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 :مقدمه 
اي در دو دهه اخير در ايران گسترش چـشمگيري      سطح زير كشت توليدات گلخانه

هـا در     بيش از نيمي از ايـن گلخانـه       .  هكتار رسيده است 8500يافته و به بيش از 
اند، كه براي توليد محـصول در        هاي نسبتاً سرد قرار گرفته مناطق معتدل با زمستان

ميزان مـصرف   .  باشند پاييز و زمستان نيازمند تامين گرما با استفاده از مواد نفتي مي
بسته به شرايط آب و هوايي، نـوع گلخانـه و           مواد نفتي براي توليد گرما در گلخانه

از آن جـايي كـه حـرارت الزم بـراي گـرم                      .  باشد  محصول هر منطقه متفاوت مي 
نگه داشتن گلخانه در يك دماي مشخص،  معادل ميزان گرماي اتالف شـده در آن     

باشد فلذا اين تعادل دمايي  بستگي به نوع گلخانه، نوع پوشش، سرعت     گلخانه مي
بنابراين هـر چـه     .   باد، دماي محيط و ميزان نفوذ هواي خارج به داخل گلخانه دارد 

اتالف دما در گلخانه بيشتر باشد گرماي بيشتري نيز براي تـامين دمـاي از دسـت         
 . رفته، مورد نياز است
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 :عوامل موثر بر اتالف دما در گلخانه ها
 

   سطح پوشش گلخانه -الف 
 :ها به عوامل زير بستگي دارد  ميزان اتالف دما از سطح پوشش گلخانه 

 :شكل گلخانه -1
)          چنـد قلـو   (و يـا پيوسـته      )  يـك قلـو   (گلخانه ها بيش تر به دو شكل تونلي منفرد 

 . مي باشند
 : گلخانه تونلي منفرد-1-1

به دليل باال بودن نسبت سطح  .  شروع شد 1950ها در دهه  ساخت اين نوع گلخانه 
در .   تماس پوشش به مساحت مفيد، اتالف گرما در اين نوع از گلخانه ها زياد است 

مـتر مربـع سـطح        2ها به ازاي هر متر مربع مساحت مفيد، حدود     اين نوع گلخانه
تماس پوشش وجود دارد و بنابراين گرم نگه داشتن آن ها مستلزم مصرف بيش تر  

باشد و به همين دليل احداث اين نوع گلخانه ها امـروزه در جهـان       مواد سوختي مي
عوامل ديگري مانندكوتاه بودن ارتفاع و عدم تهويه مناسـب، از   .  منسوخ شده است

 . باشد ها مي  مشكالت اين گلخانه
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 : هاي پيوسته  گلخانه-2-1
گلخانه هاي پيوسته همان گلخانه هاي تونلي هستند كه در طول به يكديگر متـصل       

هـاي تونلـي منفـرد        بنابراين سطح تماس پوشش آن ها نسبت به گلخانه.  اند شده
ها به ازاي هر متر مربع سطح مفيد گلخانه، حدود     در اين نوع  گلخانه.باشد  كمتر مي

اگر سه عدد از گلخانه هاي تونلي در   .  متر مربع سطح تماس پوشش وجود دارد1/2
درصد كمتـر    20طول به يكديگر متصل گردند  سطح تماس مجموع آن ها در حدود 

 .باشند از زماني است كه به صورت منفرد 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣ 



 :پوشش گلخانه  -2
 

ها بيش ترين تاثير را در تبادل گرمـا از داخـل بـه خـارج                نوع پوشش گلخانه
 .گلخانه و برعكس دارد 

 )1جدول شماره (

 
متر بر ثانيه و اختالف دماي داخل و 6/7ميزان اتالف دما در شرايط ميانگين سرعت باد  

  .درجه سانتي گراد محاسبه شده است 17خارج گلخانه 

  نوع پوشش گلخانه

ميزان اتالف * 
 دماي گلخانه
Kcal/m2/h 

ميزان اتالف 
دما بر اثر 

انرژي 
تشعشعي 

 )درصد از كل(

ميزان 
انتقال نور 
به داخل 
گلخانه 

 )درصد(

 88 4/5  284/8 شيشه معمولي -1
 6اتيلن  پالستيك پلي -2

 اي ميل يك اليه
302/4 70 87 

 6اتيلن  پالستيك پلي -3
 اي ميل دو اليه

176/4 0 76 

پلي كربنات دو اليه با  -4
 ميلي متر 6فاصله 

181/4 0 86 

پلي كربنات دو اليه با  -5
 ميلي متر 8فاصله 

163/8 0 83 

۴ 



تريـن    شود كه رايـج  ها استفاده مي هاي مختلف براي گلخانه  امروزه از انواع پوشش
 : آن ها عبارتند از 

 :پوشش هاي شيشه اي
گلخانه هاي شيشه اي اولين نسل ازگلخانه هاي پرورش گل، سـبزي و صـيفي در         

 284/8ميزان اتالف دما از هر متر مربع آن در هر ساعت برابر بـا        .  جهان مي باشد
امروزه استفاده از شيشه معمولي به دليل سنگيني وزن و نيز خطر    . كيلو كالري است

 .شكستن و ريزش آن و اتالف زياد دما، كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد
 
 
 
 
 
 
 

 :   اتيلن پوشش هاي پالستيك پلي
. رايـج گرديـد     1930اتيلن در اواخـر دهـه          هاي پالستيك پلي   استفاده از پوشش

نوعي از اين پالسـتيك كـه      .  متر است ميلي 0/15تا  0/1ضخامت اين نوع پوشش 
عـرض  .  سال دوام دارد   6تا 3است بين )  UV(اشعه ماوراي بنفش حاوي ماده ضد 

اتيلن يك اليـه   رسد و درصد انتقال نور از پالستيك پلي متر مي 15ها تا  اين پوشش
ميزان اتالف دما از هر متر مربع آن در هر ساعت برابر   .  باشد درصد مي 87در حدود 

ميزان هدايت انرژي تشعشعي آن در طول شب نسبتاً زياد و  كيلو كالري و 302/4با 
 .              درصد كل انرژي مذكور از داخل به خارج گلخانه منتقل مي شود  70تا 
 
 
 
 
 

۵



 
 :پوشش هاي پلي كربنات

. سال اسـت   15پوشش هاي پلي كربنات به صورت دواليه با طول عمرمفيدبيش از 
متر بـوده     2*12ابعاد اين پوشش .  ميلي متر مي باشد 8الي  6ضخامت بين دواليه 

هر چه ضخامت دو اليـه پوشـش         .  باشد  ميدرصد   86تا 83وميزان انتقال نور آن 
ميزان اتالف دما از هر متر مربـع آن در       .  پذيري آن بيش تر است كمتر باشد خمش

كيلو كالري و اتـالف انـرژي بـه       163/8ميلي متر برابر با   8هر ساعت  با ضخامت 
اين پوشش بسيار مقاوم است و شفافيت خود . صورت تشعشي در آن ها صفر است

هـاي مـدرن از آن          كند و به همين دليل در اكـثر گلخانـه     ها حفظ مي  را براي سال
، ضـد مـه            )    (Anti-dustاين پوشش داراي خاصيت ضـد گـرد     . شود استفاده مي

)Anti-fog ( و پخش كنندگي نور)Light-diffuser (مي باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :سرعت باد و دماي محيط -ب
از عوامل ديگري كه در اتالف گرما در گلخانه ها موثر هستند اختالف دماي خارج و   

ميزان . داخل گلخانه و سرعت باد مي باشدكه در ميزان اتالف دما تأثيرمستقيم دارند
درجه سانتي گراد اختالف دماي داخل و خارج گلخانـه دو     10اتالف دما به ازاي هر 

بـه ازاي    .  اتالف دما ناشي از وزش باد بستگي به سرعت باد دارد  .  برابر مي گردد
 . يابد درصد افزايش مي 4متر بر ثانيه به سرعت باد،  اتالف دما حدود  5افزايش هر 

۶



 :نفوذ تدريجي هواي سرد از خارج به داخل گلخانه  -ج
 
، )اطراف پنجره ها  و دريچه هاي تهويـه      (وجود شكاف  بين اجزاي قطعات گلخانه  

درب هاي  خروجي و پاره گي پالستيك پوشش موجب خروج هواي گرم به خارج و   
در گلخانه هاي مـدرن امـروزي حـدود               .  ورود هواي سرد به داخل گلخانه مي گردد

درصد كل گرما از طريق نفوذ تدريجي هوا به داخل گلخانه اتـالف مـي شـود در           5
 .رسد درصد مي 30حالي كه اين ميزان در گلخانه هاي با شرايط نامناسب به حدود 

 
 

 ) :  تشعشعي(اتالف دما توسط انرژي تابشي  -د
در طول شب اجسام گرم مقداري از گرماي خـود را بـه صـورت انـرژي تابـشي                   

ـ  .  نمايند آزاد مي)   مادون قرمز( ي ااين گرماي آزاد شده بدون اين كه جذب ملكول ه
اين .  گردد هواي مجاور خود شود از بين آن ها عبور نموده و جذب اجسام سردتر مي

اتيلني عبور نمايد و از فضاي گلخانـه خـارج       هاي پلي انرژي قادر است از پالستيك 
 . گردد
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 :روش هاي كاهش اتالف دما در گلخانه ها
  

 :استفاده از پوشش هاي دو اليه --1
تـر    روش هاي مختلفي وجود دارد كه بتوان پوشش هاي پالستيكي گلخانه را عـايق 

بهترين و آسان ترين روش عايـق   .  نمود بدون اين كه مانعي در برابر نور بوجود آيد
. گوينـد هاي دو اليه است كه به آن ايجاد اليه ساكن مـي     سازي، استفاده ازپوشش
شود هنگامي كه پوشش گلخانه بـه صـورت      مشاهده مي 1همان گونه كه در جدول 

پالستيكي يك اليه باشد ميزان اتالف گرما به ازاي هر متر مربع از سـطح پوشـش    
بـا افـزايش اليـه دوم بـه          .  تقريبا دو برابر همان پوشش به صورت دو اليه اسـت 

به همين  .  درصد كاهش خواهد يافت  40پوشش گلخانه ميزان اتالف گرما به ميزان 
اي توليد شده است كه با دميدن باد در بيـن آن هـا، دو       دليل پالستيك هاي دو اليه

بـراي ايجـاد    .  آيـد   اليه مذكور از هم جدا شده و يك اليه از هواي ساكن بوجود مي 
بـه  .  كننـد   اي از هواي ساكن، از هواي فشرده در بين دو اليه استفاده مي   چنين اليه

اين ترتيب كه يك دمنده كه معموالً در خارج از گلخانه است هوا را به داخل دو اليه   
هر چه فاصله ايـن دواليـه    .  شود  فرستاده و موجب جدا شدن دو اليه از يكديگر مي

بيشتر شـوداثراليه سـاكن كمترخواهدشـد و زمـاني كـه ايـن فاصـله بيـش از                               
سانتي متر برسد ايـن اثـر     30سانتي مترگردد شروع به كاهش و هنگامي كه به 10

 .كامال ازبين رفته و ميزان اتالف دما برابر پالستيك يك اليه مي گردد
 

٨



 :استفاده از ديواره هاي عايق-2
مـتر در اطـراف گلخانـه بـا          1/2تا  1استفاده از ديواره هاي عايق به ارتفاع  

سانتي متر باعث كاهش سطح تمـاس و در نتيجـه          10يونليت فشرده به ضخامت 
 .كاهش اتالف دما مي گردد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :استفاده از باد شكن -3 

احداث بادشكن با استفاده از درختان سريع الرشد يـا هميـشه سـبز و يـا           
استفاده از  ديواره هايي از جنس توري پالستيكي در جهـت وزش بادهـاي غالـب         

درصدي در مصرف سوخت مي گردد، فاصله بادشكن    10منطقه باعث صرفه جويي  
 .از گلخانه بايد سه برابر ارتفاع باد شكن باشد 

٩



 :استفاده از پرده هاي حفظ حرارت-4
براي جلوگيري از اتالف دما به صورت انرژي تشعشعي از پرده هاي فومي با روكش 
آلومينيومي استفاده مي شود كه در طول شب ديواره هاي جانبي و سقف گـلـخـانـه     

توسط آن پوشيده مي شود و مانع خروج حرارت به صورت تشعشعي از گلـخـانـه      
 . مي گردد 
 
 
 
 
 
 

 :استفاده از هواكش هاي چرخشي -5
جهت حركت هواي گرم، از منبع توليدگرما به صورت عمودي وبـه سـمـت بـاال                  

مي باشد كه پس ازتماس با پوشش سقف سرد شده و به سمت پاييـن حـركـت           
براي جلوگيري ازحركت عمودي هوا استفاده از هواكش هاي چرخشي كـه  .  مي كند

در زير قوس ها و در جهت مخالف يكديگر نصب مي گردندكه باعث ايجاد حـركـت   
افقي هوا در زير سقف شده و مانع از رسيدن هواي گرم به پوشش سقف مي شود و 

وجود اين هواكش ها باعث افزايش دما به مـيـزان         .  از اتالف دما جلو گيري مي كند
بايد توجه داشت كه در مواقع بارش بـرف    .  درجه سانتي گراد درگلخانه مي گردد 6

 .اين هواكش ها خاموش شوند تا از نشستن برف روي سقف گلخانه جلوگيري شود

١٠



 :منابع توليد گرما در گلخانه ها
الذكر در يك گلخانه از دسـت      براي جبران گرمايي كه به واسطه عوامل فوق

شود كه عمدتاً به صورت موضعي و يا بـه      زا استفاده مي رود از منابع مختلف گرما مي
 .باشند صورت مركزي مي

 
 ) :هاي منفرد موضعي بخاري(منابع گرمازاي موضعي  -1

براي تأمين گرما در گلخانه ها  به صورت موضعي از بخاري هـايي بـا طـرح هـاي        
متداول ترين آن ها بخاري هاي منفرد همرفتي با سـوخت       .  متنوع استفاده مي شود

 120000تا 20000ها بين   ظرفيت گرمايي اين بخاري.  گاز طبيعي يا گازوئيل است
اين بخاري ها شامل يك محفظـه احـتراق، مـشعل         .  باشد كيلوكالري در ساعت مي

در .  حرارتي، پوسته خارجي، لوله خروجي گاز و يك يا دو پنكه دمنده باد مي باشـند    
اين سيستم جدار محفظه احتراق با سوختن مواد نفتي گرم شده و با دميدن هوا بـر   

متر بـه نقـاط      سانتي 70تا  60هاي پالستيكي به قطر   جداره آن گرما از طريق لوله 
 .مختلف گلخانه منتقل مي گردد 
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در بخاري هايي كه داراي يك محفظه احتراق هستند مقادير زيـادي از حـرارت           
درجه سانتي گراد بـه فـضاي بـيرون       350ايجاد شده توسط لوله دودكش با دماي 

براي رفع اين عيب، يك محفظه ديگـر در بـاالي محفظـه         . گلخانه منتقل مي گردد
احتراق قرار مي دهند كه موجب گرفتن گرماي بيشتر از جداره بخاري شده و دمـاي   

سوخت نـاقص باعـث     .  دهد سانتي گراد كاهش مي درجه 150گازهاي خروجي را تا 
 . تشكيل دوده در جداره داخلي محفظه سوخت و لوله دودكش  مي گردد

 
متر گردد راندمان     چنانچه ضخامت دوده در داخل محفظه احتراق بيش از سه ميلي

استفاده از بخاري هاي گازي برون سوز كه بدون  . يابد درصد كاهش مي 15دستگاه 
 .دودكش مي باشند به دليل راندمان باال مورد توجه بيش تري مي باشند 
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 :سيستم حرارت مركزي -2
باشد كـه درخـارج ازگلخانـه احـداث            اين سيستم داراي يك يا چند ديگ بخارمي 

هـاي    رديف لوله 5تا 4درجه سانتي گرادتوسط   95تا 82گردد و آب داغ با دماي  مي
ترين ارتفاع ديوارجانبي نـصب   متر كه در پايين ميلي 50اتيلن با قطر  گالوانيزه يا پلي

 .شود  گردد به نقاط مختلف گلخانه منتقل مي مي
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اگـر از   .  شود  كيلو كالري گرما آزاد مي 136تا  121بين  به ازاي هر متر لوله آب داغ 

داراستفاده گردد هر مترطول آن چهار برابر لوله هاي معمولـي حـرارت      هاي پره لوله
 .كند آزاد مي
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هـاي بـا مـساحت بـزرگ         هاي ديگ بخار مركزي بيش تر براي گلخانـه    سيستم
شود و بـا      هاي جانبي آب داغ،  از رادياتور استفاده مي   به جاي لوله.  اقتصادي است

اتيلن شفاف به قطر   هاي پلي  نصب يك هواكش در پشت آن، هواي گرم توسط لوله
هـا بـه نقـاط مختلـف گلخانـه فرسـتاده               متر از ارتفاع باالي بوته سانتي 70تا 60
درجـه       400امروزه به جاي آب از روغن هاي صنعتي كـه دمـاي آن تـا            .  شود  مي

 .سانتي گراد مي رسد در اين رادياتورها استفاده  مي شود
 
 
 
 
 
 
 

 :سيستم پكيچ-3 
هاي حرارت مركزي به دليل از دست رفتن مقادير زيادي حرارت از اطراف    سيستم

هاي انتقال آب گرم و نـيز هزينـه هـاي اضـافي جهـت احـداث              ديگ بخار و لوله 
هاي انتقال آب از محل تاسيسات تا داخل گلخانه كم تـر اسـتفاده          ساختمان و لوله

در اين سيستم منبـع   .  شود گردد و به جاي آن از سيستم جديد پكيچ استفاده مي مي
اتيلـن   هاي پلي توليد گرما در داخل گلخانه قرار دارد و آب داغ توليد شده توسط لوله

 .گردد در كف يا در ديوارهاي جانبي به نقاط مختلف گلخانه منتقل مي
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 :بخاري هاي تابشي -4
 

و يك فن مكنـده     BAF از يك مشعل فشار منفي از نوع سيستم گرمايش تابشي
شعله اي بلند و كـشيده را         مشعل اين سيستم توانايي تشكيل.  تشكيل شده است

دارد كه باعث داغ شدن لوله هاي تابنده گرديده و امواج مادون قرمز از سطوح ايـن  
را به   اين امواج   ،استيل از جنس  هاي منعكس كنندهلوله ها ساطع و توسط صفحه

برخورد امواج مادون قرمز با اجسام و هر آنچه كـه در       .  سمت پائين گسيل مي دارد
شعاع تابش اين امواج قرار مي گيرند گرم مي نمايد  و به  تبع آن زمين كـه سـهم    

نيز گرم شده و از طريق انتقال محيطي، پـيرامون   عمده سطوح را در بر گرفته است
محل نصب اين بخاري ها در زير سقف گلخانه با ارتفـاع      .خود را نيز گرم مي نمايد

شكل صفحه ي منعكس كننده  با توجه به نياز، در دو مدل معمولي  .  قابل تغيير است
با شعاع باز براي مصارف عمومي و مدل متمركـز بـا شـعاع بـسته جهـت تمركـز               

گرماي ايجاد شده توسط دستگاه از  .  حرارتي در يك محل طراحي و ساخته شده اند
نيز بـه    و فرمان حاصله از آن   تابشي به تابلوي كنترل منتقل شده طريق يك حسگر

ارسال مي گردد و از اين طريق دماي مورد نياز را در محدوده تنظيم شده به     مشعل
درصد و ميزان كاهش   90راندمان اين بخاري ها باالي .صورت ثابت حفظ مي نمايد

از ايـن نـوع       .  درصد اسـت    40مصرف سوخت آن نسبت به بخاري هاي همرفتي  
بخاري بيشتر در گلخانه هاي زينتي كه بوته هـا، ارتفـاع زيـادي ندارنـد اسـتفاده                 

در گلخانه هاي  سبزي وصيفي مانند خيار، فلفل و گوجه فرنگي كه ارتفـاع   .  گرددمي
بوته ها زياد است، به دليل جلوگيري بوته ها از نفوذ گرما  به سـطح زميـن و سـرد       

 .شدن سطح خاك،  احتمال سرمازدگي قسمت هاي پايين گياه وجود دارد
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