
 

:کیدروپونیروش ه یمعرف  

 

بدون خاک   یهاطیو مح  طیدر شرا  اهانیبدون خاک، پرورش گ  یکشاورز  ا ی  کیدروپونیه  روش

و   یکیزیعوامل ف  یر یکارگبه خاص و  یها کیها و تکنروش با استفاده از روش  نیاست. در ا

. شوندیپرورش داده م یادیز  اهان یگ  ،ییایم یش  

 

( کیدروپونیعلوفه ه )خوراک دام    د یتول  ی برا  کیدروپونیاز نقاط جهان، از روش ه   ی برخ  در

بذر جو که   برای در کشت علوفه بدون خاک  شتریب  ی فناور  نی. از ارد یگیقرار م  مورداستفاده

.شودیخوراک دام را دارد، استفاده م  یمصرف برا  نیشتریب  

 

 7روز حدود    10 تا   7عرض  در    توانیبذر جو م  لوگرم یک  کیبا مصرف    کیدروپونی روش ه   در

.کرد  د یتول  کی دروپونیعلوفه ه   لوگرمیک  

 

: کیدروپونی کشت علوفه ه   یایمزا  

 ی علوفه مغذ   کاشت •

 مراتع   ب یتخر  کاهش  •

 یریعشا  اسکان •

 در هنگام کوچ   یحت ریعشا  ی علوفه برا  هیته •

 کوچ   لیکاهش وزن دام به دل  بردننیازب •

 از خاک و علوفه  یناش  یدام  ی ها یماری و ب  سوءهاضمه تلفات دام در اثر   کاهش  •

 یمحصوالت دام  تیفیک شیافزا  جه یو در نت  هاکی وتیبیآنتمصرف    کاهش  •

 در دام  ی نرخ بارور  شیافزا •



 

 در گوسفندان ییدوقلو زادرصد    شیافزا •

دام در همه فصول   یبرا  ن یتامیو و  نیشده از پروتئ  ی تازه و غن  یآسان به غذاها   یدسترس •

 سال

 ...  .  پشم و ر،یگوشت، ش  شیافزا  جهی دام و در نت  د یتول  شیافزا •

 

: کیدروپونیمصرف آب و بذر در روش کشت علوفه ه   زانیم  

:کیدروپونیمصرف آب در روش ه   زانیم  

 

 د یتن علوفه تول  کیآب در روز،    مترمکعب   کیبا مصرف کمتر از   توانیم   ک،یدروپونی روش ه   در

 روش  در است.  شود،یآب استفاده م یسنت یدرصد آنچه در روش کشاورز   1کرد که کمتر از  

در روش   کهیدرصورتاست    از یتن آب در روز ن 100تن علوفه، حداقل  کی  دی تول  یبرا  سنتی

.شودیممصرف    یآب و مواد مغذ   تریل  850 تنها   ک،یدروپونیه  . 

 

:کیدروپونیمصرف بذر در روش ه   زانیم  

کانکس کشت علوفه   دیمانند خر  کیدروپونیکشت علوفه ه   ی امکانات الزم برا  کردنفراهم  به باتوجه

رشد بذر   طیکامالً بسته هستند و شرا  یستم سی  صورت به  که ساخته شده  یها )سازه کیدروپونیه 

 ی فتن علوفه کا  کی   دیتول  یبذر در روز برا  لوگرمیک  20( تنها شودیو رشد علوفه در آن فراهم م

(گانیرا  کیدروپونیعلوفه ه   یهی. )طرح توجرودینم   ن یروش از ب  ن یدر ا  یبذر  چ ی و ه   است  

 

 

 

 



 

:کیدروپونیبذر علوفه در روش ه   یی ایم یش  راتییتغ  

 

که قسمت عمده آنها   استباارزش    یاز مواد معدن  ی منبع غن  کی  عنوانبه دام  هیتغذ یبرا  غالت

 ز یآن ن  ی و مواد معدن  ییایم یش  ب یحالت دانه به علف، ترک  ر ییاست که با تغ  یهینشاسته است. بد

 جادیا  ثباع  ی م یآنز  تی فعال  زنیجوانه  دوره  طول  در  . بر اساس مطالعات انجام شده،کندیم  رییتغ

شودیدانه م  ی هایو چرب ها نیاز پروتئ  یبرخ  لیدر نشاسته و تبد  یراتییتغ . 

 

و   شودیم  لیمحلول تبد  ی. نشاسته به قندها شودیتر مبه مواد ساده  باتیترک  نیا  لیتبد معموالً

مطالعات   ج ینتا  سهیشود. مقا  لیتبد  یبه شکل چرب  وانات یدر بدن ح ی تا حدود شودیباعث م

 یزنجوانهپس از   سمیقابل متابول   ی انرژ  زانیدانه گندم و علوفه سبز آن نشان داد که م  ی شگاه یآزما

درصد در ماده خشک بوده   4.4خام آن  نیماده خشک و پروتئ  لوگرمیبر ک  گرمیلیم  13.4برابر با  

.است  

 

 شیافزا  11.5  به   8دانه جو در ماده خشک علوفه سبز از   نیرشد دانه، ارزش پروتئ  درزمان

.ابدییم ( کیدروپونی علوفه ه   pdf) 

 

:یسنت  ی با کشاورز  کیدروپونیکشت علوفه ه   سهیمقا  

 

درصد از   60از    شیو ب  مانندیم  یدر خاک باق  اهیگ  یها شهیرها و دانه ، یسنت  ی در کشاورز.    1

 ک،یدروپونیدر روش ه   که یدرصورت  ستند،ین  استفادهقابل  اه یگ  یها نی تامیو و  ها نیپروتئ  ،یانرژ

  رانیکه در خارج و ا  یشات یو جالب است در آزما شودیآن مصرف م  یتمام علوفه با تمام مواد مغذ

قند موجود در آن   لیبه دل  رایدارد )ز  یشتریعلوفه عالقه ب  شه یبه قسمت ر  وانیانجام شده است، ح

 .است(  ترنیریش



 

 

 ی استفاده از سموم کشاورز  ها، یماری خاک، آفات و ب یآلودگ  لیبه دل ،یسنت  ی . در کشاورز2  

درصد از   70از    شی ب  ،ی در خاک معمول  دها ی بافر بودن و وجود کلوئ  لی به دل  ن یالزم است همچن

به علت   نیو بنابرا  ماند یبازم  اه یبر گ  رگذاشتنیاستفاده شده عمالً از تأث  یی ایم ی ش  یکودها

 یموضوع موجب آلودگ  نیااست و    ادتر یز  اریبس   ییایمیش  ی استفاده از کودها  شتر، یب  یرگذاریتأث

 . شودیم  ی نیرزمیآب ز  یها خاک و سفره  شتریب

 

علوفه ) در کشت  نیو بنابرا  شودیسم استفاده نم   ایاز کود    عنوانچیه به کیدروپونی روش ه  در.  3

که بذرها به علوفه   یکوتاه  اریزمان بس  ل یاست و به دل  کی، علوفه کامالً ارگان(pdf کیدروپونیه 

علوفه با   از یتنها در صورت ن  ست ین  ییایم ی به کود ش  ی ازیروز(، ن  5)حداکثر  شوندیم  لیتبد

 .دارد  ازین  شتری ب  یو مواد معدن  نیپروتئ

 

 

شده در خاک در دسترس است و   دی علوفه، فقط علوفه تول  د یتول  یبرا  یسنت  ی در کشاورز    .4

علوفه   دی تول  ییتوانا  ک،یدروپونی اما در کشت علوفه ه   باشد، ینم   ریپذآن امکان  م یمستق  یسازیغن

 . می( را داریکمبود رو   یمناطق دارا  یبرا  یمثال، روعنوانشده )به  یغن

 

از سال است. اما در روش   یبه زمان خاص  ازیعلوفه ن  دی تول  یبا خاک برا  ی در روش کشاورز   .5  

 نیروز اساعت شبانه  24روز هفته،   7روز سال،    365در    توانیم  ک یدروپونیکشت علوفه ه 

 محصول را پرورش داد.

 

 رایز  ست، یانبار ن  ی هانهیعلوفه و هز  ی سازرهیبه ذخ  یاز ین  ک،یدروپونی. در روش کشت علوفه ه 6

علوفه در دسترس است.   ازیاندازه نبه  شه یروز( هم  5به مدت کوتاه پرورش علوفه ) باتوجه  



 

 

:کیدروپونیکشت علوفه ه   یمهم برا  زاتیتجه  

 کیدروپونیکانکس کشت علوفه ه   ا یشده و    یبندقیعا  سالن •

 کیدروپونی کشت علوفه ه   ینیس •

 ی اریآب  ی برا  لنیاتیپل  ی هالوله •

 یش یو گرما  ه یتهو  ساتیتأس •

 آب   هی تصف  زاتیتجه •

 آب   ینگهدار  مخازن •

  :کیدروپونیکشت علوفه ه   یهیطرح توج یموارد مهم برا  فهرست  

کانکس کشت علوفه   دیخر  ایاجاره و    نهیهز)  نی اجاره زم  ا یو    د یخر  نه یهز  برآورد •

 ( کیدروپونیه 

 سالن   ی مجهز ساز  برآورد •

 ی شیو گرما  یاهیتهو ساتیتأس  برآورد •

 یگرماده  یآب، برق و سوخت برا  ی هانهیهز  برآورد •

 یانسان  ی رویدستمزد ن  برآورد •

 

 کیدروپونیعلوفه ه   یهیو طرح توج  کیدروپونیشروع کشت علوفه ه  یکه برا  گریموارد د  یاریبس  و

 ایو    دیهست  کیدروپونیکشت علوفه ه   یاندازبه راه  لی. اگر شما مااست  ی الزم و ضرور  گان،یرا

 ا ب  گانیبا از مشاوره را  د یتوانیم،  دیهست  کیدروپونی چنانچه در مرحله آموزش کشت علوفه ه 

.دنمایی  استفاده ۰۹۹۳۵۷۰۶۷۴۷ همکاران ما در پارس صنعت با شماره . 


