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 چكيده

همای کشماورزی هسم.ند     های مهم  در بررسمی پمروژه   های فنی، از ضرورتهای انرژی عالوه بر تحلیلتحلیل

همای  فصل، دارای مصرف انرژی باالتری نسبت بمه کشمت  از ای به دلیل ماهیت تولید در خارج تولید محصوالت گلخانه

تمرین مموارد   ای یکی از مهم.رین و ضمروری گلخانههای لذا افزایش در کارآیی مصرف انرژی در کشت ندباشزراعی می

همای  نیاز به مطالعات انرژی در کشاورزی بوده و هرگونه موفقی.ی در زمینه افزایش کمارآیی مصمرف انمرژی در کشمت    

همای مصمرف انمرژی در    ارزیمابی شماخ   این پروژه به منظور  د شوتر از منابع تواند باعث اس.فاده بهینهای، میگلخانه

ای در شش شهرس.ان جنوبی اس.ان کرمان انجام شد  برای این کار با مراجعمه حضموری بمه    تولید خیار گلخانهمراحل 

تکمیل گردیدند  به منظور تعیین میمزان مصمرف    ییهانامهگلخانه در شش شهرس.ان جنوبی اس.ان کرمان پرسش 93

میزان انرژی مصرفی کل در گلخانه بدست آممد    ها با در نظر گرف.ن شدت انرژی برای هر نهادهانرژی هر یك از نهاده

 2397379ای در جنمو  اسم.ان کرممان معمادل      ن.ایج پروژه نشان داد که کل انرژی مصرفی برای تولید خیار گلخانه

% صمرف گرممایش گلخانمه شمده      8/19یعنمی  ژول بر هک.ارمگا 8798123باشد که از این مقدار  میژول بر هک.ار مگا

کیلموگرم بمر    89/3وری انمرژی   و بهمره  ژول بمر هک.مار  مگا -8171271، بازده خال  انرژی 33/3ی است  نسبت انرژ

تمن در هک.مار و انمرژی تولیمدی معمادل        4/293همای ممورد مطالعمه    تعیین شد  عملکرد م.وسط در گلخانمه مگاژول 

ه ویمهه در مراحلمی کمه    بدست آمد  در نهایت پیشنهاداتی جهت کاهش مصمرف انمرژی بم    ژول بر هک.ارمگا 873137

 کارآیی مصرف انرژی پایین است ارائه گردید 

 

  های مصرف انرژیای، شاخ جنو  کرمان، خیارگلخانه، یانرژ هاي کليدي: واژه
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 مقدمه

های فنی از های انرژی عالوه بر تحلیلتحلیل

همای کشماورزی   همای مهم  در بررسمی پمروژه    ضرورت

-های انرژی، مصرف بهینه نهادههس.ند  اهداف تحلیل

هممای انممرژی و جممایگزینی منممابع انممرژی در فرآینممد   

باشمد  کشمت   های تولید ممی کشاورزی و کاهش هزینه

ای، به دلیل ماهیت تولید در خارج فصل، دارای گلخانه

باشمد  رمرا کمه بمرای تمأمین      مصرف باالی انرژی ممی 

شرایط محیطی مناسب داخل گلخانه و تولید در خارج 

باشمد  افمزایش در   از فصل نیاز به صرف انرژی زیاد می

ای یکمی از  های گلخانمه کارایی مصرف انرژی در کشت

های مطالعات انرژی در کشاورزی بوده مهم.رین بخش

و هرگونه موفقی.ی در زمینه افمزایش کمارآیی مصمرف    

تواند باعث اسم.فاده  ای میهای گلخانهانرژی در کشت

 بهینه از منابع انرژی گردد 

 

 متن مقاله 

تحلیل انرژی برای اولین بار در کشاورزی بمه  

و به دلیل افمزایش شمدید    8373صورت جدی از دهه 

مش.قات نف.می آاماز گردیمد و بمر روی مسمائل       قیمت

همای جمایگزین و   تعیین میزان مصرف انمرژی، انمرژی  

هممای کممارآتر تولیممد تحقیممک گردیممد کورکی و  روش

(  بررسی رونمد مصمرف انمرژی نشمان     8979حسینی، 

های اخیر مصرف انمرژی بمه ویمهه    دهد که در سالمی

های فسیلی و کودهای شیمیایی، که از انمرژی  سوخت

سیلی برای تمامین انمرژی ممورد نیماز در تولیمد آنهما       ف

گردد، در کشماورزی افمزایش رشممگیری    اس.فاده می

داش.ه است و انرژی ورودی در واحد سطح برای تولید 

محصول با اخ.الف زیادی بیش از گذش.ه شده اسمت   

از طرفی با توجه بمه بحمران انمرژی و ان.شمار گازهمای      

زیسمت و  ای محمیط ای، که خطرهای زیادی بمر گلخانه

ها بر آن است که مصرف انرژی انسان دارد، تمام تالش

های فسیلی تا حدامکان کاهش یابمد و  به ویهه سوخت

های فسیلی با حداکثر کمارآیی ممکمن   مصرف سوخت

 (  8939صورت گیرد مؤمنی و گرامی، 

همما بممرای تولیممد  از نظممر تمماریخی گلخانممه 

 محصمموالت پرمصممرف خممارج از فصممل در منمماطقی   

گس.رش پیدا کردند کمه بمه دلیمل دوری از بازارهمای     

مصممرف، امکممان تبممادل محصمموالت کشمماورزی وجممود 

نداشت، ولی با توجه بمه مزایمای آن، در هممه منماطک     

توسممعه یافممت  محصمموالت عمممده تولیممدی کشممور در 

همای  فرنگی بوده ولی در سمال ها، خیار و گوجهگلخانه

ت جدیدی مثل اخیر با توجه به تقاضای بازار، محصوال

فلفل، خربزه، طالبی، لوبیا سبز، سبزیجات برگی، تموت  

بررسمی آممار سمطح     شموند   فرنگی و     نیز تولید ممی 

(، 8ای در کشمور  جمدول  زیرکشت محصوالت گلخانمه 

هک.مار گلخانمه در    88348دهد، از مجممو   نشان می

هک.مار بمه محصموالت     1413، حدود 8931پایان سال

.ار به گل و گیاهان زین.ی، هک 9492سبزی و صیفی، 

ای اخ.صما   فرنگمی و سمایر محصموالت گلخانمه    توت

(  تغییرات رشمد محصموالت   8931نام، یاف.ه است  بی

، بیان شده است  در ایران به 2ای نیز در جدولگلخانه

تما   823طور م.وسط از هر هک.ار گلخانمه خیمار بمین    

 933تما   293، فلفمل  433تا  933فرنگی ، گوجه233

  ( 8931نام، شود  بیدر هک.ار برداشت میتن 
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 ای کشورسطح زیرکشت محصوالت گلخانه -8جدول

ای، به دلیل ماهیت تولید در کشت گلخانه

باشد  ررا خارج فصل، دارای مصرف باالی انرژی می

که برای تأمین شرایط محیطی مناسب داخل گلخانه 

-و تولید در خارج از فصل نیاز به صرف انرژی زیاد می

های مصرف انرژی در کشتباشد  افزایش در کارایی 

های مطالعات انرژی ای یکی از مهم.رین بخشگلخانه

در کشاورزی بوده و هرگونه موفقی.ی در زمینه افزایش 

تواند ای میهای گلخانهکارآیی مصرف انرژی در کشت

  ( 3باعث اس.فاده بهینه از منابع انرژی گردد 

همای احمداش شمده در    بررسی سطح گلخانمه 

( نیمز  9پراکنش جمعیت ایمران  جمدول   کشور در کنار

های ها در ایران طی سالدهد، توسعه گلخانهنشان می

گذش.ه براساس اقلی  و پارام.رهای مرتبط با آن نبوده 

و تنها بر اساس نزدیکی به بازار مصرف صورت گرف.مه  

ای به همین رویمه در  های گلخانهاست و توسعه کشت

همای  انمرژی  های آتی، رونمد رو بمه رشمد مصمرف    سال

زیس.ی را به دنبال خواهمد  های محیطفسیلی و آالینده

 داشت 

های ایران، عالوه بر مصرف باالی انرژی در گلخانه

بمرداران، توسمعه   مواردی مانند کمبود دانش فنی بهره

های نامناسب و عدم اس.فاده از سازه ها در اقلی گلخانه

ای مناسمب و بمه روز، باعمث شمده     و تجهیزات گلخانه

هما در  ول در ایمن گلخانمه  است تا عملکرد تولید محصم 

تر باشد  این نک.ه نیز به قیاس با میانگین جهانی پائین

اق.صممادی نبممودن و ایرقابممل رقمماب.ی بممودن تولیممدات 

افزاید و شاید یکی از دالیل خارج شمدن  ای میگلخانه

هما در کشمور و نیمز    از ررخه تولیمد برخمی از گلخانمه   

-لای در سما های گلخانمه کندشدن روند توسعه کشت

هممای اخیممر، ایممن موضممو  باشممد  مممومنی و گرامممی،  

های مصرف انرژی (  لذا در این تحقیک، شاخ 8939

ای در منطقه جیرفمت و کهنموج   در تولید خیار گلخانه

ای ناممه تعیین گردید  برای ایمن کمار از روش پرسمش   

ای اس.فاده شد و با توجه به تعداد بهره برداران گلخانه

جنموبی اسم.ان کرممان     به تفکیك هر شش شهرس.ان

هممای جیرفممت، عنبرآبمماد، کهنمموج، شممامل شهرسمم.ان

منوجان، رودبارجنو  و قلعه گنج تقسی  و با مراجعمه  

همای  هما تکمیمل و داده بمرداری   ناممه حضوری، پرسش

های میدانی میدانی نیز انجام گردید  این داده برداری 

ا هگیری فاصله گلخانه تا مراکز تولید نهادهشامل اندازه

گیری پارام.رهای ساخ.مانی گلخانه شامل نو  و اندازه

ساخ.مان، ارتفما  زیمر سم.ون، ارتفما  سمقض، عمر        

دهانه، طول گلخانه، نمو  و موقعیمت تهویمه، تعمداد و     

های ها بودند  بدین منظور، تمامی نهادهمساحت تهویه

دخیل در تولید تعیین شدند  سپس بما ضمر  کمردن    

ی واحمد تولیمد آن و جممع    مقادیر همر نهماده در انمرژ   

های آن کردن تمامی این اقالم مصرف انرژی و شاخ 

هما شمامل   محاسبه شدند  در این تحقیک انرژی نهماده 

 محصول سطح )هكتار( درصد

7/94  خیار 1994 

9/1  فرنگی گوجه 713 

9/4  انوا  فلفل 931 

 بادمجان 299 2

1/9  سایر سبزیجات 492 

7/23  گل و گیاهان زین.ی 2413 

8/4  فرنگی توت 411 

8/8  گیاهان دارویی 892 

 سایر محصوالت 919 9

 کل 00840 011
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آبیمممممماری، الک.ریسممممممی.ه و سممممممموم بممممممود  انرژی نیروی انسانی، عملیات ماشینی، سموخت، کمود،   

 

  0081-0086هاي اي کشور در سالمقایسه سطح زیر کشت محصوالت گلخانه -2جدول

 شرح
0081 0086 

 درصد رشد
 درصد سطح درصد سطح

7/13 4337 خیار  1994 7/94  2/99  

فرنگیگوجه  911 1/4  713 9/1  8/832  

3/8 893 انوا  فلفل  931 9/4  7/291  

هاسایر سبزی  247 8/9  492 1/9  3/74  

4/21 2897 گل و گیاهان زین.ی  2413 7/23  9/89  

فرنگیتوت  834 4/2  411 8/4  9/898  

7/3 99 گیاهان دارویی  892 8/8  843 

8/3 7 سایر  419 9 3/1442  

7/47 011 00840 011 9190 جمع  

 

 0084هاي پرجمعيت کشور در سال ها در استانمقایسه توسعه گلخانه -0جدول
 

 استان جمعيت درصد جمعيت سطح گلخانه درصد گلخانه

84 9/8433  9/1  اصفهان 4173982 

8/2  8/289  2/9  البرز 2482989 

9/27  3/2719  2/81  تهران 82819938 

8/2  خراسان رضوی 9334432 1 284 

4 1/437  خوزس.ان 4998723 1 

9/2  1/243  4/9  سیس.ان و بلورس.ان 2994927 

4/3  1/44  9/9  گیالن 2413174 

9 7/237  8/4  مازندران 9379349 

4/9  7/993  3/8  مرکزی 8489393 

9/8  9/827  8/2  هرمزگان 8971819 

2/89  2/8998  4/8  یزد 8374421 

7/84  جنو  کرمان 723319 8 8419 

1/89  9/8973  3/42 هاسایر اس.ان 92212194   

011 2/01171  کل 76048668 011 
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 نتایج کاربردي

ن.ایج این بررسی نشان داد که مقدار مصمرف  

همای  های منطقه در قیاس بما گلخانمه  انرژی در گلخانه

ها، بسیار کم.ر اسمت ولمی سمه  سیسم.      سایر اس.ان

% از 19های منطقه جیرفت حدود گرمایشی در گلخانه

کل انرژی مصرفی اسمت کمه لمزوم توجمه بمه بمازده و       

کارایی سیس.  گرمایشی جهت بهبود کمارایی مصمرف   

رسماند  پمس از   همای منطقمه را ممی   انرژی در گلخانمه 

.  گرمایشی بیش.رین مصرف مربوط بمه کودهما،   سیس

الک.ریسی.ه، آبیاری، حممل و نقمل و نیمروی کمارگری     

های این تحقیک نشان داد در همر هک.مار   باشد  دادهمی

شمود   مگماژول انمرژی مصمرف ممی     2397379حدود 

محاسبات نشان داد که شاخ  نسمبت انمرژی، بمازده    

-ر گلخانهوری انرژی در تولید خیاخال  انرژی و بهره

، 33/3ای در جنمممو  کرممممان بمممه ترتیمممب حمممدود 

است که تا رسمیدن بمه وضمعیت     89/3و  -8171271

مطلو ، بسیار فاصله است و ضروری است که مدیریت 

گلخانه با رفمع نقمای  موجمود، در به.مر کمردن ایمن       

 ها بکوشد شاخ 

 

 هاي ترویجيتوصيه

 کاهش تلفات انرژی با:  -

-ها و دریچهدر الض( کن.رل بس.ه شدن تمام 

 های سرد های گلخانه در ماه

 ها در گلخانه ها و دریچه ( درزبندی قا 

های( پشت در  ج( اس.فاده از فنرهای  جك

 ها برای بس.ه شدن آن

 های تو در تو د( اس.فاده از در 

ها برای کاهش درزها ه( تعمیر و تنظی  تهویه

 در سطوح اتصال 

ررخش هوا در های و( اس.فاده از سیس. 

 داخل گلخانه در زمس.ان 

 

 های پالستیکی:رعایت موارد زیر در پوشش -

های پالس.یکی کدر یا الض( تعویض پوشش

 کثیض 

ها در پوشش شدگی ( تعمیر شکاف و پاره

 گلخانه 

بندی اتصاالت برای جلوگیری از خروج ج( آ 

 هوای گرم 

ها و سایر د( تمیز کردن پوشش از جلبك

 ها کثیفی

 

 رعایت موارد زیر در مورد ترموستات: -

 ای ترموس.ات الض( بازبینی دوره

  ( اس.فاده از ترموس.ات با دقت مناسب 

های مرکز ها در نزدیکیج( نصب ترموس.ات

 گلخانه و ه  ارتفا  با کانوپی گیاه 

د( نصب ترموس.ات دور از تأثیر مس.قی  

 گرمایش، سرمایش یا تهویه 

صورت پشت به آف.ا   ه( نصب ترموس.ات به

 درون یك جعبه مقوایی یا روبی 

 

 های هوای گرم:رعایت موارد زیر در مورد کوره -

 ها الض( بازرسی و رفع عیب کوره

 ( بازبینی خطوط تأمین گاز و کن.رل نش.ی 

 اتصاالت 

 ج( اس.فاده از نازل اس.اندارد 

د( تعویض به موقع فیل.رها و کن.رل فشار 

 خروجی پمپ 



 92                                                   / جلد دوم / شماره دوم                       8931مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

های کن.رل پرتا  جرقه بین اتصاله( 

زن، تمیز کردن اتصاالت و های( جرقه الک.رود

 حسگرهای اح.راق  

و( نصب مخزن ذخیره گازوئیل در داخل 

گلخانه، اضافه کردن مکمل سوخت و باال بردن فشار 
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های اح.راقی که هوای ز( اس.فاده از سیس. 

 کنند  یمورد نیاز خود را از بیرون گلخانه تأمین م

های گرمایشی با راندمان ح( اس.فاده از سیس. 

 باالتر 
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تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و سمایر دوسم.انی   

همای جیرفمت،   که در انجام ایمن پمروژه در شهرسم.ان   

منوجمان و رودبمار همکماری کردنمد      گنج،کهنوج، قلعه

 کمال تشکر را دارم 

 

  منابع

 مبانی مکانیزاسیون  ان.شارات حضرت معصومه   .0079ش. کيایي، ن. لویمي.  و الماسي، م.

موسسه اس.اندارد و تحقیقات صنع.ی های تجاری ایران  اس.اندارد معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید گلخانه .0080نام. بي

 ایران 

معاونت امور برق و انرژی، دف.ر برنامه ریزی کالن برق و انرژی وزارت ترازنامه انرژی جمهوری اسالمی ایران   .0084نام. بي

 نیرو  

  آمار نامه وزارت جهاد کشاورزی ایران  .0086نام. بي

   8914ای  ان.شارات مرز دانش تولید محصوالت گلخانهتکنولوژی ، مدیریت گلخانه .0094 حسندخت، م.

گزارش نهایی  بررسی شاخ  های کارآیی مصرف انرژی تولید خیار در گلخانه های االب اس.ان تهران  .0097شرافتي، ک. 

 پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

 .مهای کشاورزی  ان.شارات دانشگاه فردوسی مشهد کارآیی انرژی در اکوسیس .0070کوچكي، ع. و م. حسيني. 

 اذا و انرژی در جامعه  نگرشی اکولوژیك بر نقش انرژی در تولید اذا(  ان.شارات جاوید  .0069کوچكي، ع. 

های کاهش مصرف انرژی در گلخانه های تجاری  سومین کنگره ملی هیدروپونیك و روش. 0080مؤمني، د. و گرامي، ک. 

  8939شهریور  23تا  81ای  کرج، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  گلخانهتولیدات 

 

Aaslyng, J. M., N. Ehler, P. Karlsen, E. Rosenqvist, B. Bar Yosef and (ed.) I. Seginer. 1999. 

Intelligrow: a component-based climate control system for decreasing greenhouse energy 

consumption. Proceedings of the Third International Workshop on Models for Plant Growth and 

Control of the Shoot and Root Environments in Greenhouses, Bet Dagan, Israel, 21-25 February, 

1999. Acta Horticulturae, No. 507: 35-41. 

 



 99                                                          ای جنو  کرمانهای مصرف انرژی در تولید خیار گلخانهبررسی شاخ  ،مؤمنی

 
Anonymous. 2007. International Training workshop on protected Agriculture.15 Nov28 2007 

.Department of International cooperation. Ministry of science and technology. China. 

Bakker, R. 1999. Effect of greenhouse construction on future energy consumption in greenhouses. 

Rapport Landbouw Economisch Instituut LEI, No. 1.99.06, 58 pp. 

Briddges, T. C., and E. M. Smith. 1979. A method for determining the total energy input for 

agricultural practices. Transaction of the ASAE. 781- 784. 

Elbatawi, I. E. A., K. Mohri, K. Namba and D. Filipovic. 1998. Utilization of solar energy for 

heating a greenhouse at nighttime. Actual tasks on agricultural engineering, Proceedings 26th 

International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 3-6 February 1998, 117-

124. 

Galvani, E. and J. F. Escobedo. 2001. Energy balance in cucumber crop in greenhouse and field 

conditions. Bragantia, 60(2): 127-137. 

Kitani, F. 1999. Energy and biomass engineering. CIGR Handbook of Agricultural Engineering. Vol. 

(V). ASAE. 

 Lierde, D. van, L. de Cock, D. van Lierde and L. de Cock. 1999. Energy consumption in Belgian 

glasshouse horticulture. Studie Centrum voor Landbouweconomie Brussels, No. A83, 70 pp. 

Loewer. 1977. Beef production of beef with minimum grain and fossil energy inputs. Vol.: (I, II and 

III) report to N.S.F. 

Nieuwkoop, P. van, N. van der Velden, A. P. Verhaegh and P. van Nieuwkoop. 1998. Energy 

consumption in greenhouses. Mededeling Landbouw Economisch Institute, No. 624, 41 pp. 
Ozkan, B., A. Kurklu and H. Akcaoz. 2004. An input-output energy analysis in greenhouse 

vegetable production: a case study for Antalya region of Turkey. Biomass and Bioenergy, 26(1): 

89-95. 

Pan, Q., Z. D. Huang, C. W. Ma and Y. C. Li. 1999. Study on the energy conservation of Huabei-

type multispan plastic greenhouse and its operation. Transactions of the Chinese Society of 

Agricultural Engineering, 15(2): 155-159. 

Pervanchon, F., C. Bockstaller, P. Girardin. 2002.  Assessment of energy use in arable farming 

systems by means of an agro- ecological indicator. The energy indicator, agricultural system, 72: 

149- 172. 

Pita, G. P. A., M. Pontes, A. Vargues and L. F. M. Marcelis. 1998. Mediterranean greenhouse 

energy balance. Second international symposium on models for plant growth, environmental 

control and farm management in protected cultivation, Wageningen, Netherlands, 25-28 August 

1997, Acta Horticulturae, No. 456, 375-382. 


