
: محاسبه سیستم گرمایش در گلخانه   

شنای  ی برنامه این تهیه از هدف  این . میباشد گلخانه در گرمایش سیستم محاسبه با ا 
 اعداد تغییر با میتوانند محترم کاربران و است شده داده توضیح مثال یک حل با مسئله

نرا منطقه شرایط یا و گلخانه ابعاد در    . کنند استفاده مشابه های نمونه برای ا 
 

حسن فرقانی   –شرکت صنایع گلخانه ای مرصوص کام : تهیه شده   

 



: حل یک مسئله نمونه   

 : گلخانه ای با مشخصات زیر در منطقه گرگان احداث شده است   

 ( متری  8دهنه  6) متر  48: عرض  -  

 متر 45: طول  -  

 متر مربع  2.160: مساحت  -  

 متر  4: ارتفاع ستونها  -  

 متر  5.6: ارتفاع تاج  -  

 (درجه  15حداقل دمای قابل تحمل ) خیار گلخانه ای : محصول زیر کشت  -  

 درجه سانتیگراد  -10: دمای سردترین شب سال  -  

 ( بررسی برای تک الیه و دو الیه با هوای فشرده ) پلی اتیلن : پوشش گلخانه  -  

 

 



توان حرارتی تبادلی ( + رسانای  ی) توان حرارتی هدایتی = توان حرارتی مورد نیاز برای گلخانه   

Hf(furnace heat) = Hc ( Conduction heat)+Has(air exchange heat) 
 

Hc=U . A . (Tin-Tout) 

 Hc = گرمای منتقل شده    

 U= ضریب انتقال گرما    

 A=   سطح خارجی گلخانه  

 Tin= سیبی نبیند   دمای داخل گلخانه که محصول ا   

 Tout= دمای بیرون گلخانه در سردترین شب سال    

 



توان حرارتی تبادلی ( + رسانای  ی) توان حرارتی هدایتی = توان حرارتی مورد نیاز برای گلخانه   

Hf(furnace heat) = Hc ( Conduction heat)+Has(air exchange heat) 
 

Has=0.02 . M . (Tin-Tout) 

 Has = گرمای تبادلی هوا    

 M= هوای تبادلی    

 Tin= سیبی نبیند   دمای داخل گلخانه که محصول ا   

 Tout= دمای بیرون گلخانه در سردترین شب سال    

 

 که نشان دهنده شرایط گلخانه است  4-5مقدار هوای تبادلی از حاصلضرب حجم هوای گلخانه در عدد جدول 
ید  . بدست میا   



  

  



 



 



(رسانای  ی) توان حرارتی هدایتی   

باره در توضیح Tin  و Tout 
Tin  ن در که است دمای  ی مینیم سیب گیاه ا   دما این در اینکه نک ته . بود خواهد متفاوت ، مختلف گیاهان برای عدد این . نبیند ا 

 را دما این سرد شب در که شود طراحی نحوی به حرارتی سیستم یک اگر . میماند امان در سرما از گیاه تنها و نمیگیرد صورت رشدی
   . نماید تامین ( فتوسنتز دیگر پارامترهای وجود شرط به ) را رشد مناسب دمای میتواند روز در قطعا نماید تامین

وردن بدست برای مار به نیاز Tout ا   و حذف را عدد کمترین و نموده سورت را اعداد این ابتدا . داریم منطقه هواشناسی ساله 10 ا 
   . میکنیم انتخاب را دوم عدد

مار : مثال    : میباشد زیر شرح به نظر مورد منطقه شناسی هوا ا 

 
 سال اول  سال دوم  سال سوم  سال چهارم  سال پنجم  

8-  7-  9-  10-  8-  

 سال ششم  سال هفتم  سال هشتم  سال نهم  سال دهم 

9-  8-  6-  13-  9-  



(رسانای  ی) توان حرارتی هدایتی   

 
میدهیم قرار محاسبات معیار را -10 عدد و میگذاریم کنار را -13 عدد .   
بود خواهد گلخانه نیاز جوابگوی ما حرارتی سیستم مواقع درصد 90 در فرض این با .   
نک ته :   
است تغییر قابل گلخانه به خزانه از گیاه انتقال زمان یا و کشت تاریخ اساس بر جدول این .   
مار این لذا میکنند منتقل گلخانه به خزانه از را نشاء ماه بهمن اواسط در دارند بهاره کشت که کنندگانی تولید مثال عنوان به  برای ا 

   . میگیرد قرار بررسی مورد ماه بهمن
 



(رسانای  ی) توان حرارتی هدایتی   

Hc=U . A . (Tin-Tout) 

 Hc = گرمای منتقل شده    

 U=  1.2  

 A=  3282 متر مربع  

 Tin= درجه سانتیگراد  15   

 Tout= درجه سانتیگراد  -10   

Hc=1.2 x 3282 x 10.76 x (15 – ( -10)) x 1.8 
Hc = 1.906.973 btu/hr 
Hc = 480.588 kcal/hr 

 .تبدیل اختالف درجه سانتیکراد به فارنهایت است  1.8تبدیل متر مربع به  فوت مربع و  10.76ضریب   

 نرا بر  .تقسیم میکنیم  3.968برای تبدیل توان حرارتی از بی تی یو بر ساعت به کیلو کالری بر ساعت ا   

 



 



 توان حرارتی تبادلی 

Has=0.02 . M . (Tin-Tout) 
 Has = گرمای تبادلی هوا    

 M= متر مکعب  11070   

 Tin= درجه سانتیگراد  15   

 Tout= درجه سانتیگراد  -10   

Has = 0.02 x 11070 x 35.31 x (15 – (-10)) x 1.8 
Has = 351.793 btu/hr  = 88.657 kcal/hr 

 
Hf = Hc + Has = 480.588 + 88.657 = 569.245 kcal / hr   

 . ضریب تبدیل متر مکعب به فوت مکعب است  35.31عدد   



: جدول مقایسه   



 صرفه جوی  ی انرژی 

- فشرده هوای با جداره دو سیستم از استفاده . 
- شکن باد از استفاده   
- باال راندمان با حرارتی سیستم 
- حرارتی های پوشش ( خاصیت IR  و EVA )   

  
 
 



 شرکت صنایع گلخانه ای مرصوص کام : تهیه شده 

 
 
 
 
 
 

   88333758 – 61 : تلفن

 88020371 : فاکس  

سایت : ir.marsus.www 
ایمیل :  ir.info@marsus 
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