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  مقدمه

حدوده مورد نیـاز گیـاه کنتـرل    در م... و نور خانه محیط کشتی است که در آن تغییرات دما، رطوبت،گل

. )8و2،5،6(شود تا محصول مناسب از لحاظ کمی و کیفی تولید گردد می 

  

  کنترل شرایط محیطی گلخانه

یکی از عوامل اصلی در افزایش رشد رویشی گیاه، شروع گلدهی، رشد و کیفیـت میـوه، دمـاي    

و رطوبت داخـل گلخانـه و چگـونگی    بنابراین اطالع از وضعیت دما . )15و 1،3،4،7،14( است محیط رشد 

  :ضروري و مهم است تغییر آنها به دالیل زیر 

شناخت نقاط بحرانی در وضعیت دما و رطوبت داخل گلخانه، لزوم استفاده یا عدم اسـتفاده از   -

   .مصنوعی کنترل کننده را به ما نشان خواهد داد تجهیزات 

با اطالعات فیزیولوژیکی گیـاه، در انتخـاب   ۀ آهنگ تغییرات دما و رطوبت داخل گلخانه مقایس -

   .گیاه و رقم جهت کشت در گلخانه مفید خواهد بود مناسبترین 

با بررسی منحنی تغییرات دما و رطوبت، زمان و شدت هجوم آفات و بیماریها تا حـدودي قابـل   -

  .بینی خواهد بود پیش 

استفاده در گلخانه موردانواع سیستم هاي حرارتی 

از دیگ بخار استفاده -1

بوسیله لولـه بـه داخـل     یا بخار در این روش از یک دیگ بخار در بیرون گلخانه استفاده شده و آب گرم

 یـا بخـار در   در این روش براي گرم کردن سطح بستر، لوله هاي آب گرم ). 1شکل (گلخانه منتقل میشود

نزدیکی لوله ها بـه سـطح    .شوندسانتی متر باالتر از سطح بستر نصب می  10نزدیکی سطح زمین و حدود 

  .زمین باعث گرم شدن بستر می شود که براي رشد ریشه و افزایش باردهی گیاه مفید است

.                  هـدایت میشـود  در یک روش دیگر آب داغ به درون سیستمهاي منفرد که درون گلخانه نصـب هسـتند   

هـاي منطقـه جیرفـت و کهنـوج     هـت گلخانـه  هاي دائمی کاربرد دارند و جهر دو روش فوق در گلخانه

                                                         .توصیه نمی شود

                                                                    

                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .گ بخار در گلخانهاستفاده از دی -1شکل
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افت تـدریجی دمـاي    یکنواخت گرم کردن محیط گلخانه، آلوده نکردن هواي گلخانه،: محاسن

  .داخل گلخانه در صورت خرابی سیستم

هزینه باالي لوله کشی داخل گلخانه و ساخت اتاقک دیگ بخـار، خـوردگی لولـه هـاي     : معایب

  . انتقال آب داغ و دیگ بخار

  واي گرمهاي ه ستفاده از کورها -2

این کوره ها را می توان هم در داخل و هم در خارج گلخانه نصـب کـرد و هـواي گـرم را بـا      

). 2شکل ( فن و لوله هاي پالستیکی به داخل گلخانه فرستاد استفاده از

  نسبت به روش هاي قبلی هزینه کمتر: محاسن

آلوده کردن هواي گلخانه نسـبت   پایین تر بودن ضریب یکنواختی در گرم شدن داخل گلخانه،: معایب

    .، افت سریع دما در صورت خرابی سیستم، پایین بودن راندمانبه روش قبل

                         

                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  

  

  

  استفاده از کوره هواي گرم در گلخانه -2شکل

سیستم هاي گرمایشی، بسته بـه محـل احـداث گلخانـه و نزدیکـی منـابع       انتخاب نوع سوخت مصرفی در 

اگر در محل احداث گلخانه گاز طبیعی وجود دارد استفاده از آن توصیه می شـود  . سوخت رسانی دارد

تنها مـوردي  . زیرا هزینه نصب یک سیستم گاز طبیعی ارزان است، نیازي به مخزن نیست و تمیز می سوزد

از گاز طبیعی بایستی مورد توجه قرار گیرد اینست که در زمانهاي پیـک مصـرف در    که در مورد استفاده

زمستان، براي جبران افت فشار در شبکه گاز کشور، اولویت با مصارف خانگی است و ممکن اسـت سـبب   

در صورت عدم دسترسی بـه  . قطع گاز گلخانه گردد و بایستی سیستم هاي جایگزین را از قبل آماده کرد

استفاده از گازهاي مایع نیز محاسن فوق را دارد ولی گرانتر -مانند منطقه جیرفت و کهنوج  -یعیگاز طب

  . انتخاب بعد استفاده از نفت یا گازوئیل است. است

همیشه قبل از شروع فصل سرما، سیستم هاي حرارتی را بررسی و رفع عیب نمایید چرا که  :1نکته 

مدت تعمیر آن در طول فصل، باعث بروز خسـارت بـه گیاهـان    وجود نقص در سیستم و یا طوالنی شدن 

بنابراین توصیه می شود قسمتهاي مختلف سیسـتم گرمایشـی ماننـد جرقـه زنهـا،      . داخل گلخانه می گردد

  .حتما بررسی گردد. . . چشمهاي الکتریکی، صافی ها، مسیر سوخت رسانی، وضعیت کارکرد ترموستاتها و 
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سیستم ها کامال دقت کنید چـرا کـه ورود دود ناشـی از احتـراق     در نصب دودکش این  :2نکتـه  

  .سوختهاي فسیلی به داخل گلخانه، تولید گازهاي سمی می کند که براي گیاه خطرناك است

  

در فصول گرم الزم است کـه دمـاي هـوا بـا اسـتفاده از سیسـتم هـاي سرمایشـی         : سیستم خنک کننده

با روشهاي ایجاد سایه مثل پرده هاي سـایه دهـی و یـا رنـگ     عالوه بر آن بایستی . تاحدودي کاهش یابد

، سیسـتم  ولین و متداولترین سیستم خنک کننـده تبخیـري  ا. آمیزي پوشش شدت نور خورشید را کم کرد

یک تشک سراسري از جنس الیاف  ،هاي گلخانهه در طول یکی از دیواردر این روش . می باشد فن و پد

    عالوه بر ایـن پوشـال از پـدهاي سـلولزي نیـز      ). 3شکل (می کنند بصورت ایستاده نصب )پوشال( چوبی

پدهاي سلولزي نسبت به پوشالهاي معمولی باعـث مـی شـود کـارایی     . می توان در گلخانه استفاده کرد

در . آب توسط پمـپ آب از میـان تشـک عبـور داده مـی شـود       ).4شکل (سیستم خنک کننده باالتر رود

بیرون منتقـل مـی    واي گرم گلخانه را بهه نکه هااین پ .پنکه هاي هواکش تعبیه شده است ،مقابل هدیوار

 .باشـد  درصـد  60کارایی مطلوب این سیستم هنگامی است که رطوبت نسبی هواي بیرون کمتـر از  .کنند

بـا  . حداکثر میزان خنک کنندگی قابل حصول به میزان خشک بودن هوا و بازدهی سیستم بسـتگی دارد 

به اینکه رطوبت نسبی هوا در منطقه جیرفت و کهنوج متغیر و باالست این سیستم کـارآیی مناسـب    توجه

سایه دهی استفاده از روشهاي گرماي شدید هوا در آخر فصل در منطقه جیرفت لذا جهت تعدیل  ،ندارد

آب آهـک و  در روش سایه دهی پوشش گلخانه با استفاده از موادي مانند گل،  .گرددتوصیه میو تهویه 

.رنگ پالستیکی پوشش داده می شود تا شدت نور عبوري به داخل گلخانه تعدیل گردد

  

  

  

  

  استفاده از پوشال در سیستم خنک کننده گلخانه: 3شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  استفاده از پدهاي سلولزي در سیستم خنک کننده گلخانه: 4شکل 
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  تهویه

):13و2،6(لخانه انجام گیرددر داخل گ تهویهبنا به دالیل زیر بایستی 

  کنترل دما)الف

  کنترل رطوبت)ب

  دي اکسید کربن میزان تنظیم) ج

  :روشهاي تهویه

توصیه می شود براي تهویه مناسب در گلخانه، دریچه هاي کنـاري و سـقفی بـا مسـاحت      :تهویه طبیعی-ا

سـانتی متـر بـاالتر از     70-80بعالوه پنجره هاي کناري حـدود  . مناسب در سازه گلخانه وجود داشته باشد

  .سطح زمین قرار گیرد تا باد سرد و گرم آسیب کمتري به بوته هاي کوچک بزند

  .ز فن استفاده می شودبراي اینکار ا: تهویه اجباري -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استفاده از فن در سیستم خنک کننده و تهویه گلخانه -5شکل 

:میزان تهویه

بنـابراین در محاسـبه ظرفیـت     .)2،6(گلخانـه و فصـل سـال بسـتگی دارد    میزان تهویه مورد نیاز به اندازه 

هواکشهاي گلخانه، فاکتورهاي مرتبط با ارتفاع منطقه از سطح دریا، شدت نور وارده بـه داخـل گلخانـه،    

بطورکلی در . حساسیت گیاه به تغییر دما در مکانهاي مختلف گلخانه و ضریب طول گلخانه اعمال میگردد

برابر حجـم هـواي گلخانـه جابجـا      5/1 تا 1تهویه باید بگونه اي باشد که در هر دقیقه بین  تابستان میزان

 .درصداز حجم هواي گلخانه در دقیقه کاهش می یابـد  30تا 20این میزان در زمستان به حداکثر  .گردد

بوته ها  با توجه به تجمع هواي گرم و مرطوب در باالي گلخانه در فصل زمستان و تجمع این هوا در بین

هـاي  دریچـه در بهـار  هـاي سـقفی و   دریچه در زمستان در فصل بهار توصیه می شود جهت تهویه طبیعی

  .کناري بیشتر استفاده گردند
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  نکات کلیدي
. قبل از غروب آفتاب به علت افت دما، در گلخانه یک افزایش رطوبت نسـبی بوجـود مـی آیـد    -1

. بنابراین مناسب است که تهویه انجام گیرد

با باال آمدن خورشید، میزان مصرف دي اکسید کربن در گلخانه بشدت افزایش می یابد بنـابراین  -2

.صبح زود حتما تهویه انجام دهید
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