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 چکيده

های تولید هدف تعیین مشکالت سازه گلخانه، این تحقیق با ایگلخانه کشتنقش بسیار مهم سازه در موفقیت با توجه به 

گلخانه تولید  21این تحقیق به ( انجام گرفت. برای اجرای 1333-31سبزی در استان خوزستان به مدت یک سال )

طریق گلخانه به نامه تدوین شده اقدام گردید. انتخاب سبزی در سطح استان مراجعه و نسبت به تکمیل پرسش

های تولید سبزی در ترین مشکالت سازه گلخانهدهد که مهمنتایج نشان می صورت گرفت.گیری تصادفی ساده  نمونه

پایین بودن  ها به سطح کف گلخانه،خوزستان، پایین بودن ارتفاع ناودان و سقف گلخانه، کم بودن نسبت سطح پنجره

و سرمایش گلخانه بود. بر اساس نتایج های گرمایش نسبت ارتفاع به عرض گلخانه، تهویه ناکافی و ناکارآمد بودن سامانه

 دارند. آوری پایین قراربا فن های استان خوزستان در دسته گلخانهاین بررسی، کلیه گلخانه

 خوزستان، سازه، سبزی، گلخانه، مشکالت : های کليدی واژه

 *مقدمه

کنترل طبیعت یکی از آمال بشر بوده و انسان برای به دیرباز  از

تحت کنترل  هایساختن محیطبه  به این آرزوتحقق بخشیدن 

بر  .در کشاورزی دست زد که بعدها نام گلخانه به خود گرفت

دسته ها به سه آوری گلخانهفن کارگیریمیزان بهاساس 

تقسیم آوری پایین، متوسط و پیشرفته  های با فن  گلخانه

الیه یک آوری پایین، توسط پالستیکهای با فنشوند. گلخانه می

شود. متر بیشتر می 3ندرت از ها بهپوشیده شده و ارتفاع آن

ها ها بسیار پایین بوده و آفات و بیماریاتوماسیون این گلخانه

آوری  های با فنشوند. گلخانهروش شیمیایی کنترل میبه اًغالب

ها هایی هستند که ارتفاع کف تا زیر ناودان  آنمتوسط، گلخانه

متر کمتر است. میزان  1/1متر و ارتفاع تا سقف نیز از  4کمتر از 

ها متفاوت بوده، پوشش استفاده از اتوماسیون در این نوع گلخانه

ها پالستیک یک و یا دوالیه و یا شیشه است و در سقف و یا آن

نوع گلخانه کنترل آفات و ها دارای فن هستند. در این دیواره

پذیر است. در گلخانه ها به روش غیر شیمیایی نیز امکانبیماری

 اامّ متر و 4آوری پیشرفته ارتفاع کف تا زیر ناودان حداقل با فن

                                                                                             
   darabi6872@yahoo.com : ویسنده مسئولن *

متر برسد. فن در سقف قرار  3ارتفاع تا سقف ممکن است به 

 ها نیز ممکن است دارای فن باشند. تبادل هواگرفته ولی دیواره

گیرد. ها به شکل مناسب و کافی صورت میدر این گلخانه

و یا شیشه  کربناتالیه، پلی ها پالستیک دوپوشش این گلخانه

مکانیزه بوده و شرایط برای  است. کنترل عوامل محیطی کامالً

 Pardossi) ها فراهم استمدیریت کنترل تلفیقی آفات و بیماری

et al., 2004.) 
مدرن از قرن شانزدهم میالدی از های صنعت گلخانه

 کشور هلند شروع شد. احداث گلخانه برای تولید میوه و سبزی
خارج از فصل و نیز گیاهان زینتی از قرن هفدهم میالدی در 

های اخیر به دلیل سایر کشورهای اروپایی و امریکا آغاز و در دهه
فرد آن در سراسر جهان، گسترش یافت های منحصربهویژگی

(i & Aghdak, 2011Mobl.) ای در ایران سابقه کشت گلخانه
هجری شمسی  1312کوتاه دارد، این روش تولید از سال  اًنسبت

ویژه هلند، با انگیزه تولید گیاهان زینتی های اروپایی بهاز کشور
های رغم این پیشینه کوتاه، کشتوارد ایران شد، ولی علی

که سطح طوریفت، بهسرعت در کشور ما گسترش یاای بهگلخانه
هکتار رسیده  2347اکنون به ای همهای گلخانهزیر کشت سبزی

این توسعه بسیار سریع مشکالت  (.Anonymus, 2015)است 
سفانه با گذشت حدود أزیادی را نیز با خود به همراه داشت. مت
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چهار دهه از آغاز تولیدات محصوالت خارج از فصل در کشور، 
که قبل از اینالزم را طی نکرده و  این صنعت مسیر تکاملی

و کارشناسان اجرایی کشور با این مقوله  مراکز علمی و تحقیقاتی
در برنامه کار خود را و مطالعات آن  پیدا کرده  کافی آشنایی
های تولید محصوالت ازگلخانه یبا سطح وسیع دهند،قرار 

 در حال حاضر این وضعیت سبب گردید کشاورزی مواجه شدند.
باره گلخانه در کشور موجود نباشد و زیادی درعات بومی اطال

بخش زیادی از اطالعات مورد نیاز از تحقیقات و مطالعات 
، باشندنمی با شرایط داخلی منطبقخارجی که در بعضی موارد 

-مراکز تحقیقاتی و کارشناسان اجرایی به . در نتیجهبه دست آید

ها الت گلخانهگویی در خصوص مشکطور کامل قادر به پاسخ
ر مناطقی که احداث گلخانه محدودیت چنین د باشند. همنمی
ای، بدون در نظر گرفتن اصول اولیه تولید محصوالت گلخانهد دار

ای در سطح وسیع و با صرف گلخانه هایها و مجتمعپروژه
ای با در مطالعه (. 2007et alZarei ,.)شوند  های زیاد اجراهزینه

های موجود در استان مسایل و مشکالت گلخانهعنوان بررسی 
خوزستان، عدم مدیریت صحیح در تهیه بستر کشت، تهویه 

های مناسب و تأمین نیاز غذایی گیاه، عدم تشکیل تشکل
های آموزشی مناسب و بازدید گروهی تولیدی و عدم وجود دوره

ترین مسایل و مشکالت   داران از مهمو مستمر برای گلخانه
. (Behnia and Rarvandi, 2005)ها گزارش گردید گلخانه

مشخص نمود که   Barzegar and Allahyari (2005)مطالعات
استانداردهای مربوط به جهت سازه، سیستم گرمایش، سیستم 
سرمایش، نوع پوشش گلخانه، سیستم تهویه و نوع سازه 

ای توانند نقش توسعه و یا بازدارندگی برای واحدهای گلخانه می
تعداد کم و سطح کوچک  Hasani (2010)شته باشند. دا

های سامانهمترمربع(، عدم استفاده از  1111-211ها ) گلخانه
نامطلوب، سیستم گرمایشی و سرمایشی غیر مدرن  مدرن، تهویه

سبزی و صیفی شرق  هایرا از مشکالت اساسی  گلخانه
گزارش نمودند ارتفاع کم  Zarei et al. (2007)مازندران دانست. 

های غیر ها، تهویه نامناسب، استفاده از مصالح و پوششسازه
ها در برابر عوامل محیطی چون باد استاندارد، عدم استحکام سازه

توان به  و برف و تجهیزات نامناسب گرمایشی و سرمایشی را می
ای کشور های گلخانهعنوان تعدادی از مشکالت عمده در سازه

رد که باعث کاهش کنترل عوامل محیطی و در نتیجه نام ب
 اند. وری در تولید گردیدهکاهش بهره

 برای استان خوزستان نیز همانند سایر مناطق کشور
رسد. محدودیت آب و زمین ها ضروری به نظر میتوسعه گلخانه

ها، امکان زایی گلخانهزراعی در نقاط شمالی استان، اشتغال
ای از خوزستان به کشورهای عربی انهصادرات محصوالت گلخ

فارس و پایین بودن مصرف انرژی برای گرم کردن حاشیه خلیج

خصوص بعد از گلخانه و درنتیجه کاهش هزینه تولید )به
ها( بر اهمیت این موضوع افزوده است. در هدفمند کردن یارانه

های سبزی و صیفی در سطح زیر کشت گلخانه 1331سال 
سطح زیر کشت این  1337بود، در سال هکتار  3استان 

هکتار رسید.  31درصدی به  331محصوالت با افزایش حدود 
اقتصادی بودن این ولی در حال حاضر سطح مزبور به دلیل غیر 

 ,Anonymus)هکتار کاهش یافته است  23واحدهای تولیدی به 

ها در منطقه حکایت از % از گلخانه31تعطیلی حدود  (.2015
ای سی و بنیادی در امر تولیدات محصوالت گلخانهمشکالت اسا

های نقش بسیار مهم سازه در موفقیت کشت دارد. با توجه به
های ای، این تحقیق با هدف تعیین مشکالت سازه گلخانهگلخانه

 تولید سبزی در استان خوزستان انجام گرفت.

 هامواد و روش
تحلیلی،  این پژوهش از لحاظ میزان و درجه کنترل توصیفی و

ها، میدانی و درنهایت به لحاظ قابلیت ازنظر نحوه گردآوری داده
  شود. گردآوریها از نوع پیمایشی محسوب می تعمیم یافته

نامه و مصاحبه انجام گرفت. جامعه  از طریق پرسش  اطالعات
های سبزی و صیفی استان خوزستان  آماری مورد بررسی گلخانه

بر اساس گزارش سازمان جهاد  بود. تعداد کل جامعه آماری،
 یـال زراعـ)س رای تحقیقـان اجـزم اورزی خوزستان درـکش
گلخانه در 21گلخانه فعال بود که به   31(، 31-1333

ملک،  اهواز، مالثانی، شوش، دزفول، گتوند، باغ هایشهرستان
رامهرمز، شوشتر، مسجدسلیمان، حمیدیه، آبادان و بهبهان 

 نامه تدوین شده اقدام گردید. پرسشمراجعه نسبت به تکمیل 
گیری تصادفی ساده صورت طریق نمونهگلخانه به 21انتخاب 
 گرفت. 

آوری منظور جمعبه تحقیقای که در این نامه پرسش
اطالعات مورداستفاده قرار گرفت با بررسی منابع و با در نظر 

 نامه شامل سؤاالتی گرفتن اهداف تحقیق تدوین گردید. پرسش
 به شرح زیر بود:

 محل گلخانه-1
 سال تأسیس -2
 مساحت و جهت گلخانه -3
 نوع پوشش گلخانه -4
 گلخانه )چوبی، فلزی، آلومینیم(جنس اسکلت  -1
 نایلون دارندهتسمه نگهوجود قفل و  -2
 قابلیت باز و بسته شدن سازه -7
 های گلخانه نحوه اتصال لوله -3
 ارتفاع تا سقف -3

 ناودانارتفاع تا  -11
 جانبی و سقفی هایپنجره وجود -11
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 گلخانه ها و سطحبین سطح پنجرهنسبت  -12
 وجود توری ضد حشره روی پنجره -13
جنس، تعداد الیه، ضد اشعه  گلخانه )پوشش  -14

 ماوراءبنفش، ضد مه، ضد گردوغبار(
آیا برای نصب نایلون بر روی سازه از قفل نایلون و  -11

 است؟ شدهستفادهنایلون اتسمه حمایت 
گلخانه چقدر  کف به سطحها کل پنجرهنسبت سطح  -12

 است؟
 شدهاستفاده  ها از هواکش نیزآیا برای تهویه گلخانه -17

 است؟
آیا طراحی سیستم سرمایش، گرمایش و تهویه  -13

 شده است؟گلخانه توسط افراد متخصص انجام
اده ای برای گرم کردن گلخانه استفاز چه وسیله  -13

 شود؟ آیا در این سیستم فن نیز وجود دارد؟می
 روش خنک کردن گلخانه چیست؟-21
 پد از چیست؟ اگر سیستم فن و پد است جنس -21
پاش برای خنک کردن گلخانه آیا ازسیستم مه  -22

 د؟شواستفاده می
 وجود سایبان -23
 وجود پرده محافظ -24
نورسنج، آیا در گلخانه دماسنج حداقل و حداکثر،  -21

سنج، تنسیومتر و بادسنج وجود اکسید کربن متر، رطوبتدی
 Connellan, 2002)؛ Hanan, 1998 ؛Zarei et al., 2007دارد؟ 

 (Hassandokhot, 2005؛
استفاده   SPSSافزارتحلیل آماری از نرموتجزیهبرای انجام 

 های های کمی فواصل اطمینان دادهشد. در مورد داده
های غیر % برآورد و در مورد داده1شده در سطح گیری  اندازه

با استفاده از آزمون مربع کای  هاگذاری، دادهکمی پس از کد
 مقایسه شدند.

 نتايج و بحث
گلخانه، قابلیت  های موردبررسی ازنظرجهتگلخانهاختالف بین 

% 1دار باز و بسته شدن و وجود توری ضد حشره در سطح معنی
تهویه، سیستم سرمایش، سیستم گرمایش و و از لحاظ سیستم 
بود دار % معنی1دارنده نایلون در سطح وجود تسمه نگه

  (.1 )جدول
های مورد بررسی آهن گالوانیزه جنس اسکلت همه گلخانه

کننده اشعه الیه حاوی مواد تثبیتبا پوشش پالستیک یک
تا  1332های مورد مطالعه از سال . گلخانهبنفش بودماوراء
 (.  2تأسیس شده بودند )جدول  1333

 

  هامربع کای در مورد سازه و تجهيزات سازه گلخانهآزمون .5جدول 

درجه  های مورد بررسیشاخص

 آزادی

مربع 

 کای

سطح 

 دار معنی

 14/1 1/2 1 جهت گلخانه

 13/1 3/1 1 قابلیت باز و بسته شدن  سازه

 123/1 7/2 1 وجود توری ضد حشره

 117/1 2/7  دارنده نایلوننگه وجود قفل و تسمه

 111/1 4/14 1 وجود فن

 113/1 7/14 1 سیستم سرمایش

 112/1 4/14 1 سیستم گرمایش

 گیریهای اندازهابزار

 های اقلیمی سامانه 

4 2/3 17/1 

 

 

 بررسی  های مورد محل، سال تأسيس و  برخی از خصوصيات سازه گلخانه .2جدول 

 ردیف محل سال تأسیس )مترمربع( مساحت جهت جنس اسکلت پوشش گلخانه ارتفاع کف تا زیر ناودان )متر( ارتفاع کف تا سقف )متر(

 1 گتوند 1332 1111 جنوبی-شمالی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 2/3 1/4
 2 بهبهان 1331 3111 جنوب -شمال  آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 3/1 1/4

 3 دزفول 1334 3211 جنوب -شمال  آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 3 4
 4 شوش 1333 1111 جنوبی-شمالی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 1/2 1/3

 1 بهبهان 1337 4111 غربی -شرقی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 2 4
 2 مال ثانی 1332 4331 جنوبی-شمالی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 72/3 1
 7 رامهرمز 1334 4311 جنوبی-شمالی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 3/3 2/4
 3 بهبهان 1333 3111 غربی -شرقی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 1/2 1/3
 3 حمیدیه 1334 11111 جنوبی-شمالی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 7/2 1/4
 11 اهواز 1332 4121 غربی-شرقی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 1/2 1/4

 11 باغملک 1332 1111 غربی -شرقی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 3 4
 12 باغملک 1331 1111 غربی -شرقی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 21/3 1/4
 13 باغملک 1332 2111 جنوبی -شمالی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 3 1/4
 14 باغملک 1331 1111 جنوبی -شمالی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 1/3 1/4

 11 رامهرمز 1334 1111 جنوبی -شمالی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 7/2 4
 12 شوشتر 1332 2111 جنوبی -شمالی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 2/3 3/4
 17 رامهرمز 1332 4111 غربی -شرقی گالوانیزهآهن  الیهپالستیک یک 2 2/3

 13 رامهرمز 1332 3111 جنوبی -شمال آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 7/2 4
 13 مسجد سلیمان 1331 3111 غربی -شرقی آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 3 2/4
 21 مسجد سلیمان 1331 3111 جنوبی -شمال آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 3 1/4
 21 آبادان 1332 4111 جنوبی -شمال آهن گالوانیزه الیهپالستیک یک 3 1/1
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در سه گلخانه تسمه نگهدارنده نایلون وجود نداشت 

های گلخانه (. طراحی و ساخت صحیح سازه و سامانه3)جدول 

است. ای های گلخانهنیز عاملی بسیار مهم در موفقیت کشت

تعیین جهت گلخانه بستگی به شرایط آب و هوایی منطقه دارد. 

که منطقه بادخیز باشد بایستی گلخانه را در جهت باد صورتیدر

درجه )همانند  41های جغرافیای کمتر از غالب بسازند. در عرض

 ,Hasandokhotتر است کل کشور( جهت شمالی جنوبی مناسب

2005. .)Chandra et al (1982) رای شمال هندوستان ساخت ب

% از 7/22جنوب توصیه نمودند.  -گلخانه را در جهت شمال

شمالی جنوبی ساخته شده  در جهت بررسیمورد های گلخانه

نقاط مختلف  منظور تولید اقتصادی در(. به3بودند )جدول 

های متفاوتی برای گلخانه توصیه شده است. در بعضی از  مساحت

مترمربع اقتصادی  1111مناطق یک گلخانه با مساحت کمتر از 

 3111تا  7111متحده گلخانه با مساحت در ایاالتاست. 

 3111مترمربع اقتصادی است. در هلند گلخانه با مساحت 

ر د (.Hanan, 1998)شود اقتصادی تلقی می مترمربع یک واحد

جهاد کشاورزی،  کارشناسان وزارتایران بر اساس محاسبات 

مترمربع باشد،  3111ها کمتر از مساحت آنی که یهاگلخانه

 Shahin)توجیه اقتصادی کافی در تولید سبزی و صیفی ندارد 

Rokhsar, 2010)3111 کمتر از . تنها مساحت یک گلخانه 

های مورد نهگلخا میانگین مساحت کهطوری. بهمترمربع بود

ترتیب بهمربع و حد پایین و باالی آن متر 23/4224مطالعه 

(. با 4مترمربع برآورد گردید )جدول  43/1424و  31/3324

ای، نیازهای متفاوت اقلیمی نگاهی به تنوع محصوالت گلخانه

ها متوجه بارهای وارده بر گلخانهاین محصوالت و تفاوت 

نوع محصول و شویم که تیپ گلخانه بایستی با توجه به  می

کدام در هیچ (.Anonymus, 2008) ضوابط اقلیمی انتخاب شود

های مورد بررسی، به این موضوع توجه نشده بود از گلخانه

 (.3 )جدول

ها و وش در قطعات فلزی، موجب زنگ زدن محل جوشج

شد. بدیهی  های پالستیکی خواهددر نهایت انتقال آن به پوشش

های است استمرار این فرآیند موجب کدر شدن تدریجی پوشش

 (.Zarei et al., 2007) ها خواهد شدپالستیکی و پوسیدگی آن

های مورد بررسی از نوع % از گلخانه4/71نحوه اتصال قطعات 

 (.3 جوشی بود )جدول

از جمله عوامل مهم در احداث گلخانه ارتفاع گلخانه است. 

کننده حجم و میزان تهویه است. افزایش گلخانه تعیینارتفاع 

شود که تغییر شرایط درون گلخانه در حجم گلخانه سبب می

 آهستگی صورت پذیرد هنگام تغییر شرایط بیرون گلخانه به

(Elsner, 2000.) اکنون در احداث گلخانه در مناطق هم

 .(Connellan, 2002)گرمسیری تمایل به افزایش ارتفاع است 
 

 های مورد بررسی  مقايسه سازه و تجهيزات گلخانه . 3جدول
 

اوانی فر
 نسبی

فراوانی 
 مطلق

 بررسیموردهای شاخص

 جهت گلخانه  

 شمالی جنوبی 14 7/22

 شرقی غربی 7 3/33

 مشخص کردن تیپ گلخانه با توجه به نوع محصول و ضوابط اقلیمی
 رعایت نشده 21 111
 شدن سازهباز و بستهقابلیت   

 اتصاالت جدانشدنی )جوشی( 11 4/71

 اتصاالت جداشدنی 2 2/23

 وجود توری ضد حشره روی پنجره
 عدم وجود توری 12 2/72
 وجود توری 1 3/23

 پوشش گلخانه  

-کننده اشعه ماوراءالیه تثبیتپالستیک یک 21 111

 بنفش
 کننده نایلونقفل و تسمه تثبیت

 و تسمهعدم وجود قفل  3 3/14

 وجود قفل و تسمه 13 7/31

 سیستم تهویه  

 های جانبی و سقفی و فنپنجره 21 2/31

 های جانبی و سقفیفقط پنجره 1 3/4

 سیستم سرمایش  

 های جانبی و سقفی و فنپنجره 12 2/72

 های جانبی و سقفیفقط پنجره 1 3/4

های جانبی و سقفی و فن و سیستم فن پنجره 4 13
 وپد

 عدم وجود سیستم مه پاش  12 111

 عدم وجود سایبان 12 111

 عدم وجود پرده محافظ 12 111

 سیستم گرمایش
 عدم وجود بخاری  1 3/4
 وجود بخاری  21 2/31

 گیری پارامترهای اقلیمیابزارهای اندازه
 گیریعدم موجود ابزارهای اندازه 7 3/33

 دماسنج هوا  3 3/14
 سنج هوا، دماسنج خاک و رطوبتدماسنج  1 3/4
 سنجدماسنج هوا و رطوبت 11 2/47

 کل 12 111

 
 ميانگين، حد پايين و حد باالی برخی از خصوصيات  برآورد .7جدول 

 %1های استان خوزستان در فواصل اطمینان سازه گلخانه
 حد باال حد پايين ميانگين شاخص

 43/1424 13/3324 23/4224 (مترمربعمساحت گلخانه )

 13/3 43/2 72/2 ارتفاع کف تا زیر ناودان )متر(

 43/4 12/4 27/4 ارتفاع کف تا سقف )متر(

ها به نسبت سطح پنجره

 سطح کف گلخانه
21/13% 21/11% 11/12% 

 %1/11 %3/3 %2/3 نسبت ارتفاع به عرض گلخانه
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های مهم  به دلیل اهمیت ارتفاع، این عامل یکی از معیار

 آوری استها ازنظر میزان استفاده از فنبندی گلخانهدر تقسیم

(, 2004et al.Pardossi .) ها در حال حاضر برای احداث گلخانه

ترتیب بیش از در کشور ارتفاع از کف تا زیر نادوان و تا سقف به

 ,Anonymus)متر توصیه شده است  1/1متر و حداقل  1/3

 3زیر ناودان کمتر از  ها از کف تا% از گلخانه43ارتفاع  (.2008

نظر ارتفاع های مورد بررسی از% از گلخانه43متر بود. بنابراین 

آوری پایین قرار دارند. ارتفاع کف تا زیر ها با فندر دسته گلخانه

متر بود  1/3تا  3های مورد بررسی بین % از گلخانه47ناودان در 

% از 31گیری نمود که در توان نتیجه(. بنابراین می3 )جدول

های استان، میزان ارتفاع تا زیر ناودان کمتر از حداقل گلخانه

ارتفاع توصیه شده در کشور است. برآورد فاصله اطمینان ارتفاع 

% مشخص نمود که میانگین 1از کف تا سقف گلخانه در سطح 

متر و حد  27/4های استان ارتفاع از کف تا سقف در گلخانه

متر است )جدول  43/4و  12/4ب ترتیپایین و حد باالی آن به

های (. بنابراین ازنظر ارتفاع از کف تا سقف گلخانه، کلیه گلخانه4

 آوری متوسط قرار دارندها با فناستان در دسته گلخانه

(, 2004et al.Pardossi .)  یکی دیگر از عوامل مورد ارزیابی برای

ه سنجش میزان تهویه در گلخانه، نسبت ارتفاع به عرض گلخان

عرض گلخانه بایستی حدود  طور تقریبی نسبت ارتفاع بهاست. به

% باشد، حجم هوای درون 33% باشد. اگر این نسبت کمتر از 33

ها گلخانه کافی نبوده و شرایط مناسبی برای شیوع بیماری

های در کلیه گلخانه (.Hasandokhot, 2005) فراهم خواهد شد

که میانگین این طورید بهمورد بررسی این نسبت بسیار پایین بو

% و حتی حد باالی آن نیز 2/3های استان نسبت در گلخانه

   (.4سوم مقدار توصیه شده برآورد گردید )جدول کمتر یک

 تهویه، تعویض هوا و ورود هوای تازه به گلخانه است. در

بینی و محاسبه صحیح تهویه در هنگام واقع کوتاهی در پیش

یت عوامل محیطی در گلخانه ساخت، موجب کاهش مطلوب

های آفتابی، منظور کاهش دمای گلخانه در روزشود. تهویه به می

اکسید کربن الزم برای فتوسنتز، خارج کردن هوای گرم تهیه دی

تر تر و خنکو مرطوب گلخانه و جایگزین کردن با هوای خشک

ها و نتیجه نامساعد کردن شرایط برای رشد و نمو قارچو در

بر اساس  (.Worley, 2011)گیرد ها انجام میبیماریکاهش 

های: تهویه با اقلیم، منطقه و نوع محصول، تهویه به یکی از روش

های سقفی و جانبی(، تهویه با پنکه )پنجره حرکت طبیعی هوا

جت و سیستم خارج کننده هوای گلخانه به )فن(، تهویه با فن 

های کلیه گلخانهدر (. Hanan, 1998)گیرد بیرون صورت می

های سقفی و جانبی و فن مورد بررسی عمل تهویه توسط پنجره

 (. در3گرفت )جدول )فقط یک گلخانه فاقد فن بود( انجام می

های سقفی و جانبی و سطح کف ارتباط با نسبت بین پنجره

شده است. گلخانه برای انجام تهویه کافی اعداد مختلفی گزارش

Connellan (2002 ) ها را به سطح کف سطح پنجرهنسبت

% 21بیرون و درون گلخانه را  گلخانه برای نزدیک نمودن دمای

نشان Kamarudin et al.  (2000 )اعالم نمود.  نتایج تحقیقات

داد که برای انجام تهویه مناسب و جلوگیری از افزایش دما در 

ها به سطح کف گلخانه در مناطق گرمسیری نسبت سطح پنجره

باشد. بعضی از محققین این نسبت را % 41تا  31 ایستیگلخانه ب

در ایران  (. 2006et alHarmanto ,.)اند % نیز گزارش نموده21تا 

نتایج  (.Anonymus, 2008% توصیه شده است )21نسبت مزبور 

ها به این پژوهش نشان داد که میانگین نسبت سطح پنجره

حتی حد  % و21/13 های استانسطح کف گلخانه در گلخانه

های توصیه شده توسط %(  نیز کمتر از نسبت11/12) باالی آن

های (. با توجه به شاخص4محققین مختلف است )جدول 

مختلف برای تعیین مناسب بودن حجم هوای گلخانه از قبیل 

ارتفاع کف تا سقف گلخانه، نسبت ، ارتفاع کف تا زیر ناودان

ا به سطح کف هارتفاع به عرض گلخانه و نسبت سطح پنجره

های مورد گیری نمود که در کلیه گلخانهتوان نتیجهگلخانه می

بررسی، تعویض هوای گلخانه در حدی صورت نگرفته که بتواند 

سبب کاهش دما و رطوبت نسبی  به میزان مطلوب شود و در 

ها مناسب ها در گلخانهنتیجه شرایط محیطی برای شیوع بیماری

پس از هزینه کارگری بیشترین  الًگلخانه معمواست. گرمایش 

کند. سیستم گرمایش بایستی دو هزینه را به گلخانه تحمیل می

امکان تأمین حرارت موردنیاز در سردترین شب  -1ویژگی باشد: 

شود اگر که گفته میطوریتوزیع یکنواخت حرارت، به -2سال و 

گرمای کافی در گلخانه تولید نمود ولی نتوان آن را به  بتوان

محیط اطراف گیاه رساند سیستم گرمایش مؤثر نیست. از طرف 

دیگر بهترین سیستم توزیع گرما در گلخانه هنگامی مفید است 

یک گلخانه  (. et al.,Bucklin 2012) که گرمای کافی تولید شود

های مورد بررسی هفاقد سیستم گرمایش بود و  در سایر گلخان

دلیل اینکه  )بخاری( بود. ولی به موضعی سیستم گرمایش

طراحی سیستم گرمایش توسط افراد غیرمتخصص صورت گرفته 

بود و از طرف دیگر فقط در یک گلخانه سیستم توزیع مکانیکی 

های مزبور گرما وجود داشت، بنابراین سیستم گرمایش گلخانه

ر تامین گرمای مورد نیاز در هنگام فاقد کارایی الزم د  احتماالً

  دما است.پایین بودن  

تر از سیستم تر و پرهزینهسیستم سرمایش حساس الًمعمو

های سرمایش گلخانه بسته به نوع گیاه و گرمایش است. دستگاه

حداکثر درجه حرارت مناسب برای رشد گیاه به دو دسته 

مایش شوند. سرسیستم سرمایش فعال و غیرفعال تقسیم می
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متکی بر اختالف درجه حرارت داخل و خارج  اًغیرفعال که عمدت

اندازی استفاده از دو روش جابجایی هوا و سایه گلخانه است با

(. Shahin Rokhsar, 2010)کند روی سقف گلخانه عمل می

ترین روش خنک کردن سیستم تهویه و جابجایی هوا ارزان

ستفاده از این روش در با ا (.Kumar et al., 2009)گلخانه است 

توان تا نزدیک به دمای بیرون بهترین شرایط دمای گلخانه را می

تر از دمای توان دمای گلخانه را به پایینکاهش داد ولی نمی

بیرون گلخانه رساند. سرمایش فعال که تحت عنوان سرمایش 

بر اساس جذب حرارت هوا در  ، اصوالًشودتبخیری نیز نامیده می

 هنگام تبخیر رطوبت از سطوح مختلف استوار است. در هنگامی

که حرارت بیرون گلخانه باالتر از حد مطلوب گیاهان است 

منظور کاهش دما کفایت نخواهد به فعالهای سرمایش غیرروش

که شامل سیستم فن و  فعالسرمایش کرد و بایستی از سیستم 

 Shahin)پاش است استفاده نمود  های مهکنندهپد و خنک

Rokhsar, 2010) توان می فعالسرمایش . با استفاده از سیستم

گراد در شرایط  درجه سانتی 12تا  3دمای گلخانه را به میزان 

باال بودن دما و شدت نور نسبت به دمای بیرون کاهش داد 

(Kozai et al, 1978 ؛Landesberg et al., 1979) . بررسی

های مورد بررسی مشخص نمود سرمایش در گلخانه هایامانهس

ها سرمایش با استفاده از سیستم گردش % گلخانه2/72که در 

ها دارای % از گلخانه13گرفت و فقط نجام میهوا و تهویه با فن ا

سیستم سرمایش فعال )سیستم فن و پد( بودند که جنس پد 

به اینکه محدوده دمای (. با عنایت 3ها از پوشال بود)جدول آن

درحه  31تا  11ای مناسب برای بسیاری از محصوالت گلخانه

 Honma,1979  Wittwer ؛ Hanan, 1998)گراد است سانتی

and) های و با توجه به اینکه فصل کاشت در بسیاری ازگلخانه

ماه است و در بسیاری استان از اواخر شهریور تا اواخر اردیبهشت

گراد بیشتر است. سیستم درجه سانتی 31از  از این ایام، دما

های مورد بررسی قادر به تأمین % گلخانه31سرمایش موجود در 

های دمای مطلوب برای این گیاهان نخواهد بود. طراحی سامانه

سرمایشی، گرمایشی و تهویه گلخانه نیازمند محاسبات دقیق با 

است و در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی محل احداث گلخانه 

این موضوع بایستی توسط افراد متخصص صورت پذیرد. در 

های مزبور توسط های مورد بررسی سامانهکدام از گلخانههیچ

افراد متخصص طراحی نشده بود که این خود یکی از دالیل 

های مورد بررسی ها است. همه گلخانهناکارآمدی این دستگاه

گذاری و لی از سرمایهفاقد سایبان و پرده محافظ بودند. هدف اص

احداث انواع گلخانه کنترل و مدیریت پارامترهای اقلیمی از قبیل 

اکسید کربن و نور در دما، رطوبت نسبی، رطوبت خاک، دی

گیری این پارامترها نیاز جهت تولید حداکثر محصول است. اندازه

 و نورسنج دارد.  سنج CO2سنج، تنسیومتر، به دماسنج، رطوبت

ها % گلخانه3/33پژوهش مشخص نمود که در  نتایج این

ها % گلخانه7/22یک از این وسایل وجود نداشت. در هیچ

سنج وجود ها رطوبت% گلخانه4/12دماسنج مشاهده گردید. در 

(. 3ها دماسنج خاک موجود بود )جدول% گلخانه3/4داشت و در 

این ها، از رغم وجود برخی از این وسایل در بعضی از گلخانه علی

ها در طی رشد کدام از این پارامترشد و هیچوسایل استفاده نمی

گردید که این موضوع به این معنی و نمو محصول قرائت نمی

طور مناسبی کنترل  را به برداران عوامل اقلیمیاست که بهره

 اند.ننموده

 گيری نتيجه
ها با ها پوشش گلخانهدر جهت بهبود وضعیت این گلخانه

با دو الیه حاوی مواد تثبیت کننده اشعه ماوراءبنفش،  پالستیک

های مورد بررسی از قبیل پوشش توجه به خصوصیات گلخانه

یک الیه و کنترل ضعیف عوامل اقلیمی، عدم استفاده از 

اتوماسیون در گلخانه و پایین بودن ارتفاع از کف تا زیر نادوان و 

های خوزستان انههای مورد مطالعه، گلختا سقف در اکثر گلخانه

 دارند. آوری پایین قرار در دسته گلخانه با فن
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