
 

                 

 «بسمه تعالي »               

 البرزسازمان جهاد كشاورزي استان               

ت گياهي              معاونت بهبىد تىليدا

 باغبانيامىرمدرييت          

 :    تهینه سازی هصرف سوخت درواحذهای گلخانه ای            
 

 :سیستن های حرارتي از نظرا نواع گلخانه 

 :  انه هذرىگلخ:الف

ش ًاٍداًی، تِ يهتش دس ص 4س ٍ ا هتش دس خط الش 7تا استفاع حذاکخش 

کی ظذ هاٍساء تٌفص يهتش تا پَضص ّای پالست 6/9تا  8ػشض دّاًِ 

(UV) ق پٌجشُ يِ اص طشيتَْ. هی تاضذ ِيي دٍ اليتا َّای فطشدُ دس ت

اًجام هی . جاد هی ضًَذيّای سقفی ٍ جاًثی کِ دس طَل گلخاًِ ا

شدد سيستن گشهايطی دس ايي ًَع گلخاًِ ّا اص ًَع دهٌذُ ّای گ

 حشاستی ٍ سيستن آب گشم هی تاضذ

  :دهنذه های حرارتي -1

هحفظِ  ايي ًَع سيستوْای گشهايی هؼوَالً تطکيل ضذُ است اص -

دٍجذاسُ ای کِ جذاسُ ٍسط آًْا تَسيلِ هطؼل گاصی ٍ يا گاصٍئيل 

ٍجی آى تِ تيشٍى اص گلخاًِ ضذُ ٍ دٍد اص لَلِ خش سَص تِ ضذت گشم

هَجَد دس جذاسُ  َّای ايٌکاس تاػج گشم ضذى. ّذايت هی ضَد

تيشًٍی ٍ َّای اطشاف جذاسُ ٍسط هی ضَد کِ تَسيلِ دهٌذُ ای 

َّای گشم ضذُ دس ايي جذاسُ تِ ضذت تَسيلِ تًَل ( ٍيٌتيالتَس)قَی

 اص هسيش سَساخْايی کِ دس قسوت ساًتيوتش 30 – 40تِ قطش ًايلًَی

 . طشفيي آى قشاس داسدَّای گشم سا دس گلخاًِ تَصيغ هی ًوايذ

 

 

 

ضذُ ّوشاُ دٍد تَصيِ هيطَد  هٌظَس حذاکخش استفادُ اص حشاست ايجاد تِ  -

ايي ػول هَجة هی . هحفظِ دٍجذاسُ ای هطاتِ هحفظِ قثلی ًصة ضَد :

اص جذاس ٍسطی تِ تيشٍى اص گلخاًِ ّذايت ضذُ ٍ گشهای حاصل  دٍد گشدد

 دهٌذُ هجذدی اص جذاس تؼذی دس داخل گلخاًِ اص گشدش دٍد تَسيلِ

خشٍجی َّای گشم دٍ هحفظِ سا هی تَاى هطتشک ًوَدُ ٍ . تَصيغ گشدد

 .يک تًَل دس سشاسش گلخاًِ تَصيغ ًوَد َّای گشم سا تَسيلِ

حشاستی يک هطؼل يذک دس  دس ايي سٍش ظشٍسی است تشای ّش ٍاحذ

تالفاصلِ  شاتی هطؼل اصلی دس ّش صهاىًظش گشفتِ ضَد تا دسصَست خ

  .جايگضيي گشدد ٍ گلخاًِ اص ًظش َّای سشد دس اهاى تاضذ

دهٌذُ ّای حشاستی ًسثتاً اسصاى ٍ داسای قذست حشاستی خَتی  ايٌگًَِ

اًذاصی ٍ سشٍيس آًْا تِ تکٌيک تااليی ًياص ًذاسد  هيثاضٌذ، ظوي ايٌکِ ساُ

  .يي سيستوْا سا تکاس گيشًذا ٍ گلخاًِ داساى تِ سَْلت هی تَاًٌذ

 :سیستن آب گرم  -2

 ايي سٍش تا استفادُ اص ديگ تخاس آب کِ هؼوَالً چذًی ٍ يا 

آب داخل آى تَسيلِ . ل هی کٌذوفَالدی هی تاضذ، هاًٌذ ضَفاط ػ

تَسيلِ الکتشٍهَتَسّای هخصَظ آب  هطؼل گشم ضذُ ٍ سپس

سيلِ چٌذ سضتِ تَ آب گشم. گشم تِ داخل گلخاًِ ّا فشستادُ هی ضَد

کِ  لَلِ ّای هاسپيچ ٍ يا سادُ اص جٌس پلی اتيلي ٍ يا لَلِ گالَاًيضُ

آى ًصة  cm 20-10سديفْا ٍ يا دس استفاع  تييتستش ٍ  حدس سط

آب سشد  ٍ. طَل گلخاًِ تَصيغ هی ضًَذ ضذُ اًذ، دس داخل ٍ دس

طت گديگ حشاستی تش ضذُ هجذداً اص طشيق يک لَلِ اصلی تِ داخل

آب دس داخل گلخاًِ ٍ  هؼوَالً تشای تسْيل دس گشدش. هی کٌذ

ائيي تش اص سطح پحشاستی، تجْيضات هَتَسخاًِ سا دس اتاقکی  ديگ

 .کٌٌذ گلخاًِ تٌا هی

 

 

 

دس ايي سٍش تِ ػلت ايٌکِ لَلِ ّای آب گشم سا دس سطح 

ًضديکی سطح صهيي هی تَاى ًصة ًوَد هؼوَالً  صهيي يا

تِ  ٍ َّای گشم آى سطح خاک تا حذٍدی گشم ضذُ

دس ايي ضشايط . هاليوت تِ طشف تاال صؼَد هی ًوايذ

افضايص يافتِ ٍ اص ػولکشد  فؼاليت سيطِ ّا ٍ سضذ تَتِ ّا

تاالتشی تشخَسداس هی تاضٌذ ّوچٌيي تِ ػلت تَصيغ 

آتگشم دس سطح گلخاًِ ّا فعای آًْا ًيض تطَس  يکٌَاخت

 .يکٌَاخت گشم هی ضَد

سيستن هشکضی ًصة هی يک گلخاًِ  تشای چٌذ ٍاحذ هؼوَالً

دهايی تشای ّوِ گلخاًِ تطَس ّواٌّگ  کٌٌذ ٍ لزا کٌتشل ضشايط

ايي  الصم تِ رکش است کِ ًصة ٍ احذاث. اًجام هی گشدد

.  .گشاًتش اص سيستن هَظؼی دهٌذُ ّا استتشسيستن دٍ تا سِ تشا 

هذت طَالًی تِ  تسياس سشد کِ هوکي است دها تِ الثتِ دس ًَاحی

تشسذ ايي سيستن کاسآيی الصم دسجِ ساًتی گشاد  – 10 تش اص کو

تا دٍ جذاسُ ًوَدى گلخاًِ يا تلفيقی اص ايي  خَاّذ داضت ٍ تٌْاً

گلخاًِ ّای ايي  سٍش تا يک دهٌذُ حشاستی دهای هَسد ًياص

 . تأهيي ًوَد هيتَاىهٌاطق سا

خشاتی دستگاُ  ديگش ايي سٍش ايي است کِ تِ هحط اص هحاسي

لخاًِ تِ سشػت ًضٍل ًوی کٌذ ٍ تا حذی فشصت الصم دهای گ

 .آى ٍجَد داسد تشای تؼويش هجذد

 :تستر استفاده از گرهای زير -3

 :گشهای صيش تستش تِ دٍ سٍش تأهيي هی ضَد

لَلِ ّای آتگشم هاسپيچ يا صاف کِ اص هٌثغ  استفادُ اص -1

 .هَتَسخاًِ ضَفاط تغزيِ هی گشدد

 استفادُ اص الوٌتْای حشاستی تشقی کِ تا تکاسگيشی اص يک  -2
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ٌتشل هی کحشاست هَسد ًظش سا تْيِ ٍ  ٍاحذ تشهَاستاتيک، دسجِ

 .ًوايذ

سشيغ سيطِ ای استفادُ هی گشدد  ايي سيستن حشاستی تيطتش تشای سضذ

تَصيِ هی گشدد تيطتش اص ايي سٍش تشای کطتْای گلذاًی ٍ تَليذ  لزا

الصم تِ رکش است کِ تا تکاسگيشی ايي سٍش  .ادُ گشددًطاء استف

  .هؤحشی افضايص هی ياتذ فؼاليت سيطِ ّا ٍ جزب هَاد غزايی تٌحَ

 

  : گلخانه نیوه هذرى:ب 

هتش تا پَضص  6/9تا  8هتش ٍ ػشض دّاًِ  5تا  5/4تا استفاع حذاکخش 

َاسُ ّای يِ ظذ هاٍساء تٌفص دس سقف ٍ ديِ ٍ دٍ اليتک ال

طی يستن گشهايس( َاسُ ّا هی تَاًٌذ اص پلی کشتٌات تاضٌذيد)جاًثی

هی اص گشهاساصّای دهٌذُ  دس ايي ًَع گلخاًِ ّا استفادُهَسد

 (تَظيح آى دس تاال دادُ ضذ)تاضذ

 

 :گلخانه سنتي :ج

هی تاضذ ٍ ًَع اسکلتذس ايي (هتش 3تا )دس ايي ًَع گلخاًِ استفاع کن 

اص چَب    تاضذ ٍ ًَع اسکلتهی (هتش 3تا )ًَع گلخاًِ استفاع کن 

 ٍيا فلض تَدُ ٍ جٌس پَضص ًيض اص ًَع پالستيک سادُ هی تاضذ

از بخاريُاي  معمًالً در گلخاوٍ َاي سىتي بسياري از تًليذ کىىذگان

داخل  کٍ احتمال وفًر ديد حاصلٍ بٍ استفادٌ مي کىىذ معمًلي

اقذام ديذٌ شذٌ است کٍ بعضي از گلخاوٍ داران . گلخاوٍ يجًد دارد

 سًخت بخاريُاي غير استاوذارد ي خًدساز مي ومايىذ کٍ با بٍ وصب

تًليذ شذٌ مىجر بٍ از بيه  (Co) کربه واقص آوُا ديد ي يا مىًکسيذ

 . شذٌ است  ٍرفته کل محصًل گلخاو

 

 

 

 

 

 : ريق اتالف مي شودط 3درگلخانه ها به گرما به  

 : هذايت يا رسانايي -1

از پًشش گلخاوٍ َا از  ساوايي يا َذايتر بخش بيشتر گرما از طريق

مًاد مختلف ماوىذ قابُاي آلًميىيًمي،  خاصيت رساوايي. دست مي ريد

است ي اساس سىجش آن سرعتي  متفايت....... ي اتيله ي لشيشٍ َا، پ

محيط سرد خارجي  است کٍ ايه مًاد، حرارت را از محيط داخلي بٍ

  .مىتقل مي کىىذ

 :  نفور تذريجي  -2

خريج ًَاي گرم از طريق  وفًر تذريجي عبارت است از        

 شکافُاي مًجًد در بيه شيشٍ َا. شکافُاي مًجًد در پًشش گلخاوٍ

ي اطراف تًُيٍ ي دربُا اجازٌ خريج ًَاي گرم ي يريد ًَاي سرد را 

 . .مي دَىذ

 :  تشعشغ تاتش يا -3

گشم اجسام . تاتص است سَهيي ساُ اتالف گشها دس گلخاًِ ّا تطؼطغ يا

 ايي تطؼطؼات تذٍى آًکِ. کٌٌذ اًشطی تطؼطؼی اص خَد هتصاػذ هی 

هَجة گشم ضذى قاتل تَجِ َّا ضًَذ اص آى ػثَس کشدُ ٍ تِ اجسام 

 آب ٍضيطِ، پالستيک ٍيٌيل  ).گشم هی کٌٌذ سشد هی سسٌذ ٍ آًْا سا

اجاصُ ًوی دٌّذ گشهای ٍتقشيثاً هاًغ ػثَس اًشطی تطؼطؼی هی ضًَذ

پالستيکْای )دس حاليکِ پلی اتيلي( ت اص آى ػثَس کٌذتاتطی تِ سَْل

گلخاًِ ّای پلی اتيلٌی هقذاس قاتل . خاصيت سا ًذاسد ايي (هؼوَلی

سشدتش  مدادُ ٍ ايي گشها تِ اجسا َجْی گشها تصَست تاتص اص دستت

 .ٍاقغ دس تيشٍى هٌتقل هی ضَد

 :سیستن های حرارتي از نظر هسينه نصة

 
لخاًِ داساى دسصهاى اًتخاب سيستوْای فاکتَسّايی کِ گ يکی اص

 حشاستی گلخاًِ ّا هَسد تَجِ قشاس هی دٌّذ ، ّضيٌِ اٍليِ سيستن

 . هی تاضذ  

 

 

ٍ دس ايي ساتطِ  است ّضيٌِ ّای سيستوْای حشاستی هتفاٍت 

قاتل اًتقال کِ تِ ساحتی تتَاى آًْا سا جاتجا ًوَد  سيستوْای

ست هشکضی هی تاضٌذ هخل داسای حشا سيستوْايی کِ ، ٍاسصاًتش 

ّضيٌِ اٍليِ . هی تاضذ گشاًتشسيستن آتگشم ٍ يا تخاس داؽ 

تشاتش سيستوْای دهٌذُ  3-2هؼوَالً  حشاست هشکضیدسسيستوْای 

 . است

اها تَجِ تِ ايي ًکتِ تسياسظشٍسی است کِ دس دسسيستوْای 

گشچِ ّضيٌِ اٍليِ تاالتش است  اها تِ دليل  حشاست هشکضی

تَليذگشها ، کاّص هيضاى هصشف سَخت  یاًذهاى تاالس

ٍيکٌَاختی حشاست دسسشاسش گلخاًِ کِ هَجة افضايص کوی 

اصکاسآيی تاالتشی ًسثت تِ .ٍکيفی هحصَل هی گشدد 

 .سيستوْای دهٌذُ تشخَسداساست

 :راههای جلوگیری ازاتالف انرشی   -

دٍجذاسُ ًوَدى پَضص پالستيکی گلخاًِ تِ گًَِ ای کِ  -

 اتوسفش 0.4تا  0.5ُ تا فطاس يک َّای فطشدتيي دٍاليِ پالست

 .قشاسگيشد

 . فْای هَجَد دس پَضص گلخاًِ ضکاحزف  -

پلی )پَضص پالستيکی سطَتت تش سٍی  تطکيل اليِ ای -

تصَست هاًغ تاضذ ٍ  گلخاًِ دسهَاقغ اظطشاسی هی تَاًذ( اتيلي

 .ػول هی کٌذػثَس اًشطی تطؼطؼی 
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