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 چکیده 

این پژوهش با هدف بررسی امکان شناسایی بذر علف های هرز مهم منطقه مشهد با استفاده از فنون پردازش تصویر انجام شد که 

یابی به یک از دستمناطق اطراف مشهد جمع آوری، و پس و بذر آنان از مزارع، باغات و مراتع مهم هرز  هایعلفاز گونه  49در آن 

ی اختصاصی تصویربرداری، اقدام به تهیه تصویر از بذرهای گونه های منتخب شد به ساخت جعبه سامانه تصویربرداری مناسب و

تصویر به دست آمد. پس از انجام مراحل پیش  1127ذر آن گرفته شد تا در  مجموع  ب 23تصویر از  23طوری که در هر گونه 

افتی از هر تصویر استخراج شد. مدلی بر اساس روش ویژگی ب 14ویژگی شکلی و  9ویژگی رنگی،  26پردازش بر روی تصاویر، 

ها رتبه بندی و برای ورود ای برای شناسایی بذرها استفاده شد که با استفاده از آزمون فریدمن ویژگیرگرسیون لجستیک چند جمله

های برابر بوده ولی ویژگی های رنگی و شکلی تقریباهای استخراج شده نشان داد که کارایی ویژگیبه مدل مرتب شدند. تحلیل داده

های درصد، ویژگی 91/19های رنگی به تنهایی طوری که میانگین شناسایی صحیح توسط ویژگیبافتی کارایی کمتری داشتند، به

درصد بود  4/84ها، درصد بود. دقت مدل برازش یافته با استفاده از تمامی ویژگی 3/15های بافتی درصد و ویژگی 21/19شکلی 

درصد به درستی شناسایی کند. شناسایی بذرها تا به این حد به ما این نوید را  4/84ادر بود بذرهای مورد مطالعه را با احتمال یعنی ق

 ها در شناسایی بذرها در سطح وسیع باشیم.توانیم شاهد عملکرد قابل قبول این سامانهداد که در آینده می

  های شکلی رنگی و بافتی.شناسایی بذر، پردازش تصویر، بینایی ماشین، استخراج ویژگی، ویژگی کلمات کلیدی:

 مقدمه

صنایع کشاورزی دارد. شناسایی بذرها را می توان اولین گام در مسیر اجرای یک        شناسایی بذرها کاربردهای فراوانی در تحقیقات و  

شد محصل و  ، ی کنترل علف های هرز دانست برنامه آگاهی از فراوانی و ترکیب بذرها در بانک بذر خاک برای  (.1374همکاران، )را

مند و با اهمیت است. از طرف دیگر  ی جمعیت آنان در آینده بسیار سود  شناسایی پویایی جمعیت علف هرز و همچنین برای پیش بین  

یدن بذرها به دست  نان است که قبل از رس  شناسایی بذر یکی از مراحل مهم در تعیین خلوص توده های بذر و صدور گواهی برای آ   

سط مو    شاورزان تو شود )       ک سئول اجرا می  سات م ه علت پایداری در ویژگی های مورفولوژیک بذر ب .(,.Granitto et al 2002س
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سیاری از گونه  شمار      ب سایی ارقام مختلف گیاهی به  شنا سونومیک و نیز  می های گیاهی، ابزار قابل اعتمادی برای پژوهش های تاک

شود به         (.Anvarkhah et al.,2013) آیند صص انجام می  سط افراد متخ سایی بذرها تو شنایی با طوری شنا صطالحات و   که آ ا

های دلیل وجود تفاوت در بین فلور علفهمفاهیم تخصصی و دسترسی به کلید های بذر شناسی آن منطقه الزم می باشد. همچنین ب

های گوناگون، داشتن یک بینش  ها و خاکر مورفولوژی گیاه و بذر در اقلیمدلیل تفاوت دهیز بهای مختلف و نهرز در مناطق و اقلیم

های هرز از آفات وامراض خسددارات ناشددی از علف(. Dilorite, 1970)نظر می رسددد قبلی از گیاهان هرز موجود در منطقه الزم به

ل تخمین درصد کل محصو   15تا  10خسارت بین  این دل میزان مناطق معت یکه در کشورهای توسعه یافته  طوریبه ،تر است بیش

( خسارات ناشی 1گروه دسته بندی کرد : ) 9خسارات علف های هرز را به (. محققی 1379زده شده است )راشد محصل و همکاران، 

 ی( افزایش هزینه4دام ها )( کاهش کیفیت محصوالت گیاهان زراعی و 3تولید ) ی( افزایش هزینه2از رقابت آنها با گیاهان زراعی )

صوالت )  سان )  6( اختالل در مدیریت آبیاری )5فرآوری مح سالمت ان ( کاهش ارزش زمین   8( کاهش گزینه های تناوبی )7( تهدید 

دشوار دانست که    یتوان کار شناسایی بذرها را یک وظیفه  ابر بر موارد ذکر شده می (. بنZimdahl, 1999)(کاهش زیبایی محیط 9)

ست   ام آن نیاز به افراد انج صص دارد لذا اقدام در جهت د سامانه متخ سایی بذرها می    ییابی به یک  شنا شد.  خودکار  تواند مفید با

تصددمیم گیری آن بنا شددده اسددت. اکنون کاربردهای بنیایی  یبینایی ماشددین رهیافتی نوین اسددت که بر مبنای دید رایانه و بر پایه

طور فزاینده ای رو به رشد است. کاربرد هایی مانند   ماشین در مراحل کاشت تا برداشت محصوالت و صنایع وابسته به کشاورزی به        

این تکنیک در ری هرس درختان، تشخیص میوه رسیده، تشخیص علف های هرز، کنترل کیفی محصوالت،  از نمونه های بکار گی    

شند. در زمینه کشاورزی   ست که به  صنایع بذر مطا  ی کاربرد پردازش تصاویر در علوم و می با شده ا عنوان نمونه لعات متنوعی انجام 

سامانه   توان به می شاره کرد: ارائه  ستفاده  خودکار ارزیابی قدرت بذر با یموارد زیر ا سکنر تخت    از گیاهچه ا صل از ا  (2001های حا

Sako,  McDonald and ،)   سایی ارقام عدس از روی بذرها سامانه ((Tellaecho et al.,2008 شنا ی بذر یهخودکار ارزیابی بن ی، 

(Haffmaster et al., 2003  تفکیک بین گندم و اجزاء غیر گندم در یک نمونه ،)بذر ی (Visen et al., 2004بنابراین می .) توان

شناسایی بذر را پیش    یکه یک سامانه طوریبر مبنای بینایی ماشینی محتمل دانست به   سامانه  انجام شناسایی بذرها را توسط یک   

سیله الگور        یبینی کرد که پس از تهیه صیات ریختی آن بو صو شناخته، خ صاویر از  یک بذر نا ستخراج  یتمت صویر ا و  های پردازش ت

بذرهایی که الگوریتم از پیش با آنان آموزش دیده  ی داده هایتوسدط الگوریتم های تصدمیم گیرنده تحلیل شدوند و سدرس بر پایه    

آوری پردازش تصویر و بینایی  استفاده از فن  را شناسایی کند.  است خصوصیات بذر ناشناخته را به محتمل ترین بذر ارجاع داده و آن    

سایی بذر علف   رایانه شنا ست که به تبع این، مطالعات انجام     ز، در قالب تعداد اندکی از مطالعاتهای هرای به منظور  شده ا گزارش 

؛ 1392،همکاران متوجه تعداد کمی از بذرها بوده است )اقبالی و بوده ون های هرز ایران نیز قابل توجهشده بر روی شناسایی بذر علف

سایی بذرارقام   مطالعات خارجی که به این مقوله پرداخته اند  .( Areffi et al., 2011 ؛1391، انورخواه و همکاران شنا اغلب بر روی 

شخیص بذرهای ( Shahin and Symomz, 2003; Pourreza et al., 2012) مختلف  Paliwal) های زراعی از یکدیگرگونه و ت

et al.,  2003        شده ستفاده از پردازش انجام  سایی تعداد زیادی از بذرهای علف هرز با ا شنا شتند و مطالعاتی که بر روی  ( تمرکز دا
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ست،   شند ) شامل دو مطالعه می ا سایی معمول بذرها حتی ت   (;Granitto et al., 2002 Granitto et al., 2004با سط افراد با  شنا و

ست، این روش وقت گیر بود    ربجت شکل وگاهی غیر ممکن ا شده، م شاهده و  ه و آموزش دیده به دلیل ارقام زیاد معرفی  ه و برای م

سایی نمونه   ست شنا سایی بذر علف    (Chtioui et al., 1996) ها زمان زیادی الزم ا شنا سی امکان  های . لذا این مطالعه با هدف برر

های ها و اینکه در بین ویژگیهای پردازش تصددویر و با هدف تعیین بهترین  ویژگیی مشددهد با اسددتفاده از روش هرز مهم منطقه

 گروه در شناسایی بذرها موثرترند انجام شد.کدام  مختلف

  هامواد و روش

 ی مواد گیاهیتهیه

های ها بر روی کاغذکردن، نمونهآوری و پس از خشکی مشهد جمعهای هرز مهم منطقهگونه از علف 49در آغاز این تحقیق 

های علمی، نمونه ها به پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد ی ضخیم چسبانده شدند. سرس به منظور تعیین نامگالسه

آوری آن شد و پس از جداسازی بقایای گل و میوه، بذرهای هم زمان با رسیدگی کامل بذرهای هر گونه اقدام به جمع ارائه شدند.

 خالص حاصل شدند.

 تصاویر: یتهیه

  تصویربرداری مورد آزمون قرار گرفت که در نهایت از استرئو میکروسکوپ ییابی به تصاویر مناسب از بذرها، چند سامانهبه منظور دست

OLYMPUS  مدل SHZ10به دوربین تصویربرداری  متصلOLYMPUS  مدلDP71 (Olympus, Japanاستفاده شد ) که به .

و نورپردازی مختص این دستگاه شد. ی تصویربرداری اقدام به طراحی و ساخت جعبهی نورپردازی آن منظور رفع نقایص سامانه

داخلی المپ سفید ( کوچک که بصورت نواری بر سطح  70المپ زرد ،  50) SMD  المپ 120 یاین جعبه به وسیله نورپردازی در

 1ارائه شده است. در شکل  1ی تصویربرداری ساخته شده در شکل . تصویر این سامانه به همراه جعبهجعبه نصب شدند انجام شد

بذر  23تصویر از  23، از بذرهای هر گونه ها،منظور افزایش دقت شناسایی و وجود یک تکرار مناسب از دادهبه  نشان داده شده است.

 گونه تهیه شد. 49بذر از  1127تصویر متعلق به  1127ی تصاویر مشتمل بر یت مجموعهو در نها تهیه



 

4 

 

 
 .ساخته شده ی تصویربرداریمورد استفاده به همراه حعبهی تصویربرداری . سامانه1شکل

 هاتصاویر و استخراج ویژگی یپردازش اولیه  

تصویر، حذف بخشی از تصویر و محدود کردن تصویر به بذر، حذف  یشامل  عملیات فراخوانی تصویر، تغییر اندازه پردازش تصاویر

های ، ترکیب تصویر باینری با کانال(2)شکلهای رنگی تصویر، جداسازی بذر از پس زمینه، تفکیک کانال(3)شکل نویز از تصویر

های تصویری د. در این مطالعه کدهای الزم در پردازش تصاویر و استخراج ویژگیرنگی متوسط بو وردن مقادیردست آرنگی برای به

 .( نوشته شدMathworks Inc, 2013در نرم افزار متلب )

 
تصویر باینری :چپ : تصویر رنگی بذر. راست جداسازی بذر از پس زمینه.  -2شکل   

 

    

: تصویر چپ: تصویر بذر قبل از انجام فیلتر میانگین. . راستبر روی نقاط نویز در تصویری عملکرد فیلتر میانگین . نحوه3شکل

 بذر بعد از انجام فیلتر میانگین.

 ب
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گذاری شماره 49تا  1ویژگی بافتی بودند و با شمارگان  14ویژگی شکلی و  9ویژگی رنگی،  26 شامل های استخراج شدهویژگی

کانال قرمز نرمال  -4کانال سبز تصویر   -3کانال آبی تصویر   -2کانال قرمز تصویر   -1رنگی : های ویژگیشدند و عبارت بودن از: 

-NDI 8- EGI 9-  MEG  10- BGI 11- r-g 12-R-G 13 -7کانال آبی نرمال شده   -6کانال سبز نرمال شده   -5شده  

B-G 14-b-g 15-G/B 16-G/R 17-  18میزان خلوص رنگ-C 19- RG/B 20-G_R_B 21- میزان خلوص رنگ (hue )

.  bی رنگی مولفه -a 26ی رنگی مولفه -L 25ی رنگی مولفه -24میزان شدت روشنایی  -23میزان دخالت نور سفید  -22

نسبت مربع -31نسبت سطح به سطح محدب -30نسبت محور اصلی به فرعی  -29محیط  -28مساحت  -27: های شکلی ویژگی

نواختی یک -37همواری  -36های بافتی : وسعت ویژگی -35صالبت  -34قطر معادل  -33از مرکز گریز  -32محیط بر مساحت 

 -43انحراف معیار قرمز نرمال شده  -42انحراف معیار آبی  -41انحراف معیار سبز  -40انحراف معیار قرمز  -39نظمی بی -38

انحراف معیار اشباع  -46انحراف معیار خاکستری نرمال شده  -45انحراف معیار آبی نرمال شده  -44انحراف معیار سبز نرمال شده 

 . bانحراف معیار  -a 49انحراف معیار  -48انحراف معیار شدت  -47

 

 های استخراج شدهشناسایی و طبقه بندی بذرها با استفاده از ویژگی

ی هر گروه از های مجزا بر پایهدر شناسایی بذرهای مورد مطالعه، مدل های استخراج شده از تصاویر،رایی ویژگیکا به منظور تعیین

مشخص و موثرترین آنان انتخاب شوند. در واقع هدف اصلی عبارت بود از تعیین  رازش داده شد تا قدرت تفکیک هر گروهها بویژگی

خوردار می باشد. بنابر اهداف بیان شده و به منظور کدام ویژگی از باالترین دقت بر ،ها و اینکه درون هر گروهبهترین گروه از ویژگی

 ی اجرای تحقیق در این راستا چهار پرسش اصلی زیر مطرح شد :روشن سازی شیوه

ها در های رنگی انجام شود دقت این شناسایی چقدر خواهد بود؟ و کدام ویژگیچنانچه فقط شناسایی بذرها با استفاده از ویژگی -1 

 ند؟هست ترشناسایی مؤثر

ها در بندی چقدر خواهد بود؟ و کدام ویژگیهای شکلی انجام شود دقت دستهچنانچه فقط شناسایی بذرها با استفاده از ویژگی -2

 هستند؟ ترشناسایی مؤثر

ر ها دهای بافتی انجام شود، دقت شناسایی چقدر خواهد بود؟ و کدام ویژگیچنانچه فقط شناسایی بذرها با استفاده از ویژگی -3

 هستند؟ تربندی مؤثردسته

ها در چنانچه شناسایی بذرها با استفاده از هر سه گروه مذکور انجام شود  دقت شناسایی چقدر خواهد بود؟ و کدام گروه از ویژگی -4

 شناسایی موثرتر هستند؟

داد بذرها( هستند و هر بذر که انتخاب سطح )تع 49عنوان متغیر وابسته، یک متغیر اسمی با با توجه به اینکه در این پژوهش بذرها به

ای در نظر توان یک چندجملهباشد، بنابراین توزیع بذرها را میبذر مورد مطالعه می 49شود با یک احتمال مثبت متعلق به یکی از 

های استخراج یی ویژگ. همچنین از آنجا که همهشدای استفاده چندجمله لجستیک بندی از رگرسیونبرای دستهبنابراین  گرفت و 
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وارد مدل شدند. از آنجا که در این پژوهش بعد متغیرها زیاد  1گیری و پیوسته بودند به همین دلیل به صورت کووریتشده، قابل اندازه

توانستیم در نظر بگیریم که انجام تک تک های فراوانی را میحالت، های زیادی وجود داشتبود و همچنین در هر بعد تعداد داده

خراج شده های استگویی به سواالت باال ابتدا ویژگیهنگام پاسخ ،گیر و در عمل غیرممکن بود. لذا به همین دلیلا بسیار وقتهآن

بندی شدند و سرس بر اساس نتایج حاصل از آن برای ( با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن رتبهیبافت درهر گروه )رنگی، شکلی،

 آمد.دست مییافت که دقت مطلوبی در شناسایی بذرها بهها به مدل تا جایی ادامه یژگیو اضافه کردن وورود به مدل مرتب شدند 

                                                                                                               نتایج و بحث

                                                                              بذرها :بندی های رنگی در دستهکارایی ویژگی 

بندی بذرها با استفاده از روش رگرسیون لجستیک های رنگی در شناسایی و دستهک هر یک از ویژگیبه منظور تعیین قدرت تفکی  

 آمده است. 1نگی استخراج شده محاسبه شد که نتایج آن در جدول ویژگی ر 28بندی بذرها برای هر یک از  ای، دقت دستهچندجمله

درصد و کمترین  2/28به میزان  1 مشخص است باالترین دقت دسته بندی مربوط به ویژگی شماره طور که در این جدولهمان

های رنگی به تنهایی، از ویژگیباشد. بنابراین در صورت استفاده می 4/7به میزان  10درصد دقت دسته بندی مربوط به ویژگی شماره 

به ها م بود تعدادی از این ویژگیکرد. به منظور کسب یک مدل مناسب الزبندی و شناسایی دقت مطلوبی دستهتوان بذرها را با نمی

ی بندی افزایش یافته و مدل نیز دارای اعتبار الزم باشد. واضح است که حاالت مختلفی براانتخاب شوند که دقت دسته نحوی

های مناسب را شناسایی کرده و گیر بود بنابراین الزم بود که بتوان ویژگیها بسیار وقتوجود داشت که آزمون تمامی آن سازیمدل

  را بر اساس آنها ساخت که برای این منظور از آزمون  ناپارامتری فریدمن استفاده شد. مدل

 های رنگی.. دقت شناسایی ویژگی 1جدول 

 

بودند که به ترتیب عبارتند از: ویژگی میزان خلوص  24و  18، 17های ها شامل: ویژگیترین ویژگیآزمون، مهماین بر اساس نتایج 

ود که پس از بررسی مشخص شد الزم بود تا متغیر نامناسب از مدل خارج ش ماتریس جدید بنابر شرایط. Cو   Lرنگی یمولفه ،رنگ

                                                           
1 Co-variate 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Feature Number 

21.1 7.4 22.7 20.1 22 22 19.5 21 22 24.2 28.2 Accuracy  of 

Identification% 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 Feature Number 

21.9 24.7 24.7 17.7 12.6 18.7 19.5 19.5 23.3 22.6 18.5 Accuracy  of 

Identification% 

       26 25 24 23 Feature Number 

       18.5 18.5 24.7 25.5 Accuracy  of 

Identification% 



 

7 

 

از مدل خارج شود. بنابراین مدل نهایی تنها شامل یک متغیر وابسته و دو متغیر مستقل بود که متغیر وابسته  18بایست ویژگی که می

وارد مدل کرد،  24و  17ینکه بتوان  ویژگی های ی ا. برابودند 24و   17های یژگیهای مختلف بذرها و متغیرهای مستقل وگروه

پردازد که آیا بین به بررسی این موضوع می 2. لذا جدول شدرا در مدل بررسی میها دار بودن اثرات این ویژگیقبل از آن باید معنی

صفر در این آزمون  یا خیر. فرضداری وجود دارد عنیارتباط م )متغییر مستقل( 24و  17های گیبذرهای مختلف )متغیر وابسته( و ویژ

داری آزمون برابر صفر به دست آمده است عدم وجود رابطه بین متغیر مستقل و وابسته بود. بنابراین با توجه به اینکه سطح معنی

 24 و17های های بذر و ویژگیین گروهدار بشود و وجود رابطه معنیتوان نتیجه گرفت فرض صفر در سطح یک درصد رد میمی

  گیرد.مورد تایید قرار می

 

 .24و  17های ی معنی دار بین بذرها و ویژگی. بررسی وجود رابطه2جدول

دهد، با توجه به را نشان می 24و  17های داری اثرات ویژگیمعنی 2درصد بود. جدول  64بندی برابر در مدل بدست آمده دقت دسته

در  24و  17های  طور نتیجه گرفت که ویژگیتوان اینکمتر از یک درصد است می داری آزمون برای هر ویژگیمعنی اینکه سطح

ل ، بنابراین مدبود 2کمتر از  24و  17ویژگی  مقادیر خطای استاندارد برای دو یتقریبا همهآورد پارامترها در بر دار هستند.مدل معنی

  ارائه شده است. 3برازش داده شده مدل مناسبی است. اطالعات مدل برازش یافته در جدول 

 

 . اطالعات مدل برازش یافته.3جدول 

 

 های شکلی در شناسایی بذرهاکارایی ویژگی

بندی چقدر خواهد بود؟ های شکلی انجام شود دقت دستهچنانچه فقط شناسایی بذرها با استفاده از ویژگی در پاسخ به این سوال که

 گوییپاسخ منظور د که بهنبو ویژگی 9 شامل های شکلیها در شناسایی دخیل هستند؟ نتایج زیر حاصل شد.: ویژگیو کدام ویژگی

Effect -2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 3096.355 1416.331 48 .000 

f17 2949.287 1269.262 48 .000 

f24 3681.624 2001.599 48 .000 

 

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 5336.059    

Final 1680.024 3656.035 96 .000 
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 محاسبه ویژگی 9 این از یک هر اساس بر بذرها بندیدسته دقت ای،چندجمله لجستیک رگرسیون روش از استفاده با پرسش این به

  .است آمده 4 جدول در آن نتایج که شد

 

 های گروه دومبندی با استفاده از هر یک از ویژگی. دقت دسته4جدول 

 

)صالبت( و  34 هاید دارای بیشترین دقت و ویژگیدرص 7/28)محیط بذر( با دقت  28ها ویژگی شماره در بین این گروه از ویژگی

داد من نشان درصد دارای کمترین میزان دقت در شناسایی بذرهای مورد مطالعه بودند. نتایج آزمون فرید 6/1)فشردگی( با دقت  30

های نشان داد که امکان برازش یک مدل مناسب با . بررسی33و  28، 27های اند از ویژگیعبارت های شکلیترین ویژگیکه مهم

 28های مختلف، مدلی که فقط با استفاده از ویژگی پس از بررسی مدلهای این گروه وجود ندارد و ویژگی استفاده از ترکیبی از

این آورده شده است. با توجه به اینکه در  5یک مدل مناسب شناخته شد. جزئیات مدل مذکور در جدولساخته شده بود به عنوان 

دار وجود دارد. معنی یتوان نتیجه گرفت بین متغیرها در سطح یک درصد رابطهداری آزمون برابر صفر است میجدول سطح معنی

دهد. با توجه به را نشان می 28داری اثر ویژگی شماره معنی 6ول بود. جددرصد  7/29دقت شناسایی بذرها توسط این مدل برابر 

رصد د 99با اطمینان در مدل  ویژگیاین  که توان نتیجه گرفتداری آزمون برای آن کمتر از یک درصد است، میاینکه سطح معنی

مدل برازش داده  بود لذا 2کمتر از  28 شماره مقادیر خطای استاندارد برای اثر ویژگی یهمه در برآورد پارامترها، می باشد. دارمعنی

 شده مدل مناسبی است.

.های شکلی. اطالعات مدل برازش داده شده بر روی ویژگی 5جدول  

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 5330.514    

Final 3100.975 2229.540 48 .000 

 
 

 

 28.  معنی داری اثر ویژگی شماره 6جدول.                                        

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 5149.442 2048.468 48 .000 

f28 5330.514 2229.540 48 .000 

 

35 34 33 32 31 30 29 28 27 Feature Number 

11.4 1.6 27.8 23.7 23.4 1.6 24.9 29.8 28.7 Accuracy of 

Identification% 
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 های بافتی در شناسایی بذرهاکارایی ویژگی

 دهد. باالترین ای را نشان میجملههای بافتی در مدل لجستیک چندبندی را با استفاده از هر یک ویژگیدرصد دقت دسته 7جدول 

 های گروه بافتیبندی با استفاده از هر یک از ویژگی. دقت دسته 7جدول 

 

درصد و کمترین  4/19)انحراف معیار شدت روشنایی( به میزان  47ویژگی ها متعلق بهدقت بدست آمده توسط این گروه از ویژگی

درصد بود. نتایج آزمون فریدمن نشان  11)انحراف معیار اشباع( با دقت  46میزان دقت در شناسایی صحیح بذرها متعلق به ویژگی 

 ها مدل مناسبی حاصل نشد.ن ویژگیولی بر اساس ای ،41و  49، 51، 38های ها عبارتند از ویژگیترین ویژگیداد که مهم

 هاویژگی یشناسایی بذرها با استفاده از همه

ان به یک مدل تومی 28و  27، 17 های ویژگی های انجام شود با استفاده از چنانچه شناسایی بذرها با استفاده از تمامی ویژگی

داری آزمون سطح معنی 9ه قبل با توجه به اینکه در جدول یات مدل مورد نظر در ادامه آورده شده است. مشابمناسب دست یافت. جزئ

دار وجود دارد. دقت معنی یها رابطه، بین این ویژگی99%درصد و با اطمینان  1توان نتیجه گرفت در سطح برابر صفر است می

های این ویژگی اتداری اثرمعنی 10درصد بود. جدول  8/84در این مدل برابر  28و  27، 17های بندی بذرها با استفاده از ویژگیدسته

این اثر توان نتیجه گرفت ها کمتر از یک درصد است، میداری آزمون برای آندهد. با توجه به اینکه سطح معنیمنتخب را نشان می

 دار است.ها در مدل معنیویژگی

 

 

.ی ویژگی هایافته بر روی همه. اطالعات مدل برازش 8جدول   

Model 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 5336.059    

Final 700.138 4635.921 144 .000 

 

44 43 42 41 40 39 38 37 36 Feature Number 

12.6 13.3 15.3 15.5 16.2 16.6 17.8 15.6 18.5 Accuracy of 

Identification% 

    49 48 47 46 45 Feature Number 

    15.5 11.9 19.4 11 15.1 Accuracy of 

Identification% 
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ای منتخب در مدل برازش یافتههداری اثرات ویژگی. معنی9جدول   

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 

-2 Log Likelihood of Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 1281.742 581.604 48 .000 

f17 1495.556 795.418 48 .000 

f28 1672.661 972.523 48 .000 

f27 1644.511 944.373 48 .000 

                                                                                                                                                                    

شین، کارایی بهتر ویژگی  سبت به ویژگی  در برخی از مطالعات پی شکلی ن شد های  ست. به های رنگی و بافتی گزارش  عنوان نمونه ه ا

 Granitto)ری در شناسایی بذرها دارند  تای مشخص شد که اندازه و شکل بذرها نسبت به رنگ و بافت آنان، کارایی بیش     در مطالعه

et al., 2002)  که توان بهینه سازی سامانه تصویربرداری از بذرها را مطرح کرد. در توضیح این     که در توجیه این تناقض نسبی، می

شک ژگیوی سایی بذرها کارآمد نبودند  های  شنا سد  لی در اندازه مورد انتظار در  شکال نیمه  اندازه به نظر می ر ی کوچک و وزن کم و ا

ی پس اسددتقرار بذرها بر روی صددفحه های هرز نسددبت به بذرهای زراعی باعم می شددودفکروی و گاه چند وجهی در بذرهای عل

افزایش ای نات درون گونه، نوسددداو در نتیجه دیگر در داخل یگ گونه تغییر کرده بذر به بذراز یک  زمینه در هنگام تصدددویربرداری

ست.     ویژگی نهایی این یافته و به تبع آن کارایی سایی کاهش یافته ا شنا شین ها در  ستفاده توأم از ویژگی  در اغلب مطالعات پی های ا

سب دقت    سایی بذ   شکلی و رنگی به منظور ک شنا ست آمده، آن نتایج را تائید کردند     های باالتر در  شده بود که نتایج بد صیه  رها تو

 (باالترین دقت را داشت درصد 4/84با دقت شناسایی  ،ی دو ویژگی شکلی و یک ویژگی رنگیکه مدل ساخته شده بر پایهطوریبه

 های بافتی کاراییویژگین دادند که نتایج نشدا  .(;Granitto et al., 2004; Anvarkhah et al., 2013  1392،اقبالی و همکاران

های اضددافه در شددناسددایی بذرها عنوان ویژگیتوانند بهها میتوان نتیجه گرفت که  این ویژگیمی. دچندانی در شددناخت بذرها ندارن

سایی بذرها، نیازمند تنظیمات        کار روند ولی میهب شنا ستفاده موثر از آنان در  شت که ا ست به این نکته توجه دا های و نورپردازی بای

سامانه    شرفته در  صویربرداری می  یپی شفاف     ت صاویر در  شد به وجهی که ت شده و نمایش با گر جزئیات و ترین حالت ممکن تهیه 

شند         سته بذرها با سطح پو صیات  صو ست که  . خ سازی، ما در این  بر بودن کار مدلبه دلیل نبود وقت فراوان و زمانالزم به ذکر ا

  شدند. های موثر در شناسایی بذرها شناسایی های مناسب و ویژگیمدل افتن بهترین مدل نبودیم بلکه پژوهش به دنبال ی

 

 

 

 گیری کلینتیجه

های گروه رنگی در نه نشان داد که قدرت تفکیک ویژگیها به صورت جداگااستفاده از هر سه گروه از ویژگی شناسایی بذرها با 

و شکلی، های رنگی ها در دسترس باشند ترکیب ویژگییویژگ یبیشتر است و در حالتی که همه های شکلی و بافتیمقایسه با ویژگی
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 ،های رنگی، ویژگی خلوص رنگهای استخراج شده نشان داد که در میان ویژگیتحلیل ویژگید. نتایج شناسایی را بهبود می بخش

های مربوط به شکل بذرها، ویژگی محیط بذر ارند. در بین ویژگیبیشترین تاثیر را در شناسایی بذرها د Lرنگی  یو مولفه Cویژگی 

های: محیط بذر، مساحت بذر و قطر معادل بذرها، بود و همچنین بر اساس آزمون فریدمن ویژگی گی در شناسایی بذرهاترین ویژمهم

ها حاصل نشد و تنها مدلی که فقط با شکلی بودند اما مدل مناسبی با استفاده از ترکیب این گروه از ویژگیی هاترین ویژگیمهم

موثری وجود  های بافتی موردد در بین ویژگیاستفاده از ویژگی محیط بذرها ساخته شده بود، مدل مناسب شناخته شد. نتایج نشان دا

مطرح شده، دقت  گروه ویژگی سهبین  در رسدهای بافتی کارایی چندانی در تشخیص بذرها نداشتند. به نظر میندارد و ویژگی

توان به دقت باالتری دست یافت. در صورت های شکلی و رنگی میبندی باالتر است و با ادغام ویژگیهای رنگی در دستهویژگی

های: میزان خلوص رنگ بذرها، مساحت و محیط های استخراج شده از تصاویر بذرها، با استفاده از ویژگیاستفاده از تمامی ویژگی

 درصد شناسایی کند.  8/84به یک مدل مناسب دست یافت که قادر است بذرهای مورد مطالعه را با دقت  توانبذرها می

 سگزاریاسپ

اجرای در  که قانعی قوشخانه نرگساز خانم می باشد.  نامه کارشناسی ارشدپایان ط با پروژه پژوهشی مرتبمقاله، مستخرج از این 

تجزیه  که درخانم محبوبه دوستی ایرانی از و  خش استخراج ویژگیبتکمیل پیش نویس و برنامه پردازش تصویر و استخراج ویژگیها 

 کمال تشکر را داریم. ندبه ما کمک کرد ر پایان نامهدمربوطه  خشبتکمیل پیش نویس و تحلیل آماری ویژگیهای استخراج شده و 

 منابع

محصدددل،  ح رحیمیان، م بنایان، جلد دوم، مشدددهد:     ح راشددددهای هرز و کنترل آنها. ترجمه م  . علف1374 ا.، ک، ، لیمبی.ام ،راس

 صفحه.323انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،  

 404. بیولوژی و کنترل علفهای هرز. مشهد:انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،     1379ح.، اکبرزاده، م، د.  ،راشد محصل، م، ح.، نجفی  

 صفحه.

ستفاده از روش   1391خواه س. انور سایی بذر گونه های گیاهان دارویی با ا نامه دکتری، دانشکده کشاورزی   های پیشرفته. پایان . شنا

 دانشگاه فردوسی مشهد.

بادی    بالی، ل.، صددددرآ باقری، ع.   ح.، ،رادمعین، ر. ،حقیقی اق ناسدددایی  1392و  نه  بذور  . شددد خروس  تاج  جنس مختلف های  گو
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