
 

 

  

 خبرنامـه هومــاک

(99 خرداد) کیشماره -دوره اول  

 

 

 سخن سردبیر 
 نیلوفر کریمی 

امروزه به دلیل زندگی های 

ماشینی،به منظور حفظ روحیه ی 

گیاهان  فردی،ضرورت استفاده از

بیشتر از هر  و خانه،  در محیط کار

زمان دیگری مورد توجه قرار 

گرفته است.از سوی دیگر،آبیاری 

به موقع گیاهان که از مهم ترین 

طراوت و شادابی آن عوامل حفظ 

ها می باشد، به علت افزایش 

دغدغه های بشری و کمبود وقت، 

عموما به فراموشی سپرده می  

د. بنابراین نیاز به سیستم  نشو

آبیاری هوشمندی که بتوان با 

آسودگی خاطر، وظیفه نگهداری 

از گیاهان رابه آن ها سپرد، 

. ما اهمیت باالیی برخوردار است

ستیم تا با در هوماک در تالش ه

بهره گیری از آخرین 

دستاوردهای تکنولوژیک در 

حوزهای الکترونیک و فناوری 

اطالعات، به سهم خودمان گامی 

 .در جهت زندگی سبزتر برداریم
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 برتر یهاساختمانمعرفی 

 در جهان سبز یارــمعم

 تیلوکس ِمر  یهاآپارتمان
ساختمان  نیاز اقدامات مهم در احداث ا یکی

 ریپذ دیتجد یانرژ دیتول یهاستمیوجود س

استفاده از  لیآپارتمان به دل نیا باشدیم

 کیو فتوولتائ یدیحرارت خورش یهاستمیس

آپارتمان سبز منطقه مورد  نیبه عنوان برتر

 است.توجه قرار گرفته

 

 EHDDمرکز آموزش
 یمرکز آموزش نیا یمصرف یدرصد از انرژ ۹۵

 نیکه ا گرددی م نیتأم یعیتوسط منابع طب

که هم عمر ساختمان  شودی عمل باعث م

 دیاکسید یهم از انتشار گازها ابدی شیافزا

 یدیخورش یهاپنل هیکند کل یریکربن جلوگ 

در ساختمان با توجه به  یباد یهانیو تورب

مورد توجه قرار  یطیمحستیز طیشرا

 .ردیگ یم

 

 نگیلیک  دیویچارلز د  یهاآپارتمان
که انتشار کربن است  نیبنا ا نیاز مشخصات ا

 یانرژ لیبا تبدو  رساندیرا به حداقل م

کنترل را  فشار هوا    ، در داخل آپارتمان  ییگرما

می منتشر  یداخل یفضادر را سالم  یو هوا

 کند.

 

 

 

 
 

  ساختمان های نویندر آبیاری هوشمند 

مفاهیمی همچون معماری سبز و ساختمان سبز سال هاست که در ادبیات معماری جهان نقش پررنگی 

اران فضاهای دایفا می کند و درمیان گروه های مختلفی از معماران، حامیان محیط زیست و دوست

 طرفداران پروپا قرصی دارد.  سبز

 

فضاهای سبز و از طرف دیگر هزینه های باالی محافظت و نگهداری از هزینه های اجرا و پیاده سازی 

ی همچون یاردگاردن، روف گاردن، تراس گاردن و گرین وال در محافل یواژه ها  اساختمانی که امروزه ب

چنین فضاهایی در پلن   بکارگیریانی را از ، گروهی از کارفرمایان ساختمساختمانی مطرح می شوند

های اجرایی منصرف ساخته و آنها را به سمت استفاده از سایر متریال های بی روح ساختمانی سوق  

در ساختمان در    با عمرکوتاهگروهی فضای سبز ساختمانی را المانی جذاب ولی    ، میاناین  می دهد. در

نظر گرفته و معتقدند که به رغم هزینه های باالی فضای سبز، این فضاها پس از مدتی از بین رفته و 

 د. نیا طراوت اولیه خود را از دست می ده

سبز ساختمانی مفهوم نوینی به   ی درمیان انبوهی از تمایالت متنوع و بعضا متناقض در حوزه ی فضا 

گردد. مفهومی بین رشته ای که حاصل پیشرفت های تکنولوژیکی در   میمطرح آبیاری هوشمند نام 

صی ی تی و کشاورزی به حساب می آید. امروزه ساختمان های سبز در اق آحوزه های الکترونیک، 

نگرانی های این سامانه ها مدیریت شده و ذیه غسامانه های هوشمند آبیاری و تنقاط دنیا از طریق 

ر باب چگونگی مراقبت از گیاهان و مدیریت مصرف انرژی،  تمان ها را د صاحبان و مدیران این ساخ

 آب و نیروی انسانی به حداقل رسانده است. 

در کشور ما ایران نیز در سال های اخیر شاهد رشد قابل مالحظه ای در بکارگیری فضاهای سبز 

سامانه  یق بکارگیری  ساختمانی در طرح های معماری و نقشه های ساخت هستیم که این امر تنها از طر

میتواند به حد اعالی خود رسیده و موجبات گسترش و توسعه ی جامع   های هوشمند آبیاری و تغذیه

 ساختمان های سبز را فراهم آورد. 
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با هوماک در تماس بمانید... 

 
 

 آدرس دفتر مرکزی: 

تحقیقاتی و  علمی شهرک اصفهان،   

212، واحد  ساختمان ابوریحان   

 
: دفتر مرکزی تماسشماره   

03133۹32346   - 03133۹323۹0  

 شماره همراه)واتساپ/تلگرام(:

287۵0۹13۵۵۵  
 
 

 WWW.HOMAKE.IR وب سایت: 

 

 :هوماک اینستاگرام

@homake.ir 

@homake_agri  

 

  

 

 

 هوشمند در تولیدات گلخانه اینقش آبیاری 

 (1)گلخانه های کشت خاکی

 نیاز ب   یکم آب  لیجات هر دوره به دل  یفیاز جمله ص یاز محصوالت گلخانه ا  یادیبخش ز

آب به موقع به محصول است. عدم   دنیآن  کاهش رطوبت خاک و نرس  یاصل  لی. دلروندیم 

 زانیآنها درباره م   یناآگاه  دیشا  ایاز غفلت گلخانه داران و    یناش  تواندیم   یاریتعادل در آب

گلخانه داران   یرا برا  یادیز  یخسارت مال  تواندیموضوع م   نیباشد. ا  حصولم   ازیآب مورد ن

 اهمیت می یابد.آبیاری هوشمند  . اینجاست که موضوع به همراه داشته باشد

 

 زبان آنها که هوماک را برگزیده اند...از  
 

 مهم ترین مزیت هوماک نسبت به رقباست.  کیفیت

اما کیفیت معنا و مفهوم عمیقی دارد، چگونگی ساخت و عدم خرابی محصول در زمان استفاده یکی از شاخصه  

به شمار می رود های مهم کیفیت است و چگونگی عملکرد، شاخصه مهم دیگری در بررسی کیفیت محصول  

 که اغلب در نگاه اول به چشم مصرف کننده نمی آید.

و یا نوسان و قطعی برق موجب ریست شدن تنظیمات آن نشود و فرآیند  اینکه سامانه آبیاری هنگ نکند

آبیاری  به درستی و در زمان معین انجام شود و نیز در صورت موفقیت آمیز نبودن آبیاری هشدار الزم به 

فرد مربوطه اعالم گردد از ویژگی هایی است که در موقع خرید دستگاه آبیاری باید بسیار به آن دقت شود.  

 ا عدم بررسی این نکات می تواند خسارات جبران ناپذیری به بار آورد. زیر

 

 از هوماک چه خبر؟
 

این روزها تیم فنی و تحقیق و توسعه هوماک مشغول نهایی 

کنترلر آبیاری نسل جدید خود هستند. از  یسازی فاز تولید

جمله ویژگی های فنی این کنترلر افزوده شدن امکان کنترل 

شن ناکسپ  4افزودن تا  امکان  محلی دستگاه از طریق وای فای،  

امکان تقویم دهی روزانه عالوه بر تقویم های هفتگی خروجی، 

و ساالنه، و چندین امکان جدید دیگر است که همگی از میان 

یند تحقیقات بازار و نیازسنجی از مشتریان فعلی محصوالت آرف

 هوماک شناسایی و به محصول نسل جدید افزوده شده است.
 

 

 ستون معرفی 

کسب و کار شما    

 
برای  منحصرا، این ستون را هوماک

فعاالن حوزه های معماری سبز و 

در نظر گرفته تا از طریق کشاورزی 

مکمل ، به سهم خود  مشاغلمعرفی 

نقش کوچکی در تسهیل و توسعه 

تصادی کسب و کارهای سبز قفضای ا

 ایفا کرده باشد. 

 تلفن تماس دریافت آگهی: 

09135552875 

http://www.homake.ir/

