
 چکيده:

های دیگر آالیندهو  4، بنزن3،فرمالدهید 2کربن دیمونواکس، 1کربن دیاکسیدشامل  گی درون ساختمانیآلود

زمان  بیشترما  کهییازآنجا، شوندیمالستیکی متصاعد ( که از اثاثیه منزل و مواد پ5VOCsکیب آلی فرار)تر

گیاهان  از طرفی نگهداری. کنندیمرا تهدید  ماسالمتی  گذرانیم،ها میمان را در داخل ساختمانزندگی

ها باعث تصفیه آلودگی فوق یهاندهیآالبا حذف  کهاست هزینه و کمحل طبیعی عنوان یک راهبهگلدانی 

 اهانیاز گ یدارنگه( و 6IAQخودکارسازی نظارت بر کیفیت هوای داخل ساختمان ) در راستایشود. می

در مرحله اول گیاه گلدانی بومی  بهره جست. 8و اینترنت اشیاء 7از تکنولوژی خانه هوشمند توانیمگلدانی 

 یامحفظهبه کمک ساخت  که بیشترین جذب آالینده را دارند 10پاپیتال و 9پتوسمناسب را از میان دو گیاه 

همچنین برای هر دو گیاه  شناسایی کردیم. دهدمیز را ورود و خروج گا وآبیاری گیاه  که اجازه عبور نور ،

میزان جذب آالینده در حضور نور و تاریکی را آزمایش کردیم.نتایج نشان داد گیاه پاپیتال جذب آالینده 

سطح برگ جذب آالینده بهتری  یهاروزنهداشته و هر دو گیاه در حضور نور به علت باز شدن  یتریقو

خودکار گیاه را آبیاری و اطالعات  طوربهکردیم که بتواند  یسازادهیپدارند. در ادامه سیستمی را طراحی و 

نماید.سیستم با اطالعات دریافتی بر اساس  یآورجمعاز محیط اطراف  سنسورهارا به کمک  IAQوضعیت 

آنالین  صورتبه. این اطالعات دهدمی 12ستورات الزم را به عملگرهایشد شدهفیتعر 11یریگمیتصمقوانین 

بر  تواندیمکاربردی تلفن همراه در اختیار کاربر قرار گرفته و کاربر  افزارنرم نیو همچن از طریق مرورگر وب 

 ر المپبه سمت گیاه هدایت و عملگ اساس آن عملگرها را از راه دور فعال نماید. عملگر فن هوای اتاق را

 .گرددیم هاندهیآالفتوسنتز، باعث جذب بیشتر 

 سنسور بنزن،، 13گلدان هوشمند،  IAQ،کیفیت هوای داخل ساختمانهوشمند،  خانه :کليدی یهاواژه

 اینترنت اشیا

                                                           
1 CO2 
2 CO 
3 Formaldehyde 
4 Benzene 

                                                                                                    ile organic compoundsVolat    5  
6 Indoor Air Quality 
7 Smart Home 
8 Internet Of Things 
9 Epipremnum aureum 
10 Hedera helix 
11 Decision rules 
12 Operators 
13 Smart Pot 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


