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  چکيده
  
 برگ ليپس و خوار برگ هپروان يها آفت ،يمصنوع يعصب يها شبکه و ريتصو پردازش يها کيتکن از استفاده با پژوهش نيا در

 بافت، رنگ، يها يژگيو و هيته ياوحد رقم هپست درخت هزد آفت يها برگ از يتاليجيد ريتصاو منظور، نيبد .دش ييشناسا پسته
 يابي دست يبرا .گرديد استفاده ها آفت يبند طبقه و صيتشخ در و شد استخراج ريتصاو از رنگ) -(بافت يبيترک و يکيمورفولوژ

 قرار يابيارز مورد ،ريتصاو از شده استخراج مختلف يها يژگيو و يمصنوع يعصب يها شبکه مختلف يها حالت مدل، نيبهتر به
 ،يفشردگ ار،يمع انحراف انه،يم انس،ي(وار يرنگ يژگيو شش از استفاده با )الف :از بودند عبارت ها حالت نيبهتر که گرفت

 تانژانت انتقال تابع با يخروج يهال و پنهان يهال دو با ديگموئيس تميلگار انتقال تابع با انتشار پس شبکه )،يصاف و يدگيکش
 پس شبکه )،يهمگن و يانرژ ،يهمبستگ کنتراست، ،ي(آنتروپ يبافت يژگيو پنج از استفاده با )ب ؛%۳/۹۳ دقت با ديگموئيس

 يژگيو پنج از استفاده با )ج و ؛%۹۵ دقت با يخط تابع با يخروج يهال و پنهان يهال دو با ديگموئيس تانژانت انتقال تابع با انتشار
 يژگيو ۵ و يرنگ يژگيو ۶( يبيترک يژگيو ۱۱ و استحکام) وسعت، ،يطيمح يضلع  چند سطح ط،يمح (سطح، يکيمورفولوژ

 %۷/۸۶ دقت با بيترت به يخط يخروج يهال و ديگموئيس تانژانت انتقال تابع و پنهان يهال دو تعداد با انتشار، پس شبکه با )يبافت
 يبند طبقه و صيتشخ ييتوانا ،يمصنوع يعصب يها شبکه و ريتصو پردازش کيتکن که داد نشان پژوهشاين  جينتا .%۳/۹۸ و

   دارد. يخوب اريبس دقت با را پسته برگ يها آفت
  

  .خسارت نسبت ،يمصنوع يعصب يها شبکه ،ريتصو پردازش پسته، درخت برگ ،ها آفت :كليدي يها واژه
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 ... و تصوير پردازش تکنيک از استفاده با و پسيل برگ پسته خوار برگ پروانه هاي آفت شناسايي                                                           ٢

 مقدمه
 هتير به متعلق )Pistacia Vera L(. اهلي هپست درخت
 داراي Pistacia جنس است. )Anacardiaceae ( سماق

 سقز يا ١تربانتين خود، ازها  آن  همگي كه است گونه ازدهي
 يا درخت صورت هب تيره اين گياهان کنند. يم ترشح

 همرحل و است هيپا دو ،پسته درخت هستند. درختچه
 از قبل تا پسته درخت است. يطوالن پسته درخت ينونهال
 يسالگ ۱۲ تا ۱۰ از و کند يم ديتول يکم هويم ،يسالگ پنج

 ,Abrishami) شود يم آغاز آن ياقتصاد و کامل يبارده

بر  توانند يم پسته درخت يها يماريب و ها آفت .(1994
   .دنشو ظاهر وهيم اي گل برگ، شاخه، شه،ير تنه، يرو

 يها باغ مهم يها آفت از يکي ،٢پسته خوار برگ هپروان
 به زمستان طول در که شود يم محسوب رانيا در پسته

 لياوا و برد يم سر به مختلف يها پناهگاه در رهيشف صورت
 از يا مرحله هر در کند. يم تيفعال به شروع بهشتيارد

 يول ؛رديگ قرار ها آفت خطر معرض در تواند يم اهيگ رشد،
 وهيم و ابدي يم انيپا يشيرو رشد که ماه خرداد اواخر از

 همرحل نيا در ها آفت خسارت کند، يم بستن مغز به شروع
 ماه مرداد در شود. يم ها جوانه و برگ زشير و يپوک باعث

 نشدن) (خندان يبستگ دهان مقدار شيافزا باعث زين
 نحو نيا به آفت خسارت هويش گردد. يم پسته يها دانه
 از بالفاصله تخم، از خروج از پس پروانه يالروها که است
 يالروها و کنند يم هيتغذ يفوقان درمياپ و برگ ميپارانش

 فقط و خورند يم را ها برگ پهنک اعظم قسمت بعد نيسن
 حالت به ها برگ و گذارند يم يباق را ياصل يها رگبرگ

 عوامل ييشناسا نظر از جهت، نيهم به .نديآ يم در يتور
 با ،مانند يم يباق برگ يرو عمدتاً ها رگبرگ چون خسارت،

 صورت هب که ،يزدگ سرما و يسوختگ آفتاب از حاصل يزرد
 يراحت هب ،شود يم انجام برگ سطح کل يرو بر تر کنواختي

 که است يهنگام آفت، نيا با مبارزه زمان .است زيتما قابل
  .شود دهيد الرو کي حداقل ها برگ يرو

 درخت يها آفت از گريد يکي ،٣پسته برگ ليپس آفت
 فيط در رايز ؛است دشوار آن کنترل که است پسته

 يبرا ييباال ليپتانس ،حرارت هدرج راتييتغ از يعيوس
 .است کم آن يذات ريم و مرگ و دارد دمثليتول و نمو و رشد
 درون يدهان هلول بردن فرو با ليپس کامل حشرات و ها پوره

                                                 
1- Turpentine 
2- Ocneria terebinthina Stgr 
3- Agonoscena Pistaciae 

 گوارش دستگاه کنند، يم هيتغذ ياهيگ هريش از ها برگ
 را آن هاضاف و کرده جذب را ياهيگ هريش ينيپروتئ مواد
 .کند يم دفع عسلک صورت به ،است يقند مواد شتريب که

 زشير پسته، درختان يناتوان سبب چسبنده هماد نيا
 و يپوک درصد شيافزا و کوچک يها دانه ها، جوانه ها، برگ
 ،يگلده زمان در يپاش سم .شود يم وهيم يبستگ دهان

 گريد يها آفت هيعل سموم اختالط و مکرر يها يسمپاش
 يصورت در شوند، يم يعيطب دشمنان کامل حذف باعث که
 شيافزا باعث ،باشند نداشته ليپس آفت يرو يريتأث که

 از اديز هاستفاد د.نگرد يم ليپس تيجمع رشد و مقاومت
 در ازته ييايميش يکودها از استفاده و يمرغ يکودها

 فراهم تيجمع اديازد يبرا را طيشرا ،سال گرم يها ماه
 به سخت و يرس يها خاک و يشن يها خاک کند. يم
 به( يکاف هانداز به رطوبت نداشتن نگه و نکردن جذب ليدل

 آلوده آفت به تر عيسر )ياريآب هدور بودن يطوالن علت
بر  ابتدا ،پسته خوار برگ هپروان آفت ،يکل طور  هب گردند. يم

 درخت برگ نرم يها  قسمت از و شود يم ظاهر برگ يرو
 آفت يول ؛گذارد يم يباق را ها رگبرگ و کند يم هيتغذ
 يرو رنگ سبز هپوست( وهيم يروبر  ،برگ بر عالوه ،ليپس

  کند. يم هيتغذ آن از و شود يم دهيد زين پسته)
 وهيم انيپا در و گل سپس و برگ ابتدا ،ها يماريب و ها آفت

 مراحل در يماريب و يها آفت کنترل با و کنند يم ريدرگ را
 خسارات توان يم برگ يرو بر شدن ظاهر محض به هياول

 ن،يبنابرا داد. کاهش ممکن حد تا را درخت به هشد وارد
 و ريتکث همرحل از قبل ،ها آفت به آلوده مناطق صيتشخ با

 بخش ،ريتصو پردازش کمک به اهانيگ به گسترده بيآس
  شد. خواهد محقق حاضر پژوهش يينها اهداف از يا عمده

 ابداع يتقاضا ،يکشاورز يتکنولوژ در رياخ يها شرفتيپ
 ها يماريب و ها آفت صيتشخ يبرا را مخرب ريغ يها روش
 ،يبردار ريتصو و يسنج فيط يها کيتکن .است داده شيافزا
 و يماريب صيتشخ يبرا که هستند نظارت يها روش از

 .Omrani et) شوند يم استفاده اهانيگ و درختان در تنش

al., 2012). يها روش از يکي مصنوعي، عصبي هشبک 
 استفاده با و يادگيري فرايند کمک به که است محاسباتي

 شناخت با کند مي تالش »٤نرون« نام به پردازشگرهايي از
 يهال و ورودي يهال ميان نگاشتي ها، داده بين ذاتي روابط

 اطالعات پنهان، هاي هيال يا هيال .دهد ارائه خروجي
 اختيار در و کنند يم پردازش را ورودي يهال از شده دريافت

                                                 
4- Neuron 
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 هايي مثال دريافت با شبکه هر .دهند يم قرار خروجي يهال
 منجر نهايت در که است فرايندي ،آموزش .بيند مي آموزش

 شود مي انجام زماني شبکه، يادگيري .شود مي يادگيري به
 اختالف که کند تغيير چنان هيال بين ارتباطي هاي وزن که
 قابل حالت در شده محاسبه و شده بيني پيش مقادير بين

 بيان را شبکه دانش و حافظه ،ها وزن اين .باشد قبولي
 براي تواند مي ديده آموزش عصبي هشبک .دنکن مي

 ها داده جديد مجموعه با متناسب يها يخروج بيني پيش
  .(Dowlati et al., 2012) رود کار به

 هاي دانه بندي درجه در تصوير پردازش تکنيک از ،تاکنون
 شده، پخته محصوالت کيفي بازرسي پسته، ذرت، غالت،

 تعيين و ديده صدمه هاي بادام شناسايي سيب، بازرسي
 .(Razavi et al., 2010)ت اس شده استفاده ها دانه ابعاد

 معيار ،رنگ که دهند مي نشان نيشيپ يها پژوهش
 ميوه، مانند کشاورزي محصوالت از بسياري براي مناسبي
 Leemans et al., (1998) .است سبزيجات و گوشت غالت،

 پردازش از سيب رقم يک خرابي يبند قطعه منظور به
 Pydipati et al., (2006) کردند. استفاده رنگي تصوير

 از استفاده با را فروت پيگر درخت يبرگ يها يماريب
 از استفاده با HSI يرنگ يفضا در K-Means يبند خوشه
 .کردند کيتفک و ندداد صيتشخ انتشار، پس يعصب هشبک

 سيماتر يها يژگيو از ،کيتفک يبراپژوهشگران  نيا
 رنگ يساختار خواص آن در و کردند استفاده اتفاق هم

 و شد استخراج HSI رنگ يفضا در مرکبات برگ
 و برناردس .دنديگرد يبند طبقه %۷۵/۹۸ دقت با ها يماريب

 خودکار صيتشخ يبرا را يروش ،)۲۰۱۳( همکاران
 يبرا موجک ليتبد از و دادند ارائه پنبه اهيگ يها يماريب

 يبرا بانيپشت بردار نيماش از و ها يژگيو استخراج
 دقت ،مدل نيبهتر در و کردند استفاده ريتصاو يبند دسته

 به آلوده ينواح صيتشخ ،يکل طور هب .آمد دست هب ۹۰%
 بيآس و ريتکث همرحل از قبل پسته درختان برگ در ها آفت

 پردازش کمک به ها آفت نوع ييشناسا اه،يگ به گسترده
 يها شبکه کمک به برگ يها آفت يبند طبقه و ريتصو
 از ،خسارت نسبت نييتع ،تينها در و يمصنوع يعصب
  بودند. حاضر پژوهش اهداف نيتر مهم
 پژوهش يآت اهداف و ها تيقابل از يکي است، ذکر انيشا

 لحظه به لحظه صورت هب که است، ييدئويو پردازش حاضر،
 هداشت نظر ريز را يکشاورز محصوالت و درختان ،١برخط و

                                                 
1- Online 

 و ها آفت از ينشان شدن انينما از پس بالفاصله تا باشد
 و دهد صيتشخ راها  آن دبتوان ،محصول در ها يماريب

  .رديبگ را شتريب بيآس و ها آفت شرفتيپ يجلو
  

  ها روش و مواد
 هزد آفت يها برگ نمونه ،پژوهش نيا انجام يراستا در

 پسته يها باغ از )۱ شکل( ياوحد رقم پسته درختان
 شهر يخروج يلومتريک ۲ در واقع( کرمان شهر هحوم

 در ،سپس و يآور جمع )زرند شهرستان سمت به کرمان
 درون ها سهيک نيا و شدند داده قرار يکاغذ يها سهيک

 رييتغ و شود حفظها  آن شکل تا گرفتند قرار ييها جعبه
 که شد انجام يهنگام ها برگ يآور جمع ندهند. رنگ

 ،پژوهش نيا در بودند. دهيرس يده وهيم همرحل به درختان
 ۱۵۰( پسته برگ مختلف هنمون ۳۰۰ تعداد روز، کي يط

 آفت به آلوده عدد ۱۵۰ و پسته ليپس آفت به آلوده عدد
 يها قسمت از يتصادف صورت به پسته) خوار برگ هپروان

 درختان مختلف يها قسمت از چنين هم و باغ مختلف
 يماريب دييتأ و يبررس از پس ها نمونه .شدند هيته آلوده
 ياهيگ يها يماريب نيمتخصص و کارشناسان توسط ها برگ
 انتقال رفتيج دانشگاه به کرمان، يکشاورز قاتيتحق مرکز
 تحت ها برگ يتاليجيد ريتصاو بالفاصله و ندشد داده
 يها کيتکن از استفاده با و شد هيته شده کنترل نور طيشرا

 با و شد استخراج نظر مورد يها يژگيو ر،يتصو پردازش
 يبند طبقه و صيتشخ به يمصنوع يعصب هشبک از استفاده

  شد. پرداخته ها آفت
 شده موجود استاندارد چيدمان از ها، برگ تصاوير تهيه براي

 )۲شکل ( جيرفت دانشگاه بيوسيستم مکانيک کارگاه در
 چيدمان، اين در. (Dowlati et al., 2013) گرديد استفاده

 ژاپن، ساخت، EOS X4کانن  CCD رنگي دوربين از
دور  راه از برداري تصوير قابليت و با مگاپيکسل ۱۸وضوح 

نور تک  و سياه زمينه پس شد. استفاده تصاوير گرفتن براي
 بهترين تا تصاوير استفاده گرديد تهيه در سفيد رنگ

د شو و کمترين زمان پردازش آماده نويز کمترين با تصوير
(Dowlati et al., 2012) .رايانه به شده گرفته تصاوير 

  گرديد. شخصي منتقل
 المپ عدد دو شامل در چيدمان مورد استفاده، منبع نور

 که بود وات ۲۱ توان با )سفيد مهتابي( مونوکروم فلورسنت
 با تصوير بهترين تا شد تعبيه برداري محفظه تصوير در

 مستقيم تابش از جلوگيري براي. شود آماده نويز کمترين
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 هر موازات به رنگ سفيد pvc جنس از عدد صفحه دو نور،
 طور به نور بازتاب منظور شد و به نصب ها المپ از يك

قوسي  صفحه يك از نمونه، به متقارن کامالً و يکنواخت

 ترتيب بدين و شد استفاده ها المپ باالي در pvc شکل
 Dowlati et)شد حذف نمونه به نور مستقيم تابش هرگونه

al., 2013) .  
  

 
  ياوحد رقم پسته زده آفت يها برگ نمونه -۱ شکل

 

 
 يبردار ريتصو دمانيچ از يينما -۲ شکل

 
 ريتصو پردازش انجام مختلف مراحل

 يينايب نيماش همرحل ياجرا مختلف مراحل ،خالصه طور هب
 يرو از ها آفت صيتشخ تينها در و ريتصو پردازش اي

 :کرد خالصه ريز همرحل شش در توان يم را ريتصاو
Ø ريتصو اکتساب RGB، 
Ø يرنگ يفضا از ليتبد RGB يرنگ يفضا به 

L*a*b*، 
Ø يبند خوشه ياجرا K-means، 
Ø ١ريتصاو سبز يها کسليپ دادن قرار پوشش تحت،  
Ø و ي،آمار بافت همحاسب و ها يژگيو استخراج  
Ø يبرا يمصنوع يعصب يها شبکه يبند کريپ 

 .ها آفت يبند طبقه و صيتشخ
 در .شد استفاده متلب افزار نرم از باال، مراحل ياجرا در
 نيا توسط شده يفراخوان ريتصو از يا نمونه )۳ شکل(

 گام ر،يتصاو گرفتن از پس است. شده داده نشان افزار نرم
 پردازش شيپ همرحل .است ريتصو پردازش شيپ يبعد

 به و يبند بخش همرحل از قبل که است ياتيعمل شامل
 شامل و شد انجام ريتصو در ناخواسته ياثرها حذف منظور

 يفضا به يرنگ يفضا از ريتصو انتقال همچون ياتيعمل

                                                 
شود تا سایر  گذاري ناحیه سبز برگ (ناحیۀ سالم) پوشانده می ماسکبا استفاده از  -١

 زده استخراج شود. هاي آفت قسمت

 يفضا به RGB يرنگ يفضا از ريتصاو ليتبد ،يخاکستر
 ،يرنگ فضاي ليتبد از هدف .است *L*a*b يرنگ

 در را مارييب ميعال که است يتميالگور به يابي دست
 در تميالگور يينها دقت کند. تيتقو ييباال دقت با ريتصاو
 فضاي به ادييز حد تا مارييب بندي طبقه و صيتشخ
 بر عالوه ،قيتحق نيا در .دارد يبستگ شده انتخاب يرنگ

 برگ سطح از شده هيته هياول ريتصاو که RGB يرنگ فضاي
 استفاده زين *L*a*b يفضا از ،بودند يرنگ فضاي نيا در
 RGB يفضا از بهتر *L*a*b يفضا که ييآنجا از .شد

 نيهم به دينما برجسته را اهيگ ماريب يها قسمت توانست
 يفضا در شد. ستفادها *L*a*b يرنگ يفضا از جهت،

 بين و است روشنايي معرف ،*L همؤلف ،*L*a*b يرنگ
 نيا همراه به شده گرفته ريتصاو است. متغير سياه تا سفيد
 شد مشاهده و گرفتند قرار پردازش مورد آن بدون و مؤلفه

 قسمت نيب کيتفک يخطا درصد ،*L همؤلف وجود که
 يبرا جهت، نيهم به .دهد يم شيافزا را آلوده و سالم
 ،*L همؤلف يدرخشندگ اثر بردن نيب از و کار دقت شيافزا

 يدستورها و شد حذف *L*a*b يفضا در ريتصاو
 شدند. اعمال ريتصاو *a*، b يها مؤلفه به فقط يبند خوشه

 يبرا K-means يبند خوشه روش از ،پژوهش نيا در
 روش نيا از استفاده يبرا شد. استفاده ريتصاو يبند بخش
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 يگريد از خوشه هر هفاصل زانيم و ها خوشه تعداد ديبا
 گرفته نظر در ۳ ها خوشه تعداد ،نيبنابرا ؛شود مشخص

 سبز ره،يت سبز اي سبز يليخ هخوش ۳ به برگ که شد
 تکرار تعداد و شد ميتقس زده آفت هيناح و سالم) يهناح(

 هفاصل از استفاده با ها خوشه نيب هفاصل و ها خوشه
 هر شد. گرفته نظر در ۲ کيمتر ستميس در يدسياقل

 کي ،k-means تميالگور هشد وارد ريتصو از قسمت
 ه،مرحل نيا در دهد. يم جهينت را خوشه به مربوط شاخص

 خودش به مربوط شاخص با ريتصو از قسمت هر
 نيا از حاصل يخروج ريتصو ،۴ شکل شد. يگذار برچسب

  .دهد يم نشان را همرحل
  

  
  شده در فضاي متلب اي از تصوير فراخواني نمونه -۳شکل 

  
  شده در فضاي متلب گذاري تصوير برچسب -۴شکل 

  
  شده يبند خوشه ريتصاو آوردن دست به
 ،برگ هزد آفت قسمت و سالم قسمت ريتصو همرحل نيا در
 دست هب ،باشند يم ياصل ريتصو از خوشه کي کدام هر که
 از يبرخ يبرا شده پردازش ريتصاو در ).۵ شکل( آمد

 رنگ اهيس کامالً سبز، يليخ خوشه به مربوط يهناح ريتصاو
 کمبود اثر در بود. ريتصو در خوشه نيا نبود از نشان و بود
 سبز به ليما ها برگ رنگ يگاه فسفر مثل ،عناصر يبرخ

 سبز رنگ معموالً که جوان يها برگ و شود يم رهيت
 نيهم به ؛شوند يم رهيت سبز شدن ريپ با دارند، يروشن

 به يازين حاضر، پژوهش هدف و طيشرا به توجه با جهت،
 .نبود سبز يليخ يها کسليپ پردازش

  

 
  )ج(                                 )ب(                               (الف)                                                

  برگ سبز يليخ هيناح به مربوط خوشه ج) و برگ هزد آفت هيناح به مربوط خوشه ب)، برگ سالم هيناح به مربوط خوشه الف) -۵ شکل
  

 خواص آوردن دست به( ها يژگيو استخراج
  )يرنگ و يبافت ،يکيمورفولوژ

 ابتدا ها، برگ يکيمورفولوژ يها يژگيو همحاسب جهت
 ريتصاو ليتبد يبرا شدند. ليتبد ينريبا ريتصاو به ريتصاو

 )۵/۰( يفرض هحدآستان مقدار کي ،ينريبا ريتصاو به
 عبارت شده محاسبه يکيمورفولوژ يها مؤلفه شد. استفاده

 وسعت ،يطيمح يچندضلع سطح ط،يمح سطح، از: بودند
  .)۱ جدول( (Neelamma et al., 2011) استحکام و

هاي بافتي چون آنتروپي، کنتراست،  براي استخراج ويژگي
هاي  ) از ماتريس٢همبستگي، انرژي و همگني (جدول 

 Neelamma et)استفاده شد ١اتفاق سطح خاکستري هم

al., 2011).  
هايي چون واريانس، ميانگين، انحراف معيار،  مؤلفه

هاي  فشردگي، کشيدگي و صافي براي هر يک از مؤلفه
ها، از  نمونهبراي  *L*a*b در فضاي رنگي *bو  *aرنگي

 (Neelamma et al., 2011) روابط مربوطه محاسبه شدند
  ).٣(جدول 

                                                 
1- Gray level co-occurrence matrix (GLCM)  
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 برگ ريتصاو يکيمورفولوژ يها يژگيو - ۱ جدول
  ).ينريبا ريتصو (در برگ داخل ريتصو يها کسليپ کل تعداد سطح:

Area: Total number of pixels in the leaf image (Binary image) 
  برگ رامونيپ يها کسليپ کل تعداد ط:يمح

Perimeter: Total number of pixels on the periphery of the leaf image 
  برگ هدنکن محاط يضلع چند نيتر کوچک سطح :يطيمح يچندضلع سطح

Convex Hull Area: The smallest polynomial inscribed leaf 
 برگ در واقع يها کسليپ به برگ هکنند محاط باکس در واقع يها کسليپ نيب تناسب وسعت:

Extent: Ratio between pixels in the inscribed box to leaf pixels 
  برگ در واقع يها کسليپ به يمحاط سطح در واقع يها کسليپ نيب تناسب استحکام:

Solidity: Ratio between pixels in the inscribed area to leaf pixels 
  

  ها آن روابط و شده استفاده يبافت يها يژگيو - ۲ جدول
  رابطه  يژگيو

  است. ريتصو کي در نظم مقدار يريگ اندازه يبرا ياسيمق :يآنتروپ
  .باشند يم يباالتر يآنتروپ يدارا تر دهيچيپ ساختار

Entropy = - ∑ �(�, �)log (�(�, �))�,�  

  دهد. يم نشان را ريتصو در رنگ يمحل راتييتغ زانيم کنتراست:
  کرد. يريگ اندازه ،معکوس يا لحظه تفاوت توسط توان يم را ريتصو کي کنتراست

Contrast = ∑ |� − �|��(�, �)�,�  

 ساختار که يريتصاو .است ريتصو در يخط شدت يوابستگ يريگ اندازه :يهمبستگ
  دارند. ييباال يهمبستگ ،دارند يخط

Correlation = � 11 + (� + �)��,� �(�, �) 
  است. ريتصو کي در يجنس هم هدهند نشان و دارد قرار يآنتروپ مقابل :يانرژ
  .است ريتصو ساختار در ينظم يب يريگ اندازه جهت مناسب همؤلف کي

Energy = � �(�, �)��,�  

 يريگ اندازه را ها کسليپ شباهت و است ريتصو کي در يکنواختي يريگ اندازه :يهمگن
  .کند يم

Homogeneity = ∑ ���(���)� �(�, �)�,� 

* iو j و ريتصو يها کسليپ يعمود و يافق اتمختص p دارد. مجاور يها کسليپ يخاکستر سطوح به يخط يوابستگ کي که است کسليپ مقدار  
  

 *L*a*b يفضا در شده استفاده يرنگ يها يژگيو -۳ جدول

h(x) * است. ريتصو در يخاکستر سطح يها کسليپ تابعx :و دهد يم نشان ريتصو در را ها کسليپ تيموقع x و ۱ نيب يمقدار هر تواند يم z = m*n که رديبپذ را m و n هشمار بيترت به 
 هستند. ريتصو سيماتر يها ستون و سطرها

  رابطه  يژگيو
 نشان اش هيهمسا کسليپ با را يمرکز کسليپ شدت نيب تفاوت مجموع :انسيوار

Variance  .دهد يم = ∑ (h(x) − μ)������� z  

Mean  .است ها کسليپ شدت نيانگيم برابر :انهيم = ∑ h(x)������z  

  .است مختلف يها کسليپ در رنگ کانتراست نيانگيم انگريب :اريمع انحراف

Standard deviation
= � 1N − 1 �(x� − x�)��

���  

 تابع تقارن عدم اي وجود از ياريمع و شده معمول سوم گشتاور با است برابر :يفشردگ
Skewness  است. عيتوز = ∑ (h(x) − μ)������� zσ�  

 هنقط در يمنحن يزيت از ياريمع و شده معمول چهارم گشتاور با است برابر :يدگيکش
  است. مميماکز

  دهد. يم نشان را برگ سطح ينرم و يزبر زانيم :يصاف
Kurtosis = ∑ (h(x) − μ)������� zσ� − 3 

Smoothness 
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  زده آفت يها برگ ريتصاو يبند طبقه و کيتفک
 ،ها آفت ريتصاو يبند طبقه و کيتفک يبرا پژوهش نيا در
 (2009a متلب افزار نرم يمصنوع يعصب هشبک ابزار جعبه از

MATLAB( از شده استخراج يها يژگيو شد. استفاده 
 پرسپترون يعصب هشبک يورود عنوان به ريتصاو پردازش

 تابع با انتشار پس يريادگي روش با (MLP) ١هيال چند
 استفاده شبکه آموزش يبرا ٢مارکوارت -لونبرگ يآموزش

 يبرا که مارکوارت - لونبرگ آموزش يها تميالگور شد.
 ،شد استفاده يمصنوع يعصب هشبک يها وزن يساز بهنگام

 اريبس را شبکه آموزش رايز ؛ندپرکاربرد يها تميالگور از
 حداقل را موجود يخطا سطح و دهند يم انجام عيسر
 پس شبکه در .(Kurtulmus et al., 2016) سازند يم

 ،مدل هر در .شدند يبررس يمختلف يها مدل ،انتشار
 رييتغ شبکه يها مؤلفه و شدند يبررس يمختلف يها حالت
 ,Golpour et al)آمد دست هب حالت نيبهتر تا شدند داده

2014).  
 

  ها آفت خسارت نسبت همحاسب
  :با است برابر ها آفت ريتأث تحت هيناح درصد ،فيتعر به بنا

  )ها آفت ريتأث تحت هيناح برگ/ هيناح (کل ×١٠٠
 مساحت با است برابر ،آفت ريتأث تحت هيناح ،آن در که

 برگ مساحت کل با برابر ،کل هيناح و زده آفت قسمت
  .(Pujari et al., 2013) است

 تعداد آن توسط که است نموداري تصوير، هيستوگرام
 مشخص ورودي تصوير در روشنايي هر سطح هاي پيکسل

بنابراين در تصوير سطح خاکستري هر يک از  .شود مي
داشته  ]۲۵۵- ۰[مقداري بين تواند  مي تصويرهاي  پيکسل

 با است کافيتصوير،  هيستوگرام آوردن دست به براي باشد.
 هر هاي پيکسل تعداد تصوير، هاي پيکسل کل پيمايش

دست آوردن  براي به کنيم. محاسبه را روشنايي سطح
کنتراست (اختالف بين کمترين و بيشترين شدت 

شده، نياز به استفاده از هيستوگرام  روشنايي) تصاوير گرفته
بود و در شرايطي که کنتراست بعضي تصاوير کم بود، از 

  تعديل هيستوگرام استفاده شد.
  
  

                                                 
1- Multilayer Perceptron  
2- Levenberg-Marquardt 

 
 تصوير اصلي

  
  شده گذاري تصوير برچسب

  
زده برابر با سطوح سفيد در اين  زده (سطح آفت آفتتصوير سطح 

  تصوير است)

  
  تصوير باينري براي محاسبه مساحت کل برگ

  خوار آفت پسيل و آفت پروانه برگ -۶شکل 
  

    

    
خوار (سمت  هيستوگرام مربوط به آفت پروانه برگ -۷شکل 

  راست) و پسيل برگ پسته (سمت چپ)
  

  زده آفت يهبر اساس درصد ناح بندي درجه
 چهاربه  ها برگ ،دست آمد هکه ب درصدهاييتوجه به  با

تحت  يتا حدود )٢ معمولي؛ )١ :ندشدبندي  تقسيمدرجه 
 "معمولي"،حالت  براي که ناسالم، )٤؛ و متوسط )٣تأثير؛ 

تحت  يحدود"تا  يبرا، %١زده کمتر از  آفت يهدرصد ناح
 " تحت تأثير، آفتمتوسط" يبرا، %٢٥کمتر از  آفتتأثير"، 
شدت و برگ ناسالم  ،%٥٠از  شتريو ب %٥٠کمتر از  تقريب

  است. اديخسارت ز
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  بحث و جينتا
 با برگ يرنگ يها يژگيو اساس بر ها آفت يبند طبقه

 يعصب يها شبکه انتشار پس مدل از استفاده
  يمصنوع

 با يرنگ يژگيو شش اساس بر ها آفت يبند طبقه يبرا
 يعصب يها شبکه در )BP( ١انتشار پس مدل از استفاده
 شد استفاده يمخف هيالدو با هيال سه شبکه از يمصنوع

 بيضر و تکرار بار ١٣٠٠٠ از يريادگي فاز در ).٤ جدول(
 ٠٤/٠ يريادگي سرعت و ٤/٠ آموزش تابع مومنتوم

 يکل دقت نيشتريب شبکه، يابيارز از پس شد. ستفادها
 در ديگموئيس تانژانت تابع از استفاده با %٣/٩٣ يبند طبقه
 و اول يمخف يهال در ديگموئيس تميلگار تابع و يخروج
 ،۶۴ ٣آموزش هچرخ تعداد با ٦-٧- ٧-٢ ٢ساختار با دوم
 ۱۱۸/۰ برابر MSE و ۸۸۳۹۳/۰ يکل ونيرگرس بيضر

 يريادگي تميالگور را ساختار نيبهتر که آمد، دست هب
 دقت مقدار نيکمتر ،چنين هم داشت. مارکوارت لونبرگ
 دوم و اول يمخف يها تابع که يمدل در %۹۰ يبند طبقه

 و يمخف يهال هر در نرون ۲۰ تعداد با ديگموئيس تانژانت
 اين که شد حاصل ،بود ديگموئيس تميلگار يخروج تابع

 ,.Golpour et al توسط آمده دست هب نتايج با نتايج

 با شلتوک رقم پنج بندي طبقه و شناسايي براي (2014)
 خواني هم رنگي هاي ويژگي از استفاده با هيال يک هشبک
  .دارد
 خطاي آموزش، و توقف شبکه ارزيابي معيارهاي از يکي

 خطا که زماني معيار اين به توجه با است. مربعات ميانگين
 آموزش چرخه تعداد در اعتبارسنجي، هاي داده در

 شبکه آموزش نباشد، نزولي صورت به شده، مشخص
 سري در خطا مربعات ميانگين نمودار. شود مي متوقف

 شناسايي و براي ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش، هاي داده
خوار و پسيل در مدلي که  هاي پروانه برگ بندي آفت طبقه

نشان داده  الف، -٨شکل  بيشترين دقت را داشت، در
 هاي داده سري در خطا دهد که نمودار نشان مي. است شده

 است. يافته کاهش آموزش، چرخه افزايش با آموزش،
براي پروانه  آموزش هاي چرخه در خطا مقدار کمترين

 ٥٢ خوار و پسيل پسته در سري اعتبارسنجي، در برگ

                                                 
1- Back Propagation 
2- Topology 
3- Epoch 

 صعودي سير آن از پس و شد مشاهده آموزش چرخه
  .داشت

 بندي طبقه هاي دقت نتايج نمايش براي اغتشاش ماتريس
از  گيرد و در اين پژوهش نيز مي قرار استفاده مورد

هاي پروانه  بندي آفت ماتريس اغتشاش براي طبقه
، تعيين دقت چنين همخوار و پسيل برگ پسته و  برگ
ب)  - ۸بندي استفاده شد. ماتريس اغتشاش (شکل  طبقه
 به را زده هاي آفت نمونه از برگ هر بندي طبقه  دقت درصد
 هر هاي سلول درون اعداد .دهد مي نشان مجزا صورت
 به که است هايي نمونه دهنده نشان ماتريس، از رديف
اند (رديف اول ماتريس  شده شناسايي يک آفت عنوان

خوار و رديف دوم مربوط به  مربوط به آفت پروانه برگ
طور که در شکل مشاهده  همان پسيل برگ پسته است).

آفت پروانه  درستي، به ها نمونه از عدد ٢٧شود در  مي
 به ها نمونه از عدد سه است و شده داده خوار تشخيص برگ

و در رديف  اند دوم، يعني پسيل قرارگرفته دسته در اشتباه
ها به درستي به عنوان پسيل  عدد از نمونه ٢٩دوم، 

ها به اشتباه در دسته  اند و يکي از نمونه تشخيص داده شده
 ماتريس ره در آخر است. ستون اول قرار داده شده

 و) سبز رنگ به( صحيح بندي دسته درصد دهنده نشان
 ها نوع از آفت هر در) قرمز رنگ به( غلط بندي دسته درصد
 و راست سمت در سلول ب، آخرين -٨در شکل  .است
  نمونه کل درصد نمايانگر سلول آبي)( ماتريس هر پايين
  اند. شده بندي دسته صحيح طور به که است هايي برگ

 
 با بافتي هاي ويژگي اساس بر ها آفت بندي طبقه

 هاي عصبي شبکه در انتشار پس مدل از استفاده
  مصنوعي

 با بافتي پنج ويژگي اساس بر ها آفت بندي براي طبقه
از شبکه سه اليه با دو اليه  انتشار پس مدل از استفاده

 ١٥٠٠٠ يادگيري از در فاز .)٥مخفي استفاده شد (جدول 
شد.  استفاده ٠٤/٠ يادگيري سرعت و ٤/٠ تکرار و مومنتوم

نرون در  ٢٠با تعداد  شبکه آمده دست به نتايج بر اساس
% را ٩٥ بندي کل برابر بيشترين دقت طبقه هر اليه مخفي،

 چنين، ضريب رگرسيون براي آموزش، هم دارا بود و
، ٩٥٢٠٦/٠ترتيب  ارزيابي و کل به سنجي، اعتبار

 ۰۹۳۴/۰برابر  MSEو  ٩٢٤٤/٠، ٨٧١٨٤/٠، ٨٩٤٢٢/٠
شد.  انتخاب شبکه ترين مطلوب عنوانو به  دست آمد به

 Omrani et al., (2015)دقت کل تقريباً برابر دقتي بود که 
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%). ٨٣/٩٥دست آوردند ( بهارقام سيب  گشناسايي بربراي 
 Pujariهاي بافتي با نتايج  چنين نتايج مربوط به ويژگي هم

et al., (2013)  .هاي شبکه از حاصل نتايجمطابقت دارد 

 به نسبت بافتي، هاي ويژگي به مربوط هاي ورودي با عصبي
 دقت ميزان داراي هاي رنگي ورودي با عصبي هاي شبکه
 .(Golpour et al., 2014) بود باالتري بندي طبقه

 
 يها آفت يبند طبقه يبرا ييشناسا دقت بر آن ريتأث و يرنگ يژگيو شش با يخروج و پنهان يها يهال در انتقال تابع رييتغ -٤ جدول

  پسته برگ ليپس و خوار برگ هپروان

  

    
  (ب)  (الف)

 هپروان آفت يبند طبقه اغتشاش سيماترب)  و ارزيابي و اعتبارسنجي آموزش، هاي داده در مربعات ميانگين خطاي نمودارالف)  - ۸ شکل
  پسته ليپس و خوار برگ

  
 هپروان يها آفت يبند طبقه يبرا ييشناسا دقت بر آن ريتأث و يبافت يژگيو پنج با يخروج و پنهان يها هيال در انتقال تابع رييتغ -٥ جدول

  پسته برگ ليپس و خوار برگ

  

  انتقال توابع
 (%) يبند طبقه يکل دقت  آموزش هچرخ تعداد  ساختار  )يخروج يهال -پنهان يهال(

  ٧/٩١  ٦٨  ٦- ٢٠- ٢٠ – ٢  يخط -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تانژانت
  ٧/٩١  ١٤٩  ٦ - ١٠- ١٠ –٢  يخط -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تميلگار

  ٩٠  ٢٣١  ٦ -  ٢٠ –٢٠- ٢  ديگموئيس تميلگار -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تانژانت
  ٣/٩٣  ٦٤  ٦-  ٧ - ٧- ٢  ديگموئيس تانژانت - ديگموئيس تميلگار د،يگموئيس تميلگار

  انتقال توابع
  )يخروج يهال -پنهان يهال(

  (%)يبند طبقه يکل دقت  آموزش هچرخ تعداد  ساختار

  ٩٥  ٢٥  ٥- ٢٠- ٢٠ – ٢  يخط -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تانژانت

  ٣/٩٣  ٢١  ٥ - ١٠- ١٠ –٢  يخط -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تميلگار

  ٧/٩١  ١١٤  ٥ - ٢٠ –٢٠- ٢  ديگموئيس تميلگار -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تانژانت

  ٣/٩٣  ١٧  ٥ -  ٧ - ٧- ٢  ديگموئيس تانژانت -ديگموئيس تميلگار د،يگموئيس تميلگار
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 يژگيو پنج اساس بر ها آفت يبند طبقه
 انتشار پس مدل از استفاده با برگ يکيمورفولوژ

 يمصنوع يعصب يها شبکه
 و نيکمتر ،۶ جدول شبکه متفاوت يساختارها به توجه با
 %۷/۸۶ و %۸۵ بيترت به يبند طبقه يکل دقت نيشتريب
 دقت بافت و رنگ يها يژگيو به نسبت که آمد دست هب

 در ها نرون تعداد و توابع رييتغ با و داد نشان را يتر نييپا
 يبند طبقه دقت در يملموس رييتغ يمخف يها هيال

 شد مشخص ،آمده دست به جينتا اساس بر نشد. مشاهده
 توانند ينم ييتنها به برگ يکيمورفولوژ يها يژگيو که
 Neelamma )باشند ها آفت يبند طبقه يبرا يمناسب اريمع

et al., 2011; Kurtulmus et al., 2016).
  

 يبند طبقه دقت در ها آن ريتأث و يمصنوع يعصب يها شبکه يخروج و پنهان يها هيال در مختلف انتقال توابع يريکارگ هب -٦ جدول
 )يکيمورفولوژ يژگيو (پنج ها آفت

  
 يبيترک يژگيو ۱۱ اساس بر ها آفت يبند طبقه
 در انتشار پس مدل از استفاده با برگ رنگ) -(بافت
 يمصنوع يعصب يها شبکه

 استفاده يمخف هيال دو با هيال سه هشبک از ،ها مدل نيا در
 مومنتوم بيضر و تکرار ١٥٠٠٠ از يريادگي فاز در شد.
 در مختلف نرون تعداد با ٠٤/٠ يريادگي سرعت و ٤/٠
 مشخص ساختار نيبهتر تا شد استفاده يمخف يها هيال

 جدول( چهارم و اول مدل به مربوط ساختار نيبهتر شود.
 هچرخ با ١١- ٧-٧- ٢ و ١١- ٢٢- ٢٢-٢ ساختار با )٧

 %٣/٩٨ يبند طبقه يکل دقت با ٢٥ و١٤ بيترت به آموزش
 گريد پژوهشگران جينتا با آمده دست هب هجينت بود.

 Neelamma et al., 2011; Pydipati et ) داشت يهمخوان

al., 2006; Kurtulmus et al., 2016)  دست هب دقت و 
 با Omrani et al., (2015) که بود يدقت از باالتر آمده

 استنتاج سيستم و تصوير پردازش تکنيک از استفاده
 سيب ارقام گبر يشناساي يبرا يتطبيق يفاز يعصب

  %).٨٣/٩٥( آوردند دست هب

  
 ها آفت يبند طبقه دقت در آن ريتأث و يمصنوع يعصب يها شبکه يخروج و پنهان يها هيال در مختلف انتقال توابع يريکارگ هب -٧ جدول

  )يبيترک يژگيو ١١(

  
 يبرا انتشار پس شبکه يابيارز جينتا ،٨ شکل نمودار در

 داده نشان پسته ليپس و خوار برگ هپروان آفت يبند طبقه
 يها يژگيو آمده، دست به جينتا اساس بر است. شده

 بيترت به يکيمورفولوژ يها يژگيو و رنگ) -(بافت يبيترک
 دقت نيتر نييپا و نيباالتر %٧/٨٦ و %٣/٩٨ مقدار با

  دادند. نشان را کل يبند طبقه

  انتقال توابع
  (%) يبند طبقه يکل دقت  آموزش هچرخ تعداد  ساختار  )يخروج يهال -پنهان يهال(

  ٧/٨٦  ١٠٢  ٥- ٢٠- ٢٠ –٢  يخط -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تانژانت
  ٧/٨٦  ١٠٢  ٥ - ١٦- ١٦ –٢  يخط -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تميلگار

  ٨٥  ٢٩٦  ٥ - ١٠ –١٠- ٢  ديگموئيس تميلگار -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تانژانت
  ٨٥  ٢١٩  ٥- ١- ٢- ٢  ديگموئيس تانژانت - ديگموئيس تميلگار د،يگموئيس تميلگار

  انتقال توابع
  )يخروج يهال -پنهان يهال(

  (%) يبند طبقه يکل دقت  آموزش هچرخ تعداد  ساختار

  ٣/٩٨  ١١٤ ١١- ٢٢- ٢٢ – ٢  يخط -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تانژانت
  ٧/٩٦  ١٢  ١١ - ١٠- ١٠ –٢  يخط-ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تميلگار

  ٧/٩٦  ١١٣  ١١ -  ١٠ –١٠- ٢  ديگموئيس تميلگار -ديگموئيس تانژانت د،يگموئيس تانژانت
  ٣/٩٨  ٢٥  ١١ -  ٧ - ٧- ٢  ديگموئيس تانژانت - ديگموئيس تميلگار د،يگموئيس تميلگار
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 و يکيمورفولوژ يژگيو بافت، رنگ، يها يژگيو از استفاده با پسته ليپس و خوار برگ هپروان آفت يبند طبقه دقت سهيمقا -۸ شکل

  رنگ) -(بافت يبيترک
  

   ها آفت خسارت نسبت محاسبه جينتا
 کل مساحت و ها برگ زده آفت يهناح به مربوط مساحت

 محاسبه فيتعر به بنا خسارت نسبت و نييتع ها برگ
 در خسارت نسبت نيانگيم يکل طور  هب .)۸ (جدول ديگرد
 از شتريب يليخ برگ سطح يرو پسته خوار برگ هپروان

 اکثر خوار برگ هپروان رايز ،بود پسته برگ ليپس
 يها پوره يول ،خورد يم را برگ م)ي(پارانش نرم يها قسمت

 يليخ يها لکه فقط برگ در خود رطومخ فروبردن با ليپس
  د.نگذار يم يباق برگ سطح در را يزير

  
  *L*a*b يرنگ يفضا در خسارت نسبت نيانگيم محاسبه -۸ جدول

  
  جينتا

 زده آفت يهناح درصد براساس ها آفت يبند درجه
 برگ
 به بنا زده آفت يهناح درصد براساس ها برگ يبند درجه
 جدول در ،شد ارائه ها روش و مواد قسمت در که يفيتعار

 ،پسته برگ ليپس آفت مورد در است. شده خالصه ۹
 )برگ ۱۵۰ مجموع از برگ ۵۸( برگ تعداد نيشتريب

 يتاحدود هدرج در درصد ۲۵ تا ۱ نيب يخسارت يدارا
 هپروان آفت مورددر ،چنين هم شتند.دا قرار آفت ريتأث تحت

 يخسارت يدارا برگ) ۶۱( برگ تعداد نيشتريب ،خوار برگ
 خسارت (شدت سالمنا هدرج در و بودند درصد ۵۰ از شيب
 و آمار ،ينيب شيپ با باال جينتا که شتنددا قرار اد)يز

 يکشاورز قاتيتحق مرکز مجرب کارشناسان اطالعات
  .داشت يهمخوان

وه بر تأييد الع پژوهشنتايج حاصل از اين در مجموع، 
تري در مقايسه با الپيشين، دقت با پژوهشگرانهاي  يافته

 ;Pujari et al., 2013)دمشابه نيز نشان دا يها پژوهش
Bernardes et al., 2013; Leemans et al., 1998)  .  

 
  زده  آفت يهناح درصد اساس بر ها برگ يبند درجه - ۹ جدول
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پسته برگ ليپس پسته خوار برگ هپروان   آفت نوع 
 خسارت نسبت نيانگيم % ۰۶/۷ % ۹۱/۲۹

  ناسالم
  %)۵۰ از شتريب (خسارت

  ريتأث تحت متوسط
 %)۵۰ تا ۲۵ نيب (خسارت

  آفت ريتأث تحت يحدود تا برگ
 %)۲۵ تا ۱ نيب (خسارت

  نرمال برگ
  %)۱ از کمتر (خسارت

  خسارت درصد      
  

 آفت نوع

  پسته برگ ليپس  ۱۴ ۵۸ ۳۸ ۴۰
 خوار برگ هپروان ۱۹ ۳۷ ۳۳ ۶۱
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  يريگ جهينت
 به مربوط برگ خسارت درصد نيشتريب پژوهش نيا در

 از که بود %۹۱/۲۹ نيانگيم با پسته خوار برگ هپروان آفت
 يدارا برگ ۶۱ ،خوار برگ هپروان آفت برگ ۱۵۰ مجموع
 نيکمتر ،چنين هم بودند. %۵۰ از باالتر خسارت شدت
 با پسته برگ ليپس آفت به مربوط برگ خسارت نسبت

 برگ ۱۴ ،برگ ۱۵۰ مجموع از که بود %۰۶/۷ نيانگيم
 يبررس از بودند. %۱ از کمتر خسارت شدت يدارا

 توان يم انتشار پس يعصب يها شبکه مختلف يها مدل
 تعداد و پنهان يها هيال تعداد که يصورت در گرفت جهينت

 با ها مدل نيا ،شود انتخاب ها هيال نيا در مناسب نرون
 را ها آفت يبند طبقه و صيتشخ ييتوانا يخوب اريبس دقت

 ها آفت يبند دسته جينتا در يگاه نکهيا وجود با دارند.
 هپروان يها آفت به مربوط اغلب که( داشت وجود ييخطاها
 قرار پسته ليپس هدست در اشتباه به و بود پسته خوار برگ

 آمده دست به جينتا اساس بر ،مجموع در اما )؛گرفتند يم
 يها شبکه و ريتصو پردازش يها يفناور گفت توان يم

 موفق طور هب پسته يها آفت صيتشخ در يمصنوع يعصب
 يها آفت ييشناسا و صيتشخ ،يکل طور  هب کردند. عمل

 و ريتکث همرحل از قبلل پسته، يپروانه برگ خوار و پس
 پژوهش نيا اهداف از يکي ،محصوالت به گسترده بيآس

   است.
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