
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مقاالت کلیدياهواز           -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی           

١

يهاي گلخانه اسبزیفیزیولوژیک عوامل محیطی و ناهنجاریهاي 

*1مصطفی مبلی

.استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان-1

* نویسنده  مسئول:
اما بطور جدي از قرن هفدهم در هلند از گلخانه براي تولید ،هاي دور مورد توجه بوده استگذشتهتولید در محیط کنترل شده از 

هاي آزمایشی هیدروپونیک نیز در فرانسه و انگلستان در قرن هفدهم به کار گرفته شدند، اما استفاده شد. اولین گلخانه ها با سیستم
برمیگردد که به تدریج و با سرعت در دنیا و از جمله در ایران 19سبزیها) به قرن گلها و"اي (عمدتاهاي گلخانهترش تولید محصولگس

رو به گسترش گذاشته است. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي سطح زیر کشت سبزیهاي گلخانه اي در سال )از اواخر قرن بیستم(
برابر 5/2سال دست کم 6هکتار رسیده، لذا در ظرف 5258به 1388هکتار بوده است، این مساحت تا پایان سال 2000حدود 1382

هزار تن 6/1051هاي مختلف در سال تولید شود کل تولید حدود تن محصول200ها حدود شده است. اگر در هر هکتار از این گلخانه
میلیارد تومان 1052ود تومان فرض کنیم رقمی حد1000میانگین به طورهاي تولید شده شود و اگر قیمت هر کیلوگرم محصولمی
هکتار) نیز اضافه شود، مالحظه میشود که سهم 224هکتار)، توت فرنگی و غیره (2230شود به این مقدار اگر تولید گیاهان زینتی (می

اند: ها در اقتصاد ملی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بطور کلی گلخانه ها از دو نظر حایز اهمیتگلخانه
ول در محلی که امکان تولید آن فراهم نیست (براي نمونه خاك مناسب ندارند یا آب شور است)تولید محص-1
تولید خارج از فصل که تقاضا براي آن پیوسته رو به افزایش است-2

رابر و از ) افزایش تولید در واحد سطح در مقایسه با هواي آزاد تا چندین ب1اي به طور اختصار عبارتند از: (هاي گلخانهمزایاي کشت
) تداوم کار براي 3) تولید در طول سال به خاطر عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی خارج گلخانه، (2این رو صرفه جویی در زمین، (

) امکان تولید چند 5(که با کمبود آب مواجه اند، ) صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در مناطق خشک4نیروي شاغل در طول سال، (
) مقابله با خطرها و 8) کارآفرینی، (7هاي هیدروپونیک، () استفاده از اراضی غیر قابل کشت با به کار گیري روش6ل، (محصول در سا

هاي ناشی از عوامل محیطی.تنش
) باال بودن 2، (زیاد ) سرمایه گذاري اولیه 1هایی دارد که شامل: (اي نیز معایب یا محدودیتهاي گلخانهاز سوي دیگر، کشت

) نیاز به مراقبت پیوسته با مدیریت قوي و کارآمد. 3هاي جاري و (نههزی
آنچه مسلم است شرایط محیطی محل احداث گلخانه (براي نمونه دماي منطقه)، ارزش زمین، دستمزد کارگر و غیره نیز بسیار حایز 

اهمیت است و میتواند در سودآوري تولید نیز سهم به سزایی داشته باشد. 
درست و قوي در رابطه با مدیریت ،و کیفیت مطلوب در گلخانهباالمحصول با عملکرد نکته قابل توجه در موفقیت تولید 

تغذیه میباشد.دي اکسید کربن و دما، رطوبت، نور، تهویه، گرده افشانی، آبیاري، شامل:ها، تنظیم عوامل محیطی کنترل آفات و بیماري
اي گلخانهمحصوالت عمدههاي فیزیولوژیکبر روي ناهنجارييکه تأثیر عوامل محیطی و تغذیه ادر این گفتار سعی بر این است

ها به بحث گذاشته شود. از جمله این موارد:هاي کنترل آنو راهایهتصویر ارهمراه با 
Blossom(پوسیدگی گلگاهگوجه فرنگی:-1 end rot( ،) سفیدي داخلی بافتInternal White Tissue ،(هاي متحدالمرکز ترك

Concentric(و شعاعی میوه and Radial Cracks(توخالی بودن میوه ،)Puffiness ،(آفتاب سوختگی)Sun burn( ،رسیدن
Green backنامنظم میوه ( & Blotchy ripening) بد شکلی میوه ،(Catface(
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Fruit(هاي کوچک، ریزش میوه)Chilling Injury(سرمازدگیخیار:-2 drop(شکاف در پوست میوه ،)Skin Crack( گرزي ،
شدن و خمیدگی میوه

، )Blossom end rot(، پوسیدگی گلگاه)Winged fruits(، بالدار شدن میوه)Bud abscission(ها: ریزش گلفلفل دلمه اي-3
)، شکافتن میوه Fruit Cracking, Russeting)، زنگاري شدن (Internal growth)، رشد داخلی (Sun burn(آفتاب سوختگی

)Fruit Splitting) لکه زردي ،(Yellow spot) میوه پهن ،(Flat fruit) پافیلی ،(Elephant's Foot ،(Fruit spot
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