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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

مقدمه

امروزه با رشــد فزاینده جمعیت در دنیا و لزوم تامین مواد غذایی برای آنها ،اســتفاده بهینه

از منابع طبیعی بیش از گذشــته مورد توجه همگان قرار گرفته اســت .کمیابی منابع تولید،

همواره بشر را به این فکر وا داشته است تا به دنبال راه حل های کارآتری برای تامین غذای
خود ،به خصوص از طریق کشــاورزی باشد .از سوی دیگر ،ماهیت تولید فصلی محصوالت
کشــاورزی باعث ایجاد ناهماهنگی در زمان عرضه و تقاضای این محصوالت می شود .این
دو مسئله باعث بوجود آمدن ابعاد تازهتری در شیوه های تولید شده است (مهرابی.)1387 ،

از جمله این شــیوه ها کشت های گلخانه ای می باشند که با فراهم نمودن شرايط مصنوعي

توليد از طریق خنثي كردن عوامل محيطي ،زمینه های مناســب براي کشــت را ایجاد می
نمايد .كشتهاي گلخانهاي موجب كاهش هزينههاي توليد از جمله نيروي انساني و نهاده،
افزايــش راندمان عملكرد و توليد خارج از فصل محصوالت مي شــوند (برزگر و اهلل ياري،

.) 1384

توســعه كشــتهای گلخانهاي نه تنها به افزايش توليد در واحد سطح كمك ميكند ،بلكه

به بهره وري بيشــتر و اســتفاده بهینه از آب و خاك به ويژه بهرهگيري از قطعات كوچك و

امكانات موجود در روستاها كمك كرده و اين امكان را فراهم ميكند تا ضمن ایجاد اشتغال
در محیط های روستایی ،محصوالت خارج از فصل و با تنوع بسيار در اختيار مصرف كنندگان
قرار گيرد.

براین اســاس ،يكي از گزينههاي مناسب به منظور تجاري و رقابتي شدن بخش كشاورزي

و حضــور فعال آن در بازارهاي جهاني ،توســعه واحدهاي تجاري بهــره برداري گلخانهاي
ميباشد.

در این راســتا و به منظور ترویج کشــت های گلخانه ای ،در این نشریه سعی شده است به
تشریح اصول مدیریت گلخانه ها با تاکید بر نکات فنی سازه و عوامل محیطی پرداخته شود.
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

اصول فنی احداث گلخانه
موارد فني قبل از احداث گلخانه

برای حصول موفقیت و افزایش کارایی نهاده ها و بازگشت سرمایه ،الزم است رعایت اصول فنی قبل
از احداث گلخانه مد نظر قرار گیرد .موارد زیر نمونه هایی از این اصول فنی می باشند:

• حداقل مساحت مفید گلخانه (پیوسته و زیر پوشش واحد)  3000متر مربع است.

• بهتر است طول گلخانه ها به دليل امكان مقاوم سازي بيشتر سازه و نيز استفاده از تهويه مناسب

نسبت به جهت باد غالب منطقه ،عمود باشد.

• گلخانه ها در عرض هاي جغرافيائي پائين تر از  40درجه شــمالي بايد در امتداد شــمال  -جنوب

ساخته شوند تا از نور زمستانه به نحو مطلوب استفاده شود .به همين دليل با توجه به اين كه ايران

در محدوده  27الي  39 /5درجه شــمالي واقع شــده اســت ،احداث گلخانه در كشور بايد در جهت

شمالي  -جنوبي صورت گیرد.

• الزم اســت حداقــل فاصله محدوده تاسیســات گلخانه ها با رودخانه و دریــا (عوارض طبیعی)،
دامداری ها و صنایع آلوده کننده (کارخانه های سیمان ،آسفات و  )...رعایت شود (جدول )1
جدول  - 1رعایت حریم برای ساخت گلخانه نسبت به سایر عوارض طبیعی و مصنوعی

حریم رودخانه

 50متر

حریم دریا

 200متر

محدوده دامداری ها و مرغداری ها

 50متر

عوارض طبیعی
عوارض تاسیساتی

کارخانه های آلوده کننده کارخانه سیمان ،سنگ شکنی ،آسفالت ،پودر سنگ و ...

 2000متر

موارد فني در حین احداث گلخانه

پس از رعایت اصول مربوط به انتخاب مکان احداث گلخانه ،جهت گلخانه ،حریم ســاخت گلخانه

نسبت به عوارض موجود و همچنین احداث ابنیه مورد نیاز متناسب با طرح و مساحت گلخانه (جدول
 ،)2توجه به اصول فنی زیر در زمان ساخت ضروری می باشد :

• جنس اسكلت گلخانه بايد محكم و ضد زنگ همچون جنس فوالدي و گالوانيزه باشد.

• استفاده از اتصاالت پيچ و مهره اي در ساخت و سازه گلخانه الزامي است.
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

• سازه بايد نسبت به ميزان سرعت باد (حداقل  120كيلومتر در ساعت) ،بار برف (حداقل  50كيلوگرم

در مترمربع) و بار محصول كشت شده در داخل و بار پوشش مقاومت داشته باشد.

• ارتفاع گلخانه تا زير ناوداني بايد بيش از  3 /5متر و تا تاج گلخانه حداقل  5/5متر باشد که بسته به
منطقه و نوع کشت متغیر است.

• حداقل  25درصد از سطح جانبي گلخانه را بدون احتساب فن و پوشال ،دريچه هاي سقفي و جانبي

تشكيل مي دهد.

• استفاده از پوشش هاي پالستيكي دارای خاصیت ضد اشعه فرا بنفش ( )UVالزامي است.
• بهترین موقع کشیدن پالستیک در روزهای گرم و آفتابی است که پالستیک نسبت ًا نرم است و بهتر

روی بدنه می ماند و پس از سرد شدن هوا منقبض شده و کام ً
ال محکم می گردد.

• نصب سيســتم كنترل كننده اقليمي به منظور كنترل حداقل ســه عامل :دي اكسيدكربن ،دما و نور

ضروری است.

• برای اجتناب از چکه آب از سقف بایستی قوس و کمان ها به صورت آرک باشد یعنی دیواره جانبی به

صورت عمود بر زمین باشد و حالت قوسی نداشته باشد .همچنین از سیم کشی زیر پالستیک خودداری

شود و از پالستیک های ضد چکه (آنتی فوگ) استفاده شود .پوشش پالستیک در هنگام نصب محکم
کشیده شود .لوله های زیر پالستیک با رنگ سفید رنگ آمیزی و نبایستی گرم شوند.
جدول  - 2مساحت بناهای مورد نیاز متناسب با طرح و مساحت گلخانه
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مساحت گلخانه

3000
مترمربع

5000
مترمربع

يك هكتار

بيشتر از يك
هكتار تا  2هكتار

بيشتر از دو هكتار
تا سه هكتار

مساحت تأسيسات ،انبار و هانگار
ماشين آالت (مترمربع)

حداكثر 15

حداكثر 20

حداكثر 100

حداكثر 115

حداكثر 130

مساحت سردخانه
(مترمربع)

حداكثر 15

حداكثر 25

حداكثر 50

حداكثر 100

حداكثر 150

مساحت دفتر كار و ساختمان مديريتي
(مترمربع)

حداكثر 15

حداكثر 20

حداكثر 70

حداكثر 90

حداكثر 110

ساختمان نگهباني و كارگري (مترمربع)

حداكثر 15

حداكثر 10

حداكثر 70

حداكثر 70

حداكثر 80

سالن سورت و بسته بندي (مترمربع)

حداكثر 15

حداكثر 10

حداكثر 50

حداكثر 60

حداكثر 70

سرويس بهداشتي (مترمربع)

حداكثر 15

حداكثر 5

حداكثر 15

حداكثر 20

حداكثر 25

استخر ذخيره آب
(مترمربع)

حداكثر
150

حداكثر 250

حداكثر 1000

حداكثر 1500

حداكثر 500مترمکعب
در سطح حدود  150تا
 500مترمربع

اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

موارد فني داخل گلخانه (عوامل محیطی در گلخانه)

یکی از اهداف اصلی احداث گلخانه ،تولید محصول خارج از فصل می باشــد .در این راســتا کنترل

عوامل محیطی همچون دما ،نور ،رطوبت نســبی ،آب ،تهویه و ...متناســب با نوع گیاه ،شرط تولید
محصول با کیفیت می باشد .مهمترین عوامل محیطی که نیاز است در محیط گلخانه تحت کنترل
باشند به شرح زیر می باشند:

سرمایش و گرمایش

دما

باتوجه به نقش تعيين كننده دما در فعاليت رويشــي و زايشــي گياه و افزايش عملكرد محصول و
كنترل آفات و بيماري ها ،اســتفاده از تجهيزات كنترل كننده دما متناســب با نوع محصول و اقليم

منطقه الزامي است .دامنه دماي مناسب برای تولید تعداد زيادي از محصوالت گلخانه اي حداقل 15

درجه و حداكثر  35درجه ســانتيگراد مي باشد .لذا استفاده از تجهيزاتی نظیر دماسنج هاي ماكزيمم

و مينيمم جهت كنترل و تأمين دماي مناســب ضروری اســت .در گذشــته از سیستم کولر آبی یا

بخاری ها به صورت موضعی در فضای گلخانه اســتفاده می گردید که کارایی و راندمان آن بســیار
پایین و موجب تنظیم یکنواخت سرمایش یا گرمایش داخل گلخانه نمی گردید (شکل .)1

سیستم سرمایش

در گلخانه معمو ًال سيستم سرمايشي حساستر و پرهزينه تر از سيستم گرمايشي است .با توجه به اين

كه در تابســتان به طور معمول دماي داخل گلخانه  10تا  13درجه سانتیگراد باالتر از دماي بيرون

گلخانه بوده و دمای زیاد اثرات زیان باری مانند عدم اســتحكام ســاقه ،كاهش اندازه گل ،تاخیر در
گلدهی و عدم لقاح مناسب و مرگ جوانه دارد .بنابراين توجه به سيستم سرمايشي حائز اهميت مي
باشد .امروزه اصوال از روش های خنك كردن فضای گلخانه شامل سایه دهی ،رنگ آمیزی پوشش
گلخانه و روش تبخیری پوشــال و پنكه استفاده می شود .در نتيجه نصب و استفاده از سيستم هاي
سرمايشي ذيل متناسب با اقليم منطقه ،نوع محصول و سطح گلخانه توصیه می شود:

 سيســتم هاي سايه دهی شامل پرده هاي ســايه انداز ،رنگ آميزي پوشش گلخانه ،دوغاب آب7

اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

آهك و  ...می باشند.

 سایه دادن با آب آهك :در این روش برای بهتر چسبیدن محلول آب و آهك آن را با یك قاشقروغن كتان محلول می كنند تا به خوبی بر روی پوشــش گلخانه چســبیده شــود .البته سایه دادن

با مخلوط آب و خاك شــبیه آب آهك اســت اما عیب این روش احتمال شكستگی در اثر سنگینی

حاصل از رسوب است (شکل .)2

 -از سیســتم ســایه اندازه متحرک داخلی و یا سیستم سایه انداز توری در خارج از گلخانه می توان

استفاده کرد.

شکل  - 1سیستم قدیمی تنظیم دمای داخل گلخانه (کولر و بخاری)

شکل  - 2نصب سیستم سایه انداز و رنگ آمیزی پوشش دیواره گلخانه برای تنظیم دمای داخل گلخانه

الزم اســت به طریقی گلخانه پوشانده شود تا مانع تابش مستقیم اشعه آفتاب به گلخانه گردد .این
كار هر چند كه روشــنایی گلخانه را كاهش میدهد اما تا حدی مانع افزایش دمای گلخانه می شود.

اگر پارچه روی سطح خارجی گلخانه قرار گیرد اثرسایه در كاهش دمای گلخانه بیشتر از قرار دادن

پارچه در داخل گلخانه است.
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

شکل  - 3نصب سیستم توری یا سایه انداز برای تنظیم دمای داخل گلخانه

شکل  - 4سیستم پوشال و پنکه برای تنظیم دمای داخل گلخانه

شکل  - 5سيستم تهويه با پنكه ها یا فن های خارج كننده هوای گرم
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

شکل  - 6نمایش سيستم فن و مه پاش (فوگر)

سیستم گرمایش

نصب و استفاده از انواع سيستم هاي گرمايشي ذيل باتوجه به اقليم منطقه ،نوع محصول و سطح
گلخانه (با رعايت سوخت مناسب و قابل دسترسي) ضروري مي باشد:

 - 1هيتر يا كوره هاي دمنده هواي گرم

 - 2سيستم حرارت مركزي با لوله هاي آب گرم (سيستم با آب گرم و سيستم با بخار آب)
 - 3پاگرمائي و پاسرمائي :از سیستم آب گرم یا بخار آب استفاده می شود.

 - 4استفاده از پرده هاي ذخيره كننده انرژي جهت جلوگيري از بازتاب و انعكاس حرارت داخل

گلخانه به بيرون به خصوص در شب و روزهاي سرد و ابري

 - 5استفاده از انرژي هاي نو مثل انرژي زمين گرمائي ،انرژي حرارتي خورشيدي و ...

 - 6سيستم هاي حرارتي موضعي (بخاري هاي كونوكسيوني يا همرفتي ،بخاري هاي تابشي با

انرژي هاي پائين ،بخاريهاي گازي ،بخاري هاي با سوخت فسيلي و )...

 - 7کانال نایلون پخش کننده حرارت در ســطح پایین گلخانه نصب شود چون هوای گرم به سمت

باال صعود می کند 3 .تا  4کانال پالســتیکی سوراخ شــده برای توزیع هوای گرم هیترها برای هر

دهنه  8متری نصب شود.

 - 8از قرار دادن مخزن ســوخت گازوییل در فضــای باز حتی المقدور خودداری گردد چرا که خطر
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

یخ زدگی در شب های یخبندان وجود دارد.

 - 9سیستم هشدار دهنده (ترموستات و آالرم) نصب تا نوسانات دمایی کنترل شود.

 - 10هر واحد گلخانه بایستی دارای یک مشعل یدک جهت استفاده در مواقع ضروری باشد.

شکل  - 7نمایش نصب سیستم بخاری و کولر گازی برای تنظیم دمای داخل گلخانه

رطوبت نسبی هوا

رطوبــت داخل گلخانه با توجه به نقش آن در افزايش كميــت و كيفيت محصول و كنترل آفات و

بيماري ها ،بايد به نحو مقتضي در حد بهينه كنترل گردد .بهترين ميزان رطوبت نســبي در گلخانه

ها حدود  75درصد مي باشــد ،رطوبت نســبي كمتر از  60درصد توام با دماي بيشــتر از  25درجه

ســانتيگراد ،منجر به ريزش غنچه ها و ميوه ها مي گردد .اگر رطوبت نســبي باالتر از  75درصد و
دما كمتراز  25درجه سانتيگراد همراه با تهویه نامناسب باشد ،بيماري هاي قارچي افزايش مي يابد،
بنابراين استفاده از دستگاه رطوبت سنج جهت کنترل نوسانات دما الزامي است.

شکل  - 8سیستم پوشال و پنکه برای تنظیم رطوبت و دمای داخل گلخانه
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

اتمسفر

باتوجه به نقش دي اكســيد كربن در افزايش فرآيند فتوسنتز و نهايت ًا افزايش عملكرد و با توجه به
ايــن كه حداقل تبادالت گازي بين محيط داخل گلخانه با فضاي باز اطراف (به خصوص در فصول

سرد سال) صورت مي گيرد ،تأمين دي اكسيدكربن گلخانه از طرق مناسب (تهويه مناسب ،استفاده
از مولدهاي دي اكسيد كربن با اولويت استفاده از سوخت گازي و  ) ...بسته به نوع محصول توليدي

ضروري مي باشد.
• معمو ًال غلظت معمول دي اكســيدكربن موجود در محيط داخــل گلخانه  300پی پی ام ()ppm

اســت .افزايش سطح دي اكســيدكربن بسته به نوع محصول تا حد  1000تا  1500پی پی ام باعث

افزايش محصول مي شــود .لذا اندازه گيري منظم گاز دی اکســیدکربن داخل گلخانه با استفاده از
دستگاه سنجش دی اکسید کربن ضروري مي باشد .نقطه حداقل بحراني دی اکسیدکربن در گلخانه

 25 - 125پی پی ام می باشــد که باعث توقف فعاليت گياه مي گردد .تزریق دی اكســیدكربن در

تمام طول روز از طلوع آفتاب تا یك ساعت قبل از غروب صورت می گیرد .زمان تزریق به موقعیت
گلخانه و عرض جغرافیایی هم بســتگی دارد و در فصل های پاییز و زمستان صورت می گیرد .این
عمل معمو ًال در اواخر شــهریور یا اوایل مهر تا اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت انجام می شود.

در زمان تزریق باید كلیه دســتگاه های تهویه و هواساز و خنك كننده خاموش باشد و دریچه تهویه

كمتر از  5سانتی متر باز باشد.

شکل  - 9نمای سیستم تولید و تزریق دی اکسید کربن در فضای گلخانه
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

سیستم تهویه
عملیات تهویه در گلخانه به منظور اهداف زیر انجام می شود:

 - 1مبادله هوای داخل و خارج گلخانه  - 2تهیه دی اكسیدكربن الزم برای فتوسنتز

 - 3متعادل كردن رطوبت (یعنی كاهش رطوبت) .هاگ اكثر قارچ ها برای جوانه زنی نیاز به رطوبت

نسبی باال دارند .رطوبت باال در گلخانه باعث افزایش تراكم بخار آب روی برگ های گیاه می شود

و وجود الیه آب روی برگ ها نیز باعث كمك به جوانه زنی هاگ ها می شود.

اجراي سيســتم مناسب تهويه براساس اقليم منطقه و نوع محصول و مساحت گلخانه به شرح ذيل
مي باشد:

• سيستم تهويه با حركت طبيعي هوا (دريچه هاي سقفي ،در مناطق بادخيز دريچه هاي تهويه بايد

در خالف جهت باد غالب باز شوند).

شکل  - 10سیستم طبیعی تهویه در سقف و دیواره جانبی برای تنظیم دمای داخل گلخانه

• سيستم تهويه مكانيكي (دريچه هاي جانبي دستي و موتوري جهت باز و بسته كردن پنجره ها)
• سيستم تهويه با پنكه جهت ورود هواي تازه به داخل گلخانه

• سيستم تهويه با فن جت

• سيســتم پنكه خــارج كننده هواي گلخانه بــه بيرون که

بایستی برخالف جهت باد غالب منطقه نصب مي شود.

• تهویــه اتوماتیك :تهویه اتوماتیك باعــث كاهش هزینه
كارگری می شــود .تهویه اتوماتیك و یكنواخت باعث ثابت
نگه داشتن دما برای رشد و نمو گیاهان می شود.
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

محل نصب دستگاه تهویه:

دســتگاه تهویه در محلی نصب می شود كه اختالف ســطح كافی با بلندترین ارتفاع گیاه داشته باشد تا
گیاهان در معرض سیستم جریان هوا قرار نگیرد .دستگاه تهویه باید در خالف جهت باد غالب نصب شود.

نکاتی که در رابطه با سیستم تهویه بایستی رعایت گردند:

• توصیه می شــود هم تهویه طبیعی بصورت پنجره های ســقفی و کناری و هم تهویه با سیستم
پوشال و پنکه استفاده شود.

• برای سیســتم پوشــال و پنکه ،حدود  32متر پوشال یا پره های ســلولزی با سه پنکه با ظرفیت

 50000متر مکعب بر ساعت برای سطح  960متر مربعی گلخانه استفاده شود.

• با پوشال و پنكه در روزهای گرم می توان تا  20 - 30درجه سانتی گراد دمای گلخانه را كاهش

داد البته این روش در مناطقی با رطوبت نسبی پایین بهتر صورت می گیرد

• در فصول ســرد بایستی از پنجره های سقفی جهت تهویه استفاده کرد چرا که در صورت استفاده

از پنجره کناری ،هوای سرد وارد گلخانه و به گیاهان شوک وارد می شود.

• در فصول گرم هم از پنجره کناری و هم پنجره ســقفی اســتفاده شــود چراکه باعث به گردش

درآمدن هوا شده و تهویه و خنک شدن مناسب تر صورت می گیرد.

• در استفاده از سیستم پنجره کناری ،بایستی محل پنجره با توری پوشانده شود تا آفات وارد گلخانه
نشوند (تریپس :کمتر از  ./19میلی متر قطر و مگس سفید :کمتر از  0 /24میلی متر قطر).
نور

با توجه به نقش تعيين كننده نور در فتوسنتز گياه و تأمين بخشي از دماي گلخانه ،تنظيم نور (شدت،

تابــش و نوع منبع روشــنائي) درون گلخانه با در نظر گرفتن نــوع محصول و اقليم منطقه صورت

گيرد .الزم به ذكر است كه شدت نوري الزم براي گياهان گلخانه اي بين  10000تا  70000لوكس

مي باشد و استفاده از دســتگاه نورسنج (لوكس متر) در گلخانه ها با توجه به شرايط اقليمي منطقه

(ابرناكي) الزامي است( .شکل .)11
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

شکل  - 11نمای دستگاه ثبت شدت نور در فضای گلخانه

موارد فني بستر كشت
اجزای محیط رشد

الف) مواد آلی - 1 :پیت  - 2كوكوپیت  - 3پوست درختان  - 4خاك برگ  - 5كود دامی
ب) مواد معدنی  - 1 :ورمی كولیت  - 2پوكه  - 3پرلیت  - 4پشم سنگ

بستر كشت گلخانه ای مانند هر بستر كاشت دیگری دارای چهار وظیفه اصلی است:

 - 1مخــزن مــواد غذایــی  - 2نگهــداری آب و در دســترس قــرار دادن آن بــرای گیــاه

 - 3تبادل گازی بین ریشه و اتمسفر  - 4محل استقرار گیاهان.

بستر كشت به دو صورت خاكي و بدون خاك بوده و موارد ذيل بايد در آن رعايت گردد:

• در كشت خاكي بستر بايد داراي بافت مناسب همراه با ماده آلي كافي براي رشد گياه باشد.

• در كشت خاكي بايد پيش از كشت ،بستر ،تحت نظر مسئول فني و مهندس ناظر ضدعفوني گردد.
• در كشت بدون خاك (غيرخاكي) خصوصيات شيميايي بستر ،متناسب گياهان گلخانه اي باشد.
• مخلوط هاي بسترهاي كشت بدون خاكي ،مناسب با گياه مورد نظر باشد.

• بسترهاي كشت به ویژه کشت های خاکی بايد از زهكش مناسب برخوردار باشند.

• بســترهاي كشت حتي المقدور از داخل كشور و از نزديكترين منابع اوليه آن و از مواد مناسب و

مورد تایید ،تامين گردد.

• بسترهاي كشت بدون خاك كه از منابع آلي گياهي تهيه مي گردد بصورت كمپوست شده باشند.
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

• مهم ترين پارامترهاي تاثير گذار  pHو Ec

گردد.

در بســترهاي كشت براي گياهان گلخانه اي رعايت

سیستم آبیاری

كم آبي يا پر آبي هر كدام به نوبه خود باعث كاهش عملكرد محصول خواهد شــد .لذا اســتفاده از

روشــهاي مدرن آبياري ،زمان مناســب براي آبياري و مقدار مناسب آب در گلخانه ها ضروري مي

باشد.

• كم آبی در گیاهان به صورت عالیمی مانند توقف رشــد ،كوچكتر شدن برگ ،كوتاه شدن فاصله
میان گره ها ،بد شــكل شدن برگ ها ،سوختگی حاشیه برگ ها و ریزش برگ در گیاهان حساس
به ریزش برگ مشاهده می شود.

• پر آبی به صورت عالیمی مانند افزایش ارتفاع گیاه ،آبدار شــدن ســاقه و نرم و شكننده شدن و

گاهی پژمردگی و مرگ گیاه (در معرض نور ) ،كاهش اكســیژن و صدمه به ریشه و عدم جذب آب
و مواد غذایی و در نهایت پژمردگی و توقف رشد نمایان می شود.

• پر آبی به معنی مصرف بیش از حد آب در هر دور آبیاری نیست ،بلكه نشان دهنده تكرار دفعات
اســتفاده از آب است .در فصل زمســتان به دلیل این که گیاهان در مدت طوالنی تری در معرض

شــرایط ابرناکی قرار دارند ،زمانی که یك یا دو روز در معــرض هوای آفتابی قرار گیرند ،به دلیل
عادت به شرایط نور كم ،نمی توانند به سرعت به شدت نور زیاد پاسخ دهند در نتیجه مقدار آب كمی
كه از طریق ریشه ها جذب می شود نمی تواند مقدار آب از دست رفته از طریق تعرق را جبران نماید

و ممکن اســت عالئم پژمردگی بروز نماید .در این حالت ممكن است تصور شود كه گیاه به آبیاری
نیاز دارد ولی آبیاری مشــكل را حادتر می كند .ارزیابی خاک نشان می دهد كه خاك مرطوب بوده
اما دمای آن پایین است .پس سرما عامل اصلی بوده و ریشه ها نمی توانند آب کافی جذب نمایند.

كيفيت آب آبياري شامل:

• شاخص های کیفیت آب شامل  ،pHسطح بيكربنات ،شوري ،سطح يون هاي مسموميت زا براي
گياه ،باكتري ها و قار چ ها و خزه ها موجود در آن می باشد.
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

جدول  - 3ویژگی های کیفی آب جهت کشت گونه های مختلف در گلخانه

• حداقل كميت آب مورد نياز كشــت هاي گلخانه اي بسته به نوع محصول و سيستم آبياري 0 /7

لیتر در ثانیه به ازاي هر هكتار بدون سيستم پوشال و پنکه و با اين سيستم  1ليتر در ثانيه پيشنهاد

و برآورد مي گردد.

• به طور كلی هر متر مربع بستر كشت به عمق  1سانتی متر به  1/1لیتر آب و هر متر مربع كاشت
با  18سانتی متر عمق به  20لیتر آب نیاز دارد .

شکل  - 12نمای سیستم آبیاری قطره ای در فضای گلخانه
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

خودآزمایی

 - 1موارد فنی قبل از احداث گلخانه را نام ببرید؟
 - 2بهترین زمان کشیدن پالستیک روی سطح گلخانه چه موقعی است؟توضیح دهید؟
 - 3روشهای سایه دهی گلخانه را نام ببرید؟
 - 4چرا نبایستی مخزن سوخت گازوئیل را در فضای باز قرار داد؟
 - 5بهترین رطوبت نســبی داخل گلخانه چیســت؟ حد مجاز دما و رطوبت داخل گلخانه را توضیح
دهید؟
 - 6غلظت معمول دی اکسیدکربن در داخل گلخانه و نقطه حداقل بحرانی غلظت دی اکسید کربن
در فضای گلخانه را بیان نمایید؟
 - 7انواع سیستم تهویه را نام ببرید؟
 - 8شدت نوری الزم برای گیاهان گلخانه ای را بنویسید؟
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اصول مدیریت گلخانه (نکات فنی سازه و عوامل محیطی)
نشریه ترویجی  -ویژه مدرسه تلویزیونی

منابع مورد استفاده:

 - 1برزگــر ،ر .و اهلل ياري ،ج .1384 .ارزيابي گلخانههاي اســتان چهارمحــال و بختياري .خالصه
مقاالت اولين كنگره بررسي مسايل و مشكالت كشت هاي گلخانه اي .اصفهان :سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان اصفهان .صفحات .34 - 39
 - 2عبدالکریم زاده ،م 500 .1382 .نکته مهم برای موفقیت در کشت گلخانه ای سبزی و صیفی جات.
استاندارد سازمان خواربار جهانی .انتشارات خاطرات قلم 112 .صفحه.
 - 3معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور .1387.مباني و ضوابط توســعه گلخانه ها.
مبانی و ضوابط طراحی .نشريه شماره  152 .474صفحه.
 - 4معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور .1387.مباني و ضوابط توســعه گلخانه ها.
دستورالعمل و مقررارت اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور) .نشريه شماره  110 .472صفحه.
 - 5مهرابی بشــر آبادی ،ح . 1387 .بررسی اقتصادی تولید محصوالت گلخانهای در استان کرمان.
علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی .سال  12شماره .373 - 384 : 44
 - 6هروی ،ع . 1384 .بررسي هزينه هاي احداث يك واحد گلخانه خيار .خالصه مقاالت اولين كنگره
بررسي مسايل و مشكالت كشت هاي گلخانهاي .اصفهان :سازمان مديريت و برنامه ريزي ،اصفهان.
صفحات .73 - 83
7- http:// famco.co.ir / agricultural / fa / products / golkhaneh / ventilation - systems / fan . html
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سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
معاونت ترویج

