راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت
آﻣــﻮزش ﻫــﺎ و راﻫﻨﻤــﺎﯾ ﻫــﺎی ﻻزم در ﻣــﻮرد راه اﻧــﺪازی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت
راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت  :در روزﮔﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاواﻧ آب و
ﻧﺒﻮد ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ آب ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی در دﺳﺘﺮس ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺖ و از
اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﻪ زﻣﯿﻦ راﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ارﺑﺎب روﺳﺘﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺖ و ارﺑﺎب در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻘﺪاری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورز را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺮ ﻣ داﺷﺖ .وﻟ اﻣﺮوزه ﻗﻀﯿﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮد و داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎﻓ

ﺣﺮف اول را ﻣ زﻧﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﺮاع ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻋﻤﯿﻖ ،آب ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﮐﺸﺎورزان ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨ
ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺤﺮان ﮐﻢ آﺑ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮐﺸﺎورز ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺟﯿﺮه آب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
وﻟ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﻞ ﻓﻘﻂ ﮐﻢ آﺑ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﯿﻦ از ﻃﺮف دﯾﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎره
زﻣﯿـﻦ ﮐﺸـﺎورزی از ﻃـﺮف دﯾـﺮ ﮐﺸـﺎورزی را ﺑـﺎ ﻣﺸﻼت زﯾـﺎدی رو ﺑـﻪ رو ﺳـﺎﺧﺖ و اﻣـﺮوزه ﺑـﺮﺧﻼف
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا
در ﺻﻮرت ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻓﺎت ،ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ ،ﮐﻢ آﺑ و… ﮐﺸﺎورز را دﭼﺎر ورﺷﺴﺘ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺧﺘﺮاع ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ راﻫﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑ ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﭘﺮورش ﻣ دﻫﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ آب زﯾﺎدی اﺣﺘﯿﺎج
ﻧﺪارد و ﻣﯿﺰان دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ و آﻓﺎت درون ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﻣ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.
ﮐﺸﺖ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﯾ از راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﺳﻮدآوری ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻼ
ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻮد آوری ﺷﻤﺎ از ﺳﺎل دوم آﻏﺎز ﺷﻮد ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﺷﺘﻦ اﻣﯿﺪ و اﻧﯿﺰه ﺷﺮط اﺻﻠ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺸﺎورزی و راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت اﺳﺖ.

راﻫﻨﻤﺎی راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت

در ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘ ﻣ ﺗﻮان اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ﮐﺮد
؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎن ﮐﺸﺖ
اﻧﻮاع ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﺑﺰه ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﺧﯿﺎر ،ﮔﻮﺟﻪ ،ﮐﺪو ،ﺑﺎدﻣﺠﺎن ،ﻫﻮﯾﺞ ،ﻃﺎﻟﺒ ،ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای،
ذرت ،ﮐﺮﻓﺲ ،ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش و … و اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از
ﺻﯿﻔ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨ ، ﭘﯿﺎز  ،ﺳﯿﺮ  ،ﻫﻮﯾﺞ در زﯾﺮ ﺧﺎک رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎ  ،ﮔﺮﻣﺎ  ،آب رﺳﺎﻧ ، رﻃﻮﺑﺖ دﻫ ، آﻓﺎت  ،ﺳﻤﻮم و ﮐﻮد ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ﺑﻨﯿﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘ
ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﺪ آب و ﻫﻮا ﺑﺮای رﺷﺪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف آب ﺣﺘﻤﺎ از روش آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﻣﺼﺮف آب را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت زﻣﺎﻧ ارزش ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟ در ﺧﺎرج
از ﻓﺼﻞ آن ﺑﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺧﯿﺎر و ﮔﻮﺟﻪ و ﻓﻠﻔﻞ ﺗﺎزه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺬر
ﺧﯿﺎر را در اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎرﯾﺪ ﺗﺎ در دی و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺧﯿﺎر ﺗﺎزه رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا در

اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ وﯾﮋﮔ ﺧﻮب دﯾﺮی ﻧﯿﺰ دارد و آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ در زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﻫﺘﺎر 100
ﺗﻦ ﺧﯿﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ وﻟ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﻫﺘﺎر  300ﺗﻦ ﺧﯿﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺶ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ
و ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت از روش آب ﮐﺸﺖ ﯾﺎ ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ،
در اﯾﻦ روش رﯾﺸﻪ ﺳﺒﺰی در ﻇﺮﻓ از آب ﺷﻨﺎور اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺎک ﻧﯿﺴﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی دارای ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﺎ

 PHو  ECﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻨ از اﻧﻮاع اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
ﻧﯿـﺰ دﺳﺘﺮﺳـ داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،آب ﮔﻠﺨـﺎﻧﻪ ﺷﻤـﺎ ﻣـ ﺗﻮاﻧـﺪ از رودﺧـﺎﻧﻪ  ،ﭼﺸﻤـﻪ و ﭼـﺎه ﻋﻤﯿـﻖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺷـﻮد.
دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻤ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .زﯾﺮا در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن

ﻫﯿﺘﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را از ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در
ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد.
دوﻣﯿﻦ ﻗﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺪارﮐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﻬﺎد

ﮐﺸﺎورزی از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻤﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ  ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺻﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻗﺪم اﺣﺪاث ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻮب ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی  pvcﯾﺎ
ﻣﯿﻠﺮد ﻫﺎی آﻫﻨ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭼﻮﺑ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ارزان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫ دارد و ﺑﺮای 2
اﻟ 3 ﺳﺎل دوام ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﭼﻮب ﺑﺴﺎزﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻠﺰی ﺑﻨﯿﺪ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﺎر
ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی دارﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻠﺰ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ  pvcﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار ﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻼﺳﺘﯿ ﻣﺨﺼﻮص
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿ uv دار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺷﻤﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﻫﻨﺎم وزش ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎد ﯾﺎ ﺑﺎرش ﺗﺮگ ﭘﺎره ﻧﺸﻮد.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و از ﮐﺸﺶ ﺑﺎزار ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﺪه
ﺧﻮﺑ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺎﻧﺪن و ﺧﺮاب ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﺻﯿﻔ ﺟﺎت
ﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه را در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎرﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻞ

ﻫﺎی زﯾﻨﺘ ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺧﯿﺎر و ﮔﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ زود رس ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ
دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻗﺪم ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه آﺑﺮﺳﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ آب ﻓﺮاواﻧ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﺳﻨﺘ و ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﺟﻮی ﻫﺎﯾ در ﮐﻨﺎر رﯾﺸﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺪام ﺑﻪ آب رﺳﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ وﻟ اﮔﺮ آب در دﺳﺘﺮس
ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه
ای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺰن ﯾﺎ ﺗﺎﻧﺮ آب ،ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻤﭗ آب و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ  pvcدارﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﺮاژ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎزن آب ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ زﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬر ﯾﺎ ﻧﺸﺎء ﻣﺤﺼﻮل ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و ﻣﯿﺰان آب
در دﺳﺘﺮس اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺬر ﯾﺎ ﻧﺸﺎء ﺑﻨﯿﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺬر ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺳﻪ اﻟ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و

اﻣﺎن ﭘﻮچ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺬر در زﯾﺮ ﺧﻮاب اﺳﺖ روزاﻧﻪ دو اﻟ
ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺬرﻫﺎ آب ﺑﺪﻫﯿﺪ  ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ آب و ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓ دارﯾﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺬر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ وﻟ ﻧﺸﺎء ﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ
زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز ،آﻓﺎت و
… ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﭼ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺴﺎوی
اﺳﺖ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت
ﯾ از ﺑﺮﺗﺮی ﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ در
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻪ دﻣﺎ ﺗﺎ  20درﺟﻪ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻣ رود
دﻣﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ  15اﻟ 25 درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﮐﻪ دﻣﺎ ﺗﺎ  40درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﻣ رود
دﻣﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ  20اﻟ 28 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺎه ﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻪ ﺳﺎز )رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎز(
و ﻓﻦ ﻫﺎی ﺧﻨ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﺮم اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮم ﻧﻤﻮدن ﻫﻮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺻﯿﻔ ﺟﺎت
ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﺪ.

