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محاضرون في القدس المفتوحة يطورون نظامًا للتحكم عن بعد
بالدفيئات الزراعية

14:55:12 2019-09-10

نجح مجموعة من المحاضرین في مجالي الزراعة والتكنولوجیا في جامعة القدس المفتوحة في تطویر نظام تحكم یعتمد على "إنترنت األشیاء"

(IOT)؛ إلدارة الزراعة في البیوت البالستیكیة في المزارع الفلسطینیة، خصوصاً منطقة األغوار.

وتمكن من تطویر ھذا المشروع كل من: د. ولید عوض السلعوس ق. أ. عمید كلیة التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة، ود. یوسف أبو زر، وأ. محمد

خضیر، وأ. مصعب عیاش.

 وقال أ. مصعب عیاش إن المشروع یھدف إلى التحكم عن بعد بالدفیئات الزراعیة من خالل قیاس الرطوبة الدفیئة وري المزروعات الموجودة

بالدفیئة في حال نقص المیاه، وإجراء التھویة الالزمة من خالل استخدام مجموعة من المجسات واألدوات توضع داخل الدفیئة ترسل قراءات على

الھاتف الخلوي من خالل تطبیق خاص یتیح ضخ المیاه أو زیادة التھویة أو تقلیلھا أو غیرھا.
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وأضاف إن المشروع یھدف إلى استخدام التكنولوجیا المرتبطة بـِ "إنترنت األشیاء" لتسھیل إدارة ومتابعة بیوت بالستیكیة عدة من خالل نظام

إلكتروني سھل االستخدام ومتوفر عبر الھواتف المحمولة وصفحة خاصة على اإلنترنت، باالستفادة من تقنیات الجیل الثالث لالتصاالت. إضافة إلى

ما سبق، فإن ھذا النظام مناسب من حیث تكلفة البناء، ویمكن أن یعمل على الطاقة الشمسیة (لالستفادة منھ في المزارع النائیة). ویستخدم النظام

مجسات مختلفة (الحرارة، رطوبة التربة، شدة اإلضاءة، ...) وتجري معالجة قراءات المجسات من خالل نظام التحكم واتخاذ اإلجراء المناسب بناء

على ھذه القراءات، تعقبھا إجراءات: تشغیل الري، وإضافة السماد، وتشغیل المراوح (للتخفیف من الحرارة)، وتشغیل اإلضاءة.

وأوضح أ. عیاش أنھ یمكن لھذا النظام أن یتخذ العدید من ھذه القرارات تلقائیاً بناًء على معاییر مبرمجة فیھ، وتلك القراءات التي ترسلھا المجسات.

ویمكن للمزارع بوساطة ھاتفھ الذكي متابعة البیت البالستیكي واالطالع على القراءات المختلفة والتعدیل على المعاییر بحسب الحاجة، وذلك بدون

وجوده بشكل شخصي في البیت البالستیكي، األمر الذي یسھل إدارة بیوت بالستیكیة عدة بجھد أقل.

وقال: "یعدّ قطاع الزراعة أحد أھم الركائز األساسیة لالقتصاد الفلسطیني؛ لتوفیره احتیاجات المجتمع الغذائیة األساسیة، وإسھامھ الفعال في

الصناعات الغذائیة المختلفة التي یُصدّر جزء من منتجاتھا إلى خارج فلسطین، ولكن معظم الزراعة یجري باستخدام الطرق التقلیدیة التي تتطلب

كثیراً من جھد المزارع ووقتھ وتوفر لھ دخالً محدوداً.

وأشار أ. عیاش إلى أن الزراعة بدأت تتطور تدریجیاً خالل السنوات الماضیة استجابة لحاجات السوق المتزایدة، وذلك باستخدام البیوت البالستیكیة

التي تساعد في توفیر منتجات بكمیات أكبر وجودة أعلى وفق بیئة مناسبة داخل البیت البالستیكي، من حیث الحرارة والرطوبة واإلضاءة وغیرھا من

الظروف الطبیعیة الالزمة. وألن مساھمة البیوت البالستیكیة فعالة في ھذا المجال، فقد "توجھنا من خالل ھذا المشروع لالستفادة من التكنولوجیا

الحدیثة لتسھیل الزراعة وزیادة كفاءتھا".

 

 

 

 


