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مقذمه :
سیستن سشهبیص تجخیشی هَثشتشیي سٍش ثشای خٌک کشدى گلخبًِ دس هٌبؼك خطک ٍ گشم هیجبضذ  .هؽبلت ٍ
هحبسجبتی کِ دس اداهِ هطبّذُ هیفشهبئیذ حل یک هثبل ثشای آضٌبیی ثب ًحَُ هحبسجِ همذاس پذ ٍ في دس گلخبًِ ّب
هیجبضذ  .هحبسجِ دسست اجضاء سیستن سشهبیص ثبعث هیطَد تب ثْتشیي ساًذهبى سا ثذست آٍسدُ ٍ ثْشُ الصم سا اص آًْب
ثجشین .
هشجع ایي هحبسجبت فصل  4کتبة هذیشیت گلخبًِ ًَضتِ پبٍٍل ٍی ًلسَى  ،تشجوِ سبصهبى پبسکْب ٍ فعبی سجض
ضْش تْشاى ٍ کتبة هٌْذسی گلخبًِ ًَضتِ سٍثشت ای آلذسیچ هیجبضذ  .جذاٍل هَسد ًیبص هستمیوب اص ایي کتبة ثشداضتِ
" هشاجع ٍ

ضذُ است .جْت دسیبفت فبیل کتبة هزکَس ٍ ّوچٌیي کتت ٍ هشاجع دیگش هشتجػ ثب گلخبًِ ثِ کبًبل
کتبثْبی هشثَغ ثِ صٌعت گلخبًِ" ثب لیٌک  https://t.me/greenhousebooks :هشاجعِ ًوبییذ .

محاسثه سیستم سرمایش :
پبساهتشّبی هتعذدی دس تعییي همذاس حجن َّای اگضاست ضذُ هَثشًذ اص جولِ استفبع اص سؽح دسیبی آصاد  ،ضذت
ًَس هٌؽمِ  ،اختالف دهبی اثتذا ٍ اًتْبی گلخبًِ ٍ ّوچٌیي فبصلِ ثیي پذ ٍ في

 .ثب هشاجعِ ثِ جذاٍل هشثَؼِ ثشای

هٌؽمِ هحالت خَاّین داضت :
استفبع اص سؽح دسیبی آصاد هٌؽمِ  1550هتش ٍ ثب هشاجعِ ثِ جذٍل 4-1

1.2

Felev 

ضذت ًَس هبکضیون هٌؽمِ  ٍ Klux 53.8ثب هشاجعِ ثِ جذٍل 4-2

1.0

FLight 

1.12

FTemp 

اختالف دهبی اثتذاٍاًتْب  3.5دسجِ سبًتیگشاد ٍثب هشاجعِ ثِ جذٍل 4-3
فبصلِ ثیي پذ ٍ في  48هتش ٍثب هشاجعِ ثِ جذٍل 4-4

1.0

FVel 

Fhouse  Felev .FLight.FTemp
x 1.0 x 1.12 = 1.344

ایي ظشیت اص  FVelثضسگتش است لزا

Fhouse

Fhouse  1.2

هجٌبی هحبسجبت هب لشاس هیگیشد .

فصل4مدیریتگلخانه
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همذاس جبثجبیی َّا دس یک گلخبًِ استبًذاسد هعبدل  8فَت هکعت ثِ اصاء ّش فَت هشثع اص هسبحت کف گلخبًِ دس
دلیمِ هیجبضذ .

عذد ثذست آهذُ ثب ظشیت Fhouse

اصالح هیگشدد .

همذاس کل جبثجبیی َّا ثشای گلخبًِ ثب هسبحت  3.072هتش هشثع)  8دٌِّ ثِ عشض  8هتش ٍ ؼَل  48هتش)خَاّذ ضذ :

= 3072 x 10.76 x 1.344 x 8
= 355.404 CFM
3

) (CFM * 1.7 = M / hr

3

= 604.187 M / hr

ظشیت  10.76تجذیل هتش هشثع ثِ فَت هشثع ٍ ظشیت  1.7تجذیل فَت هکعت ثش دلیمِ ثِ هتش هکعت ثش سبعت است .
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تعذاد فه ها



:

فٌْبی دٌِّ  1.4هتشی ثب هَتَسی ثِ لذست  1.1کیلَ ٍات کبس هیکٌٌذ  .ایي فٌْب لذست تخلیِ ای هعبدل 45.000
هتش هکعت دس سبعت دس فطبس صفش پبسگبل ( ٌّگبهی کِ هبًعی دس هکص َّا ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ) داسًذ  .ثب ٍجَد پذ
سلَلضی ایي همذاس هکص دس فطبس  30پبسگبل هحبسجِ هیطَد .
ّوبًؽَس کِ دس جذٍل فَق هطبّذُ هیطَد همذاس تخلیِ َّا تب  40.310هتش هکعت دس سبعت افت هیکٌذ .
= 604.187 / 40.310 = 15

اگش اص فٌْبی  1.4هتشی استفبدُ ضَد ثِ  15عذد في ًیبص خَاّین داضت ٍ ثِ جْت تمبسى هیتَاى  2عذد في دس
ّش دٌِّ استفبدُ کشد کِ دس ایي صَست  16عذد في خَاّین داضت .
ایي تعذاد في دس ؼَل  64هتشی ًصت هیطًَذ لزا فبصلِ فٌْب اص یکذیگش  4هتش خَاّذ ضذ  .هبکضیون فبصلِ هجبص
ثیي فٌْب  7.6هتش است ٍ فبصلِ فٌْب دس حذ هجبص لشاس گشفتِ است .

پذ سلولوزی :
همذاس َّای هجبص ثشای پذ سلَلَصی  10سبًتی  CFM 250 ،دس ّش فَت هشثع هیجبضذ  .ثب تَجِ ثِ لذست هکص
فٌْب ثشای ّش في ثب دٌِّ  1هتش ( ثب لذست  16.180هتش هکعت دس سبعت) ثِ  3.5هتش هشثع پذ  10سبًتیوتشی ٍ ثشای
في ثب دٌِّ  1.4هتش ( ثب لذست  40.310هتش هکعت دس سبعت) ثِ  8.8هتش هشثع پذ  10سبًتیوتشی ًیبص خَاّین داضت .
2

= 15 x 8.8 = 132 m

دس ایي گلخبًِ ثب ٍجَد  15عذد في ًیبص ثِ  132هتش هشثع پذ  10سبًتیوتشی داسین  .ایي همذاس پذ دس ؼَل 64
هتشی ًصت هیطَد لزا پذ ثب استفبع  2هتشی ٍ ؼَل  64هتش ًصت خَاّذ ضذ  128 ( .هتش هشثع دس عول ًصت هیطَد )

پمپ آب :
ثِ اصاء ّش هتش ؼَل پذ سلَلَصی  10سبًتیوتشی آة ثبیذ ثب سشعتی هعبدل  6.2لیتش دس دلیمِ ثِ ثبال اًتمبل یبثذ (
صفحِ  225کتبة هذیشیت گلخبًِ )  .ثشای ؼَلْبی ثضسگ دٍ ٍ یب چٌذ سیستن تَصیع هطبثِ استفبدُ هیطَد .ثشای 64
هتش ؼَل تَاى پوپ هَسد ًیبص  396.8لیتش دس دلیمِ خَاّذ ضذ .


هحبسجِ پوپ ثشای پذ  15سبًتیوتشی  9.3لیتش دس دلیمِ ثِ اصاء ّش هتش ؼَل خَاّذ ثَد .
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حجم مخسن :
حجن هخضى آة  30.5لیتش ثِ اصاء ّش هتش هشثع پذ سلَلَصی

 10سبًتیوتشی است (صفحِ  229کتبة هذیشیت

گلخبًِ )  .ثشای  128هتش هشثع پذ هخضى  4000لیتشی کفبیت هی ًوبیذ .


حجن هخضى آة  40.7لیتش ثِ اصاء ّش هتش هشثع پذ سلَلَصی  15سبًتیوتشی است .

ًحَُ لَلِ کطی ٍ ًصت لبة پذ سا هیتَاًیذ دس ًمطِ ّبی پیَست هطبّذُ کٌیذ .

مصرف ترق :
فٌْب ثب هَتَس  1.5است یب  1.1کیلَ ٍات کبس هیکٌٌذ ٍ جشیبى هصشفی آًْب  2.8آهپش است  .ثب تَجِ ثِ  16عذد في
هصشف ثشق  44.8آهپش خَاّذ ضذ کِ ثِ ایي عذد هصشف پوپ آة ًیض اظبفِ هیگشدد لزا حذالل ثشق

 50آهپش ثشای

سیستن سشهبیص گلخبًِ  3072هتش هشثعی ًیبص خَاّذ ثَد .
ثب هشاجعِ ثِ جذٍل  1-1کتبة هٌْذسی گلخبًِ ًیض هیتَاًستین اص اثتذا تخویي هٌبسجی اص هصشف ثشق داضتِ ثبضین
 .دس ایي جذٍل ثشای گلخبًِ تب هسبحت  2700هتش  50آهپش ٍ ثشای گلخبًِ تب هسبحت  3700هتش  66آهپش پیص ثیٌی
ضذُ است  .ایي جذٍل ثصَست کبهل لبثل هطبّذُ است  .الصم ثِ رکش است کِ ثیطتشیي ّضیٌِ اًشطی دس گلخبًِ ثشای
سیستن سشهبیص هیجبضذ .
Table 1–1.Sizing the electricalsystem.

)ELECTRICALSERVICEENTRANCESIZE(a
)(amp/volts

GREENHOUSE SIZE

60/240

<5000

100/240

5,000–20,000

150/240

20,000–30,000

200/240

30,000–40,000

400/240

40,000–80,000

600/240

80,000–120,000

400/440

120,000–160,000

600/440

160,000–200,000

800/440

200,000–300,000
)(a

Excludingplant lighting andheavy machinery
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مالحظات وصة فریم :
لبة پذ آلَهیٌیَهی اص  3لسوت تطکیل ضذُ است :
 فشین ًبٍداًی کف فشین لبة ثبال سٍیِ لبة ثبال کِ ثعذ اص لشاس گشفتي پذّب ًصت هیطَد . - 1لبة پذ  13سبًتیوتش اص ؼَل پذ ثضسگتش هیجبضذ .
 - 2سش ٍ تِ ًبٍداًی ّب ثب ٍسلْبی گبلَاًیضُ ثستِ ضذُ ٍ ثب خویش سیلیکَى آة ثٌذی هیطَد .
 - 3لبة پذ ثصَست ؼشاص ًصت ضذُ ٍ ضیت تٌْب دس لَلِ ّبی خشٍجی لحبؾ هیطَد .
ٍ - 4سٍدی آة ثب فلَتش دس ًیوِ هخضى لشاس هیگیشد  .ایي هسئلِ ثشای ایي است کِ پس اص خبهَش ضذى پوپ آة ،
آثْبی ثشگطتی ثِ هخضى اص آى سش سیض ًکٌذ .
 - 5پوپ کف کص آة سا اص اًتْبی هخضى دس سیستن جبسی هیکٌذ  .همذاس دثی آة ثب ضیش ثبی پس کٌتشل هیطَد .
 - 6ضیش  Bleed Offثشای خشٍج  1تب  2دسصذ اص آة دس حبل گشدش ثِ ثیشٍى اص سیستن هیجبضذ  .خشٍج ایي همذاس
آة ثبعث هیطَد تب ٍسٍدی آة ثِ دسٍى سیستن ثیطتش اص هیضاى تجخیش آة ثش سٍی پذ ّب ثبضذ ٍ دس ًتیجِ اص ایجبد
ًوک ثش سٍی پذ ّب جلَگیشی هیطَد .
 - 7سبیض لَلِ تَصیع آة ثش سٍی پذّب  4/1ٍ1 ( 4ایٌچ ) هیجبضذ ٍ ؼَل آى ًجبیذ اص  15هتش تجبٍص کٌذ .
 - 8لَلِ ّبی تَصیع آة دس ّش  6سبًتیوتش ثب هتِ  3هیلیوتش سَساخ هیطًَذ  .ایي سَساخْب ٌّگبم ًصت ثِ سوت ثبال
لشاس هیگیشًذ تب ًیبص ثِ َّاگیشی ًذاضتِ ٍ رسات هعلك دس آة ثبعث گشفتگی سَساخْب ًطًَذ .
 - 9دس صَستیکِ پذ ّب دس ضجکِ ّبی هجضا استفبدُ ضًَذ هیجبیست ثشای ّش لبة ضیشآة هجضا ثشای سشٍیس آًْب
تعجیِ ضَد .
- 10اًتمبل ٍ تَصیع آة اص پوپ ثِ سوت پذ ّب ثصَست ضجکِ تبس عٌکجَتی صَست هیگیشد ٍ دس صَست استفبدُ اص ضجکِ
خؽی ثب تَصیع غیش یکٌَاخت آة هَاجِ خَاّین ضذ .
 - 11آة ثب سشعت  0.4لیتش دس دلیمِ اص ّش  1هتش هشثع پذ دسیک سٍص گشم ٍ خطک تجخیش هیطَد  .ثِ عجبستی دیگش
ثشای  128هتش هشثع پذ  51.2 ،لیتش دس دلیمِ هصشف آة خَاّین داضت .
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مالحظات سیستم ترق :
 - 1کبثل کطی فٌْب هیجبیست ثِ ًحَی صَست گیشد کِ اثتذا ًیوی اص فٌْب ( سدیفْبی فشد ) ٍ دس صَست
ًشسیذى ثِ دهبی هؽلَة ًیوِ دیگش ( سدیفْبی صٍج ) ٍاسد هذاس ضًَذ .
 - 2ثِ علت جشیبى ساُ اًذاص ثبالی هَتَسّب ًجبیذ توبهی فٌْبی یک گشٍُ ثب ّوذیگش ضشٍع ثکبس ًوبیٌذ ٍ
هیجبیست ثب سلِ تبخیشی ایي کبس صَست گیشد .
 - 3لجل اص ساُ اًذاصی فٌْب اص ثبص ثَدى پٌجشُ پطت پذ اؼویٌبى حبصل ضَد .

توصیه های وگهذاری  ،سرویس و وصة :
 -1دس صَستیکِ آة سیستن اهالح صیبدی داضتِ ثبضذ ثْتش است حذالل ّش ّفتِ آة هخضى کال تعَیط ضَد .
 -2في سوت جٌَة ٍ پذ دس ضوبل گلخبًِ ًصت هیگشدد تب پذ ّب سبیِ اًذاصی ثِ داخل گلخبًِ ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ
ّوچٌیي تبثص آفتبة سٍی پذ ثبعث تجخیش سشیع آة ٍ سسَة کشدى اهالح سٍی پذ ًطَد .
 -3دس صَستیکِ في ٍ پذ ثصَست ضشلی غشثی ًصت ضَد  ،ثِ جْت استفبدُ حذاکثشی اص آفتبة غشة هیجبیست پذ ّب
دس سوت ضشق ًصت ضًَذ .
 -4هحصَل داخل گلخبًِ ًجبیذ هبًعی ثشای حشکت َّای سیستن سشهبیص ایجبد کٌذ ٍ جشیبى َّا هیجبیست ثشاحتی اص
هیبى گیبّبى عجَس کٌذ .
 -5دس گلخبًِ ّبیی کِ هحصَالت هختلف ًگْذاسی هیطَد  ،هیجبیست ثِ اختالف دهبی اثتذا ٍ اًتْبی گلخبًِ تَجِ
ًوَد ٍ گیبّبى ثش اسبس حسبسیت ثِ دهب دس گلخبًِ چیذُ ضًَذ .
 -6ؼجك یک لبعذُ کلی ّذف اص اجشای سیستن سشهبیص لشاس دادى گیبُ دس دهبی هؽلَة هیجبضذ لزا دهبی صیش ثستش
کطت ٍ ّوچٌیي ثبالتش اص سؽح گیبُ ثشای هب اّویت ًذاسد  .ثِ ّویي جْت استفبع ًصت في ٍ پذ ثبیذ ؼَسی ثبضذ کِ
َّا اص صیش سؽح گیبُ عجَس ًکٌذ .
ً -7مطِ ّبی ًصت پذ سا اص سبیت ضشکت ثب لیٌک صیش داًلَد ًوبییذ :
http://marsus.ir/fa/data/downloads/pad96-installation.pdf

ثب تطکش
ضشکت صٌبیع گلخبًِ ای هشصَظ کبم – حسي فشلبًی

