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  چکیده

ک یع بعه ماابعه    اقعع گلخانعه  طی سال های اخیر شاهد روند روز افزون احداث واحد های گلخانه ای در سراسر کشور هستیم.  در و

 سعری نکعات در  یک  باید بهگلخانه ها برای رسیدن به عملکرد مناسب جدید به شدت مورد پذیرش کشاورزان قرار گرفته است.   تکنولوژی

جهیعزات  و انتخعا  ت   ها با توجه به شرایط منطقه و محصول مد نظر، برای کشت  توجه کرد تا با سرمایه گذاری به جعا ساخت و تجهیز آن 

نعه هعا  و   ز انعوا  گلخا در این مقاله طی بررسی و آوردن توضیحات کلی امناسب  به سودآوری بیشتر رسید و از اتالف انرژی جلوگیری کرد 

 شرایط گلخانه های خیار استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. سیستم ها ی گلخانه ای، به بررسی

 

 : گلخانه، انوا  سیستم ها، خیارکلمات کلیدی

 

 

  مقدمه

ر اروپا آغاز و در سال هعای  میالدی د 17احداث گلخانه برای تولید میوه های خارج از فصل و همچنین گل و گیاهان زینتی از قرن            

.  هریک (1386مکاران هاستفاده بهینه از منابع خاک وآ  و یا اشتغال زایی در سراسر جهان گسترش یافته است )کوچکی و اخیر به منظور 

و رطوبعت   بت نسعبی هعوا  از گیاهان برای داشتن رشد مطلو ، نیاز به شرایط خاصی از نظر شدت نور، دمای روزانه، دمای شبانه، میزان رطو

وامعل  عمعراه کنتعرل   هش تجاری گیاهان با کیفیت باال و در تمام طول سال، باید شرایط محیطی مطلعو  بعه   خاک دارد. برای تولید و پرور

نترل شده مطرح نوان محیط کعخسارت زا نظیر باد ، طوفان های ویرانگر، سرما و یخبندان و... از طریق ساختمانی به نام گلخانه باشد که به 

ز فصل این روش اف جات خارج ازار، چه از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیمی گردد و با توجه به نیاز روز افزون ب

معی کنعد. بعا     را نیز طلعب  تولید، امروزه به یکی از سود آورترین بخش های کشاورزی تبدیل شده است.که البته سرمایه گذاری اولیه فراوانی

نعه و  ن، نعو  گلخا صورت می گیرد فقدان مدیریت صحیح در احداث گلخانعه، انتخعا  مکعا    توجه به سرمایه گذاری زیادی که در این زمینه

بعی و خشکسعالی   آ(. در کشورهایی که با مشکل کم 1380پوشش آن باعث عدم بهره وری مناسب از سرمایه و امکانات خواهد شد )لطیفی 

 .ی پایدار از ضرورت استهای کشاورزی مواجه هستند نظام کشت گلخانه ای جهت تحقق و توسعه کشاورز
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 مواد و روش ها

به فضای محدودی اطالق می شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طعی فصعول     1گلخانه

مختلف سال را داشته باشد. طبق این تعریف از جمله عملکرد گلخانه فراهم کردن شراط محیطی الزم و مورد نیعاز محصعولی مععین اسعت     

 (1387)اسالنی

 

 :  تولید نوع اساس ه ها برگلخان بندی تقسیم 

 سعبزیجات , طالبی, جانبادم, فلفل, فرنگی توت, فرنگی گوجه, خیار نظیر محصوالتی شامل صیفی و سبزی تولیدی های گلخانه - 

 .   باشد می........( و شاهی  -ریحان)برگی

 . باشد می آپارتمانی گل هایو( داودی – گالیول – ژربرا -رز)بریده  شاخه گل های انوا  تولید برای زینتی گیاهان و گل تولید های گلخانه-

   صدفی قارچ و ای دکمه قارچ تولید ای گلخانه سالن های-

 

 سیستم های کشت گلخانه ای

نعه ای  ای کشعت گلخا با توجه به میزان سرمایه گذاری اولیه ، اهداف مورد نظر از احداث گلخانه و نو  محصول، انعوا  سیسعتم هع    

اک کی و بدون ختوسط متخصصین پیشنهاد، طراحی و اجرا می گردد که این سیستم ها از نظر نو  بستر کشت به دو گروه عمده کشت خا

 تقسیم می شوند. 

ار ) ( یعا تحعت فشع   ، معمولی یا سنتی، از خاک به عنوان بستر گیاه و از سیستم های آبیاری ثقلی )کرتی و شیاریدر کشت  خاکی

ک و هیعدوروپونی  بارانی و قطره ای ( برای برطرف کردن نیاز آبی گیاه استفاده می شود. روش کشت بعدون خعاک نیعز بعه دو گعروه عمعده      

وه کاج، ی پوست و میپونیک از مواد مصنوعی )شن ،قلوه سنگ، ورمیکولیت، پرلیت، خرده هاایزروپونیک تقسیم می شود. در روش ها هیدرو

هورمعون   ننده و گاهاکفوم های پالستیکی( به عنوان  بستر کشت و در برگیرنده ریشه گیاهان استفاده می شود و محلول غذایی، ضدعفونی 

ز آ  و محلعول  یروپونیک نیای توزیع در اختیار گیاه قرار می گیرد. در روش اهای گیاهی مورد نیاز توسط نازل های تعبیه شده  روی لوله ه

 ا سیسعتم هعای  غذایی  تحت فشار زیاد و به صورت پودر شده در محیط ریشه و برگ اسپری می شود. با توجعه بعه اینکعه طراحعی و اجعر     

ین اسعت.  یسعتم هعا پعای   ن راندمان کعاربرد آ  در ایعن س  هیدوپونیک و ایروپونیک نیازی به نیروی متخصص و هزینه باالیی دارند. و میانگی

عرفی سیستم های   آبیاری( مهمچنین با توجه به لزوم افزایش راندمان آ  در مزار  و گلخانه ها ) با توجه به روند رو به رشد قیمت واحد آ

 (1379کاران اشد.) دهقانیان و همنوین آبیاری ) در روش کشت خاکی( به کشاورزان و سرمایه گذاران این بخش امری ضروری می ب

 

 اسکلت و پوشش گلخانه ها

ر ورهعای معوثر بع   ترین فاکت گذارد. از مهم کار رفته در گلخانه، بر توان کنترل عوامل محیطی تاثیر می آوری به فن 

ازه و سسی انوا  رربکاررفته در گلخانه است. گستردگی و تنو  اقلیمی در ایران، مطالعه و ه این کنترل، نو  سازه و پوشش ب

ر از الگوی سازد. هم اکنون در بسیاری از مناطق کشو ای ضروری می ای را جهت ارائه الگوی صحیح منطقه پوشش گلخانه

نعو  سعازه و    شود که در اکار آنها تناسبی علمی میان فاکتورهای اقلیمی، نو  محصعول،  یکسان سازه و پوشش استفاده می

ین انعرژی،  های مصرفی در زمینه تعام  در تعداد زیادی از این واحدهای تولیدی هزینهخورد و  پوشش مناسب به چشم نمی

سعازه   ا انو میان در مخصوص طرح یک انتخا  عبارتی کنترل عوامل محیطی، غیرمتعارف است. سرمایش، گرمایش و یا به

( گیاهعانی ) گیعاهی  هچ. است الزم فنی محاسبات و کاربر نیعاز،تجار  نعو  نظر از آنها بررسی نیازمند امروزی، شده ارائه ها

 گلخانعه  وزهنمعود امعر   انتخا  را آن مربوطه، اقتصادی مالحظات گرفتن نظر در با شده اند سپس گرفته نظر در کشت برای

 .شوند می ساخته متفاوتی مواد از تجاری های

                                                           
1 Greenhouse 
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 سازه گلخانه ها

 .   شوند می تقسیم فلزی یا مدرن و سنتی یا چوبی دسته دو به ها گلخانه سازه نو  نظر از

                                                                                                                                                                                        چوبی های گلخانه- 

به  و ندارد بیمناس تهویه و گرمایی سیستم و کم ارتفا . باشد معی پالستیک پوشش با چو  از ها گلخانه این اصلی اسکلت

 احعداث  رزانا قیمت ها گلخانه این مزیت. باشد نمی فرنگی گوجه و خیار نظیر محصوالتی کشت مناسب پایین ارتفا  دلیل

 در سعطح  واحعد  در تولیعد  میعزان  معمعوالا  گیعاه  رشعد  برای داخلی محیط بودن نامناسب بدلیل ولی. باشد می آن واحد هر

 تععرین  هعم م. دارد کمتععری  رواج تجعاری  هعای  گلخانه در چو  از استفاده .است کمتر بسیار مدرن های گلخانه با مقایسه

 .  است گلخانه محیطی شرایط دلیل به چو  پوسعیدگی و فعسادپذیری آن علعت

   مدرن یا فلزی های گلخانه-

 اشععه  ضعد  ایهع  پالسعتیک  بعا  معمعوالا  که است اسعتیل و فلز گعالوانیزه، آهعن آلومینیوم، از ها گلخانه این اسکلت

 متعر  5/4 زا بعیش  هعا  گلخانه نو  این ارتفا . باشد می مناسب تهویه و گرمایشی سیستم دارای و پوشش (uv) بنفش ماوراء

. دارد زایشافع  چعوبی  های گلخانه به نسبت سطح واحد در عملکرد, سازه اینگونه در گیاه رشد مناسب شرایط بدلیل و است

 رد قطععات  است. اتصال ولی آهن گالوانیزه پرکاربردترین . است اقتصادی ترین احتماالا و با دوام ترین آلومینیوم بین این در

 بعه  نسعبت  تابعل پر هعای  گلخانعه  واحد هزینه. باشد می جوش از استفاده یا و (پرتابل)ومهره  پیچ بوسیله فلزی های گلخانه

  .است تر راحت سازه در تغییرات و آسانتر آن نصب ولی است بیشتر %15-20 جوشی سیستم

 

 پوشش گلخانه ها 

 ر همعان د و می دهععد  عبور بهینه مقدار به را نور پوشش این. است مناسب پوشش یک نیازمند مطلو  گلخانه یک

 .  اسعت صعرفه بعه نیعز اقتعصادی نظعر از و بعوده مناسب مقاومت یک دارای حال

                                                                        یشه ای                                                                                 ش-

 هیگعذرد ریبضع شیشه. بودند  تجاری تولیدات برای انتخا  تنها شیشه ای گلخانه های 1950 دهعه اواخعر تعا

 گلخانه های دارد. ییباال اولیه هزینه و می دهد انجام دیگر پوشش های از بیشتر را حرارت وانتقال داشعته بعاالیی نعور

ز پوشش فاده اشیشه ای از پر هزینه ترین نو  گلخانه های صنعتی محسو  می شوند. نیاز به اسکلت محکم و نیز است

 الستیکی وه با پشیشه و همچنین مصرف سوخت باال در این گلخانه ها باعث افزایش قیمت این نو  گلخانه ها در مقایس

می  تر ل عمر بیشو طو ا ن نو  گلخانه ها به قابلیت باالی عبور نور و حرارت آفتهای ای پلی کربنات گردیده است. از مزیت

  توان اشاره کرد که در مناطق سردسیر و کم نور دارای کارایی باالیی می باشند.

     اتیلن پلی-

بعه   اتوجعه ب هسعتند،  تجاری گلخانه های در استفاده مورد های پوشش ارزان ترین و رایج ترین از یکی پلی اتیلن ها

 مععورداستفاده  تجعاری گلخانه های در گستردهای طور به پوشش این دیگر، پوشش های به نسبت اولیه پائین نسبتاا هزینه

. باشعند  معی  نیعز  3 نعور  تفعرق  خاصعیت  دارای 2بنفش ماورای اشعه ضد خصوصیت بر عالوه پیشرفته پوشش این. قرارمیگیرد

 بعه  زوایعا  و جهعات  درتمعام  تعا  کنند می متفرق را نور بلکه باشند دارا خوبی به را نور عبور قابلیت باید تنها نه که معنا بدین

.  گعردد  معی  واقعع  مفیعد  بسعیار  است کمتر نور شدت که زمستان در و برده باالتر را گیاه راندمان خصوصیت این. بتابد گیاه

 پوشعش هعای   انعوا   دیگعر  بعه  نسعبت  برف و تکرگ باد، از ناشی مقابعل خسارت در کمتعری بعسیار مقاومعت پوشعش ایعن

                                                           
2- UV–Anti  
3- Diffusion 
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پوشش  در که بوده سازه اجزاء از بعضی به نیازی بی و اولیه کمتر هزینه دهد قرارمی توجه مورد آن را آنچه اما. دارد موجود

 .است نیاز مورد دیگر های

     ها کربنات پلی-

 ت هعای مزیع  جملعه  استفاده می شعود. از  هایی ست که برای گلخانعه هعا پوشش جدیدترین از یکی پلی کربنات ها

 هبع  نسعبت  آن بعاالی  مقاومعت  همچنعین . باشعد  می آن تر سبک وزن ونیز کمتر هزینه شیشه جای به کربنات پلی پوشش

 سعتحکام ا پوشععش دارای  ایعن است لیکن گردیده گلخانه صنعت در پوشش عنوان به آن روزافزون تقاضای باعث پالستیک

 از نععدگروهی مان شععیمیایی  مععواد  از بسعیاری  به پوشش دارد، این نیعز مناسبی پذیری انعطاف حال همین در و بوده کافی

 .  است مقاوم شیمیایی کودهای و اوره اسیدها،

     آکریلیک-

تعرین   ممهع  آینعد. ایعن گعروه هعم بععسیار بععادوام بععوده        های جدید به شمار می ها هم از انوا  پوشش آکریلیک 

 بعه  آنهعا  اومتمق باالی اولیه آن است. این پوشش ضریب گذردهی نور بسیار باالیی دارد. پوشش، هزینعهمحدودیت این نو  

 تقریبعاا  وزنعی  رایدا ولی شیشه از تر مقاوم بسیار آکریلیک ها بعه شکستگی، مقاومعت نظعر از و باالست بسیار فشار و ضربه

 آنهعا  با آسان نکارکرد پوشش این مزایای از. اند مقاوم کامال نیز  UV اشعه برابر در همچنعین هعستند، شیعشه وزن نعصف

رنعگ   ،لیعزری  بعرش  حرارتعی،  شعکل دهعی   ابزارها، دیگر و اره با برش سوراخ کاری،) عملیات نصب تحت راحتی به و است

 آمونیععاکی،  بععات ترکی ماننععد  شمیایی مواد از بسیاری به آکریلیک ها شیمیایی، مقاومت نظر از.  معی گیرنعد قرار( آمیزی

 سعیار ب نیعز  آنهعا  شستشعوی  قابلیعت . معی دهنعد   نشان خوبی مقاومت خود از آلیفاتیک وهیدروکربن های رقیعق اسعیدهای

 انعوا   از عضیب اشتعال قابلیت ها پوشش این مهم معایب از.می شوند تمیز براحتی آ  و رایج شوینده های وبا است مناسب

 است آنها

     فایبرگالس-

 شیشعه  بعه  نسعبت  هسعتند،  دارا که مزایایی به باتوجه که بوده ای گلخانه پوشش های از دیگر یکی هم فایبرگالس 

 انعوا  . دارنععد برخور مناسععبی  اسععتحکام  از و داشعته  بعاالیی  بسعیار  تحمل قابلیت فایبرگالسها. یافته اند بیشتری عمومیت

 آنهعا  زوال هعا، برآن  UV اشععه  سعوء  تأثیر فایبرگالس ها عمده معایب از. هستند متفاوتی گذردهی ضرایب دارای آنها موجود

 ابلیععت ق هعا  فعایبرگالس  معایعب  دیگعر  از. اسعت  آنهعا  شعدن  ضعیف و فرسوده و بادکردگی آن به دنبال و سال چند از پس

 .  است آنها سطح زیاد پذیری خش و اشعتعال باال

 مهمترین انواع گلخانه      

 هعای  در دو بخش گلخانعه ای که در تولیدات تجاری کشاورزی مورد استفاده  های گلخانه در یک نمای کلی، سازه 

توانند دارای طراحعی سعاده تعا پیچیعده بعوده کعه        ها می هر یک از این گروهکه گیرند،  قرار می 5استوانه ای نیمه و  4دار لبه

 به نو  طراحی و نیازهای مهندسی آن بستگی دارد این مقوله

 

 گلخانه های لبه دار 

ای اسعت   (. ساختار این سازه به گونعه 3بودن سقف و یا تمام سازه است)شکل  مشخصه ظاهری این سازه سه گوش

هعای   دیواره تر است. این نعو  گلخانعه دارای تر مانند شیشه و فایبرگالس مناسب های سنگین که برای استفاده از پوشش

ف برای ایجاد یک محوطه بزرگ و فضای مناسب در زیعرسقف است . این سازه به های اصلی در سق جانبی عمودی و دیرک

                                                           
4  Ridge Frame  
5 Quonset 



 
 

5 
 

نوعی طراحی میگردد که معموالا سعتون هعای عمعودی )غیعر از آنچعه در دیعواره هععااستفاده معی شعود( بعرای نگهعداری      

 سقف به کار نمی رود.

  

 ای استوانه نیمه های گلخانه-

 سععازه کمعانی   هگعرو ایعن ظعاهری مشخعصه بارزترین. دارند قرار گروه این در یتجار گلخانه های انوا  رایج ترین 

 بارهعای  از یقسعمت  بتواننعد  تعا  بعوده  محکم و صلب دیواری دارای خود انتهای دو در معموالا سازه گروه این  آنهاست شکل

 و هسعتند  حصعوالت م و اقلیم هعا  بسیاری از برای مناسب و متنو  ابعاد دارای گلخانه ها از دسته این. نماید تحمل را جانبی

حعدودیت  م اسعت  ممکعن  طعرفین،  در نظعر انحنعا  از سعازه ظاهری فرم. می گردند عرضه مختلف تجاری نام های با نو  هر

 مناسعب  ارتفا  ظرن مورد گیاه به با توجه آن زمعان احداث در اسعت الزم کعه نمایعد ایجعاد کنعاری گیاهان رشد برای هایی

      .   گیرد قرار مدنظر جانبی های دیواره

 لخانععه گ بععرای  هعم سعازه این  :Ground to Groundخود به دو گروه گلخانه های  ای استوانه نیمه های گلخانه

 خانعه هعای  گل.  دارد( دار دیعواره  گعرد  یعا  و کامعل  گعرد ) آن ظعاهری  فرم اسعتفاده می شود چندسعاله هعم و فعصلی هعای

Quonsetter:  طحسع  بعه  باتوجعه  و هسعتند  سعقف  پوشش سطح حداقل دارای پیشین گروه به نسبت سازه ها از گروه این 

 ایعن  جعانبی  ایهع  دیواره. بعود خواهنعد بعاالتر آنهعا در انعرژی معصرف رانعدمان عرضعی، نیمعرخ یعک در کوچکتر خارجی

 .  اسعت  Ground to Ground انعوا  به نسبت بیشتری ارتفا  دارای سازه

           

 در گلخانه و سرمایشی انواع سیستم های گرمایشی

با معی باشعد  ر هععای تجعععاری خیعععا  گلخانه دما و رطوبت دو پارامتر مهم در بررسی رفتار حرارتعی داخعل گلخانعه

سعب سیسعتم   . باید برای حفع  دمعای منا  دائم در حال تغییر هسعت و آزاد یمحیط هاگلخانه  محیط داخعلتوجه به اینکه 

سعتم  د یعک سی درفراهم گحف  کیفیت محصول و رشد مناسب آن های گرمایشی و سرمایشی مناسبی تعبیه کرد تا زمینه 

سعر گلخانعه   حراتی خو  باید بتواند گلخانه را در سردترین شب ها سال گرم کند و حعرارت را بعه طعور یکنواخعت در سرتا    

 ایشی استفادهسیستم های گرم، وگرم کننده های برقی را می توان  به عنوان  کوره های هوای گرمپخش کند. دیگ بخار ، 

ز ان و پعت هعو   که سوخت ها این سیستم ها گازوئیل، گاز و برق می باشد. پنجره های سقفی و دیواری ، فن فوگرهعا،ف  کرد.

 ی کنند.جمله سیستم های سرمایشی هستند که اکارا به وسیله نیروی برق کار م

 

 منطقه مورد مطالعه

 کشور غر لشما گوشه در که شرقیآذربایجان تحقیق حاضر در استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است. استان

 36 و شرقی طول دقیقه 20 و درجه 48 الی دقیقه 7 و درجه 45 محدوده در جغرافیایی موقعیت نظر از و استگردیده واقع

 کیلومتر 88/45490 برابر مساحتی با استان این. استگرفته قرار شمالی عرض دقیقه 26 و درجه 39 الی دقیقه 45 و درجه

 .دارد قرار دهم رتبه در کشور هایاستان بین در وسعت لحاظ از و باشد می( کشور کل مساحت درصد 81/2 حدود) مربع

ی وش نمونعه گیعر  ربرداری انجعام شعد. در ایعن مطالععه از     به علت گسترده بودن جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق نمونه 

                                                           تصادفی ساده استفاده شده است

 
برآورد  135ای برابر  حجم نمونه از طریق فرمول کوکران با بررسی صفت بازده انرژی و انحراف معیار آن برای محصول خیار گلخانه

 دید.گر
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 نتایج 
دوره کشت خیعار    است. معتدل هایتابستان و سرد و طوالنی هایزمستان است دارای خشک و سرد کلی طور به شرقیآذربایجان

ه به طور متوسط می توان، در صورت مناسب بودن شرایط حداقل دو دوره در سال کشت کرد. با توجه به کماهه هست   4-8در این استان 

ه دوره در یع خیعار اکاعرا    هوایی منطقه و شهرستان، به علت برودت هوا و نیاز گرمایی باالیی که خیار دارد در این استان کشتشرایط آ  و 

قتصادی به ه از لحاظ اکطول سال، آن هم در فصل بهار اتفاق می افتد. به طوری که در کشت زمستانه مصرف انرژی آنچنان افزایش می یابد 

سعتانه  وره کشت تابدطول  و  لخانه داران در ایام سرد سال، کشت محصوالت دیگر را جایگزین کشت خیار می کنند.صرفه نیست. و اکارا گ

 ماه هست. 6، فقط ی استانگلخانه هادرصد 40در بیش از 

خت گلخانه ساتان برای دربین شهرستان ها وشهر های استان شهر تبریز و مرند و شبستر بیشترین تعداد گلخانه را دارد. در این اس

آن هعا چعوبی  و بقیعه فلعزی      درصد 3,7سانتی متر در نظر می گیرد و از میان انوا  سازه ها فقط 4,8ها اکارا به طور متوسط  ارتفا  تاج را 

 . درصد آنها شیشه ای و بقیه پالستیکی و پلی کربنات هستند.74هستند. و از انوا  پوشش ها برای گلخانه فقط 

شعت خعاکی،    درصد کشت ها ، کشت هیدروپونیک و بقیه بعه صعورت ک   13,33برای گلخانه های خیار، حدود از میان انوا  کشت 

ب، گعاوریش،  ریکعایی، خطیع  صورت می گیرد  برای کشت خیار از انوا  رقم ها مال نارگین، نگین، سلطان،کاترینا، رویال، آرگون ، رخسار، آم

 .ن سطح زیر کشت را داردکه  نارگین به علت مقاومت و  مطابقت با شرایط استان بیشتری ، استفاده می شود 1Fپویا،داتیس ، گلستان، آردی،

 .ستفاده می کننددرصد گلخانه ها از آ  آبیاری ا5,92بیشتر از آ  چاه  بوده و فقط  منابع آبی در نظر گرفته شده برای آبیاری 

ر اوایل اسفند دبه سالن ها  در خزانه شرو  می شود و  انتقال بوته هابا توجه به اینکه کشت تابستانه در این استان از بهمن با کشت 

عدد  19ی هر هکتار در ماه های اسفند وفرودین، طبق آمار می توان گفت بطور متوسط براو همچنین به علت برودت هوا  گیرد. صورت می

ی و دیواری نجره های سقفبرای سرمایش گلخانه ها هم از ژکه اکارا از هیلتر های گازی استفاده می شود.  و  سیستم گرمایشی و جود دارد.

 عدد فن در نظر گرفته می شود. 25استفاده می شود که تقریبا می توان گفت برای هر هکتار 

 

 منابع

 پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی.   کاهش مصرف انرزی در گلخانه ها، ،1389 اقتداری نایینی  ، .1

 انتشععارات وارسته.  گوجععه فرنگععی، تععوت فرنگععی. کشت گلخانه ای خیعار،. 1379بیدریغ، س.  .2

مجموععه چکیعده مقعاالت     . کععامپیوتری در افععزایش کیفععی محصعععول  تم پیش رفتهاثععر تنظیم هوای گلخانه با سیس  .1382. ، ااظهععری پیمععان، م و  .3

ل و گیاهعان  اه ملی تحقی ات گع تگایس  .82رداد ر ایران و راه کارهعای توسععه. خاتوماسععیونگلخانه ای دنخستین سمپوزیوم وضعععیت موجععود سععازه هععا و 

 زینتی محالت.

 . مععدیریت گلخانه. انتشارات مرز دانش.1384حسععندخت، م .  .4

 کارایی مصرف آ  در کشت گلخانه های، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران..1386..حیدری ن و همکاران .5

فنی ارتقا  قالیم کشور، اولین کارگاهسازه ها و پوشش های موجود گلخانه ای موجود و لزوم انتخا  مناسب آن با توجه به نیاز و ا. 1386 ،وینی ح، میران زاده مقز .6

 کارایی مصرف آ   با کشت محصوالت گلخانه ای.

 ، نشریه سیستم های گرمایشی در گلخانه ها.1385مومنی، د،  .7
8. Abdelhaq, H. (editor). 2004. Integrated Production and Protection in Greenhouse Vegetable Crops. FAO & 

Republic of Lebanon Ministry of Agriculture.  

9. Abdullah, K., T. Gokhan, U. Yusuf, and C. Belgin, 2004. Effect of Mulch and Irrigation Water Amount on 

Lettuce’s Yield, Evapotranspiration, Transpiration and Soil Evaporation in Isparta Location, Turkey, Journal of 

Biological Sciences 4: (6) 751 – 755, 2004.  

10. Agriculture and Agri – Food Canada. 2004. Introduction to the Greenhouse Industry. Greenhouse and 

Processing Crops Research Centre. 
11. Aldrich, R.A. and  J.W. Bartok.1994. Greenhouse Engineering, NRAES-33, NRAES( Natural Resource, 

Agriculture, and Engineering Service), Ithaca, NY, .  
12. Baier, W., 2004. Experts for Collection of Case Studies of Economically Beneficial Agrometeorological 

Applications and Services and Other Success Stories in Agrometeorology for Policy Matters. WMO / TD No, 

1202. 



 
 

7 
 

13. Ball G. J. 2003 . Ball RedBook. Volume 1:Greenhouses and Equipment,.Ball Pub.   
14. Bartok, J.W. 2001. Energy Conservation for Commercial Greenhouses, NRAES, Ithaca, NY,.  
15. Bartok, J.W. 2003. Heating Systems - Maintenance Pays", Greenhouse Product .Vol 13, No. 9, Pg 56-59.  
16. Lloid, D. (2001). Combination greenhouse and cold frame apparatus. United States patent: NO: 6185877. 

17. Nissmo, J. et al. (1982). Method and apparatus for controlling the temperature in greenhouse. United States 

patent: NO: 4339074. 

 



 
 

8 
 

 

Study of types and greenhouse systems of cucumber in East  

Azarbaijan sharghi 

 
b,vali rasooli sarabianiaZahra ebrahimpour 

a: Derpartment of biusistem Engineering  University of Mohaghagh Ardabili , Iran;b: Derpartment of 

biusistem Engineering  University of Mohaghagh Ardabili , Iran.    
*Corresponding author: z.ebrahimpour1991@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, we have witnessed an ever-increasing trend in the construction of greenhouse units 

throughout the country. In fact, the greenhouse has been widely accepted by farmers as a new 

technology. In order to achieve the proper function of greenhouses, it is necessary to consider a 

series of tips on the construction and equipping them according to the conditions of the region and 

the intended product, to cultivate to cultivate the investment and choose the appropriate equipment 

to become more profitable and to waste energy In this paper, the study of greenhouse conditions of 

cucumber greenhouses in East Azarbaijan province has been investigated in this paper by 

reviewing and general explanations of greenhouse and greenhouse systems. 
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