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  چکيده
  
شده در واحد   کشت اهانيگ شيرو تيجمع يعملکرد آن با بررس يدرست سهيمقا کارها خطيعملکرد  ارزيابي يها از روش يکي

 راتييبا توجه به تغ يمشابه يها يژگيو يدارا اهانيگ شيمحل رو يها کسليپ رسد يبه نظر م  باشد. تواند يسطح مزرعه م
نقشه  جاديا يکانولوشن برا يعصب يها شبکه هيبر پا قيعم يريادگي. استفاده از روش هستند اهانيو گ نيزم ريتصو يپارامترها

رشد  هياز غالت که در مراحل اول ريتصو ۲۷۲۰مجموع  رابطه، در نيدر ا .رسد يمناسب به نظر م ريمناطق مورد نظر در تصو
شبکه  کيو آموزش  هيتغذ يمختلف انتخاب و برا يها نهيزم با پس ريتصو ۲۱۲. شد  گرفتهقرار داشتند از مزرعه مورد نظر 

عنوان  به يشده دست گذاري  عالمت شينقاط رو يها و نقشه يعنوان ورود  خام به ريشدند. تصاو يگذار عالمت يکانولوشن يعصب
 يها علف اهان،يگ يها ديده به نوک برگ  شبکه آموزش که داد ي اوليه شبکه نشانخروج ي. بررسشدند فيشبکه تعر يخروج

 کي که،خطاها و بهبود عملکرد شب نيغلبه بر ا ياست. برا  پاسخ داده اهيگ شيط روعنوان نقا  به اشتباه به ياهيگ يايهرز و بقا
، شبکه با نرخهر  يديده و برا  آموزش مهيجر نرخشبکه با سه شد.  فيتعر ،غلطصورت  به شده  ينيب شينقاط پ يبرا هميتابع جر

 يابيارز يبرابندي شد.  با توجه به خروجي شبکه، تصاوير از نظر تراکم گياهي محدوده .شد يابيگام آستانه سافت مکس ارز ۹
 مدلبه  ريتصاو ني. اندانتخاب شد يصورت تصادف به  از مزرعه يريتصاو ه مشخصدر هر محدودهاي مختلف،  در محدودهمدل 

که  ييها در محدوده يو شاخص فراخوان قيشاخص دق يهارمون نيانگيشد. م سهيمقا قتيها با حق آن يها يخورانده و خروج
 مناسبدهنده عملکرد   که نشانشد  تخمين زده درصد  ۸۰باالي  در آن قرار داشتمزرعه  ريدرصد از مجموع تصاو ۹۴حدود 
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  مقدمه
نرخ کاشت با ممکن است ها  کاشت با کارنده نديهنگام فرآ

مربوط به عملکرد موزع و سرعت  يفاکتورهابه توجه 
 دليل بهن يهمچن .کند  رييها در درون مزرعه تغ حرکت آن

عدم کاشت  کارها، يکاشت در خط نديچرخه بسته فرآ
 يها يخراب رينظ يمشکالت دليل به اديبذرها در وسعت ز

 يبذر، محفظه خال يها لوله يبذر، گرفتگ عيتوز سميمکان
. )Lu et al., 2017( گردد ريناپذ اجتناب تواند يم رهيبذر و غ

 تيو کم تيفيک شيکه پا افتيدر توان يم يروشن به
 تياهم يدارا يياغذ تيو امن ييموادغذا ديکاشت در تول

  .است يفراوان اريبس
ش کاشت توسط يات پاي، عملموجودش يپا يها سامانه در

ن در يرد. ايگ يدر لوله سقوط انجام منصب شده  حسگر
کارنده عالوه بر کارکرد  کيعملکرد کاشت است که،  يحال

 تيهدا ريموزع و مس سميچون مکان يمختلف يها بخش
با  ديکه با ييها قسمت يکار تيفيکبه  ار،يبذر به درون ش

 طيکنند، نوع و شرا تيپرش بذر را در خاک تثب نيکمتر
کشت و موارد  اتيبذر، سرعت عمل يکيزيخاک، خواص ف

 ,.Murray et al., 2006; Virk et al( وابسته است گريد

عملکرد  شيپا يمعمول برا يها با روش نيبنابرا .)2019
بذر در محل لوله  انيجرکارنده که با نصب حسگر  يکار

 تيفيدر مورد ک يسقوط همراه است به قضاوت کامل
در کنار  ني. عالوه بر اافتي دست توان يکاشت کارنده نم

پرتنش  طيشرا ريتحت تأث اهانيگ شيعملکرد کارنده، رو
از اندازه   شيمقدار ب اي يمانند فقدان رطوبت کاف يطيمح

. )Liu et al., 2017a( رديگ يقرار م رهيدما و غ راتييآن، تغ
در واحد سطح عالوه بر  اهانيگ شيرو تيجمع نييبا تع

کاشت و سنجش  شيسامانه پا ييکارا يابيامکان ارز
نقشه  کي هيک مزرعه، تهيعملکرد کاشت در طول 

 شده  کشتمحصول  يکاشت براپراکنش منصفانه 
  خواهد بود. ريپذ امکان

 يها پژوهشافته ي  شيرو اهانيگ ييدر مورد شناسا
 يينايب  نيماش يها تمياست. الگور  رفتهيصورت پذ يمتعدد

 اهان،يگ يانفراد ييشناسا يبرا يدوبعد ديبر د يمبتن
اند  شده  ها توسعه داده فاصله کاشت آن نييشمارش و تع

)Shrestha & Steward, 2003; Tang & Tian, 2008(. در 
در امتداد  اهانيباال گ ينما يکييموزا ريتصاو ا،ه روش نيا

 اهانيگ يمکان انفراد نييتع يمحصوالت، برا فيرد
در  يمشکالت يدوبعد ي. استفاده از نماشوند يپردازش م

  مشکالت به ني. اکند يم جاديا اهانيگ يانفراد صيتشخ
از باال با وجود  ديد يدر نما ريپردازش تصاو يسخت

  .شود يمجاور مربوط م اهانيگ يوشانپ نور و هم راتييتغ
باال  ينما يآور فراهمبا  تواند يمو که ياستر يسامانه نما

عملکرد سامانه  اقارتت يق فراهم کند، قابليعم يريتصاو
اهان را يش ساقه گينقطه رو ييدر شناسا يينايب نيماش
ن ينشان دادند که چن Jin & Tang (2009(. ستدارا

 صورت بهر، يبا استفاده از اطالعات عمق تصو يتميالگور
در ادامه اهان را دارد. يص اسکلت گيتوان تشخ کارآمد

مربوط به سنجش مکان  يينايب نيماش يها توسعه سامانه
 يعمق جانب يمحصول با نما رياستفاده از تصاو ،اهانيگ

 ;Nakarmi & Tang, 2012( گرفت قرارمورد توجه 

Nakarmi & Tang, 2010( .بر  يمبتن يها سامانه ييکارا
شده،  خم اهانيگ صيتشخ تيقابل لهيوس  به يجانب ديد

 ,Nakarmi & Tang(و تنگ  يکرد. ناکام دايبهبود پ

 رينور تصاو شدتبر  يمبتن يبعد سامانه سه کي )2012
سامانه  ني. در اشنهاد دادنديپرا  يجانب ديد از شده کسب

 دست شات به کيها تنها در  فاصله، شدت و دامنه داده
 يژگيبر و يبا استفاده از روش مبتن ها مرکز ساقهو  آمد يم

 سهياگرچه در مقا .شد يمحاسبه م يمتوال ريپردازش تصاو
بر نور  يسامانه مبتن ن،يماش يينايمعمول ب يها با سامانه

و  ينور طيشرابه  تيبه اطالعات رنگ وابسته نبود، حساس
متعدد در فاصله کوتاه  اهانيگ صيتشخدر  تيمحدود

با  Nakarmi & Tang (2014(. ماند يم يهمچنان باق
ر يتصول سه يق با تحلير عميافت تصاويشنهاد سامانه دريپ

 ديد با يينايب  نينو در توسعه سامانه ماش يکرديرو يمتوال
 نيتخم نياشتباهات با انتخاب بهترارائه کردند.  يجانب

 ريتصو نيچند باره کي افتيبا در اهانيگ نيفاصله ب
در کاهش اثرات نور  ي. روش چندبعدافتيکاهش  ،يمتوال

در کرده  متعدد رشد اهانيگ يريگ کننده و اندازه منعکس
                                                                                                                                                                                                  .کارا بود زين هم به کيفاصله نزد

 يابي مکان يبرا افتهي توسعه يينايب نيماش يها سامانه
 يو مشکالت متعدد ها تيمعمول با محدود طور بهاهان، يگ

و تشعشع نور،  ها هيساختار سا از يرنگ ناش راتييتغ مانند
هرز  يها علف يمشکل جداساز نور روز، راتييتغ

مواجه  رهيمجاور و غ اهانيگ يبانيسا ، پوششنهيزم پس
ر ين تصاويا مبناي برکه  يتميالگور که يطور به ،هستند
مانند اندازه  کساني طيشراتحت  تواند يمابد تنها يتوسعه 

عمل  رهينور، و غ نه،يزم پس بيرنگ و شکل، ترک اه،يگ
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 يابي مکان ي، براشده يمعرف يها سامانه ن،يعالوه بر ا .کند
کشت  کارها قيدق لهيوس بهچون ذرت که  يمحصوالت

ن نوع کشت، بذرها يشدند. در ا توسعه داده شوند يم
ز کشت يجداگانه و در فواصل مشخص و متما صورت به
ر يکه پردازش تصو شود يمط موجب ين شراي. اشوند يم

در  عالوه بهگردد.  تر آساناهان مجاور يبدون مزاحمت گ
 يربرداريش از تصويپ ي هرزها علف ها سامانهن ياز ا يبرخ

 يبذرهااست که   ين در حالي. اشدند يماز مزرعه حذف 
از خانواده غالت  غالباًکه  کارها يخط لهيوس به شده  کشت

ک يبار يفيرد فاصله باو  يتصادف ييالگو يداراهستند 
منجر به  ن حالتي. ا)Murray et al., 2006(هستند 

 اگرچه. شود يم مجاور اهانيگ انيدر م ياريمداخالت بس
است  ت غالت صورت گرفتهين جمعيتخم يبرا ييها تالش

)Jin et al., 2017; Liu et al., 2017b(، يچالش مسئلهن يا 
 يها روش يريکارگ بههست که با  ييها سامانه يبزرگ برا

اهان و يش ساقه گين معمول، نقطه رويپردازش ماش
                                                        .زنند يمن يها در واحد سطح را تخم ت آنيجمع

 نهيزم بزرگ در يتحول ق،يعم يريادگي ر،ياخ يها در سال
 است  کرده جاديا يو هوش مصنوع ريپردازش تصو

)Dyrmann et al., 2016( .از  يا رشاخهيز قيعم يريادگي
 التيمتعدد تبد يها هياست که از ال نيماش يريادگي

استفاده  ريتصو يها گناليبه منظور پردازش س يخط
را به  دهيچيروش هر مفهوم پ نيدر ا ني. ماشکند يم

روند به  نيا ةو با ادام کند، يم ميتقس يتر ساده ميمفاه
ها   آن يبرا يريگ ميقادر به تصم که رسد يم يا هيپا ميمفاه
 اهانيش گيمحل رو يها کسليپ رسد يبه نظر م .است
 يپارامترها راتييبا توجه به تغ يمشابه يها يژگيو يدارا
 يريادگياستفاده از روش  .است اهانيو گ نيزم ريتصو
جاد نقشه يا يبرا کانولوشن يعصب يها شبکهه يق بر پايعم

. هدف رسد يممناسب به نظر  ريدر تصو مورد نظرمناطق 
محصول  شينقطه رو ييشناساامکان  ين پژوهش بررسيا
با استفاده   کار يخط يها کارنده يفيک يابيارز تينها در و

 کانولوشن يعصب يها شبکهو  قيعم يريادگي يها از روش
در طول  شينقطه رو ييشناسابه  مربوطقات ي. تحقاست

دانشگاه  گناليدر گروه پردازش سقات، يتحق دوره كرتاه
  .شدانجام  آرهوس

  
  
  

  ها مواد و روش
 يا مزرعه يها شيآزما
گرفت. از  ها در مزارع واقع در کشور دانمارک انجام شيآزما
کاشت غالت استفاده شد.  يک برايوماتيکار ن يخط
صورت گرفت که غالت در مراحل  يزمان يربرداريتصو

بود که  ين حالت زمانيه رشد خود قرار داشتند اياول
ده يش رسياهان به مرحله رويگ يشد تمام ين زده ميتخم

طور  همان). ۱شکل ز هستند (يتما گر قابل يو کامالً از همد
شود مزرعه مورد نظر آلوده به  يمشاهده م ۱ شکلکه در 

ر يتصو ٢٧٢٠درمجموع بود.  ياهيگ يايهرز و بقا يها علف
از  يربرداريتصو. شد يآور جمع مورد نظرمزارع از 

) که در گروه ١ATVک خودرو (يتوسط  محصوالت
  و ساخته شده يگنال دانشگاه آرهوس طراحيپردازش س

). شکل ( )Laursen et al., 2017(انجام گرفت  ،بود
 يکسليمگاپ ۵ن يشامل دورب يربرداريزات تصويتجه

)Point Grey, GS3-U3-51S5C-C ک لنز ي) مجهزشده به
 ينگيک فلش ري) و Edmund optics( يمتر يليم ۲۵

)AlienBees, ABR800بوداز ين نور موردنيتأم ي) برا. 
در پلت فرم  نوکسيل هيبر پا شده هيتعب وتريکامپبستر 

 تيموقع همراه  به رياخذ تصاو يي، تواناATVيبردار داده

 RTK-GNSSرندهيگ قيآمده از طر  دست  به يمکان

(Trimble BD920 RTK-GNSS)  سامانه  .دبورا دارا
 ۱۰بود که با حرکت دستگاه در هر  شده  ميتنظ يا گونه به

ن هر يفاصله ب که يطور بهرد. يگ  انجام يبردار نمونهمتر 
ر ين تصويشده از آخر  يبا توجه به مسافت ط يداربرريتصو
نخست از گردش  يبردار نمونه. شد مين ييشده، تع اخذ

سپس پوشش ط مزرعه شروع و يدور مح ATVدستگاه 
کشت انجام خطوط  نيب نظامندصورت  بهمزرعه،  مانده يباق

از  يمترمربع ۱۰ يا شبکه بيترت  نيا  به. شد مي
 يمکان تيموقع             .گشت يمکل مزرعه فراهم  يبردار نمونه
نشان  ١شکل  در صورت نقشه به شده  يگردآور ريتصاو
 شده  يآور جمع ريتصاو وضوح. است  شده   داده

متر از سطح  ۸/۱حدود  نيبود. دورب کسليپ ۲۰۵۴×۲۴۵۴
 ۸۱/۰×  ۱۱/۱به وسعت  يريمزرعه ارتفاع داشت که تصو

 ي. فاصله محورکرد يفراهم م نيمترمربع را از سطح زم
 يها رو بود که اثر چرخ يا گونه به ATV يها چرخ

 ثبت ريدر قسمت عقب در تصاو يمحصوالت کشاورز
                                            .شد نمي

                                                           
1- all-terrain vehicle 
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  برداري شده نمونه از سطح مزرعه داده - ١شکل 

  

               

 
  ي شده از سطح مزرعهآور جمعي تصاوير مکان تينقشه موقعيک نمونه از  - ٢شکل 

  
   يشنهاديمدل پ

نقطه  ييشناسا يبرا يتوسعه مدل اين پژوهش هدف
 که يطور بهر مزرعه بود. ياه در تصاويهر گ يش انفراديرو
 در مورد ديشبکه با ير وروديکسل در تصويهر پ يبرا

ش يرونقطه  کي کسليپ نيا ايآ که نيبرچسب مربوط به ا
 يشبکه عصب يکند. معمار يريگ ميتصم ،ريخ اياست  اهيگ

 تمام يشبکه عصب يمعماربر  يشده مبتن استفاده
النگ که توسط  هست FCN-8، هشت ٢با گام ١يکانولوشن

 شده  استفادهرو روش ي. پشد ) ارائه٢٠١٥(و همکاران 
 يها شبکه و )Long et al., 2015(النگ و همکاران توسط 

                                                           
1- Fully-Convolutional Neural Network 
2- Stride 

 & Simonyan( VGG16٣ يا هيال ١٦ کانولوشن يعصب

Zisserman, 2014( ،با حفظ  يتمام کانولوشن ک شبکهي
 يينها يبند طبقه هيال. شد ساخته  افتهي آموزش يپارامترها

 شد  نيگزيبا دو هسته جا ۱×  ۱انولوشن ک هيال  کيتوسط 
. فراهم کند نهيزم و پس شينقطه رو نيب را يينها زيتا تما

با استفاده از  )Long et al., 2015(روش النگ و همکاران 
 & VGG16 )Simonyan شده دادهش آموزش يپ يها وزن

Zisserman, 2014(،  از شبکهImageNet يجداساز يبرا 
  .شد يدو کالس، بازآموزبه  ٤ييمعنا

  

                                                           
3-Visual Geometry Group  
4- Semantic Segmentation 
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  ريتصاو يساز آماده
هر  يبرچسب برا کيبتواند  ديبا افتهي  شبکه توسعه

نقاط  که يطور به اختصاص دهد ريتصو کيدر  کسليپ
 يساز آماده يبراشوند.  ز دادهيتم نهيزم و پس شيرو

 رياز تصاو يمنتخبمجموعه ، آموزش نديفرا يبرا ريتصاو
 شده  شناخته شيبا نقاط رو يدست صورت به ديبا

 يتا جا ديبا شده  انتخاب ريتصاو .شود يگذار عالمت
اه يش گيانواع نقاط رو ياز گوناگون ينده مناسبينما ممکن
رات خاک و علف ييشامل تغ نهيزم پس مختلف طيو شرا

 ديده  آموزش يها ها توسط چشم تالش نيترشيب .باشد هرز
و  ياهيمتنوع گ يها از تراکم ريتصاو انتخابمنظور  به

 و خاک توده ستيمختلف ز يها مانده يباق با يها نهيزم پس
 يها نهيزم پس با ريتصو ۲۱۲مورد،  نيدر اصورت گرفت. 

 يشبکه عصب کيو آموزش  هيتغذ يبرا ومختلف انتخاب 
 شکل ، مثال عنوان به  .ندشد يگذار عالمت يکانولوشن تمام

ن مرحله نشان يرا در ا يگذار از نحوه عالمت يا نمونه
 قرمز توپر يها رهيبا دا اهان غالتيش گي. نقاط رودهد يم

جداگانه با استفاده  ريتصو هيال کيدر  ،کسليپ ۲۰با قطر 
   .شدند يگذار عالمت يدست صورت به GIMP١افزار  نرم از
  

    
÷

  گذاري نقاط رويش ي از نحوه عالمتا نمونه -٣شکل 
  
 

                                                           
1- GNU Image Manipulation Program 

  مدل  آموزش
 يها کسليبر پ يکانولوشن مبتن يشبکه عصب هياول توسعه

نه استاندارد يو تابع هز FCN-8s مدل با استفاده از ،يمحل
 با شبکه نياات توسعه يانجام گرفت. عمل ٢يآنتروپ کراس

ط يمحدر ) Tensorflowتنسورفلو (استفاده از کتابخانه 
 يورود عنوان  بهخام  ريتصاو شد. اجرا تونيپا يسينو برنامه

 عنوان  به يدست شده گذاري  عالمتش ينقاط رو يها و نقشه
منظور محاسبه   به. شدندف يتعر FCNشبکه  يخروج

نقشه با توسط شبکه  شده بيني  پيش ي، خروجشبکه نهيهز
 شدند يمسه يمقا ها کسليپ شده گذاري  عالمتش يپ از

و  ٣شده  به عقب بازگردانده ينيب شيپ يهاخطاسپس 
در طول  .گرفت يمشبکه انجام  يپارامترها يروزرسان به

 قطعات به يصورت تصادف به ريتمام تصاوآموزش، 
 برازش شيتا احتمال ب شدند دهيبر کسليپ ۱۵۰۰×۱۵۰۰

 ت حافظه، مدليتوجه به محدودابد. با يکاهش  شدن مدل 
 يکيدر حافظه گراف ريتصو کيدادن   قرار قادر بهتنها 

)Nvidia TitanX GPU( طولبود. در   استفاده مورد 
 ابعادبا  ريتصو کيشامل شبکه  يخروجآموزش، 

 آن يخروج دو کانال که شد مي کسليپ ۱۵۰۰×۱۵۰۰
و ش ينقاط رو يها کسليپشامل کننده دو کالس  منعکس

استفاده از با  ٤دوره ۴۰ يشبکه برا نيا .بود نهيزم پس
شد.  ادهد  آموزش ۰۰۳/۰ يريادگي نرخبا  ٥ادگارد ساز نهيبه

عامل  کي لهيوس  به يريادگي زاني، م۳۶و  ۳۲بعد از دوره 
بودند،  زيآم تيموفقه ياول يها شيآزما. اگرچه شدبرابر  ۲

وجود اه يش گينقاط رو ييدر شناسا يين وجود خطاهايبا ا
، ٦مکس تابع سافت يخروج و ريتصاو يخروج يبررس .داشت

 وکن به دهيد  شبکه آموزش موارد يدر برخ نشان داد که
به اشتباه  ياهيگ يايهرز و بقا يها ، علفاهانيگ يها برگ

 نيغلبه بر ا يبرا است. پاسخ داده اهيش گيرونقاط  عنوان  به
نقاط  يبرا ٧مهيجر تابع کيو بهبود عملکرد شبکه،  خطاها
در  که يطور به، شد فيتعر ،غلط صورت به شده بيني  پيش

 شده مشخصنقاط  ينيب شيپبا  مهي، جرآموزشند يفرآ
  شبکه در مهيجر .افتي يم شيافزامه ينقاط جر عنوان به

 يمعمار کهيحال درنه يهزتابع  شيافزا با يکانولوشن يعصب
 نهيهزتابع  .شدف يتعر ماند يم يباق رييشبکه بدون تغ

                                                           
2- Standard Cross-Entropy Loss Function 
3- Backpropagate 
4- Epoch 
5- Adagrad 
6- Softmax 
7- Penalty Function 
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نشان ) ۱( در معادلهمه يجر يها با وزن ١يآنتروپ - کراس
                                                                                                                                                                                                      .است شده  داده

تعداد   ، يورود ريدر تصو ها کسليتعداد پ   که در آن،
ارزش     و  ها کسليپ تک تک يمجازات برا   ، ها کالس
 يواحن يکانولوشن يعصب  شبکه ينيب شيپ به با توجه      است. ٢شده يکدگذارداغ هدف 

 ديده  آموزش شبکهکه از  ير و خروجيدر هر تصو مهيجر
ر يکه در هر تصو يا گونه به. شدن ييتع دست آمد، به هياول

و  يقيحق يگذار عالمتش يق نقاط رويمه از تفرينقاط جر
، يدر ماسک خروج. آمد مي به دسته يشبکه اول يخروج

مه ياه و دو به مناطق جريش گينقاط روبه  کيارزش 
 تيموقعق يص دقيتشخ که ييآنجا از. شد دادهاختصاص 

در است،  يش کار دشواريمربوط به نقاط رو يها کسليپ
از نقاط ممکن است  يوتريکامپ يها ينيب شيبا پ سهيمقا
جا  جابه کسلياندازه چند پ  بهشده   يگذار عالمتش يرو

ص يتشخ يبرا وتريمنظور کمک به کامپ بهن، يبنابرا شوند.
در اطراف نقاط مه يبدون جرمنطقه  کي، حيصح تيموقع

داشتن  با). شکل ( شدساخته  ،شده مشخص يگذار عالمت
ص يتشخبه سمت  وتريکامپمه، يبدون جر ينواح نيا

مه نوک ي. نقاط جرشود يم تيش هدايمکان رو حيصح
 يواقع شيبه نقاط روکه  هستند ياه و مناطقيگ يها برگ

 نيبا ا، شبکه مهين نقاط جرييتعپس از  ند.دارشباهت 
  آموزشسپس مدل  شد. يبازآموز ديمه جديجرمناطق 

، ۴/۰، ۳/۰، ۲/۰، ۱/۰ مکس سافتمرحله آستانه  ۹با  ديده
 قرار گرفت. يابيدرصد مورد ارز ۹/۰و  ۸/۰، ۷/۰، ۶/۰، ۵/۰

ند. قرار گرفت يبررس مدل مورد ۲۷از  يا مجموعه ن،يبنابرا
 ريتصواحتمال اختصاص نقاط  مکس آستانه سافت يها گام

را  نقاط رويشو  نهيزم به هر کالس هدف شامل پس
                                                                                                                                                     .کند يم نييتع
  
  

                                                           
1- Cross-Entropy Loss  
2- One-Hot Coded Target 

 
گذاري  عالمت شينقاط رو ،يبه رنگ آب مهينقاط جر -٤شکل 

و نقاط  شينقاط رو نيبه رنگ قرمز و رنگ سبز مرز ب شده 
  مهيجر

  
  يابيروش ارز

 يها کسليپن کالس يکه ب ينيسنگ يبا توجه به نامتعادل
ن يوجود داشت، تخم نهيزم پس يها کسليپش و ينقاط رو

 ۹۹ يرواقعيغ دقت بهر يتصو يها کسليپ يبند کالس
دقت  يندگينما تين شاخص قابليو ا ديرس يمدرصد 

را نداشت.  نهيزم پسش و ين نقاط رويب يبند کالس
 يشده، بررس  يبند کالس يها کسليپسه يمقا يجا به

 ء يصورت ش به يارهايمعش ينقاط رو ييشناسا ييتوانا
استفاده از  .رسد يم نظر به تر مناسب عملکرد يابيارز يبرا

 نهيزم درست پس ينيب شيپ زکه ا )۲( ٣يفراخوانشاخص 
همراه خواهد داشت.   به را يتر يمنطق جينتامستقل است، 
ح را در مقابل تمام ي) تعداد نقاط صح۳( ٤شاخص دقت

 گريد  عبارت  به. کند يممحاسبه  شده ييشناسانقاط 
درست  صياز تشخ يکسردر رابطه با  يفراخوانشاخص 

شاخص  .است شده گذاري  عالمتنقاط نسبت به تمام 
مدل و شاخص  ينيب شيپدر  جاماندهبه نقاط  يفراخوان

ح ينقطه صح عنوان  بهاشتباه  صورت بهکه  يدقت به نقاط
 ;Martin et al., 2004( حساس هستند  شده بيني  پيش

Visa & Salembier, 2014(.  به  يدقت و فراخوانشاخص
                                   :                    شود يم فيتعر ريشرح ز

                                                           
3- Recall   
4- Precision 

)۱(  E = -
           (   ) 
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 شاخص دقت و شاخص ترتيب به Rو  Pکه در آن، 
ص يتشخ FPح نقاط، يص صحيشاخص تشخ TP ،يفراخوان

نقاط جامانده  FNو  نهيزم پسغلط  صيتشخ FNاشتباه و 
  انجام يدست يگذار عالمت. با توجه به دده يمرا نشان 

د بتواند بدون يبا افتهي توسعه، مدل لآ هديادر حالت  شده
اه با شاخص يش گي، نقاط رويو اشتباه يجاگذار چيه

           ص دهد.يتشخ را کيبرابر با  يفراخواندقت و 
ن يا .کند يم يرا از دو بعد بررس مدلعملکرد  ارهايمع نيا

از عملکرد  يا منصفانهقضاوت  يانفراد صورت بهشاخص 
با  يدستگاه که يطور بهدهند.  ارائه توانند ينمسامانه 

 نيهمچن باال و ياشتباه شاخص فراخوان صياحتمال تشخ
 يجاگذاراحتمال با  يا نشانگر سامانه تواند يدقت باال م
قضاوت جامع درباره سامانه با  کيداشتن  يبرا .نقاط باشد

 شاخص و تدقشاخص  يهارمون نيانگيمقدار واحد، م کي
    ).)۴((معادله  شد فيتعر F صورت به يفراخوان

  انجام يدست يها يگذار عالمتباال با تطابق  يها شاخص
. شدر محاسبه يهر تصو يشبکه برا يبا نقشه خروج شده

ش ين نقاط از پيب شده  انجامک نمونه از تطابق ي شکل 
شبکه را  يدر خروج ينيب شيپو نقاط  شده گذاري  عالمت
 کيو  يبا رنگ صورتده ش  يپوشان . نقاط همدهد يمنشان 

نقاط  حيصح يها ينيب شيعنوان پ ها به آن نيب ديخط سف
 شيپکه  TP عنوان  بهنقاط  نيا .شد  گرفتهدر نظر  شيرو

  شمارش ،شده   داده حيتوض )۳) و (۲معادالت (در  نيا از 

اشتباه   هستند که توسط مدل به ي، نقاطينقاط آب .نددش
 نقاط در مقابل، اند شده  دادهص يتشخ شينقاط رو عنوان  به

هستند  يا شده گذاري  عالمتش يش از پي، نقاط روقرمز
                                                         کند. ينيب شيپرا  ها آن يدرست بهمدل نتوانسته  که
  

 تحليل نتايج
  غالت اهانيگ شينقاط رو يابي مکان

. براي شد  ديده  مختلف آموزش جريمهشبکه با سه وزن 
 آستانهگام  ۹شده، شبکه با  وضعهر نرخ وزن جريمه 

و آستانه  جريمهوزن  نيبهتر شد. يابيارز مکس افتس
 ترتيب به دهد ينشان م شکل طور که  همانمکس  سافت

 دست  به. اين شکل ميانگين نتايج مشخص شد ۴/۰و  ۷۵
شده با  گذاري  عالمت ريتصو ۲۱۲( ريتصو ۸۴۸آمده از  

 . بهدهد ينشان مرا ) ي شدها نهيآ درجه و ۹۰چرخش 
 نواحيکه با اضافه کردن  دهد ينشان م شکل  عالوه 

طور   عملکرد شبکه بهي، آموزش ريبه تصاو جريمه
و  ٥٠ي جريمه ها وزنعالوه بر . ابدي يم شيافزا يتوجه قابل
آموزش ز ين ١٢٥و  ١٠٠ مهيجر يها شبکه با وزن، ٧٥

 کينزد يديمف جيبه نتا ماتيتنظ نياما شبکه با ا .ديد
 ينواحبود که  ليدل نيمسئله احتماالً به ا نيا نشد.

نقاط  ک بهينزد ييها يژگيومه يجر يبرا شده  مشخص
مه شبکه در يش وزن جريو با افزا داشتند يواقعش يرو

  شدند. يم رو روبهمه يز با جريش نيرو يانتخاب نقاط واقع
)٤                                                   (F =  × ×      

   

                
 توسط شبکه شده بيني  پيشو نقاط  شده گذاري  عالمت شينقاط از پ نيب شده  انجامنمونه از تطابق  کي -٥شکل 

 )۲(  R = 
    +    

)۳(  P = 
    +    
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                                                    مکس سافت آستانه گام نه و مهيسه نرخ جرارزيابي توانايي شبکه در  -٦شکل 

  
  مدل يابيارز يبرا ريانتخاب تصاو

بذر توسط  عيمربوط به توز ژهيو ماتيتنظبا در نظر گرفتن 
 مزرعه ريتصاونه يحالت بهدر  رود يانتظار م کارها يخط
 .باشند  ش را داشتهينقاط رواز  يکسانيتعداد  باًيتقر
ها،  از مجموعه داده ريتصاو يمدل با انتخاب تصادف يابيارز

از نقاط  يبا تعداد نسبتاً مشابه رياحتمال انتخاب تصاو
هدف  است که  ين در حاليا .دهد يم شيرا افزا شيرو

را  تيجمع يها تمام نرخ يابيارز بود که نياپژوهش 
 صيتشخ مدل را در ييتوانا لهيوس  نيپوشش دهد و بد

 يبرا. كند يابيارز يدرست به شينقاط رو مختلف يها عيتوز
 عنوان  به ها تمام مجموعه داده ريهدف، تصاو نيبه ا دنيرس

 شيو تعداد نقاط روند شد  به شبکه توسعه داده يورود
 کيداشتن  يبرا شد.  زده نيتخم ريهر تصو يمربوطه برا

بيني  پيشتعداد نقاط  هب با توجه يانتخاب يتصادف ريتصو
ش در يت نقاط رويرات جمعيير و تغيهر تصودر  شده 

 يبند محدوده طبقه ازدهيها به  دادهر، يمجموعه تصاو
در  شيتعداد نقاط رو نيانگي، من شکل کهيبه ا شدند.

مشخص کردن  يبراپس سو  ها محاسبه شد تمام مزرعه
شده به باال و  محاسبهن يانگيگام از مقدار مپنج ، ها محدوده

 نيانگيمقدار مت حرکت صورت گرفت. يمقدار جمع نييپا
عدد به دست آمد که  ٦٠حدود  شيتعداد نقاط رو

 جينتا .جه داديرا نت ١٢باند  يبا پهنا ١٠تا  ٠ يها محدوده
  . است شده  نشان داده  شکل ها در مجموعه داده يبند طبقه

 يبند طبقه ٨تا  ٥در محدوده  در مزرعه رياکثر تصاو
ع يتوز يبرا شده  تعريف شياز پ ميبا دانستن تنظ شدند.

 کارها يعملکرد خط در هکتار)، لوگرميقبل از کاشت (ک بذر
تعداد نقاط  .رديمورد قضاوت قرار گ تواند يممزرعه در هر 

عنوان  به شتريب يکسليپ ونيبراسيبا کال اهيساقه گ شيرو
  محسوب شود. تواند يمتراکم محصوالت در واحد سطح 

  

  
تصاوير با توجه به تعداد نقاط رويش هر  يبند طبقه -٧شکل 

  تصوير
  

  مدل يابيارز
 يبرا يتصادف صورت به ريواتص، هدر هر محدود ، مزرعهاز 
به شبکه خورانده  ريتصاو نيا. مدل انتخاب شد يابيارز

قت که معادل با يحقها با  آن يها يو خروج شدند
 .سه شديمقا بود، ريدر هر تصو يدست يها يگذار عالمت

قرار  ٥ محدودهدر که  ريواتصاز  يکي ينمونه برا جينتا
شکل نقاط ن يادر  است. شده  نشان داده شکل در داشت، 

از نقاط قرمز به نقاط  و اشتباه يها صيتشخ اشاره به يآب
 حيصح ينيب شيپ ينقاط صورتو اشاره دارد  رفته دست

  .شبکه هستند

 ٠.٠  
 ٠.٢  
 ٠.۴  
 ٠.۶  
 ٠.٨  

 0/1آستانه 

 0/2آستانه 

 0/3آستانه 

 0/4آستانه 

 0/6آستانه  0/5آستانه 

 0/7آستانه 

 0/8آستانه 

 0/9آستانه 

 75جریمه   50جریمه  0جریمه 
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مزرعه  که در  رياز تصاو يکي ينمونه برا جينتا -٨شکل 

  ٥محدوده 
  

 به دست يفراخوان دقت و يها رات شاخصييتغ ۹شکل 
 نيانگيبرآورد م جهيتن نيهمچندهد.  يآمده را نشان م

 شده  نشان داده ١٠شکل ) در F( يو فراخوان تدق يهارمون
 ريتصو ۲۵۴۵ ،مزرعهر از يتصو ٢٧٢٠از مجموعه  است. 

ن رقم برابر ي. ابود ۸و  ۷، ۶، ۵، ۴ يمربوط به محدودها
که از مزرعه  يريدرصد از مجموع تصاو ۹۴است با حدود 

 محدوده نيعملکرد شبکه در ااست.   آمده به دست

درصد که  ٨١و  ٨٦، ٨١ ،٨٦، ٨٣با  برابر است ترتيب به
  .است نهيزم نيعملکرد خوب مدل در ا دهنده  نشان

 نيا از  شيکه پ شده يابيارز ريتصاو درگمشده نقاط رويش 
 است شده  فيتعر فراخوانرابط شاخص ) در FNعنوان ( به

نشان  ١١شکل  است.  شده  دادهنشان  ١١شکل  دركه 
در  شده بيني  پيشنقاط رويش تعداد  شيکه با افزا دهد يم

طور متقابل  به رفته از دست نقاط رويشتعداد هر تصوير، 
پوشش  جاديباعث ا اهيتراکم گ شيافزا .ابدي يم شيافزا

 ييشناسا دررا کار مدل و شده  هيهمسا اهانيگ نيب شتريب
 يها ينيب شيتعداد پ .سازد يمشکل م ياحتمال شينقاط رو

 به تصوير کشيده ٩شکل  درمختلف  يها خطا در محدوده
در  شده بيني  پيشنقاط رويش  جمعيت شياست. افزا  شده

دادن خطاهاي بيشتر در تشخيص رخ هر تصوير منجر به 
در  اهانيتعداد گ شيبا افزا .شود يمنقطه رويش صحيح 

 ويژگي مشابه باکه  ريدر تصو يمناطق احتمال ر،يهر تصو
. عالوه بر افتيخواهد  شيدارند، افزا واقعي شينقاط رو

احتمال اشتباه  ر،يتصو کيدر  اهانيگجمعيت بيشتر  ن،يا
افزايش را  نهيزم و پس اهيگدر جداسازي نقطه رويش 

  .دهد يم
  

 
  شده نييتعهاي  بررسي تغييرات شاخص دقت و فراخواني در محدوده -٩شکل 

  

 
  مجموعه داده مزرعه ي) براF( يو فراخوان تدق يهارمون نيانگيبرآورد م جهينت -١٠شکل 
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  شده يابيارز ريتصو ٣٠در  اشتباه صورت بهشده  بيني  پيش شينقاط روو  )FN( گمشده شينقاط رو -١١شکل 

  

   يريگ جهينت
 نيماش يها بر سامانه يمبتن افتهي توسعه يها تميالگور

مانند اندازه  شده  تعريف شياز پ يطيتنها در شرا يينايب
 يدرست  به رهينور، و غ نه،يزم پس بيرنگ، شکل، ترک اه،يگ

 ريپذ ميتعم ستميس کي جاديا ن،يبنابرا. کنند يمکار 
بر پردازش تصوير  يمبتناهان يش گينقاط رو ابي تيموقع

با  موضوع در مورد غالت نيا ، مشکل خواهد بود.معمول
و  يتصادف يالگو کيدر که  توجه به نوع کشت غالت

حادتر خواهد  اريبس شود ميکاشته  کيبار فيفاصله رد
 شينقاط رو يابي مکان ستميس کيمطالعه  نيدر ابود. 

 قيعم يريادگي يها کيبا استفاده از تکن ريپذ ميغالت تعم
. است شده  دادهتوسعه  کانولوشن يعصب يها و شبکه

 يدارا نيماش يينايب يها با سامانه سهيدر مقا يفعل کرديرو
 يريادگي تياصالح خطا و قابل تيقابلچون مهم  يها تيمز

با  يشنهاديپ ستميخطا در س حيتصح تحت نظارت است.
 صورت بهر که ياز تصو ينواحدر  مهيتابع جر کي جاديا

 نهيزم پس عنوان  بهش ينقاط رو يجا  به توانند يبالقوه م
 تيماه علت بهنظارت با  يريادگي. شدشناخته شود، اعمال 

، طيو مح اهانيمختلف گ طيوجود شرا با قيعم يريادگي
 نيا. است  کرده ريپذ امکان را يابي تيموقع ستميس جاديا
 ستميهدف توسعه سدن به يرس شود يباعث م يژگيو

تصور   قابل شتريب شينقاط رو صيتشخ يبرا ريپذ ميتعم
 مهيتابع جراضافه کردن با که  دهد ينشان م جينتا باشد.

 شيافزا يتوجه طور قابل عملکرد شبکه به ،روند آموزش در
 يها محدوده در مزارعدر همه  که يطور به .است  افتهي 

 ييکارا ،يو فراخوان قيهماهنگ دق نيانگيمختلف، م
 شينقاط رو صيرا در تشخ افتهي  قبول شبکه توسعه قابل

  .دهد ينشان م

 يابيارز يبرا شينقاط رو يابي مکان افتهي توسعه مدل
با توجه  باشد. يکامالً کاربرد تواند يم کارها يعملکرد خط

 يگذاري، جالوله سقوط عبور بذرها ازبه عواملي كه پس از 
 يابي، ارزدهند يتحت تأثير قرار م در بستر خاک را بذر

 نيتر محصوالت، منصفانه شيروکاشت پس از  تيفيک
خواهدداد. ارائه  کار يعملکرد خط يابيارز از را بازخورد

مربوطه،  يکسليپ ونيبراسيپس از انجام کالنکه يا عالوه به
بر اساس فاصله بذر  کرد. نييتع توان يرا م هافاصله بذر

کاشت  يابيارز يها شده، شاخص زده نيتخمفاصله و  يتئور
شاخص  ،يکار ، شاخص کپههيتغذ  تيفيکشاخص شامل 
 Kocher( خواهد بود محاسبه  قابل دقتشاخص و  نکاشت

et al., 1998; Yazgi & Degirmencioglu, 2014(.  با
عالوه  مزرعه، کيمحصول در سراسر  هر قيکشف مکان دق

 اريهرز بس يها علف ييعملکرد کاشت، شناسا يابيبر ارز
 ستميس کيدر توسعه  که يطور به. شود يتر م ساده
محصول از  شده  نييتع شيعلف هرز، منطقه از پ صيتشخ
 تواند يم شده  مشخص يابي مکان ستميتوسط سکه  ياصل
 يبرا مزرعه يها پردازش داده ن صورت،يدر ا گردد. قيتفر

تداخل محصول،  از ريهرز بدون تأث يها نقشه علف جاديا
 يابي مکان ستميس ن،يعالوه بر ا .خواهد بود يابيدست  قابل

مانند  ت محصوليبر موقع يمار مبتنيت يبرا شينقاط رو
و کنترل آفات مربوط به محصول با ن يوج، يپاشکود
، و کش يکش، نماتدکش، باکتر مانند قارچ ييها کش آفت

طور که اشاره شد، در  همان کارآمد باشد. تواند يم رهيغ
 يحتاه يش ساقه گيرو قيدق نقطه ييموارد، شناسا يبرخ
 در که يمعن نيبه ا سخت بود. ديده  آموزشچشم  يبرا

 يها يگذار مربوط به عالمت ينانيعدم اطمموارد  يبرخ
بود که  يمشکالت متعدد علت به نيا .شتوجود دا يدست
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پوشش ، اهيساقه گ شيبرگ از نقطه رونوک  زيدر تما
بر  خاک حرکت از ياشن يوبرهم و درهم هيهمسا اهانيگ

  .شد افتي يگذار عالمتدر طول  يمحصول زراع يرو
شمارش  تيقابل افتهي  توسعه مدل ها، نيعالوه بر همه ا  

 ييهاکاربرد يبرا .ش را داشتياهان و نقاط رويت گيجمع
در  ، ظهور ناهمگنهايتراکم گ قيکاشت از طر يابيمانند ارز

  ، بهيستيعوامل ز دليل به اهيدادن گ و ازدست مزرعه
 بود.  خواهد مناسب شينقاط روتعداد  نيتخم يسادگ
در مقابل  شده بيني  پيش شيتعداد نقاط رو رابطه يبررس

 بيضر شده گذاري  عالمتش يپاز  يقيش حقينقاط رو
 نييتع بيضرن يا .داد را نشان يدرصد ٨٧حدود  نييتع
در شمارش  ستميس مناسب ييتوانا دهنده  نشان يقو

 ر،ياز تصاو يدر بعض است. ريهر تصو شينقاط روتعداد 
غلط  يها ينيب شيپ تر، متراکم ياهيت گيجمعخصوص با  به

 گريکديبه  کينزد نقاطرفته و   دست از مربوط به نقاط
را در  يمدل عملکرد بهتر نيباعث شد که ا نيا .ندبود

 نشان دهد. ريدر هر تصوش يت نقاط رويجمعشمارش کل 
کاشته  يبذرهابه تعداد  ريدر هر تصو شينقاط روتعداد 

امر  نيا باشد.  اشاره داشته تواند يم شده در واحد سطح
ها در  داده يآور در هنگام جمع کسليپ ونيبراسيتوسط کال
همراه با پژوهش . باشد ترريپذ امکان تواند يممطالعات 

مطالعه  نيغالت، چند اهيتراکم گ ييشناسا يبرا، حاضر
 ,.Jin et al( است شده  قبالً انجام ريبر پردازش تصو يمبتن

2017; Liu et al., 2017b( با توجه  ها تميالگور نيا. توسعه
خاص خود  يها تيبا محدود ريپردازش تصو تيبه ماه
 ن،يماش يينايبر ب يمبتن يها سامانه نيدر چنبود. مواجه 

محصول کارآمد  يجداساز ز،يبرانگ از موانع چالش يکي
استفاده از . است نهيزم از خاک پس مورد نظر يزراع

 ييمعنا يجداساز يکانولوشن برا يعصب يها شبکه
 عملکرد .منظور باشد نيا يارزشمند برا يکمک تواند يم

 اهيمختلف خاک و گ طيبا استفاده از شرا يتميالگور نيچن
                                                                                                     .بهبود داده شود تواند يمآموزش  يبرا

با انتساب  يريتصو يها تمام داده ش،يدر طول آزما
ت يجمع ينقشه مکان شدند. اخذ مربوطه GPS تيموقع
هر  يبرا است. شده  نشان داده ۱۲در   شده بيني  پيش نقاط
 کيمحدوده،  يه بر اساس تعداد و وابستگشد  گرفته ريتصو
 نييتب بيبا توجه به ضر است. شده  نييدر نقشه تع رنگ

عملکرد  ،شده يابيارز ريتصاو يبرا يدرصد ۸۷ قدرتمند
 باال مورد نانياطم تيقابل با مزرعه کاشت در نقاط مختلف

سرنخ  تواند يم ۱۲شکل نقشه در  .رديگ يقرار م يبررس
و عوامل  کارها يدر مورد عملکرد خط ي رانانياطم  قابل

 ارائهمحصوالت  شيرو نرخبالقوه بر  يطيمح رگذاريتأث
نه ين زميکه در ارا  يليک نمونه از تحلي ۱۳شکل  .دهد

کار  يکه کارنده خط ينقاط ؛است نشان داده ،داشت توان يم
که در آن عدم  يو نقاط است در کشت يهمپوشان يدارا

ر يز و قابل تفسيمتما کامالً ،است  کاشت اتفاق افتاده
 يو موفق برا ديجد کرديرو کيمطالعه  نيا در هستند.
 اهانيساقه گ شينقاط رو يابي مکان ستميس کيتوسعه 

 تواند يداد که مدل م اننش جياست. نتا شده  يغالت طراح
در مورد عملکرد کاشت به  را يبازخورد قابل قبول

 ييو کارا تيريو مد كرده و کشاورزان ارائه دکنندگانيتول
نقشه  نيبهبود ببخشد. همچن يبعد يها مزرعه را در گام

هرز  يها محصول در کنار نقشه علف شينقاط رو
بر  تعملکرد کاش ريدر مورد تأث يدار يمعن يها سرنخ

                                                    .باشد  داشته تواند يممزرعه  کيهرز در  يها علف عيتوز

  

 
  شده بيني  نقاط پيش تيجمع ينقشه مکان -١٢شکل 
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  مزرعه داشت سطحبر عملکرد کارنده در  توان يمنمونه از تحليلي که  -١٣شکل 

  
  منابع

1. Dyrmann, M., Mortensen, A. K., Midtiby, 
H. S., & Jørgensen, R. N. (2016). Pixel-wise 
classification of weeds and crops in images 
by using a fully convolutional neural 
network. Proceedings of the International 
Conference on Agricultural Engineering. 
Aarhus, Denmark. 26-29. 

2. Jin, J., & Tang, L. (2009). Corn plant 
sensing using real‐time stereo vision. 
Journal of Field Robotics, 26(6‐7): 591-608. 

3. Jin, X., Liu, S., Baret, F., Hemerlé, M., & 
Comar, A. (2017). Estimates of plant density 
of wheat crops at emergence from very low 
altitude UAV imagery. Remote Sensing of 
Environment, 198: 105-114. 

4. Kocher, M. F., Lan, Y., Chen, C., & Smith, 
J. A. (1998). Opto-electronic sensor system 
for rapid evaluation of planter seed spacing 
uniformity. Transactions of the ASAE, 41(1): 
237. 

5. Laursen, M. S., Jørgensen, R. N., Dyrmann, 
M., & Poulsen, R. (2017). Robo 
WeedSupport-Sub millimeter weed image 
acquisition in cereal crops with speeds up 
till 50 km/h. this volume. 

6. Liu, S., Baret, F., Allard, D., Jin, X., 
Andrieu, B., Burger, P., Hemmerlé, M., & 
Comar, A. (2017a). A method to estimate 
plant density and plant spacing 
heterogeneity: application to wheat crops. 
Plant methods, 13(1): 38. 

7. Liu, S., Baret, F., Andrieu, B., Burger, P., & 
Hemmerle, M. (2017b). Estimation of wheat 

plant density at early stages using high 
resolution imagery. Frontiers in Plant 
Science, 8: 739. 

8. Long, J., Shelhamer, E., & Darrell, T. 
(2015). Fully convolutional networks for 
semantic segmentation. Proceedings of the 
IEEE conference on computer vision and 
pattern recognition. 3431-3440. 

9. Lu, C., Fu, W., Zhao, C., Mei, H., Meng, Z., 
Dong, J., Gao, N., Wang, X., & Li, L. 
(2017). Design and experiment on real-time 
monitoring system of wheat seeding. 
Transactions of the Chinese Society of 
Agricultural Engineering, 33(2): 32-40. 

10. Martin, D. R., Fowlkes, C. C., & Malik, J. 
(2004). Learning to detect natural image 
boundaries using local brightness, color, and 
texture cues. IEEE Transactions on Pattern 
Analysis & Machine Intelligence, 5: 530-
549. 

11. Murray, J., Tullberg, J. N., & Basnet, B. 
(2006). Planters and their components: 
types, attributes, functional requirements, 
classification and description. Australian 
Centre for International Agricultural 
Research. 178 p. 

12. Nakarmi, A., & Tang, L. (2012). Automatic 
inter-plant spacing sensing at early growth 
stages using a 3D vision sensor. Computers 
and electronics in agriculture, 82: 23-31. 

13. Nakarmi, A. D., & Tang, L. (2010). Inter-
plant spacing sensing at early growth stages 
using a time-of-flight of light based 3D 
vision sensor. American Society of 



  ١٣١                                                             ١٣٩٩/ پاييز و زمستان ٢/ شماره ٩جلد هاي كشاورزي/  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

Agricultural and Biological Engineers. 2010 
Pittsburgh, Pennsylvania, June 20-June 23. 

14. Nakarmi, A. D., & Tang, L. (2014). Within-
row spacing sensing of maize plants using 
3D computer vision. Biosystems 
engineering, 125: 54-64. 

15. Shrestha, D. S., & Steward, B. L. (2003). 
Automatic corn plant population 
measurement using machine vision. 
Transactions of the ASAE, 46(2): 559. 

16. Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very 
deep convolutional networks for large-scale 
image recognition. arXiv preprint arXiv: 
1409.1556. 

17. Tang, L., & Tian, L. F. (2008). Real-time 
crop row image reconstruction for automatic 
emerged corn plant spacing measurement. 
Transactions of the ASABE, 51(3): 1079-
1087. 

18. Virk, S. S., Porter, W. M., Fulton, J. P., & 
Pate, G. L. (2019). Field Validation of Seed 
Meter Performance at Varying Seeding 
Rates and Ground Speeds. Applied 
Engineering in Agriculture. 

19. Visa, G. P., & Salembier, P. (2014). 
Precision-recall-classification evaluation 
framework: Application to depth estimation 
on single images. European Conference on 
Computer Vision. Springer. 648-662. 

20. Yazgi, A., & Degirmencioglu, A. (2014). 
Measurement of seed spacing uniformity 
performance of a precision metering unit as 
function of the number of holes on vacuum 
plate. Measurement, 56: 128-135. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


