
  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  نکات کاربردی در کاهش مصرف سوخت در گلخانه ها
  

  سید کسری بابایی ،اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان : گردآوری
  

  مقدمه
ای اتالف شده است        ادل گرم ه مع ردن گلخان رم ک رای گ دار حرارت الزم ب ا . مق ه سه طریق اتالف می شود    گرم ا  : ب دایت ی ه

دایت     بخش بيشتر.سانایي، نفوذ تدریجی و تابش یا تشعشعر ا ه ه    (Conduction) گرما از طریق رسانایي ی از پوشش گلخان
 .ها از دست می رود

روج    نف ت از خ ارت اس دریجی عب وای  وذ ت ه    گ ه ش گلخان ود در پوش کافهای موج ق ش  . رم از طری
ا        ا تشعشع ی ه ه ا در گلخان ابش است   سومين راه اتالف گرم صاعد می سازند       اج . ت رژی تشعشعی از خود مت رم ان ن  . سام گ ای

ا را          تشعشعات بدون آنکه ه اجسام سرد می رسند و آنه رده و ب ور ک رم می    موجب گرم شدن قابل توجه هوا شوند از آن عب گ
  .کنند

ی جاری توليد را    در شرایط اجرای طرح هدفمند سازی رایانه ها، تأمين سوخت در اغلب گلخانه ها، بيشترین سهم از هزینه ها                  
ود  ه خ م . اختصاص داده است ب ی شود   مه ا توصيه م ه ه ره وری سوخت در گلخان زایش به راي اف ه ب ایی ک رین راهکاره ت

  :عبارتند از 
  

 )در محلهایی که فاقد بادهای سرد دائم زمستان ویا دارای سایه زیاد هستند(مکان یابی مناسب )١
 احداث گلخانه در زمينهای هموار )٢
 اههای حمل ونقلدسترسی به ر )٣
 دسترسی به منابع آب با کيفيت و کميت مناسب )٤
 )به علت سایه اندازی( عدم مجاورت گلخانه با سایر ساختمانها )٥
 نزدیک بودن به شبکه گاز طبيعی )٦
 سرعت و جهت وزش باد )٧
 تعيين سردترین وگرمترین درجه حرارت در فصول مختلف )٨
 تعداد روزهای یخبندان و طول دوره کشت )٩
  به حداقل برسد باباد آن تماس سقفه بنحوی که سطحاحداث گلخان )١٠
 احداث گلخانه ها بصورت بهم پيوسته و به شکل گوتيک )١١
 انتخاب نمای جنوبی یا جنوب شرقی در گلخانه برای جذب ماکزیمم نور )١٢
 تعيين مناطق گرمتر برای احداث گلخانه )١٣
 احداث سازه آیرودیناميک برای کاهش مقاومت در برابر باد )١٤
 کن در مسير باد بصورت کاشت درخت یا نصب توری در مسير بادایجاد بادش )١٥
 )ضریب اتالف حرارت کم،عمر زیاد،عبور نور باال(انتخاب پوشش مناسب )١٦
 عایق کاری اطراف گلخانه )١٧
 )نباید در جهت وزش باد باشد(احداث اتاقک انتظار )١٨
 دوپوش کردن )١٩
ا در هوای سرد             درصورت نصب در یک روز سرد محکم کشيده شو         (ميزان کشيدگی پالستيک   )٢٠ ر ت رم کمت ند و درروزگ

 )منقبض و پاره نشوند
 استفاده از سيستم آبياری تحت فشار )٢١
ه ضخامت     (استفاده از پرده ذخيره انرژی   )٢٢ ی استایرن ب رده پل ا       ٢استفاده از یک پ اهش اتالف حرارت ت نچ موجب ک ای

 )صورت عایق عمل ميکندکاهش فضایی که باید گرم شود و ب)(در مقایسه با زمان فقدان پرده ميگردد%٩٠
 استفاده از دستگاه کنترل هوشمند اقليم )٢٣
 استفاده متعدد از ترموستات های دقيق در نقاط مختلف گلخانه )٢٤
 استفاده از سيستم اخطار  )٢٥
 )گاز طبيعی،نفت،گازوئيل: به ترتيب اولویت (استفاده از سوخت مناسب  )٢٦
 استفاده از کوره هوای گرم با راندمان باال  )٢٧
 )Aبرچسب (شعلهایی با راندمان حرارتی باالاستفاده از م )٢٨
 تعمير و سرویس دوره ای مشعلها توسط سرویسکار مجاز )٢٩
 تامين اکسيژن کافی برای احتراق کامل مشعلها از محيط خارج گلخانه )٣٠



  
 

ا         )٣١ اال و                         HAFاستفاده از فنهای سيرکوالتور ی اهش اختالف درجه حرارت سطح ب وا و ک اد گردش افقی ه  جهت ایج
 پایين گلخانه

 گرمایش مرکزی و استفاده از لوله های آب گرم )٣٢
 مدیریت صحيح کشت )٣٣
 کاشت واریته هایی با نياز گرمایی کم و مقاوم به سرما )٣٤
 کشت هيدروپونيک )٣٥
 انتخاب تاریخ صحيح کشت )٣٦
 )هيه نشا بشود تا انرژی حرارتی کمتری استفاده شوددر محدوده کوچکتر اقدام به ت(نشا کاری )٣٧
 استفاده از مالچ )٣٨
 تزریق دی اکسيد کربن )٣٩
 بکارگيری ساده فنآوریهای نوین جهت استفاده از انرژی خورشيدی )٤٠
 شيب پوشش گلخانه ها جوری در نظر گرفته شود تا بيشترین گرمای خورشيدی را جذب نمایند  )٤١
ستر درقسمت پشت          احداث دیوارهای آجری یا سيمانی پرش      )٤٢ ا خاک ده گرمای            ) شمال (ده ب ره کنن وان ذخي ه عن ه ب گلخان

 خورشيدی
 احداث دیوارهای کوتاه بلوکی در دورتا دور گلخانه بصورتيکه پوشش پایينی گلخانه روی زمين قرار نگيرد )٤٣
 عایقکاری قسمت بيرونی گلخانه ها )٤٤
 گرم کردن خاک گلخانه  )٤٥
ودر صورت عدم امکان، ذخيره آب در استخر         )تاثير هوای خارج سرد نباشد    تا تحت   ( استفاده از آب بصورت مستقيم       )٤٦

 هایی که دارای پوشش هستند
 قطع تهویه در ساعات انتهایی روز )٤٧
 استفاده از آب با درجه حرارت مناسب جهت آبياری )٤٨
 استفاده از لوله های انتقال آب با قطر بزرگتر )٤٩
 کنترل مناسب آفات و بيماریها )٥٠
 خصص و علوم جدید جهت حل مشکالت گلخانهاستفاده از افراد مت )٥١
 استفاده از کود و سموم به حد نياز  )٥٢
 استفاده از کودهای دامی پوسيده )٥٣
 استفاده از پوشش گلخانه با رنگ مات  )٥٤
 استفاده از پوششهای ضد قطره )٥٥
ات و    )٥٦ شار آف ضر و انت شرات م وگيری از ورود ح ه جهت جل ای تهوی ه ه ل دریچ ای مناسب در مح تفاده از توریه  اس

 بيماریها
 بستن کامل پنجره ها،دربها و دریچه فنها با استفاده از پالستيک و یا درزگير )٥٧
 بستن درزها و روزنه های موجود در پوشش گلخانه )٥٨
 استفاده از سکو برای کشت )٥٩
 نصب مبدلهای حرارتی در قسمت پائين گلخانه )٦٠
 س هستند عایق کاری قسمتهایی از سيستم گرمایشی که با فضای بيرون گلخانه در تما )٦١
 رعایت بهترین تراکم کشت در متر مربع از گلخانه )٦٢
 استفاده مستمر از گلخانه )٦٣
 مکانيزه و خودکار نمودن گلخانه )٦٤
ه رادرشب   (آميخته کردن پوششهای پالستيکی به مواد نگهدارنده نور مادون قرمز       )٦٥ ا ١٥تلفات دمای گلخان  درصد  ٢٥ت

 )کاهش ميدهند
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