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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 
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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

 کیهرز و  یها بردن علف نیاز ب یبرا یولتلویک 11 افزاینده کی شامل ای سامانهدر این پژوهش، 
 مصرفی کییالکتر انیجر پایش با استفاده از آننابودی هرز و  علفتشخیص برای  بازخوردی سازوکار

)سال  دانشگاه تهران یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد یکشاورز یها نیدر گروه ماشهرز  نابودگر علف
اطالعات  که  نصب شدخودگردان  کیربات یسکو کی یبر رو امانهساین  یاجزا. شد دادهتوسعه ( 1911

هرز  های علف ولتاژ باال که الکترود یهنگامطبق شواهد داد.  یانتقال مسامانه و ای  رایانه افزار نرم نیرا ب
متوسط انرژی شد.  یکم م انیهرز، جر یها علف یپس از نابودو  هفتای  شیافزا انیکرد، جر یرا لمس م

 ، سازوکارمصرفی مبنای مقدار جریانبر ژول تخمین زده شد.  212مصرفی برای یک علف هرز 
نهایی  های آزمایش .شدواسنجی هرز  های علفتشخیص و دریافت بازخورد از نابودی  برای بازخوردی

و  انجام شد بازخوردیسازوکار  استفاده و عدم استفاده ازکاری دو حالت کارایی کنترل مقایسه  برای
 دهد.   را افزایش میعلف هرز نابودگر  ییکارا یدار یبه شکل معنسازوکار این مشخص شد که استفاده از 

  باال ، ولتاژنابودگرعلف هرز، ، تشخیص، جریان الکتریکی :یدیکل یها واژه

 مقدمه
کشت محصول باعث شده است تا سطح زیر و  یکشاورز یها نیبازده زم شیافزا یآن تقاضا برا یو در پ تیجمع شیافزا

که ذاتاً علف هرز باشد، بلکه  ستین یخاص و مشخص اهیهرز گ. علف ابدی شیافزا شیاز پ شیهرز ب یها علفکنترل  تیاهم
خانه رشد و نمو  گل ایبرخالف انتظار کشاورز در مزرعه آن کامالً ناخواسته است و  از یناش انیبودن، ضرر و ز مفید ریغ لیدل به
رقابت  یزراع اهانیبا گ دیخاک و نور خورش ییغذا عناصر، بر سر منابع رشد شامل آبهرز  یها علف .(Paap, 2014) دکن یم

و طول  یماندگارها  . همچنین آندارند یشتریب یهاتوقع کمتر و تعداد بذر تر، عیرشد سر یاصل اهینسبت به گمعموالً و  کنند می
 لیهرز به دل یها علف یدر موارد .شوند یم یزراع نیاثرات مخرب منجر به افت بازده زم لیدل به جهیدر نتو دارند  یادتریعمر ز

هرز  یها . حذف و کنترل علف(Slaughter et al., 2008) شوند ینممبارزه نابود  یمعمول یها با روش ادیز یبقا ییداشتن توانا
 یرا در پ یمحصوالت زراع دیتول نهیهز شیها است که افزا کش و علف یانسان یروین زات،یدر بخش تجه یگذار هیسرما ازمندین
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 اهیگ یباشد که برا یهرز در حد یها علف یکه در آن فراوان باشد یهرز م یها علف تیریاز مد یا کنترل، درجه ایدارد. مبارزه 
 .(Utstumo et al., 2018) نشود یکشاورز اتیعمل مانعد و باعث افت بازده محصول و کنن جادیا یمزاحمت یاصل

 ،یستیبر خاک، تنوع ز یهرز است که اثرات مخرب یها مبارزه با علف یبرا جیرا های روشیکی از  ییایمیشترکیبات استفاده از 
هرز به  اهانیکه گ شود یموارد باعث م یدر برخ نیدارد و همچن ییغذا زنجیرهبر  یطور کل به وسالمت انسان  ،ینیرزمیز یها آب

 است داده رییتغ نیگزیجا یها به روشمحققان را عالیق ، استفاده از آندر مورد  یعموم های . نگرانیمقاوم شوند ییایمیماده ش

(Peltzer et al., 2009). یها کن نیوج ها، سکیها، د هرز با استفاده از گاوآهن یها علف یکیزیمبارزه، کنترل ف یها روش گریاز د 
 نیو بنابرا کند یجابجا م ایهرز را قطع  یها تنها علف یکیبا ابزار مکان یکیزیف نیاست. وج یکشاورز یکیادوات مکان ریدوار و سا

ولی در دراز مدت  کاهش دهند ایهرز را متوقف  یها توانند رشد علف یها م روش نیدر کوتاه مدت، ا. امکان رشد مجدد وجود دارد
در  .(BondGrundy, 2001) کنند ایجادمشکل  اصلی محصولبرای دهند و  شیهرز را افزا یها علف تیتوانند جمع یها م آن

داران  و مهره مهرگان یب ها، یباکتر ها، روسیها، و قارچ رات،چون حش های هرز علف یعیطب دشمنان ، معموالً از1یستیزکنترل روش 
 نیمخالف ا یا موافق و عده یا . عدهدارند ینگه م یاقتصادرا در سطح های هرز  علف و تراکم کنند یماستفاده  ها آنمبارزه با  یبرا

مبارزه  یپخش حشرات برا بار کیو فقط  شود یاستفاده نم ییایمیروش از مواد ش نیموافقان معتقدند که در ا .باشند یمبارزه مروش 
و عوامل  کند یهرز را کامالً نابود نم یها علف به روش زیستیکه مبارزه  ندیگو یروش م نیاست. مخالفان ا یهرز کاف یها با علف

استفاده  یفیدمحصوالت ر یموارد برا یدر برخ زین یشعله افکن .(Morin, 2020) است ابینا این روشاستفاده در  یبرا یکنترل
 ادیز یگاز ای عیسوخت ما در این روشباشد. جوان هرز های  علف در نابودی کش سموم علف یبرا ینیگزیتواند جا یشده است که م

کنترل سطح شعله لذا وجود دارد و  یاصل اهانیگ فیامکان نشت شعله به ردو  دنبال دارد را به یو هدر رفت انرژ شود یاستفاده م
 Slaughter et) سازد میکه رشد مجدد گیاه را میسر  شود ای وارد نمی صدمههرز  یها علف  شهیربه همچنین است.  تیحائز اهم

al., 2008). از خطرات  یریجلوگ یبرا ینیگزیجا یها روش داغبر هوا، بخار و آب  یهرز مبتن یها کنترل علف یحرارت یها روش
که  ی. در مواردباشند میهرز موثر  یها علف تیریمدکنترل و در  روشهستند و به اندازه همان افکنی  شعله یسوز مربوط به آتش
اتالف  لیدل اما بههای جایگزینی باشد.  توانند روش می دارند تریاثرات کم گرید یروش ها ای ستیکش مجاز ن استفاده از علف

امواج  .(RaskKristoffersen, 2007) ندستیون به صرفه نمقر ساخت یبرا یگذار هیسرما هیاول نهیو هز انرژی حرارتی باال
 ودهند  شیهرز را افزا یها علف یدماتوانند  یبنفش م ءماورا قرمز و اشعه ، مادونویکروویباال مانند ما یبا انرژ یسیالکترومغناط

 گرچه این روش. دنندار یسوز خطر آتشو  دنگذار ینم در خاک ییایمیش باقیماندهگونه  چیتشعشعات ه نید. اببرن نیاز برا  ها آن
است و هنوز  ادیخاک ز حرارت انتقالی به لیبه دل یاست اما مصرف انرژ رزه یها علف تیریمد یبرا ییایمیشریروش غ کی

 مناسب یشود راه یاست که باعث م مواردیاز و سالمت انسان  اهانیگژنی بر جهش  اشعه ریتأث همچنین .باشد نمی یاقتصاد
های هرز یکی دیگر  استفاده از نور لیزر برای آسیب رساندن به علف .(Astatkie et al., 2007) نباشد هرز یها علف تیریمد یبرا

 دارد.ها حرارتی  های حرارتی است که دارای چگالی انرژی باال و متمرکز است و هدر رفت کمتری نسبت به سایر روش از روش
هرز  یها علف یها گونه یرو یا موارد اثرات کشنده یو در برخ شود یم اهیباعث کاهش رشد گ ،توسط لیزر اهیگ یشیحذف بخش زا

 نیها را کامالً از ب اما آن اندازدیرا به عقب ب ی هرزها رشد علف تواند یم زریبا ل یکه پرتودرمان ه استها نشان داد پژوهشولی  دارد

 دهیا مختلف به خود اختصاص داده است. عیرا در صنا یعیوس یها کاربرد کییالکتر یامروزه انرژ .(Marx et al., 2012) برد ینم

از پژوهشگران معتقدند استفاده از  ی. برخگردد یم بر شیدهه سال پ نیهرز به چند یها بردن علف نیاز ب یبرا یانرژاین استفاده از 
 گذارد یم ریتاث شهیولتاژ باال بر ر انیجرهرز جوان است.  یها کنترل علف یبرا ییایمیرشیو غ خواه ستیز طیمح آل، دهیراه ا کی آن

و  کند یمنتقل نم ییمواد غذا رهیو زنج ستیز طیرا به مح ییایمیشمواد  گونه چیروش ه نیا. سازد یو امکان رشد مجدد را محدود م
 یکیالکتر مقاومت  جادیولتاژ باال به حرارت تنها با ا یشدن انرژ لیتبد شود ینم شیفرسا جادیا ایباعث اختالط مواد مضر در خاک 

شعله ندارد و امکان نشت  جادیبه ا ازین یافکن  و مانند روش شعله شود یم جادیا یکیالکتر انیجر ریمانند بوته علف هرز در مس
با  سهیدر مقا یشتریانتقال توان و کنترل ابزار نابودگر علف هرز سهولت ب. باشد ینم سریبه آن شدت م یسوز حرارت و آتش

 یانرژاز متعددی  های در پژوهش .(VigneaultBenoît, 2001) کند یرا اشغال م یدارد و ابزار حجم کمتر گرید یها روش

                                                 
1. Biological control 



 

 

 (کیلو ولت 11 و 1 )سطح ولتاژیولتاژ باال  یاز انرژدر نخستین پژوهش،  .هرز استفاده شده است یها علف نابودی یبرا یکیالکتر
های هرز  در علفرا شدت و سرعت نابودی بیشتری نرخ ولتاژی بیشتر طوری که  بهاستفاده شد. هرز  یها بردن علف نیاز ب یبرا

 Diprose et) است ییایمیش های روشو قابل رقابت با  عیسر شرو کیهرز  یها نشان داد که کنترل علف قیتحق نیا ایجاد کرد.

al., 1984).  یک همچنین های هرز و  کیلو ولت برای نابودی علف 11 هیتخلبا ولتاژ الکترود  کی یدارااز یک روبات در تحقیقی
 یها بردن همه علف نیقادر به از بهای هرز در محصول کاهو استفاده شد. این سامانه  سامانه ماشین بینایی برای تشخیص علف

در پژوهشی دیگر از  .(Blasco et al., 2002) کردها وارد  به برگ بیآس یهرز بزرگتر فقط نوع یها علف بهبود، اما  جوانهرز 
بازده محصول را  شد کهاستفاده  ایسو لهرز در محصو یها کنترل علفبرای ولت  0022و  0022تخلیه الکتریکی با ولتاژهای 

 انیو جر ندگرفتقرار آزمایشگاهی تخته  یهرز جوان رو یها علفدیگر   پژوهشیدر  .(BrighentiBrighenti, 2009)افزایش داد 
 اثرمختلف تحت  یها زمان یدر ط یولت 922و  222، 122 یهاها تحت ولتاژ ها برقرار شد. بوته در بوته یمس یها الکترودتوسط 

ها  بوته یدر تعداد نابود یمعنادار راتییمقدار ولتاژ، تغ ایزمان اثر  شیمشخص کرد که با افزا جیقرار گرفتند. نتاانرژی الکتریکی 
 .(SahinYalınkılıc, 2017)شود   می مشاهده

که است  یو کنترل یجانب زاتیتجه ازمندین رسد یبه نظر مروش مورد مطالعه پژوهش عنوان  الکتریسیته بهاستفاده از روش 
انرژی همچنین و  ابدی شیهرز افزا  یها علف یتا درصد نابوددهد  نجاما یصورت موضعبه  را های هرز نابودی علف ندیفرا بتواند

زنده به  یاهیتوده گ لیو باعث تبد دهند زنده را هدف قرار  یاهیگ پوشش ،کش علف یها سامانهباید  که نیبا توجه به ا. اتالف نشود
ترین  ساده باشد. برد این پژوهش پیش یبراکمکی  تواند یم یاهیگ پوشش صیتشخمختلف  یها روش یبررس شوند،  رزندهیغ

ولتاژ پوشش گیاهی گیاهی، میله آونگی متصل به یک مقاومت متغیر است که با حرکت روی  پوششسازوکار برای تشخیص 
نحوی  کار گرفته شد به هایی عناصر فراصوت نیز به در پژوهش .(Ehlert et al., 2003) کند را ایجاد میپوشش آن متناسب با حجم 

های حاصل از آن،  و استخراج داده توسط حسگر فراصوت یج بازتاباموادریافت سپس و  ها ج فراصوت به سمت بوتهاموابا ارسال که 
ی دیگر استفاده از ها روش .(LeggBradley, 2020) گردیدمهیا  ها ها و ارتفاع بوته مانند اندازه برگ یکیزیمشخصات فتوصیف 
. بوته باشد یها م از آن یبیترک ایو  یینایب نیماش ،1لیدار، به آن کینزد یها فیقرمز و ط مانند حسگر اشعه مادون ینور یحسگرها

 نیا لیبه دلداری دارد که  تفاوت معنی یبازتابج اموادر طول مرده و خاک(  اهیپژمرده، گ اهی)گ رزندهیبا اجسام غ سهیزنده در مقا اهیگ
 مورد توجه قرار گرفته است یاهیپوشش گ تشخیص یبه آن برا کینزد یها قرمز و اشعه اشعه مادون یسنج فیخاص، ط یژگیو
(Dworak et al., 2013). د. این شو یم یریگ و اندازه شیدر جهات مختلف پا پوشش گیاهی زر،یل نور دنیبا تابان داریل ینور  حسگر

شود نسبت به آن برتری  دهد ولی چون در جهات مختلف پایش انجام می را ارائه می یکیزیمشخصات فروش مانند روش فراصوتی 
به علت تراکم  یول استفاده شده استگیاهی پوشش از  سازیصویرت برایدر مواردی ماشین بینایی  .(Yuan et al., 2018) دارد

 Birrell) هستند ازمندین نهیگر پرسرعت و پرهز افزار و پردازش برخط، به سخت یها اتیدر عمل ریحسگر تصو یها داده ینرخ باال

et al., 2020). 
کارایی از  تواند یمحسگر و فرآیندی از طرفی  دارند. تیاولو پیچیده و پر هزینه ییها تر بر روش ساده یها روش یدر حالت کل

صورت برخط  مرده را از زنده به اهیگ صیاز حسگر مربوطه امکان تشخ یافتیدر یها کند که داده جادیاعلف هرز بازخورد کنترل 
پایش  ات یاد شده برایمالزابا توجه به برخوردار باشد.  پردازش و سخت افزارسازوکار ترین  و در عین حال از ساده سازد ایمه

هرز دارای سازوکار  توسعه یک نابودگر ولتاژ باال علفهدف این پژوهش ، انرژی الکتریکی توسطهای هرز  عملیات نابودی علف
بتواند  تا کند میگیری جریان الکتریسیته مصرفی منبع ولتاژ باال استفاده  از اندازهتوسعه یافته ت. سازوکار بازخوردی اسبازخوردی 

  و نابودی آن را پایش کند. علف هرزبوته وجود 

 ها مواد و روش

 با سازوکار بازخوردی  هرز یها علف گرنابود یاصل ساختار

                                                 
1.  LIDAR (Light detection and ranging) 



 

 

 شیساخت و آزماداده شده است.  شینما 1در شکل  یبازخوردبا سازوکار هرز  های علفولتاژ باال  گرنابودبرای اصلی واره  طرح
ه انجام شد( 1911)سال دانشگاه تهران  یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد یکشاورز یها نیدر گروه ماش علف هرزاین نابودگر 

بوته علف هرز به  متسالکترودها از دو توسط است که  یولت لویک 11هرز ولتاژ  های علف ینابود یعامل اصلدر این سامانه  .است
 شتریب انیجر یتا احتمال همپوشان کند ی( به خاک نفوذ منی)الکترود زم سکیدو عدد د قیاز طر انیجرسمت  کی .شود اعمال می

بوته و الکترود  نیکه ب یا . با فاصلهرسد ی)الکترود ولتاژ باال( به سمت بوته م ییالکترود هوا قیاز طر انیجر گریسمت د و باشد
 1112نورتری)ا ندهیماژول افزا کیمجموعه از  یدر ابتدا. شود و علف هرز نابود می شد یم جادیا یکیوجود دارد قوس الکتر ییهوا
 در. کند یم لیمتناوب تبد انیولت جر 222را به  میمستق انیولت جر 12ماژول  نی. اشد( استفاده کیلوهرتز پالس مربعی 22، یوات

(، ولتاژ آمپر یلیم 92 یخروج انیوات با حداکثر جر 121 2نگیچیولتاژ باال )سوئ ندهیولتاژ، ترانس افزا شیافزا یبرا یمرحله بعد
 یشیافزا شیبه علت وجود بخش پ افزایندهنوع  نی. اکند یم تبدیلمتناوب  لوولتیک 11تقریباً ولت متناوب را به ولتاژ  222

برخوردار است و بازده  یچیپ میس یها نسبت به نوع ترانس یاز وزن کمتر ،یهاد مهیبر ن یمبتن نگیچیسوئاز نوع  یکیالکترون
 ها دارد.  هم نسبت به آن یباالتر

 
 222 ندهیماژول افزا -2ماژول حسگر جریان،  -1) یهرز با سازوکار بازخورد  نابودگر ولتاژ باال علف یواره اصل طرح -1شکل 

 (الکترود زمین -0، هرز علف -1، الکترود ولتاژ باال -0ی، لوولتیک 11 ندهیترانس افزا -9ی، ولت
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)  

الکتریسیته  انیولتاژ باال، از ماژول حسگر جر ندهیمجموعه افزا یمصرف انیجر پایشایجاد سازوکار بازخوردی و  یبرا
(ACS712)  یریگ اندازه تیشده است که قابل لیتشک گیرزینو لتریف  خازندو عدد  و تراشهیک ماژول از  نی. اشداستفاده 

، نسبت به متناوب جریان مستقیمتحلیل بودن تر  به علت ساده آمپر را دارد. 92 انیو متناوب تا حداکثر جر میمستق یها انیجر
مقدار  و کند یاستفاده مالکتریسیته  انیجر یریاندازه گ یبرا 9اثر هال یژگیاز و تراشه .ماژول در بخش ابتدایی نصب شده است

قابل خواندن و  کروکنترلر،یم تالیجیکه با اتصال به بخش مبدل آنالوگ به د کند یم لیاز خود را به ولتاژ آنالوگ تبد یعبور انیجر
عدم  ای ینابود و علف هرز تشخیص ،مجموعه ولتاژ باال یمصرف انیجر شی. با پاشود یمالکتریسیته  انیجر یبه مقدار عدد لیتبد

  .شود  یفراهم م آن ینابود

                                                 
1. Inverter 
2. Switching transformer 
3. Hall effect 
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 افزایندهمجموعه  -2 ان،یماژول حسگر جر -1) حسگر جریان الکتریکیهرز و  علف گرنابود یمعادل برا یکیمدار الکتر -2شکل 

 (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) 

 تیشده است. با توجه به ماه دهیکش ریبه تصو 2شکل در ، (1شکل ) نابودگرسامانه  واره اصلی معادل برای طرح یکیمدار الکتر
حالت در  یول باشد میولتاژ باال برابر  افزایندهدر مجموعه ( t   ) یخروجتوان و ( in ) یورود توان آل دهیدر حالت ا ،الکتریکی مدار

 برقرار است:( 1)معادله و  باشد یو بازده کامل نم اشتهوجود دحرارتی و مغناطیسی (    l توان )اتالف  واقعی
(1)  in    t  l                                                                   

 شود: بیان می (2) معادلهبنابراین توان ورودی متأثر از توان خروجی و اتالفی است، با صرف نظر کردن از توان اتالفی 
(2)  in    t                                                                           
 ،اعمالی به آنباالی ولتاژ ( و   ( و علف هرز )  ) از حسگر جریان الکتریکی عبوریطبق ( 2) معادلهبا اعمال ولتاژ ورودی، و 

 :دهد ( را تشکیل می9) معادله

(9) 21    25 21
3
                                                            

( 0) معادلهبنابراین است و علف هرز عبوری از الکتریکی  انیجرمتأثر از  عبوری از حسگرالکتریکی  انیجر( 9) معادلهبا توجه به 
 شود: میتعریف 

(0)                                                                             
( و هوای   (، خاک )  عبوری از علف هرز به برآیند مقاوت الکتریکی علف هرز )الکتریکی جریان  2مدار الکتریکی شکل  طبق
 :گردد بیان می، مقاومت الکتریکی برآیند استدر آن    که  (1) معادله و ( وابسته است  آزاد )

(1)       t                                                                   
( را 0) معادلهو  را مقداری ثابت دانست   و  a توان  زمانی که الکترود ولتاژ باال در موقعیت ثابت روی بوته علف هرز است، می

 تشکیل داد:
(0)                                                                           

 شود: تشکیل می (7) معادله ،(0) معادله( و 0) معادلهبا استفاده از 
 (7)                   h                                                   

گیری مقدار جریان  و با اندازه بودهوابسته  به مقاومت الکتریکی علف هرز الکتریکی عبوری از حسگر( جریان 7) معادلهطبق 
 . دهد تشکیل مییابد و در حقیقت یک سازوکار بازخوردی را برای آن  میاطالع و نابودی آن از وجود علف هرز  سامانه ،الکتریکی

 خودگردانروباتیک  یسکو
 ،بازخوردیسازوکار  یجهت انجام واسنج ییها دست آوردن داده هرز با ولتاژ باال و به علف ینابود یها شیانجام آزما یبرا
و  یکیالکترون زاتیتجه یدار است و تمام چرخ هیچهارپا زیم هیسکو شب یساخته شد. شکل کل 9  شکل خودگردان کیروبات یسکو
شده  ایسکو مه یریز یخال یکه حداکثر فضا ه استگرفتصورت  ینحو به یآن سوار شده است. طراح یبر رو ازین وردم یکیمکان

 12×91و متر یلیم 91×91 به ابعاد یومینیآلوم یها یساخت سکو از قوط یهرز حرکت کند. برا یها سر علف یتواند از باالبتا  باشد
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 یاز استحکام مناسبکه  هگردیدتأمین و براکت  0شماره آلن  یها چیتوسط پ یومینیآلوم یها یقوط ت. اتصاالشداستفاده  متر یلیم
 یبا بوش فلز یکیچهار چرخ پالست یسکو دارا .باشد می متر یسامنت 27 آن طول و عرض متر، یسانت 92. ارتفاع سکو استبرخوردار 
 ییجلو یها چرخ یول داشته یریگ صورت آزاد دوران و فرمان به یعقب یها است. چرخ متر یسانت 1/2و عرض  متر یسانت 12به قطر 

دستگاه با  یریگ مان. فردردنک یم افتی( درJGY-370) یولت 12 یا خود را از موتور دنده یو حرکت دوران شتهندارا  تیقابلاین 
گشتاور حداکثر . دش یانجام منسبت به هم  (ییجلو یها متصل به چرخ)موتورهای  یا دنده یموتورها یمعکوس شدن حرکت دوران

باال  ی( براMG995) ی. دو عدد سروموتور دنده فلزاست قهیدور بر دق 12و  متر  وتنین کیبرابر  بیترت بار موتورها به و سرعت بدون
 02و  متر  وتنین 9/1برابر  بیترت بار سروموتورها به گشتاور و سرعت بدونحداکثر . شداستفاده باال  ژالکترود ولتا لهیبردن م نییو پا

 یولتاژ باال در جلو ندهیاست. افزا متر یسانت 21و طول مؤثر آن  متر یسانت 90الکترود ولتاژ باال،  ی. طول کلباشد می قهیدور بر دق
. رساند یو الکترود ولتاژ باال م نیزم یها باال به الکترود کیالکتر ید یها را توسط کابل یلوولتیک 11و ولتاژ  گردیدهدستگاه نصب 

 .بودهرز در تماس  های خاک و الکترود ولتاژ باال با علف با نیالکترود زم ها، شیدر زمان انجام آزما

 
 -9 ،جعبه پردازش -2 ،ولتاژ باال ندهیافزا -1)با سازوکاز بازخوری  نابودگر علف هرزبرای  خودگردانروباتیک  یسکو -3شکل 

، روشن و خاموش یدهایکل -1، نیالکترود زم -0، الکترود ولتاژ باال -7ی، ا موتور دنده -0سروموتور،  -1، یباتر -0 ه،یجعبه تغذ
 (راه اندازی مجدد دکمه -11، وزیف -12

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) 
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 ،انیماژول حسگر جر -0 ،یشارژ باتر زانینشانگر م -9، ولت 12 یجک ورود -2، یجانب ینما -1)( جعبه تغذیه a) -4شکل 

( b) ،(وزیف -12، دوحالته دیکل -1 ،حالته سه دیکل -0، یماژول شارژ باتر -7 ،ماژول رله -0، ولت 222ولت به 12ماژول افزاینده  -1
 کروکنترلریم -1ولت،  1رگوالتور  -0انداز موتور،  ماژول راه -9مجدد،  یانداز راه دیکل -2 ،یجانب ینما -1)جعبه پردازش 

Atmega328p ،0- اءیاش نترنتیماژول ا -7مگاهرتز،  10ساز  نوسان ستالیکر 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)

 

انداز  ( و راهAtmega328p) کروکنترلری(، مWemos D1 mini V2) اءیاش نترنتیشامل ماژول اسامانه  یکیمدارات الکترون

 نورتر،یموارد مانند ا ریو سا نصب شد متر یسانت 0/9×1/7×1/12به ابعاد  (a-0 شکل)پردازش  ( در جعبهL298N) یا دنده یموتورها

 1×12×10به ابعاد  (b-0شکل ) هیدر جعبه تغذ یو شارژر باتر هیتغذ یها ل(، رله، ماژوACS712)الکتریکی  انیحسگر جر

 متر یسانت 1/0×0/1×11( به ابعاد Euronet NP7-12آمپرساعت ) 7ولت  0قابل شارژ  یدیاس یدو عدد باتر .قرار گرفت متر یسانت
. مدارات کنند یم دیولت را تول 12هستند و ولتاژ  به هم متصل  یبه صورت سر یدو باتر نیا یها انهی. پاشد هیدر دو طرف سکو تعب

 دیکلکه  موجود است هیدر جعبه تغذ دی. دو عدد کلشوند یمحافظت م وزیاز حد توسط ف شیب یکش انیبرابر جر در یکیالکترون
خاموش و روشن کردن  یدوحالته برا دیکلو  و روشن کردن آن است یشارژ کردن دستگاه، خاموش کردن کل یحالته برا سه

 نترنتیو ماژول ا کروکنترلریمجدد م یانداز راه یبرا یفشار دیعدد کل و همچنین دواختصاص داده شده است.  مجموعه ولتاژ باال
 کار گرفته شده است. به اءیاش

(a) (b) 



 

 

 
 با سازوکار بازخوردی هرز مدار الکتریکی نابودگر علف -5شکل 

Fig.5. The circuit of the weed killer with the feedback mechanism 
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 و کنترل  پردازش .ه شده استددانشان  1شکل در هرز  نابودگر علف یبرا یکیمدار الکتر و زاتیتجه یاز معمار یواره کل طرح
 نیمگاهرتز تأم 10 یخارج ستالیتوسط کر تراشه نیها در ا است. سرعت پردازش داده Atmega328p کروکنترلریبر عهده مداده 

 همچنین این تراشه. شد تا عملیات الزم را برای پیشبرد پژوهش انجام دهد یزیر برنامه 2نویآردهسته  1با بوت لودر راشه. تشود یم
. تراشه هستند( متصل L298Nانداز ) پیشروی به ماژول راه  هایموتور. است الیسر یپروتکل ارتباط یدارا اءیاش نترنتیبا ماژول ا

به میکروکنترلر متصل است و با پالس  0پالس یپهنا ونیمدوالسبا  اژولم نیا برد. بهره می 9پل قدرتیعدد این ماژول از دو 
کند. جهت چرخش را هم با تغییر جهت جریان  ها را کنترل می دریافتی مقدار ولتاژ اعمالی به موتورها و در نهایت سرعت دورانی آن

. دو عدد ودش میافزاری انجام  گیری به صورت نرم بنابراین کنترل سرعت پیشروی و فرمان .دهد تغییر میبه موتورها الکتریکی 
تواند در کنند تا میله ب ورها را کنترل میموت زاویه چرخش سرو پالس یپهنا ونیمدوالسشیوه  بر الکترود هم به باالبرای سروموتور 

ولتی متصل است  1اندازی به یک عدد ماژول رله  مجموعه ولتاژ باال جهت راه هرز قرار گیرد. های های مختلف در باالی علف ارتفاع
نیز توسط میکروکترلر الکتریکی و همزمان مقدار جریان  شودها ایجاد  ولتاژ در بین الکترود ،ریافت دستور از میکرکنترلربا د تا

 .شود دریافت و به رایانه ارسال 

 نرم افزار کنترل
. این نرم (0)شکل  شدطراحی  2211 1در ویژوال استودیو با رایانه های آن و تبادل دادههرز  نابودگر علفافزاری برای کنترل  نرم
موجود در به ماژول اینترنت اشیاء فای رایانه  وایطریق از  و های حاصل از ماژول حسگر جریان را دارد قابلیت ذخیره دادهافزار 

های دیگر آن است  از قابلیت و تنظیم ارتفاع الکترود سازی ولتاژ باال ، فعالسکوی خودگردانناوبری همچنین . است سامانه متصل
 .مورد بهره برداری قرار گرفت ها در انجام آزمایش که

 

 ،چرخش به چپ -9به عقب،  یشرویپ -2به جلو،  یشرویپ -1) با سازوکار بازخوردی  نابودگر علف هرزکنترل  افزار نرم -6شکل 

اتصال به  -1 ،ولتاژ باال دیکل -0ارتفاع الکترود،  میتنظ -7 ،یشرویسرعت پ میتنظ -0، یشرویتوقف پ -1 ،چرخش به راست -0
 (الیدرگاه سر -12، الیدرگاه سر

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)

 سامانه نابودگر علف هرز شیآزما
خرفه و گیاه ی علف هرز از نوع ها . بوته(7)شکل  انجام شدجوان هرز  حاوی چندین بوته علف های سامانه در محیط آزمایش

و وجود (   جریان الکتریکی )نابودی علف هرز برای یافتن رابطه بین  شیآزما ،در گام نخست (.1جدول بودند )ریحان وحشی 
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انجام شد. با تنظیم الکترود در ارتفاع مناسب و پیشروی سامانه در مسیر  هرز( یها علف ی)قبل و بعد از نابود ی علف هرزها بوته
توسعه  یها برا سرانجام، از دادهها حین انجام آزمایش جهت تحلیل در رایانه ذخیره شدند.  ها اعمال و داده مستقیم، ولتاژ باال به بوته

دو  یکرد نابود عمل سهیو مقا یابیارز یبراتکرار(  1)  یشیآزما ،یواسنج شیپس از آزما استفاده شد. بازخوردی سازوکار واسنجیو 
مستقیم به کمک سازوکار  ریمس کیدر  سامانه، در حالت اولانجام شد.  بازخوردیحالت استفاده و عدم استفاده از سازوکار 

هنگام حرکت سامانه در مسیر آزمایش، با برخورد الکترود ولتاژ که  یطور به های هرز کرد. اقدام به حذف علف علف هرز بازخوردی
با بررسی تغییرات جریان الکتریکی  سازوکار بازخوردی در این هنگامو  یافت میافزایش الکتریکی های هرز جریان  باال به علف

 د ورک میتا نابودی کامل علف هرز )کاهش جریان الکتریکی به مقدار اولیه( متوقف سامانه نابودگر را عبوری از بوته علف هرز، 
 علف هرز یعدم نابود ای یدر حالت دوم سامانه بدون اطالع از نابود. داد میحرکت  گرید یحذف علف هرز یدر پسامانه را سپس 

های تیمار دیده شده  ها بوته در آزمایش. هرز کرد یها اقدام به حذف علف حالت اولمتر بر ثانیه(  سانتی 0/1)متوسط با سرعت 
با توجه به منابع علمی . شدعنوان بوته نابود شده در نظر گرفته  هفته به یکناشی از جریان الکتریسته در صورت توقف رشد بعد از 

(Derrick, 2017;  Khalil et al., 2005;  Zwietering et al., 1990)، یها مربوطه به تعداد بوته های میانگین سهیمقا یبرا 
 شد.استفاده  %1داری  در سطح معنی t یاز آزمون آمار بازخوردی( سازوکار)استفاده و عدم استفاده از  آزمایشدو حالت  درنابود شده 

 

 در حال نابودی علف هرزبازخوردی  زوکارسانابودگر علف هرز با ، ها آزمایشمحیط  -7شکل 
Fig.7. Test environment, the weed killer with the feedback mechanism killing weeds 

 

 های هرز آزمایش شده توسط نابودگر هرز با سازوکار بازخوردی علف مشخصات -1جدول 

Table 1- Properties of the tested weeds by the weed killer with the feedback mechanism 

 های هرز انواع علف

Type of weeds ها ویژگی 

Properties ریحان وحشی 

Clinopodium vulgare 
 خرفه

Portulaca oleracea 

8 9 
  ارتفاعمتوسط 

Mean height (cm) 

6 8 
 ها تعداد برگمتوسط 

Mean number of leaves  

 نتایج و بحث

 و واسنجی یابی رابطه



 

 

 ناحیه 12شامل عدد بوته ) 12برای هرز  های در زمان نابودی علف کیجریان الکتریهای دریافتی حسگر  دادهاز نمودار عملی 
های هرز در  ( با وجود علفIs) کیتغییرات جریان الکتریمقدار دهد  . این نمودار نشان میداده شده استنشان  0در شکل اوج( 

و به  کردههای هرز و تشکیل قوس الکتریکی مقدار جریان افزایش پیدا  با نزدیک شدن الکترود ولتاژ باال به علف و استارتباط 
از صدمه در امان و  ،باال یتحمل یکیتوان الکتر لیدل بهو هوا خاک  اد،یز یکیالکتر یبا اعمال انرژ .رسیده استمقدار بیشینه 

باال  شیتوان دما کم یکیمحدود، همچون مقاومت الکتر یتوان تحمل لیعلف هرز به دل  بوته یول بودند یکیالکتر یرسانا شهیهم
و از مدار  نابودبوته علف هرز  یساختار درون تیشود. در نها بیخرهرز ت  و بافت علف ریها تبخ توده ستیآب ز دهش و باعث  رفته

ه تغییرات مربوط ب 1هر قلهعددی مقدار نزول پیدا کرده است. طبق نمودار  زیبه حد ناچدر حسگر  کییالکتر انیو جر شدهخارج 
ه )مقاومت نشان از بزرگی جثه هر بوته بستگی دارد که مقدار بیشتر قله به جثو همچنین طول زمانی آن  کیجریان الکتری

 دارد.بوته ن الکتریکی کمتر( آ

 
 یبازخورد ازوکارنابودگر علف هرز با ستوسط  هرز یها علف یدر زمان نابود یکیالکتر انیجر راتییتغنمودار  -8شکل 

Fig.8. The graph of electric current changes versus time during weeds being killed by the weed 

killer with the feedback mechanism

هرز،  های نابودی علف فرآینددر  شده است.استخراج  2در جدول عدد بوته علف هرز  12برای  0شکل نمودار از داده  تعدادی

همچنین در زمان  علف هرز است.هر  ینابودبرای  ازیمورد ن (Ta)برابر با زمان در اوج بوده است  کیمدت زمانی که جریان الکتری

هر علف از  یعبور انیمقدار جر نیکه کمتر قرار گرفته است Iaدر متغیر  Isعلف هرز، کمترین مقدار جریان الکتریکی  هرنابودی 
 بیبه ترتمورد آزمایش هرز  یها همه علف یبرا Iaو حداقل مقدار  Taحداکثر مقدار  دهد. به هنگام اعمال ولتاژ باال نشان میهرز را 

و آن  واسنجیو  تشخیص نابودی علف هرزمبنایی برای الکتریکی متغیر مربوط به جریان دست آمد.  هب Imnaو  Tmxa در متغیرهای
بوته )مثالً اندام  یتا در صورت عاجز بودن سامانه از نابودمربوط به زمان برای جلوگیری از اتالف توان و ایجاد ایمنی است  متغیر

 .ردیمورد هدف قرار گ یبزرگتر باشد(، بوته بعد یلیبوته خ

 های هرز علفنابودی  یجریان الکتریکی و زمانهای  داده -2جدول 

Table 2- Electric current and time data of weeds killing 

Imna (A) Ia (A) Tmxa (s) Ta (s) No 

2.42 

4.54 

6 

2.9 1 

2.79 3.1 2 

2.42 2.2 3 

2.5 6 4 

3.17 5 5 

3.98 2.4 6 

2.42 3.8 7 

5.24 2.7 8 

4.05 2.3 9 
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5.39 3.4 10 

برای سامانه  (1)شکل برنامه کاری یک ، (2زمانی )جدول ی مربوطه به جریان الکتریکی و متغیر های استخراج با استفاده از داده
 یمقدارده رهایو متغ شود یالکترودها فعال م یهنگام شروع، ولتاژ باال روبرنامه، ساختار این با توجه به . شد نابودگر توسعه داده

( Is>Imnaشرط ) نی. اولدکن یم گیری هرا انداز Is مقدار انیو حسگر جر ندک پیشروی می میمستق ریمسیک سامانه در سپس . شوند یم
 شود یم یبررس یزمان زی( از نظر سررN<S، شرط دوم )(هرز وجود علفو با درست بودن شرط ) شود یم یبررس هرز لفوجود ع یبرا
در طی این زمان و  شود یمتوقف م هیثان  T ی، سامانه برا(برای اعمال ولتاژ باالزمان اختصاصی تمام نشدن ) اگر درست باشد و

. شود ی( تمام مTmxa = S×T) یزمان زیسرر ای رود یم نیهرز از ب  . با تکرار چرخه، علفگیرد تحت تاثیر ولتاژ باال قرار می رزه علف
اجازه و سامانه  شوند یم یدهمقدار رهایمتغ گردد، یبرممجدداً به ابتدا  کاری  برنامه و شود یدو شرط برآورده نم نیاز ا یکی ن،یبنابرا
 .کند حرکت  گرید بوتهو نابودی  ییشناسا یدوباره برایابد تا  می

 

 یهرز با سازوکار بازخورد  علف گرنابود برای یکار برنامه  -9شکل 
Fig.9. Working program for the weed killer with the feedback mechanism

 های هرز و انرژی مصرفی برای نابودی علف توان
ها  های جریان الکتریکی مربوط به نواحی اوج نابودی علف هرز و نواحی عدم نابودی علف هرز و ضرب آن گیری داده میانگینبا 

وات و  01تا  12 عددی ربین مقدامصرفی توان  ،نموداراین  در .(12)شکل شد ولت نمودار توان مصرفی تشکیل  12در مقدار 
وات است اعداد  121افزاینده ترانس با توجه به اینکه حداکثر توان  است.محاسبه شده وات  09استخراجی متوسط توان همچنین 

شده است. بیشترین مقدار انرژی داده  نشان 11در شکل  12رسند. نمودار انرژی حاصل از شکل  میاستخراجی معقول به نظر 
ژول  200 علف هرزصرفی برای نابودی یک بوته انرژی ممقدار متوسط . دست آمد بهژول  112ژول و کمترین مقدار انرژی  1/020
جریان الکتریکی بیشتری را سیم رسانای قطورتر( مانند )دارای جثه بزرگتر   آل، بوته در حالت ایدهژول است.  99/12انحراف معیار  با

نیز گویای همین اصل های مختلف  های انرژی برای بوته کند. تغییرات قله ی را مصرف میشتریب یانرژدهد و  از خود عبور می
بازدارنده برای ریز زمانی سررسد وجود یک متغیر  به نظر می ،های انرژی در نمودار قلهتفاوت عددی با توجه به  قانون اهم است.

خارج از توان سامانه ضروری است تا سامانه معطل نابودی آن بوته نشود و های  جلوگیری از اتالف زمان و انرژی برای بوته
 بعدی را مورد هدف قرار دهد که البته این متغیر سرریز زمانی در برنامه کاری سامانه اعمال شده است.های  بوته
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 یتوسط نابودگر علف هرز با سازوکار بازخورد هرز یها علف ینابود برای مصرفیتوان نمودار  -10شکل 

Fig.10. The graph of consumption power for weeds being killed by the weed killer with the 

feedback mechanism  

 
 یبازخورد ازوکارنابودگر علف هرز با ستوسط  هرز یها علف ینابودبرای  مصرف انرژینمودار  -11شکل 

Fig.11. The graph of consumption energy for weeds being killed by the weed killer with the 

feedback mechanism 

 سامانه بازخوردیارزیابی 
بوته  92تکرار و برای هر تکرار  1ی در بازخورد و یبدون بازخوردکاری نتایج حاصل از آزمایش مقایسه دو حالت  9جدول در 

روش بازخوردی برتری و اثبات  کاری های نابود شده دو حالت دار بودن تعداد بوته برای پی بردن به معنیعلف هرز ارائه شده است. 
  شده است. استخراج 0نتایج آماری آزمون تی در جدول بازخوردی  بدونبه 

 یعلف هرز با سازوکار بازخورد نابودگرسامانه  یکار های تعداد بوته نابود شده در حالت -3جدول 

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 

  شماره

No 

 
 حالت بدون بازخورد

Non feedback 
 حالت با بازخورد

Feedback 
19 27 1 

23 24 2 
17 23 3 
18 28 4 
21 24 5 

 

 یعلف هرز با سازوکار بازخوردسامانه نابودگر کاری های  حالتآماری مقایسه  -4جدول 

Table 4- Statistical comparison of the operating modes of the weed killer with the feedback 

mechanism 
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Sig (2-tailed) df t SD Mean 
 نوع آزمایش

Type of test 

0.005 8 3.86 2.41 19.6 
 بدون بازخورد

Non-feedback 

  
 2.17 25.2 

 بازخورد

Feedback 
 

وجود دارد.  یاختالف معنادار %11با ، دو حالت کاری نیب یعنی و است 12/2کمتر از   tailed)-(2Sig قسمت در 122/2مقدار 
در  (عدد بوته 0/11 ± 01/2) یبازخوردبدون  یحالت کار نسبت به (عدد بوته 2/21 ± 71/2) یحالت کاری بازخوردبنابراین 

تنها به  دهد که استفاده از یک سازوکار بازخوردی نه نتایج نشان میاین  .t ،12/2> P(0=)00/9 ؛است موثرترهای هرز  نابودی علف
در بهبود عملکرد آن و شدت عمل نابودی میسر است. سامانه بازخوردی توسعه یافته برای کند بلکه  پایش سامانه نابودگر کمک می

کند و به ماهیت ظاهری  آگاهی پیدا میگیاه مورد هدف و رطوبت گیری جریان الکتریکی از ماهیت درونی  اندازهاین پژوهش، با 
نابودگر علف هرز و یا لیدار برای توسعه سازوکار بازخوردی  آونگ مکانیکی، فراصوتی سازوکاراگر از که گیاه وابسته نیست. در حالی 

و  شد داده نمیعکس العملی نشان و خشک بودن آن ماهیت ظاهری گیاه مورد قضاوت بود و به رطوبت گیاه شد. تنها  استفاده می
از  شود.و زمان موجب اتالف انرژی در نتیجه مورد هدف قرار گیرند و عنوان بوته زنده  به زیزنده ن ریاجسام غ گردید یباعث م حتی

سنجی و ماشین بینایی از ماهیت سخت افزاری و نرم   های طیف کی در مقایسه با روشگیری جریان الکتری طرفی روش اندازه
کمتر است. بدیهی است هر نیز دهی آن  ها هم به راحتی میسر است و زمان پاسخ برخوردار است و پردازش داده تری افزاری ساده

 خواهد داشت.چقدر سامانه دارای اجزای کمتری باشد هزینه اولیه و تعمیر کمتری نیاز 

 ها روشبا سایر  یسازوکار بازخورد دارایهرز   علف مقایسه نابودگر
های نابودی  برای مقایسه انواع روش 1جدول های انجام شده در این پژوهش،  و آزمایش شدهبررسی های  پژوهشبا توجه به 

های شیمیایی  برخالف روشی سازوکار بازخورد یدارانابودگر ولتاژ باال دهد که  این مقایسه نشان میعلف هرز تشکیل شده است. 
ها به جز روش شیمیایی از بازده باالیی برخوردار است و  تقریبآً نسبت به تمامی روشو زیستی سرعت اثر باالیی دارد. این روش 

اثر جانبی شامل  دارد.ن باالییگی  ی پیچیدسیامواج الکترومغناطهای شیمیایی، زیستی و  سازی آن در مقایسه با روش پیادههمچنین 
 های روشرا از  پژوهشاین که از دیگر متغیرهایی است  بر محصول اصلی سوء روش مورد استفاده تاثیرآلودگی زیست محیطی و 

 سازد. و برتری آن را نمایان می کند تفکیک می یسیامواج الکترومغناطایی، زیستی، حرارتی و یشیم

 ها روش ریبا سا یسازوکار بازخورد یهرز دارا  نابودگر ولتاژ باال علف سهیمقا -5جدول 

Table 5- Comparison of the high-voltage weed killer with feedback mechanism with other methods

 اثر جانبی

Side effect 
 پیچیده

Complex 

 باال بازده
High efficiency 

 عملکرد سریع

Fast performance 

 روش

Method 

Yes Yes Yes No 
 شیمیایی

Chemical 

Yes Yes No No 
 زیستی

Biological 

No No No Yes 
 مکانیکی

Mechanical 

Yes No No Yes 
 حرارتی

Thermal 

Yes Yes No Yes 
 امواج الکترومغناطیسی

Electromagnetic waves 

No No No Yes 
 لیزری

Laser 

No No No Yes 
 ولتاژ باال

High-voltage 



 

 

No No Yes Yes 
 ولتاژ باال بازخوردی

High-voltage with feedback 

های ولتاژ باال نابودگر  پژوهشنسبت به سایر  یها و نتایج متمایز شد قابلیت  سبببازخوردی  زوکاروجود سادر این پژوهش، 
انرژی و  ،بوته و تشخیص نابودی مصرفی جریانپایش  ،کیلوولت 11ولتاژ  کارگیری بهبا جدید  امانهساین در  ایجاد شود. هرز علف

 ثانیه در پژوهش 122 ترزمان نابودی از مقادیر باالشد و باعث شد  هرز به صورت بهینه مدیریت های زمان برای نابودی علف
(SahinYalınkılıc, 2017) توسط کنترل علف هرز با همچنین نرخ م .کندنزول در این پژوهش ثانیه  12تر از  به مقادیر پایین

) %00کمک سامانه بازخوردی در این پژوهش 
2152

92
زیر  (Diprose et al., 1984)نرخ در پژوهش  که ایندر حالی  ،( حاصل شد

در مرحله رشد های هرز  سامانه گرچه در نابودی علف (Blasco et al., 2002)در پژوهش شده بود و همچنین گزارش  %12مقدار 
مانده  زها عاج و از نابودی کامل آنها آسیب رسانده  تر فقط به برگ های بزرگ بوتهولی برای  بودطور کامل عمل کرده  برگی به پنج
وات در پژوهش  992که در مقایسه با حداکثر توان مصرفی  برآورد شدوات  01مصرفی در این پژوهش الکتریکی حداکثر توان  بود.

(BrighentiBrighenti, 2009)  های  برابری مقدار ولتاژ اعمالی در پژوهش داد.مقدار کمتری را به خود اختصاص(Diprose et 

al., 1984)  و(Blasco et al., 2002)  ولتاژ باال مرتبط با های  پژوهشهرز در  های نابودی علفنتایج بررسی با این پژوهش و
اعمالی به  نه مقدار ولتاژ بودنابود شده  های بوتهبرخط تشخیص امکان به دلیل عدم بیشتر  ها سامانهاین نقصان  که دهد مینشان 

 .مهیا نشدها  توسط سامانهنیز ها  بوتهنابودی  برآورد تعداد حتیکه طوری  بهها،  آن

 گیری نتیجه
حد در  بنابراین بهتر استهای هرز است.  علف نابودیبرای و دوستدار محیط زیست  غیرشیمیایییک روش  ژی الکتریکیانر
 سنجشکه  شداین پژوهش مشخص در  استفاده شود.هرز  یها بردن علف نیاز ب یبرابه صورت کنترل شده  یانرژاین از  ممکن

 جهتبازخوردی روشی ساده و کم هزینه برای ایجاد سازوکار در ورودی سامانه نابودگر ولتاژ باال علف هرز  کیجریان الکتری
کرد آن را پایش  لمو همچنین ع دهد را افزایش مینیز علف هرز شدت اثر نابودی  که استآن  یهرز و نابود  علف صیتشخ
 ,.Blasco et al)، (Diprose et al., 1984)مانند های قبلی نابودگر ولتاژ باال علف هرز  اگر این پژوهش مانند پژوهش .کند می

2002)، (BrighentiBrighenti, 2009)  و(SahinYalınkılıc, 2017) شد که در حین  بدون سامانه بازخورد بود، مشخص نمی
اعمال ناکافی یا حتی  شد انرژی و زمان بدون کنترل به هدف اعمال و اتالف شود عملیات بوته نابود شده است یا نه و باعث می

 ببرای نابودگر علف هرز یک ضرورت محسو یبازخورد زوکارسا . بنابراین وجودشد سبب عدم نابودی آن میانرژی به بوته 
ازوکار هدایت و سبا ظرفیت توان باال ولتاژ باال از یک افزاینده ای،  در شرایط مزرعه های آتی برای پژوهششود  پیشنهاد می شود. می

با توجه به خطرات همچنین کاری آن افزایش یابد.  نابودی علف هرز و عرضبرای  پیشرویخودکار استفاده شود تا سرعت 
  قرار گیرد.گرفتگی ناشی از ولتاژ باال استفاده از تجهیزات کنترل و سنجش از راه دور همیشه در اولویت  برق
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