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چکیده

ه رایانـه اي  بـراي سـامان  . سامانه هاي بینایی رایانه اي قابلیت شناسایی خودکار اشیاي مختلف از روي تصاویر را فـراهم مـی کنـد   

. شناسایی گیاه از تصویر، جداسازي گیاهان از پس زمینه به کمک آستانه گذاري یکی از  مراحل اولیه و اساسی این سامانه می باشد
کیفیت گیاه جدا شده از پس زمینه در مرحله جداسازي در استخراج ویژگیهاي رنگی و شکلی که در الگوریتمهاي بعـدي کـه بـراي    

بدین منظور، با کمک فاکتورهاي رنگی بین گیاهان و پس زمینـه تضـاد ایجـاد کـرده تـا      . بکار می رود موثر استشناسایی گیاهان 
تاکنون، در منابع فاکتورهاي مختلفی براي جداسازي گیاهان سبز از تصـویر بکـار رفتـه    . عملیات آستانه گذاري موثرتر صورت گیرد

در این تحقیق، چند فاکتور جدیـد رنگـی را معرفـی    .  رفی شده اشاره شده استاست که در هر تحقیق به موثر بودن فاکتورهاي مع
کرده و بر مبناي نمودار توزیع فاکتورهاي رنگی در ناحیه گیاهی و پس زمینه، معیـاري کمـی و شـیوه اي کیفـی را بـراي ارزیـابی       

شـیوه ارزیـابی   در ایـن تحقیـق  . کار می گیـرد هادي بعملکرد فاکتورهاي رنگی که در منابع بکار رفته اند و فاکتورهاي رنگی پیشن
نشان میدهدکه تبدیلهايکمینتایج.  نمایش داده شده و استفاده شده است)  گیاه10×تصویر 50(تصویر 500پیشنهادي با کمک 

ز از بـراي جداسـازي بـرگ قرمـ    5/1عیارعملکردبا مG/Rبراي جداسازي برگ سبز از پس زمینه و 86/5با معیار عملکرد G-Bخطی 
. نتایج کیفی حاصل از اعمال این فاکتورهاي رنگی روي تصاویر نیز موید نتایج کمی است.پس زمینه مناسب و بهینه میباشند

قطعه بندي تصویرپردازش تصویر ، ترکیبات خطی رنگی ، شناسایی گیاهان ، فاکتور رنگی، : واژه هاي کلیدي

مقدمه

گیاهان دارویی و دیگر زمینه هاي حرفه اي اهمیت ، زراعت، جنگلداري، جمله باغداريشناسایی گیاهان در علوم گیاهی مختلف از
که نوع معمول آن استفاده از کتابچه هاي راهنما و بانکهاي اطالعاتی ، روش هاي متعددي براي شناسایی گیاهان وجود دارد. دارد

استفاده از بانکهاي اطالعاتی دیجیتالی و نرم افزارهاي مسلما.دیجیتال بصورت وارد کردن اطالعات بصورت کلیدهاي واژه است
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جستجوگر می تواند کمک شایانی به محققین براي تسریع در شناسایی گیاهان و سایر کاربران جهت شناخت گیاهان اطراف خود 
ادي براي شناسایی در از مهم ترین قسمت هاي یک گیاه که اطالعات زی.فاکتوري موثر در شناسایی گیاه استساختارکلی گیاه .کند

.خود دارد برگ گیاه است
در این سامانه اطالعات تصویري .ایجاد سامانه اي رایانه اي براي شناسایی گیاهان از روي تصاویر آن است، هدف کلی این تحقیق

.از گیاه استخراج شده و به منظور شناسایی مورد استفاده قرار می گیرد
صورت می ) برگ گیاهان، در این پروژه(پردازش تصویر که به مظور شناسایی شئ مورد نظراز مهم ترین قسمت هاي یک سامانه 

استخراج ویژگی هاي مناسب از یک .پردازش و استخراج ویژگی هاي گیاه اشاره کرد،گیرد می توان به قسمت هاي تصویربرداري
است که داشتن این تصویر به عملکرد ) گ گیاهانبر، در این پروژه(تصویر منوط به داشتن تصویري با کیفیت از شئ مورد نظر

ستانه گذاري است که روي تصویر تک رنگ با شدت ،آاز شیوه هاي رایج در قطعه بندي تصویر.عملیات جداسازي مرتبط است
تبدیل یک تصویررنگی سه کاناله به یک تصویر تک رنگ اولین قدم قبل از آستانه گذاري .هاي مختلف آن رنگ اعمال می شود

Gonzalez(است et al, 2009.(شئ از پس زمینه و نمایش تصویر به صورت پیداکردن مقدار آستانه مناسب براي جداکردن
در .باینري که در آن ناحیه مورد نظر سفید و بقیه نواحی سیاه است مرحله بعدي عملیات قطعه بندي براساس آستانه گذاري است

که بیشترین تضاد را بین ناحیه مورد نظر یعنی برگها و پس زمینه ایجاد میکند بسیار بدست آوردن فاکتورهاي رنگی ، مرحله اول

شکل (کنددارآستانه در مرحله بعدي مشخص میحائز اهمیت است چراکه تضاد ایجاد شده بنحوي حساسیت انتخاب را براي مق

بمنظور شناسایی گیاهان، طبقه بندي آنها ك تاکنون از نسبت هاي رنگی گیاهی مختلفی براي جداسازي گیاه از پس زمینه خا.)1
.پیشنهاد و استفاده شده استیا مدل کردن رشد آنها 

سایی گیاهپردازش تصویر مورد استفاده در شنامراحل اصلی یک سامانه . 1شکل

رگ ها براي جداسازي باین شش شاخص . استفاده شدبراي ارزیابی شش شاخص رنگی از نمایش گرافیکی و،دیگردر پژوهشی

سرعت عملکرد، میزان خطا در رفتار گرافیکی روي فضاي رنگی، نقاط قوت و ضعف هر شاخص رنگی از منظر. بوداستفاده شده 
موثرترین ) hue(فاکتور رنگمایه نشان دادند کهتحقیق این پژوهشگران نتایج . بررسی شدجداسازي، نحوه ي انتخاب حد آستانه 
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از خاك تا سطوح ي مختلفهاو پس زمینهطبیعیدر یک گستره ي نور پردازياز تصویرگیاه شاخص رنگی براي جداسازي 
بیشترین همچنین پس زمینه ي خاك تیره در سایه. بودپوشیده با پوشال هاي بجا مانده بعد از عملیات هاي کشت بدون شخم

Golzarian)می کند کمترین خطا را براي تمام شاخص هاي رنگی ایجاد تضاد و et al.,2012).

به دنبال یک نسبت دقیق گیاهی براي جداسازي بافت گیاهی از پس زمینه ي خاك و بقایاي گیاهی براي دیگريپژوهشگران
را براي جداسازي برگ ها از پس زمینه ي خاك و (G+R)/(G-R)و 2G-R-B ،14R-Gآن ها سه نسبت.کشاورزي دقیق بودند

از پس در جداسازي برگ1/4R-Gو 2G-R-Bنشان داد که دو نسبتاین پژوهشگران قنتایج تحقی.بقایاي گیاهی بررسی نمودند
(Meyer & Neto, 2008).بهتر عمل نمودند(G+R)/(G-R)نسبتدر مقایسه باو بقایاي گیاهی زمینه ي خاك

براي جداسازي برگ سبز از پس زمینه ي خاك از شاخص رنگی سبز که مقدار آن براي برگ بیشتر از خاك است،در تحقیقی دیگر
از پس زمینه ي خاك جدا ابتدا با استفاده از حد آستانه ي مناسب گیاه اصلی و علف هاي هرز در این تحقیق. شده استاستفاده
هرز و گیاهان اصلی طبقه بندي شدند ي سپس با استفاده از ویژگی هاي شکلی علف ها. میشود

(Ahmed et al.,2012;Arribas et al.,2011).

براي یافتن بهترین روش براي جداسازي برگ از پس زمینه مقایسه RGBترکیب هاي مختلف فضاي رنگی دیگر،در تحقیقی

HSI،HSV،L*a*b*،Canonicalمورد استفاده در این تحقیق RGBترکیب هاي مختلف فضاي رنگی .شدند

transformation،Discriminant analysisهاي رنگی ونسبتi1i2i3بیان کننده ي این پژوهشگراننتایج تحقیق.می باشند

درصد بهترین روش براي جداسازي برگ از پس زمینه می 2این هستند که آنالیز تفکیک کننده ي لگاریتمی با خطاي حدود 
به ،دقیقه براي هر برگ را می طلبد10گ ها با روش آنالیز تفکیک کننده ي لگاریتمی زمانی حدود با این وجود جداسازي بر.باشد

در نتیجه تا زمانی که آنالیز تفکیک کننده کارآمدتر گردد . این دلیل که براي هر پیکسل محاسبات احتماالتی مجزا بررسی می گردد
توصیه می باشند،0/35R+0/51G-0/14B-و 0/25R+0/5G-0/25B-نسبت هاي رنگیکه به ترتیب i3وi3newنسبت هاي رنگی 

در فرآیند یک تحقیق برروي کنترل کیفیت روزانه ي گل هاي باغچه اي تزئینی موجود در .(Philipp &Rath,2002)می گردد
اندازه گیري با استفاده از تصاویر جداسازي شده. یک گلخانه از سیستم پردازش تصویر و مدلسازي آماري استفاده گردیده است

تصاویر توسط ویژگی هاي رنگی نرمالیزه شده ي . پوشش برگ و گل، رنگ ، یکنواختی و ارتفاع تاج گیاه انجام می گردد
R=r/(r+g+b) ،G=g/(r+g+b)و نسبت رنگیI=(r+g+b)/3*255جداسازي شده اند(Parsons et al.,2009).

در .. براي جداسازي برگ ها از پس زمینه مورد استفاده قرار گرفته انددو ویژگی خلوص رنگ و شدت رنگ نیز در چندین پژوهش  
Y = (((H + 90)%360) / 360 +1−V) / 2تحقیقی که هدف آن شناسایی برگ از روي شکل رگبرگ ها می باشد، از نسبت 

مقداررنگ را Vرنگ و مقدار خلوص Hبراي جداسازي برگ ها و برجسته نمودن هر چه بیشتر رگبرگ ها استفاده شده است، که 
.(Zheng& Wang,2010)شامل می شود

Page 924Page 924Page 924Page 924

-1581-



در شرایط نور طبیعی را ایجاد ايگلخانهفرنگیگوجهبرداشتجهتکامپیوتربیناییبرمبتنیخودکارسیستمیک پژوهشگران
الگوریتمسهو YCbCrو HSIRGBآن ها براي جداسازي گوجه فرنگی هاي رسیده از پس زمینه از سه فضاي رنگی ، .کردند

در الگوریتم آستانه یابی حد آستانه بر اساس الگوریتم اتسو در . استفاده نمودند سبز/قرمزرابطهتصویروسطحانحناي،یابیآستانه
نتایج تحقیقات ایشان . استفاده شده است L=(R+G+B)/ 3ازنسبتRGBدر فضاي رنگی. فضاي رنگی قرمز مشخص شده است 

95/7و  82/11، 03/10به ترتیبتصویرسطحانحنايوسبز/قرمزرابطه،یابیآستانههايالگوریتمخطايوسطمتنشان می دهد که 
.)1392منور و همکاران،محمدي(بوده است RGB،HSIوYCbCrرنگیفضايدرسهدرصد 

و L=(R+G+B)/ 3محققین دیگري براي جداسازي برگ هاي علف هرز از برگ هاي چغندر قند فاکتور هاي رنگی 
0.371B0.114G نتایج جداسازي براي علف هاي هرز موجود در . را ارائه و روي تصاویر چفندر قند و علف هرز امتحان کردند

براي افزایش دقت جداسازي استفاده . درصد گزارش شده است 1/88درصد و براي علف هاي هرز موجود در سایه 5/88زیر آفتاب 
Jafari)همراه فاکتورهاي رنگی پیشنهاد شده است از ویژگی هاي شکلی به et al,2004) .

در پژوهشی دیگر که فرآیند شناسایی ژنوتیپ هاي گردو با استفاده از تکنیک هاي پردازش تصویر و شبکه ي عصبی انجام پذیرفته 
واریته و دو ژنوتیپ گردو استفاده شده براي جداسازي سه)قرمز-آبی()/قرمز+ آبی(و فاکتور رنگی RGBاست، از کانال هاي رنگی 

محمودي و (نتایج پژوهش نشان می دهد که مولفه ي رنگ آبی بهترین مولفه جهت جداسازي نمونه ها از یکدیگر بود . است 
آن ها براي . فاکتوررنگی را پیشنهاد دادند 16محققین دیگري براي درجه بندي مغز گردو براساس رنگ . )1387همکاران

شاخص 16از . سبز استفاده نمودند + قرمز + و نسبت آبیRGBکانال هاي رنگی ي مغز گردو از پس زمینه ي سفید از جداساز
r ،(g-b)/(r+g+b)/(g-b)، (g+b)/(g-b)شاخص6مورد بررسی  b/(r+g+b) ،AVR(r+g+b) و(r-b)/(r+b) که بیشترین

4/96با کمک این شاخصهاي رنگی دقت درجه بندي.تخاب گردیدندتمایز را در درجه بندي ایجاد کردند براي درجه بندي ان
) .1387حاجی زاده و همکاران،(درصد گزارش شده است 

در تحقیقی دیگر به منظور جداسازي پوسته از مغز گردو و دسته بندي مغز براساس رنگ از ماشین بینایی و شبکه ي عصبی 

استفاده گردیده R-Bوسته و مغز گردو از پس زمینه ي سفید از فاکتور رنگی به منظور جداسازي پ. مصنوعی استفاده شده است 
HSIاز RGBدقت درجه بندي فضاي رنگی. درجه بررسی شدند4براي درجه بندي گردو در HSIوRGBدو فضاي رنگی. است

در گردوهامغزطبقه بنديدقتتشخیصیآنالیزروشوGوRکانال رنگی 2با استفاده از . درصد می باشد 97بیشتر و حدود 
).1390قرمزگلی و همکاران،محمدي(درصد بوده است98/ 15حدود 

و سطح خاکستري RGB ،HSIفضاي رنگی در یک بررسی تحقیقاتی به منظور تعیین وضعیت نیتروژن برگ هاي چغندر قند از
ل برگ و نیتروژن برگ وجود دارد توابع مختلفی در از آن جایی که همبستگی بسیار خوبی بین میزان کلروفی.استشدهاستفاده

-2Rاز توابع تعریف شده تابع .تعریف شده اندRGBفضاي رنگی Bبرگکلروفیلمقدارتخمینبرايراهمبستگیبیشترین
.)1388احمدي مقدم و همکاران،(داده استنشان
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پس زمینه پیشنهاد شده است ، با این حال عملکرد این هرچند فاکتورهاي زیادي براي جداسازي و ایجاد تضاد بین گیاهان و
فاکتورها بیشتر به مشاهده نتیجه نهایی واگذار شده و تاکنون تحقیقات بسیار اندکی براي کمی کردن ارزیابی عملکرد این 

رهاي جداسازي به فاکتو. فاکتورهاي ایجاد کننده تضاد ونحوه انتخاب فاکتور مناسب براي یک کاربرد خاص صورت پذیرفته است 
تبدیل هاي خطی شامل نسبت هاي . تقسیم می شوند RGBدو گروه تبدیل هاي خطی و تبدیل هاي غیر خطی فضاي رنگی

HSI،HSV،Lab،Canonical transformation،Discriminantو تبدیل هاي غیر خطی شامل RGBرنگی  analysis می
.براي جداسازي بهینه ي گیاه از پس زمینه مورد بررسی قرار گرفته اندRGBرنگی در این تحقیق تبدیل هاي خطی فضاي . باشند

در این مقاله سعی شده است عملکرد قسمت جداسازي در یک سامانه بینایی رایانه اي گیاهان از پس زمینه ثابت را کمی کرده و 
.یی گیاهان اعمال کنیمشیوه پیشنهادي را روي مجموعه داده هاي تصویري تهیه شده براي پروژه شناسا

تئوري تحقیق

ي برگها از پس زمینه است و عملکرد این قسمت در کیفیت ویژگی هاي استخراج یافته زمهم ترین قسمت پردازش تصاویر جداسا

یک .براي شناسایی بهینه وکامل گیاه توسط نرم افزار الزم است که جداسازي با باالترین دقت و کمترین خطا انجام شود.موثر است
با .استفاده از آستانه گیري با استفاده از هیستوگرام تصویر است، روش متداول براي بخش بندي و جداسازي تصویر از زمینه آن

انتخاب بهترین حدآستانه براي جداسازي از اهمیت . می توان بهترین حدآستانه را بري جداسازي به کاربرد، کمک هیستوگرامتصویر
نشان دهنده) 2(شکل.بیشتر یا کمتر از حد مناسب باشد در کیفیت جداسازي تاثیر بسزایی داردوریکه اگربه ط.زیادي برخوردار است

اگر حد آستانه انتخاب شده کمتر از حد آستانه مطلوب .استدر عملیات قطعه بندي به کمک آستانه بنديحد آستانهانتخاباهمیت
عالوه بر (T+∆T)اگر حدآستانه بیشتر از حد مطلوب باشد. زدستمی دهیمرا ا)برگ(آنگاه بسیاري از پیکسل هاي شئ(T-∆T)باشد

پیکسل هاي برگ مقداري  از پیکسل هاي پس زمینه هم در تصویر نمایان می شود که در قدم هاي بعدي پردازش مشکل ایجاد 
.نهایت دقت را بکارگرفتT∆پس باید در انتخاب .می کند

ز این رو و امنفی استزیاد است وجود داشته و انی بین هیستوگرام برگ و پس زمینه فاکتورهاي رنگی که همپوشبراي T∆مقدار

بین ناحیه براي فاکتورهایی که همپوشانیاین در حالی است که.دقت و حساسیت باالیی را میطلبد، خوب یافتن یک حدآستانه
.می تواند بزرگ باشدهم فاصله ي زیادي دارندوجود ندارد و این نواحی ازدر هیستوگرام تصویر آنها هاي گیاه و پس زمینه

زمینه می توان از یک فاکتور رنگی مناسب که بیشترین تضاد را بین برگ و پس ، و گرامی با هم پوشانیکمتبراي بدست آوردن هیس

شود،در نتیجه حساسیت انتخاب هرچه تضاد بیشتر باشد درهیستوگرام فاصله بین ناحیه برگ و پس زمینه بیشتر می .ایجاد میکند استفاده کرد
در مقاله حاضر هدف پیداکردن بهترین فاکتوررنگی براي جداسازي.حد آستانه پایین آمده و با اطمینان بیشتري میتوان حدآستانه را تخمین زد

یشات انجام شده تصاویري درآزما.استدر مراحل بعدي پردازش برگ از پس زمینه  به منظور شناسایی گیاهان بهینه و با ضریب اطمینان باالي
تا با استفاده از نتایج این تحقیق بتوان شاخص رنگی مناسب جهت .نوع گیاه متفاوت تهیه شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرند10از 

.به دست آوردراتحقق هدف مورد نظر
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تاثیر انتخاب حدآستانه مناسب در جداسازي برگ از پس زمینه. 2شکل

مواد و روش ها

برگ از 50تعداد .تصویر گرفته شده از برگهاي مختلف در اتاقک عکسبرداري استفاده شد500براي ارزیابی شیوه پیشنهاد شده از 
ونه ها داخل جهت حفظ شکل برگ  و صاف شدن برگ هایی که داراي اعوجاج بودند نم.هر گیاه به طور تصادفی انتخاب شدند

این اتاقک . خاص با نور قابل تنظیم استفاده شداتاقکبراي جلوگیري از ایجاد نویز بوسیله نور محیط از یک .کتاب قرار داده شد
به دلیل اینکه بیشتر برگها سبز هستند رنگ جعبه و پس زمینه آبی انتخاب .با توجه به ابعاد بزرگترین برگ ساخته شدعکس برداي

پخش با اتاقکداخل ، براي جلوگیري از ایجاد سایه و هم چنین یکنواختی نور. م آید فراهکنتراست با برگ مقدار بیشترین تاشد

براي .با نور سفید استفاده شدLEDالمپ هايبراي نورپردازي از.ه شد پوشانددرست شده بود فویل آلومینیومی کننده ي نور که از 
Nikon Coolpixیک دوربینگرفتن تصویر  P510 (Nikon Inc, Japan) با توجه به اینکه برگ ها . نصب شداتاقک باالي در

درهر دو مورد دوربین ثابت بوده و با مکانیزم که، انجام شدتا گیاه دو فاصله مختلف تصویر برداري از در اندازه هاي متفاوت بودند 
پس از عکس .تنظیم شدندي اشیاء مختلف تا دوربیننصب شده بود فاصله هاباالي اتاقک باالبرنده اي که در موتور دار 

.استفاده شدMatlab R2010bیرداري،براي جداسازي و یافتن تضاد بین برگهاو پس زمینه و تحلیل تصاویر از نرم افزار 
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دوربین که بر روي پایه ي اتاقک )موتور جهت تغییر ارتفاع صفحه ي پس زمینه،ب)اتاقک عکس برداري،الف: راست. 3شکل

صفحه ي )به همراه پایه وLEDالمپ )و راه اندازي موتور باالبرنده ، دLEDکنترل روشنایی المپ هاي تابلو)نصب شده است،ج

فلوچارت پردازش تصویر: چپ.  پس زمینه 

پردازش تصاویر

تصویر به صورت یک ماتریس فراخوانی ، در محیط کاري نرم افزارذخیره شده بر روي حافظه ي دوربین پس از آوردن تصاویر 
متداول براي هاي روشی از یک.براي جداسازي برگ از پس زمینه الزم است که تصویر به صورت باینري شده در بیاید .ودمیش

قبل از پیدا کردن . آستانه گیري با استفاده از هیستوگرام تصویر استشیوه ستفاده از ، ابخش بندي و جداسازي تصویر از زمینه آن
را به یک تصویر خاکستري تک رنگ ) سه کاناله(تصویر رنگی سه بعدي ناسب به کار ببریم کهحدآستانه باید یک فاکتور رنگی م

هر چه این تضاد بیشتر باشد . می رودبین برگ و پس زمینه در این تصویر خاکستري ، انتظار داشتن تضاد روشنایی. تبدیل می کند
یري و پیداکردن این تضاد با استفاده از هیستوگرام تصاویر و اندازه شیوه اندازه گ. پیدا کردن حد آستانه راحت تر و مطلوب تر است 

بدین منظور باید از یک فاکتور رنگی که بیشترین تضاد را بین پیکسل هاي .گیري فاصله بین ناحیه برگ و پس زمینه می باشد
بتوان بهترین حدآستانه براي جدا سازي و برگ و پس زمینه ایجاد میکند استفاده کرد تا با استفاده از هیستوگرام این فاکتور رنگی

در .استفاده شدRGBبراي جداسازي از فضاي رنگی .به دست آوردن تصویر باینري با حداقل خطا و بهترین کیفیت را بدست آورد
بیتی 8در فرمت داده هاي 255که مقدار آنها از صفر تا(B)و آبی(G)سبز،(R )هرپیکسل تصویر با سه مولفه رنگقرمزRGBمدل 

بعد از فراخوانی تصویر،ناحیه کوچکی از برگ و از پس زمینه انتخاب شدند تا داده هاي بدست آمده مطلقا .است،تشکیل می شود
سپس براي نواحی انتخاب شده کانال هاي رنگی ).تساز قطعه بندي تصویر استفاده نشده ا.(مربوط به گیاه یا پس زمینه باشد

براي مقایسه و پیدا کردن براي ناحیه هاي جداشده ،فاکتورهاي رنگی زیر هاي رنگی ،میانگین بعد از توصیف کانال.تعریف شدند
.استفاده شدبهترین فاکتور 
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ناحیه هاي جداشده از پس زمینه و برگ براي آنالیز. 4شکل

سـتفاده شـده اسـت    در این مقاله به مقایسه عملکرد فاکتورهاي رنگی کـه در تحقیقـات گذشـته بـراي جداسـازي برگهـاي سـبز ا       
با توجـه بـه اینکـه    .نیز بررسی میشودB/R،G/R،G/B،G-Bعالوه بر این فاکتورها عملکرد جداسازي فاکتورهاي رنگی.پردازیممی

برگ سبز و پس زمینه آبی است و مقادیر کانال سبز برگ بیشتر از کانال سبز پس زمینه می باشد،این فاکتورها تعریف شـده انـد و   
.آمده است) 1(فاکتورهاي رنگی مورد بررسی در جدوللیست. داستفاده میشون

وهشت فاکتورهاي مورد بررسی در این پژلیس. 1جدول

شیوه اندازه گیري .)5شکل(هیستوگرام هر فاکتور براي برگ و پس زمینه رسم شد، پس از بدست آوردن میانگین  فاکتورهاي رنگی
.بین ناحیه برگ وپس زمینه استو مقایسه فاکتورها، اندازه گیري فاصله 
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.برگ قرمز     برگ سبز      پس زمینه-استفاده شده در این تحقیقفاکتورهاي رنگیهیستوگرام. 5شکل 

:نتایج و بحث 

اصله ي این معیار ف. نمودار ها و کمی کردن این مقایسه از معیار عملکرد جداسازي فاکتور رنگی استفاده می گرددبراي مقایسه ي
براي استخراج این معیار . از پس زمینه در هیستوگرام متشکل از این دو نواحی را نشان می دهد) سبز یا قرمز (دو ناحیه ي برگ 

نمودار پس نمودار مقادیر پس زمینه قرار گرفته باشد ، بیشترین مقدار که اگر نمودار مقادیر برگ بعد ازبدین صورت عمل می گردد 
مقادیر پس زمینه قرار گرفته باشد، بیشترین نمودار مقادیر برگ قبل از نمودارنمودار برگ کم می شود و اگرن مقدارزمینه از کمتری

عدد بدست آمده اگر همپوشانی وجود نداشته باشد در نتیجه . مقدار  نمودار برگ از کمترین مقدار نمودار پس زمینه کم می شود 

کمترین –بیشترین مقدار فاکتور رنگی (، عدد بدست آمده بر عبارت نرمالیزه کردن این معیاربراي. همواره عدد مثبتی خواهد بود 
.تعداد بازه هاي محور افقی فاکتور رنگی تقسیم می شود )/مقدار فاکتور رنگی

) نرمالیزه شده ( G-B،2G-R-B،2g-r-bبراي برگ سبز معیار عملکرد جداسازي فاکتورها براي فاکتورهاي بعد از استخراج داده ها ، 
 ،B/R،2R-BوG/B براي برگ قرمز نیز معیار عملکرد جداسازي . بدست آمد19/1و  96/1، 69/3، 12/2، 86/5،04/3به ترتیب

این فاکتور ها براي جداسازي . بدست آمد34/1و 1/1،5/1، 74/0به ترتیب B/RوG-B،2R-B،G/Rفاکتور ها براي فاکتورهاي 
ین دلیل که معیار عملکرد جداسازي آن ها عددي مثبت بدست آمده است و سایر فاکتور هاي بررسی شده عالوه مناسب هستند به ا

فاکتوري که بیشترین . بر اینکه معیار عملکرد جداسازي آن ها عددي منفی می باشد، از لحاظ نموداري هم همپوشانی زیادي دارند
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در نتیجه فاکتور هاي . وشانی در نمودارهاي برگ و پس زمینه ي آن وجود داردمعیار عملکرد جداسازي را داشته باشد کمترین همپ
-G-B ،B/R ،2G-R-B ،2g-rمناسب براي جداسازي برگ سبز از پس زمینه آبی به ترتیب بهترین معیار عملکرد جداسازي 

b)2، ) نرمالیزه شدهR-BوG/Bز پس زمینه آبی به ترتیب بهترین و فاکتور هاي مناسب براي جداسازي برگ قرمز ا. می باشند
.می باشندG-Bو G/R ،B/R ،2R-Bمعیار عملکرد جداسازي

توسط نرم افزار براي انتخاب بهترین فاکتور جداسازي عالوه بر بررسی معیار عملکرد جداسازي فاکتورها ، نتایج جداسازي برگ 
ر هاي برگزیده مقادیر رنگی برگ در تصویر باینري ضرب وفاکتبعد از جداسازي برگ از پس زمینه توسط. د یگردمتلب نیز بررسی 

بعد از مقایسه ي  تصویرهاي جداسازي شده ، جداسازي توسط فاکتورها به سه درجه ي . گرددمشاهدهشده تا نتیجه ي جداسازي 
ردد که جزو پیکسل در جداسازي ضعیف الیه ي آبی رنگی در لبه ي برگ مشاهده می گ. خوب ، متوسط و ضعیف تقسیم می شود

در جداسازي متوسط فقط . هاي برگ در نظر گرفته شده است و مقداري از پیکسل هاي برگ نیز جزو پس زمینه قرار گرفته اند
درجه ي 3در تصویر قسمتی از برگ جداسازي شده 3و سبز تصویر برگ اصلی 6در شکل. الیه ي آبی رنگ مشاهده می گردد

تصویر قسمتی از برگ جداسازي 3تصویر برگ اصلی قرمز و 7در شکل. نشان داده شده استخوب، متوسط و ضعیفجداسازي 
. درجه ي جداسازي خوب، متوسط و ضعیف نشان داده شده است3شده در 

gبرگ جداسازي شده با فاکتور رنگی )برگ اصلی سبز،ب)الف. 6شکل -bبرگ جداسازي شده با ) و درجه ي جداسازي خوب ، ج

2rرنگی فاکتور -b2برگ جداسازي شده با فاکتور رنگی ) و درجه ي جداسازي متوسط ، د g-r -bو درجه ي جداسازي ضعیف.
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برگ جداسازي شده ) درجه ي جداسازي خوب ، جوg /rبرگ جداسازي شده با فاکتور رنگی )برگ اصلی قرمز،ب)الف.7شکل

2rبا فاکتور رنگی  -bبرگ جداسازي شده با فاکتور رنگی )و درجه ي جداسازي متوسط ، دb/rو درجه ي جداسازي ضعیف.

2G-R-B ،2g-r-bمتوسط و نسبت هاي 2R-Bخوب ، نسبت B/Rو G-Bبا توجه به درجه بندي جداسازي کیفی ، نسبت هاي 

Gبا توجه به درجه بندي جداسازي کیفی ، نسبت .ضعیف  براي برگ سبز درجه بندي شدندG/Bو /R2خوب ، نسبتR-B متوسط

.درجه بندي شدندقرمزضعیف  براي برگ B/Rو G-Bو نسبت هاي 

نتیجه گیري کلی

از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار    )بـرگ (استخراج ویژگی هاي شی، شناسایی گیاهانخودکاردر فرایند پردازش تصاویر سامانه هاي 
ی است که داشتن این تصویر به عملکرد جداسازي شی از کیفیت استخراج ویژگی ها منوط به داشتن تصویري با کیفیت از ش.است

بـراي  .بـراي شناسـایی گیاهـان تـاثیر بسـزایی دارد     نرم افزار عملکرددر نتیجه باال بردن دقت جداسازي در .پس زمینه مرتبط است
تعـدادي از  یـن پـژوهش   در ا.نیـاز اسـت  جداسازي گیاه از پس زمینه فاکتور رنگی اي که تضاد بین گیاه و پس زمینه را بـاال ببـرد  

نتایج نشان میدهد که .بررسی شدند براي جداسازي پژوهش که برگ گیاه استمرتبط با زمینه ي RGBتبدیالت خطی فضاي رنگی 
بـراي جداسـازي   1/5با معیار عملکـرد  G/Rبراي جداسازي برگ سبز از پس زمینه آبی و 5/86کرد بامعیار عملG-Bفاکتور رنگی

.خوب درجه بندي گردیدندG/Rو G-Bاز نظر درجه بندي کیفی نیز فاکتور هاي رنگی .ندبرگ قرمز مناسب هست

سپاسگذاري

ید جـواد  آقایان مهندس حمید محمدي نـژاد و مهنـدس سـ   دانشگاه فردوسی مشهد،کارگاه ماشین هاي کشاورزيکارشناسهاياز 
تشـکر و  لزمینه ساخت جعبه عکـس بـرداري یـاري دادنـد کمـا     که ما را در ،آقایان هاشمی و زنگنهحائري و تکنسینهاي کارگاه،

.قدردانی را داریم
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Abstract

Computer vision systems are able to detect objects of interest automatically from

images. For a vision-based  plant identification system, segmentation of plant regions

from background is a basic and necessary step. The quality of segmented plant regions

from background is important to the following feature extreaction and interpretation

steps. For this reason, colour indices are used to enhance the contrast between plant and

background regions in an image. There have been several colour indices introduced and

used in literature so far  for separating green plants from non-green background. In each

research, the newly defined colour index was said to be an effective contrast enhancer.

In this research, a few new colour indices were defined and a new approach to

qualitative and quantitative analysing the segmentation performance of these colour

indices was used. A dataset of 500 images (10 plants × 50 imges each) was used to

demonstrate this approach. The quantitative results showed that among tested colour

indices, G-B and G/R were the most effective indices for segmentation of green plant

and red plant, respectively, from the image background. The qualitative findings, which

resulted from applying these colour indices on the plant images,  were inline with

quantitative findings.

Keywords:Image processing, Linear RGB transformations, Color indices, Image

segmentation,Plant identification
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