
به نام خدا

کاربرد ابزار دقیق و اتوماسیون 
آبدر مدیریت منابع 

))ع(کاربردي امام رضا-سخنرانی در مرکز آموزش علمی(

سبزواريکیومرث 





بحران آب در ایران
عاملِ عمده چهار بحران آب در ایران تحت تأثیر 

:است

 جمعیترشد
مدیریت نامناسب
کمبود بارندگی
کشاورزي ناموثر



بحران آب در ایران و رشد جمعیت
آبسرانهکاهشعاملمهمترینجمعیتسریعرشد

.استبودهگذشتهقرندرکشورتجدیدشونده

78به1300سالدرنفرمیلیون8حدودازایران،جمعیت
.استرسیده1392سالپایانتانفرمیلیون

ازورکشنهالتجدیدپذیرساآبسرانهمیزاناساساینبر
حدودبه1300سالدرمکعبمتر13000حدودمیزان
.استیافتهتقلیل1392سالدرمکعبمتر1400

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA


مدیریت نامناسب منابع آب  
درزیرزمینیآبمنابعازاستفادهسرعتزیستمحیطسازمان

.می زندنتخمیبیشتربرابرسهجهانیاستانداردباقیاسدرراایران

باشدمیایراندشت600ازدشت297خشکیدنعاملهمین.

35می رودهدرانتقالمسیردرآبمترمکعبمیلیارد

40%آبرفتنهدرکلاز%13.استفرسودهکشورآبشبکهاز
.استبودهفرسودگیهمینموجببهایران



بحران آب در ایران
ملهجازایرانمصرف،سرانهوآبمنابعمیزانبهتوجهبا

دکمبوبامواجهکشورهايگروهدرکهاستکشورهایی
هککشورهایستشاملگروهاین.داردقرارآبفیزیکی

.هستندمواجهآبفیزیکیکمبودبا2025سالدر

اینمشمولایرانجملهازجهانمردمدرصد25حدود
.می باشندگروه



بحران آب در ایران و کمبود بارش
ایران در منطقه خشک جهان قرار گرفته است.

میلیمتر  ١۵٠٠متوسط بارندگی در کشورهای دیگر حدود
میلیمتر می باشد٢۵٠و در کشور ما 

٧



بحران آب در ایران



بحران آب در ایران



بحران آب در ایران
کهاستدرسالمکعبمترمیلیارد413ماکشوربارندگی

جذبهازمینومزارعدرآن،مکعبمترمیلیارد293
وشودمیتبخیرها،بارندگیاینازبخشیوشودمی

تا105کهاستاستحصالقابلآنمکعبمترمیلیارد130
.ایمکردهاستحصالراآنمکعبمترمیلیارد107

مترمیلیارد98حدودچیزيکهآباستحصالیمنابعکلاز
،کشاورزيبخشدرآنمکعبمترمیلیارد88است،مکعب

2/1وبهداشتوشرببخشدرمکعبمترمیلیارد7/5
.شودمیمصرفصنعتبخشدرمترمکعبمیلیارد
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بخش کشاورزي

به صورت علمی نیستآبیاري 

شودآبی گیاه به طور دقیق محاسبه نمینیاز آبیاري فعلی             

هدر رفت آب ویا خرابی محصول 



بخش کشاورزي

آبی گیاه روزانه و به طور دقیق و علمی محاسبهنیاز 

میزان تبخیر محاسبه می شودآبیاری اتوماسیون       

افزایش راندمان آبیاری و افزایش محصول

کاهش مصرف آب       



مزایای آبیاری اتوماسیون
رد امکان تسلط کامل نرم افزاري و سخت افزاري بر کارک

بآسیستم آبیاري و فرآیند تولید، انتقال و توزیع 
 گیاهانتأمین به موقع و به اندازه نیاز آبی
 مصرفیکاهش قابل توجه انرژي الکتریکی
افزایش تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح
نامکان مدیریت مصرف انرژي و بیهنه سازي در مصرف آ



مزایای آبیاری اتوماسیون
کاهش هزینه هاي نیروي انسانی و ترابري در اثر حذف

خطاهاي انسانیحذف بازدیدهاي بی مورد
ایجاد برنامه انعطاف پذیر نزدیک به آبیاري ایده آل
 کاهش قابل توجه هزینه تعمیرات و اعمال روش هاي

یی در  مهندسی نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه صرفه جو
مصرف نهاده ها

،ایجاد امکان گزارش گیري و بررسی آماري کوتاه مدت
زیع  میان مدت و بلند مدت هزینه هاي تولید، انتقال و تو

آب
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سیستم آبیاری اتوماسیون
:مراحل انجام سیستم

 سنسورهاي مناسبانتخاب
 سیستم ارتباطیایجاد
 قه  یک سیستم کنترل و نظارت بصورت حلطراحی

بسته



سیستم آبیاری اتوماسیون



مزایای سیستم  
سفره استفاده بهینه از آب و نگهداري و حفاظت بیشتر از

هاي زیر زمینی
 درصد نسبت به سیستم50کاهش تلفات آبی تا بیش از

هاي قبلی
عدم نیاز به تهیه منابع بزرگ آب
آبیاري فقط در صورت نیاز به آب
 درصد50صرفه جویی در مصرف انرژي در حدود
قابلیت تبدیل به سیستم هوشمند



آبیاری اتوماسیون
زمتمرکافزارينرممدیریتیکواقعدراتوماسیون

روزيشبانهطوربهسیستمیکفرایندهايکلیهبر
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چنین.شودمیسازيپیادهگرپردازشمرکزي
زارافنرموافزارسختمجموعهازمتشکلسیستمی

.است



آبیاری اتوماسیون
اتوماسیونآبیاريافزارنرموافزارسخت



ن  سخت افزارسیستم آبیاری اتوماسیو
  تجهیزات ابزار دقیق

فلومتر-فشار سنج -سنسورها  -
شیر برقی-موقعیت یاب -

تجهیزات کنترلی مانندRTU

 مانندالکتریکی تجهیزاتups،powermeter

تجهیزات مخابراتی مانند مودم، آنتن



نرم افزار سیستم آبیاری هوشمند
:قابلیت هاي نرم افزار

 منطقهنمایش اطالعات هواشناسی
 نمایش فشار، مقدار جریان و ولتاژ هر الکتروپمپ و....
 ريآبیانمایش مقدار رطوبت خاك و موقعیت تجهیزات
  چاپ و ذخیره سازي تمام اطالعات از قبیل نمودارها و

جداول
سمت تعیین سطوح دسترسی مختلف براي پرسنل با

متفاوتهاي 
محاسبه مجموع ساعات فعال بودن هر پمپ



مندسیستم آبیاري هوشمند به عنوان ناظر هوش
اي مورد پایش لحظه به لحظه سیستم از طریق کنترل کلیه پارامتره

کشاورزينیاز 

 رطوبت نسبی، درجه حرارت، سرعت، شدت و (هواشناسی پارامترهاي
)جهت وزش باد، ساعات آفتابی، میزان بارندگی

 دبی و فشار آب(هیدرولیکی شبکه پارامترهاي(
مدت زمان کارکرد سیستم هاي آبیاري
روشن و خاموش کردن پمپ ها و ادوات آبیاري
پارامترهاي کیفی آب
کارکرد متوالی، موازي و همزمان واحدهاي آبیاري
سطح استاتیک و دینامیک چاه ها
اژپارامترهاي حدي و حفاظتی الکتروپمپ هاي چاه ها و ایستگاه هاي پمپ
سهم آب مصرفی هر یک از واحدهاي آبیاري































مانیتورینگ سیستم آبیاری



کنترل سطح آب



با تشکر از توجه شما  
خسته نباشید  
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دوش ایوا با کنترل میزان آب مصرفی در حمام ها، میزان هدررفت آب را تا نصف میزان معمول کاهش می دهد  .
ب شما را به کمک دست این گجت نیز اپلیکیشنی است که عالوه بر اعمال تنظیمات دلخواه، با ثبت میزان مصرف آ

.کاهش طول استحمام ترغیب می کند
استحمام انسان ها نقش بسیار مهمی در هدر رفتن آب های کره زمین دارد؛ آبی که برای تصفیه آن هزینه ها و

ز ا-زحمات بسیاری صرف شده و البته برای مدتی است که خطر کاهش شدید آن در رسانه ها و از سوی دولت ها 
.گوشزد می شود-جمله ایران

ام را تا حاال یکی از مخترعین آمریکایی دست به تولید دوشی هوشمند زده که قادر است میزان آب مصرفی در حم
ه جریان آب را دقیقا در زمانی متصل می کند که واقعا شما به آن نیاز داشت Evaاین دوش با نام . نصف کاهش دهد

.باشید
صرف آب و اپلیکیشنی نیز به همراه این دستگاه منتشر شده که عالوه بر اعمال تنظیمات دلخواه، با ثبت میزان م

.مقایسه آن با دیگر کاربران، شما را به کاهش طول زمان استحمام ترغیب می کند
ایوا در .اشدقاعدتا حاصل چنین فرآیندی بر روی کاغذ باید کاهش مصرف آب و بالطبع سقوط شدید قبض های آب ب

فرآیند ابداعی اش، سه عادت معمول و نه چندان جالب مردم در هدر رفتن آب حمام را مورد توجه قرار داده؛ باز 
شامپو کردن شیر آب و انتظار بیش از حد معمول برای گرم شدن آب، بازگذاشتن آب در زمانی که برای برداشتن

به .ن آب باشدو استفاده از آن تلف می کنیم و طوالنی شدن بی دلیل حمام رفتن افراد که شاید مهم ترین دلیل تلف شد
ه محض بازشدن شیر آب، ایوا درجه آب را کنترل می کند و در هنگامی که به درجه دلخواه کاربر رسید، آب ب

یر پس از ورود و قرارگرفتن در ز. شکل اتوماتیک قطع و به شما خبر می دهد که حاال زمان ورود به حمام است
که با در مرحله بعد نیز به میزان فاصله ای.دوش می توانید از همان لحظه نخست دمای دلخواهتان را داشته باشید

عت جریان ایوا و دوش حمام داشته باشید، فشار آب تنظیم می شود؛ اگر دقیقا در زیر دوش باشید آب با حداکثر سر
ن کامل آب دارد، اگر اندکی برای برداشتن شامپو فاصله بگیرید این جریان آهسته تر می شود و در صورت دور شد

ی در نهایت نیز اگر بیش از حد زیر آب بمانید، ایوا به شما اخطارهای.همچنان جریان کندتری پیدا خواهد کرد
ر ایوا تمامی این اتفاقات با استفاده از سنسورهای پراکسیمیتی و دیگر سنسورهای ویژه ای است که د. می دهد

واه تان را به تعبیه ایوا در حمام  به همراه اپلیکیشنی که می تواند عادات و تنظیمات خاص و دلخ.پیشبینی شده است
.ثبت برساند، به ادعای سازنده آن میزان مصرف آب در حمام را تا نصف کاهش خواهد داد





 از هدررفت یا هر سیستم گرمایشی دیگر ، مدت زمانی باید صبرکرده و آب گرم را بازنگه داریم تا پس(از محل آب گرمکن) نظیر حمام(برای همه ما پیش آمده که به علت دور بودن یکی از شیرهای برداشت آب
سات در آنها رعایت  این مشکل خصوصًا در منازل ویالئی و بزرگ و قدیمی و مکانهایی که استاندارهای طراحی تاسی. مقدار بسیار زیادی آ ب ، به تدریج آب گرم به محل مصرف برسد و بتوانیم از ان استفاده کنیم 

.  نشده بسیار به چشم می خورد 

برقرارنشده و از دمای از پیش تعریف شده نرسیده، جریان آببهیکی از روشهای کم هزینه رفع این مشکل استفاده از پمپهای سیرکوالتور در مسیر جریان آب گرم مصرفی است که باعث می شود تا زمانی که آب
.هدررفت مقادیر بسیار زیادی از آب و انرژی جلوگیری بعمل می آید

ت آب ورودی، کنترل پردازشگر این سیستم قابلیت کنترل دما، زمان و تنظیم حساسی. سیستم سیرکوله آب گرما یک سیستم پردازشگر کوچک اما مفید است که می تواند در زیر سینک و یا در حمام نصب گردد
.سیستم ورودی و چگونگی عملکرد پمپ را دارد 

رونیکی  ن رانش می نماید تا زمانی که واحد کنترل الکترمکهنگامی که دکمه استارت را می زنیم سیستم سیرکوله، آب گرم را از سمت آب گرمکن مکش و آب سرد را از طریق لوله های آب سرد به سمت آب گ
.افزایش درجه حرارت آب را تشخیص داده و فرمان خاموش شدن را به پمپ صادر نماید



 اگر بخواهید زمانی که دمای آب ). درجه سانتی گراد برسد٢دما به کمتر از (درجه سانتی گراد را تشخیص داد پمپ را قفل می نماید تا زمانی که آب درون پمپ مجددًا سرد شود ٣۵زمانی که پردازشگر دمای
.ثانیه روشن و مجددًا خاموش می شود تا از این طریق شما را متوجه گرم بودن مناسب آب نماید۴/١درجه سانتی گراد است پمپ را روشن نمایید پمپ برای ٢باالتر از 

 لیتر آب را در هر دقیقه به یک سیستم لوله کشی مسکونی پمپ نماید١١تا ٨اسب بخار می تواند ٣/١وات و ٣٠٠پمپ استفاده شده در این سیستم از نوع پمپهای سانتیریفیوژ بوده که در ترکیب با موتور.

 پمپ نماید٢/١ثانیه با یک لوله ٢٠متر در هر ١۵زمانی که سیستم کنترل آغاز به کار می نماید پمپ قادر خواهد بود آب را با سرعت.

ویژگی های سیستم سیرکوله:

-خاموش کردن خودکار پمپ زمانی که آب گرم می شود.

- درجه سانتی گراد باشد سیستم کنترل فرمان استارت نمی دهد٣۵تا زمانی که دمای آب بیش از.

- ه باشد و این یکی از ویژگی های ایمنی پمپ برای زمانی هایی است که مشکلی در سیستم آب گرم وجود داشت. دقیقه آب گرم به خروجی نرسد پمپ به طور خودکار خاموش می گردد۴اگر در طول زمان
.یا لوله آب گرم دچار شکستگی شده باشد

- دقیقه آب را سیرکوله می نماید تا زمانی که مشکل برطرف گردد١۵ثانیه در هر ۴/١اگر یک مشکل کوچک در سیستم کنترل و یا دکمه قطع و وصل ویا سیستم کنترل از راه دور رخ دهد پمپ برای.

-

مزایای سیستم

-رسیدن سریعتر آب گرم به لوله خروجی

- صرفه جویی در مصرف آب

-صرفه جویی در مصرف انرژی

-بهبود عملکردهای ماشین های ظرفشویی و لباسشویی

-کاهش فاضالب خروجی

-کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

روش نصب

- ولت در محل نصب سیستم کنترل١١٠نصب یک خروجی

-بستن والوهای تغذیه کننده آب سیستم

-قراردادن سیستم پردازشگر در یک محفظه مناسب

- با استفاده از دو شیلنگ جدید و دو شیلنگ اصلی ارتباط بین اتصالT شکل و سینک و خطوط آب و والوهای تامین آب را برقرار می نماییم.

-نصب دکمه قطع و وصل و کابل کنترل دکمه

-باز کردن والوهای تغذیه کننده آب و تخلیه هوا

- ولت به سیستم ١١٠وصل خروجی برق



به لحظه آنچه را که از سیستم های اتوماسیون آبیاری تحت فشار به عنوان یک ناظر قدرتمند می توان انتظار داشت، پایش لحظه
:سیستم از طریق کنترل کلیه پارامترهای مورد نیاز کشاورزی به شرح ذیل می باشد

)رطوبت نسبی، درجه حرارت، سرعت، شدت و جهت وزش باد، ساعات آفتابی، میزان بارندگی(پارامترهای هواشناسی -
)دبی و فشار آب(پارامترهای هیدرولیکی شبکه -
مدت زمان کارکرد سیستم های آبیاری-
روشن و خاموش کردن پمپ ها و ادوات آبیاری-
پارامترهای کیفی آب-
کارکرد متوالی، موازی و همزمان واحدهای آبیاری-
سطح استاتیک و دینامیک چاه ها-
پارامترهای حدی و حفاظتی الکتروپمپ های چاه ها و ایستگاه های پمپاژ-
سهم آب مصرفی هر یک از واحدهای آبیاری-

به طور خالصه، اجرای اتوماسیون در سیستم های مکانیزه می تواند اهداف زیر را محقق سازد:
امکان تسلط کامل نرم افزاری و سخت افزاری بر کارکرد سیستم آبیاری و فرآیند تولید، انتقال و توزیع آب-
تأمین به موقع و به اندازه نیاز آبی گیاهان مورد نظر-
کاهش قابل توجه انرژی الکتریکی مصرفی-
افزایش تولید محصوالت کشاورزی در واحد سطح-
امکان مدیریت مصرف انرژی و بیهنه سازی در مصرف آن-
کاهش هزینه های نیروی انسانی و ترابری در اثر حذف بازدیدهای بی مورد-
حذف خطاهای انسانی-
ایجاد برنامه انعطاف پذیر نزدیک به آبیاری ایده آل-
کاهش قابل توجه استهالک تجهیزات و تأسیسات زیربنایی-
ف  کاهش قابل توجه هزینه تعمیرات و اعمال روش های مهندسی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه صرفه جویی در مصر-

نهاده ها
.ایجاد امکان گزارش گیری و بررسی آماری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هزینه های تولید، انتقال و توزیع آب -





چیست ؟
 سیستم مدیریت ساختمان یاBMS (Building Management System ) 

الزم سیستمی است که به فعالیتها و امور ساختمانها نظارت کرده و در مواقع
عمال با توجه به تغییرات شرایط محیطی، تغییرات الزم را بطور خودکار ا

، اداری، مسکونی( تواند با توجه به کاربری ساختمان این سیستم می. نمایدمی
-تجهت آنها طراحی و اجرا شده و بر کلیه فعالی... ) تجاری، بیمارستان و 

های های اعم از باز و بسته شدن درب، ورود و خروج افراد، سیستم
ویری و های تهویه مطبوع پنجره و پرده اتاقها، صوتی و تصروشنایی، سیستم

.نظارت داشته باشد... 
 ساختمانی که مجهز به سیستم مدیریتBMS  باشد اصطالحًا ساختمان هوشمند

طور  دهد که از تجهیزات باین سیستم به افراد ساکن این امکان را می. گویند
د و دهکارآتری استفاده نموده و احساس امنیت و آسایش را در آنها افزایش می

.جویی انرژی گرددتواند موجب صرفههمچنین می
ها، ماین ساختمانها با استفاده از یک پارچه نمودن چهار عنصر اصلی سیست

ا و ساختار، سرویس و مدیریت و با برقراری ارتباط میان آنها محیطی پوی
. مقرون به صرفه بوجود آورند



 تجهیزاتی که از طریقBMSقابل کنترل هستند
روشنایی  -١
 با استفاده از سیستمBMS کنترل روشنایی شامل روشن و خاموش نمودن خودکارآنها، تنظیم سطح نور،. های مختلف ساختمان را هوشمند نمود توان روشنایی بخشمی

.باشدکاهش یا افزایش و همچنین تعیین و مشاهده وضعیت آنها و امکان روشن و خاموش نمودن آنها از راه دور و بیرون ساختمان می
های حفاظتی و امنیتیسیستم–٢
م های اعالم و اطفاء حریق، ورود و خروج پرسنل، دوربین مدار بسته و نشتی آب و آبگرفتگی و حفاظت از برق گرفتگی را نیز به سیستمیتوان سیستمBMS   متصل نموده

.و بوسیله آن کنترل نمود
در، پنجره، پرده و سایبان-٣
 بوسیله سیستمBMS ثر  توان با استفاده از حسگر اتوان این تجهیزات کنترل و وضعیت آنها مشاهده نموده و فرمامین الزم را در این خصوص صادر نمود و حتی میمی

.بندی دسترسی نیز اعمال نمودبندی و زمانانگشت یا کارت مغناطیسی عالوه بر ایجاد ایمنی بیشتر به امکان طبقه
۴-تهویه مطبوع( های سرمایشی و گرمایشی سیستم(
گرم ، پمپاند مانند چیلر، دیگر آبباشند تجهیزات مرکزی که در موتورخانه واقعتواند شامل تجهیزات مرکزی و تجهیزات محلی میهای سرمایشی و گرمایشی میسیستم-

باشد و تجهیزات محلی نیز مانند  می... کن و های سیستم ، برج خنک
توان تجهیزات مرکزی را در زمانهای مشخص و از راه دور روشن و خاموش نمود و می BMSاز طریق سیستم . باشندای و هواسازها میها، کولرهای پنجرهکوئلفن

ورت عدم تواند دمای اتاقها را بصورت هوشمند کنترل نموده و در صهمچنین با تغییرات شرایط محیطی تغییرات الزم مورد نیاز را اعمال نمود و همچنین این سیستم می
.حضور افراد نسبت به خاموش نمودن تجهیزات اقدام نماید

۵–های صوتی و تصویری، تجهیزات اداری سیستم
 با استفاده ازBMS یا های از قبل تعریف شده را انتخاب و اجرا نمود وهای مختلف حالتتوان امکان استفاده از یک آرشیو مرکزی صوتی را انتخاب و یا جهت مراسممی

.تجهیزات اداری را نیز از طریق این سیستم کنترل نمود
۶–  سیستم آیفون تصویری و ورود و خروج مهمانان یا مراجعه کنندگان
فت تصویر  تواند ورود و خروج کلیه مهمانان را ثبت وحتی تصویر آنها را ضبط نمود و در ساختمانهای مسکونی نیز امکان دریادر مورد ساختمانهای اداری این سیستم می

اط با ی ارتبرارمراجعه کننده بر روی نمایشگر و در صورت عدم حضور ثبت تصویر به همراه زمان مراجعه وجود داشته و حتی در صورت وجود اینترنت امکان برق
.مهمان از راه دور را مهیا سازد

کنترل تأسیسات استخر، سونا و جکوزی-٧
های الزم را انجام دهدتواند بطور هوشمند این تجهیزات را روشن و خاموش نموده و دستگاههای تصفیه، دما را کنترل و سایر کنترلاین سیستم می.
های ارتباطی  سیستم–٨
رودهای این سیستم به شمار میگیپشتیبانی خطوط تلفنی، پیامگیر، تلفن سانترال نیز از ویژه.
وسایل الکتریکی ساختمان  –٩
در ساختمان هوشمند امکان اطالع یافتن از وضعیت کلیه وسایل الکتریکی ساختمان و کنترل آنها وجود دارد.
سیستم آبیاری-١٠
آبیاری گیاهان موجود در حیاط و یا داخل ساختمان را بطور خودکار طبق برنامه از پیش تعیین شده انجام شود.
واند بسیار تتوان ساختمانها را تا سطح مورد نظر هوشمند نمود هزینه این کار نیز بسته به سطح هوشمند سازی میدر نتیجه با استفاده از سیستم مدیریت ساختمان می

.باشدپذیر میمتفاوت بوده ولی امکان



BEMSسیستم مدیریت انرژی ساختمان یا 
باشد با این تفاوت که هدف آن مدیریت انرژی ساختمانمی BMSاین سیستم نیز مشابه 

ای به باشد که توجه ویژهمی BMSای از این سیستم در واقع زیر مجموعه. باشد می
-اهبر و کنترل آنها دارد و همچنین ممکن است دستگمصارف انرژی، تجهیزات انرژی

و گیری مصرف انرژی نیز به این سیستم متصل و یک سری گزارشاتهای اندازه
مند فرمامین کنترل الزم نیز در راستای کنترل و کاهش مصرف انرژی به طور هوش

...  ن و صادر نماید به عنوان مثال کنترل دیماند مصرفی یا کنترل روشنایی ساختما

LMSسیستم مدیریت روشنایی یا -
این . باشدمی BEMSو  BMSای از سیستم سیستم مدیریت روشنایی نیز زیر مجموعه

تواند با م میدر این سیست. پردازدهای روشنایی میسیستم بطور خاص به مدیریت سیستم
وش استفاده از انواع سنسورها نظیر سنسورهای حضور و نور نسبت به روشن و خام

مر بر و یا با استفاده از تای. نمودن و یا کنترل سطح نور مکانهای مختلف اقدام نمود
.اساس زمان بعضی از مکانها را کنترل نمود

بندی ههای مختلف، منطقتوان با آدرس پذیر نمودن منطقهبا استفاده از این سیستم می
های از پیش تعریف شده برای مناسبی را بوجود آورد و همچنین نسبت به حالت

ها اقدام و با تنها صدور یک فرمان اجرا مکانهای خاص مانند آمفی تئاترها و سالن
.نمود

ایی را تا تواند مصرف بخش روشناستفاده از سیستم هوشمند به همراه تجهیزات کارا می
جویی قابل توجهی در برق مصرفی ساختمان ایجاد درصد کاهش داده و صرفه٧۵

.نمود



 درصد از هدر رفت آب ٨٠با توجه به وضعیت فعلی آب کشور و این نکته که تقریبا
ل در بخش کشاورزی است، استفاده از راه حل های هوشمندسازی می تواند یک راه ح

.مطمئن و مطلوب برای برون رفت از بحران آب و مدیریت مناسب آن باشد
سناریوهای پیشنهادی مدیریت هوشمندآبرسانی و آبیاري
ی سبزسنجش رطوبت و تشخیص زمان آبیاري در نتیجه امکان کنترل آبیاری فضا
زمانبندي انجام آبیاري براي ساعات خنك تر جهت صرفه جویي در مصرف آب
زمانبندي آبنما
حذف آشفتگي هاي آب و ایجاد آب صاف براي آبنما
تنظیم دبی و فشار آب مناطق مختلف
قطع و وصل جریان آب در مواقع مختلف
ویژگی های آبیاری هوشمند
 برآورد نیاز آبی محصول کشاورزی با استفاده از پارامترETc
 دما و رطوبت خاک، پارامترهای جوی -مجهز به سنسورهای هواشناسی.. .
ی شدهمحاسبه اتوماتیک نیاز آبی محصول کشاورزی براساس پارامترهای اندازه گیر
کنترل شبکه آبیاری براساس نیاز آبی به دست آمده



- سیستم اجزایBMS
طی  های ارتبامنظور از اجزا، کلیه تجهیزات، سیستم

افزارهایی که جهت کنترل وسایل مختلف  و نرم
-گردد میموجود در ساختمان مورد استفاده قرار می

.باشد
های هر کاربرد با توجه به اینکه نیازها و خواسته

ر تواند بسیار متفاوت بوده ، تجهیزات و اجزا همی
ار متفاوت  های دیگر بسیتواند با سیستمسیستم نیز می

اب  تواند به دلخواه خود آنها را انتخباشد و کاربر می
.نماید



مرکزیکنترلسیستم
سیستمیکجزءبزرگترینومھمترینبخشاین BMS سیستماینجایبهنیزکامپیوتریکازاوقاتگاھی.باشدمیآنمرکزیھستهوبوده

،پردازندهواحدشاملبخشاین.گرددمیکنترلوریزیبرنامهکامپیوترطریقازفقطوبودهمستقلبخشاینموارداغلبدرولیگرددمیاستفاده
بطورکهدارندوجودکلیدھاییبخشایندرھمچنین.باشدمیاندارتباطدراجزاءکلیهباکهھاییرلهوکنتاکنتورھاوسیستماصلیکنترلرھای
خطوططریقازتواندمیمختلفاجزاءبامرکزیکنترلارتباطیھایروش.دادتغییرراسیستمبرنامهتواندمیآنھاتغییرباوھستندتغییرقابلدستی

.باشدتلفنیخطیاوباسھایسیمبرق،

ارتباطیخطوط (BUS(
مختلفاجزاءارتباطبرای BMS اجزاءتمامازخطوطاینگرددمیاستفادهارتباطیخطوطازیکدیگربا BMS بینرااطالعاتارسالامکانوکردهعبور

.باشدسیمبیامواجبصورتیاومشترکسیمرشتهچندساختمان،برقھایسیمبصورتتواندمیخطوطاین.سازدمیمیسرآنھا

کنندهکنترلودسترسینقاط (Access Point(
نمایشوکنترلقابلیتوشدهنصبساختمانمختلفنقاطدروبودهلمسینمایشگریکیاوکلیدصفحهیکونمایشگریکشاملبخشاین

محدودترآنھایتواناییکهتفاوتاینبااستمرکزیکنترلواحدمانندبخشاین.استداراراغیرهووسایلوضعیتدما،مانند،بخشآناطالعات
.است

سنسورھا–۴
عبارتندسنسورھااینمتداولانواع.گرددنصبمختلفنقاطدرتواندمیسازیھوشمندسطحونظرموردنیازھایبهتوجهباگوناگونیسنسورھای

ونمودهنظرمورداطالعاتوھاسیگنالبهتبدیلرانظرموردمشخصاتتوانندمیکه...ودودسنسورنور،سنسوردما،سنسورحضور،سنسور:از
دیمرھاوتایمرھاکلیدھا،انواعبهراالزمفرمامینمحلییامرکزیکنترلو.نمایندمیارسالکنترلینقاطیامرکزیکنترلبهارتباطیخطوططریقاز

.نمایندمیارسال

روشناییدیمرھای-۵
تجھیزاتاینبا.آورندمیبوجودالکترونیکیبصورتھاالمپنورکاھشیاافزایشبارانورتنظیمامکاندیمرھا
جوییصرفهطریقاینبهونمودخاموشراروشناییحتییاوتنظیمطبیعینورشدنزیادوکمبارامحیطنورسطحنورسنسورھمراهبهتوانندمی

.نمایندمیانرژی

تایمرھا–۶
ارسالقابلیتنیزمرکزیکنترلالبتهباشدمفیدتوانندمیشوندمیانجاممشخصزمانھایدروتکراریبصورتکهاعمالیسرییکجھتتایمرھا

.باشدمجزاتایمرازاستفادهازترارزانتواندمیکهدارندرازمانیبصورتفرمان

پریزھا–٧
وروشنراآنھابهمتصلھایکنندهمصرفتوانمیدارندراارتباطیخطوططریقازاطالعاتدریافتوارسالقابلیتکهپریزھاییازاستفادهبا

.گردیدمطلعآنھاوضعیتازیاوخاموش

سیستمافزارنرم–٨
سیستمبرایباالانعطافقابلیتباومفیدابزارھایازیکیتواندمیکامپیوتریکبوسیلهافزارنرمازاستفاده BMS -تواناییمواردیدرحتی.باشد

بامناسببصریارتباطھمچنینوواقعثبتوگیریگزارشجملهازمیباشدآنفاقدمرکزیکنترلکهدھدمیسیستمبهافزارنرماینھایی
.سیستم

٩- Web Server
سیستمبهاینترنتطریقازدنیاازاینقطهھردرتاسازدمیقادرراکاربرکهاستایوسیله BMS این.نمایدکنترلراآنوکردهپیدادسترسی

.گرددمیمتصلشبکهبهمودممانندتجھیزاتبهدیگرطرفازومتصلمرکزیکنترلبهارتباطیخطوطباطرفیازسیستم



BMSسیستمازاستفادهفواید

:نمودتقسیمزیراصلیمحور٣بهتوانمیراBMSازاستفادهاصلیمزایای
نگهداریهایهزینهکاهشوانرژیجوییصرفه-١
ایمنی-٢

آسایشورفاهسطحافزایش-٣

نگهداریوتعمیرهایهزینهکاهشوانرژیمصرفجوییصرفه-١
مصرفکاهشبرعالوهسیستماین.کاهدمیساختمانجاریهایهزینهوانرژیمصرفازدرصد٢٠متوسطبطورتواندمیهوشمندسیستمازاستفادهکهاستدادهنشانمطالعات

.گرددمیمربوطههایهزینهکاهشوهادستگاهعمرطولافزایشواستهالککاهشموجبآنهاکنترلونمودنخاموشباانرژی

ایمنی-٢
یارادافبهرااضطراریپیامهایخودکارطوربهوداشتهمؤثرینقشآناثراتکاهشوحوادثازجلوگیریدرتواندمیخطراعالمموقعبهوسریعارسالبابحرانیشرایطدر

ایمالحظهقابلبطورراسیستمایمنیتواندمیورودثبتهایدستگاهوبستهمدارهایدوربینبهآناتصالوورودیمبادیودربکنترلهمچنین.نمایدارسالصالحذیارگانهای
.دهدافزایش

راحتی-٣
.دهدانجامهوشمندبطوررانیازموردهایبازرسیوتکراریکارهایازبسیاریتواندمیسیستماین

پیشازهایحالتمهدکیکفشارتنهابایاودهدانجامخودکاربطورراباغچهوسبزفضایآبیارییاونمایداقدامکوئلفنوروشناییشدنروشنبهنسبتافرادحضوربامثالبطور
.نمایدتنظیممطلوبحددررامکانهارطوبتونورودمایاو.نمایداجراراایشدهتعریف



 وش ایوا با کنترل میزان آب مصرفی در حمام ها، میزان
.  هدررفت آب را تا نصف میزان معمول کاهش می دهد

عمال کمک دست این گجت نیز اپلیکیشنی است که عالوه بر ا
تنظیمات دلخواه، با ثبت میزان مصرف آب شما را به کاهش

.طول استحمام ترغیب می کند
استحمام انسان ها نقش بسیار مهمی در هدر رفتن آب های کره

اری  زمین دارد؛ آبی که برای تصفیه آن هزینه ها و زحمات بسی
در صرف شده و البته برای مدتی است که خطر کاهش شدید آن

.گوشزد می شود-از جمله ایران-رسانه ها و از سوی دولت ها 
شمند حاال یکی از مخترعین آمریکایی دست به تولید دوشی هو

زده که قادر است میزان آب مصرفی در حمام را تا نصف  
جریان آب را دقیقا در زمانی  Evaاین دوش با نام . کاهش دهد

.متصل می کند که واقعا شما به آن نیاز داشته باشید



مزیاي آبیاري اتوماسیون

:زدطور خالصه، اجراي اتوماسیون در سیستم هاي مکانیزه می تواند اهداف زیر را محقق سابه 
ند تولید، امکان تسلط کامل نرم افزاري و سخت افزاري بر کارکرد سیستم آبیاري و فرآی-

انتقال و توزیع آب
تأمین به موقع و به اندازه نیاز آبی گیاهان مورد نظر-
کاهش قابل توجه انرژي الکتریکی مصرفی-
افزایش تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح-
امکان مدیریت مصرف انرژي و بیهنه سازي در مصرف آن-
کاهش هزینه هاي نیروي انسانی و ترابري در اثر حذف بازدیدهاي بی مورد-
حذف خطاهاي انسانی-
ایجاد برنامه انعطاف پذیر نزدیک به آبیاري ایده آل-
کاهش قابل توجه استهالك تجهیزات و تأسیسات زیربنایی-
کاهش قابل توجه هزینه تعمیرات و اعمال روش هاي مهندسی نگهداري و تعمیرات -

پیشگیرانه صرفه جویی در مصرف نهاده ها
ایجاد امکان گزارش گیري و بررسی آماري کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هزینه-

هاي تولید، انتقال و توزیع آب

۶۵



با ثبت اپلیکیشنی نیز به همراه این دستگاه منتشر شده که عالوه بر اعمال تنظیمات دلخواه ،
یب میزان مصرف آب و مقایسه آن با دیگر کاربران، شما را به کاهش طول زمان استحمام ترغ

.می کند
د قاعدتا حاصل چنین فرآیندی بر روی کاغذ باید کاهش مصرف آب و بالطبع سقوط شدی

ایوا در فرآیند ابداعی اش، سه عادت معمول و نه چندان جالب مردم در هدر.قبض های آب باشد
رفتن آب حمام را مورد توجه قرار داده؛ باز کردن شیر آب و انتظار بیش از حد معمول برای

ی کنیم و گرم شدن آب، بازگذاشتن آب در زمانی که برای برداشتن شامپو و استفاده از آن تلف م
حض به م.طوالنی شدن بی دلیل حمام رفتن افراد که شاید مهم ترین دلیل تلف شدن آب باشد

بازشدن شیر آب، ایوا درجه آب را کنترل می کند و در هنگامی که به درجه دلخواه کاربر 
س پ. رسید، آب به شکل اتوماتیک قطع و به شما خبر می دهد که حاال زمان ورود به حمام است

ه از ورود و قرارگرفتن در زیر دوش می توانید از همان لحظه نخست دمای دلخواهتان را داشت
ار آب  در مرحله بعد نیز به میزان فاصله ای که با ایوا و دوش حمام داشته باشید، فش.باشید

کی برای تنظیم می شود؛ اگر دقیقا در زیر دوش باشید آب با حداکثر سرعت جریان دارد، اگر اند
ل آب برداشتن شامپو فاصله بگیرید این جریان آهسته تر می شود و در صورت دور شدن کام

وا به در نهایت نیز اگر بیش از حد زیر آب بمانید، ای.همچنان جریان کندتری پیدا خواهد کرد
گر تمامی این اتفاقات با استفاده از سنسورهای پراکسیمیتی و دی. شما اخطارهایی می دهد

لیکیشنی تعبیه ایوا در حمام  به همراه اپ.سنسورهای ویژه ای است که در ایوا پیشبینی شده است
که می تواند عادات و تنظیمات خاص و دلخواه تان را به ثبت برساند، به ادعای سازنده آن

.میزان مصرف آب در حمام را تا نصف کاهش خواهد داد



بخش کشاورزي

ورت این نکته ضروری است که در کشور ما تقریبًا هیچ آبیاری به صورت علمی صتوجه به
متر از حد  در نتیجه کل سیستم یا ک. نمی گیرد و نیاز آبی گیاه به طور دقیق محاسبه نمی شود

از، نیاز آب مصرف می کند که در این صورت گیاه دچار صدمه می شود و یا بیشتر از حد نی
حت اما درسیستم اتوماسیون آبیاری ت. آب استفاده می گردد که موجب هدررفت آن خواهد شد

ر می فشار، نیاز آبی گیاه روزانه و به طور دقیق و علمی محاسبه شده و در اختیار گیاه قرا
ود و از به طور دقیق محاسبه می ش-چنانچه بیان گردید–در این سیستم میزان تبخیر. گیرد

ز به طور مثال در یک رو. این طریق تنها آب مورد نیاز گیاه در اختیار آن قرار خواهد گرفت
یاز دارد؛  ابری که میزان تعرق گیاه نسبت به یک روز آفتابی کمتر است، گیاه به آب کمتری ن

ر در صورتیکه د. این موضوع در سیستم اتوماسیون لحاظ شده و در نظر گرفته می شود
ا بدین  در کل می توان این موضوع ر. سیستم های معمولی، آبیاری بدین شکل انجام نمی گردد

یاری صورت مطرح کرد که اتوماسیون سیستم آبیاری تحت فشار، باعث افزایش راندمان آب
ب سیستم می شود که این امر به نوبه خود موجب صرفه جویی در مصرف آب شده و متعاق

ا  از طرف دیگر اگر افزایش سطح زیر کشت ر. آن می توان سطح زیر کشت را افزایش داد
ل آن نداشته باشیم، برداشت کمتر آب از سفره های آب زیر زمینی را شاهد هستیم که ماحص

.توسعه پایدار کشاورزی در کشور عزیزمان خواهد بود

۶٧



ه طور اتوماسیون در واقع یک مدیریت نرم افزاری متمرکز بر کلیه فرایندهای یک سیستم ب
می باشد که تحت نظارت و کنترل یک واحد مرکزی پردازش گر پیاده) دائم(شبانه روزی 

بخش . چنین سیستمی متشکل از مجموعه سخت افزار و نرم افزار است. سازی می شود
:سخت افزار، تجهیزات زیر را شامل می شود

کی،خودکار خودکار الکتری(تجهیزات ابزار دقیق مانند تایمر، فلومتر، فشارسنج، شیر برقی -١
...، موقعیت یاب و )میزان رطوبت خاک،میزان سطح آب سنسور باران(، سنسور)بدون سیم

تجهیزات کنترلی مانند-٢RTUوRIC و...
تجهیزات الکتریکی مانند-٣ups،power meter و...
۴- تجهیزات مخابراتی مانند مودم، آنتن و...
ت های زیر نرم افزاری که در اتاق کنترل سیستم اتوماسیون مورد استفاده قرار می گیرد، قابلی

:را دارد
نمایش اطالعات هواشناسی منطقه-١
....نمایش فشار، مقدار جریان و ولتاژ هر الکتروپمپ و -٢
نمایش مقدار رطوبت خاک و موقعیت تجهیزات آبیاری-٣
چاپ و ذخیره سازی تمام اطالعات از قبیل نمودارها و جداول-۴
تعیین سطوح دسترسی مختلف برای پرسنل با سمت های متفاوت-۵
محاسبه مجموع ساعات فعال بودن هر پمپ-۶



Guidelines
Device should be controlled by BS



Objective

To implement a autonomous machine that 
makes the decision of irrigation control 

based on climate.



Initial Plan

To make the robot go on a predefined 
pathway.

Stop at predefined intervals.
Sense the humidity and temperature
Follow a line and dock.
Actuate the valves and water pump based 

on humidity levels.



Resources

Sensors
Actuators
Integrated Circuit Chips
Robot Body and Brain 



Sensors











Actuators

Continuous Rotation Servos 
Stepping Servos
DC Motor Pump



Integrated Circuit Chips

DS



Robot Body and Brain

Brain: Parallax Basic Stamp II, Board Of 
Education

Body: Parallax BOE-BOT Chassis 
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