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  چکیده

در حین حرکتت   های علف هرز در سطح مزرعهموقعیت تودهای برای تشخیص سامانهعنوان به دتوانماشین بینایی می فناوری

پترداز    ۀعوامل موثر بر دقت و کارایی ستامان  ،این تحقیق در. شوداستفاده منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی به ،ماشین

 ۀاثر سه عامل شترای  نتوری محتی ، مرحلت    و نیز های رنگی گیاه تصویر در تشخیص علف هرز از گیاه اصلی بر مبنای ویژگی

 ،نوع علتف هترز شتلمبیپ، پی ت      پنجزمینی( از تشخیص گیاه اصلی )سیب در رشد گیاه اصلی و نوع علف هرز بر میزان خطا

کته بتین نتورپردازی آفتتابی و      دهتد متی نشتان  دستت آمتده    بته . نتایج استه شدبررسی  ، کنگر وحشی و آتریپلکسگندم

رشتد   ۀدو عامل نوع علف هرز و مرحلت  تأثیر. اما نداردداری در میزان دقت تشخیص وجود تصویربرداری در سایه تفاوت معنی

 گیتاه رشتد   ۀاولتین مرحلت   ،. بهترین زمان برای تصویربرداریاستدار معنیبر عملکرد سیستم تشخیص  توجهیطور قابل هب

توان شلمبیپ را با دقت قابل قبولی صرفا بر استا  متد    نوع علف هرز نیز می پنجزمینی است )اوایل تیرماه( و در بین سیب

صورت دکارتی نسبت بته  ههای علف هرز بتعیین موقعیت مراکز ثقل توده ،. در این رو دکراز گیاه اصلی متمایز  RGBرنگی 

 .پذیر استبسته به شرای  مختلف تیماری امکان در صد ۵۹ بیشینهصفحه تصویر با دقت 

م

 كلیدی یهاواژه

  مد  رنگی، ماشین بیناییعلف هرز، تشخیص، 

م

 مممقدمه

درمحاگمحاض مت اضدانممیدادنمید انموداصرمس د  ممممممم

مونندده  زارعموشددا رمنمامم دد  مس دد  وددرمدرمسددومدد 

مدر مد س هارا مسقوطممیئدتم ود دمداردممممد ل  نهادصانم

مت داشدممۀصدانمصد ممدرمس حمدمممی انمون د گمومد ممموهحال 

صمچندا مماس فاد ماممسم شمشوموای مدرماغمبمسزارعماسد نمم

صدانمند ینممما رنندمفمۀر دمیدامت سد ممان ظارمس م استمس ها گ

 مسدم شمممودرمومد مث ت نمی مپخرماند اعممسؤی  ا مون  گم

صد رتمس م ودزم مممهصانمص مموم سامیشوموای مداشت موم 

میاینه مینای این ماهد موهاماممص مدرمسطحمسزروهمهئ  شمس 

مشد نهملد د مسمااشد مممص رتمون  گمشده مف دطمن دا م مممهی

یایده ممورمیهمس هارممیدادنموداصرمسد مممسوزا مس   موم 

فداتمیهد مامماصدها ماصدم مممممواصرمس د  مسدم شمدفد م ممم

وشا رمنمپایهارم موشا رمنمس زماستموهماسد  م میدورمامممم

تد ا ممودهمومدالمنمد مممحدال ممدر مشد دمووهمس أپورمی م  مت

 دد رمواسدد منادیدده مهرامیددمصددانمشددوموای اسدد فاد ماممر ش

س دد  مسددم شمد مودد ومونددهمم یهدد ماممراصهارصددام ه فددت

پدذی ممیهماینمصده ممسدان ماسهدا ممممدس وای شوموای ماست م

مصد ممرامدرممماستموهمی د ا مس ع ودتمدعوددم فدتمیدامومد مممممم

ید ماسدااما الوداتمس ید  میدهمممممممتامدو سطحمخاکمت وونم

دس گا مسمااشمیامصه مون د گمممصهایت ماسها مصاس ع وت

صدانمم می مصمدونماسداامتدالشمممدش پاشرمف اص ممسوزا ی م
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 انمصددانمسدمااشمن طددهمساشدونممۀانمید انمت سدد مهئد  د م

 ,.Slaughter et al)م)غود مپو سد ه(مصد رتمه ف دهماسدتممممم

م مت د ی ی دارنمصدانمم ماسد فاد ماممر شمیار اینمدرم (2008

اغمدبمممپ دامشمت  ی مدرمصانر شوارهو نمهدن اگم  مییه

یدهمحئدگ صانمممید د ممنواممی و م منوزممۀدلو مصزینس اردمیه

 ماسد فاد مامممنهصئد مپوش ف همیدورماممپدورمسد ردمت ودهممممم

مصد رتم متشدخو میدهمممنظارتتهنوکمساشونمیونای می انم

صانمناصمگنموشا رمن مس ردمتماس  میهم یژ مدرمسقوطغو 

گمووفوت مت وونم ماس  م مامماینمتهنوکمدرمون  استت وهم

صد م موشدا رمنممممهودا م مومد ممت وونمش ایطمش ایطمخاک م

مدمشدد سدد اسدد فاد ممیالدرندد تشددخو مدرممدعودددم منوددز

(Chen et al., 2002)م م

مۀدرممسوندممتق و اتمۀینهنم مس ایئوهمدس همهفتیایهم      

 مدلود م  ممماسدتمص ممیئوارمسشه مموم متشخو مخ دوار

مصد مم مهودا ماصدم م منودزمممممصدانمس  دهدمومد ممم و دمه ندهم

  رنمداد ماممسدطحمسزرودهماسدتممممصانمسخ م مومد مر ش

(Thorp & Tian, 2004)صدانممر شتد ا مم میاماینمصمه مسد م

ر ندهمیدهمد مممودارمسد ممهپ دامشمت  ی مراموهمدرماینمس  لهمی

مر(Burgos-Artizzu et al., 2011)مودد ددسدد همت ئددو م

م ممهوداص (موهاسامنمهوا ماممپسممسونهم)خداکمیدامی ایدانمممم

مدرمف  یندهموهاسدامنممماصدم  مهودا ممصد ممامممموم تشخو م

مشد دمودهمم مس مد  مفد ممسد ممم(خداکم)ممسوندهمهوا ماممپدسم

متد ا مامم  یددممصدانمس  مددمیدهمهودا مرامسد مممممتماشمپوهئ 

یددامامم  یدددممIRودد د مت دد ی مدرمسقدده د م ودد مفوم دد 

دمودد اسدد خ ا ممRGBت وو دداتمسخ مدد مسددهگمرنگدد ممم

(Woebbecke et al., 1995)ید ممماًصدانمدیگد مومدهتممم مر ش

یندهنممصانمدسد همیامر شمصم ا مHSIاس فاد ماممسهگمرنگ م

(Lee et al., 1999)صدانمیافدتمممسؤلفدهمم منودزماسد فاد مامممم

(Bosch et al., 2007)مدرمودونمحداگ مر شمممد لدتمداردمم 

د ریدونمس مد ل م میدکمممممیدکمصمزسدا ماممممۀدیگد  ماسد فادمم

مم(.Gerhard & Christensen, 2003)ماستمد ریونمف  س خ

تشدخو ممم (خاک)مسونهمپسمامهوا مموهاسامنپسماممم

صدانمساشدونمیوندای م ممممر شمیدامصد مماممهودا ماصدم ممممموم 

ما الودداتمرندد  مشدده  مس ع وددت میافددت ممانمامسوم ودده

مپدذی مخ اصدهمید د مممانهام میدام ود مسدن هسمشده ماسهدا ممممم

مصددامیئدد گ سؤلفددهیددامت وو دد ماممایددنمم اممیهددماسدد فاد 

مۀت دد ی ی دارن مندد عمهوددا ماصددم م مه نددمممۀنقدد یددهمداردم

ی خ مس اردمص فاماممتفا تمدرم و مان هاس مص م مدرمموم 

مسانندددهمنددد رمس یددد م م وددد مف  سددد خماسددد فاد مشددده 

م مسدلالم مهداص مم(Gerhard & Christensen, 2003)اسدتمم

تد ا مامممدرموشتمواص  مهوا م موم مص ممرامیدهم ضد حمسد ممم

مدرمانددهام م مس ع وددتماممیهددهیگ متشددخو مدادممممتفددا ت

(Blasco et al., 2002)مهوداص م د رمسشدایهمدرموشدتممممه می

 ومدد میددهم اسددطهمتفددا تمدرمس ع وددتمهوددا م مساننددهمهدد 

 صددانمشددهم  مومدد مصدد ممممصدد مم می خدد م یژهدد ممومدد 

مدرماغمددبمسدد ارد م صئددتاممهوددا ماصددم معایدد متشددخو مم

مۀدرمس اح ما لوم میخ  صص مماممهوا ماصم موم تشخو م

رشهموهمتشایهمیئوارممیادنمیونموم مص مم مهودا ماصدم مامممم

  موددارملقددابمیافددتمسددطق  مرندد م مشدده م ودد دمداردمم

 صددانم ماسدد فاد ماممر شونددهسدد مسشدده متشددخو مرا

درمت اندهما الوداتمسفودهنممممی دارنمدرمارتفاعمو مس ت  ی 

اسدامیایدهممم مدصدهمسوزا م من عموم مص ممدرماخ وارمسامع ارمیارۀ

خ  صممسان مهیمدش یدعتم مشممصاتقمو مت  ی درمصنگاشم

شد نهممپ شدان مسد مموهمهوا ماصم م مومد مصد ممدردارمصد مممم

(Storkey et al., 2000) م

صدای ممر شم(Pérezمet al., 2000)م  مصمهدارا مما ودمپم

مت  ی صا مپ دامشمهوا می انمت  ی ی دارنمنزدیکماممسطحم

ید  مدرممصانمص ممپهنشه میهمسنظ رمشناسای موم مه ف ه

صددانم مر شو دنددههمشدد ایطم اع دد مسزروددهمارایدددرمغددالتم

امما الواتمرنگ مید انمتمدایزمیدونمهودا م ممممم نهامپوشنهادنم

صدانممر شوهماممم مدرحال و دت  ی ماس فاد مس مۀمسونپس

 اممومد مصد ممممهودا ماصدم مممید انموهاسدامنممممشه پ دامشم
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مامموهاسدامنممم سدنو من دای ممید انماو  دارممم و دندهماس فاد م

اینمسق  ا مصانمی رس و دنه من ای مماس فاد ت سطمانئا م

سوئ  م  احد مشده مدرمسدطحممممموهصنگاس دصهمس نشا م

ت اندهمسدطحمممیامپ دامشمت د ی مسد ممم ونهس سزروهمح وتم

 نئ  می  موم مص مم)نئد تمسدطحمید  مومد مصد ممیدهمممممم

 مامممسطحمی  مو موم مصد مم مسق د گ(مرامتخمدونممندهمممم

اصم ماسد فاد ممموهاسامنموم مص مماممهوا صامی انماینمداد 

م ممونه

اممم (,Hemming & Rathم2001)صمونددد م مراامم

مکیدمموادیامنی ام اگوویدم یت  م و متقممهیتوزمنصار ش

وم مص مماممسق  گماسد فاد مو دنده مد ممممی شناسامئ  وس

صد رتمموم مصد ممودهمیدهممممن(م مت هاد یسق  گم)وم م مص 

م  یالگد رممودادمیامنسق د  تم ود دمداردمید اممممنویم  و  

طمیشد اممدرمصدامری مسدامنه مهمشدهمودارمه ف دممهیدممنینه   ه

م یداماسد فاد ماممدسد گاصممممت د ی صامشدهنه ممماود اممناسزروه

 ممهی متوزنهشهمهوشه متهون  گمنن رپ داممطیسوهزمیهمش ا

متوخ  صدممصشدتم مدن داگمشدهمممنیدمص رتم فالهصامی وتقم

ص منم ندهماسد خ ا ممممنی ام رنگمتوخ  صمسه ممنساخ ار

سداخ همشد د مید ممممامنه سش  کمماتواممخ  صمی شهمتامفضا

من سارم و متقممهیص مدس ه متوزمنصام اساامسوم وهمداد

تفدا تمعاید مشده مممممنوهمید اممی صا ژهیص رتمه فتمتام 

ش نه متدای مممنووصام موم مص ممسناسبمصئ نهمت نم نهمنوی

من میدد اموددادیامنی اسدداامر شمسنطدددمفددامممم  یوضدد 

نشددا مدادنددهموددهممصدداری مسددااسدد فاد مشدده ممنیندده   دده

منیندهم   هدرمدعتممریت اننهمیهمافزا سم رنگماتوخ  ص

وم مصد مم مر شمممت او رشه ممۀومکموننه می اساامس حم

م یددهمدرسدد ماصددا هومدرصددهم43تددامم35منوسقاسدد ه میدد

مممشهنه منینهم   ه

 مامم(Jafari et al., 2006)مو ف نم مصمهدارا ممدرمای ا  م

 

صانمرنگ می انمتشخو مومد مصد مماممهودا ماصدم ممممم یژه 

ماسد فاد مامم ماسق  دم مس نانموارماینمدنهو رغنهرماس فاد م

صانمرنگ موم مص مم مهوا ماصم میه  مدرنظ مه ف نمسؤلفه

صمهم  دمهزارشمارایهمصانمصنهس مهوا می د میاماینم یژه 

یئد همیدهممممصده مدرم3/15تامم7/45تشخو مصقوحماممم شه 

 صدال م ممم است مدرمتق و  مدیگ س غو می د م ن عموم مص م

نوددزمیددهمم(Vesali & Komarizadeh, 2010)مماد ومددارن

صد فاممم صانمص ممسوبممسوند می رس ماسها متشخو موم 

پ داخ نده من دای مودارمایدنمممممم صدانمرنگد ممسؤلفدهماسداامم ی 

م75/34ندهنمامممی   همسوزا وهممدصهس منشا پژ صشگ ا م

رشدهم منودزممممۀ میاماینمصمه ماث مد راستمس غو مصهدرم17تام

هف همشده مدرممیا مدرمصوچمیکماممتق و اتماس فاد ماممسایه

وند ا مم نچهمدرماینمپژ صرمیه مهماستسهنظ مع ارمنگ ف میا 

تشدخو مهودا مامممممۀنقد ممخ اصهمید د منظ ماصم مسهمس ض ع

تشخو موم مصد مماممهودا مممماسها م منوزم(خاک)مسونهمپس

متقتمدرما  ا مهوا ماصم امنه  مت وونمس اوزمتوم ماصم م

رشهمهوا ماصم م ممۀتاثو مسهمواس مش ایطمن رنمسقوط مد ر

ماست ن عموم مص مم

م

 هامواد و روش

مه سدد ا ماردیودد  مممشمیددایال ممتق و ددات ممۀدرمسزروددمم

مۀصددانمردیفدد میددامفاصددممصدد رتمودد تهیددمسددوبممسوندد 

 مۀدرمسددهمس حمددم؛مس دد موشددتمشددهممسددان  م43مردیدد 

 مۀدصدد ( مصف ددما گمتو سددا م)ع دد ماممهدد ممۀصف دد رمسددان 

دصدد (ما گمشدده ی رم)ی ددهماممهدد ممۀا گمس دادسددا م مصف ددم

 صددانمصدد ممس ودد دمدرممشدده مومدد ممت دد ی ی دارنمانودداشم

 مصئد نهمصدانمصد ممس دها گمسنط دهمنودزمممممموم  امسزروهموهم

مچدکم مپو م تد یامهس ممونگ م حش شمم و  ممام انهو ارت

 ( 5هنهشم)شه م

 

 

م

ز...تشخیص علف هراستفاده از تکنی  ماشین بینایی برای   



00 

 

 
 گندم

 

 
 پیچک

 

 
 آتریپلکس

 

 
 کنگر وحشی

 

 
 یگبشلم

 های هرز در مزرعه مورد مطالعههای تصویربرداری شده از علفنمونه -7 شکل

م

یداممممNIKON-D40اممیکمد ریدونممم ی دارنی انمت  ی م

مCCDحئدگ مممسگاپوهئ  مسوهزمیهم6.24یوشونهمرم ل شنم

مس د مسومد مم51-33موان ن مۀ مفاصمم(س  سوم م15.6×23.7)

 مدرمتمداشممشه مید دمموهمدرمحالتمدس  متنظو اس فاد مشهم

مدرپایهمومد دنممسهمشه می مس ارمد ریونیاممت  ی صام س ارد

م س  (منئ تمیهمسدطحمخداکممسان  م533یهئا م)مانفاصمه

یدهمممMemory stickامم  یددمممت د ی صام متماس منهث تمشه

 -Dell Inspiron 5520- Core.i5-2.5GHz) تدا ملد میدکمم

64.0 bit-Ram: 4.00GB)سن  د م مدرمف سدتمغو فشد د ممممم

TIFFافدزارممیامومدکمند شممم ذخو  ممMATLABپد دامشم ممم

 میامت وهمیهماصموتمن رپ دامنم(Anon, 2008)مشهنهتقمو م

مۀشدده  موموددمه ف ددهمنت دد ی صا  میدد ممرشددمگو ثو مأ متدد

یدا م ممیدامسدایهمممدرمد م ض وت  مر مصانم ف ای ممت  ی صا

و د (ممم3تداممم0)مس دونماممر ممم  مدرمسداو میدا ممیه  مسایه

تدایرمخ رشدوهمنئد تمیدهممسدونمممممممۀوهمما یدمه ف همشهنهم

ت  ی ماممسدطحممم533درمسوم عمته ار مم53یامم یهئا ماست

مشه مسزروهمیامایوادمش ایطمسخ م متومارنمتهوه

س ناسبمیامش ایطمهودا ماصدم  مومد مصد مم مخداکمامممممممم

رنگ  مس ع وتمهوا م موم مصد م مشده م مممصانملفهؤلقابمس

مMFileصد رتمم میدهمیصای ناسهم صانمداخ مت  ی ای ادمالما 

سدهمدسد هممممهذش ه  میامت وهمیهمتق و اتمن ش هم ماو امشه

مم  یژه مرن  مشه م میافتماممت  ی معاید ماسد خ ا ماسدتممم

م

ی ماساامسدهگممم صانمرنگ یژه مص فامامدرماینمتق ودماسام

RGBم مومد مصد مممم(خاک)مسونهمتفهوکمهوا ماممپسمی انم

می امس فا تماممدیگد مواری دصدانممممشهاس فاد ماممهوا ماصم م

مداندهممۀپ دامشمت  ی  مساننهمتشخو مداندهماممودا مدرمتد دممم

(Zayas et al., 1989)میامتشخو ملکم ممده مر نمسود  مم

(Chen et al., 2002)می انمتشدخو مومد مصد مماممهودا ممممم 

مصد ممدرمومد مممیندهنمشده مودهمممود تممصدانمدرموشتماصم 

 م) منهمف طمیونمردی مواشت(مانمدرما  ا مهوا ماصمن طه

مصد رتمهیدممومدالماسهدا مشناسدای ماشدوای مممم ماستپ اونه م

 د رمان د  ماممممهیهااررهم و دمنهارد م و دمساعهم مید  میدمم

 شدان ممماص ا مهوا ماصم م می ضدامم صانمسخ م مدرماه نه

 سدو  مامماشدوانمس  دهدمرامنشدا مممممیامیههیگ  متومد ممامنه 

رامسشده مممشه  ممصانمانهام دصهموهماس فاد ماممشاخ س 

ث ماسدتمودهمممؤصداممسدان مسدممملفهؤارهو نماینمسوهیمسامد س 

یدونمد مهودا مممیداممخطد  موشدتممممتشخو مص فامدرمداخ 

م یاشهاصم م

م

 یاصل ریتصو از نهیزمپس یجداساز

مماممهوا ماصدم  متفهودکممممتفهوکموم مص میامدرمس ایئهم

میدامسده لتم مدعدتمیوشد  نممممم(خداکم)هوا ماممپسممسوندهمم

مخدداکمت ودده ال معایدد مخددعایدد ماو اسددتم مدلودد م  مام

ماسدت ممصدانمرنگد مع سدزم مسد زمممملفدهمؤنئ تمیهمهودا مدرمسم

م

71-30/ص 73۵6/سا  68/ شماره 78/جلد ها و مکانیزاسیون کشاورزیسامانه تحقیقات                   
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مم (Tellaeche et al., 2008)سنددای می خدد میدد ماسدداامم

میدد انممThresh = 2G –R –B تدد ا مامم سدد انهممسدد 

م میددامایددنمصمدده مدودد وهاسددامنمخدداکماممهوددا ماسدد فاد مم

س  م مخطامس دادی مسخ مفد ماممضد ایبمممممیامدرماینمپژ صر

Rم Gمم Bمم5مرایطددۀمسشددخ مشددهموددهمم م مسدد د مشددهنهم

م متفهوکم موهاسامنمخاکماممهودا ممسناس یامدعتممت انهس 

م

م

ممم( 5)شه ممدسامسمهنمرا

م

 Thresh = 1/262G – 0/884R – 0/311Bم(5)

م

مشدددده میدددد انمایددددنمسنظدددد رماممالگدددد ری  مارایددددهممم

مشه ماس فاد م0درمشه م

م
 

 الگوریتم جداسازی پس زمینه خاک از تصویر اصلی و سپس جداسازی گیاه اصلی از آن -0شکل

م
 یاصل اهیعلف هرز از گ یجداساز

مسونهماممت  ی ماصدم م ممپسمیاپسمامموهاسامنمخاکمم

م صدف م)رند مسدوا (ممممۀلفدمؤصدای میدامسممت هی م  میهمپوهئ 

مماسهددا موهاسددامنمومدد مصدد مماممهوددا ماصددم میدد مس نددانمم

ما گم مشمۀ مدرمس حمدددسددتم سددهیددهصددانمرنگدد م یژهدد 

صد رتممهیدممB ممG مRصدانممسؤلفدهمی دمتامسودزا مص یدکمامممم

مشداخ مسودانگونم سدارنمدرمصدد میدکماممشد ایطمتومددارنممممم

ش ایطمن رپ دامن(مت ودونممم×رشهممۀس حمم×)ن عموم مص مم

صدای مامممت دادف منم ندهممم د رمه مید انمایدنمسنظد رمیدممممدش 

صدانمسخ مد مهودا ماصدم م مومد مصد ممممممممیخدرممنت  ی صا

ص رتمس ادی مسوانگونمهیمB ممG مRصانملفهؤوهاسامنم مس

دعوددمس دادی ماسد خ ا مممممیدامی رسد ممدرم  مسشخ مشهنه م

ز...تشخیص علف هراستفاده از تکنی  ماشین بینایی برای   
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م سد انهمماممسدهمم صدانمصد مممومد ممصدانمرنگد ممهلفؤاممسمشه 

ممB ممG مRمصددانلفدهمؤت تودبمید انمسممیدهمم551 مم513 م557

 Gonzales)مون ا ما لونموممواتمفوم  ین ماس فاد مشهیه

& Woods, 1992)عاید ممم یخشدمم  سد انهمفد  ممیاماومداگمم م

اممهوا ماصم محذ مه دیهماسامصمچنا میخشد مامم  مممت وه

دلو ماش  اکموم مصد مممضمنماینههمیهم سانهمدرمت  ی میاع 

یخرموم مامموم مم صانمرنگ سؤلفه مهوا ماصم مدرمی خ م

صانمرنگ مسؤلفهسوزا ماش  اکمم   و  اً مشهص ممنوزمحذ م

یونموم مص مم مهودا ماصدم مدرماند اعمسخ مد مومد مصد مممممممم

مس فا تمی د م

سد  مدرمممimerodeی همیداماسد فاد ماممتدای مممممۀدرمس حمم

ید انممم صانمهوا ماصم مس ود دمدرمت د ی مشدهمممحذ منم نه

صانموم مصد مم مشمید دمتداممممت وونمس ع وتمص میکماممت د 

صدانمسودزاماممممسوم وهمت د مimdilateسوهدامیامومکمتای م

 ماسهدا متشدخو مس ودزمث د ممممممش نهوم مص ممتومو ممص ِ

موددهمهم یدموند ا مس اوددزمتد د مومد مصدد م(مفد اص ممممم نهدام)یدهمم

م
م

ه نهمودهمامممصما اس فاد مشه ممimcloseسنظ رماممتای مینیه

هوا ماصم میامم استسشخ مم0ارایهمشه مدرمشه مالگ ری  م

صای میاموم د مم میامحذ مت د مم bwareaopenومکمدس  ر

مۀنقد مم5مشده مم شدهمم  رمواس محدذ میهپوهئ مم5133امم

م)شددمم و م مصدد ممومدد مصددانمتدد د متشددخو مس ع وددت

درما  ا مرشهم میه  مسایهمیا (مراممۀس حممدرما لونم هنهش

ایدنمشده مممدصده مدرممسد ممدرمصد مس حمدهمنشدا مممماصم مهوا 

م(خاک)مسونهمس ی  میهموهاسامنمپسم5 مم0 م5منت  ی صا

میداماومداگمفوم د مرنگد م ممممم4ت  ی ماصم ماسدت مت د ی ممممام

 م1 مم3منت دد ی صااسددت ممدسددتم سدده ههودد نمیدد سدد انه

م مimdilate ممimerodeومدداگمد متددای ماِمۀت توددبمن ووددیدده

مهوددا مۀصددانمس فدد  متدد دمرئدد انه متهددهمامممم7ت دد ی م

 س ع وددتم1ت دد ی مم (Anon, 2008)ماسددتمحاصدد مشدده 

 مدصددهمدرصددانمومدد مصدد ممرامنشددا مسدد س اوددزمث دد متدد د 

م  رمواس ماممت  ی ما لوهمحذ مشه مهوهمهوا ماصم میحال 

ماست 

مممم
7 0 3 4 

ممم 
۹ 6 1 8 

متشخیص موقعیت علف هرز در اطراف گیاه اصلی ۀنحو -3 شکل

م

صانموم مصد مماممتدای مممی انمت وونمدعودمس ع وتمت د م

centroidم(ماممسوم ودددهمت ایددد مregionpropsمم) یددد انمم

مسددطحمپ شددرمهوددا ماصددم مدرمت دد ی منهددای ماممۀسقاسدد 

افدزارمعهرتمندهمممند شممImageJشه مماس فاد مImageJافزارمن ش
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درمومد شمم یژ مهیصانمسخ م مواری دماستموهت  ی ممتقمو 

دارد ماینمی ناسهمعای ماو امر نمص مرایانهمیدامودا اممممیو ل ژیک

تد ا ممافزارمس صانماینمن ش ماممعایموتاست میا ت مم5.3 رژ م

مسددامنم یددهمنمددایر م یدد ایر متقمودد  مپدد دامش مذخودد  

ضمنماینهدهممماشار مو دم یو م50 مم51م 1منات  ی صایوادم

 مصدایمصانمیخدرم سارنمسئاحتم مپوهئ مۀت انای مسقاس 

صمچندونمامممموندهم مسد مان خدا مماممت  ی ممرامداردموهمواری 

ت ای ماس انهاردمی انمپ دامشمت  ی مساننهمتغوو مون  است م

مسددامن متشددخو مم ایددام مفوم دد ممسددامن مصمدد ارمی وئدد ه

م

میدد انماینهددهمی دد ا وندده ممپشدد و ان مسدد مت دد ی صاسوانددهم

م مامصدداییددهمت انددای منئدد  مایددنمر شمدرمتشددخو متدد د 

م د رمیئدوارمس د او مممهوهمسمهنماسدتمیدمممپ می دموم مص م

مم4مدرمشدده یاشددنه ممدرما دد ا مهوددا ماصددم معدد ارمه ف ددهم

حاص ماممتشخو موم مصد مم محدذ مهودا ماصدم ممممممۀ وون

متشددخو مۀاسددت من ووددمیدد انمس ایئددهمنشددا مداد مشدده 

مصدانممسوئ  مساشونمیوندای میدامت ودونمس اودزمث د متد د مممممم

موم مص ممیدامحدذ مهودا ماصدم مدرمت د ی مسدمتمراسدتمممممممم

م ش دس مدیه 

م

م
 )شلمبیپ و گندم(های علف هرز تشخیص موقعیت توده ۀای از نحونمونه -4 شکل

مبانرشد و بدون سایه در اولین مرحلۀ و حذف گیاه اصلی
م

نئد تممامنهدم س اوزمث م موهمس ع وتمدودارت ممم درم اع م

صدای مماسدتمسقد مممانمامموادرمت  ی مسشخ مشه یهمه شه

ت ودونمموهمامم مدرحال ش نهاش مماسیایهموهمومالمممصئ نه

مپاشد ماو ندا مموند ا مصده مسد مممس ع وتمهوا ماصدم میدهمم

مینای این ممسان مسوئ  مدرارمخطامسد مشد دمودهمممه دد مس 

 مومدد مصدد ممیاشددهمیخشدد ماممهوددا ماصددم محددذ منشدده مم

هودا مممخ اصهمشدهمتداممتشخو مداد مش د ماینمش ایطمس بم

صمونمدلو مدرماینمتق ودمشاخ م میهسمااش مش داصم م

موممهدد دمسوئدد  مدرصددهنماممسددطحمهوددا ماصددم ماسددتممم

وهمیهمد ی مسخ م محذ منشه ماستم مدرمیخرمن ای میدامم

یدامممسشخ مشه ماسدت مم"درصهمپ شرمهوا ماصم "ون ا م

من دای مم میندهنممدسد همصدام ما الوداتمممداد  مExcelمافزارن ش

ودمید مس ندانمممتق اینم منهشهص رتمه ا م منم دارمارایهمهی

شده مماود امموداسالمت دادف ممممۀپایدمدرممیکم مسایرمفاو  ری 

مت دد ی ماممسددطحمسزروددهمم533شدد ایطمتومددارنمیددامث ددتمم

مص رتممی ماسترهی
م

)ن عمن رپ دامنم×مم3 )ن عموم مص مم(×م53)ته ار(

م5)د ر مرشهمهوا (م×مم0)سئ  و /پخرمشه ((

م533=م)ت  ی مرنگ (م

م

مید دمید مممم سشد م د رمومده مممهتقمو من ای مدرمای هامیدمم

مۀید انمس ایئدمممSPSSافدزارممیدامومدکمند شمممم اریدانسممۀتوزی

صانمسخ م مپ دامشمت  ی م منوزمپاراس  صانمسخ مد ممر ش

ز...استفاده از تکنی  ماشین بینایی برای تشخیص علف هر  
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سئ خ  ماممت  ی مدرمتمایزمعای مشده میدونمومد مصد مم ممممم

مممهوا ماصم  

م

 و بحثنتایج 

مدلو متد او مومد مصد ممممموهمیهمدصهس سشاصهاتمنشا مم

درما  ا مهوا ماصم مت  ی امشناسای مس ع وتمس اودزمومد ممم

ماسدتمومالمغو وداری دنممیامرش مص ممدرما  ا مهوا ماصم م

راندهسا ممم یامنوامسنهمدعتم منو  نمانئان ممیادنمخ اصهمی د

دلو مسخ  موارمسطم:ندامدرممش ایطمیهموارمنوزمح  مدرماین

م میددامهذشددتممسددا مودداصرممممنوئددت دد گمر ممیهئددا مم

مسودانگونمدرصدهمپ شدرمهودا ماصدم ممممممم5وده گمممیایده مس 

مرنمشدده م)درمصدد موددادر(مرامانئدد تمیددهمسددطحمت دد ی ی دم

سارنم  مدرمشد ایطمسخ مد متومدارنممممصانم سؤلفهصم ا میام

مدصه نشا مس 
 م

های آماری درصد پوشش گیاه اصلی در تصویر نهاییمؤلفهمیانگین و  -7جدو    

یگمبلعلف هرز ش    علف هرز گندم علف هرز پیچک 

   سایه آفتاب سایه آفتاب سایه آفتاب

nd nd 45/54م م15/55 م14/1 م4/40 Mean 

ا گممۀس حم

مرشه
nd nd 45/14م م17/43 م54/70 م30/503 CV 

nd nd 41/0م م15/5 م00/5 م34/3 Min 

nd nd 5/50م م37/45 م05/54 م55/57 Max 

م11/74 م41/70 م05/41 م11/43 م41/55 م34/55 Mean 

د شممۀس حم

مرشه

م43/55 م55/01 م45/04 م14/51 م45/13 53/11 CV 

م04/03 م11/53 م40/03 م4/51 70/5 51/1 Min 

م533 م533 م41/13 م55/11 15/1 35/43 Max 

nd nd nd nd 04/53م م45/55 Mean 

س شممۀس حم

مرشه
nd nd nd nd 31/535م م04/541 CV 

nd nd nd nd 000/3م م / 44 Min 

nd nd nd nd 70/53م م54/35 Max 

مپذی نرموهشمتفهوکndمممم
م

مس ددادی منزدیددکمیدد د م یددامت وددهمیددهماصددها متق ودددم

دعدتمیوشد  ممممۀدصندهمنشدا میهمصدف ممم5مذو مشه مدرموه گ

مصدام می وهسمص رهمسودانگونماستمسوئ  مپ دامشمت  ی م

متد میاشدنهممنزدیدکمم533شد نهمیدهممموهمیهمدرصدهمیودا مسد ممم

م رسددانهسدد درمحددذ مهوددا ماصددم ممرامسوئدد  ممت ان نددا

حددا نمد مومدد مصدد ممونگدد م حشدد م ممممممنت دد ی صادرم

میدامامنهدم دلود متشدایهمرنگد ممممدعتموهاسامنمیدهمم  ت یامهس

مدسدتم سده ممیدهمن دای ممر م مامماینمسون مو می دمهوا مسوب

مصمچندونمدرمیدونمسدهمومد ممممممدرموه گماوماگمنشه امنه امم

مصدد ممشددمم و  مپوچددکم مهنددهش ممومدد مصدد ممهنددهشمدرمم

مس فددا تماممتدد وه  دد رمعایدد مهرشددهمیددمۀصدد مسددهمد ر

تد ا مممسون می دم میوش  ینمدعتمدرموهاسامنمرامسد مسوب

یدامممصدهمدرم57تداممم5یدامخطدای موم د ماممممما گمرشهممۀد ردرم

درمتمداشممودونمحداگ ممممدر مدود مسشداصه مممصهدرم4سوانگونم

تد ا مموهمدلو م  مرامسد مم ستپ اونهه میا مسطحتومارصام

ساصودتمیئدوارمس غود مشد ایطمند رپ دامنم مپ اوندهه ممممممممای

  و  مدرمرن مظاص نمهودا ماصدم م مومد مصد ممسد ت طمممممم

 دانئت 

م

 یاصل اهیرشد گ ۀمرحل ریثأت

ممودددهمشددد دسشددداصه مسددد م0 موددده گمم3اممشددده مم

م دد رمسوددانگونمدرمسددهمومدد مصدد ممهنددهش مشددمم و مممهیدد

م)مpم<م35/3(دارنمثو مواسالمس ند مأرشهمتمۀس حمم مپوچک 

م دد رنموددهممهیدد مدرصددهمتشددخو مهوددا ماصددم مداردمیددممم
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مرشددهمهوددا ماصددم موم دد ینمممۀدرمس احدد ما گم م خدد مد ر

مدرصددهم53)پ شددرمحدده دمممنمتشددخو سوددزا مخطددام

میدد انمایددنمممدلودد د مد مشدد سشدداصه مسدد مهوددا ماصددم (مم

دارمس  د رماسدت مدلود ما گمتشدایهمرنگد مدرممممممتفا تمس ن 

مصددانمهوددا ماصددم م مممد شمرشددهمیددونمرندد مدانددهممممۀد ر

صد متدامحدهنممممهمشدمرا گممۀوهمال  دهمدرمد رمماستوم مص مم

مرسددهموددهمدلودد مومدده مماسددامیددهمنظدد مسدد ممم ودد دمدارد 

مدرمهوددا ماصددم م مومدد مصدد ممئددوارمیددا نمپ شددان میصدد 

م

مودهمسنود میدهمدرصد مرفد نم متمدااممممممماستمد شمرشهمۀد ر

مۀس ایئدمدرمماسدت ممشه مد مهوا م مایوادمسایهمر نمیههیگ 

م دد رمسوددانگونهیدداماینهددهمیددم  گم مسدد شمرشددهد مس حمددهما

مدرمتمدداشماندد اعمومدد مصدد مم مد مر شمندد رپ دامنماخدد ال 

مسدد ردنصدد رتمهنمدد مشدد دمومددالمیددمدارمسشدداصه س ندد 

ا گممۀشد دمودهمدرمد رممدرمتومارصانمسخ م مسشدخ مسد مم

ممسوندد ماممومدد مصدد مهوددا مسددوبرشددهمدعددتمتشددخو م

میوش  ماست 

  
ممیانگین درصد پوشش گیاه اصلی در سه مرحله رشد -۹شکل 

م

هودا مممرشهمثو مس اح أتمۀت ا منق صمونمت توبمس میهم

خطدانمتشدخو ممممرامی مسودزا مم مش ایطمن رمسقوط ماصم 

همودمیدامت مسشاصه مو د مم1شه ممدرمسوئ  مپ دامشمت  ی 

یه د ینممسدا مید انمممممومالرشهممۀس حمما لونمیهماینمشه  

مست وم مص ممامتشخو 
م

مۀس ایئدممسنظد رمیدهمم اریدانسممۀاممتوزیدممدستم سه یهن ای م

اثد ممودهماثد ماصدم م مممممدصدهمنشا مس مسوانگونمو اس ماصم 

م د رمه مند عمومد مصد ممیدمممممرشدهممۀد مواسد مس حمدمممس  ای 

مث نددهؤدارنمیدد مسوددزا متشددخو مهوددا ماصددم مسمممس ندد 

م( 0م)وه گ

م
مدرصد پوشش گیاه اصلی در سه مرحله رشد در جداسازی از علف هرز گندم و علف هرز پی    -6 شکل
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مرشد، نوع علف هرز و شرای  نوردهی ۀمیانگین دقت تشخیص تحت تاثیر سه عامل مرحل ۀآنالیز واریانس در مقایس -0 جدو م
 مجموع مربعات میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

م115/551م11/551م5من رپ دامن

م314/550140م343/31505**م0من عموم مص م

م134/04م430/50م0موم مص مم×من رپ دامن

م745/57345م175/1773**م0مس حمهمرشه

م555/051م331/554م0مس حمهمرشهم×من رپ دامن

م535/53375م151/1140**م4مس حمهمرشهم× وم مص م

م334/533م354/03م4ماث مس  ای مسهمهانه

م050/54334م534/515م531مخطا

م301/513154مم503 مجموع
مدارمنهارنه مدرصه ماخ ال مس ن م5صانمدارانمح  مسش  کماممنظ م مس  مدانهنمدرمسطحماح ماگمدرمص مس   مسوانگونم**مممممممممممم

م

 نوع علف هرز ریثأت

مشدمم و  ممموم مص مسهمتاثو ممۀنق م 7می ماساامشه م

پوچکم مهنهشمدرمس اح مسخ م مرشهمی مسوزا متشدخو مم

ه ندهمودهمممصمدا مم اسدتمپ دامشمت  ی مواسالمیدارمممسوئ  م

تشخو مد موم مص ممپوچکم مهندهشمیداممممش د سشاصه مس 

ممۀصانمرنگ مدرما لونمس حمدمسؤلفهاساامدعتمعای مع  ل می 

م

م

م

م

م

ماسداممپدذی ماسدتمممسون م)ا ای متو سا (ماسها رشهمهوا مسوب

ی انمسهموم مص ممشدمم و  مونگد م حشد م م تد یامهسممممم

 میهمنظد مسد مرسدهمودهمممممدستمنواسه ماستمیهن ای مس ف  م

صانمشدهم م ماح مدا مممسؤلفهیه  متمفودما الواتمرنگ میام

حهاع مدرمش ایطمتومدارنممرا مامنهت ا مس ع وتم نم م یاف  

م   رمس ث مت وونمو دیهم س ردمنظ 

 

م

م

م

م

م

م م

م

م

م
   ینورپرداز طیشرا ریثأت

درصدهمممتداثو مشد ایطمند رپ دامنمرامید مممممۀنقد مم1مشه م

ن عموم مصد ممپوچدکم مهندهشممممتشخو مهوا ماصم مدرمد م

درمد ممتفدا تممرفدت مدصه می وهسم نچهمان ظارمس نشا مس 

ید مدرصدهممممدارن ض وتمسخ م مند رپ دامن متداثو مس ند ممم

ممت وددونمس ع وددتمساشددونمیونددای میدد انمۀتشددخو مسدداسان

مم4شده ممم ندهاردمماصدم ممصانموم مص ممدرما  ا مهودا مت د 

مدرمصدد مسددهمممصدداداد ماسدداامسوددانگونمتمدداس ممنوددزمیدد م

مایددنممۀسشدداصهموددهماممندد عمومدد مصدد ممرسدد مشدده ماسددتم

ممدارناخدد ال مس ندد موددهمشدد دسدد منوددزمسشددخ منمدد دار

71-30/ص 73۵6/سا  68/ شماره 78/جلد ها و مکانیزاسیون کشاورزیسامانه تحقیقات                   

  
 زمینیمراحل او  و دوم رشد گیاه سیب گانه علف هرز دردرصد پوشش گیاه اصلی در مجاورت انواع سه -1 شکل

 



01 

م ودد دمهایددنمواسدد مدرمسوددزا مدعددتمسوئدد  میددممثو أاممتدد

مدرمصدد مد محالددتمتددایرمسئدد  و ممم درم اعدد م یدده نمدد 

 مشدهتمند رمیدهمحدهنممممم ع ارهو نمدرم ض وتمسایهم ف ا م 
م

م

م دد رمهیددمصددامرارنگدد مسددطحمیدد  صددانمسؤلفددهمموددهماسددت

میهن اخدددتم میهئدددا مدرمت ددد ی صامدیوو ددداگمممت  ی دددا

مه نسامس مسشخ 

مم
ممجاورت علف هرز گندم و پی  دهی و مراحل مختلف رشد در درصد پوشش گیاه اصلی در دو وضعیت نور -8شکل 

م
م

م
 درصد پوشش گیاه اصلی در مراحل مختلف رشد و در دو وضعیت نوردهی -۵ شکل

 

  یگیرنتیجه

مۀتد ا ماممسداسانمموهمس مدصهس ن ای ماینمتق ودمنشا مم

مساشونمیونای م متهنودکمپد دامشمت د ی مید انمتشدخو ممممم

ید ممم انهدم صانمس ع وتمت د مص مم مت وونمصانی خ مامموم 

 ماسداممدو اس فاد ممت  ی مۀاممصفقم سخ  اتمدوارت اساام

دارنمیهمد مواس مند عمم  رمس ن سوزا مدعتمدرمتشخو میه

داردم ماممایدنملقدابمممم یئد گمم ههورسدممۀس حموم مص مم م

ند رممممید مند رپ دامن مممدارنمیدونمد م ضد وتممتفا تمس ند م

مامماهد م م ود دمندهاردممیدا  ممسدایهمسئد  و مخ رشدوهم ممید مممم

اصدم ماممومد ممممی انمتشدخو مهودا ممص فامصانمرنگ مسؤلفه

ثو هذارمأت ینمواس متن عموم مص مماصم ص مماس فاد مش د م

درمی خد مامماند اعمومد ممممودهمم  رنه میاستی مدعتمساسانهم

دلو مش اصتمرنگد ممص ممساننهمونگ م حش م م ت یامهسمیه

اسهدا مماساسداًممم صانمسدوبممسوند ممیامی  امنه یئوارمیا نم
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تشخو م و دمنهارد مصمچنونمدرمس اح مرشده متغوود اتممم

واسم مم صانمص موم تغوو اتمرن مم یژ هیم رن مهوا ماصم 

دستم سه میهاساامن ای ممس ث مدرمسوزا متشخو ماست می 

تد ینممسدا مید انممممرشهمسناسبمۀا لونمس حمم اینمتق ودمام

مسوند میدامیدا ت ینممممهوا مسوبتشخو موم مص ممهنهشمامم

 یدا م ممدرمش ایطممی مسدایهممدرصهم43سوزا مدعتمدرمحه دم

 

 

مسون مدرمتشخو مهوا مسوبم صمچنون ماستمۀا لونمس حم

ا گم مد شممۀامموم مص ممپوچکمنوزمدعدتمتشدخو مدرمد رمم

 مدسدتم سدهممهیدممدرصدهمم35 مم4/13ت تودبمس دادگمممرشهمیه

م اممپ شرمهواص م(خاک)ی انموهاسامنمپسممسونهم ماست

اس فاد مشهموهممThresh = 2G –R –Bاممسهگمیه  دمیاف هم

م دارددعتمعای مع  ل م
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In order to reduce amount of pesticides used, machine vision technique can be applied to identify 

the location of weeds around main crop in a field as the machine moves. The purpose of present 

investigation was to determine the accuracy of image processing method in identification of 

weeds in standing potato crop, according to color features. Research was conducted in research 

field of University of Mohaghegh-Ardabili, and three factors namely: environmental light 

condition (direct sunlight and shadow), type of weed (Shalambig, Pichack and Wheat) and stage 

of crop growth, were investigated.  Results showed that there are no significant differences 

between two types of environmental light conditions. However, the main and interactive effects 

of two factors of type of weeds and level of crop growth were significant on identification 

performance of system. According to the results obtained, the first stage of crop growth is the 

best time for the visual tests (middle of the June) and among the three types of popular weed in 

the region, it is possible to identify the wheat from potato leaves with a reasonable accuracy 

according to RGB color model. Finally it can be concluded that by application of machine vision 

technique, it is possible to determine the location of weeds around the main crop by maximum 

accuracy of 95% dependent to different condition of treatments. 

 

Keywords: Color Model, Identification, Machine Vision, Potato, Weed 
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