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Introduction
Various methods have been performed to control weeds in the world which the use of herbicides is one
of them, but public concerns about human health have changed interests in alternative methods. Thermal
methods based on flame-weeder, hot air, steam, and hot water have the potential to control weeds, but due
to the high cost are not economical. Electromagnetic waves transfer energy into weeds and finally destroy
them. The effect of radiation on plant mutation, high consumption of energy and human health are
problems for this approach. Unlike other methods, electrical energy is an ideal and non-chemical method
to weeds. This method applies high voltage to weeds, their roots, and soil so that electric currents pass
through them, and the vaporization of the liquid weeds contain kills the weeds. To increase the severity of
damage on weeds, the development of a feedback mechanism is required. The ultrasonic sensor
measuring physical parameters like plant height is a simple method. Some complex sensing systems
include optical sensors such as infrared, machine vision that require high-speed processors and expensive
equipment. In this project, as a simple method, the monitoring of the electrical current passing through
weeds was used for developing the feedback mechanism and increasing electric damage on weeds.
Materials and Methods
In this study, the system consists of a high voltage device to make a 15 kV AC voltage to kill weeds
and a feedback mechanism included a sensor to measure the electric current on the input of the weed
killer and identify the existence of a weed and its annihilation. All parts installed on a robotic platform
and an application on a laptop was connected to it via an access point for navigation and receiving data.
The system was tested in a greenhouse lab with some weeds. At first, to investigate the effect of high
voltage on the weeds and find the relationships between the electric currents passing through weeds and
the presence of them (before and after the annihilation), a test was performed so that the system was
guided on a path and applied high voltage to kill the weeds. Finally, the feedback mechanism was
calibrated after relations for the electric current data were extracted. By calibrating the feedback
mechanism, the system was able to identify weeds and the annihilation of them so that after the
annihilation of a weed, the system was allowed to move to kill another weed. After the calibration test, to
compare the weed killer efficiency of the two methods of use and non-use of the feedback mechanism, a
test was performed, and the results were analyzed by using the t-test at p ≤ 0.01.
Results and Discussion
The observations indicated that input electric current on the weed killer depended on the electric
current passing through weeds. When the high-voltage electrode touched a weed, the electric current
passed through weeds increased, and simultaneously the high electrical energy destroyed weeds. After
destruction and removal of them, the electric current rapidly decreased. The average energy consumption
per weed plant was estimated at 250 joules can be compared with other methods. The final test to
compare the use and non-use of the feedback mechanism revealed that there are significant results (P <
0.01) for using this mechanism and as a result, increases the efficiency of weed annihilation. The sensing
system of the developed feedback mechanism is a simple method affected by the electrical resistivity of
weeds so that, unlike an ultrasonic mechanism did not cause another object to be detected as a weed.
According to this result, the monitoring of the electrical current passing through weeds was suitable for
developing a feedback mechanism for the weed killer to identify the existence of a weed and its
annihilation.
Conclusion

High voltage should be used as a non-chemical and alternative way to kill weeds. The results indicated
that the measurement of the electric current on the input of the weed killer was an appropriate and simple
method for the development of a feedback mechanism to identify the existence and annihilation of weeds
that also increased the electric damage on weeds. It is suggested that for future research, the weed killer
attach with an automatic guidance mechanism to increase capacity and forward speed.
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چکیده
در این پژوهش ،سامانهای شامل یک افزاینده  11کیلوولتی برای از بین بردن علفهای هرز و یک
سازوکار بازخوردی برای تشخیص علفهرز و نابودی آن با استفاده از پایش جریان الکتریکی مصرفی
نابودگر علفهرز در گروه ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (سال
 )1911توسعه داده شد .اجزای این سامانه بر روی یک سکوی رباتیک خودگردان نصب شد که اطالعات
را بین نرمافزار رایانهای و سامانه انتقال میداد .طبق شواهد هنگامی که الکترود ولتاژ باال علفهای هرز
را لمس میکرد ،جریان افزایش یافته و پس از نابودی علفهای هرز ،جریان کم میشد .متوسط انرژی
مصرفی برای یک علف هرز  212ژول تخمین زده شد .بر مبنای مقدار جریان مصرفی ،سازوکار
بازخوردی برای تشخیص و دریافت بازخورد از نابودی علفهای هرز واسنجی شد .آزمایشهای نهایی
برای مقایسه کارایی کنترل دو حالت کاری استفاده و عدم استفاده از سازوکار بازخوردی انجام شد و
مشخص شد که استفاده از این سازوکار به شکل معنیداری کارایی نابودگر علف هرز را افزایش میدهد.
واژههای کلیدی :تشخیص ،جریان الکتریکی ،علف هرز ،نابودگر ،ولتاژ باال
مقدمه
افزایش جمعیت و در پی آن تقاضا برای افزایش بازده زمینهای کشاورزی و سطح زیر کشت محصول باعث شده است تا
اهمیت کنترل علفهای هرز بیش از پیش افزایش یابد .علف هرز گیاه خاص و مشخصی نیست که ذاتاً علف هرز باشد ،بلکه
بهدلیل غیر مفید بودن ،ضرر و زیان ناشی از آن کامالً ناخواسته است و برخالف انتظار کشاورز در مزرعه یا گلخانه رشد و نمو
میکند ( .)Paap, 2014علفهای هرز بر سر منابع رشد شامل آب ،عناصر غذایی خاک و نور خورشید با گیاهان زراعی رقابت
میکنند و معموالً نسبت به گیاه اصلی رشد سریعتر ،توقع کمتر و تعداد بذرهای بیشتری دارند .همچنین آنها ماندگاری و طول
عمر زیادتری دارند و در نتیجه بهدلیل اثرات مخرب منجر به افت بازده زمین زراعی میشوند .در مواردی علفهای هرز به دلیل
داشتن توانایی بقای زیاد با روشهای معمولی مبارزه نابود نمیشوند ( .)Slaughter et al., 2008حذف و کنترل علفهای هرز
نیازمند سرمایهگذاری در بخش تجهیزات ،نیروی انسانی و علفکشها است که افزایش هزینه تولید محصوالت زراعی را در پی

دارد .مبارزه یا کنترل ،درجهای از مدیریت علفهای هرز میباشد که در آن فراوانی علفهای هرز در حدی باشد که برای گیاه
اصلی مزاحمتی ایجاد نکند و باعث افت بازده محصول و مانع عملیات کشاورزی نشود (.)Utstumo et al., 2018
استفاده از ترکیبات شیمیایی یکی از روشهای رایج برای مبارزه با علفهای هرز است که اثرات مخربی بر خاک ،تنوع زیستی،
آبهای زیرزمینی ،سالمت انسان و بهطور کلی بر زنجیره غذایی دارد و همچنین در برخی موارد باعث میشود که گیاهان هرز به
ماده شیمیایی مقاوم شوند .نگرانیهای عمومی در مورد استفاده از آن ،عالیق محققان را به روشهای جایگزین تغییر داده است
( .)Peltzer et al., 2009از دیگر روشهای مبارزه ،کنترل فیزیکی علفهای هرز با استفاده از گاوآهنها ،دیسکها ،وجینکنهای
دوار و سایر ادوات مکانیکی کشاورزی است .وجین فیزیکی با ابزار مکانیکی تنها علفهای هرز را قطع یا جابجا میکند و بنابراین
امکان رشد مجدد وجود دارد .در کوتاه مدت ،این روشها میتوانند رشد علفهای هرز را متوقف یا کاهش دهند ولی در دراز مدت
آنها میتوانند جمعیت علفهای هرز را افزایش دهند و برای محصول اصلی مشکل ایجاد کنند ( .)BondGrundy, 2001در
روش کنترل زیستی ،1معموالً از دشمنان طبیعی علفهای هرز چون حشرات ،قارچها ،ویروسها ،باکتریها ،بیمهرگان و مهرهداران
برای مبارزه با آنها استفاده میکنند و تراکم علفهای هرز را در سطح اقتصادی نگه میدارند .عدهای موافق و عدهای مخالف این
روش مبارزه میباشند .موافقان معتقدند که در این روش از مواد شیمیایی استفاده نمیشود و فقط یکبار پخش حشرات برای مبارزه
با علفهای هرز کافی است .مخالفان این روش میگویند که مبارزه به روش زیستی علفهای هرز را کامالً نابود نمیکند و عوامل
کنترلی برای استفاده در این روش نایاب است ( .)Morin, 2020شعله افکنی نیز در برخی موارد برای محصوالت ردیفی استفاده
شده است که میتواند جایگزینی برای سموم علفکش در نابودی علفهای هرز جوان باشد .در این روش سوخت مایع یا گازی زیاد
استفاده میشود و هدر رفت انرژی را بهدنبال دارد و امکان نشت شعله به ردیف گیاهان اصلی وجود دارد و لذا کنترل سطح شعله
حائز اهمیت است .همچنین به ریشه علفهای هرز صدمهای وارد نمیشود که رشد مجدد گیاه را میسر میسازد ( Slaughter et
 .)al., 2008روشهای حرارتی کنترل علفهای هرز مبتنی بر هوا ،بخار و آب داغ روشهای جایگزینی برای جلوگیری از خطرات
مربوط به آتشسوزی شعلهافکنی هستند و به اندازه همان روش در کنترل و مدیریت علفهای هرز موثر میباشند .در مواردی که
استفاده از علفکش مجاز نیست یا روش های دیگر اثرات کمتری دارند میتوانند روشهای جایگزینی باشد .اما بهدلیل اتالف
انرژی حرارتی باال و هزینه اولیه سرمایه گذاری برای ساخت مقرون به صرفه نیستند ( .)RaskKristoffersen, 2007امواج
الکترومغناطیسی با انرژی باال مانند مایکروویو ،مادونقرمز و اشعهماوراء بنفش میتوانند دمای علفهای هرز را افزایش دهند و
آنها را از بین ببرند .این تشعشعات هیچ گونه باقیمانده شیمیایی در خاک نمیگذارند و خطر آتشسوزی ندارند .گرچه این روش
یک روش غیرشیمیایی برای مدیریت علفهای هرز است اما مصرف انرژی به دلیل حرارت انتقالی به خاک زیاد است و هنوز
اقتصادی نمیباشد .همچنین تأثیر اشعه بر جهش ژنی گیاهان و سالمت انسان از مواردی است که باعث میشود راهی مناسب
برای مدیریت علفهای هرز نباشد ( .)Astatkie et al., 2007استفاده از نور لیزر برای آسیب رساندن به علفهای هرز یکی دیگر
از روشهای حرارتی است که دارای چگالی انرژی باال و متمرکز است و هدر رفت کمتری نسبت به سایر روشها حرارتی دارد.
حذف بخش زایشی گیاه توسط لیزر ،باعث کاهش رشد گیاه میشود و در برخی موارد اثرات کشندهای روی گونههای علفهای هرز
دارد ولی پژوهشها نشان داده است که پرتودرمانی با لیزر میتواند رشد علفهای هرز را به عقب بیاندازد اما آنها را کامالً از بین
نمیبرد ( .)Marx et al., 2012امروزه انرژی الکتریکی کاربردهای وسیعی را در صنایع مختلف به خود اختصاص داده است .ایده
استفاده از این انرژی برای از بین بردن علفهای هرز به چندین دهه سال پیش برمیگردد .برخی از پژوهشگران معتقدند استفاده از
آن یک راه ایدهآل ،محیط زیستخواه و غیرشیمیایی برای کنترل علفهای هرز جوان است .جریان ولتاژ باال بر ریشه تاثیر میگذارد
و امکان رشد مجدد را محدود میسازد .این روش هیچگونه مواد شیمیایی را به محیط زیست و زنجیره مواد غذایی منتقل نمیکند و
باعث اختالط مواد مضر در خاک یا ایجاد فرسایش نمیشود تبدیل شدن انرژی ولتاژ باال به حرارت تنها با ایجاد مقاومت الکتریکی
مانند بوته علف هرز در مسیر جریان الکتریکی ایجاد میشود و مانند روش شعله افکنی نیاز به ایجاد شعله ندارد و امکان نشت
حرارت و آتشسوزی به آن شدت میسر نمیباشد .انتقال توان و کنترل ابزار نابودگر علف هرز سهولت بیشتری در مقایسه با
روشهای دیگر دارد و ابزار حجم کمتری را اشغال میکند ( .)VigneaultBenoît, 2001در پژوهشهای متعددی از انرژی
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الکتریکی برای نابودی علفهای هرز استفاده شده است .در نخستین پژوهش ،از انرژی ولتاژ باال (سطح ولتاژی  1و  11کیلو ولت)
برای از بین بردن علفهای هرز استفاده شد .بهطوری که نرخ ولتاژی بیشتر شدت و سرعت نابودی بیشتری را در علفهای هرز
ایجاد کرد .این تحقیق نشان داد که کنترل علفهای هرز یک روش سریع و قابل رقابت با روشهای شیمیایی است ( Diprose et
 .)al., 1984در تحقیقی از یک روبات دارای یک الکترود با ولتاژ تخلیه  11کیلو ولت برای نابودی علفهای هرز و همچنین یک
سامانه ماشین بینایی برای تشخیص علفهای هرز در محصول کاهو استفاده شد .این سامانه قادر به از بین بردن همه علفهای
هرز جوان بود ،اما به علفهای هرز بزرگتر فقط نوعی آسیب به برگها وارد کرد ( .)Blasco et al., 2002در پژوهشی دیگر از
تخلیه الکتریکی با ولتاژهای  0022و  0022ولت برای کنترل علفهای هرز در محصول سویا استفاده شد که بازده محصول را
افزایش داد ( .)BrighentiBrighenti, 2009در پژوهشی دیگر علفهای هرز جوان روی تخته آزمایشگاهی قرار گرفتند و جریان
توسط الکترودهای مسی در بوتهها برقرار شد .بوتهها تحت ولتاژهای  222 ،122و  922ولتی در طی زمانهای مختلف تحت اثر
انرژی الکتریکی قرار گرفتند .نتایج مشخص کرد که با افزایش زمان اثر یا مقدار ولتاژ ،تغییرات معناداری در تعداد نابودی بوتهها
مشاهده میشود (.)SahinYalınkılıc, 2017
روش استفاده از الکتریسیته بهعنوان روش مورد مطالعه پژوهش به نظر میرسد نیازمند تجهیزات جانبی و کنترلی است که
بتواند فرایند نابودی علفهای هرز را به صورت موضعی انجام دهد تا درصد نابودی علفهای هرز افزایش یابد و همچنین انرژی
اتالف نشود .با توجه به اینکه باید سامانههای علفکش ،پوشش گیاهی زنده را هدف قرار دهند و باعث تبدیل توده گیاهی زنده به
غیرزنده شوند ،بررسی روشهای مختلف تشخیص پوشش گیاهی میتواند کمکی برای پیشبرد این پژوهش باشد .سادهترین
سازوکار برای تشخیص پوشش گیاهی ،میله آونگی متصل به یک مقاومت متغیر است که با حرکت روی پوشش گیاهی ولتاژ
متناسب با حجم آن پوشش را ایجاد میکند ( .)Ehlert et al., 2003در پژوهشهایی عناصر فراصوت نیز بهکار گرفته شد بهنحوی
که با ارسال امواج فراصوت به سمت بوتهها و سپس دریافت امواج بازتابی توسط حسگر فراصوت و استخراج دادههای حاصل از آن،
توصیف مشخصات فیزیکی مانند اندازه برگها و ارتفاع بوتهها مهیا گردید ( .)LeggBradley, 2020روشهای دیگر استفاده از
حسگرهای نوری مانند حسگر اشعه مادونقرمز و طیفهای نزدیک به آن ،لیدار ،1ماشین بینایی و یا ترکیبی از آنها میباشد .بوته
گیاه زنده در مقایسه با اجسام غیرزنده (گیاه پژمرده ،گیاه مرده و خاک) در طول امواج بازتابی تفاوت معنیداری دارد که به دلیل این
ویژگی خاص ،طیفسنجی اشعه مادونقرمز و اشعههای نزدیک به آن برای تشخیص پوشش گیاهی مورد توجه قرار گرفته است
( .)Dworak et al., 2013حسگر نوری لیدار با تابانیدن نور لیزر ،پوشش گیاهی در جهات مختلف پایش و اندازهگیری میشود .این
روش مانند روش فراصوتی مشخصات فیزیکی را ارائه میدهد ولی چون در جهات مختلف پایش انجام میشود نسبت به آن برتری
دارد ( .)Yuan et al., 2018در مواردی ماشین بینایی برای تصویرسازی از پوشش گیاهی استفاده شده است ولی به علت تراکم
نرخ باالی دادههای حسگر تصویر در عملیاتهای برخط ،به سختافزار و پردازشگر پرسرعت و پرهزینه نیازمند هستند ( Birrell
.)et al., 2020
در حالت کلی روشهای سادهتر بر روشهایی پیچیده و پر هزینه اولویت دارند .از طرفی حسگر و فرآیندی میتواند از کارایی
کنترل علف هرز بازخورد ایجاد کند که دادههای دریافتی از حسگر مربوطه امکان تشخیص گیاه مرده را از زنده بهصورت برخط
مهیا سازد و در عین حال از سادهترین سازوکار پردازش و سخت افزار برخوردار باشد .با توجه به الزامات یاد شده برای پایش
عملیات نابودی علفهای هرز توسط انرژی الکتریکی ،هدف این پژوهش توسعه یک نابودگر ولتاژ باال علفهرز دارای سازوکار
بازخوردی است .سازوکار بازخوردی توسعه یافته از اندازهگیری جریان الکتریسیته مصرفی منبع ولتاژ باال استفاده میکند تا بتواند
وجود بوته علف هرز و نابودی آن را پایش کند.
مواد و روشها
ساختار اصلی نابودگر علفهای هرز با سازوکار بازخوردی

). LIDAR (Light detection and ranging

1

طرحواره اصلی برای نابودگر ولتاژ باال علفهای هرز با سازوکار بازخوردی در شکل  1نمایش داده شده است .ساخت و آزمایش
این نابودگر علف هرز در گروه ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (سال  )1911انجام شده
است .در این سامانه عامل اصلی نابودی علفهای هرز ولتاژ  11کیلو ولتی است که توسط الکترودها از دو سمت به بوته علف هرز
اعمال میشود .یک سمت جریان از طریق دو عدد دیسک (الکترود زمین) به خاک نفوذ میکند تا احتمال همپوشانی جریان بیشتر
باشد و سمت دیگر جریان از طریق الکترود هوایی (الکترود ولتاژ باال) به سمت بوته میرسد .با فاصلهای که بین بوته و الکترود
هوایی وجود دارد قوس الکتریکی ایجاد میشد و علف هرز نابود میشود .در ابتدای مجموعه از یک ماژول افزاینده (اینورتر1121
واتی 22 ،کیلوهرتز پالس مربعی) استفاده شد .این ماژول  12ولت جریان مستقیم را به  222ولت جریان متناوب تبدیل میکند .در
مرحله بعدی برای افزایش ولتاژ ،ترانس افزاینده ولتاژ باال (سوئیچینگ 121 2وات با حداکثر جریان خروجی  92میلیآمپر) ،ولتاژ
 222ولت متناوب را به ولتاژ تقریباً  11کیلوولت متناوب تبدیل میکند .این نوع افزاینده به علت وجود بخش پیش افزایشی
الکترونیکی از نوع سوئیچینگ مبتنی بر نیمههادی ،از وزن کمتری نسبت به نوع ترانسهای سیم پیچی برخوردار است و بازده
باالتری هم نسبت به آنها دارد.
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شکل  -1طرحواره اصلی نابودگر ولتاژ باال علف هرز با سازوکار بازخوردی ( -1ماژول حسگر جریان -2 ،ماژول افزاینده 222
ولتی -9 ،ترانس افزاینده  11کیلوولتی -0 ،الکترود ولتاژ باال -1 ،علفهرز -0 ،الکترود زمین)
Fig.1. The main scheme of the high voltage weed killer with the feedback mechanism (1- Electric
current sensor, 2- 200V booster module, 3- 15kV booster transformer, 4- High voltage electrode, 5)Weed, 6- Ground electrode

برای ایجاد سازوکار بازخوردی و پایش جریان مصرفی مجموعه افزاینده ولتاژ باال ،از ماژول حسگر جریان الکتریسیته
( )ACS712استفاده شد .این ماژول از یک تراشه و دو عدد خازن فیلتر نویزگیر تشکیل شده است که قابلیت اندازهگیری
جریانهای مستقیم و متناوب تا حداکثر جریان  92آمپر را دارد .به علت سادهتر بودن تحلیل جریان مستقیم نسبت به متناوب،
ماژول در بخش ابتدایی نصب شده است .تراشه از ویژگی اثر هال 9برای اندازه گیری جریان الکتریسیته استفاده میکند و مقدار
جریان عبوری از خود را به ولتاژ آنالوگ تبدیل میکند که با اتصال به بخش مبدل آنالوگ به دیجیتال میکروکنترلر ،قابل خواندن و
تبدیل به مقدار عددی جریان الکتریسیته میشود .با پایش جریان مصرفی مجموعه ولتاژ باال ،تشخیص علف هرز و نابودی یا عدم
نابودی آن فراهم میشود.
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شکل  -2مدار الکتریکی معادل برای نابودگر علفهرز و حسگر جریان الکتریکی ( -1ماژول حسگر جریان -2 ،مجموعه افزاینده
ولتاژ باال)
Fig.2. The equivalent circuit for the weed killer and the electric current sensor (1- Electric current
)sensor, 2- High voltage booster set

مدار الکتریکی معادل برای طرحواره اصلی سامانه نابودگر (شکل  ،)1در شکل  2به تصویر کشیده شده است .با توجه به ماهیت
مدار الکتریکی ،در حالت ایدهآل توان ورودی (  ) inو توان خروجی (  ) tدر مجموعه افزاینده ولتاژ باال برابر میباشد ولی در حالت
واقعی اتالف توان (  ) lحرارتی و مغناطیسی وجود داشته و بازده کامل نمیباشد و معادله ( )1برقرار است:
()1
in
t
l
بنابراین توان ورودی متأثر از توان خروجی و اتالفی است ،با صرف نظر کردن از توان اتالفی معادله ( )2بیان میشود:
()2
in
t
و با اعمال ولتاژ ورودی ،معادله ( )2طبق جریان الکتریکی عبوری از حسگر ( ) و علف هرز ( ) و ولتاژ باالی اعمالی به آن،
معادله ( )9را تشکیل میدهد:
3

21
25 21
()9
با توجه به معادله ( )9جریان الکتریکی عبوری از حسگر متأثر از جریان الکتریکی عبوری از علف هرز است و بنابراین معادله ()0
تعریف میشود:
()0
طبق مدار الکتریکی شکل  2جریان الکتریکی عبوری از علف هرز به برآیند مقاوت الکتریکی علف هرز ( ) ،خاک ( ) و هوای
آزاد ( ) وابسته است و معادله ( )1که در آن مقاومت الکتریکی برآیند است ،بیان میگردد:
()1
t
زمانی که الکترود ولتاژ باال در موقعیت ثابت روی بوته علف هرز است ،میتوان  aو را مقداری ثابت دانست و معادله ( )0را
تشکیل داد:
()0
با استفاده از معادله ( )0و معادله ( ،)0معادله ( )7تشکیل میشود:
h
()7
طبق معادله ( )7جریان الکتریکی عبوری از حسگر به مقاومت الکتریکی علف هرز وابسته بوده و با اندازهگیری مقدار جریان
الکتریکی ،سامانه از وجود علف هرز و نابودی آن اطالع مییابد و در حقیقت یک سازوکار بازخوردی را برای آن تشکیل میدهد.
سکوی روباتیک خودگردان
برای انجام آزمایشهای نابودی علفهرز با ولتاژ باال و بهدست آوردن دادههایی جهت انجام واسنجی سازوکار بازخوردی،
سکوی روباتیک خودگردان شکل  9ساخته شد .شکل کلی سکو شبیه میز چهارپایه چرخدار است و تمامی تجهیزات الکترونیکی و
مکانیکی مورد نیاز بر روی آن سوار شده است .طراحی بهنحوی صورت گرفته است که حداکثر فضای خالی زیری سکو مهیا شده
باشد تا بتواند از باالی سر علفهای هرز حرکت کند .برای ساخت سکو از قوطیهای آلومینیومی به ابعاد  91×91میلیمتر و12×91

میلیمتر استفاده شد .اتصاالت قوطیهای آلومینیومی توسط پیچهای آلن شماره  0و براکت تأمین گردیده که از استحکام مناسبی
برخوردار است .ارتفاع سکو  92سانتیمتر ،طول و عرض آن  27سامنتیمتر میباشد .سکو دارای چهار چرخ پالستیکی با بوش فلزی
به قطر  12سانتیمتر و عرض  2/1سانتیمتر است .چرخهای عقبی بهصورت آزاد دوران و فرمانگیری داشته ولی چرخهای جلویی
این قابلیت را نداشته و حرکت دورانی خود را از موتور دندهای  12ولتی ( )JGY-370دریافت میکردند .فرمانگیری دستگاه با
معکوس شدن حرکت دورانی موتورهای دندهای (موتورهای متصل به چرخهای جلویی) نسبت به هم انجام میشد .حداکثر گشتاور
و سرعت بدونبار موتورها بهترتیب برابر یک نیوتنمتر و  12دور بر دقیقه است .دو عدد سروموتور دنده فلزی ( )MG995برای باال
و پایین بردن میله الکترود ولتاژ باال استفاده شد .حداکثر گشتاور و سرعت بدونبار سروموتورها بهترتیب برابر  1/9نیوتنمتر و 02
دور بر دقیقه میباشد .طول کلی الکترود ولتاژ باال 90 ،سانتیمتر و طول مؤثر آن  21سانتیمتر است .افزاینده ولتاژ باال در جلوی
دستگاه نصب گردیده و ولتاژ  11کیلوولتی را توسط کابلهای دیالکتریک باال به الکترودهای زمین و الکترود ولتاژ باال میرساند.
در زمان انجام آزمایشها ،الکترود زمین با خاک و الکترود ولتاژ باال با علفهای هرز در تماس بود.
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شکل  -3سکوی روباتیک خودگردان برای نابودگر علف هرز با سازوکاز بازخوری ( -1افزاینده ولتاژ باال -2 ،جعبه پردازش-9 ،
جعبه تغذیه -0 ،باتری -1 ،سروموتور -0 ،موتور دندهای -7 ،الکترود ولتاژ باال -0 ،الکترود زمین -1 ،کلیدهای روشن و خاموش،
 -12فیوز -11 ،دکمه راه اندازی مجدد)
Fig.3. The self-propelled robotic platform of the weed killer with the feedback mechanism (1- High
voltage booster, 2- Processing box, 3- Supply box, 4- Battery, 5- Servo motor, 6- Gear motor, 7- High
)voltage electrode, 8- Ground electrode, 9- On/off switches, 10- Fuse 11- Restart button

)(b

)(a

شکل  )a( -4جعبه تغذیه ( -1نمای جانبی -2 ،جک ورودی  12ولت -9 ،نشانگر میزان شارژ باتری -0 ،ماژول حسگر جریان،
 -1ماژول افزاینده 12ولت به  222ولت -0 ،ماژول رله -7 ،ماژول شارژ باتری -0 ،کلید سهحالته -1 ،کلید دوحالته -12 ،فیوز))b( ،
جعبه پردازش ( -1نمای جانبی -2 ،کلید راهاندازی مجدد -9 ،ماژول راهانداز موتور -0 ،رگوالتور  1ولت -1 ،میکروکنترلر
 -0 ،Atmega328pکریستال نوسانساز  10مگاهرتز -7 ،ماژول اینترنت اشیاء )Wemos D1 mini V2
Fig.4. (a) Supply box (1- Side view, 2- Input jack, 3- Battery charge indicator, 4- Electric current sensor
module, 5- 12 to 220V booster module, 6- Relay module, 7- Battery charging module, 8- Tri-state switch,
9- Two-state switch, 10- Fuse), (b) Processing box (1- Side view, 2- Restart button, 3- Motor driver
module, 4- 5V regulator, 5- Atmega328p microcontroller, 6- 16 MHz crystal oscillator, 7- Wemos D1
)mini V2 IoT module

مدارات الکترونیکی سامانه شامل ماژول اینترنت اشیاء ( ،)Wemos D1 mini V2میکروکنترلر ( )Atmega328pو راهانداز
موتورهای دندهای ( )L298Nدر جعبهپردازش (شکل  )a-0به ابعاد  9/0×7/1×12/1سانتیمتر نصب شد و سایر موارد مانند اینورتر،
حسگر جریان الکتریکی ( ،)ACS712رله ،ماژولهای تغذیه و شارژر باتری در جعبه تغذیه (شکل  )b-0به ابعاد 1×12×10
سانتیمتر قرار گرفت .دو عدد باتری اسیدی قابل شارژ  0ولت  7آمپرساعت ( )Euronet NP7-12به ابعاد  0/1×1/0×11سانتیمتر
در دو طرف سکو تعبیه شد .پایانههای این دو باتری به صورت سری به هم متصل هستند و ولتاژ  12ولت را تولید میکنند .مدارات
الکترونیکی در برابر جریان کشی بیش از حد توسط فیوز محافظت میشوند .دو عدد کلید در جعبه تغذیه موجود است که کلید
سهحالته برای شارژ کردن دستگاه ،خاموش کردن کلی و روشن کردن آن است و کلید دوحالته برای خاموش و روشن کردن
مجموعه ولتاژ باال اختصاص داده شده است .و همچنین دو عدد کلید فشاری برای راهاندازی مجدد میکروکنترلر و ماژول اینترنت
اشیاء بهکار گرفته شده است.
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 مدار الکتریکی نابودگر علفهرز با سازوکار بازخوردی-5 شکل
Fig.5. The circuit of the weed killer with the feedback mechanism

معماری و پیکرهبندی الکترونیکی

طرحواره کلی از معماری تجهیزات و مدار الکتریکی برای نابودگر علفهرز در شکل  1نشان داده شده است .پردازش و کنترل
داده بر عهده میکروکنترلر  Atmega328pاست .سرعت پردازش دادهها در این تراشه توسط کریستال خارجی  10مگاهرتز تأمین
میشود .تراشه با بوت لودر 1هسته آردینو 2برنامهریزی شد تا عملیات الزم را برای پیشبرد پژوهش انجام دهد .همچنین این تراشه
با ماژول اینترنت اشیاء دارای پروتکل ارتباطی سریال است .موتورهای پیشروی به ماژول راهانداز ( )L298Nمتصل هستند .تراشه
این ماژول از دو عدد پل قدرتی 9بهره میبرد .این ماژول با مدوالسیون پهنای پالس 0به میکروکنترلر متصل است و با پالس
دریافتی مقدار ولتاژ اعمالی به موتورها و در نهایت سرعت دورانی آنها را کنترل میکند .جهت چرخش را هم با تغییر جهت جریان
الکتریکی به موتورها تغییر میدهد .بنابراین کنترل سرعت پیشروی و فرمانگیری به صورت نرمافزاری انجام میشود .دو عدد
سروموتور برای باالبر الکترود هم بهشیوه مدوالسیون پهنای پالس زاویه چرخش سروموتورها را کنترل میکنند تا میله بتواند در
ارتفاعهای مختلف در باالی علفهایهرز قرار گیرد .مجموعه ولتاژ باال جهت راهاندازی به یک عدد ماژول رله  1ولتی متصل است
تا با دریافت دستور از میکرکنترلر ،ولتاژ در بین الکترودها ایجاد شود و همزمان مقدار جریان الکتریکی نیز توسط میکروکترلر
دریافت و به رایانه ارسال شود.
نرم افزار کنترل
نرمافزاری برای کنترل نابودگر علفهرز و تبادل دادههای آن با رایانه در ویژوال استودیو  2211طراحی شد (شکل  .)0این نرم
افزار قابلیت ذخیره دادههای حاصل از ماژول حسگر جریان را دارد و از طریق وایفای رایانه به ماژول اینترنت اشیاء موجود در
سامانه متصل است .همچنین ناوبری سکوی خودگردان ،فعالسازی ولتاژ باال و تنظیم ارتفاع الکترود از قابلیتهای دیگر آن است
که در انجام آزمایشها مورد بهره برداری قرار گرفت.
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شکل  -6نرمافزار کنترل نابودگر علف هرز با سازوکار بازخوردی ( -1پیشروی به جلو -2 ،پیشروی به عقب -9 ،چرخش به چپ،
 -0چرخش به راست -1 ،توقف پیشروی -0 ،تنظیم سرعت پیشروی -7 ،تنظیم ارتفاع الکترود -0 ،کلید ولتاژ باال -1 ،اتصال به
درگاه سریال -12 ،درگاه سریال)
Fig.6. The application for controlling the weed killer with the feedback mechanism (1- Move
froward, 2- Move back, 3- Turn left, 4- Turn right, 5- Stop movement, 6- Movement speed, 7- Electrode
)height, 8- High voltage switch, 9- Connect to port, 10- Serial port number

آزمایش سامانه نابودگر علف هرز
آزمایشهای سامانه در محیط حاوی چندین بوته علفهرز جوان انجام شد (شکل  .)7بوتههای علف هرز از نوع گیاه خرفه و
ریحان وحشی بودند (جدول  .)1در گام نخست ،آزمایش نابودی علف هرز برای یافتن رابطه بین جریان الکتریکی ( ) و وجود
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. Arduino
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4
). Pulse Width Modulation (PWM
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. Visual Studio
2
3

بوتههای علف هرز (قبل و بعد از نابودی علفهای هرز) انجام شد .با تنظیم الکترود در ارتفاع مناسب و پیشروی سامانه در مسیر
مستقیم ،ولتاژ باال به بوتهها اعمال و دادهها حین انجام آزمایش جهت تحلیل در رایانه ذخیره شدند .سرانجام ،از دادهها برای توسعه
و واسنجی سازوکار بازخوردی استفاده شد .پس از آزمایش واسنجی ،آزمایشی ( 1تکرار) برای ارزیابی و مقایسه عملکرد نابودی دو
حالت استفاده و عدم استفاده از سازوکار بازخوردی انجام شد .در حالت اول ،سامانه در یک مسیر مستقیم به کمک سازوکار
بازخوردی علف هرز اقدام به حذف علفهای هرز کرد .بهطوری که هنگام حرکت سامانه در مسیر آزمایش ،با برخورد الکترود ولتاژ
باال به علفهای هرز جریان الکتریکی افزایش مییافت و در این هنگام سازوکار بازخوردی با بررسی تغییرات جریان الکتریکی
عبوری از بوته علف هرز ،سامانه نابودگر را تا نابودی کامل علف هرز (کاهش جریان الکتریکی به مقدار اولیه) متوقف میکرد و
سپس سامانه را در پی حذف علف هرزی دیگر حرکت میداد .در حالت دوم سامانه بدون اطالع از نابودی یا عدم نابودی علف هرز
با سرعت متوسط ( 1/0سانتیمتر بر ثانیه) حالت اول اقدام به حذف علفهای هرز کرد .در آزمایشها بوتههای تیمار دیده شده
ناشی از جریان الکتریسته در صورت توقف رشد بعد از یک هفته بهعنوان بوته نابود شده در نظر گرفته شد .با توجه به منابع علمی
( ،)Derrick, 2017; Khalil et al., 2005; Zwietering et al., 1990برای مقایسه میانگینهای مربوطه به تعداد بوتههای
نابود شده در دو حالت آزمایش (استفاده و عدم استفاده از سازوکار بازخوردی) از آزمون آماری  tدر سطح معنیداری  %1استفاده شد.

شکل  -7محیط آزمایشها ،نابودگر علف هرز با سازوکار بازخوردی در حال نابودی علف هرز
Fig.7. Test environment, the weed killer with the feedback mechanism killing weeds

جدول  -1مشخصات علفهای هرز آزمایش شده توسط نابودگر هرز با سازوکار بازخوردی
Table 1- Properties of the tested weeds by the weed killer with the feedback mechanism

انواع علفهای هرز
ویژگیها

Type of weeds

ریحان وحشی

خرفه

Clinopodium vulgare

Portulaca oleracea

8

9

6

8

نتایج و بحث
رابطهیابی و واسنجی

Properties

متوسط ارتفاع
)Mean height (cm

متوسط تعداد برگها
Mean number of leaves

نمودار عملی از دادههای دریافتی حسگر جریان الکتریکی در زمان نابودی علفهای هرز برای  12عدد بوته (شامل  12ناحیه
اوج) در شکل  0نشان داده شده است .این نمودار نشان میدهد مقدار تغییرات جریان الکتریکی ( )Isبا وجود علفهای هرز در
ارتباط است و با نزدیک شدن الکترود ولتاژ باال به علفهای هرز و تشکیل قوس الکتریکی مقدار جریان افزایش پیدا کرده و به
مقدار بیشینه رسیده است .با اعمال انرژی الکتریکی زیاد ،خاک و هوا بهدلیل توان الکتریکی تحملی باال ،از صدمه در امان و
همیشه رسانای الکتریکی بودند ولی بوته علف هرز به دلیل توان تحملی محدود ،همچون مقاومت الکتریکی کمتوان دمایش باال
رفته و باعث شده آب زیست تودهها تبخیر و بافت علف هرز تخریب شود .در نهایت ساختار درونی بوته علف هرز نابود و از مدار
خارج شده و جریان الکتریکی در حسگر به حد ناچیز نزول پیدا کرده است .طبق نمودار مقدار عددی هر قله 1مربوط به تغییرات
جریان الکتریکی و همچنین طول زمانی آن به جثه هر بوته بستگی دارد که مقدار بیشتر قله نشان از بزرگی جثه (مقاومت
الکتریکی کمتر) آن بوته دارد.
10
8
4

)Is (A

6
2
0
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40

30
)Time (s

20

10

0

شکل  -8نمودار تغییرات جریان الکتریکی در زمان نابودی علفهای هرز توسط نابودگر علف هرز با سازوکار بازخوردی
Fig.8. The graph of electric current changes versus time during weeds being killed by the weed
killer with the feedback mechanism

تعدادی داده از نمودار شکل  0برای  12عدد بوته علف هرز در جدول  2استخراج شده است .در فرآیند نابودی علفهای هرز،
مدت زمانی که جریان الکتریکی در اوج بوده است برابر با زمان ( )Taمورد نیاز برای نابودی هر علف هرز است .همچنین در زمان
نابودی هر علف هرز ،کمترین مقدار جریان الکتریکی  Isدر متغیر  Iaقرار گرفته است که کمترین مقدار جریان عبوری از هر علف
هرز را به هنگام اعمال ولتاژ باال نشان میدهد .حداکثر مقدار  Taو حداقل مقدار  Iaبرای همه علفهای هرز مورد آزمایش به ترتیب
در متغیرهای  Tmxaو  Imnaبهدست آمد .متغیر مربوط به جریان الکتریکی مبنایی برای تشخیص نابودی علف هرز و واسنجی آن و
متغیر مربوط به زمان برای جلوگیری از اتالف توان و ایجاد ایمنی است تا در صورت عاجز بودن سامانه از نابودی بوته (مثالً اندام
بوته خیلی بزرگتر باشد) ،بوته بعدی مورد هدف قرار گیرد.
جدول  -2دادههای جریان الکتریکی و زمانی نابودی علفهای هرز
Table 2- Electric current and time data of weeds killing
No
)Ta (s
)Tmxa (s
)Ia (A
)Imna (A
1
2.9
4.54
2
3.1
2.79
3
2.2
2.42
4
6
2.5
5
5
6
3.17
2.42
6
2.4
3.98
7
3.8
2.42
8
2.7
5.24
9
2.3
4.05

- Peak

1

5.39

10

3.4

با استفاده از دادههای استخراجی مربوطه به جریان الکتریکی و متغیر زمانی (جدول  ،)2یک برنامه کاری (شکل  )1برای سامانه
نابودگر توسعه داده شد .با توجه به ساختار این برنامه ،هنگام شروع ،ولتاژ باال روی الکترودها فعال میشود و متغیرها مقداردهی
میشوند .سپس سامانه در یک مسیر مستقیم پیشروی میکند و حسگر جریان مقدار  Isرا اندازهگیری میکند .اولین شرط ()Is>Imna
برای وجود علفهرز بررسی میشود و با درست بودن شرط (وجود علفهرز) ،شرط دوم ( )N<Sاز نظر سرریز زمانی بررسی میشود
و اگر درست باشد (تمام نشدن زمان اختصاصی برای اعمال ولتاژ باال) ،سامانه برای  Tثانیه متوقف میشود و در طی این زمان
علفهرز تحت تاثیر ولتاژ باال قرار میگیرد .با تکرار چرخه ،علف هرز از بین میرود یا سرریز زمانی ( )Tmxa = S×Tتمام میشود.
بنابراین ،یکی از این دو شرط برآورده نمیشود و برنامه کاری مجدداً به ابتدا برمیگردد ،متغیرها مقداردهی میشوند و سامانه اجازه
مییابد تا دوباره برای شناسایی و نابودی بوته دیگر حرکت کند.
Begin
15 kV

N=0, Is=0, Imna=2.42, A, S=10, T=0.6s
Movement

Measure Is
N=N+1
No
Is > Imna
Wait T seconds

Yes
Yes

Stop Movement

No
N< S

شکل  -9برنامه کاری برای نابودگر علف هرز با سازوکار بازخوردی
Fig.9. Working program for the weed killer with the feedback mechanism

توان و انرژی مصرفی برای نابودی علفهای هرز
با میانگینگیری داده های جریان الکتریکی مربوط به نواحی اوج نابودی علف هرز و نواحی عدم نابودی علف هرز و ضرب آنها
در مقدار  12ولت نمودار توان مصرفی تشکیل شد (شکل  .)12در این نمودار ،توان مصرفی بین مقدار عددی  12تا  01وات و
همچنین توان متوسط استخراجی  09وات محاسبه شده است .با توجه به اینکه حداکثر توان ترانس افزاینده  121وات است اعداد
استخراجی معقول به نظر میرسند .نمودار انرژی حاصل از شکل  12در شکل  11نشان داده شده است .بیشترین مقدار انرژی
 020/1ژول و کمترین مقدار انرژی  112ژول بهدست آمد .مقدار متوسط انرژی مصرفی برای نابودی یک بوته علف هرز  200ژول
با انحراف معیار  12/99ژول است .در حالت ایدهآل ،بوته دارای جثه بزرگتر (مانند سیم رسانای قطورتر) جریان الکتریکی بیشتری را
از خود عبور میدهد و انرژی بیشتری را مصرف میکند .تغییرات قلههای انرژی برای بوتههای مختلف نیز گویای همین اصل
قانون اهم است .با توجه به تفاوت عددی قلههای انرژی در نمودار ،به نظر میرسد وجود یک متغیر سرریز زمانی بازدارنده برای
جلوگیری از اتالف زمان و انرژی برای بوتههای خارج از توان سامانه ضروری است تا سامانه معطل نابودی آن بوته نشود و
بوتههای بعدی را مورد هدف قرار دهد که البته این متغیر سرریز زمانی در برنامه کاری سامانه اعمال شده است.
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شکل  -10نمودار توان مصرفی برای نابودی علفهای هرز توسط نابودگر علف هرز با سازوکار بازخوردی
Fig.10. The graph of consumption power for weeds being killed by the weed killer with the
feedback mechanism
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شکل  -11نمودار مصرف انرژی برای نابودی علفهای هرز توسط نابودگر علف هرز با سازوکار بازخوردی
Fig.11. The graph of consumption energy for weeds being killed by the weed killer with the
feedback mechanism

ارزیابی سامانه بازخوردی
در جدول  9نتایج حاصل از آزمایش مقایسه دو حالت کاری بدون بازخوردی و بازخوردی در  1تکرار و برای هر تکرار  92بوته
علف هرز ارائه شده است .برای پی بردن به معنیدار بودن تعداد بوتههای نابود شده دو حالت کاری و اثبات برتری روش بازخوردی
به بدون بازخوردی نتایج آماری آزمون تی در جدول  0استخراج شده است.
جدول  -3تعداد بوته نابود شده در حالتهای کاری سامانه نابودگر علف هرز با سازوکار بازخوردی
Table 3- Number of killed weeds in the operating modes of the weed killer with the feedback
mechanism

تعداد بوته مرده
Number of killed weeds

حالت بدون بازخورد

حالت با بازخورد

Non feedback
19
23
17
18
21

Feedback
27
24
23
28
24

شماره
No
1
2
3
4
5

جدول  -4مقایسه آماری حالتهای کاری سامانه نابودگر علف هرز با سازوکار بازخوردی
Table 4- Statistical comparison of the operating modes of the weed killer with the feedback
mechanism

)Sig (2-tailed

df

t

SD

Mean

0.005

8

3.86

2.41

19.6

2.17

25.2

نوع آزمایش
Type of test

بدون بازخورد
Non-feedback

بازخورد
Feedback

مقدار  2/221در قسمت ) Sig (2-tailedکمتر از  2/21است و یعنی بین دو حالت کاری ،با  %11اختالف معناداری وجود دارد.
بنابراین حالت کاری بازخوردی ( 21/2 ± 2/17عدد بوته) نسبت به حالت کاری بدون بازخوردی ( 11/0 ± 2/01عدد بوته) در
نابودی علفهای هرز موثرتر است؛  .P >2/21 ،t)0(=9/00این نتایج نشان میدهد که استفاده از یک سازوکار بازخوردی نهتنها به
پایش سامانه نابودگر کمک میکند بلکه در بهبود عملکرد آن و شدت عمل نابودی میسر است .سامانه بازخوردی توسعه یافته برای
این پژوهش ،با اندازهگیری جریان الکتریکی از ماهیت درونی و رطوبت گیاه مورد هدف آگاهی پیدا میکند و به ماهیت ظاهری
گیاه وابسته نیست .در حالی که اگر از سازوکار آونگ مکانیکی ،فراصوتی و یا لیدار برای توسعه سازوکار بازخوردی نابودگر علف هرز
استفاده میشد .تنها ماهیت ظاهری گیاه مورد قضاوت بود و به رطوبت گیاه و خشک بودن آن عکس العملی نشان داده نمیشد و
حتی باعث میگردید اجسام غیر زنده نیز بهعنوان بوته زنده مورد هدف قرار گیرند و در نتیجه موجب اتالف انرژی و زمان شود .از
طرفی روش اندازهگیری جریان الکتریکی در مقایسه با روشهای طیف سنجی و ماشین بینایی از ماهیت سخت افزاری و نرم
افزاری سادهتری برخوردار است و پردازش دادهها هم به راحتی میسر است و زمان پاسخدهی آن نیز کمتر است .بدیهی است هر
چقدر سامانه دارای اجزای کمتری باشد هزینه اولیه و تعمیر کمتری نیاز خواهد داشت.
مقایسه نابودگر علف هرز دارای سازوکار بازخوردی با سایر روشها
با توجه به پژوهشهای بررسی شده و آزمایشهای انجام شده در این پژوهش ،جدول  1برای مقایسه انواع روشهای نابودی
علف هرز تشکیل شده است .این مقایسه نشان میدهد که نابودگر ولتاژ باال دارای سازوکار بازخوردی برخالف روشهای شیمیایی
و زیستی سرعت اثر باالیی دارد .این روش تقریبآً نسبت به تمامی روشها به جز روش شیمیایی از بازده باالیی برخوردار است و
همچنین پیادهسازی آن در مقایسه با روشهای شیمیایی ،زیستی و امواج الکترومغناطیسی پیچیدگی باالیی ندارد .اثر جانبی شامل
آلودگی زیست محیطی و تاثیر سوء روش مورد استفاده بر محصول اصلی از دیگر متغیرهایی است که این پژوهش را از روشهای
شیمیایی ،زیستی ،حرارتی و امواج الکترومغناطیسی تفکیک میکند و برتری آن را نمایان میسازد.
جدول  -5مقایسه نابودگر ولتاژ باال علف هرز دارای سازوکار بازخوردی با سایر روشها
Table 5- Comparison of the high-voltage weed killer with feedback mechanism with other methods

اثر جانبی

پیچیده

بازده باال

عملکرد سریع

روش

Side effect

Complex

High efficiency

Fast performance

Method

Yes

Yes

Yes

No

شیمیایی

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

No

No

Yes

No

No

No

Yes

Chemical

زیستی
Biological

مکانیکی
Mechanical

حرارتی
Thermal

امواج الکترومغناطیسی
Electromagnetic waves

لیزری
Laser

ولتاژ باال
High-voltage

No

No

Yes

Yes

ولتاژ باال بازخوردی
High-voltage with feedback

در این پژوهش ،وجود سازوکار بازخوردی سبب شد قابلیتها و نتایج متمایزی نسبت به سایر پژوهشهای ولتاژ باال نابودگر
علفهرز ایجاد شود .در این سامانه جدید با بهکارگیری ولتاژ  11کیلوولت ،پایش جریان مصرفی و تشخیص نابودی بوته ،انرژی و
زمان برای نابودی علفهای هرز به صورت بهینه مدیریت شد و باعث شد زمان نابودی از مقادیر باالتر  122ثانیه در پژوهش
( )SahinYalınkılıc, 2017به مقادیر پایینتر از  12ثانیه در این پژوهش نزول کند .همچنین نرخ متوسط کنترل علف هرز با
2152

کمک سامانه بازخوردی در این پژوهش  ) 92 ( %00حاصل شد ،در حالی که این نرخ در پژوهش ( )Diprose et al., 1984زیر
مقدار  %12گزارش شده بود و همچنین در پژوهش ( )Blasco et al., 2002سامانه گرچه در نابودی علفهای هرز در مرحله رشد
پنج برگی بهطور کامل عمل کرده بود ولی برای بوتههای بزرگتر فقط به برگها آسیب رسانده و از نابودی کامل آنها عاجز مانده
بود .حداکثر توان الکتریکی مصرفی در این پژوهش  01وات برآورد شد که در مقایسه با حداکثر توان مصرفی  992وات در پژوهش
( )BrighentiBrighenti, 2009مقدار کمتری را به خود اختصاص داد .برابری مقدار ولتاژ اعمالی در پژوهشهای ( Diprose et
 )al., 1984و ( )Blasco et al., 2002با این پژوهش و بررسی نتایج نابودی علفهای هرز در پژوهشهای مرتبط با ولتاژ باال
نشان میدهد که نقصان این سامانهها بیشتر به دلیل عدم امکان تشخیص برخط بوتههای نابود شده بود نه مقدار ولتاژ اعمالی به
آنها ،بهطوری که حتی برآورد تعداد نابودی بوتهها نیز توسط سامانهها مهیا نشد.
نتیجهگیری
انرژی الکتریکی یک روش غیرشیمیایی و دوستدار محیط زیست برای نابودی علفهای هرز است .بنابراین بهتر است در حد
ممکن از این انرژی به صورت کنترل شده برای از بین بردن علفهای هرز استفاده شود .در این پژوهش مشخص شد که سنجش
جریان الکتریکی در ورودی سامانه نابودگر ولتاژ باال علف هرز روشی ساده و کم هزینه برای ایجاد سازوکار بازخوردی جهت
تشخیص علف هرز و نابودی آن است که شدت اثر نابودی علف هرز نیز را افزایش میدهد و همچنین عملکرد آن را پایش
میکند .اگر این پژوهش مانند پژوهشهای قبلی نابودگر ولتاژ باال علف هرز مانند (Blasco et al., ( ،)Diprose et al., 1984
 )BrighentiBrighenti, 2009( ،)2002و ( )SahinYalınkılıc, 2017بدون سامانه بازخورد بود ،مشخص نمیشد که در حین
عملیات بوته نابود شده است یا نه و باعث میشد انرژی و زمان بدون کنترل به هدف اعمال و اتالف شود یا حتی اعمال ناکافی
انرژی به بوته سبب عدم نابودی آن میشد .بنابراین وجود سازوکار بازخوردی برای نابودگر علف هرز یک ضرورت محسوب
میشود .پیشنهاد میشود برای پژوهشهای آتی در شرایط مزرعهای ،از یک افزاینده ولتاژ باال با ظرفیت توان باال و سازوکار هدایت
خودکار استفاده شود تا سرعت پیشروی برای نابودی علف هرز و عرضکاری آن افزایش یابد .همچنین با توجه به خطرات
برقگرفتگی ناشی از ولتاژ باال استفاده از تجهیزات کنترل و سنجش از راه دور همیشه در اولویت قرار گیرد.
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