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 معرفی و دستورالعمل ساخت سردخانه خورشیدی مجاور باغ یا گلخانه

 

  2و جالل جوادی مقدم*  1فرزاد آزادشهرکی

 
 قات،یسازمان تحق ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق تحقیقات مهندسی گلخانه، ، بخشپژوهش اریاستاد:  2و  1

 رانیکرج، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو

 

 چکیده

 حاادی کاااهشهااای تودیاادی در کشااور از باایا رفتااه یااا کی یاا  آنهااا بااههااا و ساا  یتااویهی از میااو ساااهنه مقاادار  اباا 

مو اام محسااوه و ه  ناایا ن ااود یابااد کااه  اباا  مساار. نیسااتندال ی اای از دهیاا  آن، ن ااود ام انااات ح اا  و نقاا  بااهماای

  ا  از ح ا  و نقا  اسا ال ویاود یا  اتااو سارد کواا  در کناار باا  یاا گلخاناه              ام انات مناسب بارای نههاداری آن   

شود تا کشااورز بتواناد   ا  از ارسااه محساوه باه باازار، آن را مو تاای در شارایم نسا تای مناساب نههاداری کنادال              س ب می

کشااورز باه   اتاو سرد خورشیدی و خاارج از شا  ه یا  ایاد  خه اناه بارای نههاداری محساوهت بات اانی اسا ال یا             

تواناد یا  اتااو سارد خورشایدی در مبااور باا  یاا گلخاناه احادا            صورت مشترک باا ساایر کشااورزان مای    تنهایی یا به

شادن شارایم انتقااه، در آن نههاداری کنادال اتااو سارد خورشایدی بادون نیااز باه بارو شا  ه              کرد  و محسوه را تا فراهم

شاب نیا  دماای مناساب بارای نههاداری محساوه را فاراهم کنادال          و سراسری و ه  نیا بااتری  اادر خواهاد باود تاا در      

صاورت مرحلاه باه مرحلاه شاره داد  شاد        کیلاوگرمی باه   2222در ایا مقاده، نحاو  سااختا یا  اتااو سارد خورشایدی       

 اس ال

 

 نههداری س  ی، و میو  ضایعات، با ، خورشیدی، انرژی خورشیدی، سرد اتاوواژگان کلیدی: 
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 هئلمس بیان

روندال بر اساس آمار سازمان خواربار و ویژ  میو  و س  ی در یهان از بیا میساهنه بخش عظی ی از محسوهت کشاورزی به

 6/1حدود یافته و درصد از محسوهت کشاورزی اساسی در کشورهای تیر توسعه 34کشاورزی مل  متحد، هر ساه حدود 

روندال در ایران ساهنه میلیارد تا از ک  محسوهت کشاورزی تودیدی در یهان در مراح  مختلف تودید تا مسر. از بیا می

روندال ایا می ان از درصد از محسوهت باتی از تودید تا مسر. از دس  می 22درصد از محسوهت زراعی و  16حدود 

شودال ی ی از دهی  تل ات میلیون تا تخ یا زد  می 5/11و   5/3ترتیب بیش از ضایعات برای محسوهت زارعی و باتی به 

ماد  به بازار و ه  نیا ن ود محلی مو   برای نههداری ایا محسوهت باتی، ن ود ام ان دسترسی سریم کشاورزان خرد 

    از بارگیری و ارساه به بازار محسوهت اس ال نههداری میو  و س  ی در شرایم مناسب در با ، م رعه یا مباور گلخانه 

تواند در کاهش ضایعات و ح ظ کی ی  محسوه تأثیر بس ایی داشته باشدال نههداری مو   محسوه در مباور با  یا گلخانه می

شود تا  کشاورز بتواند محسوه را در زمان مناسب برداش  کرد  و تأخیری در برداش  محسوه در شرایم مناسب س ب می

افتد و کشاورز در اندیا مرحله ع لیات زمان ات او ن یال در برخی محسوهت کشاورزی، رسیدگی محسوه همنداشته باشد

(ال بنابرایا، داشتا ان اری با  ابلی  فراهم کردن دمای مناسب، 1435دهد )میرمبیدی هشتبیا و ه  اران، برداش  را انبام می

ا از هکی ی  و کاهش ضایعات محسوه تأثیرگذار خواهد بودال اتلب با  های گرم، در ح ظویژ  در فسوه گرم ساه یا ا لیمبه

دس  آورد  و در طوه شب نی  با ویود هایی که انرژی خود را تنها از خورشید بهش  ه سراسری برو دور هستندال احدا  ساز 

تواند بسیار مؤثر کشاورزی مین ود نور خورشید و بدون باتری محسوه را خن  نهه دارند، در کاهش ضایعات محسوهت 

ماد  برداران خرد ای کوا  و ساد  برای  نههداری محسوهت  کشاورزی برای بهر باشدال در ایا مقاده، مراح  احدا  ساز 

 شره داد  شد  اس ال 

 معرفی دستورالعمل

 اتاق سرد خورشیدی مجاور باغ یا گلخانه 

کنار گلخانه احدا  شد  و بدون نیاز به ش  ه برو سراسری و باتری برای ، اتا ی اس  که در با  یا 1اتاو سرد خورشیدی

توان با ام انات نس تای  ک ی احدا  کردال گیردال اتاو سرد خورشیدی را مینههداری محسوهت کشاورزی مورد است اد   رار می

رای استایرن )یونودی ( بی فوم پلیهاکردن، بتا اتوکهو و پن نایلونی برای خن  -اتاو سرد خورشیدی شام  پاراه ن دی

، پن  و م ده یریان مستقیم به متناوب و مخ ن حرارتی بر پایه آب )برای 2اسپلی بندی، ی  واحد تهویه مط وع مینیعایق

ورشیدی سازی بهینه انرژی خسنج خورشیدی اس ال ایا حسهر برای متعادهیای باتری( و حسهر تابشسازی ش انه اتاو بهخن 

تواند با تویه به ام انات و توانایی کشاورز در گیردال ساز  اتاو سرد خورشیدی مید و می ان ت رید مورد است اد   رار میمویو

صورت تدریبی ساخته شودال در مرحله اوه، سامانه ت رید ت خیری ساخته شد  و در مرحله دوم ت رید خورشیدی ی  مرحله یا به

؛ واه و 2214، 4شود )ساموئ  و بیراگذاری در آن نسب میت خیری با حدا   سرمایه بدون تغییرات اساسی در ساز  ت رید

                                                           
1 Farm Sun Fridge (Solar Refrigerated, Evaporative Cooled) Structure   
2 Mini Split Air Conditioner 
3 Samuel and Beera 



 
 

 

 و جالل جوادی مقدم فرزاد آزادشهرکی/  خانه خورشیدی...معرفی و دستورالعمل ساخت سرد

2 3 

 

مراح  گام به گام ساخ  آن آورد  شد   2کار اتاو سرد خورشیدی و در ش   ،  سامانه آماد  به1در ش    (ال2216ه  اران، 

 22-32که دمای بیرون اتاو بیا برساند در حادی لسیوسسدریه  2-13اس ال ایا سامانه  ادر اس  تا دمای داخ  اتاو را به 

(ال  برای ساخ  ی  اتاو 2216؛ منسوری و ه  اران، 2216؛ واه و ه  اران، 2214گراد اس  )ساموئ  و بیرا، دریه سانتی

و سایر متر مربم زمیا بایس  در نظر گرفته شد  و از درخ   45کیلوگرم،  2222سرد خورشیدی مباور با  یا گلخانه با حبم 

سازی نیاز داشته باشدال ه  نیا ای انتخاب شود که به حدا   ع لیات آماد گونهسازی گرددال زمیا باید بهانداز پاکعوام  سایه

تنی های بهای آبیاری که ابعاد خاص دارند، حدا   برش یا اتساهت نیاز باشدال ستونهای عایق و دودهبرای ای ایی مانند پن 

(ال ت ام 4های آن  رار داد  شوند )ش   هایی با ع ق حداو نیم متر در زیر زمیا و در گوشههرد، روی پایهشد  با میلتقوی 

 شودال های اتوکهو پوشاند  میساز  در روی زمیا توسم بتا

 

 

 

 اتاق سرد خورشیدی خارج از شبکه سراسری برق  -1شکل 
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 و  حم باختنا
را نا یپ باختنانآ یزاس کاپ را تعا ایمأت

یپ  خاس

 یاه نوتس  خاس
برد و با 

 و فقس  خاس
فک

  زاس
 یدیشروخ درس واتا

 سا  دامآ

یتیا ح یاه هلیم بسن
 هطوبرم تهاستا و راد  وزر 
یترارح ن خم  یا ح یارب

)بآ یرتاب( یترارح ن خم بسن

فک و فقس قیاع بسن

 یاه  نپ بسن
یدیشروخ

 دیر ت متسیس بسن
ورب نایری هرتنک و

 رهسح هاستا
 هرتنک یدیشروخ

نایری

ینهآ شم بسن

 ندناسیخ و هاراپ بسن
 یرایبآ متسیس مسوت هاراپ

 یا  رط 

 گام ساخت یک اتاق سرد خورشیدی خارج از شیکه سراسری برق مراحل گام به -2شکل 

 

ها دارای یرم های اتوکهو دارای ساختار س  ،  درت تح   باه و مقاوم  هدای  حرارتی باهیی هستندال ایا بلوکبلوک

  هشتم ا یهآنتر هستندال هدای  حرارتی کیلوگرم بر متر م عب بود  و نس   به بتا مع ودی و آیر س   352-522حب ی 

های اتوکهو دارای ضایعات کم )با ار  مع ودی های اتوکهو آسان و سریم اس ال بلوکآیر مع ودی اس ال است اد  و ایرای بلوک

 ددی  ساختار منظم و ابعادشانشدن به هم دارند( و مقاوم در برابر اشتعاه هستندال ه  نیا، بهشوند و  ابلی  پیچبرید  می

ها پناهها  خوبی برای حشرات نیستندال سقف ساز  با ش  ه میلهرد آهنی عنوان  ادب بتا است اد  شوندال ایا بلوک توانند بهمی

شدن اس ل  ساز ، برای ح ای  و (ال بعد از آماد 3شود )ش   های اتوکهو پوشاند  میای از بلوکتقوی  شد  و توسم هیه

ی سویهای پیهای مربوطه در سقف ساز  و در بیا دودههای رزو  شد  و مهارنههداری مخ ن حرارتی از ینس پلی ا، از میلهرد

 (ال3شود )ش   است اد  می
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 )الف(                                                           )ب(                          

 های بتنی اتوکالوب( بلوکشده با میلگرد های تقویتالف( ایجاد ستون -3شکل                  

 

 

 )الف(                                                              )ب(

های اتوکالو ب( ایجاد مهارها در سقف سازه برای پشتیبانی الف( پوشاندن سقف سازه توسط بلوک -4شکل 

 سی ویاز مخزن حرارتی پی

 

ود )ش   شاستایرن پوشاند  میهیه و زیر سقف، توسم دو هیه فوم پلی بندی ساز ، داخ  آن توسم ی برای عایق 

صورت رف  و برگشتی متری( در ساختاری خاص و بهسانتی 16/12سی اهار این ی )ویهای پی(ال مخ ن حرارتی از دوده5

شوندال از دو ش   در انتها به هم متس  می Uگیرند و توسم ی  دوده ها در دو هیه روی هم  رار میشودال ایا دودهساخته می

   شود )شهای نههدارند  در دو س   مخ ن حرارتی است اد   میکشی برای ک   به میلهش   نی  در زیر دوده وطی مربعی

  متر از عایق سقف فاصله داشته باشدال در مرحله بعد، خاک سسسانتی 42سی بهتر اس  به انداز  وی(ال مخ ن حرارتی پی5

شودال یهای اتوکهو پوشاند  مای نازک از سی ان و بلوکشودال سپس با هیهسطحی کف ساز  برداشته شد  و با ماسه یایه یا می

درزبندی شد   3اورتانبندی پلیهای عایقها  توسم فومهای اتوکهو متس  شد  و ش ا. بیا آنهای عایق یونودی  به بلوکپن 

                                                           
4 Polyurethane 
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 × 5/1سازی اتاو، ی  ش  ه آهنی با ابعاد (ال پس از آماد 6شود )ش   بندی و درزبندی کام  میقو بدیا ترتیب ع لیات عای

(ال ایا ش  ه 6شود )ش   ها مح م به ساز  پی ید  میمتری( دور تا دور ساز  پی ید  و از طریق ستونسانتی 2/4این ی ) 5/1

د ، دارای استر ساخته شیا باف  که از ترکیب ن د و نایلون یا پلینایلونی یا ن د مسنوعی اس ال ا -برای نههداری پاراه ن دی

خاصی  عایق حرارتی باهیی بود  و  ابلی  یذب و نههداری می ان باهیی از آب را داردال در باهی ایا پاراه، ی  دوده یا 

   خیس کندالصورت  طرشود تا پاراه متس  به آن را بهشیلنگ به انداز  محیم اتاو به پاراه دوخته می

 

 

 )الف(                                                          )ب(                                                       

 استایرن الف( ایجاد عایق در زیر سقف سازه با دوالیه پلی -5شکل 

 سی و نحوه مهار آنویب( تصویر مخزن حرارتی پی

 

 ال 

   

 )الف(                                                                           )ب(    

 الف( ایجاد یک شبکه آهنی در محیط سازه برای نگهداری نمد نایلونی  -6شکل 

 اورتانهای یونولیت توسط پلیب( درزبندی بین پنل



 
 

 

 و جالل جوادی مقدم فرزاد آزادشهرکی/  خانه خورشیدی...معرفی و دستورالعمل ساخت سرد

2 7 

 

 

 

سازی نمد نایلونی و ایجاد یک جیب در محیط آن برای قرارگیری شیلنگ از راست به چپ: آماده -7شکل     

 آبیاری، قرار دادن شیلنگ آبیاری در محیط نمد نایلونی، نصب نمد نایلونی در روی شبکه آهنی در محیط سازه 

ن  کردن، ی  مخ ن آب و ی  مخاسپلی ، ی  م ده حرارتی برای خن سیستم ت رید شام  ی  تهویه مط وع مینی

های خورشیدی برای نههداری پن (ال 2آید )ش   سی اس  که آب  خرویی از مخ ن، در آن به گردش در میویحرارتی پی

کردن اتاو از واحدهای داخلی و خاریی سامانه ت رید کودر گازی         شودال برای خن ی  خرپا رو به ینوب تهیه و نسب می

دیتری  رار داد  شد  تا آب داخ   112-222متر در ی  مخ ن  15ت رید به طوه حدا   شودال دوده مسی اسپلی  است اد  میمینی

شود در شب که نور خورشید ویود سی هدای  شودال ایا باعث میویآن خن  و ایا آب خن  به داخ  مخ ن حرارتی پی

 داخ  ایا مخ ن  رار گرفته و سپس صورت مارپیچ بهندارد، به خن  کردن اتاو ک   کندال دوده مسی از واحد بیرونی کودر به

متری باه ب رد در کف  4-3تواند آب را تا ارت اع به واحد دمند  داخلی هدای  می شودال از ی  پ پ شناور کوا  که می

، ایدمان مخ ن 3شودال در ش   کردن پاراه ن دی است اد  میسی و خیسویپی کردن آب به مخ ن حرارتی مخ ن برای پ پ

-سی، دوده مسی مارپیچ و پ پ داخ  مخ ن نشان داد  شد  اس ال واحد دمند  تهویه مط وع مینیویحرارتی پی آب و مخ ن

 آورد  شد  اس ال 12اسپلی  که دوده مسی داخ  مخ ن آب به آن متس  اس  نی  در ش   
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 چیدمان اجزاء اتاق سرد خورشیدی خارج از شبکه سراسری برق -8شکل 

 

  

 )ب(                                               )الف(          

سی ب( لوله مسی مارپیچ و پمپ داخل ویالف( چیدمان مخزن آب و مخزن حرارتی دوالیه پی -9شکل 

 مخزن

شودال برای کنتره یریان در مارپیچ دوده مسی شارژ می (R-410a  م ردپس از کنتره نشتی دوده مسی، گاز م رد )

نج، شدت سشودال در آفتابسنج خورشیدی( در کنار پن  خورشیدی است اد  میسنج )توانرودی به واحد ت رید از ی  آفتابو

(ال پن  خورشیدی به م ده یریان مستقیم به متناوب 11شود )ش   گیری میتابش خورشید )بر حسب وات بر متر مربم( انداز 
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ای خورشیدی به یریان هعهو  بر ت دی  یریان اد تریسیته مستقیم دریافتی از پن م ده، شودال و سپس به سامانه ت رید متس  می

، ایدمان م ده، تهویه مط وع  2زمان حداکثر توان، از من م نور دریاف  شودال در ش   کند هممتناوب با ودتاژی باه، ک   می

ی سویوده مسی مارپیچ داخ  آن( و  مخ ن حرارتی  پیاسپلی  )واحد بیرونی و داخلی(، م ده حرارتی آب )مخ ن و دمینی

ییر ددی  تغییرات محیطی مانند تغهای خورشیدی، بهی  اتاو سرد خورشیدی خارج از ش  ه آورد  شد  اس ال برو تودیدی پن 

ز سامانه بسیار ا شدت تابش خورشید، متغیر اس ال بنابرایا، انتخاب م ده یریان مستقیم به متناوب مناسب برای است اد  بهینه

ای متناسب با سامانه ت رید داشته باشند تا در صورت مهم اس ال در مب وع، آرایه خورشیدی مورد است اد  و م ده باید انداز 

 تغییر شرایم محیم )مثهی شرایم ابری( نی  کارکرد سامانه مناسب باشدال 

 

 اسپلیت واحد دمنده تهویه مطبوع مینی -11شکل 

           

 )الف(                                        )ب(

 م ده یریان مستقیم به متناوبو ب(   سنجآفتابالف(  -11شکل 

 ( بندیجمع)ویجی رتوصیه ت

یافتاه بسایار   ویاژ  بارای منااطق ک تار توساعه     مادا  و باه  سردخانه خورشیدی مباور با  یا گلخاناه بارای کشااورزان خارد     

کااری در روز اسات اد    اساپلی  و ت ریاد ت خیاری بارای خنا      ساردخانه از یا  تهویاه مط اوع مینای     مناسب اس ال در ایاا  

اساپلی  و حرکا  آب در ت ریاد ت خیاری، توسام انارژی خورشایدی تاأمیا         شاودال انارژی ساامانه تهویاه مط اوع مینای      می
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آب آن در روز خنا  شاد     سای کاه  ویشودال ایا سامانه نیاز باه بااتری نداشاته و در شاب از یا  مخا ن حرارتای پای        می

هااای اتااوکهو بااا مقاوماا  حرارتاای باااه و نسااب و ایاارای کناادال سااردخانه خورشاایدی توساام بلااوکاساا ، اساات اد  ماای

اسااپلی  و شااودال فرفیاا  سااامانه تهویااه مط ااوع میناایبناادی ماایساااد  ساااخته شااد  و سااقف آن توساام یونودیاا ، عااایق

انارژی و باا تویاه باه شارایم منطقاه بایسا  انتخااب شاودال           انداز  ص حات خورشیدی بار اسااس مشااور  باا متخسا      

دهااد تااا در صااورت نداشااتا  احاادا  سااردخانه خورشاایدی مباااور بااا  یااا گلخانااه ایااا ام ااان را بااه کشاااورزان ماای   

ا در شاارایم مناسااب دسترساای سااریم بااه بااازار و یااا ن ااود وسااای  ح اا  و نقاا  در زمااان مناسااب، محسااوه تودیاادی ر   

 شودال ر س ب کاهش تل ات و اف  کی ی  محسوه میایا امنههداری کنندال 
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