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  مقدمه

 در محدوده مورد نیاز... و نور خانه محیط کشتی است که در آن تغییرات دما، رطوبت،گل

 )4و1،2،3(ب از لحاظ کمی و کیفی تولید گرددشود تا محصول مناس می گیاه کنترل 

  

):8و 1،3،4،6،7(زیر رعایت گردد شرایطبراي موفقیت در تولید بایستی 

.حضور دقیق و مستمر سرمایه گذار در گلخانه -1

  .آماده سازي خاك گلخانه قبل از احداث سازه -2

  .ي گرمایشی و سرمایشیمحاسبات الزم جهت سیستم ها -3

  :استفاده ازسیستم هاي آبیاري قطره اي به منظور -4

  .کاهش رطوبت گلخانه) الف  

  صرفه جویی در مصرف آب ) ب  

  .امکان توزیع کودهاي شیمیایی) ج  

:استفاده از سازه مناسب -5

  .مقاوم در برابر بادهاي منطقه) الف  

ن هواي کافی به گیاه و کم کردن رطوبـت جهـت کـاهش    داشتن ارتفاع مناسب براي در اختیار گذاشت) ب  

  .امراض گیاه

  .داشتن دریچه هاي تهویه با مساحت و مکان مناسب) ج  

  .مقاوم در برابر زنگ زدگی و پوسیدگی)د  

که در منطقه جیرفـت در نظـر گرفتـه    (مقاوم در برابر بارهاي وارده به سازه مانند بار ناشی از برف سنگین) ه

  ...اشی از آویزان کردن بوته ها و ، بار ن)نمیشود

)خاك، تغذیه، مبارزه با آفات و بیماریها( رعایت مسائل عمومی  -6

  :رعایت شرایط رشد  -7

غلظـت دي اکسـید کـربن موجـود در     و  ستگی مسـتقیم بـه نـور، رطوبـت، دمـا     حداکثر تولید درگلخانه ها ب  

بعنوان مثال با باال . ه و در طول دوره رشد مدنظر قرار گیردلذا بایستی تمامی عوامل فوق در طراحی ساز. گلخانه دارد

آمدن آفتاب، گیاه شروع به مصرف دي اکسیدکربن می کند لذا بایستی با روشهاي مناسب ماننـد تهویـه یـا تزریـق،     

.جایگزینی انجام گیرد

  

  : سه مساله در تولیدات گلخانه اي مهم هستندبطور کلی 

.ها سازه، تغذیه، آفات و بیماري
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اي، داراي اهمیـت زیـادي    طراحی و ساخت سازة گلخانه به عنوان قدم اول در کشـت گلخانـه  

هاي ساخت آن، حتماً بایستی در مناطق کشور با مطالعه و تحقیـق   است و به دلیل باالبودن هزینه

  . شده استاي پرداخته نکات فنی سازه گلخانهررسی ببه لذا در این نشریه . همراه باشد

  گلخانهطراحی 

رد ولی بطور کلی و یپیچیده صورت گ نظر طراح گلخانه می تواند ساده یا طراحی گلخانه بسته به

  :فارغ از نظر طراح آن بایستی چهار جنبه اصلی مورد بررسی قرار گیرد

  .موقعیت مکانی احداث گلخانه -1

  .در دسترس بودن امکانات مناسب -2

  .اخت گلخانهبکار رفته در س مواد ساختمانیو  طرح -3

.اندازه گلخانه از لحاظ تعداد دهانه -4

  

احداث گلخانه موقعیت مکانی -1

 و سایه ناشی از واقع شدن در طـرف شـمالی کوههـا    محلهایی با مه دائمی، آب و هواي نامساعد،

آب مناسـب و   مناطق فاقـد ، مناطق با شیب تند، مناطق طوفان خیز، درختان بلند، مناطق کم نور

 هـم مهـم اسـت چـرا کـه      جهت ساخت گلخانـه  .مناسب نیستندجهت احداث گلخانه  ...کافی و 

اندازه سایه به زاویه تـابش خورشـید و   . اسکلت و گیاهان موجود در گلخانه ایجاد سایه می کنند

درجه شمالی واقع  5/39الی  27با توجه به اینکه کشور ایران در محدوده . دارد فصل سال بستگی

بایستی گلخانه هـاي   فاده بیشتر از آفتاب زمستانی که زاویه تابش پایینی داردبراي استشده است، 

ولی گلخانه هاي بزرگتـر را بایسـتی در راسـتاي     ساخت یغرب -یتک واحدي را در امتداد شرق

بادهاي شدید نیز عامل مهمی در تصمیم گیري درباره جهت گلخانه  .جنوبی احداث نمود-شمالی

دهاي شدید منطقه داراي امتداد خاصی هستند گلخانه بایستی بصـورتی  در مناطقی که با. هستند

ایـن امـر بـه    . ساخته شود که مانعی در مقابل باد نباشد و باد به راحتی از روي آن حرکـت کنـد  

  .کندتخریب کمتر گلخانه در اثر بادهاي شدید کمک می

مناسب در دسترس بودن امکانات -2

 حمل و نقـل کاهش هزینه هاي  ضایعات و ز میزانکاستن ابه راههاي حمل و نقل جهت نزدیکی 

درضمن محل احداث گلخانـه بایسـتی بـه منـابع آب، بـرق، و سـوخت        . ضروري است  محصول

.نزدیک باشد تا تامین آنها مستلزم هزینه هاي اضافی نگردد

  و مواد ساختمانی بکار رفته در ساخت گلخانه طرح -3

  :تلف طبقه بندي کردرا می توان به طرق مخ اگلخانه ه

از لحاظ جنس سازه انواع گلخانه 
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و عوامـل مخـرب    مقاومت ناکافی در برابر باد این نوع گلخانه بدلیل داشتن ارتفاع کم و :چوبی

   .در حال منسوخ شدن است ،چوب 

تونلهاي بلند آهنی که روي آنها با پالستیک پوشیده می شود، رایج تـرین گلخانـه هـاي     : فلزي

در صورتی که به جاي جوشکاري از ).  5(هستنددر منطقه جیرفت و کهنوج زي و صیفی تولید سب

بـا  . ، قابلیت جابجایی در این نوع گلخانه وجـود دارد درنصب آن استفاده شده باشدپیچ و مهره 

وجود این که هزینه ساخت در گلخانه هاي پیچ و مهره اي نسبت به گلخانه هاي جوش خـورده  

نصب آن آسانتر، تغییرات سازه راحت تر و مقاومت در برابر زنـگ زدگـی    کمی بیشتر است ولی

  .آن بیشتر است

  

:اي هاي گلخانه انواع پوشش

یـز  ن آن، موقعیت و جهت گیري گلخانه نسبت به خورشید، نوع پوشش عالوه بر نوع

بطور کلـی از دو نـوع پوشـش در گلخانـه هـا      . بر میزان نور دریافتی اثرگذار خواهد بود

  :استفاده می شود

درصـد آهـن   . تشکیل دهنده، کیفیت و ابعاد شیشه بر روي میزان عبور نور موثر است مواد: شیشه

ـ   . دهـد  در شیشه، مقدار نور عبور یافته را تحت تاثیر قرار می موجود  د آهـن در  بـا افـزایش درص

هـا بایسـتی از    به همین دلیل براي استفاده در گلخانه. یابد عبور یافته کاهش می شیشه، مقدار نور 

از لحاظ ابعاد نیز، هر چه قطعـات شیشـه   . که میزان آهن در آن کم باشد هایی استفاده کرد  شیشه

سبت بـه تگـرگ و بـارش    کمتر و عبور نور بیشتر خواهد بود ولی ن اندازي قابها  بزرگتر باشد، سایه

عیب پوشش شیشه اي نسبت به پوششهاي انعطـاف پـذیر سـنگینی و     .تر هستند برف سنگین شکننده

  .ستا باالبودن ضریب پرت حرارتی آن

شـود   استفاده مـی  پالستیکی که براي پوشش گلخانه از آن  :هاي پالستیکی انعطاف پذیر پوشش

درصد عبور نور آن در حد قابل قبـول باشـد و از   . اشدب داشته بایستی در دماهاي مختلف انعطاف 

   . )1شکل (نباشد لحاظ شیمیایی براي گیاه مضر 

  :همزایاي استفاده از این نوع پوشش نسبت به شیش  

هاي احـداث   هاي دائمی قابل استفاده هستند که باعث کاهش هزینه به راحتی روي سازه

   .گردد می گلخانه 

 اي کمتر است هاي شیشه گلخانه ها نسبت به گلخانههزینه تامین حرارت این نوع.   

 تکاري بیشتر به راحتی امکان پذیر اس استفاده از دو پوشش براي عایق.

د ضدچکه، ضد حشره، مواد پخش کننـده نـور، مـواد نگهدارنـده     امکان اضافه کردن موا

  .در آن وجود دارد... امواج مادون قرمز و 
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  .اده از پالستیک براي پوشش گلخانهاستف: 1شکل 

یکی از مواد جدید که در پوشش گلخانه ها از آن استفاده می شود، پلـی کربنـات    :پلی کربنات

با توجه به محاسنی نظیر سبک بودن، کاهش مصرف سوخت و داشـتن طـول عمـر خـوب     . است

میتوان به گران  ششمعایب این نوع پواز . استفاده از این نوع پوشش در گلخانه ها مناسب است

  )2شکل (بودن و  سختی نصب اشاره کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .استفاده از شیشه و پلی کربنات در گلخانه: 2شکل 

انواع گلخانه از لحاظ تعداد دهانه-4

  )دیواره عمودي یا دیواره قوسی (یگلخانه تونل -1

  )دیواره عموديیا  دیواره قوسی (وگلخانه دو قل -2

این نوع گلخانه نسبت به دو مورد قبلی هزینه ساخت و : هم پیوستهگلخانه هاي به  -3

این نکته باعث مـی شـود   . بعالوه دسترسی در آن آسانتر است. گرمایش کمتري دارد

ولی در گلخانه هاي تونلی و دوقلو کنترل آفات  .کارایی نیروي انسانی نیز باالتر باشد

هـا  م توانـایی در کنتـرل آن  و بیماریها راحت تر صورت می گیرد و در صـورت عـد  

  .دار تحمیل میگرددآسیب کمتري به گلخانه
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با توجه به محاسن و معایبی که در هر . یکی از پارامترهاي مهم در احداث گلخانه اندازه آن است

یک از این نوع گلخانه ها وجود دارد تصمیم گیري در خصوص آن بسته به منطقه، نوع محصول 

   .ه کدام یک از روشهاي فوق انتخاب گرددو مدیریت گلخانه دارد ک

  

  نکات کلیدي

فونداسیون سازه را محکم بسازید، چرا که اصلی ترین قسمت سازه از لحاظ استحکام بخشیدن بـه  -1

  . سازه، بلوکهاي سیمانی و پایه هاي بیرونی سازه است

قـع ریـزش   چرا که در مو. سعی کنید قسمتهاي زنگ زده را کامال برس زده و خوب رنگ نمایید-2

ایـن اکسـید آهـن داخـل     ( آب از سقف به همراه قطرات آب به داخل گلخانه ریخته  می شـود 

  ).خاك از جذب میکروالمنتها توسط گیاه جلوگیري می کند

درب ورودي گلخانه را بصورت تو در تو درست کنید و بین دو درب یـک حوضـچه ضـدعفونی    -3

د افراد متفرقه به داخل گلخانه جلوگیري براي حفظ بهداشت داخل گلخانه از ورو. درست کنید

.کنید

.در زمان برداشت و بارگیري، ضربه هاي مکانیکی وارد شده به محصول را به حداقل برسانید-4

خنک کردن محصول برداشت شده جهت افزایش عمر انبارداري و جلوگیري از کاهش کیفیـت  -5

کنید، آنرا چند سـاعت در سـایه   نکه محصول را بسته بندي به همین دلیل قبل از آ. ضروري است

بعد از ریختن در جعبه ها، آنها را به تعداد زیاد روي هـم  . نگهداري کنید تا دماي آن گرفته شود

همچنین از انتقال و انبار بعضی از محصـوالت در کنـار   . قرار ندهید تا تهویه به راحتی انجام شود

نار محصوالتی مانند گوجـه فرنگـی و سـیب    مثال از انتقال و انبار خیار در ک.( هم خودداري کنید

  .)خودداري گردد
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