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توسعھ گلخانھ ھاي كوچك 
روستایي



:اهداف
غالكمك بھ اقتصاد خانوارھاي روستایي وایجاد اشت1.
توسعھ بازارھاي محلي2.
ایجاد بازارھاي جدید فرامحلي3.
خلیھ افزایش انگیزه زندگي در روستا و ممانعت از ت4.

روستاھا
افزایش كارایي مصرف آب5.





ي توسعه گلخانه هاي كوچك روستا ييمزا
این طرح در داخل و در صورت ضرورت در مجاورت روستا و تحت 1.

.نظارت و كار مستقیم خانوار روستایي انجام میگیرد
امروزه در عمده روستاھاي استان امكان تامین آب براي واحدھاي 2.

از  كوچك روستایي از طریق آب و فاضالب روستایي فراھم میباشد و
ر این منظر احتیاج بھ تخصیص و بھره برداري مضاعف از آب ھاي زی

زمیني نمي باشد
 سرمایھ گذاري بسیار اندك نسبت بھ طرح ھاي گلخانھ اي در قطعات3.

بزرگ
یاز امكان مانور سریع در مقابل نوسانات بازار و تنظیم تولیدات با ن4.

بازارھاي ھدف







مشكالت توسعه گلخانه ها
:  ھزینھ باالي ساخت•

نترل امروزه ھر متر مربع گلخانھ اتوماتیك با سیستم ھاي ك   
ت اقلیم، خنك كننده، گرمایش، تامین رطوبت،بستر كش

زیع ھیدروپونیك، باز و بستھ شدن اتوماتیك دریچھ ھا،تو
ا دي اكسید كربن،آبیاري قطره اي با شیرھاي اتومات را ب

.انجام مي گیردمیلیون لایر  4تا  3حدود 



زار و نيازمندي هاي توسعه  :بررسي هاي 

ك در صورت توسعھ گلخانھ ھاي خانگي كھ البتھ ی•

یت ضرورت نیز ھست، مسئلھ بسیار حائز اھمیت امن

فروش و تضمین درآمد زایي طرح ھاي كوچك 

.خواھد بود



پيشنهادات توسعه گلخانه هاي حملي
ایجاد بازارھاي محلي و فرامحلي با رویكرد عرضھ 

محصوالت سالم روستایي با قیمت مناسب مورد مطالعھ 

.قرار گیرد

بھ منظور ارائھ خدمات ساخت، مشاوره تولید، قرارداد 

ن خرید،در اختیار گذاشتن نھاده ھا و لوازم تولید و ھمچنی

بھ  خرید و بستھ بندي و عرضھ محصوالت بھ بازار نسبت

.ودجانمایي و استقرار مراكز پشتیباني مطالعھ و اقدام نم



ایجاد كارگاه ھاي ساخت و آماده سازي قطعات سازه 

رد اي و بخشي از تاسیسات در داخل استان با رویك

كاھش قیمت تمام شده و امكان نظارت و بازدید ھاي 

.دوره اي بھ منظور حفظ كیفیت ساخت
















