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  مقدمه
 و آب بحران و سو  کي ازيي غذا موادپايدار  نيتأم امروزه
 دنبال به که است واداشته را بشر گريدي سو ازي انرژ
 جمله از .باشدي مصرف منابع کردن نهيبه و ديتول شيافزا

ي اگلخانه محصوالت ديتول ،يکشاورز پربازدهي هاروش
 بهبود گلخانه کيي اصل هدف ).Kashi, 1998( است بوده
 طيمح در .است اهانيگ براي رشد بهتر يطيمح طيشرا

 بهبودموجب  تواند يم  هوا و آب مناسب کنترل  گلخانه
 محيطي عوامل .)Ferreira et al., 2002( بيشتري شود

 دما از: اند عبارت هستند ليدخ ها گلخانه در کهي اصل
)Willits & Peet, 1993(، داخلي هواي نسب رطوبت 
)Körner & Challa, 2003(، تبخ بخار فشار کاهش)ر)ي 
)Baker, 1990(، تعرق )Joliet, 1994; Joliet & Bailey, 

1992; Stanghellini & De Jong, 1995(، د،يخورش نور 
 هوا گردش ،)CO2 )Willits & Peet, 1989 غلظت

)Körner & Challa, 2003( ييروشنا و )Willits & Peet, 

 باي اانهيراي افزارها نرم و افزارها سخت امروزه ).1993
 مختلفي کاربردهاي برا مناسب متيق و اديزي هاييتوانا
هاي کنترلي و براي انجام کليه فرآيند .هستند دسترس در

 مختلفي هاگونه به هاسامانه نيااز مديريتي در گلخانه 
  .)Caponetto et al., 2000( برد بهرهتوان  مي
داخل و در  مختلفي رهايمتغ تأثير تحت گلخانه طيمح

 رييتغ وستهيپ طور به و دارد داريناپا کامالً يطيشرا ،خارج
ي نديفرآ ط،يشرا نيا نهيبه کنترل که يطور هب کنديم
در  .)Moreton & Rowley, 2012( است نهيپرهز و دهيچيپ

 کنترل ،دستيابي به بهترين و کارآمدترين محيط رشد
ي فاز منطق .تاسي اتيحي اگلخانه طيمحشرايط  قيدق
 به استدالل و دانش ميرمستقيغ اتيتجربي بررس هدف با

 راي کنترل قانون کي يفاز منطق .است کينزد انسان زبان
 ،عمده است يو مستقل از تحوالت نظر مؤثر اغلب که

 عملکردي فاز يها کننده کنترل واقع، در .کند يم فراهم
ي طيشرا در و ،دارندي سنتي هاکيتکن به نسبت يتر يقو
 اي و نشده شناخته يخوب  به نديآفر نياي اضير نمونه که
با توجه به  ،است متفاوت يرخطيغ نديفرا رفتار کهي زمان

 يها هوايي گلخانه تجارب و تسهيل مديريت شرايط آب و
 نديفرآ کي کنترلي چگونگ مورد دري زبان دانش، مدرن

 ,Patil & Digambar(كند  ارائه مي گلخانه، مانندي رخطيغ

، متر ۴×۲براي يك گلخانه به ابعاد  ،يعيشف و اميد .)2010
 تثبيت نيز و رطوبت، دما بهينه كنترل و به منظور

 طراحيرا  ، تجهيزات كنترليآبياري و کربن دياکس يد
 و وانگ .(Omid & Shafaaei, 2005) اند ساخته وكرده 
ي کنترل روش کي يعصب شبکه وي فاز بيترک با همکاران

 ,Wang & Cheng( اند كرده معرفي گلخانه طيمحي برا را

ي کنترل روش نيا که استه داد نشان ها شيآزما .)2006
 گلخانه طيمح تيقطع عدم وي فاز طيشرا توانديم تنها نه
 دارد. زيني خوب ثبات وي داريپا بلکه دهد، انجام را
براي  )Sriraman & Mayorga, 2007( ورگايما و رامنيسر

 ي كننده کنترلي گلخانه، از يك هوا و  آبکنترل عوامل 
 اند كرده انيب هاآن .اند استفاده كردهي ممداني فاز هوشمند

ي طراح و استفادهي برا هوشمند ي كننده کنترل نيا که
 اجرا عيسر نيهمچن و است ريپذ وفق و آسان اريبس
 .کنديم اشغال را حافظهي فضا ازي کم تيظرف و شود يم

براي حل  )Trabelsi et al., 2007( همکاران وي ترابلس
 مدل کيغيرخطي ديناميکي شرايط محيطي گلخانه، 

 کنترلي داريپا و داده ارائه )T-S( سوگنو- يتاکاگي فاز
 از استفاده با همکاران و مارکوز .اند كرده ليتحل راي فاز

، براي دماي گلخانه کيي يهوا و آبي رهايمتغ يريگاندازه
 Márquez-Vera et( ندا هداد ارائه يفاز مدل کي داخلي

al., 2016(. گلخانه داخل براي محيط همکاران و نبمير 
 جينتا اند؛ كرده  يطراح يفاز يمنطق کنندهکنترل کي
 يبرا را شده پيشنهاد يايپو مدل ياثربخش يساز هيشب
 Ben et(دهد  نشان مي ينسب رطوبت و هوا يدما يبررس

al., 2018(. Wang & Zhang (2018) روش ازي قيتحق در 
 به هواي هاچهيدر کردن بازي برا يقيتطب يفاز کنترل
 استفادهي فرنگ گوجه محصول گلخانه يدما کنترل منظور
اندازه   به يفاز روش که است هداد نشان جينتا اند؛ كرده
 قاتيقحت در. کند کنترل توانديم را هاي هوادريچه کافي
 گلخانه در گذارتأثير عواملي دگيچيپ علت به گذشته
 کنترل راي طيمح طيشرا تمام زمان هم ها كننده کنترل
 و شبي برا شده ميتنظ رطوبت و دما عالوه به كردندينم

 دما، که شدهي سع قيتحق نيا در است. بوده کساني روز 
ي فاز سامانه کي در گلخانه دکربنياکسيد و رطوبت

 وي طراح قيتحق نيا از هدف د.نشو کنترل همزمان طور به
 واحد کي يبراي فاز هوشمندي کنترل سامانه کي ساخت
 و کنترل ،يريگاندازه تيقابل که استي قاتيتحق ي گلخانه

ي رهايمتغ باشد. داشته را گلخانهي طيمح طيشرا شيپا
ي نسب رطوبت هوا،ي دما شامل گلخانه داخلي کنترل
ي ريگاندازه قيدق طور به هوا کربندياکس يد زانيم ط،يمح
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 (سامانهيي عملگرها توسط و شونديم شده و نمايش داده
 ميتنظ ،ياريآب سامانه ش،يسرما سامانه ش،يگرما
 .شونديم کنترل رطوبت) ميتنظ و هيتهو دکربن،ياکس يد
 و روز نيقوان شب، در اهيگ متفاوت ازين به توجه با عالوهبه
  .است شده فيتعر متفاوت شب

  
  ها روش و مواد

  گلخانه زاتيتجه نصب و ساخت
 كشاورزي دانشكده در استفاده موردي قاتيتحق گلخانه
 ٥١ در گلخانه .است  شده ساخته مدرس تربيت دانشگاه
 قهيدق ٤٤ و درجه ۳۵ وي شرق طول قهيدق ١٠ و درجه
 آزادي ها آب سطح از آن ارتفاع و دارد قراري شمال عرض

 ،صورت به منطقه نياي هواشناس اطالعات است. متر ١٣٦٩
  است. ٩٠ km/h هوا سرعت نهيشيب و -١٢ ºC دما نهيکم
  

 شده ساخته گلخانه مشخصات و ابعاد -١ جدول

 گلخانه نوع
 و چيپ نوع از شکل A سقف با زهيگالوان آهن

  يا مهره
  )Anti-UVin on layer( هيدوال کربناتي پل  پوشش نوع

 حرارت انتقال بيضر
  پوشش

 Kcal / h m2 ºC۴۴/۲ 

  m۵  گلخانه دهانه عرض
  m۸ گلخانه طول
  m۲  هاستون فاصله
  m۲  هاستون ارتفاع
  m۳  يينها ارتفاع

  
  

  
  دورکسيسال افزارنرم با گلخانهي سازمدل - ١ شکل

  

  يبرودت وي حرارتي ها ستميس
 ،يحرارت بار انجام شده در مورد محاسبات به توجه با

 نيا در شد. نصب مربوط زاتيتجه الزم، هيتهو و شيسرما
 (با m2٤٠ مساحت باي قاتيتحق گلخانهي برا پژوهش
ي برابار سرمايش و گرمايش  )m3١٠٠ حجم به فضايي
 سامانه تيظرف .است شده گرفته نظر در اريخ محصول
 نيسردتر در گلخانه يشيگرما ازين نيتأمي براي شيگرما
 است  شده محاسبه ساعت بري لوکالريک ١٠٠٠٠ سال شب

)Momeni et al., 2016(. نيتأمي برا قيتحق نيا در 
 kwي ورودي حرارت تيظرف با جيپک از ازين موردي گرما
 مدار آب يدما حداکثر و %٩١ي حرارت راندمان ،٢٦
 با گرم آب ،)unit Hitter( تريهتيوني و ٨٠ °C شيگرما
 با ،٨٢٠٠٠ BTU/hي ال ٦٣٠٠٠ BTU/hي حرارت تيظرف
 و ٢١٠٠ CFMي ال ١٣۵٠ CFM يهواده تيظرف زانيم

 بهي ابيدست جهت دور ١٤٠٠ اي ٩٠٠ي موتورها نصب

 تيهدا جهت مناسبي دمپرهاي دارا مختلفي هاتيظرف
 خاموش تيوضع سهي دار تريهتيوني شد. استفاده هوا

)off،( کند دور )slow( )HS( تند دور و )Fast( )HF( 
 Temperature Wall-hung( شيگرما چيپکي دما است.

Gas boiler( درجه ٨٠ تا وسيسلس درجه ٤٠ از 
 استپ کي از پژوهش نيا در کند.يم رييتغ وسيسلس
 .است  شده استفاده جيپکي دما ودکارخ کنترلي برا موتور
 ،T1=40، T2=60( صورت به تريهتيوني يورودي هادما

T3=80( است.  
 مطالعه، موردي قاتيتحق گلخانه کنندهخنک ستميس
 فن سيستم يطراح در است. )Cooling Pad( پد ستميس
 حسب بر هوا جريان شدت يا تبادلي هواي حجم پد،

 درجه گلخانه، سطح واحد یازا به دقيقه بر مترمکعب
 و هواسازها استقرار محل گلخانه، مطلوب و موجود حرارت
 است  شده محاسبه هواسازها و پدها بين فاصله و پدها
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)Montazeri et al., 2019.( ي انداز راهي برا پمپ کي از
 )off( خاموش و )on( روشن تيوضع دو در پدي کار خنک
  شد. استفاده

  
 گلخانه هيتهو
 رونيبي هوا با ي داخلهواي نيگزيجا نديفرآ به هيتهو

 شود.يم انجامي اصل هدف سه به ليني برا گفته شده كه
 و تي.تثب٣ رطوبت) (کاهش رطوبت .کنترل٢ دما .کنترل١
 در هيتهو حداکثر اه.يگ ازين مورد دکربنياکسيد ميتنظ
 .)Hasandokht, 2007( است ازين مورد تابستان فصل
 که باشدي حد به ديبا هيتهو زانيم تابستان دري طورکل به
 هوا گلخانهي هوا حجم برابر ٥/١ تا ١ نيب قهيدق هر در
 ٢٠ حداکثر به زمستان فصل در زانيم نيا شود. نيگزيجا
 کاهش قهيدق در گلخانهي هوا حجم از درصد ٣٠ تا
 دمنده ازي قاتيتحق گلخانه هيتهو ستميسي برا ابد.ي يم
)Fan( خاموش تيوضع دو در )off( روشن و )on( استفاده 

   .است  شده
  

  رطوبت تأمين سيستم
 از گلخانه رطوبت افزايش وي کار خنک رايب قيتحق نيا در
 شد. استفاده )Greenhouse Fogger( پاشمه ستميس
 نيب که است پاش مه فيرد دوي دارا پاش مه ستميس
 نازل ٣ي ادار فيرد هر .است شده نصب کشتي هافيرد
 مشخصات با الکتروپمپ کي از .است متر دوي هافاصله با

 و ٣٥  L/min تاي دب و ٢٨٠٠ RPM دور ،٥/٠ hp توان
 PC-19A مدل مياستر آب پمپ کياتومات ديکل کي
 شده استفاده آب مصرف هنگام پمپ استارت منظور به

 از بعد پاشمه ستميس کردن چکه ازي ريجلوگي برا .است
 ٢/١ي برق ريش کي يکنترل ستميس توسط شدن قطع

 مربـوط تنظيمـات با .)Arbel et al., 2003( شد استفاده
عملگر مربوط به  ،يفاز کنترل رطوبت تأمين سيستم به
 غيرفعال يا )on( فعال واندت ن رطوبت میيمتأستم يس
)off( روشن براي محيط دلخواه رطوبت درصد نيز و شود 

  .گردد تعيين رطوبت تأمين سيسـتم کردن
  

   اکسيدکربنيد قيتزر سامانه
 اي و درصد ٠٣/٠ هوا در موجود اکسيدکربنيد مقدار
 ؛ ولياستي کاف فتوسنتزي برا بوده كه ٣٠٠ ppm حدود
 رونيب طيمح با گلخانه بودن مسدود علت به زمستان در
 مقدار مطلوب حد رسد.يم خود مقدار نيکمتر به
 ،(حسندخت است ٨٠٠ ppm تا ٥٠٠ نيب دکربنياکس يد

 ي سامانه ،آنسطح  مدنآ نييپا صورت دركه  )١٣٨٦
 نيا .کنديم جبران راافت  نيا ،کربندياکس يد قيتزر

 لهيوس به راي شيگرما جيپکي خروجدر صورت نياز  سامانه
 به ES08MA  مدل مکسياي فلز دنده موتور سرو کي

   .کنديم تيهدا گلخانه سمت
  

  حسگرها
 شامل سامانه اين ساخت در شده استفاده حسگرهاي
 نور حسگر گلخانه، خارج و داخل رطوبت ،دماي حسگرها
 (شکل است دکربنياکسيد حسگر و گلخانه خارج و داخل
٢.(  

  

  
  يقاتيتحق گلخانهي کيشمات اگراميد بلوک - ٢ شکل
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  گلخانه خارج و داخل رطوبت و دما حسگر
ي دما T5 و داخلي دما T4 تا T1 ،٢ شکل به توجه با

 زانيم H5 و داخل رطوبت زانيم H4 تا H1 ،گلخانه خارج
 و دما حسگر کنند.يمي ريگاندازه را گلخانه خارج رطوبت
 .است DHT22 نوع از قيتحق نيا در شده استفاده رطوبت
 شوديم شناخته زين AM2302 نام با که DHT22 حسگر

 بوده رطوبت و دما سنجشي هاحسگر نيترمعروف ازي کي
 باال دقت با شده برهيکال ميس تک تاليجيدي خروج که
 را متر ١٠٠ برد تا اطالعات ارسال تيقابل AM2302 .دارد

با  ،١٠٠% تا صفر نيب رطوبتي ريگاندازه يبازه داراست.
 هيثان ٢ رطوبتيي پاسخگو و ٢تا  ٥%  رطوبت رزولوشن
 با ١٢٥ °C تا -٤٠ °C نيب یدماي ريگاندازه يبازه ،است

  است. هيثان ٢يي پاسخگو و ±٥/٠ °C رزولوشن
  

   (CO2) اکسيدکربنيد حسگر
 گاز مقداري ريگاندازهي برا K30 دکربنياکسيد حسگر

 رود.يم کاره ب هوا کيگازکربن اي (CO2) دکربنياکسيد
 .است سوئد کشور از senseair شرکت ساخت K30 حسگر
 دقت )،ppm( ام يپ يپ ١٠٠٠٠ تا  ٠يريگاندازه محدوده
 درجه ٥٠ تا ٠کارکردي ماد ،±٣% ام يپ يپ ±٣٠يريگ اندازه
 ٠- ٥ آنالوگي خروج و ٥ -٩٥ % ينسب رطوبت ،وسيسلس
 کي داخل در CO2 گاز حسگر است. يخط کامالً ولت
 قرار هوا انيجري کنواختي يبرا فن کي همراه به جعبه
   .شد داده

  
  نور حسگر

 حسگر ماژول از خارج و داخل نور زانيمي ريگ اندازهي برا
 )GY-302 BH1750 Digital light intensity detection( نور

GY-302 دادهي خروج محدوده .است  شده استفاده 
 صورت به آن يخروج و لوکس ٠ – ٦٥٥٣٥ ييروشنا
ي ريگاندازهي برا )Lout( و )Lin(ي حسگرها است. تاليجيد
 شد نصب گلخانه خارج و داخل در ديخورش تشعشع زانيم

  شد.ي ابيارز و برهيکال استفاده، از قبلحسگر  .)٢ (شکل
  

 طراحي سامانه برد کنترلي
برد سامانه کنترلي شامل برد منبع تغذيه، برد ورودي 

اصلي است. اين برد  پردازشگرها و برد حسگرها، برد رله
نوشته و سپس توسط برنامه پروتئوس  Cابتدا با برنامه ++

  ي و ساخته شد.ساز هيشب

  يکنترل برد سامانهي اجزا
 به AC ولتاژ ليتبد برد نيا کار :يخط هيتغذ منبع برد
 و حسگرها استفادهي برا DC آمپر ٦ و ولت ٥ ولتاژ
 ولتاژي برا ولتاژ کاهنده ترانس کي از .است کروکنترلريم

   است. شده استفاده DC ولت ٥ به AC ولت  ٢٢٠
 عملگرها کردن وصل و قطعي برا برد نيا ها:رله برد
 هوا، فن پاش،مه ،يشيسرما پد تر،يهتيوني عملگر شامل
 هست CO2 قيتزر سامانه موتور سرو و جيپک موتور سرو
 صادري فاز سامانه توسط کروکنترلريم از فرمان که
 ١٠ ترتيب به قدرتي کنتاکتورها ولتاژ و انيجر شود. يم

  .است ولت ٢٥٠ و آمپر
 کي ازي اصل پردازشگر در :ياصل پردازشگر برد
 برد نيا .است  شده استفاده ATmega32 کروکنترلريم

 را دکربنياکسيد و نور رطوبت، دما،ي حسگرها خروجي
ي برا را وتريکامپ به برد از usb اتصال ي وظيفه و خوانديم

 را مناسبي هافرمان اعمال وي فاز برنامه به هاداده ارسال
 سامانهي عملگرها کردن وصل و قطع جهت رله برد به

 نيا فيوظا از گريدي کي نيهمچن دارد. عهده بهي کنترل
 )20×4(ي کارکتر LCD شگرينما ديکلصفحه اتصال برد
 يدست حالت اي يفاز حالت در راي کنترل سامانه که است
 به مربوطي هاداده LCD شگرينما کند. ميتنظ تواندمي

 زانيم و رونيب و داخل نور رطوبت، دما،ي حسگرها
  دهد.يم نشان را دکربنياکس يد

 و دما حسگر پنج اتصال شامل برد حسگرها:ي ورود برد
 عدد کي و GY_302 نور حسگر عدد دو ،DHT22 رطوبت
 استفاده قابل کابل طول است. K30 کربندياکسيد حسگر
 .است متريسانت ٧٠ دکربنياکسيد و نوري حسگرها براي

ي ا نهيآ انيجر منبع کي از کابل طول شيافزا به منظور
  شد. استفاده حسگرها ميس طول شيافزا و تيتقوي برا

  
 طيشرا کنترلي براي فاز کنترل سامانه توسعه

  يطيمح
 رطوبت دما، شامل: گلخانهي طيمح طيشرا قيتحق نيا در
 کي يطراح شود.يم کنترل دکربنياکسيد و

 تيوضع ،يزبان يرهايمتغ انتخاب با يفاز ي کننده کنترل
 گام .شوديم آغاز يخروج و يورود يرهايمتغ ند،يفرآ
 نديفرآ نوع و يزبان نيقوان از يامجموعه انتخاب ،يبعد

 از پس شود،يم ميتنظ نيقوان بار کي .است يفاز ياستدالل
 کي تعيين و يخروج مقدار و يفاز مجموعهبايد  استنتاج،
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 نيا در آمده دست به نيقوان .شود جاديا يرفازيغ ياستراتژ
  است. حاصل شده اريخ رشد اگراميد به توجه با قيتحق

 
 هاداده يآور جمع
 کشت به توجه باي فاز کنترلي طراح اول مرحله در
 مطلوب، یدما به مربوط اطالعات ار،يخ کيدروپونيه

 اگراميد از استفاده بامورد نياز گياه ي دما حداقل و حداکثر
  .(Janoudi et al., 1993) شد استخراج اهيگ رشد

  
  روز طول در اريخ رطوبت و دما زانيم
 وسيلسس درجه ٢٥ روز در اريخبراي رشد  دما نيتر نهيبه

ي فازي هابازه ،رشد نرخي هايمنحن به توجه با .است
  شد. فيتعر ريز صورت به روز طول در اريخ اهيگي دما
 Temperature Very Cold( "ºC١٥  از "کمتر کمي ليخ

(TVCOLD)،( "کم ºC ١٥- ٢٠" )Temperature Cold 

(TCOLD)،( کم باًيتقر ºC" ٢٠- ٢٤)Temperature Good 

(TCOOL) ( "، وسيسلس درجه ٢٥ روز در مطلوب يدما 
"ºC ٢٤- ٢٦)"Temperature Good (TGOOD)، ًنسبتا 
 )،Temperature Small Heat (TSH)( "٢٦- ٣٠ "ºC اديز
ي ليخ ،)Temperature Heat (TH)( "٣٠-٣٥ ºCاد"يز
 Temperature Very Heat( "٣٥ ºC از باالتر "اديز

(TVH).(  
 درجه ٢٠ دما نيترنهيبه :شب در اريخ ازين مورد يدما
ي هابازه رشد، نرخي هايمنحن به توجه با .است وسيسلس
 فيتعر ريز صورت به شب طول در اريخ اهيگ یدماي فاز

  شد.
 Temperature Very Cold( "ºC١٠   از کمتر " کمي ليخ

(TVCOLD) (، کم" ºC ١٠-١٥" )Temperature Cold 

(TCOLD) (، کم باًيتقر ºC" ١٥-١٩" )Temperature 

Cool (TCOOL)(، درجه ٢٠ شب در مطلوب یدما 
 ،)Temperature Good (TGOOD)("١٩-٢١ ºC" وسيسلس

 Temperature Small Heat( "٢١- ٢٥ "ºC اديز نسبتاً

(TSH) (، اد"يزºC ٢٥-٣٠" )Temperature Heat (TH)(، 
 Temperature Very Heat( "٣٠ ºC از باالتر "اديزي ليخ

(TVH) (.  
  .است ٧٥% رطوبت نيترنهيبه ار:يخ ازين مورد رطوبت

 )،Humidity Very Low (HVL)"(٦٠% از "کمتر کم يليخ
 مطلوب رطوبت )،Humidity Low (HL)( "٦٠- ٧٠%" کم

"%٧٠-٨٠" )Humidity Good (HGOOD)(، ٩٠%" اديز -
٨٠" )Humidity High (HH)(، ٩٠% از شتري"ب اديزي ليخ" 

)Humidity Very High (HVH).(  
 روز و شب طول در اهيگ ازين موردي دما نکهيا اساس بر

 زيني فاز کنترل در شده نوشته نيقوان ،است متفاوت
ي برا شدهي طراح ستميس در .بود  خواهد متفاوت
 گلخانه رونيب در که نور حسگر کي از شب و روز صيتشخ
 شود.يم استفاده ،شده نصب

  
  کننده کنترل يهايخروج و يورود نييتع
 مختلف مراحل در گلخانه مياقل طيشرا گرفتن قراري برا
 کنترلر از استفاده با ، سامانه کنترلي گلخانهاريخ اهيگ رشد
 کنترل سامانه اين از هدف شد.ي سازادهيپ وي طراحي فاز
 قسمت دو ازي فاز نيقوان است. CO2 مقدار و رطوبت دما،
 طيشرا سامانهي هايورود اند.شده ليتشک جهينت و مقدمه
 قواعد گاهيپا واردي سازيفاز از پس که هستندي طيمح
ي فاز کنترل سامانه اگراميد بلوک ٣ شکل .شوند ميي فاز
 به مربوطي هاداده تمام دهد.يم نشان را شدهي طراح

 اکسل و متن ليفا صورت به بار کي هيثان ٥ هر حسگرها
 کي شگرينما صفحه نيا در .)٤ (شکل شوديم رهيذخ

 صيتشخ جهت نور )Set point( ميتنظ نقطهي برا قسمت
 اجرا تيقابل شده نوشته برنامه نيهمچن است. شب و روز
   دارد. راي فاز کياتومات وي دست صورت به

  

  
  يفاز کنترل ستميس - ٣ شکل
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  گلخانهي طيمح طيشراي کنترل سامانه - ٤ شکل

   
 و هايورود از کيهر به تيعضو توابع اختصاص

 هايخروج
 استفادهي فاز استنتاجي براي ممدان روش از قيتحق نيا در
ي رهايمتغي برا شده فيتعر تيعضو توابع .است  شده
ي رهايمتغ و "نور و کربندياکسيد رطوبت، دما،"ي ورود
 سرعت ش،يگرما چيپکي خروجي دما پد، "فن،ي خروج
 قيتزر سامانه و پاشمه پمپ تيوضع تر،يهتيوني فن
  .استي مثلث نوع از "دکربنياکس يد
  

  يفاز نيقوان
 "اگر" قسمت است.ي فاز کنترل راهبرد شامل نيقوان بلوک
 شوند،يمي طراح آني برا نيقوان که راي تيوضع ن،يقوان
 دررا ي فاز سامانه پاسخ زين "آنگاه" قسمت کند.يم فيتوص
ي فاز کنترل سامانه در کند.يم فيتوص تيوضع نيا

 مربوط قانون ١٠٥ که شده نوشته قانون ٢١٠ شدهي طراح
 نياي تمام ارزش است. شب به مربوط قانون ١٠٥ و روز به
ي برا شود.يم گرفته نظر در کي برابر و همي مساو نيقوان
  .است  شده آورده ريز دري فاز کنترل قانون کي نمونه

1. If (Temperature is TVH) and (Humidity is 
HVH) and (CO2 is CL) then (FAN is 
ON)(PAD is ON)(HEATER is OFF)(PACKGE 
is T3)(FOGSYSTEM is 
OFF)(CO2INJECTION is ON) (1)  

  
  
  

 ياگلخانه اريخ فعال کيدروپونيه کشت
 محصوالت نيتر مهم از يكي (.Cucumis sativus L) خيار
 هاي روش توسعه شود. مي محسوب ايران در اي گلخانه
 در مهمي نقش تواند مي آن، كيفيت افزايش براي نوين
 اين توليد امر در فعال هاي گلخانه وري بهره افزايش
 بدون كشت جديد، هاي روش از يكي باشد. داشته محصول
 شده در اين تحقيق براي ي ساخته گلخانه در است. خاك
 تيپرل و تيکوکوپ از اريخ گلداني کيدورپونيه کشت
 .است  گرفته قرار فيرد سه در گلدان ٣٦ و هشد استفاده
 در هاگلدان از کي هر فاصله و متر کي هافيرد فاصله
 هايسامانه از کيدروپونيه کشت در است. متر مين فيرد

 نيا در شود.يم هيتغذ رشدي برا غذايي محلول چکان قطره
 جداگانه مخزن کي دريي غذا محلول ابتدا ستميس

 ستميس توسط هيتغذ نياي قبل برنامه طبق و شده نگهداري
 ۱/۲/۱۳۹۸ خيتار در اريخ کشت شود.يم انجامي کنترل
 ۱۲۵ مدت به گلخانهي طيمح طيشرا .)۵ (شکل شد شروع
 اطالعات و شد کنترلي فاز کنترل سامانه توسط روز

 و ثبت نور و دکربنياکسيد رطوبت، دما، به مربوط
 هر نور و دکربنياکسيد رطوبت، دما،مربوط به ي نمودارها

 دما راتييتغي نمودارهاي برا .شد رسم جداگانه طور به روز
 زمان مدت -۱ از اند عبارت ستميسي ابيارز مهم عوامل
 مقدار از دماتفاوت  نيشتريب - ۲ مطلوبي دما به دنيرس

 در نور و دکربنياکسيد رطوبت، دما،ي مودارهان مطلوب.
  شد. رسم ساعت ۲۴ طول در ۳۰/۳/۱۳۹۸ خيتار
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 آماده سازي بستر و کشت هيدروپونيک خيار - ٥شکل 

  بحث و نتايج
 سامانه ساخت وي طراح تحقيق، اين انجام از اصلي هدف
 کشت کيدروپونيه گلخانه محيطي شرايطي فاز کنترل
 و نصب و گلخانه ساخت وي طراح از بعد است. اريخ
 موردي فاز کنترل سامانه عملگرها، و حسگرهاي انداز راه
 رطوبت دما، نور، مانند محيطي عوامل گرفت. قراري ابيارز

 تأثير يکديگر روي بر هاگلخانه در گازکربنيک و نسبي
 يک مقدار و شرايط در تغيير است ممکن و گذارند مي
 شکل .باشد  را به دنبال داشته ديگر عوامل تغيير در عامل
 طول در را گلخانه خارج و داخل محيطي دما راتيتغي ٦

 را يفاز کنترل سيستم عملکرد وضعيت نيز و روز شبانه
ي دما نيب اختالف نيکمتري فاز حالت در .دهدمي نشان
 به دما اختالف نيا شد. مشاهده مطلوبي دما و گلخانه
 است. بودهي بردار دادهي هاماه در هوا اديز بودن گرم ليدل
 ترتيب به شب و روزي دما راتييتغ بيضر حالت نيا در
 روزي دما نيبي اديزيي دما اختالف است. ٢٩/٨ و ٦٥/١٦
 نهيشيب شود.يم مشاهده گلخانه خارج و داخل شب، و
 ،٢٠ ºC شب در دما نهيکم و ٣٢ ºC روز در داخلي دما
در  دما نهيکم و ٤٢ ºC گلخانه خارج در روزي دما نهيشيب

 نيشتريب مقدار شد. ثبت ºC٢١ گلخانه خارج درشب 
 مطلوبي دما به نسبت روز در گلخانه داخل دما اختالف

ºC ي دما به نسبت شب در دما نيکمتر اختالف مقدار و ٦
 دما اختالفي دست کنترل حالت در است. ٠ ºC مطلوب
 در و ١٥ ºC مطلوبي دما به نسبت روز در گلخانه داخل
 به نسبتي فاز حالت در است. ٤ ºC اختالف نيا شب
 روز در گلخانه داخلي دما اختالفي معمول کنترل حالت

ºC شب در و کاهش ٩ ºC افت.ي کاهش ٤  
  

  
  روز شبانه  طول در گلخانه داخل و خارج يدما - ٦ شکل

  
 نسبي رطوبت باالي حد گلخانه، در رطوبت تأمين براي
 نسبي، رطوبت شدن کمتر با شد. اعمال % ٧٥ محيط
 سپس و پد شدن روشن فرمان يفاز کنترل دستگاه
 را عملگرها کنتاکتور و کرده صادر کنتاکتور به را پاش مه

 نسبي، رطوبت شدن بيشتر با همچنين، کند.مي روشن
 حد از رطوبتي مواقع در شود.مي خاموش پاشمه سيستم
 تيواول علت به رفتن باال نيا که روديم باالتر مطلوب
 به نسبت گلخانهي دما ميتنظ دري فاز کنترل سامانه
 داخل محيط نسبي رطوبت راتيتغي ٧ شکل .است رطوبت

 عملکرد وضعيت نيز و روز طول در را گلخانه خارج و
 کنترل حالت در دهد.مي نشان را رطوبت توليد سيستم
 و ٨٢/١٩ ترتيب به شب و روز رطوبت راتييتغ بيضري فاز
 رطوبت نيبي اديز رطوبت اختالف آمد. دست به ٦٢/٢٦
 رطوبت نيانگيم شود.يم مشاهده گلخانه خارج و داخل
 و ٧٠/٦٥% و ١٨/٦٠% ترتيب به شب و روز در گلخانه داخل
 شب در و  ٧٧/٢٤% روز در گلخانه خارج رطوبت نيانگيم
 در گلخانه داخل رطوبت مقدار اختالف شد. ثبت ٣/٢٦%
 ٣/٩% شب در و ٨٢/١٤% مطلوب رطوبت به نسبت روز

 داخل رطوبتاختالف ي معمول کنترلر حالت در است.
 شب در و ٦٥/٢٣% مطلوب رطوبت به نسبت روز در گلخانه
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 رطوبت اختالف مقداري فاز کنترل سامانه است. ٤٣/٦%
 و کاهش ٨٣/٨% مطلوب رطوبت به نسبت را گلخانه داخل
  داد. شيافزا ٨٧/٢% شب در
  

  
 شبانه طول در گلخانه داخل و خارج رطوبت نسبي - ٧شکل 

  روز
  
  گلخانه خارج طيمح نور زانيم

 نشان روز طول در را طيمح نور راتييتغ مقدار ۸ شکل
 گزارش لوکس ۱۹۷۶۵ روز در نور مقدار نيشتريب دهد.يم

  شد.
  

  
  روز شبانه ولط در نور مقدار راتييتغ-٨ شکل

  
  محيط دکربنياکسيد کنترل و تهويه

ي فاز سامانهي برا که دکربنياکسيد گاز مطلوب مقدار 
 ppm ۶۰۰ ،شده گرفته نظر دري مثلث تيعضو تابع با

 روز چنانچه که است صورت نيا بهي فاز نيقوان .است
 قيتزر سامانه باشد مطلوب حد از کمتر CO2 و باشد
 شدن بيشتر با و کند جبران را کمبود نيا دکربنياکس يد

 روشن فرمان يفاز کنترل سامانه داخل در گاز اين غلظت
 را مقدار تا کرده صادر کنتاکتور به را تهويه سيستم شدن
 در را دکربنياکسيد راتييتغ روند ۹ شکل دهد. کاهش
 بهي فاز کنترل سامانه دهد.يم نشان گلخانه در روز طول
  .کند کنترل را نبدکرياکسيد مقدار است توانستهي خوب

  

  
 طول در گلخانه اکسيدکربنيد مقدار راتييتغ - ٩ شکل

  روز شبانه
  

 کنترل سامانه يساز هيشب از حاصل جينتا یپژوهش در
 که است  هداد نشان خشک منطقه در گلخانه دري فاز
 ي محدوده در تابستان و بهار فصل در دما ريمقاد نيشتريب

ي هاافتهي با که هآمد دست به وسيسلس درجه ۲۸ تا ۲۰
  .(Didi et al., 1993) دارد مطابقت قيتحق نيا

Zarei & Azizi (2016) کنترلي براي مرکز دستگاه 
 رطوبت دما، توانستند و کردندي طراح گلخانه مياقل طيشرا
 ۲۹ تا ۲۲ي هابازه در ترتيب به را اکسيدکربنيد زانيم و

 ۱۲۰۰ تا ۴۰۰ و درصد ۵۵ تا ۳۵ وس،يسلس درجه
  کنند. ميتنظ ام يپ يپ
  

  ي  انرژ مصرف
 مشکالت عمدتاً يا گلخانه محصوالت دکنندگانيتول
 در يمصرف انرژي از نهيبه برداريبهره در يا دهيعد

 زين انرژي هايحامل ارانهي حذف و دارند هاگلخانه
 در .است  کرده چندان دو را ها آن اقتصادي مشکالت

 با اريخ کشت دوره دري مصرفي انرژ مقدار حاضر قيتحق
ي انرژ کل مصرف شد. محاسبه روزانهي ريگاندازه
 ۹۱۲/۱۱ اريخ کيدروپونيه کشت دوره در تهيسيالکتر
ي انرژ مصرف نيشتريب آمد. دست به ساعت لوواتيک

 است. خرداد ماه به مربوط ساعت لوواتيک ۱۲۱/۰
 روز هري براي فاز کنترل سامانه در نيانگيم صورت به

 مصرف .است  شدهمصرف  انرژي ساعت لوواتيک ۰۹۸/۰
 اريخ کيدروپونيه کشت دوره در سوختي انرژ کل
 مقدار ۱۱ و ۱۰ي هاشکل آمد. دست به مترمکعب ۶/۱۸۴

   دهد.يم نشان کشت دوره طول در راي مصرفي انرژ
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 کشت دوره کل در تهيسيالکتري انرژ مصرف - ١٠ شکل

  کيدروپونيه
  

  
  کيدروپونيه کشت دوره کل در گاز مصرف - ١١ شکل

  
   اريخ کيدروپونيه کشت عملکرد

 کشت عملکرد آوردن دست به قيتحق نيا اهداف ازي کي
 دوره طول در اريخ عملکرد است.  بوده اريخ کيدروپونيه
 عملکرد ۱۲ شکل شد.ي ريگاندازهي اهفته صورت به

 عملکرد نيشتريب دهد.يم نشان را مختلفي ها هفته
 نيکمتر و لوگرميک ۹۳۰/۲۰ مقدار به سوم هفته به مربوط

 لوگرميک ۸۳۱/۷ به ميزان اول هفته به مربوط عملکرد
   شد. گزارش لوگرميک ۳۸۹/۱۸۱ گلخانه کل عملکرد است.

  

  
 طول در اريخ کيدروپونيه کشت عملکرد -۱۲ شکل

  برداشت دوره
  

 طول در جداگانه صورت به گلدان هر عملکرد ۱۳ شکل در
 ۴۹/۵ گلدان هر عملکرد متوسط است. آمده برداشت دوره
 همکاران وي کنار ياسفنجار آمد. دست به لوگرميک
 در يانرژ مصرف يکاراي يبررس بهي قيتحق در )۱۳۹۴(

ي انرژ که پرداختند تهران استان خيار توليد يها گلخانه
 تهيسيالکتري انرژ و تريل ۵۶/۱۹۸۵ يسوختي مصرف
 kW.h پمپ و هيتهو ،يشيسرما سامانهي براي مصرف
 محصول مقدار نيهمچن آوردند. دست بهرا  ۲۶/۱۴۷۸
 هکتار هري برا لوگرميک ۲۴/۱۰۰۷۹۸ را اريخي ديتول

  اند. كرده گزارش

  

  
  اريخ کيدروپونيه کشت مختلفي هاگلدان عملکرد - ١٣ شکل

  
 گيرينتيجه
 و طراحيي فاز کنترل سامانهي ابيارز از حاصل نتايج
 داد نشان اريخ کيدروپونيه گلخانه کي در شده ساخته

 و محيط نسبي رطوبت گلخانه، دمايي خوب به سامانه نيا

 موفقيت با مطلوب، حد در را دکربنياکسيد مقدار
 شدن نهيبه بر عالوه داد نشان جينتا کند. کنترلتواند  مي

 .است افتهين کاهش زين محصول عملکردي انرژ مصرف
 گاهيپا باي فاز منطق برنامه بري مبتن کننده کنترل برنامه
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 نوع هري برا کنترل برنامهي طراح نيبنابرا است؛ نيقوان
 برنامه اجراست. قابلي ا گلخانه يطيمح طيشرا

 توان مي موجودي ا گلخانه برنامه هري برا را کننده کنترل
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