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  چکيده

  
تر  مناطق گرمتوليد محصوالت کشاورزي است که از مناطق معتدل تا  يپيشرفت در فنّاوراي يک  کشت محصوالت گلخانه

کند اما رطوبت و  مساعد حفاظت مي نا هواييدر حال افزايش است. اگرچه گلخانه از محصوالت در برابر شرايط آب و  يياستوا
در چنين مناطقي، کاهش درجه  رو ني. ازادشو يم نتيجه معکوس روي توليد محصوالت ثباع يا دماي باال در مناطق حاره

شدت وابسته به  طراحي سامانه سرمايش به  که يي. ازآنجااستحرارت داخل گلخانه يا تنظيم آن تا نزديک دماي محيط ضروري 
؛ است يکند کار دشوار اقليم موضعي را براي رشد محصول فراهم  ايطمناسب که شر  شرايط محيطي است، توسعه يک سامانه

ن يا يبرا .قرار گرفت يمورد بررس ييط مختلف آب و هوايدر شراپد -فن شيعملکرد سامانه سرما پژوهش نيدر ا نيبنابرا
سامانه  يي، توانايج تجربيمدل با نتا يسنج د. بعد از صحتيگرد يساز مدل TRNSYSافزار  ط گلخانه توسط نرميمنظور ابتدا مح

قرار  يابيمورد ارز طيمح يسرعت هوا، دما و نسبت رطوبت هوا يدر خنک کردن گلخانه و عملکرد سامانه نسبت به پارامترها
، kg/kg ۰۱۵/۰و  C˚ ۴۰کمتر از  ترتيب بهحباب خشک و نسبت رطوبت  يبا دما يطيط محيج نشان داد در شراينتا گرفت.

و  استخنک کردن گلخانه  يبرا يروش مناسب m/s ۲۵/۱ يدر سرعت هوا پد)-(فنم يمستق يريتبخ کننده خنکسامانه 
 kg/kg ۰۱۵/۰شتر از يب يها در نسب رطوبت ج نشان دادين نتايهمچن .کند يمجهت رشد محصول فراهم  يط مطلوبيشرا

  خنک کردن گلخانه را ندارد. ييتوانا ييتنها به يريتبخ کننده خنکسامانه 
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  مقدمه
توليد محصوالت کشاورزي  يفنّاوريک پيشرفت در   گلخانه

د در همه يش توليافزا يهاست از آن برا است که قرن
ک گلخانه بخش يشود.  ياستفاده م ييو هوا  آب يها مياقل

کنترل  يطيه عوامل محيفضاست که در آن کلاز  يمحدود
د محصول خارج از يمتراکم، تول يها کشت يشود و برا يم

اگرچه گلخانه از محصوالت در برابر فصل مناسب است. 
کند اما رطوبت و  مساعد حفاظت مي شرايط آب و هوايي نا

نتيجه معکوس روي  ثباع يا ال در مناطق حارهدماي با
در چنين مناطقي،  رو نيا . ازشود يمتوليد محصوالت 

کاهش درجه حرارت داخل گلخانه يا تنظيم آن تا نزديک 
. استدماي محيط در طول فصل کشت محصول ضروري 

شدت وابسته به  طراحي سامانه سرمايش به  که ييازآنجا
مناسب که   سامانهشرايط محيطي است، توسعه يک 

کند کار  شرايط اقليم موضعي را براي رشد محصول فراهم 
جهت سرمايش    هاي مختلفي سامانه است. يدشوار
ترين  و معمول نيمؤثرتر  ها وجود دارد که يکي از  گلخانه
ها، سرمايش تبخيري يا سامانه فن و پد است. اين  سامانه

اي ساختار هاي سرمايشي دار سامانه نسبت به ساير روش
ساده و هزينه نگهداري پايين و مصرف انرژي الکتريکي 

از گازهاي  ههمچنين به دليل عدم استفاد ؛استکمتر 
ها فاقد اثرات مخرب  کلروفلوروکربن اين سامانه

وجود مزاياي ذکرشده،  هستند. با يطيمح ستيز
نيز  ييها هاي سرمايش تبخيري داراي محدوديت سامانه

شرايط محيطي  ها هستند. محدوديت اصلي اين سامانه
توان  آل تنها مي دهياين روش در حالت ا است. با استفاده از

دماي مرطوب محيط سرد کرد. بنابراين در  اهوا را ت
مناطقي که رطوبت هوا زياد باشد، امکان استفاده از اين 
سامانه جهت تأمين شرايط مساعد رشد گياه فراهم نيست. 

هاي اين سامانه عدم امکان کنترل  از ديگر محدوديت
 سازد. رطوبت هوا است که استفاده از آن را محدود مي

ش گلخانه صورت ينه سرمايدر زم يمختلف يها پژوهش
 Jain & Tiwari(توان به مطالعه  يم ازجملهگرفته که 

 يرو يو نظر ياشاره کرد. آنها در مطالعه تجرب 2002)
پد، -فن يريش تبخيسرما  با سامانه ۲m۲۴ يا گلخانه

 يهوا يپد دما- گزارش کردند که با استفاده از سامانه فن
ابد. ي يکاهش م C˚۵-۴ط يط محيشرا برخالفگلخانه 

 يپارامترها يساز نهيبهک جهت يج مطالعه پارامترينتا
پد نشان داد که طول گلخانه و ارتفاع پد - ش فنيسرما

 .Fuchs et alاست.  مؤثر يکنندگ خنکزان يبر م يشيسرما

 يخنک کننده گرما يابيرا به منظور ارز يا هيرو (2006)
ر آزاد آب از سامانه يق تعرق محصول و تبخينهان از طر

افتند که مشخصه ي. آنها درندپد مرطوب توسعه داد- فن
دهد،  يد را کاهش ميعبور تابش خورش %۳۰ يماده پوشش

ض حجم بر ساعت در طول يمرتبه تعو ۳۰ه يو در نرخ تهو
 ،من رشد محصوليک محدوده ايگلخانه نزد يتابستان دما

و الندسبرگ  Kozai & Sase (1978)شود.  ينگه داشته م
Landsberg et al. (1979) پد در -فن سامانه عملکرد

. آنها دادندقرار  يمورد بررسرا  يريگرمس مهيمنطقه ن
منجر گلخانه، تعرق آزاد محصول درون ند که کردگزارش 

و  دما طيتحت شرا يداخل يهوا يدما C˚۱۲-۸به کاهش 
 Kittas et al. (2003) .شود يم طيمح يباال شدت تابش

 کيدرجه حرارت و رطوبت در تابستان را در ان يگراد
 کننده خنک ستميس کيگل رز مجهز به  ديگلخانه تول

شده  يانداز هيآن سا يکياز سقف پالست يميپد که ن- فن
عملکرد ج نشان داد ينتا. ندقرار داد يبررس بود را مورد

 گلخانه حرارت درجه ش ويافزا ٪۸۰تا  کننده خنکسامانه 
رون کاهش يب ياز هوا تر نييپا وسيسلس درجه ۱۰ تا
مدل فن  يک مطالعه نظريدر  Willits (2003) ابد.ي يم

 ش گلخانه ارائه داد.يسرما يه را برايپد تهو-  ه و فنيتهو
در  يريکه از پد تبخ يهنگام دهد يمنشان  يساز هيشب

هوا  انيجر شيافزابا  شود؛ ياستفاده نم کننده خنک سامانه
حاصل گلخانه  يساز خنکند يدر فرا يچندان ريتأث

 کننده خنک، هنگام استفاده از وجود نيبااشود.  يمن
 زانيم شيبا افزا يکانوپو  گلخانه يهوا يدما ،يريتبخ
کاهش  ،m3m-2s-1 ۱۳/۰ن نرخ يشتريب هوا تا انيجر

اي تجربي در  مطالعه Chandra et al. (1989)ابد. ي يم
با پوشش پالستيکي انجام دادند که در آن  m2 ۲۴  گلخانه

از مدل  و سرمايش جهت منفي فشار پد- از سامانه فن
ي دماي هواي داخل گلخانه بين النتسبرگ جهت پيش

- C ۵˚حدود  داخل را در يکاهش دما . نتايجشد استفاده
سرمايش تبخيري . نشان دادنسبت به شرايط بيرون  ۴

پد در طول -سامانه فندرون يک گلخانه تجاري مجهز به 
 Al-Jamalتوسط  اي خشک تابستان در منطقه ورهد

مورد مطالعه قرار گرفت. او دريافت که جهت  (1994)
مطلوب در گلخانه در شرايط آب و دستيابي به شرايط 

مرتبه تغيير هوا بر  ٢٠هوايي خشک، نرخ حجمي جريان 
يک مدل  Abdel-wahab (1994)ساعت ضروري است. 
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و نرخ جريان هوا  آب،تخمين نرخ تبخير  منظور بهرياضي 
اثر سرمايشي در يک سامانه سرمايشي تبخيري در يک 
ساختمان مزرعه در عربستان سعودي توسعه داد. گزارش 

توان  خارجي پوشش سقف گلخانه مي يانداز هيشد که با سا
 کرد. ييجو مقدار قابل توجهي در مصرف آب و انرژي صرفه

Davies (2005) يها گلخانه يبر رو يکاربرد يدر پژوهش 
 يابي ، به منظور کاهش دما و دستيواقع در منطقه ابوظب

ها از  گلخانه يمرطوب در فضا يتر از دما نييپا يها به دما
ع استفاده يکنت مايدس-يريش تبخيسرما يبيسامانه ترک
ل در يو تسه يانداز هيسامانه به منظور سان يکرد. در ا

 ين استفاده از انرژيگلخانه و همچن يساز خنکند يفرا
کنت يند دسيفرا ازين موردحرارت  نيتأمجهت  يديخورش

در  يديخورش يصفحات گردآورنده انرژ ياز تعداد
ج نشان داد ي. نتاشداز سقف گلخانه استفاده  ييها قسمت

منطقه واقع در  يشده براشنهاد يپ يبيکه سامانه ترک
را در فصل  C˚۵حدود  يينه کاهش دمايشيج فارس، بيخل

پد به همراه -فن يمعمول يها تابستان نسبت به سامانه
دو نوع گلخانه بدون  Mannan & Cheema (1979)دارد. 

ش يم گرم هند آزماياس کوچک را در اقليه در مقيتهو
در  داخل گلخانهدرجه حرارت  يها يريگ کردند و اندازه

ج نشان يدست آمد. نتا هب C˚۶۰ -۵۰تابستان در محدوده 
سقف در  ياز آب رو يه نازکيساختن ال يداد که جار

- C˚۱۲داشتن گلخانه در تابستان در محدوده  خنک نگه
ط يبه شرا يا ن پژوهش اشارهيثر است. در اؤار ميبس ۱۰

  نشده است. يرطوبت نسب
Xu et al. (2015) يريتبخ شيعملکرد سرما يا در مطالعه 

مورد  يشانگها رد m2 ۲۳۰۴با مساحت  يا لخانهرا در گ
 يها دما و رطوبت را در حالت عيقرار دادند. آنها توز يابيارز

و به  ييتنها به يريتبخ شيمختلف شامل استفاده از سرما
و گزارش کردند.  يريگ اندازه هيتهو باو  يانداز هيهمراه سا

و مرطوب  يريگرمس مهين يوهوا در آب ها شيآزما نيا
 يريتبخ شيسامانه سرما يبرا طيشد که در آن شرا نجاما

نشان  يانرژ دگاهياز د جينتا ليوتحل هينامطلوب است. تجز
 يثرؤم نهيپد گز- فن يريتبخ شيداد که سامانه سرما

مرطوب  يوهوا آب طيدر شرا يگلخانه حت شيسرما يبرا
که جهت  ييها يآور ن فنيتر جيرا Rault (1989) .است
کاربرد در مناطق  يشوند را برا يش استفاده ميسرما
ند در نظر گرفت. او اظهار کرد يمرطوب ناخوشا يياستوا

 يخارج يت در نورافکنيل محدوديدل ه افکندن بهيکه سا

به  يريش تبخيسرما يها سامانه يينامطلوب است. کارا
ش از يابد و سرماي يباال کاهش م يخاطر رطوبت نسب

نه يشتر و هزيهوا به پژوهش ب ييزدا رطوبتا يد يق تبريطر
 Raultو  FAO (1990)از دارد. ين يشتريب يعملکرد

موجود که جهت  يها گزارش کردند که روش (1989)
وجود دارند مطلوب  يياستوا يش گلخانه در نواحيسرما

 يها يآور فن ينه سربار برايک هزيستند و در کل ين
افتن سامانه ي ين تالش برايبنابرا؛ اه داردگلخانه به همر

 يها گلخانه يبرا ژهيو بهو مناسب  يعيارزان، طب يشيسرما
 يياستوا يها ميمرسوم واقع در اقل يها بسته و گلخانه

انجام  قاتيدر ادامه تحقرسد.  يبه نظر م يضرور يامر
 ژهيو بهش گلخانه يسرما مسئلهت يبا توجه به اهم و شده

بر  مؤثر ين پژوهش پارامترهايدر مناطق مرطوب، در ا
پد) - م (فنيمستق يريکننده تبخ عملکرد سامانه خنک

  گردد. يم يبررس
  

  ها مواد و روش
بر  مؤثر يپارامترها يبررس منظور بهن پژوهش يدر ا

د نيم در فرايمستق يريتبخ يشيعملکرد سامانه سرما
افزار  ط گلخانه درون نرميخنک کردن گلخانه، ابتدا مح

TRNSYS د. يگرد يساز مدلTRNSYS افزار  ک نرمي
 Transientمخفف واژه  حالت گذرا بوده و يبرا يساز هيشب

System Simulation افزار که محصول  ن نرمي. ااست
و بوده کا، فرانسه و آلمان يآمر يمشترک کشورها يهمکار

ن بار در ياول ،افته استي توسعهن يسکانسيدر دانشگاه و
 افزار نرمدر دسترس عموم قرار گرفت.  يالديم ۱۹۷۵سال 

نسخه مختلف به بازار عرضه شده  ۱۷در  تاکنونمذکور 
آن در کشور در دسترس است.  ۱۶است که تنها تا نسخه 

ار يبس يکيه گرافيافزار بر پا نرم کي TRNSYSافزار  نرم
رفتار  يساز هيشب يبرا افزار نرم طيمح. استر يپذ انعطاف
 طيمح کي يدارا و شده هيحالت گذرا تعب يها سامانه

 يساز نهيو به ليتحل ،يساز هيشب يکامل و گسترده برا
  .(Klein, 2007)است  زمان هيبر پا ها سامانه

  ک گلخانه کوچکين پژوهش يگلخانه مورد مطالعه در ا
(طول، عرض و ارتفاع  ۲m۴۰به مساحت  يقاتيتحق

متر است) واقع در دانشکده  ۳و  ۵، ۸برابر با  ترتيب به
ت مدرس است که ساختمان آن يدانشگاه ترب يکشاورز
ن يشده است. در ا يساز مدل TRNSYS افزار نرمدرون 

درجه بوده و در  ۳۰سقف حدود ب يه شيگلخانه زاو



  تحت شرايط محيطي مختلف پد) در گلخانه-  (فن ميمستق يريکننده تبخ سامانه خنکارزيابي                                                            ١١٠

 

). پوشش مورد ۱شکل جنوب قرار دارد ( - شمال يراستا
ب يجداره با ضر دوکربنات  ياستفاده در گلخانه از نوع پل

اه يدرون گلخانه گ. است W/m2K  ۳/۳انتقال حرارت  يکل

آن در  يکنترل يده که محدوده دمايار کشت گرديخ
  ذکر شده است. ١جدول 

 

  (Davies, 2005) ارياه خيگ يبرا) ˚Cرشد ( يمحدود دما -١ جدول

  نيکمتر  محصول
  نهيمحدوده به

  نيشتريب
  نيشتريب  نيکمتر

  ٣٥  ٢٩  ٢٧  ١٨  اريخ
  

 يگلخانه شامل اجزا يل انرژيتحل يبرا TRNSYSمدل 
، ساختمان گلخانه، يهواشناس يها ل: دادهياز قب يمتعدد

، يرير و تعرق، نفوذپذيف شده (مدل تبخيتعر يها مدل
 يکنترل يها و سامانه د حرارت)يتول يه، منابع داخليوته
دهد.  يرا ارائه م يساز مدلن يواره ا طرح ١شکل باشد.  يم

ساختمان گلخانه از  يساز هيشب منظور به افزار نرمن يدر ا
) استفاده Type 56( ١يا هيماژول ساختمان چند ناح

از  يهواشناس يها استخراج داده منظور بهده است. يگرد
و  طيل شدت تابش، سرعت باد، دما و رطوبت محيقب

در سراسر  يگاه اطالعات تابشيگر، از پايد يمياطالعات اقل
در  Type 109) که با عنوان المان Meteonormجهان (

ن المان يگردد. ا يه شده استفاده ميتعب TRNSYSافزار  نرم
 يزمان يها در بازه ييبا هدف خواندن اطالعات آب و هوا

و   يهواشناس يها ل موجود در دفترچه دادهيمشخص از فا
است. شده جاد ياخواسته شده  يل آن به واحدهايتبد

ت محاسبه و پردازش اطالعات ين المان قابلين ايهمچن
 يزان تابش رويبدست آوردن م يرا برا يديتابش خورش

تعداد دلخواه از  يه برخورد تابش رويدار و زاو بيشسطح 
 دارد.ز يسطوح را ن

سازي گلخانه پارامترهاي موثر بر عملکرد  بعد از مدل
 موردکننده تبخيري مستقيم در گلخانه  خنکسامانه 

ي شامل سرعت بررس موردي قرار گرفت. پارامترهاي بررس
) و Tdb)، دماي حباب خشک (Vaجريان هواي عبوري (
 ٥بوده که هر يک شامل  (ωamb)نسبت رطوبت محيط 

متغيرهاي مستقل و سطوح  ٢جدول باشند.  سطح مي
يرهاي وابسته در اين ارزيابي متغدهد. ها را نشان مي آن

راندمان  خروجي از پد سلولزي، دماي گلخانه،شامل دماي 
و هزينه  (ηDE)تبخيري مستقيم  کننده خنکسامانه 

اثر هر هنگام بررسي  دراست.  (Cop)عملکردي سامانه 
ثابت  پارامترها صورت متغير و بقيه پارامتر، آن پارامتر به

 .اند فرض شده

                                                
1- Multi-zone building 

  
 يواقع در دانشکده کشاورز يگلخانه پژوهش - ١ شکل

  ت مدرسيدانشگاه ترب
  

  نتايج و بحث
در اين پژوهش،  شده ارائهبررسي صحت مدل  منظور به

گيري  هاي اندازه دادهبا  ي گلخانهساز هيشبنتايج خروجي 
مورد  و شدت تابش محيط گلخانهشده دماي داخلي 

براي اين منظور تغييرات ساعتي  قرار گرفته است. ارزيابي
دماي داخلي گلخانه و شدت تابش افقي محيط در روز 

 جهت مقايسه در نظر گرفته شده است.

هاي شدت تابش افقي و دماي  تغييرات داده ۳شکل 
هاي  ل از خروجي مدل و دادهداخلي گلخانه حاص

 طور  هماندهد.  تير را نشان مي ۲۷گيري شده در  اندازه
 يرمقاد ينقبول ب  قابل تطابق شود که مشاهده مي

ن يا وجود دارد. با توجه بهشده  يريگ و اندازه سازي يهشب
سازي و  ، متوسط اختالف بين مقادير دماي شبيهشکل

است. همچنين  ۷/۴%گيري شده گلخانه  دماي اندازه
ي ساز مدلمتوسط اختالف بين مقادير شدت تابش افقي 

است. با توجه به اينکه  ۳/۱۶%گيري شده  شده و اندازه
مدل ارائه شده در حد قابل قبولي نتايج تجربي را 

ي ساز هيشبکند؛ بنابراين از اين مدل براي  بيني مي پيش
گلخانه در شرايط مختلف دمايي و نسب رطوبت نيز 

  ستفاده گرديد.ا
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  TRNSYSافزار  در نرم ي گلخانهساز مدلاجزاي  - ١شکل 

      
 

  
  )۲۰۱۷ يجوال ۱۷( ۲۷/۴/۹۶خ يدر تار يگلخانه و شدت تابش افق يداخل يدما يشده و تجرب يساز هيج شبين نتايسه بيمقا - ٢شکل 

 يهوا ي، دما(TGre)گلخانه  يرات دماييتغ ۴شکل 
کننده  و راندمان خنک (Teva,out) ياز پد سلولز يخروج

 يهوا در دما سرعت بهرا نسبت  (ηDW)م يمستق يريتبخ
 kgwater/kgdryط يو نسبت رطوبت مح C ۴۰˚حباب خشک 

air ۰۱۵/۰ شود يکه مشاهده م طور  هماندهد.  ينشان م 
با ان کرد که يب گونه نياتوان  يرات را ميين تغيعلت ا

ش سرعت هواي عبوري از پد، فرصت کمتري براي يفزاا
ن ي؛ بنابرادارد هوا وجود و  ن آبيانتقال جرم و حرارت ب

 زين يجه دماي هواي خروجيو درنتافته يراندمان کاهش 
  .ابدي يش ميافزا

منتشر شده است  يج مشابهيز نتايگر نيد يها در پژوهش
(Malli et al., 2011; Amer et al., 2015; Sayed & 

Khater, 2014) .شود برخالف  يکه مشاهده م طور  همان
ش سرعت هوا، يگلخانه با افزا ي، دمايخروج يهوا يدما
ن مقدار يبه کمتر m/s ۲۵/۱افته و در سرعت يکاهش  %٩

توان  ين کاهش را ميل ايرسد. دل يم C ۹/۲۹˚خود 

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0 5 9 13 17 21

ش 
 تاب

دت
ش

(W
/m

2)
 

ما 
د

)°
C (  

)ساعت(زمان   

C: 17 Jul. 

 دمای اندازه گيری شده گلخانه دمای محيط
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  ها متغيرهاي مستقل و سطوح آن -٢جدول 
  سطوح  نماد  متغيرها

  ۷۵/۰  ۵/۰  ١  ٢٥/١  ٥/١  Va  (m/s)سرعت جريان هوا 
  Tdb  ۵۰  ۴۵  ۴۰  ۳۵  ۳۰  (C˚)دماي حباب خشک 

  ۰۱/۰  ۰۰۵/۰  ٠١٥/٠  ٠٢/٠  ٠٢٥/٠ ωamb  (kgwater/kgdry)نسبت رطوبت محيط 
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رغم  يش سرعت، عليان نمود که در اثر افزايب گونه نيا
 يم، حجم هوايمستق يريکننده تبخ خنککاهش راندمان 

سامانه  يشيت سرمايجه ظرفيشتر و درنتيشده ب  خنک
گلخانه کاهش  يگردد دما يکند و باعث م يدا ميش پيافزا

ت يش ظرفيافزا m/s ۲۵/۱تا سرعت  گريد  عبارت بهابد. ي
کند و از آن  يبر کاهش راندمان سامانه غلبه م يشيسرما

ت يکاهش راندمان بر ظرف ،ش سرعتيبه بعد با افزا
گلخانه  يشود دما يغلبه کرده و باعث م يشيسرما

گلخانه در  يدمان مقدار يشتريدا کند. بيش پيافزا جيتدر به
است که کمتر از حد  C۸/۳۲˚ برابر با m/s ۵/۰سرعت 
ط ين در شراي. بنابرااست ١جدول  در ذکرشدهمجاز 

امانه س نيا )kg/kg ۰۱۵/۰ =ωambو  C˚ ۴۰ =Tdb( يطيمح
و بهتر است در  استمناسب خنک کردن گلخانه  يبرا
استفاده گردد  m/s ۲۵/۱ ياز سرعت هوا يطين شرايچن

 جهت رشد محصول فراهم گردد. يتر ط مطلوبيتا شرا

  

  
  تبخيري مستقيم نسبت به سرعت هوا کننده خنکتغييرات دماي گلخانه، دماي هواي خروجي از پد سلولزي و راندمان  - ٣شکل 

مختلف  يها در دماگلخانه  يداخل يرات دماييتغ ۵شکل 
نسبت به سرعت  kg/kg ۰۱۵/۰ط و در نسبت رطوبت يمح
 يشود دما يکه مشاهده م طور  هماندهد.  ينشان م را هوا

ش يدارد و با افزا يميط رابطه مستقيمح يگلخانه با دما
توان  يم ٤شکل ابد. با توجه به ي يش ميط افزايمح يدما
 kg/kgبا نسبت رطوبت  يطيط محيافت که در شرايدر

 يداخل يدما C˚ ۳۵ط کمتر از يمح يو دما ۰۱۵/۰
رشد محصول بوده و  يو مناسب برا گلخانه در حد مطلوب

نه يم گزيمستق يريتبخ يشيسامانه سرماتوان گفت  يم
. در استگلخانه  يداخل يخنک کردن فضا يبرا يمناسب

 m/sسرعت هوا برابر با  که يدرصورت C ۴۰ =Tdb˚ يدما
گلخانه استفاده  يز براين سامانه نيتوان از ا يم ،باشد ۲۵/۱

 C ۴۰ =Tdb˚شتر از يط بيمح ي با دما يمناطق ينمود. برا
کاهش  يد برايو با سامانه استفاده کردن يتوان از ا ينم

و  يانداز هيل سايگر از قبيد يها گلخانه از روش يدما
تغييرات  ۶شکل  .ز استفاده نمودياستفاده از مه پاش ن

 کننده خنکهاي عملکردي سامانه  ضريب عملکرد و هزينه
دهد.  تبخيري مستقيم را نسبت به سرعت هوا نشان مي

شود با افزايش سرعت هوا  که مشاهده مي طور  همان
يابد.  کاهش مي %۸/۲۱ (COPe)ضريب عملکرد الکتريکي 

ضريب عملکرد الکتريکي داراي  m/s ۵/۰در سرعت 
توان  باشد. اين روند کاهشي را مي مي ۴۲/۶بيشترين مقدار 

افزايش سرعت هواي عبوري از  بابيان نمود که  گونه نيا
وهوا  قال جرم و حرارت بين آبپد، فرصت کمتري براي انت

و دارد و درنتيجه دماي هواي خروجي افزايش  وجود
. همچنين هرچه يابد ضريب عملکرد سامانه کاهش مي

هوا بيشتر و ميزان تبخير  سرعت بيشتر باشد، افت فشار
صرفي م الکتريسيتهشود. درنتيجه هزينه  آب کمتر مي

جموع يابد و در کل، م مي افزايش و هزينه آب کاهش
بنابراين  ؛يابد فزايش ميا ٥شکل هاي سامانه مطابق  هزينه

بهتر است سرعت هواي عبوري از پد کمترين  در طراحي،
 .مقدار مجاز انتخاب شود
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  تغييرات دماي گلخانه در دماهاي مختلف محيط نسبت به سرعت هوا - ٤شکل 

  

  
  مستقيم نسبت به سرعت هوا کننده خنکهاي عملکردي سامانه  تغييرات ضريب عملکرد و هزينه - ٥شکل 

  
از پد  يخروج يهوا يگلخانه، دما يرات دماييتغ ۷شکل 
م را نسبت يمستق يريکننده تبخ و راندمان خنک يسلولز
حباب خشک  يط در دمايرات نسبت رطوبت محييبه تغ
˚C ۴۰ يو سرعت هوا m/s ۱ طور  هماندهد.  يشان من 

رطوبت، راندمان ش نسبت يشود با افزا يکه مشاهده م
ش ياز پد افزا يخروج يهوا يجه دمايکاهش و درنت

 kg/kgر نسبت رطوبت از ييکه با تغ يطور بهابد. ي يم
 يکاهش و دما %۳/۱۳راندمان  kg/kg ۰۲۵/۰به  ۰۰۵/۰

 m/s ۵/۰ابد. در سرعت ي يش ميافزا %۴۳ يخروج يهوا
 يخروج يو دما %۴/۷۵ن مقدار يشتريب يراندمان دارا

باشند. کاهش راندمان  يم C ۹/۲۲˚ن مقدار يکمتر يدارا
ش نسبت رطوبت يکه با افزا استل ين دليسامانه به ا

جذب  يت آن براي، ظرفيبه پد سلولز يورود يهوا
ن يجه انتقال جرم و حرارت بيو درنترطوبت کاهش 

افته که خود يکاهش  يبه پد سلولز يورود يوهوا آب
شکل (شود  يم سامانه  يشيت سرمايمنجر به کاهش ظرف

توان  ياز پد را م يخروج يش دماين علت افزاي. همچن)٧
 يدما، نسبت رطوبتش يفزاا باان کرد که يب گونه نيا

 يش دمايابد و به طبع منجر به افزاي يش ميمرطوبت افزا
خود به  يها د و خاطر در پژوهشي. سشود يم يخروج

. (Sayed & Khater, 2014)افتند يدست  يج مشابهينتا
 ،ش نسبت رطوبتيبا افزاکه شود  ين مشاهده ميهمچن

از  يافته که ناشيش يافزا %٣/٢٨گلخانه حدود  يدما
 يريتبخ کننده خنکسامانه  يشيت سرمايکاهش ظرف

 kg/kgگلخانه در نسبت رطوبت  يدما .استم يمستق
است و در نسبت  C ۲/۲۶˚ن مقدار يکمتر يدارا ۰۰۵/۰

که از رسد  يم C ۳۰˚شتر از يب به مقدارشتر يب يها رطوبت
. استشتر يرشد محصول ب ينه مناسب برايمحدوده به

ن يا )m/s ۱ =Vaو  C˚ ۴۰ =Tdbط (ين در شرايبنابرا
با نسبت  يمناطق خنک کردن گلخانه در يسامانه برا

  باشد. يمناسب م kg/kg ۰۱۵/۰رطوبت کمتر از 
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  طيم با نسبت رطوبت محيمستق يريتبخ کننده خنکو راندمان  ياز پد سلولز يخروج يهوا يگلخانه، دما يرات دماييتغ - ٦شکل 

 

  
  طيم با نسبت رطوبت محيمستق يريتبخ کننده خنک يشيت سرمايمرطوب و ظرف يرات دماييتغ - ٧شکل 

  
در دما و مرسوم گلخانه  يداخل يرات دماييتغ ۹شکل 

 m/s يط و در سرعت هوايمختلف مح يها نسبت رطوبت
شود در  يکه مشاهده م طور  هماندهد.  ينشان مرا  ۱

گلخانه  يش نسبت رطوبت هوا، دمايمختلف با افزا يدماها
ط رابطه يمح يگلخانه با دما يابد. دماي يش ميافزا

ابد. ي يش ميط افزايمح يش دمايدارد و با افزا يميمستق
با  يافت که در مناطقيتوان در يم ٨شکل با توجه به 

حباب  يو دما kg/kg ۰۱۵/۰نسبت رطوبت کمتر از 
ش ين سامانه سرمايتوان از ا يم C ۳۵˚خشک کمتر از 

که در آن  ييها م جهت خنک کردن گلخانهيمستق يريتبخ
استفاده نمود. البته با توجه به است  ار کشت شده ياه خيگ

مختلف  يها رطوبت  مرطوب در دما و نسب ينمودار دما
ر ابعاد پد يين وجود دارد که با تغي) احتمال ا٩شکل (

 ييها خنک کردن گلخانه ين سامانه برايبتوان از ا يسلولز

باالتر استفاده کرد،  يبا نسب رطوبت و دما يکه در مناطق
  گردد. يبررس مسئلهن يد ايکه با

 کننده خنکتغييرات ضريب عملکرد سامانه  ۱۰شکل 
و  m/s ۱، سرعت C ۴۰ =Tdb˚تبخيري مستقيم را در دما 

طور  هماندهد.  هاي مختلف محيط نشان مي نسبت رطوبت
شود با افزايش نسبت رطوبت ضريب  که مشاهده مي

يابد. در اين  % کاهش مي۱/۲۶ (COPe)عملکرد الکتريکي 
سرعت ضريب عملکرد الکتريکي سامانه داراي بيشترين 

بيان  گونه نياتوان  . اين روند کاهشي را مياست ۱/۶مقدار 
نسبت رطوبت، ظرفيت جذب رطوبت افزايش  بانمود که 

انتقال جرم و يافته و به طبع ميزان  کاهشتوسط هوا 
 منجر به افزايشو يابد  نيز کاهش ميهوا  و  حرارت بين آب

از پد سلولزي و درنتيجه کاهش بار دماي هواي خروجي 
 .شود ظرفيت سرمايشي و ضريب عملکرد سامانه مي

50

60

70

80

90

10

15

20

25

30

35

40

45

0.0025 0.0075 0.0125 0.0175 0.0225 0.0275

η
D

E
(%

) 

˚( دما
C ( 

 (kgwater/kgdry air)نسبت رطوبت 

Va=1 m/s 
Tdb= 40 ˚C 

T_eva_out T_Gre ηDE 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0.0025 0.0075 0.0125 0.0175 0.0225 0.0275

ش 
ماي

سر
ت 

رفي
ظ

(k
J/

hr
)

 

ب 
طو

مر
ي 

دما
)˚

C ( 

 (kgwater/kgdry air)نسبت رطوبت 

 گلخانه مرسوم

Va=1 m/s 
Tdb= 40 ˚C 

Twb Q_cool



  ١١٥                                                            ١٣٩٨/ بهار و تابستان ١/ شماره ٨هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 

  
  هاي مختلف محيط تغييرات دماي گلخانه مرسوم، در دما و نسبت رطوبت -٨شکل 

  

  
  طيمختلف مح يها مرطوب در دما و نسبت رطوبت يرات دماييتغ - ٩شکل 

  
  مختلف يها م در نسبت رطوبتيمستق کننده خنکب عملکرد سامانه يرات ضرييتغ - ١٠شکل 

  
  گيرينتيجه

ش سرعت هوا، ين پژوهش نشان داد که با افزايج اينتا
ش ياز پد افزا يخروج يهوا يراندمان کاهش و دما

 m/sبه  m/s ۵/۰ر سرعت هوا از ييکه با تغ يطور بهابد. ي يم
 %۱۰ يخروج يهوا يکاهش و دما %۲۲راندمان  ۵/۱

از آن بود که در  يج حاکين نتايابد. همچني يش ميافزا
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  تحت شرايط محيطي مختلف پد) در گلخانه-  (فن ميمستق يريکننده تبخ سامانه خنکارزيابي                                                            ١١٦

 

حباب خشک و نسبت رطوبت  يبا دما يطيط محيشرا
، سامانه kg/kg ۰۱۵/۰و  C˚۴۰کمتر از  ترتيب به

 يپد) در سرعت هوا-م (فنيمستق يريتبخ کننده خنک
m/s ۲۵/۱ و  استخنک کردن گلخانه  يبرا يروش مناسب
کند.  يجهت رشد محصول فراهم م يط مطلوبيشرا

 يها رطوبت تنسب با يمناطق ج نشان داد درين نتايهمچن
 يريتبخ کننده خنکسامانه  kg/kg ۰۱۵/۰شتر از يب

د از يو با خنک کردن گلخانه را ندارد ييتوانا ييتنها به
و مه  انداز هيسا ل استفاده از پرده يگر از قبيد يها روش

  پاش کمک گرفت.
 

  يگزار سپاس
 دانند از شرکت يسندگان بر خود الزم مينو لهيوس نيبد
در  خود يت ماليمصرف سوخت جهت حما يساز نهيبه

  را داشته باشند. ين پژوهش کمال تشکر و قدردانيانجام ا
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