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تصـاویر  . گردد، مـرور شـده اسـت   تخمین محصوالت کشاورزي که به کمک عکس انجام میهاي در این مقاله انواع روش:چکیده

این تصاویر بـه کمـک انـواع سـنجنده ،دوربـین هـاي       . هوایی استاي، زمینی و ماهوارهتصاویرشامل مورد استفاده در این روشها 
هاي مختلف پـردازش تصـویر   روشازافت تصاویر یدر هر روش پس از در. گرفته شده استوسایل تصویر برداري دیجیتال و سایر 

داده هـاي حقیقـی   مقایسه ایـن داده هـا بـا    به کمک و سپس شود محصوالت استفاده میبه منظور شناسایی و استخراج اطالعات
الگوریتمهاي مورد استفاده به اندازه و سـطح اطالعـات جزئـی در هـر نـوع از      پردازشسرعت. گیردمحصول مورد ارزیابی قرار می

شناسـایی یـابی، ارزین،بـه منظـور تخمـ   تجزیه و تحلیل تصاویر یجنتااطالعات استخراج شده از تصاویر و از . تصاویر بستگی دارد
نمونه هاي ذکر شده در این مقاله از موثر بودن روشهاي مبتنی بر تصویر در تخمین و .شودیاستفاده میاهگهايییمارو بتمحصوال

. ارزیابی محصوالت کشاورزي و باغی حکایت دارد

سامانه بینایی تخمین عملکرد، تصویربرداري، کشاورزي دقیق: کلمات کلیدي

مقدمه

فرآیندهاي کشاورزي از جمله راندمان محصوالت ، کاهش هزینـه و تخمـین دقیـق تـر     پیشرفت فناوري و اتوماسیون موجب بهبود
فن آوري هاي بسیاري در کشاورزي براي ارزیابی محصول مورد بررسی قرارگرفته اند کـه از جملـه آنهـا    . میزان محصول می شود 

عملیـات ارزیابی محصوالت کشاورزي یک .دمی توان به رباتیک، شبکه هاي عصبی، پردازش تصویر و سنجش از راه دور اشاره کر
قبـل  (ارزیابی محصوالت را می توان به دو  ارزیابی در میدان . مهم براي تشخیص زود هنگام بیماري و طبقه بندي محصول است 

ص ارزیابی در میدان و در زمین زیر کشـت مـی توانـد بـه تشـخی     .و دیگري ارزیابی پس از برداشت تقسیم بندي کرد) از برداشت
عالوه بر این این نوع ارزیـابی مـی توانـد    . بیماري، نحوه توزیع آلودگیها توسط حشرات و تنش آبی در مراحل اولیه رشد کمک کند

ایـن در حـالی اسـت کـه تمرکـز      . براي پیش بینی عملکرد محصوالت و درجه بندي میوه ها براي توافق با خریداران استفاده شـود 
Moonrinta)(اسـت آورد کیفیت محصوالت طور عمده در درجه بندي محصول و برارزیابی پس از برداشت میوه به  et al. 2010
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تواند راهنمایی مـوثر بـراي   همچنین پیشبینی عملکرد محصوالت کشاورزي یک فاکتور مهم در مدیریت دقیق مزرعه است که می
برآورد اختصاصی عملکرد از هر یک از درختان .کشاورزان در ارائه قیمت محصول و مبنایی براي مدیریت بازار و متغیرهاي آن باشد

ي در باغ مرکبات ، اطالعات با ارزشی را تولید می کند که در نهایت  به مدیریت دقیق باغ و تولیـد نقشـه هـاي دسـتورالعملی بـرا     
).اعمال  بصورت مکان خاص و درخت خاص می انجامد Annamalai and Lee, 2003) . بـرآورد عملکـرد محصـول    به طور مثال

پیش بینی دقیق عملکرد محصول با استفاده از تصمیم گیري دقیق در تخمـین حجـم   .یک وظیفه مهم در مدیریت باغ سیب است
داشت میوه باعث بهبود کیفیت میوه و کاهش هزینه هاي عملیاتی پس از برداشتتنک کردن و تعداد نیروي کار مورد نیاز براي بر

برآورد عملکرد محصول بر اساس داده هاي تاریخی، شرایط آب و هوایی، و شمارش دسـتی سـیب توسـط کـارگران در     . می گردد
گر حجم نمونه محدود است که معموال از سوي دی. باشدنقاط متعدد نمونه برداري انجام می شود که این کار وقت گیر و سخت می

به اندازه کافی براي منعکس کردن توزیع عملکرد محصوالت در سراسر باغ نیست ، به خصوص در مواقعی که فضـا و محصـوالت   
Qi Wang(زیاد می باشد et al. 2012(      بنابراین شیوه هایی جهت تخمین باردهی یـک بـاغ محصـوالتی همچـون سـیب از روي

روشهاي متفاوتی براي تخمین  و ارزیابی محصوالت زراعـی و بـاغی وجـود داردکـه یکـی از      . قسمتی از باغ به نظر ضروري است
این مقاله مروري اسـت بـر شـیوه هـایی     . موثرترین روشها، کمک گرفتن از عکسها و آنالیز تصاویر گرفته شده از مزرعه و باغ است

.عکس هاي  هوایی که تا کنون انجام گردیده است) 3عکس هاي  زمینی ) 2تصاویر  ماهواره اي ) 1تخمین  و ارزیابی با کمک 

:مین و ارزیابی محصول با استفاده از تصاویر ماهواره ايتخ

ارزیابی سطحی زمین با استفاده از عکسهاي هوایی قرار می گیـرد  تخمین و ارزیابی محصول در یک زمین زراعی یا باغی در  گروه
اجسـام هـاي بازتابشدریافت،دورراهازسنجشهايسیستمکاراساس. شناخته می شود1که بطور کلی به نام سنجش از دور

هـاي پدیـده ازدهشـ مـنعکس مغنـاطیس الکتـرو اشعهاهاکه سنجندهتوسطامواجاینباشدمی،استموجبصورتکهمختلف
ضبط از جمله بصورت تصـاویر  مختلفهايبصورتوشدهدریافتمی کنندآوريجمعشده راساطعهايانرژيسایریامختلف

به تصاویر گرفته شده با دوربینهاي دیجیتال در طیـف مرئـی   شبیهظاهرينظرازايماهوارهتصویر.شودمیماهواره اي ضبط

طـول اطالعـات در مـورد   یکسـري دارايعالوه بر شدت روشنایی پیکسلهاي تصویر ايماهوارهصاویرتکهتفاوتاینبااست
شود که به نام میثبتجداگانهبصورتموجطولهروشدهثبتسنجندهتوسطکهاستاجسامسطحازشدهتابشبازموجهاي

نسـبت بـه   از تصویر که داراي طول موجهـاي خاصـی هسـتند را    توان ناحیه هایی میهابانداینتلفیقبا. باند خوانده می شود
براي ایجاد یک تصویر رنگـی کـه قسـمتها و    مختلفهايباندترکیباتباتصاویرازتحقیقاتبیشتردر.نواحی دیگر برجسته کرد

).1شکل (شود تفاده مینمایش داده می شود اسآناجزاي مختلف روي زمین از سایر قسمتها مجزا شده و  به رنگهاي متمایز  در 

1 Remote sensing
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.نیزمسطحازیرنگياماهوارهریتصوکیجادیايبرامختلفيباندهابیترک.1شکل

استفاده از عکس هاي ماهواره اي یک روش موثر براي تخمین سطح زیر کشت محسوب می شـود و پژوهشـگران زیـادي از ایـن     
محصوالت مختلف از جمله برنج، گندم، سویا، زیتون و سایر محصوالت کشاورزي و باغی  از قابلیت سنجش از دور براي شناسایی 

Li(اندکرده روي تصاویر ماهواره اي استفاده et al. با این حال، دقت تخمین منوط به کاهش خطاهاي رایـج ایـن شـیوه    .)2011
توان به بازپخش ضعیف طول موجها از سطوح قرار گرفته در بین موانع بلند، وجـود ابـر در موقـع عکـس     است که از جمله آنها می

و همکاران با اسـتفاده از  ضیائیان فیروزآبادي.تشخیص تاالب به عنوان شالیزار و بر عکس در موقع پردازش اشاره کردبرداري و یا
زیـر سـطح تخمـین ونقشهتهیۀبرايلندستاپتیکیتصاویرآن بامقایسۀو1998سالدررادارست دریافتیايماهوارهتصاویر

پـردازش متفـاوت هـاي ازروشموجـود، هايدادهمختصاتیِهمسان سازيِازبعد.ندکرداستفادهشهرستان ساريدرکشت برنج

اسـتفاده برنج کاريهايزمینتمییزوشناساییبراي)MLC(2مشابهتحداکثرروشبرمبنايتصاویربنديطبقهازجملهتصویر
ازدقیقتـر دور،بسـیار ازسـنجش هايفناوريکهآن استبیانگرموجودبرنجکشتهاينقشهباآمدهدستبهنتایجمقایسۀ. شد

اپتیکـی هايسنجندههايدادهآن ها از این پژوهش نتیجه گرفتند که هرچند.استمکانیاطالعاتوآمارکسبسنتیروشهاي
راداريهـاي هدادوشـود میهاآنازاستفادهدرتواناییکاهشموجبابروجودامادارند،بهنگامهاينقشهتولیددرتوان زیادي

درمـؤثري کمـک توانـد مـی راداريواپتیکـی هايدادهآیند و لذا تلفیقمیشماربهابريپوششبامناطقدرمناسبیجایگزین
تـر صحیحفنیلحاظازهماپتیک،ورادارتلفیقیتصاویرازحاصلنتایجکهبیان نمودندآن ها.باشدداشتهتولیدهاينقشهبهبود

اعمـال بـا مبنایی توأمکهکارشناسیبرآوردهايوهابحثبامقایسهدروبه تنهایی استاپتیکاستفاده از تصاویرازخطاترکمو
محاسـباتی چنـین انجامبرايزمان الزموهزینهبهمستقیمطوربهپژوهشایندرهرچند.اعتمادترستقابلدارندسالیقونظر

مـورد دوهردرکاهشباعثپاسخ،وپرسشانجاموکشاورزيمزارعبهمستمرمراجعۀبهیازنعدمبه دلیلامانشده بودپرداخته

عکس هاي دریـافتی از سـنجنده   ) 2011(یانگ و همکاران )1388،همکارانوضیائیان فیروزآبادي( .شدخواهد) زمانوهزینه(
SPOT 5از سنجنده دریافتیآن ها تصاویر. ندبا وضوح باال براي شناسایی محصول را مورد ارزیابی قرار دادSPOT که در سـال 5

2 Maximum Likelihood
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متري گرفته شد بود و  سطح 10با پهناي باند ) کوتاهموجقرمزمادوننزدیک وقرمزمادونقرمز،سبز،(طیفیباندچهاردر2006
انـدازه بـا دو عکس. دندفشرده اي از محصول را در جنوب تگزاس پوشش می داد را  براي شناسایی محصوالت مختلف بررسی کر

.قدرت تفکیک مکانی بزرگ تـر ایجـاد کردنـد   باايماهوارهتصاویرسازيشبیهاصلی برايتصویرازنیزمتر30ومتر20پیکسل
بهتـر از روش هـاي طبقـه    3SVMنتایج بدست آمده از طرح آنها نشان داد که شیوه حداکثر شباهت و شیوه ماشین بردار پشتیبانی 

در حالیکه نتیجه این دو روش تفاوت چندانی با هـم  . هستندSAM(5(طیفی زاویهو نقشه4ل فاصله ، فاصله ماهاالنوییز بندي حداق
متر اثر معنی داري بر دقت طبقه بندي براي شناسـایی نـوع   30متر به 10که افزایش پیکسل از دریافتندآنها از این پژوهش .ندارد

استفاده از عکس هایی با پیکسلهایی با اندازه زمینی بزرگتر مقرون به صرفه تر اسـت و از  براي شناسایی محصول. محصول ندارد 
براي کاربردهاي کشـاورزي دقیـق عـالوه بـر شناسـایی      ) پیکسلهایی با اندازه هاي کوچکتر روي زمین(عکس هایی با وضوح باال 

SPOTطیفی چنددرتصویرSWIRند باآنها همچنین عنوان کردند که گنجاندن. محصول می توان استفاده کرد به طور قابـل 5
محصول شناساییبرايSWIRبانداهمیتنتیجهاین.می شودمحصولبراي شناساییبندينتایج طبقهبهبوداي باعثمالحظه

,Yang(دهدرا نشان می et al., ت شـده داده  نظارطبقه بنديرایجسه روشمیزان کارآیی) 2011(احمد پور و همکاران ).2011
گیـاهی گروههـاي تشـخیص در) احتمـال حداکثرروشومتوازي السطوحروشمیانگین،ازفاصلهحداقلروش(ايماهوارههاي

را نشـان  همگنیترکیبمتري30حداقل شعاعتاکهمناطقینمونه از143انها . منطقه اي از استان خراسان شمالی مقایسه کردند
Landsatماهواره هـاي  تصاویرشاملهاداده.کردندثبتGPSدستگاه تمختصاوآوريجمعمیدادند ETM+  وIRS LISS III

کمتـرین السطوح نیزمتوازيو روشبیشتریناحتمالحداکثرروششده،بردهبکاربین روشهايدرنشان دادند کهآنها نتایجو بود
.)2011، احمد پور و همکاران(داردايماهوارهداده هايگروهدوهرطبقه بنديدرمیزان دقت را

) یشمالخراسان(یسرانوگلولشدهحفاظتمنطقهدرموجودگیاهیهايگروهازشدهتهیهنقشه.2شکل

3 Support Vector Machine
4 Mahalanobis distance
5 spectral angle mapper
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متـر 500وضـوح بـرداري بـا  تصـویر سـنج طیـف دسـتگاه  کـه بـا  ايمـاهواره زمانهچندتصاویر) 2012(بریدهکیتی و اورکامپ 
)MODIS( آسـیا شـرقی شالیزارها جنـوب ازمختلفهاياکوسیستمنقشهگرفته شده بود را براي2007تا 2006از سال)SEA(

بازتـاب ازاسـتفاده باآبیا  مقدار/ وگیاهیپوششقدرتزمانیهايبر اساس پروفایلهاآنالگوریتم . دادندقراراستفادهمورد
هکتار تخمـین زدنـد کـه بـا     106×42ها سطح محصول را آن. مشاهده بوددیک مادون قرمز قابلنزدر دامنه يMODISسطح

بـین خوبخطیاست و روابطوابستهبرنجهاياکوسیستمها بیان نمودند که بازده مدل بهآن. مقادیر منتشر شده مطابقت داشت
.شدمشاهدهمناطق زیر کشت دیمبت بهشالیکاري نسذکر شده در استان براي) x(آمار ملی و)y(مدلنتایج

از ) 2011(به طـور مثـال کوئینتـانو و همکـاران     کاربرد داردتصاویر ماهواره اي براي تخمین وسعت زمین غیر از مزارع و مراتع نیز 
ه ي مورد یک نمونه تصویر از منطق. 4شکل .سنجش از راه دور براي تخمین مساحت جنگل هاي سوخته در مدیترانه استفاده کردند

تولید کربن زیادي می شود ها و آنبا توجه به اینکه سوختن این جنگل ها باعث از دست رفتن چوب . بررسی آنها را نشان می دهد

Quintano)جنگل ها و پوشش گیاهی مشهود استو جو را آلوده می سازد اهمیت این روش براي مدیریت et al.,, 2011).

منطقههمانازکینزدقرمزمادونباند) b(وزاموراساالمانکامنطقهدريسوزآتشقسمتمساحتنیتخم) a(3شکل

با استفاده از تصویر هاي زمینی تخمین و ارزیابی محصول

سـپس از  وشـود مـی تصویر برداري در این روش با استفاده از دوربین هاي دیجیتال یا دوربین هاي حرارتی محصوالت کشاورزي 
بـراي شناسـایی آفـات و    تکنیک هاي مختلف پردازش تصویر براي شناسایی محصول ، ارزیابی ، شمارش تعداد محصول و گاهـا   

با دوربین نصب شده به تراکتور در هنگـام  (،خودکار ) توسط فرد(تصویربرداري زمینی بصورت دستی . استفاده می کنندامراض گیاه 
ارائه شده توسط وانگ و همکاران که اقدام به ساخت یک وسیله جهـت حمـل دوربـین و حرکـت در     یا توسط روش )عبور از زمینی

).4شکل.  (شودمزرعه کردند، انجام می

میفرمختصاتوافزارسختستمیسبامحصولعملکردبرآورديبراوانگتوسطشدهساختهدستگاه. 4شکل
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کنترل و بازرسی خودکار میوه ها قبل از پایان رشد آن هاسـت کـه در بـرآورد نهـایی میـزان      ،یفیت میوهیکی از روشهایی بهبود ک
بعـدي از  3پژوهشی انجام دادند تا با این روش یـک نقشـه   ) 2010(در این راستا مورینتا و همکاران. محصوالت نیز کمک می کند

هدف آن ها شناسایی میوه ، ردیابی، تهیـه نقشـه سـه بعـدي و در     ). فال5شکل (میوه هاي آناناس هاي روي درختان تهیه نمایند 
آن ها بیان نمودند که نتایج رضایت بخـش بـوده اسـت امـا تحقیـق بیشـتري در زمینـه روش        . نهایت تخمین میزان محصول بود

تولید نقشه در زمان همچنین همزمان سازي. بازسازي سه بعدي ، الگوریتم ردیابی براي افزایش دقت و صحت نتایج ضروري است
نیاز به بررسی بیشتري داراي ابهاماتی است که GPSعکس برداري و تشخیص محل میوه، موقعیت دوربین با استفاده از داده هاي 

Moonrinta()ب5شکل (دارد  et al., 2010(.

.اندشدهییشناساهاوهیمآندرکهریتصوازيانمونه) ب(ویابیردازحاصليبعد3نقاط) الف(آناناسيهاوهیمییشناساستمیس.5شکل

با کمک . نیز اقدام به ساخت یک وسیله جهت حمل دوربین و عکس برداري حین حرکت در مزرعه کردند) 2012(وانگ و همکاران
سـیب قرمـز بـاغی در    480ز و درخـت سـیب سـب   670این وسیله در شب با نور مصنوعی براي کاهش بازتاب هاي نور طبیعـی از  

تعداد سیب هایی که شناسایی شده بود را مبنـاي بـرآورد محصـول در نظـر     . واشنگتن و  از دو طرف درختان عکس برداري کردند
در ایـن  . خطاي عدم تشخیص و خطاي تشـخیص اشـتباه  : گرفته و در تخمین میزان محصول  دو نوع خطاي شناسایی گزارش شد

خطـاي عـدم   (2/1% و بـراي سـیب قرمـز    ) خطـاي تشـخیص اشـتباه   (-2/3%رش شده براي سیب سـبز  تحقیق، نرخ خطاي گزا
یکی از مشکالت بیان شده ، سیب هایی بود که توسط شاخ و برگ و یا توسط سایر سیب ها پوشـیده شـده   . گزارش شد) تشخیص

با استفاده از نمونه گیري و شـمارش دسـتی تعـداد    بدین ترتیب که .آن ها با روش کالیبره کردن مقدار آن را تصحیح نمودند. بودند

خطاهاي عدم تشخیص باال بیشتر مربوط بـه  سـیب   .سیب هاي نمایان و غیر نمایان ، ضریب تصحیحی در الگوریتم لحاظ کردند

خطاي تشـخیص نادرسـت  و هاي قرار گرفته در معرض نور ، سیب هاي آفتاب سوخته و شاخه هاي که سیب زیادي دارند می شد 
شـکل  (اتفاق می افتـاد  سیب هاي نزدیک دوربین و برگ هاي جوانی با رنگ مشابه سیب ها و دانه هاي با رنگ سیب بیشتر براي 

6()Qi Wang et al., 2012(.
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مواردي که : ردیف پایین. شده استمتیالگورتوسطوهیمییشناسامواردي که سبب عدم: ردیف باال-عدم تشخیص و تشخیص اشتباه خطاي . 6شکل
.سبب شناسایی کاذب الگوریتم شده است

طبیعـی نـور تحـت باغاتکه ازرنگیدرتصاویرسیبتعدادتخمینالگوریتمی براي) 2012(لینکر و همکاران در پژوهش دیگري 
روي دو الگوریتمعملکرد.  اصلی بودمرحلهچهارالگوریتم آنها شامل. نمودندرا برآوردباغعملکردو سپس گرفته شده بود طراحی 

اتوماتیـک اول دوربین در حالـت تمـام  حالت.نور بودمختلفشرایطدوربین و تحتازدو حالتدرشدهضبطمجموعه از تصاویر
شخیص داد تدرستیبهتصاویر رادرمشاهدهقابلاز سیب هاي٪85ازبیشالگوریتماینچهطبیعی نور بود که اگرشرایطتحت

کـه  تصـاویر ازدوم متشکلدادهمجموعه. کاذب شدمثبتتشخیصزیاديتعدادباعث ایجادرنگونوراما نور مستقیم و اشباع،
درتصـاویر  درسـت شـرایطی شناسـایی  چنینبراي. گرفته شد)آفتابغروبنزدیک تا(حالت دستی دوربین و نور با انعکاس کمدر

نمونه اي از تصویر درخت سیب قبل ) 7(در شکل .داشت٪5ازکمترکاذب نرخمثبتتشخیصکهیحالدراست٪95بهنزدیک
Linker(.و بعد از پردازش تصویر و شناسایی سیب توسط الگوریتم نشان داده شده است et al., 2012(.

شدهییشناسايهابیسباشدهپردازشریوتصوهیاولریتصوراستبهازچپبیترتبه7شکل

) 2013(گنـگ و همکـاران  عملکرد درختان باغ مرکبات با کمک یک دستگاه موبایل بـا سیسـتم عامـل آندرویـد     به منظور تخمین 

تصـویر، کـاهش نـویز ، تولیـد    آنها از یک الگوریتم پردازش تصویر مبتنی بـر رنـگ بـراي بخـش بنـدي     .پژوهشی را انجام دادند

کدهاي زنجیره اي خطوط مرزي هاي تکی از تصویر و استفاده ازایت به کمک آستانه گیري و جداسازي میوهدر نهوتصویرباینري

Page 108

-4808-



دقتسنجیدند و مرکباتدرخت ازنمونه40باراالگوریتم. کردندمیوه را برآوردخوشه اي  تعدادهايمیوه ها براي جداسازي میوه
Gong(.را اعالم کردند٪90شناسایی et al., 2013( .

پرتقالدرختکیمحصولزانیمنیتخميبرايریتصوپردازشمراحل.8شکل

عالوه بر کاربرد در تخمین محصوالت باغی، استفاده از دوربینهاي زمینی و پردازش تصویر در  ارزیابی و تخمین محصوالت زراعی 
Sakamoto(زگی توسط پژوهشـگرانی شـروع شـده اسـت     نیز بتا et al., 2011; Chang et al., 2011; Baret et al., 2010 ( .

آن ها بـا کمـک   . از یک دوربین معمولی براي  ارزیابی میزان محصول در مزرعه  ذرت استفاده کردند) 2012(ساکاموتو و همکاران
را در طول فصل رشد مشاهده تغییر رشد محصول)CPRS(سیستمی که تحت عنوان سیستم ضبط فنولوژي محصول نامیده بودند 

2010و سـویا در سـال   2009سیستم تصویربرداري آنها متشکل از دو دوربین دیجیتال بود که از مزرعه ذرت در سـال  . می کردند
. هر ساعت روز و شب به طور مدام عکس هاي قابل مشاهده و مادون قرمز نزدیک می گرفت

:هاي هواییخمین و ارزیابی محصول با استفاده از عکس ت

منظور بدست آوردن خصوصیات هندسی از تصویر از جمله اندازه گیریهاي سطح مشخص را در ه پردازش و تفسیر تصاویر هوایی ب
با استفاده از عکسهایی هوایی انجام در این راستااخیرا تحقیقات بسیاري نیز اخیرا . برخی منابع به نام فتوگرامتري نیز می شناسند

(است شده  Garcia-Ruiz et al., 2012; Murakami et al., 2012; Quintano et al., 2011; Xiang and Tian, 2010;

Oberthur et al., 2007; Jensen et al., 2007; MacArthur et al., 2006 .(

بـرداري  ارتفـاع عکـس  . عکس هاي هوایی توسط هواپیماي  بدون سرنشین ، بالون و هلیکوپتر کوچک و غیره گرفتـه مـی شـوند   
ها در تخمین سـطح زیـر کشـت    آنهواپیماهاي بدون سرنشین از سایر روشها  بیشتر است که معموال از تصاویر گرفته شده توسط 

اما تصاویر برداشت شده توسط بالون و هلیکوپتر  نیز می توانـد بـه اهـداف مختلـف از     . محصول در مزارع بزرگ استفاده می گردد
اهمیـت شناسـایی   .ن گسترش آلودگی بیماریها و حشرات در یک سطح خاص از مزرعه استفاده شودجمله شناسایی محصول و میزا

اشـاره  ) 2012(بیماري   از جمله تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده می توان به پژوهش انجام شده توسط موراکامی و همکاران 

را )  Buckwheat(رفته شده بود میزان خوابیدگی گندم سیاه این محققین  با پردازش و تفسیر  عکس هاي که توسط بالون گ. کرد
با توجه به اینکه خوابیدگی گیاه یک عامل اصلی در تشخیص میزان عملکـرد محصـول و همچنـین تعیـین کیفیـت      .ارزیابی کردند
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رت مـی  در حال حاضر ارزیابی وجود خوابیدگی محصول به صورت بصـري صـو  . مشخص استآنمحصول است ، اهمیت ارزیابی 
رقـم  موراکامی و همکارانش یک روش کم هزینه را ارایه دادندکه در دو زمین که زیر کشـت .گردد که فاقد اعتبار و دقت می باشد

تصاویر با استفاده از دوربین دیجیتالی که در زیربالون کوچکی بـا  .گرفتمقاوم به خوابیدگی و رقم استاندارد بود ، مورد آزمایش قرار
نمایی از بالون نمایش ) 12(در شکل .متري سطح زمین گرفته شد150-50متر مکعب بود، از ارتفاع 0.56ر و حجم مت2.2ارتفاع 

گزارش کردند این سیستم پتانسیل استفاده براي تحلیل رشد گیاه را به خوبی ارزیابی خوابیدگی گنـدم  این محققین.داده شده است
سنج می توان در زمینه هاي دیگري از جمله ارزیابی خسارت تگرگ، برآورد منطقه بیماري  با استفاده از این سیستمو دارا می باشد

Murakami(کردو ارزیابی براي برنامه بیمه کشاورزي استفاده et al., 2012.(

لیمستط. استشدهگرفتهکشتازپسروز70و29،42درراستبهچپسمتازبیترتبهکهاهیسگندماز) پروژهاندازچشم(ییهواعکس. 9شکل
.دهدیمنشانکشتازپسروز29دررااهیسگندملیتماقرمز

از دیگر استفاده هاي از تصاویر هوایی براي  نظارت بر محصوالت کشاورزي و مدیریت منابع ژنتیک می تـوان پـژوهش اوبرتـور و    

عملیات نظارت بر رشد، گسترش و تخمین عملکرد را با استفاده از تکنولوژي عکس هاي این محققین. را نام برد) 2007(همکاران 
ها آنتصاویر برداشتی با استفاده از بالون یا بادکنکهاي بزرگ بوده که طبق بیان .مزارع لوبیا و موز انجام دادندهوایی کم ارتفاع بر

س برداري وجود نداشت و به همین دلیل در نهایت آنـالیز تصـاویر بـا    امکان کالیبره کردن تصاویر به صورت خودکار و در طول عک
با کمک این اطالعـات ایـن محققـین توانسـتند     . صورت گرفت) توسط انسان(استفاده از تحلیل عکس ها و نتایج بصورت دیداري 

مل مهم در عکس برداري توسط بالون یکی از عوا. عملکرد انواع لوبیا و پارامترهاي مرتبط با رشد را براي کشتزار موز تخمین بزنند
هم  اثر شدت باد بررسی شـده و نتیجـه گرفتنـد کـه عکـس      هاآنسرعت باد است که تغییرات زیادي را اعمال می کند در پروژه 

Oberthür(ر ساعت کیفیت خوبی را داشته استکیلومتر ب15یر زبرداري در وزش باد با سرعت et al., 2007(.

اشاره شد ، استفاده از بـالگرد کوچـک و یـا بـالگرد هـایی تحـت عنـوان        آناي تصویر برداري هوایی که به یکی دیگر از روش ه
در تحقیقی، این روش براي تخمین میزان محصول در باغات مرکبات بکار رفته است کـه  . استUAV(6(خودروي بدون سرنشین 

بـا  . شد و با کمک پردازش تصویر حجم محصـول بـرآورد گردیـد   با استفاده از یک بالگرد از درختان مرکبات عکس برداريآندر 
توجه با اینکه امکان حرکت بین ردیف درختان وقت گیر و در گاهی از مواقع مشکل است،  این روش ارزیابی یک روش جـایگزین  

6Unmanned Aerial Vehicle
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MacArthur(بهینه می باشد  et al., 2006.(  تـوان بـه تحقیـق    از دیگر تالش هایی موفقی که در این زمینه صورت گرفت مـی

ها یک روش ارزان قیمت براي سنجش از راه دور  با استفاده از تصویرهاي ارسال شده از یک آن. اشاره کرد) 2011(زیانگ و تیان
بود که سیستم در حـال کـار از   ) هوایی(این پهپاد شامل یک ایستگاه زمینی و دیگري در حال کار. ارایه کردندپهباد بدون سرنشین

یکی اجزاي جهت یابی هوشـمند  . سیستم در حال کار داراي دو جزء اصلی می باشد. ي زمینی کامال مستقل می باشدزیر ساخت ها
از جمله اجزاي سخت افزاري پهپاد می توان  به بالگرد کنترل از راه دور، یـک دوربـین چنـد طیفـی،     . و دیگري اجزاي کنترل پرواز

(IMU)واحد اندازه گیري حرکتی . ه  پرواز، روتر بی سیم و فرستنده هاي ویدیویی را نام بردکنند، کنترل7

نتایج حاصل .این محققین سیستم پهپاد را براي ارزیابی عملکرد یک علف کش بر روي سطح فوقانی چمن مورد آزمایش قرار دادند
مینی مقایسـه شـده کـه تنهـا     ارزیابی زگرفته شده با پهپاد  روز پس از اعمال علف کش با40عکس سنجش از راه دوري که3از 

در .ها در ارایه روش جدید و کم هزینه در سـنجش از راه دور مـی باشـد   آنتفاوت بین آنها وجود داشت که نشان از موفقیت % 1.5
.نشان داده شده است2007نمونه اي از عکس هاي گرفته شده توسط پهپاد در سال ) 14(شکل 

2(خیتارنیاولچپسمتدارند،اختالفهمباهفتهدوبهکینزدبیبترتکهخیتار3درکشعلفیابیارزيبراپهپادباشدهگرفتهياهعکس. 10شکل
است) آگوست

و بستر عکس برداري هوایی را براي شناسایی باغ سیب بیمار و آلـوده آزمـایش   د) 2012(در تحقیقی دیگر، گارسیا رویز و همکاران 
citrus(یا بیماري سبزشدن مرکبات 8(HLB)با توجه به اینکه. کردند greening disease ( یکی از مهم ترین بیماري تاثیر گذار بر

. مشهود استآنمرکبات باغ هاي فلوریدا و سایر نقاط جهان است اهمیت ارایه یک روش نوین ،کم هزینه و سریع براي شناسایی 
پردازش تصویر در طیفهاي مختلف رنگـی  کمک هب،، شناسایی و تشخیص درختان آلودهHLBبیمارياولین گام مهم براي کنترل 

بطورکلی، ثابت شده است که طیف سنجی نتایج قابـل اعتمـادي را  بـراي تشـخیص زود     . است) طیف سنجی  یا اسپکتروسکپی(
. هنگام بیماري و با حداقل زمان صرف شده براي این فرآیند را دارا است

UAVپژوهش، محققین  یک روش سنجش از دور کم هزینه جدید و مبتنی بر تصویربرداري هوایی با وضوح باال با کمک در این

ارایه دادند و نتایح بدست آمده توسط این شیوه  را را آنچه از تصاویر گرفته شده ي هواپیمایی کـه مجهـز   HLBرا براي تشخیص

7 Inertial measurement unit
8 Huanglongbing
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تصاویر هوایی گرفته شده توسط پهپاد و هواپیما نیـز مـورد   9قدرت تفکیک مکانی. دندبه دوربین طیف سنج بودمورد مقایسه قرار دا
متر ارتفـاع داشـت، منطقـه اي بـه     590اطالعات چند طیفی به دست آمده توسط هواپیما، که از سطح زمین.  مقایسه قرار گرفتند

گرفتـه شـده توسـط پهپـاد ناحیـه اي بـا وسـعت        از سوي دیگر، تصاویر . مترمربع  را تحت پوشش قرار می داد×390390مساحت 
0/5قدرت تفکیک فضایی در هواپیما بر اساس تصاویر طیفی در حدود . تحت پوشش قرار می دادمترمربع روي  زمین را 61×76

5/45با وضوح بـاال انـدازه پیکسـل در حـدود     UAVپیکسل بود، در حالی که تصاویر استخراج شده از دوربین چند طیفی متر بر
تصاویر جدا شده درخت از تصاویري که هواپیما گرفته بـود  . نشان داده شده است)  15(سانتی متر بر پیکسل را داشت که در شکل 

پیکسل 4849پیکسل تشکیل شده بود در حالی که هر درخت در تصویر گرفته شده با پهپاد متشکل از حدود 51به طور متوسط از 
برابر پیکسل هاي بیشتري از منطقه مشابه اي از تاج درخت را ثبت می کنـد و  100ربین پهباد تقریبا این نشان می دهد که دو. بود

.در نتیجه جزئیات بیشتري را نسبت به دوربین هواپیما از تاج درخت،  در اختیار سیستم سنجش قرار می دهد

نشان B1و A1تصاویر . استHLBدرخت آلوده(b)درخت سالم و (a). تصاویر بخش بندي شده با رنگ کاذب.11شکل

.استUAVنمایندگی تصاویر گرفته شده با B2وA2دهنده تصاویرگرفته شده با هواپیما، در حالی که، تصاویر 

ن طبقـه  بهتـری .  بودنـد QDAو LDA،)خطی(SVMز بطور کلی بهتر اKernelبا SVMدر بین روش هاي طبقه بندي، روش 
منفی مربوط به تصاویر هوایی گرفته شده با پهپاد است ، که نشان از تصویربرداريکاذب ٪11وشناسایی ٪85بندي نتایج با دقت 

مثال (چند طیفی با وضوح باال براي امکان تشخیص بیماري سبزي مرکبات  است با توجه به در نظر گرفتن عالیم مقیاس پایین تر 
. ارتفاعات کم می تواند تبدیل به یک ابزار قابل اعتماد براي تشخیص بیماري شـود ر گرفته شده با پهپاد در، تصاوی) تا سطح شاخه

هـا بیشـتر بـراي مـزارع کوچـک      آنمحققین این پژوهش همچنین  بیان نمودند که  سیستم  پیشنهادي با شکل ارایه شده توسط 
Garcia-Ruiz(براي کاربرد در باغ هاي بزرگ باید بهبود یابدمناسب است و الگوریتم پیشنهاد شده براي تشخیص بیماري  et al.,

2013(.

9 Spatial resolution
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:خالصه و نتیجه گیري

با توجه به محدود بودن اراضی زیر کشت براي افزایش محصوالت ،  تولید بیشتر در واحد سطح از جمله مواردي اسـت کـه بیشـتر    
ازده محصوالت وجود دارد که از جمله آنها،  بازرسی دقیق مزرعـه ،  روش هاي مختلفی براي افزایش ب. مورد توجه قرار گرفته است

بطور کلی، یکی از اقدامات اساسی  بـراي تولیـد بیشـتر محصـوالت     . کنترل آفات و بیماري ها ، نظارت بر مزرعه و غیره می باشد
ه بوده و براي اجـرا بـه زمـان زیـادي     روش هایی که در عین بازده باال،کم هزین. استفاده بهینه از روش هاي نظارت بر مزرعه است

بـا پیشـرفت   . دقت این روش ها و همچنین کارایی آسان آن جز مواردي است که باید به آن توجه ویژه داشـت . احتیاج نداشته باشد
تکنولوژي و بهبود و توسعه ي روش هاي سنتی ، روش هاي نوینی ارایه گردیده که گاها به حضـور فـرد در مزرعـه نیـاز نیسـت و      

از دیگر دغدغه هاي کشاورزان عالوه بر تولید محصوالت بیش تـر کـه امـروزه بیشـتر     . تمامی مراحل کار از راه دور انجام می شود
در بازار هاي تجارت هر چه محصول با کیفیت تر باشد . مورد توجه قرار گرفته است می توان به تولید محصول با کیفیت اشاره کرد

. که نظارت بر محصول هم یکی از راه هاي افزایش کیفیت میوه می باشد. زان در پی خواهد داشتسود آوري بیشتري براي کشاور

عالوه بر آن تخمین اولیه حجم محصول و شناسایی درختان با بار زیاد و انجام عمل تنک به موقع باعث افزایش کیفیت محصـول  
. و حمل و نقل و غیره از طریق تخمین حجم آن می شـود در زمان برداشت می شود و همچنین باعث کاهش هزینه ي انبار داري 

در این مقاله، روش هایی که براي نظارت و تخمین تعداد و میزان محصوالت پیشنهاد شده روش هاي مبتنی بر عکس است که از 
اسـایی از  نـوع شن بسته به نوع محصـول ،  هـدف سـنجش و   . دقت و بازده بیشتري را دارد) انسانی(روش هاي فیزیکی و بصري 

عکس هایی متفاوتی که با روش هایی مختلف عکس برداري تهیه می شوند استفاده می شود و  هر روش محدودیت هاي خـاص  
به طور مثال براي تخمین گندم از عکس هاي ماهواره اي استفاده می شود که بـازده خـوبی را داراسـت امـا از جملـه      . خود را دارد

. سان به عکس ها ماهواره اي همچنین به روز نبودن آن ها در کشور مـی تـوان اشـاره کـرد    محدودیت هاي آن به عدم دسترسی آ
عکس هاي هوایی هم می توانند به کمک بالون ، وسیله بدون سرنشین و هواپیما تهیه شود که در استفاده از هر کـدام محـدودیت   

ها و عدم وضوح UAVداده ها و محدودیت زمان پرواز در از جمله وزش باد و هدایت دشوار در بالون ؛ همپوشانی . هایی وجود دارد

در عکس هاي زمینی .  باال تصاویر و کاهش قدرت تفکیک فضایی اشیا در تصاویر گرفته شده از طریق هواپیما را می توان نام برد
هاي موجـود  با این حال همه ي روش. هم عدم پوشش کامل محصول ، دشواري حرکت در بین ردیف هاي کشت قابل ذکر است

.داراي بازده مناسب و قابل پیشرفتی را براي تخمین و ارزیابی میزان محصول در یک زمین یا باغ ارائه می دهند
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Abstract: In this paper several image-based methods for estimating and evaluating crop

were reviewed. Images are taken by satellites, the cameras mounted on ground-based

structures and aerial vehicles. These images are processed to identify crop regions and

to extract information about the yield. The processed data are compared with the real

data in order to evaluate the methods. The speed of post-processing algorithms depends

on the size and the level of details shown in each type of image. The image-based

methods for yield estimation have proven to be effective for many cases including those

outlined in this paper.
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