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● عنوان طـرح : گلخانه ایراني فراز
● پژوهشگر: حمید امیر سیدی

چكيده طرح:
عملكرد سامانه زيرسطحى و دريچه های منحصر به فرد گلخانه تمام ايرانى فراز برگرفته از نحوه زندگى مردمان اين 
سرزمین و ارتقای آن تا حذف كامل سوخت های فسیلى برای گرمايش گلخانه ها در هوای سرد و كاهش مصرف آب و 
برق به میزان هفتاد و پنج درصد گلخانه های جديد جهان برای خنك كردن آنها و تولید بهتر محصوالت كشاورزی در 
هوای گرم مى باشد. سامانه زيرسطحى به منظور گرمايش، سرمايش و تهويه كه با الهام از دانش بومى طراحى شده و 

با تهويه مطلوب باعث كنترل دمای گلخانه نیز مى گردد.
اين طرح الگوی گلخانه های آينده است. اين نوآوری ويژگى های منحصر به فردی دارد: طراحى بدون روزنه، ارتفاع 
بلند گلخانه، عايق بودن جداره گلخانه، كاهش چشمگیر مصرف سم و صرف جويى قابل توجه ای در مصرف انرژی از 

طريق سوخت.
سامانه سیركوله با گردش هوا باعث توزيع يكسان دما، رطوبت و دی اكسید كربن در داخل گلخانه گشته و محیط 
مناسبى را برای محصوالت ايجاد مى نمايد. اين سامانه از ويژگى های سامانه تهويه زير سطحى بوده و در مواقع لزوم 
با  بســتن دريچه های بیرونى و به جريان انداختن هوای داخل گلخانه آن را به گردش وا مى دارد و باعث دسترســى 
بهتر به دی اكسید كربن شده و رطوبت سطحى گیاهان را تا حد صفر كاهش مى دهد. زمانى كه دمای بیرون گلخانه 
به قدری گرم شده باشد كه سامانه زيرسطحى به صورت طبیعى قادر به ايجاد دمای مورد نیاز نباشد سامانه ديگری با 
ايجاد هوای خنك و بســیار مطبوع فعال مى گردد كه مى تواند با كمتر از يك چهارم آب و برق مصرفى مورد نیاز در 
سامانه فن و پد، گلخانه را چند برابر خنك تر كند. اين در حالى است كه آب مورد نیاز مى تواند از آب های شور پسماند 

و حتى گل آلود باشد.
 به كمك سامانه زيرسطحى در گلخانه ايرانى فراز توزيع دی اكسید كربن بدون نیاز به هیچ شبكه توزيعى است.
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