
مى کنیم تالش  آساگرو  در   ما 
تصاویر پایش  کمک   به 
دوربین از  حاصل   چندطیفى 
سالمت وضعیت   تخصصى، 
بر وارده  تنش هاى   محصول، 
و خاك  وضعیت   محصول، 
را دیگر  متغیرهاى  از   بسیارى 
با نهایت  در  و  کنیم   ارزیابى 
گزارش  ها، حرفه اى   ارائه ى 
 پشتیبانى و  مشاوره تخصصى،
شما زمین  بازدهى  بهبود   در 

 سهیم باشیم.
 براى آشنایى بیشتر، تا انتهاى
این مسیر با ما همراه باشید...

    عکس بردارى هوایى
آغاز مى شود. دقیق  داده هاى  با جمع آورى  ما   مسیر 
کشاورزى، زمین  فراز  بر  پهپاد  پرواز  با  که   جایى 
 تصاویر هوایى به کمک دوربین هاى تخصصى با دقت
 باال تهیه  مى شوند. این تصاویر در سریع ترین زمان در

اختیار تیم نقشه بردارى آساگرو قرار مى گیرند.

    تولید نقشه
رقومى نقشه هاى  به  تصاویر  مسیر  این  ادامه ى   در 
 ارتفاعى، ارتوموزاییک و شاخص هاى کشاورزى که به
و گیاه  وضعیت سالمت  تحلیل  در  تخصصى   صورت 

زمین مورد استفاده قرار مى گیرند، تبدیل مى شوند.

    خط ویژه
 در صورتى که زمین شما نیازمند داده هاى تکمیلى بیشترى باشد،
و هرز  علف هاى  خاك،  از  نمونه بردارى  با  آساگرو  کشاورزى   تیم 
 آفات مشهود، فرایند جمع آورى داده را تکمیل کرده و نمونه هاى
 حاصل را جهت تست آزمایشگاهى به آزمایشگاه هاى مرتبط ارائه

مى دهد.

تهیه گزارش هاى  آخر،   در 
راهکارهاى همراه  به   شده 
و ساده  زبانى  به   موثر 
ارائه شما  به   کاربردى 

خواهندشد.
بهره مندى کمک  به  تالشیم  در  آساگرو  در    همچنین 
همواره کشاورزى،  مهندسین  و  تجربه  با  کارشناسان   از 
سبز اتفاق  در  که  باشد  باشیم.  عزیزان  شما   پاسخگوى 

زمین شما شریک باشیم.

آساگرو در   ما 
؟چه مى کنیم...

با ما کشاورزى را مهندسى کنید

    پایش میدانى
به تصاویر هوایى محدود نمى شود! ما در  جمع آورى داده ها 
پایش و  تجربه  جاى  همیشه  که  مى دانیم  خوب   آساگرو 
پرواز هاى با  ما، همزمان  تیم کشاورزى  است.   میدانى خالى 
 عملیاتى در زمین کشاورزى شما حاضر مى شوند تا با ارزیابى
با را  موردنیاز  داده هاى  تمام  محصوالت،  و  زمین   میدانى 

جزئیات جمع آورى نموده و گزارش دهند.

    تحلیل داده
از ارزشمند  مجموعه اى  داشتن  اختیار  در  با  ما  تیم  که     اینجاست 
با و  کرده  آغاز  را  نتایج  تحلیل  فرایند  شده،  جمع آورى     داده هاى 
با ارتباط  در  نهایى  تحلیلى  گزارش  یک  آن ها،  تمامى   جمع بندى 

تهیه موجود  مشکالت  علت  و  زمین  شرایط  محصول،         وضعیت 
مى کند.



ماجراى ما
آسا یک تیم دانش  بنیان است، نه یک شرکت!

 رویاى تشکیل یک تیم در حوزه ى پرنده هاى بدون سرنشین

دانشکدة دانشجویان  از  جمعى  بین  در   ۱۳۸۸ سال   از 
آن، ثمرة  که  رویایى  گرفت.  شکل  امیرکبیر   هوافضاى 

و طراحى  حوزة  بهتر ین هاى  از  حرفه اى  تیم  یک   تشکیل 
ساخت پهپاد بود؛ رویاى آسا!

 آسمان سرخ آدینه با طراحى پهپادهاى آسا۱ و آسا۲ موفق
 شد جایگاه خود را به عنوان یک شرکت دانش بنیان به دست

آورده و پروژه هاى بسیارى  را با موفقیت به سرانجام رساند.

و اما....آساگرو....
 جوانه هاى آساگرو از اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ از ریشه هاى آسا

 رویید. وقتى که تصمیم گرفتیم دوشادوش دانش روز دنیا،

را آساگرو  و  زنیم  پیوند  کشاورزى  با  را  پهپاد   تکنولوژى 
برویانیم.

 رویاى ما در آساگرو افزایش بازدهى کشاورزى، بهینه سازى

 مصرف منابع و حفظ محیط زیست است. رویایى به وسعت

کشتزارهاى ایران زمین.
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