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Günümüzde, seracýIýgýnekonomik olarak yapýlmasýný engelleyen en büyük etken ýsýtma
giderlerinin yüksek olmasýdýr..ýsýtmagiderleri, toplam sera giderleri içinde en yüksek paya
sahiptir. Bu araþtýrmada, ýsýtmagiderlerinin azaltýlmasýamacýyla her birisi 36 m2 olan; birisi
sabit, digerleri de hacmi %10 oranýnda küçültülmüþ sabit sera, hacmi %20 oranýnda
küçültülmüþ sabit sera ve hacmi %30 oranýna kadar küçülebilen hacim kontrollü-hareketli
seralar kurulmuþtur. Çalýþmada tasarýmý yapýlmýþbu seralardaki hacim degiþiminin; sera içi
sýcakýýgýna,
sem içi bagýl nemine ve yakýt ekonomisine etkisi araþtýrýlmýþtýr.
Ýki ayrý dönemde yapýlan denemeler sonucunda; sera hacmi küçüldükçe, sera içi ortalama
sýcaklýðýnýarttýrdýðý,ortalama baðýýnemin ise azaldýðýbelirlenmiþtir. Sabit seraya göre, %30
oranýnda hacim küçüitmeli sera için bu oranlarýn, sýrasýyla %9 ve %12 olduðu, bunun
sonucunda ise bu serada %24 oranýnda ýsýekonomisinin saðlandýðýortaya konmuþtur.

I.GÝRÝþ
Ülkemizde son yýllarda örtü altý yetiþtiriciliði hýzla artmaktadýr. 2002 yýlý verilerine
göre örtü altý yetiþtiriciliðinin yapýldýðý toplam alanm 42213 hektara ulaþtýðý
belirtilmektedir [I]. Kýþ aylarýnda, sera içerisindeki sýcaklýðý yeterli düzeyde
tutabilmek için oldukça büyük boyutlarda ýsýenerjisine ihtiyaç duyulmaktadýr [2-3].
Bu konu, araþtýrmacýlarýdeðiþik sera konstrüksiyonlarýný ve sera ýsýtýlmasýnda
alternatif ýsý kaynaklarýný araþtýrmaya itmiþtir. Enerji fiyatlarýnýn giderek arttýðý
günümüzde, sera ýsýtmagiderleri de artmaktadýr. Seralarda ýsýkorunumu saðlamak
ve enerji tüketimini en aza indirebilmek için bir çok sistem ve yeni örtü malzemeleri
geliþtirilmiþtir [4-5]. Seralarda kullanýlan ýsýperdeleri ve doðal enerjiden yararlanma
olanaklarý bu çalýþmalara örnek olarak gösterilebilir. Seralarda ýsý perdelerinin
kullanýlmasý durumunda, gündüzleri sera içerisine giren güneþ ýþýnlarýda önemli
ölçüde azalmakta, bunun sonucunda da bitki geliþiminde olumsuzluklar ortaya
çýkmaktadýr [6-8].
Bu araþtýrmada;ýsýtmagiderlerinin azaltýlmasýamacýyla farklý sera konstrüksiyonlarý
oluþturularak, bu seralarýn; domates yetiþtiriciliðinde sera içi ortam koþullarýna (sera
içi baðýl nemi ve sýcaklýðýna)etkileri araþtýrýlmýþ,
jeotermal enerji ve kok kömürü ile
sera ýsýtýlmasýna
ekonomik etkileri deðerlendirilmiþtir.

2.MATERY AL VE METOT

2.1.Materyal

.

Araþtýrma, Kütahya-Simav Eynal kaplýcalan bölgesinde kurulmuþ ve jeotermal
enerji ile ýsýtýlanprototip plastik seralarda yürütülmüþtür.

