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  :مقدمه

دما و رطوبت دو پارامتر مهم در 

کشتهاي گلخانـه ایسـت کـه تحـت تـأثیر      

بـا  . محیط آزاد، دائم در حال تغییر هسـتند 

توجه بـه اینکـه ایـن دو پـارامتر از عوامـل      

ــت محصــول      ــد و کیفی ــر رش ــذار ب اثرگ

ــونگی   ــالع از وضــعیت و چگ هســتند، اط

ــروري اســـت  ــا ضـ ــر آنهـ یکـــی از . تغییـ

ي تولید محصول کافی پارامترهایی که برا

درجـه  در گلخانه بایسـتی کنتـرل شـود،    

هـر چـه    .اسـت  گیـاه  حرارت مطلـوب 

ــه از درجــه هــواي مطلــوب   هــواي گلخان

ــا گرمتــر شــود، محصــول   خیــار ســردتر ی

  .تولیدي کاهش می یابد

بررسی رفتار حرارتـی داخـل گلخانـه     

هــاي تجــاري خیــار منطقــه جیرفــت و     

اخـل  کهنوج نشان داد که همواره محیط د

گلخانه هاي منطقه، چند درجـه گرمتـر از   

محیط آزاد بوده اسـت ولـی ایـن تفـاوت     

دما بـا توجـه بـه سـرماي منطقـه در دي و      

بهمن ماه جوابگـوي نیـاز گرمـایی داخـل     

براي آن کـه  به همین دلیل  .گلخانه نیست

گلخانه دماي مطلوب داشته باشـد بایـد بـا    

همان سرعتی که گرما از دست می دهـد،  

  .)1نمودار(نمود ن را گرمفضاي آ

مقایسـه میـانگین دمـاي داخـل      -)1(نمودار

  گلخانه با محیط آزاد

براي کاستن از اثرات سرما بـر گلخانـه   

بایستی طـرق اتـالف گرمـا در گلخانـه را     
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بطـور  . بشناسیم تا بتوانیم با آن مقابله کنیم

کلی گرما از سه طریق در گلخانه ها هدر 

  .  می رود

  

   :در گلخانهطرق اتالف گرما 

جابجایی و نفوذ -1

تابش یا تشعشع -2

هدایت یا رسانایی -3

جابه جایی و نفوذ -1

هنگامی که یک سیال تغییر دمـا مـی   

دهد، تغییرات ایجاد شده در چگـالی  

آن جریانهاي جابـه جـایی طبیعـی را    

ــر دمــا در . ایجــاد مــی کنــد ایــن تغیی

داخل گلخانه باعـث مـی شـود یـک     

ا در گلخانـه از بـاال   جریان طبیعی هو

ایـن  . بوجود آیـد به پایین و بالعکس 

جابجایی باعث خواهد شد تـا هـواي   

گرم از طریـق شـکافهاي موجـود در    

. پوشش گلخانه به بیرون منتقل شـود 

بنابراین با بستن شکافها و دریچـه هـا   

در شبهاي سرد، این نفوذ بـه حـداقل   

.می رسد

  

یا تشعشع تابش -2

اجســام گــرم   در ایــن روش گرمــا از  

داخل گلخانه به اجسام سـردتر بیـرون   

گرمـایی          گلخانه، از طریق امواج 

ایـن وضـعیت باعـث    . منتقل می شـود 

می شود که مقادیر زیادي از گرما در 

پلـی اتـیلن   . گلخانه ها از دسـت بـرود  

مــانع ضــعیفی در برابــر امــواج مــادون 

ــد  ــی باش ــز م ــواد  . قرم ــردن م ــار ب بک

ز در ساخت پلی نگهدارنده مادون قرم

اتـــیلن باعـــث جلـــوگیري از اتـــالف 

.حرارت می گردد

یا رسانایی هدایت -3

در این روش گرما بصورت مسـتقیم  

از طریق پوشش گلخانه به محیط بیـرون  

نرخـی کـه در آن گرمـا    . منتقل می شود

بصورت هدایت انتقال مـی یابـد بوسـیله    

تعیین تفاوت دماي بین داخـل گلخانـه و   

مقاومـت کـل در مقابـل     بیرون گلخانه و

. انتقال حرارت تعیین می شود

هـدایت گرمــایی تحــت تــاثیر عوامــل  

زیادي قـرار دارد کـه یکـی از مهمتـرین     

کـــاهش میـــزان . آنهــا رطوبـــت اســـت 



رطوبت سبب کـاهش قابـل تـوجهی در    

.انتقال حرارت می شود

ــرین روش اتــالف حــرارت در    مهمت

هـدایت یـا   گلخانه ها، اتـالف از طریـق   

است کـه بـراي کاسـتن از ایـن      رسانایی

اتالف، گلخانـه هـا را بصـورت دو الیـه     

ایـن هـواي محبـوس    . پوشش مـی دهنـد  

شده داخل دو الیه، باعث می شود نـرخ  

عالوه بـر آن  . انتقال حرارت کاهش یابد

ــتفاده    ــی اس ــتماي حرارت ــتی از سیس بایس

کرد که در ادامه در مورد آنهـا صـحبت   

  .خواهیم کرد

  

رمایشــی در گانــواع سیســتم هــاي 

  گلخانه 

یک سیستم گرمایشی خوب بایسـتی  

  :داراي دو ویژگی باشد

بتوانـد گلخانـه را در سـردترین    . الف

  .شب سال گرم کند

ــه  . ب ــر گلخان ــرارت را در سرتاس ح

  .بصورت یکنواخت پخش کند

استفاده از دیگ بخار -1

ــار در     ــگ بخ ــن روش از یــک دی در ای

ــه اســتفاده شــده و آب گــرم   بیــرون گلخان

. سیله لوله به داخل گلخانه منتقـل میشـود  بو

در این روش براي گرم کردن سطح بسـتر،  

لوله هاي آب گرم از نزدیکی سطح زمـین  

سانتی متر باالتر از سطح بسـتر   10و حدود 

نزدیکی لوله ها بـه سـطح    .نصب می شوند

زمین باعث گرم شدن بسـتر مـی شـود کـه     

براي رشـد ریشـه و افـزایش بـاردهی گیـاه      

.ستمفید ا

 :محاسن

.یکنواخت گرم کردن محیط گلخانه -1

.آلوده نکردن هواي گلخانه  -2

  .گرم کردن بستر -3

:معایب

هزینه باالي لوله کشی داخل گلخانه و   -1

.ساخت اتاقک دیگ بخار

خوردگی لوله هـاي انتقـال آب داغ و     -2

.دیگ بخار

   

کوره هاي هواي گرم استفاده از -2

این کوره ها را می توان هم در داخـل و  

هم در خارج گلخانه نصب کرد و هواي 



و لولـه  ) فـن (گرم را با اسـتفاده از پروانـه  

.هاي پالستیکی به داخل گلخانه فرستاد

:محاسن

نسبت بـه روش اسـتفاده    هزینه کمتر  -1

  .از دیگ بخار

:معایب

پایین تر بودن ضـریب یکنـواختی در    -1

نسبت بـه روش   انهگرم شدن داخل گلخ

.دیگ بخار

آلوده کردن هواي گلخانه نسـبت بـه    -2

.روش قبل

استفاده از گرم کننده هاي  -3

  برقی

در این روش با اسـتفاده از الکتریسـیته و   

ــی کــه بصــورت    ــاي برق ــده ه گــرم کنن

ایستاده یا سقفی داخل گلخانه قـرار داده  

می شود، محیط داخل گلخانه گـرم مـی   

.گردد

:محاسن

.اولیهایین بودن هزینه پ  -1

.آسان بودن کار با آن -2

ــل     -3 ــاي داخ ــق دم ــت تنظــیم دقی قابلی

.گلخانه

ــواي   -4 ــودگی در هـ ــاد آلـ ــدم ایجـ عـ

.گلخانه

:معایب

.باال بودن هزینه هاي جاري -1

عــدم یکنــواختی در توزیــع حــرارت  -2

.داخل گلخانه

  

با توجه به کوتاه بودن دوره سـرما در  

استفاده از کوره هاي  منطقه بنظر می رسد

هواي گرم نسبت به سـایر مـوارد مناسـبتر    

این کوره ها  نوع سوخت مورد نیاز .است

را می توان با توجه به منـابع موجـود و در   

انـواع منـابع   . دسترس منطقه انتخاب کـرد 

گرمایی که در مشعل این کـوره هـا قابـل    

  :استفاده است عبارتند از

.طبیعی گاز -1

.گاز مایع  -2

.نفت -3

.گازوئیل -4

  

همان طور کـه گفتـه شـد یکـی از معایـب      

عــدم  هـواي گـرم،  اسـتفاده از کـوره هـاي    

 توزیع یکنواخـت حـرارت داخـل گلخانـه    



است که براي انتشـار بهتـر حـرارت داخـل     

 تونلهـــاي پالســـتیکیاز  بایســـتیگلخانـــه 

این تونلهاي پالستیکی را می . استفاده کرد

نصـب   توان هم در قسـمت بـاالي گلخانـه   

کرد تا هواي گرم به سـمت پـایین هـدایت    

شود و هم می توان در سـطح زمـین نصـب    

. کرد و هواي گرم را به سمت بـاال فرسـتاد  

یکی در موقع سوراخ کردن کانالهاي پالست

ــداي   ــد دقــت کــرد کــه ســوراخهاي ابت بای

ــال ) در نزدیکــی کــوره هــواي گــرم (  کان

نسبت به سوراخهاي انتهایی کانال، بایسـتی   

تر باشد یا فاصله سـوراخها از همـدیگر   ریز

در موقع خرید این دستگاه هـا  . دورتر باشد

ــرد    ــت ک ــد دق ــتاندارد الزم را   بای ــه اس ک

داشته باشد چرا که روشن و خاموش شدن 

دستگاه  باعث انبساط و انقبـاض در کـوره   

می گردد و اگر اسـتانداردهاي سـاخت در   

دستگاه رعایت نشده باشد منجر به آسـیب  

ن به گلخانه در اثـر تشـکیل گازهـاي    رسید

  .سمی می گردد
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