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انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص علفهایهرز مزارع گندم با استفاده از تکنیک پردازش تصویر
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چکیده
 گونههای جمع. شانزده گونه از رایجترین علفهایهرز پهنبرگ انتخاب شدند،به منظور انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک علفهایهرز مزارع گندم استان خوزستان
 خردل، کنگر برگ ابلق، دم عقربی، ساق ترشک، پنیرک، کاهو وحشی، پیچک صحرایی، سلمه برگ گزنهای، گلرنگ وحشی، چغندر وحشی، آناگالیس،آوری شده شامل وایه
 مورد، از پنج نمونه (به منزله پنج تکرار) عکسبرداری شد و تصاویر با استفاده از روش پردازش تصویر، برای هر گونه. سیزاب و ماشک بودند، گندمک، شیر تیغی،وحشی
 هفت ویژگی، پس از جداسازی تصاویر از پس زمینه و برچسبگذاری آنها. همچنین از بوتههای گندم نیز به عنوان شاهد عکسبرداری شد.بررسی قرار گرفتند
 ضریب، ضریب شعاع محیطی محدب هال، ضریب شعاع ناحیه محدب هال، نسبت مستطیلی،) نسبت ابعاد (نسبت طول به قطر، محیط،مورفولوژیکی شامل مساحت سطح
 بهترین ویژگیهای، نتایج نشان داد که نسبت ابعاد و کرویت. ضریب تشکیل شکل و گریز از مرکز بودن از هر کدام از گونههای علفهایهرز و گندم استخراج شد،کرویت
، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد؛ پس از آن،)19/79( مورفولوژیکی به منظور تمایز علفهایهرز پهنبرگ از گندم بودند به طوری که گندم از نظر ویژگی نسبت ابعاد
 کمترین. بیشترین مقدار نسبت ابعاد را به خود اختصاص دادند، نسبت به سایر گونههای هرز5/90  و9/71  با دارا بودن مقادیری معادل،دو گونه دم عقربی و گلرنگ وحشی
 این ویژگی به منظور شناسایی و،) متعلق به گندم بود که با توجه به کشیده بودن برگهای گندم و اختالف معنیدار شکل برگ آن با گونههای پهن برگ0/05( کرویت
.تفکیک گندم از گونههای هرز پهن برگ موجود در مزرعه میتواند بسیار کاربردی باشد
. نسبت ابعاد، کرویت، تشخیص گونه، پردازش تصویر:واژههای كلیدی
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ABSTRACT
In order to select the most appropriate morphological characteristics of weeds in wheat fields in Khuzestan province, 16 species of
the most common broadleaf weeds were selected. Collected species included: Ammi majus L., Anagallis spp., Beta vulgaris subsp.
maritima (L.), Carthamus tinctorius L., Chenopodium murale L., Convolvulus arvensis L, Lactuca serriola L., Malva spp., Rumex
dentatus L., Scorpiurus muricatus L., Silybum marianum L., Sinapis arvensis L., Sonchus tenerrimus L., Stelaria media L., Veronica
persica Poir., and Vicia villosa Roth. For any species, five samples (as five replications) were photographed and images were
analysed using image processing. Wheat, also, was photographed as control. After isolating images from background and tagging
them, seven morphological characteristics including area, perimeter, aspect ratio (length to diameter ratio), rectangularity, area ratio
of convex hull, perimeter ratio of convex hull, sphericity, form factor and eccentricity of each weed species and wheat were
extracted. Results showed that the best morphological characteristics to distinguish broadleaf weeds from wheat were aspect ratio and
sphericity. So that, compared to the weed species, aspect ratio was greatest (19.79) in wheat. After that, caterpillar-plant (9.71) and
safflower (5.90) were greatest. The sphericity of wheat was the lowest (0.05). Considering the narrow shape of wheat leaves and the
significant difference in leaf shape with broad-leaved species, this characteristic can be very useful for identifying and distinguishing
wheat from broadleaf species at the field.

Key words: Aspect ratio, image processing, species distinguish, sphericity.
* Corresponding author E-mail: e.elahifard@ramin.ac.ir

الهیفرد و همکاران ( /)1396مجله دانش علفهایهرز )2( 13

126

(تشخیص بیماری) ،آنژیوگرافی ،باستان شناسی ،کشاورزی و

مقدمه

غیره .در هر یک از این زمینهها میتوان کارهایی از نوع

داشتن اطالعات دقیق از بیولوژی و اکولوژی علفهایهرز

راهنمایی ،پردازش ،دستهبندی ،مشاوره ،طراحی ،تشخیص،

میتواند به موفقیت کشاورزان در کنترل علفهایهرز کمک

کاوش ،پیشبینی ،ایجاد مفاهیم ،شناسایی ،توجیه ،یادگیری،

کند و مبنایی اصولی برای تمام سیستمهای مدیریت

مدیریت ،واپایش ،برنامهریزی ،زمانبندی و آزمایش را با

علفهایهرز باشد ( .)Chauhan & Johnson, 2010در

استفاده از سامانههای تجربی ،با سرعت و سهولت بیشتری به

سالهای گذشته ،به دلیل عدم تطبیق کاربرد علفکشها با

انجام رسانید ( .)Rao et al., 2005موارد استفاده از این سامانه

اکوبیولوژی علفهایهرز ،نه تنها موفقیتهای چشمگیر و

در کشاورزی عبارتند از سامانه خبره تشخیص بیماریهای

پایداری به دست نیامده است بلکه ما را با مشکالت بزرگتری

گوجهفرنگی ( ،)Yialouris & Sideridis, 1996توسعه سیستم

همچون مقاومت علفهایهرز به علفکشها نیز مواجه

خبره به منظور طبقهبندی تخم مرغ بر اساس کیفیت درونی

Bena Kashani et al., 2006; Zand et al.,

( ،)Abdanan Mehdizadeh, 2014سیستم خبره برای

نموده است (

;2008; Rastgoo et al., 2009; Gherekhloo et al., 2011
;Dastoori et al., 2010; Derakhshan & Gherekhloo, 2012
 .)Elahifard et al., 2013این در حالی است که با استفاده

( )Gonzalez-Andujar, 2009و سیستم خبره تشخیص آفات

صحیح از علفکشها بر اساس بیولوژی و اکولوژی

زنبور عسل (.)Mahaman et al., 2002

علفهایهرز و گیاهان زراعی ،میتوان در راستای استفاده

بنابراین ،هدف از این پژوهش ،توسعه یک سیستم خبره مبتنی

شناسایی آفات ،بیماریها و علفهایهرز در محصول زیتون

بهینه از سموم گام برداشت.

بر تصاویر اخذ شده از برگ گونههای مختلف علفهرز ،به

پردازش تصویر به عنوان یک سامانه خبره ،با در برگرفتن

منظور شناسایی گونه علفهایهرز و توصیه راهکارهای

یکسری قواعد سر انگشتی از متخصصین و به تعبیری با

پیشگیرانه در نظر گرفته شد.

تبدیل فرایند استدالل و تصمیم گیری متخصصین به

مواد و روشها

برنامههای رایانهای میتواند به عنوان ابزار راهنمای
تصمیمگیری در اختیار غیرمتخصصین و حتی متخصصین کم

جمع آوری گونههای گیاهی مورد مطالعه

تجربه قرار گیرد ( .)Stone et al., 1986چنین سامانههایی در

شناسایی و جمع آوری گیاهچه علفهایهرز پهن برگ (در

واقع ،نمونههای آغازین و سادهتری از فناوری پیشرفتهتر

مرحله چهار تا شش برگی) در پاییز و زمستان سال زراعی

سامانههای دانش بنیان به شمار میآیند این امانهها ،معموالً

 95-1394در سطح مزارع گندم دانشگاه کشاورزی و منابع

اطالعات را به شکل واقعیتها و قواعد در دادگانی به نام

طبیعی رامین خوزستان انجام شد .گونههای جمعآوری شده

پایگاه دانش به شکل ساختارمند ذخیره مینمایند و سپس با

شامل وایه ( ،)Ammi majus L.آناگالیس (،)Anagalis spp.

بهرهگیری از روشهای خاص استنتاج از این دادهها ،نتایج

چغندر وحشی (

مورد نیاز حاصل میشود (.)Liao, 2005

 ،)Arcang.گلرنگ وحشی (،)Carthamus tinctorius L.

سامانههای خبره در زمینههای بسیار متنوعی کاربرد یافتهاند که

سلمه برگ گزنهای ( ،)Chenopodium murale L.پیچک

برخی از این زمینهها عبارتند از پزشکی ،حسابداری ،کنترل

صحرایی ( ،)Convolvulus arvensis L.کاهوی وحشی

فرایندها ،منابع انسانی ،خدمات مالی ،سیستم اطالعات
جغرافیایی ( ،)GISتجزیه و تحلیلهای مالی پزشکی

)Beta vulgaris subsp. maritima (L.

( ،)Lactuca serriola L.پنیرک ( ،)Malva spp.ساق ترشک
( ،)Rumex dentatus L.دم عقربی (،)Scorpiurus muricatus L.
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کنگر برگ ابلق ( ،)Silybum marianum L.خردل وحشی

از

( ،)Sinapis arvensis L.شیر تیغی (،)Sonchus tenerrimus L.

(.)Du et al., 2007

گندمک ( ،)Stelaria media L.سیزاب (

Veronica persica

عنوان شاهد) انتخاب شدند و عکسبرداری از برگهای آنها
انجام شد .سپس عکسها و اطالعات مربوط به آنها به
صورت مجموعهای به منظور تجزیه و تحلیل به نرم افزار

تجزیه و تحلیل شدند.
اخذ تصاویر و كالیبراسیون
تصاویر مورد استفاده در این پژوهش با دوربین دیجیتال
( )Canon PowerShot SX60 HS, Japanکه به صورت

طبیعی روز با توان  50Wاستفاده شد .زاویه بین محور لنز و
منابع نور در حدود  45درجه و فالش دوربین در حالت
خاموش قرار داده شد ( .)Soltanikazemi et al., 2016پس از
چک کردن وضوح تصاویر اخذ شده ( 1707×1280پیکسل)،
تصاویر به منظور استخراج پارامترهای مورفولوژیکی رنگی به

D
AR  Max
DMin

 DMinقطر مینیمم گونه میباشد.
 .2نسبت

مستطیلی3:

AROI
DMax  DMin

()2
که در این رابطه  Rنسبت مستطیلی و
 .3ضریب شعاع ناحیه محدب

A ROI
AC

که در این

AROI

رابطه CA

مساحت ناحیه محدب هال میباشد .این ویژگی

کوچکترین ناحیه محدب دربرگیرنده علفهرز میباشد.
 .4ضریب شعاع محیطی محدب

آستانهگذاری

استو،

به

صورت

( )Abdolahzare & Abdanan Mehdizadeh, 2018و پس از
حذف پس زمینه گیاهان در تصویر ،برچسبگذاری شدند و
پارامترهای ظاهری-ابعادی گونهها ،به اضافه مساحت و محیط

Matlab

1

هال5:

PROI
PC

استخراج ویژگیها از تصاویر

باینری

CA 

ضریب شعاع ناحیه محدب هال و

()4

درآمدند

مساحت گونه

هال4:

()3

برای ایجاد تصویر ،عکسهایی با شرایط نوری مناسب از

تصاویر اخذ شده از برگ گونههای گیاهی ،با روش

AROI

R

میباشد.

رایانه منتقل شدند .با توجه به لزوم یکسان بودن شرایط نوری
نمونهها گرفته شد.

قطر)2:

که در این رابطه  ARنسبت ابعاد DMax ،قطر ماکزیمم گونه و

عمودی در فاصله 20سانتیمتر از نمونهها قرار داشت اخذ
گردیدند .به منظور تأمین نور در سیستم ،از چهار المپ با نور

(روابط

()1

متلب 2016 a1منتقل شدند .همچنین دادههای محاسبه شده
توسط نرم افزار  SAS 9.2و در قالب طرح کامالً تصادفی

تصاویر

 .1نسبت ابعاد (نسبت طول به

 )Poir.و ماشک گل خوشهای ( )Vicia villosa Roth.بودند.
از هر گونه پنج نمونه (گیاهچههای علفهرز و گندم ،به

استخراج

شد

)7-1

که در این رابطه

CP

CP 

ضریب شعاع محیطی محدب هال،

P
P
 ROIمحیط گونه و  Cمحیط ناحیه محدب هال میباشد.
 .5ضریب

کرویت1:
2

Aspect ratio
3
Rectangularity
4
Area ratio of convex hull
5
Perimeter ratio of convex hull
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ri
rc

()5

S

r
که در این رابطه  Sضریب کرویت i ،شعاع دایره محاطی
r
داخلی و  cشعاع دایره محیط شده خارجی میباشد.
 .6ضریب تشکیل
()6
 .7گریز از مرکز

صحرایی ( ،)132770با گندم ( )113516معنیدار بود (.)P≤0/05
در میان گونههای علفهرز ،ماشک گل خوشهای ،سلمه برگ
برگ با یکدیگر اخنالف معنیدار نداشتند در حالیکه سایر گونهها
با یکدیگر و همچنین با گندم اختالف معنیدار نشان دادند

F

(.)P≤0/05
بهطوریکه کنگر برگ ابلق و وایه ،با دارا بودن مساحت سطح به

بودن3:

ترتیب  375444و  ،18075بیشترین و کمترین اختالف را با سایر

EA
EB

()7

که در این رابطه  Eگریز از مرکز بودنEA ،

از محور اصلی و E B

مساحت سطح برگ گونههای مورد بررسی ،به استثنای پیچک

گزنهای ،آناگالیس ،گندمک ،سیزاب و وایه ،از نظر مساحت سطح

شکل2:

4 A ROI
P 2 ROI

همانطور که در شکل  2نشان داده شده است ،اختالف میانگین

E

علفهایهرز و گندم نشان دادند .در خصوص ویژگی محیط،
شیر تیغی با دارا بودن محیط برگی معادل  ،6324/2بیشترین

میزان انحراف

اختالف معنیدار را با سایر گونههای هرز و گندم داشت و
کمترین مقدار محیط ،متعلق به وایه ( )622/8بود (شکل  .)2گندم

کوچکترین میزان انحراف از محور

از نظر ویژگی نسبت ابعاد ( ،)19/79بیشترین مقدار را به خود

میباشد .این ویژگی نشاندهنده غیر یکنواختی شکل

اختصاص داد و اختالف معنیداری با سایر علفهایهرز نشان

علفهرز میباشد.

داد .پس از آن ،دو گونه دم عقربی و گلرنگ وحشی با دارا بودن

دادههای استخراج شده از تصاویر توسط نرم افزار  SAS 9.2و

مقادیری معادل  9/71و  ،5/90بیشترین مقدار نسبت ابعاد را

در قالب طرح کامال تصادفی تجزیه و تحلیل شد و در نهایت

نسبت به سایر گونههای هرز به خود اختصاص دادند .در مورد

تمایز

ویژگی نسبت مستطیلی ،وایه بیشترین مقدار ( )0/78را به خود

بهترین

ویژگیهای

مورفولوژیکی

به

منظور

اختصاص داد در حالیکه با آناگالیس ،سلمه برگ گزنهای،

علفهایهرز و گندم انتخاب شدند.

گندمک ،گندم و سیزاب اختالف معنیدار نداشتند (شکل .)2

نتایج و بحث

بیشترین مقدار ضریب شعاع ناحیه محدب هال به ترتیب متعلق
شکل  ،1روند پردازش تصویر و جداسازی علفهرز از پسزمینه

به آناگالیس ( ،)0/97وایه ( )0/94و گندم ( )0/93و کمترین

را نشان میدهد .پس از باینری نمودن تصویر (شکل -1ب) و

مقدار متعلق به ماشک گل خوشهای ( )0/40و سونخوس ()0/39

جدا شدن علفهرز از پسزمینه (شکل -1ج) ویژگیهای

بود (شکل  .)3در مورد ضریب شعاع محیطی محدب هال،

مورفولوژیکی از تصاویر استخراج شدند .به عنوان مثال ،مرز

ماشک گل خوشهای با دارا بودن  ،2/89با سایر گونههای مورد

علفهرز (ناحیه قرمز در اطراف گیاه) ،به عنوان محیط علفهرز

آزمایش ،اختالف معنیدار داشت ( .)P≤ 0/05همچنین گندم،

در شکل -1د نشان داده شده است.

گندمک ،چغندر وحشی ،کاهو وحشی و دم عقربی ،دارای
کمترین مقادیر در محدوده  1/00-1/07بودند و در یک گروه
1

Sphericity
Form factor
3
Eccentricity
2

آماری قرار گرفتند (.)P≤ 0/05
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(a)

(b)

(c)

(c)

) تصویر برگ جدا شده (ج) و مرز علفهرز (د،) تصویر باینری (ب،) فرآیند پردازش تصویر؛ تصویر اصلی (الف-1 شکل
Figure 1. The process of image processing; main image (a), binary image (b), isolated leaf image (c) and weed border (d)
(a)
LSD= 24718

Area

P≤0.05

Perimeter

LSD= 331.88

(b)

P≤0.05

Aspect ratio

LSD= 0.03
P≤0.05

LSD= 0.03

Rectangularity ratio

P≤0.05
LSD= 0.03

(c)

(d)

(d)

P≤0.05

 نسبت ابعاد (ج) و نسبت مستطیلی برگ (د) محاسبه شده برای گونههای علفهرز و گندم،) محیط (ب،) مساحت سطح (الف-2 شکل
Figure 2. Area (a), perimeter (b), aspect ratio (c) and rectangularity ratio of leaf (d) calculated for weed species and wheat
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در آزمایشی ،میانگین ضریب شعاع محیطی محدب هال و

کرویت برای تشخیص ترشک برگ شبدری ،میانگین شعاع

میانگین ضریب کرویت برای تشخیص مندابی ،ویژگیهای

رعنایی 1برای تشخیص بارهنگ کاردی و میانگین مساحت

میانگین مساحت سطح ،میانگین محیط ،میانگین ضریب شعاع

سطح برای جداسازی آروسپرمم از دیگر علفهایهرز

ناحیه محدب هال برای تشخیص کاهوی وحشی ،ضریب

کاربردی بودند (.)Orak Chahartangi et al., 2016
LSD= 0.045

)(a

P≤0.05

Area ratio of convex hull

P≤0.05

Perimeter ratio of convex hull

)(b

LSD= 0.097

شکل  -3ض ریب شعاع ناحیه محدب هال (الف) و ضریب شعاع محیطی محدب هال (ب) محاسبه شده برای گونههای علفهرز و گندم
Figure 3. Area ratio of convex hull (a) and perimeter ratio of convex hull (b) calculated for weed species and wheat

 1شعاع رعنایی برابر است با نسبت محیط موثر برگ به حداقل شعاع
دایره محاط کننده.

انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک به منظور تشخیص ...
آناگالیس و ماشک گل خوشهای با دارا بودن  0/66و  ،0/04به
ترتیب بیشترین و کمترین مقدار ضریب تشکیل شکل را به خود
اختصاص دادند .پس از آناگالیس ،گندمک ،ساق ترشک ،سلمه
برگ گزنهای ،وایه ،سیزاب و پنیرک نسبت به سایر گونهها،
بیشترین مقدار ضریب تشکیل شکل را داشتند (شکل  .)4در مورد
ویژگی کرویت ،گونههای سلمه برگ گزنهای ( ،)0/80سیزاب
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نسبت به سایر گونهها داشتند که با توجه به موفولوژی برگهای
این گونهها ،چنین نتیجهای قابل انتظار بود .کمترین کرویت ()0/05
به گندم تعلق داشت که با توجه به کشیده بودن برگهای گندم و
اختالف معنیدار شکل برگ آن با گونههای پهن برگ ،این ویژگی
به منظور شناسایی و تفکیک گندم از گونههای هرز پهن برگ
موجود در مزرعه میتواند بسیار کاربردی باشد.

( ،)0/78گندمک ( )0/78و پنیرک ( ،)0/77بیشترین کرویت را
)(a

LSD= 0.053
P≤0.05

Form factor

)(b

LSD= 0.07
P≤0.05

Sphericity

)(c

LSD= 0.07
P≤0.05

Eccentricity
شکل  -4ض ریب تشکیل شکل (الف) ،كرویت (ب) و گریز از مركز بودن (ج) محاسبه شده برای گونههای علفهرز و گندم
Figure 4- Form factor (a), sphericity (b) and eccentricity (c) calculated for weed species and wheat
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بطور معکوس ،گندم با دارا بودن مقدار  ،0/99بیشترین میزان
ویژگی گریز از مرکز بودن ،را به خود اختصاص داد درحالیکه
علفهایهرز دارای برگهای پهن شامل پنیرک ،گندمک ،سیزاب
و سلمه برگ گزنههای ،در مورد این ویژگی دارای کمترین مقادیر
بودند.
مهار علفهایهرز اهمیت بسیار زیادی در کشاورزی دقیق دارد که
البته مشکالت بسیاری نیز در این راه وجود دارد .از جمله این
مشکالت میتوان به تشخیص نوع علفهرز ،زمان تشخیص ،نوع
و میزان پاشش سم اشاره کرد .روشهای مختلفی برای حل این
مشکل اساسی مطرح شده است .یکی از این روشها استفاده از
بینایی ماشین و طراحی یک سامانه هوشمند است که در بازه زمانی
مشخص ،علفهرز را شناسایی ،نوع سم مربوط به آن را انتخاب و
متناسب با علفهرز ،میزان پاشش را انجام دهد .پژوهشهای
متعددی در زمینه کشاورزی دقیق در حوزه کاشت و برداشت

به حداقل رساندن ضایعات علفکشهای مورد نیاز برای کنترل
موثر علفهایهرز ( )Burgos-Artizzu et al.,2011و بهبود محیط
زیست اشاره نمود ( .)Han et al., 2004هدف نهایی از مهار
علفهایهرز ،کاهش تراکم علفهایهرز است و گام مهم و
ضروری در کشاورزی دقیق این است که سم تنها بر روی
علفهرز ریخته شود (.)Tellaeche et al., 2011
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