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 1صفحه |   فرصت طراحی و ساخت گلدان هوشمند بدون خاکشرح  

 قدمه م
تول  در  از مصرف آب ش  دیحال حاضر، صنعت  به خود   نی ریغذا حدود هفتاد درصد  را  جهان 

  و کمبود آب رو به   یمیاقل  ات رییتغ  ی هاجا که بحراناز آن  حال،  نیاختصاص داده است. در هم

گذاشته بهوخامت  تهاند،  آ  ی هیوضوح،  در  ش  ندهیغذا  بس  یسنت  ی هاوه یبا  دشوار   ار یامروز 
 خواهد بود.

  برخوردار   زیادی   اهمیت  از   دارد  نامطلوبی   شرایط  آبی  منابع  حوزه   در   كه  ما   كشور   برای   مسئله  نای
  نود   تا  هفتاد  بین  كه  شودمی   منتشر   كشاورزی   بخش  در   آب   مصرف  میزان  از   مختلفی  آمار .  است
  در   كه  ایران  همچون  كشوری   برای   نسبت  همین.  است  متغیر   كشور   آب   مصرف  كل   درصد
  كشاورزی   بخش  در   آب   مصرف  كاهش  اهمیت  از   نشان  شده،  واقع  بارشكم   و  آب كم  ای منطقه
  صهیخص  نیبارزتر  باشد.   آن  حل   های   كار   راه  از   یكی  تواندمی  کهیدروپونی  كه  ای مسأله .  دارد

 مصرف آب است.   ر یگکاهش چشم  کیدروپونیه  وهیبه ش ی کشاورز
نآب   ای  کیدروپونیه   ستم یدر س آب کش آفت   ،به خاک  ی ازیکشت  و  و    ست ین  ینیرزمیز  ی هاها 

گ مواد مغذ  اهیپرورش  و  امالح  و  انجام شده  آب  گبه    ز ین  ی در  به  کنترل شده  داده    اه یصورت 
ا  افزون  .شودیم و    یعوامل  کیدروپون یه سیستم    کیدر    ن،یبر  رطوبت  نور،  حرارت،  همچون 
 .کندیم  تیشده مشخص تبع ی بندبرنامه زمان  کیاز  اه یبه گ یده محلول یحت

اقالم قضا  قابل  یاز  به   تی که  ه کشت  دارن  کیدروپونیصورت  م  د،را  نظر  آب   زانیاز  مصرف 
هستند که   یازجمله اقالم  جات یو سبز  جات یفیمختلف ص  ی ها. گونهروندیشمار مپرمصرف به 

 . شودی شکل کشت م نیبه ا
  ییغذا  ی ازهایبرخوردار است، ن  یکه از تخصص و دانش کاف   ی نوع کشت الزم است فرد  نیا  در 
 ی ژگیو  نیبه آن برساند. هم  اهیگ  از یمورد ن  زانیکرده و عناصر مختلف را به م  ی ریگرا اندازه  اهیگ

م رو  شودی باعث  با  گاه   یسنت  کردینتوان  خاک  یکه  کشت  هست  یدر  آن  حوزه    م،یشاهد  در 
   کرد. تیشد و فعال وارد کیدروپونیه 
 

 



 

 2صفحه |   فرصت طراحی و ساخت گلدان هوشمند بدون خاکشرح  

 تعریف مسئله
به  کهآن  است حال افراد بوده از بسیاری  عالقمندی  از آپارتمان در گیاه ن  گلدا نگهداری  دیرباز از

 وجود مشغله زندگی امروزه، با منظم آبیاری  جمله دغدغه از محدود شده است. دالیل مختلف
 شده گیاه سبب نیاز مورد آبیاری  و میزان کود نور، از اطالع و عدم نور کم های آپارتمان  در نوردهی
 کمتر دردسترس باشد.  بخش آرامش منبع این از استفاده  تا است

سبزیجات  به نیاز  احساس طرفی از  وجود   با خانواده مصرف برای  نیاز مورد  سالم کشت 
تراریخته از  هاییدغدغه محصوالت   کود از  استفاده یا نامناسب آب  با  شده بیاری آیا   جمله 

 باشد.  منزل می گیاه در کشت نیاز برای  مهمی دالیل  هورمونی، نامناسب
در   کشت  روش  به  فوق  موارد  کلیه  عمودکشتتسهیل  هوشمند  کشت    سامانه  روش  با 

است.   پذیر  امکان  کل  به هیدروپونیک  زمی م  یطور  در  که  گفت  ه   نهیتوان   کیدروپونیکشت 
ز  ی ادی ز  تیفعال  یخانگ و محصوالت  نگرفته  و سرما  دیتول  ی ادی صورت    ی گذار  هینشده است 

 . کرد تیفعال ار یبس نهیزم نیتوان در ایم جهیصورت نگرفته است.در نت ی ادیز
در ابعاد مناسب برای استفاده در    ( Micro Plant Factoryدستگاهی)محصول هدف باید  

خودکار  آپارتمان  سیستم  با  شده  طراحی  و  امروزی  خاکهای  بدون  کشت  که    و  باشد 
گیاهان   کشت  سبزیجات  قابلیت  این  و  بر  عالوه  و  باشد  داشته  را  خانوار  استفاده  مورد 

کردن مانیتور  و  مدیریت  کنترل،  تو  قابلیت  نرم آن  باشد)اینترنت  سط  داشته  وجود  افزار 
 (.   IOT- یااش
کاشته شده، نرم گیاه  نوع  کردن  با مشخص  که  باشد  داشته  را  قابلیت  این  باید  افزار دستگاه 

متناسب با دیتابیس الزامات رشد، تا پایان فرایند پرورش بذر مورد استفاده، مواد مغذی مورد  
های الزم  و در طول این مدت هشدار نیاز و شرایط محیطی مناسب گیاه را در دستگاه تأمین کند

کننده اعالم کند. مانند: هشدار کمبود آب و دیگر مواد مغذی دستگاه، تایم الین  را به مصرف
 رشد گیاه و... 

 معیارهای شایستگی محصول
 معیارهای ارزیابی محصول به شرح زیر است: 

 نمونه اولیه محصولابعاد و وزن  •
 شده در دستگاه کشت محصول کیفیت  •
   و زیبایی های خالقانهقابلیت  •
 دستگاه ساخت کیفیت  •
 و مانتورینگ رشد گیاه افزار توسط نرم دستگاهکیفیت کنترل پذیری و مدیریت  •
 و مقرون به صرفه بودن محصول قیمت نهایی  •
 افزار متناسب با آن سهولت کاربری دستگاه و نرم  •



 

 3صفحه |   فرصت طراحی و ساخت گلدان هوشمند بدون خاکشرح  

 و مصرف کنندگان   هدف  جامعه
باید کشت اکثر بذرهای مورد نیاز  . فلذا  آن است ی محصول استفاده خانگ ن یعمده بازار هدف ا

دهد.  پوشش  را  خانوادهدغدغهبایستی    همچنین  خانوار  گلدان  های  این  از  که  هایی 
نرم کنند  میاستفاده  توسط  مدیریت  با  سازد؛  افزاررا  مرتفع   نوردهی منظم،  آبیاری مانند:  ، 

 . گیاه نیاز مورد آبیاری  و میزان کود نور، از  اطالع و عدم نور کم فضای در

 فرآیند مسابقه 
ت  مسابقه،  اول  مرحله  آموزش   هامیدر  گذراندن  کنار  مفهومدر  طرح  آماده    دهیا  یها،  را   خود 

طرح   ل یتکم  ی فاز اول برا  برتر    ی هام یشده، ت  افتیدر  یمفهوم  ی هاطرح   ی. پس از بررسکنندیم
ده  یاز ا  یفن  ات یو با جزئ  تر ق یدق   یطرح  هام یفاز دوم، ت. در  شوندیخود وارد مرحله بعد م  دهیو ا

طرح  ی اجرا طیمرحله، شرا نیبرتر ا ی هام یت ی ها، براطرح  نیا ی . پس از داورکنندیخود ارائه م
 .خواهد شد فراهم هیساخت نمونه اولو 
 

 

 تخصص مورد نیاز برای ایجاد و توسعه محصول 
،  کند، از مکانیک سیاالت ای از علوم درگیر می طیف گسترده  را با   ما  این گلدان هوشمندساخت  

دانشجویانی    کشاورزی و مهندسی کامپیوتر و... .  تا برق و کنترل و  و فیزیک  نور   ساخت و تولید
تحصیل   کشاورزی و ...و  مکانیک، برق    های مرتبط با مهندسی به ویژه در رشته   های که در حوزه 

  این فرصت   توانند در  می   مندان به موضوعات کشاورزی نوینو دیگر عالقه  کنندو فعالیت می 
 پا به عرصه بگذارند. 



  
 


