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 مقدمه

رشررد محالرروالت شرررایط آب و هرروایی نامناسررب در تمررام یررا قسررمتی از سررال،   

کنرردب برررای  لبرره بررر ایررن محرردودیت هررا، کنترررل شرررایط   کشرراورزی را محرردود مرری

تروان برا کنتررل    محیطی گیاهان کشت شرده ررروری اسرتب عوامرل محیطری کره مری       

ها رشد گیاه را بره نحرو دلخرواه ترییرر داد عبارتنرد از، شردت، کیفیرت و طرول مردت          آن

آب، رطوبرت نسربی هروا، ترکیرب هروا      تابش نرور  درجره اررارت هروا، عناصرر  رذایی،       

هرای گیراهیب   اکسرید(، و آفرت هرا و بیمراری    )درصد گازهرای مختلرم ماننرد کرربن دی    

توانرد بره محردودیت رشرد و نمرو گیراه       عامرل یراد شرده، مری    چند  یا یک محدودیت در

تولیرد در   منجر شودب برا تنیریم شررایط محیطری رشرد و نمرو گیراه، افرزون برر افرزایش          

 تنیرریم یررت محالررول، زمرران تولیررد و عرررره محالررول برره بررازار  وااررد سررطک و کیف

رس شودب همچنرین، در تمرام طرول سرال، محالرول ترازه فالرل یرا محالرول پریش          می

 (ب  0241را می توان روانه بازار کرد )کرمی و قاسمی قهساره، 

کره امکران بیشرترین تنیریم      تررین محریط کنتررل شرده    عنروان مترداول  گلخانه بره 

جررویی در مالرررف آب و کرراهش دلیررل صرررفهکنررد، بررههم مرریشرررایط محیطرری را فرررا

وری اسررتفاده از آب را توانررد بهرررهتبخیررر و تقرررت و تولیررد بیشررتر در وااررد سررطک، مرری 

افزایش دهردب در اارداگ گلخانره، عرواملی از جملره محرل اارداگ، نروع سرازه و انردازه           

شررایط و عوامرل   آن، طرح و جهت گلخانره، نروع پوشرش و سرایر عوامرل تذایرگرذار برر        

(ب برره دلیررل  0211مقرردم و همکرراران،  محیطرری، بایررد در نیررر گرفترره شررود )جرروادی  

هرا و نیررز  هرا، تنرروع زیراد آن  گلخانره  در هررا در کنتررل عوامرل محیطرری  اهمیرت پوشرش  

هرای فیزیکری، مزایرا،    هرا  در ایرن نوشرتار، انرواع، ویژگری     تفاوت شرایط کراربرد پوشرش  

 باست ی گلخانه، بررسی شدهمقایب و شرایط استفاده پوشش ها
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 اهمیت و کارکردهای پوشش گلخانه 

پوشش مناسب، از الزامات یرک گلخانره اسرت کره در همران آ راز طرااری گلخانره         

باید بره آن توجره شرودب بره دلیرل اهمیرت نرور در رشرد و نمرو گیاهران، عبرور پرذیری             

هرای  پوشرش باالی نرور در گلخانره و انتخراب پوشرش مناسرب، بسریار مهرم اسرتب در         

گلخانه، قابلیت انتقال نور مفیرد بررای رشرد و نمرو گیراه اهمیرت زیرادی داردکره ترابقی          

هررای پوشررش یررا مرردت زمرران اسررتفاده از آن اسررتب پوشررش هررای    از سررایر ویژگرری

مختلم گلخانه از نیر دامنره عبرور طیرم نروری متفراوت اسرت و متناسرب برا اهرداف و          

در انتخراب نروع پوشرش، افرزون برر قابلیرت        شرودب نواای اقلیمی گوناگون، اسرتفاده مری  

، 0هرای بلنرد فروسررخ   هرایی چرون عبرور نردادن طرول مروج      انتقال نور مرئی، باید ویژگی

چکرره نکررردن قطرررات بخررار آب سرررد شررده در زیررر پوشررش، طررول عمررر مناسررب،     

،کرراهش نیررافتن انتقررال نررور در ااررر گذشررت زمرران، 2پایررداری در برابررر تررابش فرررابنفش

کرم، پایرداری در برابرر عوامررل محیطری براد، تگررگ و بررف، و هزینرره        تلفرات گرمرایی   

  برزگررر و 0241اسررتفاده از پوشررش را در نیررر گرفررت )کرمرری و قاسررمی قهسرراره،     

 (ب0241یادگاری، 

 

 انتقال دادن نور مرئی و اهمیت آن -

ای از امرواج الکترومرنراطیا اسرت کره برا چشرم  یرمسرلک دیرده         نور مرئی دامنره 

نرانومتر )در برین دو نرور نرامرئی      141ترا   241( و شرامل طرول مروج    0شرود )شرکل   می

 111ترررا  011(ب محررردوده 0244فررررابنفش و فروسررررخ( اسرررت)جوانبخت و نررروروزی، 

  (ب2)شررکل ( نررام دارد PAR) 2نررانومتر طیررم نرروری، تشقشررع فقررال فتوسررنتزی     

 

                                                 
1- Infrared 

2- Ultraviolet 

3- Photosynthetic Active Radiation 
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شرود، فرکرانا )ترواتر( و    هرای نروری کمترر مری    همچنین، هرچه طول مروج طیرم  

دیرده مری    2(ب همران طرور کره در شرکل     0یابرد )شرکل   انرژی آنها افرزایش مری   سطک

نررانومتر( تشقشررع  411-411نررانومتر( و بخررش قرمررز )  211-011شررود، بخررش آبرری ) 

فقرال فتوسررنتزی، بیشرترین مقرردار درصرد جررذب گیراه و بیشررترین ترذایر را در فتوسررنتز      

 (ب0244گیاه دارد )اامدی و جباری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاامواج الکترومغناطیس و دامنه طول موجی آن -0شکل 
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های مختلف در دامنه تشعشع منحنی پاسخ فتوسنتز گیاه و مقدار جذب طول موج -2شکل 

 فعال فتوسنتزی

 

 گیری شدت روشرنایی نرور سراطع شرده از یرک منبرع نرور، لرومن اسرت         وااد اندازه

نروری   روشرنایی  بررای سرنجش شردت   کنردب  نرور خروجری کرل را توصریم مری      و مقدار

شرودب یرک   مری اسرتفاده  ( lx) 0از واارد لروکا  شرود  که بوسیله چشرم انسران درم مری   

لوکا، مقادل یک لومن نرور اسرت کره بره سرطحی برابرر یرک مترمربرع تابیرده شرودب           

ه سرطحی برابرر یرک    لرومن بر   0111برای مثال، اگر یک منبع نرور برا شردت روشرنایی     

لرروکا و در صررورت تابانرردن همررین   0111مترمربررع تابانررده شررود، شرردت روشررنایی   

( 2لروکا خواهرد برود )شرکل      011مترمربرع، شردت نرور     01منبع نور به سطحی برابرر  

گیررری شرردت نررور مرئرری مقمرروال  از  (ب برررای انرردازه0241)کرمرری و قاسررمی قهسرراره، 

(ب لروکا واارد   0244وانبخرت و  همکراران،   ( )ج0شرود )شرکل   مترر اسرتفاده مری   لوکا

گیرری شردت روشرنایی اسرت کره بره صرورت شرار نروری برر واارد سرطک             اصلی اندازه

                                                 
1- Lux   

ب
جذ
د 
ص
در

  
اه
گی

 

 طول موج )نانومتر(
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شررود و مقررادل وات بررر مترمربررع در سررنجش سررایر امررواج الکترومرنرراطیا   بیرران مرری

یررک لرروکا، شرردت روشررنایی اسررت کرره سررطک یررک مترمربقرری از یررک شررمع   اسررتب

کنردب واارد دیگرر شردت روشرنایی، فروت       دریافرت مری  استاندارد در فاصرله یرک مترری    

مربقری از  استب یرک فروت کنردل شردت روشرنایی اسرت کره سرطک یرک فروت           0کندل

کنردب هرر فروت کنردل تقریبرا       یک شمع اسرتاندارد در فاصرله یرک فروتی، دریافرت مری      

تروان بره اعرداد تقریبری     لوکا اسرتب بررای درم بهترر شردت نرور، مری       104/01برابر 

 (،0212کیا و کرمی، )شما زیر توجه کرد

 تقریبرررا  تابسرررتان، گررررم و آفترررابی روز یرررک در نرررور روشرررنایی شررردت 

 ب  رسدمی لوکا 021111  به

 ب  رسدمی لوکا 011111 به تقریبا  تابستان، در روشنایی شدت 

 برسدمی لوکا 01111 به تقریبا  زمستان، در روشنایی شدت 

 برسدمی لوکا 211 تا 211 به تقریبا  کار، دفتر در روشنایی شدت 

 لرروکا 02 تررا 1 برره تقریبررا  مهتررابی، شررب یررک در نررور روشررنایی شرردت  

   برسدمی

                                                 
1-  Foot Candel 
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 گیری شدت نور لومن به لوکسنحوۀ تبدیل واحدهای اندازه -3شکل 

 

 
 گیری شدت نورمتر برای اندازهلوکس -0شکل 
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شررودب جررذب مرری 0دانرره(انرررژی موجررود در نررور، توسررط ذرات رنگرری گیرراه )رنرر  

شرود یرا بره    هرا یرا بره صرورت اررارت ناپدیرد مری       دانره انرژی نورانی جذب شرده رنر   

، مرورد اسرتفاده   2شرود و یرا در یرک واکرنش فتوشریمیایی     صورت نور دوبراره سراطع مری   

گیرردب آ راز و انجرام تمرام فراینردهای فیزیولروژیکی در گیاهران درا رور نرور          قرار مری 

 (،0212کیا و کرمی، ت )شمااستب اار شدت نور بر گیاهان به شرح زیر اس

 

 :باال نور شدت

 های برگصدمه دیدن کلروپالست 

  کاهش فتوسنتز 

 های کوتاهگرهتولید گیاهانی با ساقه قطور و میان 

 های گیاه زبر شدن برگ 

 افزایش تقرت گیاه 

 

 :کم نور شدت

 کاهش فتوسنتز و سرعت رشد 

    برر سرر جرذب مرواد  رذایی و در نتیجره،       هرای گیراه   ایجاد رقابت برین انردام

 فرنگی و خیار ریزش گل و میوه درگیاهانی مانند گوجه

 تولید گیاهانی رقیم 

  هاگرهافزایش طول میان 

  باریک شدن ساقه 

 ها نازم شدن برگ 

                                                 
1- Pigment 

2- Photochemical Reactions 



 یو قاسم زارع مقدمیجالل جواد ،یهرکفرزاد آزادش 
 

8 

  کاهش کیفیت محالول 

 ها افزایش شیوع بیماری 

  طوالنی شدن دوره رشد و افزایش هزینه تولید 

 

هرا  دانره شدت فتوسنتز با افزایش شدت نرور، ترا اردی کره همره رنر       طور کلی، به

هرا توانرایی جرذب مقردار مقینری      دانره شرود  ولری رنر    مورد استفاده قرار گیرد، زیاد مری 

کرره نتواننررد نررور بیشررتری جررذب کننررد، فتوسررنتز برره بیشررترین از نررور دارنررد و هنگررامی

ن شردت نرور و سررعت    کرم نرور، رابطره ای خطری بری      رسردب در شردت  مقدار خرود مری  

 2COفتوسررنتز )در تررک برررگ( وجررود داردب شرردت نرروری کرره در آن، مقرردار فتوسررنتز ) 

تولیرد شرده( برابرر باشرد، نقطره جبرران نروری نرام          2COجذب شده( برا مقردار ترنفا )   

شرود  ترر از نقطره جبرانری، مقردار ترنفا از فتوسرنتز بیشرتر مری        نور پایین داردب در شدت

صرورت  و خواهد شدب برا افرزایش شردت نرور، میرزان فتوسرنتز بره       و گیاه با گرسنگی روبر

یابرد ولری در نهایرت، برا افرزایش بیشرتر شردت نرور، فتوسرنتز دیگرر           خطی افزایش مری 

شرود )اامردی   (ب به این نقطره، سرطک اشرباع نروری گفتره مری      2یابد )شکل افزایش نمی

 (ب  0244و همکاران، 

ر گیاهران بره اشرباع نروری     هرای بیشرت  لروکا، بررگ   22111در شدت نرور اردود    

هررای مختلررم گیرراهی، رسررندب اررداقل و اررداکثر شرردت نررور مررورد نیرراز در گونرره مرری

ای هرای گلخانره  ای و سربزی هرای شراخه بریرده گلخانره    متفاوت استب نیراز نروری گرل   

 (،0212کیا و کرمی،   شما0244چنین است )اامدی و همکاران 

 لوکا 24111تا  4411رقیم، بین نور ب کیفیت 0

 لوکا 24211تا  24111متوسط، بین نور ب کیفیت 2

 لوکا 24111 تا 02111عالی، بین نور ب کیفیت 2
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 تغییرات شدت نورنمودار تغییرات مقدار  فتوسنتز گیاه بر اثر  -5شکل 

 

هرای هروائی گیاهران در    به طور کلی، عوامل مؤار بر شردت نرور رسریده بره انردام      

 ها عبارتند از،گلخانه

  منطقه، جررافیایی عرض -0

  ا،یدر سطک از ارتفاع  -2

  سال، فالل -2

   آسمان، یابرناک درصد -0

  ،گیاه کشت تراکم -2

  و آن ااداگ جهت و سازه نوع -4
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 (ب0111 هانان،) گلخانه یبرا شده انتخاب پوشش نوع -1

مقدار نفوذ نور از پوشش بره داخرل گلخانره، بره موققیرت خورشرید و زاویره برخرورد         

نور با پوشرش )عررض جررافیرائی، فالرل و مراه سرال و شرکل و شریب سرقم(، جهرت           

ای سررقم ااررداگ گلخانرره، نرروع پوشررش گلخانرره، تمیررز بررودن پوشررش، اجررزای سررازه  

 4ترا   4هرای  گلخانره بسرتگی داردب در شرکل   گلخانه، و میقران بخرار آب داخرل پوشرش     

ترتیرب ترذایر زاویره ترابش، شرکل سرقم )سرطک مقطرع گلخانره( و شریب سرقم برر             به

بره ترتیرب ترذایر فالرل سرال برر        01و  1هرای  میزان عبرور نرور از گلخانره و در شرکل    

میررزان تررابش خورشرریدی برره یررک منطقرره و ااررر جهررت ااررداگ گلخانرره بررر میررزان    

، ااررر زاویره تررابش نسربت برره سررطک   4در شرکل   ده شرده اسررتب نرورگیری آن نشرران دا 

پوشش بر میزان گرذر نرور بره داخرل گلخانره، دیرده مری شرودب بیشرترین گرذر نرور برا             

درجه( واقرع مری شرود و برا کرم شردن زاویره ترابش، میرزان گرذر            11زاویه تابش قائم )

در  ، میرزان گرذر نرور در نقرات مختلرم سرقم      1در شرکل   شرودب نور از پوشش، کرم مری  

ای برا سرقم   ترر از گرذر نرور از گلخانره    در طرول روز، یکنواخرت   0گلخانه با سقم کمرانی 

ترر شردن زاویره برین ترابش      شرود برا نزدیرک   ، مشراهده مری  4در شرکل   اسرتب  2گنبدی

درجره، مقردار گرذر نرور بیشرتر و مقردار انقکراس نرور،          11خورشید و سرقم گلخانره بره    

که در زمسرتان، سراعت و زاویره ترابش     شرود ، مشراهده مری  1در شرکل   تر شده استبکم

شررود و در فالررل هررا مرریکمتررر اسررت و منجررر برره نررورگیری کمتررر در داخررل گلخانرره 

دهرد کره در نیمکرره شرمالی     ، نشران مری  01شرکل    تابستان، این روند مقکروس اسرتب  

 صرررورت درجررره، ااررداگ گلخانررره برره   01هرررای جررافیررائی صرررفر تررا   و در عرررض 

-ترر گلخانره در فالرل زمسرتان مری     شرتر و یکنواخرت  جنوبی باعث نرورگیری بی  -شمالی

 شودب 

                                                 
1- Arch  

2- Qutic 
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شرود کره در   بخشی از نور خورشید توسرط پوشرش گلخانره جرذب یرا مرنقکا مری       

صررورت کثیررم بررودن پوشررش، وجررود گرررد و  بررار روی پوشررش، تررراکم قطرررات آب   

انرردازی سررازه روی روی پوشررش، کرردر شرردن پوشررش در ااررر گذشررت زمرران و سررایه  

 (ب  0241  برزگر و یادگاری، 0111شود )هانان، پوشش، تشدید می

 

 
 

 گلخانه پوشش از نور گذر مقدار بر تابش زاویه اثر -6شکل 
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 سقف با شکل  کمانی گنبدی -ب ایسقف با شکل کمانی دایره -الف

 

 اثر شکل سقف )سطح مقطع گلخانه( بر میزان گذر نور -7شکل 

 

 
 گلخانه با شیب سقف متفاوتشدت گذر نور از دو  -8شکل 
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 0تأثیر فصل سال در میزان تابش خورشیدی به یک منطقه -9شکل 

                                                 
 یبرا تابستان فالل جادیا و شمال قطب یبرا روز ماه شش شروع که است رماهیت اول در یتابستان انقالب شروع -0
 نیا در) ستا شتریب مکرهین نیا به دیخورش تابش هیزاو و است کوتاه هاشب و بلند روزها یقنی است، یشمال مکرهین

 تیقور در نیزم بقد، ماه شش(ب است یجنوب مکرهین یبرا زمستان فالل شروع و شب ماه شش جنوب قطب در زمان،
 شمال طبق یبرا شب ماه شش االت، نیا درب شودیم  مقکوس کامال  تیورق و ردیگیم قرار دیخورش به نسبت مقابل
 چهآن فبرخال) است بلند هاشب طول و هاشب و کوتاه روزها یقنی است، یشمال مکرهین یبرا یزمستان انقالب شروع و
 انقالب روعش و ماهریت اول یتابستان انقالب شروع ،یشمال مکرهین در(ب افتدیم اتفات یجنوب مکرهین یبرا همزمان که

 هانآ در که یزییپا اعتدال شروع و یبهار اعتدال شروع ،یشمال مکرهین در صورت،نیا در باست ماهید اول یزمستان
 ببود خواهد ماهمهر اول و ماهنیفرورد اول بیترتبه هستند، برابر باهم شب طول و روز طول

  

 انقالب زمستانی

 تابستانی انقالب
jhfsjhkd 

 ل بهاری و اعتدال پاییزیاعتدا
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 اثر جهت احداث گلخانه در میزان نورگیری آن -01شکل 

 

(، بخشری از  00)شرکل  0سرطک شرفاف  طور کلی، با ترابش نرور خورشرید بره یرک      به

شررود، بخشرری رررمن گررذر از سررطک شررفاف پخررش و   مرری 2نررور، بازترراب )مررنقکا( 

کنرد )جوانبخرت   صرورت مسرتقیم از آن عبرور مری    شود، و بخشری دیگرر بره   می 2پراکنده

 (ب0244و  همکاران، 

                                                 
1-  Transparent Material 

2- Reflection 

3- Diffusion 
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 نحوۀ عبور نور خورشید از یک سطح شفاف -00شکل 

 

نرور بره داخرل گلخانره، باعرث پخرش بیشرتر         هایی که  افزون بر عبور زیراد پوشش

تواننرد ترابش مسرتقیم نرور را کراهش      داخرل گلخانره شرود، مری     0شردگی نرور  نور یا مره 

برره رشررد  تررر نررور در کررل گلخانرره و در نهایررت، منجررردهنررد و باعررث توزیررع یکنواخررت

و کراهش سروختگی در گیراه     ترر گیراه، افرزایش کیفیرت و عملکررد محالرول      یکنواخرت 

درجره از   2/2نرور، درصردی از نرور ورودی عمرودی اسرت کره بریش از         شردگی شودب مه

درصررد از نررور  21(ب برررای نمونرره، اگررر  00شررود )شررکل خررط مسررتقیم منحرررف مرری 

درجره منحررف    2/2مستقیم تابیده شرده بره پوشرش، هنگرام عبرور از پوشرش بریش از        

                                                 
1- Hazing 
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ئز   برا 2114درصرد اسرت )همینر  و همکراران،      21شردگی نرور،   شده باشرد، مقردار مره   

 (ب  2102و لوپز، 

 

             

            

                                                                                     

 

 

             
 

 

  )الف(

 

 
 

 )ب(
 

شدگی نور در توزیع یکنواخت نور شدگی نور )الف( و نحوه تأثیر  مهپخش یا مه -02شکل 

 در سراسر گلخانه )ب(

مه شدگی ضعیف   یکنواخت نورمه شدگی 

 نور

˚5/

2   

صفردرصد مه  

شدگی
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کنرد،  شدگی نور در شیشه کرامال  شرفاف کره مطلقرا  نرور را پخرش نمری       شاخص مه

هررایی کرره صررفر درصررد اسررتب مقرردار عبررور تشقشررع فقررال فتوسررنتزی توسررط پوشررش 

ویرژه در  اسرت کراهش یابرد و ایرن امرر بره      شردگی نرور زیراد دارنرد، ممکرن      شاخص مه

آلرود برا ترابش ارداقل نرور، بسریار اهمیرت        مناطق سردسیر و فالل زمستان و هوای مره 

شرده مرورد نیراز از یرک پوشرش، بسرتگی       داردب ترکیب مقدار نور عبروری مسرتقیم و مره   

کیرا و کرمری،   به نوع محالرول، شررایط آب و هروایی و مرالره رشرد گیراه دارد )شرما       

 (ب0212

 

 های بلند فروسرخ انتقال ندادن طول موج -

شررود کرره طررول تررابش فروسرررخ برره قسررمتی از امررواج الکترومرنرراطیا گفترره مرری

(ب امرواج  0ترر از امرواج رادیرویی اسرت )شرکل      هرا بلنردتر از نرور مرئری و کوتراه     موج آن

 نرانومتر قررار دارد و قسرمتی کره طرول مروج بلنردتر از        141فروسرخ در دامنره براالتر از   

ایرن امررواج  (ب 02توانررد باعرث گرررم شردن گلخانرره شرود )شررکل    نرانومتر دارد مری   2111

و برررعکا، هررر  شررودپررا از برخررورد بررا جسررم، موجررب گرررم شرردن آن مرری  ،نررامرئی

(ب از ایررن رو، در 02کنررد )شررکل  جسررم داپ پرتوهررای فروسرررخ از خررود سرراطع مرری   

ع شرده از منبرع گررم    هرای گرمایشری تابشری، از ترابش فروسررخ سراط      بسیاری از سامانه

  مرؤمنی  0244شرود )جوانبخرت و همکراران ،    تیره بررای گرمرایش محریط اسرتفاده مری     

 (ب0211و همکاران، 

اگر انتقال امرواج فروسررخ از پوشرش گلخانره زیراد باشرد، تلفرات گرمرایی گلخانره          

آیردب در  مری  ویرژه در شرب، در چنرین گلخانره ای پرایین     شود و دمای گیراه بره  بیشتر می

قطررع شرردن ناخواسررته سیسرتم گرمررایش، تلفررات زیرراد گرمرا برره شررکل انتقررال    صرورت 

هرای سررد خواهرد شردب     ویرژه در شرب  های بلند، موجب آسیب دیدن گیراه بره   طول موج

همچنین، با سرد شدن محریط داخرل گلخانره، رطوبرت نسربی افرزایش یافتره و ااتمرال         
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خواهرد یافرتب در نرواای     شود و لرذا ااتمرال برروز بیمراری افرزایش     میقان آب بیشتر می

هرایی برا قابلیرت بیشرتر جرذب امرواج فروسررخ        گرمسریر و خشرک، بایرد از پوشرش    نیمه

ویررژه در شررب، برراال نگرره داشررته شررود   اسررتفاده کرررد تررا دمررا در اررد ممکررن و برره   

 (ب  0241)اسندخت، 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابش نور خورشید و امواج فروسرخ بر اثر گرم شدن گلخانه با نورخورشید یا  -03شکل 

 منبع گرمایی دیگر

 

 

امواج فروسرخ با طول موج بلند که از  

 پوشش عبور می کنند.

از   توانندنمیامواج فروسرخی که 

 پوشش عبور کنند.
نور 

 خورشید

نور خورشید باعث گرم  

شدن کف گلخانه و  

 شود.  اجزای آن می

امواج فروسرخی که توسط منبع گرمایش گلخانه یا  

گرمای حاصل از نور خورشید منتشر و قبل یا بعد از  

 کنند.برخورد به پوشش، گلخانه را گرم می
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 های بخار آب سرد شده در زیر پوششچکه نکردن قطره -

ف ررای داخررل گلخانرره مرطرروب اسررت و رطوبررت آن بررا تبخیررر و تقرررت گیاهرران   

ذرات بخررار آب یابرردب هرگرراه داخررل گلخانرره و تبخیررر از سررطک خررام، افررزایش مرری   

 شررودب از موجررود در گلخانرره برره جسررم سررردی برخررورد کننررد، برره آب مررایع تبرردیل مرری

جا که مقموال  دمرای بیررون گلخانره از دمرای داخرل گلخانره کمترر اسرت، ااتمرال          آنس

هرای آب در قسرمت داخلری پوشرش گلخانره زیراد اسرتب ایرن قطرره هرای           ایجاد قطره

بره کراهش نرور منتقرل شرده      سرطک پوشرش، منجرر     آب، عالوه بر افزایش بازتاب نور از

هرا را افرزایش   شرودب چکیردن آب روی گیراه، ااتمرال برروز بیمراری      به داخل گلخانه می

(ب 00داده و یررا بررا ایجرراد لکرره روی محالررول، کیفیررت آن را کرراهش مرری دهررد )شررکل  

هررا، رطوبررت خررام گلخانرره نیررز افررزایش یافترره و  در صررورت افررزایش چکیرردن قطررره

زی وجررود خواهررد داشررت   هررای خررام گرری گیرراه و یررا بررروز بیمرراری   ااتمررال خف

 (ب 0241  برزگر و یادگاری، 0241)اسندخت، 

 

 
 )ب(                      )الف(                                                             

آب روی گیاه  )الف( عبور نور از پوشش و )ب( بازتاب نور و چکیدن  قطره های -00شکل 

 در اثر میعان بخار موجود در گلخانه در سطح داخلی پوشش
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پیوسررته، روی  ، میقرران آب برره صررورت یررک الیرره 0هررای رررد قطرررهدر پوشررش

هررای گیرررد و برره صررورت جریررانی باریررک برره کنررارهقسررمت داخلرری پوشررش قرررار مرری

دیگر هرای ریرز بره یکر    های فاقرد ایرن ویژگری، قطرره    شودب در پوششگلخانه هدایت می

دهررد کرره برره علررت سررنگینی، از روی تررر را تشررکیل مرریهررای بررزرگپیوسررته و قطررره

هرای گلخانره، چکیردن آب از    چکنردب در تمرام انرواع پوشرش    پوشش بره روی گیراه مری   

سطک داخلری پوشرش بره شریب سرقم گلخانره نیرز وابسرته اسرت و بره طرور کلری برا              

شررودب بررای هررر  افرزایش شریب سررقم گلخانره، ااتمررال چکیردن قطررره هرا کمتررر مری      

پوشش، یرک زاویره بحرانری چکیردن از سرقم وجرود دارد کره عبرارت اسرت از ارداقل           

یابررد و در بیشررتر از آن، آب ای کرره در کمتررر از آن، تشررکیل قطررره  افررزایش مرریزاویرره

هرای ررد قطرره نیرز     شرود اتری در پوشرش   یابردب توصریه مری   متراکم شده جریران مری  

 (ب  0212کیا و کرمی، چکیدن آب باشد )شماشیب سقم بیشتر از زاویه بحرانی 

 

طووول عموور مناسووب، پایووداری در برابوور تووابش فوورابنفش و کوواهش   -

 ندادن گذر نور با گذشت زمان

ای، بسریار متفراوت اسرتب بررای مثرال، عمرر       هرای گلخانره  طول عمر انواع پوشرش 

از ای به انردازه عمرر گلخانره اسرتب طرول عمرر مفیرد قرراردادی پوشرش،          پوشش شیشه

شرودب ارداقل طرول عمرر مفیرد ت رمین شرده توسرط سرازنده،          سوی سازنده تقیین مری 

کننردگان پوشرش بره طرور مقمرول،      شرودب مالررف  براسب ماه، سال یا فالل بیران مری  

عنروان طرول    فاصله زمانی بین نالب پوشرش ترا زمران ت رمین شرده یرا خرابری را بره        

ب اگررر زمرران انبارمررانی گیرنررد کرره طررول عمررر اقیقرری نررام داردعمررر مفیررد در نیررر مرری

پوشرش بریش از سرره مراه شررود، مردت آن از طرول عمررر مفیرد قررراردادی پوشرش کررم        

شرودب بره نسربت طرول عمرر مفیرد اقیقری بره طرول عمرر مفیرد قرراردادی نسربت              می

                                                 
1 - Antifog / Antidrop 
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اسررتفاده )براسررب درصررد( و برره تفرراوت طررول عمررر مفیررد قررراردادی و طررول عمررر     

 شودب سب ماه( گفته میاقیقی، پتانسیل باقیمانده برای استفاده )برا

هرا، قررار گررفتن در برابرر     یکی از عوامل مهم کراهش طرول عمرر پوشرش گلخانره     

اسرت کره بره تردریج باعرث کراهش کیفیرت و در نهایرت،          0(UVتابش امواج فرابنفش )

ای از امررواج شرودب امررواج فررابنفش، شررامل دامنره   ای مرریاز برین رفرتن پوشررش گلخانره   

ترر از نررور مرئرری و  نررانومتر )کوترراه 241ترا   011وج الکترومرنراطیا اسررت کره طررول مرر  

بلنرردتر از پرتررو ایکررا( داردب امررواج فرررابنفش بسررته برره تررذایر ایررن امررواج بررر سررالمت 

 -UVB (202نررانومترUVA (202-241  ،)انسرران و محرریط زیسررت، برره سرره ناایرره    

توسررط  UVAشررودب امررواج  نررانومتر( تقسرریم مرری  011-241) UVCنررانومتر( و  241

هررا، هررا و شررکوفهگیررری برررگشررود و در با بررانی، باعررث رنرر الیرره ازون جررذب نمرری

کاهش سطک برگ و طرول سراقه، مقراوم شردن نشرا  قبرل از انتقرال بره ف رای براز، و           

شرودب در صرورتی کره گیراه در مقررض ترابش زیراد ایرن پرترو قررار           تذخیر در گلدهی می

در  UVCو بیشرتر   UVBی از گیرد، خطرر سروزش بررگ وجرود خواهرد داشرتب قسرمت       

بررای سرالمت انسران، بسریار خطرنرام اسرت        UVCشرودب  ترابش   الیه اوزن جذب می

ترروان اسررتفاده ولرری خاصرریت گنرردزدایی داشررته و از آن  برررای تالررفیه زیسررتی آب، مرری

 (ب  0212کیا و کرمی، کرد )شما

هررای پالسررتیکی گلخانرره برررای افررزایش طررول  بسرریاری از تولیدکننرردگان پوشررش

کننردب  اسرتفاده مری   UV2هرای جراذب   ، از افزودنری UVمر پالسرتیک در مقابرل پرترو    ع

،  0، هیدروکسرری فنیررل 2هررا شررامل مرروادی چررون مشررتقات بنررزوفنن    ایررن افزودنرری 

                                                 
1 - Ultra Violet  

2- UV Absorber 
3- Benzophenone 

4- Hydroxyphenyl 
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و سرایر   0، هیدروکسری فنیرل تریرازین   2، بنزوتریرازول 2، هینردرد آمرین  0سالیسیلیک اسرید 

 و 2TiO، 4دنی )کررربن بلررکهررای مقر دانره ، بق رری رنرر  2ترکیرب هررای دارای تریرازین  

ZnSهرا  بسرته بره نروع مراده، برا درصردهای مختلرم اسرتفاده          ( و ببب استب این افزودنی

هرای  شود، ترذایر کمری برر عبورپرذیری نرور مرئری دارد، و ممکرن اسرت در پوشرش         می

هرای متفراوتی نییرر سربز روشرن، شریری و ببب، ایجراد کنرد )وکرا و          اتیلنری، رنر   پلی

 (ب2102اسکتینی، 

یررابی اشرررات نیررز اهمیررت دارد و برردون ایررن پرتررو، اشرررات  در جهررت UVپرتررو 

تروان در کنتررل آفراتی ماننرد     قادر به تشخیص گیاهان نخواهند شردب از ایرن پدیرده مری    

یرا افرزودن مرواد     UVهرای جراذب   ها برا اسرتفاده از پوشرش   تریپا، مگا سفید و شته

کرار رودب  تررل ایرن آفرات بره    به پوشش، استفاده کررد ترا سرم کمترری در کن     UVجاذب 

عنروان ابرزاری بررای مبرارزه برا آفرات، نبایرد نرور          بره  UVدر استفاده از پوشش جراذب  

هرای تهویره،   های تهویره وارد گلخانره شرود، زیررا برا براز برودن دریچره        طبیقی از دریچه

نرام،    بری 0212کیرا و کرمری،   بره داخرل گلخانره وجرود دارد )شرما      UVامکان ترابش  

 (ب  0212

توانررد ویررژه در ابترردای زمرران نالررب مرری، برره UVهررای جرراذب تفاده از پوشررشاسرر

افشرران شررود کرره ایررن مشررکل بررا گذشررت زمرران و   باعررث سررردرگمی اشرررات گرررده 

توسرط پوشرش، مرتفرع خواهرد شردب فرراهم کرردن شررایط          UVکاهش ویژگری جرذب   

افشرران، ماننررد دمررا و تهویرره مناسررب و اسررتفاده  محیطرری بهتررر برررای اشرررات گرررده 

                                                 
1- Salicylic Acid  

2- Hindered Amines  

3- Benzotriazole  

4- Hydroxyphenyltriazine  

5- Triazine  

6- Carbon Black  
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هرای جراذب   توانرد مشرکالت ناشری از اسرتفاده از پوشرش     ها نیز مری کشاداقلی از آفت

UV (ب0212نامب را کاهش دهد )بی 

مورد اسرتفاده در گلخانره و ترییرر نکرردن کیفیرت پوشرش، کیفیرت نرور         نوع پوشش

کنرردب وجررود گرررد و  بررار و آلررودگی روی پوشررش  عبرروری برره گلخانرره را تقیررین مرری 

دهرردب میررزان برره گلخانرره را برره میررزان قابررل ترروجهی کرراهش مرری  گلخانرره، نررور وارده

ای دارد کرره کرراهش نررور برره دلیررل گرررد و  بررار و آلررودگی، بسررتگی زیرراد برره منطقرره  

گلخانه در آن اارداگ شرده اسرتب در منراطق شرهری و صرنقتی، افرت ترابش خورشرید          

ش یابرد  درصد نسربت بره منراطق روسرتایی برا دود و آلرودگی کرم، افرزای         01تواند تا می

تواند باعرث کراهش عملکررد و کیفیرت محالرول شرودب تجمرع آلرودگی و گررد و          که می

هرای پالسرتیکی، بره دلیرل توانرایی بیشرتر جرذب ذرات گررد و  برار           بار روی پوشرش 

-ای بیشرتر اسرتب افرزون برر ایرن، پوشرش      هرای شیشره  توسط بار الکتریکی، از پوشرش 

شروندب وجرود قطرره هرای تجمرع      مری ترر شسرته و تمیرز    ای با براران، آسران  های شیشه

همررراه آلررودگی و گرررد و  بررار روی پوشررش،  یافترره آب در بخررش داخلرری پوشررش برره 

کنردب وجرود گررد و    بخش قابل توجهی از نرور تابیرده شرده بره پوشرش را مرنقکا مری       

 بررار و آلررودگی روی پوشررش همررراه بررا ترییرررات دمررای محرریط، برره مرررور زمرران بررر   

برا کردر شردن دائمری پوشرش، ممکرن اسرت طرول          کیفیت پوشرش ترذایر مری گرذاردب    

 (ب  0212کیا و کرمی، عمر مفید آن کاهش یابد )شما

 

 تلفات گرمایی کم -

یکرری از اهررداف مهررم و تذایرگررذار در ااررداگ گلخانرره، ایجرراد محیطرری مناسررب    

برررای رشررد گیرراه اسررت تررا گرمررای مررورد نیرراز گیرراه را در تمررامی مرااررل رشررد و نمررو  

با تذمین بهینه سرایر عوامرل مرورد نیراز، منجرر بره افرزایش عملکررد         تذمین کند و همراه 

زنری، رشرد رویشری،    و کیفیت محالول شودب تذمین نیاز گرمایی گیراه برا ترذایر برر جوانره     
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دهی، و زمان رسریدن محالرول، برر کمیرت و کیفیرت میروه، سربزی یرا         شروع زمان گل

، عرالوه برر بره ارداقل     گرذاردب برا توجره بره اهمیرت ایرن مورروع       گل در گلخانه اار می

رسرراندن تلفررات ارارترری در گلخانرره، ترردارم سیسررتم گرمایشرری مناسررب، رررروری     

طررور مقمررول، کرراهش تلفررات ارارترری بررا کرراهش سررطک تبررادل ارررارت و   اسررتب برره

همررین دلیررل در هنگررام ااررداگ پررذیر اسررتب بررهکرراهش تلفررات در وااررد سررطک، انجررام

نسربت بره سرطک زیرر پوشرش، تلفرات       ای با سرطک تبرادل کمترر    گلخانه، ساخت گلخانه

بره سراخت    0هرای چنرد دهانره   دهردب بررای نمونره، سراخت گلخانره     گرما را کراهش مری  

هررایی چنردین گلخانرره تررک دهانرره بررا همران مسرراات، برتررری داردب همچنررین، گلخانرره  

هرا شریب بیشرتری دارد، بره دلیرل ایجراد سرطک تمراس بیشرتر برا محریط            که سقم آن

هرای  دار نیرز نسربت بره پوشرش    هرای مروج  د داشتب پوشرش بیرون، تلفات بیشتری خواه

 (ب 0241دارای سطک یکنواخت، تلفات ارارتی بیشتری  دارد )برزگر و یادگاری، 

-میزان تلفرات ارارتری در واارد سرطک، کره برا ررریب انتقرال اررارت بیران مری           

هررای بررا جررنا و شررود، برریش از هررر چیررز برره جررنا پوشررش وابسررته اسررتب پوشررش 

ررریب انتقرال اررارت متفراوتی دارنردب واارد ررریب انتقرال اررارت           ترکیبات مختلم،

𝐾𝑐𝑎𝑙در یررک مرراده  

𝑚2  ×ℎ × ˚𝐶 
اسررتب تلفررات ارارترری پوشررش در یررک بررازه زمررانی        

مشخص )مثال  یرک سراعت( در واارد سرطک )مترر مربرع( برر اسرب کیلوکرالری بیران           

 (،0211آید )مؤمنی و همکاران، شود که از رابطه زیر به دست میمی

 
 بعدر هر مترمر ضریب انتقال حرارت پوشش = تلفات حرارتی پوشش ×اختالف دمای داخل و بیرون گلخانه 

 

 شودباختالف دمای بیرون و داخل گلخانه بر اسب درجه سلسیوس، بیان می

                                                 
1- Multi Span Greenhouses 
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برای کاستن از تلفرات گرمرا، راهکارهرایی وجرود دارد کره عرالوه برر انتخراب نروع          

کررار رود، از جملره، سراخت گلخانره در جهرت جررافیررایی     توانرد بره  پوشرش مناسرب، مری   

هرای طبیقری یرا مالرنوعی و کراهش افرت گرمرا از طریرق         مناسب  اسرتفاده از بادشرکن  

هررای مناسررب بررا درزبنرردی صررحیک برررای کرراهش  فراینررد همرفررت  اسررتفاده از پنجررره

اسررکلت  درزهررای هررا وورود جریرران هرروا برره داخررل گلخانرره و خررروج گرمررا از پنجررره 

هرای دوالیره دارای هروای فشررده  اسرتفاده از پررده ارارتری        استفاده از پوشرش   نهگلخا

 افرزون ارارتری داخلری    هرای اسرتفاده از پررده  هرای موقرتب   در شب یا استفاده از پوشش

انتقرال هروای گررم از پرایین بره براالی       جلروگیری از  بر جدا کرردن دو سرطک گلخانره و    

 .شرود در طرول شرب بره محریط بیررون مری       آن، باعث کاهش میزان بازتاب امرواج بلنرد  

تواننررد برررای کسررب اطالعررات بیشررتر در ایررن زمینرره، برره دسررتنامه    عالقمنرردان مرری

( مراجقره  0211هرا )مرؤمنی و همکراران،    مدیریت مالررف انررژی گرمایشری در گلخانره    

 نمایندب 

 

پایوووداری در برابووور عوامووول محیطوووی )بووواد، بووورف و تگووور ( و   -

 آب نفوذناپذیری نسبت به بخار

پوشش گلخانره بایرد در برابرر براد، بررف و تگررگ مقاومرت کرافی داشرته باشرد و           

هرایی کره در برابرر هرر     همرین دلیرل، نبایرد از پوشرش    دچار خرابی زودهنگام نشرودب بره  

کرردام از عوامررل یرراد شررده مقاومررت کمرری دارنررد، در منرراطقی کرره شرردت ایررن عوامررل  

سرنگین و براد    مقابرل بررف   هرای پالسرتیکی سربک در   باالست اسرتفاده شرودب پوشرش   

در مقابررل رررربات تگرررگ،   کربنررات و شیشررههررای بررا جررنا پلرری شرردید و پوشررش

دیررده در ااررر هررای بررا پوشررش پالسررتیکی آسرریب، گلخانرره02اسرراس اسررتب در شررکل 

کربنرراتی هررای بررا پوشررش پلرریگلخانرره 04بررارش برررف و وزش برراد شرردید و در شررکل 

 (ب  0241است )اسندخت، داده شده دیده توسط تگرگ و باد شدید نشانآسیب
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 )الف(                                                 )ب(

 

دیده از بارش برف )الف( و وزش باد شدید )ب( در های پالستیکی آسیبپوشش -05شکل 

 هاگلخانه

 

 
 )ب(               )الف(                                                                     

 

 دیده از بارش تگر  )الف(کربناتی آسیبپوشش پلی -06شکل 

 و وزش باد شدید )ب(
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ای در مقابرل برارش بررف و براد     هرای گلخانره  نکته مهم در مرورد پایرداری پوشرش   

ویرژه پرترو فررابنفش  گرمرای خورشرید      این است که عواملی ماننرد ترابش خورشرید بره     

هرا برر اارر ترییرر دمرای بیررون و داخرل گلخانره          و گرم و سررد شردن مسرتمر پوشرش    

اکسرید گروگرد،   وجود رطوبت و ذرات آلروده کننرده هروا ماننرد گررد و  برار، گروگرد، دی       

و  یررره، ممکررن  اسررید سررولفوریک موجررود در برراران اسرریدی  ازنکلررر،  ترکیبررات دارای

تشردید اارر هروازدگی، خرابری زودرس، کراهش مقاومرت پوشرش در مقابرل         باعث  است

 (ب0212نامب )بی شودها باد، برف و تگرگ و در نتیجه، کاهش طول عمر پوشش

 در مقرررض عوامررل یرراد هررامرردت  پوشررش، قرارگیررری طرروالنیبرره طررور مقمررول 

کرراهش  ماننرردمکررانیکی فیزیکرری و خرروا  ترییررر ترییررر رنرر  و  شررده ، منجربرره  

کرراهش مقاومررت در برابررر رررربه،  کرراهش  ،اسررتحکام کششرری نورگررذری، کرراهش  

در اارر ترابش    بشرود مری هرا  آن تررم و ایجراد   ،ای شردن ورقه شکنندگی،پذیری، انقطاف

هرای الیره سرطحی و    برا از برین رفرتن مولکرول     ویژه پرتو فررابنفش، بلندمدت آفتاب، به

ی و پیونرردهای شرریمیایی پلیمرررهررای زنجیررره( 01ذرات پرکننررده در زیررر سررطک )شررکل 

ت ررقیم خرروا  فیزیکرری،  ،بنررابراینمرری شررودب ایجرراد  هررای آزادو رادیکررالشکسررته 

 ،در بردترین االرت  کره  طروری   بره شرود مری واقرع  ای شردن سرطوح   ترییر رنر  و ورقره  

 تجزیرره  ،کوترراه یمرردت در برخرری مرروارد بقررد از و شررده یکی شررکننده پالسررت پوشررش

 (ب  0212کیا و کرمی،   شما0241شود )برزگر و یادگاری، می

 



 یو قاسم زارع مقدمیجالل جواد ،یهرکفرزاد آزادش 
 

28 

 
های الیه سطحی و ذرات زیر سطح پوشش هنگام قرار گرفتن تخریب مولکول -07شکل 

 در معرض پرتو فرابنفش

 

مردت طروالنی در مقررض    بره   هرا یرا مرواد اراوی پالسرتیک     هنگامی که پالستیک

 پلیمرری آنهرا  گیررد، ممکرن اسرت سراختار     گرما و سرمای شدید یا دمای براال قررار مری   

هرای شریمیایی و   دمرا منجرر بره تحریرک واکرنش     زیراد  ترییررات   ،چنینب همببیندآسیب 

توانرد ااررات نرامطلوبی    مری نیرز  آلرودگی هروا    شرودب مواد پالستیکی مری خوا  ت قیم 

 ایدامنررهدر پوشررش مررای کراربری    اترری اگرر د شرته باشررد دای پوشررش هرا ویژگرری برر 

ب توجره بره ایرن    باشرد  داشرته باشد که همچنان مقاومرت خروبی در برابرر ررربه و فشرار      

نکترره نیررز مهررم اسررت کرره دمررای سررطوای کرره برره طررور مسررتقیم در مقرررض تررابش  

  0111یابرد )هانران،   بیشرتر افرزایش مری    ،محریط  خورشید قرار دارنرد، نسربت بره دمرای    

 (ب0241کرمی و قاسمی قهساره، 
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منجرر بره تولیرد انرواع مختلرم       هنگام وجرود آب یرا بخرار آب،    فرابنفش تابش پرتو

فراینرد   ، ممکرن اسرت باعرث آ راز و ادامره     هرا شرودب ایرن رادیکرال   های آزاد میرادیکال

بسرریار  ،و هرروای خشررک  ب اکثررر فراینرردهای تخریررب در آب  شررود پوشررش تخریررب

-هررای بررا نفرروذبنررابراین، پوشررش .پرریش مرری رودای مرطرروب و هررو تررر از آبآهسررته

ناپررذیری زیرراد نسرربت برره بخررار آب، کمتررر در مقرررض تخریررب و هرروازدگی قرررار دارد   

 (ب  0241)اسندخت، 

هرای  هرای مرورد انتیرار از یرک پوشرش گلخانره در اقلریم       با توجه به ویژگری  

اارررات متفرراوتی کرره مختلررم بررا شرررایط متفرراوت رشررد از نیررر نررور، ارررارت و  یررره و 

هررای آن دارد، سررنجه هررای مهررم هررای مختلررم روی پوشررش گلخانرره و ویژگرریاقلرریم

کیرا و  ارائره شرده اسرت )شرما     0پوشش ها بررای منراطق اقلیمری مختلرم، در جردول     

 (ب  0212کرمی، 
 

 های مختلفهای مهم انتخاب پوشش برای اقلیمسنجه -0جدول 

 ویژگی
اقلیم 

 خشک

اقلیم 

 گرمسیرینیمه

اقلیم 

 گرمسیری

 کم زیاد زیاد مقاومت به گرد و  بار

 کم متوسط زیاد پخش نور

 متوسط زیاد کم تشکیل نشدن  قطره

 زیاد زیاد متوسط عبور تشقشع فقال فتوسنتزی

 کم زیاد زیاد های بلند فروسرخانتقال ندادن طول موج
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 ای های گلخانههای پوششانواع و ویژگی

 شیشه -

مراده ای اسرت کره در اارر سررد شردن سرریع در االرت مرذاب و رسریدن           ها شیشه

جامردی گفتره    مراده شیشره بره   شرودب بره عبرارت دیگرر،     به دمرای محریط متبلرور نمری    

سرراختار  یربلرروری یررا آمررورف داردب در سرراخت شیشرره برره دلیررل سرررعت شررود کرره مرری

ی وجرود  باالی سرد کردن در االت مرذاب، زمران الزم بررای ایجراد سراختار مرنیم اتمر       

شرود کره در دمرای    نداردب به طور مقمرول، بررای سراخت شیشره از مروادی اسرتفاده مری       

-ذوب، گرانروی باالیی دارد و هنگام سررد شردن، نمری توانرد بره سراختار مرنیم شربکه        

هررا مررواد (ب شیشرره0211هرای بلرروری ترییررر آرایررش دهررد )رریاییان مفیررد و همکرراران،   

دهنررد ولرری در صررورت ترییررر د عبررور مرریخرروبی از خرروشررفافی هسررتند کرره نررور را برره

ترروان قابلیررت نرروردهی و سررایر ترکیررب شرریمیایی یررا ترییررر سررطک )مشررجر کررردن( مرری

عنروان مراده پایره سرازنده شیشره      تررین مراده کره بره    ها را ترییر دادب رایجهای آنویژگی

اکسررید بررا را دارد، سرریلیا یررا سیلیسرریم دیرود و بیشررترین جررز  وزنرری آن کررار مرریبرره

پوسررته موجررود در  اکسرریدیترکیررب  تررریناسررت کرره فررراوان 2SiO رمررول شرریمیاییف

ع اسرتفاده از شیشره بسرتگی    میرزان سریلیا موجرود در شیشره، بره نرو       باست زمینکرۀ 

 هررای مقمررولی مررورد اسررتفاده در پوشررش    هررای سرراختمانی و شیشرره  داردب شیشرره

مری   سیلیسری، در فراینرد تولیرد شیشره     درصرد سریلیا داردب   10-12هرا، اردود   گلخانه

ر قالررب ریخررت و دوبرراره از قالررب بیرررون آورد و از   د کرررد، مررذاب را آن ترروان مررواد 

 شیشرره، بخشرریدب محالررول نهرراییشررکل برره آن  ،پیچیررده تررا سرراده و صررافهندسرره 

ژه صرورت گیرردب امرا در    کره روی آن کارهرای ویر   مگرر ایرن   اسرت پذیر شکننده و آسیب

اسررت، بسرریار آهسررته دچررار خرروردگی و  زیررادبسرریار  مانرردگاری شیشرره ،بیشررتر شرررایط

 ،بره همرین دلیرل    بپایردار اسرت   ،شریمیایی  مرواد آب و  برا  و در واکنش ،شودفرسایش می

 .مرواد شریمیایی و خروراکی اسرت    اراوی  هرای  ظررف تررین گزینره بررای    مناسبشیشه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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شرودب بررای مثرال، افرزودن     هرای شیشره مری   برخی مرواد، باعرث ترییرر ویژگری     افزودن

ولری بره   را جرذب کنرد    فروسررخ  ترابش شرود ترا شیشره بتوانرد     باعث می ،به شیشه آهن

یابرد  به سبز و سبز مایرل بره زرد، مقردار انتقرال نرور در آن کراهش مری        علت ترییر رن 

 (ب0211)ریاییان مفید و همکاران، 

شیشرره برره عنرروان پوشررش گلخانرره دارای نورگررذری، طررول عمررر و پایررداری زیرراد  

ترذایری برر پایرداری و طرول عمرر آن       است به طوری کره پرتوهرای فررابنفش نرور هرم     

پرذیر هسرتندب بره    ای در مقابرل تگررگ و بررف سرنگین آسریب     های شیشره نداردب پوشش

هررا، از میررزان  علررت طررول عمررر زیرراد شیشرره، بررا گذشررت زمرران و کثیررم شرردن آن   

شررود و بنررابراین، بایررد همیشرره تمیررز نگهداشررته شررودب    نورگررذری آنهررا کاسررته مرری 

گررم   2/2مترر برا جررم ویرژۀ      میلری  2-2هرا  در گلخانره  ایهای شیشره رخامت پوشش

هرای فلرزی   عنروان پوشرش، از قراب   متر مکقب استب بررای کراربرد شیشره بره    بر سانتی

شرودب عرالوه برر جرنا و     هرا سروار مری   شود و شیشه روی این قراب یا چوبی استفاده می

اسرت و   ای مرؤار کیفیت شیشه، اندازه قراب نیرز برر میرزان گرذر نرور از پوشرش شیشره        

انردازی بیشرتر و   هرا در واارد سرطک، سرایه    با کوچک شدن اندازه و افرزایش تقرداد قراب   

برا   0هرای ارارتری  یابردب در صرورت اسرتفاده از شیشره    درمجموع، گرذر نرور کراهش مری    

هرای  مترر افرزایش دادب در شیشره   سرانتی  11تروان ابقراد قراب را ترا     استحکام بیشتر، مری 

هرا  هرای آب داده برا فلرز( قراب    )بررای مثرال شیشره    هرای خرا   تولید شده با تکنولوژی

  0211بررا ابقرراد بیشررتر از دو متررر نیررز در دسررترس اسررت )ررریاییان مفیررد و همکرراران،  

آسرانی توسرط بررف، تگررگ     های مقمرولی برا ابقراد برزرگ بره     (ب شیشه0241اسندخت، 

ب هرای برزرگ، کمترر اسرت    انردازی قراب  بینرد ولری تلفرات گرمرا و سرایه     و باد آسیب می

ای عرری(( در جهرت شریب سرقم اسرت و      هرای شیشره  ویرژه درگلخانره  طول قاب )بره 

                                                 
1- Tempered Glass  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%AE
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زدگری  گیرنرد ترا از نفروذ آب برین دو الیره شیشره و یر        ها کمی روی هم قرار میشیشه

 (ب  0241جلوگیری شود )برزگر و یادگاری، 

مترر، پرتوهرای مراورا  برنفش و فروسررخ را از      میلری  2-2هرای برا ررخامت    شیشه

عبرارت  دهرد و از ایرن نیرر بررای اسرتفاده در گلخانره مناسرب اسرتب بره         نمیخود عبور 

هررای بررا پوشررش دیگررر، تلفررات گرمررای ناشرری از تررابش پرتوهررای فروسرررخ در گلخانرره

 ها نداردبای کم است و پرتوهای فرا بنفش نیز تذایری بر طول عمر آنشیشه

دارنرد، منجرر بره    دار یرا مشرجر کره سرطک  یریکنرواختی      های موجاستفاده از شیشه

طررور کرره قرربال  اشرراره شررد، باعررث رشررد  پخررش بیشررتر نررور در گلخانرره شررده و همرران

 (ب  0241شود )اسندخت، تر محالول مییکنواخت

-هررای شیشرره برره عنرروان پوشررش گلخانرره آورده شرردهبرخرری ویژگرری 2در جرردول 

شرده عبروری از شیشره برا ررخامت ذکرر شرده،        استب نور مرئی مستقیم و نور مرئی مره 

درصررد اسررت و مقرردار کمرری از نررور جررذب یررا مررنقکا  42درصررد و  41-10ترتیررب هبرر

هرا اسرتب   ترر از سرایر پوشرش   شودب نالب شیشه به عنروان پوشرش گلخانره، مشرکل    می

و قراب بایرد کرامال  برا درزگیرهرای پالسرتیکی مسردود شرود ترا از           شکاف برین شیشره  

 گرمرایی و هزینره گررم   رفرت  نفوذ آب و سرما به داخرل گلخانره جلروگیری شرود و هردر     

ای هرای شیشره  کردن گلخانه، افرزایش نیابردب در مجمروع، مقردار تبرادل هروا در گلخانره       

هرا، بیشرتر اسرت )کرمری و قاسرمی قهسراره،       های دارای سرایر پوشرش  نسبت به گلخانه

ای  دیرده  نمای داخلری و خرارجی یرک گلخانره برا پوشرش شیشره        04(ب در شکل 0241

 شودب می

ای، تبرادل هروای گلخانره برا محریط بیررون افرزایش        گلخانه شیشره  با افزایش عمر

ای نرو، در هرر   یابردب در یرک گلخانره شیشره    یافته و تلفات گرمایی گلخانره افرزایش مری   

کره ایرن   شرود  در ارالی  برار، اجرم هروای گلخانره برا بیررون مبادلره مری        دقیقه یک 01

تررر اسررتب در سررریع تررر و بررا شرررایط نگهررداری رررقیم،هررای قرردیمیپدیررده در گلخانرره
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برار  دقیقره یرک   21ای قدیمی با شرایط نگهرداری خروب، تبرادل هروا هرر      گلخانه شیشه

 02و در گلخانرره قرردیمی بررا شرررایط نگهررداری رررقیم، تبررادل هرروا ممکررن اسررت هررر  

 (ب 0241بار انجام شود )کرمی و قاسمی قهساره، دقیقه یک

گلخانره برا پوشرش    هرا، در  به علت سنگین برودن شیشره نسربت بره سرایر پوشرش      

بیشرتری در مقایسره برا     ترر و نیرز تجهیرزات محرافن و نگهدارنرده     ای، سازه مقاومشیشه

 ای، هزینره هرای شیشره  تررین مشرکل پوشرش   ها، مرورد نیراز اسرتب برزرگ    دیگر پوشش

همرین دلیرل، بره کرار برردن پوشرش       هرا اسرت و بره    و نالرب آن  تجهیزاتاولیه سازه و 

هرای  هرا اسرتب همچنرین، هزینره گررم کرردن گلخانره       ششتر از دیگر پوای گرانشیشه

هرای برا پوشرش پالسرتیکی بروده و ااتمرال شکسرتن آن برا         ای باالتر از گلخانره شیشه

   (ب0241تگرگ زیاد است )برزگر و یادگاری، 

 
 هاهای مورد استفاده برای پوشش گلخانههای شیشهبرخی ویژگی -2جدول 

 ویژگی
تعداد 

 جداره
 دامنه

 انتقال نور مرئی مستقیمدرصد 
 12-44 تک جداره

 42-11 دو جداره

 42-41 تک جداره درصد انتقال نور مرئی پخش شده

 1 - درصد انتقال پرتو فرابنفش

 درصد انتقال امواج فروسرخ

 های بلندبا طول موج
- 1 

𝐾𝑐𝑎𝑙رریب انتقال ارارت )

𝑚2  ×ℎ × ˚𝐶 
) 

 04/0 تک جداره

 11/2 دو جداره
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 )الف(                                                  )ب(

 

 ای از بیرون )الف( و از داخل )ب(نمای گلخانه با پوشش شیشه -08شکل 

 

  یاشهیرشیغ یهاپوشش

هرای پالسرتیکی نررم و    تروان بره دو دسرته پوشرش    ای را مری های  یرشیشهپوشش

، 2وینیررل فلورایررد، پلرری0اترریلنکررردب پلرریبنرردی هررای پالسررتیکی سررخت، طبقررهپوشررش

ترررین مرروادی هسررتند کرره برره عنرروان یررک   ، از مهررم2کرروپلیمر اترریلن وینیررل اسررتات 

و  2، اکریلیررک0کربنرراترودب پلرریکررار مرریپالسررتیک نرررم، برررای پوشررش گلخانرره برره 

توانررد در ، مررواد پالسررتیکی سررخت و  یرقابررل انقطررافی هسررتند کرره مرری 4فررایبرگالس

  مرراروائا، 0112ن پوشررش اسررتفاده شررود )گیرراکوملی و رابرررت،    عنررواگلخانرره برره 

 (ب  2101

 

 

                                                 
1- Polyethylene  

2- Polyvinyl Fluoride 

3- Ethylene Vinyl Acetate Copolymer 

4- Polycarbonate 

5- Acrylic  

6 - Fiberglass 

 

https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2014/MB_cgi?mode=&term=Polyethylene
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 (PE)اتیلن پلی -

برا سراختار شریمیایی ارائره شرده در شرکل        n)4H2(Cاتیلن برا فرمرول شریمیایی    پلی

)پلیمرهرایی کره برا افرزایش دمرا و بردون ترییرر         0، پلیمری گرمانرم یا ترموپالسرتیک 01

ترروان آنهررا را برره دفقررات، ذوب و دوبرراره جامررد نمررود(  شرروند و مرریشرریمیایی ذوب مرری

هرای  پرذیری اتریلن برا انقطراف   است که بسته بره فراینرد تولیرد، دامنره گونراگونی از پلری      

هررای بررا اترریلنهررا  بررر اسررب چگررالی، برره پلرریاترریلنگیررردب پلرریبررر مرری مختلررم را در

-اتریلن هسرتند، پلری   تررین نروع پلری   تررین و سرخت  ( کره صرلب  HDPE) 2دانسیته باال

 0اترریلن خطرری بررا دانسرریته پررایین و پلرری  (LDPE) 2هررای بررا دانسرریته پررایین اترریلن

(LLDPEتقسیم می )    عنروان پوشرش، مقمروال  از    اتریلن بره  شرودب بررای اسرتفاده از پلری

LDPE  2بررا وزن مولکررولی برراال (LDPE-HMW  کرره ویررژه تولیررد فرریلم )  هررای بررا

-خرواه دولرت  شرود )وطرن  شفافیت و توانایی درزبندی ارارتی براال هسرتند، اسرتفاده مری    

 (ب  0212  رجبی و توکلی، 0211سرا، جب 

 

 
 اتیلنساختار شیمیایی پلی -09شکل 

                                                 
1- Thermoplastic 

2- High Density Poly Ethylene  

3- Low Density Poly Ethylene  

4- Linear Low-Density Polyethylene 

5- High Molecular Weight-LDPE 
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اترریلن بررا کرراربرد هرای فیزیکرری پالسررتیک از نرروع پلری  برخرری ویژگرری 2در جردول  

مقردار انتقرال نرور مرئری، پرترو فررابنفش و امرواج         0هرا و در جردول   پوشش در گلخانره 

اتیلنری مرورد   هرای پالسرتیکی پلری   سرخ و رریب انتقال ارارت بررای انرواع پوشرش   فرو

اتریلن، ایرن   هرای دمرایی پلری   استب برا توجره بره ویژگری    ها ارائه شده استفاده در گلخانه

د داردب قیمررت کررم، مقاومررت مرراده برره طررور مقمررول در محرردوده دمررایی پررایین کرراربر 

درجرره سیلسریوس، مقاومررت نسربتا  برراال در    01-11دمرایی   محرردوده در ای خروب ررربه 

تررین مقایرب   اتریلن محسروب مری شرودب مهرم     برابر رطوبرت و اکسریژن از مزایرای پلری    

اتیلن نیز رریب انبسرات ارارتری پرایین، مقاومرت پرایین در برابرر پرترو فررابنفش و         پلی

خررواه   وطررن0241قابلیررت اشررتقال آن اسررت )برزگررر و یادگرراری،   ترییرررات جرروی، و 

 (ب  2101  ماروائا، 0211سرا، دولت

 
 هااتیلن با کاربرد پوشش در گلخانههای پالستیک پلیبرخی از ویژگی -3جدول 

 دامنه ویژگی

 10/1 (3g/cmجرم ویژه )

 2/02 (MPaاستحکام کششی در نقطه تسلیم )

 41-12 (C˚اداکثر دمای کاری )

 011-001 (C˚دمای ذوب )

 

هرا کمترر و بره سرادگی قابرل اسرتفاده       اتریلن از سرایر پوشرش   هزینه اولیه تهیه پلی

 هررایهررا داردب پوشررشاسررت، و بنررابراین، بیشررترین کرراربرد را برررای پوشررش گلخانرره  

مترر   02هرای آن ترا عررض    شرود و طاقره  هرای متنروع عررره مری    اتیلنی در عررض پلی

 221-22) 0میررل 0-01اتیلنرری هررای پلرری شررودب رررخامت پوشررش  نیررز تولیررد مرری  

                                                 
شودب هر ( استفاده میThou( یا او )Milمتر و میکرون از وااد میل )برای بیان رخامت پالستیک عالوه بر میلی -0

 متر استب میلی 122/1اینچ یا  110/1میل مقادل 
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 ,Alathonهرای تجراری  اتریلن برا نرام   (ب پلری 0241اسرت )برزگرر و یادگراری،     (یکرونم

Alkathene, Hipack, Hitalex, Hostalen G, Marlex, Natene, 

Petrothene, Nipolon, Poly-Eth, Riblene, Trolen  بررره برررازار عررررره 

 (ب2101  پتچام و همکاران، 2102کاران، شود )بلگار و هممی

 اترریلن کمتررر از شیشرره اسررتب همچنررین،    مقرردار عبررور نررور مسررتقیم از پلرری    

دهنردب پرترو فررابنفش    هرای مقمرولی، پرتوهرای فررابنفش را از خرود عبرور مری       اتیلنپلی

 بررا گذشررت زمرران باعررث تیرگرری، شررکنندگی و در نهایررت پررارگی و از بررین رفررتن      

اترریلن بررا مررواد جرراذب پرتررو شررودب در صررورتی کرره پلرریمرری اتیلنرریهررای پلرریپوشررش

فرابنفش اصالح شرده باشرد، در صرورت آسریب ندیردن از سرایر عوامرل محیطری ماننرد          

  0241رسرد )اسرندخت،   باد، تگرگ، برف و  یرره، طرول عمرر آن بره چهرار سرال مری       

 (ب  0241برزگر و یادگاری، 

طرول مروج بلنرد، مرانع ررقیفی       اتیلن مقمولی در برابر گرذر امرواج فروسررخ برا    پلی

اسررت و در صررورت اسررتفاده از ترکیبررات شرریمیایی نگهدارنررده ایررن امررواج در سرراخت    

یابردب تبرادل ارارتری و تبرادل     درصرد کراهش مری    22اتیلن، تلفات انرژی گرمایی ترا  پلی

-اکسید و اکسریژن برین محریط داخرل گلخانره برا محریط بیررون، در گلخانره         کربن دی

هررای دارای تررر از گلخانررهاترریلن نسرربتا  زیرراد اسررت ولرری کررم پلرری هررای دارای پوشررش

اتریلن بررای   هرای دوالیره پلری   ای اسرتب در صرورت اسرتفاده از پالسرتیک    پوشش شیشه

سرراعت  0-2/0پوشررش گلخانرره، زمرران تبررادل هرروای کررل گلخانرره بررا محرریط بیرررون،  

 (ب  0241خواهد بود )کرمی و قاسمی قهساره، 

اتریلن زیراد و در نتیجره، میرزان قطرره هرای       ش پلری رطوبت داخل گلخانره برا پوشر   

هرای  آب ایجاد شده از برخرورد بخرار هروا بره الیره داخلری پوشرش، نسربت بره گلخانره          

هرا زیرادتر اسرتب بررای کراهش ایرن اارر، هنگرام طرااری و سراخت           دارای سایر پوشش

گلخانه، باید شیب سقم مناسب انتخاب شرودب کراهش ایجراد بخرار هروا برا تنیریم دمرا         
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و خررارج کررردن هرروای مرطرروب و جررایگزینی بررا هرروای بیرررون توسررط تهویرره مناسررب، 

شرردت میقرران بخررار هرروا و تشررکیل قطررره هررای آب را کرراهش خواهررد دادب اسررتفاده از  

های دوالیه با هروای فشررده برین آنهرا نیرز باعرث خواهرد شرد ترا دمرای الیره            پوشش

 انرره هنگررام برخررورد برره داخلرری افررزایش یافترره و ااتمررال میقرران بخررار موجررود در گلخ 

توانرد  هرای برا خاصریت ررد تشرکیل قطرره نیرز مری        پوشش کاهش یابدب کاربرد پوشش

آسیب قطرره هرای آب بره گیراه را کراهش دهردب مرواد ررد تشرکیل قطرره برا کراهش             

جرای قطرره، باعرث هردایت و جریران یرافتن       اندازه قطره و ایجاد الیه نازم رطروبتی بره  

 (ب0241می شود )برزگر و یادگاری،  های گلخانهسریع آب به کناره

-الیره، از پوشرش  هرای ترک  اتیلنری عرالوه برر پوشرش    هرای پلری  در ساخت پوشش

هرای سره الیره    هرا پوشرش  شرود کره در برین آن   با تقداد الیه بیشتر نیز استفاده می های

کراربرد بیشرتری داردب ایرن نروع پالسرتیک،       به دلیرل مزایرای بیشرتر و قیمرت مناسرب،     

و  قطرره  ررد  مرواد  اراوی  درونری  دارای سه الیه خارجی، میانی و درونری اسرت و الیره   

هررای ررردقطره برره علررت ناسررازگاری    ب پالسررتیکبازدارنررده پرتررو فرررابنفش اسررت  

اتریلن، ممکرن اسرت طرول عمرر کمترری داشرته باشردب         های رردقطره برا پلری   افزودنی

در الیره میرانی    0اتیلنری دارای درصرد زیراد وینیرل اسرتات     الیره پلری   های سره پالستیک

هسررتندب وینیررل اسررتات افررزون بررر برراال بررردن پایررداری پالسررتیک در برابررر پرتررو       

هررای مکررانیکی پالسررتیک و مقاومررت برره کشررش و   فرررابنفش، باعررث بهبررود ویژگرری 

 (ب 2104  دهبی و مراد، 2101شود )پتچام و همکاران، خزش پالستیک می

 

 

 

                                                 
1- Vinyl Acetate 
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سرخ، و ضریب اتتقال حرارت مقدار انتقال نور مرئی، پرتو فرابنفش و امواج فرو -0جدول 

 اتیلنی در گلخانههای پالستیکی پلیبرای انواع پوشش

 نوع پلی اتیلن ویژگی
ضخامت   

(Mil) 

تعداد           

 الیه
 دامنه

درصد انتقال 

 نور مرئی مستقیم

 UV 0-4اتیلن جاذب پلی
 10-41 تک الیه

 41-12 دو الیه

 4-0 اتیلن جاذب فروسرخپلی
 42-41 تک الیه

 44-42 دو الیه

 11 تک الیه 4 اتیلن رد قطرهپلی

 42 - - اتیلن سه الیهپلی

درصد انتقال 

 نور مرئی پخش شده
 41 تک الیه UV 0-4اتیلن جاذب پلی

درصد انتقال 

 پرتوهای فرابنفش

 11-41 تک الیه 4-0 اتیلن مقمولیپلی

 21-01 دو الیه 4-0 اتیلن مقمولیپلی

 UV - - 41-42اتیلن سه الیه رد پلی

درصد انتقال 

امواج فروسرخ با 

 های بلندطول موج

 12 تک الیه 0 اتیلن مقمولیپلی

 22 تک الیه 4 اتیلن مقمولیپلی

 21-22 تک الیه 4 اتیلن جاذب فروسرخپلی

 01-22 تک الیه 4 اتیلن رد قطرهپلی

-اتیلن جاذب فروسرخ و پلیپلی

 اتیلن رد قطره
 22-22 تک الیه 4

رریب انتقال 

ارارت 

(𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑚2  ×ℎ × ˚𝐶 
) 

لن اتیاتیلن مقمولی و پلیپلی

 UVجاذب 
 14/0 یک الیه 4

لن اتیاتیلن مقمولی و پلیپلی

 UVجاذب 
 11/2 دو الیه 4

 

هرای کراهش چکیردن قطرره  از سرقم گلخانره، انتخراب شریب مناسرب          یکی از راه

برررای سررقم اسررتب در یررک شرریب سررقم مشررخص، میررزان چکیرردن قطررره از پوشررش 
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توانرد ترا چنرد برابرر پوشرش ررد قطرره باشردب بررای مثرال، در           اتریلن مقمرولی مری   پلی

درجه سقم گلخانره، چکیردن قطرره هرای ااصرل از میقران بخرار در گلخانره          02شیب 

اتریلن رردقطره اسرتب    اتیلن مقمرولی، پرنج برابرر گلخانره برا پوشرش پلری       وشش پلیبا پ

هرای  کردن سرقم بسرته بره نروع پوشرش متفراوت اسرتب در پوشرش        زاویه بحرانی چکه

درجرره  1-02هررای سرره الیرره دارای وینیررل اسررتات، ایررن زاویرره  رررد قطررره و پوشررش

شریب سرقم بایرد از     اتیلنری مقمرولی، زاویره   هرای پلری  است  در االی که بررای پوشرش  

 (ب  0212کیا و کرمی، این مقدار بیشتر باشد )شما

ویرژه مقردار   اتیلنری بره  هرای پلری  هرای کیفری پوشرش   باید توجه داشت کره ویژگری  

یابرد و ایرن کراهش کیفیرت در صرورت کثیرم       انتقال نور، با گذشرت زمران کراهش مری    

اتیلنری دو الیره نرو    شرودب بررای مثرال، پوشرش پلری     شدن و وجود گرد و  بار، تشدید می

درصرد انتقرال نرور مرئری اسرت، ولری پرا از گذشرت          12مورد استفاده در سرقم دارای  

یابردب در برخری مروارد    درصرد کراهش مری    44چهار سال، مقدار انتقال نور مرئری آن بره   

-درصرد عبرور نرور از پلری     21بسته به نوع شررایط و کثیرم شردن پوشرش، کراهش ترا       

 (ب  0212کیا و کرمی،   شما0241زگر و یادگاری، اتیلن نیز گزارش شده است )بر

 20اترریلن و در شررکل ، نمررای داخلرری یررک گلخانرره بررا پوشررش پلرری 21 در شررکل

 اتیلن ارائه شده استبای چند دهانه با پوشش پلیگلخانه
 

 
 اتیلننمای داخلی گلخانه با پوشش پلی -21شکل 
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 اتیلنچند دهانه با پوشش پلی گلخانه -20شکل 

 

 0های پالستیکی دوالیه با هوای فشردهپوشش -

  قطرررره در چکیررردن کررراهش و ارارتررری تلفرررات کررراهش هرررایاز روش یکررری

از  یو بالشررتک یکپالسررت یررهنرررم، اسررتفاده از دو ال یکیبررا پوشررش پالسررت هررایگلخانرره

مراده بازدارنرده پرترو     یدارا بیرونری  الیره  روش، ایرن  دراسرتب   هرا آن ینفشرده ب یهوا

بررا  یدرونرر الیرره و( یررل)مقمرروال  بررا رررخامت شررش م  یشررتررررخامت ب وفرررابنفش 

برا   یره دو ال یکیاز پوشرش پالسرت   اسرتفاده ب اسرت  ( یرل رخامت کمتر )مقمروال  چهرار م  

 درصررد 01 ترراتلفررات گرمررا و مالرررف سرروخت را    توانرردمرریفشرررده  یهرروا یررهال

 برابرر  پالسرتیک  هرای یره در گلخانره، طرول ال   پوششری  چنرین  نالرب  برایب دهدکاهش 

کامرل بپوشراندب   بره طرور   قروس را   یرک اسرت کره    گونه ای و عرض آن به گلخانه طول

 مناسرررب فشرررارو  متررررسرررانتی01-02فشررررده  یهررروا یرررهررررخامت مناسرررب ال

                                                 
1- Double Inflated Plastic 
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 یرک از  یفشرار  ینچنر  ینترذم  یب بررا اسرت ( برار میلری  4-2/02) یروه ج متریسانت0-2/1

ب در صرورت افرت   شرود یفشارسرنج اسرتفاده مر    یرک  همرراه برا   0یره دمنده پوشرش دو ال 

 در و شررودمرری کررمهرروا یق بررودن عررا یتخاصرر ،هرروا یررهفشررار و کرراهش رررخامت ال

 کرامال هروا   یق برودن  عرا  خاصریت  یکردیگر،  یرو یکپالسرت  یره دو ال چسربیدن صورت 

 بیشرتر  شرده  توصریه  مقردار  از هروا  الیره  ررخامت  کره صرورتی  درب رفرت  خواهرد  بین از

 هروای خواهرد شردب    هروا  یره العرایق   خاصریت  کراهش  و هروا  جریران  ایجادباعث  شود،

 یادگرراری، و برزگررر  0111 هانرران،) شررود ینگلخانرره تررذم یرررونب از بایررد دمنررده ترذیرره

 انتهررایی دیرروار روی یررا (،22)شررکل  از گلخانرره یررروندمنررده هرروا در ب ب بنررابراین،(0241

مرری شررودب در صررورت قرارگیررری دمنررده در  نالرربگلخانرره  ییانتهررا دیرروار یررکنزد یررا

 وسریله بره  و ایرن سروراخ   ایجراد  ییانتهرا  یروار در د یسروراخ تهایی یا نزدیرک آن،  دیوار ان

ده و وارد دمنرده شر   یررون ب سررد  هروای  ترا  شرود مری  متالل دمنده به انقطافی قابل لوله

 20 شرکل ب در (22توسط دمنده به ف رای برین پالسرتیک دوالیره منتقرل شرود )شرکل        

مترمکقرب برر سراعت     012 یبرا دبر   یره دو ال پالسرتیکی  پوشرش  مخالرو   دمنده یک

ارائرره شررده آن  یاتالررال هررای( برره همررراه لولرره2CFM) دقیقرره بررر مکقرربفرروت  41 یررا

   استب

شرود کره برا توجره     پوشش دو الیه منجر به کاهش مقدار نرور رسریده بره گیراه مری     

 جررویی قابررل مالایرره در تلفررات گرمررا، کرراهش انتقررال نررور آن قابررل      برره صرررفه 

اشرتباه، هروای گررم و مرطروب داخرل گلخانره بررای دمنرده         پوشی استب اگرر بره   چشم

استفاده شود، این هروای گررم برین دو الیره پالسرتیک تبردیل بره مرایع خواهرد شرد و           

عالوه بر کاهش خاصیت عرایق هروای فشررده، باعرث کراهش انتقرال نرور و آسریب بره          

دو الیره   پالستیک خواهرد شردب هنگرام برارش بررف روی سرقم گلخانره دارای پوشرش        

                                                 
1- Inflation Blower  
2- Cubic Feet per Minute  
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هرروای فشرررده، دمنررده بایررد خرراموش شررود تررا بررا خررارج شرردن هرروای بررین دو الیرره،  و

هرم چسربیده و بررف روی سرقم توسرط گرمرای داخرل گلخانره         های پالستیک بره الیه

ذوب شود و وزن برف روی سرقم کراهش یابردب نکرات قابرل توجره بررای دسرتیابی بره          

نره برین دو الیره و    عملکرد بهینره چنرین پوششری، عملکررد مناسرب دمنرده، فاصرله بهی       

 (ب  0241های پالستیک است )اسندخت، سوراخ نبودن الیه

 

 
 )الف(                                                     )ب(

 

قرارگیری دمنده پوشش دو الیه در بیرون از گلخانه. تصویر دمنده روی دیوار  –22شکل 

 کناری )الف( و نحوه انتقال هوای فشرده به سقف پالستیکی دو الیه )ب(
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 چگونگی قرارگیری دمنده پوشش دو الیه نزدیک دیوار انتهایی –23شکل 

 

 
 دمنده مخصوص هوا بین پوشش دو الیه – 20شکل 

 

از پوشررش دو الیرره پالسررتیک دارای هرروای فشرررده، عررالوه بررر کرراهش   اسررتفاده 

تلفات گرمایی گلخانره، باعرث افرزایش عمرر پوشرش نیرز خواهرد شرد زیررا برر خرالف            

های یرک الیره، الیره خرارجی مسرتقیما  برا اجرزای گلخانره در تمراس نیسرت و           پوشش

از  هنگررام وزش برراد، بررا اسررکلت گلخانرره برخررورد مکرررر نخواهررد داشررتب اسررتفاده     

های پالستیکی با الیره هروای فشررده، باعرث مری شرود ترا چکیردن قطرره کره           پوشش
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هرای پالسرتیکی نررم اسرت، کراهش یابردب در ایرن روش، دمرای         یکی از مقایب پوشرش 

ای نیسرت کره هنگرام برخرورد بخرار      گونره الیه داخلی پوشرش افرزایش مری یابرد و بره     

 (ب 0241رزگر و یادگاری، آب با آن، منجربه سرد شدن بخار آب و میقان شود )ب

 

 (PVFوینیل فلوراید )پلی -

و برا سراختار شریمیایی شرکل      nF)3H2(Cوینیرل فلورایرد برا فرمرول شریمیایی      پلری 

 ، پلیمری گرمانرم است که بره دلیرل خروا  عرالی و عملکررد خروب ماننرد مقاومرت         22

 

عردم ترییرر   شیمیایی، مقاومرت در برابرر لکره، دوام زیراد در ف رای براز، پایرداری و        

آل برا خروا  مکرانیکی و    های آن با گذشرت زمران  بره عنروان پالسرتیکی ایرده      ویژگی

برره فرررد، بسرریار مررورد توجرره قرررار گرفترره اسررتب سررختی  سرربکی   شرریمیایی منحالررر 

مقاومت بره رطوبرت، پرترو فررابنفش، ترییررات جروی و هروازدگی و سراییدگی  بری اارر           

هرا  باعرث شرده اسرت کره ایرن پلیمرر        و ارالل  بودن در برابر مواد شیمیایی، مواد رنگی

هرای ذکرر شرده و    کرار رودب ویژگری  در بسیاری از موارد، بره عنروان محرافن سرطوح بره     

وینیررل فلورایررد باعررث شررده اسررت از ایررن   مقاومررت کششرری و پایررداری ابقررادی پلرری 

، برخرری  2شررودب در جرردول  نیررز اسررتفاده   در گلخانرره عنرروان پوشررش پالسررتیک برره 

عنروان پوشرش گلخانره، ارائره شرده اسرت       وینیرل فلورایرد بره    پالستیک پلیهای ویژگی

   0211سرررا، خررواه دولررت  وطررن0241  برزگررر و یادگرراری، 0141)ناکافوکررا و یاسررونیوا، 

 (ب  2101عال الدین و همکاران، 
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 وینیل فلورایدساختار شیمیایی پلی -25شکل 

 
 فلوراید با کاربرد پوشش گلخانه وینیلهای پلیهای فیلمبرخی ویژگی - 5جدول 

 دامنه ویژگی

 24/0-12/0 (3g/cmجرم ویژه )

 21 (MPaاستحکام کششی در نقطه تسلیم )

 42-012 (C˚اداکثر دمای کاری )

 042-211 (C˚دمای ذوب )

میل و یک  0درصد انتقال نور مرئی مستقیم برای رخامت 

 الیه
12 

 42 میل و دو الیه 0رخامت درصد انتقال نور مرئی مستقیم برای 

 1 درصد انتقال پرتوهای فرابنفش

های بلند برای درصد انتقال امواج فروسرخ با طول موج

 میل 0رخامت 
21 

های بلند برای درصد انتقال امواج فروسرخ با طول موج

 میل 4رخامت 
01 

میل و دو الیه  0رریب انتقال ارارت برای رخامت 

(𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑚2  ×ℎ × ˚𝐶 
) 

12/2 
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وینیرل فلورایرد، ده سرال یرا بیشرتر اسرت ولری نسربت         هرای پلری  طول عمر پوشش

دهرد و  ترر اسرتب ایرن پوشرش، پرترو فررابنفش را از خرود عبرور نمری         اتیلن گرران به پلی

وینیرل فلورایرد هماننرد    این ویژگری باعرث افرزایش طرول عمرر آن اسرتب پوشرش پلری        

قابلیرت زیراد تجمرع برار الکتریکری باعرث جرذب و        های وینیلری، بره علرت    سایر پوشش

 شود و درصورت کاهش انتقال نور، باید شسته شودبنگهداری گرد و  بار می

وینیرل فلورایرد بره عنروان پوشرش در گلخانره گرران قیمرت         های پلری کاربرد ورقه 

است ولی بره دلیرل طرول عمرر زیراد و لرذا کمترر برودن هزینره نالرب مجردد در یرک             

-صررفه باشردب ورقره   توانرد مقررون بره   د ساله )بررای مثرال ده سرال( مری    دوره زمانی چن

میکرررون( و  011-21میررل ) 2 -0هررای  وینیررل فلورایررد، در رررخامت  هررای پلرری 

بره برازار عررره     Teslarو Tedlarهرای تجراری   مترر برا نرام    2/2و  2، 4/2های عرض

فلورایرد، ارائره   وینیرل  هرای برا پوشرش پلری    ای از گلخانره ، نمونره 24شرودب در شرکل   می

 (ب2102  بلگار و همکاران، 0241شده است )برزگر و یادگاری، 

 

 
 (PVFوینیل فلوراید )ای با پوشش پلیگلخانه -26شکل 
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 ( EVA, PEVAکوپلیمر اتیلن وینیل استات ) -

و  m)2O6H4(Cn)4H2(Cکرروپلیمر اترریلن وینیررل اسررتات بررا فرمررول شرریمیایی       

، پلیمررری گرمررانرم اسررت کرره از پلیمریزاسرریون اترریلن و   21سرراختار شرریمیایی شررکل  

پرذیر و دارای  آیردب ایرن پالسرتیک، بسریار کشسران و انقطراف      دست مری وینیل استات به

، شررفافیت و چسرربندگی برراالیی اسررتب ایررن پالسررتیک، مقاومررت خرروبی در   0چررمگرری

میایی برری ااررر اسررت  و قابلیررت برابررر ترررم خرروردگی و سرروراخ شرردن دارد  از نیررر شرری

، 4کنردب در جردول   گرم شدن دارد کره اسرتفاده از آن را بره عنروان پوشرش، جرذاب مری       

هررای پالسررتیک اترریلن وینیررل اسررتات بررا کرراربرد پوشررش در گلخانرره  برخرری از ویژگرری

خررواه   وطررن0241  برزگررر و یادگرراری، 0114ارائرره شررده اسررت )پررالم و همکرراران،  

 (ب0211سرا، دولت

   

 
 )الف(                                          )ب(

 

 ینیلو اتیلنپلی کوپلیمر در)ب(  هااتم قرارگیری نحوه و)الف(  شیمیایی ساختار -27 شکل

 استات

                                                 
آن وانایی و به ت می شود گفته (Toughness)چررمگی در برابر شکست در اار اعمال تنش یک ماده به مقاومت  -0

بیشتر  رمگیرای که دارای چبرای شکست ماده بستگی داردب در جذب انرژی و ترییر شکل قبل از وقوع شکست ماده 
 استبنیاز یه انرژی بیشتری است، 
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هررای مکررانیکی ایررن پالسررتیک برره مقرردار وینیررل اسررتات بسررتگی دارد و   ویژگرری

شررده ولرری نفوذپررذیری آن  هرچرره درصررد آن بیشررتر باشررد، شررفافیت پوشررش بیشررتر   

شرودب مقردار وینیرل اسرتات در ایرن کروپلیمر از       نسبت بره رطوبرت و گازهرا، بیشرتر مری     

هررای درصررد اسررتب پوشررش  21درصررد متریررر اسررت و در انررواع تجرراری آن     21-0

EVA  باشرردب کرروپلیمر درصررد وینیررل اسررتات مرری 0-0مررورد اسررتفاده در گلخانرره درای

EVA هررای بلنررد، نفش و امررواج فروسرررخ بررا طررول مرروجدر برابررر عبررور پرتوهررای فررراب

علرت وجرود وینیرل در آن، درصرد     ترر اسرت و بره   اتریلن مقمرولی، مقراوم   نسبت بره پلری  

اتریلن  اتریلن بیشرتر اسرتب ایرن پوشرش، هماننرد پلری       عبور نور مستقیم از آن از انواع پلی

 ,Nipoflexهرای تجراری  برا نرام   EVAشرودب  هرای زیراد در برازار یافرت مری     در عرض

Ateva, Evateno, Elvax , Du Pont, Lanxess Levapren, Baymond, 

L and Levamelt  خررواه   وطررن2102شررود )بلگرار و همکرراران،  برره بررازار عررره مرری

   (ب0211سرا، دولت
 

میل برای  8ضخامت با  استات وینیل اتیلن پلیمرکو هایورقه هایویژگی برخی - 6 جدول

 نهکاربرد پوشش در گلخا

 دامنه ویژگی

 12/1 (3g/cmجرم ویژه )

 2/2-01 (MPaاستحکام کششی در نقطه تسلیم )

 11-014 (C˚دمای ذوب )

 10-11 درصد انتقال نور مرئی مستقیم

 42 درصد انتقال نور مرئی پخش شده

 04-0 درصد انتقال پرتوهای فرابنفش

 01-21 های بلنددرصد انتقال امواج فروسرخ با طول موج

𝐾𝑐𝑎𝑙رریب انتقال ارارت )

𝑚2  ×ℎ × ˚𝐶 
) 0-2 
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 PC)کربنات )پلی -

و  گرمررانرمهررای پلیمراز خررانواده  2O16H15Cکربنررات بررا فرمررول شرریمیایی  یپلرر

جرای شیشره در   های مناسرب بر  تررین مراده شرفافی اسرت کره بره عنروان گزینره        سخت

کربنررات در سررال پلرریب گیررردهررای مختلررم سرراختمانی مررورد اسررتفاده قرررار مرریبخررش

 0144جنرررال الکتریررک پالسررتیک سرراخته و در سررال      ارخانررهمرریالدی در ک 0122

سرراختار  24ب در شررکل روانرره بررازار شرردصررورت انبرروه و برره تولیرردآن هررای انررواع ورت

کربنرات مرورد اسرتفاده بره     پلری  هرای هرای ورقره  برخری ویژگری   1شیمیایی و در جدول 

 (ب2101  آنا و همکاران، 0211سرا، ه دولتخوااست )وطن عنوان پوشش ارائه شده

امکرران اسررتفاده از آن را روی هررر نرروع   ،کربنرراتهررای پلرریتنرروع سرراختاری ورت

هرر نروع مالرالک سراختمانی بره رااتری فرراهم و کاربردهرای وسریقی را           کنارسازه و در 

ررد امرواج فررابنفش     یرک الیره  تروان  کربنرات مری  هرای پلری  ورتب بره  کنرد ایجاد مری 

کربنررات بررا هررای پلرریرد تررا در برابررر پرتوهررای فرررابنفش آسرریب نبینرردب ورقررهارررافه کرر

پررذیری، مقاومررت سایشرری و پایررداری ابقررادی وجررود سرربک بررودن، دارای مقرردار رررربه

هرای پالسرتیکی   هرا کمترر از شیشره و پوشرش    زیاد هستندب تبادل ارارتری ایرن پوشرش   

ت گرمرایی گلخانرره بررا  اسرت کرره در منراطق سردسرریر اهمیررت زیرادی داردب میررزان تلفررا   

کربنات، ممکرن اسرت ترا نالرم تلفرات گرمرایی گلخانره برا پوشرش شیشره           پوشش پلی

برار  دقیقره یرک   41کربنرات هرر   هرای برا پوشرش پلری    کاهش یابدب تبادل هوا در گلخانره 

(ب جررذب گرررد و  بررار و دوده مقلررق در هرروا   0241اسررت )کرمرری و قاسررمی قهسرراره،  

-کره برا شستشروی سراده یرا براران برطررف مری        ای اسرت  گونره ها بره روی این پوشش

وزن  هزینره کمترر و   ،شیشره  نسربت بره  کربنرات  هرای پوشرش پلری   ز جمله مزیتشودب ا

هرای پالسرتیکی و مقاومرت و    اسرتب هزینره ایرن پوشرش بیشرتر از پوشرش      تر آن سبک

هررای پالسررتیکی اسررت  سررال( نیررز بیشررتر از پوشررش  4 -01طررول عمررر آن )برراالی  

هررا نسرربت برره اکریلیررک  (ب از دیگررر مزایررای ایررن پوشررش 0241)برزگررر و یادگرراری، 
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کربنرات( اشرتقال پرذیری کمترر آنهرا اسرتب میرزان انتقرال نرور          های مشابه پلری )پوشش

هررا در برابررر ترییرررات آب و  هررا از شیشرره کمتررر و مقاومررت آن مرئرری از ایررن پوشررش 

ه کربنرات اردود یرک ششرم شیشر     هرای پلری  هوایی از شیشه بیشتر اسرتب وزن پوشرش  

برابرر( دارنردب مقردار چکیردن      211بوده و تحمل فشرار بسریار براالتری از شیشره )اردود      

کربنرات   قطره های آب در اار میقان بخرار هنگرام برخرورد بره پوشرش، در پوشرش پلری       

کربنرات مقمروال    هرای پلری  اتریلن سراده اسرتب پوشرش    های پلری کمتر از شیشه و پوشش

مترر  میلری  04و  01، 4، 4، 0هرای  ا ررخامت شروند و بر  به صورت دو الیره اسرتفاده مری   

(ب انررواع نررازم آن قابررل خررم 21متررر در بررازار وجررود دارد )شررکل  4اکثررر و طررول اررد

کربنرات  هرای پلری  کرار رودب پوشرش  هرای  قوسری بره   توانرد در سرقم  شدن اسرت و مری  

، برره طررور ربنرراتکپلرریکررردن دارنرردب کرراری و پرریچکررردن، مرری قابلیررت بریرردن، سرروراخ

-کرار مری  هرا  بره  ی گلخانره هرا های جلو، عقرب و یرا کنراره   پوشش قسمتبرای  مقمول،

دلیررل ترییرر رنرر  ناشری از پرتررو    سرال بره   4 -01کربنرات بقررد از  هرای پلرری رودب ورقره 

ترروان از صررفحه هررای  (ب مرری0241شررود )اسررندخت، فرررابنفش خورشررید تقرروی( مرری

پرترو فررابنفش اسرتفاده     هرا در برابرر  هرا و محافیرت آن  اکریلیک برای رویه این پوشرش 

 ,Lexan, Makrolon, Polygalهرررای تجررراری  کربنرررات برررا نرررامکرررردب پلررری

TUFFAK, Hyzod, Unicar, Susta, Tecanat    شررود در بررازار یافررت مرری

، گلخانرره بررا  21(ب در شررکل 2102  بلگررار و همکرراران،  0212کیررا و کرمرری،  )شررما

 کربنات  دیده می شودبپوشش پلی
 

 
 )ب(                                                  )الف(   

 کربناتها )ب( در پلیساختار شیمیایی )الف( و نحوه قرارگیری اتم -28شکل 
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 کربنات با کاربرد پوشش در گلخانههای پلیبرخی ویژگی - 7جدول 

 دامنه ویژگی

 2/0 (3g/cmجرم ویژه )

 42 (MPaاستحکام کششی در نقطه تسلیم )

 021-012 اداکثر دمای کاری

 241-221 (C˚دمای ذوب )

 04یا  01، 4درصد انتقال نور مرئی مستقیم برای رخامت 

 میلی متر مقمولی یک الیه
44 

 04یا  01، 4درصد انتقال نور مرئی مستقیم برای رخامت 

 میلی متر دو الیه
11-41 

میلی  04یا  4درصدانتقال نور مرئی مستقیم برای رخامت 

 یک الیه UVر جاذب مت
41 

یا  01، 4درصد انتقال نور مرئی پخش شده برای رخامت 

 میلی متر دو الیه 04
40 

 04 های دو الیهدرصدانتقال پرتوهای فرابنفش در پوشش

های دارای جاذب درصد انتقال پرتوهای فرابنفش در پوشش

UV 
01 

های بلند برای درصد انتقال امواج فروسرخ با طول موج

 های دو الیهپوشش
14 

-های بلند در پوششدرصدانتقال امواج فروسرخ با طول موج

 UVهای دارای جاذب 
42 

متر میلی 4-04رریب انتقال ارارت برای رخامت 

(𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑚2  ×ℎ × ˚𝐶 
) 

2-2 
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 کربنات دو الیهای از ورقه پلینمونه -29شکل 

 

 
 کربناتگلخانه چند دهانه با پوشش پلی -31شکل 
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 (PMMA، 0متیل متاکریالتاکریلیک )پلی -

یرک پلیمرر سربک و مقراوم در برابرر خررد        20اکریلیک با سراختار شریمیایی شرکل    

توانررد هنگررامی کرره برره شرردن و جررایگزین مناسرربی برررای شیشرره اسررتب اکریلیررک مرری

کربنرات در   استحکام باال نیاز نباشد، بره عنروان یرک جرایگزین ارزان قیمرت بررای پلری       

 (ب  2102نیر گرفته شود )علی و همکاران، 

عبورپذیری نرور مرئری در اکریلیرک زیراد اسرتب ایرن پالسرتیک در برابرر ترییررات          

آب و هوایی و شررایط جروی )دمرا، فشرار، رطوبرت و بخرار آب( بسریار مقراوم، پایرداری          

و ترییررر ابقررادی آن نسرربتا  خرروب، و پایررداری آن نسرربت برره پرتررو فرررابنفش زیرراد اسررت 

 هیر سره ال  ایر دو  صرورت بره بروده و   رشرفاف ی  کیر لیاکر یهاپوششدهدب رن  نیز نمی

متررر و رررخامت سرره الیرره آن میلرری 04اسررتب رررخامت دو الیرره آن  موجرروددر بررازار 

هرای منحنری   تروان بررای سرقم   هرای ررخیم را نمری   متر استب اکریلیرک میلی 22-04

درصرد اسرت و گذشرت زمران ترذایر       40-44کرار برردب مقردار عبرور نرور مرئری از آن       به

قابل توجهی بر میزان انتقال نرور مرئری آن نردارد )پرا از گذشرت هرر ده سرال، تقریبرا          

شررود(ب یکرری از مقایررب پوشررش یررک در صررد از مقرردار انتقررال نررور مرئرری کاسررته مرری 

شرودب  اکریلیک، رریب انبسات زیراد آن اسرت و در مقابرل گرمرا و رطوبرت منبسرط مری       

درصرد از گلخانره برا     01-02ی گرمرایی گلخانره برا پوشرش دو الیره اکریلیرک       نیاز انرژ

سررال  21ای کمتررر اسررتب طررول عمررر ایررن پوشررش برریش از  پوشررش دو الیرره شیشرره

برار، ماننرد   دقیقره یرک    41هرای برا پوشرش اکریلیرک هرر      استب تبادل هروا در گلخانره  

پوشرش اکریلیرک    کربنات و کمتر از شیشره اسرت و لرذا تلفرات گرمرایی گلخانره برا       پلی

 (ب0241کمتر از گلخانه با پوشش شیشه است )کرمی و قاسمی قهساره، 

                                                 
1- Poly Methyl Methacrylate 
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اکریلیک، شکننده اسرت، مقاومرت کمری در برابرر ررربه داشرته و سرختی کمترری         

نسرربت برره شیشرره مقمررولی داردب اکریلیررک نسرربت برره بخررار آب نفوذپررذیر برروده، بررر    

آن براال اسرتب همچنرین، بره      کربنات به شردت قابرل اشرتقال و هزینره اولیره     خالف پلی

هرای آروماتیرک و کلرردار    شرودب اکریلیرک در هیردروکربن   رااتی خراشیده و سرائیده مری  

پررذیر اسررتب بنررابراین، هنگررام اسررتفاده از سررموم  هررا آسرریبمحلررول، و در برابررر الکررل

هررای پوشرریده شررده بررا اکریلیررک بایررد برره ایررن نکترره توجرره کررردب شرریمیایی در محرریط

 ,Plexiglas,  ACRYLITE, Diakon, Colacrylهرای تجراری   اکریلیرک برا نرام   

Elvacite, Perspex, Optix, ALTUGLAS, DELPET, SUMIPEX  بررره

 (ب2102شود )بلگار و همکاران، بازار عرره می

 

  

 
 )الف(                                      )ب(

 
 ها )ب( در اکریلیکساختار شیمیایی )الف( و نحوه قرارگیری اتم -30شکل 

 

اکریلیررک مررورد اسررتفاده برره عنرروان    هررای پوشررشبرخرری ویژگرری 4در جرردول 

 ای با پوشش اکریلیک ارائه شده استبگلخانه 22پوشش گلخانه و در شکل 
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 های اکریلیک با کاربرد پوشش در گلخانهبرخی ویژگی - 8جدول 

 دامنه ویژگی

 01/0 (3g/cmجرم ویژه )

 21 (MPaنقطه تسلیم )استحکام کششی در 

 11-42 اداکثر دمای کاری

 221-201 (C˚دمای ذوب )

 44-40 مترمیلی 04-4درصد انتقال نور مرئی مستقیم برای رخامت 

 04درصد انتقال نور مرئی پخش شده در پوشش دو الیه یا رخامت 

 مترمیلی
14 

های دو الیه یا رخامت درصد انتقال پرتوهای فرابنفش در پوشش

 مترمیلی 04
02 

 هایهای بلند برای پوششدرصد انتقال امواج فروسرخ با طول موج

 دو الیه
10 

𝐾𝑐𝑎𝑙متر )میلی 4رریب انتقال ارارت برای رخامت 

𝑚2  ×ℎ × ˚𝐶 
) 24/2 

𝐾𝑐𝑎𝑙متر )میلی 04رریب انتقال ارارت برای رخامت 

𝑚2  ×ℎ × ˚𝐶 
) 21/2 

 

 
 پوشش اکریلیکای با گلخانه -32شکل 
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 ( GFRPیا  GRP، 0فایبرگالس )پلیمرهای تقویت شده با شیشه -

هرا از  ( هسرتند کره در آن  FRP) 2ها نروعی پلیمرر تقویرت شرده برا فیبرر      فایبرگالس

شرودب مراده   عنروان تقویرت کننرده در دو یرا سره بقرد اسرتفاده مری        ای بهفیبرهای شیشه

یرا هرر    2اسرتر ، پلری 0وینیرل اسرتر  ، 2اپوکسری هرای  زمینه پلیمرهای تقویرت شرده، رزیرن   

پلیمر ترموپالستیک اسرتب پلیمرهرای تقویرت شرده بسرته بره نروع مراده زمینره و فیبرر           

هررا را برررای ( دامنرره متنرروعی از ویژگرریکررربن، شیشرره، آرامیررد و بازالررتتقویررت کننررده )

 1اسررتر اسررتب در جرردول کنرردب پلیمررر زمینرره فررایبرگالس، پلرریفررایبرگالس فررراهم مرری

عنرروان پوشررش در گلخانرره آورده شررده  هررای فررایبرگالس شررفاف برره ویژگرری برخرری از

(ب از 0241  برزگررر و یادگرراری، 0241  کرمرری و قاسررمی قهسرراره، 0111اسررت )هانرران، 

تروان بره مقاومرت کششری زیراد نسربت بره وزن، تحمرل         هرای فرایبرگالس مری   ویژگی

رررربه، پایررداری دمررای زیرراد برردون کرراهش خرروا ، پایررداری زیرراد، مقاومررت زیرراد برره 

ابقرادی، نیراز بره مراقبرت کرم در طررول دوره اسرتفاده، شستشروی راارت برا اسررتفاده از          

هررای فشررار آب، و مقاومررت بیشررتر در برابررر مررواد شرریمیایی در مقایسرره بررا پوشررش    

هرا، نرور تابیرده شرده بره      دلیرل فیبرر موجرود در ایرن پوشرش     پالستیکی اشاره کرردب بره   

شررودب در صررورت تررری درگلخانرره توزیررع مرریتصررورت یکنواخرر پوشررش، پخررش و برره

دار فرایبرگالس در سرقم گلخانره، قطررات آب ااصرل از      استفاده از صرفحه هرای مروج   

هررای صررفحه جریرران یافترره و برردون ریررزش روی گیرراه یررا کررم  میقرران در فرورفتگرری

ترر و از  هرا از شیشره ارزان  یابردب ایرن پوشرش   هرای گلخانره جریران مری    گلخانه، به کناره

                                                 
1- Glass Fiber Reinforced Plastic  

2- Fiber Reinforced Plastic / Polymer 

3- Epoxy 

4- Vinylester 

5- Polyester 
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 هررای بررا پوشررش فررایبرگالس از تررر اسررتب خنررک کررردن گلخانرره  یلن گررراناتررپلرری

درصررد برره انرررژی کمتررری برررای  01تررر اسررت و ارردود ای آسررانهررای شیشررهگلخانرره

  برزگررر و یادگرراری،  0241خنررک کررردن ااتیرراج دارد )کرمرری و قاسررمی قهسرراره،     

 (ب0241

 
 عنوان پوشش گلخانه های فایبرگالس شفاف بهبرخی از ویژگی - 9جدول  

 دامنه ویژگی

 4/0- 0/0 (3g/cmجرم ویژه )

 011-221 (MPaاستحکام کششی در نقطه تسلیم )

 041 اداکثر دمای کاری

 11-41 مترمیلی 40/1درصد انتقال نور مرئی مستقیم  در صفحه  با رخامت 

 41-12 درصد انتقال نور مرئی مستقیم  در صفحه های  دو الیه شفاف

 21-02 مترمیلی 40/1درصد انتقال پرتوهای فرابنفش در صفحه  با  رخامت 

های بلند در صفحه  با  رخامت درصد انتقال امواج فروسرخ با طول موج

 مترمیلی 40/1
41-11 

𝐾𝑐𝑎𝑙متر  )میلی 40/1رریب انتقال ارارت در صفحه  با رخامت 

𝑚2  ×ℎ × ˚𝐶 
) 0-2 

 

صرورت صرفحه صراف یرا     طور مقمرول یرک الیره و بره     های فایبرگالس بهپوشش

دار بره  هرای مروج  سرال برسردب صرفحه    21توانرد ترا   هرا مری  دار است و عمر مفید آنموج

هرای  مسرطک در دیوارهرای جرانبی و انتهرایی گلخانره       طور مقمول در سرقم، و صرفحه  

هسرتند کره   ها عالوه برر نروع شرفاف، دارای انرواع رنگری نیرز       رودب این پوششکار میبه

هرا در برابرر تگررگ    هرای کنتررل شرده داردب ایرن پوشرش     کاربردهای خرا  در محریط  

هررای تررا ده متررر و طررول 0-2هررای فررایبرگالس بررا عرررض مقاومررت زیرراد داردب صررفحه

 2/1-0هررای عنرروان پوشررش گلخانرره موجررود برروده و رررخامتمتررر برررای اسررتفاده برره
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  0241قاسررمی قهسرراره، متررر برررای پوشررش گلخانرره مناسررب اسررت )کرمرری و   میلرری

یررک گلخانرره بررا پوشررش فررایبرگالس نشرران   22(ب در شررکل 0241برزگررر و یادگرراری، 

 داده شده استب 

هررا و پررذیر بررودن آنترروان برره اشررتقالاز مقایررب صررفحه هررای فررایبرگالس مرری 

کاهش عبوردهی نرور پرا از چنرد شستشرو اشراره کرردب همچنرین، هنگرامی کره ایرن           

گیررد، تجمرع گررد و  برار روی     و خراشریدگی قررار مری   صفحه ها در مقررض سراییدگی   

هررا کاسررته مرری شررود )اسررندخت،  آنترردریج زیرراد و درصررد انتقررال نررور از   هررا بررهآن

 (ب  0241

 

 
 گلخانه با پوشش فایبر گالس -33شکل 

 

 های نرم های کاربردی برای افزایش طول عمر پوششتوصیه

هررا دارد و طررول عمررر گلخانررههررای نرررم کرراربرد زیررادی برررای پوشررش پالسررتیک

هرا بسرتگی زیرادی بره چگرونگی نالرب و       مفید، میزان انتقال نرور و تلفرات گرمرایی آن   

توانرد  هرا داردب رعایرت نکرات کراربردی زیرر مری      برداری و نگهداری پوشرش شرایط بهره
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نرامب  ای شرود )بری  هرای گلخانره  منجر به اسرتفاده بهینره و افرزایش طرول عمرر پوشرش      

 (،2104نام،   بی0212

 زیر ت هیر از هرر نروع زاو   یعرار  دیر با یفلرز  یهرا لوله ،یفلز قاب با یهاگلخانه در -

 ب دنشو هاپوشش شدن پاره به منجر تا باشد

ای اارر مری   هرای گلخانره  هرای پوشرش  ها با مواد  شریمیایی کره برر ویژگری    لوله -

 گذارد، پوشیده نشودب

گرالوانیزه باشرد و هرر سریمی     کرار رفتره در سرازه بایرد     هرای بره  ها یا مفترول سیم -

 زدگی وجود دارد، تقوی( شودب که در آن آاار زن 

هررا بررا هرردف ایجرراد شرربکه کشرری در زیررر پالسررتیکدر صررورت اسررتفاده از سرریم -

کننرده سرازه مرترب شرود و تقرداد آنهرا       هرای ترذمین  ها مطابق دسرتورالقمل امایتی، سیم

ترا ارد امکران نزدیرک بره کمران       نحوی که پوشش، بره طرور مناسرب و    کافی باشد  به 

هررای هررای اخیررر، برررای ایجرراد شرربکه امررایتی از سرریم  سررازه قرررار گیرررد )در سررال 

 شود(بپالستیکی یا دارای روکش پالستیکی استفاده می

هررا مقابررل پوشررش طررور یکنواخررت کشرریده شررود تررا از ارتقرراش آنهررا بررهسرریم -

 دبجلوگیری شود و خطر سوراخ شدن یا پارگی پوشش کاهش یاب

رنر  کره موجرب براال رفرتن دمرا و از برین        هرای سریاه یرا تیرره    ها یا کابلتسمه -

 شود، به کار نرودبرفتن پوشش می

 انردازی سرایه  جلروگیری از عرالوه برر    بایرد  و کنرار هرم،   در گلخانه های مسرتقل  -

بینری  دیگرری، ف رای کرافی برین دو گلخانره بررای نالرب پوشرش نیرز پریش           برر  یکی

برر فاصرله   طرور مناسرب و بردون مزاامرت کشریده شرود )عرالوه        بهشده باشد تا پوشش 

 متر فاصله ارافه درنیر گرفته شود(ب 2/0-2اندازی، الزم برای جلوگیری از سایه

 21تررا  02پوشررش در دمررای توصرریه شررده سررازنده )در صررورت نبررودن توصرریه،   -

درجرره سلسرریوس( نگهررداری شررود و در هرروای آرام و دمررای مررذکور  نالررب شررودب      
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گیررد، بنرابراین، هنگرام نالرب پالسرتیک در      یدگی پوشش تحت تذایر دمرا قررار مری   کش

دماهررای کمتررر، پالسررتیک بایررد بیشررتر کشرریده شررود و  هنگررام نالررب در دماهررای     

 بیشتر، پالستیک باید کمتر کشیده شودب  

در صررورت مشرراهده اخررتالف ظرراهری و  یررا خرروا  بررین سررطک داخلرری و       -

 ر هنگام نالب باید در نیر گرفته شودببیرونی پوشش، توصیه سازنده د

هنگام باز کردن طاقه پوشرش، در محرل براز شردن طاقره از نبرودن اشریایی کره          -

 شود ، اطمینان ااصل شودب موجب سوراخ شدن یا پارگی پوشش می

هنگررام نالررب پوشررش، از راه رفررتن روی پوشررش یررا قرررار دادن اشرریا  روی آن   -

 خودداری شودب

برا بره کرار گیرری افرراد خبرره، پوشرش بره انردازه کرافی           هنگام نالب پوشرش،   -

کشیده شرود ترا هنگرام وزش براد، ارکرت نکنردب همچنرین، کشریدگی بریش از ارد یرا            

دیرردگی، خرابرری زودهنگررام یررا کرراهش کیفیررت و    نامناسررب پوشررش، باعررث آسرریب  

 های پوشش خواهد شدبویژگی

 شررود، بایررد کشرریدگیدر صررورتی کرره پوشررش برره صررورت طررولی نالررب مرری   -

 صورت یکنواخت پخش شودب پوشش به

هرای اخیرر   شرود )در سرال  هنگامی کره پوشرش بره صرورت عررری نالرب مری        -

 21پوشرانی ارداقل   شرود(، بایرد هرم   نردرت انجرام مری   صورت عرری بهنالب پوشش به

ها درنیرر گرفتره شرود و جهرت الیره پوشرش نیرز مخرالم جهرت          متری بین الیهسانتی

 وزش باد باشدب

گونرره تجهیررزات داخررل  از خرابرری یررا پررارگی پوشررش، هرریچ   برررای جلرروگیری -

هرا و تجهیرزات آبیراری یرا گرمایشری نبایرد برا پوشرش تمراس داشرته           گلخانه مانند لوله

 ای، نباید به پوشش آسیب برساندبگونه سیم یا نقطه برجستهباشدب همچنین، هیچ

 برای آگاهی از عمر باقیمانده پوشش، تاری  نالب پوشش ابت شودب -
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در صررورت اسررتفاده از مررواد پاششرری روی سررطک خررارجی پوشررش پالسررتیکی     -

برررای کرراهش شرردت نررور خورشررید و اارررات مخرررب پرتوهررای فرررابنفش، بایررد از مررواد 

طبیقی یا مالنوعی اسرتفاده کررد کره برر پایرداری و طرول عمرر پوشرش اارر نرامطلوب           

یدی اسرتفاده  نداشته باشدب همچنین، هنگرام شستشروی ایرن مرواد، بایرد از آب  یرر اسر       

 کردب

گراه اسرت، بایرد مرورد محافیرت      سطک خرارجی پوشرش کره در تمراس برا تکیره       -

گرراه از یررک الیرره رنرر  سررفید و مررات وینیررل  ویررژه قرررار گیررردب برررای پوشررش تکیرره

کره در برابرر پرتوهرای فررابنفش و آب مقراوم اسرت و چسربندگی خروبی بره           0اکریلیرک 

هرا از یرک یرا چنرد ارالل      کره در آن  هرای امولسریون  شرودب رنر   سطک دارد، اسرتفاده  

کررار برررده شررودب الیرره رنرر ، افررزون بررر محافیررت اسررت، نبایررد بررهآلرری اسررتفاده شررده

پوشررش، از برراال رفررتن دمررای چررارچوب جلرروگیری مرری کنررد و خرابرری پوشررش در ااررر  

 اندازدبارارت را نیز به تذخیر می

دارد و بره   گرمای بیش از اد داخل گلخانره ترذایر منفری برر طرول عمرر پوشرش        -

همین دلیرل، تهویره و سررمایش مناسرب گلخانره اتری هنگرامی کره محالرولی داخرل           

 تواند طول عمر واققی پوشش را افزایش دهدبآن نیست، می

الزم است سرازه و پوشرش گلخانره بره طرور مرنیم مرورد بازرسری قررار گیررد و            -

مران و در  هرگونه اقدام اصرالای مرورد نیراز، بره موقرع اعمرال شرودب پرا از گذشرت ز         

صررورت لررزوم، پوشررش کشرریده شررود تررا اورررچه آب روی پوشررش ایجرراد نشررود و از  

 تکان خوردن و ارکت پوشش روی سازه جلوگیری شودب 

آمیزی سازه، بایرد بررسری شرود کره رنر  مرورد اسرتفاده، سرالم         در صورت رن  -

 آمیزی شودب و مات مانده باشد و در صورت افت کیفیت رن ، سازه مجدد رن 

                                                 
1- Vinyl Acrylic  
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ر صورت کردر شردن پوشرش برا آلرودگی و گررد و  برار و نیراز بره شستشروی           د -

 آن، بهتر است از آب مقمولی برای شستشوی پوشش استفاده شودب

از پاشرریده شرردن سررم روی پوشررش جلرروگیری شررودب همچنررین در صررورت        -

های تدخینی، تا ارد امکران، سرم در مجراورت پوشرش قررار نگیرردب ایرن         استفاده از سم

توانررد موجررب کرراهش ویژگرری جررذب پرتوهررای فرررابنفش در پوشررش شررده و مررواد مرری

هرای پوشرش از جملره طرول عمرر و میرزان تلفرات ارارتری آن         اتی برر سرایر ویژگری   

هرا  هرا و بیمراری  تذایر بگذاردب استفاده مکررر از سرم هرای شریمیایی بررای کنتررل آفرت       

ااتمرال آزاد   در گلخانه، اتی در صورت نداشرتن تمراس مسرتقیم برا پوشرش، بره دلیرل       

توانررد بررر کیفیررت پوشررش ااررر بگررذاردب بنررابراین، شرردن ترکیبررات شرریمیایی م ررر، مرری

هرای شریمیایی فقرط بره میرزان مجراز اسرتفاده شرود و کراربرد          شود تا از سرم توصیه می

هرا برر   های ااوی گوگرد و یا کلر، به ارداقل ممکرن برسردب بررای کراهش اارر سرم       سم

 رع وقت نسبت به تهویه گلخانه اقدام کردب پوشش، پا از سمپاشی باید در اس

 کرره از مررواد شرریمیایی برررای ررردعفونی کررردن خررام اسررتفاده     در صررورتی -

هرای نفوذناپرذیر پوشرانده    هرای رردعفونی شرده برا پالسرتیک     شود، بهتر است محلمی

رسرریدن برره پوشررش شررودب در ایررن صررورت، افررزون بررر االررول نتیجرره بهتررر، از آسرریب

 شررودب در زمرران برداشررتن  ی آزاد شررده، جلرروگیری مرری  گلخانرره بررا گازهررای سررم   

  های روی خام، گلخانه باید به خوبی تهویه شودبپالستیک

هررای کررم ارتفرراع هررای پلیمررری برره عنرروان تونررلدر صررورت اسررتفاده از پوشررش -

)محیط نیمه کنترل شده(، پوشرش بایرد بره انردازه کرافی در طرول قروس کشریده شرود           

ان باشرد، و ارداکثر فاصرله برین دو قروس متروالی برر اسراس         ها دارای ارتفاع یکسقوس

توصرریه سررازنده در نیررر گرفترره شررودب هنگررام برراال زدن پوشررش برررای تهویرره تونررل    

هرای  شردگی در پوشرش ایجراد شرودب تونرل     پالستیکی، نبایرد تراخوردگی شردید یرا پراره     

ه کنرد و امکران اسرتفاد   پالستیکی، پوشش موقت بررای محالروالت با برانی فرراهم مری     
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هررا در زمرران دیگررر وجررود داردب بنررابراین، برررای جلرروگیری از افررت کیفیررت مجرردد از آن

آوری، پوشرش بایرد کرامال  خشرک بروده و در      پوشش در زمران انبرارداری، هنگرام جمرع    

 محیط خنک، خشک و تاریک نگهداری شودب 

 

 زیستی  ای و مسائل محیطهای گلخانهپسماند پوشش

در  مقردار پسرماند هرای  یرگیراهی    ای، گلخانره هرای  دلیرل نروع محریط کشرت    ه ب

ایررن پسررماند هررا شررامل ای اسررتب هررای مزرعررهاز کشررتهررا بیشررتر ایررن نرروع کشررت

بسرترهای کشرت  یرر    مرالچ،   ،بررای پوشرش گلخانره   و مواد مرورد اسرتفاده    هاپالستیک

و هرای فلرزی داخرل گلخانره،     هرا، سریم  هرای پالسرتیکی هردایت بوتره    ریسرمان خاکی، 

هررای انباشررته ای از اجررم پالسررتیکنمونرره 20اسررتب در شررکل  آبیرراری هررا هررایلولرره

 (ب  2101و ماروائا،  0211شود )مؤمنی، شده در کنار گلخانه دیده می

 هررای پالسررتیکی تولیررد شررده از پلیمرهررای نفترری، مررواد    هررا و پوشررش شیشرره

هرای موجرود   )مروادی کره پرا از اسرتفاده، توسرط میکروارگانیسرم       0پرذیر تخریبزیست

ترری ماننرد گازهرای    در طبیقت به واادهای سازنده خرود تجزیره شرده و بره مرواد سراده      

شررود( تبرردیل مرری 2تررودههررای مقرردنی و زیسررت اکسررید و ازت، آب، نمررککررربن دی

تخریررب ناپررذیر در میلیررون تررن پسررماند زیسررت 2/2نیسررتندب سرراالنه در جهرران، ارردود 

مالرررف پالسررتیک در  شررود و از سرروی دیگررر، تقارررای بخررش کشرراورزی تولیررد مرری 

هرا  کننردگان ایرن پالسرتیک   یابردب عالقره مالررف   بخش کشاورزی هر ساله افزایش مری 

هرا مالررف شرده و    هرایی اسرت کره انررژی کمری بررای تولیرد آن       بیشتر بره پالسرتیک  

قابررل بازیافررت باشررد  پایررداری برراالیی در برابررر پرتوهررای فرررابنفش داشررته و ارزان نیررز 

هرا  ر ارال ااررر کراهش تقاررا بررای بسریاری از پالسرتیک       کره د باشدب با توجه به این

                                                 
1- Biodegradable 
2- Biomass  
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ای در افاظررت از هررا از اهمیررت ویررژهگیررر نیسررت، بازیافررت پالسررتیکممکررن یررا چشررم

 (ب  2101زیست برخوردار است )ماروائا، محیط
 

 
 

 هاهای انباشته شده از گلخانهای از پالستیکنمونه -30شکل 

زیسرتی ایجراد کررده    هرای جردی محریط   پالسرتیک، چرالش  تولید و تقاررای روزافرزون   

، میررزان انتشررار کررربن )مقررادل 01اسررت و کررربن زیررادی تولیررد مرری کنرردب در جرردول  

هررای اکسررید( برره ازای مالرررف هررر تررن از مررواد مررورد اسررتفاده در پوشررش  کررربن دی

المللری ارائره شرده اسرتب از میران انرواع مرواد        ای برر اسراس اسرتانداردهای برین    گلخانه

 kgاتریلن کمتررین انتشرار کرربن )    ورد اسرتفاده بررای پوشرش گلخانره، بازیافرت پلری      مر 

e/t 2CO 21   زیسرت برر جرای مری گرذاردب       ( را دارد و تذایر بیشتری برر پایرداری محریط

البته باید در نیر داشرت کره پلیمرهرای بازیافرت شرده برا اینکره قیمرت کمترری نسربت           

نیرز دارنردب از پالسرتیک هرای بازیرافتی       ترری به پلیمرهای اصرلی دارنرد، کیفیرت پرایین    

 زبالرره،تخترره پالسررتیکی،گلدان، سررطل سررینی نشررا ، هررای پالسررتیکی، لولررهدر تولیررد 

  مررومنی، 2101مرری شررود )مرراروائا، اسررتفاده و  یررره  خرروراکیریهررای مررواد  بطررری

 (ب0211

ای، افرزون برر لرزوم    نکته مهم در بازیافت مرواد مرورد اسرتفاده در پوشرش گلخانره      

هررا در شکسررتن پیونرردهای شرریمیایی بررین عناصررر سررازنده پلیمرهررا، وجررود افزودنرری   
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ای اسرتب برا وجرود ایرن مشرکالت، بازیافرت ایرن مرواد برا اجرم           هرای گلخانره  پوشش

هررا در زیرراد، کمررک بیشررتری برره پایررداری محرریط زیسررت، نسرربت برره رهررا کررردن آن  

نکتره توجره کررد    بایرد بره ایرن     PVFو  PVCطبیقت خواهرد کرردب در مرورد بازیافرت     

دلیرل وجرود عناصرر سرنگین پایردار کننرده، ممکرن اسرت موجرب          هرا بره  که این پوشش

 (ب2101انتشار عناصر سنگین در محیط زیست شود )ماروائا، 

 
اکسید( به ازای مصرف هر تن از مواد مورد مقدار انتشار کربن )معادل کربن دی -01جدول 

 ایهای گلخانهاستفاده در پوشش

 (e/t 2kg COمقدار کربن منتشر شده )  نوع پوشش

 212 شیشه

 21 اتیلن با دانسیته کمپلی

 211 دوینیل کلرایوینیل فلوراید و پلیپلی

 211 کربنات و اکریلیکپلی

 

 بندی  خالصه و جمع

هررای بخررش کشرراورزی در جهرران و کشررور مررا، افررزایش  امررروزه یکرری از چررالش

هررای تولیررد بررا رویکررردی پایرردار اسررتب   نهررادهوری تولیررد و اسررتفاده بهینرره از  بهررره

توانررد تررا ارردود عنرروان یررک محریط کنترررل شررده، مرری اسرتفاده مناسررب از گلخانرره برره  

وری عوامررل تولیررد، تولیررد خررارج از فالررل و افررزایش  افررزایش بهرررهزیررادی منجررر برره 

تروان  کیفیت محالرول شرودب از میران عوامرل تولیرد در گلخانره کره برا کنتررل آن مری          

و اتری کیفیرت محالرول را افرزایش داد، مقردار و کیفیرت نرور اسرتب پوشررش          عملکررد 

توانرد  گلخانه یکری از اجرزا  مهرم گلخانره اسرت کره انتخراب و نالرب صرحیک آن مری          

ویرژه نرور داشرته    تذایر زیادی در فرراهم کرردن شررایط مناسرب رشرد و نمرو گیراه، بره         

امل امرواج فررابنفش،   باشدب طیم نور تابیرده شرده از خورشرید بسرته بره طرول مروج، شر        
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خالصره   00هرا در جردول   نور مرئری و امرواج فروسررخ اسرت کره ویژگری هرکردام ازآن       

 شده استب 

هرا از  جرز شیشره، سرایر پوشرش    ای دارای انرواع مختلفنرد و بره   های گلخانهپوشش 

جررنا پلیمرهررای نفترری اسررت کرره بررر اسرراس نرروع اقلرریم منطقرره و توانررایی اقتالررادی  

هرا  تررین پوشرش  هرای پالسرتیکی، رایرج   از میان انرواع پوشرش   شودبکشاورز انتخاب می

هرا، هزینره تهیره و    اتریلن اسرت کره نسربت بره سرایر پوشرش       های پلیدر ایران، پوشش

هررا بیشرتر اسررتب  طرول عمررر کمترر دارد و ااتمررال آسریب دیرردگی و خرابری زودرس آن    

در  زیسررتی کمتررری اترریلن پیامرردهای محرریطهررای پلرریهمچنررین، اسررتفاده از پوشررش

وااد اجم پوشرش داردب توجره بره ایرن نکتره ررروری اسرت کره در یرک دوره زمرانی           

-ای، پلری هرای شیشره  طوالنی)مثال ده سرال(، بره دلیرل بری نیرازی از تقروی( پوشرش       

هرای نرامبرده   وینیرل فلورایرد، ممکرن اسرت اسرتفاده از پوشرش      کربنات، اکریلیک و پلری 

دنبررال  زیسررتی کمتررری نیررز برره یطمحررتررر برروده و اترری پیامرردهای صرررفهبرره  مقرررون

داشته باشردب بنرابراین، در انتخراب نروع پوشرش، توجره بره نروع کشرت، اقلریم منطقره،            

، 02هررای پوشررش رررروری اسررتب در جرردول   برررداری و ویژگرری طررول زمرران بهررره 

 طور خالصه با هم مقایسه شده استب ای بههای گلخانههای مهم پوششویژگی
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 های طیف نور تابیده شده از خورشیدویژگی -00جدول 

 ویژگی طول موج )نانومتر( نوع طیف

 (UVفرابنفش )

241> 

ترین قسمت نور پر انرژی

-الیه ازن جذب می که در خورشید

 شودب

202- 241 
ا هسبب تخریب پوشش گلخانه

 شودبمی

241- 202 
ر ها و کدسبب رن  پریدگی گل

 شودبها میشدن رن  پوشش گلخانه

 141-241 نور مرئی

شامل نورهای آبی، سبز، زرد و 

تشقشع فقال  که محدودهاست قرمز 

( را شامل می شود PARفتوسنتزی )

 دبروو در فرایند فتوسنتز به کار می

 141> (IRفروسرخ )

 2111در طول موج بیشتر از 

و مقدار آن  داار گرمایی دارنانومتر 

 بستگی به محل و فالل تابش داردب

 

 ایهای گلخانههای مهم پوششمقایسه ویژگی -02جدول 

 بندیعایق طول عمر عبور نور )%( نوع پوشش

 رقیم نامحدود 12-44 شیشه تک جداره

 خوب نامحدود 42-11 شیشه دو جداره

 رقیم سال UV 41-10 0اتیلن جاذب پلی

 رقیم سال 2 11 اتیلن رد قطرهپلی

 متوسط ده سال 12 وینیل فلورایدپلی

 رقیم سال 0 10-11 کوپلیمر اتیلن وینیل استات

 خوبخیلی ده سال 41-11 کربناتپلی

 خوبخیلی نامحدود 44-40 اکریلیک

 رقیم نامحدود 11-41 فایبرگالس
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