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های هرز با استفاده سازی یک سامانه سمپاش دقیق برای مدیریت علفطراحی و پیاده

 چغندرقند ۀمزرعرایانه در از سیستم بینایی 

 

 *2زادهو سامان آبدانان مهدی 1هادی اورک

 

 کیههمهان گههرو  ،ریروسههدا عمههرا  وی زراعهه یمهن سهه دانشههه   اسههدادرار؛ و ارشهه ی کارشناسههی دانشهه  : ترتیهه بهه  -2 و 1

      خ زسدای عیطب منابع وی کشاورزعل م  دانشگا  سدم،ی سیب

     19/3/97 :رشرپذ خرتار ؛8/5/96: افتردر خرتار

 

 دهیچک

هاای علا  یریدیماد یهااساد یکا  باا اسادهادز از سعلا دقیق به حداقل رساادد  حما   یکشاورز هایکی از هدفی

 درهاای هارز م ظا ر  شاصیع علا ن هادف  سیساد ی مند ای بار زاردازی  با یر باهیاد  باه ایرس یهرز است. برا

بارای ایمااد   اایی باین ز شا   HSVشرایط ک دار  شادز   سایه یا ات. در ایان روی زیشا زادی از  گاای رد ای 

از  Hهاای هارز اسادهادز گردیاد. در ایان زازوه  از کاداا  رد ای و علا  ما رد دظار زمی ه و بین محبا  زسو  گیاهی

هاای هارزو اسادهادز شاد زمی اه خعلا زمی اه خخاا و و زای و بارخط زاس ب دی خ دکاارآسداده برای HSV گای رد ی 

ب ادی گردیاد. بار هاای هارز و خاا  ش اساایی و آسادادهمربا   باه علا  ۀکه با اع ا   رسای  و ا ساع م اسب  داحیا

  شااصیع یااحی   میاایا   ع لکاارد خچغ درق اادهااای هرز آزمااای   شااصیع علاا آماادز از  دسااتبااهاسااان ددااای  

هااای می اا سی خساا  ای در مقایسااه بااا ساا  ای  ه شاا  د ۀمادمشاااهدز شااد. ایاان سااا دریااد 94هااای هاارزو علاا 

Buferagri67 86مباارف محلاا   ساا  را   اساادهادز از   اااوری بی ااایی کااام ی  ردسیاال بااه ایدر آزمااای  میرعااه  و 

 چغ درق اادکاااه  داد. ب ااابراین اساادهادز از ایاان روی بااه ع اا ا  یاا  ساااماده ساا  ای ه شاا  د در ماایارع  دریااد

 ش د.زیش زاد می

 

 کلیدی هایواژه

  عل  هرزع ی   شصه ش  د  س  ای زردازی  ب یر 

 

 مقدمه

گیهایی  Beta vulgaris Lبها نهام علمهی  چغن رقنه       

صه ر  گیها  رهسهال  اسهننا  اسهت و به  ۀدو سال  از تیهر

سههازگاری وسههیعی بهه   چغن رقنهه شهه د  کشههت مههی

ارنههه  خشهههی را  شههرارم مطههیم مدنهه ؛ دارد؛ عهه و  بههر

گرمهها نسههبدا   و بهه  شهه ری خههاا، سههرما کنهه مههیتطمهه  

مقاوم اسهت  شههر اسهاکارزن تنهها از دو مطنه ک نیشههر 

آرهه   بههر اسهها  آمههار رسههمی دسههت مههی بهه چغن رقنهه و 

 2013در سههاک ، سههازما  خ اربههار و کشههاورزی  ههها 

 448/4در  ههها  وهه ود  چغن رقنهه کشههت  سهه ز زرههر

ار تههد در یهدهه 25/56میلیهه   یهدههار بهها عملهههرد وهه ود 

 64/1و سهههم ارههرا  در بههید کشهه ریای  ههها ، وهه ود 

و  رماآ  ساا بر  (Anon, 2014)درصههه  بههه د  اسهههت 

 شهرو  قن  یخان یارکا صننی ن مدا  ط عاا

 شهر ص در 88/72منبهههههع ، 1389 تههههها 1350از  ،ا ررا

 بهههه د  اسههههت نیشهر از مابقیو  قن رچغن  ا ررا یت لی 

(Anon, 2014) ازیهههای یهههرز رههههی   وضههه ر علههه 

ت لیهه  گیایهها  زراعههی  ۀتههررد ع امهه  مط ودکننهه مهههم

کهه  کشههاورزا   ی اسههتو مشهههل چغن رقنهه خنهه    بهه

 ,.Jihada-Akbar et al)انهه  یههر سههال  بهها آ  م ا هه 
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 علهه  یههرزگیههایی کهه   ۀگ نهه 250   از وهه ود(2004

گ نههه  در منهههاط   60نههه ، وههه ود اشهههناخد  شههه  

 Jihada-Akbar et)شهه د کاری دنیهها رافههت مههیچغنهه ر

al., 2004)  یهای یهرز و کندهرک ی فمنه  بها عله  ۀمبارز

و از آ  ایمیههت بسههیار بهها ری در کشههاورزی دقیهه  دارد 

یهههاری کههه  سهههب  بهبههه د اسهههدناد  از فنهههاوری روارهههد

  استایمیت باعملهرد ارد مطن ک ش ن  بسیار 

کینیههت ت لیهه  از  سههددکاعهه و  بههر  علهه  یههرز     

نیههه   را درآمههه  واصههه  از آ  ،مطنههه    کشهههاورزی

در  (Gianessi, 2014) گیانسهههی   دیهههمهههیکهههای  

یههای یههرز پژویشههی عملهههرد رر  را بهها و هه د علهه 

میهه ا  کههرد و گهه ارش داد کهه  نشهه   بررسههی  کندههرک

  سههم م درصهه  اسههت 88تهها  35از  کههای  عملهههرد رر 

بسههیار مهههم در کندههرک  یشههیمیاری در کشههاورزی نقشهه

کینیهههت مطنههه     بههها  رفهههددیهههای یهههرز و علههه 

 (Grichar & Colburn, 1993)انهه  کشههاورزی داشههد 

یها، بسهیاری از که رسهان   میه ا  عله  و اق ب  برای

از تهن لههه پی پهههردازش تنههه رر و  مطققههها  اسهههدناد 

 Schuster)انه  بیناری ماشید را بسهیار کهار آمه  دانسهد 

et al., 2007)  اگرچههه  تهههاکن   تهن لههه پی بینهههاری

صهه ر  گسههدرد  بههرای ماشههید در کشههاورزی دقیهه  بهه 

اسهت امها در ایه ا   کهار نرفده به یای یهرز کندرک عل 

 Zhang et)یههای گیههایی درگههر ماننهه  تشههنی  گ نهه 

al., 2008)رشههه   ۀ، تعیهههید دور(Kataoka et al., 

 & Camargo)یههای گیههایی ، تشههنی  بیمههاری(2003

Smith, 2009) است  ش  اسدناد   از آ غیر   و 

بنههه ی منظههه ر طبقههه م العههها  مدعههه دی بههه       

پههردازش  ۀیههای یههرز در وهه زمطنهه    زراعههی و علهه 

 و رنهه ، بافههتری ماننهه  یههاتنهه رر و بههر اسهها  ورژگههی

از آ   شههه  هههایری گیهها  صهه ر  گرفدهه  اسههت کهه 

یهای گیهایی بهر اسها  ت ا  ب  تشهنی  گ نه  مل  می

 و اسههدناد  از آنههالی  بافههت (Kadir, 2014)آنههالی  بافههت 

یههای یههرز بنهه ی مطنهه    زراعههی از علهه بههرای طبقهه 

یهههای   پهههژوی (Haug et al., 2014)د کهههراشهههار  

طنهه    بنهه ی گیایهها  امطبقهه  ۀبسههیاری در زمینهه

زمینه  اخهاان بهر اسها  په یای یهرزن از زراعی و عل 

 Guerrero et)اسهت  گرفده یهای رنگهی صه ر  شهاخ 

al., 2012)  یهههای م رهههت اصهههلی اسهههدناد  از تهنیهههک

یههای رنگههی، کمدههر بهه د  عملیهها  مبدنههی بههر ورژگههی

یاسهههت مطاسهههباتی آ  در مقارسههه  بههها درگهههر روش

(Slaughter et al., 2008)  یههای رنگههی در ورژگههی

که  رنه  منطنهر به  فهرد بسیار مهثرر اسهت مطن  تی 

بهها دانسههدد ارههد م  هه ؛ کهه  در بافههت بههر   م   دارنهه 

 ۀیههای قرمهه  و هه د دارد، بهها ت سههعگیهها  پنبهه ، رنگ انهه 

ارهد ته ا  مهییهای رنگهی، الگ رردمی مبدنهی بهر ورژگهی

 ,Lamm) یهای یهرز تشهنی  دادگیها  را از درگهر عله 

در پژویشهههی نشههها  داد کههه   ,Lee) (1998 لهههی  (2000

  رات انهه  نهههاک گ  هه  فرنگههی یههای رنگههی مههیورژگههی

یههای دلیهه  رنهه  ارغهه انی و مدمههار  بهه د  از علهه ابهه 

اسهدناد  بنهابرارد یهای یهرز تشهنی  دیه  یرزن از عل 

 علهه  یههرزاز سیسههدمی ی شههمن  کهه  قابلیههت تشههنی  

ت انههه  را از مطنههه    کشهههاورزی داشهههد  باشههه ، مهههی

زمهها  مهه    و شهه دیههای سههندی  ههارگ رد سیسههدم

و میهه ا  سههم منههرفی را کههای   علهه  یههرزتشههنی  

دیهه   یهه   از ارههد پههژوی  طراوههی، سههاخت و ارزرههابی 

سمپاشهی ی شهمن  بها اسهدناد  از بینهاری ماشهید  ۀسامان

و  علهه  یههرزمنظهه ر تشههنی   ارگهها  کههامپی تر بهه 

یههای   پههژوی اسههت چغن رقنهه در مهه ار؛  سمپاشههی

ی در ارههد زمینهه  صهه ر  گرفدهه  اسههت کهه  در مدعهه د

    نش می بررسی ارن ا

اسههدناد  از  ،مبدنههی بههر رنهه  ییههاروش اسهها       

نسهبت به  درگهر  ،اسهت و کانهاک سهب  RGBفضای رنگی 

از ارهههد فضهههای رنگهههی اط عههها   ،نBو  Rیههها اکانهههاک

یههها بههه  تمهههامی ارهههد روش ،  بنهههابراردداردمنیههه تری 
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یهرز از مطنه     یهایعله تنهاری قهادر به  تشهنی  

ت اننهه  یهها نمههیزراعههی نن اینهه  بهه د  اغلهه  ارههد روش

 یههای گیهها  را ودههی پیهسهه  ی،دسههد بنهه یبهه و  آسههدان 

در چنههید  ،زمینهه   هه ا کننهه   عهه و  بههر ارههدپهه از 

ای الگههه رردمی بههها تغییهههر شهههرارم مطی هههی و من قههه 

  اسازی گیا  از په  زمینه  بها شهسهت م ا ه  خ ایه  

یهاری مبدنهی مطققها  روش ،وه  ارهد مشهه  ش   برای

 ری ماننهه یههاروش ،نهه ا بههر رههادگیری ماشههید ارا هه  داد

)Ruiz- 1بنه ی سهازگار بها مطهیم زرسهتالگ رردم ناویه 

Riz et al., 2009) الگهه رردم پهه  از اندشههار تغییههر ،

) et alZheng ,.2مههها  میههانگید بهها شههبه  عنههبی

تنهیههک  ، الگهه رردم تغییههر مههها  میههانگید بهها(2009

 ، درخهههت) et alZheng ,.2010( 3فیشهههر خ هههی

 et Guoا 4بنه یگیهری بهر اسها  مه ک آسهدان تنهمیم

2013., al 5ن، الگه رردم اندشهار شه   رنه., et alYu ( 

بنههه ی ازدوهههام ررا  و سهههازی خ شههه ، بهینههه (2013

اگرچهه    ) et alBai ,.2014( 6رف لهه پی م لسههازی م

  در شههرارم یههای رکههر شهه بنهه ی روشندههارآ آسههدان 

پ شهه  گیههایی مدنههاو   و مطی ههی، شههرارم نهه ری

دلیهه  پیدیهه   بهه د  مطاسههبا  و خهه ا اسههت امهها بهه 

  یهها، امههها  اسههدناد  از ارههد روشانهههآگیههر بهه د  وقههت

صه ر  بهرخم و ه د نن ایه  داشهت  عه و  بهر ارهد، ب 

شهه   تنههها بههرای   اسههازی پ شهه  رکههریههای روش

و امهههها  تشهههنی   یسهههدن زمینههه  گیهههایی از پههه 

 ,.Hamuda et al)را ن ارنهه   علهه  یههرزمطنهه ک از 

 کههه  رنههه  مطنههه ک ن درهههک بههه  در مههه اردی  (2016

  کنه مهیاسهت، دقهت تشهنی  کهای  پیه ا  عل  یهرز

 ژگههی ر  چنهه  ویههبهها ترک ،د مشههه رههمنظهه ر وهه  ابهه 

 بهبه د دقهت و  یطه ر یم مها  بهراو رن  به  یم رف ل پ

 رفدهه  اسههت رپذ م العههاتی صهه ر   یصههطت تشههن

 از  (Astrand & Baerveldt, 2002) اسههدران  و برولهه 

 

 از چغن رقنههه   یتشهههن یبهههرا یرنگههه ییهههاژگهههیرو

  یتشههن میهه ا  اسههدناد  کردنهه  ویههرز  ییههاعلهه 

بهها  دسههت آوردنهه ؛درصهه  بهه  92 راد روش رههدرسههت ا

 هیرم رف لههه پ یهههایاز ورژگهههی یژگهههرافههه ود  دو و

دقههت  ،یرنگهه ییههاژگههیر گین بهه  ویو کشهه یافشههردگ

کیههانی و   دادنهه   رافهه ا درصهه  96بهه  را   یتشههن

 یشههاخ  سههب  از(Kiani & Jafari, 2012)  عنههری 

بههرای   اسههازی پ شهه  گیههایی گیهها   7از وهه   یبهه

یهای یهرزن از په  زمینه  اخهاان اسهدناد  ارر  و عل 

 یههایاز ورژگههی یژگههرد پههژوی  چنهه  ورههکردنهه   در ا

 یعنهههب ۀبههه  شهههبه یعنههه ا  ورودبههه  هیرم رف لههه پ

ار یآ بسههردم ارا هه  شهه   ندههارداد  شهه ن   الگهه ر یمنههن ع

 100  ی  رر  اقهههه ر  تشههههنیدر تشههههن یخهههه ب

 خ ههها در  درصههه  4اتنهههها  علههه  یهههرزو ن درصههه 

 ن داشت یبن طبق 

بهها درا انسهها  از رنهه  الهههام  HSVفضههای رنگههی       

  عهه و  (Sobottka & Pitas, 1996)گرفدهه  شهه   اسههت 

در تنهه ؛ نهه ر بسههیار قهه ی  HSVفضههای رنگههی  ،بههر ارههد

فضهههای   (Chaves-González et al., 2010) اسهههت

ای در بینههاری کههامپی تر کههاربرد گسههدرد  HSVرنگههی 

 Phung et) ییهای پ سهدرافده  اسهت: تشهن  بیمهاری

al., 2005)چهههر  ی، تشههن  (Garcia & Tziritas, 

، (Huang et al., 2015)یههها وهههذ  سهههار  ،(1999

 (Saravanakumar & Ahmed, 2011) ءشههیردرههابی 

 ,.Yang et al)  رانه  و یمههارا    در پژویشهیو غیهر 

بههرای را  HSVمبدنههی بههر فضههای رنگههی  یروشهه (2015

گیههری یههای سههب  در درخههت تنههمیمتشههنی  پیهسهه 

؛ اسههتد روش شههام  چهههار مرولهه  رهه  ااسههت داد  ارا هه 

 مندقهه  HSVبهه  فضههای  RGBتنههاورر از فضههای  ،اوک

 ۀزمینهه  بهها مقارسههیههای پهه پیهسهه  ،دوم  شهه ن مههی

 یهای پیهسه  ،سه م شه ن  مهیش   رن  با گیا  وهذ  

 1- The Environmentally Adaptive Segmentation Algorithm 2- The Mean-shift algorithm with Back Propagation Neural Network 

3- The Mean-shift algorithm with Fisher Linear Discriminate 4- A Decision Tree Based Segmentation Model 

5- Affinity Propagation-Hue Intensity 6- Particle Swarm Optimization Clustering and Morphology Modelin 

7- Excessive Green  
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بهها گیهها  ا نهههآاکهها  گنهه من کهه  مقههادرر رنگههی  بقارهها

 و گههذاری روی رنهه ، اشههبا؛بهها آسههدان نهه  ردایمپ شههانی 

بعهه  از بههارنری شهه    و چهههارم،  ن شهه مههیارزش وههذ  

 یاشهیا، هیرم رف له پ یهایتن رر بها اسهدناد  از عملیها 

 پیهسههه  وهههذ  100ک چهههک بههها مسهههاوت کمدهههر از 

 Yang) رانهه  و یمهههارا  ی  روش پیشههنهادن شهه مههی

et al., 2015)   ت انههاری خهه د را در ا ههاف  بههر ارنههه

تشههنی  پ شهه  گیههایی در شههرارم مندلهه  خههاا 

یههای مبدنههی بههر در مقارسهه  بهها روش ،کنهه ونههم مههی

یههای معمهه ک از قبیهه  شههاخ  سههب ی بههی  از شههاخ 

، شههاخ  بههی  از (Woebbecke et al., 1995) وهه 

، (Neto, 2004) وهه  سههب ی منهههای شههاخ  قرمهه ی

، شههاخ  (Hague et al., 2006) یههای رورشههیشههاخ 

 ,.Kataoka et al)رنگههی اسههدنرا  پ شهه  گیههایی

 Otsu, 1979; Montalvo) ، شههاخ  ترکیبههی(2003

et al., 2013) اسههتندههارآ بهدههری از خهه د نشهها  داد     

 ,.Jafari et al) عنهری و یمههارا   ،در پژویشهی درگهر

   اسهههازی  بهههرایالگههه رردم مناسههه    هههۀارا ابههه (2006

در شهرارم واقعهی م رعه  بها  چغن رقنه یای یهرز از عل 

کههه   کردنههه اسهههدناد  از پهههردازش تنهههاورر مشهههن  

یههای یههرز از گیهها  الگهه رردم قههادر بهه    اسههازی علهه 

خهه ا  در اسههت ادر شههرارم مندلهه  نهه ری  چغن رقنهه 

و  نیهها رهها دسههدگا بههر  ۀنهه ر مسههدقیم آفدههاا رهها سههار

ترتیهه  نهههاری   اسههازی در روشههناری و سههار  بهه  میهه ا 

     وردن آدست  ب درص  8/81و  5/88
 

 هامواد و روش

 سمپاش هوشمند ۀسامان

از منهه   اسههت سههمپاش ی شههمن  مدشههه   ۀسههامان      

 12عهه د شههیر برقههی  3لیدههر،  5پ سههدیهی بهه  و ههم 

منظهه ر ، سههاخت کشهه ر چههیدن بهه E247امهه ک  ولههت

، C930eکههم امههه ک او سهههازی نههازک و پاشههه فعههاک

مدهههر سهههاندی 120 ۀدر فاصهههلاسهههاخت کشههه ر تهههار ا  

منظهه ر کههامپی تر بهه  نسههبت بهه  سهه ز و عمهه د بههر آ ن،

دی ایعهه د پروپکدهه ر اک 1تنههاورر اخههذ شهه  ، تطلیهه  

 ن از سهه ز زمههید مدههرسههاندی 140 ۀدر فاصههلاوا   56

ار ههاد شههرارم نهه ری  ،منظهه ر تههامید نهه ر مهه رد نیههازبهه 

 یاگ نه به    فاصهل  له گیری از ار هاد سهار  و رهن اخت

  رهه در د یو دو  هه  رهه رد رههککهه   رهه گرد یمتنظهه

 ولههت 24عهه د پمهه   رههک کههم قههرار داشههد  باشهه  وا

، سههاخت کشههه ر  2500DY مهه ک SOFT WATERا

عه د نهازک  3منظه ر تهامید فشهار مه رد نیهاز، تار ا ن به 

11002TEE JET    از یههمن مدههر سههاندی 50ابهها ف اصهه

سههازی منظهه ر فعههاکمهه ار کندرلههی بهه  و بههرای پاشهه 

 ارههد  نیهه  در نظههر گرفدهه  شهه   اسههتیههای برقههی شههیر

  دشهه یمههشهه   پشههت تراکدهه ر سهه ار  یطراوهه ۀسههامان

ۀ سههمپاش ی شههمن  در سههامانتنهه رر واقعههی و شههماتیک 

 آورد  ش   است  1شه  

سههمپاش  ۀچگهه نگی فعههاک شهه   سههامان 2شههه        

 ،کهموا بهاشه    گرفده یه   تنه رر ی شمن  را نشا  می

صهه ر  افقههی در مرکهه  یهها بهه شهه د  نههازکقسههمت مههی 9

از نهه ار وسههم  اینهه  و یههر نههازک مطهه ود رتنهه رر قههرار دا

پاشه  پ شه   بهرایارک سه م نه ار مرکه ین را  تن رر

در نه ار مرکه ی، بها  عله  یهرز   در ص ر  و ه د یدمی

 ۀیههای یههرز در یههر مطهه ودت  هه  بهه  قرارگیههری علهه 

پاشهه ، شههیر برقههی مربهه ن بهه  آ  ناویهه  بهها دررافههت 

دسههد ر از کههامپی تر ابعهه  از ت  رهه  و تطلیهه  تنهه ررن 

   نکپاش  میو نازک  ش دمیفعاک 
 

 سامانۀ کنترلی سمپاش

 ن 3بههرای پاشهه  سههم، از مهه ار کندرلههی اشههه        

عنهه ا  راب ههی بههید رارانهه  و شههیریای برقههی اسههدناد  بهه 

صه ر  ش د  پ  از تشهنی  عله  یهرز خرو هی به می

کهه  از طررهه  رارانهه  بهه  مهه ارکندرلی و رلهه  مربهه ن 

یهرز ای که  عله  شه د و شهیر برقهی ناویه فرسداد  مهی

 در یهههر تشهههنی ،  شههه د قهههرار دارد فعهههاک مهههی در آ 

شهیر برقهی، پمه  نیه  بهرای تهامید  سهازیفعاکع و  بر 

 د ش فشار م رد نیاز پاش  فعاک می
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 .س  ای ه ش  د ۀساماد ی ش ا  ب یر واقیی و  - 1شکل 

 . شیر برقی7 و ک . وب6  . مدار ک درسی5  . مصی 4  داز  .3   زروژکد ر. 2  . ز پ1 

 

 
 

 س  ای ه ش  د ۀچ  د ی  یا  شد  ساماد-2شکل       
 

 

 

 
 

 ش ا ی  مدار ک درسی -3شکل 
 

 پردازش تصویر 

 ص یتشخ یشنهادیتم پیالگور

شههام   ،در ارههد بنهه  بهه  تشههررز روش ارا هه  شهه        

مهه رر  یمراوهه  مندلهه  الگهه رردم و اندنههاا پارامدریهها

در پههژوی  وا ههر از شهه د  پرداخدهه  مههی ،در الگهه رردم

منظههه ر تشهههنی  مطنههه ک بههه  HSVفضهههای رنگهههی 

شههرارم  در ،یههای یههرز و خههاان از علهه چغن رقنهه ا

فضههای رنگههی  ک شهه  پیشههدر گندهه واقعههی اسههدناد  شهه   

HSV بینههاری کههامپی تر  ۀکاربردیههای مدنهه عی در وهه ز

دارد، در ندی هه  در ارههد پههژوی  نیهه  از ارههد فضههای 

رنگههی اسههدناد  گردرهه   الگهه رردم پیشههنهادی در ارههد 

گههه رردم شهههناخد  شههه   پهههژوی  اصههه ا شههه   ال
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CAMSHIFT  برادسهههی کهه اسههت (Bradski, 1998) 

  در یهههههر دو روش اروش اسهههههت داد ت سهههههع  آ  را 

 ۀن ناویهههCAMSHIFTپیشهههنهادی در ارهههد پهههژوی  و 

که   اسهتطه ر عمه   شهام  رهک رنه  رابهت دلن ا   ب 

عنه ا  یه   در تنه رر بها یمها  رنه  به  یدرگهر شیء

زمینه  از رنه  اسهت که  رنه  په  گندنهیو  د ن ارد  

یهای مندلهه ، تنههاو  دلنهه ا  بها ت  هه  به  شهه   ۀناویه

با ارهد وهاک، الگه رردم پیشهنهادی در ارهد پهژوی  . دارد

یههاری نیهه  دارد  در تنههاو   CAMSHIFTبهها الگهه رردم

در  امههان H و V ،Sالگهه رردم پیشههنهادی از سهه  کانههاک ا

  اسهههههدناد  Hتنهههههها از کانهههههاک  CAMSHIFTروش 

بههرای  Hشهه د  در الگهه رردم پیشههنهادی از کانههاک مههی

 بههههرای  Vو S یههههای تشههههنی  گیهههها  و از کانههههاک

 زمینه  اسهدناد په منظه ر وهذ  سازی ن ر به رهن اخت

در الگه رردم پیشهنهادی ایه ا  بها  ،عه و    بهاسهت ش  

داد   تشهههنی  HSVیهههای فیلدرگهههذاری روی کانهههاک

مدههی بهر  CAMSHIFTکه  الگه رردم در وهالی شه دمی

از نمهه دار  کهه  اسههتاودمههاک ت زرههع رههک رنهه  در تن رر

 ،  از طههر  درگههردسههت آمهه   اسههتبهه  ییسههد گرام رنهه 

 ۀکههه  مطههه  اولیههه CAMSHIFTبهههرخ   الگههه رردم 

ره  اندنهاا شه د، الگه رردم پیشهنهادی  سهد   با ۀپن ر

 ی  بنهابرارد، الگه رردم پیشههنهاداسههتصه ر  خ دکهار به 

بهههرای اسهههدناد  در شهههرارم واقعهههی و بهههرخم کارآمههه  

   یهها  بیشههدر روش ارا هه  شهه   در شههه   .بهه د خ ایهه 

روش شههام  دو مرولهه ؛  نشهها  داد  شهه   اسههت  ارههد 4

 .فیلدرگذاری و تشنی  است
 

 
  ل چارت اس  رید  زیش زادی -4شکل 

 

و  ا یههای م  هه د بههرای تشههنی  گیایههاکثههر روش      

  ،علهه  یههرزعنهه ا  مطنهه ک و بهه ا نهههآبنهه ی طبقهه 

صهه ر  ارسههدا صهه ر  پذررفدهه  اسههت  در ارههد والههت بهه 

 ا بعهه  از رهه شهه دمههی گرفدهه یهها ابدهه ا تنهه رر  نم نهه 

 صهه ر  بههرداری از م رعهه ، فههیلم گرفدهه  شهه   بهه فههیلم

  در ارهد پههژوی  از رههک خ ایهه  شهه بررسهی  تهک فههررم

یههای کشههت اسههدناد  دوربههید مدطههرا در امدهه اد ردرهه 

مهه نظر بهها دوربههید در وههاک  ۀشهه   در ندی هه  سههامان

بهها ری از بههی ربههاتی طبیعههی وههید  ۀورکههت در در هه

غیههر ن  و عههی، تغییههر سههرعتورکهت اماننهه  ارتعههاش طبی
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بها دوربهید  سیسهدم یهراسهت بهرای  ک  ممهدقرار گرفت 

یها و عملههرد ی تشهن یورکت رخ دیه   تمهام در واک

  ررفتص ر  بر خم ص ر  پذسمپاش ب  ۀسامان

 انتخاب پارامتر آستانه

 ییهههاقبههه  از ا هههرای روش پیشهههنهادی بههها داد       

 آم زشههیبههر اسهها  تنههاورر  بارهه واقعههی آزمههار ، 

سهههمپاش  ۀو در سهههامان چنههه رد پهههارامدر مطاسهههب 

  پارامدریهها بههر اسهها  کههار گرفدهه  شهه دبهه ی شههمن  

در شهههرارم ورکهههت دوربهههید  یاای از تنههه ررم م عههه 

اارتعههاش طبیعههی و تغییههر سههرعتن تعیههید شهه ن   بههرای 

و ه د مطنه ک در رهک  یهر تنه رر آم زشهی اتنه رر بها

یههر کانههاک ، دامنهه  اوهه اق  و وهه اکثرن  HSV) تنهه رر

 گردر   تعیید 

 اخذ شده یهادر داده HSV عیل توزیه و تحلیتجز

از تنههاورر  اینم نهه  Vو  H ،Sیههای تنهه رر کانههاک      

 علهه  یههرزاخههذ شهه   و چگهه نگی تشههنی  مطنهه ک و 

 b5در شهههه   نشههها  داد  شههه   اسهههت  5در شهههه  

 نسهههبت بههه   ،نHکانهههاک رنههه  اکههه  مشهههن  اسهههت 

 ۀدارای در هه، نVن و ارزش اSاشههبا؛ ا،یههای درگرکانههاک

پهه  زمینهه   و مطنهه ک، علهه  یههرز تبههارد بهدههری بههید

و  c5غیههر ن اسههت اشههه   و یههای ک چههک، بقارههااسههن 

d5 ن

  

 نbا

 

 نaا 

  
 

 نcا نdا

  

 HSVهای  گای رد ی جداسازی کادا  ۀددیم -5شکل 

a  و  ب یر ایلیb و کاداH  c و کاداS و d و کاداV شدز گر دهاز  باویر  اید  ده 

 

 ،شههه   گرفدههه  یایبررسهههی کمهههی تنههه رر بهههرای      

 رسهههم شههه  HSVیهههای نمههه دار ییسهههد گرام کانهههاک

 ۀناویهههکههه  مشهههن  اسهههت  a6ن  در شهههه  6اشهههه 

 Hدر کانههاک  علهه  یههرزیمپ شههانی بههید مطنهه ک و 

گسههدرد  نیسههت و   اسههازی ااندنههاا آسههدان  بههرای 

بههها  ،سههازد  در ارهههد م العههه مهههی آسههها الگهه رردمن را 

گههذاری اسههدناد  از دو مقهه ار اوهه اق  و وهه اکثرن آسههدان 

وههه اکثر بهههرای   اسهههازی  ۀان هههام پهههذررفت اآسهههدان

  اسهازی وه اق  بهرای  ۀو آسهدان عله  یهرزمطن ک از 

 بههها ،b6مطنههه ک از پههه  زمینههه ن  م هههاب  شهههه  
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ته ا  بهید خهاا و مهی به  آسهانی Sکهارگیری کانهاک به 

  گذاشهت  رن تمهاعله  یهرزپ ش  گیهایی ا مطنه ک و 

  بهها ارههد وههاک   اسههازی مطنهه ک از علهه  یههرز تنههها بهها
 

قههادر بهه   V  کانههاک اسههتدشهه ار  Sاسههدناد  از کانههاک 

مطنههه ک نیسهههت و در ارهههد  از علههه  یهههرز  اسهههازی 

 کهار به و ه   کهرد  فضهای  سهت برای مطه ود پژوی 

 

 ن c6اشه   است  گرفد  ش 

بههرای  HSVاندنههاا شهه   از فضههای رنگههی  ۀمطهه ود      

وهه اق  و  آمهه   اسههت  1  اسههازی مطنهه ک در  هه وک 

و  095/0 یدبههH یفضهها ۀمطهه ود یوهه اکثر مقهه ار بههرا

 و 1تهها  48/0از  یعیوسهه یهه شههام  ط S ی، بههرا16/0

دست آم   ب 1 و 02/0 یدب V کاناک یبرا

  

 
 HSVهای هیسد گرام کادا  -6شکل        

 وcخ Vو و bخ Sو  aخ Hکادا  
 

 HSVمحدودز رد ی برای  شصیع محب   در  گای رد ی  -1جدو  

 HSVمقادیر فضای رنگی 

 Vمقدار حداقل Vمقدار حداکثر S مقدار حداقل S مقدار حداکثر H مقدار حداقل Hمقدار حداکثر 

16/0 095/0 1 48/0 1 02/0 

 

 محصللوا از  یجداسللاز بللرایتم یمراحللل الگللور

 نهیزمپس

 یلترگذاریف ۀمرحل

یههای بنهه ی پیهسهه بنهه  ،یهه   از ارههد عملیهها       

تنهه رر  ۀاوک، انهه از ۀزمینهه  اسههت  در مرولههگیهها  از پهه 

منظهه ر کههای  عملیهها  مطاسههباتی بهه  رههک چهههارم بهه 

دوم، از فیلدهههر  ۀ  در مرولههه شهههمقههه ار اصهههلی تبههه ر  

تنه رر بها اعمهاک  ییهاو کهای  نه ر  بهبه د برای یگ س

  (Seddik, 2014)شهه  اسههدناد   3×3یههای آ  در پن ههر 

نشهها  داد  شهه    b7خرو ههی فیلدههر گ سههی در شههه  

صهه ر  اسههت  تههابع گ سههی دو بعهه ی مهه رد اسههدناد  بهه 

 ش د:تعرر  می 1 ۀراب 

a 
b 

c 
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 ن1ا
𝐺(𝑥, 𝑦) =  

1

2𝜋𝜎2
𝑒

𝑥2+𝑦2

2𝜎2  

 ،ک  در آ 

 Σ =  انطههرا  اسههدان ارد ت زرههع گ سههی اکندههرک میهه ا

 صا  را تار ش  ن  

 تبهه ر   HSVبهه   RGBرر تنهه  ،سهه م ۀدر مرولهه      

بههید مقههادرر  HSVتنهه رر  پهه  از آ ن  c7شهه  اشههه  

 گهههذاری آسهههدان  امقهههادرر وههه اق  و وههه اکثرن آسهههدان 

گهذاری روی یهر کانهاک دلنه ا  بها فیلدهر ۀشه د  ناویهمی

بههید مقههادرر مشههن  امقههادرر  HSVاز فضههای رنگههی 

شهه د  در وهه اق  و وهه اکثرن از تنهه رر  هه ا مههی ۀآسههدان

ت انه  بهر اسها  مهی HSV ارهد مروله ، مقهادرر آسهدان 

بهرای یهر فهررم اندنهاا شه د  تنه رر  S مقه ار مد سهم

و  صهه ر  بههارنری اسههیا خرو ههی از ارههد مرولهه  بهه 

 یههای پیشههید، ن  در پههژوی d7سههنی ن اسههت اشههه  

و اتسها؛  ر فرسها یم رف له پ یهایعملیها  کهارگیریب 

مهههم در تشههنی  مطنهه ک و علهه  یههرز داشههد   ینقشهه

 ;Roy et al., 2002; Huang & He, 2007)اسههت 

Akhil et al., 2012)   
     

 یهههایعملیههها در ارهههد پهههژوی  نیههه  از  ،بنهههابرارد  

منظههه ر بررسهههی بههه  1و اتسههها؛ ر فرسههها یم رف لههه پ

   از فرسههار  رههیههای یمپ شههانی اسههدناد  گردناویهه 

یهای یهای بهید مطنه ک و عله برای از بید برد  ناویه 

 یهههرز و یمدنهههید از اتسههها؛ بهههرای بر سهههد  کهههرد  

شهه د  عملیهها  مهه رد نظههر اسههدناد  مههییههای ناویهه 

بهه   3×3ای فرسههار  بهها سههاخدار پن ههر  یم رف لهه پ

از تنهه رر بههارنری انهه   یمباقیههای سههنی  وههذ  پیهسهه 

پهههردازد  بعههه  از ان ر یهههای م  ههه د در تنههه ررن مهههی

 یعملیههها  م رف لههه پ ،فرسهههار  یعملیههها  م رف لههه پ

 منظهه ر بازرههابی بهه  7×7ای اتسهها؛ بهها سههاخدار پندههر 

  شهه ددنبههاک مههییههای وههذ  شهه   در تنهه رر  پیهسهه

خرو ههی عملیهها  فرسههار  و اتسهها؛ را نشهها   e 7شههه 

دی  می
  

 نaا
 

 نbا نcا

 نdا نeا

   HSVو  ندیل شدز به  گای RGBو  ب یر رد ی خcو خروجی  یلدر گ سی  bو  ب یر ایلی  aزردازی؛ ددای  زی  -7شکل 

dهای گذاری با مقادیر حداقل و حداکثر روی کادا و آسدادهHSV و eو اسدهادز از ازرا  ر سای  و ا ساع 
 

1- Erosion and Dilation  
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 تعیین کانتور و ممان اشیا در تصویر 

درگههر بههرای  ۀپهه  از پههی  پههردازش، چنهه  مرولهه      

 بارههه شناسههاری و ردرههابی اشههیا در تنههاورر ورهه   ری 

  ارههد مراوهه  شههام  پیهه ا کههرد  کههاند ر و شهه د طههی

  اسههتدرو  کههاند ر  یمطههیم و ممهها  اشههیا ۀمطاسههب

 یمههرز ییههایهسهه پ بههاشهه    ر ههادکههاند ر خ هه ن ا

 یرنهه  و شهه   مشههابه یکهه  داراشهه د یمهه رهه تعر

 رردر تنهه  یلدرگههذاری،ف یهها یسههدن  کهه  پهه  از عمل

 رراسههت  ممهها  تنهه  ی قابهه  تشههن یبهه  راودهه رنریبهها

 ت صهههی  ت زرهههع  یطههه ر گسهههدرد  در آمهههار بهههرابههه 

  ممها  تنه رر نیه  دشه مهییای تنادفی اسهدناد  رمدغی

اغلهه  در پههردازش تنهه رر ابههرای مثههاک سههن   از را  

 بنهه ی و بازسههازی تنهه ررنطبقهه  و دور، تشههنی  شههه 

  در ارههد (Palaniappan, 1999) شهه دکههار گرفدهه  مههیبهه 

 از ممههها  تنههه رر بهههرای ت صهههی  ت زرهههع ،پهههژوی 

ئ یهه  ن، مطاسههب  مسههاوت ییههای سههنی  اشههپیهسهه 

م قعیههت آ  در یههر کههاند ر اسههدناد  شهه    و مطنهه ر

قابه  مطاسهب   2 ۀراب ه ازمه رد بررسهی  ۀمسهاوت ناویه

  است:
 

 

𝑀00 ن2ا =  ∑ ∑ 𝐼(𝑥, 𝑦)𝑦𝑥   

 
 

 

 ،ک  در آ 

00M و  ؛مههها  صهههنر= مI(x,y) = ارزش پیهسههه  از یهههر

 کاند ر در تن رر بارنری 

 3 ۀبهها اسههدناد  از راب هه y و x یممهها  اوک بههرا      

مطاسهب   3 ۀراب ه برابهرمطنه ر  ۀیهناو .آره میدست  ب 

 ش د:یم

 

 ن3ا

𝑀10 =  ∑ ∑ 𝑥𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 

𝑀01 =  ∑ ∑ 𝑦𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 

  ۀم قعیههت یههر کههاند ر امرکهه  سهه زن طبهه  راب هه     

 آر :دست می ب 4

 ن4ا
𝑥𝑐 =  

𝑀10

𝑀00
 

𝑦𝑐 =  
𝑀01

𝑀00
 

 

 ،ک  در آ 

cx رکهه   ههرم  سههم در  هههت= م xو  ؛cy = مرکهه   ههرم

  y سم در  هت 

مط  مرکه   هرم مطنه ک رهک ورژگهی مههم بهرای       

که  تعه اد  دیه مهینشها  را سمپاشی است زرهرا مههانی 

اسهههت  بنهههابرارد، از ارهههد بیشهههدر بهههر  در آ  ناویههه  

 .ته ا  بهرای یه ارت پاشه  اسهدناد  کهردمندنا  مهی

پهه  از فیلدرگههذاری و تشههنی  ممهههد اسههت چنهه رد 

 دلیه  تشهاب به  تشنی  کارا ار هاد شه د که  اودمها 

بههرای  ،  بنههابرارداسههت علهه  یههرزرنهه  بههید مطنهه ک و 

از مطههیم و مسههاوت کههاند ر  ،بهبهه د قهه ر  تشههنی 

  مطهیم دشه مهیکهارا اسهدناد   یمنظ ر وذ  اشهیاب 

 مهههرز تعررههه  ۀدینههه نقهههان تشههههی  ای ازم م عههه 

 1ابی کنهیرهته ا  بها الگه رردم لبه ش د  مرزیها را مهیمی

مسههاوت و   (Ding & Goshtasby, 2001)پیهه ا کههرد 

آمه زش اشهام  طیه  وسهیعی  ۀمطیم آسهدان  از مروله

در  شههیء  بعهه  از تشههنی  شهه دمههیاز تنههاوررن تعیههید 

 شههد  باشهه را دا 5 ۀشههرارم راب هه شههیءتنهه رر اگههر آ  

 .ش دمطن ک تشنی  داد  می

 

 ن5ا

= 𝑖𝑓 (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟) 

≥ (𝑇ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑎𝑟𝑒𝑎)𝑎𝑛𝑑 
(𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟) 

≥ 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

       

بهه  مطهها قرارگیههری در  چغن رقنهه سههران ام، گیهها        

و بهها  خ ایهه  شهه درهه  دوربههید، تشههنی  داد   ۀمطهه ود

رابهه   نمارشههگر نمههار  مههی ۀرههک مسههد ی  در صههنط

درهه  دوربههید قههرار  ۀکهه  مطنهه ک در مطهه ودینگههامی

1- Canny  
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بگیههرد، مههرز آ  در رههک بههردار رخیههر  و رههک مسههد ی  

ارههد الگهه رردم  ترتیهه بهه ردشهه د  اطههرا  آ  رسههم مههی

 سهد    ۀت اناری تنظهیم خ دکهار عهر  و ارتنها؛ پن هر

سههازد تهها در را دارد  ارههد ورژگههی الگهه رردم را قههادر مههی

طهه ر گیها  از فررمههی به  فههررم درگهر، بهه  ۀتغییهرا  انهه از

کنه    سهد   را تنظهیم  ۀخ دکار عهر  و ارتنها؛ پن هر

ای بههرای بهها  بههرد  دقههت تشههنی  پن ههر  ،بنههابرارد

مطنههه ک  زم اسهههت   ۀات ماتیهههک بهههرای تغییهههر انههه از

 MatLab R2016aافهه ار نههرمالگهه رردم پیشههنهادی در 

   شا را 

 ارزیابی عملکرد الگوریتم 

بههرای تعیههید صههطت و دقههت روش پیشههنهادی، از       

 کههارگیریک روش رارههآ در بینههاری کههامپی تر کهه  بهه رهه

اسههت، اسههدناد   شههیءیههای کههاربردی تشههنی  برنامهه 

در ارههد پههژوی  از  (Geiger et al., 2012).گردرهه  

بههرای مطاسههب  کههادر  Visual Object Classesافهه ار نههرم

ن چغن رقنهه امندنهها  مسههد ی  بههرای نمههار   شههیء

  بهههرای (Everingham et al., 2010)اسهههدناد  شههه  

صهه ر  مطهه ود  بهه  20شههنهادی،یدم پر  الگهه ررآزمهها

م رفهههر 130آمههه زش،  ۀاندنهههاا و در مرولههه یدسهههد

  تعه اد که  شه  ین بررسهعله  یهرزبه و   بها و رراتناو

بهه د   2345د پههژوی  رههدر ا یمهه رد بررسهه ییههاداد 

 0aد دقهت بها مطاسهب  سه ز یمپ شهانی بهید ییتع برای

و  )detB (الگهه رردم بههاشهه    داد  تشههنی  ۀو ناویهه

صهه ر  دسههدی تشههنی  داد  شهه   بهه  ۀیمدنههید ناویهه

)gtB( افهه ار بهها نههرمVisual Object Classes  بههرای یههر

 6 ۀ  نسهبت یم پ شهانی طبه  راب هگردره فررم بررسهی 

 :ش دتعرر  می
 

𝑎0 ن6ا =
𝑎𝑟𝑒𝑎(𝐵𝑔𝑡 ∩ 𝐵𝑑𝑒𝑡)

𝑎𝑟𝑒𝑎(𝐵𝑔𝑡 ∪ 𝐵𝑑𝑒𝑡)
 

 

 ،ک  در آ 

𝐵𝑔𝑡 ∩ 𝐵det تشههنی  داد  شهه    ۀاشههدراا بههید ناویهه

صهه ر  تشههنی  داد  شهه   بهه  ۀالگهه رردم و ناویهه بهها

𝐵𝑔𝑡دسدی و   ∪  𝐵det  ستانهآا دما؛   

بنه ی الگه رردم طبقه برای تعیهید کمیهت عملههرد       

بررسهههی  2یتو وساسههه 1، دو معیهههار دقهههتیپیشهههنهاد

  دقههت، اط عههاتی در مهه رد (Lu et al., 2015) شهه ن 

بنهه ی و وساسههیت، اط عههاتی در مهه رد اعدبههار ناویهه 

در یهههر  چغن رقنههه یهههای درسهههدی تشهههنی  پیهسههه 

دیهه   مقهه ار بهها ی دقههت و وساسههیت نشهها  تنهه رر مههی

 بهههرایبنههه ی اسهههت  از عملههههرد خههه ا روش ناویههه 

و  7 یههایراب هه دو معیههار دقههت و وساسههیت از  ۀمطاسههب

    شاسدناد   8
 

ن7ا  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 (%) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
× 100 

ن8ا  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦(%) =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
× 100 

 

 ،هاآنک  در 

 TP=  یای درسههت چغن رقنهه امثبههت صههطیزن تعهه اد

امثبهههت کهههاران تعههه اد =  FP ؛تشهههنی  داد  شههه  

امننههی کههاران تعهه اد  = FNو  ؛یههای نادرسههتتشههنی 

 یای نام ف  تشنی 

عملکللرد سللمپاش هوشللمند بللا سللمپاش  ۀمقایسلل

Buferagri در شرایط مزرعه 

سهههمپاش ی شهههمن  بههها  ۀسهههامان ۀمقارسههه بهههرای      

 یهههای مدههه اوک و میههه ا  کهههای  منهههر سهههمپاش

بهها مشننهها  زرههر بهها  Buferagriسههمپاش از کهه ، علهه 

 ن 2ا  وک  نازک اسدناد  ش  3

 سههه  ،دو سهههمپاشیهههر  بهههادر ارهههد آزمهههار        

 نمدهههر 50ردرههه  از کشهههت مطنههه ک ابههه  طههه ک 

 کیلهههه مدر در 9ا  سههههرعت ورکههههت شهههه  یسمپاشهههه

 نJohn Deere 3140و نهههه ؛ تراکدهههه ر ا سههههاعتن

 ش    دو سمپاش رابت در نظر گرفد برای یر 
  

1- Precision 

 

2- Recall 
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 Buferagriمشصبات س  ای  -2جدو  

 (مترها )نازا ۀصلفا نوع نازا حجم مخزن کشور سازنده

 Cone Nozzle 50/0 لیدر 400 ترکی 

 

 ج و بحثینتا

وهههید را در  دقیههه  سهههمپاش ۀسهههامان ،8شهههه        

 دیههه   نشههها  مهههی چغن رقنههه  ۀسمپاشهههی م رعههه

 سههمپاش مدنهه  بهه  تراکدهه ر ۀسههامان ،م ههاب  شههه 

 یهههرز و بههها تشهههنی  علههه شههه د مهههیوارد م رعههه  

 نهههازک ،نههه ار مرکههه ی یهههایبلههه ادر یهههر رهههک از 

و پاشه  صه ر  خ ایه  شه  مرب ن ب  آ  ناویه  فعهاک 

گیرد  می

  

 
 س  ای در س  اشی میرعه ۀساماد -8شکل 

       

سههمپاش ی شههمن  در شههرارم  ۀارزرههابی سههامان بههرای      

در مههه ار؛  چغن رقنههه میههه انی از ردرههه  مطنههه ک 

دانشههگا  کشههاورزی و منههابع طبیعههی رامههید خ زسههدا  

زنههی اسههدناد  شهه   و هه د در روز بیسههدم بعهه  از   انهه 

 تههها  خهههرو یهههای یهههرز مندلههه  ماننههه : علههه 

و غیههر  در 3    ووشههیرهه، 2، پیدههک صههطراری1ووشههی

 را دشههه ارا نههههآلههه  رشههه  تشهههنی  یهههای منددور 

از مراوههه  تشهههنی   یانم نههه  ،9سهههازد  شهههه  مهههی

زمینهه  ا علهه  یههرز و خههاان ت سههم پهه  از چغن رقنهه 

 دی   الگ رردم را نشا  می

 چغن رقنهه دینهه   تشههنی  مسههد ی  زرد نشهها       

 عنههه ا  مثهههالی از بههه 9الگههه رردم اسهههت  شهههه   بههها

 عملههههرد الگههه رردم پیشهههنهادی آورد  شههه   ۀندی ههه

است 

 

 

 
1- Amaranthus Retroflexus L 2- Convolvulus Arvensis L 

3- Avena Fatua L  
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 نaا                    نbا         

  
 نcا                   نdا         

  
 نeا                   نfا        

 ایع لکرد اس  رید    سیه یا ده در شرایط میرعه -9شکل 

 

شه    گرفده رافده  ابده ا تنهاورر در الگ رردم ت سهع       

، HSVابعه  از تبه ر  به  فضهای  شه ن بنه ی مهیآسدان 

 گهههذاری وههه اق  خههه د فیلدهههربهههر مقهههادرر وههه اکثر و 

یههای بهها مسههاوت کمدههر از ناویهه  پهه  از آ  ؛شهه ن نمههی

وهذ   یامنظه ر کهای  نیه ز در تنه رربه  پیهس  300

 مطنهههه ک تشههههنی  داد   سههههران امن و c9 اتنهههه رر

مطنه ک از پ شه  کهرد  بها کهم   نd9 اتنه ررشه د می

ن و e9اتنهه رر ماننهه  مههییههای یههرز بههاقی علهه  ،گیههایی

 هه  ابهها کههادر زرد رنهه ن و یههر سههب ی بهه  مطنهه ک

در  ابهها کههادر قرمهه  رنهه ن علهه  یههرزعنهه ا  مطنهه ک بهه 

 ۀعملهههرد سههامانن  f9اتنهه رر  شهه دنظههر گرفدهه  مههی

ی شههمن  و الگهه رردم ت سههع  رافدهه  در شههرارم عملههی و 

آورد  شه   اسهت  نیه   10در شهه   عله  یهرزبا وض ر 

الگهه رردم ت سههع  داد   کهه  مشههن  اسههت 10در شههه  

شهه   مطنهه ک را بعهه  از تشههنی  بهها کههادر زرد رنهه  

  هه  مطنهه ک را کنهه  و یههر سههب ی بهه مشههن  مههی

دیه   ا کهادر قرمه  رنه  نشها  مهیدانسهد  به عل  یهرز

یهها نههازک ۀدر مطهه ود علهه  یههرزگیههری مطهها قههراربهه 

مربهه ن  نههازک ،نعلهه  یههرزام قعیههت گشههداور سهه ز 

پاشهه  تنههها بهها تشههنی   ؛کنهه شههرو؛ بهه  پاشهه  مههی

گیهرد که  ارهد امهر سهب  کهای  صه ر  مهی عل  یهرز

یههای واصهه  از منههر  تلنهها  اسههدناد  از سههم م و زرهها 

 در (Sogaard, 2005) سهه گارد شهه د افراطههی آ  مههی

 روش از ،یهرز یهایعله  بنه یطبقه  منظه ربه  پژویشی
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 گ نهه  19 ،مطقهه  ارههد  کههرد اسههدناد  فعههاک شههه  مهه ک

بررسهی  را دانمهارا کشهاورزی مه ار؛ مده اوک عل  یهرز

 بههرای آم زشههی یههایداد  عنهه ا بهه  ییارتنهه رر  کههرد

 ارهد اسها  بهر  شه ن  ارزرهابی فعهاک شهه  م ک تشهی 

 مبدنهی یهرز یهایعله  تشهنی  بهرای مه لی الگ رردم،

 از واصهه  ندههارآ کهه  شهه  ارا هه  تنهه رر پههردازش بههر

 علهه  یههرز صههطیز تشههنی  میهه ا  آزمارشههی یههایداد 

 گه ارش درصه  90تها  65از  مندله  یهایگ نه  برای  را

 (Ul-Haq et al., 2007) و یمهههارا  رهه ک یهها   داد

 اسها  بهر یهرزیهایعله  تعیهید و تشنی  سیسدم رک

 تنههاورر ،پههژوی  ارههد در  دادنهه  ت سههع  ماشههید بینههاری

گرفدههه  و بررسهههی  مطی هههی شهههرارم تطهههت مههه ار؛ در

 بنه یطبقه ا یهرز یهایعله  بنه یطبق  الگ رردم  ش ن 

 بهر نبهر پههد و بهر باررهک گهرو  دو به  یهرز یایعل 

 م م عههه  از  شههه  داد  ت سهههع  1رادا  تبههه ر  اسههها 

 تنهه رر 100ا یههرز یههایعلهه  از شهه   داد  تنهه رر 200

 الگهه رردم، بهه ن بههر  پهههد تنهه رر 100 و بههر  باررههک

  گردر  گ ارش درص  5/93 بی  تشنی  دقت

 بههها (Meyer et al., 1998) و یمههههارا  میهههر      

 گشههداور و ارنرسههی ماننهه  بههافدی یههایورژگههی از اسههدناد 

 که  بنه ی کردنه طبقه  ایگلنانه  گیایها  دوم ایزاور 

 دلیهه بهه  امهها داردن درصهه  93-85ا خهه بی دقههت یرچنهه 

 بسههیار زمههانی لطهها  از ،آ  ۀپیدیهه  مطاسههباتی عملیهها 

  نتن رر یر برای رانی  30-20ا است پری رن 

 

 
 س  ای ه ش  د ۀساماد با عل  هرزای از  شصیع محب   و د  ده -10شکل 

 

شهه   بهها دقههت و وساسههیت الگهه رردم مطاسههب        

  110بهینههه  مسهههاوت کاند روههه اق   ۀمقههه ار آسهههدان

 پیهسه   30زمینه  وه اق  په و بهرای  چغن رقنه برای 

 دسههت آمهه   بهها ت  هه   بهه 89/96و  16/97ترتیهه  بهه 

بههه  دقهههت و وساسهههیت الگههه رردم روش ارا ههه  شههه   

 عملههههرد بسهههیار خههه بی در تشهههنی  مطنههه ک از 

  عل  یرز داشهت  علهت تشهنی  نادرسهت، مشهاب  به د

 یهههای یهههای یهههرز و مطنههه ک از لطههها  ورژگهههیعلههه 

که  اسهت  گندنهیمطهیم کهاند ر اسهت   و رنگی، مساوت

 اتشههنی  نادرسههتن شههبایت  یههابیشههدر خ ادلیهه  

  چغن رقنههه رنههه  ب تهههۀ یهههای یهههرز بههه  رنههه  علههه 

یههای یههرزن یههای مندلهه  رشهه  علهه امنن صهها در دور 

  981 ا یهههه  ارههههد دقههههت و وساسههههیت از ماسههههت

یهای یهرز مندله  در عله  ۀب ته 150و  چغن رقنه  ۀب ت

 دسهههت آمههه    ردرههه  کشهههت مههه رد بررسهههی بههه 3

کههارگیری سههمپاش ی شههمن   مطلهه ک سههم بهها بهه منههر 

 لیدهههر  392/0 رافدههه  بههها الگههه رردم پیشهههنهادیت سهههع 

 ادر یمهههها  شههههرارمن  Buferagriبهههها سههههمپاش  امهههها

 گیههری انهه از  لیدههرن 22/1تقرربهها سهه  برابههر بیشههدر ا

 سهههم بههها سهههمپاش ی شهههمن  مقههه ار منهههر  ا شههه 

1- Radon  
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نسهبت به  سهمپاش  ،رافد  بها الگه رردم پیشهنهادیت سع 

Buferagri، 86/67   دیههه ننشهها  مهههیکهههای  درصهه  

سههمپاش یم مهها  بهها ورکههت تراکدهه ر در تمههامی مسههیر 

 86/67کهه  اعلهه  میهه ا  کههای  کنهه  مههی سمپاشههی

 یهههای کهههای  آلههه دگیاز لطههها  کمهههی و ن درصههه 

 ۀ  سهههاماناسهههتت  ههه   بسهههیار قابههه مطی هههی زرسهههت

رافدهه  در شههرارم الگهه رردم ت سههع  سههمپاش ی شههمن  بهها

یهرز  یهایعله صه  از در 94تشهنی  بهی  از  واقعی با

عنهه ا  ت انهه  بهه کهه  مههیمنههر  علهه  سههدد ازکاو 

اسههدناد  شهه د   چغن رقنهه سههمپاش ی شههمن  در مهه ار؛ 

 3اط عهها  مربهه ن بهه  عملهههرد دو سههمپاش در  هه وک 

 آورد  ش   است 

 

 وچغ درق د 981و  عل  هرز 150خ Buferagri س  ای ه ش  د با س  ای ۀساماد ۀمقایس -3 جدو 

 نوع سمپاش
اسپری  درصد

 صحیح

اسپری  درصد

 نادرست

میزان پاشش 

(Liter) 

کش مصرف علفکاهش 

 درصد()

 86/67 392/0 60/5 39/94 سامان  سمپاش ی شمن 

 ___ Buferagri ___ ___ 22/1سمپاش 

 

  یههبهها ترک (Perez et al., 2000) پههرز و یمهههارا       

عله    یو رنه ، دقهت تشهن هیرم رف له پ ییهایژگرو

چههه  و    دادنههه  رافههه ا درصههه  85بههه   75را از  یهههرز

 ییههابهها اعمههاک شههاخ  (Cho et al., 2002) یمهههارا 

نهه  یزماز پهه را یههرزن  ییههاا  اتربدهه  و علهه یههگ،یرنگ

نری شهه   ربعهه  از بهها ،د پههژوی رهه  در اتشههنی  دادنهه 

  هیرم رف لهه پیههای ورژگههی از یژگههرد ورر چنهه رتنهه 

  ن اسههدنرا  شهه  یبنهه منظهه ر بهبهه د دقههت طبقهه بهه 

 یههرز  ییههاعلهه ز تربدهه  و ی  صههطیتشههن میهه ا 

 در پژویشههیدسههت آمهه    بهه درصهه  98و  92  یههترتبهه 

 ,Vesali & Kamarizadeh) زاد صهههالی و کمهههریو

 یهههای یهههرز مههه ار؛  لهههتشهههنی  ع بهههرای (2010

زمینهههی از روش مبدنهههی بهههر پهههردازش تنههه رر سهههی 

  اسهههدناد  کردنههه   در ارهههد روش اسههها  تشهههنی 

یهای یهرز به د  دقهت یای رنگهی مطنه ک و عله رژگیو

تشههنی  در ارههد پههژوی  در بهدههررد و بهه تررد وهها   

  در دسهههت آمههه  بهههدرصههه   73/54و  87ترتیههه  بههه 

 .,Jafari et al)  عنههری و یمهههارا  ،پژویشههی درگههر

 چغن رقنهه مهه ار؛  علهه  یههرزتشههنی   بههرای (2006

یهای کشهت مطنه ک را گرفده  شه   از ردره  یایتن رر

دنهه   ندههارآ کریههای رنگههی بررسههی ورژگههی بههر اسهها 

ر یهمدغ عله  یهرزاص  از ارهد پهژوی  بسهد  به  نه ؛ و

درصهه   5/81تهها  7/41تشههنی  صههطیز از  میهه ا  د، بهه

-Afkari) و یمههههارا  افههههاری سهههیاا  تنهههاو  داشهههت

Sayyah et al., 2017) ی منظهه ر تشههنبهه  یژویشههپ 

 رهد  اان هام دادنه  ینهیزمی یرز در م رعه  سه ییاعل 

دور  رشهه  مطنهه ک صهه ر  گرفههت و  یپههژوی  در طهه

دقهت  بیشهن مروله  اوک رشه  بها  ی دور  تشهن ردبهدر

   ،در پژویشههههی درگههههر درصهههه  بهههه د  95 ی تشههههن

 Bakhshipour)پههه ر زرارتگهههایی و یمههههارا بنشهههی

Ziaratgahi et al., 2017) یها   ر کهارگیری تبه  به بها

 عله  یهرزاز  چغن رقنه افده  به  تشهنی  گیها  ریمتعم

پرداخدنهه   بررسههی ندههارآ  یبینههاربهها اسههدناد  از ماشههید

آوری شهه   از واصهه  از ارههد روش بههر روی تنههاورر  مههع

شرارم واقعی م رعه  نشها  داد که  دقهت کلهی الگه رردم 

 چغن رقنهه یههای از ب تهه  درصهه  92  اسههت درصهه  65/91

از  درصهه  7/8م  هه د در تنههاورر آزمهه   بهه  درسههدی و 

تشهنی   چغن رقنه عنه ا  به یای یهرز به  اشهدبا  عل 

 کهه پههژوی  مشههن  اسههت  رههدا رآاز ندهها .داد  شهه ن 

  یهه روش ارا هه  شهه   ن ،تههر بهه د  دقههتریدعهه و  بههر پهها
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اسههدناد  از الگهه رردم  ندی هه  در  سههترسداصهه ر  ابهه 

یههای ی شههمن  سمپاشههی نسههبت پیشههنهادی در سههامان 

 یههای پیشههید عهه و  بههر دارا بهه د  دقههت بهه  پههژوی 

 کهه  را نیهه  کههای  قابهه  قبهه ک میهه ا  منههر  علهه 

 دنبههاک آ  من ههر بهه  کههای  ارههرا  دیهه  کهه  بهه مههی

یههای شهه د  عهه و  بههرارد ی رنهه مطی ههی مههیزرسههت

تههری ک بهها کینیههتمنههرفی کمدههر و در نهارههت مطنهه 

    استص ر  برخم ت لی  خ ای  ش  و در  مد ب 

 

 یریگجهینت

ک الگهه رردم بههرای تشههنی  رهه ، یدر ارههد پههژو      

در شههرارم میهه انی ارا هه   علهه  یههرزاز  چغن رقنهه  ب تههۀ

د یمشههه تی ماننهه  شههبایت رنگههی بهه ارنههه گردرهه   بهها 

 در  یههای یههرز و مطنهه ک، لههرزش دوربههید و غیههر علهه 

 

 یهه ترتخهه بی و به ، الگه رردم پیشههنهادی به را  بهه دارهد 

یههای ب تهه  درصهه  89/96و  16/97 تیبهها دقههت و وساسهه

یههرز تشههنی  داد  سههمپاش  ییههارا از علهه  چغن رقنهه 

یههای مرسهه م و پیشههنهاد شهه   در مقارسهه  بهها سههمپاش

مدهه اوک در سهه ز کشههت بهها  عهه و  بههر کههای  سههم 

مطی ههی یههای زرسههتمنههرفی، سههب  کههای  آلهه دگی

  دیهه دسههت مههیبهه تههری نیهه  و مطنهه ک سههالم شهه دیمه

 رافدهه  سههمپاش ی شههمن  بهها الگهه رردم ت سههع  ۀسههامان

 درصههه  94در شهههرارم واقعهههی بههها تشهههنی  بهههی  از 

 بهههی  اکههه  یهههرز و کهههای  منهههر  علههه  علههه  از

 عنهههه ا  سههههمپاش ت انهههه  بهههه مههههی درصهههه ن 67 از

 اسههدناد  شهه د  ارهههد چغن رقنهه در مهه ار؛  ی شههمن 

سههازی بههرای مطنهه    درگههر را پیههاد  ت انههاریالگهه رردم 

 نی  دارد 
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Abstract 

One of the objectives of precision agriculture is to minimize the volume of herbicide application 

by using weed management systems. To achieve  this goal, a system based on image processing 

techniques was developed to detect weeds. In the proposed method, HSV color space was used 

to discriminate between vegetation and background, and between crops and weeds. In this 

research, the H component of HSV color space along with suitable erosion and dilation were 

used to automatically segment background (soil) and foreground (weed). According to what was  

obtained, the algorithm could identify weed from sugar beet plants with the accuracy of 94%. 

The intelligent sprayer system, in the field trials, in comparison with conventional sprayers 

(Buferagri sprayer), reduced 67.86% of volume of herbicide due to application of computer 

vision. The use of this method, as an intelligent sprayer system in sugar beet fields, is 

recommended. 
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