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 با انواع گلخانه بیشتر آشنا شویم 

هایی است که بیشتر افراد به آن ترین فعالیتخانه، یکی از رایجیا گیاه گلخانه ساخت

را   خانهتواند بهترین نوع گیاهمند هستند. هر فردی با توجه به عالیق و سالیق خود میعالقه

 .در محیط زندگی خود ایجاد نماید

وجه به  خانه مد نظر قرار دهید، تای که باید جهت ساخت گیاه مسلما، مهمترین نکته

های  محصوالتی است که قصد نگهداری آنها را دارید. صیفی، سبزیجات، انواع قارچ و گل

خانه مورد استفاده تزیینی مختلف از جمله محصوالت پرطرفداری است که در محیط گیاه

 .گیرندقرار می

 گلخانه چوبی  •

گیرد. اسکلت  نمیچوبی به دلیل معایب زیادی که داشته، امروزه مورد استفاده قرار  گلخانه

 .خانه از چوب با پوشش پالستیک استاصلی این مدل گیاه

های چوبی  خانهعدم برخورداری از سیستم گرمایی و تهویه مناسب از مهمترین معایب گیاه

 .توان در قیمت آنها دانستهای چوبی را میخانهروند. البته تنها مزیت گیاهبه شمار می

 گلخانه فلزی •

  خانههای فلزی بسیار رایج است. همانطور که از نام این مدل گیاهگلخانه امروزه، استفاده از

پیداست از جنس فلز ساخته شده است. برخورداری از سیستم گرمایی و تهویه مناسب از  

 .آیدهای فلزی به شمار میخانهمهمترین مزایای گیاه

پیچ و مهره در اسکلت آن به راحتی    فلزی به دلیل وجود گلخانه هایتغییر در سازه

 .توان در قیمت آن دانستخانه فلزی را میپذیر است. اما تنها ایراد وارده به گیاهامکان

 گلخانه پالستیکی  •

شود. سیستم گرمایشی این  های سنگین استفاده نمیپالستیکی از اسکلت گلخانه جهت ساخت

ت ارزان آن، گزینه مناسبی جهت استفاده به  خانه بسیار مطلوب بوده و به دلیل قیم مدل گیاه

 .رودشمار می
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های پالستیکی در منزل خود  خانهتوانید جهت پرورش انواع مختلف گیاهان از گیاهشما می

 .استفاده نمایید

 ای گلخانه شیشه •

ها بوده که از طرفداران مخصوص به خود برخوردار ای از جمله دیگر مدلشیشه گلخانه

ای به دلیل قابلیت عبور نور خورشید، بهترین  های شیشهخانهگوییم که گیاهاست. جا دارد ب 

 .روندگزینه جهت استفاده در مناطق سردسیر به شمار می

ای بسیار پرهزینه بوده و تنها در موارد خاصی از آنها استفاده های شیشهگلخانه استفاده از

 .شودمی

 منزل  دکوراسیون زیباسازی در آن جلوه  و   دکوراسیون بر گل  تاثیر مطالعه: پیشنهاد

 یبا در خانه مد نظر قرار دهیدنکات مهم زیر را هنگام ساخت گلخانه ز

انگیز باشد. اینکه شما بتوانید با  تواند بسیار جذاب و هیجانداشتن برای هر کسی می گلخانه

زیبایی را در منزل خود ایجاد نمایید از اهمیت   گلخانه چند ایده ساده و مقرون به صرفه،

 .ای برخوردار استویژه

نید انواع مختلف گیاهان را در فضای مورد نظر خود  توا در منزلتان می گلخانه شما با ایجاد

، خودتان دست به کار گلخانه های مختلفکاشته و از باغبانی لذت ببرید. به جای خرید مدل

 .شوید

بسیار جذابی را در  گلخانه توانید با صرف هزینه بسیار کم و حتی مقرون به صرفه،شما می

سری نکات مهم  محیط زندگی خود ایجاد نمایید. اما قبل از هر چیز نیاز است که به یک

مورد نظر را به خوبی به   گلخانه نظیر: نور، مواد، گرما و… توجه نمایید تا بتوانید ساخت

 .سرانجام برسانید

در ابتدا با شهرداری تماس گرفته و مجوزهای الزم در این   گلخانه قبل از ساخت •

سازی بوده  ها، بخشی جدا از ساختمانخانهزمینه را به دست آورید. از آنجا که گیاه

 .بهتر است که قبل از ساخت آنها مجوزهای الزم از نهادهای مربوط گرفته شود

https://greenlist.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/
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گیاهان شما باشد.  باید مکانی جهت فراهم آوردن نور و دمای مناسب برای گلخانه •

 .به همین دلیل بهتر است که محل مناسبی جهت ساخت آن فراهم شود

، سمت جنوب یا جنوب شرقی خانه است. به  گلخانه  بهترین مکان جهت قرار گرفتن •

خانه جایی باشد که امکان تابش نور  همین دلیل بهتر است محل قرارگیری گیاه

 .ودساعت برای گیاهان فراهم ش 6آفتاب به مدت 

مدنظر قرار دهید، توجه به   گلخانه یکی از نکات دیگری که باید هنگام ساخت •

های پلی های ساخته شده در حیاط منزل دارای الیهخانهپوشش آن است. اکثر گیاه 

 .های پلی اتیلن هستند کربنات، اکریلیک، فایبرگالس یا ورق

توان به انتقال  س میاز مهمترین مزایای صفحات اکریلیک، پلی کربنات و فایبرگال  •

 .باالی نور، نصب راحت و مقرون به صرفه بودن آنها اشاره نمود

از چه موادی استفاده نمایید در درجه اول اهمیت قرار   گلخانه اینکه شما در ساخت •

تواند با انواع مختلف مواد نظیر: شن، چوب، سنگ فرش،  خانه میدارد. کف گیاه

 .شودتورهای فلزی، بتن و خاک پوشانده 

تواند بسیار  بتن با اینکه پوشش بسیار محکم و بادوامی داشته اما استفاده از آن می •

خانه گزینه بسیار مناسبی  پرهزینه باشد. استفاده از شن هم جهت پوشاندن کف گیاه

خانه به وسیله آن به راحتی پوشانده است. زیرا هم ارزان قیمت بوده و هم کف گیاه

 .شود می

توان  باید به نکات بسیار مهمی توجه نمود. از جمله این نکات می گلخانه در ساخت •

خانه توجه نمود. زیرا در فصل تابستان و زمستان  به توانایی تنظیم دما داخل گیاه

 .توان بسیار گرم و سرد شودمی

در فصل تابستان باید مواردی نظیر: ایجاد پنجره با  گلخانه جهت تنظیم دمای داخل •

 های خروج هوای گرم را مد نظر قرار داد. در فصل و فن های مختلفدریچه
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زمستان هم استفاده از وسایل گرمایشی نظیر: بخاری برقی مجهز به پنکه کنترل   •

 .دمایی، بسیار ضروری است

 آشنایی با مراحل ساخت گلخانه به روش ساده

 گلخانه های پی وی سی جهت ساخت استفاده از لوله •

توان به راحتی این کار  پی وی سی زیاد سخت نبوده و خودتان میهای با لوله گلخانه ساخت

ها و  خانه مورد نظرتان مشخص شد نوبت به تهیه لولهرا انجام دهید. بعد از اینکه سایز گیاه

 .رسدها میرابط

خانه مورد نظر شما تعیین شود. با وصل کردن  ها باید بر اساس سایز گیاهتعداد و طول رابط

 .توانید درست کنیدخانه را میهای اصلی گیاهمدیگر، پایهها به ه رابط

رسد. البته این مورد به  های سقف میهای پایه نوبت به وصل کردن لولهبعد از اتصال رابط

 .خانه را مد نظر داشته باشیدابتکار شما بستگی داشته که چه مدلی از گیاه

 استفاده از قاب عکس جهت ساخت گلخانه کوچک •

قاب عکس استفاده نمایید. شما   8توانید از کوچک دارید، می گلخانه اگر تمایل به ساخت

×   20متر، دو قاب عکس در سایز سانتی 17.5×  12.5در سایز   قاب عکس 4توانید می

 .متر تهیه نماییدسانتی 35×  27.5متر و دو قاب عکس دیگر در سایز  سانتی 25

خانه ساخته شود. ساخت  م قرار دهید تا بدنه اصلی گیاهها را طوری در کنار هاین قاب

توانید بهترین  خانه به وسیله قاب عکس کار چندان دشواری نبوده و با ابتکار خود میگیاه

استفاده از خاک  گلخانه مکان را جهت رویش گیاهان خود ایجاد نمایید. جهت پوشش کف

 .گلدان، زغال چوب یا خرده سنگ بسیار ضروری است

 


