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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Воқеияти мавзӯъ
Дар шароити муосир заминдории обёришаванда имкон медиҳад, ки
замин ва об дар шароити маҳдудияти захираҳои обӣ ва заминӣ самаранок
истифода бурда шаванд, ҳосилхезии хок аз ҳисоби истифодаи оқилонаи
нерӯҳо афзун карда шавад, ҳосили баланди нақшавӣ ва устувори
маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оварда шавад, нисбати муҳити атроф
ғамхорӣ зоҳир шавад.
Бо асоси таҳлили адабиёти мавҷуда метавон ба хулосае расид, ки обёрии
қатрагӣ ба тамоми талаботҳои заминдории муосири обёришаванда ҷавобгӯй
аст ва бартарӣ дорад – ба ҳадди бештар автоматонии раванди обдиҳӣ ва бой
кардани хок бо нуриҳои маъданӣ. Дар ин бора истифодаи васеи ин усули
обдиҳӣ дар ИМА, Исроил, Зеландии Нав, Эрон ва дигар давлатҳо шаҳодат
медиҳад.
Барои ҳамин, дар ин давра коркарди системаи автоматонидашудаи
идоракунии обёрии қатрагӣ воқеият касб мекунад, ки идоракунии омилҳои
асосии ҳосилнокиро бо назардошти тағйирёбии шароитҳои табиӣ-иқлимии
минтақаи пахтакори Тоҷикистон барои ҳосилнокии то 2-4 маротиба баландтар
аз ҳосилнокии имрӯза пешбинӣ менамояд.
Самаранокии системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагӣ
марбут ба он аст, ки бо роҳи татбиқи моделҳои математикӣ, компютерҳои
шахсӣ, микроконтроллерҳо, системаҳои ченкунӣ ва қайди додаҳо дар реҷаи
вақти воқеӣ, технологияҳои радифӣ ва масофагии интиқоли иттилоот,
системаҳои зеҳнии қабули қарорҳои системаи идоракунӣ ҳосилнокии пахта
афзун мешавад ва дар ин маврид система инҳоро ба ҳисоб мегирад: талаботи
зироатҳо ба об (дар марҳилаҳои иникишофи он), танзими омилҳои фаъолияти
ҳаётии растаниҳо, ҳамчунин аз ҳисоби вокуниши амалӣ (шабонарӯзӣ) ба
тағйиротҳои муҳити атроф (боришҳо, ҳарорати ҳаво, намнокии нисбии ҳаво,
нурафшонии умумии офтобӣ ва намнокии хок).
Дар омӯзиш ва таҳияи технологияҳои нақшаофаринии ҳосили пахта дар
шароити обёрии он бо тарзҳои гуногун олимони машҳури бисёр кишварҳо ба
монанди A. Narayanamoorthy, Нестерова Г.С., Зонн И.С., Ходяков Е.А, ҳамчунон олимони кишвари мо: Шейнкин Г.Ю., Домуллоҷонов Х.Д., Салиев А.,
Рахматиллоев Р., Пулатов Я.Э., Ахмедҷонов Д.Г. ва дигарон саҳми арзандаи
худро гузоштааанд.
Системаи пешниҳодшаванда ба таҳқиқотҳои фундаменталӣ такя намуда,
тамоми омилҳои таъсиргузор ба рушд ва нумӯи пахтаро бо истифодаи додаҳои
аз модел ҳосилшуда ва базаи донишҳо бо ҷалби комёбиҳои муосири илми
бадастовардашуда дар соҳаи парвариши пахта ва қабули қарорҳо дар асоси
мантиқи ноаниқ ба инобат мегирад. Система ҳамчунин модулҳои алоҳида
барои минераликунонии оби кишт бо назардошти танзими дараҷаи pH- и
маҳлул ва EC- и обро дарбар мегирад.
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Мақсади кори диссертатсионӣ коркарди системаи автоматонидашудаи
идоракунии обёрии қатрагӣ ва минераликунонии маҳлули обӣ мебошад, ки ба
моделҳои математикии раванди технологияи парвариши пахта бо истифодаи
усулҳои зеҳни сунъӣ ва технологияҳои шабакавии геоиттилоотӣ такя мекунад.
Вазифаҳои таҳқиқ
Барои ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда дар кор вазифаҳои зерин ҳал
карда мешаванд:
 таҳқиқи нозукиҳои технологияи парвариши пахта бо назардошти
шароитҳои табиӣ-иқлимии минтақаҳои пахтакори Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
 сохтани моделҳои математикии андӯхти биомассаи пахта ва ҳосилнокӣ
дар асоси усули баҳисобгирии гуруҳии далелҳо (УБГД);
 таҳияи сохтор ва интихоби узвҳои системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагии пахта;
 таҳияи системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагии
пахта дар асоси мантиқи ноаниқ;
 таҳияи модули минераликунонӣ;
 таҳияи модели консептуалии базаи донишҳо дар асоси донишҳо
(физиологияи рушди пахта ва хусусиятҳои генетикии он, моделҳои
математикии рушду нумӯи пахта) ҳамчунин бо роҳи ҷалби донишҳои экспертӣ;
 таҳияи консепсияи системаи автоматонидашудаи дарёфт ва интиқоли
масофагии маълумот дар асоси технологияи ZigBee;
 таҳияи модели қабул ва алгоритмҳои коркарди додаҳои системаҳои геоиттилоотӣ бо мақсади назорати биомасса ва минераликунонии пахта;
 таҳияи модули назорати масофагии минераликунонӣ ва намнокии хок
дар асоси микроконтроллерҳои муосир;
 таҳияи принсипҳои умумӣ ва нақшаи сохтории идоракунии зеҳнии раванди технологияи обёрии қатрагии пахта бо назардошти минераликунонии хок.
Объекти таҳлил
Системаи обёрикунии қатрагии пахта дар мисоли минтақаи пахтакории
водии Ҳисори Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Усулҳои пажӯҳиш. Барои идоракунии обёрии қатрагӣ ва минераликунонӣ дар парвариши пахта, дар кор принсипи хулосаи ноаниқ ва усули худташкили моделҳо дар асоси УБГД истифода шуданд.
Навовариҳои илмии кор:
 дар асоси УБГД модели математикии динамикаи рушду нумӯи биомассаи пахта муайян карда шуда аст;
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 алгоритми усули баҳисобгирии гуруҳии далелҳо, ки имкон медиҳанд
моделҳо аз рӯи меъёри эътиборнокии омилҳо ва муназзамӣ синтез мешаванд, пешниҳод ва татбиқ шуда аст;
 услуби банақшагирии зудамалии меъёри обёрии қатрагӣ ва минераликунонии пахта дар асоси алгоритмҳои мантиқи ноаниқ пешниҳод
карда шуда аст;
 базаи донишҳо бо истифода баҳогузориҳои экспертӣ ва консепсияҳои
асосӣ, ки дараҷаи физиологии стресси пахтаро дар бар мегиранд, ҳамчунин донишҳои амалӣ ва фактографӣ коркард шуда аст;
 сохтори иерархии системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии
қатрагӣ бо истифодаи микроконтроллерҳои муосири силсилаи AVR
пешниҳод карда шуда аст;
 интерфейси маҷмааи барномаҳо барои идоракунии зудамалии обдиҳӣ
ва минераликунонии хок пешниҳод карда шуда аст;
 дар базаи маълумотҳои аз ГИС гирифташуда алгоритми муайянкунии
таркиби оптималии NPK (азот, фосфор, калий) –зери пахта пошидани
нуриҳо таҳия шудааст.
Аҳамияти назариявӣ ва амалии кор
Дар рисолаи илмӣ тибқи ҳадафҳои гузошташуда проблемаҳои воқеии
илмӣ-амалӣ доир ба тартиб додани асосҳои назаривӣ ва амалии автоматонидашудаи равандҳои обёрии қатрагии пахта, бо назардошти шароити хокӣҷуғрофӣ ва агроиқлимӣ дар асоси усули УБГД ва назарии маҷмӯаҳои ноаниқ
ҳал карда шуданд.
Ҳадафнокии амалии истифодаи системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатравии зироатҳои кишоварзӣ сарфаи об ва имконияти автоматонии раванди минераликунонӣ, тақсимкунии якзайла об ва намноккунии майдон, истисносозии эррозияи хок ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои
кишоварзӣ дар муқоиса ба обёрии анъанавӣ мебошад.
Эътиборнокӣ ва асоснокии натиҷаҳои кор бо санади татбиқи
натиҷаҳои кор тасдиқ шудааст. Натиҷаҳои кор дар раванди таълимии ДТТ ба
номи академик М.С Осимӣ ва Муассисаи давлатии “Тоҷик ПИТГМО”
(Пажӯҳишгоҳи илмӣ – тадқиқотии гидротехника ва мелиоратсияи об) истифода шуда истодаанд. Модули таҳияшуда ба исифодабарии таҷрибавӣ барои
чекнунии намнокии хок, ҳарорат ва парметрҳои муҳити атроф, ҳамчунин барои гузаронидани назорати масофагии додаҳои ченшаванда тавассути интернет қабул карда шуда аст.
Апробатсияи натиҷаҳои кор
Натиҷаҳои асосии кор дар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «ITтехнологияҳо. Вазъи имрӯза ва дурнамои рушд» (ш. Душанбе, 13-ноябри соли
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2014), конфронси байналмилалии илмӣ-амалии «Дурнамои рушди илму
маориф», бахшида ба 25-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 60солагии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, (ш.
Душанбе 2016), конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии “Об – омили
муҳим барои рушди устувор”, бахшида ба даҳсолаи байнамлмилалии амал
«Об барои рушди устувордар солҳои 2018-2028» (ш. Душанбе, 2018), конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии донишҷӯён ва магистрантҳо «Илм – асоси
навоварӣ» (ш. Душанбе, 2018) пешниҳод гардиданд. Натиҷаҳои кор дар семинари илмии кафедраи “Системаҳои автоматонидашудаи коркарди маълумот ва
идоракунӣ“ – и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.
Осимӣ баррасӣ шуданд.
Интишороти асосӣ
Доир ба мавзӯи рисолаи илмӣ 10 мақола интишор шуданд, аз онҳо 4
мақола дар нишрияҳои тавсиядодаи КОА Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Саҳми шахсии муаллиф
Вазифаҳо дар якҷоягӣ бо роҳбари илмӣ гузошта шудаанд. Натиҷаҳои асосии рисолаи илмиро муаллиф мустақилона ба даст оварда аст.
Ҳаҷм ва сохтори кор
Рисолаи илмӣ аз мундариҷа, чор боб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Муҳтавои диссертатсия дар 98 саҳифа дарҷ гардида, 4
ҷадвал ва 30 расмро дар бар мегирад.
МУНДАРИҶАИ АСОСИИ КОР
Дар муқаддима воқеияти мавзӯъи рисолаи илмӣ асоснок карда шудааст,
ҳадаф ва вазифаҳои пажӯҳиш, навоварии илмии онҳо шаклбандӣ шудаанд,
аҳамияти амалӣ муайян гардидааст, маълумот дар бораи апробатсия ва татбиқи
натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ оварда шудаанд.
Дар боби якум тавсифи технологияи парвариши пахта ва вазъи масъалаи
обёрии қатрагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. Тамоми
усулҳои мавҷудаи обдиҳии пахта баррасӣ гардидаанд ва аз таҳлили адабиёт
бартарии обёрии қатрагӣ баҳогузорӣ шудааст. Истифодаи назарияи мантиқи
ноаниқ дар идоракунии обдиҳӣ ва минераликунонӣ тавсия карда шудааст, зеро
услуби зикршуда ба ташкил додани системаи фармонҳои идоракунӣ имкон
медиҳад, бо назардошти номуайянии додаҳо, ҳамчунин хусусиятҳои хоси
баҳогузориҳоии экспертӣ.
Нақшаи сохтории системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии
қатрагӣ таҳия шудааст, ки дар расми 1 инъикос ёфтааст.
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Расми 1. – Нақшаи сохтории системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагӣ
Услуби пешниҳодшударо метавон ҳамчун системаи иборат аз блокҳои зерин тасвир намуд:
1. Блоки ғундорӣ ва нигаҳдории маълумотҳои агроиқлимӣ.
2. Блоки қабул ва интиқоли маълумотҳо.
3. Блоки қабули қарорҳо доир ба идоракунии обёрии қатрагӣ.
4. Блоки фиристодани сигналҳо ба механизмҳои иҷрокунандаи идоракунии об ва таъмини минералӣ.
Ин система ба тариқи зайл кор мекунад: маълумотҳо дар бораи вазъияти
агроиқлимӣ бо роҳи пурсидани додаҳои намнокӣ, ҳарорати хок ва ҳаво, ҳамчунин маълумотҳои аз системаи геоиттилоотӣ (системаи ҷуғрофии иттилоотӣ,
ГИС) ҷамъоварӣ карда мешаванд. ГИС дар бораи вазъияти биомассаи пахта
дар марҳилаи мушаххас хабар медиҳад. Дар баробари ин, бо ёрии вақтсанҷи
насбшуда система ҳар 30 дақиқа маълумот дар бораи вазъияти агроиқлимӣ барои ҳавзаи муайян тавассути системаҳои ченкунии дар боло зикршуда мепурсад ва дарёфт мекунад ва ҳамзамон додаҳоро дар бойгонӣ сабт мекунад.
Дар система модели динамикии рушди биомасса вуҷуд дорад, ки дар
асоси УБГД ташаккул ёфтааст. Пешгӯии тавассути ин модел гирифташуда бо
додаҳои воқеии аз ГИС гирифташуда муқоиса карда мешавад ва баъдан, дар
сурати фарқ кардани арзиши маълумотҳои ҳисоботӣ зарурати он пеш меояд,
7

ки система ҳалли масъаларо бо мақсади муайянсозии параметрҳои обёрӣ дар
асоси системаи қоидаҳои базаи донишҳо, ки дар онҳо пешниҳоди экпертҳо ва
донишҳои меъёрӣ ҳифз шуда, ҷустуҷӯй намояд.
Дар ин маврид ба система дахолати фаъоли инсон (оператор, агроном, технолог) дар раванди идоракунии обёрии пахта пешбинӣ карда шудааст.
Боби дуввум ба таҳия ва таҳқиқи модели математикии рушди пахта бахшида шудааст. Шарҳдиҳӣ ва таҳлили моделҳои математикии рушди биомассаи
пахта, усулҳои мавҷудаи моделонӣ гузаронида шуда аст, вазифаи идентификатсияи раванди рушди пахта гузошта шудааст, таркиби функсионалии моделҳо
ва таносубиҳои барои банақшагирии ҳосил ва идоракунии самараноки раванди афзуншавии биомасса оварда шудааанд, алгоритмҳои сохтани моделҳои
математикӣ бо истифодаи принсипи худташкил таҳия шудаанд ва барномаи
УГБД татбиқ шудааст.
Бо сабаби он ки давраҳои вегетатсионии аксарияти зироатҳои кишоварзӣ
(аз он ҷумла, пахта) вобаста ба тағйирёбии қисмҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ
дар марҳилаи рушд тақсим мешаванд ва раванди андӯхти биомасса дар ҳар як
марҳала бо муодилаҳои динамикии гуногун тавсиф карда мешаванд, вазифаи
пайваст кардани ҳалли онҳо пеш меояд, ки ин аз вазифаи синтези модели умумии динамикиро ташкил медиҳад.
Асоси сохтани моделҳои математикиро дар кори мазкур додаҳои таҷрибавӣ – аризишҳои миёна нисбати як растании миёна мутааллиқ гашта, ташкил
медиҳанд.
Дар шакли умумӣ модели динамикаи рушд, системаи муодилаҳои ниҳоӣтафриқӣ мебошад. Барои ҳар як марҳилаи j – и рушд модели тараққӣ сохта
мешавад:
𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑦𝑖+1 = 𝑓𝑖 (𝑃𝑖 , 𝐻𝑖+1 , 𝑇𝑖+1 , 𝑄𝑖+1 , 𝐸𝑖+1 , 𝑁𝑖+1 , 𝑃𝑖+1 , 𝐾𝑖+1 , 𝑁𝑖 , 𝐾𝑖 , 𝐸𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖−1 )
𝑗 𝑗
инҷо: 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖−1 -

(1)

дар
рушди миёнаи шабонарузии пешгӯйишудаи биомасса дар
𝑗
лаҳзаи додашудаи шабонарӯз; 𝐻𝑖+1 - намнокии миёнаи шабонарӯзии ҳаво;
𝑗
𝑗
𝑇𝑖+1 , 𝑄𝑖+1 - мувофиқан ҳарорати ҷамъи самаранок ва ҷамъи нурафшонии инте𝑗
𝑗
гралӣ дар марҳилаи пешгӯишаванда; 𝐸𝑖+1 , 𝐸𝑖 - мувофиқан, намнокии хок,
𝑗
𝑗
𝑗
меъёрӣ ва воқеӣ; 𝑁𝑖+1 , 𝑃𝑖+1 , 𝐾𝑖+1- таркиби банақшагирифташудаи минералии
𝑗
𝑗
𝑗
хок, мувофиқан азот, фосфор ва калий; 𝑁𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝐾𝑖 - - мавҷудияти ҷории N, P, K
дар хок.
Дар кор маълумоти таҷрибаҳои саҳроӣ истифода бурда шуданд, ки дар ҳавзаи
таҷрибавии Пажӯҳишгоҳи ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳо гузаронида шудаанд. Ҳамаи додаҳои ченкардашуда ба як растании миёна мутаа1
1
лиқ шудаанд, масалан: вазни поя 𝐺𝑐 = 𝑛 ∑𝑛𝑖 𝑔𝑖 , баландии поя 𝐻𝑐 = 𝑛 ∑𝑛𝑖 ℎ𝑖
дар n=100 растаниҳо.
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Модели умумии консептуалии рушди растаниро метавон дар блокнақшаи зерин пешниҳод намуд:

Расми 2. – Блок-нақшаи модели консептуалии рушду нумӯи пахта
Блокҳои ин нақша моделҳои ғуншавии биомасса дар марҳилаҳои муносиби рушд мебошанд ва метавонанд бо моделҳои мунфасилаи динамикӣ бо
қадами интегронии (дар ҳисобҳои мушаххас дар кор Δt=3 шабонарӯзҳо истифода шуданд) намудҳои зерин тавсиф карда шаванд:

yk(1)1  f1 ( yk(1) , Tk(11) , Qk(1)1 , H k(1)1 , NPKk(1)1 , Ek(1)1 ) при k=0,1,2……N0
yl(21)  f 2 ( yl( 2) , Tl (21) , Ql(21) , H l(21) , NPKl(21) , El(21) ) при l=0,1,2……N1 (2)

ym(3)1  f 2 ( ym(3) ,Tm(3)1 , Qm(3)1 , H m(3)1 , NPKm(3)1 , Em(3)1 ) при m=0,1,2……N2
(𝑗)

дар инҷо: 𝑦𝑖 - биомассаи миёнаи растанӣ дар лазҳаи ҷории марҳилаи (фаза) j
(𝑗)
(j=1,2,3); 𝑦𝑖+1 -арзиши биомассаи миёнаи пешгӯишаванда дар қадами Δt;
(𝑗)
𝑇𝑖+1 – ҷамъи ҳароратҳои самаранок (зиёда аз100С)дар лаҳзаи вақти
(𝑗)
пешгӯишаванда; ∆𝑇𝑖 - ҷамъи пешгӯишаванда дар Δt шабонарӯзҳои мин(𝑗)
(𝑗)
(𝑗)
баъдаи ҳароратҳои самаранок; 𝐻𝑖+1 = 𝐻𝑖 + ∆𝐻𝑖 - намнокии миёнаи ҳаво
(𝑗)
бо ҷамъи афзуншаванда дар лаҳзаи пешгӯишавандаи вақт; ∆𝐻𝑖 - ҷамъи
пешгӯишаванда дар Δt шабонарӯзҳои намнокии миёнаи шабонарӯзии хок;
(𝑗)
(𝑗)
(𝑗)
𝑄𝑖+1 = 𝑄𝑖 + ∆𝑄𝑖 - ҷамъи нурпошии интегралӣ дар лаҳзаи пешгӯиша(𝑗)
вандаи вақт; ∆𝑄𝑖 ҷамъи пешгӯишаванда дар Δt шабонарӯзҳои минбаъдаи
нурпошии интегралӣ.
Нурпошии шабонарӯзии интегралӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:
∑сут 𝑄 =

𝑄(1)
2

𝑄(1)

𝜏1 + (

2

+ 𝑄(2) + 𝑄(3) + 𝑄(4) +

𝑄(5)
2

) ∗ 180 +

𝑄(5)
2

𝜏2

(3)

дар инҷо 𝑄(1) - шиддатнокии нурафкании интегралӣ дар муҳлати 1 – уми
назорат (дар 6 ч.30 м.), 𝑄(2) - шиддатнокии нурафкании интегралӣ дар муҳлати
2-юми назорат (дар соати 9. 30 дақ.), 𝑄(𝑛) - дар ин ҳолат 𝑄(5) шиддатнокии нурафкании интегралӣ дар муҳлати охирини назорат (дар соати 18. 30 дақ.), 𝜏1 9

фосилаи вақт байни тулӯи офтоб ва муҳлати якумини назорат (соати 6.30 дақ.);
𝜏2 - фосилаи вақт байни назорати охирин (соати 18.30 дақ.) ва ғуруби офтоб,
𝑗
дар дақиқаҳо; 𝑁𝑃𝐾𝑖+1- миқдори ниҳоии пешгӯишавандаи нерӯҳои минералӣ
𝑗
дар хок; 𝐸𝑖+1- захираи пешгӯишавандаи намии маҳсулнок дар қабати ҳисоботии хок.
Дар ифодаҳои вориднамуда давомнокии 𝑁𝑗 - и марҳилаи j (j=1,2,3) аст. Инте(1)
гронии ададӣ бо қадами Δt аз муодилаи 1 оғоз меёбад, дар ин маврид бояд 𝑦0
арзиши биомасса дар охири давраи нахустин бояд маълум бошад.
Гузариш аз 2 ба 3 ва аз 3 ба 4 бо шароити пайвастии марҳилаҳо ифода
карда мешавад:
(2)
(1) (3)
(2)
𝑦0 = 𝑦𝑁1 , 𝑦0 = 𝑦𝑁2 , ки дар блок-нақша бо тирчаҳо ифода карда шудаанд.
Вақти фарорасии ин ва ё он марҳилаи вақти биологӣ аз бисёр омилҳои
фаъолияти ҳаётии растаниҳо вобаста мебошад. Аҳмият дода шудааст, ки фарорасии ҳар марҳилаи рушди пахта дар солҳои гуногун дар як муҳлати тақвимӣ
рост намеояд, вале тақрибан ҳангоми якхела будани кулли ҷамъи ҳарорати самараноки ҳаво дар ҳар як марҳила. Ҳамин тариқ, марҳилаи ҳосилбандӣ дар
солҳои 2013-2016 дар 27.04 то 26.05 мушоҳида гардид, ки 25-30 рӯзро ташкил
медиҳад (аз пайдоиши 2-3 барги ҳақиқӣ то оғози ҳосилбандӣ) – ҷамъи ҳароратҳои самаранок тақрибан якхела буд ва 550-690оС – ро ташкил дод. Ҳангоми
муқоисаи натиҷаҳои мушоҳидаи фенологӣ бо додаҳои метрологии мувофиқ
алоқаи байни давраҳои рушд ва ҳарорати муҳити атроф таваҷҷуҳро ба худ ҷалб
мекунад. Таҳлили додаҳои мушоҳидаҳои бисёрсола ба фарорасии ин ва ё он
марҳилаи рушди пахта, ки дар маълумотномаҳо оварда шудаанд, нишон
медиҳад, ки ба сабаби тағйирёбии муҳити атроф фенофазаҳои алоҳида, ки бо
шкалаи вақти ҷисмонӣ чен карда мешаванд ва дар солҳои алоҳида дар вақтҳои
гуногун фаро мерасанд. Барои ҳамин савол ба миён меояд, ки ин вақтҳо чӣ
гуна муайян карда мешаванд. Дар кор ин лаҳзаҳо (санаи N1 ва N2) аз таносубҳои тавозунӣ муайян карда мешаванд.
𝑌 = 𝑓(𝑇, 𝐸, 𝑄)

(4)

дар инҷо: Y – биомассаи назоратӣ; T – ҷамул ҷамъи ҳароратҳои самаранок;
E – намнокии хок; Q- нерӯи нурафакнии офтоб.
Тибқи маълумотҳои назорати табиӣ, ки дар Пажӯҳишгоҳи генетика,
физиология ва ботаникаи растаниҳо оварда шудааст, модели вобастагии
биомасса аз ҷамул ҷамъи ҳарорати самаранок, нурафкании офтоб ва
намнокии хок синтезонида шуд, ки имкон медиҳад, фарорасии ин ва ё он
марҳилаи рушди растанӣ бо назардошти маълумотҳои бисёрсола пешгӯӣ
карда шавад.
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Характери чунин вобастагиҳо то ба имрӯз кам омӯхта шудааст, барои
ҳамин дар кор онҳо дар асоси додаҳои мушоҳидаҳои бисёрсола бо истифодаи
алгоритмҳои худташкилшавӣ ба даст оварда шуданд.
УБГД сохтани моделҳои тадриҷан мураккабшавандаи синфи додашуда
ва интихоби оптималӣ аз онҳо барои бастаи додашудаи маълумотҳои таҷрибавӣ пешниҳод менамояд.
Барои татбиқи усули баҳисобгирии гуруҳии далелҳо додаҳои интихобиро ба ду қисм тақсим мекунанд: омӯзишӣ (Training) ва тафтишӣ (Checking).
Дар қатори омӯзишӣ мо баҳои коэффисиентҳои моделҳоро ҳисоб менамоем,
дар қатори тафтишӣ бошад, онҳоро барои интихоби модели беҳтар тавсифкунандаи тамоми додаҳои интихобӣ тафтиш менамоем. Баъзан намунаи интихобии шаҳодатдиҳандаро (Verifying) низ ҷудо мекунанд, ки барои тафтиши сифати модели интихобшуда истифода бурда мешавад.
УБГД дар ҳолати умумӣ алгоритми зайлро пайгирӣ менамояд:
1. Сохтани моделҳои мураккабиаш афзояндаи аз қабили додашуда.
2. Ҳисоби параметрҳои моделҳо дар қатори омӯзишӣ.
3. Тафтиши мутобиқати модел ба ягон меъёри берунӣ дар қатори
тафтишӣ.
4. Агар арзиши меъёр ба ягон шарти канориро қонеъ гардонад, онгоҳ ин
моделро ҳамчун модели мувофиқ барои бастаи додашудаи маълумотҳо интихоб менамоем ва таваққуф мекунем, ва агар не:
4а. Дар ҳолати алгоритми бисёрмарҳила ба қадами 1 бармегардем.
4b. Дар сурати алгоритми якмарҳила моделеро интихоб менамоем, ки барои он арзиши меъёр бештар ба шарти канорӣ наздик аст, чун модели барои
бастаи ин додаҳо мувофиқат аст ва таваққуф.
Интихоби дақиқтар аз қабили васеъи дарёфтшуда бо ёрии меъёрҳои шиноси УБГД амалӣ мегардад.
𝑚
Бигзор додаҳои зайл пешниҳод шуда бошанд 𝐷 = {(𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 )}𝑁
𝑛=1 , 𝑥 ∈ 𝑅 .
Додаҳо ба омӯзишӣ ва тафтишӣ тақсим карда мешаванд. Ифода менамоем l,
С— маҷмӯъаи индексҳо аз {1, … , 𝑁} = 𝑊. Ин маҷмӯъаҳо шарти тақсимро
қонеъ мегардонанд 𝑙 ∪ 𝐶 = 𝑊, 𝑙 ∩ 𝐶 = 0. Матритсаи 𝑥𝑙 аз он векторсатрҳо 𝑥𝑛 иборат аст, ки барои онҳо индекс 𝑛 ∈ 𝑙 аст. Вектори 𝑦𝑙 аз он
унсурҳои 𝑦𝑛 иборат аст, ки барои онҳо индекс 𝑛 ∈ 𝑙 аст. Модели ибтидоӣ
таъйин карда мешавад. Ин модел муносибати байни тағйирёбандаи Y ва
тағйирёбандаи новобастаи x –ро тавсиф мекунад. Масалан, қатори функсионалии Волтерра истифода бурда мешавад, ки гоҳо полиноми Колмогоров - Габор ҳам номида мешавад:
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
𝑦 = 𝑤0 + ∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 ∑𝑘=1 𝑤𝑖𝑗𝑘 𝑥𝑖 𝑥𝑗 𝑥𝑘 + ⋯ (5)

Дар ин модел 𝑥 = {(𝑥𝑖 |𝑖 = 1, . . , 𝑚)} маҷмӯаи тағйирёбандаҳои новобаста
ва
— вектори параметрҳо — коэффисиентҳои вазнӣ:
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𝑤 = ⟨𝑤𝑖 , 𝑤𝑖𝑗 , 𝑤𝑖𝑗𝑘 , … |𝑖, 𝑗, 𝑘, … . = 1, … , 𝑚⟩

(6)

Ба таври индуктивӣ модел-довталабҳо тавлид мешаванд. Дар ин сурат маҳдудият ба дарозии полиноми модели ибтидоӣ ворид карда мешавад. Масалан,
сатҳи полиноми модели асосӣ набояд аз адади додашудаи R зиёд бошад. Он
гоҳ модели ибтидоӣ дар шакли комбинатсияи хаттии адади додашудаи 𝐹0 ҳосили зарби таъғирёбандаҳои новобаста тасвир мешавад:
𝑞

𝑥1 → 𝑎1 , 𝑥2 → 𝑎2 , … 𝑥12 → 𝑎𝛼 , 𝑥1 𝑥2 → 𝑎𝛽 𝑥22 → 𝑎𝛽𝛾 , . . , 𝑥𝑚 → 𝑎𝐹0

(7)

𝑦 = 𝑓(𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝐹0 )

(8)

яъне,

Барои коэффисиентҳои хаттӣ дохилшаванда рақамгузории якиндексӣ таъин
мешавад. 𝑤 = 〈𝑤1 , … , 𝑤𝐹0 〉 вақте, ки моделро дар комбинатсияи хаттӣ метавон
𝐹0
пешниҳод намуд 𝑦 = 𝑤0 + ∑𝑖=1
𝑤𝑖 𝑎𝑖 = 𝑤0 ∗ 𝑎 – ҳосили зарби скалярӣ.
Меъёри интихобро метавон берунӣ номид, агар он бо ёрии маълумоти
иловагӣ ба даст оварда шуда бошад, ки онҳо дар ҳисобкунии параматрҳои моделҳо истифода нашуда бошанд. Масалан, чунин маълумот дар додаҳои иловагӣ, санҷишӣ вуҷуд дорад.
Алгоритми УБГД ҳам меъёри дохилӣ ва меъёри берунӣ истифода мебарад. Меъёри дохилӣ барои танзими параметрҳои модел, меъёри берунӣ бошад,
барои интихоби модели сохтори беҳтарин дошта истифода бурда мешавад. Интихоби моделҳо, инчунин бо якчанд меъёрҳои берунӣ ҳам иҷро шуданашон
мумкин аст.
Меъёрҳои муназзами ∆2 (𝐶) хатогии миёнаквадратиро дар зерқатори омӯзишӣ
С ҳангоми параметрҳои модел, ки дар дар зерқатори санҷишии l ба даст оварда
шудааст.
2
𝑇
∆2 (С) = |𝑦𝑐 − 𝐴𝑐 𝑤
̂|
= (𝑦𝑐 − 𝐴𝑐 𝑤
̂)
̂)
𝑙
𝑙 (𝑦𝑐 − 𝐴𝑐 𝑤
𝑙

дар инҷо:

𝑤
̂𝑙 =

(𝐴𝑇𝑙 𝐴𝑙 )−1 (𝐴𝑇𝑙 𝑦𝑙 )

и 𝑦̂
̂𝑙
𝐶 (𝑙) = 𝐴𝐶 𝑤
2 (С)

(9)
(10)
(11)

Меъёри ∆
ифода карда мешавад, чун хатогӣ дар зермаҷмӯи С ҳангоми муайян кардани параметрҳои дар қатори l ҳосилшуда.
Меъёри беҷошавииии камтарин, ба тарзи дигар меъёри ғайриихтилофнокии модел номида мешавад: моделе, ки дар додаҳои омӯзишӣ як ночаспӣ дораду, дар қатори санҷишӣ номувоқии дигар дорад, модели номувофиқӣ номида мешавад. Маънии меъёри беҷошавии камтарин дар он аст, ки моделе оптималӣ гуфта, чунин моделро мегуянд, ки фарқияти камтарини арзиши
тағйирёбандаи хориҷшаванда доранд, ки дар як нуқта аз моделҳои дар
қисмҳои гуногуни додаҳо омӯзонидашуда ҳосил шудаанд. Ба таври дигар гӯем,
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меъёри ҷойивазкунии камтарин талаб мекунад, ки баҳои параметрҳои оптималии модел дар қисмҳои гуноугуни додаҳо камтар фарқ диҳад.
Меъёри ғайриихтилофнокӣ ҳамчун меъёри беҷошавии камтарин чунин
намуд дорад
2
𝑛см
=

2
∑𝑁
1 (𝑦𝑙 − 𝑦𝑐 )

(12)

2
∑𝑁
1 𝑦𝑖0

дар инҷо: nсм – коэффисиенти беҷошавии камтарин, yl - арзиши тағйирёбандаи
хориҷшаванда дар қатори омӯзишӣ ҳосилшуда l = 1, … N, yc - арзиши тағйирёбандаи хориҷшаванда дар қатори санҷишӣ ҳосилшуда, yi0 арзиши i – тағйирёбанда аз додаҳои ибтидоӣ.
Одатан ҳангоми ҳисобкунии меъёри C3 додаҳоро ба се қисми баробар тақсим
мекунанд l=70%, C=20% и B=10%. Додаҳои l ва C барои ҳисоб кардани
меъёри беҷошавии камтарин, додаҳои B – барои ҳисоб кардани хатогиҳои
пешгӯӣ. Барои меъёрҳои C1 ва C2 додаҳо асосан ба ду қисми баробар тақсим
карда мешаванд.
Равандҳои зарурӣ барои сохтани модели пешгӯӣ аз тайёрии пешакии
маълумотҳо ва коркарди онҳо бо барномаи УБГД барои марҳилаи якуми
рушди растанӣ иборат мебошанд.
Дар ҷадвали 1 арзишҳои ададии рушди биомассаи умумӣ (Y) вобаста ба
омилҳои агроиқлимӣ ва хокӣ нишон дода шудаанд - биомассаи пешина (Y-1)
гр., ҳарорат (Т) 0С, намнокии хок (Q) %, нурафкании интегралӣ (E) ватт/см2,
азот (N) гр., калий (K) гр, фосфор (P) гр.
Ҷадвали 1. – Рушду нумӯи биомасса аз рӯи маълумотҳои агроиқлимӣ ва
хокӣ дар 30 рӯз (давраи аввал)
Рӯзҳо

Y

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

2,7
3,0
3,1
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,1
5,5

Y-1
X1
2,7
3,0
3,1
3,2
3,6
4,0
4,5
5,0
5,1

T
X2
17,5
24,5
27,4
24,4
28,2
28,8
28,9
40,6
53,4
25,5

Q
X3
20,1
17,0
17,6
17,1
14,0
11,8
13,1
24,4
28,1
27,2
13

Е
X4
6,3
8,4
8,6
8,1
9,4
9,6
9,7
12,3
13,2
7,6

N
X5
11,4
11,4
11,8
11,8
12,3
12,3
13,1
13,1
14
6

P
X6
11
12
12,4
12,4
12,4
12,4
34,5
33,5
32,5
36,5

K
X7
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
36,5
36,5
36,5
36,5

Таҳлили таъсири якҷояи омилҳо ба нишондиҳандаи натиҷаовар бо баррасии таъсири якҷояи ҳар як ҷуфти омилҳо ба нишондиҳандаи натиҷаовар гузаронида мешавад. Дар қадами аввал шумораи қайдшудаи ҷуфти омилҳо интихоб карда шуд, ки арзиши беҳтарини меъёри интихобшударо доданд. Дар
қадами дуввум пайвандҳои ҷуфт аз рӯйхати ҳосилшуда интихоб карда шуданд,
ки онҳо низ арзиши беҳтарини меъёрро доданд. Раванд то он вақте такрор шуд,
ки арзиши меъёри интихобшуда ба беҳтарин наздик шуд. Дар натиҷаи гузаронидани таҳлили маълумотҳо бо ёрии УБГД дар зинаи чаҳоруми интихоби
такрорӣ, мо модели зерин барои марҳилаи якум ба даст овардем:
𝑌1 = 0,218335 + 𝑥4 ∗ 𝑥5 ∗ −0,0004743

(13)

дар инҷо x4 – намнокии хок %; x5 – миқдори азот дар хок.
Барои давраи дуввум:
𝑌2 = −230010 + 0,1204 ∗ 𝑥1 + 0,5607𝑥5 − 1,4085𝑥6

(14)

дар инҷо x1 – биомассаи пештара; x5 – миқдори азот дар хок; x6 -миқдори
фосфор дар хок.
Барои давраи сеюм:
𝑌3 = 31,05 + 0,128 ∗ 𝑥5 𝑥6 𝑥7 ∗ 𝑥4 − 0,1063𝑥3

(15)

дар инҷо x5 – миқдори азот дар хок; x6 – миқдори фосфор дар хок; x7 миқдори калий дар хок.
Таносуби тавозунӣ, ки шароити пайвастшавии марҳилаи аввал ва дуввумро муайян мекунад ва раванди шукуфтанро (тағйирёбии ногаҳонии биомасса) тавсиф мекунад, чунин намуд дорад
(1) 2

(1)

(1)

1,20𝑇𝑁1 − 0,23 (𝑄𝑁1 ) + 0,11𝐸𝑁1 + 20,14 = 0

(16)

Ба монанди ин, дар ивазшавии ояндаи марҳила, ки ҳосилдиҳиро тавсиф
мекунанд, ифодаи зерин доир бо алгоритми додашуда ба даст оварда шуд:
(2)

0,55𝑇𝑁2 − 0,01𝐸𝑁2 ∗ 𝑁𝑃𝐾𝑁22 = 0

(17)

Бо назардошти ин арзишҳо, доир ба ивазшавии аломатҳои таносубиҳо
муқаррар карда шуд, ки ивазшавии аввали марҳилаҳо бояд байни 16-19 июн ва
ивазшавии дуввум байни 3-6 август (ивазшавии воқеии марҳилаҳо 15-17 июл
ва 1-2 август рух доданд) бошад.
(1)
Арзиши биомассаро дар оғози давраи якум 𝑦0 = 6,7 гр. дода ва интегронии
ададиро бо қадами Δt=3 шабонарӯз бо формулаи 2 амалӣ намуда, дар охири
(1)
давраи аввал (19 июл) 𝑦𝑁1−28 = 𝑦03= 169,5 гр., - ро ба даст меорем, онро ҳамчун шарти аввалин барои (3) дар охири давраи дуввум (6 август) қабул намуда,
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Биомасса

ҳосили ниҳоиро 18 сентябр мегирем. Равандҳои ғуншавии воқеӣ ва ҳисобии
биомассаи пахта дар расми 3 оварда шудаанд.
Дар расми 3 вобастагии рушду нумӯи биомасса аз рӯзҳо дар маълумотҳои
агроиқлимӣ ва хокӣ (маълумотҳои таҷрибавӣ) нишон дода шудаанд.
Барои муайян намудани вобастагии байни параметрҳои дохилшаванда ва
нишондиҳандаи таҳқиқшаванда аз рӯи натиҷаҳои таҷриба барномаи УБГД истифода бурда шуд, ки дар Visual Basic 2010 татбиқ шудааст.
7
6
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4
3
2
1
0
0

2

4

6

8

10

Дни
(Y)Биомасса
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Расми 3. - Пешгӯии динамикаи рушд ва нумӯи биомасса
дар 3 рӯзи оянда
Модели ҳосилшуда қадри кофӣ боэтимод мебошад. Коэффисиенти
маҷмӯавии корелятсияи, ки сифати моделро тавсиф мекунад, ба R= 0.94 баробар шуд, ва коэффисиенти детерминатсия ба R2=0.881 баробар аст, ки ин
баҳои қаноатбахши сифати модел мебошад. Модели (10) барои пешгӯии
рушду нумӯи биомассаи пахта дар яке аз ноҳияҳои Ҳисор истифода бурда шуд.
Моделҳои навъи додашуда метавонанд дар ҳалли вазифаҳои идоракунии
обёрӣ дар марҳилаҳои гуногуни вегетатсия ва дар ноҳияҳои аз рӯи шароити
иқлимӣ ва хокӣ ба ноҳияи Тоҷикистон наздик истифода бурда шаванд.
Пешгӯии бо ёрии модел ҳосилшударо тасҳеҳ намудан мувофиқи мақсад
аст, агар барои шароитҳои вегетатсияи рӯзҳои ҷорӣ омилҳои бисёр муҳим
бошанд, ки ба модел дохил нашудаанд ва ҳамчунин вобаста ба таҳлили додаҳои аз ГИС дар реҷаи вақти воқеӣ гирифташуда бошанд.
Дар боби сеюми рисолаи диссертатсионӣ модулҳои таҳияшудаи обёрӣ ва
минераликунонӣ дар асоси мантиқи ноаниқ пешниҳод карда шудаанд.
Мақсади алгоритми ба мантиқи ноаниқ асосёфта муайян намудани вақт
ва миқдори додани об ва минераликунонӣ бо баҳисобгирии додаҳои монито15

ринги беноқили мушоҳидаҳои агроиқлимӣ дар вақти воқеӣ (масалан, намнокии хок, ҳарорати ҳаво, нурафкании офтоб ва ғ.), ҳамчунин додаҳо аз рӯи модели рушду нумӯи биомассаи пахта ва системаи мушоҳидаи коинотӣ мебошад.
Маълумотҳои ҳосилшуда ба сифати тағйирёбандаҳои дохилшаванда барои системаи мантиқи ноаниқ истифода бурда мешаванд, ки вақт ва миқдори
обдиҳии минералишударо муайян месозанд.
Алгоритми мантиқи ноаниқ, ки дар кор интихоб шудааст, ба системаи
Мамдани тааллуқ дорад, ки дар он функсияи мансубият дар намуди секунҷаҳо
интихоб карда шудаанд. Сабаби истифодабарии ин система китобхонае аст, ки
имкон медиҳад замимаҳо бо мантиқи ноаниқ дар микроконтроллерҳои Arduino
UNO таҳия шаванд, ки бо системаи ноаниқи Мамдани кор мекунанд. Система
дар муҳити барномасозии MATLAB/FUZZY LOGIC таҳия шудааст.
Ҳангоми гузаронидани таҳқиқот модели бо мантиқи ноаниқи дорои чаҳор
парметри вурудӣ ва ду параметри хурӯҷӣ истифода бурда шуд. Ба параметрҳои
вурудӣ ҳарорати ҳаво, намнокии хок, нурафкании офтоб ва биомасса тааллуқ
доранд. Ба парметрҳои хурӯҷӣ бошанд вобаста ба вазифаи ҳалшаванда метавон вақт ва миқдори обдиҳиро дохил намуд. Сигнали аналогӣ аз баромад
ҳисобкунакҳо ба даромадгоҳи табдилгари рақамӣ-аналогӣ фиристода мешавад, баромади он сигнали воқеии дохилшаванда барои системаи идоракунии
обёрии пахта мебошад.

Расми 4. – Модели системаи автоматонидашудаи
идоракунии ноаниқи обёрӣ
Дар расми 4 архитектураи системаи пешниҳодшавандаи идоракунии автоматонидашудаи обёрии қатрагӣ дар асоси мантиқи ноаниқ нишон дода
шудааст.
Алгоритми хулосаи ноаниқ асосан раванди қабули қарор дар асоси баррасиҳои тақрибӣ бо истифодаи категорияҳои тағйирёбандаҳои лингвистиро
таъмин менамояд.
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Қоидаҳои эмпирикӣ, ки дар системаи мантиқи ноаниқ истифода мешаванд, дар асоси донишҳои аз коршиносони соҳаи пахтапарварӣ гирифташуда,
муқаррар карда шуданд.
Ҳар яке аз термҳои лингвистии тағйирёбандаҳои вурудӣ дар шакли
маҷмӯаи ноаниқ бо ёрии функсияи мансубият пешниҳод карда мешаванд.
Зинаи ояндаи моделонии ноаниқ пас аз фаззигардонӣ тағйирёбандаҳои
вурудӣ ин таҳияи базаи ноаниқи донишҳо мебошад. Базаи ноаниқи дониш, ки
вақт ва миқдори обдиҳиро дар назар дорад, таҷрибаи коршиносонро инъикос
менамояд ва ҳамчун ҳамбастагии қоидаҳо пешниҳод карда мешавад, ки дар он
раванди дефаззигардонӣ шакл мегирад.
Сохтани қисми дарахти хулосаи мантиқӣ ва тавассути он базаи ноаниқи
донишҳо, ки ба муайян кардани миқдор ва вақти обёрӣ ҷавоб медиҳад, имкон
медиҳад, ки сохтори пурраи модели иерархии системаи хулосаи ноаниқи мантиқӣ барои банақшагирии зудамалии реҷаҳои оптималии обёрии қатрагӣ ташаккул ёбад.
Дар расми 5 натиҷаи муайяннамудаи системаи ноаниқ нишон дода шудааст, ки дар он вақте, ки ҳарорат 24◦C аст, нурафкании офтоб 27 ватт/м2, намнокии хок бошад, 40% - ро ташкил медиҳад, биомасса 5.5 гр., обдиҳӣ 50 л/м2 – ро
ташкил медиҳад.

Расми 5. - Натиҷаҳои моделикунонӣ
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Натиҷаҳои моделикунонӣ нишон медиҳанд, ки FIS (Fuzzy Inference
Systems) асбоби дақиқ ва самараноки пешгӯии муҳлат ва миқдори обдиҳӣ мебошад. Системаи таҳиягардида идоракунии технологияи парвариши пахта, дар
асоси донишҳо дар бораи муҳити атроф, таркиби минералӣ ва дараҷаи намнокии хок, хусусиятҳои хоси физиологии растаниҳо, ҳамчунин донишҳои коршиносон дар соҳаи додашуда қарор қабул менамояд.
Дар кор системаи автоматии идоракунии фертигатсия дар асоси контроллерҳои ноаниқ бо баҳисобгирии нишондиҳандаҳои асосии ҳисобкунакҳо ва
додаҳо аз базаи донишҳо сохта шудааст. Маълумот ба микроконтроллер барои
амалҳои минбаъда доир ба идоракунии система дода мешавад. Дар модули pH
нишондиҳандаи хок (1<pH<14, дар инҷо арзиш наздик ба 1 хоки туруш, наздик
ба 14 хоки ишқордор) система арзиши pH – ро дар резервуари омехтасоз бо
ёрии ба маҳлул рехтани туршо ё ишқор тасҳеҳ менамояд, дар модули EC (электроноқилият) бошад, система бо гирифтани маълумот дар бораи миқдори
нурӯҳои минералӣ дар об, суръати гузариши обро тасҳеҳ менамояд.
Пешакӣ дар система тибқи баҳогузории коршиносон арзиши бузургии рН
ва миқдори туршо/ишқор, ки бояд ба омехтагар рехта шаванд, муқаррар карда
шудааст. Ҳамин тариқ, тағйирёбандаҳои алоқаи акси pH инҳо мебошанд: хароҷоти маҳлули консентратишудаи туршо/ишқор аз резервуари мувофиқ; арзиши рН – и маҳлули ғизое, ки логарифми манфии консентратсияи ионҳои гидроген дар маҳлул мебошад.
Баромад бузургии хароҷот тавассути клапани туршоӣ-ишқорӣ мебошад,
яъне миқдори маҳлули консентратсияш баланд туршо/ишқор мебошад, ки барои илова намудан ба маҳлули ғизоӣ барои мӯътадилсозии рН – и он.
Дар ин система се резервуари нуриҳои дар об ҳалшаванда N, P и K, ҳамчунин
ғунҷоиши омехтсоз барои омезиши нуриҳо мавҷуд аст (Расми 6). Консентратсияи Ci [кг/л] се маҳлули нуриҳо ва миқдори ҳар ҷузъи mi [кг] ба сифати додаҳои вурудӣ барои системаи идоракунӣ оварда шудаанд. Суръати ҷараёни
маҳлулҳоро V [литр/сек] баррасӣ намуда,система вақти Ti [сек] – ро ҳисоб мекунад, ки дар давоми он вай бояд маҳлули i – и ҳар як резервуарро ба резервуари омехтасоз диҳад.
1

𝑇𝑖 = 𝑚𝑖 𝑐 𝑉
𝑖

(18)

Сигнали дохилшаванда, ки ба система дода мешавад, фосилаи вақтӣ
байни ду раванди омехташавӣ мебошад. Ин фосила метавонад дар рӯзҳо ё дар
соатҳо муайян карда шавад. Бо назардошти ин вақт, система мунтазир мешавад, пеш аз он ки дигар раванди омезишро сар кунад. Дар давоми вақт система
дараҷаи намнокии хокро назорат ва дастгирӣ менамояд.
Намнокии хок бо фосилаи муқарраршуда назорат ва идора карда мешавад.
Пас аз анҷоми омехтасозӣ система интиқоли ин маҳлулро ба лӯлаи обдиҳӣ барои обёрӣ кардани замин таъмин менамояд (Расми6). Интиқоли маҳлул бо
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ёрии насос иҷро карда мешавад, ки тавассути форсунка маҳлулро ба лӯла мепошад. Консентратсияи оби минералӣ бо роҳи ченкунии электроноқилияти он
муайян карда мешавад. Масалан, барои кам кардани электроноқилиятӣ, зиёд
намудани суръати додани оби минералишуда зарур аст. Ҷадвали мутобиқати
суръатҳо бо роҳи таҷрибавӣ муайян карда мешавад.
Вақти пуркунии баки омехтасозӣ Tнап бо маҳлулҳои нуриҳо:
Тнап = max(𝑇1 , 𝑇2 , 𝑇3 , )
(19)
дар инҷо: T1, T2, T3 – вақти мувофиқи додани нуриҳои азотӣ, фосфорӣ ва калий
аз резервуар.
Вақти сарфшуда барои ченкунии pH – и омехтаи ҳосилшудаи TpH:
𝑇𝑝𝐻 = 𝑇инд + 𝑇опр
(20)
дар инҷо Tинд – вақти кори индикатори муайянкунандаи бузургии pH - и
маҳлул, Tопр – вақти пурсиши ҳисобкунак ва фиристодани сигнал ба модул.
Вақти як даври 𝑇ц тайёркунии маҳлули минераликунонӣ бо массаи m:
𝑚 = ∑3𝑖=1 𝑚𝑖 + 𝑚𝑘/𝑜

(21)

дар инҷо mi – массаи маҳлули i нуриҳои минералӣ дар резервуар, 𝑚𝑘/𝑜 - массаи
маҳлули додашавандаи туршо/асос. Tц аз ифодаи зерин муайян карда мешавад:
𝑇ц = 𝑇нап + 𝑇𝑝𝐻 + 𝑇𝑘/𝑜
(22)
дар инҷо 𝑇𝑘/𝑜 - вақти додани маҳлули туршо/асос ба омехтасоз.
Дар Расми 6 нақшаи технологияи тайёркунӣ ва додани нурӣ якҷоя бо обёрии қатрагӣ бо назардошти нишондиҳандаҳои pH ва EC – и маҳлул нишон
дода шудаанд.
Алгоритми барнома ба тариқи зерин кор мекунад: истифодабар додаҳои
дохилшавандаро дар бораи миқдор ва консентратсияи N, P ва K ворид месозад
ва система вақти додани минераликунониро бо тарзи автоматӣ ҳисоб мекунад.
Пас аз он ки вақти додани маҳлулҳо ба охир мерасад, клапанҳо пӯшида мешаванд. Муқоисаи маҳлули матлуб бо маҳлули воқеӣ дар баки омехташавӣ бо истифодаи микроконтроллерҳо амалӣ карда мешавад, ки маълумотро он аз додаҳои рН қабул мекунад. Дар асоси муқоиса микроконтроллер сигнали /кушодан/пӯшиданро барои додани туршо/ишқор ба баки омехташавӣ дар вақти муайян шуда, медиҳад. Агар параметрҳои матлуб ба даст оянд, система таваққуф
мекунад, вагарна система ба ҳолати иҷрои бетанаффус бармегардад, то он
даме ки натиҷаи дилхоҳ ҳосил нашавад. Пас аз гирифтани маҳлули матлуб
насоси омехтасоз барои додани маҳлул ба обёрӣ кори худро оғоз мекунад.
Муқоисаи миқдори матлуби нуриҳои минералӣ дар об бо нурӯҳои воқеӣ дар
лӯлаи обдиҳӣ бо истифодаи микроконтроллер амалӣ карда мешавад, ки маълумотро аз додадеҳи ЕС мегирад. Агар арзиши ЕС мувофиқи меъёр бошад, онгоҳ
суръати додани об тағйир намеёбад, вагарна бо ёрии алгоритми таҳиякардашуда тасҳеҳ карда мешавад.
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Расми 6. - Нақшаи технологияи автоматонии иловаи нуриҳои минералӣ
ба оби пошиданӣ
Боби чаҳорум ба татбиқи таҷҳизотию-барномавии системаи идоракунии
обёрии қатрагии пахта ва истифодабарии додаҳои мушоҳидаи коинотии фосилавӣ барои баҳогузорӣ ба мавҷудияти азот дар хок ва биомассаи пахта бахшида
шудааст.
Таҳияи системаи қатрагии автоматонидашудаи идоракунии обёрии
қатрагии пахта марҳилаи қонунии рушд ва такмили усулҳо ва технологияҳои идоракунии истеҳсоли пахта мебошад. Самаранокии системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатравии пахта марбут ба он аст,
ки бо роҳи татбиқи усулҳо ва моделҳои математикӣ, компютерҳои шахсӣ,
технологияи мантиқи ноаниқ ва самаранокии қарорҳои идоракунӣ дар
асоси маълумотҳои дақиқи хориҷшавандаи системаи идоракунӣ, ҳосилнокии пахта аз ҳисоби баҳисобгирии талабот ба об (дар марҳилаҳои
рушд), танзими омилҳои фаъолияти ҳаётии пахта, ва инчунин вокуниши
амалӣ ба тағйироти ба вуҷуд ояндаи муҳити атроф (боришҳо, ҳарорати
ҳаво, намнокии нисбии ҳаво, нурафкании офтоб, намнокии хок ва ғ.)
афзун мешавад.
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Лаҳзаи муҳим дар татбиқи таҷҳизотӣ-барномавии системаи идоракунии
рушду нумӯи пахта блоки ҷамъоварӣ ва коркарди пешакии маълумотҳои аз додадеҳҳои ва аз мушоҳидаи коинотии фосилавӣ гирифташуда мебошад. Барои
идоракунии зудамали раванди ғуншавии биомассаи пахта, ҷамъоварии маълумотҳо тавассути маҷмааи системаҳои иттилоотӣ амалӣ карда мешавад, ки аз
ГИС ва асбобҳои сенсорӣ иборатанд.
Маълумот дар бораи биомассаи пахта ва миқдори минераликунонии хок
аз системаи радифии геоиттилоотӣ бо фосилаи 3-4 рӯз қабул карда мешаванд.
Бо ёрии вақтсанҷи насбшуда система ба таври даврӣ бо фосилаи додашуда пурсиш ва ҷамъоварии додаҳоро дар бораи вазъияти агроиқлимӣ барои ҳавзаи мушаххас тавассути додадеҳҳо мепардозад ва ҳамзамон онҳоро ба базаи додаҳо
сабт мекунад. Раванди аспиратсияи об тавассути хок вақти бисёрро талаб мекунад, барои ҳамин даври пурсиши додадеҳҳо ва қабули қарор баробари 30
дақиқагӣ гузошта шудааст.
Маълумоти пешакӣ коркардшуда аз микроконтроллери Arduino тавассути
технологияи ZigBee ба компютери асосӣ дода мешаванд, ки дар он барномаи
қабули қарор дар асоси мантиқи ноаниқ қарор гирифтааст. Системаи идоракунии ноаниқ (СИН) - ин системаи интеллектуалие мебошад, ки тавсифи
ноаниқи қонуниятҳои раванд ва системаи идоракунии он дар шакли базаи қоидаҳои ноаниқ барои тавлиди пайдарҳамии қарорҳои идоракунӣ, ки ба
ҳадафҳои гузошташуда расиданро таъмин мекунад, истифода мебаранд. Асос
барои сохтани СИН нақшаи идоракунӣ бо иштироки коршинос мебошад, ки ӯ
дар асоси таҷриба ва дониш дар бораи идоракунии объект доштанаш тартиботи босифати раванди идоракниро ташаккул медиҳад. Ин тавсиф ба базаи
қоидаҳо табдил дода мешавад ва минбаъд дар системаи идоракунӣ бе иштироки коршинос истифода бурда мешавад.
Таъсири идоракунанда дар шакли сигнал ба микроконтроллер тавассути
ZigBee дода мешавад, ки он насоси обкаширо идора мекунад ва гирон кардан/хомӯш кардани клапанҳои фертигатсия таъмин мекунад.
Дар расми 7 архитектураи системаи таҳияшудаи идоракунии обёрии
қатрагӣ нишон дода шудааст.
Системаи таҳияшуда ба 3 қисм тақсим карда шудааст: қисми додадеҳҳо, маршрутизатсия ва мутобиқат. Қисми (А) додадеҳҳо, додадеххо барои ҳисоб кардан ва додани маълумот дар бораи ҳолати хок ва муҳити
атроф хизмат мекунанд. Барои ҷамъоварӣ ва коркарди пешакии маълумот
микроконтроллери Arduino UNO интихоб карда шудааст. Қисми (B) масиргузорӣ, фармони хондани маълумотро ба қисми додадеҳҳо бо фосилаи
вақти додашуда мефиристад ва додаҳои қабулшударо тавассути порти
пайдарҳам дар компютери стансияи базавӣ бор мекунад. Қисми зикршуда
бо маркази асосӣ бо суроғаҳои муқарраршуда барои сели маълумотҳо ва
амалисозии раванди идоракунӣ, мониторинг, додан ва гирифтани фармонҳо аз маркази идоракунӣ пайваст шудааст. Дар қисми (С) компютери
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асосӣ ва ZigBee ба сифати нуқтаи-мутобиқгар барои идентификатсия ва
таҳлили маълумотҳо, ва инчунин барои қабули қарори идоракунии
обдиҳӣ истифода бурда мешавад. Истифодабарон метавонанд ҳолати
хокро тавассути графикаҳо ба тасвир кашанд. Додаҳои ҷамъоваришуда
дар базаи додаҳои MySQL таҷдид мешаванд, ки бо ёрии он метавон ба
осонӣ маълумотҳои рӯзҳои пешинаро барои қабули қарорҳои мувофиқ
тафтиш намуд (додаҳо бо сана ва вақти гирифтан ҳамроҳ аст).

Расми 7. - Архитектураи системаи идоракунии обёрии қатрагӣ
Алгоритми кори система метавонад дар шакли блок-нақша пешниҳод
карда шавад, ки дар расми 8 тасвир шудааст.
Қисми сенсорӣ додаҳоро аз додадеҳҳои гуногун мехонад ва маълумотҳои
пайдарҳамро ба нуқта-мутобиқгар тавассути ZigBee интиқол мекунад. ZigBee
ҳамчун таҳвилкунанда кор мекунад, дар нуқта мутобиқгар - бошад, ZigBee
ҳамун қабулкунанда кор мекунад. Расми 9 нишон медиҳад, ки микроконтроллери Arduino UNO бо DHT11, додадеҳи намнокии хок ва ҳарорат пайваст аст.
Микроконтроллер додаҳоро мехонад ва онҳоро ба компютери асосӣ тавассути ZigBee Transceiver интиқол мекунад.
Дар кор таъминоти барномавии Matlab барои сохтани интерфейси графикӣ
ва пайваст намудан ба базаи додаҳои MySQL истифода бурда мешавад.
Барои хондани додаҳо аз додадеҳҳо китобхонаи DHT микроконтроллери
Arduino истифода шудааст. Додаҳо дар вақти воқеӣ чен карда мешаванд, арзиш
тавассути порти пайдарҳами Arduino интиқол мешавад. Дар компютери асосӣ
барои хондани додаҳо аз COM –порт, сабти онҳо ба базаи додаҳо ва қабули
қарорҳои идоракунӣ дар барномаи C# бо истифодаи алгоритми мантиқи
ноаниқ таҳия ва амалӣ шудааст.
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Расми 8. – Алгоритми кори барнома дар МК системаи идоракунии
додани об барои обёрӣ
Ҳалқаи сенсорӣ маълумотро аз ҳисобкунакҳои гуногун мехонад ва
маълумотҳои пайдарҳамро ба ҳалқа-ҳамоҳангсоз тавассути ZigBee
медиҳад. ZigBee ҳамчун таҳвилкунанда кор мекунад, дар
ҳалқаиҳамоҳангсоз бошад, ZigBee ҳамун қабулкунанда кор мекунад.
Расми 9 нишон медиҳад, ки микроконтроллери Arduino UNO бо DHT11,
ҳисобкунаки намнокиихок ва ҳарорат вобаста аст.
Микроконтроллер маълумотро мехонад ва онро ба компютери асосӣ
тавассути ZigBee Transceiver мефиристад.
Дар кор таъминоти барномавии Matlab барои эҷоди интерфейси графикӣ ва пайваст намудан ба хазинаи маълумотҳои MySQLистифода бурда
мешавад.
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Расми 9. - Ҳисобкунаки DHT11 ва интерфейси ZigBee бо контроллер
Барои хондани маълумотҳо аз ҳисобкунакҳо китобхонаи DHT микроконтроллери Arduino истифода шудааст. Маълумотҳо дар вақти воқеӣ
чен карда мешаванд, арзиш тавассути порти пайдарҳами Arduino дода
мешавад. Дар компютери асосӣ барои хондани маълумотҳо аз COM –порт
ва сабти онҳо дар хазинаи маълумот ва қабули қарорҳои идоракунӣ дар
C# барнома бо истифодаи алгоритми мантиқи ноаниқ коркард шудааст.
Барнома дар C# метавонад амалҳои зеринро анҷом диҳад: идоракунии обдиҳӣ, гирифтани нишондодҳои додадеҳҳо дар вақти воқеӣ, имконияти сохтани графикҳо аз рӯи онҳо ва инчунин тавассути Интернет барои идоракунии фосилавии обёрии қатрагӣ ва сохтани мониторинги майдони кишт. Барои маҳфуз доштан ва таҷдиди додаҳо сомонаи интернетӣ
сохта шудааст, ки додаҳои додадеҳҳо дар вақти воқеӣ дар он пайдо мешаванд ва ин имкон медиҳад, ки обдиҳӣ ба тариқи фосилавӣ идора ва назорат карда шавад.
Модули интерфейси графикии истифодабари (GUI) бо интерфейси таҳияшудаи графикии истифодабар тавассути порти пайдарҳам барои тасвирсозии
инъикоси арзиши баробарҳуқуқ дар дисплейи - ЖК вобаста карда шудааст, то
ки истифодабар вазъи хок ва муҳити атрофро донад. Дар расми 10 интерфейси
графикии система дар амал нишон дода шудааст.
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Расми 10. – Интерфейси истифодабар
Барои муайян кардани арзишҳои ҷории биомассаи пахта ва як қатор парметрҳои таъсиррасон ба ҳосили он, аз ҷумла таркиби минералии хок, метавон
маълумотҳои мушоҳидаи коинотии фосилавиро (МКФ) истифода намуд, яъне
аксҳои кайҳонии аз радифони маснуъи замин гирифташуда ва коркардшуда, ки
онҳо тасвири растрнокии қабати болоии замин мебошанд. Назарияи дар асоси
усули МКФ нуҳуфта аз он иборат аст, ки миқдори хлорофилл дар қабати растанӣ бо таҳлили спектралӣ муайян карда мешавад, зеро ки хлорофилл нурҳои
инфрасурхро куллан фурӯ мебарад ва нури сурхро бо тарзи айён инъикос менамояд.
Дар доираи таҳқиқоти мо платформаи Google Earth Engine (GEE) – ро интихоб намудем, зеро ки он интерфейси қулай бо бастаи ғании функсияҳо коркард, таҳлил дорад ва ба маълумотҳои Sentinel-2 ва дигар аксҳои кайҳонӣ дастрас мебошад.
Истифодабар ва ё оператори система ба расмҳои коркардшуда дар давоми
3 соат пас аз гирифтани онҳо тавассути сенсори бисёрспектралӣ, ки дар радифи кайҳонӣ насб шудааст, дастрасӣ пайдо мекунад. Ҳар як акси алоҳидаи
дастрас барои баҳогузории ҳамаи параметрҳои ба мо зарурӣ (мавҷудияти азот,
миқдори биомасса ва хлорофилл дар барг, дараҷаи сабзапӯшӣ ва ғ.) истифода
шудааст. Ба шарофати ҳалли замонии аксҳои Sentinel-2 (5 рӯз), мо барои мониторинги (масалан, баҳогузории азот) пахта дар тамоми давраи вегетатсияи он
имкон пайдо мекунем. Ба сабаби он ки ҳалли фазоии расмҳо 10 метр аст, мо
маълумоти ҷамъшударо дар бораи ҳолати пахтаи ҳар квадрати андозаи 10 ба
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10 метрро доштаро мегирем. Алгоритми баҳогузории азоти пахта тавассути забони JavaScript дар муҳити барномасозии Google Earth Engine татбиқ шудааст.
Масоҳати умумии сабзапӯши растанӣ ба биомасса мутаносиб аст, барои
ҳамин ин муносибатро чунин тасвир кардан мумкин:
TCC = равшании сабз × биомасса

(23)
2

дар ин ҷо ТСС – миқдори хлорофилл дар масоҳати як барг (г/м ), биомасса (г).
Барои пахта фоизнокии сабзапӯши бо истифодаи расмҳои радифии имконияти ҳалли миёна дошта аниқ баҳо додан мумкин аст.
ТСС=равшании сабз * GC

(24)

Додаҳои спектралии сабзапӯши растанӣ додаҳои қабати хокиро дар бар
мегирад. Дар ин ҳолат модели омехтаи Маас истифода шуд.
TCC = [(NIR – RED) – [0,09× (1 –GC)]] × 100

(25)

дар инҷо NIR – нурпошии инфрасурх, RED – нурпошии сурх, GC – сабзапӯши
хок бо растанӣ (ҳудуди арзӣ [0;100]).
Тибқи натиҷаҳои таҳқиқот, дараҷаи мавҷудияти азот дар сабзапӯши пахтаро метавон бо формула, ҳангоми коэффисиенти коррелятсия R2=0,53 муайян
кард:
𝑳𝒆𝒂𝒇 𝑵 = 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝑻𝑪𝑪 + 𝟐. 𝟑𝟖

(26)

дар инҷо 𝑳𝒆𝒂𝒇 𝑵- дараҷаи мавҷудияти азот
Параметри GC тибқи формулаи Терёхин муайян карда шуд. Сабзапӯшиши хок бо растанӣ коррелятсияи мусбӣ (R2=0.91) бо индекси вегетатсионии (𝑁𝐷𝑉𝐼) дорад. Барои ҳамин мо формулаи (26) – ро барои ҳисоб кардани параметрҳои GC истифода намудем.
𝑮𝑪 =

𝑵𝑫𝑽𝑰−𝟎.𝟑𝟕𝟐
𝟎.𝟎𝟒𝟗

(27)

Индекси вегетатсионии NDVI каналҳои қисми сурхи спектр ва қисми
наздики инфрасурхи спектрро истифода мебарад. Барои ҳар як пиксел индекс
бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:
NDVI=(NIR-VIS)/(NIR+VIS)

(28)

дар инҷо: NIR — инъикос дар қисми наздики инфрасурхи спектр, VIS —
инъикос дар қисми дидашавандаи спектр.
Ин алгоритмро мо барои таҳлили мавҷудияти азот дар пахта дар давоми
тамоми давраи вегетатсионӣ истифода бурдем. Таҳлил ва истифодаи додаҳо
дар вақти воқеъӣ дастрасанд ва онҳо дар расми 11 инъикос шудаанд.
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Расми 11. – Таҳлил ва гирифтани додаҳо дар реҷаи вақти воқеӣ
Муқоисаи додаҳое, ки аз моделҳои математикӣ ва таҳқиқотҳои озмоишӣ
ба даст оварда шудаанд, нишон дод, ки натиҷаҳо ба ҳам наздик буда, дар ҳудуди
боваринокӣ қарор доранд. Новобаста аз он, ки додаҳои озмоишгоҳӣ
эътиомднокии баланд доранд истифодаи амалии онҳо маҳдуд аст, чунки хароҷоти зиёди вақту пулиро талаб менамоянд. Аз ин лиҳоз, истифодаи усулҳои
алтернативии спектрометрӣ бо истифодаи мушоҳидаҳои кайҳонӣ ояндадор
буда, ба баҳои баланди бисёр олимони хориҷӣ сазовор гаштаанд.
ХУЛОСА
1. Нақшаи системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагии
пахта дар асоси технологияҳои муосири қабул ва интиқоли додаҳо, системаҳои
зеҳнӣ барои қабули қарорҳо ва системаҳои микропротсессорӣ барои татбиқи
онҳо пешниҳод карда шудаанд.
2. Системаи идоракунии обёрии қатрагии такя ба истифодабарии принсипҳои технологияи мантиқи ноаниқ барои муайян кардани ҳаҷми оби обёрӣ
ва минераликунонӣ бо назардошти мониторинги мушоҳидаҳои агроиқлимӣ
дар реҷаи вақти воқеӣ ва додаҳои гирифташуда оиди модели рушду нумӯи биомасса, ки дар асоси УБГД (усули баҳисобгирии гуруҳии далелҳо) тартиб дода
шудааст.
3. Татбиқи барномавии усули баҳисобгирии гуруҳии далелҳо барои синтези модели динамикаи рушди биомасса ва пешгӯии ҳосилнокӣ амалӣ карда
шудааст.
4. Татбиқи таҷҳизотӣ-барномавии раванди технологияи обдиҳӣ бо ёрии
равиши шабакавӣ ҳангоми татбиқи ҷамъоварӣ ва интиқоли додаҳо аз додадеҳҳо дар асоси технологияи муосири иттилоотӣ Zig Bee пешниҳод карда
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шудааст. Архитектураи модулӣ-шабакавӣ имкон дод, ки системаи зудтағйирпазири автоматонии раванди обёрикунӣ бо имконияти пайвасткунии динамикии модулҳои гуногуни таҷҳизотӣ ва барномавӣ барои ҷамъоварӣ ва коркарди
маълумотҳои агроиқлимӣ сохта шудааст.
5. Модули такя ба истифодаи микроконтроллери Arduino UNO бо
додадеҳи ҳарорат TMP36, намнокии ҳаво DHT11 ва модули намнокии хок
таҳия шудааст. Он имкон медиҳад, ки намнокии хок, ҳарорат ва намнокии
муҳити атроф чен карда шавад. Модули таҳияшуда алгоритми коркарди
додаҳо аз додадеҳҳо гирифташуда ва интиқоли масофавии ин маълумотҳо
бо ёрии технологии Wi-Fi дар маркази системаи идоракунии обёрии
қатрагиро дорад.
6. Сохтори системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагии пахта бо истифодаи системаи геоиттилоотии қабул ва коркарди додаҳо барои сохтани базаи иттилоотии системаи зеҳнии қабули қарорҳо
муайян карда шудааст.
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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Бандишоевой Рисолат Мирзошоевны
«РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАПЕЛЬНЫМ ОРОШЕНИЕМ ХЛОПЧАТНИКА
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН»,
представленной на соискание учёной степени кандидата технических
наук по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление
и обработка информации
Диссертационная работа посвящена разработке автоматизированной
системы управления капельным орошением хлопчатника в условиях Республики Таджикистан Гиссарской долины. В проделанной работе для разработки
автоматизированной системы управления капельным орошением хлопчатника
с учетом изменчивости природно-климатических условий хлопкосеющей
зоны Таджикистана и достижения высоких урожаев, превышающих существующие до 2-4 раз, и уменьшения потребления воды и удобрений, использовались математические методы, инструментальные средства моделирования,
современные информационные технологии приёма передачи данных, микропроцессорные и экспертные системы для обработки и принятия решений.
В работе для обработки и принятия решений использованы данные, полученные от агроклиматических датчиков и геоинформационных систем. Предложен и реализован алгоритм на основе метода группового учёта аргументов
(МГУА), позволяющий синтезировать модели прогноза урожайности и динамики изменения биомассы по критерию существенности факторов и регулярности; предложена методика оперативного планирования нормы капельного
орошения и минерализации хлопчатника на основе технологии нечеткой логики; определена иерархическая структура автоматизированной системы
управления капельным орошением на основе модульного принципа с использованием современных микроконтроллеров.
Ключевые слова: хлопчатник, математическая модель, нечёткая логика,
геоинформационная спутниковая система (ГИС), микропроцессор, метод
группового учёта аргументов, капельное орошение, биомасса, хлорофилл, алгоритм.
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АННОТАТСИЯ
ба рисолаи илмии Бандишоева Рисолат Мирзошоевна
«КОРКАРДИ СИСТЕМАИ АВТОМАТОНИДАШУДАИ
ИДОРАКУНИИ ОБЁРИИ ҚАТРАГИИ ПАХТА
ДАР ШАРОИТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»,
ки барои дарёфти унвони илмии номзади илмҳои техникӣ
аз рӯи ихтисоси 05.13.01 – Таҳлили системавӣ, идоракунӣ ва коркарди
иттилоот пешниҳод шудааст
Рисолаи илмӣ ба таҳияи системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагии пахта дар шароити водии Ҳисори Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Дар кори иҷрошуда барои таҳияи системаи автоматонидашудаи
идоракунии обёрии қатрагии пахта бо назардошти тағйирёбии шароитҳои табиӣ-иқлимии минтақаи пахтакории Тоҷикистон ва ба даст овардани ҳосилнокии баланд, ки онро то 2-4 маротиба зиёд менамояд ва талабот ба об ва ғизоро
кам менамояд, усулҳои математикӣ, воситаҳои инструменталии моделсозӣ,
технологияҳои иттилоотии муосири қабулу интиқоли додаҳо, системаҳои микропротсессорӣ ва экспертӣ барои коркард ва қабули қарор истифода шудаанд.
Дар кор барои коркард ва қабули қарор додаҳои аз додадеҳҳои агроиқлимӣ
ва системаи геоиттилоотӣ гирифташуда, истифода шудааст. Алгоритм дар
асоси усули баҳисобгирии гурӯҳии аргументҳо (УБГА), ки таҳлилкунии модели пешгӯикунии ҳосилнокӣ ва динамикаи тағйирёбии биомасса аз рӯи
меъёри эътиборнокии факторҳо ва мунтазамиро имконият медиҳад, пешниҳод
ва татбиқ шудааст. Технологияи мантиқи ноаниқ барои банақшагирии оперативии меъёри обёрии қатрагӣ ва ғизодиҳии пахта истифода бурда мешавад.
Таркиби иерархии системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагӣ
дар асоси ғояҳои модулнокӣ бо истифодаи микроконтроллерҳои муосир муайян карда шудааст.
Вожаҳои калидӣ: пахта, модели математикӣ, мантиқи ноаниқ, системаи
моҳворавии геоиттилоотӣ (СМГ), микропротсессор, усули баҳисобгирии гуруҳии аргументҳо, обёрии қатрагӣ, биомасса, хлорофилл, алгоритм.
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ANNOTATION
on the dissertation of Bandishoeva Risоlat Mirzoshoevna
"DEVELOPMENT OF AUTOMATED CONTROL SYSTEM
OF DRIP IRRIGATION OF COTTON GROWING
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN",
presented for the degree of Candidate of Technical Sciences in the field
of 05.13.01 – system analysis, management and information processing
The thesis is devoted to the development of an automated control system of drip
irrigation of cotton in the Republic of Tajikistan. In the work done to develop an automated control system for drip irrigation of cotton, taking into account the variability
of natural and climatic conditions of the cotton-growing zone of Tajikistan and to
achieve high levels of productivity exceeding the existing up to 2-4 times and reducing the consumption of water and fertilizers, mathematical methods, modeling tools,
modern information technologies for receiving data, microprocessor and expert systems for processing and decision-making were used. The data obtained from agroclimatic sensors and geographic information systems are used in the work for processing and decision-making. An algorithm based on the method of group accounting of arguments (mgua) is proposed and implemented, which allows to synthesize
models of yield prediction and dynamics of biomass change according to the criterion
of factors materiality and regularity; a method of operational planning of drip irrigation and cotton mineralization based on fuzzy logic technology is proposed; the hierarchical structure of the automated drip irrigation control system based on the modular principle with the use of modern microcontrollers is determined.
Key words: cotton, mathematical model, fuzzy logic, geographic information
satellite system (GIS), microprocessor, group method of accounting arguments, drip
irrigation, biomass, chlorophyll, algorithm.
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