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 ، ابوطالب هزارجریبی، خلیل قربانی نیامهدی ذاکری نویسنده)گان(:

 IDRGگیری خودکار رطوبت در حسگرهای رطوبتی مدل سنجی اندازهامکان عنوان:

 

گیری خودکار رطوبت در سنجی اندازهبررسی امکان. 2931هزارجریبی ابوطالب، قربانی خلیل،  نیا مهدی،ذاکری منبع یافته: 

 رگان.منابع طبیعی گ. گزارش طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و حسگرهای رطوبتی

 زمانی سنجیروش انعکاس حسگر، رطوبت، کلیدي: هايهواژ

 99-692-9   شماره:

 31/8/3196   تاریخ:

 وتاههای کیافته

  علمی
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  )شرح مساله(:مقدمه 

 یهالوم انتخاب شد. خاک یلت لوم و سندیمختلف لوم، س یهابا بافت یق سه نوع خاک زراعین تحقیدر ا

متر و قطر یسانت 12عبور داده شد. سپس نه عدد گلدان با ارتفاع  یمتریلیم 1مذکور در آون خشک شده و از الک 

ها شد. وزن همه گلدان یگذارش شمارهیانجام آزما یمتر انتخاب شده و برایسانت 22 ییو قطر انتها 12 ییباال

متر یگرم بر سانت 9/2) یدر حدود خاک زراع یظاهر یچگال باو از هر خاک سه گلدان  یریگطور جداگانه اندازهبه

وزن مجموع  ن شد.یتوز یریگسنسور و کابل آن اندازهسپس  د.یها اشباع گردگلدان یتمام شد. پرمکعب( 

شد.  یریگاندازه یها از تشت و خارج شدن آب ثقلمختلف بعد از خروج گلدان یاهها، سنسور و کابل در زمانگلدان

افت. همزمان ییر از سطح آن کاهش میق تبخیج رطوبت خاک از طریتدرار داده شده و بهآزاد قر یها در هواگلدان

ت توسط سنسور ر رطوبین مقادیوزن مجموعه گلدان و سنسور با ترازو و همچن یآت یبا کاهش رطوبت در روزها

 یقهیشده به طر یریگر اندازهیشده با سنسور و مقاد یریگرطوبت اندازه یهاداده یسهیمقا یبرا. شد یریگاندازه

 یخطا، یب همبستگیضر ین منظور از پارامترهایها پرداخته شد. به از دادهیل و آنالیار( به تحلی)به عنوان مع یوزن

 استفاده شد. (RMSE) ن مربعاتیانگیشه میر یو خطا ینسب

 

 ها: ترین یافتهمهم

همزماان، دماای خااک و باشاد. می IDRG SMS-Stهدف از این تحقیق بررسی حسگر تولید داخل باا مادل 

های ت کارگذاری در عمقگیری نموده و همچنین دارای قابلیالکتریک خاک اندازهاساس خاصیت دیرا بررطوبت آن

باشد. به این منظور سه بافت مختلف خاک سبک، متوساط و سانگین انتخااب و از مختلف و برای مدت طوالنی می

ها، همزمان با خشک شادن آنهاا انادازه هر خاک سه نمونه )تکرار( در نظر گرفته شد. سپس با اشباع ساختن نمونه

گیری هاای انادازهی رطوبت با دستگاه انجام شد. سپس به مقایسه دادهگیری رطوبت به روش وزنی و نیز اندازه گیر

نتایج نشان داد که ضریب همبستگی و میاانگین ریشاه حاداقل های روش وزنی پرداخته شد. شده با دستگاه و داده

شانی، ترتیب در خاک لوم مربعات خطای بین مقادیر اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه و مقادیر واقعی رطوبت، به

تحلیل حساسیت نشاان داد کاه باشد. می 26/2، 68/0و درخاک لوم سیلتی  2/1، 39/0، در خاک لوم 29/1، 31/0

 حتی در تکرارهای مختلف یاک بافاتپارامترهای مختلف از جمله دما باعث ایجاد یک معادله کالیبراسیون مستقل 

 شده است.
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  اهمیت موضوع:

های مختلف، استفاده از آنها در بخش کشاورزی برای دستیابی به محصوالت افزونتر و تولید آوریبا پیشرفت فن

های اتوماسیون یا خودکارسازی ساامانهکارهای دستیابی به این مهم انجام رسد. یکی از راهپایدار ضروری به نظر می

ممکن است. برای موفقیت در امر ن استفاده از حسگرها تقریباً غیرباشد و انجام اتوماسیون بدور میآبیاری تحت فشا

گیاری انادازه .حال در دسترس با قیمت مناسب استفاده گرددخودکارسازی الزم است از حسگرهای دقیق و در عین

گیار باودن، توان به وقتد. از جمله میباشهایی میهای قدیمی دارای معایب و محدودیترطوبت با استفاده از روش

ها اشاره کارد. بارای ی گیاه، کارایی محدود، پرهزینه بودن و همچنین به عدم دقت کافی آنآسیب رساندن به ریشه

گیاری رطوبات در های جدیدی مانند روش دی الکتریک برای انادازهتوان از روشها میکاهش محدودیت این روش

 خاک استفاده کرد.


