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 بیست و پنج گیاه مناسب برای باغبانی هیدروپونیک: عنوان مماله 

 

   

 

ای را در خانه و از طریك کشت  العادهتوانید گیاهان فوق اگر فضای باغی نداشته باشید، می

اگر باغ مورد نظر خود . دهداین راهنما چگونگی انجام آن را به شما نشان می. هیدروپونیک رشد دهید

. گیاه خود لذت ببریدتوانید از مزایای رشد را نداشته باشید و یا فضایی برای باغبانی نداشته باشید، می

 .کنندبسیاری از گیاهان، نظیر سبزیجات، در داخل خانه از طریك هیدروپونیک رشد می

اگرچه بسیاری از گیاهان . دهمگیاه را به صورت ساده از طریك کشت هیدروپونیک رشد می 25من 

گیاه و تسریع کنند، اما برای تغذیه مناسب ریشه داشته و در یک شیشه با ممدار کمی آب رشد می

دانید، ها را عمدتا میشما این گزینش. برداشت آن بایستی سبزی رشد کرده را از باغ خود خارج کنید

 .کنیممی اگر آماده هستید شروع. توانند رشد کنندنیز می خاک اما باید بدانید که بدون

 :رشد گیاهان به صورت هیدروپونیک
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تصور کنید که چمدر طعم غذا و . توانید در هر زمانی گیاهان تازه خود را برداشت کنیدتصور کنید که می

 .کندمحتوای مواد غذایی خانواده تغییر می

ها تولید کرده و در سیستم بذر توانید گیاه را ازتواند در اغلب موارد میالزم به ذکر است که می

این امر نه تنها گیاه را . ها را مد نظر لرار دهید توانید همه گزینهدر والع می. هیدروپونیک رشد دهید

 .کندتر نیز میکند، بلکه رشد آن را سریعتر میلوی

 

 رشد گیاهان به صورت هیدروپونیک
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 :رشد سبزیجات به صورت هیدروپونیک

توانند در یک محیط آبی رشد کنند، از عالوه بر گیاهان فوق، انواع مختلفی از گیاهان وجود دارد که می

بسیاری از این گیاهان در فضای خارجی باغ نیز رشد کرده و به تنهایی برای . جمله سبزیجات مختلف

به خاطر داشته باشید که تا زمانی که شما گیاه خود را تغذیه . ر فضای کوچکتر مناسب هستندرشد د

 .کنید، برای رشد به نور نیز نیاز داریدمی



های رسی ریزه دهم که از سنگتر، مانند گوجه فرنگی، من ترجیح میبرای حمایت از گیاهان بزرگ

توانند جدول زیر برخی از گیاهان سبزی که می. ثابت بمانندها  دهد که ریشهاستفاده کنم، زیرا اجازه می

 .دهداز طریك هیدروپونیک رشد کنند را نشان می

 

 رشد سبزیجات به صورت هیدروپونیک

 



 

 

 

 

 رشد گیاهان خانگی در هیدروپونیک

این گیاهان در سیستم . ن خاک ارائه شده استآل برای رشد بدودر زیر لیستی از گیاهان خانگی ایده 

بنابراین، چرا . ها آشنا باشیدشما ممکن است با بسیاری از آن. کنندهیدروپونیک به سرعت رشد می



ها شروع نکنید؟ نه تنها این گیاهان بسیار زیبا هستند، نباید سیستم جدید رشد را به تهیه للمه از آن

کدام یک از این گیاهان را دوست دارید در آب . شوندث تمیزی هوا میاکسید کربن باعبلکه با جذب دی 

 کشت کنید؟

 

 رشد گیاهان خانگی در هیدروپونیک

 

 



 

 

 

 د سبزیجات به صورت هیدروپونیک در خانهمزایای رش

ها را خریداری کنید که مجبور هستید آنروید، احساس میهنگامی که شما به فروشگاه مواد غذایی می

. های تخصصی خریداری نماییدها را از مغازه توانید به بازار کشاورزان رفته و آنکنید؟ البته شما می

زمان آن را دارد؟ به ویژه اگر شما یک خانواده و یا شغل داشته اما باید والع بین باشیم، چه کسی 

خواهیم غذای سالم و با کیفیت خوب همه ما می. باشید، مدت زمان کافی برای انجام آن نخواهید داشت

رسد که هر روز یک مماله جدید یا آنالین در مورد اخبار به نظر می. را برای خود و خانواده فراهم کنیم



دانید که با رشد گیاه مورد نظر خود، می. شودیا سموم آب مزارع چاپ می GMO واد غذاییمربوط به م

 .چطور آن را مصرف کنید

توانند در محیط مصنوعی رشد اگر شما یک باغبان سنتی هستند، ممکن است فکر کنید که گیاهان نمی

رسد که سبزیجات پرورش یافته به نظر می. تا زمانی که تحمیك نکرده بودم این احساس را داشتم. کنند

البته این . کنندهای برابر با گیاهانی هستند که در زمین رشد میدر هیدروپونیک دارای ممدار ویتامین

توان گفت که همانند خاک با این حال، می. بستگی به کیفیت مواد مغذی، آب و گیاه در حال رشد دارد

در این صورت مواد مغذی که از . عم آن کم خواهد بوداگر یک گیاه را در خاک فمیر رشد دهید، ط. است

سبزیجات تولید شده به صورت ارگانیک نیز ممکن است ممدار )کنید نیز کم خواهد بود آن دریافت می

 (ویتامین متفاوتی داشته باشند

 : در اینجا لیستی از برخی از مزایای گیاهان رشد یافته به صورت هیدروپونیک ارائه شده است

 .دانید که غذا از کجا آمده استمیشما 

 .کشی استفاده نشده استدانید که از هیچ گونه آفتشما می

 .تر از خاک استرشد گیاهان هیدروپونیک بسیار سریع

 .عملکرد گیاهان هیدروپونیک اغلب بیشتر از گیاهان رشد یافته در خاک است

 .برای رشد گیاهان به باغ و فضای زیادی نیاز ندارید

 .های کمتری دارندگیاهان هیدروپونیک معموال آفات و بیماری

 .هرزی در گیاهان هیدروپونیک وجود نداردهیچ گونه علف

 .شودباغبانی هیدروپونیک باعث صرفه جویی در مصرف آب می

 آید؟ غذای شما از کجا می

ید از کجا آمده و دانترین مزیت رشد مواد غذایی به صورت هیدروپونیک این است که میشاید بزرگ

کش مضری استفاده نشده توانید مطمئن باشید که هیچ آفتعالوه بر این، می. چگونه رشد کرده است

 .است



 

تواند به صورت هیدروپونیک رشد باشد که میسینگونیوم پودوفیلوم یک گیاه خانگی بسیار بزرگ می

 .کند

 

 نکات مفید در مورد گیاهان رشد یافته در شرایط هیدروپونیک

 :در اینجا چند نکته و مالحظات اضافی در مورد باغ هیدروپونیک جدید ارائه شده است

کند، لزوما به این معنی نیست که نیاز به نور خورشید فمط به این دلیل که گیاه در آب رشد می :روشنایی

فرنگی که شما باید گیاهان خود را در  ها و سبزیجاتی نظیر گوجه به خصوص در مورد میوه. ندارد

 6نزدیکی پنجره جنوبی لرار دهید و یا از روش دیگری برای گرفتن نور مورد نیاز خود با حدالل 

تواند بسیار پیچیده های گوناگون نور، شدت و لدرت میمتاسفانه، با توجه به طیف. ساعت استفاده کنید

برای اطالعات بیشتر، مبانی نور هیدروپونیک را . نیازهای گیاهان مختلف باشد بوده و بست هبه

 .بررسی کنید

تواند توانایی گیاهان مطلوب می pH دهید، عدم داشتنبسته به آنچه که برای رشد انجام می :pH سطح

بیشتر گیاهان به عنوان مثال، . )ها و سایر مواد مغذی را کاهش دهدها، کربوهیدراتبرای جذب ویتامین



مناسب  pH بنابراین، مهم است که .(.کنندپایین و در آب شیرین رشد می pH ذکر شده در باال در سطح

 .گیاهان خود را بررسی کرده و آن را تنظیم کنید

دهند، مهم است درجه سانتیگراد را ترجیح می 15-25با توجه به اینکه اکثر گیاهان دمای بین  :دما/اللیم

گاهی اولات الزم است . رم و سرد شدن اطراف باغ هیدروپونیک را در نظر داشته باشیدکه چگونگی گ

همچنین، . ها و یا رادیاتورهای نزدیک محافظت کنیدها در برابر گرمای تولید شده توسط المپکه از آن

 .ها را در برابر کاهش دمای خانه محافظت کنیدالزم است که در زمستان آن

 چیست ؟ (NFT) غذیتکنیک فیلم مواد م

یک سیستم هیدروپونیکی فعال است که آب آن حاوی مواد مغذی حل  (NFT) تکنیک فیلم مواد مغذی

توانند توسط گیاهان و از طریك ریشه است؛ به طوری که، این مواد مغذی می شده در یک سینی رشد

 .گرددبه سینی بر میتر تخلیه شده و در نهایت از طریك پمپ سپس، آب به مخزن پایین. جذب شوند

تواند برای گیاهان باشد که میها برای سیستم هیدروپونیک میترین تکنیکاین تکنیک یکی از محبوب

 .فرنگی مناسب نیستسبک، مانند کاهو مفید باشد، اما برای کشت محصوالت سنگین نظیر گوجه 

 

 .ترین گیاهانی هستند که دارای رشد مناسبی هستندکاهو و بوک چوی از ساده 

 

 



 بین هیدروپونیک، آبزی پروری و آکوپونیک چیست ؟تفاوت 

های کشت مختلف اصطالحات اختصاصی آشنایی با اصطالحات بسیار آسان است، زیرا برای تکنیک

توانند باعث سردرگمی دهند که میهمچنین، بسیاری از افراد برخی از کلمات را تغییر می. وجود دارد

 .های زیادی همراه استباشد که با پیچیدگییاهان آبی میدر حمیمت، اصطالح کشت آبی شامل گ. شوند

 :کنیمحال در مورد برخی از موضوعات بحث و تبادل نظر می

برای . این اصطالح به گیاهان در حال رشد در آب دارای مواد معدنی و مغذی اشاره دارد :هیدروپونیک

شود که باعث های رسی، کویر، پرلیت و یا ماسه استفاده می ریزهتر، اغلب از سنگگیاهان بزرگ

 .در این سیستم خاک وجود ندارد. گرددحمایت از ریشه می

گیری که در ماهی. ها استلزون و گیاهان آبزی و جلبکشامل پرورش ماهی، خرچنگ، ح :آبزی پروری

 .گیرد در این دسته لرار داردمزرعه صورت می

باشد که با استفاده از فاضالب ماهی و ترکیب دو حوزه آبزی پروری و هیدروپونیک می :آکوپونیک

ن در باالی اغلب گیاها. گیردسازی آب برای گیاهان صورت میسایر فعالیت آبزی پروری برای غنی 

 .کنندمخزن، آکواریوم یا دریاچه به همراه ماهی رشد می

 چرا هیدروپونیک را امتحان نکنید ؟

توانید این بدان معنی است که شما می. توانم بدون هیچ دلیل از سیستم هیدروپونیک استفاده نکنممن می

این حمیمت دارد که آن را هزاران مایل . غذای تازه را استفاده کرده و آن را در آشپزخانه به کار ببرید

ها به رشد سبزیجات حتی آن. نندها دوست دارند که گیاهان در حال رشد را بببچه . کنداز کشور دور می

اندازی سیستم در مورد چگونگی راه . کنند تا ممدار بیشتری از آن را مصرف کنندکمک می

 .هیدروپونیک خود، باید به دنبال اطالعات بیشتری باشد و سایر مماالت مفید را بررسی کنید

 


