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کشت هيدروپونيک گياهان

در اواخر قرن نوزدهم با شناخت مواد غذايي پرمصرف و بعدها نياز به مواد کم مصرف و فراهم نمودن
شرايط تهويه مناسب در محلولهاي غذايي بطور مصنوعي سيکل کامل توليد از مرحله سبز شدن تا مرحله

باردهي و مرگ از نظر علمي در حوالي سالهاي ۰۳۹۱ ـ ۰۲۹۱ امکان پذير اعالم گرديد. اصطالح هيدروپونيک
(Hydroponicum) اولين بار بوسيله Gericke پيشنهاد شد که او موفق گرديده بود در کاليفرنيا توليد نباتات

را در معيار تجارتي بدون استفاده از خاک از رشد اوليه تا مرحله باردهي نشان دهد. اين اصطالح مجموعه
اي است از يک لغت يوناني Hydro يعني آب و کلمه التين Ponero يعني جاي دادن که بطور خالصه مفهوم

قرار گرفتن چيزي در آب از آن استنباط مي گردد.
هنگامي که استفاده از روش آب کشت و توليد محصوالت کشاورزي بدون استفاده از خاک مطرح مي شود
اين سوال ظاهرا بسيار ساده پيش مي آيد که وقتي ميليونها هکتار زمين مزروعي وجود دارد که قسمتي هم
بدون استفاده مانده، وقتي خاک به عنوان منبع مواد غذايي گياهان و محيط طبيعي رشد آنها به بشر ارزاني

شده چرا به جاي استفاده از آن به دنبال روش توليد بدون استفاده از خاک برويم؟ پاسخ اين سوال در
مواردي که جامعه مصرف کننده مثال سبزيجات تازه به داليل صنعتي ، تجارتي ، نظامي و غيره در منطقه
بدون خاک مزروعي مستقر شده و يا دسترسي با آب ارزان قيمت نداشته و مسائل حمل و غيره مطرح

باشد نسبتا آسان است.
● سير تکاملي

از زماني که Gericke در سال ۹۲۹۱ امکان کشت تعدادي از نباتات را بدون استفاده از خاک تا مرحله
تکامل و باردهي آنان به ثبوت رساند تا امروز که در نقاط مختلف جهان توليد با روش آب کشت به صورت

تجارتي معمول گرديده، فکر دانشمندان و متخصصين به تکامل اين روش و رفع نواقص آن مشغول بوده
است. دستگاه يا ظرفي که Gericke از آن استفاده کرد در حقيقت جعبه اي يود که به جاي درب آن يک

ورق توري قرار داشت. روي توري بستر بذور و زير آن مقداري فضاي خالي و بعد از فضاي خالي محلول
غذايي در کف محفظه واقع مي شد.

نبات پس از سبز شدن در بستر بذر که از جنس سنگريزه يا ماده ديگري غير از خاک بود ريشه خود را از
سوراخهاي توري عبور داده و ريشه پس از طي فضاي خالي زير توري خود را به محلول غذايي مي رساند. با

پاشيدن آب يا محلول غذايي روي بستر بذر ، رطوبت براي رشد بذر و جلوگيري از خشک شدن آن قسمت
ريشه که داخل محلول غذايي قرار نداشت، تامين مي گردد. به عالوه با تبخير مختصري که از سطح محلول

غذايي و يا در اثر محلول پاشي از باالي توري حاصل مي شد درصد رطوبت فضاي زير توري تا سطح محلول
غذايي را باال نگه داشته و از خشک شدن ريشه هاي واقع در اين قسمت جلوگيري مي گرديد. ضمنا اين

ريشه ها حداکثر دسترسي به هوا را داشتند.
با اين روش Gericke تضاد مکانيسم آب و هوا را در محيط رشد ريشه به شکلي از بين برد اما اين روش
براي توليد تجارتي راه حل مناسبي ارائه نمي داد و چند نقص کلي و عمده داشت. يکي اينکه طبيعت اين
نباتات اقتضا نمي کرد که ريشه آنها در هوا آويزان باشد بلکه برعکس نياز به اتکا داشتند. و ديگر مشکل

اينکه در طوقه ريشه گياهان حساس پوسيدگي ايجاد شد. ولي در هر حال با تالش شبانه روزي دانشمتدان و
محققان ، امروز مطالعه و تحقيق و کسب تجربه در اين زمينه به حدي توسعه يافته و مورد توجه قرار گرفته
است که آينده کار برد روش آب کشت را خيلي روشن جلوه مي دهد. در حال حاضر توليد تجارتي محصوالت

با روش آبکشت در آمريکا ، ژاپن ، اروپا و هندوستان رو به افزايش بوده و در ساير نقاط دنيا در حال
پيشرفت است. بدون ترديد کشور ما نيز دور از اين تکنولوژي قرار نخواهد گرفت.

● انواع روشها
۱( کشت مستقيم در محلول غير متحرک

اين روش شباهت زيادي به اولين روش توليد آبکشي دارد که در آن قسمتي از ريشه ها به منظور جذب
اکسيژن در هوا قرار داشته و قسمتي در محلول غذايي جايي مي گيرند. به داليلي عمده امروزه در

سيستمهاي تجارتي از آن استفاده نمي شود.
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۲( کشت در مه
اين روش شباهت زيادي به روش کشت در محلول دارد با تفاوت که غذا به صورت مه يا باران پودر شده به

نباتات پاشيده مي شود ولي به همان داليل ذکر شده از قبيل اشکاالتي که نگه داشتن نباتات دارد و همان
مشکالت بيولوژيکي روش باال ، روش کشت در مه هنوز تجارتي نگرديده و در حال حاضر تحقيقاتي در اين

مورد در کشور ايتاليا جريان دارد.
۳( کشت در ماده جامد با مدار باز از نظر محلول غذايي

در عمل مثل روش کشت در خاک است با اين تفاوت که به جاي خاک ماده بي اثري مثل شن يا سنگريزه
مورد استفاده قرار گرفته و ريشه ها در اين ماده رشد مي کنند. از نظر وسايل و ساختمان و تاسيسات ،

روي هم رفته خيلي ساده مي باشد. مشهورترين نوع اين روش ، کشت در ماسه يا شن با استفاده از
محلول غذايي از سطح ماسه مصرف شده و پس از آنکه مقداري بوسيله ريشه ها جذب گرديد، بقيه به

صورت فاضالب از سيستم خارج مي شود. خروج فاضالب از مدار محلول دهي باعث مي شود که اين روش
از نظر صرفه جويي در مصرف آب در مواردي که هزينه تامين آب زياد است مقرون به صرفه و قابل توصيه

نباشد.
۴( روش کشت در ماده جامد با مدار بسته از نظر محلول غذايي

در اين سيستم کشت در حوضچه هاي متصل به مخزنهايي صورت مي گيرد که بوسيله بتن يا استفاده از
مواد ديگر ساخته شده است. محلول غذايي از مخزن مربوط بوسيله پمپ وارد حوضچه شده و سطح ارتفاع

آن در حوضچه باال آمده و مجددا بوسيله پمپ تخليه گرديده و به مخزن مربوطه برمي گردد. اين عمل بر
حسب نياز نبات به آب و غذا چند بار در روز تکرار مي گردد.

مزيت عمده اين روش در مقايسه با روش مدار باز امکان صرفه جويي در مصرف آب به مقدار زياد بوده و
با مقدار قابل مالحظه اي نيز در مصرف مواد غذايي صرفه جويي مي شود. بديهي است از نظر کنترل

کيفيت و کميت محلول غذايي مراقبت و دقت بيشتري الزم خواهد بود. به عالوه هزينه تاسيسات اوليه به
مراتب بيشتر مي باشد . در اين گلخانه ها مورد توجه باشد ، استفاده از سيستم تغذيه و آبياري با مدار بسته

توصيه و تاکيد مي گردد.
● موارد استفاده

▪ محدوديت اراضي
▪ توليد برخي محصوالت خاص

▪ توليد محصول در غير فصل طبيعي
● مزايا

▪ کنترل محيط از نظر عناصر غذايي
▪ يکي از مزيت هايي که در ارتباط با تغذيه گياه در کشت بدون خاک مطرح بوده کنترل محيط از نظر

عناصر غذايي است. فرمول محلول غذايي تهيه شده قابل دسترسي است. به عبارت ديگر مي توان هر ماده
اي با هر نوع غلظتي تهيه و در محلول قرار داد. نسبت بين يون ها را به خوبي مي توان حفظ کرد. مثال مي

توان در محلولي نسبت يون آمونيوم به نيترژون را تنظيم کرد. ولي در محيط خاک اين مسأله قابل کنترل
نيست.

● معايب
▪ مشکل تهويه

▪ عدم وجود خاصيت تامپوني
▪ سرمايه گذاري زياد اوليه

در سيستم هاي بدون کشت مي توان از طريق تعويض محلول غذايي و تهويه مصنوعي تهويه را تأمين کرد.
در خاک خاصيت بافري يا تامپوني براي عناصر غذايي وجود دارد ولي در محلول هاي غذايي اين مشکل وجود
ندارد. مسأله ديگر در کشت بدون خاک سرمايه گذاري اوليه براي گياه مي باشد. معموال هيدروپون ها نياز به

سرمايه گذاري دارند که ممکن است براي هر نوع محصولي اين مساله اقتصادي نباشد.
● مواد غذايي مورد نياز در کشت هيدروپونيک

خاک داراي خاصيت تامپوني و بافري است. بدين مفهوم که اگر عنصري توسط گياه جذب شد و غلظتش در
محلول خاک کاهش پيدا کرد خاک اين توانايي را دارد که از فاز جامد يا فاز تبادلي آن عنصر را آزاد و وارد

محلول خاک کند و غلظت را به همان سطح اوليه خودش برگرداند. خاصيت تامپوني يا همان حفظ غلظت و
آزاد کردن عناصر از فاز جامد يا تبادلي است. ولي در محلول هاي غذايي يا کشت هيدروپونيک تجديد غلظت

وجود ندارد. در بعضي از سيستم ها ، محلول غذايي حالت چرخشي داشته و در يک محدوده )يا مخزني(
کمبود غلظت خود را جبران کرده و دوباره وارد سيستم خواهد شد که اين خود يکي از مزيت هاي خاک در

رابطه با کشت بدون خاک است.
در سيستم هاي بدون خاک در تغذيه گياه از محلول هاي غذايي استفاده مي کنند لذا براي تهيه محلول هاي

غذايي از نمک هاي عناصري مانند نيترات پتاسيم و سولفات پتاسيم استفاده مي کنند. معموال براي تهيه اين
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محلول ها ، فرمول هاي غذايي متعددي پيشنهاد شده است. براي هر گياه خاص با توجه به نياز غذايي آن
گياه ، فرمول غذايي خاصي تنظيم مي شود. يعني غلظت الزم در محلول غذايي کنترل مي شود. بطوري که

تمامي عناصر غذايي مورد نياز در آن به مقدار کافي وجود داشته باشند.
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