امروزه فضااا ای ساا یکی از بخش ای جداناپذیر از زندگی بشاار میباشااد و با گسااشرم مطا ش شاا ری،
انسان ا تمایل زیادی به ایجاد و گسشرم آن در حیطه زندگی خود دارند.
با توجه به محدود و با ارزم بودن مطابع آبی و ا میت گسااشرم و ند داری فضااا ای ساا  ،ب یطهسااازی
مصرف آب در آبیاری گیا ان در حوزه ای مخشلف کشاورزی ،فضا ای س

ش ری ،برون ش ری ،پارک ا ،مطازل،

ادارات و  ،...یکی از م سائل م م و قابل توجه میبا شد که ل وم ارائه سی سشمی ج ت ب یطه سازی م صرف آب و
رفع مشاااکمت موجود در این زمیطه مشطاساااا با شااارایط اقلیمی ر مططقه و با م یت ای اقشصاااادی مطاساااا،
احساس میگردد.
دف از اجرای س ایسااشم مدیریت وشاامطد آبیاری گیا ان ،ایجاد یک ساااز و کار ملمی و وشاامطد در ج ت
شطاسایی نیاز ای آبی گیا ان به ور وشمطد و آبیاری آن ا به صورت خودکار میباشد .این سی سشم میتواند
در تمامی مکان ا و فضا ای س

از ق یل ف ضای س

بلوار ا ،خیابان ا ،کمربطد ای س بین ش ری ،پارک ای

جطدلی ،بوسااشان ای ش ا ری ،ادارات ،مطازل (روف گاردن ،دیوار س ا  ،باه)ه  ،ویم ا ،با

ا ،م ارع ،گلخانه ا و

 ....اجرا گردد و با اممال روم ای مطا سا در ج ت شطا سایی نیاز آبی گیاه و آبیاری به موقع و مشطا سا با نیاز
گیاه ،مموه بر ایجاد زمیطه ای رشد مطاسا و سریع آن ،موجا کا ش چشمدیر آب مصرفی در این حوزه گردد.
سامانه آبیاری وشمطد سانا ،در دو بخش سختاف اری و نرماف اری و به دست توانمطد مشخصصان داخلی،
با دف وشمطدسازی فرایطد آبیاری و ارائه انواع گ ارشات کاربردی ،راحی و تولید شده است که در ادامه
به معرفی اجمالی این محصول پرداخشه شده است .ج ت کسا ا ممات بیششر در مورد این محصول ،به آدرس
ایطشرنشی  sana.secaas.irمراجعه نمایید.

صفحه 2

ویژگی ای محصول سانا
 م شطی بر دانش بومی
محصااول سااانا پ

از دو سااال تحقیش و توسااعه و راحی چطدین نمونه آزمایشاادا ی و تساات و بررساای

آن ا ،توسط تیم الکشرونیک و برنامه نویسی شرکت سیکاس ،در سال  ۱3۹۷تولید شد .در راحی این
محصااول ،ضاامن الدوبرداری از نمونه ای خارجی ،سااعی شااده تا نیازمطدی مشااشریان داخلی نی در ن ر
گرفشه شود تا بر اساس اقلیم ایران ،محصولی قابل و مملیاتی تولید و مرضه گردد.


قابلیت کار با پروتکل ای ارت ا ی مخشلف
ر دو نسااخه اولیه محصااول سااانا (خاندی و زرامی بر اساااس ساایمکارت و ارت ا ات  GSMو GPRS
(پیامک و داده تلفن مراه کار میکططد .اما در نسااااخه جد ید مدل زرامی این محصااااول که قابلیت ای
نرماف اری آن در نسااخه  ۱/2نرماف ار سااانا پیاده سااازی شااده ،پشااشی انی از پروتکل  LoRaکه از
روم ای ارت ا ی مرسااااوم در حوزه ایطشر نت اشاااا یا بوده و به خا ر ارت ا بیساااایم،

ی طه پایین

راهاندازی ،برد بیشااشر و مصاارف انرمی کمشر ،از مح وبت خاصاای برخوردار اساات ،در ن ر گرفشه شااده
ا ست .با ا سشفاده از این پروتکل  ،LoRaپیاده سازی سامانه و شمطد سازی آبیاری سانا ،بدون نیاز به
کابلکشاای ( که م یت خوبی برای اسااشفاده از این ساایسااشم در م ارع اساات و برای وسااعت ای بیشااشر ،به
سادگی و با قیمشی مطا ساتر ،قابل اجرا میبا شد .م)طین در حال حا ضر تیم الکشرونیک این شرکت،در
حال اضافه کردن سایر پروتکل ای ارت ا ی ن یر  WiFiبه محصول سانا میباشد.

 دارای رابط کاربری تحت وب و اپلیکیشن موبایلی
این محصااول دارای دو نسااخه نرماف اری اندرویدی و تحت وب به ترتیا برای مشااشریان خاندی و
مششریان هیرخاندی میباشد.
رابط تحت وب به مطوان سادهترین و مطعطف ترین روم برقراری ارت ا با نرماف ار ا ،مورد اسشفاده و
ا سشق ال اکثریت کاربران قرار گرفشه ا ست .این نوع رابط کاربری ،به راحشی قابل تغییر یا تو سعه بوده
و کاربر قادر است در ر زمان و از ر کجا ،به آن دسشرسی داششه باشد .رابط تحت وب این نرماف ار،
قابلیت ای مطاساااا ی را برای را ری این محصااااول ارائه میک طد که در ادامه این کاتالوگ ،ج ئیات
بیششری از آن تشریح خوا د شد.

صفحه 3

مدل ای مخشلف سانا
به صورت کلی ،محصول « سانا» در دو مدل یا د سشه زیر تولید شده ا ست .اما در ر کدام از این د سشه ا
زیرمحصوالت مشطومی بسشه به نیاز مششری و فضای پرومه ،قابل تعریف سشطد:


مدل خاندی -ویمیی (H-100



مدل باهی-زرامی (G-200

مدل خاندی شامل یک جع ه با خروجی ای مشطوع
ج ت کطشرل پمپ آب ،شاااایر برقی و دریافت داده
سطسور ای مشصل به د سشداه (ن یر سطسور دما و
ر وبت وا ،دما و ر وبت خاک و سااااطسااااور جریان
آب میباشااد .این مدل از سااانا ،دارای اپلیکیشاان
موبایلی بوده و ارت ا خود با اپلیکیشااان را از ریش
یک سیمکارت برقرار مینماید.

صفحه 4

ماادل باااهی-زرامی خود در دو ماادل برقی و
خورشاایدی مرضااه میشااود .مدل خورشاایدی آن
برای مکان ایی که امکان دسشرسی به برق ش ری
نیساااات یا

یطه کابلکشاااای آن زیاد میشااااود،

مطاسا است.
ر دسااااشداه از مدل باهی-زرامی سااااانا قادر
اساات از  4تا  ۱2مدد شاایر برقی و یک مدد پمپ
آب را کطشرل و مدیر یت ن ما ید ( به شاااار ی که
فاصااله شاایر ا از ایسااشداه مرک ی زیاد ن اشااد .
م)طین انواع ساااطساااور ای مخشلف برای دریافت
پارامشر ای محیطی ،قابل اتصااااال به این مدل از
سانا میباشطد.

سطسور ایی از ق یل:


سطسور ر وبت و دمای وا



سطسور ر وبت خاک (این شرکت از مدل واترمارک آمریکا اسشفاده میکطد



سطسور تشخیص جریان آب (فلومشر



سطسور تشخیص فشار آب



سطسور تشخیص حجم مخ ن

این مدل از ساااانا نی به وسااایله یک سااایمکارت و از ریش
ش که دادهای آن ،به پطل تحت وب راحی شده برای این سری
از محصااوالت سااانا مشصاال میگردد و تمام داده ای دریافشی از
سااطسااور ا و فرمان ای ارسااالی از پطل مدیریت تحت وب را از
این ریش رد و بدل میکطد.

صفحه 5

م ایای اسشفاده از سانا
•

وشمطدسازی فرایطد آبیاری فار از روم آبیاری فضای س

•
•

صرفه جویی حداقل  3۰درصدی در مصرف آب (به دلیل اجرای دقیش برنامه آبیاری
صرفه جویی حداقل  ۸۰درصدی در یطه نیروی انسانی

•

مدیریت از راه دور سامانه آبیاری از ریش موبایل و ایطشرنت

•

ا مع از وضعیت سیسشم ،نود ا و وضعیت آبیاری ،در ر لح ه

•

قابلیت سطاریو نویسی برای آبیاری مطا ش به ترتیا و اولویت باز شدن پمپ ای و شیر ای مسیر

•

امکان دسشرسی به انواع گ ارشات ن یر:
 oآبیاری ای انجام شده
 oمی ان مصرف آب در ر برنامه آبیاری
 oحجم آب موجود در مخازن آب
 oنمایش دما و ر وبت وا و خاک

•

امکان آبیاری به صورت:


دسشی و خارج از روال برنامه ری ی شده



زمان طدی شده بر اساس جدول زمانی



وشمطد بر اساس پارامشر ای محیطی

صفحه 6

نحوه تعامل سانا با ش که انشقال آب
فار از ش که آبرسانی و ایطکه از چه روشی برای انشقال آب و آبیاری فضای س

اسشفاده می شود ،محصول

سااانا می تواند کطشرل نحوه و زمان آبیاری یا به م ارتی ب شر ،کطشرل و مدیریت شاایر ای آب را بر م ده گرفشه و
بسشه به تط یمات انجام شده ،آن ار را باز یا بسشه نماید.
به مطوان نمونه ،در شکل زیر می توانید موقعیت و نحوه قرارگیری محصول سانا در ش که آبیاری را مشا ده
نمایید:

صفحه ۷

قابلیت ای کلی بخش نرماف اری
 بخش مدیریت آبیاری


امکان تعریف نواحی مخشلف آبیاری



امکان تعریف پلن ای مشطوع آبیاری و اخشصاص آن ا به نواحی



امکان تعریف شرو آهاز و پایان آبیاری برای ر پلن آبیاری



امکان آبیاری به روم ای مخشلف ن یر:
 oدسشی و خارج از روال برنامه ری ی شده
 oزمان طدی شده بر اساس جدول زمانی
o

وشمطد بر اساس پارامشر ای محیطی ن یر ر وبت خاک



امکان تعریف انواع سطاریوی آبیاری بر روی شیر ای برقی و پمپ ای آب



امکان تعریف جدول زمان طدی آبیاری برای ر ناحیه



امکان کطشرل پمپ آب و حجم آب موجود در مخازن در زمان شروع ر بار آبیاری



امکان آبیاری وشمطد بر اساس ر وبت خاک

 بخش مدیریت کاربران


تعریف تعداد نامحدود کاربر



تعیین سطح دسشرسی برای ر کاربر




نمایش گ ارشات اتصال ر کاربر

 بخش مدیریت نود ا (دسشداه ا


امکان تعریف نامحدود نود از نوع:
o

ایسشداه سانا (به مطوان گیشوی یا گیشوی LoRa

 oسطسور (ر وبت خاک ،دمای وا ،حجم مخ ن ،فشار آب ،جریان آب و ...
 oشیر برقی
 oپمپ آب
 oسلول خورشیدی
o



مخ ن/اسشخر آب

امکان تعیین مخشصات جغرافیایی ر نود در پورتال (بر روی نقشه
امکان ایجاد رابطه مططقی بین نود ا و نواحی آبیاری

صفحه ۸

 بخش داش ورد


نمایش موقعیت جغرافیایی و وضعیت لح های نواحی تعریف شده و تمام دسشداه ا بر روی نقشه
امکان فعال و هیرفعال کردن آبیاری نواحی از ریش نقشه



نمایش تقویم زمانی آبیاری مطا ش تعریف شده



نمایش اخطار ا و خطا ا به صورت لح های



نمایش حجم آب موجود در مخازن/اسشخر ای آب



امکان نمایش وضعیت شارم و با ری سلول ای خورشیدی



 بخش گ ارشات


گ ارم خرابی احشمالی سطسور ا ،شیر ای برقی یا گیشوی ا



امکان ارسال اخطار ا و خطا ا بصورت پیامک به مدیر سامانه
ارائه گ ارشات آبیاری شامل زمان و مدت زمان آبیاری



امکان گرفشن گ ارم از ر سامانه در ر لح ه



گ ارم قطعی احشمالی برق یا ن ود آب در لوله



نمایش آخرین دفعه آبیاری و مدت زمان آن



تشخیص نششی و یا ترکیدگی در زمان ای هیر آبیاری و ارسال پیام شدار



گ ارم حجم آب مصرفی در ر بار آبیاری یا در بازه ای مشخص



گ ارم اتصاالت کاربر به سامانه



گ ارم می ان ر وبت خاک در ر ناحیه



صفحه ۹

برخی پرومه ای انجام شده
در بخش خاندی ،تا کطون صااد ا دسااشداه از این محصااول در شاا ر ای مخشلف ایران به فروم رفشه که بر
اساااس گ ارم ای واحد پشااشی انی و خدمات پ

از فروم این شاارکت ،تقری ا قریا به اتفاق مشااشریان ،از

این محصول و سادگی نصا و مملکرد آن ،رضایت داششهاند.
مورد اسشفاده بیششر خرید ا از این مدل ،آبیاری باه)ه ای حیا ی و روف گاردن مطازل مسکونی و یا فضای
ساا
پ

ویم ا و باهات کوچکی بوده که خارج از شاا ر و محل اقامت خریدار بوده اساات .فروم این مدل از سااانا
از مه گیری ویروس کرونا و به واسااااطه محدودیت ای ترددی بین شاااا ر ا و روسااااشا ا ،با اف ایش

چشاامدیری مواجه شااد که این موضااوع نشااان د طده قابلیت ایی اساات که این محصااول در رابطه با کمک به
مالکین ج ت آبیاری مطمئن و از راه دور باهات و باه)ه ا دارد.

صفحه ۱۰

در بخش فروم مدل باهی-زرامی ،تا کطون دو پرومه ب رگ به شرح و ج ییات زیر ،با موفقیت انجام شده و
در حال کار میباشد:


پرومه  5۰کشاری فضای س



پرومه وشمطدسازی آبیاری میدان امام ملی (ع ی د و بلوار ای مطش ی به آن

شرکت فوالد آلیامی ی د

پروژه  ۵۰هکتاری فضای سبز شرکت فوالد آلیاژی یزد
این پرومه ی  6ماه و در فضااااای  5۰کشاری شااااامل  ۱۰کشار گیا ان
ثمرده (زیشون و  4۰کشار گیا ان هیر ثمرده اجرا شااااد و در خرداد سااااال
 ۱3۹۸با حضااااور ریی

وقت محشرم سااااازمان مطابع

یعی کشااااور ،افششاح

گردید  .ساایسااشم آبیاری این پرومه ،تحت فشااار سااطحی و زیرسااطحی بوده و
آبیاری آن بر اساااااس می ان ر وبت خاک و کامم وشاااامطد انجام میگیرد.
نود ای بکار رفشه شده در این پرومه بالغ بر  23۰مدد میباشد.

پروژه هوشمندسازی آبیاری میدان امام علی (ع) یزد و
بلوارهای منتهی به آن
این پرومه در اواخر تیرماه  ۱3۹۸شاااروع و در شااا ریور  ۱3۹۸به پایان
ر سید .در این پرومه بر ا ساس جدول زمان طدی تعریف شده برای سی سشم،
کل فضای س

میدان امام ملی (ع به وسعت  3کشار و رفوم میانی و کطاری

دو بلوار مطش ی به آن ،به ول حدودا  ۷کیلومشر تحت پوشااااش قرار گرفشه
است.
نود ای بکار رفشه شده در این پرومه بالغ بر  2۰مدد میباشد.

صفحه ۱۱

بخش ایی از رابط کاربری نرماف ار ا
 اپلیکیشن موبایلی

صفحه ۱2



پطل تحت وب

جانمایی و نمایش وضعیت نود ا بر روی نقشه

نمایش وضعیت مخازن و سلول ای خورشیدی (در صورت موجود بودن در پرومه

صفحه ۱3

تعریف انواع نود (گیشوی ،شیر برقی ،پمپ آب ،سطسور و ...

تعریف سطاریوی آبیاری

صفحه ۱4

تعریف جدول زمانی آبیاری بصورت وشمطد

تعریف جدول زمانی آبیاری زمان طدی شده

صفحه ۱5

صفحه ۱6

