ﺑﺤﺮان ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﺧﺸﮑﯽ ،ﺷﻮری آﺑﻬﺎ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻓﻨﺎوریﻫﺎی

ﻫﺰاره ﺳﻮم

آﺑﯿﺎری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
در ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪود  ۸۹٪ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ،اﻋﻢ از آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ
ﯾﺎ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻟﺬا دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار دﻗﯿﻖ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮔﯿﺎه )ﻇﺮﻓﯿﺖ زراﻋﯽ و ﻧﻘﻄﻪ
ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ آﺑﯿﺎری و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ
و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ
ﮐﺸﻮر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺖ آن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎک،
اﻋﻢ از ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎی آن در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪه ،و ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی را
ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﺎ
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد.

اﻟﺒﺮز ،ﮐﺮج ،ﻣﯿﺎﻧﺠﺎده ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺪل ،روﺑﺮوی ﮐﻮﭼﻪ ﻗﺮﻧﯽ،
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﻼی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ  ،٥واﺣﺪ ۹

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس٠٢٦-٣٤٥٢٨٦١٥ :

info@3mtech.ir

www.3mtech.ir

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺴﯿﻢ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﺑﯿﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ در زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ،داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﺑﯿﺎری را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻢ آﺑﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻣﺼﺮف آب ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ
از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ زﻣﺎن آﺑﯿﺎری را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺣﺴﮕﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی

اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮدازش ﻣﺮﮐﺰی

ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ در زﯾﺮ ﺧﺎک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ

در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﻪ ﮔﯿﺖوی

و دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش

ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی

ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ داده ﺗﻮﺳﻂ

ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ،ﺿﻤﻦ ﭘﺮدازش و ﻧﻤﺎﯾﺶ داده

ﮔﯿﺖوی ،ﮔﯿﺖوی اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ

ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک را از ﻃﺮﯾﻖ

ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮور

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻈﺮ را وارد ﮐﺮده و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮور در اﺧﺘﯿﺎر

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﯿﺎری زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ را اﺟﺮا

ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت از راه دور

ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﯿﺎری

ﭘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روش

 ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل

ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و

داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮ ﺧﺎک ،ﺷﺮاﯾﻂ

ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﭘﻮﺷﺶ وﺳﯿﻌﯽ دارﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ

ﺟﻮی ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﯿﺎری ﻧﻈﺎرت ﮐﺮد و

ﭘﺮدازش دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺑﯿﺎری را اﻧﺘﺨﺎب

ﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺴﯿﻢ اﯾﻤﻦ و

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ،اﻧﺮژی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﮐﺮده و در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوی

ﺑﺪون ﻧﻮﯾﺰ ،ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻫﮑﺘﺎر

را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر

اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت

زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎغ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺑﯿﺎری

ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺰاره

آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎک )رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎ(

ارﺗﺒﺎط ﺑﯽﺳﯿﻢ در ﺑﺎﻧﺪ آزاد ) ۸۶۸MHzﻓﺎﺻﻠﻪ

ﺑﯿﺶ از  ٣ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ (

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب

ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﮐﺎری ﺑﯿﺶ از ٣

ﺳﺎل

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی آﺳﺎن

