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مقدمه
شرکت ارس تارال امین با استفاده از آخرین دانش و فنآوری سیستمهای بهروز گلخانهای در اروپا ،به همراه
سیستم اتوماسیون هوشمند ،اقدام به تولید محصول سالم ،ایجاد ارزش افزوده ،اشتغالزایی و گسترش صادرات به
بازارهای ملی و بینالمللی را هدف قرار داده است (سایت آتاویتا).
سرمايهگذار طرح
سرمایه گذار طرح برادران ابراهیمی میباشند که از سال  ۱۳۷۳اقدام به صادرات میوه و سبزیجات به کشورهای
همسایه شمالی ایران از جمله روسیه و جمهوری آذربایجان می کردند .پروژه گلخانه ای جلفا با سرمایهگذاری شخصی
برادران ابراهیمی اجرا شده و پس از تکمیل حدود  50درصد از طرح ،حدود  ۳5تا  40درصد از تسهیالت بانک کشاورزی
(صندوق توسعه ملی) استفاده کردند.
پروژه مجتمع گلخانهاي جلفا
در سال  ۱۳9۳بر اساس پیشنهاد ارائهشده به کارفرمای طرح (شرکت ارس تارال امین) ،منطقه جلفا بهمنظور
شروع فعالیت تولید محصوالت گلخانهای خارج از فصل انتخاب گردید .هدف استفاده از تجربیات شرکت سرمایهگذار
درزمینه ساخت سیستمهای گلخانههای سنتی ،در راستای اجرای یک سیستم بهروز باراندمان تولید باال ،کیفیت
محصول باال ،دانش و فنّاوری باال و باقابلیت تبدیلشدن به یک برند ( )ATAVITAبهمنظور صادرات به خارج از
کشور بوده است.
پس از مطالعات اولیه ،در سال  ۱۳94اراضی پروژه توسط شرکت سرمایهگذار از منطقه آزاد ارس خریداریشده و منابع
آب مورد نیاز پروژه نیز از سوی شرکت آب منطقهای به شرح زیر تأمین گردید:
 60 لیتر بر ثانیه برای پروژه گلخانهای  50هکتاری (پروژه مورد بازدید) ،هیدرومدول آب مصرفی در هر هکتار
معادل  ۱/2لیتر برثانیه
 ۱20 لیتر بر ثانیه برای پروژه گلخانهای 80هکتاری جدید که از سال  ۱۳9۷آغازشده و تاکنون  50درصد آن به
بهره برداری رسیده است.
نظر به اینکه هدف طرح ،بهرهگیری از جدیدترین روشهای ساخت و تجهیزات گلخانهای بوده است ،لذا منابع
اطالعاتی داخل و خارج کشور بهتفصیل بررسی گردید .نتایج بررسیها مشخص کرد که در این زمینه در داخل کشور
دانش کافی و تجهیزات به روز موجود نبوده و درنهایت اجرای طرح با استفاده از دانش موجود در کشورهای اروپایی
صورت پذیرفت .در اروپا دو کشور در زمینه سیستمهای گلخانهای تجارب خوبی دارند :کشور اسپانیا با سیستمهای
گلخانه های پالستیکی و کشور هلند با سیستمهای گلخانهای شیشه ای .چون هدف طرح احداث گلخانه شیشهای بود
 ۱2شرکت هلندی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته و درنهایت یک شرکت برای انعقاد قرارداد انتخاب گردید .در اواخر
سال  ۱۳94احداث گلخانه  50هکتاری آغاز شده و در سال  ،۱۳95بلوک یک گلخانه که  ۱2هکتار است به بهرهبرداری
رسید .در حال حاضر چهارمین دوره کشت گوجه فرنگی در این گلخانه  50هکتاری انجامشده است.
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دوره كشت
واریتههای منتخب گوجهفرنگی ،دارای دوره رشد طوالنیمدت هستند و با توجه به شرایط اقلیمی تقویم زراعی به
نحوی تنظیمشده که هرسال از اواخر شهریورماه کشت گوجهفرنگی آغاز شده و تا تیرماه سال آینده که هوا گرم شده
و گیاه کیفیت خود را از دست داده و کیفیت محصول نیز کاهش مییابد ،جمع آوری بوتهها صورت میگیرد .پس از آن
دو ماه عملیات ضدعفونی ،بازیافت بستر بوتهها و  ...انجام شده و در اواخر شهریور مجدداً کشت آغاز میشود.

شكل  -3فضاي داخلي مجتمع گلخانهاي جلفا

شكل  -4مرحله برداشت گوجه فرنگي در گلخانه
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روش توليد محصوالت گلخانهاي
در این طرح ،روش تولید محصوالت گلخانهای  Semi Hydroponicاست که در این سیستم تمامی عوامل
بهصورت نرم افزاری جهت تولید یک محصول سالم کنترل میشوند .تمامی محصوالت ازلحاظ طعم و رنگ و اندازه
مشابه هم هستند و از مزایای این روش مصرف کمتر انرژی و آب است.
نوع واريته محصول
نوع واریته گوجهفرنگی ،بر اساس بازار هدف که صادرات به کشور روسیه است انتخاب میشود .محصوالت
دیگری نظیر فلفل ،خیار و بادمجان نیز در گلخانه کشت شدهاند  ،البته مجتمع گلخانه های قابلیت کشت توتفرنگی را
نیز دارا است  .اما برای تولید گل ،به جهت نیاز به ارتفاع کمتر درگلخانه لذا نیاز به سرمایهگذاری کمتری نسبت به
تولید گوجهفرنگی می باشد.
كليماي داخلي گلخانه
کنترل کلیمای داخلی گلخانه مسئله مهمی است و هر چه نسبت حجم به سطح بیشتر باشد ،کنترل عوامل داخلی
سیستم گلخانهای آسانتر است .بر همین اساس بسیاری از مشکالت بیمارهای قارچی که خاص گلخانههای سنتی
هستند ،در این مجتمع گلخانهای وجود ندارد .بهعنوان مثال در سال  ۱۳9۷فقط بهصورت لکهای برای کنترل بیمارهای
قارچی و سفیدک محلولپاشی شده است درحالیکه در گلخانههای سنتی ساالنه حداقل دو تا سه مرحله از قارچکشها
استفاده میشود که برای سالمت تغذیه و جامعه از دیگر ترکیبات شیمیایی مضرتر هستند .این امر یکی از نقاط قوت پروژه
مذکور است که با طراحی خاص باعث افزایش کنترل سالمت گیاه و محصول میشود .افزون براین ،کنترل کلیمای داخل
گلخانه نیز به شکل مطلوبی صورت میپذیرد.
طول هر یک از سالنهای گلخانه  200متر و طول ردیفهای کاشت تا  ۱05تا  ۱۱0متر است ،براین اساس مساحت
گلخانه مورد بازدید حدود  ۱0هکتار و به همراه سیستم پشتیبانی حدود  ۱2بود .در این سیستم گلخانهای برای تهویه هوا
از سیستمهای رایج (مانند پوشال و پنکه و )...در کشور استفاده نشده است .سیستم تهویه این گلخانه به نحوی تنظیم
شده که دمای شبانه به کمتر از  ۱۷تا  ۱8درجه سلسیوس نرسد و دمای روزانه نیز از  ۱۷تا  28درجه سلسیوس باالتر
نرود .سیستم تهویه داخلی گلخانه از طریق طراحی و احداث دریچههای سقفی در دو مسیر متناوب انجام شدهاند که با
توجه به جریان باد ،باز و بسته شدن دریچهها و تهویه هوا کنترل میشود.
در فصل گرم با استفاده از دستگاه  Roof washerپوشش روی سقفهای شیشهای انجام شده تا مانع افزایش
دما شود .در فصل کمنور شستشوی سقفها انجام شده تا از کمترین مقادیر نور نیز برای افزایش فتوسنتز استفاده گردد .در
زیر سقف دو نوع پرده وجود دارد :نوع اول پردههای سایهانداز برای روزهای گرم که شدت تابش را کنترل میکنند و نوع
دوم پردههای تابشی هستند که در زمستان آنها را گسترانده تا انرژی موجود در گلخانه هدر نرود.
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فنهایی نیز در گلخانه قرار داشته که به تهویه هوا کمک میکنند و سیستمهای مه پاشهای با فشار باال نیز در گلخانه
وجود داشته که در روزهای گرم سبب کاهش دمای حدود  ۳تا  4درجه میشود.

شكل  -5دريچه هاي سقفي تهويه هوا -مجتمع گلخانهاي جلفا (سایت اینترنتی آتاویتا)

شكل  -6دريچههاي سقفي در دوجهت تهويه هوا انجام ميدهند -مجتمع گلخانهاي جلفا
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ايستگاه هواشناسي

در محل گلخانه جلفا یک ایستگاه هواشناسی تأسیسشده که اطالعات مختلفی نظیر  :دمای کمینه ،بیشینه و
متوسط ،سرعت باد ،رطوبت نسبی ،ابرناکی و  ...را اندازهگیری می کند و تنظیم شرایط داخلی گلخانه بر اساس
اطالعات دریافتی از این ایستگاه هواشناسی است .با استفاده از یک برنامه نرمافزاری اطالعات هواشناسی اخذشده
و عملیات موردنیاز در داخل گلخانه انجام میشوند.

(الف)

( ب)

شكل  -7سامانه هوشمند مجتمع گلخانهاي جلفا

( الف :ترسیم و پایش نمودار تغییرات دما و فتوسنتز در گلخانه ،ب  :پایش فاکتورهای محیطی و رشد در گلخانه)
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پروژه گلخانهاي سراب
با توجه به اینکه تولید محصوالت گلخانه جلفا در تابستان متوقف میشود ،بهمنظور تأمین نیاز مشتریان پروژه
دیگری در منطقهای سرد تعریف گردیده است .این پروژه در منطقه سراب اجرا خواهد شود و تقویم زراعی کشت
محصول در تابستان است که گیاهان فتوسنتز را انجام میدهند و طی ماه های سرد زمستان تولید محصول در این
مکان نیز متوقف خواهد شود .پروژه سراب حدود  ۷0هکتار بوده و مقرر گردیده که در اوایل آبان ماه  ۱۳98احداث آن
آغاز گردد .پیشنهاد شرکت ارس تارال امین برای تأمین آب این پروژه گلخانهای ،استفاده از پساب فاضالب شهری
شهرستان سراب پس از تصفیه است.
چشمانداز شركت ارس تارال امين
شرکت ارس تارال امین با برنامه زمانبندی که از  5سال گذشته انجام داده انتظار دارد در مجموع ( مجتمع
گلخانه ای جلفا و سراب ) در سال  2020یکی از  ۱0مجتمع گلخانهای بزرگ دنیا گردد .در حال حاضر گلخانه جلفا
بزرگترین گلخانه شیشهای  Semi Hydroponicدر خاورمیانه است که با بهرهگیری از آخرین دانش و فنآوری
سیستمهای بهروز گلخانهای کشور هلند ساخته شده و در حال بهرهبرداری میباشد .در کشور هلند به دلیل شرایط اقلیمی
( ابرناکی و بارش زیاد) بیشتر از نور مصنوعی در گلخانهها استفاده میشود .در حال حاضر استفاده از نور مصنوعی در ایران
برای افزایش عملکرد حدود  ۱0تا  ۱5درصد ،توجیه ندارد زیرا نیاز به سرمایهگذاری بیش از  25درصد سرمایهگذاری فعلی
دارد .اما ممکن است در آینده با خرید سیستمهای ترکیبی مختلف از طریق تبدیل گاز به انرژی برق ،بتوان چنین کاری را
انجام داد.
عملكرد محصول در گلخانه جلفا
آمار سه ساله بیانگر آن است که عملکرد تولید محصول زمستانه گوجهفرنگی  450تن در هکتار بوده است .اگر تولید
محصول بهاره یا تابستانه وجود داشته باشد و از نور مصنوعی نیز استفاده گردد ،عملکرد محصول به  600تن در هکتار نیز
خواهد رسید.
اشتغالزايي مجتمع گلخانهاي جلفا
مجتمع گلخانهای جلفا تا سال  ۱۳99درمجموع برای حدود  ۱000نفر اشتغالزایی خواهد است .در حال حاضر برای 60
هکتار گلخانه حدود  ۷00نفر کارگر و کارشناس متخصص مشغول به کار هستند و با افزایش  ۳0هکتار به این پروژه
درمجموع  ۱000نفر پرسنل مشغول به کار خواهد بود .برنامه کاری گلخانه با توجه به فصل کشت در بازه زمانی  8-۷صبح
تا حدود  5-4عصر است 95 .درصد پرسنل در این بازه زمانی مشغول به کار هستند و حدود  5درصد پرسنل در بازه شبانه
وظیفه کنترل و نگهداری تأسیسات و غیره را بر عهده دارند.
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سيستم بسته بندي محصوالت
سه دستگاه جعبه ساز ساخت کشور ایتالیا ،انواع جعبه را در ابعاد و اشکال مختلف برای بستهبندی محصوالت
گلخانه جلفا تولید میکنند .کارتن بهصورت ورقههای آماده و چاپشده از کشور ترکیه وارد میشوند و دستگاه جعبهساز
کار تولید جعبه محصوالت را به نحوی انجام میدهد که تنها از چسب برای اتصال جعبهها و بستهبندی استفاده نماید.
در این صورت هیچگونه فلز و میخکوبی در بستهبندیها به کار نمی رود تا بقایای آلوده کننده محیطزیست برای کشور
مقصد وجود نداشته باشد.

شكل  -8دستگاه بستهبندي و جعبههاي محصوالت گلخانهاي جلفا
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سيستم سورتينگ محصوالت
کارگران محصول گوجهفرنگی را بهصورت خوشهای برداشت کرده و در جعبههای حمل قرار داده و تحویل دستگاه
سورتینگ میدهند تا کار کنترل محصول ( از نظر لکه روی میوه ،آفات و  )...انجام شود .درنهایت اپراتورها کار
بستهبندی محصول و تحویل به سکوی بارگیری را انجام داده ،محصول آماده صادرات به کشور مقصد میشود.

شكل  -9دستگاه سورتينگ و چيدمان محصول گوجه فرنگي در جعبه و آمادهسازي براي صادرات
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سيستم گرمايش گلخانه و توليد CO2
سیستم گرمایش گلخانه بهصورت دیگ بخار ( )Boilerبا مشعلهای دوگانهسوز گاز و گازوئیل کار میکند ،چنانچه
گاز قطع گردد از گازوئیل ذخیرهشده در مخازن برای سیستم گرمایشی استفاده میشود .ریلهای داخل گلخانه ،مسیر انتقال
لولههای آب گرم هستند (شکل.) ۱0-
سیستم گرمایشی دیگ بخارآب همزمان با گرمایش ،قابلیت تولید  CO2سالم و بدون مونوکسید کربن را نیز دارا
است .در فصل خنک که دریچههای سقفی بسته میشوند ،برای افزایش فتوسنتز  CO2بین  ۳00تا ppm ۱200به
داخل گلخانه تزریق میشود .لولههای پالستیکی وصل شده به انتهای ردیفهای کشت مسیر انتقال  CO2به گیاه هستند.
در طبیعت  CO2تا  ۳00 ppmوجود دارد ،برای گیاه گوجهفرنگی  CO2باالتر از  ۱500 ppmضروری نبوده و CO2
پایینتر از  200 ppmمنجر به کاهش فتوسنتز میگردد .لذا در این گلخانه سعی میشود که  CO2بین  ۷00 ppmتا
 800تنظیم گردد.

شكل  -10ريلهاي داخل گلخانه ،محل عبور آب گرم
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بستر كشت
بستر کشت گیاه ،کوکو پیت ( )Coco peatاست که ترکیب خاصی از الیاف گیاه نارگیل به همراه ترکیبات دیگر
است (شکل )۱۱-که از کشور سریالنکا بهصورت بلوکهای بستهبندی با طول  ۱متر وارد کشور میشوند .تراکم کشت
گیاه  2/5گیاه به ازا هر مترمربع است که در اواخر فصل به  ۳/2گیاه در هر مترمربع تبدیل میشود .زیرا واریته گوجهفرنگی
که در گلخانه کشت میشود شاخههای زیادی تولید میکند که مرتب هرس شده و معموالً بیش از یک شاخه نگهداشته
نمیشود .طول هر گیاه تا انتهای فصل رشد به  ۱2متر رسیده که در جهت گردش عقربه های ساعتگرد خوابانده میشود.
بستر کوکو پیت نقش تغذیهای برای گیاه نداشته ،قابلیت نگهداری آب در آن به نحوی است که ریشه بهراحتی قادر به
جذب آب باشد و زهکش زیادی تولید نکند.

شكل  -11بسترهاي وارداتي كوكو پيت براي كشت گياهان و خصوصيات آنها
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سيستم آبياري گلخانه
سیستم آبیاری گلخانه بهصورت قطرهای است و برای هر گیاه یک لوله ماکارونی قرارگرفته است .فقط برای گیاهانی
که در اوایل فصل رشد هستند و در معرض نور بیشتری قرار دارند از دو قطرهچکان استفاده میشود .از هر قطرهچکان بر
اساس فصل رشد گیاه ،روزانه تنظیمات خروجی آب انجام میشود .برای مثال در اوایل فصل رشد که گیاه اندام کوتاهتری
دارد و تعرق کمتر است ،آب مصرفی حدود  200سیسی به ازای هر گیاه است .اما در انتهای فصل درحدود خرداد ماه که
دما باال است ،حجم میوه و رشد گیاه زیادتر است ،تبخیروتعرق باال است و آب مصرفی حدود  ۳/2لیتر به ازای هر گیاه
است.
در زیر کوکو پیتها شکافهایی وجود دارد که زه آبها از آن خارج و وارد کانال زیر کوکو پیت میشود و در انتهای مسیر
جمعآوریشده و به تانکر آب زهکش تحویل میشود .آب زهکش تانکر به دستگاه  UV Sterilizerمنتقلشده که با
اشعه ماورا بنفش ( ) UVبا شدتهای مختلف بسته هدف ،ضدعفونی میشود .بدین ترتیب تمامی عوامل آالینده و بیولوژیک
آب از بین رفته و تبدیل به آب سالم میشود ،اما هدایت الکتریکی و  ECبسیار باال است .سپس این آب به مخزن تیمار
شده نگهداری میشود.
بنابراین در گلخانه سه نوع مخزن نگهداری آب وجود دارد:
 .۱مخزن آب تازه که از رودخانه وارد گلخانه شده
 .2مخزن آب زهکشها
 .۳مخزن آب تیمار شده
لذا برای آبیاری گیاهان از ترکیب دو مخزن آب تازه ( ۷0درصد) و آب تیمار شده ( 20درصد) و آب موجود در مخزن تانک
( ۱0درصد ) در ترکیب با محلولهای غذایی ،استفاده میگردد .روزانه  8-۷بار آبیاری و بسته به دمای هوا گاهی روزانه تا
 ۱6بار آبیاری انجام میشود.

شكل  -12لوله هاي ماكاروني مسير انتقال آب به گياه ( سایت اینترنتی آتاویتا)
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نوع واريته كشتشده در گلخانه و توليد نشا
در گلخانه تحقیقات و توسعه  2۱واریته گوجهفرنگی و  ۷واریته فلفل کشتشده که فقط یک واریته گوجهفرنگی در
سطح وسیع بهصورت تجاری کشت میشود .واریته کشتشده واریته خوشهای است که روی هر خوشه فقط  5میوه نگهداشته
میشود .با توجه به اینکه در داخل کشور تولید بذر هیبرید  F1باکیفیت مطلوب وجود ندارد ،لذا برای این پروژه گلخانهای
از بذرهای هیبریدی وارداتی از کشور فرانسه استفاده میشود که قیمت بذرهای وارداتی بین هر دانه  ۳00تا  ۳000تومان
است.
تولید نشاء از بذرهای وارداتی در سالنهای اختصاصی با ماشینآالت مخصوص نشاکاری و سالن آبیاری جذر و مدی انجام
میشود .هزینه راهاندازی یک هکتار گلخانه نشا معادل  5هکتار گلخانه کشت گیاه گوجهفرنگی است.
عمليات گردهافشاني در گلخانه
در این گلخانه عملیات گردهافشانی توسط زنبورهای مخملی کرکدار انجام میشود که از کشور هلند و بلژیک وارد میشوند.
در هر جعبه حدود  80زنبور وجود دارد که دارای طول عمر  45روز میباشند .قیمت هر جعبه زنبور حدود  400هزار تومان
است .زنبورها از زمان باز شدن اولین غنچه گلها تا  45روز مانده به آخر فصل ( زمان جمعآوری محصول) فعالیت دارند و
برای  2000مترمربع گلخانه یک جعبه  80تایی زنبور نیاز است.

شكل  -13جعبههاي زنبور گرده افشان در گلخانه جلفا
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تأمين آب طرح و مراحل تصفيه آن
تأمین آب موردنیاز طرح مجتمع گلخانه ای جلفا از طریق رودخانه ارس است .اما استفاده از آب رودخانه ارس
برای تولید محصوالت گلخانهای دارای محدودیتهایی است .اولین محدودیت آب رودخانه ارس باال بودن میزان
 Silt Indexآن است .بخصوص هنگامیکه رودخانه باالدست وارد رودخانه ارس میشود که این مسئله منجر به
فرسایشهای شدیدی در مسیر رودخانه شده و گل والی بسیار زیادی همراه با آب وارد جریان رودخانه میشود .در
سال اول پروژه زمانی که آب از مخازن تحویل گلخانه گردیده  ،به دلیل وج ود ذرات سیلت موجود در آب ،نازلهای
سیستم مه پاش از بین رفتند .در این سال یک سیستم  Reverse Osmosisداخلی طراحیشده که برای سیستم
مه پاش و تولید نشا از آب اسمز شده استفاده گردد .در طول فصل کشت آنالیزهای مختلف آب مانند آب تحویلی از
رودخانه ،آب زهکشی و  ...بهصورت دورهای انجام میشود .در این زمان بررسی گیاهان نشان داد که در برخی موارد
گیاهان دچار استرس شدهاند.
در حال حاضر  ECرودخانه ارس حدود  ۱۳00میلی موس و  PH=۷/8است که برای استفاده مستقیم در گلخانه
هر دو پارامتر باال هستند .برای محلول غذای PH ،می بایست اسیدی باشد تا گیاه بتواند بیشترین مواد غذایی را جذب
نماید و بدین منظور معموالً  PHآب با افزودن اسید در محیط کنترل شده در حد  4/5تا  5تنظیم میشود.
از دیگر محدودیتهای آب رودخانه ارس ،مقدار سدیم ،بُر و بیکربنات آن است .برای رفع این مشکل ،با دو شرکت
قراردادهایی منعقد گردید که دو سیستم تیمار آبیاری  Reverse Osmosisو  Ultra Filterرا طراحی کردند .از
این دو سیستم بهصورت هم زمان برای تیمار آبیاری استفادهشده و مشخص گردید که مقدار سیلت بسیار باالست و
نیاز است فیلترهای هر دو سیست م هفتگی شستشو داده شوند درحالیکه مناطق دیگر دنیا در شرایط آبهای نرمال هر
شش ماه یکبار کار شستشوی فیلترها انجام میشود .از سوی دیگر  Drain waterخارجشده از دو سیستم مذکور
بسیار باال بوده و سبب تولید فاضالب بسیار و هدر رفت آب میگردید.
درنهایت برای رفع همه محدودیت های آب رودخانه ارس بهطور هم زمان ،از گروههای متخصص خارجی دعوت
گردید تا راهکاری مناسبی ارائه دهند که البته هزینههای بسیار باالیی برای شرکت به همراه داشت .کار با Sand
 Filterآغاز گردید و پسازآن هوا در داخل مخازن و بستر خاصی تزریقشده که این عمل منجر به رسوب ذرات
درشت رس و سیلت می شود .امالح معدنی باقیمانده در آب نیز هنگام ورود به سیستم  Ultra Filterاز آب جدا
می شوند .بُر موجود در آب نیز تا حدودی با سیستم  Reverse Osmosisگرفته شد و درنهایت آب خروجی با EC
حدود  400میلی موس و مقدار سدیم نرمال و بُر کاهشیافته وارد سیستم گلخانه گردید .برای Drain water
خروجی نیز سیستم تصفیه مجدد در نظر گرفته شد تا هدر رفت آب به حداقل برسد .این نوع تصفیه آب سبب بهبود
عملکرد و کیفیت محصول می شود زیرا سدیم و ُبر برای رشد گیاه مشکلساز هستند.
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در شرایط کشاورزی عادی در شهرستان مرند که از قطبهای اصلی تولید گوجه فرنگی است ،به ازای هر  ۱۷000تا
 ۱8000مترمکعب آب در هکتار حدود  25تا  ۳0تن گوجهفرنگی تولید میشود .اما در مجتمع گلخانهای جلفا با استفاده
از آب تصفیهشدهای که به سیستم گلخانه وارد میشود ،به ازای هر حدود  24000مترمکعب آب در هکتار ( برای دوره
کشت ده ماه در سال) حدود  450تن گوجه فرنگی تولید میگردد.
 24000مترمکعب آب برای هر هکتار به عنوان  Fresh waterدر مخازن نگهداری آب ذخیرهشده و با محلول غذایی
(کود) ترکیبشده و وارد سیستم آبیاری قطرهای میشود .آبیاری از مهرماه شروعشده و در اسفندماه به اوج رسیده و
در فروردین به حد ثابتی می رسد .بیشترین مصرف آب در ماه های اردیبهشت ،خرداد و تیر است که دمای هوا باال رفته
و گیاه رشد زیادی دارد .با توجه به دمای هوا روزانه بین  ۳تا  ۱4مرحله آبیاری انجام میشود .هر دور آبیاری  0/5تا
 ۱دقیقه بوده و دبی قطرهچکانها  4لیتر بر ثانیه است.
كود مصرفي
کود مصرفی یا محلول غذایی با  Fresh waterدر مخازن ذخیرهشده ترکیبشده و وارد سیستم آبیاری میشود.
 ۱4عنصر غذایی بهعنوان کود استفاده میگردد که این عناصر در دو مخزن مجزا نگهداری میشوند .در مخزن اول کود
آهن و نیترات و در مخزن دومی دیگر عناصر نگهداری میشوند ولی در هنگام تزریق به سیستم با نسبتهای مشخصشده
از این دو مخزن استفاده میگردد.

شكل  -14مخازن نگهداري عناصر غذايي
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گزارش بازديد از مجتمع گلخانهاي جلفا
شرايط اقليمي موردنياز براي احداث گلخانه

بهمنظور احداث گلخانه جلفا شرایط اقلیمی خاصی مانند متوسط  ۱5ساله دما ،کمینه و بیشینه دما ،رطوبت نسبی
منطقه ،شدت باد و تعداد روزهای ابرناکی در نظر گرفته میشود .باد عامل مهمی است و مقاومت چنین گلخانهای بیش از
 ۱20کیلومتر بر ساعت نمیباشد.
هزينه احداث گلخانه
شرکت ارس تارال امین خود را بهعنوان مجری بهروزترین گلخانهها با آخرین فنّاوری روز اروپایی معرفی میکند .به
کمک این فنّاوری این شرکت قادر به طراحی ،ساخت و نصب بهروزترین گلخانهها باهدف نهایی تولید محصول سالم ،ایجاد
ارزشافزوده ،ایجاد اشتغال در این صنعت و گسترش صادرات است (سایت اینترنتی آتاویتا).
هزینه ساخت یک هکتار گلخانه نظیر مجتمع گلخانهای جلفا ( بهاستثنای هزینههای تجهیزات و ماشینآالت احداث گلخانه)
معادل  ۱میلیارد و  400میلیون تومان است .هر واحد گلخانه مجهز به یک ژنراتور دیزلی است که در صورت قطع برق،
تأمین برق گلخانه را انجام میدهد.
چارت سازماني گلخانه
بهطورکلی برای هر هکتار گلخانه  8نفر پرسنل نیاز است .اگر مساحت گلخانه از  5هکتار بیشتر باشد یک بخش فنی
شامل  :تأسیسات ،آبیاری و عمران نیز نیاز است.
مدير ()Head

کارشناس باید آشنا به سیستم اتوماسیون،
محلولهای مواد غذایی و  ...باشد.

كارشناس زراعت  -باغباني

كارگر آگرنو

كارشناس

كارشناس حفظ نباتات

ركوردگير

كارشناس تغذيه

كارشناس
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سيستم جمعآوري آب باران
برای پروژه جدید مجتمع گلخانهای جلفا ،سیستم جمعآوری آب باران با هزینههای باال تعبیهشده است تا از آب حاصل
از بارش نیز در سیستم گلخانهای استفاده گردد.
سيستم ذخيره منابع آب
برای ذخیره آب ،استخرهای بتنی با عمق  6متر در نظر گرفتهشده که آب تخصیصی به گلخانه در آن ذخیره
میشود .د ر سطح این استخر پوشش از برزنت برای کنترل تبخیر و جلوگیری از هدر رفت آب قرار دارد که در شکل
 ۱5نشان دادهشده اند.

شكل  -15مخزن ذخيره آب با پوشش برزنت
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شكل  -16مخزن ذخيره آب براي تصفيه آب

شكل  -17تجهيزات مه پاش عمودي و سيار
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شكل  -18مخزن و پمپ سيار براي تركيب آب و مواد غذايي

جمعبندي و پيشنهادها
بازدید از گلخانه جلفا باهدف ارزیابی عواملی همچون تکنیکهای سیستم آبیاری در گلخانههای پیشرفته ،نقش
مدیریت آبیاری در گلخانهها ،نقش این گلخانهها در حل چالشهای آب کشور و بهرهوری آب در گلخانهها انجام
گردید.
در این بررسی مشخص گردید که شرکت ارس تارال امین با استفاده از بهروزترین دانش و فنآوری سیستمهای
گلخانهای در اروپا (بهویژه کشور هلند) اقدام به ساخت بزرگترین گلخانه شیشهای  Semi Hydroponicخاورمیانه
در منطقه جلفا نموده است .در این گلخانه با استفاده از سیستم اتوماسیون هوشمند ،اقدام به تولید مستمر محصول
سالم ،ایجاد ارزش افزوده ،اشتغالزایی و گسترش صادرات به بازارهای بینالمللی کرده است .محصول اصلی این گلخانه
گوجهفرنگی ( با برند تجاری آتاویتا) است که دارای ویژگیهای خاصی مانند :ماندگاری باال ،طعم و عطر تازه ،محصول
همسان و همگون (ازلحاظ رنگ ،شکل و اندازه) ،استفاده از گونههای جدید ،عدم استفاده از سموم و آفتکشها به
منظور به حداقل رساندن عوامل مضر و تولید محصول نهایی عاری از هرگونه ترکیب شیمیایی است .این محصول با
هدف صادرات ب ه کشور روسیه و منطبق با تقاضای بازار هدف تولید میشود.
سیستم آبیاری در گلخانه پیشرفته جلفا بهصورت آبیاری قطرهای می باشد .در این گلخانه مدیریت بهینه آبیاری
به نحوی اعمال میشود که آب آبیاری ،از ترکیب آب تازه با آب تیمار شده و آب زهکشی تأمین میگردد .از سوی دیگر
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سیستم مدیریت هوشمند گلخانه نیز بر اساس دمای هوا و دوره رشد گیاه ،در تعیین مقدار آب آبیاری نقش مهمی ایفا
میکند .که مجموع این عوامل منجر به افزایش بهرهوری آب مصرفی در گلخانه جلفا گردیده است.
بر اساس آمار سهساله عملکرد محصول در گلخانه جلفا ،عملکرد تولید محصول گوجهفرنگی  450تن در هکتار به ازای
آب مصرفی حدود  24000مترمکعب آب برای هر هکتار است .در حالی که در شرایط کشت عادی و عدم استفاده از
سیستم آبیاری قطرهای ،بهعنوان مثال در شهرستان مرند که به ازای هر  ۱۷000تا  ۱8000مترمکعب آب در هکتار حدود
 25تا  ۳0تن گوجهفرنگی تولید میشود .مقایسه این دو آمار بیانگر مدیریت بهینه مصرف آب همراه با افزایش عملکرد
محصول است.
با توجه به محدودیت منابع آبی در کشور و با هدف افزایش بهرهوری آب کشاورزی ،پیشنهاد میشود در دیگر
مناطق ایران نیز گلخانه های پیشرفته و هوشمند نظیر گلخانه جلفا احداث و بهره برداری گردد .همچنین پیشنهاد
می شود از تجارب ارزنده ،دانش و فن آوری بهروز شرکت ارس تارال امین جهت توسعه و احداث سیستمهای به روز
گلخانهای در کشور استفاده شود.
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