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هوشمند  یار یآب  ستمیاستفاده از س ،یو فناور   یبه دنبال گسترش تکنولوژ 
سر و کار دارند قرار  یکه با حوزه کشاورز  یمورد توجه کشاورزان و افراد

از هدر دادن آب در   یر یبه منظور جلوگ ستمیس نیاز ا استفاده .گرفته است
هم  ی کم آب  بحران .برخوردار است یا ژهیو  تیبزرگ و کوچک از اهم ی اراض

 .را واجب کرده است ستمیس  نیاست که استفاده از ا ی لیاز دل  ی کی

است،   یامروز به شدت ضرور  یایکه در دن  یار ینوع آب  نیبا ا یی آشنا یبرا
 .با ما همراه باشد

 

 ست؟ یهوشمند چ یار یآب ستمیس 1#

  ستمیس نی ا هوشمند مشخص است، یار یآب ستمیطور که از اسم س همان
 یکنترل و اجرا ی برا یز یبه برنامه ر  ی ستم یکامال هوشمند و س یکردیبا رو

برنامه را به صورت کامال خودکار و بدون   نی ا پردازد و یها م نیزم یار یآب
بر   ستمیس نیشده در ا هیتعب یکنترلرها  .دهد ی دخالت انسان انجام م

نوع خاک، حجم  ،ییآب و هوا  طیمنطبق با شرا ی سنت یها وهیخالف ش
 قیپروسه از طر نیا تمام .دهند ی ها را انجام م نیزم یار یآب و... آب

 .شود ی م  یساز  ادهیو پ یکنترلرها زمان بند

 یبرا ازیتعداد دفعات مورد ن یار ینوع از آب نیدر ا دیاست بدان جالب
 دیدان ی طور که م  همان .شود ی م  ی اتیو عمل ی ن یب شیهم پ یار یآب

هر   در دهد تا ی امکان را م  نیهوشمند به کاربر ا یها  ستمیاستفاده از س
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  نیا مورد نظر خود را اجرا و کنترل کند که یندهای که باشد فرآ یی کجا
همراه قابل   ی با استفاده از گوش  ی هوشمند حت یار یآب ستمیدر س تی مز

  بوده و ستمیس نیاز کاربرد ا یبخش کوچک یار یآب البته .انجام است
 .هم از آن استفاده کنند ی کود ده  یتوانند برا ی م  کشاورزان

 

در  یفا یشبکه وا یر یکار گهوشمند به  یها ستمیدر س ی اصل ساختار
  وتریو کامپ یتوان کارها را در گوش ی آن م قیطر از انجام امور است که

  تیممکن است محدود  یفا یبه جهت استفاده از وا البته  کرد که یر یگیپ
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به حضور کاربر در محل را کم   ازی به هر حال ن اما کند؛ جادی را هم ا یی ها
 .کند ی م

 

 هوشمند یار یآب ستمیس یکنترلرها 2#

 ی م  می هوشمند به دو دسته تقس یار یآب ستمیس یکنترلرها  ی طور کل به
 :شوند

 ییآب و هوا طیبر اساس شرا  کنترلر •
 رطوبت خاک منطقه یکنترلرها •

  ی ژگ یدارد که در چه محل و با چه و  نیبه ا ی از هر کدام بستگ استفاده
 .شود ی م  یساز  ادهیپ یی ها
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 آب و هوا یکنترلرها  1-2#

آب و  طیخود را از شرا ینوع کنترلرها برنامه کار   نیست که اا واضح
 ریتبخ بینوع کنترلرها با استفاده از ترک نیا .کنند ی م  افتیدر یی هوا

ها و   نیزم  یار یآب یلزم برا یزمان بند اهانیگ قی سطح خاک و تعر
دما، باد، نور   یکنترلر از مشخصه ها نیا .کنند ی م  ی را بررس اهانیگ

 .کنند ی منظور استفاده م نیو رطوبت به ا دیخورش
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 رطوبت خاک یکنترلرها  2-2#

سنجش رطوبت خاک داخل   یو برا  ستین یدیکنترلر دستگاه جد نیا
دستگاه  نیا .شود ی درختان قرار داده م ایچمن ها  ری مورد نظر و ز نیزم

  یها رندهیبه گ خود اطالعات مربوط به رطوبت خاک را یتوسط حسگرها
 .فرستد ی خود م 

 یار یآب ی کی دو نوع عملکرد هستند؛ یموجود در کنترلرها دارا یحسگرها
 .باشند ی م  ی چرخه توقف یار یآب یگر ی و د ازیمتناسب با ن

 ازیمتناسب با ن یار یآب .1

  و ردیگ ی در نظر نم  یار یمدت زمان آب یرا برا یز ی حسگر برنامه ر نیا
  ی م یرا زمان بند یار یآب یبرا  ازیمورد ن یزمان شروع و روزها فقط
شده در آن و منطبق بر حد   جادیمتناسب با برنامه ا  ستمیس نیا .کند

 .دهد ی را انجام م یار ی آب ندیخاک فرآ ازیدر زمان ن نی بال و پا

 یچرخه توقف یار یآب .2

  یز یآن را برنامه ر انیحسگر زمان شروع، مدت زمان انجام و پا نیا
 .کند ی م
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 هوشمند یار یآب ستمیس  یای مزا 3#

به جهت خودکار   ستمیس  نی: ای و کود ده  یار یآب ات یعمل انجام •
منطقه به صورت    ی اهیخاک و پوشش گ یازهاین یی شناسا بودن و

  ی سنت ینسبت به روش ها یشتر یب ی و اثربخش  یی کارا  هوشمند،
برنامه  ر ییامکان انعطاف و تغ ی سنت  یها ستمیکه در س چرا دارد؛

 .آمده وجود ندارد شیپ طیمطابق با شرا  یار یآب

دارد   ی سنت یار یکه آب ی ب یاز معا ی کی: نیزم ر ی در ز ستمیس هیتعب •
اکثر مواقع پوشش  در است که نیبلند و سنگ یاستفاده از شلنگ ها 

 یار یآب ستمیکه س ی حال در .کند ی م بیرا دچار آس نیزم ی اهیگ
  .رساند ینم اهانیرا به گ ی بیآس نی زم ریهوشمند با قرار گرفتن در ز

 به آمده و رونیاز خاک ب یدر مواقع ضرور  ستمیس نیا یها آبپاش
 .دهند ی را انجام م یار یکار آب ن،یزم یکردن آب رو یصورت اسپر 

  ی انجام م نیزم ریرا در ز یار یآب ندیهوشمند هم فرآ یقطره ا یار یآب
 .دهد

 زانیم  ی اب یبا ارز ستمیس ی: حسگر هایبه صورت قطره ا یار یآب •
آب   یی و با صرفه جو یرا به صورت قطره ا یار یرطوبت خاک آب

 .دهند ی انجام م
کند: همان طور که گفته شد   ی متوقف م  ی باران یرا در هوا یار یآب •

کار   یی آب و هوا طیشرا صیتشخ به هوشمند است و ستمیس نیا
را   یار یکند و به تبع در بارش باران آب ی تمام م ایخود را شروع 



 

7 www.namatek.com 

پس از بارش باران متناسب با  یدر روزها ی حت  .کند ی متوقف م 
 .ردیگ  ی را از سر م یار یرطوبت خاک آب زانیم

 

 

 هوشمند یار یآب ستمیس  بیمعا 4#

به   اشاره شد وهوشمند گفته   یار یآب ستمیس یکه برا ییایکنار همه مزا  در
  ستمیس نیدر مصرف آب، گران بودن ا یی صرفه جو ی عن یآن  ی اصل یی کارا

چقدر متراژ و مساحت   هر با مشکل مواجه کرده است و ی کاربران را کم
ها،   ستمیس ن یاز ا یشتر یب تعداد  باشد به علت استفاده از شتریب نیزم
 .کند ی م نیرا هم متوجه صاحب زم  یشتر یب نهیهز
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قبوض آب و برق، اما باز هم گران بودن   رینظ یی ها نهی وجود کاهش هز با
کشاورزان و صاحبان  استقبال موجب شده است که ستمیس نی ا زات یتجه

با مساحت    یی ها  نیشود در زم  ی م  هیتوص .روش کم باشد نیاز ا نیزم
کار گذاشته تا   یهوشمند را قبل از چمن کار  یار یآب ستمیکوچک س یها

 .حفر نکنند ستمیس  هیتعب یچمن را برا

 یانیپا کالم

روزمره  یکنار کارها در دهد که ی امکان را م  نیهوشمند ا یار یآب ستمیس
فرصت  نیا در تا  دیهم مشغول شو ی و باغبان یکشاورز  یها تیبه فعال

به مخاطبان خود القا   ی از زندگ شتریرا با هدف لذت ب ی استفاده از تکنولوژ 
 کند.


