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 سیستم بازیافت محلول غذایی در کشت هیدروپونیک

صرفه جویی در 
 هزینه ها

  شود می آوری جمع گیاه پای زهکش از که کودی و آب
  بنفش ماورا نور با سپس و فیلتر ابتدا سیستم این توسط

 شود می استفاده گیاه تغذیه برای مجدد و شده ضدعفونی

 حفظ منابع آبی
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 تولید و تزریق دی اکسید کربن در گلخانه

 دی اکسید کربن از گازهای آلوده سیستم گرمایی گلخانه توسط کندانسوری که
 در مسیر لوله  اگزوز قرار دارد تولید شده و به گلخانه تزریق می شود 

باعث افزایش میزان فتوسنتز   CO2تزریق 

در گیاه و در نتیجه منجر به باال رفتن 

 عملکرد محصول می شود
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 بویلرهای برقی

 به دلیل آلودگی هوا و پایان منابع سوخت فسیلی ضرورت استفاده از برق خورشیدی

 و بویلرهای برقی هر روز بیشتر می شود
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طراحی شده است که دستورات گفتاری را به طوری این عینک 

 میکند و دیگر نیاز به ثبت دستی نیستمتن تبدیل 

 می باشدها مشکالت خیلی از تولید کنندگان و تنش عدم تشخیص به موقع بیماری ها، آفات 

 تنش هاتشخیص انواع 

عالئم بیماری 

آفاتی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود 

 باالنس نبودن تغذیه 

 زمان سم پاشی را می تواند به سرعت تشخیص دهدو 

 عینک هایی با تکنولوژی مادون قرمز

  طراحی را هایی عینک هلند واخنینگن دانشگاه ای گلخانه تحقیقات واحد

 می قرمز مادون نور تکنولوژی با که (hololens) هولولنز نام با کرده

 را کند می نگاه آن به کاربر که محصولی به مربوط اطالعات تواند

 کند پردازش
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کند می ضدعفونی را گلخانه از متر 20 دقیقه هر در خاصی موج طول از استفاده با ربات روش این در   

 باشد ها کش قارچ و سموم از بسیاری جایگزین تواند می نیست خطرناک انسان برای موج طول این

 کنترل سفیدک سطحی و کپک خاکستری با نور ماورا بنفش
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  پهپادهای کامال اتوماتیک با استفاده از حسگرها و دوربین های مختلف داده های مربوط به محصوالت

 اطالعات به صورت جدول و نمودار ارائه می شودمیکند این را از زمان نشا تا برداشت ،جمع آوری 

هدف از طراحی این پهپاد استفاده 
کمتر از سموم و دفع آفات و تلفات 

 کمتر محصول می باشد

 پهپاد های کامال اتوماتیک ناظر

 اندازه گیری درصد جوانه زنی

 برگ شاخص سطح

 و بیماری ها شناسایی آفات

 پیش بینی زمان برداشت
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پرواز حین را بالغ توتا آفت که شده طراحی طوری حشرات شکار پهپاد  

 کند می نابود را  آنها آن، با برخورد با و کرده ردیابی و شناسایی

سموم  هدف از استفاده از این پهپاد مصرف 
 کمتر و تولید محصول سالم هست

 پهپاد شکار حشرات
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 ربات های گرده افشان

با توجه به اهمیت گرده افشانی  و مشکالت آن در گلخانه ربات هایی طراحی شده اند 

که میتواند با دقت باال تمام گلها را رصد و با شلیک گرده ها در فاصله مناسب همه 

 گلها را گرده افشانی کند
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 ربات های برداشت محصول در گلخانه

 برداشت گل رز

 برداشت گوجه فرنگی

 برداشت فلفل دلمه ای
10 



سیستمی طراحی شده که موقعیت تمام افراد ، گیاهان و اشیا به دقت در گلخانه کنترل می شود 

 تمام فعالیت ها به کارکنان منتقل می شود و دیگر نیازی نیست چیزی را به خاطر بسپارند

 ...و هرس زمان مانند زمان برداشت، 

 زمان مدیریت 

 در کارکمتر خطای 

و توجه بیشتر به کیفیت کار است 

 سیستم ردیابی موقعیت در گلخانه
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 گلخانه ای بدون سوخت فسیلی در انگلستان

 هکتاری در انگلستان طراحی شده که انرژی آن  29گلخانه ای
 از بیو گاز حاصل از تخمیر زباله شهری تامین می شود

بیوگاز حاصل از تخمیر و پوسیدگی موادآلی 

موجود در زباله شهری به عنوان یک منبع 

عالی  و تجدید پذیر  و جایگزین گاز طبیعی   

 و دیگر سوخت های فسیلی می باشد
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 تولید محصوالت به روش کنترل شده برای تولید دارو و محصوالت بهداشتی

تولید خالص ترین فرموالسیون از پروتئین 
 جو برای محصوالت پوستی  

در گلخانه ای با تکنولوژی پیشرفته در بین گدازه های 

هزار گیاه را به روش  130آتشفشانی در جنوب غربی ایسلند 

زیست مهندسی در خالص ترین آب و بستر پوکه های 

 آتشفشانی برای مصارف دارو تولید می شود
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 پلنت فکتوری

  با توجه به افزایش جمعیت، کم شدن منابع آب و خاک و اهمیت  تولید محصول سالم

 باعث شده که دانشمندان از روش های نوین کشت استفاده کنند

کشت عمودی و یا کارخانه های تولید گیاه یکی از 
 زیباترین روش های جدید می باشد
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 سگ های ردیاب آفات و بیماری ها

و آفات انتقال دنیا، کشاورزی بخش در حاضر حال در مشکالت مهمترین از یکی 

 ای قاره جایی به جا حتی یا و دیگه کشور به کشور یک از ای قرنطینه های بیماری

 است کرده وارد اخیر های سال در را ناپذیری جبرات های خسارت که هست

 که کردند تربیت را هایی سگ محققین

 در را ها بیماری و آفات این توانند می

 ها کانتینر یا چمدان داخل ورودی مرزهای

 بدهند تشخیص
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 گلخانه تحقیقاتی سازمان فضایی ناسا در قطب جنوب

هدف از ساخت این گلخانه تولید محصوالت  

 غذایی در سخت ترین شرایط ممکن هست 

که بتوانند مواد غذایی مورد نیاز فضانوران را 

 در ماموریت های طوالنی تولید کنند 

 ( قطب جنوب)ساخت گلخانه با ابعاد یک اتاق آپارتمان در سردترین قاره جهان

 کیلوگرم مواد غذایی در یک فصل کشت  273و تولید بیش از 

16 



 ربات کشاورز طراحی شده سازمان فضایی ناسا

 سازمان فضایی ناسا با همکاری شرکتFarmbot رباتی را طراحی کردند که از کشت بذر

 تا زمان برداشت می تواند نظارت و به طور خودکار محصول تولید کند

هدف از طراحی این ربات عالوه بر کشت بدون دخالت 

درصدی تولید  60انسان در فضا، پاسخی است به افزایش 

 میالدی 2050مواد غذایی به دلیل رشد جمعیت تا سال 
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 ظروف بسته بندی تجدید پذیر با فناوری نانو

ظروف سلولزی بر پایه گیاهی 

سریع تخرب پذیر بودن 

مقاوم به رطوبت و ضد آب 

کنترل میزان عبوردهی آب و از دست دادن رطوبت 

 ضدبخار بودن و قابلیت دیده شدن محتوای داخل ظرف 

(کنترل میزان اکسیژن و دی اکسید کربن) کنترل کننده میزان تنفس 
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 نت هاووس

 نت هاووس سازه گلخانه ای شکلی است که به جای استفاده از شیشه و یا پالستیک برای پوشش

 .آن از توری های ضد حشره استفاده می کنند

 

 توان می تکنولوژی این از استفاده با

 میزان کمتربن با گرمسیر مناطق در

 تولید محصول سموم و انرژی مصرف

 کرد
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رقم های مقاوم گوجه فرنگی به ویروس و متحمل به  
 پوسیدگی گلگاه

یک شرکت ایتالیای(TSI )(  اجدادی) رقمی را معرفی کرده که ویژگی های رقم  وحشی فرنگی

 خود را دارد 

 رقم 

   دارای طیف وسیعی از مقاومت ها 

 مقاوم به ویروسTSWV  

بسیار متحمل به پوسیدگی گلگاه 

 اندازه میوه بزرگ 

سطح عملکرد باال 
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سپاس از توجه شما
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