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معرفي سيستم كنترل اقليم هوشمند گلخانه بومي كشور و نقش آن  برافزايش عملكرد توليد با 

  تكيه بر كنترل دقيق عوامل محيطي دركشتهاي خاكي و هايدروپونيك
  محمد رضا برومند

  توليد كننده  محصوالت گلخانه اي سبزي و صيفي –كارشناس كشاورزي گرايش خاكشناسي  - محمد رضا برومند
   چكيده

سيستم كنترل اقليم هوشمند گلخانه بومي كشور براي اولين بار در ايران توسط  يك شركت داخلي طراحي و ساخته و به طور آزمايشي 
اين واحد توليدي مورد آزمايش و شرايط  1اين سيستم در فاز . در گلخانه سبزي و صيفي پارادايس درحومه شهر اصفهان نصب گرديد

درجه حرارت ، رطوبت ، مونوكسيد و دي اكسيد كربن داخل سالن و همچنين موارد مذكور را درخارج از سالن به اقليمي گلخانه از قبيل 
را تحت كنترل خود قرار داد با توجه به ا ينكه كشت مورد نظر از نوع فلفل دلمه ... همراه شدت نور خورشيد، سرعت و جهت وزش باد و 

برخوردار بود در پايان ...د از شرايط يكسان از قبيل تهيه بستر، نوع بذر ، نوع آبياري،تغذيه و اين واح 2و 1اي رنگي خاكي درهر دو فاز 
سوختهاي % 30عملكرد توليد ، كاهش % 25استفاده از سموم ، افزايش % 90بيماريهاي قارچي، كاهش %  90فصل كشت موارد چون كاهش
از ديگر عوامل مهم و موثر در استفاده از اين دستگاه مي توان به . گرديد استهالك دستگاهها مشاهده % 40فسيلي و انرژي برق وكاهش 

و مديريت و  VPDكنترل دقيق و هوشمند آبياري، كنترل نموداري شرايط ا قليمي ، سيستم هوشمند هشدار ، كنترل رطوبت سالن بر اساس 
  .نظارت بر گلخانه از هر كجاي دنيا اشاره نمود

  

  گلخانه ،عوامل محيطي ، هوشمند ، اقليم :واژگان كليدي 
  

  مقدمه
دراواسط . مردم از قديم االيام آرزوي پرورش گياهان را درخارج فصل داشته و براي رسيدن به اين امر تالشهاي فراواني نموده اند

ه بود  و به آن ميالدي ژاپني ها موفق شدند بعضي سبزيجات تابستاني را در زير كاغذهاي روشن كه بوسيله ماده اي چرب شد 17قرن 
بعد از اينكه توليد بيشتر سطح به اندازه و قطرهاي مختلف شروع شد، اين ماده توانست . كاغذ مقدس مي گفتند پيش رس كنند 

ولي مشكالت زيادي در امر گرم كردن اين گلخانه . پوشش  مناسبي جهت گلخانه هايي به شكل امروزي باشد و سالها رقيبي نداشت
براي  1938در سال . با به ميدان آمدن برق وساخته شدن وسايل كنترل  گرما اين مشكل منتفي گرديد . مطرح بودها و تهويه آنها 

اولين بار پلي اتيلن بوسيله انگليسي ها ساخته شد كه به خاطر ارزاني و قابل تطبيق بودن اين پالستيكها در گلخانه هاي كوچك، و 
ع توانست مورد توجه قرار گيرد طبق مطالعات معتبر كشت گلخانه اي موفقيت آميزتر و باالخص گلخانه هاي بزرگ تجاري اين موضو

از . خاكي  و تغذيه اي دانست  - آبي - پردرآمد تر از كشت باز بوده كه علت آن را مي توان امكان پذير بودن كنترل شرايط محيطي
مورد توجه قرار گيرد ، كاهش مصرف آب، افزايش  ديگر مزاياي كشتهاي گلخانه اي كه باعث شده توسط محققان و كشاورزان

امروزه در اكثر نقاط دنيا گلخانه . عملكرد توليد ، زود رس بودن محصول، كاهش نيروي انساني و امكان صادرات محصوالت است
بط توسط ماشين ها و هاي پيشرفته با علم روز دنيا وجود دارد كه اكثر امور مربوط به هوادهي ، تغذيه ، آبياري و ديگر موارد مرت

هرچه بتوان در اين زمينه از اينگونه سيستم ها استفاده نمود از خطرات احتمالي ناشي از . دستگاه هاي پيشرفته صورت مي گيرد
  .اشتباهات نيروي كار كاسته شده و افزايش عملكرد و كاهش ديگر هزينه ها را به دنبال خواهد داشت

  



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
 

  مواد و روشها 
اه كنترل اقليم هوشمند گلخانه براي اولين بار در ايران در گلخانه سبزي و صيفي پارادايس واقع در اصفهان آزمايش و تست دستگ

اين گلخانه از نوع گلخانه هاي توليد سبزي و صيفي كشت .روستاي شيدان مورد استفاده قرار گرفت  –جاده قلعه شور  13كيلومتر  –
تهويه اي و آبياري قطره  –چنين سازه استاندارد پرتابل داراي سيستم هاي گرمايش خاكي با پوشش پالستيكي و ارتفاع مناسب وهم

متر مربع مي باشد محصول كشت شده  فلفل دلمه اي رنگي كه در تاريخ  2000اي مي باشد مساحت هر دو فاز يك و دو اين گلخانه 
دستگاه منصوب دراين واحد ساخت . مي باشد  F1هيبريد  از خزانه به سالن اصلي انتقال يافته و بذور استفاده شده  از نوع 1/8/88

شركت ساتراپ الكتريك يزد و بومي كشور بوده و مورد مشابه داخلي ندارد و با نمونه هاي خارجي از لحاظ نرم افزار و سخت افزار 
 master , Slaveمت هايي چون اين دستگاه شامل قس. كامالً متفاوت بوده و هزينه نصب و راه اندازي پائين تري را دارا مي باشد

 هايslaveكليه اطالعات جمع آوري شده از . و سنسورهاي اندازه گيري بوده كه از طريق كابل شبكه به يكديگر متصل مي باشند
ختم و از آنجا با توجه به تنظيمات و خواسته هاي كارشناس مزرعه تصميم گيري شده و دستورات جهت  masterاندازه گيري به 

اين سيستم در فاز يك گلخانه پارادايس به صورت آزمايشي نصب گرديد و دريچه هاي .هاي فرمانبر صادر مي شود slaveه اجرا ب
تمام تجهيزات . سقفي ، واحدهاي گرمايش ، سيستم آبياري قطره اي ، فن و پد و دستگاه هواشناسي را تحت كنترل خود درآورد

اين كنترل كننده ها در سطح گلخانه به . د كه دقيقاً  دركنار خود آن نصب مي گردد گلخانه داراي يك كنترل كننده مجزا مي باش
واسطه يك كابل شبكه با هم در ارتباط بوده كه از مزاياي آن عدم استفاده از كابل  كشي فرمان و تابلو فرمانهاي بزرگ و پرهزينه 

  .است
  

  ايستگاه اندازه گيري 
ازديگر كاربردهاي اين دستگاه امكان .نقطه از سالن را دارا ميباشد4رادر co2و Coنقطه از سالن وهمچنين ثبت رطوبت16راين ايستگاه امكان ثبت دما درحداكث

اين .نام برد نمايش لحظه هاي دما و رطوبت بر روي نرم افزار وهمچنين ثبت و نمايش بيشترين و كمترين دما و رطوبت سالن در بازه تعريف شده را ميتوان
ساعت گذشته دارا بوده و درصورت بروز هرگونه مشكل از قبيل خرابي  72و سطح نورخورشيد را در  co2,coبليت نمودارگيري دما و رطوبت وايستگاه قا

 masterاطالعات لحظه اي از اين ايستگاه به .و نور با ايجاد درج درصفحه آالرم كارشناس را مطلع ميسازد  co2,coهريك از سنسورهاي دما و رطوبت و 
  .ارسال ميشود

  

  ايستگاه هواشناسي
سرعت و جهت وزش باد ، شدت نور خارج ، وجود و عدم بارندگي و امكان  –اين ايستگاه درخارج از سالن نصب شده و قابليت ثبت دماي بيرون 

  .آالرم درج خواهد شد  ساعت گذشته دارا بوده و در صورت بروز هرگونه مشكل ، درصفحه 72نمايش نمودار كليه پارامترهاي مذكور را در 
  

  ايستگاه گرمايشي
سيستم گرمايش بر روي نرم افزار ، نمايش ) خاموش و روشن بودن(اين ايستگاه در نزديكي كليه واحدهاي گرمايشي نصب شده و قابليت نمايش عملكرد 

ه با نمودار دماي سالن و دماي ديگ ، امكان كنترل دماي ساعت گذشته  همرا 72خرابي سيستم گرمايش ، امكان  و دريافت نمودار عملكرد سيستم گرمايش در 
، تشخيص خرابي سيستم گرمايش از قبيل روشن نشدن ، خاموش شدن ) ساعت شبانه روز  24دماي  دلخواه براي  24سالن به شكل  نمودار پلكاني و تنظيم 

 -امكان هشدار براي موارد خرابي... خاموش نشدن به دليل نقص فني ، تشخيص نرسيدن سوخت به هردليل  از قبيل يخ زدگي  واتمام سوخت  و  حين كار و يا
  .امكان كنترل و تنظيم سيستم از هركجاي دنيا و امكان كنترل دستي سيستم گرمايش
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  دريچه ايستگاه
جانبي و سقفي مورد استفاده قرار گرفته كه امكان نمايش موقعيت دريچه ها بر روي نرم افزار بررسي و اعالم خرابي  اين ايستگاه جهت كنترل دريچه هاي 

امكان تنظيم حجم باز شدن  -حجم 5دريچه ها ، قابليت تنظيم تأثير سرعت و جهت وزش باد درحركت دريچه، باز شدن دريچه ها جهت خنك كردن سالن در 
قابليت حركت دادن دريچه از روي نرم  –وبت، محدود كردن حركت دريچه براساس دماي بيرون ،تنظيمات دريچه ها از دفتر گلخانه دريچه جهت تخليه رط

  .افزار ، نمايش حركت دريچه درمقابل تغييرا ت دما و رطوبت
  

  دايستگاه فن و پ
براي كاركرد هر گروه را دارا بوده ودر صورت فراتر   اين ايستگاه امكان تقسيم فن هاي سالن به دو گروه وتعيين دماي مطلوبي مجزا

اين واحد امكان نمايش عملكرد . رفتن رطوبت سالن از حد مطلوب تعدادي از فن ها وظيفه تخليه رطوبت مازاد را برعهده مي گيرند
ساعت گذشته و انجام  72سيستم خنك كننده بر روي نرم افزار همچنين ارائه نمودار عملكرد سيستم در ) خاموش و روشن بودن(

  .تنظيمات واحد از هركجاي دنيا و كنترل دستي سيستم خنك كننده را دارا مي باشد
  
  
  
  
  
  

  اريايستگاه آبي
نوبت در شبانه روز و بر زمانهاي مختلف ، نمودار گيري از روند آبياري ، ثبت  12اين ايستگاه شامل آبياري هاي مقطعي در حداكثر 

  .تي واتوماتيك ، و تزريق اسيد و كود در زمانهاي مورد نظر مي باشدرطوبت خاك، حالت دس
  

   پاش ، پرده ، روشناييايستگاه هاي مه 
اين سه ايستگاه كه اكثراً در گلخانه هاي توليد گل شاخه بريده مورد استفاده قرار مي گيرد قابليت كنترل رطوبت سالن و روشنايي را 

  .كنترل دستي و اتوماتيك و زمان بندي را شامل مي شود –ل نمودار گيري دارا بوده و كليه پارامترها از قبي
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  :ايستگاه فني چرخشي 
يكي از كارآمدترين و مهم ترين ايستگاه ها در اين سيستم محسوب مي شود كه قابليت يكنواخت نگه داشتن دماي سالن را برعهده 

ده شده توسط كارشناس قابليت جا به جايي هواي گرم  از ارتفاع دارد وعملكرد آن به اين صورت است كه با توجه به تنظيمات دا
اين ايستگاه كليه پارامترهاي . سالن به كف سالن را دارا بوده و باعث كاهش مصرف  سوخت و يكسان سازي دماي گلخانه مي شود 

  .ايستگاه هاي ديگر را دارا مي باشد
  واحد آالرم يا هشدار 

ه كليه خطاها، ايرادات و مشكالت مزرعه را در بازه زماني تعريف شده ابتدا در صفحه نمايشگر جهت اين واحد قابليت اين را دارد ك
ضمناً در صورتي كه سيستم به آژير هشدار متصل باشد به محض كوچكترين . مشاهده ظاهر نموده و نوع خرابي را مشخص نمايد 

  .مشكل در سيستم اپراتور را مطلع مي سازد
  بررسي و نتايج

  .بدست آمد) دستگاه نصب شده(  2و فاز ) دستگاه نصب شده( ماه از تاريخ كشت نتايج ذيل در فاز يك  12از گذشت  بعد
  بيماريهاي قارچي واستفاده از سموم% 90كاهش   - 
  % 25افزايش عملكرد به ميزان   - 
  سوختهاي فسيلي و انرژي برق%  30كاهش  - 
  استهالك دستگاه% 40كاهش - 
  وي كارنير% 20كاهش  - 
  ..)رطوبت و  –دما ( به حداقل رساندن تنش هاي محيطي  - 
  ....افزايش قدرت مديريتي گلخانه و  - 

باتوجه به اينكه در اين سيستم از سنسورهاي الكترونيكي دقيق بجاي سنسورهاي مكانيكي فعلي استفاده شده است ، دقت  باالي اين 
اين سيستم بطور كامالً . جلوگيري از  تنش هاي رطوبتي و دمايي شده است سنسورها باعث كاهش مصرف برق و سوختهاي فسيلي و

را انجام داده كه كاهش نيروي كار از ديگر مزاياي اين ... دقيق به جاي يك نيروي كار كارآمد درگلخانه كليه امور هوادهي ، آبياري و 
سيستم از اكثر نقاط دنيا از طريق اينترنت قابل تنظيم  درصورتي كه واحد مذكور داراي خط تلفن باشد اين. سيستم  محسوب مي شود

% 70ريال بوده كه نسبت به نمونه خارجي آن  20000قيمت تمام شده اين سيستم به ازاء هر مترمربع . ، كنترل و مديريت مي باشد
  .پائين تر ميباشد 
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Abstract  
 
For the first time , control system of intelligent climate of country's endemic greenhouse in iran is 
designed and built and is experimentally installed in the vegetable greenhouse – paradaise – in a 
suburban in Esfahan . the system was experimented in phase 1 in this center and controlled climatic 
greenhouse conditions such as temperature , humidity , carbon monoxide and dioxide in the hall . 
the above factors and sunshine severity , speed and direction of a breath of wind etc . were 
controlled . with regard to this cultivation was soil , colored pepper and in phases 1 and 2 it has 
have equal contitions such as bed provision , type of leaf ,irrigation , nutrition etc . at the end of 
cultivation season , cases such as 90 percent reduction of fungous disenses , 90 percent reduction in 
use of poisons , 25 percent increase in production performance , 30 percent reduction in fossil fuel 
and power and 40 percent reduction in machine breakdown were seen . other offective factors in 
relation to the machine are intelligent exact control of irrigation , chart control of climatic condition 
, intelligent system of alert , control of hall humidity according to VPD , management x supervision 
on greenhouse in were ever in the world .  
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