
  

  

  ايهاي گلخانهجات در محيطشرايط بستر كاشت مناسب و بررسي معضالت توليد صيفي 

   1سميه حسني و صديقه فاضل اشرفي

 
  

  چكيده
چـه توليـد گياهـان     اگر. باشد ال مي سازي بستر كاشت ايده اي، آماده يكي از شروط موفقيت توليد محصوالت گلخانه   

وري قبـل از سـاخت سـازه         ه  ولي براي حصول حـداكثر بهـر       باشد  مي پذير  امكانهاي زراعي    اي در اكثر خاك    گلخانه
 مناسـب   pH، سطح آب زيرزمينـي پـايين،        پذيري مناسب  سبك، عميق، نفوذ   با بافت بسيار  گلخانه، الزم است خاكي     

افـت  غالبـا داراي ب ) بهـشهر (هاي منطقه شرق مازنـدران    خاك. باشدو مواد معدني و آلي كافي در اختيار         ) 5/6-5/7(
در تركيب خاك گلخانـه  . باشد  ميمتر زيمنس بر دسي >EC 5/2و =PH  2/7-8/7رسي با هسته لومي،  خاك شني

منظور افزايش ظرفيت نگهداري رطوبت خاك، نفوذ بهتر         در شرق استان، معموال از كودهاي حيواني كامال پوسيده به         
و بر اسـاس آزمـون خـاك يـا          شود    استفاده مي خاك  هاي مفيد    هوا، جذب عناصر غذايي توسط گياه و ازدياد باكتري        

همچنـين  . شـود   ميتعيين مورد نياز گياه و ميزان كودهاي شيميايي الزم براي تامين عناصر غذايي ماكرو و ميكر   ،برگ
عمـدتا داراي كمبـود     فـوق   هاي منطقه    خاك. شود از ماسه يا شن يا سبوس برنج براي سبك نمودن خاك استفاده مي            

بـا  .  چندان مرسوم نيـست    ندارا باشند كه مصرف كودهاي حاوي عناصر ميكرو در بين گلخانه           آهن مي  روي، منگنز و  
 توليـد   ،)آفتاب و رطوبت نسبي باال    نور  زياد، كمبود   روزهاي ابري، بارندگي    (طقه مازندران   اقليمي من توجه به شرايط    

شوند كـه ايـن امـر خـود          ناسب در محيط مي   كنندگان مجاب به تهيه وسايل مناسب براي ايجاد نور، گرما و تهويه م            
 با مصرف آب باال و كارايي اي جويچهتهويه نامطلوب، آبياري . دهد  افزايش مي هزينه توليد محصول را در اين منطقه        

هـاي جنگلـي و      ، نبـود ميـزان مناسـب خـاك        )اي قطـره ( در مقايسه با سيستم آبياري تحت فـشار          پايينمصرف آب   
مدرن و هزينه باالي توليد      هاي گرمايشي و سرمايشي غير     داران از كودهاي سبز، سيستم     خانهخاكبرگ، عدم استفاده گل   

 اصول مـديريت صـحيح   شدنبا فراگير . باشند جات در شرق استان مي    از ديگر مسايل و مشكالت توليد پايين صيفي       
فشار به توليـد كننـدگان،    تهاي مدرن با سيستم آبياري تح  در گلخانه و اعطاي تسهيالت كافي جهت احداث گلخانه        

  .خواهد شدبه ميزان زيادي از مشكالت توليد پايين در منطقه شرق مازندران كاسته 
  

   گلخانه، بستر كاشت، خاك:كلمات كليدي
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۲                              ايارتقاء كارايي مصرف آب با كشت محصوالت گلخانه كارگاه فني اولين

  مقدمه
محدوديت آب و خاك و افزايش جمعيت جهان، همواره توجه دانشمندان را به خود معطوف داشته تـا راه حلـي                     

 تا كمبود غذا كه به صـورت        قرار دهند پژوهش و عرضه    مورد  ر مواد غذايي از واحد سطح را        براي تامين هرچه بيشت   
پـرداختن منطقـي بـه    . دنـ  تا حدودي كاهش و به بشريت خـدمت بـسزايي را ارائـه نماي               است معضل جهاني درآمده  

اسـت كـه    هـايي    از جملـه روش   ) خصوص سبزي و صيفي    به(اي   تكنولوژي نوين كشت و توليد محصوالت گلخانه      
اي  در ايران نيز توليد محصوالت گلخانـه . تواند در رفع نياز جمعيت جهان به اين مواد غذايي ارزشمند پاسخ دهد         مي

اي ديرينه دارد، ولي نقش فعال اقتصادي صنعت گلخانه در طول دو دهه اخير شروع و با آهنگـي پرشـتاب رو                       سابقه
جـويي در مـصرف آب بـا وجـود           اي، صـرفه   صوالت گلخانـه  ودرسي و كيفيت باالي محـ     ز. به توسعه گذارده است   

، )حتي در اراضي كوچك با آب محـدود      (هاي جديد    برداري فشرده و استفاده از تكنيك      هاي تحت فشار، بهره    سيستم
نرخ بازدهي باالي سرمايه، نيروي انساني كمتر در مقايسه با هواي آزاد، زيبـايي و نظـارت بـر كـار و امكـان كنتـرل                          

تـرين داليل فراوانـي تقاضـا       ها در رشد و نمو گياهي در محيط گلخانه از مهم           مساعد جوي، آفات و بيماري    عوامل نا 
  . باشد اي و رويكـرد سريع مسئوالن و برنامه ريزان كشور در چند سال اخير مي بـراي توليد محصوالت گلخانه

خـصوص در شـرق     به(اي در داخل كشور  با توجه به نيازهاي اساسي و مشكالت موجود در توليد گياهان گلخانه   
اي،  كه شامل بسترسازي مناسب توزيع و بازاريابي داخلي و خـصوصا بـرون مـرزي محـصوالت گلخانـه                  ) مازندران

هـاي   و مديريت صحيح و كامال تخصصي و حمايت همه جانبه از توليدكنندگان براي احداث گلخانـه            دانش فني باال  
هـاي   باشند، الزم است مسئوالن امر جهت مرتفع كردن معضالت موجود، شـيوه  مدرن با اعطاي تسهيالت مناسب مي    

هـاي موجـود بـر سـرراه توليـد و پـرورش محـصوالت                هدف از اين تحقيق، بيـان چـالش       . مناسبي را اعمال نمايند   
اسـاس  الزم به ذكر است كه اين پژوهش بر       . باشد اي در شرق استان و يافتن راهكارهاي اجرايي و مناسب مي           گلخانه
  .هاي ميداني از توليدكنندگان منطقه و مسئوالن ذيربط انجام شده است پرسش

  
  خاك مناسب گلخانه

باشد، زيرا كه بعد از      آل مي  سازي بستر كاشت ايده    اي، آماده  يكي از عوامل موثر در توليد باالي محصوالت گلخانه        
يي ديگر، براي احداث و آماده نمودن خاك         از سو  .احداث اسكلت گلخانه، ورود ماشين آالت غيرممكن خواهد شد        

 تقريبـا بـدون رعايـت       از آنجا كه در گلخانه    . پذيردگذاري هنگفتي انجام     هاي توليد نشاء سرمايه    ها و يا خزانه    گلخانه
 EC و   5/6-5/7 حـدود    pHوري الزم است خاكي بسيار سـبك بـا            براي حداكثر بهره   ،گيرد تناوب كشت صورت مي   

 و سطح آب زيرزمينـي      خاك گلخانه بايد عميق، با نفوذپذيري مناسب      . باشد در اختيار     بر متر  دسي زيمنس  1-2بين  
مورد نياز گياه بـا افـزودن كودهـاي    ) ميكرو و ماكرو(براساس آزمون خاك يا برگ، عناصر غذايي     . در آن پايين باشد   

نـين در خـاك تركيبـي از شـن،          همچ. شـود   تامين مي ، سبز و شيميايي به خاك گلخانه        )گاوي و گوسفندي  (حيواني  
براي جلوگيري از آلودگي بستر كاشت به انواع آفات         . شود ماسه، يا سبوس برنج براي سبك نمودن خاك استفاده مي         

هائيكـه كـه هـر سـاله مـورد           خصوص براي گلخانـه    ها، ضدعفوني خاك با مواد شيميايي يا غيرشيميايي به         و بيماري 
  .رسد گيرند، امري ضرورري به نظر مي برداري قرار مي بهره

  



۳                              ايارتقاء كارايي مصرف آب با كشت محصوالت گلخانه كارگاه فني اولين

  )بهشهر(هاي شرق مازندران  خصوصيات خاك
 زيمـنس بـر     دسـي  >5/2ECرسي با هسته لومي،      -غالباَ داراي بافت شني   ) بهشهر(هاي منطقه شرق استان         خاك

ود يك متـر    هاي احداث گلخانه در اين منطقه حد       سطح آب زيرزميني در مكان    . باشند  مي 2/7-8/7 حدود   pHمتر و   
دليـل وجـود     هاي اين منطقـه، بـه      معموالَ كمبود عناصر منگنز، روي و آهن در خاك        .  باشد تر از سطح زمين مي     پايين

شـود، امـا مـصرف       اسيديته نسبتا قليايي، مصرف بيش از حد كودهاي فسفاته و در نتيجه تثبيت فـسفر مـشاهده مـي                  
در تركيـب خـاك     . داران چنـدان متـداول نيـست       ين گلخانـه  كودهاي حاوي عناصر ميكرو براي رفع اين مشكل در ب         

ها، نفوذ بهتر هـوا و افـزايش         گلخانه معموالَ از كودهاي گاوي كامال پوسيده به منظور ازدياد جمعيت ميكروارگانيسم           
  .شود ظرفيت نگهداري رطوبت خاك و جذب عناصر غذايي مورد نياز گياه استفاده مي

  
  چالش ها و راهكارها

هـاي شـرق مازنـدران       توليـد در گلخانـه    و كـاهش    ترين مشكالت و عوامل بازدارنـده        ت ميداني، مهم  طي تحقيقا 
  : باشند به شرح ذيل مي) بهشهر(

هاي توليد محـصوالت صـيفي، هـم بـه تعـداد انـدك و هـم در مـساحت كوچـك و                        در سطح اين منطقه گلخانه    
هاي مـدرن    ورت سنتي و بدون استفاده از سيستم      وجود دارند كه غالب آنها به ص      )  متر مربع  2000-1000(محدودي  

، )كمبود آفتاب و رطوبت نسبي باال     ان زياد،    بار ،روزهاي ابري ( منطقه   اقليميبا توجه به شرايط     . شوند توليد اداره مي  
ها است كه ايـن      تهيه وسايل مناسب و كافي براي ايجاد نور، گرما و تهويه از ضروريات اصلي گلخانه در اين محيط                 

هاي جنگلي و خـاكبرگ و مرسـوم نبـودن           نبـود ميزان مناسب خاك   . افزايش خواهد داد  هاي توليد را      خود هزينه  امر
  . آل را با مشكل مواجه ساخته است استفاده از كودهاي سبز، تهيـه بستر كاشت ايده

 سيـستم آبيـاري     اي در شرق استان از     رغم نياز آبي باالي محصوالت صيفي، توليدكنندگان محصوالت گلخانه         علي
از كـارايي مـصرف آب بـاالتري        ) اي قطـره (هاي آبياري تحـت فـشار        كنند، در حاليكه سيستم     استفاده مي  اي  جويچه

  . برخوردارند
هاي  هاي تهويه، گرمايشي و سرمايشي مدرن به دليل افزايش هزينه          اي، دستگاه  عدم استفاده از سيستم آبياري قطره     

انـدازي سيـستم آبيـاري،       باشـند، زيـرا بـراي راه       جات در شـرق اسـتان مـي        يين صيفي توليد از جمله عوامل توليد پا     
هـاي خودكـار، سـردخانه و روشـنايي، از نهـاده       هاي گرمازا در فـصل زمـستان، سـرمازا در تابـستان، تهويـه       دستگاه

ـ                     استفاده مي ) برق(الكتريسيته   ه صـورت   شود و از سويي ديگر، تعرفه بـرق مـصرفي گلخانـه هـا در حـال حاضـر ب
هاي  ها مطابق تعرفه   اي حل شود كه برق مصرفي گلخانه       شود، لذا اين مهم بايد به گونه       واحدهاي صنعتي محاسبه مي   

الزم بـه ذكـر اسـت، در        . هاي مدرن افزايش يابـد     فاده از سيستم  تكشاورزي برآورد شود تا رغبت توليدكنندگان به اس       
هاي بستر كشت هيدروپونيك يا توليد بستر  گيري از روش ان بهرهنقاطي كه از نظر خاك يا آب محدوديت دارند، امك   

  . اي و صيفي ميسر است كشت زئوپونيك در جهت افزايش عملكرد محصوالت گلخانه
از ديگر مشكالت اين صنعت، نبود تخصص، دانش فني و تجربـه بـاال بـراي مـديريت صـحيح و برتـر در بـين                          

هاي آموزشي داخلي و خارجي به منظور ارتقاي دانـش و            ها و كارگاه   ورهباشد كه برگزاري د    توليدكنندگان منطقه مي  
طوركلي، افزايش سطح دانش فني شاغالن در        به. اند بسيار سودمند باشد    هاي فني و كاربردي منابع انساني مي         مهارت



۴                              ايارتقاء كارايي مصرف آب با كشت محصوالت گلخانه كارگاه فني اولين

 از همـه،    اي، افزايش بازدهي توليد، اشـتغال مـستقيم و مهـم تـر             صنعت گلخانه، كاهش ضايعات محصوالت گلخانه     
توسعه اين صنعت بر مبناي دانايي محوري و دستيابي به امنيت پايـدار غـذايي، ضـرورت رويكـرد آمـوزش نيـروي         

اي در اين    هاي گلخانه  بيشتر متقاضيان اجراي طر   . دهد انساني و فعاالن اين بخش را بيش از پيش مورد تاكيد قرار مي            
رونـد توسـعه و توليـد       كـاهش    وجود مشكالت فراوان موجـب       منطقه، فارغ التحصيالن جوان كشاورزي هستند، اما      

  . استشدهاي  ناموفق محصوالت گلخانه
بـه دليـل     كه   ،هاي كشاورزي است   هره باالي تسهيالت بانكي براي طرح     كه يكي ديگر از اين موانع بزرگ، نرخ ب         

 توليدكننـدگان و مجريـان      ، بر اساس آزمايش و خطا و نبود امكانـات مـالي           كافي در زمان اجراي طرح     تجربه   كمبود
  .سازد از نظر بازپرداخت تسهيالت دريافتي و سود آن با مشكل مواجه ميكشاورزي را هاي  طرح

اي در مـسير توزيـع و        ها و محـصوالت گلخانـه      سازه. توان به بيمه اشاره كرد     هاي اين صنعت، مي    از ديگر چالش  
اندركاران   نوسانات بازار هستند كه برقراري بيمه براي دست        حمل و نقل به بازار در مواجه با انواع حوادث طبيعي و           

  .ترين پيش شرط توسعه اين بخش است اي از ملزومات صنعت گلخانه و مهم توليـد، تاسيسات و محصوالت گلخانه
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