
 

 

 .و یا محلی ) موضعی ( گرم می شوندگلخانه ها توسط سیستم های گرمایشی مرکزی 

 سیستم حرارت مرکزی 

اگر تمام گلخانه های موجود در یک محوطه ، توسط یک سیستم گرم شوند به آن سیستم مرکزی می گویند . 

 قال آب گرم و سیستم  توزیعاین سیستم از همه بخش عمده ی تجهیزات موتورخانه ای ) مولد گرما ( ، سیستم انت

قابل  𝑚2 4000حرارت در گلخانه تشکیل شده است این روش گرمایش برای گلخانه هایی با مساحت حداقل 

 اجرا است و برای گلخانه هایی با مساحت کمتر به صرفه نمی باشد .

 

 مزایا : 

 فضای کمتری اشغال می کند .  (1

 گرمایش هوای گرم( .  %00یاس با در ق % 08-% 00راندمان باالتری دارد )  (2

 تر .ظرفیت کمتری نیاز است و مدیریت دما راحت (3

 در صورت از کار افتادن ، برای مدتی گلخانه گرم می ماند. (4



 

 

 معایب : 

 هزینه اولیه ی باال  (1

  .کردن لوله ها از مقدار آن کاست در زمان انتقال مقداری از گرما تلف می شود که البته می توان با عایق (2

 نگهداری این سیستم نیاز به تخصص دارد . (3

 ایش در گلخانه های پیشرفته است .روش حرارت مرکزی با آب گرم معمول ترین روش گرم

 ی زمین، لولهی قرار داده شده روبه طور کلی برای توزیع گرما از لوله های تعبیه شده در زیر بستر خاک، لوله

 های تعبیه شده در دیواره ها و یونیت هیتر استفاده می شود .

 گرمایش با لوله های تعبیه در زیر خاکالف( 

از نیاز گرمایشی حداکثر گلخانه را تامین کند . در این سیستم  28در آب و هوای سرد این سیستم می تواند تا %

 . تجاوز کند(𝑐° 20د اما دمای ریشه نباید از ) خاک و ریشه ی گیاه به صورت مستقیم گرم می شو

 

 مزایا : 



 

 

 توزیع یکنواخت گرما در سطح گلخانه  (1

 جلوگیری از مشکل های پایین خاک  (2

 ( 10صرفه جویی در مصرف سوخت ) حداقل % (3

 تجمع کم هوای گرم در باالی گلخانه  (4

 تر رشد ریشه سریع (8

 

 معایب:

 اهنیاز به کنترل دقیق دمای سطح لوله (1

 کشی گران قیمت و دائمیلوله (2

 نیاز به یک سیستم گرمایش کمکی برای مبارزه با سرمای ناگهانی (3

 

 گرمایش با لوله های تعبیه شده روی خاک (ب

ها روی زمین کشیده شده و انرژی گرمایی شود. این لولههای پالستیکی منعطف استفاده میدر این روش از لوله

 د. شونهای پالستیکی به صورت طولی یا فرم حلقوی نصب میاین لوله کنند.را در سطح گیاهان توزیع می



 

 

 

 مزایا:

 توزیع یکنواخت حرارت (1

 تجمع کم حرارت در قسمت سقف گلخانه (2

 معایب:

 هاامکان آسیب دیدن لوله (1

 اشغال فضای کف گلخانه (2

 

 گرمایش با لوله های تعبیه شده در دیواره ها  (ج

دیواره ها و به صورت دسته ای است که ممکن است از لوله های فین دار محل قرار گیری این لوله ها در نزدیک 

یا لوله های بدون فین استفاده شود . علت قرار دادن لوله ها در راستای دیوار، ایجاد جریان همرفتی بهتر است و 

ما زدگی و همچنین این روش مانع از جریان هوای سرد از دیواره ها و حاشیه گلخانه به داخل می شود و از سر



 

 

رشد کمتر گیاهان کناری جلوگیری می کنند . گاهی برای نتیجه گیری بهتر لوله ها را زیر بوته ها قرار می دهند 

. هنگامی که 
1

3
از کل گرمای مورد نیاز گلخانه از لوله های قرار داده شده در جداره ها تامین شوددمای یکنواخت  

 می توان باال یا پایین بوته ها قرار داد .  تری قابل دستیابی است . این لوله ها را

 

 مزایا : 

 مناسب برای گلخانه های شیشه ای با دیواره ی جانبی عمودی  (1

 توزیع مناسب دما  (2

 جلوگیری از سرما زدگی  (3

 عدم نیاز به کنترل دقیق دما  (4

 معایب : 

 نیاز به لوله کشی طوالنی و پر هزینه  (1



 

 

 امکان آسیب رسیدن به کارگران  (2

 فضای داخلی گلخانه انشعال (3

 

 گرمایش با یونیت هیتر  د(

از یونیت هیتر معموال به عنوان گرمایش کمکی و در بعضی از موارد به عنوان سیستم اصلی گرمایشی در گلخانه 

ها استفاده می شود چیدمان و استفاده از این واحد گرمایشی بسیار متفاوت و متناسب با نیاز است . وجود پنکه 

یتر باعث می شود که هوای گرمی که کویل گرمایشی را ترک می کند به فضای گلخانه دمیده شود روی یونیت ه

. چنانچه یونیت هیتر هوای داخل گلخانه را گرم می کند ، همزمان عمل گردش ها در گلخانه را نیز انجام می 

ی تازه را نیز به یونیت هیتر دهد از طرفی می توان با وصل کردن  سمت مکنده پنکه به هوای آزاد کار تامین هوا

 محول کرد .

 

 مزایا : 



 

 

 گردش هوا داخل گلخانه (1

 به صورت مناسب و جذب حداکثری آن  𝐶𝑂2تامین  (2

 عدم نیاز به کنترل دقیق  (3

 نیاز به گرمایش تکمیلی ندارد .  (4

 معایب : 

 تجمع هوای گرم در باالی گلخانه  (1

 صدای فن هنگام کار کرد دستگاه  (2

 کشی طوالنی نیاز به لوله  (3

 نیاز به پمپ قوی برای گردش آب (4

 

  موضعی( محلیگرمایش سیستم( 

اگر هر گلخانه به طور مجزا توسط یک یا چند سیستم گرمایش کوچک گرم شوند . به آن سیستم محلی )موضعی( 

 هایی با فناوری متوسط یامی گویند . که به طور معمول در محل گلخانه نصب می شود ، این سیستم در گلخانه

 پایین اجرا می شود سیستم محلی به دو روش می توانند گلخانه ها را گرم کنند روش هوای گرم و روش تابشی .

 روش هوای گرم )کوره هوایی گرم( الف( 



 

 

ه بدر گلخانه هایی با پوشش پلی اتیلن و یا گلخانه هایی با وسعت کم فناوری متوسط، این روش به دلیل مقرون 

تم ترین سیسصرفه بودن استفاده می شود . هر چند این روش راندمان پایین دارد ولی در ایران هم اکنون از متداول

 های گرمایشی در گلخانه ها است . از جمله محاسن آن می توان به نکات زیر اشاره نمود : 

 

 مزایا

 هزینه اولیه کمتر  (1

 لف گلخانه امکان آزاد سازی هوای گرم در قسمت های مخت (2

 کنترل شرایط محیطی ساده تر است  )رطوبت نسبی (. (3

 در زمان کمتری می توان گلخانه را گرم نمود .  (4

 معایب :

 بیشتر خواهد بود . "انرژی  "راندمان پایین دارند و بنابراین ، مصرف سوخت  (1

 طول عمر آن پایین است و به وسعت دچار مشکل می شود . (2



 

 

 زیادی ایجاد می کند . در برخی موارد سایه اندازی  (3

اگر در داخل گلخانه نصب می شود ، قسمت هایی از فضای گلخانه را که می توان به تولید اختصاص داد  (4

 ، اشغال می کند .

 خطر نشت گازهای حاصل از احتراق به درون گلخانه وجود دارد .  (8

 سامانه های گرمایش تابشی لوله ای ب( 

که در ایران به عنوان گرماتاب شناخته می شوند امروز به عنوان یکی از  ایهای گرمایش تابشی لولهسامانه

متر از جمله گلخانه ها شناخته  3ترین و کم هزینه ترین جهت گرمایش کلیه فضاهای باز با ارتفاع بیش از مناسب

 می شود . 

ار شکیل شده است. طرز کاز نگاه کلی این سامانه از مشعل،  لوله ای آتش خوار منعکس کننده و یک فن مکنده ت

این سامانه به این گونه است که احتراق سوخت سبب گرم شدن نوعی از فنر شده که در اثر آن اشعه مادون قرمز 

از خود ساطع می کند. اشعه ساطع شده) مادون قرمز ( سبب گرم شدن گیاهان و خاک بدون گرم شدن محیط 

 گلخانه می شود . 

 


