
دو فصلنامه

فناوری در کشاورزی

سال سوم، شماره پنجم، پاییز1398

ویژه نامه
مدیریت گلخانه

 هر آنچه باید در آغاز این راه بدانید 



AgroThechnology.ir    December 2019 فناوری در کشاورزی    آذرماه 1398

ویژه نامه گلخانه

AgroThechnology.ir    December 2019فناوری در کشاورزی    آذرماه 1398



AgroThechnology.ir    December 2019 فناوری در کشاورزی    آذرماه 1398

مقدمه
 گلخانه محلی محفوظ است برای کشت گیاهان، که به وسیله پوشش های شفاف پوشیده شده است. پوشش شفاف گلخانه عالوه بر ایجاد شرایط نوری مساعد برای کشت
 گیاه، باعث ایجاد اثر گلخانه ای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه می گردد و به همین دلیل دمای کافی برای رشد گیاه در فصول سر سال را نیز فراهم
 می آورد. گلخانه ها گیاهان را از سرمای بیش از حد زمستان یا گرمای بیش از حد تابستان حفظ می کنند و شرایط مطلوب برای تولید محصول در تمام فصول سال را

فراهم می آورند.

 در سازه های گلخانه، کلیه عوامل رشد از محیطی، خاکی و آبی قابل کنترل است. دما، رطوبت و شدت نور محیط، شرایط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و کیفیت
  و علف های هرز در محیط گلخانه نسبت آب آبیاری در گلخانه کنترل می شود تا شرایط مطلوب رشد برای گیاهان تأمین گردد. عالوه بر این، کنترل آفات، بیماری ها

 به محیط های باز امکان پذیرتر است.

 در سال های اخیر توجه ویژه ای به توسعه گلخانه ها شده است. از دالیل اصلی توسعه گلخانه می توان به موارد زیر اشاره کرد

 1( افزایش جمعیت و لزوم تأمین غذای بیشتر

2( بهره وری پایین تولید در محیط های باز با توجه به محدودیت های فصلی 

3( تغییرات اقلیم و تأثیر ناخوشایند خشکسالی،  سرمازدگی و دیگر مخاطرات زمین بر امنیت غذایی

 4( افزایش سطح رفاه و لزوم دسترسی به تنوع مواد غذایی خارج از فصل

6( نوسان قیمت مواد غذایی در طول سال و لزوم ایجاد ثبات در بازار در طول سال

 7( نیاز به بهره گیری از فناوری های پیشرفته، کاهش سختی کار، هزینه و احتمال خطای نیروی انسانی

 8( نیاز به قرنطینه مطمئن برای برخی از گیاهان زراعی و زینتی

و پوشش  نوع  شکل،  کاربرد،  نوع  اساس  بر  گلخانه ها   انواع 
نیز کاربرد  نوع  لحاظ  از  می شوند.  تقسیم بندی  کشت   بستر 

تقسیم بندی های متنوعی وجود دارد،که عبارتند از:
 تابستانه و زمستانه؛ تحقیقاتی، آموزشی و تجاری؛

 و بر اساس نوع کشت: سبزی و صیفی، گل شاخه بریده و غیره.

پرورش نشاء گیاهان زینتی

اتاقک رشد

تحقیقاتی

سبزی و صیفی

1011



AgroThechnology.ir    December 2019 فناوری در کشاورزی    آذرماه 1398

 بستر کشت در گلخانه ها بر حسب نوع و کاربرد متفاوت است و تنوع قابل توجهی دارد.
 در اغلب گلخانه ها، گیاه در بستر خاک کشت می شود. بستر خاکی به سبب داشتن رس،
 شرایطی را فراهم می آورد که اثر نامطلوب هدایت الکتریکی یا شوری آب موجود در خاک

 تا اندازه ای کنترل شود و ریشه گیاه با مشکالت کمتری مواجه گردد.
 البته آلودگی های ناشی از عوامل شیمیایی و میکروبی در خاک ماندگاری بیشتری داشته
 و کاهش اثر سوء آن ها بر رشد و نمو گیاه منوط به صرف هزینه و زمان است. بنابراین، در
 طی سال های اخیر،انواع بسترهای غیرخاکی برای تولید محصوالت گلخانه ای ارائه شده اند

 و فناوری های هیدروپونیک و آیروپونیک توسعه یافته اند.
 فناوری های کشت بدون خاک مزیت هایی از جمله کنترل عوامل بیماری زای ریشه، مصرف
 بهینه تر آب، کود و قابلیت کنترل بهتر شرایط فیزیکی-شیمیایی بستر کشت )در مقایسه
 با کشت خاکی( را داراست، اما نسبت به تغییرات اسیدیته و هدایت الکتریکی حساسیت
برنامه تنظیم  پیشرفته  سامانه های  لذا،  بود.  خواهد  آسیب پذیرتر  گیاه  و  داشته   بیشتری 

 آبیاری-کوددهی مورد نیاز خواهد بود.

 تنوع شکلی زیادی در گلخانه ها وجود دارد که متداول ترین
 آن ها در ایران عبارتند از    شکل، کمان قوسی، گنبدی و

غیره.
 پوشش گلخانه نیز از تنوع قابل توجهی برخوردار است که
 انواع متداول آن عبارتند از نایلون، پلی کربنات و شیشه که
 هریک بر حسب نوع کاربرد و اندازه دارای گروه بندی خاص
گلخانه، نایلون های  مورد  در  ذکر  قابل  نکته  می باشد.   خود 
پوسیدگی از  که  است  بنفش  ماوراء  اشعه  ضد  مواد   درصد 
جلوگیری خورشید  تابش  مقابل  در  گلخانه  پوشش   سریع 

 به عمل می آورد و موجب افزایش عمر مفید آن می شود.

 انواع بستر کشت های گلخانه ای: 1- کشت خاکی 2- بستر پرلیت 3- بستر پشم سنگ 4- تکنیک
NFT جریان مواد غذایی         5- آیروپونیک

A

گلخانه طرح اسپانیایی با سقف گنبدی شکل و پوشش پلی کربنات

Aگلخانه طرح هلندی با سقف     شکل و پوشش شیشه ای
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بر عالوه  کشت  برنامه ریزی  برای  شد،  بیان  پیش  فصل  در   همانگونه 
 بررسی های اولیه در تعین محل، مساحت، نوع سازه، تجهیزات، نوع کشت
برنامه ریزی و مدیریت  مورد نظر و شیوه مدیریت کشت، الزم است که 
 کشت بر مبنای نیازهای بازار هدف انجام گیرد. لذا، بهره گیری از مدل های
محصول سودآوری  افزایش  به  می تواند  اقتصادی  مدل های  با  توأم   رشد 
اینکه تعجیل یا تأخیر دو هفته ای در زمان  کمک شایانی کند. چه بسا 

کاشت می تواند موجب ضرر گلخانه داران شود..

 پس از رعایت کلیه جوانب مدیریتی کشت، الزم است زمین گلخانه برای
 کشت آماده گردد. با توجه به اینکه بخش عمده کشت گلخانه ای در کشور
 خاکی بوده و از سوی دیگر پیچیدگی های بیشتر این کشت، در این فصل

تمرکز عمده بر روی کشت خاکی خواهد بود.

                                    تولید محصول

2-1. آماده سازی بستر کشت
 آماده سازی بستر کشت شامل کلیه مراحل انجام کار از بعد از برداشت کشت قبلی تا قبل از کشت حاضر می باشد. بنابراین، الزم

است مراحل زیر برای آماده سازی بستر به انجام برسند.
2-1-1. کندن بوته های کشت قبل و علف هرز

 اولین مرحله از آماده سازی بستر کشت، حذف بقایای کشت قبلی و علف هرز است که باید از محوطه گلخانه خارج گردد و با
 توجه به آلوده شدن گیاه در طول رشد و مخصوصاً در اواخر دوره رشد به انواع آفات و عوامل بیماری زا، بهتر است تدابیری برای

معدوم کردن بقایا تدارک دیده شود.
 2-1-2. برداشتن موانع

 با توجه به اینکه وجود موانعی مانند لوله های آب در عملیات خاک ورزی خلل ایجاد می کنند و از طرفی دیگر، لزوم تعویض
 لوله های تیپ برداشتن لوله ها و دیگر موانع از روی بستر کشت توصیه می شود.
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2-1-3. پخش کود دامی در زمین
 کود دامی و مرغی عالوه بر ارزش غذایی که برای رشد گیاه در خاک ایجاد
 می کند، موجب افزایش درصد مواد آلی خاک نیز می شود. مواد آلی با بهبود
 خصوصیات فیزیکی خاک، قابلیت نگهداری آب در خاک را باال برده، ساختمان
بنابراین، الزم است که  خاک را بهبود داده و تنفس گیاه را بهتر می کنند. 

پیش از خاک ورزی به خاک افزوده شود.
 در انتخاب کود دامی باید حتما دقت نمود که:

بیماری ها و  آفات  یا  بذر علف هرز  و  باشد  پوسیده  به خوبی   1( کود حتماً 
 توسط آن به داخل گلخانه وارد نشود.

 2( افزودن کود دامی به خاک بر مبنای آنالیز شیمیایی و توصیه متخصصین
 خاک شناسی باشد. زیرا، مصرف کم کود نتایج مورد انتظار را در بر نخواهد
 داشت و مصرف بیش از مقدار مورد نیاز نیز موجب ایجاد مشکل در رشد و

نمو گیاه خواد شد.

2-1-4. خاک ورزی
 انجام عملیات خاک ورزی همواره یکی از مشکل ترین کارهای کشاورزی بوده
 است. خوشبختانه، با ورود مکانیزاسیون به کشاورزی، انجام این عملیات به

 انواع تراکتورها و ماشین های خاک ورز محول شد. ب
کوچک حتماً  که  کرد  توجه  باید  گلخانه  مناسب  تراکتور  انتخاب   برای 
داخل محوطه  در  مانور  توانایی  هم  تا  باشد  سبک  و  کمرشکن(   )ترجیحاً 
 گلخانه را داشته باشد و هم تردد آن موجب تراکم خاک نشود. در ضمن،
 تراکتور باید توان کافی برای انجام کار را داشته باشد و در عین حال آلودگی
 هوا و صدای زیادی تولید نکند؛ از طرفی سریع باشد و قیمت خرید یا اجاره

  آن به صرفه باشد.

2-1-5. پشته سازی
 بخش عمده ای از کشت های گلخانه ای بصورت ردیفی انجام می گیرند؛ بنابراین، الزم است پس از خاک ورزی و آماده سازی بستر کشت، پشته  هایی
 برای کشت گیاهان منظور گردد. این کار هم بصورت دستی و هم با بهره گیری از پشته ساز پشت تراکتوری انجام می گیرد. البته، در صورت استفاده از

پشته ساز، الزم است بخش هایی از پشته را با بیل مجدداً اصالح نمود تا پشته هایی صاف، مرتب و تقریباً هم اندازه ایجاد گردد.
استفاده از کود دامی در کشت گلخانه ای پیش از خاک ورزی

خاک ورزس با استفاده از سیکوتیلر متصل به تراکتور باغی

عملیات پشته سازی برای کشت محصوالت ردیفی
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2-2. عملیات کاشت
مستلزم موفق،  کاشت  عملیات   انجام 
مناسب زمان  و  روش،  رقم،   انتخاب 
باید ابتدا  بنابراین،  است.   کاشت 
جغرافیایی شرایط  و  فصل  با   متناسب 
 محل گلخانه نسبت به انتخاب نوع گیاه
کشت با  و  کرد  اقدام  مناسب  رقم   و 
نشاءکاری یا  ندرت(  )به  بذر   مستقیم 
 )در اغلب موارد( نسبت به کاشت گیاه

اقدام کرد.

 با توجه به اینکه کاشت نشاء در زمان
صرفه جویی تولید  هزینه  نتیجه  در   و 
گیاهان از  بسیاری  دارد،  توجهی   قابل 
 گلخانه ای بصورت نشاء وارد بستر کشت
می توان منظور  این  برای   می شوند. 
از قرنطینه  مسائل  رعایت  با  را   نشاء 

تأمین نشاء  تولید   گلخانه های 
 کرد یا اینکه در گلخانه بخشی را
 به عنوان سالن تولید نشاء منظور
 کرد و در آن قسمت مبادرت به

تولید نشاء نمود.

مقیاس در  نشاء  تولید   برای 
بطور را  بذور  می توان   کوچک 
 دستی در داخل سینی های نشاء
نشاء تولید  برای  اما،  داد.   قرار 
دستگاه هایی تجاری،  مقیاس   در 
نشاء سینی  در  بذر  کاشت   برای 

 ساخته شده است.

2-2-1. پیوند زنی
 انجام پیوند در گیاهان به منظور بهره برداری تؤام از صفات خوب پایه و پیوندک انجام می گیرد. به عبارت دیگر،
 گیاه حاصل از پیوند از پایه ای قوی برخوردار است که ریشه خود را با شرایط زمین به خوبی وفق داده است و در

عین حال، قسمت تاج گیاه دارای صفات خوبی از لحاظ باردهی یا تطابق با شرایط اقلیمی است.
 پیوندزنی در ایران به گیاهان خشبی و درختان مثمر و غیر مثمر محدود شده است و انجام عملیات پیوند بر روی

گیاهان یکساله با بافت غیر خشبی کمتر بصورت تجاری به انجام رسیده است.
 این در حالی است که در بسیاری از کشورها انجام پیوند بر روی گیاهان گلخانه ای از جمله گوجه فرنگی یک کار
 تجاری است که توسط تولیدکنندگان نشاء به انجام می رسد و بسیاری از گلخانه داران ترجیح می دهند که نشاء

 پیوندی را در گلخانه کشت نمایند.

نشاء خیار

کاشت بذر در سینی نشاء به صورت دستی

توسعه کشت نشاء های پیوندی در کشورهای پیشرفته

دستگاه کارنده بذر سینی نشاء
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 2-3. عملیات داشت
آغاز داشت  عملیات  خاک،  در  گیاه  استقرار  و  کاشت  از   پس 
 می شود. آبیاری، مبارزه با آفات، بیماری ها و علف هرز، کوددهی،
 بوته پیچی، هرس برگ، ساقه و میوه، گرده افشانی و حذف گیاهان
 آلوده از جمله اقدامات ضروری به عنوان عملیات داشت در کشت

 گلخانه ای هستند.

محلول بصورت  گلخانه  در  کوددهی  که  است  توضیح  به   الزم 
 پاشی یا ترکیب در آب آبیاری در اختیار گیاه قرار می گیرد. برای
 مبارزه با آفات و بیماری ها می توان از انواع سموم شیمیایی، تله ها،
 حشرات آفت خوار یا باکتری های مفید بهره گرفت. مبارزه با علف
 هرز نیز قبل از آماده سازی زمین  انجام می گیرد و در حین رشد

و نمو گیاه اصلی، علف های هرز وجین می گردند.
فلفل فرنگی،  گوجه  خیار،  جمله  از  گلخانه ای  گیاهان  از   بعضی 
 دلمه ای رنگی و بادمجان دارای رشد زیادی هستند. بنابراین، نصب
این منظور، برای  این گیاهان ضروری است.  برای   نخ نگهدارنده 
 ابتدا مفتول هایی با فاصله معین در راستای قائم بر جهت ردیف
مهار  کشت کشیده می شوند که توسط ستون ها و سازه گلخانه 
 می گردند. سپس، نخ های نگهدارنده بوته با طولی کمی بیشتر از
 فاصله مفتول تا زمین از مفتول ها آویزان شده، ته آن را در خاک
 فروکرده و بوته را، که حدود 20 سانتی متر ارتفاع دارد، به دور آن
 می پیچند. با گذر زمان و رشد بوته، پیچیدن بوته به دور نخ ادامه
 دارد. البته برای سهولت کار می توان از انواع گیره نیز بهره گرفت.
 البته، در استفاده از گیره باید دقت نمود تا مشکلی برای گیاه یا

میوه ایجاد نشود.
بوته ها تا  کرد  اتخاذ  ترتیبی  باید  مفتول،  به  گیاه  رسیدن  با    

 خوابانیده شوند. برای جلوگیری از تماس بوته با سطح خاک یا
 شکستن آن، از شاسی ها استفاده می شود.

 با توجه به اهمیت گرده افشانی در گیاه گوجه فرنگی، الزم است
 پس از گلدهی، روزانه به مفتول های حایل ضربه زده شود تا بر اثر
 ارتعاش ایجاد شده در گیاه، گرده در محیط پخش شده و عمل

لقاح تسهیل گردد.
گیرد، انجام  است  داشت الزم  مرحله  در  اقداماتی  از  دیگر   یکی 
 هرس است. حذف برگ های پیر و بیمار، هرس ساقه های اضافی
روند در  خلل  یا  بازارپسندی  مشکل  سبب  به  میوه ها  هرس   و 
از جمله هرس های الزم در گلخانه هستند که  میوه رسانی گیاه 
تکرار مختلف  زمانی  فواصل  در  رشد  شرایط  و  گیاه  نوع   بسته 

می شود.

پیچیدن بوته به دور نخ های نگهدارنده
نصب شاسی

هرس بوته های خیار
ایجاد مشکل برای گیاه و میوه خیار بر اثر کم دقتی در اتصال گیره

1

4 3
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-4
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 2-4. عملیات برداشت و پس از برداشت

همانگونه که پیش تر نیز بیان شد، برنامه ریزی کشت باید به گونه ای باشد که محصول در سودآورترین بازه زمانی برداشت شود. اّما، با وجود برنامه ریزی نیز ، الزاماً موفقیت در فروش تضمین نمی گردد.

 قبل از برداشت الزم است پایشی از وضعیت کلی محصول انجام گیرد و بازارپسندی آن ارزیابی شود. یکی از اقدامات ضروری پس از برداشت، جداسازی محصول مرغوب از نامرغوب است.

 باید بسته بندی مناسبی هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ ظرفیت، کیفیت و قیمت انتخاب گردد. برای ایجاد بازار فروش پایدار، بهتر است بسته بندی ها با برچسب نام تجاری شما ارائه شوند تا مصرف کننده،
پس از جلب اعتماد به محصول، در فروشگاه ها به دنبال محصول شما باشد. ارائه اطالعات تماس در ذیل برچسب می تواند به بهبود بازار محصول کمک شایانی نماید.

 ایجاد انبار خنک یا حتی سردخانه در نزدیکی گلخانه می تواند به حفظ کیفیت محصول برداشت شده کمک می نماید. باید توجه نمود که حمل اصولی بسته ها و جلوگیری از صدمه دیدن محصول بر اثر فشار،
 ارتعاشات خودرو یا دمای زیاد محفظه جابه جایی، می تواند بازارپسندی محصول را تضمین کند. 

AgroThechnology.ir    December 2019فناوری در کشاورزی    آذرماه 1398



AgroThechnology.ir    December 2019 فناوری در کشاورزی    آذرماه 1398

 موفقیت در کشت نیازمند کسب دانش و تجربه زراعی است. اّما، ذکر این نکته ضروری است که صرفاً با دانش و تجربه زراعی
 نمی توان گلخانه دار موفقی بود. عالوه بر عملیات زراعی، الزم است نسبت به دیگر مسائل نیز رسیدگی شود که در ادامه تشریح

خواهد شد.

3-1. رعایت قرنطینه
 بهترین راه مبارزه با علف هرز، آفات و عوامل بیماری زا قرنطینه اصولی و مداوم گلخانه است. الزم است:

ورود هر گونه نهاده ای اعم از خاک، کود دامی، بذر و نشاء با کنترل کامل صورت گیرد.

ورود و خروج افراد با رعایت اصول بهداشتی باشد.

لباس افرادی که به گلخانه وارد می شوند، آلوده نباشد.

از توری ها به نحو مقتضی بهره گیری شود و کلیه مداخل گلخانه دارای مانع باشند.

 شرایط محیطی داخل گلخانه به گونه ای تنظیم گردد که دما یا رطوبت هوا برای شیوع آفات و عوامل بیماری زا مساعد
نباشد.

 محوطه اطراف گلخانه ضدعفونی گردد تا عوامل بیماری زا از جمله نماتدها و آفات همراه با لباس یا کفش افراد به

داخل گلخانه راه نیابند.

گیاهان آلوده بالفاصله از گلخانه حذف و معدوم گردند.

3-2. نگهداری و تعمیر سازه و تجهیزات
 یکی از وظایف مدیر گلخانه، بازرسی دوره ای و اقدام برای نگهداری، تعمیر یا تعویض در سازه، تجهیزات و تأسیسات است. با
 توجه به محدودیت عمر مفید مواد مصرفی، قطعات و تجهیزات، الزم است جدولی زمانی برای اقدامات ضروری تهیه گردد.

زیرا، بهره گیری از اشیاء بیش از عمر مفید موجب بروز خسارت یا حتی خطر خواهد شد.

 بعنوان مثال، تعویض نایلون پس از پایان عمر مفید )حدود 5 سال( الزامی است. زیرا، احتمال پارگی در سطح آن باال رفته
 و در فصول سرد یا بادهای فصلی، پارگی سطح نایلون موجب بروز آسیب به محصول خواهد شد و نفوذ آب باران یا برف،
 خسارات جبران ناپذیری به تأسیسات وارد خواهد آورد یا موجب بروز خطر بر اثر اتصال برق خواهد شد. البته، در صورت
 محدودیت شرایط فصلی می توان پوشش را ترمیم کرد. عالوه بر احتمال بروز مشکل ناشی از عمر باالی نایلون، کاهش
 شفافیت پوشش موجب، کاهش عبور نور خورشید، کاهش فتوسنتز و کاهش عملکرد محصول خواهد شد. از آنجا که سازه،
 تأسیسات و تجهیزات گلخانه دارای عمر مفید، مالحظات سرویس، نگهداری و تعمیر هستند، باید توجه ویژه ای به عمر مفید

  مواد مصرفی، مصالح و قطعات داشت تا در روند کار تداخلی ایجاد نگردد.

                                    مالحظات گلخانه داری
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 3-2-1. سرویس های روزانه یا دوره ای
 با توجه به اهمیت آبیاری درست، به موقع و بهینه گیاهان،آبیاری در محیط گلخانه به صورت قطره ای انجام می گیرد. بنابراین،
 الزم است در ابتدا در انتخاب حجم مخزن، ظرفیت پمپ، فیلتر، ابعاد لوله های اصلی، نوع شیرها و اتصاالت، مانیفولدها، لوله های
 تیپ، قطره چکان ها و محل نصب آن ها دقت شود. عالوه بر این، باید پیش از هر نوبت آبیاری یا بطور دوره ای )بسته به کیفیت
       آب( از صحت عملکرد سیستم آبیاری اطمینان حاصل گردد. پر شدن فیلتر با شن، نشست رسوب در جداره قطره چکان ها،
 شکستگی یا پارگی در سطح لوله ها یا شلنگ و خرابی پمپ و یا شیرهااز جمله ایرادهایی هستند که ممکن است در آبیاری

   گلخانه خلل ایجاد نماید. ب

 بازبینی بخاری ها، هواکش ها، دریچه ها، پدهای سلولوزی و نایلون گلخانه بسیار ضروری هستند. خروج گاز مشعل از محفظه
 بخاری ممکن است باعث افت عملکرد، نابودی محصول یا حتی بروز خطر برای سالمتی کارگران شود. البته، خرابی های یا
 سرویس های دوره ای قطعات و تأسیسات موجب افزایش عمر مفید آن  ها می گردد. نشست رسوب بر سطح پدها نیز از کارایی
  های دریچه ها نیز از مواردی است آن ها می کاهد که الزم است برای آن چاره اندیشی شود. لقی و هرز شدن شاخه و چرخدنده

حتماً باید بررسی شود؛ به ویژه در فصل سرد یا زمان بروز بادهای تند که دریچه ها باید به خوبی عمل کنند.

3-3. تنظیم شرایط محیطی
 تنظیم دما و رطوبت محیط برای تولید محصول با کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، الزم است دمای بخاری،
باز یا بسته بودن دریچه ها، خاموش یا روشن بودن هواکش ها و رطوبت ساز به درستی تنظیم گردد. برای این منظور  زمان 
 می توان از حسگرهای مختلف بهره گرفت یا به صورت دستی شرایط را کنترل کرد. البته، با توجه به احتمال خطای انسان در
  کنترل گلخانه، سامانه های کنترل مختلفی از ساده و ارزان تا پیچیده و گران قیمت  در بازار  ارائه شده است و الزم است که بر 
 مبنای حساسیت کشت و توجیحه اقتصادی نسبت به خریداری سامانه های کنترل اقدام کرد. در برخی از سامانه های هوشمند

حتی کنترل غلظت کود متناسب با سن گیاه فراهم شده است.

 3-4. مهارت کار با تجهیزات
 از مدیر گلخانه یا کارگران فنی این انتظار می رود که دانش فنی کار با تجهیزات را داشته و پیرامون نگهداری و تعمیر جزئی
 سازه، تأسیسات و تجهیزات اطالعات کافی داشته باشند. از سویی دیگر، قطعات یدکی پر مصرف مانند پیچ، میخ، میخ پرچ،
 مفتول و اتصاالت مصرفی آبیاری باید همواره در انبار گلخانه موجود باشد. در نزدیکی گلخانه باید کارگاهی را برای نگهداری
 ابزارهای دستی مانند چکش، انبردستی، پیچ گوشتی، انواع آچار، دریل، فرز و ... تجهیز کرد تا در صورت نیاز همواره در دسترس
 باشد. نکته مهم این که فقط باید افراد مسئول و متبحر اجازه دسترسی به سازه، تأسیسات و تجهیزات کار را داشته یا مبادرت

به نگهداری و سرویس کنند.

3-5. رعایت اصول ایمنی
 احتمال سقوط اشیاء سنگین به ویژه در گلخانه های قدیمی، افتادن از سازه در زمان تعمیر، لیز خوردن در حین کار در گلخانه،
 غرق شدن در مخزن آب، مسمومیت با سموم یا انواع کود، بروز خطر ناشی از کار با اسید در حین تنظیم اسیدیته آب، گاز
 گرفتگی ناشی از نقص در بخاری، گزش حشرات یا آسیب ناشی از حیوانات موذی، برق گرفتگی، آتش سوزی و سایر موارد
 خطرساز در گلخانه همواره وجود دارد. بنابراین، مدیر گلخانه باید نسبت به رعایت کلیه جوانب ایمنی و پیشگیری از خطر

اقدام نموده و اسباب، ابزارها و تمهیدات مبارزه با خطر را تأمین نماید.

3-6. رعایت بهداشت حرفه ای
 شستشوی دوره ای و تمیز نگه داشتن لباس کار، تخصیص لباس مخصوص سمپاشی، دستکش، کاله و عینک برای کارهای
 خاص، بهره گیری از لباس هایی با رنگ های دافع حشرات، رعایت اصول ارگونومی در کار با وسایل، تأمین اتاق استراحت برای

کارگران و رعایت مسائل قرنطینه از جمله نکات بهداشتی هستند که باید رعایت شود.

3-7. رعایت مسائل زیست محیطی
 رعایت زمان، تعداد دفعات و ُدزبندی کودها و سم های مجاز طبق توصیه های خاکشناسی و گیاهپزشکی و پیش گیری از تجمع
 مقدار سموم بیش از مقادیر مجاز از جمله مسائل زیست محیطی هستند که باید مدیر گلخانه مد نظر قرار دهد. جلوگیری
 از شیوع علف های هرز، آفات و عوامل بیماری زا در گلخانه و محیط پیرامون با اعمال قرنطینه صحیح و معدوم کردن گیاهان

آلوده در سریع ترین زمان ممکن از جمله مسائل زیست محیطی هستند که گلخانه دار باید رعایت کند.

 3-8. تحلیل اقتصادی
ثابت شامل باید هزینه های  اقتصادی  این تحلیل  برآورد گردد. در  بطور تفصیلی  تولید  باید هزینه های  آغاز کشت  از   پیش 
 استهالک، سود سرمایه، مالیات، هزینه اجاره و بیمه و هزینه های جاری شامل نگهداری، تعمیر، انرژی، مواد مصرفی و نیروی
 انسانی منظور گردد. عالوه بر مسائل فوق، باید برآوردی از مقدار محصول و قیمت فروش بدست آید تا تخمینی از میزان
 سودآوری کشت حاصل گردد. عالوه بر این، باید راهکارهایی برای عرضه مستقیم یا کاهش واسطه ها در زنجیره فروش مد
 نظر مدیر گلخانه باشد تا سود حاصل از فروش به حداکثر برسد. با توجه به اینکه سودآوری حداکثر با افزایش قیمت فروش و
 کاهش هزینه ها حاصل می گردد، الزم است تا گلخانه داران از نظرات متخصصین امر استفاده نمایند و برنامه آماده سازی بستر،

کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت تا مصرف را به نحو احسن مدیریت نمایند. ا

ایرادات سیستم آبیاریسامانه های کنترل گلخانه

آبگرفتگی

 استفاده از تورهای درزگیری شده با کش برای قرنطینه
و کنترل تردد در گلخانه

ترمیم و تعمیر گلخانه آبیاری قطره ای

ایراد در اتصاالت

پر شدن فیلتر
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                           تحلیل سامانه های کشاورزی

 کشاورزی به مثابه سامانه ای است متشکل از محصول )اعم از گیاهی یا جانوری(، منابع تولید )اعم از آب، خاک، بذر،
 سم، کود، انرژی و ...(، محیط و سرمایه که توسط انسان و برای انسان مدیریت می شود.

 انسان در این سامانه هم تولیدکننده است و هم مصرف کننده و البته مدیریت سامانه را نیز بر عهده می گیرد تا
 مطلوب نظر حاصل گردد. البته، همواره محدودیت هایی برای فعالیت وجود دارد که اداره روند را از دست مدیر خارج

 می کند و در شرایطی منجر به شکست فعالیت می شود. ب
که می دهد  را  فرصت  این  انسان  به  کشاورزی  سامانه  تشکیل دهنده  سامانه های جزئی  و  اجزا  از   شناختی صحیح 
 محصولی سالم، با کیفیت و به مقدار کافی را با بیشترین بهره مندی پایدار از منابع تولید، سرمایه و شرایط محیطی
باید یک مدیر موفق در بنابراین،  برساند.  فروش  به  بیشترین سودآوری  با  بازار  رعایت مالحظات  با  و   تولید کرده 
 فعالیت های کشاورزی، عالوه بر درک فنی، شناخت بازار، منابع تولید و محیط، الزم است اشرافی کافی به مدلسازی

فرایندها و تحلیل سامانه ها داشته باشد.
با کمک اّما  را می طلبد.  دانشگاهی  عالی  کاماًل تخصصی است که مدارج  امری  تحلیل سامانه  و   البته، مدلسازی 
 متخصصین امر، این امکان وجود دارد که مدیر گلخانه، با بهره گیری از دانش متخصصین در زمینه مدل ها و تحلیل

داده ها، تصمیماتی ارزشمند در راستای افزایش بهره وری و سودآوری تولید اتخاذ نماید.

4-1. مدلسازی
 برای تحلیل سامانه های کشاورزی، اغلب از مدلهای ریاضی استفاده می شود. توسعه روابط ریاضیاتی از فرآیندهای
 رشد گیاه زراعی منجر به توسعه انواع مدل رشد گیاه شده است که برای پیش بینی واکنش گیاه به محیط کاربرد

 دارد. این مدل ها به طور فزاینده ای برای کمک به توسعه کشاورزی به کار می روند.
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 پیشرفت های اخیر در زمینه پایش بی وقفه و خودکار ویژگی های گیاه زراعی )مانند عمل کرد، رشد و مصرف
 آب( فرصتی را می دهد تا وضعیت رشد گیاه به شرایط محیطی در هر زمان ارتباط داده شود. مدل های

 رشد گیاهی بطور کلی بر دو نوع هستند:

 4-1-1. مدل توصیفی )تجربی یا رگرسیونی(
 مدل های توصیفی رفتار سامانه را به روشی ساده شبیه سازی می کنند. در این مدل ها، از

 داده های آزمایشی برای یافتن یک یا چند معادله ریاضی استفاده می شود. این مدل ها
را در محدوده رفتار سامانه  و فقط می توانند  زیادی داده هستند  تعداد  به   نیازمند 
 داده برداری شده توصیف کنند. مدل هاي توصیفي تنها تصویري از شرایط  حال را
 ارائه مي دهند و پیشگویي یا توصیه ای ندارند و اطالعاتی در اختیار نمی گذارند که

سازوکار بروز نتیجه را تشریح کند.

 4-1-2. مدل توضیحی )ساختارگرا یا فرآیندگرا(
را  بصورت  مدل های فرآیندگرا سازوکارها و فرآیندهای هدایت کننده رفتار سامانه 

 کّمی توصیف می کنند. به منظور ایجاد مدل فرآیندگرا، سامانه تحلیل شده، فرآیندها
 و سازوکارهای آن به طور مجزا کّمی می شوند و سپس با تلفیق آنها، مدل سامانه مربوطه

 ارائه می شود. پیش بینی و تخمین اثر تنش از ویژگی های این مدل ها است.
 یک مدل فرآیندگرای رشد گیاه، متغیرهای سرعت )آهنگ فتوسنتز، آهنگ گسترش مساحت برگ

 و غیره( و متغیرهای وضعیت )زیست توده گیاه، عملکرد و غیره( را محاسبه کرده و فرآیندها به صورت
 تابعی از عوامل محیطی، مانند تابش نور و دمای محیط کّمی سازی می شوند. در این روش، می توان سرعت رشد

را در هر مرحله از نمو گیاه در طول فصل رشد، بر اساس وضعیت گیاه زراعی، خاک، آب و هوا محاسبه کرد.

 4-2. کاربرد مدلسازی
 از مدل های رشد گیاه زراعی می توان در برآورد عملکرد، برنامه ریزی برای کشاورزی، مدیریت مزرعه، اقلیم شناسی و

 هواشناسی کشاورزی بهره گرفت.
 البته، درک عوامل مؤثر بر مدل ضروری هستند. در این میان، عوامل آب و هوا تعیین کننده رشد بالقوه گیاه هستند؛
 به طوری که انحراف آنها از مقدار مطلوب سبب کاهش عملکرد می شود. تابش خورشیدی انرژی را برای فتوسنتز و
 تعرق گیاه فراهم می کند و یکی از عوامل هواشناختی تعیین کننده عملکرد بالقوه می باشد. مدل های رشد گیاه بطور
 روزافزونی در تحلیل سامانه های کشاورزی به کار گرفته می شوند و با بهره گیری از معادالت ریاضیاتی، واکنش گیاه به

 عوامل رشد را شبیه سازی می کنند.

 4-3. تحلیل سامانه
ابتدا سامانه و اجزای آن شناسایی، نقش و روابط بین اجزا تجزیه و  برای تحلیل سامانه های کشاورزی الزم است 
            تحلیل و در نهایت هدف مطلوب آن مشخص شود. سپس، نقاط قوت و ضعف سامانه و فرصت ها و تهدیدهای محیط

مشخص و استراتژی های الزم برای افزایش بهره وری آن تدوین گردند. ب
 در تحلیل سامانه حاکم بر گلخانه باید مجموعه ای محفوظ از اجزای صلب، مکانیکی، کنترلی، خاک، گیاه، آب، سم، 
 کود و مدیریت را منظور کرد که در محیطی با شرایط جغرافیایی و اقلیمی ویژه قرار گرفته است و در ازای صرف
برای مدیریت گلخانه مالحظات بنابراین،  تأمین کند.  را  انسان  تولید می کند که منافع  را   زمان و هزینه محصولی 
 فنی )عمرانی، کشاورزی، مکانیک، سیاالتی و ...(، اقتصادی، مذیریتی، کنترلی، بازاریابی، هواشناسی و... در کنار هم
 سامانه ای را تشکسل می دهند که یک سبد محصولی خاص را برای مشتری تولید کرده و در ازای هزینه خود، درآمد

 کسب می کند.
 بهره گیری توأم از روش های مدیریتی، تصمیم گیری های چند معیاری، اصول مهندسی و مدل های
بیشترین سود، برای کسب  از داشته ها  اصولی  ایجاد چیدمانی  و  اقتصادی  اقلیمی،   رشد گیاه، 
از تیمی  باید  گلخانه دار  لذا،  باشد.  آن  درصدد  گلخانه  مدیر  می رود  انتظار  که  است   کاری 

مشاوران را در کنار خود داشته باشد تا موفقیت در کسب و کار تضمین گردد.

4-3-1 تصمیم گیری چند معیاری 
در مختلف  اثرگذاری  درجات  با  که  سامانه  یک  در  موجود  اجزای  تنوع  به  توجه   با 
مؤثر معیارهای  از  بهره گیری  نیازمند  تصمیم گیری  هستند،  مؤثر  هدف  به   رسیدن 
 همراه با لحاظ کردن درجه تأثیر هر معیار است، که این شیوه به عنوان تصمیم گیری
 چند معیاری شناخته می شود. از جمله روش های تصمیم گیری چند معیاری روش

تاپسیس است.
مطلوب را  نقطه ای  که  است  معیاری  تصمیم گیری چند  از روش های  یکی  روش   این 
 می داند که کم ترین فاصله را از نقطه ایده آل مثبت و بیش ترین فاصله را از نقطه ایده آل
 منفی داشته باشد. تاپسیس یکی از کاراترین روش ها در تصمیم گیری چند معیاره است
 که به دلیل اینکه وابستگی بین شاخص ها را در ارزیابی گزینه ها در نظر می گیرد، از قابلیت

نسبتاً باالیی برخوردار است. ب
 برای کسب اطالعات بیش تر و همچنین مشاوره می توانید با ما در ارتباط باشید:

mbagherlak@agrimechanization.com

www.agrimechanization.com 

www.agrotechnology.ir 

09183134907
09058951685 

3031

http://www.agrimechanization.com/
http://www.agrotechnology.ir/
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 سامانه هوشمند مدیریت
گلخانه

1(عواملیکهدرگلخانهاندازهگیری
میشوندوبهسامانهکنترلارسالمیگردد:

د
-دمایهوا

-رطوبتهوا
-شدتتابش
-غلظتگاز

-رطوبتخاک
-کیفیتآب

2(عواملیکهدرمحیطبیرون
اندازهگیریمیشودوبهسامانه

کنترلارسالمیگردند:
-دمایمحیط
-سرعتباد
-جهتباد

3(وظیفهنرمافزار
-تشخیصهوشمندنیازگیاه

 -مقایسهشرایطموجودباوضعیتمطلوب

 -ارسالدستوربرایسامانهکنترل

-ثبتداده

4(عواملیکهتوسطسامانههوشمنددرگلخانهبرمبنایسنگیاهکنترلمیشود
-وضعیت)خاموشیاروشنبودن(بخاری

-وضعیت)خاموشیاروشنبودن(رطوبتساز
-وضعیت)بازیابستهبودن(پردههایکنترلانرژی

-تنظیمسیستمآبیاری

-تنظیمسیستمکوددهی

 -تنظیمسیستمتهویه

شرکت پیشگامان زیست سامانه هوشمند
09183134907  -  08138248332

دمای گلخانه 20 درجه سانتی گراد

رطوب گلخانه 71 درصد
.

سامانههوشمندمدیریتگلخانهمشتملاستبردوبخش:

سختافزارسامانهکنترلونرمافزارکنترل

اساس بر را رطوبتساز و بخاری تهویه، کوددهی، آبیاری، تجهیزات مدیریت وظیفه سختافزار
دستوراتنرمافزاررابرعهدهدارد.گلخانهبااستفادهازنرمافزارکنترلتمامهوشمند،براساسنیاز

 گیاهمبادرتبهکنترلمحیطکشتوتجهیزاتگلخانهمیکند
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با ما در صفحات مجازی همراه شوید...

نخستین به عنوان  کشاورزی   مکانیزاسیون 
مرتبط زمینه های  در  تخصصی  کاماًل   وبسایت 
مکانیزاسیون و  بیوسیستم  مهندسی   با 
 کشاورزی همواره کوشیده است تا با جمع آوری
برای مفید  مطالب  و  اخبار   آخرین  ارائه   و 
 مختصصین و عالقمندان، از جمله اطالع رسانی
 اخبارهمایش ها و ارائه دیدگاه های صاحب نظران
به عنوان وبسایت مرجع در این زمینه عمل کند.

وبالگ ایجاد  با   1385 سال  در  ما   فعالیت 
گردید آغاز  کشاورزی  مکانیزاسیون   تخصصی 
تخصصی وبسایت  نخستین   1392 سال  در   و 
 مکانیزاسیون کشاورزی ایجاد شد. از بدو ایجاد
دستور در  پایه ای  مفاهیم  تبیین  وبسایت   این 
 کار قرار گرفت. البته، الزم بود تالش بیشتری
دانش افزایی و  وبسایت  جامعیت  راستای   در 
به بنابراین،  شود.  تخصصی  زمینه  این   در 
پرداختیم. ترویجی  و  آموزشی  محتوای   انتشار 
الکترونیکی مجله  عنوان  با  محتوا  این   نخست 
سپس گردید،  منتشر  کشاورزی   مکانیزاسیون 
با شد.  افزوده  آن  به  چندرسانه ای   محتواهای 
ارشاد و  فرهنگ  وزارت  از  رسمی  مجوز   اخذ 
مجله جای خود این  پاییز 1396،  از   اسالمی، 
 را به دو فصلنامه فناوری در کشاورزی داد که
تولید محتوای با  برخط  غیر  رسانه ای   به عنوان 

ترویج دنبال  به  چندرسانه ای  و   نوشتاری 
“فناوری است. دوفصلنامه   کشاورزی مهندسی 
پروانه 80394 مورخ )با شماره   در کشاورزی” 
ارشاد و  فرهنگ  وزارت  از   1396/08/29 
در چند  مطالبی  انتشار  دنبال  به   اسالمی( 
 ارتباط با طراحی، ساخت، ارزیابی و به کارگیری

فناوری های مناسب در کشاورزی است.

بتوانیم ارزنده  خدماتی  ارائه  با  که  است   امید 
زمینه این  در  دانش افزایی  راستای  در   گامی 
درخور مطالبی  و  باشیم  برداشته   تخصصی 
تأمین و  کشاورزی  وضعیت  بهبود  راستای   در 
 امنیت غذایی در اختیار خوانندگان گرامی قرار
 گیرد. عضویت در این وب سایت رایگان بوده و

برای همه کاربران امکان پذیر است.

به عمل دعوت  صاحب نظران  همه  از  پایان   در 
البته انتقادات، پیشنهادات و  با   می آید تا ما را 
بیشتر هرچه  غنای  راستای  در  خود   مقاالت 

محتوای مجله یاری فرمایند.

ارتباط با ما از طریق

  info@agrimechanization.com 

و هم چنین لینک های زیر امکان پذیر   است.
کلیک کنید.

in وب سایت تخصصی

مکانیزاسیون کشاورزی

34

-همکار آزمون ماشین های کشاورزی – مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی
- اجرای پروژه های گلخانه- طراحی، ساخت و تجهیز

- طراحی، احداث و اصالح باغات
- طراحی، اجرا و نگهداری فضای سبز

 - تهیه نقشه های

شرکت زیست سامانه پردیس

UTM

نشانی: همدان،دانشگاه بوعلی سینا،ساختمان شماره 2 مرکز رشد، واحد 1
تلفن تماس: 081-38248332 ، 09213349287

 در ویدیویی که به همت شرکت زیست سامانه پردیس تهیه شده است؛
در صدد آشنایی بینندگان محترم با نحوه انجام پیوند گردو هستیم

کلیک کنید:

https://www.linkedin.com/in/agricultural-mechanization-83856a94/
http://agrimechanization.com/index.php
http://www.agrimechanization.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUrnRYSbpAKfxzAwS2M8IMA
http://www.telegram.me/agrimechanization
http://www.facebook.com/agrimechanization
https://www.instagram.com/zistsamaneh/
https://www.aparat.com/v/wCWI0

