
وارتنظقابلیتباهوشمندآبیاریسیستم
دورراهازمدیریت



شرکت دانش محور برناسبالن اردبیل

هدف شرکت
طراحی و ساخت انواع سیستم های اتوماسیون با استفاده از انرژی های رایگان

هدف طرح
درنظر ساخت یک سیستم بهینه و ارگانیک برای آبیاری انواع محصوالت کشاورزی با

گرفتن میزان نیاز گیاهان

منوچهر بی زبان مقدم و  نوید رزمجوی



مسئله و نیاز بازار

کاراییاکثرحدباآبکمینهصرفممسئله•
گیاهاننیازوهوارطوبتمیزانبهبناآبیاریمدیریت•
هابیماریوآفاتمدیریت•
کشتنیازبهبناریشهسازیغنیمدیریت•
خاکازحفاظت•
زیستمحیطسالمتی•
انرژیتامینباالیهزینه•
بازارمحصوالتبودناورگانیک•



راه حل پیشنهادی

آبیاریسناریویوریشهنیازحجم،اساسبرگیاهرطوبتمیزانتامین-

آفاتمدیریتپیشرفتهمکانیزم هایازاستفاده-

خاکازحفاظتبرایآبیاریجدیدمتد-

غنی سازیوکشتنوعتعریفبرایخاکآزمونازگیریبهره-

رژیاناینبااستفادهقابلجانبیتجهیزاتوتجدیدپذیرانرژی هایتامینتجهیزاتازاستفاده-



راه حل 

:گیاهرطوبتمیزانتامین
oمحیطرطوبتاندازه گیری
oمحیطدمای
oآنالینافزارینرمپلتفرماساسبردورراهازنظارتوآبیاریسناریو
oکشتسطحازانتخابینقاطازنمونه برداری



راه حل 

:آفاتمدیریتپیشرفتهمکانیزم هایازاستفاده

oصوتیامواجازاستفاده
oنوریامواجازاستفاده
oماشینبیناییاستفاده



راه حل 

:خاکازحفاظت

oریشهبرایالزمرطوبتتامینبرایآبتزریق
oمتداولصنعتیوسنتیروش هایبه جایآبتزریق



راه حل 

:خاکآزمونازگیریبهره

oاستانداردحددرخاکسموموکودهاتامینبرایالزمحجمتعریف
oکشورکشاورزیاستراتژیوخاکاستعدادبنابهمناسبکاشتنوعپیشنهاد



راه حل 

:انرژیتامین

خورشیدیانرژی•
بادی هایتوربین•



نکته قابل توجه

می واستعداد قابلیت انتخاب برای تک تک مراحل و ویژگی ها برای مشتری بنا به موقعیت اقلی•
اقتصادی و نیاز فنی کشاورز 

قابلیت اجرای طرح به صورت ماژوالر•



مزایای روش پیشنهادی

آبرفتهدرازجلوگیریوبارشبهینهجمع آوری



رقبایتان/ لیست بازیگران دیگر این حوزه 

.پرداخته اندهوشمندسیستمتولیدبهزیادیشرکت هایتازگیبه



مزیت طرح

:رقباسایربهنسبتپیشنهادیروش

:پویابه صورتمحیطاطالعاتارسالوپردازش✓
موسسهتوسطشدهطراحیسنسورهای(الف
داده کاویوتصویرپردازش(ب
سیستمهوشمندانهکنترل✓

OffGridبه صورتانرژیتامین✓

جغرافیاییموقعیتواقلیمنوعهرباسیستماجرایوانطباققابلیت✓



رشد طرح تا به امروز

یآزمایش-پایلوتصورتبه موسسهمزرعهازبخشیوشرکتدراولیهنمونهصورتبهطرح

راهآسانیکار،روشبودنمساعددهندهنشانکارنتیجهواستآمدهدراجرابهوطراحی

.می باشدآناندازیراهپایینهزینهواندازی



رشد طرح تا به امروز

عنوان نوآوریردیف
یابی به نوآوریزمان و نحوه دست

ایجاد فناوری 

(تحقیقات)

غیر )انتقال فناوری 

(رسمی

تحت )انتقال فناوری 

(لیسانس

هوشمندسازی آبیاری1
95

سال

  ......

سال
سال...... 

2
انتقال آب به روش 

ارگانیک

96

سال

  ......

سال
سال...... 

کنترل نقطه به نقطه3
96

سال

  ......

سال
سال...... 



مدل درآمدی

ازایدردیگر،به عبارت.بودخواهد(Sales)فروشبه صورتپیشنهادیسامانهدرآمدیمدل

.شدخواهددرآمدکسبطریقاینازوشدهدریافتپولخدماتیامحصوالتتبادل

ردهدرکشورازخارجوداخلدرداردکهمزایاییبهبنامحصولاینضمن،در

نههزیحیثازکشاورزانبرایمناسبیجایگزینصنعتیهایآبیاریمحصوالت

صورتوباشدمیمناسبیگزینجایورقابتقابلنگهداریواجراوگذاریسرمایه

هاوگلخانهمزارعوهاباغبازاراینجملهمن.شودمی



سابقه بنیان گذاران و تیم مدیریت

:منوچهر بی زبان مقدم
دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک•
نویسنده کتاب های متعدد با موضوعات آب، آبیاری الکترونیکی و انرژی های نو•
ثبت دو اختراع مرتبط با موضوع کشاورزی و کنترل آالیندگی محیط•
.  پژوهشی طراحی، خدماتی و تولیدی برناسبالن اردبیل-مدیرعامل موسسه تحقیقاتی•

:نوید رزمجوی
دارای مدرک دکترای مهندسی کنترل•
مقاله و کتاب بین المللی70نویسنده بیش از •
طراح سیستم های کنترل هوشمند •

.  پژوهشی طراحی، خدماتی و تولیدی برناسبالن اردبیل-موسسه تحقیقاتیR&Dمدیر بخش •



با تشکر از توجه شما

؟


