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 چکيده

 
كاهش هزينه ها، از    استفاده از سمپاشهاي با پاشش نقطه اي با كاهش قابل مالحظه ميزان سم مصرفي و نتيجتاً                 

بدليل اهميت و هزينه زياد حذف علفهاي هرز، تالشهاي زيادي در زمينه            .  آلودگي محيط زيست نيز خواهد كاست     

 با عكسبرداري ديجيتالي در شرايط      در اين تحقيق  .  باشد  در حال انجام مي    بخشاستفاده از ماشين بينايي در اين       

 تصوير  ٣٠٠اين اطالعات از    .  ر قند از علف هرزفراهم گرديد     واقعي مزرعه، اطالعات الزم جهت تشخيص چغند      

 زبا استفاده از آنالي   .  سانتيمتر مربع بدست آمد     ٧٠×٦٠ ميدان ديد    از   پيكسل ١٢٠٠×  ١٦٠٠  مختلف با وضوح       

تشخيصي، روابط تشكيل دهنده نسبت رنگهاي اصلي در هر تركيب رنگ منسوب به گياه و هفت علف هرز                       

بر اساس روابط مذكور الگوريتمي ارائه گرديده است كه قادر به           .  ان فارس استخراج گرديد   مرسوم در مزارع است   

جداسازي علفهاي هرز از گياه چغندرقند در شرايط مختلف نوري خواه در نور مستقيم آفتاب يا سايه برگها يا                      

جداگانه مقايسه و   نرخ طبقه بندي درست در مورد هر يك از هفت گونه علف هرز به صورت                 .  دستگاه مي باشد  

 در بين علفهاي هرز، کمترين نرخ طبقه بندي درست مربوط به پيچک صحرايي در سايه                    .  تفسير شده است  
در الگوريتم نهايِي جداسازي، نرخ     .  بود%)  ٢/٩٥(و بيشترين نرخ مربوط به ارزن دم روباهي در روشنايي          %)  ٨/٧٠(

 .در سايه بدست آمد% ٨/٨١در روشنايي و % ٥/٨٨طبقه بندي درست برابر با 
 

 الگوريتم، پردازش تصوير، ماشين بينايي، جداسازي، علفهاي هرز، چغندر قند: واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
 هزينه بر بوده و بخش رحذف علفهاي هرز توسط كارگر بسيا

عمده اي از هزينه هاي توليد محصوالتي نظير چغندرقند را به             
دي در جهت يافتن     لذا تحقيقات زيا  .  خود اختصاص مي دهد    

روشهايي جهت حذف علفهاي هرز بدون استفاده از كارگر در             
كنترل علفهاي هرز به روشهاي مختلفي         .    حال انجام است   

صورت مي گيرد كه از آن جمله مي توان كنترل مكانيكي                 
سوزاندن علفهاي هرز   ،  استفاده از سموم علف كش    ،  علفهاي هرز 

 . افكن را نام بردبا استفاده از شعله
هم اكنون كاربرد عملي روش مكانيكي محدود به استفاده از          
كولتيواتورهاي مزرعه اي جهت از بين بردن علفهاي هرز مابين           

طراحي روبوتهاي علف هرز كن هنوز       .  رديفهاي كشت مي باشد   
با پيشرفت فن آوري علف       .  مراحل تحقيق را طي مي كند        

. فزايش مي يابد  كشهاي انتخابي، كارآيي اين سموم روز به روز ا         
 سراسري علف كش    ش از علف كشهاي انتخابي و پا ش        هاستفاد

 اما علت عدم استقبال كشاورزان از استدر مزرعه، ساده و سريع 
چنين روشي و روي آوردن آنها به روش حذف دستي توسط               

.  انتخابي مي باشد    شكارگر بخاطر هزينه باالي سموم علف ك        
جداسازي علف هرز از گياه     ي كه در زمينه     هدف نهايي تحقيقات  
، ساخت دستگاهي است كه بطور مستقل و        اصلي انجام مي شود   

بدون نياز به دخالت انسان  قادر به تشخيص و حذف علفهاي               
در  از بين بردن علف هرز       روش مورد استفاده براي   لذا  .  هرز باشد 
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موثر   ، دستگاه  نادرستِ تشخيِصسطح قابل    تعيين حداكثر    
 روش كنترل مكانيكي   باشد از    راساس اگر قرا  بر اين   .  خواهد بود 

بايست مقدار   استفاده شود ميزان تشخيص نادرست دستگاه مي       
بسيار كمي باشد چراكه در صورت تشخيص نادرست، محصول           

اما در روش دوم كه از      .  كه هدف اصلي است صدمه خواهد ديد       
 خطا و تشخيص    كشهاي انتخابي استفاده مي شود، ميزان         علف

 نسبت به دو روش ديگر داشته       يي تواند مقدار بزرگتر   منادرست  
 .باشد

 از علف كشهاي نقطه پاش نسبت به ساير روشهاي          ه استفاد
 هرز پيشرفت بيشتري داشته و به مرحله        يكنترل مستقل علفها  

بنابراين، تحقيقات در اين    .  استفاده عملي نزديك تر شده است      
ان بدون  زمينه به سمت روشهايي متوجه شده است كه بتو             

بر اساس  .   ميزان سم مصرفي را كاهش داد      ،كاهش اثر سمپاشي  
انجام دادند، اگر سم     )  ١٩٩٠(تحقيقي كه براون و همكاران         

از ميزان سم مصرفي    %  ٢٥ شود تا    يده بر روي گياه پاش    ماًمستقي
  .كاسته خواهد شد

هدف از اين تحقيق استخراج روابط تشكيل دهنده نسبت            
سوب به هفت گونه علف هرز و گياه          تركيب رنگهاي اصلي من    

چنين روابطي مي تواند در      .  مي باشد يعني چغندر قند     اصلي  
  بر اساس ترکيب رنگي آنها     جداسازي علفهاي هرز از چغندر قند     

در نهايت با تعيين ميزان موفقيت هر        .   قرار گيرد  همورد استفاد 
رابطه در ميزان جداسازي، الگوريتمي ارائه خواهد شد كه تا حد            
امكان قادر به جداسازي علفهاي هرز و گياه اصلي بر اساس رنگ            

 .باشد
تشخيص علفهاي  در زمينه    ز داليل گستردگي تحقيقات       ا

 تنوع علفهاي هرز مرسوم در هر       را مي توان به  هرز از گياه اصلي     
اشاره  تفاوت علفهاي هرز محصوالت مختلف         و همچنين  منطقه
 .كرد

حذف علفهاي هرز   رت  صوبه دو   عمدتاً  حذف علفهاي هرز     
 انجام  حذف علفهاي هرز روي رديفها      و يا    بين رديفهاي كشت  

 .مي گردد
يكي از روشهاي تشخيص علف هرز، استفاده از تشخيص             

تشخيص اگر چه     .  )۱۱  ،۱۰،   ۷  (است  ١هاي نوري   دهنده
 از نظر تجاري مقرون به صرفه ترند ليكن              دهنده هاي نوري 

 ، دليل در تشخيص گياه    وضوح فضايي بسيار كمي دارند بهمين      
 ،مگر با استفاده از محدوده باريكي از طول موجهاي مختلف              

 . )۱۱ (دچار مشكل مي شوند
در بسياري از تحقيقات خود اقدام به                       محققين
ند كه اگرچه صورت مساله  از حالت           ه ا هايي نمود  ساده سازي

 اما به هر حال شروعي در جهت مي شودواقعي مزرعه بسيار دور 
 .استراي حل مساله جداسازي علف هرز از گياه اصلي            تالش ب 

تحقيق در شرايط     :  استها شامل اين موارد          ساده سازي  
آزمايشگاهي با نور كنترل شده، خاك مشخص با رنگ يكنواخت،      
و تهيه عكس بشكلي كه تنها شامل گياه اصلي يا علف هرز                 

هاي تالشها در اين جهت بود تا با يافتن ويژگي        .  )١٥،  ٦،  ٤  (باشد
متفاوتي بين گياه اصلي و علفهاي هرز از قبيل پيچيدگي،                
كشيدگي، گشتاور مركزي و گشتاور حول محور اصلي، گردي،           
نسبت شكل و زاويه هاي حاشيه برگ و تركيبهايي از آنها كه               
خصوصيات سطح باال را تشكيل مي دهند بتوان در جداسازي             

يات در  ليكن چنانكه ذكر شد اين خصوص        .  )۶(  استفاده كرد 
 واقعي چندان قابل استفاده نمي نمايند چرا       مزرعهعكسبرداري از   

كه تصوير تهيه شده شامل تركيبي از گياه اصلي و علف هرز                
است كه بطور مجزا نمي توان اين خصوصيات را از آنها استخراج            

بهمين دليل به نظر مي رسد كه استفاده از روشهاي رنگي           .  نمود
 موفق )٢٠٠٠ (راستا الفاكي و همكارانتنها راه حل است در اين       

 ،RGBشدند با استفاده از تركيبات مختلف فضاي رنگِ                
 شدت نور   .گونه هايي از علف هرز مزارع سويا را جداسازي نمايند        

مولفه هاي اصلي رنگ تاثير مي        مستقيما روي مقادير هر يك از       
اگر چه اين رابطه يك رابطه مستقيم است يعني با                .  گذارد
 شدت نور، هر يك از مولفه ها نيز افزايش مي يابند،                 افزايش

 يكسان  RGB  ليكن ميزان اين افزايش براي هر سه مولفه            
هاي  نور منعكس      عالوه بر اين ميزان هر يك از مولفه         .  نيست
اين ).  ۳( رنگ سطح منعكس كننده نيز مي باشد              تابعِ ،شده

مساله موجب مي شود تا نتوان يك رابطه عمومي به شكلي                
                                                                                    
1. Photo detector 
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. وشت كه رنگ را بطور كامال مستقل از شدت نور بيان كند               ن
بعبارت ديگر جداسازي رنگي در قسمتهاي در معرض تابش نور           
از روابطي تبعيت مي كنند كه متفاوت با روابط بين مولفه هاي             

 .رنگ در قسمتهاي واقع در سايه است
 و بيان مستقل رنگ از          مسالهمحققين جهت حل اين        

ده اند كه تا حدودي اثر شدت نور را كمرنگ          روابطي استفاده كر  
جهت جداسازي    )١٩٩٧(بعنوان مثال تيان و همكاران         .  كند

 را  ٢استفاده كردند كه رنگ     HSI١علفهاي هرز از فضاي رنگ       
و     YCrCb٥  ٤فضاهاي رنگِ .   بيان مي كند   ٣جداي از شدت نور   

NTSCتيان .  نيز رنگ را مستقل از شدت نور بيان مي كنند              ٦
 و روابطي   ٧از رنگينگي )  ٢٠٠٠(و الفاكي   )  ١٩٩٧(اران  و همك 

. نظير نسبت مولفه هاي رنگ نيز به همين منظور استفاده كردند         
چنين روابطي، همانطور كه گفته شد تقليل دهنده اثر شدت نور           

 بطور كامل نمي توانند اثر شدت نور بر رنگ را حذف            اماهستند  
 . كنند

  شکل يا بافت،     ت بدون استخراج خصوصي     )٢٠٠٠(يانگ  
 با وارد كردن خوِد پيكسلهاي تصوير به شبكه عصبي و            مستقيماً

تعليم آن، شبكه را در تشخيص علف هرز از گياه اصلي بكار                 
البته چنانكه گفته شد در اين تحقيق نيز تنها از                  .  گرفت

 شامل علف هرز يا گياه اصلي         فقطعكسهايي استفاده شد كه      
همين مساله موجب   .  ي آنها   بودند نه عكسي مركب از هر دو        

شده تا محققين هنوز در مسير اكتساب خصوصيات                    
  در اين مسير، تيان و همكاران        .  مورفولوژيكي به پيش روند     

 هدر گيا  توانستند با استفاده از خصوصيات جديدي كه          )١٩٩٧(
 درجه بين    ٢٠مورد نظر مشاهده نمودند يعني زاويه كمتر از           

 برنامه   ، گوجه فرنگي    شاينمحورهاي اصلي برگهاي اوليه         
اي بنويسند كه اين خصوصيت را بعنوان يك ويژگي در               رايانه

جداسازي مورد استفاده قرار دهد و بر همين اساس يكدستگاه            
                                                                                    
1. Hue, Saturation, Intensity 
2. Hue 
3. Light intensity 
4. Color spaces 
5. Luma, Chrominance 
6. National Television Standards Committee 
7. Chromaticity 

سمپاش را مجهز به اين سيستم هوش مصنوعي نمودند تا فقط            
مشكلي كه اجازه تعميم اين      .   كند شپاشبر روي علفهاي هرز      

 كه ويژگي مذكور     اد اين بود  را نمي د روش به ساير محصوالت      
مرحله برگهاي اوليه تا ( گوجه فرنگي با سن كم نشايمنحصر به  

بوده از طرف ديگر زمان وجين بسيار محدود        .  باشد مي)  دو برگي 
 .و در طول رشِد محصول قابل استفاده نيست

شاخصهاي مختلف رنگ را در        )١٩٩٥(وبك و همكاران     
ك و بقاياي گياهي مورد ارزيابي        جداسازي علفهاي هرز از خا     

 جداسازي علفهاي هرز از محصول يا        در اين مطالعه،  .  قرار دادند 
آنها .  ه است تشخيص گونه هاي مختلف گياهي مورد نظر نبود         

همچنين در تحقيق ديگري ويژگيهاي مورفولوژيكي را نيز در            
مورد گونه هاي مختلف علف هرز مورد بررسي قرار دادند كه               

 گفته شد اين ويژگيها مربوط به           يقاتي كه قبالً   همانند تحق 
 . )١٥ (تصاويري بود كه شامل تنها يك گونه گياه بودند

با استفاده از روش تشخيص بافت      )  ٢٠٠٠(بارکز و همکاران    
رنگي و آناليز تشخيصي اقدام به جداسازي پنج گونه علف هرز             

جهت حذف شدت نورهاي مختلف در طول روز و هواي          .  نمودند
ي يا آفتابي، مجموعه دوربين و فضاي عکسبرداري با پارچه            ابر

پوشانده شد و از منبع نور مصنوعي جهت روشن کردن صحنه             
 RGBآنها ابتدا داده  هاي فضاي رنگ       .  عکسبرداري استفاده شد  

 تبديل کردند سپس با استفاده از تشکيل        HSIرا به فضاي رنگ     
د تصاوير متعلق    را در مور   ٩ ميزان آنتروپي  ٨ماتريس هم رخداد  

به هر کدام از گونه هاي علف هرز محاسبه کردند و در نهايت با               
هاي مختلف   بندي گروه  استفاده از آناليز تشخيصي اقدام به طبقه      

 .  علف هرز نمودند
 

 ها مواد و روش
 مزرعه مختلف كشت     ٧ از     مورد نياز اين تحقيق      تصاوير

شت در استان   زرقان و مرود    فسا،,  چغندر قند در اطراف شيراز     
عكسبرداري در زمان وجين علفهاي هرز         .   شدند تهيهفارس  

 ٤ تا   ٢  مرحلهدر  و در بعضي از مزارع       )   برگي ٧ تا   ٤مرحله  (
                                                                                    
8. Co-occurrence matrix 
9. Entropy 
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مقادير مختلف شدت   بمنظور شامل شدن     .  برگي انجام گرفت  
نور، زواياي مختلف تابش و ساير عوامل احتمالي تاثير گذار بر              

برداري از اواسط ارديبهشت    شرايط واقعي تصوير در مزرعه، عكس     
عكسها در  .   در مزارع مختلف انجام شد        همرداد ما تا اواسط    

 ظهر گرفته شد و      زبعد ا   ٦ صبح تا     ٨ساعات مختلف روز از      
 .  ظهر بودزبعد اشامل هواي آفتابي، ابري،  صبح و 

سلمه، تاج  :  عبارت بودند از  در مزارع مذکور    علفهاي هرز متداول    
ارزن دم  ، پيچك صحرايي،     شت پرده خروس، خرفه، عروسك پ    

 باالي گياه   يمتر يک   عكسبرداري از فاصله    . و دژگال  روباهي
 مگا  ١/٢  عمود بر سطح زمين توسط دوربين ديجيتال فتوكليپ        

 و  ميدان ديد      ١٢٠٠×  ١٦٠٠وضوح تصاوير   .  پيكسل انجام شد  
 بر روي سطح خاك بود     مربع   سانتيمتر   ٧٠×٦٠تصاوير سطح   

  بصورت    JPEG عكس با فرمت       ٣١٢  در مجموع .  )١شكل  (
 . بيتي ذخيره شد٢٤هاي  داده

 
  مراحل جداسازي رنگي علفهاي هرز از گياه اصلي‐١شكل

 
 MATLABپيش پردازش تصاوير با استفاده از نرم افزار            

  انجام    ٠٠/٣  ه و جعبه ابزار پردازش تصوير نسخ         ٥/٦نسخه  
 نسخه  SPSSجهت انجام آناليز تشخيصي از نرم افزار        ).  ۹(گرفت
 ).۱۲( استفاده شد٠٥/٩

چنانكه پيشتر گفته شد يكي از مشكالت جداسازي رنگي            
. مساله اثر شدت نور مي باشد كه روشهاي تقليل اثر آن ذكر شد            

بيان  مربوط به    در اين تحقيق سعي شد بجاي استفاده از فرمول        
 الگوريتم بشكلي طراحي شود     ،رنگ در حاالت سايه و روشنايي      

گانه جداسازي در سايه و روشنايي را انجام دهد و           كه بطور جدا  
بدين ترتيب خطايي كه در     .  جمع كند با يکديگر   سپس نتايج را    

اثر گردآوري نقاط مربوط به سايه و روشنايي در يك دسته پديد            
 .  برطرف خواهد شدميآمد كامالً

بر اساس مطالب فوق ، الگوريتم به دو شاخه جداگانه                 
ين دو شاخه كه از اين پس با نام             هر يك از ا    .  شكسته شد 

الگوريتم سايه و روشنايي ذكر خواهند شد، به ترتيب مسوول             
 .)٢شكل(جداسازي علفهاي هرز در سايه و روشنايي خواهند بود 

 
  الگوريتم جداسازي علفهاي هرز از گياه اصلي‐٢شكل

 بيش از دو    Gاز آنجا که در مورد گياهان سبز مقدار مؤلفه           
 :است خواهيم داشت R , Bمؤلفه 

١ (  0BRG2
2

BRG >−−⇒
+

> 

سير مراحل جداسازي بدين ترتيب خواهد بود كه        بنابراين    
پس از دريافت تصاوير ديجيتال، زمينه خاك و بقاياي گياهي با            

پس از  .  )۱۴( حذف خواهند شد   2G-R-Bرابطه  آستانگذاري بر   
بوطه ،  اين مرحله بمنظور هدايت پيكسل مورد نظر به شاخه مر          

 ).۵ (گرديد محاسبه ۲ آن با استفاده از رابطه١ميزان درخشايي
                                                                                    
1. Luminance 



 ٥٦٥ . . .ارائه الگوريتم مناسب جهت جداسازي علفهاي هرز از                                      :  جعفري وهمكاران            

٢ (   )BGR(
3
1L ++= 

 مقادير سه رنگ اصلي     B و   R ، G  درخشايي و     Lكه در آن    
 مقادير مذکور بر مبناي       .قرمز، سبز و آبي پيكسل مي باشند        

پس از آن بسته به     .   مي باشند  ۲۵۶ از صفر تا     ١سطح خاکستري 
ه مقدار درخشايي محاسبه شده بيشتر يا كمتر از مقدار              اينك

براي قسمتهاي واقع در روشنايي      (   محاسبه شده    ٢آستانگذاري
يا سايه باشد، پيكسل مذكور، جهت پردازش به ترتيب به سمت            

شاخه ( يا الگوريتم سايه ) شاخه سمت راست(  الگوريتم روشنايي 
 .  مي گشتهدايت )  سمت چپ

 جمع آوري داده ها
 عکس گرفته شده در مزرعه، براي هر يک از           ۳۱۲از درون   

مختلف تصوير  قطعه از قسمتهاي     ١٢٥  گونه هاي علفهاي هرز،   
با استفاده از نرم افزار        (مربوط به علف هرز مورد نظر جدا شد         

MATLAB  (پيكسل   ٨×  ٨ هر قطعه به ابعاد             سپس 
در  داده شد تا شانس تاثير گذاري هر گونه گياهي            ٣تغييراندازه

بنابراين براي هر گونه علف هرز           .آناليز تشخيصي يكسان شود   
اين مقدار در مورد    .   پيكسل انتخاب شد   ٦٤×١٢٥=  ٨٠٠٠تعداد  

از آنجا كه تصاوير در فضاي        .   پيكسل بود   ٨٣٢٠چغندر قند    
RGB     ٨×٨ ماتريس    ٣  ل تصوير شام   ه هر قطع   و مي باشند 

                                                                                    
1. Gray level 
2. Threshold 
3. Resize 

و حالت سايه و     گونه علف هرز مذكور، در د      ٧مي باشد، لذا براي    
 داده استخراج   ٧  ×    ٣×  ٨٠٠٠×  ٢=  ٣٣٦٠٠٠روشنايي، مقدار   

شد كه با اضافه كردن داده هاي مربوط به چغندر قند در مجموع            
  داده به آناليز تشخيصي وارد         ٣٣٦٠٠٠+  ٤٩٩٢٠=  ٣٨٥٣٢٠

 .شد
 سايه  زيرا داده ها كامال واقعي است         ياين روش جمع آور   

ه پيچش يك برگ، سايه        بوجود آمده در تصوير شامل ساي         
برگهاي ديگر و سايه مصنوعي ايجاد شده روي گياهان بمنظور            

 جهت شبيه سازِي سايه     . بود دستگاه وجين کن سازي سايه    شبيه
 سانتيمتر مربع   ۳۰×۲۰دستگاهها، از يک صفحه فلزي به ابعاد         

 ۵۰استفاده شد که از فواصل متفاوت بين يک متر تا                      
جب ايجاد سايه بر روي ميدان        سانتيمتري از سطح زمين، مو     

 از آنجا كه در چنين داده برداري، كليه           .ديِد دوربين مي گشت  
شود، اين روش در مقايسه با         شرايط واقعي در آناليز وارد مي       

 .تر است تغيير شدت نور در آزمايشگاه،  به واقعيت نزديك
 

 نتايج و بحث
قع بمنظور تعيين ميزان مؤلفه هاي اصلِي رنِگ قسمتهاي وا         

در سايه و روشنايي و همچنين تعيين مقدار آستانه در                    
 تهيه  ۱جداسازي قسمتهاي مربوط به سايه و روشنايي، جدول         

محاسبه )  ۲(با استفاده از رابطه      )  L(ميزان درخشايي   .  گرديد
 . شده است

 وشنايي گياه چغندر قند و علفهاي هرز  و ميزان درخشايي قسمتهاي واقع در سايه و رRGB ميانگين و انحراف معيار مولفه هاي ‐١جدول 
 سايه روشنايي

R G B L R G B L 
 

٩/١٠١±٢/٣٨ ٦/١٣٨±٤/٤٢  چغندر قند ۱۶±۳۶ ٢٠±١٧ ١/٥٥±١٩ ٩/٣٢±١٣ ١٠٨±٤٣ ٤/٨٣±٥٢
٢/١١٨±٥/٤٢ ١٢٩±٩/٣٨ ١/٩٨±٤/٣٦ ٣/٣٣±٩/١١ ٥/٥٠±٥/١٢ ٣/٣٤±٩ ١١٥±٣٨  سلمه تره ٣٩±١٠
٣/١٢٦±٣/٢٨ ٣/٩٧±٦/٢٧ ٦/١٠٥±٤/٣٤ ٩/٣١±٤/١٤ ٥٦±٩/١٥ ٢/٣٩±٦/١٣ ١١٠±٢٩  تاج خروس ٤٢±١٣
٦/١١٣±٣/٢٨ ٨/١٤٣±٣/٣١ ٩/١٢٦±٩/٣٩ ٩/٣٧±١/٢٠ ٤/٥٠±٢/٢٠ ٦/٣٥±٧/١٤ ١٢٨±٣٣  عروسك پشت پرده ٤١±١٨
٤/٨٣±٨/٢٨ ٥/١١١±٢/٣٢ ٩/٥٨±٩/٢١ ٨٨±٣٢ ٧٠±٤/٣٩ ٢/٥٨±٢/٢٥ ٧/٨١±٤/٢٨  خرفه ٦٦±٢٤
٧/١٠٨±٧/٢٩ ٧/١٣٤±٨/٣٤  پيچك ٣٧±١٧ ٢٦±٦/١٨ ٨/٥٠±٢٠ ٦/٣٣±٩/١٤ ١٢٠±٣٣ ٤/١١٦±٣٧
٥/٩٤±٧/٢٣ ٩/١١٨±٩/٢٨ ٢/٤٧±٨/٢٤ ٨/٦١±١/٢٤ ٣/٤٢±١٩ ١٠٧±٢٦ ٤/١٠٨±٢٧  ارزن دم روباهي ٥٠±٢٢
٢/٩٠±٧/١٨ ٧/١٢٠±٩/٢٠  دژگال ٦٠±٢٣ ٥/٦٠±١/٢٦ ٢/٦٩±٢٤ ٩/٤٨±٢٢ ١٠٢±١٩ ١/٩٥±٥/٢٠

 ميانگين ۱۸±٤۶  ٣۲±١١٠ 



 ١٣٨٥، سال ٤، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٦٦

 ة خصوصيات مشاهده شد    از است که  روشي   ،آناليز تشخيصي 
 پيشگويي  يك مدلِ موارد موجود در يک گروه استفاده کرده و           

 تابع تشخيص رابطه اي است خطي از           .ارائه مي دهد عضويت  
متغيرهاي مستقل استاندارد شده كه بيشترين اختالف را بين            

 .)۸( بدست مي دهد اگروهه
 تصاوير بوده و      RGBدر اينجا، خصوصيات، مولفه هاي        

بنابراين با استفاده از     .   عدد مي باشند    ٨ه هاي طبقه بندي،   گرو
 گروه علف هرز يا     تآناليز تشخيصي، عضويت هر پيكسل در هف       
 )RGBمولفه هاي      (چغندر قند بر اساس متغيرهاي مستقل       

 . مشخص خواهد شد
 تحقيق سه حالت مختلف گروه بندي بشكل زير در           ندر اي 

 : نظر گرفته شد

 ) گروه٨( چغندر قند و علفهاي هرز طبقه بندي گياه ‐١
  طبقه بندي گياه چغندر قند در برابر گروه علفهاي هرز             ‐٢

 ) گروه٢(
 طبقه بندي گياه چغندر قند در برابر هر يك از علفهاي             ‐٣
 ) مرحله٧ گروه ، ٨(هرز 

 ) گروه٨( طبقه بندي گياه چغندر قند و علفهاي هرز
 گروه ٧ر قند و  گروه مجزا شامل چغند٨در اين طبقه بندي     

استفاده از آناليز تشخيصي جهت      .  علف هرز در نظر گرفته شد      
طبقه بندي بيش از دو گروه چندان مرسوم نيست اما نتايج                

 براي تعيين اينكه كدام گروه يا            طبقه بنديحاصل از اين      
گروههايي بيشترين مشابهت را با چغندر قند دارند مورد استفاده 

 .  آورده شده است٢يش در جدول نتايج اين آزما. قرارگرفت
 

   نتايج طبقه بندي چغندر قند و هفت گونه علف هرز در روشنايي‐٢جدول 
 عضويت پيش بيني شده در گروه

مجموع ارزن دم روباهي دژگال عروسك پشت پرده خرفه پيچك تاج خروس چغندر قند سلمه   گياه

 چغندر قند ۴۹۵۷ ۴۱۷ ۲۶ ۵۸۲ ۱۳٩٨ ۲۶۱ ۸۹ ۵۹۰ ۸۳۲۰

۸۰۰۰ ۱۲۶۹ ۸۵۰ ۴۶۴ ۸۳ ۱۰۴۸ ۹۹ ۳۷۶۸  سلمه ۳۹۲

۸۰۰۰ ۱۷۱۲ ۸۳۳ ۱۵۵۲ ۹۱۸ ٥٧٣ ۱۵۸ ۱۸۵۹  تاج خروس ۳۹۵

۸۰۰۰ ۱۱۳۶ ۹۲۴ ۱۳۴۷ ۳۳۷ ۲۳۴۵ ۳۷۲ ۱۱۶۶ عروسك پشت پرده ۳۷۳

 خرفه ١٩٢٠ ۳۳۲ ۶۳ ۳۴۲ ۳۴۶۸ ۶۹۷ ۶۲۱ ۵۵۷ ۸۰۰۰

 پيچك ۵۵۶ ۵۶۵ ۲۰۲ ۱۴۵۶ ۵۹۹ ۲۳۵۶ ۱۷۰۵ ۵۶۱ ۸۰۰۰

۸۰۰۰ ۶۵۹ ۳۱۳۵ ۱۱۴۴ ۱۰۰ ۷۰۸ ۳۰۶ ۱۸۸۵  ارزن دم روباهي ۶۳

۸۰۰۰ ۲۷۳۶ ۶۷۳ ۸۱۱ ۹۰۰ ۵۳۵ ۳۴۲ ۱۵۹۷  دژگال ۴۰۶

ادير مق

 اصلي

 چغندر قند ٦/٥٩ ۰/۵ ۳/۰ ۰/۷ ۸/۱۶ ۱/۳ ۱/۱ ۱/۱ ۱۰۰

 سلمه ۹/۴ ۱/۴۷ ۲/۱ ۱/۱۳ ۰/۱ ۸/۵ ۶/۱۰ ٢/١٦ ۱۰۰

 تاج خروس ۹/۴ ۲/۲۳ ۰/۲ ۲/۷ ۵/۱۱ ۴/۱۹ ۴/۱۰ ۴/۲۱ ۱۰۰

عروسك پشت پرده ۷/۴ ۶/۱۴ ۷/۴ ۳/۲۹ ۲/۴ ۸/۱۶ ۶/۱۱ ۲/۱۴ ۱۰۰

 خرفه ۰/۲۴ ۲/۴ ۸/۰ ۳/۴ ۴/۴۳ ۷/۸ ۸/۷ ۰/۷ ۱۰۰

 پيچك ۰/۷ ۱/۷ ٥/٢ ۲/۱۸ ۵/۷ ۵/۲۹ ۳/۲۱ ۰/۷ ۱۰۰

 ارزن دم روباهي ۸/۰ ۶/۲۳ ۸/۳ ۹/۸ ۳/۱ ۳/۱۴ ۲/۳۹ ۲/۸ ۱۰۰

 دژگال ۱/۵ ۰/۲۰ ۳/۴ ۷/۶ ۳/۱۱ ۱/۱۰ ۴/۸ ۲/۳۴ ۱۰۰

 درصد

 . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٦/٣٥



 ٥٦٧ . . .ارائه الگوريتم مناسب جهت جداسازي علفهاي هرز از                                      :  جعفري وهمكاران            

 نتايج طبقه بندي چغندر قند و هفت گونه علف هرز در سايه ‐٣جدول
 عضويت پيش بيني شده در گروه

مجموع ارزن دم روباهي دژگال عروسك پشت پ خرفه پيچك تاج خروس سلمه چغندر قند   گياه
 چغندر قند ۴۹۸۰ ۶۰۳ ۲۷۴ ۴۰۷ ۳۸۱ ۱۲۱۴ ۴۴۶ ۱۵ ۸۳۲۰
 سلمه ۱۴۳۲ ۸۴۰ ۹۵۲ ۲۴۳۲ ۱۲۰ ۸۴۰ ۹۶۸ ۴۱۶ ۸۰۰۰
 تاج خروس ۱۴۴۰ ۹۳۶ ۲۲۸۰ ١١٢٨ ۸۰۸ ۵۵۰ ۶۹۳ ۱۶۵ ۸۰۰۰
عروسك پشت پ ۳۴۵ ۷۶۹ ۵۶۹ ۳۲۸۹ ۶۷۳ ۵۳۷ ۸۸۱ ۹۳۷ ۸۰۰۰
 خرفه ٧٦٠ ۱۲۰ ۳۳۶ ۱۲۴۰ ۳۶۴۸ ۲۸۰ ۳۳۶ ۱۲۸۰ ۸۰۰۰
 پيچك ۱۹۲۲ ۸۸۰ ۱۰۴۸ ۵۶۰ ۷۶۸ ۲۴۸۸ ۱۲۰ ۲۸۰ ۸۰۰۰
۸۰۰۰ ۱۸۴۰ ۱۴۷۲ ۳۶۰ ۷۵۲ ۱۷۲۰ ۱۳۶ ۱۳۴۴  ارزن دم روباهي ۳۷۶
 دژگال ۴۱۶ ۳۱۲ ۱۲۸ ۸۸۸ ۱۱۸۴ ۹۶ ۱۰۴۸ ۳۹۲۸ ۸۰۰۰

مقادير 
 اصلي

 چغندر قند ٩/٥٩ ٣/٧ ٣/٣ ٩/٤ ٦/٤ ٦/١٤ ٤/٥ ٢/٠ ۱۰۰
۱۰۰ ٥/١٠ ٩/١١ ٤/٣٠ ٥/١ ٥/١٠ ١/١٢ ٢/٥  سلمه ٩/١٧
۱۰۰ ٧/١١ ٥/٢٨ ١/١٤ ١/١٠ ٩/٦ ٧/٨ ١/٢  تاج خروس ٠/١٨
عروسك پشت پ ٣/٤ ٦/٩ ١/٧ ١/٤١ ٤/٨ ٧/٦ ٠/١١ ٧/١١ ۱۰۰
 خرفه ٥/٩ ٥/١ ٢/٤ ٥/١٥ ٦/٤٥ ٥/٣ ٢/٤ ٠/١٦ ۱۰۰
۱۰۰ ٠/١١ ١/١٣ ٠/٧ ٦/٩ ١/٣١ ٥/١ ٥/٣  پيچك ١/٢٣
۱۰۰ ٨/١٦ ٧/١ ٥/٢١ ٤/٩ ٥/٤ ٤/١٨ ٠/٢٣  ارزن دم روباهي ٧/٤
 دژگال ٢/٥ ٩/٣ ٦/١ ١/١١ ٨/١٤ ٢/١ ١/١٣ ١/٤٩ ۱۰۰

 درصد

 
 ) گروه٢(بندي گياه چغندرقند در برابر گروه علفهاي هرز طبقه

كليه علفهاي هرز در يك گروه قرار داده           بندي در اين طبقه  
اين آزمايش بدين جهت    .  شدند و چغندر قند در يك گروه ديگر       

انجام شد كه مشخص شود آيا مي توان كليه علفهاي هرز را با               
و ۴ در جداول    جنتاي.  غندر قند جدا نمود   يك تابع تشخيص از چ    

 . براي روشنايي و سايه آورده شده است٥
 

   نتايج طبقه بندي چغندرقند در برابر گروه ‐ ٤جدول
 علفهاي هرز در روشنايي

 عضويت پيش بيني شده در گروه
 گياه چغندرقند علف هرز مجموع

 

 چغندر قند ٦٣٩٨ ١٩٢٢ ٨٣٢٠
 علف هرز ٧٦٥٣ ٤٨٣٤٧ ٥٦٠٠٠

مقادير 
 اصلي

 چغندر قند ٩/٧٦ ١/٢٣ ١٠٠
 علف هرز ٧/١٣ ٣/٨٦ ١٠٠

 درصد

 . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٨٥/۱

 نتايج طبقه بندي چغندر قند در برابر گروه علفهاي هرز در سايه ‐٥جدول
 عضويت پيش بيني شده در گروه

 گياه چغندرقند علف هرز مجموع
 

 چغندر قند ٦٣٩٨ ١٨٨٠ ٨٣٢٠
 علف هرز ٧٦٥٣ ٤٣٠٠٨ ٥٦٠٠٠

 مقادير اصلي

 چغندر قند ٤/٧٧ ٦/٢٢ ١٠٠
 علف هرز ٢/٢٣ ٨/٧٦ ١٠٠

 درصد

 . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٧٦/۸

 
طبقه بندي گياه چغندر قند در برابر هر يك از علفهاي                ‐۳

 ) مرحله٧ گروه، ٨(هرز 
بندي، چغندر قند يك به يك با هر كدام از              بقهدر اين ط  

 گونه  ٧از آنجا كه    .  علفهاي هرز مورد طبقه بندي قرار گرفتند       
 دسته  ٨علف هرز در برابر چغندر قند قرار مي گيرند، اين حالت            

 مرحله مجزا در حالت روشنايي و به           ٧جهت طبقه بندي و       
 گفته  چنانكه پيشتر .  همين تعداد در حالت سايه خواهد داشت       
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شد، آناليز تشخيصي در حالتي كه دو كالس طبقه بندي در نظر            
گرفته شوند دقت بيشتري دارد بنابراين، اين طبقه بندي نتيجه           

نتايج اين طبقه بندي ها جهت مقايسه،      .  دقيقتري خواهد داشت  
 . آورده شده است٦بصورت يكجا در جدول 

 
 ابر هر يك از علفهاي هرز در حاالت روشنايي و سايه نتايج طبقه بندي گياه چغندر قند در بر‐٦  جدول

 روشنايي سايه
 گياه چغندر قند سلمه گياه چغندر قند سلمه
 چغندر قند ٩/٨١ ١/١٨ چغندر قند ٩/٧٣ ١/٢٦
 سلمه ٩/٩ ١/٩٠ سلمه ٤/٢٤ ٦/٧٥

 .ي اوليه درست طبقه بندي شده اند درصد از موارد گروهها٩/٨٥ . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٥/٧٤
 

 گياه چغندر قند تاج خروس گياه چغندر قند تاج خروس
 چغندر قند ٤/٧٧ ٦/٢٢ چغندر قند ٧/٧٧ ٣/٢٢
 تاج خروس ٨/١١ ٢/٨٨ تاج خروس ٠/٢٧ ٠/٧٣

 .ت طبقه بندي شده اند درصد از موارد گروههاي اوليه درس٧/٨٢ . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٤/٧٦
 

 گياه چغندر قند عروسك پشت پ گياه چغندر قند عروسك پشت پ
 چغندر قند ٢/٨٠ ٨/١٩ چغندر قند ٦/١٨ ٤/١٨
 عروسك پشت پ ٦/١٠ ٤/٨٩ عروسك پشت پ ٣/١٣ ٧/٨٦

 .ست طبقه بندي شده اند درصد از موارد گروههاي اوليه در٧/٨٤ . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٦/٨٣
 

 گياه چغندر قند خرفه گياه چغندر قند خرفه
 چغندر قند ٩/٧٢ ١/٢٧ چغندر قند ٩/٨٧ ١/١٢
 خرفه ٦/٢٧ ٤/٧٢ خرفه ٦/٢٥ ٤/٧٤

 . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٧/٧٢ . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٨/٨٤
 

 گياه چغندر قند پيچك گياه چغندر قند كپيچ
 چغندر قند ٣/٨٣ ٧/١٦ چغندر قند ٤/٦٦ ٦/٣٣
 پيچك ١/١٢ ٩/٨٧ پيچك ٢/٢٩ ٨/٧٠

 . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٦/٨٥ . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند١/٦٨
 

 گياه چغندر قند ارزن دم روباهي گياه چغندر قند ارزن دم روباهي
 چغندر قند ٧/٨٤ ٣/١٥ چغندر قند ٦/٨٠ ٤/١٩
 ارزن دم روباهي ٨/٤ ٢/٩٥ ارزن دم روباهي ٢/١٤ ٨/٨٥

 . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٨/٨٩ . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٦/٨٢
 

 گياه چغندر قند دژگال اهگي چغندر قند دژگال
 چغندر قند ١/٧٤ ٩/٢٥ چغندر قند ٠/٨٩ ٠/١١
 دژگال ٨/٩ ٢/٩٠ دژگال ٨/٩ ٢/٩٠

 . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٠/٨٢ . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٦/٨٩
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.  داد هر يك از آناليزها يك تابع تشخيص بدست خواهد            
 تابع  ٧ تابع تشخيص در حالت روشنايي و             ٧بدين ترتيب    

 DF7 تا   DF1 با   هتشخيص در حالت سايه بدست خواهد آمد ك        
نشان داده مي شود و هر يك، فاصله بين گروه چغندر قند و يكي             

اين معادالت به شكل كلي زير      .  از علفهاي هرز را بيشينه مي كند     
 :مي باشند

۳(                                      DFn = b1R + b2G + b3B 
 شماره علفهاي هرز از     nام و   n تابع تشخيص    DFnكه در آن    

 مولفه  Bو  G و   R ضرايب تابع تشخيص و       b3 تا   b1 ،   ٧ تا   ١
 .رنگهاي اصلي مي باشند

 ساختار الگوريتم
بمنظور تعيين آستانه در جداسازي پيكسلها بر اساس              

 پيكسلهاي واقع در نور و        درخشايي از ميانگين كل درخشايي     
بر اين اساس   .  استفاده شد )  ١جدول(پيكسلهاي واقع در سايه      

 در نظر گرفته شد و تصوير        ۷۸برابر با   )  Lt(  آستانه درخشايي   
" الگوريتم روشنايي "پس از عبور از فيلتر آستانگذاري زير در             

 :مورد پردازش قرار مي گيرد
IF L(i,j)<Lt THEN f(i,j)=0 ELSE f(i,j)is kept up.        ٤(  

 از عبور از فيلتر آستانگذاري زير در             سهمين تصوير پ   
 :الگوريتم سايه نيز مورد پردازش قرار مي گيرد

IF L(i,j)> Lt  THEN f(i,j) = 0 ELSE f(i,j) is kept up.    ٥(  

 واقع در نقطه به      مقدار درخشايي پيكسل   L(i,j)كه در آن    
 محاسبه شده   ۲ستفاده از رابطه     مي باشد كه با ا     (i,j)مختصات  

 ميزان سطوح خاکستري مولفه هاي اصلي رنگ          f(i,j) و    است
 .تصوير مورد نظر مي باشد

.  نشان داده شد   ٢شماي كلي الگوريتم جداسازي در شكل        
 آورده شده   ٣جزئيات الگوريتمهاي سايه و روشنايي در شكل          

 سايه و بايد توجه داشت كه اگرچه عملكرد هر دو الگوريتم. است
در )  DF7 تا   DF1(روشنايي يكسان است ولي توابع تشخيص        

بعنوان مثال تابع تشخيص . هر يك از اين دو حالت متفاوت است
 بشكل زير    )۶حالت سوم، جدول       (براي چغندر قند و سلمه      

 :باشد مي
۶                                (DF.1= 0.371B - 0.114G   

در مورد سلمه و چغندر قند       اين رابطه نشان مي دهد كه         
تاثيري در جداسازي اين دو كالس نداشته       )  R(مولفه رنگ قرمز    

مراكز گروه براي دو گروه چغندر قند و سلمه تره بترتيب            .  است
بر اند لذا قانون جداسازي آنها          بدست آمده  ‐٩٦٧/٠ و   ٠٠٦/١

 : بشكل زير نوشته شد)۰۱۹۵/۰(اساس فاصله نقطه مياني 
IF 0.371 B – 0.114 G > 0.0195 THEN f(i,j) = 1       ٧(  

IF 0.371 B – 0.114 G <0.0195  THEN f(i,j) = 0  ۸(   

چنين جداسازي در مورد كليه علفهاي هرز با استفاده از              
توابع تشخيص مربوطه صورت مي گيرد و هر تابع مسوول                

نتيجه خروجي  .  جداسازي علف هرز مخصوص به خود مي باشد        
 است كه نمايانگر يك يا      ١ يك تصوير دودويي   ٣از هر بلوك شكل   

 .چند گونه علف هرز، بدون چغندر قند است
 كليه اين تصاوير كه هر يك نماينده يك           ٢ منطقي ORبا انجام   

علف هرز است با يكديگر جمع شده و تصويري از اجزاي علفهاي            
. هرز واقع در روشنايي بدون وجود چغندرقند حاصل خواهد شد         

 از الگوريتم سايه براي قسمتهايي از علفهاي هرز         اي چنين نتيجه 
 .  بدست مي آيدد،كه در سايه قرار گرفته ان

 

 
 )و يا  روشنايي(  الگوريتم سايه ‐٣شكل

 
در نهايت نتايج حاصل از الگوريتم سايه و روشنايي به                
يكديگر افزوده مي شوند و تصوير كاملي از علفهاي هرز تشكيل            

گر قسمتي از يك برگ در سايه برگهاي        بعنوان مثال ا  .  مي دهند 
                                                                                    
1. Binary 
2. Logical OR 
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ديگر قرار گرفته باشد اين قسمت در الگوريتم سايه پردازش              
شده و از تصاوير چغندر قند جدا مي شود و بقيه برگ كه در                 
روشنايي قرار دارد در الگوريتم روشنايي از چغندر قند جدا مي            

به هم  )  ٢شكل( منطقي    ORسپس اين دو قسمت با         .  شود
 .كل يك برگ كامل علف هرز را مشخص مي كنندچسبيده و ش

 چغندر قند و     طبقه بندي( اول   طبقه بندينتايج حاصل از     
هاي مختلف گياهي قابل       براي جداسازي گونه   )  علفهاي هرز 

اين نتيجه قابل پيش بيني بود       ).  ٣و  ٢جداول  (   استفاده نيست 
 اين تعداد كالس مرسوم     طبقه بنديچون آناليز تشخيصي براي     

 كه در حالت روشنايي، خرفه       اداما اين آزمايش نشان د     .  نيست
نرخ جداسازي نادرست بيشتري نسبت به ساير علفهاي هرز              
دارد، بعبارت ديگر در دسته علفهاي هرز، خرفه نسبت به                 
سايرين شباهت بيشتري به چغندر قند دارد و بهتر است از اين             

در چنين وضعيتي در حالت سايه        .  دسته بيرون گذاشته شود    
 .مورد پيچك وجود دارد

 بندي بصورت دو دسته علف هرز و چغندر قند               طبقه در
نرخ طبقه بندي صحيح باالتري بدست آمده که         )  ٥ و   ٤جداول  (

 ٣ و ٢قابل قبول مي نمايد ليكن با توجه به نتايج جداول            نسبتاً  
دانيم كه خرفه در روشنايي و پيچك در سايه موجب كاهش             مي

 صحيح شده اند و در صورت كنار گذاشتن          اين نرخ طبقه بندي   
. اين دو گونه از دسته علفهاي هرز اين نرخ بيشتر خواهد شد              

 . نيز مويد اين مطلب است) ٦جدول (چنانكه نتايج آزمايش سوم 
 مورد الگوريتم سايه، كليه علفهاي هرز بدون        ربنابراين اگر د  

ازي خرفه را در يك گروه قرار دهيم، ضمن اينكه به نرخ جداس             
صحيح باالتري دست خواهيم يافت مي توانيم با يك تابع                 

خرفه .  تشخيص يكباره كليه علفهاي هرز را از چغندر جدا كنيم          
 نيز بطور جداگانه جهت تكميل جداسازي پردازش خواهد شد            

.  نتايج چنين دسته بندي را نشان مي دهد        ٧جدول  )  .  ٤شكل  (  
يه انجام مي   نظير همين عمل در مورد پيچك صحرايي در سا          

 ).٨جدول (شود
براساس نتايج فوق الگوريتم زير ارائه مي شود كه ضمن دارا           

از )  ٣شكل(  بودن نرخ جداسازي تقريبا برابر با حالت قبل              
 .سرعت باالتري برخوردار خواهد بود

 

  طبقه بندي چغندر قند در برابر كليه علفهاي ‐ ٧جدول
 هرز بجز خرفه

 عضويت پيش بيني شده در گروه
چغندر قند علفهاي هرز مجموع  گياه

 
 

 چغندر قند ٣/٨٧ ٧/٢١ ١٠٠
 علفهاي هرز ٧/٩ ٣/٩٠ ١٠٠

 درصد

 . درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٥/٨٨
  
 طبقه بندي چغندر قند در برابر كليه علفهاي هرز بجز  ‐ ٨ جدول

 پيچك صحرايي

 عضويت پيش بيني شده در گروه

 گياه چغندر قند علفهاي هرز جموعم
 
 

 چغندر قند ٣/٨٧ ٧/٢١ ١٠٠
 علفهاي هرز ٧/٩ ٣/٩٠ ١٠٠

 درصد

 .  درصد از موارد گروههاي اوليه درست طبقه بندي شده اند٨/٨١

 

 
 ) روشنايياي(  شماي بهبود يافته الگوريتم سايه ‐٤شكل

 
 نتيجه نهايي استفاده از اين الگوريتم درجداسازي          ٥شكل  

لفهاي هرز از چغندر قند را نشان مي دهد، در تصوير سمت               ع
چپ، چغندر قند و چهار نوع علف هرز شامل خرفه، عروسك              
پشت پرده، تاج خروس و دژگال و در سمت راست، نتيجه                 

 .جداسازي بر اساس الگوريتم ارائه شده مشاهده مي شود
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 الف

 
 ب

 يجه جداسازينت) شكل اوليه ب)  جداسازي علفهاي هرزالف‐٥شكل 
 

قسمتهايي از حاشيه برگ چغندر قند که در تصوير نهايي             
باقي مانده اند نرخ جداسازي نادرست چغندر قند را تشکيل مي           

گوشه سمت  (دهند و قسمتهايي از علفهاي هرز، خصوصاً خرفه          
که حذف شده اند بيانگر نرخ جداسازي نادرست          )  چپ پايين 

 . علفهاي هرز مي باشند
ايي، نقاط سفيد رنگ نقاطي هستند که توسط         در تصوير نه  

 بر .  سمپاِش نقطه پاش مي بايست مورد سمپاشي قرار گيرند           
 

اساس دقت و ابعاد پاشش نازلهاي سمپاش اين تصوير به اجزاي           
 و  ۱کوچکتر شکسته خواهد شد که هر نقطه سفيد معرف عدد            

معني ه  معني پاشش و هر نقطه سياه به معني عدد صفر و ب             ه  ب
 .  پاشش سم مي باشدقطع

  و پيشنهادهانتيجه گيري
 در شرايط واقعي مزرعه كه همپوشاني برگها وجود دارد، از           
خصوصيات شكل نمي توان براي تشخيص چغندرقند از علف            
هرز استفاده كرد لذا در اين تحقيق از روش جداسازي رنگي               

 . استفاده شد
اش نتايج اين تحقيق جهت استفاده در سمپاشهاي نقطه پ          

 قابل قبول    مجهز به سيستم کامل کنترل،     با علفكشهاي انتخابي  
، )ب۵شکل  (بدين ترتيب که در ماتريس تصوير نهايي       .  مي نمايد

نقاط سفيد رنگ که بعنوان علف هرز مشخص شده اند در واقع             
 مي باشند و نقاط سياه رنگ که هر چيزي غير از علف                ۱عدد  

ارسال اين اعداد به    با  .  هرز هستند معرف عدد صفر مي باشند       
نوئيد والوها مي توان بر روي موقعيت مورد          ومحرکها نظير سول  

ميزان رضايت از درصد موفقيت      .  پاشش نمود )  علف هرز   (نظر  
در .  الگوريتم ارائه شده بستگي به نحوه كار دستگاه علفكش دارد         

صورتي كه از روشهاي مكانيكي جهت از بين بردن علفهاي هرز            
 جداسازي نادرست مي بايست عدد بسيار           استفاده شود نرخ   

دراين صورت بهتر است جهت غني سازي            .  كوچكي باشد  
اين .الگوريتم از خصوصيات بافت نيز در جداسازي استفاده شود         

تحقيق جهت رفع مساله شدت نورهاي متفاوت  بر جداسازي             
رنگي ، الگوريتمهاي سايه و روشنايي معرفي شده اند كه بطور             

 .يك از اين شرايط، جداسازي را انجام ميدهندجداگانه در هر 
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