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 40-27، صفحات: 0011 پاییز، 2، شماره چهارمای، جلد مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

  ای گلخانه های کشت سودآوری و فنی اقتصادی، کارآیی بر خاک و آب کیفیت تأثیر

 بویراحمد و کهگیلویه استان در

 
 

 7و بیژن کاوسی *1بهروز حسن پور

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات  -2بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی و استادیار اقتصاد کشاورزی،  -0

فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج استان زراعی و باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 ایرانکشاورزی، شیراز، 

 hassanpourbehrooz@gmail.com *پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

  00/8/0011تاریخ پذیرش:                                                    24/4/0011تاریخ دریافت: 

 چکیده

 نکات گلخانه و رعایتصحیح مدیریت  ریزی دقیق دارد.  و برنامه گذاری سرمایهنیاز به  ای، گلخانه های کشت ی توسعه

 های گلخانه اقتصادی و فنی ییآکار تحلیل منظور  به. شود میوری  راندمان تولید و میزان بهره افزایش باعث فنی،

 پرسشنامه، تکمیل طریق از نیاز مورد اطالعات سودآوری، بر خاک و آب کیفیت تأثیر نیز و فرنگی گوجه و خیار

فعال در استان کهگیلویه و  ی گلخانه 40مربوط به  آب و خاک های نمونه آزمایش و و ارزیابی میدانی مشاهده

 نیرویشامل  ترتیب به ها، گلخانه در جاری های هزینه عمده که داد نشان پژوهش این نتایج. شد آوری جمع بویراحمد،

. باشد می%( 0) سموم و%( 7) ها مکمل و کود ،%(02) کاری نشاء و بذر ،%(22) انرژی و سوخت ،(40)% کارگری

 دهنده نشان مقادیر به دست آمد. این درصد 2/44 و 7/26 ترتیب به داران گلخانه اقتصادی و  فنی کارایی میانگین

 همچنین. است ای گلخانه هایکشت در مدیریت ضعف و موجود منابع از بهینه استفاده عدم و کارآیی بودن پایین

به  ها، گلخانه خاک شامل آهن، روی، مس و منگنز در ریز مغذی عناصر همه بودن دارا وجود با که داد نشان نتایج

 شدت به ها گلخانه این خاک استاندارد، حالت برابر پنج از بیش فسفر تجمع نیز و خاک بودن قلیایی و شوری دلیل

 از استفاده جمله از فنی نکات رعایت که داد نشان نتایج این، بر شده است. اضافه مصرف کم عناصر کمبود دچار

 -شمالی جهت در احداث اتوماتیک، تجهیزات ،فن و پد سرمایشی سیستم سقفی، های دریچه آهک، آب تشتک

 اند.  داشته ها گلخانه اقتصادی کارآییبسزایی بر افزایش  تأثیر کشاورزی، فنی مشاور از استفاده و جنوبی

 مصرف کم عناصر ای، گلخانه کشت اقتصادی، کارآیی شوری، سودآوری، :کلیدی های واژه

mailto:hassanpourbehrooz@gmail.com
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 متن مقاله

:بیان مساله  

ای در بخش کشاورزی  واحدهای گلخانهتوسعه     

شود،  نه تنها موجب افزایش تولید در واحد سطح می

قطعات در از آب و خاک  نهیاستفاده به بهبلکه 

نماید. کمک میوری بهرهکشاورزی و افزایش کوچک 

 جادیا کند تا ضمن میین امکان را فراهم همچنین ا

متنوع محصوالت  ،ییروستا یهاطیاشتغال در مح

دهد. کنندگان قرار  در اختیار مصرفرا ج از فصل خار

های مناسب به منظور  یکی از گزینهاین واحدها 

تجاری و رقابتی شدن بخش کشاورزی و حضور فعال 

)حسندخت،  باشد جهانی میداخلی و آن در بازارهای 

گذاری زیادی که در کشور  به سرمایهباتوجه (. 0480

صورت  یا گلخانه یها در خصوص توسعه کشت

و مدیریت صحیح در  ینکات فن تیگیرد، عدم رعا می

 نیا یباعث کاهش بازده اقتصاد یا گلخانه یها کشت

توجهی به این  گردد که بی می ها گذاریهیاسرم گونه 

ی ا توسعهدستیابی به اهداف موجب عدم تواند  می ،امر

شود های مالی و انسانی کشور  هدررفت سرمایهو 

 کارآیی (. با بررسی0466)عباسی و همکاران، 

 سودآوری بر خاک و آب تأثیر کیفیت و اقتصادی

در های بهتری را  میمتوان تص ای می گلخانه های کشت

بازده  شیخصوص جلوگیری از اتالف منابع و افزا

  اتخاذ نمود. یا کشت گلخانه یواحدها یاقتصاد

 0442ای برای اولین بار در سال  کشت گلخانه

ها با انگیزه تولید گیاهان زینتی وارد  هلندیط توس

 تولید به جدی اخیر توجه دهه سه کشور شد و در

 و و گل باغبانی محصوالت برخی صیفی، و سبزی

است  گرفته صورت ها گلخانه در زینتی گیاهان

مجموع مساحت (. 0466)عباسی و همکاران، 

( از 0462-0467ها در ایران طی پنج سال ) گلخانه

حدود  کهرسیده است  هکتار 04624هکتار به  8802

 جهاد دهد )آمارنامه وزارت درصد رشد نشان می 48

(. در ایران شواهد نشان داده است 0468 کشاورزی،

ای،  که رشد روز افزون تأسیس واحدهای گلخانه

گیر  دامنرا عددی مشکالت فنی و اقتصادی مت

نموده است. از سوی کارآفرینان این بخش تولیدی 

 فعلی شرایط در سطح واحد در دیگر، میانگین تولید

 پایین کشورها سایر با مقایسه در ایران های گلخانه

 به سوددهی یا و وری بهره کاهش باعث امر این است.

است )حسن پور،  شده گلخانه سطح واحد ازای

منظور بررسی (. به 0486؛ غنچی و همکاران، 0464

ای و ارائه  گلخانهواحدهای عوامل موثر بر سودآوری 

شناسی مانند بافت خاکهای  ، ویژگیراهکار مناسب

( خاک و آب، میزان فسفر و ECخاک، میزان شوری )

( آب و خاک، و pHپتاسیم قابل جذب و اسیدیته )

 فنی و شخصیتی های گیویژ از همچنین برخی

 مورد سودآور و ده زیان گروه در دو داران گلخانه

قرار گرفتند. نتایج این بررسی بر اساس یک  مقایسه

 لیتکمآن با  یها اطالعات و دادهتحقیق علمی که 

 یها نمونه شیو آزما یپرسشنامه، مشاهده حضور

 در استان ارائه شده است.  ها  خاک و آب گلخانه

 

 یافته:معرفی 

فنی و اقتصادی، سودآوری و سهم  کارآیی -1

 ها    هزینه

هر واحد تولیدی )مانند توانایی از نظر اقتصادی، 

تولید با در بدست آوردن حداکثر ( داران گلخانه

آن واحد توانایی و  «فنی کارآیی»فناوری موجود، 
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 کارآیی بر خاک و آب کیفیت تأثیرن پور و همکاران ، حس

  ای گلخانه های کشت سودآوری و فنی اقتصادی،

 بویراحمد و کهگیلویه استان در
  

 
 

 

 

 

 کارآیی»را در بدست آوردن حداکثر سود تولیدی 

ها را معموال با درصد  گویند که این شاخص« اقتصادی

 جیتا(. ن2100، 0کنند )واتکینز و همکاران مشخص می

(، 0462در سال مورد مطالعه )نشان داد که پژوهش 

و  اریداران خ و اقتصادی گلخانه میانگین کارآیی فنی

 است.بوده درصد  2/44و  7/26به ترتیب  یفرنگ گوجه

و  یفن کارآییبودن  نیینشان دهنده پا ریمقاد نیا

عدم  ،عبارت بهتره ب ایداران و  گلخانه یاقتصاد

 یموجود و بطور کل یاز منابع و فناور نهیاستفاده به

است. اختالف  یدار در حرفه گلخانه تیریضعف مد

دار استان و  بین کارآیی اقتصادی بهترین گلخانه

محاسبه درصد  27ی مورد مطالعه،   نمونه انگینمی

گردید. بنابراین شکاف بسیار زیادی در توانایی 

دست آوردن حداکثر سود ممکن با ه داران در ب گلخانه

ها و محصوالت  و قیمت نهاده مصرف توجه به مقدار

وجود دارد. لذا اگر این اختالف، از طریق افزایش 

برداران به صفر کاهش یابد،  میانگین کارآیی بهره

ری فعلی و اواران با استفاده از فند میزان درآمد گلخانه

درصد افزایش خواهد یافت که  27های موجود،  قیمت

و  یا انهمحصوالت گلخ دیتواند در افزایش تول می

مساعدت   داران و ارزش افزوده  درآمد گلخانه

  .چشمگیری داشته باشد

در این پژوهش، سود بر مبنای تفاضل درآمد 

ناخالص )میزان فروش محصول( و هزینه متغیر ساالنه 

گیری تصادفی،  محاسبه شده است و بر اساس نمونه

گلخانه انتخاب شدند. پس از بررسی تمام  40تعداد 

واحد  21های مورد بررسی مشخص گردید که  گلخانه

ده بودند.  ها زیانواحد از آن 00ها، سودآور و  از گلخانه

ده  و زیانسودآور های  از گلخانهدو گروه  نیب سهیمقا

                                              
1
 Watkins et al. 

سودآور و  یواحدها یفن کارآیی نیانگیمنشان داد که 

 کارآییدرصد و  4/01و  2/61 بیده به ترتانیز

 2/07 بیده به ترت انیسودآور و ز یواحدها یقتصادا

ها از نظر آماری  این تفاوتدرصد است که  7/02و 

 . بودند یدار یمعن

 و مصرفی های نهاده به محاسبه هزینه توجه با

 گوجه و خیار های گلخانه در جاری های هزینه مجموع

هزینه مشخص شد که  مطالعه، مورد مونهندر  فرنگی

های  در هزینهبیشترین سهم را  ،درصد 40کارگر با 

های  از آن، هزینهداران داشته است. پس  جاری گلخانه

%(، انواع 02%(، بذر و نشاء کاری )22)سوخت و انرژی 

%(، اقالم غالب 0%( و سموم )7ها ) کود و مکمل

این  . اند های استان تشکیل داده ها را در گلخانه هزینه

( در 2104) 2های بنائیان و همکاران نتایج با یافته

های توت فرنگی نیز تقریباً مطابقت  مورد گلخانه

 (.  0داشت )شکل 

 

ای  ها در کشت گلخانه میانگین سهم هزینه -0شکل 

در استان کهگیلویه و بویراحمد خیار و گوجه فرنگی 

 بر حسب درصد

 

 های گلخانه در آب و خاک های شاخص مقایسه -7

  ده زیان و سودده

 خاک و آباسیدیته میزان هدایت الکتریکی و  -الف

                                              
2
 Banaeian et al.   
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

هدایت الکتریکی آب بیان کننده شوری یا غلظت 

. بر اساس تجزیه است.  محلول در آب امالح

آزمایشگاهی نمونه خاک و آب هر کدام از واحدهای 

گلخانه، مشخص گردید که از مقدار حد استاندارد 

ها زیادتر است و بیانگر شور بودن محیط کشت  گلخانه

باشد. نتایج پژوهش  ای در استان میمحصوالت گلخانه

هدایت  ده، مقدار نشان داد که در واحدهای زیان

هم برای آب و هم برای خاک به مراتب الکتریکی 

بیشتر از واحدهای سودآور بوده است. با اندازه گیری 

های خاک و آب  نمونهمیزان اسیدیته میانگین 

ده  های زیان که در هر دو گروه از گلخانه شدمشخص 

 4/7خاک و آب بیش از اسیدیته و سودآور میزان 

بودن محیط کشت بوده که نشان دهنده قلیایی 

استاندارد در اسیدیته های استان است. میزان  گلخانه

ذکر شده  4/2تا  2ای بین  های کشت گلخانه محیط

)پر یعنی کمی اسیدی باشد تا عناصر ماکرو است 

مورد نیاز گیاه قابل )ریز مغذی( و میکرو مصرف( 

 . (0484)عبدالکریم زاده و شعبانی،  جذب شوند

 

کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل جذب در  -ب

 خاک    

وجود کربن آلی در خاک به نگهداری آب و جذب 

کند. در نمونه خاک  مؤثر مواد غذایی کمک می

های مورد بررسی برای هر دو گروه واحدهای  گلخانه

آور، مقدار کربن خاک حدود  ده و واحدهای سود زیان

 )سه تا پنج درصد( ددرصد بود که از حد استاندار دو

 یاز عناصر اصل یکباشد. نیتروژن یا ازت ی تر می پایین

 هیعناصر در تغذ ریاز سا شتریو ب است اهیگ ازیمورد ن

. نقش ازت بیشتر در ساختار شود یمصرف م اهیگ

و  رویشی مثل برگ و شاخسارها است هایاندام

مصرف باالی آن بیشتر باعث تحریک رشد رویشی و 

های مورد  شود. در نمونه خاک گلخانه میسبزینگی 

درصد بود و  20/1بررسی، میانگین درصد نیتروژن 

ده و سودآور در  داری بین واحدهای زیان تفاوت معنی

. حد استاندارد نیتروژن در شداین خصوص مشاهده ن

)عبدالکریم است درصد  2/1-4/1 ای های گلخانه خاک

ظر مقدار (؛ لذا کمبودی از ن0484زاده و شعبانی، 

 ها وجود ندارد.     نیتروژن در نمونه خاک گلخانه

بوده و  اهیگ ازیمورد ن یاصلفسفر نیز از عناصر     

ها و تولید میوه در  رشد اولیه ریشهبیشتر در آن نقش 

برخالف ازت، فسفر خیلی باشد.  طول فصل رشد می

تحرک کم  شود و بسیار خوب در خاک ذخیره می

های مورد بررسی،  . در نمونه خاک گلخانهباشد می

قسمت در میلیون  047میانگین فسفر قابل جذب 

داری بین واحدهای  بود که تفاوت معنی 4(ام پی پی)

. حد نشدده و سودآور در این خصوص مشاهده  زیان

ای  های گلخانه استاندارد فسفر قابل جذب در خاک

شعبانی، )عبدالکریم زاده و  باشد ام می پی پی 01-24

. بنابراین نه تنها کمبودی از نظر مقدار فسفر (0484

ها مشاهده نگردید،  قابل جذب در نمونه خاک گلخانه

های  بلکه فزونی یا تجمع بیش از حد فسفر در خاک

. تجمع فسفر قابل بودای استان کامال مشهود  گلخانه

ها  جذب، بیش از پنج برابر مورد نیاز در خاک گلخانه

ها  ثرات نامطلوبی در کیفیت خاک گلخانهتواند ا می

 ریز مغذیداشته باشد و همچنین مانع جذب عناصر 

پتاسیم نیز از عناصر مهم مورد نیاز . شودتوسط گیاه 

تواند  های گیاهی می که با فعال کردن آنزیم استگیاه 

کند. در  در رشد کمی و کیفی میوه نقش مؤثری ایفا 

بررسی، میانگین پتاسیم های مورد  نمونه خاک گلخانه

                                              
3
 Part Per Million (ppm) 
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داری  ام بود که تفاوت معنی پی پی 211قابل جذب 

ده و سودآور در این خصوص  بین واحدهای زیان

مشاهده نگردید. حد استاندارد پتاسیم قابل جذب در 

 باشد ام می پی پی 441-411ای  های گلخانه خاک

(. بنابراین نه تنها 0484)عبدالکریم زاده و شعبانی، 

ز نظر مقدار پتاسیم قابل جذب در نمونه کمبودی ا

ها مشاهده نگردید بلکه مقدار آن در  خاک گلخانه

بوده ای استان بیش از حد استاندارد  های گلخانه خاک

تواند اثرات نامطلوبی در کیفیت خاک و نیز  که می

 توسط گیاه داشته باشد.  ریز مغذیجذب عناصر 

 

گنز( )آهن، روی، مس و من ریز مغذیعناصر  -ج

 موجود در خاک

که  ریز مغذیعناصر غذایی کم مصرف یا 

ها آهن، روی، مس و منگنز  است، نقش مهمترین آن

بسیار حیاتی در رشد و نمو گیاه و کیفیت محصوالت 

ای به این عناصر  د. نیاز گیاهان گلخانهنتولیدی دار

بسیار ناچیز است؛ اما همین مقدار اگر به موقع در 

ار نگیرد، صدمات جبران ناپذیری به اختیار گلخانه قر

آورد. قابلیت جذب  داران و کشاورزان وارد می گلخانه

در شرایط نامطلوب خاک نظیر  ریزمغذیعناصر 

های قلیایی(، کمبود کربن آلی،  باال )خاکاسیدیته 

مصرف بیش از حد کودهای فسفره و پتاسه شدیدا 

در  (.0484یابد )عبدالکریم زاده و شعبانی،  کاهش می

ده و سودآور، میانگین  هر دو گروه از واحدهای زیان

موجود در نمونه خاک، بیش   ریز مغذیکلیه عناصر 

ها بود. با این  از حد استاندارد مورد نیاز در گلخانه

ده و  داری بین واحدهای زیان حال تفاوت معنی

سودآور در مورد عناصر غذایی کم مصرف مشاهده 

ریز رسد که روش استفاده از عناصر  . به نظر مینشد

های استان زیاد مفید نبوده است.  در گلخانه مغذی

زیرا بسیاری از کودهای شیمیایی در خاک تثبیت 

شوند و به علت ترکیب شدن با سایر عناصر، عمال  می

شوند. بنابراین گیاهان  از دسترس گیاه خارج می

 ریز مغذیاصر ای با وجود اینکه تمامی عن گلخانه

مورد نیاز در خاک را دارند، اما بدلیل میزان باالی 

  اسیدیته زیاد وهدایت الکتریکی فسفر قابل جذب و 

عناصر غذایی هستند. این باال، به شدت دچار کمبود 

با استفاده از  ریز مغذیلذا بکارگیری عناصر 

و استفاده از فرم  های دیگر نظیر محلول پاشی روش

مؤثرتر واقع  ،ای استان اهان گلخانهبرای گی کالت

 شود. می

 

 سودده گروه دو ها در عوامل فنی گلخانه مقایسه -7

 ده  زیان و

در مورد عوامل فنی مؤثر بر سودآوری اقتصادی 

دارانی که  داران، نتایج نشان داد که گلخانه گلخانه

جانبی و  -های سقفی دارای تشتک آب آهک، دریچه

پد هستند که به ترتیب و  سیستم سرمایشی فن

درصد از کل واحدهای مورد  7/20، 7/20، 0/00

مطالعه از این امکانات برخوردار بودند، میانگین سود 

ها داشتند. همچنین  باالتری نسبت به سایر گلخانه

دارانی که دارای تجهیزات اتوماتیک در  گلخانه

جنوبی و  -های خنک کننده، موقعیت شمالی سیستم

 0/82، 4/24اورزی بودند و به ترتیب مشاور فنی کش

باشند، درصد از واحدهای مورد مطالعه می 2/00و 

ها  دارای میانگین سود باالنری نسبت به سایر گلخانه

بودند. لذا بکارگیری این عوامل توانسته است به طور 

ها شود.  داری موجب افزایش سودآوری گلخانه معنی

رفی )گازوئیل در حالیکه عواملی مانند نوع سوخت مص
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

ها  یا گاز طبیعی( و نوع پوشش پالستیکی گلخانه

 ها نداشتند.  تأثیری بر افزایش سودآوری گلخانه

در مورد تأثیر مساحت گلخانه بر سودآوری، نتایج 

ده و  های زیان نشان داد که میانگین مساحت در گروه

متر مربع بود.  6111و  4811سودآور به ترتیب 

 6111علی، واحدهای کمتر از بنابراین در شرایط ف

متر مربع در استان از صرفه اقتصادی کمتری 

باشد. افزون بر این، میانگین ارتفاع سازه  برخوردار می

ده و سودآور به  از کف گلخانه در واحدهای زیان

ارتفاع برخورداری از متر بود. لذا  82/0و  04/0ترتیب 

شته داتأثیر مثبتی بر سودآوری  ،ها سازهدر بیشتر 

. بدیهی است، هر چه ارتفاع سازه از کف گلخانه است

بیشتر باشد، شرایط دمایی و رطوبتی هوای داخل 

گلخانه کمتر تحت تأثیر شرایط آب و هوایی بیرون 

گیرد. این امر موجب نوسانات کمتر در  گلخانه قرار می

هوای درون گلخانه و در نتیجه کاهش تنش در 

ولید محصول بیشتر، ای شده و با ت گیاهان گلخانه

نماید.  ای را بیشتر می های گلخانه سودآوری کشت

های این پژوهش در خصوص رعایت  قسمتی از یافته

 کارآییها و تأثیر مثبت آن بر  نکات فنی در گلخانه

های روستا  داران با یافته اقتصادی و سودآوری گلخانه

( در مورد واحدهای تولیدی خیار 0461و همکاران )

 ای مطابقت داشت.  گلخانه

 

  دو در داران گلخانه فردی های ویژگی مقایسه -0

 ده زیان و سودده وهرگ

آوری  به منظور بررسی عوامل شخصیتی برر سرود  

داران از  های شخصیتی گلخانه واحدها، برخی از ویژگی

جمله سن، تجربه و سرطح تحصریالت در دو گرروه از    

قرررار  ده و سررودآور مررورد مقایسرره داران زیرران گلخانرره

ده و سودآور در مورد سرن   گرفتند. بین واحدهای زیان

داری مشاهده نگردید. در مورد  دار تفاوت معنی گلخانه

داران، نترایج بهترری    تجربه و سطح تحصیالت گلخانره 

کرره میررانگین تجربرره کرراری  طرروریهگرفترره شررد. برر

سرال برود    2داران در نمونه مورد بررسی حدود  گلخانه

ده و  جربره در واحردهای زیران   که میرانگین سرنوات ت  

سال بود که این تفاوت  7و  4سودده به ترتیب حدود 

دار بود. لذا تجربه کراری مردیریت    از نظر آماری معنی

هرا   تواند نقش موثری در سودآوری گلخانره  گلخانه، می

داشررته باشررد. همچنررین میررانگین سررطح تحصرریالت 

داران استان بر اساس شاخص کردهای مقراطع    گلخانه

ده و سرودآور بره ترتیرب     در واحدهای زیان 0صیلیتح

بود. بنرابراین برا توجره بره اهمیرت       0/0و  8/4حدود 

هررای  دانررش و آگرراهی افررراد از علرروم و فنررون کشررت

توان نتیجه گرفت که افرزایش تجربره و    ای، می گلخانه

داران، نقش بسزایی در بهبرود   سطح تحصیالت گلخانه

هرای   دآوری کشتمدیریت فنی گلخانه و در نتیجه سو

 ای داشته است.  گلخانه

   

 های ترویجی: توصیه

 کرررارآییهرررای  پرررایین برررودن نسررربی شررراخص -0

داران، بیررانگر عرردم اسررتفاده بهینرره از منررابع  گلخانرره

ای در  گلخانره  هرای موجود و ضعف مدیریت در کشرت 

 از طریرق است که تنهرا  کهگیلوئیه و بویراحمد استان 

هررای  آمرروزش و ترررویج مرردیریت صررحیح در کشررت 

توان این ضعف را جبران کررد و موجرب    ای می گلخانه

                                              
سواد، ابتدایی، سیکل،  های بی داران برای گروه کد مقاطع تحصیلی گلخانه  0

در نظر  4، 0، 4، 2، 0دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس به ترتیب 

 گرفته شده است.    
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 کارآیی بر خاک و آب کیفیت تأثیرن پور و همکاران ، حس

  ای گلخانه های کشت سودآوری و فنی اقتصادی،

 بویراحمد و کهگیلویه استان در
  

 
 

 

 

 

موجود وری افنهای فعلی و  قیمتبا  آوریسودافزایش 

 شد.    

 کرارآیی با توجه به تاثیر عوامرل فنری در افرزایش     -2

، بهترر اسرت   شرد ها که در این پژوهش بررسی  گلخانه

ستفاده از تشتک آب جمله اهای ترویجی از  که توصیه

 یهرا  چهیدر یریگلخانه، بکارگ  یورود یآهک در ابتدا

، داشرتن  فن و پد یشیسرما ستمیاستفاده از س ،یسقف

خنرک کننرده،    یهرا  سرتم یدر س کیر اتومات زاتیتجه

ی جنروب  -یشمال ییایها در جهت جغراف احداث گلخانه

با تجربه در طرول  فنی متخصص و استفاده از مشاور  و

 کشت، مورد توجه جدی قرار گیرد.فصل 

 خرراک در ریررز مغررذی عناصررر تمررامی وجررود بررا -4

 نیرز  و خراک  بودن قلیایی و شوری دلیله ب ها، گلخانه

 در اسرتاندارد  حالرت  برابرر  پرنج  از بریش  فسفر تجمع

 کمبرود  دچرار  شردت  بره  ها خاک این ها، گلخانه خاک

 گررردد مرری توصرریه لررذا. هسررتند مصرررف کررم عناصررر

 هرای  سازمان توسط مستمری و تخصصی های آموزش

 صرحیح  کراربرد  خصروص  در داران گلخانه برای ذیربط

پر مصرف و ریز مغذی بر اساس آزمون خاک و  عناصر

 از اسرتفاده  و پاشری محلول روش از استفادهو نیز  ،آب

 .  گردد برگزار گیاه، تغذیه در شده کالت عناصر

 آب و خراک اسریدیته   میرانگین  اینکره  به توجه با -0

 محریط  برودن  قلیرایی  شرد،  گیرری  اندازه 4/7 از بیش

 در شرود  می توصیه لذا. رسید اثبات به ها گلخانه کشت

 و افرزایش عملکررد محصرول،    ریزمغذی عناصر جذب

 .  شوند مجهز آب فیلتر سیستم به داران گلخانه

 تحصریالت  سرطح  اهمیرت  پرر  نقرش  بره  توجره  با -4

 و گلخانرره فنرری مرردیریت بهبررود در داران، گلخانرره

 راه مجروز  کره  گرردد  مری  توصریه  واحردها،  سودآوری

 و اقتصرادی  شررایط  در ایگلخانره  های سیستم اندازی

 تحصریالت  دارای افرراد  بره  تنهرا  استان،این  اجتماعی

 . شود اعطاء کشاورزی با مرتبط

 و سرد اقلیمی شرایط به توجه با گردد می توصیه -2

 که آن شمالی مناطق در مخصوصا استان خنک این

 ارتفاع احداث، زمان در است، ها گلخانه تمرکز محل

شود. اضافه بر این،  رعایت متر 4 حداقل گلخانه سازه

 و اقتصادی شرایط در مساحت اقتصادی گلخانه

 نباشد. مربع متر 6111کمتر از  استان اقلیمی

 

استفاده از سیستم گرمایشی گازی و تونل باد گرم  -2شکل 

 در گلخانه

 

پد -استفاده از سیستم خنک کننده اتوماتیک فن -3شکل 

 در گلخانه

 

استفاده از تشتک آب آهک در ابتدای درب  -4شکل 

 ورودی گلخانه
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