
جی لیان جی تولید کننده سازه 
وپوشش هاي نوین گلخانه



شرکت جی لیان جی تولیدکننده انواع سـازه هاي گلخانه اي وپوشـش 
هاي نوین گلخانه اي از جنس پلی کربــنات می باشـــد همچنین این 
شــــرکت تواناي نصب و اجراي انواع گلخانه هاي مدرن و صنعتی را از 

.Zتا  داراستA مرحله 

گلخانه محیط کشتی است که در آن تغییرات دما، رطوبت ، نور و ... در محدودة مورد نیاز گیاه کنترل می شود تا محصولی مناسب از لحاظ کمی و کیفی 

تولید گردد. کشت گلخانه اي به عنوان یک روش کاربردي با بازده باال در سال هاي اخیر بسیار مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.

انواع گلخانه از نظر کاربري

گلخانه  بر اساس نوع استفاده و کاربري آن به چهار دسته تقسیم می شود

گلخانه آموزشی گلخانه تحقیقاتی  گلخانه تفریحی و سرگرمی  گلخانه تجاري 



تقسیم بندي گلخانه ها بر اساس شکل ظاهري:

(ونلو):A–الف  گلخانه سقف شیروانی یا  شکل 
وجود زاویه در تاج این نوع گلخانه که شـکل آن را شبـیه بـه کلمه

میکند دلیل نامگذاري این مدل می باشد. این شیب تند باعث هدایت 
برف و باران بـه سـمت ناودانی و همچنین هدایت تعرق داخل گلخانه 
به طرفین شده و از طرفی باعث شکسـت اشـعه نور بـه سـمت داخل 
گلخانه براي اسـتفاده از ماکزیمم تابـش نور می گردد. بـه دلیل وزن 
ه سـایر پوشـش ها و همچنین ابـعاد کم شیشـه  زیاد شیشه نسبت ـب
فاصله ستونها و کمان ها از همدیگر کم بوده وزن سازه در واحد سطح 
زیاد ، بنابراین سـازه سـنگین و گران اسـت. سـازه معموال در مناطق 
بادخیز و بارش برف ساالنه زیاد است احداث می گردد. ضریب انتقال 
حرارت شیشه نسبت به سایر پوشش ها بـاال بـوده و بسـیار شـکننده 
است که از معایب این سازه به شمار می رود. براي بر طرف نمودن این 
عیوب امروزه از پوشش هاي پلی کربنات استفاده می شـود که ضمن 

نشکن بودن عایق مناسب حرارت است. 

 A 

–ب  گلخانه سقف قوسی:
ساختمان این گلخانه ها به شکل نیم دایره یا نیم استوانه است 

اسکلت این گلخانه ها با استفاده از لوله هاي گالوانیزه ساخته 
میشوند از محاسن این گلخانه ها میتوان به ارزانی و سبک بودن 

گلخانه، مصرف کم سوخت و انرژي، دوام در برابر باد و طوفان، 
سرعت زیاد نصب و راه اندازي و از معایب آن میتوان به زیاد 

شدن رطوبت و تهویه کم گلخانه و همینطور تجمع برف بر روي 
سقف  اشاره کرد.



ج  گلخانه سقف گنبدي یا گوتیک :

نکته :

–
اساس استفاده ازگلخانه سقف گنبدي،حذف مشکل افزایش رطوبت 
وتهویۀ ضعیف درگلخانه هاي سقف قوسی می باشد دراین طرح تاج 
گلخانه از حالت قوسی به حالت شـیروانی نزدیک می شـود. معموال 
این گلخانه ها داراي عرض زیادي می باشند و امکان احـداث پنجره 
در محل تاج آنها وجود دارد و همچنین تجمع برف بـر روي سقـف و 
تشکیل قطرات آب در سطح داخلی سقف این گلخانه ها کمتر از نوع 

کمانی است. 

  با افزایش عرض دهانه گلخانه قیمت تمام شده هر متر مربـع 
سـازه کاهش می یابـد از این رو سـازه اسـتاندارد گلخانه بـا سبـک 

 متر یکی از بهترین سازه هاي حال حاضر است.9,6گاتیگ با دهانه 



د- گلخانه هاي دندان اره اي:
شیب سقـف این گلخانه طوري اسـت که در تابسـتان نور خورشـید را 
منعکس می کند و داخل گلخانه نمی شود و داخل گلخانه بیش از حـد 
گرم نمی شــود و بـــه همین دلیل این نوع گلخانه ها بـــراي مناطق 
گرمسـیري اسـتفاده می شـود و بـراي کارایی بیشـتر بـاید بـه صورت 

شرقی- غربی ساخته شوند.

مشخصات فنی سازه گلخانه هاي جی لیان جی 

 گلخانه هاي مولتی اسپن

کلیه  اد، بـرف و محـصول بـر روي سـازه برطبـق اسـتانداردهاي روز دنیا از جمله رعایت ـات مربـوط بـه بـار ـب سازه گلخانه هاي مولتی اسپن شرکت جی لیان جی از نظر محاسب

هاي فلزي اروپا استانداردهاي سازه

ها از جنس فوالدي که با گالوانیزه گرم عمیق (

سر ستون ها، ستون، کمان، ناودان و حمال نگهدارنده محصول (وتر) را به یکدیگر متصل می کنند. این اتصاالت از صفحاتی بـه ضخامت 

ستونها اصلی از  قوطی 

ستونهاي داخلی 5 متر و ردیفهاي خارجی 

بتون حمایت می شود. کمانها از لوله هاي گالوانیزه به قطر 

 

  (ECMC) 

Hot-Dip Galvanized

PVC

 

استاندارهاي انجمن ملی کلخانه سازان آمریکا  و

) فرآوري شده است ساخته می شود و این سازه ها داراي 

2/5

80

2/5

60

   (NGMA)   طراحی شده است همینطور اجزاي تشکیل دهنده سازه این گلخانه

15

 میلیمتر و از ورق گالوانیزه میباشـند. 

× 

 متر است.ستونها 

 میلیمتر و  ضخامت 

 سال گارانتی می باشند. در این مدل سـازه 

80

70

1/5

 به ضخامت 

 سانتیمتر داخل فندانسیون قرار می گیرد و در سطح ردیفهاي داخلی توسط لوله 

 میلیمتر ساخته می شوند و فاصله بین آنها 

2/5

 قطر 

2/5

 میلیمتر (با سرپوش پالستیکی جهت جلوگیري جمع شـدن آب در سـتون ها) و ارتفاع زیر ناودان معموال 4 متر میباشـند. فاصله 

160

 متر می باشد. 

 میلیمتر بـا 



 این گلخانه ها در انواع زیر تولید می گردند

گلخانه هاي مولتی اسپن سیرکوالر

طراحی سازه براي شرایط عملکرد زیر می باشد :

عرض دهانه در گلخانه هاي مولتی اسپن سیرکوالر نهایتا 8 متر می باشد .

بار بـرف تا 

گرمایشی.

بار باد تا 

سرعتهاي بیشتر از 
بار محصول تا 

25

120

40
15

 کیلوگرم در متر مربـع مشـروط بـر روشـن بـودن سیسـتم 

ها بـراي   کیلومتر بر ساعت مشـروط بـه بسـته بـودن دریچه

 کیلومتر بر ساعت.
 کیلوگرم در متر مربع

 

گلخانه هاي مولتی اسپن گوتیک

مزایا فرم گوتیک :

در ارتفاع تاج یکسـان بـا فرم شـیروانی داراي حـجم هواي در دسـترس 

بیشتري است

باد گریزي خوب (مقاومت کم در مقابل باد در سقف)

هدایت خوب برف به پهلوها (هدایت برف به داخل ناودانها بخاطر شـیب 

تند سقف)

هدایت تعریق به پهلوها (عدم ریزش قطرات از سقف روي بستر کشت)

ورود خوب نور بـه داخل گلخانه در تابشـهاي مایل (تابـش نور صبــح و 

عصر) و انعکاس بخشی از نور در تابشهاي عمودي (تابش نور ظهر)

در فرم یکسان دریچه در مقایسه با فرم سـازه سـیرکوالر داراي تهویه بـهتري 



مشخصات فنی سازه:

طراحی سازه براي شرایط عملکرد زیر می باشد :

گلخانه    عرض دهانه

 فاصله بین کمان ها 

  فاصله بین ستون هاي بیرونی 

  فاصله بین ستون هاي داخلی 5 متر

بار بـرف تا 

گرمایشی.

بار باد تا 

سرعتهاي بیشتر از 

بار محصول تا 

 9,6

2,5

2,5

30

120

40

15

 متر

 متر 

 متر

 کیلوگرم بر متر مربـع مشـروط بـر روشـن بـودن سیسـتم 

 کیلومتر بر ساعت مشروط بـه بسـته بـودن دریچه ها بـراي 

 کیلومتر بر ساعت.

 کیلوگرم در متر مربع.

.

 

گلخانه هاي سقف شیروانی

  این مدل سازه با فریم گالوانیزه (با عملیات آبکاري گرم ) جوشکاري شده، براي پوشش پلی کربنات طراحی شده است. وجود اتصاالت عرضی قابلیت   
نصب سیستم سایبان و تا سیسات جانبی مانند آویز محصول و یا فن هاي سیرکوله را می دهد. زاویه راس این نوع سازه 

مکش باد را به حداقل رسانده و همچنین باعث سر خردن راحت برف و قطرات میعان شده بر روي پوشش می باشد و به عنوان یک انتخاب می توان از 

ناودانی که عرق پوشش را جمع آوري می کنند نیز استفاده نمود این سازه ها داراي 

25

15

 درجه می باشد که فشار 

 سال گارانتی می باشند.



طراحی سازه براي شرایط عملکرد زیر می باشد :

سیستم پنجره:

1. باد : 
2.برف و باران : 

3.بار محصول : 

4.دو پنجره به عرض 1 متر و در راس گلخانه . 

5.محور انتقال نیرو لوله 1 اینچ گالوانیزه . 

6.سیستم  باز شو : رك و پینیون 

7.نیروي محرك : موتوري 

120
50

15

 کیلومتر در ساعت 
 کیلوگرم بر متر مربع 

 کیلوگرم بر متر مربع 

انواع پوشش خارجی گلخانه ها:

هدف اصلی از ایجاد پوشش بر روي گلخانه ها جدا کردن هواي درون گلخانه ها از هواي بیرون بـه منظور فراهم کردن شـرایط مطلوب بـراي رشـد و نمو گیاهان 
میباشد . پوشش خارجی گلخانه بایستی به حد کافی شفاف بـوده تا بـتواند نور  خورشـید را بـا طول موج مناسـب فتوسـنتز از خود عبـور دهد همچنین بـاید از 

خاصیت عایق بودن مناسبی برخوردار باشد تا هزینه گرم کردن گلخانه به حداقل برسد.



انواع پوشش هاي گلخانه اي عبارتند از:

: –الف  شیشه

 اولین ماده مورد استفاده در پوشش گلخانه شیشه 
بـوده اسـت ، شیشـه میزان نور مناسبـی را بـراي 

اسـتفاده گیاه از خود عبـور می دهد (حــدود 

درصد) اما شیشه معموال نور را بـطور یکنواخت در 

تمام فضاي گلخانه پخش نمی کند و بســـــــیار 
شــکننده اســت و اتالف انرژي گرمایی آن خیلی 

باالسـت همچنین بـه علت سـنگینی شیشـه, در 

ســـــــاختار گلخانه از پروفیل هاي ضخیم تري 

استفاده می شود که هزینه ساخت را بسیار باال می 
بـرد و همین سـاختار ضخیم موجب سـایه اندازي 

روي گیاهان می شود و در نهایت عملکرد محصول 

را پایین می آورد.

89 

: –ب پوشش هاي انعطاف پذیر پالستیکی

اسـتفاده از ورقــهاي نازك پالســتیکی مانند پلی 
وینیل کلراید و پلی اتیلن بیشــترین کاربــرد را در 

بین پوششهاي گلخانه اي داشته است که علت این 

موضوع ارزان بودن این پوشش است اما نسبـت بـه 

باد و تکرگ و نور خورشـید بسـیار آسـیب پذیر می 
باشـد. پلی اتیلن هاي جدید چون حـاوي مواد ضد 

اشــعه ماورائی بــنفش اســـت در مقابـــل تاثیر 

نورخورشید مقاوم تر میباشـد اما در نهایت بـه طور 

معمول بیشتر از 3 سال دوام نمی آورند و شـفافیت 
آن از شیشه و ورقهاي اکریلیک و پلی کربنات کمتر 

می باشد.

پلی کربنات: –ج 

صفحاتی مقاوم و شفاف با طول عمر باال 

میباشندو از لحاظ انتقال حرارت عایق مناسبی 

هستند که آن ها را قابل استفاده به عنوان 

پوشش بسیار عالی براي گلخانه ها می نماید. 
توان به  از خصوصیات مهم این نوع پوشش می

موارد زیر اشاره کرد:

 



از دیگر ورقهاي پلیمري مورد استفاده در گلخانه ها ورقهاي اکرلیک (پلکسی گالس )است که به علت شفافیت بسیار باال و در عین حال شفاف تر 

گیرد . شکل مورد استفاده قرار می  Aبودن نسبت به شیشه در گلخانه هاي 

1

2-کاهش اتالف گرما در مقایسه با سایر پوشش هاي رایج گلخانه اي

3-ضریب ایمنی بسیار باال

4-مقاومت ضربه اي بسیار باال تا حدود 

5-وزن آن نصف شیشه است.

6-در برابر آتش سوزي مقاوم است و خاصیت خود خاموش شوندگی دارد

7

8-تشکیل قطرات آب و چکه کردن بر روي این ورقها درون گلخانه نسبتا 

کم می باشد.

-شفافیت باال (حدود 

250

-طول عمر بیش از 

89

تقریبا نشکن  برابر شیشه 

15

(%

 سال 

¸¸

خصوصیات ورق پلی کربنات



مهمترین دالیل افزایش کاربرد پوشش پلی کربنات بـه جاي دیگر 

پوشش ها:

 

 

 

 

–

–

–

–

 کاهش مصرف سوخت و انرژي تا 

حــداکثر عمر روکش هاي پلی اتیلن 3 ســال اســت اما عمر مفید پلی 

کربنات باالي 
روکش هاي پلی اتیلن و شیشه نسبت به ورقـهاي پلی کربـنات در برابـر 

بادهاي شدید بسیار آسیب پذیرند.

به دلیل آسیب پذیر بودن پوششهاي پلی اتیلن و شیشـه ،افزایش آفات و 

امراض در پوشش هاي پلی اتیلنی و شیشه به مراتب بیشتر از ورقـهاي پلی 
کربنات می باشد.

50

15

 درصد در مقایسه با شیشه و نایلون

 سال می باشد

درصد عبور نور از پوششهاي پلی کربـنات بیشـتر از پوششـهاي پلی اتیلنی 

است و رقیب جدي شیشه در این مورد می باشد

شرکت جی لیان جی با قابلیت تولید انواع مختلف پوشش هاي گلخانه اي مطابق با شرایط استاندارد روز دنیا امکان انتخاب بیشتري را در اختیار 

مشتریان این صنعت قرار می دهد



  این محصوالت شامل:

–الف  ورق هاي دوجداره و سه جداره(هالو):

ضخامت: 6 و 8  و 

ابعاد ورق:   

داراي تبادل حرارتی مناسب 

داراي الیه 

عمر ورق و از بین نرفتن شفافیت آن میشود

در صورت نصب صحیح عمر ورق بیش از حدود 5برابر نایلون خواهد بود 

10

6000

  به ضخامت 

   میلیمتر 

* 

50

2100

 میکرون که باعث باال رفتن طول                                     

 میلیمتر

Anti UV

     ب -  ورق هاي موجدار (کروگیت)

ورقها با مدل ها و  شرکت جی لیان جی تولید کننده انحصاري این
طرحهاي مختلف به شرح ذیل 

میباشد 

1.ورقهاي موجدار سینوسی 

2.ورق هاي موجدار ذوزنقه اي 

ضخامت ورق: 

- ابعاد ورق : 

- بدون نیاز به اتصاالت آب بندي به دلیل یک الیه بودن 

- نسبت به ورق دو جداره شفافیت بسیار باالیی دارد

- در برابر باد و طوفان و ریز گردهاي سنگین بسیار مقاوم است

- نصب آسان و راحت

داراي الیه 

شود  عمر ورق و از بین نرفتن شفافیت آن می

 

C76

V76

Anti UV

 مناسب براي سقف گلخانه

 مناسب براي دیوار گلخانه

1/5

6000

  به ضخامت 

 تا 3 میلیمتر

*

50

1100

 میکرون که باعث باال رفتن طول

 میلیمتر

.  



ج - ورقهاي رول:

ورق رول یکی دیگر از محصوالت انحصاري شرکت جی لیان جی می باشد 
که مناسب براي سقف گلخانه ها می باشد

- ابعاد ورق: تولید در عرض هاي 

(به در خواست مشتري)

- ضخامت ورق : 1 میلیمتر

- به دلیل یک الیه بودن و نصب آسان براي سقف گلخانه هاي قوسی 

مناسب است

- شفافیت بسیار باال

- قابلیت تحمل فشار برف و بادهاي شدید را دارد

- در صورت نصب صحیح عمر ورق بیش از 

- داراي الیه 
شود  عمر ورق و از بین نرفتن شفافیت آن می

1300

15

  به ضخامت 

 و

 سال می باشد

50

1620

 میکرون که باعث باال رفتن طول                                     

میلیمتر و طول نامحدود 

Anti UV
.  

مهمترین دالیل موفقیت و افزایش احداث پروژه هاي گلخانه اي توسط شرکت جی لیان جی عبارتند از:

- داشتن تنوع در تولید انواع سازه هاي  گلخانه اي 

-  داشتن تنوع در تولید پوشش هاي گلخانه اي که اغلب انها به صوت انحصاري تولید می گردد

- داشتن کارشناسان مجرب در امر پروژه هاي گلخانه اي و ارائه دادن ایده هاي نو و خالقانه به گلخانه داران

- توانایی ارائه طرح هاي توجیهی و اقتصادي براي تمام محصوالت گلخانه اي توسط کارشناسان مجرب شرکت

- شرایط گارانتی پوششهاي گلخانه اي مورد نظر براي 

- امکان ارائه محصوالت این شرکت به همراه مواد افزودنی مانند آنتی باکتریال- 

 - توانایی و امکانات الزم براي احداث پروژه هاي گلخانه اي اعم از سازه و پوشش از صفر تا صد

10

 ضد مه و... بر اساس نیاز مشتري

 سال

IR–



مونتاژ گلخانه در ساخت و سرستون یکی از مهمترین قطعات

هاي پرتابل(پیچ و مهره اي)  می باشد که جهت اتصال کمان 

ها بـه سـتونهاي اصلی بـدون نیاز بـه جوشـکاري اســتفاده      

می شـوند و بـا تنوع بسـیار زیاد و بــا استحــکام زیاد جهت 
اســتفاده درانواع گلخانه ها بــا عرض دهانه و ارتفاع متفاوت 

تولید می شوند.

   

80*80سرستون میانی 

ناودان

ناودانها جهت تخلیه آب باران از روي سقـف گلخانه اسـتفاده 
میشوند. ضمن آنکه دسترسی به قسمتهاي بـاالیی گلخانه را 

کنند . آسان می

راك وپینیون 

از این ادوات بـراي بـاز و بسـت کردن پنجره ها بــا قابــلیت 
پشتیبانی از سیستم اتوماسیون استفاده می شود.

سایه بان داخلی (شید)

(شید)بسـته بـه نیاز گیاه بــه جهت  توري هاي سـایه بـان
محـافظت در برابـر تابـش اضافی آفتاب انتخاب می گردد و 

باعث تحریک رشد مناسب گیاه می شود رنگ هاي متفاوت 

این توري ها مقدار متفاوتی از نور را عبور می دهند.

 

سایبان  الکتروگیربکس

این  الکتروگیربکس ها بـراي بـاز و بسـته کردن سایبـان 
(شـید) اسـتفاده می شـود و قابـلیت هماهنگ شـدن بـا 

سیستم اتوماسیون گلخانه را دارد.

فن سیر کوله
هر کدام از این جت فن ها داراي قــــدرت هوادهی متفاوت و 

همچنین قدرت پرتاب بسیار باال می باشند

در سالن هاي گلخانه با توجه بـه ابـعاد بـزرگ سـالن و فاصله 

(ابـتدا و انتهاي سـالن گلخانه جهت یکســان ســازي میزان 

اکسیژن و دي اکسید کربن همچنین دما و رطوبـت اسـتفاده 

می گردد،از این نوع فن براي انتقـال گرمایش حـاصل از هیتر 

در گلخانه از فضاهاي نزدیک به هیتر به فضاهاي دورتر ازهیتر 
استفاده می شود.



فن تهویه گلخانه
فن و هواکش مخصوص گلخانه در ابـــعاد گوناگون در دو 
نوع مکنده و دمنده در ابـــعاد و قـــدرت هاي مختلف در 
گلخانه ها جهت تهویه هوا و همچنین ایجاد مکش هـوا از 
بـین پد هاي سـلولوزي و خنک کردن هواي درون گلخانه 

استفاده می شود.

پد سلولوزي

زمانی که این پد ها مرطوب باشــند بــا مکش هواي درون 
گلخانه هواي خنک وارد فضاي گلخانه می شود.

هیتر(گرم کننده)
بـــراي گرم کردن هواي درون گلخانه ها از این وســــیله 
استفاده می شود که در انواع گازي برقـی و گازوییلی تولید 

می شود.

مخازن ذخیره آب براي سیستم پد و فن

این مخازن پالســتیکی جهت تامین آب مورد نیاز بـــراي 
مرطوب کردن پد هاي ســلولوزي مورد اســـتفاده قـــرار        

می گیرد.

دستگاه هیدروپونیک

در سیستم هاي کاشت بدون خاك (آبکشت) از این وسـیله 
براي آبیاري و تغذیه همزمان گیاهان استفاده می شود.

نازل هاي فوگر(مهپاش)
سیستم مه پاش که با نام سیستم رطوبت ساز نازلی، فوگر یا 
مه ساز نیز مشـهور اسـت یک ابـزار موثر و کارا جهت خنک 
کردن و تامین رطوبت فضاي داخل گلخانه هاي پرورش گل 

و گیاه و قارچ می باشد.

توري ضد حشره گلخانه
نصب توري ضد حشــره در گلخانه ها بـــعنوان یک روش 
فیزیکی مبارزه با آفات و بیماري هاي ویروسـی تبـدیل بـه 
یک راهکار مفید و عملی بـخصوص در مناطقـی که تحــت 

فشار زیاد آفات ناشی از حشرات پرنده هستند می شود.

 

تابلوهاي فرمان گلخانه
تابلوهاي فرمان به همراه سنسورهاي گوناگون از قبیل دما ، 
نور ، رطوبت ، باران ، سرعت باد ، جهت باد ، ... وظیفه فراهم 
آوردن شرایط مناسب براي پرورش انواع گیاهان را بـه عهده 

دارند.

تجهیزات آبیاري گلخانه
شامل مخزن و انواع شیرها و لوله ها می باشد که براي انتقال 

آب به نقاط مختلف گلخانه استفاده می شود.



دفتر مرکزي : تهران ، خیابان ولیعصر ، روبروي پارك 

ملت ، برج ملت ، طبقه سوم، واحد 

تلفن :  

فکس : 

کارخانه:بوشهر ، منطقه ویژه اقتصادي شماره 2 ، 

شرکت جی لیان جی، صندوق پستی 

تلفن : 7-

فکس :
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077
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هاي  شرکت جی لیان جی داراي پروانه اشتغال در زمینه خدمات پیمانکاري اجراي پروژه

مرتبط با امور باغبانی از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی  

و همچنین داراي رتبه یک پیمانکاري سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی 

می باشد.

این شرکت موفق به اخذ استاندارد هاي جهانی 

 

و 

 

ISO9001  ISO14001   

ISO11963  

می باشد.

 ،   

CE گردید.


