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مقدمه

امــروزه، مــواد غذایــی، بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت 
ــای  ــا و فراورده ه ــد محصول ه ــه تولی ــزون ب ــاز روزاف و نی
ــه  ــبت ب ــر نس ــی بش ــاز غذای ــن نی ــرای تأمی ــاورزی ب کش
و  شــده اند  دشــوارتر  و  پراهمیت تــر  بســیار  گذشــته 
ــرای  انجــام آن در دســت اجراینــد. در ایــن  برنامه هایــی ب
ــظ  ــد و حف ــای تولی ــه از منبع ه ــرداری بهین ــتا، بهره ب راس
آن هــا بــرای آینــدگان، جــزء مســئله های مطــرح روز 
ــای  ــا و نهاده ه ــه از منبع ه ــرداری بی روی ــت. بهره ب دنیاس
تولیــد در کشــورهای جهــان ســوم، چنــد برابــر، وضعیــت را 
بدتــر و حســاس تر کــرده و به دلیــل نبــود ثبــات اقتصــادی، 
ــت از  ــدی مثب ــاورزی  رش ــش کش ــرمایه گذاری در بخ س
ــکان  ــا ام ــن عامل ه ــه ای ــد. در نتیج ــان نمی ده ــود نش خ
ــت  ــد جمعی ــا رش ــب ب ــد متناس ــش تولی ــی افزای پیش بین
فراورده هــای  و  محصول هــا  قیمــت  و  نداشــته  وجــود 



ــه  ــور بی روی ــکاری به ط ــرخ بی ــن ن ــاورزی و همچنی کش
ــد. ــش می یابن افزای

در کشــورمان، ایــران؛ افزایــش جمعیت و نیــاز روزافزون 
بــه مــواد غذایــی بــا توجه بــه خطرپذیــری باالی کشــاورزی 
از یک ســو و محدودیــت توســعه زمین هــای کشــاورزی 
مناســب از ســوی دیگــر تأمیــن نیازهــای غذایــی ایرانیــان 
ــن  ــت. در چنی ــرده اس ــه رو ک ــی روب ــکل اساس ــا مش را ب
شــرایطی تنهــا راهــکار بــرای حــل ایــن مشــکل، بــا توجــه 
ــرداری  ــه اقلیــم خشــک و نیمه خشــک کشــورمان، بهره ب ب
ــه؛  ــا از جمل ــای روز دنی ــا و فن آوری ه ــن روش ه از آخری
تولیــد محصول هــای کشــاورزی در محیط هــای بســته 
و کنترل شــده ماننــد: گلخانه هــا بــه منظــور افزایــش  

بهــره وری در واحــد ســطح  اســت. 

ایجــاد گلخانه هــا بــرای تولیــد محصول هــای کشــاورزی 
ــذار محیطــی  ــای تأثیرگ ــرل عامل ه ــکان کنت ــل ام ــه دلی ب
ــرما  ــای س ــری از پدیده ه ــا، جلوگی ــر دم ــون؛ تغیی همچ
ــی و  ــای آب ــه از منبع ه ــرداری بهین ــی، بهره ب ــا گرمازدگ ی
خاکــی، امــکان کاربــرد کــود و ســم مــورد نیــاز و در نهایــت 
ــن  ــه ای ــژه ب ــی وی ــون، جایگاه ــای گوناگ ــد در فصل ه تولی
نــوع از تولیدهــا داده انــد، درنتیجــه؛ کشــت گلخانه یــی بــه 



عنــوان یــک روش تولیــد متفــاوت همــراه بــا بهــره وری باال، 
ــه گســترش اســت.  ــر رو ب در ســال های اخی

نکتــه  دیگــر اینکــه؛ مســایل و مشــکل های تولیــد 
گلخانه یــی را نمی تــوان نادیــده گرفــت، بنــا بر ایــن؛ 
و  ســاخت  گذشــته،  ســال های  تجربه هــای  براســاس 
گلخانه یــی  مجتمع هــای  و  شــهرك ها  راه انــدازی 
بــدون بررســی های همه جانبــه و مکان یابــی اصولــی، 
ــرداران  ــردان و بهره ب ــرای دولت م ــی بســیار ب گرفتاری های
بــه وجــود آورده اســت. بــه دلیــل ایــن، انجــام مطالعه هــای 
ــد  ــی تولی ــای اساس ــده پیش نیازه ــه در برگیرن ــع ک جام
محصول هــای گلخانه یــی باشــد، اهمیتــی بســیار دارد. 
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وضعیت گلخانه های جهان و ایران

الف- گذری به تاریخچه

ــان  ــی در جه ــای گلخانه ی ــه و تولیده ــت گلخان صنع
نســبت بــه ایــران دیرینه یــی بیش تــر دارد؛ صنعــت 
ــور  ــه در ســده ی شــانزدهم از کش گلخانه هــای پیش رفت
ــای  ــان بوته ه ــت. در آن زم ــه اس ــمه گرفت ــد سرچش هلن
ــرای  ــد، ب ــرورش می یافتن ــه در فضــای آزاد پ ــاس ک گل ی
نخســتین بار بــه گلخانــه منتقــل شــدند و در آن جــا 
ــن کشــور  ــن کشــور بزرگ تری ــد. امــروزه، ای ــرورش یافتن پ
ــد و  ــمار می آی ــه ش ــان ب ــه در جه ــت گلخان ــده صنع دارن
کار تولیــد گلخانــه را بــا ســطح دانــش فنــی، اتوماســیون، 
مکانیزاســیون )ماشــینی کــردن( و بهــره وری بــاال حتــی به 
ــرزی(  ــرون م صــورت کشــت های فراســرزمینی )کشــت ب
در کشــورهای کنیــا و کلمبیــا انجــام می دهــد. همچنیــن، 
ســبزی های  و  میــوه  تولیــد  بــراي  گلخانــه  ســاخت 
بیــرون از فصــل و نیــز گل هــا و گیاهــان زینتــي، از ســده 
هفدهــم میــالدی در دیگــر کشــورهای اروپایــی ، امریــکا و 
ــل  ــر به دلی ــاي اخی ــد و در دهه ه ــاز ش ــر آغ ــای دیگ جاه
ویژگی هــای بی نظیــر آن بویــژه بهره بــرداری بهینــه از 
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ــر  ــتغال زایي در سرتاس ــز اش ــاك وآب و نی ــای خ منبع ه
ــه گســترش اســت.  ــان رو ب جه

 1352 ســال  از  گلخانه یــی  تجــاری  کشــت های 
هجــری شمســی از کشــورهای اروپایــی به ویــژه هلنــد، بــا 
انگیــزه تولیــد گیاهــان زینتــی بــه ایــران راه یافــت. در ایران 
نیــز در دو دهــه اخیــر توجــه جــدی بــه تولیــد ســبزی ها، 
ــی در  ــان زینت ــا و گیاه ــی، گل ه ــای باغ برخــی محصول ه
گلخانه هــا صــورت گرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، تولیــد 
تجــاری در گلخانه هــای صنعتــی ایــران، جدیــد اســت و بــه 
همیــن دلیــل دانــش فنــی، نیــروی انســانی خبــره موجــود 
ــت  ــکار اس ــت. آش ــف اس ــور ضعی ــه در کش ــن زمین در ای
ــی و شــکل گیری ســرمایه  ــش فن ــا بومی ســازی دان ــه ب ک
انســانی و توســعه اصولــی آن، صنعــت گلخانــه در کشــور در 
آینــده پویاتــر نیــز خواهــد شــد و ضمــن افزایش بهــره وری 
ــر ایجــاد خواهــد کــرد. تولیــد، فرصت هــای شــغلی بیش ت

ــت، شــهرك ها و  ــد دول ــا سیاســت های جدی ــروزه ب ام
ــدا  ــی در سراســر کشــور توســعه پی مجتمع هــای گلخانه ی
کرده انــد. عــالوه بــر آن، در بخــش خصوصــی، گلخانه هــای 
ــده اند  ــاخته ش ــده س ــهرك های یادش ــارج از ش ــا و خ تنه
و از آن هــا بهره بــرداری می کننــد. اســتقبال گســترده 
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ــن  ــی از ای ــش خصوص ــاورزی و بخ ــگان کش دانش آموخت
ــی   ــانی بزرگ ــرمایه انس ــکیل س ــش تش ــوع، نویدبخ موض
اســت کــه در  مــورد صنعــت جدیــد گلخانــه در ایــران دارد 

شــکل می گیرد.

ــا،  ــور گلخانه ه ــر ام ــود در دفت ــات موج ــار و اطالع آم
گیاهــان دارویــی و قــارچ معاونت امــور باغبانــی وزارت جهاد 
کشــاورزی نشــان می دهــد؛ ســطح زیــر کشــت گلخانه هــا 
ــار  ــدود 10024 هکت ــال 1394 در کشــور ح ــان س ــا پای ت
ــدود 7253  ــطح، ح ــن س ــدول 1(. از ای ــت )ج ــوده اس ب
هکتــار )72/3%( بــه ســبزی ها، 2265 هکتــار )%22/6( 
ــز  ــار )5/1%( نی ــی و 506 هکت ــان زینت ــا و گیاه ــه گل ه ب
ــی اختصــاص  ــای دیگــر گلخانه ی ــان و محصول ه ــه گیاه ب
ــای  ــران از گلخانه ه ــای ای ــهم گلخانه ه ــا س ــته اند ام داش

ــت. ــر از  0/5%  اس ــوز کم ت ــان هن جه

ــا در کشــور در  ــن ســطح گلخانه ه ــار بیش تری ــن آم ای
ــران 2765/9  ــتان های ته ــب در اس ــه ترتی ــال را ب آن س
هکتــار، کرمــان در منطقــه جیرفــت و کهنــوج و منطقه های 
دیگــر ایــن اســتان 1613 هکتــار، اصفهــان 1409/5هکتــار، 
یــزد  1331/2 هکتــار، مرکــزی  539/7 هکتــار، خوزســتان 
407/8 هکتــار، مازنــدران  297/7 هکتــار، سیســتان و 
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بلوچســتان  249/8 هکتــار و البــرز 213/1 هکتــار  نشــان 
می دهــد، بــه گونه یــی کــه می تــوان گفــت: حــدود 
ایــن  در  کشــور  گلخانه هــای  مســاحت  کل  از   %87/9
دیگــر کشــور  اســتان های  در  باقی مانــده  و  اســتان ها 

ــکل 1(. ــد )ش ــز بوده ان متمرک

جدول 1: سطح زیرکشت محصول های گلخانه یی تا پایان سال 1394 1

سطح زيرکشتنوع محصول

)ha()%(

سبزي ها

گل هاوگیاهان زینتي

توت فرنگی

گیاهان دارویي

گیاهان دیگر

۷2۸۳/2

22۶۴/۶

2۹۵/۸

۴۰/۸

۱۸۵/۷

۷2/۴

22/۵

2/۹

۰/۴

۱/۸

10045/2100جمع کل

ــت  ــارچ معاون ــی و ق ــان داروی ــا، گیاه ــور گلخانه ه ــر ام ــع، دفت 1 -  منب
ــی اســت. امــور باغبان
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شکل 1: مساحت گلخانه ها در استان های عمده کشور در سال 1394

ــی  ــای گلخانه ی ــای ســطح زیرکشــت محصول ه تغییره
در طــول دو دهــه از نیمــه دهــه 70 تا میانه دهه 90 شمســي 
در شــکل 2 آورده شــده اند، همان گونــه کــه مشــاهده 
ــی در  ــای گلخانه ی ــر کشــت محصول ه ــود؛ ســطح زی می ش
20 ســال گذشــته )1375-1394( بیش تــر از 16 برابــر شــده 
اســت کــه رشــد زیــاد ایــن صنعــت جدیــد را در کشــورمان 
ــد و  ــاالی رش ــرعت ب ــه س ــت ک ــکار اس ــان می دهد. آش نش
توســعه گلخانه هــا در ایــران بــدون تقویــت زیرســاخت های 
مناســب، فرصت هــا و تهدیدهایــی به دنبــال خواهــد داشــت.

تھران
27.5%

کرمان
16.1%

اصفھان
13.3%

یزد
14.0%

مرکزی
5.4%

خوزستان
4.1%

مازندران
3.0%

تانسیستان و بلوچس
2.5%

البرز
2.1%

سایر استانھا
12.1%
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ت محصول های گلخانه یی در طول سال های 1394- 1375
ش

شکل 2: تغییرهای سطح زیرک
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ب- سیستم های گلخانه یی

سیسـتم های گلخانه یی یکی از کارآمدترین سیستم های 
تولیـد از نظـر شـاخص کارآیی مصـرف آب به شـمار می آیند. 
تعـرق  و  تبخیـر  وکم شـدن  محیـط  بسـته بودن  به دلیـل 
گیاهـان، بهره بـرداری از سـامانه های آب یاری میکـرو و امکان 
جمـع آوری و کاربـرد  دوباره از زه آب ها1 در کشـت های بدون 
خـاك، باالتریـن کارآیی مصـرف آب در این سیسـتم تولیدی 

را بـه دسـت می دهد.

ــه،  ــای مدیتران ــیه دری ــورهای حاش ــروزه، در کش   ام
ــی  ــتم های گلخانه ی ــی سیس ــره جنوب ــن و ک ــن، ژاپ چی
ســبزی ها  تولیــد  بــرای  مؤثــر  و  گســترده  به طــور 
ــرای  ــد ب ــور هلن ــن کش ــوند. همچنی ــرداری می ش بهره ب
ــر  ــه دیگ ــی ب ــان زینت ــا و گیاه ــادرات گل ه ــد و ص تولی
ــل برتری هــای نســبی موجــود  کشــورهای جهــان ، به دلی
ــری  ــروی کارگ ــب و نی ــی مناس ــرایط اقلیم ــه ش از جمل
ــا و  ــورهای کنی ــوب در کش ــرمایه گذاری های خ ارزان، س
کلمبیــا ســرمایه گذاری های مناســب انجــام داده اســت. در 
حقیقــت، برتــری  مهــم گلخانــه، تحقق بخشــیدن به شــعار 

1 - آبی که از کنار رود، چشمه، تاالب، زمین های کشاورزی، بسترهای 
کشت و .. تراوش کند.
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ســازمان خواروبــار جهانــی؛ تولیــد محصــول بیش تــر بــا آب 
کم تــر1 اســت .

گلخانه هــای  زیرکشــت  شــماره  2 ســطح  جــدول 
گوناگــون و نــوع پوشــش آن هــا را در ســال 2006، در 
ــه ســطح  ــد ک ــان نشــان می ده ــف جه ــای مختل منطقه ه
کل گلخانه هــای گوناگــون دنیــا تــا آن ســال حــدود 12/6 
ــان در  ــای جه ــر گلخانه ه ــت. بیش ت ــار اس ــون هکت میلی
و  اســت  داشــته  قــرار  نیمه گرم ســیری  منطقه هــای 
پوشــش بیــش از 99 درصــد آن هــا پالســتیک اســت. 
ــاره  ــان در ق ــی جه ــن ســطح گلخانه ی ــن، بیش تری همچنی
ــژه  ــار  بوی ــون هکت ــه مســاحت حــدود 11/5 میلی آســیا ب
در کشــور چیــن  بــه مســاحت حــدود 7 میلیــون هکتــار، 

ــرار دارد. ق

1- More crop with less drop
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ب هزار هکتار(
س

ت گلخانه یی جهان در سال 2006 میالدی )برح
ش

جدول 2: تخمین سطح زیرک

جمع 
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کوچ
ی
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ل ها

تون
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بزر
ی

پالستیک
ی

شیشه ي
                        نوع گلخانه

منطقه  

۱۱۵۹۳/۴۷۶
۱۰۰۰۰/۰۰۰

۶۶۵/۰۰۰
۹2۶/۰۰۰

2/۴۷۶
آسیا

۶۹2/۴22
۴۰۰/۰۰۰

۹2/۰۰۰
۱۷۱/۵۰۰

2۸/۹22
اروپا

2۴۹/2۸2
۸۰/۰۰۰

۱۱2/۰۰۰
۵۰/۶۰۰

۶/۶۸2
آفریقا/ خاورمیانه

2۹2/۴۰۰
2۶۰/۰۰۰

2۰/۰۰۰
۱۱/۰۵۰

۱/۳۵۰
آمریکای شمالی

2۶/۵۱۰
۶۰/۰۰۰

۱۱/۰۰۰
۹/۵۱۰

-
آمریکای مرکزی و جنوبی

۱2۶۰۸/۰۹۰
۱۰۵۰۰/۰۰۰

۹۰۰/۰۰۰
۱۱۶۸/۶۶۰

۳۹/۴۳۰
کل جهان 
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ویژگی های کشت گلخانه یی

ویژگی هـای مهـم روش کشـت گلخانه یی در کشـورمان 
عبارت انـد از:

1- کنترل عامل های محیطی،

2- عرضه  محصول در همه فصل های سال،

3- افزایــش بهــره وری مصــرف آب )مدیریــت بهینــه آب 
کشاورزی(،

4- بهره بــرداری بهینــه و مؤثــر از همــه نهاده هــای 
ــا، ــد این ه ــم و مانن ــود، س ــذر، ک ــد: ب ــاورزی، مانن کش

5- افزایــش بازدهــی و عملکــردی محصــول همــراه بــا 
باالبــردن کیفیــت آن،

6- ترویج فرهنگ کار گروهی و مشارکتی،

7- ایجاد اشتغال بیش تر و مناسب تر.
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شرایط مناسب برای کشت گلخانه یی در ایران

ــاال، کشــت گلخانه یــی در  بجــز ویژگی هــای آمــده در ب
کشــورمان شــرایطی مناســب را بــرای انتخــاب منطقه هــای 
ــم  ــی فراه ــای گلخانه ی ــعه  محصول ه ــاده کشــت و توس آم

ــد از: ــا عبارت ان ــن آن ه ــه مهم تری آورده اســت ک

1- موقعیت جغرافیایی،

2- تنوع آب و هوا با  طول روز بلند،

3- روشنایی کامل آفتاب در بیش تر نقاط آن،

4- وجود اقلیم های گوناگون،

5- نزدیکی به بازارهای مصرف منطقه یی.

* نکته! سطح زیرکشت گلخانه های 
کشورمان تا پایان سال 1394، حدود 

10000 هکتار بوده که با توجه به مساحت 
زمین های آماده و مناسب برای کشت و نیز 
تنوع محصول های کشاورزی به این روش، 

بسیار ناچیز است. 
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علت های سطح کم زیر کشت گیاهان گلخانه یی

بی گمــان، عامــل اصلــی ســطح کــم زیــر کشــت گیاهان 
ســاخت،  در  گوناگــون  چالش هــای  وجــود  گلخانه یــی 
ــگ  ــج فرهن ــا و تروی ــرورش آن ه ــت و پ ــیوه های مدیری ش
ــای  ــی از علت ه ــه برخ ــت ک ــارکتی اس ــی و مش کار گروه

از: آن عبارت انــد 

1- وجود مشکل در سازه ها و تأسیسات گلخانه یی،

ــژه در  ــون اقتصــادی، بوی ــای گوناگ ــود چالش ه 2- وج
اقتصــاد کشــاورزی،

3- نبــود بــازار مناســب و بــدون واســطه محصول هــای 
تولیــد شــده،

4-  توســعه نیافتگی امــور مرتبــط بــه کشــاورزی نویــن 
)بــه زراعــی( و عامل هــای تولیــد،

ــالح و  ــه اص ــبت ب ــی نس ــش مهارت ــف در دان 5- ضع
ــژادی(، ــه ن ــی )ب ــای بوم ــد بذره تولی

6- نبود دانش مدیریت بهینه آب یاری و زهکشی،

7- ضعــف در دانــش  مهارتــی کنتــرل آفت هــا و بیماری 
گیاهــان گلخانه یــی، بویــژه کنتــرل بیولوژیــک آن ها،
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8- ضعف در دانش مهارتی تغذیه گیاهی،

9- ضعــف در دانــش مهارتــی چگونگــی حاصل خیــزی 
ــی، ــای گلخانه ی ــژه خاك ه ــاك، بوی خ

ــال  ــج و انتق ــارکت طلبی، تروی ــگ مش ــود فرهن 10- نب
ــی، ــی و تحقیقات ــای پژوهش یافته ه

ــود  ــی از نب ــارت های ناش ــات و خس ــاد ضایع 11- ایج
ــت محصــول، ــت درس ــی در برداش ــش مهارت دان

ــود  ــی از نب ــارت های ناش ــات و خس ــاد ضایع 12- ایج
ــه  ــته بندی و عرض ــت ) بس ــس از برداش ــی پ ــش مهارت دان

ــازار(، ــه ب مناســب ب

13- وجــود مشــکل در استانداردســازی صنعــت گلخانه 
و تولیدهــای گلخانه یــی کشــور،

14- توسعه نیافتگی فرهنگ کار گروهی و مشارکتی.
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ت گلخانه های ایران و  دلیل های 

ش
ت گلخانه یی در ایران، میزان سطح زیرک

ش
ب ک

ط مناس
جدول 3:  بررسی ویژگی ها و شرای

ک نگاه
کم بودن آن در ی

ت 
ی مهم کش

ی ها
ويژگ

ی
گلخانه ي

ت انــد از:کنتــرل عامل هــای محیطــی، عرضــه 
ت گلخانه یــی عبار

ویژگی هــای مهــم کشــ
ب 

ت بهینــه آ
ب )مدیریــ

ف آ
ش بهــره وری مصــر

محصــول در دیگــر فصل هــای ســال، افزایــ
کشــاورزی(، بهره بــرداری بهینــه و مؤثــر از همــه نهاده هــای کشــاورزی)بذر، کــود، ســم و ...(، 
گ 

ت آن هــا، ترویــج فرهنــ
ش بازدهــی و عملکــردی محصول هــا همــراه بــا باالبــردن کیفیــ

افزایــ
ب تر.

ش تــر و مناســ
ت ایجــاد اشــتغال بی

کار گروهــی و مشــارکتی و در نهایــ

ی 
ب برا

ط مناس
شراي

ی در 
ت گلخانه ي

کش
ايران 

ش تــر 
ب در بی

ب و هــوا بــا  طــول روز بلنــد، روشــنایی کامــل آفتــا
ت جغرافیایــی، تنــوع آ

 موقعیــ
ف منطقه یــی؛ 

جاهــای کشــور، وجــود اقلیم هــای گوناگــون و نزدیکــی بــه بازارهــای مصــر
ت و توســعه محصول هــای گلخانه یــی 

ب زمین هــای آمــاده کشــ
ب را بــرای انتخــا

شــرایطی مناســ
ت.

فراهــم کــرده اســ

ت 
ح زيرکش

سط
ی  ايران

گلخانه ها

ت گلخانه هــای کشــورمان تــا پایــان ســال ۱۳۹۴، حــدود ۱۰۰۰۰ هکتــار بــوده 
ســطح زیرکشــ

ت و نیــز تنــوع محصول هــای 
ب بــرای کشــ

ت زمین هــای آمــاده و مناســ
کــه بــا توجــه بــه مســاح

ت. 
ش، بســیار ناچیــز اســ

کشــاورزی بــه ایــن رو
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ت گلخانه های ایران و  
ش

ت گلخانه یی در ایران، میزان سطح زیرک
ش

ب ک
ط مناس

ادامه جدول 3:  بررسی ویژگی ها و شرای
ک نگاه

دلیل های کم بودن آن در ی

ح کم 
ی سط

ت ها
عل

ی در 
ت گلخانه ي

زيرکش
کشور

ش هــای گوناگــون 
ت گلخانه یــی، وجــود چال

وجــود مشــکل در ســازه ها و تأسیســا
ب و بــدون واســطه محصول هــای 

اقتصــادی، بویــژه در اقتصــاد کشــاورزی، نبــود بــازار مناســ
تولیــد شــده، توســعه نیافتگی امــور مرتبــط بــه کشــاورزی نویــن )بــه زراعــی( و عامل هــای 
ت بــه اصــالح و تولیــد بذرهــای بومــی )بــه نــژادی(، 

ش مهارتــی نســب
ف در دانــ

تولیــد، ضعــ
ش  مهارتــی کنتــرل 

ف در دانــ
ب یــاری و زهکشــی، ضعــ

ت بهینــه آ
ش مدیریــ

نبــود دانــ
ف در 

ک آن هــا، ضعــ
ت هــا و بیمــاری گیاهــان گلخانه یــی، بویــژه کنتــرل بیولوژیــ

آف
ش مهارتــی چگونگــی حاصل خیــزی 

ف در دانــ
ش مهارتــی تغذیــه گیاهــی، ضعــ

دانــ
ت طلبی، ترویــج و انتقــال 

گ مشــارک
ک هــای گلخانه یــی،  نبــود فرهنــ

ک، بویــژه خا
خــا

ش 
ت های ناشــی از نبــود دانــ

ت و خســار
یافته هــای پژوهشــی و تحقیقاتــی، ایجــاد ضایعــا

ت های ناشــی از نبــود 
ت و خســار

ت محصــول، ایجــاد ضایعــا
ت درســ

مهارتــی در برداشــ
ب بــه بــازار(، وجــود مشــکل در 

ت ) بســته بندی و عرضــه مناســ
س از برداشــ

ش مهارتــی پــ
دانــ

گ 
ت گلخانــه و تولیدهــای گلخانه یــی کشــور، توســعه نیافتگی فرهنــ

استانداردســازی صنعــ
کار گروهــی و مشــارکتی.
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شرایط محیطی مورد نیاز محصول های گلخانه یی

گلخانه هــای  در  کــه  محصول هایــی  بیش تــر 
از گونه هــای  کشــورمان کشــت و پــرورش می یابنــد، 
»گرم ســیری« و »نیمه گرم ســیری« شــمرده می شــوند 
کــه میانگیــن دمــای ماهیانــه 17 تــا 27 درجــه سلســیوس 
را می پســندند. میانگیــن حداقلــی و حداکثــری دمــای 
ــه طــور  ــای گرم ســیری، ب ــای منطقه ه ــه محصول ه ماهیان
معمــول، 12 و 32 درجــه سلســیوس را ترجیــح می دهنــد. 
همچنیــن ایــن محصول هــا بــرای انجــام فرایندهــای 
فیزیولوژیــک خــود بــه اختــالف دمــای بیــن 5 تــا 7 درجــه 

ــد. ــبانه روز نیازمند ان ــول ش ــیوس در ط سلس

بیش تــر  فتوپریودیــک1  تطابــق  دیگــر،  ســوی  از 
ــت  ــه دس ــت ک ــی اس ــی به گونه ی ــای گلخانه ی محصول ه

1  -  به تغییر طول روز و شب- اثر تغییر ساعت روشنایی روی 
محصول های گلخانه یی می گویند.

* نکته! تا جایی که ممکن است، این 
اختالف دما بیش از 15 درجه سلسیوس 

نباید باشد.
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ــاز داشــته و  ــاب نی ــور آفت ــه ن کــم شــش ســاعت در روز ب
در طــول ســه مــاه، از میانــه مهرمــاه تــا میانــه دی مــاه، در 
مجمــوع بــه 500 تــا 550 ســاعت نــور آفتــاب - کــه تابــش 
خورشــیدی بــه انــدازۀ 200 کالــری بــر ســانتی مترمربع در 
روز تابــش نــور خورشــید اســت- نیازمنــد اســت. همچنین، 
ــور  ــه ط ــا، ب ــن محصول ه ــاز ای ــورد نی ــت م ــه رطوب دامن

ــا 90 درصــد اســت.  معمــول، 70 ت

 مرحله های ساخت گلخانه

بــه طــور اصولــی، گلخانه هــای تجــاری بــا هــدف تولیــد 
انبــوه و اقتصــادی انــواع گل هــا وگیاهــان زینتــی، ســبزی ها 
بــرای  بر ایــن؛  بنــا  می آینــد.  وجــود  بــه  میوه هــا  و 
ــا: ــب در درون آن ه ــی مناس ــرایط محیط ــازی ش آماده س

1- انتخاب محل مناسب،

2- نوع سازه،

3- نوع پوشش،

4- تأسیسات به کار رفته در آن ها،

5- مدیریت بهینه و نوین )مشارکتی و گروهی( آن ها و 
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6- شــیوه های بهره بــرداری محصول هــای آن هــا، از 
نشــا تــا عرضــه بــه بــازار هــدف اهمیــت اساســی دارنــد. در 
نتیجــه بــرای ســاخت یــک گلخانــه بــه گام هــای زیــر بایــد 

توجــه داشــت:

گام نخســت؛ انتخــاب مــکان )جانمایــی درســت( برای 
ســاخت یــک گلخانــه مناســب اســت کــه بــر افزایــش کّمی 
ــر  ــا، ب ــش هزینه ه ــا کاه ــراه ب ــا هم ــی محصول ه و کیف
اســاس معیارهــای عمومــی قانونــی، تأثیــری بســزا خواهــد 
ــکان مناســب  ــن؛ منظــور از انتخــاب م ــر ای ــا ب داشــت، بن

محورهــای زیــر اســت:

1- دسترسی آسان به راه های ارتباطی حمل و نقل،

2- دسترســی آســان بــه انرژی هــای ارزان و کم آالینــده 
در محیط زیســت.

گام دوم؛ منبــع تأمیــن آب، پیــش از ســاخت گلخانــه 
از نظــر کمّیــت و کیفّیــت بایــد آزمایــش شــود. 

گام سـوم؛ سـایه اندازی هرچـه کم تـر بـرای اسـکلت 
گلخانه هاسـت. انـدازه سـایه ایجاد شـده به زاویـه تابش نور 
خورشـید، فصل سـال و نوع سـازه گلخانه یی بسـتگی دارد. 
سـایه بـر کیفیت رشـد گیـاه در زمسـتان، زمانی که شـدت 
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نـور کم تر اسـت، بسـیار زیاد تأثیـر می گـذارد. همچنین اگر 
زمین شـیبدار باشـد، سـاخت گلخانه از نقطه وسـط شـیب 

)ارتفـاع متوسـط( باید آغاز شـود. 

نمونه مطالعه های مکان یابی در کشورهای گوناگون

انجــام  بــرای  مکان یابــي  اخیــر  ســال هاي  در 
ــته  ــاد داش ــعه زی ــي، توس ــاورزي و باغ بان ــاي کش فعالیت ه

ــد: ــه کنی ــر توج ــه زی ــد نمون ــه چن ــت. ب اس

ــي  ــاره مکان یاب ــیار در ب ــای بس ــران؛ مطالعه ه ◄ در ای
بررســي  زیتــون،  کشــت  بــرای  آمــاده  منطقه هــای 
ــرای  ــا ب ــه زمین ه ــري این گون ــای شــیب دار و کارب زمین ه
ــي  ــی، بررس ــای آب ــت منبع ه ــي وضعی ــت وکار، بررس کش
وضعیــت جنگل هــاي کشــور، توســعه و عمــران روســتایي، 
یکپارچــه ســازي زمین هــا و ... انجــام شــده اســت. نتیجــه 
ــاد مطالعــات  ــن مطالعه هــا در کم کــردن هزینه هــاي زی ای
ــی،  ــي و جانمای ــا در مکان یاب ــون و خط ــه، آزم نقطه به نقط
ــاي  ــا و هدف گذاري ه ــراي طرح ه ــل در اج ــرعت عم س

ــته اند.  ــدار داش ــدت و پای ــی بلندم اصول

 GIS ــوان »سیســتم ــه عن ــي ب ــپانیا؛ مطالعه ی ◄ در اس
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ــاورزي در  ــزي کش ــراي برنامه ری ــري ب ــزار تصمیم گی و اب
منطقه هــای خشــک اســپانیا« انجــام شــده اســت. اســاس 
ــات  ــل اطالع ــع آوري و تحلی ــه جم ــر پای ــه ب ــن مطالع ای
ــوب اســپانیا  ــا در جن ــه آلمری ــي منطق اقلیمــي و جغرافیای
ــر اســاس اســتعداد  ــه نقشــه هاي کاربــري زمین هــا ب و ارائ
منطقــه مــورد مطالعــه بــود. در ایــن مطالعــه حــدود 
20000 هکتــار از زمین هــای آمــاده بــراي کشــت هاي 
چگونگــي  و  گلخانه هــا  تیپ شناســي  گلخانه یــي، 
مدیریــت آن هــا  بــا اطالعــات بازاررســاني، خدمات رســاني 

ــدند. ــل ش ــي و تحلی ــا بررس ــد این ه و مانن

ــوان  ــي به عن ــال 2005، مطالعه ی ــه؛ در س ◄ در ترکی
اســتان  در  گلخانه هــا  نیــاز  مــورد  اقلیــم  »تعییــن 
سامســون1 » انجــام شــد. در ایــن مطالعــه عامل هــای مؤثــر 
در اقلیم یابــي گلخانه هــا ماننــد: دمــا، رطوبت نســبي، 
بــاد، شــیب، توپوگرافــي2،  بــارش، یخ بنــدان،  تابــش، 
ــورد  ــه م ــا و ... ، بررســي و تناســب منطق ــري زمین ه کارب
ــت.  ــده اس ــل ش ــاوت تحلی ــاي متف ــا دیدگاه ه ــه ب مطالع
نیــاز  نقشــه گرمــاي مــورد  ارزیابی هــای مرتبــط،  در 

1- Samsun:منطقه یی واقع در سواحل دریاي سیاه 
2  - نقشــه برداری از موقعیت هــای طبیعــی، محلــی یــا ناحیه یــی بــا 

ــت. ــی آن اس ــرح چگونگ ش
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گلخانــه در  عرصــه مــورد مطالعــه براســاس ماه هــاي 
بــزرگ  برنامه ریزي هــاي  در  تــا  نشان داده شــد  ســال 
منطقه یــي، مــورد بهره بــرداري قرارگیــرد. از ســوی دیگــر 
ــاخت  ــیل س ــر پتانس ــتان از  نظ ــهرهاي آن اس ــه ش هم

ــدند.  ــي ش ــک بررس ــه ی ــک ب ــه، ی گلخان

 ◄ در ترکیــه؛ در ســال 2007 ، بــرای بررســی تناســب 
در  کشــور  ایــن  شــرقی  شــمال  ناحیه هــای  اقلیمــی 
حاشــیه دریــای ســیاه1 و مقایســه آن بــا اســتان سامســون، 
مطالعه هایــی انجــام شــد. نتیجه هــای ایــن پژوهــش 
ــد؛ ناحیه هــای مــورد مطالعــه هماننــد: اســتان  نشــان دادن
ــرای  ــه ب ــی ترکی ــتان های میان ــر از اس ــون، بیش ت سامس

ــد.  ــب ان ــی مناس ــای گلخانه ی تولیده

ــه  ــي ب ــال 2008، مطالعه ی ــول س ــا؛ در ط ◄ در ایتالی
ــای  ــن منطقه ه ــن آوری GIS در یافت ــي ف ــوان »ارزیاب عن
ــدف از  ــد. ه ــام ش ــه« انج ــاخت گلخان ــرای  س ــاده ب آم
انجــام ایــن مطالعــه، دســتیابي هرچــه بیش تــر بــه امــکان 
کاهــش مصــرف انــرژي بــر پایــه اســتفاده از اســتعدادهاي 
ــر اســاس ایــن،  اقلیمــي کشــور ایتالیــا بیــان شده اســت. ب
و  زمین هــا  کاربــري  و  توپوگرافــي  عامل هایــی چــون؛ 

1- Eastern blacksea region
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عامل هــای اقلیمــي ماننــد: بــاد، دمــا، رطوبت نســبي، 
داده هــاي  و  بررســي   ... و  خورشــید  تابــش  بــارش، 
ــدند  ــل ش ــه و تحلی ــتم GIS تجزی ــت آمده در سیس به دس
و همچنیــن نقشــه منطقه هــای  آمــاده کشــور  بــرای 
مطالعه هــای دقیق تــر در مرحلــه دوم، ارائــه شــد. بــر پایــه 
نتیجه هــای ایــن ارزیابــی، در آن کشــور، حــدود %71، 
ــاخت  ــراي س ــي ب ــتعداد خنث ــار اس ــر 716000 هکت براب
گلخانــه پهنــه مطالعه یــي داشــتند و همچنیــن 13%  برابــر 
ــر 41000  ــط و 4%  براب ــتعداد متوس ــار اس 135000 هکت
بــراي ســاخت شــهرك های  بــاال  هکتــار اســتعدادی 

گلخانه یــي داشــتند.

دانشــگاه  پژوهشــگران  از  چنــدی  مکزیــک؛  در   ◄

واخنینگــن هلنــد چنــد مطالعــه را، در ســال 2009، 
بــه عنــوان »شناســایي اقلیــم مناســب بــراي تولیــد 
محصول هــای گلخانه یــي در مکزیــک« انجــام دادنــد. 
ــی  ــار، گوجه فرنگ ــای خی ــرای محصول ه ــا ب ــن مطالعه ه ای
ژربــرا،  و  رز  بریــده  نیــز گل هــای شــاخه  و  فلفــل  و 

.)3 )شــکل  انجام دادنــد 



35راهنمای جامع مکان یابی برای ساخت گلخانه

شکل 3: نقشه مکان های مناسب ساخت گلخانه در کشور مکزیک به 
همراه الگوی کشت پیشنهادی

عامل های مؤثر در مکان یابی گلخانه ها

در ســال هاي اخیــر، توســعه گلخانه هــای امــروزی 
ــاز شــده  ــد کشــور پیشــرفته آغ ــاال در چن ــن آوری ب ــا ف ب
ایــن  در  محصــول  ســالمت  ســطح  و  میــزان  اســت. 
ــیار  ــورهای، بس ــای کش ــه گلخانه ه ــبت ب ــا، نس گلخانه ه
ــا به کارگیــري  متفــاوت اســت. در گلخانه هــاي پیشــرفته ب
ــای  ــیون، خط ــیون و اتوماس ــاالی مکانیزاس ــطح های ب س
ــم رســیده اســت،  ــه دســت ک ــروي انســاني ب ناشــی از نی
ــا و  ــیله ربات ه ــه وس ــا  ب ــر کاره ــه بیش ت ــی ک ــه گونه ی ب
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ماشــین هاي خــودکار انجــام مي گیرنــد امــا ایــن موضــوع 
در گلخانه هــاي بــا ســطح فــن آوری پایین تــر، بســیار 
ــم  ــن مه ــرار دارد. ای ــن ق ــای پایی ــاوت و در درجه ه متف
ــا  ــرداری از گلخانه ه ــاخت و بهره ب ــي، س ــرورت طراح ض
ــا شــرایط  ــی روز و متناســب ب ــش فن ــا اســتفاده از دان را ب
ــا  ــه منبع ه ــي، اقتصــادي و دست رســي ب اقلیمــي، اجتماع

ــت.  ــرده اس ــر ک ــد، دو  براب ــای تولی و نهاده ه

ــر موضــوع ســاخت  از ســوی دیگــر، در ســال های اخی
بــه  و مجتمع هــای گلخانه یــی در کشــور  شــهرك ها 
ــا  ــه ب ــده اســت ک ــل ش ــم تبدی ــی از   مســئله های مه یک
ــن  ــاز در ای ــورد نی ــزرگ م ــرمایه گذاری  ب ــه س ــه ب توج
ــن  ــن رفت ــا از بی ــعی و خط ــه س ــا، هرگون ــه پروژه ه گون
ــال خواهــد داشــت.  ــه دنب ــان را ب ــی و زم ســرمایه های مل
بنــا بــر ایــن؛ ضــرورت دارد نســبت بــه  بررســی جنبه هــای 
گوناگــون ایــن پروژه هــا اقــدام کــرد تــا از بــروز خطاهــای 
بیش تــر بتــوان جلوگیــری کــرد. به همیــن منظــور در 
ــاخت  ــش رو در س ــی پی ــئله های اصل ــتار، مس ــن نوش ای
شــهرك های گلخانه یــی در مرحلــه اولیــه مکان یابــی 
به صــورت مفصــل  بررســی، تحلیــل و معرفــی می شــوند.

ــای  ــه حامل ه ــزون هزین ــش روزاف ــه افزای ــه ب ــا توج ب
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انــرژي و واقعــی شــدن قیمــت ســوخت های فســیلی، 
تأمیــن انــرژي مــورد نیــاز گلخانه هــا یکــی از پرهزینه تریــن 
نهاده هــای تولیــد در گلخانــه اســت. از دیــدگاه اقتصــادي، 
ــت  ــیار گران قیم ــا بس ــي گلخانه ه ــرایط محیط ــن ش تأمی
ــاز در محــل  ــورد نی ــات م ــر امکان ــژه اگ می تواندباشــد، بوی
ــا فعالیــت مــورد  موجــود و اقلیــم منطقــه نیــز متناســب ب
نظــر نباشــند. در نتیجــه؛ بــرای کاهــش هزینه هــای 
ــي  ــز بهینه یاب ــرژي و نی ــرف ان ــن و مص ــه تأمی ــوط ب مرب
ــت اقتصــادي - اجتماعــي جــای ســاخت  شــرایط و موقعّی
گلخانه هــا، روشــی درســت بــراي مکان یابــي آن هــا بایــد در 
پیش گرفتــه شــود. دربــاره مکانیابــی گلخانه هــا، مطالعــات 
ــد از: ــا عبارت ان ــن آن ه ــه مهم تری ــده ک ــام ش ــراوان انج ف

طریــق  از  منطقــه  اقلیمــی  تناســب  تعییــن   -1
ــی  ــی طوالن ــار هواشناس ــل آم ــه و تحلی ــردآوری، مطالع گ
مــدت )میانگیــن دمــای حداقــل ماهانــه، میانگیــن دمــای 
حداکثــر ماهانــه، میانگیــن دمــای ماهانــه، روزهــای 
ــب،  ــاد غال ــت وزش ب ــر و جه ــرعت حداکث ــدان، س یخ بن
ســاعت های  ماهانــه،  خورشــیدی  تشعشــع  میانگیــن 
آفتابــی، روزهــای ابــری، میانگیــن رطوبــت نســبی ماهانــه( 
و نیــز بررســی مختصــات جغرافیایــی منطقــه )عــرض 
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ــا(، ــطح دری ــاع از س ــی و ارتف جغرافیای

2- مطالعه کیفّیت و کمّیت آب منطقه، 

و  ضــروری  زیرســاخت های  وضعّیــت  مطالعــه   -3
تولیــد، مهــم  نهاده هــای 

ــا  ــرف ی ــده مص ــای عم ــه از بازاره ــه فاصل 4- مطالع
ــور، ــارج از کش ــه خ ــادرات ب ــکان ص ام

5- مطالعه کیفّیت خاك منطقه در  کشت های خاکی،

6- مطالعــه وضعیــت توپوگرافــی منطقــه و ســایه اندازها 
و بادشــکن های طبیعــی موجــود در منطقــه،

7- مطالعــه وضعیــت زهکشــی)خارج کــردن آب و 
نمک هــای حل شــدنی از ســطح و زیــر ســطح مزرعــه 

ــه، ــی منطق ــاه( طبیع ــد گی ــهیل رش ــرای تس ب

8- مطالعه وضعیت سیل آب در منطقه،

9- مطالعــه روش جمــع آوری و دفــع آب ناشــی از 
بارندگی هــا،

10- مطالعــه وضعیــت زیســت محیطی منطقــه در 
گلخانه یــی. پروژه هــای  اجــرای  صــورت 
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تعیین تناسـب اقلیمـی منطقه ها برای تأسـیس 

و بهره بـرداری از گلخانه هـا

شــرایط آب وهوایــی بــر کنتــرل شــرایط محیطــی 
ــاد  ــیار زی ــی بس ــای گلخانه ی ــد محصول ه ــه و تولی گلخان
ــوای  ــه آب وه ــه همیش ــی ک ــد. محل های ــر می گذارن تأثی
ــه  ــه نامناســب اند. ب ــرای ســاخت گلخان ــد، ب نامســاعد دارن
طــور اصولــی اقلیــم محــل ســاخت گلخانــه از  نظــر تولیــد 
محصــول، تأمیــن امکانــات کنتــرل شــرایط محیطــي، 
ــاختار  ــوع  س ــن  ن ــاز و همچنی ــورد نی ــرژي م ــه ان هزین
ــت. ــده اس ــم و تعیین کنن ــا آن مه ــب ب ــه متناس گلخان

 یکــی از روش هــای معتبــر تعییــن تناســب اقلیمــی هر 
ــد محصول هــای  ــا1 و تولی ــرای ســاخت گلخانه ه ــه ب منطق
ــو2 اســت  ــی؛ اســتفاده از نمــودار اقلیم ســنجی فائ گلخانه ی
کــه نخســتین بار دکتــر زابلتیتــس3 آن را ارائــه کــرده 
ــی  ــبزی های گلخانه ی ــر  س ــه بیش ت ــی ک ــت. از آنجای اس
نیمه گرم ســیری  و  گرم ســیری  گیاهــان  خانــواده  بــه 
ــه شــرایط محیطــی کــه  ــه طــور معمــول ب ــد، ب مربــوط ان

ــد: درادامــه شــرح داده مــی شــوند نیــاز دارن

1- Climate suitability for greenhouse production
2- Food and agriculture organization of the united nations, FAO
3- Christian von Zabeltitz
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سلســیوس  درجــه  تــا 27  دمایــی 17  دامنــه   -1
را می پســندند کــه ایــن دمــا در ســاختمان گلخانــه، 
درجــه   22 تــا   12 حــدود  گلخانه یــی  اثــر  به دلیــل 

سلســیوس خواهــد بــود.

ــه منطقــه از 12 درجــه  2- اگــر میانگیــن دمــای روزان
ــاز دارد. ــا نی ــه گرم ــه ب ــر باشــد، گلخان سلســیوس پایین ت

3- اگــر میانگیــن دمــای روزانــه در منطقه هــای دور از 
ــر  ــاحلی بیش ت ــای س ــش از 22 و در منطقه ه ــاحل بی س
ــبانه-  ــاعت های ش ــژه در س ــه سلســیوس - بوی از 27 درج

باشــد، گلخانــه را بایــد خنــک کــرد.

ــا 22  ــای 12 ت ــدوده دم ــول در مح ــور معم ــه ط 4- ب
ــه  ــت، تهوی ــه اس ــن روزان ــه میانگی ــیوس، ک ــه سلس درج
طبیعــی گلخانــه کافــی اســت و بــه بهره منــدی از سیســتم 

ــاز نیســت. گرمایشــی نی

5- حداکثــر دمــای مطلــق محیــط رشــد گیــاه از 35 تــا 
40 درجــه سلســیوس بیش تــر نبایــد باشــد.

6- حداقـل مقـدار تابـش خورشـیدی ورودی بـه منطقه در 
حین دوره رشد محصول بیش تر                             2300باید باشد.

ــم  ــه دســت ک ــی ب ــای گلخانه ی ــر محصول ه 7- بیش ت

wh m-2 d-1
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ــام  ــرای انج ــد و ب ــد ان ــنایی در روز نیازمن ــاعت روش 6 س
ــه  ــول س ــی، در ط ــد و محصول ده ــنتز و رش ــل فتوس عم
مــاه نوامبــر، دســامبر و ژانویــه در نیم کــره شــمالی حــدود 

550 - 500 ســاعت آفتابــی در منطقــه بایــد باشــد.

به همیــن دلیــل در نمــودار تعییــن تناســب اقلیمــی بــا 
ــه  ــی ک ــه محدوده های ــه ب ــا توج ــو، ب ــتفاده از روش فائ اس

بیــان شــد، روش کار بــه شــرح  زیــر اســت:

ــل  ــدت حداق ــن بلندم ــات میانگی ــرد آوری اطالع 1- گ
20 ســاله دمــای روزانــه منطقــه و بــه دنبــال آن هــا تعییــن 

میانگیــن بلندمــدت دمــای ماهانــه آن جــا،

ــل  ــدت حداق ــن بلندم ــات میانگی ــردآوری اطالع 2- گ
ــر اســاس  ــه منطقــه و ب 10 ســاله تابــش خورشــیدی روزان
آن هــا تعییــن میانگیــن بلندمــدت تابــش خورشــیدی 

ــا، ــه آن ج ماهان

3- واحــد محــور افقــی، دمــا برحســب درجه سلســیوس 
و واحــد محــور عمــودی، انــرژی دریافتــی منطقــه برحســب 
وات   ،)cal m-2 d-1( روز  در  بــر ســانتی مترمربع  کالــری 
ســاعت بــر مترمربــع در روز )wh m-2 d-1( و یــا مــگا ژول بــر 

مترمربــع در روز )MJ m-2 d-1( خواهــد بــود.
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ــه  ــای 12، 22 و 27 درج ــی، دماه ــور افق 4- روی مح
و  مشــخص کرده  شــاخص،  عنــوان  بــه  را  سلســیوس 
خط هایــی در راســتای محــور عمــودی، از ایــن عددهــا بــه 

ــم. ــه می دهی ــاال ادام ــمت ب س

5- روی محــور عمــودی، تابــش خورشــیدی 200 
ــا 2/3  ــانتی مترمربع در روز )cal m-2 d-1( ی ــر س ــری ب کال
ــع در روز )kwh m-2 d-1( و  ــر مترمرب ــاعت ب ــو وات س کیل
یــا 8/37 مــگاژول بــر مترمربــع در روز )MJ m-2 d-1( را بــه 
عنــوان شــاخص آســتانه تابــش مشــخص کرده و خطــی در 
ــه ســمت راســت  ــن عددهــا ب راســتای محــور افقــی، از ای

ــم. ــه می دهی ادام

ــه را در راســتای محــور   ــاه ژانوی ــای م ــن دم 6- میانگی
ــاه  ــش همــان م ــن تاب ــه میانگی ــا ب ــه داده ت عمــودی، ادام
ــه  ــاه ژانوی ــوان م ــه عن برســیم. محــل  برخــورد آن هــا را ب
عالمت گــذاری می کنیــم. بقیــه ماه هــای ســال کــه 
ماه هــای فوریــه تــا دســامبر اســت نیــز بــه همیــن ترتیــب  
ــده را  ــت آم ــه دس ــای ب ــپس نقطه ه ــوند. س ــم می ش رس
بــه یکدیگــر متصــل می کنیــم؛ یــک منحنــی بســته  رســم 

ــر شــبهات دارد. ــه بیضــی بیش ت ــه ب ــد شــد ک خواه
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7- ماه هایــی کــه در قســمت اول در ســمت چــپ واقــع 
ــه  ــد )گلخان ــاز دارن ــی نی ــتم گرمایش ــه سیس ــده اند، ب ش
نیــاز بــه گرمایــش دارد(، ماه هایــی کــه در قســمت 
میانــه  12 تــا 22 درجــه سلســیوس قــرار می گیرنــد بجــز 
ــد  ــت نیازمن ــن اس ــه ممک ــاحل ک ــای دور از س منطقه ه
گرمایــش شــبانه باشــیم، بــه طــور معمــول فقــط بــه تهویــه 
طبیعــی و ماه هایــی کــه در قســمت ســوم 22 تــا 27 
درجــه سلســیوس  قــرار می گیرنــد بــه سیســتم سرمایشــی 
ــد. همچنیــن  ــاز دارن ــاش نی ــا مه پ ــد و ی ــه؛ فــن- پ از جمل
ماه هایــی کــه در ســمت راســت تقســیم بندی قــرار 
می گیرنــد؛ در قســمت خــط مربــوط بــه دمــای 27 درجــه 
ــه  ــرمایش گلخان ــد و س ــادی دارن ــای زی ــیوس،  گرم سلس
ــود. براســاس  ــد ب ــه نخواه ــرون به صرف ــا مق ــن ماه ه در ای
ــرار  ــمت ق ــار قس ــن چه ــک از ای ــر ی ــه در ه ــی ک ماه های
ــد، می تــوان بررســی کــرد کــه از لحــاظ اقلیمــی  می گیرن
و هزینه هــای کنتــرل شــرایط اقلیــم )گرمایــش، ســرمایش 
و ...(، منطقــه مناســب بــرای تولیدهــای گلخانه یــی اســت 

یــا خیــر.

8- ماه هایـی کـه در قسـمت بـاالی خـط افقـی مربـوط 
بـه آسـتانه تابـش خورشـیدی قـرار می گیرند، به روشـنایی 
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تکمیلـی در فصل هـای سـرد سـال نیـاز ندارند امـا ماه هایی 
از سـال کـه در پاییـن ایـن خـط قراردارنـد، در فصل هـای 

سـرد سـال به روشـنایی تکمیلـی نیـاز دارند.

نمونه هایــی از اینگونــه تعییــن تناســب اقلیمــی انجــام 
شــده در ســطح دنیــا در شــکل 4 بــرای منطقــه آلمریــا در 
ــتردام  ــای آمس ــرای منطقه ه ــکل 5 ب ــپانیا و ش ــور اس کش
)در هلنــد(، ولــوس )در یونــان( و آلمریا )در اســپانیا(، رســم 

ــا هــم مقایســه شــده اند. و ب
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شور اسپانیا
ب اقلیمی انجام یافته برای منطقه آلمریا در ک

شکل 4: تعیین تناس
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س در یونان و آلمریا در اسپانیا
ستردام در هلند، ولو

ب اقلیمی انجام یافته برای منطقه های آم
شکل 5: تعیین تناس
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همچنیــن در نمــودار اقلیــم ســنجی دیگــري، بــه روش 
ــم: ــر عمــل مي کنی زی

1- اطالعــات بلندمــدت حداقــل 20 ســاله دمــای روزانه 
ــر  ــن حداکث ــا میانگی ــاس آن ه ــردآوری و براس ــه گ منطق

ــن می شــود. ــا تعیی ــه آن ج ــای ماهان دم

ــبي  ــت نس ــاله رطوب ــات 20 س ــم اطالع ــت ک 2- دس
ــن  ــا، میانگی ــاس آن ه ــردآوری و براس ــه گ ــه منطق روزان

ــود. ــن می ش ــا تعیی ــه آن ج ــبي ماهان ــت نس رطوب

3- واحــد محــور افقــی شــاخص رطوبــت نســبي 
ــا برحســب  ــودی دم ــد محــور عم برحســب درصــد و واح

درجــه سلســیوس انتخــاب می شــود.

و   55 نســبي  رطوبت هــای  افقــی  محــور  روی   -4
و  مشــخص کرده  شــاخص،  عنــوان  بــه  را  90 درصــد 
خط هایــی در راســتای محــور عمــودی از ایــن عددهــا بــه 

ســمت بــاال رســم می کنیــم.

5- روی محـور عمـودی دماهـای 27 و 36 را بـه عنـوان 
راسـتای  در  خط هایـی  و  مشـخص کرده  دمایـی  شـاخص 
محـور افقـی از این عددها به سـمت راسـت رسـم می کنیم.

6- میانگیـن رطوبـت نسـبي مـاه ژانویـه را در راسـتای 
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محـور عمـودی ادامـه داده تـا بـه میانگیـن حداکثـر دمـای 
همـان مـاه برسـیم. محـل تالقـی آن هـا را به عنـوان مـاه 
ژانویـه عالمت گـذاری می کنیـم. بقیـه ماه هـای سـال کـه 
شـامل ماه هـای فوریـه تـا دسـامبر اسـت نیـز بـه همیـن 
دسـت  بـه  نقطه هـای  سـپس  می شـوند.  رسـم    ترتیـب 
آمـده را بـه یکدیگـر وصـل می کنیـم، یـک منحنـی بسـته 

دارد. شـباهت  بیش تـر  بیضـی  بـه  کـه  به وجودمی آیـد 

7- ماه هایـی که در قسـمت باالی خـط دمایی 36 درجه 
سلسـیوس در سـمت بـاال واقـع شـده اند، در صـورت تولید 
در گلخانـه بـه سیسـتم سرمایشـی نیـاز دارنـد، در ماه هایی 
کـه بیـن خط هـای دمایـی 36 و 27 درجـه سلسـیوس قرار 
دارنـد، بـرای تولیـد در گلخانـه فقط بـه تهویه طبیعـی نیاز 
اسـت و ماه هایـی کـه در قسـمت پاییـن خـط دمایـی 27 
درجـه سلسـیوس قـرار می گیرنـد، دارای شـرایط مناسـب 

طبیعـی بـرای تولیدهـای گلخانه یی انـد.

8- ماه هایــی کــه در ســمت چــپ خــط رطوبتــی 
55 % انــد، نشــان دهنده ی کمبــود رطوبــت نســبی، در 
ــای  ــن خط ه ــع در بی ــای واق ــد، ماه ه ــد ان ــان تولی جری
ــت طبیعــی و مناســب  رطوبتــی 55  و90 %  وجــود رطوب
و  می کننــد  تبییــن  را  گلخانه یــی  تولیدهــای  بــرای 
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ماه هایــی کــه در ســمت راســت خــط رطوبتــی90 % انــد، 
ــان  ــد در جری ــش از ح ــبی بی ــت نس ــان دهنده رطوب نش

تولیدهــای گلخانه یــی انــد.

ــی  ــب اقلیم ــن تناس ــه، تعیی ــن گون ــی از ای نمونه های
انجــام شــده، در ســطح دنیــا در شــکل های6 و7 به ترتیــب 
بــرای منطقه هایــی در کشــورهای هنــد و ماالیــی ترســیم و 

ــده اند. ــه ش ارائ

شکل 6: تعیین تناسب اقلیمی انجام یافته برای دو شهر پونه و بنگلور 
در هند
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ب اقلیمی انجام یافته برای دو شهر لیلونگو و کارانگا در ماالیی

شکل 7: تعیین تناس
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تبدیـل سـاعت های آفتابـی بـه میـزان تابش 

خورشـیدی در منطقه هـای  بـدون آمـار تابـش

از  بـا توجـه بـه این کـه در داده هـای به دسـت آمـده 
سـاعت های  معمـول  طـور  بـه  هواشناسـی،  ایسـتگاه های 
آفتابـی اندازه گیـری و گـزارش می شـوند امـا در مطالعـه 
تناسـب اقلیمـی هر منطقه، شـدت تابش خورشـیدی به کار 
مـی رود، بنابراین؛ بهتر اسـت تا  اندازه تابش خورشـیدی در 
سـطح افق بـرای منطقه هـای مورد مطالعه، محاسـبه شـود. 
بـرای ارزیابـی ایـن پارامتـر، مدل هـای گوناگـون تعییـن و 
توصیـه شـده اند. یکـی از مهم تریـن و مناسـب ترین آن هـا 
رابطـه تجربـی آنگسـتروم - پرسـکات اسـت کـه به صـورت 

زیـر تعریـف می شـود:

N
nba

R
R

O

S +=

که در آن؛

RS: تابــش خورشــیدی رســیده بــه ســطح افقــی زمیــن 

  )MJ m-2 d-1(

  )MJ m-2 d-1( تابش خورشیدی فرازمینی :RO
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منطقــه  در  آفتابــی  ســاعت های  واقعــی  مــدت   :n
)ســاعت(

آفتابــی در منطقــه  N: مــدت نظــری ســاعت های 
)ســاعت(

موفقیــت  بــه  وابســته  تجربــی  ضریب هــای   :bو  a
انــد. جغرافیایــی منطقــه )-(، 

میانگیـن جهانـی مقدارهای عددی ضریب هـای a و b در 
ایـن معادله، به وسـیله روش اسـتاندارد فائو بـه ترتیب 0/25 
و 0/50 تعییـن و توصیـه شـده اند. همچنیـن ایـن مقدارهـا 
بـرای ایسـتگاه های هجده گانـه ایـران برابـر جـدول 4، بـه 
ترتیـب 0/39-0/20 و 0/64-0/30 تعیین و توصیه شـده اند.
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ش سنجی ایران

ستگاه های تاب
ت در شبکه ای

ستروم - پرسکا
ب های معادله آنگ

جدول 4: ضری
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ادامه جدول 4: ضری
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تعیین تناسب اقلیمی برای چند استان

تعیین تناسب اقلیمی استان خوزستان برای تولیدهای 

گلخانه یی

اســتان  گوناگــون  جاهــای  در  اقلیمــی  وضعیــت 
ــاخص های  ــاد در ش ــای زی ــل تغییره ــه دلی ــتان ب خوزس
درجــه حــرارت، بیشــینه و کمینــه میــزان بارندگــی و 

رطوبــت نســبی، متنــوع و گوناگــون اســت .

تحلیــل تناســب اقلیمــی شهرســتان اهــواز بــرای 
ــه  ــد ک ــان می ده ــکل 8( نش ــی )ش ــای گلخانه ی تولیده
ــه سیســتم های گرمایشــی  ــی در زمســتان ب ــور کل ــه ط ب
چنــدان نیــاز نیســت، تولیــد در 3 مــاه از ســال بــا تهویــه 
ــکان پذیر اســت.  ــی ام ــا به راحت ــن گلخانه ه ــی در ای طبیع
در 2 مــاه از ســال بــا اســتفاده از سیســتم های سرمایشــی 
رایــج بــه تولیــد در گلخانــه می تــوان ادامــه داد و در 6 مــاه 
ــری  ــه به کارگی ــاد اســت ک ــی زی ــه اندازه ی ــال،گرما ب از س
سیســتم های سرمایشــی بــرای خنک کــردن و تولیــد 
محصــول در گلخانه هــا، مقــرون بــه صرفــه نیســتند. 
ــال،  ــای س ــده در کل ماه ه ــان ش ــق بی ــن مناط همچنی
ــد. ــیدی ندارن ــع خورش ــت تشعش ــر دریاف ــودی از نظ کمب
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ــه ســمت شــرق ایــن اســتان  ــا حرکــت ب ایــن روش؛ ب
ــات  ــه ارتفاع ــه ب ــمالی آن ک ــزی و ش ــای مرک در ناحیه ه
اســتان چهارمحال وبختیــاری در شــهرهای ایــذه و باغملــک 
بررســی  نمونــه؛  بــرای  می کنــد.  تغییــر  نزدیک انــد، 
تناســب اقلیمــی شــهر باغملــک بــرای تولیــد محصول هــای 

گلخانه یــی نشــان می دهــد کــه؛

- سه ماه از سال به سیستم های گرمایشی نیاز است،

- سـه مـاه از سـال تولید بـا تهویـه طبیعـی امکان پذیر 
خواهـد بود،

- دو مــاه از ســال بــرای تولیــد در گلخانه هــا نیــاز بــه 
ــم، ــج  داری سیســتم های سرمایشــی رای

- فقـط چهـار مـاه از سـال، درجـه حـرارت بـه اندازه یی 
باالسـت کـه تولیـد در آن گلخانه هـا اقتصادی نیسـتند.

- همچنیــن منطقه هــای یادشــده در کل ماه هــای 
ســال از نظــر دریافــت تشعشــع خورشــیدی کمبــود ندارنــد 

)شــکل 9(.

ــت  بررســی نمودارهــای تناســب اقلیمــی از نظــر رطوب
ــه؛ ــد ک ــان می دهن ــکل 10( نش ــواز )ش ــهر اه در ش
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- در  نُــه مــاه از ســال بــرای تولیــد در گلخانه هــا 
کمبــود رطوبــت وجــود دارد،

- تنهــا ســه مــاه از ســال وضعیــت رطوبــت در گلخانه ها 
مناســب خواهنــد بود.

- همچنیــن براســاس همیــن داده هــا در ایــن منطقــه 
و در ماه هــای ســال بــا رطوبــت بیــش از حــد مجــاز 
روبــه رو نخواهیــم شــد. از طــرف دیگــر در شــهر  باغملــک 
ــود  ــل کمب ــه دلی ــال ب ــاه از س ــت م ــکل 11( در هش )ش
رطوبــت بــرای تولیدهــای گلخانه یــی از دســتگاه های 

ــم. ــتفاده کنی ــد اس ــاز بای رطوبت س

نکته!
- چنانچه بخواهیم در این نه ماه در 

گلخانه های این منطقه ها تولید داشته باشیم، 
از دستگاه های رطوبت ساز، مانند: مه پاش ها 

باید بهره گیریم.

نکته!
- این منطقه فقط در چهار ماه از سال دارای 
رطوبت  مناسب برای تولید درگلخانه هاست.

- در این شهر نیز هیچ ماهی از سال، رطوبت 
اضافی برای تولید، مشکل ایجاد نمی کند.
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شع – دما(
شع

ت و بهره برداری از گلخانه ها )ت
ب اقلیمی اهواز برای ساخ

شکل 8: نمودار تناس
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شع – دما(
شع

ت و بهره برداری از گلخانه ها )ت
ک برای ساخ

ب اقلیمی باغمل
شکل 9: نمودار تناس
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سبی(
ت ن

ت و بهره برداری از گلخانه ها )دما – رطوب
ب اقلیمی اهواز برای ساخ

شکل 10: نمودار تناس
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سبی(
ت ن

ت و بهره برداری از گلخانه ها )دما – رطوب
ک برای ساخ

ب اقلیمی باغ مل
شکل 11: نمودار تناس
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تعیین تناسـب اقلیمی اسـتان بوشـهر برای تولیدهای 

گلخانه یـی

 به طور کلی اقلیم اسـتان بوشـهر، نیمه خشک گرم سیري
 اسـت. در مجموع، این اسـتان اقلیمی گـرم دارد؛ بخش های 
سـاحلی آن گـرم و مرطـوب و بخش هـای داخلـی اش گرم و 

خشـک است.

ــرای  ــان ب ــتان برازج ــی شهرس ــب اقلیم ــی تناس بررس
ــه؛ ــد ک ــی )شــکل 12( نشــان می ده ــای گلخانه ی تولیده

1- در زمستان به سیستم های گرمایشی نیاز ندارد،

2- حــدود چهــار مــاه از ســال بــا تهویــه طبیعــی تولیــد 
ــه راحتــی امکان پذیــر اســت، در گلخانه هــا ب

3- دو مـاه از سـال می تـوان با اسـتفاده از سیسـتم های 
سرمایشـی به تولیـد در گلخانه هـا ادامه داد،

4- در شــش مــاه از ســال، گرمــا در ایــن منطقــه بســیار 
زیــاد اســت و بهره بــرداری از سیســتم های سرمایشــی  
ــه  ــرون ب ــا، مق ــد در گلخانه ه ــردن و تولی ــرای  خنک ک ب

صرفــه نیســتند،

ــت  ــال در دریاف ــای س ــه در کل ماه ه ــن منطق 5- ای
ــدارد. ــود ن ــیدی کمب ــع  خورش تشعش
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این در حالی اسـت که در شهرسـتان جم واقع در جنوب 
شـرق این اسـتان که اقلیم آن اندکی معتدل تر  اسـت؛

- در ماه هــای ســرد ســال بــه سیســتم های گرمایشــی 
نیازی نیســت )شــکل 13(،

- در 6-4 مــاه از ســال بــا تهویــه طبیعــی امــکان تولیــد 
وجــود دارد،

- 2-1 مــاه از ســال بــا سیســتم های سرمایشــی تولیــد 
ــت، ــوان داش ــی می ت گلخانه ی

- 6-5 مــاه از ســال دمــای هــوا بســیار باالســت 
تولیــد،  بــرای  از سیســتم های سرمایشــی  اســتفاده  و 

نیســتند، اقتصــادی 

- ایــن منطقــه در کل ماه هــای ســال در دریافــت 
ــدارد. ــود ن ــیدی کمب ــع  خورش تشعش

همچنین شهرستان های برازجان و جم؛

- در 10-9 مــاه از ســال بــرای تولیــد در گلخانه هــا بــا 
کمبــود رطوبــت روبه روینــد،

- در 3-2 مــاه دیگــر از ســال بــرای تولیــد در گلخانه هــا 
رطوبــت مناســب دارنــد )شــکل های 14 و 15(،
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- در 10-9 مــاه کمبــود رطوبــت وجــود دارد و در 
ــاز  ــتگاه های رطوبت س ــا دس ــد در گلخانه ه ــورت تولی ص

ــند.  ــته باش ــود داش ــد وج بای

شکل 12: نمودار تناسب اقلیمی برازجان برای ساخت و بهره برداری از 
گلخانه ها )تشعشع – دما(

 نکته!  
در هیچ ماهی از سال، در این دو شهر، رطوبت 

بیش از اندازه وجود ندارد.
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شع – دما(
شع

ت و بهره برداری از گلخانه ها )ت
ب اقلیمی جم برای ساخ

شکل 13: نمودار تناس
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سبی(
ت ن

ت و بهره برداری از گلخانه ها )دما – رطوب
ب اقلیمی برازجان برای ساخ

شکل 14: نمودار تناس
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سبی(
ت ن

ت و بهره برداری از گلخانه ها )دما – رطوب
ب اقلیمی جم برای ساخ

شکل 15: نمودار تناس
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 تعیین تناسب اقلیمی استان فارس برای تولید گلخانه یی

ــی  ــای مدیترانه ی ــارس، اقلیم ه ــتان ف ــی اس به طورکل
داخلــی، مدیترانه یــی ســاحلی و بیابانــی دارد. در ایــن 

ــی وجــود دارد: ــه آب و هوای ــه ناحی ــتان س اس

 الــف- ناحیــه کوهســتانی شــمال و شــمال غــرب 
اســتان بــا زمســتان های ســرد و پوشــش گیاهــی مناســب،

ب- ناحیـه مرکـزی با زمسـتان های تـا اندازه یی معتدل 
همـراه بـا بـارش و تابسـتان هایی با هوای گرم و خشـک،

ج- ناحیــه جنــوب و جنــوب شــرقی  بــا  زمســتان های 
معتــدل و تابســتان های بســیار گــرم .

تحلیــل شــرایط آب و هوایــي شــهرهای اســتان فــارس 
ــد  ــرای تولی ــه ب ــاخت گلخان ــورت س ــه در ص ــان داد ک نش
و  سردســیر  منطقه هــای  در  کشــاورزی  محصول هــای 

ــد؛ ــهر اقلی ــد: ش ــتان، مانن ــن اس ــمالی ای ش

- حــدود شــش مــاه بــه سیســتم های گرمایشــی نیــاز 
اســت )شــکل 16(، 

- در چهــار مــاه از ســال بــا تهویــه طبیعــی بــه تولیــد 
ــت، ــوان پرداخ ــا می ت در آن ه
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ــج  ــه سیســتم های سرمایشــی رای ــال ب ــاه از س - دو م
نیــاز اســت،

- در ماه هــای داغ ســال نیــز مشــکلی بــرای ســرمایش 
وجــود نــدارد،

- منطقــه در کل ماه هــای ســال در دریافــت تشعشــع 
خورشــیدی کمبــود نــدارد.

- منطقه های مرکزی این استان مانند: شهرستان شیراز؛

- آب و هــوای معتــدل دارد، به طوری کــه در چهــار 
ماه ســرد ســال، سیســتم گرمایشــی نیــاز دارد )شــکل 17(،

ــکان  ــی ام ــه طبیع ــا تهوی ــال ب ــاه از س ــار م - در چه
تولیــد گلخانه یــی وجــود دارد،

- در 2 مــاه از ســال بــا سیســتم های سرمایشــی رایــج 
ــد داشــت، ــوان تولی در آن می ت

ــوا  ــاد ه ــای زی ــال گرم ــده از س ــاه باقی مان - در 2 م
ــرمایش آن  ــه س ــت ک ــد داش ــود خواه ــا وج در گلخانه ه

ــت، ــد داش ــادی نخواه ــه اقتص توجی

- ایــن منطقــه در کل ماه هــای ســال در دریافــت 
ــدارد. ــود ن ــیدی کمب ــع خورش تشعش
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ــی  ــم خیل ــا اقلی ــتان ب ــن اس ــی ای ــق جنوب - در مناط
ــرد؛ ــد: الم ــرم مانن گ

بــه  ســال  ســرد  ماه هــای  از  هیچکــدام  در   -
،)18 )شــکل  نیســت  نیــاز  گرمایشــی  سیســتم های 

ــا تهویــه طبیعــی امــکان تولیــد  - در 4 مــاه از ســال ب
ــود دارد، وج

- در 2 مــاه از ســال بــا به کارگیــری سیســتم های 
ــت، ــوان پرداخ ــا می ت ــد در گلخانه ه ــه تولی ــی ب سرمایش

ــد،  ــش از ح ــای بی ــت گرم ــه عل ــال ب ــاه از س - 6 م
ــد  ــه تولی ــرای ادام ــی ب ــتم های سرمایش ــتفاده از سیس اس

در گلخانه هــا اقتصــادی نخواهنــد بــود،

- ایــن منطقــه در کل ماه هــای ســال در دریافــت 
ــدارد. ــود ن ــیدی کمب ــع خورش تشعش
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شع - دما(
شع

ت و بهره برداری از گلخانه ها )ت
ب اقلیمی اقلید برای ساخ

شکل 16: نمودار تناس
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شع- دما(
شع

ت و بهره برداری از گلخانه ها )ت
ب اقلیمی شیراز برای ساخ

شکل 17: نمودار تناس
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شع- دما(
شع

ت و بهره برداری از گلخانه ها )ت
ب اقلیمی المرد/ مهر برای ساخ

شکل 18: نمودار تناس
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در شهرســتان اقلیــد در طــول 12 مــاه از ســال، کمبــود 
ــه  ــاز ب ــه نی ــت ک ــد در گلخانه هاس ــرای تولی ــت ب رطوب
دســتگاه های رطوبــت ســاز خواهــد بــود. بنابرایــن در 
ــرای تولیــد  ــت  اضافــی کــه ب هیــچ ماهــی از ســال، رطوب
ــدارد )شــکل 19(. همچنیــن  در گلخانه هــا مضــر باشــد، ن
شهرســتان شــیراز  در طــول ده مــاه از ســال، کمبــود 
ــه   ــاز ب ــه نی ــا دارد ک ــد در گلخانه ه ــرای تولی ــت  ب رطوب
ــن  ــود )شــکل 20(. ای دســتگاه های رطوبت ســاز خواهــد ب
منطقــه در دو مــاه از ســال رطوبــت  مناســب بــرای  تولیــد 
در گلخانه هــا دارد و در هیــچ ماهــی از ســال، رطوبــت  
ــد،  ــر باش ــا مض ــد در گلخانه ه ــرای تولی ــه ب ــی  ک اضاف
نــدارد. از طــرف دیگــر منطقــه پاســارگاد )تخــت جمشــید(، 
ــد در  ــرای تولی ــت ب ــود رطوب ــال کمب ــاه از س ــت م در هف
ــاز  ــاز نی ــتگاه های رطوبت س ــه دس ــه ب ــا دارد ک گلخانه ه
خواهــد داشــت )شــکل 21(. در ایــن منطقــه، پنــج مــاه از 
ســال میــزان رطوبــت  مناســب  بــوده و در هیــچ ماهــی از 
ــا  ــد در گلخانه ه ــرای تولی ــه ب ــی ک ــت  اضاف ــال، رطوب س

ــدارد. ــان داشــته باشــد، ن زی
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سبی(
ت ن

ث و بهره برداری از گلخانه ها )دما – رطوب
ب اقلیمی اقلیدبرای احدا

شکل 19: نمودار تناس
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سبی(
ت ن

ث و بهره برداری از گلخانه ها )دما – رطوب
ب اقلیمی شیراز برای احدا

شکل 20: نمودار تناس
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سبی(
ت ن

ث و بهره برداری از گلخانه ها )دما – رطوب
ب اقلیمی پاسارگاد برای احدا

شکل 21: نمودار تناس
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کمّیت و کیفّیت آب منطقه

کمّیت آب

بـرای آبیـاری گیاهـان گلخانه یـی بـا ارزش افـزوده باال، 
دسترسـي به آب مورد نیاز  با کیفیت مطلوب، ضرورت دارد. 
 بسـیاری از مکان های واقع در  حوزه آب ریز دریای مدیترانه1
، بـه دلیـل نبود دو شـاخص کمیت و کیفیـت آب مورد نیاز  

از طرح هـای گلخانه یـی کنار گذاشـته شـده اند.

ــش  ــن بخ ــه در ای ــد نکت ــه چن ــه ب ــن؛ توج  بنا بر ای
مهــم می نمایــد:

1- دسـت کم، حجم آب مورد نیاز بـراي 1000 مترمربع 
گلخانـه در هـر شـبانه روز در فصـل تابسـتان کـه مصـرف 
حداکثـری دارد، m3 10 - 8  اسـت کـه بـا توجه بـه میزان 
آب موجود، با این شـاخص سـطح گلخانه در دسـت سـاخت 

را مي تـوان مشـخص کرد .

ــت آبیــاری در  ــه یــک نوب 2- در کشــت های خاکــی، ب
ــاك،  ــدون خ ــت های ب ــدود l m-2 ۱۰ - ۸ و در کش روز، ح
ــدود  ــت ح ــر نوب ــاری در روز و در ه ــت آبی ــه نوب ــه س ب

ــم. ــاز داری ــع آب نی ــر مترمرب ــر در ه 2/5 -2 لیت
1- Mediterranean basin
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3- کل عمــق آب مصرفــی گــزارش شــده بــرای آبیــاری 
ــدون  ــت های ب ــی در کش ــبزی های گلخانه ی ــی از س بعض
ــدول 5  ــپانیا، در ج ــور اس ــا در کش ــه آلمری ــاك منطق خ
ــه شــده اســت. همچنیــن در کشــورهای عربــی حــوزه  ارائ
خلیــج فــارس، حداکثــر آب مــورد نیــاز بــرای کشــت انــواع 
ســبزی های گلخانه یــی، ماننــد: خیــار، گوجه فرنگــی و 
فلفــل دلمه یــی حــدود lit.s-1.ha-1   0/7- 0/6 تعییــن 
آب  حداکثــر    نیــز  ایــران  در  اســت.  شــده  اعــالم  و 
)هیدرومــدول( مــورد نیــاز بــرای کشــت بــدون خــاك ســه 
ــار، گوجه فرنگــی و فلفــل  ــی مهــم )خی محصــول گلخانه ی
lit.s-1. ــب؛ ــور به ترتی ــف کش ــای مختل ــی( در جاه دلمه ی
ha-1  0/16 – 0/74، 0/29 – 0/95 و 0/15 – 0/25 تعییــن 

ــده اند. ــزارش ش و گ

ــا  ــی ب ــی گیاهــان گلخانه  ی ــاز آب ــی، نی ــه طــور اصول ب
ــی ماننــد: روش  هــای تشــت  اســتفاده از رابطه هــای تجرب
تبخیــر فائــو۱، هارگریــوز2 ، تشعشــع فائــو۳ و تشعشــع 
ــه  ــد: معادل ــا روش هــای نظــری مانن ــا۴ ی ــی آلمری منطقه  ی

1- FAO24 Pan evaporation method
2- Hargreaves equation
3- FAO radiation method
4- Almeria radiation method
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ــه  ــه و معادل ــرای گلخان ــده ب ــالح ش ــت۱ اص ــن- مانتی پن م
بی لــه ویــژه کشــت  های بــدون خــاک2 یــا اســتفاده از 

محاسبه شــدنی اند.  ،PrHo ۳ مثــل:  الگوهایــی 

تلفــات تبخیــر از اســتخرهای روبــاز ذخیــره آب، حــدود 
ــن زده می شــود. mm.yr-1  490 – 550 تخمی

1- Penman-Monteith equation
2- Baille et al.,1994
3- The software PrHo v2.0

دو نکته!
1- در کشت های بدون خاک هیدروپونیک با سیستم 

باز، اغلب 0/30 – 0/25 درصد آب اضافه بر نیاز، به 
گیاهان داده می شود تا امالح، به وسیله خروج زه آب، 

در بستر کشت جمع نشوند.

2- در کشت های خاکی مقداری آب برای ضدعفونی 
کردن خاک در تابستان و نیز یک بار آبیاری برای  نمناک 

کردن خاک پیش از کاشت نشا، مصرف می شود.
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شور اسپانیا

ک منطقه آلمریا در ک
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ــرمایش  ــتم  های س ــری سیس ــرای به  کارگی ــه! ب توج
تبخیــری ماننــد پــد - فــن1 و  مه  پاش  هــا2  بــا توجــه بــه 
ــاز  ــر نی ــه مصــرف آب بیش ت ــا،  ب ــزم عملکــرد آن ه مکانی
اســت )شــکل 22(. در نتیجــه؛ تخمین میــزان آب مورد نیاز 
ــی  ــا اهمیت ــری گلخانه ه ــرمایش تبخی در سیســتم های س
ویــژه دارد، زیــرا؛ بیش تریــن کاربــرد ایــن سیســتم ها 
در منطقه هــای خشــک و نیمه خشــک جهــان اســت 
ــا، آب  ــه در آن منطقه ه ــت ک ــخص اس ــد مش و صددرص
ــده  ــمند و محدودکنن ــیار ارزش ــاده بس ــک نه ــوان ی به عن
بــرای تولیــد محصول هــای کشــاورزی به شــمارمی آید 
دلیــل،  به همیــن  ب-23(.  و  الــف-23  )شــکل های 
آگاهی پیداکــردن از مصــرف آب در سیســتم ســرمایش 
تبخیــری از دیــدگاه برنامه ریــزی و تخمیــن کل آب مــورد 

ــت. ــم اس ــیار مه ــا، بس ــاز گلخانه ه نی

از سـوی دیگـر، هنـگام مکان یابـی و محاسـبه آب مورد 
نیـاز یک مجتمـع گلخانه یی، همه  مصرف هـای گوناگون آب 
باید بررسـی و تخمین زده شـوند. همچنین، در منطقه هایی، 
نیـاز آبـی سیسـتم سرمایشـی بیـش از نیـاز آبـی محصـول 

گلخانه یـی ممکن اسـت مـورد نظر  باشـد.
1- Pad & Fan system
2- Mist and foger systems
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)الف(

)ب(

شکل 22: نمایش تصویری کارکرد  سامانه سرمایش تبخیری پد- فن 
در گلخانه ها



85راهنمای جامع مکان یابی برای ساخت گلخانه

                                                                                  

شکل 23: نمونه یی از سیستم سرمایش تبخیری پد- فن نصب شده 
در گلخانه ها )باال( و جریان چرخش آب در سیستم سرمایش تبخیری 

پد - فن نصب شده در گلخانه ها )پایین(
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مطالعـات انجام شـده و تجربیات موجود نشـان می دهند 
کـه مقدار مصرف آب در سیسـتم سـرمایش پـد- فن  تحت 
تأثیـر دمـا و رطوبـت نسـبی هوای بیـرون گلخانه و  شـتاب 

)سـرعت( تهویـه الزم برای گلخانه اسـت. 

ــرای منطقه هــای اقلیمــی  مقدارهــای گــزارش شــده ب
معتــدل، نیمه خشــک و خشــک جهــان، دامنــه 0/9 – 
11/8 لیتــر بــه ازای هــر مترمربــع از مســاحت گلخانــه  در 
یــک ســاعت، در کارکــرد روزانــه 5-10 ســاعت و یــا دامنــه 
ــک  ــد در ی ــع از پ ــر مترمرب ــه ازای ه ــر ب 5/8-14/9 لیت
ســاعت از کارکــرد سیســتم سرمایشــی را نشــان می  دهنــد. 
ــاش  ــتم  های مه  پ ــرف آب در سیس ــدار مص ــن مق همچنی
ــه ازای هــر  پرفشــار1 )شــکل 24(، حــدود 2/5-4/2 لیتــر ب
ــه حــدود 6  ــه در روز و در کارکــرد روزان ــع از گلخان مترمرب
ســاعت و در سیســتم  های مه  پــاش کم فشــار2 )شــکل 
25(، حــدود 0/6 - 18 لیتــر بــه ازای هــر مترمربــع از 
گلخانــه در روز و در کارکــرد روزانــه حدود 6 ســاعت اســت.

1-High pressure systems (fogging)
2- Low pressure systems (misting)
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شکل 24: نمونه یی از جریان چرخش آب در سیستم سرمایش 

تبخیری مه پاش پرفشار در گلخانه ها

ــا  مطالعــه وجــود منبــع آب کافــی و مســتمر همــراه ب
کیفیــت مناســب بــرای تولیــد در گلخانه هــا ضــروری 
ــه،  ــای آب منطق ــت منبع ه ــی وضعی ــرای بررس ــت. ب اس
ــز  ــی و نی ــای( محل ــان )مقّنی ه ــا چاه کن ــت ب ــر اس بهت
کارشناســان/ خبــرگان آب هــای زیرزمینــی مســتقر در 
نیــز  ایشــان  تجربه هــای  از  و  محــل، مشــورت شــود 
ــری  اســتفاده شــود. همچنیــن قانون هــای منطقه یــی کارب
ــرح  ــای ط ــا هدف ه ــرل و ب ــه، کنت ــد مطالع ــا بای زمین ه
مــورد نظــر، هم خوانــی داده شــوند. بهتــر اســت؛ پیــش از 
ــالع از  ــرای اط ــا، ب ــاخت گلخانه ه ــرای س ــزی ب برنامه ری



راهنمای جامع مکان یابی برای ساخت گلخانه 88

ــی در آینــده، منطقــه مــورد  طرح هــای توســعه یی احتمال
مطالعــه، بــا مشــاورها و یــا مســئول های محلــی مشــورت و 

ــرد. ــام گی ــای الزم انج هماهنگی ه

شکل 25: نمونه یی از جریان چرخش آب در سیستم سرمایش 
تبخیری مه پاش کم فشار در گلخانه ها

کیفّیت آب

در بررسی کیفّیت آب مورد نیاز برای پرورش محصول های 
گلخانه یـی، تنهـا به عامل های رایج و معمـول در آبیاری توجه 
 نمی شود، بلکه عامل های زیر برای جلوگیری از شوك حرارتی1
 بایـد ارزیابی شـوند بویـژه در منطقه هایی که حجـم زیادی از 
1- Thermal shock



89راهنمای جامع مکان یابی برای ساخت گلخانه

آب وجـود دارد، مثل آب یاری سـطحی:

ــاری  ــه از آبی ــی ک ــد1 در صورت ــزان ذرات جام 1- می
قطره  یــی اســتفاده شــود،

ــک  ــه در ی ــاری ک ــرای آبی ــرارت آب ب ــه ح 2- درج
گلخانــه بــدون سیســتم گرمایشــی2 در فصــل ســرد بــدون 

ــی  رود. ــه کار م ــطه ب واس

ــیمیایی،  ــای ش ــاری را عامل ه ــرای آبی ــت آب ب کیفّی
فیزیکــی و بیولوژیکــی تعییــن می کننــد. هدایــت الکتریکــی 
ســدیم4 جــذب  نســبت  و   pH اســیدیته   ،)ECw(  آب3 
مــورد  شــیمیایی  شــاخص های  مهم تریــن  از   ،)SAR(
ارزیابــی میــزان شــوری، اســیدیته و  اســتفاده بــرای 
قلیایی بــودن آب بــرای آبیاری انــد. هدایــت الکتریکــی 
ــش  ــول در آب، افزای ــالح محل ــت ام ــش غلظ ــا افزای آب ب
ــه صــورت اســتاندارد  ــری آن ب ــب، اندازه گی ــد و اغل می یاب
ــر انجــام می شــود: ــای C̊ 25  براســاس رابطــه زی و در دم

              )2(

1- Solid elements content 
2- Unheated greenhouses
3- Electrical conductivity of the water
4-Sodium absorption ratio 

CEC ×= 1.0EC
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که در آن؛ 

 C و  dS.cm-1 ــت الکتریکــی آب برحســب EC = هدای
غلظــت امــالح محلــول در آب )غلظــت مجمــوع آنیون هــا 
ــت. ــود در آب( برحســب meq.l-1  اس ــای موج و کاتیون ه

ــه 10  ــم در پای ــت از لگاریت ــارت اس ــیدیته آب عب اس
:)H+( ــدروژن ــون هی ــت ی غلظ

         )3(     

ــر  حســاب  ــه  زی ــا رابط ــز ب ــدیم نی نســبت جــذب س
می شــود:

        )4(

 [ ]+= HpH 10log

نکته!

 pH ؛ از نظر تئوری بین 0 تا 14 می  تواند تغییر 
کند. pH برابر 7 به معنی طبیعی بودن اسیدیته 
آب، کم تر از 7 نشان دهنده ی اسیدی بودن و 

بیش تر از 7  نشان دهنده قلیایی بودن آب است.

[ ] 2
1

22

2

−++
+








 +
×=

MgCaNaSAR Na Ca Mg
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که در آن؛ 

 = غلظت یون سدیم ،  [ ]+Na

                     = مجمــوع غلظــت یون هــای کلســیم 
و منیزیم انــد کــه بــا واحــد میلی اکــی واالن در لیتــر1 

)meq.l-1( بیــان می شــوند.

1. Millequivalents Per liter

Na

]                     [Ca+2 + Mg+2 

]       [Na+

نکته!

در کل، ارزیابی کیفّیت آب برای آبیاری در 
گلخانه ها به روش پیشنهادی FAO که در جدول 
6 خالصه شده است، مورد استفاده قرار می گیرد.
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ب برای آبیاری در تولید محصول های گلخانه یی

ت آ
ش ارزیابی کیفی

جدول 6: راهنمای رو

                  Source: FA
O

 (Ayers and W
estcot, 1987)



93راهنمای جامع مکان یابی برای ساخت گلخانه

ــهری  ــه آب ش ــبت ب ــاه نس ــول، آب چ ــور معم ــه ط ب
ارزان تــر اســت و یــون مضــر فلــور نــدارد. آب رودخانه هــا 
ــی  ــی طبیع ــر زهکش ــژه اگ ــی، بوی ــتخرهای طبیع ــا اس ی
ــی  ــل بیولوژیک ــل عام ــه دو دلی ــد، ب ــه را انجام دهن منطق
ــل  ــی، مث ــل فیزیک ــی و عام ــای ذره بین ــی از موجوده ناش
بــذر علف هــای هــرز ممکــن اســت، آلــوده شــوند، در 
ــی و  ــت ضــد عفونی کنندگ ــا خاصی ــی ب ــه کلرزن نتیجــه؛ ب
ــردارد، ممکــن  ــاال درب ــی ب ــه  هزینه ی ــه فیزیکــی، ک تصفی

ــند . ــته باش ــاز داش ــت، نی اس

ــم  ــای مه ــت آن از عامل ه ــدار آب، کیفی ــر مق ــالوه ب ع
در تولیــد محصول هــای گلخانه یــي شــمرده می شــود. 
تحمــل انــواع گیاهــان نســبت بــه امــالح موجــود در 
آب آبیــاري بــا هــم تفــاوت دارنــد. مهم تریــن عامــل 
ــوري آب  ــي، ش ــت هاي گلخانه ی ــراي کش ــده ب محدودکنن
ــر  ــوری تحمل پذی ــدار ش ــت. مق ــاری )ECw( اس ــرای آبی ب
ــان  ــدول 7 نش ــی در ج ــان گلخانه ی ــی از گیاه ــراي برخ ب
ــای  ــوری آب از مقداره ــدن ش ــت. بیش ترش ــده اس داده ش
ــال  ــه دنب ــول  را ب ــرد محص ــش عملک ــده، کاه ــان ش نش
ــر  ــرد در اث ــش عملک ــن کاه ــی از ای ــی آورد. نمونه های م
افزایــش شــوری آب بــرای آبیــاری و شــوری عصــاره اشــباع 
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خــاك )ECe(، در جــدول 8  آورده شــده اند. 

عـالوه بـر شـاخص های ECw ،SAR و pH، بي کربنـات، 
منیزیـم  آهـن،  گوگـرد،  کلسـیم،  کلـر،  یون هـای  غلظـت 
موجـود در آب نیز در میزان رشـد و نمـو و عملکرد محصول 
مؤثرانـد. بـه همیـن دلیـل پیـش از سـاخت گلخانـه، از آب 
مـورد اسـتفاده آزمایـش کامل شـیمیایی باید گرفته شـود و 
نتیجه هـای به دسـت آمده، تفسیرشـوند و بـه صـورت جـدی 

به آن هـا توجه شـود.
جدول 7: شوری مناسب آب آب یاری )ECw( براي کشت برخی 

محصول های گلخانه یي

شوری قابل قبول (dS/m)  نوع محصول

2خیار
2/۵گوجه فرنگي

۱توت فرنگي

2فلفل
2خربزه

۱/۳گل ُرز

۱/۵آلسترومریا
2لیسیانوس

2گالیول
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کیفّیــت آب عــالوه بــر آبیــاری، در کارکرد سیســتم های 
ــد: بویلرهــا و ســرمایش تبخیــری  گرمایــش آب گــرم مانن
ماننــد: پــد- فــن و مه پاش هــا  نیــز اهمیــت دارد. بــه طــور 
معمــول، آلودگــی فیزیکــی آب هــای ســطحی رودخانه هــا 
و مخزن هــای روبــاز ماننــد: جســم های شــناور، بــذر 
ــده  ــاژ ش ــه پمپ ــن و ماس ــن ش ــرز و همچنی ــای ه علف ه
از چاه هــا عمکــرد ســامانه های آبیــاری، گرمایشــی و 
تصفیــه  و  می کنــد  دشــوار  را  گلخانه هــا  سرمایشــی 
ــد .  ــا، پرهزینه ان ــه آب ه ــیون( این گون ــی )فیلتراس فیزیک

جدول 8: میزان کاهش عملکرد برخی محصول های گلخانه یی نسبت 
به عملکرد پتانسیل آن ها

 به ازای میزان افزایش شوری آب برای آبیاری و شوری عصاره اشباع 
خاک از آستانه تحمل آن ها

Source: FAO (Ayers and Westcot, 1987)
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ــروری و  ــاخت های ض ــه زیرس ــی ب دسترس
ــد ــم تولی ــای مه نهاده ه

مطالعــه وضعیــت زیرســاخت های موجــود، شــامل: 
ــود  ــی، وج ــای ارتباط ــا و راه ه ــود جاده ه ــا نب ــود ی وج
کارگــران محلــی و ســطح دانــش فنــی آن هــا، ســردخانه، 
بــه  دسترســي  نیــز  و  خدماتــی   - رفاهــی  امکانــات 
ــی  ــرژی مصرف ــاي ان ــوع و هزینه ه ــرژی، ن ــای ان منبع ه
ــل و ...،  ــی، گازوئی ــرق، گاز طبیع ــه؛ ب ــاز  از جمل ــورد نی م
ــه مــواد، مصالــح و خدمــات فنــي-  همچنیــن دسترســي ب
مشــاوره یی محلــی، بــرای دســتیابي بــه شــرایط  مناســب 

ــد.  ــاص دارن ــی خ ــد،  اهمیت تولی

بـه طـور معمـول، مـکان سـاخت گلخانه هـا در جاهایی 
انتخـاب می شـوند کـه تـا حـد امـکان بـه راه هـای ارتباطی 
طبیعـی،  گاز  و  بـرق  شـبکه های  ریلـی،  و  جاده یـی 
مخزن هـای سـوخت و دیگـر امکانـات رفاهـی و خدماتـی 
نزدیـک باشـند، همچنیـن کارگـران محلـی، بـرای حداقـل 
هزینه هـای  تـا  باشـند  داشـته  وجـود  دسـتمزدها  شـدن 
مربـوط بـه سـرمایه گذاری بـرای تأمیـن انـرژی، نهاده های 
تولیـد و بازاررسـانی محصول هـای تولیـد شـده، بـه حداقل 
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 برسـند. همچنیـن وجـود شـبکه های مخابراتـی و اینترنت1
مدیریـت  و  بهره بـرداری  در  موفقیـت  بـرای  منطقـه  در 
گلخانه هـا، ضـروری اسـت. شـکل های 26 و 27 نمونه هایی 

از ایـن گونـه گلخانه هاینـد.

 

شکل 26: لزوم نزدیکی گلخانه ها به جاده و شبکه برق سراسری

1.Telephone and internet services 
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شکل 27: لزوم نزدیکی گلخانه ها به امکانات رفاهی و خدماتی 
مناسب

چند نکته!

ــه، قطعــه زمینــی را بایــد  1-  در زمــان ســاخت گلخان
ــد و  ــه باش ــای اولی ــر از نیازه ــه بزرگ ت ــرد ک ــاب ک انتخ
ــرای توســعه و طرح هــای آینــده در نظــر  زمیــن اضافــی ب

ــه شــود )شــکل 28(. گرفت

 2-  مســاحت های مربــوط بــه ارائه ســرویس های جانبی
 ماننــد: اســتخرهای ذخیــره آب، انبارهــا، راه هــای ارتباطی، 
محــل اســتراحت کارگــران، ســرویس های بهداشــتی، 
ســردخانه،  بســته بندی،  و  جداســازی  محل هــای 
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در  کــه  موردهایی انــد  این هــا  ماننــد  و  کار  دفترهــای 
ــوند. ــده ش ــد گنجان ــه بای ــی اولی ــی و جانمای طراح

3- یـک سـطح هـم به عنـوان فضـای پیش بینی نشـده 
بـه مجموعـه فضاهـا اضافـه می شـود )شـکل های29 و30(. 

4- در منبع ها مسـاحت سـاختمان های سـرویس دهنده 
کـف  مسـاحت   %13 معـادل  کوچـک  گلخانه هـای  بـرای 
گلخانـه اسـت، این مسـاحت بـا گسـترش سـطح گلخانه ها 
مسـاحت  متوسـط  به طـور  می یابـد.  کاهـش   %  7/5 بـه 
مفیـد  سـطح   %10 برابـر  سـرویس دهنده  سـاختمان های 

گلخانـه در نظـر گرفتـه می شـود. 
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ک قطعه زمین
ت جانبی الزم برای آن در ی

سا
شکل 28: نمونه یی از شیوه جانمایی گلخانه و تأسی
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گلخانه هـا بـه نیروهـای کاری خبـره و تمام وقـت نیـاز 
دارنـد، بنـا بـر ایـن؛ ایـن موضـوع در انتخـاب محل سـاخت 

آن هـا،  بـه صـورت جـدی  بایـد در نظـر گرفتـه شـود.

ــی کــه ســطح دســتمزد در بخــش کشــاورزی  از آنجای
هزینــۀ  کاهــش  )بــرای  اســت  کــم  ســنتی  به طــور 
کارگــران(، تعــداد نیــروی کارگــری موردنیــاز در یــک 
هکتــار گلخانــه بــه مراتــب از یــک هکتــار زراعــت و 
ــرل  ــارت و کنت ــز نظ ــت و نی ــر اس ــاغ بیش ت ــی ب ــا حت ی
ــه  ــران گلخان ــت، کارگ ــا الزم اس ــر گلخانه ه ــری ب بیش ت
ــن  ــل ممک ــن مح ــا در نزدیک تری ــه ی ــل گلخان ــا در مح ی
بــه محــل گلخانــه بایــد ســکونت یابنــد. همچنیــن وجــود 
ســرویس های حمــل و نقــل عمومــی و نیــز ایســتگاه های 
اتوبــوس یــا تاکســی در نزدیکــی محــل ســاخت گلخانه هــا 
ــران،  ــد کارگ ــت و آم ــازی در رف ــهیل و ارزان س ــرای تس ب

ــود. ــد ب ــاز خواهن ــر و کارس مؤث
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سته بندی محصول تولیدشده گلخانه یی
شکل 29: نمونه یی از محل های الزم برای جداسازی و ب
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سته بندی محصول تولیدشده گلخانه یی
شکل 30 : نمونه یی از محل های الزم برای جداسازی و ب
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بازار مصرف

در مکان یابـی بـرای سـاخت گلخانه هـا و مجتمع هـای 
مصـرف  عمـده  بازارهـای  از  فاصلـه  مطالعـه  گلخانه یـی، 
اسـت  ضـروری  کشـور  از  خـارج  بـه  صـادرات  امـکان  یـا 
)شـکل های31، 32 و 33(. نزدیکـی مـکان سـاخت گلخانـه 
بـه جاده هـای اصلـی  بـرای  بازاررسـانی محصـول تولیـدی 

اسـت.  مهم 

بــه طــور کلی انــدازه بــازار مصــرف و شــرایط اجتماعي- 
ــی در آن  ــای گلخانه ی ــرار اســت تولیده ــه ق ــی ک منطقه ی
ــر  پیشــنهاد شــود،  فرصــت فــروش محصــول و توجیه پذی
ــد  ــای تولی ــل محصول ه ــل و نق ــای حم ــودن هزینه ه ب

ــد.  ــن مي کن شــده را تعیی
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شکل 31 : ضرورت وجود بازارهای داخلی و خارجی برای فروش 
محصول های گلخانه یی تولید شده
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شکل 32 : ضرورت وجود بازارهای داخلی و خارجی برای فروش گل و 
گیاهان زینتی گلخانه یی تولیدشده

شکل 33 : امکان  فروش گل و گیاهان زینتی تولیدشده در محل 
گلخانه
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بـر خـالف چالش هـای گوناگـون در تولیـد محصول های 
از  محصول هـا  اغلـب  فـروش  قیمـت  کشـور،  گلخانه یـی 
موردهـای مشـابه در بسـیاری از کشـورهای دیگـر کم تـر 
اسـت. امـروزه،  بـاال بـودن هزینه هـای تولیـد از یک سـو و 
پاییـن بـودن قیمت محصـوالت تولید شـده از سـوی دیگر، 
توجیـه اقتصـادی فعالیت هـای گلخانه یـی را ضعیـف کـرده 
اسـت. قیمت مناسـب فـروش بـرای محصول هـای تولیدی، 
ضمانت کننـده تـداوم و پایـداری در تولید اسـت.  در صورتی 
کـه قیمـت بـازار هزینه هـای تولیـد را جبـران نکنـد، حتـی 
اگـر مدیریـت گلخانه و کیفیت محصـول در بهترین وضعیت 
خـود باشـد، انگیـزه بـرای تولیـد را از بیـن می بـرد و همـه 

زحمت هـا بیهـوده می شـوند.

به طـور کلـی بـازار محصول هـای کشـاورزی تااندازه یـی 
بـازار رقابت کامل اسـت و دسـت کـم در بسـیاری از موردها 
خصوصیـات آن نزدیـک بـه  بـازار رقابت کامل اسـت. عرضه 
انـدك در کنـار تقاضـای زیـاد، افزایـش قیمـت و در حالـت 
عکـس آن، کاهـش قیمـت محصول هـای کشـاورزی را بـه 
دنبـال دارد کـه خـود خطرپذیری هایـی را، کـم یـا زیـاد، به 

شـرح زیر بـه دنبـال خواهد داشـت:

تنظیــم برنامــه تولیــد بــه طــوری کــه عمــده برداشــت 
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هنگامــی باشــدکه پیش بینــی می شــود، قیمــت بــازار 
ــانی را  ــری بازاررس ــدودی خطرپذی ــا ح ــت، ت ــب اس مناس

کاهــش می دهــد. 

ــای  ــف بازاره ــده کش ــه در برگیرن ــق ک ــی موف بازاریاب
جدیــد دیگــر اســت، خطرپذیــری قیمــت را می تواندکاهــش 
ــردار،  ــی بهره ب ــای مدیریت ــه توانایی ه ــن زمین ــد. در ای ده
ــازار،  ــرط های ب ــی از ش ــه و آگاه ــد و تجرب ــاس تولی مقی
ــای  ــا هزینه ه ــتفاده از آن ه ــا اس ــد و ب ــر دارن ــی مؤث نقش
تولیــد را می تــوان کاهــش و فــروش محصــول را بــا 

ــرد. ــه ک ــه صرف ــرون ب ــر مق ــای پایین ت قیمت ه

عملیـات  در  خطرپذیـری  دیگـر،  مهـم  منبع هـای  از 
بازاریابـی و بازاررسـانی محصول هـای گلخانه یی، شـرط های 
انبـارداری و حمل ونقل انـد )شـکل های34، 35 و 36( و نـوع 

محصـول در ایـن  زمینـه، نقشـی مهـم دارد.

چند نکته مهم!

1- توت فرنگــی محصولــی اســت کــه توانایی انبــارداری 
ــی  ــرای محصوالت ــه ب ــی ک ــدك اســت در حال آن بســیار ان
ماننــد فلفــل، گوجه فرنگــی و خیــار، ایــن توانایــی تــا 

اندازه یــی بیش تــر اســت. 
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2-  نگــه داری بیــش از انــدازه خیــار در انبــار بــه دلیــل 
از دســت دادن رطوبــت و چروکیدگــی آن، بازارپســندی این 
محصــول را کاهــش می دهــد و افــت قیمــت را بــه دنبــال 
مــی آورد. بــه همیــن دلیــل اگــر گلخانــه در موقعیت هــای 
ــازار آســان  ــه ب ــی ســاخته می شــود کــه دسترســی ب مکان
ــد،  ــش می یاب ــل آن افزای ــای حمل ونق ــا هزینه ه ــت ی نیس
ــه  ــی، ک ــول گلخانه ی ــوع محص ــاب ن ــت در انتخ ــر اس بهت

قــرار اســت تولیــد شــود، دقتــی بیش تــر شــود.

شکل 34 : زیرساخت های ضروری برای بارگیری و حمل ونقل 
محصول های گلخانه یی تولیدشده
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شکل 35 : زیرساخت های ضروری برای بارگیری و حمل ونقل 
محصول های گلخانه یی تولیدشده

شکل 36 : زیرساخت های ضروری برای بارگیری و حمل ونقل 
محصول های گلخانه یی تولیدشده
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 وضعّیت خاک شناسی و توپوگرافی

مطالعــات مربــوط بــه چگونگــی دسترســي بــه زمیــن و 
هزینــه تأمیــن آن شــامل:

ــرای انجــام  - بررســی کیفیــت و ویژگی هــای خــاك ب
ــی، ــت های خاک کش

- میــزان توپوگرافــي و چگونگــي وضعیــت حــال و 
آینــده آن از نظــر امــکان گســترش،

- وجـود سـایه اندازها و بادشـکن های طبیعـی موجـود 
در منطقـه،

ــرل  ــت زهکشــي وکنت ــر وضعی ــاك از نظ ــرایط خ - ش
ــر  ــذار ب ــم و تأثیرگ ــای مه ــتایي1؛ از عامل ه ــطح ایس س

ــد. ــاخت گلخانه ان ــکان س ــاب م انتخ

ــار  ــا2، فش ــطح دری ــه از س ــاع گلخان ــش ارتف ــا افزای ب
ــد  ــش می  یاب ــط کاه ــرارت محی ــه ح ــک3 و درج بارومتری
امــا به  دلیــل کم شــدن ســهم انتشــار نــور در هــوای 

یــک ســطح مشــخص در  تــراز آب زیرزمینــی روی  باالتریــن   -1
اســت. زیرزمیــن 

2- Altitude
3-  بارومتریــک )Barometric pressure ( : نیرویــی کــه در هــر نقطــه 
ــر  ــاالی آن نقطــه وجــود دارد، ب برحســب وزن ســتونی از هــوا کــه در ب

ســطح وارد می  شــود.
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ــد.  ــش می  یاب ــور خورشــید افزای ــت ن صــاف، شــدت دریاف
همچنیــن میــزان بارندگــی در ارتفاع هــا نســبت بــه 
بیش تــر می  شــود.  )جلگه یــی(  محیط هــای صاف تــر 
ــه  ــا خرداقلیــم1 منطقه هــا ب به  همیــن دلیــل توپوگرافــی ب
ــه  ــید و درج ــش خورش ــی، تاب ــاد، بارندگ ــر ب ــر ب ــل اث دلی
حــرارت محیــط نقشــی مرتبــط دارد. تأثیــر توپوگرافــی بــر 
ــر ســرعت و جهــت  ــا  ایجــاد ســایه، ب ــش خورشــید  ب تاب
ــم  ــی مه ــه، خیل ــی منطق ــم حرارت ــز رژی ــاد و نی وزش ب
ــوب  ــه جن ــیب  های رو ب ــمالی، ش ــرۀ ش ــت. در نیم  ک اس
ــش خورشــیدی  ــه شــمال، تاب ــه شــیب  های رو ب نســبت ب
به  ویــژه  حالــت  ایــن  می  کننــد.  دریافــت  بیش تــری 
در پائیــز و زمســتان هنگامی  کــه موقعّیــت خورشــید 
ــاد  ــراردارد، ایج ــق ق ــه اف ــبت ب ــر نس ــی کم ت در زاویه ی
ــور  ــای کش ــۀ آلمری ــل در ناحی ــن دلی ــه همی ــود. ب می ش
ــان،  ــه  ای جه ــب گلخان ــن قط ــوان مهم  تری ــپانیا به  عن اس
واحدهــای گلخانــه  ای بیــن ســاحل دریــا )جنــوب( و رشــته 
 37 )شــکل  های  شــده  اند  احــداث  شــمالی  کوه  هــای 
ــته  ــادی داش ــی زی ــیب خیل ــا ش ــه زمین ه و 38(. چنانچ

1- خرداقلیــم )Microclimate (: کوچک تریــن واحــد اقلیمــی اســت کــه 
ــه طــوری  ــرد، ب ــر می  پذی ــاد تأثی ــن، زی از شــرایط فیزیکــی مختلــف زمی
ــد. ــب کن ــد کس ــرایط می توان ــن ش ــود را از ای ــای خ ــه همه ویژگی  ه ک
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ــم  ــده مه ــی ایجادش ــایه  های محل ــکل 39(، س ــند )ش باش
ــوده و از منظــر نورگیــری گلخانه  هــای احــداث شــده در  ب

ــت. ــد گذاش ــی خواهن ــر منف ــا، اث ــن مکان  ه ای

شکل 37: استقرار گلخانه ها در شیب دامنه کوه های رو به جنوب در 
ساحل  آلمریای کشور اسپانیا برای نورگیری بیش تر در فصل های پاییز 

و زمستان
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شکل 38: استقرار گلخانه ها در شیب دامنه کوه های رو به جنوب در 
ساحل  آلمریای کشور اسپانیا برای نورگیری بیش تر در فصل های پاییز 

و زمستان

شکل 39: اثر توپوگرافی زمین در وضعیت سایه اندازی  محلی زمین ها 
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چند نکته!

1- ســایه اندازی مانع هــای طبیعــی یــا مصنوعــی 
نســبت بــه آفتــاب تابســتانی و زمســتانی هــر منطقــه بایــد 
ــاخت  ــب س ــکان مناس ــاس آن، م ــود  و براس ــرل ش کنت
ــر در  ــه گونه یــی انتخــاب شــوند کــه ســایه کم ت ــه ب گلخان

ــکل 40(. ــد )ش ــا به وجودآی آن جاه

2- همچنیــن رعایــت فاصلــه مناســب در ســاخت 
جلوگیــری  بــرای  یکدیگــر،  از  گلخانه یــی  واحدهــای 
اســت  ضــروری  همدیگــر،  بــر  آن هــا  ســایه اندازی  از 

)شــکل 41(.

کوه هــای  کناره هــای  در  قرارگرفتــه  مکان هــای   -3
بــرای  همیشگی شــان  ســایه اندازی  دلیــل  بــه  بلنــد 

ســاخت گلخانــه نامناســب اند )شــکل 42(. 

بایـد سـعی  انتخـاب مـکان سـاخت گلخانه هـا  4- در 
شـود تـا شـیب زمین در جهـت عرضی سـاخت گلخانه صفر 
و در جهـت طولـی آن انـدك و حـدود 0/5 % و حداکثـر 
2-1 %  در نیـم کـره شـمالی رو به جنوب باشـد، در نتیجه؛ 
در فصل هـای پاییـز و زمسـتان نورگیـری بهتـر دارد و ایـن 

مکان هـا از وزش بادهـای شـمالی در امـان می ماننـد.
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5- اغلــب عملیــات زراعــی و کنترلــی بــه صــورت 
ماشــینی در شــیب های بیــش از 1-2 درصد، مشــکل اســت 
 و بــرای ســاخت گلخانه هــا بــه تراس بنــدی زمین هــا1

 نیاز خواهد بود.

روی  مانــع  ســایه اندازی  از  جلوگیــری  بــرای   -6
ــش  ــه تاب ــع و زاوی ــاع مان ــه ارتف ــه ب ــا توج ــا،  ب گلخانه ه
ــر اســاس  مــاه و فصــل از ســال، فاصلــه آن از  خورشــید ب
گلخانــه براســاس شــکل 43 را می تــوان تخمیــن زد.

به دلیــل ســنگین بــودن وزن تــوده هــوای ســرد، 
ــای  ــه ســوی منطقه ه ــوای ســرد همیشــه ب ــای ه جبهه ه
پســت تر تمایــل دارنــد تــا حرکــت کننــد و اگــر وزش بــاد 

1- دیواره های عمودی و شیب دار برای جمع آوری آب بیش تر ساخته 
می شوند.

نکته!

در زمین های با شیب بیش تر، توصیه می  شود 
چندین گلخانه جداگانه با محورهایی موازی 

خط های تراز ])Foggy areas( : خط تراز را برای 
نقاطی که ارتفاع مساوی از سطح پیش فرض که 

معموالً سطح آب  های آزاد است در نظر می  گیرند[ 
طراحی شوند.
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ــس؛  ــوند. پ ــاکن می ش ــا س ــد، در آن ج ــته باش وجودنداش
ــی،  ــای انتخاب ــا ج ــه منطقه ه ــن گون ضــروری اســت در ای
بــرای ســاخت گلخانــه، اندکــی توپوگرافــی داشــته باشــد تا 
بــه جابجایــی جبهــه هــوای ســرد در شــب های آرام در ایــن 
ــا  ــاخت گلخانه ه ــن از س ــد. همچنی ــک کن ــا کم منطقه ه

ــود . ــودداری ش ــد خ ــر1 بای ــای مه گی در منطقه ه

شکل 40: وضعّیت سایه اندازی مانع های در اطراف خود در طول سال

1.Foggy areas
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شکل 41: چگونگی سایه اندازی گلخانه ها بر یکدیگر و ضرورت 
رعایت فاصله مناسب از همدیگر
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شکل 42: جانمایی نادرست برای ساخت گلخانه در حاشیه کوه های 
بلند در کشور ونزوئال

شکل 43: تخمین  فاصله گلخانه از مانع های طبییعی و ساخته دست 
بشر برای جلوگیری از سایه اندازی با توجه به ارتفاع مانع و زاویه 

تابش خورشید 

ــاد  ــرعت وزش ب ــه س ــی ک ــر، در جاهای ــرف دیگ از ط
ــا  ــی ی ــکن های طبیع ــاخت بادش ــی س ــت، پیش بین باالس
مصنوعــی بــرای پایــداری بیش تــر ســاختار و پوشــش 
ــل  ــای داخ ــت انرژی ه ــتن از هدررف ــز کاس ــه و نی گلخان
و خــارج گلخانــه ضــروری اســت. بــرای ایــن منظــور  
گلخانه هــا را در محلــی کــه دارای ردیف هایــی از درختــان 

ــکل 44(. ــاخت )ش ــوان س ــت، می ت اس
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توجــه! بــرای جلوگیــری از ســایه اندازی درختــان روی 
گلخانه هــا، فاصلــه درختــان از گلخانه هــا 2/5 برابــر ارتفــاع 

نهایــی آن هــا باید باشــد.

ــود آب  ــا کمب ــه ب ــان در شــهرك  هایی ک کشــت درخت
روبه روینــد، یــک  مشــکل اساســی ایجــاد خواهنــد کــرد. 
ــول  ــا ط ــری1 ب ــی پلیم ــکن  های مصنوع ــتفاده از بادش اس
عمــری تــا 25 ســال و نفوذپذیــری2 بیــش از 50 % کــه در 
ــد و  ــا 70 + درجــه  سلســیوس مقاوم ان ــای بیــن 30- ت دم
بــرای گیاهــان و حیوانــات نیــز زیــان ندارنــد )شــکل  45(، 
گزینــه دوم بــه شــمار می آینــد کــه کاشــت آن هــا نســبت 
بــه ســاخت دیوارهــای سراســری )شــکل 46( از نظــر 
1- High tenacity polyester filaments.
2- Permeability.

نکته!

وجود بادشکن  های طبیعی )همان ردیف 
درختان( هنگامی برتری خواهند داشت که بیش 

از اندازه به محوطه گلخانه نزدیک نباشند تا 
مشکل سایه  اندازی ایجادکنند یا منبع انتقال 

حشره ها و بیماری  ها شوند.
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کنتــرل و تعدیــل شــدت وزش  برتــری خواهنــد داشــت. 

شکل 44: استفاده از بادشکن طبیعی پیرامون گلخانه

شکل 45: استفاده از بادشکن مصنوعی پیرامون گلخانه
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شکل 46: مقایسه چگونگی کنترل و تعدیل وزش باد در بادشکن های 

مصنوعی یک پارچه و نفوذپذیر

وجــود خاك هایــی بــا بافــت ســنگین )رســی( در 
ــرداری را از  ــر، بهره ب ــا از دو نظ ــاخت گلخانه ه ــکان س م
گلخانه هــا در آینــده بــا چالــش روبــه رو خواهنــد ســاخت:

  1-  ضعیف کردن توانایی زهکشی طبیعی منطقه،

2- مشـکل انبسـاط/ انقباض1 و ترك خوردن گلخانه های 
دارای کف بتنی.

1 - Shrink/Swell clays
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وضعّیت هیدرولوژیکی منطقه

مطالعــه وضعیــت ســیل آب در منطقه، مطالعــه چگونگی 
بارندگی هــای  از  ناشــی  دفــع آب هــای  و  جمــع آوری 
ــه  ــودن منطق ــیل گیر ب ــکان س ــی ام ــز بررس ــی و نی فصل
ــم  ــای مه ــر عامل ه ــاران، از دیگ ــای پرب ــژه در منطقه ه بوی
ــاخت  ــرای س ــب ب ــکان مناس ــاب م ــر انتخ ــذار ب و تأثیرگ

ــد. ــمار می آین ــه ش ــه ب گلخان

الف- ضرورت زه کشی

ــای  ــطحی در منطقه ه ــی س ــی زه کش ــزوم پیش بین ل
ــع آب  ــرای جمــع آوری و دف مناســب ســاخت گلخانه هــا ب
ــکل های 50-47(.  ــوند )ش ــه ش ــد مطالع ــا بای بارندگی ه
پــس؛ در منطقه هــای پربــاران، زه کشــی های پیرامــون 
ــور  ــه ط ــد. ب ــام پذیرن ــد انج ــتی بای ــه درس ــا ب گلخانه ه
ــی  ــرش زه کش ــه پذی ــاخت گلخان ــکان س ــاك م ــی خ کل
ــی  ــد داشــته باشــد. در مکان های طبیعــی و مناســبی را بای
کــه زه کشــی طبیعــی بــه ســختی انجــام می شــود، 
ــد مطالعــه و طراحــی شــود  ــه بای پیــش از تأســیس گلخان
ــز  ــی نی و اجــرای سیســتم های مناســب زه کشــی زیرزمین
ــا  ــی ب ــه در زمین های ــر گلخان ــن اگ ــرد. همچنی ــام پذی انج
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ــاال ســاخته شــود، اســتفاده از شــبکه  ســطح ایســت آبی ب
ــت. ــروری اس ــی ض ــای زیرزمین زه کش ه

ب- شیب زمین

ــیوه  ــی و ش ــت زه کش ــر وضعی ــا از نظ ــیب زمین ه ش
ساخت وســاز مهــم اســت. بــه طــور اساســی، ســاخت 
گلخانه هــای بــزرگ در زمین هــای بــا شــیب کــم، راحت تــر 
ــی  ــه اندک ــاخت گلخان ــکان س ــت. م ــر اس ــم هزینه ت و ک
ــود  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــاور بای ــای  مج ــر از نقطه ه باالت
تــا از آب گرفتگــی گلخانــه هنــگام ســیالب و بارندگی هــای 

ــکل های 51 و 52(. ــود )ش ــری ش ــدید، جلوگی ش

همچنیــن توپوگرافــی زمیــن مــورد نظــر شــیبی کــم؛ 
ــی ســاخت  ــر 0/5 – 1 % در جهــت طول در حــدود حداکث
گلخانــه بایــد داشــته باشــد تــا زه آب و روان آب هــای ناشــی 
از بارندگی هــا، به طــور طبیعــی، جمــع آوری و تخلیــه 

شــوند )شــکل های 50-47(. 

ــد  ــم 2%  بای ــت ک ــه دس ــون گلخان ــای پیرام زمین ه
شــیب داشــته باشــند تــا امــکان زه کشــی طبیعــی منطقــه 
هنــگام ســیل آب و باران هــای شــدید فراهــم شــود. وجــود 
شــیب انــدك و مســاعد در مــکان ســاخت گلخانه هــا، 
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کاهــش هزینه هــای تســطیح، زهکشــی و حمــل و نقــل را 
بــه دنبــال خواهنــد داشــت.

شکل 47: شیوه  جمع آوری و دفع آب ناشی از بارندگی های فصلی 
پیرامون گلخانه ها

شکل 48: شیوه جمع آوری و دفع آب ناشی از بارندگی های فصلی 
پیرامون گلخانه ها
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شکل 49 : شیوه جمع آوری و دفع آب ناشی از بارندگی های فصلی 
پیرامون گلخانه ها

شکل50 : شیوه جمع آوری و دفع آب ناشی از بارندگی های فصلی 
پیرامون گلخانه ها
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شکل 51 : باالبودن جای ساخت گلخانه نسبت به محیط پیرامون خود 
برای جلوگیری از آب گرفتگی گلخانه هنگام سیل آب و باران های شدید

شکل 52 : باالبودن جای ساخت گلخانه نسبت به محیط پیرامون خود 
برای جلوگیری از آب گرفتگی گلخانه هنگام سیالب و باران های شدید
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وضعّیت محیط زیست منطقه

در انتخــاب مــکان ســاخت گلخانــه بــه نکته هایــی بایــد 
ــد از: توجــه کــرد. ایــن نکته هــا عبارت ان

1- مطالعــه وضعیــت محیــط زیســت منطقــه در صورت 
ــی، ــای گلخانه ی ــرای پروژه ه اج

2- فراهم آوردن شرایط ایمني محصول تولیدشده،

3- پرهیــز از کاربــرد مــواد شــیمیایي و اثــرات مخــرب 
محیــط زیســتي تولیــد بــر وضعیــت آب و خــاك منطقــه،

ــیرین کن ها در  ــتفاده از آب ش ــوب اس ــرات نامطل 4- اث
ــاحل، ــدون س ــای ب منطقه ه

5- چگونگــی دفــع پــس آب )پس ماندهــای( شــور 
ــکل 53(. ــا )ش آن ه

از جملــه مطالعــات اولیــه موردنیــاز بــرای انتخــاب 
ــروری در  ــای ض ــذ راهکاره ــا اخ ــب گلخانه ه ــکان مناس م
ــد:  ــده مانن ــتي آین ــط زیس ــای محی ــوص محدویت ه خص
ــا  ــا ی ــا، نهره ــه دریاچه ه ــی ب ــه پس آب هــای گلخانه ی تخلی
آب هــای زیرزمینــی بــه منظــور جلوگیــری از آلودگــی منابــع 
ــت. ــک اس ــت های هیدروپونی ــژه در کش ــاك بوی آب و خ
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بنابرایــن، بــرای به کارگیــری یــا دفــع اصولــی پــس آب 
خروجــی از گلخانه هــا بویــژه در کشــت های هیدروپونیــک 

بایــد برنامــه و طرحــی مناســب داشــته باشــیم.

شکل 53: شورشدن خاک در مسیر مکان تخلیه پس آب شور یک 
واحدآب شیرین کن گلخانه یی در استان اصفهان

بــا توجــه بــه معمــول بــودن اســتفاده از کشــت 
ــتم  ــه روش سیس ــاك( ب ــدون خ ــت ب ــک )کش هیدروپونی
ــه دســت  ــی ب ــوارد، آب اضاف ــر م ــران، در  بیش ت ــاز در ای ب
ــه  آمــده از آبیــاري و زه آب1 بســترهاي کشــت درون گلخان

1 - آبی که از کنار رود، چشمه، تاالب و .. تراوش کند.
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ــه، در  ــرون از گلخان ــه بی ــال ب ــع آوری و انتق ــس از جم پ
ــي از  ــاري بخش ــرای آبی ــره و  ب ــي ذخی ــل حوضچه ی داخ
ــاز  ــای ب ــه در فض ــرون از گلخان ــت بی ــاي زیرکش زمین ه
ــوند  ــتفاده مي ش ــه اس ــون گلخان ــبز پیرام ــای س ــا فض ی

و ب-54(. الــف-54  )شــکل هاي 

ــاری،  ــی ناشــی از آبی ــه اینکــه در آب اضاف ــا توجــه ب ب
ــده و  ــدون قاع ــه ب ــد، تخلی ــم می مان ــود و س ــداری ک مق
کاربــرد آن ممکــن اســت روي خــاك و آب زیرزمینــي 
در  آلودگــي  پخــش  و  بگــذارد  بــد  تأثیــری  منطقــه 

محیط زیســت را بــه دنبــال بیــاورد.

ــتفاده از  ــه اس ــوط ب ــائل مرب ــه در مس ــن توج بیش تری
ــع  ــي از دف ــوارد ناش ــه م ــیرین کن، ب ــتگاه های آب ش دس
پــس آب حاصــل از ایــن عملیــات برمی گــردد )شــکل های 
ــن  ــي، چندی ــاي نمک زدای ــف-55 و ب-55(. در فراینده ال

ــد از: ــه عبارت ان ــوند ک ــد مي ش ــا تولی پس آب ه

◄ آب نمــک بســیار غلیظ تــر از آب خــام یــا پــس آب 
)غلظــت آن بســتگي بــه درصــد بازیافــت دارد(،

◄ فاضـالب به دسـت آمده از شست وشـوي تأسیسـات 
نمک زدایـي )حـاوي ترکیب هـای شـیمیایي گوناگـون(،
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◄ فاضالب هاي تأسیسات پیش تصفیه،

)الف(    

 )ب(
شکل 54: حوضچه تخلیه آب  اضافی بسترهاي کشت ناشي از آبیاري 
در گلخانه )الف( و زمین هاي تحت آبیاري با آب اضافی به دست آمده 

از بسترهاي کشت گلخانه )ب( در استان البرز
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)الف(

)ب(
شکل 55 : شیوه های تخلیه پس آب شور خروجي از سیستم 

آب شیرین کن )الف( و نیز انتقال و دفع پس آب خروجي از سیستم 
آب شیرین کن به بیرون از زمین هاي گلخانه )ب( در استان البرز
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در تأسیســات کوچــک؛ نمک زدایــی مــورد اســتفاده در 
گلخانه هــا، بیش تــر آب اضافی شــان از نــوع اول اســت، 
ــت  ــا آب ورودی، غلظ ــه ب ــه در مقایس ــي ک ــي: پس آب یعن
ــود،  ــد می ش ــاد تولی ــی زی ــر دارد و در حجم ــی بیش ت نمک

بــه طــور اصولــی بایــد دفــع شــود. 

حجــم پــس آب از نظــر میــزان جریــان و غلظــت امــالح 
آن، بــه وضعیــت آب خــام، درصــد بازیافــت و فراینــد مــورد 
اســتفاده در نمک زدایــي بســتگی دارد، بــرای نمونــه؛ درصد 
بازیافــت تأسیســات نمک زدایــي آب هــاي لب شــور حــدود 
50 تــا 90 درصــد اســت، بنابرایــن؛ 10 تــا 50 درصــد آب 
خــام بــه پس آبــي تبدیــل مي شــود کــه غلظــت امــالح در 
آن 2 تــا10 برابــر آب خــام اســت. درصــد بازیافــت آب دریــا 
ــا70 درصــد آب  ــه 40 ت ــا60 درصــد اســت ک حــدود30 ت
ــالح  ــت ام ــه غلظ ــود ک ــل مي ش ــي تبدی ــه پس آب ــام ب خ
آن 1/5 تــا 2/5 برابــر آب دریاســت. جــدول 9 کیفیــت 
پــس آب تولیــدي در انــواع فرایندهــاي نمک زدایــي را 

ــد. ــان مي ده نش

بایــد توجــه کــرد کــه نمي تــوان اثرهــاي محیــط 
ــر  ــورت فراگی ــه ص ــي را ب ــات نمک زدای ــتي تأسیس زیس



راهنمای جامع مکان یابی برای ساخت گلخانه 134

ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــي ب ــر پروژه ی ــرا؛ ه ــرد، زی مطــرح ک
ــات آن  ــتقرار تأسیس ــي اس ــط فیزیک ــرداري و محی بهره ب
اثراتــی ویــژه دارد امــا به طــور کلــی اثرهــاي محیــط 
زیســتي پــس آب تأسیســات غشــادار خیلــي کم تــر از 

ــتند. ــي هس ــات حرارت تأسیس

ــراه  ــه هم ــیمیایي ب ــب ش ــوع ترکی ــر ن ــه ه در تخلی
پــس آب نمک زدایــي، اثرهــاي تخلیــه بلندمــدت حتــی در 

ــاال دارد. ــی ب ــا اهمیت ــه در دری ــرایط تخلی ش

توجــه! فاضــالب تأسیســات نمک زدایــي ممکــن 
اســت در شــبکه جمــع آوري فاضــالب تخلیــه شــود.

هنـگام تخلیه پـس آب در دریا، اغلب پس آب تأسیسـات 
نمک زدایـي از آب هـاي لب شـور، غلظت امالح شـان کم تر از 
آب دریاسـت امـا ممکـن اسـت در آن عنصرهـای کم یـاب و 
سـمی مانند: »آرسـنیک« و »سـلنیوم« در غلظت بیش تر از 
آب دریـا وجـود داشـته باشـد. در این شـرایط حتـي ممکن 
اسـت کمبـود یـا غلظت پایین بعضـي از یون هـا روي تعادل 
شـیمیایي آب دریـا اثـر منفـي بگـذارد و نوعـي مسـمومیت 

ایجـاد کند.
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ــي  ــات نمک زدای ــس آب تأسیس ــه پ  در خصــوص تخلی
ــه  ــي و ب ــرزمین هاي داخل ــه در س ــور ک ــاي لب ش از آب ه
ــت.  ــر الزم اس ــی  بیش ت ــد، توجه ــرار دارن ــا ق دور از دری
بــا توجــه بــه اینکــه درصــد بازیافــت ایــن نــوع تأسیســات 
نســبت بــه بازیافــت آب دریــا خیلــي بیش تــر و حــدود 50 
تــا90 درصــد اســت، بنابرایــن حجــم پــس آب آن هــا خیلــي 
ــه دلیــل اینکــه مجمــوع امــالح  ــر اســت. همچنیــن ب کم ت
ــالح  ــر از آب دریاســت، غلظــت ام ــاي لب شــور کم ت آب ه
ــاي  ــس آب نمک زداه ــر از پ ــي کم ت ــم خیل ــا ه پس آب ه
آب دریاســت، حتــي بــا توجــه بــه امتیــاز بــاال، دفــع پس آب 
ایــن تأسیســات بــا معیارهــاي اقتصــادي و زیســت محیطي 
ــه  ــه گزین ــه همیش ــدي ک ــا ح ــوده، ت ــز ب ــش برانگی چال

فــراوري و بازیافــت ترکیبــات آن مطــرح اســت.

تأثیــرات تخلیــه پــس آب تأسیســات نمک زدایــي از آب 
لب شــور بــه منبع هــای آب هــاي ســطحي خیلــي بیش تــر 
از تخلیــه ایــن پــس آب بــه آب دریاســت و اگر غلظــت امالح 
آب دریافت کننــده خیلــي تغییــر کنــد، رشــد موجودهــای 
ــناختی  ــای بوم ش ــول آب، تغییره ــالح محل ــه ام ــاوم ب مق
محیــط آبــي را بــه دنبــال دارنــد. پــس؛ بــراي ایــن منظــور 
)تخلیــه پــس آب تأسیســات نمک زدایــي از آب هــاي شــور 
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آبــی(  محیط هــای  یــا  پایین دســت  زمین هــای  بــه 
مطالعــات مفصــل و جامــع زیســت محیطي الزم اســت.

در حومــه شــهرها؛ آلودگــی هــوا، همچــون؛ گردوغبــار 
ناشــی از وجــود کارخانه هــا یــا خودروهــای دودزا و ماننــد 
ــان  ــود گیاه ــد روی خ ــر ب ــر تأثی ــا از نظ ــه تنه ــا، ن این ه
ــش  ــش تاب ــا کاه ــتن روی گلخانه ه ــر نشس ــه از نظ بلک
ورودی را بــه داخــل آن هــا و نیــز صدمــه زدن بــه پوشــش 
گلخانه هــا در پــی دارد. در نتیجــه؛  جانمایــی ســاخت 
ــد:  ــده مانن ــع آالین ــی از صنای ــدازه کاف ــه ان ــا ب گلخانه ه
ــای  ــیمیایی، مخزن ه ــای ش ــیمان، انباره ــای س کارخانه ه
نفتــی، زباله دانی هــا و ...  بایــد دور باشــد )شــکل های 

56، 57 و 58(. 

همچنیــن دیگــر فعالیت هــای کشــاورزی و دامــی 
ماننــد: کشــت ســبزی ها در فضــای بــاز، گاوداری هــا، 
ــی،  ــای خوراک ــرورش قارچ ه ــالن های پ ــا و س مرغداری ه
ــا  ــی ی ــروز بیماری های ــن اســت ب ــه شــهرها، ممک در حوم
ــه  ــی ب ــای گلخانه ی ــر را در محیط ه ــره های مض ورود حش
دنبــال داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل رعایــت حریــم الزم 

ــده اند.  ــه ش ــز، توصی ــوارد نی ــن م ــرای ای ب
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و  گلخانه هــا  محــدوده  فاصلــه  حداقــل  توجــه! 
تأسیســات گلخانه یــی از عــوارض طبیعــي و مصنوعــی 
ــای  ــایر فعالیت ه ــا و ...(، س ــا، جاده ه ــا، دریاه )رودخانه ه
کشــاورزی و دامــی )دامداري هــا، مرغداری هــا و ...( و نیــز 
صنایــع آالینــده )کارخانه هــای ســیمان، کارخانه هــای 
ــه شــرح  تولیــد آســفالت، کارخانه هــای ســنگ بري و ...( ب

ــود. ــه می ش ــدول 10  توصی ج

بــه طــور اصولــی، فاصلــه گلخانه هــا بــا کارخانــه 
سنگ شــکن،کارخانه  گچ،کارخانــه  کارخانــه  ســیمان، 
آســفالت،کارخانه پــودر ســنگ وهمــه واحدهایــي کــه 
گردوخــاك زیــاد تولیــد مي کننــد، حداقــل 2 کیلومتــر باید 
رعایــت شــود و بــرای اطمینــان، الزم اســت تــا اســتعالم و 
هماهنگــي الزم بــا واحــد ســازمانی حفاظــت محیط زیســت 
ــه  ــرد. همچنیــن گلخانه هــا، در این گون منطقــه انجــام پذی
موردهــا، در مســیر جهــت وزش بــاد غالــب منطقــه کــه از 

ــد. ــد قرارگیرن ــد، نبای ــوق می وزن ــاي ف ــرف واحده ط
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جدول 10: حداقل حریم الزم برای گلخانه ها از  رخدادهای  طبیعی و مصنوعی  و صنایع آالینده و ناآالینده 

دسته بندی  رخداد
نوع  رخداد

)m
حریم الزم )

مأخذ

مسکونی

- محدوده های شهری
200

Learm
onth et al., 2007

- خانه های روستایی
100

Learm
onth et al., 2007

- منطقه های گردشگری
200

Learm
onth et al., 2007

صنعتی
ك های صنعتی

- شهر
300

C
ox, 2005

EPA
, 2005
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دسته بندی  رخداد
نوع  رخداد

)m
حریم الزم )

مأخذ

منابع آب

- رودخانه ها
- مسیل ها
- تاالب ها

50
Learm

onth et al., 2007

- آب های آزاد
200

Learm
onth et al., 2007

رخدادهای  مصنوعی
- جاده های اصلی

50
Learm

onth et al., 2007

ت های کشاورزی و دامی
فعالی

- دام داری ها
- مرغ داری ها

ش قارچ خوراکی
- سالن های پرور

50
Learm

onth et al., 2007

A
D

O
H

, 2012
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دسته بندی  رخداد
نوع  رخداد

)m
حریم الزم )

مأخذ

صنایع آالینده

- کارخانه های سیمان

-کارخانه های گچ

گ شکني
-کارگاههای سن

گ بری
-کارگاههای سن

گ
- کارخانه های پودر سن

ت
-کارخانه های آسفال

- پاالیشگاه ها

2000

EPA
, 2005

C
ox, 2005

EPA
, 2012
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شکل 56: نمونه یی از آالیندگی های محیط زیستی کارخانه های 
سیمان 

شکل57 : نمونه یی از آالیندگی های محیط زیستی صنایع
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شکل 58 : نمونه یی از آالیندگی های صنایع نفتی در محیط زیست

روش تصمیم گیری و انتخاب گزینۀ برتر

رشـد  دارد  سـرعت  بـه  تصمیم گیـری  علـم  امـروزه، 
می کنـد وتوسـعه می یابـد. تصمیم گیـری فراینـد انتخـاب 
بهتریـن گزینـه از میـان گزینه هـاي متعـدد موجـود اسـت. 
تصمیم گیـری بـراي انجـام بهتریـن عمـل ممکن، براسـاس 
از  بسـیاري  انجـام شـود.  مي توانـد  معیـار  یـا چنـد  یـک 
وکیفي انـد  کمـي  گوناگـون  معیارهـاي  داراي  تصمیم هـا 
کـه ایـن معیارهـا در برخـی موقع هـا با هـم اختـالف دارند. 
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تصمیم گیـری چند معیـاره1 را  تصمیم گیری هـا   این گونـه 
انتخـاب گزینـه  مي نامنـد. در تصمیم گیـری چندمعیـاره، 
برتـر بـا مد نظـر قـرار دادن چند معیـار انجام می شـود. این 
معیارهـا مي تواننـد کّمي یا کیفـي و مثبت یا منفی باشـند.

ــر گزینه هــا   در تصمیم گیــری، واقعیت هــاي اثرگــذار ب
اهمیــت دارنــد. بــرای مثــل در مــورد یــک فعالیــت 
ــاه، میــزان  کشــاورزی در شــرایط مزرعــه، ویژگی هــای گی
ــودن  ــطح نب ــت آب، مس ــت و کیفّی ــه کمّی ــي ب دست رس
ــری و  ــروي کارگ ــاك، نی ــات خ ــه، خصوصی ــطح مزرع س
ــا  ــن پارامتره ــي از ای ــه برخ ــت ک ــح اس ــد. واض ... مؤثران

کیفي انــد.  دیگــر،  برخــي  و  )تعیین کننده ها(کّمــي 

کّمــی کــردن معیارهاي ارزیابي یک مســئله مهم اســت. 
ــش  ــاورزان، افزای ــه کش ــه؛ عالق ــي از جمل ــون عامل های چ
درآمــد خالص،کاهــش هزینه هــاي تولیدهــای کشــاورزي، 
بهبــود وضعّیــت کیفــي خــاك، بهبــود به کارگیــري منابــع 
انســاني و ماشــیني و نیــز بهینه ســازي مصــرف آب، مــورد 
ــاي  ــر، پارامتره ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــرار گیرن ــد ق ــه بای توج
ــوند و روش  ــه ش ــد به کارگرفت ــب بای ــری مناس تصمیم گی
ــد  ــازگاري فراین ــرط س ــا ش ــود ت ــاب ش ــب انتخ کار مناس

1- Multi criteria decision making.
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ــود.  ــظ ش ــا حف ــن مرحله ه ــي ای ــری در تمام تصمیم گی
ــک  ــدام ی ــه ک ــت ک ــن اس ــه ای ــن دغدغ ــون، مهم تری اکن
فراینــد  در  تــا  دارد  برتــري  دیگــري  بــر  عامل هــا  از 

ــود. ــت الزم داده ش ــه آن اهمّی ــری ب تصمیم گی

ــه  ــراي مســئله هایي ک ــون ب ــاي گوناگ ــروزه، روش ه ام
ــه کار  ــد، ب ــاز دارن ــاره نی ــای چندمعی ــه تصمیم گیری ه ب
 بــرده مي شــوند. فراینــد »تحلیــل سلســله مراتبــي«1
ــک  ــوان ی ــه عن ــن روش ب ــت. ای ــن روش هاس ــي از ای  یک
ــاورزی،  ــای کش ــوع فعالیت ه ــاب ن ــد در انتخ ــزار کارآم اب
ــان  ــهری و ...، بی ــت ش ــع آب، مدیری ــی، مناب ــع طبیع مناب
ــن  ــدرت ای ــادگي و ق ــل س ــه دلی ــر ب ــن ام ــود. ای می ش
روش در تحلیــل مســئله هایي از ایــن دســته اســت. در 
ــیله  ــه وس ــاره ب ــد معی ــری چن ــد تصمیم گی ــول فراین ط
روش هــاي گوناگــون، ممکــن اســت پاســخ هایي چندگانــه 
ــد. هرچــه  ــا رتبه بنــدي گزینه هــا به دســت آی در رابطــه ب
در پارامترهــاي ورودي فراینــد تصمیم گیــری بیش تــر 
ــر  ــت نزدیک ت ــت فعالی ــت و ماهی ــه واقعی ــت شــود و ب دق
باشــند، مي تــوان انتظــار داشــت کــه پاســخ هاي الگوهــاي 
ــا  ــز ب ــت نی ــر باشــند و در نهای ــه هــم نزدیک ت گوناگــون ب

ــام داد . ــوان انج ــي را مي ت ــاب نهای ــر، انتخ ــال نظ اعم

1- Analytical hierarchy process (AHP).
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ــله  ــل سلس ــد تحلی ــتفاده از فراین ــا اس ــي ب در تحقیق
ــتم  ــن سیس ــن و کارآمدتری ــاب بهتری ــه انتخ ــي، ب مراتب
آبیــاري بــراي ســه منطقــه در دشــت قزویــن بــا ســه الگوي 
کشــت: گنــدم، چغندرقنــد و انگــور پرداختنــد. ایشــان در 
ایــن تحقیــق از 15 عامــل مؤثــر بــر انتخــاب سیســتم های 
ــا،  ــت ناهمواري ه ــن، وضعی ــیب زمی ــه؛ ش ــاري از جمل آبی
مهــارت کارگــران، نــوع کشــت، هزینه هــاي سیســتم 
ــري  ــاد و نفوذپذی ــرعت ب ــت آب، س ــت وکمّی آبیاري،کیفّی
ــا مقایســه نتیجه هــای بــه  ــان ب خــاك اســتفاده کردنــد. آن
دســت آمــده از فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــي بــا دیگــر 
روش هــاي موجــود و دیدگاه هــای کارشناســي، فراینــد 
تحلیــل سلســله مراتبــي را بــه عنــوان ابــزاري مفیــد 
وکارآمــد در انتخــاب بهتریــن سیســتم آبیــاري بــرای 

مزرعه هــا و باغ هــا معرفــي کردنــد.

بــرای انتخــاب بهتریــن سیســتم آبیــاری تحــت فشــار 
بــرای دشــت دهــگالن اســتان کردســتان، از فراینــد تحلیــل 
ــر  ــا در نظ ــان ب ــد. ایش ــتفاده کردن ــي اس ــله مراتب سلس
ــت  ــت و کمّی ــه کیفّی ــی از جمل ــای فیزیک ــن عامل ه گرفت
آب، خــاك، توپوگرافــی و اقلیــم منطقــه و عامل هــای 
اقتصــادی- اجتماعــی  اثرگــذار بــر کشــاورزی منطقــه کــه 
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ــرا و  ــای اج ــروی کار، هزینه ه ــول، نی ــوع محص ــامل: ن ش
نگــه داری سیســتم، پی آمدهــای مصنوعــی و مســایل 
دســتگاه های  اولویــت،  به ترتیــب  اســت،  فرهنگــی 
آبیــاری کالســیک ثابــت بــا آب پــاش متحــرك، قطره یــی، 
ویــل مــوو، عقربه یــی و خطــی را بــرای ایــن دشــت 

پیشــنهادکرده اند. 

از فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــي،  بــا اســتفاده 
ــتان  ــي را در اس ــاري قطره ی ــرای آبی ــاده ب ــای آم منطقه ه
اقلیمــي،  شــرایط  کردنــد.  تعییــن  جنوبــي  خراســان 
کیفّیــت و کمّیــت منبع هــای آب زیرزمینــي، وضعیــت 
ــن  ــاي ای ــه معیاره ــي و ویژگی هــای خــاك منطق توپوگراف
ــه، در  ــن مطالع ــای ای ــر اســاس نتیجه ه ــد. ب ــي بودن ارزیاب
ــه  ــي، ک ــان جنوب ــتان خراس ــای اس ــدود50 % زمین ه ح
24 دشــت را دربرمی گیــرد، اجــراي سیســتم آبیــاري 
قطره یــي امکان پذیــر اســت و در50 % باقیمانــده هــم، 
ــام  ــا انج ــی ب ــاری قطره ی ــتم آبی ــت، از سیس ــز 9 دش بج

تدبیرهایــی مي تــوان بهــره جســت.

تصمیم گیــری  تکنیــک  کاربردهــای  دیگــر  از 
ــل سلســله  ــد تحلی ــاری شــامل: اســتفاده از فراین چندمعی
مراتبــی بــرای برنامه ریزیهــای شــهری و منطقه یــی، 
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بــرای مکان یابــی جــای مناســب دفــن زباله هــاي شــهري، 
تعییــن گزینــه مناســب نمک زدایــی از آب هــای لب شــور، 
ــاری،  ــبکه های آبی ــب در ش ــت مناس ــوی کش ــن الگ تعیی
ــاب  ــزل، انتخ ــد من ــرای خری ــکان ب ــن م ــاب بهتری انتخ
ــن  ــه فاضــالب شــهری، تعیی ــرای تصفی ــد ب ــن فراین بهتری
تناســب زمین هــا بــرای کشــت گنــدم آبــی و نیــز ســنجش  
توانایــی زمین هــای اســتان های کشــور بــراي کشــت 

ــت. کلزاس

)AHP( روش تحلیل سلسله مراتبي

قســمت هاي  حســاس ترین  و  مهم تریــن  از  یکــي 
ــت  ــن درس ــه، تخمی ــاي چندگان ــئله در معیاره ــر مس ه
ــي در  ــات کیف ــه اطالع ــن ک ــود ای ــا وج ــت. ب مقدارهاس
ــا  ــت آورد ام ــوان به دس ــا را مي ت ــت معیاره ــورد اهمی م
تبدیــل آن هــا بــه مقدارهــای عــددی،  مشــکل هایی 
ــری   ــک جهت گی ــي ی ــله مراتب ــل سلس ــد تحلی دارد. فراین
ــت.  ــبي معیارهاس ــت نس ــف وزن و اهمی ــراي کش ــر ب مؤث
 فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی کــه بــه وســیله ســاعتی1
 )1980( معرفــی شــده، روشــي بــراي تصمیم گیــري 

1- Saaty. 
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اســت کــه بســیار پذیــرش دارد و از آن در تعییــن اهمیــت 
ــژه اســتفاده  نســبي معیارهــا در مســایل تصمیم گیــري وی
ــه و  ــس مقایس ــه ماتری ــا تهی ــن روش، ب ــود. در ای مي ش
ــای  ــران دیدگاه ه ــي، تصمیم گی ــاس کالم ــتفاده از مقی اس

ــد. ــان کنن ــد بی ــي مي توانن ــه صــورت کّم ــود را ب خ

روش فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــي جــزء روش هــای 
ــرای  ارزیابــی چنــد معیــاری اســت کــه در ایــن بررســی ب
ــر در  ــای مؤث ــا و معیاره ــردن عامل ه ــوازن ک ــل و مت تحلی
انتخــاب گزینــه برتــر از بیــن گزینه هــای موجــود، اســتفاده 
ــن روش  ــای ای ــا و ویژگي ه ــه مزیت ه ــود. از جمل می ش

عبارت انــد از:

◄ سادگی،

◄ انعطاف پذیری،

ــه؛   ــا از جمل ــی عنصره ــله مراتب ــازماندهی سلس ◄ س

ــه، ــک مجموع ــی ی ــا وگزینه هــای احتمال ــا، معیاره هدف ه

◄ امکان استفاده از معیارهای کّمی وکیّفی،

ــه هاي  ــس مقایس ــازگاری ماتری ــرل س ــکان کنت ◄ ام
ــه دو، دوب
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◄ تعیین اولویت ها،

◄ امکان رتبه بندی نهایی گزینه ها،

ــاوت  ــی) قض ــاي گروه ــری نظره ــکان به کارگی ◄ ام
ــرد. ــاره ک ــی( اش گروه

چهــار اصــل زیــر بــه عنــوان اصل هــای فراینــد تحلیــل 
سلســله مراتبــي بیــان شــده و همــه محاســبات، قوانیــن و 
مقــررات بــر مبنــای ایــن اصل هــا  قــرار گرفتــه اســت. ایــن 

ــد از:  ــارت ان اصل هــا عب

1- شــرط معکوســی: اگــر ترجیــح عنصــر A بــر 
 A ــر عنصــر ــح عنصــرB ب ــرn باشــد، ترجی عنصــرB براب

ــود.  ــد ب ــر    خواه براب

2- شــرط همگنــی: عنصــر A  بــا عنصــر B  باید همگن 
و قیاس پذیــر باشــند. بــه بیــان دیگــر برتــری عنصــرA  بــر 

عنصــر B نمی توانــد بی نهایــت و یــا صفــر باشــد. 

3- شــرط وابســتگی: هــر عنصــر سلســله مراتبــی 
ــد  ــته باش ــد وابس ــود می توان ــر خ ــطح باالت ــر س ــه عنص ب
ــن ســطح  ــا باالتری ــن وابســتگی ت ــه صــورت خطــی ای و ب

ــد.  ــته باش ــه داش ــد ادام می توان

n
1
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ــاختمان  ــري در س ــرگاه تغیی ــا: ه ــرط انتظاره 4- ش
ــد  ــاره بای ــي دوب ــه ارزیاب ــد، چرخ ــي رخ ده ــله مراتب سلس

ــرد. ــام گی انج

فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــي بــا »شناســایي« 
شــروع  تصمیم گیــري«  عنصرهــای  و »اولویت بنــدي 
شــامل:  تصمیم گیــري،  عنصرهــای  ایــن  مي شــود. 
کــه  انــد  احتمالــي  وگزینه هــاي  معیارهــا  هدف هــا، 
در اولویت بنــدي بــه کار می رونــد. فراینــد شناســایي 
ــک  ــه ی ــا ک ــن آن ه ــاط بی ــیوه ارتب ــن ش ــا و تعیی عنصره
ــه وجــود مــی آورد، ســاختن  ســاختار سلســله مراتبــي را ب
ــتین  ــن؛ نخس ــود. بنابرای ــده مي ش ــا نامی ــله مرتبه ه سلس
گام در فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــي، ایجــاد یــک 
ســاختار سلســله مراتبــي از موضــوع مــورد بررســي اســت 
ــن  ــاط بی ــا و ارتب ــا، گزینه ه ــا، معیاره ــه در آن هدف ه ک

آن هــا نشــان داده مي شــود.

رونــد بهینه ســازي ایــن روش بــه کمــک فراینــد 
تحلیــل سلســله مراتبــي انجــام شــده اســت. فراینــد 
ــود از  ــاي موج ــر روش ه ــي از دیگ ــله مراتب ــل سلس تحلی
ــازي1،  ــاره ف ــري چندمعی ــز تصمیم گی ــه روش آنالی جمل

1- FMCDA
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ــر  ــف مؤث دقیق تراســت. چــون از تمامــي معیارهــاي مختل
در موضــوع مــورد بررســي، اســتفاده می شــود و ایــن امــر 
باالتــر رفتــن دقــت ایــن روش را باالتــر می بــرد. بــه همیــن 
ــله  ــل سلس ــد تحلی ــا، از روش فراین ــن راهنم ــل، در ای دلی
ــراي شبیه ســازي واقعــي فراینــد تصمیم گیــري  مراتبــي ب
بــا درنظرگرفتــن همــه عامل هــای مؤثــر در موضــوع  مــورد 

بررســی، اســتفاده شــده اســت.

ــت  ــاب درس ــا انتخ ــا ب ــی رود ت ــار م ــه؛ انتظ در نتیج
ــای  ــا، نتیجه ه ــی آن ه ــب وزن ــذار و ضری ــای اثرگ عامل ه
ــرا؛  ــند، زی ــي باش ــق و قطع ــد دقی ــت آمده صددرص به دس
تحلیــل سلســله مراتبــي، انتخاب گــر را بــه در نظرگرفتــن 
همــه عامل هــای مؤثــر، بــا مشــاهده هم زمــان نمودارهــاي 
ــري   ــاي تصمیم گی ــه دو المان ه ــه دو ب ــف و مقایس مختل

توانمندمي ســازد.

انتخــاب بهتریــن مــکان ممکــن بــراي ســاخت گلخانــه 
یــا تعییــن بهتریــن مــکان بــرای ایجــاد شــهرك یــا 
ــري  ــي از مســایل تصمیم گی ــی، یک ــای گلخانه ی مجتمع ه
چنــد معیــاره اســت. ایــن فراینــد، بــه طــور معمــول، تحــت 

ــت: ــته عامل هاس ــر دو دس تأثی
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اقلیمــی،  تناســب  ماننــد:  فیزیکــی  عامل هــای   )1
توپوگرافــی، وضعیــت  وضعیــت آب، وضعیــت خــاك، 

.  ... و  منطقــه  هیدرولوژیکــی 

2( عامل هــای زیرســاختي ماننــد: امکانــات مــورد نیــاز 
ــازا ر رســانی، وضعیــت محیــط زیســت منطقــه  موجــود، ب

و ... .
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 ساخت درخت سلسله مراتبي

نخســتین گام در فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــي، 
ایجــاد یــک ســاختار سلســله مراتبــي مناســب اســت. ایــن 
سلســله مراتــب چهــار ســطح: هــدف، معیارهــا، زیرمعیارهــا 
وگزینه هــای ممکــن را بایــد داشــته باشــد. تبدیــل موضــوع 
یــا مســئله مورد بررســي بــه یــک ســاختار سلســله مراتبي، 
مهم تریــن قســمت فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــي  اســت، 
زیــرا؛ در ایــن قســمت مســایل پیچیــده و مشــکل از طریــق 
ــورت  ــه ص ــه ب ــي ک ــای جزئ ــه عنصره ــا ب ــه آن ه تجزی
ــدف  ــاط ه ــد و ارتب ــم مرتبط  ان ــه ه ــي ب ــله مراتب سلس
ــی  ــله مراتب ــطح سلس ــن س ــا پایین تری ــئله ب ــی مس اصل

ــد.  ــاده تر در می آی ــکلی س ــه ش ــت، ب ــخص اس مش

ــي  ــله مراتب ــت سلس ــی از درخ ــکل 59 نمونه ی  در ش
ــک  ــکان در ی ــن م ــاب بهتری ــرای انتخ ــده ب ــنهاد ش پیش
منطقــه، شــهر یــا اســتان، بــرای ســاخت گلخانــه یــا تعیین 
بهتریــن محــل بــرای ایجــاد شــهرك و مجتمع هــای 

ــت. ــده اس ــه ش ــی ارائ گلخانه ی
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ک گلخانه
ت ی

ب بهترین جانمایی ساخ
شنهادی برای انتخا

سله مراتبي پی
ت سل

شکل 59: درخ
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تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها

ــراي تعییــن ضریــب اهمیــت معیارهــا و زیرمعیارهــا،  ب
آن هــا دوبــه دو بــا هــم مقایســه مي شــوند. مبنــاي قضــاوت 
در ایــن امــر مقایســه یي جــدول نــه کمّیتــي اســت 
ــورد بررســي،  ــدف  م ــه ه ــه ب ــا توج ــه براســاس آن و ب ک
شــدت برتــری معیــار i نســبت بــه معیــار aij( ، j(، برابــر 
جــدول 11، تعییــن می شــود. البتــه ضریب هــای اهمیــت، 
ــرای منطقه هــای  ــه ترجیح هــای کارشناســی، ب ــا توجــه ب ب
ــن؛  ــند، بنابرای ــته باش ــاوت داش ــد تف ــون می توانن گوناگ
ــی در قضــاوت  ــای محل ــای خبره ه ــری از دیدگاه ه بهره گی

شــفاهی امــری ضــروری  اســت.

جدول 11: مقیاس کمی ارائه شده برای مقایسه جفتی معیارهای تصمیم گیری

امتیازترجیح ها )قضاوت شفاهی(رديف

۱اهمیت برابر۱

۳اهمیت اندکی بیش تر2

۵اهمیت بیش تر۳

۷اهمیت خیلی بیش تر۴

۹اهمیت مطلق۵

2، ۴، ۶ و ۸ترجیح های بین فاصله های باال۶
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برای محاسبه ضریب اهمیت معیارها، چهار روش عمده:

1( روش حداقل مربعات،

2( روش حداقل مربعات لگاریتمی،

3( روش بردار ویژه،

4( روش های تقریبی وجود دارند.

ــر  ــژه، بیش ت ــردار وی ــا، روش ب ــن روش ه ــن ای از  بی
ماتریــس  اگــر  امــا  مي گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد 
ــبه  ــد، محاس ــته باش ــر داش ــی بزرگ ت ــه ها بُعدهای مقایس
ــي و وقت گیــر خواهنــد  ــژه طوالن مقدارهــا و بردارهــاي وی
بــود، مگــر این کــه از نرم افزارهــاي کامپیوتــري بــراي 
ــار  ــل چه ــن دلی ــود. به همی ــه ش ــک گرفت ــل آن کم ح
ــتونی،  ــوع س ــطری، 2( مجم ــوع س ــی:1( مجم روش تقریب
3( میانگیــن حســابی و 4( میانگیــن هندســی را بــرای ایــن 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــبات ارائ محاس

ــر آن  ــت بیش ت ــل دق ــي به دلی ــن هندس روش میانگی
ــب  ــبه ضری ــراي محاس ــن روش ب ــود. در ای ــتفاده می ش اس
ــاي  ــي ردیف ه ــن هندس ــدا میانگی ــا، ابت ــت معیاره اهمی
ســپس  و  آورده  به دســت  را  مقایســه ها  ماتریــس 
آن هــا را نرمــال مي کننــد. ضریــب اهمیــت معیارهــا 
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از نرمالیزه کــردن ایــن عددهــا یعنــي: از تقســیم هــر 
ــوع  ــد. مجم ــت مي آی ــا به دس ــع آن ه ــر جم ــه س ــدد ب ع
ضریب هــای اهمیــت معیارهــاي معــادل واحــد )یــک( 
اهمیــت  بــودن  نســبي  نشــان دهنده  ایــن  و  اســت 
ــب  ــت آوردن ضری ــرای به دس ــن ب ــت. همچنی معیارهاس
دوبه دویــي  مقایســه  ماتریــس  زیرمعیارهــا،  اهمیــت 

معیارهــا بــراي زیــر معیارهــا تشــکیل می شــود. 

تعیین ضریب اهمیت گزینه ها

پــس از تعییــن ضریــب اهمیــت معیارهــا و زیرمعیارهــا، 
ــن  ــرد. در ای ــد تعیین ک ــا را بای ــت گزینه ه ــب اهمی ضری
مرحلــه، ارجحیــت هــر یــک از گزینه هــا در ارتبــاط بــا هــر 
یــک از زیرمعیارهــا، و اگــر معیــاري زیرمعیــار نداشته باشــد، 
ــاي  ــود. مبن ــار داوري می ش ــود آن معی ــا خ ــطه ب بی واس
ــا  ــه کمّیتــي اســت، ب ایــن قضــاوت هــم، همــان جــدول ن
ایــن تفــاوت کــه در مقایســه گزینه هــا در ارتبــاط بــا هــر 
ــث  ــورد بح ــب م ــا برحس ــا معیاره ــا ی ــک از زیرمعیاره ی
ــه  ــت، بلک ــرح نیس ــت؟« مط ــر اس ــه مهم ت ــدام گزین »ک
ــد.  ــدر؟« مطرح ان ــت؟« و »چق ــح اس ــه »ارج ــدام گزین ک
ــرح  ــب مط ــن ترتی ــه ای ــش ب ــا پرس ــه گزینه ه در مقایس
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ــا زیرمعیــار X چقــدر  می شــود کــه گزینــه i در ارتبــاط ب
ــه j  ارجحیــت دارد؟  ــر گزین ب

تعیین امتیاز نهایي گزینه ها

تــا ایــن مرحلــه، ضریــب اهمیــت معیارهــا و زیرمعیارهــا 
ضریب هــای  نیــز  و  مطالعــه  هــدف  بــا  ارتبــاط  در 
ــا و  ــک از معیاره ــر ی ــا ه ــاط ب ــا در ارتب ــت گزینه ه اهمی
زیرمعیارهــا تعییــن شــده اســت. در ایــن مرحلــه، از ترکیب  
ضریب هــای اهمیــت گفتــه شــده، امتیــاز نهایــي هــر یــک 
از گزینه هــا تعییــن مي شــود. بــراي ایــن کار از اصــل 
ــا  ــت ب ــردار اولوی ــک ب ــه ی ترکیــب سلســله مراتبــي کــه ب
در نظرگرفتــن همــه قضاوت هــا در تمامــي ســطح های 
ــتفاده  ــر اس ــورت  زی ــد، به ص ــي مي انجام ــله مراتب سلس

می شــود:

j 5(                                امتیاز نهایی )اولویت( گزینه(

که در آن :

،k ضریب اهمیت معیار :Wk

،i ضریب اهّمیت زیرمعیار :Wi 

و gij:  امتیاز گزینه j  در رابطه با زیرمعیار i است. 

∑∑
= =

=
n

k

m

i
ijik gWW

1 1
)( ij
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بررسي سازگاري در قضاوت ها

یکــي از ویژگی هــاي روش فراینــد تحلیــل سلســله 
قضاوت هــاي  در  ســازگاري  بررســي  امــکان  مراتبــي، 
ــا و  ــت معیاره ــب اهمی ــن ضری ــراي تعیی ــده ب ــام ش انج
ــس  ــکیل ماتری ــر؛ در تش ــان دیگ ــه بی ــت. ب زیرمعیارهاس
در  ســازگاری  چقــدر  معیارهــا،  دوبه دویــي  مقایســه 
اهمیــت  وقتــي  اســت؟  شــده  رعایــت  قضاوت هــا 
معیارهــا نســبت بــه یکدیگــر  تخمیــن زده شــود، احتمــال 
ــر Ai از  ــی: اگ ــا وجــود دارد. یعن ناهماهنگــي در قضاوت ه
ــر  ــس؛ Ai از Ak مهم ت ــر، پ ــر و Aj از Ak مهم ت Aj مهم ت

ــد.  ــوده باش ــد ب بای

ــازگاري  ــل ناس ــي و تحلی ــراي بررس ــه ب ــي ک مکانیزم
پیشــنهاد  و  نظرگرفتــه  در  قضاوت هــا  در  احتمالــی 
ــرخ  ــا ن ــام ضریــب ی ــه ن کــرده اســت، محاســبه ضریبــي ب
ناســازگاري )CR( اســت کــه از تقســیم شــاخص ســازگاری 
ــر  ــه صــورت زی ــودن )RI( ب ــر شــاخص تصادفــی ب )CI( ب

حاصــل می شــود:

                        )6(RI
CICR =CR= CI

RI
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چنانچــه ایــن ضریــب کوچک تــر یــا مســاوي 0/1 
باشــد، فرضیــه ســازگاري در قضاوت هــا مــورد قبــول 
ــه  ــرد. ب ــد ک ــر بای ــا تجدیدنظ ــه در قضاوت ه ــت وگرن اس
ــا دو  ــي معیاره ــس مقایســه دوبه دوی ــر؛ ماتری ــارت دیگ عب

ــوند. ــرار ش ــز تک ــبه ها نی ــکیل و محاس ــد تش ــاره بای ب

شــاخص ناســازگاري نیــز از رابطــه زیــر می توانــد 
ــود: ــبه ش محاس

               )7(

که در آن؛ 

          : مقدار ویژه ماکزیمم،

 و     : معیارهایند.

شــاخص تصادفــی بــودن )RI( نیــز بــا توجــه بــه 
می شــود. اســتخراج   12 جــدول  از   ،)n( میعارهــا 

1
max

−
−

=
n

nCI λCI

n−maxλ
n−maxλ
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جدول 12: مقدارهای شاخص تصادفی بودن براساس معیارها

n2۳۴۵۶۷۸
RI۰۰/۵۸۰/۹۰۱/۱2۱/2۴۱/۳2۱/۴۱
n۹۱۰۱۱۱2۱۳۱۴۱۵
RI۱/۴۵۱/۴۹۱/۵۱۱/۵۳۱/۵۶۱/۵۷۱/۵۹

 توضیــح! در روش میانگیــن هندســی کــه یــک روش 
تقریبــی اســت، بــه جــای محاســبه مقــدار ویــژه ماکزیمــم 
ــر اســتفاده می شــود:  ــه شــرح زی ، از شــاخصL ب )( maxλ
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نتیجه گیری و توصیه های کاربردی

بــا  نگاهــی گــذرا بــه آن چــه شــرح داده شــد، 
ــا یــک  ــه ی می تــوان  بیــان کــرد کــه ســاخت یــک گلخان
ــه  ــع، ب ــا مجتم ــهرك ی ــه ش ــی از جمل ــه  گلخانه ی مجموع
بررســی های گوناگــون و دقیــق از جنبه هــای مختلــف 
ــه  ــه ب ــا توج ــاز دارد و ب ــاختی نی ــی و زیرس ــی، فن فیزیک
شــرایط موجــود و اســتفاده از یــک  روش درســت بــه 
یــک طــرح مناســب و  شایســته هــدف پیش بینــی شــده 

ــرد. ــدا ک ــت پی ــوان دس می ت

ــد  ــاخت نظام من ــه س ــوط ب ــد مرب ــور کل، فراین ــه ط ب
ــر  ــورت زی ــه ص ــا را ب ــی گلخانه ه ــتماتیک( و علم )سیس

می تــوان دســته بندی و خالصــه کــرد:

 1- جمع آوری اطالعات پایه یی ضروری و دقیق،

ــن تناســب  ــی الزم )تعیی ــات مکان یاب 2- انجــام مطالع
اقلیمــی و ....(،

3- تعیین دقیق نیازهای پروژه،

4- تعیین تیپ های گلخانه یی مناسب منطقه،

5- طراحی و انجام محاسبه های فنی گلخانه یی،
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6- تهیــه طــرح نهایــی و ارائــه نقشــه های فنــی و 
ــاز. ــورد نی ــی م اجرای
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)علــوم خــاك و آب(، جلد 30، شــماره 2، ص ص 159-149.

20- شاهین رخســار، پریســا. 1389. اصــول ســرمایش 
در گلخانه هــا. نشــریه فنــی، شــماره 36. مؤسســه تحقیقات 
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 .)GIS( ــی ــات جغرافیای ــه روش سیســتم اطالع ــزی ب مرک
ــک و  ــی هیدروپونی ــره مل ــومین کنگ ــاالت س ــه مق مجموع
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