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  دهيچك
ا يخشك دن هايمنطقهر در ياخ يهاسال در هايسبزصيفي و و  ينتياهان زيد گيتول براياز گلخانه  گيريبهره

 مانند يديكل هايعاملبه  كلي طوربهي انوع پوشش گلخانه گزينشو  ساخت ،طراحي سازهافته است. ي ياژهيگاه ويجا
 يمادن يانگي(شامل م دمامانند  اقليمي هايعامل ،بين اين درد. دار يگذار بستگهيسرما يط مالينوع محصول و شرا ،اقليم

  ترطوب ،)يدخورش تابشت يفي، شدت و كييروشنا (شامل طول دوره يخورشيد تابش ،روز و شب) يت دمافاوو ت ماهيانه
     وجودوجه به . با تدارد ر توسعه پايدار صنعت گلخانهزيادي ب يتاهمو جهت)  ميانگين ،بيشينه (سرعت و باد ينسب
 ،فصل گرمهاي هاي سبزيگلخانه ساخت و مديريتر بمؤثر نمودارهاي اقليمي ن مقاله يدر ا در ايران، متعدد يهامياقل

بر  ونافز. شدن ييتع، ائوف، جهانو كشاورزي  خواربارسازمان  يلهوسبه شده ارائهاساس روش بر ، خورشيد مانند دما و تابش
هاي الزم براي پيشنهاد ،اندر پاي .شد رسمجداگانه  نمودارهاي بادو د شاضافه  هانمودارعامل رطوبت به  ،شده ياد يهاعامل

  .شده است دادهمختلف ايران  هايمنطقهگرم در هاي فصلشت سبزياك
  .گلخانه ،نسبي رطوبت، دما، گرمهاي فصلاقليمي، سبزي تناسب، ، تابش خورشيدباد ان كليدي:گواژ

  

  مقدمه
 ،رونيب يطيمح هايعاملبه كاهش وابستگي و  ، كاهش مصرف آبمحصولش يافزا دليلبه د در گلخانه يلتو

 مياقل وضع جملهاز هستندمؤثر متعدد  هاياملع ،گلخانه يطراح ايرب. است دهكر پيدا ياژهيت ويا اهميهاست در دنسال
صنعت يشرفته در كشورهاي پدر  .)7( ياقتصاد يابيو ارز احداث گلخانه يهر كشور برا يهاضابطهاه، ينوع گ منطقه،
، خورشيدي تابش دارمق، ماهيانه يدماميانگين نمودارهاي مانند اقليمي تناسب نمودارهاي  گلخانهاز ساخت  پيش ،گلخانه

 قدارم ،يمايشي و گرمايشسر تعيين نياز در. اين نمودارها )14( كنندميرا تهيه و جهت باد باد  سرعت ،رطوبت نسبي هوا
، كنترل هاي احداثتقريبي هزينهورد ابر به يطوركلبهو مؤثرند  سازه گلخانه مقاومتو  قابل كاشتنوع گياهان تهويه الزم، 

ز اين ادارد، هدف  ما اطالعات كمي در اين مورد وجود كشوركه در . با توجه به اينكنندميكمك و توليد  شرايط محيطي
ها ستانبرخي از ا مركزر احداث گلخانه در بو باد  نسبي رطوبت ،خورشيد اقليمي دما، تابش هايداده ارزيابي نقش پژوهش

  .است گرمهاي فصلسبزيشت اك كمك به و
در  كه محل گلخانه است گزينشدر مؤثر اقليمي  هاياملع ينترمهمخورشيد يكي از  تابش طبيعي -تابش خورشيدي

در كمترين مقدار  خورشيد تابش هساالنميانگين  .)14، 4( رسدرين مقدار خود ميكمتبه  هرسالهاي پاييز و زمستان ماه
وجود  ،يياستوا يهامنطقهدر  .يابددرجه افزايش مي 20با كاهش عرض جغرافيايي تا  و شودديده مي زمين دو قطب درآن 
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 استوا در منطقهخورشيد ميانگين تابش شود. مي خورشيداز تابش  قسمتي هدر رفتمقدار زياد رطوبت در اتمسفر موجب 
تابستان و  فصلبين مقدار تابش  در رافيايي تفاوتغبا افزايش عرض ج كهيدرحال ،ثابت است يبتقربهدر تابستان و زمستان 

 تابش ،تابستان نسبي رطوبت زياد بودنبارندگي يا  دليلبه در چند شهر نزديك به استوا . يابدميزمستان افزايش فصل 
  .)14( يابدميخشك دارند افزايش  يولي در شهرهاي ديگر كه تابستان ،افتهي كاهش خورشيد

با توليد ماده خشك در گياه  دارد.گياهي  هايتوليدبر مقدار  اهميت زياديتابش روزانه خورشيد  هنايميانگين ماه
نياز نوري توان مي ،نور مصنوعي از گيريبهرهبا  .شودمينوري متوقف و در نقطه موازنه  كم ورشيديخ كاهش مقدار تابش

و گاهي از بين رفتن   1نورساختموجب توقف  ،از نقطه اشباع نوري باشدتر زياد اگرتابش مقدار  ).41(كرد گياه را برطرف 
 و در كره زمين هاي جغرافيايي شمالي و جنوبيدر عرض. )14( خواهد بود نيازاندازي به سايه هاحالت يندر ا .شودميگياه 

 كمينه. يستپذير نامكان گياهتوليد بدون استفاده از نور مصنوعي  ،خورشيد مقدار تابشمحدود بودن  دليلبه  زمستان،
، 8( تدر روز اس مترمربعبر  يلوواتك 3/2 تا 2 حدوددر دهي مناسب گياهان رشد و گل برايضروري تابش روزانه جهاني 

14(. 

 تفاع از سطحل، ار، فصخورشيدي تابشمقدار  ،عرض جغرافياييزيادي مانند  يهاعاملمنطقه به  هردما در تغيير  -دما
صفر تا ده  بين هاي جغرافياييدر عرض ).14 ،6 ،3( داردبستگي گي منطقه دآلوو مه بودن ، باد، ابريدريا، فاصله از دريا

هاي ضاوت در عراست. اين تف سلسيوسدرجه  پنجكمتر از  ،هترين و سردترين ماتفاوت در ميانگين دما بين گرم ،درجه
تفاوت  ،درجه 48 تا 23هاي جغرافيايي بين در عرضكمتر است.  سلسيوسدرجه  13از  ،درجه 23 تاجغرافيايي بين صفر 

در  ).14( رسدمي سلسيوسدرجه  17و  24 به به ترتيبترين و سردترين ماه گرم بيندما  كمينهو  بيشينهميانگين  در
 سراسردر  هاشت سبزياك ،يكنواخت يدما علت به ،ياسطح در به نزديكارتفاع  با هايزميندر هاي جغرافيايي پايين عرض
م مستلز كه رسدبگياه  زيستيبه زير دماي بهينه  استممكن  دما كمينه ،مرتفع هايمنطقهولي در  ،پذير استامكانسال 
 گزينشو  ررسي اوليهببراي  مناسبيكمك  دننتوامنطقه مي هرهاي دمايي داده ).14 ،3( است گرمايشيه از وسايل داستفا

 .دنباشل حصوم شتامحل گلخانه و كدرست 

راهم . فتواند مؤثر باشدميعامل اقليمي مهم ديگري است كه در تعيين محل گلخانه  ،نسبي محيط رطوبت -نسبي رطوبت
نصب  وتهيه آب  براينيازمند صرف هزينه بيشتر  اندك،نسبي  با رطوبت جاهاييكردن رطوبت براي گياهان در 

يد با است. دشوارنيز د زياخيلي رطوبت  هاي دارايمنطقهدر  هوا رطوبتكنترل  ،ديگر سوياز  .است افشانهاي مهسيستم
 ،شده شتاكياهان گو تبخير و تعرق خود  ويژهاستفاده از سيستم آبياري  دليل بهدر نظر گرفت كه محيط داخلي گلخانه 

 ،زيادنسبي  طوبتربا  جاهاييدر كم با نياز رطوبتي  يگياهان شتاكدر اصل،  .داردتري زيادرطوبت  نسبت به محيط آزاد
 هاييمنطقهر چنين دنسبي بودن كنترل رطوبت  دشوار، اينبر  افزونشود. مي محصولو كاهش  هاموجب افزايش بيماري
 برخيي در از كمبودهاي غذاي برخي پديدار شدنو  )13( پس از برداشتمحصول ماندگاري  ، كاهشموجب كاهش كيفيت

  .شوداز گياهان مي
تواند در طراحي، تهويه طبيعي و حفظ انرژي گلخانه نقش مؤثري داشته باشد، ديگري كه مي هايعاملاز  -بادسرعت 
 گزينشو گلخانه  ، استحكاماست كه در طراحي هاييعامليكي از سرعت وزش باد در منطقه  بيشينه باد است.سرعت 

موجب ويراني گلخانه و از  طوفاندر برابر هاي سنتي) گلخانهويژه  ه(ب گلخانهجهت گلخانه نقش دارد. مقاوم نبودن سازه 

 
1. Photosynthesis 
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تا  89بين  هاسرعت آن ي كهياز بادها است عبارت  1مقياس بوفورت اساس برتعريف طوفان  .شودبين رفتن سرمايه مي
 ،در نظر گرفته شودبايد ساخت گلخانه طراحي و هنگام  امر. اين )1( است متري)10(در ارتفاع  كيلومتر بر ساعت 102

 2/7يا  دو متر بر ثانيه(وجود باد با سرعت مناسب ديگر،  سوياز  .بوزد باريكسال  هرچندها اين سرعتباد با حتي اگر 
اهميت فراواني دارد و موجب  ،هاي بهار و پاييز و كاهش تهويه مصنوعيبراي تهويه طبيعي در ماه ،كيلومتر بر ساعت)

كه سرعت باد در اين  ايمنطقهدر  .)3( شودمي انرژيمصرف  كاهش در درنتيجهو  هواكشكاهش استفاده از سيستم 
 . براياست ضروريهواكش مانند  (فعال) هاي مصنوعياستفاده از سيستم ،كمتر از دو متر بر ثانيه است ي سالهاماه

به حركت  2دودكشتا اثر  در نظر گرفت متر 3 بيش از را گلخانه ارتفاعتوان مي )غيرفعال( كارايي بيشتر تهويه طبيعي
و افزايش سطح  فعال تهويه به نياز ايچنين منطقهدر  ).5، 2( كندكمك با خارج هوا گلخانه و ايجاد تبادل هواي درون 

از دست دادن  ،با افزايش سرعت بادهاي سرد، با زمستان هاييمنطقهدر  .)3( شودمي ترتهويه نمايان منفذهايها و دريچه
 ،كه سرعت باد زياد است ويژه هايحالتدر  .)3( يابدافزايش ميدرون گلخانه  هوا ازراه نشت  ازنيز  و پوشش راهاز  انرژي
ابري  با آسمان آرام و هاياقليمدر  گرماييهاي پرده .را كاهش داد انرژي رفت هدر 3گرماييهاي با استفاده از پرده توانمي
 هايمنطقهدر  بادشكناحداث  .)3( ندهستانرژي قادر به حفظ  %60تا با باد شديد و آسماني صاف  هاياقليمو در  %5تا 

ولي بايد در نظر داشت كه اگر سرعت باد در بهار و پاييز  ،انرژي گلخانه را كاهش دهد رفت هدرتواند باد شديد مي داراي
  .شود تهويه طبيعي مانعتواند مي بادشكنباشد،  كمتر از دو متر بر ثانيه

 احداث براي هواشناسي يهادادهنمودارهاي از  رخيب ،كشوربلندمدت هواشناسي  هايدادهپايه بر ،ين بررسيدر ا
 هانتايج آنو ر رسم استان كشوچند  مركزبراي و باد  نسبي رطوبت ،تابشي ،ييدما يهايمنحنمانند  )15، 14، 4( هاگلخانه

  .شدندواكاوي 
  

  هاروشمواد و 
 سال تا خيرا ساله 60زماني ازه ببراي  هاي ميالدي،، بر مبناي ماهسرعت بادنسبي، رطوبت ،انگين دماي ماهيانهيم

 ورشيدميانگين تابش خ. )5(شد استخراج  شناسي كشورپايگاه سازمان هوا زهاي مختلف ابراي مركز استانميالدي  2017
  .)2( دست آمد هخورشيدي ب راهنماي تابشاز كتاب  نيز

هاي سبزي و) برايئ(فا جهانو كشاورزي  خواربارسازمان  استفاده شد كه ياز روش ،اقليميهاي نمودار رسمبراي 
 .هستند نسبي رطوبت يمنحن بدونو ئفا يلهوس به شده ارائههاي منحني كرده است.و فلفل) تنظيم  يفرنگگوجه( گرمفصل

 گرمفصلهاي سبزي بررسي،اين  مناسب انگياه. )4( شدها به آن اضافه نسبي مركز استانميانگين رطوبت ،در اين پژوهش
 در روز مترمربعساعت بر  وات يلوك 3/2 يازموردن شدت تابش كمترين ،هاي رسم شدهمنحني بر اساس. نددر نظر گرفته شد

درجه  22و  12ميانگين دماي ماهيانه نيز  بيشترينو كمترين در نظر گرفته شد.  )در روز مترمربعمگاژول بر  5/8(معادل 
 شدهارائههاي ميانگين از داده طوربه %85 و 57 به ترتيب گياهان اين يازن موردرطوبت نسبي  بيشينهو  كمينهو سلسيوس 

هاي نمودارهاي اقليمي موجود در عامل منحنيدر تفسير  .نددشتعيين  )14 ،12، 11، 10، 9، 4( مختلف هايمنبعدر 
 ،باشد قرارگرفته) (قسمت چپ نمودارسلسيوس درجه  12از  كمتر ماهيانه يميانگين دما ي كهيهادر زمان بخش نتايج،

(قسمت  سلسيوس درجه 22تا  12بين  اگر دماميانگين  .است يازن سيستم گرمايشيبه  هاي فصل گرمسبزيش رپروبراي 
ي ميانگين نمنح گيريقرار بااما  است،نياز  هاها و پنجرهمانند باز كردن دريچه ،طبيعيتهويه  به تنها ،) باشدنمودار مياني

 
1. Beaufort scale                                                          2. Chimney effect                                                  3. Thermal screens 
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از هايي بخشاگر د. ننياز به سيستم سرمايشي دارها گلخانه ،)سلسيوس درجه 22بيش از ( نمودار در قسمت راست دما
كف آبپاشي ي يا افشانمههاي كمكي مانند د، استفاده از سيستمنباشكمتر رطوبت  كمينهاز آستانه  نسبيمنحني رطوبت

هاي د، استفاده از سيستمنباش بيشتررطوبت  بيشينهنسبي از آستانه منحني رطوبتاز  هاييبخش اگر. است يازموردن گلخانه
 بر ساعت كيلووات 3/2 كمينهآستانه مقدار تابش خورشيد از  اگر است. الزم هاي در گلخانهيزداهاي رطوبتتهويه يا سامانه

اوليه براي ارزيابي  گامياست كه اين روش  روشن. شودميپيشنهاد ، استفاده از نور مصنوعي كمتر شود روز در مربعمتر
انواع ديگر توان براي مي از اين روش. است گرمفصل هايسبزيانواع و پرورش شت امناسب بودن اقليم منطقه براي ك

  .كرداستفاده  يادشده اقليمي هايآستانهدن كرتناسب گياهان زينتي با مو ها سبزي
 

  نتايج
اي در شت گلخانهاك با گرمهاي فصلسبزيبهينه  توليد محصولبراي كه  شودمشاهده مي 1 شكل در -اصفهان-1

    سال از ماه سه در. بود خواهداز ينماه  5تا  4حدود  يببه ترت يگرمايش ي وسرمايش هايبه سيستمسال سراسر 
 ينسب با توجه به رطوبت. داشت توليد هاگلخانه در توانمي طبيعي هتهوي با نيز تنها) ميالدي 10 و 5 ،4 هايماه(

اين    1پوشالو  هواكشستم يس يريكارگبا به چهار ماهدر ن رطوبت است كه يمتأاز به يماه از سال ن دهاصفهان،  اندك
     همه در اين منطقه .بهره گرفتبراي تأمين رطوبت هاي مختلف از روش ايدبها ماه رديگ در. شودين متأمينياز 
 .نداردكمبود  ايگلخانه گياهان يازموردن ييروشنا تأمين و خورشيدي هايتابش دريافتمقدار  ازنظر سال هايماه

  
  هاي دما، تابش خورشيديميانگين بر اساسگرم در گلخانه هاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك -1 شكل

  .شهر اصفهاننسبي ماهيانه و رطوبت 
. است شده نشان داده )ساعت بر كيلومتر 108( ثانيه بر متر 30در اصفهان سرعت باد  يشترينب ،2 شكلدر 

سرعت  هماهانميانگين هاي زمستان در ماه .وارد آورندخسارت  هاگلخانهو پوشش  هسازبه توانند مي ،با اين سرعت يبادهاي
هاي . در ماهانرژي ندارد هدر رفتافزايش ر باثري كه  بيشتر نيست )كيلومتر بر ساعت 11(حدود  متر بر ثانيه 04/3از باد 

در گلخانه است كه كمك به تهويه طبيعي  كيلومتر بر ساعت) 2/7( بيش از دو متر بر ثانيهاندكي بهار ميانگين سرعت باد 
فعال تهويه  ينوع بهنياز  ممكن است ورسد سرعت به كمتر از دو متر بر ثانيه مي اينهاي پاييز ماهدر  كهيدرحالاست 

 
1. Fan and pad 
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سيستم  كهيهنگاممگر  جريان داردخودكار  صورتبهتهويه و پوشال، هواكش سيستم  فعال بودن به علت ،در تابستان .باشد
 .كمك كردتهويه  به ،هاتوان با باز كردن پنجرهدر آن موقع ميكه  خاموش شود

  
 .صفهاناي مختلف سال در اهو ميانگين سرعت باد در ماه يشترينب -2شكل 

 دهدن مينشا 3شكل  د.نرنمودارهاي اقليمي تهران تا حدودي شباهت زيادي به نمودارهاي اقليمي اصفهان دا -تهران -2
 ماه دو نياز است. در هاي گرمايشيسيستماستفاده از  ديگر بهماه  5و هاي سرمايشي استفاده از سيستم به از سالماه  5

 شتابراي ك نسبيرطوبت. كردتهويه گلخانه را صورت طبيعي بهها با باز كردن پنجرهتوان مي) ميالدي 10 و 4هاي (ماه
ه ما 5 كهخواهد بود بت نياز به تأمين رطو رو ينا ازاست و  كمتراز حد متعارف  ماه از سال 9نزديك به فصل گرم  هاسبزي

 يهاياز راههم كردن رطوبت نياز به فرا ماه ديگر 4نزديك به و  شودميو پوشال تأمين  هواكشسيستم  استفاده ازبا آن از 
) در زمستان ميالدي 12ماه  جزبه( هادر تمام ماه خورشيدي مقدار تابش است.آب روي زمين  پاشيدني يا مه افشانمانند 

 مناسب است.

  
  خورشيدي هاي دما، تابشگرم در گلخانه بر اساس ميانگينفصل هاييسبزشت ابرآورد تناسب اقليمي براي ك -3شكل 

  .و رطوبت نسبي ماهيانه شهر تهران
كه در  است )ساعت بر كيلومتر 108( ثانيه بر متر 30باد در تهران به  ترينپرسرعت شودمشاهده مي 4در شكل 

به حدود  ها)رين ماه(سردت سرعت باد در زمستانميانگين  يشترينب .بايد در نظر گرفته شودگلخانه  هاستحكام ساز همحاسب
ن ميانگي دارد.ز راه پوشش گلخانه اانرژي  هدر رفتبر  رسد و تأثير كميمي )كيلومتر بر ساعت 13( متر بر ثانيه 32/3

در پاييز گاهي به  ا، اماست و كمكي به تهويه طبيعي كيلومتر بر ساعت) 8/10( متر بر ثانيه 3سرعت باد در بهار باالتر از 
  .اهد بودنياز خورسد كه به استفاده از تهويه مصنوعي كمتر از اين مي
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  .در شهر تهران ميالديسرعت باد براي هر ماه  بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  -4شكل 

 ز سالا ماه 4در . )5 (شكل رسدماه مي 3به حدود ها آنماه و نياز گرمايشي  5ها در يزد به نياز سرمايشي گلخانه -يزد -3
براي  بهينهد حسال كمتر از  سراسررطوبت محيط در نياز به تهويه طبيعي است.  ،ميالدي 11و  10، 4 ،3هاييعني ماه
، و پوشال هواكشايش از راه سيستم با تأمين سرم زمانهم ،ماه 5توان در كه مي ستا گرمفصل  هايسبزنوع اين پرورش 
بش مقدار تا. آيدمي فراهمپاشي زمين يا آب يمه افشانراه از رطوبت  ،هاماه ديگردر  .تأمين كرد را يازموردنرطوبت 

 است و نياز به تأمين نور مصنوعي نيست. كمينهاز آستانه  يشترخورشيد ب

  
هاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي ماهيانه گرم در گلخانه بر اساس ميانگينفصل هاييسبزشت ابرآورد تناسب اقليمي براي ك - 5شكل 

  .شهر يزد
  

    )كيلومتر بر ساعت 120حدود ( متر بر ثانيه 33به كه است در يزد سرعت باد  بيشينه دهندهنشان ،6شكل 
 و 2، 1 هاي(ماه ر زمستاند باد ميانگين سرعت يشترينب. آسيب زندگلخانه و پوشش به سازه  يراحت بهتواند مي رسد ومي
 هاي بهاردارد. در ماهنانرژي  هدر رفتاثر زيادي بر  است كه )كيلومتر بر ساعت 8/10( متر بر ثانيه 3 كمتر از )ميالدي 3
 رسدميمتر بر ساعت) كيلو 2/7( متر بر ثانيه 2سرعت باد به بيش از  )يالديم 12 و 11، 10( پاييز و) ميالدي 6 و 5، 4(

و  هواكشسيستم ل بودن فعا خاطربه  )9 و 8، 7 هاي(ماه در تابستان كند.كمك ميدرون گلخانه كه به تهويه طبيعي 
 شود.نياز به تهويه برطرف مي ،پوشال

 دارند سرمايشينياز به سيستم از سال ماه  2و در  نياز به تأمين گرما ماه از سال 6در  هاي شهر اروميهگلخانه -هياروم -4
 ،هاماه ديگردر  %45ماه و رطوبت بيش از  7 برايرطوبت مناسب . خواهد بودصورت طبيعي  تهويه بهنيز ماه  4 .)7شكل (

شدت  كمتربودن به علتها گلخانه )،يميالد12 (ماه ماه از سال 1حدود  .دهدكاهش مي را مين رطوبت در گلخانهأنياز به ت
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بودن استفاده از نور  صرفهبهد. نمصنوعي دار نورنياز به تأمين  ،مربع در روزكيلووات ساعت بر متر 3/2تابش خورشيد از 
  .گياهاني با نقطه اشباع نوري پايين استفاده كردتوان از ميهمچنان اگرچه  بستگي دارد؛ به هزينه سودنسبت به  ،مصنوعي

 

  
  .در شهر يزد ميالديباد براي هر ماه  سرعت بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  - 6شكل 

  

 .خيلي شديد است و )ساعت بر كيلومتر 144( ثانيه بر متر 40سرعت باد در اروميه به  بيشينه ،8شكل  بر اساس
. ميانگين سرعت باد دكنميوارد لخانه هاي جدي به گآسيب ،اگر در طراحي سازه گلخانه در نظر گرفته نشود اين موضوع

 )يالديم 6 و 5 ،4( هاي بهاردر ماه دارد.انرژي ن هدررفتافزايش ر باثر زيادي  ،كم اين سرعت .هاي زمستان كم استدر ماه
 فعالهويه ترايط بايد از شميانگين سرعت باد اغلب كمتر از دو متر بر ثانيه است كه در اين  )ميالدي 12 و 11، 10( پاييز و

شود و هويه برطرف ميتمشكل  و پوشال هواكشسيستم با استفاده از  يالديم 8 و 7 هايماهدر تابستان در  استفاده كرد.
 فاده كرد.است ،هواكشمانند  ،توان از سيستم فعال تهويهبا كاهش دما مي 9در ماه 

 
اهيانه هاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي مميانگين بر اساسگرم در گلخانه هاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك - 7شكل 

  .اروميهشهر 
و  )يالديم 4 تا 1و  12 تا 11 هاي(ماه اهم 6نياز به سيستم گرمايشي در شهركرد به بيش از ، 9برابر شكل  -شهركرد -5

سوخت  نياز به طبيعي است. ميالدي) نياز به تهويه 10و  9، 5ماه ( 3. رسدمي )يالديم 8 و 7، 6ماه ( 3به  ينياز سرمايش
وليدي تمحصول قدرت رقابت  كننده براييينتعضروري و  يبراي توليد در اين منطقه امرمثل گاز طبيعي مناسب و ارزان 

 اهم كردن رطوبت است.نياز به فراز سال ماه ديگر  9 اما ،براي توليد مناسب استز سال اماه  3در در بازار است. رطوبت 
  .نداردكمبودي  يالخانهگ گياهان يازموردن ييروشنا تأمين و خورشيدي هايتابش دريافت ازنظر سال ماه 12 در همنطقاين 
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  .در شهر اروميه يالديم هايماهسرعت باد براي  بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  - 8شكل 

  

 
اهيانه هاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي مميانگين بر اساسگرم در گلخانه هاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك -9شكل 

  .شهركرد
 ثبت شدهاعت) سكيلومتر بر  80(بيش از  ثانيه بر متر 23 هسرعت باد در شهركرد ب بيشينه ،10شكل  بر اساس

بهار  ماه 2در  .انرژي ندارد هدررفتافزايش ر بثر زيادي هاي زمستان كم است كه ااست. ميانگين تقريبي سرعت باد در ماه
هاي همادر در گلخانه است.  فعالرسد كه مستلزم استفاده از تهويه نمي متر بر ثانيه 2پاييز ميانگين سرعت باد به سراسر و 
به ، ديميال 9ماه  امايه است، نياز به تهو كنندهبرطرف و پوشال هواكش هاييستمساستفاده از  ،)تابستان( ميالدي 8 و 7

 .است هواكشانند تهويه فعال م ينوع بهو استفاده نكردن از سيستم سرمايشي، نياز باد ميانگين سرعت بودن  كم علت

سال هاي ديگر ماهدر  ،)ميالدي 2تا  1و  12 هايماه( از سال، ماه 3 حدود جزبه، 11شكل  بر اساس -بندرعباس -6
در  و پوشال واكشهسرمايشي مانند هاي متعارف استفاده از سيستم .ضروري است سرمايشياستفاده از سيستم 

نسبي رطوبت ت كههنگامي باالسو پوشال  هواكشسيستم كارايي است.  مورد توجه، كمي مانند بندرعباس هاييمنطقه
تا حدودي اثربخشي  رو ينا ازاست و  %60سال بيش از  سراسررطوبت نسبي در در منطقه بندرعباس . پايين باشد محيط

   ،است گرمفصل هاييبزسنياز پرورش مورد كمينهسال بيش از  سراسردما در  كه دليل اينبه  يابد.اين سيستم كاهش مي
اين شت انياز ك كنندهبرطرفماه از سال، تهويه طبيعي  3در  و نياز به سيستم گرمايشي ندارند ي اين منطقههاگلخانه

 هموارهخورشيدي بش . تااستفرنگي شت گياهاني مانند گوجهاكبراي سال خيلي مناسب  سراسررطوبت در  است.گياهان 
  شت است.او مناسب ك كمينهاز  يشترب
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  رد.شهركهاي ميالدي در سرعت باد براي ماه بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  - 10شكل 

  

 
اهيانه مهاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي ميانگين بر اساسگرم در گلخانه هاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك - 11شكل 

  .بندرعباسشهر 
 از و رسدمي )ساعت بر كيلومتر 108( ثانيه بر متر 30عباس به رسرعت باد در بند بيشينه، 12شكل  بر اساس

هاي زمستان به بيش از رعت باد در ماهسميانگين . رعايت شود ،هاي مقاوم به باداصول ساخت گلخانه است كهنياز  رو ينا
ژي انر هدر رفتفزايش ار باثر زيادي  ،زماندر اين  محيطسرد نبودن  به علتاين سرعت  رسد وكيلومتر بر ساعت مي 10

كند ت كه به تهويه طبيعي در گلخانه كمك ميمتر بر ثانيه اس 2ميانگين سرعت باد بيش از  ،هاي بهار و پاييزدر ماه ندارد.
ول سال سرعت باد در حد معم ،در تابستان .باشند تهشداتهويه توانند ميصورت طبيعي  هها بدريچهدن شبا باز  هاو گلخانه

  .دارد جريان فعاليت سيستم سرمايشي خاطربه است و تهويه 
 ز به استفاده از اين) ميالدي 3و 2، 1، 12 هايماه(از سال  ماه 4حدود ، در اين شهر 13شكل  بر اساس -رشت -7

ي هاماهديگر در  .تاس يشيسرما يهاستميساز به استفاده از ين ميالدي 9 و 8، 7، 6 هاياهدر مو  يشيگرما ياهستميس
   75(ست ا زياد منطقه يرطوبت نسب. دادانجامگياهان را در گلخانه شت اكبرنامه توان با استفاده از تهويه طبيعي مي سال
  براي اين  ،نينابراب .است نظر مورداهان يگ اغلباز ين كمينهماه از سال كمتر از  3 در خورشيدي تابش مقدار ) و%87تا 

از ينگياهاني با  شتاكدشوار خواهد بود و ) يالديم 1 تا 11 هايماه(از سال  ماه 3در  گرمفصلاهان يشت گاكشهرستان 
  شود.يشنهاد ميپ كم ياشباع نور هو نقط زياد يرطوبت
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  .در شهر بندرعباس يالديم هايماهت باد براي سرع بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  - 12شكل 

  

 
اهيانه مهاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي ميانگين بر اساسگرم در گلخانه هاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك - 13شكل 

  .رشتشهر 
  

اين كه بايد  )14شكل ( ،رسدمي )ساعت بر كيلومتر 110(بيش از  ثانيه بر متر 31سرعت باد در رشت به  بيشينه
تأثير  رو نيا ازهاي زمستان كم است و گرفت. سرعت باد در ماه در نظر بادبرابر  گلخانه درو مقاومت در طراحي موضوع را 

تهويه  ينوع بهت و متر بر ثانيه اس 2متر از كميانگين سرعت باد  ،هاي بهار و پاييزدر ماه انرژي ندارد. هدر رفتچنداني در 
رمايشي ستهويه از راه سيستم  رو ينا ازو  سرعت باد در تابستان در حد معمول سال استميانگين  .خواهد بود نياز فعال
 شود.مي برقرار

ستم يساستفاده از ز به اين) ميالدي 9تا  5هاي ماه(از سال  ماه 5حدود ن منطقه يدر ا ،15شكل  بر اساس -زاهدان -8
ميالدي  11و  10، 4، 3 هايدر ماه .است گرمايشي ستميسبه نياز  )ميالدي 2تا  12هاي ماه(از سال  ماه 3و  سرمايشي

نياز  ،بنابراين ،رسدمين %57 آستانه بهدر طول سال  ينسبن رطوبتيانگيمكه  جاآن از فقط نياز به تهويه طبيعي است.
سال سراسر در گرم براي پرورش گياهان فصلخورشيدي تابش  كمينه. گرددفراهم سال  سراسردر  رطوبت الزماست كه 

  .فراهم است
  
  



.... هاگلخانه براي جوي شرايط وضعيت ارزيابي  

١٩١ 
 

  
 

  
  .رشت هاي ميالدي در شهرسرعت باد براي ماه بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  - 14شكل 

  

 
اهيانه مهاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي ميانگين بر اساسگرم در گلخانه هاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك - 15شكل 

  .زاهدانشهر 
 شديدبسيار و  )ساعت بر كيلومتر 147( ثانيه بر متر 41سرعت باد در زاهدان  بيشينه دهديمنشان  16شكل 

رفته شود. نظر گدر سازه بايد در طراحي اين محدوديت  به همين دليل .دها را ويران كنتواند گلخانهمي يراحت بهو  است
اثر  ،ن اين منطقه در زمستانسرد نبود به علتو  استكيلومتر بر ساعت  16حدود  هاي زمستانميانگين سرعت باد در ماه

 ينا ازه است و متر بر ثاني 2رعت باد بيش از ميانگين سنيز هاي بهار و پاييز در ماه انرژي ندارد. هدررفتافزايش ر بزيادي 
بر ژه ويتأثيري و  سرعت باد در حد معمول سال است ،در تابستان .شودميبرقرار  يراحت بهتهويه طبيعي در گلخانه  رو

  مديريت گلخانه ندارد.

  
  .در شهر زاهدان يالديم هايماه براي باد سرعت بيشينه و باد سرعت ماهيانه ميانگين -16شكل 
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 ماه 7حدود  كهيدرحالت، سين يشيستم گرماياز به استفاده از سين يبتقر بهاهواز در منطقه ، 17مطابق شكل  -اهواز -9
 3تا  1و  12 تا 11اي هماه( از سال هپنج ما. دنكاربرد دار يشيسرما يهاستميس ،)ميالدي 10تا  4هاي ماهسال (از 

انه لخگام به احداث در صورت الز ،نيبنابرا را پيش برد.فصل گرم  گياهانشت اكبرنامه با تهويه طبيعي توان مي) ميالدي
 2 تا 1 و 12هاي ماه( از سال ماه 3ميانگين رطوبت در اين منطقه در د. نشو هشتاك گرمفصلاهان يشود كه گيم  ه يتوص

 رطوبتم كردن و نياز به فراهحدنصاب  كمتر از سال هايديگر ماهولي در  ،هاستگونه سبزياين كاشتمناسب  )ميالدي
  است.گياهان گفته شده شت انياز ك كمينهاز  يشترسال بسراسر در خورشيدي مقدار تابش  است.

 
هاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي ماهيانه ميانگين بر اساس گرم در گلخانههاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك - 17شكل 

  .شهر اهواز
بايد  پس ،است يزيادو سرعت  )ساعت بر كيلومتر 126( ثانيه بر متر 35 )،18(شكل  سرعت باد در اهواز بيشينه

ثر زيادي اين سرعت ا هاي زمستان كم است و. ميانگين سرعت باد در ماهگرفته شود در نظرهاي گلخانه ي سازهسازمقاوم
متر بر ثانيه است كه به  2يش از ميانگين سرعت باد بميالدي)  6 تا 4( هاي بهاردر ماه .دانرژي ندار هدر رفتافزايش ر ب

 2به كمتر از  باد ميانگين سرعت )،يميالد 12تا  10( هاي پاييزدر ماه كهيدرحالكند تهويه طبيعي در گلخانه كمك مي
  .خواهد بود فعالتهويه  ينوع بهرسد و نياز متر بر ثانيه مي

  
  .ميالدي در شهر اهواز هايسرعت باد براي ماه بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  - 18شكل 

استفاده از به ين ميالدي) 3تا  1و  12 تا 11هاي ماه( از سال ماه 5حدود مشهد در منطقه  ،19مطابق شكل  -مشهد -10
 هايدر ماهد. شوياستفاده م يشيستم سرماياز س ميالدي) 8تا  6(از سال  ماه 3فقط  كهيدرحال ،است يشيستم گرمايساز 
 4 تا 1و  12 تا 11هاي ماه( از سال ماه 6حدود . ميسر استشت گياهان با تهويه طبيعي اك ميالدي، 10تا 9 و 5 تا 4

رمايشي سيستم س هنگام استفاده ازتوان مي ،رطوبتكمهاي و در زمان ار مناسب استيمشهد بس يرطوبت نسب ،ميالدي)
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 يهاشت سبزيابراي ك يازموردنتابش  كمينه كرد. رطوبت را جبرانكمبود  ،يا آبپاشي روي زمين و پوشال هواكش
  سال فراهم است.سراسر گرم در فصل

 
اهيانه مهاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي ميانگين بر اساسگرم در گلخانه هاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك - 19شكل 

  .مشهدشهر 
انگين سرعت است. مي )ساعت بر كيلومتر 82( ثانيه بر متر 23سرعت باد در مشهد  بيشينه، 20شكل  بر اساس

 هدر رفتافزايش ر د چندانياين سرعت اثر  است وعت) كيلومتر بر سا 9(حدود  متر بر ثانيه 46/2هاي زمستان باد در ماه
 كندكمك ميويه طبيعي در گلخانه متر بر ثانيه است كه به ته 2ميانگين سرعت باد بيش از  ،هاي بهاردر ماه انرژي ندارد.

 .هد بودخوا فعالتهويه  نوعي بهرسد و نياز مي تر بر ثانيهم 2هاي پاييز ميانگين سرعت به كمتر از در ماه كهيدرحال
  ل است.وميانگين سرعت باد در تابستان در حد معم

  
  .ميالدي در شهر مشهد هايسرعت باد براي ماه بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  - 20شكل 

 از سال ماه 5حدود  به مدتگرم هاي فصلبراي توليد بهينه سبزي شيرازدر كه  شودمشاهده مي 21شكل  در -شيراز -11
گرمايش  هايسيستم هب ميالدي) 2 تا 1و  12هاي (ماه از سال ماه 3ي و سرمايش هايسيستم به )ميالدي 9تا  5هاي (ماه

از سال ماه  10يش از ب .استصورت طبيعي  تهويه به )ميالدي 11 تا 10 و 4 تا 3هايماه(از سال  ماه 4در  .بود نياز خواهد
پاشي يا آب و پوشال شهواكسيستم  يريكارگ بهبا  ماه 3كه در  استگرم گياهان فصل فراهم كردن رطوبت براي به نياز

  مناسب است. سال در سراسر خورشيدي تابششود. تأمين مي زمين
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هاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي ماهيانه ميانگين بر اساس گرم در گلخانههاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك - 21شكل 

 .شهر شيراز
انگين سرعت باد است. مي )ساعت بر كيلومتر 108( ثانيه بر متر 30سرعت باد در شيراز  بيشينه، 22شكل  برابر

 هدر رفتدر افزايش  چندانياين سرعت اثر  است و كيلومتر بر ساعت) 10حدود ( متر بر ثانيه 68/2هاي زمستان در ماه
است كه به تهويه طبيعي بر ساعت)  كيلومتر 2/7( متر بر ثانيه 2ميانگين سرعت باد بيش از  ،هاي بهاردر ماه انرژي ندارد.
 نوعي بهرسد و نياز متر بر ثانيه مي 2ه كمتر از بباد هاي پاييز ميانگين سرعت در ماه كهيدرحالكند مي كمكدر گلخانه 

  .وزدميمعمول  تعا سربباد در تابستان  .خواهد بود فعالتهويه 

  
  .شيراز ميالدي در شهر هايسرعت باد براي ماه بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  - 22شكل 

     از سال اهم 5به در كرمان گرم هاي فصلبهينه سبزي محصولبراي  كه شودمشاهده مي 23شكل  در -كرمان -12
هاي سيستمبه  )الديمي 2 تا 1 و 12 تا 11هاي (ماه از سال ماه 4و ي سرمايش هاييستمبه س )ميالدي 9 تا 5 هاي(ماه

كرمان در  در .سنده استبو كار  كاشتتهويه طبيعي براي ميالدي، 11 تا 9 و 5 تا 4 هايدر ماه. بودنياز خواهد  يگرمايش
شود. در تأمين مي وشالو پ هواكشسيستم  يريكارگبها بآن  ماه 3حدود كه  خواهد بودسال نياز به تأمين رطوبت  سراسر
گرم فصلبراي پرورش گياهان ورشيدي خمقدار تابش  هاي مختلف خواهد بود.رطوبت از روشنياز به تأمين ها ماه ديگر

  كند.كفايت مي
كه در  است نشان داده شده )ساعت بر كيلومتر 180( ثانيه بر متر 50سرعت باد در كرمان  بيشينه، 24در شكل 

(حدود  متر بر ثانيه 01/4 به ميانگين سرعت باد ،زمستانهاي . در ماهگرفته شود در نظرمحاسبه پايداري سازه گلخانه بايد 
هاي بهار و در ماه انرژي ندارد. هدر رفتدر افزايش  چندانيسرعت اثر  ينا وجود،ين ا با رسد.ميكيلومتر بر ساعت)  14
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در تابستان، ميانگين  .كندمي متر بر ثانيه است كه به تهويه طبيعي در گلخانه كمك 2ميانگين سرعت باد بيش از  ،پاييز
  سرعت باد در حد معمول است.

  
هاي دما، تابش خورشيدي و رطوبت نسبي ماهيانه ميانگين بر اساس گرم در گلخانههاي فصلشت سبزيابرآورد تناسب اقليمي براي ك - 23شكل 

  .شهر كرمان
  

  
  .كرمان ميالدي در شهر هايسرعت باد براي ماه بيشينهميانگين ماهيانه سرعت باد و  - 24شكل 

  
  

  گيرينتيجه
. در استلخانه نوع پوشش و محصول گ گزينشطراحي سازه، ساخت، ر بكليدي  هايعاملشرايط اقليمي يكي از 

ت ت نسبي و سرع، رطوبخورشيدي تابش قداردما، م جمله ازاقليمي  مهم عواملنمودار اقليمي  بررسيپس از  پژوهشاين 
 هايمنطقهاي در هاي گلخانهبر طراحي و ساخت سازه تأثيرگذاراقليمي  هايعاملاطالعات مناسبي در جهت بررسي  ،باد

  .دشهاي متفاوت ارائه با اقليم كشور مختلف
اهواز،  هايمانند شهر مختلف يهاگرمايشي در اقليم استفاده از سيستم زمانمدت، كمترين 25شكل  اساس بر

مشهد و  آن از بعدهاي اروميه و اقليمدر  كهيدرحال .شودميدر يزد، شيراز و زاهدان مشاهده  آن از بعدبندرعباس و 
اطالعات  بر اساس. نتايج خواهد بودنياز  زمان مدتكمترين به انه استفاده از سيستم سرمايشي در گلخ برايشهركرد 

ي در دقيق از نياز به سيستم گرمايشي و سرمايش يتواند معيارنمي هو ميانگين بلندمدت دماي ماهان ستاموجود در كشور 
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 هامنطقهتناسب اقليمي  بارهدر يدرستبهتر و موردي است تا بتوان هاي دقيقنياز به بررسي بنابراين، .ماه در گلخانه باشد 1
  .كردگيري تصميمبراي احداث گلخانه 

 
  .بررسي مورد هايمنطقهدر هاي گرمايشي و سرمايشي (ماه) فعال بودن سيستم زمانمدت - 25شكل 

  

براي توان گفت كه مي)، 26(شكل  ،رطوبت كمينهكمبود  زمان مدت آمده ازدست بهبا در نظر گرفتن نتايج 
 هايماهدر تمام  تقريب به(بود رطوبتي مانند كرمان، زاهدان و يزد باالترين كم يهايگرم در شهرفصل هايلمحصوپرورش 

براي  راكمبود رطوبتي  زمان مدتمانند اروميه، رشت و بندرعباس كمترين  ي، شهرهايفهرستوجود دارد. در اين  )سال
هيانه بلندمدت رطوبت نسبي ما ميانگين پايههاي توليد رطوبت بر استفاده از سيستم گرم دارند.فصل هايمحصولشت اك

ت. رفته نشده اساست و رطوبت حاصل از تبخير و تعرق گياهان درون گلخانه در نظر گ شده محاسبه ،هامنطقهاقليم 
كرد پاشي كف گلخانه استفاده هزينه مانند آبهاي افزايش رطوبت نسبي كمهاي توليد، از روشتوان براي كاهش هزينهمي
  .واهد يافتكاهش خ شدتبهها نياز به افزايش رطوبت در گلخانه يجهدرنتكه 

  
  .بررسي موردگرم در شهرهاي شت گياهان فصلارطوبت براي ك كمينه(ماه) كمبود  زمانمدت - 26شكل 

  

گرفتن  نظر درمعيارهاي اقليمي و با  اساس برمختلف  هايمنطقهاز  آمدهدست بهطوركلي، با توجه به نتايج  به
مانند  هاييمنطقهگلخانه در  برپاييرسد به نظر مي ،شودميمربوط ها كه به مصرف انرژي در گلخانه هزينه از زياديبخش 

هايي و منطقه. در زاهدان هااست تا در ديگر منطقهتر مختلف مناسب هايمحصولشت ايزد، شيراز، اهواز و زاهدان براي ك
رشت و اقليم هاي مشابه سازها بايد در نظر گرفته شود. در اقليم سازيمقاوم ،شديد بادهايبه علت وقوع مانند آن 
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كاشت و پرورش در  برايانتخاب گياه مناسب  ،منطقه زيادولي به علت رطوبت  است انرژي كم بندرعباس، اگرچه هزينه
  .داردگلخانه محدوديت 
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Evaluation of Climatic Conditions for Greenhouses in some 
Regions of Iran 

 
N. Etemadi1, R. Mohammadi Nejad and A. Sheikh Alyan2 

 
Utilizing greenhouses for growing ornamental flowers and vegetables have 

attracted especial attention during last decades especially in arid areas of the world. 
Generally, designing, building, and choosing the cover type to be grown in the greenhouse, 
depend mainly on several fundamental factors such as climatic conditions, plant type and 
financial condition of the investor. Meanwhile, climatic conditions like temperature 
(average monthly temperature and difference between day and night temperatures), 
radiation (light duration, intensity and quality) and wind (maximum/average speed and 
direction) have particular importance in sustainable greenhouse systems. In this article due 
to existence of different climatic regions in Iran, effective climatic graphs, including 
temperature and radiation, for several major cities were presented to be used as guideline 
in design and management of greenhouse and the crops to be grown according to Food and 
Agriculture Organization (FAO) method. In addition, relative humidity was added to the 
graphs and the wind graphs (maximum speed and average monthly speed) were plotted 
separately. At the end, essential recommendations for growing thermophilic vegetables for 
different areas of Iran were suggested. 
 

Key words: Climatic conditions, Greenhouse, Relative humidity, Sun radiation, 
Temperature, Warm-season vegetables, Wind. 
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