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  هاگلخانه  حرارتی نیاز محاسبۀ 

  
 الکترومغناطیسی امواج و نور صورت به گلخانه تجهیزات و خاک  گیاهان، توسط روز در خورشید تابش
 توسط شده جذب حرارت این. دکنن می منتقل بیرون  به را تابش این دوباره ها آن سپس. شود می جذب
ن  دماهای در و شب در اشیا    پلی  از که  شودمی ساطع  بزرگتر  موج طول  با و شودمی منتشر آنها از ترپا

 پرتوهایی  کردن  ساطع  و  کوتاه  موج  طول  با  پرتوهایی  گرفتن.  شودنمی  خارج  شیشه  از  ولی  کرده،  عبور  اتیلن
 معنی این به. است متفاوت پوشش انواع مورد در ایگلخانه  اثر. گویند ایگلخانه  اثر را بلند موج طول با

 در ویژه به( گلخانه چون. شود خارج تواندنمی شیشه از ولی شودمی خارج پالستیک از امواج این که
  به   گلخانه تا است الزم بنابراین کند، جذب طریق این از  را گیاهان نیاز مورد انرژی همه  تواندنمی) زمستان
  .شود گرم طریقی

  :باشد ویژگی دو  دارای باید گرمایش سیستم. 
  
  کند تامین را سال شب سردترین در نیاز  مورد حرارت -۱
  
  گیاه  مناسب رشد ها،بیماری کاهش باعث تا کند پخش یکنواخت صورت به  گلخانه سراسر در  را حرارت -۲
  .شود حرارت کارایی افزایش و
  
  بایستی   سیستم  این  گرمایشی  توان.  است  آن  گرمایشی  توان  گرمایش  سیستم  انتخاب  برای  معیار  مهمترین 

 باشد؛ کافی منطقه، اقلیم پارامترهای نوسان به توجه با نیاز، مورد زمانی بازۀ در گلخانه دمای کنترل برای
  گرمای . داشت نیاز مورد گرمای میزان از دقیق اطالع باید قدم اولین در گرمایش سیستم انتخاب برای لذا

  . شود گرفته نظر در سال طول در زمان سردترین برای بایستمی نیاز نیز مورد
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 یا تر قدیمی های گلخانه ؛ داشته گلخانه شرایط و عمر به بستگی ها گلخانه در هوا نفوذ و حرارتی فاتتل
 پوشش  که  هایی  گلخانه.  شود  می  واردشان  بیشتری  سرد   هوای  برداشته  ترک   دیوارهایش  و  در  که  هایی  آن

 اند؛  شده  تشکیل  پذیر  انعطاف  پالستیک  الیه  دو  یا  یک  از  و  داشته  شیشه  پشم  بزرگ   های  ورق  یا  ای  شیشه
  . دارد کمتری هوای نفوذ

  
  ضعف  دلیل  به اگر هافن  خروجی و ورودی هایپره . دارد  هوا نفوذ روی زیادی اثر  نیز گلخانه  تهویه  سیستم

نیز   هاپنجره منافذ. کنندمی جا به جا را زیادی هوای نشوند، بسته درستی به روغنکاری عدم یا طراحی در
  .بگیرند  را سرد هوای ورود جلوی تا باشند پوشیده کامال باید

  
 معرض در که گلخانه  از مساحتی گلخانه، پوشش نوع به گلخانه از رفته دست از حرارت مقدار واقع در

 گلخانه  از  بیرون  دمای  ،...)  و   هاپوشش  اتصاالت،  بودن  سالم  و  روزبه (  گلخانه  وضعیت  باد،  سرعت  هواست،
    .دارد بستگی نظر مد گیاه مناسب رشد برای نیاز مورد دمای و

  محاسبۀ   برای  بنابراین.  است  گلخانه   از  شده  تلف  گرمای  مقدار  برابر  گلخانه  کردن  گرم  برای  الزم  گرمای  مقدار
  . کرد رامحاسبه گلخانه از گرما اتالف میزان باید گلخانه، کردن گرم برای نیاز مورد گرمای میزان
 H=U×A×(Tinside-Toutside)  :گرما اتالف میزان

  
  
H =ساعت بر کیلوکالری برحسب نیاز مورد گرمای )KCal/hr (  
  
U =حسب بر پوشش از حرارت اتالف ضریب KCal/hr.m2.°C ن ۱ جدول از که   .شودمی تع
  
A =مترمربع  حسب بر هستند هوا معرض در که گلخانه سطوح کلیه مساحت  
  

Tinside =گراد سانتی  درجه حسب بر نظر مد گیاه مناسب رشد برای نیاز  مورد دمای  
  

Toutside =گراد سانتی  درجه حسب بر سال شب سردترین در  گلخانه از خارج دمای حداقل  
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  های مختلف اتالف حرارت پوشش . ضریب  ١جدول  

  اتالف حرارت  ضریب  نوع پوشش
F) .2(Btu/hr.ft  

  اتالف حرارت  ضریب
.°C)2(KCal/hr.m  

  ٥٫٥٢  ١٫١٣  الیهشیشه تک
  ٠٫٣٤  ٠٫٠٧  شیشه دوالیه

  ٤٫١٥  ٠٫٨٥  شیشه  روي الیه تک پالستیک
  ٢٫٩٣  ٠٫٦٠  شیشه  روي الیه دو پالستیک
 ٥٫٨٦  ١٫٢  الیه  تک پالستیک
  ٣٫٤٢  ٠٫٧  الیه  دو پالستیک
  ٥٫٨٦  ١٫٢  FRP جنس از موجدار  صفحات

  ٢٫٨٣  ٠٫٥٨  mm 16 ضخامت  به پالستیکی  ورق
  ٣٫١٧  ٠٫٦٥  mm 8 ضخامت  به پالستیکی  ورق
  ٣٫٥٢  ٠٫٧٢  mm 6 ضخامت  به پالستیکی  ورق
 حاجب  دیوار در  رفته کار  به مواد

  ٥٫٦١  ١٫١٥  آزبست  سیمان جنس  با موجدار  صفحات

  ٣٫٨١  ٠٫٧٨  In 4 ضخامت  با بتون
  ٢٫٨٣  ٠٫٥٨ In 8 ضخامت   با بتون
  ٣٫١٢  ٠٫٦٤  In 4  ضخامت  با بتنی بلوك
  ٢٫٤٩  ٠٫٥١ In 8 ضخامت  با بتنی بلوك

  
 دست از گرمای میزان ، لذادهدمی نشان را گلخانه پوشش سطح از تلف شده گرمای میزان فرمول این
 چنین کردن لحاظ  برای .شودی نم شامل را زمستانه تهویه و هاهشیش بودنلش شدید، باد علت به رفته

  .کرد اضافه آن به را شده محاسبه مقداراز درصد  ١٠ باید مواردی
  را در نظر بگیرید.وابعاد ذکر شده در تصویر زیر ای با پوشش پالستیک تک الیه عنوان مثال گلخانه به 
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سانتیگراد  درجه  -١٢ گراد و حداقل دما در سردترین شب سالسانتی درجه  ١٨اگر دمای مورد نیاز رشد گیاه 

  شود: ، گرمای مورد بصورت زیر محاسبه میباشد
 A) =١٫٨× ٩٫٨(×٢=  ٣٥٫٢٨مساحت جانبی مربوط به عرض گلخانه                                 مترمربع  

 B) =١٫٨×٣٠٫٥(×٢=  ١٠٩٫٨مترمربع           مساحت جانبی مربوط به طول گلخانه:                         
  C) =٥٫٦.× ٣٠٫٥(×٢= ٣٤١٫٦مساحت پوشش سقف گلخانه:                                          مترمربع  

 D=]٠٫٥×)٢٫٧٤× ٩٫٨([×٢= ٢٦٫٨مساحت قسمت مثلثی شکل دیواره عرضی جلو و عقب:      مترمربع  
  

  ٣٥٫٢٨+١٠٩٫٨+٣٤١٫٦+٢٦٫٨= ٥١٣٫٤٨مترمربع                    مساحت کل:                                      
  insideT= ١٨ C°.                                                        دمای مورد نیاز در داخل گلخانه:                

   outsideT=-C١٢°.                                                                 حداقل دما در سردترین شب سال:     
  ٥٫٨٦ C)2(KCal/hr.m°. :                                      پوشش پالستیک تک الیهاز  ضریب اتالف حرارت

  
 H=U×A×(Tinside-Toutside)  است از:در نتیجه گرمای مورد نیاز عبارت 

  H=٥٫٨٦×٥١٣٫٤٨× )١٨-)-١٢=((٩٠٢٦٩٫٧٨کیلوکالری برساعت
  

شود، به این میزان اضافه می ٪١٠ها و تهویه و ...که جهت در نظر گرفتن اتالف حرارت ناشی از در و پنجره 
  یعنی: 

  = کل گرمای مورد نیاز ٩٠٢٦٩٫٧٨+٪١٠)٩٠٢٦٩٫٧٨= (٩٩٢٩٦٫٧٦کیلوکالری بر ساعت 
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کیلوکالری بر ساعت باشد.  ١٠٠٠٠٠ی گرمایش این واحد انتخاب میشود باید بنابراین ظرفیت بخاری که برا
ها، از کاهش که بهتر است بجای یک بخاری از دو بخاری استفاده شود، تا در صورت خراب شدن یکی از آن

  شدید دما جلوگیری شود.
دیگری در انتها و در دو سمت اگر قرار باشد دو بخاری در گلخانه نصب شود بهتر است یکی در ابتدا و 

 مخالف قرار گیرند.
  
  


