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 روی  ردیف  مکانیکی علف های هرزِ کنترلفناوری ها ی نوینِ 

 

 

 2 عباس روحانی،  * ,1وحید بحرپور

  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشگاه فردوسی مشهد -1

 ردوسی مشهداستادیار گروه مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون، دانشگاه ف  -2                                   

 

 

  خالصه

 
مدیریت علف های هرز روی ردیف یکی از وظایف مهم و چالش برانگیز در امر تولید محصوالت کشاورزی می باشد. از 

و پیشرفت های روی ردیف این رو هدف از این مقاله مروری بر فناوری های نوین در امر وجین مکانیکی علف های هرز 

کی علف های هرز روی ردیف به منظور افزایش تولید محصوالت کشاورزی سالم و علمی صورت گرفته جهت کنترل مکانی

ارگانیک و همچنین کاهش هزینه های تولید در مزرعه می باشد. از این رو شناخت موانع اصلی و ارائه راهکار هایی در 

ی ترین اقدامات به شمار می جهت طراحی و تولید تجهیزات غیر پیچیده و کم هزینه در راستای افزایش بهره وری از اساس

رود. در حال حاضر روش ها و تجهیزات مکانیکی گوناگونی جهت کنترل علف های هرز بین ردیف وجود دارد مانند 

کلتیواتور های دیسکی، کلتیواتور های دوار و هرس های دوار، اما نیاز اساسی برای توسعه فناوری کنترل علف های هرز 

ن مسئله هنوز به صورت عمده توسط دست انجام می گیرد و تاثیرات منفی بر هزینه تولید روی  ردیف وجود دارد که ای

محصوالت زراعی دارد. جدیدترین و به روز ترین روش ها جهت کنترل علف های هرز روی ردیف شامل به کارگیری 

 شند. (، حسگرها و فناوری بینایی ماشین می باRTK-GPSفناوری  سیستم موقعیت یاب جغرافیایی )
 

 ، حسگرRTK-GPSعلف های هرز روی ردیف، بینایی ماشین، یق، محصول ارگانیک، کشاورزی دقکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

 کنترل مکانیکی علف های هرز نیاز اساسی برای تولید محصوالت ارگانیک 1.1

 ای مرحله وارد کامل طورب نیز کشاورزی میگذاریم پا اطالعاتی های فنآوری پیشرفت جدید عصر در ما که گونه همان

 قرنهای در .است شده همراه تصنعی فعالیتهای و مفید دستاوردهای کسب فعالیتها، کردن منظم با که شده تحقیقات از

 مکان ماهواره طریق از و کنترل کامپیوتر طریق از کشاورزی ابزار امروزه اما بودند مزرعه ابزار تنها گاوآهن و اسب گذشته

                                                   
 وحید بحرپور *
Email: bahrpoor.ae@gmail.com 
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 افت جهت کاهش علفکش ها از خود مزارع سراسر در یکنواخت شکلی به کشاورزان سال صدها ایبر .شوند می سنجی

 افزایش نهایت در و محصول همراه بذر هرز علفهای بذور میزان کاهش هرز، علفهای با رقابت از ناشی محصول عملکرد

ار و غیرشیمیایی علف نترل خودککامروزه  .[Koch, B. and R. Khosla.,2003] می نمودند استفاده برداشت کارایی

تولید محصوالت کشاورزی ردیفی در کشور های امر ردیف یکی از بزرگترین چالش های باقیمانده در  های هرز روی

. عالقه روز افزون به استفاده از تجهیزات وجین علف های روی ردیف به علت [Søgaard et al.,2008] صنعتی می باشد

نگرانی ها در مورد تخریب محیط زیست در ارتباط با علف کش ها و افزایش تقاضا  کاهش و همچنینکاهش وجین دستی 

 .  [Smith et al., 2010 ]برای تولید مواد غذایی ارگانیک از جمله دالیل استفاده از وجین کن های مکانیکی می باشد

 

 

 نواحی وجین در ارتباط با محصوالت ردیفی 1.2

به گیاه یا بذر محصول مشکل تر از  علف های هرزردیف به علت نزدیک بودن  علف های هرز رویو وجین  کنترل

 .[Grift et al.,2011]  می باشد ها بین ردیفدر وجین علف های هرز 

به تفکیک مشاهده  1شماره در ارتباط با محصوالت زراعی ردیفی سه ناحیه وجین شناسایی شده است که در شکل 

 می گردد.

A. 1بین ردیف 

B. 2روی ردیف 

C.  نزدیک به محصولناحیه             

 صورت می گیرد. در حالیکه اکثر علف های هرز در محصوالتدر ناحیه بین ردیف  عمدتاامروزه کنترل علف های هرز 

. لذا این عوامل منجر به افزایش و در رقابت نزدیک با محصول قرار دارند و بین محصوالت در حال رشدروی ردیف  ناحیه

ه توسعه سیستم های کنترل علف های هرز روی ردیف و بین محصول بدون ایجاد آسیب به محصول تحقیقات در زمین

 .Upadhyaya., 2012; Søgaard et al., 2008] [ گردیده است

 

 
 نواحی وجین در ارتباط با محصوالت ردیفی -1شکل

 

 

 

                                                   
1-inter row 
2 -intra row 
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 فناوری های نوین مورد استفاده در وجین علف های هرز روی ردیف. 2 

لذا چالش  ممنوع می باشدعلف های هرز  جهت مقابله باعلف کش ها  مصرفریت تولید محصوالت ارگانیک در مدی

به طور  .[Walz, 2004] کنترل مکانیکی علف هرز می باشد ،محصوالت ارگانیکتولید مزارع  عمده و اولویت اصلی در

مانند وجین کن  می باشدردیف در دسترس  ینعلف های هرز ب مقابله باجهت گوناگونی وم کلی روش ها و ابزارهای مرس

که جهت کنترل علف های هرز بین ردیف مورد استفاده قرار می گیرد  و... 3، وجین کن دمنده2، وجین کن دوار1انگشتی

Miller et al,2013] [ .  هریک از روش های مذکور دارای معایب و مزایای فراوانی است. به عنوان مثال وجین کن

باشند  4در مرحله دو برگیهرز است علف های هرز را در خط کشت بذر حذف کند اما نیاز است که علف های انگشتی قادر 

 مقابله بادر حالیکه تجهیزات غیرپیچیده برای . [bowman.,1997]تا از لحاظ نفوذ ریشه استقامت کمی داشته باشند 

 ی همچنان یک نیاز پرهزینه به شمار می رودردیف مورد استفاده قرار می گیرد اما وجین دست رویعلف های هرز 

[Seguin & Stewart, 2009].  امروزه جدیدترین روش ها جهت کنترل علف های هرز روی ردیف مورد استفاده قرار

، سیستم بینایی رایانه و استفاده از حسگر ها می باشد که در  RTK-GPSگرفته است که شامل: سیستم نقشه برداری 

 بررسی قرار می گیرد. ادامه مورد بحث و

 

 

 علف های هرز روی ردیف کنترلجهت  سامانه سیستم مختصات جغرافیاییاستفاده از   2.1

 از و کنترل کامپیوتر طریق از کشاورزی ابزار امروزه اما بودند مزرعه ابزار گاوآهن تنها و اسب گذشته قرن های در

 از با استفاده میتوانیم ما 5مکانی - ویژه کشاورزی یا قیقد کشاورزی شناخت با. می شوند ماهواره مکان سنجی طریق

 جهان مختلف زراعی سیستم های دقیقی در مدیریتی تصمیمات GIS و  GPSهمچون  فضایی اطالعاتی فنآوری های

سیستم  با قابلیت ارتباط که کشاورزی ادوات بوسیله خاص، موقعیت های در کشاورزی تجهیزات نماییم. کاربرد اتخاذ

GPS دقیق کشاورزی ادوات و ابزار که می شود باعث این موضوع .می باشد امکانپذیر دارند خود گیرنده های طریق از را 

می نماید. تکنولوژی  عمل مکانی -ویژه بصورت فنآوری این لذا و شوند تنظیم روی زمین بر متر یک از کمتر خطایی با

 نماید دینامیکی تصحیح را سانتیمتری دو دقت که تا دارد را لیتقاب این  )واقعی -زمانی – سنج جنبش( RTKبه  موسوم

از سیستم . [Koch, B. and R. Khosla.,2003] دهد انجام را واقعی وقعیتهایماستاتیکی  تصحیح سانتیمتر یک تا و

متر و  سانتی پنجمی توان در کاشت و یا محلول پاشی در ناحیه خیلی نزدیک به گیاه حدود  RTK-GPSهدایت خودکار 

که استفاده از نشاکار و یا کارنده دقیق بذر  کیلومتر در ساعت استفاده کرد، محققین گزارش کرده اند 11 در سرعت باالی

کار می کند می تواند نتیجه قابل توجهی در صرفه جویی در هزینه تولید  RTK-GPSکه با سیستم هدایت خودکار 

کشت بذر محصوالت   [Staab et al., 2009; López-Granados.,2011 ].داشته باشدمحصوالت کشاورزی 

کشاورزی براساس سیستم مختصات جغرافیایی و یا براساس نقشه گیاهان زراعی می تواند یک جایگزین خوب برای 

                                                   
1 - finger weeder 
2- torsion weeder 
3 - flame weeder 
4- Two-leaf stage 
5- Site-specific 
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برای از بین بردن علف های هرز روی ردیف مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از  1هرز در حالت بالدرنگهای سنجش علف 

تالش می کنند که یک سیستم مکانیکی وجین علف های هرز روی ردیف را توسعه دهند که با سطوحی باال از  محققان

یک محققین   موفقیت همراه باشد که این سطوح را می توان با سطح تکنولوژی مورد استفاده مشخص کرد. به عنوان مثال

رای تراکتور، یکی برای کارنده و دیگری برای سیستم یکی ب GPS برنامهسیستم پیچیده کنترل علف هرز که نیازمند سه 

طراحی کردند. این سیستم در یک مزرعه کشت محصوالت ردیفی که بوته های آن با فاصله بود را وجین کن سیکلوئیدی 

د درص 95 عملیاتسانتی متر از یکدیگر قرار گرفته بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که طبق نتایج بدست آمده از این  20

 محققیندریک تحقیق دیگر .Søgaard, et al., 2008] [ بدست آمده بود کن گیاهان بدون آسیب جدی ناشی از وجین

با  مشاهده می کنید 2که در شکل شماره در مزرعه گوجه فرنگی  را یک سیستم خودکار وجین علف هرز روی ردیف

برای کنترل  RTK-GPS سامانهفت یابی دقیق و استفاده از یک سیستم مکانیکی شبیه به چاقو که توسط سیستم مسا

کاهش نیروی کار در مزرعه و  %57.5عملیات بدست آمده از طبق نتایج  طراحی کردند،چاقو ها در روی ردیف  حرکت

امتیاز  .] Upadhyaya, D.C. Slaughter.,2012 [ بدست آمده بودهمچنین کاهش زمان صرف شده در عملیات 

ظاهر  ویژگی های ازاین سامانه  ، مستقل بودن2ماشین بینایی سیستم نسبت به GPS-RTKی نقشه بردار سامانه عمده

دیداری محصول،خطای ناشی از سایه ها، گیاهان گم شده، تراکم علف های هرز و یا دیگر عواملی که موجب کاهش 

دانش خاصی در زمینه عملکرد سیستم ماشین بینایی و سیستم سنجش گیاهان می گردد می باشد. عالوه براین هیچ 

 [خصوصیات بیولوژیکی، مورفولوژیکی و یا ویژگی های انعکاس طیفی محصوالت برای این سیستم مورد نیاز نمی باشد 

[Brown., 2001; Miller et al., 2008.  متغیر سیستم های معالوصف-GPS RTK نیازمند و هزینه است پر بسیار 

 .نمایند برقرار ارتباط رادیویی اصلی ایستگاه یک با مستقیم بطور کنندگان استفاده که است آن

 
 

 

 RTK-GPSوجین کن علف هرز روی ردیف مجهز به سیستم  -2شکل

 

 

 استفاده از سیستم بینایی ماشین جهت کنترل علف های هرز روی ردیف 2.2

های بینایی باشد. سیستمها کامپیوتری و مکانیزه کردن ترین آنهای هوش مصنوعی، شاید کاربردیاز میان همه شاخه

امروزه سیستم های هدایت و شناسایی علف های هرز  .دامنه کاربرد این شاخه از فناوری در حال رشد، بسیار وسیع است

                                                   
6 -Real time 

3-machin vision 
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مبتنی بر بینایی ماشین به طور عمده برای استفاده موثر از آفت کش ها و یا برای سمپاشی نواری در طول ردیف محصول و 

در حال حاضر استفاده از سیستم  .] Søgaard, D.C. Slaughter;2012 [رز توسعه یافته است یا شناسایی علف های ه

رایج ز هر های های هوش مصنوعی و دوربین های دیجیتال برای مشاهده محصوالت و کنترل وجین کن ها در حذف علف

وی ردیف در یک مزرعه به منظور وجین علف های هرز ر .O’Dogherty, Tillett, & Grundy, 2007] [ می باشد

 استاستفاده شده  کندبا دو دیسک دوار که براساس سیستم بینایی ماشین کار می  هرسچغندر قند، از یک سیستم شامل 

 Downey.,2008 [ می باشداین دستگاه مجهز به یک بخش ثابت خارج از هر دیسک برای جلوگیری از صدمه به محصول 

لف های هرز روی ردیف در سه محصول کاهو، کلم و کرفس، سیستمی مبتنی بر هوش . در یک تحقیق دیگر برای کنترل ع]

هزینه و زمان  که موجب کاهش شدمصنوعی و حسگر های ماشین بینایی با استفاده از یک دیسک دندانه دار دوار طراحی 

ردیف در یک مزرعه علف های هرز روی  جهت مقابله با . ] [Dedousis, & Grundy., 2008 گردیده بودوجین دستی 

 استفاده گردید این دستگاه کنیدمشاهده می  3محصوالت ردیفی از یک دستگاه وجین کن مستقل، که در شکل شماره 

مجهز به دو سیستم ماشین بینایی است، اولین سیستم برای هدایت وسیله در طول ردیف محصول و دومی برای شناسایی 

ی شکلی آن، از معایب این سیستم می توان به سرعت پایین دستگاه و هزینه باالی آن گیاهان براساس ترکیب رنگی و اجزا

 Straten et [اشاره کرد و قابلیت اطمینان باال و ایمنی باالی آن در حذف علف های هرز روی ردیف از مزایای آن می باشد 

al .,2008 [. کن مکانیکی مجهز به یک دیسک برش  وجین دستگاهیک از سیستم بینایی ماشین در  در یک تحقیق دیگر

طبق  جهت شناسایی گیاه در طول ردیف کشت استفاده شد که در نهایت داخلی که حول محور عمودی گردش می کند

 Tillett [ بودگردیده درصد 62-87 علف هرز در حدودسطح کاهش موجب سطح آسیب به محصول کم و  نتایج بدست آمده

et al.,2007 [ . 

سیستم های مبتنی بر تکنولوژی بینایی ماشین به علت مستقل نبودن از ظاهر دیداری محصول، خطای در حالت کلی 

ناشی از سایه گیاه، تراکم علف های هرز و یا دیگر شرایطی که موجب عملکرد این سیستم می شود کارایی باالیی در کنترل 

 .[Upadhyaya et al,. 2012 ]علف های هرز روی ردیف ندارند

 

 

 

 وجین کن علف هرز روی ردیف مجهز به سیستم بینایی ماشین -3لشک
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 استفاده از حسگرها در وجین مکانیکی علف های هرز روی ردیف 2.3

امروزه سیستم های گوناگونی جهت کنترل علف های هرز روی ردیف طراحی شده است اما به دالیل محدودیت های فنی 

یب احتمالی به ساختمان خاک به علت تعدد عملیات در مزرعه و همچنین عدم نظیر: خطر باالی آسیب به محصول، آس

تنی بر سیستم های مب .] Pannacci et al., 2015 [رغبت کشاورزان به استفاده از آن ها کاربردشان محدود شده است 

های انعکاس طیفی کنیک شناسایی علف های هرز به ویژگی های مورفولوژیکی گیاه نظیر شکل برگ و گیاه یا رنگ و ت

اگرچه به نظر می رسد این ویژگی ها پتانسیل خوبی در شرایط ایده آل برای شناسایی موقعیت علف های هرز  وابسته است

به .  [Lee et al., 2010]دارد و محصول روی ردیف دارد اما نقاط ضعف باقیمانده بستگی به ویژگی های مکانی علف هرز

در سال های اخیر توسعه روی ردیف و خودکار جهت شناسایی و تشخیص علف های هرز  همین دالیل تعدادی سیستم مفید

اساسی و فنی استفاده از حسگرها در مدیریت علف  ویژگی هایداده شده است که حسگرها جزو این موارد می باشد. یکی از 

 .[Tian et al,.2002 ]های هرز روی ردیف ساختار ساده، ارزان و بادوام آن ها می باشد

، 1وجود دارد شامل طیف سنجیروی ردیف انواع مختلفی از حسگرها جهت مدیریت کنترل علف های هرز امروزه 

که در بحث تشخیص و تعیین موقعیت علف هرز در ردیف  5و پرتو لیزر 4، حسگرهای تصویری3، فلورسانس2اپتوالکتریکی

ی قابلیت تجاری باال و در برخی محدودیت هایی وجود دارد . در این میان برخی ها دارامحصول مورد استفاده قرار می گیرد

به عنوان مثال حسگرهای تصویر برداری قادر نیستند همه گونه های علف های هرز را شناسایی کنند و همچنین در تفاوت 

ای میان گیاه محصول و علف هرز دچار خطا می شوند از سوی دیگر حسگر های طیفی و فلورسانس نیز حسگرهای ساده 

 6در یک مطالعه از حسگر مادون قرمز. ] 2015Pari et al,. [بوده اما دارای حساسیت باالیی در شرایط محیطی هستند

خطای جهت شناسایی موقعیت علف های هرز در مزرعه چغندر قند استفاده شد که یکی از چالش های عمده در این سیستم 

. در ] Kouwenhoven et al., 1997 [گیاه با علف هرز می باشد شباهت خصوصیات ظاهری و مورفولوژیکی این ناشی از 

یک مزرعه کشت ذرت جهت وجین علف های هرز روی ردیف از یک سیستم با حسگر تشخیص دهنده لیزر استفاده شد 

آسیب آن توسط تیغه های وجین کن  هدف این سیستم شناسایی موقعیت ساقه گیاه ذرت از علف هرز جهت جلوگیری از

که با انتقال پرتو های لیزر و دریافت پالس هایی از آن موقعیت  پرتو دهنده لیزر تشکیل شده است 4از این سیستم  شدمی با

درصد صدمه به  17تا  8طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق  ف نسبت به اشیا دیگر تعیین می کندساقه ذرت را طول ردی

ان دهنده کارایی باالی سیستم در جایگزینی آن با سیستم کنترل شیمیایی که نش استگیاه ذرت در پایان عملیات وارد شده 

. در یک مطالعه دیگر برای تشخیص قلمه صنوبر در طول C. Cordill., T.E. Grift] [2011,.علف های هرز می باشد

ه در شکل ک 8خازنی و7یک ردیف جهت وجین علف های هرز روی ردیف از یک سیستم متشکل از حسگر های فتوالکتریکی

، طبق نتایج استمشاهده می گردد استفاده شد هدف این سیستم ارزیابی قابلیت تشخیص قلمه ها در امتداد ردیف  3شماره 

بدست آمده سنسور خازنی پاسخ بهتری نسبت به سنسور فتوالکتریک جهت شناسایی قلمه علف هرز داده است اما جهت از 

                                                   
1 -Spectrometric 
2 -Optoelectronic 
3 -Fluorescence 
4  -Imaging Sensors 
5 -Laser Beem 
6 -Infrared 
1 -photoelectric 
2 -capacitive 
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 [قلمه بهتر است این دو حسگر به صورت مکمل مورد استفاده قرار گیرند  بین بردن محدودیت های مربوط به شناسایی

Pari et al.,2015 [ .   
 

 

 

 

 وجین کن علف هرز روی ردیف مجهز به حسگر خازنی و فتوالکتریک -3شکل

 

 

 

 

 نتیجه گیری

حصوالت کشاورزی تولید مامر مدیریت علف های هرز روی ردیف امروزه یکی از بزرگترین چالش های باقیمانده در 

ردیفی در کشور های صنعتی می باشد. از بین بردن علف های هرز روی ردیف و بین محصول به علت نزدیک بودن آنها به 

گیاه یا بذر محصول مشکل تر از وجین علف های هرز بین ردیف می باشد. در حال حاضر روش ها و تجهیزات مکانیکی 

دیف وجود دارد مانند کلتیواتور های دیسکی، کلتیواتور های دوار و هرس های ر بینگوناگونی جهت کنترل علف های هرز 

-RTKجدیدترین و به روزترین روش ها جهت کنترل علف های هرز روی ردیف شامل سیستم نقشه برداری  دوار، اما

GPS  دهد که  بررسی های اخیر توسط محققان نشان می ،استفاده از حسگرها می باشد، سیستم بینایی رایانه و

انتخاب پایین و زمان انجام کار موجب کاهش جذابیت در طراحی و ساخت  قابلیت محدودیت های هزینه، ظرفیت پایین،

اتوماسیون و تکنولوژی کنترل علف هرز باید به گونه ای لذا  گشته است، روی ردیف های کنترل علف های هرز سیستم

ییرات سطح زمین یا موانع ایستا و پویا و ایمنی در تعادل با محیط زیست و در مقابل تغ عالوه بر رفع موانع موجودکه  باشد

از این رو می طلبد سازندگان در این عرصه با توجه به کمبود تجهیزات وجین علف های هرز  .کارگران مزرعه پاسخگو باشد

 روی ردیف اقدامات الزم را جهت طراحی و ساخت ادوات مورد نیاز انجام دهند.
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