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مديريت مصرف علف كش در مزارع گندم با استفاده از سيستم  بينائي ماشين و روش پردازش تصويردر 

 مديريت كشاورزي دقيق

  
 4حسين ترابي-3مجتبي ناصري - 2امين نظرزاده اوغاز –1صمد نظرزاده اوغاز 

  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
  چكيده 

زينه هاي توليد گندم صرف مديريت و كنترل علف هاي هرز با استفاده از انواع علـف كـش مـي    ساالنه بخش عمده اي از ه   
تحقيقات نشان داده اسـت كـه پـراكنش    . از سوي ديگر مصرف  بي رويه علف كش در مزارع، موجب نگراني شده است.  شود

جمعيتي لكه ها در فرآيند كشاورزي علف هاي هرز در سطح مزارع به صورت لكه اي است و با تشخيص دقيق مكان و تركيب 
اين تحقيق با هـدف تشـخيص   . دقيق، مي توان به صورت موضعي از علف كش استفاده نمود و ميزان مصرف آن را كاهش داد

هرز گندم محسـوب مـي شـوند،  در      ، كه به ترتيب جزو علف هاي)Sinapis arvensis(موقعيت علف هرز خردل وحشي 
، كانندر اين روش با استفاده از دوربين ديجيتال . اجرا گرديد) مشهد(منابع طبيعي خراسان رضوي مركز تحقيقات كشاورزي و 

در ايـن مقالـه علـف هـرز خـردل      .عكسبرداري شده و عكسها با روش پردازش تصوير توسط نرم افزار مطلب پردازش گرديد
 36 12 32جغرافيـائي بـا طـول جغرافيـائي        وحشي موجود  در مزرعه گندم در ايستگاه تحقيقات كشاورزي طرق در موقعيت

شرقي مورد بررسي قرار گرفته و نتـايج نشـان داد كـه مكـانيزم بينـائي ماشـين و روش         59 38 32شمالي و عرض جغرافيائي 
  .پردازش تصوير ميتواند بخوبي جهت تعيين موقعيت علف هرز خردل وحشي بكار گرفته شود

  
  پردازش تصوير، ماشين بينائي، خردل وحشي ،نرم افزار مطلب، گندمعلف هرز، ،   :واژگان كليدي

   مقدمه
علف كش ها معموال به صورت .در روش هاي سنتي و مرسوم جهت مديريت و كنترل علف هرز از علف كش استفاده ميشود 

به علف كش آلوده ميشود  يكنواخت در سطح مزرعه پاشيده شده و كليه نقاط مزرعه اعم از مناطق آلوده به علف هرز و يا مناطق پاك
مصرف بي رويه علف كش، . كه اين روش عالوه بر مصرف بي رويه علف كش باعث آلودگي محيط زيست و آب و خاك نيز ميشود

اين آلودگي ها در دراز مدت ميتواند بشدت . اندن سموم در محصول نيز خواهد شدباعث آلودگي بيش از حد  محيط زيست و باقي م

                                                 
صـندوق   -sanazarzadeh@yahoo.com عضو هيئت علمي بخش فني مهندسي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضـوي   ١

   91735-488 پستي
 amin_nzh87@yahoo.comبرق كنترل دانشگاه فردوسي مشهد كارشناس 2

  جهاد كشاورزي خراسان رضويژاد   شهيد هاشمي نكارشناس ارشد مركز آموزش عالي 4
  كارشناس ارشد علفهاي هرز مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي3
  



، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان   

  1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و        ایده     ی     

 
با توجه به اينكه پراكنش و شدت علف هرز در سطح مزرعه يكنواخت . و آب آشاميدني استحصال شده را آلوده نمايد منابع زير زميني

نيست و معموال علف هاي هرز در نقاطي از مزرعه به صورت لكه اي گروهي رشد ميكنند  ظاهر مي شوند، بايد در نقاط آالوده از 
به ) precision Farming-Precision Agriculture(آيند كشاورزي دقيقدر فر).,Medlin 2000.(علف كش استفاده نمود

در مقايسه با عمليات كشاورزي سنتي ، در فرآيند . صورت نقطه اي به بررسي وجود علف هرز در سطح مزرعه پرداخته ميشود
ز، پراكندگي علف ها ، مشخصات مديريت كشاورزي دقيق، كشاورز با اطالعات زيادي مواجه است  مانند دانسيته تراكم علف هاي هر

خاك و كود دهي خاك عناصر غذايي موجود در خاك، و عملكرد محصول كه با يك طرح مديريت مكاني ويژه علف هرز بر اساس 
كشاورزي دقيق با تكنيكهاي زيادي همراه است كه براي انجام ). Blackmore1994(اطالعات بدست آمده بايد برنامه ريزي  شود 

تكنيك هائي كه بر اساس مزارع مختلف  به  صورت متفاوت  ). Blackmore 2004(ني ويژه علف هرز كمك ميكند مديريت مكا
براي مديريت و كنترل علف هاي هرز مقادير علف كش ها بكار گرفته شده  با استفاده از روش مديريت مكاني  به . بكار گرفته ميشود

با بدست آوردن  پراكندگي علف هرز، در مناطق بدون علف ).Blackmore1994(صورت موضعي در مزرعه بايد كاهش داده شود 
براي اعمال روش مديريت مكاني ويژه ).Medlin 2000(، علف كش كمتر مصرف شده و مقاومت به علف كش كاهش مي يابد 

زش تصوير، تحليل شده و استفاده شده است و با استفاده از روش پردا) Machine vission(علف هرز، از  يك سيستم ديد ماشين 
از تكنولوژي دوربين ديجيتال كه ميتواند عكس هاي بسيار دقيق از مزرعه تهيه و وضعيت علف هاي هرز و پراكندگي و موقعيت  

تكنولوژي ديد ماشين ميتواند براي آشكار سازي ). Blackmer 1999(علف هرز را در سطح مزرعه مشخص نمايدبهره گرفته است 
با بكار گيري مديريت مكاني ويژه علف ). Andreasen et al 1997(يص آن در سطح مزرعه بكار گرفته شودعلف هرز و تشخ

با استفاده از . كش ، امكان استفاده دقيق و مناسب علف كش به جاي روش سنتي با مقادير يكنواخت در سطح مزرعه فراهم ميگردد
رميتوان با تهيه نقشه با تكنيك نقشه مبنا و يا  به صورت زمان حقيقي به نرم افزارهاي هوشمند و بر اساس خروجي از پردازش تصوي

روش پردازش سيستم بينائي ماشين و هدف اصلي اين تحقيق، مطالعه و توسعه ). Heming2001                   (مديريت علف هرز اقدام نمود
و با  كاننستم با استفاده از تصاوير دوربين ديجيتال تصوير براي شناسائي علف هرز خردل وحشي در سطح مزرعه است در اين سي

پردازش توسط نرم افزار مطلب موقعيت علف هرز مشخص و امكان صدور  فرمان همزمان به سيستم  ميكرو كنترلر به شير برقي 
  كش فراهم مي شود جهت  پاشش و اعمال علف

             
  مواد و روش ها

  
تحقيــق درشهرســتان مشــهد، ايســتگاه تحقيقــات طــرق در مختصــات طــول جغرافيــائي                  مزرعــه گنــدم مــورد نظــر محــل اجــراي   

از علف هاي هرز غالب مزرعه، . شرقي است كه زير كشت محصول گندم قرار دارد  59 38 32شمالي و عرض جغرافيائي  36 12 32
 ديجيتـال  دوربـين . ت كـه جـزو مهـم تـرين علـف هـاي هـرز گنـدم محسـوب مـي شـود           اس) Sinapis arvensis(خردل وحشي 

كه بـا آن  .مگا پيكسل جهت تهيه عكس هاي ديجيتال از مزرعه بكار گرفته شده است ششبا رزولوشن  A700 مدل   )Canon(كانن
اين نرم افزار بـه  . مورد تحليل قرار داد 2009ميتوان از مزرعه گندم عكس تهيه نمود و  تصاوير با استفاده  از نرم افزار مطلب با ورژن 

 .صورت  كامال حرفه اي امكان تحليل نقشه  ها را در اختيار قرار مي دهد 
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  بحثنتايج  و
نرم افزار مطلب . تهيه شده و با استفاده از نرم افزار مطلب مورد ارزيابي قرار ميگيرد  ديجيتال كاننعكس هاي ديجيتال توسط دوربين 

  :است مراحل پردازش عكس ها به شرح ذيل ميباشد) Image Processing(بحث پردازش تصوير داراي م
براي رسيدن به هدف .روندي كه براي تشخيص علف هاي هرز استفاده شده است شامل دو بخش سخت افزار و نرم افزار مي باشد

اكتور مي باشد در نگاه كلي بايستي مراحل زير را نهايي كه در واقع علف كشي اتوماتيك مزرعه توسط سم پاش نصب شده بر روي تر
  :طي كنيم 

  )matlab(مطلب كنترل دوربين و دريافت عكس و انتقال آن به نرم افزار - 1
  پردازش تصوير ورودي و يافتن داده اي مطلوب براي خروجي - 2
  انتقال خروجي به ميكروكنترلر براي اعمال فرمان به شيرهاي برقي پاشش علف كش - 3
  نوشتن دستورات الزم برروي  ميكروكنترلر جهت هدايت شيرها - 4

عمده قسمت نرم افزاري سيستم مربوط به پردازش تصاوير اخذ شده ، انجام عمليات ماشين بينايي و در نهايت تشخيص لكه علف 
مطلب به ميكروكنترلر انتقال داد ،  پس از اين مراحل نياز به الگوريتمي است تا بتوان اطالعات الزم را از نرم افزار.هاي هرز مي باشد

مرحله پاياني ، نوشتن برنامه و دستورات الزم براي كنترل . كه در اين مورد  از ارتباط سريال  جهت اين منظور استفاده شده است
  .ميكروكنترلر و هدايت شيرها بر اساس داده هايي است ، كه از نتيجه پردازش تصاوير به ميكرو انتقال يافته است 

  :قسمت سخت افزاري سيستم شامل 
  طراحي مدارالكترونيك براي باياس ميكروكنترل و اتصال شيرها به آن  - 
  و مدار واسط امكان مي يابد Usb اتصال ميكرو به كامپيوتر كه از طريق پورت  - 
  ايجاد ارتباط بين دوربين نصب شده با كامپيوتر - 

  :تشخيص محل علف هرز 
  .ز سه قسمت اصلي تشكيل شده است بخش تشخيص علف هاي هرز ا

جداسازي رنگ ها ، تشخيص محل گلبرگ ها و در نهايت مشخص كردن محل تجمع گلبرگ ها ي گياه خردل وحشي از ساير 
روش هاي گوناگوني در پردازش تصوير وجود دارد كه از آن جمله مي توان به ويژگي رنگ ها ، لبه يابي ، .گياهان داخل مزرعه 

  .رفولوژي ، تبديل هاف و يا تركيبي از موارد ياد شده استفاده كرد عملگر هاي مو

                                
  تصوير رنگي: 3تصوير                       تصوير خاكستري: 2تصوير                Cannyلبه يابي با فيلتر : 1تصوير

  : الگوريتم پردازش   
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از ميان گياه محصول اصلي گندم  است به دليل اينكه پاشش علف كش توسط نازل هاي سم  هدف، يافتن علف هرز خردل وحشي

پاش به صورت زاويه دار مي باشد و متناسب با ارتفاع پاشش است ، پس در هر بار شليك نازل ، سم مساحت مشخصي را مي 
ي گياه خردل وحشي نياز داريم تا نازل را به به همين دليل در نهايت ما به يك مختصات مشخص در بين تجمع گلبرگ ها. پوشاند 

به همين دليل هر چند مي توان به طور دقيق محل علف هاي هرز . آن نقطه هدايت كرده و سم پاشيده شده ، نتيجه مطلوب را بدهد 
ف هرز در آن نقاط بيشتر را تعيين كرد اما نيازي به اين كار نيست و ما در واقع مي خواهيم محلي از تصوير را پيدا كنيم كه تجمع عل

ويژگي اول رنگ متمايل  به زرد . راهكاري كه براي تشخيص در نظر گرفتيم استفاده از دو ويژگي متمايز اين گياه مي باشد . باشد 
  .ويژگي ديگر اين گياه شكل خاص دايره مانند گلبرگ هاي آن مي باشد  . اين گياه در ميان رنگ سبز گندم است 
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  توگرام مساحت نواحي جدا شده در تصويرهيس – 4تصوير 

همانطور كه در نمودار باال ديده مي شود ، مقدار مساحت نويز ها كه تعداد آنها بيشتر از گلبرگ هاست خيلي كمتر از مساحت گلبرگ 
م است گام بعدي از بين بردن نويز ها با توجه به مساحت سطح آنها است كه در اين ميان الز. هاي خردل وحشي مي باشد 

  مشخصات تصوير اعم از تعداد مناطق سفيد رنگ داخل تصوير ، مساحت هر منطقه و مختصات مركز هر منطقه محاسبه شود 
  ): Matlab(پياده سازي الگوريتم توسط نرم افزار مطلب

 Preview ,Videoinput, Size ,براي پياده سازي و اجراي الگوريتم در نرم افزار مطلب   از توابعي مانند

Regionprops,Bwlabel,Im2bw,Rgb2gray,Getsnapshot Strel Imdilate  شاملاستفاده شده و مراحل پردازش:   
  جداسازي رنگ زرد از بقيه رنگ ها  - 1
  از بين بردن نويزهاي ايجاد شده در مرحله قبل  - 2
  انجام عمليات مرفولوژي - 3
  حذف كردن مساحت هاي كوچكتر از حد آستانه  - 4
  گيري بر روي مختصات مراكز و تعيين نقطه پاشش با ستاره سبز رنگ ميانگين - 5

. در واقع مركز تجمع لكه اي خردل وحشي. همان نقطه پاشش است كه به ميكروكنترلر منتقل خواهد شد  ،نقطه سبز مشخص
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  محل تجمع علف هرز كه با ستاره مشخص شده است:  5تصوير 

  :كلي نتيجه گيري
  :يتوان نتيجه گيري كردكهاز نتايج اين تحقيق م

  .مديريت علف هرز بايد به صورت دقيق و مكاني با روش مديريت مكاني ويژه علف هرز باشد - 1
  .روش ماشين بينائي جهت  شناسائي علف هرز خردل وحشي در سطح مزارع همراه با پردازش تصوير ميتوان بكار گرفته شود- 2
  .ه علف هرز مصرف علف كش كاهش مي يابددر صورت استفاده از روش مديريت مكاني ويژ- 3
  .تجهيز تراكتور ها به سيستم بينائي ماشين و شناسائي موقعيت علف هرز امكان پذير است - 4
  استفاده از نرم افزار مطلب جهت شناسائي علف هرز خردل وحشي بسيار مناسب است - 5
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Herbicide use management in wheat fields using machine vision systems and 
image processing in  precision agriculture management method 

Nazarzadeh Oghaz.Samad,Nazarzadeh Oghaz.Amin, Torabi,Hosein 
Khorasan Razavi agricultural and natural resourceResearch center 

sanazarzadeh@yahoo.com 
Abstract 
Much of the annual wheat production costs spent on management and weed control using herbicide types 
are. The other hand, uncontrolled use of herbicides on farms, is a concern. Research has shown that the 
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distribution of weeds in fields as a stain and identify the exact location and demographic composition of 
stains in the process of precision agriculture, can be locally of herbicide used and its consumption reduced. 
The study aimed at determining the position of a wild mustard weed (Sinapis arvensis), respectively, among 
the weeds are the wheat, the Agriculture and Natural Resources Research Center of Khorasan (Mashhad) 
was carried out. In this method, using Canon digital camera, photography and photographs using image 
processing software content was processed. In this article, wild mustard weed in wheat field through the 
Agricultural Research Station at the geographic position 32 12 36 N latitude and 32 38 59 E investigated and 
the results showed that the mechanism of machine vision and image processing methods could well 
determine the position of wild mustard weed used to be. 


