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 یآبکم بحران 1-1

 و آب برای تقاضا ینب فاصله یافتن شدت درواقع ،شودمی اشاره آن به زیاد امروزه که عبارتی آب، بحران

 افزوده نیز انبحر ابعاد بر ،شودمی بیشتر آب تقاضای و عرضه بین شکاف هرچه .است آن عرضه میزان

 انیآباد بوده آب جا هر کهطوریبه ،اندبوده یکدیگر ملزوم و الزم دور هایزمان از آبادانی و آب .شودمی

 و کنندهنگران امروز اندازهبه وقتهیچ تاکنون خلقت آغاز از طبیعت و انسان رابطه .است بوده هم

 را آب کمبود ،زیستمحیط حفاظت سازمان رئیس ابتکار، معصومه کهطوریبه است، نبوده تهدیدآمیز

 .است دانسته ایران روی پیش چالش ترینمهم

 برای زیستمحیط منابع از رویهبی برداریبهره و زمین کره جمعیت چشمگیر افزایش همچون عواملی

 گفته به .است اشتهگذ جای بر آب منابع ازجمله و زیستمحیط بر را خود تأثیر اقتصادی نیازهای تأمین

 و جایگزین بدون کاالی کی بلکه نیست، اقتصادی ارزش فاقد و فراوان کاالی کی دیگر آب شناسان، آب

 و آشامیدن برای تنهانه انسان . 5831 صادقی، باشدمی مصرف هایزمینه همه در زیاد اقتصادی باارزش

 آن به مداوم یدسترس به نیز انرژی تأمین و صنعت چرخ درآوردن حرکت به برای بلکه غذایی، مواد تولید

 جمعیت افزایش ت،مشکال این از یکی .است روروبه نیز اساسی مشکل چند با شیرین آب منابع .دارد نیاز

 .است آب منابع سرانه کاهش درنتیجه و آب منابع با مقایسه در

 سطح تمامی در تقریباً همقول این .باشدمی موجود آب منابع از توجهیقابل بخش آلودگی آن دیگر مشکل

 موضوعات زمره رد 5991 دهه در که است محیطیزیست موضوعات از یکی آب .شودمی دیدهجهان

 گفت، توانمی جرئتبه .یافت ایتازه جایگاه و است قرارگرفته متحد ملل سازمان کار دستور و المللیبین

 از اگر که بحرانی است خارجی حمالت برابر در بودن ایمن از ترمهم مواقع ایپاره در آشامیدنی آب تأمین

 در نیفتند، جوییچاره فکر به جمعی مسئولیت بااحساس زمین ٔ  سیاره ساکنان ٔ  همه حاال همین

 مواجه غمناکی تراژدی اب را وجهان نوردیده درهم را کشورها از بسیاری طومار دور، چنداننه ایآینده

 در تاکنون که ایمنطقه هایجنگ تمامی و دوم و اول جهانی جنگ دو از بحران این .ساخت خواهد

 خود حاضر، قرن رد آب بحران شاید .بود خواهد بارترفاجعه پیوسته وقوع به کشورها بین جهانی هعرص

 و کشخ نواحی در ساکن مردمان را حیاتی عنصر این اهمیت .باشد سوم انیهج جنگ ساززمینه

 مصیبتی آبیبی و آبیکم .دارد بازندگی برابر ارزشی آن، از قطره کی که آنجا ؛دانندمی بهتر خشکنیمه

 بهداشتی مسائل از هگذشت آبی، منابع کاهش با که ایگونهبه نیست، متصوّر آن برای حدّی که است

 ،یافتهکاهش اتتولید شده، مختل نیز صنعت و کشاورزی هایبخش شد، خواهد حادث که هاییبیماری

_نمایدمی مشکل بسی آن بیان حتّی که شد خواهد ایجاد ایفاجعه و تعطیل بسیاری معادن _ 
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 بحران آب در کشاورزی 1-2

ز مصرف آب ایران در ادرصد  93رفته، حدود درصد از مساحت ایران زیر کشت می 12تنها  کهیدرحال

اه رشور از که تنها ده درصد تولید ناخالص ملی ک است یحال. این در گرفته استبخش کشاورزی صورت 

به دلیل  رانیا .درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند 1۷آید و کشاورزی به دست می

ته گرفادیده وری اقتصادی خود در بخش کشاورزی را در تاریخ معاصر ناقتصاد مبتنی بر نفت، بهره برهیتک

ه کردیق کشاورزی، توسعه مناطق تحت کشت را در سراسر کشور تشو. تمایل برای افزایش تولید است

لی اخالص ماقتصادی ناکارآمد است و سهم این بخش در تولید ن ازلحاظبخش کشاورزی در ایران  .است

کشاورزی  شدهمنسوخهای . این بخش هنوز صنعتی نشده و کشور از شیوهاست افتهیکاهشدر طول زمان 

ی ن، کشاورزبرد. شیوه غالب کشاورزی در ایرایار کم در آبیاری و تولید رنج میوری بسو منتهی به بهره

شور اسر کآبی است و بازده اقتصادی حاصل از مصرف آب کشاورزی پایین است. الگوهای محصول در سر

 .نامناسب و در بسیاری از مناطق با شرایط دسترسی به آب ناسازگار است

 

 مختلف هایبخشموارد درصدی مصرف آب در  1-1جدول                        
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 کشاورزی سنتی یا کشاورزی مدرن 1-3

ی یزان معینمهای کشاورزی را بر پایه تجربیات سالیان گذشته و به برای سالیان متمادی کشاورزان نهاده

را برای  ، کود و سمیبذرپاشمیزان  هاآنکردند. برای تمام زمین بدون توجه به دیگر مالحظات توزیع می

گرفتند. کردند و آبیاری یکنواختی را برای زمین به کار میهمه زمین با نسبت مشخصی توزیع می

 ود و سمومکشود میزان راندمان آبیاری پایین بوده و درصد باالیی از این رویکرد، مالحظه می جهیدرنت

 ینیزمریزو موجب آلودگی منابع  ماندهیباقهای ناشی از آن است که و تنها آسیب هدررفتهشیمیایی به 

توزیع  سمیمکانتواند اتفاق افتد. در این ترین اشتباهی است که می، این بزرگدرواقع .گرددمی وخاکآب

های به علت تفاوت کهیدرحالشود، ه حالت یکسان برای همه استفاده میهای کشاورزی بمنابع و نهاده

های بیشتر و هو شرایط آب و هوایی از سوی دیگر، برخی به نهاد وسکیذاتی خاک و بستر کشاورزی از 

 طور که فقر غذایی موجب کاهش راندمان تولید است، اضافههای کمتری نیازمندند و همانبرخی به نهاده

 .را به همراه دارد ستیزطیمحل نهایی و ها هم خسارت و آلودگی به محصوتزریق نهاده

ذشت. کشاورزی هوشمند نباید ساده گ یهاستمیسکشاورزی و  یهانیزماز کنار هوشمند سازی 

مثبت و محصوالت  العادهفوق، با پیامدهای شودیمزراعی هوشمند صرف  یهانیزمکه برای  یابودجه

از  یانشانه تواندیمجوانان به فضای اینترنت و گوشی هوشمند  شیگرا .باکیفیت جبران خواهد شد

ه شهر بت از روستا این نوع کشاورزی، مهاجر یریکارگبهجذابیت کشاورزی هوشمند برای آنان باشد. با 

بزرگ  صنعتی به شهرهای یهاشغلو حتی جوانانی که برای انجام  کندیمکاهش چشمگیری پیدا 

. در این دهندیم، به روستای خود بازگشته و شغل اجدادی خود )کشاورزی( را ادامه اندکردهمهاجرت 

در کشور افزایش  ییزااشتغالشغلی و  یهافرصتخواهد بود و  ترمعقولصورت، پراکندگی جمعیت 

کشاورزی  مثبت دیگر این موضوع، استقالل نسبی جوامع است. کشورهایی که به یجنبه .خواهد یافت

ای خارجی کشوره، دیگر نیازی به واردات محصوالت کشاورزی مثل گندم از اندآوردههوشمند روی 

شمند است که کشاورزی هو یهاتیمزمثل آب یکی دیگر از  ییهایانرژدر مصرف  ییجوصرفه .ندارند

همچنین  ودر مصرف انرژی  ییجوصرفهچون ایران مضاعف است.  یآبکماهمیت آن برای کشورهای 

 تنهانهکشاورز  درواقع. شوندیمنیز  هانهیهزدر  ییجوصرفهجلوگیری از فساد محصوالت کشاورزی باعث 

 .، بلکه سود بیشتری به دست خواهد آوردشودینممتحمل ضرر 

 

 

 

 

 



5 
 

 سیستم آبیاری اهداف هوشمند سازی 1-4

  دمان افزایش ران یتدرنهااز منابع محدود آب موجود و  برداریبهرهاعمال مدیریت صحیح در امر

 و بازدهی آب مصرفی

  یو افزایش دقت و صحت مدیریت آبیار برداریبهرهمدیریت  هایروشبهبود 

  نیروی انسانی هایهزینهکاهش 

 کاهش خطای انسانی 

  در یک مزرعه باغ یا کشت و صنعت ترکوچکایجاد هماهنگی بین واحدهای 

 اعمال کم آبیاری 

 کشت بر اساس نیاز آبی پذیرانعطافنوین آبیاری  هایروش کارگیریبه 

 بردارهرهب دائمیو عدم نیاز به حضور  (قاره ای-یکشور-کنترل سیستم از راه دور )محلی 

  در پای  هاکنندهتوزیعبهینه ساعت کار ایستگاه پمپاژ و  ریزیبرنامهکنترل حجم آب مصرفی با

 گیاه

 مدیریت بهبود مصرف انرژی و کاهش تلفات آن 

 شروع و خاتمه آبیاری با استفاده از حسگرها 

  ایقطرهبرگشت از حالت آبیاری به شستشوی معکوس در آبیاری 

  خودکار در زمان مناسب و به میزان صحیح طوربهبرنامه توزیع کود 

 در آینده هاآنرفتار  بینیپیشآبیاری و  هایسیستم ایجاد بانک اطالعاتی از رفتار 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 یریگجهینت 5-1

 سیستم آبیاری هوشمند یبر اجرادالیل اهمیت لزوم 

  بر آبیاری خودکار ( وروزیشبانهدائمی ) صورتبهنظارت و کنترل 

  استفاده از سیستم سنتی جایبه سیستم هوشمند آبیاریسرعت و دقت باالتر در استفاده از 

 ر داز گیاه ق شدن با نوع نیبا شرایط گوناگون توپوگرافی زمین و منطب هادستگاهاین نوع  پذیریانعطاف

 مصرف آب

 سبز ضاهایف در …، بارانی وایقطرهدر سیستم  شدهنصب( هاآبپاش) کنترل اسپیرینکلرهای 

 ارتباط با سیستم هوشمند بدون محدودیت در مساحت و هکتار زمین یا باغ تحت پوشش 

  ،برنامه و تنظیم ریزیبرنامهبدون محدودیت در استفاده از سیستم، به دلیل استفاده آسان در کنترل 

 برای کاربر بدون نیاز به تخصص و آموزش خاص. و..آبیاری  بندیزمان

 د آب وتنظیم زمان ورود و خروج آب )ساعات شروع و اتمام آبیاری( در فضای سبز، میزان ورو… 

  ت از مکانی متفاو و خودکار آبیاری برای چندین واحد فضای سبز با مساحت و موقعیت زمانهمتنظیم

 یکدیگر )دارای سیستم کنترل مرکزی(

 اریساعات آبی و یوهش میزان، در آن تأثیر و …پارامترهای بستر گیاه مانند رطوبت خاک و گیریازهاند 

  ه ا توجه ببمختلف سال که  هایماهآبیاری بر اساس محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه در روزها و یا

 .گیردمیانجام  درجه حرارت، سرعت، شدت و جهت باد، ساعات آفتابی، میزان بارندگی

  هامیدانشهری،  هایبوستانهوشمند سازی سیستم آبیاری در تمامی فضاهای سبز شهری مانند ،

و نیز  هاباغ، هاحاشیهو  هالچکی، رفیوژها، درختان معابر و کاریجنگلجنگلی،  هایبوستانبلوارها، 

 .باشدمی پذیرامکانفضاهای سبز کلی و پراکنده 

  ات ی سایر تجهیزطرح هوشمند سازی عالوه بر آبیاری فضاهای سبز شهری، بر رو سازیپیادهقابلیت

 هانآمدیریت و کنترل  و آبشارهای موزیکال و..( و نماهاآبپمپاژ،  هایایستگاهآبی موجود )مانند 

  روز )حتی برای چندین نوبت( شدهتعیینو  موردنظرآبیاری در ساعات 

 ز آبی گیاهان و یا سرانه آب موجودجلوگیری از آبیاری بیش از نیا 

http://gardenmarketco.com/services/intelligent-irrigation-systems/
http://gardenmarketco.com/services/intelligent-irrigation-systems/
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 ستم، از سی راهنمای کاربری ساده سیستم هوشمند بدون نیاز به تخصص و آمادگی قبلی. در استفاده

ه یم برنامو تنظ ریزیبرنامهمحدودیتی برای کاربر وجود ندارد چراکه به دلیل استفاده آسان در کنترل، 

 .زش خاصی در این زمینه نیستآبیاری و.. نیاز به تخصص و آمو بندیزمان

  از کلیه پارامترهای متغیر گیریگزارش، بررسی و وتحلیلتجزیهامکان مشاهده عملکرد سیستم و ،

 زی(هوشمند سا شدهطراحی) افزارنرمآماری و اطالعات سیستم با کمک  هایداده

 جود مو پرفشار آبیاری هایدستگاهدر نصب و اتصال این سیستم هوشمند بر روی انواع  پذیریانعطاف

 در محل

  برهزینهاجرای سیستم بدون نیاز به انجام عملیات عمرانی خاص و 

  مستقیم توسط کاربر طوربهمدیریت مستقیم تمامی فضاهای سبز تحت پوشش سیستم 

  انییروی انسدر آبیاری فضای سبز تحت پوشش سیستم با استفاده از کمترین ن وریبهرهبیشترین 

  اهش و یا ک نند افزایشو یا تغییر اختیارات سیستم هوشمند به انتخاب کاربر ما هاقابلیتامکان افزایش

 آبیاری هایایستگاهتعداد 

  ،آبیاری از  یندفرآ در موجود خطاهای از اطالع امکان و …و هاپمپقابلیت کنترل مسیرهای آبیاری

 گرحس . از طریق نصبو.. هانازل، اشکال در هاپمپ، روشن نشدن هالولهقبیل شکستگی 
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 هاشنهادیپ 5-2

 از: اندعبارتآمد چند ایده ایجاد شد که  دست بهطبق تجربیاتی که در طول انجام پروژه 

  از  توانیمیمآوردن اطالعات دقیق و در صورت عدم مشکل در هزینه  به دستبرای

اطالعات خود را در  یرهزنج صورتبه هاآناستفاده کنیم و  سیمیبرطوبت  یگرهاحس

نتر قرار نزدیک دیتاس گرحساولین  به دستاختیار یکدیگر قرار بدهند تا اطالعات 

 تحویل میکرو بدهد. ها راداده گرحسبگیرد و آن 

 یر از ش در مواقعی که بخواهیم از سیستم برای آبیاری در فضاهای سبز استفاده کنیم

ل تقویم شمسی روز با اعما توانیمیمدر این موارد  کنیمیماستفاده  وسروهای یبرق

طیل وز تعجمعه را روزی انتخاب کنیم که دیگر نیازی به آبیاری نباشد چون پارک در ر

 .باشدیممحل تفریح 

  نیم.کاستفاده  توانیمیمهیدروپونیک نیز  هاییاریآباز این سیستم در 

 مخصوصی که برای  یگرهاحساز  توانیمیم برداربهره در صورت عدم مشکل مالی

 استفاده کنیم. اندشدهیطراحخاک و سایر مواد معدنی  تهیدیاس یریگاندازه

  ت برای هر درخ گرحساده از لزومی بر استف از باغداران آمدهعملبه یوجوهاپرسطی

 خت چقدر استکه رطوبت هر در باشدینمچون برای باغدار مهم  در باغات وجود ندارد.

 .است یکافو فقط رطوبت کل زمین 

 

 رطوبت خازنی  یگرهاحسرطوبت مقاومتی از  یگرهاحسبجای استفاده از  توانیمیم

 استفاده کنیم.
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