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 خالصه

منظور های الکترونیک و مکانیک، بخش کشاورزی در تالش بهامروزه با توسعه تکنولوژی در زمینه

ه است، هایی که مورد توجه محققان مختلف قرار گرفتیکی از زمینه .باشدمیها استفاده از این تکنولوژی

همین . بهاستهای زراعی ها در زمینکشینه پاشش بهینه علفهای جدید در زماستفاده از تکنولوژی

 و نوعمنظور تشخیص دبر پردازش ویدئو، بهمنظور، در این مطالعه یک سیستم بینایی ماشین مبتنی

برداری، پس از فیلم بند پیشنهاد گردید.تره و هفتمهزمینی یعنی سلهای سیبایج در زمینهرز رعلف

 –اده از هیبرید شبکه عصبی مصنوعی شناسایی شدند. با استف ءشی 1688بندی، پردازش و قطعهپیش

 نجم و مجموعنی پثابت ممانی سوم، محیط، ثابت مما ثرؤم خصوصیت 4 ،سازی تبریدالگوریتم شبیه

هیبرید شبکه عصبی بند . با استفاده از طبقهخصوصیت استخراجی انتخاب شدند 13آنتروپی در میان 

ی سه معیار حساسیت، دقت و ویژگ بندی شدند.هرز طبقهالگوریتم زنبورها این دو نوع علف –مصنوعی 

تست در کالس  هایبند محاسبه گردید. مقدار حساسیت برای دادهمنظور بررسی عملکرد سیستم طبقهبه

درصد بدست آمد.  96بند تقریبا درصد بود. میزان دقت طبقه 16/88بند ، و در کالس هفت20/98تره سلمه

 71/93و  45/96بند به ترتیب تره و هفتهای سلمهبند برای کالسدر نهایت مقدار ویژگی سیستم طبقه

 درصد بدست آمد.
 

 های هرز، هوش مصنوعیبندی، علفطبقهپردازش ویدئو، خاص مکانی، : کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

های بسیار مهم در کشاورزی دقیق است. دو دلیل عمده برای های هرز در حالت برخط یکی از چالشتشخیص علف

های های مختلفی از علفعنوان مثال گونههای هرز متغیر است، بهاین چالش وجود دارد: اول اینکه خصوصیات طبیعی علف

هرز وجود دارند که دارای شکل و اندازه برگ متفاوتی هستند و همچنین خصوصیات بافتی مختلفی دارند؛ دوم اینکه 

های ریاضی و کنند عالوه بر تمرکز بر روی کشاورزی باید در زمینههای هرز کار میمحققانی که در زمینه تشخیص علف

سی نیز دارای مهارت باشند. بعضی از این محققان تمرکز خود را بر روی جداسازی دو نوع علف هرز پهن برگ و نویبرنامه

های هرز ترین روش مورد استفاده جهت کنترل علفبیان داشتند که گسترده [1]باریک برگ قرار دادند. برای نمونه 

ها یک همین منظور آنمحیطی شده است. بههایی زیست ها است، که این امر موجب بروز نگرانیکشاده از علفاستف

هرز پهن برگ و باریک برگ در  منظور تشخیص دو نوع علفسیستم زمان حقیقی هوشمند براساس پردازش تصویر به

اکستری، انتقال فوریه سریع و انتقال ویژگی مقیاس سطح خ وقوعیمزرعه گیاه پالم پیشنهاد دادند. سه روش ماتریس هم
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هرز استفاده شدند و سپس مورد مقایسه قرار گرفتند. حل تشخیص این دو نوع علفمنظور دستیابی به بهترین راهثابت به

تحلیل تصاویر در مزرعه و تحت شرایط نور کنترل شده با استفاده از یک دوربین دیجیتالی گرفته شدند. نتایج تجزیه و 

نمونه تصویر مورد تجزیه و  10بندی را انجام داد. در میان درصد طبقه 80بندی با دقت باالی نشان داد که سیستم طبقه

بیان  [4] در تحقیق دیگریدرصد از دو روش دیگر کارآمدتر بود.  99تحلیل، روش انتقال ویژگی مقیاس ثابت با دقت باالی 

های هرز و محصوالت کشاورزی از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت بندی علفکردند که در صنعت کشاورزی، تشخیص و طبقه

بندی، مورد منظور طبقهبه Kyaut kut تاج خروس و، Lanchonهرز  ، و سه نوع علفrapeهمین دلیل، گیاه باشند. بهمی

درجه نسبت به  45عکس با استفاده از یک دوربین دیجیتالی تحت زاویه  35های هرز، مطالعه قرار گرفتند. از این علف

متری از سطح زمین و همچنین در شرایط نور طبیعی گرفته شدند. الگوریتم سانتی 15/2سطح زمین و در ارتفاع 

بندی، انتقال به سطح خاکستری و در نهایت سازی، قطعهپردازش، باینریلی بود: پیشمرحله اص 5ها شامل پیشنهادی آن

 بندی را انجام داده است. درصد طبقه 85/82بندی براساس مساحت سطح. نتایج نشان داد که سیستم با دقت طبقه

ش ویدئو و هیبرید شبکه بند با استفاده از پردازتره و هفتهرز سلمههایتشخیص علفهدف اصلی از این مطالعه 

 زمینی، امکانه از مزرعه سیبدلیل پردازش ویدئو تهیه شدهبند است. بعنوان طبقهالگوریتم زنبورها به –عصبی مصنوعی 

پاشی سم أا اصطالحیصورت کشاورزی دقیق هپاشی بصورت کامل در سمهاستفاده از نتایج بدست آمده در این تحقیق ب

 خاص مکانی وجود دارد.
 

 

 هامواد و روش .2

 فیلمبرداری 

ک یمنظور تهیه فیلم، از زمینی رقم آگریا در استان کرمانشاه استفاده شد. بههکتار سیب 4در این مطالعه از 

متری از سطح زمین ثابت سانتی 40( که در ارتفاع SAMSUNG WB151F (CCD, 14.2 MP, 30f/s)دوربین دیجیتالی )

که با  برداریفیلمها تحت شرایط کنترل شده، یعنی استفاده از یک محفظه مخصوص شده بود استفاده گردید. فیلم

منظور لوکس به 327با شدت نور های سفید رنگ LEDاستفاده از پارچه برزنتی محاط شده و همچنین یکسری 

تره و هرز سلمهباشد. دو نوع علفگرفته شدند. دلیل استفاده از نور سفید رنگ دریافت رنگ طبیعی گیاهان مینورپردازی، 

 بندی مورد تحقیق قرار گرفتند.منظور طبقهه( ب1، جدول 1بند )شکل هفت

 

 

 بندی تصویرفرآیند قطعه

ثانیه فیلم  56ای )ثانیه 80پیشنهادی، از بانک اطالعاتی فیلم رنگی  بینایی جهت توسعه و ارزیابی سیستم ماشین

پیردازش و  منظیور پییش  ثانیه دیگر جهت تست سیستم( استفاده شد. پس از تهیه فییلم از مزرعیه، بیه    24جهت آموزش و 

دامی کیه بایید بیر روی    ها است. اولیین اقی  های آنه فریمبهای گرفته شده ها، نیاز به تبدیل فیلماستخراج خصوصیات از آن

هیای بیه هیم پیوسیته در ییک      بندی اشیاء )پیکسلقطعه أها صورت گیرد جداسازی یا اصطالحهای استخراجی از فیلمفریم

همین منظور، بعد از بررسی فضیاهای رنگیی مختلیف شیامل     زمینه )خاک و کلش و ...( است. بهگویند( از پس ءفریم را شی

RGB ،CMY،HSV  وYCbCr( که در فضای رنگیی  1ام با استفاده از معادله )، سرانجRGB     بیه   قابیل کیاربرد اسیت، اقیدام

کند در جاهایی که عنصر سبز از عنصر قرمز ییا عنصیر آبیی بیشیتر     زمینه گردید. این معادله بیان میجداسازی اشیاء از پس

 و خطا بدست آمده اسیت  عادله با سعیشود. این مماند در غیر این صورت پیکسل حذف میباشد پیکسل در تصویر باقی می

[2]. 

(1) 

 
R(i,j) G(i,j) | B(i,j) G(i,j) 
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 استخراج خصوصیات

ی خصوصییات بیافتی   زهمنظور استخراج خصوصیت وجود دارند که در این مطالعه از سه حوهای مختلفی بهحوزه

اختالف آنتروپیی(، ثوابیت ممیانی )ثابیت     ، همبستگی، مجموع آنتروپی و اتفاقی سطح خاکستری )تباینبراساس ماتریس هم

هیای بیافتی،   دلییل تفیاوت  ترتیب بیه ( بهمساحت، محیط، کشیدگی و فشردگیممانی چهارم و پنجم( و خصوصیات شکلی )

 ها استفاده شده است.های شکلی برگها و تفاوتگیری متفاوت برگجهت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بندتره و هفتهای هرز سلمهعلف -1شکل   

 
 بندی شدهمشخصات گیاهان طبقه -1جدول 

 نام علمی نام انگلیسی نام فارسی

 Common lambsquarters Chenopodium album L سلمه تره

 Knot weed Polygonum aviculare L هفت بند

 

 ثرؤانتخاب خصوصیات م

شوند تا حد بندی انتخاب میمنظور طبقهبرخط، خصوصیاتی که بههای زمانی در امر پاشش دلیل محدودیتبه

ن لزومی نابرایببا هم همپوشانی داشته باشند و  هاتاز طرفی ممکن است بعضی از خصوصی ممکن باید کم تعداد باشند.

ز ستخراجی ااات وصیثر از میان تمام خصؤبا هم انتخاب شوند. بنابراین نیاز به انتخاب خصوصیات م هاندارد که همه آن

ه انتخاب سازی تبرید اقدام بالگوریتم شبیه –اشیاء است. در این مطالعه با استفاده از هیبرید شبکه عصبی مصنوعی 

پنجم و  خصوصیت ثابت ممانی سوم، محیط، ثابت ممانی 4خصوصیت استخراجی،  13ثر گردید. در میان ؤخصوصیات م

 مجموع آنتروپی انتخاب شدند.

 

 سلمه تره

بندهفت  
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 بندیطبقه

بنید  الگوریتم زنبورها استفاده شد. این طبقه –صبی مصنوعی بند فراابتکاری هیبرید شبکه عدر این مطالعه از طبقه

هیای نیاقص و ییا    های آماری نیاز به ارائه فرضیات قبل از انجیام محاسیبات نیدارد و درصیورت وجیود داده     بندبرخالف طبقه

 کند.ها را بازیابی میآنها متنافض با استفاده از الگوی کلی سایر داده

 نتایج و بحث           .3

 بندارزیابی عملکرد سیستم طبقه

د سیستم با تحلیل عملکر -1کنند، بند از دو طریق عمل میهای طبقهمنظور بررسی عملکرد سیستمکلی بهطوربه

 .ROCحلیل عملکرد سیستم با استفاده از نمودار ت -2استفاده از ماتریس اغتشاش و 

 تحلیل عملکرد سیستم با استفاده از ماتریس اغتشاش

بنیدی  درسیتی طبقیه  هها بی توان فهمید که چه تعدادی از دادهماتریس اغتشاش، ماتریسی است که براساس آن می

بنیدی  نتایج طبقیه  2جدول  .[5]اند بندی شدههای دیگر به اشتباه طبقهها در کالساند و همچنین چه تعدادی از دادهشده

 10تیره تنهیا   هرز سلمهنمونه علف 554گردد از مجموع که مشاهده میهمانگونه دهد.را نشان می آزمونهای به دادهربوطم

 20بنید  هیرز هفیت  نمونه علیف  169که از مجموع بندی شده است، درحالیبند طبقهعنوان هفتصورت اشتباهی بههنمونه ب

به سیه معییار ارزییابی    بندی شده است. این جدول همچنین نتایج مربوططبقهتره کالس سلمهصورت اشتباهی در هنمونه ب

بنید تمیام   درصد بدین معناست که سیسیتم طبقیه   100طورکلی حساسیت حساسیت، دقت و ویژگی را نشان داده است. به

کالس خیاص بیدین   درصد در یک  100کند. میزان ویژگی بندی میدرستی طبقهظر را بهبه کالس مورد نهای مربوطنمونه

 بندی نکرده است.صورت اشتباهی در این کالس طبقهای را بهبندی هیچ نمونهاست که سیستم طبقه معنی
 الگوریتم زنبورها –عصبی  بند هیبرید شبکههای تست با استفاده از طبقهبندی دادهطبقه -2جدول 

 کالس ماتریس اغتشاش  حساسیت دقت ویژگی

 علف هرز سلمه تره 544 10 20/98 85/95 45/96

 هرز هفت بندعلف 20 149 16/88 85/95 71/93

  علف هرز سلمه تره هرز هفت بندعلف   

 

 ROCتحلیل عملکرد سیستم با استفاده از نمودار 

دهید.  ورها را نشان میالگوریتم زنب-بند هیبرید شبکه عصبیدر مرحله تست مربوط به طبقه ROCمنحنی  2شکل 

بنید اسیت.   دهنده باال بیودن عملکیرد سیسیتم طبقیه    هر اندازه که سطح زیرین نمودار از سطح باالیی آن بیشتر باشد نشان

 .[3] بنید خواهید بیود   ملکیرد سیسیتم طبقیه   بنابراین هر چه نمودار به حالت قائم شبیه باشید، نشیان دهنیده بیاال بیودن ع     

بنید عملکیرد خیوبی    توان فهمید که طبقهها به حالت قائم نزدیک هستند بنابراین میگردد منحنیکه مشاهده میهمانگونه

 دارد.
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 لگوریتم زنبورهاا-بند هیبرید شبکه عصبیدر مرحله تست مربوط به طبقه ROCمنحنی  -7شکل 

 گیرینتیجه .4

 باشد.می RGBفضای رنگی  شدهکنترلبندی در حالت نور ترین فضای رنگی برای قطعهمناسب -1

 دهند.کنند و دقت آن را کاهش میبند را با مشکل مواجه میصوصیات انتخابی شبیه به هم، طبقهگیاهان با خ -2

توان به متفاوت بودن ص مکانی میخاای در طراحی سیستم ماشین بینایی پاشش های مزرعهترین محدودیتز مهما -3

 زمینی اشاره کرد.ارتفاع پشته، فاصله بین دو ردیف کناری، عرض پشته و دقت در کشت سیب

 ود.بدرصد  16/88بند ، و در کالس هفت20/98تره های تست در کالس سلمهمقدار حساسیت برای داده -4
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ABSTRACT 
Nowadays, with the development of technologies in the fields of electronic and mechanic, 

agriculture section is trying to use these technologies. One of the interesting fields by different 

researchers is the use of new technologies in field of herbicides optimal spray in agriculture fields. 

For this reason, a machine vision system based on video processing to distinguish two common 

types of weeds, namely Chenopodium album L and Polygonum aviculare L was proposed in this 

study. 2414 objects were recognized after taking video, pre-processing and segmentation. 13 

features were extracted from each object. Among these 13 features, effective features to classify 

were selected using the hybrid artificial neural network - simulated annealing. So, among these 13 

features were selected 4 features like the third moment invariant, perimeter, fifth moment invariant 

and the sum of entropy. To classify, data were divided to two groups like training data with 70 % of 

total data and testing data with 30 % of total data. Using the hybrid artificial neural networks - Bees 

Algorithm these two weed types were classified. Three measures of sensitivity, accuracy and 

specificity were calculated to evaluate the performance classification system. The value of 

sensitivity for testing data in Chenopodium album L class was 98.20 % and in Polygonum aviculare 

L class was 88.16 %. The value of classifier accuracy achieved almost 96%. In final, the values 

classifier system specificity for Chenopodium album L and Polygonum aviculare L classes was 

96.45 and 93.71 respectively.  
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