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 هاگلخانه داريپا توسعه يبرا رانيا يجنوب منطقه چند در يمياقل تناسب سهيمقا و نييتع
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  دهيچک
  

 هاگلخانه احداث از قبل نيبنابرا .دينمايم فايا هاآن گسترش و جيترو در يمهم نقش ها،گلخانه احداث يبرا مناسب يابيمکان
 و ياجتماع و ياقتصاد مسائل الزم، يهارساختيز تيوضع آب، تيکم و تيفيک منطقه، يمياقل تناسب مانند يعوامل يستيبا
 يپارامترها ريسا و کربن دياکسيد زانيم نور، رطوبت، دما، گلخانه، در مناسب مياقل کي جاديا منظور به .شوند يبررس رهيغ

 در .شد خواهد هانهاده نهيبه مصرف و محصول تيفيک شيافزا باعث گلخانه در تعادل وجود .باشند تعادل در ديبا اهيگ ازيموردن
 و مدت بلند يهواشناس اطالعات از روش نيا در .شد استفاده يمياقل تناسب نييتع جهت فائو، استاندارد روش از مطالعه، نيا

 با منظور نيدب .شوديم استفاده يمياقل تناسب ينمودارها ميترس يبرا ياگلخانه اهانيگ ازين مورد رطوبت و دما يبحران حدود
 ميرست خاش و آباديحاج ،يکاک دزفول، رفت،يج يشهرها يمياقل تناسب ينمودارها ،بلندمدت يهواشناس طالعاتا از استفاده

 ،يفيص و يسبز محصوالت ديتول منظور به گلخانه احداث صورت در که دهديم نشان مناطق نيا ييدما نمودار ليتحل .ديگرد
 بدون ،تابستان فصل در ديتول گريد طرف از است. الزم يشيگرما امانهس از استفاده بهمن، و يد آذر، يهاماه از ييهاشب در

 يهاماه يبرا يستيبا سال طول در ياقتصاد ديتول يبرا يزيربرنامه لذا .بود نخواهد ريپذ امکان ،يشيسرما يها سامانه از استفاده
 سال طول تمام در باًيتقر تا شد خواهد باعث مناطق نيا در نييپا ينسب رطوبت ن،يا بر عالوه .رديگ صورت بهشتيارد تا مهر
 يمصرف آب منظر دو از موضوع نيا باشد. داشته وجود يکمک يهاروش از استفاده با گلخانه در ينسب رطوبت نيتأم به ازين

 سال، يهاماه کل در مذکور، مناطق نيهمچن دارد. تياهم گلخانه طيمح ينسب رطوبت و کننده خنک سامانه در استفاده مورد
 مناطق مجموع در .هستند مناسب ياگلخانه اهانيگ يبرا ازين مورد ييروشنا نيتأم و يديخورش يپرتوها افتيدر نظر از

 در لذا .دارند يمشابه نسبتاً ييهوا و آب طيشرا زين آباديصف و يکاک رفت،يج مناطق و مياقلهم باًيتقر خاش و آباديحاج
 قرار يليتکم يبررس مورد ياگلخانه جاتيسبز ديتول يبرا مناسب مناطق عنوان به تواننديم کشور در گلخانه توسعه يهابرنامه
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  مقدمه
 ياساس ارکان از يکي گلخانه، احداث يبرا مناسب ييجانما
 از قبل يستيبا کار نيا يبرا .است هاگلخانه داريپا توسعه
 ليتحل و يبررس يمختلف يپارامترها گلخانه، احداث
 يمياقل تناسب به توانيم موارد نيا جمله از .گردند
 يهارساختيز تيوضع آب، تيکم و تيفيک منطقه،
 عمده يبازارها از فاصله د،يتول مهم يهانهاده و يضرور

 خاک تيفيک کشور، از خارج به صادرات امکان مصرف،
 ،يشناختنيزم تيوضع ،يخاک يهاکشت در منطقه

 منطقه، در موجود يعيطب يهابادشکن و اندازها هيسا
 يها نمک و آب کردن خارج نحوه ،يزهکش تيوضع
 در البيس تيوضع گلخانه، رسطحيز و سطح از يشدن حل

 از يناش آب دفع و يآورجمع يهاروش منطقه،
 صورت در منطقه يطيمح ستيز تيوضع ها، يبارندگ
 ياجتماع و ياقتصاد مسائل و ياگلخانه يهاپروژه ياجرا
   ).Zarei et al., 2019( کرد اشاره
 يمناطق م،ياقل با متناسب يهاگلخانه توسعه خصوص در
 ترمناسب ياگلخانه ينتيز اهانيگ و جاتيسبز ديتول يبرا

 بذر، ،يانرژ آب، مانند ديتول يهانهاده نهيهز که هستند
 و ساده روش کي .باشد ترنييپا آن در رهيغ و کود سم،

 توسعه يبرا منطقه کي بودن مناسب يبررس يبرا کارآمد
 يمناطق ريسا با آن يمياقل يهاداده سهيمقا ها،گلخانه
 ,Cemek( است بوده موفق ياگلخانه يهاکشت که است

2005(.   
 در يا گلخانه اريخ ديتول به مربوط نهيهز نيشتريب ،يانرژ
 ؛Sherafati, 2009( دهديم اختصاص خود به را رانيا

Mohammadi & Omid, 2010؛Heidari & Omid, 2011.( 
 موجود يهاسامانه ريتأث تحت ،هاگلخانه در يانرژ مصرف

 محصوالت رشد ،مياقل کنترل يهاسامانه مانند گلخانه در
 يبرا ).Iddio et al., 2020( دارد قرار تعرق و ريتبخ و

 يداخل عوامل هم ديبا گلخانه در يانرژ تعادل به يابيدست
 هم و رطوبت و نور دما، پوشش، نوع سازه، شکل رينظ

 و دما باد، سرعت د،يخورش تابش مثل يطيمح عوامل
 مد را گلخانه جهت و عرض ارتفاع، ط،يمح ينسب رطوبت
 تبادل يپارامترها ).Belkadi et al., 2019a( داد قرار نظر

 انتخاب و يانرژ تعادل جاديا در يتوجه قابل ريتأث حرارت،
 Belkadi et( دارند را گلخانه شکل و پوشش نيکارآمدتر

al., 2019b.( ييهوا و آب طيشرا به بسته ،شيگرما نهيهز 
 در شده کشت اهيگ نوع و گلخانه سازه نوع و اندازه منطقه،

 است ريمتغ ها،نهيهز کل درصد ۶۰ تا ۲۰ از آن
)Baytorun et al., 2017.( 

 ديتول اجازه ،ياگلخانه کشت در موجود يهايفناور امروزه
 اگر اما دهد،يم جهان از يانقطه هر در را محصول نوع هر

 يستيبا باشد، مياقل با متناسب يهاگلخانه توسعه هدف
 گلخانه توسعه به نسبت يمياقل تناسب يبررس از پس
 يهاهزينه كاهش يبرا ).Castilla, 2013( نمود اقدام

 بهينه شرايط افتني نيز و انرژي مصرف و تأمين به مربوط
 ها،گلخانه احداث محل اجتماعي ـ اقتصادي تيموقع و

 قرار مدنظر ديبا هاآن يابيمكان براي فائو استاندارد روش
  ).Zarei et al., 2019( رديگ

 نيتر ياصل ينسب رطوبت و دما عيتوز د،يخورش تابش
 کي يمياقل تناسب يابيارز در ازين مورد يپارامترها
 شده حفاظت طيمح کي در محصوالت ديتول يبرا منطقه،
 باد، خاک، يدما مانند ،يمياقل گريد يپارامترها .هستند
 کربن دياکسيد .دارند يکمتر ريتأث هوا، بيترک و يبارندگ

 دو زين روز طول در شده انباشته يفتوسنتز فعال تابش و
 Sauser( هستند گلخانه در اهيگ رشد بر مؤثر ياصل ريمتغ

et al., 1997؛ Singh et al., 2016.(  
 در که است ييهوا و آب شاخص نياول يديخورش تابش
 ،شده حفاظت کشت يبرا منطقه کي مياقل تناسب مطالعه
 يديخورش تابش و روز طول .رديگ يم قرار يابيارز مورد
 نييتع را روزانه تابش کل ،يافق سطح کي در شده افتيدر
 آب ياساس يپارامترها از گريد يکي ط،يمح يدما .کنديم
 ,Castilla( شود گرفته نظر در ديبا که است ييهوا و

 در ينسب رطوبت و دما كنترل اثرات ارزيابي در ).2013
 مشخص كهنوج و جيرفت منطقه در ايگلخانه خيار توليد
 بيرون محيط با گلخانـه داخل دماي تغييرات که ديگرد
 تغييـرات بـراي فازيهم روند اين که يحال در .است فازهم

 زمستان بودن معتدل وجود با .ندارد وجود نسبي رطوبت
 در گرمايشي هايسيستم از استفاده عـدم منطقـه،
 توصيه عنوان هيچ به كرمـان اسـتان جنوب هايگلخانه
 ياديز زانيم به را محصول يينها عملکرد زيرا شود؛نمي

  ).Momeni & Rahmati, 2012( داد خواهد کاهش
 ياگلخانه محصوالت اکثر ١کيوديفتوپر تطابق اساس بر

 در و داشته ازين آفتاب نور به روز در ساعت شش حداقل
 در ماه،بهمن اواسط تا ماهآبان اواسط از ماه، سه طول

 .دارند ازين آفتاب نور ساعت ۵۵۰ تا ۵۰۰ به مجموع
                                                             

  ايبر محصوالت گلخانه ييساعات روشنا ريياثر تغ - ١
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 درصد ۹۰ تا ۷۰ معموالً از،ين مورد رطوبت دامنه ن،يهمچن
  ).Castilla, 2013 ؛Zarei et al., 2019( است
 در شده محافظت کشت ،١فائو توسط شده ارائه روش طبق
 حرارت درجه شيافزا باعث مرتفع يهاتونل اي هاگلخانه
 به عمدتاً که شوديم رونيب يهوا به نسبت روزانه
 تابش باد، سرعت ،دهندهپوشش مواد اتيخصوص
 گلخانه داخل در که يمحصول تعرق و مطلوب يديخورش
 يوارونگ ليدل به مقابل، در .دارد يبستگ شده، کشت
 افتهي شيافزا ياندک رونيب به نسبت شبانه يدما ،يحرارت

 شيافزا حداکثر .ودريم زين ترنييپا موارد يبرخ در و
 ييايجغراف عرض با خاص مکان کي يبرا حرارت، درجه

 تابش رايز دارد؛ يبستگ يزمان تيموقع به مشخص،
 Nisen( کنديم رييتغ ،يزمان تيموقع رييتغ با يديخورش

et al., 1990.(  
 يفيص و يسبز محصوالت فائو، دستورالعمل مطابق
 ييدما دامنه :دارند ازين ليذ يطيمح طيشرا به يا گلخانه
 وسيسلس درجه ۲۷ تا ۱۷ محصوالت نيا يبرا مطلوب
 به ،دما نيا گلخانه، احداث محل طيشرا در که است
 وسيسلسدرجه ۲۲ تا ۱۲ حدود ياگلخانه اثر واسطه
 منطقه روزانه يدما نيانگيم که يصورت در .بود خواهد

 ازمندين گلخانه باشد، وسيسلسدرجه ۱۲ از ترنييپا
 روزانه يدما نيانگيم که يصورت در .بود خواهد شيگرما
 يساحل مناطق در و ۲۲ از شيب يرساحليغ مناطق در
 ساعات در ژهيو به( باشد وسيسلس يدرجه ۲۷ از شيب

 ۱۲ يدما محدوده در .نمود خنک را گلخانه يستيبا ،)شب
 ستميس از استفاده به يازين معموالً ،وسيسلس درجه ۲۲ تا

 نيتأم را گلخانه ازين يعيطب يهيتهو و ستين يشيگرما
 شيب دينبا اهيگ رشد طيمح مطلق يدما حداکثر .کنديم
 تابش مقدار حداقل .باشد وسيسلس درجه ۴۰ تا ۳۵ از

 ديبا محصول رشد دوره در منطقه به يورود يديخورش
 با .باشد روز در مترمربع بر ساعت وات ۲۳۰۰ از شتريب

 مناطق در يورود يديخورش تابش حد از شيب شيافزا
 محصول ديتول ،تابستان در يريگرمسمهين و يريگرمس
 اکثر اما است، دشوار يکمک کننده خنک سامانه بدون
 ,Verlodt( ندارند يديتول يزمان بازه نيا در هاگلخانه
 ؛Gruda, 2005 ؛Von Elsner et al., 2000 ؛1990

Anonymous, 2013؛Von Zabeltitz, 2011.(  

                                                             
1- FAO 

 پوشش، قيطر از شده کنترل حرارت مجموع کمک به
 توسط شده گرفته حرارت و هوا نشت اثر در ييگرما تلفات
 را هاگلخانه در شده جذب يديخورش تابش توانيم ه،يتهو

 که يمناطق در .کرد محاسبه مترمربع بر وات برحسب
 ريمقاد به تابستان يهاماه نيترگرم در يحت طيمح يدما
 ديتول اگر اما ؛است مناسب يعيطب هيتهو رسد؛ينم ياديز
 نور و شيگرما ديبا باشد، مدنظر سال طول تمام در
 زمستان و بهار فصول در ماه، شش حدود يبرا يليتکم

  ).Kendirli et al., 2007( شود فراهم
 ٤سامسون و ٣ايآنتال با ٢توکات ييهوا و آب طيشرا سهيمقا

 در سامسون و توکات يديخورش تابش مقدار که داد نشان
 دسامبر يهاماه در ايآنتال و هيژانو و دسامبر نوامبر، يهاماه
 در هاگلخانه شيگرما .است مناسب زانيم از کمتر هيژانو و

 کهيحال در است؛ الزم هيفور اواخر تا دسامبر از ايآنتال
 تا نوامبر از توکات و ليآور اواسط تا نوامبر از سامسون
 به توجه با .هستند يبخار از استفاده ازمندين ليآور اواخر
 محصول ديتول تابستان در ايآنتال حد از شيب يگرما

 و يعيطب هيتهو با که است يحال در نيا .ستين ياقتصاد
 در ديتول تابستان، در توان،يم يدههيسا يمقدار
 ,.Cemek, et al( ديبخش تداوم را توکات يها گلخانه
2006.(  

 از ايآنتال استان در کوملوکا منطقه روزانه يدما نيانگيم
 وسيسلس درجه ۱۲ ريز به هيفور هفته نيآخر تا دسامبر

 محصوالت تيفيک و تيکم حفظ يبرا نيبنابرا رسد،يم
 واقع مدنظر ها گلخانه شيگرما دوره نيا در ديبا ،يا گلخانه
 ۳/۲ اه،يگ رشد يبرا روزانه کل تابش ياتيح حد اگر .شود
 نيا شود، گرفته نظر در روز در مترمربع بر ساعت لوواتيک

 ديبا و است کم منطقه در هيژانو و دسامبر ،نوامبر در مقدار
 .)Emekly et al., 2007( شود نيتاًم يمصنوع نور قيطر از
 نيتر مناسب ه،يترک يشرق جنوب منطقه در ،يا مطالعه در

 يها يژگيو منظر از يا گلخانه محصوالت ديتول  دوره
 بر گلخانه که ييها ماه و گرفت قرار يبررس مورد يمياقل

 ،يعيطب هيتهو ش،يگرما ازمندين يمياقل طيشرا اساس
 و نيشتريب .شدند مشخص است، گرم يليخ و شيسرما
 به مربوط ب،يترت به سال، طول در يشيگرما ازين نيکمتر
 در يافتيدر تابش زانيم .است انتپيگاز و يهاکار استان

 يبرا يمصنوع نور و کم مطالعه، مورد منطقه در زمستان،
                                                             
2- Tokat 
3- Antalya 
4- Samson 
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 .است الزم هيژانو و دسامبر در يا گلخانه اهانيگ ازين نيتاًم
 محصوالت ديتول يبرا زمان نيبهتر که داد نشان جينتا

 زييپا لياوا و تابستان بهار، اواخر منطقه، نيا در يا گلخانه
  .)Yıldırım & Meral, 2010( باشد يم

 ايآلمر يمياقل تناسب ينمودارها سهيمقا و يبررس
 دهد،يم نشان )هلند( بلتيد و )هيترک( ايآنتال ،)اياسپان(

 برخوردار يکاف نور از هيژانو و دسامبر ماه در ايآنتال منطقه
 اما کمتر، تابش ا،يآلمر به نسبت ايآنتال تابستان در .ستين
 محصول ديتول منطقه، دو هر در .دارد باالتر يدما نيانگيم

 اما است، دشوار تابستان در يمصنوع کننده خنک بدون
 Von( ندارند يديتول مدت نيا در هاگلخانه شتريب

Zabeltitz, 2011(. که است ينسب رطوبت گريد مهم ريمتغ 
 اهانيگ يرو بر يکم ريتأث ،درصد ۹۰ تا ۵۵ محدوده در
 هيتهو هنگام است ممکن درصد ۵۵ از کمتر ريمقاد .دارد
 با اهانيگ يجوان هنگام در اي و خشک يهوا و آب در

 يآب تنش توانديم نيا و فتديب اتفاق کوچک يهابرگ
 يهادوره يبرا درصد ۹۵ از شيب ينسب رطوبت .کند جاديا

 د،ينمايم جاديا يجد مشکالت شب، در بخصوص ،يطوالن
 مانند يقارچ يهايماريب عيسر رشد امر نيا رايز

 Kittas( دارد يپ در را )يخاکستر کپک( نرايس سيتيبوتر

et al., 2013(.  
 در ر،يکرشه و ايآنتال يها استان يمياقل تناسب سهيمقا
 ريکرشه در ها گلخانه توسعه امکان يبررس يبرا ه،يترک

 تا دسامبر ،ايآنتال در شيگرما ازمندين يها ماه که داد نشان
 ماه شش در ريکرشه يها گلخانه که يحال در است؛ هيفور

  ماهه پنج  بازه در .هستند شيگرما ازمندين ليآور تا نوامبر
 هيتهو با توان يم ،يم تا مارس نيهمچن و نوامبر و اکتبر
 با ديتول بازه يول داشت ديتول ايآنتال يها گلخانه در يعيطب
 سپتامبر، ماه چهار به ريکرشه استان در يعيطب هيتهو

 و ژوئن يها ماه در .شود يم محدود ژوئن و يم اکتبر،
 يبرا ريکرشه در آگوست و يجوال و ايآنتال در سپتامبر
 يها ماه در .هستند شيسرما ازمندين ها گلخانه د،يتول تداوم
 حرارت درجه واسطه هب ا،يآنتال در فقط آگوست و يجوال
 منابع از استفاده صورت در .ندارند ديتول ها گلخانه باال،
 يبرا ،ييگرما نيزم يانرژ رينظ ر،يدپذيتجد يانرژ
 محصوالت ديتول ر،يکرشه استان در ها گلخانه شيگرما

 .)Boyaci, 2018( بود خواهد رقابت قابل ايآنتال با يا گلخانه
 منطقه سه يمياقل طيشرا ۲۰۱۸ سال در يپژوهش در
 قرار يبررس مورد يهاتا و نيمرس ا،يآنتال يا ترانهيمد

 نيا سه هر در روزانه کل تابش که داد نشان جينتا .گرفت
 ريز هيژانو و دسامبر در ترانه،يمد يساحل خط در شهرها،

 ورود منظور به .است روز در مربع متر بر مگاژول ۴/۸
 يها سقف ماه، دو نيا در گلخانه به ديخورش شتريب تابش
 پوشانده باال يرينفوذپذ با يا ماده لهيبوس ديبا گلخانه
 ۱۲ ريز هيفور تا دسامبر از روزانه يدما نيانگيم .شوند
 دما نيانگيم که آنجا از وجود، نيا با .است وسيسلس درجه
 ديتول رسد، ينم وسيسلس درجه ۷ ريز به ها ماه نيا در

 در ديتول ادامه يبرا را يا ساده ييگرما اقدامات ،کنندگان
 مشکالت از يکي .دهند يم انجام سرد اريبس يروزها
 کيپالست با که ترانهيمد منطقه يها گلخانه در ياساس
 ها آن در يشيگرما ليوسا از و  شده داده پوشش لنيات يپل

 که ييها شب در گلخانه، يدما که است نيا نشده استفاده
 پرده .رسد يم خارج يدما ريز به است، صاف آسمان
 به .دينما برطرف را مشکل نيا تواند يم يحدود تا يحرارت
 منطقه يها گلخانه در ساله کي ديتول به يابيدست منظور
 زمستان در شب يها ساعت در ديبا ها گلخانه ترانه،يمد
 يده هيسا و يعيطب هيتهو کمک به ييها دوره در شوند، گرم
 خنک ،يشيسرما ليوسا از استفاده با گرم، يها دوره در و

  .)Baytorun & Zaimoglu, 2018( شوند
 عنوان به رفت،يج منطقه يمياقل تناسب مطالعه جينتا

 داد نشان کشور، در ياگلخانه اريخ ديتول منطقه نيبزرگتر
 به تنها و يبخار از استفاده بدون ،سال سرد يهاماه در که

 گلخانه در ياقتصاد ديتول به توانيم يعيطب هيتهو کمک
 به ياگلخانه اريخ تيحساس به توجه با يول .افتي دست
 يبحران يدما به منطقه يدما حداقل بودن کينزد و سرما
 و ديتول توقف از ممانعت يبرا بهمن، و يد آذر، يهاماه در

 از يبرخ در است الزم محصول، عملکرد شيافزا نيهمچن
 توجه با نيهمچن .نمود استفاده يشيگرما سامانه از هاشب
 از استفاده منطقه، در ينسب رطوبت بودن نييپا به

 طول تمام در باًيتقر ،رطوبت نيتام يبرا يکمک يها روش
  .)Mokhtari et al., 2020( است يضرور ،سال

  
  هاروش و مواد
 استاندارد روش از يمياقل تناسب يهايمنحن رسم يبرا
 به کار روش فائو، استاندارد اساس بر .شد استفاده فائو

  :است ريز شرح
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 ساله ۲۰ حداقل بلندمدت نيانگيم اطالعات يآور جمع -۱
 بلندمدت نيانگيم نييتع سپس و منطقه روزانه يدما
  .ماهانه يدما
 ۱۰ حداقل بلندمدت نيانگيم اطالعات يآور جمع  -۲

 ها آن اساس بر و منطقه روزانه يديخورش تابش ساله
  .ماهانه يديخورش تابش بلندمدت نيانگيم نييتع
 واحد و وسيسلس درجه برحسب دما ،X محور واحد  -۳

 بر يکالر برحسب منطقه يافتيدر يانرژ ،Y محور
 اي و روز در مترمربع بر ساعت وات روز، در مترمربع يسانت
  .است روز در مترمربع بر ژول مگا
 وسيسلس درجه ۲۷ و ۲۲ ،۱۲ يدماها ،X محور يرو -۴
 يراستا در ييها خط و کرده مشخص شاخص، عنوان به را

  .ميده يم ادامه باال سمت به عددها نيا از ،يعمود محور
 بر يکالر ۲۰۰ يديخورش تابش ،Y محور يرو -۵

 مترمربع بر ساعت وات لويک ۳/۲ اي روز در مترمربع يسانت
 عنوان به را روز در مترمربع بر مگاژول  ۳۷/۸ اي و روز در

 يراستا در يخط و کرده مشخص تابش آستانه شاخص
  .ميده يم امتداد راست سمت به اعداد نيا از ،يافق محور

 ،يعمود محور يراستا در را ماه نيفرورد يدما نيانگيم - ۶
 محل .ميبرس ماه همان تابش نيانگيم به تا داده امتداد
 يگذار عالمت نيفرورد ماه عنوان به را ها آن برخورد

 است، اسفند تا بهشتيارد که سال، يها ماه هيبق .ميکن يم
 نقاط اتصال از سپس .شوند يم رسم بيترت نيهم به زين
 شود يم حاصل يا بسته يمنحن گر،يکدي به آمده دست به
 تا ،يبارندگ و باد بدون طيشرا و کيکالس حالت در که
  .بود خواهد هيشب يضيب به يحد
 اند، شده واقع چپ سمت در اول بخش در که ييها ماه  -۷
 شيگرما به ازين گلخانه( هستند، يشيگرما سامانه ازمندين

 درجه ۲۲ تا ۱۲ انهيم قسمت در که ييها ماه ،)دارد
 که ساحل از دور مناطق بجز ،رنديگ يم قرار وسيسلس
 معمول طور به باشند، شبانه شيگرما ازمندين است ممکن
 تا ۲۲ سوم قسمت در که ييهاماه و يعيطب هيتهو به فقط
 يشيسرما ستميس به رنديگيم قرار وسيسلس درجه ۲۷
 که ييهاماه نيهمچن .دارند ازين پاشمه اي و پد ـ فن ر،ينظ
 قسمت در رند،يگيم قرار يبندميتقس راست سمت در
 ياديز يگرما وس،يسلس درجه ۲۷ يدما به مربوط خط
 اجتناب قابل ريغ هاماه نيا در گلخانه کردن خنک و دارند
 چهار نيا از کي هر در که ييهاماه براساس .بود خواهد
 لحاظ از که کرد يبررس توانيم رند،يگيم قرار قسمت

 ش،يگرما( مياقل طيشرا کنترل يهانهيهز و يمياقل
 مناسب ياگلخانه داتيتول يبرا منطقه ،...) و شيسرما
  ر؟يخ اي است

 به مربوط يافق خط يباال قسمت در که ييهاماه -۸
 سرد فصول در رند،يگيم قرار يديخورش تابش آستانه
 در که سال از ييهاماه اما ستندين يليتکم نور ازمندين سال
 يليتکم ييروشنا به ازين ،شوند يم واقع خط نيا نييپا

   .دارند
 کينوپتيس ستگاهيا يهواشناس يهاداده مطالعه، نيا در
 استان شمال در دزفول کرمان، استان جنوب در رفتيج

 منطقه هرمزگان، استان شمال در آباديحاج خوزستان،
 و بلوچستان و ستانيس استان در خاش شهرستان پشتکوه

 استخراج بوشهر استان يدشت شهرستان شرق در يکاک
 به يهاداده نيهمچن و هاآن از استفاده با ).۱شکل( شدند
 يديخورش تابش يهاداده ياطالعات بانک از آمده دست

 و نظر مورد پارامترهاي تغيير روند هاينقشه ،)١سودا(
 لاکس افزارنرم از استفاده با ،يمياقل تناسب ينمودارها
 يمياقل تناسب ينمودارها سپس .شدند ترسيم ،۲۰۱۶

 يهاکشت توسعه قطب عنوان به رفت،يج شهرستان
 ،يبررس مورد مناطق ريسا با کشور، جنوب در ياگلخانه
   .شد سهيمقا
  

  
 جنوب در بررسي مورد مناطق جغرافيايي موقعيت - ۱ شکل

  )Anonymous, 2020( کشور
 
  بحث و جينتا

 مورد منطقه پنج يمياقل تناسب ينمودارها ۲ شکل
 جدول در نمودارها نيا مشخصات .دهديم نشان را مطالعه

                                                             
1- SoDa ( Solar radiation Data) 
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 شهرستان بلندمدت آمار بررسي جينتا .است آمده ۱
 ۴ دما ترينپايين منطقه اين در كه داد نشان جيرفت
 .است افتاده اتفاق ماهيد در که بوده سلسيوس درجه

 سال طول در جيرفت براي دما نهيشيب و كمينه ميانگين
 .است بوده سلسيوس درجه ۴۱/۳۲ و ۶۱/۲۰ بيترت به

 در كه دهدمي نشان آباديصف منطقه بلندمدت آمار بررسي
 که بوده سلسيوس درجه ۸/۳ دما ترينپايين ،منطقه اين
 دما نهيشيب و كمينه ميانگين .است افتاده اتفاق ماهيد در

 ۳۵/۳۱ و ۴۳/۱۹ بيترت به سال طول در منطقه نيا براي
 يمياقل تناسب نمودار ليتحل .است بوده سلسيوس يدرجه

 نيا يهاگلخانه که دهديم نشان ،۲شکل مطابق رفت،يج
 ماه شش در ،يکشاورز محصوالت ديتول منظور به منطقه،

 لهيوس از استفاده بدون ،)نيفرورد تا آبان( سال از
 داشته ديتول تواننديم يعيطب هيتهو با تنها و يشيگرما
   .باشند

  

  
  مطالعه مورد منطقه پنج يبرا هوا يدما نيانگيم مقابل در يديخورش تابش نيانگيم - ۲ شکل

  
۲ شکل ينمودارها مشخصات -۱ جدول

  نمودار شکل  منطقه
 محدوده در واقع هايماه

  گرمايش نيازمند
 تهويه محدوده در واقع هايماه

  طبيعي
 محدوده در واقع هايماه

  سرمايش نيازمند
 محدوده در واقع هايماه

  گرم خيلي

  مهر تا ارديبهشت  فروردين و آبان  اسفند تا آذر  -    جيرفت

  مهر تا ارديبهشت  فروردين  اسفند تا آبان  -    کاکي

  مهر تا ارديبهشت  فروردين  اسفند تا آبان  -    آبادصفي

  شهريور تا ارديبهشت  مهر  فروردين و اسفند آبان،  بهمن تا آذر    آبادحاجي

  مرداد تا خرداد  شهريور و ارديبهشت  فروردين و اسفند آبان، مهر،  بهمن تا آذر    خاش

            
 آباديصف منطقه هوايي و آب نيانگيم شرايط ليتحل

 منطقه، نيا يهاگلخانه که دهديم نشان ۲ شکل مطابق
 و اسفند بهمن، آذر، آبان، يهاماه( سال از ماه پنج در

 با تنها و يشيگرما زاتيتجه از استفاده بدون ،)نيفرورد
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 .ندينما محصول ديتول به اقدام تواننديم يعيطب هيتهو
 به بيآس از يريجلوگ و ماهيد در ديتول تداوم يبرا

 طيمح يدما يشيگرما زاتيتجه کمک به يستيبا محصول
 نيا يمياقل تناسب يبررس جينتا .ابدي شيافزا گلخانه
 سال از ماه شش در که دهديم نشان نتاشهرس

 سامانه به ازين بدون گلخانه تيريمد ،)مهر تا بهشتيارد(
  .ستين ريپذامکان ،يشيسرما
 نشان يکاک منطقه هوايي و آب نيانگيم شرايط يبررس
 ديتول منظور به منطقه، نيا يهاگلخانه که دهد يم

 تا آبان( سال از ماه شش در ،يکشاورز محصوالت
 هيتهو با تنها و يقو ساتيتأس از استفاده بدون ،)نيفرورد
 و كمينه ميانگين .باشند داشته ديتول توانند يم يعيطب
 بيترت به سال طول در منطقه نيا براي دما نهيشيب

 دست به جينتا .است سلسيوس درجه ۹۹/۳۱ و ۸۷/۱۹
 سال از ماه شش در که دهديم نشان ۲شکل در آمده

 خنک دما، هيرويب شيافزا ليدل به )مهر تا بهشتيارد(
 رفتيج منطقه دو مشابه يکاک در هاگلخانه طيمح کردن

 .است يالزام آباديصف و
 آباد،يحاج شهرستان هوايي و آب نيانگيم شرايط زيآنال

 منطقه نيا يهاگلخانه در که دهديم نشان ۲شکل مطابق
 ديتول ،)نيفرورد و اسفند آبان، مهر،( سال از ماه چهار يبرا

 هيتهو با تنها و يقو ساتيتاس از استفاده بدون محصول
 به خسارت از يريجلوگ يبرا .است ريپذامکان يعيطب

 کمک به را گلخانه طيمح يدما يستيبا محصول،
 حد در بهمن و يد آذر، يهاماه در ،يشيگرما زاتيتجه

 نيا براي دما نهيشيب و كمينه ميانگين .نمود حفظ مناسب
 درجه ۹/۲۷ و ۸۶/۱۵ بيترت به سال طول در منطقه

 پنج در که دهديم نشان شکل نيا .است بوده سلسيوس
 هيرويب شيافزا ليدل به )وريشهر تا بهشتيارد( سال از ماه
 تداوم يبرا آباديحاج در هاگلخانه طيمح کردن خنک دما،
   .بود خواهد يضرور محصول، ديتول

 بر خاش، منطقه هوايي و آب نيانگيم شرايط يبررس
 منطقه، نيا يهاگلخانه که دهديم نشان ،۲شکل اساس
 و آبان تا وريشهر يزمان بازه دو در سال از ماه شش در

 تنها و يقو ساتيتأس از استفاده بدون ،بهشتيارد تا اسفند
 ميانگين .باشند داشته ديتول تواننديم يعيطب هيتهو با

 به سال طول در منطقه نيا براي دما نهيشيب و كمينه
 يبرا .بود سلسيوس درجه ۴۷/۲۴ و ۸۲/۱۴ بيترت
 الزم محصول، به بيآس و يسرمازدگ خطر از يريگ شيپ

 تا آذر ماه سه از ييهاشب در هاگلخانه طيمح يدما است
 محدوده در استاندارد يشيگرما زاتيتجه کمک به بهمن
  .شود حفظ اهيگ رشد
 در که دهديم نشان )۲ شکل( آمده دست به جينتا يبررس

 ليدل به د،يتول تداوم که رفتيج خالف بر خاش منطقه
 مهرماه، تا بهشتيارد ماهه شش در دما، هيرويب شيافزا
 تا خرداد ماهه سه در فقط منطقه نيا در ندارد، هيتوج
  .دارد وجود مشکل نيا مرداد
 مناطق که هستند مطلب نيا يايگو ۴ و ۳ يهاشکل
 يکاک رفت،يج مناطق و مياقلهم باًيتقر خاش و آباديحاج
 هر .دارند يمشابه نسبتاً ييهوا و آب طيشرا زين آباديصف و

 در لذا .است شتريب يکاک و رفتيج يمياقل تشابه که چند
 عنوان به تواننديم کشور در گلخانه توسعه يهابرنامه
 مورد ياگلخانه يفيص و يسبز ديتول يبرا مناسب مناطق
 ،يبررس مورد گانهپنج مناطق .رنديگ قرار يليتکم يبررس
 و يديخورش يپرتوها افتيدر نظر از سال، طول تمام در
 يتيمحدود ياگلخانه اهانيگ ازين مورد ييروشنا نيتأم

 .هستند هم به هيشب کامالً ثيح نيا از و ندارند
 مطالعات جينتا با مطالعه نيا در آمده دست به جينتا

)Kittas et al., 2013(آمستردام در يمتفاوت يهامياقل که 
 يبررس مورد را اياسپان در ٢ايآلمر و وناني ١ولوس هلند،
 جهينت نيا به خود مطالعه در هاآن .دارد تطابق دادند، قرار
 در دارد، يمعتدل مياقل که هلند خالف بر که دنديرس

 ولوس، و ايآلمر مانند       ترنييپا ييايجغراف يهاطول
 نيا جينتا .است يضرور تابستان طول در گلخانه شيسرما

 يبرا که زين )Castilla, 2013( مطالعه جينتا با مطالعه
 است شده انجام اياسپان در ايآلمر گرم و خشک منطقه
 فيتنر و ايآلمر يبرا شده انجام يبررس در .دارد مطابقت

 مناطق در که ديگرد مشخص )هلند( بلتيد و )اياسپان(
 يشيگرما يهاسامانه به ازين بدون فيتنر و ايآلمر ريگرمس

 يهاماه اکثر در توانيم يعيطب هيتهو کمک به فقط و
 معتدل مناطق در که يحال در .داشت محصول ديتول سال
 ازين زمستان و زييپا در ديتول تداوم يبرا بلتيد به هيشب
 بهار از ييهاماه در يول دارد وجود يشيگرما يهاسامانه به
 با که است فراهم يعيطب يهيتهو با ديتول امکان تابستان و
  .دارد مطابقت زين پژوهش نيا يهاافتهي

                                                             
1- Volos 
2- Almeria 
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  آباديحاج و خاش منطقه دو يبرا هوا يدما نيانگيم مقابل در يديخورش تابش نيانگيم - ۴ شکل
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 ؛است برخوردار ينيياپ ينسب رطوبت از رفتيج منطقه
 در باًيتقر ،اه گلخانه ازين مورد ينسب رطوبت نيتأم نيبنابرا
  ).۵ شکل( است يضرور ،سال طول تمام
 منطقه در نيپائ ينسب رطوبت که دهديم نشان ۶ شکل
 يهاماه جز به سال طول تمام در باًيتقر شده، باعث يکاک
 با ،ينسب رطوبت نيتأم ازمندين هاگلخانه بهمن، و يد

 دهنده نشان ۷ شکل .باشند يکمک يهاروش از استفاده
 همانند نيز آباد¬صفي نسبي رطوبت که است مطلب اين

 در تقريباً شودکه¬مي سبب امر اين .است پائين جيرفت
 نياز کمکي، هاي¬روش از استفاده با سال، طول تمام

  .شود تأمين ها¬گلخانه رطوبتي
 رطوبت که هستند موضوع نيا يايگو زين ۹ و ۸ يهاشکل
 مورد مناطق ريسا از خاش و آباديحاج مناطق ينسب

 تمام در که شوديم سبب امر نيا .است ترنيپائ مطالعه
 با گلخانه در ينسب رطوبت نيتأم به ازين سال طول

  .باشد داشته وجود يکمک يهاروش از استفاده

  
  )ينسب رطوبت نيانگيم – حداکثر يدما نيانگيم( هاگلخانه از يبرداربهره و احداث يبرا رفتيج يمياقل تناسب نمودار  - ۵شکل 

  

  
  )ينسب رطوبت نيانگيم – حداکثر يدما نيانگيم( هاگلخانه از يبرداربهره و احداث يبرا يکاک يمياقل تناسب نمودار - ۶شکل 
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  يريگجهينت
 ياگلخانه محصوالت ديتول کشور يجنوب مناطق اکثر در
 يعيطب هيتهو کمک به بهار لياوا و زمستان و زييپا در

 ،يبررس مورد گانهپنج مناطق در يول .است ريپذامکان
 در است الزم محصول تيفيک و تيکم شيافزا يبرا

 کمک به زمستان و زييپا فصول از يمحدود يها شب
 طيمح يدما اصالح به نسبت استاندارد يشيگرما زاتيتجه

 .نمود اقدام گلخانه
 حد از شيب شيافزا واسطه به مطالعه مورد مناطق در
 بودن نييپا و ديخورش تابش شدت بودن باال هوا، يدما

 مقطع نيا در محصول ديتول تابستان، در ينسب رطوبت
  .گرددينم هيتوص
 يپرتوها افتيدر نظر از سال، طول تمام در مناطق نيا

 ،ياگلخانه اهانيگ ازين مورد ييروشنا نيتأم و يديخورش
 .ندارند يتيمحدود
 مورد مناطق تمام در باًيتقر گلخانه طيمح ينسب رطوبت
 شده هيتوص زانيم از کمتر سال طول تمام در و مطالعه
 الزم محصول تيفيک و تيکم شيافزا يبرا نيبنابرا .است
 ينسب رطوبت زانيم ،يکمک زاتيتجه لهيوس به که است
 آب حجم گرفتن نظر در لذا .ابدي شيافزا گلخانه طيمح
 يآب ازين برآورد در يشيسرما يهاسامانه يبرا ازين مورد
 .دارد تياهم اريبس گلخانه، کل
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