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   سيستم هاي ايروپونيك براي تازه كارها

موسسه آزمايشگاهي كابوت براي آزمايش بر 
روي ريشه هاي لوبيا ، سيستم هاي ايروپونيك را 

ابداع نمودند. اما  74تا  1973در فاصله سال هاي 
همانطور كه از نام آن بر مي ايروپونيك چيست، 

آيد سيستم هاي ايروپونيك از گردش هواي 
اطراف بخش اصلي گياه براي تغذيه گياه با استفاده 
از يك جريان ميست يا مه پاشي حاوي مواد غذايي 

  استفاده مي كند.

در اين سيستم  ريشه ها در هوا معلق مي باشند و از 
 يك ميست هواي مرطوب حاوي مواد غذايي با

 با تكرار زياد براياما دوره هاي زماني خيلي كوتاه 
 اگرچه در برخي تغذيه گياه استفاده مي كنند.

موارد اين سيستم را نوع تغييريافته اي از سيستم هاي آب كشت يا هيدروپونيك مي دانند اما اين سيستم با سيستم هاي رايج 
  تفاوت هاي اساسي دارد. هيدروپونيك

ريشه هاي لوب مط سرشار از اكسيژن،محيط مرطوب و است كه نشأت كرفته  كاشت سبزيجاتي از الگوي كشت ايروپونيك
شرايط را براي يك كشاورزي سودمند با بازدهي باال فراهم مي كند.  ،است. شرايط بهينه رشد با كنترل دقيق دما و رطوبت آنها

ويي نمود. ذايي صرفه جو مي توان در مصرف مواد غ مي گيردحتي در اين سيستم تغذيه گياه در يك محيط مدار بسته صورت 
 در ليتر آب مصرف مي شود در حالي كه  350تا  250بعنوان نمونه در يك كشت رايج براي توليد يك كيلوگرم بادمجان 

تم ليتر آب جذب شده در سيس 25تا  15ليتر و براي يك سيستم ايروپونيك اين مقدار به  65كشت هيدروپونيك اين مقدار تا 
  كاهش مي يابد.

در سيستم هاي  ايروپونيك مي توان توليد محصول را افزايش داد و در مقايسه با سيستم هاي رايج و حتي ساير سيستم هاي 
در سيستم هاي ايروپونيك هرگونه فضاي موجود در گلخانه بصورت  كشت بدون خاك صرفه جويي قابل توجهي انجام داد.

مي گيرد. هر مقدار فضاي موجود در گلخانه اعم از عمودي و افقي مي تواند در كشت گلخانه عمودي مورد بهره برداري قرار 
  اي مورد استفاده قرار گيرد.
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  تفاوت سيستم هاي ايروپونيك با سيتم هاي هيدروپونيك يا آب كشت:

ك يرد. اما در ي، روش پروش گياهان در وضعيتي است كه ريشه در معرض جريان هوا قرار مي گيك سيستم ايروپونيك 
  سيستم هيدروپونيك ريشه هاي گياه براي تغذيه در معرض جريان سيال محتوي ماده غذايي قرار مي گيرند.

  
  

  

  اهميت سيستم هاي ايروپونيك:

بزيجات فراتر از آن س ، تازگي خود را از دست مي دهند ودر حالي كه قيمت سبزيجات در حال افزايش هستند و سبزيجات بازار
راي پرورش ب يعاري از مواد شيميايي نيستند توليد ايروپونيك يا هواكشت گياهان درحال تبديل شدن به نامتوليد شده 
استفاده روزانه در ميز آشپزخانه ها در شهرهاي بزرگ مي باشد. از آنجا كه اين تكنيك كشت گياهان عاري از  درسبزيجات 

از طرفي هم خاك ها آلوده نمي شوند. زماني كه يك سيستم  مي يابد وبه شدت كاهش خاك است، نيروي كار مورد نياز 
مي تواند  دارد. يك مزرعه ايروپونيك مراقبت به حداقلكار مي كند و نياز باغبانيآماده بهره برداري شود با كمترين فعاليت 

ي تواند از نهايت م يك كشاورزياين تكنهمچين ، به محصولي قابل توجه مورد استفاده قرار گيرد اندكبراي تكثير گياهان 
  .استفاده كندحداكثري فضاي استفاده نشده در يك خانه براي توليد 
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  در سيستم هاي ايروپونيك: اافزايش مواجهه با هو

هوا در ناحيه ريزوسفر يا ناحيه ريشه براي رشد گياه حياتي است، در سيستم هاي ايروپونيك بهترين محيط با تغذيه هواي وجود 
حريك مي تبيش از پيش ، رساندن اكسيژن و مواد غذايي به ريشه گياهان رشد گياه را شودپاكيزه و محلول غذايي فراهم مي 
يد سدي اك  ppm 780تا  450پاتوژن ها را متوقف مي كند. گياهان براي فتوسنتز به رشد  ، كند. هوادهي بيشتر در ناحيه ريشه

  در سيستم هاي ايروپونيك فراهم مي شود.اين مهم د كه نكربن محلول در هوا نيازمند

  آب و مواد غذايي در سيستم هاي ايروپونيك: تأمين 

پري كننده ها، مه ساز ها و مه پاش ها يا هر وسيله اي كه در اين روش تامين مواد غذايي و آب براي ريشه گياه از طريق اس
-20توليد نمايد انجام مي شود. اندازه قطرات توليد شده، نكته كليدي اين نوع تغذيه است. قطراتي با قطر لطيف مه  يكبتواند 

ميكرون سبب كاهش اكسيژن  100ميكرون سبب توسعه كانوپي ريشه  براي توليد پايدار گياه مي گردند و قطرات باالي  100
  مي گردند. به ريشه رساني

  بيماري: عاري ازمحيط 

به خوبي مديريت شود، شانس ورود حشرات و بيماري ها به شدت كاهش مي يابد، به دليل ايروپونيك درصورتي كه گلخانه 
ود. يك گياه اه ديگر كمتر خواهد ببه گي يانتقال بيماري ، انتقال بيماري از گياه واسطعدم تماس ريشه ها با يكديگر و نبود 

 ه محيط گلخانهاز آنجا ك بدون اينكه به ديگر گياهان آسيبي وارد شود. نابود كرد و آلوده بخصوص را مي توان به راحتي ايزوله
االتر و در باالترين سطح توليد است محصوالت را مي توان در تراكم ب اكسيژنذايي و عاري از بيماري، سرشار از مواد غ

  تصادي، به بهره برداري رساند.اق

  مورد نياز براي طراحي سيستم هاي ايروپونيك: طراحي و مصالح

يجاد يك قطرات ريز تر با اممكن است، آب قطره  اندازه مهمترين فاكتور طراحي سيستم هاي ايروپونيك ايجاد كوچكترين
ه همان نسبت  بايجاد مي كنند، كه سطح جذب باالتري خواهند داشت و  اكم تريميست يا مه لطيف ريشه هاي حجيم ترو پرتر

  ن بيشتري جذب خواهند نمود. يك محفظه رشد مناسب بايد خصوصيات زير را داشته باشد. ژايي و اكسيمواد غذ

وا بخوبي در آن ه ، بهتر است تهويهبه اين معني كه بتوان ورود نور طبيعي به آن را بخوبي كنترل نمود بايد نور ناگذر باشد
ند كه اجازه قدر هوابند هست آناين سيستم رطوبت را داشته باشد. معموال طراحي هاي ناقص  حفظصورت گيرد و بايد قابليت 

ورود اكسيژن كافي را نمي دهند تا مانع از دست رفتن رطوبت شوند. يك طراحي ميانه كه بتواند بين رطوبت، سطح اكسيژن، 
  اد غذايي و همزمان بين چهار فاكتور تعادل مناسبي برقرار كند، بهترين طراحي ممكن مي باشد.نور و تغذيه مستمر مو
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  مصالح مورد نياز ساخت سيستم هاي ايروپونيك

 محفظه، مخزن يا تانك نگه داري محلول مواد غذايي  
 يك محفظه براي رشد ريشه ها  
 يك پمپ آب شناور با كيفيت  
  لوله و اتصاالتPVC براي توزيع آب در سيستم  
  يك تايمر براي پمپ آب  
 .مه پاش يا آب پاش مورد نياز براي اسپري كردن  

   انواع سيستم هاي ايروپونيك

   سيستم ايروپونيك كم فشار:

وع  معمول ترين نوع سيستم ايروپونيك مي باشد، اين سيستم به دليل نياز كم به تعمير و نگهداري، قيمت پايين و سادگي اين ن
ا بايد سرآب پاش هدر اين سيستم از آب پاش هاي ساده استفاده مي شود. راه اندازي در خيلي از فروشگاه ها فروخته مي شود. 

ل ناحيه ريشه را خيس كنند. بعد از اينكه ريشه ها حجيم و بزرگ شدند انجام اين مهم به گونه اي تنظيم شوند كه بصورت كام
 .آن قرار دارد بصورت معلق قرار دارند  در اين سيستم به سختي انجام مي گيرد. ريشه ها در محفظه اي كه محلول غذايي در

اضافه از ريشه ها چكه محلول غذايي رساند.  به سرهاي آب پاش مي  PVCپمپ كم فشار محلول غذايي را از طريق لوله هاي 
 يك ل و طراحي ساده اين نوع سيستم بدون ويژگي هاي اضافه است.واين اص مي كند و به مخزن محلول غذايي بر مي گردد.
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 اگرچه اين سيستم محدوديت هاي تايمر براي راه اندازي پمپ در زمان هاي از پيش تعيين شده مورد استفاده قرار مي گيرد.
  خود را دارد اما براي توليد سبزيجات خانگي بخوبي كار مي كند و همين امر دليل محبوبيت آن در بين مصرف كنندگان است.

  سيستم ايروپونيك فشار باال:

يا مه مي تواند  .اين نوع ميستدر اين نوع سيستم هيدروپونيك مه توليد شده توسط پمپ فشار باال قطرات ريزي توليد مي كند
را خيس كند و به اين تريب گياهان مي توانند مواد ها ح ريشه وحتي در انبوه ريشه هاي حجيم تمام سط ،يكنواختبصورت 

و سود بيشتري  كاشت مي شوند تا ارزش گياهان با ارزش براي توليد بيشتر با اين سيستم، معموالغذايي بيشتري مصرف كنند. 
محلول غذايي  تصفيه آب، استيرليزاسيونسيستم ، مطلوب و دقيق كنند. اين سيستم ويژگي هاي ديگري نيز دارد، هوادهي ايجاد 

. هزينه سيستم هاي فشار باال در حال تعديل شدن است و حتي پرورش دهندگان خانگي آب كوچكترين اندازه قطرات توليد و
  در حال استفاده از اين سيستم ها هستند.

  

  مه ساز التراسونيك  با ايروپونيك تمسيس

اين نوع سيستم ها براي استفاده در توليد هاي تجاري بهينه شده اند. اين سيستم ها شامل سيستم هاي گرمايش هواي تحت فشار 
ار ك. برخي از ويژگي هاي اين سيستم ها عبارتند از آشو داراي امكاناتي براي افزايش طول عمر گياه تا رسيدن محصول هستند

نيروي كارگري  زمان بندي دقيق به همراه محلول هاي غذايي تحت فشار، ساز هاي خنكي، مديريت دماي محلول هاي غذايي،
  عمر باالي سيستم . و ارگونوميك و ويژگي هايي براي دوام پايين،
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 محصوالتي كه در سيستم ايروپونيك توليد مي شوند يا انواع گياهاني كه مي توان در سيستم هاي
	:ايروپونيك پرورش داد 	

سوراخ دار آويزان در اتاق رشد  مشبك پارچهنهال ها در يك   در سيستم كشاورزي ايروپونيك، بذرهاي گياهان، قلمه ها يا
نگه داشته مي شوند، آب سرشار از محلول غذايي از طريق مه يا ميست مواد غذايي را براي جوانه زني و رشد محصوالت فراهم 

براي تعدادي از محصوالتي كه مي توان با سيستم ايروپونيك كاشت، محدوديت هايي وجود دارد، كشاورز  مي كنند. اگرچه
م برخي از انواع گياهاني كه با موفقيت در اين سيستشانس اين را دارد تا براي كاشت انواع گياهان تحقيقات خود را انجام دهد. 

 :به داربست هايي احتياج دارند) براي رشد (برخي گياهان :كاشت شده اند عبارتند از

  سبزيجات كاشت شده در سيستم ايروپونيك:

خيارسبز، كدو، سيب زميني، انواع چغندر، هويچ، بادمجان، فبفل، ذرت ساالد، گل كلم، كلم، بروكلي،  لوبيا، گوجه فرنگي،
  و بسياري ديگر

  ميوه هاي كاشته شده در سيستم ايروپونيك:

  خربزه، و توت فرنگي 

  سيستم ايروپونيك: دار در سبزيجات برگ

  ، پيازچه و بسياري ديگرتاج خروس   ن،ريحاكاكل گندم، اسفناج، كاهو،

  :در سيستم ايروپونيك  گياهان دارويي

  و بسياري ديگر  زنجبيلنعناع، گزنه،  

   :در سيستم ايروپونيك  گل ها

  سنبل، زعفران و بسياري ديگر ،الدن، بنفشه معطر، گل جعفري، ميخك  هميشه بهار،

  :مزايا و معايب سيستم هاي ايروپونيك

  مزايا:

 .هر قطره آب در اين سيستم مدار بسته بازيافت مي  مصرف آب : در سيستم هاي ايروپونيك تلفات آب صفر است
گياه درصد آب نيز براي رشد و توسعه  2درصد آب ذخيره شده و به سيستم باز مي گردد،  98شود. نزديك به 
  مصرف مي شود.
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  مي شود. مواد  حاصلدرصد صرفه جويي  60مي شود به نوعي كه  انجامكود دهي:  حداقل كوددهي در اين سيستم
غذايي مورد نياز بصورت محلول در آب در سيستم توزيع مدار بسته كه نوع تركيب بسته به كشت مورد نظر و اندازه 

ا جذب مي كنند. از آنجا كه مواد شه گياهان مواد غذايي مورد نياز رري محصول كنترل مي شود ، نگه داري مي شود.
مي يزان مصرف كمترين مدربا باالترين كيفيت و كه در اين سيستم استفاده مي شوند  ذايي سمي هستند، كودهاييغ

  شوند.
 :معادل  رحداقل نيروي كاري براي مراقبت از كشت هيدروپونيك مورد نياز است. براي يك ايك نيروي كارگري)

كارگر ساده مورد نياز مي باشد. سطح معادل اين  6متر مربع ) از كشت ايروپونيك تقريبا دو كارگر ماهر و  4000
  كارگر نياز داشته باشد. 30كشت در يك گلخانه عادي ممكن است به 

   بنابر اين يك گلخانه  برابر يك گلخانه است. 6بازدهي: ميانگين برداشت ساالنه در يك متر مربع سيستم ايرو پونيك
  متر مربع كشت گلخانه  است. 6000متري در يك سيستم ايروپونيك معادل  1000

  :در يك سيستم ايروپونيك شرايط بصورت دستي كنترل مي شود بنابر اين مي توان بصورت طبيعي يك برداشت
ي شود. در طول سال انجام م مرمست زمان برداشت نسبي ايجاد نمود. در شرايط كنترل شده، توليد و برداشت بصورت

  همچنين محصول برداشت شده از نظر كيفي در درجه اعاليي نسبت به كشاورزي عادي قرار دارد.

  ديگر مزايا:

 و حاصلخيزي خاك مربوط نخواهد بود. رزي و ميزان برداشت به منطقه، خاككشاو  
 خواهد شد.صرف محدود منابع آبي انجام وليد كشاورزي و ميزان برداشت با مت  
  كشاورزي در يك سيستم سه بعدي صورت خواهد گرفت بصورتي كه ميزان قابل توجهي غذا را مي توان در سطح

  كمتري توليد نمود.
  مي توان اين نوع سيستم را در شهرهاي بزرگ در نزديكي بازار مصرف ايجاد نمود، بنابراين محصول تازه را مي توان

  منتقل نمود. ييكننده نها با هزينه كمتر به مصرف

  معايب سيستم ايروپونيك:

  وابستگي به انرژي در سيستم ايروپونيك:گرم كننده هاي آب، تايمر ، مه پاش ها نقش مهمي در حيات گياهان در
مرگ ن است اثر قطع برق ممكدرسيستم ايروپونيك ايفا مي كنند چراكه تغذيه گياهان بر عهده اين سيستم ها است .

  توليد در اتفاق افتد.گياهان و كاهش 
  :گند زدايي استاندارد محفظه رشد مي بايست صورت گيرد چرا كه ممكن نگهداري سيستم ها در كشت ايروپونيك

  است آلوده باشد و سبب انتشار بيماري در منطقه اصلي سيستم گردد. 



ه | ٨ ح ف ص  

 

 ط با يك ت، با اين وجود فقهزينه راه اندازي سيستم هاي ايروپونيك: هزينه ايجادي يك سيستم ايروپونيك باال اس
  نوبت سرمايه گذاري مي توان براي مدتي طوالني و پيوسته به توليد ميوه وسبزيجات با كيفيت پرداخت.

  دانش فني: براي اداره يك سيستم ايروپونيك به دانش فني نياز داريم . مواردي از جمله ميزان و درصد مواد غذايي
 يزات فنيمحلول، هرس كردن محصول و نگهداري تجه

  يجه گيري سيستم هاي ايروپونيك:تن

كشاورزي و توليد محصوالت در گلخانه مبتني بر سيستم ايروپونيك براي مصرف بهينه آب و نيروي كارگري طراحي شده 
درصد در مصرف  60درصد در مصرف آب و تا  98كشت ايروپونيك مي تواند تا  است. براساس مشاهدات مي توان گفت،

كش و علف كشي در اين سيستم ها استفاده نمي شود. براساس مواد غذايي صرفه جويي نمايد، در حالي كه هيچ گونه حشره 
ارايي كاهش منابع و درزي مي تواند پاسخگوي نياز فزاينده غذا در كنارسمت اين روش نوين كشاواين آمار ها با حركت به 

راهم كردن همچنين ف. شبيه سازي ها مي توانند كارايي ظرفيت هاي اين سيستم را تاييد كنند. دها و حاصلخيزي خاك ها باش
شرايط محيطي ايده آل براي رشد و تكثير گياهان مختلف تا به امروز كشف نشده است. تحقيقات بيشتري در سراسر دنيا مورد 

بدون خاك  فراهم كنيم .كشت  گلخانه اي، ايروپونيك كشتدرنياز است تا بتوانيم شرايط ايده آل را براي ديگر محصوالت 
م كيفيت محصوالت را در شرايط محيطي مختلف با انجام آزمايشات امكان سنجي ارزيابي كنيم. اين كمك مي كند تا بتواني

  سيستم به خوبي براي توليد كنندگان خانگي كه در آپارتمان ها زندگي مي كنند موثر و كارآمد است.


