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  گلخانه هاي تجاري راهكاري مناسب در راستاي استفاده بهينه از منابع
 
  1مؤمنيداود 

  مركز تحقيقات كشاورزي جيرفت و كهنوجبخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي ت علمي أعضو هي
  

  هچكيد
ه بايد گفت در تعريف گلخان. يكي از سيستم هاي نوين كشاورزي، كشت در محيط هاي كنترل شده مانند گلخانه است

شود تا محصول  در محدودة مورد نياز گياه كنترل مي... و گلخانه محيط كشتي است كه در آن تغييرات دما، رطوبت و نور كه 
با توجه به محاسني مانند مكان توليد در خارج از فصل، اثرات كمتر محيط آزاد بر . مناسب از لحاظ كمي و كيفي توليد گردد

مزرعه اي، باالتربودن كارايي مصرف آب با توجه به استفاده از سيستم هاي نوين آبياري، اشتغال كشت گلخانه اي نسبت به 
باعث شده است تا اين نوع كشت بطور گسترده مورد استقبال قرار ..باالتر نسبت به كشت مزرعه اي، استفاده بهينه از منابع و 

سازه، سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي، (مي توان به سازه گلخانه دناي وجود دار گلخانه هايمسائل مهمي كه در كشتاز . گيرد
اشاره ) مبارزه با بيماريها آفات وشناسايي (و گياهپزشكي) آبياري و كوددهي(، سيستم تغذيه)سيستم تهويه، پوشش گلخانه

و به دليل  باالبودن اي، داراي اهميت زيادي است  گلخانه هايطراحي و ساخت سازة گلخانه به عنوان قدم اول در كشت. كرد
و اگر اين امر تحقق نيابد بسياري از مزايايي كه در اين نوع  هاي ساخت آن، حتما بايستي با مطالعه و تحقيق همراه باشد هزينه

پس از بررسي انواع گلخانه، مشخصات فني گلخانه هاي تجاري  مطالعهدر اين  .كشت ذكر گرديد قابل دسترس نخواهد بود
  .كه از لحاظ سطح زير كشت مقام اول را در كشور دارد بررسي شده است  كهنوجمنطقه جيرفت و 

  
  ساختار و طراحي، گلخانه :كلمات كليدي

  مقدمه
در محدودة مورد  ...و  نور ،گلخانه محيط كشتي است كه در آن تغييرات دما، رطوبت : در تعريف گلخانه بايد گفت  

 هايمسائل مهمي كه در كشتاز بطور كلي . لحاظ كمي و كيفي توليد گردد شود تا محصول مناسب از نياز گياه كنترل مي
، سيستم )سازه، سيستمهاي گرمايشي و سرمايشي، سيستم تهويه،پوشش گلخانه(مي توان به سازه گلخانه  دناي وجود دار گلخانه
طراحي و ساخت سازة گلخانه به  .داشاره كر) مبارزه با بيماريها آفات وشناسايي (و گياهپزشكي ) آبياري و كوددهي(تغذيه 

هاي ساخت آن، حتماً بايستي در مناطق  اي، داراي اهميت زيادي است و به دليل باالبودن هزينه عنوان قدم اول در كشت گلخانه
 در ادامه پس از بررسي. تا بتوان به اهداف مورد نظر در كشتهاي گلخانه اي دست يافت كشور با مطالعه و تحقيق همراه باشد

___________________________________________________________________________ 
 Email: momenidavood@yahoo.com   
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هاي گرمايشي  هاي تهويه، سيستم اي، سيستم هاي گلخانه انواع گلخانه از لحاظ جنس، كاربرد، شكل، تعداد دهانه، انواع پوشش
  . بررسي شده است جيرفت و كهنوج ي تجاري منطقهمشخصات فني گلخانه هاو سرمايشي، 
  كاوش
در  ... و  نور، ه در آن تغييرات دما، رطوبتگونه كه اشاره گرديد هدف از احداث گلخانه ايجاد محيطي است ك همان

   .شود تا محصولي با كميت و كيفيت مطلوب توليد گردد محدودة مورد نياز گياه كنترل مي
  :)5و 4( بندي كرد هاي مختلف طبقه توان به روش انواع گلخانه را مي

  :انواع گلخانه از لحاظ جنس سازه -1
. شود شود كه در ساخت آنها به جاي فلز از چوب درختان استفاده مي يهايي اطالق م به گلخانه : هاي چوبي گلخانه -

اندازي زياد و عمر پائين بدليل  اين نوع گلخانه بدليل مقاومت پائين در برابر بادهاي شديد و برف سنگين، ارتفاع كم، سايه
   .شدن است هاي مخرب چوب در حال منسوخ ها و ميكروارگانيسم ها، قارچ حملة موريانه

هاي كمربندي  در اين نوع گلخانه از فلز براي ساختار كلي گلخانه و از چوب به عنوان تسمه :فلزي هاي نيمه خانهگل -
  . شود براي نگهداري پوشش استفاده مي

. شود و آلياژهاي آلومينيومي در ساخت گلخانه استفاده مي) گالوانيزه(دار  معموالً از آهن روكش :هاي فلزي گلخانه    -
گلخانه هاي منطقه جيرفت و كهنوج از اين نوع هستند كه در غالب . از آهن گالوانيزه به دليل خاصيت ضدزنگي است استفاده

  .آنها از جوش استفاده مي شود
  :انواع گلخانه از لحاظ شكل -2
  :ستادليل كنند و آن هم به دو  ها معموالً از پوشش شيشه استفاده مي در اين نوع از گلخانه :انه با سقف شيروانيگلخ-

خصوص كشورهاي شمالي آن صادق  ست كه اين مطلب براي قارة اروپا بهاشدت نور از اهميت بااليي برخوردار ) الف
  .است

  .گيرد برداري قرار مي محصول زيرپوشش در تمام طول سال مورد بهره) ب
ه از نور خورشيد براي آفتابدهي و ها، عدم امكان استفاد اي شيشه بودن سازه، نياز به شستشوي دوره معايبي همچون گران

  . در اين نوع پوشش وجود دارداستريل طبيعي خاك 
هاي قوسي بدست آوردن ماكزيمم هواي داخل گلخانه با  دليل استفاده از سقف :گلخانه با سقف قوسي يا كماني-

نمودن  و همچنين كم مينيمم نمودن سطح پوشش گلخانه، مزايايي همچون مصرف كم پوشش. باشد كمترين سطح پوشش مي
هاي قوسي، از پوشش  در سازه. تبادل حرارتي گلخانه با فضاي باز و به دنبال آن كاستن مصرف سوخت را به همراه دارد

ها باعث  وزن كم پوشش و همچنين مقاومت طبيعي اين سازه. گردد پالستيكي به راحتي استفاده شده و به سازه محكم مي
اي در اين  اتيلني و خواص ويژه هاي پلي تبادل حرارتي پائين در پوشش. ه و نصب آن ساده باشدگردد كه سازه، ارزان بود مي

برگشت اشعة مادون قرمز به داخل گلخانه، كاهش مصرف انرژي، خاصيت ضدتعريق، كنترل : نوع پوشش قابل اجراست، مانند
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هاي  قابليت ديگر سازه. دگي و پايداري سازهحشرات و بدنبال آن كاستن از مصرف سموم در گلخانه، ارزاني و سبكي، سا
اين . تونلي استفاده از پوشش دوم و تزريق هواي فشرده به داخل آن است كه كاهش مصرف انرژي در گلخانه را به همراه دارد

ن سطح توان به صاف بود از معايب اين نوع گلخانه مي .كند قابليت به حذف مشكل تعرق در جداره پائين گلخانه نيز كمك مي
پوشش گلخانه در باالترين نقطه اشاره كرد كه اين امر عدم هدايت صحيح برف و ماندن رطوبت و تعرق را در آن نقطه بدنبال 

با افزايش دما  نسبي رطوبت كاهشگنبدي و  هاي سقف توان با استفاده از پوشش دوم، استفاده از گلخانه اين نقيصه را مي. دارد
  .نوع گلخانه مشكل نصب پنجره در باالترين قسمت براي تهويه استعيب ديگر اين . مرتفع كرد

  .در گلخانه هاي تجاري توليد خيار در منطقه جيرفت و كهنوج از اين نوع سازه استفاده شده است
اساس استفاده از گلخانه سقف گنبدي، حذف مشكل افزايش رطوبت و تهوية ضعيف در  :گلخانه با سقف گنبدي-
  .شود در اين طرح تاج گلخانه از حالت قوسي به حالت شيرواني نزديك مي. ستاوسي بوده هاي سقف ق گلخانه
شيب گلخانه به نحوي آست كه در تابستان نور منعكس شدة خورشيد به داخل گلخانه  :اي گلخانه با سقف دندان اره-
هاي  سمت باز شدن دريچه. رود داخل مي رود و در عوض در زمستان به دليل مايل تابيدن خورشيد، با بيشترين انعكاس به نمي

  .صورتي باشد كه باد مانع تهويه نگردد تهويه در اين نوع گلخانه بايد به
  :انواع گلخانه از نظر دهانه -3
توان به  از محاسن آن مي. هايي باشد كه بدان اشاره شد تواند يكي از فرم سازة اين نوع گلخانه مي :هاي مجزا گلخانه -
نور تابيده شده به داخل گلخانه نيز تقريباً يكنواخت . و ايجاد دماي مناسب براي گياهان مختلف اشاره كردريزي آسان  برنامه
هاي جانبي در مناطقي كه بادهاي شديد  قوسي بودن ديواره. تواند قوسي و يا عمودي باشد ديوارة اين نوع گلخانه مي. است
  .شود هاي عمودي پيشنهاد مي صورت ديواره در غير اين ،دشود، سازه مقاومت بيشتري داشته باش وزد باعث مي مي

لخانه گهاي جانبي اين نوع  ديواره. شود يل ميكاز كنار هم قرار گرفتن دو واحد گلخانه مجزا تش :هاي دوقلو گلخانه -
  .مي تواند قوسي يا عمودي باشد

نسبت به . شود د گلخانة مجزا تشكيل مياين نوع گلخانه از كنار هم قرار گرفتن چند واح :هم پيوسته هاي به گلخانه -
ها باعث شكست نور ورودي به داخل  هم پيوسته، ناوداني هاي به در گلخانه. هاي مجزا نياز به مراقبت بيشتري دارد گلخانه

جزا هاي م اين نوع گلخانه نسبت به گلخانه. شود و ساية ايجاد شده داخل گلخانه نيز روي رشد اثرگذار خواهد بود گلخانه مي
هم  هاي به در سازه. ستاهاي جانبي بدين معناست كه مواد كمتري در ساخت سازه نياز  حذف ديواره. نياز به زمين كمتري دارد

كش خاص مشكل است اما در كل به علت كمتر شدن سطح  حشرهسموم كردن يك سالن به تنهايي يا كاربرد  پيوسته، گرم
ها، بازده كار پرسنل باالتر  در اين نوع گلخانه به علت وجود راهرو بين سالن. ز استتبادل حرارت، به انرژي حرارتي كمتري نيا

هاي مجزاست  سازتر از گلخانه ها بحران بودن دريچه  در اين نوع گلخانه، حجم كم هواي باالي محصول، در زمان بسته. است
سوزاندن سوخت، فشرده كردن گاز و ساير  اكسيدكربن به داخل گلخانه از طريق توان با تزريق دي كه اين مشكل را مي

انتخاب  .هاي مجزا در واحد سطح داراي هزينه كمتري هستند هاي ساخت نسبت به گلخانه از لحاظ هزينه. ها مرتفع نمود روش
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. ساخت گلخانه به يكي از روشهاي تونلي، دوقلو و بهم پيوسته با توجه به مساحت تخصيص يافته به گلخانه صورت مي گيرد
  .عموال گلخانه هاي منطقه بصورت بهم پيوسته ساخته مي شودم

  :انواع گلخانه از لحاظ كاربرد -4
تنش در پارامترهاي محيطي را  هاي تجاري، همگني محيط رشد و عدم هاي باال در گلخانه مساحت :هاي تجاري گلخانه -

ها  از منظر آفات و بيماري. عيين كنندة آن استاين بزرگي يا كوچكي كامالً نسبي بوده و مديريت گلخانه ت. آورد به همراه مي
گلخانه هاي مورد بحث در  .بازگشت سرمايه جزو اهداف اين گلخانه است. گردد هاي باال توصيه نمي به هيچ عنوان مساحت

  .اين مطالعه از اين نوع هستند
سكو و هم بر روي زمين در اين نوع گلخانه، هدف اصلي آموزش است، لذا كشت هم بر روي  :هاي آموزشي گلخانه -

هاي تجاري بوده و همچنين مجهز به  ها، فضاهاي تردد به جهت امر آموزش، بيشتر از گلخانه در اين نوع گلخانه. وجود دارد
. بايست در تمام طول سال قابل استفاده باشد گلخانه آموزشي مي. باشد كليه تاسيسات سرمايش، گرمايش، آبياري و كنترل مي

در اين نوع گلخانه، هدف، تامين شرايط مطلوب آموزش بوده و . باشد هاي موقت براي آن صحيح نمي اب پوششبنابراين انتخ
  . گردد هزينه و بازگشت سرمايه در آن لحاظ نمي

گردد وليكن به جهت امر تحقيق، شرايط  كليه شرايط يك گلخانه آموزشي براي آن لحاظ مي :هاي تحقيقاتي گلخانه -
هاي تحقيقاتي  به جهت كنترل دقيق كليه پارامترها، گلخانه. هاي تجاري متفاوت خواهد بود محيطي با گلخانهكنترل پارامترهاي 

  .محدوديت ابعاد مواجه هستند انيز ب
مساحت اين نوع گلخانه . گيرد هاي خانگي مورد استفاده قرار مي بيشتر براي نگهداري گلدان :هاي تفريحي گلخانه -

  .باشد گردد، كوچك مي داخل آن براي پذيرايي يا استراحت استفاده ميبجز مواردي كه از فضاي 
  :اي هاي گلخانه انواع پوشش -5

اي  تاكنون ماده. مهمترين وظيفه پوشش گلخانه اين است كه بيشترين مقدار نور و حرارت را در اختيار گياه قرار دهد
د نور عبوركرده در طول موجهاي مختلف به جنس مواد اين درص. نور تابيده شده از آن عبور كند% 100ساخته نشده است كه 

  .بستگي دارد
درصد آهن موجود در شيشه، مقدار . مواد تشكيل دهنده، كيفيت و ابعاد شيشه بر روي ميزان عبور نور موثر است: شيشه

به همين دليل . يابد هش ميبا افزايش درصد آهن در شيشه، مقدار نور عبور يافته كا. دهد نور عبور يافته را تحت تاثير قرار مي
از لحاظ ابعاد نيز، هر چه قطعات . هايي استفاده كرد كه ميزان آهن در آن كم باشد ها بايستي از شيشه براي استفاده در گلخانه
تر  اندازي قابها كمتر و عبور نور بيشتر خواهد بود ولي نسبت به تگرگ و بارش برف سنگين شكننده شيشه بزرگتر باشد، سايه

   .تندهس
هاي باستان شروع شده بود با ساخته  ها و يوناني استفاده از شيشه كه توسط رومي: هاي پالستيكي انعطاف پذير پوشش -

شود بايستي در  پالستيكي كه براي پوشش گلخانه از آن استفاده مي. منسوخ گرديد 1945شدن پوششهاي پالستيكي در سال 
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بر . ور نور آن در حد قابل قبول باشد و از لحاظ شيميايي براي گياه مضر نباشددرصد عب. دماهاي مختلف انعطاف داشته باشد
استات  ،)PVF(فلوئورايدوينيل ، پلي)PVC(كلرايدوينيل استر، پلي اتيلن، پلي اين اساس جنسهاي مختلفي مانند پلي

تفاده از اين نوع پوشش نسبت از مزاياي اس. شود استفاده مي …و ) PMMA(، اكريليك)FRP(فايبرگالس ،)EVA(وينيل اتيلن
  :توان به موارد زير اشاره كرد به شيشه مي

  .گردد هاي احداث گلخانه مي هاي دائمي قابل استفاده هستند كه باعث كاهش هزينه به راحتي روي سازه -
  .اي كمتر است هاي شيشه ها نسبت به گلخانه مين حرارت اين نوع گلخانهأهزينه ت -
  .كاري بيشتر به راحتي امكان پذير است براي عايقاستفاده از دو پوشش -
  .شوند بصورت مقاوم ساخته مي)  UV(نسبت به امواج ماوراء بنفش -
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4-Boodley, J.W.(1996). The commercial greenhouses. Delmar publishers. 
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Commercial greenhouses, one method for optimum usages of resources 
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Abstract 
  One of the new systems in agriculture is greenhouse culture. Greenhouse is a bounded 

environment hn which temperature, RH, light … variations are controlled in need  of plant. This kind of 
culture has some advantages such as: out-season product, less effect of outside temperature variations, 
higher water efficiency than field cropping, more occupation and….Important problems in this culture are 
greenhouse structure (frame, heating and cooling system, ventilation systems and …), nutrition (irrigation 
and fertigation) and plant protection.First step in this culture is greenhouse frame manufacturing. Because 
this step needs a large amount of capital, it must be with study and research. In this study, after 
introducing kinds of greenhouse, technical properties of commercial greenhouse were explained. 

 
Keyword: greenhouse, design, structure. 


