عنوان شغلی

مدیر تولید گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل

تعریف شغل

مدیر تولید گلخانه های هوشمند هیدروپونیک تولید گل کسی است که پس
از طی دوره آموزشی الزم ،با اطالع از تکنولوژی سازه و تجهیزات و کسب
دانش فنی تولید و بهره برداری گلخانه های هوشمند هیدروپونیک ،توانایی انجام
تنظیمات دستگاه های کنترل شرایط زیستی گلخانه را داشته باشد و با نظارت فنی
بر کارگران ،تولید را بصورت کیفی و کمی تا ارسال به بازار محقق سازد.
استاندارد آموزش

طول کل دوره آموزش  120ساعت می باشد که از این زمان  30ساعت زمان
آموزش نظری و  90ساعت زمان آموزش عملی در نظر گرفته شده است.
شرایط کارآموز

حداقل میزان تحصیالت کارآموزان این رشته فوق دیپلم کشاورزی می باشد
که باید سالمت کامل جسمانی و روانی را داشته باشند و این استاندارد نیاز به كسب
مهارت های پیش نیاز ندارد.
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اطالعات عمومی رشته شغلی( :اهمیت ،جایگاه کشور و )...

امروزه در جهان که با رشد روزافزون جمعيت همراه مي باشد تامين انرژي
و غذا از مسائل مهم آن مي باشد و کشورهاي مختلف سعي در رشد و توسعه
و رسيدن به حداکثر تکنولوژي – صنعت و کشاورزي دارند تا براي ملت خود
خودکفائي را به ارمغان آورند.
از اين رو با توجه به محدوديت هاي آب ،خاک و اقليم در کشور ما ،استفاده
از تکنولوژي در جهت توليد ايده آل و كاهش تخريب و فرسايش محيط زيست
از مسائل مهم مي باشد و افزايش توليد در واحد سطح در کشاورزي با استفاده از
تکنولوژي مد نظر بوده است .از بهترين راه هاي رسيدن به توليدات کشاورزي
باال در واحد سطح کم ،استفاده از محيط هاي محافظت شده دمائي و اقليمي مي
باشد تا ضمن افزايش توليد در واحد سطح بتوانيم توليد يک محصول با کيفيت
و کميت مطلوب را در طول سال داشته باشيم و در فصل هايي از سال که امكان
توليد در محيط هاي باز وجود ندارد بتوانيم توان توليد خود را حفظ کنيم و به
توليد انواع محصوالت در فصول مختلف سال بپردازيم و اين جز با استفاده از
محيط هاي کنترل شده دمايي و تغذيه اي چون گلخانه های هیدروپونیک مقدور
نمي باشد.
هیدروپونیک (پرورش گیاهان بدون خاک) از یافته های آزمایشاتی نشات
گرفت که جهت تعیین مواد مورد نیاز رشد گیاه و ترکیب عنصری گیاه اجرا
گردید .سابقه چنین آزمایشاتی به اوایل سال  1600میالدی بر می گردد .در حالی
که سابقه کشت بدون خاک گیاهان به روزگارانی دورتر از این زمان می رسد.
باغ های معلق بابل ،باغهای شناور  Aztecsدر مکزیک و باغ های چینی نمونه های
بارزی از کشت هیدروپونیک در ادوار کهن می باشند.
بعد ها فيزيولوژيست ها با پرورش گياهان در محلول هاي ويژه براي اهداف
آزمايشی ،اين روش را غذا كشت ناميدند .در سال  1925روش غذا كشت با
گرايش صنعت گلخانه اي بصورت كاربردي و عملي درآمد.
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بدلیل وجود مشکالتی همچون بافت سنگین خاک و بیماری ها در گلخانه
های خاکی ،محققان سيستم غذا كشت را جایگزين سيستم هاي سنتي كشت هاي
خاكي كردند .در سال  1929دكتر ویليام اف گريك در دانشگاه كاليفرنيا موفق به
پرورش گوجه فرنگي با طول بوته  7/5متر در محلول هاي غذايي گرديد .وي نام
اين سيستم توليد را هيدروپونيك ناميد.
در سال  ،1940سطح زير كشت محصوالت هيدروپونيك ،حدود  10هكتار بود
كه عمدتاً نيز توسط نظاميان استفاده مي گرديد .اين مراكز از سنگريزه بعنوان بستر
كاشت براي پرورش سبزيجات در مناطق پرت و دور از دسترس استفاده مي كردند.
قدمت هيدروپونيك درايران
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اين روش دردهه 40توسط آمريكاييان وارد ايران شد .البته در فرهنگ سنتي
ايرانيان از قديم االيام چندروز قبل از عيد اقدام به كشت سبزه در محيط بدون
خاك مي كنند .پس به جرات مي توان گفت که مبدا اين روش كشت بدون
خاك ،در ايران مي باشد.
ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و محدودیت های منابع آبی از جمله
کشور های است که نیازمند به تجدید نظر اساسی در ساختار نظام کشت بوده و در
این راستا توسعه کشت گلخانه ای می تواند به عنوان یک راهکار مناسب مطرح
باشد که هم اکنون مورد توجه قرار گرفته است .
آنچه در این ارتباط می تواند مهم باشد ،تغییر نگرشی است که نسبت به این نوع
سیستم کاشت مطرح بوده و باید این باور ایجاد شود که سیستم کشت گلخانه ای
تفاوت اساسی با سیستم کشت سنتی داشته و عالوه بر تجربه نیازمند دانش گلخانه
داری می باشد.
    کشت گیاهان در گلخانه به آب و زمین کمتری احتیاج دارد ،اما کار بیشتری
می طلبد و می توان با آموزش دادن نیروی کار ماهر از فضای کم گلخانه چندین
برابر فضای آزاد (عملکرد گیاه در سیستم هیدروپونیک  4تا  10برابر کشت خاکی

می باشد) محصول برداشت کرد ،زیرا در محیط گلخانه کاشت و برداشت در
تمام طول سال امکان پذیر بوده و در فصولی از سال که محصوالت در فضای آزاد
قابل کشت نیستند این امکان را فضای گلخانه به وجود می آورد که گیاهان در
غیر فصل خود پرورش یافته و محصوالت گلخانه با کیفیت بهتر نسبت به کشت در
زمین باز تولید و به بازار عرضه شود.
در کشور ما گاهی ارز آوری گل های شاخه بریده با ارز آوری نفت مقایسه
می شود .بطوری که فروش  2تا  3شاخه گل (از بعضی انواع گل) می تواند ارز
آوری معادل یک بشکه نفت داشته باشد .از این رو صادرات گل و گیاهان زینتی
می تواند جانشین خوبی جهت صادرات نفت شود.
اطالعات تخصصی( :تعریف ،مزایا و معایب،کاربردها و )...

هیدروپونیک از دو واژه یونانی  Hydrosبه معنی آب و  Ponosبه معنی جاي
دادن مشتق شده است و بطور خالصه مفهوم قرارگرفتن چيزي درآب می باشد و از
این به بعد واژه هيدروپونيك وارد مباحث آزمايشگاهي و دنیای عملی باغبانی گردید.
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الف -فوايد هيدروپونيك:
 امكان پرورش گياه در تمام نقاط و در هر آب و هوایی. افزايش تراكم در واحد سطح. كنترل شرايط محيطي. محيط كشت فاقد خاك و ميكروب هاي خاكزي مي باشد. كاهش كارسنگين زیرا نياز به ساختن بستر ،وجين ،آبياري و غيره نمی باشد وامکان مصرف کود شيميايي محلول و سموم از طريق سيستم امکان پذیر می باشد.
 عدم وجود آيش (امكان كشت مداوم وجود دارد). کنترل آفات و بیماریها (بيماريهاي خاكزاد يا آسيب نماتد وجود ندارد). امکان توليد خارج از فصل. ريشه كن شدن علف هاي هرز.6

 راندمان باالی تولید.دوام محصول پس از برداشت. امكان تولید انواع زيادي از سبزي ها و گل ها شامل آنتوريوم ،هميشه بهار و غيرهبا کیفیتی بیشتر وجود دارد.
 تلفات آب به حداقل خود مي رسد. امكان پرورش گياهان و ريشه دار كردن قلمه براي صادرات بدون خاك وجوددارد.
ب -محدوديت ها يا معایب کشت هیدروپونيك:
 هزينه ي اولیه زيادی براي احداث گلخانه نیاز می باشد. برای راه اندازی و نگهداری سیستم و همچنین فعالیت های مستمر روزانه ،نیاز بهنیروی متخصص در این رشته می باشد.
 مهارت هاي مديريتي و تجربه بااليي براي آماده كردن محلول ،حفظ ،EC ، pHتنظيم و اصالح كمبود عناصرآن ،اطمينان از تهويه و حفظ شرايط مطلوب در
داخل ساختارهاي كنترل شده و غيره الزم است.
 با توجه به هزينه هاي باالي اين تكنيك ،كشت بدون خاك محدود به محصوالتبا ارزش باال مي باشد.
 هنگامي كه دماي محلول در طول دوره هاي گرم باال مي رود عملكرد كاهشپيدا مي كند.
ایجاد واحد شغلی (بخش های مختلف کارگاه ،تجهیزات مورد نیاز و )...

بخش های مختلف شامل :گلخانه هیدروپونیک -محوطه بیرون گلخانه که
شامل استخر ،اطاق کنترل،انبار و خانه کارگری می باشد.
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تجهیزات ،ابزار و مواد مورد
نیاز:

 -1اسکلت سازه با پوشش
مناسب.
 -2سیستم سايه انداز.
 -3سیستم گرمایشی
 -4سیستم سرمایش (فن و پد).
 -5بسترهای کاشت که معموالً با
توجه به نوع گیاه متفاوت می باشد.
 -6رطوبت ساز (تولید مه).
 -7سیستم کنترل هوشمند آب و هوای گلخانه وآبیاری و تغذیه كه در دو نوع
گزارش گير و كنترل كننده در بازار ارائه مي شود.
 -8فن سیرکوالسیون هوا
 EC -9متر دستی
 PH -10متر دستی
 -11نورسنج دستی
 -12دما /رطوبت سنج دستی
 -13دماسنج بستر دستی
 -14ترازو دقیق و معمولی
 -15قیچی و چاقوی پیوند
-16انواع کودها و سم های مورد نیاز
مشخصات عمومی دستگاه گزارش گیر و کنترل هوشمند گلخانه ای:
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-1اتصال به صور ت شبکه.
 -2قابلیت اتصال به کلیه سیستم های داخلی ( هیتر ها – آبیاری – پمپ – موتور

گیربکس ها – فن ها و .)...
 -3قابلیت اتصال به کلیه سنسور های اندازه گیری ( دما – رطوبت – نور –CO
 - - PH – TDS – EC-–CO2باد و )...
 -4قابلت گزارش اطالعات از طریق  LCDگرافیکی به دو زبان فارسی و انگلیسی
 -5قابلیت بک آپ گیری و ذخیره اطالعات در یک دوره بلند مدت از کلیه
پارمتر ها.
 -6قابلت ارتباط با سیستم و گزارشگیری از طریق پیام کوتاه ( .) SMS
 -7قابلت ارسال پیام کوتاه (  ) SMSهشدار در صورت بروز خطر.
 -8قابلیت تحلیل داده ها در دوره های اختیاری در کامپیوتر شخصی و ارائه
نمودارهای مربوط به هر واحد
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معرفی استان های بالقوه توانمند کشور:

-۱استان تهران با جمعیت باالی  ۱۶میلیون و بازار مناسب
-۲استان اصفهان
-۳استان خراسان رضوی با زائرین بی شمار حریم رضوی و مجاورین
-۴استان مرکزی بعلت مجاورت با استان اصفهان و تهران و موقعيت مناسب
 -۵استان قزوین
-۶استان قم
-۷استان سمنان
اما بعلت فراهم بودن بستر منابع تحت االرضی و کارگر نسبتا ارزان و فراهم
بودن بستر صنعتی میزان سود آوری کشت گلخانه ای در استان مرکزی در سطح
بسیار خوبی می باشد.
تحلیل اقتصادی حرفه (شامل وضع بازار ،حداقل سرمایه مورد نیاز ،درآمد
قابل حصول ،استهالت و )...
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در صورت در اختيار داشتن زمين مناسب و آب مورد نياز ،هزينه كل سرمايه
گذاري جهت احداث  1000متر گلخانه هوشمند هيدروپونيك توليد گل با توجه
به قيمت تقريبي هر متر مربع  1/340/000ريال بطور كلي  1/340/000/000ريال
مي باشد كه پس از فروش محصوالت توليدي كه بدليل هيدروپونيك بودن از
عملكرد و كيفيت باالتر و به تبع آن از قيمت باالتري نسبت به ساير محصوالت
در بازار فروش برخوردار است ،ساالنه بيش از  800/000/000ريال سود ناخالص
حاصل مي شود كه با كسر هزينه هاي جانبي چون هزينه پرسنلي و كارگري،
استهالك گلخانه ،ماشين آالت ،سوخت و مواد اوليه و  ...به ميزان 160/000/000
ريال و كسر از سود ناخالص ساليانه ميزان  640/000/000ريال سود خالص و يا
درآمد ساليانه بدست مي آيد.
قابل ذكر است كه با توجه به تدابير انديشيده شده توسط دولت محترم در سال

 ،1390جهت احداث گلخانه هاي جديد و افزايش سطح زير كشت محصوالت
گلخانه اي با توجه به رشد روز افزون جمعيت و ضرورت اشتغال زايي ،ميزان سرمايه
كل بصورت  90درصد تسهيالت بانكي با سود ساليانه  7درصد و بازپرداخت 8
ساله در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد كه در صورت استفاده از تسهيالت مي
توان با سرمايه اوليه  134/000/000ريال گلخانه هوشمند هيدروپونيك توليد گل
به مساحت  1000متر را احداث نمود.
میزان هزینه های باال با توجه به نوع گیاه ،منطقه مورد کشت متفاوت بوده و در
کل در مورد هر گیاهی با توجه به عملکرد باالی هيدروپونیک ،توليد خارج از
فصل و باال بودن قيمت فروش محصوالت و دوام باالي توليدات سود آور می باشد.
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي
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