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  كاهش مصرف انرژي در گلخانه ها
  *1عبدالرضا اقتداري ناييني  

 )اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

  
  چكيده

واحـد   هربراي توليد مصرف انرژي  جود،هاي موها در كشور در حالي به وقوع پيوسته كه به علت ضغف در فناوريگير گلخانهتوسعه چشم
در اين صورت افزايش قيمت انرژي به عنوان يـك چـالش بـراي توليـد     . جهاني است هايشتر از ميانگيندر آنها تا چندين برابر بيمحصول 
 .يـب نمـوده اسـت   غترهاي نوين در جهت كاهش مصـرف انـرژي   آنها را به استفاده از فناوري اي مطرح شده،محصوالت گلخانهكنندگان 

هاي گرمـايش  بهبود بازده توليد ، بهبود بازده سيستمت حرارت از گلخانه ، كاهش تلفا: هاي كاهش مصرف انرژي از جمله استفاده از روش
تواند ميزان مصرف انرژي براي توليد هر واحد محصول مي ريت گلخانهيك كننده و آبياري ، كاهش مصرف انرژي الكتريكي و بهبود مد، خن

  .را تا چندين برابر كاهش دهد

  .وري ، بازدهبهرهصرف انرژي ، كاهش مانرژي ،  ، گلخانه :كليديواژگان 
   

 مقدمه 

هـر چنـد    .اي مطرح استافزايش قيمت انرژي در كشور به عنوان يك چالش و مخاطره بزرگ براي توليد كنندگان محصوالت گلخانه
بـوده  بوده ولي اين افزايش در تمام كشور هاي جهـان مشـهود    تردر كشور نسبت به سال هاي گذشته افزايش قيمت انرژي چشم گير

در با اين وجود  .استدر يك بررسي اجمالي مي توان دريافت كه مصرف انرژي در گلخانه هاي ايران تا چندين برابر نياز واقعي .است
توليـد كـاهش    آن گونه كه بايد تنظيم نشده، ،به دليل عدم استفاده از فناوري هاي نوينبسياري از موارد شرايط محيطي فضاي گلخانه 

به كار بستن روش هاي كاهش مصرف انرژي با .مصرف انرژي به ازاي توليد هر واحد محصول باز هم افزايش مي يابد هدر نتيج يافته،
در  .مي توان مصرف انرژي را تا حدي كاهش داد كه اغلب باعـث شـگفتي خواهـد شـد     ،شده استكه در اين مقاله به آن ها پرداخته 

اما با كـاربرد   ر كشور هايي اشاره نمود كه هزينه انرژي در آن ها چندين برابر ايران بوده،اثبات اين ادعا مي توان به وجود گلخانه ها د
خود را با قيمت هاي نه چندان بـاالتر بـه بـازار عرضـه      يروش هاي مناسب بهينه سازي مصرف انرژي توانسته اند محصوالت توليد

  .نمايند
  

  مواد و روش ها
و كليه عوامل ديگري كه بر بهـره  ) گاز طبيعي(وجود سوخت ارزان و پاك  سرعت باد، ر درجه حرارت،انتخاب مكان مناسب از نظ:انتخاب مكان  )1

  .دهتواند ميزان مصرف انرژي را براي توليد هر واحد محصول به ميزان قابل توجهي كاهش دمي ،دنوري توليد در گلخانه موثر باش
كـاهش تلفـات    .به هدر مـي رود  ابر حرارتي است كه از گلخانه خارج شده،انرژي صرف شده جهت گرمايش گلخانه بر:كاهش تلفات حرارت  )2

 :حرارت به روش هاي مختلف امكان پذير است 

  .گلخانهوشش پ باو شكاف هاي ما بين آن ها فن ها  ، دريچهبستن كامل پنجره ها،درب ها )2-1
  .ه از دو درب ورود به جاي يك درب استفاد )2-2
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  موجود در پوشش گلخانه روزنه هاي بستن سريع درزها و   )2-3
  1استفاده از پوشش هاي دو اليه )2-4
   2استفاده از پرده هاي متحرك )2-5
مي توانند حجم فضـايي كـه بايـد در گلخانـه      ،پرده ها ضمن كاهش تبادل حرارتي و جلوگيري از خروج حرارت به صورت تشعشع مادون قرمز 

باشد تا پنجـاه درصـد و درصـورتي كـه      IR پرده ها مي توانند در صورتي كه پوشش گلخانه از نوعه مطالعات نشان داد. گرم شود را كاهش دهند
 آلومينيـومي جديدا ً قابليت پرده هاي متحرك را با تعبيـه نوارهـاي    .تا هفتاد و دو درصد از مصرف انرژي بكاهند نباشد IRاز نوع  پوشش گلخانه

  .آن افزايش داده اندبافت در 
  3ري ديواره هاي جانبيعايق كا )2-6
  4عايق كاري فونداسيون اطراف گلخانه )2-7

ايـن  . معروفنـد   IRجلوگيري بعمل مي آورند بـه پوششـهاي   ) IR(هايي كه از عبور اشعه مادون قرمز شپوش:  IRاستفاده از پوششهاي  )2-8
 ار قابل توجهي حرارت از گلخانه جلـوگيري بعمـل آورده ،  ها با جلوگيري از عبور اشعه مادون قرمز در شبهاي سرد زمستان از خروج مقدپوشش

هم در  ،در نتيجه . خواهند كرداشعه به داخل گلخانه از افزايش درجه حرارت گلخانه جلوگيري اين در روزهاي گرم تابستان با جلوگيري از ورود 
  . يابددرصد كاهش مي  20زمستان وهم در تابستان مصرف انرزي  تا 

   5شكناحداث باد  )2-9
   گلخانه هاي پيوسته و گنبدي شكل احداث )2-10
هاي اعمال روش اين مهم از طريق .با بهبود بازده توليد مي توان مصرف انرژي براي توليد هر واحد محصول را كاهش داد:بهبود بازده توليد  -3

  :پذير استزير امكان
   6استفاده از سكوها )3-1 
  ذيه تنظيم دقيق شرايط محيطي و تغ )3-2
   :افزايش غلظت دي اكسيد كربن در فضاي گلخانه )3-3
  :بخشيد كه عباتند از بهبود فتوان به روشهاي مختلبازده سيستم گرمايش را مي:بهبود بازده سيستم گرمايش -4
  .در قسمت هاي پايين گلخانه يا زير سكوها)لوله ها يا تونل هاي هواي گرم (نصب مبدل هاي حرارتي  )4-1
  گرمايش  هاي پربازدهاده از روشاستف)4-2

و درانتها روش ) آب گرم ويخار داغ(مركزي  سپس روش ،روشهاي مختلف گرمايش گلخانه، روش تابشي باالترين  يدر مقايسه
بر اساس مطالعات صورت .  قابل استفاده استدر گياهان كوچك  و در شرايط خاصفقط البته روش تابشي .د رهواي گرم قرار دا

روش متداول  اين در صورتي است كه .توصيه شده براي گلخانه ها روش آب گرم است گرمايش بهترين و متداولترين روش ،گرفته
آب  هايسيستم) 2010(اٌ اخير.شود توصيه نمي ،با توجه به راندمان پايين تبديل سوخت به گرما ،گرمايش در كشور هواي گرم بوده

                                                 
١ Double Layer Covering 
٢ Curtain system= Blanket 

٣ Insolated Walls 
٤ Insolated Foundation 

٥ Wind break 
٦ Benches 
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سوخت ، گرما ، انرژي الكتريكي  احتراقتوانند با ها مياين سيستم .)1شكل( ر عرضه شده استبه بازادرصد  95با بازده بيشتر از گرم
   . تواند به فروش رسدوده ، برق اضافي توليدي مياكسيد كربن الزم براي گلخا نه ها را همزمان توليد نمو دي

  استفاده از سوخت مناسب )4-3
  .مداوم آنها )كاليبره(مناسب و تنظيم) ترموستاتها(استفاده از حسگرهاي حرارتي ) 4-4
گرمـا بـه سـمت    . يكنواخت سازي درجه حرارت در تمام گلخانه از اهميت زيادي برخوردار اسـت :  HAF7هاي استفاده از فن) 4-5

. شـود  شش با فضاي بيرون در تبادل قرار گرفته تلف مـي رود، درست جايي كه هيچ نيازي به آن نيست و از طريق پوباالي گلخانه مي
مي توانند درجه حرارت تمام فضاي گلخانه را يكنواخت نموده سبب جلوگيري از افزايش ده درصدي مصـرف انـرژي    HAFهايفن

آن هـا از  به خصوص در گلخانه هايي كه پوشـش  (سبب جلوگيري از ميعان آب روي برگ ها شده  HAFاستفاده از فن هاي . شوند
  .از گسترش بيماري هاي قارچي جلوگيري خواهد نمود) نيست IRنوع 

  .عايق كاري قسمت هايي از سيستم گرمايش كه با فضاي گلخانه در تماس است) 4-6
  .جلوگيري از تلف شدن حرارت باقي مانده در سيستم گرمايش پس از خاموش شدن آن ) 4-7
  در سيستم گرمايش  هت احتراق سوختتامين اكسيژن كافي ج) 4-8
 هاي حرارتي به طور مستمر  تميز كردن مبدل) 4-9

 سيستم گرمايش بررسي و تعمير مستمر ) 4-10

  

  
  سيستم گرمايش، توليد برق ودي اكسيد كربن)1شكل

  هبود بازده سيستم هاي خنك كننده ب) 5
  ويه طبيعي براي خنك كردن گلخانه استفاده از ته )5-1
مي توانند ورود نور به گلخانه را در زمان ها يا ساعاتي از روز كه نـور   ي متحركپرده ها:هاي متحرك سايه انداز ه از پردهاستفاد)5-2

   از افزايش درجه حرارت داخل گلخانه بكاهند ه ،داشود را كاهش دميوارد گلخانه نياز گياهان  بيش از حد

                                                 
٧ Horizontal Air Flow   
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با توجه به راندمان باالتر مي تواند ) HP.Fog(بخار فشار قوي  روشده از استفا :ش هاي تبخيري با راندمان باالتراستفاده از رو )5-3
بـازده   .را كاهش دهـد  انرزي الكتريكيبه ميزان قابل توجهي مصرف ه ، نياز به تهويه را تا نصف كاهش داد ضمن كاهش مصرف آب،

   .درصد است 99درصد و بازده سيستم بخار فشار قوي حدود  80سيستم فن و پد حدود 
  اي كننده مرحله كنترلاستفاده از سيستم هاي  )5-4
ها در سيستم گرمايش و بررسي سفت بودن تسمه فن.به جاي چند موتور كوچكتر )سه فاز(استفاده از موتور هاي بزرگتر:كاهش مصرف برق ) 6

 ).ايش،تهويه،خنك كنندهروشنايي،گرم(تمام سيستم هاي گلخانهمرحله اي خودكار و  كنترل.LEDهاي استفاده از المپ.تهويه

 : اري يبهبود بازده آب) 7

  .ذخيره آب در محلي كه درجه حرارت آن كاهش نيابد )7-1
  .استفاده از لوله هاي انتقال آب كه قطر آن ها به اندازه كافي بزرگ باشد )7-2
   .بدون خاككاهش تلفات آب و عناصر غذايي از طريق آبياري قطره اي و يا سيستم هاي بسته در كاشت  )7-3
   :مديريت) 8
  ه مخصوص توليد نشا در گلخان )8-1
    هااستفاده مستمر از گلخانه )8-2
  قطع تهويه در ساعات انتهايي روز  )8-3
  ا درجه حرارت مناسب جهت آبياري استفاده از آب ب )8-4
  اكثر نور به گلخانه در فصول سرد ورود حد )8-5
   كنترل مناسب آفات و بيماري ها )8-6
  و هر منطقه  استفاده از ارقام مناسب براي هر فصل )8-7
  : استفاده از سيستم هاي اخطار  )8-8
  نيزه و خود كار كردن گلخانه ها مكا )8-9
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Greenhouse Energy Conservation 
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Abstract 
Greenhouse striking development in country occurred while, due to weaknesses advanced 
technology applications, energy use increased several times as much of world average. In this way 
rising energy price is a challenge for commercial greenhouse growers. They were influenced by 
using the advanced technology for energy conservation. Using energy conservation strategies 
include : Reduction of greenhouse heat lose , Increasing the efficiency of production , Increasing 
the efficiency of heating, cooling & irrigation systems , Reduction of the consumption of electrical 
energy , Improvement of management practices, all can reduce energy which is used for the 
production of every unit of products. 
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