
باکتری ها و قارچ ها در 
 هیدروپونیک



 :مقدمه 

هیدروپونیک،رشد گیاهان بدون خاک است که برای تولید تجاری حداقل از اواسط 
 .میالدی استفاده می شود  1930سال 

اروپای غربی مرکز تولیدات هیدروپونیک است؛اما حتی در غرب ایالت متحده اندازه 
و بهره برداری از تأسیسات هیدروپونیک به طرز شگفت آوری بزرگ است؛ برای 

 Decatur 250.000هکتار گلخانه در  4در   Archer Daniels Midlandsمثال  

همچنین هیدروپونیک .عدد کاهو در هفته در طول تابستان برداشت می کند 
 .باعث افزایش سرعت رشد و کشت محصوالت می شود

طرفداران هیدروپونیک ،عالوه بر افزایش سرعت رشد و کشت محصوالت چندین 
اول به جای خاک ، :مزایای دیگر نسبت به رشد متعارف در خاک عنوان کرده اند

بستر شیمیایی خنثی برای رشد ریشه مثل شن و ماسه و پشم سنگ برای 
پشتیبانی مکانیکی گیاهان ارائه می شود؛ همچنین این بسترها می توانند حذف 

دوماَ از . شوند اگر سایر انواع بستر ها برای پشتیبانی مکانیکی نیاز باشند
غذایی با سیستم آبیاری و نه توسط ول لمحآنجایی که عناصر غذایی توسط 

و  pHمحیط ریشه ایی ، به گیاه ارائه می شود، کنترل بیشتری بر روی 

 سوماَ از میان بردن خاک از لحاظ تئوری،. حاصلخیری می توانیم داشته باشیم 

 .بیماری ناشی از پاتوژن های خاکزاد را از میان می برد 

 



 : تکنولوژی هیدروپونیک و سالمت گیاه 

 مدیریت موثر از هر دو عوامل عفونی و غیر عفونی و یا بیماری های غیرجاندار
از تولیدات هیدروپونیک نیازمند فهم صحیح از نحوه استفاده از تکنولوژی آن 

 .است

 مواد غذایی ، دما و نور فاکتور های فیریکی هستند که به طور دقیقی می
توانند برای رسیدن به شرایط رشد مطلوب و کمترین میزان تنش برای 

 .محصوالت کنترل شوند 

 تمام این سه فاکتور به آسانی و دقت میتوانند اندازه گیری شوند ، در مقابل
 .نظارت و کنترل جمعیت پاتوژن ها به نظر سخت و دشوار می آید



نزدیک محلول غذایی معموالَ محلول اصالح شده ی هوگلند است که  

عوامل زیست محیطی نظارت شده در مراکز هیدروپونیک در آن اعمال ترین 
 .شده است

تحت نظارت و کنترل هستند و غلظت  ECو  pHپارامترها ی حیاتی مثل 
عناصر ماکرومعدنی و میکرومعدنی به طور دقیق و منظمی اندازه گیری 

 .می شوند 
اگرچه هیدروپونیک گیاهان را در سیستم های داخلی می تواند رشد دهد 

 .اما پاتوژن ها هنوز در معرض تهدید می باشند



پاتوژن ها می توانند محصوالت را به طور کلی به وسیله ی چرخش آب 
آلوده در سیستم خراب کنند؛مخصوصا سیستم های هیدروپونیک بسته 

پتانسیل ریسک باالیی از آلودگی در مقابل ترکیبات سمی و پاتوژن 
در حالی که سیستم های .های مضر گیاهان دارا می باشد 

هیدروپونیک بسته می توانند مقدار زیادی از آب پسماند هیدروپونیک 
 .آزاد شده را کاهش دهند 

بنابراین تحقیقات تفاوت را در جوامع میکروبی در سیستم های 
هیدروپونیک باز و یا بسته و همچنین اثرات آن ها بر روی گیاه را بیش تر 

 .تضمین میکند 
بنابراین استفاده از سیستم های متفاوت هیدروپونیک می تواند اثراتی 

 Phythiumو  Fusariumبر روی شرایط رشد برای میکروارگانیسم های 

که به طور معمول در کشت پاتوژن ها در سیستم های هیدروپونیک 
   .هستند را داشته باشد 

 



 :موارد کاربرد میکروب در هیدروپونیک



 :TAPتوضیح 

 ، چند سال گذشته به در نوعی کود شیمیایی
علت استفاده ی بیش از اندازه باعث آلودگی های 
شدید در سطح آب ، خاک و غذا ی موجودات زنده 

 . شده 



بر طبق بررسی های اتحادیه جهانی شیمی کاربردی و 
تواند خطرات بسیار زیادی را بر می   IUPAC))، TAPمحض 

روی ارگانیسم های متفاوت داشته باشد و حتی می تواند 
سالمتی بشر را از طریق چرخه ی غذایی تهدید کند و 

آنزیم ها ، تحت تاَثیر لیسم ومتابمهمترین تهدید آن برای 
و محتوی تشکیل دهنده ی پروتئین ها قراردادن ایمن ژن 

نگرانی مهم جهانی در سال  TAP به همین دلیل . باشد 
جذب و  TAP قرار گرفت و یکی از مهمترین ویژگی های  2001

دفع آن توسط گیاهان می باشد این ویژگی با ارزش در 
محیط از   TAPاستفاده گیاه پاالیی برای حذف آلودگی های 

 . استفاده می شوند 



گیاه پاالیی روشی است که با بهره برداری از گیاهان ، جذب 
،تبدیل ، ثبت ، تبخیر و کاهش آلودگی ها انجام می شود و 

 .حفظ محیط زیست از آلودگی هاست برای این روش 
در  TAPمطالعات گذشته بیان می کند که کاهش مقدار 

انجام   Canna indica linnسیستم هیدروپونیک به همراه 
به همراه میکروب  TAPاز پسماند % 11می گیرد در حالی که 

 TAPهاست و این میکروب ها نقش مهمی در گیاه پاالیی 

 .  دارند
این جمعیت میکروب ها ناشناخته است و بهتر است که این 

 .ها را بشناسیم و آن ها را آنالیز کنیم 
یک تکنولوژی  ،(PLFLAS)لیپید های اسید چرب  وفسفآنالیز 

جدیدی است که اخیرا جایگزین تکنیک مرسوم تنوع باکتری 
ها شده که میتواند اثرات ساختار اجتماعی میکروب ها را در 

 .هیدروپونیک مشخص کند
 



آنالیز اسیدهای چرب می تواند بازتاب تغییرات اجتماعات 
میکروبی که نقش بسیار مهمی در گیاه پاالیی را به ما نشان 

همچنین آنالیز اسید های چرب می تواند در باشد؛ دهد 
ها ی گرم مثبت در معدنی شدن باکتری تعیین کردن 

 ( (PAHSهیدروکربن های آروماتیک های چند حلقه ایی 
 .باشد

بنابراین آنالیز اسید های چرب بر روی میکروب ها بکار گرفته 
شده در این مطالعه برای تحقیق درباره ی تنوع میکروب ها در 

و  TAP سیستم گیاه پاالیی و همپنین رابطه ی بین پسماند 
 .مطالعه می باشدمیکروب ها ارزیابی شده در این 

 



 :مواد و روش ها 

  مواد ها و رفتار های آن ها: 

 ی ما در شرایط آزمایشگاهی در آکادمی در چین بوده است ه عمطالزمین مورد.c.indica  
به خاطر مقاومت بسیار زیادش در برابر تنش فلزات سنگین و همچنین به خاطر پتانسیل باال 

 .  شده است انتخاب TAPبرای کاهش 

  

 جوانه هایc.indica  روز و  10تا  7محلول غذایی هوگلند     برای  0.1پیش کشت شده در
لیتر محلول غذایی  50که شامل cm*50cm*50cmسپس در تانک های بتنی به ابعاد 

 .است ، قرار گرفته است

 گرم وزن تر جوانه های  23-+926مجموع وزن ترC.indlica  جمع آوری و کشت شده در
ساعت  14درجه سانتی گراد بوده و در نور طبیعی ،  35تا  25تانک هایی که دمای آن ها از 

و تبدیل توسط گیاه از تعرق ساعت شب آب از دست رفته به صورت روزانه از طریق  10روز و 
 .شودطریق استفاده ازآب شیرجایگزین می 

 



 TAP  استفاده شده برای سه نوع تیمار به کار
 :گرفته شده است

1)  بدونTAP  اما با کاشتC.Indica  

2)  تیمارT :  میلی گرم بر لیتر 1باTAP  بدون گیاه 

3)  تیمار: TP گرم میلیTAP  با کاشتC.Indica  

 



 :(PLFAS)ازاز اجتماعات میکروبی تاثیر گرفته 

 نوع از اسید های چرب گوناگون که از  25ام ،  15تا  7از روز
 . درجه سانتی گراد معرفی شده اند  20درجه تا  11

 ها به طور کلی براساس اسید های چرب این نمونه همه
، اسید های چرب اشباع و اسید % 53تا  39غیر اشباع 

و اسید % 25الی  16های چرب حلقه ای و شاخه ایی 
 . طبقه بندی شده اند % 1های چرب هیدروکسیل کمتر از 



 :نتیجه گیری 

روز تحت تاثیر شرایط آزمایشی ،  15و  7ازبعد  TAPکاهش 
 .بررسی شده است  TPو در تیمار   Tدر تیمار  TAPغلظت 

 TPدر تیمار  TAPآنالیز های آماری بیانگر این است که سطوح 

 15در روز هفتم و   Tبه صورت قابل توجهی پائین تر از تیمار 

 .ام می باشد 

و % 0.04به ترتیب  TPو تیمار  Tدر تیمار  TAPنسبت کاهش 
روز بوده است  5.8و  17.3می باشد و نیمه عمرشان % 12

به مقدار زیادی سریع تر از روش گزارش شده  TAPکاهش .
بوده که در این روش گویا  2007در سال  Chainتوسط 

 .تریداشته استشرایط محیط دمای بیش 

 



به طور کلی نتیجه ها بیان کننده تغییر در ساختار جوامع 
یک نکته خیلی .را نشان میدهد  TAPمیکروبی در حین کاهش 

با  Tاین است که میکروب ها در تیمار  TAPمهم در پسماند 
مخصوصا  TPتنش های بیشتری مواجه میشوند نسبت به تیمار 

زمانی که قارچ ها در سیستم باشند و این مورد گواه این است 
که سیستم هیدروپونیک توسط جوامع میکروبی که در آن ها 

به عالوه . غالب هستند ،مشخص میشود  GNباکتری های 
این یک تضادی را در جوامع و ساختار میکروبی که تحت تنش 

TAP در نهایت کاشت .قرار دارند نشان میدهدC.indica  در
میتواند تاثیرات ضعیف تری در تنش روی میکروب ها  TPتیمار

کاهش پیدا میکند و این  TAPداشته باشد در حالیکه مقدار 
نتیجه به وضوح توضیح میدهد که یک تقابلی بین میکروب ها و 

گیاهان در روش هیدروپونیک وجود دارد که باعث تسهیل و 
 .راحتی در کاهش ساختارهای آلی میشود



Phytium .spp   یک پاتوژن ریشه ایی رایج است که در سیستم
چرخش آب گسترش پیدا می کند و باعث پوسیدگی ریشه در 

مشاهده میشود .رشد هیدروپونیک خیار، فلفل و کاهو می شود
   phytiumکه علت پوسیدگی ریشه در گوجه فرنگی  

همه این بیماری های قارچی خسارت قابل توجهی را به .است
محصول وارد می کنند در نتیجه مدیریت کردن عفونت های قارچی 

روش ها برای .یک عملکرد حیاتی در هیدروپونیک می باشد
جلوگیری از آلودگی های پاتوژن شامل روش های فیزیکی، 

استراتژی های کنترل شیمیایی .شیمیایی و بیولوژیک می باشد
:  مانند استفاده از

carbendazim,hymexazol,imidazole,prochloraz triazole، 

یا نشانه های بیماری گیاه در سیستم های است که رشد 
اینگونه روش های کنترل شیمیایی .هیدروپونیک سرکوب می کند

می تواند باعث کاهش جمعیت میکروارگانیسم های مفید در 
 .سیستم های هیدروپونیک باشد



یکی از روش های فیزیکی ،استفاده از اشعه فرابنفش است 
و  Pythium Pringshهمانطور که گفتیم انواع گونه هایی از  .

 Fusarium Oxysporum Schlectendچندین فرم خاص از 

از پاتوژن های تاثیر گذار در آلودگی ریشه در محصوالت گلخانه 
پوسیدگی ریشه  Ontorioدر .ای هیدروپونیک می باشند

به طور معمول محصوالت  Pythiumناشی از گونه های قارچ 
هیدروپونیک گوجه فرنگی،خیار،فلفل شیرین، کاهوو گل های 
زینتی مختلف را در حالی که پژمرده شدن سیستم عروقی 

تحریک میکند که اغلب تولیدات  F.Oxysporumرا توسط 

Cyclamen وGerebera و گیاهان دیگر را به خطر میاندازد. 



پاتوژن هایی که با پوسیدگی ریشه و پژمردگی عروقی   
مشارکت میکنند به طور معمول به سختی از محصوالت 
هیدروپونیک محروم میشوند و در محیط های گلخانه ای 

تولید پر بار تلقیح پاتوژن در ریشه میزبان .مقاومت نشان میدهند
در چرخه و  Propagulesو پراکندگی سریع از پاتوژن های 

گردش محلول غذایی گیاهی اغلب ،ناگهانی و فراگیر است و 
اندازه گیری . به طور شدیدی باعث شیوع امراض میشود

مواردی از قبیل استرلیزه،میزان تابش آفتاب وبهداشت برای 
کاهش یا حذف ماده تلقیحی در گلخانه به طور همیشگی 

نمیتوانند کنترل کننده بیماری باشد حتی زمانی که دقت اجرا 
افزایش کارایی کنترل می تواند زمانی .به مراتب باال باشد 

بدست آید که روش های اندازه گیری برای کاهش پاتوژن ها و 
اما این روش چه شیمیایی ،فیزیکی یا .بیماری ها کامل شود

بیولوژیک برای استفاده در سیستم هیدروپونیک به اندازه کافی 
 . توسعه یافته نیستند



یکی از روش های اساسی برای کاهش نسبت بیماری های 
ریشه و عفونت های آن در محصوالت هیدروپونیک ،غیر فعال 
کردن یا از بین بردن مواد تلقیحی پاتوژن ها در محلول مغذی 

استفاده از امواج فرابنفش یکی از روش های .گیاه می باشد
درمان فیزیکی است که به طور معمول استفاده می شود و 

اثر مثبت آن در مقابل پاتوژن ها در محلول های غذایی 
مطالعات امروزی بینش . هیدروپونیک بررسی شده است 

بر محلول غذایی گیاهی  UVاندکی به مقدار اثرات درمان 

برای پاتوژن ها و بیماری ها به ویژه به  علت اینکه عملکرد 
و غیر فعال شدن پاتوژن ها به طور معمول گزارش  UVامواج 

 .نشده، ارایه میدهد



بر اساس مقاله ای که در آن ریشه های گیاه گوجه فرنگی که در 
که  F. Oxysporum f.sp. lycopersiciتعلیق اسپورهایی از 

درمان شده ،غوطه ور میگردد که مشخصات  UVتوسط امواج 
می باشد ،مقدار عالیم پژمردگی در  Mj/cm ۸۴و  ۲۸امواج آن از 

رابطه بین دزهای . کاهش پیدا میکند ٪۹۹یک ماه بعد از آن ،تا 
کاربردی و دزهای پاسخ تابعی از نرخ جریان،عمق،دما و درجه 

برای افزایش اثر . از داخل محلول غذایی است UVگذردهی 
در سیستم های متفاوت هیدروپونیک ما   UVبخشی درمان های 

در رابطه با پاتوژن  UVزیادی از عملکرد امواج بسیار نیاز به درک 
Prpagules  در محلول غذایی و دخالت مواد دیگری که نقش

می توان گفت که غیر .مهمی در تولید محصوالت دارد می باشیم
گاهی اوقات برگشت پذیر  UVفعال کردن اسپور ها توسط امواج 

می باشد و دزهای پاسخگو ارتباط بین گسترش کلنی، جوانه 
زنی ، عفونت و بیماری زایی در بعضی از انواع قارچ ها بصورت 

 .مختلف شناخته شده اند ، را بیان میکند



نمونه هایی از اثرات مفید باکتری ها در کشت 
 :هیدروپونیک

Trichoderma spp  گزارش شده است که باعث افزایش مقاومت گیاهان
در مقابل بیماری می شود که این عمل به وسیله ی تغییر در ساختار 

دیواره سلولی ترکیبات ، افزایش فعالیت های آنزیم ها یا تولید پاتوژن های 
 .شودمربوط به پروتئین می 

 

T.Virens  اطراف ریه ها و مهار  زپروکسیداایجاد فعالیت ترپونید و فعالیت
را ( Goddypium hirsutem)بیماری های گیاه مانند بیماری جوانه در پنبه 

 . انجام می دهد 

 

 نهایتاَ ، عوامل بیولوژیک تولید شده به وسیله یGliocodium 
Catenulatum  بیماری های ریشه ای که به وسیله ی و موثر بوده است

فیتیوم و فوزاریم در خیار ها و گوجه های رشد کرده در سیستم های 
 .هیدروپونیک می باشد 



تکنیک های سرکوب کردن در سیستم هیدروپونیک 
 :هنوز در حال پیشرفت کردن می باشد 

1)  مایع الکلی تند ذرت و سالیسیک اسید برای مهار
ایجاد  F.oxysporumکه به علت کاهو پوسیدگی ریشه 

 .می شود 

2)  باسیلوسvelezensis  وp.chlororaphis  باعث
 .افزایش رشد گیاهان و کاهش پوسیدگی ریشه می شود



اخیراَ به علت تکنیک های پیشرفته مولکولی مخصوصاَ ترتیب  
گذاری نسل آینده ، مطالعات به طور کلی بر روی تعیین 

و آنالیز جوامع میکروبی و تغییرات  PCPRعملکرد ژن های  
ژنوتیپ محصوالت مورد آزمایش قرار گرفته ، نشان می دهد 

توانایی در افزایش رشد گیاهان و مهار  Bacillusکه ژنوم 
کردن بیماری های گیاهان به وسیله ی تولید کردن هورمون 

 .های گیاهی و ترکیبات ضد باکتری و ضد قارچی می شود
که تاثیرگذار بر روی   dia zotrophicمعرفی کردن باکتری ها 

ژن ذرت می باشد و باعث القاء تنش خاصی در سیستم 
هیدروپونیک می شود ، بیان کننده ی این است که ترکیبات 

جوامع باکتری در سیستم های هیدروپونیک می تواند 
و پاتوژن   cueumisتاثیرپذیر باشد؛در نتیجه ی روابط بین گیاه 

F.oxysporum. 

 



 :نتیجه گیری 
 محبوبیت سیستم های هیدروپونیک افزایش چشمگیری داشته هم

و هم در عرصه ی کشاوزری شخصی کشاورزی تجاری در عرصه ی 
و این پیشرفت به علت فواید قابل توجهی بر ساختار خاک می باشد 

. 

 مدل های مختلف بهینه شده ی هیدروپونیک و مواد و تجهیزات
استفاده شده در این سیستم توسعه پیدا کرده است ؛ اما هنوز 

عفونت های قارچی ، قضیه : مشکالت کوچکی وجود دارد مانند 
پساب حاصل از آن ، نگهداری و حفظ بقای سیستم ، قیمت ساخت 

 .برای هر هکتار و آموزش برای اپراتور های هر سیستم 

 نوآوری های جدید ما را با مشکالتی از قبیل درک مکانیسم عملکرد
باکتری های مفید در افزایش رشد گیاهان و جلوگیری از خسارات 

 .احتمالی به وسیله ی پاتوژن ها رو به رو کرده است 

 این امید است که در آینده سیستم های هیدروپونیک به طور
گسترده در کشور های در حال توسعه برای تولید غذا در شرایط 

 .سخت آب و هوایی و استفاده شود 
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