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  چکیده

 سموم از استفاده چند هر. باشدمی کشاورزي بخش کارشناسان و کشاورزان اصلی معضالت از یکی هرز هايعلف بردن بین از   
 با. گردد محیطی زیست مشکالت و تولید هزینه افزایش باعث تواندمی ولی شودمی هرز هايعلف بردن بین  از باعث کشاورزي

 هايهزینه کاهش و هادهنها مصرف سازيبهینه امکان زیست، محیط حفظ راستاي در و کشاورزي بخش در نوین هايفناوري ورود
 تواندمی و شده کشاورزي بخش وارد اخیراً که است فناوري مهمترین از یکی هرز علف سموم متغیر نرخ فناوري. دارد وجود تولید

 دو مبنا، نقشه و مبنا حسگر سمپاشی هايروش. باشد داشته کلیدي نقش ارگانیک کشاورزي به مرسوم کشاورزي از گذار دوره در
 هرز هايعلف قرمز، مادون نزدیک محدوده در و نوري روش از استفاده با مبنا حسگر روش در. است فناوري این در داولمت روش
 تفکیک دلیل به فراطیفی هايدوربین از استفاده با همچنین. شودمی انجام سمپاشی عملیات و شده داده تشخیص هاردیف بین

 به یا هوایی هايعکس از استفاده با مبنا نقشه روش در. دارد وجود نیز هاردیف روي هرز هايعلف تشخیص امکان باال، طیفی
 باال، دقت با هاي سنجده به نیاز.  شودمی استفاده آنها از سمپاشی هنگام در و تهیه قبل از هایینقشه مزرعه داخل در تردد صورت

 در اکنون هم. باشد می روش این کننده محدود عوامل جمله از باال طیفی و مکانی دقت و کم زمانی فواصل در هاعکس به دسترسی
 توجیه روش این از استفاده باال دقت با هاينقشه تهیه باالي هزینه و دور از سنجش فناوري در محدودیت دلیل به ایران کشور

  .باشد ایران مزارع در هرز علف سموم مصرف کاهش براي مناسبی گزینه تواندمی نوري مبناي حسگر فناوري. ندارد اقتصادي
  

  هرز علف مبنا، حسگر مبنا، نقشه متغیر، نرخ فناوري :کلیدي کلمات
  
 مقدمه - 1

  و ها هورمون سموم، شیمیایی، کودهاي از آن محصوالت فرآوري و تولید در که است کشاورزي نوعی ارگانیک کشاورزي
 کود همچون( طبیعی هاي نهاده از استفاده با برداشت و کاشت زمین، تقویت مراحل همه و نشود استفاده ژنتیکی هاي دستکاري

 خاك، سالمت که است تولیدي سیستمی ارگانیک کشاورزي. باشد) کارآ ریزاندامگان سودمند، حشرات ،ها مپوستک ،زیستی
 با. دارد تکیه محلی شرایط با سازگار هاي چرخه و زیستی تنوع شناسانه، بوم فرایند بر و سازد می پایدار را انسان و ها وسیستماک

 کودهاي مصرف زیادتر، تولید براي. شد بیشتر نیز غذایی مواد براي تقاضا کشاورزي، محصوالت براي بیشتر تقاضاي و جمعیت رشد
 و آن سازي اسیدي و خاك آلودگی سبب شیمیایی سموم و کودها از استفاده روند. گردید بیشتر بشر توسط شیمیایی سموم و

 که شکلی به است شده) ها اقیانوس و دریاها سپس و سدها پشت آب ها، رودخانه آب( روان هاي آب و رمینی زیر هاي آب آلودگی
 می مرده فضاي اصطالح به را آن و کند نمی زندگی اي زنده موجود هیچ دیگر ها اقیانوس در مربع کیلومتر چند وسعت به فضاهایی

  ).1393 نام، بی( نامند
. گردید ها کش آفت و محصول پر ارقام از گسترده استفاده ترویج باعث ایران، جمله از کشورها از بسیاري در سبز ورودانقالب

 و شدند رانده حاشیه به بومی بذرهاي از بسیاري نیز انایر در کردند گسترده استفاده ها فنآوري این از که کشورهایی تمام همچون
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 زیستی وتنوع بومی بذرهاي رفتن بین از( ژنتیکی فرسایش پدیده مورد در زیادي هاي نگرانی امروزه،. شدند حذف باالخره
 یا برابر محصولشان دعملکر زیستی، تجربه با کشاورزان از بسیاري) . 1389 همکاران، و زاده ملک( دارد وجود درجهان) کشاورزي

 تفاوت بلکه متفاوت زراعی عملیات تنها نه عملکردها، متوسط بین تفاوت. است رایج کشاورزي هاي نظام عملکرد متوسط از باالتر
 مزارع در محصوالت عملکرد )1999( وگالدن گیلفور. دارد بستگی محصول نوع به عملکرد اختالف. دهد می نشان نیز را ها مهارت
 محصوالت عملکرد ٪ 75 زیستی، یوالف و جو گندم، عملکرد. نمودند مقایسه متحده ایاالت  شرقی مرغزارهاي در را رایج و زیستی

 محصوالت در. بود رایج عملکردهاي متوسط ٪50 حدود زیستی کتان و کلزا فرنگی، نخود عملکرد متوسط. بود رایج هاي نظام در
 از گذار دوره یک کشاورزان باید ارگانیک کشاورزي توسعه براي. است رایج ملکردهايع از کمتر اغلب زیستی عملکردهاي باغی،

 از برخی و باشد داشته افت محصوالت عملکرد دوره این در است ممکن و کنند طی را ارگانیک کشاورزي به مرسوم کشاورزي
 زیستی مدیریت تحت که هایی سال طی ردهاعملک زمان، گذشت با ولی اند کرده گزارش ٪ 30 حدود تا عملکردهاي افت کشاورزان

 هاي نهاده از کمتر استفاده دلیل به. شود می حاصلخیز خاك و آورده دست به تجربه کشاورزان که طوري به یابد، می افزایش هستند
 وجود کشاورزي این در کش آفت و مصنوعی کودهاي خرید. است مرسوم مزارع از کمتر زیستی مزارع در تولید هزینه خارجی،

 کمتري هزینه زیستی کشاورزان این بر عالوه. است کمتر نیز دام تعویض و دامپزشکی شده، خریداري علوفه هزینه همچنین ندارد
  .کنند می پرداخت تجهیزات و ماشین ابزارهاي نظیر هایی نهاده به مربوط هاي گذاري سرمایه استهالك براي
 تولید، هزینه افزایش بر عالوه که است کشاورزي  سموم و کود از رویه بی ستفادها افزایش کشاورزي، بخش در مهم مشکالت از یکی

 ولی باشد می ممنوع کود و سموم از استفاده ارگانیک کشاورزي در اینکه با. دارد دنبال به نیز را زیادي محیطی زیست خطرهاي
 ها نهاده این مصرف کاهش با کنندمی کمتري ضرر گذار هدور در کشاورزان اینکه بر عالوه کرد، کم  را آنها مصرف میزان بتوان اگر

 با ولی است شده توصیه ها نهاده مصرف کاهش براي مختلفی هاي روش آنکه عالرغم. یابد می کاهش نیز محیطی زیست خطرات
 با توزیع مهم فناوري از یکی به مقاله این در. است پذیر امکان راحتی به ها نهاده بهتر مدیریت امکان جدید هاي فناوري از استفاده

  .باشد ایران کشور در پایدار کشاورزي سازي پیاده براي مهم گامی تواند می که شد خواهد پرداخته هوشمند و1متغیر نرخ
  
 متغیر نرخ فناوري-2

 از استفاده با کنند می سعی پژوهشگران امروزه آن، محیطی زیست مخرب اثر همچنین و سموم مصرف زیاد هزینه به توجه با
 بیماري عوامل و حشرات از استفاده مانند بیولوژیکی هاي روش یا و شخم خاص هاي روش کاشت، تناوب همچون زراعی هاي روش

 شود می استفاده ارگانیک کشاورزي در که هایی روش از یک هیچ. بردارند هرز علف کنترل در سموم سهم کاهش جهت در گامی زا،
. برد کار به هرز هاي علف کنترل جهت در را هاروش این از ترکیبی همواره باید و باشند هاکش علف جایگزین تواند نمی تنهایی به

 به توجه با. باشد می زیست محیط طرفداران و محققان کشاورزان، اصلی هاي دغدغه از یکی ها کش علف سموم مصرف میزان کاهش
 افزایش و آنها سریع کاهش براي ولی است پذیر امکان دتم دراز در هرز هايعلف کاهش امکان ارگانیک هاي روش با اینکه

 علف کاربرد توسعه کنونی روند گرفتن نظر در با. باشد می کارآمد بسیار جدید هاي تکنولوژي از استفاده با موضعی مبازره محصول،
 ها کش علف اعمال در. است آنها با موضعی مبارزه اساس هرز هاي علف هجوم در پذیري تغییر میزان تعیین رویشی، پس هايکش
 یک درون حتی تواند می شده توصیه کش علف میزان هم باز ،)خاکپاش( رویشی پیش صورت به یا و رویشی پس صورت به خواه

  .)1391 همکاران، و زمانی داود( کند تغییر محسوسی طور به مزرعه
 تراکم که هایی مکان براي. دهند می انجام متغیر نرخ رتصو به را سمپاشی عملیات حدودي تا نیز رایج کشاورزي در کشاورزان اکثر
 سمپاشی کمتري کش علف کم، تراکم با مناطق در ولی کنند می استفاده را ها کش علف از زیادي حجم باشد زیاد هرز هاي علف

                                                             
١Variable Rate Technology (VRT) 
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 کامپیوتر، علوم رفتپیش با اما. کنند می کنترل پیشروي سرعت یا خروجی دبی میزان تغییر با را ها کار این عمدتا و شود می
 کشاورزي در متغیر نرخ فناوري بکارگیري امکان گیاه، و خاك پارامترهاي به حساس حسگرهاي جدید نسل ظهور و الکترونیک
  :باشد می زیر محیطی زیست و اقتصادي هاي مزیت داري فناوري این. است گردیده امکانپذیر

  :از عبارتند اقتصادي مزیت
 مصرفی نهاده بازده افزایش  -1
 تولید در مصرفی هاينهاده کاهش -2
 مزرعه در رفته بکار تجهیزات کارآیی بهبود -3
 هانهاده مصرف سازي بهینه طریق از مزرعه عملکرد افزایش -4
  :محیطی زیست مزیت

آب در شیمیایی کود و کشعلف نشت یا رواناب از حاصل خطرات کاهش نتیجه در و کشاورزي هاينهاده مصرف کاهش -1
 یزیرزمین هاي

 )مزرعه در موجود هاي آبراهه مثل( محیطی زیست نظر از حساس مناطق در سموم مصرف میزان کاهش -2
 

 
 متغیر نرخ  با توزیع هاي فناوري انواع - 3
 سیستم با همراه است ممکن عملیات این.  میود توزیع زمین در مختلف هاي روش با شیمایی کود و سموم متغیر، نرخ فناوري در

GPS نهاده متغیر نرخ با توزیع در که هستند اساسی فناوري دو مبنا، حسگر و مبنا نقشه متغیر نرخ فناوري. شود انجام آن بدون یا
  . روند می بکار کشاورزي در ها
 تعیین) هرز هاي علف تراکم یا حاصلخیزي( نظر مورد متغیر از اولیه الکترونیکی نقشه یک ابتدا در است الزم مبنا نقشه روش در

  .گیرد انجام توزیع عملیات و تعیین مکانی موقعیت  GPS سامانه از گیري بهره با عملیات هنگام در و گردد
 نهاده  توزیع دستگاه روي بر که ویژه هاي حسگر از استفاده با تنها اولیه، نقشه و مکانی اطالعات به نیاز بدون مبنا حسگر روش در

 از برنامه اساس بر و ارسال الکترونیکی واحد به ها داده و شده گیري اندازه گیاه هاي ویژگی یا خاك خصوصیات  شوند، می نصب
 کنترل نهاده اعمال براي را هیدولیکی شیرهاي یا دریچه و محاسبه را نیاز مورد نهاده میزان الکترونیکی واحد شده، تعریف پیش

  .کند می
  مبنا نقشه فناوري 1- 3

 مربوط کارشناس یا کشاورز نظر مد که مختلفی استراتژي اساس بر ابتدا مبنا هاينقشه روش این در شد اشاره قبال که همانطور
 توپوگرافی، خاك، رنگ و بافت مزرعه، مختلف نقاط در محصول عملکرد اساس بر ممکن شده تهیه هاي نقشه. گرددمی تهیه است
 باشد آن موقعیت و محصول به مربوط که اطالعاتی نوع هر و دور راه از شده گرفته تصاویر دیدبانی، از حاصل هاي داده خاك، نوع

 تعیین قابلیت بایستی سامانه این. شوند تهیه ها داده از اي مجموعه یا داده یک اساس بر است ممکن ها نقشه همچنین. گردد تهیه
 آن در را نهاده متناسب توزیع شده، تعیین پیش از نقشه از گیريبهره با بتواند تا باشد داشته دقیق صورت به را مکانی موقعیت
 هاي رنگ اساس بر ها نهاده توزیع نرخ که است شده تهیه اينقشه ايمنطقه خصوصیات براساس ،1 شکل در. دهد انجام منطقه
  .شود می انجام نقشه در موجود
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  منطقه هر نیاز به توجه با ها نهاده متناسب توزیع براي شده تعیین قبل از نقشه: 1شکل

  مبنا سنسور اوريفن 2- 3
 انجام متغیر نرخ با نهاده توزیع شده، تعیین پیش از هاي داده و ها نقشه به نیاز بدون که دارد وجود قابلیت این روش این در
 الکترونیک واحد توسط همزمان صورت به و شده گیره اندازه بالدرنگ بصورت محصول و خاك خصوصیات روش این در. گیرد می

 تهیه براي آنها از توانمی شودمی استفاده همزمان صورت به هاحسگر از حاصل هايداده از اینکه بر عالوه. شود می تحلیل و تجزیه
 از( خاك خصوصیات گیري اندازه با که است شده داده نشان متغیر نرخ سامانه یک 2 شکل در. برد بهره آینده در استفاده و نقشه
 از قبل را بذر  تراکم توان می) خاك بافت یا و رطوبت خاك، ازت سطح ،EC(3( تریکیالک هدایت قابلیت ،2)SOM(آلی مواد قبیل

  ).1381 لغوي،( داد تغییر کاشت
 آلی مواد گیري اندازه با بنابراین باشد می موثر ها کش علف از برخی پذیري تاثیر بر خاك در موجود آلی مواد میزان آنجائیکه از

 کنترل بر عالوه نتیجه در. کرد کنترل شود می نوشته آنها روي بر که برچسبی طبق را اه کش علف مصرف میزان توان می خاك،
 .گرددمی بهینه نیز هاکش علف مصرف هرز هايعلف بهتر

 هاکش علف مصرف کاهش و هرز علف تشخیص هايفناوري -4

  نوري روش 4-1
 و هرز هاي علف بهتر کنترل عدم باعث مزرعه واختیکن سمپاشی مزرعه، مختلف نقاط در هرز هاي علف مختلف تراکم دلیل به

 آنها بهتر مدیریت و هرز هاي علف تراکم تشخیص در موثر هاي روش از یکی دور از سنجش. گردد می آنها رویه بی مصرف همچنین
 کنند می دریافت را نگیاها با شده برخورد نور از حاصل هاي بازتاب دور از سنجش ابزارهاي که زمانی انسان، چشم همانند. باشد می
 در بنابراین دارد وجود آشکاري تفاوت هرز علف و خاك سطح بازتاب میزان در چون. دهند تشخیص را آنها بین تفاوت توانند می
 کلیدهاي به مجهز ها سمپاش این. باشد شده روئت هرزي علف که شود می انجام زمانی تنها سمپاشی عمل سامانه این

  . هستند خروجی سم کنترل براي خاموش/روشن
  
  
  
  

                                                             
٢Soil Organic Matter 
٣Electrical Conductivity 
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  بذر خروجی دبی میزان تغییر و بالدرنگ بصورت خاك خصوصیات گیري اندازه: 2شکل

 ساخته آمریکا  کشور در که باشد می هرز هاي علف سمپاشی براي تجاري هاي نمونه از یکی) Weed Seeker PhD600( یاب علف
 با سامانه این در. باشد می رویشی-پیش کش علف مصرف کاهش براي خابیانت پاشنده عنوان به سامانه این). 3 شکل( است شده

 متغیر هرز هايعلف تراکم که جاهایی در سامانه این. شود می داده تشخیص و شناسایی کلروفیل ،4نورپرداز دیود یک از استفاده
 هرز علف و اصلی گیاه بین تواند نمی سامانه این آنجائیکه از. شود می کشاورزي سموم مصرف در توجهی قابل کاهش باعث باشد
  .شود می استفاده محصول هاي ردیف بین در بیشتر آن از بنابراین شود قایل تمایز

  
  پاششی سم میزان کنترل براي نوري حسگر: 3 شکل

  دور از سنجش روش 4-2
 تشخیص در اقتصادي و بمناس روش تواند می معمول هاي روش به نسبت دور از سنجش تصاویر محیطی، شرایط از بعضی در

 نظر، مورد گیاه براي آن قابلیت گرفتن نظر در با و فنی هاي محدودیت وجود دلیل به روش این اما. باشد هرز هاي علف از بعضی
 تعیین هرز علف نوع باید ابتدا در روش این انتخاب در بنابراین. شود گرفته نظر در مناسب انتخاب یک عنوان به همیشه تواند نمی

 از قبل است الزم مختلف، هرز هاي علف براي شده تهیه جداول به توجه با. گردد بررسی علف آن تشخیص براي روش این قابلیت و
  و فنی هاي محدودیت دلیل به). Hamilton and Ielmini, 2012( گردد بررسی دور از سنجش قابلیت روش این از استفاده
 قابل دقت میزان همچنین و شود داده تشخیص باید که هرز هاي علف تجمع از اندازه کوچکترین بایستی ابتدا در دسترسی، قابلیت
 را نظر مورد زمانی و طیفی مکانی، تفکیک میزان و سنجده نوع توان می ها، پرسش این جواب کردن پیدا از بعد. گردد معلوم قبول

   اندازه کوچکترین کردن مشخص از بعد. کرد تعیین

                                                             
٤Light Emitting Diode 

 

 



 

٦ 

 علف سلول اندازه چهارم یک حداکثر تصویر هاي سلول اندازه باید نرود دست از هرز علف از سلولی هیچ اینکه براي هرز، علف سلول
 سلول از قسمت آن تصویر، سلول داخل در هزر علف سلول از هایی بخش جایگیري دلیل به اینصورت غیر در). 4 شکل( باشد هرز
   قابل هرز علف

 میانگین رسد می طیف آوري جمع حسگرهاي به مزرعه از حاصل بازتاب که زمانی). Hunt et al., 2012( بود نخواهد تشخیص
 علف تشخیص دقت بر زیادي تاثیر تصویر سلول اندازه بنابراین. باشد می پیکسل آن وضعیت معرف سلول، یک از دریافتی بازتاب

 .دارد هرز

  
 تصویر، سلول اندازه بزرگ انتخاب دلیل به)  A.هرز علف هاي سلول تشخیص در تصویر سلول اندازه انتخاب اثر: 4 شکل
 علف سلول مناسب تشخیص باعث تصویر سلول اندازه مناسب انتخاب) B. است روئت قابل هرز علف از سلول یک تنها

  .شود می هرز
 همچون دیگري لعوام باید هدف، هرز علف براي آن بودن پذیر امکان و دقت بر عالوه  دور از سنجش روش از استفاده هنگام در

 هاي سنجده از گیري بهره و مکانی باالي پذیري تفکیک از استفاده چند هر. شود گرفته نظر در هم هزینه و دسترسی قابلیت
 افزایش این محصوالت از بعضی براي است ممکن و شود می بیشتر نیز هزینه آن تناسب به ولی ببرد باال را دقت تواند می5فراطیفی

  .باشد نداشته صادياقت توجیه هزینه،
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روش بر عالوه.  باشد می هرز هاي علف بردن بین  از براي مصرفی سموم کاهش و حذف ارگانیک، کشاورزي در مهم اهداف از یکی
 اب زا، بیماري عوامل و حشرات از استفاده مانند بیولوژیکی هاي روش یا و شخم خاص هايروش و کاشت تناوب مانند زراعی هاي

 روش. آورد پایین چشمگیري طور به را کشاورزي در سموم مصرف توانمی اندشده بازار وارد  اخیراٌ که نوین هايفناوري از استفاده
 علف تراکم با متناسب و هوشمند و انتخابی صورت به دستگاه آن در که است فناوري مهمترین از یکی متغیر نرخ با سموم توزیع

 در. باشندمی هرز علف تشخیص در متداول روش دو  مبنا حسگر روش و مبنا نقشه روش. دهد می انجام را سمپاشی عملیات هرز
 سم توزیع آن اساس بر و تهیه نقشه ابتدا شوند تهیه هوایی صورت به یا مزرعه در تردد طریق از است ممکن که مبنا نقشه روش
.  باشند برخوردار کافی دقت از باید نیز هوایی هاي عکس همچنین و تهداش مزرعه در اولیه تردد به نیاز روش این. گیرد می انجام

                                                             
٥Hyperspectral 

 

 



 

٧ 

 ایران کشور در فعال باال، دقت با تصاویر به دستیابی عدم و فناوري در محدودیت دلیل به ايماهواره و هوایی هاي عکس از استفاده
 قرمز، مادون نزدیک طیف محدوده در نوري روش از استفاده با مبنا حسگر روش در. ندارد اقتصادي توجیه و شودنمی توصیه زیاد

 قابلیت و آمده در صنعتی صورت به که است روشی تنها و است پذیر امکان راحتی به هاردیف بین هرز هايعلف تشخیص امکان
 نیز هاردیف يرو در هرز هايعلف تشخیص امکان فراطیفی، هاي دوربین از استفاده صورت در. دارد را ایران کشاورزي در استفاده

 اقتصادي توجیه تواندمی ارزش با محصوالت براي ولی باشدمی زیاد مراتب به فراطیفی هايدوربین این قیمت چند هر دارد وجود
 .باشد داشته
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