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 چکیده
اد در نتیجه ایج شناسایی بیماری گیاهان و درختان بسیار مهم است.نظارت بر سالمت و برای ایجاد یک کشاورزی پایدار 

از ضروریات کشاورزی پایدار یک سیستم مقرون به صرفه، قابل اعتماد و سریع برای نظارت بر سالمتی گیاهان و درختان 

ن مرئی و ایی ماشیتوانند بدین منظور استفاده گردند. در این پژوهش از سیستم بینهای بینایی ماشین میاست. سیستم

فراطیفی به منظور شناسایی شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار استفاده گردید. نتایج نشان دادند که در مراحل اولیه 

ای مناسب برای مولفه Hueده کرد و مولفه اتوان از سیستم مرئی استفمی ،های شانکر بر روی برگو میانی ظهور لکه

اسایی سیستم مرئی کارایی خود را در شننماید میشناسایی شانکر تشخیص داده شد. در مراحل پیشرفته که لکه تولید صمغ 

 . و از سیستم تصویربرداری طیفی استفاده گردید که نتایج خوبی را در شناسایی داشت هشانکر از دست داد

 

 .تصویربرداری مرئی، تصویربرداری طیفی شناسایی شانکر،های کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
برای ایجاد یک کشاورزی گردند. یها در گیاهان باعث ایجاد ضررهای اقتصادی و تولیدی در صنعت کشاورزی مبیماری

که برای شناسایی  PCRمثل  های مولکولیپایدار نظارت بر سالمت و شناسایی بیماری گیاهان و درختان بسیار مهم است. روش

ی پردازش دارند که گیری هستند که نیاز به نمونه برداری دقیق و مراحل پیچیدههای وقتبیماری گیاهان کاربرد دارند، روش

ر نماید تتر و آسانسریعرا تواند روند کنترل آن سازند. اطالعات زودهنگام از بیماری گیاه مینظارت مستمر را با مشکل مواجه می

مواد شیمیایی برای مهار بیماری الزم است. در نتیجه ایجاد یک سیستم مقرون لودگی میزان کمتری آی ه در مراحل اولیهچرا ک

 گردیده است )سانکاران وهای محققین به صرفه، قابل اعتماد و سریع برای نظارت بر سالمتی گیاهان و درختان یکی از اولویت
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های ستمدر سی. باشندهای بینایی ماشین میگردد سیستمکه بدین منظور استفاده میهایی یکی از سیستم. (2111، 1همکاران 

های های تطابق هیستوگرام، الگوریتمهای پردازش تصویر از جمله تکنیکمتکی بر تکنیک افزاری نرم هایتکنیکبینایی ماشین 

 بندی طبقه و خودکار تشخیص برای kتشخیص لبه سابل، لبه پریویت و لبه کنی، حد آستانه اتسو و روش خوشه بندی میانه 

طور که محققینی از عملیات شناسایی لبه سابل همان(. 1331)روزگار و گلزاریان،  گردیدنداستفاده ها و میوه انگیاه هایبیماری

خوشه بندی  روشدر تحقیقی دیگر از  (.2111، 2ئوم و همکارانباقارچی گیاهان استفاده نمودند )های ناحیه برای شناسایی لبه

در . (2111، 3ل هیاری و همکارانآ) گردید استفاده گیاهی بیماری نوع پنج دسته بندی برای مصنوعی عصبی شبکه و kمیانه 

 6و بیماری قارچی اسکب 5، لکه چربی1سه نوع بیماری مالنوزبرای شناسایی برگ گیاهان های بافتی رنگی نیز از ویژگی پژوهشی

 ، میزان دخالت نور سفید در رنگ(Hue) خلوص رنگشامل های رنگی مبتنی بر بافت گیژها ویمرکبات استفاده نمودند. آن

(Saturation)  و شدت روشنایی(Intensity )یافتند )پیدیپاتی و ست ددر شناسایی درصد  111و به دقت  نمودندتخراج سرا ا

های عالئم بصری بیماری گیاه استفاده گردید. از مولفهاسایی ندر تحقیقی دیگر از روش حد آستانه برای ش(. 2116، 7همکاران

نیز فضاهای ( 2112) 3چادهری و همکاران(. 2113، 8میتس)کامارگو و ا شدبرای ایجاد هیستوگرام روشنایی استفاده  HSIرنگی 

بر روی ه نمودند. از روش آستانه گذاری اتسو سهای بیماری مقایدر فرایند شناسایی لکهرا  CIELABو  YCbCr ،HSI رنگی

های لکه CIELABفضای رنگی  Aمولفه . نتایج نشان دادند با گردیداستفاده  بیماریی اههای رنگی برای جداسازی لکهمولفه

مستقل  و تقریبا این روش دنشناسایی شوبه دقت د نتوانای و مشکی میمختلف مانند سفید، خاکستری، قهوههای با رنگ بیماری

این روش به خوبی شناسایی  های بیماری باهای برگ از برگ متفاوت است لکهولی در مواردی که رنگ رگبرگ ؛از نوع برگ است

شود ولی بسیار  هکار بردبهخوبی  بهتواند برای شناسایی هم می HSIاز فضای رنگی  Hهمچنین عنوان کردند مولفه شوند. نمی

شامل کنتراست،  Hهای بافتی مولفه ویژگی( 2113) 11همچنین آریوازگان و همکاران باشد.نه مییوابسته به نوع برگ و پس زم

استفاده  های برگبرای تشخیص و طبقه بندی بیماریرا ای ای و برجستگی خوشهانرژی یا آنتروپی، همگنی محلی، کالستر خوشه

 31استفاده نمودند و به دقت  برای طبقه بندی (SVM) پشتیبان های بردارو روش ماشین فاصله معیار حداقل روش نمودند. از

   درصد در شناسایی دست یافتند.

هدف از این تحقیق شناسایی بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار است. باکتری عامل شانکر باکتریایی عمدتا 

گردد. باکتری عامل این های درختان میوه هسته دار محسوب میترین بیماریزند که از مهمدرختان میوه هسته دار صدمه میبه 

های جوان و شاداب ها محدود به برگباشد. آلوده شدن برگمی Pseudomonas syringae pv. Morspronorum (PSM)بیماری 

صورت بین شود سپس باکتری بهها انجام میها عفونی شدن از طریق روزنهر برگ. دباشددر بهار با هوای خنک و مرطوب می

های ها لکهگردد. روی برگهای ریز زاویه دار میها و تشکیل لکهشود و موجب از هم پاشیدگی و مرگ سلولپخش می یسلول

ها . رنگ لکهکنندلی پیدا میباتی حالت غرها پس از مدشود و لکهتر ظاهر میممیلی 3تا  1نکروتیک مثلثی یا مدور به قطر 

فان و )صرا ای شده و صمغ ترشح نمایندها مخصوصا در گیالس ممکن است قهوهباشند لکهای تیره تا سیاه و گاهی قرمز میقهوه

 .(1333همکاران، 

اک و بتحقیق توان به بیشتر تحقیقات بر روی مرکبات انجام شده است که از آن جمله میی شناسایی شانکر در زمینه

ده ی سالم و آلوی مساحت ناحیه( اشاره کرد که اقدام به تعیین شدت عالئم برگی شانکر مرکبات با محاسبه2113) 11همکاران

                                                           
1 Sankaran et al. 
2 Baum et al. 
3 Al-Hiary et al. 
4 Melanose 
5 Greasy spot, 
6 Scab 
7 Pydipati et al. 
8 Camargoa and Smith 
9 Chaudhary et al. 
10 Arivazhagan et al. 
11 Bock et al. 
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مناسب برای جداسازی نواحی آلوده  و استفاده از حد آستانه HSIفضای رنگی  Hمولفه ها نیز از و پیدا کردن نسبتشان کردند. آن 

در تحقیقی دیگر نیز از رویکرد جدیدی برای شناسایی شانکر مرکبات از تصاویر گرفته شده در محیط به شانکر استفاده نمودند. 

. شدنهاد دار از پس زمینه پیش همیدانی استفاده گردید. یک استراتژی تشخیص سلسله مراتبی برای جداسازی تصاویر برگ ضایع

سپس یک توصیف گر ویژگی شانکر مرکبات با ترکیب اطالعات رنگی و بافتی تصویر برگ برای مدل کردن ضایعات شانکر مرکبات 

های فضایی شانکر مرکبات در هر ناحیه از ضایعه مورد استفاده منظور معلوم کردن ویژگیبه LBPHتوصیف گر پیشنهاد گردید. 

طبقه بندی مشابه دقت شناسایی متخصصانی است که تصاویر هر برگ را در یک صفحه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که دقت 

 . (2111، 1)ژانگ و منگ اندنمایش بررسی کرده

 هدف از این بررسی شناسایی بیماری در سه مرحله و تعیین درصد آلودگی می باشد. این سه مرحله شامل موارد زیر است: 

 رسد.متر میمیلی 3تا  1 ینها بکند و قطر لکهآلوده میهای جوان را برگباکتری مرحله اول:  (1

 .کندبرگ حالت غربالی پیدا مید و بایزایش میها افمرحله دوم: قطر لکه (2

 .نمایندتولید صمغ میمتر رسیده سانتی 1تقریبا به  هایی که قطر آنهالکه :رخمرحله آ (3

 شود.داده میی نمونه برداری و تصویربرداری در بخش بعدی توضیح نحوه

 

 هامواد و روش -2
ی پردیس های گیالس محوطهها که در مرحله اول و دوم قرار دارند نمونه برداری از درختبرای تصویربرداری از برگ

دانشگاه فردوسی مشهد  انجام شد. نمونه برداری مرحله اول در اواخر اردیبهشت ماه و نمونه برداری مرحله دوم اواسط خرداد ماه 

 ها مورد تایید قرارپزشکی بیماری شانکر آندار داشتند و توسط متخصص گیاهای زاویههای قهوههایی که لکهانجام شد. برگ

ساعت میان کتاب قرار گرفتند تا هنگام عکس گرفتن انحنا نداشته  2گرفت برای تصویربرداری از درخت جدا شدند. به مدت 

افزار نرم تصاویر درپردازش و  دیدانجام گر Nikon Coolpix P510 (Nikon Inc, Japan) تصویربرداری توسط دوربین. باشند

Matlab R2015 (Mathworks inc, US)  شدانجام . 

شانکر  ای مناسب برای شناساییمولفه ،HSIفضای رنگی  از  H ای (Hue) فام با توجه به پیشینه پژوهش بیان شده مولفه

یک برگ نشان داده شده  Hمولفه ب تصویر  1طور که در شکل هماناین مولفه استفاده گردید.  زباشد که در این تحقیق نیز امی

انه مناسب از یک حد آست هسپس با استفاداست، لکه تضاد نسبتا خوبی با پس زمینه با استفاده از این فاکتور پیدا کرده است. 

 ،ها به دست آمد سپس با توجه به مساحتهای شانکر مساحت آنبعد از جداسازی لکه(. 2گردند )شکل ها از برگ جدا میلکه

 دست آمد.به مساحت برگ بهآلوده به شانکر درصد آلودگی از نسبت مساحت 

 

 

 

 

                                                           
1 Zhang and Meng 
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 ب الف

 از برگ گیالس آلوده به شانکر Hب( تصویر مولفه  ،شانکر الف( تصویر رنگی برگ گیالس آلوده به: 1شکل 

 

 

  
 ب الف

ه ی جدا شدی آلودهنمایش ناحیهب(  ،تصویر رنگی برگ گیالس آلوده به شانکری جدا شده بر روی ی آلودهنمایش ناحیهالف( : 2شکل 

 از برگ گیالس آلوده به شانکر Hتصویر مولفه بر روی 

 

کردند و ناحیه های مرحله آخر یعنی بعد از اواسط خرداد ماه بر روی درخت حالت غربالی پیدا میبا توجه به اینکه برگ

ی های مرحله آخر به صورت آزمایشگاهی آلوده شدند. نحوهرفت به جای نمونه برداری از روی درخت برگآلوده از دست می

برگ از درختان آلو و گوجه سبز برای  21( انجام شد. در این مرحله 1333ان )آلوده سازی نیز طبق تحقیق صرافان و همکار

 آلوده سازی تهیه شدند. 

ولفه م پوشاند در نتیجهنمایند که رنگ سفید رنگی دارد و روی لکه را میهای روی برگ تولید صمغ میدر مرحله آخر لکه

H ب نشان داده شده است مولفه  3در شکل  که طورهمانگردد. ای مناسب برای جداسازی محسوب نمیدیگر مولفهH  ناحیه

از سیستم تصویربرداری چند طیفی موجود در استفاده برای تصویربرداری از این مرحله آلوده تضاد زیادی با ناحیه سالم ندارد. 

صویربرداری تکه روش  دیدگر پیشنهادآزمایشگاه اتوماسیون و ماشین بینایی گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد 

 گردد.ه میبرداری طیفی ارائرتصوی تئوری. در ادامه توضیحاتی در مورد باشدتقریبا مستقل از نوع و رنگ برگ و لکه می چند طیفی
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 ب الف

 آلوده به شانکر آلواز برگ  Hب( تصویر مولفه  ،آلوده به شانکر آلوالف( تصویر رنگی برگ : 3شکل 

 

 تصویربرداری طیفیتئوری  2-1

 رایب تواندکه میتواند اطالعات طیفی و فضووایی را در یک سوویسووتم فراهم کند زمان میطور همروش تصووویربرداری طیفی به

شیمیایی بینیپیش ضایی آننمونه ذاتی فیزیکی و کمّی خواص  شود کزمان بهطور همها بهها و همچنین توزیع ف ه از کار برده 

  نماید. سه حالت بازتاب، جذب یا عبور نور به باندهایجذب یا عبور نور در برخورد نور با محصول استفاده میبازتاب، سه ویژگی 

  هایهای ماده در اثر تابش نور بسووتگی دارند. در نتیجه برخی از مواد طول موجو ارتعاشووی ایجاد شووده در مولکول یچرخشوو

  طورکنند. این الگوهای انعکاس و جذب بهها را جذب میطول موج کنند در حالی که سووایر مواد اینمشووخصووی را بازتاب می

شان می صی را ن شخ صر به فرد مواد م ضای طیفی ایجاد با توجه به ویژگی دهند کهمنح شیمیایی و مکانیکی ماده یک ام های 

ستگمی ضایی( منبع نوری، د شامل اطالعات طیفی و ف ساب مکعب طیفی ) شش طول موج وشود. ابزار مورد نیاز برای اکت  اه پا

 باشند. آشکارساز می

ر در حدود ها تعداد تصاویشود که تفاوت اصلی آنتصویربرداری طیفی به سه دسته چند طیفی، فراطیفی و ابرطیفی تقسیم می

های )از ردیف ( و همچنین اطالعات فضایی دوبعدیλهای مکعب طیفی است. مکعب طیفی شامل اطالعات طیفی )از طول موج

x های و ستونyباشد. که تعداد تصاویر به قدرت تفکیک پذیری یا وضوح طیفی بستگی دارد، هرچه از تصویربرداری چند ( می

ها یل طیفشود که کار تجزیه و تحلهای بیشتری ثبت میتر و طیفشویم پوشش طیفی گستردهتر میطیفی به ابرطیفی نزدیک

نماید. در نتیجه محققین ابتدا با تصووویربرداری فراطیفی اقدام به شووناسووایی ر میو کاربرد بالدرنگ آن را در شووناسووایی دشوووا

 .(2113، 1)وو و سان نمایندهای بهینه برای شناسایی استفاده مینمایند سپس از طیفهای بهینه میطیف

برای حذف تاثیر  .تهیه شدند که خام هستندنانومتر  311و  811، 711باند طیفی  3در  طیفی تصاویردر این تحقیق، 

که دو روش اصلی کالیبره کردن وجود دارد. در روش اول از روشنایی  ؛شوندها تصاویر خام کالیبره میتغییرات نورپردازی المپ

شود که البته خطای زیادی دارد، ولی در روش دوم از سطح رفرنسی عنوان سطح رفرنس استفاده میمینیمم و ماکزیمم تصویر به

برای  .که سطح رفرنس در این تحقیق سولفات باریم در نظر گرفته شده است گردددرصد باشد استفاده می 111که بازتاب آن 

شود ها خاموش هستند گرفته میکه المپکالیبره کردن به روش سطح رفرنس عالوه بر تصویر روشن تصویری از نمونه در حالی

در را نانومتر  311، 811، 711ی کالیبره شدن تصاویر در باندهای طیفی هآید که نتیجدست میتصویر کالیبره به 1 یو از رابطه

 .نماییدمشاهده می 1شکل 

(1) dark)-%dark)/(100-(sample=T(sample) 

 

شده T(sample)، 1که در رابطه  صویر کالیبره  صویر خام نمونه،  sampleی نمونه، ت سطح رفرنس،  %100ت صویر    darkت

 باشد.ها خاموش هستند، میکه المپتصویر سطح رفرنس در حالی

 

                                                           
1 Wu and Sun 
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 نانومتر 077د(  ،نانومتر 077( ج ،نانومتر 077( ب ،های؛ الف( مرئیدر طیف ی برگ آلوتصاویر طیفی کالیبره شده: 4شکل 

   

صاویر مقادیر میانگین بازتابش در طیف شدن ت ستخراج و برای  311و  811، 711های بعد از کالیبره  سالم ا ناحیه لکه و ناحیه 

 گردند. مقایسه می

 

 نتایج و بحث -3
 

های گیالس در ناحیه آلوده و ناحیه سالم برگ Hدرصد مولفه  5زوجی در سطح احتمال  tی آزمون نتایج مقایسه 1در جدول 

نشان داده شده  1طور که در جدول همانانجام شد.  Minitab 17زوجی در نرم افزار  tآزمون آورده شده است. مرحله اول و دوم 

 درصد وجود دارد. 5 حه در هر دو مرحله در سطالم و آلودی سناحیه Hدار بین مقادیر اختالف معنی

 
 های گیالسناحیه آلوده و ناحیه سالم برگ Hدرصد مولفه  5زوجی در سطح احتمال  tی آزمون نتایج مقایسه :1جدول 

 هاگروه مرحله آلودگی
 نتایج آزمون آماره های توصیفی

 هامیانگین اختالف
 داراختالف معنی tآماره  میانگین تعداد

 مرحله اول
 21/1 11 ناحیه سالم

16/15- 111/1 13/1- 
 12/1 11 ناحیه آلوده

 مرحله دوم
 13/1 32 ناحیه سالم

63/35- 111/1 13/1- 
 22/1 32 ناحیه آلوده

 
دست بخش قبل بیان شد شدت عالئم برگی شانکر از تقسیم مساحت ناحیه آلوده به ناحیه سالم برگ بهطور که در همان

 ها آورده شده است.نتایج میانگین درصد آلودگی برگ 2آید که در جدول می
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 در مرحله اول و دوم هامیانگین درصد آلودگی برگنتایج  :2جدول  

 هاتعداد برگ مرحله آلودگی
 )پیکسل( میانگین مساحت

 میانگین درصد آلودگی
 ناحیه آلوده ناحیه سالم

 72/1 31/5377 68/115113 11 مرحله اول

 16/1 55/1133 1/215331 32 مرحله دوم

 
و  811، 711های مقادیر میانگین بازتابش در طیفدرصد  5زوجی در سطح احتمال  tی آزمون نتایج مقایسه 3در جدول 

اختالف میانگین  3با توجه به نتایج جدول های آلو وگوجه سبز مرحله سوم آورده شده است. ناحیه آلوده و ناحیه سالم برگ 311

 811های ها در طیفدار نشد ولی اختالف میانگیندرصد معنی 5در سطح  711در طیف مقادیر بازتابش دو سطح آلوده و سالم 

 11/1نانومتر،  811ر شد. با توجه به اینکه اختالف میانگین مقادیر بازتابش در طیف دادرصد معنی 5نانومتر در سطح  311و 

طیف بهتری برای شناسایی و جداسازی شانکر  811بیشتر است طیف  11/1نانومتر یعنی  311است و از اختالف میانگین طیف 

 ستانه را افزایش داد.توان قابلیت اعتماد انتخاب حد آگردد و با استفاده از این طیف میمحسوب می

 
ناحیه آلوده  077و  077، 077های مقادیر میانگین بازتابش در طیفدرصد  5زوجی در سطح احتمال  tی آزمون نتایج مقایسه :3جدول 

 آلو وگوجه سبزهای و ناحیه سالم برگ

 هاگروه طیف )نانومتر(
 نتایج آزمون آماره های توصیفی

 هامیانگین اختالف
 داراختالف معنی tآماره  میانگین تعداد

711 
 66/1 21 ناحیه سالم

33/1 362/1 111/1 
 68/1 21 ناحیه آلوده

811 
 11/1 21 ناحیه سالم

11/3 111/1 11/1 
 11/1 21 ناحیه آلوده

311 
 11/1 21 ناحیه سالم

11/6 111/1 11/1 
 13/1 21 ناحیه آلوده

 

 های آلو و گوجه سبز مرحله سوم آورده شده است.درصد آلودگی برگنتایج میانگین  1در جدول 

 
 سومدر مرحله  هامیانگین درصد آلودگی برگنتایج  :4جدول 

 هاتعداد برگ مرحله آلودگی
 )پیکسل( میانگین مساحت

 میانگین درصد آلودگی
 ناحیه آلوده ناحیه سالم

 23/3 66/1625 11/51331 21 سوممرحله 

 

 

 گیرینتیجه -4
ستفاده های درختان میوه هسته دار مورد اتواند برای شناسایی شانکر باکتریایی برگسیستم تصویربرداری مرئی و طیفی می

درنگ نماید. سیستم تصویربرداری مرئی برای شناسایی بیماری در مراحل اولیه و قرار گیرد و نظارت بر سالمت گیاهان را بی

 ت.تر اسکه سیستم تصویربرداری طیفی برای شناسایی بیماری در مراحل پیشرفته مناسب میانی مناسب است در حالی
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 تشکر و قدردانی

ر اختیار دطور آزمایشگاهی آلوده شدند( مرحله سوم را )بههای برگ که نمونهصادقی صرافان سارا از سرکار خانم مهندس 

 ما گذاشتند سپاسگزاریم.
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