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  چکیده
کمبود علوفه سبز در جیره . شودآن توجه خاصی می هایی است که هنگام تهیه  جیره غذایی دام بهعلوفه سبز یکی از فاکتور

علوفه ها راحتر از جذب مواد در علوفه سبز براي دام عالوه بر این. گرددایجاد عوارض می غذایی دام باعث سوء تغذیه و
-میرشد علوفه  ترین معضل در تولید علوفه در دنیا عدم دستیابی به آب کافی براي کشت واز سوي دیگر عمده. خشک است

ند راندمان هایی که بتوا، استفاده از سیستمنیمه خشک ا توجه به لزوم صرفه جویی در مصرف آب در مناطق خشک وب. اشدب
هاي عمومی در نگرانی. ، امري ضروري استتبخیر آب را به حداقل ممکن برساند ، هدر رفت ومصرف آب را به حداکثر

محققان حوزه علوم  ،دامپروري ازسوي دیگر باعث شد تا توجه افکار غیر طبیعی بودن تولیدات کشاورزي و مورد شیمیایی و
به کشت  توانید ارگانیک در صنعت دامپروري میهاي تولروش از جمله. دامپروري را به تولید علوفه ارگانیک معطوف نماید

، افزایش پرورش دورهافزایش  ،تم به دلیل مصرف آب کم، فضاي کمتر براي پرورشساین سی. مکانیزه هیدروپونیک نام برد
 .هاي گذشته رونق فراوانی گرفته استها دلیل علمی دیگر در سالصرفه بودن و دهبه  ، مقرونیديکیفیت محصول تول کمیت و

 همچنین چگونگی پروتکل پرورش و مکانیسم بیوشیمیایی و ،مطالعه کشت هیدروپونیک هدف از این مقاله به بررسی و
اي به این روش شود توجه ویژهین سیستم ، توصیه مییاي فراوان الذا با توجه به مزا. باشدمییستم سمزایاي استفاده از این 

  .هاي کشور پرداخته شوداي از دامپروريدر حجم گسترده ،تولیدي
  دامپروري دروپونیک، تولید ارگانیک،یکشت ه علوفه سبز، :هاکلید واژه

  
  مقدمه

مواد شیمیایی در تولید محصوالت  سموم وش استفاده از هو علمی براي کا کشاورزي ارگانیک یعنی استفاده از اطالعات سنتی
، مواد هاي دامپزشکیاروها، دهاي سنتز شده مانند کود شمایی، آفت کشدر این نوع از کشاورزي نهاده. ستارگانیک ا

  ).11(گرددها استفاده نمیاز تابش اشعه مواد افزودنی و نگهدارنده و
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هاي جامع ننده پاسخگویی طرحتضمین ک هاي ارائه شده  وهکارکشت هیدروپونیک از بهترین راهاي مختلف روش کاربرد
تواند بهترین دانش زیادي که الزم دارد می عالرغم سرمایه وکشت علوفه هیدروپونیک . باشدمی منابع آب وخاك مدیریت

ایده ) هیدروپونیک(تولید علوفه به روش آبکشت ). 1(متضمن بقاء جوامع بشري باشد راهکار تحمل بحران خشکسالی و
ه شده دهاي اهلی استفاهاي مختلف جهت تامین علوفه انواع دامسال قبل در مکان 50سیستم بیش از این  جدیدي نیست و

- هایی میعلوفه سبز یکی از فاکتور. وعلوفه تشکیل شده است ا از دو قسمت عمده یعنی کنسانترههجیره غذایی دام).  4(است

. به حداکثر رساندرا بدون علوفه سبز  توان تولید گلهنمی و شودره غذایی دام به آن توجه خاصی میجیکه در زمان تهیه  باشد
این در حالی است . ددرگتغذیه می در نتیجه سوء عوارض و عث ایجاد کمبود ووفه سبز در جیره تعلیفی بالاز سویی کمبود ع

ر تاثیر علوفه ثید توجه داشت که حداکالبته با. باشداز علوفه خشک می علوفه سبز براي دام راحتر رجذب مواد موجود د که
  ).7(سبز تولید شده به روش هیدرووپونیک زمانیست که همراه با ماده خشک مصرف شود

  هیدروپونیک چیست؟
Hydroponic  از دو واژHydro  وبه معنی آب Ponic هترجمه شدبان فارسی آبکشت زاین دو کلمه در . به معناي کار است 

  ).12(است که عبارتست از کشت گیاه در آب یا محلول مواد غذایی
  
  
  

  

  
  

  هیدروپونیک علوفه تولید زمینه در دستگاه جدیدترین از اي نمونه -1شکل

  
  دام تعلیف جهت) سانتیمتر 30 الی20 ارتفاع( تازه علوفه به رسیدن تا بذر زمان از علوفه فرآیند تولید -2شکل
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  تولید علوفه به روش هیدروپونیکپروتکل 

.  اندهاي جدید روي به تولید علوفه به روش هیدروپونیک آوردههاي مختلفی با استفاده از تجهیزات وتکنولوژيامروزه شرکت
فرآیند تولید ) 2(همچنین شکل. دهدترین دستگاه در زمینه تولید علوفه هیدروپونیک را نشان میاي از جدیدنمونه) 1(شکل

الزمه تولید علوفه . دهدجهت تعلیف دام را نشان می) سانتیمتر 30الی 20ارتفاع (لوفه از زمان بذر تا رسیدن به علوفه تازه ع
ترین جو به عنوان عمده. باشدهیدروپونیک با هر تکنولوژي، مستلزم پیروي از یک تکنیک خاص یا اصطالحاً پروتکل می

براي انجام تولید علوفه جو . گیرداست، که به لحاظ انرژي باالي آن مورد استفاده قرار میها علوفه مورد استفاده در تغذیه دام
متر مربع،  33بخش اطاقک رشد  3متر مربع مساحت دارد شامل  60به روش هیدروپونیک، ابتدا فضاي مناسب که حدود

در آن قابل ) درجه حرارت ، رطوبت ، نور ( متر مربع که تمامی شرایط محیطی 18متر مربع و انباري با  9اي با خانهتاریک
گرم جو به  3200سانتیمتر انتخاب و براي هر سینی  40×80سینی با ابعاد  40سپس تعداد . شودکنترل باشد در نظر گرفته می

- نیها پخش کرده و روري سیدر مرحله بعد بذور را به طور یکسان در داخل سینی. شودساعت در انباري خیسانده می 4مدت 

ساعت در داخل تاریک خانه  24ها را به مدت ها را با یک پارچه جهت حفظ رطوبت وتسریع جوانه زنی پوشانده و سینی
-ساعت، سینی را به اتاق رشد منتقل کرده و در طول دوره آبیاري با محلول 2پس از جوانه زنی بذور بعد از . کنندنگهداري می

  )7(گرددروز علوفه غنی شده براي تعلیف دام آماده بهره برداري می 8ذشت پس از گ. گیردهاي مورد نیاز صورت می
  

  وپونیکراي بر فرآیند بیوشیمیایی علوفه تولیدي به روش هیدمقدمه
ري وبه دنبال ي در خالل آبگیایوشمیایی پیچیدهبتغیرات . یابدایش میزآبگیري اف ه محض قرار گرفتن در آب وبفعالیت بذور 
ساز ترکیبات و ها سوخت نیترات جذب. یابدها به هنگام سبز شدن افزایش میدار پروتئین جوانهمق. دهدرخ می آن جوانه زنی

، در جو جوانه زده. یابدمی شدر نتیجه تراز پروتئین خام افزای کنند واي گیاه تسهیل میهاي ذخیرهنیتروژنی را از کربوهیدرات
-همی سلولز افزایش می و هاي کربن ساختمانی نظیر سلولزجزء اصلی دیواره سلولی است، با سنتز هیدرات هفیبر خام ک

را  Bهاي گروه ویژه ویتامینههاي آن بارزش ویتامین هاي غالت عموماًنی دانهزکنند که جوانه ها تایید میاکثر گزارش). 8(یابد
در طی چند روز جوانه  رخی از بذورمقدار ویتامین ب. التري استمقدار ویتامین با داراي علوفه تازه عموماً ).9(بخشدبهبود می

آنالیز مواد مورد استفاده در تغذیه دام و  -1جدول  .)10(تواند  افزایش یابدبرابر مقدار اولیه می 20بیش از  سبز شدن تا زنی و
  ).2(دهدرا نشان میمقایسه آن با علوفه سبز تولید شده با روش هیدروپونیک 

  
  :ي تولید علوفه به روش هیدروپونیکمزایا

 ام فصول سالمت در تولید علوفه به طور متوالی و -1

 صرفه اقتصادي مناسب شتر محصول در واحد سطح ویاستحصال ب -2

 )لیتر آب براي تولید یک تن علوفه 850 ودر مصرف آب % 99(ب صرفه جویی در مصرف آ -3
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  آنالیز مواد مورد استفاده در تغذیه دام و مقایسه آن با علوفه سبز تولید شده با روش هیدروپونیک-1جدول 

کلسیم  (ME)انرژي متابولیسم  (CP)پروتئین خام   مواد اولیه مورد استفاده
(%)  

  (DM)ماده خشک   (%)  TDN  (%)فسفر 

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

  89  9/71  09/0  31/0  17/3  11  دانه جو

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

  8/91  1/67  92/0  32/0  96/2  36  کنجاله تخم پنبه

  5/77  1/61  03/0  12/0  49/2  6/6  مالس

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

  8/87  8/42  07/0  14/0  89/1  2/3  کاه گندم

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

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

  
 کاهش قابل توجه بیمارهاي گیاهی -4

 ، آماده سازي زمین، انبار دارينه شخمحذف هزی -5

 ترل شدهنکیفیت بهتر علوفه تولیدي به دلیل رشد در محیط ک -6

 گیردمورد مصرف دام قرار می) شه و ساقهری( علوفه سبز تولیدي به طور کامل -7

 شده ترلنیط کحدلیل کشت در مهاي هرز به حذف علف -8

 هزینه جاري% 75ش هکا  -9

 ).3) (ماه 3ر روز در براب 7داکثر تولید ح(ید در زمان تول درصد 75کاهش  -10

  
  نتیجه گیري

  .متضمن بقاي جوامع بشري کشت هیدروپونیک بهترین راهکار تحمل بحران خشکسالی و -1
  .تسا ر علوفه سبز براي دام راحتر از علوفه خشکدجذب مواد موجود  -2
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۴٢۴ 

 

  

  .با ماده خشک مصرف شود اهرزمانیست که هم ،روش هیدروپونیک حداکثر تاثیر علوفه سبز به -3
در  هقابلیت هضم دارد نسبت به مصرف مستقیم دانه به عنوان خوراك ک%  95تغذیه با علوفه سبز به دلیل اینکه  -4

  .داراي قابلیت هضم می باشد ارجحیت دارد% 30بهترین حالت 
  ).5( است B و گروه E .C .A   امین هايویتبی از بع خواها منجوانه -5
  

  پیشنهادات
شود با توجه به روند رو به کاهش منابع آبی در سطح دنیا توجه به این تکنولوژي در صنعت دامپروري پیشنهاد می -1

 .بیش از پیش صورت گیرد

 .بومی کردن آن در تمامی نقاط کشور صورت گیرد ر، سعی بتوجه به صرفه بودن این تکنولوژيبا  -2
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