ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮی
ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ – ﭼﻮﻧﻪ ﯾ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮی
راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ راه اﻧـﺪازی ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎن  ،ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺷﺨـﺺ ﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﯿـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و زﯾﺒﺎﺳﺖ و در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد آوری دارد ،از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
اﻧﺴـﺎن ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﮐـﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﺑـﻮده ﻫﻤـﻮاره ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸـﺎورزی دارای ارزش ﺑـﻮده و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎ و ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد اﯾﺮان
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ روﻧﻖ ﺑﻮده و ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻣﻬﻤ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ از

زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ دﭼﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﻫﻤ ﺑﺎ ﻣﺸﻞ ﮐﻢ آﺑ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ ،ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه و ﮐﺸﺎورزان را ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  1000ﻣﺘﺮی
در روزﮔﺎر ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺸﺎورزان ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮاغ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺮدم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻗﻨﺎت و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺣﺪاث
ﭼﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ،وﻟ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ آب ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨ ﻧﯿﺰ
دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪه و دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻢ آﺑ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن ﭼﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺪون
ﻣﺠﻮز ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺸﻼﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ آﺑ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﺮاع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪ.
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ راﻫﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻼﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻢ اﺑ ،ﺑﺪی آب و ﻫﻮا و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻣﺎ ،ﻧﻮر ،رﻃﻮﺑﺖ ،اﻓﺎت و … اﺳﺖ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾ و آﻣﺮﯾﺎﯾ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣ ﮔﺮدد .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ اﺳﺖ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯿﻮه  ،ﮔﻞ ﯾﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت آﻧﭽﻨﺎن ﮐﺎر آﺳﺎﻧ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ
 ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ دارد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی ﻋﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﻮد و ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ وﻟ از ﺳﺎل
دوم ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ درآﻣﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ
ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻢ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠﺪد ﻧﺪارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﺧﺮج دﻫﯿﺪ و ﭘﯿﺸﺴﻮﺗﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ راه را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی
ﯾ از راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ در

ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی دارای ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از زﻣﯿﻦ

ﮐﺸﺎورزی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ :

ﻣﺼﺮف آب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺼﻮرت ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺑﺎد ،ﺗﺮگ ،ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﺣﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ،ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮق
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮس در ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﻨﺘﺮل راﺣﺖ آﻓﺎت ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔ ﻫﺎ
ﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪ آب و ﻫﻮا
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ

ﭼﻪ ﻧﻮع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣ ﺗﻮان راه اﻧﺪازی ﮐﺮد؟
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮ ﺧﻮد  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد و ﮐﺸﺶ ﺑﺎزار ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﮔﻞ ﻫﺎی زﯾﻨﺘ ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﮐﺎﮐﺘﻮس،
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش آﻟﻮﺋﻪ ورا ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺗﻮت ﻓﺮﻧ ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﺖ زﻋﻔﺮان ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺧﯿﺎر و
ﮔﻮﺟﻪ ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت  ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻧﻮاع ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﻗﺎرچ ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﮔﯿﺎﻫﺎن

داروﯾ و …

ﭼـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗ ﻗﺒـﻞ از راه اﻧـﺪازی ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ راه اﻧـﺪازی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ؟
 -1اﮔﺮ ﺟﺰو اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺖ
اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎر و ﮔﻮﺟﻪ و ﺗﻮت ﻓﺮﻧ را دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .وﻟ اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در دوره ﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 -2ﭘﺲ از دﯾﺪن آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫ ﻧﺎﻣﻪ از آﻣﻮزﺷﺎه ﻣﺬﺑﻮر ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺟﺎره زﻣﯿﻦ ﻣ
رﺳﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ از ﺧﻮدﺗﺎن زﻣﯿﻦ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
و ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ،ﮔﺎز و ﺑﺮق
دﺳﺘﺮﺳ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﮐﺶ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻗﺎرچ ﯾﺎ وﯾﺮوس ﯾﺎ دارای آﻫ ﯾﺎ ﮔﭻ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان ﺷﻮری ﺧﺎک
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
 -3ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮورش ﮔﻞ ،ﮔﯿﺎه ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﺻﯿﻔ
ﺟﺎت و … ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت از آﻧﻬﺎ ﺳﻮاﻻت ﻻزم را
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘ از دادن ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﮐﻪ
ﺻﻼح ﻣ داﻧﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﻬﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
 -4ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﺑﺮای  100ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  4اﻟ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺑﺮای
 1000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  15اﻟ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم اﺳﺖ.
 -5ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻻزم از ﻣﺮاﺟﻊ زﯾﺮﺑﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

آﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺿﺮوری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ؟
در ﮐﻨﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وام از
وزارت ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وام ﺷﻤﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ دارای ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از درد ﺳﺮ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ
رﻫﺎﯾ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ
از ﺷﻤﺎ ﻣﺪارﮐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﻧﻘﺸﻪ
زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و… ﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ،ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

آب ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ و … را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار داده و در ﺻﻮرت واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ،
ﻣﺠﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ
ﻣﻮاردی ﻣ ﺷﻮد؟
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم را دﯾﺪه اﯾﺪ و از ﮐﺸﺶ و ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر زﻣﯿﻦ
اﯾﺪه آل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ رﺳﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎن را در ﻫﺮ ﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ اﺣﺪاث ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﻪ
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻮﻧ ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﻧﺪارد ،ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻠ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و
ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺑﺮای آن ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﯾﻮار ﻫﺎی آن را از ورق ﻫﺎی
ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﺘﻨ ﯾﺎ ﻓﻠﺰی ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﭼﺎه ،رودﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﭼﺸﻤﻪ ای
را ﺳﺮاغ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻬﺮی ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺪازه  1000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و زﻣﯿﻦ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮد ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ :
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره زﻣﯿﻦ  :ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﺎن و ﺷﻬﺮ آن دارد و ﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ  2،000،000ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای اﺟﺎره
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻫﻦ در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ.اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی اﺟﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ.
ﻃﺮاﺣ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  :ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ آﺑﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻧﯿﻢ داﯾﺮه ،ﻣﺜﻠﺜ،
ﺷﺶ ﺿﻠﻌ و … ﻃﺮﺣ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ :

ﻃﺮاﺣ ﺷﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ

ورق ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﺖ ﻓﻠﺰی ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﺖ ﺑﺘﻨ : ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﺮاﻧﺖ ﻓﻠﺰی را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد و
ﺿﺪ زﻧ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ
داد و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد ﮔﺮﻣﺎ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ
ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠ دﯾﻮاره ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺖ را ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﯾ از ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﻫﺪر رﻓﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ  1،400،000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺮاﻧﺖ ﻓﻠﺰی ﮐﻨﺎر ﺑﺬارﯾﺪ .ارﺗﻔﺎع اﯾﺮاﻧﺖ ﻫﺎ  1ﻣﺘﺮ و
ﻃﻮل آن  140ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دوادور ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .روش دﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار ﺑﻠﻮﮐ ﯾﺎ آﺟﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﮔﺮدد ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣ داﻧﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﻮار
آﺟﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا دوام و ﻋﻤﺮ دﯾﻮار آﺟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻘﻒ ﭼﻮﺑ ، ﺳﻘﻒ
ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی  pvcو ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﺮد ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی .اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ارزان اﺳﺖ وﻟ
ﻋﻤﺮ آن ﮐﻮﺗﺎه و در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﻼوه ﭼﻮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن دﭼﺎر ﻗﺎرچ ﮔﺮﻓﺘ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﭘﻮﺳﯿﺪﮔ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی  pvcدوام ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ وﻟ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻣﯿﻠﺮد ﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ
ارزاﻧﺘﺮ و ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﺮد را  2000ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
اﺳﻠﺖ ﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ  400ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﺮد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ
 800،000ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﭘﻼﺳﺘﯿ uv دار ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای  :ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻫﺎی  uvدار ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﻀﺮ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺣﻔﻆ ﮔﺮﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﻣ ﺗﻮان در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎ و
درﺻﺪ  uvﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺳﻔﺎرش داد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
دوام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آن را  1000ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ

 400ﻣﺘﺮ ﻧﺎﯾﻠﻮن  uvدار ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ  400،000ﺗﻮﻣﺎن را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای آن ﮐﻨﺎر ﺑﺬارﯾﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ آب رﺳﺎﻧ ﻗﻄﺮه ای  :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺑ در ﻣﺼﺮف آب اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه آب

رﺳﺎﻧ ﻗﻄﺮه ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ ﻣﺨﺰن آب
 2000ﻟﯿﺘﺮی ،ﯾ ﭘﻤﭗ آب و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  1000ﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ  pvcﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺷﻤــﺎ ﯾﺒــﺎر ﺑــﺮای ﻫﻤﯿﺸــﻪ اﯾــﻦ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎ را اﻧﺠــﺎم ﺧﻮاﻫﯿــﺪ داد ،ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧــﺮان ﻫﺰﯾﻨــﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﯿــﺪ .ﻃﺒــﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ) 10،000،000ده ﻣﯿﻠﯿﻮن( ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸ : ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺲ از آﺑﺮﺳﺎﻧ ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ارزش
ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد و اﺳﺎس ﮐﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺳﺒﺰی در
ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾ ﻫﯿﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻫﯿﺘﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای آرارات ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎی  250ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای

ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﻦ
ﻫﺎی ﺧﻨ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻪ ﭘﺎش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﯾﺎ ﻧﻬﺎل  :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺬر ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻬﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮐﺎﺷﺖ
آن در ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌ را ﺑﺪﻫﯿﻢ ﭼﻮن از ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋ ﻧﺪارﯾﻢ وﻟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺬر ﯾﺎ ﻧﻬﺎل ﺧﻮد را از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ
و دارای ﻣﺠﻮز از ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را از آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺬر ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻬﺎل ﻫﺎ را ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان ﮐﺎﺷﺖ؟
ﯾ دﯾﺮ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺬر و ﻧﻬﺎل ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻬﺎل ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺬر ﻫﺎ ﯾ ﮔﻠﺪان ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را درون ﮔﻠﺪان
ﺑﺎرﯾﺪ وﻟ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﮔﻞ ﻫﺎی زﯾﻨﺘ و ﮐﺎﮐﺘﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ
ﻣﺜﻼ ﺧﯿﺎر ﯾﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را در ﺧﺎک ﺑﺎرﯾﺪ.
ﺑﺮﺧ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎل ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿ درون زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ روش
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺎﻟﺸﺘ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎل ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎد در ﺧﺎک رﯾﺸﻪ ﺑﺪواﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ دﭼﺎر ﭘﮋﻣﺮدﮔ ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻧﻬﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ
را از ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺑﯿﺮون آورده و ﺳﭙﺲ درون زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻣﯿﺰان ﺳﻮد دﻫ اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻧﻤ ﺗﻮان اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را زﯾﺎد در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ و ﺳﻮد ﺷﻤﺎ را ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .وﻟ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﻧﻤ ﮔﺬارﯾﻢ ،ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﯾﺒ ﻣﯿﺰان دراﻣﺪ ﺷﻤﺎ را از ﯾ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  1000ﻣﺘﺮی ﺑﺮآورد ﻣ ﮐﻨﺪ :

ﺟﺪول ﻣﯿﺰان ﺳﻮد دﻫ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ :
ﻧﻮع

ﻃﻮل دوره

ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ

زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺑﺮآورد ﺷﺪه
ﺑﺬر ﯾﺎ ﻧﻬﺎل

در ﻫﺮ ﻣﺎه

ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺤﺼﻮل دﻫ

در ﻫﺮ دوره

ﺑﯿﻦ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺗﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺧﯿﺎر

ﺑﻌﺪ از  2ﻣﺎه

 25 – 30ﺗﻦ

ﭘﺲ از  6ﯾﺎ  7ﻣﺎه

ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧ

ﺑﻌﺪ از  2ﻣﺎه

 15 – 20ﺗﻦ

ﯾﺒﺎر در ﺳﺎل

ﺑﯿﻦ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ 1
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ

ﺑﻌﺪ از  2ﻣﺎه

 15 – 20ﺗﻦ

ﯾﺒﺎر در ﺳﺎل

ﺑﯿﻦ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ 1
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﻃﺎﻟﺒ

ﺑﻌﺪ از  3ﻣﺎه

 17 – 20ﺗﻦ

ﯾﺒﺎر در ﺳﺎل

ﺑﯿﻦ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ 2
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﺧﺮﺑﺰه

ﺑﻌﺪ از  3ﻣﺎه

 17 – 20ﺗﻦ

ﯾﺒﺎر در ﺳﺎل

ﺑﯿﻦ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ 2
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﺗﻮت
ﻓﺮﻧ

ﺑﻌﺪ از  6ﻣﺎه

 8 – 12ﺗﻦ

 4ﺳﺎل ﯾﺒﺎر

ﺑﯿﻦ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ 1
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﮔﻞ رز

ﺑﻌﺪ از  1اﻟ2 
ﻣﺎه

 150ﻫﺰار ﺷﺎﺧﻪ

 6ﺳﺎل ﯾﺒﺎر

ﺑﯿﻦ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ 2
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ

ژرﺑﺮا

ﺑﻌﺪ از  1اﻟ2 
ﻣﺎه

 180ﻫﺰار ﺷﺎﺧﻪ

 3ﺳﺎل ﯾﺒﺎر

ﺑﯿﻦ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ 2
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ

آﻟﺴﺘﺮوﻣﺮﯾﺎ

ﺑﻌﺪ از  1اﻟ2 
ﻣﺎه

 200ﻫﺰار ﺷﺎﺧﻪ

 6ﺳﺎل ﯾﺒﺎر

ﺑﯿﻦ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ 2
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﻟﯿﺴﯿﺎﻧﺘﻮس

ﺑﻌﺪ از  1اﻟ2 
ﻣﺎه

 220ﻫﺰار ﺷﺎﺧﻪ

ﯾﺒﺎر در ﺳﺎل

ﺑﯿﻦ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ 1
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﻧﺘﻪ آﺧﺮ  :ﺷﻤﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ

ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺰﯾﻨﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﯾ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﻮرت
ﻣﯿﯿﺮد .ﺑﺎ ﮐﻤ اﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻨﯿﺪ و از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

