گزارش ماموریت دوره اموزشی سازه های گلخانه و تجهیزات جانبی
مکان تبریز-جلفا -منطقه ازاد ارس تاریخ  69/21/21الی 69/21/21
شرح بازدید :
دورهای اموزشی شامل برگزاری کالس های تئوری و عملی طی 3روز و با حضور جناب آقای دکتر بنی عامری مجری
محترم توسعه گلخانه های کشور،مهندس سالم پور معاونت محترم ایشان ،مدیرعامل منطقه ازاد ارس و مدیر کشاورزی
منطقه ازاد و اساتید دعوت شده دوره جناب دکتر هدایتی ،مهندس اسکندری ،مهندس صادقی ،مهندس سلیمانی و مهندس
خواجه تبریزی و با حضو ر مدیران باغبانی و مجریان طرح توسعه گلخانه ها استانهای در منطقه ازاد ارس برگزار گردید .
سه شنبه 69/21/21
در اغاز جلسه جناب مهندس سالم معاون محترم طرح توسعه گلخانه های کشور به تشریح برنامه های دوره و هماهنگی
انجام گرفته در طول بازدید اشاره نمودند ..مهندس شیخ لو مدیر کشاورزی منطقه ازاد ارس نیز ضمن خوشامد گویی به
تشریح پروژه های انجام گرفته و پیش رو کشاورزی منطقه ازاد ارس پرداختند .
در اولین روز دوره ای آموزشی جناب آقای دکتر هدایتی در باره ویژگی ها  ،خواص فیزیکی و شیمیایی و نقش پوششهای
پلیمری مورد استفاده در گلخانه ها مطالب مفیدی را ارائه نموده اند همچنین ایشان دریاره کیفیت و کمیت نور و نقش
پوشش های پلیمری در جذب و عدم جذب طیف های نوری ،شید ها و  ...مطالبی مفیدی را ارائه نموده ند .
در ادامه جلسه مهندس اسکندری محقق و مشاور ارشد گلخانه ای  31هکتاری شرکت ارس تارال امین در ارتباطب ا
مدیریت تولید گلخانه ،بسترهای کشت گلخانه ،مزایای و معایب کشتهای خاکی و هیدروپونیک ،اهمیت خزانه کاری و نشا
،ضدعفونی بذور و جوانه زنی ،بهداشت گلخانه ،آبیاری و تغذیه ،کنترل عوامل خسارتزا و تهویه ،سرمایش و گرمایش
گلخانه و ....مطالب مفیدی ارائه نمودند .
چهار شنبه 69/21/23
در دومین روز دوره آموزشی در ابتدا جناب دکتر بنی عامری مطالبی در باره اهمیت کشت گلخانه ای و اهداف پروژه
های توسعه گلخانه تاریخ احداث گلخانه در ایران،مقایسه سازهای و مصرف آب در انواع کشت ها و سازه ها ی گلخانه

ای،پروژه افزایش تولید در محیط های کنترل شده گلخانه ای ،اینده پژوهشی توسعه گلخانه های کشور ،تحقیقات تقاضا
محور و ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت گلخانه ای مطالب مفیدی ارائه نمودند.
در ادامه جلسه مهندس صادقی در ارتباط با طراحی گلخانه برپایه تناسب اقلیمی ،دلیل احداث گلخانه و سیستم های گلخانه
ای ،انتخاب و طراحی گلخانه های سازگار ،مکان یابی گلخانه ،نیازهای های محیطی گلخانه ،مقایسه اقتصادی گلخانه
،اهمیت گلخانه های ساز گار و  ...مطالبی مفید ارائه نمودند  .همچنین مهندس سلیمانی از شرکت رهپویان جبهه سبز
درارتباط با مراحل احداث گلخانه  ،سازه و تجیهزات جانبی گلخانه از پروفایل ها ،پنجرهای های ،پوشش گلخانه سیستم
های جدید گرمایش و سرمایش در گلخانه  ....توضیحات و مطالب مفیدی ارائه نمودند .
همچنین جناب اقای مهندس عرب باغی رئیس منطقه ازاد ارس توضیحاتی در باره فعالیت ها ی منطقه و بویژه موضوع
کشا ورزی و گلخانه ها ارائه نمودند و در پایان بحث اموزشی جناب دکتر بنی عامری از زحمات مدیر عامل منطقه ازاد ارس
و مهندس شیخ لو به نمایندگی از جناب آقا ی مهندس طهماسبی تقدیر و تشکر نمودند .
در ادامه از کارخانه ساخت گلخانه شرکت رهپویان جبهه سبز به مدیریت مهندس خواجه تبریزی بازدید و ایشان در این
بازدید در باره پروفایل ها ،تجهیزات جانبی گلخانه از جمله فن های ،سترهای کشت ،ناودان ها و پوشش و ........
توضیحات مفید و قابل استفاده ارائه نمودند ،همچنین در ادامه بازدید از کارخانه تولید پوشش پالستیک شرکت پارا
پالستک و مهندس خاکپور مدیر شرکت توضیحات کامل درباره تولیدات شرکت ارائه نمودند ..
پنج شنبه 69/21/21
بازدی از گلخانه  31هکتاری شرکت ارس تارال امین (برادران ابراهیمی )بازید بعمل امد و در این بازدید از نزدیک با نحوه
کاشت و کار محصوالت گلخانه (گوجه فرنکی ،بسته بندی محصوالت گلخانه ای سازه های گلخانه ای(ارتفاع گلخانه 5.1
متری و با پوشش شیشه و مجهز به سیسیتم تزریق دی اکسید کربن و ) ....بازید بعمل امد و مدیر فنی گلخانه جناب آقای
مهندس اسکندری در این بازدید توضیحات کامل از نحوه ساخت و تا برداشت محصول ارائه نمودند .

نظرات و پیشنهادات دوره ایدر پایان گزارش می بایست تشکر ویژه ای از تمامی دست اندر کاران برگزاری جلسه جناب آقای دکتر بنی عامری مجر ی
محترم توسعه گلخانه ها کشور،جناب آقا ی مهندس سالم پور که هماهنگی و زحمات برگزاری دوره های را برعهده
داشتند همچنین.مدیر عامل منطقه ازاد ارس جناب مهندس عرب باغی،مدیر کشاورزی منطقه جناب افای مهندس شیخ لو
،مهندس قصابی مدیر ترویج کشاورزی منطقه داشته باشیم .
کیفیت برگزاری دورهای از لحاظ فنی بسیار مطلوب و پیشنهاد می گردد برگزاری چنین دوره های حداقل سالی یکبار دراولویت برنامه های اموزشی قرار گیرد –
پیشنهاد می گردد جهت افزایش کیفیت دورهای آموزشی حداکثرتعداد  31نفر و دورهای بصورت عملی در گلخانه (بعنوان
مثال انجام هرس د رگلخانه )انجام گیرد .
مراکز اموزشی عملی گلخانه با همکاربی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی وبانک های عامل و  ...در هر استان ایجاد و دورهای عملی جهت کارشناسان و بهره برداران انجام گیرد.
فیلم های آموزشی به روز و کتاب های گلخانه ا ی جدیدو ترجمه شده در اختیار کارشناسان قرار گیردبا توجه به صادرات سازهای گلخانه توسط شرکت رهپویان جبهه سبز و پشتیبانی فنی محصوالت گلخانه ای طی  8ماهپیشنهاد می گردد پیشتیبانی فنی محصوالت از نظر دانش تولید و و همچنین خرید محصوالت از گلخانه دارانی که این
شرکت بعنوان سازنده گلخانه اقدام نموده که این پیشنهاد در دوره اموزشی به مهندس تیریزی ارائه گردید که مورد
استقبال ایشان قرار گرفت .
ظرفیت بازار آسیای میانه جهت محصوالت گلخانه ای تولیدی کشور مورد بررسی و در صورتی گنجایش برنامه ریزیتولید محصوالت گلخانه بر ان اساس و شرکت پیشرو در این زمینه بعنوان مثل شرکت ارس تارال امین بعنوان شرکت
پیشرو دراین زمینه هدایت تولید محصوالت گلخانه ای در داخل کشور و صادرات محصول رابعهده بگیرند که این امر
مستلزم هماهنگی و پرداخت یارانه به شرکت مذکور در وزارت خانه می باشد .
پرداخت یارانه به صادرات کنندگان محصوالت گلخانه و پرداخت تعرفه واردات محصوالت گلخانه به کشورهای خاورمیانه از سوی دولت و ایجاد پایانه های حمل نقل محصوالت گلخانه در چند نقطه از کشور جهت حمل محصوالت
گلخانه به نقاط مرزی کشور

