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چکیده
اقتصاد علم انتخاب و تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود بشری است .این تخصیص زمانی کارا
و بهینه خواهد بود که بر مبنای اصولی بنا نهاده شده باشد .در کشور ،برخی از گلخانهها بدون مطالعه
اقلیمشناختی و توپوگرافی مناطق ایجاد شدهاند .بنابراین هزینههای تولید باال ،نداشتن بازارهای فروش و
صنایع تبدیلی و فرآوری ،از جمله مشکالت اصلی محصوالت این گلخانهها میباشد .از اینرو در این تحقیق به
بررسی تناسب اقلیمی شهرکهای گلخانهای استان البرز جهت توسعه کشتهای گلخانهای پرداخته شد.
مناطق جغرافیایی مورد مطالعه ظهیرآباد ،چوپانآباد و ماهدشت استان البرز بود .برای انجام مطالعه ،متغیرهای
میانگینهای درجه حرارت ماهانه ،حداکثر درجه حرارت ماهانه ،حداقل درجه حرارت ماهانه ،ماهانه رطوبت
نسبی و ماهانه تشعشع خورشیدی ،بر مبنای ماههای سال میالدی در بازده زمانی  24ساله ( )9111-2491از
ایستگاههای هواشناسی جمعآوری گردید .نتایج نشان داد که گلخانههای واقع در استان البرز حداقل در پنج
ماه از سال به سیستمهای گرمایش فعال نیاز دارند؛ که این امر در منطقه آلمریا یک ماه و در منطقه آنتالیا نیز
سه ماه بود .همچنین چهار ماه سال سیستمهای سرمایشی کارآمد ضروری میباشد؛ که خود این امر باعث
افزایش هزینهها میگردد؛ و منطقه مورد مطالعه از نظر میزان تابش خورشیدی در حد مجاز بود .نتایج نشان
دهنده این امر است که احداث گلخانه در استان البرز از نظر شاخصهای جهانی بسیار پایین میباشد .مدیریت
و احداث گلخانه بهصورت سنتی (حسهای پنجگانه) کاری پر هزینهای است .بنابراین استفاده از سیستمهای
کنترل اقلیم اتوماتیک امری ضروری برای کاهش هزینههای گلخانه میباشد.
واژههای کلیدی :البرز ،تناسب اقلیمی ،عوامل تأثیرگذار ،گلخانه.

مقدمه
کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای
اقتصادی کشور ،نقش مهمی در رسیدن به توسعه
پایدار دارد .توجه به این نکته عالوه بر خودکفایی در
تولید مواد غذایی و صادرات آن ،میتواند پاسخگوی

مسائل ناشی از افزایش جمعیت کشور باشد و به
کاهش مهاجرت از روستا به شهر منجر شود .این
مسئله مستلزم استفاده از اصول و روشهای علمی و
شناخت تواناییها و قابلیتهای محیطی هر منطقه
میباشد؛یعنی با توجه به تنوع اقلیمی و شرایط محیطی
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در هر منطقه ،محصوالتی برای کشت انتخاب شود
که توسعه اقتصادی آن را در پی داشته باشد
(.)Manafi Dastjerdi et al., 2016
از سوی دیگر نبود تناسب میان رشد سریع
جمعیت و افزایش بهرهبرداری از منابع تولیدی
محدود ،موجب شده که امروزه مسئله امنیت غذایی
از جمله دغدغههای مهم دولتها باشد .تأمین
نیازهای غذایی تنها از طریق افزایش تولید
محصوالت کشاورزی صورت نمیپذیرد .ضمن آنکه
تولید همهی محصوالت کشاورزی مورد نیاز در
داخل کشور و خودکفایی کامل کشاورزی ،با توجه
به محدودیت نهادهای و اقلیمی ،به هیچوجه
اقتصادی نخواهد بود (.)Nsabian et al., 2013
با عنایت به موارد فوق ،امروزه با افزایش سطح
دانش بشری از کشاورزی بهخصوص رشته باغبانی
جهت تأمین نیازهای غذایی جوامع بشری ،کاهش
ضایعات و افزایش کیفیت محصوالت و در نتیجه
کاهش هزینه تولید ،ایجاد گلخانههای مدرن در
دستور کار دولتها در سراسر جهان قرارگرفته است.
تولید و پرورش محصوالت کشاورزی ،بهویژه تولید
خارج از فصل آن در شرایط و محیطهای
کنترلشده گلخانهای ،یکی از زیر بخشهای مهم در
مجموعه باغبانی و کشاورزی است ( Ghasmpvr,
 .)2013ایجاد گلخانه باعث افزایش میزان تولید و
بهرهوری از منابع آب و خاک و نهادههای کشاورزی
میگردد .اما ساخت گلخانه با صرف هزینههای کالن
سرمایهگذاری مالی ،نسبت به کشت فضای باز،
همراه میباشد و نگهداری گلخانه در چرخه تولید
نیز هزینه زیادی در بردارد .در بسیاری از موارد
بهدلیل عدم سازگاری مناسب گلخانه با شرایط
مکانی ،اقلیمی و ناکافی بودن بازگشت سرمایه،
طرحهای گلخانه با شکست روبهرو میشوند
(.)Maximumyield, 2020

در مطالعهای میدانی وضعیت شرایط جوی برای
گلخانهها در برخی از مناطق ایران مورد ارزیابی قرار
گرفت .بهطورکلی ،با توجه به نتایج بهدست آمده از
مناطق مختلف بر اساس معیارهای اقلیمی و با در
نظر گرفتن بخش زیادی از هزینهها که به مصرف
انرژی در گلخانه مربوط میشود ،بهنظر میرسد
برپایی گلخانه در مناطقی مانند یزد ،شیراز ،اهواز و
زاهدان برای کاشت محصولهای مختلف مناسبتر
باشد تا مناطق دیگر در زاهدان و مناطقی مانند آن
بهعلت وقوع بادهای شدید ،مقاومسازی سازهها باید
در نظر گرفته شود .در اقلیمهای مشابه اقلیم رشت
و بندرعباس ،اگرچه هزینه انرژی کم است ولی
بهعلت رطوبت زیاد منطقه ،انتخاب گیاه مناسب
برای کاشت و پرورش در گلخانه محدودیت دارد
(.)Aetmadi et al., 2019
در تحقیقی دیگر ارزیابی اقتصادی نوردهی
مصنوعی در گلخانههای سبزی و صیفی در
گلخانههای استان همدان صورت گرفت .بدین
منظور ،از دادههای روزانه تولید و برداشت خیار یکی
از گلخانههای شهرستان همدان که فاقد سیستم
نوردهی مصنوعی بود و آمارهای هواشناسی منطقه
برای ارزیابی خسارت ساعات ابری استفاده شد.
نتایج نشان داد که بهطور میانگین در هر دوره
تولیدی ،ابرناکی هوا بهمیزان  9/2درصد بر تولید
خیار گلخانهای اثر منفی دارد .از سوی دیگر ،بر
مبنای یافتههای تحقیق ،جبران کمبود نور خورشید
ناشی از ابرناکی هوا بهوسیله نوردهی مصنوعی در
این منطقه ،فاقد توجیه اقتصادی بود و نسبت
منفعت به هزینه آن برابر  4/99بهدست آمد ( Jefri
.)et al., 2019
در تحقیقی مکانیابی بهینه استقرار گلخانههای
کشت سبزیجات پر مصرف در استان قم صورت
گرفت .دادههای روزانه دمای شش ایستگاه هواشناسی
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در سطح استان قم در دوره آماری 2442-2492
استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
میزان نیاز انرژی برای مصارف سرمایش ( )CDDو
گرمایش ( )HDDدر فصول مختلف سال ،تابع
ارتفاع بوده و در نواحی کوهستانی غرب و جنوب
استان ،میزان نیاز به گرمایش ساالنه بیشتر بوده و با
حرکت به سمت شرق و شمال استان ،نیاز
سرمایشی افزایش مییابد .در واقع الگوی زمانی و
مکانی نیاز سرمایشی و گرمایشی از شرایط ارتفاعی
منطقه تبعیت میکند .همچنین دوره سرمایش 4/2
روز کوتاهتر و دوره گرمایش  2/2روز طوالنیتر
میشود (.)Shaimi et al., 2019
پژوهشی با هدف بررسی کارایی سیستم
خنککننده پوشال و پنکه (انگلیسی) در گلخانههای
رز شاخه بریده در مناطق خشک و نیمهخشک
کشور ،در یک گلخانه تحقیقاتی با سازه رایج تونلی
پالستیکی اجرا شد .نتایج این پژوهش نشان داد که
کارایی سیستم سرمایش فن و پد گلخانهای در
شرایط منطقه محالت بین  24تا  944درصد بسته
به محل (فاصله از پد) و شرایط اقلیمی ساعت
دادهبرداری (تابش دریافتی خورشیدی داخل
گلخانه ،دما و رطوبت نسبی هوا) تغییر میکند.
همچنین ،کارایی سرمایش در گرمترین ساعت از
گرمترین روز سال ،در محل ورود هوا از پد ،در
حدود  72درصد برآورد شد ( Sadeghi et al.,
.)2013
در پژوهش  Righiniو همکاران ( )2424یک
مدل عملکرد آب و هوایی گلخانهای بر پایه استفاده
از نور مصنوعی ،برداشت گرما و اعتبار آن مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مدل قادر به
پیشبینی دمای هوا با دقت کافی در دورههای مورد
بررسی با خطای میانگین مربعات نسبتاً کمتر از 94
درصد بود .عملکرد گوجهفرنگی با دقت در موارد
مورد بررسی شبیهسازی شد و اختالف تولید نهایی

بین  4/7درصد و  4/9درصد بود .کمبود دادههای
مناسب مانع از بررسی مدل تولید گرما میشود ،اما
استراتژیک برای محاسبه حداکثر حرارت قابل
برداشت در گلخانه ارائه شد .با توجه به انرژی
تجمعی استفاده شده برای گرمایش ،مقدار کل
انرژی لوله گرمایش که میتواند با گرمای حاصل از
هوای گلخانهای حاصل شود ،تقریباً  24درصد بود
(.)Righini et al., 2020
در پژوهشی دیگر به بررسی و تحلیل
سازوکارهای توسعه پایداری در واحدهای تولید
گلخانهای استان البرز پرداخته شد .جامعه آماری
تحقیق حاضر را  944گلخانهدار فعال استان البرز
تشکیل دادند .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان
داد که شش عامل استخراج شده 47 ،درصد
واریانس کل را تبیین میکند .نتایج نشان داد که
سازوکارهای توسعه پایداری واحدهای تولید گلخانه
از شش مؤلفه مجزای حمایتی -پشتیبانی ،تولیدی،
قیمتی -بازاری ،اعتباری ،تحقیقی -ترویجی و
زیستمحیطی تشکیل میشود ( Jamshidi et al.,
.)2017
هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز
به شرایط خاصی از نظر شدت نور ،دمای روزانه،
دمای شبانه ،میزان رطوبت هوا و خاک دارند .برای
تولید و پرورش تجاری گیاهان مرغوب در تمام طول
سال باید شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل
عوامل خسارتزا (نظیر باد ،طوفانهای ویرانگر،
سرما و یخبندان) از طریق ساختمانی بهنام گلخانه
ایجاد شود .گلخانه بهعنوان محیط کنترلشده
مطرح میگردد ( .)Khosrobeygi et al., 2020با
توجه به نیاز روزافزون بازار این روش تولید امروزه به
یکی از سودآورترین بخشهای کشاورزی تبدیل
شده است که البته سرمایهگذاری اولیه فراوانی را
نیز طلب میکند .با توجه به سرمایهگذاری زیادی
که در این زمینه صورت میگیرد فقدان مدیریت
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صحیح در احداث گلخانه ،انتخاب مکان ،نوع گلخانه
و پوشش آن باعث عدم بهرهوری مناسب از سرمایه
و امکانات خواهد شد ( .)Zarei, 2017در تولیدات
کشاورزی ،مدیریت تولید با عوامل و فاکتورهای
زیادی که همیشه در حال تغییر و تا حد زیادی
غیرقابلکنترل هستند ،روبهرو است ( Banaeian et
.)al., 2010
از دیدگاه دیگر محصوالت گلخانهای ،از جمله
کاالهاییاند که در برخی از نقاط ایران قابل تولید
هستند که از یکسو صادرات آنها ارزآوری باالیی
دارد و میتواند بهعنوان یکی از کاالهای عمده
غیرنفتی در ترکیب صادرات کشور قرار گیرد و از
سوی دیگر افزایش قیمت انرژی بهعنوان یک چالش
و مخاطره بزرگ برای تولیدکنندگان محصوالت
گلخانهای مطرح است ( .)FAO, 2020با مرور نتایج
پژوهشهای انجام گرفته ،مشخص شد؛ که تأثیرات
شرایط اقلیمی بر رشد و نمو گیاهان در کشتهای
گلخـانهای بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین جـهت تولید

اقتصادی ،یک گلخانه باید دارای شرایطی باشد که
بتوان آن را گلخانهای استاندارد نامید .از اینرو
پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب اقلیمی
شهرکهای گلخانهای استان البرز جهت توسعه
کشتهای گلخانهای صورت گرفت.
مواد و روشها
محل شهرکهای گلخانهای مورد مطالعه در استان
البرز شامل مناطق ظهیرآباد ،چوپان آباد و ماهدشت
بود .شهرکهای مذکور بهدلیل اینکه در
نیمهشمالی کشور و در نزدیکی شهرهای بزرگی
همچون قزوین ،کرج و تهران قرار دارند و در مرحله
مطالعات و واگذاری قرار داشتند ،انتخاب شدند .با
توجه به عدم وجود ایستگاههای هواشناسی در محل
احداث شهرکهای گلخانهای ،از دادههای ثبت شده
در نزدیکترین ایستگاههای هواشناسی مناطق تحت
مطالعه ( 94تا  94کیلومتر) استفاده شد
(جدولهای  9و .)2

جدول  -1مختصات ایستگاههای هواشناسی استفادهشده (مأخذ سازمان هواشناسی کشور)
استان مورد مطالعه

البرز

نام ایستگاه هواشناسی

مختصات جغرافیایی

کرج

35°48'24.28"N
50°57'13.14"E
35°46'49.75"N
50°56'15.56"E
36° 0'24.33"N
50°44'49.59"E

کرج -دانشکده کشاورزی
هشتگرد

جدول  -2مختصات شهرکهای گلخانهای در حال احداث (مأخذ شرکت شهرکهای کشاورزی استانهای البرز)
استان مورد مطالعه

البرز

نام شهرک گلخانهای

مختصات جغرافیایی

چوپانآباد

35°50'6.66"N
50°30'11.61"E

ظهیرآباد

35°54'50.31"N
50°35'54.49"E
35°42'16.49"N
50°47'8.45"E

ماهدشت

994

بررسی شرایط اقلیمی شهرکهای گلخانهای در حال احداث استان البرز

شکل  -1محل احداث شهرکهای گلخانهای مورد مطالعه و ایستگاههای هواشناسی در استان البرز

برای انجام مطالعه ،متغیرهای میانگین درجه
حرارت ماهانه ،میانگین حداکثر درجه حرارت
ماهانه ،میانگین حداقل درجه حرارت ماهانه،
میانگین ماهانه رطوبت نسبی و میانگین ماهانه
تشعشع خورشیدی ،بر مبنای ماههای میالدی در
بازده زمانی  24ساله ( )9111-2491از ایستگاههای
هواشناسی جمعآوری گردید.
دادههای جمعآوریشده دستهبندی و توسط
نرمافزارهای  Minitab 16تجزیه آماری شدند و
سپس توسط نرمافزار  ،Excel 2016نمودار دادهها
جهت تحلیل شرایط اقلیمی ،رسم گردیدند.
نمودارهای تناسب اقلیمی مناطق مورد مطالعه به
روش استاندارد فائو ( )FAOکه توسط Zabeltitz
( )2499ارائه شده بود ،با استفاده از آمار بلندمدت
هواشناسی مناطق تحت مطالعه ،ترسیم گردیده
است.
نتایج و بحث
طـی بررسـیهـای انــجام شـده بـر روی دادههـای

ایستگاههای هواشناسی مورد مطالعه در استان البرز
مشخص گردید که دادههای چهار ایستگاه دارای
توزیع نرمال بود .پس از بررسی اصالت دادهها،
نمودارهای تابش -دما ،رطوبت -دما و میانگین
دماها توسط نرمافزار ترسیم گردید .در ادامه به هر
یک از مناطق جداگانه پرداخته خواهد شد.
نتایج ایستگاه هواشناسی کرج
همانطور که از شکل  2مشخص است نیاز گلخانه
احداثی به سیستم گرمایش در پنج ماه آخر سال
(آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند ماه) میباشد در
صورتیکه سه ماه (فروردین ،اردیبهشت و مهرماه)
گلخانه با کمترین امکانات مکانیکی تهویه و با تهویه
طبیعی قابلیت تولید را خواهد داشت .همچنین در
مـاه خـرداد و شـهریور گلخانه نیازمـند سیستمهای
سرمایش معمول بوده ولی در دو ماه تیر و مرداد
سیستمهای سرمایش معمول به تنهایی کارایی
نداشته و برای خنک کردن گلخانه میبایست انرژی
بیشتری نسبت به ماههای قبل مصرف شود.
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ایستگاه هواشناسی کرج کشاورزی

94

Ridge
Ventilation

24
92

12

94

Closed
Greenhouses

2

میانگین تابش خورشیدی ماهانه
(مگا ژول برمترمربع در روز)

22

4
92

44

22

94

92

24

2

94

27
میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

2-

شکل  -2میانگین دمای حداکثر ماهانه و میانگین تابش خورشیدی ماهانه در ایستگاه هواشناسی کرج

شکل  9نشان میدهد که گلخانههای احداثی در
ماه تیر به سیستمهای سرمایش برای تولید نیاز
دارند .در مقابل ماههای اردیبهشت ،خرداد ،مرداد و
شهریور با تهویه طبیعی (باز کردن دریچهها) به
تولید میتوان ادامه داد .به جزء در آبان ،آذر ،دی و
بهمن ،در ماههای دیگر سال گلخانه بهدلیل کاهش

دما بیرون گلخانه با کمبود رطوبت همراه خواهد بود.
در ماه فروردین ،مهر و اسفند با توجه به نوع کشت
تأمین رطوبت الزامی است؛ که میبایست بهوسیله
آبیاری و یا سیستم رطوبتساز ،تأمین گردد؛ بنابراین
میتوان گفت گلخانهها در آبان ،آذر ،دی و بهمن،
نیازمنداستفادهاز سیستمکنترل اقلیمکارآمد میباشند.

ایستگاه هواشناسی کرج
Evaporative Cooling Needs

36

92

Ventilation
Needs

94
27

Optimum
Condition

22
24

Excess Humidity

92
94

Humidity Needs

2
14

24

74

24 55 44
میانگین رطوبت ماهانه ()%

44

94

میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

44

24

شکل  -3میانگین حداکثر دمای ماهانه و میانگین رطوبت ماهانه در ایستگاه هواشناسی کرج
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طول دوره آماری مورد مطالعه ،دمای هوای محیط
در تابستان به  44درجهی سانتیگراد نیز میرسد.
اغلب دماهای بیشینه منطقه در حدود  94درجهی
سانتیگراد است .همچنین وجود دماهای زیر صفر
در طول سال (از اواسط پائیز تا اواخر زمستان) در
منطقه است .از اول خرداد تا اول آبان سیستم
سرمایش و تهویه در گلخانه فعال بوده و از اواسط
مهرماه تا آخر فروردین سیستم گرمایش کارآمد
جهت تولید محصوالت گرمسیری الزامی خواهد بود.

شکل  4نشان میدهد که در اردیبهشت ،خرداد،
تیر ،مردادو شهریور میتوان از تهویه طبیعی بهصورت
مستمر استفاده نمود ولیدر مهر تا فروردین (بهخصوص
شبها) بهدلیل پایین بودن دما میبایست پنجرهها
بستهباشندو امکان تهویه طبیعی بهطور مستمر برای
گلخانههای واقع در این مناطق ،وجود نخواهد داشت.
شکل  ،2تغییرات شاخصهای پنجگانه درجه
حرارت هوا به تفکیک ماهانه و بر اساس میانگین
بلندمدت هواشناسی منطقه را ارائه مینماید .در

ایستگاه هواشناسی کرج
94
Ridge Ventilation

24

12

92
94

Closed
Greenhouses

2

میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

22

4
44

92

22

94

24

92

94

2
2-

27
میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)
شکل  -4میانگین حداکثر و حداقل دمای ماهانه در ایستگاه هواشناسی کرج

نتایج ایستگاه هواشناسی کرج -دانشکده
کشاورزی
در شکل  4نیاز گلخانهها به سیستم گرمایش در
پنج ماه (آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند) مشخص
شده است گلخانه در سه ماه (فروردین ،اردیبهشت و
مهر) با کمترین امکانات مکانیکی و مصرف انرژی
نسبت به دیگر ماههای سال ،قابلیت تولید را خواهد

داشت .در مقابل گلخانه در خرداد و شهریور نیازمند
سیستم سرمایش بود ولی در تیر و مرداد سیستم
سرمایش به تنهایی کارایی نداشته و برای خنک
کردن گلخانه میبایست انرژی بیشتری نسبت به
ماههای قبل ،مصرف نمود .برای کشت محصوالت
مناطق گرمسیری در آذرماه در منطقه بهدلیل کاهش
نورو تابشخورشیدی بایداز نور مصنوعی استفاده شود.
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24

ایستگاه هواشناسی کرج

44

24
94

دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

94

4
92

94

99

2

1

4

7

4

2

2

9

9
94-

ماه

دمای حداکثر
میانگین
ماکزیموم
دمایهای
میانگین
دمای حداقل
مینیموم
میانگیندمای
میانگین

دما
میانگیندما
میانگین
ماکزیموم
بیشتریندمای
ماکزیموم
دمای حداکثر

24-

دمایحداقل
حداقل دمای
کمترین
حداقل
شکل  - 5تغییرات شاخصهای پنجگانه دمای هوا به تفکیک ماهانه در ایستگاه هواشناسی کرج -البرز
ایستگاه هواشناسی کرج کشاورزی

22

Excess
Heat

92
Cooling
Needs

94

Natural Ventilation
Low
Radiation

94

27

22

22

24

92

12

94

2

میانگین تابش خورشیدی ماهانه
(مگا ژول برمترمربع در روز)

Heating Needs

24

2
4

میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)
شکل  -6دمای میانگین ماهانه و تابش خورشیدی میانگین ماهانه در ایستگاه هواشناسی کرج -دانشکده کشاورزی

شکل  7مشخصکننده نیاز گلخانهها به سیستم
تأمین رطوبت میباشد .نمودار بیانکننده این مورد
مهم میباشد که به جزء در آبان ،آذر ،دی و بهمن

در بقیه ماههای سال گیاهان داخل گلخانه با کمبود
رطوبت مواجه هستند که بهوسیله آبیاری و یا
سیستم رطوبتساز ،میبایستی تأمین گردد .طبق
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مطابق شکل  ،2بیشتر مدت سال (هفت ماه)
بهخصوص در ساعات شب استفاده از سیستم
گرمایش الزامی بوده و میانگین دمای بیرون گلخانه
کمتر از  92درجه سانتیگراد بود .پنج ماه از سال
در طول روز میبایست از سیستمهای سرمایش و
تهویه مکانیکی برای گلخانههای واقع در این
مناطق ،استفاده شود.

شکل  ،7بیشتر ماه سال (هفت ماه از سال)
بهخصوص در ساعات شب استفاده از سیستم
گرمایش الزامی بوده و میانگین دمای بیرون گلخانه
کمتر از  92درجه سانتیگراد است؛ و در پنج ماه
دیگر سال باید در طول روز از سیستمهای سرمایش
و تهویه مکانیکی برای گلخانههای واقع در این
مناطق ،استفاده گردد.

ایستگاه هواشناسی کرج کشاورزی
Evaporative Cooling Needs

36

Ventilation
Needs

27

94
22

Optimum
Condition

Excess
Humidity

92

24

Humidity Needs

92
94

میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

44

2
944

14

24 55 44
74
میانگین رطوبت ماهانه ()%

24

94

44

شکل  -7دمای میانگین و رطوبت میانگین ماهانه در ایستگاه هواشناسی کرج -دانشکده کشاورزی
ایستگاه هواشناسی کرج کشاورزی

22

Ridge Ventilation

24
92

12

94
Closed
Greenhouses

2
4

44

92

94

22

24

92

27
میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

94

2

میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

94

2-

شکل  -8دمای میانگین بیشینه و دمای میانگین کمینه ماهانه در ایستگاه هواشناسی کرج -دانشکده کشاورزی
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طبق منحنیهای شکل  ،1پیشبینی
سیستمهای سرمایش و سایهانداز موجب استمرار
تولید در فصول گرم سال (خرداد تا مهر) خواهد

شد .همچنین ،پیشبینی سیستم گرمایشی جهت
جبران کاهش دما و جلوگیری از آسیب افت دما از
آبان تا اواسط فروردین ،الزامی است.
24

ایستگاه هواشناسی کرج کشاورزی
44

24
94

دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

94

4
92

99

94

1

2

دمای حداکثر
میانگین
ماکزیموم
دمایهای
میانگین
حداقل
دمای
میانگین
میانگین دماهای کمینه

4

7
ماه

2

4

9

میانگین
میانگیندمادما
دمایحداکثر
بیشتریندمای
بیشترین
بیشینه
دمایهایحداقل
کمترین دمای
کمینه
کمترین

2

9
9424-

شکل  -9تغییرات شاخصهای پنجگانه دمای هوا به تفکیک ماهانه در ایستگاه هواشناسی کرج -دانشکده کشاورزی-
البرز

نتایج ایستگاه هواشناسی هشتگرد
شکل  94نشان دهنده نیاز گلخانه احداثی به
سیستم گرمایش در پنج ماه آبان ،آذر ،دی ،بهمن و
اسفند میباشد .در صورتی که سه ماه فروردین،
اردیبهشت و مهر گلخانه با کمترین امکانات
مکانیکی و مصرف انرژی ،قابلیت تولید را خواهد
داشت .در خرداد ،مرداد و شهریور گلخانه نیازمند
سیستم سرمایش بود .ولی در تیرماه سیستم
سرمایش به تنهایی کارایی نداشته و برای خنک
کردن گلخانه میبایست انرژی بیشتری نسبت به

ماههای دیگر مصرف شود .بر اساس نمودار فوق
گلخانههای در منطقه جهت رشد گیاهان با مشکل
کمبود نور مواجه نخواهند بود .برعکس افزایش
تشعشع خورشیدی موجب افزایش دما در اواسط
سال شده بهطوری که در تیر سیستمهای متداول
سرمایش به تنهایی قابلیت کاهش دما را جهت رشد
مطلوب گیاهان نخواهند داشت .بر اساس شکل 99
به جزء در ماههای آبان ،آذر ،دی و بهمن در سایر
ماههای سال تأمین رطوبت جهت رشد گیاهان
الزامی میباشد.
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ایستگاه هواشناسی هشتگرد
22

Heating Needs

92

Excess
Heat

Cooling
Needs
Natural
Ventilation

میانگین تابش خورشیدی ماهانه
(مگا ژول بر مترمربع در روز)

24

94
Low
Radiation

27

94

2

22
94 12
92
24
میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

22

4

2

شکل  -11دمای میانگین ماهانه و تابش خورشیدی میانگین ماهانه در ایستگاه هواشناسی هشتگرد
ایستگاه هواشناسی هشتگرد
44

Ventilation
Needs

27

94
22

Optimum
Condition

Excess
Humidity

24
92
94
2

Humidity Needs

12

91

22

72

42

55
22

میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

Evaporative Cooling Needs

36

92

4
42

92

22

میانگین رطوبت ماهانه ()%
شکل  -11دمای میانگین و رطوبت میانگین ماهانه در ایستگاه هواشناسی هشتگرد

بر اساس شکل  92در منطقه هشتگرد هفت ماه
از سال در ساعات شب بهدلیل کاهش میانگین دما
به زیر  92درجه سانتیگراد ،نصب و استفاده از

سیستمهای گرمایش ضروری میباشد .همانطور که
شکل  99نشان میدهد تعداد روزهای گرم سال
بیشتر از روزهای سرد بوده و هزینه احداث سیستم
949
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گرمایش در ماههای ابتدای سال (دیماه تا اوایل
فروردین) میباشد.

سرمایش و سایهاندازی بیشتر از سیستم گرمایش
خواهد بود .بیشترین میزان هزینه تولید برای

ایستگاه هواشناسی هشتگرد

94

Ridge
Ventilation

24
92
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94
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Greenhouses

2

میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

22

4
94

92

24

22

94

92

4

2

227

میانگین حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

شکل  -12دمای میانگین بیشینه و دمای میانگین کمینه ماهانه در ایستگاه هواشناسی هشتگرد

ایستگاه هواشناسی هشتگرد

44

24
94
4

ماه
92

99

94

1

دمای حداکثر
میانگین
ماکزیموم
دمایهای
میانگین
حداقل
دمای
میانگین
میانگین دماهای کمینه

2

7

دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)

94

4

2

4

9

میانگیندما
میانگین
دما
دمای حداکثر
بیشترین دمای
بیشترین
بیشینه
دمایهایحداقل
کمترین دمای
کمینه
کمترین

2

9
94-

شکل  -13تغییرات شاخصهای پنجگانه دمای هوا به تفکیک ماهانه در ایستگاه هواشناسی هشتگرد -البرز
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مقایسه استان البرز با مناطق آلمریا و آنتالیا
شکل  94میانگین دادههای هواشناسی از
ایستگاههای هواشناسی استان البرز میباشد .پس از
بهدست آوردن نمودار واحد برای ایستگاههای
هواشناسی استان البرز اقدام به مقایسه آن با
ایستگاههای هواشناسی مناطق آلمریا در کشور
اسپانیا و آنتالیا در کشور ترکیه (شکل  )94شد.
شـکلهای مـذکور شـامـل نـمودار میـانگیـن تابش

خورشیدی ماهانه ،میانگین دمای ماهیانه ،نمودار
میانگین دمای ماهیانه و میانگین رطوبت نسبی و
میانگین بیشینه دمای ماهیانه و میانگین کمینه
دمای ماهیانه میباشند .با تحلیل شکل  92نتایج
قابلتوجه و کاربردی زیر حاصل گردید .شهرکهای
گلخانهای در حال احداث در استان البرز در مقایسه
با مناطق آلمریا و آنتالیا ،با کمبود شدت تابش
خورشیدی از حد مجاز مواجه نبودهاند.

میانگین داده های هواشناسی چهار ایستگاه استان البرز
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(مگا ژول برا مترمربع در روز)

Ridge Ventilation

4
44
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94

22

24

92

94

2

میانگین تابش خورشیدی ماهانه

22

2-

میانگین 27
حداکثر دمای ماهانه (درجه سانتیگراد)
شکل  -14دمای میانگین ماهانه و تابش خورشیدی میانگین ماهانه در ایستگاههای هواشناسی البرز

گلخانههای واقع در استان البرز حداقل در پنج
ماه از سال (آبان تا اواخر اسفند) دارای سیستمهای
گرمایش فعال خواهند بود .که این مسئله در مورد
گلخانههای منطقه آلمریا یک ماه (دی آن هم با
ظرفیت پایینتر) و در منطقه آنتالیا نیز سه ماه
(آذر ،دی و بهمن) بود .ولی در ساعات کمتری
نسبت به استان البرز فعالتر خواهند بود .چنانچه
هدف کشت در تمام سال باشد ،دو ماه از سال در
استان البرز میبایست عالوه بر سیستم سرمایش
کارآمد از روشهای کاهش تابش ورودی

(سایهاندازی) نیز استفاده شود؛ که این موضوع
موجب افزایش میزان سرمایهگذاری در احداث
گلخانهها نسبت به مناطق آلمریا و آنتالیا خواهد
بود .باال بودن میزان تابش خورشیدی در استان
البرز نسبت به آنتالیا میتواند مزیت بهحساب آید .با
توجه به باال بودن میزان تابش خورشیدی ،با تزریق
گاز دیاکسید کربن به محیط گلخانهها ،میتوان
میزان تولید محصوالت را افزایش داد و هزینهها
احداث سیستم سرمایش را تا حدی جبران نمود.
ولی در ساعات کمتری نسبت به استان البرز فعالتر
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خواهند بود .چنانچه هدف کشت در تمام سال
باشد ،دو ماه از سال در استان البرز میبایست عالوه
بر سیستم سرمایش کارآمد از روشهای کاهش
تابش ورودی (سایهاندازی) نیز استفاده شود که این
موضوع موجب افزایش میزان سرمایهگذاری در
احداث گلخانهها نسبت به مناطق آلمریا و آنتالیا

خواهد بود .باال بودن میزان تابش خورشیدی در
استان البرز نسبت به آنتالیا میتواند مزیت بهحساب
آید .با توجه به باال بودن میزان تابش خورشیدی ،با
تزریق گاز دیاکسید کربن به محیط گلخانهها،
میتوانمیزان تولید محصوالترا افزایش داد و هزینهها
احداث سیستم سرمایش را تا حدی جبران نمود.

مقایسه میانگین داده های هواشناسی چهار ایستگاه البرزبا آلمریا وآنتالیا
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شکل  -15مقایسه دمای میانگین ماهانه و میانگین تابش خورشیدی ماهانه در چهار ایستگاه هواشناسی با مناطق
آلمریا و آنتالیا

میانگین دادههای هواشناسی چهار ایستگاه استان البرز
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نتیجهگیری کلی
با توجه به وسعت کشور ایران و وجود میکرو
اقلیمهای متعدد در فواصل کم ،مکانیابی مناسب
شرایط رشد و تولید گیاهان ،قابلاغماض نیست .از
آنجایی که شهرکهای مورد مطالعه در شعاع کمتر
از  24کیلومتری از هم قرار دارند از لحاظ اقلیمی
نسبت به هم مزیت نسبی ندارند ولی از نظر امکانات
و منابع آبی (که بحث مقاله نمیباشد) دارای
اختالف میباشند .اگر با شهرکهای در حال احداث
در کشور مقایسه شوند در برخی شاخصها دارای
مزیت و در برخی شاخصها ضعیف میباشند .ولی
در هر حال نسبت به شاخصهای جهانی از وضعیت
مطلوبی برخوردار نمیباشند.
بر اساس یافتههای تحقیق برای شهرک
گلخانهای ظهیرآباد ،چوپانآباد و ماهدشت ،فعال
بودن سیستمهای گرمایشی در ماههای مهر تا
اردیبهشت (حداقل در ساعاتی از شب) الزامی است.

همچنین در ماههای خرداد تا مهر استفاده از
سیستمهای سرمایشی کارآمد ،ضروری هستند .در
ماههای آبان تا فروردین وجود امکاناتی همچون
تهویه طبیعی و سایهانداز و پوشش کارآمد ضروری
میباشد .از نظر میزان تابش خورشیدی در حد مجاز
بود و با انجام برنامهریزی در تاریخ تولید و الگوی
کشت به مشکل جدی مواجه نخواهند شد.
احداث سیستمهای گرمایشی کارآمد که حداقل
چهار ماه از سال (آبان ،آذر ،دی و بهمن) و احداث
سیستمهای سرمایشی و سیستمهای کمکی همانند
سایهاندازها ،برای دو ماه از سال (تیر و مرداد) و
پیشبینی سیستمهای تأمین رطوبت بهصورت
مهپاش در ماههای مورد نظر برای گلخانههای واقع
در استان البرز ضروری میباشد .باال بودن میزان
تابش خورشیدی همراه با سیستم تزریق گاز
دیاکسید کربن ،موجب افزایش تولید و کاهش
فشار هزینه سیستمهای سرمایشی خواهد شد.
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