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چک لیست پارامترهای قابل اندازه گیری در محیط گلخانه 
)توسط سنسورها(

دمای محیط درون و بیرون گلخانه
دمایــی  محــدوده  بــه  ای  گلخانــه  مختلــف  گیاهــان 
دمایــی  محــدوده  از  دمــا  اگــر  دارنــد.  نیــاز  متفاوتــی 
مطلــوب خــارج شــود ، باعــث بــروز خســاراتی از قبیــل 
کاهــش تولیــد ، افــت کیفیــت ، بــرگ ریــزی ، بــرگ 
ســوختگی ، قــارچ زدگــی و غیــره بــه محصــول میگــردد. 
از طرفــی دیگــر بدلیــل ارتبــاط دمــا بــا درصــد رطوبــت 
نســبی و غلظــت CO2 محیــط ، بصــورت زنجیــره ای 
میــزان ایــن پارامترهــا نیــز از محــدوده اســتاندارد خــود 
خــارج مــی شــوند و مشــکالت زیــادی را بــرای محصــول 

و گلخانــه دار بوجــود مــی آورنــد. بــه همیــن دلیــل هــر گلخانــه دار الزم و ضــروری اســت کــه دمــای 
ــه را در فصــول مختلــف ســال تحــت کنتــرل و نظــارت دائمــی قــرار دهــد. درون و بیــرون گلخان

رطوبت محیط درون و بیرون گلخانه
قــارچ  از گلخانــه داران  رایــج بســیاری  از مشــکالت  یکــی 
زدگــی محصــوالت بدلیــل اشــباع بیش از حد رطوبت درون 
گلخانــه مــی باشــد. بــاال رفتــن میــزان درصــد رطوبــت نســبی 
از بــازه ی مطلــوب معمــوال محصــوالت مختلــف گلخانــه ای 
را دچــار آفــات و بیمــاری هــای قارچــی مــی نمایــد. کاهــش 
رطوبــت از ایــن بــازه نیــز خســاراتی ماننــد غنچــه ریــزی و 
بنابرایــن نصــب  پــی خواهــد داشــت.  را در  ریــزی  میــوه 
سنســورهای دمــا و رطوبــت در محیــط درون و بیــرون هــر 

گلخانــه و کنتــرل مســتمر ایــن پارامترهــا  الزامــی اســت.
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دمای بستر خاک
بــه  گــرم کــردن محیــط ریشــه گیــاه ســبب دســتیابی 
محصولــی بــا کیفیــت باالتــر و زودرس مــی شــود. کاهــش 
دمــای خــاک بــه پائیــن تــر از حد مطلــوب، موجب کاهش 
رشــد و گســترش ریشــه، کاهــش جــذب آب و عناصــر 
غذایــی و خــاک ســرد و مرطــوب باعــث افزایــش فعالیــت 
موجــودات ذره بینــی ماننــد بوتــه میــری مــی گــردد. بــه 
همیــن منظــور گلخانــه دار نیــاز بــه اســتفاده از سنســور 
دمــای خــاک دارد تــا بتوانــد در زمانــی کــه دمــای خــاک 
کاهــش پیــدا کــرد بــه موقــع بــه روش هــای مختلــف مثــال 

بوســیله آبیــاری بــا آب گــرم دمــای بســتر کشــت را افزایــش دهــد.

رطوبت بستر خاک
بوســیله  کشــت  بســتر  رطوبــت  میــزان  دانســتن  بــا 
سنســورهای رطوبــت خــاک ، مــی تــوان میــزان آبیــاری بــه 
محصــوالت را مدیریــت نمــود تــا در مصــرف منابــع آب صرفــه 
جویــی شــود. همچنیــن آبیــاری بیــش از حــد باعــث بــروز 
بیمــاری هــا و کــم آبــی باعــث آســیب هــای گوناگــون ماننــد 
کاهــش کیفیــت و تولیــد محصــول مــی گــردد. سیســتم هــای 
آبیــاری اتوماتیــک بوســیله سنســور رطوبــت خــاک میــزان 

آبیــاری را کنتــرل مــی نماینــد.
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میزان CO2 موجود در هوا
دی اکســید کربــن هــوا حيــن عمــل فتوســنتز، بــا آب 
را فراهــم مــی  بــرای رشــد گیــاه  مــواد الزم  ترکیــب و 
ســازد. غلظــت کــم ایــن گاز در محیــط گلخانــه مــی توانــد 
یکــی از عوامــل عمــده ی محــدود کننــده فتوســنتز در 
گیاهــان گلخانــه ای باشــد، زیــرا محیــط گلخانــه بســته 
اســت و Co2 موجــود در آن توســط گیاهــان بــرای عمــل 
فتوســنتز مصــرف مــی شــود و غلظــت آن کاهــش مــی 
عــدد   CO2 سنســورهای  کــه  زمانــی  بنابرایــن  یابــد. 
پایینــی را نشــان مــی دهنــد، یــا بایــد بــه نحــوی بــا انجــام 

تهویــه، غلظــت ایــن گاز را در حــد هــوای بیــرون از گلخانــه نگــه داشــت و یــا اینکــه بــه طــور 
ــه تزریــق کــرد.  ــه فضــای داخــل گلخان ــا دســتگاه هــای Co2 ســاز ایــن گاز راب مصنوعــی ب

)Lux( شدت نور محیط
در شــرایطی كــه همــه عوامــل از جملــه میــزان دی اكســید كربــن، دمــا و رطوبــت در حــد مطلــوب 
باشــند، بــرای انجــام فتوســنتز، بــه شــدت نــور در حــد 
مطلــوب نیــاز اســت . نــور کــم باعــث كاهــش فتوســنتز و 
رشــد گیــاه، و نــور بیشــتر باعــث صدمــه بــه كلروپالســت 
هــا و كاهــش فتوســنتز می گــردد. در گلخانــه هــا جهــت 
نور)لوکــس(  شــدت  ، سنســورهای  روشــنایی  کنتــرل 
نــور  میــزان شــدت  درصورتیکــه  تــا  گــردد  مــی  نصــب 
از حــد الزم کمتــر یــا بیشــتر باشــد، اقدامــات الزم از 
قبیــل اســتفاده از تــوری سایبان)شــید( یــا اســتفاده از 
نورهــای مصنوعــی بــا طیــف هــای مخصــوص آن گیــاه 

انجــام گیــرد.



4

سرعت و جهت باد
بر اســاس مقدار اندازه گیری شــده توســط سنســورهای ســرعت 
دریچه هــای  گلخانــه،  هواشناســی  ایســتگاه  در  بــاد  جهــت  و 
ورودی هــوای بیــرون بصــورت دســتی یــا اتوماتیــک بــاز یــا بســته 
ــا از بــروز خســارت بــه ســازه و محصــوالت گلخانــه  مــی شــوند ت

جلوگیــری بــه عمــل آیــد.

تشخیص روزهای ابری
به عنوان بخشــی از ایســتگاه هواشناســی ، سنســور لوکس 
متــر ، در بیــرون از گلخانــه نیــز جهــت تشــخیص روز ابــری یــا 
آفتابــی و شــدت نــور تابشــی خورشــید اســتفاده مــی شــود. 
ــاز  ــال دســتور ب ــوان مث ــه عن ــوان ب ــر همیــن اســاس مــی ت ب
شــدن تــوری هــای شــید را در روزهــای شــدیدا آفتابــی فصــل 
تابســتان ارســال کــرد تــا از ورود نــور و گرمــای بیــش از حــد 
بــه درون گلخانــه جلوگیــری کــرد یــا در چنــد روز پیاپــی ابــری 

مثــال از نورهــای مصنوعــی اســتفاده نمــود. 

تشخیص نوع و میزان برف یا باران
بــاران و سنســور  یــا  بــرف  بــارش  بوســیله سنســور تشــخیص 
میــزان بــارش ایــن نــزوالت آســمانی مــی تــوان در روزهــای بارانــی 
و برفــی جهــت جلوگیــری از ایجــاد آســیب بــه محصــوالت درب هــا 
و دریچــه هــای ســقفی و جنبــی را بــاز بســته کــرد. ایــن سنســورها 
نیــز بخشــی ایســتگاه هواشناســی گلخانــه را تشــکیل مــی دهنــد. 
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میزان PH )درجه اسیدی( موجود در آب و خاک
PH بــاال یــا قلیایــی بــودن و pH پاییــن یــا اســیدی بــودن خــاک 
کشــت، عــالوه بــر ایجــاد مشــکالت در جــذب مــواد مغــذی ماننــد 
ــه نشــین هــا، موجــب گرفتگــی  ــا ایجــاد ت ــز، ب فســفر، آهــن و منگن
ــاری مــی شــود . درصورتیکــه یــک PH مناســب  اجــزاء سیســتم آبی
موجــب جــذب بهتــر مــواد غذائــی مــی گــردد. خــاک هــای کشــورمان 
ایــران بدلیــل کمبــود بــارش معمــوال دارای PH قلیایــی هســتند . 
ایــن یکــی از مشــکالتی اســت کــه در خــاک هــای ایــران وجــود دارد. 

گلخانــه داران مــی تواننــد بــا کنتــرل PH خــاک بوســیله سنســورهای PH ســنج بــه موقــع جهــت 
خنثــی ســازی PH بســتر کشــت گلخانــه خــود اقــدام نماینــد.

میزان EC )شوری( آب و خاک
یکــی از ویژگی هــای مفیــدی کــه بیانگــر میــزان حاصل خیــزی خــاک 
اســت ، هدایــت الکتریکــی یــا EC مــی باشــد. هرچقــدر EC باالتــر 
باشــد، یعنــی میــزان دسترســی گیــاه بــه مــواد مغــذی در خــاک 
بیشــتر اســت. EC نیــز نبایــد خیلــی بــاال بــرود، زیــرا در ایــن حالــت 
ممکــن اســت بســیاری از ایــن عناصــر مغــذی بــه ســالمت خــاک 
آســیب وارد کننــد. در آب نیــز هــر چقــدر امــالح مغــذی بیشــتر 

ــا شــوری ســنج عــدد بزرگــی را نشــان مــی دهنــد.  باشــد، EC ی
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میزان EC )شوری( آب و خاک
قبیــل  از  خــود  آب  منابــع  بهتــر  دار جهــت مدیریــت  گلخانــه 
مخــازن آب و چــاه هــا  نیازمنــد اطالعاتــی درمــورد میــزان مصــرف 
آب بــه خصــوص بــر حســب درجــه حــرارت محیــط گلخانــه مــی 
باشــد. درصورتیکــه ایــن اطالعــات موجــود باشــد گلخانــه دار مــی 
توانــد اوال نیازهــای آبــی خــود را در آینــده )مخصوصــا برای فصول 
گــرم ســال( پیــش بینــی کــرده ودقیقــا خواهــد دانســت کــه هــر 
بــا شــرایط اقلیمــی موجــود چــه میــزان آب مصــرف  محصــول 
مــی کنــد. بدیــن منظــور سیســتم اتوماســیون گلخانــه بوســیله 
سنســور ســطح ســنج )Level Meter( ایــن اطالعــات مفیــد را دراختیارگلخانــه دارقرارمــی دهــد.


