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  چکیده

نتخاب روش بررسی اهمیت میباشد هم چنین در احائز  میشود،هزینه و  درکشاورزي امروز انتخاب روش هایی که موجب صرفه جویی در زمان
سیب کمتر به محصول شود ،پردازش تصویر وماشین بینایی از همین موارد است ،که آی استفاده کرد که موجب باید از روش خواص وشرایط محصول

ن وارد آکشاورزي هم این فناوري جایگاه قابل توجهی پیدا کرده به طوري که در مراحل مختلف در.ژه اي پیدا کرده استدر علوم مختلف کاربرد ویِ
  .وربات هاي بسیاري در زمینه ماشین بینایی گشته استشده وموجب ساخت وتولید ماشین ها 

  
  ، کشاورزي دقیقکشاورزيماشین بینایی، پردازش تصویر، :کلید وازه

  
 :مقدمه

هاي دیجیتال یا ابزارهاي مشابه  پردازش تصویر دسته اي از علم کامپیوتر است که به پردازش سیگنال هاي دیجیتال دریافت شده توسط دوربین
پردازش تصویر بیشتر به بهبود تصاویر مربوط است اما . به دو شاخه بینایی ماشین و پردازش تصویر تقسیم می شود ردازش تصاویرپ.گفته میشود

متعلق به ناسا شروع به ارسال تصاویر تلویزیونی  7سفینه فضایی رنجر  60در اوایل دهه . بینایی ماشین شامل روش هاي درك تصاویر می باشد
بود  تصاویر روي تصمیماتی اعمال نیازمند آپولو  سفینه استخراج جزئیات تصویر براي یافتن محلی براي فرود. ه به زمین کردمبهمی از سطح ما

 1964از سال . بدین ترتیب زمینه تخصصی پردازش تصاویر رقومی آغاز گردید و مثل تمام تکنولوژي هاي دیگر سریعاً استفاده هاي متعدد پیدا کرد
از جمله عالوه بر برنامه تحقیقات فضایی، اکنون از فنون پردازش تصویر، در موارد متعددي . پردازش تصویر، رشد فراوانی کرده استتاکنون، موضوع 

کاربرد پردازش تصویر در طی سالهاي اخیر پیشرفت .استفاده می شود... پزشکی،باستان شناسی،صنایع خودرو،صنایع غذایی،بسته بندي و
 .پردازش تصاویر شامل مراحل  تصویر برداري؛پیش پردازش،استخراج ویژگی ها و ثبت میباشد .نیز پیدا کرده استچشمگیري در کشاورزي 

   .میپذیردصورت   MATLAB, LABVIEW  توسط نرم افزارهایی همچونتصویر  پردازش

  
 پنج جز معمول سیتمهاي پردازش تصویر: 1شکل

 
 در دیگري و هواپیما از مثالً باال ارتفاعات از شده گرفته تصاویر پردازش در یکی. دارد کاربرد حالت دو در معموالً کشاورزي بخش در علم این

 تصاویر مقایسه با توان می همچنین. کرد تحلیل را اراضی بندي تقسیم توان می مثال عنوان به دور تصاویر در.زمین به نزدیک تصاویر پردازش
 محل به توجه با که نوشت اي برنامه توان می مثال عنوان به. دید را زیست محیط به وارد احتمالی صدمات میزان متفاوت هاي زمان در دریافتی
 در هم نزدیک تصاویر.کند می تعیین را مختلف محصوالت کشت براي نقاط بهترین اتوماتیک صورت به مختلف، مناطق خاك نوع و ها رودخانه
 گیاهان از را هرز هاي علف توانند می که دارند وجود کشاورزي قیمت گران بسیار هاي شینما امروزه. دارد کاربرد اتوماتیک هاي ماشین ساخت

 براي زعفران گل خودکار تشخیص کشاورزي، بخش در جالب هاي پروژه از یکی مثال براي.کنند نابود را آنها خودکار صورت به و بدهند تشخیص
  .است گرفته انجام Stigma detection افزار نرم سطتو که پردازش این. است بوده آن رنگ قرمز پرچم جداسازي
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داشت،برداشت و پس از برداشت  ،کشاورزي هدف از نگارش این مقاله،پرداختن به کاربرد پردازش تصویر و ماشین بینایی در مراحل مختلف 

  .میباشد
  
  :کاربرد پردازش تصویر در مرحله کاشت. 1

درصد هاي خاك، میزان ترین ویژگیاز مهم. هاي بخش کشاورزي و کشاورزان استین دغدغهترهاي کشاورزي یکی از مهمبررسی وضعیت خاك
نظرزاده و همکاران  .هاي تولید محصول اضافه خواهد شدهاي آزمایشات خاك به هزینهدر روش مرسوم آزمایشگاهی خاك، هزینه. نیتروژن آن است

در این تحقیق،با استفاده از میزان . ین میزان نیتروژن خاك مورد استفاده قرار دادندبا انجام تحقیقی جالب روش جدیدي را براي تخم ،)1390(
ها، همبستگی هاي کشاورزي خراسان رضوي، ضمن آنالیز رنگ تصاویر اسکن شده نمونههاي تهیه شده از طرح پایش خاكنیتروژن نمونه درصد

مکان اظهار نظر در مورد میزان نیتروژن خاك ا ،)٪74(فت و با محاسبه ضریب همبستگی ها با میزان نیتروژن مورد بررسی قرار گرآنالیز رنگ نمونه
  .با استفاده از روش پردازش تصویر مورد تأیید قرار گرفت

بندي و بافت خاك نیز استفاده روش پردازش تصویر براي بررسی وضعیت تخلخل خاك و حرکت آب، بررسی وضعیت رطوبت خاك، وضعیت دانه از
 .ت که از همه این تحقیقات، نتایج مثبت و قابل قبولی گزارش شدشده اس

افزار تصویر تهیه شده توسط اسکنر در نرم. شوددر این روش، با استفاده از اسکنر، سطح خاك اسکن شده و و تصاویري با رزولوشن خوب تهیه می
هاي مختلف تصویر در یعنی پیکسل. گرددي رنگ میازش، تجزیهپردازش و پردمطلب که قابلیت پردازش تصویر را دارد، طی مراحل مختلف پیش

رنگ اجسام از ترکیب سه رنگ اصلی قرمز، سبز و آبی تشکیل شده است که . شودنمایش داده می) قرمز، سبز و آبی(هاي سه رنگی قالب ماتریس
  .شودبندي میتقسیم 255به کدهاي رنگی معروف بوده و از صفر تا 

متر پخش شده و از سطح زیرین سانتی 5در  5متري غربال شده روي سطح اسکنر به ابعاد میلی 2س از خشک شدن، با الک هاي خاك پنمونه
  .گرددتنظیم می 20و روشنایی  30درجه اسکن روي حداکثر رزولوشن اسکنر نوع جنیوس، با کنتراست .شودخاك اسکن می

در واقع، . در تصاویر رنگی از سه الیه رنگ اصلی شامل قرمز، سبز و آبی تشکیل شده است هر تصویر دیجیتال شامل تعداد زیادي پیکسل است که
افزارهاي کامپیوتري، تصویر مورد نظر به ماتریسی از اعداد براي کار کردن با تصاویر دیجیتال در نرم. کندترکیب این سه رنگ، پیکسل را ایجاد می

ي دهندهو سفید و تصاویر خاکستري ماتریسی دوبعدي است که مقدار هر پیکسل آن از صفر که نشاناین ماتریس در تصاویر سیاه . شودتبدیل می
 آن سوم بعد ماتریس تصاویر رنگی، ماتریسی سه بعدي است که . باشد، متغیر استي رنگ سفید میدهندهکه نشان 255باشد تا رنگ سیاه می

  .کندتغییر می 255ها قرار دارد از صفر تا عددي که درون هر یک از این الیه. اشدبمی) آبی( Bو ) سبز( G، )قرمز( R الیه سه شامل
تواند معیاري براي یابد و بنابراین میدر این تحقیق مشاهده شد که با افزایش مقدار نیتروژن نمونه خاك، مقدار مجموع کدهاي رنگی کاهش می

  .سنجش مقدار نیتروژن خاك باشد
  
  :یر در مرحله داشتکاربرد پردازش تصو. 2

و چه تصاویر گرفته شده توسط ماشین بینایی در مرحله داشت محصوالت کشاورزي کاربردهاي فراوانی از پردازش تصویر،چه تصاویر ماهواره اي 
به عنوان .از تصاویر ماهواره اي براي به دست آوردن شرایط زمین و محصول و همچنین تهیه نقشه هاي مربوطه استفاده شده است.رواج یافته است

  .مثال از تصاویر هوایی براي تهیه نقشه علف هرز مزرعه یا منطقه هجوم آفات استفاده میشود
رد فراوان پردازش تصویر در این مرحله در طراحی ماشینهاي هوشمند براي تشخیص آفات،علفهاي هرز،تشخیص بیماري و کود مورد نیاز کارب

به عنوان مثال از این فناوري در ساخت شعله افکن گازي با امکان اعمال شعله به صورت گسسته در مکان یابی و نابودي علفهاي هرز .میباشد
استفاده از پردازش تصویر  بدیهی است که در طراحی چنین سیستمی نیازمند بهره گرفتن ازماشین بینایی و در وراي آن.تاستفاده شده اس

 .میباشد
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  تصویرسبزینگی گیاه )b    تصویراصلی علف هرز )a    نمونه اي ازتصویر پردازش شده علف هرز: 2شکل
c( تصویرباینري علف هرز     d( وگرام تصویرهیست  

  
  : کاربرد پردازش تصویر در مرحله برداشت. 3

براي تشخیص .استفاده میشود... از پردازش تصویر دراین  مرحله اکثرا براي برداشت میوه ها و میوه هاي سبزیجاتی نظیر بادنجان،گوجه فرنگی و
اکثر کارهاي صورت گرفته در این .رنگ،سطح،اندازه باشد چیدن یک محصول سیستم ماشین بینایی بایستی قادر به تشخیص پارامترهایی از قبیل

همچنین با پردازش تصاویر گرفته شده از سطح مزرعه میتوان رسیدگی .مقوله به صورت طراحی سیستمهاي برداشت رباتیک ارائه شده است
  .ت سنجش از دور میباشدمحصوالتی از قبیل گندم و غالت را پیش بینی کرد و این نمونه اي از کاربرد پردازش تصویر بصور

 گرفته  اصلی تصویر کار هر از پیش است شده ریزي پایه ریختی خصایص و رنگ مشخصات اساس بر میوه کشف براي بینایی ماشین الگوریتم
 قطعات یباق روشنی با کم نسبتاً صورت به میوه روشنی آن توسط که رنگی مشخصات از استفاده با خاکستري پایین سطح هاي پیکسل و میشود،
 میوه ها ریختی از خصایص شود، کشف پروسه این در اشتباه با توانست می ها ساقه و ها برگ قطعات از تعدادي که چون اینجا، در. میشود مقایسه
  . میشود

  .گرفته است نمونه اي از این کار براي ساخت ربات برداشت بادنجان به روش تشخیص سطح و با پردازش تصیر توسط امید امیدي ارجنکی صورت
  
  :کاربرد پردازش تصویر در مرحله پس از برداشت. 4

کیفیت و عیوب محصوالت،تشخیص واریته  ،بررسیپردازش تصویر کاربرد وسیعی درفناوري پس از برداشت، نظیر دسته بندي محصوالت کشاورزي 
دیگر حوزه هاي صنایع غذایی کاربرد دارد و این کاربردها  و رقم،گریدینگ،بسته بندي و نگه داري و بررسی شرایط بهینه محصول جهت انبارداري و

و اکثر ماشینهاي تولید شده در این قسمت به شکل صنعتی درآمده و در کارخانجات مورد استفاده قرار .روز به روز در حال گسترش میباشد
یتوان به استفاده از آن براي دسته بندي کیفی در صنایع کشاورزي از کاربردهاي پردازش تصویر استفاده هاي زیادي شده است که م.میگیرد

و همچنین .به عنوان مثال براي دسته بندي گوجه فرنگی از این روش استفاده شده است.سیب،سیب زمینی،فلفل،خیار؛گوجه و غیره اشاره کرد
  عملی است، ها وبذر ها دانه کیفیت رلکنت و فرآوري برداشت، از پس آالت ماشین طراحی براياندازه گیري ابعاد دانه هاي کوچک امري ضروري 
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 دیاگرام شماتیک سیستم برداشت رباتیک را نشان میدهد: 3شکل 

 
 
  

  
  

): e( دوم الگوي): d( اول، الگوي): c( خاکستري، پایین سطح هاي پیکسل): b( اصلی، تصویر): a( بادنجان کشف براي بینایی ماشین: 4شکل
): h( مورد، سطح حداکثر): g( دوم، الگوي از استفاده با تصویر عمودي بندي تقسیم): f( اول، الگوي از استفاده با تصویر عمودي بندي تقسیم
  شده کشف میوه): j( عمودي، طویل خطوط): i( مورد، سطح حداکثر

 
 گیري اندازه جهت ربغیرمخ و سریع،دقیق روشی یافتن لذا شود، می نمونه رفتن دست از و تخریب موجب اوقات گاهی و بوده گیر وقت و مشکل

 چشمگیري طور به باال دقت و سرعت مخرب، غیر ماهیت علت به تصویر پردازش کاربرد اخیر سالهاي در. رسد می نظر به ضروري ها دانه این ابعاد
 انتشار حقیقاتت از اي خالصه خود مروري اي مقاله در سان و بروسنان. کردهاست پیدا افزایش غذایی صنایع و کشاورزي مختلف هاي بخش در

 کاربرد از. دادند ارائه تصویر پردازش هاي تکنیک با غذایی و کشاورزي محصوالت کیفیت خصوصبررسی در را 2003 و 1989 هاي سال بین یافته
 دانه وماتیکات سورتینگ ذرت، دانه سفیدي گیري اندازه و بندي طبقه غالت، هاي دانه بندي طبقه به توان می غذایی درصنایع تصویر پردازش هاي

  .هاي پسته و کنترل کیفیت محصوالت نانواي اشاره کرد
  .نظیر بررسی کیفیت بظریهاي شیر،روغن و غیره اشاره کرد.از پردازش تصویرنیز براي بررسی کیفیت بسته بندي محصوالت استفاده میشود
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 بررسی کیفیت بطريسیستم شماتیک : 5شکل 

 
  :نتیجه گیري

کشاورزي در کشورمان و با توجه به پیشرفت روز افزون آن در زمینه پردازش تصویر و ماشین بینایی  درهاي صورت گرفته رابا مروري اجمالی بر ک
آن  میدانیم ، پیشنهادي که ما در این زمینه ضروري.یق میباشدقآینده روشنی پیش روي این فناوري و کشاورزي د ،مرحله به مرحله کشاورزي

و و در حد بررسی هاي علمی بوده که گر به صورت صنعتی در آینده  رفته در این عرصه بصورت طرح هاي پژوهشیاست که اکثر کارهاي صورت گ
  .خواهد داشتو پیشرفت کشاورزي کشورمان تاثیر به سزایی در کشاورزي نوین 

  
  :منابع

سومین کنفرانس فناوري اطالعات و .ارزیابی این روشها دسته بندي داده هاي مربوط به گوجه فرنگی و بررسی و.1386ح.م،پور رضا.صابري کمر پشتی .1
  .داده

نشریه .ساخت و ارزیابی شعله افکن گازي با امکان اعمال شعله به صورت گسسته هدفمند در مکان یابی و نابودي علف هاي هرز.1392.م.ر،لغوي.لونی .2
  88-97ص  93ماشینهاي کشاورزي جلد چهار شماره یک نیمسال اول 
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