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 اصالح مدارك فني 
 
 

 خواننده گرامي

س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          ريزي و نظـارت راهبـردي ريـي        برنامه  معاونت دفتر نظام فني اجرايي   
 و آن را براي استفاده به جامعه مهندسـي كشـور         ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده      كارشناسان برجست 
هاي مفهومي، فنـي،    ن از ايرادهايي نظير غلط    با وجود تالش فراوان، اين اثر مصو      . عرضه نموده است  

 .ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست
 

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  ز اين 
 : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

ا

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 . مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريدايراد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

 .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
 .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي

 
 
 

 
 
 

 

 ، دفتر نظام  فني اجرايي33271شاه، مركز تلفن  علي خيابان صفي، ميدان بهارستانتهران، :نشاني براي مكاتبه
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و كالبدي گلخانه-1-1  ضوابط معماري

و براساس ضوابط عمومي مكانيابي محدوده چنانچه مطالعات الزم براي مكانيابي سيستم گلخانه اي به درستي انجام شده باشد

اي بايد با توجه به اهداف توليد، شرايط باشد، انتخاب سيستم گلخانهاي مورد نظر داراي حداقل شرايط مناسب احداث سيستم گلخانه

و امكانات سرمايه ) كالبدي( اولين تصميم در اين راستا، انتخاب شكل ظاهري. گذاري، براساس ضوابط معيني انجام شود منطقه

و ساختمان صورت مي . گيرد گلخانه است كه براساس ضوابط معماري

ض و براساس آن تيپ وابط كلي انتخاب سيستم گلخانهدر اين بخش ابتدا، با هاي گلخانه اي بر شمرده خواهد شد اي متناسب

.گردد شرايط معرفي مي

:معماري يا ساخت كالبدي گلخانه به چند عامل اصلي بستگي دارد كه عبارتند از

)اهداف توليد( نوع محصول-1-1-1

من( شرايط اقليمي-1-1-2 )طقهشرايط اقليمي ويژه

)گذاري ممكن ميزان سرمايه( شرايط مالي بهره بردار-1-1-3

 نوع محصول-1-1-1

مي اگرچه اصوالً هر محصولي را در هرگلخانه هايي در اين امر به وجود خواهند آمد كه بهتر است توان توليد كرد، اما محدوديت اي

طورهب. تفاوت بارهاي وارده بر گلخانه به دليل نوع محصول استاز جمله اين مشكالت. قبل از انتخاب فرم سازه به آنها دقت شود

گل هاي داربستي به مراتب مثال يك گلخانه توليد سبزي بدون(اي هاي شاخه بريده يا باغچه بار بيشتري از يك گلخانه توليد

.تحمل خواهد كرد) هاي آويز گلدان

ازاي گلخانه ميآن از كف تا سقف توس كه حجم قابل توجهي گردد، نياز به تهويه حجمط محصوالت سبزي داربستي اشغال

.اي دارد بيشتري نسبت به يك گلخانه توليد محصوالت باغچه

و تجهيزات متناسب با نوع محصول بندي محصوالت گلخانه طبقه-1-1-2 و معيارهاي انتخاب سازه  اي

و با نگاهي به تنوع محصوالت گلخانه و تجهيزات گلخانهاي، تهيه يك فرمول ثابت اي مورد دقيق به منظور انتخاب نوع سازه

و مطالعات وسيع و هوايي ايران نيز در اين فرمول وارد گردد، پيچيدگي نياز مستلزم بررسي و عمالً هنگامي كه تنوع آب تري است

.قضيه بسيار بيشتر خواهد شد

و طراحي هاي در اين ارتباط بايد بر اين نكته تاكيد نمود كه در پروژه و مطالعه همه جانبه و بررسي  تجاري بزرگ تهيه اطالعات

و تجهيزات و روشن نمودن ارتباط نوع محصول با سازه در ماتريس. كامالً الزامي است،دقيق سازه ولي براي آشنايي كلي مخاطبين

و دامن با عنايت به تنوع محصوالت گلخانه-ارايه شده، ذكر اين نكته ضروري است كه  ي وسيع آنها از لحاظ نيازهايهاي

:هاي زير قابل تقسيم هستند دما اين گياهان به گروهو، رطوبتCO2اكوسيستمي بويژه موضوع كنترل عوامل نور،

اي هاي گلخانه سبزي-Aگروه

و رطوبت هاي كه نيازمند گلخانه)در ايران(ايو فلفل دلمهفرنگي خيار، گوجه اي، عمدتاً هاي گلخانه سبزي گرم با نور نسبتاً زياد

، داراي استقامت زياد اين گروه از محصوالت عموماً نيازمند گلخانه. درصد هستند80 تا 70 دليل تحميل بار محصولهب(هاي وسيع
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و گاه نوردهي مصنوعي، مجهز به توري ضد حشرات، سيستم رطوبت)به سازه ) نيستدر ايران رايج(ساز، سيستم گرمايش كارآمد

.هستند

 موز-Bگروه

و رطوبت متوسط مي از(هاي مرتفع اين محصول به گلخانه. باشد موز كه نيازمند گلخانه گرم با نور زياد با پوشش) متر6باالتر

و رطوبت ساز  و. باشدمي)CO2و البته سيستم تزريق(مناسب، سيستم گرمايش مناسب  اگرچه ترجيحاً اين محصول در مناطق حاره

.مرطوب بيشتر رواج دارد

 گياهان زينتي-Cگروه

و نيازهاي محيطي بسيار متفاوت، خود به گروه زيردر. هاي متعددي قابل تقسيم است گياهان زينتي كه بدليل تنوع بسيار باال

.اند هاي اصلي اين محصوالت شرح داده شده گروه
 هاي شاخه بريدهگل-C1زيرگروه

خ گل و گرمادوست هاي شاخه بريده كه ياگل. قابل تقسيم هستند) معتدله(ود به دو گروه سرمادوست هاي شاخه بريده معتدله

هايي با تهويه عالي، نور نسبتاً باال، سيستم سرمايش سرمادوست مثل رز، شب بو، ميخك، ليليوم، مارگريت، آلسترو مريا نيازمند گلخانه

و آلست(كارآمد  .و سايه انداز هستندCO2، سيستم تزريق) رو مرياخصوصاً در انواع دائمي مثل رز

هاي داراي گلهاي شاخه بريده گرما دوست مثل اركيده، مريم، استرلتيزيا، ژربرا، گاليل، آنتوريوم، شيپوري كه نيازمند گلخانه

و اين محصوالت نور كمت. انداز هستندو سايهCO2سيستم گرمايش كارآمد، سيستم رطوبت ساز، سيستم تزريق  ري نياز داشته

مي گلخانه ترجيحاً(هاي حرارتي يا پوشش دو جداره گردد بايد مجهز به سيستم پرده هايي كه براي توليد آنها در مناطق سردتر احداث

.اگر چه توليد اين محصوالت در مناطق خيلي سرد منطقي نيست. باشد) دو جداره هواي فشرده
 گياهان آپارتماني گلدار-C2زيرگروه

ميگ در گروه اول گياهان آپارتماني گلدار، نيازمند گلخانه. شوند ياهان آپارتماني گلدار به لحاظ نيازهاي محيطي به دو گروه تقسيم

و كاالنكوئه مي و شامل گياهاني مثل سنترر، سيكلمن، پامچال، آزاليا، بگونيا و پر نور هستند .باشند معتدل

و شامل گياهاني مانند ديفنگروه دوم گياهان آپارتماني گلدار شا باخيا، كالديوم، اسپاتي فيلوم، مل گياهان برگي گرما دوست بوده

و مارانتا كه نيازمند نور كمتر ميوآگلونما، كروتن، فيكوس، بنجامين .باشند رطوبت نسبي باالتر هستند

و رطوبت سازهاي مناسب باشندهاي اين محصوالت بايد داراي ارتفاع متوسط، تهويه متوسط، سيستم گرماي گلخانه .ش كارآمد

و مرطوب مثل مناطق شمالي و توليد آنها در مناطق نيمه حاره اصوالً اين محصوالت در مناطق سرد يا خشك كمتر توليد مي شوند

.ايران توجيه بيشتري دارد

آز-شامل) معتدل( شاخه ديگري از همين محصوالت با نياز محيطي سردتر اليا، شفلرا، فنيكس، سانسوريا، انواع فيكوس،

و و هستند كه اين گروه نيازمند گلخانه... پاندانوس، ليندا هايي با ارتفاع متوسط تا بلند، سيستم رطوبت ساز، سيستم تهويه مناسب

و  .نور متوسط هستند قوي
 گياهان زينتي فضاي سبز-C3گروه

:گردند گياهان زينتي فضاي سبز شامل دو شاخه زير مي

و درختچه.1 و بوته درختان  هاي دايمي هاي زينتي
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 گياهان نشايي.2

سيستم رطوبت ها بايد داراي ارتفاع متوسط تا مرتفع، هايي باهدف سازگاري نياز دارند كه اين گلخانه گياهان شاخه اول به گلخانه

و نور كامل باشند . ساز مقطعي، سيستم گرمايش مناسب، سيستم تهويه عالي

گلگياهان نشائ كهوهاي فصلي حساس به سرما مثل اطلسي، آليوم، آهار، كوكب، جعفري، ناز، پريوشي شامل انواع سلوي

مي بذرهاي آنها در اواخر زمستان در خزانه گلخانه و در بهار به خزانه منتقل هايي نيازمند گلخانه2گياهان شاخه.شوند اي كشت شده

ر و، گلخانه)هاي توليد گياهچه درگلخانه(طوبت ساز مناسب، نوردهي مصنوعي مجهز به سيستم گرمايش كارآمد، سيستم هاي بلند

تهويه خوب،،) ترجيحاً متحرك( ميزهاي كشت مناسب) ها به حجم هواي بيشتري در گلخانه نياز دارند اصوالً گياهچه( وسيع 

. هستندCO2سيستم تزريق 

و ريشه گلخانه ني هاي تكثير قلمه ميز به دو زيرشاخهدار كردن و مرطوب تقسيم و زيرشاخه گرم هاي معتدله گلخانه. شوند معتدله

و ريشه دار كردن قلمه و نيمه خشبي بدون برگ براي تهيه و مرطوب جهتو گلخانه) دار گياهان خزان معموالً(هاي خشبي هاي گرم

و برگ .شوندمياستفاده) معموالً آپارتماني( دار تكثير گياهان گرمسيري

 ضوابط اقليمي-1-1-3

مي اصوالً اكثر محصوالتي كه در گلخانه . هاي گرمسيري هستند شوند متعلق به مناطق گرمسير يا به تعبير ديگر جزء گونه ها توليد

مي27تا17 متوسط ماهيانه دماياين محصوالت .پسندند درجه سانتيگراد را

ميشتربيدر واقع اين محصوالت دامنه دمايي زير را -دهند ترجيح

.گراد درجه سانتي12ميانگين حداقل دماي ماهيانه-

. گراد درجه سانتي32ميانگين حداكثر دماي ماهيانه-

و پايين اين گونه محصوالت و به دماي صفر درجه يعنـي اگـر بـراي مـدت زمـان. شوند در اثر يخبندان نابود مي تر حساس بوده

س  شد،گراد تنزل يابد انتيطوالني دماي محيط به صفر درجه طور كلي براي كـاهش ريـسك سـرما توصـيههب. محصول نابود خواهد

ازيم . درجه سانتي گراد باشد7شود كه ميانگين حداقل دماي منطقه مورد نظر باالتر

صول وارد اي بـه محـ براي روزهاي متـوالي خـسارت قابـل مـشاهده درجه سانتي گراد12تا10همچنين اگر چه دماي كمتر از

شد نمي و كيفيت محصول خواهد 35 تـا30 اگر دما به بـاالتر از به همين ترتيب. كند اما بسته به نوع محصول موجب كاهش كميت

و كيفي محصول خواهد گرديدگراد درجه سانتي .افزايش يابد موجب كاهش كمي

اخبراي انجام اعمال فيزيولوژيك خوداي اكثر محصوالت گلخانه و روز در حدود نيازمند  درجه سانتي گراد7تا5تالف دماي شب

شب به عبارت ديگر هستند و از درجه سانتي گراد7تا5بين بايد متوسط اختالف دماي روز و حتـي االمكـان بـيش  درجـه15بوده

.نباشد

مص بايداز سوي ديگر تطابق فتوپريوديك محصوالت نيز و در صورت لزوم بطور اكثر ايـن. نوعي تنظيم گردد در نظر گرفته شود

دا6محصوالت به آستانه حداقل  تا 500و در طول سه ماه از اواسط مهر تا اواسط دي ماه به يك محدوده تابش شته ساعت روز نياز

مي كالري بر سانتي200 كه رقمي معادل، ساعته نياز دارند550 . باشد متر مربع در روز
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مي90تا70محصوالت دامنه رطوبت نسبي مورد نياز اين و اطالعات ساير عوامـل باشد درصد و بطور كلي اگر دسترسي به آمار

مي اقليمي امكان ب پذير نباشد معموالً آستانه دمـاي مـورد نيـاز. عنوان يك فاكتور مشخص مورد استفاده قرار داده توان دماي خاك را

در درجه سانتي15) متري سانتي15عمقدر( خاك را  ميگراد . گيرند نظر

و به منظور رعايت ضوابط اقليمي در انتخاب سيستم گلخانه اي، الزم است تحليلي از شرايط اقليمي با استفاده از اطالعات موجـود

و مستندات سازمان هواشناسي صورت گيرد .قابل دسترس از نشريات

در ايـن روش بـا.اسـت) سازمان خواروبار جهـاني(FAOيكي از معتبرترين روشها براي تحليل اقليمي، روش معرفي شده توسط

و استفاده از الگوي ترسيمي ارائه شده موقعيت هر منطقه از نظر تناسـب اقليمـي بـراي احـداث سيـستم گلخانـه  اي مـشخص شـده

و تجهيزات مديريت سيستم گلخانه مي تاسيسات .شود اي تا حدود زيادي معرفي

 يمي روش ترسيم نمودار براي بررسي اقل-)الف(

به جهت ترسيم نمودار بررسي اقليمي جهت كشت محصوالت گلخانه154 در نشريه FAOطبق روش معرفي شده توسط اي نياز

و انجام مراحل زير مي و تابش روزانه :باشد اطالعات دما

)ساله20حداقل(آوري اطالعات ميانگين دماي روزانه جمع.1

) ساله10قل حدا(آوري اطالعات ميانگين تابش روزانه جمع.2

و به صـــورتxمحور.3 عالمـت (30-25-20-15-10-5) قسمت مساوي جهت تفكيك ميـزان دمـا5ها به عنوان محور دما

.شود گذاري مي

.شود عالمت گذاري مي(8-7-6-5-4-3-2-1-0) قسمت مساوي8ها به عنوان محور تابش خورشيد بهyمحور.4

و واحد محور ها درجه سانتيxواحد محور.5 )/.(متر مربع در روز ها كالري بر سانتيy گراد 12 −dcmcalيا ولـت سـاعت بـر 

).(مترمربع در روز 12 −−− dmwhخواهند بود .

و محـل تالقـي هاyهاي دماي ماه ژانويه را در راستاي محور ميانگين.6 ادامه داده تا به ميانگين تابش همان ماه برخورد نمود

سـپس. شـوند ماههاي فوريه تا دسامبر نيز به همين ترتيب ترسـيم مـي. گردد ماه ژانويه عالمت گذاري مي عنوان به آنها را 

مي منحني بسته. كنيم عالمتها را به يكديگر متصل مي .باشد اي ترسيم خواهد شد كه بيشتر شبيه بيضي

و خطوطي به موازات محور Co25و Co12 ،Co22ها دمايxروي محور.7 .دهيميمها از اين اعداد امتدادy را مشخص كرده

،) بـه گرمـايش دارد گلخانـه نيـاز(اند نيازمند سيستم گرمايـشي واقع شده) Co12تاCo0(تعداد ماههايي كه در قسمت اول.8

و ماههايي كه در قسمت سوم) معمولي( تهويه طبيعي نيازمند قرار گيرند فقط)Co22 تا Co12(كه در قسمت وسط ماههايي

)Co22 تا Co25(مي درجه سانتي (تندهسيگيرند نيازمند سيستم سرمايش گراد قرار مه. و پد يا )پاش فن

مي لذا براساس تعداد ماههايي كه در هريك از اين سه قسمت واقع مي توان مناسب بودن هزينه گرمـايش شوند، از لحاظ اقليمي،

.و سرمايش منطقه را بررسي نمود
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اي بررسي اقليمي جهت كشت محصوالت گلخانه):1-1(نمودار

 حاسبه متوسط تابش روزانهم-)ب(

با توجه به اينكه ممكن است اطالعات مربوط به تابش روزانه، در دسترس نباشد، براي دستيابي به اطالعـات مـورد نيـاز ترسـيم

.توان از روش تبديل اطالعات مربوط به ساعات آفتابي موجود در نشريات سازمان هواشناسي به تابش روزانه استفاده كرد منحني، مي
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 رابطه رياضي مورد نياز-1

با استفاده از اين رابطه مقدار متوسط.م استفاده نمودوتوان از رابطه انگستر جهت محاسبه متوسط تابش روزانه در سطح زمين مي

مي اي كه ساعات آفتابي در آن اندازه تابش روزانه در هر منطقه .شود قابل محاسبه است گيري

.استشكل كلي رابطه بدين صورت

)1(

:كه در آن

Qs = تابش متوسط روزانه دريافتي از خورشيد بر سطح افقي در سطح زمين 

=Q0تابش متوسط روازنه دريافتي از خورشيد برسطح افقي در باالي جو 

=nساعت( طول متوسط تابش حقيقي آفتاب(

=Nطول حقيقي روز يا طول روز نجومي 

B,A=مي به ضرائب خط رگرسيون و .م موسوم هستندو ثابتهاي آنگسترباشند

 روش محاسبه-2

0)(با تبديل رابطه آنگستروم به شكل N
nBAQQs .توان مقدار متوسط تابش روزانه را محاسبه نمود مي=+

مي3با استفاده از جدول شماره:Q0محاسبه- و در ماه پيوست هاي مختلـف سـال مقـدار تـابش توان در هر عرض جغرافيايي

.متوسط روزانه دريافتي از خورشيد برسطح افقي در باالي جو را استخراج نمود

مي هاي هواشناسي تحت عنوان ساعات آفتابي اندازه اين پارامتر ايستگاه:nمحاسبه- .شود گيري

مي2براي محاسبه اين پارامتراز جدول شماره:Nمحاسبه- هـاي شود كه در آن طـول روز نجـومي در عـرض پيوست استفاده

و درماه .ي مختلف سال قابل محاسبه است مختلف جغرافيايي

تا21/0م در شبكه تابش سنجي ايران بينو معادله انگسترAضريب:Aمقدار- و دركرمانشاه متفاوت مـي39/0 در يزد باشـد

و كاربردي مي با براي مصارف عملي . درنظر گرفت30/0توان مقدار آن را برابر

تا34/0م در ايران بينوعادله آنگسترمBضريب:Bمقدار- مي62/0 در زنجان و براي مصارف عملـي در تبريز متفاوت باشد

باو كاربردي مي .در نظر گرفت48/0توان مقدار آن را برابر

.متر مربع در روز قابل محاسبه خواهد بود برحسب كالري برسانتيQsبا اين ترتيب مقدار

N
nBA

Q
Qs +=

0
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و عرض هاي جغرافيايي متفاوت(N)ات آفتابي ممكن حداكثر ساع-1-1 شمارهجدول ي ماهها  برا
، نيمكره شمالي عرض ماههاي سال

جغرافيايي
)درجه(

 اسفند بهمندي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

50 4/130/154/162/169/145/131/115/92/81/89/99/10
48 2/138/141/169/157/144/131/117/94/83/80/109/10
46 2/136/148/156/155/144/131/118/97/87/83/100/11
44 2/134/145/154/153/143/132/110/109/89/84/100/11
42 2/134/143/151/152/143/132/111/101/90/95/101/11
40 1/132/141/159/140/141/133/113/103/92/97/101/11
35 0/139/137/145/147/130/133/115/107/97/90/112/11
30 8/125/132/141/144/139/125/118/101/100/102/113/11
25 7/122/139/137/131/138/125/110/114/103/105/114/11
20 7/121/135/134/139/127/126/112/117/106/107/114/11
15 6/128/122/131/137/126/126/114/110/119/109/115/11
10 5/126/129/127/125/125/126/115/113/112/111/125/11
54/124/126/124/123/124/127/118/116/114/113/126/11
04/122/124/122/121/124/128/110/128/117/115/127/11

 تيپ هاي گلخانه قابل بهره برداري-1-1-4

و ضوابط اقليمي پنج تيپ گلخانـه معرفـي مـي و با توجه به تنوع فعاليت .شـود با توجه به سطح تكنولوژي، تجارب موجود كشور

مي بهره و شرايط، هريك از تيپ برداران .هاي معرفي شده را انتخاب كنند توانند، براساس نياز

و سرمايه، با توجه به شرايطاًطبيعت و امكانات مالي گذاري، طراحي تيپ ها با اهداف خاص در چـارچوب ضـوابط، خاص در منطقه

. پذير خواهد بود امكان 

، جهت راهنمايي بهره برداران صورت گرفته است معرفي اين تيپ .ها

و در مرحله دوم با ارايه ماتريس تصميم سازي، تناسـب در مرحله اول تيپ و تنـوع هاي گلخانه معرفي تيـپ بـا ضـوابط اقليمـي

.گردد محصول تبيين مي

1مشخصات تيپ
و رول آپ كناري لوله– سازه تونلي با اسكلت فوالدي پورتابل-مشخصات سازه-  هاي فوالدي سقفي
و رول آپ كناري-ها مشخصات پنجره-  رول آپ يا يك طرفه سقفي
 داراي پرده محافظ گرما-
 بان داراي سيستم سايه-
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EوA،B،C،Dف تعاري
-A-در  330و 480، 530، 580هـاي توانـد انـدازه مختلـف مـي1هـاي كاربري ارتفاع از كف تا نقطه عطف قوس سقف كه

. داشته باشد متر سانتي
-B-در ميهاي كاربري ارتفاع تا زير ناودان كه .داشته باشدمتر سانتي280و 300، 400، 450هاي تواند اندازه مختلف
-C-مي .داشته باشدمتر سانتي 800و 960،900تواند اندازه هاي عرض دهنه كه در كاربرهاي مختلف
-D-داشته باشدمتر سانتي350و 300، 250 فاصله ستونها كه در كابريهاي مختلف مي تواند اندازه هاي .
-E-سانتي متر180: ارتفاع پنجره جانبي .

1دي گلخانه براساس تيپ تيپ هاي پيشنها1-1شكل

، تجهيزات قابل دسترس، دا1 ، نوع محصول و هوائي در ئمي يا غير دائمي بودن محصول، ميزان توانائي سرمايه براساس شرايط آب ، توجيـه اقتـصادي گذار
، متغير خواهد بود ، دسترسي به مصالح اوليه .شرايط مشخص

E

D

A
B

A
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2مشخصات تيپ
و تهويه مناسب جهت مناطق اي، اسكلت از لوله سازه تونلي با سقف دندانه اره-مشخصات سازه- هاي فوالدي، پورتابل، ارتفاع

 مرطوب
و پنجره رول آپ در كناره)اي دندانه( رول آپ ايستاده-ها مشخصات پنجره- هاو يكطرفه با تهويه باال در سقف
 هاي محافظ گرما داراي پرده-
 بان داراي سايه-

FوA،B،C،D،Eتعاريف
-A-در  متـر سانتي 430و 530، 600هاي مختلف مي تواند اندازه1هاي كاربري ارتفاع از كف تا نقطه عطف قوس سقف كه

.داشته باشد
-B-در ميهاي كاربريارتفاع تا سقف كه . داشته باشدمتر سانتي300و400، 450هاي تواند اندازه مختلف
-C-مي . داشته باشدمتر سانتي600و 700، 800تواند اندازه هاي عرض دهنه كه در كاربرهاي مختلف
-D-در ميهاي كاربري فاصله ستونها كه . داشته باشدمتر سانتي250و 300هاي تواند اندازه مختلف
-E-در ميمخهاي كاربريارتفاع پنجره جانبي كه  داشته باشدمتر سانتي150و 180تواند اندازه هاي تلف
-F-در) پنجـره عمـودي سـقفي(هاي سـقف ارتفاع دندانه 50و90،70هـاي توانـد انـدازه مختلـف مـي هـاي كـاربري كـه

.داشته باشدمتر سانتي

2 تيپ هاي پيشنهادي گلخانه بر اساس تيپ2-1شكل

و باد متغير خواهد بود1 .براساس نوع محصول

A B

C

D

F

E
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3ت تيپ مشخصا

و مطلـوب بـراي منـاطق هاي كناري، هاي فوالدي، پورتابل، داراي بادشكن فرم آرگ، لوله-مشخصات سازه- تهويـه مناسـب

 بادخيز

 رول آپ با تهويه كافي-ها مشخصات پنجره-

 هاي محافظ گرما داراي پرده-

 بان داراي سايه-

EوA،B،C،Dتعاريف

-A-متـر سـانتي 430و 530، 600هاي تواند اندازه مختلف مي1هاي كاربري سقف كه در ارتفاع از كف تا نقطه عطف قوس

.داشته باشد

-B-در ميهاي كاربري ارتفاع تا زير ناودان كه .داشته باشدمتر سانتي 300و 350و 400هاي تواند اندازه مختلف

-C-مي .داشته باشدمتر سانتي 800و 960،900هاي تواند اندازه عرض دهنه كه در كاربرهاي مختلف

-D-در ميهاي كاربريعرض بادشكن كناري كه . داشته باشدمتر سانتي240و 300هاي تواند اندازه مختلف

-E-در ميهاي كاربري فاصله ستونها كه .داشته باشدمتر سانتي 250و 300، 350هاي تواند اندازه مختلف

3 تيپ هاي پيشنهادي گلخانه براساس تيپ3-1شكل

و باد متغير خواهد بود1 ..براساس نوع محصول

A

B

D

C

E
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4مشخصات تيپ

و لوله-مشخصات سازه- هاي كنـاري مناسـب جهـت منـاطق هاي فوالدي، داراي بادشكن خرپاي تونلي پيش ساخته، پروفيل

 برف خيز

مي(رول آپ ناوداني-مشخصات پنجره- و پنجره) شود داخل ناودان بسته ك با تهويه كافي درسقف آپهاي  ناري رول

 هاي محافظ گرما داراي پرده-

EوA،B،C،Dتعاريف

-A-متـر سـانتي 500و 530، 600هاي تواند اندازه مختلف مي1هاي ارتفاع از كف تا نقطه عطف قوس سقف كه در كاربري

.داشته باشد

-B-مي ارتفاع تا زيرناودان كه در كاربري .داشته باشدمتر سانتي 350و 400، 430هاي تواند اندازه هاي مختلف

-C-مي . داشته باشدمتر سانتي800و 960،900تواند اندازه هاي عرض دهنه كه در كاربرهاي مختلف

-D-متر سانتي 180 عرضه بادشكن.

-E-مي فاصله دو ستونها كه در كاربري . داشته باشدمتر سانتي250و 300، 350هاي تواند اندازه هاي مختلف

4هاي پيشنهادي گلخانه براساس تيپ تيپ4-1شكل

و باد متغير خواهد بود1 ..براساس نوع محصول

A
B

C

D E
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5مشخصات تيپ

و تهويه مناسب جهت مناطق گرم)هاي فوالدي لوله(تونلي با اسكلت فوالدي-مشخصات سازه- ، پورتابل، ارتفاع

و پنجره پنجره هاي بال كبوتري با كنترل جداگانه در هر طرف-ها مشخصات پنجره- آپ در سقف  هاي كناري رول

 هاي محافظ گرما داراي پرده-

 بان داراي سايه-

EوA،B،C،Dتعاريف

-A-430و 530، 600هـاي توانـد انـدازه مختلـف مـي1هـاي ارتفاع از كف تا نقطـه عطـف قـوس سـقف كـه در كـاربري 

.داشته باشدمتر سانتي

-B-ميه ارتفاع تا زير ناودان كه در كاربري . داشته باشدمتر سانتي 300و 400و 430هاي تواند اندازه اي مختلف

-C-مييعرض دهنه كه در كاربر .داشته باشدمتر سانتي 800و 900هاي تواند اندازه هاي مختلف

-D-مي فاصله ستونها كه در كاربري .داشته باشدمتر سانتي 300و 250هاي تواند اندازه هاي مختلف

-E-مي اع پنجره جانبي كه در كاربريارتف .داشته باشدمتر سانتي 150و 180هاي تواند اندازه هاي مختلف

و ساير فاكتورهاي موثر و به دليل تنوع اقليمي، نوع محصول كه لحـاظ كـردن همـه آنهـا(معيارهاي مورد بحث پيشنهادي بوده

مي براي همه مناطق ايران ماتريس بسيار پيچيده  و نميد اي را تشكيل ر تواند فرم تعريف شده هد )ا براي همه نقـاط ايجـاد نمايـد اي

و طراحي گردد مي و با توجه به شرايط خاص طرح تحليل .بايست در هر منطقه

و باد متغير خواهد بود1 .براساس نوع محصول
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5 تيپ هاي پيشنهادي گلخانه براساس تيپ5-1شكل
و هر بال پنجره بصورت جداگانه كنترل مي شود3تا9/0 عرض پنجره سقفي براساس شرايط باد منطقه بين-توضيح . متر است

 معيارهاي انتخاب تيپ گلخانه-1-1-5

، عالوه بر ضوابط عمومي، براي انتخاب تيپ گلخانه و شرايط اقليمي(اي . تـري بايـد مـدنظر قـرار گيرنـد عوامل جزئي) محصول

ت و رطوبت نسبي هوا در منطقه از عوامل در–بر اين اساس. شوند اثيرگذار محسوب مي شدت جريان باد  نواحي اقليمي تفكيك شـده

مي)1-1( كه در نمودار شماره FAOالگوي به ايـن ترتيـب. شود نشان داده شده است به زير نواحي يا نواحي با شرايط خاص تقسيم

و ناحيهB زيرناحيه، ناحيه5بهAناحيه  ن) ساحلي(C به پنج زيرناحيه كـه در ادامـه بـه شـرح. شـود احيـه تقـسيم مـي به شش زير

. شود مشخصات خاص اقليمي اين نواحي پرداخته مي

Bمشخصات خاص اقليمي نواحي ,A وC

بـه پـنج) بيشترين ماههاي سال دراين ناحيـه هـستند( گيرند قرار ميA مناطقي كه منحني ترسيمي آنها عمدتاً در ناحيه-Aناحيه

:گردند زيرگروه تفكيك مي

-=A1 منحني در ناحيه Aو سرعت بادهاي شديد منطقه .ثانيه استبر متر17و كمتراز17 واقع است،

-=A2 منحني درناحيه A،ثانيه استبر متر18-20و سرعت بادهاي شديد منطقه واقع است.

-=A3 منحني در ناحيه Aو سرعت بادهاي شديد منطقه بر21-25 واقع است، .ثانيه است متر

A
B

C

D

E
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-=A4 منحني در ناحيهAثانيه استبر متر25-28 بادهاي شديد منطقهو سرعت. واقع است.

-=A5 منحني در ناحيه Aبر28-35بادهاي شديد منطقهو سرعت. واقع است .ثانيه است متر

به) بيشترين ماهها( قرار مي گيرندCوB مناطقي كه منحني ترسيمي آنها عمدتاً در ناحيه-Bناحيه مي گرو5و :شونده زير تقسيم

-=B1 منحني درناحيه BوC،از17بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است . متر برثانيه است17و كمتر

-=B2 منحني در ناحيه BوC،متر برثانيه است18-20بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است .

-=B3 منحني در ناحيه BوC،متر برثانيه است21-25بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است .

-=B4 منحني در ناحيه BوC،متر برثانيه است25-28بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است .

-=B5 منحني در ناحيه BوC،متر برثانيه است28-35بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است .

. آن قرار دارندو بعد ازC مناطقي كه بيشترين ماههاي سال درآن مناطق در ناحيه-Cناحيه

-=C1 منحني درناحيه BوC،از17بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است . متر برثانيه است17و كمتر

-=C2 منحني در ناحيه BوC،متر برثانيه است18-20بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است .

-=C3 منحني در ناحيه BوC،متر برثانيه است21-25بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است.

-=C4 منحني در ناحيه BوC،متر برثانيه است25-28بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است .

-=C5 منحني در ناحيه BوC،متر برثانيه است28-35بادهاي شديد منطقه سرعت واقع است .

-=C6 مناطقي كه درناحيه Cاز واقع شده و رطوبت نسبي آنها باالتر .باشد) تابستاندر(است درصد60اند

و گـروه محـصول هاي گلخانه يك از تيپ تناسب هر در جـدول) هـدف توليـد(اي، متناسب با ضوابط اقليمي، زير نواحي اقليمـي

.ارائه شده است)2-1(شماره 
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و نوع محصول انتخابي-2-1شماره جدول  تيپ هاي پيشنهادي گلخانه بر اساس اقليم
CناحيهBحيهناAناحيه ناحيه

A1 A2A3A4A5B1B2B3B4B5C1C2C3C4C5C6 محصول
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*، آن.ه محصوالت به آن اشاره نشده استعليرغم اينكه در گرو با توجه به خصوصيات توت فرنگي جهـت راهنمـايي در ايـن جـدول جايگـاه خـاص بـه
.اختصاص داده شده است

و استاندارد پوشش-1-2 ايهاي گلخانه معيارهاي انتخاب

 ميزان گذر پرتوهاي خورشيدي-1-2-1

و كنترل خارجي بتوانندل پيش رشد گياه است، بدون اينكه عوامل غير قاب برايهدف اصلي پوشش ايجاد محيطي مناسب بيني

مي. تاثيري در برنامه توليد داشته باشند و با عبور از پوشش شفاف به گياه ترين محرك گياه رسد، اصليانرژي كه توسط نور خورشيد

و دي و اكسيژن از آب متوانايي عبور دادن طول. اكسيد كربن استبراي ساخت ماده سبز خصوصاً موجهاي مفيد نور خورشيد،

اي العادهقسمتي از آن كه براي چشم انســان قابل ديد است، از آن جهت كه مهمترين بخش نور براي گياه است اهميت فــــوق

يا ) Photo synthetically Active Radiation(در واقع شدت دريافت اين طول موجها كه به پرتو فعـال در عمل فتـوسنتز. دارد

ميمPAR،هبه طور سر واژ ، مادون قرمز)UV( بقيه بخشهاي نور خورشيد ماوراء بنفش.كندعروف است مستقيما رشد گياه را متاثر
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)IR(بسيار دور از طيف قرمزو )FR (و پايين اتمسفر در جدول شماره درصد طيف. است ، ارائه)3-1(هاي مختلف خورشيد در باال

.گرديده است

و غيرنور خورشيد محدود كننده  درجه بيشتر25محدودكنندگي نور در عرضهاي بيشتر. ترين عامل محيطي استقابل كنترلترين

و دي، يك سوم ميزان نور در ماه40به طور مثال در عرض. است و تير درجه شمالي ميزان نور دردسترس در ماه آذر هاي خرداد

رو. است و كوتاه شدن مي.ز استكاهش ميزان تابش به علت تغيير زاويه نور خورشيد واتمسفر هم نقش فيلتر را بازي  درصد نور كند

و افزايش مي و آلودگي ميزان نور. دهدمرئي را تغيير داده و ابر، رطوبت لذا ميزان كلي نور رسيده به وضعيت اتمسفر هم بستگي دارد

.دهدرسيده را تغيير مي

و پايين-3-1 شماره جدول  اتمسفردرصد طيفهاي مختلف خورشيد در باال
 پايين اتمسفر باالي اتمسفر طول موج

UV)390 –4006/84/6) نانومتر

PAR)400 –7002/389/42) نانومتر

FR)700 –8505/162/15) نانومتر

IR)850 –28009/332/34) نانومتر

از(طيفهاي گرمايي 7/23/1) نانومتر2800بيش

ميميزان انرژي نوراني مي. درصد بيشتر نيست1تا5/0شود از كه واقعا توسط گياه مصرف به بقيه امواج نوراني جذب گردد يا

مي صورت پرتوهاي گرماساز باز اي، از آنجا كه گرماي الزم را براي اثر گلخانه. شود)اياثر گلخانه(شود تا هواي گلخانه گرمتر تابش

ميرشد مناسب گياه در فضاي بسته تأمين مي هاي خنك كننده الزم شود در فصول گرم وجود دستگاهكند مطلوب است ولي باعث

مي. شود مي. يابداينجاست كه عبور گرما از پوشش هم اهميت .شود كه در مبحث بعدي به آن پرداخته

اي كه بدون هيچ اشعه(اي كه در انتخاب پوشش بايد مد نظر قرار گيرد اين است كه ماده پوشش چه نسبتي از نور مستقيمنكته

و يا ديگر عوامل تغيير جهت يا اشعه(و نور غير مستقيم) انحرافي از خورشيد رسيده است اي كه به نحوي توسط اتمسفر، پوشش

مي.) طول موج داده است . محاسبه اين عامل يكي از خواص مهم فيزيكي ماده پوشش است. كندرا به گياه منتقل

و به صورت نسبت شدت نور اندازه گرفته شده در زير پوشش ماده پوشش از خواص فيزيكي يكي)τ(ضريب عبور نور ،)I(است

و در باالي پوشش مي)Io(به شدت نور اندازه گرفته شده در همان زمان شدت نور اندازه گيري شده بايد در هر بازه. شودتعريف

و گزارش شوداندازه) PAR ،UV،IR،FIR(خاص  . گيري

)2(
0Ι

Ι=τميزان عبور نور 

مي با روش فوق ميزان عبور نور كل اندازه گرفته مي و غير مستقيم و اين مقادير شامل هر دو نور مستقيم اين روش،. باشد شود

و در شرايط كنترل شده، براي مقايسه انواع مختلف پوشش و. كاربرد داردكامالً آزمايشگاهي است از اين معيار، معموال براي طراحي

براي اينكه بتوانند. گيرند؛ چرا كه شرايط واقعي در آن لحاظ نشده استبيشينه كردن نور رسيده به تاج گياه در گلخانه كمك نمي

مي) τhour(ميزان تاثير عوامل مختلف را در يك پوشش خاص اندازه بگيرند از ميزان عبور نور ساعتي  . كننداستفاده
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)3(0Ι×= hourτكل ميزان انرژي رسيده به گياه در يك ساعت 

و ميزان تاثير آنها را محاسبه معيار فوق را مي توان براي طراحي استفاده كرد به شرطي كه عوامل موثر اصلي را در نظر گرفت

از. مودن :اين عوامل عبارتند

و هوايي.1  شرايط آب

 فصل.2

آن.3 و تعداد ماههاي استفاده شده از  عمر پوشش

 روش نصب پوشش.4

البته براي پيش بيني صحيح رفتار گياه با استفاده از ميزان نور رسيده به تاج گياه بايد ديد كه توانايي جذب نور در گياه چگونه

مي)η( گياهيز بازده فتوسنتاين عامل را با مقداري به نام. است .دهندنشان

)4(ητ ×Ι×= 0hour كل ميزان انرژي مورد استفاده گياه در يك ساعت 

و غيره وابسته است)η( گياهيزبازده فتو سنت گير مقايسه روش صحيح اما وقت. به شدت تابش، ميزان دي اكسيد كربن، رطوبت

باپوشش گيري كل ميزان انرژي مورد استفاده گياه در يك ساعت بر پايه توانايي بالقوه پوشش براي كمك به رشد يكديگر، اندازهها

.گياه است

و عبارتند از :با تمام اندازه گيريها بايد در نظر داشت كه عواملي ميزان واقعي عبور نور را تحت تاثير خود دارند

ر.1 و چه ساعتي از وزچه روزي از سال

 عرض جغرافيايي.2

و هوايي.3  شرايط محلي آب

و غير مستقيم در كل نور.4  درصد ميزان نور مستقيم

مي.5 .گيردكيفيت طيفي يا بازه طول موج نوري كه محاسبات براي آن انجام

و(خواص ماده پوشش.6 و غبار و تجمع گرد و تحت تاثير زمان مصرف كه هوازدگي، آلودگي هوا، شرايط رطوبتي در نصب

.)ع ديگر زباله را همراه داردانوا

:تاثيرات سازه كه خود شامل موارد زير است.7

و شكل سقف-  زاويه

و عرض دهنه- و فاصله پايه تا پايه براي سازه(ها تعداد )هاي يك دهنهفاصله ناودان تا ناودان اگر سازه چند دهنه باشد

ها ارتفاع ديواره-

 نسبت طول به عرض سازه-

 سازه جهت قطب نمايي محور-

و روابط آنها با يكديگر تعيين ميزان عبور نور واقعي را مشكل مي با. كندتركيب عوامل باال و به همين دليل آنچه در آزمايشگاه

براي اينكه تصور درستي. استآيد؛ بيشترين ميزان عبور نور بالقوه پوششميروشهاي آزمايشي كه در آينده گفته خواهد شد به دست 

ازاز ميزان عبور : نور پوشش بعد از نصب به دست بياوريم دو روش وجود دارد كه عبارتند
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و بدست آوردن مدل رياضي تغييرات عوامل نامبردهشبيه سازي رايانه.1  اي

و در شرايط واقعياندازه.2  گيري ميزان عبور نور در گلخانه در حال كار

به نمونه نتايجي را خواهيم ديد كه در يك اندازه)4-1(براي اينكه تصوري از تاثير سازه بر نور داشته باشيم؛ در جدول گيري

ش مختلف در شرايط مشابه نمايش پوش4را براي ) PAR(مقادير گزارش شده، ميزان گذر نور مرئي. روش دوم به دست آمده است

-اندهاي زير اطالعات را نمايش داده دو سنسور در موقعيت. دهد مي

، نمايانگر عبور خالص نور از پوشش)نزديك سقف(زير پوشش) فوت6/1( متر1.5/0

گل(باالي زمين) فوت9/5( متر2.8/1 و پوشش به طور همزمان) نزديك تاج  نمايانگر تاثير سازه

ميدر گلخانه) PAR( درصد گذر نور متوسط روزانه نور مرئي-4-1 شماره جدول .كند اي كه رز شاخه بريده در مقياس تجاري توليد

 نوع ماده پوشش
 جاي سنسور

 پلي اتيلن دو اليه شيشه دو اليه آكريليك شيشه يك اليه

585867 60 روي سقف
555645 56 روي تاج گل

ازعناصري كه غير از سازه باعث تغيير ميزان نور مي و هاي گرم كننده، سيستم آبياري، پرده لوله-گردد عبارتند هاي حفظ انرژي

.غيره

حف-1-2-2 ظ انرژي ميزان

و و گرما و آن را در برابر اتفاقات مختلف مانند بادها، تگرگ، برف و هوايي مناسب را براي گياه فراهم كند گلخانه بايد شرايط آب

و هواي ابري، در فصول سرد سال، ويژگي. سرماي بيش از حد حفظ كند به خصوص، خاصيت حفظ دماي گلخانه در شبهاي طوالني

. لذا مدارك بسياري براي مقايسه انواع مختلف مواد پوشش در ساعات شبانگاهي وجود داردبسيار مهم پوشش است 

و خروجي وابسته است و. گرماي محيط گلخانه طبق موازنه انرژي به گرماي ورودي انرژي ورودي از پرتوهاي خورشيدي

: مطلوب بايد موازنه زير برقرار باشدبنابراين براي حفظ دماي گلخانه در دماي. گرددتجهيزات مكمل گرمايي تامين مي

 تلفات گرمايي= گرماي تكميلي+ انرژي خورشيدي ورودي

، هدايت گرمايي از سطح)همرفت(هاي تلف شدن انرژي در گلخانه، مانند هر سيستم ديگر، تركيبي از روشهاي جابجايي راه

و تشعشع مي .باشد پوشش

و ضخيم تقريبانتقال گرما، از طريق هدايت، براي تمام مو و چه چند اليه و نازك آنچه ميزان. يكسان استاًاد، چه يك اليه

اضافه شدن يك اليه. دهد، ارزش عايق بودن ماده پوشش استاتالف گرمايي از طريق هدايت را در پوشش تحت تاثير قرار مي

الي. تواند افزايش بسياري در ميزان ارزش عايق بودن پوشش ايجاد كندپوشش ديگر، مي  پالستيك كه فاصلههبه طور مثال دو

.اي دارد درصد اتالف انرژي كمتر، نسبت به پوشش يك اليه شيشه30 را هوا پر كرده است؛نكوچك ميان شا
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خواص مزبور، در پوشش شامل ضريب نشر. انتقال گرما، از طريق تشعشع، مستقيما به خواص فيزيكي ماده پوشش وابسته است

)Emissivity (ب انتقال وضري)Tranmissivity ( و انرژي و امواج حرارتي(امواج نوراني ضريب. است) در بازه طيفي مادون قرمز

 شده از عناصر داخل گلخانههانرژي باز تابيد. نشر به صورت توانايي ماده براي انتشار انرژي تشعشعي است كه جذب ماده شده است

و به صورت اموكه توسط ماده پوشش جذب مي ميشود شود؛ باعث اتالف حرارت به اج با طول موج بلند در محيط خارج منتشر

ضريب انتقال به صورت توانايي. هرچه ضريب نشر بزرگتر باشد، نرخ اتالف انرژي تشعشعي بيشتر است. گرددطريق تشعشعي مي

و به صورت مستقيم است گدر مورد پوشش. ماده براي انتقال انرژي تشعشعي، بدون جذب اي ضريب انتقال، براي امواج لخانههاي

و حرارتي بيشتر. شودمرئي در نظر گرفته نمي هرچه ضريب انتقال بزرگتر باشد، نرخ اتالف انرژي تشعشعي براي امواج مادون قرمز

. است

ن خالص تشعشع، ميزا. براي اينكه بتوانيم وضعيت انرژي گلخانه را ارزيابي كنيم ميزان خالص تشعشع از گلخانه بسيار مهم است

و انرژي از دست رفته به وسيله تشعشع است بي. تفاوت بين انرژي رسيده اندازه زياد انرژي نوراني از در طول روز رسيدن ميزان

ميخورشيد، ميزان خالص تشعشع را كامال تحت تاثير قرار مي ميزان خالص. نمايددهد؛ زيرا تلفات انرژي در مقابل آن بسيار ناچيز

ر ميتشعشع زمين خاكي، مسيرهاي(اما در شب، گرماي انباشته شده درون گلخانه. شودوزانه سبب باال رفتن دماي هواي گلخانه

و غيره ميزان خالص. بيروني خواهند داشتراتالف دماي تشعشعي قابل توجهي به محيط سردت) سيماني، نيمكت هاي فلزي، گياهان

و نشر ماده پوشش به آسمان ابري استاتالف تشعشعي به علت عبور پرتوهاي مادو و نيز باز تابش و حرارتي از پوشش .ن قرمز

:ميزان انتقال گرماي تشعشعي به عوامل زير وابسته است

 خواص فيزيكي پوشش.1

 دماي خود پوشش.2

و ميزان ازن(وضعيت جوي.3 )بخار آب، دي اكسيد كربن

ا هاي مادون قرمز نتقال گرماي تشعشعي ماده پوشش در بازه طيفبه علت اتالف گرماي تشعشعي بالقوه، بررسي ميزان خاصيت

از به خصوص بخش(و حرارتي  هاي مزبور در آزمايشگاه انجام اندازه گيري.، ضروري است) نانومتر850هاي طول موجي بزرگتر

و تا اندازه مي حاي ارزش مقايسهپذيرد و در ين كار مطمئنا اين اعداد فاقد اي دارد؛ چراكه طبق مطالب پيش گفته در شرايط عملي

و پوشيده شده از1مطالعات. ارزش هستند و تشعشعي از يك گلخانه با سازه تك دهانه  كه بر روي خالص اتالف انرژي هدايتي

مي روكش پلي :اندكند كه در شرايط واقعي عوامل زير تاثير زيادي داشتهاتيلني انجام شده است؛ تاييد

شب- )شش ابر، رطوبت جويپو(شرايط آسمان در

و موقعيت گلخانه- .هاي گرم شده دارندها يا ساختمانهاي مجاور كه سازهمكان

 سرعت باد-

و انتقال گرما از طريق جابجايي، بستگي به روزنه و در ضمن اتالف و موقعيت آنها دارد و پوشش، اندازه هاي موجود در سازه

و جهت باد نيز موثر است شروزنه. سرعت و خروجيهاي ذكر هاي تجهيزات ده شامل درهاي مورد نياز براي دسترسي، ورودي

و تجهيزات تهويه استگرمايي، دريچه و شكاف. هاي فن بهاه همچنين خيلي از تركها و درزگيري نشده و محلهاي اتصال ناخواسته

1 Simpkins, 1984 
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و روش نصب وابسته. شوندمجموعه فوق اضافه مي ميانتقال گرما از اين طريق به نوع پوشش به عنوان مثال. شود به آنها مربوط

و رطوبت ميزان اندازه. يك فيلم پالستيكي پيوسته بسيار متفاوت از صفحات صلب است نماينده انتقال(گيري شده جريان هوا

و براي پوشش5/0هاي پالستيكي براي فيلم) گرماي جابجايي بر5/1تا75/0اي هاي صفحه متر مربع بر ساعت ساعت متر مربع

.است

مي. غير مستقيم استينكته آخر در اين زمينه، نوع اتالف گرما تواند از طريق چگاليده شدن بخار آب گرم محيط گلخانه در گرما

ميلتبدي. سطح سرد پوشش هم تلف شود جا حالت بخار آب به مايع باعث آزاد شدن گرماي نهفته در سطح پوشش و از همان گردد

مي.دشو به خارج هدايت مي و هدايت را از طرف ديگر، همين آب تجمع پيدا كرده در سطح پوشش تواند انتقال گرما از طريق تشعشع

. كاهش دهد

و پوشش-1-2-3  تاثيرات متقابل سازه

و استاندارد پوشش نبايد تاثير سازه را از نظر دور داشت؛ زيرا هميشه پوشش برايبراي  اولين بار بر روي سازه قرار انتخاب

و خيلي از اوقات، سازه، تاثير زيادي بر روي سودمندي انتخاب پوشش دارد نمي دار با به طور مثال گاهي امكان دارد گلخانه. گيرد

مندي از مزيت خاص محصول خود، شرايط خاصي را براي مواردي برخورد كند كه توليد كنندة يك نوع خاص پوشش، براي بهره

م . دار به داليل اقتصادي تصميم بگيرد نوع پوشش خود را تغيير دهدثالي ديگر ممكن است گلخانهسازه در نظر گرفته است يا در

مي محدوديت ازهايي كه سازه بر پوشش اعمال :كند عبارت خواهند بود

مي.1 .شودحداكثر وزني كه حمايت يا تحمل

 فاصله بين تيرها.2

پي.3 هااندازه

هااندازه دهنه.4

مي.5 .شودنوع ملحقاتي كه پشتيباني

و تغيير هريك آنها به ساخت سازهعناصر فوق در سازه معموالً مي غير قابل تغيير هستند با اين حال بعضي. گردداي جديد منتهي

و زياد كرداز آنها را مي و با افزودن بعضي از عوامل ديگر مقادير را كم اما براي انجام تغييرات بايد با محاسبات دقيق. توان بهبود داد

و يا عايقمثالً( چيست، روشن كرد كه اوالً هدف تغييرات دقيقاًمالي ثانياً چه آثاري) بندي بهتر استفاده از يك خاصيت جديد پوشش

و بهره) مثالً كاهش مقاومت در برابر بار باد(خواهند داشت  و كاهشي در منافع اقتصادي . وري به وجود خواهد آمدو ثالثاً چه افزايش

م و صفحات صلب با فيلم مقايسه،)5-1(شمارهوضوع در جدول براي روشن شدن . اتيلني انجام گرفته استهاي پلي اي بين شيشه

و در بخش ساختمان به آن پرداخته مي .شودتفصيل بيشتر در اين زمينه موضوع بحث اين مدرك نيست
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و پوشش هاي صلب با فيلمهاي پلي-5-1 شماره جدول از مقايسه شيشه  جهت مالحظات ساختمانياتيلني

 اتيلنفيلم پلي صفحات صلب موضوع مورد مطالعه

 تقريبا مساوي تقريبا مساوي ميزان كل نور روزانه رسيده به تاج گياه

 كمتر بيشتر نسبت نور مستقيم در كل نور عبوري

 بيشتر كمتر نسبت نور غيرمستقيم در كل نور عبوري

و كاهش  خيلي بيشتر كمتر اثر سايهيكنواختي شدت توزيع نور

و ساپورت و اندازه بيشتر تيرها و غير قابل انعطافاه تعداد و منعطف سنگين  سبك

 تقريبا ناچيز بيشتر كار ايزوله كردن

 استحكام-1-2-4

و مقاومت آن را در موارد مختلف نادينمي و انتخاب كااليي صحبت كرد ولي موضوع استحكام در اين. ده گرفتتوان از استاندارد

براي مواردي. توان مورد بررسي قرار داد؛ ولي از ديد استاندارد، موضوعات مورد بحث چندان وسيع نيستندمبحث موارد بسياري را مي

و غيره بايد به  و خاك و گرد مانند مقاومت در برابر مواد شيميايي، مقاومت در برابر آلودگيهاي محيطي، بارانهاي اسيدي

به. هاي انجام گرفته علمي مراجعه نمودو مقايسهنگا هاي توليدكنندلدستورالعم و اين موضوعات بيشتر جنبه مزيت رقابتي دارند

مينعنوان موارد اختياري براي توليدكنندگا گيرد كه در موضوع مطالعه مطرح هستند؛ بنابر اين در حيطه استاندارد ماده خاصي قرار

.گرددمطرح مي

د ميموضوعاتي كه همر اين حيطه مورد توجه باشد، مواردي است كه ضمن از بين بردن پوشش، در صورت نبود مقاومت، گياه را

از. دهدتحت تاثير خود قرار مي :موارد مذكور عبارتند

 مقاومت در برابر تگرگ.1

 مقاومت در برابر پارگي.2

)هاي جوييا ديگر پديده(مقاومت در برابر باد.3

و تنها شيشه نيست كه در معرض آسيب قرار در مورد مقاومت در بر ابر تگرگ، مقاومت تمام مواد پوششي بايد مد نظر قرار گيرد

مقاومت در برابر باد موضوع مطالعه. گيرد ولي مقاومت در برابر پارگي اصال در مورد شيشه يا ديگر صفحات صلب مطرح نيستمي

و و در محاسبه بار برف، باد و پيش بينيمبحث طراحي ساختمان است هاي باران براي طراحي ساختمان، چنانچه درست عمل شود

و. اي در طراحي نخواهد داشتالزم انجام گيرد؛ پوشش نقش تعيين كننده براي اطالعات بيشتر، استفاده كننده به اطالعات

و نگهدارنده دستورالعمل ميهاي توليدكنندگان پوشش .شودهاي پوشش ارجاع داده

 عمر طول-1-2-5

عمر مفيد يك پوشش عبارتست از ماهها يا سالهايي كه ماده پوشش بر روي سازه يك گلخانه با اهداف اقتصادي حضور موثر

مي. دارد ميسوالي كه پيش و چه عواملي آن را تحت تاثير قرار  دهد؟ آيد اين است كه پايان عمر مفيد چگونه قابل تشخيص است

و ساير آلودگيپوشش گلخانه همواره در معرض هوا و غبار ها، خراشهاي ناشي از برخورد اشيا زدگي، كثيفي ناشي از تجمع گرد

و سايش قرار دارد؛ اما، تمام اين موارد نمي . دار نموده، لزوم تعويض آن را فراهم آورندتوانند كاركرد مفيد روكش را خدشه مختلف
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و آنچ ميبيشتر اتفاقات معمول ذكر شده قابل برطرف شدن است كثيفي قابل. كندرود را چندان متاثر نميه از روكش گلخانه انتظار

و خراش . ممكن است نسبت نور غيرمستقيم را تغيير دهداه تميز كردن است

در نتيجه تغييرات شيميايي داخلي روكش. كندانتهاي كاركرد مفيد، وقتي است كه تركيب شيميايي داخلي پوشش تغيير مي

ك مياستحكام فيزيكي مياهش پيدا و تجزيه اتفاق مي كند و اين تغييرات قابل بازگشت نيستندافتد؛ عبور نور كاهش پيدا .كند

مي. در اين مورد، آزمايشها بايد در محيط واقعي انجام شود هاي گردند؛ از نظر گزارشتجربياتي كه در شرايط آزمايشگاه انجام

ا و در زمان واقعي گزارشميهاي واقعي ايجاد شرايط واقعي تنها در محيط.ستاستاندارد براي اعالم طول عمر، غير معتبر شود

هاي متفاوت شيميايي، فرآيندهاي اي طول عمر در مورد انواع مختلف جايز نيست زيرا به علت ساختمانهاي مقايسه گزارش. شود مي

. متفاوتند شوند كامالًكه به انتهاي كاركرد منتهي مي

و غيره همراه است؛ اولين عالمت هشدار غير از تغييرات و بعضي عالمات ظاهري ديگر نظير پوشيدگي  شيميايي كه با تغيير رنگ

بندي كه در مورد عبور نور نكته مورد توجه استاندارد در اين زمينه اين است كه بر خالف. كاهش ميزان نور است،دهنده كاركردي

نور در پايان كاركرد مفيد آزمايش شود باز هم نتايج حاصل در شرايط آزمايشگاه معتبر كرد چنانچه قرار باشد ميزان عبور صحبت مي

.هاي مقايسه اي هم در اين حوزه داراي همين شرايط هستند؛ يعني، بايد در شرايط واقعي انجام شده باشند حتي نتايج آزمايش. نيست

)Combustibility( قابليت احتراق-1-2-6

و در سطح كاربردهاي گلخانهاحتراق وارد نميشيشه در بحث قابليت اي هيچ مشكل گردد؛ زيرا از نظر شيميايي خنثي است

مي. اي در مورد ايمني در برابر احتراق نداردبالقوه كند، در شرايط خاص، با توجه به خواص مواد پالستيكي كه سوختن آنها را تسهيل

و استفاده از اين موادو هم گلخانههم توليد كننده. بعضي اقدامات ايمني الزامي است و نقل، نگهداري دار كه درگير جابجايي، حمل

مي. هاي الزم را بايد داشته باشند هستند احتياط و معيارهاي متفاوتي اين حوزه را پوشش دهند كه كنترل آنها الزامي عوامل مختلف

.است

)Flammability(وري قابليت شعله-1-2-6-1

ا ميندازهبديهي است كه و فيلمها انجام و قابليت گيري اين خاصيت شيميايي ماده پوشش، براي صفحات صلب پالستيك گيرد

و ايجاد شعله را نمايان مي بايد. اي دارداعداد به دست آمده براي اين خاصيت، تنها كاربرد مقايسه. سازداين مواد در حمايت از احتراق

و نقش مواد مختلف، پوشش خطر بالقوه آتشدر نظر داشت براي تصميم گيري درباره بيسوزي . شمار هستند ها تنها يكي از عوامل

كل عوامل ساختاري موجود در گلخانه ممكن است در ايجاد يك حريق نقش داشته باشند ولي درباره اينكه كدام عامل آغازگر، كدام

گ .فتتوسعه دهنده، كمك كننده يا مانع است بايد در شرايط واقعي پاسخ

به در يك شبيه و اعداد وابسته و يا مطالعه واقعي، آنچه براي قضاوت صحيح الزم است يك تركيب صحيح از معيارها سازي

هاي تجربي از اين گيريها بهترين معيار كنترل نتيجه اعداد به دست آمده از اين آزمايش. آنهاست كه قابليتهاي بالقوه را نمايش دهد

ميهمين دليل. جهت هستند .وري را براي تمام عناصر اندازه گرفته، گزارش كندشود توليد كننده ملزم باشد خاصيت شعله باعث
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)Ignition Temperature( دماي احتراق يا افروزش-1-2-6-2

و پشتيباني مي ري اين خاصيتگيبا اندازه. نمايدطبق تعريف، كمترين دمايي است كه يك ماده، اشتعال در اثر گرما را در هوا آغاز

و هر عامل موثر در دماي ديگر در گلخانه مي هاي ايمني يك نوع خاص از توان محدودهو با داشتن اطالعات سيستم گرمايش

با. روكش را مشخص كرد مي»وريقابليت شعله« در مقايسه ،)دماي احتراق(شد؛ اين خاصيت كه بيشتر به توليد كننده مربوط

و طراحي كاربرد داردكميتي است كه براي انتخ اين عدد، محدوديتي را كه گياه براي سطح دماي گلخانه ايجاد كرده است. اب

مينالبته توليدكنندگا. دهدگسترش مي كه پوشش براي اينكه چنين محدوديتي را ايجاد نكنند معموال اين دما را تا حدي باال برند

اح دماي گلخانهححداكثر سط و آزمايش روكشها فاصله فاحشي با دماي هاي تراق داشته باشد؛ ولي بايد در نظر داشت كه طراحي

.كندجديد همواره كنترل اين عامل را از جهت احتياط ايجاب مي

:دماي احتراق خود به دو نوع مختلف قابل تقسيم است

 دماي احتراق ناگهاني-

 دماي خود احتراقي-

مينمايند بعضي از مواد خود به خود شروع به سوختن مي -و در دماي خاصي شعله ايجاد كرده با باالتر بردن دما از حريق حمايت

ه هاكنند كه از ميان مواد داراي كاربرد در گلخانه آكريليك . از انواع ورق هاي صلب پالستيكي اين چنين هستنداو فايبرگالس

و به يك عامل خارجي نياز دارند ور نميبعضي ديگر در دماي احتراق شعله توليد كننده بايد اين. تا ناگهان به آتش كشيده شوندگردند

و طراح هم بايد آنها را در نظر داشته باشد ها تركيبي از مواد در بعضي از طراحي. خاصيت را با توجه به دو نوع متذكر شده گزارش كند

ر PVCها از آكريليك، سقف از فيلم به عنوان مثال ديواره. شودمختلف استفاده مي و اتيلن نازك ضد چكه وكش داخلي از پليضخيم

و صرفه. شودكار مي و حداقل كردن قيمت در يك ساختار چنين تركيبي به منظور حداكثر كردن كارايي جويي در مصرف سوخت

مي. شودقديمي استفاده مي از نظر توان با تركيب درست مواد با دماهاي احتراق متفاوت با وارد كردن مسايل ايمني در طراحي مثال،

و مقدار جلو توسعه حريق را سد كرد .نوع

)Smoke Density( چگالي دود-1-2-6-3

و حجم آن را پيشاين كميت نشان دهنده شكل شعله در صورت آتش و ارتفاع ميسوزي است اين خاصيت را توليد. كندبيني

و گزارش مي وكننده آزمايش و طراح براي تطبيق با استانداردهاي ايمني ميكند اين عدد،. كند كنترل حريق بايد از آنها استفاده

و تنها، كميتي براي طراحي استارزش مقايسه و انتخابي ندارد .اي

 معيارهاي ديگر-1-2-7

 ضريب انبساط-1-2-7-1

و گزارش شود؛ اما اهميت آن براي شيشه بيش از انواع ديگضريب انبساط براي تمام انواع پوشش بايد اندازه .ر استگيري
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و تركيبات شيميايي مختلف-1-2-7-2  سازگاري مواد

و در حال تعامل با آن استفاده خواهد شد بررسي از آنجا كه هر تركيبي به عنوان ماده پوشش استفاده شود در يك سيستم

و يا عوارض بنابراين تمامي توليد. سازگاري عوامل مختلف در اين سيستم ضروري است محصول آنها مثل كنندگاني كه محصول

و بايد طي بخار، دود يا پسماند محصول به نوعي با روكش در تماس خواهد بود ملزم به بررسي اشكاالت بالق وه هستند

هرههمچنين توليد كننده روكش بايد در دستورالعمل مصرف، ضمانت نام. هايي آنها را به اطالع مشتريان خود برسانند نامه توصيه  يا

ميمدركي كه به عنوا و دهد، موارد ناسازگارين پيش تذكر يا شناسنامه محصول خود به مشتري احتمالي، مشكالت، عالئم

و اعالم كند هاي آنها را پيشحل راه :چنين دستورالعملي مي تواند موارد زير را در بر داشته باشد ولي محدود به ليست زير نيست. بيني

مه- )Anti Fog(افزودني ضد چكه يا ضد

)IR(ني جاذب اشعه مادون قرمز افزود-

و ) Anti Dust(هاي ديگر مانند ضد غبار افزودني-  ...و ضد سولفور

و بست) Plasticizer(هايي نرم كننده- .ها به كار رفته استكه در فرآيند توليد روكش

مي- .شودتركيباتي كه براي درز گيري استفاده

ه- امواد محافظ پوسيدگي چوب

سا- يا(يه انداز مواد سايه ساز يا  ...)انواع رنگ، گِل

)Energy Safe(يا محافظان انرژي ) Shading( يا قـــماش هاي سايه ساز يا سايه اندازاه توري-

 تركيبات شستشو دهنده-

و درز بندي-  نوارهاي تعمير

و ديگر مواد شيمياييكش ها، قارچكشآفت-  ها، سموم

شد شيميايي كليه موادي كه در باال نامياه حالل- .برده

و گلخانهتوصيه ما به طراحان گلخانه اً كه قبل از استفاده از هر نوع ماده طبيعي يا سنتزي حتمداران اين استها، سازندگان

و مصرانه پاسخ و سوال نمايند پيسازگاري آن با مواد پيشين را بررسي .گيري كنند ها را

در.ت نوع پوشش را مشخص نمودبايس پس از مشخص نمودن نوع سازه از لحاظ معماري مي به چون اصوالً اين مطالعات

ميها براي هاي پوشش پالستيكي پرداخته شده است، لذا ضوابط اصلي اين پوشش گلخانه :باشند محصوالت مورد نظر به شرح ذيل

حذ تا ضمن اينكه سيم. در طول گلخانه نصب گردد)پالستيك(تاحد امكان پوشش گلخانه.1 ميهاي مفتولي شوند از خطرف

و خسارت هاي احتمالي كاسته شود .نفوذ باد در گلخانه

حداقل عرض مورد استفاده در صورت پالستيك. هاي مورد استفاده متناسب با عرض سازه انتخاب گردد عرض پالستيك.2

)هاي تك واحدي در گلخانه(. متر خواهد بود14كشي طولي 

.باشد%5نبايد كمتراز u.vحداقل افزودني آنتي.3

زيرا موجب جلوگيري از خروج پرتوهاي. شود توصيه نميC در ناحيه اقليمي IRهاي داراي افزودني آنتي استفاده از پالستيك.4

.در طول روز خواهد شد IRگرمايي 
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 مناسبي حد گردد تا از اتالف گرما در توصيه مي  ) ترجيحاً تحت فشار هوا(  استفاده از پوشش دو اليه Aدر نواحي اقليمي  .5
 .جلوگيري گردد

 C3 به باال و B3 به باال ، A3بايست توسط قفل نايلون مناسب انجام گرفته و در مناطق  نصب پالستيك روي سازه حتماً مي .6
 .هاي حمايت پالستيك برروي سازه استفاده شود به باال از تسمه

 زيرا مانع از آب شدن برف خواهد بود و خطر. شود هاي سنگين توصيه نمي مناطق داراي برف كربنات در استفاده از پوشش پلي .7
 .يابد انباشت برف روي سازه افزايش مي

 .گردد توصيه مي) هاي طولي به كار نرفته باشند به شرط آنكه مفتول(  استفاده از پوشش ضد چكه Aدر منطقه  .8

 اي  هاي گلخانه  سازه ضوابط طراحي-1-3

حليل بارهاي وارده استاتيكي و ديناميكي به سازه، حايز اهميت است كه اين بارها به اي محاسبه و ت هاي گلخانه در طراحي سازه 
 .گردند شرح زير محاسبه و تحليل مي

 (Loading) بارگذاري -1-3-1
 :گردد  به شرح زير استفاده مي(Load Case)اي از چهار نوع بارگذاري  هاي گلخانه اصوالً در بارگذاري سازه

 (Dead Load)بار مرده   -)الف(
 (Live Load) بار زنده  -)ب (
 (Wind Load) بار باد  -)ج ( 

 (Snow Load) بار برف  -)د ( 
  در نهايت با استفاده از تركيـبات بارگذاريهه طور جداگانه به سازه اعمال شدــالذكر بايد ب وقــهاي ف هر يك از بارگذاري

(Load Combination)اي متفاوت در مدل سازه در  سازه بدليل استفاده از عناصر. رار گيرد وضعيت نهائي سازه مورد بررسي ق
ها از  سازه يـزي پاس دلـ براي م. شود يـفاده مـراحي استـبعضي از مواقع از نيروي برشي، نيروي محوري يا لنگر خمشي براي ط

 گشتاورهاي بدست آمده پي سازه به با توجه به نيروها و. شود مي  استفاده(Finite Element Method)دود ــزا محــروش اج
 . صورت منفرد يا نواري طراحي خواهد شود

  (Dead Load)  بار مرده -1-3-1-1

نظر به اينكه ساختمان مورد . كند بار مرده عبارتست از بارهاي وارده از طرف كليه اجزاء ثابت سازه كه به صورت ثقلي عمل مي
اين . زم است با توجه به جزئيات معماري مفروض در بام وزن يا بار مرده محاسبه گردد لذا ال،باشد هاي سبك مي نظر از نوع سازه

جزئيات مربوط به سقف و نحوه اتصال اجزاي آن ) 6-1 ( شمارهشكل. شوند بارها توســط سيستم خرپائي به قابهاي اصلي منتقل مي
بارهاي هر يك از اجزاء محاسبه گــرديده و در نهـايت بار مـرده با توجه به جزئيات ارائه شده مقادير . هدد به سازه اصلي را نشان مي

 . كند هاي با سقف قوسي و شيبدار را مشخص مي نيز جزئيات مربوط به قاب گلخانه) 8-1(و ) 7-1( اشكال شماره .آيد سقف بدست مي
 .گردد عموماً بارمرده در دو حالت ، سقف قوسي و سقف شيب دار محاسبه مي 
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مر) الف(  ده سقف قوسيبار

2/mKg6/3=1000)  بار مرده پالستيك سقف=)1800×2/

 بار الستيك سقف= قابل اغماض است

 بار مرده سازه= شودمي توسط برنامه تحليل سازه محاسبه
 بار مرده سقف شيبدار)ب(

2/mKg88/15) =1000/1(×)2500(×)635/0= م) 4/1"رده شيشه به ضخامت بار

 بار الستيك سقف= قابل اغماض است

 بار مرده سازه= شودمي توسط برنامه تحليل سازه محاسبه

 (Live Load) بار زنده-1-3-1-2

و بهره) سربار(بار زنده مي عبارتست از كليه بارهاي موثر اضافي كه در نتيجه استفاده ها اين سربار. گردد برداري به سازه وارد

مي شامل سربارهاي ثابت، متحرك با و متحرك با اثر جنبشي قابل توجه با توجه به نحوه كاربري سازه مورد. باشد اثر جنبشي كم

مي بحث كه يك سازه گلخانه مي اي سبك آئين نامه مرتبط با ساختمان.باشد باشد، در نظر گرفتن سربار فقط به صورت سربار ثابت

ب توصيه مي ازامكند كه براي الزم به ذكر است. شود درجه بار زنده درنظر گرفته نمي10هاي شيبدار با پوشش سبك با شيب بيش

طبق. شود كه به صورت بار زنده به سازه سقف اعمال شده استمي كه جهت اتصال محصول به سقف از يكسري طناب استفاده

مقادير.و به صورت بار متمركز در نظر گرفته شود) پوند100(م كيلوگر45بايستي حداكثر برابر وزن محصول(NGMA)استاندارد 

.ها منظور گرديده است مذكور در محاسبات بارگذاري اين سازه

 (Wind Load)بار باد-1-3-1-3

مي519نامهو آئين(NGMA)هاي آمريكا نامه گلخانه محاسبات بار باد بر اساس آئين اين نكته قابل توجه.گيرد ايران انجام

و استاندارد آمريكا در اكثر موارد با يكديگر هماهنگي دارند519است كه استاندارد  نامه بنابراين استفاده از مجموعه اين دو آئين. ايران

.باشد به طور همزمان بالمانع مي

 براي محاسبه فشار مبناي 519ه نام رابطه ارائه شده در آئين. براي محاسبات بار باد ابتدا بايستي فشار مبناي باد را محاسبه نمود

:باشد باد به صورت زير مي
2005.0 Vq =

مي)V(كه در آن مقدار فشار مبناي باد نيز بر حسب كيلوگرم بر مترمربع بدست. باشد سرعت باد بر حسب كيلومتر بر ساعت

Kg/m2 كيلومتر در ساعت است، فشار مبنا برابر 100 بطور مثال با در نظر گرفتن سرعت باد در يك منطقه كه در حدود. خواهد آمد

مي50 مي ايران مقدار فشار يا مكش 519نامه طبق آئين. گردد محاسبه :آيد باد نيز از رابطه زير بدست

qCCP qe ..=

:كه در آن

Ce = مي :آيد ضريب اثر تغيير سرعت است كه از رابطه زير بدست



29 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

16.0

10
)0.2( 






= zCe 

Z=مي  باشد ارتفاع سازه بر حسب متر

Cq = مي و شكل هندسي آن تعيين دربراي. شود ضريب شكل كه با توجه به نوع سازه  سازه گلخانه با شـيب سقـف مورد مثال

، مقـدار25بـرابر مي+4/0و-7/0 در دو حالـت به ترتيـب مـعادل Cq درجـه  براي مقادير فشار باد محاسبه شده. آيد بدست

. محاسبه شده است)6-1(دار طبق جـدول شماره هاي شيب سقف

 دار سازه گلخانه هاي شيب شده براي سقف مقادير فشار باد محاسبه-6-1شمارهجدول

)Kg/m2(فشار محل مورد نظر در سازه

 80 وجه عمودي جلويي رو به باد

-70و+ 40 دار جلويي رو به باد سقف شيب

-70ي پشت به باددار عقب سقف شيب

-50 وجه عمودي عقبي پشت به باد

و به صورت يك بار گسترده بر روي مقادير فشار محاسبه شده در سطوح مختلف سازه بايد در عرض بادگير مربوطه ضرب گرديده

قو شده درمنطقه فرضي در روي سقف مقادير فشار باد محاسبه)7-1(جدول شماره. مدل سازه اعمال گردد شكل را مشخصسيهاي

.كند مي

 در سازه گلخانه هاي قوسي شده براي سقف مقادير فشار باد محاسبه-7-1 شماره جدول

)Kg/m2(فشار محل مورد نظر در سازه

 40 وجه عمودي جلويي رو به باد

 80 دار جلويي رو به باد سقف شيب

-70 دار عقبي پشت به باد سقف شيب

-50دوجه عمودي عقبي پشت به با

. نمايش داده شده استCe ،Cqاستانداردهاي مقادير)10-1(الي)7-1(در اشكال شماره



و ضوابط طراحي سيستم30 ايي گلخانهها مباني

 جزئيات مربوط به نقاب گلخانه سقف شيبدار6-1شكل



31 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

جزئيات مربوط به نقاب گلخانه سقف شيبدار6-1شكل ادامه  



و ضوابط طراحي سيستم32 ايي گلخانهها مباني

باCs ضريب7-1شكل ر برف روي بام هاي مختلف براي



33 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 سطوح رو به باد، پشت به باد، موازي باد

Ceضريب اثر تغيير سرعت8-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم34 ايي گلخانهها مباني

 براي سازه اصلي بار بر جانبي ساختمان

Cq ضريب شكل9-1شكل



35 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

و عناصر سازه اي نگهدارنده آنهابراي ديوارها، پو شش بامها  
Cq ضريب شكل10-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم36 ايي گلخانهها مباني

 (Snow Load) بار برف-1-3-1-4
 درصد2بار برف، بنا به تعريف، وزن اليه برفي است كه بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال كمتر از

 در Kg/m2150 ايران برابر 519نامه شده در آئين با استفاده از شكل ارايه)Ps(مقدار بار برف مبنا. باشد) سال50دوره بازگشت(

را بايد با توجه به زاويه شيب بام براي هر متر مربع تصوير افقي سطح آن، از رابطه ) Pr(بار برف بر روي بامها،. شود نظر گرفته مي

: زير تعيين نمود

)8(Pr= Cs.Ps 

و ) Ps(كه در آن و شيب) Cs(بار برف مبنا و بامهاي دار دندانه دار، بامهاي شيب ضريب اثر شيب است كه براي بامهاي مسطح اي

مي519نامه قوسي بر اساس ضوابط آئين نق) Cs(هاي قوسي مقدار ضريب براي سقف. گردد ايران تعيين طه از قوس سقف بايد در سه

و به صورت جداگانه در هر قسمت وارد گردد شده براي هر دو نوع محاسبه) Pr(و ) Cs(مقادير)8-1(جدول شماره. محاسبه شود

. كند سقف مورد استفاده را مشخص مي

:مثال

و قوسي محاسباتي براي سقف)Pr(و)Cs( مقادير-8-1شماره جدول  هاي با شيب

)Cs(ضريب اثر شيب نظر در سازهمحل مورد نوع سقف
مقدار بار برف محاسباتي

)Kg/m2) (Pr(
 مالحظات

 83/0125 تمامي سطح شيب دار شيب

 ايران518نامه توزيع طبق آئين6/090 ابتدايي3/1

 قوسي ايران518نامه توزيع طبق آئين 96/0144 مياني3/1

 ايران518نامه توزيع طبق آئين 1150 انتهايي3/1

2mدر مثال باال ضريب اثر برف برابر
kg125درنظر گرفته شده است .

 نحوه اعمال بارهاي وارده بر روي سازه-1-3-1-5

و برف محاسبه شده است،با توجه به مطالب ذكر شده اين بارها را بايد با در نظرگرفتن اندازه. مقادير بارهاي مرده، زنده، باد

ب مي روش استفاده. ارگير قابهاي مورد نظر در سازه وارد نمودسطح به اين. باشد شده در اين بخش، اعمال سطح بارگير براي قابها

شد،مردهمعني كه بار  و بار برف وارده از تير سقف به روي قابها به صورت جداگانه با توجه به موقـعيت آنها اعمـال خواهـد . زنده

و قوسي به همراه بارهاي مرده، زنده هاي گلخانه را در حالت شيب مقطع عرضي قابهاي سازه)26-1(ليا)11-1(اشـكال شماره دار

و برف اعمال مي باد بر آن بارهاي مربوط به وزن محصوالت كه از سقف آويزان خواهد شد، عالوه. دهد شده بر روي اين قابها نشان

.نيز در روي اين اشكال مشخص گرديده است



37 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 نحوه اعمال بارهاي مرده وارده به قابهاي ابتدايي درگلخانه با سقف قوسي11-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم38 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(
به11-1ادامه شكل  قابهاي ابتدايي درگلخانه با سقف قوسي نحوه اعمال بارهاي مرده وارده



39 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 نحوه اعمال بارهاي زنده وارده به قابهاي ابتدايي در گلخانه با سقف قوسي12-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم40 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 نحوه اعمال بارهاي زنده وارده به قابهاي ابتدايي در گلخانه با سقف قوسي12-1ل ادامه شك



41 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 نحوه اعمال بارهاي باد وارده به قابهاي ابتدايي در گلخانه با سقف قوسي13-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم42 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 نحوه اعمال بارهاي باد وارده به قابهاي ابتدايي در گلخانه با سقف قوسي13-1ادامه شكل



43 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

ق14-1شكل  وسي نحوه اعمال بارهاي برف وارده به قابهاي ابتدائي در گلخانه با سقف



و ضوابط طراحي سيستم44 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 نحوه اعمال بارهاي برف وارده به قابهاي ابتدائي در گلخانه با سقف قوسي14-1ادامه شكل



45 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

و15-1شكل  ارده به قابهاي مياني در گلخانه با سقف قوسينحوه اعمال بارهاي مرده



و ضوابط طراحي سيستم46 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 نحوه اعمال بارهاي مرده وارده به قابهاي مياني در گلخانه با سقف قوسي15-1ادامه شكل



47 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 نحوه اعمال بارهاي زنده وارده به قابهاي مياني در گلخانه با سقف قوسي16-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم48 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 نحوه اعمال بارهاي زنده وارده به قابهاي مياني در گلخانه با سقف قوسي16-1 ادامه شكل



49 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 نحوه اعمال بارهاي باد وارده به قابهاي مياني در گلخانه با سقف قوسي17-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم50 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

با17-1ادامه شكل  سقف قوسي نحوه اعمال بارهاي باد وارده به قابهاي مياني در گلخانه



51 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-) الف(

 نحوه اعمال بارهاي برف وارده به قابهاي مياني در گلخانه با سقف قوسي18-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم52 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(
 برف وارده به قابهاي مياني در گلخانه با سقف قوسي نحوه اعمال بارهاي18-1 ادامه شكل



53 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي مرده وارده به قابهاي ابتدايي در سقف19-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم54 ايي گلخانهها مباني

رمت5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي مرده وارده به قابهاي ابتدايي در سقف19-1ادامه شكل



55 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 هاي شيبدار حوه اعمال بارهاي زنده وارده به قابهاي ابتدايي در سقفن20-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم56 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي زنده وارده به قابهاي ابتدايي در سقف20-1ادامه شكل



57 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي باد وارده به قابهاي ابتدايي در سقف21-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم58 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي باد وارده به قابهاي ابتدايي در سقف21-1ادامه شكل



59 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 هاي ابتدايي در سقف نحوه اعمال بارهاي برف وارده به قاب22-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم60 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 نحوه اعمال بارهاي برف وارده به قابهاي ابتدايي در سقف22-1ادامه شكل



61 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 هاي شيبدار ده به قابهاي مياني در سقف نحوه اعمال بارهاي مرده وار23-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم62 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي مرده وارده به قابهاي مياني در سقف23-1ادامه شكل



63 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي زنده وارده به قابهاي مياني در سقف24-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم64 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي زنده وارده به قابهاي مياني در سقف24-1ادامه شكل



65 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3اصله دهانه قابهاف-)الف(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي باد وارده به قابهاي مياني در سقف25-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم66 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي باد وارده به قابهاي مياني در سقف25-1ادامه شكل



67 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر3 فاصله دهانه قابها-)الف(

 هاي شيبدار نحوه اعمال بارهاي برف وارده به قابهاي مياني درحالت سقف26-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم68 ايي گلخانهها مباني

 متر5و4 فاصله دهانه قابها-)ب(

در26-1ادامه شكل  هاي شيبدار حالت سقف نحوه اعمال بارهاي برف وارده به قابهاي مياني



69 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 (Structural Analysis)آناليز سازه-1-3-2

 (Modeling) مدل سازي-1-3-2-1

و دو نوع ديگر با سـقف هاي با سقف شيب ها، سازه دو نوع از اين تيپ. استفاده شده است براي آناليز سازه گلخانه از چهار تيپ دار

و ستون، براي مدل ) 9.1.6(ويرايش ) SAP(پيوتري براي مدل هندسي سازه برنامه كام. باشد قوسي مي  قـاب ها از المـان سازي تيرها

)FRAME (پيو مدل .استفاده شده است) SHELL(ها با استفاده از المان پوسته سازي

و لنگر خمش) SAP(برنامه و نيروي محوري، برشي ي مربـوط قادر است مدل سازه را با در نظر گرفتن بارهاي وارده آناليز نموده

و ستون مي) FEM( آناليز پي سازه توسط برنامه با روش اجزاء محدود. ها را مشخص نمايد به تيرها و نتـايج بـه صـورت انجام شود

مي تنش و لنگر خمشي قابل استفاده قادر است كـه طبـق اسـتانداردهاي) SAP(همچنين برنامه.دباش هاي سطحي يا نيروي برشي

و ستونها را طراحي نمايدت) ACI(مختلف از جمله  هـاي مـدل هندسـي مـرتبط بـه ســـازه)30-1(الي)27-1( شماره اشكال. يرها

مي اي تيپ گلخانه و دوم را نشان .دهد هاي اول

 متر3 فاصله دهانه قابها–)Iتيپ( مدل هندسي سازه گلخانه با سقف قوسي27-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم70 ايي گلخانهها مباني

ق28-1شكل  متر5و4 فاصله دهانه قابها–)Iتيپ(وسي مدل هندسي سازه گلخانه با سقف

 متر3 فاصله دهانه قابها–)IIتيپ( مدل هندسي سازه گلخانه با سقف شيبدار29-1شكل



71 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

 متر5و4 فاصله دهانه قابها–)IIتيپ(مدل هندسي سازه گلخانه با سقف شيبدار30-1شكل

ص باشـد، لـذا الزم اسـت از تركيـــبات بارگــــذاري ورت قاب خمشــي فلزي مي با توجه به اينكه سيــستم ســازه مذكـور به

)Load Combination ( از. هاي فلزي استفاده نمود مربوط به سازه :اين تركيبات عبارتند
a) U = D
b) U = D + L )9(
c) U = D+ S
d) U = D ± W
e) U = D + L ± W
f) U = D + S ± W

:آن كه در

D = DEAD LOAD = بار مرده 

L = LIVE LOAD=     بار زنده 

S = SNOW LOAD = بار برف 

W = WIND LOAD =   بار باد 

.باشند مي
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 سازه) آناليز(نتايج تحليل-1-3-2-2

ببا اعـ استفاده از مدل هندسي سازه، شـارگذاري شــمال و  مربـوط بـه (Bonndary Condition)رايط مــــرزيـده روي آن

و قسمتهاي متفاوت سازه، اقدام به تحليل مدل توسط برنامه هاي تكيه گره نحـوه توزيـع نيـروي)31-1(شكل. گرديد) SAP(گاهي

ميبرشي بدست آمده از برنامه را تحت اثر بار  و)33-1(و)32-1(اشكال. دهد گذاري انجام شده نشان نيز بـه ترتيـب لنگـر خمـشي

س  مش)2(و)1(اي تيپ انهـازه گلخـتغيير مكان بدست آمده در ميـرا نيز نحوه توزيع)39-1(يـال)34-1( شمارهكالـاش. كند خص

مي تنش پين)40-1(همچنين شكل. دهد هاي وارده بر پي سازه را نمايش مي حوه تغيير مكان ايجاد شده در .دهد سازه را نمايش

 متري در تركيب بارگذاري طرح3با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع نيروي برشي در سازه گلخانه با سقف قوسي31-1شكل
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در3با فاصله قابهاي)Iتيپ( لنگر خمشي در سازه گلخانه با سقف قوسي32-1شكل  تركيب بارگذاري طرح متري

 متري در تركيب3با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع تغيير مكان ايجاد شده در سازه گلخانه با سقف قوسي33-1شكل

 بارگذاري طرح



و ضوابط طراحي سيستم74 ايي گلخانهها مباني

 متري در تركيب5و4با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع نيروي برشي در سازه گلخانه با سقف قوسي34-1شكل

 ذاري طرحبارگ

 متري در تركيب بارگذاري طرح5و4با فاصله قابهاي)Iتيپ( لنگر خمشي در سازه گلخانه با سقف قوسي35-1شكل
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 متري در تركيب5و4با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه تغيير مكان ايجاد شده در سازه گلخانه با سقف قوسي36-1شكل
 بارگذاري

 متري در تركيب3با فاصله قابهاي)IIتيپ( نحوه توزيع نيروي برشي در سازه گلخانه با سقف شيبدار37-1شكل
 بارگذاري طرح



و ضوابط طراحي سيستم76 ايي گلخانهها مباني

 متري در تركيب بارگذاري طرح3با فاصله قابهاي)IIتيپ( لنگر خمشي در سازه گلخانه با سقف شيبدار38-1شكل

 متري در تركيب3با فاصله قابهاي)IIتيپ( نحوه توزيع تغيير مكان ايجاد شده در سازه گلخانه با سقف قوسي39-1شكل

 بارگذاري طرح
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در5و4با فاصله قابهاي)IIتيپ( نحوه توزيع نيروي برشي در سازه گلخانه با سقف شيبدار40-1شكل  متري
ريتركيب بارگذا

 متري در تركيب بارگذ اري طرح5و4با فاصله قابهاي)IIتيپ( لنگر خمشي در سازه گلخانه با سقف شيبدار41-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم78 ايي گلخانهها مباني

 تري در تركيبم5و4با فاصله قابهاي)IIتيپ( نحوه توزيع تغيير مكان ايجاد شده در سازه گلخانه با سقف شيبدار42-1شكل
 بارگذاري طرح

 متر در تركيب بارگذاري طرح3 با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع نيروي برشي حداكثر در پي سازه گلخانه43-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح3با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع لنگر خمشي حداقل در پي سازه گلخانه44-1شكل
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 متري در تركيب بارگذاري طرح3با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع لنگر خمشي حداكثر در پي سازه گلخانه45-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح3با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع تغيير مكان ايجاد شده در پي سازه گلخانه46-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح5و4با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع نيروي برشي حداكثر در پي سازه گلخانه47-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح5و4با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع لنگر خمشي حداقل در پي سازه گلخانه48-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم80 ايي گلخانهها مباني

ت49-1شكل  متري در تركيب بارگذاري طرح5و4با فاصله قابهاي)Iتيپ(وزيع لنگر خمشي حداكثر در پي سازه گلخانه نحوه

 متري در تركيب بارگذاري طرح5و4با فاصله قابهاي)Iتيپ( نحوه توزيع تغيير مكان ايجاد شده در پي سازه گلخانه50-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح3با فاصله قابهاي)IIتيپ( نيروي برشي حداكثر در پي سازه گلخانه نحوه توزيع51-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح3با فاصله قابهاي)IIتيپ( نحوه توزيع لنگر خمشي حداقل در پي سازه گلخانه52-1شكل
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 متري در تركيب بارگذاري طرح3با فاصله قابهاي)IIتيپ(كثر در پي سازه گلخانه نحوه توزيع لنگر خمشي حدا53-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح3با فاصله قابهاي)IIتيپ( نحوه توزيع تغيير مكان ايجاد شده در پي سازه گلخانه54-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح5و4با فاصله قابهاي)IIتيپ( گلخانه نحوه توزيع نيروي برشي حداكثر در پي سازه55-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح5و4با فاصله قابهاي)IIتيپ( نحوه توزيع لنگر خمشي حداقل در پي سازه گلخانه56-1شكل



و ضوابط طراحي سيستم82 ايي گلخانهها مباني

 متري در تركيب بارگذاري طرح5و4له قابهاي با فاص)IIتيپ( نحوه توزيع لنگر خمشي حداكثر در پي سازه گلخانه57-1شكل

 متري در تركيب بارگذاري طرح5و4با فاصله قابهاي)IIتيپ( نحوه توزيع تغيير مكان ايجاد شده در پي سازه گلخانه58-1شكل

 كنترل نتايج تحليل سازه-1-3-2-3

:بايستي موارد ذيل كنترل گردد)2(و)1(هاي اي تيپ هاي گلخانه باتوجه به نتايج بدست آمده در مورد سازه

 تغيير مكان حداكثر سازه-)الف(

 مقدار تغيير ايجاد شده در پي سازه-)ب(

مي اشكال مربوط به تغيير مكان و شيبدار هاي سازه فرضي نشان دهد كه حداكثر تغيير مكان سازه در سقف گلخانه با فرم قوسي

ميمي66/10و21/20به ترتيب برابر   ايران در 2800با در نظر گرفتن مقدار حداكثر تغيير مكان مجاز طبق آئين نامه. باشند لي متر

و شيبدار اين مقدار به ترتيب برابر مي34و25مورد سازه گلخانه با سقف قوسي و.گردد ميلي متر با مقايسه تغيير مكان ايجاد شده

. مكان مذكور در حد مجاز استگردد كه تغيير تغيير مكان حداكثر مجاز مشخص مي

و دهد كه حداكثر تغيير مكان ايجاد شده در پي سازه اشكال مربوط به تغيير مكانهاي پي سازه نيز نشان مي هاي با سقف قوسي

كر متذ) ACI( آئين نامه. بايستي كنترل گردد ACI ميلي متر است كه با مقادير مجاز آئين نامه48/8و6شيبدار به ترتيب برابر 

پي مي اين مقدار برابر. باشد)9ـ5ـ3(هاي بتني مقدار حداكثر تغيير مكان بايستي طبق بند شود كه در مورد
180
Lمي باشد كه در آن 

)L(مي پي طول بزرگتر پي مي33/8هاي نواري سازه مذكور برابر باشد كه در مورد ا. شود ميلي متر يجاد با مقايسه تغيير مكــان

و تغيير مكان مجـاز مشخص مي گردد كه تغيير مكانهاي ايجاد شده مربوط به پي مي شــده .باشد هاي بتني در حد مجاز
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 (Design) طراحي سازه-1-3-3

مي)89ـAISC(نامه هاي تيپ مطابق با آئيـن با استفاده از نتايج بدست آمده در بخش قبل، طراحي سازه گلخانه . شود انجام

مي هاي گلخانه سازه -شود اي شامل طراحي سه بخش

 طراحي تيرها-)الف(

ها طراحي ستون-)ب(

پي-)ج( ها طراحي

و ستون) FRAME(قادر است كه طراحي اجزاء قاب  ) SAP(برنامه كامپيوتري مي كه شامل تيرها باشد را به صورت ها

و همچنين كاربر قادر است كه آئين و ستون. نامه مورد نظر طراحي را انتخاب كند اتوماتيك انجام دهد ها از آئين براي طراحي تيرها

پي)89ـAISC(نامه فوالد امريكا  ازو براي طراحي البته براي كنترل. استفاده شده است)99ـACI 318( نامه بتن امريكا آئينها

و يك ستون به صورت نمو پي. طراحي شده استنهنتايج بدست آمده از برنامه در هر سازه يك تير هاي بتني نيز از طريق طراحي

. انجام مي گيرد)SAFE(كنترل نتايج آناليز تنش برنامه 

 طراحي تيرها-1-3-3-1

الي)59-1( متري مطابق اشكال5و3هاي با فاصله قابهاي راي كنترل طراحي تيرها، يكي از تيرهاي دهانه ابتدائي سازهـــب

و لنگرخمشي تير محاسبه شده است. انتخاب شده است)1-62( . بر اساس بارهاي وارده روي اين تيرها، مقادير نيروي برشي

و با تنش مجاز مقايسه گرديده است نتايج بدست آمده)9-1(جدول. همچنين مقدار تنش وارده به ازاي بارگذاري فوق محاسبه شده

و جدول  ميمقدار تنش وارده به مقطع)10-1(براي اين تيرها .دهدو نوع آن را نشان



و ضوابط طراحي سيستم84 ايي گلخانهها مباني

و تير مورد نظر3 مقطع قاب ابتدايي سازه گلخانه قوسي با فاصله59-1 شكل  متري

و تير مورد نظر5و4 مقطع قاب ابتدايي سازه گلخانه قوسي با فاصله60-1شكل  متري
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گل61-1شكل و تير مورد نظر3 با فاصله خانه شيبدار مقطع قاب ابتدايي سازه  متري

و تير مورد5و4 مقطع قاب ابتدايي سازه گلخانه شيبدار با فاصله62-1شكل نظر متري  



و ضوابط طراحي سيستم86 ايي گلخانهها مباني

و لنگرخمشي براي تيرهاي مربوط به قابهاي متفاوت-9-1شماره جدول  مقادير نيروي برشي

و تنش مجاز در سازه فرضي10-1شماره جدول  مقادير تنش اعمال شده بر روي تيرهاي نمونه

مي مقادير تنش* و برشي طبق آئين نامه در حد مجاز .باشد هاي فشاري، خمشي

ها ستون طراحي-1-3-3-2
هاي با فاصله هاي دهانه ابتدائي سازه يكي از ستــــونها نيز به روش مشـابه در بخش تيرها، براي كنترل نتايج طراحي ستـون

و همچنين مقادير مقادير بارهاي وارده روي اين ستون. انتخاب شده است)65-1(الي)63-1( متري مطابق شكل5و3قابهاي  ها

و لنگرخمشي ستون محاسبه گرديده است بر)11-1(جدول. نيروي برشي، نيروي محوري را اي اين ستوننتايج بدست آمده نشان ها

مي)12-1(جدول. دهد مي و نوع آن را مشخص .كند نيز مقدار تنش وارده به مقطع

 لنگرخمشي
با ضريب

Kgـm )(

نيروي برشي
 با ضريب

Kg 

نيروي
 محوري
با ضريب

Kg  

طول
 تير
m

 بار باد
Kg/m 

بار برف
Kg/m 

 بار زنده
Kg/m 

 بار مرده
Kg/m 

مقطع تير
mm 

ضو
نوعع

 نوع
 سقف

57/59 20/23 97/2036 14/2 60لوله ـــ 100 ـــ ـــ قوسي خرپائي افقي

39/2 00/0 80/576 865/1 60لوله ـــ ـــ ـــ ـــ خرپائي مورب قوسي

00/0 00/0 16/231 30/2 60لوله ـــ ـــ ـــ ـــ
خرپائي
 عمودي

 شيبدار

75/51 00/0 51/3071 95/1 60لوله ـــ 100 ـــ ـــ  شيبدار خرپائي افقي

 مالحظات
تنش برشي ايجاد

)T/m2( شده
شي ايجاد تنش خم
)T/m2( شده

تنش فشاري
ايجاد شده

)T/m2(
 سقف نوع نوع عضو

.اثرات پيچش قابل صرفنظر است 95/42  قوسي خرپائي افقي 23/1903 96/4576

.اثرات پيچش قابل صرفنظر است 00/0  قوسي خرپائي مورب 92/538 60/183

.اثرات پيچش قابل صرفنظر است 00/0 00/0  شيبدار خرپائي عمودي 98/215

.اثرات پيچش قابل صرفنظر است 00/0  شيبدار خرپائي افقي 85/2869 21/3976
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و ستون مورد3 مقطع قاب ابتدايي سازه گلخانه قوسي با فاصله قابهاي63-1شكل  نظر متري

و ستو5و4 مقطع قاب ابتدايي سازه گلخانه قوسي با فاصله قابهاي64-1شكل ن مورد نظر متري



و ضوابط طراحي سيستم88 ايي گلخانهها مباني

و ستون مورد نظر3 مقطع قاب ابتدايي سازه گلخانه شيبدار با فاصله قابهاي65-1شكل  متري

و ستون مورد نظر5و4 مقطع قاب ابتدايي سازه گلخانه شيبدار با فاصله قابهاي66-1شكل  متري
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ن مقادير نيروي محوري، برشي لنگر خمشي براي ستون-11-1شماره جدول  مونه طبقاتهاي

 پروفيل با مقطع مستطيل شكل*

مي مقادير تنش-12-1 شماره جدل و برشي طبق آئين نامه در حد مجاز .باشد هاي فشاري، خمشي

پي-1-3-3-3 ها طراحي

ب براي طراحي پي ها سپس براساس اين تنش. استفاده شده است،)SAFE(دست آمده توسط برنامه هاي سازه از نتايج تنش

و برشي وارده به پي محاسبه مي شود و برش)13-1(جدول. مقادير لنگر خمشي و جدوليمقادير لنگر خمشي  با ضريب وارده به پي

مي)1-14( .كند مقدار آرماتور مصرفي پي را مشخص
و لنگر خمشي وارده به پي از ستون مقادير نير-13-1شماره جدول  هاي سازه وي برشي

 لنگر خمشي با ضريب

(Tـm/m) 

نيروي برشي با

)T/m( ضريب
 بارزنده

)T/m2(

 بارمرده

)T/m2(
 نوع پي

14/5 42/26 50/0 44/1 نواري بر روي بستر ارتجاعي

 لنگرخمشي
 با ضريب

Kgـm )(

نيروي
برشي با
 ضريب

Kg 

نيروي
 محوري
با ضريب

Kg  

طول
 ستون

m

 بار باد
Kg/m 

 بار برف
Kg/m 

 بار زنده
Kg/m 

 بار مرده
Kg/m 

مقطع
 ستون
mm 

ضو
نوعع

 نوع
 سقف

35/973 92/729 43/1164 50/2  ـــ ـــ ـــ 120
*قوطي

100×120 
ستون
 چپ

 قوسي

08/1153 70/788 73/1103 50/2  ـــ ـــ ـــ 60
 قوطي

100×120 
ستون
 راست

 قوسي

78/579 92/465 50/1983 60/3  ـــ ـــ ـــ 210
 قوطي

100×120 
ستون
 چپ

 شيبدار

98/513 52/265 06/5572 60/3  ـــ ـــ ـــ 210
 قوطي

100×140 
ستون
 راست

 شيبدار

اتمالحظ
تنش برشي ايجاد

)T/m2( شده
تنش خمشي ايجاد

)T/m2( شده

تنش فشاري
ايجاد شده

)T/m2(
 نوع عضو

 نوع
 سقف

.اثرات پيچش قابل صرفنظر است  قوسي ستون چپ 29/442 71/10789 95/478

.اثرات پيچش قابل صرفنظر است  قوسي ستون راست 24/419 12/12782 52/517

. استاثرات پيچش قابل صرفنظر  شيبدار ستون چپ 41/753 95/6426 72/305

.اثرات پيچش قابل صرفنظر است  شيبدار ستون راست 27/1427 00/3296 53/118
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پي14-1شمارهجدول و نوع آرماتور الزم براي ي بتني سازه فرضيها مقادير سطح مقطع

نوع آرماتور مصرفي

 (m/1)عرضي

نوع آرماتور مصرفي

 (m/1)طولي

سطح مقطع آرماتور

مصرفي

عرضي

)(
2

1 m
cmAs 

سطح مقطع

آرماتور مصرفي

طولي

)(
2

1 m
cmAs 

 نوع پي

16 @ 15 cm c/c 14 @ 15 cm c/c 64/3 17/6  نواري بر روي بستر ارتجاعي

ها طراحي صفحه ستون-1-3-3-4

و گشتاور بدست آمده توسط برنامه سپس.، استفاده مي شود)SAP(براي طراحي صفحه ستونها از نتايج نيروهاي محوري

حداكثر مقادير)15-1(جدول. صفحه ستون مورد نظر محاسبه مي گردد) WINBASE(براساس اين مقادير، با استفاده از برنامه 

ميد وي كششي، تنش خمشي ايجانيروي برشي، نير و نوع ميل مهاري را براي سازه فرضي نشان . دهد شده
و كششي ميل مهاريمقادير نيرو-15-1شماره جدول  ها در هر تيپ صفحه ستوني برشي

تنش خمشي

ايجاد شده در

 جهت

y)Mpa(

تنش خمشي

ايجاشده در

)x)Mpaجهت

حداكثر نيروي

كششي در هر

 آرماتور مهاري

)Ton(

حداكثر نيروي

برشي در هر

آرماتور مهاري

)Ton(

ابعاد صفحه

 ستون

)mm(

 نوع صفحه ستون

10/915 01/69 63/6 302/0 15×350×350 
8 به همراهIمستطيلي تيپ

 آرماتور مهاري

6/268 50/52 45/4 182/0 20×300×300 
8 به همراهIIمستطيلي تيپ

 آرماتور مهاري

جهت. باشد، مقايسه شده استميMpa 180 با مقدار تنش مجاز كه برابرyوxشده در روي صفحه ستون در جهت مقادير تنش ايجاد*

مي ميلي150×150×10از دو عدد كچلي به ابعادyتأمين تنش در جهت   . گردد متر استفاده

 اندازي وضعيت سايه-1-3-3-5

و نيز سايههاي جانبي روي گلخان اندازي ساختمان از آنجا كه سايه به لحاظ( ها روي يكديگر بسيار اهميت دارد اندازي گلخانهه

، انجام هاي گلخانه اندازي درطراحي سايت لذا بررسي وضعيت سايه) كاهش كيفيت محصول و طراحي سازه اي نيز همراه با محاسبه

.گيرد مي

و تأسيسات فرضي آن در دو مقطع زمانيي گلخانهانداز وضعيت سايه)70-1الي67-1(شده در اين قسمت اشكال ارايه در ها

و ظهر در هر يك از فصل .هاي سال نشان داده شده است صبح
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)صبح فروردين(

)ظهر فروردين(

و تاسيسات سايه اندازي گلخانه67-1شكل و ظهر فروردين(ها )صبح
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)صبح تير(

)ظهر تير(

و تاسيسات اندازي گلخانه سايه68-1شكل و ظهر در تير ماه( ها )صبح
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)صبح مهر(

)ظهر مهر(

و تاسيسات سايه اندازي گلخانه69-1شكل و ظهر مهر ماه( ها )در صبح
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دي( )صبح

دي( ) ظهر

و تاسيسات سايه اندازي گلخانه70-1شكل و ظهر دي ماهدر( ها )صبح
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 تجهيزات داخلي گلخانه-1-4

ها-1-4-1 و ضوابط مربوط به آن و سرمايش گلخانه  تهويه

و محاسبه صـحيح تهويـه در هنگـام سـاخت در واقع كوتاهي در پيش. گردد تهويه عمالً بخشي از سازه گلخانه محسوب مي بيني

شدسازه موجب كاهش مطلوبيت عوامل محيطي داخلي گلخانه خو مي. اهد :گيرد انجام تهويه به داليل زير صورت

و.1  دي اكسيد كربن در داخل گلخانه تجديد اكسيژن

 كنترل دماي گلخانه.2

 كنترل رطوبت گلخانه.3

و به شدت تابش در منطقه، دما براي دستيابي به يك محيط توليدي مطلوب براي رشد گياه، تهويه عامل اساسي به شمار مي رود

ب و داخل گلخانه بستگي داردو رطوبت محيط . يرون

 تعاريف
و سقفي-تهويه طبيعي-  تهويه از طريق پنجره هاي كناري

مي كه توسط هواكش) پويا( تهويه ديناميك-تهويه اجباري- . گيرد ها صورت

-كه برابر است با ) VG(به نسبت حجم گلخانه)V( نسبــت حجم هواي تبادل شده-
VG
V=Z)متر مكعب در ساعت(

-نسبت هواي تبادل شده به نسبت مساحت گلخانه-
AG
V=VA )   متر مكعب به ازاي متر مربع در ساعت(

و71-1كلش و خارج گلخانه و تعرق مقدار تهويه مورد نياز براساس تفاوت دماي داخل  ميزان تبخير



و ضوابط طراحي سيستم96 ايي گلخانهها مباني

a=ادل در گلخانه تعرق متع 

b=گلخانه بدون تعرق 

c=تعرق حداكثر 

ميشكلدر را باال مالحظه و خارج گلخانه ، اختالف دماي داخل و تعرق محصول گردد كه اگر بخواهيم با توجه به تبخير

. چه مقدار تهويه به ازاي هر متر مربع مورد نياز است. كاهش دهيم 

به)aمنحني( متعادل در داخل گلخانه براي مثال اگر بخواهيم در شرايط تعرق و بيرون گلخانه را  درجه4، اختالف دماي داخل

. مترمكعب تهويه در هر ساعت به ازاي هر متر مربع نياز داريم 170به،سانتيگراد برسانيم

از براي داشتن تهويه كافي در گلخانه مساحت كل پنجره مس25تا15هاي گلخانه نبايد كمتر . احت كف گلخانه باشد در صد

)10(25/0-15/0=
AGFloorarea
AVVentarea 

البته ايـن موضـوع بـه منطقـه. متر مربع باشد 500 تا 300 متر مربعي مي بايست حداقل 2000هاي يك گلخانه مثالً كل پنجره

-از سوي ديگر عرض گلخانه نيز با توجه به همين رابطه قابل محاسبه است. تگي دارداحداث گلخانه نيز بس

==حداكثر عرض مفيد گلخانه پيوسته با تهويه طبيعي 20m
15.0

5.1*2
WG= )11(

WG=عرض گلخانه 

. متري در كنار گلخانه است5/1 به معناي دو عدد پنجره 1.5*2

.قل نسبت سطح پنجره ها به سطح گلخانه است حدا0.15

. متر فاصله باشد2با بلوك بعدي حداقل بايد بين هر بلوك.و اگر قرار است گلخانه هاي متعدد براين اساس احداث شوند

و البتـه هزينـه بـرق مـصر. اما تهويه اجباري توسط هواكش ها نيز يكي از روشهاي كارآمد براي تهويه مناسب گلخانه اسـت في

. استهالك هواكش ها نيز بايد توجيه داشته باشند

-معيار زير بايد در خصوص تهويه با هواكش ها مد نظر باشد

از فاصله هواكش.1 . متر باشد10تا8ها از يكديگر نبايد بيش

. باشد) حداقل( اتمسفر3/0ها بايد حدود فشار استاتيك هواكش.2

و پشت به باد منطقه نصب گردندها بايد روبروي پنجره ها درسم هواكش.3 و در راستاي هم .ت ديگر گلخانه

از حداقل فاصله بين هواكش.4 و هر مانعي در مقابل آنها نبايد كمتر (ها باشـد برابر قطر هواكش2تا5/1ها چـه فاصـله اگـر.

.) متر ذكر شده است15حداقل در برخي منابع 

مي هاي روبروي هواكش پنجره.5 . ها باز باشند برابر مساحت هواكش25/1به اندازه بايست ها حداقل

و پنجره سرعت جريان هوا بين هواكش.6 مي(.خيلي زياد باشد ها نبايد ها گردد كه اين سرعت بيشتر از يك متر معموالً توصيه

 .) بر ثانيه نباشد
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و به محض خاموش شدن هواكش ها بايد مجهز به پنجره هواكش.7 ( شوند ها بسته هاي خودكار باشند هـاي طـور پنجـره همين.

 ). تأمين هوا

مي ظرفيت هواكش -توان به شرح زير محاسبه كرد ها را

Vf )(
3

h
m = VA . AG                                                )12(

AG برحسب(گلخانه سطحm3(

AVو رطوبت نس .بي بدست مي آيد براساس دماي محيط
:مثال

 داشت مترمربعي خواهيم 1000در يك گلخانه. براي دستيابي به شرايطي كه در قبل ذكر شد

hf mmV /1700001000170 32 =×=

 يستم سرمايشس

 اجزاي سيستم سرمايش

و پد از اجزاي زير تشكيل گرديده است :سيستم سرمايش تبخيري فن

يا- با) پوشال(پد و يا از مواد سلولزيكه ممكن است از پوشال  شد

مي- .نمايد پمپ تزريق آب كه آب را روي پد منتقل

آب- آب(مخزن تأمين )تانك ذخيره

و فيلتر لوله- ها هاي انتقال آب

آب ناودان- و سيستم تخليه  ها
پد( محدوديتهاي استفاده از سيستم سرمايش تبخيري و :) فن

و،براي استفاده از سيستم سرمايش تبخيري.1 . كافي مورد نياز استبرق آب

. سيستم سرمايش تبخيري در مناطق داراي رطوبت باال كارآيي زيادي ندارد.2

در اگر از مه پاش.3 ، هاي اضافي شد در آب مصرفي صرفه گلخانه استفاده شود . جويي خواهد

و خاك زياد است.4 . محافظ يا فيلتر خاك الزم است. در مناطقي كه بادهاي همراه با گرد

درآب مورد.5 .) مخزن زيرزميني(حد امكان خنك نگه داشته شود استفاده بايد

:محاسبه ظرفيت مورد نياز هواكش ها

:كار وجود دارد دو راه جهت انجام اين

 محاسبه تهويه مورد نيازبراساس حجم گلخانه.1

})667.02()1{( LxwxhLwxhVG += )13(
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W

h1
h2

L

: تهويه مورد نياز يك گلخانه به ابعاد زير را به روش حجمي به دست آوريد-1مثال

3- متر تعداد دهانه8-عرض دهانه

 متر5/5- متر ارتفاع نهايي4- متر ارتفاع زير ناودان40-طول گلخانه

: با استفاده از رابطه مربوطه-لح
VG = {( w x h1 ) L + ( h2 x w x 0.667 )L}   

 VG = {( 8 x 4 ) 40 + ( 1.5 x 8 x 0.667 )40} x 3           
 VG = 30720 m3 

16-1(جداول شـماره آن با استفاده از كه با تصحيح. متر مكعب خواهد شد 30720بنابراين نياز تهويه گلخانه در هر دقيقه حدود 

:خواهيم داشت)18-1تا
/min 46080 m3  30720  x 1 x 1.5 x 1.3       

و  لذا از روش استاندارد زير بيـشتر اسـتفاده. محدوده كانوپي گياه مورد نظر استاًتهويه گلخانه عموم اما از آنجا كه در سرمايش

:گردد مي

)NGMA(تخميني به روش.2

 طول× عرض×1/2نياز حداقل ظرفيت مورد

 طول× عرض×3حداكثر ظرفيت مورد نياز

. مساله باال را به روش تخميني محاسبه نماييد-2مثال

40 x 24 x 3 = 2880 m3/min ظرفيت كل خام 

مي)18-1(تا)16-1(سپس عدد به دست آمده در رابطه باال را توسط جداول هوايي كه بايد در هر كه در نهايت حجم. كنيم تصحيح

. آيد دقيقه تخليه گردد به دست مي

2880 x 1.75 = 5040 m3/min توسط جداول استاندارد( ظرفيت كل اصالح شده(

.گيريم معموالً بزرگترين ضريب تصحيح را درنظر مي
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م75/1عدد و دماي .جاز انتخابي بدست آمده است از جداول تصحيح با توجه به شرايط ارتفاع محل گلخانه، فاصله فن تا پد
 فاكتورهاي مورد استفاده براي اصالح سرعت حركت هوا براي فواصل مختلف تشك تا پنكه-16-1 شماره جدول

253035404550556065707580859095 20فوت

100 

و

 بيشتر

1/66/71/97/102/127/132/158/163/188/193/219/224/249/254/27295/30 متر

F24/2283/169/158/148/141/135/129/124/120/116/112/108/105/102/11

 فاكتورهاي مورد استفاده براي اصالح سرعت جابجايي هوا در ارتفاعات مختلف باالتر از سطح دريا-17-1شماره جدول

 فوت
كمتر

 1000از
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 

 2400 2100 18800 1500 1200 900 600 300 300كمتراز متر

F104/108/112/116/120/125/130/136/1

 فاكتورهاي مورد استفاده براي تصحيح سرعت جابجايي هوا براي افزايش دماهاي-18-1شماره جدول

 مختلف داده شده) تشك تا پنكه(

10987654)درجه(فوت

6/554/49/33/38/22/2)درجه(سانتي گراد

F7/078/088/0118/14/175/14

 محاسبه سطح پد مورد نياز-

مي73نظر به اينكه براي خروج هر پد نياز ظرفيت فن محاسـبه) استاندارد آمريكا( باشد متر مكعب هوا در دقيقه به يك متر مربع

7373شده را بر عدد 
VPA پد به متر مربع بدست آيد تقسيم مي= (كنيم تا سطح )14()پد سلولزي.

شد7/1 كه در عرض گلخانه به ارتفاعPA = 2880 / 73 = 39 m2-سطح پد مثال باال . متر نصب خواهد

 محاسبه مقدار آب الزم

پد حداقل ال2/6در هر دقيقه به ازاي هر متر طولي (زم است ليتر جريان آب  بنابراين) استاندارد آمريكا.

پد×2/6= ليتر در دقيقه )15(طول

min/1492.624 دبي آب مورد نياز مثال باال lit=×
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دم72-1شكل اي هوا ورطوبت نسبي تبخير آب از سطح پد در ارتباط با  

پد تخليه نمايد . يعني يك پمپ مورد نياز مي باشد كه مقدار جريان آب محاسبه شده فوق را در طول

 اندازه حجم مخزن ذخيره آب

مي5/30 . باشد ليتر حجم مخزن به ازاي هر متر مربع از پوشال مورد نياز

 x 30.5 = 3324 lit 109-اندازه مخزن براي مثال باال

 آب تازه

پد آب مورد نياز5/0جهت تأمين آب از دست رفته بدليل تبخير از سطح پد حداقل  ليتر در دقيقه به ازاي هر مترمربع از سطح

.است تا سيستم دايم فعال باشد

 x 0.5 = 55 lit / min 109-كه براي مثال مورد بحث

از البته مي د)73-1(شكل شماره توان با استفاده مقدار آب مـورد نيـاز.ماي منطقه نيز آب مورد نياز پد را محاسبه كرد بر اساس

.ب تبخير شده استآ برابر10حدود 
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از تبخير73-1شكل و آب  رطوبت نسبي محل سطح پد در ارتباط با دماي هوا

 روشهاي نصب سيستم

و پد ارائه شده است كه عبارتند از :اصوالً دو روش اصلي براي نصب فن

ف.1   ) Positive(شار مثبت روش

  ) Negative(روش فشار منفي.2

 فشار مثبت74-1شكل

 فشارمنفي-75-1شكل
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و خاكي مناسب است فشارروش* و نيز مناطق گرد و داراي درزهاي زياد . مثبت براي گلخانه هاي كار كرده

و بسته مناسب است براي گلخانه) مكشي(منفير فشاروش* و خاك نيز وجود دارد(.هاي كامالً كيپ )احتمال ورود گرد

كه لذا بطور كلي توصيه مي :گردد

پد. به شرط آنكه سايه اندازي ايجاد نكنند.پدها را در سمت وزش بادهاي منطقه نصب كنيد.1 و در اين صورت به اندازه ارتفاع

. را فاصله دهيدهاي كشت رديف

ميه.2 و تا هنگام خروج از گلخانه به مرور گرم حداكثر(لذا براي كاهش اين گرما. شود واي خنك پس از ورود به گلخانه

از افزايش پد تا خروج از فن نبايد بيش مي). گراد باشد درجه سانتي4دماي هواي ورودي از كه توصيه :شود

و درزها بسته شوند- .تمام روزنه ها

از- پد بيش و و فن هاي افقي الزم است. متر نباشد40فاصله فن .درصورت افزايش فاصله، استفاده از مه سازهاي اضافي

ها- ها(تعداد هواكش ) مجموع ظرفيت آنها تغييري نمي كند(را بيشتر در نظر بگيريد) فن

. در صورت امكان از مه پاش هاي اضافي استفاده كنيد-

از.3 ميدر مناطقي كه پدهاي افقي استفاده كنيد آبهاي شور يا سنگين استفاده . شود از

پد يكنواخت باشد.4 . توزيع آب در سراسر

. براي دستيابي به حداكثر سرما حتماً از سايه اندازها استفاده كنيد.5

پد76-1شكل و افقي  روش نصب عمودي

 مقدار سرمايش

و مقدار سرمايش قابل دستيابي تو اين. تر هواي منطقه دارد سط سيستم سرمايش تبخيري بستگي مستقيم به اتالف دماي خشك

و حتي روزهاي مختلف تاثيرات متفاوتي روي آن خواهند داشت  يعنـي در واقـع. اختالف دما نه تنها به منطقه بستگي دارد بلكه فصل

و رطوبت نسبي منطقه پايين  ت هر چه دماي خشك بيشتر باشد ولـي. وانايي سيستم در سرد كردن گلخانه بيـشتر خواهـد بـود تر باشد
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و به لحاظ خصوصيات فيزيكي هوا اختالف دماي ايجاد شده در گلخانه با محيط بيـرون در ايـن سيـستم بيـشتر از  درجـه14عموماً

.سانتيگراد نخواهد بود

 دماي خشك-)الف(

. شودر افقي نمودار مورد نظر بعنوان محور دماي خشك شناخته مي كنيد محو همانطور كه در نمودار تفكيك شده زير مالحظه مي

و از دماي يا-20تا50اين محور بر اساس درجه سانتيگراد يا فارنهايت درجه بندي شده  درجه فارنهايت 110تا20 درجه سانتيگراد

.گيري است روي آن قابل اندازه

.عدد بدست آمده را روي اين محور مشخص نمايد) ما سنج معموليد(تواند با خواندن دماي دما سنج خشك يعني فرد مي

 دماي مرطوب-)ب(

در واقع دماي مرطوب عبارت اسـت. سايكرومتريك به ازاي هر مقدار دماي خشك، يك دماي مرطوب هم وجود دارد نمودار در

و اين فتيلـه در يـك ظـرف آب دما سنج معمولي كه به انتهاي آن يك فتيله متص(از دمايي كه توسط دما سنج مرطوب  ل شده است

مي) قرار دارد كه. شود خوانده و دما سنج مرطوب معموالً ناگفته نماند و تحت وزش هواي محيط كـه دماسنج خشك  در كنار يكديگر

.شود معموالٌ توسط يك پنكه كوچك انجام ميشود خوانده مي

انـد مالحظـه مورب كه از چپ به راست جدول امتداد يافته بهر حال در جدول سايكرومتريك اين دماي مرطوب بصورت خطوط

.شوند مي

از. براي آشنايي بيشتر با خصوصيات فيزيكي هوا شناخت نمودار سايكرومتريك ضروري است اين نمودار خصوصيات مختلف هوا

و، خشك، دماي مرطوبيجمله، دما  جم... رطوبت نسبي، نسبت رطوبت، انتالپي و اثـرات هـر يـك از ايـن را در يك نمودار ع آوري

و تبريد با استفاده از اين جدول محاسبات مورد نياز جهـت. عوامل را با ديگر عوامل مشخص نموده است كارشناسان متخصص تهويه

و اين خصوصيات را از جنبه طراحي سيستم و تهويه را انجام داده مي هاي سرمايش .نمايند هاي مختلف بررسي
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 نمودار سايكرومتريك اجزاء77-1شكل

آن گرمايش-1-4-2 و ضوابط مربوط به  گلخانه

هنگـامي كـه دمـاي. نمايـد گرمايش گلخانه معموالً پس از هزينه نيروي كارگري، بيشترين هزينه را به يك گلخانه تحميل مـي

گ  و محاسبه گرماي مورد نيـاز. گردد لخانه احساس مي داخل گلخانه نسبت به خارج گلخانه كاهش يابد، نياز به گرمايش براي تخمين

:ها بصورت ذيل است كه يكي از اين راه. هاي بسياري وجود دارد گلخانه راه

ti-to(َAH.K =q()16( بر حسب وات بر متر مربع

)ti-to(Kَ.
AG
AH ) =w/m2(q
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q=حرارت مورد نياز 

AH=سطح پوشش گلخانه 

AG=گلخانه( سطح زير كشت (

َK=ضريب حرارتي پوشش 

ti=دماي مورد نياز در گلخانه 

to=متوسط دماي حداقل( دماي بيرون از گلخانه (

)17(

وو همچ)جدول مربوطه(و با داشتن ضريب پوشش حرارتي (AH)پس از بدست آوردن سطح پوشش نين تفاوت دمـاي بيـرون

.توان حرارت مورد نياز را محاسبه نمود دماي مورد نياز مي

: متر مربع را محاسبه كنيد1000حرارت مورد نياز يك گلخانه با پوشش پالستيك به مساحت-مثال

) متوسط حداقل( درجه سانتي گراد-14دماي بيرون-

. درجه سانتي گراد است12دماي مورد نياز-

مي7را در اين روش اتالف حرارت پالستيكضريب- . گيرند درنظر

:حل

. سطح پوشش گلخانه محاسبه مي شود.1

نسبت.2
AG
AHمحاسبه مي شود ) ) است7/1تا5/1معموالً در اكثر اوقات اين نسبت.

[{(2.35 × h)× n}×2 
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-حرارت مورد نياز از رابطه زير محاسبه مي شود.3
q=1/5×7(12-(-14))= 273 w/m2

بهيع . وات گرما در هر ساعت نياز دارد273000ني گلخانه مورد بحث

.مقدار حرارت مورد نياز بر حسب كيلو كالري بر ساعت

hr
kcal23478086.0273000 =× 

.هاي انگليسي استفاده مي گردد دراين روش از واحد-روش دوم

 تعاريف

و برآورد گرماي مورد نياز گلخ براي آنكه روش و تعريف انه را بشناسيم، البته آشنايي با هاي اتالف گرما هاي زير ضـروري واحدها

:است

Btu -واحد حرارتي بريتانيايي كه عبارت است از مقدار انرژي حرارتي كه الزم است به آبي به وزن يك پوند اعمال گردد تا دماي آن 

.يك درجه فارنهايت ارتقاء يابد

BtuH -بريتانيايي كه در يك ساعت منتقل گردد مقدار انرژي حرارتي بر اساس واحد.

و خارج گلخانه- T(T∆)دلتا . تفاوت بين دماي داخل

 معياري است براي تشخيص توانايي يـك مـاده U=1/Rاست يعني) عايق كاري(R معكوس ضريبU در واقع ضريب-U ضريب

)Btu/h - °F – ft2(ودش در ساعت بيان ميT∆ بر فوت مربع به ازاي Btuدر انتقال حرارت كه بصورت

به تعبيري ديگر هر چـه ايـن رقـم. هر چه مقدار اين ضريب باالتر باشد، اتالف حرارت از طريق ماده مورد نظر بيشتر خواهد بود

شد پايين مي اتالف حرارت هنگامي. تر باشد، سوخت كمتري هم مصرف خواهد دهد كه دماي داخل گلخانه از دماي بيرون بـاالتر رخ

و ضـرب آن در مقـدارUاي داراي يك ضريب هاي گلخانه تمام پوشش.برود و در نهايت با بدست آوردن سطح كل پوشـش  هستند

.شود آن پوشش، اتالف حرارت كل از سطح پوش محاسبه ميUضريب

 مول پايه جهت محاسبه اتالف حرارتفر

ب را شده است مي عنوان روشي براي محاسبه اتالف حرارت معرفيهرابطه ساده زير كه تواند اتالف كل حرارت از پوشش گلخانه

:محاسبه نمايد كه عبارت است از

)18(= AU (∆T ) --- h = AU (ti – t0) { ∆T }hc

و ضريب اتـالفU كل سطح پوشش گلخانه،A مقدار حرارت تلف شده گلخانه،hcكه در اين رابطه  اخـتالف دمـايT∆گرمـا

و دماي بيرون گلخانه است .مورد نياز محصول

و روزنه البته رابطه قبلي در شرايطي مي ها، وجود نداشـته باشـد كـه تواند درست عمل كند كه اتالف حرارت از طريق تعويض هوا

ميهاي زير رسد، لذا براي محاسبه اتالف از طرق ذكر شده به روش اين امر بعيد به نظر مي -شود عمل
has= 0.2 M (∆T) 

 كه در آن

has = گرماي اتالف شده به خاطر تعويض هوا)( h
Btu 



107 اي هاي گلخانه ضوابط انتخاب سيستم- بخش اول

M=هواي تعويض شده)(
3

hr
ft 

:پس دماي مورد نياز كل برابر است با

)19()(2.0)( 00 ttiMttiAUhhH asct −=−=+=

 هاي مختلف در گلخانهhas مقادير19-1 شماره جدول

 تعويض هوا به ازاي هر ساعت ساختمان گلخانه

75/0–5/1 اي يا فايبر گالس گلخانه تازه احداث شده شيشه

5/0-1 گلخانه تازه احداث شده پلي اتيلن دو اليه

1-2 اي در شرايط خوب شيشه گلخانه قديمي

2-4 اي در شرايط ضعيف شيشه گلخانه قديمي

 پوشش هاي مختلفU ضرايب20-1 شماره جدول

و مصالح Uضريب نوع پوشش

1/1 شيشه تك اليه

2/1 پالستيك تك اليه

2/1 فايبر گالس تك اليه

7/0 پالستيك دو اليه

5/0 پلي كربنات دو جداره

5/0 دو اليه پالستيك روي شيشه

ال 5/0 يه به همراه پرده حرارتي داخليشيشه تك

51/0 متر سانتي20بلوك بتي استاندارد به قطر

75/0 متر سانتي15بتون معمولي به قطر

1/1 متر هاي آز بست به ضخامت يك سانتي ورقه

07/0 متري سانتي5هاي فوم سانتيمتر به همراه ورقه20بلوك سيماني

به20بلوك سيماني 1/0 متري سانتي5هاي پلي استرين همراه ورقه سانتي متري

07/0 متري سانتي5هاي فوم سانتي به همراه ورقه15ديوار سيماني

.دماي مورد نياز گلخانه را محاسبه نماييد. اند هاي زير براي يك گلخانه جمع آوري شده داده-مثال

= 51100 ft3حجم گلخانهV= 
= 50°F ti

= 7584 ft2گلخانهشش پوكلA= 

 t0=27°F يكبار= تعويض هوا در ساعت

U=0.7پوشش دو اليه پلي اتيلن 
hc= 0.7 * 7584 (50-27)= 122.120 Btu/hr

hsa = 0.02 M (∆t) = 0.02 * 51100 (50-27) = 23506 Btu/hr
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= hc + has = 122102 + 23506 = 145608 Btu/hrدماي مورد نيازht =

مي10-15البته معموالً و اتالف حاصل از وزش بادهاي زمستانه به رقم فوق اضافه .شود درصد جهت شرايط اضطراري

و طراحي روشنايي تكميلي-1-4-3  محاسبه

در ترين منبع تامين نور مورد نياز رشد گياهان است با اين وجود زمان تابش طبيعي آفتاب ارزان هايي است كه نـور طبيعـي كمـي

باشـد كـه الزم دراين حالت نور مصنوعي تكميلي موردنيـاز مـي. نمونه آن نور رشد مورد نياز درفصل زمستان است دسترس بوده كه 

:است دونياز مهم را برآورده نمايد

در( منبع نوري مصنوعي بايستي با راندمان باال باشد.1 اي از انـرژي مـصرفي دسـترس بخـش عمـده يعني مقدار انرژي نوري

.)المپ را تشكيل دهد

.طيف نوري المپ تركيب متناسبي را دارا باشد.2

ك(Light)مغناطيسي است كه نور يك المپ منشاء تشعشع امواج الكترو ميــــ تنها بخش شـكل.(گـردد وچكي از آن را شامل

مي)1-78 طـول مـوجو تشعشع گاما (UV)به عنوان مثال ماوراء بنفش. باشد اين تشعشع در واقع يك نوسان با طول موج خاص

همـانطور كـه. راديويي طول موج بسيار بيشتري دارنـدو امواج (IR)دارند در حالي كه نور مادون قرمز» خيلي كوتاه«تا» كوتاه«

و 780تا 380دهد كه داراي طول موجي درحدود بيان گرديد تنها بخش كوچكي از اين طيف را نور مرئي تشكيل مي   نـانومتر بـوده

.اي حساسيت چشم انسان با واحد لوكس بيان مي گرددشدت آن برمبن

ها78-1شكل  نمايي از طراحي روشنايي تكميلي در گلخانه
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كه( گياهان تاثير دارد (Assimilation)نانومتر است در پديده فتوسنتز 700 تا 400تنها بخشي از اين نورمرئي كه در محدوده

) ويندگ مي PARبه آن محدوده مي) فتون( سرعت فتوسنتز با تعداد ذرات نوري. ت كه در زمان مشخص به گياه ميرسند . شود عيين

مي) PARنور درمحدوده(» نورسبز«شدت اين //(شود با واحد تعداد فتونها در واحد مترمربع در واحد زمان بيان 12 −smmolµ،

)2310023.6= عدد آووگادرو= مول م.× توان با ضريبي كه بسته به نـوع المـپ يـا منبـع نـوري دارد بـه واحـديواحد لوكس را
12 // −smmolµهر. تبديل نمود 12 نور طبيعي معادل لوكس 1000به عنوان مثال // −smmolµ19باشـد در حـالي كـهمي

 حـدوداً معـادل (PHILIPS-MASTER SON-T PIA Green Power) لـوكس نـور يـك المـپ پرفـشار بخـار سـديم 1000
12 // −smmolµ12ــالوژن 1000و ـــتال هـ ــپ مـ ــور المـ ــوكس نـ ــادل (PHILIPS-MASTER HPI-T Plus) لـ  معـ
12 // −smmolµ14است .

 PAR نور ايجاد شده در محدوده مصنوعي براي رشد گياه آن است كه تا حد امكان نكته مهم در هنگام استفاده از منبع مولد نور

.باشد

 انتخاب المپ

مي اولــــين نكته مهم در طراحي سيستم روشنايي تكميلي در گلخانه هـاي بخـار اكثر موارد المپدر. باشد ها انتخاب نوع المپ

 رشـد ريـشه با اين وجود در مـواردي نظيـر حـالتي كـه. باشند انتخاب مناسبي ميMASTER SON- PIA Green Powerسديم 

كاهش راندمان نـسبت بـه المـپ%15 با وجود حدوداً MASTER HPI-T Plusپارامتر مورد توجه باشد بطور مثال المپ هالوژن

و(در شرايط اقليمي. بخار سديم جايگزين مناسب تر است  و هنگامي كه صرفاً كمبود شدت نور ) CO2دما، رطوبت ايده ال براي رشد

در حالت كلي مقدار جزيي نور آبي موجود در نور خورشيد براي استحكام. سديم ذكر شده بهترين انتخاب است المپ بخار،وجود دارد 

و جلوگيري از رشد علفي كفايت مي  از ساقه و نـور طبيعـي كمتـر و به جز در مواردي كه كشت گلخانه اي فـشرده داريـم  3000كند

با توجه به راندمان بيشتر ارجح) در آن بيشتر است كه بخش آبي نور( هالوژن لوكس است استفاده از المپ بخار سديم به جاي متال

.است

 محاسبه تعداد المپ مورد نياز

:به دو عامل نيازدارد)و يا به صورت متناظر تعداد المپ مورد نياز( محاسبه شدت نور مصنوعي مورد نياز

 مقدار نور طبيعي در دسترس در داخل گلخانه.1

مو.2  رد نياز گياهمقدار نور

و بـه در ايستگاه(Total Solar Radiation)خورشيد در هر روز معموالً كل انرژي تابشي هـاي هواشناسـي محلـي انـدازه گيـري

)1961-1980 كشور هلند- آمار تشعشع آفتاب-مثال( ساليانه منتشر مي گردد–صورت جداول ماهيانه 
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د-21-1 شماره جدول ر هر ماه در ايستگاههاي هواشناسي محلي كل انرژي تابشي خورشيد

PPFD 
irradiance iside 
the greenhouse 

)( 12 −− smolmµ

PPFD ligh sum 
inside the 

greenhouse at 70% 
transmission 
(mol m-2 d-1)

PPFD light 
sum outside the 

greenhouse 
(mol m-2 d-1)

Global 
radiation sum 

outside the 
greenhouse 
(MJ m-2 d-1)

Length of 
day (hours) 

Month 

125 6/31/536/28January

202 1/71/1071/47/9February

275 7/118/1680/78/11March

368 3/181/2615/128/13April

438 2/245/3405/163/15May

466 5/273/3928/184/16June

409 9/231/3484/152/16July

400 213096/136/14August

337 4/152225/107/12September

231 9/87/1290/57/10October

128 1/48/570/28/8November

105 9/21/489/16/7December

)//(» ميليون ژول درمترمربع در روز« انرژي تابشي خورشيد معموالً با واحد 12 −dmMJمي اندازه شود ولـي همـانطور گيري

تعداد فتونهاي بـا طـول مـوج واقـع در ايـن. باشد براي رشد گياه موثر مي nm700~400محدوده كه بيان شد تنها تشعشات در 

و بـا واحـد PPFD(Photosynthetic Photon Flux Density)محـدوده را بـا عنـوان اختـصاري  12 شـناخته −− dmmol 

مي اندازه . مطالعات مبين آن است كه رشد گياه به صورت خطي با اين شدت نور در رابطه است.كنند گيري

)//(اين دو يعني انرژي تابشي خورشيد كه با رابطه 12 −dmMJمي اندازه و نور موثر رشد گيـاه گيري ، كـه بـا PPFDشود
12 −− dmmolشود تا حدي به شرايط ابري بودن هوا بستگي دارد ولي با تقريب مناسبي ضريب بين آنهـا عبارتـستمي بيان

1212-از 15.2//1 −−− = dmolmdmMJ

و بـا شدت تشعشع نور رشد را از تقسيم كل انرژي نوري موثر براي رشد دريك روز به ساعات روشنايي در آن روز به دست آورده

12واحد  // −Smmolµدهيم مورد سنجش قرار مي.

و تجهيزات و يـا مـنعكس در عمل بخشي از نور تابيده شده به گلخانه قبل از رسيدن به گياه توسط بدنه گلخانه جـذب گرديـده

 بستگي به عوامل متعددي نظير تـابش) يا همان درصدي از نور تابيده شده كه به گياه مي رسد(ضريب عبور نور در گلخانه. گردد مي

و كثيفي يا تميزي پوشش داشته و ضريب عبور آن .باشدمي%70و براي يك گلخانه مدرن حدوداً خورشيد، جنس پوشش

و هدف از استفاده از نور كمكي دارد و طول زمان نوردهي بستگي به نوع گياه .مقدار نور موردنياز در گلخانه
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آن( هدف نوردهي مي تواند افزايش توليد گل(، كاهش زمان كشت يا افزايش كيفيت محصول)تا حد پتانسيل نـور. باشـد) نظير

و يا ميوه هايي كه معموالً در گلخانه پرورش مـي يابنـد   در منـابع مربوطـه كـه،كمكي مناسب براي اكثر گياهان اعم از گلها، سبزي

.مقدار نور مورد نياز هر گياه گلخانه اي را معرفي نموده اند آمده است

ن  ور كمكي گلخانه ذرت طراحي سيستم

و معلوم است كه حتي در تابستان هم نياز نوري آن به طور كامل بـرآورده نمـي ذرت در واقع يك گياه گلخانه بـه( شـد اي نبوده

).رود اشباع نمي

12كل نياز نوري گياه معادل //1000 −smmolµمي13 در 12باشد كه معادل ساعت //8.46 −dmmol بـر طبـق. است 

و فوريـه سـاله تـابش خورشـيد درمـاه25جداول آمار هواشناسـي ايـستگاه كـرج متوسـط هـاي كـم تـابش يعنـي دسـامبر، ژانويـه
12 //6.265 −dcmcal1/13.11باشد كه معادل مي −dMjو :لذا برطبق محاسبات پيش گفته داريم است

گ- 93.23:)(لخانه مقدار موثر نور رشد در هر روز در بيرون 12 PPFDdmolm −−

8.1693.237.0//:)(نور رشد در هر روز درداخل گلخانه- 12 PPFDdmmol −−=÷

12نور كمكي موردنياز- //308.168.46 −−=− dmmol 

 ساعت در نظر گرفته شده است در صورتي كه المپها در تمام ايـن مـدت روشـن باشـند13با توجه به آنكه طول روز براي ذرت

.داريم

1212 مورد نياز شدت نور كمكي- //64113/)//30( −− = smmolhdmmol µ

و كمبود آن بايستي با المپ جبران گردد نور مورد%35گيريم كه حدوداً از اين محاسبات نتيجه مي .نياز توسط خورشيد تامين

و انتهـايي موردنيـاز،58 سطح هر يونيت گلخانه تحقيقاتي و فـضاي ابتـدا  سـطح مترمربع است كه با توجه به راهروهاي مياني

مي30خالص هر بستر كشت حدود با لذا شار نوري مورد.باشد مترمربع :نياز برابر است
112 /1923030//641 −− =× smolsmmol µµ

و پخش نور هم اصالح گردد )اضافه%30حدود(اين عدد با ضريب راندمان رفلكتور
1/2500030.122435 −=× smolµ

 استفاده گردد بـا توجـه بـه MASTER SON- PIA Green Power (600w)المپ اگر بر طبق توصيه هاي پيش گفته از
1/1070 −smolµعدد پرژكتور نياز داريم24 نور هر المپ به .

1/532 با توجه به MASTER HPI-T(400w)هاي متال هالوژن مدل در صورت استفاده از المپ −smolµنور هر المپ به 

و به دليل وجود نـور واضح است كه به دليل. عدد پرژكتور نيازداريم 47  سايه اندازي زياد پرژكتورها اين المپ انتخاب مناسبي نبوده

و نيـازي بـه اسـتفاده از قابل مالحظه خورشيد قسمت آبي مورد نياز براي اجتناب از رشد علفي بـه صـورت طبيعـي تـامين گرديـده

.هاي متال هالوژن هم نيست المپ

 مـدل–متـال هااليـد نـور طبيعـي روز«م به صورت تركيبي از المپهاي بخار سديم به همراه المپ هاير صورتي كه بخواهيد

HQI-150 NDL و لذا سايه اندازي كمتري هم دارند استفاده كنـيم بـا فـرض اسـتفاده از هـشت المـپ كه نياز به رفلكتور نداشته

MASTER SON-PIA Green Power(600w) ها83به .اليد كوچك نياز مي باشد عدد المپ متال
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و طراحي سيستم آبياري درگلخانه-1-4-4  معيارهاي انتخاب

و براي دستيابي به مناسب و كيفيت آب، نياز آبي محصول، شرايط و سيستم آبياري در گلخانه بايد مواردي چون مقدار ترين روش

و  و بررسي ... نوع سيستم، توان مالي، دانش فني، سطح گلخانه و طراحي سيستم مربوطه مطالعه و سپس نسبت به انتخاب شوند

. اقدام گردد

. در آبياري منطقي نيست Mistهستند، استفاده از روش) داراي بي كربنات(هايي كه داراي آبهاي سنگين براي مثال در گلخانه

و محيطي براي در مواردي نيز ممكن است امكان. يا ممكن است روش آبياري براي برخي محصوالت مناسب نباشد ات مالي، فني

در اين قسمت معيارهاي. بردار يا نيروي كار ماهر در دسترس نباشد اجراي يك سيستم پيشرفته موجود باشد ولي دانش فني بهره

مي طراحي سيستم آبياري قطره . گردد اي به عنوان سيستم رايج در گلخانه تشريح

اي-1-4-4-1 ها( آبياري قطره و مزيت )مقدمه

و آبياري در جهان نشان مي هاي متعددي در زمينه آبياري كشاورزي ابداع شده دهد كه در سالهاي اخير روش نگاهي به تاريخ آب

و عدم دسترسي به نيروي كارگري از جمله. است ، كيفيت نامطلوب آب و بلندي زمين ، پستي و هوا كمبود آب، وضعيت نامناسب آب

هاي جديد آبياري كه به سرعت در كشورهاي مختلف رو به گسترش از روش. اند ها مؤثر بودهن روشعواملي هستند كه در پيدايش اي

مي اي به كليه روش آبياري قطره. اي است است روش آبياري قطره و حدود هايي گفته  ليتر10تا1شود كه در آنها آب به مقدار كم

. گيرد در ساعت به آرامي در نزديك گياه قرار مي

و خصوصيات فني روش آبياري با در. هاي آبياري است مصرف آب در اين شيوه كمتر از ساير روشاي قطرهتوجه به ماهيت

مي آبياري قطره ، عدم وجود رواناب.شود اي تنها بخشي از خاك اطراف بوته گياه يا درخت آبياري كاهش تبخير از سطح خاك

و كنترل نفوذ عمقي از عواملي هستند كه ميسطحي و در نتيجه افزايش بازده آبياري در اين روش. شود باعث كاهش مصرف آب

مي هاي اضافي خاك كه معموالً در روش قسمت و تعرق علفهاي هرز و آب آن به مصرف تبخير رسد خشك هاي سنتي مرطوب شده

و دامنه تپه در روش قطره. ماند باقي مي سط اي حتي در اراضي شيب دار ، زيرا معموالً آبي كه ها نيز رواناب حي وجود نخواهد داشت

با. عدم ايجاد سله در سطح خاكهاي سيلتي از ديگر مزاياي اين روش است. شود كمتر از شدت نفوذ است از قطره چكانها خارج مي

آب كنترل مقدار دبي در قطره چكان مي و يا شدت پخش را متناسب با توان از تلفات عمقي آب در خاكهاي شني جلوگيري نموده

. ظرفيت نفوذ خاكهاي رسي تنظيم كرد 

اي قطرهمزيت هاي بالقوه آبياري-1-4-4-2

و پشته اي در مقايسه با روش آبياري قطره و جوي مي هاي باراني يا كرتي توان به اين موارد اي داراي محاسني است كه از جمله

:اشاره كرد 

آب) الف(  بهره گيري بيشتر از منابع

و خصوصيات فني روش آبياري قطرهبا ، مصرف آب در اين روش كمتر از ساير روش توجه به ماهيت .هاي آبياري است اي
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و افزايش محصول)ب(  رشد بهتر گياه

مي در آبياري قطره باً ها در طول دوره رشد تقري شود، لذا رطوبت خاك در منطقه توسعه ريشه اي نياز آبي گياه به طور روزانه تأمين

و گياه كمتر از نوسان مي ثابت باقي مانده  با سايراي قطرهمقايسه مقدار محصول توليدي در آبياري. بيند هاي تنش آب صدمه

و يا حداقل مساوي . با ساير روشهاي آبياري بوده استروشهاي آبياري نشان داده است كه توليد محصول در اين روش معموالً بيشتر

وا)ج(  رده به گياه در اثر شوري آب كاهش زيان

مي. هاي آبياري ارجح است اي در استفاده از آب شور نسبت به ساير روش آبياري قطره توان حداقل به چند دليل اين امر را

:دانست

و منطقه توسعه ريشه فاصله آبيارياي قطرهاول اينكه در روش.1 مي ها كوتاه بوده م ها همواره خيس نگه داشته حلول شود، لذا

مي خاك كه ريشه و مواد غذايي مورد نياز خود را از آن دريافت تقريباً در طول دوره رشد گياه رقيق باقي دارند هاي گياه آب

و غلظت نمك در آن كم است  . مانده

و آبياريهايي مانند اي بر خالف روش دوم آنكه در آبيـــاري قطره.2 ، آب مستقيماً روي گياه پاشيده نشده هاي كلر يون باراني

.ها شود كند كه باعث سوختگي برگ تجمع پيدا نمي سديم موجود در آب در سطح برگو

مي سوم آنكه در آبياري قطره.3 از شود اي حجم مرطوب شده خاك كه اصطالحاً به آن پياز رطوبتــي گفتـــه به طرف خارج

و نمك در جبهه رطوبت به طور مرتب از نقطه ميچ ريزش آب از قطرهگياه رو به گسترش بوده به. شود كان به خارج رانده

و يا در جاي مناسبي قرار گرفته باشد نمك از دسترس ريشه طوريكه اگر قطره . ها دور مي شود چكان كنار گياه

و سم همراه با آب آبياري)د(  امكان به كارگيري كود

و همراه با آب آبياري در اختيار گياه قرار دادايي اين امكان وجود دارد تا كودهاي شيماي قطرهدر آبياري .ي محلول را به تدريج

و يا خارج شدن آنها همراه با رواناب سطحي وجود ندارد افزايش كارايي مصرف. بدين ترتيب خطر شسته شدن كودها به عمق خاك

يااي قطرهكود در آبياري  و در عمق توسعه ريشه يكي به دليل مصرف كمتر كود است كه فقط در كنار بوته مي درخت شــود ها وارد

به دليل ديگـــر توزيع يكنواخت كود در منطقه ريشه. باشدو ديگري مربوط به زمان مصرف آن مي و عدم شسته شدن كود ها

كش. اعماق خاك است  كش عالوه بر كودها ساير مواد مانند قارچ ، حشره كش ها و يا علف و ها . ارد خاك نمود ها را مي توان با آب

 جلوگيري از رويش علفهاي هرز)هـ(

مياي قطرهدر آبياري و تصفيه لذا امكان وارد شدن بذر. شود آب قبل از وارد شدن به سيستم از صافيهاي مخصوص گذشته

و قسمت. علفهاي هرز به داخل زمين وجود ندارد  هاي ديگر زمين خشك از طرف ديگر چون تنها سطح سايه انداز گياه آبياري شده

به چكانها وجود دارند علف البته در قسمتي از خاك كه قطره. باشد هاي هرز فراهم نمي ماند شرايط براي رشد علف مي هاي هرز

.هاي مكانيكي با آنها مبارزه كرد ها يا روشكش كند كه بايد با استفاده از علف سرعت رشد مي

به نيروي انساني)و(  نياز كمتر

مياي قطرهسيستم آبياري و نياز آن را به كارگر كاهش داد را به سادگي همزمان با عمل آبياري كارگران. توان خودكار نموده

و به انجام كارهاي مربوطه بپردازند هاي گياهي يا درخت توانند در بين رديف مي و آمد نموده در صورتي كه در ساير. ها رفت

مي روش چب هاي آبياري و آمد كارگرها يا ماشين ها مناسب گردد ايست . ند روزي صبر كرد تا خاك براي رفت
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 صرفه جويي در انرژي)ح(

به در مقايسه با ساير روشاي قطرهسيستم آبياري ، زيرا فشار آب در اين سيستم هاي آبياري تحت فشار به انرژي كمتر نياز دارد

. مراتب كمتر از سيستم باراني است 

 باالبودن راندمان آبياري)ط(

مي معموالً باالتر از ساير سيستماي قطرهراندمان آبياري در روش مي. باشد هاي آبياري دهد كه بازده اطالعات موجود نشان

.كسب چنين كارآيي باال در ساير روشهاي آبياري به سختي امكان پذير است. درصد است95تا60 بيناي قطرهآبياري در سيستم 

و جلوگيري از تلفات يكي از روش85 در حدوداي قطرهدر مجموع راندمان آبياري هاي درصد مي باشد كه به لحاظ صرفه جويي

مي مؤثر . رود آبياري به شمار

 محاسبه حجم آب مورد نياز گلخانه-1-4-5

 برآورد نياز آبي گلخانه-1-4-5-1

و برآو روش و تعرق پتانسيل در مزارع وجود داردهاي بسيار متفاوتي براي محاسبه ولي در ارتباط با نياز آبي محصوالت. رد تبخير

و مطالعات محدودي صورت گرفته است گلخانه . اي به اندازه محصوالت فضاي باز روشهاي محاسباتي ارائه نشده

و اصالح گرديد1984و در سال FAOهاي محاسبه كه توسط يكي از روش مانتيس است كه نسبت تبخير–روش پنمن. ارائه

ميو تعرق پتانسيل را در ارتباط با تشعشع خورشيد مي و تعرق در گلخانه محسوب . شود سنجد، زيرا مهمترين عامل تبخير

و تعرق پتانسيل در داخل گلخانه را مي توان از رابطه زير بدست آورد-در اين روش : تبخير

)20(13.005.01 −+×××= WRsCtrPETg
=tr(-)مقدار نورگيري پوشش گلخانه 

)( day
mmPET =و تعرق پتانسيل بر اساس ميلي متر  تبخير

W(-)=و ارتفاع بستگي دارد  فاكتور وزني كه به دما

= C(-) و بادهاي روزانه بستگي دارد فاكتور تصحيح كه به ميانگين  رطوبت

Rs=شدت تابش خورشيد بر حسب 

WوCكه. اند آمده)23-1(و)22-1( در جداول توان با استفاده از رابطه زيرمي، در آمار هواشناسي موجود نباشدRsدر صورتي

. آنها را محاسبه كرد

= a+b×n/N × Ra2)( day
mmRs 

n/N)-(=و حداكثر ساعات آفتابي ممكن  نسبت بين ساعات آفتابي واقعي

30 فائو صفحه 154 طبق نشريه1
30 فائو صفحه154طبق نشريه2
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Ra =جو )(تابش خارج از day
mm 

)-(bوa=فاكتورها 

.نمايش داده شده است)-(فاكتورهايي كه ديمانسيون ندارند به صورت: توضيح

و تابش خارج از جو در جدول مي آورده شده)23-1(و)22-1(حداكثر ساعات آفتابي ممكن . توان از آنها عمالً استفاده كرد اند كه

. در نظر گرفت5/0و25/0 را به ترتيبbوaتوان فاكتورهاي همچنين در محاسبات عملي مي

ها(هاي پوشيده در برخي از سازه مي) مثل گلخانه درو بديهي است كه شدت تابش خورشيد. توان بكار برد نيز فرمول مشابهي را

ب و ميه داخل گلخانه . يابد دليل نورگذري پوشش گلخانه كاهش
 PET براي محاسبهW فاكتور22-1جدول شماره

Altitude (m) Temperature 

)( Co 0 500 1000 2000 3000 4000 

40 
38 
36 
34 
32 

30 
28 
26 
24 
22 

20 
18 
16 
14 
12 

10 
8
6
4
2

0.85 
0.84 
0.83 
0.82 
0.80 

0.78 
0.77 
0.75 
0.73 
0.71 

0.68 
0.66 
0.64 
0.61 
0.58 

0.55 
0.52 
0.49 
0.46 
0.43 

0.86 
0.85 
0.84 
0.82 
0.81 

0.79 
0.78 
0.76 
0.74 
0.72 

0.70 
0.67 
0.65 
0.62 
0.60 

0.57 
0.54 
0.51 
0.48 
0.45 

0.87 
0.86 
0.85 
0.83 
0.82 

0.80 
0.79 
0.77 
0.75 
0.73 

0.71 
0.69 
0.66 
0.64 
0.61 

0.58 
0.55 
0.52 
0.49 
0.46 

0.88 
0.87 
0.86 
0.85 
0.84 

0.82 
0.81 
0.79 
0.77 
0.75 

0.73 
0.71 
0.69 
0.66 
0.64 

0.61 
0.58 
0.55 
0.52 
0.49 

0.89 
0.88 
0.88 
0.86 
0.85 

0.84 
0.82 
0.81 
0.79 
0.77 

0.75 
0.73 
0.71 
0.69 
0.66 

0.64 
0.61 
0.58 
0.55 
0.52 

0.90 
0.90 
0.89 
0.88 
0.86 

0.85 
0.84 
0.83 
0.81 
0.79 

0.78 
0.76 
0.73 
0.71 
0.69 

0.66 
0.64 
0.61 
0.58 
0.55 

C فاكتور اصالحي-23-1شماره جدول

Mean rel. humidity (%) Wind (m/s) 
<40 40-55 55-70 >70 

>80 
5-8 
2-5 
0-2 

1.36 
1.24 
1.10 
0.96 

1.22 
1.11 
0.98 
0.84 

1.11 
1.00 
0.88 
0.76 

1.02 
0.92 
0.81 
0.69 
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و عرض هاي جغرافيايي مختلف(N) متوسط طول روز براي حداكثر ساعات آفتابي ممكن-24-1شماره جدول  براي ماهها

N.lats 
S.lats 

Jan 
July 

Feb 
Aug 

Mar 
Sept 

Apr 
Oct 

May 
Nov 

June 
Dec 

50ْ 8.5 10.1 11.8 13.8 15.4 16.3 

48ْ 8.8 10.2 11.8 13.6 15.2 16.0 

46ْ 9.1 10.4 11.9 13.5 14.9 15.7 

44ْ 9.3 10.5 11.9 13.4 14.7 15.4 

42ْ 9.4 10.6 11.9 13.4 14.6 15.2 

40ْ 9.6 10.7 11.9 13.3 14.4 15.0 

35ْ 10.1 11.0 11.9 13.1 14.0 14.5 

30ْ 10.4 11.1 12.0 12.9 13.6 14.0 

25ْ 10.7 11.3 12.0 12.7 13.3 13.7 

20 11.0 11.5 12.0 12.6 13.1 13.3 
15ْ 11.3 11.6 12.0 12.5 12.8 13.0 

10ْ 11.6 11.8 12.0 12.3 12.6 12.7 

5ْ 11.8 11.9 12.0 12.2 12.3 12.4 

0ْ 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 

N.lats 
S.lats 

July 
Jun 

Aug 
Feb 

Sept 
Mar 

Oct 
Apr 

Nov 
May 

Dec 
June 

50ْ 15.9 14.5 12.7 10.8 9.1 8.1 

48ْ 15.6 14.3 12.6 10.9 9.3 8.3 

46ْ 15.4 14.2 12.6 10.9 9.5 8.7 

44ْ 15.2 14.0 12.6 11.0 9.7 8.9 

42ْ 14.9 13.9 12.9 11.1 9.8 9.1 

40ْ 14.7 13.7 12.5 11.2 10.0 9.3 

35ْ 14.3 13.5 12.4 11.3 10.3 9.8 

30ْ 13.9 13.2 12.4 11.5 10.6 10.2 

25ْ 13.5 13.0 12.3 11.6 10.9 10.6 

20 13.2 12.8 12.3 11.7 11.2 10.9 
15ْ 12.9 12.6 12.2 11.8 11.4 11.2 

10ْ 12.6 12.4 12.1 11.8 11.6 11.5 

5ْ 12.3 12.3 12.1 12.0 11.9 11.8 

0ْ 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 
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 تششع خارج از جو براي نيمكره شمالي25-1جدول شماره

N.lats Jan Feb Mar Apr May June 

50ْ 3.8 6.1 9.4 12.7 15.8 17.1 

48ْ 4.3 6.6 9.8 13.0 15.9 17.2 

46ْ 4.9 7.1 10.2 13.3 16.0 17.2 

44ْ 5.33 7.6 10.6 13.7 16.1 17.2 

42ْ 5.9 8.1 11.0 14.0 16.2 17.3 

40ْ 6.4 8.6 11.4 14.3 16.4 17.3 

38ْ 6.9 9.0 11.8 14.5 16.4 17.2 

36ْ 7.4 9.4 12.1 14.7 16.4 17.2 

34ْ 7.9 9.8 12.4 14.8 16.5 17.1 

32ْ 8.3 10.2 12.8 15.0 16.5 17.0 

30ْ 8.8 10.7 13.1 15.2 16.5 17.0 

28ْ 9.3 11.1 13.4 15.3 16.5 16.8 

26ْ 9.8 11.5 13.7 15.3 16.4 16.7 

24ْ 10.2 11.9 13.9 15.4 16.4 16.6 

22ْ 10.7 12.3 14.2 15.5 16.3 16.4 

20ْ 11.2 12.7 14.4 15.6 16.3 16.4 

18ْ 11.6 13.0 14.6 15.6 16.1 16.1 

16ْ 12.0 13.3 14.7 15.6 16.0 15.9 

14ْ 12.4 13.6 14.9 15.7 15.8 15.7 

12ْ 12.8 13.9 15.1 15.1 15.7 15.5 

10ْ 13.2 14.2 15.3 15.7 15.5 15.3 

8ْ 13.6 14.5 15.3 15.6 15.3 15.0 

6ْ 13.9 14.8 15.4 15.5 15.1 14.7 

4ْ 14.3 15.0 15.5 15.4 14.9 14.4 

2ْ 14.7 15.3 15.6 15.3 14.6 14.2 

0ْ 15.0 15.5 15.7 15.3 14.4 13.9 

50ْ 16.4 14.1 10.9 7.4 4.5 3.2 

48ْ 16.5 14.3 11.2 7.8 5.0 3.7 

46ْ 16.6 14.5 11.5 8.3 5.5 4.3 

44ْ 16.6 14.7 11.9 8.7 6.0 4.7 

42ْ 16.7 15.0 12.2 9.1 6.5 5.2 
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 تششع خارج از جو براي نيمكره شمالي-25-1شماره جدول ادامه

N.lats Jan Feb Mar Apr May June 

40ْ 16.7 15.2 12.5 9.6 7.0 5.7 

38ْ 16.7 15.3 12.8 10.0 7.5 6.1 

36ْ 16.7 15.4 13.1 10.6 8.0 6.6 

34ْ 16.8 15.5 13.4 10.8 8.5 7.2 

32ْ 16.8 15.6 13.6 11.2 9.0 7.8 

30ْ 16.8 15.7 13.9 11.6 9.5 8.3 

28ْ 16.7 15.7 14.1 12.0 9.9 8.8 

26ْ 16.6 15.7 14.3 12.3 10.3 9.3 

24ْ 16.5 15.8 14.5 12.6 10.7 9.7 

22ْ 16.4 15.8 14.6 13.0 11.1 10.2 

20ْ 16.3 15.9 14.8 13.3 11.6 10.7 

18ْ 16.1 15.8 14.9 13.6 12.0 11.1 

16ْ 15.9 15.7 15.0 13.9 12.4 11.6 

14ْ 15.7 15.7 15.1 14.1 12.8 12.0 

12ْ 15.5 15.6 15.2 14.4 13.3 12.5 

10ْ 15.3 15.5 15.3 14.7 13.6 12.9 

8ْ 15.1 15.4 15.3 14.8 13.9 13.3 

6ْ 14.9 15.2 15.3 15.0 14.2 13.7 

4ْ 14.6 15.1 15.3 15.1 14.5 14.1 

2ْ 14.3 14.9 15.3 15.3 14.8 14.4 

0ْ 14.1 14.8 15.3 15.4 15.1 14.8 
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 تششع خارج از جو براي نيمكره جنوبي-26-1شماره جدول

S.lats Jan Feb Mar Apr May June 

50ْ 17.5 14.7 10.9 7.0 4.2 3.1 

48ْ 17.6 14.9 11.2 7.5 4.7 3.5 

46ْ 17. 7 15.1 11.5 7.9 5.2 4.0 

44ْ 17.8 15.3 11.9 8.4 5.7 4.4 

42ْ 17.8 15.5 12.2 8.8 6.1 4.9 

40ْ 17.9 15.7 12.5 9.2 6.6 5.3 

38ْ 17.9 15.8 12.8 9.6 7.1 5.8 

36ْ 17.9 16.0 13.2 10.1 7.5 6.3 

34ْ 17.8 16.1 13.5 10.5 8.0 6.8 

32ْ 17.8 16.2 13.8 10.9 8.5 7.3 

30ْ 17.8 16.4 14.0 11.3 8.9 7.8 

28ْ 17.7 16.4 14.3 11.6 9.3 8.2 

26ْ 17.6 16.4 14.4 12.0 9.7 8.7 

24ْ 17.5 16.5 14.6 12.3 10.2 9.1 

22ْ 17.4 16.5 14.8 12.6 10.6 9.6 

20ْ 17.3 16.5 15.0 13.0 11.0 10.0 

18ْ 17.1 16.5 15.1 13.1 11.4 10.4 

16ْ 16.9 16.4 15.2 13.5 11.7 10.8 

14ْ 16.7 16.4 15.3 13.7 12.1 11.2 

12ْ 16.6 16.3 15.4 14.0 12.5 11.6 

10ْ 16.4 16.3 15.5 14.2 12.8 12.0 

8ْ 16.1 16.1 15.5 14.4 13.1 12.4 

6ْ 15.8 16.0 15.6 14.7 13.4 12.8 

4ْ 15.5 15.8 15.6 14.9 13.8 13.2 

2ْ 15.3 15.7 15.7 15.1 14.1 13.5 

0ْ 15.0 15.5 15.7 15.3 14.4 13.9 

50ْ 3.5 5.5 8.9 12.9 16.5 18.2 

48ْ 4.0 6.0 9.3 13.2 16.6 18.2 

46ْ 4.4 6.5 9.7 13.4 16.7 18.3 

44ْ 4.9 6.9 10.2 13.7 16.7 18.3 

42ْ 5.4 7.4 10.6 14.0 16.8 18.3 
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 تششع خارج از جو براي نيمكره جنوبي-26-1جدول شماره ادامه

S.lats Jan Feb Mar Apr May June 

40ْ 5.9 7.9 11.0 14.2 16.9 18.3 

38ْ 6.3 8.3 11.4 14.4 17.0 18.3 

36ْ 6.8 8.8 11.7 14.6 17.0 18.2 

34ْ 7.2 9.2 12.0 14.9 17.1 18.2 

32ْ 7.7 9.6 12.4 15.1 17.2 18.1 

30ْ 8.1 10.1 12.7 15.3 17.3 18.1 

28ْ 8.6 10.4 13.0 15.4 17.2 17.9 

26ْ 9.1 10.9 13.2 15.5 17.2 17.8 

24ْ 9.5 11.2 13.4 15.6 17.1 17.7 

22ْ 10.0 11.6 13.7 15.7 17.0 17.5 

20ْ 10.4 12.0 13.9 15.8 17.0 17.4 

18ْ 10.8 12.3 14.1 15.8 16.8 17.1 

16ْ 11.2 12.6 14.3 15.8 16.7 16.8 

14ْ 11.6 12.9 14.5 15.8 16.5 16.6 

12ْ 12.0 13.2 14.7 15.8 16.4 16.5 

10ْ 12.4 13.5 14.8 15.9 16.2 16.2 

8ْ 12.7 13.7 14.9 15.8 16.2 16.0 

6ْ 13.1 14.0 15.0 15.7 15.8 15.7 

4ْ 13.4 14.3 15.1 15.6 15.5 15.4 

2ْ 13.7 14.5 15.2 15.5 15.3 15.2 

0ْ 14.1 14.8 15.3 15.4 15.1 14.8 

 براساس عرض جغرافياييbوa فاكتور-27-1شماره جدول

Lat. 0ْ- 6ْ 6ْ01'-17ْ 17ْ01'-32ْ 32ْ01'-45ْ 45ْ01'-65ْ

a 0.25 0.26 0.28 0.23 0.21 
b 0.49 0.50 0.49 0.53 0.55 

مي) كلوين(K5حدود) داخل( با درنظر گرفتن اينكه ميانگين دماي گلخانه (W+0.05)فاكتور د،باش باالتر ازدماي بيرون گلخانه

.ارائه شده است

و رطوبت نسبي2تا0سرعت باد در داخل گلخانه نيز بين و باالتر70 متر بر ثانيه مي) در مناطق گرمسير( درصد . گردد منظور

t(نورگذري. نيز در جدول مربوطه درج شـــده است"C"فاكتور r(هاي پوشيده شده با پالستيك نيز براي گلخانه)تك) پلي اتيلن

. مي باشد7/0تا6/0 بين اليه

. اند تعيين شده1990 تا 1981كه توسط فائو درسالهاي. اي آورده شده است چند محصول گلخانه"C"در زير فاكتور
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6/0–2/1-ميخك9/0–2/1-كاهو1–05/1-هويج

8/0–2/1-رز95/0–1-طالبي95/0-لوبيا سبز

95/0–1-فلفل5/0–2/1-گوجه فرنگي

. البته فرمولهاي ارائه شده مي بايست با توجه به شرايط هر منطقه اصالح گردند

و با داشتن :از روابط زير استفاده مي شود. كه در صفحات قبل بدست آمد PETبراي محاسبه ميزان آبياري گلخانه
AETcr = PETgr×KC×dm 

:كه

kc =و فاكتور محصول استdmتعداد روزهاي ماه 

:و آب مورد نياز محصول عبارت است از

month
litWR= AETcr ×(1 + li) × Acrop 

-كه

li=فاكتور اتالف در سيستم آبياري است 

Acrop=است) محصول( سطح گياه.

- اي رواج دارند، مي توان به دو روش زير نيز اشاره كرد از روشهاي ديگر كه جهت تخمين نياز آبي محصوالت گلخانه

 اندازه گيري رطوبت خاك)الف(

مي.عنوان رطوبت قابل دسترسي براي گياههب آنها با لمس. شود اين روش توسط بسياري از گلخانه داران با تجربه استفاده

و ميزان آبياري پي مي رو. برند كردن خاك گلخانه به زمان گيري از تانسيو مترها انجامش علمي نيز مي توان اين كار را با بهرهاما با

. داد

)PET= 0.67Rg/60- 0.2(توسط رابطه)ب(

و تعرق پتانسيل، PETدر اين رابطه. رود اين رابطه در كشور فرانسه به كار مي بر) در گلخانه( شدت تابش خورشيدRg تبخير

نه60و عدد cal/cm2حسب . ان تبخيرآب مي باشد كه بر حسب كالري است دماي

 در داخل يك PETهايي صورت گرفته واين رابطه اصالح شود براي مثال بايست آزمون البته براي كاربرد آن در ساير نقاط مي

و35 درعرض جغرافيايي"Sousse"گلخانه با پوشش پالستيك در منطقه )28-1( دقيقه شمالي به شرح جدول شماره50 درجه

:محاسبه شده است
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و تعرق برحسب ميلي متر بر روز براي شرايط گوناگون جوي-28-1 شماره جدول  تبخير

 كامالً ابري ابري نيمه ابري صاف ماههاي سال

3/29/13/18/0 ژانويه
35/28/11/1 فوريه
43/33/25/1 مارس
9/42/439/1 آوريل

6/58/44/32/2 مه
9/555/33/2 ژوئن
8/555/33/2 جوالي
2/55/41/32 اوت

٣7/36/27/1/U سپتامبر
3/38/222/1 اكتبر
4/224/19/0 نوامبر
27/12/17/0 دسامبر

و با علم به اينكه  نيز براي بسياري ازKو عدد AET=K.PET است AETجزء اصلي رابطه PETلذا با داشتن اين اعداد

كه متاسفانه تاكنون. متناسب با همان منطقه محاسبه شوندKالبته درهر منطقه الزم است ضرايب(.محاسبه شده است محصوالت

و ناكافي است و يا ناچيز  .) در ايران محصوالت داخل گلخانه تحقيقاتي صورت نگرفته است

و سرعت جابجايي هوا در داخل گلخانه بين باالتر از دماي بيرون5Kهمچنين با در نظر گرفتن اينكه دماي داخل گلخانه  است

و رطوبت نسبي2تا0 و باالتر70 متر بر ثانيه است . مي باشد) براي مناطق گرمسير( درصد

. است)29-1( براي چند محصول گلخانه اي به شرح جدول"C"فاكتور

اي در شرايط حداكثر به شرح جدول فوق گلخانهبر اساس مطالعات انجمن ملي گلخانه سازان آمريكا نيازآبي برخي محصوالت

مي. اعالم شده است ب كه اگر چه ممكن است با شرايط ايران كامالًً منطبق نباشد ولي و پايه به كاره تواند عنوان يك عدد تخميني

. آيد
ايC فاكتور-29-1 شمارهجدول  براي چندمحصول گلخانه

رو نوع محصول  انهزمقدار آب مورد نياز

و امثال اينها كه روي  يا  Benchمحصوالت گلداني مانند سنيره، بنته قنسول، آزاليا

 ( Bench Crops) گردد سكو توليد مي

lit/m2  16

 lit/m221اي گياهان باغچه

 lit/m221 گياهان گلداني آپارتماني

 lit/m263 داودي گلداني

lit/m25/29رزها

lit/m25/10 گوجه فرنگي

lit/m2  5/10–5/8ها نشاء
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مي پس از آنكه نياز آبي محصول بر اساس يكي از روش .گردد هاي گفته شده در فصول قبل محاسبه شد، مراحل بعدي اجرا

 دور آبياري-1-4-5-2

ميزير گياه از رابطه با توجه به نياز آبياي قطرهدور آبياري در روش . گردد محاسبه

)21(
dt
dxf =

=f روز( حداكثر دور آبياري(

=dx ميليمتر( حداكثر عمق خالص آب آبياري(

=dt ميليمتر( حداكثر تعرق روزانه(

 ساعت آبياري-1-4-5-3

و با در نظر ، ميزان آبدهي آنها  محاسبه ربذگرفتن حجم آب آبياري از رابطه ساعت آبياري با توجه به تعداد قطره چكانها

.گردديم

)22(
nq
GT =

=T ساعت( زمان آبياري(

=G حجم آب آبياري بر حسب ليتر 

=nتعداد قطره چكان 

=q دبي قطره چكان بر حسب ليتر در ساعت 

چك-1-4-6 ان قطره

 معيارهاي انتخاب قطره چكان-1-4-6-1

و يكنواختي پخش آب در آنها از معيارهاي اصلي انتخاب قطره چكان براي استفاده درسيستم دبــــي خروجي از قطره چكان

و حساسيت قطره. آبياري به شمار مي روند  ميچكانها در مقابل گرفتگي نيز توج عالوه بر اين به ساختمان فيزيكي معيارهاي. شوده

:شدبا انتخاب قطره چكان به شرح زير مي

و كيفيت قطره چكان-  طرح

 درصد مساحت خيس شده-

 تغييرات فشار مجاز-

آب-  شدت تصفيه

 مديريت سيستم-

 نيروي انساني-
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و فشار در قطره و مقاومت در مقابل گرفتگي، معيار بسيار مهم از بين عوامل فوق الذكر رابطه دبي  در انتخاب نوع قطره چكان

و.چكان است و تغييرات فشار قطره چكان انتخابي با وضعيت توپوگرافي در انتخاب نوع قطره چكان بايد توجه داشت كه آبدهي

، .تأمين نياز آبي گياهان وكيفيت آب مصرفي مطابقت الزم را داشته باشد شيب زمين

 انتخاب قطره چكان-1-4-6-2

، جريان پيوسته يا منقطع اي است كه آب از آن به شكل عه يا وسيله آبياري قطرهقطره چكان آخرين قط هاي مختلف مانند قطره

، حتي اگر مقدار آن بسيار كم باشد تأمين نمايد. شودو يا فوران خارج مي . وظيفه قطره چكان آن است كه نياز آبي روزانه گياه را

.شد قطره چكان بايد داراي چهار ويژگي عمده با

 نسبت به مسدود شدن مقاوم باشد) الف(

. دبي خروجي از آن در طول دوره كاري تغيير نكند)ب(

و بازديد مجدد نباشد)ج( ، تميز كردن . تا حدممكن ساده باشد تا بعد از تنظيم هاي اوليه نياز به تنظيم

و يا هماهنگ با آن باشد)د( .دبي آن كمتر از نفوذ پذيري خاك

ب . هاي خاص طبقه بندي نمود قدري زياد شده است كه به سختي مي توان آنها را در گروهه امروزه تنوع در ساخت قطره چكانها

ب زيرا ممكن است در يك قطره فن. كار رفته باشده چكان تركيبي از مكانيسم هاي مختلف قطره چكانهائي كه تا به حال با

ب آوري و در ميهاي مختلف ساخته شده .شوند كه از آن جمله مي توان به انواع زير اشاره نمود ازار موجودند به اسامي گوناگون ناميده

)Short- path( هاي كوتاه مسير قطره چكان.1

)Long- path(هاي بلند مسير قطره چكان.2

)Vortex(هاي گردابي قطره چكان.3

)Pressure compensating( هاي تنظيم شونده قطره چكان.4

)Self- flushing(چكان خود شوينده طرهق.5

)Perforated single tubes(هاي روزنه دار لوله.6

)foggers( مه پاشها.7

)Bubbler(هاي حبابي قطره چكان.8

)Spitters( هاي پرتابي قطره چكان.9

)Sprayers( آب فشانها-10.10

 (tape)نوارهاي آبياري.11

 تعداد قطره چكانها-1-4-6-3

ب در4يا2چكان با آبدهي متوسط براي هر گياه يك قطره،ايه نياز آبي گياهان گلخانهبا توجه مي ثانيه ليتر در.گردد منظور

و فواصل بوته ها روي نوارهاي آبياري تعيين چكان فاصله قطره,ها صورت استفاده از نوارهاي آبياري با عنايت به بافت خاك

.گردد مي
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ي طراحي شبكه آبيار-1-4-7

اي-1-4-7-1  آرايش شبكه آبياري قطره

، آرايش شبكه آبياري قطره و توپوگرافي زمين و نوع سيستم اي تابع شكل ، فواصل كشت ، مساحت زمين عوارض موجود

مي آبياري مي . باشد باشد لذا رعايت موارد زير به منظور برقراري توزيع يكنواختي در شبكه آبياري ضروري

و مسير لوله فرعي چنان انتخاب شوند كه تغييرات دبي هر براي پخش نسبتاً ، طول  يكنواخت آب در سرتاسر لوله فرعي بايد قطر

از. چكان در طول لوله فرعي حداقل باشد قطره . چكان تجاوز نمايد درصد فشار كاركرد قطره10اين تغييرات دبي نبايد

ت و دبي مشخص وقتي روي خطوط مييك لوله فرعي با قطر از راز يا زمين مسطح قرار گيرد تنها داراي افت انرژي ناشي

و طول آن از روي افت انرژي معادل اصطكاك مي مي10باشد . گردد درصد فشار كاركرد قطره چكان تعيين

، يا در صورت قرار از قرار دادن لوله فرعي در سربااليي مي طول آن را گرفتن لوله فرعي در سر بااليي بايستي اجتناب كرد

. متناسب با شيب بايد كوتاه انتخاب كرد 

 طراحي لوله فرعي-1-4-7-2

، قطر طراحي لوله فرعي شامل دو قسمت مي و ديگري طول لوله فرعي ، يكي قطر لوله لوله فرعي معموالً بر حسب باشد

مي قطره ،.باشد چكان مورد استفاده ثابت و بعضاً از لوله16قطر لوله فرعي در روش آبياري قطره اي متري استفاده ميلي20 ميليمتر

.شود مي

، مهم طول لوله مورد نظر خواهد بود .متر استفاده گرديده است ميلي16هاي از لولهكه،بنابراين در طرح لوله فرعي

از طول لوله فرعي به گونه اي انتخاب مي ق%20گردد كه اختالف فشار در واحد آبياري .چكان تجاوز ننمايد طرهفشار كاركرد

در. درصد فشار كاركرد قطره چكان بيشتر باشد20مقدار افت در كل واحد آبياري نبايد از هاي هموار بين لولهطرح افت بار مجاز

و مانيفلد واحد آبياري بصورت روابط زير تقسيم مي .گردد فرعي
Ha2/0HS=

Hs55/0Hl=

Hs45/0Hm=

=Haمتر( فشار كاركرد قطره چكان(

=Hlمتر( افت مجاز در لوله فرعي(

=Hmمتر( افت مجاز در لوله مانيفلد(

=Hsمتر( افت مجاز كل واحد آبياري(

و شيب دار از فرمول هيزن ويليامز در هر واحد آبياري طول لوله فرعي بر اساس افت مجاز در طول لوله فرعي در اراضي مسطح

م . گردديبر اساس مشخصات فني آن تعيين

 طرح فشار ورودي لوله فرعي

و شيب يكنواخت كه در يك طرف مانيفلد قرار دارد از رابطه . بدست مي آيد زيرفشار ورودي لوله فرعي با قطر ثابت
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)23(efal HHHH
2
1

4
3 ±+=

=Hlمتر( فشار ورودي لوله فرعي(

=Hfمتر( در طول لوله فرعي افت اصطكاكي(

=Haمتر( چكان فشار كاركرد قطره(

=±Heسر پاييني+ سرباالئي( اختالف ارتفاع ،-(

)مانيفلد( لوله نيمه اصلييحاطر

و قطر مانيفلد ، طول مي در هر واحد آبياري عالوه بر تعيين لوله هاي فرعي .گردد ها نيز تعيين

و مساحت واحدها دارد، ولي همواره حداكثر طول مانيفلد را بايد به گونه اي انتخاب كرد تا از طول مانيفلد ها بستگي به  ابعاد

در حداكثر افت مجاز در لوله. توجيه فني اقتصادي برخوردار باشد و شيب دار از روابط هاي مانيفلد ميزير اراضي مسطح :گردد استفاده

)24(
esm

sm

HHH
HH

5.045.0
45.0

±=
=

=Hmمتر( افت مجاز در مانيفلد(

=Hsمتر( افت مجاز كل واحد آبياري(

=Heمتر( اختالف ارتفاع(

 فشار ورودي مانيفلديحاطر

، فشار ابتداي لوله مانيفلد از رابطه و لوله فرعي ميزيرپس از تعيين قطر مانيفلد .گردد محاسبه

)25(eflm HHHH
2
1

4
3 ±+=

=Hmمتر( فشار ابتداي مانيفلد(

=Hlمتر( فشار الزم در ابتداي خط فرعي(

=Hfمتر( افت اصطكاكي در لوله مانيفلد (

=Heاختالف ارتفاع 

ب هاي مانيفلد در آبياري قطره قطر لوله به دليل تعدد انشعابات لولهه اي و قطر آن بسته ، از جنس لوله پلي اتيلن هاي فرعي از آن

و مساحت واحدهاي آبياري از قطر  . ميليمتر متغير مي باشد75 الي32ابعاد

 طراحي لوله اصلي-1-4-7-3

و روشهاي مختلفي براي انتخاب قطر لوله اصلي وجود دارد كه در اين قسمت چهار روش مختلف انتخاب قطر لوله اصلي توضيح

.سپس مناسب ترين روش جهت طرح انتخاب خواهد شد 
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 مقدار افت فشار مجاز محاسبه روش)الف(

و قطر لوله اصلي را بر مي در اين روش حدي براي افت اصطكاكي مجاز در واحد طول لوله قائل شده در(نمايند آن اساس طراحي

. ند معيار قرار گيرد توا اين حالت شيب زمين مي ، از معادله هيزن) و يا دارسي ويسباخ براي–پس از تعيين افت فشار مجاز  ويليامز

. ارائه شده است زيرمعادله هيزن ويليامز در رابطه. گردد محاسبه قطر لوله اصلي استفاده مي

)26(87.4852.110 /)/(1022.1 DCQLHf ×××=

=Hf متر( در طول لوله افت اصطكاكي(

=L متر( طول لوله(

=Q مترمكعب بر ثانيه( دبي لوله(

=C ضريب اصطكاك لوله 

=D متر ميلي( قطر داخلي لوله(

 روش محاسبه سرعت مجاز)ب(

و در انتخاب قطر لوله اصلي سعي مي ب در اين روش سرعت مجاز جريان آب در لوله تعيين شده يشتر گردد كه سرعت جريان آب

 متر بر ثانيه2تا1هاي اصلي در سيستم آبياري تحت فشار معموالً اين سرعت بين براي لوله. از مقدار واقعي تعيين شده نگردد 

مي. گردد تعيين مي ، با داشتن. قطر لوله اصلي را محاسبه نمود Q=A.Vتوان از معادله پيوستگي پس از تعيين سرعت مجاز جريان

و سرعت جريا ميدبي بن و در نتيجه قطر لوله را بدست آورده توان .راحتي سطح مقطع

 روش محاسبه با درصد فشار متوسط)ج(

آن در اين روش افت اصطكاكي مجاز در لوله اصلي را درصدي از فشار متوسط پاشنده و قطر لوله اصلـــي را بر ها در نظر گرفته

را اختي زياد در لولهبراي اينكه آب با يكنو. كنند اساس تعيين مي ، مقدار افت  درصد فشار متوسط20تا10هاي جانبي توزيع شود

مي پاشنده .نمايند ها انتخاب

 روش اقتصادي-)د(

ميگ دليل اهميت سرمايههب و به منظور كاهش هزينه سيستم آبياري، توان از روش اقتصادي كه در حقيقت مقايسه هزينه ذاري

.است استفاده كرد 

، قطر لوله به مي گونه در روش اقتصادي و متغير حداقل گردد گردد كه مجموع هزينه اي انتخاب هزينه ثابت اوليه. هاي ثابت

و نگهداري سيستم و تغييرات ، برق و هزينه متغير مربوط به سوخت و متعلقات آن شده ، پمپ مي صرف خريد لوله .باشد ها

لويانتخاب روش مناسب تع  له ين قطر

و با در اختيار داشتن دبي مورد نياز لوله و شيب اراضي محدوده طرح ، مقادير افت اصطكاكي در لوله بــــا توجه به توپوگرافي ها

و از روش سعي  و سرعت جريان را با سرعت مجاز قياس نموده و سپس ميزان افت فشار را با شيب را براي يك قطر انتخابي محاسبه

و تغيير قطر و حتيو خطا ، به نحوي كه سرعت جريان در محدوده سرعت مجاز قرار گيرد در لوله االمكان افت ناشي از اصطكاك

و اقتصادي بهينه باشد انتخاب مي ، قطر لوله را كه از لحاظ فني . گردد لوله با شيب اراضي خنثي گردد
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 فشار مورد نياز سيستم محاسبه

و نيروي محركه مورد نياز سيستم الزم است تمامي افت فشارهاي ناشي از اصطكاك را در داخل شبكه اعم از براي انتخاب پمپ

و تعيين نمود  و اتصاالت محاسبه مي مجموعه اين افت. لوله .شود ها را ارتفاع ديناميك كل ناميده

و رابطه ارتفاع ديناميك كل از مجموع ارتفاع ميزيرهاي زير .گردد حاصل

ن- )متر( Paچكان براي كاردر لوله فرعي ياز قطرهارتفاع فشاري مورد

)متر(HLافت انرژي ناشي از اصطكاك در طول لوله فرعي-

)متر( Hmافت انرژي ناشي از اصطكاك در طول لوله مانيفلد-

)متر  ( Hm1افت انرژي ناشي از اصطكاك در طول لوله نيمه اصلي-

)متر(  Hm2افت انرژي ناشي از اصطكاك در طول لوله اصلي-

و شيرهاي مربوطه- )متر(∑Hافت انرژي ناشي از اصطكاك در ضمائم

)متر(∆Eارتفاع استاتيك كل كه شامل ارتفاع مكش نيز مي شود-

(Hf2/0∑( افت هاي متفرقه جهت ضريب اطمينان- )متر)

=TDH متر( ارتفاع ديناميك كل(

=∑HFو اتصاال )متر(ت مجموع افت هاي اصطكاكي در لوله
)27()∑Hf(2/0+E∆+H∑+Hm2+Hm1+Hm+HL+TDH=Pa 

و نيروي محركه اقدام مي شود و با توجه به آبدهي مورد نياز سيستم نسبت به انتخاب پمپ . پس از محاسبه ارتفاع ديناميك كل
درايهمشخصات هيدروليكي شبكه آبياري قطر)30-1( جدول شماره در و نيروي محركه)31-1(جدول شمارهو  مشخصات پمپ

.ارائه شده است

اي30-1شمارهجدول  مشخصات هيدروليكي شبكه آبياري قطره

 مشخصات واحد شرح رديف

mارتفاع مورد نياز ابتداي قطره چكان1

m افت فشار ناشي از اصطكاك در طول خطوط آبده2
mك در طول خطوط مانيفلدافت فشار ناشي از اصطكا3
m افت ناشي از اصطكاك در طول خط نيمه اصلي با منظور نمودن شيب4
m افت ناشي از اصطكاك در طول خط اصلي با منظور نمودن شيب5
و كنترل مركزي6 m افت ناشي از اصطكاك در ايستگاه پمپاژ
و فرسودگي سيستم7 m افت ناشي از استهالك
m مورد نياز سيستمارتفاع8
 lps آبدهي مورد نياز سيستم9
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و نيروي محركه-31-1 شماره جدول  مشخصات پمپ

 مشخصات واحد شرح رديف

- نوع پمپ1

- مدل پمپ2

kw –hp) برقي(قدرت نيروي محركه3

و نيروي محركه( دور موتور4  rpm)پمپ

و رانش5  in قطر لوله مكش

پ6  mm روانهقطر

و نيروي محركه7  عدد)رزرو(تعداد پمپ

% راندمان پمپ8

 lps متوسط آبدهي پمپ9

m متوسط ارتفاع پمپ 10

آب-1-4-8  سيستم هاي تصفيه

 فيلترهاي توري) الف(

و يا پالستيك مي و در باشد ساخت فيلترهاي توري از صفحات مشبك توري كه معموالً از جنس فوالد ضد زنگ ه شده

مش انـــدازه و يا مي اين توري. هاي متفاوت در بازار موجوداست هاي مختلف در. گيرد ها در داخل محفظه به شكل استوانه قرار

مي طي عمل تصفيه با صافي و سپس از جدار آن خارج ، آب ابتدا وارد قسمت داخلي توري شده شود، لذا هرگونه ذرات هاي توري

ميقابل تصفيه در  مي. ماند داخل استوانه توري باقي را صافي ها طوري طراحي شوند كه بدون باز كردن آن بتوان شير خروجي آن

و با بازكردن شير شستشو ذرات محبوس شده در داخل آن را خارج كرد براي اين كار معموالً دو عدد فشارسنج در قسمت  بسته

و خروجي صافي كارگذاشته مي ، گرفته شدن چشمهشود كه اختال ورودي هاي صافي با ذرات معلقف شديد فشار بين آنها نشانگر

و نياز به شستشو دارد  . بوده

 فيلترهاي شني)ب(

را اين صافي. هاي شني در جداكردن ذرات معلق آلي وغيرآلي موثرند صافي ها قادرند در عين جدا كردن ذرات، مقدار دبي زيادي

ميبنابرا. از خود عبور دهند  شود بجاي صافيهاي توري از اينگونه ين در مواردي كه آب محتوي مقدار زيادي مواد آلي است توصيه

هاي شني به اين ترتيب است كه در طي عمل تصفيه آب از قسمت باالي محفظه شن وارده اساس كار صافي. ها استفاده شود صافي

مي. گردد شده پس از عبور از داخل آن از قسمت پايين خارج مي . شود براي شستشوي صافي شني معموالًَ از جريان معكوس استفاده

و هر گونه ذراتي كه در البالي آن محبوس شده است بخارج رانده مي .شود در طي اين فرايند اليه شن باز شده

 هيدروسيكلونها)ج(

، دستگاه هيدروسيكلونها يا صافي و ساير ذرات سنگين تر هايي هستند هاي گريز از مركز جداكننده شن كه براي جداساختن شن

مي. رود از آب به كار مي ها در صورت امكان در مسير لوله مكش گردد كه اين دستگاه براي جلوگيري از فرسودگي پمپ توصيــــه

و در بعضي از انواع آنها نيز در حين كار خود سيكلون. كار گذاشته شود  به خود ذرات جمع آوري شده ها اصوالً نيازي به تعمير ندارند
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و تميز مي در.نمايند را خارج ساخته اثر جريان ورودي به آنها پديد اساس كار سيكلون مبتني بر نيروي گريز از مركزي است كه

اين انرژي در اثر نيروي گريز از مركز، سرعت خطي جريان آب خام ورودي به دستگاه را به سرعت دورانـي با جريان. آيــد مي

و تحت نيروي جاذبه در سطح شيبم و مخروطي دستگاه و نيروي وزن ارپيچي تبديل نموده كه در برخورد ذرات به جدار داخلي دار

مي دانه . گردد ها سبب جداسازي ذرات جامد از مايع با حداقل افت فشار

و سم در سيستم آبياري قطره)د( اي دستگاه تزريق كود

در اين روش چون. همراه با آب آبياري است) سم آبياري(و سموم) كود آبياري( اي كاربرد توام قطرهيكي از مزاياي آبياري

مي كود مستقيماً در اختيار هر گياه قرار مي ن صرفه. يابد گيرد كارآيي مصرف آن افزايش و جويي در ، ماشين آالت يروي كارگر

مي هزينه . باشد هاي انرژي از ديگر مزاياي آن

و يا عناصر ميكرو به داخل سيستم آبياري قطره و ديگر مواد شيميايي ، براي تزريق كودهاي شيميايي اي از وسائلي مانند پمپ

و يا تانكهاي اختالف فشار استفاده مي ، وانتوري و توزيع عناصر غذايي مورد نياز گياهان در كليه مراحل. گردد دستگاه مكش تأمين

فررشد در بخش مهم ديگري ميآ از و مواد شيميايي با اهداف يند عملياتي ايستگاه كنترل مركزي باشد،كه توسط سيستم تزريق كود

. گيرد زير مورد استفاده قرار مي

اي79-1شكل و سم در سيستم آبياري قطره  دستگاه تزريق كود

و تزريق كود با مواد غذايي مورد نياز گياهان آماده.1  سازي

د.2 ، آفتكش علف( فع آفات تزريق سموم وكش ها ) ها ... 
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و شستشوي شيميــايي مسير لوله.3 و رفع انسداد قطره چكان پاك سازي با ها  استفاده از محلولهاي شيميايي ها

 ساختمان هاي جانبي-1-5

يـا بـه تعبيـري، پـشتيباني هايي با هدف خدمات جانبي توليـد هاي توليد، ساختمان اي به جز سازه يا سازه در هر مجتمع گلخانه

و احداث مي :ها شامل اين ساختمان. گردند توليد، مورد نياز بوده

،)جهـت كـارگران(انبار تجهيزات، انبار سموم، سردخانه، تاسيسات، سالن كار مركزي، اتاق تهيه خاك ساختمان يـا اتـاق رفـاهي

و محل پذي و مديران، دفتر امور اداري . مي باشند(show room)رايي از مهمانان ساختمان مسكوني كارگران

و كاربردهـاي ديگـر، البته بسته به نوع فعاليت مجتمع گلخانه اي، ممكن است تعدادي از اين موارد حذف يا تعـدادي بـا عنـاوين

. هاي فوق مورد نياز هستند اما در اكثر موارد، ساختمان. اضافه شوند

. شناخته مي شوند"Head house"يا» ساختمان سرپرستي«ا تحت عنوانه اي، اين ساختمان هاي گلخانه در مجتمع

و كاربري گلخانه و اسـتانداردهاي) مجتمع توليدي(از سوي ديگر بسته به ابعاد ابعاد اين ساختمان سرپرستي نيـز متفـاوت اسـت

. هر كدام سطوحي را براي اين ساختمان منظور نموده اند موجود،

:مي آيد معيار ابعاد اين ساختمان مي باشد)32-1(آنچه در جدول

)به ازاي هر هكتار گلخانه( ابعاد ساختمان سردخانه-32-1شماره جدول

 نوع محصول رديف فاصله مجتمع يا گلخانه تا بازار

از كيلومتر100كمتر از  كيلومتر100بيشتر

 مترمربع80 مترمربع20 گلهاي شاخه بريده حساس1

شا2  متر مربع50- خه بريده مقاومگلهاي

-- گياهان آپارتماني3

-- گياهان فضاي باز4

و ميوه هاي حساس5  مترمربع100 متر مربع30 سبزي هاي داربستي

و ميوه هاي مقاوم6  متر مربع50 مترمربع12 سبزي هاي داربستي

 استخر ذخيره

م و و(نبع آب مورد استفاده با توجه به روش آبياري در مجتمع يا گلخانه احداث استخر ذخيره آب قابل بررسي ...) قنات، چاه، كانال

حق. باشد مي و تامين ساعتي آب بصورت نوبت در شبانه روز يا هفتـه اسـت يكي از اين زوايا، بحث در. آبه ايـن امـر ممكـن اسـت

خ) بصورت مستقيم از منبع تغذيه(مواردي موجب وقفه در تامين آب  و . ساراتي را به همراه آوردگرديده

. لذا بسته به نوع گلخانه، وضعيت تامين آب، نوع محصول، نياز به احداث استخر ذخيره آب خواهد بود

و سبزي هاي داربستي نيازمند دوبار آبيـاري در هفتـه مـي بطوركلي محصوالت گلخانه از. باشـند اي از قبيل گلهاي شاخه بريده

س .بايد مدنظر قرار گيرند يستم سرمايش تبخيري، نيز سوي ديگر نياز نم پاشي،
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و داخلي تقـسيم مـي استخرهاي ذخيره آب در گلخانه اسـتخرهاي داخلـي كـه. شـوند ها معموالً به دو گروه استخرهاي بيروني

هر5حدود(گردند معموالً در ابعاد كوچك احداث مي  محلول غذايي يا جهت تهيه) مترمربع مساحت گلخانه2000 مترمكعب به ازاي

و آبپاشي كاربرد دارند  و. هم دما نمودن آب مورد استفاده در آبياري استخرهاي بيروني نيز بسته به نوع محصول، روش كـشت، منبـع

و   مترمكعب استخر ذخيره بيروني مـورد 1000 تا 300قابل محاسبه هستند ولي بطوركلي براي هر هكتار گلخانه از ... روش تامين آب

آب)33-1(در جدول. باشدنياز مي و خشك پيشنهاد شده) اوج نياز آبياري( حجم استخر مورد نياز جهت پيك مصرف در شرايط گرم

-است
و هيدرويونيك-33-1 شماره جدول  مقايسه نياز آبي سيستم كشت خاكي

 سيستم كشت خاكي سيستم كشت هيدروپونيك

 از آبي پايينني نياز آبي باال نياز آبي پائين نياز آبي باال

حق آبه روزانه حق آبه هفتگي

و دو روزه

حق آبه روزانه حق آبه هفتگي

و دو روزه

حق آبه روزانه حق آبه هفتگي

و دو روزه

حق آبه روزانه حق آبه هفتگي

و دو روزه

 1000 مترمكعب100 مترمكعب150 مترمكعب300 مترمكعب500

 مترمكعب

 كعب مترم200 مترمكعب300 مترمكعب600

. متر تعيين مي گردد2عمق استخر حدود*

 ساختمان محل اسكان كارگران

و سكونت موقت يـا دائـم كـارگران مـورد نيـاز مـي و استراحت كارگران جهت امور استراحت، تعويض لباس . باشـد محل اسكان

مي هاي گلخانه ساختمان كارگري مورد نياز در مجتمع -دتوان به شرح ذيل تفكيك نمو اي را
اي-34-1 شماره جدول  فضاهاي مورد نيازمجتمع گلخانه

)مترمربع(مساحت ساختمان كارگري مورد نياز)نفر(نيروي كارگري مورد نياز در هكتار محصول توليدي

1540 گلهاي شاخه بريده حساس

825 گلهاي شاخه بريده كم توقع

2050 گياهان آپارتماني حساس

ك 1230م توقع گياهان آپارتماني

و گياهان فضاي باز 825 گل

420 سبزي هاي داربستي

620 ميوه هاي گلخانه اي

و محل پذيرايي از بازديدكنندگان(Show room)اتاق نمونه

و فروش  دفتر سرپرستي

و فروش اتاقي تحت عنوان سرپرستي است كه به ازاي هر هكتار سطح مورد نياز) دفتر امور اداري(جهت انجام امور دفتري، مالي

مي15-20ها گلخانه . گردد مترمربع منظور
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 (Head house)اندازه كل ساختمان سرپرستي

يا مجموع ساختمان . شـوند شـناخته مـي Head houseهايي كه شرح داده شد در يك مجموعه تحت عنوان ساختمان سرپرستي

سـ(و در سمت شمال گلخانه اين ساختمان معموالً بصورت يك سوله يكپارچه احـداث) ايه انـدازي روي گلخانـه بـراي جلـوگيري از

و واحدهاي مورد نياز بصورت قطعه بندي مي مي) هاي مجزا پارتيشن(گردد . گردند تفكيك

:باشدمي)35-1( به شرح جدول1(NGMA)دبراساس استاندار

بر-35-1 شماره جدول  اساس استانداردآمريكا ساختمان هاي جانبي موردنياز مجتمع

هر)مجتمع توليدي(اندازه گلخانه  مترمربع 1000حداقل فضا به ازاي

 گلخانه

 مترمربع15 مترمربع4000 تا 1000

 مترمربع10 مترمربع8000 تا 4000

 مترمربع7 مترمربع8000باالتر از

 National Greenhouse Manufactures Assotiation) آمريكا(محل گلخانه سازان انجمن1
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 اين نشريه
باشد كه با اهـداف هـدايت و          ها مي    بخشي از مباني و ضوابط توسعه گلخانه      

هـاي   هـا، بـاال بـردن كيفيـت اجرايـي طـرح       بهينه نمـودن سـرمايه گـذاري    
 اي، استفاده بهتر از نيروي انساني و يكنواخـت نمـودن رويـه اجرايـي               گلخانه

 .گردد منتشر مي


	Modification.pdf
	 

	pishgoftar tarahi golkhane.pdf
	پيشگفتار 

	pishgoftar tarahi golkhane.pdf
	پيشگفتار 

	pishgoftar tarahi golkhane.pdf
	پيشگفتار 




