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 چكيده

 بيماري و آفات بندي و طبقه شناسايي زمينه كشاورزي در در تصوير پردازش كاربردهاي تحقيق،  اين در اصلي تمركز
 سيستم .است شده توجه آن به كمتر تصوير پردازش كاربردهاي ديگر به نسبت كه كاربردي است،ها  ميوه و گياهان هاي

: متكي بر تكنيك هاي پردازش تصوير از جمله  افزاري نرم حل هاي ارائه شده در اين تحقيق، راه هاي پيشنهادي
روش خوشه و  تكنيك هاي تطابق هيستوگرام، الگوريتم هاي تشخيص لبه سابل، لبه پريويت و لبه كني، حد آستانه اتسو

در اين مقاله به توضيح و . گياه و ميوه ها مي باشد هاي بيماري بندي طبقه و خودكار تشخيص براي kبندي ميانه 
 طبقه و گياه برگ ناسالم ناحيه تشخيص:  تشريح سه پروژه مهم و كاربردي پردازش تصوير در اين زمينه با عنوان هاي 

 و وه انار و تجزيهمي و برگ در بيماري تشخيص و بندي بافت، درجه هاي ويژگي از استفاده با برگ هاي بيماري بندي
 كه داد نتايج آزمايشات نشان .تصوير پرداخته شده است پردازش هاي تكنيك از استفاده با گياه در قارچ بيماري تحليل

 طبقه و محاسبات خيلي كم، تشخيص با برگ و ميوه را هاي بيماري تواند پردازش تصوير مي شده ارائه روش هاي
 ، شناسايي و سپس ابزار خود اوليه مرحله در توان مي را گياهان و ميوه جات هاي بيماري روش ها، اين با. بندي نمايد

 .شود  آفات استفاده مشكالت حل زيست براي محيط و مردم براي با داشتن حداقل خطرات آفات كنترل

 kخوشه بندي ميانه ، حد آستانه اتسوپردازش تصوير، الگوريتم تشخيص لبه سابل و كني، :  كلمات كليدي

 كشاورزي هاي فناوري در نوين مباحث: كشاورزي  مكانيزاسيون و نوين هاي فناوري

 مقدمه

كشاورزي  محصوالت كميت و كيفيت در توجهي قابل كاهش سبب معضل يك عنوان به گياهان و ميوه ها هاي بيماري
 اوقات گاهي. برند مي رنج بيماري هاي گياه و ميوه از مختلفي افزايش انواع به رو مشكالت  از كشاورزان. شده است

 انجام نشود مناسب زمان گياه و درمان در از مراقبت نيستند كه اگر بيماري درست نوع تشخيص به قادر گياه پزشكان
 طور به كه كننده خسته روش از يك گياهي شناسان آسيب حاضر، حال در .محصول مي گردد رفتن بين از به منجر
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نه  دستي روش هاي. مي كنند است براي درجه بندي بيماري گياهان پيروي مسلح غير با چشم بيني پيش متكي بر عمده
محصوالت،  تلفات رساندن حداقل به براي. بلكه داراي نتايج غير دقيق نيز مي باشد است، بر يك روش زمان تنها

 ).2014دشپند و همكاران ( است  نياز پيشگيرانه مورد براي اقدام اوليه مراحل در بيماري تشخيص

 محصوالت بر نظارت و مانيتورينگ ي زمينه در تحقيقاتي مهم موضوع يك گياه و ميوه هاي بيماري خودكار تشخيص 
. ظاهر مي شود، مي باشد گياه برگ در وقت اسرع كه در بيماري هاي نشانه و خودكار عالئم و تشخيص كشاورزي

 هاي علف و گياهي هاي بيماري و آفات با مبارزه براي سمي محلول ليتر ها ميليون ساالنه كه جايي آن از اين بر عالوه
 محيط براي كه آنها مصرف مقدار كاهش و مواد اين از بيشتر گيري بهره براي گيرد، مي قرار استفاده مورد مزارع هرز

 حال در روزه هر تصوير پردازش كاربردهاي امروز، دنياي در .شود اتخاذ تدابيري است الزم هستند، آور زيان زيست
 زمينه اين در بسياري هاي پژوهش و تحقيقات كشاورزي، و هواشناسي رباتيك، پزشكي، هاي زمينه در. است افزايش

كاربرد تكنيك پردازش تصوير در  .شود مي بسياري استفاده هاي ها زمينه اين در آن كاربردهاي از و است شده انجام
  .زمينه كشاورزي به صورت نمايي از محدوده مديريت مزرعه تا تشخيص بيماري محصول، در حال گسترش است

 آن از اند، كرده استفاده گياهان در لودگيآ بررسي جهت تصوير پردازش تكنيكهاي از مختلفي محققين شته،ذگ دهه در
 در. برد امن را غيره و بيمار و ودهآل سبزيجات و ها ميوه كردن جدا مزرعه، يك در هرز علفهاي شناسايي توانمي  قبيل

 گريپفروت درخت به مربوط بيماري چهار جداسازي، ناليزهايآ و تصوير پردازش تكنيك از تفادهاس اب 2006 لسا
 خواص نآ در و گرفت انجام هم رويداد رنگي ماتريس از استفاده اب اويرتص ردازشپ. دش بندي طبقه و شناسايي

 افزار نرم بوسيله جداسازي ناليزهايآ از استفاده اب سسپ و شد استخراج HSI رنگ كانال در مركبات برگ رنگ اختاريس

SAS پردازش  2009در سال ).  2006پيدي پاتي و همكاران ( گرديدند جداسازي هم از%  75/98 دقت با ها بيماري
و در نهايت پردازش تصوير بالدرنگ . شخيص علف هرز از محصول منجر شدبه تتصوير كالسيك و الگوريتم ژنتيك 

انجام  2011در سال توسط جوان آريباس و همكاران براي جداسازي علف هرز از محصول اصلي در زمين هاي ذرت 
 بندي دسته براي مصنوعي عصبي شبكه و kميانه  بندي شهخو روش از 2011 سال در ال هياري و همكاران .شد
 اين به كار روش كه گرفتند قرار بررسي مورد گياهي بيماري نوع پنج تحقيق ناي در.  دگردي فادهاست اهيگي ايه اريبيم

 نظر مورد رويدادي هم ماتريس از حاصل ويژگيهاي سپس و دندش يم منتقل  HSI فضاي به تصاوير ابتدا كه بود ترتيب
 درصد 93 تا 84 دقت به محققين. رفتپذي مي امانج بيعص بكهش از تفادهاس اب ديبن تهدس عمل سپس و شده استخراج
 از كه شد هارائ پنبه گياه هاي بيماري خودكار تشخيص براي روشي 2013 سال در .يافتند دست بيماري نوع برحسب

 كه گرديد استفاده تصاوير بندي دسته براي پشتيبان بردار ماشين بيعص بكهش از و ويژگي استخراج براي موجك تبديل
 استفاده با گياهي هاي بيماري نيز 2011 سال در ). 2013برناردس و همكاران ( دش زارشگ% 91 تدق مدل بهترين در
 و تفكيك مخفي اليه ده با اي بكهش با بيماري نوع شش تحقيق اين در. گرديدند بندي دسته انتشار پس عصبي شبكه از

 ).2011بشيش و همكاران (شد گزارش درصد 93 دقت
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 شناسي بيماري اصلي بحران هاي از يكي با مقابله را پيشنهاد مي دهد كه به تصوير، روش هايي پردازش روش هاي
 رضايت و به صورت دقيق آمده دست به نتايج. بيماري مي پردازد بندي تشخيص و سپس درجه و ميوه اي يعني گياهي
 آريوازگان( .بازاريابي محصول مي باشد در جلو به رو جهش يك كه داراي. دستي مي باشد بندي درجه مقابل در بخش

 )2013و همكاران 

 مواد و روش ها

: متكي بر تكنيك هاي پردازش تصوير از جمله  افزاري نرم حل هاي ارائه شده در اين تحقيق، راه هاي پيشنهادي سيستم
تكنيك هاي تطابق هيستوگرام، الگوريتم هاي تشخيص لبه سابل، لبه پريويت و لبه كني، حد آستانه اتسو، روش خوشه 

در ادامه به توضيح و تشريح . گياه و ميوه ها مي باشد هاي بيماري بندي طبقه و خودكار تشخيص براي... و kبندي ميانه 
 :پرداخته شده است كه عبارتند از روژه مهم و كاربردي پردازش تصوير در اين زمينه پ 3

 بافت هاي ويژگي از استفاده با برگ هاي بيماري بندي طبقه و گياه برگ ناسالم ناحيه تشخيص -1

 ميوه انار و برگ در بيماري تشخيص و بندي درجه -2

 تصوير پردازش هاي تكنيك از استفاده با گياه در قارچ بيماري تحليل و تجزيه -3

 بافت هاي ويژگي از استفاده با برگ هاي بيماري بندي طبقه و گياه برگ ناسالم ناحيه تشخيص -1
 هاي بيماري بندي و طبقه تشخيص در بافت آناليز كاربردبه منظور ) 2013(و همكاران  اين تحقيق توسط آريوازگان

 سيب انبه، ليمو، لوبيا، موز، شامل  "نادو تاميل"مختلف بومي  گياهان از گونه سي از برگ 500بر روي حدود  برگ
 طبقه و خودكار تشخيص براي افزاري نرم حل آنها ارائه يك راه پيشنهادي سيستم. ارائه شد ...و  فرنگي، گوجه زميني،
تصاوير رنگي  براي رنگ تبديل ساختارابتدا : اصلي بود  مرحله چهار شامل اين طرح .گياه بود برگ هاي بيماري بندي

)RGB( پوشانده  سبز هاي خاص، پيكسل آستانه بخش بندي و مقدار فرآيند از شد، سپس با استفاده ورودي ايجاد
شده  استخراج هاي محاسبه گرديد و در آخر ويژگي مفيد هاي بخش براي بافت و حذف شدند ، آمارهاي) ماسك (

 Support( پشتيباني هاي بردار و روش ماشين فاصله معيار حداقل روش بندي از طبقه مرحله در. درجه بندي شد

vector machine( SVM  از ٪5 آن در تقسيم شدند كه تست  و مجموعه آموزش  به برگ تصاوير  .استفاده شد 
 .شد آموزش سيستم و بقيه براي تست استفاده براي  گروه هر از برگ تصاوير

 ميوه انار و برگ در بيماري تشخيص و بندي درجه -2
انار در كشور هند،  گياه برگ روي خودكار بيماري ها بردرجه بندي  براي) 2014( اين تحقيق توسط دشپند و همكاران

كمك مي كند،  دقيق كشاورزي به نهايت در كه كشاورزي بخش در) ICT( ارتباطات و اطالعات فناوري از با استفاده
ابتدا،  در. در انار بود سوختگي باكتريايي بيماري شناسايي در كارآمد مدل يك آنان ارائه پيشنهادي سيستم. ارائه شد
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 روي بر) بيماري نقاط(مورد نظر  سطوح بر تصوير بخش بندي سپس. پردازش شدند براي بهسازي شده گرفته تصاوير
ها  گفته مي شود كه برگ مرزبندي شده بود زرد حاشيه برگ با در بيماري نقطه اگر آن، از پس .انجام گرفت ميوه و برگ

 لكه كه زماني مشابه طور به. برگ ها آلوده به اين بيماري نبودند صورت اين در غير باكتريايي اند سوختگي آلوده به 
 اين از ها ترك اگر. بايد بررسي مي شد كه ترك ها از اين لكه ها عبور كرده اند يا نه مشاهده شد، ميوه در سياه هاي
 مي را انار در باكتريايي سوختگي ويژگي، دو اين اساس بر .باكتريايي بود سوختگي بيماري اين پس عبور كرده اند نقاط
 شناسايي كرد به طور مناسب توان

 تصوير پردازش هاي تكنيك از استفاده با گياه در بيماري قارچ تحليل و تجزيه -3
با  فرنگي گوجه گياه برگ بيماري قارچ بندي طبقه و منظور تشخيصبه  ،)2015( و همكاران  توسط بودخ اين تحقيق

بيماري قارچ، بر تكنيك هاي  براي تجزيه و تحليل. ارائه شد بافت آناليزتصوير در  پردازش هاي تكنيك از استفاده
تصاوير توسط دوربين ديجيتال ضبط و با استفاده از رشد تصوير پردازش شد، سپس . متمركز شد 7استفاده از متلب 

بودند  JPEGتصاوير به دست آمده در قالب . ناحيه اي از لكه برگ به منظور طبقه بندي صفت، مورد استفاده قرار گرفت
براي به  الگوريتم اتسو. تصاوير خاكستري بهبود يافته و نويز از آن حذف گرديد. يل شدندو به تصاوير خاكستري تبد

به منظور بهبود پيكسل برگ براي نشان دادن وضوحيت ناحيه قارچ، همسايگي . دست آوردن تصوير آستانه اعمال گرديد
براي تجزيه و تحليل  RGBرنگي  سپس تصوير. پيكسل و براي به دست آوردن ناحيه آلوده برگ، خوشه بندي اجرا شد

 .قارچ در گياه بخش بندي شد

 نتايج و بحث

 500حدود برگ  هاي بيماري بندي و طبقه تشخيص در بافت آناليز كاربردو همكاران به منظور  در تحقيق آريوازگان
فام يا رنگ ( HSI  فرمت به گرفته شده برگ تصاوير .شدند آوري جمع نادو تاميل مختلف بومي گياه گونه 30 از برگ
 و سايه هموژنيتي يا همگن محلي، انرژي، كنتراست، مانند رويداد هم هاي ويژگي. تبديل شدند) شدت اشباع، مايه،

 بيماري هاي گياه رويداد، اين ويژگي هاي هم از اي مجموعه با. شد استخراج رويداد هم ماتريس از برجستگي
 . دهد مي نشان را آنان  پيشنهادي بينايي سيستم اساس بر تشخيص الگوريتم اساسي روند1 شكل. داده شد تشخيص

 
 مراحل اصلي الگوريتم پيشنهادي:  1شكل 

. شد داده الگوريتم به ورودي عنوان شده به آلوده باكتريايي بيماري توسط كه رز گل برگ يك نمونه، يك عنوان به
 آستانه يك مقدار از استفاده با و پوشانده شد سبز پيكسل شد، سپس  انجام ورودي بر روي تصوير تبديل رنگ ساختار

 شبكه پيكربندي
 عصبي

 هايپيكسل حذف
شده ماسك سبز  

 بندي بخش
ها مولفه كردن  

 ويژگي محاسبه
بافت هاي  

تصوير  تهيه
 رنگي
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اين مراحل در . آستانه شده نگاشت شدند تصوير بر R، G، B سپس مولفه هاي قرمز، آبي و سبز. خاص حذف گرديد
 . نشان داده شده است 3و  2شكل 

 
 

 رز گل برگ يك براي آلوده ناحيه تشخيص: 2شكل 

تست تقسيم   و به مجموعه آموزش برگ تصاوير. انجام شد فاصله معيار حداقل از استفاده با بار اولين براي درجه بندي
  تشخيص دقت. شدند  آموزش سيستم و بقيه براي تست استفاده گروه براي هر از برگ تصاوير از ٪5 آن در شدند كه

هاي  بندي ماشين درجه توسط تشخيص دقت.  بود ٪ 77/86معيار فاصله براي درجه بندي انجام شده  با روش حداقل
افزايش   SVM بندي درجه با تشخيص دقت كه نشان داد نتايج. يافت بهبود ٪  74/94 به   SVM پشتيباني يا  بردار
 .يافت

 

مولفه فام -ب تصوير ورودي -الف  فام مولفه -ب  تصوير آستانه -ج    Rخروجي نگاشت شده مولفه  -د 
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 مختلف هاي برگ شده از شناسايي بيماري ناحيه هاي:  3شكل 

 تشخيص بيماري
 پردازش پيشانار،  گياه برگ روي درجه بندي  خودكار بيماري ها بر براي) 2014( در تحقيق  دشپند و همكاران

. استفاده شد مرحله اين در تصوير تصحيح الگوريتم حذف گرديد و سايه. انجام شد گرفته شده تصوير روي بر تصاوير
مورد  بخش تصوير پردازش در. به كار گرفته شد گسترش و سايش مانند مورفولوژي سايه، پايه هاي بردن بين از براي
حاوي  برگ اگر. قرار گرفت تحليل و تجزيه مورد آن هاي ويژگي و استخراج K خوشه  بندي ميانه از استفاده با نظر

آلوده به سوختگي  برگ ها  آن است كه دهنده نشان رنگ باشند، زرد داراي حاشيه سياه متمايل به اي نقاط قهوه
 كه آن بود از عبور كرده بود حاكي سياه لكه از ترك اگر شدند و مشخص سياه لكه هاي ابتدا ميوه براي. باكتريايي اند

 بيماري كه هنگامي. شدند پيدا كني لبه آشكارساز از استفاده با ها ترك. شده است آلوده باكتريايي سوختگي به ميوه اين
شيوع  از تواند مي كشاورزي كارشناسان كمك مناسب با درمان مشاوره كه طوري به شد انجام بندي شد، درجه شناسايي

 و برگكل  سطح : ATكه در آن  معادله زير به دست آمد از )PI(درصد آلودگي بيماري. جلوگيري كند بيماري بيشتر اين
AD بود بيماري سطح: 

PI= (AD / AT) ×100 = ( 72990/ 178334 ) × 100 = 40.9288 %

 لوبيا

 ليمو

 موز

 گواوا
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شد كه در شكل   استفاده سياه لكه هاي تشخيص الگوريتم با همراه لبه تشخيص الگوريتم نتايج تشخيص بيماريدر 
 هاي زير نشان داده شده است

 
 تشخيص بيماري برگ براي تصوير برگ سالم:  4شكل 

 
 تشخيص بيماري برگ براي تصوير برگ بيمار:  5شكل 
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 تشخيص بيماري ميوه براي تصوير ميوه سالم:  6شكل 

 
 تشخيص بيماري ميوه براي تصوير ميوه بيمار:  7شكل 
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ويژگي  فرنگي گوجه گياه برگ بيماري قارچ بندي طبقه و به منظور تشخيص ،)2015( و همكاران  در تحقيق بودخ
 :ند از بود عبارتشخيص لبه كني و سابل  هاي استخراج شده از برگ با كمك تكنيك هاي

I .مجموع سطح برگ  /II .محيط برگ  /III . سطح آلوده به قارچ / ناحيه زرد /IV . محيط آلوده به قارچ/ محيط زرد 

V .ناحيه آلوده درصد 

 
 kتشخيص لبه كني با استفاده از  خوشه بندي ميانه :  8شكل 

 :ناحيه قارچ در زير نشان داده شده است درصد . آناليز شد kتصوير با استفاده از الگوريتم ميانه 

 پيكسل مربع 4131= مساحت ناحيه زرد /  پيكسل 4199= محيط برگ  /  پيكسل مربع 16796= مجموع سطح برگ

  پيكسل مربع75/1032) =4/ مساحت قسمت زرد (4131= محيط ناحيه  زرد

 % 5951/24)= مساحت قسمت زرد/مساحت  برگ=(ناحيه آلوده شده   درصد

از تجزيه و تحليل مقايسه اي تكنيك  .تخمين زده شد%  59/24 بر تصوير نمونه برگ گوجه فرنگي ناحيه آلوده به قارچ
 .هاي تشخيص لبه، مشاهده شد كه روش تشخيص لبه كني دقيق تر از تكنيك تشخيص لبه سابل بود

 نتيجه گيري

محاسبات  با برگ و ميوه را هاي بيماري تواند مي پردازش تصوير شده ارائه روش هاي كه داد نتايج آزمايشات نشان
 اوليه مرحله در توان مي را گياهان و ميوه جات هاي بيماري روش ها، اين با. بندي نمايد طبقه و خيلي كم، تشخيص

آفات  مشكالت حل زيست براي محيط و مردم براي با داشتن حداقل خطرات آفات كنترل ، شناسايي و سپس ابزار خود
. افزايش داد توان مي را آموزش هاي مختلف، نمونه مراحل در بيماري سرعت شناسايي بهبود منظور به. شود  استفاده

بيماري هاي  كه هنگامي. بيشتري را ايجاب مي كند درجه بندي نواحي بيماري بزرگ تر، كه مشاهده گرديد همچنين
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 اين روش به آسيب. تلفات بيشتر جلوگيري نمايد از تواند مي مناسب درمان شوند مشاوره شناسايي برگ و ميوه 
 دقيق به دست آمده نتايج شد كه مشاهده آزمايش و تحقيق طريق از. كرد خواهد و زمان كمك پيچيدگي نظر از شناسان
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