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 ات:صفح تعداد                22/6/96  دفاع: تاريخ    کشاورزی و منابع طبیعي           :دانشکده 

یجان گلخانه های خيار استان آذرباازی و بهينه سازی انرژی مصرفی این پژوهش، به مدل س :چكيده

 .شاخص های انررژی مصررفی مساسرگه گردیرد     که ابتداپرداخته است.  1395شرقی در سال زراعی 

هرای  شرگكه  RBF  ،MLPروش هوش مصرنوعی،   های؛ه از روشسازی با استفادمدل قسمتسپس 

گانره  رگرسريون چند  ،عصرگی اانفريسو و روش آمراری    –عصگی مصنوعی و سامانه اسرتنتا  فرازی   

ها ورودی مدل و ستاده خروجی به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شرده  دهکه نها .صورت گرفت

و  12-22-1برا سراختار   های عصرگی مصرنوعی   شگكه RBFروش  نشان داد آمدهنتایج به دست بود 

عملكرد انرژی خيرار  با دقت باالتری نسگت به روش انفيس و رگرسيون قادر به پيش بينی 12-25-1

ت وش انفيس هم با توجه به دارا بودن قوانين فازی عملكرد بهتری نسگو ر  هستها توليدی گلخانه

و  LCA. در قسمت بهينه سازی از روش ارزیابی جرخه حيرات ا به روش رگرسيون چند گانه داشت

دی -4/1،  861/29143هرای آزاد برا   آب ه دسرت آمرده شراخص   گردید. که طگر  نترایج بر   استفاده 

کيلروگرم آنتيمروان معرادل و پتانسري       578/1500ابع فسيلی برا  کلروبنزن معادل کيلوگرم و تخليه من

هرای  اکسيدکربن در هكتار بيشترین مقدار آالینردگی کيلوگرم معادل دی 003/183گرمایش جهانی با 

کيلرو   00036/0برابر  آلی  غير کمترین سهم مربوط به شاخص تقي  منابعزیست مسيطی را داشتند. 

 بود. گرم آنتيموان معادل 

 

   ، آاليندگيهوش مصنوعي ،عملکرد، بهینه سازی دقت، ، مدل سازی،ای، خیار گلخانهانرژی: هاواژه لیدک



 مقدمه -1-1

 تیمسدود کی یکمگود انرژ نیبنابرا .است یدر روند توسعه اقتصاد یاساس یامولفه یانرژ

 یكی یاز انرژ نهيو. استفاده بهTabatabaie et al., 2012کم درآمد است ا یکشورها شرفتيدر پ یجد

 تيجمع شیافزا  يبه دل ییمواد غذا ديتول یتقاضا برا شیاست. افزا داریپا یکشاورز یاز الزامات اصل

 یهانهاده گریها و دحشره کش ،یکشارز یهانيماش ،ییايميش یهااز حد از کود شيمنجر به استفاده ب

 دیرو تهد یشود و سالمت عمومیم یطيمس ستیز باعث مشكالت تیخواهد شد که در نها ديتول

 بیشده، از تخر یطيمس ستیمشكالت ز دنيباعث به حداق  رس یاستفاده کار آمد از انرژ .کندیم

 دهد یارتقا م یاقتصاد ،یديسامانه تول کی ،را به عنوان داریپا یکرده و کشاورز یريجلوگ یعيمنابع طگ

باشد. یم ديبه حداکثر سود از آن تول یابی دست یدياحد تولهر و یو. هدف کلErdal et al., 2007 ا

. مساسگه رديگیقرار م یآن واحد مورد بررس یاقتصاد یهاواحد با توجه به شاخص هر یسودآور

                                                                                       کند.                                    یکمک م ديتول یواحدها یسودآور زانيو م یاقتصاد  يما را در تسل یاقتصاد یهاشاخص

 یاضیر یهامدل د،يتول ندیفرآ کی یهایها و خروجیورود نيب یکردن رابطه کاربرد دايپ یبرا

معادالت  از یقيدق فیتعر ازمندين کيکالس یمنطق كردیرو نیاند. اما ابه کار برده شده یعيبه طور وس

مساسگاتی هوش  یهااز روش شتريامروزه ب  يدل نيها است به همدهیپد فيتوص یبرا یاضیمدل ر

و سياانف یقيتطگ یعصگ-یاستنتا  فاز یهاو سامانه یمصنوع یعصگ یهاشگكه ،یمانند منط  فاز

 و.Naderloo et al., 2012ا شود یاستفاده م

کند و منجر به اقتصاد سودآور و یکمک م یورهو بهر ديتول شیبه افزا یاز انرژ نهيبه استفاده

اثرات  یابیارز یبرا .وRoian el al., 2012ا شود یم ییروستا یدر زندگ یکشاورز داریرقابت پا

که  شودیبا توجه به اهداف خاص استفاده م یمختلف یها، روشیکشاورز یهاتيفعال یطيمس ستیز

توسعه   ديفرایند تول یاست که بر مگنا یاثرات پایدار یابارزی یهااز روش ییك اتيچرخه ح یارزیاب

و  صيتشخ لهيبه وس یک مسصول ديتول یدر ط را یطيمس ستیکه اثرات ز ییافته است. به طور
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-یزیست وارد م طيکه به مس یديتول یو مواد استفاده شده و ضایعات و پسماندها یانرژ یسازیکم

 کند.یم یارزیاب ،کند

 

 پژوهش تیمضرورت واه -2-1

رات ثو نيز اتوجه به نياز روز افزون انرژی در جهان امروز، قيمت باال و مسدودیت منابع انرژی  با

ای و نيز تسریع در روند گرم شدن ز انرژی در انتشار گازهای گلخانهاستفاده نامتعارف و بيش از حد ا

و کشاورزی به  اتصنعت، خدم های اقتصاد اعم ازوزه مقوله انرژی در تمام زیرساختکره زمين، امر

روی مسققان و دانشمندان تگدی  شده است. در این ميان بخش  شيترین مگاحث پ یكی از مهم

 ،افرجیرژی از اهميت خاصی برخوردار است کشاورزی به عنوان توليد کننده و مصرف کننده ان

 انیجر یابیرزشود. ا یم نياز منابع مختلف تأم یکشاورز یانجام کارها یبرا ازيمورد ن یو  انرژ1386

دهد. استفاده موثر یم  يرا تشك یانرژ  ياساس تسل یکشاورز داتيدر تول  يدخ یمختلف انرژ یها

 ریسامانه، حفظ ذخا یاقتصاد یسازنهيبه د،يتول یداریدر پا ینقش اساس یدر بخش کشاورز یاز انرژ

تواند در یم یشاورزدر ک یانرژ  يو تسل هی. تجزهوا را دارد یو کاهش آلودگ یليفس یهاسوخت

-آن رييو تغ یانرژ انیجر یموجود در الگوها یطيانسان بر تعادل و ثگات مس یهاتيفشار فعال یابیارز

موجب  یکشاورز جیرا یهادر سامانه ونيزاسيسطح مكان شیاگر چه افزا .رديها مورد استفاده قرار گ

 یانرژ ییو کارآ شیافزون افزا روزبطور  یرزدر بخش کشاو یاما مصرف انرژ دهیگرد ديتول شیافزا

و بررسی عوام  مؤثر بر افزایش انرژی 1386زاده و همكاران، یميرحا است افتهی، کاهش یمصرف

صرف انرژی را سازی ماورزی، می تواند راهكارهای بهينهمصرفی اورودیو در توليد مسصوالت کش

-وختدلي  کاهش مصرف انرژی س هشاورزی بسازی مصرف انرژی در توليدات کنمایان سازد. بهينه

انرژی ورودی به سامانه و کاهش اثرات زیست مسيطی  یترین اجزامههای فسيلی به عنوان یكی از م
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در توسعه و طراحی  ،های توزیع انرژیشيوه .وAlm et al,. 2005ا آن، اهميت مضاعف پيدا می کند

مسيطی، از لساظ اکولوژیكی  ایداررژی و مدیریت پمدیریت های زراعی، اهميت داشته و نيز نياز به ان

و  ی راندمان انرژیکه ارزیابی بيالن انرژی و مساسگهمی توان چنين نتيجه گرفت  با توسعه ارتگاط دارد.

گيری ميزان تواند یک روش  علمی برای اندازههای انرژی مصرفی، میتعيين و تشخيص انواع و اندازه

 .                                  (Gillard, 1993)تلقی گردد  عییک اکوسيستم زراثگات و پایداری توليد در 

مداوم  شیاست. افزا یانرژ یمصرف باال یخار  از فص  دارا ديتول  يبه دل یاگلخانه کشت

و  یدر بخش کشاورز یورود یبه ک  انرژ یليفس یها سوخت ینسگت انرژ شیافزا ،یانرژ متيق

منابع در  نیاز ا یترنهيلزوماً خواهان استفاده به ،یليفس یسوخت ها ،ینابع انرژافزون م کاهش روز

مزایای خود، دارای ای، در کنار توليد گلخانه .وSingh et al.,1999ا مختلف است مسصوالت ديتول

بع باشد. توليد زیاد و خار  از فص  این روش باعث شده تا بهره بردار با صرف زیاد، منامعایگی نيز می

داران انرژی، گلخانه یهایران، به دلي  کم بودن قيمت حام انرژی و سرمایه به این کار اقدام نماید. در ا

ها، قسمت رفت آن کنند و در نهایت عالوه بر هدرف این منابع هيچ گونه اقدامی نمیبرای کاهش مصر

شود.  لذا، با و میسرد کردن صرف تهيه انرژی ابه طور عمده برای گرم کردن و ،عمده ای از درآمدشان

کارهایی در جهت کاهش  راهبررسی نسوه کشت و مشخص نمودن مراح  مصرف انرژی، با ارائه 

 ها، می توان سود مناسب با مصرف انرژی کمتر را امكان پذیر نمود. مصرف آن

خود بر  یهاتينسوه اثر فعال یابیها شروع به ارزتيفعال ،یستیز طيمس یهایآگاه شیافزا با

شده است  یديه کلالمس کیبه   یتگد ندهایو فرآ داتيتول یستیز طياند. عملكرد مسکرده ستیز طيمس

استفاده  ع،یصنا زا یاريخود را به حداق  برسانند. بس یهاتيفعال یستیز طيبتوانند اثرات مس عیتا صنا

بهگود عملكرد  یبرا را ستیز طيمس تیریمد یهاستميو س یندگیبدون آال یهایاز استراتژ

 «اتيح چرخه یابیارز» ست،یزطيمس تیریمد یابزارها نیاز ا یكی. دانندیم ديمف یستیزطيمس
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 یصنعت یهاستميس یابیارز یبرا« گهواره تا گور» كردیرو کی اتيچرخه ح یابی. ارزباشدیم و1LCAا

از همه مراح  چرخه  یناش یتجمع یستیزطياثرات مس نيامكان تخم اتيچرخه ح یابیاست. ارز

و  یستیز طيمس یهاجنگه یابیارز یبرا کيتكن کی LCA ني. همچنآوردیمسصول را فراهم م اتيح

 کی اتيح خهچر یابیارز گریخدمات است. به عگارت د ای ندیاثرات بالقوه همراه با مسصول، فرآ

خدمات  ای ندیو، فرآ هاهو ستاند هانهاده مسصول ا یهایو خروج هایهمه ورود یابیارز یبرا کيتكن

 ا یكیرات بر بهداشت انسان و اثرات اکولوژثات، اضایع یابیو، ارز اتيچرخه ح یفهرست موجود ا

مورد  ندیفرآ ای لمسصو اتيو در ک  چرخه حاتيچرخه ح رياتفس یابیارز جینتا ريو و تفس اثر یابیارز

 و.EPA.,2001ا باشدیم یبررس

مدل توان از می د،يتول ندیفرآ کی یهایها و خروجیورود نيب یکردن رابطه کاربرد دايپ یبرا

  يدل نيبه هم رودبه کار میها  دهیپد فيتوص یبرا یاضیرهای مدل مختلف ریاضی بهره جست. یها

 یو سامانه ها یمصنوع یعصگ یهاشگكه ،یمانند منط  فاز یوعهوش مصن یهااز روش شتريامروزه ب

 و.Naderloo et al. , 2012ا شود یو استفاده مسياانف یقيتطگ یعصگ-یاستنتا  فاز

 

 اریخ دیدر تول رانیا یجهان گاهیجا -3-1

از  یفيو ص یکننده و صادرکننده انواع سگز ديدر جهان، تول یميبا داشتن رتگه پنجم تنوع اقل رانیا

است؛  جاتیو سگز ريانواع س ،ینيزمبيس ار،يکلم، فلف ، کاهو، خ ج،یبادمجان، هو خربزه، هندوانه،  يقگ

 110از  شيب ساالنهفارس  جيخل هيو حاش ییاروپا یکشورها ه،یهمسا یکه با صادرات آن به کشورها

 ونيليم کیاز  شيساالنه ب ديبا تول  رانیا 2014کشور دارد. طگ  آمار فائو در  یبرا یدالر ارزآور ونيليم

و هشتصد  ونيليم کیبا  هيو روستن  ونيليپنجاه و شش م ديبا تول نيبعد چ اريو هشتصد هزار تن خ

                                                
 Life Cycle Assessment 1- 
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 جادیا یبرا یخارج گذارانهیبه استقگال سرما هد. امروزه با توجنقرار دار یهزار تن در مقام سوم جهان

کنترل شده  یهاطيپرآب به مس اهانيبرنامه انتقال کشت گ ،یله کم آباگلخانه در کشور و با توجه به مس

 یآب کمتر ،نكهیبا توجه به ا یانهمسصول گلخا ديتول رایناسب باشد. زتواند م یها ماز جمله گلخانه

صرفه  یمطلوب بوده و دارا یاريدارد، از نظر بهگود راندمان آب زين یشتريب ديتول زانيو م کندیمصرف م

ها توسعه گلخانه یمناسب برا مياقل ،یاصادرات مسصول گلخانه است. وجود بازار فروش و یاقتصاد

 هاست.توسعه گلخانه یموجود در کشور برا یهاتیاز مز دهیکرده و مهارت د  يتسص یانسان یرويو ن

 

 رانیا اریخ یهاکننده دیتول نیبزرگتر -4-1

 35/16ا درصد و انگور ب 97/17ا ب بيس ،یمسصوالت باغگان نياز ب 1394سال  مهطگ  آمار نا 

را به خود  دياول تا چهارم تول یهادرصد رتگه 5/7 با یاگلخانه اريدرصد و خ 47/12درصد و پرتقال با 

 کیاز  شيبمراکز  نیهكتار گلخانه در کشور وجود دارد، که ا 800. هشت هزار و اختصاص دادند

-یفيدر بخش س ديسهم تول نیشتريکنند. بیم ديرا تول یفيو ص یهزار تن سگزوچهارصدوبيست ونيليم

 ،یاست. گوجه فرنگ اريمسصول خ اريهزار تن در اخت نجاهپ و دویست و ونيليم کیبا حدود  جات

 یورزاوزارت جهاد کشا قرار دارد یبندرده نیا یبعد یهاها در رتگهیسگز ریانواع فلف ، بادمجان و سا

 19جنوب استان کرمان با سهم  ،یدرصد 23با سهم  زدی ،یدرصد 35استان تهران با سهم  و.1395

کشور  یاگلخانه اريخ دکنندگانيتول ،اول تا چهارم یهادر رتگه یرصدد 8و اصفهان با سهم  یدرصد

-می نيرا تام شورک یاگلخانه اريخ ديدرصد از ک  تول 84حدود در ک ، ها استان نیا .اندقرار داشته

هزار و  504 ديتول زانيهكتار و م 787و  هزارکیکشت  ریکه استان تهران با سطح ز یطوره ند.  بیانم

 45هزار و  382 ديهكتار و تول 320و  هزارکیکشت  ریبا سطح ز زدیبه ترتيب و پس از آن تن  881

، تن 200و  ارهز 289 ديهكتار و تول 365و  هزارکیکشت  ریتن،  جنوب استان کرمان با سطح ز
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 ندهزرگترین توليد کنیتن  914هزار و  203 ديهكتار و تول 252و  هزارکیکشت  ریاصفهان با سطح ز

 974هزار و  38 ديتول زانيهكتار و م 249کشت  ریو بلوچستان با سطح ز ستانياستان س تیدر نها، ها

 ديبا تول یشرق جانیو استان آذربا اشتدرا بر عهده کشور  یفيو ص یسگز نيتأمسهم در  نیرکمتتن 

 .و1394 ابی نام را بر عهده داشت اريخ ديتول 14رتگه  1394در سال  یاگلخانه اريتن  خ382/11

 

 پژوهش یهاهیفرض -5-1

 نمود:  انيب ریتوان به صورت ز یپژوهش را م نیانجام ا یمورد نظر در راستا یهاهيفرض

 ديتواند بدون کاهش سطح تول یم یامسصوالت گلخانه ديدر تول یمصرف یاز انرژ یمقدار -

 .شود رهيذخ

 یمصرف انرژ نیشتريبقه مورد مطالعه ها و شرایط منطتوجه به مسيط رشد گياهان در گلخانه با -

 .تواند باشدمی یليفس یهاکود و سوختهای نهاده به ها مربوطنهاده

تواند به  یم رهييمتغچند ونيو رگرس مصنوعی یعصگ یهاشگكه یسازمدل یهااستفاده از روش -

 باشد. یمصرف یانرژ زانيعملكرد مسصوالت با استفاده از م یسازجهت مدل ،مناسب یعنوان ابزار

چند  ونيو رگرس عصگی – یفاز یاستنتاج یهاسامانه رينظ یسازمدل یهااستفاده از روش -

 یانرژ زانيعملكرد مسصوالت با استفاده از م یسازمناسب جهت مدل یتواند به عنوان ابزاریم رهييمتغ

 باشد. یمصرف

 نهيدر زمکشاورزان  یرو شيپاز مشكالت  یاريبس یراه گشا تواند یم یساز نهيبه یروش ها -

 باشد. یطيمس ستیز یهایندگیآال زانيو کاهش م یمصرف انرژ

 یطيمس ستیز یهاسو و شاخص کیاز  ديتول زانيها و متوسط نهاده یمصرف انرژ زانيم نيب -

 برازش کرد. یمناسگ وابطتوان ر یم گرید یاز سو
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مسصوالت  یمصرف انرژ یسازنهيهدر ب اتيچرخه ح یابیمانند ارز ییهااستفاده از روش -

 موثر است. یاگلخانه

 زانيرا از نظر م یکشت مسصوالت گلخانه ا تيقادر است وضع اتيچرخه ح یابیروش ارز -

 کند. یسازشفاف یطيمس ستیز یهایندگیآال

 

 اهداف پژوهش  -6-1

 ريگهای مصرف کننده انرژی در کشور ماست، توسعه چشمبخش نیترکشاورزی از مهم بخش

خار  از فص  و تراکم  ديبه علت تول یکه مصرف انرژ  وستهيبه وقوع پ یها در کشور در حالگلخانه

که به علت ضعف در  یطوره است. ب یااز کشت مزرعه شتريو ب افتهی شیبرابر افزا نیکشت تا چند

از  شتربير براب نیهر واحد مسصول در گلخانه تا چند ديموجود، مصرف انرژی برای تول هایفناوری

 و .1389 ن،ياقتداری نائ است ا یهای جهاننيانگيم

 رانیدر ا یاگلخانه داتيتول یانرژ یسازهنهيمصرف و ب نهيکه در زم یاگسترده قاتيوجود تسق با

که  ،از آن یناش یطيمس ستیز یامدهايو پ یچرخه زندگ یابیصورت گرفته است اما کمتر، از منظر ارز

 قاتيسقاکثر ت جی. نتامورد بررسی قرار گرفته است. گذار استاثر عتيطگ مختلف یهابخش یبر رو

-یرا انرژ یدر بخش کشاورز یمصرف یاز انرژ یانجام صورت گرفته نشان دادند که بخش قاب  توجه

 ديتول یدهند. لذا بررسیم  يتشك یليفس یهاو سوخت ییايميش یهاکود ژهیو به و ریپذدیتجد یها

 دنيو رس ستیزطيبخش در حفظ مس نیو مواد منتشر شده از ا یطيمسستیاز منظر ز اريخ یاگلخانه

 گشا خواهد بود.گره داریپا یبه کشاورز

 :مدنظر بوده است ریبه اهداف ز یابیدست ق،یتحق نیبا انجام ا 
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 كردیدر منطقه مورد مطالعه با رو یاگلخانه اريخ ديتول یبرا یطيمسستیز یهامساسگه شاخص -

 اتيچرخه ح یابیزار

مناسب  های روشاز  یريگمنتشر شده با بهره یندهایآال ینيبشيو پ یمصرف یانرژ یسازمدل -

 ورهيمتغچند ونيو رگرس یعصگ یهاو شگكه عصگی– یفاز یهااسامانه

 در منطقه مورد مطالعه یاگلخانه اريخ ديدر تول یانرژ یهاشاخص نييتع -

 منطقه مورد مطالعه اريخ یهاگلخانه یمصرف یانرژ ییکارا نييتع - 

 مورد مطالعه اريخ یهادر گلخانه یمصرف انرژ یسازنهيبه یبرا یارائه مدل -

 هاآن یفن ییکارا شیها و افزاگلخانه یهانهاده یمصرف انرژ یالگو نیبهتر نييتع -
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 دوم:فصل 

 پژوهش پیشینه
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 فیو تعار میمفاه -1-2

 فیتعار نيها آورده شده است. و همچنو گلخانه اريدرمورد مسصول خ یاتيفص  کل نیآغاز ا در

 یهاشاخص ،یهم ارز انرژ ،یو خروج یورود یانرژ ،یدر کشاورز یانرژ ،یدر مورد انرژ یمختصر

 انيب اتيچرخه ح یابیارز ،یسازنهيبه ون،يرگرس س،يانف های عصگی مصنوعی،شگكه ،یسازمدل ،یانرژ

 شود.یم

 

 ول مورد مطالعهمحص -2-2

و از  1انياز خانواده کدوئ ،یزيجال كسالهی اهانيز گجها، یااست  گلدار، از رده دو لپه یاهيگ اريخ

به  قایو آفر ايگونه آن در آس 30که حدود  .است  Cucumis sativus  یعلمو با نام  cucumis جنس

 کی اريانند بوته خربزه است. خاست. بوته آن م درنگيسف ایدرشت و سگز  اشوهياست. م دهيثگت رس

ها یمرسوم بوده است. بعض شياز مدت ها پ میقد ونانیاست که کشت آن در رم و  یمیقد اريبس اهيگ

. ستيمشخس ن یبه درست اهيگ نیا شیداي. مگداء پزنندیم نياز پنج هزار سال  تخم شيقدمت آن را ب

 یدارند که نوع خودرو دهيها عقیو بعض ستهنهندوستان دا یگرم شمال شرق ینواح یآن را بوم یاعده

 شده است. افتی ايماليآن در ارتفاعات ه

  اریخ یاقتصاد تیو اهم یارزش غذائ -1-2-2

امالح  ن،يتامیبه علت وفور و یباشد ول یآب م یدارا %96 -97حدود  گياه نیکه ا نیتوجه به ا با

برخوردار است.  یاژهیو تياز اهم یوزمدرن امر هیموجود در آن، در تغذ  یآل یدهايو اس یمعدن

و  چيپ کلم ،یمهم مقام چهارم را بعد از گوجه فرنگ یهایسگز نيدر ب اريخ یکه از نظر اقتصاد یبطور

 داراست.را   ازيپ

                                                
        1 - Cucurbithacae  
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-میآنز یباشد، عالوه بر آن دارایآن م یتر به نسگت مزه عالسگز از همه مهم اريخ یغذائ تياهم

 یآن را باال م یگردد و ارزش غذائیم نيئمسصوالت خوب پروت ديباعث تول باشد کهیم زين تونيپ یها

ه را بهتر يقلب و کل یهاتيآن فعال یمواد اصل ص،مخصوبه بوده  زين یمعدن هاینمک یدارا اريبرد. خ

 هيکل در مضر یهاستالیها از تجمع کرنیشود که ایم افتی ادیز یليخ هایسازد و در آن نمکیم

 کند.یخره از جسم کمک مموده و به خرو  آن از خون و باالن یريجلوگ

               

 قاب  مصرف  اريگرم خ100 یو ارزش غذائ2-1ا جدول                

 انرژی

 پروتین

 ریکال 12

 گرم 06/0

 B2ویتامین 

 نیاسین

 میلی گرم02/0

 میلی گرم3/0

 ميلی گرم C 12ویتامين  گرم 1/0 چربی

 ميلی گرم 12 کلسيم گرم2/2 کاربوهایدریت

 ميلی گرم3/0 آهن واحد A 45ویتامین 

 Bویتامین 

 مواد سلولوزی

 ميلی گرم03/0

9/0 

 مگنيزیم

 فسفر

 ميلی گرم 15

 ميلی گرم 24

 

 جاتیها و سگزوهيو م اريخ یرو راياخ هیکه پزشكان و متخصصان تغذ یضمن در مطالعات در

 یخون از مواد سم هيتصف یبوده و برا ديمسصول مف کی اريکه خ انددهيرس تجهين نیاند. به اانجام داده

 موثر است.  اريو کاهش وزن بس یاز اختالالت پوست یريجلوگ نيو هنچن یديو اس

 

  یاکشت نظام گلخانه یبررس -3-2
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 17از قرن  ینتیز اهانيگ  و گ نيخار  از فص  و همچن یهاوهيم ديتول یگلخانه برا احداث

 ییزااشتغال ایآب و  از منابع خاک و نهيبه منظور استفاده به رياخ یهاا آغاز و در سالدر اروپ یالديم

رشد  تنداش یبرا اهانياز گ کیو.  هر1386و همكاران  یاست اکوچك افتهیدر سراسر جهان گسترش 

و هوا  یرطوبت نسگ زانيشگانه، م یروزانه، دما یاز نظر شدت نور، دما یخاص طیبه شرا ازيمطلوب، ن

 طیشرا دیباال و در تمام طول سال، با تيفيبا ک اهانيگ یو پرورش تجار ديتول یرطوبت خاک دارد. برا

و... از  خگندانیسرما و  رانگر،یو یهاباد، طوفان ريمطلوب به همراه کنترل عوام  خسارت زا نظ یطيمس

 ازيگردد و با توجه به نیکنترل شده مطرح م طيبه نام گلخانه باشد که به عنوان مس یساختمان  یطر

جات خار  از یفيو ص جاتیو چه از نظر سگز ینتیز اهانيگ  و گ ديروز افزون بازار، چه از نظر تول

که الگته  شده است  یتگد یکشاورز یهابخش نیآورتراز سود یكیامروزه به  د،يروش تول نیفص  ا

 نهيزم نیکه در ا یادیز یگذارهیسرما کند. با توجه بهیطلب م زيرا ن یفراوان هياول یگذارهیسرما

گلخانه و پوشش آن  در احداث گلخانه، انتخاب مكان، نوع حيصس تیریفقدان مد رديگیصورت م

که با  ییو. در کشورها1380 یفيشد الطو امكانات خواهد هیمناسب از سرما یورباعث عدم بهره

جهت تسق  و توسعه  یاگلخانه مواجه هستند نظام کشت یکشاورز یهایو خشكسال یآبمشك  کم

شود که یاطالق م یمسدود یبه فضا 1از ضرورت است الزم به ذکر است که گلخانه داریپا یکشاورز

فصول  مختلف  یمختلف در ط یاز نواح اهانيرشد گ یامناسب را بر یطيمس طیکنترل شرا تيقابل

الزم و مورد  یطيم کردن شراط مساز جمله عملكرد گلخانه فراه فیتعر نیسال را داشته باشد. طگ  ا

 .و1387یاست ااسالن نيمع یمسصول ازين

   دیها بر اساس نوع تولبندی گلخانهمیتقس -1-3-2

 ،یتوت فرنگ ،یگوجه فرنگ ،اريخ رينظ یشام  مسصوالت یفيسگزی و ص دیيهای تولگلخانه -1 

 باشد.   یو........و م یشاه ،سانیار یبرگ جاتیسگز ،یطالگ ،بادمجان ،فلف 

                                                
                                                                                                                                                    Greenhouse  1-      
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 –ژربرا  -ارز دهیهای شاخه برانواع گ  ديبرای تول ،ینتیز اهانيگ  و گ ديهای تولگلخانه -2

 باشد. یم آپارتمانی هایوگ و  داودی – ولگالی

   یای و قارچ صدفقارچ دکمه ديای تولهای گلخانهسالن -3

 یاکشت گلخانه یهاستمیس انواع -2-3-2

، اهداف مورد نظر از احداث گلخانه و نوع مسصول، انواع  هياول یگذارهیسرما زانيبا توجه به م 

ها از ستميس نیگردد که ایو اجرا م یطراح شنهاد،يپ نيتوسط متخصص یاکشت گلخانه یهاستميس

 شوند. یم ميو بدون خاک تقس ینظر نوع بستر کشت به دو گروه عمده کشت خاک

 یثقل یاريآب یهاستميو از س اهيبه عنوان بستر گ از خاک ،یسنت ای یمعمول ،یخاک کشت در

شود. یاستفاده م اهيگ یآب ازيبرطرف کردن ن یو برایاو قطره یبارانتست فشار ا ایو یاريو ش یاکرت

ها روششود. در یم ميتقس کيزروپونیو ا کيدوروپونيبه دو گروه عمده ه زيروش کشت بدون خاک ن

کا ،  وهيپوست و م یهاخرده ت،يپرل ت،يكوليقلوه سنگ، ورم ،اشن یاز مواد مصنوع کيدروپونيه

 ،ییشود و مسلول غذایاستفاده م اهانيگ شهیر رندهيبستر کشت و در برگ و به عنوانیكيپالست یهافوم

-لوله یروشده  هيتعگ یهاتوسط نازل ازيمورد ن یاهيگ یهاهورمون برخی اوقاتکننده و  یضدعفون

 ادیتست فشار ز  ییآب و مسلول غذا زين کيروپونی. در روش ارديگیقرار م هايگ اريدر اخت عیتوز یها

 ستميو اجرا س یطراح نكهیشود. با توجه به ایم یو برگ اسپر شهیر طيو به صورت پودر شده در مس

 هیاکثر سرما رانی. در انددار ییباال نهیمتخصص و هز یرويبه ن یازين کيروپونیو ا کيدوپونيه یها

کشت   ریمساحت ز نكهیداده و با توجه به ا حيرا ترج یکشت معمول یهاستميکشاورزان، سگذاران و 

ها ستميس نیکاربرد آب در اکم و  راندمان نيانگيم ،بدون خاک بوده یهاستمياز س شتريب اريبس یسنت

د رو به توجه به رون ها اباو گلخانه مزارعراندمان آب در  شیبا توجه به لزوم افزا ني. همچنباالست

و به کشاورزان و یدر روش کشت خاکا یاريآب نینو یهاستميس یو معرفیاريواحد آب آب متيرشد ق

 .و1379و همكاران  انيدهقاناباشدیم یضرور یبخش امر نیگذاران ا هیسرما
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 هااسکلت و پوشش گلخانه -3-3-2

ترین گذارد. از مهمتوان کنترل عوام  مسيطی تاثير میآوری به کار رفته در گلخانه، بر فن 

فاکتورهای موثر بر این کنترل، نوع سازه و پوشش به کاررفته در گلخانه است. گستردگی و تنوع اقليمی 

ای منطقهای را جهت ارائه الگوی صسيح بررسی انواع سازه و پوشش گلخانه در ایران، مطالعه و

-سازه و پوشش استفاده می ،یكسانسازد. هم اکنون در بسياری از مناط  کشور از الگوی ضروری می

وع سازه و پوشش مناسب به شود که در اکثر آنها تناسگی علمی ميان فاکتورهای اقليمی، نوع مسصول، ن

های مصرفی در زمينه تامين انرژی، ادی از این واحدهای توليدی هزینهخورد و در تعداد زیچشم نمی

طی، غيرمتعارف است. انتخاب یک طرح مخصوص سرمایش، گرمایش و یا به عگارتی کنترل عوام  مسي

تجارب کاربر و  ها ارائه شده امروزی، نيازمند بررسی آنها از نظر نروع نيراز،انواع سازهدر ميان 

 مورد نظر برای کشت و  واگياهانو همچنين با در نظر گرفتن گياه . ضروریست ،مساسگات فنی

-میهای تجاری از مواد متفاوتی ساخته مروزه گلخانهآن را انتخاب نمود امالحظات اقتصادی مربوطه، 

 شوند.                   

 هاسازه گلخانه -1-3-3-2

                                                                                                                         شوند.  یم ميفلزی تقس ایو مدرن  یسنت ای یها به دو دسته چوبنظر نوع سازه گلخانه از

و  ییگرما ستميباشد. ارتفاع کم و سیمر کياز چوب با پوشش پالست یهای چوبگلخانه یاصل اسكلت

 یفرنگو گوجه اريخ رينظ یمناسب کشت مسصوالت نیيارتفاع پا  يندارد و به دل یمناسگ هیتهو

 ننامناسب بود  يبدل یباشد. ولیداث هر واحد آن مارزان اح متيها قگلخانه نیا تیباشد. مزینم

 اريهای مدرن بسبا گلخانه سهیدر واحد سطح در مقا ديتول زانيمعموالً م اهيبرای رشد گ یداخل طيمس

از آلومينيوم، آهرن گرالوانيزه، اسرتي  و فلز است که  مدرن ایهای فلزی گلخانه اسكلتاست. کمتر 

مناسب  هیو تهو یشیگرما ستميپوشش و دارای س وuvااشعه ماوراء بنفش های ضد کيمعموالً با پالست
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 نگونهیدر ا اهيمناسب رشد گ طیشرا  يمتر است و بدل 5/4از  شيها بنوع گلخانه نیباشد. ارتفاع ایم

با دوام دارد. در این بين آلومينيوم  شیافزا یهای چوبلخانه, عملكرد در واحد سطح نسگت به گهساز

  ت.اس نیپرکاربردتر زهيآهن گالوان یترین است . ولتماالً اقتصادیترین و اح

 ها پوشش گلخانه -2-3-3-2-

گلخانه مطلوب نيازمند یک پوشش مناسب است. این پوشش نور را به مقدار بهينه عگور می  یک

 . دهرد و در همان حال دارای یک مقاومت مناسب بروده و از نظرر اقترصادی نيرز بره صررفه اسرت

بودند. شيشه ضرریب تنها انتخاب برای توليدات تجاری ای های شيشهگلخانه 1950اواخرر دهره  ترا

هزینه های دیگر انجام می دهد و وانتقال حرارت را بيشتر از پوشش گرذردهی نرور براالیی داشرته

شوند.  یم سسوبم یهای صنعتنوع گلخانه نیترنهیهزرای از پ شهيهای شاوليه باالیی دارد. گلخانه

به های دیگرنسگت به پوشش ،باتوجه به هزینه نسگتاً پائين اوليههستند که ها اتيلن پلیپوشش بعدی 

ها یكی از جدیدترین کربناتپلیگيرد می استفاده قرار های تجراری مرورددر گلخانه صورت رایج

کربنات به جای یهای پوشش پلتیشود. از جمله مزیهرا استفاده مگلخانره یست که برا ییهاپوشش

های جدید به شمار ها هم از انواع پوششآکریليک باشد.یتر آن موزن سگک زين کمتر و نهیهز شهيش

ترین مسدودیت این نوع پوشش، هزینره باالی اوليه آن مهمآیند. این گروه هم برسيار برادوام بروده می

ای بوده که باتوجه به مزایایی که دارا هستند، نههای گلخافایگرگالس هم یكی دیگر از پوششاست. 

 اند. سگت به شيشه عموميت بيشتری یافتهن

 مهمترین انواع گلخانه   -4-3-2
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ی مورد استفاده در دو ای که در توليدات تجاری کشاورزهای گلخانهدر یک نمای کلی، سازه 

توانند دارای ها میکه هر یک از این گروه گيرند،قرار می 2ایو نيمه استوانه 1های لگه داربخش گلخانه

 .و نيازهای مهندسی آن بستگی دارد احیطراحی ساده تا پيچيده بوده که این مقوله به نوع طر

  دارهای لبهگلخانه-1-4-3-2 

. ساختار این سازه به دن سقف و یا تمام سازه استظاهری این سازه سه گوش بو مشخصه

. این تر استمانند شيشه و فایگرگالس مناسبتر های سنگينه از پوششای است که برای استفادگونه

 ههای اصلی در سقف برای ایجاد یک مسوطهای جانگی عمودی و دیرکنروع گلخانره دارای دیواره

هرای گردد که معموالً سرتونبزرگ و فضای مناسب در زیررسقف است . این سازه به نوعی طراحی می

 رود.  ودو برای نگهداری سقف به کار نمیاستفاده می ش هراره در دیروارهمرودی اغيرر از آنچع

 ایهای نیمه استوانهگلخانه-2-4-3-2

های تجاری در این گروه قرار دارند. بارزترین مشخرصه ظراهری ایرن رایج ترین انواع گلخانه 

خود دارای دیواری صلب و هاست  این گروه سازه معموالً در دو انتهای گرروه سرازه کمانی شك  آن

وع ابعاد متن رایها داتسم  نماید. این دسته از گلخانه مسكم بوده تا بتوانند قسمتی از بارهای جانگی را

های تجاری مختلف عرضه و مسصوالت هستند و هر نوع با نامها و مناسب برای بسياری از اقليم

هایی برای رشد گياهان ممكن است مسدودیتنسنا در طرفين، گردند. فرم ظاهری سرازه از نظرر امی

مورد نظر ارتفاع مناسب  هکنراری ایجراد نمایرد کره الزم اسرت در زمران احداث آن با توجه به گيا

 گيرد.    های جانگی مدنظر قراردیواره

: این سرازه هرم Ground to Groundهای گلخانه؛ ای  خود به دو گروهنيمه استوانههای گلخانه

 شود فرم ظاهری آن اگرد کام  و یا گرد و هرم چندسراله اسرتفاده میهرای فرصلی ای گلخانرهبرر

                                                
                                                                                                                    1- Ridge Frame                               

                                                                                                                                                          2- Quonset   
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