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  دستگاه كنترل مركزي ديجيتال گلخانه
  

 *آذرخش عزيزي

  بع طبيعي استان خوزستانت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و مناعضو هيأ
  

  چكيده
افزايش جمعيت و نياز بيشتر انسـان بـه   . نياز غذايي انسان همواره از محصوالت و فرآورده هاي كشاورزي تامين شده است

غذا و همچنين وجود محدوديت ها در نهاده هاي اصلي كشاورزي مانند زمين و آب مناسب، باعث شده كـه روشـهاي نـوين و    
ه توليد غذا مورد توجه بيشتري قرار گيرد، زيرا با توجه به محدوديت هاي منابع آب، افزايش سـطح زيـر كشـت    پربازده در زمين

از جمله روشهاي قابل توجـه، پـرورش و كشـت گلخانـه      .محصوالت به منظور افزايش عملكرد راه حل منطقي و درستي نيست
محصوالت توليدي در مقايسه با روشـهاي سـنتي، در نهـاده    اي عالوه بر افزايش كمي و كيفي  در كشت هاي گلخانه. اي است

همچنين در اين شيوه كشت محدوديت زماني و مكاني از بين رفته كه باعث باال رفـتن  . هاي كشاورزي  صرفه جويي مي گردد
از سيسـتم   در سالهاي اخير با بهره گيري از روشها، طرح ها و مـواد جديـد، همچنـين اسـتفاده    . بازارپسندي محصوالت مي شود

هاي مكانيزه و اتوماتيك در گلخانه ها امكان اعمال مديريتي صحيح را در جهت افزايش عملكرد و بهبود كيفيـت محصـوالت   
در ايران با توجه به خصوصيات آب و هوايي نياز به توسعه طرح هاي جديد و مكانيزه با توجه  .گلخانه اي را فراهم آورده است

لذا ضروري است سيستم هايي طراحي و توسعه داده شوند كه در عين نوين و كارا بودن كم . است به امكانات منطقه اي مشهود
هزينه باشد و طراحي آنها با تكنولوژي موجود در كشور هماهنگ باشد تا از ايـن راه گـامي در جهـت پيشـرفت و خودكفـايي      

تورينـگ بـراي گلخانـه هـا مـي باشـد كـه رفتـار         دستگاهي كه معرفي مي گردد يك سيستم كنترل مركزي و ماني .برداشته شود
اين دستگاه تماماً با لوازم و قطعات . حرارتي، رطوبتي، نور و گازهاي موجود در گلخانه را اندازه گيري، ثبت و نمايش مي دهد

  .موجود در كشور ساخته شده است
  كنترل ديجيتالي، گلخانه و مانيتورينگ  ب: كلمات كليدي
  بررسي منابع

بـه دليـل   . ي رويه جمعيت و نياز روز افزون غذا يكي از معضـالت بـزرگ كشـورهاي در حـال توسـعه مـي باشـد       افزايش ب
بـا  . محدوديت آبي در اين كشورها، افزايش سطح زير كشت به منظور افزايش عملكرد، راه حل منطقي و صحيحي نمـي باشـد  

ر شدن فصل رشد و يا پرورش گياهاني كـه در آن اقلـيم   استفاده از گلخانه امكان افزايش كيفيت و كميت محصول با طوالني ت
نژادي، روشهاي نوين كشت نظير آبياري قطـره اي   همچنين با استفاده از فعاليت هاي به. بازدهي مطلوبي ندارند، فراهم مي شود

___________________________________________________________________________ 
* Email: a.azizy@yahoo.com 
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يـاري و بـه   و پرورش محصوالت گلخانه اي بدون خاك، مي توانيم شاهد بهبود شـرايط توليـد محصـول و افـزايش رانـدمان آب     
  .]1[.همان نسبت توليد بيشتر باشيم

در چند دهه اخير . يكي از راهكارهاي توليد بهينه اقتصادي و پايدار كشاورزي، استفاده از فنĤوري هاي روز و مرتبط است
هـاي   توليـد در محـيط  . مرسـوم شـده اسـت   ) گلخانه هـا (در توليدات محصوالت كشاورزي، كشت در محيط هاي كنترل شده 

به علت تازه خوري و فسادپذيري آنها در ( ل شده داراي مزيت نسبي در توليد برخي محصوالت نظير سبزي و صيفي جاتكنتر
تـوت فرنگـي و   (و برخـي ميـوه هـا    ) به علت صدمه پذيري آنها( ، گل و گياه زينتي)جريان بسته بندي، نگهداري و حمل و نقل

  .فضاي باز است در مقايسه با توليد محصوالت مشابه در...) موز و
آمار و اطالعات موجود در دفتر امور گل و گياه و گياهان دارويي معاونت باغباني حـاكي از آن اسـت كـه تـا پايـان سـال       

هكتـار بـه سـبزي و صـيفي،      3763از اين سطح حدود . هكتار بوده است 6431/  4، سطح زير كشت گلخانه ها در كشور 1385
... هكتـار بـه گياهـان دارويـي، قارچهـاي خـوراكي و        15هكتار به گل و گياهان زينتي و  2618هكتار به محصوالت باغي،  35

  .]2[هكتار است 325همچنين سطح زير كشت گلخانه ها در استان خوزستان . اختصاص داشته است
رفت ولـي امـروزه بـا پيشـ    . مـيالدي بـر مـي گـردد     70تاريخ گلخانه هاي اتوماتيك يا كنترل شـده بـه سـال هـاي اول دهـه      

در ايـران نيـز   . هاي كامپيوتري، كاربرد اين نوع گلخانه ها كامال تجاري شده است و در سطوح مختلف عرضه مي شـود  سيستم
از اين رو تعداد معدودي از اين گلخانه ها از خـارج خريـداري و   . ضرورت توسعه طرح هاي جديد و مكانيزه احساس مي شود

ضـروري  . جود كنترل كامپيوتري اين نوع گلخانه ها در كشـور موضـوع جديـدي اسـت    با اين و. از آنها بهره برداري شده است
است با توجه به شرايط آب و هوايي كشور و محصوالت مورد نظر، سيستم هايي طراحي و توسعه داده شوند كه در عين نـوين  

  .]3[و كارا بودن، كم هزينه باشند و طراحي آنها با تكنولوژي موجود در كشور هماهنگ باشد
اتوماسيون گلخانه ها داراي مزايايي است كه عبارتند از كاهش هزينه هاي كارگري، تقاضا براي محصول با كيفيـت تـر و   

صرفنظر از ميزان سطح توليد كشاورزان اتوماسيون بطور اقتصـادي مـي توانـد در عمليـات توليـد آنهـا را يـاري        . توليد يكپارچه
 .]4[دهد

در گلخانه ها بدليل قابليت تنظيم مصرف آب، كاهش هزينه هاي كارگري و مـديريت   خودكارسازي سيستم هاي آبياري 
  .]6[صحيح آفات و بيماريهاي گلخانه اي، در حال اهميت روز افزون است

اندازه گيري ميزان . رطوبت يكي از مولفه هاي مهم در گلخانه است كه تاثير مستقيم در ميزان آب آبياري در گلخانه دارد
رطوبـت  . يكي رطوبت خاك يا محيط كشت و ديگري رطوبت هواي گلخانـه . گلخانه از دو منظر مورد توجه استرطوبت در 

نصب گرماسنج مناسب كـه  . زياد باعث عرق كردن پوشش گلخانه شده و قطرات آب حاصله روي شاخ و برگ گياه مي ريزد
  .]5[درجه حرارت صحيح را نشان دهد در گلخانه ضروري است

  شرح دستگاه
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اين دستگاه يك سيستم نظارتي و كنترلي قابل برنامه ريزي و انعطاف پذير است كه با هزينه كم و استفاده از تكنولـوژي و  
  . قطعات موجود در كشور ساخته شده است

متغير هاي عمده در گلخانه كه شامل دما، رطوبت، نور و گازهـاي موجـود در گلخانـه اسـت توسـط حسـگرهاي مربوطـه        
كنترل كننده مركزي پس از دريافت اين اطالعات ميزان تغييـرات  . شده و به كنترل كننده مركزي منتقل مي گردداندازه گيري 

سيسـتم هـاي   (مورد نياز سيستم و كاربر را محاسبه كرده و دستورات و فرمانهاي الزم را بـراي تغييـر وضـعيت عمـل كننـده هـا       
همچنين اين دستگاه عالوه بر .. متغير مورد نظر به حد مطلوب تغيير يابد ارسال مي كند تا...)سرمايشي، گرمايشي، توليد رطوبت

كنترل شرايط محيطي در گلخانه قادر نمايش وضعيت گلخانه و اطالعات ورودي و خروجي بر روي صفحه نمايشـگر دسـتگاه   
  .ونيز ثبت اطالعات بر روي حافظه قابل و انتقال اطالعات به رايانه خواهد بود

  ي دستگاهقسمت هاي اصل
  :حسگر ها

  :حسگر دما – 1-1
اين حسگر از نوع پيشرفته بوده و احتياج به واسـنجي  . اين حسگر ميزان دماي محيط را با دقت بااليي اندازه گيري مي كند

  .ندارد
  :حسگر رطوبت -1-2

. گيـري نمايـد   انـدازه حسگر رطوبت بكار رفته در اين دستگاه از نوع ديجيتالي بوده كه قادر است ميزان رطوبت محيط را 
  ..اين حسگر ميزان رطوبت نسبي را به كنترل كننده مركزي ارسال مي كند و احتياج به واسنجي ندارد

  حسگر نور -1-3
  .اين حسگر ميزان نور محيطي را اندازه گيري مي كند

  حسگر گاز  -1-4
  .نترل كننده مركزي ارسال مي كندحسگر گاز، ميزان دي اكسيد كربن و اكسيژن محيط را اندازه گيري كرده و به ك

  سيستم كنترل مركزي-2
اين قسمت دستگاه در واقع بخش اصلي سيستم كنترلـر بـوده و بـا اسـتفاده از قطعـات پيشـرفته امكـان دريافـت اطالعـات،          

  .پردازش، ثبت و نمايش اطالعات را به عهده دارد
  :تجهيزات كنترلي -3
  سيستم گرمايشي و سرمايشي -3-1

م گرمايشي مي توان از بخاري هاي برقي، گازي يا نفتـي و  بـراي سيسـتم سرمايشـي بـا توجـه بـه سـرمايه اوليـه          براي سيست
همچنـين بـا   . براي كاهش دما مي توان از سيستم مه پاش همزمان با فرآيند تهويـه اسـتفاده نمـود   . توان از كولر استفاده نمود مي
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توان در صـورت نيـاز بـا روشـن و خـاموش كـردن سيسـتم         گلخانه ميتوجه به سنسورهاي دماي نصب شده در داخل و خارج 
  .تهويه دماي گلخانه را به حد مطلوب رساند

 سيستم تامين رطوبت-3-2

براي فرآيند خنك كنندگي و افزايش رطوبت از سيستم مه پاش استفاده مـي شودسيسـتم مـه پـاش بـر اسـاس پـودر شـدن         
  .كند ذرات آب در مجاورت جريان هوا عمل مي

  سيستم تهويه -3-3
سيستم تهويه و گردش هواي مكانيكي گلخانه شامل يك دريچه تهويه موتور دار و يك فن در قسمت ورودي، دو فن در 

براي تهويه  فن هـاي خروجـي روشـن    . قسمت خروجي و يك لوله پلي اتيلن مشبك براي توزيه يكنواخت هواي ورودي است
همزمان با اين عمل فن هاي ورودي هواي تازه محـيط  . مت بيرون هدايت مي كنندمي شوند و هواي موجود در گلخانه را به س

  .كند بيرون را به داخل مي مكد و از طريق سيستم توزيع هواي يكنواخت در سراسر گلخانه توزيع مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  سيستم كنترل دي اكسيدكربن-3-4

  .ه، سيستم تهويه فعال مي شوددر صورت باال رفتن ميزان گازكربنيك موجود در گلخان

  دما 
داخل (

  دما 
خارج (

 رطوبت

 نور

دي 

سيستم 
 گرمايشي

سيستم 
 سرمايشي

سيستم 
ا ط

سيستم 

كنترل 

 

نماي
شگر 

 

حافظه 
 قابل حمل

 

 رايانه

 
 

سيستم كنترل 
 مركزي
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  سيستم كنترل نور -3-5
  . در صورت امكان مي توان با نصب تجهيزات خاص يا يك سيستم توليد نور، ميزان نور گلخانه را كنترل نمود

  صفحه كليد -4
  ..صفحه كليد تعبيه شده بر روي جعبه دستگاه، كار تنظيم دستگاه و تغيير شرايط كنترلي را انجام مي دهد

  صفحه نمايش -5
  .از طريق صفحه نمايش دستگاه مي توان متغير هاي اندازه گيري شده و نتايج حاصل از پردازش دستگاه را مشاهده نمود

  واحد ثبت اطالعات -6
  اين قسمت از دستگاه كار ثبت داده هاي ورودي و نتايج خروجي بر روي حافظه هاي قابل حمل را به عهده دارد

راي كنترل اين سيستم ها با توجه به نوع گياه، منطقه مورد استفاده، فصل كاشت، ساعات شبانه روز و كاركرد اين دستگاه ب
  .ساير متغير هاي محيطي قابل تغيير خواهد بود
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Abstract 
Population increasing and more human food requirements and also existing major constraints in 

agricultural inputs such as suitable water and land, caused to develop new and effective methods in food 
production. Because, due to limitation in water resources, increasing agricultural yield by increasing 
under cultivation land is not true and logical method.One of the considerable methods is greenhouse 
cultivation. In greenhouse cultivation other than increasing in quantity and quality of products as 
compared to traditional methods, the efficiency of agricultural inputs has been increased. Also, in this 
method there is no time and place limitation which increase the product marketing.In recent years by 
using these methods, design and new materials, mechanized and automated system in the greenhouses, 
possible management action to increase performance and improve the quality of greenhouse products 
have been provided.In Iran, regarding to characteristics and regional facilities, necessity of developing 
new and mechanized projects is evident. It is therefore necessary to design and develop modern system 
with high efficiency and low cost. These designs also must be coordinated with available technology in 
the country in order to self-sufficiency.This device is a central control unit for greenhouses that 
monitoring and recording the behavior of temperature, humidity, light and greenhouse gases. The system 
has been fabricated in Iran. 
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