
 

 

 خنک کردن گلخانه

تهویه خوب و مناسب، در صورت تابش زیاد  مدمای گیاه داخل گلخانه در فصول داغ و نواحی خشک، حتی با انجا

واند تتهویه کارآمد نیز به تنهایی نمیدرجه باالتر از دمای هوای بیرون از گلخانه برسد.  01تا  5تواند خورشید می

ها بسیار باالست. همچنین الزم است برای رشد مناسب باعث خنک شدن گیاهان گردد زیرا دما در اغلب اقلیم

محصول در مناطق خشک و نیمه خشک که رطوبت هوای بیرونی بسیار کم است، رطوبت داخل گلخانه را افزایش 

یا مه پاش  ( fan &padاغلب از سیستم فن وپد )و افزایش رطوبت گلخانه، بیشتر  خنک نمودنداد؛ لذا برای 

(hight pressure fogاستفاده می شود ) 

 سیستم سرمایش تبخیری فن و پد

ی تبخیری منجر به کاهش حرارت ی خنک کنندهی هوا(  و یک پد )مبرد( در سامانهاستفاده از یک فن )مکنده

دد. این روش منجر به کاهش افت رطوبت گیاه و در نتیجه کاهش پژمردگی گیاه گراضافی و باال بردن رطوبت می

 گردد.می

های خارجی در یک طرف گلخانه و سیستم سرمایش تبخیری )پد( ها یا هواکشهای فن و پد شامل فنسیستم

 شوند.در طرف دیگر نصب می

 

 سیستم سرمایش تبخیری از اجزای زیر تشکیل شده است:

  ( پد یا پوشالChaff ) 



 

 

 پمپ تزریق آب 

 ی آبمخزن ذخیره 

 های انتقال آب و فیلترهالوله 

 ( ناودانDrain pipeو سیستم تخلیه )ی آب 

 قاب 

 پد 

 

کنند بسته شوند، هوا از طریق پدهای مرطوب خنک شده ها کار میها در زمانی که فنها و درباگر تمامی دریچه

 شود.شود و باعث سرمایش محیط داخل گلخانه میداخل گلخانه کشیده میو به

 



 

 

 

 پد و استفاده از سیستم فن نکات

 کافی مورد نیاز است.  برق و برای استفاده از سیستم سرمایش تبخیری، آب 

  .سیستم سرمایش تبخیری در مناطق دارای رطوبت باال کارآیی زیادی ندارد 

 در آب مصرفی صرفه جویی خواهدشد.  در گلخانه استفاده شود، اگر از مه پاش های اضافی 

  .در مناطقی که بادهای همراه با گردو خاك زیاد است. محافظ یا فیلتر خاك الزم است 

 استفاده بایددر حد امکان خنک نگه داشته شود )مخزن زیرزمینی( . آب مورد 

 

 

 

 )خنک کردن فشار قوی( مه پاشسیستم 



 

 

پاشیدن قطرات بسیار ریز آب باالی سطح محصول است. از بر پایه مه پاش سکننده مهاساس سیستم خنک

قطرات موجود در مه باید قطر کوچکی داشته باشند تا یک سطح بزرگی را برای تبخیر ایجاد کنند و همچنین 

روی گیاهان سقوط نکنند. بلکه باید طی سقوط آزاد در جریان هوای داخل گلخانه تبخیر شوند. با استفاده از سه 

 توان مه تولید نمود:میتکنولوزی زیر 

 های دو قلونازل 

کنند. برای ایجاد بار با هم ترکیب می 2.5بار و جریان آب را با فشار  2.5تا  2جریان هوا با فشار  این نازل ها 

ای هی الزم و مناسب، این فشارها نسبتا پایین است؛لذا این سیستم به یک کمپرسور هوا و لولهقطراتی با اندازه

 ها نیاز دارد.جریان هوا و آب به نازل دو گانه برای هدایت

 فشار های کمنازل 

 کنند.میکرومتر تولید می 011تا  51ی کنندو قطراتی به اندازهبار کار می 5تا  3ر فشار آب معادل د

 های پرفشارنازل  

بسیار ها بار و آبی کامال تصفیه شده نیاز دارند. زیرا قطر روزنه نازل 01تا  35فشار آبی معادل  در این نوع به 

 میکرو متر است. 01تا  2کوچک است. قطر قطرات 

آب ،  ها، یک منبعگیر آب، فیلترهای خوب برای جلوگیری از گرفتگی نازلساز از سختییستم خنک کننده مهس

 ت.شوند تشکیل شده اسهایی به همراه نازل که در باالی سر گیاه مستقر میی فشار و لولهها، تنظیم کنندهپمپ

ین سیستم نیاز به تهویه )طبیعی یا مکانیکی( دارد. چنانچه حرکت هوا به صورت مکانیکی ایجاد شود، همچنین ا

 .یابدکنندگی سیستم افزایش میگیرد و توان خنکتر صورت میتر و کاملتبدیل قطرات به بخار سریع

 



 

 

 

 توان مزایای زیر را برشمرد:در مقایسه این سیستم با سیستم فن وپد می 

 به تهویه کمتر گلخانه در مقایسه با سامانه ی فن و پد نیاز. 

 گیرد، زیرا پتانسیل خنککنترل درجه حرارت و یکنواختی آن در تمام سطح گلخانه بهتر صورت می-

یل است که پتانسکنندگی این سیستم در تمام گلخانه یکنواخت بوده و متمرکز نیست. این در حالی

 باشد.سمت گلخانه )سمت پد( متمرکز میکنندگی فن و پد تنها در یک خنک

 


