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و  طالب

خانه ها 

 از آنها 

ي سبز 

رداشته 

اجع و 

 شدت 

براي  ه
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گلخانه 1

مط. م ميباشد 

د و فن در گلخ

بهره الزم را و 

ن پاركها و فضاي

 از اين كتاب بر

مر "كانال   به

  .  

ح درياي آزاد ،

 جداول مربوطه

1.2 elevF

1.0 LightF

1.1 TempF

  1.0VelF

house FF 

1.houseF

                  
مديريت گ ۴فصل 

ق خشك و گر

حاسبه مقدار پد

بدست آوردهرا 

 ترجمه سازمان

د نياز مستقيما

رتبط با گلخانه

مراجعه نماييد 

ه ارتفاع از سطح
با مراجعه به.  1

                   2

                   0

                 2

                   

Lighelev FF .

1. x 1.0 x .2 

  

                  
 ف

مناطق گلخانه در

نايي با نحوه مح

رهترين راندمان 

ل وي نلسون ،

جداول مور. شد

مراجع ديگر مر

https://t.me/

 موثرند از جمله

1 بين پد و فن 

1 -4              

                   

3-4              

                   

   Tempht F.

 = 1.344 12

.  قرار ميگيرد 

     

         

 خنك كردن گ

 مثال براي آشن

عث ميشود تا به

انه نوشته پاوول

ميباش ي آلدريچ

چنين كتب و م

/greenhouseb

ي اگزاست شده

همچنين فاصله

جعه به جدول

4-2 به جدول

3جعه به جدول

4                

                    

ي محاسبات ما

                  

ين روش براي

رمائيد حل يك

تم سرمايش باع

يت گلخاب مدير

نوشته روبرت اي

ب مذكور و همچ

books :  لينك

:  
قدار حجم هواي

هاي گلخانه و ه

متر و با مراج 15

K  و با مراجعه

انتيگراد وبا مراج

4-4ه به جدول

                   

houseF مبنا

         گلخانه

موثرتري تبخيري

ه مشاهده ميفر

ست اجزاء سيست

كتاب 4ت فصل

ن هندسي گلخانه

افت فايل كتاب

با ل "عت گلخانه

:م سرمايش
ي در تعيين مق

دماي ابتدا و انته

  : م داشت

550آزاد منطقه

Klux 53.8طقه

درجه سا 3.5ها

متر وبا مراجعه 4

                    

ت لذا اسزرگتر

ستم سرمايش گ

  : ه 
ستم سرمايش ت

تي كه در ادامه

محاسبه درس.  

   

ع اين محاسبات

و كتاب مه هران

جهت دريا.ست 

مربوط به صنع ي

سبه سيستم
مترهاي متعددي

طقه ، اختالف د

خواهيم محالت 

اي آز سطح دري

ور ماكزيمم منط

ف دماي ابتداوانته

48بين پد و فن 

                   

بز VelFريب از 

محاسبه سيس
  

مقدمه
سيس    

محاسبا

ميباشد

.ببريم 

مرجع   

شهر ته

شده اس

يكتابها

  

محاس
پارا     

نور منط

منطقه

ارتفاع از

شدت نو

اختالف

فاصله بي

 

اين ضر
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خانه در 

  : 

=

=

=

  . ست 

ساحت كف گلخ

خواهد شد)متر 

= 3072 x 10.7

= 355.404   C

= 604.187 M

ب بر ساعت است

وت مربع از مس

48متر و طول 

76 x 1.344 x 

CFM 

hrM /3
      (C

يقه به متر مكعب

ب به ازاء هر فو

م 8نه به عرض 

8 

CFM * 1.7 = 

ت مكعب بر دقي

         

فوت مكعب 8ل

دهن 8( متر مربع

hrM /3
) 

تبديل فو 1.7ب

                  

استاندارد معادل

 . ح ميگردد

م 3.072ساحت

ت مربع و ضريب

         گلخانه

در يك گلخانه ا

houseF اصالح

مسبا اي گلخانه

متر مربع به فوت

ستم سرمايش گ

 جابجايي هوا د

  .ميباشد 

آمده با ضريب

براجابجايي هوا 

تبديل م 10.76 

محاسبه سيس
  

مقدار 

دقيقه م

عدد بدست آ

مقدار كل ج  
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45.00 

جود پد 

=

 فن در 

مجاز ه 

 مكش 

و براي 

  .اشت 

=

 64ول 

   )شود 

 

(  يابد 

 64ي 

00يه اي معادل 

با وج. دارند )  

  . فت ميكند 

= 604.187 / 4

عدد 2ميتوان 

فاصلهماكزيمم  

توجه به قدرت

وسانتيمتري  10

نياز خواهيم داي 

= 15 x 8.8 = 1

پد در طو مقدار

ر عمل نصب ميش

ه به باال انتقال

برا.فاده ميشود 

فنها قدرت تخلي

ود نداشته باشد

عب در ساعت اف

40.310 = 15 

م تقارنه جهت

.تر خواهد شد 

با ت. ع ميباشد 

0متر مربع پد  

سانتيمتري 10 

132 2m  

اين م. داريم  ي

متر مربع در 12

ليتر در دقيقه 6

استفوزيع مشابه 

  .  خواهد بود 

اين ف.  ميكنند 

 مكش هوا وجو

متر مكع 40.31

هيم داشت و به

  .  ت

مت 4ديگر از يك

   

در هر فوت مربع

3.5به  ) ساعت

متر مربع پد 8

يسانتيمتر 10

28(  .خواهد شد 

6.2رعتي معادل 

چند سيستم تو

زاء هر متر طول

         

كاركيلو وات  1

مانعي دري كه

  . به ميشود

0 تخليه هوا تا

نياز خوادد فن

ن خواهيم داشت

لذا فاصله فنها ا

.ر گرفته است

،250 CFM د

متر مكعب در س

8.به  )در ساعت

متر مربع پد 1

متر نصب خ 64

 آب بايد با سر

 بزرگ دو و يا چ

  . خواهد شد

ر در دقيقه به از

                  

1.ي به قدرت

هنگامي( اسگال

پاسگال محاسب 

ده ميشود مقدار

عد 15 شود به

عدد فن 16رت

 نصب ميشوند ل

در حد مجاز قرار

سانتي ، 10ي

16.180قدرت

متر مكعب د 40

132فن نياز به

4طول  و متري 

سانتيمتري 10

براي طولهاي .

ليتر در دقيقه خ

ليتر 9.3يمتري

         گلخانه

متري با موتور 

در فشار صفر پا

30ش در فشار

ول فوق مشاهد

متري استفاده 

 كه در اين صور

متري 64طول

فاصله فنها د وت

براي پد سلولوز

با ق (متر  1هنه

0.310با قدرت 

عدد ف 15وجود

2 پد با ارتفاع

ل پد سلولوزي

)يريت گلخانه

396.8ورد نياز

سانتي 15اي پد

ستم سرمايش گ

  :  د فن ها 

1.4نهاي دهنه 

عب در ساعت د

ي اين مقدار مكش

نطور كه در جد

1.4ر از فنهاي 

كردنه  استفاده 

 تعداد فن در ط

استمتر  7.6ها 

  :  لولوزي

ار هواي مجاز ب

با ده ي هر فن

(متر  1.4هنه 

با وين گلخانه 

صب ميشود لذا

  :  آب 
زاء هر متر طول

كتاب مدي 225 

توان پمپ مول 

حاسبه پمپ برا

محاسبه سيس
  

تعداد
فن       

متر مكع

سلولزي

همان    

اگر      

هر دهنه

اين    

بين فنه

  

پد سل
مقد    

فنها برا

با دفن 

در ا    

متري نص

پمپ
به از    

صفحه

طو متر

  مح
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ديريت 

دد فن 

ر براي 
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ش بيني 

ه براي 
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كتاب مد 229 

عد 16 توجه به 

آمپر 50ل برق 

رف برق داشته

پيشآمپر  66ر 

نرژي در گلخانه

e 1–1.Sizing the 

GREE

2

3

4

80
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20

ludingplant ligh

صفحه(ي است

  .  ست

 

با. آمپر است  2

گردد لذا حداقل

 مناسبي از مصر

متر 3700حت 

شترين هزينه ا

electricalsystem

ENHOUSE SI

<5000 

5,000–20,000 
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30,000–40,000 

40,000–80,000 

0,000–120,000 

20,000–160,000 

60,000–200,000 

00,000–300,000 

hting andheavy

سانتيمتري 10

  . مايد 

سانتيمتري اس 1

 . شاهده كنيد 

2.8مصرفي آنها 

ب نيز اضافه ميگ

 از ابتدا تخمين

ي گلخانه تا مسا

ذكر است كه بيش

m. 

IZE 

y machinery 

         

ع پد سلولوزي

ي كفايت مي نم

15 پد سلولوزي

هاي پيوست مش

كنند و جريان م

مصرف پمپ آب

  . هد بود

نيز ميتوانستيم

و برايآمپر  50

الزم به ذ. ست

5

                  

زاء هر متر مربع

ليتري 4000خزن

اء هر متر مربع

توانيد در نقشه ه

يلو وات كار ميك

كه به اين عدد م

مربعي نياز خواه

هندسي گلخانه ن

متر  2700ت

 قابل مشاهده ا

ELECTRICAL

5 

         گلخانه

ليتر به از 30.5

متر مربع پد مخز

ليتر به ازا 40.7

ب قاب پد را ميت

كيل 1.1اسب يا 

ر خواهد شد كه

متر م 3072انه

كتاب مهن 1-1ل

گلخانه تا مساحت

بصورت كاملل

  . شد

LSERVICEEN

(amp/volts

60/240 

100/240 

150/240 

200/240 

400/240 

600/240 

400/440 

600/440 

800/440 

ستم سرمايش گ

  :  مخزن 
5م مخزن آب 

م 128براي  ) . 

7جم مخزن آب

وله كشي و نصب

  : ف برق 
1.5ها با موتور 

آمپر 44.8 برق 

م سرمايش گلخا

راجعه به جدول

ن جدول براي گ

جدولاين . ست 

م سرمايش ميباش

NTRANCESIZ

) 

محاسبه سيس
  

حجم
حجم    

گلخانه

 حج

نحوه لو

  

مصرف
فنه     

مصرف

سيستم

با مر    

در اين. 

شده اس

سيستم

ZE(a)
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پ آب ، 

 . ود 

 مقدار 

ز ايجاد 

ت باال 

س آنها 

 شبكه 

ي ديگر 

وش شدن پمپ

س كنترل ميشو

خروج اين. شد 

د و در نتيجه از

 .   كند

تام نصب به سم

  

جزا براي سرويس

ورت استفاده از

به عبارتي. شود 

 . دي ميشود 

 . ود 

پس از خاموكه 

ب با شير باي پس

سيستم ميباش از

 روي پد ها باشد

تجاوزمتر  15ز 

ن سوراخها هنگا

.د ننشووراخها 

اب شيرآب مج

ميگيرد و در صو

شك تبخير ميش

سيليكون آب بند

جي لحاظ ميشو

براي اين است ك

مقدار دبي آب. 

ا ردش به بيرون

ن تبخير آب بر

طول آن نبايد از

اين. د نخ ميشو

سوعث گرفتگي 

ست براي هر قا

نكبوتي صورت م

ك روز گرم و خش

  . يم داشت 

         

 

 . ميشود

 . 

ده و با خمير س

 لوله هاي خروج

اين مسئله بر. د

م جاري ميكند

 آب در حال گر

م بيشتر از ميزان

ميباشد و ط) چ

ميليمتر سوراخ 3

 معلق در آب باع

ده شوند ميبايس

عن رت شبكه تا

 .  شد

 مربع پد دريك

صرف آب خواهي

                  

:يل شده است

م بنص هاتن پد

 بزرگتر ميباشد

لوانيزه بسته شد

 و شيب تنها در

زن قرار ميگيرد

 . سر ريز نكند

در سيستممخزن

درصد از 2تا  1

ه درون سيستم

 . شود

اينچ 1/4و1(  4ا

3نتيمتر با مته

 نداشته و ذرات

اي مجزا استفاد

مت پد ها بصور

 مواجه خواهيم

متر 1قه از هر

يتر در دقيقه مص

         گلخانه

  : م 

قسمت تشكي 3

 

 بعد از قرار گرفت

پد متر از طول

 ها با ورقهاي گا

طراز نصب شده

تر در نيمه مخز

ه مخزن از آن س

مب را از انتهاي

B  1براي خروج

 تا ورودي آب به

ها جلوگيري ميش

ب بر روي پدها

سا 6در هر آب

ياز به هواگيري

ها در شبكه ها

ب از پمپ به سم

ير يكنواخت آب

ليتر در دقيقه 0

لي 51.2ربع پد ،

ستم سرمايش گ

ت نصب فريم

 آلومينيومي از

يم ناوداني كف

 يم قاب باال 

ويه قاب باال كه

سانتيم 13ب پد 

ر و ته  ناوداني

ب پد بصورت ط

رودي آب با فلوت

هاي برگشتي به

مپ كف كش آب

 Bleed Offير 

ب باعث ميشود

مك بر روي پد ه

توزيع آ لولهايز 

ي توزيع آله ها

تا نيار ميگيرند 

ر صورتيكه پد ه

 . بيه شود 

تقال و توزيع آب

طي با توزيع غير

4.با سرعت  ب

متر مر 128اي 

محاسبه سيس
  

مالحظات
  

قاب پد

فر -

فر -

رو -

قاب -1

سر -2

قاب -3

ور -4

آبه

پم -5

شي -6

آب

نم

سا -7

لول -8

قر

در -9

تعب

انت -10

خط

آب  -11

برا
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صورت 

ايند و 

شند و 

 پد ها 

حتي از 

 توجه 

ر بستر 

شد كه 

و در ص) ي فرد 

شروع بكار نما 

  . عويض شود 

خانه نداشته باش

ب ميبايست غر

وا ميبايست براح

انهو انتهاي گلخ

شد لذا دماي زير

د طوري باشد باي

رديفهاي(  فنهاز 

 . ند 

با همديگرروه 

  . شود 

ب مخزن كال تع

ي به داخل گلخ

  .  نشود 

كثري از آفتاب

كند و جريان هو

ف دماي ابتدا و

ي مطلوب ميباش

ع نصب فن و پد

  قاني

ه ابتدا نيمي از

وارد مدار شون) 

ي فنهاي يك گر

مينان حاصل ش

اقل هر هفته آب

 ها سايه اندازي

ن امالح روي پد

ت استفاده حداك

سرمايش ايجاد ك

يست به اختالف

ن گياه در دماي

ارتفاعين جهت 

 :  

htt  

حسن فرق – كام

         

 صورت گيرد كه

رديفهاي زوج(

ها نبايد تمامي

 . ت گيرد

جره پشت پد اطم

  
د بهتر است حد

 ميگردد تا پد

ب و رسوب كردن

 شود ، به جهت

هواي سيستم س

ي ميشود ، ميباي

 .  چيده شوند

قرار دادنمايش

به همي. ت ندارد

ير دانلود نماييد

tp://marsus.ir

  با تشكر

ه اي مرصوص ك

                  

ست به نحوي

(وب نيمه ديگر

باالي موتور داز

ي اين كار صورت

 از باز بودن پنج

:  و نصب س
دي داشته باشد

ل گلخانه نصب

بخير سريع آب

قي غربي نصب

ي براي حركت ه

ختلف نگهداري

 دما در گلخانه

راي سيستم سرم

 براي ما اهميت

ركت با لينك زي

r/fa/data/dow

ت صنايع گلخانه

         گلخانه

  :   رق
كشي فنها ميبايس
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