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  المقدمة :
اكتشف باحثو فسٌولوجٌا النبات أثناء القرن الثامن عشر أن النباتات تمتص المغذٌات المعدنٌة 

اء. تعمل التربة فً الظروف الطبٌعٌة كمستودع األساسٌة فً صورة أٌونات العضوٌة ذائبة فً الم

للمغذٌات المعدنٌة، ولكن التربة نفسها غٌر ضرورٌة لنمو النبات. تستطٌع جذور النباتات أن تمتص 

المغذٌات المعدنٌة الموجودة فً التربة عندما تضاف مٌاه تقوم باذابتها، ولذلك التكون التربة هامة 

هذه المغذٌات إلى المٌاه التً ٌحتاجها النبات بطرٌقة اصطناعٌة.  لنجاح نمو النبات إذا تمت إضافة

جمٌع النباتات تقرٌباً تنجح زراعتها بدون تربة، إال أنه ٌوجد بعض النباتات التً ٌكون نجاحها أكثر 

 من البقٌة.

اب اهتم العلماء بالزراعة بدون تربة بعد ظهور الكثٌر من المشاكل المتعلقة بالتربة من أمراض، أعش

،وزٌادة الملوحة ،وغٌرها الكثٌر، فبدأ الباحثون فً قطاع العلوم الزراعٌة البحث عن حلول بدٌلة 

عن استخدام التربة كوسط لتربٌة النبات ،فقاموا بأجراء األبحاث المختلفة على عدد من المواد التً 

المتواجد فً  ٌمكن أن تكون بدٌلة مثل البٌتموس، البٌرلٌت ،الصوف الصخري والحجر البركانً

مناطق عدة من الدول العربٌة مثل المدٌنة المنورة )السعودٌة(، شمال شرق األردن، غرب العراق 

وغٌرها، والذي ٌعتبر األقل كلفة واألسهل أستعماال. وتتمٌز هذه الطرٌقة فً الزراعة على بعدة فوائد 

 أهمها:

موجودة فً المنطقة المنوي الزراعة أمكانٌة الزراعة فً أي مكان بغض النضر عن طبٌعة التربة ال

بها.التوفٌر فً استخدام الماء واألسمدة لعدم وجود فاقد فً التربة، حٌث ٌتم أعادة استخدام الماء 

التقلٌل من أسٌخدام المبٌدات وخاصة المستخدمة لمكافحة األفات  واألسمدة الزائدة عن حاجة النبات

الحصول على أعلى أنتاجٌة ممكنة من  وداواألعشاب(التً تستوطن التربة )حشرات، فطرٌات، نٌمات

 النبات.

 

و ٌمكن تنمٌة النباتات األرضٌة وجذورها منغمسة فً محلول معدنى مغذى فقط أو فً وسط خامل 

 مثل البرلٌت، الفٌرموكٌولٌت، أو الصوف المعدنً، وٌوجد العدٌد من تقنٌات الزراعة بدون تربة..

لحصول علٌها من استخدام هذه الطرٌقة فً الزراعة ) وهً الزراعة وهنالك بعض االمثلة التً تم ا

ألف متر  20أفدنة )أي  0متر مربع زراعة شعٌر بدون تربة تنتج سنوٌا =  01بدون تربة (،  

 7سم خالل أسبوع ) 21إلى  20مربع( زراعات تقلٌدٌة، ٌصل طول نبتت الشعٌر المستنبت إلى 

ٌوم.  21إلى  20فً الزراعة العادٌة التقلٌدٌة ٌحتاج ما بٌن أٌام(، ولكً ٌصل لنفس هذا الطول 

بسبب توفٌر التغذٌة والظروف المثالٌة لنموه. وأول مشروع إلنتاج األعالف بدون تربة فً جمهورٌة 

لتر مٌاه تقرٌبا إلنتاج  011أطنان ٌومٌا. وٌستهلك  6مصر العربٌة، حٌث تبلغ الطاقة اإلنتاجٌة له 

 ، ولنجاح المشروع سوف ٌتم انجاز نفس المشروع  فً دبً ،طن واحد من الشعٌر

وللزراعة بدون تربة تطبٌقات عدٌدة فً زراعة الخضروات بجمٌع أنواعها مثل الطماطم والخٌار 

والفلفل وجمٌع الورقٌات وبمعدالت إنتاجٌة عالٌة، فعلى سبٌل المثال ولٌس الحصر ٌبلغ إنتاج المتر 

كما ٌمكن استخدام الزراعة بدون تربة فً  كٌلوغراما للطماطم. 91لى إ 70المربع الواحد معدل من 



إنتاج زهور القطف وبعض الفواكه وأٌضا محاصٌل استراتٌجٌة مثل األرز والقمح، وان كانت مازالت 

 فً مرحلة تجارب كمشارٌع إنتاجٌة كبٌرة إال أن النتائج مبشرة.

متر مربع تنتج ما  611ردة على مساحة وعن المشروع :إنه عبارة عن غرفة مغلقة تماما ومب

 متر ٌمكنها إنتاج ما ٌقارب من ملٌونً متر مربع من األراضً. 611فدان ومنظور آخر  011ٌنتجه 

آالف لتر  0أطنان من األعالف عند استخدام الزراعة بدون تربة فإننا نحتاج  6واتضح إنه إلنتاج 

ألف لتر من المٌاه. وبالتأكٌد لٌس هناك  211سطه مٌاه. بٌنما فً الزراعة التقلٌدٌة نحتاج ما متو

وجه مقارنة رغم ٌقٌننا باختالف معدالت االستهالك فً الزراعة التقلٌدٌة تتوقف على نوع المحصول 

 وتركٌب وطبٌعة التربة.

وتعتبر تلك الطرٌقة الحدٌثة إحدى وسائل مقاومة التصحر وطرٌقة موفرة للمٌاه ومساحات األرض، 

كن توفٌر مساحات األراضً التً تزرع لتوفٌر األعالف ٌمكن توفٌر األعالف بتلك حٌث من المم

الطرٌقة وٌمكن زراعة األراضً المخصصة لزراعة األعالف فً زراعة المحاصٌل االستراتٌجٌة مثل 

القمح والحبوب بصفة عامة والتً نعانً نقصا شدٌدا فٌها مما نضطر إلى استٌرادها بأسعار عالٌة 

 للسوق العالمٌة.حٌث نخضع 

أي الزراعة بدون تربة تعتبر إحدى الحلول التً ٌجب « الهٌدروبونٌك»وأن زراعة األعالف بتقنٌة 

% من المٌاه 01أن ننظر إلٌها بعٌن االعتبار ألنها موفرة للمٌاه، حٌث ال نستهلك فٌها سوى 

% 80توفٌر ما مقداره % من المٌاه المستهلكة فً الزراعة، باإلضافة إلى 91المستخدمة أي نوفر 

من األسمدة المستخدمة وبالتالً هً طرٌقة صدٌقة للبٌئة لما توفره من مٌاه وتوفره من أسمدة، 

وأٌضا ألننا ال نزرع فً التربة مطلقا فإننا نحد من استخدام المبٌدات التً تستخدم لمقاومة آفات 

 قتصادي .التربة هذا فضال على سرعة دورة اإلنتاج مما ٌحقق أعلى عائد ا

فإنتاج األعالف بتقنٌة الزراعة بدون تربة حل مثالً لتوفٌر األعالف الالزمة للحٌوان ومن هذه 

األمثلة استنبات الشعٌر. وهى إحدى الطرق باستخدام تقنٌة الهٌدروبونٌك وهذه الطرق لٌست حدٌثة 

توافر األعالف فً ظل  سنوات ولكن دفعت األزمة األخٌرة فً 01بل ٌتم  العمل بها منذ ما ٌقارب من 

 الندرة المائٌة وقلة األراضً إلى توجه المربٌن والمستثمرٌن لخوض ذلك المجال اإلنتاجً.

 

وهذه الطرٌقة سهلة وبسٌطة وٌستطٌع أي مزارع تطبٌقها لتوفٌر األعالف لحٌواناته بدون صعوبة 

طن علف  2من إنتاج  متر مربع 011وبالكمٌات المطلوبة، حٌث انه فً غرفة ال تتعدى مساحتها 

لتر مٌاه ومدة إنتاج العلف من البذرة تستغرق أسبوعا  011ٌومٌا وطن العلف ال ٌستهلك اكثر من 

درجة مئوٌة وٌحتاج  22% ودرجة الحرارة 61تقرٌبا ولكن الغرفة البد أن تكون نسبة الرطوبة بها 

إلى  6ام واحد من بذور الشعٌر من أٌام إظالم وثالثة أٌام إضاءة وٌنتج كٌلوغر 2عند بداٌة اإلنبات 

 كٌلوغرامات من العلف األخضر. 8

 

 

 



ن الكثٌر من الناس ٌتمنون معرفة أسرار الزراعة من دون تربة والطرٌقة التً تتم بها الزراعة واألوعٌة ا
التً تستخدم فٌها وباقً العملٌات كالتسمٌد والري. إن الزراعة من دون تربة لها أشكال عدة هً: 

و الزراعة فً األوعٌة  (aeroponics) و الزراعة فً الهواء ,(hydroponics)عة فً الماء الزرا
(container gardening).  أما الُنُظم المتبعة لزراعة المحاصٌل فً كل من هذه األشكال فهً عدٌدة

ل ال و ال نرى ضرورة لذكرها. و بما أن النظامٌن األولٌن ٌحتاجان إلى ٌد عاملة متخصصة و رأس ما
أو كما  ,( أوعٌة ) فً هذه المقالة كٌفٌة الزراعة فً األصص –فقط  – بأس به عند تطبٌقهما، سنسرد

السبب هو أن هذا النظام سهل و منتج و ال ٌحتاج إلى خبرة واسعة. و فٌما ٌتعلق ”. طربٌزات“ٌسّمونها 
 :بالنظامٌن األولٌن فقد تم مناقشتهما على حدى تحت عنوان

 .لماءالزراعة فً ا

إن الزراعة فً األوعٌة ٌمكن إجراءها إما على سطح المنزل )لزراعة الخضراوات و األعشاب(، أو فً 
داخل المنزل )لزراعة نباتات الزٌنة التً ال تحتاج إلى شمس مباشرة(، أو على الُشرفة. و لكن السؤال 

 .نا على السؤالالمطروح هو: لماذا الزراعة من دون تربة مهّمة؟ .. الجدول التالً ٌجٌب

  السٌئات

 الزراعة التقلٌدٌة خاصة إذا تم إعتماد ُنُظم الزراعة الهوائٌة و المائٌة تكلفتها أعلى من. 
 أو رعاٌة أكبر من الزراعة التقلٌدٌة، خاصة و أن عملٌة ري المحاصٌل ٌجب تحتاج إلى متابعة 

 .ظام الري بالتنقٌطأن تتم ثالث مرات ٌومٌا. لكن ٌمكن تفادي ذلك إذا تم إعتماد ن  
 الُخضر و الزٌنة و األشجار ٌمكن زرعها فً أوعٌة إال أن هناك بعض  بالرغم من أن نباتات

 .جٌد: كالكوسا، و الذرة، و البطاطا، و الجزر التً ال تنجح بشكل المحاصٌل
  بواسطة األسمدة –ضرورة تحسن جودة التربة و مستوى خصوبتها كل مّدة. 

 الحسنات

 الزراعة على سطح المنزل   حاصٌل أكثر من الزراعة التقلٌدٌة، خاصة إذا تمتإنتاج كمٌة م
 .)حٌث تضرب أشعة الشمس النبات مباشرة(، أو على الشرفة

 سهولة نقل األوعٌة و الصوانً فً الفترات الشدٌدة البرودة أو السخونة. 

 )راعة مخصصة للز تحّكم المزارع بجودة التربة من خالل إستعماله لمواد )بٌئات
 و غٌره.  البٌتموسفً األحواض مثل 

  سهلة و ٌمكن للجمٌع أٌا كانت أعمارهم أن ٌقوموا بها. ٌمكن لألمهات و رّبات المنازل أن ٌقوموا
 .بها بكل سهولة

  خاصة و أن المٌاه ُتجمع فً أوانً و  % أكثر من الزراعة التقلٌدٌة 91توفٌر للمٌاه ٌصل إلى
 .ُتستخدم من جدٌد

 

http://www.zira3a.net/articles/peat-moss.html


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


