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چکیده
 مورد، از نوع دوقلو با سازه قوسی و پوشش پلیاتیلن تک الیه، کاربرد سامانه خورشیدی از لحاظ فنی برای گرمایش یک گلخانه،در این پژوهش
 آبگرمکن خورشیدی از نوع صفحه، سپس با توجه به نتایج بدست آمده. نیاز گرمایشی گلخانه تعیین شد، بدین منظور در ابتدا.بررسی قرار گرفت
 برای گرمایش هوای درون گلخانه به، انتخاب و در کنار یک واحد گلخانهی تولید خیار، لیتر حجم مخزن055  با شش مترمربع جمعکننده و،تخت
 نتایج بدست آمده در این گلخانه با نوع مرسوم، جفت شدهt  در ادامه با استفاده از آزمون. نصب گردید، پره05 کمک چهار عدد رادیاتور آلومینیومی
 متوسط دما و رطوبت نسبی اختالف، نتایج نشان داد که از منظر میزان کربن دیاکسید. مقایسه گردید،در منطقه که دارای بخاری گازوئیلی بود
 به ترتیب در سطح احتمال یک و پنج، میان دو گلخانه،معنیداری میان دو گلخانه مشاهده نشد ولی از حیث شاخص کلروفیل و عملکرد محصول
، متوسط دما، همچنین مدیریت چهار عامل کمینه دما.درصد اختالف معنیداری وجود داشت که گلخانه گازوئیلی از میانگین باالتری برخوردار بود
 در گلخانه مجهز،محتوای کلروفیل و بیشینه رطوبت نسبی در گلخانه مجهز به آبگرمکن خورشیدی و کنترل دو عامل کمینه دما و محتوای کلروفیل
. میتواند منجر به بهبود فتوسنتز و افزایش عملکرد شود،به بخاری گازوئیلی
 گرمایش گلخانه، رطوبت نسبی، دما، تابش خورشید، آمار هواشناسی:واژههای کلیدی
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Abstract
In this study, the application of a solar system for heating a greenhouse of twin type with arched structure and single layer
polyethylene coating was investigated. For this purpose, initially, the heating needs of the greenhouse were determined.
Then, according to the obtained results, a flat-panel solar water heater with a collector of 6 square meters and a tank
volume of 500 liters was selected and installed next to the greenhouse cucumber production unit to heat the air inside the
greenhouse with 4 unit of 10-blade aluminum radiators. Then, using paired t-test, the results obtained in this greenhouse
were compared with the conventional type in the area that had a diesel heater. The results showed that in terms of carbon
dioxide, average temperature and relative humidity, there was no significant difference between the two greenhouses, but
in terms of chlorophyll index and crop yield, there was a significant difference between the two greenhouses, at a
probability level of 1 and 5 percent, respectively. Diesel had a higher average in these factors. Also, managing the four
factors of minimum temperature, average temperature, chlorophyll content and maximum relative humidity in the
greenhouse equipped with solar water heater and controlling the two factors of minimum temperature and chlorophyll
content in the greenhouse equipped with diesel heater can improve photosynthesis and increase yield.
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مختاریستائی و همکاران

 -0مقدمه
ترازنامه انرژی نشان میدهد ،افزایش چشمگیری در مصرف تمام منابع
انرژی دنیا شامل سوختهای فسیلی مایع ،گاز طبیعی و زغالسنگ تا
سال  2131میالدی اتفاق خواهد افتاد .بنابراین ،توجه بیشتر به افزایش
بهرهوری در مصرف سوخت و مطالعه در مورد منابع انرژی جایگزین
اجتنابناپذیر است ( .)Anon, 2020امروزه فناوریهای موجود در
کشت گلخانهای ،اجازه تولید هر نوع محصول را در هر نقطهای از جهان
میدهد (.)Castilla, 2013
مقدار مصرف انرژی در گلخانههای منطقه جیرفت در قیاس با
گلخانههای سایر استانها ،بسیار کمتر است .ولی سهم سیستم
گرمایشی در گلخانههای منطقه حدود  58درصد از کل انرژی مصرفی
است که تمام آن از طریق سوختهای فسیلی تأمین میگردد
( .)Momeni, 2019با توجه به مزیتهای کشتهای گلخانهای،
افزایش پنج برابری سطح گلخانهها نسبت به سطح موجود پیشبینی
شده است .به دلیل وابستگی زیاد این کشتها به انرژیهای فسیلی،
توسعه آن سبب افزایش مصرف انرژی فسیلی و به دنبال آن آالیندههای
محیطزیستی خواهد شد (.)Momeni et al, 2020
اگر توسعه گلخانهها با شتاب فعلی در کشور صورت گیرد ،در
سالهای آتی ،سبب افزایش مصرف انرژیهای فسیلی و آالیندههای
زیستمحیطی خواهد شد (.)Momeni, 2019
یکی از مهمترین منابع انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژی خورشیدی
است که استفاده از آن در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی
است .کشور ایران در بین مدارهای  28تا  01درجه عرض شمالی ،از
لحاظ دریافت انرژی خورشیدی ،وضعیت مناسبی دارد .متوسط تابش
انرژی خورشیدی در ایران بین  0511تا  2111کیلووات ساعت بر
مترمربع در سال تخمین زده شده است که باالتر از میزان متوسط
جهانی است .یکی از محاسن کشتهای گلخانهای ،پتانسیل باالی
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی ،سامانههای
زمین گرمایی ،سامانههای ذخیره گرما و غیره در آن است ( Momeni
& Al-Munther, 2010؛ .)Momeni & Rahmati, 2012برای
جایگزینی انرژی خورشیدی با مصرف انرژیهای فسیلی ،باید تحلیل
درستی در زمینه بررسی پتانسیل استفاده از آن در گلخانهها وجود
داشته باشد (.)Shah Hosseini & Taghipour, 2014
یک سامانه خورشیدی در آلمان طراحی گردید که در هنگام روز،
بخشی از انرژی خورشیدی وارد شده در داخل گلخانه را جمعآوری
کرده و در شب هنگام با بهگردش درآوردن آب توسط لولههای باریک
پالستیکی گلخانه را گرم مینمود (.)Damrath, 1978
از سال  0453سیستمهای گرمایش خورشیدی غیرفعال ،که در
آن از تیوبهای پر شده با آب استفاده شده است ،فرم نهایی خود را
پیدا کردند .یک تیوب پلیاتیلن ،به محیط  0متر و ضخامت 1/028
میلیمتر که تقریباً  38درصد کل فضای گلخانه را دربرگیرد ،میتواند
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مطلوب باشد .نتایج نشان داد که هر چه میزان تیوبهای قرار گرفته
در گلخانه بیشتر باشد ،تولید نیز افزایش مییابد ،ولیکن در عمل،
پوشش بیش از  38درصد کف گلخانه مقدور نیست .همچنین در
شرایط نامناسب آب و هوایی مثل شدت تابش خورشیدی پایین و دمای
کم ،تیوبهای بزرگتر بهترند .در مقابل آن در شرایط شدت تابش
خورشیدی زیاد و دمای کم هوا ،بازده تیوبهای باریک باالتر است.
راندمان این سیستمها به اندازه تابش خورشیدی در دسترس ،میزان
ذخیرهسازی انرژی در تیوبهای پالستیکی در شروع سیکل و شرایط
آب و هوایی بستگی دارد ( Grafiadellis & Traka-mavrona,
.)2011
برای گرمایش گلخانه با استفاده از انرژی خورشیدی ،گلخانه
خاصی ساخته و دیواره شمالی آن به عنوان ذخیره کننده انرژی تابشی
استفاده شد .در داخل گلخانه از شبکههای زمین به هوا به عنوان
تبادلکنندههای حرارت استفاده گردید .این شبکهها در عمق زمین
قرار میگرفتند .به کمک این سامانه حدود  %38در مصرف انرژیهای
فسیلی در گلخانه صرفهجویی میشود (.)Santamouris et al., 1994
سیستمی متشکل از جمعکننده تابشی ،تانک ذخیره آب گرم،
تبادلکننده حرارتی و فن برای افزایش دمای گلخانه در هنگام شب
پیشنهاد گردید .نتایج نشان داد که دما در گلخانههای مجهز به این
سیستم نسبت به گلخانههای فاقد این سیستم به طور معنیداری باالتر
است (.)Elbatawi et al., 1998
مهمترین مانع برای توسعه استفاده از سیستم آبگرمکن
خورشیدی ،سرمایهبر بودن اولیه این سیستم است که بر روی انتخاب
مشتریان تأثیر منفی میگذارد (.)Yousefi et al., 2018
از عوامل مهم در مطالعات مربوط به سامانههای خورشیدی ،میزان
تابش خورشیدی رسیده به زمین است .برای این منظور با استفاده از
دادههای ساعات آفتابی مناطق مختلف ،میزان تابش ماهانه و همچنین
میانگین ساالنه تابش خورشید بر سطح افقی و شیبدار تخمین زده
میشود ( .)Naderloo & Dehlaqi, 2014زاویه شیب بهینه یک
جمعکننده خورشیدی ،در طول سال ،متغیراست .مقدار این زاویه در
تابستان حداقل و در زمستان حداکثر است ( .)Bakirci, 2012aشیب
متوسط فصلی یک جمعکنندهی خورشیدی ،با پیدا کردن مقدار
متوسط زاویه شیب برای هر فصل محاسبه میشود و به کمک آن
میتوان شیب جمعکننده را چهار بار در سال تغییر داد ( Bakirci,
 .)2012bتنظیم ماهانه زاویه بهینه شیب جمعکننده ،سبب به حداکثر
رسیدن انرژی خورشیدی جمعآوری شده میگردد ( Benghanem,
2011؛ Bakirci, 2012b؛ .)Soulayman & Sabbagh, 2015
گزینه دیگر نصب دو جمعکننده ،یکی رو به شرق ،برای استفاده در
صبح ،و دیگری رو به غرب ،برای استفاده در بعدازظهر است
( Safdarian & Nazari (2015) .)Handoyo et al., 2013یک
مدل ریاضی برای برآورد تابش خورشیدی بر روی یک سطح شیبدار،
که زاویه بهینه شیب جمعکننده خورشیدی و جهتگیری آن (زاویه
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سمت سطح) در یک دوره زمانی خاص در طول یک روز روشن را تعیین
میکند ،در برخی از شهرهای بزرگ ایران ،پیشنهاد شده است.
نتایج تحقیق در مورد زاویه تمایل بهینه جمعکننده خورشیدی
در کشور برونئی با استفاده از مدل ریاضی ،در حالت تنظیم ماهیانه
زاویه تمایل ( 02بار در سال) نشان داد که مقدار انرژی تابشی بهدست
آمده در حالت تنظیم ماهانه زوایای جمعکننده نسبت به وقتی که
جمعکننده در شرایط افقی قرار میگیرد 31 ،درصد بیشتر خواهد بود
(.)Sheiker, 2009
) Tang et al. (2011زاویه تمایل بهینه جمعکننده خورشیدی
را برای زمستان  05درجه بیشتر و در تابستان 28 ،درجه کمتر از
عرض جغرافیایی ،محاسبه نمودند .قیاس دو آبگرمکن خورشیدی شبیه
با زوایای تمایل  22و  06درجه نشان داد که راندمان هر دو آبگرمکن
باالست ،ولی میزان انرژی دریافتی در طول روز متفاوت است .آبگرمکن
دارای زاویه تمایل  22درجه برای بعدازظهر و  06درجه برای صبح،
دارای بهترین شرایط جذب نور خورشید است.
نتایج یک مطالعه روی زاویه بهینه نصب جمعکنندههای
خورشیدی در شهر تهران نشان داد که بهترین زاویه تمایل سالیانه
جمعکنندهها برای این شهر 31 ،درجه برای فصل تابستان و  81درجه
برای فصل زمستان است ( .)Ali, 1978تعیین زاویه شیب مطلوب برای
جمعکننده خورشیدی در پونا نشان داد که زاویه مطلوب شیب ،تابش
ماهانه خورشیدی ،در ماههای زمستان افزایش و در مقابل ،زاویه مناسب
برای ماههای تابستان کاهش مییابد (.)Girnar & Gadhe, 2019
نتایج حاصل از استفاده از یک مخزن ذخیره و یک جمعکننده
خورشیدی در دیواره جنوبی برای تأمین نیاز گرمایی یک گلخانه در
جنوب ایتالیا نشان داد که به ازای هر متر مربع از سطح گلخانه به
 1/08متر مربع جمعکننده خورشیدی و  1/102متر مکعب مخزن
ذخیره آب نیاز است ( .)Vox et al., 2010ذخیره انرژی خورشیدی
برای گرمایش گلخانهها در دنیپرو اکراین نشان داد که اگر حجم
ذخیرهکننده  0متر مکعب و سطح آن  2متر مربع باشد ،میتوان دمای
گلخانه را در محدوده  00تا  26درجه سلسیوس حفظ نمود که برای
رشد گیاهان گلخانهای مطلوب است (.)Savytskyi et al., 2020
دما نقش زیادی در تعداد گل و انشعابات گلآذین دارد .قابلیت
جوانهزنی دانه گرده و رشد لوله گرده طی فرآیند تلقیح ،از طریق
دماهای بحرانی بیشتر از  37/8درجه و کمتر از  8درجه سلسیوس
محدود میگردد (.)Shekari et al., 2006
میزان آسیمیالسیون خالص کربن دیاکسید در دمای  08درجه
با دمای  28درجه سلسیوس تفاوت معنیداری ندارد ،ولی با افزایش
دما به  38درجه سلسیوس این میزان بهطور معنیداری کاهش مییابد
( .)Thongbai et al., 2010همچنین دمای باالتر از دمای بهینه سبب
افزایش ریزش میوهها میگردد که کاهش عملکرد را به دنبال خواهد
داشت (.)Yang et al., 2010
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میان صفت تعداد خوشه گل و تعداد میوه گوجهفرنگی در شرایط
اقلیمی گلخانههای سنتی همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد.
پس افزایش دما در مرحله گلآغازی موجب کاهش تعداد خوشه گل و
در نتیجه میوه میشود .هرچه شدت نور بیشتر و دما کمتر باشد تعداد
گلها میتواند تا  21درصد افزایش یابد که با عملکرد همبستگی مثبت
و معنیداری دارد .افزایش دما و کاهش شدت نور در گلخانههای سنتی
موجب تجزیه کلروفیل میگردد (.)Farzaneh et al., 2011
هدف از انجام این پژوهش ارزیابی آبگرمکن خورشیدی صفحه
تخت ،برای گرمایش هوای داخل گلخانه ،از لحاظ فنی و مقایسه آن با
سامانهی گرمایشی مرسوم (بخاری گازوئیلی) در گلخانهی خیار واقع
در جیرفت است.

 -2مواد و روشها
 -0-2محاسبه میزان تابش خورشیدی
در سامانههای خورشیدی ،اولین گام ،تعیین میزان تابش خورشیدی
در دسترس است .برای برآورد میزان تابش خورشیدی بر روی سطح
افقی ،از روابط زیر استفاده گردید (Grafiadellis & Traka-
mavrona, 2011؛ Angstrom, Naderloo & Dehlaqi, 2016
.)1924; Prescott, 1940
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ماهانه تابش روزانه کل ̅𝐻̅̅0̅ ،میزان تابش اندازهگیری شده در خارج از
جو n ،ساعات آفتابی اندازهگیری شده N ،ساعات آفتابی بالقوه نجومی
در روز مورد مطالعه و  aو  bثابتهای وابسته به مکان میباشند .برای
محاسبه این پارامترها از روابط  2تا  4استفاده شد ( & Duffie

:)Beckman, 1992
24
360
𝐺𝑆𝐶 (1 + 0.033 cos
𝑠𝜔 𝑛) (cos 𝜑 cos 𝛿 sin
𝜋
365
𝑠𝜔𝜋
+
)𝛿 sin 𝜑 sin
180
)(2

= 𝑂𝐻

در رابطه  :2ثابت خورشیدی 𝑐𝑠𝐺 ،انرژی دریافتی از خورشید در واحد
زمان ،است که در این پژوهش مقدار آن  0367وات بر متر مربع 0در
نظر گرفته شد 𝜑 .عرض جغرافیایی منطقه δ ،زاویه تمایل خورشید
نسبت به استوا بر حسب درجه (23.08

 ،)-23.08که مقدار

آن از معادله تقریبی کوپر محاسبه گردید (رابطه  𝜔𝑠 .)3زاویه ساعت

1این مقدار توسط مرکز تابش جهانی ( ،)WRCبا عدم اطمینان یک درصد ،بیان شده است.

82

نشریه مکانیزاسیون کشاورزی /دوره  6شماره  /3سال 0011

مختاریستائی و همکاران

خورشیدی نیز بر حسب درجه است که مقدار آن از رابطه ( )0بدست

̅̅̅̅ :متوسط ماهانه تابش پخش شده روزانه بر روی یک صفحه افقی
𝑑𝐻

آمد:

در یک نقطه مشخص از سطح زمین برحسب مگاژول بر مترمربع
̅𝑏̅̅𝑅̅ :نسبت متوسط ماهانه تابش مستقیم روزانه بر روی یک سطح
)360(𝑛 + 284
]
365

)(3

[𝛿 = 23.45 sin

𝛽 :زاویهی شیب صفحه بر حسب درجه

]𝜑 𝜔𝑠 = cos −1 [− tan 𝛿 tan

)(4

شیبدار به متوسط ماهانه تابش مستقیم روزانه بر روی سطح افقی
 :ρضریب بازتابش از زمین است که مقدار آن در ماههای مختلف سال
از  1/2تا  1/7متفاوت است.

میانگین ماهیانه بیشینه ساعات آفتابی (طول روز) و ̅
 Nبیانگر

میانگین ماهیانه ساعات آفتابی روزانه است که از رابطه ( )8محاسبه
گردید:
2
ω
15 s

)(5

 bو  :aضرایب ثابت هستند که تابع شرایط اقلیمی محل و طول و
عرض جغرافیایی بوده و پس از مشابهسازی نقاط هم شرایط با محل
مورد نظر از جداول مرجع انتخاب میشود.
 :ώ sزاویه ساعت طلوع و غروب خورشیدی برای یک صفحه شیبدار

=̅
N

بر حسب درجه

محاسبه میزان متوسط ماهانه تابش روزانه بر روی سطح شیبدار ،با
شیب ثابت ،در منطقه به کمک روابط زیر انجام شد ( & Duffie

 -2-2محاسبه نیاز حرارتی گلخانه

:)Beckman, 1992

برای محاسبه تلفات انرژی گلخانه ،از استاندارد انجمن ملی

𝑑̅
𝐻
𝛽 1 + cos
( 𝑑̅
𝐻 ) 𝑅̅𝑏 +
)
̅
2
𝐻
𝛽 1 − cos
( ̅0 𝜌0
𝐻+
)
2

𝐻 = 𝑇̅
̅ (1 −
𝐻

گلخانهسازان آمریکا 0استفاده شد .طبق این استاندارد ،مقدار انرژی
الزم برای گرم نگه داشتن گلخانه بهکمک رابطه ( )01محاسبه
میگردد:

)(6

)(10
𝑑̅
̅
𝐻
𝐻
) ( = 1 − 1.15
̅
̅
𝐻
𝐻0

)(7

𝜋
𝛿 𝜔́ sin(∅ − 𝛽) sin
𝑠 180
𝜋
cos ∅ cos 𝛿 sin 𝜔́ 𝑠 +
𝛿 𝜔 sin ∅ sin
𝑠 180

cos(∅ − 𝛽) cos 𝛿 cos 𝜔́ 𝑠 +

 :Lتلفات پوشش (کیلوکالری بر ساعت)
 :Lcoverتلفات پوشش (کیلوکالری بر ساعت)
 :Lframeتلفات پوشش (کیلوکالری بر ساعت)

= 𝑏̅𝑅

)(8

 :Lwindتلفات پوشش (کیلوکالری بر ساعت)
که هر یک از این تلفات به صورت زیر محاسبه میگردند:
)(11

)(9

𝑑𝑛𝑖𝑤𝐿 𝐿 = 𝐿𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟 + 𝐿𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 +

)∅ cos −1 (− tan 𝛿 tan
𝜔́ 𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 { −1
))𝛽 cos (− tan 𝛿 tan(∅ −

که در آنها:
̅̅̅̅ :متوسط ماهانهی تابش روزانه بر روی یک سطح شیبدار با شیب
HT
ثابت در یک نقطه مشخص از سطح زمین بر حسب مگاژول بر مترمربع
̅
 :Hمتوسط ماهانه تابش روزانه بر روی یک صفحه افقی در یک نقطه

مشخص از سطح زمین بر حسب مگاژول بر مترمربع
̅ :̅𝐻̅̅0متوسط ماهانه تابش روزانه بر روی یک صفحهی افقی در خارج از

) 𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑇 𝐿𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 −

)(12

𝑟𝑒𝑣𝑜𝑐𝐿 ∙ 𝐶 = 𝑒𝑚𝑎𝑟𝑓𝐿

)(13

) 𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡𝑢𝑜𝑇 𝐿𝑤𝑖𝑛𝑑 = 0.018𝐹𝑤𝑖𝑛𝑑 ∙ 𝑁 ∙ 𝑉 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 −

هر چه سرعت وزش باد در محل احداث گلخانه بیشتر باشد ،تلفات
حرارتی گلخانه بیشتر میشود .به همین دلیل در مکانهایی که سرعت
باد از  20کیلومتر بر ساعت بیشتر باشد ،مقدار تلفات بهدست آمده با
توجه به ضریب باد ،بیشتر از حالت عادی خواهد بود.

جو برحسب مگاژول بر مترمربع

Greenhouse Manufacturing Association

1National
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ارزیابی فنی کاربرد آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت ...

 -3-2بررسی فنی سامانه گرمایش خورشیدی
پس از تعیین نیاز گرمایشی گلخانه ،ظرفیت و ابعاد سامانه گرمایش
خورشیدی ،از نوع صفحه تخت ،مشخص و در کنار گلخانه خیار واقع
در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان
کرمان نصب شد .تنظیمات زوایای جمعکننده در طول فصول پاییز و
زمستان به صورت دورهای انجام شد .گلخانه نیز از نوع دوقلو با سازه
قوسی و پوشش پلیاتیلن تک الیه با طول ،عرض و ارتفاع ،به ترتیب،
 00 ،01و  0/8متر بود که در این پژوهش به دو بخش تقسیم گردید.
در یک بخش ،سامانه گرمایش خورشیدی و در دیگری ،سامانه گرمایش

شکل  -2جمعکنندههای خورشیدی مورد استفاده
Fig 2. Used solar collectors

متداول منطقه (گازوییلی) قرار داده شد .برای حذف اثر تیمارها بر هم،
دهانهها بهوسیله پالستیک با ایجاد الیه مرزی به طول  06متر ،چهار
دهانه  0متری ،فاصله داده شدند (شکل .)0

میزان آب گرم مورد نیاز جهت ثابت نگهداشتن دمای گلخانه در
حد بهینه ،با فرض اینکه ظرفیت گرمایی ویژه آب  0057ژول بر
کیلوگرم درجه سلسیوس و انرژی گرمایی مورد نیاز گلخانه 02
کیلووات در روز باشد ،به صورت زیر محاسبه شد:
𝑇∆𝑐𝑚 = 𝑄
)(14
که 𝑄 انرژی گرمایی مورد نیاز بر حسب کیلووات 𝑚 ،جرم آب بر

حسب کیلوگرم 𝑐 ،ظرفیت گرمایی ویژه آب بر حسب ژول بر کیلوگرم
درجه سلسیوس و 𝑇∆ اختالف دمای بین آب گرم سیستم و کمترین
دمای خارج گلخانه بر حسب درجه سلسیوس است.
42 = 𝑚 × 4187(75 − 4) → m = 500

بنابراین یک مخزن  811لیتری برای ذخیره آب گرم مورد نیاز مد
شکل  -0ناحیه مرزی میان دو بخش گلخانه

نظر قرار گرفت (شکل  .)3یک سیستم کمکی برقی ،دو المنت برقی

Fig 1. The border area between the two parts of the
greenhouse

 2111وات ،برای موارد اضطرار که سامانه خورشیدی قادر به تأمین

با توجه به بحثهای زیستمحیطی و ضرورت کاهش نیاز
به سوختهای فسیلی ،بار تأمین شده از ناحیه جمعکننده خورشیدی

بخشی یا تمام انرژی گرمایی مورد نیاز گلخانه نیست ،در نظر گرفته
شد .برای توزیع گرما در سطح گلخانه از  0رادیاتور  01پره آلومینیومی
استفاده گردید.

صفحه تخت  011درصد انتخاب شد .انرژی حاصل از جمعکننده
خورشیدی صفحه تخت حدود  771تا  551کیلووات ساعت بر مترمربع
است .با توجه به هدفگذاری این پروژه برای تأمین بار در فصل سرما،
سطح جمعکننده خورشیدی مورد نیاز  6مترمربع محاسبه گردید
(شکل :)2
 = 4620⁄770 = 6سطح جمع کننده خورشیدی

شکل  -3مخزن ذخیره آب گرم
Fig 3. Hot water storage tank
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اطالعات مربوط به تغییرات دما و رطوبت نسبببی در هر تیمار ،در
بازه زمانی  72روزه آزمایش ،با اسببتفاده از دیتاالگر ،0در هر سبباعت،
ثبت گردید .عالوه بر آن ،فواصبببل برداشبببت ،عملکرد در هر چین،
عملکرد کل ،شاخص کلروفیل 2و سطح کربن دیاکسید ،با استفاده از
دیتاالگر ،3نیز در هر تیمار اندازهگیری و ثبت شدند .تیمارها شامل دو
سیستم گرمایشی (سامانه گرمایش خورشیدی و گازوییلی) بودند که
برای مقایسبببه میانگین ها از آزمون  tجفت شبببده اسبببتفاده شبببد.
نمونهبرداریهای مربوط به عملکرد و شاخص کلروفیل در هر چین در
 02تکرار ،یک کرت  01×011سانتیمتر مربعی ،انجام شد .مقای سه
میانگینها تو سط نرمافزار  SPSSانجام و مورد برر سی و تحلیل قرار
گرفت.

 -3نتایج و بحث
برای دستیابی به حداکثر راندمان جمعکننده خورشیدی صفحه تخت
در منطقه مورد مطالعه ،بایستی زاویه تمایل عمودی در تابستان  01و
در زمستان  01درجه تنظیم گردد.
بر اسبباس نیاز گرمایشببی گلخانه و درصببد تأمین گرما توسببط
جمعکننده خورشیدی ،ابعاد جمعکننده سامانه خورشیدی  6مترمربع
و ظرف یت مخزن ذخیره آب آن  811لیتر بدسبببت آمد .برای توزیع
گرما در فضببای گلخانه نیز از  0رادیاتور  01پره آلومینیومی اسببتفاده
شد.
نتایج مقایسه سامانه گرمایش خورشیدی با سامانه گرمایشی
مرسوم ،از نظر شاخصهای اقلیمی ،در جدول  0آمده است .نتایج
آزمون  tجفت شده در دو گلخانه مجهز به سامانه گرمایش خورشیدی
و گازوئیلی نشان داد که با وجود باالتر بودن میزان کربن دیاکسید در
گلخانه خورشیدی تفاوت معنیداری از نظر متوسط  ،CO2در دو
گلخانه ،در بازه زمانی  72روزه از آذرماه تا بهمنماه ،وجود نداشت.
کمینه و متوسط دمای گلخانه خورشیدی نیز تفاوت معنیداری با
گلخانه گازوئیلی نداشت .این در حالی است که از نظر بیشینه دما،
اختالف معنیداری در سطح یک درصد بین دو گلخانه وجود داشت و
گلخانه گازوئیلی دمای باالتری را در مقایسه با گلخانه خورشیدی نشان
داد به طوری که بیشینه دما به ترتیب در گلخانه مجهز به سامانه
گرمایش خورشیدی و گلخانه مجهز به سامانه گرمایش گازوئیلی
 30/43و  36/38درجه سلسیوس بود .از نظر کمینه و بیشینه رطوبت
نسبی ،تفاوت معنیداری ،در سطح یک درصد ،بین دو گلخانه مشاهده
گردید .کمینه رطوبت نسبی به ترتیب در گلخانه خورشیدی و گلخانه
مجهز به بخاری گازوئیلی  08/77و  27/67درصد بود .در مورد بیشینه
رطوبت نسبی ،نتیجه ،عکس کمینه رطوبت نسبی رخ داده به طوری
که بیشینه رطوبت نسبی در گلخانه گازوئیلی ( 41/34درصد) و در
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گلخانه دارای سامانه گرمایش خورشیدی ( 52/22درصد) بود .این در
حالی است که تفاوت معنیداری از نظر آماری میان متوسط رطوبت
نسبی در دو گلخانه ،طی بازه زمانی  72روزه از آذرماه تا بهمنماه،
مشاهده نشد .مجموع عملکرد در  03چین انجام شده در این بازه ،از
مساحت  01مترمربعی ،برای گلخانه مجهز به سامانه گرمایش
خورشیدی  826کیلوگرم و برای گلخانه مجهز به سامانه گرمایشی
مرسوم  683/0کیلوگرم بود.
بررسی دادههای حاصل از اندازهگیری میزان عملکرد محصول و
کلروفیل ،در  03چین ،نشان داد که در گلخانه مرسوم رشد رویشی
بوتهها بهتر بوده و در نتیجه شاخص کلروفیل و عملکرد میوه وضعیت
بهتری داشته است .اختالف بین دو گلخانه از نظر محتوای کلروفیل و
عملکرد ،به ترتیب در سطح یک و پنج درصد معنیدار بود .متوسط
عملکرد در چین در گلخانه مجهز به سامانه گرمایش خورشیدی 01/06
کیلوگرم و در گلخانه مرسوم  81/20کیلوگرم و عملکرد کل دو گلخانه،
به ترتیب 0/0 ،و  8/0کیلوگرم بر مترمربع بود .از نظر میزان کلروفیل
نیز بوتههای گلخانه مرسوم بهتر بودند .باالتر بودن شاخص کلروفیل در
گلخانه مرسوم بهسبب بهبود فتوسنتز و افزایش عملکرد حاصل شد
(جدول .)2
ضرایب همبستگی نشان داد که در گلخانه مجهز به سامانه گرمایش
خورشیدی ،عملکرد میوه با کمینه دما ( ،)1/70متوسط دما ( )1/60و
محتوای کلروفیل ( )1/40همبستگی مثبت و معنیدار و با بیشینه
رطوبت نسبی همبستگی منفی و معنیدار ( )1/38داشت .این نتایج
بدان معناست که با کنترل این چهار عامل ،در گلخانه ،میتوان شرایط
فتوسنتزی بهتری برای گیاه فراهم کرد و به عملکرد باالتری دست
یافت (جدول  .)3جدول  0نیز نشان میدهد که در گلخانه مجهز به
بخاری گازوئیلی ،دو شاخص کمینه دمای گلخانه ( )1/31و محتوای
کلروفیل ( )1/42همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد بوته داشته
و سایر پارامترهای جوی تأثیری بر تولید محصول در این گلخانه
نداشتند ،که با نتایج حاصل از مطالعات (،)Shekari et al., 2006
(Yang et ( )Thongbai et al., 2010( ،)Farzaneh et al., 2011
 ،)al., 2010که نشان دهنده همبستگی میان شرایط اقلیمی گلخانه
با عملکرد و اجزای عملکرد محصوالت گلخانهای است ،تطابق دارد.
بنابراین ،با توجه به انطباق نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج
حاصل از پژوهشهای (Savytskyi et al., ( ،)Vox et al., 2010
 )Momeni & Al-Munther, 2010( ،)2020و ( Shah Hosseini
 )& Taghipour, 2014که بر امکان کاربرد آبگرمکنهای خورشیدی
در گرمایش گلخانهها تأکید نمودهاند ،میتوان گفت که استفاده از
سامانه آبگرمکن خورشیدی ،برای گرمایش گلخانه در منطقه جنوب
استان کرمان ،از نظر فنی توجیهپذیر است.

EXTECH RHT20 Datalogger

1

2با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر مدل Nova Spect
MIC-98132S Datalogger

3
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... ارزیابی فنی کاربرد آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت
 جفت شده مقایسه سامانه گرمایش خورشیدی با سامانه گرمایشی مرسوم از نظر شاخصهای اقلیمیt  نتایج آزمون-0 جدول

Table 1. Pair t-test results comparing solar heating system with conventional heating system in terms of climatic factors
t
اختالف میانگینها
سطح معنیداری
میانگین
درجه آزادی
متغیر
Mean differences

Significance
level

2.80

0.21ns

Average

df

Variable

71

Co2 level in greenhouse equipped with solar heating
system

438.28
1.26
435.47

سطح کربن دیاکسید در گلخانه با سامانه گرمایش خورشیدی
سطح کربن دیاکسید در گلخانه با سامانه گرمایش گازوییلی
Co2 level in greenhouse equipped with conventional
heating system

متوسط دمای گلخانه با سامانه گرمایش خورشیدی

19.93
0.15

0.44ns

0.76

71
19.78

Mean temperature in greenhouse equipped with solar
heating system

متوسط دمای گلخانه با سامانه گرمایش گازوییلی
Mean temperature in greenhouse
conventional heating system

equipped

with

متوسط رطوبت نسبی گلخانه با سامانه گرمایش خورشیدی
68.38
0.79

0.27ns

1.10

71

Mean relative humidity of the greenhouse equipped with
solar heating system

متوسط رطوبت نسبی گلخانه با سامانه گرمایش گازوییلی

69.17

Mean relative humidity of the greenhouse equipped with
conventional heating system

بیشینه دمای گلخانه با سامانه گرمایش خورشیدی

34.93
1.42

0.001

**

4.07

71
36.35

Maximum temperature in greenhouse equipped with solar
heating system

بیشینه دمای گلخانه با سامانه گرمایش گازوییلی
Maximum temperature in greenhouse equipped with
conventional heating system

بیشینه رطوبت نسبی گلخانه با سامانه گرمایش خورشیدی
82.22
8.17

0.001**

9.71

71

Maximum relative humidity of the greenhouse equipped
with solar heating system

بیشینه رطوبت نسبی گلخانه با سامانه گرمایش گازوییلی

90.39

Maximum relative humidity of the greenhouse equipped
with conventional heating system

کمینه دمای گلخانه با سامانه گرمایش خورشیدی

12.442
0.0069

ns

0.98

0.02

71
12.449

Minimum temperature in greenhouse equipped with solar
heating system

کمینه دمای گلخانه با سامانه گرمایش گازوییلی
Minimum temperature in greenhouse equipped with
conventional heating system

کمینه رطوبت نسبی گلخانه با سامانه گرمایش خورشیدی
45.77
18.10

0.001**

16.07

71

Minimum relative humidity of the greenhouse equipped
with solar heating system

کمینه رطوبت نسبی گلخانه با سامانه گرمایش گازوییلی

27.67

Minimum relative humidity of the greenhouse equipped
with conventional heating system

 درصد و غیر معنیدار8  و0  بهترتیب معنیدار در سطح احتمالns  * و،**

* ,** and ns are significant at 1% and %5 probability levels and non-significant, respectively
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 جفت شده مربوط به تأثیر سامانه گرمایش خورشیدی و گازوئیلی بر متوسط عملکرد و محتوای کلروفیلt  نتایج آزمون-2 جدول
Table 2. Pair t-test results related to the effect of solar and diesel heating systems on average yield and chlorophyll content
t
اختالف میانگینها
سطح معنیداری
میانگین
درجه آزادی
متغیر
Mean differences

Significance
level

Average

df

Variable

متوسط عملکرد هر چین گلخانه با سامانه گرمایش خورشیدی
Mean yield of greenhouse with solar heating system

40.46
0.04*

9.78

2.34

متوسط عملکرد هر چین گلخانه با سامانه گرمایش گازوئیلی

12
50.24

Mean yield of greenhouse with conventional heating
system

2.11

Chlorophyll index in greenhouse equipped with solar
heating system

شاخص کلروفیل در گلخانه با سامانه گرمایش خورشیدی
0.001**

0.29

4.00

12

شاخص کلروفیل در گلخانه با سامانه گرمایش گازوییلی

2.41

Chlorophyll index in greenhouse
conventional heating system

equipped

with

 درصد و غیر معنیدار8  و0  بهترتیب معنیدار در سطح احتمالns  * و،**

* ,** and ns are significant at 1% and %5 probability levels and non-significant, respectively

 ضرایب همبستگی بین صفات اندازهگیری شده در گلخانه مجهز به آبگرمکن خورشیدی-3 جدول
Table 3. Correlation coefficients between the measured traits in a greenhouse equipped with a solar heater
شاخص
کلروفیل
Chlorophyll
index

عملکرد
Average
yield

سطح
کربن
دیاکسید
Co2
level

میانگین
رطوبت
نسبی

بیشینه
رطوبت
نسبی

کمینه
رطوبت
نسبی

Mean
relative
humidity

Maximum
relative
humidity

Minimum
relative
humidity

میانگین درجه
حرارت
Mean
temperature

بیشینه درجه
حرارت
Maximum
temperatur
e

1.00

کمینه درجه
حرارت
Minimum
temperature

کمینه درجه حرارت

1.00

Minimum
temperature

0.16

Maximum
temperature

بیشینه درجه حرارت
درجه

1.00

0.680**

.736**

میانگین
حرارت

Mean
temperature

1.00

1.00

-0.49 *

-0.843**

-0.05

.588*

-0.45 *

-0.31 *

-0.29 *

کمینه رطوبت نسبی
Minimum
relative humidity

بیشینه رطوبت نسبی
Maximum
relative humidity

رطوبت
1.00

.829**

.932**

-0.55 **

-0.707**

-0.18

میانگین
نسبی

Mean relative
humidity

کربن
1.00

0.03

0.12

-0.07

-0.28 *

-0.08

-0.24 *

1.00

0.08

-0.20

-0.35 *

-0.06

0.61**

0.01

0.740**

0.946**

0.15

-0.05

-0.25 *

0.09

0.50

-0.09

0.685**

سطح
دیاکسید

Co2 level

1.00

عملکرد
Average yield

شاخص کلروفیل
Chlorophyll
index

 درصد و غیر معنیدار8  و0  بهترتیب معنیدار در سطح احتمالns  * و،**

* ,** and ns are significant at 1% and %5 probability levels and non-significant, respectively
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ارزیابی فنی کاربرد آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت ...
جدول  -4ضرایب همبستگی بین صفات اندازهگیری شده در گلخانه مجهز به بخاری گازوئیلی

Table 4. Correlation coefficients between the measured traits in a greenhouse equipped with a Diesel heater
سطح
میانگین
بیشینه
کمینه
شاخص
کربن
بیشینه درجه میانگین درجه
کمینه درجه
رطوبت
رطوبت
رطوبت
عملکرد
کلروفیل
دی-
حرارت
حرارت
حرارت
نسبی
نسبی
نسبی
Average
Chlorophyll
Mean
Maximum
Minimum
اکسید
Mean
Maximum
Minimum
yield
temperature

کمینه درجه
حرارت

temperature

temperature

relative
humidity

relative
humidity

relative
humidity

index

Co2
level

1.00

Minimum
temperature

بیشینه درجه
حرارت

* 0.23

1.00

Maximum
temperature

میانگین درجه
حرارت

**0.751

*0.618

1.00

Mean
temperature

کمینه رطوبت
نسبی
Minimum
relative
humidity

بیشینه رطوبت
نسبی
Maximum
relative
humidity

میانگین رطوبت
نسبی

0.04

-0.10

0.06

**-0.856

** -0.50

**-0.872

* -0.45

** -0.51

* -0.48

1.00

* 0.46

**0.977

1.00

** 0.54

1.00

Mean relative
humidity

سطح کربن
دیاکسید

* -0.29

*-0.31

* -0.29

-0.02

**0.594

0.06

1.00

Co2 level

عملکرد
Average yield

شاخص کلروفیل
Chlorophyll
index

* 0.30

-0.13

0.18

0.05

-0.08

0.05

0.10

1.00

0.15

-0.22

0.05

0.08

-0.01

0.09

0.22

**0.917

1.00

** * ،و  nsبهترتیب معنیدار در سطح احتمال  0و  8درصد و غیر معنیدار

* ,** and ns are significant at 1% and %5 probability levels and non-significant, respectively

 -4نتیجهگیری نهایی
نتایج این تحقیق نشان داد که ،در زمستان ،بهترین زاویه تمایل عمودی
جمعکننده خورشیدی صفحه تخت در جنوب استان کرمان  01درجه
است .نتایج در دو گلخانه مجهز به سامانه گرمایش خورشیدی و بخاری
گازوییلی نشان داد که تفاوت معنیداری از نظر متوسط کربن
دیاکسید ،دما و رطوبت نسبی میان دو گلخانه وجود ندارد ولی با توجه
به رشد رویشی مناسبتر بوتهها در گلخانه مرسوم و بهتر بودن شاخص
Angstrom, A. (1924). Solar and terrestrial radiation, QJ Roy.
Meteorol. Soc., 50, 121–126.
Anon.
(2020).
World
energy
outlook
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020.

کلروفیل ،عملکرد محصول باالتر بود.ضرایب همبستگی نشان داد که
در گلخانه مجهز به سامانه گرمایش خورشیدی ،با کنترل چهار عامل
کمینه دما ،متوسط دما ،محتوای کلروفیل و بیشینه رطوبت نسبی و
در گلخانه مجهز به سامانه گرمایش گازوئیلی ،با مدیریت دو شاخص
کمینه دما و محتوای کلروفیل میتوان فتوسنتز را بهبود و عملکرد را
افزایش داد.
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