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 تولید علوفه هیدروپونیک و کاربرد آن در تغذیه دام   

 2منصور خرمالی و 1ناصر محمودنیا

 کاووسکارشناس تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه گنبد 2وکارشناس ارشد تغذیه دام  1

naser_mahmoudnia@yahoo.com 

  

  چکیده

این غذاها . تواند اثرات قابل توجهی در عملکرد آنها داشته باشدها مییم غذائی دامژتازه غالت در رهاي استفاده از جوانه
-با افزایش فعالیت آنزیمی در شکمبه دام موجب جذب بهتر عناصر غذائی،  آزادسازي انرزي و افزایش عملکرد آنها می

اي دام که این فرآیند محیطی عاري از بیماریهاي تغذیه زنی بذر درتولید علوفه به روش هیدروپونیک یعنی جوانه. گردند
در این روش عمدتا از دانه . شوددر شرایط بدون خاك با امکان تولید متراکم و استفاده بهینه از آب و مواد غذائی انجام می

د پیوسته علوفه در کاربرد این روش در تولید علوفه سبز داراي مزایایی شامل کاهش مصرف آب، تولی. شودجو استفاده می
در این روش بذر بوجاري شده در . باشدسال، کاهش زمان تولید و نیروي کار، کاهش هزینه تولید و ارزش غذائی باال می

میزان بذر مورد . شودهاي پالستیکی توزیع میگیرد در سینیآب خیسانده شده و زمانی که در مرحله جوانه زنی قرار می
با تنظیم درجه حرارت،  نور، رطوبت و . شودگرم در هر متر مربع محیط کشت توزیع میکیلو 5تا  5/2مصرف حدود 

آید که هنگامی که ارتفاع علوفه تهویه طی مدت یک هفته در هر سینی محصول سبز رنگ به صورت یکپارچه به دست می
تا  8تبدیل گیاهچه به گیاه کامل  .شودسانتی متر رسید و یک پوشش متراکم گیاهی ایجاد نمود به دام خورانده می 20به 
 . کیلوگرم علوفه سبز خواهد داد 10تا  6یک کیلوگرم بذر بسته به نوع محصول مورد کشت .  بردروز زمان  می 10

  هیدروپونیک، علوفه، عملکرد :کلمات کلیدي
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 مقدمه

بدین  . باشدبه گسترش میسال است که شروع  شده و رو  50استفاده از علوفه تولیدي به روش هیدروپونیک حدود 
هائی ساخته شده که به صورت سیستم کامال بسته بوده و شرایط رویش بذر و رشد گیاه ها و یا گلخانهمنظور اتاقک

هاي کشت از روزي در آن فراهم شده است و علوفه تولیدي بر اساس ظرفیت اتاقک) شامل نور و رطوبت دما و تهویه(
گیري از امکانات استفاده از این علوفه در این کشورها بصورت متراکم و با بهره. ه استکیلوگرم گزارش شد 3000تا  20

توجه به با .   [2]نامندباشد و علوفه تولیدي با این روش را علوفه سبز میمیاي رو به گسترش اي و گلخانهگرمخانه
ب همواره از مهم ترین عوامل بازدارنده محدودیت بارندگی در مناطق خشک جهان و از جمله ایران  کمبود علوفه مرغو

ها ه در موارد بحرانی و خشکسالی تامین علوفه جهت تغذیه دامژبه وی. روددر توسعه دامپروري در این مناطق به شمار می
هاي که به ویزه طی چند دهه اخیر در بعضی از یکی از روش. گردددر  حد احتیاجات نکهداري نیز با مشکل مواجه می

ها به حالت سبز شده با استفاده از روش آبکشت یا هیدروپونیک طی جهان مورد توجه قرار گرفته است تبدیل دانهنقاط 
. توان در کوتاه مدت حجم زیادي از علوفه تامین نمودشود که با این روش میتصور می. باشدچند روزه می مدت کوتاه

هاي بدون خاك که در آنها عوامل یاهان در شرایط و محیطهیدروپونیک یا کشاورزي بدون خاك عبارت است از رشد گ
سبز نمودن . [3]گیردها و فنون علمی تحت کنترل قرار میفیزیکی و شیمیائی موثر بر رشد گیاه بر اساس کاربرد روش

خیر در طی قرون ا. شودهایی مانند گندم جو و غیره به عنوان سبزي نوروز یک سنت دیرینه مردم ایران محسوب میدانه
بعضی از کشورها مانند آمریکا، استرالیا، کانادا و دانمارك این فناوري مورد توجه قرار گرفت که در این رابطه مطالعاتی نیز 

هایی ساخته شد که به صورت سیستم کامال بسته بوده و شرایط رویش بذر و براي این منظور اتاقک. [6]انجام شده است 
عالوه بر این در بعضی از مناطق جهان استفاده از روش . در آن فراهم شده است) تهویه شامل نور، رطوبت و(رشد گیاه 

در اغلب . آبکشت به منظور تولید علوفه براي تغذیه دام مد نظر قرار گرفته و در این زمینه تجربیاتی به دست آمده است
در . [8]ته است از دانه جو استفاده شده است مواردي که تاکنون این فنآوري با هدف تولید علوفه مورد استفاده قرار گرف

کیلوگرم  علف تازه تولید نمود که  10تا  5روز حدود  6-8این روش با مصرف یک کیلوگرم بذر جو می توان طی مدت 
شود اما بخش اصلی علف تولید شده را آب رسد حجم زیادي از علوفه بدین طریق تولید میبرحسب ظاهر به نظر می

و در اغلب موارد میزان ماده خشک تولید شده حاصل از هر واحد دانه کشت شده کمتر از میزان ماده  دهدتشکیل می
هیدروپونیک یا آبکشت روشی نوین براي پرورش گیاهان است که در آن خاك زراعی . [9]باشد خشک مصرف شده می

ی که کلیه عناصر غذائی الزم و اساسی گیاه پایه و اساس  این روش عبارت است از تغذیه گیاه در محلول. رودبه کار نمی
با توجه به ظرفیت دامی موجود در کشور که بیشتر از سطح مراتع موجود بوده و نیز روند رو به کاهش . در آن وجود دارد

مراتع و علوفه قابل دسترس براي دام ها در طی خشکسالی هاي پی در پی که منجر به کاهش محصوالت دامی گردیده 
لذا با . بیشتري بر عرصه هاي طبیعی وارد آورده که این امر نیز موجبات بروز پدیده بیابان زائی را در پی دارد است فشار

عنایت به ضرورت حفظ منابع طبیعی و مراتع که به عنوان بستر حیات مطرح بوده و نیز به منظور حفظ میزان تولید 
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هاي غالت عموما زنی دانهجوانه .باشدها مین غذاي داممحصوالت دامی، هیدروپونیک روش نوین و سریع براي تامی
  .[11,10] بخشد را بهبود می Bبه ویزه ویتامین گروه ) جدول یک(هاي آن ارزش ویتامین

  )     گرم بر کیلوگرم ماده خشکمیلی(روزه جو 66تجزیه ویتامین ها بر اساس نمونه هاي مجزاي دانه و علوفه  -1جدول 

 ویتامین   جودانه  علوفه جو

4/62 4/7  E ویتامین 

  بتا کاروتن 1/4 7/42

 بیوتین    16/0 15/1

 اسید فولیک آزاد 12/0 05/1

  

تولید علوفه سبز به طور متوالی و در تمام فصول  -1 .باشدمحاسن تولید علوفه به روش هیدروپونیک شامل موارد ذیل می
صرفه جوئی قابل مالحظه در مصرف آب  -3صرفه اقتصادي مناسب استحصال بیشتر محصول در واحد سطح و  -2سال 

 -6حذف هزینه شخم آماده سازي زمین انبارداري و دیگر عملیات سنتی  -5کاهش قابل توجه بیماریهاي گیاهی  -4
) ریشه و ساقه(علوفه سبز تولیدي به طور کامل  - 7کیفیت بهتر علوفه تولیدي به دلیل رشد در محیط کشت کنترل شده 

  .[1]گیرد مورد مصرف دام قرار می

  

  تولید علوفه هیدروپونیک

باشد، زیرا در مقایسه با روش از نظر اقتصادي و اجتماعی با ارزش می)  هیدروپونیک(تولید علوفه در کشت بدون خاك  
متر   9متر در  6اد علوفه تولید شده به روش کشت بدون خاك در زمینی به ابع. اي به زمین کمتري نیاز داردتولید مزرعه

لذا در روش تولید علوفه در کشت بدون خاك نیاز به . متر مربع می باشد 1200معادل چراي دام در زمینی به مساحت 
زمین در ابعاد بیشتر نیست و امکان استفاده از اراضی کوچکتر براي تولید و اراضی بزرکتر براي نگهداري دام فراهم می 

متر  520راس گوسفند در  250دهد که درروش تولید علوفه در کشت بدون خاك نشان می تحقیق در جنوب آفریقا. شود
شوند، در حا لیکه در روش تولید مزرعه اي بطور نرمال  براي تغذیه و نگهداري  یک گوسفند مربع نگهداري و تغذیه می

ها کزیمم پروتئین و غنی از ویتامینداراي ما) هیدروپونیک(تولید علوفه در کشت بدون خاك . باشدهکتار نیاز می 5/2
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همچنین  . درصد با دانه سبز نشده اختالف دارد 95تا  90مانند بتا کاروتن، عناصر میکرو و آنزیم هاست و از نظر هضم 
دهد که با توجه به تفاوت  خوشخوراکی این علوفه و سایر علوفه هاي مصرفی دام ها   استفاده از این نتایج نشان می

  ).2جدول (دهندها ترجیح مینسبت به سایر علوفه علوفه را

                          آنالیز مواد مورد استفاده در تغذیه دام و مقایسه آ ن با علوفه سبز تولید شده با روش هیدروپونیک  -2 جدول

  ماده خشک

 )درصد(

TDN 

  )درصد(

  فسفر

 )درصد(

  کلسیم

 )درصد(

 انرِزي متابولیسم

  کیلوگرم/مگا ژول 

  پروتئین  خام

 )   درصد(

  مواد اولیه      

علوفه سبز      18 2/3 34/0 05/0 - 12
 )هیدروپونیک(جو

 دانه جو 11 17/3 31/0 09/0 9/71 89

 یونجه تازه 7/5 74/0 44/0 07/0 8/16 24

 کنجاله تخم پنبه 36 96/2 23/0 92/0 1/67 8/91

 مالس 6/6 49/2 12/0 03/0 1/61 5/77

 سبوس گندم 7/15 76/2 14/0 16/1 7/62 8/78

 کاه گندم 2/3 89/1 14/0 07/0 8/42 8/78

 تفاله چغندر قند 9 99/2 68/0 09/0 7/67 3/92

 ذرت سیلو شده 8 87/0 08/0 06/0 7/19 8/27

  

کیلوگرم   3از نظر تغذیه اي معادل ) هیدروپونیک(دهد که هر یک کیلوگرم علوفه در کشت بدون خاكتحقیقات نشان می  
درصد در علوفه سبز شده  5/11درصد به  8روز پروتئین دانه از  8دهد که بعد از نتایج تحقیقات نشان می. باشدیونجه می

  .[12]نتایج  کیفیت علوفه گندم کشت بدون خاك با دانه گندم در جدول سه گزارش شده است . رسدمی
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        با دانه گندم                                             )  شت بدون خاكک(نتایج کیفیت علوفه گندم هیدروپونیک   – 3جدول 

  ماده  مغذي علوفه گندم دانه گندم

 )درصد(ماده خشک  6/31 90

 )درصد(پروتئین خام  4/17 1/11

 )درصد(قابلیت هضم 4/90 80

 )کیلوگرم/ مگا ژول (انرزي متابولیسم 4/13 12

  

هاي در بعضی از نقاط جهان به ویزه در کشور 1950توجه به روش آبکشت با هدف تولید انبوه علوفه از اواسط دهه 
.  [2]شود هاي بعد از انقالب مربوط میهاي انجام شده در این زمینه به سالدر ایران نیز کار. غربی و استرالیا آغاز شد

شامل ( صورت سیستم کامال بسته بوده و شرایط رویش بذر و رشد گیاه  براي این منظور اتاقک هایی ساخته شده که به
هاي کشت که تاکنون در ایران ساخته شده است با ارتفاع کمتر از اتاق. نور، رطوبت، دما و تهویه در آن فراهم شده است

معمولی و (نواع المپ در این سیستم براي نوردهی گیاه عمدتا از وسایل مصنوعی مثل ا. باشدمتر می 4متر و طول  3
استفاده از وسایل گردش هوا عامل مهم دیگري است که ضمن جلوگیري از مبتال شدن گیاه . شوداستفاده می) فلورسنت
گرماي مورد نیاز در دوره .  هاي قارچی امکان تبادل اکسیزن و دي اکسید کربن را در اتاق کشت فراهم می سازدبه بیماري

ساعت در شبانه روز پیشنهاد  16درجه سانتی گراد به مدت  24تا  20شود حدود محسوب می روشنائی که به منزله روز
باشد، هاي کشت شده میآبیاري با استفاده از پمپ و شبکه لوله کشی بر اساس روش پاشش آب بر روي سینی. شده است

مقدار مصرف . آب دهی فعال می شوددقیقه سیستم  30تا  15هاي یک دقیقه آب پاشی به ازاي هر به نحوي که با تناوب
با توجه به . لیتر می باشد، هرچند مقادیر باالتر گزارش شده است 2تا  1آب در این روش براي هر کیلوگرم علوفه تولیدي 

-هاي مواد مغذي که اغلب آنها در خاك وجود دارد در روش آبکشت میکند کلیه نیازاینکه  گیاه خارج از خاك رشد می

بنابراین در این سیستم کشت مخلوط غذائی متناسب با احتیاجات رشد گیاه مورد نیاز . ر مصنوعی تامین شودبایستی بطو
براي این منظور بذر . شودهاي بذري غالت علوفه اي غالبا جو و یوالف استفاده میدر سیستم آبکشت از دانه. [4]است 

شود و زمانی چ ها از مواد ضدعفونی کننده استفاده میبوجاري شده در آب خیسانده شده و جهت پیشگیري از رشد قار
که در مرحله جوانه زنی قرار دارد در سینی هاي مخصوص که معموال از جنس فایبر گالس ساخته شده و ابعاد آن 
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میزان بذر مورد . گیردشود و در اتاق کشت قرار میباشد توزیع میمتناسب  با قفسه هاي تعبیه شده در اتاق کشت می
باتنظیم درجه حرارت، نور، رطوبت و تهویه . شودکیلوگرم در هر مترمربع محیط کشت توصیه می 5تا  5/2صرف حدود م

آید که شامل ریشه هاي سفید رنگ،  طی مدت یک هفته در هر سینی محصولی سبز رنگ به صورت یکپارچه به دست می
. [5] باشدهاي سبز شده میبز نشده پوسته و بدنه دانههاي سسانتی متر دانه 25تا 20بخش سبز شده با ارتفاع حدود 

 8الی  7سانتی متري  25دهد که مدت زمان الزم براي تولید علوفه از زمان جوانه زنی تا ارتفاع تحقیق در استرالیا نشان می
رد، زیرا با هر یک ها وجود دالذا در زمان خشکسالی بدون محدودیت، امکان فراهم نمودن علوفه براي دام ، باشدروز می

شود که از جمله مزایاي تولید در کشت بدون خاك روز تولید می 8الی  7کیلوگرم علوفه در طول  10الی  7کیلوگرم دانه 
در تغذیه دام تاکنون  در خصوص کاربرد علوفه سبز تولید شده با روش آبکشت. باشدنسبت به تولید مزرعه اي می

راس بره نر از  60روز بر روي  108در آزمایشی که به مدت . هایی منتشر شده است هایی انجام گرفته و گزارشپزوهش
-کیلوگرم انجام شد مشخص گردید که مصرف جو سبز شده در اتاق کشت در جیره 27توده نزاد هاي ورامینی با میانگین 

بر روي گوسفندان پرواري نزاد  در آزمایشی که.  [2]داري بر عملکرد پروار نداشت غذائی نسبت به دانه جو تفاوت معنی
در جیره غذائی استفاده ) ماده خشک در روز به ازاي هر راس دام(گرم  105سافولک انجام شد از جو سبز شده به میزان 

شد اما نتایج نشان داد که اضافه وزن دام ها و ضریب تبدیل غذائی نسبت به گروه شاهد که در آن جو به صورت دانه 
هاي آواسی نیز بر عملکرد استفاده از علوفه جو تولیدي به روش آبکشت در جیره غذائی میش. ه بودمصرف شده بود مشاب

   . [7]ها بهبودي را نشان نداد تولید مثلی و نیز تولید کمی و کیفی شیر میش

 

  نتیجه گیري

از آنجا . باشدمایه گذاري میتولید علوفه به روش هیدروپونیک در واقع تلفیقی از تکنولوژي،  تجربه، مدیریت و میزان سر
لذا از حساسیت و ظرافت محسوسی در  ، پذیردکه تولید علوفه به این روش در شرائط محیطی تحت کنترل صورت می

تولید .  شود برخوردار استطی کشت آبیاري، کوددهی و باالخره تمامی شرائطی که منجر به تولید محصول بیشتر می
دلیل صرفه جوئی قابل توجه در مصرف آب کمک به حفظ مراتع و منابع طبیعی و فراهم علوفه به روش هیدروپونیک به 

مترمربع،  33با  استفاده  از این تکنولوزي در فضاي . ساختن علوفه تازه در تمام طول سال براي دام ها حائز اهمیت است
راسی  300وراك روزانه یک دامداري تواند پاسخگوي خاین مقدار می. توان یک تن علوفه تازه تولید کردهر روز می

این روش به ویژه در شرایط ایران که داراي اقلیمی گرم و نیمه خشک بوده و با محدودیت منابع آبی . گوسفند باشد
  .شودهاي دامداري توصیه میمواجه است براي واحد



  داالق و زل گوسفندان ژنتیکی هاي سرمایه حفظ و پرورش ملی همایش                                
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