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Introduction
Greenhouse cultivation is the popular intensive kind of crop production with a yield per cultivated unit area
more than 10 times higher compared to field crops. Greenhouse production requires the use of large amounts of
energy, water, and pesticides and it usually generates huge quantities of wastes to be disposed of it. Investment,
labor, and energy costs per unit area are much higher in the greenhouse industry than in any other agricultural
sectors. Sustainable greenhouse systems, socially supportive, commercially competitive, and environmentally
sound, depend on cultivation techniques, equipment management, and constructive materials that aim to reduce
agrochemicals, energy and water consumption as well as waste generation. The management of the greenhouse
environment is depending on temperature manipulation. Temperature manipulation is critical to influencing plant
growth, quality, and morphology and so is a major strategy in the environmental modification of crops.
Heterogeneous indoor microclimate of a greenhouse has long become a matter of concern in many studies. It is
believed to be unfavorable for crop growth, which damages crop activity, particularly transpiration and
photosynthesis, one of the major causes of non-uniform production and quality. Since early and conventional
methods are not sufficient to evaluate microclimate variables inside a greenhouse, Computational Fluid
Dynamics (CFD) approach was applied for better and more accurate results. CFD is an effective numerical
analysis technique to predict the distribution of the climatic variables inside cultivation facilities. Numerous
studies have focused on the internal temperature, humidity, solar radiation, and airflow inside multiple
cultivation facilities. For example, the CFD method was used to simulate natural ventilation for agricultural
buildings and improve crop production systems. The CFD simulation and evaluation models could be applied for
evaluation of the inside situation and temperature in greenhouses. Thermal and water vapor transfer is influenced
by the openings of greenhouses in the CFD simulation. The CFD model was developed to predict the distribution
of temperature, water vapor, and CO2 occurring in a Venlo-type semi-closed glass greenhouse equipped with air
conditioners. Based on the above literature, this research aims to evaluate the energy flow and modeling of an
un-even semi-buried greenhouse using external and internal variables and numerical solutions by the CFD
method.

Materials and Methods
In this study, Computational Fluid Dynamic (CFD) solution was applied to evaluate the inside environment
of a semi-double glass greenhouse with an east-west location. This greenhouse has a special structure that is used
in very hot or very cold areas due to its depth of more than one meter below the ground. The greenhouse has an
area of 38m2 and an air volume of 78.8m3. The temperature and humidity data were collected from inside and
outside the greenhouse by temperature sensors (SHT 11 model made by CMOS USA). Irradiation data were
collected inside the greenhouse, on level ground, by the TES132 radiometer.

2442  زمستان،4  شماره،21  جلد،نشریه ماشينهاي کشاورزي

894

Results and Discussion
In this study, the CFD method was used for a model solution with ANSYS Fluent version 2020R2 software.
To evaluate the predictive capability of the model and its optimization, the comparison between actual (ya) and
predicted values (yp) was used. Three criteria of RMSE, MAPE, and R 2 were also used to evaluate the accuracy
of the final model. The results showed that the dynamic model can accurately estimate the temperature of the air
inside the greenhouse at a height of 1 m (R2 = 0.9872, MAPE = 1.7%) and 2 m (R2 = 0.9868, MAPE = 2.8%)
from the floor. The results of energy flow showed that this greenhouse transfers 6779.4.4 kJ of accumulated
thermal energy to the ground during the experiment.

Conclusion
In the present study, the computational fluid dynamics method was used to simulate the internal conditions of
an un-even semi-buried greenhouse with external and internal variables including temperature and solar
radiation. The results showed that this greenhouse structure is able to transfer part of the increase in temperature
caused by sunlight to the soil depth (104.214 kJm-2 heat through the floor, 178.443 kJm-2 through the north wall
and 113.757 kJm-2 through the south wall). By increasing the thermal conductivity of the inner surface of the
greenhouse, the heat flux to the depth of the soil can be increased.
Keywords: Dynamic model, Energy storage, Heat transfer, Semi-buried greenhouse
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چکيده
این تحقیق ،به شبیهسازی جریان انرژی یک گلخانه نیمهمدفون نیمهدوطرفه با استفاده از متغیرهای بیروني و داخلي و حل عددی به روش دینامیک
سیاالت محاسباتي ( )CFDميپردازد .در این تحقیق ،دادههای دما ،رطوبت و تابش بهصورت لحظهای اندازهگیری شد و سپس از  CFDجهت بررسيي
توزیع انرژی و تغییرات دما در دو ارتفاع  0و  3متری از سطح زمین استفاده گردید .گلخانه مورد بررسي ،بهصورت یک گلخانه بسته در نظر گرفته شيد و
با توجه به روابط تجربي-ریاضي موجود در منابع ،میزان دریافت ،تلفات و خالص جذب شده انرژی در گلخانه محاسبه شد .نتایج این تحقیق نشان داد که
روش  CFDبا  230222المان چهار وجهي ( )tetrahedralقادر است دمای هوای داخل گلخانه را با دقيت مناسيد در ارتفياع  0متيری (،R2=2/789
 MAPE=3/09درصد) و  3متری از کف ( MAPE=3/38 ،R2=2/789درصد) تخمین بزند .بررسي جریان انرژی نشان داد که این گلخانيه0997/0 ،
کیلوژول انرژی حرارتي انباشته ناشي از پرتوهای تابش را در مدت زمان آزمایش به زمین منتقل ميکند و نسبت به سازههای روی سطح زمین ،بيهطيور
متوسط حدود  %02تابش کمتری دریافت ميکند .نتایج کلي این تحقیق و بررسي روند تغییرات دما در کف و دیوارههيا نشيان داد کيه در منياطق گير
کشور ،زمین بهعنوا ن منبع خوبي برای دریافت گرمای انباشته موجود در محیط گلخانه است و هرچه پوشيش سيطح داخليي گلخانيه رسيانایي گرميایي
بیشتری داشته باشد ،شار حرارتي به سمت عمق خاک بیشتر است.
واژههاي کليدي :انتقال حرارت ،ذخیره انرژی ،گلخانه نیمهمدفون ،مدل دینامیکي
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 .)Rahnama, Rohani, & Rahmati-joneidabad, 2020گلخانيه
 -0دانشييجوی کارشناسييي ارشييد رشييته مهندسييي مکانیزاسييیون کشيياورزی ،گييروه
مهندسي ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ،دانشکده مهندسي زراعيي و عميران
روستایي ،دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعي خوزستان ،مالثاني ،ایران
 -3دانشیار ،گروه مهندسي ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ،دانشکده مهندسي
زراعي و عميران روسيتایي ،دانشيگاه عليو کشياورزی و منيابع طبیعيي خوزسيتان،
مالثاني ،ایران
 -2استادیار ،گروه مهندسي ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ،دانشکده مهندسي
زراعي و عمران روستایي ،دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعي خوزستان،
مالثاني ،ایران
 -0استادیار ،گروه علو و مهندسيي باببياني ،دانشيکده کشياورزی ،دانشيگاه عليو
کشاورزی و منابع طبیعي خوزستان ،مالثاني ،ایران
)Email: mtaki@asnrukh.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
https://doi.org/10.22067/jam.2021.70400.1038

به دلیل امکان افزایش زمان بهرهبرداری  03ماهه از زميین بيه جيای
یک فصل زراعي و همچنین امکان کنترل بهتر عوامل اقلیميي ميورد
نیاز گیاه و رفع محدودیتها ،شرایط بهبود عملکرد و کیفیت تولیيدات
کشاورزی را به نحو مؤثری داراست ،مشروط بر اینکه ساختار گلخانه
واقعاً توان استفاده از این پتانسیل را داشته باشد ( & Ahamed, Guo,
 .)Tanino, 2019با این حال هزینه باالی مصرف انرژی در گلخانهها
از بزرگ ترین چالشهای مدیریت گلخانه به حساب ميآید .در مناطق
سردسیر ،هزینه گرمایش در گلخانه بعد از هزینه نیروی کار مهمترین
بخش هزینه مصرفي گلخانه به حساب ميآیيد .حيدود  06تيا  %86از
مجموع انرژی مصرف شده در گلخانه صرف گر کردن آن مييشيود.
این میزان به نسبت مصرف انرژی الکتریکي و حملونقل بسيیار زیياد
به نظر ميرسد ( .)Pakari & Ghani, 2019در مناطق گرمسيیر نیيز
بیشترین مصرف انرژی سهم کاهش دمای گلخانه اسيت ( Ghani et
 .)al., 2019یکي دیگر از دالیل اصلي باال بيودن مصيرف انيرژی در
گلخانههای ایران ،پوشيش و سياختار نامناسيد و بیرعلميي در انيواع
گلخانييههييای مرسييو اسييت (Taki, Rohani, & Rahmati-
 .)Joneidabad, 2018بر همین اساس ابتدایيترین اصول مهندسيي
در ساخت گلخانههای کشاورزی معموالً مبتني بير ميدلسيازی اولیيه

055

نشریه ماشينهاي کشاورزي ،جلد  ،21شماره  ،4زمستان 2442

فرآیند انتقال حيرارت و جير مييباشيد کيه متأسيفانه در ایين راسيتا
تحقیقات بسیار اندکي انجا گرفته است (.)Wang et al., 2017
کنترل محیطي بر میزان تولید محصوالت کشاورزی و کیفیت آن
تأثیر دارد ،بهطوریکه بازده محصول تولیدی به تنظیم شرایط داخليي
گلخانه مانند رطوبت ،دما و دیاکسید کيربن موجيود در هيوا وابسيته
است ( .)Zhang, You, Tian, & Li, 2019نتایج یک تحقیق نشان
داد که ميتوان تا  %92از هدر رفت انيرژی را بيهوسيیله بيهسيازی و
طراحيي مناسيد گلخانيههيا جليوگیری کيرد (.)Taki et al., 2018
به واسطه اینکه پیشبیني شرایط محیطي داخل گلخانه نقش حیياتي
در افزایش عملکرد و انرژی مصرفي درون گلخانه دارد (مخصوصياً در
مناطق سرد و گر ) ،بسیار مهم به نظر مييرسيد و ایين امير مسيتلز
شناخت تغییرات لحظهای درون گلخانهی متيأثر از آبوهيوای بیيرون
است ( .)Saberian & Sajadie, 2019یکي از بهترین و دقیقتيرین
راههای بررسي این موضوع ،موازنيه انيرژی و جریيان داخيل گلخانيه
است .پیچیدگي های ميدل بيا توجيه بيه تنيوع عواميل ميؤثر (انيرژی
خورشیدی ،تبادل حرارت بیرون و درون ،قابلیت ذخیرهسيازی گرميای
درون اجسا و موقعیت قرارگیری) و تأثیر آنها ،شبیهسازی را از نظير
محققین در دو طیف (مدلهای ریاضي و مدل جعبه سيیاه )0قيرار داده
است ( .)Ahamed et al., 2019در این راستا تحقیقيات متعيددی در
انواع گلخانهها صيورت گرفتيه اسيت .در تحقیقيي ،ميدلي شيبه پایيا
بهمنظور پیشبیني درجه حرارت خاک و هيوای داخليي گلخانيهای در
عراق معرفي و بررسي شيد ( .)Joudie & Farhan, 2015دادههيا در
این تحقیق به کمک حسگرهای نصد شيده درون و بیيرون گلخانيه
برداشت و ثبت شدند .مؤلفههای اصلي ميورد بررسيي ،دميای هيوای
داخل و کف گلخانه بود .نتیجه بررسي نشان از تطابق خوب ميدل بيا
دادههای تجربي داشت؛ بهطوری که میزان خطای مطلق کمتر از%02
گزارش شد .در پژوهشي دیگر ،با طراحي یک مدل حرارتي شبهپایا به
پیشبیني نیاز حرارتي یک گلخانه مرسو در فصل سرد سال پرداختيه
شد ( .)Ahmed et al., 2019این سامانه بر مبنيای ورودی انيرژی و
جر از محیط پیرامون گلخانه و خواص فیزیکي و حرارتي گیاه موجود
در گلخانه طراحي شده بود و با ثبت لحظيهای ورودیهيا بيه بررسيي
تما پارامترهای حرارتي تأثیرگذار بر شرایط داخل گلخانه ميپرداخت.
نتایج نشان داد که بیشترین میزان گرمای ازدسترفته در فصيل سيرد
سال ناشي از جریان رسانش و جابهجایي بوده و بیشترین تأثیر تبخیير
و تعرق مربوط به فصل تابستان است .یافتههای این تحقیق نشان داد
که با کنترل شرایط محیطي ،سیستم قادر است بین  02تا  %60از نیاز
حرارتي سیستم را کاهش دهيد .در تحقیيق دیگيری ،روابيط عميومي
انتقال حرارت به منظور شبیهسازی شرایط داخليي گلخانيهای گنبيدی
شيکل در کشيور عربسيتان اراهيه شيد ( Abdel Ghany & Helal,
1- Black box

 .)2011در این تحقیق گلخانهای پالستیکي به مساحت  20مترمربيع
ساخته و فرآیند انتقال حرارت بین گیاه ،پوشش گلخانه ،خاک و هوای
داخل گلخانه شبیه سيازی شيد .همچنيین نيرخ تبخیير و تعيرق گیياه
بهصورت یک عدد ثابت در نظر گرفته شد .نتيایج نشيان داد کيه اگير
شاخص سطح برگ برای گیاه گوجهفرنگي کمتر از  0/6باشد ،میيزان
خطای مدل حدود  %0/9خواهد بود و اگر شاخص سطح برگ بیشتر از
 6باشد ،خطا تا حيدود  %2/9کياهش خواهيد یافيت و از کيل تيابش
خورشیدی ورودی به گلخانه ،حدود  %02آن صرف تبخیر و تعرق گیاه
شده بود .در تحقیقي مشابه ،شبیهسازی رفتار گلخانه تيونلي شيکل در
یک روز آفتابي در کشور یونيان ميورد بررسيي قيرار گرفيت .در ایين
پييژوهش دو حالييت کلييي در نظيير گرفتييه شييد .در حالييت اول ،عمييل
شبیهسازی با فرض ثابت بودن دمای محیط بیرون انجا گرفيت و در
حالت دو دمای خارج گلخانه متغیر فرض شيد .نتيایج نشيان داد کيه
مهمترین پدیده در بررسي فرآیند انتقال حيرارت داخيل ایين گلخانيه،
همرفت است .نتایج کلي نشان داد کيه متغیير بيودن دميای خروجيي
باعث نزدیک شدن مقادیر شبیهسازی بيا دادههيای تجربيي مييشيود
( .)Fidaros, Baxevanou, Bartzanas, & Kittas, 2010در
تحقیق دیگری به مقایسه دقت  CFDو شبکهای عصبي مصنوعي در
پیشبیني دمای خروجي یک جميعکننيده صيفحه تخيت خورشيیدی
پرداختييه شييد ( Nadi, Abdanan Mehdizadeh, & Nourani
 .)Zonouz, 2016نتایج کلي این تحقیق نشان داد که پیشبینيهای
مدل شبکه عصبي مصنوعي به لحاظ آماری نسبت به  CFDاز دقيت
باالتری برخوردار است ولي قادر به برونیابي و بررسي شرایط خارج از
حالت آموزش دیيده نیسيت .در پژوهشيي دیگير ،ميدلهيای ریاضيي
(رگرسیون چندگانه و روابط انتقال حرارت) و هوش مصينوعي جریيان
انرژی یک گلخانه نیمهخورشیدی در شهرسيتان تبریيز ميورد بررسيي
قييرار گرفييت ( & Taki, Ajabshirchi, Ranjbar, Rohani,
 .)Matloobi, 2016aنتایج نشان داد که اگرچه مدل هوش مصنوعي
از دقت بسیار باالیي در پیشگویي شرایط دمایي داخل برخوردار است
اما مدلسازی ریاضي قادر است پیشبیني دقیقي از انرژیهای انباشته
و هدر رفته و حجم جابهجایي هيوای درون گلخانيه اراهيه دهيد و بيه
حدس دقیقي از دما ،رطوبت و دیگر پارامترهای داخلي گلخانه برسيد.
در تحقیق دیگری ،از مدلهای ریاضي به منظور انتخاب بهترین نيوع
ساختار گلخانه از نظر دریافت انرژی و تلفيات حرارتيي اسيتفاده شيد.
نتایج حاکي از همبستگي باال ( (R2=0.9بین دادههای مدل دینامیيک
سیاالت محاسباتي بيا مقيادیر واقعيي بيود ( Ghasemi Mobtaker,
 .)Ajabshirchi, Ranjbar, & Matloobi, 2019در تحقیق دیگری
فرآیند تهویه و سرمایش یيک گلخانيه و جانميایي محيل قرارگيرفتن
فنها ،دریچهها و پدها روی سازه گلخانه توسط  CFDشبیهسازی شد
( Moghaddam, Ozlati, Zarei, Momeni, & Azadshahraki,

معتضدیان و همکاران ،شبيهسازي جریان انرژي گلخانه نيمهدوطرفه شيشهاي ...
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 .)2021نتایج این تحقیق نشان داد که به کمک  CFDميتوان محل
مناسد دریچههای یک گلخانه را باتوجه به موقعیت جغرافیایي منطقه
در جهت بهبود گردش هوا و کاهش مصرف انرژی ،مشخص نمود.
نتایج تحقیقات نشان ميدهد که با کنتيرل بهینيه دميا ،رطوبيت،
آبیاری ،انرژی و هزینه مصرفي ،هدف جامعه محققین کشياورزی کيه
دستیابي به توسعه پایدار کشاورزی است ،دستیافتني است (Taki et

است .دادههای دما و رطوبت از داخل و بیرون گلخانه مورد نظر توسط
حسگرهای دما (مدل  SHT 11سياخت شيرکت  CMOSآمریکيا) و
دادههای تابش در داخل گلخانه ،در یک سطح تراز شده زمین ،توسيط
تابشسنج مدل  TES132برداشت شد .این نوع تابشسنج قادر اسيت
دادههای تابش در محدوده طول موج  022تا  0022نيانومتر برداشيت
کند .داده هيای سيرعت جریيان هيوا از ایسيتگاه هواشناسيي واقيع در
دانشگاه استخراج گردید .دادهبرداری از  08تا  30آذرماه سال  0277در
چهار روز متوالي و به مدت  8ساعت یعني همزمان با طليوع و بيروب
خورشید انجا گرفت.
نحوه چیدمان حسگرهای دما به نحوی بود که دو حسگر در کيف
(یکي در وسط دیواره شرقي و دیگری در وسيط دیيواره بربيي) قيرار
گرفتند و دما و رطوبت کف گلخانه را ثبت مييکردنيد .دو حسيگر در
دیواره جنوبي نصد شدند که یکي در ارتفاع یک متر از کيف گلخانيه
روی قسمت مدفون دیواره و دیگری در ارتفاع دو متيری روی جيداره
شیشهای دیواره نصد شد و بهمنظور اجتناب از تأثیر تابش مستقیم بر
دمای ثبت شده حسگر ،پوشش سایهبياني روی آن قيرار داده شيد .دو
حسگر دما روی دیوار شمالي نصد شدند که مانند حسيگرهای نصيد
شده بر دیوار جنوبي یکي در ارتفاع یک متری ،دما و رطوبيت بخيش
مدفون دیوار را ثبت ميکرد و دیگری در ارتفاع دو متری دمای دیيوار
شیشهای شمالي را ثبت ميکرد .همچنيین ،داخيل گلخانيه نیيز یيک
حسگر در ارتفاع یکمتری از کف گلخانه با فاصله دو متيری از دیيوار
شمالي و دیگری در ارتفاع دو متری از کف و با فاصيله  3/0متيری از
دیوار جنوبي نصد شد .ثبت دميای بیيرون نیيز توسيط یيک حسيگر
 SHT11انجا گرفيت .تميامي حسيگرهای نصيد شيده بيهصيورت
بيسیم ،دادههای دما و رطوبت را در بازه زمياني ده ثانیيهای ضيبط و
ارسال ميکردند .شکل -0الف ،نمای بیروني گلخانه مورد نظر و شکل
-0ب ،محل نصد سنسورهای دما را نشان ميدهند.

مواد و روشها

شبيهسازی

al., 2018; Ahmed et al., 2019; Bolandnazar, Sadrnia,
Rohani, & Taki, 2019; Taki, Ajabshirchi, Ranjbar,
) .Rohani, & Matloobi, 2016bبنابراین بيا طيرم ميدلهيایي از

گلخانه که بتواند موارد باال را شبیهسازی کند بهویژه در زمینه مصرف
انرژی ،ميتوان گلخانه را محیطي قابل تفسیر و پيیشبینيي توصيیف
کرد .به بیان دیگر شيناخت رفتيار حرارتيي عناصير داخليي و بیرونيي
گلخانه ،پیشبیني میزان مصرف انرژی را راحتتير مييکنيد .یکيي از
سازههایي که بهصورت خاص در شرایط آب و هيوایي گير یيا سيرد
ساخته ميشود ،سازههای شیشهای مدفون در خاک هسيتند .در ميورد
این نوع سازهها و میزان تبادالت انرژی بيین محيیط بیيرون و داخيل
آنها تحقیقاتي بسیار اندک و بیشتر بهصورت معرفيي صيورت گرفتيه
است .لذا هدف این تحقیق بررسي جریان انرژی در یکي از ایين نيوع
سازههای واقع شده در محل دانشگاه علو کشاورزی و منيابع طبیعيي
خوزستان است .در این تحقیق ،حل عددی  CFDبيه منظيور بررسيي
جریان انرژی داخل گلخانه و مشخص کيردن سيهم هيدررفتي تميا
عناصر داخلي گلخانه بهکار رفته است .در این راستا از سنسورهای نور،
دما و رطوبت بهمنظور برآورد مقادیر دقیق هریيک از ورودهيای ميدل
استفاده شد .نتایج این تحقیق ميتواند به راحتي گرادیان دما در نقياط
مختلف گلخانه را مشخص کند و در آینده به منظور هوشيمند کيردن
گلخانهها و برآورد میزان تلفات انرژی در نقاط مختلف گلخانيه ميورد
استفاده قرار گیرد.

محل تحقيق ،نوع گلخانه و نحوه دادهبرداری

این تحقیق به منظور شبیهسازی شرایط داخلي یک گلخانه نیمه-
دوطرفه شیشهای با جهت قرارگیری شرقي -بربي با توجه به شيرایط
آب و هوایي دانشگاه علو کشاورزی و منابع طبیعي خوزستان واقع در
شهر مالثاني در  26کیلومتری شمال اهواز انجا شيد .گلخانيه ميورد
بررسي ،دارای ساختاری ویژه است که بيه دلیيل قرارگیيری در عميق
بیش از یک متری سطح زمین در مناطق بسیار گير یيا بسيیار سيرد
مورد استفاده قرار ميگیرد .ساختار این گلخانه بهمنظور کاهش تيابش
خورشید به داخل گلخانه و کمک گرفتن از دیوارهها در جهيت جيذب
انرژی انباشته است و بهصيورت ميدفون در عميق  0/8متيری سيطح
زمین قرار دارد .گلخانه مورد نظر دارای مساحت  28مترمربع و حجيم
هوای  89/8مترمکعد اسيت .ابعياد گلخانيه در جيدول  0آورده شيده

به منظور بررسي چگونگي توزیع دما و جریان هوا داخل گلخانه از
روش دینامیک سیاالت محاسباتي استفاده شد .ایين روش مبتنيي بير
حل معادالت پیوستگي (رابطه  ،)0اندازه حرکيت (رابطيه  )3و انيرژی
(رابطه  )2به شرم زیر است (:)Saberian & Sajadiye, 2019
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( v ،سرعت جریان
که در آنها ρ ،میزان چگالي هوا )
تينش برشيي ميؤثر
هوا )  t ،(mزميان ) P ،(sفشيار )،(pa
( f ،شتابهای مربيوط بيه نیروهيای حجميي ) u ،(m
)
بييردار سييرعت در مختصييات کييارتزین )  E ،(mانييرژی جریييان

( T ،دميا
ضرید انتقال حرارت ميؤثر )
)،(N.m
(و
( ،شيار پخشيي )
) ،(Kآنتالپي محسيوس )
منبع گرمایي حجمي است (.)Saberian & Sajadiye, 2019

A

B

شکل  -1نمای بیروني گلخانه و محل سنسورهای دما ( Aو )B
Fig.1. Exterior view of the greenhouse and the location of temperature sensors

جدول  -1مشخصات گلخانه مورد مطالعه
مقدار

Table 1- Specifications of the studied greenhouse
مشخصات

Value

Specifications

7.06 m

عرض

5.40 m
1.80 m
0.90 m
3.70 m
38 m2
87.8 m3

Width

طول
Length

ارتفاع دیوار مدفون در خاک
height of the wall buried in the ground

ارتفاع جدار شیشهای
The height of the glass wall

فاصله سقف گلخانه از کف در بلندترین نقطه
The distance of the greenhouse ceiling from the floor at the highest point

مساحت
Area

حجم
Volume

معتضدیان و همکاران ،شبيهسازي جریان انرژي گلخانه نيمهدوطرفه شيشهاي ...

شبیهسازی بهصورت گذرا از ساعت  8:22تا  00:22بيرای  32آذر
 0277بيا اسيتفاده از نير افيزار  ANSYS Fluentنسيخه 2020 R2
صورت گرفت .در این تحقیق ،گا زماني  02دقیقه ،الگوریتم simple
برای کوپلینگ معيادالت سيرعت و فشيار ،حلگير بير مبنيای فشيار و
 230222المييان چهييار وجه يي ( )tetrahedralدر نظيير گرفتييه شييد.
شبیهسازی به صورت گيذرا از سياعت  8:22تيا  00:22بيرای  32آذر
 0277بيا اسيتفاده از نير افيزار  ANSYS Fluentنسيخه 2020 R2
صورت گرفت .گا زمياني  02دقیقيه ،الگيوریتم  simpleدر حلگير و
 230222المييان چهيياروجهي ( )tetrahedralاسييتفاده شييد .همچنييین
استقالل از شبکه برای نشان دادن عد وابسته بودن نتایج شبیهسازی
به شبکه بررسي شد که در بخش نتایج به آن پرداخته ميشود .بيرای
شبیهسازی جریان هوا داخل گلخانه از مدل آشفتگي  k  استاندارد
استفاده شد ( .)Santolini et al., 2018شرایط مرزی در بخشهيای
مختلف گلخانه عبارتند از .0 :تبادل حرارت دیوارهای شمالي ،جنيوبي،
شرقي و بربي با خاک .3 ،تبادل حرارت کف گلخانه با زمین  .2تبادل
حرارت هدایتي از سقف و همرفت اطراف گلخانه با بیرون بيه واسيطه
وزش باد و در نهایت تابش خورشید .برای ميورد اول و دو از قيانون
فوریه (رابطه  )0استفاده شيد ( & Bergman, Incropera, Lavine,
:)Dewitt, 2011
()0

T
L

q   k

که در آن  q شيار حرارتيي ( k ،)Wm-2ضيرید انتقيال حيرارت
هدایت ( T ،)WmK-1دما ( )Kو  Lطيول ( )mاسيت .مقيدار ضيرید
انتقال حرارت هيدایت بيرای خياک بيهطيور متوسيط  2/636وات بير
مترمربييع درجييه کلييوین در نظيير گرفتييه شييد ( & Abu-Hamdeh
 .)Reeder, 2000دمييای دیييوارههييا بييا حسييگر در طييول آزمييایش
اندازهگیری شدند .همچنین دمای متوسط خاک از سطح زمین تا عمق
یيک متييری  09/03و دميای عمييق یييک متيری زمييین  30/8درجييه
سلسیوس اعمال شد .با داشتن تفاوت دما ميتوان مقدار شار حرارتيي
از کف و دیوارها را بهدست آورد.
برای تعیین مقيدار ضيرید انتقيال حيرارت همرفتيي (بير حسيد
 )Wm-2K-1از رابطه ( )6استفاده شيد ( & Roy, Boulard, Kittas,
:)Wang, 2002
()6
2.8  1.2V
-1
 Vدر این معادله سرعت جریان باد (  )msاست.
در نهایت چگيونگي توزیيع دميای داخيل گلخانيه بيا اسيتفاده از
شبیهسازی ،محاسبه شد و مقادیر آن در دو نقطيه :یکيي در ارتفياع 0
متری و دیگری در ارتفاع  3متری با اندازهگیریهای واقعيي مقایسيه
گردید .برای ارزیابي توانمندی مدل و مقایسه نتایج آن با مقادیر واقعي
برداشت شده توسط حسيگرها ،از شياخصهيای عملکيردی میيانگین

055

مطلق درصد خطا ( ،)MAPEریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو
ضرید تبیین بین مقادیر واقعي و پیشبیني شده ( )R2استفاده شد:
2
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که در آن ya ،و  y pبهترتید مقادیر واقعي و پیشبینيشده ميدل
و  yaو  y pبهترتید مقادیر میانگین آنها هسيتند .بهتيرین عملکيرد
مدلها ،زماني بهدست ميآید که معیارهيای خطيا شيامل ( MAPEو
 )RMSEحداقل و معیار عملکردی  R2حداکثر و نزدیک به یک باشد.
عالوه بر این موارد ،برای ارزیابي توافق بین مقادیر واقعي و پیشبیني
شده از خط رگرسیوني (  ) ya  a  by pبین آنها نیز استفاده شد.
بر اساس این معیار ،بهترین حالت زماني است که شید خط نزدیک به
یک ( ) b  1و عرض از مبدأ (  ) a  0آن نیيز نزدیيک بيه صيفر
باشد (.)Taki et al., 2018

نتايج و بحث
مهمترین مؤلفيه تأثیرگيذار بير دینامیيک گلخانيه ميورد مطالعيه،
پرتوهای تابش خورشید است .وجيود گلخانيه در عميق خياک میيزان
پرتوهای تابش شده به داخل محیط را کاهش خواهد داد .در بهتيرین
حالت تابش (موقع ظهر) که خورشید در باالترین حالت خود در آسمان
قرار دارد 00 ،متر مربع از کف گلخانه و دیوار جنوبي همواره از دریافت
پرتو مستقیم خورشید محرو ميباشد .بنابراین میزان پرتوهای ورودی
به داخل گلخانه به نسبت زماني که گلخانه بير روی زميین قيرار دارد
نزدیک به  %02کمتر است .همچنین زماني کيه گلخانيه روی سيطح
زمین قرار دارد دمای بخش بیروني دیوارهها ،دمای محیط است که در
مناطق گر و مخصوصا طول روز از دمای درون خاک و یا دیوارههای
مدفون بیشتر است و همین مسأله باعث ميشود کيه یيا شيار جریيان
حرارت به سمت بیرون گلخانه کاهش یابد و یا تغییر شيار بيه سيمت
داخل در مواقعي که دمای داخل کمتر از دمای محیط است را داشيته
باشیم.
بنابراین اولین پارامتری را که بایيد بررسيي کيرد میيزان افيزایش

058

نشریه ماشينهاي کشاورزي ،جلد  ،21شماره  ،4زمستان 2442

انرژی ناشي از تابش و بررسي تأثیر آن بر روابط و پارامترهيای ميؤثر
داخل گلخانه خواهد بود .شکل  ،3میزان تابش خورشيید در بیيرون و
داخل گلخانه موردنظر همراه با نتیجه شبیهسيازی تيابش خورشيید در
کف را نشان ميدهد .با توجه به شکل  ،3میزان تابش تيا سياعت 02
صبح به واسطه وجود درختان در شرق گلخانه و سایهاندازی آنها ،کم
است و مقدار شبیهسازی تا ساعت  7صبح از مقادیر اندازهگیری شيده
بیشتر ميباشد .طبق اندازهگیریهای انجا شده ،تفياوت بيین میيزان
شدت تابش بیرون و داخل گلخانه با توجه به درصد جيذب ،انتقيال و
انعکاس پرتوهای خورشيیدی توسيط سيطح شيفاف سيقف گلخانيه و
انعکاس بخشي توسط سازه و همچنین جذب توسط ذرات گرد و خاک
Simulation

)Solar radiation (Outside

سطح رویي گلخانه منطقي به نظر ميرسد .مقدار تابش بهدستآمده از
شبیهسازی نسبت به مقدار اندازهگیری شده در کف ،کمتر اسيت زیيرا
در شبیهسازی ،میانگین تابش در کل کف محاسيبه شيده کيه شيامل
بخشهای آفتابگیر و همچنین بخشهای سيایه اسيت درحيالي کيه
مقدار تابش اندازهگیری شده داخل ،میيانگین چنيد نقطيه آفتيابگیير
ميباشد .مقایسه نتایج تابش روی سطح افق با تابش کف گلخانه کيه
سایهاندازی نیز در آن لحاظ شده است ،نشان ميدهد میزان تيابش در
کف به صورت میانگین  00/9درصد کمتر اسيت .ایين مطليد بيرای
مناطق گرمسیر بسیار مهم است و باعث صيرفهجيویي مصيرف بيرق
بهمنظور کاهش دمای داخل گلخانه در فصل گر سال ميشود.
)Solar radiation (Inside
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شکل  -2تابش خورشیدی روی سطح زمین ،کف گلخانه و شبیهسازی شده مربوط به  32آذر 0277
Fig.2. Solar radiation on the ground, greenhouse floor and simulated related to 10.12.202

شار حرارتي کف گلخانه تا زماني که دمای محیط داخل کمتير از
دمای عمق خاک باشد به سمت داخل گلخانيه خواهيد بيود و پيس از
دریافت انرژی حرارتي ناشي از تابش و باال رفتن دميای کيف ،جهيت
شار حرارتي به سمت عمق خاک تغییر خواهد کرد و بخيش دیگير آن
سبد افزایش دمای محیط داخل خواهد شد .تناسد رفتار حرارتيي در
گلخانه مورد آزمایش با انتظارات تئوری مطابقت دارد .همانطيور کيه
نتایج شکل 2نشان ميدهد ،شار حرارتي از عمق خاک به سمت داخل
تا ساعت  02:22صبح (معادل  9322ثانیه در نميودار) (زميان هيمدميا
شدن کف گلخانه و عمق خاک) از سمت عمق خاک به داخل گلخانه
و پس از آن جهت جریان حرارتي برعکس است .این مسأله در مناطق
گر که با مشکل انباشتگي انرژی حرارتي در داخيل گلخانيه روبيهرو
هستند ،یک مزیت به حساب ميآید و با افزایش ضرید انتقال حرارت
هدایتي (انتخاب مصالح مناسد با ضرید انتقال حرارت باال) ميتيوان

بخش قابل توجهي از انرژی انباشته درون گلخانيه را بيه کميک ایين
سیستم که خود نوعي از سیستم سرمایش بیرفعال به حساب ميآیيد،
در عمق خاک مستهلک کرد.
باید این مسأله را هم در نظر داشت که چيون هميواره بخشيي از
مساحت کف گلخانه از دریافت پرتوهای تابش مستقیم محرو اسيت،
بهعنوان منبع دریافت گرما عمل کرده و همراه با دیواره جنيوبي منبيع
خوبي برای مستهلک کردن گرمای انباشته به حساب ميآینيد .جهيت
حرکت جریان هدایت حرارتي کف گلخانه پس از سياعت  02:22کيه
همدمایي کف و عمق خاک اتفاق ميافتيد بيه سيمت قسيمت سيایه
گلخانه هدایت پیدا ميکند .این مسأله در مدت زمان تيابش خورشيید
به کف گلخانه باعث حرکت جریان انيرژی بيه سيمت دیيوار جنيوبي
ميگردد.
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شکل  -3شار حرارت هدایت تبادل شده در کف گلخانه
Fig.3. Conducted heat flux on the floor of the greenhouse
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شکل  -4میزان شار حرارتي تبادل شده در کف گلخانه ،تابش جذبشده خورشید و تفاوت آنها
Fig.4. Heat flux exchanged in the greenhouse floor, the absorbed radiation and their differences

شکل  ،0میزان شار ناشيي از تيابش خورشيید در کيف گلخانيه و
همچنین میزان شار حرارتي تبيادل شيده بيا عميق خياک را نميایش
ميدهد .شار حرارتي جریان هدایت به سمت عمق در مقایسه بيا شيار
جریان همرفت و تابش بسیار ناچیز ميباشد که موجيد افيزایش دميا
بیش از توان تحمل گیاه خواهد بود .بیشترین میزان شار حرارتيي بيه
سمت عمق خاک مربوط به ساعت  33322( 00:02ثانیه) ميباشد که
بیشترین تفاوت دما بین عمق خياک و کيف گلخانيه را دارا اسيت .در
عین حال افزایش دمای کف ،جهت جریان انيرژی بيه سيمت محيیط

داخل گلخانه را هم افزایش ميدهد که از آن گریزی نیست.
تنها راه کاهش جریان حرارت ورودی به محیط ،افزایش سيرعت
انتقال حرارت به سمت عميق خياک تيا حيد ممکين و کياهش ورود
پرتوهای گرمازا به داخل گلخانيه مييباشيد .تغییيرات دميا در دیيواره
شمالي و جنوبي و همچنین ساختار وجودی آن (نصد گلخانه در عمق
خاک) از آن منبع مناسبي جهت جذب انيرژی انباشيته داخيل گلخانيه
ساخته است .این مسأله در مورد دیواره شمالي بهواسطه دریافت بیشتر
انرژی عینیت بیشتری دارد زیرا مطيابق شيکلهيای  6و  ،0بیشيترین
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میزان دریافت شار در دیواره شمالي در ساعت  02:02برابير بيا 00/76
وات بر مترمربع است که ناشي از باالترین حد اختالف دميا در دیيواره
شمالي است؛ در حالي که در دیوار جنوبي بیشترین دریافت شار مطابق

شکل  ،9در ساعتهای  03:62تا  06:02برابر با  6/66وات بر مترمربع
است.
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شکل  -5شار حرارتي دیوار شمالي ناشي از تابش خورشید ،شار تبادل شده با خاک و تفاوت آنها
Fig.5. The heat flux of the north wall caused by sunlight, heat exchanged with the soil and their differences
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شکل  -6شار حرارتي تبادل شده در دیواره شمالي
Fig.6. Heat flux exchanged in the north wall

باید خاطر نشان کرد که عمدهترین عاميل تغییيرات شيار حيرارت
هدایت ،مربوط به اختالف دما در دو سوی یک جسم ميباشد .دیيواره
جنوبي بهواسطه عد دریافت پرتوهای تابشي از ثبات دمایي بیشيتری
در مقایسه با دیگر نواحي گلخانه برخوردار اسيت و تغییيرات آن تنهيا
ناشي از تغییرات دمای هوای مجاور از طریيق همرفيت و کميي هيم

تابش بیرمستقیم محیط است .بیشترین شار حرارتي ناشي از تابش در
کف مربوط به ساعت  03:32ظهر و برابر با  006/08وات بر مترمربيع
است اما بیشترین میزان شار حرارتي به سمت عمق خاک مربيوط بيه
سياعت 00:62ميييباشييد ( 8/06وات بيير مترمربييع) کييه سييبد ایجيياد
بیشترین تفاوت دما بین عميق خياک و کيف گلخانيه ( 06/63درجيه
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سلسیوس) شده است .این تفاوت مربوط به مدتزماني است که طول
ميکشد تا دمای کف با توجه به افزایش تابش خورشید ،افزایش یابيد.
در عین حال افزایش دمای کف ،میزان جریان انرژی به سمت محيیط
داخل گلخانه را هم افزایش ميدهد که از آن گریزی نیست .تنهيا راه
کاهش جریان حرارت ورودی به محیط ،افزایش سرعت انتقال حرارت
به سمت عمق خاک تا حد ممکن و کاهش ورود پرتوهای گرميازا بيه
داخل گلخانه ميباشد .از آنجا که آستانه تحمل دمایي گیاه بین  02تيا
 38درجه سلسیوس است مقدار انرژی ورودی به گلخانه تا زماني کيه
به این دامنه دمایي برسد قابلقبول است و بیشتر از آن باعث کياهش
تولیيد و آسيید بيه گیياه مييگيردد (.)Dayioğlu & Silleli, 2015

بنابراین زماني که دمای داخل گلخانيه بيیش از  38درجيه سلسيیوس
باشد ،انرژی منتقلشده از کف و دیوار شمالي به هوا بهعنيوان انيرژی
انباشته و مضر داخل گلخانه به حساب ميآید.
شييکل  ،8سييهم هيير بخييش از انييرژی ایجادشييده در گلخانييه را
مشخص کرده است .همانطور که این شکل نشان ميدهد ،بیشيترین
سهم مربوط به تولید انرژی انباشته مضر  70787/9کیلوژول ( )%68و
کمترین مربوط به انرژی حرارتي منتقل شده در کيف اسيت (0997/0
کیلوژول معادل  0درصد کل انرژی) است .نتایج این شيکل ،ضيرورت
مستهلک کردن انرژی انباشته تا رسيیدن بيه دميای مطليوب گیياه را
بهخوبي نشان ميدهد.
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شکل  -7شار حرارتي تبادل شده در دیواره جنوبي
Fig.7. Heat flux exchanged in the south wall
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شکل  -8کل انرژی تولیدی از تابش نور خورشید در گلخانه
Fig.8. Total energy produced by sunlight in the greenhouse
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نتایج شبیهسازی و اندازهگیری توسط حسگرهای دما در ارتفياع 0
و  3متری سطح گلخانه در شکلهای  7و  02نشان داده شيده اسيت.
با بررسي شکلهای مذکور ميتوان به این نتیجه رسید که شبیهسازی
بهخوبي در هر دو ارتفاع توانسته است دمای هيوای داخيل گلخانيه را
تخمین بزند .در این شکلها بيهترتیيد  M2 ،M1و  M3متنياظر بيا
 082302 ،026020و  230222المان چهار وجهي است .هميانگونيه
که مشاهده ميشود با تغییر تعداد المانها ،نتایج چندان تغییر نميکنند
که مبین استقالل نتایج از شيبکه اسيت .ليذا اراهيه نتيایج بير مبنيای
 230222المان صورت گرفت که در بین بقیه تعداد المانها از خطيای
کمتری برخوردار بود.
جدول  3شاخصهای عملکردی برای مقایسه نتایج شبیهسازی و
مقادیر واقعي اندازهگیری دما در ارتفاع  0و  3متری برای حالت  M3را
نشان ميدهيد کيه حياکي از سيازگاری و دقيت خيوب شيبیهسيازی
کامپیوتری است .در تحقیقي بر روی گلخانه شیشهای ونلو در دانشگاه
هامبولت شهر برلین با استفاده از نر افزار شبیهسازی فلوهنت ،میانگین
ریشه مربعات خطا ( )RMSE= 0/00درجه کلوین در مقاطع عميودی
گزارش شد ( .)Dayioğlu & Silleli, 2019در پژوهش دیگری ،کيه
در گلخانه خورشیدی در دانشگاه کشاورزی مانگولیا چيین بيا پوشيش
دوالیه فیلم پلياتیلن و با کمک نر افزار فلوهنت شبیهسيازی صيورت
گرفت ،میانگین ریشه مربعات خطا معيادل  2/60درجيه سلسيیوس در

ارتفاع یک متيری گيزارش شيدند ( .)Jiao et al., 2020در گيزارش
دیگری نیز میانگین ریشه مربعات خطا روش  CFDميورد اسيتفاده در
گلخانه پالستیکي گنبدی شيکل 2/70 ،درجيه سلسيیوس ثبيت شيد
) (Munar & Aldana, 2019که همگي حکایيت از نزدیکيي نتيایج
ارزیابي این مطالعه با تحقیقات محققین ذکر شده دارد.
همانطور که شکلهای  7و  02نشان ميدهند ،بیشترین دما در
ارتفاع یک متری مربوط بيه سياعت  02:22و برابير بيا  00/78درجيه
سلسیوس است که بیشتر از تحمل گیاه ميباشد .این مسيأله در ميورد
ارتفاع دو متری هم صادق است.
مهمترین مورد قابل توجه شيکلهيای  7و  02ایين اسيت کيه از
ساعت  02:22نیاز به هدایت گرما از داخل گلخانه به بیرون تا سياعت
 06:22وجود دارد .این در حالي است که زمان آزمایش در فصل سيرد
سال قرار داشت و در بقیه فصلهای سال شدت پرتوهای تابش بیش-
تر بوده و نیاز انرژی سرمایش قاعدتاً بیشيتر خواهيد شيد .یعنيي ایين
گلخانه در بهترین حالت در مواقع تابش مداو خورشید نیاز بيه خيارج
کردن حداقل  70772کیلوژول انرژی از درون خود دارد .به بیان دیگر
ميتوان گفت که با اتخاذ روشي باید مانع از ورود این مقيدار گرميا از
طریق تابش به داخل گلخانه شد .روند تغییرات دما و جریيان هيوا در
مقطع افقي و ارتفاع یک متری و در مقطع عمودی در ساعات مختلف
روز در شکلهای  00و  03نمایش داده شده است.
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شکل  -9مقایسه نتایج اندازهگیری واقعي و شبیهسازی دمای داخل گلخانه در ارتفاع یک متری با المانهای مختلف ( M2 ،M1و
 M3متناظر با  082302 ،026020و  230222المان است)
Fig.9. Comparison of recorded and simulated temperature data at a height of one meter with different meshes

)(M1=135104, M2=183263, M3=326030
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شکل  -11مقایسه نتایج اندازهگیری واقعي و شبیهسازی دمای داخل گلخانه در ارتفاع دو متری با المانهای مختلف ( M2 ،M1و
 M3متناظر با  082302 ،026020و  230222المان است)
Fig.10. Comparison of recorded and simulated temperature data at a height of two meter with different meshes

)(M1=135104, M2=183263, M3=326030

جدول  -2شاخصهای میانگین مطلق درصد خطا ( ،)MAPEریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضرید تبیین ( )R2در تخمین دمای داخل
گلخانه در ارتفاعهای  0و  3متری با  230222المان
Table 2- Performance indices; Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Root Mean Square Error (RMSE) and
coefficient of determination (R2) for temperature prediction in 1 and 2 heights with 326030 meshes
°

R2

)RSME ( C

)MAPE (%

0.987

0.789

2.17

0.987

0.852

2.28

همچنان که انتظار ميرفت ،بيیشتيرین دميا مربيوط بيه نيواحي
نزدیک به دیواره شمالي است که از ساعت 02صيبح تيا پایيان زميان
آزمایش همواره در معرض تيابش خورشيید قيرار دارد .وجيود جریيان
همرفتي هوای بیرون گلخانه با سقف ،دمای پایین نواحي نزدیيک بيه
سقف را توجیه ميکند .کمترین دما در ارتفاع یيکمتيری مربيوط بيه
نواحي نزدیک به دیواره جنوبي است .در ساعت  ،03بیشترین دميا در
نزدیکي دیواره شمالي رخ ميدهيد ،در حياليکيه بيا گذشيت زميان و
رسیدن به ساعت  ،00محدوده نزدیک به دیيواره شيمالي خنيکتير از
نواحي مرکزی گلخانه است .تصویر دمایي ساعت  03مقطع عمودی و
افقي حاکي از نامناسد بودن گلخانه برای رشد گیاه است.
همچنان که نتایج شکل  00تغییرات دمایي در مقطيع عميودی را
نشان ميدهد ،تراکم خطوط همدما در دیوارههای مرزی بیشتر اسيت
و نواحي نزدیک به مرکز گلخانه یکنواختي بيیشتيری از نظير دميا و
چگالي تجربه ميکنند .میزان این تغییرات در نزدیکي دیواره جنوبي با
گذشت زمان بیشتر ميشود که وجود سيایه در ایين محيل را توجیيه
ميکند .از آن جایي کيه هيوای داخيل گلخانيه حيین انجيا آزميایش

ارتفاع دادهبرداري
Height of data record

 0متری
1m

 3متری
2m

محبوس بود و ورودی و خروجي جریان هوا وجيود نداشيت ،بنيابراین
تنها عامل حرکت هوا داخيل گلخانيه ،افيزایش دميای هيوای مجياور
سطوم و در نتیجه تغییر چگالي و وقوع پدیده شناوری است که در پي
آن تعادل دمایي در حجم کنترل (گلخانه) حاصل ميشود .چنانکيه در
مقطع افقي ارتفاع یک متری گلخانه مشياهده مييشيود ،بيیشتيرین
تغییرات بيردار سيرعت جریيان هيوا مربيوط بيه نيواحي نزدیيک بيه
دیوارههای شمالي و جنوبي ميباشد .علت این پدیده تغییيرات چگيالي
ناشي از تغییرات دمایي در این نواحي است که همراه با تغییرات دمای
المان هوای نزدیک به دیوارهها ،تغییر در میزان چگيالي رخ داده و بيه
تبع آن جابهجایي هوا از ناحیه پرچگالي به سمت ناحیه کمچگيالي رخ
ميدهد که این امر باعث ایجاد جریان پرسرعت در نواحي با گرادیيان
دمایي باال ميگردد .طبق نتایج شکل  03از رفتار جریان هوا در مقطع
عمودی ميتوان دریافت که بیشترین سرعت مربوط به نيواحي اسيت
که تفاوت دمایي بیشتری با المان نزدیک خود داشتهاند (نزدیيک بيه
کف ،دیوارهها و سقف).
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از آنجا که کف و دیواره شمالي مهمترین عاميل تغییيرات دميایي
محیط داخل به حساب ميآید ،مشاهده ميشود که در ایين نيواحي در
ساعت  03بیشترین جریان هوا و به تبع آن بیشترین تبادل حرارت رخ
داده است .بیشترین تغییرات جریان هيوا در مقطيع افقيي ،سياعت 03
مربوط به دیوارههای شمالي و جنوبي است .هرچه بيه سيمت بيروب
آفتاب نزدیک ميشویم ،جریان هوا بیشتر در مرکز گلخانه سرعت پیدا
ميکند .همچنان که در تصاویر مشاهده ميشود ،تغییيرات جریيان در
مقطع افقي سیال کيم بيوده و در نتیجيه یکنيواختي قابيلتيوجهي در
سرعت ،چگالي و دما در مقاطع افقي مشاهده ميشيود و تنهيا تبيادل
حرارتي بین سیال و دیوارهها جریان پرسيرعت در کنيارههيا را سيبد
ميشود .البته میزان لزجت هوا در شدت سرعت هوا و دیيوارههيا هيم
مؤثر است ( .)Holman, 2010این افيزایش سيرعت سيبد افيزایش
تبادل حرارت بین سیال و دیواره ميگردد و تا زماني که این شید بيه
سمت دیواره باشد ،در مناطق گر مانند خوزستان بهعنوان مزیت تلقي
ميشود .در تحقیقيي رونيد انتقيال حيرارت در حجيم داخليي گلخانيه
خورشیدی در دانشگاه کشاورزی مانگولیا چین با پوشش فیلم دو الیيه
را با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتي ( )CFDبررسي شيد و بير
کارا بودن این روش محاسبه در پیشبینيي شيرایط دميایي و رطوبيت
موجييود در گلخانييه صييحه گذاشييته شييد (.)Jiao et al., 2020
پژوهشگران دیگری نیز از این روش به منظور بررسي شيرایط داخليي
گلخانهها از جمله تأثیر سیستم تهویه از سقف در گلخانههای تجياری
یا تأثیر انرژی تابش خورشید بر محیط داخل گلخانه استفاده کردنيد و
مؤثر بودن این روش محاسباتي در پیشبیني محیط داخيل گلخانيه را
تأیید کردند (Munar & Aldana, 2019; Saberian & Sajadieh,
).2019

نتيجهگيري
در تحقیق حاضر از روش دینامیک سیاالت محاسباتي بيه منظيور
شبیه سازی شرایط داخليي یيک گلخانيه ميدفون در خياک بيا سيقف
نامتقارن شیشهای با استفاده از متغیرهيای بیرونيي و داخليي گلخانيه

شامل دما و شدت تابش خورشید ،استفاده شيد .نتيایج نشيان داد کيه
گلخانه مدفون در زمین قادر است بخشي از افيزایش دميای ناشيي از
تابش خورشید را به عمق خاک منتقل کند .گلخانه موجيود 020/300
کیلوژول بر مترمربع حرارت را از طریق کيف 098/022 ،کیليوژول بير
مترمربع از طریق دیواره شمالي و  002/969کیليوژول بير مترمربيع از
طریق دیواره جنوبي در مدت زمان انجا آزمایش به زمین منتقل کرد.
اگرچه این میزان در برابر انرژی تولیيد شيده توسيط پرتوهيای تيابش
ناچیز به نظر ميرسد ( ،)%0ولي باید درنظر داشت که در صورت وجود
گلخانه بر سطح زمین ،میزان پرتوهای تابش ورودی افزایش مييیابيد
(با حذف دیواره شمالي و جنوبي و در معرض خورشید قرار گرفتن کل
گلخانه) ،دیواره شمالي و جنيوبي حيذف مييگيردد (مخيزن دریافيت
گرمای انباشته) و سطح منبع دریافت پرتوهای تابشي افزایش ميیابيد
(در وضعیت موجود منبيع دریافيت پرتوهيای تيابش برابير بيا 22/93
مترمربع است .یعني سطح دیوار شيمالي ( 7/93مترمربيع) بيه اضيافه
بخش آفتابگیر کف ( 30مترمربع) در حالي که در حالت وجود گلخانه
بر سطح زمین ،مساحت منبيع دریافيت پرتوهيای تيابش برابير بيا 28
مترمربع ميشود .با بررسي و افزایش ضرید انتقال حيرارت دیيواره و
کف گلخانه (انتخاب مصالح با ضرید انتقال حرارت باال) و اسيتفاده از
سیستم جریان همرفت در پشت دیوارهها ميتوان این مقدار را افزایش
داد .با توجه به وجود دمای نزدیک به  02درجيه سلسيیوس در اواخير
فصل پاییز در داخل گلخانه در این منطقه ،مييتيوان گفيت کيه ایين
گلخانه بدون سیستم سرمایش کارآميد ،مناسيد تولیيد گیياه نیسيت.
همچنین با انتخاب پوشش مناسد و شید سيقف متناسيد بيا تيابش
خورشید ،ميتوان ورود پرتوهيای تابشيي را تيا حيدودی کياهش داد.
تطابق یافتهها و شبیهسازی مدل دميایي در ارتفياع یيک متيری و دو
متری نشان داد که شبیهسازی به کمک  CFDقادر است به درستي و
با دقت مناسبي شرایط دمایي داخل گلخانيه را در ارتفياع ميورد نیياز،
تخمین بزند و ميتواند در تحقیقات کاربردی به منظور انتخاب بهینيه
سازه و مصالح گلخانه با توجيه بيه شيرایط آب و هيوایي و همچنيین
بهمنظور هوشمندسازی گلخانهها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
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