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 خالصه

های بینایی بندی تصاویر برگ درختان و گیاهان براساس سیستمبندی، تشخیص و طبقهقطعه

بر ماشین در حوزه کشاورزی دقیق در نظر های مبتنیعنوان اولین گام در عملیاتتواند بهکامپیوتر می

بندی در نظر گرفته شدند. این منظور طبقهشود. در این مطالعه پنج نوع از برگ درختان مختلف بهگرفته 

 533ها پنج نوع درخت عبارتند از بلوط، گل محمدی، نارون وحشی، زبان گنجشک و زیتون. از این برگ

ت رنگی و خصوصیت در دو حوزه خصوصیا 206. از این تصاویر تهیه گردیدعکس در شرایط کنترل شده 

با استفاده از روش هیبرید شبکه عصبی وقوعی سطح خاکستری استخراج شدند. خصوصیات ماتریس هم

. این شدندخصوصیت مؤثر از میان این خصوصیات استخراج  پنجتبرید  سازیالگوریتم شبیه –مصنوعی 

درجه، مومنت قطری  135به زاویه همسایگی خصوصیات مؤثر عبارتند از اطالعات اندازه همبستگی مربوط

، شاخص اولین و دومین مؤلفه HSI، اولین مؤلفه اضافی در فضای رنگی درجه 90به زاویه همسایگی مربوط

. بعد از انتخاب خصوصیات CMY، شاخص رنگی برای پوشش گیاهی در فضای رنگی HSVفضای رنگی 

بندی این پنج نوع الگوریتم کلونی مورچگان جهت طبقه –بند هیبرید شبکه عصبی مصنوعی طبقه ،مؤثر

درصد  40/98بندی صحیح بند با نرخ طبقهبرگ استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که این طبقه

 بندی را انجام داد.طبقه

 بندی، تشخیصسازی تبرید، درختان میوه، طبقهالگوریتم شبیه: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

های اخیر افزایش یافته است. متاسفانه استفاده ها و دیگر مواد شیمیایی در سالکشها، آفتکشعلفاستفاده از 

 های دامی و انسانی شده استهای زیر زمینی و مسمومیتبیش از حد از این مواد باعث آلودگی محیط زیست، آلودگی آب

کشاورزی دقیق استفاده از مواد شیمیایی  اهدافیکی از همین دلیل دانشمندان کشاورزی دقیق را پیشنهاد دادند. . به[4]

باشد. کند، سیستم ماشین بینایی میهایی که این هدف را اجرایی میباشد. یکی از سیستمتنها بر روی ناحیه مورد نظر می

اند. داده ها و گیاهان مختلف را پیشنهادهای ماشین بینایی جهت شناسایی برگدر همین راستا محققان مختلفی سیستم

ها بینی بیماری، تخمین رشد و سالمت آنمنظور پیشترین مرحله بهبندی خودکار گیاهان، مهماعتقاد داشتند که طبقه [1]

 Ficus carica ،Malus domestica ،Prunus armeniaca ،Grewiaنوع برگ با عناوین  14همین منظور باشد. بهمی

asiatica ،Syzygium cumini ،Vitis vinifera ،Psidium ،Mangifera indica ،Citrus aurantium ،Litchi 

chinensis ،Citrus limon ،Eriobotrya japonica ،Pyrus و Punica granatum .از این  را مورد مطالعه قرار دادند

 مورفولوژی،  هایبند استفاده گردید. از هر برگ، خصوصیاتی در حوزهمنظور آموزش طبقهقطعه عکس به 817ها، برگ
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از شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد بندی منظور طبقهبه گرهای فوریه استخراج گردید.شکلی و توصیف

گرهای فوریه، خصوصیات شکلی و ترکیبی بند شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از خصوصیات مورفولوژی، توصیفکه طبقه

درصد بوده  5/96و  6/83، 8/77، 3/68نوع مختلف برگ به ترتیب با دقت  14ی این بنداز همه خصوصیات، قادر به طبقه

ها در کشاورزی باعث کشبه تاثیرات اقتصادی و محیط زیستی مصرف مازاد علفها راجع بیان داشتند که نگرانی [2]است. 

سیستم بینایی ماشین خودکاری را ها یک های هرز شده است. بنابراین آنهای جدیدی جهت کنترل علفاستفاده از روش

های هرز سوزنی را داشت. پایگاه داده شامل دو کالس به پیشنهاد دادند که توانایی جداسازی بین گیاهان پهن برگ و علف

عکس رنگی بودند. تصاویر با  100و  200 ترتیب شاملهای پهن برگ و سوزنی بههای پهن برگ و سوزنی بود. کالسنام

درجه نسبت به زمین و در شرایط نور طبیعی گرفته شدند. دوربین در  45دوربین دیجیتال تحت زاویه  استفاده از یک

ثر و کارآمد براساس بافت با استفاده از ؤبندی ممتری زمین بر روی یک سه پایه ثابت شد. یک روش طبقه 5/1ارتفاع 

بندی و ماشین بردار پشتیبان برای طبقه 1الگوالگوی محلی باینری ارائه شد و دو روش یادگیری مشهور یعنی تطبیق 

 درصد بود. 33/88بندی برای هر دو پایگاه داده باالترین دقت طبقه  استفاده شد. نتایج نشان داد که

تان در پنج برگ مختلف از درختشخیص  منظورارائه یک سیستم ماشین بینایی به هدف اصلی از این مطالعه

 باشد. زاستای کشاورزی دقیق می
 

 

 هامواد و روش .2

 آوری دادهفزاری جمعاسیستم سخت

به با دو قسمت اصلی استفاده شد: اولین قسمت مربوط یافزاربرداری با دقت باال، یک سیستم سختمنظور دادهبه

لوکس و دومین قسمت شامل یک دوربین صنعتی  450سفید رنگ با شدت نور  LEDهای سیستم روشنایی شامل المپ

(ImagingSource, DFK-23GM021, 1/3 inch Aptina CMOS MT9M021 sensor, 1.2MP 1280 𝑥 960 spatial 

resolution, Germany)  متری از باالی سطح زمین بود. پنج نوع مختلف برگ از درختان سانتی 10نصب شده در ارتفاع

از هر نوع برگ یک نمونه را  1مورد بررسی قرار گرفتند. شکل  بلوط، گل محمدی، نارون وحشی، زبان گنجشک و زیتون

، 119به ترتیب  بلوط، گل محمدی، نارون وحشی، زبان گنجشک و زیتونبه درختان های مربوطدهد. از برگنشان می

مانده درصد باقی 35بند و درصد از تصاویر جهت آموزش طبقه 65عکس تهیه شد. در این مطالعه  104و  108، 97، 105

 جهت آزمون آن مورد استفاده قرار گرفت.

                                                 
1 Template matching 
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تصاویر نمونه از برگ درختان الف:بلوط، ب: گل محمدی، پ: نارون وحشی، ت: زبان گنجشک، ث: زیتون -1شکل   

 

 تصویر پردازشپیش

تدرین  عندوان اولدین و مهدم   تواندد بده  بندی میباشد. در حقیقت قطعهبندی اولین گام بعد از تصویر برداری میقطعه

همین دلیل انتخاب فضای زنگدی مناسدب نقدش مهمدی در دسدتیابی بده یدک        به .در نظر گرفته شودپردازش پیشعملیات 

و  RGB ،HSV ،HSI ،CMY ،YCbCrکند. در این مطالعه فضاهای رنگی مختلدف شدامل   بندی با دقت باال را بازی میقطعه

YIQ بندی بررسدی شددند. در نهایدت فضدای رنگدی      منظور یافتن فضای رنگی مناسب جهت انجام عملیات قطعهبهYCbCr 

بنددی  بندی انتخاب شد. پس از انتخاب فضای رنگی مناسب تعیدین آسدتانه قطعده   عنوان فضای رنگی مناسب جهت قطعهبه

 دهد.بندی این پنج نوع برگ را نشان می( آستانه مناسب جهت قطعه1) هباشد. معادلضروری می

(1) 𝑌(𝑖,𝑗)<70 | 𝐶b(𝑖,𝑗)>50  

باشدد   50یدا مؤلفده دوم آن بیشدتر از     70که مقدار مؤلفه اول پیکسل کمتدر از  دهد درصورتیاین معادله نشان می

 .[3] زمینه استبه پسباشد و در غیر اینصورت پیکسل مربوطبه برگ میپیکسل مربوط
 

 استخراج خصوصیات

وقدوعی سدطح خاکسدتری خصوصدیاتی     در این مطالعه در دو حوزه خصوصیات رنگی و خصوصدیات مداتریس هدم   

 استخراج گردید.

 خصوصیات رنگی

. تقسیم شددند  یاهیگ یهاشاخصبه خصوصیات مربوط -2و  یآمار خصوصیات -1خصوصیات رنگی به دو دسته 

اول، انحدراف   مؤلفهسوم، انحراف معیار  مؤلفهدوم، میانگین  مؤلفهاول، میانگین  همؤلفعبارتند از میانگین  یآمار خصوصیات

، RGB ،YCBCRرندگ   یتمام فضاها یبرا ی اول، دوم و سومهامؤلفهسوم و میانگین  مؤلفهدوم، انحراف معیار  مؤلفهمعیار 

YIQ ،CMY ،HSV  وHSI بده  خصوصدیات مربدوط   1. جدول شودمیگروه استخراج  یناز ا خصوصیت 6×  7 = 42 ینبنابرا

، YCBCR ،YIQ فضاهای رنگی از هایژگیو ینمطالعه ا یندهد. در اینشان مرا  RGBرنگ  یفضا یبرا یاهیگ یهاشاخص

CMY ،HSV  وHSI  بودند.ویژگی  84=  6×  14 ینهزم یندر ا یاستخراج یهایژگیتمام و ین. بنابرانداستخراج شدنیز 
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  های گیاهیخصوصیات مربوط به شاخص -1جدول 

       فرمول محاسبه خصوصیات استخراجی خصوصیات استخراجی

𝑅𝑛 نرمال شده RGBمولفه اول  = 𝑅/(𝑅 + 𝐺 + 𝐵 

𝐺𝑛 نرمال شده RGBمولفه دوم  = 𝐺/(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

𝐵𝑛 نرمال شده RGBمولفه سوم  = 𝐵/(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

𝑔𝑟𝑎𝑦 کانال خاکستری = 0.2898 × 𝑅𝑛 + 0.5870 × 𝐺𝑛 + 0.1140 × 𝐵𝑛 

𝐸𝑋𝐺 سبز اضافی = 2 × 𝐺𝑛 − 𝑅𝑛 − 𝐵𝑛 

𝐸𝑋𝑅 قرمز اضافی = 1.4 × 𝑅𝑛 − 𝐺𝑛 

شاخص رنگی برای پوشش گیاهی 

 استخراجی
𝐶𝐼𝑉𝐸 = 0.441 × 𝑅𝑛 − 0.811 × 𝐺𝑛 + 0.385 × 𝐵𝑛 + 18.78 

تفاصل پارامترهای سبز اضافی و قرمز 

 اضافی
𝐸𝑋𝐺𝑅 = 𝐸𝑋𝐺 − 𝐸𝑋𝑅 

نرمال شدهشاخص تفاضل   𝑁𝐷𝐼 = (𝐺𝑛 − 𝐵𝑛)/(𝐺𝑛 + 𝐵𝑛) 

𝐺𝐵 شاخص سبز منهای آبی = (𝐺𝑛 − 𝐵𝑛) 

𝑅𝐵𝐼 کنتراست قرمز آبی = (𝐺𝑛 − 𝐵𝑛)/(𝐺𝑛 + 𝐵𝑛) 

𝐸𝑅𝐼 شاخص قرمز سبز = (𝑅𝑛 − 𝐺𝑛) × (𝑅𝑛 − 𝐵𝑛) 

𝐸𝐺𝐼 شاخص سبز اضافی = (𝐺𝑛 − 𝑅𝑛) × (𝐺𝑛 − 𝐵𝑛) 

𝐸𝐵𝐼 شاخص آبی اضافی = (𝐵𝑛 − 𝐺𝑛) × (𝐵𝑛 − 𝑅𝑛) 

 

 سطح خاکستری وقوعیبر ماتریس همخصوصیات بافتی مبتنی

اندد را  درجه اسدتخراج شدده   135و  90، 45، 0بیست خصوصیت که از چهار زاویه همسایگی مختلف شامل زاویه  2جدول 

 خصوصیت از این حوزه استخراج شد. 80دهد. بنابراین در کل نشان می

 
 سطح خاکستری وقوعیاستخراج شده براساس ماتریس همخصوصیات بافتی  -2جدول 

 خصوصیت شماره خصوصیت شماره

  آنتروپی 11 همگنی 1
اختالف معکوس  2

شدهنرمال  

مومنت اختالف  12

شدهمعکوس نرمال  
اختالف معکوس در  13 ضریب تعییرات 3

 همگنی

انحراف  4

 استاندارد
 دومین مومنت قطری 14

اندازه  اطالعات 15 سایه خوشه 5

1همبستگی   
اطالعات اندازه  16 برجستگی خوشه 6

2همبستگی   
 عدم تجانس 17 مجموع آنتروپی 7

 انرژی 18 واریانس 8
 کنتراست 19 میانگین 9

 همبستگی 20 مومنت قطری 10

 

 انتخاب خصوصیات موثر

خصوصیت مؤثر از میان این سازی تبرید پنج الگوریتم شبیه –با استفاده از روش هیبرید شبکه عصبی مصنوعی 

 135به زاویه همسایگی خصوصیات استخراج گردید. این خصوصیات مؤثر عبارتند از اطالعات اندازه همبستگی مربوط
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، شاخص اولین و دومین HSIدرجه، اولین مؤلفه اضافی در فضای رنگی  90به زاویه همسایگی درجه، مومنت قطری مربوط

 .CMYنگی برای پوشش گیاهی در فضای رنگی ، شاخص رHSVمؤلفه فضای رنگی 

 بندیطبقه

بندی این پنج نوع جهت طبقه (ANN-ACO) الگوریتم کلونی مورچگان –بند هیبرید شبکه عصبی مصنوعی طبقه

 برگ استفاده شد.

 نتایج و بحث           .3

 مورچگان الگوریتم کلونی –بند هیبرید شبکه عصبی مصنوعی بندی با استفاده از طبقهطبقه

باشد که درصورت تنظیم صحیح این پارامترهدا دقدت   انتشار دارای پارامترهای قابل تنظیمی میشبکه عصبی پس

به منظور تنظیم این پارامترها اسدتفاده  همین دلیل در این مطالعه از الگوریتم کلونی مورچگان رود. بهبندی آن باال میطبقه

 .بندی بر اساس این پارامترها انجام خواهد گرفترا نشان داده است. بنابراین طبقه مقادیر بهینه این پارامتر 3جدول  شد.
  کلونی مورچگانانتشار تنظیم شده توسط الگوریتم مقادیر بهینه پارامترهای قابل تنظیم شبکه عصبی پس  -3جدول 

هاتعداد نورون 23، الیه سوم: 25، الیه دوم: 6الیه اول:   

هاتعداد الیه  3 

 tribas، الیه سوم: tansig، الیه دوم: tansigالیه اول:  تابع انتقال

 trainlm تابع آموزش شبکه پس انتشار برگشتی
 learnk تابع یادگیری وزن/بایاس پس انتشار برگشتی

 

 بررسی عملکرد طبقهبند با استفاده از ماتریس اغتشاش

 4کندد. در جددول   خروجدی و هددف را برقدرار مدی    اغتشاش ماتریسی است کده ارتبداط بدین مقدادیر     ماتریس 

 باشند.بلوط، گل محمدی، نارون وحشی، زبان گنجشک و زیتون میهای به کالسترتیب مربوطبه 5تا  1های شماره
 

 های آزمونبرای داده ANN-ACOبند هیبرید به طبقهماتریس اغتشاش مربوط -4جدول 

 هاکل داده 5 4 3 2 1 هاطبقه
بندی طبقهدرصد 

 صحیح

بندی درصد طبقه

 کلی

1 41 0 0 0 0 41 100 

40/98 

2 3 36 0 0 0 39 31/92 

3 0 0 28 0 0 28 100 

4 0 0 0 39 0 39 100 

5 0 0 0 0 40 40 100 

 

 گیرینتیجه .4

مناسب  های مناسب جهت اعمال آستانهو کانال YCbCrبندی فضای زنگی فضای رنگی مناسب جهت اعمال قطعه -1

 باشند.می Cbو  Yهای کانال

 کند.های مختلف را فراهم میاستفاده از ترکیب خصوصیات رنگی امکان جداسازی کالس -2

پذیری های مختلف قدرت تفکیکوقوعی سطح خاکستری در همسایهبه ماتریس همخصوصیات بافتی مربوطاستفاده از  -3

 برد. بند را باال میطبقه

 باشد.درصد می 98باالی  کلونی مورچگانالگوریتم –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  بندقهمیزان دقت طب -4
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ABSTRACT 

Plants and trees leaf images automatic segmentation, recognition and classification based on 

computer vision systems could be considered first step in machine-based operations in the field of 

precision agriculture. In this study, five types of leaf related to different trees were considered to 

classify. These five types of trees are oak, rose, elm, ash and olive. 533 images were taken of the 

leaves. 206 features in fields color features and texture features based on grey level co-occurrence 

matrices were extracted. Using hybrid artificial neural network–simulated annealing (ANN–SA), 

five effective features were selected among these features. These effective features are Information 

measure of correlation related to 135 degree, Diagonal moment related to 90 degree, Additional 

first component in HIS color space, the index of the first and the second components of HSV color 

space and color index for extracted vegetation cover in CMY color space. After selecting effective 

features hybrid artificial neural network - ant colony optimization (ANN–ACO) classifier was used 

to classification these five types of leaves. In final, results show that this classifier performed 

classification with correct classification rate 98.4 %. 
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