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 خالصه

های هرز، سالمتی بشر، عدم منظور مبارزه با علفاستفاده از سیستم مدیریتی کشاورزی دقیق به

پاشی خاص مکانی که جزو کند. در حقیقت روش سمزیرزمینی را تضمین میهای زیست و آبآلودگی محیط

کند و بنابراین پاشی میهای هرز اقدام به سمبا تعداد و نوع علفباشد، متناسبکشاورزی دقیق می عملیات

نایی یک سیستم ماشین بی مطالعههمین دلیل در این به یابد.شدت کاهش میها بهکشمیزان استفاده از علف

پاشی در راستای سمهای هرز مختلف از علف زمینیمنظور تشخیص گیاه سیببر پردازش ویدئو بهمبتنی

زمینی هکتار سیب 2از ، شدهارائهسیستم ماشین بینایی  آزمونمنظور آموزش و به خاص مکانی ارائه گردید.

برداری را انجام سانتیمتر بر ثانیه فیلم 13این سیستم با سرعت . در استان کرمانشاه استفاده شد مارفونارقم 

وقوعی سطح در دو حوزه رنگی و ماتریس هم خصوصیت 142بندی از هر شیء پس از عملیات قطعهداد. 

سازی ازدحام الگوریتم بهینه -هیبرید شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از روشخاکستری استخراج گردید. 

بندی گیاه منظور طبقهانتخاب شدند و به مؤثرخصوصیات  خصوصیت استخراجی، 142ذرات از میان 

 -هیبرید شبکه عصبی مصنوعی بندطبقه های مختلفیستمس به ،زهرهای علفمختلف  انواعزمینی و سیب

بند میزان دقت، ویژگی و حساسیت طبقهنتایج نشان داده که  ارائه شدند. سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهینه

درصد  96برای هر دو کالس بیشتر از  سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهینه –ی مصنوعی هیبرید شبکه عصب

 .بود

 های هرز، هوش مصنوعیبندی، علفپردازش ویدئو، خاص مکانی، طبقه: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

مورد بعضی از % و در  34طور متوسط باشند که بهها در بخش کشاورزی میین چالشتربزرگهای هرز یکی از علف

. این کاهش بازدهی ناشی از رقابت [2,3] شوند%، باعث کاهش بازدهی محصوالت کشاورزی می 70محصوالت خاص تا 

های هرز مبارزه با علفباشد. ین آب، مواد مغذی موجود در خاک و نور خورشید میتأمدر  زراعی تهای هرز با محصوالعلف

روش  کههای هرز وجود دارد های مختلفی جهت مبارزه با علفروش .زراعی استهای افزایش محصول گیاهان یکی از راه

ریزی شده است که همین این روش بر پایه پاشش یکنواخت در کل مزرعه پایهباشد. ترین روش میمبارزه شیمیایی عمومی

گردید. این روش بر پایه همین دلیل روش پاشش خاص مکانی پیشنهاد محیط زیست شده است. به امر موجب آلودگی

هرز با استفاده از پردازش اعالم کردند که تشخیص علف [5]ها بنا نهاده شده است. های هرز و پاشش بر روی آنشناسایی علف

ی محافظت از محصوالت کشاورزی و همچنین افزایش ینهدرزمتواند تحولی باشد، که میی محققان زیادی میموردبررستصویر 
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بند ماشین بردار پشتیبان ها در این تحقیق، تنظیم پارامترهای الگوریتم طبقهها ایجاد کند. هدف اصلی آنشککارایی علف

در  Phylanthus Urinuriaو  Ageratum Conyzoides، خروستاجباشد. از سه نوع علف هرز با استفاده از الگوریتم ژنتیک می

متری از سطح سانتی 28در فاصله ثابت  C615کم مدل یک دوربین وب برداری، ازمنظور عکساین تحقیق استفاده شد. به

بندی، از خصوصیات کشیدگی، استواری، خروج از مرکزیت، انبساط، فشردگی، مربع بودن، زمین استفاده شد. بعد از قطعه

صورت نمونه به 4هرز، نمونه علف 100بندی استفاده شد. نتایج نشان داد که از مجموع منظور طبقهتحدب و مدور بودن به

منظور ترین مرحله بهبندی خودکار گیاهان، مهماعتقاد داشتند که طبقه [1]در تحقیق دیگری  بندی شد.اشتباهی طبقه

 Ficus carica ،Malusنوع برگ با عناوین  14همین منظور باشد. بهها میبینی بیماری، تخمین رشد و سالمت آنپیش

domestica ،Prunus armeniaca ،Grewia asiatica ،Syzygium cumini ،Vitis vinifera ،Psidium ،Mangifera indica ،

Citrus aurantium ،Litchi chinensis ،Citrus limon ،Eriobotrya japonica ،Pyrus  وPunica granatum  مطالعه موردرا 

های بند استفاده گردید. از هر برگ، خصوصیاتی در حوزهطبقهمنظور آموزش قطعه عکس به 817ها، . از این برگدادند قرار

بندی از شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. منظور طبقهگرهای فوریه استخراج گردید. بهمورفولوژی، شکلی و توصیف

خصوصیات  گرهای فوریه،بند شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از خصوصیات مورفولوژی، توصیفنتایج نشان داد که طبقه

 5/96و  6/83، 8/77، 3/68ترتیب با دقت نوع مختلف برگ به 14بندی این شکلی و ترکیبی از همه خصوصیات، قادر به طبقه

 درصد بوده است.

فاده از پردازش ویدئو و با است در مزرعههرز هایعلفزمینی از سایر گیاه سیبتشخیص هدف اصلی از این مطالعه 

یدئو تهیه شده از مزرعه ودلیل پردازش هبند است. بعنوان طبقهبه سازی ازدحام ذراتبهینه –عی هیبرید شبکه عصبی مصنو

 پاشی خاص مکانی وجود دارد.مسدر راستای زمینی، امکان استفاده از نتایج بدست آمده سیب
 

 

 هامواد و روش .2

 فیلمبرداری 

برداری منظور فیلمفرم بهلتپ. یک در استان کرمانشاه استفاده شد مارفونازمینی رقم هکتار سیب 2در این مطالعه از 

( DFK 23GM021,CMOS, 120 f/s, Made in Germanyفرم از سه جزء اصلی شامل شاسی، دوربین )این پلت ساخته شد.

متری سانتی 60برداری در ارتفاع شده است. دوربین فیلمیلتشک 2015افزار متلب ورژن و یک سیستم پردازنده مجهز به نرم

وتحلیل قرار گرفتند. عمل یهتجزمورد  اشتنددید دوربین قرار د در حوزهاز سطح زمین نصب شد، بنابراین تمام گیاهانی که 

محاط کرد  رالوکس انجام گرفت. یک پارچه برزنتی کل محفظه  327یدرنگ با شدت سف LEDهای نورپردازی توسط المپ

زمینی سیبداد. یمبرداری را انجام متر در ثانیه فیلمسانتی 13فرم با سرعت این پلت .تا نورهای محیطی وارد محفظه نشوند

 فریم دو 1ل شکها استخراج گردید. فریم از فیلم 1085مورد استفاده در هفته چهارم از مرحله رشد خود بود. در نهایت 

 دهد. را نشان می نمونه
 

 بندی تصویرفرآیند قطعه

 درواقعها تبدیل شدددود. های تشدددکیل دهنده آنوتحلیل باید به فریمیهتجزمنظور شدددده از مزرعه بهیهتههای فیلم

های تشددکیل دهنده  ها به فریمها اعمال گردد. اولین مرحله بعد از تبدیل فیلمیات مختلف پردازش تصددویر باید روی آنعمل

بندی نوع اول وظیفه جداسددازی شددود. قطعهبندی میبندی به دو نوع تقسددیمطورکلی قطعهباشددد. بهبندی میها، قطعهآن

های پیوسته در یک فریم را شیء   بندی نوع دوم وظیفه شناسایی اشیاء )پیکسل    باشد و قطعه زمینه را دارا میگیاهان از پس

شد. قطعه گویند( درون هر فریم را دارا میمی ستانه به  با سته به اعمال یک آ سازی می بندی نوع اول، واب شد. در  منظور جدا با

حاصل   (1)صورت معادله  بهترین آستانه به  یتدرنهاهای مختلف، های مختلف و اعمال آستانه این مطالعه بعد از بررسی فریم 

 شد.
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(1) 
R(i,j)<= G(i,j) | B(i,j)<=G(i,j) 

ها از عنصر قرمز یا عنصر آبی بزرگتر و یا مساوی باشد باقی       هایی که عنصر سبز آن  کند پیکسل بیان می (1)معادله 

 گردند.  ها حذف میخواهند ماند و بقیه پیکسل

 

 

 

 

 
 نمونه از فیلم تهیه شده جهت آموزش سیستم ماشین بینایی دو فریم -1شکل 

 

 استخراج خصوصیات

 42همین منظور از هر قطعه عکس، بهبندی باید از هر تصدددویر، خصدددوصدددیاتی اسدددتخراج گردد. منظور طبقهبه

صیت    صو ستخراج گردید  خ صیات    رنگی ا صو ستخراج . خ میانگین ، دوم مؤلفهمیانگین ، اول مؤلفهمیانگین به مربوط شده  ا

ی اول، دوم و هامؤلفهمیانگین و  سدددوم مؤلفهانحراف معیار ، دوم مؤلفهانحراف معیار ، اول مؤلفهانحراف معیار ، سدددوم مؤلفه

ضاهای رنگی   سوم  شند می  RGB ،CMY ،HSI ،HSV ،YIQ،YCbCrف صوصیات مختلفی   عالوه بر خصوصیات رنگی، خ   .با

سطح  در حوزه ماتریس هم ستخراج گردید.   وقوعی  ستری نیز ا صیات عبارتند از     خاک صو ستگی، عدم     این خ ست، همب کنترا

تشابه، انرژی، خودهمبستگی، سایه خوشه، برجستگی خوشه، آنتروپی، مجموع آنتروپی، یکنواختی، بیشینه احتمال، مجموع        

ی، میانگین همبسدددتگی، اختالف  ، اختالف واریانس، اختالف انتروپ [4]مربعات، مجموع میانگین، مجموع مربعات واریانس     

شددده، گشددتاور اختالف معکوس نرمال شددده، انحراف معیار، غددریب تغییر، گشددتاور قطری، معکوس، اختالف معکوس نرمال

درجه اسددتخراج شدددند.   135و  90، 45، 0خصددوصددیت برای چهار همسددایگی مختلف شددامل  25این  میانگین و واریانس.

 وصیت استخراج شد.خص 100بنابراین در این حوزه نیز 

 

 

 انتخاب خصوصیات موثر

شده به          ستخراج  صیات ا صو صیات مؤثر در میان خ صو سیار پر اهمیت می منظور طبقهانتخاب خ شد. زمان  بندی ب با

که تمام خصوصیات   باشد و این زمان باید کم باشد، درصورتی   صورت برخط بسیار مهم می  بندی بهانجام محاسبات در طبقه 

ش در طبقه شند قطعأ زمان طبقه        بندی  شته با ضاد ندا صیات با هم ت صو شود و  بندی زیاد میرکت کنند و با فرض اینکه خ

همین منظور باید خصوصیات مؤثر در میان کل خصوصیات استخراجی باشد. به بندی برخط مناسب نمی بنابراین جهت طبقه

شبکه عصبی مصنوعی       ستفاده از هیبرید  شوند. با ا مجموع مربعات خصوصیات    سازی ازدحام ذرات هینهالگوریتم ب -انتخاب 

دوم فضای رنگی   مؤلفهبه زاویه همسایگی صفر درجه، میانگین   به زاویه همسایگی صفر درجه، اختالف آنتروپی مربوط  مربوط

YCbCr ،فضددای رنگی  دو مؤلفه میانگینHSVدوم  مؤلفهبه زاویه همسددایگی نود درجه، میانگین ، غددریب تغییرات مربوط

 فضای رنگی انتخاب شدند.  

 

 بندیطبقه

عنوان یک کالس زمینی بهبندی استفاده شد. بدین صورت که گیاه سیب    در این حالت تنها از دو کالس جهت طبقه

بند دارای دو کالس خروجی  عنوان کالس دیگر در نظر گرفته شددددند. بنابراین طبقه    و تمام گیاهان سدددبز رنگ در فیلم به     

 سازی ازدحام ذرات بود.بهینه –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی بند مورد استفاده در این مطالعه قهطب باشد.می

 گیاه سیب زمینی

 علف هرز
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 نتایج و بحث           .3

 سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهینه –بند هیبرید شبکه عصبی مصنوعی بندی با استفاده از طبقهطبقه

باشد. کل اشیاء استخراج شده از     ی میبررس  موردهای بند نیاز به استفاده از نمونه منظور آموزش هر سیستم طبقه  به

ستم طبقه   فیلم به سی سته بند به منظور آموزش  سازی )   داده دود شی و اعتبار  337های آزمون )شیء( و داده  758های آموز

سیم شی  شدند. به ء( تق ستیابی به یک مدل طبقه بندی  سازی ازدحام ذرات مقادیر   بندی با دقت باال الگوریتم بهینهمنظور د

اسدت. بنابراین   را نشدان داده مقادیر بهینه این پارامتر  1جدول بهینه پارامترهای شدبکه عصدبی پس انتشدار را تنظیم کرد.    

 .بندی بر اساس این پارامترها انجام خواهد گرفتطبقه
 سازی ازدحام ذرات انتشار تنظیم شده توسط الگوریتم بهینهمقادیر بهینه پارامترهای قابل تنظیم شبکه عصبی پس  -1جدول 

هاتعداد نورون 9، الیه سوم: 9، الیه دوم: 14الیه اول:   

هاتعداد الیه  3 

poslin الیه اول:  تابع انتقال ، الیه دوم:   poslin :الیه سوم ،radbas 

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

 

الگوریتم  –بند هیبرید شدددبکه عصدددبی مصدددنوعی های آزمون برای طبقهبه دادهبندی مربوطنتایج طبقه 2جدول 

بندی خطا طبقه 5 به کالس اول را تنها باهای مربوطبند توانسته است نمونهدهد. طبقهسازی ازدحام ذرات را نشان می  بهینه

سیب های مربوطبندی نمونهبند قادر به طبقهکند. همچنین طبقه ست. این     97زمینی با دقت باالی به کالس  صد بوده ا در

 که تنها به دو کالس نیاز است در عمل وجود دارد.بند برای حالتیه و امکان استفاده از این طبقهبود قبولقابلمیزان دقت 
 یسازنهیبه تمیالگور – یمصنوع یعصب شبکه دیبریه بندطبقه از استفاده با آزمون یهاداده یبندطبقه جینتا -2جدول 

 ذرات ازدحام

بندی صحیحدرصد کل طبقه بندی اشتباهدرصد طبقه  هاکل داده  زمینیگیاه سیب  هاکالس سایر گیاهان   

33/97  
369/2  سایر گیاهان 206 5 211 

17/3 زمینیگیاه سیب 4 122 126   

 
 

 بندارزیابی عملکرد سیستم طبقه

نتایج  3جدول بند از سه معیار حساسیت، دقت و ویژگی استفاده گردید. منظور بررسی عملکرد سیستم طبقهبه

 دهند. به این سه معیار را نشان میمربوط
 بندبرای طبقه اغتشاش سیماتر عملکرد یهااریمع -3جدول 

سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهینه–هیبرید شبکه عصبی مصنوعی    

 کالس حساسیت دقت ویژگی

09/98  33/97  63/97  سایر گیاهان 

06/96  33/97  82/96 زمینیسیبگیاه    

 

یباً تقرباشددد. این میزان درصددد می 96گردد میزان این سدده معیار در هر دو کالس باالی که مشدداهده میهمانگونه

ست. همانگونه  قبولقابل سیب   شده از مزارع موبوط یهتههای ذکر گردید فیلم قبالًکه ا شت  زمینی به هفته چهارم از زمان ک

شد. بنابراین علف می سازی انواع علف  با شد خود بودند و امکان جدا هرز های هرز موجود در زمین زراعی در مراحل ابتدایی ر

زمینی جز سددیببه بندی )چون سددایر گیاهانیل خطای قطعهبه دلوجود آمده از همدیگر وجود نداشددت. میزان خطاهای به

سمت    ضی از ق شدند و یا برعکس( بود. اما در کل این  نظر گرفته میعنوان گیاه درزمینه بههای پسکوچک بودند و گاهأ بع

 باشد.می قبولقابلمیزان دقت 

 گیرینتیجه .4



 

5 

 

های هرز مختلف ی علفهای هرز امکان جداسازدلیل کوچک بودن اندازه علفزمینی بهدر مراحل اولیه رشد محصول سیب -1

 از همدیگر وجود ندارد.

 سرعت پردازش سیستم ماشین بینایی به تعداد اشیاء موجود در هر فریم بستگی دارد. -2

 دهد.می بندی را افزایشبندهای هوشمند در مرحله آموزش سیستم ماشین بینایی دقت طبقهاستفاده از طبقه -3

 باشد.صد میدر 97باالی  سازی ازدحام ذراتالگوریتم بهینه–هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  بندمیزان دقت طبقه -4
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Abstract 

The use of the precision agriculture operations in order to control weeds contributes human health, unpolluted 

environment and underground waters. In fact, site-specific spraying method which is one of the precision 

agriculture operation, sprays proportional to the weeds volume and therefore the use of herbicides will be 

reduced greatly. For this reason, a video processing based machine vision system in line with site-specific 

spraying was presented to detect potato and different types of common weeds. In order to training and testing 

the presented machine vision system, 2 hectares of Marfona potato crops in Kermanshah–Iran were used. This 

system moved with speed 13 cm/s. After segmentation, 142 features in two fields of color features and texture 

features based on the gray level co-occurrence matrix were extracted. Using hybrid Artificial Neural Networks 

- Particle swarm optimization (ANN-PSO) method effective features were selected among 282 features and 

were imported to classifier system in order to classify the potato and different weeds. The experimental results 

show the value of sensitivity, specificity and accuracy related to ANN-PSO classifier for two classes were 

above 96 %. 
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