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 مقدمه 

ــرار  ــرای دامــداری هــا مــورد توجــه ق ــوان یــک خــوراک ب ــه عن ــران ب ــد ســالی اســت کــه علوفــه هیدروپونیــک در ای چن
گرفتــه اســت . ایــن علوفــه بــرای دام چنــد دهــه در کشــورهای مختلــف بــا روش هــای گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
اســت ، عــده ای برایــن باورنــد کــه ایــن علوفــه همــان ســبزه عیــد ایرانیــان اســت کــه هــزاران ســال بــر ســر ســفره عیــد 

نــوروز بــوده اســت.

اگــر در اینترنــت جســتجو کنیــد متوجــه خواهیــد شــد مقاالتــی را تحــت عنــوان آنکــه »علوفــه هیدروپونیــک مقــرون بــه 
صرفــه نیســت« را ماحظــه خواهیــد کــرد ، ایــن در حالــی اســت کــه قبــا توســط همیــن افــراد مقالــه هایــی منتشــر شــده 
اســت کــه علوفــه هیدروپونیــک بــرای دام بســیار مناســب مــی باشــد ، در کنــار ایــن رویــداد هــا تولیــد کننــده گان مختلــف 
ایــن سیســتم بــا روش هــای متفــاوت وجــود دارد بســیاری از خریــداران ایــن سیســتم از ایــن علوفــه راضــی و تعــدادی هــم 

ناراضــی بــوده انــد.

در مقاله حاضر توضیح  داده ایم که علوفه هیدروپونیک برای چه افرادی مناسب می باشد:

در حــال حاضــر دامــداران بــا شــرایطی رو بــه رو هســتند کــه مجبــور مــی باشــند دامــداری را گــران اداره کننــد و نهایــت 

حمایــت مســووالن از دامــداران پذیرفتــن قیمــت تمــام شــده آنهــا اســت  و گاهــی در اختیــار قــرار دادن برخــی اقــام ماننــد 
دادن تســهیات ، خــوراک هــای دام وارداتــی بــا قیمــت مناســب تــر و...

موضوعــات مختلفــی باعــث شــده اســت کــه دامــداران بــه دلیــل محدودیــت مالــی بــرای اقــدام جهــت احــداث خــط تولیــد 
علوفــه هیدروپونیــک  بــا وســواس و نگرانــی زیــادی اقــدام کننــد.
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حــال بیاییــد بــا هــم چنــد نکتــه از مزایــا و عیــوب بیــان شــده بــرای سیســتم هــای تولیــد علوفــه بــه 
روش هیدروپونیــک را بررســی کنیــم:

معایب مطرح شده:

اولیــن مــوردی کــه مــی تــوان بــه آن اشــاره کــرد میــزان رطوبــت موجــود در علوفــه هیدروپونیــک نســبت بــه مــاده خشــک  
)Dry Matter( مــی باشــد. در تمــام مقالــه هــا بــه ایــن مــورد  اشــاره شــده اســت کــه تقریبــا 15 درصــد از ایــن نــوع 

علوفــه مــاده خشــک بــوده و تقریبــا 85 درصــد آن را رطوبــت تشــکیل مــی دهــد. 

در جواب این گفته بهتر است به یک نکته اشاره کنیم و آن میزان هضم و جذب محصول می باشد. 
بــه طــور مثــال اگــر یــک کیلــو بــذر جــو را بــرای مصــرف دام بــه کار ببریــم، بــا توجــه بــه مشــاهدات صــورت گرفتــه مــی 
توانیــم اشــاره کنیــم کــه در بهتریــن حالــت 60% آن را دام هضــم و جــذب مــی کنــد و مابقــی را بــه صــورت ســالم دفــع 

مــی کنــد.

در صورتــی کــه اگــر همــان یــک کیلــو بــذر را تبدیــل بــه علوفــه هیدروپونیــک کــرده و بــرای مصــرف دام بــه کار بگیریــم 
قــدرت هضــم و جــذب آن تبدیــل بــه حداقــل 80%  مــی شــود. 

بــا یــک محاســبه ســاده متوجــه مــی شــویم کــه اگــر از یــک کیلــو بــذر حداقــل 6 کیلــو علوفــه تولیــد شــده باشــد و بــا 
توجــه بــه گفتــه هــای محققــان 15%  آن مــاده خشــک باشــد یعنــی ایــن علوفــه چیــزی حــدود 900 گــرم مــاده خشــک دارد.

حــال بهتــر اســت محاســبه کنیــم کــه پــس از مصــرف 1 کیلــو بــذر جــو بــه صــورت خشــک در مقابــل 1 کیلــو بــذر جــو 
تبدیــل شــده بــه علوفــه هیدروپونیــک چــه میــزان مــاده خشــک جــذب دام شــده اســت.

1 کیلو بذر خشک × 60% )حداکثر میزان جذب دام( = 600 گرم
1 کیلو بذر تبدیل شده به علوفه ) ماه خشک 900 گرم( × 80% )حداقل میزان جذب برای دام( = 720 گرم
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مشاهده می کنیم که میزان جذب ماده خشک برای دام بیشتر شده است.

برای دامدارن مهمترین بحث آن است که از جیره ای که برای دام تامین می کنند بیشترین بهره را ببرند و هضم جیره برای 
دام راحت تر گردد و کمترین دفع را از دام داشته باشند.

ــا  ــی م ــی، تمام ــش و تحقیقات ــچ آزمای ــه هی ــاز ب ــدون نی ــه ب ــر ک ــه دیگ نکت
ــس  ــد شــده پ ــن تولی ــرژی و پروتئی ــزان ان ــم می ــی کنی ــان آن را درک م ایرانی
از رشــد بــذر مــی باشــد. تمامــی مــا ســمنو را مــاده بســیار مقــوی مــی دانیــم و 
خــواص آن زبــان زد عــام و خــاص اســت و دلیــل آن تولیــد ســمنو از بــذر رشــد 
کــرده )جوانــه( اســت. ســمنو را از بــذر خشــک گنــدم نمــی تــوان تولیــد کــرد. 
ــا را در  ــه ه ــد جوان ــوه تولی ــد نح ــر میتوانی ــن ام ــق ای ــرای تصدی ــم ب ــما ه ش

ــد. ــگر بخوانی ــایت رویش س
www.royeshgar.com

ــه  ــق نظری ــد طب ــی باش ــک م ــه هیدروپونی ــدگاری علوف ــدم مان ــرد ع ــاره  ک ــه آن اش ــوان ب ــی ت ــه م ــوردی ک ــن م دومی
ــرارداد. ــتفاده ق ــورد اس ــرف 2 روز م ــر ظ ــد حداکث ــده را بای ــد ش ــه تولی ــه دام علوف ــان تغذی کارشناس

راهکار :
باید میزان روزانه تولید این علوفه متناسب با نیاز دامدار برای  مصرف روزانه دام باشد.  -1

میتوان برای کسب درآمد، مازاد علوفه تولید شده را به دامداری های دیگر فروخت.  -2
همچنین می توان در صورت مازاد آن را خشک کرده و به عنوان بخشی از جیره خشک به کار برد.  -3

سومین موردی که نویسندگان مقاله به آن اشاره می کنند هزینه باالی سرمایه گذاری برای این روش است . 

در اینجا میتوان به این نکته اشاره کرد که این قیمت باال با چه معیاری سنجیده شده است.

حتمــا بایــد بدانیــد اتــاق هــای کشــت بــه علــت تمــاس روزانــه بــا آب اســتهاک باالیــی دارنــد ) بــه علــت واکنــش آب 
بــا فلــزات( پــس بایــد از بهتریــن قطعــات در تولیــد ایــن اتــاق هــا اســتفاده کــرد پــس قیمــت تمــام شــده آن بســیار بــاال 
خواهــد بــود .البتــه در قســمت مزایــا مقایســه ای در ایــن خصــوص انجــام داده ایــم کــه معیــار مناســبی بــرای ایــن ســنجش 

را بــرای شــما شــرح مــی دهیــم.

ــدرو  ــه هی ــد سیســتم علوف ــان بتوانی ــه خودت ــم کــه چگون ــه شــما آمــوزش دهی ــگان ب ــه رای ــم در یــک مقال ــا قصــد داری م
پونیــک را پیــاده ســازی کنیــد ، بــرای توجیــه ایــن ســرمایه گــذاری مــی توانیــد بــه ســایت مــا در قســمت دانلــود مراجعــه 

نماییــد و طــرح پــروار بنــدی گوســفند را مطالعــه نماییــد.

در صورتــی کــه نیــاز بــه مشــاره داشــتید مشــاورین مــا در شــرکت رویشــگر آمــاده هســتند تــا بــه شــما آگاهــی الزم و کافــی 
در ایــن زمینــه ارایــه نماینــد.



علوفه هیدروپونیک خوب است یا بد؟

5 www.royeshgar.com

حال بهتر است بی انصاف نباشیم و چند مزیت را هم بررسی کنیم :

مزیت ها:

1-مصرف آب : 

شاید اصا به این مورد اشاره نشده است که در مصرف آب حداقل 90 درصد صرفه جویی شده است.
در زمانــی کــه تمامــی کشــاورزان و زمیــن هــای کشــور عزیزمــان از کمبــود آب رنــج مــی برنــد مــی تــوان بــه ایــن نکتــه 
اشــاره کــرد کــه در کشــت هــای هیدروپونیــک همــان میــزان آبــی کــه گیــاه نیــاز دارد را شــما تامیــن مــی کنیــد و در و در 

مقایســه بــا حجــم تولیــدی در زمیــن کشــاورزی مــی تــوان ایــن میــزان صرفــه جویــی را مشــاهده کــرد.
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2-سالمت جیره غذایی دام: 

علوفــه تولیــد شــده بــه ایــن روش کامــا ســالم بــوده و از هیچگونــه ســم و آفــت کــش اســتفاده نمــی شــود و ایــن در نهایــت 
باعــث ســامتی دام و مصــرف کننــدگان تولیــدات دامــی می شــود.

3-کاهش سرمایه گذاری اولیه: 

همانطــور کــه در قســمت قبــل اشــاره شــد یکــی از مــواردی کــه بیــان شــده بــود هزینــه بــاالی ســرمایه گــذاری بــرای 
سیســتم تولیــد علوفــه هیدروپونیــک اســت. حــال بــا یــک محاســبه ســاده در مــی بابیــم کــه بــرای تولیــد 360 تــن علوفــه  
در ســال شــما نیــاز بــه 30 هکتــار زمیــن کشــاورزی حاصلخیــز بــا آب کافــی داریــد. کــه بــا مقایســه قیمــت زمیــن و آب 

مصرفــی در مقابــل هزینــه یــک سیســتم علوفــه هیدروپونیــک قطعــا صرفــه اقتصــادی آنــرا متوجــه خواهیــد شــد.
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4-کاهش هزینه های جاری: 

قطعــا تولیــد بصــورت اتوماتیــک منجرخواهــد شــد بــه ایــن کــه نیــروی انســانی و همچنیــن هزینــه هــای کاشــت و داشــت 
و برداشــت و ماشــین آالت کشــاورزی و ... بــه حداقــل ممکــن برســد و هزینــه هــای جــاری کاهــش و در نتیجــه ســودآوری 

باالتــری را داشــته باشــد.

5-قیمت تمام شده کمتر برابر است با سود بیشتر: 

بــا ایــن روش قســمتی از جیــره تامیــن شــده شــما بــرای دام بــا قیمــت تمــام شــده بســیار کمتــری تولیــد شــده و بــه مصــرف 
ــد. دام می رس

در قســمت اشــاره شــده بــه مــاده خشــک بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مــاده خشــک جــذب شــده بــرای دام حداقــل 720 
گــرم بــوده کــه بــا در نظــر گرفتــن مبلــغ 1 کیلــو بــذر جــو حــدود 1200 تومــان مــی تــوان نتیجــه گرفــت:

در صورت مصرف بذر به صورت خشک: )600 گرم جذب معادل %60(

60% ×  1200 = 720 تومان 
 که نشان دهنده آن است که شما 480 تومان را به ضایعات دفع شده دام تبدیل کرده اید.

در صورتی که مصرف بذر به صورت علوفه باشد: )حداقل 720 گرم جذب معادل %72(

72% × 1200 = 864 تومان
ضایعات دفع شده معادل 336 تومان می باشد.
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حداقــل شــما مبلغــی حــدود 144 تومــان از ضایعــات را کاهــش داده ایــد. کــه در صــورت جیــره بنــدی صحیــح مــی توانیــد 
قــدرت جــذب را بــه 85% افزایــش دهیــد، مبلــغ جــذب شــده برابــر 1020 تومــان و ضایعــات دفــع شــده برابــر 180 تومــان 

شــده و شــما کاهــش 300 تومانــی را در دور ریــز پــول خــود داشــته ایــد.

حــال اگــر ایــن رقــم را بــرای 360 تــن علوفــه در ســال یعنــی چیــزی حــدود 60 تــن بــذر محاســبه کنیــم در مــی یابیــم کــه 
تنهــا در قســمت جــذب مــاده خشــک و بــذر چیــزی حــدود 18.000.000 تومــان صرفــه جویــی کــرده ایــم.

ایــن تنهــا بخشــی از کاهــش هزینــه هــا مــی باشــد. بخــش دیگــر مقایســه قیمــت علوفــه هیدروپونیــک بــه متوســط جیــره 
دام بــدون علوفــه هیدروپونیــک مــی باشــد. حتمــا شــما مــی توانیــد بــه دلیــل کیفیــت بهتــر دام خــود بــا رقبــای خــود رقابــت 

کنیــد و بــه ســود بیشــتری دســت یابیــد.

 در نهایــت اگــر دوســت داریــد علوفــه ای کامــا ســالم بــا مصــرف حداقــل آب و بــا ســرمایه گــذاری کــم کــه منجــر بــه 
قیمــت تمــام شــده علوفــه بســیار کمتــر مــی شــود را بــرای دام خــود تهیــه کنیــد  بــا مــا تمــاس بگیریــد:

www.royeshgar.com/contact

) انتخاب با شماست(

آیا این روش برای شام و رشایط شام مناسب است و یا این روش کمکی به شام منی کند



رویشگر
راهکار کار ، آب، انرژی
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