راﻫﻨﻤـــﺎی ﮐﺎﻣـــﻞ راه اﻧـــﺪازی ﮔﻠﺨـــﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫـــﺎن
آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ
آﻣــﻮزش راﻫــﺎر ﻫــﺎی ﻋﻤﻠــ و اﺻــﻮﻟ ﺑــﺮای راه اﻧــﺪازی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ
راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ : ﭼﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ ؟ اﻣﺮوزه
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﯾ روز ﮐﺎری ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﯿﻂ
ﺷﺎد و ﭘﺮاﻧﺮژی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﺳﺎﮐﻦ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻧﻬـﺪاری و ﭘـﺮورش ﮔـﻞ در ﭼﻨﯿـﻦ ﻣﺤﯿـﻂ ﻫـﺎی دﺷـﻮاری ﻫـﺎی ﺧـﻮد را دارد وﻟـ در ﻋﯿـﻦ ﺣـﺎل
ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری دارد و ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﯾ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﺳﻮد ﺧﻮﺑ را

ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼ و زﯾﺒﺎﯾ اﯾﻦ ﮐﺎر درآﻣﺪی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

داﺷﺘﻦ ﯾ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮاﻧﺮژی و

ﺷﺎداب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﻟ ﻧﺘﻪ اﺻﻠ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻮل و روش ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ و

ﮔﯿﺎه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾ ﻣﺎن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده دارﯾﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻫﺎ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺟﻬﺖ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ و ﮔﻞ
ﻫﺎی زﯾﻨﺘ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دارای ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺪون ﺳﻘﻒ! در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺷﻤﺎ ﮔﻞ ﻫﺎ را درون ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ ﯾﺎ ﺳﻔﺎﻟ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﻤﺎﻧ ﯾﺎ ﮐﺎﺷ ﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻠ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ ،آب رﺳﺎﻧ و آﻓﺎت اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﻮﭼ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼ
ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ  ،ﭘﺎﺳﺨﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

راﻫﻨﻤﺎی راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،

اﯾﻦ ﻣﻮرد در راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎن و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻣﻐﺎزه ﯾﺎ اﻧﺒﺎری ﺧﻮد ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
اﻋﻢ از ﮔﻞ ،ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﭘﺮورش
ﮔﻞ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨ اﺣﺘﻤﺎل ورﺷﺴﺘ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻞ ﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻞ ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ
ﺷﻬﺮت دارﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﮔﺎراژ ،اﻧﺒﺎری ،اﺗﺎق ،زﯾﺮ زﻣﯿﻦ و … را دارﯾﺪ ،ﭘﺮورش
اﯾﻦ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮان ﻓﺮوش ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮔﻞ
ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و از
ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺧﻮﺑ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1درﺧﺘﭽﻪ اژدﻫﺎ
 .2آﻧﺎﻧﺎﺳﯿﺎن
 .3ﭘﺮﺳﯿﺎوش
 .4ﭼﺘﺮ ﭘﺎﭘﯿﺮوس

 .5ﮔﯿﺎه ﺧﺰﻧﺪه
 .6ﻓﯿﻠﻮدﻧﺪرون
 .7ﮔﯿﺎه ﻣﺎری
 .8ﭘﻮﺗﻮس
 .9ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻨﺒﻮﺗ
 .10ﺑﺮگ اﻧﺠﯿﺮی
 .11ﺑﺮگ ﺑﯿﺪی
 .12ﮐﺎﻻﻧﻮﺋﻪ
 .13ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ
 .14ﺷﻠﻔﺮا
 .15ﻗﺎﺷﻘ
 .16ﮔﻞ داوودی
 .17ﮔﻞ ﺷﯿﭙﻮری
 .18آﻟﻮﺋﻪ ورا
 .19ژرﺑﺮای دﯾﺰی
 .20ﺑﻮﻧﯿﺎ وﮐﺲ
و…
و اﮔﺮ ﻫﻢ دارای زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎن ﺑﻪ ﯾ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾ را ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﻘﻒ و دﯾﻮارﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﺧﻮﺑ اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻞ ﻫﺎ را ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘ از اﯾﻦ
ﻟﺤﺎظ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﻢ ﮔﻞ ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ و ﻫﻢ ﮔﻞ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﮔﻞ
ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺎد در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﯿﺮﻧﺪ.

ﭼﻮﻧﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ دﯾﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ ﺳﻘﻒ ﻣﺤﻢ و ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  uvدار
ﻧﯿﺎز دارد .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﻠﺖ ﺑﻨﺪی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭼﻮب ،ﻫﻢ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی  pvcو ﻫﻢ از ﻣﯿﻠﺮد ﯾﺎ
ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎ دارد ،اﮔﺮ از ﭼﺎرﭼﻮب
ﭼﻮﺑ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟ ﻋﻤﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ  3اﻟ 4 ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ وزش ﯾ ﺗﻨﺪ ﺑﺎد ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮاب ﺷﻮد.
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی  pvcدوام و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﯾ دارﻧﺪ وﻟ ﺑﺮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد .ﻣﺴﻠﻤﺎ آﺧﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻠﺮد ﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻓﻮﻻد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدی ﮐﻪ دارد ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻢ و ﺑﺎ دوام ﺧﻮاﻫﺪ

ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ و ارﺗﻔﺎع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ، ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی آن
دارﯾﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻫﺎی ﺿﺨﯿﻤ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ  uvدار
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻔﻮذ اﺷﻌﻪ ﻫﺎی ﻓﺮا ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ درون ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ

ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑــﺮای راه اﻧــﺪازی ﮔﻠﺨــﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫــﺎن آﭘﺎرﺗﻤــﺎﻧ ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗــ ﻧﯿــﺎز
دارﯾﻢ؟
ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺪارﯾﺪ
و زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﺳﯿﻤﺎﻧ ﯾﺎ ﮐﺎﺷ ﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﭘﺲ از ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ  :ﺑﺮای رﯾﺨﺘﻦ درون ﮔﻠﺪان و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﺷﻤﺎ
ﺑﺴﺘ دارد.
 .2ﺗﻌﺪادی ﮔﻠﺪان  :ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﮔﻞ درون آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘ دارد.
 .3ﻫﯿﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  :ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ،اﮔﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺪ  20ﻣﺘﺮ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﯾ ﺑﺨﺎری ﮔﺎزی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ.
 .4ﻣﻪ ﭘﺎش  :ﺑﺮای ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﻮدن ﻫﻮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز
 .5ﻓﻦ ﻫﺎی ﺧﻨ ﮐﻨﻨﺪه  :ﺑﺮا ﺧﻨ ﻧﻤﻮدن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 .6ﺑﺬر اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ و ﺑﺎﻏﭽﻪ ای
 .7ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ : ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ رﯾﺸﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺷﺪ آﻧﻬﺎ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز …
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ،
اﻧﺪازه ﮔﻠﺪان ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻮﭼ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻞ دادن آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .درون ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﮔﻠﺪان ﻫﺎ ﻣﻘﺪاری ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﻮد ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺑﺬر ﻫﺎ ﻣﻘﺪاری آب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﮐﻒ ﮔﻠﺪان ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮراخ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و زﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﯾ ﺳﯿﻨ ﮐﻮﭼ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آب ﺑﻪ
راﺣﺘ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮔﻠﺪان ﺑﺮﺳﺪ و آب اﺿﺎﻓ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﺎک در ﺳﯿﻨ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ
ﮔﻞ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘ ﻧﺪارﯾﺪ زﯾﺮا ﮔﻞ ﻫﺎ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎن

رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻞ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎده
ﻓﺮوش ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای

ﭼﻄﻮر ﮔﻞ ﻫﺎی ﭘﺮورش داده ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻓ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ روش ﻫـﺎی ﺑﺎزارﯾـﺎﺑ ﺣﺮﻓـﻪ ای دارﯾـﺪ .اوﻟﯿـﻦ و ﮐـﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﺮﯾـﻦ روش ﺑـﺮای ﺗﺒﻠﯿـﻎ و
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی درج آﮔﻬ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار و ﺷﯿﭙﻮر و ﭘﯿﺎم رﺳﺎن
ﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﺮام ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪادی ﺑﺎزارﯾﺎب اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ و درﺻﺪی از درآﻣﺪﺗﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮی ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎری داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ:
ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮوزی ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮔﻠﺪان ﻫﺎی رﻧ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨ رﯾﺰه ﻫﺎی رﻧ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮔﻠﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌ ﺷﺪ ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﻠ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ و ﮔﻞ ﻫﺎی
زﯾﻨﺘ ﺑﻪ زﺑﺎﻧ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻨﯿﺪ.

