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واحد یادگیری 3
پیش رس کردن
پیشگفتار
در هر فصل که به بازارهای گل میرویم گیاهان بسیاری را میبینیم .برخی از این گیاهان به ویژه گلهای شاخه بریده
در همۀ فصلهای سال موجود بوده و به فروش میرسند .گیاهان دارای این ویژگی هستند که اگر نور و دمای مورد نیاز
آنها (در کنار نهاده های دیگر شامل آب و عناصر غذایی) فراهم شود ،می توانند رشد کرده و به محصول قابل فروش
تبدیل شوند .فراهم کردن نور و دما نیاز به انرژی دارد .تأمین این انرژی هزینه ایجاد می کند .یک تولیدکننده
دنبال روش هایی است که هزینه تولید و مصرف انرژی را کاهش دهد .نکات زیر را بخوانیم و درباره آن فکر کنیم.
مازاد فرآورده های گیاهی و دامی در هنگام پوسیدن ،گرما آزاد می کنند .چندنمونه را نام ببرید.
اگر یک مکان با پوشش شفاف داشته باشیم ،نور تابیده شده خورشید ،در زیر این پوشش به گرما تبدیل می شود.
نمونه هایی را نام ببرید.
هر  30متر که از سطح زمین پایین تر برویم دما یک درجه افزایش می یابد.
انرژی های الکتریکی و سوخت های فسیلی طی فرآیندهایی به گرما تبدیل می شوند.
آب می تواند در طول روز انرژی تابش خورشید را دریافت کرده و در شب آن را به صورت گرما آزاد کند.
برخی از مواد می توانند انرژی خورشید را دریافت کرده و آن را به گرما تبدیل کنند .این مواد اساس ساخت
آبگرمکن های خورشیدی هستند.
مناطق جنوبی ایران گرم تر از مناطق شمالی هستند.

پرسش
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آیا روش های دیگری برای تولید گرما با روش های تجدید پذیر و ارزان می شناسید؟
در پودمان پیش رو درآغاز با مفهوم و دالیل پیش رس کردن و سپس برخی از روش  های کاربردی برای تولید
محصول خارج از فصل مانند استفاده از کوش ،شاسی و گلخانه را بررسی کرده و اجرا می کنیم.
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مفهوم پیش رسکردن:
در مناطقی از کشور ایران ،دمای هوا در طول سال تغییرات ویژه ای دارد .از طرفی بازار مصرف گیاهان زینتی
فصل خاصی ندارد .بنابراین تولیدکنندگان نمیتوانند صبر کنند تا هوا مساعد شود .به این سبب نیاز است
تولید گیاه زینتی به ویژه گل های شاخه بریده در هر زمانی از سال تولید شوند.
برای این منظور الزم است شرایط رشد رویشی و گل دهی این گیاهان به صورت مصنوعی فراهم گردد .این نیازها
شامل موارد زیر می باشد.
حرارت ،نور ،رطوبت ،گازهای تنفسی  CO 2و O 2

دلیل پیش رسکردن
مهم ترین دلیل ،نیاز و کشش بازار است .یعنی کاالیی را که تولید می کنیم باید برای خرید آن مشتری وجود
داشته باشد.
برای پیش رس کردن گیاهان به چه چیزهایی نیاز داریم؟
 1کنترل عوامل محیطی پرورش گیاه
 2کاهش هدر رفتن انرژی از طریق دو الیه بودن جدارها
 3استفاده از نور طبیعی و در نتیجه استفاده از
پوششهای شفاف مانند شیشه ،پالستیک و پلی کربنات
و مواد دیگر
 4به کارگیری حس گرهای ویژه برای کنترل هر یک
از عوامل.
شاسی ،کوش و گلخانه و  ...محل هایی هستند که برای
پیش رس کردن از آنها استفاده می شود.
شاسی:
یک قاب شیشهای (کوچک یا بزرگ) است که نور خورشید
از دیوارۀ آن عبور کرده و هوای زیر آن را گرم میکند.

شاسی

کوش:
کوش جایی است که باقیمانده های گیاهی و جانوری (مانند کاه و برگ و زباله تر و مدفوع حیوانات) را انباشته
می کنیم تا در هنگام پوسیدن گرما ایجاد کند .موارد استفاده از کوش برای پیش رس کردن نشاها در اواخر زمستان
(از جمله نشای برخی سبزیجات مانند گوجه فرنگی ،بادمجان و فلفل و نیز نشای گل های فصلی تابستانه مانند
جعفری ،آهار ،آشالنتوس ،تاج خروس ،ابری وپیش رسی در گل دهی رزهای گلدانی و.) ...
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سلول های خورشیدی برای تولید گرما
نکته

کوش و شاسی میتوانند در جاهایی که لوله کشی گاز ندارد و نیز تأمین سوخت های فسیلی دیگر مانند
نفت و گازوئیل پرهزینه است و یا به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست ،کاربرد خوبی داشته باشند.
دمای به دست آمده در کوش:
در جدول زیر دمای به دست آمده از فرآیند پوسیدن ضایعات دامی و گیاهی آورده شده است.
نسبت ضایعات پهن اسب به ارتفاع
 65ـ  45سانتی متر
1
3
پهن اسب و
4
4

دمای کوش پس از  1هفته نام نوع کوش
 20درجه

گرم

برگ ،کودگاوی و یا کاه

 15درجه

مالیم

پهن گاو یا برگ و

15°

سرد

2
1
پهن اسب +
3
3

ضایعات گیاهی فرا شده

گلخانه
اگر بخواهیم در هر زمانی که تصمیم گرفتیم گیاهی را پرورش دهیم ،در این صورت باید شرایط و نیاز آن گیاه را
برآورده نماییم .این شرایط را می توان در گلخانه فراهم نمود.
 1چرا باید در هر زمان از سال گیاه پرورش دهیم؟ برای مثال توت فرنگی ـ گل رز ـ داوودی ـ آلوئه ورا
 2شرایط مصنوعی گفته شده را چگونه ایجاد کنیم؟
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 3نیاز هر گیاه به شرایط گفته شده چه مقدار است؟
تعریف گلخانه
مکانی برای پرورش گیاه است که دارای سقف و
دیواره های شفاف جهت نورگیری می باشد .همۀ عوامل
محیطی شامل نور ،دما ،رطوبت ،آبیاری و کوددهی به
کمک حس گرها و دستگاه های ویژه کنترل می شود.
در تصاویر مقابل چند نمونه گلخانه شامل گلخانه با
سقف های پیوسته ،گلخانه کوچک خانگی و دو نمونه
گلخانه با سقف بلند دیده می شود.
پرسش

چرا سقف گلخانه را زاویه دار می سازند؟

ویژگی های محل احداث گلخانه
 1محل گلخانه باید به راه های حمل ونقل دسترسی
داشته باشد.
 2تهیه سوخت در محل آسان باشد.
 3دسترسی به آب با کیفیت به مقدار کافی وجود
داشته باشد.
 4نور کافی از نظر مدت و شدت وجود داشته باشد.
 5منع قانونی نداشته باشد.
 6محل احداث هموار و تراز باشد.
معماری یا ساخت کالبدی گلخانه به چند عامل اصلی
بستگی دارد .که عبارت اند از :
نوع محصول یا اهداف تولید
شرایط اقلیمی ویژه منطقه
شرایط مالی بهره بردار و میزان سرمایه گذاری ممکن
زهکشی گلخانه
زهکشی بستر گلخانه بسیار مهم است .در مناطقی
با زمين های دارای بافت سخت و با اليه تحت االرض
غيرقابل نفوذ ،با قراردادن لوله های سفالی منفذدار
زير بسترها و يا روش های ابتکاری ديگر می توان از
جمع شدن آب در بستر پیشگیری نمود.
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فعالیتعملي

یک واحد گلخانه کوچک موقت را برپا نمایید.
 1قطعه زمینی به طول  4و عرض  2متر انتخاب کنید.
 2وسایل و ابزار زیر را تهیه کنید.
لوله  pvcنمره ( 3لوله سبز )  8شاخه ـ سه راهی نمرۀ 3
به تعداد شش عدد و چهارراهی نمرۀ  3به تعداد  9عدد
ـ ده قطعه میل گرد نمره  16به طول 60سانتی متری
 3کارهای زیر را انجام دهید.
ـ میل گردها را با فاصله یک متر در راستای طول قطعه
زمین تا عمق  40سانتی متر در زمین فرو کنید طبق
شکل ها لوله ها را به هم وصل کرده ،انتهای لوله ها را در
میل گردها قرار داده و گلخانه را بر پا کنید.

نحوۀ اتصال لوله ها

گلخانه های تونلی و يا نيمه استوانه ای
به شکل ها نگاه کنید

گلخانه تونلی خانگی
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اسکلت گلخانه به سبک تونل ـ پیوسته

قلمهکاری در سینی نشا در گلخانه تونلی
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انواع پوشش های گلخانه ای :
1ـ شيشه :شيشه ها بر روی قاب های پنجره نصب
می شوند .قاب ها را می توان از جنس چوب ،آلومينيوم
يا آهن انتخاب نمود .معموالً شيشه ها در ابعاد 50
تا  100سانتي متر و ضخامت آنها در حدود  3الی
 4ميلي متر در نظر گرفته می شود .در گلخانه های
هلندی از شيشه های مات استفاده می شود .اين
شيشه ها به دليل پراکندگی نور رشد يکنواختی را در
گلخانه باعث می شوند.

گلخانه با سقف سوله ای پیوسته ـ سکودار ـ با پوشش PVF

2ـ پوششهای پالستيکی :چند نوع ماده شیمیایی هستند که از آنها پالستیک تولید میکنند .مهمترین آنها
پالستیکهای پلی اتیلن میباشند.
ویژگی های پالستیک پلی اتیلن
 1سبک بودن آنها 2 .تبادل حرارتی کمتر با هوای بیرون

3

انعطاف پذیری

4

صرفه جویی در هزینه

3ـ فايبرگالس مقاوم :سبک بوده و نیاز به اسکلت سنگین ندارد .هزینه و شکنندگی آن کمتر از شیشه است.
شدت نور یکنواختی را در گلخانه فراهم می کند .هنگام نصب به قاب نیاز ندارد ونصب آن راحت تر از شیشه است.

ورق پالستیک پلی اتیلن(=)PE

پلی اتیلن فلوراید(=)PVF

پوشش شیشه

4ـ پلی کربنات :از جمله مزیت های پوشش پلی کربنات به جای شیشه ،هزینه کمتر و نیز وزن سبک تر آن
می باشد .ورقه های پلی کربنات جایگزین مناسبی برای شیشه بوده و باعث صرفه جویی در انرژی می شوند.
به طوري كه در تابستان از ورود گرما به داخل گلخانه جلوگيری كرده و در زمستان مانع خروج و هدر رفتن گرمای
داخل گلخانه می شوند.
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چند گونه گلخانه ثابت

چند گلخانه با قابلیت جابه جایی سبک

تاسیسات ،تجهیزات و ادوات داخل گلخانه
برای تنظیم دما ،رطوبت ،آبیاری ،نور و گازهای تنفسی نیاز به تجهیزات مربوط است.
الف) سیستم حرارت مرکزی :اساس کار سیستم حرارت مرکزی بر این است که حرارت از یک منبع انرژی به
قسمت های مختلف ساختمان انتقال می یابد .برای انتقال حرارت وجود سیال واسطه ای چون آب ـ بخار ـ هوا و
روغن الزم است که ناقل حرارت بین منبع انرژی و تجهیزات گرم کننده مانند رادیاتور ،فن کوئل و ...باشد.
سیال با دریافت حرارت از منبع انرژی حرارتش باال می رود و در تبادل کننده ،گرمای خود را به فضای داخل
گلخانه داده و سرد می شود و مجددا ً برای کسب حرارت به منبع باز می گردد .سیستم های مختلف حرارت مرکزی
عبارت اند از :
حرارت مرکزی با آ ب (گرم یا داغ) ـ حرارت مرکزی با بخار ـ تهویه گرم ـ تهویه مطبوع و حرارت مرکزی تشعشعی.
سیستم حرارت مرکزی آبی  :سیستمی که در آن ناقل حرارت ،آب باشد آن را حرارت مرکزی آبی گویند .در
این نوع سیستم ،آب در یک دیگ با دریافت حرارت گرم می شود و یا اینکه به طور غیر مستقیم در یک مبدل
حرارتی گرم شده و به وسیله لوله به دستگاه های گرم کننده مانند رادیاتور ـ کنوکتور ـ فن کویل و واحد های
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گرم کننده و نظایر آن ارسال می شود و گرمای خود
را به محل داده و سرد می شود و مجددا ً به دیگ
برگشته و این مدار تجدید می شود.
آب به عنوان بهترین ناقل گرما در حرارت مرکزی مورد
استفاده قرار می گیرد ،زیرا در همه جا به حد کافی و
ارزان یافت می شود .همچنین گرمای ویژه آب نسبتاً
زیاد و خواص مناسبی در زمینه انتقال حرارت دارد.
ویژگی مهم دیگر آب در تأسیسات حرارت مرکزی که
دارای اهمیت است ،قابلیت تنظیم درجه حرارت آب
می باشد که از نظر اقتصادی بسیار مهم است.

دیگ آب گرم لوله های انتقال آب گرم و پمپ ها (در یک
موتورخانه سیستم گرمایش مرکزی )

شبکه ای از لوله در کف گلخانه برای عبور آب گرم و ایجاد
گرمایش

مشعل گازی (با اندازه های گوناگون
وجود دارد)

یونیت آب گرم فن دار

تنظیم دما به کمک حِ سگر گرمایی
(سیستم گرمایش از کف)

یک نمونه مشعل فر

کوره هوای (گرم ،کاربرد در گلخانه)
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استفاده از آبگرمکن خورشیدی
با استفاده از این سامانه می توان هزینه های مصرف
گاز ـ گازوئیل و برق را به طور چشمگیری کاهش داد.
همچنین هزینه های نگهداری و تعمیرات این سامانه ها
بسیار پائین و در حد صفر است ،زیرا هیچ قطعه متحرکی
نداشته و طول عمر کارکرد سیستم ها با کیفیت فنی باال
تا  20سال می رسد .با توجه به ظرفیت بالقوه کشورمان
از نظر انرژی خورشیدی و تعداد ساعات آفتابی باالیی
که در بسیاری از نقاط کشور داریم ،همچنین مشکالت
زیست محیطی و هزینه باالی سوخت های فسیلی ،الزم
است تا از این فناوری روز دنیا بهره مند شویم.

آب گرم برای خانه

استفاده از آب گرمکن خورشیدی برای گرم کردن گلخانه

اجزای آب گرمکن خورشیدی
یک آب گرم کن خورشیدی از اجزای زیر تشکیل شده است:
 1گردآورنده
 2مخزن ذخیره
 3مبدل گرمایی
 4کنترل کننده های اتوماتیک
 5پمپ ،لوله ها ،شیرآالت و اتصاالت
سیستم آب گرمکن خورشیدی قادر است آب را تا چند درجه محدود
گرم نماید .بنابراین برای گرم کردن آب و پخش گرما در گلخانه
می تواند یک سیستم کمکی باشد .می توان پیش بینی نمود در آینده
با پیشرفت فناوری کارآیی این سیستم بیشتر شود.
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آب گرمکن
خورشیدی

آب خنک
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ابزارهای سنجش دما
ابزار تشخیص دما ،دماسنج است .دماسنج ها به شکل گسترده ای چندین گونه هستند .گونه هایی که در گلخانه
مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:
1ـ دماسنج معمولی استاندارد ( :)Thermometerاين دماسنج يك لوله
بسيار باريك شيشه ای مسدود است كه در انتهای آن محفظه ای تعبيه و از جيوه
يا الكل پر شده است .در داخل لوله دماسنج خأل كامل وجود دارد .گرم و سرد
شدن مخزن باعث گرم و سردشدن مايع درون مخزن شده و متعاقب آن باعث باال
و پايين رفتن مايع در داخل مخزن شيشه ای مي شود .با مشاهده سطح مايع در
داخل لوله دماسنج و قرائت عددی كه روی بدنه شيشه نوشته شده است ،دمای
هوا در آن لحظه مشخص می شود.
2ـ دماسنج حداقل ـ حداكثر (ماکزیمم ـ مینیمم) :اين دماسنج تركيبی از
دو دماسنج حداقل و حداكثر می باشد ،اين دماسنج از يك لوله شيشه ای  Uشكل
ساخته شده است كه دو انتهای آن مسدود می باشد .در باالترين سطح جيوه و در
داخل الكل در هر دو ستون شاخص های شيشه ای رنگی كه يك سوزن در وسط
آن تعبيه شده است وجود دارد در اثر گرم و سرد شدن و متعاقب آن انبساط و
انقباض سطح جيوه باال و پايين می رود .باالترين حدی كه جيوه در شاخه سمت
چپ باال رفته است ،دمای حداقل و باالترين حدی كه جيوه در شاخه سمت
راست باال رفته دمای حداكثر را نشان می دهد.
3ـ دمانگار :دمانگار يك وسيله كام ً
ال مكانيكی است و با استفاده از يك عنصر
فلزی كه انحنای آن با دما تغيير می كند ،ساخته شده است .يك طرف عنصر
فلزی حساس به تغييرات دما كه دارای انحنا می باشد به بازوی اهرم طويل و
متحركی بسته شده است كه اين بازو ممكن است مستقيماً دما را از روی يك
مقياس ساده درجه بندی شده نشان دهد و يا اينكه انتهای بازو به يك قلم ثبات
متصل گردد .با تغيير دمای هوا انحنای فلز تغيير می كند و اين امر با توجه به
نحوه تغييرات دما باعث انحراف قلم در انتهای بازوی مكانيكی به طرف باال و
پايين در روی كاغذ گراف می گردد و دماها ثبت می شوند.
4ـ ترموستات  :كنترل كننده الكتريكی خودكار است .برای تنظيم دما در فضای
بسته ،معموالً آن را به دستگاه های گرم يا سردساز متصل مي كنند ،تا با قطع و وصل
دستگاه ،آن فضا برای مثال گلخانه را در دمای تنظيم شده ثابت نگه دارد .هنگامی كه
دما به نقطه تنظيم برسد ،ترموستات مدار برقی دستگاه را قطع می كند و وقتی دما

فضای خالی برای انبساط
الکل یا روغن
کرینوزوت
شاخص
فوالدی
۲٥ ° C

٥°

−۲ °

٤°

−۱°

۲°

°

۲°

۱°

۱°

۲°

°
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٤°

−۲ °

٥°

۱۲ ° C

C

جیوه

دماسنج

دمانگار

ترموستات
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 3الی  5درجه از نقطه تنظيم پايين تر رود ،دوباره مدار را وصل می كند و دستگاه روشن می شود .در سیستم
گرمایش ،ترموستات مشعل را کنترل می کند .در واقع ترموستات نوعی کلید حرارتی است؛ به این معنا که با
پایین آمدن دمای محیط ترموستات عمل می کند و برق مشعل وصل شده و سپس روشن می شود و سیستم را
گرم می کند .با افزایش دمای پیرامون گیاهان تا اندازه تنظیم شده ،ترموستات عمل می کند و برق مشعل قطع
می شود و سپس خاموش می گردد تا زمانی که دوباره دما کاهش یابد.

سیستم سرمایش:
در فصل های گرم سال گاهی نیاز به
پایین آوردن دما می باشد .برای این
کار آنچه که مهم است ،کم هزینه بودن
سیستم برای خنک کردن است .به کمک
چند سیستم و روش می توان گلخانه را
خنک کرد.
َ 1فن و پَد
 2استفاده از پنجره در دیواره و سقف
 3استفاده از کولر آبی
 4ایجاد سایه
 5آب پاشی کف گلخانه

37° C

پدخنک کننده

28° C

فن

َفن و پَد
مهم ترین سیستم خنک کننده َفن و پَد است .سیستم خنک کننده فن و پد از فنهای تخلیه ،پانلهای مرطوب
شونده (پد سلولزی) ،مخازن ذخیره آب ،پمپهای توزیع و جمعآوری آب روی پانلهای مرطوب شونده (پدها)
تشکیل شده که بنا به مشخصات فیزیکی ،کاربردی و آب و هوایی هر فضا طراحی شده و ارائه میگردد .با مکش
هوای بیرون سالن از پشت پدهای مرطوب شده توسط فن و حرکت آن در مسیر تا محل خروج از فن ،گلخانه را
خنک کرده و رطوبت سالن گلخانه افزایش می دهد.

تنظیم رطوبت
تعریف رطوبت نسبی:
رطوبت نسبی ،نسبت درصدی از بخار آب موجود در هوا در يك درجه حرارت معين است .ميزان بخار آبی كه
توده ای هوا مي تواند در خود نگه دارد به درجه حرارت آن توده هوا بستگی دارد؛ هر قدر هوا گرم تر باشد آب
بيشتری نيز مي تواند در خود جای دهد.
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رطوبت نسبی پايين به معنای آن است که هوا خشك
بوده و قابليت نگهداری رطوبت زيادی را نيز داراست .در
دمای  20درجه سانتي گراد ،هر متر مكعب هوا می تواند
 18گرم بخار آب را در خود نگه دارد .در  25درجه دما
اين مقدار به  22گرم آب افزايش می يابد .يعنی چنانچه
دمای هوا  25درجه سانتي گراد باشد و يك متر مكعب
هوا نيز محتوی  22گرم آب باشد؛ رطوبت نسبی 100
درصد و اگر در بر گيرنده  11گرم آب باشد .رطوبت هوا
 50درصد است.
نیاز گیاهان به رطوبت نسبی هوا:
گل ها و گیاهان به رطوبت نسبی هوا نیاز دارند .دلیل این نیاز بسیار زیاد است .هر گونه گیاه زینتی بسته به زادگاه
بومی خود که با شرایط دمایی و رطوبتی آنجا طی هزاران سال سازگار شده است ،به مقدار خاصی از رطوبت نسبی
نیاز دارد .بنابراین برای رشد بهینه یک گیاه باید رطوبت نسبی هوای گلخانه را در حد مورد نیاز آن فراهم کرد.
رطوبت کمتر یا بیشتر به گیاه آسیب زده و موجب خسارت مالی فراوان می شود .در زیر بخشی از این خسارت ها
گفته می شود.
اثرات منفی افزایش رطوبت در گلخانه:
کاهش رشد رویشی در نتیجه کاهش تعرق در گیاه
افزایش بیماری ها
تشکیل قطره آب در سطح برگ ها و سقف گلخانه.
کم کردن رطوبت زیادی گلخانه دشوار است ،به ویژه اگر علت آن رطوبت باالی بیرون گلخانه مث ً
ال در روزهای مه
آلود و یا شبنم صبحگاهی باشد.
از راه های کم کردن رطوبت در گلخانه می توان موارد
زیر را بر شمرد:
تعویض هوای گلخانه به منظور ورود هوای خشک
بیرون گلخانه از طریق پنجره ها و یا فن گلخانه ای
به صورت مصنوعی ،همچنین گردش هوا از طریق فن
سیرکوله
جلوگیری از جمع شدن آب در کف گلخانه
افزایش دما از طریق سیستم گرمایش
کم کردن رطوبت نسبی از طریق خشک کن های
الکتریکی که ممکن است بسیار گران باشد.
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اثرات منفی کمبود رطوبت در گلخانه:
خشک شدن بافت های گیاهی
کاهش رشد رویشی (کاهش تعرق در نتیجه بسته شدن روزنه ها)
لقاح ناقص و ریزش شکوفه ها
جبران کمبود رطوبت در گلخانه از طریق موارد زیر انجام می شود.
ـ آبیاری :هنگامی که رطوبت بیرون گلخانه پائین باشد ،تبخیر آب در خاک یا بستر گیاهان به همراه تعرق گیاهان
منشا رطوبت موجود در گلخانه می شود .با مرطوب نگه داشتن بستر گیاهان یا خاک می توان رطوبت گلخانه را
افزایش داد ،اما تنها به این منظور نباید آبیاری اضافه تر از نیاز گیاهان انجام شود.
ریختن آب در ظرف کم عمق
آب پاشی کف گلخانه
آبیاری بارانی روی برگ ها
استفاده از سیستم خنک کننده پد   و   فن که هم دما را پایین می آورد و هم رطوبت نسبی را افزایش می دهد.
فراهم کردن مه یا سیستم میست در گلخانه به کمک افشانک های ویژه و دستگاه های رطوبت ساز
اندازه گیری رطوبت نسبی
اندازه گیری رطوبت نسبی هوا با رطوبت سنج انجام می گیرد.
در شکل زیر چند نوع رطوبت سنج را می بینیم.

دماسنج و رطوبت سنج

دماسنج و رطوبت سنج

کنترل کننده رطوبت

کنترل کننده رطوبت :میزان رطوبت دلخواه را روی وسیله کنترل کننده رطوبت تنظیم می کنیم .این وسیله
را به کمک سیم کشی به دستگاه مه ساز وصل می کنیم .با کاهش رطوبت ،کنترل کننده مانند کلید عمل کرده
و دستگاه مه ساز را روشن می کند .وقتی رطوبت نسبی به اندازه ای که تنظیم کرده ایم رسید ،این وسیله برق
رطوبت ساز را قطع کرده و رطوبت ساز خاموش می شود.
تنظیم مقدار رطوبت برای گیاهان مختلف ،متفاوت است .بر این اساس به جدول دما  ،رطوبت و دی اکسید کربن
نگاه می کنیم.
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فعالیتعملي

جدولی تهیه نمایید
به مدت سه روز بین ساعت 14ـ 11دما ـ رطوبت ـ و دی اکسید کربن گلخانه هنرستان را بخوانید و آن را ثبت
نمایید.
چه رابطه ای بین این سه عامل وجود دارد؟

آبیاری
آب بهعنوان یکی از نعمتهای خدادادی ،یکی از اساسیترین نهادهها در بخش پرورش گیاهان زینتی است .با
توجه به کمبود آب در کشورمان باید در راستای بهرهبرداری بهینه ،روش  هایی به کار برد تا از کمترین مقدار آب
بیشترین تولید را داشته باشیم .در زیر روش های آبیاری در گلخانه را بررسی می کنیم:
آبیاری ثقلی
مشکالت آبیاری سطحی به شرح زیر است:
 1هدر رفتن مقدار زیادی آب به شکل فرو رفتن در زمین یا رواناب
 2شست وشوی خاک از امالح مفید
 3افزایش رشد علفهای هرز
 4ماندابی شدن خاک و پوسیدگی ساقه و ریشه گیاه به دلیل رشد قارچ ها و افزایش انگلها.
خوبی آبیاری ثقلی در گلخانه در این است که هزینه اولیه نیاز ندارد .برای پیشگیری از مشکالت گفته شده باید
به اندازه آبیاری کنیم .اگر نفوذپذیری خاک کم باشد و گیاه کاشته شده نیز به آب زیاد حساسیت شدید نداشته
باشد ،می توانیم گیاهانمان را به این روش آبیاری کنیم .اگر نفوذپذیری خاک زیاد باشد ،مقدار زیادی آب در زمین
فرو رفته و هدر می رود.
آبیاری تحت فشار
این سیستم دارای بخش های زیر است:
 1مخزن ذخیره آب
 2پمپ
 3فیلتراسیون
 4مخزن کود زن
 5لوله ها
 6نازل ها
آبیاری تحت فشار به دو صورت وجود دارد.
 1آبیاری قطره ای
 2آبیاری بارانی

مخزن ذخیره آب

پمپ
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مجموع سیستم در هر دو یکسان است .تنها نوع نازل ها متفاوت است.
آب از مخزن ـ چاه یا تانک آب یا استخر ـ به کمک پمپ مکیده
می شود .سپس از فیلتراسیون عبور می کند .ممکن است فیلتراسیون
دو مرحله ای باشد .در مرحله اول شنی که همراه آب از مخزن می آید
گرفته می شود .در مرحله دوم ،ذرات معلق آب گرفته می شود.
سپس آب به کمک پمپ منتقل می شود و از طریق لوله های مادر به
کود زن
انشعاب های فرعی رسیده و سرانجام از نازل ها بیرون می ریزد .در این
سیستم معموالً از لوله های پلی اتیلن استفاده می شود.
نازل ها انواع گوناگونی دارند:
 1نازل بارانی
 2نازل قطره ای
 3نازل های مه پاش (میست)
از نام این نازل ها پیداست که نازل بارانی آب را به صورت باران پخش می کند و نازل قطره ای آب را قطره
قطره خارج می کند و نازل میست آب را
به صورت مه در می آورد .هر کدام از این
نازل ها از نظر مقدار آب خروجی چندین
نوع هستند .نازل های قطره ای دارای
خروجی های 2l/sـ  4l/sـ  .....ـ 12l/s
می باشند .در سیستم های گلخانه ای
پرورش گیاهان زینتی ممکن است از
نازل های قطره ای نیز استفاده شود ،اما
بیشتر ،نازل های بارانی و نازل های مه پاش
کاربرد دارند.
سیستم آبیاری قطره ای
محاسبه سیستم آبیاری شامل مقدار الزم
ذخیره آب ـ قدرت و مشخصات پمپ ها ـ سایز لوله ها ـ انشعاب لوله ها ـ تعداد مورد نیاز نازل و دبی خروجی
نازل هاو در نهایت نصب و راه اندازی سیستم با کارشناس است .اما کاربری آنها ،بازدید ها و برخی سرویس و
نگهداری های سیستم با گلخانه دار است که در زیر فهرست می شود:
 1بازدید روزانه نازل ها .در صورت گرفتگی نازل ،نسبت به رفع گرفتگی یا تعویض نازل اقدام می کنیم.
 2روشن و خاموش کردن پمپ ها
 3باز و بسته کردن شیرها بر اساس دستور کارشناس برای تقسیم آبیاری قسمت های مختلف.
 4بازدید روزانه پمپ ها :در صورت وجود نقص فنی در پمپ ،تکنسین ماهر تعمیرکار را در جریان قرار می دهیم.
 5بازدید از مخزن ذخیره آب
 6بازدید از تانک های فیلتراسیون
 7تعویض دوره ای فیلتر
 8کالیبره کردن دوره ای مخزن کود زن با کودهای پر مصرف و کم مصرف (ماکرو اِلمان ها و میکرواِلمان ها)
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 9بازدید از مخزن کود زن برای تشخیص درستی کارکرد آن
 10تعیین نیاز آبیاری گیاهان در حال پرورش بر اساس سن گیاه و مرحله رشد.
آبیاری اتوماتیک
با نصب شیر برقی روی خط انتقال آب و سری کردن آن با ساعت فرمان می توان
آبیاری را اتوماتیک کرد .به این ترتیب که ساعت فرمان را روی زمان های دلخواه
برق شیر برقی
تنظیم می کنیم .با فرا رسیدن زمان تنظیم شده ساعت فرمان ِ
را وصل نموده ،شیر باز می شود و آبیاری انجام می گیرد و با تمام شدن زمان
برق شیر برقی را قطع کرده وشیر بسته می شود .در
تنظیم شده ،ساعت فرمان ِ
نتیجه آبیاری تمام می شود .این سیستم بسیار با اهمیت و کارآمد می باشد .از
جمله در ریشه دار کردن بسیاری از قلمه ها الزم است سیستم میست (مه ساز)
در هر ساعت یا هر دو ساعت  10دقیقه روشن شود و با ایجاد مه محیط قلمه ها
را مرطوب نگه دارد .انجام این کار به طور شبانه روز تا ریشه دار شدن قلمه ها
به صورت دستی ،کاری مشکل بوده و دارای خطا می باشد .در حالی که در
سیستم اتوماتیک هرگز خطا ایجاد نمی شود.
بخشی از سیستم آبیاری اتوماتیک

ساعت فرمان
فعالیتعملي

شیر برقی

راه اندازی سیستم آبیاری با لوله تیب

تنظیم نور:
در بیشتر مواقع گل دهی در گیاهان تابع ساعت های روشنایی روز و تاریکی شب است .همچنین رشد بهینه پیکر
گیاه ،پیرو شدت نور است .در این باره گیاهان بر اساس گونه و نژاد ،رفتار متفاوتی دارند .ما پرورش دهندگان
گیاهان زینتی باید با این رفتار گیاه آشنا باشیم و سپس با تنظیم مدت روشنایی و نیز شدت نور در زمان الزم،
گیاهان گلداررا وادار به گل انگیزی ،و گیاهان آپارتمانی را وادار به رشد بهینه کنیم .در این صورت پرورش دهنده
موفقی بوده و سود فراوان نصیبمان می شود.
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شدت نور
گونه های مختلف گیاهان نیاز به شدت روشنایی نور متفاوت دارند .برای هر گیاه دو حد در شدت روشنایی قائل
هستیم.
حد باال(  : 1)PSPنقطه اشباع فتوسنتزی باالترین شدت نور است که شدت نور باالتر از آن مقدار فتوسنتز را
افزایش نمی دهد.
حد پایین  :2LCPنقطه جبران نور :میزان کمی از شدت نور است که در آن مقدار فتوسنتز و مقدار تنفس گیاه با
یکدیگر برابر می شود .در این صورت گیاه رشد بیشتری پیدا نمی کند و همان اندازه می ماند.
شدت روشنایی فراهم شده برای گیاهان باید بین این دو حد باشد .در این صورت بهترین بازده پدید می آید.
شدت روشنایی با واحدی به نام فوت کندل یا واحد لوکس بیان شده و با دستگاهی به نام نورسنج یا لوکس متر
اندازه گیری می کنیم .در جدول زیر نیاز نوری  2نمونه از گیاهان آورده شده است.
برای مقایسه :شدت روشنایی آفتاب در ظهر تابستان 100000 :لوکس و شدت روشنایی در یک روز روشن در
سایه  10000لوکس و شدت روشنایی در شب مهتابی کمتر از یک لوکس است
نام گیاه

شدت نور مورد نیاز
(فوت کندل)

نام گیاه

شدت نور مورد نیاز
(فوت کندل)

اسپاتیفیلیوم

1500ـ2500

فیتونیا

1000ـ2500

سرخس مجعد

1500ـ3000

گندمی (یا سجافی)

1000ـ2500

مدت روشنایی
واکنش گیاه نسبت به مدت زمان تابش متوالی نور را فتوپریودیسم گویند .اصوالً گیاهان مختلف برای گل دهی به
طول روزهای مختلفی احتیاج دارند ،و از این جنبه به سه گروه زیر تقسیم شده اند.
الف) گیاهان روز کوتاه (SDPـ  : )Short day plantsگیاهان روز کوتاه برای گل دهی به روز کوتاه ،و در واقع به شب
بلند نیاز دارند .بنابراین می توان آنها را شب بلند نامید .چنین گیاهانی اگر طول شب از حد معینی کوتاه تر باشد گل
نخواهند داد (مانند داودی) .طول مدت تاریکی ممکن است بر حسب انواع مختلف از  13تا  16ساعت متغیر باشد.
ب) گیاهان روز بلند (LDPـ :)Long day plantsگیاهان روز بلند برای گل دهی به روز بلند و شب کوتاه احتیاج
دارند .بنابراین آنها را می توان شب کوتاه نامید .طول شب برای آنها نباید از حد معینی بلندتر باشد (مانند کاهو و
سیب زمینی).
پ) گیاهان بی تفاوت (DNPـ :)Day neutral plantsاینگونه گیاهان به طول روز یا شب حساس نبوده و در
1- PSP = Photosyntesis satwration point
2- LCP = Light compersation point
102

پودمان  3کاربر نهالستان و گلخانه

هر طول روزی قرار گیرند گل می دهند (مثل گوجه فرنگی) غیر از این سه گروه که شامل تعداد بسیار زیادی از
گیاهان روی زمین است گروه های کوچک تری نیز وجود دارد که برای گل دهی به شرایط نوری خاص احتیاج
دارند ،به شرح زیر :
ت) گیاهان روز بلند غیر الزامی  :اینگونه گیاهان نیز در هر شرایط نوری گل می دهند ولی در صورتی که در شرایط
روز بلند قرار گیرند بهتر گل می دهند ،مانند اطلسی.
ث) گیاهان روز کوتاه غیر الزامی :اینگونه گیاهان در هر شرایط نوری گل می دهند ولی وقتی طول روز کوتاه باشد
بهتر و بیشتر گل می دهند ،مثل بعضی از انواع داودی.
غیر از اینها دو دسته دیگر نیز وجود دارند که یکی را گیاهان (روز کوتاه ـ روز بلند ) و دسته دیگر را گیاهان
(روز بلند ـ روز کوتاه) می نامند .دسته اول برای گل دهی ابتدا به چند چرخه شبانه روزی نیاز دارند که در آن
طول روز کوتاه باشد سپس به چند چرخه روز بلند نیازمندند ،مثل گیاه گوشتی اسکابیوزا .دسته دوم ،بر عکس،
ابتدا به چند چرخه روز بلند و پس از آن به چند چرخه روز کوتاه احتیاج دارند تا به گل بنشینند ،مثل گیاه گوشتی
ب ِرگیا .وقتی طول شب و روز برای گل دهی مناسب باشد چنین دوره ای را چرخه گل انگیز می نامند و بر عکس اگر
طول شب و روز برای گل دادن مناسب نباشد ،چنین دوره ای را چرخه ناگل انگیز می نامند.
از آنچه گفته شد معلوم می شود ما تولیدکنندگان گیاهان زینتی در

هنگام انتخاب یک یا چند گونه گیاه برای پرورش ،باید با شرایط گل انگیزی
آن نژاد ،آشنا باشیم.

در این صورت هنگام تهیه گیاهچه های اولیه ( قلمه ـ بذر ـ گیاهچه

ریشه دار) از یک موسسه معتبر بسیار الزم است شدت و مدت نور الزم

برای پرورش و شرایط گل انگیزی نژاد مورد پرورش را بپرسیم.

در زیر با روش هایی برای ایجاد یا حذف نور آشنا می شویم.
نوردهی مصنوعی :
گلخانه ای که در آن گیاهان روز بلند پرورش داده می شود ،برای
پرورش گیاه در خارج از فصل نیاز به چراغ دارد .با تاریک شدن هوا
چراغ ها را روشن می کنیم.
در صورتی که ساعت  6صبح هوا روشن شود و  5بعد از ظهر تاریک
شود و گیاه مورد پرورش ما برای گل دهی نیاز به  14ساعت روشنایی
داشته باشد ،چند ساعت باید چراغ ها را روشن نگه داریم؟ از ساعت
چند تا چند؟

گلخانه های سایه دار
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تنظیم اتوماتیک کلید چراغ ها:
1ـ ساعت فرمان :با تنظیم ساعت فرمان که با چراغ ها سری شده است در ساعت تنظیم شده ،برق چراغ ها وصل
شده و چراغ ها روشن می شوند .در انتخاب نوع ساعت فرمان و نصب آن با افراد ماهر مشورت می کنیم.
2ـ فتوسل :فتوسل یک حس گر نوری است که با کم شدن شدت نور عمل کرده و مانند یک کلید برق چراغ ها را
وصل می کند و با بیشتر شدن شدت روشنایی طبیعی عمل کرده و برق چراغ ها را قطع می کند .فتوسل ها قابل
تنظیم بوده و بسیار گوناگون هستند .در هنگام تهیه و نصب فتوسل با کارشناس برق مشورت می کنیم.
ایجاد سایه
کاستن نوردر دو مورد اتفاق می افتد .یکی برای کم کردن
شدت روشنایی تابیده شده خورشید به گیاهان داخل
گلخانه و دیگری برای کوتاه کردن طول مدت روشنایی.
چند روش برای ایجاد سایه در زیر گفته می شود.
 1پاشیدن گِل حل شده در آب ،روی پوشش گلخانه.
 2پاشیدن آب آهک روی پوشش گلخانه.
 3پاشیدن رنگ های حل شونده در آب سرد.
 4استفاده از حصیر
 5استفاده از توری های سایه انداز
چند روش برای تاریک کردن گلخانه:
 6تاریک کردن گلخانه با پوشش های سیاه روی کل
گلخانه به کمک موتور.
 7کشیدن پوشش سیاه به صورت دستی روی گیاهان
در داخل گلخانه

تأثیر  CO2در گلخانه

سایه دادن گلخانه

پوشش مخصوص سایه دهی

در فضای بسته گلخانه انبوهی از گیاهان در حال رشد می باشند .با اندکی گذر زمان  CO2موجود در گلخانه کاهش
می یابد .در این صورت فرآیند فتوسنتز کند می شود و گیاهان از رشد می افتند .تولیدکنندگان گیاهی بخوبی
می دانند برای باال بردن تولید گلخانه باید اندازه  CO2در گلخانه در حد الزم نگه داشته شود .بنابراین همراه با
بزرگ شدن پیکر گیاهان CO2 ،را افزایش می دهند.
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روش های افزودن گاز :CO2
 1سوزاندن سوخت های فسیلی :مانند نفت و گاز .از سوختن این مواد مقدار فراوانی  CO2فراهم می شود ،اما
همگام با فراهم شدن این گاز ،گاز های زیان آور دیگری مانند دی اکسید گوگرد و اتیلن هم تولید می شود .بنابراین
از این روش پرهیز کنید.
 2تزریق دی اکسید کربن.
 3سوزاندن ذغال چوب.
مقدار استاندارد  CO2برای فتوسنتز بهینه چقدر است؟
نرخ  CO2در هوای طبیعی = ppm( 340ppm :قسمت در میلیون)
نرخ شایسته  CO2برای بیشترین نرخ فتوسنتز1000ppm :
نرخ  CO2در گلخانه با انبوهی از گیاه200ppm :
کاهش  CO2در گلخانه خسارت فراوانی وارد می کند مگر به کمک تهویه هوا کمبود این گاز را جبران کنیم .در
بهترین حالت باز هم نمی توانیم مقدار آن را به اندازه بهینه برسانیم .بنابراین افزایش این گاز بسیار الزم است.
سیستم اتوماتیک تزریق : CO2
در این سیستم مقدار  CO2به وسیله حس گرهای ویژه اندازه گیری شده و به کمک قطع و وصل برق ،با باز و
بسته کردن یک شیر برقی مقدار ورود را کنترل می کنند.

پایش کامپیوتری در گلخانه:
همه آنچه که درباره فراهم کردن دما ـ نور ـ رطوبت ـ آب ـ مواد غذایی و میزان  CO2در گلخانه ها گفته شد
می تواند به کمک حس گرهای ویژه به طور همیشگی اندازه گیری شود .این اندازه گیری به کمک یک مونیتور
کامپیوتری لحظه به لحظه نمایش داده می شود .فرد تکنسین در اطاق کنترل به طور همیشگی از وضعیت داخل
گلخانه با خبر می شود .او می تواند همه سیستم ها را از اطاق کنترل تنظیم کند و یا در صورت اشکال در سیستم،
مسئول سرویس و نگهداری را جهت تعمیرات الزم باخبر کند.
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ارزشيابي نهايي شايستگي
شرح کار :تولید خارج از فصل محصول ،داخل شاسی ،کوش ،گلخانه ،ایجاد سازه استفاده از پوشش شفاف نظیر پالستیک ،شیشه،
پلی کربنات و …
استاندارد عملکرد :آماده سازی و ساختن شاسی پالستیکی  ٢٠متر مربع برای یک روز کاری
شاخص ها :سازه چوبی ،فلزی و … با پوشش شفاف ،وسایل گرمایشی و سرمایشی
شرایط انجام کار :ایجاد سازه با پوشش شفاف دارای وسایل گرمایشی و سرمایشی ،سیستم آبیاری
ابزار و تجهیزات :لباس کار ،تجهیزات ایمنی فردی ،بیل ،بیلچه ،شن کش ،بذر ،موادآلی گیاهی و جانوری ،شاسی ،پالستیک ،گلخانه
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

تعیین محل شاسی و گلخانه

٢

2

ساخت اسکلت شاسی و گلخانه

٢

٣

پوشش شاسی و گلخانه

٢

٤

برداشت پوشش

١

٥

جمع آوری شاسی

١

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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2
*

