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 چکیده

 یهاتابستان با /گرم و خشکگرم و مرطوب هایناحیهجز ، در جنوب ایران کرانفارس و مُ ساحلى خلیجهای منطقه

 05354است شده مقرر  ،ای کشورهای گلخانهتوسعه کشته برنام در .هستندخنک ی کوتاه و هاطوالنی و گرم و زمستان

 63444کشور از این توسعه، حدود  جنوبساحلی نوارسهم  که اضافه شود کشورهای مساحت گلخانهبهسال  64در هکتار 

و ارتقای سطح زندگی ی یزدامحرومیتوری در کشاورزی، لزوم ، لزوم افزایش بهرهویژه، اقلیم هکتار است. کمبود منابع آب

های عمان ضرورت توسعه کشت دریای فارس و خلیجه حوزای به کشورهای عرب گلخانه هایفراورده دورصمردم، امکان 

 ،در این نوشتار بیشتر کرده است. ،هاآنهای خاص و ارزان را برای از سازه گیریبهرهنیز و  هامنطقهاین در را ای گلخانه

های فنی تا نوع و ویژگی تالش شده است، جنوبی ساحلی هایمنطقههای واقع در شرایط اقلیمی استان واکاویضمن 

 هعنوان منطق هب ،. برای جنوب استان سیستان و بلوچستانشودمناسب برای کشت گیاهان تعیین  هشدکنترل  هایمحیط

دار با های توریسقفی و کناری، سازه بازِ پیوستههای طبیعی با دریچه های دارای تهویهترتیب گلخانه ه، بییاستوانیمه

. برای جنوب استان هرمزگان با اقلیم گرم و مرطوب، اندشدهمسطح پیشنهاد  دار با سقفهای توریقوسی و سازه سقف

ند. برای استان بوشهر و اههای سقفی و کناری توصیه شدطبیعی با قابلیت باز و بسته شدن دریچه های دارای تهویهگلخانه

های سقفی و کناری، دارای با قابلیت باز و بسته شدن دریچه طبیعی های دارای تهویهگلخانهنیز جنوب استان خوزستان، 

 ند. اهدشپیشنهاد  ،یکهای گرمایش کمنسبت تهویه باالتر و نیز مجهز به سامانه

 .ساحلى مُکران فارس، منطقه ساحلى خلیج منطقهها، گلخانه هتوسع ،وریافزایش بهره های کلیدی:واژه
 

 

 مقدمه

د. رودخانه نفارس قرار دار عمان و خلیج کیلومتر در مجاورت دریاى 6054طول  ایران به ساحلى جنوب هایمنطقه

ساحلى مکران )از بخش ( و بمینا  خانهفارس )از مصب اروندرود تا رود ساحلى خلیجبخش را به دو  هامنطقهمیناب این 

قرار  ساحل فاصل بین این دو کیلومترى بندرعباس حد 5هرمز در کند. تنگهمیناب تا مرز پاکستان( تقسیم مى خانهرود

. گسترده شده استفارس  خلیج وعمان  دریاى کناردر به ترتیب کیلومتر  554و  144حدود  ،ساحلى دارد. از طول خط

پرجمعیت یا بندرگاه ه ناحی ،هاسراسر ساحلدر و  هستندق معکم و عرض کم کلی طور بهساحلى جنوب ایران  هایمنطقه
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فعال خرمشهر، آبادان  بندرهای وفارس  غربى ساحل خلیجشمال در آخرین بخش ،خوزستان هاگر از جلگاست.  کم ،طبیعى

شرقى ایران و دیگری ساحل مکران  ساحل جنوب در آخرین بخش منطقه یکى مجاور پاکستان 2 تنهاو ماهشهر بگذریم، 

 نسبت به هند. منطقه اول را جلگایافتهگسترش  کشورداخل  یافته به هاى ساحلى وسعتجلگه هاآنکه در  ندسته

 اطراف بندر هقرار دارد. منطقه دوم ناحی آنبلوچستان در جنوب  بندرهایچابهار از  شهر است که یاری حاصلخیز دشت

 (.0است ) تشکیل شده ه رنگرتیهاى نرم و ماسه هایآن از خاک هایزمینجاسک است که 

پست و  هایمنطقهخشک و سوزان در  وها بلندیدر  بیابانی اقلیم ،ساحلى جنوب هایمنطقهاقلیمى  هایویژگیاز 

 ،خشککشور ساحلى جنوب  هایمنطقه بیشترقسمت  است.در ساحل دریاى عمان و حاشیه باریک آن ویژه  به ،ایجلگه

 وارد  عمان دریایفارس و  خلیج هایساحلدر آسمان  کهمرطوب هوای های جبهه .استآب و کم گیاهیدون پوشش ب

چنین وضعى سبب  .ریزدصورت باران فرو مى کمتر به هارطوبت آنو ه شدوزش بادهاى گرم عربستان پراکنده  با ،شوندیم

 .بسیار کم باشدها بارندگى آن قدارمخشک و  هاآن اقلیم و شوند بارشکمجنوب ایران هاى ساحلى است که سرزمین شده

از این رو و  دشومىکمتر دیده  هادر آنهای دائمی آبروان ،بسیار زیاد است هادر این منطقه و تعرق تبخیر پتانسیلچون 

 ،در زمستان و بهار تنها و  هستند ها موقتىآب و بسیارى از آنکم ،کنندساحلى عبور مى هایمنطقهى که از یهارودخانه

تنها مند و شور  ،غیر از منطقه خوزستان( رود شور و رود سرباز )به ،میناب ،آب دارند. از میان رودهاى معروف چون مند

طبیعى این  پوشش گیاهی .شوندمیشور  ،کنار گنبدهای نمکیواسطه عبور از  بهنیز آب این رودها  .جریان دائمى دارند

تنها  ،آب .شودناحیه رویشی خلیج عمانی شناخته می مبیابانی است و به نا نیمهزاهای بیابانی و بوتهشامل  بیشتر هاناحیه

 .دآیمىدست  بهها در آنخرما  و نارگیل ،موز ،گرمسیرى مانند انبه هایمحصولکه انواع  وجود داردها کنار آبادیدر 

 (.0) باشدمی هاناحیهبارز این  هایویژگیخوزستان، از  جلگهدر جز  و کمى جمعیت استن اساکناصلی  شغل ،پرورش نخل

 هایناحیه 6هنداقیانوس  تابستانه فشارکمه تود فعالیت اندکی متفاوت است.و اطراف آن اقلیم بندرچابهار  ،در این میان

 موسمی بادهای فشار،کم مرکز دهد. اینمی قرار تأثیر زیر شهریور نیمه تا خرداد از نیمه را شرقی ایران جنوبساحلی 

 ساحل و کنندمی حرکت کارال هایکرانه سمت به هند اقیانوس غرب جنوب سمت از که آوردمی را پدید هند تابستانه

 شرقی،جنوب آسیای و هند در فراوان هایایجاد بارندگی  با وجود فشار کم جریان این د.ندهمی قرار تأثیر زیرکشورها را 

 ایران شرقی جنوبی هاساحل در یرگبار بارندگی سبب گاهی تنها  و نداردبه همراه  ایران در توجهیقابل هایبارندگی

 و غرب سوی به شرق از نسونوی میهوا هجبه ثیرأت .کنندایجاد می گرد و خاک بیشتر مرکز این از حاصل شود. بادهایمی

 که رودمی شمار به دریا نسیم تأثیر زیر منطقه از اینمونه چابهار دمایی رژیم. یابدمی شمال کاهش سمت به جنوب از

 (.5) است یکسان بیش و کم سال سراسر دمای آن در کمینه و نهیبیش فاصله بین

جزو عمان  فارس و دریای شمالی خلیج هطوالنی کران نسبتبهاقلیم و شرایط محیطی، نوار ساحلی باریک و  نظراز 

در دو ماه دی تنها ها آن زمستانهوای طوالنی و  به نسبت هاناحیهاین  شود. تابستانگرم و مرطوب محسوب می هایناحیه

هر چه از ساحل دور  و دارای رطوبت است ،مجاورت با دریا دلیل  . این کرانه بهاست یا خنک و بهمن تا حدی سرد

یا  بیابانیگرم و خشک  اقلیمبا  ،کیلومتری از ساحل 24 هفاصلدر که ای گونه شود بهمی کمترشویم رطوبت هوا می

 ،هاغیر از نخلستان به ،ها آهکیخاکوجود و کم  بارندگی لیدل نوار ساحلی به. در این رو به رو خواهیم شدای کوهپایه

ایجاد سیل نیز های کم باران ردو حتی است خاک کم درآب  پذیری، نفوذی وجود دارند. همچنینکشتزارهای محدود

 
1. Monsoon weather and climate /Monsoon season 



های ساحلیها در منطقهنقشه راه توسعه گلخانه  

635 

 

 %14نسبی به  رطوبت بیشینهو سلسیوس  هدرج 04تا  35در تابستان به  هامنطقهاین  یدمای هوا بیشینهشود. می

های هوا در شب و روز و در فصل دمایهمین دلیل اختالف  . بهباشدمی ها باالهمه فصلطورکلی رطوبت در  و به رسدمی

است که در هوای مرطوب این ناحیه، باعث  خورشیدهای این اقلیم، شدت زیاد تابش ویژگیمختلف کم است. از دیگر 

 .(0) شودناراحتی چشم می
 

 های ساحلی جنوب ایراندر منطقهموجود  ها و تهدیدهایفرصت

با محرومیت مواجه  ی آنهامنطقه بیشترو  است یافتهکمتر توسعه از نظر اقتصادی ایران  ساحلى جنوبطورکلی نوار به

مکران، یکی از  هایساحلکید بر أخرمشهر با ت–اقتصاد دریایی جنوب ایران در محور چابهار هتوسعهمین دلیل  هستند. به

 (.6) ششم توسعه کشور است ههای کلی برنامسیاست

جنوب  ساحلی هایمنطقه،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یمحیط زیستی، طبیعی، یجغرافیا هایدشواری ترینمهم

 آهن، آلودگیراه و راه از جمله های مناسبزیرساخت هشبک نبودساحلی، های امعهج نامناسب توزیع د ازتنکشور عبار

، هازیرساخت کمبود واقلیمی نامناسب  شرایط دلیل به نیافتگیتوسعه و فقر ،گاز و نفت اجراز استخ ناشی زیستی محیط

آزاد  هایمنطقه مقررات و قوانین در هاییانعم و وجود قاچاقرواج ساحلی، هایمنطقه برای مناسب و ارچهکپی برنامه نبود

 زمین کمبود از ناشی ساحلی هایاحیهن طبیعی، آلودگی منابع از برنامه بدون و نامناسب برداریبهره و ، استخراجاقتصادی

 کشاورزی هایفعالیت نامناسب وریزیستی، بهره تنوع خطرافتادن به و ، تهدیدهاساحل ، فرسایشهاپسماند دفع برای

بودن  غیرفعال و ساحلی، ضعیف هایاستان در مادر صنایع آبزی، کمبود منابع ، کاهشهازمین از نامناسب واستفاده

 امکانات سیالب، کمبود نشدن کنترل آب، نامناسب، کمبوداقلیمی  شرایط دلیل به بودن کشاورزی ، ضعیفدریایی بازرگانی

دریا،  به انحصاری و محدود غیرقانونی، دسترسی توسعه و ساز و ساخت شیرین، گردشگری، کمبودآب با مرتبط تسهیالت و

 غیرقانونی احلی، تغییرس خط و زمین مالکیت ساحلی، مشکل منطقه توسعه برای مناسب هایزمین کاربری طرح نبود

 و ساحلی هایمنطقه فرهنگی در بافت سریع و نامطلوبهای تغییرایجاد ، کشاورزی هایزمین ویژه به هازمین کاربری

 .(2) کشور داخلی هایمنطقه به ساحلی هایمنطقه دسترسی محدود

انواع راه از  ازیآب مورد ن نی، تامویژهمیاز اقل یمانند برخوردار یادیز یهافرصت یداراها از سوی دیگر، این منطقه

 ای هاآب کف از( گاز و)نفت  یلیفس ی، استخراج منابع انرژیپروریآبز و التی، توسعه شایآب در سازی شیرینهای روش

و صادرات انواع  دی، تولیو اقتصاد یآزاد تجار یهامنطقه یانداز، راهدیخورش یانرژ از برق دی، تولفارس خلیج هایساحل

، مادر عیصنا ه، توسععمان یایفارس و در یجخل هعرب واقع در حوز یکشورهابه  یهای کشاورزو محصول یصنعت یکاالها

 .، هستندانهیم یایآس و افغانستان یکشورها به کاال ترابریو  یگردشگر ه، توسعییایتوسعه اقتصاد در
 

 ساحلی جنوب ایران هایمنطقهای در های گلخانهاهمیت توسعه کشت

ها آغاز آنکه  ،ساله در دو برنامه پنجتا است  شدهریزی برنامهگونه اینمعاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی  در حوزه

. حتی برای (3) ( اضافه شود6310های کشور )در سال گلخانهسطح هکتار  64405هکتار به  05354است،  6315سال 

 هایمنطقهاساس این برنامه، سهم  گرفته است. بر تعریف و شکلهای کشور تسریع در این کار، مجری طرح توسعه گلخانه

هکتار است  24554 از این توسعه، حدود)چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان( جنوبی کشور 

. کمبود روز افزون منابع (3ها باشد )این استانساحلی  نوارقابل توسعه در هکتار  63444 حدود که شودمیبینی که پیش
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جنوبی کشور، لزوم  هایمنطقهو سخت در  ویژهساحلی جنوب، وجود شرایط اقلیمی  هایمنطقهآب برای کشاورزی در 

ی و ارتقای سطح زندگی مردم این یزدا، لزوم محرومیتهامنطقهکشاورزی در این های فراوردهوری در تولید افزایش بهره

خلیج فارس و دریای عمان و  های تولید شده به کشورهای عرب واقع در حوزگلخانه هایمحصول، امکان صادرات هامنطقه

ای و استفاده از های گلخانهها در کشور، ضرورت توسعه کشتهای احداث و تجهیز گلخانههزینهو سریع ناگهانی نیز افزایش 

 (. 1بیشتر کرده است ) هامنطقهقیمت را برای این  و ارزان ویژههای سازه

متر( و نیز برخوردار از شدت تهویه  1های دارای ارتفاع زیاد )تا ها و مستندهای موجود، استفاده از سازهاساس تجربه بر

 هایمنطقهها( در پاشهای سرمایش تبخیری )پنکه و پوشال یا مه، موجب کاهش استفاده از سامانهزیادبسیار طبیعی 

تأمین  ایبر هامنطقههای این در گلخانه زمین_هوا یحرارت هایساحلی گرمسیر جنوب ایران خواهد شد. استفاده از مبدل

های تولید، خود باعث کاهش هزینه سهم مهم بهموضوع . این ندستهتابستان قابل توصیه  در زمستان ودمای مناسب 

)انتشار کمتر  زیستی های محیطالزامو نیز رعایت  هامنطقههای این مهم آب و انرژی در گلخانه هکاهش مصرف دو نهاد

مانند  هامنطقهاین  ویژهامکان کاشت درختان گرمسیری )زیاد با ارتفاع  گلخانه ساختن ای( خواهد شد. گازهای گلخانه

 (.66، 1) کردفراهم خواهد  نیزرا  (هااینمانند موز، انبه، پاپایا و 
 

 

 ساحلی جنوب ایران هایمنطقههای اقلیمی ویژگی

 6های خشک و مرطوبدوره بای یاستوانیمهگرم و مرطوب و  هایمنطقه ازساحلی جنوب کشور نوار ،شناسیاز نظر اقلیم

غیریکنواخت بودن توزیع رطوبت در طول سال، کوتاه توان به این موردها اشاره کرد. می هامنطقه های این. از ویژگیاست

ماهانه در  دمای. اختالف (6)جدول نسبی محیط و تابش خورشیدی در طول سال  بودن رطوبت زیاد، مرطوب هبودن دور

های سال در شرق )بندر چابهار( تا ترین ماهمیانگین سردترین و گرم دمای نوسان، استکم تا متوسط  تقریب بهطول سال 

 ه)دامن سلسیوس هدرج 21( و در غرب )بندر خرمشهر( تا سلسیوس هدرج 6/36 تا 1/24 ه)دامن سلسیوس هدرج 64حدود 

 تا 55)دامنه  %23ها در شرق )بندر چابهار( تا نسبی این منطقه . اختالف رطوبتاست( سلسیوس هدرج 2/35تا  2/62

این موردها  طور معمول به ،هاناحیه(. در این 1) است (%3/10تا  0/20)دامنه  %04( و در غرب )بندر خرمشهر( تا5/56%

 بارندگی ماهانه و رطوبت قدارمرطوب، م هدر دور -2های بارندگی و خشک تمایز وجود دارد، بین دوره -6 د.نشودیده می

ی در یدما هاینوسان هدامن -0، است یشترخشکی کمی ب هخورشید در دور تابشو  دما -3، باشدزیاد می به نسبتنسبی 

الزم  2زیستی دمایباالتر از کمینه  طور معمول بهسال  سراسرروزانه و شبانه در  دمای -5سال، کم تا متوسط است،  سراسر

 استشدید  نسبت بهوزش باد  -1و  استپایین دسترس  درآب و کمیت منابع ت یفیک -1برای رشد و نمو گیاهان است، 

(1.) 

اقلیمی  هایعاملدریای عمان )مکران( تا حدودی با  هایساحل اقلیمی هایعاملکه  شودمشاهده می 6جدول  در

مکران در بندر  هایساحلهای مختلف سال اختالف دمای میانگین بین ماه برای نمونه. ندفارس متفاوت خلیج هایساحل

 درجه 21و  5/22ترتیب  در بندر بوشهر و بندر خرمشهر به اما ،سلسیوس درجه 61تا  64ترتیب  چابهار و بندر عباس به

مکران )بندر چابهار و بندر  هایساحلهای مختلف سال در نسبی ماه الف(. میانگین رطوبت 6)شکل  استسلسیوس 

 هایساحلهای سال در نسبی کلیه ماه در حالی که میانگین رطوبت است( %5/56 تا 6/55 ه)در دامن %55 یش ازعباس( ب

 
1.Subtropical wet and dry climate                           2. Minimum biological temperature 
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ب(. در بندر  6)شکل  شوددیده می( %2/50و  0/20 ه)در دامن %20خرمشهر( باالی  فارس )بندر بوشهر و بندرخلیج

که برسد در حالی سلسیوس  درجهحدود صفر  زمستان به در فصلمطلق  یدماکمینه ممکن است خرمشهر و بندر بوشهر 

(. در 6)شکل  ستا شدهدرجه سلسیوس گزارش  5و  60ترتیب حدود  بندر چابهار و بندر عباس به مطلق دمای ینهکم

 حالی سلسیوس برسد در درجه 01و  52حدود  ترتیب به بیشینه مطلق دما در تابستان ممکن است به، خرمشهر و بوشهر

 (.1) است سلسیوس گزارش شده درجه 00و  31ترتیب حدود  چابهار و بندر عباس بهبندر که بیشینه مطلق دما در 

  
 )ب( )الف(

نسبی  رطوبت ی ماهانه و میانگین ماهانه دماهای بیشنیه و کمینه ساالنه )الف( و میانگینهامیانگین دمااختالف  -6شکل 

 .جنوب کشور ساحلینوار طول نسبی بیشنیه و کمینه )ب( در  و میانگین ماهانه رطوبت ماهانه
 

 های گرمسیریهای منطقهای گلخانههای سازهویژگی

مناسب و مطلوب برای  ه شد کنترل یشده و ساخت محیط های محافظتکشت پرداختن بهاصل ضروری برای  

منطقه  هرشرایط اقلیمی  در اصل ها اشاره شد.به آن مفصلطور  که در بخش پیش بهاست رشد گیاهان، شرایط اقلیمی 

های و یا سازه 0باران و محافظ سایبان، 3، محافظ باران2، سایبان6گلخانه دربرگیرندهپوشش نوع سازه و  هکنندتعیین

 .هستند زیرشرح  به  5دارتوری

 استواییی و نیمهیهای استواهای منطقهای گلخانههای سازهویژگی -الف

 هااین منطقه در هاگلخانه توان گفت کهمیاستوایی، ی و نیمهیهای استوای منطقهیجغرافیا و اقلیمی هایگیویژبر  بنا

 (:16)باید 

 محافظت شوند. زیادو تابش  شدیدهای بارندگی در برابر بادهای شدید، -6

 باشند. زیاددارای سیستم تهویه قوی همراه با بازده  -2

 دوام باشند. با های پالستیکیپوششدارای دلیل تابش باال،  به -3

آوری آب باران باشند.قابلیت جمعدارای های پرباران در منطقه -0

 
1. Greenhouse                  2. Shade house                 3. Rain shelter                   4. Shade-rain shelter               5. Net houses 
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 .بر اساس آمار بلندمدت هواشناسیساحلی جنوب کشور  هایواقع در استانبندر چهار  اطالعات هواشناسی -6جدول
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 یبارندگ هدر طول دورتنها ها حفاظت از کشت، در ایام سال دماتوزیع مناسب دلیل  به هامنطقهکلی در این  طور به

 جمع هادورهبرای استفاده در این  یدباخشکی جدی باشد، آب باران  هالی در دورکسمشکل خش اگر. (2)شکل  الزم است

بینی استخرهای ذخیره آب دارند. در  و پیش های احداث شده نیاز به ناودان، گلخانههامنطقهدر این  به طور معمول. شود

 .شود کمی چشمگیرطور  طول روز به در تسممکن اخشک، رطوبت منطقه  هدور

شدن های تهویه قابل باز و بسته نیاز به دریچه به طور معمولای است که گونه بهی یدماشرایط  ،هادر این منطقه

الزم برای رشد و نمو گیاهان  زیستی دمای کمینهاز  یشتربطور معمول بهسال  سراسرروزانه و شبانه در  دمایزیرا  ،نیست

بسته  با. شود کمنسبی در داخل گلخانه خیلی  که رطوبتضروری است ها در حالتی دریچه اینوجود با این همه، است. 

گلخانه افزایش یابد. چنانچه  دمایو زیاد تبخیر و تعرق گیاهان  هواسط بهممکن است رطوبت های تهویه، بودن دریچه

برای ایجاد شرایط اقلیمی  ایهگزینها(، پاشمه مانندزنی )های رطوبت، استفاده از سامانهکم شودرطوبت گلخانه خیلی 

 مطلوب در داخل گلخانه است.

در طراحی و از نظر اقتصادی ثروتمند نیستند. بنابراین  استواییو نیمه ییاستوا هایناحیهبسیاری از کشورهای واقع در 

برداران های موجود و نیز توان علمی و عملی بهرهشرایط اقتصادی، زیرساخت یدبابر شرایط اقلیمی،  افزون ،هاساخت گلخانه

 :توجه شودزیر  هایعامل و به ددر نظر گرفته شو

 (هامانند این، گل و گیاهان زینتی و های تابستانه ، محصولنوع محصول )سبزی. 

 اندازه )مساحت( گلخانه. 

 )نوع کشت )خاکی یا غیرخاکی. 

  تولید شده هایمحصولبازار مصرف. 

  های تناسب اقلیمی منطقه و شرایط محلی موجود شامل مقاومت در برابر بادهای شدید، محافظت در برابر بارندگی

ها، مقاومت در کنندهتهویه نشد توری در محل بازبا نصب  هاهورود حشرشدید و تابش باالی خورشید، محافظت از 

های احداث سازه غربی(-جنوبی و یا شرقی-)شمالی ی صحیحیو جهت جغرافیا (های چوبیبرای سازه)ها برابر موریانه

 .ایگلخانه

  داران(خود گلخانه دستبهساخت ساده )حتی. 

 استفاده از مواد و مصالح محلی. 

 ینیهای نگهداری پاهزینه. 
 

  
 هایمنطقهدر گیاهان برای مناسب تهویه طبیعی دارای ساده و ارزان  هایی از سازههایونهنم -2شکل 

 .(5) استوایینیمه  ی ویاستوا 
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 مورد نیاز برای چابهار هایای گلخانههای سازهیژگیو

 های ساده و ارزان با تهویه طبیعیگلخانه -1

ی ساده و یهاگلخانهچابهار ، برای منطقه 6و نمودارهای شکل  6جدول  و با در نظر گرفتن شد ه گفتهچنآبه  توجهبا 

 های فلزی دارای پوشش ارزانسازه، این نوع 3 شکلمطابق . باشد 6تهویه طبیعی کافیکه دارای  شودپیشنهاد میارزان 

آوری و تخلیه آب باران جمع موجب ها،و ناودانهستند. شیب سقف  هاهآب و حشربرابردر  ناپذیراتیلن نفوذقیمت از نوع پلی

است  ناپذیراتیلن نفوذها )چهار طرف کناری(، از توری یا ترکیبی از توری و پلیهای این نوع گلخانهدیواره شوند. پوششمی

0.6<)زیاد نسبت تهویه  از این راهتا 
𝑎

A
 مساحت Aجانبی و  و سقفی هایمساحت پنجره  a، در این نسبت. وجود آید به (

طرفه یا دو  صورت یک( بهنباز و بسته شدبدون های تهویه ثابت )دریچه ،هادر سقف این نوع گلخانه. استگلخانه  کف

ح مقطع هندسی سقف . سطندستههوای گرم و مرطوب از داخل گلخانه  هکه اساس گردش هوا و تخلیشوندمیطرفه نصب 

طور  بهسازی، فرم هندسی قوسی و ارزان دلیل سادهبه که باشد 0ایارهیا دندان 3چندتایی، 2قوسیتواند ها میاین سازه

 است. شده مرسوم معمول
 

  
کشت شده در  محافظت از گیاهانمناسب برای ساده و ارزان با تهویه طبیعی کافی های گلخانههایی از ونهنم -3شکل 

 .(1) چابهار همنطق
 

ویژه در  به ،هادر گلخانهرا  زیادطبیعی، ضمن داشتن توجیه اقتصادی، مشکل دما و رطوبت  دارای تهویههای گلخانه

 حجمیواسطه اختالف جرم های تهویه سقفی و کناری و بهکنند. با داشتن دریچهتعدیل می، گرم و مرطوب هایمنطقه

ها و خروج هوای گرم از وارد شدن هوای خنک از کناره بای و تعدیل افزایش دمای گلخانه یجاههوای گرم و سرد، امکان جاب

به اختالف دارد و شدت آن بستگی  استمستمر  ، اماکمها، سرعت تهویه گلخانه شود. در اینهای سقفی فراهم میدریچه

درون از ورود باران به دارند کهی یهای لبههای تهویه سقفدمای هوای داخل و خارج گلخانه و نیز سرعت وزش باد. دریچه

 های ضد ورود حشره هستند.طور کامل مجهز به توری و نیز به کنندجلوگیری میها گلخانه

شوند )دارای مقدار گالوانیزه ساخته می 5آبکاری گرم شدههای گالوانیزه ها از اسکلت فلزی با لولههای این گلخانهسازه

 244مورد نظر، دارای ضخامت  هایمنطقهدر دلیل شدت گرما و تابش ها بهاتیلن آنو پوشش پلی( گرم بر مترمربع654

تا  0متر(، ارتفاع از زیر ناودان  64متر )قابل افزایش تا  1تا  5ها دهانه این سازه پهنایهستند.  %5 فرابنفشضدمیکرون و 

 های بهازه(. س0)شکل  استمتر(  1)قابل افزایش تا متر  5/1تا  5/1ها نیز و ارتفاع از تاج آن متر( 1متر )قابل افزایش تا  5

آبکاری گالوانیزه جنس ها نیز از فلزی آنهای و تمام اتصال ها. ناوداناندایپیچ و مهرهبدون جوشکاری و همگی کار رفته 

 
1. Naturally ventilated greenhouses         2. Arch type         3. Ridge and furrow type         4. Saw-tooth type            5. Hot dip galvanized 
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 یهای پیشنهادهافزایش یابد. این سازمنطقه ها در برابر رطوبت بیش از حد این شوند تا عمر مفید آنساخته می گرم شده

مربع از  هر متر بهایدر تاریخ نگارش این مقاله، اشند. بتوانند مقاومت داشته می کیلومتر بر ساعت 624در برابر وزش باد تا 

 6 هانوع داخلی آنیورو و  62تا  64 ،هاهای فنی آنبسته به ویژگی ،چین و هند مانندی یاین نوع گلخانه وارداتی از کشورها

  .دشومیبرآورد  ریالمیلیون  5/6 تا 
 

 

 
 

 

 .ساده و ارزان با تهویه طبیعی کافی هرو )راست( و ایزومتریک )چپ( از یک گلخانهنمای روب -0شکل 
 

 1دار با سقف قوسیهای توریسازه -2

که با  هستند هاو سایبان 2ریگلخانه غربالگگرمسیری، های گرمسیری و نیمهیافته در منطقه رواج تاسیساتاز انواع 

، با هدف 3های کشاورزی حفاظت شدهشوند. این سازهساخته میه انداز و یا ضدورود حشره یا پرندهای سایهاستفاده از توری

به ها شوند و کاربردهای متنوع دارند. در ساخت آنکنترل تابش خورشید، محافظت در برابر باد، تگرگ و آفات ساخته می

سریع و راحت سوار از این رو کاری قابل اجرا هستند و شود که با برش، پرس و سوراخه میاستفاد هاییهاز قطع طور معمول

 نسبی و نور )شدت و طیف ، رطوبتدمامناسبی از نظر  خرد اقلیمها( ها )سابیانو پوشش هاشوند. در زیر این سازهمی

، گل های تابستانه، محصول(. هر نوع سبزی61 ،62سازد )را برای رشد گیاهان مطلوب میآید که محیط وجود مینوری( به

های تولیدی نیاز آبی . در این محیطدشده، تولید شو کنترلهای نیمهمحیط تواند در اینمی هامانند اینو گیاهان زینتی و 

 ،63، 64خواهد بود )بیشتر  ،کشت در فضاهای باز بامقایسه  در ،محصول میزانتراکم کشت و  یابد، اماکاهش می گیاهان

 باشند.ویژه در قوس سقف، داشته  به ،توانند تنوع زیادی در شکل ظاهریها می(. این سازه60
 

. استها مکمل یکدیگرکه دوره برداشت آناستفاده کرد مختلف  محلبرای تولید محصول در دو توان میها از این سازه

تأثیر بادهای شدید و تگرگ روی محصول  از دهند،میبیش از حد خورشید را کاهش  باران سنگین و تابشها اثر این سازه

های رسیدن به واکنش نیز برای 0نورگزینهای کنند. استفاده از توریاز نفوذ آفات و پرندگان جلوگیری میو  کاهندمی

 ،تر بودن و نصب آسان این سازههزینه(. با توجه به کم65) معمول است و تبدیل نور مستقیم به پراکنده ویژهفیزیولوژیکی 

 ،ای، استقبال خوبی از آن در کشورهایی مانند کره جنوبی، هندوستان، چین، کوباهای گلخانهسازهدیگردر مقایسه با 

 هاآنهای سقف و کناره هایپوشش دارند،شکل  قوسیاسکلت فلزی با سقف  ،هاشده است. این سازه ، ایتالیا و ترکیهاسپانیا

جلوگیری از کاهش شدت تابش خورشید یا مشخص برای  منفذ هبنفش با اندازفرا پرتوهایاز جنس توری مقاوم در برابر 

 
1. Dome shade net houses                  2. Screen house                          3. Protected agriculture                  4. Photo selective 
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)ها . نسبت تهویه این سازهاستشده  کنترلبه داخل محیط  هاهورود حشر
𝑎

A
 ،شانهایبا توجه به نوع پوشش سقف و کناره (

 .(5 )شکل استتهویه خیلی خوبی  بازدهو بیشتر از آن نیز برسد که یک تواند تا می
 

  
 (.1 ،5) دار با سقف قوسی مناسب برای منطقه چابهارهای توریی از سازهینما -5شکل 

 

ساخته گرم بر متر مربع( 654)دارای مقدار گالوانیزه  آبکاری گرم شدههای گالوانیزه ها از اسکلت فلزی با لولهاین سازه

و منفذ  متفاوتهای هاندازی( یا ضد ورود حشره، با اندازسایه %54تا 34انداز )های سایهها از نوع توریشوند و پوشش آنمی

 5متر، ارتفاع از زیر ناودان  64تا  5/5سبک بودن  دلیل ها به این سازه هدهان پهنای طور معمولبه. است ضدفرابنفش %5با 

. هستندای پیچ و مهره بدون جوشکاری و همگی کار رفته های به(. سازه1)شکل  استمتر  1ها نیز آن متر و ارتفاع از تاج

ها در برابر رطوبت بیش شوند تا عمر مفید آنساخته می آبکاری گرم شدهگالوانیزه جنس ها نیز از فلزی آن هایاتصالتمام 

توانند می کیلومتر بر ساعت 644تا با سرعت در برابر وزش باد  یپیشنهادهای هافزایش یابد. این ساز هامنطقهاز حد این 

 ،چین و هند مانندی یمربع از این گلخانه وارداتی از کشورها هر متر بهایدر هنگام نگارش این مقاله، مقاومت داشته باشند. 

 .شودمیمیلیون ریال برآورد 5/4 تا  0/4 هایورو و نوع داخلی آن 1تا  5 ،هاهای فنی آنبسته به ویژگی
 

 

 

  

 

 .دار با سقف قوسیتوریای هسازایزومتریک )چپ( از  نمایو ین( یباال )راست پانمای از  ،(باال رو )راستهنمای روب -1شکل 

 
 

 1دار با سقف مسطحتوری هایسازه -3

 
1. Flat-roof shade net house 
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و یا  ناپذیر های انعطافرابط باو از باال  ندادر خاک محکم شدهپی که از  دارندفلزی  یهایستون ی سادههااین سازه

ها از های آنها مسطح و پوشش سقف و کناره(. سقف این سازه1)شکل اند هیافتو استحکام  اندهای فلزی به هم متصلکابل

اندازی )کاهش شدت تابش خورشید( و جلوگیری از ورود برای سایه .استبنفش پرتوهای فرامقاوم در برابر  هایجنس توری

ها نیز با توجه به نوع پوشش . نسبت تهویه این سازهمی شود مشخصمنفذها  هانداز، به داخل محیط کنترل شده حشره ها

1.0 ≤)تواند تا یک یا بیشتر از برسد می ،هاهای آنسقف و کناره
𝑎

A
 آیدوجود می هخیلی خوبی ب هتهوی بازدهترتیب بدینکه  (

(1.) 
 

  
 .(1) دار با سقف مسطح مناسب برای منطقه چابهارهای توریی از سازهینما -1شکل 

 

 آبکاری گرم شدههای گالوانیزه هر مترمربع، از اسکلت فلزی با لوله درکیلوگرم  3های سبک با وزن تقریبی این سازه

های انداز با رنگهای سایهها از نوع توریشوند و پوشش آنساخته می( متر مربع گرم بر 654)دارای مقدار گالوانیزه 

. است ضد فرابنفش %5و منفذها متفاوت  هاندازی( و ضد ورود حشره، با اندازسایه %54تا  34)بسته به نوع گیاه  ،متفاوت

های افقی (. رابط5)شکل  استمتر  0 از یکدیگر هاستون همتر و فاصل 0ها متر، ارتفاع آن 1ها دهانه این نوع سازه پهنای

فلزی از جنس گالوانیزه یا مفتول یا سیم بکسل  لوله استممکنهای توری ها برای نگهداری و مهار پوششبین ستون

هنگام  .کنندتوانند مقاومت می کیلومتر بر ساعت 644تا با سرعت در برابر وزش باد  یهای پیشنهاده)کابل( باشند. این ساز

-بسته به ،ایتالیا، ترکیه، چین و هند مانندی یهای وارداتی از کشورهاهر مترمربع از این گلخانه بهای ،نگارش این مقاله

 .دشومیبرآورد  ریالمیلیون  0/4تا  3/4ها یورو و نوع داخلی آن 5تا  0 ، هاهای فنی آنویژگی

 های مورد نیاز برای بندر عباس ای گلخانههای سازهویژگی

ی ساده و ارزان قیمت با تهویه یها(، برای این منطقه نیز گلخانه6عباس )جدول بندر اقلیمیهای به ویژگی توجهبا 

روزانه و شبانه  دماید. در این منطقه ممکن است شوپیشنهاد می ،با اندکی تغییر اما ،های فنیطبیعی کافی با همان ویژگی

های سقفی و د. به همین دلیل الزم است دریچهنالزم برای رشد و نمو گیاهان باش زیستی دمای کمینهتر از ینیپا گاهی

محیط بیرون بسته شوند  دمایین بودن یهای این منطقه، قابلیت بسته شدن را داشته باشند تا در صورت پاکناری گلخانه

های ساده، ارزان و دارای تهویه یشنهادی این منطقه، مانند گلخانههای پهای فنی الزم برای گلخانه(. ویژگی1)شکل 

 شده برای چابهار است.توصیه طبیعی 
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 .مسطحدار با سقف توری هاز یک سازین( و ایزومتریک )چپ( یباال )راست پااز رو )راست باال(، هنمای روب -5شکل 
 

 

  
 .بندرعباس برای مناسب، طبیعی قابل باز و بسته شدن های تهویهساده و ارزان با دریچههای گلخانه -1شکل 

 

 خشکگرم و نیمه هایمنطقههای ای گلخانههای سازهویژگی -ب

 سلسیوس هدرج 05 زیاد دمای بوشهر و خرمشهر بندرهاییخشکی مانند گرم و نیمه هایمنطقههای اقلیمی از ویژگی

. با (6)جدول  ستهادر این ماه %04نسبی محیط کمتر از و شهریور( و رطوبت های گرم سال )خرداد، تیر، مردادهدر ما

ها و نیز در زمستان یوسسلس هدرج 1تا  1حدود به  منطقه ینا ماهانه یهادما ینترکم یانگینم یدنرسبه امکان  توجه

ی یها، لزوم استفاده از گلخانههامنطقهدر این  یوسسلس هدرج -6حدود صفر یا به ساالنه مطلق  ترین دمایکمرسیدن به 

های سرد سال احساس شدن در ماههای سقفی و کناری با قابلیت بستهدریچه باقیمت با تهویه طبیعی کافی  ساده و ارزان

الزم برای رشد و نمو گیاهان  زیستی دمای کمینهتر از ینیپا به گاهیروزانه و شبانه  دمایچون ممکن است . شودمی

هوای  ههای دمندمانند بخاری)تکمیلی( های گرمایش کمکی بینی سامانه پیشها هنگام طراحی و ساخت گلخانهبه ، برسد

 .ی استرورض هامنطقهبرای این گرم 

 دبای هامنطقهرسد نسبت تهویه برای این های گرم سال، به نظر میهمااز  برخیدلیل وجود گرمای بیش از حد در  به

1.0 ≤) زیادبسیار 
𝑎

A
 های کناری در هر چهار طرف گلخانهدریچه دنش باز دهدنشان میاین نسبت بودن بزرگ (. 1باشد ) (

سریع تا امکان تبادل طرفه باشند یا دوزیادی داشته باشند  پهنایباید نیز  هاهای سقفی گلخانهدریچه باشد و باید بیشینه

های بینی سامانه، پیشی گرم باشدهادر ماهمحصول به تولید اگر اصرار (. 64جریان هوای بیشتر فراهم گردد )شکل 

 .شودمیها توصیهبه هنگام طراحی و ساخت گلخانه پاشسرمایش تبخیری کمکی مانند پنکه و پوشال یا مه
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با قابلیت بسته  های سقفی و کناریدریچهدارای زیاد  ساده و ارزان با تهویه طبیعیهای گلخانهی ازیهانمونه -64شکل 

 .بوشهر و خرمشهر هایبندر برای مناسبشدن 
 

 هاپیشنهادگیری و نتیجه

 با وجود بلوچستان، و ستانیدر چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و س ،فارس و مُکرانساحلى خلیج  یهامنطقه

 یادیز یهافرصت یدارا ی،و اجتماع یفرهنگ ی،، اقتصادییستز یطمح یعی،طب ی،ییاجغراف بسیار هایدشواریداشتن 

، یپروریوآبز التیتوسعه ش، ایآب در یزدائنمک قیاز طر ازیمورد ن منابع آب نیتام، ویژه یهامیاز اقل یبرخوردار مانند

-راه، دیخورش یازانرژ تهیسیالکتر دیتول، فارس خلیج هایساحل ای و هاآب کف از( وگاز)نفت  یلیفس یاستخراج منابع انرژ

 یکشورهابه  یکشاورز هایمحصولو  یصنعت یو صادرات انواع کاالها دیتول، یاقتصادو  یآزاد تجار یهامنطقه یانداز

 کاالترابری و  یگردشگر هتوسع، ییایاقتصاد در هتوسع، مادر عیصنا هتوسع، عمان یایفارس و دریجخل هعرب واقع در حوز

 .هستند، انهیم یایآس و افغانستان یکشورها به

دیگر هکتار  05354ساله،  دهزمانی  هیک باز در داردمیمقرر  ای وزارت جهاد کشاورزیهای گلخانهتوسعه کشت هبرنام

جنوب کشور از این توسعه، حدود ساحلی  نوارریزی، سهم های کشور اضافه شود. براساس این برنامهبه مساحت گلخانه

وری و سخت، لزوم افزایش بهره ویژهکشاورزی، وجود شرایط اقلیمی هکتار است. کمبود روز افزون منابع آب برای  63444

ای گلخانه هایمحصولی و ارتقای سطح زندگی مردم، امکان صادرات یزداکشاورزی، لزوم محرومیت هایمحصولدر تولید 

ها، های احداث و تجهیز گلخانههزینهناگهانی خلیج فارس و دریای عمان و نیز افزایش  هورهای حوزتولید شده به کش

قیمت را  ارزانو  ویژههای ساحلی جنوب کشور و استفاده از سازه هایمنطقهدر را ای های گلخانهضرورت توسعه کشت

 ،داشته باشند ردهای متنوعیبتوانند کارمی ،مناسب هایپوشش هاه همرها باین سازهبیشتر کرده است.  هامنطقهبرای این 

 ،ای، میوه، نشا و نهالی، گیاهان علوفهیگل و گیاهان زینتی، گیاهان دارو، های تابستانه، محصولسبزیتولید انواع  مانند

ها( و غیرزنده های محیطی زنده )آفتتنش در برابرمحافظت گیاهان  ،کشاورزی هایفراوردهکردن بعضی از  کمک به خشک

کمک به سازگاری گیاهان تولید شده از راه و  هان پیوندی در روزهای گرم تابستانای گییکمک به درصد گیرا ،()اقلیمی

 .کشت بافت

است تا نوع و  شدهساحلی، سعی  هایمنطقههای واقع در شرایط اقلیمی هر یک از استان واکاویدر این نوشتار ضمن 

. برای جنوب استان شوندها تعیین و ارائه مناسب برای کشت انواع گیاهان در آن هکنترل شد هایهای فنی محیطویژگی

های دارای تهویه ترتیب گلخانه ی، بهیاستوا نیمه ایعنوان منطقه( بهآن پیرامونو  سیستان و بلوچستان )بندر چابهار

دار با سقف مسطح های توریسازهنیز دار با سقف قوسی و های توریهای همواره باز سقفی و کناری، سازهطبیعی با دریچه
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های دارای تهویه طبیعی با قابلیت باز و بسته . برای جنوب استان هرمزگان با اقلیم گرم و مرطوب، گلخانهشودمیپیشنهاد 

 دارای تهویه هایخوزستان، گلخانهند. برای استان بوشهر و جنوب استان اههای سقفی و کناری، توصیه شدشدن دریچه

های نسبت تهویه باالتر و نیز مجهز به سامانه از برخوردارهای سقفی و کناری، طبیعی با قابلیت باز و بسته شدن دریچه

 . شودمیتکمیلی پیشنهاد و سرمایش گرمایش 

های استان اب فارساستان هرمزگان، جنوب استان  اجنوب استان کرمان بهای ناحیهاقلیمی  هایهمسانی به توجهبا 

توان در توسعه میرسد به نظر میهای بوشهر و خوزستان، استان اهرمزگان و بوشهر و جنوب استان کهکیلویه و بویر احمد ب

های توصیه شده برای چهار استان ساحلی جنوب کشور ها و پوششاستان، از انواع سازه 3ای در این های گلخانهکشت

 الگوبرداری کرد.

ها و تغییر اقلیم، فرسایش الیکسرو در بخش کشاورزی کشور شامل وقوع خشهای جدید پیششبا توجه به چال

سالم و توسعه روزافزون  هایمحصولمحیطی زنده و غیرزنده، لزوم تولید  یازتخسار هایعاملوجود کشت،  هایبستر

های اند. یکی از روشناپذیر شده نیز گریزشده  های محافظتکشاورزی، توسعه انواع کشت هایفراوردهویژه برای  هایرقم

از  بانیباغ هایمحصول بیشترتوان برای تولید هاست. این روش کشت را میشده، کشت در زیر سایبان کشت محافظت

مختلف، استفاده  هایمنطقهو در  هامانند اینگل و گیاه زینتی و ، های تابستانهمحصول ،هاها، سبزیها، نشاجمله انواع میوه

 سوختگی بآفتاوزدگی، سرمازدگی گرمادارند از جمله های محیطی متعدد و مثبتی بر کاهش تنش هایرثها اکرد. سایبان

بر  هااین تنشتأثیر  بارهها درپژوهش .کشاورزیهای فراوردهدر  های گیاهیفتآتگرگ، باد و های ناشی از و نیز بر زیان

پراکنده کردن تابش  ،هاو بیماری هاجویی در آب مصرفی، وضعیت تغذیه، وضعیت آفتصرفه، کیفیت محصول و کمیت

از سوی (. 61، 65، 60، 63، 62، 64) فراوان است ،گیاهان کشت شده ،هامانند اینو مستقیم خورشید به غیرمستقیم 

امکان کاهش  اند مانندمطرح کردهی یهاها، نگرانیزیست در استفاده از سایبانن کشاورزی و بهداشت محیطاصمتخص ،دیگر

برد وسیع رکا خاطر بهزیستی  محیطهای وجود آمدن آلودگیهافشانی برای گیاهان و نیز بفعالیت زنبورها و مشکل گرده

قرار  مورد توجههای کنترل شده، گونه کشت در محیطاین که الزم هستند در توسعه های توریری در پوششممواد پلی

دار های توریهای برخوردار از تهویه طبیعی و نیز سازهالزم برای گلخانههای الزامهمچنین تدوین  .(61، 60، 66) گیرند

 (. 66رسد )نظر می برای استفاده در کشور، ضروری به
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Road Map for Greenhouse Development in Southern  
Coastal Zones of Iran with Hot Climate 

 

G. Zarei1, 2 

 

Southern coastal zones of Iran are divided into Persian Gulf and Mokran regions. These 

areas have subtropical and arid-warm climate with relatively long hot summers and short and 

slightly cool winters. According to greenhouse development program, it is planned to add 48350 

hectares to the greenhouses during a ten-year period. The southern coastal zones are projected to 

have a share of about 13000 hectares from this development. Water scarcity, harsh climatic 

conditions, need for increasing agricultural productivity, need to alleviate poverty and improve 

people's livelihoods, and possibility of exporting products to Arab countries, have increased the 

need for greenhouse cultivation in Iran’s southern coastal zones, with the use of special and 

inexpensive structures. In this article, while analyzing the climatic conditions of each province of 

the coastal zone, attempt has been made to present the type and technical characteristics of 

controlled environments suitable for plant cultivation in each province. In this regard, for south of 

Sistan and Balouchestan province as a subtropical region, naturally ventilated greenhouses with 

permanent roof and side opening vents, dome-shade net houses and flat-roof shade net houses were 

suggested. For south of Hormozgan province with warm-humid climate, naturally ventilated 

greenhouses with the ability to open and close roof and side vents were recommended. For 

Boushehr province as well as for south of Khuzestan province, naturally ventilated greenhouses 

with the ability to open and close roof and side vents with higher ventilation ratio and with 

supplemental heating systems were recommended. 
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