شـــــرکت آذرســـــان
مشــاوره ،طراحــی وتولیــد گلخانــه های مدرن
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Introduction

مقدمه

بــا توجــه به رشــد روز افزون جمعیت جهــان (مطابق نمودار) و افزایش ســرانه مصرف گوشــت ،محصوالت لبنی ،غــات و افزایش
شــاخص قیمتهــا بــر اســاس گزارش ســازمان جهانــی  WHOاز ســال  ۲۰۰۷تا ســال  2020به میــزان  ۳/۵۵درصد (مطابــق نمودار
فائــو) و از طــرف دیگــر کاهــش اراضــی قابــل کشــت و کاهــش منابــع آب کشــاورزی و همچنیــن افزایــش پدیدههای نا مســاعد
جــوی و افزایــش دمــای کــره زمیــن (مطابــق نمــودار) در مجموع ،لــزوم مدیریــت صحیح منابــع موجــود و اســتفاده از تکنولوژی
جهــت افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح و کاهــش مصــرف انــرژی را صــد چندان نموده اســت .حــال آن که توســعه ســازههای
کشــاورزی و اســتفاده از تجهیــزات نویــن در صنعــت گلخانــه یکــی از ابزارهــای موثــر در حــل چالشهــای ذکــر شــده اســت.
The long-term real FAO Food Price Index
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درباره ما

about us

شــرکت آذرســبز اندیشــان نگیــن ارس بــا نــام تجــاری آذرســان فعالیــت خــود را از ســال  ۱۳۸۵در زمینــه مشــاوره ،طراحــی،
تولیــد و اجــرای ســازههای گلخان ـهای آغــاز نمــوده اســت .گــروه صنعتــی کشــاورزی آذرســان از ســال  ۱۳۹۰جــزو شــرکتهای
ایرانــی ســازنده و صادرکننــده ســازه گلخانــه بــه خــارج از کشــور میباشــد .ایــن شــرکت بــا بهــره گیــری از تیــم مهندســین
مشــاور و کارشناســان مجــرب داخلــی و خارجــی ،شــما را در بخشهــای مختلــف نظیــر انتخــاب زمیــن مناســب ،انتخــاب و
یــا احــداث گلخانــه همــراه بــا تجهیــزات و تاسیســات همــگام بــا تکنولــوژی روز دنیــا و متناســب بــا نــوع کشــت همراهــی
میکنــد .شــرکت آذرســان توانایــی تولیــد ســازههای مــدرن ،در شــرایط آب و هوایــی گــرم و خشــک ،معتــدل و ســرد و

کوهســتانی را دارد .کارشناســان شــرکت ســازه را بــا توجــه بــه نیــاز مشــتری ،نــوع گیــاه و شــرایط آب و هوایــی منطقــه
پیشــنهاد میدهنــد .همچنیــن ایــن شــرکت طــرح ســودآوری را بــرای کمــک بــه مشــتری جهــت تصمیــم گیــری و مدیریــت
بودجــه اجــرا میکنــد .شــرکت آذرســان بــا اجــرای ســازههای مولتــی اســپن گاتیــک بــا پوشــش پالســتیک و پلــی کربنــات
وکلیــه تجهیــزات داخلــی بــا بهتریــن کیفیــت همــواره در کنــار مشــتریان خــود تــا مرحلــه بهــره بــرداری میباشــد .ایــن
شــرکت توانایــی اجــرای ســازههای شیشــهای طــرح  VENLOبــا تکنولــوژی روز دنیــا را دارا میباشــد.
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زمینه های فعالیت

fields

of activity

Greenhouse
structures

سازههای گلخانه

Greenhouse
facilities

تاسیسات گلخانه

طراحی و ترسیم نقشههای گلخانه

طراحی سیستمهای گرمایش ،سرمایش و آبیاری گلخانه

تولید قطعات سازه گلخانه

تأمین کلیه تاسیسات گلخانه

اجرای کامل گلخانه توسط گروه نصب

اجرای تمامی سیستمها با کارشناسان داخلی و خارجی

Greenhouse
equipment
تجهیزات گلخانه

& Input
cultivate

نهاده و کشت

تأمین کلیه تجهیزات گلخانه

تامین کننده نهادهها و لوازم جهت کشت در گلخانه

واردات مستقیم تجهیزات از شرکت های معتبر اروپایی

(بذر ،کود ،سم ،کوکوپیت ،پرلیت و…)

اجرای کامل تجهیزات توسط گروهای نصب

نظارت توسط کارشناسان شرکت در تمامی مراحل کاشت،
داشت و برداشت

Greenhouse
structures

سازههای گلخانهای

انواع سازهها (گلخانههای مولتی اسپن گاتیک ،شیشهای،
سیرکوالر ،تونلی و خانگی)
سازههای تخصصی شرکت آذرسان
بست و اتصاالت ،الکتروگیربکسها و لوازم پنجره
پوششهای گلخانه
نت هاوس

مولتی اسپن گاتیک

انواع سازههای گلخانه ای

گلخانههــای چنــد دهانــهای ،ســاختارهای فلــزی پرتابــل بــه هــم پیوســتهای هســتند کــه در صــورت طراحــی اســتاندارد
در برابــر عوامــل محیطــی از جملــه بــاد و طوفــان بســیار پایــدار بــوده و بــه اشــکال مختلــف ســازه بــا پوششــهای مختلــف
بصــورت تجــاری ارائــه میشــوند.

شیشهای ونلو
گلخانههــای شیش ـهای ونلــو قابلیــت بــاالی عبــور نــور و حــرارت آفتــاب را دارا میباشــند کــه در مناطــق سردســیر و کــم نــور
دارای کارایــی باالیــی میباشــند.
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سیرکوالر

تـونلی

ایــن نــوع از گلخانههــا نســبت بــه ســایر گلخانههــا

ســاختارهای فلــزی تــک دهان ـهای هســتند کــه میتواننــد

پایــداری بیشــتری در هنــگام وزش بــاد بــه دلیــل کمتریــن

جهــت تولیــد محصــوالت کشــاورزی و یــا بــا کاربــری ایجــاد

مقاومــت ایرودینامیکــی نســبت بــه بــاد را دارنــد.

انبــار ،پناهــگاه و… اســتفاده شــوند.

گلخانه های خانگی
از ایــن ســاختارها جهــت ایجــاد محیطــی خانوادگــی و تزئینــی بــرای پــرورش گیاهــان مختلــف در آپارتمانهــا ،باغهــا و
ویالهــای شــخصی اســتفاده میشــود و هــر روزه اســتفاده از آنهــا بیشــتر میشــود.

سازههای تخصصی شرکت آذرسان
ســازههای شــرکت آذرســان بــه صــورت تخصصــی

در ســازههای طــرح آذرســان از  11المــان شــبکه متصــل

و تحلیــل شــده تــا بــا ایجــاد مقاومــت بیشــتر در برابــر

و همچنیــن از بــاد بندهــای طراحــی شــده بــه صــورت

توســط تیــم مهندســی و بــا نــرم افزارهــای جدیــد تجزیــه
عوامــل محیطــی از جملــه بــاد تــا ســرعت  120km/hو بار

بــه هــم در کمانهــا ،از دو ســتون دهانــه تقویتــی

ضربــدری ( )Xدر بیــن ســتونها جهــت اســتحکام بیشــتر

مــرده بــرف تــا  30Kg/m2و همچنیــن بیــش از 35Kg/m2

اســتفاده شــده اســت.

ســبزی و صیفیجــات مناســبترین ســازه میباشــد.

طراحــی روز دنیــا و منطبــق بــر اســتانداردهای جهانــی از

بــار محصــول را تحمــل نمایــد کــه بــرای کشــتهای
کلیــه متریــال اســتفاده شــده در ایــن ســازه بــا پوشــش
گالوانیــزه گــرم  275gr/m2مــی باشــد تــا در برابــر خوردگی

ســازههای آذرســان بــا الهــام گرفتــن از بهتریــن متــد

باالتریــن ســطح اســتحکام و مقاومــت برخــوردار اســت.

و زنــگ زدگــی ناشــی از رطوبــت داخــل گلخانــه در طوالنی
مــدت جلوگیــری شــود.
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مزایای گلخانههای مولتی اسپن گاتیک نسبت به سایر گلخانهها
سازه گاتیک حجم هوای بیشتری را در اختیار دارد و درنتیجه کنترل اقلیم گلخانه بهتر صورت میگیرد.
سازه گاتیک بخاطر زوایای سقف قادر به جذب بیشتر نورهای مایل است.
زاویه تندتر کمان موجب کاهش احتمال ریزش قطره در زیر پوشش میگردد و قطرات به سمت ناودان هدایت میشوند.

شرکت آذرسان در  ۴طرح زیر نسبت به شرایط آب و هوایی منطقه در خدمت مشتریان خود میباشد.

مشخصات

واحد

تیپA

تیپA+

تیپ C

تیپ B

عرض دهانه

متر

8

9.6

8

9.6

8

9.6

8

9.6

فاصله ستونهای کناری

متر

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

فاصله ستونهای میانی

متر

5

2.5

5

5

5

5

5

5

ضخامت ستونهای کناری میلی متر

2.5

2.5

2

2

2

2

2

2

ضخامت ستونهای میانی میلی متر

2

2.5

2

2

2

2

2

2

فاصله کمانها

متر

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

فاصله کمانهای پر

متر

2.5

2.5

5

5

5

5

5

5

فاصله کمانهای خالی

متر

0

0

5

5

5

5

5

5

ارتفاع ستون

متر

4

ارتفاع تاج

متر

8.5 7.3 6 8.5 7.3 6

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

8.5 7.3 6 8.5 7.3 6 8.5 7.3 6 8.5 7.3 6

4

5

6

4

5

6

8.5 7.3 6 8.5 7.3 6
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نمونههایی از طراحیهای شرکت آذرسان

بست و اتصـاالت

Fasteners
& fittings
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الکتروگیربکسها و لوازم پنجره
الکتروگیربکسهــای وارداتــی شــرکت آذرســان کــه ســاخت

الکتروگیربکسهــا بــا خروجــی ســه دور در دقیقــه بــه

کشــور ترکیــه میباشــد بــا مشــخصاتی از جملــه محفظــه

آرامــی و بیصــدا تــا طــول  ۱۲۰متــر پنجــره گلخانــه را بــه

آلومینیومــی طراحــی و تولیــد شــدهاند کــه چــرخ دنــده و

راحتــی بــاز و بســته مینمایــد.

روغــن را در یــک قالــب یــک تیکــه و تحــت فشــار نگهــداری

ایــن الکتروگیربکسهــا دارای کلیــد محافــظ امنیتــی و

میکنــد و ایــن امــر باعــث میشــود در فشــارهای بــاال و

میکروســوئیچ داخلــی هســتند کــه جهــت بــاز و بســته

حــرارت بــاال بیصــدا و بــه خوبــی کار کنــد و همچنیــن ایــن

کــردن پنجــره بــه مقــدار الزم از بیــرون بــه راحتــی قابــل

محفظــه مقاومــت بهتــری در برابــر رطوبــت بــاالی گلخانــه

تنظیــم میباشــد.

را دارا میباشــد.
جنــس چــرخ دندههــا از کــروم ،طراحــی و تولیــد شــده تــا
عمــر بــاال و کارایــی بیشــتری داشــته باشــد و تقریبــا بــدون
نیــاز بــه تعمیــر و نگهــداری کار کنــد.

شرکت آذرسان نماینده انحصاری شرکت  Rodersanدر ایران میباشد.

ریل و چرخ دنده (راک و پینیون)
مطمئنتریــن مکانیــزم بــرای بــاز و بســته کــردن
پنجرههــای ســقفی گلخانــه بــا امــکان اجــرای اتوماســیون
حرکتــی ،ریــل وچــرخ دنــده گلخانــه و یــا راک و پینیــون
گلخانــه میباشــد.

بست نگهدارنده لوله محور
ایــن بســت یکــی از مهمتریــن اتصــاالت مربــوط بــه
مکانیــزم پنجــره گلخانــه میباشــد .شــرکت آذرســان در
جهــت افزایــش طــول عمــر پنجــره گلخانــه ایــن بس ـتها
را بــه صــورت یــک تیکــه و چهــار بلبرینــگ دارطراحــی و
تولیــد نمــوده اســت.
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پالستیک

پوششهای گلخانهای (پالستیک ،پلی کربنات…)

پوشــش گلخانــه (پالســتیک گلخانــه یــا نایلــون گلخانــه) یکــی از اصلیتریــن اجــزای گلخانــه اســت .در همــان آغــاز احــداث
گلخانــه و قبــل از خریــد بایــد در انتخــاب آن توجــه کافــی داشــته باشــید .پالســتیکهای گلخانــهای ارائــه شــده شــرکت
آذرســان در ابعــاد سفارشــی جهــت ســهولت در نصــب وعرضهــای اســتاندارد  ۱۲ ،۸.۱۰و  ۱۴متــر عرضــه میشــود.

معیارهای انتخاب پوشش مناسب گلخانه
دوام و طول عمر پوشش
مقاومت پوشش گلخانه در برابر عوامل محیطی همچون تگرگ ،باد و برف
توانایی جذب اشعه مادون قرمز IR
انتقال نور
ضد چکه بودن آن

پلی کربنات

پوششهای گلخانهای (پالستیک ،پلی کربنات…)

پلــی کربنــات ســختترین مــاده شــفافی اســت کــه بــه عنــوان گزین ـهای مناســب بجــای شیشــه در پوشــش گلخانــه مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد.
در ســالهای اخیــر اســتفاده از پوشــش پلــی کربنــات در گلخانههــای مــدرن رونــق بیشــتری پیــدا کــرده اســت .اســتفاده از
ور قهــای پلــی کربنــات در دیوارههــای گلخانــه توصیــه میشــود ولــی بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی آن اســتفاده در ســقف نیــاز
بــه ســرمایهگذاری اولیــه زیــادی دارد کــه البتــه بــا توجــه بــه عمــر مفیــد بیــش از  ۱۵ســال توجیحپذیــر اســت.

مزایای پلی کربنات
عایق حرارت فوق العاده
صرفه جویی در مصرف انرژی
دوام بیشتر
فیلتر اشعه مضر ماورای بنفش
استحکام بسیار باال
تابش نور مستقیم خورشید
عدم تعریق جداره داخلی
وزن سبک
مقاومت دمایی باال
نصب سریع و آسان
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باغات سرپوشیده ()Net house

پوششهای گلخانهای (پالستیک ،پلی کربنات…)

امــروزه بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی در صنعــت کشــاورزی جهــت بهــره وری بــاال و صرفــه جویــی در انــرژی و کیفیــت
محصــول شــاهد طر حهــای نویــن هســتیم کــه باغــات سرپوشــیده یــا بــه عبارتــی نــت هــاوس از جملــه از ایــن طر حهــا
میباشــد کــه مــا مختصــری از ویژگیهــا و مزایــای ایــن طــرح را بــرای شــما بیــان میکنیــم.

اهداف و مزایای نت هاوس
کاهش تبخیر و تعرق و کاهش مصرف آب آبیاری
افزایش کارایی مصرف آب به میزان حداقل  ۳۰درصد
محافظت در برابر تنشهای محیطی شامل تگرگ ،برف ،بارشهای شدید و گرد و غبار
محافظت در برابر طیف نور مضر و شدت نور باال و محافظت از گیاه در برابر آفتاب سوختگی برگ و میوه
کاهش سرعت بادهای شدید و جلوگیری از ریزش گل و میوه و شکسته شدن شاخهها
کاهش دما در حد بهینه و افزایش فتوسنتز و افزایش میزان قند ،و رسیدگی بهینه محصول
محافظت در برابر خسارت پرندگان و حشرات و سایر جانوران زیانآور
تأثیر سایبان در زودرسی برخی محصوالت نوبرانه
افزایش کیفیت محصول

Greenhouse
facilities

تاسیسات گلخانه

سیستم گرمایش (سیستم دیگ آب گرم  ،Boilersیونیت
هیتر گلخانهای ،هیتر گلخانه ای)
سیستم سرمایش (پد و فن ،فن و فوگر)
سیستم آبیاری
بستر گلخانه
سیستم برق و کنترل فرمان

سیستم گرمایشی
انتخــاب یــک سیســتم گرمایشــی گلخانـهای مناســب بــرای تنظیــم و پایــدار نگــه داشــتن دمــا ،رطوبــت و تهویــه هــوا امــری
حیاتــی و دایمــی در اغلــب گلخانههــا اســت.

سیستم دیگ آب گرم Boilers
ایــن روش بــا اســتفاده از دیــگ بخــار آب کــه معمــوال ً چدنــی و یــا فــوالدی میباشــد ماننــد شــوفاژ عمــل میکنــد .آب داخــل
آن بــه وســیله مشــعل گــرم شــده و ســپس بــه وســیله الکتروموتورهــای مخصــوص آب گــرم بــه داخــل گلخانههــا فرســتاده
میشــود .آب گــرم بــه وســیله چنــد رشــته لولــه مارپیــچ و یــا ســاده از جنــس پلــی اتیلــن یــا گالوانیــزه در طــول گلخانــه توزیــع
میشــوند .ســپس آب ســرد شــده مجـ ً
ـددا از طریــق یــک لولــه بــه داخــل دیــگ حرارتــی بــر میگــردد .معمــوال ً بــرای تســهیل
در گــردش آب در داخــل گلخانــه و دیــگ حرارتــی ،تجهیــزات موتورخانــه را در اتاقکــی پایینتــر از ســطح گلخانــه میســازند.

استفاده از گرمای زیر بستر گلخانهای (گرمایش از کف)
گرمــای زیــر بســتر بــه دو روش تأمیــن میشــود.
اســتفاده از لولههــای آب گــرم مارپیــچ یــا صــاف کــه از
منبــع موتورخانــه شــوفاژ تغذیــه میگردنــد .اســتفاده از
المنتهــای حرارتــی برقــی کــه بــا بــه کارگیــری از یــک
واحــد ترمواســتاتیک درجــه حــرارت مــورد نظــر را تنظیــم
میکنــد .ایــن سیســتم حرارتــی بیشــتر بــرای رشــد ســریع
ریشــهها اســتفاده میشــود و درصورتــی کــه قــرار اســت
خیــار در گلخانــه تولیــد شــود بایــد همــراه بــا سیســتم
حرارتــی مکندههــا نیــز بــه کار گرفتــه شــوند زیــرا ایــن
سیســتم نمیتوانــد بــه تنهایــی نیــاز حرارتــی فضــای
گلخانــه را تامیــن کنــد .بنابرایــن توصیــه میشــود از ایــن
روش بــرای کشــتهای گلدانــی و تولیــد نشــا اســتفاده
گــردد .بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه بــا بــه کارگیــری ایــن
روش فعالیــت ریشــهها و جــذب مــواد غذایــی بــه نحــو
مؤثــری افزایــش مییابــد.

یونیت هیتر گلخانهای
یونیــت هیتــر گلخانــهای دســتگاهی اســت کــه عمــل
احتــراق در آن انجــام نمیشــود .امــا دارای لولههــای آب
گــرم و ســرد بــوده و توســط پکیــج گــرم میشــود و در
صــورت نیــاز بــه هــوای خنــک بــه واســطهی چیلــر عمــل
مینمایــد .یونیــت هیتــر گلخانــهای هــوا را از اطــراف
لولههــا دمیــده و دمــای آن را کاهــش و یــا افزایــش
میدهــد .ایــن سیســتم بــه فواصــل منظــم و بــه تعــداد
زیــاد در نقــاط مختلــف گلخانــه نصــب و توســط لولــه
مرکــزی بــه پکیــج متصــل میگــردد.

هیتر گلخانهای
هیتــر گلخان ـهای یــا کــوره هــوای گــرم یــا بخــاری گلخانــه
از مقبولیــت باالیــی میــان گلخانــه داران برخــوردار اســت
بــه همیــن دلیــل ســاالنه تعــداد باالیــی از ایــن دســتگاه
توســط شــرکتهای تولیــد کننــده بخــاری هیتــر گلخانــه
تولیــد میشــود .کــه از مزایــای ایــن سیســتم گرمایشــی
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
هزینه کمتر نسبت به سایر روشها
قابلیت تغییر مکان
تنوع در قدرت گرمایی نسبت به قیمت
ایجاد هوای پاک و مناسب جهت رشد گیاهان

انواع هیتر گلخانه یا بخاری از نظر کوره
هیتر آهنی گلخانهای
هیتر آهنی  -استیل گلخانهای
هیتر تمام استیل گلخانهای

21

سیستم سرمایشی
خنــک کــردن گلخانــه بســیار ســختتر و پــر هزینهتــر از گــرم کــردن آن میباشــد .در تابســتان هــوای داخــل گلخانههــا
اغلــب  ۱۱درجــه ســانتی گــراد بیشــتر از دمــای محیــط بیــرون اســت .در مناطــق گــرم ،کشــت محصــوالت در تابســتان و درون
گلخانــه بــدون انجــام تهویــه شــدید و خنــک کــردن گلخانــه بــا اســتفاده از سیســتم سرمایشــی امکانپذیــر نیســت ،چــون
درجــه حــرارت محیــط بــه ســرعت از حــد تحمــل گیــاه تجــاوز میکنــد.

انواع سیستم سرمایش

پد و فن
سیســتم ســرمایش تبخیــری بــا پــد کاربردیتریــن روش بــرای خنــک کــردن ســالنهای گلخانــه در مناطــق خشــک و نیمــه
خشــک میباشــد .اســاس کار خنــک کنندههــای رطوبتــی بدیــن صــورت اســت کــه پدهــای ســلولزی بــه صــورت عمــودی
روی دیــوار عرضــی یــا طولــی گلخانــه تعبیــه شــده و بــا ریختــن مــداوم آب روی آنهــا ،بــه وســیله پمــپ مرطــوب میگردنــد.
در زیــر پدهــا قــاب نگهدارنــده پــد (قــاب آلومینیومــی) قــرار دارد کــه باعــث میشــود آب اضافــی عبــور کــرده از پــد را جمــع
آوری کــرده و بــه مخــزن آب هدایــت کنــد و مجـ ً
ـددا بــه سیســتم بــاز گردانــد در طــرف مقابــل ایــن ســطوح ،فنهایــی قــرار
دارنــد کــه بــه هنــگام کارکــردن موجــب ایجــاد خــاء نســبی در داخــل گلخانــه گشــته و لــذا ســبب عبــور هــوا از داخــل ایــن
صفحــات متخلخــل مرطــوب میشــوند .عبــور جریــان هــوا از داخــل ایــن ســطوح مرطــوب باعــث تبخیــر رطوبــت گردیــده و
حــرارت هــوا را جــذب کــرده ،لــذا هــوای خروجــی از ایــن صفحــات خنکتــر خواهــد شــد .جنــس پدهــا معمــوال ً از صفحــات
مشــبک مقوایــی ســلولزی پوشــالی و گاهــی از پوکههــای صنعتــی اســتفاده میگــردد ولــی امــروزه اســتفاده از پــد ســلولزی
بــه دلیــل کارایــی بــاالی آن توصیــه میشــود.

فن و فوگر
در ایــن سیســتم آب بــا فشــار بــاال و مــه گونــه در معــرض
جریــان هــوا قــرار میگیــرد .پمپهــای فشــار قــوی از
طریــق شــبکه لولــه کشــی ،آب را بــه ناز لهــای پــودر کننــده
میرســانند .اولیــن گزینــه کــه در هنــگام تهیــه مهپــاش
بایــد بــه آن توجــه کــرد شــرایط اقلیمــی و آب و هــوای
منطقــه اســت اگــر در منطقــهای هســتید کــه دارای هــوا
شــرجی و یــا رطوبــت بــاال میباشــد بــه دلیــل بــاال بــودن
تبخیــر نیــاز بــه سیســتم مهپــاش نداریــد .هنــگام تهیــه
سیســتم مهپــاش بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه میــزان
رطوبــت مطلــوب گلخانــه باتوجــه بــه نــوع کشــتی کــه
داریــم ،چــه میــزان بایــد باشــد .رطوبــت بیــش از انــدازه و
یــا کمتــر از حــد معمــول موجــب خســارت بــه گیــاه ،بیماری
قارچــی وعــدم بازدهــی مناســب میشــود .زیــرا ایــن
سیســتم در شــرایط آب و هــوای مرطــوب نمیتوانــد دمــا
را کاهــش دهــد .بنابرایــن سیســتم مهپــاش در مناطــق
خشــک و گــرم کــه دارای آب و هــوای معتــدل میباشــد
کارایــی دارد.

سیستم آبیاری
یــک سیســتم آبیــاری طــوری طراحــی میشــود کــه مقــدار دقیــق آب مــورد نیــاز محصــول را در طــول ســال بطــور روزانــه
تامیــن نمایــد .مقــدار آب مــورد نیــاز بســتگی بــه منطقــه کشــت ،محصــول مــورد کشــت ،شــرایط آب و هوایــی ،زمــان و
فصــل کشــت دارد.

مزایای مخازن پیش ساخته گالوانیزه
عمر طوالنی

قابلیت مونتاژ در محل

مقاوم نسبت به فشار و ضربه

نصب سریع

قابلیت انتقال مخزن و جابجایی پنلها

مقاوم در برابر طوفان

ضد جلبک

مورد نظر کار فرما

مقاوم در مقابل زلزله

مقاوم در برابر آتش سوزی

امکان پوشش دهی با رنگهای

مقاوم در برابر حرارت باال و نور خورشید
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تانکهای کود
تانــک کــود یکــی از تجهیزاتــی کــه در سیســتم کنتــرل
مرکــزی اســتفاده میشــود .از ایــن محصــول بــرای کــود
دهــی کودهــای محلــول در آب همــراه بــا آب آبیــاری
اســتفاده میشــود .مخــزن پلــی اتیلــن بایــد گواهــی
نامههــای ضــروری را داشــته باشــد و مقاومــت و اســتحکام
کافــی را نیــز داشــته باشــد .بــرای ایــن منظــور پیشــنهاد
میکنیــم حتمـ ً
ـا از برندهــای مطــرح بــازار اســتفاده نماییــد.

مزایا و ویژگیهای تانک های کود
مقاوم در برابر مواد شیمیایی و کود شیمیایی
عمر مفید طوالنی
قابلیت تزریق سم دفع آفات
سبک بودن و سهولت جابجایی
ضد خوردگی بودن جنس بدنه آن
سهولت اتصال به انواع شبکه لوله کشی
مقرون به صرفه بودن

نوارهای آبیاری و دریپر
آبیــاری نــواری یــا نــوار تیــپ یکــی از روشهــای آبیــاری
تحــت فشــار و نوعــی از آبیــاری قطــرهای اســت کــه آب را
بوســیله لولــه آبیــاری پالســتیکی بــا فشــار کــم در نزدیکــی
منطقــه ریشــه گیاهــان ،بــه خــاک و گیاهــان میرســاند.
قطــره چــکان یــا دریپــر نقــش بســیار مهمــی در سیســتم
آبیــاری قطــرهای دارد .بــا توجــه بــه ایــن کــه قطــره
چکانهــا در خــط مقــدم آبیــاری قطــرهای قــرار دارنــد.

مزایای نوارهای آبیاری و دریپر
افزایش راندمان و بازدهی آبیاری
افزایش عملکرد محصوالت گلخانهای
صرفه جویی در مصرف آب و استفاده درست و بهینه از آب
کاهش شوری
کم شدن نیروی کارگری و کاهش هزینههای وابسته به آن
راحت و آسان شدن عملیات آبیاری
مقاوم در برابر کود و سم و مواد شیمیایی

بستر گلخانه
یکــی از عوامــل مهــم در رشــد گیاهــان گلخانه انتخاب خاک مناســب اســت .گیاهــان موجــود در گلخانــه دارای محدودیتهایی
از نظــر محیــط رشــد ریشــه در مقایســه بــا شــرایط طبیعــی میباشــند .بــرای جبــران کمبودهــا بایــد خــاک بســتر کشــت بــه
گونـهای انتخــاب شــود کــه در رشــد گیاهــان خللــی وارد نگردد.
سه گروه محیط کشت یا بستر متخلخل برای کشت هیدروپونیک براساس منشاء آنها وجود دارد:
بســتر کشــت آلــی شــامل بســتر کشــت تراشــه چــوب یــا خــاک اره درشــت ،بســتر کشــت پیــت ( ،)Peatبســتر کشــت
کوکوپیــت یــا پیــت نارگیــل ،بســتر کشــت پوســت درختــان ،بســتر کشــت ســبوس برنــج
بستر کشت معدنی شامل انواع سنگها و صخرهها میشود.
بســتر کشــت مصنوعــی شــامل بســتر کشــت اســفنج ،بســتر کشــت پالســتیک منبســط ،بســتر کشــت پلــی اورتــان ،بســتر
کشــت فرمالدئیــد اوره

محیط کشت باید دارای خصوصیت های زیر باشد
بستر کشت باید از لحاظ شیمیایی خنثی باشد.
بستر کشت باید از لحاظ شیمیایی پایدار باشد.
بستر کشت باید تمیز باشد و قبل از کشت باید ضد عفونی شود.
بستر کشت باید زهکش خوبی داشته باشد و آب اضافی از آن خارج شود.
بستر کشت باید دارای ظرفیت نگهداری آب و هوای کافی با نسبت متعادل را داشته باشد.
بستر کشت باید قابلیت بافری خوبی داشته باشد یعنی در برابر تغییر  PHمقاومت کند.
بستر کشت باید دارای قابلیت تبادل کاتیونی متوسط باشد.
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سیستم برق و کنترل فرمان
برقــکاری گلخانــه شــامل بر قرســانی بــه کلیــه سیســتمهای برقــی داخلــی گلخانــه و همینطــور تامیــن روشــنایی جهــت
تــردد شــبانه در گلخانــه اســت .بــا توجــه بــه نــوع ســازه و تاسیســات بــه کارگرفتــه شــده بــرای ســاخت گلخانــه ،عملیــات
بــرق رســانی و روشــنایی گلخانــه ابتــدا بایــد طراحــی شــود و ســپس توســط مشــاوران و متخصصــان مربوطــه اجــرا گــردد.
انتخــاب لــوازم برقــی مــورد نیــاز بــرای برقــکاری گلخانــه نیــز بایــد بــا توجــه بــه میــزان رطوبــت گلخانــه و شــرایط خاصــی
کــه در آن وجــود دارد انجــام شــود.

Greenhouse
equipment
تجهیزات گلخانه

توری (توری ضد حشره ،شیدینگ ،انرژی سیوینگ)
کفپوش
دستگاه تغذیه هوشمند
اتوماسیون گلخانه (کنترل اقلیم)
نور و نور مصنوعی

توری ضد حشره
تــوری ضــد حشــره گلخانــه کــه از تجهیــزات گلخانــه بــه شــمار م ـیرود و یــک روش فیزیکــی بســیار مفیــد و تاثیــر گــذار در
مبــارزه بــا آفــات و بیمار یهاســت کــه در پنجرههــای ســقفی و جانبــی گلخانــه نصــب و از ورود و نفــوذ هــر نــوع مگــس
ســفید ،ســفید بالــک هــا ،کنــه هــا ،شــته و تریپــس بــه داخــل گلخانــه و همچنیــن از خــروج حشــرات مفیــد گــرده افشــان
(کنتــرل بیولوژیکــی آفــات در گلخانــه) ،محافظــت میکنــد.

مزایای توری ضد حشره
جلوگیری از ورود حشرات ریز مضر بخصوص تریپس به داخل گلخانه
کاهش میزان استفاده از حشره کش و آفت کشها با توجه به هزینه باالی آن
افزایش سالمت محصول
افزایش تولید
افزایش کیفیت محصول

شرکت آذرسان به عنوان وارد کننده مستقیم

توری ضد حشره از شرکتهای معتبر اروپایی با مشخصات فنی زیر میباشد.
مشخصات فنی
ساخت
رنگ

ترکیه  /اسپانیا  /ایتالیا
شفاف

آنتی یووی

 ۱۰درصد

عمر مفید

 5الی  7سال

طول

 ۲۰۰متر

عرض

 2.30 ،1.80 ،1.30و سفارشهای خاص

مش

 40و 50

جنس

الیاف از پلی استر یا پلی اتیلن چگالی باال

سیستم توری سایبان ،شید ( )shadeگلخانه
در بســیاری از نقــاط کشــور ،خنــک کــردن گلخانــه مشــکلی بزرگتــر از گرمایــش اســت .هنگامــی کــه تهویــه دمــا را نمیتوانــد
کنتــرل کنــد ،ســایه میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بــا بازتــاب اشــعه خورشــید یــا مســدود کــردن آنهــا ،بخــش قابــل
توجهــی از بــار گرمــا حــذف میشــود .ایــن میتوانــد مصــرف بــرق و آب مرتبــط بــا سیســتم تهویــه هــوا را کاهــش دهــد.
سایهســازی یــک روش ارزان قیمــت بــرای ایجــاد محیطــی خنــک اســت (ســایه  ،٪۵۰حــدودا  ۱۲درجــه ســانتی گــراد دمــای
محیــط گلخانــه را کاهــش میدهــد)

انواع توری گلخانه قابل ارائه شرکت آذرسان
درصد تراکم توری سایبان ها

 ٪۶۰ ،٪۵۰ ،٪۳۰و ٪۸۰

عرض

 10 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2متر بعالوه ســایز سفارشی

طول

 ۵۰متر بعالوه ســایز سفارشی

رنگ

سبز ،سفید ،مشکی

درصد آنتی یووی

 ٪۴الی ٪۶

29

سیستم انرژی سیوینگ
پرده انرژی سیوینگ یکی از تجهیزات گلخانه است که نقش بسیار مهمی در کاهش هزینهها دارد.

مزایای پرده انرژی سیوینگ
این پرده بین محصول و سقف و حتی در دیواره گلخانه نصب میشود.
باعث جلوگیری از هدر رفت گرمای داخل گلخانه مخصوصا در شبها و در فصول سرد میباشد.
پرده انرژی سیوینگ به کنترل رطوبت گلخانه کمک میکند.
از پرده انرژی سیوینگ میتوان برای سایه اندازی در تابستان نیز استفاده کرد.
پرده انرژی سیوینگ با کاهش نوسانات دمای روز گیاهان سالمتری تولید میکنند.

مشخصات پرده انرژی سیوینگ
ایــن پــرده عمدتــا بــه رنــگ نقــرهای و بــا میــزان ســیو انــرژی  ٪۵۱و همچنیــن بــا میــزان ســایه انــدازی  ٪۵۵در کشــورهای
اروپایــی و کشــور چیــن تولیــد میشــود ،کــه شــرکت آذرســان بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان بــه صــورت مســتقیم و بــدون
واســطه اقــدام بــه واردات میکنــد.

کف پوش
کف پوش گلخانه
کفپــوش گلخانــه همانطــور کــه از نامــش پیداســت نوعــی
کفپــوش بــرای اســتفاده در گلخانــه میباشــد کــه ســطح
زمیــن مــورد کشــت را میپوشــاند.

ویژگیها و مشخصات فنی کفپوش گلخانه
طول عمر باالیی دارد طوری که حداقل استفاده از این محصول
در گلخانه  ۵سال میباشد.
وزن سبکی دارد و طوری که هر مترمربع آن وزنی معادل  ۱۳۰تا
 ۱۴۰گرم دارد.
در فصل زمستان با بازتابش نور خورشید به فتوسنتز گیاه کمک
میکند و در فصل تابستان نیز از دمای بیشتر گلخانه جلوگیری
میکند.
از رشد علفهای هرز جلوگیری میکند و باعث نظافت و پاکیزگی
محیط میشود و کار را برای شما راحت میکند.
اگر آبی بر روی کفپوش ریخته شود به آن نفوذ کرده و به الیه
زیرین منتقل میشود.
تبادل هوایی خوبی دارد.
در ساخت آن از بهترین مواد استفاده شده است.

دستگاه تغذیه هوشمند
امــروزه در گلخانههــای تجــاری و مکانیــزه و بــا گســترش علــم و فــن آوری اکثــر گلخانــه داران جهــت کنتــرل دقیــق تغذیــه
گیاهــان و کاهــش خطــای انســانی و نهایتــا کنتــرل کامــل شــرایط تولیــد و افزایــش راندمــان تولیــد ،از دســتگاه تغذیــه
هوشــمند جهــت تامیــن ایــن نیــاز اســتفاده میشــود.

مزایا و ویژگی های دستگاه تغذیه هوشمند
قابلیت کوددهی هر محصول بطور جداگانه
تزریق یکنواخت مواد غذایی و اسید
قابلیت گروهبندی شیرهای آبیاری
قابلیت اتوماتیک آبیاری بوسیله رطوبت خاک و شدت نور
نمودارگیری از وضعیت آبیاری و ذخیره آن به صورت نامحدود
قابلیت شبکه دستگاه آبیاری و کنترل اقلیم
صرفه جویی در مصرف آب
قابلیت اتصال به سیستم کنترل اقلیم و تصفیه زهاب
کنترل اتوماتیک  ECو  PHآبیاری
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اتوماسیون گلخانه (کنترل اقلیم)
محدودیــت منابــع آبــی کــه کشــور بــا آن روبــه رو ســت نیــاز بــه گلخانههــا و توســعه کشــت گلخان ـهای را بــه صــورت یــک
راهــکار مناســب معرفــی میکنــد .بــا سیســتم کنتــرل هوشــمند گلخانــه و اتوماســیون گلخانــهای میتوانیــم ایــن خــا را
جبــران کنیــم.

مزایای استفاده از اتوماسیون هوشمند گلخانه

بهینهسازی مصرف سوخت و…
کاهش هزینه جاری گلخانه از قبیل کود ،سم و…
افزایش بهره وری در واحد سطح ،کیفیت محصوالت تولیدی
جلوگیری  ۱۰۰درصدی از خطای نیروی انسانی
نمایش کلیه پارامترها برروی نمایشگر و قابلیت ارسال دستور از راه دور

مزایای سیستم مانیتورنیگ
نصب و راه اندازی سریع و آسان
مشاهده پارامترهای محیطی هر سالن در ابتدای هر سالن
مشاهده پارامترهای محیطی تمام سالنها در اتاق مانیتورینگ
اعالم هشدار آژیر در لحظه خطر در محوطه واتاق مانیتورینگ
ارسال پیامک در لحظه ابتدای خطر به موبایل مسئول گلخانه
کنترل سنسورهای دما و رطوبت داخل سالن بصورت بیسیم
برنامهپذیر بودن سیستم برای تنظیمات دلخواه پرورش
بدون نیاز به کابل کشی در یک محوطه به شعاع یک کیلومتر
هوشمندی سیستم در کل دوره پرورش و تغییر پارامترهای
محیطی با توجه به رشد

نور و نور مصنوعی
نور
نــور گلخانــه یکــی از فاکتورهــای کلیــدی مؤثــر در رشــد و نمــو گیاهــان در گلخانــه اســت .ســازههای گلخانــهای نقــش
مهمــی را در اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــرای رشــد گیاهــان دارد کــه ایــن عامــل بســتگی بــه محــل گلخانــه ،نــوع ســازه
و چیدمــان ســازه گلخانــه دارد.

تاثیرات کلی نور بر روی گیاهان گلخانه ای
نور کم معموال باعث طویل شدن ،ضعیف و نازک شدن ساقه و کاهش مقاومت گیاه میشود.
نور بیش از حد باعث قطور شدن ساقه ها ،پیچ خوردن برگ گیاهان ،کوتاه شدن میانگرهها و توسعه ریشه میشود.
اگر منبع نور خیلی گرم باشد ،ممکن است گیاه را بسوزاند.
فرآیندهایی همچون جوانه زنی و مراحل رشد به نور نیاز دارند.
نور گلخانهای برای اولین مرحله کاشت یعنی بذرپاشی ،گزینه بسیار خوبی است که کمک میکند تا نهالهای سبز پایدار بمانند.
مقدار کمی از انرژی نور برای تولید رنگ دانه مصرف میشود.

نور مصنوعی در گلخانه
بزرگتریــن پیشــرفت در کشــاورزی اســتفاده از گلخانــه نــور مصنوعــی اســت .امــروزه در کشــاورزی مــدرن بــرای تامیــن نــور
گیاهــان از نــور مصنوعــی در گلخانــه اســتفاده میشــود .اســتفاده ازالمپهــای  LEDدر گلخانههــا کــه هــم اکنــون در
بســیاری از کشــورها متــداول شــده میتوانــد عــاوه بــر کاهــش شــدید مصــرف بــرق بــرای تولیــد نــور ،و سیســتم برودتــی
گلخانــه هــا ،بــه افزایــش عملکــرد و کیفیــت بهتــر ســبزیجات تولیــد شــده منجــر شــود .بعــاوه نــور بنفــش تولیــد شــده مانــع
رشــد و تکثیــر بســیاری از عوامــل بیمــار یزا و حشــرات نیــز خواهــد شــد کــه بــه نوبــه خــود باعــث کاهــش مصــرف ســموم
در گلخانههــا خواهــد شــد .بــا توجــه بــه تالشهــای صــورت گرفتــه و بــا بومــی شــدن ایــن تکنولــوژی ،امیــد م ـیرود تــا
گلخانــه داران پیشــرو کشــورمان نیــز از ایــن تکنولــوژی روز دنیــا اســتفاده کننــد.
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نهاده و کشت

خاک ،آب ،بذر ،کود ،سم و…
بستر کشت (هیدروپونیک) ،کوکوپیت و پرلیت
لوازم مرتبط با کشت (نخ بوته ،قالب آویز ،گیره بوته و
محافظ خوشه)

نهادهها و کشت محصول
بــا برنامــه ریــزی صحیــح و اســتفاده بهینــه از نهادههــای کشــاورزی ،خــاک ،آب ،بــذر ،عوامــل محیطــی و مکانیــزه کــردن
فعالیتهــای کشــاورزی میتــوان تــوان تولیــد را بــه حداکثــر و کیفیــت محصــول را بــه میــزان قابــل توجهــی باالبــرد .کشــت
محصــول در گلخانــه یکــی از بهتریــن روشهایــی اســت کــه امــکان مدیریــت درســت نهادههــای کشــاورزی را فراهــم کــرده
و محدودیتهــای موجــود را تــا حــد زیــادی رفــع میکنــد .شــرکت آذر ســان در بخــش کشــت و نهادههــا از متخصصیــن
باتجربــه و کاردان در ایــن زمینــه جهــت مشــاوره درکنــار مشــتریان خــود میباشــد.
اســتفاده از بســتر کشــت هیدروپونیــک یکــی از مهمتریــن مباحــث کشــاورزی روز در دنیــا اســت .امــروزه متخصصیــن زیــادی
در ایــن زمینــه فعالیــت میکننــد تــا بتواننــد اطالعــات دقیقتــری از کشــت هیدروپونیــک بــه دســت آورده و از ایــن طریــق
راندمــان تولیــد محصــوالت کشــاورزی را بــاال ببرنــد .بــا گــذر زمــان و افزایــش جمعیــت ،بحــث امنیــت غذایــی بیشــتر از قبــل
مهــم خواهــد شــد لــذا متوســل شــدن بــه هــر روشــی کــه شــرایط را بــرای تولیــد حداکثــری فراهــم نمــوده و در عیــن حــال بــا
محیــط ســازگارتر اســت ،بایــد بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گیــرد و در ایــن میــان انــواع بســتر کشــت هیدروپونیــک گزینــه
انتخابــی خوبــی خواهنــد بــود .شــاید ایــن ســوال بــرای شــما پیــش آمــده باشــد تــا زمانــی کــه خــاک وجــود دارد ،چــرا بایــد
بــه ســراغ بســتر کشــت هیدروپونیــک برویــم چــرا کــه انســان ذاتــا تجربــه کافــی بــرای کشــت در خــاک را دارد و قطعــا در این
روش موفقتــر خواهــد بــود .امــا ایــن بــاور شــما ،بــه دلیلعــدم آگاهــی از مزیتهــای کشــت هیدروپونیــک اســت کــه در
ادامــه بــه تفصیــل بیــان خواهیــم کــرد:
شــما در روش کشــت هیدروپونیــک بــرای تغذیــه یکنواخت

قطعــا را تهیــه بســتر کشــت هیدروپونیــک نیــازی به شــخم

گیاهــان مشــکلی نخواهیــد داشــت چــرا کــه انــواع کــود و

زدن خــاک و تهیــه زمیــن نخواهــد بــود لــذا حجــم کار کــم

مــواد مغــذی در آب حــل شــده و بــا توزیــع یکنواخــت در

شــده و کشــت و کار آســانتر خواهــد شــد.

اختیــار تمــام گیاهــان قــرار میگیرنــد.

جالــب اســت بدانیــد کــه بــا کمــک کشــت هیدروپونیــک

از طرفــی چــون عناصــر غذایــی بــه فــرم محلــول در اطــراف

شــما میتوانیــد هــر گیاهــی را در منطقــه مســکونی خــود

ریشــه قــرار دارنــد لــذا جــذب ســریعتری داشــته و رشــد و

پــرورش دهیــد.

عملکــرد گیــاه بهتــر خواهــد شــد.

یکــی از مســائلی کــه رشــد ریشــه گیاهــان را تحــت تاثیــر

بــه کمــک اســتفاده از انــواع بســتر کشــت هیدروپونیــک

قــرار میدهــد ،خصوصیــات شــیمیایی محیــط کشــت

شــما در واقــع کمــک میکنیــد تــا آب همــواره در اطــراف

اســت کــه در بســتر کشــت هیدروپونیــک بــه راحتــی

ریشــه وجــود داشــته و تنــش خشــکی رخ ندهــد.

میتوانیــد کنتــرل شــیمیایی محیــط را در دســت گرفتــه و

یکــی از مشــکالتی کــه در کشــاورزی اهمیــت زیــادی

محیطــی ســازگاری بــرای ریشــه فراهــم نماییــد.

داشــته و عملکــرد گیاهــان را تحــت شــعاع قــرار میدهــد،
علفهــای هــرز اســت کــه در کشــت هیدروپونیــک کنتــرل
ســادهتری خواهنــد داشــت.

نخ بوته
نــخ بوتــه  uvدار بــا اســتفاده از گیرههــای مخصــوص بوتــه
جهــت نگهــداری بوتههــا (خیار-گوجــه فرنگی-فلفــل و …)
در گلخانههــا اســتفاده میشــود .اســتفاده از ایــن نخهــا
باعــث میشــود بــا رشــد گیــاه بوتــه بــه پاییــن خــم
نشــود و حالــت غیرعــادی بــه خــود نگیــرد .ایــن کار باعــث
میشــود کــه بــا افزایــش انــدازه گیــاه بوتههــا درهــم
تنیــده نشــوند و هــر کــدام در مســیر مناســب و اســتاندارد
رشــد نماینــد.
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قالب آویز
قــاب آویــز بوتــه یــک محصــول بســیار کاربــردی بــرای کوتــاه و بلنــد کــردن نــخ آویــز بوتــه در گلخانههــا میباشــد کــه در
زمــان پائیــن کشــی کاربــرد داشــته و کار پائیــن کشــی را در گلخانــه بســیار راحــت میکنــد .ایــن کار بــا پیچانــدن نــخ دور
قــاب براحتــی امکانپذیــر میباشــد.

گیره بوته و محافظ خوشه
گیــره بوتــه ،نوعــی گیــره پالســتیکی مقــاوم بــرای اتصــال نخهــای نگهدارنــده بوتــه گیاهانــی همچــون گوجــه فرنگــی ،خیــار،
فلفــل ،بادمجــان و … بــه بوتــه مــورد نظــر میباشــد .اســتفاده از ایــن گیــره ســبب میشــود زمانــی کــه گیــاه رشــد کــرد و
ارتفــاع گرفــت دچــار افتادگــی نشــود و بــه رشــد خــود ادامــه دهــد.

کشت محصول و نهاده
کشــت گلخانــهای از مطلوبتریــن شــیوههای کشــت شــناخته شــده اســت و در شــرایطی کــه آب و اهمیــت مدیریــت
مصــرف آن بــه یکــی از اولویتهــای جهانــی و منطقــهای تبدیــل شــده ،ایــن شــیوه کشــت از جایــگاه ویــژهای برخــوردار
اســت و تولیــد مضاعــف بــا وجــود مصــرف آب کمتــر ،ایــن شــیوه را بــه روشــی محبــوب بــدل ســاخته اســت .صرفهجویــی
در مصــرف آب ،افزایــش بهــرهوری ،امــکان کاشــت و برداشــت محصــول در تمــام فصــول ،امــکان پــرورش محصــوالت خــارج
از فصــل و خــارج از اقلیــم ،قابلیــت مقابلــه بــا تهدیــدات و خســارات بــه واســطه امــکان کنتــرل و اقدامــات پیشــگیرانه ،برخــی
از مزایــای کاشــت گلخانــهای اســت .در ایــن میــان در کنــار همــه شــیوههای کشــت و زرع ،کشــت گلخانــهای دورنمــای
مطلوبتــر و آینــده روشـنتری را پیــش رو دارد و علــت آن نیــز افزایــش توانمنــدی کشــاورزان در ایــن زمینــه و نیــز پیشــرفت
دانــش بشــری در ایــن عرصــه اســت .بــا توجــه بــه نیــاز روز افــزون جامعــه بــه صنعــت کشــاورزی مــدرن و کشــت گلخانـهای،
شــرکت آذر ســان بــا ســابقه بیــش از یــک دهــه و توانمنــدی متخصصــان کشــورمان همــواره در ایــن مســیر همــراه و همــگام
بــا ســرمایه گــذاران و مشــتریان خــود میباشــد.

((در کشــاورزی مــدرن ،کیفیــت عامــل اصلــی موفقیــت خواهــد بــود
www.azarson.com
))

دفتر مرکزی
آذربایجــان شــرقی ،منطقــه آزاد ارس (جلفــا)
خیابــان بهــاران ،نبش خیابان ششــم شــرقی
09143339525
۰۴۱-۴۲۰۱۴۰۰۵
info@azarson. com
041-42014006
کارخانه
شعبه  :۱استان آذربایجان شرقی ،شهرستان
جلفــا منطقــه آزاد ارس ،شــهرک صنعتــی فــاز
یــک خیابــان  C1جنوبــی ،شــرکت آذرســان
شــعبه  :۲آذربایجان شــرقی ،تبریز ،ســه راهی
فرودگاه ،اول جاده ســنتو ،شــرکت آذرســان

