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  چكيده

با توجه به محاسني كه در اين نوع . كشتهاي گلخانه اي يكي از انواع كشتهاي جديد و نوپا در كشور است كه عمري در حدود دو دهه دارد
كرده بسيار مورد توجه بوده و عالقمندان بسياري را به خود جذب كشت وجود دارد گسترش و توسعه آن در كشور در سالهاي  گذشته 

محاسني مانند توليد خارج از فصل، قابليت توليد محصوالت مختلف بسته به نياز بازار، عملكرد باال و در نتيجه درآمدزايي باال، .  است
ك اشتغال باالتر نسبت به كشتهاي زراعي، قابليت توليد كشتهاي سالم وارگانيك، استفاده از فن آوريهاي نوين، مانيتورينگ و كنترل اتوماتي

يكي از موارد مهمي كه در اين نوع  .از مواردي هستند كه باعث شده است استقبال از اين نوع كشت بسيار زياد باشد... محيط رشد گياه، و
، سيستمهاي زمين گرمايي، سيستم هاي ذخيره گرما و كشت وجود دارد پتانسيل باالي آن در استفاده از انرژيهاي نو مانند انرژي خورشيدي

در اين مقاله وضعيت كشتهاي گلخانه اي و سيستم زمين گرمايي بكار رفته در كشور تونس، سومين كشور از لحاظ كاربرد اين فن . است... 
  .آوري، بررسي شده است تا توجه صاحبنظران به مطالعه و بررسي پتانسيل استفاده از اين انرژي در كشاورزي ايران جلب شود

  .، تونسگرمايي گلخانه، سيستم زمين :كليديواژگان 
 

  مقدمه

اي است كه ابتداي آن را در محدوده سال  شود كشت گلخانه  جديد كه امروزه بطور گسترده از آن استفاده مي فن آوريهاييكي از 
اال و محاسني مانند توليد خارج از فصل، قابليت توليد محصوالت مختلف بسته به نياز بازار، عملكرد ب .دانند ميالدي در اروپا مي 1600

در نتيجه درآمدزايي باال، اشتغال باالتر نسبت به كشتهاي زراعي، قابليت توليد كشتهاي سالم وارگانيك، استفاده از فن آوريهاي نوين، 
مانيتورينگ و كنترل اتوماتيك محيط رشد گياه، استفاده از پوششهاي پالستيكي ضدحشره، ضدچكه، ضد گرد وغبار و مقاوم در برابر 

يكي از موارد مهمي كه در اين نوع كشت  .از مواردي هستند كه باعث شده است اين نوع كشت توسعه خوبي داشته باشد ...آفتاب و
در ... وجود دارد پتانسيل باالي استفاده از انرژيهاي نو مانند انرژي خورشيدي، ، سيستمهاي زمين گرمايي، سيستم هاي ذخيره گرما و

رژي زمين گرمايي است كه حدود يك قرن است كاربرد آن در دنيا به دو روش استفاده مستقيم و يكي از انرژي هاي نو، ان .آن است
كشور استفاده مي  46اطالعات موجود نشان مي دهد كه اين انرژي در بيش از . استفاده جهت توليد الكتريسيته رواج دارد

از انرژي زمين گرمايي وجود دارد اين روش استفاده بطور با توجه به محاسني كه در استفاده مستقيم ). Fridleifsson ,1998(شود
محاسني مانند فن آوري راحتتر، قابليت اطمينان، اقتصاد و مسائل زيست محيطي، بازده باالتر نسبت . گسترده در دنيا پذيرفته شده است

___________________________________________________________________________________________ 
  .جيرفت و كهنوج، بخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزيشهيد مقبلي تحقيقات كشاورزي  جيرفت، مركزايران،  -1
  .معاونت توليدات گلخانه ايتونس، وزارت كشاورزي و منابع آبي ، تونس،  - 2
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د الكتريسيته، زمان كوتاه تر براي توسعه در روش مستقيم در مقابل روش غير مستقيم براي تولي به روش كاربرد جهت توليد الكتريسيته

استفاده از منابع زمين : در استفاده از انرژي زمين گرمايي دو انتخاب وجود دارد. سيستم و سرمايه گذاري اوليه كمتر از آن جمله اند
يم وجود دارد اين است كه يكي از محاسن ديگري كه در استفاده از روش مستق. 2و استفاده از منابع زمين گرمايي گرم 1گرمايي داغ 

بعنوان مثال بلندترين خط لوله انتقال آب داغ در سيستم زمين گرمايي به طول . مي توان سيال داغ را به فواصل طوالني تر منتقل كرد
درجه 100دماي زير (استفاده از انرژي زمين گرمايي با انتالپي پايين). Fridleifsson,1998(كيلومتر در كشور ايسلند قرار دارد 63

اصول كلي كار بدين صورت است كه سيال گرم به داخل گلخانه هدايت . براي گرمايش گلخانه ها روش نسبتاً آساني است) سانتيگراد
طبق مطالعات صورت گرفته،اين نوع انرژي همه نيازهاي گرمايشي گلخانه را با هزينه مناسب . مي شود تا محيط گلخانه را گرم كند

  ).Vourdoubas,2004(تواند جايگزيني مناسب براي گاز طبيعي يا  ساير سوختها باشدپوشش مي دهد و مي 
در اين مقاله پس از اشاره اي مختصر به خصوصيات كلي گلخانه هاي رايج در ايران، وضعيت گلخانه ها و سيستم زمين گرمايي بكار 

ده تا توجه صاحبنظران به مطالعه و بررسي پتانسيل رفته در كشور تونس، سومين كشور از لحاظ كاربرد اين فن آوري، بررسي ش
  .استفاده از اين انرژي در كشاورزي ايران جلب شود

 
 بحث

گردد كه بدون مطالعه و تحقيق و تنها با الگو برداري بوده  پيش برمي دو دهه قبلاي در ايران به حدود  شروع كشتهاي گلخانه
استفاده از  ، استفاده از ديگ بخار: ار رفته در گلخانه هاي ايران بصورت زير استانواع سيستم هاي گرمايشي بك). 1384مؤمني،(است

 ،نفت ،)گاز طبيعي، گاز مايع(گاز ،الكتريسيته كه در آنها از يكي از منابع، استفاده از گرم كننده هاي برقي ،كوره هاي هواي گرم
توليد سبزيجات در گلخانه هاي فاقد سيستم از طرف ديگر  .ودبراي گرمايش استفاده مي ش ...)چوب، زغال و (جامد سوخت، گازوئيل

شروع شد و ) 5/8×60(مترمربع 500با احداث گلخانه هاي تك واحدي كوچك با مساحت حدود  1995از سال  تونسگرمايشي در 
  . ن ادامه داردهكتار مي رسد كه كشت در آنها از ماه سپتامبر تا ژوئ 1620در حال حاضر مساحت گلخانه هاي اين كشور به 

درجه سانتيگراد از اعماق زمين  40- 80در اين كشور بدين صورت است كه آب گرم با دماي زمين گرمايي روش استفاده از انرژي 
درجه  25- 30سپس با دماي .تا محيط آن را گرم كنداستخراج شده و توسط لوله هاي پلي پروپيلن به داخل گلخانه منتقل مي شود 

 400حلقه چاه با عمق  90در تونس بيش از . سانتيگراد از گلخانه خارج و وارد حوضچه مي شود تا براي آبياري باغات استفاده گردد
بنابراين جزء منابع تجديد  آب اين چاه ها از نوع مواد آتشفشاني نيستند بلكه فسيلي اند،. متر بدين منظور حفر شده است 2800تا 

نحوه استفاده از انرژي زمين گرمايي در تونس براي گرمايش گلخانه بصورت شماتيك رسم ) 1(در تصوير .ناپذير محسوب مي شوند
  .شده است

. در زمان انتخاب محل احداث گلخانه و باغ مواردي مانند كيفيت خاك، توپوگرافي زمين، نزديكي به چاه زمين گرمايي مهم هستند
 . تعيين ميزان جريان مورد نياز براي آبياري باغات وگرمايش گلخانه نيز مهم است

  :بهتر از منابع زمين گرمايي بدون هيچ گونه تلفات بهتر است با توجه به موارد زير مقدار آب محاسبه گرددبه منظور استفاده 
  مقدار آب مورد نياز براي گرمايش گلخانه - 

___________________________________________________________________________________________ 
1- High temperature geothermal resources.  
2- Low temperature geothermal resources.  
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  مقدار آب مورد نياز براي آبياري گلخانه - 
 مقدار آب مورد نياز براي آبياري باغات و ساير نيازها - 

  
  نحوه استفاده از انرژي زمين گرمايي براي گرمايش گلخانه در تونس - 1تصوير

  
نه بطور با توجه به تحقيقات صورت گرفته در تونس و با در نظر گرفتن مالحظات فوق، مقدار جريان مورد نياز براي گرمايش گلخا

در هر هكتار در حين دوره  l/s 6/0در هر هكتار در سردترين شبهاست در حالي كه مقدار نياز آبي گياه بطور متوسط  l/s 6متوسط 
و براي آبياري در  m3/ha60500بنابراين حجم كل آب مورد نياز براي گرمايش در گلخانه در يك فصل حدود . رشد گياه است
حجم آب مورد نياز براي گرمايش %  10-11پس حجم آب مورد نياز براي آبياري گلخانه حدود . است m3/ha 6500گلخانه حدوداً 

بنابراين بايستي مقدار مناسب آب براي گرمايش گلخانه متناسب با مقدار آب مورد نياز باغ در دوره نياز گرمايي گلخانه در . است
  . گيرد و كمترين تلفات وجود داشته باشد فصل زمستان باشد تا بهترين استفاده از اين منابع صورت

با توجه به تجربياتي كه در اين خصوص در دنيا وجود دارد مناسب است تا پتانسيل مناطق مختلف كشور جهت بهره برداري از انرژي 
  .ردزمين گرمايي به همراه بررسي وضعيت زمين شناسي، حرارت سنجي، ژئو فيزيكي و ژئو شيميايي مورد مطالعه قرار گي
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Abstract 
One of the new technology usage in agriculture is greenhouse culture. Due to benefits of this kind 
of culture such as out of season products, high yield and income, organic produce ability, high 
imployment, new technology usage potential, monitoring and controlling of environment plant 
growth and …, it is developed rapidly. 

One of the important cases in which is high potential in the usage of new energies such as 
solar energy, geothermal systems, heat storage systems and ... . 

 In this paper, the status of greenhouse cultures and geothermal systems used in Tunisia, the 
third country in terms of application of this technology, has been studied. According to experts of 
this study, the potential use of this energy in agriculture in Iran is attracting. 

 
Keywords: Greenhouse, Geothermal heating system, Tunisia.   
 
 


