
های ساخته شده از پلی اتیلین است که اغلب  شود یکی از انواع نایلون نایلون کشاورزی که با اسم نایلون عریض نیز شناخته می

در بسیاری از مواقع کیفیت کشت محصوالت کشاورزی به . گیرد ها مورد استفاده قرار می های کشاورزی و گلخانه در زمین

سالمت محصوالت کشاورزی . ن دلیل کشاورزان در این مورد معموالً دقت باالیی دارندها بستگی دارد و به همی همین نایلون

 .رابطه مستقیمی با سالمت افراد دارد و کشاورزان باید برای رسیدن به این سالمت اقدامات الزم را انجام بدهند

همچنین تولید کننده نایلون کشاورزی باید محصوالت خود را با بهترین کیفیت عرضه کند تا بتوان به خوبی در زمین 

ها و کاربردهای نایلون کشاورزی و  در ادامه با فلکسو پالست همراه باشید تا بیشتر با ویژگی. کشاورزی از آن استفاده کرد

 .راهنمای خرید مناسب آن آشنا شویم

 عریض کشاورزی چیست؟ نایلون

یکی از . نایلون کشاورزی انواع مختلفی در سایز و ابعاد مختلف دارد که کشاورز باید آن را متناسب با نیاز خود انتخاب کند

های کشاورزی نایلون عریض یا پالستیک گلخانه است که اهمیت زیادی برای کشاورزان و صاحبان  ترین انواع نایلون مهم

 .گلخانه دارد

شود؛ هر چقدر هم که  کند و استفاده از آن توصیه نمی والً پالستیک گلخانه بعد از دو یا سه سال ساختار شکننده پیدا میمعم

بنابراین در صورتی که در زمان مناسب برای تعویض آن اقدام مناسب انجام ندهید محصوالتتان دچار . نایلون باکیفیتی باشد

 .شوند آسیب ناشی از تغییرات آب و هوایی می

داران به  شوند گلخانه ها عیوبی دارند که باعث می ترند اما این شیشه درست است که شیشه ها برای نصب در گلخانه محکم

اوال شیشه در اثر ضربه و حتی لرزش بسیار آسیب پذیر است و ممکن است صدای بلند . سمت پالستیک عریض متمایل شوند

ترین عیب شیشه گران بودن آن است که برای  همچنین مهم. محصوالت شود ها و آسیب دیدن به هم باعث شکستن شیشه

بیند و البته قیمت بسیار کمتری هم  پذیر است و آسیب نمی در عوض نایلون کشاورزی انعطاف. کشاورزان بسیار مهم است

 .پردازیم در ادامه مطلب بیشتر به قیمت نایلون کشاورزی می. دارد

این . کند تر می های متفاوتی دارد که آن را مناسب انه یا پالستیک عریض این است که افزودنیترین ویژگی نایلون گلخ مهم

های کوچکی که در  شود؛ به خصوص گلخانه ترین پوشش برای گلخانه محسوب می پالستیک صرفه اقتصادی دارد و مناسب

معموال . ها در شرایط آب و هوایی مختلف نصب کرد توان در انواع گلخانه ها را می این پالستیک. شوند اطراف شهرها ایجاد می

 .شوند ها با توجه نیاز و سفارش مشتری تولید می ها و افزودنی های این نایلون مثل تعداد الیه ابعاد و ویژگی

 و 12099466120برای سفارش بهترین نایلون کشاورزی با تضمین کیفیت، لطفا با شماره تماس دفتر فلکسو پالست یعنی 

 .ارتباط برقرار نمایید09198583085 

tel:+989198583085


 های نایلون کشاورزی ویژگی

توانید با  شما می. توانید آنها را تعیین کنید هایی دارد که شما می همانطور که گفتیم نایلون کشاورزی یا نایلون عریض ویژگی

ها را در محصول مورد  ایلون در ایران یعنی شرکت فلکسو پالست، این ویژگیترین تولید کننده ن سفارش نایلون گلخانه از بزرگ

 :کنیم های نایلون عریض اشاره می در ادامه به برخی از ویژگی. نظر خود تعیین کنید

 دوام پالستیک گلخانه

جنس نایلون، نحوه . ماندگاری و دوام پالستیک گلخانه یک فاکتور مهم برای کشاورزان است و به عوامل مختلفی بستگی دارد

در این رابطه باید گفت که . بر ماندگاری این نایلون موثر است... نگهداری آن، شرایط آب و هوایی و اقلیم منطقه کشت و 

 .کنید تری خریداری می هرچه هزینه بیشتری پرداخت کنید، قاعدتاً نایلون کشاورزی بادوام

 خاصیت ضد رطوبت

بنابراین رطوبت هوا بر روی نایلون . رسد رون و بیرون گلخانه به بیشترین حد خود میدر فصول سرد سال اختالف دمای د

توانید با تهیه  شما می. تواند به محصوالت کشت شده آسیب وارد کند شود و ریزش این قطرات می اصطالحاً به شبنم تبدیل می

 .انع از این اتفاق شویدکند، م یا ضد رطوبت استفاده می anti fog نایلون گلخانه که از افزودنی

 خاصیت ضد گرد و خاک

های باکیفیت با خاصیت ضد گرد و خاک خود منجر به افزایش کارایی و جلوگیری از جمع شدن گرد و خاک بر روی  نایلون

 .شوند؛ چرا که گاهی ممکن است گرد و خاک بر روی نایلون عریض جمع شده و باعث کدر شدن آن شود نایلون می

 ون قرمزخاصیت ضد ماد

کنند کارایی و مقاومت نایلون را افزایش  استفاده می IR های ضد مادون قرمز که از افزودنی توانید با سفارش نایلون شما می

این ویژگی تاثیر زیادی بر کیفیت . شود این خاصیت باعث افزایش دوام نایلون و همچنین جلوگیری از خروج گرما می. دهید

در واقع نایلون ضد مادون قرمز با جلوگیری از خروج گرما منجر به متعادل . رد سال داردمحصوالت به خصوص در فصول س

 .شود ماندن دمای داخل گلخانه می

 شفافیت نایلون عریض

. کنند امروزه اغلب صاحبان گلخانه و زمین کشاورزی به جای استفاده از نایلون کشاورزی مشکی، از نایلون شفاف استفاده می

تر شدن نایلون، شفافیت آن  معموال با ضخیم. شود عی خورشید به گیاهان باعث رشد و بهبود کیفیت آنها میرسیدن نور طبی



در واقع شما باید متناسب با نیاز گلخانه خود از نوع مناسب . یابد که همواره یک چالش برای مصرف کنندگان است کاهش می

 .نایلون گلخانه استفاده کنید

 ابعاد نایلون گلخانه

معموال حداقل . شوند و به سفارش مشتری بستگی دارند عاد نایلون گلخانه معموالً طبق استانداردهای خاصی تعیین میاب

متر تولید  01و طول  01، 01، 8های عریض با عرض  همچنین نایلون. متر است میلی 6ها در حدود  ضخامت این نوع نایلون

 .اسب، ابعاد آن را تعیین کنیدشود قبل از سفارش نایلون من توصیه می. شوند می

 بهبود کیفیت نایلون کشاورزی

استحکام و  EVR افزودنی. پذیری و خشک شدن نایلون تاثیر دارد یک افزودنی دیگر وجود دارد که مستقیما بر کاهش آسیب

 .دهد های فیزیکی افزایش می مقاومت نایلون را در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی و آسیب

هایی مثل  افزودنی. رسانند های متعدد دیگری نیز وجود دارند که کارایی نایلون کشاورزی را به حداکثر خود می ودنیالبته افز

 .توان در این لیست قرار داد را می... پخش یکنواخت نور، لیز کننده، ضد الکتریسیته، ضد چسبندگی، آنتی اکسیدان و 

 کاربرد نایلون کشاورزی

لون گلخانه کاربردهای مختلفی در صنایع کشاورزی و ساخت و ساز دارند و امروزه در تمام شهرها و نایلون کشاورزی یا نای

گیرند تا در  های نیمه کاره نیز مورد استفاده قرار می ها حتی در ساختمان این نایلون. شود مناطق کشاورزی از آنها استفاده می

ها در برابر فشار و تغییرات دما  این نایلون. کارگران اجازه کار بدهندشرایط مختلف آب و هوایی از مصالح محافظت کنند و به 

 .آیند سازان می اند و به خصوص در فصول سرد به کمک ساختمان مقاوم

توان گیاهان را برای رشد بهتر حفظ  این نایلون می. ترین کاربرد پالستیک گلخانه در گلخانه و زمین کشاورزی است اما مهم

های کشاورزی  ها، مزارع پرورش قارچ و برخی زمین معموالً در سقف گلخانه. سبی برای کشت آنها فراهم کندکند و شرایط منا

شود و تنها مصرف آن  ها از نایلون کشاورزی برای دامپروری هم استفاده می عالوه بر این. شود ها استفاده می از این پالستیک

 .برای نگهداری از گیاهان نیست

 رزی کیلوییقیمت نایلون کشاو

عواملی مثل کیفیت . شود قیمت نایلون کشاورزی به عوامل مختلفی بستگی دارد و اغلب اوقات به صورت کیلویی محسابه می

توانند بر قیمت نایلون کشاورزی تاثیر  می... های مورد نیاز مشتری، طرح و رنگ نایلون و  ها، افزودنی نایلون، ابعاد، تعداد الیه

تواند منجر به افزایش وزن  و کیفیت مواد اولیه می( بهترین نوع نایلون)داشته باشید که پنج الیه بودن  توجه. داشته باشند



تر باشد وزن و قیمت آن بیشتر است؛  معموالً هرچه کیفیت نایلون عریض مرغوب. نایلون و در نتیجه افزایش قیمت آن شود

 .کیفیت خوبی دارندهای گران  اما این سخن بدان معنی نیست که تمام نایلون

توان قیمت دقیقی  ها به دلیل نوسانات شدید در قیمت بازار و قیمت مواد اولیه ارائه شده از سوی پتروشیمی، نمی عالوه بر این

از این رو ممکن است بپرسید قیمت هر کیلو نایلون کشاورزی چقدر است؟ در پاسخ به . را به ازای پالستیک گلخانه اعالم کرد

 فلکسو پالست از قیمت دقیق نایلون کشاورزی با کیفیت، از طریق شماره تماس شرکت کنیم برای اطالع شما توصیه می

 .با ما ارتباط برقرار نمایید)13038089180و  02166499321(

 نایلون گلخانه را چگونه نصب کنیم؟

در ابتدا باید بگوییم که شما باید . نحوه نصب نایلون عریض استکند،  هایی که معموالً کشاورزان را نگران می یکی از چالش

بعد از خرید . نایلون کشاورزی را از یک تولید کننده نایلون مناسب خریداری کنید تا از کیفیت آن اطمینان داشته باشید

 :پالستیک عریض نکات زیر را برای نصب آن رعایت کنید

 .بندی آن را باز کنید را طوالنی نکنیدو سعی کنید فقط در هنگام نصب بسته ترجیحا از زمان تحویل تا نصب رول نایلون

های گلخانه باعث  ساختار ضعیف سازه. های گلخانه فلزی باید دارای پوشش گالوانیزه باشند تا پالستیک آسیب نبیند سازه

 .شود پذیری بیشتر نایلون گلخانه می آسیب

 ی نصب پالستیک عریض حتما از افراد متخصص و مجرب کمک بگیریدبرا. 

 پالستیک گلخانه دارای دو الیه بیرونی و درونی است و باید به این موضوع دقت کنید. 

 در هنگام نصب، نایلون را تا حدی سفت کنید که در اثر باد پاره نشود اما از سفت کردن کامل آن خودداری کنید .

 تاب خوردنسعی کنید بعد از آف

 پالستیک آن را سفت کنید تا در محل تا خوردن دچار پارگی نشود. 

 در این هنگام بهتر است از یک الیه دیگر از . کنند برخی افراد برای نصب پالستیک گلخانه از گیره فلزی استفاده می

 همان پالستیک بین گیره و

 پالستیک استفاده کنید تا دچار پارگی نشود. 

 ز بهتر است از بادشکن استفاده کنیدهای بادخی در محل. 

 نکاتی برای نگهداری از نایلون کشاورزی

با ما . توانید دوام نایلون کشاورزی خریداری شده را افزایش دهید کنیم که با استفاده از آنها می در ادامه به نکاتی اشاره می

 .همراه باشید

 گوگرد با تشکیل اسید سولفوریک بر سطح نایلون باعث . داز دستگاه گوگرد سوز برای دفع آفات گلخانه استفاده نکنی

 .شود آسیب دیدن آن می
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  هیچگاه مواد شیمیایی به خصوص موادی که حاوی گوگرد، کلر، بروم، فلوئور، مس و آهن هستند را بر روی نایلون

 .نپاشید

 از برخورد مواد PVC با نایلون به دلیل وجود کلر در آنها، خودداری کنید. 

 های چوبی و فلزی سازه گلخانه با نایلون در تماس نباشند و در صورت لزوم از پوشش گالوانیزه  د قسمتسعی کنی

 .برای اینکار استفاده کنید

 از تهویه مناسب در گلخانه خود استفاده کنید. 

 کنید، سعی کنید دود آنها بدون تماس با نایلون کشاورزی خارج شود اگر از وسایل گرمایشی استفاده می. 

 ای نایلون را شستشو دهید تا از جمع شدن گرد و خاک بر سطح آن جلوگیری کنید به صورت دوره. 

 کنید، نایلون آن را جمع کنید و در هنگام کشت دوباره نصب کنید زمانی که از گلخانه استفاده نمی. 

 ید و با چسب مخصوص پارگی نباید دچار پارگی شود و در این صورت باید سریعا آن ناحیه را تمیز کن  نایلون گلخانه

 در غیر این صورت. آن را رفع کنید

 شود های پالستیک هم پاره می بیند، در اثر باد سایر قسمت عالوه بر اینکه محصوالت شما آسیب می. 

 کنیم برای نگهداری صحیح از نایلون کشاورزی حتما با کارشناسان ومتخصصان همکاری کنید پپیشنهاد می. 

 شاورزیخرید رول نایلون ک

شما برای خرید . عریض با کیفیت برای کشاورزان بسیار مهم است و تاثیر زیادی بر کیفیت محصوالت آنها دارد تهیه نایلون

ها، جنس و تولید کننده نایلون  ها، ابعاد، مشخصات، تعداد الیه ه مناسب باید تمام فاکتورها مثل مقدار افزودنییک نایلون گلخان

. تاثیر بگذارند... هایی مثل وزن، طول عمرف کیفیت، کاربرد و  توانند بر شاخصه این فاکتورها می. را در نظر داشته باشید

در صورت . ون کشاورزی، اطالعات دقیق کسب کنید و از نظر مشاوران استفاده کنیدکنیم قبل از خرید نایل بنابراین توصیه می

تماس حاصل فرمایید و از نظر ( 13038089180و  11066433910)توانید با شماره تماس دفتر فلکسو پالست  نیاز می

 .کارشناسان ما استفاده کنید

ها تجربه و ضمانت کیفیت محصوالت توانسته اعتبار  که سالفلکسو پالست بهترین تولید کننده پالستیک گلخانه مشهد است 

کنیم حتما از محصوالت داخل سایت فلکسو پالست بازدید نمایید و بهترین محصول  توصیه می. شاخصی به این شرکت ببخشد

 .را سفارش دهید

 سواالت متداول

 توان نایلون کشاورزی با متراژ دلخواه تهیه کرد؟ آیا می

 .دهد های دقیق از نایلون کشاورزی را برش داده و به شما تحویل می بله شرکت فلکسو پالست متناسب با نیاز شما متراژ

https://flexoplast.ir/product-category/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86/
https://flexoplast.ir/product-category/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d9%86/


 طول استاندارد رول نایلون گلخانه چند متر است؟

 .شود متر تعیین می 01های نایلون کشاورزی در حدود  معموال طول رول

 قیمت پالستیک گلخانه چقدر است؟

عالوه بر این بازار پالستیک نوسان زیادی دارد و برای . شود و متغیر است یک گلخانه بر اساس وزن آن تعیین میقیمت پالست

 .اطالع دقیق از قیمت بهتر است با کارشناسان شرکت فلکسو پالست صحبت کنید

 طول عمر پالستیک عریض چقدر است؟

در . ها، نحوه نصب و نگهداری آن بستگی دارد ا، کیفیت، تعداد الیهه ای به عوامل مختلفی مثل افزودنی طول عمر نایلون گلخانه

توانید با تعیین  همچنین شما می. طول مطلب سعی کردیم به مواردی برای افزایش دوام پالستیک عریض اشاره کنیم

سال  9ن گلخانه معموالً توان گفت که نایلو اما به طور کُلی می. هایی که در نظر دارید، طول عمر آن را افزایش دهید افزودنی

 .است

 

 

 


