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 مدیریت گلخانه –مهارت های اساسی 

ی زراعت یوت هایتو انست لیسه هااوراق معلوماتی مدیریت گلخانه مواد جدید متمم آموزشی برای معلمین و شاگردان  معرفی:

از مهارت  به حیث یکی (PIN)پن  موسسهمدیریت گلخانه توسط . وهمچنین برای دهاقین افغان میباشد ستانافغانو وترنری 

 یعتزرا تایمبرنامه تعلین مواد توسط تیم ا. استهای اساسی مهم برای آینده موفق فارغین مکاتب متذکره معرفی گردیده 

وارد م شامل گردیده موضوعات دیگر که درسلسله مهارت های اساسی . و انکشاف داده شده است تهیه  (PIN) موسسه پن

 : ذیل میباشد

 

 ، شاخه بری و پیوندباغ باغ، مدیریت مهارت های اساسی احداث ●
 تجارتمهارت های اساسی  ●
 مرغداریمهارت های اساسی  ●
 زنبور داریمهارت های اساسی  ●

 

موزش مچنین آاوراق معلوماتی و پوستر ها بوده که برای آموزش معلمین توسط ترینر ها و همواد مهارت های اساسی شامل 

 . ما برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. شاگردان توسط معلمین استفاده میگردد
 

  .معلمین و شاگردان لیسه ها و انستیتوت های  زراعت  و وترنری در افغانستان و دهاقین مورد هدف: پگرو
 

راعت ز وت هایو انستیت دیرت گلخانه برای اساتید لیسه هام  فراهم نمودن دانش و مهارت های الزم در مورد مده:اهداف ع

انی آن ثهدف . و وترنری در افغانستان تا آنها این مهارت ها را به شکل عملی و اشتراکی برای شاگردان خود آموزش دهند

 . ماینددیریت نمست تا آنها گلخانه های خود را ایجاد و به موفقیت او مهارت های مرتبط برای دهاقین  فراهم نمودن دانش
 

 : گان دانش ذیل را خواهند داشت خوانندهممد درسی مواد مطالعه نمودن این  در پایان  اهداف مشخص آموزشی:
 

دن ویه نموسیستم های ته در استفاده آب،فواید اساسی ترویج گلخانه ها را خواهند دانست: فصل طویلتر، کاهش  .1

 و خواهند آموخت که چطور این مزایا بکار میرود.گلخانه 

ا با پوشش هگلخانه که در افغانستان  بکار میرود و استفاده مختلف آنرا خواهند دانست )  انواع مختلف گلخانه ها را .2

ی یا تونل ها (Hoophouse)  و هوپ هاوس (Glasshouse)  ییشیشه ی گلخانه ها ،(Shadehouse)جالی سایه افگن 

 .بلند پالستیکی

د می ع میشوفواید زرع نباتات در یک گلخانه و انواع نباتات/محصوالت که اکثرًا در گلخانه در افغانستان  زر .3

 آموزند. 

 .گیری درست یک گلخانهتعین موقعیت و جهت  .4

 .دیریت گلخانه میباشدبه ممدیریت اساسی یک گلخانه  و عملکرد های خوب که مرتبط  .5

 گ، بادنجان رومی وغیره(فواید استفاده چیله برای زرع عمودی محصوالت مشخص )بادرن .6

 

 :آموخت گان مهارت های ذیل را خواهند خواننده مطالعه این مواددر پایان 

 

 نظر به شرایط محیطی نتخاب نوع درست گلخانها .1

 هانتخاب یک موقعیت و جهت گیری درست برای گلخان .2

 استفاده مواد محلی ارزانتر برای اعمار یک گلخانه  .3

 تنظیم درجه حرارت و رطوبت در داخل یک گلخانه و تهویه درست هوا  .4

 در داخل گلخانهاعمار و استفاده چیله ها برای زرع عمودی  .5
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 هدفو  یفتعر –گلخانه  .1

  گلخانه چیست؟

ر طول ا دصلی یکه به شکل ف میباشد و دیوار های گلی یا هم خشتی جانبی پالستیکیا  شیشه  ه بادیپوشگلخانه یک ساختمان 

لخانه گاصطالح . استفاده میگرددتولید میوه مانند لیمو ، نباتات زینتی و محصوالت برای تغذیه، سال برای تولید سبزیجات

خانه های شیشه گل ،تیکینل های بلند پالستوع گلخانه های که در افغانستان استفاده میشود ابالغ میشود که شامل انوابرای تمام 

  . نیز نامیده میشود میباشد (Shadehouse) که گلخانه ها با پوشش  جالی سبزو   (Glasshouse) یی

چه بزرگ باشد یا کوچک ـ میتواند شما را در  –اگر شما میخواهید در تولید غذا های خود بیشتر خود کفاه باشید، یک گلخانه 

زمستانی و خزانی زرع کنید تا فصل با یک گلخانه، شما میتوانید محصوالت . رسیدن به ضروریات و اهداف تان کمک کند

   .کشت و زرع را طویلتر ساخته و از غذاهای تازه در طول سال لذت ببرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افغانستان - سبز پالستیک توسط شده احاطه بلند تونل  فلزی بندی چوکات و جانبی های دیوار با گلخانه

 گرم و موسم  مناطقدر  گل تولید برای سبز جالی پوشش با گلخانه

 

  مولی تولید استفاده برای مشخصًا یی شیشه احاطه با پیشرفته  گلخانه

 

 میشود یاد هم Shadehouse بنام که افگن سایه جالی با شده احاطه گلخانه

 افغانستان  -ئینی تز نباتات دیگر و ها گل تولید برای
 توسط جنوب به رو شمال و غرب شرق، بطرف سمت سه در دیوار با گلخانه

 افغانستان -ه است گردید پوش پالستیک
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ار یست بسیو تکثیر نباتات مخصوصًا در هوای سرد جایکه زرع محصوالت در بیرون از منزل آسان ن کشتگلخانه ها برای 

 . یکندری محرارت داخل گلخانه جلوگی شدن خارجو از  داخلاین بخاطریست که گلخانه ها شعاع آفتاب را . مفید میباشد
  . یکندمرا گرم  گلخانهپوشش شفاف گلخانه باعث ورود نوربه شکل پدیدار داخل محوطه شده توسط گلخانه جذب و داخل 

و گیری جلاز بردن آن توسط باد به بیرون  و داخلپوشش شفاف از ضایع شدن حرارت در اثر انعکاس دوباره انرژی در 

ل نابراین فصنند و بحتی بعد از فصل هم رشد ک تا نورآفتاب در داخل گلخانه باقی مانده و به محصوالت اجازه میدهد. مینماید

 .  یابیدیل درذ جزئیات را در مورد اینکه چگونه گلخانه فصل زرع را تمدید و طویلتر مینماید در بخش. کشت طوالنی میشود

 

 

 

 

 

 

 

 

فات و امراض، تشدید حرارت و آ ،هرچند کشت محصوالت و سبزیجات در یک گلخانه ضروریات خاص خود را دارد

یا  لدانستن عوام برای استفاده موثر از گلخانه ها،. برای تهیه آب الزم استنیز رطوبت باید تحت کنترول باشد، و آبیاری 

ب، آحرارت،  این عوامل و فکتور ها شامل نور،  درجه.  فکتور های محیطی که در رشد نبات تاثیر گذار میباشد مهم است

  ، (Temperature)درجه حرارت از فکتور های نامبرده سه فکتور آن که هر یک عبارتند از . رطوبت و تغذیه میباشد

رم این عوامل و فکتور ها در بخش چها. مهم ترین آن ها میباشد (Light) نور و (Relative Humidity)  نسبی رطوبت

  . هیداساسات مدیریت گلخانه تشریح گرد

 

 

 

 

 

 

 

 گلخانه کشت میشود محصوالت که معمواًل در افغانستان داخل

هم انسان م که برای فعالیت جسماز ویتامین ها و منرال های  سبزیجات غنی. سبزیجات محصوالت معمول برای گلخانه اند

 اکثرًاکیت در مار تولید سبزیجات میتواند عاید بلندتر را برای دهاقین تضمین کند، چون تقاضا برای سبزیجات. است میباشند

 زیاد میباشد. 

 ACRD-F تصویر منبع میکنند زرع کوچک های تجارت برای را سبزیجات که تجارتی نباتات زارعین دیگر و دهاقین

 از تحماب برای حرارت . میدهد حرارت مینز  به و شده گلخانه داخل آفتاب نور

 .میشود ذخیره نبات
 از رمزق سلولی حرارتی انرژی . میدهد حرارت زمین به و گذشته شیشه از آفتاب از پدیدار انرژی

 .میماند باقی گلخانه داخل در آن مقدار یک و منعکس شیشه به نسبتًا زمین
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ادنجان ببادرنگ، آن مشهورترین  که سبزیجات و دیگر محصوالت در گلخانه ها زرع میشوددر افغانستان، انواع مختلف 

د، لست ت میگردنبرگ دار و نباتات زینتی که در گلخانه ها کش سبزیجات اکثرًا . رومی، مرچ دولمه و دیگر سبزیجات میباشد

نستان و زمان جدول ذیل معمول ترین نوع محصوالت گلخانه را در افغا . ودمکمل آنها را میتوان در جدول بعدی مشاهده نم

 . تخم و گرده افشانی الی جمع آوری حاصل نشان میدهدبذر توسط آنرا از 
 

تعداد روز ها از گرده آفشانی الی جمع  نام محصول

 آوری حاصل

الی جمع بذر تعداد روز ها از کشت

 آوری حاصل

 65 – 60 18 – 15 بادرنگ

هسیا بادنجان  25 – 40 145 

 85 – 60 45 – 42 بادنجان رومی

 85 70 – 60 مرچ

 

 ه کشت میگردندنسبزیجات و نباتات زینتی که در گلخا

English  دری پشتو 
Chick Peas نخود نخود 

Beans  لوبیا لوبیا  

Tomato  بادنجان رومی رومي بانجان 

Cucumber  بادرنگ بادرنګ 

Onion  پیاز پیاز 

Pepper  مرچ مرچ 

Spinach  پالک پالک 

Radish  مولی ملۍ 

Cauliflower  گلپی ګلپي 

Garlic  سیر هوږه 

Cabbage کرم کرم  

Carrot  زردک ګازرې 

Leek  گندنه ګندنه 

Lettuce  کاهو کاهو 

Eggplant  سیاه بادنجان توربانجان  

Lady finger  بامیه بینډۍ 

Strawberry توت مکنېځ  توت زمینی 

Coriander  گشنیز دڼیا 

Ornamental  زینتی اتنبات زینتي بوټي 

 

و نهالی های نباتات زینتی و عرضه آن به بازار یک منبع خوب عایداتی است مخصوصًا  سبزیجات نهالی )بزق(تولید 

یل ثور در وااالی خیر ماه حمل اا قادر به فروش نهالی های آن در را در ماه های حوت و حمل کشت کنید شمتخم هنگامیکه 

در شمال افغانستان مخصوصًا در والیت . خوب برای مکاتب زراعتی و دهاقین است، این یک تجارت بودمارکیت خواهید 

در  عاله بر دهاقین  .کاربران گلخانه ها لیمو تولید مینمایند گردی را دریابید که در آن دهاقین و یبلخ شما میتوانید گلخانه ها

در ولسوالی های چمتال، بلخ و  . مشاهده کرده میتوانیدخانه های دولتی تولید لیمو را گلدر حه کود برق در ولسوالی دهدادی سا

 ید.توانید در صفحات بعدی مشاهده نمائموجود است که تصاویرش را مینیز دهدادی گلخانه های شخصی تولید لیمو 
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 استفاده آب در گلخانه

ان فغانستاآبیاری محصوالت در یک گلخانه حتمی میباشد چون آب باران به آنها مستقیمًا رسیده نمیتواند. هرچند در 

 رورت آبضچون بدون آبیاری زرع نمیشود. تحقیق های علمی نشان میدهد که محصوالت در شرایط بیرونی آبیاری میشوند 

 ید. ئا صرفه نمار آب را میتوانید مقدابرای زرع نباتات در گلخانه ها نسبت به بیرون کمتر است. با استفاده از یک گلخانه، شم

 تمدید فصل )حاصل گیری متعدد در هر فصل( در یک گلخانه

گیری  رسال حاصلگلخانه میتواند فصل کشت را تمدید کند، به این مفهوم که ما میتوانیم دره ،محافظتی ات تاثیرداشتن با 

، خانهر یک گلحتی دینتر محافظت میشوند. ئازدیاد آب و درجه حرارت پا متعدد داشته باشیم. در بهار و خزان، نباتات از

 زمانیکه م.ر ببریی پشته و پوشش های پالستیکی یا ملچ را بکامیتوانیم تخنیک های دیگر تمدید فصل را از قبیل پرورش باال

دید میشود. پوشش هفته اضافه تر تم ۴الی  ۲د، فصل در تونل های بلند به نپوشش پالستیکی یا ملچ احاطه شو پشته ها همرای

ای نگ سیاه برریک با های پالستیکی نه تنها در یک گلخانه یا تونل بلند بلکه در مزرعه های باز هم قابل استفاده است. پالست

 یز کاهشنیازمندی نبات به آبرا پوشش پالستیکی نکنترول علف و نگهداری رطوبت نیز در یک گلخانه استفاده میشود. 

  .را تنظیم مینماید نسبی همچنان درجه رطوبت. و میدهد

 

 

 

 

 

 

والیت بلخ ولسوالی چمتال –تولید لیمو در گلخانه  والیت بلخ –تولید لیمو در گلخانه    

 CARD-F  هلمند بلند، پالستیکی درتونل رومی بادنجان تولید کابل بلند، پالستیکی تونل در بادرنگ تولید

 بیرون در پالستیکی پوشش CARD-F منبع گلخانه داخل پالستیکی پوشش خوست - بلند های تونل داخل پالسیکی پوشش
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 فواید دیگر گلخانه

ان شدید و بار ، گلخانه نباتات را از طوفاندشوار محصوالت و سبزیجات در اقلیم برعالوه امکان پذیر ساختن زرع طوالنی

 آلودگی اضافه از آن، با تهویه درست خطر مبتال شدن محصول به آفات و امراض را کاهش میدهد و از. محافظت میکند

اید آنها شغیر آن  ها تهیه میکند درگلخانه ها همچنان یک جای امن را برای جوانه زدن و سبز شدن تخم . بیرون کاسته میشود

 لخانه قرارع در گیدی زربرای جمع بندی، فواید کل. مورد حمله پرندگان، باران شدید یا یخزدگی های غیر مترقبه قرار گیرند

 : ستاذیل 

 . نیدرع کرا قبل و یا بعد از فصل نسبت به بیرون و ساحه آزاد زکن است که شما تخم های نباتات این مم -تمدید فصل ●
که ین سبت به اشروع کنید ن بذر تخممرحله یک گلخانه به شما اجازه میدهد تا زرع را از  -حمایت برای جوانه زنی تخم ها ●

 . یدئنبات را از قوریه خریداری نما
 حاصالت وبا تولید طوالنی تر و محافظت از محصوالت از تهدید های خارجی شما میتوانید پول را صرفه  -افزایش حاصل ●

 .  بیشتر داشته باشید
حیط باز ممناسبتر نسبت به پوشیده ت خواهید شد، چون محیط شما قادر به زرع انواع مختلف محصوال -تنوع در محصوالت ●

 . میباشد
 محافظت از آفات  ●
 کاهش در ضایع شدن آب ●
 محافظت از حاالت ناسازگار اقلیم ●

 

 افغانستان در ها گلخانه انواع .2

وت انستیتی رهنمای زراعت عملی برای لیسه ها وکتاب در افغانستان چندین نوع گلخانه ها موجود است که با اشکال در 

انواع  در کتاب متذکره،. یع شده استزو تو تهیه ۲۰۱۴در سال  PIN موسسهتوسط  (۳۳-۱۷. ص) ستانهای زراعتی افغان

وب خبسیار ( بیش از حد سرد سیر و مناطق با بارندگی برف دوام دارسرد سیر، بسیار سرد سیر، )گلخانه ها برای مناطق 

ما در اینجا  . یدئمکاتب تان موجود است مراجعه نما تشریح گردیده و برای توضیحات بیشتر میتوانید به کتاب نامبرده که در

ای که ما لخانه ه. گیمئث مینمامعلومات داده نشده است بحکتاب نامبرده در مورد آن در  باالی چند نوع مشخص گلخانه ها که

، گلخانه  Hoophouse)یا (Plastic High Tunnelsتونل های بلند پالستیکیعبارت اند از یم ارایه مینمائمعلومات آن در مورد 

وش گردیده پکه با شیشه    (Glasshouse)شیشه یی و گلخانه های (Shadehouse)های که با جالی سایه افگن پوش گردیده اند 

 . قرار ذیل تمرکز خواهیم کرد  اند

 

 ( (High Tunnelsتونل های بلند 

تونل  تونل های بلند هستند کهها درافغانستان، معمول ترین نوع گلخانه 

گلخانه  (Hoophouse) یا  (Plastic High Tunnels)های پالستیکی بلند

 که اند ساختمانهای بلند های تونل . غیر فعال  نیز گفته میشوندهای آفتابی 

 نسبت و اند شده پوشیده پالستیک توسط و نمیشوند رمگ مصنوعی بشکل

 شونده گرم های گلخانه با و دارد بهتر و شده کنترول محیط باز فضای به

سکلیت این گلخانه ها اچارچوکات ها یا . است متفاوت شونده سرد و

شما در تصاویر ذیل . باشند PVCمیتواند فلزی یا هم پایپ های کمان شده 

ن گاف جال سایه )میبینید نیز تونل پالستیکی پوشیده با جال سایه افگن را 

 . یک تکه ای سایه کننده است که برای پوشش گلخانه ها استفاده میشود

 

 سی وی پی های پایپ از چوکات یا سکلیتا با تیکیسپال تونل
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انعکاس  ر نور،تکه های سایه کننده نباتات را از تماس مستقیم شعاع آفتاب محافظت میکند و تهویه مافوق، افزایش انتشا

ن از محل فغانستاا(. شما میتوانید تکه های سایه کننده را در مهیا میسازدحرارت تابستانی و سرد نگهداشتن گلخانه ها را 

قیم کل غیر مستشآنها میتوانند به  –های بلند سیستم حرارتی یا برق مناسب ندارد تونل . ریدوفروش لوازم زراعتی بدست آ

به  باد( و گلخانه و حفظ گرما یا حرارت در صورت نبود حرارت داده شوند )از طریق نورآفتاب ذخیره شده در سطح زمین

آنها  ا در داخلتبه حد کافی بلند اند میشود. تونل های پالستیکی بلند  تهویه زتهویه دستی با چرخش پکه های اگزاسیستم 

د یله ها بلنر سر چبنباتات بشکل بلند در آنها کشت گردیده بشکل چیله های بلند مانند بادنجان رومی که  ،راحت قدم زده شود

گاه دست ی مانندشامل تاثیرات در نتیجه واقعات طبیعکه  تولید اتنشو نمو میکند. در هوپ هاوس ها یا تونل های بلند خطر

ر تونل لید د. تومیباشد وجود دارد ، حشرات و امراضطوفانی های محدود حرارتی، شبنم ، رطوبت زیاد، باران های بی وقت

 ست. در ایناها موجود  تونلهم تهدید در اما هنوز به قیمت ارزان جواب گو است ت فوق الذکر را های بلند تمام مشکال

 کرد. خواهیم مان بود در صفحات بعدی آنرا تشریحان تهدید ها در تونل های بلند در اینکه چطور از ای اوراق معلوماتی
 

 

 

 

 

 

 

 (Shade house)گلخانه های جالی پوش 

 بافت و رنگ آنها بین اساسی . تفاوتاند منفذ پر سقف با های ساختار برجسته انواع (Shadehouse) پوش جالی های گلخانه

 آنها و اند، شده ساخته آبی و سرخ سیاه، رنگ های پوشش از عمومًا  (Shadehouse) پوش جالی های گلخانه .است شان جال

 .                          ندا شده طراحی رساختا این تحت رطوبت و گرما کاهش بخاطر آفتاب شدید نور از محصول حفاظت برای

 قوریه محصوالت گان کنند تولید بین در معمواًل ننگرهار، والیت مانند داغ، اقلیم و گرم تابستانهای با شده مشخص مناطق در

 در درختان حتی و گلها سبزیجات، کشت و تولید مناطق، این در مخصوصًا .شود می استفاده  (Shadehouse) از گلخانه و

 بلند حرارت درجه بخاطر است مشکل بسیار تابستان جریان

 زیاد آب به ضرورت ، میرسد( گراد سانتی درجه ۵۰به اکثرًا(

 های دوره بعضًا و امراض حشرات، علفها، نباتات، از بعضی

 این کنتترول برای  مشکالت بزرگ اند. شدید های باران طویل

 های گلخانه و پالستیکی های تونل از میتوان را نباتات ها، تهدید

 انتقال اند سایه ٪۸۰ الی ٪۷۰ دارای که جاهای به پوش شیشه

 هنوز ها نهالی که دهیم انجام میتوانیم صورت در را کار این .داد

 داشته قرار( polybags) سیاه کوچک های خریطه در و جوان

 از آنها موقعیت فقط تا باشند شده زرع ها گلدان در آنها یا باشند

  .شود داده تغییر دیگر جای به جا یک

 

ای که با جالی گلخانه ه. استفاده کرد Shadehouse در حالیکه پیدا کردن چنین محیط های طبیعی مشکل است، بنًا میتوان از 

ست که اسکلیت فلزی ایک ساختار است که معمواًل شامل یک چوکات یا  Shadehouse پوش گردیده اند یا هم میتوان گفت 

  .شودداری میسکلیت فلزی نگهاتکه سایه کننده باالی آن هموار گردیده که این تکه یا جالی سایه افگن توسط چوکات یا 
 
 

 پالستیکی پوشش با  /بلند تونل خارجی نمای

 افغانستاندر  PIN موسسه طبیعی منابع مدیریت پروگرام
 پالستیکی پوشش با بلند تونل داخلی نمای

 افغانستان در PIN موسسه طبیعی منابع مدیریت پروگرام
 افگن سایه جالی و پالستیکی پوشش با بلند تونل

 افغانستان در PIN موسسه طبیعی منابع مدیریت پروگرام

 (polybagsخریطه های کوچک سیاه پالستیکی )
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 )در افغانستان معمواًل تکه های سبز تکه های سایه افگن

که کنترول و سایه غیر فعال محیطی را برای  ( استجالی

نباتات تهیه و آنها را از نور آفتاب و طوفان شدید محافظت 

در این است که اگر باران شدید  Shadehouseتهدید  میکند.

باران  اتسانی میتواند آسیب ببیند چون قطرببارد، آنها به آ

داخل رفته و زمینه را برای  جالی از سوراخ های کوچک 

گلخانه های  ثرًا زمانیکه کاربراناکشد آفات مساعد میسازد ر

از این نوع گلخانه ها در افغانستان استفاده  جالی پوش

مینمایند اطرف این گلخانه ها همیشه باز میباشد و حشرات 

گلخانه های  .میشوند  انه و به اسانی داخل این ساختارآزاد

را دوست  ایهبرای نباتات که س Shadehouse جالی پوش یا

همچنان در تابستان بسیار گرم در  دارند استفاده میشود

آباد تولید کننده گان محصوالت والیت ننگرهار شهر جالل 

خانه زمانیکه نباتات را از تماس مستقیم با شعاع آفتاب گل

 دورنگهمیدارند از این ساختار ها استفاده مینمایند.

 

 (Glasshouse) یی گلخانه های شیشه

بنا بر بلند . آشنا هستند ییو عمومًا اشخاص که در زراعت فعال اند با گلخانه های شیشه  محصوالت گلخانه گانتولید کننده 

شیشه خانه . داردها به طور آشکارا در افغانستان استفاده اندک   (Glasshouse)شیشه خانه ا و تهدید های تخریب،بودن قیمت ه

(Glasshouse)  گلخانه های . در شهر های بزرگتر مانند کابل، مزار شریف، و والیات مثل ننگرهار و هرات دیده میشود

، اما به جای پوشش های بلند اندمشابه به تونل   (Glasshouse)شیشه یی

یک ساختار دائمی پوشش داده شده با مواد شفاف توسط پالستیکی آنها 

شعاع  ٪۹۰ست، چون این ابهترین مواد صیقلی شیشه  .تندسشیشه ه

مگر )، در شعاع آفتاب تخریب نمیشود میدهدآفتاب را از خود عبور 

داخل  و شعاع حرارت را منعکس کرده در( اینکه مواد پالستیکی باشد

در کابل شما میتوانید آنرا در . شیشه خانه به جای ضایع شدن باقی میماند

ببینید، در است بادام باغ که مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

شیشم باغ  که  اتیوالیت ننگرهار شهر جالل آباد آنرا در مرکز تحقیق

مربوط ریاست زراعت، آبیاری و مالداری میشود دیده میتوانید، همچنان 

زراعتی جایکه آنها  میتوانید آنرا در بعضی شرکت های خصوصی

محصوالت گلخانه یی را تولید میکنند مانند شرکت زراعتی کاروان سبز 

 . در مزارشریف

 
 اعمار گلخانه  .3
 

اعت و رهنمای زراعت عملی برای لیسه ها و انستیتیوت زرروش های متعددی برای اعمار گلخانه ها قباًل در کتاب 

علوماتی م. این اوراق بخوانید گردیده است زیعو توتهیه ۲۰۱۴در سال  PIN موسسهتوسط  (۳۳-۱۷)ص. ستانوترنری افغان

یک دهقان  د. اگرشامل تمام پروسه اعمار نبوده تا معلومات تکرار نشود، اما توسعه های متمم و تجدید شده را فراهم میکن

نه ار گلخارا در مورد اعممیخواهد در مورد اعمار بطور جزئیات بداند میتواند از مکاتب زراعت مناطق شان معلومات 

 بدست بیاورند. 

ی و پشتو( سی، دراین اوراق معلوماتی در مورد طرح و اعمار گلخانه تمرکز نمیکند. این موضوع به حد کافی )به لسان انگلی

 .است هتشریح گردید ۲۰۱۴در سال  PIN موسسهتوسط  ستانافغان مکاتب زراعتدرکتاب رهنمای زراعت عملی برای 

 در مناطق گرم والیت ننگرهار (Shadehouseگلخانه ها با پوشش جالی )

مزارشریف -خانه بهبود یافته برای تولید لیمو شیشه   
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ور یک نند چطلطفًا برای جزئیات در مورد طرح و اعمار گلخانه به آن کتاب مراجعه کنید. اکثر دهاقین در واقعیت میدا

 ین دلیل مااو به  – نمیدانندگلخانه یا تونل بلند اعمار میشود اما اکثریت دیگر مهارت ها و دانش ملزوم برای مدیریت آنرا 

 قرار دادیم. مدیریت گلخانه را اینجا مورد تمرکز 

 

 انتخاب نوع مناسب گلخانه برای شرایط شما

اند یک نه میتومحل باشد. یک گلخا اقلیمیبرای تولید حاصالت بیشتر در یک گلخانه، طرح آن باید با دقت و مطابق شرایط 

ت مخرب اثیراتد محیط محافظتی باشد، شرایط درجه حرارت را در هوای گرم یا سرد برای رشد نباتات مهیا سازد اما میتوان

دید رمای شسو سرد نشود، در  یردهای شدید تهویه درست صورت نگ را باالی نباتات داشته باشد در صورت که در تابستان

 هش این. بنابراین انتخاب نوع درست گلخانه برای کاالت خواهید شدحرارت، یا رطوبت درست مدیریت نشود دچار مشک

 تهدید ها مهم است. 

اخل زرع در دتان در سراسر زمسد یا نباتات را یاینرا در نظر داشت که آیا میخواهید فصل زرع را تمدید کنبرعالوه، باید 

داشتن  والستیکی فغانستان هر دو نوع )گلخانه ها با پوشش پامتفاوت دارند. در  اقداماتد چون این دو اهداف نیاز به یکن

 (اسب هستندها هردو مفید و من Hoophouse و  Plastic High Tunnels دیوار در سه سمت و نوع تونل های پالستیکی بلند  یا

ست اگر به بد نی اگر شما به حد کافی پول دار هستید و پالن بزرگ تجارتی دارید یا میخواهید یک تجارت بزرگ داشته باشید

 فکر کنید قسمیکه درتصویر فوق مشاهده نمودید.   Glasshouseیک گلخانه شیشه پوش یا 

دیریت ماگر تونل های پالستیکی و دیگر انواع آن همراه با دیوار در سه سمت و پوشش پالستیکی در سمت جنوب خوب 

 اب خوبشود بسیار خوب کارمیدهد اما اگر شما مواظب مدیریت آن باشید. مدیریت گلخانه در صفحات بعدی در این کت

ترنری وراعت عملی برای لیسه ها و انستیتیوت زراعت و رهنمای زتشریح گردیده است. برای معلومات مزید به کتاب 

ردان شده و در مکاتب تان موجود است رجوع کنید و برای شاگتهیه ۲۰۱۴در سال   PINموسهتوسط  (۳۳-۱۷افغان )ص.

وپ و هند ی بلونل هاتخود شریک بسازند. در مناطق سرد سیر مانند بامیان،  هتان تشریح کنید تا آنها این معلومات را با جامع

دیوار  برود و د خوب خواهد بود تا گلخانه های که دارای دیوار در سه سمت آن میباشد بکارداهاوس ها خوب کار نخواهند 

 طرف شمال انتخاب شود و پوشش پالستیکی بطرف جنوب باشد تا نور آفتاب را مستقیمًا بگیرد.   ن نیز بهآ

 

 مواد مورد استفاده در پوشش گلخانه

کمتر رند یاز دانگلخانه های پالستیکی نسبت به شیشه خانه ها که از شیشه های شکننده ساخته شده اند و به ساختار سنگین 

 ر مناطق. آینها بیشتر در دسترس دهاقین که دزیرا خطرات شکشتن و تخریب بزرگ در آینها کمتر استردند گتخریب می

وچک ن کننده گاکمیکنند قرار دارد، و هر دو تولید کننده های تجارتی و تولید دور دست که با شرایط سخت محیطی زنده گی 

ستفاده اا برای رپیشتاز  شرایط آن برای اعمار این ساختمان ها هستند. افغانستان امروز  صبقادر به خرید مواد الزمه و ن

ین مواد تفاده اصیه های الزم در مورد اسگلخانه و تو همیکند. لست مشرح مواد الزم مهیاپوشش پالستیکی برای گلخانه ها 

  قرار ذیل است.نظر به شرایط اقلیمی ساحه تان باشد 

 

 پوشش گخانه

 ت تمامپوشش یکی از مهمترین اجزای یک گلخانه است، چون باالی اندازه درخشش نورآفتاب و حرارت و بالخره موثری

فغانستان ارتاسر سهم پالستیک شیشه یی پوشیده میشوند که در  پالستیک، شیشه و یا پوشش ساختار تاثیر دارد. گلخانه ها با

پیچش  . برای عبور نور در جریاناست دوجوت ها یا بشکل شیشه های نازک مآن به شکل شی نوع هردو –دریافت میشود

ن ارزام ق شیشه و پالستیک شفاف موثریت مساویانه دارد. بااینکه پالستیک ها هم روشن و هیحرارت در داخل، از طر

ی مدت طوالن ا برایدر حالیکه اساسًا اعمار شیشه ها قیمت تر تمام میشود ام دارند کمتراما در مقابل آب و هوا عمر هستند،

 مقاومت دارند.
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غان راعتی افزرهنمای زراعت عملی برای لیسه ها و انستیتیوت های کتاب اینجا بهتر خواهد بود تا جزئیات بیشتر را در 

 وشش وپمواد ذیل را میتواند برای ید. ئو توضیع شده مشاهده نما تهیه ۲۰۱۴ال در س PIN موسسهسط ، تو(۳۳-۱۷)ص.

 ساختار گلخانه استفاده کرد:

 

 پایپ پی وی سی فلزی .1
 پایپ پی وی سی پالستیکی .2
 چوکات های چوبی .3
 پالستیک برای پوشش .4
 پالستیکی های شیشهنوع شیشه و  .5
  جالی سایه افگن .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت

موقعیت  یکی از فکتور های مهم که باید در انتخاب موقعیت برای یک گلخانه در نظر داشت موجودیت نور آفتاب است.

برای  مستان،زخانه میباشد: برای تمدید فصل کشت، برای کشت سبزیجات در لاز گ نگلخانه تان متعلق به پالن استفاده تا

 تخم ها، وغیره. توسطآغاز کشت، برای زرع 

 پالستیک با فلزی چوکات پوشش پالستیک با بلند تونل پوشش چوکات ساختن برای پالستیکی سی وی پی های پایپ

 گلخانه پوشش برای پالستیک پالستیکی سی وی پی پایپ با چوکات ساخت فلزی چوکات یا اسکلیت

 گلخانهچوکات بندی چوبی برای  سی وی پی پایپ از شده بندی چوکات تونل افگن سایه جالی
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یک  باشد. اگر مًا سایهیک موقعیت را انتخاب کنید که قس آغاز انتقال نهالی ها یا زرع نباتات از تخم: ،، پیوند زدنکردنقلمه 

اما  ه کنید.را برای کاهش روشنی آفتاب در داخل گلخانه اضاف (Shade Net) افگنسایه   جالیجای مناسب موجود نبود، یک 

ش ت که سایه را خونباتا ه نمیشود بلکه تنها برایصیتمام نباتات توایه برای انتخاب موقعیت در س باید به یاد داشته باشید

 ه میشود. صیدارند تو

قعیت که ر یک موخوب خواهد بود تا گلخانه تانرا دزرع نباتات در زمستان یا نباتات که نور آفتاب را بیشتر خوش دارند: 

ه کون نباتات کنید چارد انتخاب نموقعیت که سایه زیاد دنور آفتاب بیشتر دارد انتخاب کنید. کوشش کنید تا گلخانه تانرا در 

گر باشد  و ا آفتاب نور آفتاب را خوش دارند در تهدید قرار میگیرند بناًء موقعیت را انتخاب کنید که رخ آن مستقیمًا بطرف

نید تا ککوشش  وید ئنماآفتاب شما پالن دارید که یک هوپ هاوس یا تونل بلند بسازید رخ گلخانه تانرا مستقیمًا بطرف نور

د جهت جهت آنرا از طرف شمال به جنوب بگیرید در این صورت نباتات به حد کافی نور آفتاب خواهند داشت. در مور

 گلخانه در صفحات بعدی این فصل بحث خواهیم کرد. 

 

 باد شکن

د و سررا  امدار حرارت داخلیباد های شدید برای گلخانه شما میتواند یک مشکل بزرگ باشد بخاطریکه باد های سرد دو

اد نشود. ایه زیسمیسازد. موقعیت را انتخاب کنید که شما بتوانید شکننده باد داشته باشید، اما یک موقعیت که موجب  خشک

 ده های باد. شکننیک شکننده باد )یا موانع باد( سرعت باد را میتواند در یک محل با انحراف آن به یک محل دیگر بطی سازد

ک قطار یعی )یارم از سرعت اصلی اش کاسته میشود. شکننده های باد میتوانند طبیک محل را میسازد جاییکه باد یک بر چه

 برای تونل ین جهتاز درختان یا بته ها(، یا غیر طبیعی )یک دیوار،یک خانه، وغیره( باشد. از آنجای که شما میدانید بهتر

قابل مهت در جیسازد بد بختانه که این های پالستیکی شمال و جنوب است که بهترین تهویه غیر فعال و طبیعی را مساعد م

ر باد های دلخانه باد های شدید نیز قرار دارد از یک سو اگر گلخانه بهتر تهویه میشود از سوی دیگر این جهت برای بقای گ

ا کشی رای هوشدید با خطر تخریب روبرو است )متاسفانه، بهترین جهت برای بقای یک گلخانه در باد شدید جهت خالف آن ب

 یر فعال است(غ

 

 

 

 

 

 موانع سه قطاره درختان )بادشکن( بخاطر حفاطت نباتات ساحه احاطه شده توسط باد شکن 

ا میگذردموقعیت را دقیق در جای انتخاب نمائید که خطوط سایه وی در زمستان و تابستان ار کج  

 آفتاب تابستان

 زمستانآفتاب 
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زیدن به ور رعتسونه اداره شده، چطور باد را از گد میتوانید ببینید که سرعت باد چاگر شما به تصویر ذیل نظر بیاندازی

ا کدام یلخانه آهسته ورزیدن میشکند. باد ابتدا به درختان تماس میکند و بعدًا عبور کرده و بطی میشود همزمان داخل گ

انرا در لخانه تگشدن مستقیم با جهت باد محافظت میکند. بناًء کوشش کنید تا  دیگر میشود و گلخانه را از مقابلساختمان 

 مًا به جهت باد مواجه باشد.موقعیت قرار ندهید که مستقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اگر درختان شش متر بلند باشند

 متر در ساعت باشد 100اگر سرعت باد 

 

 کیلو متر در ساعت میباشد 30متر دور از گلخانه باشد سرعت باد مساوی به  60اگر فاصله درختان 

 کیلو متر در ساعت میباشد 50د سرعت باد مساوی به دور باشمتر  120گر فاصله درختان ا

 کیلو متر در ساعت میباشد 100د سرعت باد مساوی به متر درو باش 180گر فاصله درختان ا

 

 جهتمسیر یا 

جهت یک عامل مهم تاثیر گذار باالی موجودیت نورآفتاب در گلخانه تان است. بهترین جهت برای یک گلخانه یا تونل 

دهند شمال/ جنوب را ترجیح می پالستیکی برای کاهش تاثیرات سایه شمال و جنوب است. زارعین تجارتی ظاهرًا جهت

ر آفتاب را مهیا میکند. همچنان ما باید به خاطر داشته باشیم که بهترین جهت برای گلخانه یا بخاطریکه توزیع مساویانه نو

نورآفتاب مخصوصًا در زمستان و  ًاتونل پالستیکی تان تعلق به عرض البلد جغرافیایی منطقه تان دارند. در افغانستان، اکثر

میان ماه های عقرب و دلو بطرف شرق میتابد.  بنٰاًء بهتر است تا پایان یا ختم موقعیت گلخانه را بطرف شمال و جنوب  در

بگیرید تا نباتات از نور آفتاب صبح از طرف شرق و بعد از ظهر از طرف غرب مستفید شوند. اگر قرار باشد شما بین نور 

ید، نباتات تان نور آفتاب از طرف صبح را ترجیح میدهند. اگر تابش از ئاآفتاب از طرف صبح و از طرف شام انتخاب نم

سمت جنوبی مسدود باشد، اما از سمت شرق، جنوب شرقی، جنوب غربی و غرب باز باشد، گلخانه را بطرف جهت آفتاب 

 .زمستانی دور بدهید

 

 

 

 

 

 
 

 اشدمیبه رو بطلوع آفتاب از شرق به غرب است که به شمال رو و جهت آفتاب زمستان در افغانستان از جنوب به شمال است 

وشش پن که طرف آ پس به این خاطر است که اگر گلخانه در یک سمت دیوار دارد باید  طرف دیوار به شمال قرار بگیرد و

 پالستیکی دارد به جنوب مواجه شود تا نور خورشید بیشتر را بخود بگیرد. 

 

 شکن باد تراکم ٪۷۵ قطاری، چندین تاثیرات

 گرددپالستیک پوش می که با  سمت و شمال بطرف باید آن دیوار سمت،گلخانه ای که 

 مستفید شود بیشتر آفتاب نور از تا باشد جنوب بطرف

 

 دریابد را نور بیشترین میتواند گلخانه جهت بهترین جنوب و لشما
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اخل دروازه های مخالف دور نگهدارید تا ضیاع حرارت و هوای سرد که با هر بار باز شدن د دی را از بادوهمیشه در ور

 . الزم استب گرددگلخانه میگردد محدود گردد. موقعیت باید طوری انتخاب گردد تا از سایه های تپه ها و ساختمان ها اجتنا

، باد ها غانستانین شوید. در افاعظمی در گلخانه مطمی حاکم سازگار باشد، و همچنان از نور تا شکل و شیب سقف با باد ها

ره های لیل خساباد گردیده و به همین دلخانه از شمال به جنوب سبب کاهش زند: قرار دادن گرًا از شمال به جنوب میواکث

 دیگر و ضیاع حرارت را کاهش میدهد.

 

گلخانه برای تمام انواع گلخانه ها استفاده می شود، در افغانستان اصطالح 

وقتی ما در مورد جهت شمال و جنوب صحبت میکنیم،  هدف ما از گلخانه 

( بخاطریکه این نوع High Tunnelsبدون دیوار است تونل های بلند )

گلخانه ها از تمام جهت ها توسط پالستیک پوشانیده شده است پس به همین 

برای این نوع گلخانه شمال جنوب است تا  جهتدلیل ما میگوییم که بهترین 

برای گلخانه هایکه در ولی نبات بتواند روشنی بیشتر آفتاب را دریافت نماید. 

تونل های بلند ت، سمت مخالف یک جهت دیوار گلی دارد، بهترین جه

است، یعنی جهت دیوار گلی گلخانه باید در شمال واقع گردد. برای  پالستیکی

در حقیت این مهم نیست که  گلخانه های کوچک انتخاب جهت مهم نیست.

برای سبزیجات یا نباتات دیگر به کدام کیفیت یا کمیت کشت گردیده اند. 

به مقصد استفاده از آن ارتباط دارد که این بستگی  اانواع بزرگتر گلخانه ه

شما میخواهید گلخانه را در طول سال استفاده کنید و یا فقط در فصل کاشت 

 )از اواسط ماه حمل تا اخیر تابستان(

ال سر طول توصیه میگردد تا ضلع طویل گلخانه ها به سمت جنوب قرار داده شود تا ما د استتفاده در طول سال: ●

 روشنی بیشتر آفتاب داشته باشیم مخصوصًا در بهار و خزان.

ر نوب قراجبهتر است که عرض گلخانه در جهت  )از ماه حمل تا اخیر تابستان(: تکشاستفاده از گلخانه در فصل  ●

ه کنیست  ا کشی گلخانه ها را در روز های گرم کاهش میدهد. مگر این به این معنیداشته باشد. این ضرورت هو

 گلخانه به تهویه ضرورت ندارد.

 

 

 

 

 

 

 ها محل گذاشتن گلدان و یمیز تکثیر –داخلی و دیزاین طرح 

یصد زمین گلخانه ف ۹۰و حتی  ۷۰میز ها در گلخانه حداعظم جا را برای تولید فراهم میسازد: در نتیجه استفاده از میز ها 

لخانه ها در گ و .د مثاًل چوب، پالستیک، آهن وغیرهنشما میتواند وقف محصوالت گردد. میز ها از انواع مواد ساخته میشو

نظیم تطرح و  این تعلق دارد که شما  چگونه میز ها را در داخل گلخانه و به  میتواند به شیوه های مختلف تنظیم گردد

 مینمائید.   

دان زرگترین گلشت وزن بها باید به قدر کافی محکم باشند تا تعداد کثیر از نباتات ، و قدرت بردامیز  تکیه گاه های پایه ها و

                     شوند.استفاده می یرا داشته باشد. چوب، پیپ فلزی، یا بلوک های کانکریتی به حیث پایه های میز های تکثیر  ها

 کنید نگاه تصویر این به بیشتر آفتاب برای

 مستفید نمیگردد  کافی نور از جهت این که غرب و شرق جهت مستفید گردد بیشتر آفتاب نور از تا است گلخانه برای موقعیت بهترین جنوب و  شمال جهت
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ید تفاع میز بااراشد. بنباتات خمیده و کج نشوند. و برای زیم کشی و جریان هوا سازگار  تاسطح میز باید به اندازه محکم باشد 

قابل دسترسی  سانتی متر باشد. اگر در مقابل دیوار باشد و از هر دو طرف ۹۰باشد و عرض آن باید  سانتی متر ۹۰تا  ۸۰

 .سانتی متر باشد ۱۸۰باشد، میتواند عرض آن تا 

 

 

 

 

 

 

 

اری گردیده گذ میز وها در داخل تقسیم بندی  میز ه باسیستم خوب و پیشرفتهید کئذیل گلخانه های را مشاهده مینما در تصاویر

 . است که این متعلق به سلیقه طراحی شما میگردد

 

 

 

 

 

 

 

  گلخانه مدیریت اساسات .4

برای استفاده موثر از یک گلخانه مهم است تا شرایط محیطی آنرا 

فکتور های مهم و  یبدانیم چون باالی رشد نباتات تاثیر دارد. بعض

بسیار مهم برای روش های خوب مدیریت وجود دارد. این فکتور ها 

 .میباشد نور، درجه حرارت، آب، رطوبت و تغذیه عبارت از

ضروریات اساسی برای نموی یک نبات در مرحله ابتدایی عبارت اند 

. بعدًا نبات به نور، همچنان به کاربن دای اکساید هوا، آب و گرما از

 نیاز دارد. بناًء نبات برای نمو به موارد ذیل ضرورت دارد: هغذیتو 

 نور 

 آب 

 کود 

  کاربن دای اکساید و آکسیجن –هوا 

 

 اینک رت و نواز فکتور های نامبرده فوق سه فکتور در مدیریت گلخانه مهمترین اند که عبارت اند از درجه حرارت، رطوب

 یات بیشتر این فکتور ها میپردازیم.ئبه جز

 یی سایه پوش با گذاری میز  پیشرفته سیستم محلی مواد از شده ساخته گذاری میز ساده سیستم

 ساده بسیار ساخت - گلخانه یک در گلها کشت برای میزها

 میز
 برسد آن به کافی نور که بگذارید موقعیتی در گلخانه در را میزها

 سبزیجات =نور +کود +آب +اکساید دای کاربن +سبز نبات =فوتوسنتیسز
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 درجه حرارت

است  ای اولیههحرارت یکی از فکتور درجه نباتات برای نمو به درجه حرارت مناسب نیاز دارند.  میدانید همانطوریکه شما

 ه حرارتشدت درجوپیوسته با تغییرات اقلیمی که سرعت رشد نبات را تحت تاثیر قرار میدهد. درجه های حرارت گرمتر 

دید حرارت ش گذار است. گرده افشانی یکی از مراحل بسیار حساس در مقابل درجه هاینبات تاثیر  مفرط  باالی حاصلدهی 

داد اندک تع رد.نبات دادرجه حرارت شدید تاثیر بزرگ باالی حاصلخیزی  نواع نباتات است و در جریان این فعالیتدر تمام ا

اب این که ن انتخآحله رشد موجود است در غیر از استراتیژی های توافق برای مقابله با درجه حرارت شدید و بلند در این مر

ل ر از فصمشخص نیست بنابراین گلدهی در طی یک دوره طوالنی ت کدام نباتات در طول دوره سرد روز گرده می افشانند

 رشد رخ می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  همچنان و است انتخاب میکنیمداررا آفتاب  بیشتر گلخانه در موقعیت درست که نور ندرجه حرارت گلخانه را با ساخت

ختلف مصل های ف. درجه حرارت منظم در داخل گلخانه در جریان یممینمائاستفاده از بخاری ها و سیستم خوب تهویه کنترول 

در طوبت و ربرای مدیریت و نظارت درجه حرارت  .ددرگو باز گذاشتن یا بستن دروازه ها کنترول  تهویهمیتوان توسط 

 .یدئمامیتر و هایگرومیتر استفاده نماتر چون داخل گلخانه میتوانید از اسباب ساده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونل های تانه و موقعیت نصب نمودن هایگرومیتر و ترمامیتر در داخل گلخانه بسیار مهم است این دو آله باید در مرکز گلخ

 ه یک دیوارزیر سای زیر نور مستقیم آفتاب قرار گیرند، الزم است تا در موقعیت مانند این وسایل نباید. گرددپالستیکی نصب 

 . قرار گیرد داخل گلخانه پایهیک یا 

 قرار گرفتن دوامدار در معرض درجه حرارت باال گلخانه در بلند و تاثیر آن باالی نبات حرارت درجه

 می تواند باعث سوختگی برگ و ریزش برگ گردد

 هردو نظارت برای میتواند که هایگرمیتر

 حرارت درجه و رطوبت

 کرد استفاده

 صرف میتوان که ساده بسیار ترمامیتر
 آن از حرارت جه در نظارت برای

 کرد استفاده
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ا باشد ماگر موقعیت این آله ها در جای مناسب ن در این صورت ما میتوانیم درجه درست رطوبت و حرارت را دریابیم

رار قشم ما چدر پیش  ندرست تنظیم نماییم این آله ها در جای نصب گردند که هر زمارا  میتوانیم حرارت داخلی گلخانهن

تفاده اس یده و طرزدر تصاویر میتوانید این اسباب را د گلخانه خوبتر اگاه باشیم و رطوبت داشته باشد تا از وضیعت حرارت 

 ید:ئآنرا در گلخانه مشاهده نما

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 رطوبت و رطوبت نسبی 

ای آفتابی ها روز گلخانه از امراض مربوط به رطوبت نسبی اکثرًا در بهار و خزان متاثر میشود. روز ها با آفتاب زیاد و ی

بت را رم رطوباالی رطوبت تاثیر گذار اند، این باعث ازدیاد تعرق از سطح برگ و تبخیر از سطح زمین میگردد.  هوای گ

ب در آسرد شود به درجه انقباض میرسد، تراکم صورت میگیرد و قطره های بشکل بخار در بردارد. شب زمانیکه هوا 

ض مرای اه جوانه زدن برا. این رطوبت زمین)پالستیک یا شیشه( سطح سرد شکل میگیرد بطور مثال برگها و سطح صیقلی

 ود. اشته شخشک نگهد. برای جلوگیری از امراض نقطه کلیدی اینست که تاج نبات از شام تا صبح مساعد میسازد فنگسی را

نگهداشته  ٪۶۰ما در داخل یک گلخانه در مورد فیصدی رطوبت فکر میکنیم. هوا باید جریان داشته باشد و رطوبت زیر 

تبدیل هوا در هر  یک بار –مشکالت بیماری ها و پتوجن ها را بوجود می آورد. بناًء تبدیل هوا  ٪۶۰شود، رطوبت باالتر از 

 Botrytis ،Bacterialست که امراض مثل ابه معنی این  ٪۶۰یرد. باالتر از گلخانه صورت گ دقیقه باید در داخل یک

Speck   وSpot بوجود خواهد آمد. 

 ولکنتر. آفات است تنظیم همه جانبهجز  میباشد که مدیریت رطوبت یک وسیله ارزشمند برای جلوگیری امراض در گلخانه

ز مجدد ا میدهد بلکه موثریت ماده ضد آفت را هم کاهش میدهد، فواصل ورودموثر محیطی نه تنها شدت امراض را کاهش 

ه، خشک شد آبیاری درست و فاصله کافی بین نباتات، داشتن زمین خوب. برنامه های آفت کش دیگر یک مسئله نخواهد بود

 . گرم شدن نباتات، تحرک هوا و تهویه  رطوبت راه های مناسب برای کاهش رطوبت در گلخانه اند

 

 

 

 

 

 

 

 میباشد نیز ترمامیتر دارای که گلخانه در شده نصب میتر هایگرو گلخانه داخل در میتر هایگرو بدون ساده ترمامیتر نصب موقعیت

 رد نسبی رطوبت کنترل نادرست تنظیم بدلیل میلدیو پاودری یا پودری کپک مک رطوبت و خشک شرایط بلند حرارت درجه بدلیدل رومی بادنجان نبات شدن پذیر آسیب

 شب روز شب و روز طول



 

 مهارت های اساسی مدیریت گلخانه
 

17 

 

ود شب قبل از ورین میاید، ئهنگام شب زمانیکه درجه حرارت پا ارزانترین شیوه خشک نگهداشتن گلخانه مخصوصًا در

لید مین تورفتن به گلخانه و خشک نموده عرق می باشد. آب روی زمین گلخانه و آب باالی برگ ها و عرق که روی سطح ز

ه هدف کژی را فزاید. تبخیر محیط گلخانه را مرطوب میکند و انرا شود، که به رطوبت محیط گلخانه میمیگردد و تبخیر می

صویر آنرا تسمیکه قید ئوانید از هایگرومیتر استفاده نمادارد از بین میبرد. برای دیدن رطوبت شما میت خانه راگلگرم کردن 

 .  دیده میشوددر فوق 
 

 گلخانه گزینه های دیگر برای کنترول رطوبت دارند تا آنرا کاهش دهند: کاربران
 

 فورًا جریان هوا در گلخانه باید زیاد شود. .1

 در گلخانه منابع رطوبت بیش از حد را از بین خواهد برد.  خوب آبیاری کمتر و زهکشی .2

 کاهش رطوبت در گلخانه است. روش های دیگری برای تحرک هوا و تهویه  رطوبت  .3

 ( میباشد.ارزانترین شیوه)که یکی از  گلخانه خشک نگهداری .4

 

 زمانیکه  رطوبت در گلخانه بسیار زیاد میشود: 
 

 شدن قرار دارند.برگ نباتات بیشتر در معرض مرطوب  .1

 رطوبت در سقف گلخانه تشکیل میگردد و بعدًا به زمین می آفتد.  .2

 در داخل گلخانه دیده میشود. میلدو یا کپک سفید پودری مانند گسیفنامراض  .3

ام افی هنگبرای جلوگیری از ازدیاد آب باالی زمین، و آبیاری ک فقط در صورت نیازعملکرد های کلتوری شامل آبیاری 

باتات جهای نخل تابیشترین رطوبت نسبی در گلخانه عمومًا در دا. صبح است تا سطح نباتات قبل از شام خشک شده بتوانند

ود به بهب و میزهافاصله کافی بین نبات . یکه رطوبت از تعرق و پیچش تحرک هوای ناکافی بوجود میآیدمیشود، جا دیده

عرق توسط ت گیاه های هرزه  نیز در زیر برگهای خود رطوبت را نگهداری نموده  و. جریان هوا در سطح نبات کمک میکند

 سبب افزایش رطوبت می گردد. باید بدانید که زمین زهکشی شده از روییدن گیاه هرزه پاک می باشد.بیشتر 

 

 یا روشنایی نور

روشنی موجود در جریان  مربوط بهکه نبات میتواند انجام دهد نسبتًا ترکیب ضیایی نور منبع انرژی برای نبات میباشد اندازه 

مناطق  ًاروشنی روز و تاریکی به فاصله خط استوا ربط دارد. اکثر مدتو تا حدی بخاطر شدت نور آفتاب است.  روز

شدت نور بسیار بلند را با ساعات طوالنی نورآفتاب دارند،  استوایی

بناًء امکان بیشتر برای فوتوسنتیز میباشد. درجه تعرق محصول یک 

گلخانه تابع سه شاخص است; درجه حرارت فراگیر، رطوبت و نور. 

، چون میباشد ار است که عمومًا خارج از کنترول میکی از این سه نو

فگنی متمم زمینه را برای ازدیاد انور از آفتاب بدست میاید.

محصوالت در جریان کمبود نور فراهم میسازد، اما عمومًا از نگاه 

 سایه افگنی اقتصادی غیرمفید است. وسیله دیگر برای اداره نور 

است و زمانیکه تشدید نور بسیار زیاد باشد استفاده میشود. هرچند، 

استراتیژی های موجود است که به افزایش دسترسی محصوالت در 

گلخانه کمک میکند. مقدار نور که به گلخانه داخل میشود تحت تاثیر 

  موارد ذیل قرار میگیرد:

 جهت یا مسیر ساختمان ●

 شده مواد که در اعمار و پوشش استفاده  ●

 شکل و ساختمان سقف ●

 

 سبز رنگ آفتاب نور با نبات کنید، نگاه را نبات باالی نورآفتاب تاثیر

 .روشنتر سبز سایه زیر نیات و دارد

 آفتاب سایه
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الی  Kg 9در هر نبات، بادرنگ  Kg 18الی  Kg 9نمونه محصوالت بادنجان رومی و بادرنگ در گلخانه: بادنجان رومی 

18 Kg هر نبات.در 

 
 .رارت، رطوبت نسبی و نور استتفاوت میاورد؟ جواب درجه حکیلوگرام  18و   9کدام عوامل در محصول

 برای محصوالت بیشتر:

 %100%، بعدًا محصول = 2CO =100%، 100%، کود = 100%، آب = 100اگر نور =  .1

 % حد اکثر خواهد بود50% باشد، محصوالت صرف 50( صرف 2COاگر نور )یا آب یا کود یا  .2

ول %، بعدًا محص2CO =100%، 100%، کود = 100%، آب = 50اگر کود بیشتر برای نور کمتر عالوه گردد، بطور مثال: نور =  .3

 قدر خواهد بود؟چ

 

% در 50ل هنوز هم = % بناًء محصو150%، کود = 50% در حداکثر خواهد بود. بخاطریکه نور = 50البته که جواب برای محصول شما صرف 

 حداکثر....

 

 تهویه و سرد سازی

و  ای اکسائیداربن دذخیره کتهویه عبارت از تبادله هوای داخل و بیرون گلخانه برای از بین بردن گرمای تابش آفتابی، تجدید 

ر نظر طبیعی د یک گلخانه یا تونل پالستیکی بلند با تهویه اعماربرای . برای کمک در کنترول میزان نسبی رطوبت میباشد

 : داشتن موارد ذیل مهم است

 دریچه های تهویهموقعیت 

ای ف باد بردهد تا هواکش های مخال میباشد. این اجازه می سقف وابسطه به دو طرف گلخانه یچه هایردمعمواًل موقعیت 

ها  یزمتفاع اکثرًا در ار رند. هواکش های سمت یا جانبی دیواساختن یک خالء در قسمت باالی لبه های گلخانه باز گرد

ار ک به دیواما از اینکه نشو و نموی نبات نزدی این برای سرد ساختن شاخ و برگ نبات خوب کار میکندموقعیت دارند. 

یدهند مزند و اجازه را در دیوار باال تر میسادریچه های تهویه بعضی از کشاورزان  متاثر میشود.  شده نیزداده  قرارچگونه 

 تا هوا قبل از رسیدن به نبات مخلوط گردد. این هوا سرعت زیاد باد را از بین میبرد. 

 
 های سقف و جانبی یچهرد ●

 
گر از طریکه ا، بخااست مناسبتهویه در جریان ماه های سرد  از طریقرای نبات و سرد نگهداشتن گلخانه تهیه هوای تازه ب

حرارت  ان درجهباز کن اتومات استفاده شود هوای تازه به نباتات میتواند به صورت تدریجی تهیه شود و هر نوع تکدریچه 

را در  ه ها هوااین پک. شودتوصیه می جدًاپکه های جریان هوا برای استفاده در سیستم تهویه سقف و جانب . را کاهش میدهد

تحرک . ردین میبسر تاسر گلخانه تحرک داده نقطه های گرم و سرد را که برای تهویه یا حرارت دادن گلخانه مفید است از ب

ر نیاز به اگ. ندو هوای تازه را برای نباتات تهیه میک بیشتر هوا کمک میکند تا هوای گرم از کلکین های هواکش خارج شود

ه که یستم پکاین تهویه فعال را مانند یک س. اضافی و یا سرد ساختن باشد، یک سردکن تبخیری باید نصب شود تحرک هوای

خیری سردکن های تب. سقفی خارج میسازد تهیه میکند دریچه های تهویههوای سرد را داخل و هوای گرم را از طریق 

 . ده میشودهمچنان همراه با دریچه های اخراج هوا مانند تصویر ذیل استفا
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 و سایه کردن گلخانهزمان برای تهویه  ●
 

د تات محدواز حرارت نبابدون محافظت . هستند د از تابستان تا خزان آسیب پذیرگلخانه ها در مقابل حرارت بیش از ح

ن ا جریااگرچه ب. درجه های بلند حرارت و فضای خشک طویل المدت در یک گلخانه بدون ضرر زنده بمانند در میتوانند

احی گرم در نو تاتبه عین شکل که نبا را در گلخانهمناسب هوا، رطوبت و سایه، نباتات زیادی درجه بلند حرارت تابستانی 

برگ  بلند درت این است تا مانع درجه حرار داران هدف باغ. تحمل خواهند کردمیرویند  یکه نباتاتجا سیر و نیمه گرمسیر

که ود ترزمانیزدر ماه میزان، سایه دادن به مرور زمان باید کاهش داده شود و هر چه . میشودب باعث تخریدرجه که شوند 

ردن کی سایه سایه افگن ها و جال ها که برا. هواکش به تنهایی بتواند حرارت بیش از حد را کنترول کند برداشته شوند

 . حرارت گسترش یابداستفاده میشود میتواند درشب های زمستان برای از دست دادن اندازه 

 

 تهویه و سایه کردن گلخانه ●
 

 این –درجه حرارت برگ اساسًا توسط حرکت آب در اطراف نبات و در سطح بیرونی برگ بشکل تعرق کنترول میشود

 نسبت به نباتات که از قسمت ریشه خشک و یا روبه خشک شدن هستند بیشتر. کننده روی برگ ها دارد پروسه تاثیر سرد

ان روی تحرک هوا همچن; دومین عامل مهم استتحرک هوا . به حد کافی از ریشه مرطوب هستند در خطر اند نباتات که

 . کننده دارد سطح برگ تاثیر سرد

 

 

 

 شریف مزار -  گلخانه جانب در رول دادن پالستیک با تهویه غیر فعال دریچه

 در تونلرول دادن پالستیک  فعال غیر دریچه تهویه جانبی  نصب

 دریچه تهویه در سقف گلخانه

 دریچه تهویه در قست اخیر گلخانه سیستم تهویه جانبی
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 برای تهویه موثر باید موضوعات ذیل را مدنظر بگیرید

 

د رارت بلنحشود تا درجه حداقل نظارت کنید. اگر اجازه داده  –درجه حرارت گلخانه را با یک ترمامیتر حداکثر  ●

 ( نبات میتواند از بین برود. C/81°F°27برود )معمواًل بیشتر از 

باتات نبه عالمات که ضرورت به تهویه و سایه کردن را هشدار میدهند متوجه باشید; سوختگی برگ، خشک شدن  ●

 جوان و شاخچه ها.

ا را اشد این ه. اگر درجه حرارت بلند بیدنمائرا در روز های آفتابی باز و دریچه های تهویه تمام دروازه ها و  ●

 .نگهداریدباز نیز د از طرف شب یمیتوان

 مک کنیم. ارتی کبعضی اوقات الزم است تا قاب شیشه ها را از شیشه خانه ها برداریم تا تهویه هوا را در امواج حر ●

ا هواکش ر در زمانی که شما نیستید باز هستند، بازکن هایسقف حتی  تهویه های دریچهبرای اطمینان از اینکه  ●

 بطور اوتومات تنظیم کنید. 

رجه دش سریع و دروازه ها اکثرًا باید نیمه باز گذاشته شوند تا افزای دریچه های تهویهر، در آب و هوای متغی ●

  نید.نصب ک ه اتوماتیک رابا مصرف بیشتر میتوانید سیستم تهویه و سای حرارت محدود شود. در گلخانه های بزرگ
 

 در گلخانه معمواًل سه مکان وجود دارد جاییکه هوا داخل و خارج شده میتواند:

o )دروازه )یک و یا هر دو دروازه 

o وماتیک ای اوتههای سقف )بعضًا مکمل به امتداد لبه گلخانه باز شده  و یا بصورت دستی یا هم توسط بازکن  دریچه

 باز میشوند(

o (ی تهویهجانبی )اکثرًا دریچه ها دریچه های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایه اندازی یا سایه نمودن

زی عمومًا ایه انداست بناًء سنیرارت کمک میکند اما این اکثرًا کافی ها و دروازه ها به رهایی یک مقدار حدریچه باز کردن 

نبات  ون رشدچاز وسط بهار الی اوایل خزان ضروری است. متاسفانه، سایه اندازی رسیدن نور را به نبات محدود میسازد. 

27ºC (77-81ºF )-25ین از تقریبًا ئدازی برای نگهداری درجه حرارت پابه نور تعلق دارد، صرف کمترین مقدار سایه ان

هید مانند شد میدرود. درغیر آن، تا حد امکان نور را اجازه دهید مخصوصًا زمانیکه نباتات قابل خوراک را باید استفاده ش

 زقومیا  Cactus نبات بادنجان رومی. عمومًا نباتات که نور آفتاب را دوست دارند الزم نیست تا آنها را سایه دهید مانند

 

 

 دریچه های تهویه در سقف گلخانه انستیتیوت کابل  گلی دیوار ر گلخانه در گلخانه بااخی و  سقفی هایدریچه 
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 عملکرد های خوب در یک گلخانه. 5

چشمگیر  اندازه میتواندهمچنان  زم برای رشد نباتات است، وآفتابی بهترین وسیله برای جمع آوری نور آفتاب ال یک گلخانه

ب و ا تخریبسازد. درحالیکه حرارت برای رشد نبات حیاتی است، حرارت بیش از حد هم میتواند نبات ر ذخیره حرارت را

ه دهد ه اجازک یمنمائ و یک سیستم را نصب نگهداریممانع رشد آنها شود. بنابرین مهم است تا حرارت را در گلخانه منظم 

 گلخانه شما زمانی که بسیار گرم است سرد شود. 

 

 ززاپکه های اگ –فعال  سیستم تهویه

تهویه در گلخانه نه تنها برای سرد ساختن گلخانه ضروری است، بلکه برای اطمینان از تحرک هوا که به نباتات اجازه میدهد 

تا قویتر و صحمندتر رشد کنند، و مشکالت حشرات و امراض را در گلخانه کاهش میدهد. میتود های مختلف برای آوردن 

یا کلکین ، یا سادهپکه های فعال، بازکن های غیر فعال  –ارد، منجمله هواکش ها هوای تازه از بیرون به داخل گلخانه وجود د

که هوای گرم را دمیده و هوای تازه را در داخل  ای یک پکهمعمواًل دار زسیستم پکه اگزا های باز کن بصورت دستی.

باید قادر به کاماًل تبدیل هواکش نصب شده در قسمت اخیر ساختمان میآورد. یک سیستم  هواکشگلخانه از طریق پنجره های 

کردن هوا در یک الی سه دقیقه باشد )برای گلخانه کوچک در حدود یک دقیقه یا کمتر، برای گلخانه بزرگتر دو الی سه دقیقه 

 قابل قبول است(

  

 

 

 

 

 سیستم سرد کن تبخیری

سرد  دوباره و طریق سیستم که هوا را جریانیا از که این عملیه سردکن تبخیری برای گلخانه به تبخیر آب مربوط میشود، 

ه های که یا پک میسازد یا توسط تبخیر آب در داخل گلخانه )بطور مثال: سیستم پکه یا تخته های دارای سوراخ های کوچک(;

 . میباشد (، یا ترکیب هردوآب زرات کوچک آب را در گلخانه پخش میکند )بطور مثال: سیستم های غبار

 

 فشری مزار بلخ، در شدید گرمای جریان تصویر - میکند محدود را نور اندازی سایه

 پکه اگزاز برای تهویه گلخانه
 افغانستان - اگزاز پکه توسط تهویه سیستم
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خته تپکه، یک  وجز سیستم میخانیکی تهویه گلخانه است. برای سیستم های تخته یک سیستم تخته و پکه  پکه: سیستم تخته یا

ازاینکه  کش قبلسرد کن تبخیری در قسمت آغاز سیستم تهویه نصب میشود، با اطمینان از اینکه تمام هوای وارد شده از هوا

حوه شده( به ن تلقیح خته ها بالعموم از مواد موجدار )کاغذ یا پالستیکبتواند داخل محیط گلخانه شود از تخته عبور میکند. ت

 .طمین باشیمم ازه دهدبه عبور هوا اج کهتخته نمناک یا تر  سطح اعظمی بین هوا و موادمیباشد. ما باید از تماس باهم چسپیده 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارج های خ با جابجا کردن دریچه کار سرد سازی با سیستم تخته تبخیری نیاز به یک مجرای مشخص جریان هوا دارد: این
ازه از تباعث آوردن هوای و رکشش طبیعی را به وجود میاورد مخالف سیستم تخته تبخیری، که یک قوه پاگزاز کننده 

 .میشودبیرون به داخل گلخانه وهوای گرم از داخل به خارج گلخانه 

 

 هوا کننده خارج های دریچه با تبخیری سردکن
 سقفی های هواکش با تبخیری سردکن

 داخل امتداد در تبخیری کننده سرد های تخته تبخیری های تخته ساده خیلی سردکن سیستم
 تهویه نصب شده است ورودی دیوار
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 مشکل تراکم آب در داخل گلخانه

صبح وقت یک روز سرد در گلخانه قدم بزنید، شما قطره های آب اگر شما 

را که باالی شما میریزد احساس خواهید کرد و نفوذ قطره های بیشتر را 

روی پالستیک گلخانه خواهید دید. ببینید تا منبع این نفوذ را در داخل دریابید: 

 طره های بزرگ آب را تشخیصشما شاید قطار های بزرگ چکک آب و ق

چنین محیط مرطوب میتواند تاثیرات منفی باالی صحت نباتات شما  .یدکن

داشته باشد. رطوبت نسبی باال در شب و تراکم آب نه تنها منجر به مشکالت 

 کردخواهیم  دریافت  امراض میگردد بلکه شدت نور را نیز کاهش میدهد. ما

که چه شرایط منجر به این مشکل شده و برای جلوگیری آن چه اقدامات را 

تراکم آب در گلخانه میتواند یک مشکل بسیار جدی باشد   انجام داده میتوانیم.

باعث گسترش  و در نتیجهبخاطریکه آب متراکم باالی نباتات میریزد 

 امراض میگردد.

م داخل وای گره حرارت در داخل گلخانه بلندتر از خارج گلخانه باشد. هتراکم آب در گلخانه زمانی صورت میگیرد که درج

انواع  د آب وگلخانه با پالستیک سرد در تماس میشود و سردتر میگردد. زمانیکه هوا سردتر میشود سطح پالستیک نمیتوان

ها  میتواند به برگ تحریک کند کهآب باالی نباتات و خاک میریزد. این میتواند قطره های خاک را  تراکم را بیشتر نگه دارد.

ین اقت از وبرسد. در صورت موجودیت مرض، پاشیدن آب میتواند امراض را سریعًا گسترش دهد. بنابراین مهم است تا به 

هویه ت. این مشکل رهایی یابیم. تهویه منظم میتواند هوای مرطوب را بیرون و هوای سرد و خشک تر را جاگزین آن نماید

آب  ز تراکمو کاهش امکانات تراکم آب کمک نماید. بهترین راه جلوگیری ا نئیپااهش درجه حرارت، رطوبت میتواند در ک

ن رم کرددر صورت لزوم گ همچنان باالی برگها در بهار و خزان، اطمینان از جریان ثابت هوای داخل گلخانه است، و

 .اشدمیب گلخانه با پکه های تهویه کننده برای مدت کوتاه در وقت شام

 عایق گذاری زیرزمینی برای نگهداشتن درجه گرمای خاک

موش ست فراااکثر مردم گلخانه را چهار دیوار و یک سقف فکر میکنند اما آنها سطح پنجم یعنی زمین را که بسیار مهم 

ا از خود ر میکنند. زمانیکه هوا سرد باشد گلخانه حرارت خود را از دست خواهد داد و اگر زمین سرد باشد نیز حرارت

ایق عر مورد فکر کردن در مورد عایق گذاری بسیار مهم است. جزئیات ددست میدهد. بنابراین در وقت طرح نمودن گلخانه 

ه توسط ک (17-33عملی رهنمای زراعت برای لیسه ها و انستیتوت های زراعتی افغان )ص. گذاری را میتوانید در کتاب 

 توزیع گردیده مطالعه نمائید. 2014و در سال  تهیهموسسه پن 

 . داخلدر ساختار گلخانه، عایق گذاری زیر زمین و باالی زمین برای نگهداری درجه حرارت نورمال بسیار مهم است

ردد و موار گگلخانه میتواند با سنگ، گل، خشت و یا هر ماده طبیعی دیگر که میتواند مقدار زیاد حرارت را جذب کند ه

ر دعمیق  گلخانه هایرم حتی در شرایط دشوار اقلیمی کشت گردد. نباتات که هوای سرد را دوست دارند مانند کاهو و ک

ای سرد که هو در سمت شمال افغانستان استفاده میشود و اکثر دهاقین لیمو و نباتات را زمین )ترینچ های کوچک و بزرگ(

تر حفر میگردد. م 1.20الی  1را دوست ندارند در این گلخانه ها کشت مینماید. در گلخانه های زیر زمین، زمین به اندازه 

ا درختان خانه هاین نوع گلخانه ها در والیت بلخ ولسوالی های چمتال، دهدادی و بلخ موجود است. اکثر دهاقین در این گل

لخانه گاطراف  این عایق گذاری بسیارطبیعی است وگلخانه را گرم نگه داشته میتواند و هوای سرد. لیمو را کشت مینمایند

 ی داخل گلخانه شود. در تصویر ذیل عایق گذاری زیر زمین را مشاهده نمائید.نمیتواند به آسان

 

ارت را ادن حردعایق گذاری محوطه گلخانه است که با ذخیره نمودن مقدار زیاد حرارت نیز میتواند از دست  ،راه حل دیگر

انند یک مت را حفظ مینماید و ارخاک نیز حر –از طریق زمین جلوگیری نماید. مانند مواد دیگر آب، کانکریت و سنگ 

یعی این طورطب ری انرژی را ذخیره و به تدریج آزاد مینماید. اتصال گلخانه به این توده های حرارت کمک میکند تا بهطب

 اختالفات درجه حرارت کاهش یابد.

 میچکد گلخانه داخل که آب تقطرا گلخانه داخل در آب تراکم
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ه طوریکد یئااده نماستف نیزبرای گرم نمودن گلخانه ها معلمواًل در اوقات سرد زمستان شما میتوانید که از تکتیک های دیگر 

نتقال ه گلخانه ابلر ها را ید و هنگام که هوا سرد میگردد این بشکه ها و بایئر بشکه ها یا بایلر ها ذخیره نمادرا گرم مقدار آب 

 دهید این باعث میشود درجه حرارت را تغییر دهد و تا حدی میتواند گلخانه تانرا گرم نگهدارد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

نل نمونه دیگری از عایق نمودن گلخانه بشکل بسیار ساده که میتوان از مواد محلی استفاده کرد این سیستم را میتوانید در تو

 ید.دهدادی مشاهده نمائ قیقاتیپالستیکی در والیت بلخ فارم تح

 

 

 

 

 

 

 افغانستان - ها گلخانه در زمین یاالب  عایق نوع کشور شمال در گلخانه زمینی زیر عایق نوع

 گلخانه نمودن مگر برای گلخانه داخل در آب از پر بشکه آب های بوشکه و ها بایلر سطتو ها گلخانه نمودن گرم

 داخل در Styrofoam یا کاک کاغذ

 عایق برای عمق کم گودال
 داخل در Styrofoam یا کاک کاغذ

 نمودن عایق برای عمق کم گودال
 کم گودال یک عایق برای گلخانه داخل در

 یدئنما حفر عمق
 در Styrofoam یا عایق کاغذ گذاشتن

 نمودن عایق برای عمق کم گودال داخل
 گذاشتن بخاطر عمق کم گودال

 Styrofoamیا   کاک کاغذ

 است آماده نمودن عایق
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 شت به شکل عمودیاستفاده از چیله برای ک

مله مشهور گ از جاین سیستم را میتوانید برای سبزیجات مثل بادرنگ، رومی و امثال آن بکار ببرید. بادنجان رومی و بادرن

فع اختن رشت میشود. برای حمایت رشد، افزایش محصول، کاهش امراض و آسان تر سین نباتات اند که در افغانستان کتر

 د.ه یاد میشوام چیلحاصل این نوع نباتات، شیوه های مختلف را میتوان مورد استفاده قرار داد. که یکی از مشهور ترین آن بن

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار  و هوا چیله ها برای نباتات که به شکل عمودی رشد میکنند زمینه سازی مینمایند تا به حد اعظمی در معرض آفتاب

فاده است دیعموگیرد و آنها را از زمین بلند نگهمیدارد که در کاهش امراض و پوسیدگی کمک مینماید. چیله ها به شکل 

م داشته مستقی را که به شکل عمودی رشد نمینمایند، کمک مینماید تا رشد میشود که بادنجان رومی، گل ها و دیگر نباتات

وه یشفواید عمده  نماید.باشند و فاصله مناسب بین نباتات را نگهمیدارد. عالوه بر این نباتات را در مقابل آفات نیز محافظت می

 های چیله ذیاًل لست گردیده:

ز امراض اناشی  . نیاز به آفت کشها و خطراتداردز زمین بلند نگهآنها را ا میتواند رشد نباتات تاکی در چیله ها ●

 وغیره را کاهش میدهد

 در شیوه چیله ها نباتات بشکل بهتر در معرض نور و هوا قرار میگیرد ●

 چیله ها رفع حاصل میوه جات را آسانتر میسازد ●

کدیگر یتات باالی استفاده میشود و نباعمودی چون بطور ، میتوانند به شکل انبوه رشد کنند نباتات تاکی له هاچیدر  ●

 .رشد نمیکنند. این همچنان میتواند محصول را بهبود بخشد

 .نصب چیله ها به مصرف کمتر نیاز دارد اما میتواند در نتیجه محصول را باال ببرد ●
 

اخچه ها، شوبی و های چ را با استفاده از سیم های مس، نی، نیزه نیست; شما میتوانید چیله ها ساختن چیله ها بسیار دشوار

. اگر سته کنیدبرا محکم به زمین ها را قبل از روز زرع نصب کنید، آنا . چیله هدشبکه فلزی، ریسمان، وغیره بسازی تیر،

. زمانیکه رسانیدشما آنرا بعدًا اعمار کردید، شما زمانیکه چوب چیله ها را مستقر میکنید شاید به بعضی ریشه ها آسیب ب

ها یچانید; آنغاز بپه باال شدن میکنند آنها را بطرف چیله ها سوق دهید. تاک ها را در اطراف چیله ها برای آنباتات شروع ب

 خود شان به باال شدن ادامه میدهند. 

 

د اهی مورگما برای هر میوه و تاک تکیه الزم است شاگر شما چیله ها را برای نباتات بزرگتر از بادرنگ نصب کنید، 

تاک  ه بشکلیا نبات ک نباتات چیله ییضروت را بسازید. در غیر آن ساقه نبات شما بدلیل وزن زیاد میوه خواهد شکست. 

ی نها با هوار که آزود نفوذ میکنند یا رطوبت را زودتر از دست میدهند بخاط میرویند مانند  باردنگ، بادنجان رومی و غیره

 بناًء شما شاید اکثرًا نیاز به آبیاری آنها داشته باشید. متحرک  و گرم در تماس اند، 
 

 

 انستیتوت ننگرهار گلخانه در رشمه یا تار از شده ساخته های چیله افغانستان -خصوصی های گلخانه از یکی در چیله سیستم
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 مأخذ

http://afghanag.ucdavis.edu/ 

 

https://ag.umass.edu/fact-sheets/reducing-humidity-in-greenhouse 

 

http://www.cardf.gov.af/ 

 

http://www.cmac.com.au/nursery-equipment/shade-houses 

 

http://www.dpi.nsw.gov.au/content/agriculture/horticulture/greenhouse/structures/light 

 

http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/143.html#temp 

 

http://www.just4growers.com/stream/temperature-humidity-and-c02/vapor-pressure-deficit-the-hidden-force-on-

your-plants.aspx 

 

https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ag.umass.edu/fact-sheets/reducing-humidity-in-greenhouse
http://www.cmac.com.au/nursery-equipment/shade-houses
http://www.dpi.nsw.gov.au/content/agriculture/horticulture/greenhouse/structures/light
http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/143.html#temp
http://www.just4growers.com/stream/temperature-humidity-and-c02/vapor-pressure-deficit-the-hidden-force-on-your-plants.aspx
http://www.just4growers.com/stream/temperature-humidity-and-c02/vapor-pressure-deficit-the-hidden-force-on-your-plants.aspx
https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=732
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 (  یک سازمان غیر دولتی بین المللی مستقر در جمهوری چک است که PINموسسه )

 کمک های امدادی  و کمک های انکشافی را در سراسر جهان فراهم می سازد

 

عت و این اوراق معلوماتی برای بهبود کیفیت آموزش در لیسه و اسنتیتوت های مسلکی زرا

 وترنری و دهاقین توسط همکاری های انکشافی جمهوری چک منتشر شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایمانوال ماسکوا و ت، ماتوش بوژکوویس، مارتین بالبولیلنـویـسنـده: نهضت اهلل نهضگردآورنده و 

 انجنیرقلندر انوریو  یما نوریتصحیح کننده:  

 صدریصالحی مترجم: ماللی 

 دیزاین: عبیداهلل صدری
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