتی چنین افزایش با که رسدمی

 تغذیه به کمک براي متناوب کشاورزي هاي تکنیک
 باشدمی زیست محیط به نرساندن آسیب و هاانسان

)Cameron et al., 2012; FAO, 2012; 

Kadenyeka et al., 2013.( وجود به نظر 
 خاك، کیفیت آمدن نپایی و آبی منابع هايمحدودیت

 مینأت براي غذایی منابع و کشاورزي محصوالت تولید
 هاستفاد مستلزم جهان رشد حال در جمعیت نیازهاي

 تولید جهت پربازده و نوین راهکارهاي و اهروش از
 کشورهاي بنابراین باشد.یم ترکیفیت با و بیشتر

 به رسیدن و توسعه رشد، با درصددند مختلف
 ضمن کشاورزي و صنعت تکنولوژي، حداکثر

 را (غذا) خود جامعه اساسی نیازهاي خودکفایی،
 ،زمینه این در ثرؤم هايروش جمله از نمایند. مینأت

 .باشدمی هیدروپونیک روش به گیاهان کشت و تولید
 غذایی عناصر و مطلوب رشدي شرایط چنانچه

 حصحی باغبانی مدیریت اعمال ضمن گیاهان نیاز مورد
 روش یک عنوان به تواندمی هیدروپونیک ،شود مینأت

 کافی، و (سوري گردد عملی و دپیشنها غذا تولید
 .)1391 ،کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان ؛1384

 سطح، واحد در تولید افزایش ضمن طریق این از
 کیفیت افزایش سال، در محصول یک از بیش تولید

 استفاده آب، مصرف در جوییصرفه تولیدي، محصول
 به تولید وابستگی عدم کشت، غیرقابل اراضی از

 برنامه تنظیم و مناسب بازاریابی امکان محیطی، شرایط
 تمام در محصول تولید بازار، نیاز با مطابق کشت
 طی،محی عوامل کنترل امکان به توجه با سال فصول
 و جوانان براي مناسب شغلی هايفرصت ایجاد

 هايفعالیت هدایت و کشاورزي کارآموختگان
 کننده تولید از خدمات یا کاال جریان جهت بازرگانی

 .)Beaver, 2002( گرددمی میسر کننده مصرف تا
 باز فضاي در کشاورزي و خاکی متداول کشت

 جمله از متعددي مشکالت داراي باغ) و (مزرعه
 کشت و خاك در آلی مواد کاهش خاکی، هايماريبی

 دقیق کنترل عدم خاص، محصوالت از برخی نشدن
 درون گیاه رشدي مختلف مراحل در غذایی عناصر

 اهشک هرز، هايعلف کنترل عدم مزرعه، خاکی بستر
 نوري محیطی شرایط کنترل عدم آب، مصرف راندمان

 ;Nistor et a.l, 2009( باشدمی ....... و دمایی و

Farran and Mingo-Castel, 2006.( این بر عالوه 
 اثر دلیل به باغات و مزارع در خاکی کشت شرایط در

 فصول تمام در محصوالت تمام کشت امکان ،اقلیم
 خاکی منابع وجود رغم علی بنابراین نیست. پذیر امکان

 وجود دلیل به کشاورزي مستعد و متعدد هايزمین و
 و نوین هايروش یافتن و بررسی فوق، مشکالت
 ترکیفیت با و بیشتر تولید جهت به جایگزین

 است. یافته ضرورت غذایی و کشاورزي محصوالت
 در باال کشاورزي تولیدات به رسیدن هايراه بهترین از

 شده محافظت هايمحیط از استفاده کم، سطح واحد
 در تولید افزایش ضمن تا باشدمی اقلیمی و دمائی
 کمیت و کیفیت با محصول یک وانبت سطح واحد

 .)1384 (دلشاد، نمود تولید سال طول در را مطلوب
 هیدروپونیک کشت تولید، هايشیوه این از یکی
 قرار توجه مورد کشورها بیشتر در امروزه که باشد می

 آن هايمزیت مختلف مطالعات در و است گرفته
 این در .)Son et al., 2016( است شده آشکار
 و هیدروپونیک کشت هايمزیت به توجه با تحقیق
 کوچک کارهاي و کسب توسعه و ایجاد در آن نقش

 و کشور شهري و روستایی مختلف هايمحیط در
 امنیت بهبود و تولید افزایش در آن تأثیر همچنین

 .)1384 (دلشاد، است گرفته قرار بررسی مورد غذایی
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 شیوه این معرفی هدف با حاضر تحقیق راستا این در
 و آن معایب و هامزیت معرفی کار، و کشت و تولید

 هیدروپونیک کشت هايسیستم انواع معرفی همچنین
 صحیح معرفی صورت در است. شده انجام

 جامعه سطح در آن ترویج و توسعه و هیدروپونیک
 تولیدات بر مبتنی کارآفرینی توسعه به نسبت توانمی

   کرد. اقدام جامعه افراد بین در هیدروپونیک
 :هیدروپونیک کشت توسعه ضرورت و اهمیت

 به نیاز وجود با هیدروپونیک کشت در کلی طور به
 با مقایسه در باال نسبتاً اولیه سرمایه و کافی تخصص

 نیاز باال، عملکرد مانند بسیاري مزایاي خاکی کشت
 به نیاز عدم کارها، بودن آسان کم، کار نیروي به

 یکنواختی هرز، هايعلف کنترل کشت، تناوب رعایت
 گیاهان رقابت عدم آب، اتالف حداقل گیاهان، رشد
 مواد تأمین اعمال امکان غذایی، عناصر و آب براي

 از کمتر استفاده و گیاهان نیازهاي با متناسب غذایی
 محصوالت بودن ترسالم نتیجه در و شیمیایی مواد

 شرایط دلیل به ایران. گرددمی مشاهده کشاورزي
 از آبی منابع هايمحدودیت و ییهوا و آب خاص
 اساسی تجدیدنظر نیازمند که است کشورهایی جمله

 توسعه راستا این در و بوده کشت نظام ساختار در
 عنوان به تواندمی هیدروپونیک کشت نظیر هاییکشت

 کشت ).1384 (دلشاد، باشد مطرح مناسب راهکار یک
 در تولید روش ترینفشرده عنوان به هیدروپونیک

 Dorais and( امروزي کشاورزي نعتص

Papadopulos, 2001( در بخش ترینسریع نیز و 
 تولید خوبی به تواندمی که است کشاورزي رشد حال
 Butler and( کند تضمین را آینده در غذایی مواد

Oebker, 2006.( ما کشور در روش این از استفاده 
 ایران نقاط از برخی در است. گسترش حال در نیز
 کیش جزیره و تهران ه،کرمانشا کرج، هشتگرد ندمان

 و هیدروپونیک کشت روش به باغی محصوالت تولید

 ارائه از هدف است. یافته گسترش تجاري صورت به
 مزایا، هیدروپونیک، کشت سیستم معرفی لبطم این

 محصوالت هیدروپونیک، هايسیستم انواع معایب،
 سطح در کشت سیستم این از استفاده و کشت قابل

 تولید افزایش آبی، منابع کارایی افزایش جهت وسیع
 هايهزینه کاهش با باغی و کشاورزي محصوالت

 طراحی ساختارهاي همچنین است. بوده تولید فرآیند
 یا کوچک سطح در هیدروپونیک کشت سیستم شده

 است شده ارائه مقاله این در لفانؤم توسط که خانگی
 صورت به فرد موردنیاز محصوالت مینأت هدف با

 پوشش ایجاد استفاده، بال فضاهاي از استفاده ارگانیک،
 واسطه به روحیه تلطیف و منزل زیباسازي سبز،

 و سازيفرهنگ نیز و گیاهان با ارتباط و مشاهده
 است. بوده پربازده و مفید کشت سیستم این با آشنایی

 و توانایی به بسته ،کشت سیستم این از گیريبهره
 اشتغال ایجاد با وسیع سطح در تواندمی دافرا سرمایه

 به نیز خانگی سطح در و گردد همراه درآمدزایی و
 مطالعات در .است ثرؤم خانواده نیاز تامین جهت

 مورد هیدروپونیک کشت توسعه اهمیت نیز مختلف
 زمینه در اي مطالعه در است. گرفته قرار توجه
 و چزسان ،اکوادور منطقه در هیدروپونیک سنجی امکان

 هیدروپونیک کشت که ندداشت اذعان )2002( همکاران
 و میوه تولید منظور به مؤثر روشی تواندمی ساده

 و رشد طریق دائمی صورت به و باال باکیفیت هاسبزي
 روش این باشد. غذایی مواد حاوي هايآب در نمو

 ها،سبزي و میوه باالي کیفیت تغذیه، بهبود هدف با
 شرایط و شهري حومه و وستاییر مناطق غذایی امنیت

 طبق .گیردمی قرار استفاده مورد جمعیت عمومی رفاه
 هايبرتري از )2008( بنکز و پورترفیلد گزارش
 ایجاد و استفاده قابلیت هیدروپونیک هايسیستم
 یا و کشت غیرقابل هاي زمین در آن اقتصادي ارزش

 است. گیاهان برخی رشد براي نامناسب شرایط در
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 و آب از بهینه استفاده فصل، از خارج یاهانگ کاشت
 هايبرتري از زمین از حداکثر استفاده نیز و کودها

 هايسیستم با مقایسه در خاك بدون هايسیستم مهم
 دیگر گزارشی. هستند باغ) یا (مزرعه باز کشاورزي

 داراي سنتی کشت هايسیستم که بود این بیانگر
 کودهاي (نظیر هانهاده زیاد مصرف قبیل از مشکالتی
 مصرفی آب باالي حجم و اصالحی) مواد و شیمیایی

 شهري، مناطق مانند مناطق از بعضی در باشند.می
 نیست. دسترس در کار و کشت براي مناسب خاك

 در انسانی نیروي کارگیري به باالي هزینه همچنین
 بنابراین .است دیگري مهم مشکل باغ یا مزرعه

 فراهم گیاه رشد براي مطلوبی شرایط هیدروپونیک
 با مقایسه در بیشتري محصول بتوان شاید تا کندمی

 آورد دست به باغ یا مزرعه در باز کشت هايسیستم
  .)1386 همکاران، و گفتار(خوش

 کارآفرینی: توسعه در هیدروپونیک کشت ثیرأت
 جدید کارهاي و کسب و نوآورانه محصوالت توسعه

 گذاري سیاست رد اساسی اولویت یک کشاورزي، در
 تولید در نوآوري افزایش ضرورت که چرا باشد،می

 است شده بیشتر جدید بازارهاي ایجاد و محصوالت
)Knudson, 2004.( براي ايوسیله کارآفرینی 

 است کشاورزي محصوالت در ارزش ایجاد افزایش
)Alsos et al., 2003( در گرفته صورت تغییرات و 

 بازار در دگرگونی ت،جمعی رشد شدن، (جهانی بازار
 بازار)، شدن رقابتی غذایی، امنیت کشاورزي، کار

 جهانی، تجارت سازمان (فائو، کشاورزي هايسیاست
 تجاري کشاورزي سوي به حرکت و اروپا اتحادیه

 کم و بیکاري (افزایش جامعه خود و بازار) بر مبتنی
 منابع زیستی، تنوع محیطی، زیست مباحث کاري،

 در کارآفرینی ضرورت که هستند لیعوام از طبیعی)
 ,Smith( سازدمی نمایان پیش از بیش را کشاورزي

 جمله از هیدروپونیک کشت هايسیستم ).2004
 از ذکرشده مزایاي دلیل به که بوده نوین هايتکنیک

 کشاورزي در رشد و توسعه حال در هايبخش جمله
 کشت هايسیستم این از گیريبهره با باشند.می

 متخصص نیروهاي از گیريبهره با توانمی دهپرباز
 اقدام ارزشمند کشاورزي محصوالت تولید به نسبت
 و تولید کارآفرینی، در مهمی نقش امر این که نمود

  دارد. زاییاشتغال
 پرورش هیدروپونیک: کشت تاریخچه و تعریف
 هیدروپونیک یا خاك بدون ايگلخانه روش به گیاهان

 حداکثر به رسیدن براي مهم راهکارهاي از یکی
 است عالی کیفیت با و زمان حداقل در محصول
 1هیدروپونیک اصطالح ).1388 همکاران، و (قائمی

 موفق او که شد پیشنهاد 2گریک توسط بار اولین
 معیار در را نباتات تولید کالیفرنیا در بود گردیده
 مرحله تا اولیه رشد از ،خاك از استفاده بدون تجارتی
 از است اي مجموعه اصطالح این دهد. اننش باردهی

 التین کلمه و آب یعنی 3هیدرو یونانی لغت یک
 قرار مفهوم خالصه طور هب که دادن جاي یعنی 4پونرو
 گردد می استنباط آن از آب در چیزي گرفتن

 طور به ).Son et al., 2016 ؛1373 زاده، (ابراهیم
 محیط در گیاهان پرورش به هیدروپونیک تردقیق

 معموالً روش این در شود.می اطالق خاك دونب
 کار به ايریشه سیستم نگهداري و حفظ براي موادي

 به که غذایی محلول طریق از گیاه تغذیه و رودمی
 رفته کار به ماده گیرد.می صورت شودمی اضافه محیط

 (پیت آلی ماده یک است ممکن رشد بستر عنوان به
 یک یا و یگر)د آلی مواد یا و درخت پوست موس،

 سنگ پشم و کوالیتورمی پرالیت، نظیر آلی غیر ماده
 سال در گریک که زمانی زا .)1386 ارزانی،( باشد

 استفاده بدون را نباتات از تعدادي کشت نامکا 1929
 رساند ثبت به آنان باردهی و تکامل مرحله تا خاك از

                                                             
1- Hydroponicum 
2- Gericke 
3- Hydro 
4- Ponero 
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 روش با تولید جهان مختلف نقاط در که امروز تا
 فکر گردیده، معمول يتجار صورت به کشت آب

 رفع و روش این تکامل به متخصصین و دانشمندان
 که ظرفی یا دستگاه است. بوده مشغول آن نواقص
 که ودب اي جعبه حقیقت در کرد استفاده آن از گریک

 روي داشت. قرار توري ورق یک آن درب جاي به
 بعد و خالی فضاي مقداري آن زیر و بذور بستر توري

 واقع محفظه کف در غذایی محلول خالی فضاي از
   ).1393 همکاران، و (درویشی شد می
  
  :هیدروپونیک کشت فهداا
 خشک، هايزمین در ازهت سبزي و میوه تولید -1

 کشت؛ غیرقابل هايزمین و باتالقی سنگی،

 و گاراژ انبار، مثل متروکه اماکن از برداريبهره -2
  ؛غیره

 براي متوالی طور هب ايعلوفه گیاهان کشت -3
  ؛دامداري کوچک واحدهاي

 در آب مصرف در هظمالح قابل جوییصرفه -4
   آب؛ کمبود داراي مناطق

 خارج هايگل و سبزیجات تولید در بیشتر بازده – 5
  گلخانه؛ در فصل از
  ؛عملکرد میزان بینیپیش سهولت -6
  ؛محصوالت بهتر کیفیت -7
 انگلی و ارگانیک هايبیماري به ابتال میزان کاهش -8

  ن؛گیاها
 عملیات حذف علت به انسانی نیروي هزینه کاهش -9

  خاکی؛
 سموم از عاري و ارگانیک محصوالت تولید -10

 نوري، و پناهدین ؛1394 همکاران، و آبادي ابرند(
1392(.  

  
  

   هیدروپونیک: کشت مزایاي
 در هیدروپونیک روش به گیاهان پرورش امکان -1

 در توانمی را هیدروپونیک محصوالت :نقاط تمام
 هايخاك یا و نامناسب هايخاك داراي که مناطقی

  داد. پرورش نیز هستند، بیماري به آلوده
 کشت در :سطح واحد در تراکم بودنباال -2

 در را محصوالت از برخی توانمی هیدروپونیک
 .داد پرورش کوتاهی، مدت در کوچک مکانی

 دارد وجود امکان این هیدروپونیک کشت در همچنین
 روي بر طبقه یا سطح چند در را محصوالت بتوان که

 هايهزینه که این به توجه با .کرد کشت یکدیگر،
 شامل را باالیی هزینه بازار به محصوالت حمل

 شهر، مرکز در گلخانه احداث با توانمی شود، می
 مزارع داد. کاهش را حمل هزینه و مسافت بعد مقدار

 زمین، ديارزشمن از نظر صرف خود هیدروپونیک
  است. افزوده ارزش داراي

 و هافعالیت :سنگین فعالیت میزان کاهش -3
 کشت، انجام خاك، زدن شخم مانند هایی تالش

 هايفعالیت دیگر و آبیاري و بذر کردن ضدعفونی
 وجود بعضاً هیدروپونیک کشت در رایج، و مرسوم
  ندارد.

 یک در آب: مصرف در جوییصرفه و حفظ -4
 در استفاده مورد آب هیدروپونیک، مناسب طرح

 مراتب به خاك در باغی تمحصوال کشت با مقایسه
  یابد.می کاهش

 و آفات وجود از اشین تمشکال کاهش -5
 عفونیضد به نیاز هیدروپونیک، کشت در :هابیماري
 غذایی محلول در کشت هايسیستم در یابد.می کاهش

 کن ریشه آسانی به را گیاه خاکزي هايبیماري توانمی
 هیدروپونیک کشت هايسیستم در همچنین کرد.

 کاهش انسانی، خاکزي هايبیماري با مبارزه احتمال
 از هابیماري که دارد وجود امکان این یابد.می
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 به خاك هايمیکروارگانیسم یا حیوانات فضوالت
 شود هاآن شدن بیمار به منجر و کرده سرایت گیاهان

 یافته توسعه کشورهاي در مسئله این وقوع البته که
 است. نادر

 بودن خالص علت به :هرز هايعلف مشکل نبود -6
 آن، آسان کردن ضدعفونی امکان و کشت هايبستر

  .ندارند وجود آن در هرز هايعلف ربذ
 کشت در تولید :ولمحص تولید میزان افزایش -7
 اقتصادي نظر از مسئله این و بوده باال دروپونیکیه

 پذیر توجیه را قیمت گران هايزمین از استفاده حتی
  سازد.می
 ایجاد با :غذایی مواد نگهداري و حفظ -8

 توانمی همواره چرخشی یا بازیافتی هاي سیستم
 مجدد استفاده مورد هیدروپونیک غذایی هايمحلول

 را هارودخانه آب و زمین آلودگی امکان و گیرد قرار
  رساند. حداقل به
 گلخانه در که آنجایی از محیطی: شرایط کنترل -9

 و رطوبت حرارت، نور، چون عواملی هیدروپونیک
 طی دهی محلول حتی و گلخانه جو گازهاي ترکیب

 توانمی سریعاً است شده بندي زمان برنامه یک
  کرد. کنترل را محیطی شرایط

 :ریشه رشد منطقه آسان شیمیایی ترلکن - 10
 معدنی هاينمک وجود از ناشی هايمسمومیت

 ریشه، محیط از شستشو با توانمی را غذایی محلول
 قابلیت( EC و pH مقادیر همچنین کرد. خارج

 بر عالوه .نمود تنظیم توان،می را )الکتریکی هدایت
 بروز از توانمی هیدروپونیک، سیستم در این

 منطقه در معدنی هاينمک تجمع از ناشی مشکالت
 افتدمی اتفاق خاکی هايکشت در که ریشه رشد

 با غذایی محلول از اگر خصوص به نمود، جلوگیري
 نظر از محیط همچنین شود. استفاده خوب کیفیت
 توان می دیگر عبارت به گردد.می ترلکن یغذای عناصر

 داد قرار محلول در و تهیه غلظتی نوع هر با اي ماده هر
   کرد. حفظ توان می خوبی به را ها یون بین نسبت و

 از ناشی لطمات :جدید گیاهان ترآسان استقرار -11
 کاهش هیدروپونیک، سیستم در گیاهان جابجایی

  یابد. می
 از :کشت تناوب نامهبر در آیش به نیاز عدم -12

 توانمی هازمان مهه در موجود کشت سطح تمامی
 ؛1395 همکاران، و مشهدي جعفري( کرد استفاده

 همکاران، و کازرونیان ؛1392 همکاران، و اعظم
 ,.Ruan et al ;؛1386 همکاران، و گفتارخوش ؛1391

2016; Son et al., 2016 Verdonck and 
Demeyer; 2004; Yang et al., 2015.(  

 بدون کشت در مهم مسأله هیدروپونیک: کشت معایب
 و تجاري سطح در زیرا بوده اولیه گذاري سرمایه خاك

 باشد. می اتوماتیک صورت به سیستم تمام وسیع،
 (مانند کار مراحل در متخصص نیروي به نیاز همچنین

 دیگر از )... و pH تنظیم غذایی، محلول سازيآماده
 ).Son et al., 2016( باشدمی کشت روش این معایب

 اولین هیدروپونیک: کشت زمینه در کشورها تجارب
 او که شد پیشنهاد گریک توسط هیدروپونیک بار

 معیار در را نباتات تولید کالیفرنیا در بود گردیده موفق
 مرحله تا اولیه رشد از ،خاك از استفاده بدون تجارتی
 ولینا میالدي 1940 سال در .دهد نشان باردهی
 10 کشت سطح با هیدروپونیک تولیدات تجارت
 به مقدار این 1970 سال در که شد آغاز دنیا در هکتار
 افزایش هکتار 6000 به 1980 سال در و هکتار 300
 چشمگیري بسیار افزایش سال چهل طی که یافت
 هايزمین براي که شد بهسامح همچنین و است داشته

 6 بین مبلغی انتومی هکتار 25000 الی 20000 بین
 را هیدروپونیک محصوالت تولیدات دالر میلون 8 الی

 تجاري تولیدات ).Donnan, 1998( داد انجام
 10000( هلند مانند کشورهایی براي هیدروپونیک

 هکتار)، 2000( دااکان هکتار)، 4000( اسپانیا هکتار)
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 گزارش هکتار) 550( نیوزلند هکتار)، 1000( ژاپن
 خیار، فرنگی، گوجه مانند تیمحصوال که است شده
 شودمی کشت .... و فرنگی توت تربچه، دلمه، فلفل

)Soundaria, 2011.( انجام مصر در که تحقیقاتی در 
 براي فرنگی گوجه مصرفی سرانه که دادند نشان شد
 کیلوگرم 25 که باشدمی سال در کیلوگرم 91 نفر هر
 وسیله به شده کشت هايفرنگی گوجه وسیله به آن

 مصر در موجود هايهایپرمارکت در هیدروپونیک
 ,.Soethoudt e al( شودمی مصرف و خریداري

 چندان نه جزیره یک ،ژاپن توکیو شهر در ).2016
 هیدروپونیک روش با برنج کشت به را بزرگ

 هايخزانه در را برنج که شکل بدین ند.داد اختصاص
 و نموده کشت خاك بدون محیط یک در زیرزمینی

 سال در بار چهار را برنج تواستند روش این با براینبنا
 در که دهدمی نشان اخیر گزارشات .دکنن برداشت

 امریکا در خانواده میلیون یک از بیش حاضر حال
 آن از که بوده خاك بدون کشت هايدستگاه داراي
 فرانسه، شود.می استفاده خانگی مصرف تولید جهت
 از آلمان و استرالیا اپن،ژ هلند، جنوبی، قايافری کانادا،
 هیدروپونیک کشت زمینه در پیشرو کشورهاي جمله

 تحقیقات در )2010( همکاران و فرانکلین باشند.می
 روش به گیاهان کشت امکان با رابطه در خود

 از درصد 96 تقریباً که کردند بیان هیدروپونیک

 شهر که باشندمی وارداتی کانادا در تازه محصوالت
 از بیش هرساله خرید به اقدام تنهایی به خود تورنتو

 وارداتی آن درصد 90 که کندمی کاهو میلیون 150
 حاضر حال رد ت.نیس صرفه به عنوان هیچ به و است

 استفاده با پیشرفته هايوريافن ایجاد با توانستند هاآن
 در مؤثر رقابت ،تجاري هیدروپونیک هايگلخانه از

 باالي قیمت و شندبا داشته خارجی واردات برابر
 روزمره افزایش به توجه با .هندد شکاه را محصول
 شهرهایی در هاانسان زندگی سبک تغییر با جمعیت

 هیدروپونیک، کشت از استفاده با ركنیویو مانند
 و یافت دست پایدار کشت به آینده در توان می

 نوع این در نوین هايروش از استفاده با همچنین
 نمود برقرار را غذایی و اقتصادي امنیت توانمی کشت

)Lovell, 2010; Goldstein et al., 2011.(  
 هیدروپونیک: کشت براي مناسب محصوالت نوع

 هیدروپونیک صورت به توانمی را مختلفی گیاهان
 در بیشتري موفقیت هاآن از بعضی ولی نمود کشت

 هاییمیوه براي هیدروپونیک کشت دارند. سیستم این
 ،فلفل ،خیار فرنگی، گوجه قبیل از مقاوم محصوالت با

 رشد که گیاهانی و سبزي ،کاهو مثل برگی گیاهان
  .)1385 مفتون، و رونقی( است آلهاید دارند سریعی

  

  
  .)Singh and Singh, 2012( هیدروپونیک کشت سیستم در کشت قابل محصوالت -1 جدول

محصوالت نام محصول نوع   

ذرت برنج،  غالت 
فرنگی توت هامیوه   

هاسبزي چقندر لوبیاسبز، پیاز تربچه، خربزه، خیار، کلم، گل کلم، بادمجان، ،تند فلفل دلمه، فلفل فرنگی، گوجه  

آبی اسفناج کاهو، برگی سبزیجات   

مرزنجوش شیرین، ریحان نعناع، جعفري، ايادویه گیاهان   

داوودي میخک، رز، جعفري، زینتی گیاهان و گل   

وسفی حسن ورا، آلوئه دارویی گیاهان   

فرش چمن گراس، برمودا جو، یونجه، سورگوم، ايعلوفه زراعی گیاهان   
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 کشت در هیدروپونیک: محصوالت بازار
 هايفرموالسیون برخی از استفاده با هیدروپونیک

 با محصول به زمان ترینسریع در توانمی غذایی
 عملکرد همچنین نمود. عرضه بازار به و رسید کیفیت

 خود که یابدمی افزایش روش این در سطح واحد در
 که بوده محصول اقتصادي ارزش در ثرؤم امري

 نظر از و داشته خاکی کشت با ايهظمالح قابل تفاوت
 رايب که محصوالتی ولینا باشد.می ترصرفه به تجاري
 فلفل و گوجه شدمی استفاده هیدروپونیک در کاشت

 مختلف ايهتکنیک از استفاده با و است بوده
 طی گردید. عرضه بازار به نیز دیگر محصوالت

 4/2 به نزدیک که شد گزارش آمریکا در تحقیقاتی
 گذاريسرمایه هیدروپونیک صنعت در دالر میلیارد

 این از استفاده با سبزیجات درصد 95 و است شده
 ,.Soundaria et al( است شده تهیه گلخانه در روش

 محصوالت برخی ردعملک مقایسه زیر جدول ).2011
 اکیخ کشت با مقایسه در هیدروپونیک کشت در را

 میزان تفاوت جدول، به توجه با دهد.می نشان
 مالحظه قابل بسیار هیدروپونیک روش در عملکرد

 تولیدکنندگان براي اقتصادي و تجاري نظر از که است
 عرضه در مهمی نقش و بوده ارزشمند بسیار

  دارد. بازار به محصوالت

 
  .)Munoz, 2010( هیدروپونیک و خاکی کشت در شده تولید محصوالت مقایسه -2 دولج

  هیدروپونیک از استفاده با عملکرد
  )برداشت زمان در هکتار هر در تن(

 خاك از استفاده با عملکرد

  )برداشت زمان در هکتار هر در تن(
  محصول نوع

  هیدروپونیک) از ساالنه برداشت (تعداد
330 -300 )10( کاهو 52   
400 -350  100 -80 )2( فرنگی گوجه   
800 -700  30 -10 )3( خیار   
75 -55  20 -15  هویج 

12 40 -20 زمینی سیب   
105 -85  30 -20 )3( فلفل   
190 -180  40 -20 )3( کلم   

  
 براي کنندگانتولید به نیاز باال، تولید هايهزینه  

 حق قیمت پرداخت باعث مناسب بازارهاي شناسایی
 است ممکن بازار در موقعیتی ینچن است. شده بیمه
 دهد. افزایش کشت نوع این توسعه براي را زمان

 یا فصل از خارج و باال کیفیت با محصوالت پرورش
 یک سال طول در محصول این بودن دسترس در

 و کشت این در توسعه باعث که است بازاریابی مزیت
 محصوالت تولیدکنندگان همچنین شود.می کار

 غذایی مواد و بارتره فروشندگان با باید هیدروپونیک
 شده کشت زراعی محصوالت به مندعالقه که

 بتوانند تا نموده رایزنی باشندمی هیدروپونیک
 ,Coolong( برسانند فروش به را محصوالتشان

2012.(  
  هیدروپونیک کشت هايسیستم انواع

 :دارد وجود هیدروپونیک سیستم نوع دو کلی طور هب

 تانک به گیاه تغذیه از پس غذایی لمحلو :باز سیستم
 کشت و سنگ پشم در کشت (مانند گرددنمی ازب

 روش این مزیت ).سنگریزه در کشت و ايکیسه
 است. بیماري گسترش از جلوگیري
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 به گیاه تغذیه از پس غذایی محلول :بسته سیستم
 گیردمی قرار استفاده مورد مجدد و گرددمی باز تانک

 و دارد قرار چرخه یک در لولمح دیگر عبارت به و
 اضافه آب و یابندمی کاهش که غذایی مواد آن به

 .شود می

 وجود گیاهان آلودگی شیوع احتمال روش این در  
 .)1385 مفتون، و رونقی ؛1386 ارزانی،( دارد

  
  نگهدارنده محیط نوع اساس بر هیدروپونیک نواعا

 ریشه باالي از یاهگ روش، این در :1آب در کشت -
 شده داشته نگه سیم یا و چوب پالستیک، مقوا، وسطت
 یا غذایی محلول در متناوب یا مداوم طور هب ریشه و

  .باشدمی ور غوطه آن از نازکی الیه
 ماسه، مثل موادي در کشت :2شن در کشت -

 داخل در گیاهان ریشه .سنگ پشم پالستیک، پرالیت،
 مترمیلی 3 از کوچکتر قطر داراي که جامدي مواد

 پشم و پالستیک مانند مواد این و دارد قرار باشند
  .است ممکن نباشد آلی که دیگري دهما هر یا و سنگ

 گیاهان ریشه :3سنگریزه یا درشت شن در کشت -
 مثل دارند مترمیلی 3 از بیشتر قطري که موادي در

 غیر ماده هر و بازالت و آتشفشانی گدازه و خارا سنگ
 دو به آبیاري روش این رد گیرد.می قرار دیگر آلی

 در غذایی مواد که (زیرزمینی) ايلوله آبیاري صورت
 و شودمی پمپ گیاه رشد بستر به و بوده مخزنی
 محیط سطح در رقیق غذایی محلول که سطحی آبیاري

   .شودمی پخش سوراخداري لوله توسط رشد
 کوالیتورمی در کشت :4کوالیتورمی در کشت -
   .دیگر آلی غیر ماده یبترک در یا تنهایی به

                                                             
1- Water culture 
2- Sand culture 
3- Gravel culture 
4- Vermiculaponics 

 ماده یا سنگ پشم در کشت :5سنگ پشم در کشت -
  .آن مشابه

 یا تنهایی به زئولیت در کشت :6زئولیت در کشت -
  .دیگر آلی غیر ماده با ترکیب در
 هايکیسه داخل در ریشه پالستیک: در کشت -

 شامل هم ریشه اطراف مواد و داشته قرار پالستیکی
  .باشدمی ... و اره كخا یا پیت یا کمپوست

 و گرفتـه  قـرار  هـوا  در گیاهـان  ریشـه  :7کشت هوا -
ـ  ریـز،  بسـیار  قطرات صورت به غذایی محلول  طـور  هب
 رد .شـود مـی  پاشـیده  ریشه روي مداوم، غیر یا مداوم
 خـوبی  نتیجـه  کـاهو  و بادنجـان  فرنگـی، گوجـه  مورد

 مفتـون،  و رونقـی  ؛1386 (ارزانی، است شده مشاهده
1385.(  
 محلول استعمال نحوه نظر از هیدروپونیک انواع

 از پایه نوع شش :گیاه هايریشه به غذایی
 مد، و جزر سیستم شامل هیدروپونیک هاي سیستم

 و کشت آب غذایی، فیلم تکنیک ایستا، چکانی، قطره
 متنوعی هايمدل دارد. وجود (آئروپونیک) کشت هوا
 این همه که است موجود هیدروپونیک هايسیستم از

  .اندشده طراحی پایه سیستم 6 این اساس بر هاروش
  

                                                             
5- Rockwool culture 
6- Zeoponic 
7- Aeroponics 
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  .هیدروپونیک پایه سیستم شش -1 شکل

 
 با مد و جذر سیستم :1مد و جذر هايسیستم -1

 درون در آب سازي جاري و سیل یک سازيشبیه
 کار است غذایی هايمحلول داراي که رشد هايسینی

 را آب که پمپ یک از استفاده با فعالیت این کند.می
 زمانی رسد.می پایان به گرداند می باز مخزن به دوباره

 به غذایی هايمحلول است خاموش پمپ تایمر که
 چند هر در کار براي تایمر و شده جاري مخزن سمت

 و گیاهان نوع و اندازه آن براي که شودمی تنظیم روز
 هاآن متوسط رشد و محیط رطوبت دماهایشان،

 گیاهان براي توانمی سیستم نای از است. شده تعریف

 این مشکالت از یکی کرد. استفاده مختلف رشدهاي با
 پمپ است کرده پذیر آسیب را هاآن که هاسیستم نوع
 قطع با و کندمی کار برق از استفاده با که است آب
 هاریشه و افتندمی کار از اتایمره هم و پمپ هم برق

 طعق آبیاري چرخه و شوندمی خشک سرعت به
 راك کوالیت،ورمی از استفاده با توانمی البته .گردد می

 کف در خاك بدون ترکیب یک یا کوکوپیت وول،
 هاریشه سریع شدن خشک از کمی مدنظر محفظه

  .)Wortman, 2015( نمود جلوگیري

  

  
1.مد و جذر کشت سیستم -2 شکل

                                                             
1- Ebb and Flow 
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 از یکی سیستم این :1چکانی قطره سیستم -2
 در هیدروپونیک سیستم از استفاده مورد نوع ترین رایج

 ساده بسیار کشت نوع این در عملیات است. جهان
 بوده پمپ کنترل تایمر یک داراي سیستم این است.

 غذایی محلول و آب مقدار شود روشن که زمانی که
 که پالستیکی هاییلوله وسیله به را آب درون موردنظر

 سیستم این رد دهد.می انتقال دارد قرار گیاه هر پایه بر
 و برگشته مخزن به دوباره باقیمانده غذایی محلول
 بسیار محلولی رفت هدر و افتدمی جریان به مجدداً
 ,.Grewal et al( دارد سیستم نوع این را پایینی

2015.(  

  
  .چکانیقطره کشت سیستم -3 شکل

  

 به نیاز کشت نوع این براي :2غذایی فیلم تکنیک -3
 که است آب پمپ و هوا پمپ سینی، یک مخزن، یک
 بر خاص شیب با ايگونه به را کشت هاي سینی باید

 از محلول و آب که زمانی تا داد قرار مخزن باالي
 سینی داخل به غذایی محلول پمپ وسیله به مخزن
 کرده حرکت سینی درون آرامی به آب شودمی کشیده

 و سینی درون آب شدگی جمع باعث نه که طوري به
 از زیادي بسیار سرعت با نه و شود یاهگ شدن خفه

 محلول و آب دوباره و شود رد گیاهان هايریشه کنار
 گردند.برمی مخزن درون به هاسینی درون از غذایی

 از یکی باشد. اجرایی و ساده بسیار شاید روش این
 که است آن هايپمپ وجود هاسیستم نوع این معایب

 ایجاد اخالل کار در و افتاده کار از برق شدن قطع با
 ,.Suhardiyanto, 2008; Mosa et al( کنندمی

2016.(

  
  1 .غذایی فیلم تکنیک کشت سیستم -4 شکل

                                                             
1- Drip System 
2- NFT- Nutrient Film Technique 
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 ترینساده مراتب به ایستایی سیستم :1ایستا سیستم - 4
 فعال غیر سیستم یک و بوده هیدروپونیک سیستم نوع
 در متحرکی قطعات که است این معنی به که باشدمی
 از رشد حال در غذایی محلول دارد. وجود مسیست این

 براي توانمی سیستم این از است. شده کشیده مخزن
 این در شود. استفاده دارند متوسط رشد که گیاهانی

 دارد. قرار غذایی محلول در آزاد صورت به گیاه روش
 به اغلب که باشد موجود ریشه پایین در باید اکسیژن

 آب تلفات شود.یم انجام عمل این پمپ یک وسیله
 این ضعف نقطه بزرگترین گردد. جبران روزانه باید

 نیاز یا و هستند بزرگ که گیاهانی که بوده این سیستم
 آب باالي انتقال باالي سرعت دلیل به دارند زیادي یآب
 رسدنمی هاآن به محلول غذایی مواد خوبی به
)Sikawa and Yakupitiyage, 2010; 

Semananda et al., 2016.( 

  
  .ایستا کشت سیستم -5 شکل

  

 ترینساده از یکی کشت آب سیستم :2کشت آب -5
 صفحاتی از و است فعال هیدروپونیک هايسیسستم

 روي و گرفته قرار آن درون گیاه که است شده تشکیل
 غذایی هايمحلول از تواندمی و ماندمی شناور آب

 گیاهان نای موردنیاز هواي مینأت براي نماید. استفاده
 که است شده داده قرار هوا پمپ یک آب درون در

 رشد براي سیستم این نماید.می آب وارد را اکسیژن
 دلیل به سیستم این است. مناسب کاهو مانند گیاهانی
 و بوده ساخت قابل راحتی به بودن ارزان و سادگی

 ظرف یا و قدیمی آکوریوم یک از استفاده با توانمی
 ,Lee and Lee( دنمو اندازي راه ار سیستم این بزرگ

2015.(  

  
  .1کشت آب سیستم -6 شکل

                                                             
1- Passive System or wicking 
2- Water culture 
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 ها ریشه سیستم، این در :1آئروپونیک یا کشت هوا -6
 صورت به غذایی محلول و است معلق هوا در

 اختیار در ریشه توسط جذب قابل ذرات ترین کوچک
 غذایی مواد و گازها دیگر، طرف از گیرد. می قرار گیاه

 قرار گیاه اختیار در کامل طور به ،یاهگ موردنیاز

 صورت به آب و مغذي مواد آئروپونیک، در گیرد. می
 و شود می منتقل گیاه ریشه به پودرمانندي ریز ذرات

 در مغذي مواد و اکسیژن بیشتري مقادیر که آنجا از
 آن سریع رشد منجربه د،گیر می قرار گیاه اختیار

  ).1385 مفتون، و (رونقی شود می
  

  
  .(آئروپونیک) هواکشت سیستم -7 شکل

  
 افزودن روز رشد خانگی: هیدروپونیک کشت سیستم

 مسکونی، هايزمین بودن ثابت انسانی، جمعیت
 در جمعیت عمودي تراکم و بلند هايآپارتمان ساخت

 هايساختمان در نتیجه در .است افزایش حال
 امکان ... و انبار بام، نظیر فضاهایی در مسکونی

 دلیل به همچنین دارد. وجود سیستم این اندازي راه
 نشدن برطرف و کشاورزي هايزمین سطح بودن ثابت
-بهره لزوم جمعیت، افزایش به توجه با غذایی نیاز

 کشت همچون پربازده و نوین هايتکنیک از گیري
 قابلیت نیز سربسته هايمحیط در که هیدروپونیک

 یدروپونیکه هايسیستم یابد.می ضرورت دارد اجرا
 سطوح تا هاگلخانه در تجاري و پیشرفته سطوح در
 شرایط ایجاد و محدود يهزینه صرف با انگیخ

 شکل در اجراست. قابل نظر مورد گیاهان شدر مناسب
 براي هیدروپونیک خانگی کشت دستگاه یک زیر

    است. شده داده نشان صیفی محصوالت

  
  1خانگی هیدروپونیک کشت سیستم -8 شکل

                                                             
1- Aeroponics 
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 در استفاده براي مولفان پیشنهادي طرح 9 کلش 
 ساختمان در بالاستفاده و محصور و سربسته فضاهاي

 نیاز مینأت بر عالوه توانمی ساختار این در باشد.می
 محصوالت از برخی و جاتصیفی کشت با روزمره،

 ممکن نمود. فراهم نیز درآمدي منبع دیگر، کشاورزي
 کمی دروپونیکهی سیستم ساخت اولیه هزینه است

 از ساله چندین استفاده قابلیت به توجه با اما باشد باال
 نکته نمود. نظر صرف آن اولیه هزینه از توانمی ها،آن

 این با ارگانیک و طبیعی محصول تولید دیگر مهم
 جامعه غذایی سالمت در ضروري امري که بوده روش
 استفاده از هدف شکل این در رود.می شمار به امروزه

 محیطی شرایط تا است سرما و گرما تامین اسپلیت از

 و گردد فراهم گیاه رشد براي مطلوب دمایی و
 سیستم باشد.می گیاهان در رشد تسریع همچنین

 تجمع از جلوگیري ،هوا جریان برقراي براي تهویه
 هايالمپ است. ضروري تنفس انجام و رطوبت

 موردنیاز گیاه نوري نیاز مین أت جهت فلورسنت
 تعبیه سیستم این در که بذر کشت هايسینی باشد. می

 میسر آن آسان جابجایی امکان تا بوده سبک باید شده
 باید هاسینی گذاريجاي و طراحی در همچنین گردد.
 را متفاوت هاياندازه با گیاهانی بتوان تا داشت دقت
 هیدروپونیک سیستم و نمود کشت هاسینی این درون

 را کار گستره بتوان تا نکرد محصول یک مختص را
  داد. افزایش

  
  .محصور فضاهاي در هیدروپونیک گلخانه براي شنهاديیپ طرح -9 شکل

  
 از استفاده با لفانؤم پیشنهادي طرح 10 شکل  

 قابل اتیلنیپلی هايلوله کارگیري هب با و بسته سیستم
 از فانتزي کشت بسترهاي و مناسب قیمت با دسترس

 آب سیستم این در است. معدنی پوکه و پرلیت قبیل
 مسیر در مخزن طریق از غذایی عناصر حالل عنوان به

 گیاهان هايریشه و یابدمی جریان اتیلنیپلی هايلوله
 محلول غذایی مواد با نشایی هايگلدان در شده کشت

 در و بوده مستقیم تماس در شده هوادهی آب در

 خروجی زنمخ به انتها در غذایی مواد و آب نهایت
 اولیه مخزن به کش کف پمپ توسط مجدداً و رسیده

 سیستم این کارآمدي به توجه با شوند.می بازگردانده
 به آن از توانمی انرژي و آب مصرف راندمان در

 از برد. بهره خانگی کشت الگوي یک عنوان
 که بوده آن ساختمان بودن ساده طرح این هاي ویژگی

   دارد. ودوج آن ساخت امکان راحتی به

هاي فلورسنت المپ  
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  .اتیلنی پلی هايلوله با هیدروپونیک پیشنهادي طرح -10 شکل

    مخزن به منبع از غذایی مواد و آب پمپاژ -5 غذایی مواد و آب مخزن -4 آب انتقال لوله -3 آب ورود محل - 2 چوبی بدنه - 1
  پمپ داراي منبع - 10 منبع به هالوله از آب خروج محل - 9 گلدان -8 و 7 آب بهتر چرخش براي زانویی - 6

  
  گیرينتیجه

 تولید جمعیت، افزون روز افزایش به توجه با  
 بسیار مسائل از غذایی منابع و کشاورزي محصوالت

 فضاي در خاکی روش به سنتی کشت باشد.می مهم
 هامحدودیت و مشکالت برخی با گلخانه یا باغ ،باز

 و نوین هايروش از استفاده بنابراین است، مواجه
 کیفیت و کمیت باالترین به دستیابی جهت به ربازدهپ

 کشت پربازده، هاي سیستم از یکی یابد.می ضرورت
 به نیاز باال، عملکرد دلیل به که بوده هیدروپونیک

 رعایت به نیاز عدم کارها، بودن آسان کم، کار نیروي
 رشد یکنواختی هرز، هايعلف کنترل کشت، تناوب

 رقابت عدم آب، فمصر در جوییصرفه گیاهان،
 تأمین اعمال امکان غذایی، عناصر و آب براي گیاهان

 کمتر استفاده و گیاهان نیازهاي با متناسب غذایی مواد

 محصوالت بودن ترسالم نتیجه در و شیمیایی مواد از
 کشت باشد.می توجه قابل بسیار کشاورزي

 کم سطح در نیز و وسیع مساحت در هیدروپونیک
 تغییر به توجه با اجراست. ابلق خانگی صورت به

 داراي مسکونی هايساختمان در زندگی سبک
 روش این از توانمی ... و بام استفاده، بال فضاهاي
 غذایی محصوالت مینأت بر عالوه که نمود استفاده

 و ساختمان در سبز پوشش ایجاد سبب نیاز مورد
 موارد بر عالوه گردد.می روحیه تلطیف و نما زیبایی

 استفاده با توانمی کشت نوع این فراوان کاربرد و فوق
 جوان و متخصص نیروهاي از گیريبهره با کار این از

 نیز و اشتغال ایجاد و کارآفرینی سبب توانمی کشور
  شد. کشور اقتصادي و ارزشمند محصوالت تولید

  
  منابع

   .رانته دانشگاه غذایی). (محلول گیاهی يژفیزیولو .1373 .ح زاده،ابراهیم .1
 غـذایی  هايجیره با شده تغذیه پرواري هايبره عملکرد .1394 .ح فضائلی، .ر.،ح پورمیرزایی، .،ع.س ابرندآبادي، .2
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