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برگ , (نوعی سبزی)این تاسیات زیبا که با بطری های نوشیدنی ساخنه شده به شما اجازه میدهد منداب

گوجه گیالسی و بیشتر گیاهان یکساله را در زمستان در منزل شخصی خود , توت فرنگی,چغندر

 .پرورش دهید

پرورش دهنده مجموعه , BioCity شرکت پایه ای Montreal با تشکر از صنعت و نوآوری مردمی در

ای از سبزیجات در خانه است، با امکاناتی کمی بیشتراز یک پنجره جنوبی که ساده تر از آن وجود 

به خوبی میدانیم عادت غذایی صد مایلی در وسط زمستان در کانادا   OcoHome همانطور که در.ندارد

 !اینکه تعداد زیادی لظعه یخ بخوریدمیتواند کمی شیطنت آمیز باشد مگر 

 

J.Y.Martin موسس و بنیانگذار BioCity  دارد به کمک سیستم سبزیجات هیدروپونیک پنجره  لصد

از هیدروپونیک  BioCity با الهام از پروژه مزارع پنجره ای سیستم! ای خود این مسئله را ساده تر کند

 .عمودی برای پرورش گیاهان آپارتمانی استفاده میکند

اما به جای آن یک همانطور که میدانید در کشت سبزیجات هیدروپونیک ، از خاک استفاده نمیشود 

بدیهی است که مصرف سبزیجات خانگی . ، گیاهان را با مواد مغذی تغذیه میکندسیستم بسته ی آب 

میتواند به کاستن سطح زیر کشت الزم روی زمین کمک کند اما مزایای زیست محیطی این سیستم فراتر 

 .از حذف سوخت مورد استفاده در حمل و نمل مصرفی ماست

 



 

به صورت هیدروپونیک در غیاب خاک به ما اجازه میدهد که مواد غذایی بیشتری در پرورش گیاه 

به عنوان مثال در سیستم بدون خاک ،گوجه فرنگی گیالسی میتواند در .فضاهای کوچکتر پرورش دهیم

همچنین این سیستم باعث صرفه جویی در مصرف آب ! ی یک بطری نوشیدنی رشد کندفضایی به کوچک

میشود چرا که هر سیستم بسته میتواند ترکیب غذایی مشابهی را برای چندروز در اختیار گیاه لرار دهد 

 .و زمانیکه نیاز به تعویض آب باشد میتوان از آن مجددا برای آبیاری گلدانها استفاده کرد

استیلهای گالوانیزه ، للوه از ترکیب مواد با دوام مثل بطریهای بازیافتی نوشیدنی،  BioCity کارکنان

و چوب پنبه هایی که برای بستن در بطریها ( که دائما تجدیدشدنی هستند)سنگ های منبسط رسی

م استفاده میشود برای ساخت باغ بطری ساز خود استفاده میکنند که میتواند محصولی تولید کند که ه

 .زیبا و خوشایند و هم اصولی است

 :مواد مورد نیاز برای این سیستم

 



 

 

واضح است که تنها نکته مهم و مورد توجه برای تضمین موفمیت این باغ آپارتمانی،دسترسی به نور 

 .خورشید است

جعبه .ساعت نور خورشید برای این سیستم ضروری است۴یک پنجره رو به جنوب با حدالل 

سانتی متر ۲۰. گیاه را نگه می دارند۴دو ستون دارد که هرکدام , سانتی متر ارتفاع۱۸۳استانداردی با 

سانتی متر بین هر بطری با بطری دیگر باید فاصله باشد تا هوا جریان ۲۵بین پنجره و بطریها و 

 .و فضای کافی برای رشد گیاهان تامین شودیافته 

یک مخزن کوچک . و لابلیت تطبیك با هر نوع پنجره ای را به آسانی دارداین سیستم انعطاف پذیر  

برای محلول غذایی در پایین هر ستون لرار دارد که میتواند از یک تا هفت روز بسته به تعداد گیاهان و 

هر مخزن مجهز به یک پمپ هوای کوچک است که محلول غذایی را . مدیریت آب سیستم را تغذیه کند

به باالی ستونها هدایت می کند سپس محلول غذایی به کمک نیروی ثمل به سمت پایین چکه میکند و تا 

 .زمانیکه مخزن پایینی مجددا پر شود در اختیار گیاهان لرار میگیرد

موضوع نگران کننده ای نیستند در ( لرار دارند که اغلب زیر پنجره ها)بخاری های ستونی الکتریکی 

این سیستم، رطوبت . درجه باشد گیاهان واکنش مثبتی به گرما میدهند ۳۰حمیمت تا زمانیکه دما زیر 

چندانی تولید نمی کند و این مسئله در طول زمستان که بسیاری از منازل آب و هوای خشکی دارند 

 .مطلوب است

 



 

عال میشوند دلیمه یکبار ف۱۵با توجه به صدای پمپ ها و در نتیجه چکه کردن محلول غذایی که هر 

سیستم صرفا هفته ای یک ساعت به نگهداری و .بهتر است این سیستم در اتاق خواب نصب نشود

فیلمهای آموزشی . ساده تر کردن این سیستم هیدروپونیک تا حد امکان است، هدف . حمایت نیاز دارد

باط اینترنتی برای برلراری ارت BioCityبرای نصب و راه اندازی همراه سیستم وجود دارد و پرسنل

 .تصویری و تلفنی در دسترس هستند

کارکنان این شرکت معتمدند با ساخت یک سیستم تولید نورمصنوعی برای فضاهایی که نور کافی 

، یک سیستم مدیریت الکترونیکی و کاهش لیمت برای افرادی که زمان و تالش خود را در این ندارند 

محدودیت باغ عمودی .انند این سیستم را پیشرفته تر کنندحیطه سرمایه گذاری کرده اند در آینده میتو

این سیستم برای طرفداران (. این بطریها کمتر در دسترسند)استفاده از بطریهای آبی رنگ است

 .نوشیدنی میتواند یادآور خاطره های خوش طعمی باشد

 

 


