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  كليات: فصل اول

  

  : مقدمه

 يا بطـور سـنت  يـ  موجـود در دن ي کـشاورز ينهـا ي است کـه زم  يت به سمت  يش جمع يروند افزا  

م مناسـب جهـت رشـد محـصوالت بـصورت      يست، لذا فـراهم آوردن اقلـ  ياز گسترده نين ن ي ا يپاسخگو

د در سـطح و  يـ  توليدر کـشت گلخانـه ا  . ط بسته به صورت ضرورت درآمـده اسـت  يک محيفشرده در  

 .  شودي مييز صرفه جوي کند، در مصرف آب نيدا ميش پيحصول افزات ميفيک

د مناسب  يت باعث تول  يت کشت است که در نها     يري مد ي از مسائل مهم در کشت گلخانه ا       يکي 

ت مناسب سبب يريزات مختلف و مدرن گلخانه بدون مد      يتجه.  گردد ي بودن واحد گلخانه م    يو اقتصاد 

 ي مختلف مـورد بررسـ  يد از جنبه هاين کشت هر محصول باينابراب.  بودن گلخانه نخواهد شد    ياقتصاد

  . ن روش اجرا گردديقرار گرفته و مناسب تر

  :سابقه کشت گلخانه اي در استان مرکزي  -١ -١

هـاي گـل و     تعـداد گلخانـه  يطبق آمار مديريت باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان مرکـز       

 واحـد بـا   ٨٤ جمعـا  ١٣٨٥ان سـال  يـ  تـا پا يان مرکـز گياهان زينتي و سبزي و صيفي موجود در است        

  .  متر مربع گزارش شده است٣٦١٢٧٥٠مجموع مساحت 

 و يفي و صـ ي متر مربع به توليـد سـبز  ١٨٠٠٥٠ واحد با مساحت     ٨٢از واحدها و سطوح فوق        

  .  اختصاص يافته استينتياهان زيد گل و گي متر مربع به تول٣٤٣٢٧٠٠ واحد با مساحت ١٥١٧تعداد 
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ن اسـتان در  يـ  واحـد در ا ١٤٤ هکتار و به تعـداد       ٢٥٥ به مساحت    ي مجتمع گلخانه ا   ٢عداد  ت  

 درصـد و احـداث سـازه    ٨٠ر سـاختها  يـ  زي درصد، اجرا١٠٠حال احداث است که مرحله مطالعات آن   

  . شرفت داشته استي درصد پ٥/٣

  : سابقه کشت گلخانه اي در شهرستان ساوه -٢ -١

ن ي در شهرستان ساوه بديفي و صي و سبزينتياهان زيد گل و گيل و تويت گلخانه اي فعال -

  : باشديصورت م

 در ي واحد با مساحت٣٢ن شهرستان ي اي گلخانه اي تعداد واحدها١٣٨٥ان سال ي تا پا -

 ١٤ و يفي و صيد سبزياد شده به تولي درصد از سطح ٨٦ مترمربع بوده که حدود ٧٩٠٠٠حدود 

  .  اختصاص داشته استينتياه زيد گل و گيدرصد به تول

 مترمربع است ٦٨٠٠٠ن شهرستان ي در ايفي و صيد سبزي تولي مساحت کل گلخانه ها -

ک يدروپوني و هي به صورت خاکيار و گوجه فرنگيد خي بوده و به تولي واحد گلخانه فلز٣٠که شامل 

  .  پردازنديم

 واحد ٢بوده که شامل  مترمربع ١١٠٠٠ ينتياهان زيد گل و گي تولي مساحت گلخانه ها -

  .  باشنديده مي شاخه بريد گلهاياست و در حال تول
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  :توليد محصوالت گلخانه اي: فصل دوم

  

    :انتخاب الگوي کشت  -١ -٢

ن ي است که گرما دوست بوده و با اياهاني باال، مناسب کشت گيل دمايشهرستان ساوه به دل  

ت مناسب به يفيد گل با کي تولي براينتياهان زي گاکثر گلها و.  سازگار هستندييط آب و هوايشرا

ار پر يا بسيست و ير نيا امکان پذي خنک در مناطق گرم ين دماين اياز داشته که تامي خنک نيهوا

 هستند ياهان گرما دوستي گيفي و صي گروه سبزيول.  کندي مير اقتصادينه بوده و کشت را غيهز

د، ي تولينه هاين در منطقه ساوه به منظور کاهش هزيبنابرا.  سازگارندييط آب و هواين شرايکه با ا

 ي انتخاب مياهاني هم گيفي و صين گروه سبزيالبته از ب.  شوديشنهاد مي پيفي و صيکشت سبز

  .  مناسب تر باشندييشوند که از نظر آب و هوا

  بااليليخ Ecل يت گلخانه به دلي سايت خاک محدوده سمت شمال قسمت شرقيفياز نظر ک  

 ي و کل قسمت غربيت شرقي سايقسمت جنوب. ستي نين  مناسب کشت گلخانه ايو بافت سنگ

 توان آن را کاهش ي ميي باالست که با آبشويکم Ecفقط .  نداشته و قابل کشت استيمشکل چندان

 يشنهاد مي پي کشت خاکي قسمت غربيک و برايدروپوني کشت هي قسمت شرقين برايبنابرا. داد

  . گردد

 ين کن برايرياز به آب شي توان از آن بدون ني وجود ندارد و ميز مشکليت آب نيفير کاز نظ  

  . جات استفاده کرديکشت سبز
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، ي رنگي فلفل دلمه اي،السي گوجه گي، گوجه فرنگيفي و صين گروه سبزيت از بيدر نها  

  :م شدندي تنظن صورتيز به اي کشت نيالگوها. ديا سبز انتخاب گردي و لوبيار، طالبيبادمجان، خ

  

   الگوي کشت سبزي و صيفي به روش هيدروپونيک:١ -١جدول 

 ١الگوي شماره 
  فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

 ١    گوجه فرنگي و گوجه گيالسي
 ٢ گوجه فرنگي و گوجه گيالسي } طالبي } لوبيا سبز

 ٣ لوبيا سبز } تکرار از سال اول
 ٢الگوي شماره 

  فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند
 ١    بادمجان

 ٢ بادمجان } طالبي } لوبيا سبز
 ٣ لوبيا سبز } تکرار از سال اول

 ٣الگوي شماره 
  فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

 ١    مه اي رنگيفلفل دل
 ٢ فلفل دلمه اي رنگي } طالبي } لوبيا سبز

 ٣ لوبيا سبز } تکرار از سال اول

 

  ي کشت بعدين براي زمي اماده ساز}

  

  

  

  



 مطالعات مراحل اول و دوم مجتمع گلخانه اي آوه

 
   

٥  

   الگوي کشت سبزي و صيفي به روش خاکي:٢ -١جدول 

 ١الگوي شماره 
  فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن  اسفند

 ١    گوجه فرنگي و گوجه گيالسي
لوبيا 
 ٢ گوجه فرنگي و گوجه گيالسي } خيار } سبز

 ٣ لوبيا سبز } تکرار از سال اول
 ٢الگوي شماره 

  فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن  اسفند
 ١   فلفل دلمه اي رنگي

 ٢ فلفل دلمه اي رنگي } طالبي } خيار
 ٣ خيار ار از سال اولتکر

 ٣الگوي شماره 
  فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن  اسفند

 ١   بادمجان
 ٢ بادمجان } طالبي } خيار

 ٣ خيار تکرار از سال اول
 ٤الگوي شماره 

  فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن  اسفند
 ١   جه فرنگي و گوجه گيالسيگو

 ٢ گوجه فرنگي و گوجه گيالسي } طالبي } خيار
 ٣ خيار تکرار از سال اول

  

  . ص داده شودي، سودآور تشخي است که در برآورد اقتصاديي الگويي نهايشنهادي پيالگو

  

  

  



   باغباني، مديريت توليد–جلد سوم 

 
 

٦  

  : مديريت کشت محصوالت انتخابي در منطقه ساوه - ٢ -٢

  :لخانهکشت گوجه فرنگي در گ  -١ -٢ -٢

 Solanaceae است از خانواده ياهيگ Lycopersicum esculentum ي با نام علميگوجه فرنگ

  . ميري گيماه در نظر م١٤دوره کشت آن را در گلخانه .  ذکر شده استي جنوبيکايکه منشاء آن آمر

  :مراحل کاشت

 ٢٠ -٢٤ بذر ي مناسب جوانه زنيدما. د نشاء مبادرت کرديد به تولياه ابتدا باي کشت گيبرا

 متر و فاصله بذور ي سانت٢٠ه نشا ي کشت در بستر تهيف هاين رديفاصله ب.  گراد استيدرجه سانت

 درصد ١٥ تا ١٠ت است، حدود يبستر کاشت بذر پرل.  شودي متر در نظر گرفته مي سانت٢ف ي رديرو

کاشت بذر ظهور روز پس از ١٠. ن شوديگزياهان ناسالم جايم تا با گي کنيبذر اضافه تر کشت م

پس از . د شده حذف شوندي توليوه هايد تمام گلها و ميد نشاء بايدر زمان تول.  افتدياهچه اتفاق ميگ

زمان انتقال نشاء . گراد استيدرجه سانت١٥ -٢٠ مناسب رشد تا مرحله انتقال نشاء ي دمايجوانه زن

 .  انجامديته به طول م هف٦ -٤ باشد که حدود يقي برگ حق٧ تا ٥ ياه داراي است که گيوقت

  :کشت هيدروپونيک

ت و ي از پرليبيبستر کاشت را ترک. مي کني منتقل مين مدت نشاء را به بستر اصليپس از ا

 گرفته شده است، وزن مخصوص آن يکاتيلي سي آتشفشانيت از سنگهايپرل. ميري گيت در نظر ميپ

 يکيزي دارند، از نظر فيه خوبي و تهوي زهکشيتيمواد پرل.  باشديلوگرم بر مترمکعب مي ک١٣٠ -١٨٠

دوباره قابل استفاده  شود ي که ضدعفونيدر صورتن ماده يا.  هستندي خنثييايميدار و از نظر شيپا

  . است
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 ي ميشتريز بي ري دانه هاي دارايت خزه اسفاگنوم است وليه پيمواد خام که شب تيکوکوپ

 برابر وزن خود آب جذب ٩ تواند تا ين ماد ميا. تل بوجود آمده اسيوه نارگياف پوسته ميباشد و از ال

  . کند

عمق بستر .  شونديخته مي درون آن رياطراف بستر کاشت را با کارتن پالست آماده کرده و مواد بستر

  .  شوديمتر در نظر گرفته مي سانت٢٠ز يکاشت ن

د، فاصله ري گياه درون آن صورت ميف گي رد٢متر در نظر گرفته که ي سانت٩٠عرض بستر را 

به . ميري گيمتر در نظر مي سانت٥٠ف کشت را ي ردياهان روين گيمتر و فاصله بي سانت٧٠ن بسترها يب

  .  بوته در مترمربع است٥/٢اه در گلخانه حدود يب تراکم کشت گين ترتيا

  :کشت خاکي

 يي باالEcن منطقه يخاک ا. د خاک اصالح شودي ابتدا باين اصليقبل از کاشت نشا در زم

 وجود يتي خاک محدودي هايژگيه وياز نظر بق. ردي صورت بگيي آبشوEcد جهت کاهش يشته و بادا

 ٢: ي کود گاو٣ده به نسبت ي پوسي از کود دامين مواد آلي تاميبرا.  باشدياز به اصالح نميندارد و ن

 نيهمچن.  شودي استفاده ميلوگرم کود گوگردي ک١٠٠ب و ي تن در جر٩ به مقدار يکود گوسفند

لوگرم سولفات ي ک٢٦٠م و يلوگرم سولفات پتاسي ک٤٣٠لوگرم سوپر فسفات، ي ک١٠٠ -٢٠٠مقدار 

  .  شوديم قبل از کاشت نشا، به خاک اضافه ميزيمن

ن و يسالم تر. رديد صورت بگي خاک باي خاکزاد الزاماً ضدعفونيهايماري از بيري جلوگيبرا

ح ي و شخم و تسطين روش پس از کود دهير اد. د استي با اشعه خورشين روش، ضدعفونيارزان تر

ر يلون زي شود، لبه نايکدست پوشش داده ميلون ين انجام گرفته و خاک با ناي سنگياريک آبين، يزم
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 ٥/١ تا ١ن عمل در تابستان و بمدت يا. رون نداشته باشدي به بيچ منفذيکه هيخاک مدفون شده بطور

  . ردي گيماه صورت م

 و پشته آماده يک است و بستر به صورت جويدروپونيرت کشت هفواصل کاشت به همان صو

  .  بوته در مترمربع است٥/٢ب تراکم کاشت همان ين ترتيبه ا.  شوديم

  :ارقام

  :     گوجه فرنگي گيالسي

Ö DRC- 195:شکليتونيوه قرمز و زي رنگ م   

Ö Cherisita:شکليالسيوه قرمز و گي رنگ م   

Ö Corbus:يک گوجه فرنگييروس موزاي، مقاوم به و گرم٢٠ -٢٥وه ي وزن م  

Ö Dulcito:يک گوجه فرنگييروس موزاي گرم، مقاوم به و٢٠وه ي خوب، وزن مي عمر انباردار  

Ö Estonian yellow cherry:نيري، طعم شيوه زرد رنگ، مقاوم به ترک خوردگي م  

  :    گوجه فرنگي

Ö Early Racer:ومي و فوزاروميليسي گرم، مقاوم به ورت١٥٠وه ي وزن م  

Ö Super Redset:وم و نماتديفوزار -وم يليسي گرم، مقاوم به ورت١٦٠وه ي وزن م  

Ö SUN 6200:گرم، زودرس، مقاوم به گرما، مناسب رب و سس٩٠وه ي وزن م   

Ö SUN 6189:گرم، مقاوم به امراض متداول١٤٠وه ي وزن م   

Ö Erfat 74:ک تنباکو و يروس موزائيو -وم يفوزار - وميليسي گرم، مقاوم به ورت١٤٠ -٢٠٠وه ي وزن م

  نماتد
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Ö Fernanda 1651:ک يروس موزائيو -وم يفوزار -وم يليسي گرم، مقاوم به ورت٢٢٠ -٣٠٠وه ي وزن م

  تنباکو و نماتد

  :مراحل داشت

، رطوبت يتاليجيمم، دماسنج دينيم -مم يد از دماسنج ماکزيط گلخانه باي کنترل شرايبرا

 يد در ارتفاع کم و در راستاي رشد بوته دماسنج بايدر ابتدا. ت نگار استفاده کردسنج، دمانگار و رطوب

 کند ارتفاع نصب يج که بوته رشد مياه را نشان دهد، به تدريبوته باشد تا درجه حرارت در سطح گ

ک سوم يبهتر است دماسنج در . ردي گيد تا باالخره در ارتفاع برابر چشم قرار مي آيدماسنج باال م

معموالً درجه . د نباشديم خورشي باشد که در معرض نور مستقي گلخانه نصب شود و به صورتيتدااب

  .  درجه خنکتر از روز باشد٦ تا ٥ يستيحرارت گلخانه در شب با

 درجه ١٦ -٢٠ مطلوب شبانه آن ي درجه و دما٣٠ تا ٢٥اه ين گي مطلوب روزانه ايدما

.  گراد استي درجه سانت١٨ -٢٤ يوه دهي مناسب ميدما.  استيشي و زايشي رشد رويگراد برايسانت

  .  شوديم مي درجه تنظ٣٠ و ١٥ ي گلخانه رويحداقل و حداکثر دما

درزمستان دماي آب آبياري كم .  درجه است٢٠ -٢٣شه ها ي رشد ري مناسب خاک برايدما

co4035 به دماي ياست و باعث صدمه به ريشه مي شود كه در نتيجه بايد آب مصرف  رسانده شود −

  .  درجه برسد٢٠ -٢٣تا دماي محيط ريشه به 

ستم ي توان از سين رطوبت گلخانه مي تاميبرا. است% ٦٥ -٧٥ مناسب گلخانه يرطوبت نسب

ک خاموش و روشن، ي اتوماتيدهايک رطوبت سنج و و کليله ين دستگاه به وسيا. مه پاش استفاده کرد

  .  شونديکنترل م
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ل شده يک آالرم تشکي و يکيک ترموستات الکتري تواند از ي هشدار دهنده ميستمهايس

 ترموستات، در صورت کاهش دما آالرم به کار افتاده و مسئول گلخانه يم دمايباشد که بر اساس تنظ

  .  سازديرا مطلع م

  :تهويه

: شود يه آن است که به سه منظور انجام ميستم تهويزات داخل گلخانه سين تجهياز مهمتر

ا ي بغل يبطور ساده پنجره ها. کين گازکربني گلخانه و تاميم رطوبت نسبيخنک کردن گلخانه، تنظ

 شود از يدر فصول سرد سع.  در گلخانه انجام دهديه را به نحو مناسبي تواند عمل تهوي ميسقف

وارد  سرد يه استفاده شود چون در صورت استفاده از پنجره بغل هواي جهت تهوي سقفيپنجره ها

 يدر فصول گرم هم از پنجره بغل و هم از پنجره سقف.  شودياه شوک وارد ميگلخانه شده و به گ

 يه و خنک کردن مناسب تر صورت مياستفاده شود چون باعث به گردش درآمدن هوا شده و تهو

  . رديگ

  پوشانده شود تا آفات واردي محل پنجره با توريستيستم پنجره بغل بايدر استفاده از س

  . گلخانه نگردد

  :تنظيم نور

اد ي که شدت نور زيدر فصول.  لوکس است٢٢٠٠٠ -٢٧٠٠٠اه ين گياز ايشدت نور مورد ن

اد باعث سوختن يه استفاده شود چون شدت نور زيه انداز با درصد مناسب ساياست بهتر است از سا

 از نفوذ اشعه يبل توجهزان قاي تواند به مي ميووي ضد ياستفاده از پوششها.  شوديوه ميبرگها و م

  . دي نمايريجلوگ
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  :تغذيه

 ١-٢در جدول شماره غلظت مناسب عناصر محلول غذايي جهت کشت هيدروپونيک گوجه فرنگي 

  .آورده شده است

  )ppm(غلظت مناسب عناصر محلول غذايي جهت کشت هيدروپونيک گوجه فرنگي : ١-٢جدول 

Mo Zn  Mn  Cu  B  Fe  S  Mg  Ca  K  P  N  Ec    
  انتقال نشا تا توليد اولين خوشه 7 .0  65  50  120  80  40  56  8 .2  7 .0  2 .0  8 .0  2 .0  05 .0
  توليد اولين خوشه تا سومين خوشه  9 .0  85  50  150  100  40  56  8 .2  7 .0  2 .0  8 .0  2 .0  05 .0
  توليد سومين خوشه تا آخر  5 .1  120  50  180  127  48  66  8 .2  7 .0  2 .0  8 .0  2 .0  05 .0

  

در . ه کرده و از آن استفاده کردي مخزن ته٣ست محلول را چند برابر غلظت در بهتر ا

بات شامل فسفاتها، ير ترکي قرار گرفته و ساAم و آهن در محلول يترات کلسيه شده، ني ارايفرمولها

 يز مخزن جداگانه در نظر گرفته ميد ني اسيرند، براي گي قرار مBکروها در محلول يسولفاتها و م

  . شود

 بطور متوسط يول. ر استيمتغ. . . زان نور وي هوا، مي بسته فصل رشد، دماي       دفعات محلول ده 

  . شتر و در زمستان کمتر استين تعداد در تابستان بي است که اي در روز کافي بار محلول ده٨حدود 

ت وارد  آب مازاد بر مصرف از بستر کشيعني شود ي ميستم کشت به صورت بسته طراحي        س

 يريه پس از اندازه گيستم تغذيس.  شودين محلول پمپ ميزهکش شده و به مخزن مخصوص به ا

خته که از آنجا دوباره وارد ي ريم دوباره آن، محلول را به مخزن اصليعناصر موجود در زه آب و تنظ

ه يش تجزيم کمبود عنصر، بهتر است آزمايد در صورت مواجهه با عاليدر زمان تول.  شوديگلخانه م

اهان ي در گيريمحل نمونه گ. ص داده شود و به رفع آن مبادرت شوديبرگ انجام شود تا کمبود تشخ
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ن خوشه ين تا ششمي چهارمياهان مسن برگهاين خوشه و در گيا سومين ي مجاور دوميجوان برگها

هتر است از  بي رفع کرد، جهت محلول پاشي توان با محلول پاشي کمبودها را ميبرخ.  باشديوه ميم

 .  مه پاش استفاده شودي با نازلهاي موتوريسمپاشها

  . آورده شده است٢-٢ در جدول شماره ياه گوجه فرنگيزان مطلوب عناصر در برگ گيم

  ميزان مطلوب عناصر در برگ گياه گوجه فرنگي: ٢-٢جدول 

Mn B  Ca  Mg  K  P  N  
٥٠٠٠٠ -٣٠٠٠٠  ٤٠٠٠  ٦٠٠٠٠  ٥٠٠٠  ١٢٥٠٠  ٤٠ -٦٠  ٣٠ 

          

 ي کارهايي تواناييم مقدار عناصر در محلول غذايک گلخانه عالوه بر تنظيستم کنترل اتوماتيس

  :ز داردير را نيز

 گردش هواي داخلي و هيتر هاي جانبي و فن هاي اندازه گيري و کنترل دما با بکار اندازي فن -

 گلخانه اندازه گيري و ثبت دما و رطوبت محيط بيرون  -

  نترل رطوبت با بکارگيري مه پاش و فن هااندازه گيري و ک  -

 نياز اندازه گيري و کنترل نور گلخانه بصورت زمانبندي و يا متناسب با شدت نور مورد  -

  Co2 با بکارگيري فن و مولد Co2 اندازه گيري و کنترل  -

 آب ورودي گلخانه Ec گيري اندازه  -

 آب ورودي گلخانه Ph اندازه گيري  -

  امه ريزي زماني و نوبتي براي آبياري اتوماتيکبرن قابليت  -

 پنجره هاي سقفي و جانبي امکان کنترل اتوماتيک  -
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گيري شده و عملکرد سيستم در طول دوره  ثبت و نگهداري اطالعات کليه پارامترهاي اندازه  -

 جهت بررسي آماري

  و موبايلبه تفکيک پارامتر به صورت سخنگو از طريق تلفن قابليت گزارش گيري  -

 شده براي هر يک از موارد باال از طريق تلفن و موبايل تغيير مقادير تنظيم  -

 طراري توسط تلفن و آالرم محليضشرايط ا گزارش فوري قطع برق و  -

  تجهيزات گلخانه از راه دور توسط تلفن و موبايل بکار اندازي و خاموش نمودن هر يک از  -

  : کود دهي در کشت خاکي

 آورده ٣-٢در جدول شماره تر از محلول مخزن ي ل١٠٠ يلوگرم جهت آماده سازيم بر حسب ککود الز

  .شده است

   ليتر از محلول مخزن١٠٠کود الزم بر حسب کيلوگرم جهت آماده سازي : ٣-٢جدول 

کالت 
  روي

کالت 
  منگنز

کالت 
  آهن

نيترات 
  منيزيم

سولفات 
  منيزيم

مونو 
فسفات 
  پتاسيم

نيترات 
  آمونيوم

 نيترات
  پتاسيم

نيترات 
  کلسيم

 Aمخزن  Bمخزن 

  هفته

0. 012  0. 066  0. 12  0  1. 2  2  0  0. 5  5. 3  ١ -٢  
0. 012  0. 066  0. 12  0  2. 3  2. 8  0  3  6. 2  ٣ -٤  
0. 012  0. 066  0. 12  0  2. 4  1. 5  1  4. 6  6. 6  ٥ -٧  
0. 012  0. 066  0. 12  0  2. 6  1. 5  1. 5  4. 8  7. 3  ٧ -٩  
0. 012  0. 066  0. 12  0  2. 6  1. 5  1. 5  6  6. 5  ٩ -١٠  
0. 012  0. 066  0. 12  0  2. 6  1. 5  1. 5  6. 4  6. 4  ١٠ -١٣  
0. 012  0. 066  0. 12  0  2. 6  1. 5  1. 5  6. 8  5. 5  ١٤ -١٦  
0. 012  0. 066  0. 12  1. 5  2. 6  1. 5  1. 5  7. 2  4. 8  ١٧ -١٩  
0. 012  0. 066  0. 12  1. 2  2. 6  1. 5  1. 5  6. 7  4. 6  ٢٠ -٢٤  
  ٢٥ -پايان  5 .3 4 .6  1  5 .1  6 .2  1  12 .0  066 .0  012 .0
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ن محلول هنگام استفاده به مقدار يا
100

  .  شوديق مي رق1

  :هرس

ک ساقه تا مرحله آخر رشد ي حذف شود و تنها ي فرعيه شاخه هايد کلي هرس بوته بايبرا

 شود و بصورت ياه به آن بسته ميرد که گي گي متر قرار م٢م در ارتفاع يک سي هر بوته يبرا. کند

 يت مين هدايي بوته به طرف پا،دندي رسي متر٢اهان به ارتفاع ينکه گيپس از ا.  کندي رشد ميدعمو

 و خواباندن ساقه مجدداً از يد با باز نمودن نخ اضافي متر رس٢ -٥/٢اه به ارتفاع ينکه گيبعد از ا. شود

 بوته را قطع يني پائيد برگهاي متر رسي سانت١٢٠ ارتفاع بوته به يوقت.  توان استفاده کرديارتفاع م

 يري  جلوگييهوده مواد غذايرد و هم از مصرف بيه در سطح بستر بهتر صورت بگيکرده تا هم تهو

 يبهتر است هرس صبح زود انجام شود تا محل زخم تا شب خشک شود و بهتر است روز ها. شود

مار و خشک ي بي هاک بار انجام شود و برگي روز ١٤ تا ١٠د هر يهرس برگ هم با.  انجام نشوديابر

  . از بوته جدا شود. . . و

  :گرده افشاني

 توان از عامل ي مينان از گرده افشاني اطمي براي خود گشن است ولياهي گيگوجه فرنگ

کندو .  زنبور استيک کندوياز به ي متر مربع ن١٠٠٠ هر يبرا. گرده افشان مثل زنبور استفاده کرد

 مثل تکان دادن بوته يکي مکانياز روشها. ض شوديد تعوين با هفته عمر دارد و پس از آ٨ تا ٦حدود 

  .  توان استفاده کرديز مين

 کوچک و يوه هاي بدشکل، ميوه هايل ميف شامل تشکي ضعي از گرده افشانيمشکالت ناش

  .  باشديزش گل مير
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، رطوبت باال، کمبود مواد يتنش گرما، تنش سرما، تنش خشک:  عبارتندازيموانع گرده افشان

 ٣٠ و ١٨ب ي به ترتيحداقل و حداکثر دما در زمان گرده افشان.  و فقدان عامل انتقال گردهييغذا

  .  باشدي درصد م٧٠ مناسب حدود يدرجه و رطوبت نسب

  :co2افزايش 

گاز كربنيك به عنوان منبع كربن كه ماده اصلي مواد غذايي ساخته شده در برگ  مي باشد 

 است  ppm٣٠٠ميزان گاز كربنيك در هواي معمولي . ر گياه قرار گيردبايستي به ميزان كافي در اختيا

افزايش .  جبران شوديد به نحويط گلخانه کاسته شده که بايزان آن در محيکه با عمل فتوسنتز از م

2co تا ppm2زمان اضافه كردن .  باعث افزايش عملكرد بوته مي شود١٠٠٠co در زمان اوج توليد 

بهتر .  و همچنين در زماني كه پنجره ها و منافذ بسته استي آفتابي در طول روزهايعنيگياه است 

  .  انجام شودياريک بعد از عمل آبياست افزودن گاز کربن

  :مبارزه با آفات و بيماري ها

  :ت کردير را رعايد موارد زيط گلخانه باي از آلوده شدن محيري جلوگيبرا

 ي مورد در آن خوددارينه تصور شود و از رفت و آمد بيط قرنطيد به عنوان محيلخانه باگ -

  . شود

 .  گلخانه استفاده شودياز لباس و کفش مخصوص در فضا -

 . ه شودي کننده تعبي مواد ضدعفونيقبل از گلخانه، حوضچه حاو -

 . ه شوديدر بدو ورود گلخانه اتاقک انتظار تعب -

 .  شوديمرتب ضدعفون. . .  ويچي، قلچهيل کار مانند بيوسا -
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 هرز داخل و اطراف در ياز به  هرس دارند مرتب هرس شوند و با علفهاي که نييبوته ها -

 . گلخانه مبارزه شود

 يري جلوگي قارچيهايماريه گلخانه بطور مرتب انجام شود تا با کاهش رطوبت از بروز بيتهو -

 . شود

 . از بذور مقاوم به امراض استفاده شود -

 .  شوديد ضدعفونيدر صورت استفاده مجدد از بستر، حتماً قبل از کشت جد -

 ضد چکه در گلخانه استفاده شود چون چکه کردن آب از سقف يکهايبهتر است از پالست -

  .  شودي مياه باعث پخش آلودگي گيدن آن رويگلخانه و چک

  : عبارتند ازي مهم گوجه فرنگيهايماريآفات و ب

Öيزبان شده و عملکرد را کاهش مياه باعث کاهش قدرت ميره گيشره از شه حي تغذ:دي مگس سف 

 يانتقال نشا آلوده، وجود علفها:  شوند عبارتند ازين آفت ميجاد و گسترش اي که باعث ايعوامل. دهد

 چسبناک زرد رنگ، ياستفاده ار تله ها:  کنترليروشها. اهان آلوده کشت قبلي ماندن گيهرز و باق

اهان ي هرز، حذف گي حذف علفها،Eretmocerus و  Encarisia Formosa يعيمن طباستفاده از دش

  يآلوده کشت قبل

Öاه باعث ضعف يره گيدن شين برگ و مکيري در سطح زيحشره بالغ با تخمگذار: ي کنه تارعنکبوت

 يروشها.  شودين آفت مين باعث گسترش ايي باال و رطوبت پايدما.  شودياه و کاهش عملکرد ميگ

  Mesoseliulus longipesو Phytoseiulus persimilis مثل يعياستفاده از شکارگران طب: ترلکن
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Öهرز و يوجود علفها.  شودي برگها ميدگيچي و پياه باعث پژمردگيره گيدن شيحشره با مک:  شته 

وزک کفشداستفاده از :  کنترليروشها.  آلوده به گلخانه از عوامل انتشار آن هستنديوارد کردن نشاها

 .A. matricaria Aو  Aphidius colemaniت به نام ي پارازي زنبورها،Crysoperla carneaبنام 

matricaria  
Öه برگ به سمت ي مسن و خشک شدن حاشيچ خوردن برگهاي باعث پيمارين بيا: يياي شانکر باکتر

ل آلوده، وجود ياز عوامل انتشار آن بذر آلوده، وسا.  شودي خشک شدن ساقه مينيمرکز برگ و همچن

 ي، ضدعفونيماري از بياستفاده از بذور عار:  کنترليراهها. ط دما و رطوبت باال استيحشرات، شرا

  .  بستر کاشتيه و ضدعفونيش تهويبذرها، کاهش رطوبت و افزا

Öزش برگها، ي مسن، خشک شدن و ري برگهايجاد لکه زرد روي باعث ايمارين بيا: يقيدک حقي سف

.  شودي ميمارين بي باعث گسترش ايگرما و خشک.  شوديوه ميو کوچک ماندن ماه يف شدن گيضع

اهان، استفاده از رقم مقاوم، ين گي بيش هوادهيتراکم مناسب کاشت جهت افزا:  کنترليروشها

  .  هرزيکنترل رطوبت و حذف علفها

  :مراحل برداشت و انبار داري

برداشت بهتر .  دارد تا قابل برداشت گردد روز زمان الزم٣٥ تا ١٨ن يوه بي م،ح گليپس از تلق

. انجام شود)  و بازار هدفيبسته به مدت انباردار( و قرمز روشن ياست در مرحله سبز بالغ، صورت

در متر مربع  لوگرمي ک٢٤ -٢٥ يلوگرم و در کشت خاکي ک٣٠ک يدروپونيزان برداشت در کشت هيم

 يک، هفته اير از پيه انجام شود و مراحل غ بهتر است برداشت روزانيک محصول دهي پيدر ط. است

د درجه ي بايقبل از بسته بند. عاً سرد شوديد سريپس از برداشت، محصول با. رديدو مرتبه صورت بگ

 بدشکل ،دهيب دي آسيوه هايم. ردي گي بر اساس اندازه صورت مين درجه بندي انجام شود که ايبند
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وه با يکنواخت به عنوان مي پوست درخشان و رنگ ، با گوشت سفتييوه هايده حذف شده و ميو پوس

 ي درجه سانت١٥ ي سبز بالغ را در دمايوه هاي مي، انبارداريبرا.  شوديت خوب نگهداشته ميفيک

 را ي صورتيوه هايم.  کردي توان نگهداري روز م٢١ -٢٨و به مدت % ٨٥ -٩٥گراد و رطوبت 

 توان به ي قرمز روشن را هم ميوه هايز و م رو٧ -١٤ گراد به مدت ي درجه سانت٥/٩ -١٠يدردما

 توان چند روز در يده را هم مي رسيوه هايم.  گراد نگه داشتي درجه سانت١٠ ي هفته دردما٢مدت 

، کاهش عمر يدگيش از چند روز باعث رنگ پري بي کرد ولي گراد نگهداري درجه سانت٥/٤ يدما

غلظت . لن رسانديله اتي توان  به وسيابالغ را م نيوه هايم.  شودير مزه آن ميي و بخصوص تغينگهدار

 ي گراد و رطوبت نسبي درجه سانت٢١ -٢٤ ي ساعت، دما٤٨ تا ٢٤ مدت ،١٠٠ -١٥٠ ppmلنيات

٩٠%  

  :بسته بندي و حمل و نقل

ک با ي نزدي مکانهاي شده و براي بسته بنديلوگرمي ک٦ -١٠ ي چوبيمحصول درون جعبه ها

  .  شوديخچال دار حمل ميله ي دور به وسي مکانهايه و برايهو تيه مسقف و با کميله نقليوس

  : پاكسازي گلخانه

 شود ياه، همه اضافات بوته و گياه به بيرون از گلخانه منتقل ميپس از تمام شدن دوره رشد گ

و دماي گلخانه را باال برده تا رشد آفات را تحريك كرده و در اثر نبودن مواد غذايي باعث از بين رفتن 

.  شوديپس از آن شروع به شستن بدنه گلخانه با مواد شوينده و سپس آبكش كردن آن م. ها شودآن

خود سالن هم با محلول . بقيه وسايل استفاده شده در گلخانه هم شسته شده و ضد عفوني مي شود

  . شستشو داده شدهكه باعث ضد عفوني شدن آن هم مي شود) وايتكس( درصد تيوسولفات سديم ١٠
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 : كشت فلفل دلمه اي رنگي درگلخانه -٢-٢-٢  

منشاء . است Solanaceaeمتعلق به خانواده  capsicum annumفلفل دلمه اي با نام علمي 

آن آمريكاي مركزي است گياهي علفي و اتوگام است ولي در صورتي كه دما فراهم باشد بدون عامل 

 روز خنثي است يعني طول روز در گياهي. گرده  افشاني خارجي عمل گرده  افشاني انجام ميشود

به تغيير در شرايط محيطي مقاوم است از جمله حرارت، رطوبت و تابش . گلدهي آن تأثيري ندارد

  . به كمبود كلسيم حساس است. و سريعاً خسارات وارده را جبران  مي كند. خورشيد

معموالً در تير  ماه است و كشت در اين منطقه ١٤طول دوره رشد اين گياه در گلخانه حدود 

گياه رشد رويشي خود را در فصل گرم انجام مي دهد و ميوه دهي در پاييز و . ماه انجام مي شود

  . زمستان اتفاق مي افتد

  : عمليات كاشت

 ي سانت٢٠ کشت يف هاين رديه نشا فاصله بي تهيبرا. ه شوديد نشا تهيقبل از کاشت ابتدا با

 ٢٥دماي مناسب جوانه زني بذر .  شوديتر در نظر گرفته م مي سانت٢ف ي رديمتر و فاصله بذور رو

.  روز است٨متوسط زمان جوانه زني بذر . نور در جوانه زني بذرتأثيري ندارد. گراد استيدرجا سانت

م تا با ي کني درصد بذر اضافه تر کشت م١٥ تا ١٠ شود، حدود يت در نظر گرفته ميبستر کاشت پرل

  . ن شوديگزياهان ناسالم جايگ

زمان انتقال نشاء وقتي است كه اولين جوانه گل ظاهر شده يا وقتي كه اولين برگ حقيقي 

نشاها . در زمان انتقال نشاء حتماً بايد اولين غنچه گل حذف شود.  طول داشته باشدcm٤درحدود 
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 برگ بر روي ٧ ارتفاع و حدود cm٢٥ هفته آماده انتقال هستند در اين وضعيت آنها بايد ٦بعد از 

  . ساقه اصلي داشته باشند و نيز شروع به شاخه دهي نمايند

  :کشت هيدروپونيک

 ٩٠عرض بستر را  قبل از كاشت ابتدا بستر سازي انجام مي شود دركشت هيدروپونيك 

متر و ي سانت٧٠ن بسترها ي شود، فاصله بياه درون آن کشت ميف گي رد٢متر در نظر گرفته که يسانت

ب تراکم کشت ين ترتيبه ا. ميري گيمتر در نظر مي سانت٥٠ف کشت را ي ردياهان روين گيفاصله ب

  .  بوته در مترمربع است٥/٢اه در گلخانه حدود يگ

 گرفته يکاتيلي سي آتشفشانين ماده از سنگهايا. ت استياه پرلين گي اي برايشنهاديبستر پ

 و ي زهکشيتيمواد پرل.  باشديلوگرم بر مترمکعب مي ک١٣٠ -١٨٠شده است، وزن مخصوص آن 

 که يدر صورتن ماده يا.  هستندي خنثييايميدار و از نظر شي پايکيزي دارند، از نظر فيه خوبيتهو

ت ي شود و پرليدورتادور بستر از کارتن پالست استفاده م. دوباره قابل استفاده است شود يضدعفون

   شوديخته ميدرون آن ر

ه باشد اگر بيش از اين مقدار باشد قدرت  سال داشت١بذر مورد نظر ما بايد عمري كوتاه از 

  . جوانه زني بذركاهش پيدا مي كند

  :کشت خاکي

 ييباال Ecن منطقه يخاک ا. د خاک اصالح شودي ابتدا باين اصليقبل از کاشت نشا در زم

 وجود يتي خاک محدودي هايژگيه وياز نظر بق. ردي صورت بگييآبشو Ecد جهت کاهش يداشته و با

 ٢: ي کود گاو٣ده به نسبت ي پوسي از کود دامين مواد آلي تاميبرا.  باشديبه اصالح نماز يندارد و ن
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ن يهمچن.  شودي استفاده ميلوگرم کود گوگردي ک١٠٠ب و ي تن در جر٩ به مقدار يکود گوسفند

 ٢٨م و يترات پتاسيلوگرم ني ک٥٢ميلوگرم سولفات پتاسي ک٤٥ ،وميترات آمونيلوگرم ني ک١٠٣مقدار 

  .  شوديم کود فسفره قبل از کاشت نشا، به خاک اضافه ملوگريک

ن و يسالم تر. رديد صورت بگي خاک باي خاکزاد الزاماً ضدعفونيهايماري از بيري جلوگيبرا

ح ي و شخم و تسطين روش پس از کود دهيدر ا. د استي با اشعه خورشين روش، ضدعفونيارزان تر

ر يلون زي شود، لبه نايکدست پوشش داده ميلون يبا نان انجام گرفته و خاک ي سنگياريک آبين، يزم

 ٥/١ تا ١ن عمل در تابستان و بمدت يا. رون نداشته باشدي به بيچ منفذيکه هيخاک مدفون شده بطور

  . ردي گيماه صورت م

 و پشته آماده يک است و بستر به صورت جويدروپونيفواصل کاشت به همان صورت کشت ه

  .  بوته در مترمربع است٥/٢کم کاشت همان ب تراين ترتيبه ا.  شوديم

  : ارقام

ارقام اين گياه رنگ ميوه متفاوتي دارند سه رنگ قرمز، زرد و نارنجي طرفداران بيشتري نسبت 

  به رنگهاي ديگر مثل فلفل قهوه اي رنگ دارند 

-  Mazurka :يک گوجه فرنگييروس موزايوه و ويرنگ قرمز، مقاوم به ترک م 

-  Taranto :يک گوجه فرنگييروس موزايد رنگ، زودرس و پر محصول، مقاوم به وزر  

-  Emily :گلگاه و لکه تلخيدگي، پوسي باال، مقاوم به ترک خوردگي رنگ، عمر انباردارينارنج  

-  Sympathy :يک گوجه فرنگييروس موزاي خوب، مقاوم به وي رنگ، طعم و عمر انباردارينارنج 

-  Zambra :گلگاه و لکه تلخيدگي، پوسيک گوجه فرنگييموزاروس يمقاوم به و  
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-  Tricolor :يک گوجه فرنگييروس موزاي و زرد، مقاوم به وي قرمز، نارنجيبه رنگها  

البته در يك گلخانه . بسته به تقاضاي بازار و شرايط محيطي يكي از اين ارقام را مي توان انتخاب كرد

  . بهتر است يك نوع فلفل كشت شود

  : تعمليات داش

 در ٢به منظور جلوگيري از بوته ميري يك هفته پس از كاشت بذر، دور گياهك را با محلول 

 ٧اين عمل را دو بار به فاصله .  در هزار يا زينون سمپاشي مي كنيم٢هزار كاپتان يا بنوميل به اضافه 

  . روز تكرار مي كنيم

، رطوبت يتاليجي دماسنج دمم،ينيم -مم يد از دماسنج ماکزيط گلخانه باي کنترل شرايبرا

 يد در ارتفاع کم و در راستاي رشد بوته دماسنج بايدر ابتدا. سنج، دمانگار و رطوبت نگار استفاده کرد

 کند ارتفاع نصب يج که بوته رشد مياه را نشان دهد، به تدريبوته باشد تا درجه حرارت در سطح گ

ک سوم يبهتر است دماسنج در . ردي گي قرار مد تا باالخره در ارتفاع برابر چشمي آيدماسنج باال م

معموالً درجه . د نباشديم خورشي باشد که در معرض نور مستقي گلخانه نصب شود و به صورتيابتدا

  .  درجه خنکتر از روز باشد٦ تا ٥ يستيحرارت گلخانه در شب با

.  در شب است درجه٢٠ تا ١٨گراد در روز و ي درجه سانت٢٧ تا ٢٥دماي مورد نياز براي رشد 

در . گراد استي درجه سانت٣٥ درجه و حداكثر دما ١٨حداقل دماي قابل تحمل بدون صدمه به گياه 

 درجه ١٨ درجه ريزش گل و سوختگي ايجاد مي شود و در دماي كمتر از ٣٥دماي بيشتر از 

  . گراد استي درجه سانت٢١دماي مناسب توليد ميوه . پوسيدگي ريشه و غنچه اتفاق مي افتد
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 قرار بگيرد باعث افزايش گل در co10 برگي، گياه را در معرض دماي ٨ـ ١٠اگر در مرحله 

اگر برگهاي لپه اي را از روي ساقه حذف كنيم چون يك عامل فتوسنتز كننده . زاويه برگ مي شود

  . است باعث تأخير در گلدهي مي شود

ريزش غنچه و ميوه % ٦٠رطوبت كمتر از . است% ٧٥مقدار رطوبت نسبي مورد نياز اين گياه 

ن رطوبت ي تاميبرا. هم باعث گسترش بيماريهاي قارچي مي شود% ٧٥را در پي دارد و بيش از 

 يدهايک رطوبت سنج و و کليله ين دستگاه به وسيا. ستم مه پاش استفاده کردي توان از سيگلخانه م

  .  شونديک خاموش و روشن، کنترل مياتومات

ل شده يک آالرم تشکي و يکيک ترموستات الکتري تواند از ي هشدار دهنده ميتمهاسيس

 ترموستات، در صورت کاهش دما آالرم به کار افتاده و مسئول گلخانه يم دمايباشد که بر اساس تنظ

  .  سازديرا مطلع م

در زمستان محلول غذايي را كمي گرم مي كنيم تا به ريشه هاي گياه شوك وارد نشود و 

در صورتي كه دماي . اين كار باعث بهتر حل شدن نمكها در آب نيز مي شود. باعث آسيب به آنها نشود

 درجه مي رسد كه براي رشد ريشه ٢٣ تا ٢٠ درجه برسانيم دماي محيط ريشه به ٤٠ تا ٣٥آب را به 

  . بسيار  مناسب است

  :Co2افزايش 

غذايي ساخته شده در برگ  مي باشد گاز كربنيك به عنوان منبع كربن كه ماده اصلي مواد 

  ppm٣٠٠ميزان گاز كربنيك در هواي معمولي . بايستي به ميزان كافي در اختيار گياه قرار گيرد

با .  جبران شوديد به نحويط گلخانه کاسته شده که بايزان آن در محياست که با عمل فتوسنتز از م
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           ن كار سعي مي كنيم غلظت را رويبراي اي.  مي توان عملكرد را افزايش دادCo2افزايش 

ppm اين كار معموالً در ظهرهاي زمستان وقتي پنجره ها بسته است انجام .  نگه داريم١٠٠٠ـ ١٥٠٠

  .  شوديم

  : گرده افشاني

براي گرده افشاني بهتر و حصول ميوه هاي بزرگ و يكنواخت از نظر شكل، وجود عامل گرده 

تنظيم دما دراين . ي اين كار مي توان از كندوهاي زنبور عسل استفاده كردبرا. افشاني بسيار مهم است

. دما بايد براي پرواز زنبور و همچنين تلقيح و باروري مناسب باشد. مرحله از رشد بسيار مهم است

گاهي پارتنوكارپي هم .  درجه در روز است٢٧ درجه در شب و ٢١بهترين دما براي باروري دماي 

گراد قرار ي درجه سانت١٥ تا ١٢ آن در صورتي است كه گياه در شب دردماي پايين صورت مي گيرد و

 هفته قبل از تكامل گل است تا زنبورها با محيط سازگار ٣ـ٤زمان گذاشتن كندو درون گلخانه . بگيرد

 كندو بايد  هفته٨ـ ١٢ زنبور باشد كافي است و هر ٦٠ يك كندو كه شامل 21000mبراي هر . شوند

اگر دما در شب باال باشد .  درجه است٢١بهترين دما براي زمان بستن ميوه و رشد آن . عوض شود

دماي خيلي پايين  . باعث كوچك شدن ميوه ها مي شود ولي اگر  خنك باشد ميوه ها بزرگتر مي شوند

  .  درجه قرار بگيرد منجر به توليد ميوه هاي مسطح مي شود١٤حدود 

   :تهويه

:  شوديه آن است که به سه منظور انجام ميستم تهويزات داخل گلخانه سين تجهي مهمتراز

ا ي بغل يبطور ساده پنجره ها. کين گازکربني گلخانه و تاميم رطوبت نسبيخنک کردن گلخانه، تنظ

 شود از يدر فصول سرد سع.  در گلخانه انجام دهديه را به نحو مناسبي تواند عمل تهوي ميسقف
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 سرد وارد يه استفاده شود چون در صورت استفاده از پنجره بغل هواي جهت تهوي سقفياپنجره ه

 يدر فصول گرم هم از پنجره بغل و هم از پنجره سقف.  شودياه شوک وارد ميگلخانه شده و به گ

 يه و خنک کردن مناسب تر صورت مياستفاده شود چون باعث به گردش درآمدن هوا شده و تهو

  . رديگ

 پوشانده شود تا آفات وارد ي محل پنجره با توريستيستم پنجره بغل باياده از سدر استف

  . گلخانه نگردد

  :تنظيم نور

اه مناسب ين گي لوكس براي رشد مطلوب ا١٠٠٠٠ـ ٢٥٠٠٠از نظر شدت نور مورد نياز، نور 

است از اد است بهتر ي که شدت نور زيدر فصول. نور تكميلي در رشد سريعتر نشاء موثر است. است

 يوه مياد باعث سوختن برگها و ميه استفاده شود چون شدت نور زيه انداز با درصد مناسب سايسا

  . دي نمايري از نفوذ اشعه جلوگيزان قابل توجهي تواند به مي ميووي ضد ياستفاده از پوششها. شود

حصول زود يعني براي داشتن م. دراين گياه رشد رويشي و زايشي رابطه مستقيمي با هم دارند

براي فتوسنتز زياد گياه بايد سطح برگ وسيعي . رس وعملكرد باال بايد رشد رويشي قوي داشته باشيم

درگياه فلفل كه سطح برگ كم ولي ضخامت برگ زياد . داشته باشد CO2براي جذب نور خورشيد و 

جه فتوسنتز  است با سايه دهي مي توان از ضخامت برگ كم كرده و باعث افزايش سطح برگ و درنتي

  . بيشتر شد
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  :هرس

با انجام عمل هرس گردش هوا در بين بوته ها بهتر صورت مي گيرد و به كاهش بيماري ها   

 شاخه فرعي توليد ٣ تا ٢يك هفته پس از رشد نشاء در گلخانه يعني زماني كه بوته ها . كمك مي كند

ه را انتخاب كرده و به عنوان ساقه  ساق٢كردند شروع به هرس مي كنيم به اينصورت كه در هر بوته 

اصلي در نظر مي گيريم و بقيه شاخه هاي فرعي را حذف مي كنيم اين كار را با استفاده از قيچي 

براي رشد گياه نياز به قيم . كوچك و تيزي انجام مي دهيم تا از خسارت به گياه جوان جلوگيري شود

در طي . يم هاي حمايت كننده استفاده مي شودداريم براي اين منظور از نخهاي آويزان متصل به س

از نظر حذف گلها، گل روي گره . ميوه دهي نيز بايد ميوه هاي بيمار و بدشكل را سريعاً حذف كنيم

  . اول و سوم شاخه هاي اصلي به منظور رشد بهتر ميوه هاي گره هاي بعدي حذف مي شود

  : تغذيه

 ٤-٢در جدول شماره ) ppm (ي رنگيفلفل دلمه اک يدروپوني در کشت هييغلظت مناسب عناصر غذا

  .آورده شده است

  )ppm(غلظت مناسب عناصر غذايي در کشت هيدروپونيک فلفل دلمه اي رنگي : ٤-٢جدول 

Mo Zn  Mn  Cu  B  Fe  S  Mg  Ca  K  P  N   

  بعد از انتقال نشا 70  50  119  110  40  55  8 .2  7 .0  2 .0  8 .0  2 .0  05 .0

  زمان توليد  16  50  200  190  48  65  8 .2  7 .0  2 .0  8 .0  2 .0  05 .0

pH = 5. 5- 6. 5 

Ec = 1. 5- 2. 5  

در . ه کرده و از آن استفاده کردي مخزن ته٣بهتر است محلول را چند برابر غلظت در   

بات شامل فسفاتها، ير ترکي قرار گرفته و ساAم و آهن در محلول يترات کلسيه شده، ني ارايفرمولها
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 يز مخزن جداگانه در نظر گرفته ميد ني اسيرند، براي گي قرار مBروها در محلول کيسولفاتها و م

  . شود

 بطور متوسط يول. ر استيمتغ. . . زان نور وي هوا، مي بسته فصل رشد، دماي        دفعات محلول ده

  . تشتر و در زمستان کمتر اسين تعداد در تابستان بي است که اي در روز کافي با محلول ده٨حدود 

 آب مازاد بر مصرف از بستر کشت وارد يعني شود ي ميستم کشت به صورت بسته طراحي        س

 يريه پس از اندازه گيستم تغذيس.  شودين محلول پمپ ميزهکش شده و به مخزن مخصوص به ا

د خته که از آنجا دوباره واري ريم دوباره آن، محلول را به مخزن اصليعناصر موجود در زه آب و تنظ

ه يش تجزيم کمبود عنصر، بهتر است آزمايد در صورت مواجهه با عاليدر زمان تول.  شوديگلخانه م

 توان با ي کمبودها را ميبرخ. ص داده شود و به رفع آن مبادرت شوديبرگ انجام شود تا کمبود تشخ

اش  مه پي با نازلهاي موتوري بهتر است از سمپاشهاي رفع کرد، جهت محلول پاشيمحلول پاش

  . استفاده شود

 Ecدر كشت هيدروپونيك به دليل استفاده از نمكهاي محلول ممكن است در طي رشد،   

منطقه ريشه افزايش پيدا كند و باعث صدمه به گياه و كاهش رشد و عملكرد شود براي رفع اين 

ي مشكل چند بار در  طي رشد آبشويي انجام مي شود تا نمكها شسته شده از محيط ريشه خارج م

 درمتر مربع است  البته آبي كه به اين منظور استفاده مي L١٥مقدار آب الزم براي شستشو . شوند

  . پاييني داشته باشد Ecشود بايد 

  . مي باشد٥-٢ مطابق جدول شماره يزان مطلوب عناصر در بافت برگ گوجه فرنگيم
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  ميزان مطلوب عناصر در بافت برگ گوجه فرنگي: ٥-٢جدول 

Mo  
)ppm( 

B  
)ppm(  

Cu  
)ppm(  

Zn  
)ppm(  

Mn  
)ppm(  

Fe  
)ppm(  

S  
%  

Mg  
%  

Ca  
%  

K  
%  

P  
%  

N 
%  

<1  20- 100  20- 4  150- 25  100- 20  150- 30  0. 2- 0. 5  0. 2- 0. 8  0. 6- 5  1. 5  0. 25- 0. 6  2- 5  

  

 ي کارهايي تواناييم مقدار عناصر در محلول غذايک گلخانه عالوه بر تنظيستم کنترل اتوماتي        س

  :ز داردير را نيز

 گردش هواي داخلي و هيتر هاي جانبي و فن هاي اندازه گيري و کنترل دما با بکار اندازي فن -

 گلخانه اندازه گيري و ثبت دما و رطوبت محيط بيرون  -

  اندازه گيري و کنترل رطوبت با بکارگيري مه پاش و فن ها  -

 نياز دي و يا متناسب با شدت نور مورداندازه گيري و کنترل نور گلخانه بصورت زمانبن  -

  Co2 با بکارگيري فن و مولد Co2 اندازه گيري و کنترل  -

 آب ورودي گلخانه Ec گيري اندازه  -

 آب ورودي گلخانه pH اندازه گيري  -

  برنامه ريزي زماني و نوبتي براي آبياري اتوماتيک قابليت  -

  جانبيپنجره هاي سقفي و امکان کنترل اتوماتيک  -

گيري شده و عملکرد سيستم در طول دوره جهت  ثبت و نگهداري اطالعات کليه پارامترهاي اندازه  -

 بررسي آماري

 به تفکيک پارامتر به صورت سخنگو از طريق تلفن و موبايل قابليت گزارش گيري  -
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 شده براي هر يک از موارد باال از طريق تلفن و موبايل تغيير مقادير تنظيم  -

 طراري توسط تلفن و آالرم محليضشرايط ا گزارش فوري قطع برق و  -

 تجهيزات گلخانه از راه دور توسط تلفن و موبايل بکار اندازي و خاموش نمودن هر يک از  -

  :کود دهي در کشت خاکي  

  . آورده شده است٦-٢در جدول شماره با توجه به سن رشد  ppm الزم بر حسب ييغلظت مواد غذا

  ppmغلظت مواد غذايي الزم بر حسب : ٦-٢جدول 

Zn Mn  Fe  Mg  Ca  K  P  N  هفته  
0. 096  0. 66  1. 2  19. 6  114  80. 6  45. 4  98. 3 ١ -٢  
0. 096  0. 66  1. 2  20. 6  125. 9  203. 9  63. 6  143. 5  ٣ -٤  
0. 096  0. 66  1. 2  21. 6  125. 9  197. 5  34. 1  187. 6  ٥ -٨  
0. 096  0. 66  1. 2  23. 5  121. 1  305. 2  34. 1  180  ٧ -٩  
0. 096  0. 66  1. 2  23. 5  114  239. 9  34. 1  186. 8  ١٠ -١٦  
0. 096  0. 66  1. 2  23. 5  109. 3  259. 2  34. 1  189. 9  ١٧ -٢٠  
0. 096  0. 66  1. 2  23. 5  99. 8  266. 9  34. 1  181. 9  ٢١ -٢٤  
0. 096  0. 66  1. 2  31. 1  95  255. 4  34. 1  179. 9  ٢٥ -٢٨  
0. 096  0. 66  1. 2  28. 2  85. 5  255. 4  34. 1  167. 6  ٢٩ -٣٢  
  ٣٣ -پايان  8 .142  1 .34  1 .236  3 .71  4 .22  2 .1  66 .0  096 .0

ن محلول هنگام استفاده به مقدار يا
100

  .  شوديق مي رق1

  : مبارزه با آفات و بيماريها

  :ت کردير را رعايد موارد زيط گلخانه باي از آلوده شدن محيري جلوگيبرا

 ي مورد در آن خوددارينه تصور شود و از رفت و آمد بيط قرنطيد به عنوان محيگلخانه با -

  . شود

  گلخانه استفاده شودياز لباس و کفش مخصوص در فضا -
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 .  کننده نصب شودي مواد ضدعفونيقبل از گلخانه حوضچه حاو -

 . ه شوديدر بدو ورود گلخانه اتاقک انتظار تعب -

 .  شوديمرتب ضدعفون. . .  ويچيلچه، قيل کار مانند بيوسا -

 هرز داخل و اطراف در ي علفهااز به  هرس دارند مرتب هرس شوند و باي که نييبوته ها -

 . گلخانه مبارزه شود

 يري جلوگي قارچيهايماريه گلخانه بطور مرتب انجام شود تا با کاهش رطوبت از بروز بيتهو -

 . شود

 . از بذور مقاوم به امراض استفاده شود -

 .  شوديد ضدعفونيدر صورت استفاده مجدد از بستر، حتماً قبل از کشت جد -

 ضد چکه در گلخانه استفاده شود چون چکه کردن آب از سقف يکهايبهتر است از پالست -

  .  شودي مياه باعث پخش آلودگي گيدن آن رويگلخانه و چک

  : عبارتند ازي مهم فلفل دلمه ايهايماريآفات و ب

Öدر  واقع بيماري بذر زاد است كه عوامل محيطي مثل دما و .  بيماري قارچي استينوع:  آنتراكنوز

فعاليت اين قارچ باعث ايجاد لكه هاي تيره و فرورفته روي . باعث گسترش آن مي شودرطوبت باال 

استفاده از بذرسالم، ضد عفوني بذر قبل از كاشت، كنترل دما و :  کنترليروشها. ميوه مي شود

  . رطوبت، حدف سريع برگها و ميوه هاي بيمار

Ö ن ريشه ها و قاعده ساقه مي شود عامل آن چند نوع قارچ است كه سبب پوشيده شد: بوته ميري

. در مناطقي كه رطوبت باال و هوا سرد باشد شيوع بيشتري دارد. وگياه به طور كلي از بين مي رود
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گياه درمرحله نشايي به اين عامل حساس است بنابراين بايد شرايط را طوري فراهم كرد كه دوره 

آن شناسايي و حذف بوته هاي بيمار و انتقال از راههاي جلوگيري از انتشار . نشايي سريعتر سپري شود

  . نشاهاي كامالً سالم است

Öعاليم آن وجود زخمهاي سياه رنگ روي . عامل آن قارچ فوزاريوم است: پوسيدگي ساقه فوزاريومي

محلهاي زخم . ساقه در محل گره ها جايي كه هرس صورت گرفته و يا برداشت انجام شده مي باشد

اين لكه ها آنقدر رشد مي كنند كه باعث پژمرده شدن . ود اين قارچ استشده روي ساقه مكان ور

  . اين گياهان پژمرده تقريباً هيچ ميوه اي توليد نمي كنند. قسمت بااليي گره آلوده مي شوند

حذف شاخه ها يا گياهان آلوده در طي فصل رشد، استفاده از چاقوي تيز براي هرس :  کنترليروشها

رساندن زخمهاي گياه، بين دو كشت بايد گلخانه كامالً تميز شود ضايعات گياهان به منظور به حداقل 

  . حذف شود، ايزوله نگه داشتن محل تهيه نشاء، استفاده از ارقام مقاوم، كنترل دما و كاهش رطوبت

Öاين آفت از برگها تغذيه مي كند و باعث عدم تشكيل گل و كاهش رشد گياه مي شود: تريپس .

 ياز راههاي ديگر استفاده از تله ها. است Amblyseius cucumerisآن الرو شكارگر دشمن طبيعي 

، استفاده از ي و سقفي جانبي پنجره هاي با مش مناسب براي رنگ، استفاده از توريچسبناک آب

  Leptothrips mali و  Megaphragma mymaripenne يا Thriopobius semiluteusطبيعيدشمنان 

Öيزبان شده و عملکرد را کاهش مياه باعث کاهش قدرت ميره گيه حشره از شي تغذ:دي مگس سف 

 يانتقال نشا آلوده، وجود علفها:  شوند عبارتند ازين آفت ميجاد و گسترش اي که باعث ايعوامل. دهد

 چسبناک زرد رنگ، ياستفاده ار تله ها:  کنترليروشها. اهان آلوده کشت قبلي ماندن گيهرز و باق
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اهان ي هرز، حذف گي حذف علفها،Eretmocerus  و Encarisia Formosa يعيز دشمن طباستفاده ا

  . يآلوده کشت قبل

  : برداشت و انبارداري

شروع به برداشت مي ) از ميوه رنگ كامل را داشته باشد% ٨٥(زماني كه ميوه ها رنگ گرفتند 

اين كار از قيچي يا چاقوي تيز براي .  بار در هفته صورت مي گيرد٣ تا ٢كنيم درهواي گرم برداشت 

سرد كردن اوليه براي گرفتن گرماي مزرعه، . استفاده مي شود و ميوه ازمحل اليه ريزش قطع مي شود

در صورتيكه نياز به تميز كردن محصول باشد روي آنها آب . استفاده مي شود Forcedairاز روش 

ميوه . عد بايد ميوه ها درجه بندي شودب. اسپري مي شود و بعد با جريان هوا آن را خشك مي  كنند

ها به آب از دست دهي حساس هستند بنابراين مي توان آنها را در دو رديف دورن كارتنهايي قرار داد 

مي توان ميوه را با اليه نازكي از واكس پوشاند تا . و از مواد نگهدارنده رطوبت در آن استفاده كرد

 مناسب است ٩٠ـ % ٩٥و رطوبت co7نبارداري آن دماي شرايط ا. تبخير سطحي آن كاهش پيدا كند

لوگرم ي ک٢٥ ياه در کشت خاکين گيمقدار عملکرد ا.  هفته در اين شرايط نگه داشت٢ـ٣كه مي توان 

  . لوگرم در مترمربع استي ک٣٠ک يدروپونيو در کشت ه

  :بسته بندي و حمل و نقل

 پوشش يرند که داراي گي قرار ميي درون کارتنهافهي به صورت دو رديروش بسته بند

  . ک بوده و نگهدارنده رطوبت استيپالست

له ي دور از وسي مکانهايه مسقف و برايله نقليک از وسي نزدي مکانهاي حمل به برايبرا  

  . د استفاده شوديخچال دار باي
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  : پاكسازي گلخانه

ياه را به بيرون از گلخانه منتقل كرده اه، همه اضافات بوته و گيپس از تمام شدن دوره رشد گ

و دماي گلخانه را باال مي بريم تا رشد آفات را تحريك كرده و  در اثر نبودن مواد غذايي باعث از بين 

پس از آن شروع به شستن بدنه گلخانه با مواد شوينده و سپس آبكش كردن آن مي . رفتن آنها شود

خود سالن راهم با محلول .  هم شسته و ضد عفوني شوندبقيه وسايل استفاده شده در گلخانه. كنيم

 شود كه باعث ضد عفوني شدن آن هم مي يشستشو داده م) وايتكس( درصد تيوسولفات سديم ١٠

  . شود

  :دمجان در گلخانهاب -٣-٢- ٢

و دوره  Solanaceae است از خانواده ياهيگ  Solanum melongena يبادمجان با نام علم

  .  گرما دوست بوده و به سرما حساس استيمحصول. ميري گيماه در نظر م١٤نه کشت آن را در گلخا

  :مراحل کاشت

ت است به عمق يبستر کاشت بذر پرل. د نشاء مبادرت کرديد به تولياه ابتدا باي کشت گيبرا

 درصد بذر اضافه تر کشت ١٥ تا ١٠حدود . متري سانت٦ف ي متر عرض و فاصله رد٨/٠متر، ي سانت١٥

. متر مناسب استي سانت٥/٠عمق کاشت بذر حدود . ن شوديگزياهان ناسالم جاي تا با گمي کنيم

قبل از کاشت بهتر است بذرها به مدت .  دارندي کميش از دو سال قدرت جوانه زني با عمر بيبذور

جوانه .  درجه است٢٤ -٢٩ بذر ي مناسب جوانه زنيدما. س شوندي درجه خ٥٠قه درون آب ي دق٣٠

  .  افتدي روز پس از کاشت اتفاق م٦ -٨ود  بذر حديزن
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 است که يزمان انتقال نشاء وقت.  شوندي، نشاها تنک ميقين برگ حقيد اوليدر مرحله تول

  .  انجامدي هفته به طول م٥ -٤ باشد که حدود يقي برگ حق٤ تا ٣ ياه دارايگ

  :کشت هيدروپونيک

 يا روزهاينتقال نشا در آخر روز ا. مي کني منتقل مين مدت نشاء را به بستر اصليپس از ا

شتر شده و يشه و بستر بي انجام شود تا تماس رياريد آبيعاً بايپس از انتقال سر.  شودي انجام ميابر

 . ميري گيت در نظر ميت و پي از پرليبيبستر کاشت را ترک. اه مستقر شوديگ

 ١٣٠ -١٨٠ گرفته شده است، وزن مخصوص آن يکاتيلي سي آتشفشانيت از سنگهايپرل

دار و از ي پايکيزي دارند، از نظر فيه خوبي و تهوي زهکشيتيمواد پرل.  باشديلوگرم بر مترمکعب ميک

  . دوباره قابل استفاده است شود ي که ضدعفونيدر صورتن ماده يا.  هستندي خنثييايمينظر ش

 ي ميرشتيز بي ري دانه هاي دارايت خزه اسفاگنوم است وليه پيمواد خام که شب تيکوکوپ

 برابر وزن خود آب جذب ٩ تواند تا ين ماد ميا. ل بوجود آمده استيوه نارگياف پوسته ميباشد و از ال

  . کند

  .  شوديخته مي درون آن ري بستر را با کارتن پالست آماده کرده و مواد بستريکناره ها

 فاصله  شود،ياه درون آن کشت ميف گي رد٢متر در نظر گرفته که ي سانت٦٠عرض بستر را 

به . ميري گيمتر در نظر مي سانت٤٠ف کشت را ي ردياهان روين گيمتر و فاصله بي سانت٦٠ن بسترها يب

  .  بوته در مترمربع است٤اه در گلخانه حدود يب تراکم کشت گين ترتيا
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  :کشت خاکي

 ييباال Ecن منطقه يخاک ا. د خاک اصالح شودي ابتدا باين اصليقبل از کاشت نشا در زم

 وجود يتي خاک محدودي هايژگيه وياز نظر بق. ردي صورت بگييآبشو Ecد جهت کاهش يه و باداشت

 ٢: ي کود گاو٣ده به نسبت ي پوسي از کود دامين مواد آلي تاميبرا.  باشدياز به اصالح نميندارد و ن

 .  شودي استفاده ميلوگرم کود گوگردي ک١٠٠ب و ي تن در جر٩ به مقدار يکود گوسفند

  . آورده شده است٧-٢در جدول شماره  رشد بادمجان يود الزم برامقدار ک

  مقدار کود الزم براي رشد بادمجان: ٧-٢جدول 

 كل در طي برداشت هفته ششم هفته سوم قبل از كاشت عناصر

N 30% 15% 15% 40% 100% 

P 50 0 50 0 100 

K 30 15 15 40 100 

  

ن و يسالم تر. رديد صورت بگي خاک بايدعفون خاکزاد الزاماً ضيهايماري از بيري جلوگيبرا

ح ي و شخم و تسطين روش پس از کود دهيدر ا. د استي با اشعه خورشين روش، ضدعفونيارزان تر

ر يلون زي شود، لبه نايکدست پوشش داده ميلون ين انجام گرفته و خاک با ناي سنگياريک آبين، يزم

 ٥/١ تا ١ن عمل در تابستان و بمدت يا. شته باشدرون نداي به بيچ منفذيکه هيخاک مدفون شده بطور

  . ردي گيماه صورت م

 و پشته آماده يک است و بستر به صورت جويدروپونيفواصل کاشت به همان صورت کشت ه

  .  بوته در مترمربع است٤ب تراکم کاشت همان ين ترتيبه ا.  شوديم
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  :ارقام

وه، عادت ي ميها، زودرسيماري، مقاومت به بد باالي تول:عوامل موثر در انتخاب ارقام عبارتند از

   و مقاومت به گرما يرشد قو

Ö Galine:تا ي مقاوم به شور dS/m ٤   

Ö Florida Market:ت ي مقاوم به بالPhomopsis 

Ö Flotida Beauty:ت ي مقاوم به بالPhomopsis 

Ö Clara:شکليد رنگ و تخم مرغيوه سفي پوست م   

Ö Fairy Tale:ده و زودرسيد و کشيشن با نقاط سفوه بنفش روي م  

Ö Long Purple:دهي رنگ و کشيوه مشکي م  

  :مراحل داشت

، رطوبت يتاليجيمم، دماسنج دينيم -مم يد از دماسنج ماکزيط گلخانه باي کنترل شرايبرا

 يد در ارتفاع کم و در راستاي رشد بوته دماسنج بايدر ابتدا. سنج، دمانگار و رطوبت نگار استفاده کرد

 کند ارتفاع نصب يج که بوته رشد مياه را نشان دهد، به تدريبوته باشد تا درجه حرارت در سطح گ

ک سوم يبهتر است دماسنج در . ردي گيد تا باالخره در ارتفاع برابر چشم قرار مي آيدماسنج باال م

الً درجه معمو. د نباشديم خورشي باشد که در معرض نور مستقي گلخانه نصب شود و به صورتيابتدا

  .  درجه خنکتر از روز باشد٦ تا ٥ يستيحرارت گلخانه در شب با
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 ٣٠ و ١٦ ي گلخانه روي درجه، حداقل و حداکثر دما٢٩ تا ٢١اه ين گي مطلوب روزانه ايدما

ش رشد ي باال باعث افزايلي خيوه و دمايل مين باعث کاهش تشکيي پايدما.  شوديم ميدرجه تنظ

  .  شودي ميشيرو

درزمستان دماي آب آبياري كم .  درجه است٢٠ -٢٣شه ها ي رشد ريسب خاک برا مناي دما

co4035 به دماي ياست و باعث صدمه به ريشه مي شود كه در نتيجه بايد آب مصرف  رسانده شود −

  .  درجه برسد٢٠ -٢٣تا دماي محيط ريشه به 

ستم مه ي توان از سيت گلخانه من رطوبي تاميبرا. است% ٧٥ مناسب گلخانه يرطوبت نسب

ک خاموش و روشن، ي اتوماتيدهايک رطوبت سنج و کليله ين دستگاه به وسيا. پاش استفاده کرد

  .  شونديکنترل م

ل شده يک آالرم تشکي و يکيک ترموستات الکتري تواند از ي هشدار دهنده ميستمهايس

 آالرم به کار افتاده و مسئول گلخانه  ترموستات، در صورت کاهش دمايم دمايباشد که بر اساس تنظ

  .  سازديرا مطلع م

  :تهويه

:  شوديه آن است که به سه منظور انجام ميستم تهويزات داخل گلخانه سين تجهياز مهمتر

ا ي بغل يبطور ساده پنجره ها. کين گازکربني گلخانه و تاميم رطوبت نسبيخنک کردن گلخانه، تنظ

 شود از يدر فصول سرد سع.  در گلخانه انجام دهدي نحو مناسبه را بهي تواند عمل تهوي ميسقف

 سرد وارد يه استفاده شود چون در صورت استفاده از پنجره بغل هواي جهت تهوي سقفيپنجره ها

 يدر فصول گرم هم از پنجره بغل و هم از پنجره سقف.  شودياه شوک وارد ميگلخانه شده و به گ
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 يه و خنک کردن مناسب تر صورت ميآمدن هوا شده و تهواستفاده شود چون باعث به گردش در

  . رديگ

 پوشانده شود تا آفات وارد ي محل پنجره با توريستيستم پنجره بغل بايدر استفاده از س

  . گلخانه نگردد

  :تنظيم نور

اد ي که شدت نور زيدر فصول.  لوکس است٢٠٠٠٠ -٢٥٠٠٠اه ين گياز ايشدت نور مورد ن

اد باعث سوختن يه استفاده شود چون شدت نور زيه انداز با درصد مناسب ساياست بهتر است از سا

 از نفوذ اشعه يزان قابل توجهي تواند به مي ميووي ضد ياستفاده از پوششها.  شوديوه ميبرگها و م

  . دي نمايريجلوگ

  :تغذيه

رده  آو٨-٢در جدول شماره ک بادمجان يدروپوني جهت کشت هييغلظت مناسب عناصر محلول غذا

  .شده است

  )ppm(غلظت مناسب عناصر محلول غذايي جهت کشت هيدروپونيک بادمجان : ٨-٢جدول 

Mo Zn  Mn  Cu  B  Fe  Mg  Ca  K  P  N  Ec  pH 

0. 05  0. 2  0. 8  0. 2  0. 7  2. 8  28  150  235  39  175  1. 1 6- 6. 5  

  

در . ده کرده و از آن استفاده کري مخزن ته٣بهتر است محلول را چند برابر غلظت در 

بات شامل فسفاتها، ير ترکيقرار گرفته و سا Aم و آهن در محلول يترات کلسيه شده، ني ارايفرمولها
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 يز مخزن جداگانه در نظر گرفته ميد ني اسيرند، براي گيقرار م Bکروها در محلول يسولفاتها و م

  . شود

 بطور متوسط يول. ر استيتغم. . . زان نور وي هوا، مي بسته فصل رشد، دماي        دفعات محلول ده

  . شتر و در زمستان کمتر استين تعداد در تابستان بي است که اي در روز کافي با محلول ده٨حدود 

 آب مازاد بر مصرف از بستر کشت وارد يعني شود ي ميستم کشت به صورت بسته طراحي        س

 يريه پس از اندازه گيستم تغذيس.  شودين محلول پمپ ميزهکش شده و به مخزن مخصوص به ا

خته که از آنجا دوباره وارد ي ريم دوباره آن، محلول را به مخزن اصليعناصر موجود در زه آب و تنظ

ه يش تجزيم کمبود عنصر، بهتر است آزمايد در صورت مواجهه با عاليدر زمان تول.  شوديگلخانه م

 توان با ي کمبودها را ميبرخ. شودص داده شود و به رفع آن مبادرت يبرگ انجام شود تا کمبود تشخ

 مه پاش ي با نازلهاي موتوري بهتر است از سمپاشهاي رفع کرد، جهت محلول پاشيمحلول پاش

  . آورده شده است٩-٢در جدول شماره ه يزان مناسب عناصر در بافت برگ پس از تجزيم. استفاده شود

  ميزان مناسب عناصر در بافت برگ پس از تجزيه: ٩-٢جدول 

Cu  
)ppm( 

B  
)ppm(  

Zn  
)ppm(  

Mn  
)ppm(  

Fe  
)ppm(  S  Mg  Ca  K P  N  

٢/٤ -٥  %٣/٠ -٦/٠  %٥/٣ -٥  %٨/٠ -٥/١  %٢٥/٠ -٦/٠  %٤/٠ -٦/٠  ٥٠ -١٠٠  ٥٠ -١٠٠  ٢٠ -٤٠  ٢٠ -٤٠  ٥ -١٠%  

  

 ي کارهايي تواناييم مقدار عناصر در محلول غذايک گلخانه عالوه بر تنظيستم کنترل اتوماتي        س

  :اردز دير را نيز
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 گردش هواي داخلي و هيتر هاي جانبي و فن هاي اندازه گيري و کنترل دما با بکار اندازي فن -

 گلخانه اندازه گيري و ثبت دما و رطوبت محيط بيرون  -

  اندازه گيري و کنترل رطوبت با بکارگيري مه پاش و فن ها  -

 نياز ب با شدت نور مورداندازه گيري و کنترل نور گلخانه بصورت زمانبندي و يا متناس  -

  Co2 با بکارگيري فن و مولد Co2 اندازه گيري و کنترل  -

 آب ورودي گلخانه Ec گيري اندازه  -

 آب ورودي گلخانه pH اندازه گيري  -

  برنامه ريزي زماني و نوبتي براي آبياري اتوماتيک قابليت  -

 پنجره هاي سقفي و جانبي امکان کنترل اتوماتيک  -

گيري شده و عملکرد سيستم در طول   و نگهداري اطالعات کليه پارامترهاي اندازهثبت  -

 دوره جهت بررسي آماري

 به تفکيک پارامتر به صورت سخنگو از طريق تلفن و موبايل قابليت گزارش گيري  -

 شده براي هر يک از موارد باال از طريق تلفن و موبايل تغيير مقادير تنظيم  -

 طراري توسط تلفن و آالرم محليضشرايط ا طع برق وگزارش فوري ق  -

  تجهيزات گلخانه از راه دور توسط تلفن و موبايل بکار اندازي و خاموش نمودن هر يک از  -
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  :هرس

ک ي هر بوته يبرا.  شودياه حفظ مي شاخه در هر گ٣ حذف شده و ي فرعيهمه شاخه ها

پس .  کندي رشد مي شود و بصورت عمودين بسته ماه به آيرد که گي گي متر قرار م٢م در ارتفاع يس

هرس صبح زود انجام .  شوديت مين هدايي بوته به طرف پا،دندي رسي متر٢اهان به ارتفاع ينکه گياز ا

د هر يهرس برگ هم با.  انجام نشودي ابريشود تا محل زخم تا شب خشک شود و بهتر است روز ها

  . از بوته جدا شود. . . مار و خشک وي بيک بار انجام شود و برگ هاي روز ١٤ تا ١٠

  :گرده افشاني

 توان از عامل گرده ي مينان از گرده افشاني اطمي براي خود گشن است ولياهيبادمجان گ

 ٦کندو حدود .  زنبور استيک کندوياز به ي متر مربع ن١٠٠٠ هر يبرا. افشان مثل زنبور استفاده کرد

 يز مي مثل تکان دادن بوته نيکي مکانياز روشها. ض شودي تعودي هفته عمر دارد و پس از آن با٨تا 

  . توان استفاده کرد

 کوچک و يوه هاي بدشکل، ميوه هايل ميف شامل تشکي ضعي از گرده افشانيمشکالت ناش

  .  باشديزش گل مير

  ::co2افزايش 

باشد گاز كربنيك به عنوان منبع كربن كه ماده اصلي مواد غذايي ساخته شده در برگ  مي 

 است  ppm٣٠٠ميزان گاز كربنيك در هواي معمولي . بايستي به ميزان كافي در اختيار گياه قرار گيرد

 باعث افزايش ١٠٠٠ -ppm١٥٠٠ تا 2coافزايش .  شوديزان آن کاسته ميکه در اثر فتوسنتز از م

 ي در طول روزهايعني در زمان اوج توليد گياه است 2coزمان اضافه كردن . عملكرد بوته مي شود
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ک بعد از يبهتر است افزودن گاز کربن.  و همچنين در زماني كه پنجره ها و منافذ بسته استيآفتاب

  .  انجام شودياريعمل آب

  :مبارزه با آفات و بيماري ها

  :ت کردير را رعايد موارد زيط گلخانه باي از آلوده شدن محيري جلوگيبرا

 ي مورد در آن خوددارينه تصور شود و از رفت و آمد بيط قرنطيد به عنوان محيگلخانه با -

  . شود

  گلخانه استفاده شودياز لباس و کفش مخصوص در فضا -

 .  کننده نصب شودي مواد ضدعفونيقبل از گلخانه حوضچه حاو -

 . ه شوديدر بدو ورود گلخانه اتاقک انتظار تعب -

 .  شوديمرتب ضدعفون. . .  ويچيلچه، قيل کار مانند بيوسا -

 هرز داخل و اطراف در ياز به  هرس دارند مرتب هرس شوند و با علفهاي که نييبوته ها -

 . گلخانه مبارزه شود

 يري جلوگي قارچيهايماريه گلخانه بطور مرتب انجام شود تا با کاهش رطوبت از بروز بيتهو -

 . شود

 . از بذور مقاوم به امراض استفاده شود -

 .  شوديد ضدعفونيصورت استفاده مجدد از بستر، حتماً قبل از کشت جددر  -

 ضد چکه در گلخانه استفاده شود چون چکه کردن آب از سقف يکهايبهتر است از پالست -

  .  شودي مياه باعث پخش آلودگي گيدن آن رويگلخانه و چک
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  : مهم بادمجان عبارتند ازيهايماريآفات و ب

Öدما و رطوبت باال باعث .  شودي آن مياه و مرگ ناگهاني گيث پژمردگباع: يياي باکتري پژمردگ

ت تناوب کشت و يکشت ارقام مقاوم، رعا:   کنترليروشها.  شودي در گلخانه ميمارين بيگسترش ا

 .  بهبود زهکشي بستر مرتفع برايکشت رو

Öت ي بالPhomopsis:شده و با حمله ياهان جوان در سطح بستر، باعث پژمردگي با حمله به ساقه گ 

.  شودي ميماري بستر باعث گسترش بيرطوبت باال.  کندي و لکه نرم ميدگيجاد پوسيوه، ايبه م

ت تناوب کشت، کشت ارقام مقاوم و اجتناب از ي از پاتوژن، رعاي عاري کشت بذرها: کنترليروشها

 . يغرقاب

Öي پژمردگ Verticilium:و پژمرده شدن آن، يهوه اه برگها و قي باعث زرد شدن حاشيمارين بي ا 

 در يماريرطوبت باال باعث گسترش ب.  شوديشه مي ريدگيوه و پوسيکاهش عملکرد، بد شکل شدن م

اهان هم خانواده و يت تناوب کاشت با گي بستر، رعايضدعفون:  کنترليروشها.  شوديگلخانه م

  . استفاده از ارقام مقاوم

Öيرطوبت باال.  شودياهچه مي تازه جوانه زده باعث مرگ گشه بوتهيبا حمله به ساقه و ر: يري بوته م 

مار بذر ي خاک، تيضدعفون:  کنترليروشها.  شودي ميماريخاک و زهکش نامطلوب باعث گسترش ب

  . ياريا آب داغ و کنترل آبيبا قارچ کش 
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Ö Boror رسانده ب يوه ها آسي و حشره بالغ به ميي انتهاي الروها به شاخه ها:وه بادمجانيساقه و م

 يروشها.  شوندي ميماري هرز باعث گسترش بيوجود علفها.  شونديو باعث سوراخ شدن آنها م

  . ت تناوب کاشت و کشت ارقام مقاوميرعا: کنترل

Öن برگ يرين حشرات ابتدا به سطح زي کند، اي مياه تخم گذاريحشره بالغ در بافت گ: پسي تر

 يروشها.  شوندي هرز باعث گسترش آفت ميد علفهاوجو.  باشديز ميروسها نيحمله کرده و ناقل و

 ي پنجره هاي با مش مناسب براي رنگ، استفاده از توري چسبناک آبياستفاده از تله ها: کنترل

 ، Amblyseius swirskii ،Thriopobius semiluteus يعي، استفاده از دشمنان طبي و سقفيجانب

Megaphragma mymaripenne و  Leptothrips mali  

  :مراحل برداشت و انبارداري

 تا ٤ انجامد که حدود يبطول م) ه نشايک ماه تهي( ماه ٤وه حدود ياز کاشت بذر تا برداشت م

ا دو بار يک يبرداشت . اندازه مناسب برداشت بسته به رقم متفاوت است.  استي هفته پس از گلده٥

زان برداشت يم.  شوديوه ميت م شدن گوشير در برداشت باعث اسفنجي شود، تاخيدر هفته انجام م

ک محصول ي پيدر ط. لوگرم در متر مربع استي ک١٤ ي و در کشت خاک١٦ک يدروپونيدر کشت ه

پس . ردي دو مرتبه صورت بگيک، هفته اير از پي بهتر است برداشت روزانه انجام شود و مراحل غيده

قبل از بسته . است  forced airروش سرد کردن به صورت . عاً سرد شوديد سرياز برداشت، محصول با

 يوه هايم. ردي گي بر اساس اندازه صورت مين درجه بندي انجام شود که ايد درجه بندي بايبند

 با گوشت سفت، پوست درخشان و رنگ ييوه هايده حذف شده و مي بدشکل و پوس،دهيب ديآس

 - ١٠ ي محصول را در دماي انبار داريبرا.  شوديت خوب نگهداشته ميفيوه با کيکنواخت به عنوان مي
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محصول در .  کردي توان نگهداري روز م٧ -١٠و به مدت % ٩٠ -٩٥ گراد و رطوبت ي درجه سانت٧

  .  شوندي درجه سرما زده م٧ر ي زيدما

  :بسته بندي و حمل ونقل

 بسته ييلوي ک٢٠ سوراخدار يکهايا پالستي ييلوي ک١٠ موم اندود يمحصول درون کارتنها

له ي دور با وسي مکانهايه و براي تهويه مسقف، با کميله نقليک با وسي نزدي مکانهاي شده و برايبند

  .  شوديخچال دار حمل ميه ينقل

  : پاكسازي گلخانه

اه، همه اضافات بوته و گياه را به بيرون از گلخانه منتقل كرده يپس از تمام شدن دوره رشد گ

ريك كرده و  در اثر نبودن مواد غذايي باعث از بين و دماي گلخانه را باال مي بريم تا رشد آفات را تح

پس از آن اقدام به شستن بدنه گلخانه با مواد شوينده و سپس آبكش كردن آن مي . رفتن آنها شود

خود سالن هم با محلول . بقيه وسايل استفاده شده در گلخانه هم شسته و ضد عفوني مي شود. شود

  . شو داده شده كه باعث ضد عفوني شدن آن هم مي شودشست) وايتكس( درصد تيوسولفات سديم ١٠

  : کشت طالبي در گلخانه -٤-٢-٢

که منشاء آن  Cucurbitaceae است از خانواده ياهيگ Cucumis melo ي با نام علميطالب

اه حساس به سرما و يگ.  شودي ماه در نظر گرفته م٥ا ذکر شده است و دوره کشت آن در گلخانه يآس

  . گرما دوست است
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  :مراحل کاشت

 ٣٥ -٢٤ بذر يمحدوده مناسب جوانه زن. د نشاء مبادرت کرديد به تولياه ابتدا باي کشت گيبرا

 متر و فاصله بذور ي سانت٢٠ه نشا ي کشت در بستر تهيف هاين رديفاصله ب.  گراد استيدرجه سانت

 درصد ١٥ تا ١٠حدود ت است، يبستر کاشت بذر پرل.  شودي متر در نظر گرفته مي سانت٢ف ي رديرو

 ي روز پس از کاشت، بذر سبز م٣ -٤. ن شوديگزياهان ناسالم جايم تا با گي کنيبذر اضافه تر کشت م

در زمان . ن نکته توجه شوديد به ايد بذر باي سال است که در زمان خر٥ بذر تا يقدرت جوانه زن. شود

اهک را ي روز بعد از کاشت بذر، دور گ٧. د شده حذف شوندي توليوه هايد تمام گلها و ميد نشاء بايتول

 ي مياري روز آب٧نون، دوبار به فاصله يازي در هزار د٢ل و محلول يا بنومي در هزار کاپتان ٢با محلول 

زمان .  شوديه مي در هزار توص٥/١زان ي به م٢٠ -٢٠ -٢٠ با کود ي رشد نشا محلول پاشيدر ط. ميکن

  .  استيقي برگ حق٣ تا ٢ ياه داراي که گي زمانيعني هفته پس از کاشت بذر ٢انتقال نشاء 

  :کشت هيدروپونيک

ت و ي از پرليبيبستر کاشت را ترک. مي کني منتقل مين مدت نشاء را به بستر اصليپس از ا

 گرفته شده است، وزن مخصوص آن يکاتيلي سي آتشفشانيت از سنگهايپرل. ميري گيت در نظر ميپ

 يکيزي دارند، از نظر فيه خوبي و تهوي زهکشيتيمواد پرل.  باشديملوگرم بر مترمکعب ي ک١٣٠ -١٨٠

دوباره قابل استفاده  شود ي که ضدعفونيدر صورتن ماده يا.  هستندي خنثييايميدار و از نظر شيپا

  . است
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 ي ميشتريز بي ري دانه هاي دارايت خزه اسفاگنوم است وليه پيمواد خام که شب تيکوکوپ

 برابر وزن خود آب جذب ٩ تواند تا ين ماد ميا. ل بوجود آمده استيوه نارگي ماف پوستهيباشد و از ال

  . کند

عمق بستر .  شونديخته مي درون آن رياطراف بستر کاشت را با کارتن پالست آماده کرده و مواد بستر

  .  شوديمتر در نظر گرفته مي سانت٢٠ز يکاشت ن

 شود، فاصله ياه درون آن کشت ميف گي رد٢متر در نظر گرفته که ي سانت٩٠عرض بستر را 

به . ميري گيمتر در نظر مي سانت٥٠ف کشت را ي ردياهان روين گيمتر و فاصله بي سانت٧٠ن بسترها يب

  .  بوته در مترمربع است٥/٢اه در گلخانه حدود ين تراکم کشت گين ترتيا

  :کشت خاکي

 ييباال Ecن منطقه يک اخا. د خاک اصالح شودي ابتدا باين اصليقبل از کاشت نشا در زم

 وجود يتي خاک محدودي هايژگيه وياز نظر بق. ردي صورت بگييآبشو Ecد جهت کاهش يداشته و با

 ٢ :ي کود گاو٣ده به نسبت ي پوسي از کود دامين مواد آلي تاميبرا.  باشدياز به اصالح نميندارد و ن

.  شوديلوگرم استفاده مي ک١٠٠ به مقدار يب و کود گوگردي تن در جر٩ به مقدار يکود گوسفند

ترات يلوگرم ني ک١٣٠م، يلوگرم سولفات پتاسي ک١١٠وم، يترات آمونيلوگرم ني ک٣٤٣ن مقدار يهمچن

  .  شوديلوگرم کود فسفره قبل از کاشت نشا، به خاک اضافه مي ک١٨٣م و يپتاس

ن و يلم ترسا. رديد صورت بگي خاک باي خاکزاد الزاماً ضدعفونيهايماري از بيري جلوگيبرا

ح ي و شخم و تسطين روش پس از کود دهيدر ا. د استي با اشعه خورشين روش، ضدعفونيارزان تر

ر يلون زي شود، لبه نايکدست پوشش داده ميلون ين انجام گرفته و خاک با ناي سنگياريک آبين، يزم
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 ٥/١ تا ١ بمدت ن عمل در تابستان ويا. رون نداشته باشدي به بيچ منفذيکه هيخاک مدفون شده بطور

  . ردي گيماه صورت م

 و پشته آماده يک است و بستر به صورت جويدروپونيفواصل کاشت به همان صورت کشت ه

  .  بوته در مترمربع است٥/٢ب تراکم کاشت همان ين ترتيبه ا.  گرددي ميساز

  :ارقام

Ö Charon:روز٧٨ -٨٠، طول دوره بلوغ ي پوست سبز و گوشت نارنج  

Ö Corba:روز١١٠ -١٢٠، طول دوره بلوغ يت سبز و گوشت نارنج پوس  

Ö Galia:پوست زرد و گوشت سبز  

Ö Electra:روز٩٥ -١٠٠، طول دوره بلوغ ي پوست سبز و گوشت نارنج  

Ö Python:روز٨٨ -٩٠، طول دوره بلوغ ي پوست سبز و گوشت نارنج  

  :مراحل داشت

، رطوبت يتاليجيمم، دماسنج دينيم -مم يد از دماسنج ماکزيط گلخانه باي کنترل شرايبرا

 يد در ارتفاع کم و در راستاي رشد بوته دماسنج بايدر ابتدا. سنج، دمانگار و رطوبت نگار استفاده کرد

 کند ارتفاع نصب يج که بوته رشد مياه را نشان دهد، به تدريبوته باشد تا درجه حرارت در سطح گ

ک سوم يبهتر است دماسنج در . ردي گيبرابر چشم قرار مد تا باالخره در ارتفاع ي آيدماسنج باال م

معموالً درجه . د نباشديم خورشي باشد که در معرض نور مستقي گلخانه نصب شود و به صورتيابتدا

  .  درجه خنکتر از روز باشد٦ تا ٥ يستيحرارت گلخانه در شب با
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 درجه ١٨ -٢٠ن  مطلوب شبانه آي درجه و دما٢٨ تا ٢٤اه ين گي مطلوب روزانه ايدما

 درجه ٣٥ و ١٦ ي گلخانه رويحداقل و حداکثر دما.  استيشي و زايشي رشد روي گراد برايسانت

ن يي پايدما.  شودين مييشتر و عملکرد پاياه باعث ظهور گل نر بين گي باال در ايدما.  شوديم ميتنظ

 در يکيولوژيزي فينجارر در درجه حرارت باعث ناهييتغ.  شودي مير افتادن گلدهيز باعث به تاخين

  .  گرددياه ميگ

درزمستان دماي آب آبياري كم .  درجه است٢٠ -٢٣شه ها ي رشد ري مناسب خاک برايدما

co4035 به دماي ياست و باعث صدمه به ريشه مي شود كه در نتيجه بايد آب مصرف  رسانده شود −

  .  درجه برسد٢٠ -٢٣تا دماي محيط ريشه به 

ستم مه ي توان از سين رطوبت گلخانه مي تاميبرا. است% ٦٠ مناسب گلخانه يت نسبرطوب

ک خاموش و روشن، ي اتوماتيدهايک رطوبت سنج و و کليله ين دستگاه به وسيا. پاش استفاده کرد

  .  شونديکنترل م

ل شده يک آالرم تشکي و يکيک ترموستات الکتري تواند از ي هشدار دهنده ميستمهايس

 ترموستات، در صورت کاهش دما آالرم به کار افتاده و مسئول گلخانه يم دماي بر اساس تنظباشد که

  .  سازديرا مطلع م

  :تهويه

:  شوديه آن است که به سه منظور انجام ميستم تهويزات داخل گلخانه سين تجهياز مهمتر

ا ي بغل يپنجره هابطور ساده . کين گازکربني گلخانه و تاميم رطوبت نسبيخنک کردن گلخانه، تنظ

 شود از يدر فصول سرد سع.  در گلخانه انجام دهديه را به نحو مناسبي تواند عمل تهوي ميسقف
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 سرد وارد يه استفاده شود چون در صورت استفاده از پنجره بغل هواي جهت تهوي سقفيپنجره ها

 ي از پنجره سقفدر فصول گرم هم از پنجره بغل و هم.  شودياه شوک وارد ميگلخانه شده و به گ

 يه و خنک کردن مناسب تر صورت مياستفاده شود چون باعث به گردش درآمدن هوا شده و تهو

  . رديگ

 پوشانده شود تا آفات وارد ي محل پنجره با توريستيستم پنجره بغل بايدر استفاده از س

  . گلخانه نگردد

  :تنظيم نور

اد ي که شدت نور زيدر فصول.  لوکس است٣٠٠٠٠ -٤٠٠٠٠اه ين گياز ايشدت نور مورد ن

اد باعث سوختن يه استفاده شود چون شدت نور زيه انداز با درصد مناسب ساياست بهتر است از سا

 از نفوذ اشعه يزان قابل توجهي تواند به مي ميووي ضد ياستفاده از پوششها.  شوديوه ميبرگها و م

  . دي نمايريجلوگ

  :تغذيه

 آورده ١٠-٢ در جدول شماره يک طالبيدروپونيهت کشت ه جييغلظت مناسب عناصر محلول غذا

  .شده است

  )ppm(غلظت مناسب عناصر محلول غذايي جهت کشت هيدروپونيک طالبي : ١٠-٢جدول 

Mo Zn  Mn  Cu  B  Fe  S  Mg  Ca  K  P  N  

0. 05  0. 3  0. 8  0. 2  0. 7  2. 8  50  25  180  235  39  186  

pH=6- 6. 5 
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در . ه کرده و از آن استفاده کردي مخزن ته٣ظت در بهتر است محلول را چند برابر غل

بات شامل فسفاتها، ير ترکيقرار گرفته و سا Aم و آهن در محلول يترات کلسيه شده، ني ارايفرمولها

  .  شوديز مخزن جداگانه در نظر گرفته ميد ني اسيرند، براي گيقرار م Bکروها در محلول يسولفاتها و م

 بطور متوسط يول. ر استيمتغ. . . زان نور وي هوا، ميسته فصل رشد، دما بي        دفعات محلول ده

  . شتر و در زمستان کمتر استين تعداد در تابستان بي است که اي در روز کافي بار محلول ده٨حدود 

 آب مازاد بر مصرف از بستر کشت وارد يعني شود ي ميستم کشت به صورت بسته طراحي        س

 يريه پس از اندازه گيستم تغذيس.  شودين محلول پمپ مين مخصوص به ازهکش شده و به مخز

خته که از آنجا دوباره وارد ي ريم دوباره آن، محلول را به مخزن اصليعناصر موجود در زه آب و تنظ

ه يش تجزيم کمبود عنصر، بهتر است آزمايد در صورت مواجهه با عاليدر زمان تول.  شوديگلخانه م

 توان با ي کمبودها را ميبرخ. ص داده شود و به رفع آن مبادرت شوديا کمبود تشخبرگ انجام شود ت

 مه پاش ي با نازلهاي موتوري بهتر است از سمپاشهاي رفع کرد، جهت محلول پاشيمحلول پاش

  . آورده شده است١١-٢در جدول شماره مقدار اپتيمم عناصر در برگ گياه طالبي . استفاده شود

  اپتيمم عناصر در برگ گياه طالبيمقدار : ١١-٢جدول 

Zn  
)ppm( 

Cu  
)ppm(  

B  
)ppm(  

Mn  
)ppm(  

Fe  
)ppm(  S  Ca  K  P  N    

٥/٤ -٥/٥  ٣/٠ -٨/٠  ٤ -٥/٤  ٣/٢ -٣  ٢٥/٠ -٤/١  ٥٠ -٣٠٠  ٥٠ -٢٥٠  ٢٥ -٦٠  ٧ -٣٠  ٢٠ -٢٠٠  
مرحله بين گل آغازي 
تا شکل گرفتن ميوه 
  هاي کوچک

٠٩/٤ -٥  ٢٥/٠ -٨  ٦/٣ -٥  ٣/٢ -٢/٣  ٢٣/٠ -٤/١  ٥٠ -٣٠٠  ٥٠ -٢٠٠  ٢٥ -٦٠  ٧ -٣٠  ٢٠ -٢٠٠  
مرحله بين شکل 
گيري ميوه هاي 
  کوچک تا برداشت
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 ي کارهايي تواناييم مقدار عناصر در محلول غذايک گلخانه عالوه بر تنظيستم کنترل اتوماتي        س

  :ز داردير را نيز

 ردش هواي داخلي و هيترگ هاي جانبي و فن هاي اندازه گيري و کنترل دما با بکار اندازي فن  -

 گلخانه اندازه گيري و ثبت دما و رطوبت محيط بيرون  -

  اندازه گيري و کنترل رطوبت با بکارگيري مه پاش و فن ها  -

 نياز اندازه گيري و کنترل نور گلخانه بصورت زمانبندي و يا متناسب با شدت نور مورد  -

  Co2 مولدبا بکارگيري فن و  Co2 اندازه گيري و کنترل  -

 آب ورودي گلخانه Ec گيري اندازه  -

 آب ورودي گلخانه pH اندازه گيري  -

  برنامه ريزي زماني و نوبتي براي آبياري اتوماتيک قابليت  -

 پنجره هاي سقفي و جانبي امکان کنترل اتوماتيک  -

ر طول دوره جهت گيري شده و عملکرد سيستم د ثبت و نگهداري اطالعات کليه پارامترهاي اندازه  -

 بررسي آماري

 به تفکيک پارامتر به صورت سخنگو از طريق تلفن و موبايل قابليت گزارش گيري  -

 شده براي هر يک از موارد باال از طريق تلفن و موبايل تغيير مقادير تنظيم  -

 طراري توسط تلفن و آالرم محليضشرايط ا گزارش فوري قطع برق و  -

 تجهيزات گلخانه از راه دور توسط تلفن و موبايل ش نمودن هر يک ازبکار اندازي و خامو  -
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  : کود دهي در کشت خاکي

 ١٢-٢ در جدول شماره تر از محلول مخزني ل١٠٠ يلوگرم جهت آماده سازيکود الزم بر حسب ک

  .آورده شده است

   ليتر از محلول مخزن١٠٠کود الزم بر حسب کيلوگرم جهت آماده سازي  :١٢-٢جدول 

ت کال
  روي

کالت 
  منگنز

کالت 
  آهن

نيترات 
  منيزيم

سولفات 
  منيزيم

مونو 
فسفات 
  پتاسيم

نيترات 
  آمونيوم

نيترات 
  پتاسيم

نيترات 
  کلسيم

 Aمخزن  Bمخزن 

  هفته

0. 01  0. 06  0. 1  0  2  2  0 0 5. 1  ١  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 2  2. 8  0  3. 5  5. 5  ٢  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 3  1. 5  1  4  5. 7  ٣  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 5  1. 5  1. 5  4. 2  5. 7  ٤  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 5  1. 5  1. 5  5. 2  5. 4  ٥  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 5  1. 5  1. 5  6  5. 2  ٦  
0. 01  0. 06  0. 1  1. 5  2. 5  1. 5  1. 5  6. 2  5  ٧ -١٠  
0. 01  0. 06  0. 1  1. 2  2. 5  1. 5  1. 5  5. 7  4. 6  ١١ -١٣  
0. 01  0. 06  0. 1  1  2. 3  1. 5  1  5  3. 8  ١٤ -١٦  
  ١٧ -پايان  3  4  5 .0  5 .1  5 .2  1  1 .0  06 .0  01 .0

  

ن محلول هنگام استفاده به مقدار يا
100

  .  شوديق مي رق1

  :هرس

جاد شده بعد از ي اي فرعي و ساقه هاين گره ساقه اصلي تا هشتمي جانبيتمام شاخه ها

بهتر .  شوديده هرس مي رس٧ mmوه به ي که قطر ميوه در زمانين مي بعد از اولن گره، از محليهشتم

 انجام ي ابرياست هرس صبح زود انجام شود تا محل زخم تا شب خشک شود و بهتر است روز ها
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از بوته . . . مار و خشک وي بيک بار انجام شود و برگ هاي روز ١٤ تا ١٠د هر يهرس برگ هم با. نشود

  . جدا شود

  :ده افشانيگر

 هر يبرا.  توان از عامل گرده افشان مثل زنبور استفاده کردي مي طالبي گرده افشانيبرا

د ي هفته عمر دارد و پس از آن با٨ تا ٦کندو حدود .  زنبور استيک کندوياز به ي متر مربع ن١٠٠٠

  .  توان استفاده کرديز مي مثل تکان دادن بوته نيکي مکانياز روشها. ض شوديتعو

 کوچک و يوه هاي بدشکل، ميوه هايل ميف شامل تشکي ضعي از گرده افشانيشکالت ناشم

  .  باشديزش گل مير

  :co2افزايش 

گاز كربنيك به عنوان منبع كربن كه ماده اصلي مواد غذايي ساخته شده در برگ  مي باشد 

 است  ppm٣٠٠معمولي ميزان گاز كربنيك در هواي . بايستي به ميزان كافي در اختيار گياه قرار گيرد

 ppm١٠٠٠ تا 2coافزايش .  شودي گلخانه کاسته ميکه در اثر عمل فتوسنتز از مقدار آن در فضا

 در يعني در زمان اوج توليد گياه است 2coزمان اضافه كردن . باعث افزايش عملكرد بوته مي شود

بهتر است افزودن گاز . ن در زماني كه پنجره ها و منافذ بسته است و همچنيي آفتابيطول روزها

  .  انجام شودياريک بعد از عمل آبيکربن

  :مبارزه با آفات و بيماري ها

  :ت کردير را رعايد موارد زيط گلخانه باي از آلوده شدن محيري جلوگيبرا

 . گلخانه استفاده شودياز لباس و کفش مخصوص در فضا -
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 ي مورد در آن خوددارينه تصور شود و از رفت و آمد بيط قرنطيعنوان محد به يگلخانه با -

  . شود

 .  کننده نصب شودي مواد ضدعفونيقبل از گلخانه حوضچه حاو -

 . ه شوديدر بدو ورود گلخانه اتاقک انتظار تعب -

 .  شوديمرتب ضدعفون. . .  ويچيلچه، قيل کار مانند بيوسا -

 هرز داخل و اطراف در يرتب هرس شوند و با علفهااز به  هرس دارند مي که نييبوته ها -

 . گلخانه مبارزه شود

 يري جلوگي قارچيهايماريه گلخانه بطور مرتب انجام شود تا با کاهش رطوبت از بروز بيتهو -

 . شود

 . از بذور مقاوم به امراض استفاده شود -

 .  شوديد ضدعفونيدر صورت استفاده مجدد از بستر، حتماً قبل از کشت جد -

 ضد چکه در گلخانه استفاده شود چون چکه کردن آب از سقف يکهايبهتر است از پالست -

  .  شودي مياه باعث پخش آلودگي گيدن آن رويگلخانه و چک

  : عبارتند ازي مهم طالبيهايماريآفات و ب

Öهرز و يوجود علفها.  شودي برگها ميدگيچي و پياه باعث پژمردگيره گيدن شيحشره با مک:  شته 

کفشدوزک استفاده از :  کنترليروشها.  آلوده به گلخانه از عوامل انتشار آن هستندي کردن نشاهاوارد

 .A. matricaria Aو  Aphidius colemaniت به نام ي پارازي زنبورها،Crysoperla carneaبنام 

matricaria  
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Öيرا کاهش مزبان، شده و عملکرد ياه باعث کاهش قدرت ميره گيه حشره از شي تغذ:دي مگس سف 

 يانتقال نشا آلوده، وجود علفها:  شوند عبارتند ازين آفت ميجاد و گسترش اي که باعث ايعوامل. دهد

 چسبناک زرد رنگ، ياستفاده ار تله ها:  کنترليروشها. اهان آلوده کشت قبلي ماندن گيهرز و باق

 هرز و حذف يا حذف علفه،Eretmocerus  و  Encarisia Formosa يعياستفاده از دشمن طب

  . ياهان آلوده کشت قبليگ

Öوه يت ميه برگ، ساقه ها، گلها و در نهايلدونها و بعد از آن از حاشي حشره بالغ از کوت:اري سوسک خ

 هرز باعث يوجود علفها.  شودي ميياي باکتري پژمردگيمارين باعث انتقال بي کند و همچنيه ميتغذ

 چسبناک زرد رنگ، مسدود کردن ي استفاده از تله ها: کنترليروشها.  شودي ميمارين بيگسترش ا

 .  هرزي که محل ورود حشرات است و کنترل علفهايمنافذ

Öشود، ي جوان ظاهر مي سطح برگهاي مشخص روي پوشش قارچ به صورت لکه ها:يدک پودري سف 

 يموه يت باعث کاهش رشد برگ و کاهش ارزش مي شوند که در نهايچ خورده و بد شکل ميبرگها پ

 يروشها.  شوندي ميماري و رطوبت باال باعث گسترش ب١٨ -٢٥ يحساس بودن بافت، دما. شود

 آلوده، تراکم مناسب کاشت، کنترل دما و رطوبت و ي استفاده از ارقام مقاوم، هرس شاخه ها:کنترل

 . استفاده از قارچکش مناسب

Öوجود .  بردين مي از بي بطور کلاه راي باعث کاهش عملکرد در سطح شده و گ:يياي باکتري پژمردگ

 کنترل حشرات و پوشاندن : کنترليروشها.  شودي ميماريحشرات ناقل در گلخانه باعث گسترش ب

  . فها اول فصل رشدين رديبستر کاشت در ب
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  :مراحل برداشت و انبارداري

 يمقند باشد، بسته به زمان عرضه % ١٠ حداقل يوه داراي است که ميوه وقتيزمان برداشت م

ک يماتريدن پس از برداشت را دارد و کليت رسيده کامل برداشت کرد چون خاصيتوان از نارس تا رس

زان برداشت محصول در کشت يم.  روز پس از کاشت بذر است١٢٠ تا ٨٠معموالً زمان برداشت . است

 ٣برداشت . لوگرم در متر مربع استي ک٢٢ک حدود يدروپونيلوگرم و در کشت هي ک٢٠ حدود يخاک

د ي بايقبل از بسته بند. عاً سرد شوديد سريپس از برداشت، محصول با.  شوديبار در هفته انجام م

 ،دهيب دي آسيوه هايم. ردي گي بر اساس اندازه صورت مين درجه بندي انجام شود که ايدرجه بند

 درجه ٠ -٢/٢ ي دمايده  را در دماي رسيوه هاي، مي انبار داريبرا.  شونديده حذف ميبدشکل و پوس

 - ٥ يمه رس را در دماي نيوه هايم.  کردي توان نگهداري هفته م٢ تا ١به مدت % ٩٥ يو رطوبت نسب

  .  توان نگه داشتي روز م٢٠ تا ١٤به مدت % ٩٥ ي درجه و رطوبت نسب٢/٢

  :بسته بندي و حمل و نقل

 حمل يرا شود و بي ميلوگرم بسته بندي ک٢٠ت ي با ظرفيا صندوق چوبيوه درون کارتن يم

ه يله نقلي دور از وسي مکانهايه و براي تهويه مسقف و با کميله نقليک از وسي نزديو نقل به مکانها

  .  شوديخچال دار استفاده مي

  : پاكسازي گلخانه

اه، همه اضافات بوته و گياه را به بيرون از گلخانه منتقل كرده يپس از تمام شدن دوره رشد گ

ريم تا رشد آفات را تحريك كرده و در اثر نبودن مواد غذايي باعث از بين و دماي گلخانه را باال مي ب

 يپس از آن، شستن بدنه گلخانه با مواد شوينده و سپس آبكش كردن آن صورت م. رفتن آنها شود
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خود سالن هم با . د شسته شده و ضد عفوني شونديبقيه وسايل استفاده شده در گلخانه هم با. رديگ

شستشو داده شده كه باعث ضد عفوني شدن آن هم ) وايتكس(وسولفات سديم  درصد تي١٠محلول 

  . مي شود

  : کشت لوبيا سبز در گلخانه -٥-٢-٢

 است از خانواده ياهيگ Phaseolus vulgaris Var. commune يا سبز با نام علميلوب

Leguminosae ي نظر م ماه در٢کا ذکر شده است و دوره کشت آن در گلخانه يکه منشاء آن آمر 

  . اه حساس به سرما و گرما دوست استيگ. باشد

  :مراحل کاشت

  :کشت هيدروپونيک

 ٢١ -٢٧ بذر يمحدوده مناسب جوانه زن.  شوديم انجام ميا سبز به صورت مستقيکشت لوب

 روز ٦ -١٢ بذر حدود يجوانه زن.  باشدي درجه م١٩ ي مناسب بستر باالي گراد و دمايدرجه سانت

.  شونديس شده و کشت مي ساعت در آب گرم خ٤ تا ١قبل از کشت، بذور به مدت . ردي گيانجام م

  .  شوديمتر در نظر گرفته مي سانت٥/٣ تا ٥/٢عمق کاشت بذر حدود 

 ي آتشفشانيت از سنگهايپرل. ميري گيت در نظر ميت و پي از پرليبيبستر کاشت را ترک

مواد .  باشديگرم بر مترمکعب ملوي ک١٣٠ -١٨٠ گرفته شده است، وزن مخصوص آن يکاتيليس

ن ماده يا.  هستندي خنثييايميدار و از نظر شي پايکيزي دارند، از نظر فيه خوبي و تهوي زهکشيتيپرل

  . دوباره قابل استفاده است شود ي که ضدعفونيدر صورت
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 ي ميشتريز بي ري دانه هاي دارايت خزه اسفاگنوم است وليه پيمواد خام که شب تيکوکوپ

 برابر وزن خود آب جذب ٩ تواند تا ين ماد ميا. ل بوجود آمده استيوه نارگياف پوسته مي از الباشد و

  . کند

.  شونديخته مي درون آن رياطراف بستر کاشت را با کارتن پالست آماده کرده و مواد بستر

  .  شوديمتر در نظر گرفته مي سانت٢٠ز يعمق بستر کاشت ن

 شود، فاصله ياه درون آن کشت ميف گي رد٢ گرفته که متر در نظري سانت٤٠عرض بستر را 

به . ميري گيمتر در نظر مي سانت٢٠ف کشت را ي ردياهان روين گيمتر و فاصله بي سانت٤٠ن بسترها يب

  .  بوته در مترمربع است١٢اه در گلخانه حدود يب تراکم کشت گين ترتيا

  :کشت خاکي

 ييباال Ecن منطقه يخاک ا.  اصالح شودد خاکي ابتدا باين اصليقبل از کاشت نشا در زم

 وجود يتي خاک محدودي هايژگيه وياز نظر بق. ردي صورت بگييآبشو Ecد جهت کاهش يداشته و با

 ٢ :ي کود گاو٣ده به نسبت ي پوسي از کود دامين مواد آلي تاميبرا.  باشدياز به اصالح نميندارد و ن

از ين.  شوديلوگرم استفاده مي ک١٠٠ به مقدار يردب و کود گوگي تن در جر٩ به مقدار يکود گوسفند

 و يشيش رشد روياد باعث افزايتروژن زين. جات کمتر استيه سبزياه نسبت به بقين گيتروژن در ايبه ن

لوگرم سولفات ي ک٨٤وم، يترات آمونيلوگرم ني ک١٣٠اه مقدار ياز گين.  شوديد غالف ميکاهش تول

 به يازيگر ني رشد ديدر ط. د به خاک اضافه شودياشد که با بيلوگرم کود فسفره مي ک٢٠م ويپتاس

  .  کنديت مي برگها کفاي رويا دو مرتبه محلول پاشيک ي باشد فقط ي خاک نميکودده
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ن و ارزان يبهتر. رديد صورت بگي خاک باي خاکزاد الزاماً ضدعفونيهايماري از بيري جلوگيبرا

ن، يح زمي و شخم و تسطين روش پس از کود دهيدر ا. د استي با اشعه خورشين روش، ضدعفونيتر

ر خاک يلون زي شود، لبه نايکدست پوشش داده ميلون ين انجام گرفته و خاک با ناي سنگياريک آبي

 ماه ٥/١ تا ١ن عمل در تابستان و بمدت يا. رون نداشته باشدي به بيچ منفذيکه هيمدفون شده بطور

  . ردي گيصورت م

فواصل کاشت به همان صورت کشت .  شوديآماده م و پشته ين به صورت جويزم

  .  بوته در مترمربع است١٢ب تراکم کاشت همان ين ترتيبه ا. ک استيدروپونيه

  :ارقام

Ö Blue Lake 274:ت باال و مناسب کنسرويفيا، کيک لوبيروس موزائي عملکرد باال، مقاوم به و  

Ö Early Valentine:دک يا و سفيک لوبيروس موزائي مقاوم به و، زودرس، عملکرد باال، مقاوم به گرما

  يپودر

Ö Romano 14:اد به زنگي، مقاومت زي عملکرد باال، مناسب کنسرو و تازه خور  

Ö White Half- Runner:ي عملکرد باال و مقاوم به گرما و خشک  

Ö Dragon Tongue:از زرد و بنفش ي رنگ غالف مخلوط   

Ö Royal Burgundy:،ساقه محکم و مقاوم  رنگ غالف بنفش رنگ   

  :مراحل داشت

، رطوبت يتاليجيمم، دماسنج دينيم -مم يد از دماسنج ماکزيط گلخانه باي کنترل شرايبرا

 يد در ارتفاع کم و در راستاي رشد بوته دماسنج بايدر ابتدا. سنج، دمانگار و رطوبت نگار استفاده کرد
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 کند ارتفاع نصب يج که بوته رشد ميبه تدراه را نشان دهد، يبوته باشد تا درجه حرارت در سطح گ

ک سوم يبهتر است دماسنج در . ردي گيد تا باالخره در ارتفاع برابر چشم قرار مي آيدماسنج باال م

معموالً درجه . د نباشديم خورشي باشد که در معرض نور مستقي گلخانه نصب شود و به صورتيابتدا

  . کتر از روز باشد درجه خن٦ تا ٥ يستيحرارت گلخانه در شب با

 ٣٠ و ١٦ ي گلخانه روي درجه، حداقل و حداکثر دما٢٧ تا ٢٢اه ين گي مطلوب روزانه ايدما

 شدن غالفها و بد شکل شدن يبريزش گل، في درجه باعث ر٣٢ ي بااليدما.  شوديم ميدرجه تنظ

  .  شوديآنها م

ي آب آبياري كم درزمستان دما.  درجه است٢٠ -٢٣شه ها ي رشد ري مناسب خاک برايدما

co4035 به دماي ياست و باعث صدمه به ريشه مي شود كه در نتيجه بايد آب مصرف  رسانده شود −

  .  درجه برسد٢٠ -٢٣تا دماي محيط ريشه به 

ستم مه ي توان از سين رطوبت گلخانه مي تاميبرا. است% ٧٠ مناسب گلخانه يرطوبت نسب

ک خاموش و روشن، ي اتوماتيدهايک رطوبت سنج و و کليله يگاه به وسن دستيا. پاش استفاده کرد

  .  شونديکنترل م

ل شده يک آالرم تشکي و يکيک ترموستات الکتري تواند از ي هشدار دهنده ميستمهايس

 ترموستات، در صورت کاهش دما آالرم به کار افتاده و مسئول گلخانه يم دمايباشد که بر اساس تنظ

  .  سازديرا مطلع م
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  :تهويه

:  شوديه آن است که به سه منظور انجام ميستم تهويزات داخل گلخانه سين تجهياز مهمتر

ا ي بغل يبطور ساده پنجره ها. کين گازکربني گلخانه و تاميم رطوبت نسبيخنک کردن گلخانه، تنظ

شود از  يدر فصول سرد سع.  در گلخانه انجام دهديه را به نحو مناسبي تواند عمل تهوي ميسقف

 سرد وارد يه استفاده شود چون در صورت استفاده از پنجره بغل هواي جهت تهوي سقفيپنجره ها

 يدر فصول گرم هم از پنجره بغل و هم از پنجره سقف.  شودياه شوک وارد ميگلخانه شده و به گ

 يه و خنک کردن مناسب تر صورت مياستفاده شود چون باعث به گردش درآمدن هوا شده و تهو

  . رديگ

 پوشانده شود تا آفات وارد ي محل پنجره با توريستيستم پنجره بغل بايدر استفاده از س

  . گلخانه نگردد

  :تنظيم نور

اد ي که شدت نور زيدر فصول.  لوکس است١٠٠٠٠ -١٥٠٠٠اه ين گياز ايشدت نور مورد ن

اد باعث سوختن ير زه استفاده شود چون شدت نويه انداز با درصد مناسب ساياست بهتر است از سا

 از نفوذ اشعه يزان قابل توجهي تواند به مي ميووي ضد ياستفاده از پوششها.  شوديبرگها و غالفها م

  . دي نمايريجلوگ

  :تغذيه

 آورده ١٣-٢ در جدول شماره ا سبزيک لوبيدروپوني جهت کشت هييغلظت مناسب عناصر محلول غذا

  .شده است
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  )ppm(ول غذايي جهت کشت هيدروپونيک لوبيا سبز غلظت مناسب عناصر محل: ١٣-٢جدول 

Mo Zn  Mn  Cu  B  Fe  Ca Mg  Ca  K  P  N  

0. 07  0. 2  1. 97  0. 07  0. 7  6. 9  120 34  120  248  63  161 

pH=6- 6. 5 

در . ه کرده و از آن استفاده کردي مخزن ته٣بهتر است محلول را چند برابر غلظت در 

بات شامل فسفاتها، ير ترکيقرار گرفته و سا Aآهن در محلول م و يترات کلسيه شده، ني ارايفرمولها

  .  شوديز مخزن جداگانه در نظر گرفته ميد ني اسيرند، براي گيقرار م Bکروها در محلول يسولفاتها و م

 بطور متوسط يول. ر استيمتغ. . . زان نور وي هوا، مي بسته فصل رشد، دماي        دفعات محلول ده

  . شتر و در زمستان کمتر استين تعداد در تابستان بي است که اي در روز کافيده با محلول ٨حدود 

 صورت ييد زه آب مرتباً چک شود و در صورت لزوم آبشوين باي حساس است بنابرايا سبز به شوريلوب

  .  شودي درصد کاهش محصول م٥٠منس بر متر باعث ي زي دس٦/٣حدود  Ec. رديبگ

 آب مازاد بر مصرف از بستر کشت وارد يعني شود ي ميبسته طراحستم کشت به صورت ي        س

 يريه پس از اندازه گيستم تغذيس.  شودين محلول پمپ ميزهکش شده و به مخزن مخصوص به ا

خته که از آنجا دوباره وارد ي ريم دوباره آن، محلول را به مخزن اصليعناصر موجود در زه آب و تنظ

ه يش تجزيم کمبود عنصر، بهتر است آزماي در صورت مواجهه با عالديدر زمان تول.  شوديگلخانه م

 توان با ي کمبودها را ميبرخ. ص داده شود و به رفع آن مبادرت شوديبرگ انجام شود تا کمبود تشخ

 مه پاش ي با نازلهاي موتوري بهتر است از سمپاشهاي رفع کرد، جهت محلول پاشيمحلول پاش

  . استفاده شود
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 ي کارهايي تواناييم مقدار عناصر در محلول غذايک گلخانه عالوه بر تنظي کنترل اتوماتستمي        س

  :ز داردير را نيز

 گردش هواي داخلي و هيتر هاي جانبي و فن هاي اندازه گيري و کنترل دما با بکار اندازي فن  -

 گلخانه اندازه گيري و ثبت دما و رطوبت محيط بيرون  -

  ل رطوبت با بکارگيري مه پاش و فن هااندازه گيري و کنتر  -

 نياز اندازه گيري و کنترل نور گلخانه بصورت زمانبندي و يا متناسب با شدت نور مورد  -

  Co2 با بکارگيري فن و مولد Co2 اندازه گيري و کنترل  -

 آب ورودي گلخانه Ec گيري اندازه  -

 آب ورودي گلخانه pH اندازه گيري  -

   ريزي زماني و نوبتي براي آبياري اتوماتيکبرنامه قابليت  -

 پنجره هاي سقفي و جانبي امکان کنترل اتوماتيک  -

گيري شده و عملکرد سيستم در طول دوره جهت  ثبت و نگهداري اطالعات کليه پارامترهاي اندازه  -

 بررسي آماري

 موبايلبه تفکيک پارامتر به صورت سخنگو از طريق تلفن و  قابليت گزارش گيري  -

 شده براي هر يک از موارد باال از طريق تلفن و موبايل تغيير مقادير تنظيم  -

 طراري توسط تلفن و آالرم محليضشرايط ا گزارش فوري قطع برق و  -

  تجهيزات گلخانه از راه دور توسط تلفن و موبايل بکار اندازي و خاموش نمودن هر يک از  -

  :co2افزايش 
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منبع كربن كه ماده اصلي مواد غذايي ساخته شده در برگ  مي باشد گاز كربنيك به عنوان 

 است  ppm٣٠٠ميزان گاز كربنيك در هواي معمولي . بايستي به ميزان كافي در اختيار گياه قرار گيرد

افزايش .  جبران شوديد به نحوي گلخانه کاسته شده و بايکه در اثر عمل فتوسنتز از مقدار آن در فضا

2co تا ppm2زمان اضافه كردن .  باعث افزايش عملكرد بوته مي شود١٠٠٠co در زمان اوج توليد گياه 

بهتر است .  و همچنين در زماني كه پنجره ها و منافذ بسته استي آفتابي در طول روزهايعنياست 

  .  انجام شودياريک بعد از عمل آبيافزودن گاز کربن

  :زه با آفات و بيماري هامبار

  :ت کردير را رعايد موارد زيط گلخانه باي از آلوده شدن محيري جلوگيبرا

 ي مورد در آن خوددارينه تصور شود و از رفت و آمد بيط قرنطيد به عنوان محيگلخانه با -

  . شود

  گلخانه استفاده شودياز لباس و کفش مخصوص در فضا -

 .  کننده نصب شوديعفون مواد ضديقبل از گلخانه حوضچه حاو -

 . ه شوديدر بدو ورود گلخانه اتاقک انتظار تعب -

 .  شوديمرتب ضدعفون. . .  ويچيلچه، قيل کار مانند بيوسا -

 هرز داخل و اطراف در ياز به  هرس دارند مرتب هرس شوند و با علفهاي که نييبوته ها -

 . گلخانه مبارزه شود

 يري جلوگي قارچيهايماري کاهش رطوبت از بروز به گلخانه بطور مرتب انجام شود تا بايتهو -

 . شود
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 . از بذور مقاوم به امراض استفاده شود -

 .  شوديد ضدعفونيدر صورت استفاده مجدد از بستر، حتماً قبل از کشت جد -

 ضد چکه در گلخانه استفاده شود چون چکه کردن آب از سقف يکهايبهتر است از پالست -

  .  شودي مياعث پخش آلودگاه بي گيدن آن رويگلخانه و چک

  :ا سبز عبارتند ازي مهم لوبيهايماريآفات و ب

Öهرز و يوجود علفها.  شودي برگها ميدگيچي و پياه باعث پژمردگيره گيدن شيحشره با مک:  شته 

کفشدوزک استفاده از :  کنترليروشها.  آلوده به گلخانه از عوامل انتشار آن هستنديوارد کردن نشاها

 .A. matricaria Aو  Aphidius colemaniت به نام ي پارازي زنبورها،Crysoperla carneaبنام 

matricaria  
Öن رفتن يت باعث از بي کنند و در نهايجاد سوراخ ميه کرده و در آن اي الروها از برگ تغذ: لوپر کلم

به گلخانه  ورود هوا باعث ورود آفت ي در محلهاي هرز، عدم وجود توريوجود علفها.  شوندياه ميگ

، Trichogramma pretiosum :شامل يعياستفاده از دشمنان طب:  کنترليروشها.  شونديم

Hyposeter exiguae، Copidosema truncatellum  

Öوجود .  شوديجه کاهش فتوسنتز و عملکرد مين رفتن بافت برگ و در نتي باعث از ب:ي سوختگ

 : کنترليروشها.  شوندي ميماريث گسترش باهان از کشت قبل باعيمانده گي هرز و باقيعلفها

  . اهان آلودهي گياي خاک قبل از کاشت و دفن بقايضدعفون

Öو پژمرده شدن ييشه و توقف جذب آب و مواد غذاين رفتن ري باعث از بيمارين بي ا:اهچهي مرگ گ 

.  شوديم در گلخانه يمارين خاک باعث گسترش بيي پايرطوبت باال و دما.  شودياهچه مي گيناگهان
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 بذر و ي پشته، ضدعفوني درجه نگه داشته شود، کشت رو١٦ ي خاک باالي دما: کنترليروشها

   خاکيضدعفون

Öاستفاده از بذور .  شودين رفتن بافت برگ و خشک شدن آن مي باعث از ب:ايک لوبيروس موزائي و

 ي کشت بذر عار: کنترليروشها.  شودي ميماريط گلخانه باعث گسترش بيآلوده، وجود شته در مح

   کشت ارقام مقاوم و مبازه با حشرات،روسياز و

  :مراحل برداشت و انبارداري

زان يم. ا در غالف اندازه کامل دارد و پوست سبز رنگ استي است که لوبيزمان برداشت وقت

. لوگرم در متر مربع استي ک٢٠ک يدروپونيلوگرم و در کشت هي ک١٧ يبرداشت در کشت خاک

 پوک و يغالفها. عاً سرد شوديد سريپس از برداشت، محصول با.  شودير هفته انجام م بار د٣برداشت 

 درجه و ٢/٧ -١٠ ي دماي، محصول  را در دماي انبار داريبرا.  شونديمار و زرد رنگ حذف ميب

 ي درجه باعث سرمازدگ٤ر ي زيدما.  کردي توان نگهداري روز م١٠ تا ٧به مدت % ٩٥ يرطوبت نسب

  . د شويمحصول م

  :بسته بندي و حمل و نقل

 حمل و ي شود و براي ميلوگرم بسته بندي ک٢٠ت ي با ظرفيکيسه پالستيمحصول درون ک

ه يله نقلي دور از وسي مکانهايه و براي تهويه مسقف و با کميله نقليک از وسي نزدينقل به مکانها

  .  شوديخچال دار استفاده مي
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  : پاكسازي گلخانه

اه، همه اضافات بوته و گياه را به بيرون از گلخانه منتقل كرده يه رشد گپس از تمام شدن دور

و دماي گلخانه را باال مي بريم تا رشد آفات را تحريك كرده و  در اثر نبودن مواد غذايي باعث از بين 

پس از آن اقدام به شستن بدنه گلخانه با مواد شوينده و سپس آبكش كردن آن مي . رفتن آنها شود

خود سالن هم با محلول . د شسته و ضد عفوني شونديقيه وسايل استفاده شده در گلخانه هم باب. شود

  . شستشو داده شده كه باعث ضد عفوني شدن آن هم مي شود) وايتكس( درصد تيوسولفات سديم ١٠

  : پرورش خيار درختي در گلخانه -٦-٢-٢

است و منشاء  Cucurbitaceaeده گياهي علفي از خانوا  cucumis sativusخيار با نام علمي  

ولي ارقام گلخانه اي داراي گل هاي . گياهي يك ساله و يكپايه است. آن را كشور هندوستان مي دانند

. مي باشند  parthenocarpماده هستند و براي توليد ميوه نيازي به گرده افشاري ندارند و در واقع 

  .  ماه ا ست٥ تا ٥/٤رشد طول دوره رشد و ميوه دهي اين گياه بسته به فصل 

  : عمليات كاشت

 بهتر بذر کاشته شده و ي نگهداريبرا. د نشاء مبادرت کرديد به تولياه ابتدا باي کشت گيبرا  

.  شودي در رشد از عمل نشا کردن استفاده ميکنواختيش رس کردن بوته ها و حصول ين پيهمچن

به روش نشا انجام شود، کشت م و در فصول سرد کشت يبهتر است در فصول گرم کشت مستق

  .  شوديشتر بوته ميم در فصول مساعد موجب قدرات و استقامت بيمستق

 يف هاين رديفاصله ب.  گراد استي درجه سانت٢٠ -٢٥دماي مورد نياز براي جوانه زدن بذر 

.  شودي متر در نظر گرفته مي سانت٢ف ي ردي متر و فاصله بذور روي سانت٢٠ه نشا يکشت در بستر ته
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اهان ناسالم يم تا با گي کني درصد بذر اضافه تر کشت م١٥ تا ١٠ت است، حدود يبستر کاشت بذر پرل

در .  کشدي روز طول م٤ تا ٣ كشت كرده زمان جوانه زني بذر ٥/١ cmبذر را در  عمق . ن شوديگزيجا

 ٤ تا ٣نشا پس از زمان انتقال . . د شده حذف شوندي توليوه هايد تمام گلها و ميد نشاء بايزمان تول

  .  باشديدند مي رسي برگ٤ تا ٢ به مرحله يهفته وقت

 ييباال Ecن منطقه يخاک ا. د خاک اصالح شودي ابتدا باين اصليقبل از انتقال نشا در زم

 وجود يتي خاک محدودي هايژگيه وياز نظر بق. ردي صورت بگييآبشو Ecد جهت کاهش يداشته و با

 ٢: ي کود گاو٣ده به نسبت ي پوسي از کود دامين مواد آلي تاميبرا. باشد ياز به اصالح نميندارد و ن

ن يهمچن.  شودي استفاده ميلوگرم کود گوگردي ک١٠٠ب و ي تن در جر٩ به مقدار يکود گوسفند

 ٧٤م و يترات پتاسيلوگرم ني ک٨٥لوگرم کود فسفره، ي ک١١وم، يترات آمونيلوگرم ني ک١٥٠مقدار 

  .  شودي قبل از کاشت نشا، به خاک اضافه مميلوگرم سولفات پتاسيک

ن و يسالم تر. رديد صورت بگي خاک باي خاکزاد الزاماً ضدعفونيهايماري از بيري جلوگيبرا

ح ي و شخم و تسطين روش پس از کود دهيدر ا. د استي با اشعه خورشين روش، ضدعفونيارزان تر

ر يلون زي شود، لبه نايکدست پوشش داده ميلون ين انجام گرفته و خاک با ناي سنگياريک آبين، يزم

 ٥/١ تا ١ن عمل در تابستان و بمدت يا. رون نداشته باشدي به بيچ منفذيکه هيخاک مدفون شده بطور

  . ردي گيماه صورت م

 ٢متر در نظر گرفته که ي سانت٩٠عرض بستر را .  شودي و پشته آماده مين به صورت جويزم  

ف ي ردياهان روين گيمتر و فاصله بي سانت٧٠ن بسترها ي فاصله ب شود،ياه درون آن کشت ميف گيرد
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 بوته در ٥/٢اه در گلخانه حدود يب تراکم کشت گين ترتيبه ا. ميري گيمتر در نظر مي سانت٥٠کشت را 

  . مترمربع است

ف ين دو ردين صورت فاصله بيمتر است که به اي سانت١٠فاصله کاشت از کناره بستر حدود 

  .  شودير ممتي سانت٧٠کشت 

  :ارقام

قه بازار، تناسب با منطقه مورد نظر، يد بر اساس سلي وجود دارند که باياديار زي ارقام بس  

  انتخاب شوند. . . ها ويماريمقاومت به آفات و ب

Ö رقم Deltastar:ک ييروس موزايمقاوم به و. ل بهار استيزه و اوايين رقم مناسب کشت تابستانه، پاي ا

  . متر استي سانت١٦ -١٨وه حدود ي بوده و طول ميدک سطحي و سفيروس زرديار، ويخ

Ö رقم Gianco:روس ي باشد که مقاوم به ويز مييل پايز مناسب کشت بهاره، تابستانه و اواين رقم ني ا

  .  استيدک سطحي رگبرگ و سفيروس زرديار، ويک خييموزا

Ö رقم Kaspian:محصول زودرس و . ل بهار استيزه، اواسط زمستان و اوايي مناسب کشت پاي رقم

  .  استيدک سطحياه مقاوم به سرما و سفيگ. متر استي سانت١٨ -١٩وه در آن يطول م

Ö رقم Radiant:ار، يک خييروس موزايمقاوم به و. ز استييل بهار و پاين رقم مناسب کشت اواي ا

  . ر استمتي سانت١٦ -١٨وه در آن  ي باشد و طول مي ميدک سطحيار و سفي رگبرگ خيزرد

Ö رقم Super 2000:دک يک زرد کدو، سفييروس موزاي و،اريک خييروس موزاين رقم مقاوم به وي ا

  .  استي و دروغيقيحق
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  : عمليات داشت

 در هزار كاپتان ٢ روز پس از كاشت، دور گياهك را بامحلول ٧پس از كاشت بذر يعني حدود 

 روز تكرار مي ٧كنيم و اين عمل دو بار به فاصله  در هزار ديازينون سمپاشي مي ٢يا بنوميل با اضافه 

كدوئيان به پايين بودن دماي منطقه ريشه . شود اين کار باعث مي شود از بوته ميري جلوگيري شود

 درجه جذب آب محدود مي شود و گياه دراثر خشكي آسيب مي بيند ٢٠حساس هستند در دماي زير 

 به يمه به ريشه مي شود كه در نتيجه بايد آب مصرفدرزمستان دماي آب آبياري كم است و باعث صد

  .  درجه برسد٢٠ -٢٣ درجه رسانده شود تا دماي محيط ريشه به ٤٠ تا ٣٥دماي 

  :تنظيم شرايط داخل گلخانه

، رطوبت يتاليجيمم، دماسنج دينيم -مم يد از دماسنج ماکزيط گلخانه باين شرايي تعيبرا

 يد در ارتفاع کم و در راستاي رشد بوته دماسنج بايدر ابتدا. کردسنج، دمانگار و رطوبت نگار استفاده 

 کند ارتفاع نصب يج که بوته رشد مياه را نشان دهد، به تدريبوته باشد تا درجه حرارت در سطح گ

ک سوم يبهتر است دماسنج در . ردي گيد تا باالخره در ارتفاع برابر چشم قرار مي آيدماسنج باال م

معموالً درجه . د نباشديم خورشي باشد که در معرض نور مستقي شود و به صورت گلخانه نصبيابتدا

  .  درجه خنکتر از روز باشد٦ تا ٥ يستيحرارت گلخانه در شب با

دماي متوسط كه بهترين . گراد استي درجه سانت١٦ -١٨ حداقل دماي مورد نياز اين گياه 

حداكثر دما كه آسيبي به گياه وارد نمي و .  درجه است٢٧ تا ٢٢رشد در آن صورت مي گيرد حدود 

  . گراد استي درجه سانت٣٠ -٣٢كند حدود 
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است و بيشتر از آن باعث بروز بيماريهاي % ٧٠رطوبت مناسب براي رشد اين گياه حدود 

ن دستگاه به يا. ستم مه پاش استفاده کردي توان از سين رطوبت گلخانه مي تاميبرا. قارچي مي شود

  .  شونديک خاموش و روشن، کنترل مي اتوماتيدهاينج و و کلک رطوبت سيله يوس

ل شده يک آالرم تشکي و يکيک ترموستات الکتري تواند از ي هشدار دهنده ميستمهايس

 ترموستات، در صورت کاهش دما آالرم به کار افتاده و مسئول گلخانه يم دمايباشد که بر اساس تنظ

  .  سازديرا مطلع م

  :تهويه

:  شوديه آن است که به سه منظور انجام ميستم تهويزات داخل گلخانه سيهن تجياز مهمتر

ا ي بغل يبطور ساده پنجره ها. کين گازکربني گلخانه و تاميم رطوبت نسبيخنک کردن گلخانه، تنظ

 شود از يدر فصول سرد سع.  در گلخانه انجام دهديه را به نحو مناسبي تواند عمل تهوي ميسقف

 سرد وارد يه استفاده شود چون در صورت استفاده از پنجره بغل هواي تهو جهتي سقفيپنجره ها

 يدر فصول گرم هم از پنجره بغل و هم از پنجره سقف.  شودياه شوک وارد ميگلخانه شده و به گ

 يه و خنک کردن مناسب تر صورت مياستفاده شود چون باعث به گردش درآمدن هوا شده و تهو

  . رديگ

 پوشانده شود تا آفات وارد ي محل پنجره با توريستيم پنجره بغل باستيدر استفاده از س

  . گلخانه نگردد
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  :تنظيم نور

 لوكس مناسب است و طول ١٠٠٠٠ـ ١٥٠٠٠از نظر شدت نور الزم براي رشد بهينه مقدار  

 که شدت نور يدر فصول.  استي به دست آوردن عملکرد مناسب کافي ساعت برا١٤ـ١٢روز مورد نياز 

اد باعث يه استفاده شود چون شدت نور زيه انداز با درصد مناسب ساي است بهتر است از سااديز

 از نفوذ يزان قابل توجهي تواند به مي ميووي ضد ياستفاده از پوششها.  شوديوه ميسوختن برگها و م

  . دي نمايرياشعه جلوگ

  :co2افزايش 

مواد غذايي ساخته شده در برگ  مي باشد         گاز كربنيك به عنوان منبع كربن كه ماده اصلي 

 است  ppm٣٠٠ميزان گاز كربنيك در هواي معمولي . بايستي به ميزان كافي در اختيار گياه قرار گيرد

 در زمان اوج 2coزمان اضافه كردن .  باعث افزايش عملكرد بوته مي شودppm١٥٠٠ تا 2coو افزايش 

.  و همچنين در زماني كه پنجره ها و منافذ بسته استي آفتابي در طول روزهايعنيتوليد گياه است 

   انجام شودياريک بعد از عمل آبيبهتر است افزودن گاز کربن

  :هرس

.  باشديت بوته به سمت باال و استفاده از حجم گلخانه مي هداي کشت گلخانه ايهايژگي        از و

 دهد ي را ميکتر به ساقه اصلي نزديوه هايد مي و توليه به بوته اجازه رشد طول اضافيحذف شاخه ها

بعد . دي نمايل ميه و برداشت را تسهين مساله تهوي برخورداد خواهند بود، همچنيت باالتريفيکه از ک

ک جهت به يزان شده از سقف بسته شود، بوته ها در ي آويد به نخهاي ساقه بايقي برگ حق٤از ظهور 

براي هرس و تربيت بوته همه .  شودين عمل تکرار ميکبار اي شوند و هر چند روز يده ميچي نخ پدور
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ميوه . شاخه هاي فرعي گياه را قطع كرده و اجازه رشد به يك شاخه را به عنوان ساقه اصلي مي دهيم

بااليي وقتي جوانه شاخه اصلي به داربست .  حذف مي كنيمcm٣٠هاي توليد شده را نيز تا ارتفاع 

يكي به اين صورت كه همان شاخه را پس از گذاردن از : رسيده به دو صورت مي توان عمل كرد

داربست به طرف پايين هدايت کرد كه در اينصورت هيچگونه شوكي به گياه وارد نمي شود و يا مي 

ت و آن دو  شاخه فرعي توليد شده را نگه داش٢ متر قطع كرد و ٢توان جوانه شاخه اصلي را درارتفاع 

و در ) سيستم چتري(شاخه را به سمت پايين هدايت كرد در اين صورت گياه دچار تنش مي شود 

در طي رشد در هر گره يك ميوه بايد رشد كند و اگر بيش از . عين حال باعث افزايش عملكرد ميشود

ار يك عدد گل در هر گره وجود داشت بايد حذف شود به طور كلي سيستم چتري براي هرس خي

  . پيشنهاد مي شود

  :تغذيه

  pH  حداکثر مقدار.  است٦/٥ـ ٨/٦مناسب رشد گياهEc قابل تحمل كه باعث كاهش محصول 

mنمي شود 
ds52 Ec m است و در /

ds3 حداكثر  . كاهش محصول مي شود% ١٠ باعثSAR  قابل

ش از يد بي موجود در آب نبايزان کلرورهاياست و مار به کلرورها حساس يخ.  است٤تحمل آن هم 

  . تر باشدي گرم بر ليلي م١٠٠

در جدول  ي کود دهيتر از محلول مخزن براي ل١٠٠ يلوگرم جهت آماده سازيکود الزم بر حسب ک

  . آورده شده است١٤-٢شماره 
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  ن براي کود دهي ليتر از محلول مخز١٠٠کود الزم بر حسب کيلوگرم جهت آماده سازي : ١٤-٢جدول 

کالت 
  روي

کالت 
  منگنز

کالت 
  آهن

نيترات 
  منيزيم

سولفات 
  منيزيم

مونو 
فسفات 
  پتاسيم

نيترات 
  آمونيوم

نيترات 
  پتاسيم

نيترات 
  هفته  کلسيم

   Aمخزن  Bمخزن 
0. 01  0. 06  0. 1  0  2  2  0  0  5. 1 ١  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 2  2. 8  0  3. 5  5. 5  ٢  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 3  1. 5  1  4  5. 7  ٣  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 5  1. 5  1. 5  4. 2  5. 7  ٤  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 5  1. 5  1. 5  5. 2  5. 4  ٥  
0. 01  0. 06  0. 1  0  2. 5  1. 5  1. 5  6  5. 2  ٦  
0. 01  0. 06  0. 1  1. 5  2. 5  1. 5  1. 5  6. 2  5  ٧ -١٠  
0. 01  0. 06  0. 1  1. 2  2. 5  1. 5  1. 5  5. 7  4. 6  ١١ -١٣  
0. 01  0. 06  0. 1  1  2. 3  1. 5  1  5  3. 8  ١٤ -١٦  
  ١٧ -پايان  3  4  5 .0  5 .1  5 .2  1  1 .0  06 .0  01 .0

ن محلول هنگام استفاده به مقدار يا
100

  .  شوديق مي رق1

ه برگ انجام يش تجزيم کمبود عنصر، بهتر است آزمايد در صورت مواجهه با عاليدر زمان تول  

 توان با محلول ي کمبودها را ميبرخ. ص داده شود و به رفع آن مبادرت شوديود تا کمبود تشخش

  .  مه پاش استفاده شودي با نازلهاي موتوري بهتر است از سمپاشهاي رفع کرد، جهت محلول پاشيپاش

  . آورده شده است١٥-٢ در جدول شماره اري در بافت دمبرگ خييزان مطلوب عناصر غذايم
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  ميزان مطلوب عناصر غذايي در بافت دمبرگ خيار: ١٥-٢ول جد

 غلظت  در بافت عنصر

NO3- N 25,000- 30,000 ppm 

PO4- P 8,000- 10,000 ppm 

K 10- 15% 

Ca 1- 3% 

Mg 0. 3- 0. 7% 

Fe 90- 120 ppm 

Zn 40- 50 ppm 

Cu 5- 10 ppm 

Mn 50- 150 ppm 

Mo 1- 3 ppm 

B 40- 60 ppm 

    

خاك و محيط  EC طي دوره رشد گياه دراثر مصرف كودهاي مختلف خاك شور مي شود اگر  در

mريشه به 
ds4 رسيد بهتر شستشوي خاك صورت بگيرد و به روش غرقابي، نمكهاي موجود در

  .  درمتر مربع استL١٥مقدار آب مورد نياز . محدوده ريشه را شسته  و به عمق ببريم

  : ا آفت و بيماريهامبارزه ب

  :ت کردير را رعايد موارد زيط گلخانه باي از آلوده شدن محيري جلوگيبرا

 ي مورد در آن خوددارينه تصور شود و از رفت و آمد بيط قرنطيد به عنوان محيگلخانه با -

  . شود

  گلخانه استفاده شودياز لباس و کفش مخصوص در فضا -
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 .  کننده نصب شودي مواد ضدعفونيقبل از گلخانه حوضچه حاو -

 . ه شوديدر بدو ورود گلخانه اتاقک انتظار تعب -

 .  شوديمرتب ضدعفون. . .  ويچيلچه، قيل کار مانند بيوسا -

 هرز داخل و اطراف در ياز به  هرس دارند مرتب هرس شوند و با علفهاي که نييبوته ها -

 . گلخانه مبارزه شود

 يري جلوگي قارچيهايماري رطوبت از بروز به گلخانه بطور مرتب انجام شود تا با کاهشيتهو -

 . شود

 . از بذور مقاوم به امراض استفاده شود -

 .  شوديد ضدعفونيدر صورت استفاده مجدد از بستر، حتماً قبل از کشت جد -

 ضد چکه در گلخانه استفاده شود چون چکه کردن آب از سقف يکهاي  بهتر است از پالست -     

  .  شودي مياه باعث پخش آلودگي گيدن آن رويگلخانه و چک

  :ار عبارتند ازي خيهايمارين آفات و بيمهمتر

Ö تغذيه كنه از برگ باعث تخريب كلروفيل مي شود و در مرحله بعدي هجوم، : كنه تار عنكبوتي

اين كنه . خشك گرديده و مي ميرند كه اين عمل باعث كاهش توليد و كيفيت پايين ميوه مي گردد

ار و اوايل تابستان كه هوا گرم و رطوبت كاهش مي يابد ظاهر مي گردد و در آب و بيشتر در اواخر به

براي كنترل آن از روشهاي بيولوژيك بايد . هواي گرم و خشك، رشد و توسعه آن شدت مي يابد

كنه : چند حشره شكارگر كه نقش مهمي در تنظيم جمعيت اين آفت دارند عبارتند از. استفاده كرد



   باغباني، مديريت توليد–جلد سوم 

 
 

٧٨  

گر يروش كنترل د. ش نقطه اي، تريپس گل، سن شكاري و الرو بال توري استشكاري، تريپس ش

  . روش زراعي است که شامل كنترل علفهاي هرز، مديريت مناسب آبياري و كنترل دما و رطوبت است

Öدراثر افزايش جمعيت اين مگس و توليد عسلك كه منجر به كپك دوده اي مي شود :  مگس سفيد

 از باردهي آن كاسته مي شود همچنين ميوه از بازار پسندي خوبي برخوردار گياه از رشد بازمانده و

اين حشره در زير برگ مستقر شده و محلهاي مرطوب و سايه دار را ترجيح مي دهد و  . نخواهد بود

  . خسارت آن در پاييز آشكارتر است

 نصب توري مخصوص  چسبناک زرد رنگ، استفاده از ارقام مقاوم،ياستفاده از تله ها: روش كنترل

براي جلوگيري از ورود حشره، استفاده از مالچ پالستيكي بازتاب كننده نقره اي، استفاده از نشاهاي 

سالم، كنترل علفهاي هرز، مديريت آبياري، كنترل رطوبت، هرس مناسب بوته ها، استفاده از دشمنان 

و قارچ  Encarsia formosa ،Eretmocerus eremicus ،Eretmocerus mundus مثل يعيطب

verticillium lecanii ٧ -١٠جاد حفره در آن پس از ي الرو حشره و ايوم رويسليد ميکه با رشد و تول 

  .  شودين رفتن حشره ميروز باعث از ب

 Ö الروها حد فاصل سطح بااليي  پاييني برگ را با ايجاد تونل تخريب كرده و ممكن است : مينوز

. نتيجه آفتاب سوختگي ميوه وكاهش كميت و كيفيت ميوه شوندباعث خشك شدن  برگها و در 

  . هجوم خيلي جدي معموالً دراواخر فصل ظاهر مي شود

 Chrysocharis: از جمله حشرات پارازيت اين آفت مي توان به موارد زير اشاره كرد: روش هاي كنترل

spp,Diglyphus isaea, solentus in termidus،علفهاي هرز، به كار  روش هاي ديگر حذف كامل 

بردن پوشش در بين رديفها و برداشتن آن در اولين گلدهي، استفاده از توري جلوگيري كننده و 
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استفاده از مقوا يا پالستيك زرد يا آبي آغشته به مواد چسبنده در بين رديفهاي گياهان، اين كار باعث 

  . به دام افتادن بسياري از حشرات مي شود

Öتوسط ساييدن و تخريب سطح سلولها خسارتزا مي شوند كه باعث نقره اي شدن اين حشره : تريپس

. و بعضاً دفرمه شدن برگها مي شود همچنين لبه برگ ها متمايل به پيچيدن به طرف پايين مي گردد

  . زمان فعاليت آن روي گياه اواسط تا اواخر بهار است

ارتهاي زرد يا آبي چسبناك، كنترل اين معدوم نمودن علفهاي هرز، استفاده از ك: روش هاي كنترل

از . درمان غير ضروري باعث شيوع كنه تارعنكبوتي خواهد شد. آفت بايد در صورت لزوم انجام شود

 Amblyseius swirskiiن آفت است از جمله ي ايعيگر استفاده از دشمنان طبي ديروشها

Öي لكه هاي شفاف آبسوخته روي در ابتداي خسارت يكسر:  بيماري باكتريايي لكه زاويه اي برگ

برگ هاي لپه اي و پس از آن روي برگ هاي مسن ايجاد مي شود درمراحل پيشرفته اين لكه ها به 

درنهايت رشد همه گياه كند شده و كيفيت . هم مي پيوندند، خشك مي شوند و فرو مي ريزند

.  منتشر مي شودباكتري توسط قطرات آب چكيده شده از سقف گلخانه. محصول كاهش مي يابد

گراد  در ي درجه سانت٢٧ تا ٢٤اين بيماري در دماي . حشرات نيز از ناقلين باكتري ها مي باشند

  . صورتيكه رطوبت باال باشد گسترش مي يابد

 در هزار كلرور ١ دقيقه در محلول ٥ضدعفوني بذر به وسيله خيساندن آن به مدت : روش کنترل

ذور سالم و عاري از بيماري، جلوگيري از چكيدن قطرات آب از سقف جيوه، تناوب زراعي، استفاده از ب

  . روي گياه
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Ö لكه هاي زاويه دار زرد مايل به سبز روي برگ ظاهر . عامل آن نوعي قارچ است: سفيدك دروغي

برگهايي كه به شدت مورد حمله واقع ميشوند درنهايت مي ميرند گاهي ممكن است كل گياه . ميشود

تد و بميرد بندرت قارچ مستقيماً به ميوه حمله مي كند اما ميوه كوچك و با كيفيت از رشد باز ايس

اين بيماري در دامنه وسيعي از دما رخ مي دهد خصوصاً اگر رطوبت باال باشد ماندن . پايين مي ماند

  . آب روي سطح شاخ و برگ گياه ناشي از مه و شبنم مي تواند باعث آلودگي گياه شود

 هوادهي خوب محيط پس از بروز رطوبت باال در گلخانه، استفاده از واريته مقاوم، :روشهاي کنترل

تهويه مناسب در شب و تأمين گرماي مناسب در شب، كاشت گياهان با فاصله مناسب، زهكشي خوب، 

كاشت در مكان هايي كه شدت نور كافي باشد،  تقويت بوته ها با كود مايع، هرس و معدوم كردن برگ 

  . ه، كاهش آبياري، خود داري از آبياري درهنگام ظهرهاي آلود

  : عمليات برداشت و انبار داري

برداشت صورت مي گيرد و در زمان ) ١٥ـcm١٠(وقتي اندازه ميوه به حد مطلوب رسيد 

برداشت بايد سعي شود ميوه رسيده روي بوته باقي نماند چون عالوه بر رشد بي رويه و خارج شدن از 

ي باعث مصرف مواد غذايي و نهايتاً كج شدن و گلريزي براي ساير ميوه ها مي گردد لذا فرم بازار پسند

لوگرم در مترمربع ي ک٢٢ار ي خيزان برداشت در کشت خاکيم. بايستي هر روز برداشت صورت بگيرد

برداشت ميوه با . برداشت حتماً بايد با چاقوي تيز صورت بگيرد تا به گياه و ميوه آسيبي نرسد. است

خيار ميوه حساسي است و پس از برداشت سريعاً بايد از نور . كشيدن روبه باالي آن نيز انجام مي گيرد

انجام مي  Forcedairپس از برداشت بايد سردكردن اوليه صورت بگيرد كه از طريق . آفتاب حفظ شود

بهترين دما براي  .شود  يعني  محصول را دراتاقي قرارداده و هواي جريان دار سرد وارد اتاق مي شود
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دماي .  روز است١٤ تا ١٠به مدت % ٩٥ و رطوبت نسبي ١٠ـ١٢°cنگهداري محصول درانبار 

 است ١٠ـ٢٠ kgكارتن هاي بسته بندي حدود .  درجه است -٥/٠ و دماي يخ زدگي ٢/٧سرمازدگي 

ن محصول و حفظ رطوبت و خنكي كارتن ضروري است و با قراردادن روزنامه يا پالستيك در باال و پايي

  . يا قرار دادن كل كارتن داخل كيسه نايلوني و چسباندن درآن صورت مي گيرد

خيار نبايد با محصول توليد كننده اتيلن انبار و يا حمل شود چون به گاز اتيلن حساس است   

  . و اين گاز كاهش كيفيت ميوه خيار و كم شدن طول مدت انبارداري آن ميشود

  :بسته بندي و حمل و نقل

 بوده و مانع از يکي پوشش پالستي قرار داد که داراييد درون کارتنهايار را بايمحصول خ  

محصول بايد داراي بر چسب حاوي شكل محصول، آدرس محل توليد، ارزش . ر آب محصول شوديتبخ

  . غذايي و ساير اطالعات الزم مانند عدم استفاده از كود و سم مي باشد

 يخچال وليه بدون يله نقلي توان از وسيک مي نزدي و مکانهاي محلي حمل محصول به بازارهاي برا

ت يفيخچال دار استفاده کرد تا کيله يد از وسي دور حتماً باي مسافتهاي برايمسقف استفاده کرد ول

  . محصول حفظ شود

  : پاكسازي گلخانه

ه منتقل كرده اه، همه اضافات بوته و گياه را به بيرون از گلخانيپس از تمام شدن دوره رشد گ

و دماي گلخانه را باال مي بريم تا رشد آفات را تحريك كرده و  در اثر نبودن مواد غذايي باعث از بين 

پس از آن اقدام به شستن بدنه گلخانه با مواد شوينده و سپس آبكش كردن آن مي . رفتن آنها شود

خود سالن راهم با . فوني شوندد شسته شده و ضد عيبقيه وسايل استفاده شده در گلخانه هم با. شود
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 شود كه باعث ضد عفوني شدن آن يشستشو داده م) وايتكس( درصد تيوسولفات سديم ١٠محلول 

  . هم مي شود
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