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 (مطالعه موردی: گلخانه خیار) ایمدیریت ضایعات و بقایای محصوالت گلخانه

 

 *داود مؤمنی

 

، کرج، کشاورزی سسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجؤبخش تحقیقات مهندسی گلخانه، م استادیار

 ایران

 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

ابتدای به آن  استت  که وتترو  های جدید تولید در بخش کشتتاورزیروشیكی از در ایران،  ایگلخانه هایکشتت 

 11وود که بیش از هزار هكتار برآورد می 51های کشور حدود . طبق آمار موجود، سطح گلخانهگرددبرمی هفتاد ۀده

ای اختصاص دارد. منطقه جنوب استان کرمان، با داوتن ورایط خاص آب و هوایی، به کش  خیار گلخانهدرصد از آن 

آن به کش  خیار اختصاص دارد. با توجه به اهداف کدّی و کیفی  ۀهكتار گلخانه است  که مدد  5011دارای بیش از 

ها و وری نهادههدراه با افزایش بهره ها بر روتد سطح زیرکش  سبزی و صیفی ای کشتور که در آن های توستهه برنامه

دلیل  هدینزیس  تأکید وده، توجه به کاهش ضایهات و مدیری  بقایا از اهدی  باالیی برخوردار اس . بهحفظ محیط

مهم و متدایز ضایهات و بقایا در  ۀمنطقه جنوب کرمان، دو مقولدر های رایج پس از ذکر مشتخصات گلخانه  ،در ادامه

 اند.رد بررسی قرار گرفتهها موگلخانه

هكتار  دوگردد که در حدود برمی 5141-47 یزرام به سال نوب کرمانای در منطقه جهای گلخانهوترو  کش  

 ها در منطقه به دالیلیاحداث این گلخانه .تبدیل ود ایگلخانهکش  به  صتورت پراکنده به های زرامی منطقهاز زمین

ای نسب  به سایر مناطق کشور، تدایل کشاورزان به نظیر زمستتان مهتدل، پايین بودن هزینه تولید محصوالت گلخانه 

و برخورداری از ودت  هااوتغال بیشتر افراد خانواده در گلخانه ،ایمزرمه کش ریزکست  درآمد بیشتر با هدان سطح  

های رایج تولید خیار در این منطقه از ل حاضر، سازه گلخانه. در حااس  روددر حال  با سرم  باالیی تابش مناست ، 

های متفاوت ستتتاخته متر و در طول 1/1متر، ارتفا  نهایی کدتر از  1/1های فلزی بوده که با مرض دهانه گلخانه لوله

ورت دو ص اتیلن( اس  که بههای وفاف )پلیها، از نو  پالستیکوتوند. پووتش مورد استتفاده در این نو  گلخانه   می

آبیاری  یهاستتامانهصتتورت (. آبیاری نیز غالباً به5وتتكل وتتود )در بازار مرضتته می ماوراءبنفش ضتتد اوتتههمهدولی و 

 ،باودیم نرم بسیار و مسطح باًیتقر صورتبه و پالستیکاز جنس ای و با استفاده از نوارهای تِیپ که قطره فشتار تح 

 (.2وكل )گیرد صورت می
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 های رایج منطقه جیرفت و کهنوجگلخانهنمایی از  -1شکل 

 

 در گلخانهتِیپ  ایسیستم آبیاری قطره -2شکل 

 

ار، های خیهدای  بوته نگهداری و . برایوودمی کش صورت کش  مستقیم بذر و یا نشاءکاری خیار در مهرماه به

قرار دارند، متر داخل گلخانه  2 ارتفا  تقریبی صورت طولی درهایی که بهسیمبه های پالستتیكی  طنابگیاه از طریق 

  (.1وكل )وود متصل می
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 های طولیکننده و سیمهدایت هایطناببه های خیار بوتهنحوه اتصال  -9شکل 

هرس  ،، در حدود پنج ماهخردادماهبا توجه به طوالنی بودن دوره روتد خیار در منطقه از اواسط مهرماه تا اواسط  

های در انت هدچنین،ووند. ها پس از بریده ودن توسط کارگران، در بیرون گلخانه ریخته میوود. برگبرگ انجام می

حجم باالی بقایای  (.7وكل ) وتوند بیرون گلخانه منتقل میهای خیار از زمین خارج وتده و به  فصتل روتد نیز بوته  

مدیری  اهدی  محدودی  منابع آب، نیاز کشتتور به ملوفه در وتترایط   و ایهای گلخانهاز کشتت  دوتتدهیتولگیاهی 

دلیل نو  محیط به  ،. هدچنینستتازداین نو  کشتت ، رووتتن می  در کنار توستتههای را های گلخانهکشتت ضتتایهات 

 ،لذا و ای اس های مزرمهاز کش بیشتر که مددتاً مواد پالستتیكی هستتند،   ای، بقایای غیرگیاهی نههای گلخاکشت  

 بسیار اهدی  خواهد داو . هاگلخانه ۀدر کنار توسهمدیری  این بقایا توجه به 
 

  

 انباشت بقایای گیاهی در اطراف گلخانه -0شکل 
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 ،دهرچه تولید افزایش یاب و مستقیم دارد ۀبقایا با افزایش تولید رابط، میزان محصتوالت کشاورزی  تولید ۀدر چرخ

آموزش و افزایش ستتطح فرهن   برخالف ضتتایهات، مواملی مانند ،. در مبحث بقایابیشتتتر خواهد بودبقایا نیز میزان 

بازیاف ، تالش در جه  استتتتفاده مجدد و  ،و در مقابل وتتتدهاهدی  حدودی کم بقایا تاکتاهش تولید   برایمدومی 

گام استاستتی محستتوب   هاضتتایهات و رفع آنتولید ضتایهات، وتتناستایی موامل مؤرر بر   در کاهش  .گرددپراهدی  می

نقش مهدی در حفظ و حراستتت  از منابع و ستتتازی کاهش ضتتتایهات تالش در جه  فرهن  وتتتود. پس از آنمی

 کند.زیس  ایفاء میمحیط
 

 معرفی دستورالعمل

 در مراحل مختلف تولید با رمای  موارد پیشنهادی زیر، کاهش داد: توانای را میگلخانهمیزان ضایهات خیار 

 قبل از کاشت هکاهش ضایعات در مرحل

ا الزم اس  تا متناس  ب ،ای مناس  استفاده کرد. بدین منظورسازه و تجهیزات گلخانه ازبایس  در این مرحله می

منضم ، فیکا تهویه، با گرمایشی ۀامانس ای، گلخانه متناس  مجهز بهگلخانه اقلیم منطقه و ورایط مورد نیاز برای خیار

مدیری  خوب در تهیۀ بستر کش  و  .ووداحداث و استفاده  یاچندمرحله های ورودیدرب و های ضدحشرهتوریبه 

 اس . مؤرر ،این مرحلهدر ضدمفونی کردن آن نیز در کاهش ضایهات 

 کاشت مرحلهکاهش ضایعات در 

از نشاءهای سالم و قوی، نشتتاء در حال  ایزوله، استتتفاده توستهه نشتاءکاری به جای کاوت  مستتقیم بذر، تهیه     

 و خاق یدهآفتابهای غیروتتیدیایی مانند ضتتدمفونی کردن خاق قبل از انتقال نشتتاء به گلخانه با استتتفاده از روش

 این موارد هستند. ازجدلهشاء به گلخانه رمای  اصول کاو  نشاء در گلخانه از لحاظ زمان و نحوه انتقال ن

 کاهش ضایعات در مراحل مختلف داشت

ها بر مبنای نظرات کاروتتناستتی، کشهای مورد نیاز، استتتفاده از ستتدوم و آف کودها و ریزمغذی ۀمصتترف بهین

ی ترکیبات تجار های کارتی چسبناق واستفاده از تله) هاهای مبارزه غیروتیدیایی با آفات و بیداری استتفاده از روش 

مدیری  مناس  اقلیم داخل گلخانه از مواردی و از مصترف سدوم ویدیایی  پس  5رمای  دوره کارنس، غیروتیدیایی( 

 دنبال خواهد داو .اس  که کاهش ضایهات در این مرحله را به

 برداشت مرحلهکاهش ضایعات در 

حد، رمای  کردن مسايل بهداوتی در حین برداو  خیار در زمان مناس  از لحاظ جلوگیری از رسیدگی بیش از 

تواند ضایهات این مرحله رمای  اصول انبارداری محصول تازه برداو  وده میو  آلوده نكردن محصول و گیاه، برداو 

  را کم کند.
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 هاسبزیها و و مقدار آن در سطح میوه ودهتجزیه  ،حداقل زمانی که بین آخرین سدپاوی تا برداو  محصول الزم اس  رمای  وود تا بقایای سم 5

 .کاهش یابد
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 کاهش ضایعات در مراحل مختلف پس از برداشت

مناستت ، کم کردن ضربات مكانیكی  ونقلحدلبندی و ، بستته ایخیار گلخانهنگهداری  مناست   وترایط با امدال 

درپی در میادین های پیبارگیری و تخلیه ،ونقلحدلبندی، بندی، بستهبه محصول در مراحل مختلف درجه واردوتده 

ای کاهش طور قابل مالحظهتوان میزان ضایهات این محصول را بهمی بازارهای مصترف وهری و منازل  و بارمیوه و تره

، صتتدور (و غیرهآرایشتتی  تولید خیاروتتور، مواد های)کارخانهاستتتفاده از خیار در صتتنایع تبدیلی در خود منطقه داد. 

ای و حدای  از تولیدکنندگان محصتتوالت سالم به طرم مختلف مانند قید  م  برای محصتوالت گلخانه گواهی ستال 

 در مراحل پس از برداو را  ایخیار گلخانهضایهات تواند میزان نیز میخرید تضتدینی باالتر، دادن تسهیالت و غیره  

 .کاهش دهد

 کمپوستنیز برای تهیه عنوان علوفه و استفاده از بقایای گیاهی به

 ی گیتتاهی نیزکرد. بقتتایتتا استتتتفتتاده داماز ملوفتته موردنیتتاز  منوان بخشتتتیتوان بتتهاز بقتتایتتای گیتتاهی می

وازی هوكل هوازی و بیاندن ضایهات به دو پوس. کاربرد داوته باوندکدپوس  در تهیه کدپوس  و یا ورمیتوانند می

 کدپوستتتت  تهیتته ،انبتتاروتتتتدهروی ضتتتتایهتتات بتتدون پووتتتتانتتدن  در روش هوازی، گتیترد.   انتجتتام متی  

های تخدیرکننده، گیرد. باکتریمی صورتدر غیاب اکسیژن  وبسته  به وتكل پوستاندن   ،هوازیبیدر روش  .وتود می

مشتتخصتتی،  دامنه دمایی ها درباکتری وتتوند.کربن و متان می اکستتیددیو تولید کدپوستت ،  آلی تجزیه موادبامث 

. ودفراهم ونیاز اس  تا ورایط دمایی مطلوب برای تهیه کدپوس   بنابراین،؛ دهندم میو هضم را انجامدلیات تخدیر 

 رفمصرقابلیغهای میوهو  ودهدهیبرهای برگ کود حیوانی، نظیرمخلوط موادی  کدپوس  ازتهیه در  ،به هدین منظور

ف کدپوس  مهروه به ورمی، کخاکی وجود داردوسیله کرم بهروش دیگری نیز برای تهیه کدپوس   .ووداستتفاده می 

گوناگونی دارند که تنها  نژادهایهای خاکی کنندگان مواد آلی هستتتند. البته کرمهای خاکی یكی از تجزیهکرماستت . 

سازی از کرم خاکی در کدپوس  استفاده .کدپوس  مناس  هستندبرای تهیه از بین هزاران گونه کرم خاکی  چندگونه

 بقتایتا در مهرض انوا  ستتتدوم   کته ملت  این البتته بته   وتتتود. مییفیت  کدپوستتت   افزایش چشتتتدگیر ک ستتتبت  

این  وود. دور ریختنندی پیشنهادها بالفاصتله بهد از برداو  برای تهلیف دام  آناز گیرند، استتفاده  کش قرار میآف 

ل وتتك) آمدن ظاهری نازیبا پیرامون گلخانه خواهد وتتد به وجودبقایا در طبیه ، مالوه بر ایجاد منبع آلودگی، بامث 

1.) 
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 ایجاد ظاهری نازیبا پیرامون گلخانه -5شکل 
 

 بازیافت بقایای غیرگیاهی

ای مههای مزراز کش بیشتر در این نو  کش  بقایای غیرگیاهی میزان ای، های گلخانهدلیل نو  محیط کش ه ب

ها، های پالستیكی هدای  بوتههای مورد استفاده برای پووش گلخانه و مالچ، ریسدانپالستیکاین بقایا وامل است .  

  زجدلهاها پالستیکهستند که مدده آن مواد پالستیكی اس .  آبیاری هایتیپها و های فلزی داخل گلخانه، لولهسیم

. (0وكل ) روندهای مهم به وتدار می آالیندهمنوان یكی از به ،در محیط زیادضتایهاتی هستتند که به ستب  پایداری    

ور نور ، درصد مبتی در دماهای مختلف انهطاف داوتهبایس ،وودمی پالستتیكی که برای پووش گلخانه از آن استفاده 

برای گیاه مضتر نباوتد. بازیاف  پالستیک نسب  به موادی مانند   نیز و از لحاظ وتیدیایی   ودهآن در حد قابل قبولی ب

بندی تولید و رده برایاستانداردهایی میالدی،  5811از سال  ،بنابراین .تر اس ، کاغذ و ویشه بسیار مشكلآلومینیوم

یک موظف تولیدکننده پالست هایکارخانه ،ها توسط انجدن صنایع پالستیک در نظر گرفته ود. بدین ترتی پالستیک

اف  قابل بازی ،، به لحاظ ساختاریدودهیتولهای تدام پالستیک. ودندبه نص  این کد مخصوص روی محصوالت خود 

با  دهند ودیل کرده و دوباره حرارت میبقطهات بزرگ را به قطهات کوچک ت های قابل بازیاف ،در ندونهولی  نیستتتند

ان، سطل دهای پالستیكی، تخته پالستیكی، گلآن برای ساخ  محصوالت جدید مانند لوله گیری تزریقی ازروش قال 

 د.کنناستفاده میو غیره  ییغذا ریغهای مواد بطری ،آوغال
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 های خیار درازگلخانه شدهخارجبقایای غیرگیاهی )پالستیک و لوله(  -6شکل 

 منطقه جیرفت و کهنوج

 

 کارگیری/ نحوه اجرایی شدنبهیند آفر

راهكارهای کاهش ضایهات، ای، مهرفی گلخانه ضایهات خیارموامل اررگذار بر  و بیانهای آموزوی برگزاری کارگاه

 موارد پیشنهادی اس . ازجدلهمدیری  پسداند و نحوه بازیاف  

 

 مزایا و اثربخشی

، وتتناخ  موامل اررگذار بر هاستتبزیو  هامیوه نظیربا توجه به میزان زیاد ضتتایهات در محصتتوالت فاستتدوتتدنی 

 :رسان ما در رسیدن به اهداف زیر باودتواند یاریمیو مدیری  آن ای گلخانهضایهات خیار 

 و خارج نشدن آن از چرخه فروش، دودهیتولتولیدکنندگان به دلیل کاهش ضایهات محصول افزایش درآمد  -5

 تر،و سالم تر یفیباککنندگان به دلیل خرید محصول مندی و اطدینان بیشتر مصرفرضای  -2

در گلخانه به دلیل کاهش موامل ایجاد ضایهات در فرآیند تولید تا  دودهیتولکدی  و کیفی  محصول  افزایش -1

 مصرف،

ت غیرنفتی بدون افزایش سطح فراهم آوردن وترایط برای صتادرات محصتوال   بهبود تراز تجاری ایران به دلیل  -7

 ها در کشور،گلخانه

 ،تر یفیباکو سطح سالم  جامهه با در دسترس قرار دادن محصول بیشتر  افزایش -1
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 رویه کودهایزیست  به دلیل رمای  اصول مصرف سدوم ویدیایی و کاهش مصرف بی کدتر به محیط آستی   -0

 ،های غیرویدیاییروش ها و هدچنین استفاده ازکشمختلف، سدوم و آف 

 .نفتی در کشور هایکاهش مصرف فرآورده انرژی فسیلی به دلیلکاهش مصرف  -4
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