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 چکیده

های بافت، تنش شود. این ارزیابی شامل تراکم، یکنواختی، رنگ،های زیبایی و عملکردی آن تقسیم میارزیابی کیفیت چمن به بخش جنبه

دیده مند ارزیاب آموزشای، نیازگیرد. به دلیل آنکه روش انسانی سلیقهمحیطی و بیماری شده که توسط ارزیاب انسانی مورد قضاوت قرار می

های جایگزین ز روشهای غیر یکسان و قابلیت بازتولید ندارد نیازمند جایگزینی برای آن است. یکی ابوده، در طول زمان و میان ارزیاب

ازتولید و ابلیت باستفاده از جعبه ارزیابی کیفیت چمن است که با تصویربرداری در محیط نور محصور، اثر خطای محیطی را کم کرده و ق

پردازد. سنجی میگیری کیفیت رنگ و درصد پوشش سبز چمن به کیفیتیکنواختی را به ارزیابی کیفیت آورده است. این دستگاه با اندازه

آمده توسط دوربین دستگیری و کالیبراسیون رنگ بهگیری کیفیت رنگ توسط جعبه اندازهای روشی نوین برای اندازههدف این پژوهش ارائه

خط از میان  شده و با عبور بهترینپرداخته است. بدین منظور ابتدا تصویری از چک رنگ تهیه x-riteصویربرداری با کمک چک رنگ ت

شود. با اجرای این آمده به مقدار واقعی آن نزدیک میدسترنگ، مقدار رنگ به های اصلیمؤلفههای درک شده توسط دوربین برای هر رنگ

 شد. 987/0و  985/0، 978/0رنگی قرمز، سبز و آبی به ترتیب برابر  هایمؤلفهیب همبستگی برای روش، به ترتیب ضر

 سنجی چمن.پردازش تصویر، درصد پوشش سبز چمن، رنگ چمن، کیفیتواژگان کلیدی: 

_________________________________________________________________________________ 

 مقدمه .1

، 2، یکنواختی1گیرد. این ارزیابی شامل تراکمهای زیبایی و عملکردی یک چمن صورت میچمن با در نظر گرفتن جنبهرزیابی کیفیت ا

گیرد. کیفیت چمن اصطالحی است که ابتدا چمن بوده و بر اساس قضاوت ارزیاب صورت می 6و رنگ 5، بیماری4های محیطی، تنش3بافت

ای را تعریف کند تا چمن از یک استاندارد مشخص پیروی کند. سیستم طور عددی درجهمطرح شد تا به 1973در سال  7توسط بِرد

منظور ارزیابی چمن توسط پژوهشگران و مدیران نگهداری چمن )بهترین یا باالترین( به 9ترین( تا )بدترین یا پایین 1از  8امتیازدهی دیداری

شده و امتیازدهی تنها با عددهای قبول در نظر گرفتهو باالتر از آن قابل 6گیرد. در این مقیاس، امتیاز قرار می در سراسر جهان مورداستفاده

ی چمن، مقدار مدیریت و زمان سال متفاوت است. برای مثال امتیاز کیفیت گیرد. همچنین این امتیازدهی با توجه به گونهصحیح صورت می

 .[2, 1] ندارد 10هیچ ارتباطی با همان مقدار برای کِنتاکی بلوگراس 9ویه بلندهای فسکدر گونه 6قبول قابل

                                                      
1 Density 

2 Uniformity 

3 Texture 

4 Environmental Stress 

5 Disease 

6 Color 

7 Beard 

8 Visual Rating System 

9 Tall Fescue 

10 Kentucky Bluegrass 

mailto:m.golzarian@um.ac.ir
mailto:fatemeh.kazemi@um.ac.ir


 

 1برداری بر اساس ارزیابی دیداریها قبل یک استاندارد موردقبول بوده است، دادهها و اصطالح چمن از دههاگرچه عبارت کیفیت در پژوهش

ای 3های بین واریتهدیده است تا بتوانند تفاوتهای آموزشبوده که نیاز به ارزیاب 2اینقد، ارزیابی سلیقهموردنقد قرارگرفته است. دلیل این 

اند که امتیازدهی دیداری در طول زمان و میان ( گزارش داده1999) 5( و تِرِنهولم و همکاران1984) 4هورست و همکاران را نیز نشان دهند.

اند ( ذکر کرده2007) 6ها مورد پرسش قرارگرفته است. همچنین کِرَنز و موریسگونه دادهلیت بازتولید اینها غیر یکسان بوده و قابارزیاب

ها و استانداردهایی که توسط پژوهش گران نشده و آن دستورالعملطور مناسب تعریفکه معیارها برای امتیازدهی دیداری کیفیت چمن به

 .[3, 2] اند نیاز به نرمال شدن دارندهای واریته استفاده کردهمشغول به ارزیابی دیداری چمن در آزمایش

گیری را ها، اندازهشوند که این روشهایی برای امتیازدهی دیداری پیشنهاد میعنوان جایگزینبه 8و بازتاب طیفی 7تحلیل تصویر دیجیتال

عنوان ابزاری در افزار مناسب بهکردن پارامتر موردنظر در یک تصویر دیجیتال با استفاده از نرم عددیدهند. جام میجای ارزیابی ذهنی انبه

عنوان شاخص منظور ارزیابی رنگ چمن )بههای مختلف کشاورزی مورداستفاده قرارگرفته است و تا حد زیادی توسط پژوهشگرها بهرشته

ورداستفاده قرارگرفته است، زیرا این روش تحلیل، تخمین دقیقی را برای هردو پارامتر فراهم آورده و ( و درصد چمن سبز م9رنگ سبز تیره

های ایجادشده بر اثر تواند استقرار چمن و تنشکند. عالوه بر این، تحلیل تصویر دیجیتال نشان داده است که با دقت میها را ذخیره میآن

توان مؤثرتر ای را میهای ملی یا منطقههای آزمایش، دادهعددی کند. با استفاده از این روشرا  ترافیک روی چمن و نیز بیماری یا خشکی

حال تحلیل تصویر دیجیتال توان با یک روش آماری موثق مقایسه کرد. بااینا میشده از مناطق مختلف رآوریهای جمعانجام داد زیرا داده

 .[4, 2] شود که به دنبال عددی کردن تغییرات رنگ و پوشش سبز چمن هستندهایی میبیشتر محدود به پژوهش

های کودی، رنگ چمن یک جزء کلیدی در کیفیت زیباشناختی و یک شاخص مناسب برای ارزیابی پارامترهایی مانند رنگ ژنتیکی، پاسخ

شود. رنگ به چمن ارزیابی میهای مربوط های شوری یا خشکی است. بنابراین، رنگ چمن اغلب در آزمایشو تنش 10هیمسمومیت گیا

ای را چمن زرد یا قهوه 1صورت که شود، بدینارزیابی می 9تا  1های چمن در مقیاس طور سنتی با استفاده از امتیازدهی دیداری کرتبه

ن نیاز به ابزار ی چمن سبز پررنگ و مطلوب است. باوجوداینکه امتیازدهی رنگ، استحصال سریع داده را بدودهندهنشان 9نشان داده و 

ای بوده که حذف خطای انسانی از آن دشوار است. درنتیجه اغلب تناقضی میان گیری ذهنی و سلیقهکند، رنگ یک اندازهخاصی فراهم می

 هایهای یکسانی برای تراکم، رنگ و لکهکنند وجود دارد. همچنین زمانی که کرتهای یکسانی را ارزیابی میکارشناسان زمانی که کرت

 .[5 ,6] (r < 0.68ها وجود دارد )شوند، همبستگی ضعیفی در میان آنبرگ توسط کارشناسان باتجربه امتیازدهی می

ل تقاطع برداری سنتی مانند امتیازدهی دیداری یا تحلیهای ارزیابی و نمونهتخمین دقیق پوشش چمن نیز که اغلب با استفاده از تکنیک

گیر بودن و احتمال خطای عملی دشوار است. همچنین به دلیل واریانس باالیی که دارند قابلیت گیرد به دلیل وقتصورت می 11خط

کنند. در مقابل با استفاده از تحلیل تصویر دیجیتال، یک کارشناس ها یا مناطق جغرافیایی مختلف را محدود میها در زمانی دادهمقایسه

گیری درصد رنگ سبز برای ها توصیف کند. اندازهها را در نتیجهتواند مطالعه را ارزیابی کرده، بدون آنکه خطا یا تفاوت ارزیابی میتنهایبه

، کشت و کار، آسیب ترافیک 12ارزیابی پارامترهایی مانند استقرار چمن، تنش خشکی، ترمیم چمن )به دلیل آسیب پارگی در اثر ضربه پا

 .[6, 4] ه(، تحمل سایش و سبز شدن بهاری بسیار مفید استروی چمن و غیر

تند، هنوز خأل شده برای ارزیابی کیفیت دیداری چمن هسای از معیارهای استفادهاگرچه رنگ و پوشش سبز دو پارامتر در میان مجموعه

. به همین دلیل [6] گیری تمام کیفیت چمن وجود داردهای منتشرشده در مورداستفاده از تحلیل تصویر دیجیتال در اندازهو گزارش اجماع

شود تا یمگیری کیفیت چمن پرداخته آمده از جعبه اندازهدستدر این پژوهش به کالیبراسیون رنگ و درصد پوشش سبز تصویرهای به

 های چمن استفاده کرد.شده به دست آید و بتوان از آن در پژوهشارائهتصویربرداری  نوین گیری روشدقت اندازه

                                                      
1 Visual Assessment – Subjective Assessment 

2 Subjective 

3 Variety 

4 Horst et al. 

5 Trenholm et al. 

6 Krans and Morris 

7 Digital Image Analysis (DIA) 

8 Spectral Reflectance 
9 Dark Green Color Index (DGCI) 

10 Phytotoxicity 

11 Line-Intersect Analysis 
12 Divot 



 

 هاروش مواد و .2
-بیش مقدار ( به دست آوردن یک تصویر کیفیت با نمایش خوب رنگ و کمترین1گام اساسی است: )تحلیل تصویر دیجیتال چمن شامل سه

سازی یک یا چند پارامتر موردنظر از  عددی( 3یر برای ارزیابی و )های مناسب تصو( انتخاب بخش2اندازی، )و سایه 1نور دیدن در تصویر

های ی تصویر. برای فراهم کردن این سه مؤلفه اساسی، تحلیل تصویر دیجیتال به یک دوربین کیفیت باال با خاصیتشدههای انتخاببخش

حمل ی نوری محصور که قابلن، اغلب استفاده از یک سامانهیافته نیاز دارد. عالوه بر ایافزار تحلیل تصویر اختصاصی رنگ خوب و نرمارائه

کننده است زیرا تأثیر نورهای محیطی را بسیار کم یا حتی خنثی و دارای منبع تغذیه بوده در هنگام به دست آوردن تصویر بسیار کمک

 .[6] توان تصویرها را حتی در شب تهیه کردکند و میمی

تا بتوان  دمتصل ش ترول )چرخ دستی(شده و به یک الف طراحی و ساخته-1طابق شکل ای مبرداری ماشینی، جعبهمنظور دادهدرنتیجه به

المپ فلوئور  4عبه . عالوه بر این در داخل این جشدتاپ در نظر گرفتهای برای قرار گرفتن لپجا کرد. همچنین صفحهراحتی جابهآن را به

عبه کز این جمر رنگی پوشانده شده و درهای مشکیابش نور با برچسبشده، درون جعبه به دلیل جلوگیری از بازتسنت با نور سفید تعبیه

 ب(.-1)شکل یک وب کم نصب گردید

 

 

 )ب( )الف(

 شده در داخل جعبه.منظور ایجاد نور محصور و دوربین نصبهای فلوئور سنت به. )الف( جعبه تصویربرداری، )ب( المپ1شکل 

لیبراسیون بر روی بایست عملیات کاهای رنگ و درصد پوشش استخراج شوند، میدر این نوع تصویربرداری به دلیل آنکه نیاز است تا ویژگی

ه پایپالین دوربین آمده از تصویر را به مقدارهای واقعی آن نزدیک کرد. درنتیجه عملیاتی بدستها صورت بگیرد تا مقدارهای رنگی بهآن

 x-riteشرکت  شود تا در هر بار تصویربرداری، تصحیح رنگ موردنیاز صورت گیرد. به همین منظور از چک رنگ پاسپورت ساختاضافه می

 (.2)شکل  شد اوت در این پژوهش استفادهرنگ متف مربع با 24آمریکا، دارای 

                                                      
1 Over-exposure 



 

 
 x-rite. چک رنگ پاسپورت ساخت شرکت 2شکل 

 MATLABافزار رمرنگی توسط ن هایمربعرنگ قرمز، سبز و آبی هرکدام از این  هایمؤلفهقدار توان مبا تهیه تصویر از این صفحه رنگ می

آمده در دستهبتصویر  رنگ استخراج شده ازهر  مقدارهایمشاهده کرد. با رسم نمودار  3توان در شکل . این تصویر را میآوردبه دست 

آمده دستبه aد ثابت ها را رسم کرد. با ضرب عدیان این دادهاز م y = ax + bی ی خط گذرندهتوان معادلهها، میمقابل مقدارهای واقعی آن

ار واقعی آن نزدیک گر دوربین را به مقد، مقدار رنگ درک شده توسط حسbی ماتریس و جمع آن با مقدار درایهرنگی در هر  مقداربرای هر 

 شود.می

 
 شده از چک رنگ توسط جعبه تصویربرداری. تصویر تهیه3شکل 

 نتایج و بحث .3

توان مقدار رنگ درک ها ذکر شد، با انجام کالیبراسیون رنگ، میبا توجه به آنچه در مورد روش کالیبراسیون رنگ در قسمت مواد و روش

شده توسط دوربین و گر دوربین را به مقدار واقعی آن نزدیک کرد. این عمل با رسم نمودار میان مقدارهای تخمین زدهشده توسط حس

توان آمده، میدستی خط بهگیرد. با ضرب و جمع اعداد ثابت معادلهها صورت میعبور بهترین خط درجه یک میان آن مقدارهای واقعی و

رنگ از  24در  قرمز ؤلفهمقدارهای متوان این نمودار را برای می 4ها نزدیک کرد. در شکل مقدارهای رنگ تصویر را به مقدارهای واقعی آن

ن خط عبور داده با توجه به معادله بهتری .به دست آمد 987/0برابر  این مؤلفهمشاهده کرد. ضریب همبستگی برای  x-riteصفحه رنگی 

ها به آن 912/3قرمز تصویر ضرب شده و مقدار  مؤلفه در تمام مقدارهای 048/1برای بهبود کیفیت رنگ عدد  شده، میتوان دریافت که

 شود.اضافه می



 

 
 رنگی در مقابل مقدار واقعی آن هایمربعآمده برای هرکدام از دستقرمز به مؤلفه . نمودار مقدار4شکل 

ریب همبستگی برای کرد. بر اساس این نمودار ض مشاهده x-riteاز رنگ های صفحه رنگ  سبز مؤلفهتوان این نمودار را برای می 5در شکل 

در تمام  a که یبضر توجه به معادله بهترین خط عبور داده شده از نقاط، در این حالت بود. با 958/0های رنگی برابر سبز مربع مؤلفه

 .به دست آمد 243/0ها شده به آنو عدد ثابت اضافه 055/1 ضرب میشود برابر با سبز مقدارهای

 
 آنرنگی در مقابل مقدار واقعی  هایمربعآمده برای هرکدام از دستسبز بهمؤلفه . نمودار مقدار 5شکل 

قدارهای مؤلفه آبی مبا توجه به معدله بهترین خط عبور داده شده از شده است. نمایش داده 6آبی در شکل  مؤلفهنمودار اصالح رنگ برای 

تصویر خراج شده از تر شدن رنگ های استها، برای بهبود و نزدیکهای به دست آمده از تصویر و مقدارهای واقعی مؤلفه آبی آن رنگاز رنگ

باید عدد  آمده به دست آمد و حاصل به دست 058/1ضرب شود برابر  از هر رنگ آبیمقدار مؤلفه ضریبی که باید در هر به رنگ واقعی، 

 .مدبه دست آ 987/0برابر  هابین مقدارهای تصویری و مقدارهای واقعی رنگ کاسته شود. همچنین ضریب همبستگی 343/2ثابت 



 

 
 رنگی در مقابل مقدار واقعی آن هایمربعهرکدام از آمده برای دستآبی به مؤلفه . نمودار مقدار6شکل 

ش چمن سبز مشاهده کرد. بر اساس عملیات صورت گرفته، درصد پوش 7شکل توان در تأثیر کالیبراسیون رنگ و درصد پوشش سبز را می

 تغییر پیدا کرده است. 727/0به  769/0از ی آن درصد و شاخص رنگ سبز تیره 39/58به  07/53از 

  
 )ب( )الف(

 ی تصویربرداری، )ب( تحلیل تصویر دیجیتال چمن)الف( تصویر تهیه شده از چمن توسط جعبه .7شکل
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های نگ، بافت، تنششود. این ارزیابی شامل تراکم، یکنواختی، رهای زیبایی و عملکردی آن تقسیم میارزیابی کیفیت چمن به دو بخش جنبه

گیرد. به دلیل آنکه روش انسانی داری، مورد قضاوت قرار میمحیطی و بیماری شده که توسط ارزیاب انسانی با پیروی از استاندارد ارزیابی دی

رد نیازمند جایگزینی های غیر یکسان است و قابلیت بازتولید ندادیده بوده، در طول زمان و میان ارزیابای، نیازمند ارزیاب آموزشسلیقه

حصور، اثر خطای که با تصویربرداری در محیط نور مهای جایگزین استفاده از جعبه ارزیابی کیفیت چمن است برای آن است. یکی از روش

ستگاه با تهیه ی تصویر دان آورده است. این غی و حتی ارزیابی در شب را به ارممحیطی را کم کرده و قابلیت بازتولید، یکنواختی در ارزیاب

گیری ندازهاای روشی نوین برای ارائه پردازد. هدف این پژوهشسنجی میگیری کیفیت رنگ و درصد پوشش سبز چمن به کیفیتبه اندازه

دین منظور بپرداخته است.  x-riteکیفیت رنگ توسط جعبه تصویربرداری و کالیبراسیون رنگ درک شده توسط دوربین با کمک چک رنگ 

ن مقدارهای به دست و با عبور بهترین خط از میاآمد به دست  های هر مربع رنگیهای مؤلفه، مقدارشدتهیه های رنگمربعابتدا تصویری از 

بز و آبی به ترتیب رنگی قرمز، س هایمؤلفهشود. با اجرای این روش، ضریب همبستگی برای آمده، مقدار رنگ به مقدار واقعی آن نزدیک می

 .به دست آمد 987/0و  985/0، 978/0برابر 
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