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 گلخانهمهندسي 
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  وبسايت تخصصي مكانيزاسيون كشاورزيمدير 

 سامانه پرديس شركت زيست رئيس هيأت مديره 
 دكتري مهندسي مكانيك بيوسيستم، دانشگاه تربيت مدرس

 محصول، دانشگاه واخنينگن، هلندمحقق ميهمان، گروه باغباني و فيزيولوژي 
mbagherlak@agrimechanization.com

شد.  با افزايش جمعيت، كاهش منابع و تغييرات اقليمي، امنيت غذايي در قرن بيستم شديداً تهديد مي
نيازمند كنترل كامل تمامي توليد محصوالت كشاورزي كافي، ارزان و با كيفيت در تمام فصول سال 

رن بيستم شد كه ها در قتوسعه انواع گلخانهفرآيند رشد و نمو گياه تا مصرف بود. همين امر منجر به 
هاي توليد سبزي و صيفي نشد. از جمله مواردي كه در صنعت گلخانه بدان البته محدود به گلخانه
 هاي توليد جلبك اشاره كرد.هاي توليد گياهان زينتي و گلخانهتوان به گلخانهپرداخته شده است مي

 

 
 

نبود. بنابراين، اصالحات متعددي در ها در بسياري از موارد پاسخگوي نيازها توسعه فيزيكي گلخانه
سازي مصرف انرژي و آب، مقاومت برداري، بهينههاي احداث و بهرهها براي كاهش هزينهگلخانه

 هاي كنترل محيط گلخانه انجام گرفت.سازه در مقابل شرايط جوي و سامانه

توان به ده است ميهايي كه در زمينه كنترل خودكار محيط گلخانه به انجام رسياز جمله فناوري
 زير اشاره كرد: ايهسامانه
 هاي پايش و كنترل محيط گلخانهسامانه
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 گيري از حسگرهاي تماسي و غيرتماسيهاي تشخيص بروز تنش در گياه با بهرهسامانه
 حرارتي  تصويربرداريگيري ازحسگرهاي دما، رطوبت و تابش يا حتي پايش محيط گلخانه با بهره

 هاي كنترلي براي تنظيم غلظت مواد غذايي سامانه

 
 

هاي اخير پيشرفتي چشمگير داشته است. از جمله البته، فناوري در صنعت گلخانه در طي سال
توان به اين موارد اشاره كرد:هاي كاربردي نوين در اين زمينه ميپژوهش

 هابيني حمله آفات و بيماريهايپيشسامانه
 هاي رشد گياهيي هوشمند بر مبناي مدلهاي متنوع آبيارسامانه
 اي محصول گلخانهتخمين عملكرد هاي سامانه
 هاي تامين نور مصنوعي براي افزايش عملكردسامانه
 هاي عموديگلخانه
 وري هاي پيشرفته چندكشتي و افزايش بهرهسامانه
 هاي مديريت انرژي در گلخانهسامانه
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 هاي فضايي گلخانه
هاي فضايي نيز بابي را در مراكز تحقيقاتي هوا و فضا باز كرده است. روي گلخانهپژوهش بر 

تعريف شده است كه با  TIME SCALE1اتحاديه اروپا طرحي با عنوان  2020بطوريكه در افق 
كنسرسيومي متشكل از هشت دانشگاه و موسسه پژوهشي از شش كشور اروپايي (شامل نروژ، ايرلند، 

آلمان و هلند) و هيأت مشاورين علمي از كشورهاي امريكا، كانادا، آلمان، نروژ و سوئد ايتاليا، بلژيك، 
 به دنبال توليد گياهان خوراكي در ايستگاه فضايي هستند.

، 2006ممكن است اين ايده در نگاه نخست بلندپروازانه و تخيلي به نظر برسد؛ ليكن در سال 
اتحاديه اروپا  2020ا موفقيت آزمايش شده است و در افق ب 3الملليدر ايستگاه فضايي بين 2ايمحفظه

هاي پيش روست، عملي كردن اين رويا براي سفرهاي فضايي كه سفر به كرات ديگر جز گزينه
 . تناب ناپذير استاج

 

                                                 
1- Technology and Innovation for development of Modular Equipment in Scalable Advanced Life support 
systems for space Explorations 
2- The European Modular Cultivation System (EMCS) 
3- International Space Station (ISS) 
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اي برخوردار است. زيرا، در هاي حياتي و مجهز از اهميت ويژهگونه گلخانهپژوهش بر روي اين
سازد. شتاب ثقل به سفر رسيده و جذب آب و مواد غذايي را دچار مشكل مي خارج از جو كرات،

سازي بنابراين، با ايجاد جريان گريز از مركز، پديده ثقل براي جذب آب و مواد مغذي در گياه شبيه
باشد كه در هاي اجراي اين طرح، حجم فضا و مدلسازي رشد گياه ميگردد.از جمله محدوديتمي

 امر در دانشگاه واخنينگن در دست پيگيري است.حال حاضر، اين 
هاي متداول، پيشرفته و فوق پيشرفته در زمينه مهندسي ها و گزارش اجمالي از پژوهشهمه اين مثال

هاي گلخانه عمر اي به محيطگلخانه در حالي است كه تغيير رويكرد كشاورزي از كشت مزرعه
اند و متوليان توسعه بيوسيستم از اين قائله عقب ماندهمهندسين مكانيك  با اين وجود، زيادي ندارد.

هاي اروپايي و چيني تأمين هاي خود را از شركتهاي كنترل گلخانه اغلب تجهيزات و سامانهسامانه
كنند و اين موضوع در داخل كشور توسط متخصصيني غير از مهندسين مكانيك بيوسيستم پيگيري مي
 شود.مي

هاي بومي بتوان شاهد توسعه هاي كنوني و تكيه بر داشتهآينده، بررسي كمبوداميد است با نگاهي به 
 هايي متناسب با نياز بومي كشور باشيم.گلخانه

 
  


