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چک لیست تجهیزات قابل کنترل در محیط گلخانه 

تجهیزات آبیاری
تجهیــزات آبیــاری موجــود در گلخانــه هــا توســط سیســتم آبیــاری اتوماتیــک مــورد کنتــرل قرارمــی 
گیرنــد. ایــن سیســتم بــر اســاس مقادیرسنســورهای دمــا ، رطوبــت ، PH و EC خــاک ، قابــل 

برنامــه ریــزی اســت. مــوارد زیــر مهــم تریــن مزایــای اســتفاده از ایــن سیســتم مــی باشــد:
1. آبیــاری بــه موقــع : بــا دادن برنامــه بــه سیســتم هــر موقــع کــه گیاهــان نیازبــه آبیــاری دارنــد ، 

بوســیله تجهیــزات و شــیرهای برقــی آبیــاری مــی شــوند.
2. راحتــی : بــا توجــه بــه اینکــه گلخانــه هــا معمــوال خــارج از شــهر احــداث مــی شــوند ، رســیدگی 
مــداوم گلخانــه و آبیــاری بــه موقــع امــری دشــوار اســت ، ایــن سیســتم مــی توانــد ایــن دشــواری 

را برطــرف نمایــد.
3. صرفــه جویــی و کاهــش هزینــه هــا : شــاید تصــور شــود کــه راه انــدازی ایــن سیســتم نیازمنــد 
صــرف هزینــه باالیــی اســت. امــا بایــد بدانیــد کــه اســتفاده ایــن سیســتم اوال باعــث صرفــه 
جویــی چشــم گیــری در مصــرف آب شــده و ثانیــا نیــاز بــه اســتفاده از نیــروی انســانی را تــا حــد 

زیــادی کــم مــی کنــد کــه ایــن یعنــی کاهــش هزینــه هــا.
4. افزایــش راندمــان و کیفیــت : آبیــاری بــه موقــع ، منظــم و بــه انــدازه مناســب بــه خــودی خــود 

افزایــش افزایــش راندمــان تولیــد و افزایــش کیفیــت محصــول را در پــی دارد.
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بخاری )هیتر(
بخــاری یــا هیتــر از جملــه ادواتــی اســت 
و  معتــدل  مناطــق  در  خصــوص  بــه  کــه 
را در تنظیــم  ایــران نقــش حیاتــی  ســرد 
دمــا و رطوبــت درون گلخانــه و ســامتی 
گیاهــان ایفــا میکنــد. بخــاری هــای گازی و 
گازوئیلــی کــه توســط تابلــو فرمــان روشــن  
و خامــوش مــی شــوند، قابلیــت اتصــال بــه 

سیســتم کنتــرل اقلیــم یــا اتوماســیون گلخانــه را دارنــد. ایــن سیســتم بــه طــور خــودکار بــا توجــه 
بــه الگوریتــم هــای تعریــف شــده در زمــان هایــی کــه بــرودت هــوا یــا رطوبــت محیــط از حــد 
اســتاندارد خــارج شــده اســت، بخــاری هــا را کنتــرل مینمایــد. همچنیــن بــا کنتــرل برنامــه ریــزی 

ــد.  ــرژی جلوگیــری مــی نمای ــا و هــدر رفــت ان شــده بخــاری هــا از اصطــاک بیشــتر آنه

دریچه سقفی و جنبی
از  یکــی  جنبــی  و  ســقفی  هــای  دریچــه 
تجهیــزات تهویــه ای گلخانــه هــا محســوب 
خــروج  قبیــل  از  دالیلــی  .بــه  مــی شــوند 
هــوای گــرم از ســالن گلخانــه در فصــول 
 ، نیــاز  مــورد   CO2 تامیــن   ، ســال  گــرم 
کاهــش رطوبــت اشــباع شــده ، جلوگیــری 
از ایجــاد صدمــه بــه ســازه و محصــوالت در 
زمــان وزش بادهــای شــدید و … گلخانــه داران اقــدام بــه بــاز و بســته کــردن دریچــه هــای ســقفی 
و جنبــی گلخانــه مــی نماینــد. وقتــی ایــن دریچــه هــا مجهــز بــه موتــور و گیربکــس کنتــرل کننــده 
باشــند، توســط سیســتم اتوماســیون گلخانــه بــه حســب نیــاز و از جملــه دالیــل ذکــر شــده بطــور 

اتوماتیــک کنتــرل مــی شــوند.
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فن ها و پدها
فــن هــا )خروجــی و ســیرکوله ( و پدهــا بــه عنــوان بخــش هایــی از ادوات تهویــه در گلخانــه 
وظایفــی از قبیــل گــردش هــوای درون گلخانــه ، خــروج هــوای گــرم، کنتــرل رطوبــت ، انتقــال 
یکنواخــت گرمــا ، رطوبــت و CO2 در نقــاط مختلــف گلخانــه ، کمــک بــه فراینــد گــرده افشــانی و 
… را بــر عهــده دارنــد. بــرای اینکــه ایــن تجهیــزات بتواننــد وظایــف خــود را بطــور مناســبی انجــام 
دهنــد سیســتم اتوماســیون گلخانــه کنتــرل آنهــا را بــه دســت مــی گیــرد. بــه عنــوان مثالــی ســاده 
وقتــی دمــای گلخانــه بیــش از حــد بــاال مــی رود ، سیســتم بــا ارســال فرمــان برنامــه ریــزی شــده 
بــه تجهیــزات تهویــه مثــل فــن هــا ، پمــپ پدهــا ، دریچــه هــا ، مــه پــاش هــا و غیــره عمــل کاهــش 

دمــای هــوای درون گلخانــه را اجــرا مــی نمایــد.

مه پاش )فوگر(
بــه  نیــز  ســاز  رطوبــت  یــا  فوگــر   ، پــاش  مــه 
عنــوان بخشــی از تجهیــزات تهویــه گلخانــه بــا 
پاشــش قطــره هــای ریــز آب در فضــای گلخانــه 
بــه افزایــش رطوبــت و کاهــش دمــای هــوای 
کنتــرل  بــا  کننــد.  مــی  کمــک  گلخانــه  درون 
و بــکار گیــری بــه موقــع ایــن تجهیــز در کنــار 

ســایر تجهیــزات گلخانــه، مــی تــوان تهویــه مناســبی در فصــول مختلــف و بــرای گیاهــان گوناگــون 
ایجــاد نمــود. ایــن موضــوع تنهــا یکــی از وظایــف اصلــی سیســتم اتوماســیون گلخانــه اســت.
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چراغ ها و روشنایی های مصنوعی
نــور کــم در گلخانــه باعــث كاهــش فتوســنتز و 
رشــد گیــاه، و نــور زیــاد باعــث ایجــاد صدمــه به 
كلروپاســت هــا و كاهــش فتوســنتز می گــردد. 
سیســتم اتوماســیون گلخانــه وقتــی بوســیله 
کافــی  را  روشــنایی  میــزان  لوکــس  سنســور 
ندانــد ، سیســتم هــای روشــنایی مصنوعــی 

دستگاه CO2 ساز
یکــی از اقداماتــی کــه جهــت افزایــش کیفیــت و 
بــاروری گیاهــان در گلخانــه انجــام مــی شــود و 
تاثیــر مســتقیمی بــر کیفیــت و فتوســنتز دارد، 
تزریــق CO2 بــه انــدازه مــورد نیــاز گیاهــان درون 
 CO2 گلخانــه مــی باشــد. اســتفاده از دســتگاه
ســاز یا دســتگاه تزریق CO2 از رایج ترین روش 
هــای افزایــش مقــدار دی اکســید کربــن درون گلخانــه تلقــی مــی شــود.  کنتــرل برنامــه پذیــر ایــن 

دســتگاه بــا توجــه بــه نیــاز گلخانــه توســط سیســتم اتوماســیون گلخانــه انجــام مــی گیــرد.

تعبیــه شــده در گلخانــه را بســته بــه نیــاز نــوری آن گیــاه تحــت کشــت ، بصــورت برنامــه ریــزی 
شــده و اتوماتیــک روشــن و خامــوش مــی نمایــد.

توری سایبان )شید(
از  بســیاری  در  شــید  یــا  ســایبان  هــای  تــوری 
گلخانــه هــا جهــت کاهــش دمــا و تنظیــم نــور 
درون گلخانــه اســتفاده مــی شــود. ایــن تــوری هــا 
اگــر بــه موتــور الکتریکــی مجهــز باشــند ، توســط 
سیســتم کنتــرل اقلیــم قابــل برنامــه دهــی و 

کنتــرل مــی باشــند.
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دستگاه تصفیه آب
در مناطقــی کــه بــه علت مشــکات جغرافیایی 
استانداردبیشــتر  حــد  از  آب(  )شــوری   EC
از   EC کاهــش  جهــت  دار  گلخانــه  باشــد، 
نمایــد.  مــی  اســتفاده  آب  تصفیــه  دســتگاه 
البتــه بــرای هرکشــت یــا گیــاه مختلــف EC نیــز 
متفــاوت خواهــد بــود . بنابرایــن بــرای تعییــن 

پمپ آب چاه ها و مخازن
در گلخانــه هــا از انــواع پمــپ هــا از جملــه پمــپ 
چــاه ، پمــپ مخــازن آب ، پمــپ سیســتم هــای 
فوگرهــا،  و  پدهــا  پمــپ  ماننــد  کننــده  خنــک 
پمــپ مخــازن کــود مایــع ، پمــپ مخــازن ســم و 
غیره اســتفاده می شــود. سیســتم اتوماســیون 
گلخانــه ازایــن پمــپ هــا جهــت مقاصــدی ماننــد 

مدیریــت منابــع آب ، آبیــاری اتوماتیــک ، کوددهــی و ســم پاشــی اتوماتیــک ، کنتــرل اقلیــم 
گلخانــه و غیــره اســتفاده مــی نمایــد.

میــزان کاهــش ایــن پارامتــر الزم اســت فاکتورهــای اقتصــادی و شــرایط خــاص هــر کشــت درنظــر 
 )ds/m( ــدازه گرفتــه شــود. مثــا بــرای یــک محصــول خــاص شــاید نیازمنــد کاهــش EC بــه ان
300 باشــیم امــا بــرای کشــت هــای هیدروپونیــک بــه میــزان افــت EC دیگــری نیــاز باشــد. بطــور 
کلــی سیســتم اتوماســیون گلخانــه براســاس EC اب وروردی و EC خروجــی موردنیــاز دســتگاه 
تصفیــه آب را تنظیــم نمایــد. بعــاوه اینکــه ایــن سیســتم وظیفــه نظافــت اتوماتیــک فیلترهــای 

ــر عهــده دارد. ــز ب ــه آب را نی دســتگاه تصفی



6

تجهیزات اعالم پیام و خطر
در مواقــع اضطــراری ماننــد قطعــی بــرق و گاز ، 
نشــتی گازهــای آالینــده ، مشــکات مربــوط بــه 
بخــاری هــا و ســایر تجهیــزات، بــرق صنعتــی 
ــره و همچنیــن  ، آتــش ســوزی ، ســرقت و غی
جهــت اعــان خــروج پارامترهــای دمــا ، رطوبــت 
اســتاندارد  ی  بــازه  از   … و  لوکــس   ،  CO2 ،

تجهیزات دزدگیر و ضد حریق
هــای  دار سیســتم  گلخانــه  تمایــل  درصــورت 
اعــان حریــق و اعــام ســرقت تمامــی ســالن 
بــه سیســتم  اتــاق هــا بطــور سفارشــی  هــا و 
اتوماســیون اضافــه مــی شــود و گلخانــه دار از 
گلخانــه  وضعیــت  بــر  کاملــی  نظــارت  دور  راه 

داشــت. خــود خواهــد 

خــود ، وزش بــاد شــدید و بســیاری مــوارد دیگــر کــه ســامت و امنیــت گلخانــه و محصــوالت آن 
ــی و پنــل هــای  ــق آژیرهــای صوت ــه از طری ــدازد ، سیســتم اتوماســیون گلخان ــه خطــر مــی ان را ب
ســخن گــو در محــل گلخانــه و همچنیــن تمــاس هــای تلفنــی، ارســال پیامــک و پیــام هــای هشــدار 

اپلیکیشــن موبایــل وضعیــت دقیــق گلخانــه را بــه افــراد ذی صــاح اعــام مــی نمایــد.

ژنراتور
گلخانــه  تجهیــزات  تمــام  وابســتگی  بدلیــل 
ــرق شــبکه  ــرق شــهری ، درصــورت قطــع ب ــه ب ب
ــا جیــره بنــدی( گلخانــه دار  )بــه علــت حادثــه ی
بــرای کنتــرل گلخانــه خــود نیازبــه ژنراتــور دارد. 
سیستم اتوماسیون گلخانه در چنین مواقعی 
بطــور اتوماتیــک زنراتــور را وارد خــط مــی نمایــد.
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تجهیزات کوددهی و سم پاشی
بــا توجــه بــه اینکــه تغذیــه مناســب و بــه 
موقــع گیاهــان از الزامــات رشــد مطلــوب 
اهمیــت  شــود،  مــی  محســوب  گیاهــان 
و  کوددهــی  هــای  از سیســتم  اســتفاده 
تغذیــه اتوماتیــک  کامــا روشــن می شــود. 
 PH همانطــور کــه در بخــش سنســورهای
میــزان  مقادیــر  ایــن   ، گفتــه شــد   EC و 

غنــی بــودن خــاک از مــواد مغــذی را نشــان مــی دهــد. سیســتم تغذیــه اتوماتیــک بــا توجــه بــه 
ایــن مقادیــر ، میــزان مــواد مــورد نیــاز گیــاه را بــه خــاک تزریــق مــی نمایــد. سیســتم هــای ســم 
پاشــی اتوماتیــک هــم از تجهیزاتــی اســت کــه نقــش بســزایی را در فراینــد کنتــرل و دفــع آفــات 

ــن زمــان ایفــا مــی کنــد. در ســریع تری


