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Abstract 
Agriculture consumes the majority of the country's water. The control of 

irrigation time and the use of suitable irrigation technology are extremely 

crucial due to the restricted quantity and quality of water resources in 

IRAN for plant development in desert regions. This paper's goal is to 

create and develop a sensor node-based control system that will provide 

an ideal intelligent drip irrigation system for agricultural products. Using 

the hardware components as a foundation, the software component of the 

project is developed and produced. The hardware component includes the 

control box, which is utilized to collect soil moisture data via soil moisture 

sensors to monitor the planting environment. The second component is a 

C++ application that is used to analyze soil moisture data for better 

management and to select the best drip irrigation plan. This technology 

was implemented and tested as a pilot in the Saravan Higher Education 

Complex Innovation Center in Sistan and Baluchistan province. The 

findings revealed that, in addition to lowering water consumption costs, 

timely irrigation management boosts agricultural product productivity. 
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1. Introduction 
Management of irrigation time, frequency, and quantity are critical in intelligent water resource 

management. To avoid overwatering or water stress in crops, farmers must constantly monitor weather 

forecasts as well as soil and plant moisture and adapt the irrigation schedule to current conditions. 

Farmers can irrigate at night to reduce water evaporation, which allows water to penetrate deeper into 

the soil and reduces the need to irrigate the field. In this article, the intelligent irrigation system is 

designed for optimal water management. 

2. Materials and Methods 
This paper discusses developing a smart irrigation system employing network nodes for managing water 

delivery to agricultural goods, deciding irrigation time, and frequency, and reducing the amount of 

water utilized. The proposed method was tested and evaluated by the Center for Innovation and 

Communication with Industry of Saravan Higher Education Complex - Sistan Baluchistan to irrigate 

the complex area's shrubs and vegetation. 

3. Results 
The approach (which uses a sensor network for the irrigation of agricultural crops) was created and put 

into practice, and it became apparent that it behaved better than earlier irrigation techniques for 

agricultural crops. 
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4. Discussion and Conclusion 
In this essay, one of the most challenging agricultural issues is the use of water. Then, a method for 

automatically deciding when to irrigate was proposed using IoT technology. The proposed method uses 

a sensor network for the irrigation of agricultural crops. 
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 پژوهشی مقاله

 چكیده

مناطق  اهانیدر استقرار گ منابع آب یفیكوی كم تيبا توجه به محدود آب مورد استفاده در ايران در زمینه كشاورزي است بیشتر

 ستمیس کيمقاله،  نيدر ا .بسیار حائز اهمیت استبه كارگیري روش هاي مناسب آبیاري  و زمان آبیاري مديريت صحیح ،یابانیب

 ارائه حسگر هايگرهكنترل با استفاده از  ستمیو توسعه س یبا هدف طراح يمحصوالت كشاورزبراي  ايقطره ياریآب نهیبه هوشمند

جعبه كنترل  شامل يسخت افزار مولفه. است پروژه بر اساس اجزاي سخت افزاري طراحی و توسعه يافته نرم افزاريبخش كه  شودمی

 محیط كاشت گیاهنظارت بر  يخاک برارطوبت  يهاحسگر طريق از ي مربوط به میزان رطوبت خاکهاداده يجمع آور يبراكه است 

 تيريمد به منظوررطوبت خاک ي مربوط به هاداده لیو تحل هيتجز يكه برا، ++Cزبان  بهبرنامه  کي . مولفه دومشودیاستفاده م

واقع در استان مركز نوآوري مجتمع آموزش عالی سراوان در  ستمیس نيا. استاي بهتر و تعیین زمانبندي مناسب براي آبیاري قطره

 بهبود بر عالوه ،ياریآب يزمانبند هوشمند تيرينشان داد كه مد جياست. نتا شده شياجرا و آزما بصورت پايلوت سیستان و بلوچستان

 .شودیم يكشاورز محصوالت يوربهره شيافزا موجب یمصرف آب يهانهيهز

 .کارایی مصرف آب،  ایآبیاری قطره، هوشمند آبیاری زمانبندی ،سیمحسگر بیهای گره :کلیدیواژه های 
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 مقدمه

كشاورزي  حوزهتولید در  منبعآب به عنوان مهمترين 

 در اقلیم خشک يا نیمه خشک ايران،شود میمحسوب 

بدلیل بارندگی بسیار كم، دماي باال و وزش بادهاي 

 شودسهمگین كه موجب تبخیر و تعريق منابع آبی می

هاي آبیاري انتخاب روش زمان آبیاري و مديريت صحیح

از  (.138۴ ،ستارو  نجفی)است  اهمیت حائز بسیاربهینه، 

متناوب چند  یاز خشکسال یبحران آب ناش ديتشدطرفی 

خشک اقلیم منابع آب در  تيريمد تیمبر اه ریساله اخ

بر  یخود متک كشاورزيهاي تیفعال جهت كشور كه تنها

حجم  .افزايدمیباشند، یم ذخاير محدود آبهاي زيرزمینی

 اردیلیم ۴03از بارش در كشور  یآب ناش منابع كل

از  ریتبخ قيدرصد آن از طر 70از  شیب مترمکعب است كه

حدود  ريدپذيآب تجد منابع . حجمشودیدسترس خارج م

آن در بخش  درصد 70مترمکعب است كه  اردیلیم 100

در  (.1396 و همکاران، يناصر) شودمیمصرف  يكشاورز

 و صرفه نهیبه مؤثر استفاده ياز راهکارها یکي طيشرا اين

 یمهم ریثتأ مزرعه ياریروش آب در مصرف آب است.. يیجو

 ،یعباس و یسهراب)دارد  ياریراندمان كاربرد آب آب يرو

 ياریآب كم کیتکن ،یو كم آب یخشکسال طيدر شرا (.1388

 دیسوء را بر تول ریتأث كه حداقل ميمال یتنش رطوبت کيبا 

 يسود اقتصاد شيافزا سبب تواندمی ،دارد یمحصوالت زراع

روشهاي آبیاري  (.1393و همکاران، یبوستان)محصول شود

بصورت غرقابی بوده و در اكثر  رانيا در یزمینهاي زراع

سانتی متر می باشد كه  20زمینها میزان سطح آب حدود 

  (.1393و همکاران، یبوستان)با اصول علمی مغايرت دارد

امروزه شیوه آبیاري در كشورهاي پیشرفته از غرقابی به 

قطره اي تغییر پیدا نموده و با تعبیه سیستم لوله كشی با 

آب را بصورت قطره قطره در طول هزينه بسیار نازل و كم 

زمین نیاز به كشت به ريشه گیاه رسانده و بدين ترتیب 

عالوه بر صرفه جوئی در مصرف آب در مصرف سوخت نیز 

                                                           
1Stefanos  

می نمايند. در روش آبیاري قطره اي در  وئـیصرفـــه ج

گیاه جهش ايجاد شده و بدين ترتیب تولید محصوالت 

كه عنوان شد براي همانطور  گیاهی چند برابر خواهد شد.

حل مشکل كم آبی در بخش كشاورزي نیازمند مديريت 

هوشمندانه منابع  تيريمددر هوشمندانه منابع آب هستیم. 

 تیو مقدار آب اهم ياریدفعات آب ،ياریزمان آب تيريآب مد

تنش  اياز حد  شیب ياریاجتناب از آب يدارد. برا يیبه سزا

 ریگیپ یبه طور دائم ديمحصوالت، كشاورزان با يبرا یكم آب

و  اهانیرطوبت خاک و گ زیآب و هوا و ن يهاینیبشیپ

موجود باشند.  طيبا شرا ياریآب يانطباق برنامه زمانبند

را در طول شب انجام دهند تا  ياریآب توانندیكشاورزان م

آب سبب  ریكاهش تبخ ابد،يآب كاهش  ریتبخ زانیم

از  جهیدر خاک نفوذ كند، در نت یتا آب به خوب شودیم

در اين مقاله  مزرعه كاسته خواهد شد. ياریبه آب ازیدفعات ن

سعی شده با طراحی سیستم آبیاري هوشمند با استفاده از 

به مديريت رساندن آب به محصوالت شبکه گرههاي 

 كنترل و ياریدفعات آب ،ياریزمان آبكشاورزي، تعیین 

توسط مركز ش پیشنهادي مصرفی بپردازيم. رو مقدار آب

 –نوآوري و ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی سراوان 

سیستان بلوچستان به منظور آبیاري درختچه هاي و 

پوشش گیاهی محوطه مجتمع مورد آزمايش و ارزيابی قرار 

 ،(2) بخش در كه است بیترت نيا به مقاله ساختار گرفت.

 يشنهادیپ روش( 3) بخش در. شودیم مرور مرتبط يكارها

 و شده وردهآ يساز هیشب جينتا (۴) بخش در و شده انیب

 .است شده بیان يریگ جهینت( ۵) بخش در

 

 پیشینه پژوهش

هاي كشاورزي را می توان با استفاده بسیاري از فعالیت

آبیاري  با توجه به اينکهداد.  انجامهاي ديجیتال از تکنولوژي

 باشد. فرآينديمخرب  است ناكافی يا بیش از حد ممکن

پايداري و  برتنظیم مقدار آب در مزارع ، به طور مستقیم 

 1ستیفانوس) تأثیر گذار استحاصلخیزي محصوالت پیوند 
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ري يک سیستم مکارا براساس ه ( روشی201۵،و همکاران 

يکپارچه براي مديريت خودكار آبیاري با يک پروتکل 

 مسیهاي حسگر بیمسیريابی جديد براي شبکه

(WSNs) به اآنه  . سیستم پیشنهاديدادندپیشنهاد ،

مین آب در مزارع كشت شده به أمنظور مديريت موثر ت

كند. اين سیستم اطالعات تاريخ و می كار روش خودكار

گیرد تا مقدار آب را در نظر می هواشناسی داده هايتغییر 

مورد نیاز براي آبیاري را محاسبه كند. در مواردي كه تغییر 

، باشدشده داده باالتر از حد آستانه آوريروي مقادير جمع

آوري مکرر داده براي به حداقل رساندن مقدار آب الزم جمع

است. از طرف ديگر، در صورتی كه تغییر پیشنهاد شده

شده باشد، فاصله زمانی  تر از آستانه تنظیممقادير پايین

تواند افزايش يابد تا انرژي حسگر ها میآوري دادهبراي جمع

 شود. می حسگرهاذخیره شود، كه منجر به طول عمر 

همراه با  تلفن يک از ( 201۴،وهمکاران 1بلساره)

-ینظارت بر گلخانه استفاده م يبرا ديآندروسیستم عامل 

سیستم . كردكار نمیدور فاصله م آنها در ولی سیست كردند

 اریارتباطات س یجهان ستمیبر س یآنها مبتنپیشنهاد شده 

(GSM بود كه در آن )كوتاه  امیپ قياز طر بسته اطالعات

بود كه هر بار كاربر  نيا ستمیس نيا ايرادشد، یارسال م

بود و  نهيشد كه زمانبر و پرهزیم یدستورات پيمجبور به تا

در  ايدر گلخانه  شهیهم مجبور بودنفر کيهمچنین 

تا بتواند آبیاري و شرايط مجاورت گلخانه حضور داشته باشد 

توانند یاوقات كشاورزان نم یضبع يد.ماگلخانه را كنترل ن

اقدام  زمانی بايدچه  آبیاريكنترل  يكنند كه برا ینیب شیپ

در خصوص تعیین  یاشتباه ماتیشود و ممکن است تصم

 اهانیگ بیترت نياتخاذ كنند و به ازمان دقیق و مقدارآب 

اكبري و  .نندیببمی يشتریب بیگلخانه آس

 به لزوم توجه به بهره برداري آب (1388همکاران)

پرداخته و الگوي  یشکسالخ كشاورزي در مناطق چهار

در آن  یهاي آب تيكشت مناسب را با توجه به محدود

در آنها عنوان كردند كه . قرار دادند یسمنطقه مورد برر

 یمحصوالت یستيبا یو كمبود منابع آب یخشکسال طيشرا

و از  نيیسطح پا در كشت شوند كه از لحاظ مصرف آب

داشته باشند. آنها بر لزوم  يیلحاظ اقتصادي توان باال

                                                           
1Belsare  

و  یآب منابع محصوالت كم مصرف از لحاظ ینيگزيجا

اكبري و ) .اندنموده دیپربازده از لحاظ اقتصادي تأك

 یتيريمد يراهکارها یاثر بخش یبررسبه ( 1398، همکاران

و  ياریآب ستمیس رییبه تغ ازیممکن بدون ن ياسازه رهیغ

در  يآب كشاورز نهیبه مصرفي مضاعف برا نهيصرف هز

 خيتار رییتغ ،ياریسطح مزرعه شامل ارتقاء راندمان آب آب

 ريو سطح ز بیبا توجه به ترك ياریكاشت و اعمال كم آب

مختلف محدوده  یمنطقه، در نواح در كشت موجود

( مرودشت و خرامه استان فارس يدشت ها) یمطالعات

 راندمان بهبود داد، پرداختند. نتايج تحقیق آنها نشان

 و درودزن منطقه دو در غالب هاي براي كشت آبیاري

 آب تامین در جويی صرفه به منجر ترتیب به كربال،

معرف  شد. مکعب متر 33.8و  131.۵  میزان به تخصیصی

راندمان  یابيبه ارز یقیدر تحق (139۵،همکاران پور و )

 رود نهيزر یو زهکش ياریسه مزرعه شبکه آب يرو بر ياریآب

 یابيبه دست آمده قابل قبول ارز ي. راندمان هاپرداختند

 شبکه انیمتول کهینشان داد در صورت جينتا نی. همچنشد

و  ليتحو در یخوب یاتیو عمل یاز برنامه عمل ياریآب يها

دسترس  در آب به كشاورزان برخوردار باشد و آب عيتوز

قادر به  غالباً باشد، كشاورزان ازیكشاورزان در حد مورد ن

خود  یزراع محدوده در ياریمطلوب آب تيريمد کياعمال 

بیاري آروشهاي  به( 1391،اسدي و همکاران) هستند.

اي بیاري كوزهآسطحی و روش ديگر  بیاري زيرآه، بهین

ب در زير خاک آزير سطحی ، در روش آبیاري پرداختند.

شود هدايت آب از مین میأدرمنطقه نفوذ ريشه ت سطحی و

كه در زير سطح  هاي سفالی يا فلزي مشبکطريق لوله

گیرد و آب از اين سوراخهاي اند صورت میخاک نصب شده

سازد و آبیاري كرده و آنرا مرطوب می مشبک در خاک نفوذ

اي در واقع يکی از روشهاي سنتی آبیاري در مناطق كوزه

و  خشک است كه در اين روش گودالی در زمین حفر شده

گیرد و اطراف كوزه مخلوطی كوزه بزرگی را در آن قرار می

از خاک و كود حیوانی پر شده و بعد بذر سبزي و صیفی 

نويسندگان در اين  شود.میاطراف آن كشت  جات در

اين روشها  با استفاده ازتحقیق به اين نتیجه رسیدند كه 

گام برداشت و اراضی  توان در جهت تقلیل بیابان زايیمی
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( 1398،بابا حیدري و همکاران) برد. بیشتري را زير كشت

 شکل( واترباكس بهراي كنترل پديده بیابان زايی به مقايسه

-آبیاري قطره و سطحی آبیاري با  )ايفتیله آبیاري از خاصی

 اغلب كه زالزالک نام به گونه گیاهی يک استقرار براي اي

 نیمه مناطق استفاده زداي موردبیابان هايپروژه براي

 تحقیق اين نتايجگیرد پرداختند.می قرار ايران در خشک

 چشمگیر ضمن كاهش واترباكس سامانه كه داد نشان

 به آبیاري نسبت كم درصد 92 حد در) مصرفی آب میزان

 در) نهال باالي ماندن زنده درصد و (كامل ايطرهق يآبیار

 جهت ربردياك و مفید یروش (درصد 100پژوهش اين

زايی زالزالک براي مبارزه و كنترل پديده بیابان لانه قرارتاس

 در آب مصرف كارايی گرديد باشد. همچنین مشاهدهمی

 آبیاري و ايقطره آبیاريهاي روش به نسبت واترباكس

 نتايج طبق .است بیشتر داريمعنی اختالف با سطحی

 واترباكس ضمن سامانه با بکارگیري پژوهش اين از حاصل

-می دسترس در و موجود آب منابع از حداكثري استفاده

 مثدل شوندمی خارج دسترس از كه آبی از منابع توان

-می خارج دسترس از سطح از با تبخیر كه جوي نزوالت

 .نمود استفاده شوند

در ادامه اين بخش به تشريح اجزا تشکیل دهنده 

 پردازيم.سیستم آبیاري هوشمند می

 

 اجزا تشكیل دهنده سیستم آبیاری هوشمند

 uno نویآردو

 یاست كه به راحت يپلتفرم سخت افزار کي نويبرد آردو

آن را برنامه  دیتوانیتان میشخص وتریبا اتصال آن به كامپ

از میکروكنترلر  Ardoino UNO .دیكن يزير

ATmega328p نمايش  1كند كه در شکل استفاده می

 یو خروج يورود نیپ 1۴ يبرد دارا نيا .داده شده است

تواند به عنوان یعدد آن م 6باشدكه یم (I/O) تالیجيد

بر  ~ها با عالمت  نیپ نيا شوداستفاده  PWM یخروج

 Analog ) آنالوگ نیپ 6 و اندشدهبرد مشخص  يرو

Input  A0-A5) ي دارا برد اين نیهمچن .باشدیم

 مجزا، هيتغذ يورود ،USBاتصال  ،16MHZ ستاليكر

كه براي آپلود كردن  ICSPكانکتور ، کرویم ستير دیكل

 شود.استفاده می Atmega328Pبوت لودر چیپست هاي 

 

 ATMega328های پین(ک1)شكل 

 برک اوت 

است  درنگیب اي عيسر یکيالکتر دیكل ینوعبرک اوت 

. شودیباز و بسته م گريد یکيمدار الکتر کي تيكه با هدا

برق  انيجر کي كه است ليتبد دیكل کيبرک اوت ر واقع د

ولتاژ برق به  کي یعنيدهد. یحالت م رییرا تغ دیكل نيا

را كه در  یليتبد دی، كلبرک اوت و  شودداده میبرک اوت 

شکل  .كندیشده است، خاموش و روشن م هیداخل آن تعب

 ۵برک اوت مورد استفاده را كه تک كاناله بوده و با ولتاژ  2

 -10Aكند و داراي مقادير خروجی ولت كار می
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250VAC ،10A-30VDC  ولت و  30حداكثر تا را كه

دهد از اين نمايش می دينمامیآمپر جريان را تحمل  10

 برد براي قطع و وصل شدن پمپ آب استفاده شده است. 

 

 برک اوت  (:2)شكل 

-فعال می ولتاژ كوچکبا  ،یکیالکترومکان هايبرک اوت

برک كه در داخل  يدیكل توسط اين ولتاژ كوچک است شود

 يبرا یبزرگ انيتواند جر یكند، م یم دایحالت پ رییتغ اوت

 ما قطع و وصل كند.
 

 پمپ آب

با  B358-9كوچکدر اين تحقیق از يک پمپ آب 

دور بر دقیقه با دبی خروجی  2200سرعت چرخش 

 12وات و ولتاژ  8/۴مترمکعب بر ساعت و قدرت 108/0

، قابلیت  385پمپ آب و هواياستفاده شده است  DCولت 

لیتر در هر دقیقه را دارد و توان مکش آن،  2تا  1.۵انتقال 

پمپ آب مورد استفاده را نمايش  3. شکل لیتر می باشد 2

 .دهدمی

 

 

 

 B9358پمپ آب (:3)شكل 

 

 سنسور رطوبت سنج خاک

رطوبت خاک به طور معمول به  يسنسورها

حجم آب موجود در خاک شود كه  یاطالق م يیسنسورها

 يریجهت اندازه گرا در واحد حجم خاک ارائه می كند 

 يدو شاخه ا اي يالهیم يرطوبت خاک از رطوبت سنجها

 استفاده كرد توانیاند مدهيگرد یكار طراح نيا يكه برا

 يریآب خاک را اندازه گ یحجم زانیرطوبت م يحسگرها.

از رطوبت  یگرانش میمستق يریكنند. از آنجا كه اندازه گیم

كردن و وزن نمونه خاک  خشک به برداشت، ازیآزاد خاک ن

آب  زانیم يریرطوبت خاک اندازه گ يدارد، سنسورها

-یژگياز و یبا استفاده از برخ میمستق ریبه طور غ یحجم

 کيالکتر يثابت د ،یکيگر خاک مانند مقاومت الکتريد يها

خواص اندازه  نیتعامل با نوترون به عهده دارند  رابطه ب اي

گردد و بسته به عوامل  برهیكال ديشده رطوبت خاک با يریگ

 یکيالکتر تيهدا ايمانند نوع خاک، درجه حرارت  یطیمح

 ويکروويتابش ما عیمتفاوت باشد. در ابعاد وس تواندیم

 سنجش از دور در يرطوبت خاک برا قيشده از طر بازتاب

 يهاشود. در نمونهیاستفاده م يو كشاورز يدرولوژیه

رطوبت سنج خاک پروب قابل حمل توسط كشاورزان  یدست

رطوبت  يریگ اندازه.رندیگیها مورد استفاده قرار مباغبان اي

مهم است تا به  يكشاورز يكاربرد يهابرنامه يخاک برا

خود را به طور  ياریآب يهاستمیكشاورزان كمک كند تا س

خاک  قیرطوبت دق طيكنند. با دانستن شرا تيريثرتر مدؤم
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از آب  یآنها، نه تنها كشاورزان قادر به طور كل يهانهیدر زم

توانند یكنند، بلکه میم هرشد محصول استفاد يبرا يكمتر

 اهان،یرطوبت خاک در مراحل رشد گ تيريبا بهبود مد

سنسور  ۴شکل  هند.د شيمحصول را افزا تیفیعملکرد و ك

استفاده شده در اين طرح تحقیقاتی را  رطوبت سنج خاک

سنسور رطوبت سنج خاک مورد استفاده  دهد.نمايش می

 نيآنالوگ  ا یخروجباشد كه می YL-69 در اين تحقیق 

رطوبت خاک كم باشد ، مقدار  زانیكه م یسنسور در زمان

 يتر نيیكه رطوبت باال باشد مقدار پا یباال و زمان یخروج

اين سنسور داراي  .دينما یارسال م نويآنالوگ آردو نیرا به پ

حساسیت قابل تنظیم از طريق پتانسیومتر آبی رنگ موجود 

 ۵تا  3.3بین آن  ولتاژ عملیاتیباشد كه با می بر روي برد

خروجی  هست كه خروجی ديجیتال و آنالوگو داراي  ولت

بر  سنسورعملکرد اين باشد. می ولت ۵تا  0ن آنالوگ بی

اساس اندازه گیري مقاومت خاک توسط دو پراب می باشد 

پس از .انددو شاخه پیاده سازي شده PCB كه بر روي يک

تنظیم اين ماژول، در صورتی كه رطوبت خاک از مقدار 

خواهد شد و در  High تعیین شده كمتر باشد، خروجی آن

اين سنسور  .ژ خروجی پايین خواهد بودولتا غیر اين صورت 

داراي يک خروجی ولتاژ آنالوگ نیز می باشد كه با خواندن 

مقدار رطوبت  توانآن توسط مبدل ديجیتال به آنالوگ می

گیري و به دلیل دقت باال در اندازه .نمودخاک را بررسی 

قیمت پايین آن نسبت به ساير سنسورهاي مشابه،براي 

 باشد.كوچک مناسب میاستفاده در ابعاد 
 

 

 سنسور رطوبت سنج خاک(:4)شكل 

 

 هامواد و روش

فرضیات سپس اهداف و در نهايت  در اين بخش ابتدا 

اجزا تشکیل دهنده بخش سخت افزاري سیستم پیشنهادي 

 .شودداده میشرح 

 فرضیات تحقیق

تواند مصرف آب استفاده از سیستم هوشمند آبیاري می

 كشاورزي بهبود بخشد.را در زمینهاي 

زمان آبیاري را  مدت قادر استسیستم هوشمند آبیاري 

  با رطوبت خاک و بسته به نوع گیاه تنظیم نمايد. مناسب
سیستم هوشمند آبیاري با تنظیم ساعت آبیاري از تبخیر 

 كند.جلوگیري می آب

 اهداف تحقیق

طراحی سیستم آبیاري هوشمند مهمترين هدف تحقیق 

رساندن  ،هاي شبکه است كه به مديريتاز گرهبا استفاده 

دفعات  ،ياریزمان آبآب به محصوالت كشاورزي، تعیین 

پردازد و قادر است با می مصرفی مقدار آب كنترل و ياریآب

  تنظیم ساعت دقیق آبیاري از تبخیر آب جلوگیري نمايد.

 

 اهداف و دامنه 

براي كنترل سیستم آبیاري هوشمند  تحقیق نيادر 

مديريت بهینه آب ارائه شده است كه بصورت خودكار عمل 

بدلیل كم هزينه بودن، دقت  طراحی شده ستمی. سكندمی

باالي آبیاري، مديريت مصرف بهینه آب و قابلیت راحتی 

تواند براي آبیاري بخصوص در دسترس پذيري اجزا آن می

كه  ها مثمر ثمر واقع گردد.زمینهاي كشاورزي و گلخانه

از  آبیاري پیشنهادي ستمیسبراي اندازه گیري دقت در

 ريبدست آوردن مقاد يبرا نويپلت فرم آردو کروكنترلریم

 یمتصل به آن استفاده م رسنسو قياز طر یکيزیف يهاداده

تصمیم به شده  يجمع آور يهادادهبر حسب د و سپس كن

-روشن يا خاموش كردن پمپ آب بصورت اتوماتیک می

 گیرد.

 عمل روش پیشنهادي سمی( مکانلفا

 یطراح نويبر آردو یمبتن آبیاري اتوماتیک ونیاتوماس  

 شده است.
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( برنامه IDE) arduinoتوان با نرم افزاریرا م آردوينو  

 كرد. يزير

شده در  دهیسنج يهاداده شينما يبرا اينترنت اشیااز مفهوم   

 شود.یصفحه پورتال وب استفاده م

 كدهاي آردينو يساز ادهیپ -ب 

-آردينو انجام میIDE نرم افزار قياز طر آردينو یسينو برنامه

++  Cآن در آسان است. از زبان  ينوشتن كد و بارگذار شود كه

نمايش داده  ۵كه در شکل  شودیاستفاده م یسيبرنامه نو يبرا

 شده است.

int motorPin = 3; // pin that turns on the motor 

int blinkPin = 13; // pin that turns on the LED 

int watertime = 5; // how long it will be watering (in seconds) 

int waittime = 1; // how long to wait between watering (in minutes) 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(motorPin, OUTPUT); // set Pin 3 to an output 

  pinMode(blinkPin, OUTPUT); // set pin 13 to an output 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() 

{ 

  int moisturePin = analogRead(A0); //read analog value of moisture sensor 

  int moisture = ( 100 - ( (moisturePin / 1023.00) * 100 ) ); //convert analog 
value to percentage 

  Serial.println(moisture); 

  if (moisture < 40) { //change the moisture threshold level based on your 
calibration values 

    digitalWrite(motorPin, HIGH); // turn on the motor 

    digitalWrite(blinkPin, HIGH); // turn on the LED 

    delay(watertime * 1000);      // multiply by 1000 to translate seconds to 
milliseconds 

  } 

  else { 

    digitalWrite(motorPin, LOW);  // turn off the motor 

    digitalWrite(blinkPin, LOW);  // turn off the LED 

    delay(waittime * 60000);      // multiply by 60000 to translate minutes to 
milliseconds 

  } 

 

} کدهای سیستم آبیاری هوشمند (:5)شکل    
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 روش پیشنهادی بیه سازیش

تشکیل  نويپلت فرم آردو کروكنترلریاز مآبیاري  ستمیس

از  یکيزیف يهاداده ريبدست آوردن مقاد يبراشده كه 

سپس  شودیاستفاده م آردوينوبرد متصل به  يسنسورها

اش نوشته و ذخیره برد آردينو بوسیله كدي كه در حافظه

ايم بر حسب زمان آبیاري و میزان آب مصرفی تصمیم نموده

شب  8زمان آبیاري ساعت  كند و در صورتیکهگیري می

میزان رطوبت خاک را اندازه حسگر رطوبت سنج خاک باشد 

توسط كد كم باشد میزان رطوبت خاک گیرد و اگر می

موتور پمپ فرمان فعال شدن رله صادر و با فعال شدن رله 

اندازد و هر ده دقیقه نسبت به چک كردن آب را به كار می

اگر رطوبت خاک به حد مطلوب  كندمی رطوبت خاک اقدام

-به طور خودكار پمپ خاموش میبرسد )بسته به نوع گیاه( 

فرمان چک كردن مدت زمان ده دقیقه الزم بذكر است شود. 

توسط كد نوشته شده به حسگر رطوبت سنج خاک صادر 

شود و بسته به نوع گیاه و میزان رطوبت مورد نیاز ممکن می

بلوک دياگرام سیستم آبیاري  6شکل . است متفاوت باشد

 دهد.پیشنهادي را نمايش می

مكان اجرای تحقیق(:7)شكل  

 

 ستم آبیاری پیشنهادیبلوک دیاگرام سی (:6)شكل

 

در اين تحقیق براي آبیاري گیاه دارويی سمندرسوک  

نمايش داده شده است اين سیستم آبیاري  7كه در شکل 

سیستم آبیاري پیشنهادي را نمايش  8شکل . استفاده شد

 دهد.می

 

 

 

 سیستم آبیاری طراحی شده (:8)شكل 

 نتیجه گیری

به عنوان يکی از چالش  آبدر اين مقاله مصرف 

. مطرح شد، بحث كشاورزيبرانگیزترين مشکالت موجود در 

براي مناسب  زمانانتخاب در اتوماتیک روش يک سپس 

 ارايه شد روش پیشنهادي IoT فناوريبا استفاده از  آبیاري

شد و به طور كلی مشاهده شد كه طراحی و پیاده سازي 
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ساير روشهاي روش پیشنهادي، رفتار بهتري نسبت به 

دارد.  آبیاري محصوالت كشاورزي

 

 منابع

بیاري زير سطحی و كوزه آ) بیاري بهینه در مناطق خشکآروشهاي  .1391 عباسی جدانی ش. و زكی زاده .ف ،.اسدي، ر

 .1 – 9. ص ،1 شماره (،توسعه پايدارفنون و  علوم،) ولین همايش ملی بیابان. ااي(

بحران آب و لزوم توجه به بهره وري آب در مناطق دچار خشکسالی؛  . 1388. رضايی ع. و موسوي س.ن.، .س.م.ر ،اكبري

 .1 – 7. ص ،2 شماره ، دومین همايش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهاي مديريت آن. فاروق -ه موردي: دشت سیدان مطالع

 استان در آبیاري آب كاهش و آب قیمت افزايش هايسیاست پیامد. 1393 .معین الدينی .ز و محمدي .ح ،.بوستانی، ف

 .6۵ – 78. ص ،20شماره  هفتم، سال ،مهندسی منابع آب نشريه .(شده تصحیح مثبت رياضی ريزيبرنامه رهیافت) فارس

موردي: اثربخشی راهکارهاي مديريتی كاهش مصرف آب كشاورزي )مطالعه  .1398 .سهرابی .ت و پارسی نژاد .م ،.رجا، ا

 .67 – 86. ص ،۴ شماره هشتم، سال ،حفاظت منابع آب و خاک نشريه .(خرامه–محدوده مطالعاتی مرودشت

 مجموعه مقاالت .ياریهم بازده آب يدر كشور و ارائه نقشه ها ياریارزيابی بازده آب . 1388 .عباسی .ف و .ف سهرابی،

 .29 – ۴۴. ص ،12شماره  ، اسفند ۵-6 ، رانيا یو زهکش ياریو آب یمل تهیكم شيهما نیدوازدهم
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Designing  and Implementing a Wireless Sensor Node-Based Intelligent 

Management System for Agricultural Product Irrigation Scheduling and 

Timing 

 

Shayesteh Tabatabaei1, Hassan Nosrati Nahook2 

Abstract 

Agriculture consumes the majority of the country's water. The control of irrigation time and the use of 

suitable irrigation technology are extremely crucial due to the restricted quantity and quality of water 

resources in IRAN for plant development in desert regions. This paper's goal is to create and develop a 

sensor node-based control system that will provide an ideal intelligent drip irrigation system for 

agricultural products. Using the hardware components as a foundation, the software component of the 

project is developed and produced. The hardware component includes the control box, which is utilized 

to collect soil moisture data via soil moisture sensors to monitor the planting environment. The second 

component is a C++ application that is used to analyze soil moisture data for better management and to 

select the best drip irrigation plan. This technology was implemented and tested as a pilot in the Saravan 

Higher Education Complex Innovation Center in Sistan and Baluchistan province. The findings 

revealed that, in addition to lowering water consumption costs, timely irrigation management boosts 

agricultural product productivity. 

Keywords: wireless sensor nodes, intelligent irrigation scheduling, drip irrigation, and water 

efficiency. 
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