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 گياهها و صنعت گل و در گلخانه RFIDاربرد ک

 

 مقدمه

طور گسترده پا بهه ررصهه صهنعت به "هلند"ها ن بار در کشور گلیاول یبرا RFIDتوان گفت يت مأبه جر

بها  يشهااهيو آزما یدیهتول یهاواحهد ربه صورت گسترده د ین تکنولوژيز ایکنون نا هم .اه نهادیو گ گل

 رد.یگينده مورد استفاده قرار ميفزا یکاربردها

هها را بتهت و حتاج نهاليار ماي، کود و دبمانند مقدار آ يتوان اطالراتيک نهالستان ميبه رنوان نمونه در 

 ،ه به ههمیشت یهاالان  انتوه نهیخاص در م ييهامشخص نمودن نوع و تعداد نهال  یا برايو  نمود یناهدار

 .توان از راديوشناسه استفاده نمودمي

 
 مهواردیمسهتلزم  ،يسهنت یهاد و کنار گذاشتن روشيجد یک تکنولوژيان ذکر است استفاده از يشاآنچه 

د )مصهر  یهنه تولي، کاهش هزدید کننده خواستار باال بردن حجم تولیک تولي آن است. یهانهيفراتر از هز

ک يه یعا براباشد. طتيت فروش محصوالت ميريو مد یه مهمتر امور مربوط به دفتر دارو از هم (نه کودیبه

ک ي است.مهم  ،اه مشخصیهر گ یشات روزانه بررويق اطالرات آزمایبتت دق ،اهانیمحقق و کارشناس گ

در  ر قابل اجتنابیشات روزانه و اشتتاهات غين دفاتر قطور بتت آزمايازيتواند جايم RFIDستم کارامد یس
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ره و یهباشهد کهه ههد  آن ذخيمههها و پارک یطه جنالداریدر ح  RFID یاز کاربردها يکي ها باشد.آن

ه آن بهه مها خچهيا تاريک درخت خاص و ي یتواند در جستجويشناسنامه هر درخت است، که م یناهدار

 رساند. یاري

 ؟کدبارنه به  يیچرا

همچن رملکرد اسهکنر در  يها با مشکالتختان در گلخانهدرگل و  یهابوته یریردگ یاستفاده از بارکد برا

اسهکنر   مناسه  یریهگرکدها در انتوه شاخ و برگ و جههتدا کردن بایک با بارکد که مستلزم پيفاصله نزد

ماسهه و  برچسه  بارکهد در برابهر آ ب، یريپهذ یتوان به آن اشاره نمهود آسهيار که ميا مورد ديباشد يم

 یهاا تکه ماسهيقارچها  ک انتخاب کنیم،یمانند پالست یااگر جنس برچس  را از ماده يحت .باشدياک مخ

 ند.يجاد نمايتوانند در رملکرد بارکد اختال ل ايده بر سطح آن میچست

ن يهباشد کهه ا ي... م آنتن و ، فرستنده،ريزتراشهازمند ین ييويراد یق فرکانسهايقطعات از طر (ID) ييشناسا

 "خوانبرچس "و  "هوشمند برچس " یهان دو رنصر با نامیجاد ارتتاط مابيامکان ا یافزارمجموره سخت

 ان شهاخ ویهاگهر برچسه  درم يحته ،دينمايفراهم م يسیق امواج الکترومغناطياز طر یدر فواصل چند متر

و  "برچسه "سهت ین اسهت کهه الزم نيهنس  بهه بارکهد ا RFIDد يباشد. از فوا یال اهان و گل ویبرگ گ

قادر به  اهان(ی)گ از کنار محصوالتمان "برچس  خوان"م باشند تنها با رتور یدر خط مستق "خوانبرچس "

کهه مکمهل بخهش  یکهاربرد یههابا استفاده از برنامه ياز طرف .میباشيمافت اطالرات مورد نظر يا دريبتت 

ل رونهد کهار  باال بردن دقهت و تسههی یزه در راستایستم مکانیک سيتوان به يهستند م RFID یافزارتسخ

 افت.يدست 

 

 در گلخانه ونهالستان RFIDموارد کاربرد  -1
به صورت مختصهر  در ادامه در گلخانه و نهالستان وجود دارد که RFIDهای متعددی برای استفاده از زمینه

 ها پرداخته خواهد شد.به آن
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 اهيگل و گ يهاشگاهيو آزما یقاتيمراکز تحق -1-1

چنهد  ید بهر رويهحلهول جدرات چنهد میو بتت تاب يمسئول بررس يقاتیگ گلخانه تحقيد که در یفرض کن

، رُز  یههااه به رنوان نمونه گهلیو چهار نوع گ تا   نوع  یهاد به رنوان نمونه محلولیاه مختلف هستیگ

 اس. ي، بنفشه و ميمر

م يآورد و ما مجتهوريما به ارمغان م ی  مختلف گل و محلول برایترک 11گل  4محلول و  4ن ياشت ايجا

 ،ميیآن نوشهته شهده اسهتفاده نمها یکهه نهوع محلهول مهورد نظهر رو یک برچس  کاغهذياه از یهر گ یبرا

حال پروسه د. يیاه را به طور روزانه بتت نمایهر گ ید حجم و مقدار محلول استفاده شده براين شما بایهمچن

حلهول از چنهد نهوع م يتیخواهد ترکيد که سرپرست گروه از شما ميیفرض نما :مينمايتر مدهیچیپ يرا کم

از اطالرات را به دقهت  یاديد حجم زي  شما باین ترتيد به ايیها امتحان نمااز گل يگروه یمختلف را برا

 یآورستم که جمه یک سياز به ی  نین ترتيشود به ايک اشتتاه موج  خطا در کل پروژه ميد و يیبتت نما

ن تحوالت روزانه را يتوان ايم RFIDبر  هیباتک .رسدترم به نظر ميد ميل نمایاطالرات را تهس يدهو سامان

 یتهال بهر رویجيدهد کهه اطالرهات را بهه صهورت ديار ما قرار میت را در اختین قابليا  RFID،ره نمودیذخ

وتر یاهاه داده کهام يا در پايهاطالرهات را دارد و  یسهازرهیت ذخیمتصل به گل که قابل "هوشمند برچس "

ح داده یل توضهیاهاه داده در ادامهه بهه تفصهياطالرهات در پا یسهازره یه)نحوه ونوع ذخ ميبتت نما یمرکز

 .شد( خواهد

 ،ردیگيمورد استفاده قرار م یز به صورت کاربردیها نوان به آن اشاره کرد و در گلخانهتيار که ميمورد د

آن هنهوز  یک بوتهه گهل رُز کهه گلههاي یهامانند رنگ گل اهان،یر قابل مشاهده گیمشخصات غ ييشناسا

اه را یهک گيهتوان شناسنامه کامل ي. در واق  ماستک نهال يوند داده شده به یاه پیا نوع گيشکفته است و ن

 ره نمود.یذخ یااه داده مرکزيا در پاياه و یمتعلق به گ RFID "برچس " یبررو

 هاو نهالستان یصنعت يگلخانه ها -1-2

دا یپ باشد.يها منهال یت فروش و ناهداريريمد و ینترل حسابدارک RFIDن کاربرد يها مهمتردر نهالستان

 يامر مهمنیز اهان گلخانه یان انتوه گیدر م یگل مطابق با درخواست مشتر ینهال و بوته یکردن و جستجو

 یریهکنتهرل و ردگ یتهوان بهراين مهیهمچن   نمود.يل و تسریآن را تهس ین تکنولوژيتوان با اياست که م
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شهتر یت بیهبها قابل ييهها  که از برچس ین ترتينمود به ا یتراستفاده متفاوت ابیمت و کمیاهان گران قیگ

 استفاده کرد. مانند سنسور و آالرم

نجا بها يدر ا باشد، يم RFID ياساس یها جزء کاربردهات فروش در نهالستانيريطور که اشاره شد مدهمان

 .میکنيان میک مثال موضوع را به طور شفا  بي

 یبهرا یک مشهتريا نوع نهال وجود دارد و هک نهالستان صدها هزار نهال از دهيد که در یشدر نظر داشته با

  به تعداد یهلو و زردآلو به ترت  ،یس یاهمثال نهال کند:يد چند هزار نهال از چند نوع به شما مراجعه ميخر

دکننده و یتول ینجا برايآنچه که در ا .تومان 4222و 0222،1222 متفاوت  یهامتیو با ق 022و  1022، 922

هها بهه اگر تعداد نهال يحت ،ديافت نمايها را منطتق با سفارش درنهال آن است که دار مطرح استيتعاً خرط

 د کننده متضرزر خواهد شدیتول ،  شمارش شودیس یهلو به جا یهااز نهال یتعداد دقت شمارش شود اما

 د.ينمايافت مير سفارش خود را دريمغا یزیب ردازد چ یترشید متلغ بيدار باينکه خريا بلعکس رالوه بر اي و

شهده  یگذارشناسه RFID "یهابرچس "ها با استفاده از د که تمام نهالیرا در نظر داشته باش يطيحاال شرا

نص  شده است اطالرات تمام  يک در خروجيکه در نزد "بابتبرچسپ خوان"ک ياستفاده از  باشند و با

 دار،يه، شهخص خرخ فهروشين تهاروهمچه يق همهراه اطالرهاتیهرا بتت و به صهورت دقخارج شده  هانهال

تهوان صهورت حسهاب ز بیهگهردد و در انتهها ناهاه داده بتهت يدر پادست ن ياز ا يفروش و اطالرات یمتصد

 مورد استفاده صادر نمود. یمتناس  با آن را بسته به برنامه کاربرد
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 ت کارکنانيريت محصوالت و مديفيباال بردن ک -1-3

 ،ش اسهتيت کارکنان گلخانه در حال افهزايريمد ا براییاسترال یهادر گلخانه RFID یاستفاده از تکنولوژ

کهدام از کارمنهدان بترد که هر يقادر است پ ،کارمند دارد 122که بالغ بر  ييار گلخانهيمد که  ین ترتيبه ا

 ر.یا خياند دهان رسانيو کامل به پا يکار خود را به درست

 ید به طهور روزانهه بهراياه باین گيا ،است يدارد گوجه فرنا یاژهياز به مراقتت ویکه ن ياز محصوالت يکي

نه . گلخاشود يدن سرکشیت چيها و آفات و در نهایماریکنترل ب ،يگرده افشان ن هرس کردن،وچ یموارد

"d’Vineripe"  52که روزانهه  يگوجه فرنا يمتر مرب  و هزاران بوته 02222ود حد يا با مساحتیدر استرال 

 RFID ی. قتل از استفاده از تکنولوژمجهز شده است RFIDاخیرا به  نفر در آن مشغول به کار هستند 102تا 

کردند و در اواخر روز سرپرست يمک دفتر بتت يد مجموره اقدامات خود را در ين مکان کارکنان بايدر ا

اهر کهه در ي. مطل  دریا خيالزم انجام گرفته است   یهايها سرکشکرد که در تمام قسمتيم يد بررسيبا

 ين محلینفر در چن 122که حدود یدر کارها است چون زمان یم دوباره کاریبا آن مواجه هست يطین محیچن

 نشود. يا اصالً سرکشيشود  يچند بار سرکش ين امکان وجود دارد که بخشيکنند ايکار م

ف بوته يرد 322ن گلخانه حدود يدر ا تر گشته است،يروند کار اصول RFIDاما در حال حاظر بااستفاده از 

ههر  یانهد و بهرام کهردهیقسهمت تقسه 0 ف را بههيهتر هر ردت سادهيريمد یوجود دارد و برا يگوجه فرنا

ان کار خود يو کارکنان پس از پا در نظر گرفته شده است "الراتاط رهیت ذخیبرچس  با قابل"ک يقسمت 

در برچسه   "ت درج اطالرهات یهبرچس  خهوان بها قابل"ق يمجموره اقدامات خود را از طر ،در هر بخش

شهخص کهه  یا امضهايه، نهام شهخص )خ و سهارتيتواند شامل تارين اطالرات مي، اندينمايمربوطه بتت م

شهخص قتهل    هرین ترتيره باشد. به ای، اقدامات انجام شده و غباشد( یاکترک پسورد چند کاريتواند يم

 ين قسهمت قهتالً سرکشهيهد کهه اينمايم يبررس "خوانبرچس "هر قسمت با استفاده از  ياز شروع سرکش

کهرده و بهه  یآورجمه  ("تگ") "هابرچس "ز سرپرست تمام اطالرات را از یان روز نيدر پا ؟ریا خيشده 

 دهد.يانتقال م یرکزااه داده ميپا

ره یهذخنیهز سهارت و حجهم کهار ههر کارمنهد  ،ههاتمهام قسهمت ينان از سرکشهی  رالوه بر اطمین ترتيبه ا

 . ردیمورد استفاده قرار گ مدکارا يتيريک ابزار مديتواند به رنوان يگردد که ميم
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 گلخانه یطيط محيم شرايتنظ -1-4

 بها یههاکهه گهل ييههااه  و گلخانههیهگلُ و گ یهاشااهين و مسئوالن آزماصاحتا یهااز دغدغه يکيد يشا

 یط ناههدارینهور محه ي، رطوبهت و حتهم خودکار درجه حهرارتیتنظ ،شوديم یها ناهداردر آن يارزش

تهوان از ي  کهه مهیهن ترتيرساند به امي یارين مهم ما را يدن به ایرس یبرا RFIDن رو ياز ا .اهان استیگ

که درجه حهرارت محهدوده  يبه رنوان مثال وقت .استفاده نمودها هستند ن سنسوريبه اکه مجهز  "ييهاتگ"

 ارسهال "فهن" یفرمان روشن شدن را بهرا ،سنسور آن محدوده ،دین شده رسییتر از حد تعبه باال "فن"ک ي

کهه در  يسهوال .فرستديمغام خاموش شدن را یپ ،ن آمدن درجه حرارتيیت پاا بلعکس در صوري و کندمي

  ین تکنولهوژيها ،اسهت RFIDبه  يچه لزوم"ن است که ينجا ممکن است در ذهن خواننده مطرح گردد ايا

 "است؟ یاده سازیز قابل پین RFID "تگ"بدون استفاده  از 

مجتمه   "تگ"ک ي یها را بر رواز سنسور یامورهست که مجین نينجا ايد گفت هد  ما در ايدر پاسخ با

روشن  یبرا .است یرات در چهارچوب کارییساده شدن تغ یبرا يزمیمکان جاديما ا يم بلکه هد  اصلیکن

ممکهن  :شهود یناهدار ياهان مختلفیخاص گ يزمان یهامختلف در بازه يد در نواحیشدن مسئله فرض کن

 ييباشد و روز بعد با جابجها  يشود بازه حرارتيم یره ناهدایک ناحيکه در  ياهیاست بنا به گ

 "ت درج اطالرهاتیهخهوان بها قابلبرچسه "اسهتفاده از  ، بادير نماییتغ ه بازه به ین ناحياهان ایگ

 ر داد.ییتغ يرا به سادگ يبازه حرارت توانيم

 ها وهيو م  هاگل یحفظ طراوت و تازگ -1-5

ل يتحو یها به مشتريکه در فروشااه و گل فروش يتا هناام ده شدهیکه چ یهاو طروات گل يحفظ تازگ

هها مسهافت ن گهليهکه قرار است ا يخصوص در هناامهب .برخوردار است یاژهيت ویشوند از اهميداده م

ها اسهتفاده ز کردن آنيک فریگذشته از تکن در .شوند یناهدار يمدت یا در انتار برايکنند و  يرا ط یاديز

طهراوت خهود را از دسهت  يدر ظهر  مهدت کوتهاه یرهاد یها به دماشد اما به محض برگرداندن گليم

طهراوت آن  تها ،متناس  با گل باشهد يمطلوب ید در دمايها بان رو همواره درجه حرارت آنياز ا .دادنديم

کهه مجههز بهه  يمخصوص یهان مهم از جعتهيل شدن به اينا یها برااز شرکت ينرو برخياز ا .ن گرددیتظم
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و  ههاو انتقال گهل یناهدار یبرا ،نور هستند يرطوبت و حت ،دما یهاافزارسخت و سنسور و RFID"تگ"

 .کننداستفاده ميا به مقصد هوهیم يحت

کنند فراهم مي مزايای متعددیاند، های مجهز به سنسورهای محیطي که در جعته محصول واق  شدهبرچس 

 توان به موارد زير اشاره کرد:يکه از آن جمله م

 و... مقصد متدا، ن محتوا،وهمچ ياطالرات اهدارین 

 يگردانو انتار یریردگ 

 جعته مانند دما و رطوبت  يط داخلیافت اطالرات محيدر 

 

 گيرينتيجه

اه است کهه انتظهار یدر صنعت گلُ وگ RFID یاز کاربرد ها ين پنج مورد به آن اشاره شد قسمتيدر اآنچه 

ن يان ذکر است که هد  از استفاده و انتظار ما ازايها افزوده شود. شان کاربردينده بر تعداد ايرود در آ يم

هها و سهتمیبهر س یبهتهود جهاديد بلکهه اخهارق العهاده باشه ييهاهها و دسهتاوردجاد روشيد اينتا  یتکنولوژ

 . گذاری منطقي باشدتواند يک هد ، ميمتناس  یانهيصر  هز با يقتل یهاروش

 

 

 زاريسپاسگ
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راسهتا از ايشهان يهن نويس جناب آقای مهندس سیدوريا حسیني تهیه شهده اسهت. درمقاله بر متنای پیشاين 

 شود.گذاری ميس اس

 

 

 

 

 
 


