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 چکیده

های جمع برگ انتخاب شدند. گونهپهنهرز هایهرز مزارع گندم استان خوزستان، شانزده گونه از رایجترین علفهایبه منظور انتخاب مناسبترین ویژگی مورفولوژیک علف

رگ ابلق، خردل بقربی، کنگر عشک، دم ، پیچک صحرایی، کاهو وحشی، پنیرک، ساق ترایآوری شده شامل وایه، آناگالیس، چغندر وحشی، گلرنگ وحشی، سلمه برگ گزنه

وش پردازش تصویر، مورد ستفاده از ربا ا برداری شد و تصاویرعکس پنج تکرار( منزله )بهشیر تیغی، گندمک، سیزاب و ماشک بودند. برای هر گونه، از پنج نمونه  وحشی،

 ها، هفت ویژگیگذاری آنبرداری شد. پس از جداسازی تصاویر از پس زمینه و برچسبهای گندم نیز به عنوان شاهد عکسبررسی قرار گرفتند. همچنین از بوته

ضریب ، طی محدب هالشعاع محی نسبت مستطیلی، ضریب شعاع ناحیه محدب هال، ضریب(، نسبت طول به قطرد )نسبت ابعامورفولوژیکی شامل مساحت سطح، محیط، 

 هایرویت، بهترین ویژگیکنسبت ابعاد و  نتایج نشان داد کهد. هرز و گندم استخراج شهایهای علفاز هر کدام از گونه ، ضریب تشکیل شکل و گریز از مرکز بودنکرویت

مقدار را به خود اختصاص داد؛ پس از آن،  (، بیشترین79/19به طوری که گندم از نظر ویژگی نسبت ابعاد )برگ از گندم بودند هرز پهنهایمورفولوژیکی به منظور تمایز علف

ند. کمترین های هرز، بیشترین مقدار نسبت ابعاد را به خود اختصاص دادنسبت به سایر گونه 90/5و  71/9دو گونه دم عقربی و گلرنگ وحشی، با دارا بودن مقادیری معادل 

های پهن برگ، این ویژگی به منظور شناسایی و دار شکل برگ آن با گونههای گندم و اختالف معنی( متعلق به گندم بود که با توجه به کشیده بودن برگ05/0کرویت )

 تواند بسیار کاربردی باشد.می های هرز پهن برگ موجود در مزرعههتفکیک گندم از گون

 پردازش تصویر، تشخیص گونه، کرویت، نسبت ابعاد.: كلیدیهای واژه
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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.  
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  مقدمه

هرز هایداشتن اطالعات دقیق از بیولوژی و اکولوژی علف

هرز کمک هایتواند به موفقیت کشاورزان در کنترل علفمی

های مدیریت اصولی برای تمام سیستمکند و مبنایی 

(. در Chauhan & Johnson, 2010هرز باشد )هایعلف

ها با کشعلفهای گذشته، به دلیل عدم تطبیق کاربرد سال

های چشمگیر و نه تنها موفقیت هرز،هایاکوبیولوژی علف

پایداری به دست نیامده است بلکه ما را با مشکالت بزرگتری 

ها نیز مواجه کشعلفهرز به هایعلفهمچون مقاومت 

 ,.Bena Kashani et al., 2006; Zand et alنموده است )

2008; Rastgoo et al., 2009; Gherekhloo et al., 2011; 

Dastoori et al., 2010; Derakhshan & Gherekhloo, 2012; 

Elahifard et al., 2013 این در حالی است که با استفاده .)

ها بر اساس بیولوژی و اکولوژی کشعلفصحیح از 

توان در راستای استفاده هرز و گیاهان زراعی، میهایعلف

 بهینه از سموم گام برداشت. 

برگرفتن در با  ،سامانه خبرهپردازش تصویر به عنوان یک 

با  قواعد سر انگشتی از متخصصین و به تعبیری یکسری

تبدیل فرایند استدالل و تصمیم گیری متخصصین به 

هنمای تواند به عنوان ابزار رامی ایرایانه هایبرنامه

و حتی متخصصین کم  ینگیری در اختیار غیرمتخصصتصمیم

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

 ترپیشرفته تری از فناوریهای آغازین و سادهواقع، نمونه

معموالً  ،هااین امانه آیندبه شمار میبنیان  های دانشسامانه

 به نام دادگانی در قواعد و هااطالعات را به شکل واقعیت

و سپس با  نمایندمیبه شکل ساختارمند ذخیره  پایگاه دانش

نتایج  ،هااز این داده استنتاج خاص هایروشگیری از بهره

 (.Liao, 2005) شودمورد نیاز حاصل می

اند که های بسیار متنوعی کاربرد یافتههای خبره در زمینهسامانه

کنترل  حسابداری، شکی،پز ها عبارتند ازبرخی از این زمینه

سیستم اطالعات خدمات مالی،  منابع انسانی، فرایندها،

های مالی پزشکی تجزیه و تحلیل ،(GISجغرافیایی )

و  کشاورزیباستان شناسی،  )تشخیص بیماری(، آنژیوگرافی،

توان کارهایی از نوع ها میدر هر یک از این زمینه .غیره

بندی، مشاوره، طراحی، تشخیص، راهنمایی، پردازش، دسته

بینی، ایجاد مفاهیم، شناسایی، توجیه، یادگیری، کاوش، پیش

ریزی، زمانبندی و آزمایش را با مدیریت، واپایش، برنامه

بیشتری به  سهولتبا سرعت و  ،های تجربیاز سامانه استفاده

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

های تشخیص بیماری سامانه خبرهدر کشاورزی عبارتند از 

(، توسعه سیستم Yialouris & Sideridis, 1996فرنگی )گوجه

 بندی تخم مرغ بر اساس کیفیت درونیخبره به منظور طبقه

(Abdanan Mehdizadeh, 2014 ،)ی خبره برا یستمس

یتون هرز در محصول زهایها و علفیماریآفات، ب ییشناسا

(Gonzalez-Andujar, 2009 و )آفات  یصخبره تشخ یستمس

 (. Mahaman et al., 2002) زنبور عسل

نی بنابراین، هدف از این پژوهش، توسعه یک سیستم خبره مبت

هرز، به های مختلف علفبرگ گونه بر تصاویر اخذ شده از

هرز و توصیه راهکارهای هایمنظور شناسایی گونه علف

 پیشگیرانه در نظر گرفته شد.

 هامواد و روش

 طالعههای گیاهی مورد مجمع آوری گونه

هرز پهن برگ )در هایشناسایی و جمع آوری گیاهچه علف

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

در سطح مزارع گندم دانشگاه کشاورزی و منابع  95-1394

آوری شده های جمعگونهطبیعی رامین خوزستان انجام شد. 

(، .Anagalis spp(، آناگالیس ).Ammi majus Lشامل وایه )

 Beta vulgaris subsp. maritima (L.)چغندر وحشی )

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

(، پیچک .Chenopodium murale Lای )سلمه برگ گزنه

(، کاهوی وحشی .Convolvulus arvensis Lصحرایی )

(Lactuca serriola L.( پنیرک ،)Malva spp. ساق ترشک ،) 

(Rumex dentatus L.( دم عقربی ،)Scorpiurus muricatus L.،) 
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(، خردل وحشی .Silybum marianum Lکنگر برگ ابلق )

(Sinapis arvensis L.،) ( شیر تیغیSonchus tenerrimus L. ،)

 Veronica persica(، سیزاب ).Stelaria media Lگندمک )

Poir.گل خوشه ( و ماشک( ایVicia villosa Roth..بودند )  

هرز و گندم، به های علفگونه پنج نمونه )گیاهچه از هر

ها های آنبرداری از برگعنوان شاهد( انتخاب شدند و عکس

ها به ها و اطالعات مربوط به آنانجام شد. سپس عکس

ای به منظور تجزیه و تحلیل به نرم افزار صورت مجموعه

های محاسبه شده منتقل شدند. همچنین داده 1a 2016متلب

و در قالب طرح کامالً تصادفی  SAS 9.2ط نرم افزار توس

 تجزیه و تحلیل شدند.

 اخذ تصاویر و كالیبراسیون

تصاویر مورد استفاده در این پژوهش با دوربین دیجیتال 

(Canon PowerShot SX60 HS, Japan)  که به صورت

ها قرار داشت اخذ متر از نمونهسانتی20عمودی در فاصله 

ر ا نوببه منظور تأمین نور در سیستم، از چهار المپ  گردیدند.

ز و . زاویه بین محور لناستفاده شد W50طبیعی روز با توان 

درجه و فالش دوربین در حالت  45منابع نور در حدود 

(. پس از Soltanikazemi et al., 2016خاموش قرار داده شد )

پیکسل(،  1707×1280چک کردن وضوح تصاویر اخذ شده )

 به تصاویر به منظور استخراج پارامترهای مورفولوژیکی رنگی

ری نو رایانه منتقل شدند. با توجه به لزوم یکسان بودن شرایط

هایی با شرایط نوری مناسب از برای ایجاد تصویر، عکس

 ها گرفته شد.نمونه

 ها از تصاویراستخراج ویژگی

های گیاهی، با روش اخذ شده از برگ گونه ریتصاو

 ند درآمدی نریبا صورت بهگذاری استو، انهآست

(Abdolahzare & Abdanan Mehdizadeh, 2018) از پس و 

 و شدندی گذاربرچسب ،ریتصو در اهانیگ نهیزمپس  حذف

به اضافه مساحت و محیط  ها،گونهی ابعاد-یظاهری پارامترها

                                                 
1Matlab 

 ( 7-1)روابط  شد استخراج ریواتص از

(Du et al., 2007.) 

 :2)نسبت طول به قطر( ابعادنسبت  .1

Max

Min

D
AR

D


 

(1) 

 وقطر ماکزیمم گونه  MaxDنسبت ابعاد،  AR که در این رابطه

MinD باشد.قطر مینیمم گونه می 

 :3نسبت مستطیلی .2

ROI

Max Min

A
R

D D



 

(2)  

مساحت گونه  ROIAنسبت مستطیلی و  Rکه در این رابطه

 باشد.می

 :4ضریب شعاع ناحیه محدب هال .3

ROI
A

C

A
C

A


 

(3)  

ضریب شعاع ناحیه محدب هال و ACکه در این رابطه

ROIA باشد. این ویژگی مساحت ناحیه محدب هال می

 باشد. می هرزعلفکوچکترین ناحیه محدب دربرگیرنده 

 :5ضریب شعاع محیطی محدب هال .4

ROI
P

C

P
C

P


 

(4) 

ضریب شعاع محیطی محدب هال،  PCکه در این رابطه 

ROIP  محیط گونه وCP باشد.محیط ناحیه محدب هال می 

 :1ضریب کرویت .5

                                                 
2 Aspect ratio 
3 Rectangularity 
4 Area ratio of convex hull 
5 Perimeter ratio of convex hull 
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i

c

r
S

r


 

(5) 

شعاع دایره محاطی  irضریب کرویت،  Sکه در این رابطه 

 باشد.شعاع دایره محیط شده خارجی می crداخلی و 

 :2ضریب تشکیل شکل .6

ROI

2

ROI

4 A
F

P




 

(6) 

 :3گریز از مرکز بودن .7

A

B

E
E

E


 

(7) 

میزان انحراف  AE گریز از مرکز بودن، E که در این رابطه

ترین میزان انحراف از محور کوچک BE از محور اصلی و

دهنده غیر یکنواختی شکل باشد. این ویژگی نشانمی

 باشد.هرز میعلف

و  SAS 9.2های استخراج شده از تصاویر توسط نرم افزار داده

ت در قالب طرح کامال تصادفی تجزیه و تحلیل شد و در نهای

مایز تکی به منظور های مورفولوژیبهترین ویژگی

 هرز و گندم انتخاب شدند.هایعلف

 نتایج و بحث

زمینه هرز از پس، روند پردازش تصویر و جداسازی علف1شکل 

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

های یویژگ( ج-1)شکل زمینه پسهرز از جدا شدن علف

ز ان مثال، مروعن مورفولوژیکی از تصاویر استخراج شدند. به

هرز )ناحیه قرمز در اطراف گیاه(، به عنوان محیط علف هرزعلف

 نشان داده شده است. د-1در شکل 

                                                                            
1 Sphericity 
2 Form factor 
3 Eccentricity 

ن نشان داده شده است، اختالف میانگی 2همانطور که در شکل 

های مورد بررسی، به استثنای پیچک مساحت سطح برگ گونه

(. ≥05/0P) دار بود( معنی113516(، با گندم )132770صحرایی )

ای، سلمه برگ هرز، ماشک گل خوشههای علفدر میان گونه

 ای، آناگالیس، گندمک، سیزاب و وایه، از نظر مساحت سطحگزنه

ها حالیکه سایر گونه رددار نداشتند اخنالف معنی برگ با یکدیگر

دار نشان دادند با یکدیگر و همچنین با گندم اختالف معنی

(05/0P≤.) 

ه دن مساحت سطح بکنگر برگ ابلق و وایه، با دارا بو کهطوریبه

ایر س، بیشترین و کمترین اختالف را با 18075و  375444ترتیب 

هرز و گندم نشان دادند. در خصوص ویژگی محیط، هایعلف

ن ، بیشتری2/6324شیر تیغی با دارا بودن محیط برگی معادل 

م داشت و های هرز و گنددار را با سایر گونهاختالف معنی

. گندم (2( بود )شکل 8/622کمترین مقدار محیط، متعلق به وایه )

خود  (، بیشترین مقدار را به79/19از نظر ویژگی نسبت ابعاد )

هرز نشان هایداری با سایر علفاختصاص داد و اختالف معنی

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

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

های هرز به خود اختصاص دادند. در مورد نسبت به سایر گونه

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

ای، که با آناگالیس، سلمه برگ گزنهاختصاص داد در حالی

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

به ترتیب متعلق  بیشترین مقدار ضریب شعاع ناحیه محدب هال

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

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

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

های مورد ه، با سایر گون89/2ای با دارا بودن ماشک گل خوشه

همچنین گندم،  (. ≥05/0Pدار داشت )آزمایش، اختالف معنی

گندمک، چغندر وحشی، کاهو وحشی و دم عقربی، دارای 

بودند و در یک گروه  00/1-07/1کمترین مقادیر در محدوده 

 (. ≥05/0Pآماری قرار گرفتند )
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 (c) (c)  (b)  (a) 

 هرز )د(علفرآیند پردازش تصویر؛ تصویر اصلی )الف(، تصویر باینری )ب(، تصویر برگ جدا شده )ج( و مرز ف -1شکل 

Figure 1. The process of image processing; main image (a), binary image (b), isolated leaf image (c) and weed border (d) 
 

 

 

 

 

 

 

 هرز و گندمهای علفساحت سطح )الف(، محیط )ب(، نسبت ابعاد )ج( و نسبت مستطیلی برگ )د( محاسبه شده برای گونهم -2شکل 

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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 ضریب شعاع محیطی محدب هال ومیانگین در آزمایشی، 

های ویژگی ضریب کرویت برای تشخیص مندابی،میانگین 

ضریب شعاع میانگین مساحت سطح، میانگین محیط، میانگین 

ضریبکاهوی وحشی،  برای تشخیص ناحیه محدب هال

میانگین شعاع  برای تشخیص ترشک برگ شبدری، کرویت 

میانگین مساحت برای تشخیص بارهنگ کاردی و  1رعنایی

هرز هایبرای جداسازی آروسپرمم از دیگر علفسطح 

 (.Orak Chahartangi et al., 2016کاربردی بودند )

                                                 
شعاع رعنایی برابر است با نسبت محیط موثر برگ به حداقل شعاع  1

 دایره محاط کننده.

 

 هرز و گندمعلفهای ریب شعاع ناحیه محدب هال )الف( و ضریب شعاع محیطی محدب هال )ب( محاسبه شده برای گونهض -3شکل 

Figure 3. Area ratio of convex hull (a) and perimeter ratio of convex hull (b) calculated for weed species and wheat 
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، به 04/0و  66/0ای با دارا بودن آناگالیس و ماشک گل خوشه 

ترتیب بیشترین و کمترین مقدار ضریب تشکیل شکل را به خود 

اختصاص دادند. پس از آناگالیس، گندمک، ساق ترشک، سلمه 

ها، ای، وایه، سیزاب و پنیرک نسبت به سایر گونهبرگ گزنه

(. در مورد 4)شکل بیشترین مقدار ضریب تشکیل شکل را داشتند 

(، سیزاب 80/0ای )های سلمه برگ گزنهویژگی کرویت، گونه

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

های ها داشتند که با توجه به موفولوژی برگنسبت به سایر گونه

( 05/0ای قابل انتظار بود. کمترین کرویت )ها، چنین نتیجهاین گونه

های گندم و علق داشت که با توجه به کشیده بودن برگبه گندم ت

های پهن برگ، این ویژگی دار شکل برگ آن با گونهاختالف معنی

های هرز پهن برگ به منظور شناسایی و تفکیک گندم از گونه

 تواند بسیار کاربردی باشد.موجود در مزرعه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرز و گندمهای علفریب تشکیل شکل )الف(، كرویت )ب( و گریز از مركز بودن )ج( محاسبه شده برای گونهض -4شکل 

Figure 4- Form factor (a), sphericity (b) and eccentricity (c) calculated for weed species and wheat 
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ان ، بیشترین میز99/0بودن مقدار  گندم با دارابطور معکوس، 

که را به خود اختصاص داد درحالی ویژگی گریز از مرکز بودن،

های پهن شامل پنیرک، گندمک، سیزاب هرز دارای برگهایعلف

ر های، در مورد این ویژگی دارای کمترین مقادیو سلمه برگ گزنه

 بودند.

که  داردقیق در کشاورزی د زیادیهرز اهمیت بسیار هایعلف مهار

از جمله این  .در این راه وجود داردنیز البته مشکالت بسیاری 

زمان تشخیص، نوع  هرز،توان به تشخیص نوع علفمشکالت می

های مختلفی برای حل این و میزان پاشش سم اشاره کرد. روش

ها استفاده از یکی از این روش مشکل اساسی مطرح شده است.

که در بازه زمانی  امانه هوشمند استبینایی ماشین و طراحی یک س

نوع سم مربوط به آن را انتخاب و  هرز را شناسایی،علف ،مشخص

های میزان پاشش را انجام دهد. پژوهش ،هرزمتناسب با علف

متعددی در زمینه کشاورزی دقیق در حوزه کاشت و برداشت 

محصوالت، میزان مصرف کودهای شیمیایی و وجین کردن 

  ;Perez et al., 2000) انجام شده استهرز هایعلف

Montalvo et al., 2013)های هوشمند . از مزایای استفاده از روش

توان به کاهش خستگی راننده، بهبود عملکرد شاورزی میدر ک

های تولید، ، کاهش هزینه(Gan-Mor & Clark, 2001) محصوالت

کنترل های مورد نیاز برای کشعلفبه حداقل رساندن ضایعات 

و بهبود محیط  (Burgos-Artizzu et al.,2011) هرزهایموثر علف

 مهار. هدف نهایی از (Han et al., 2004) زیست اشاره نمود

هرز است و گام مهم و هایعلف تراکمهرز، کاهش هایعلف

ضروری در کشاورزی دقیق این است که سم تنها بر روی 

 (.Tellaeche et al., 2011) هرز ریخته شودعلف

 یریگجهینت

های توان بیان کرد که ویژگیبا توجه به نتایج پژوهش می

هرز از هایمورفولوژیکی کاربردی به منظور تفکیک علف

گندم، شامل کرویت و گریز از مرکز بودن و همچنین به 

های مساحت های هرز از یکدیگر، ویژگیمنظور تفکیک گونه

 سطح، محیط و نسبت مسنطیلی بودند.

 سپاسگزاری

نتایج ارائه شده در مقاله از طرح پژوهشی مصوب به شماره 

بدست آمده است. بدین وسیله از معاونت پژوهشی  04/941

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، علوم و فناوری دانشگاه 

 شود.بابت تأمین اعتبار هزینه طرح، تقدیر و تشکر می
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