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  مقدمه
 اهانيدر گ يرمسريغ يهايماريب اي کيولوژيزيف اختالالت

 ريغ اي يرانگليغ يهاعامل توسط که هستند يعوامل
 به بسته ها بيماري نيا خسارت .شونديم جاديا تيپاراز

 شده جاديا يهايماريب از شتريب موارد يدر بعض آنها شدت
 عامل نوع به آن شدتو  است يکروبيم عوامل توسط

 دنبال هبنيز ممكن است  را گياه مرگ كه دارد بستگي
 نور،ک به يولوژيزيف تاز عوامل بروز اختالالباشد.   داشته

 ،ييايجغراف تيموقع و مياقل ش،يرو بستر رطوبت، دما،
اشاره توان  يمکاشت  آالتنيماش و ابزار ،يمغذ زير عناصر

 نياز عوامل مهم در بروز ا يکي يکمبود مواد مغذ .کرد
  .است يماريب نوع

 ياز صادرات محصوالت کشاورز يپسته بخش قابل توجه
سفانه که متأ ،است  کشور به خود اختصاص داده را در

 ياز کودها ي استفاده و يآب کم داليلي نظيرکشت آن به 
ن يبهبود ا يها است. از راه  نامرغوب به شدت افـت کرده

توان  ميدر درخت  دموجو يکمبودها ييشناسابه ت، يوضع
ص بهتر روش يتشخ هادرست کمبود يي. شناسااشاره كرد

استفاده درست و  باعث جهيو در نترا به دنبال دارد درمان 
 يهامنظور راه نيا يشد. برا کود خواهد از به موقع

 يبررس يهاجمله روشآن  ازكه وجود دارد،  يمختلف
 يشگاهيآزما يهاه خاک و روشيبرگ، تجـز يچشـم

 يهـا، بررسن روشين ايتوان نام برد. در بيمخصوص را مـ
ن حال يدر ع يول ستهان روشيتر برگ درخت از مرسوم

از کمبودها  يبرخ كه چرا است،همراه  يشتريب يبا خطا
ها از آن يا بعضيو کنند يجاد نميادر برگ  ياژهيمت وعال

ص را يخطا در تشخ حتمالدارند که ا يعالئم مشترک
به افراد  يين کمبودهايص چنيتشخ يبرا .دهد افزايش مي

ز يتم بتواند گريکديرا از  ها آن عالئماز است تا يخبره ن
، سريع صيتشخ امكان بر  ن روش عالوهيجـاکه ا دهد. از آن

ن کردن يگزيبا جا ن مقالهيدر اهم ندارد،  يچندان ي نهيهز
افزار مناسب، به ک نرمياستفاده از ر و يپردازش تصو روش

ست و يشه در دسترس نيفرد خبره که مطمئـنا هم يجا
 يص اشتباهيد تشخيد يخاطر خطـا ا ممکن است بهي

 موقع، ق، بهيدق صيداشته باشد، به کشـاورز در جهت تشخ
  .شود يمکمبودها کمک  ي نهيهز ـمع و کيسـر
 يفراوان يکاربردها يکشاورز ي در حوزه ييناين بيماش

و درصد  اساس رنگ بر هاوهيم يبنددارد که به درجـه
 ييو شناسا زيخ حاصل يهانيزم ها، انتخابآن يدگيرس

 Omrani etاشاره کرد ( توانيم ها و مانند آنتهيارقام و وار

al., 2015 .(  
 يشبکه عصب يهاو همکاران با استفاده از روش يمحمود
برگ  يکيمورفولوژ و يو به كمك خواص رنگ يمصنوع

ها جهت تشخيص پيبه شناخت ژنوت ،درخت گردو
 ,.Mahmoudi et alهاي درخت گردو پرداختند (بيمـاري

ج حاصـل دقت شبکه پس انتشار خطا ي). طبق نتا2010
 به دست %٩٠ يتکه دقت در شبکه رقابي% بود در حال١٠٠
ب از يارقام س ييشناسا يو همکاران برا ي. عمرانآمد

 يبنـدطبقه در يقيتطب يفاز-يستـم استنتاج عصبيس
ن تحقيق چهار رقـم گراني يدر ا. ندا ر استفاده کردهيتصاو

مورد مطالعه اسميت، گالب کهنز، گاال و دلبـار استيوال 
 سپسو  يآوربرگ جمـع يها. در ابتدا نمونـهقرار گرفتند

 يهاژگـيير، ويو پس از پـردازش تصاو ،شد يربـرداريتصو
 ر محاسبهيـک از تصاويـک، رنگ و بافـت هر يمورفولوژ

تطبيقي  يو سپس از سيستم استنتاج عصبي فاز شده
 ج نشان داديها استفاده شد. نتـانمونه يبندطبقه يبرا

 يت وروديتوابع عضو با يستم استنتاجين سيبهتر
 يمثلث شكلبه  يخروج توابع عضويت و ورت خطيص به

 يبند روش آموزش مرکب در حالت دسته با واست 
 به دستن دقت را ي، باالتـريستم استنتاج فازيس يا شبکه
 يبندطبقه يهاداده ين روش برايو دقت، در ا آورده

 ,.Omrani et al( است هگزارش شد %٨٣/٩٥ يشيآزما

موجود در  يياصر غذاعن يمقدار محتوا ي). بررس2015
. است ييناين بيک ماشيتکن يگر از کاربردهايد يکياه، يگ

جهت نشان دادن  روشک ي عنوان به اين تكنيك
 يدهمقدار کود کردن ميتنظ ياه برايگ ييغذا يکمبودها

که واقعا  يدر زمان ياا گلخانهيو  يابه محصوالت مزرعه
در  ؛ردياده قرار گمورد استفتواند يمدارند،  ياز به مواد آلين
باعث  ياطور قابل مالحظهتوان بهين حالت ميا

 & Mehrvar) زان مصرف کود شد.يدر م ييجو صرفه

Dadvar, 2014) ص يدر تشخ يبند وخوشه يشبکه عصب از
براي  يبند خوشه از روشاند؛  استفاده كردهاهان يآفات گ
برگ که  يهايژگيتخراج واس يحد آستانه و براتعيين 

و  يبند از طبقه است و رنگ برگ بافت شکل، شامل
ن يابا افزايش زمان . اند بهره برده ينظارت يآموزش ي شبکه

دهد. يم يجواب بهتر k-meansنسبت به روش روش 
ا آلوده ياش k-meansروش  ه كمكفر و همکاران بيصادق

 يبرا يمصنوع يعصب يهاو از شبکه كرده ييرا شناسا
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ها بر آن يبندآلوده و طبقه يهابرگ يژگياستخراج و
نسبت  ن روشياند. اشان استفاده کرده يمارياساس نوع ب

 طور متوسط % دقت و به٩١ش از يب ،يقبل يهابه روش
). بنگ  (Sadeghifar et al., 2014دارد شتري% سرعت ب٢٠
با ند که ا هکرد يبر وب طراح يک ابزار مبتني واالينگليو ه

 يمارينوع ب ييشناسا ير، براانا ي وهير ميتصو بارگزاري
ک مجموعه يستم ين سيا. ندکيوه به کشاورز کمک ميم

به منظور وه انار دارد. ير ميده از تصاويد آموزش ي داده
داده شده  ير وروديتصودر  يماريشدت ب ييشناسـا

 ي ر مجـموعه دادهيسه با تصاويتوسط کاربر در مقـا
. شود م ميانجان مرحـله پردازش يچند ،دهيد آمـوزش

 آن يهايژگيسپس وشده، ر داده يير تغيتصوي  اندازهابتدا 
شده استخراج  يمثل رنگ و مورفولوژ ييبراساس پارامترها

شود و يانجـام م k-means روش يلهيبه وس يبند و خوشه
 ر آلوده ويتصاو يبندکالس يبرا ١بانين بردار پشتياز ماش

روش  يربتج يابياست. ارز رآلوده استفاده شدهيغ
 ييشناسا يدقت برا %٨٢قابل اجرا بوده و  يشنهاديپ
ز ا). Bhange & Hingoliwala, 2015( انار دارد يماريب

ک ابزار ي عنوان به يمصنوع ير و شبکه عصبـيپردازش تصو
ز ين آنها. اند كردهها استفاده وهيم يمارينظارت بر ب يبرا

بر اساس  را ريتصـاو يبندطبقه ،يقبل يهاپژوهشهمانند 
. براساس اندانجام داده يمورفولوژ رنگ، بافت و يژگيسه و

موارد جواب درست برگردانده  %٩٠در يمورفولوژ يژگيو
و همکـاران  ي). استورJhuria & Kumar, 2013( شود يمـ
ـص زود يتشخ يبرا يينايب نيه مـاشيستم بر پايک سي

کاهو  يط کنترل شده برايم در محيهنگام کمبـود کلس
ن شامل دو يماش يينايستم بين سيا، ندا هکرد ياحطر

ن ياب دوربيتيستم موقعيک سياست:  ياصلقسمت 
 يينايستم بير. سيماژول پـردازش تصو کيخودکار و 

و  ين رشد عمومييتع ياه را برايات گين خصوصيماش
-يژگين ويو همچناستخراج كرده ـاه يت سالمت گيوضع

، ي، انرژيتـروپ، آنيمربوط به رنگ، مـورفولوژ يها
به  يبافت يهايژگيو عنوان بهرا  يکنتراست و همگـون

، ياستخـراج شده، انرژ يهايژگيان وي. از مآورد مي دست
م يص به موقع کمبود کلسيتشخ يبرا يو همگـون يآنتروپ

 است هج نشان دادينتا تر بودند.کاهـو مناسب در محصول 
 درم يد کلسص کمبـويستم، تشخين سياستفاده از ا که با

مشـاهده توسط کشاورز  کيتر از تکنـعيک روز سرياه يگ
                                                 
1- SVM: Support Vector Machine 

 Story et al., 2010 .(Lee et al. (2015)( رديگيصورت م
 يريادگي به منظور را ـقيعم يريادگي کـرديک روي
 يبندو طبقـه ييشناسا يبرا  ر يتصاو يافتـراق يهايژگيو
 يمصنوع يبـ. از شبـکه عصندا هقرار داد ياه، مورد بررسيگ

 ٤٤ يهايژگيآمـوزش بدون نظارت و يبرا ٢کانولوشن
 به دستبه منظور و  استفاده شده مختلف اناهيگ ي گونه

از  يشبکه عصبـ نيا يانتخاب شده يها يژگيآوردن و
ز ي(آنال رکانولوشنيغ يهابر شبکه يمبتن يک تجسميتکن

ج به دست آمده يشده است. نتاگيري  بهرهشبکه)  يداخل
ها از يژگيو آموزش و يريادگين است که يا يدهنده ننشا
 يهاسه با روشيدر مقا يمصنوع يق شبکه عصبيطر

ر برگ يتصاو يبنـددسته يبرا يبهتر يها  يژگي، ويدست
کند که ين مشخص ميتواند فراهم کند. عالوه بر ا يم

 يهاگونه ييشناسا يمهم برا يژگيک ويها ساختار رگـه
  اشد.بيم ياهيمختلف گ

صنعت  زه کردنيمکـان يشود برايهمانطور که مشاهده م
ان، ين ميصورت گرفته اما در ا ياديز يها، تالشيکشاورز
در  يمواد مغذ يانواع کمبودها ييص و شناسايبه تشخ

  نشده است.  ياه توجه چندانيگ
 يص کمبود مواد مغذيتشخ يبرا ين مقاله روشيدر ا

 يشده، بر روروش معرفياست. در  درختان پسته ارائه شده
برگ  يرنگ يهايژگيبرگ و و ياصـل يهامشخصه

 ،نکه هر کمبوديرفته و با توجه به ايصورت پذ ييها يبررس
دارد و شخص خبره با توجه  يخاص يو مکان يرنگ يژگيو

ز از ينجا نيکند، در ايم ييها کمبود را شناسايژگين ويبه ا
برگ استفاده  و محل بروز آن در يرنگ يهايژگين ويا

  .كنيم يم ييکرده و انواع کمبودها را شناسا
در بخش  :است شده يسازماندهب ين ترتيبد مقالهادامه 

 يآورجمع ي است. نحوه بيان شده يشنهاديدوم روش پ
است. در بخش چهارم،  داده در بخش سوم آورده شده

است.  برگ بيان شده ياصل يهايژگياستخراج و ي نحوه
کمبودها در بخش پنجم نشان  ک ازيهر  يخواص رنگ

ص کمبودها يتشخ ي است. در بخش ششم، نحوه داده شده
 يريگ جهيآخر نت است و در بيان شده يآمار يهاو شاخص

  .بحث آورده شده است
 
 
 

                                                 
2- Convolutional Neural Network 
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  يشنهاديتم پيالگور
انـواع  با يمختلف يهان پژوهش برگيانجام ا يبرا

ها رگر بي، سپس تصـاوشده يآورموجود جمع يکمبودها
 يهايژگيص وي. با تشخاست هه شديتوسط اسکنر ته

 يبرگ شامل لبه، رگبـرگ و سطح برگ و بررس يديکل
 لياز قب مختلف يها، کمبودهاآن يرنگـ يها يژگيو

. شوند يم ييشناسا م، مس، فسفر، آهن و ازتيپتاسكمبود 
نشان داده  ١ل در شک يشنهاديتم پيالگور يمراحل اصل

خواهد ان يبعد ب يها ر کدام در بخشاست که شرح ه شده
  .شد
  

 
 يشنهاديتم پيالگور يمراحل اصل -١ شکل

  
  داده يآور جمع
ر و ين پژوهش در خرداد، تياستفاده شده در ا يهانمونه

شهرستان بهاباد  ي از درختان پسته ١٣٩٥مرداد سال 
از  يامجمـوعهشامـل  ها ن نمونهي. اندا هشد يآورجمع
 ينوع کمبود مواد مغذ. هستندناسالم و سـالم  يهابرگ
قابل  ،يرنگـ يهايژگـيو ناسالم براساس يها  برگدر 
ها در ابتـدا توسط فرد خبـره ن برگيا .ص هستنديتشخ

 موجود که در ظاهر يوکمبودها قرار گرفته يمـورد بررسـ
ن يسپس ا است. شده ييشناسا است كردهدا ينمود پ برگ

ها و از آن شده  دادهار د قريصفحات سف يمجمـوعه رو
 ٣٠، ب از هر نوع کمبوديترت نيبد است.  هشد يربرداريتصو

انواع كمبود مواد مغذي را  ١د. جدولشه ير تهينمونه تصو
پسته نشان  تدرخ هاي با توجه به تغيير رنگ برگ

 دهد. مي
 

  استخراج ويژگي
هاي اصلي برگ شامل لبه و رگبرگ از تفکيک ويژگي
براي  شود.هاي کار محسوب مين بخشتريسطح، از مهم

هاي کني، سوبل و اتوماتاي يادگير سلولي يابي از روشلبه
ها  نزديک بودن شدت رنگ پيکسل دليل بهاستفاده شد که 

هاي کمبوددار قابل استفاده يکديگر، براي تمام برگ به
نبودند. بنابراين راه جديدي براي يافتن لبه و رگبرگ در 

اي از که کاربر يک نقطه صورت دينبشد. نظر گرفته
رگبرگ را انتخاب نموده و با در نظر گرفتن يک محدوده 
رنگي و شعاع مشخص در تمام جهات آن پيکسل، برنامه 

 يابد.ادامه رگبرگ را مي
 

  محاسبه خواص رنگي
هاي پردازش تصوير، طور عمده، در بسياري از تکنيکبه

  RGBمدل رنگيبراي نظارت بر سالمت گياه، از فضـاي 
اسـاس تحقيقات کـاواشيما و  شود. براستفاده مـي

)، بيشترين ١ي (ي نرمـال شـدهـهمعادلناکاتاني، 
همبستگي را با ميزان کروفيل داخل برگ و در نتيجه رنگ 

  ).Kawashima & Nakatani, 1998هاي برگ دارد (دانه
)١                                                ((R-B)/(R+B)  

ه تنها براي برخي از کمبـودها قابل استفاده معادلاما اين 
اينكه عالئـم ظاهـري برخـي از انـواع  دليل بهبود و 

کمبودها تشابه زيادي با يكديگر داشته و مقاديري که از 
کمبودهـا شود براي اين نوع از اين رابطه حاصل مي

براي تفکيک و ه معادلنزديـک به هم است بنابراين از اين 
توان استفاده كرد. از اين رو، تشخيص انواع کمبودها نمي

استفاده نموديم که در  Rو  Gجا از تفاوت رنگي در اين
هاي برگ سالم، شدت رنگ سبز بيشتر از رنگ  پيكسل

و در بقيه حاالت، شدت رنگ قرمز  )G<R(قرمز بوده 
  است و ميزان تفاوت رنگي )G>R( بيشتر از رنگ سبز

(R-G)دليل به. کند، کمبودهاي مختلف را مشخص مي 
ر و همچنين فشباهت عالئم رنگي کمبودهاي مس و فس

براي  RGBوجود اشتراکات گسترده در دامنه رنگي 
به تنهايي جوابگو  R-Gتفاوت رنگي  کمبودهاي مختلف،

استفاده  CMYK١نيست. به همين منظور از مدل رنگي 
ي کمبود از تفاوت دامنهشده، و براي تفکيک اين دو نوع 

  برديم.  بهره Kرنگي 
 

  تشخيص کمبود
تواند  عالئم ظهور کمبود بسته به نوع ماده مغذي مي

پريدگي  مثال کمبود نيتروژن با رنگ عنوان بهمتفاوت باشد. 
کمبود فسفر بسيار شبيه به  ئمشود. عالها شروع ميبرگ

فسفر هنگام کمبود  درکمبود ازت است، با اين تفاوت که 
ها سبز تيره، کدر مايل به آبي با ته رنگ برنزي رنگ برگ

 ديدن قابل هاي نشانه به فوراً پتاسيم . كمبوديا بنفش است

                                                 
1- C:Cyan, M:Magenta, Y:Yellow , K: Black 
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به  رشد ميزان در كاهشي فقط ابتدا شود، و نمي منجر
 آن، شدن شديدتر يا كمبود ي آيد، اما با ادامه وجود مي

 ياهي،گ هاي گونه اغلب در .دهد مي رخ سوختگي و زردي
 .شود مي شروع ها برگ نوك و ازحاشيه سوختگي و زردي

و رنگ  رسندمي ها رنگ پريده به نظربرگ درکمبود آهن
شود. در کمبود مس در درختان برگ به زرد متمايل مي

هاي نابالغ در انتهاي شاخه دچار حالت پسته، نوک برگ
کنند. از آنجا هاي سوخته ريزش ميسوختگي شده و برگ

کمبود در بخش خاصي از برگ و با عالئم خاصي  که هر
کند، به منظور تفکيک کمبودها، در ابتدا بايد نمود پيدا مي

 لبه و رگبرگ را از سطح برگ شناسايي كنيم.
با انتخـاب  شناسايي رگبرگ: براي تشخيص رگبرگ

اي از آن، مکان آن پيکسل و رنگ آن را به تفکيک  نقطه
گرفته و با توجه به  در نظر RGBهاي اصـلي  رنگي

ي رنگي که مشخص شده، در شعـاعي مشخص  محـدوده
که هر دو توسط کاربر و با توجه به شدت تفـاوت رنگي 

ها را دنبـال پيکسل شود،سطح برگ و رگبـرگ تعيين مـي
هـايي که در محـدوده رنـگي و شعـاع کرده و آن پيکسل

  .کندمي رگبرگ شناسايي عنوان بهباشنـد را   تعيين شده
ي تصوير، سفيد  شناسايي لبه: با توجه به اينکه زمينه

هاي سفيد باشد، نقاطي از تصوير که مجاور پيکسل مي
جاکه گيرد. و از آنلبه برگ در نظر مي عنوان بههستند را 

شود، با توجه به برخي از کمبودها در لبه ظاهر مي
  م.كنيگسترش آن کمبود در برگ، شعاع لبه را تعيين مي

رگبرگ  عنوان بهشناسـايي سطح برگ: نقاطي از برگ که 
باشد، سطح برگ در نظر گـرفته   و لبه شناسايي نشده

  شود. مي
ها را به سه دسته تقسيم با توجه به مکان نمود کمبود، آن

) ٢دهد، ) کمبودهايي که در لبه رخ مي١ كنيم. مي
) ٣شود و کمبودهايي که در سطح برگ ديده مي

شود. به طور يي که عالئم آن در رگبرگ ظاهر ميکمبودها
گيرد و کمبود  مثـال کمبود پتاسيـم در دسته اول قرار مي

بـراي شناسايي  شود ومس در سطح برگ ظاهـر مي
شود کمبود ازت از رگبرگ و زمينه برگ استفاده مي

)Salim & Zahmatkesh, 2008 .(  
ت. اول براي تشخيص کمبود به دو فاکتور مهم نياز اس

شود، عالئم کمبود که با توجه به تفاوت رنگي مشخص مي
دوم محل ظهور عالئم که به تفکيک کمبودهايي که عالئم 

براي تفکيک بهتر، آن را در کند. مشابه دارند کمک مي
  دهيم.شرح مي ۲جدول 

براي تشخيص کمبودهايي مثل پتاسيم، مس و فسفر که 
ه نوع کمبود به محل عالئم مشابه دارند ابتدا با توجه ب

شود. از اين رو ابتدا لبه را يافته و بر ظهور عالئم توجه مي
ي هاي داراي کمبود ماده، پيکسلR-Gاسـاس ويژگي 

مغذي پتاسيم را شناسايي نموده و سپس در سطح برگ، 
به شناسايي و تفکيک دو کمبود مس  Kبا توجه به مقدار 

  شود.و فسفر پرداخته مي
 R-G<30اي تشخيص کمبـود ازت و آهن شرط اوليـه بر

ي اينكه در کمبـود ازت رنگ  در سطح برگ است به عالوه
شود، يعني عالوه بر پريدگي در رگبرگ هم مشاهده مي

 ۲۰شرط باال تفاوت رنگي در رگبرگ آن هم بايد بيش از 
باشد. اما در کمبود آهن اين رنگ پريدگي را تنها در سطح 

  کنيم.برگ مشاهده مي
 

  انواع کمبود مواد مغذي -١دول ج

  

  پتاسيم

  
  

  مس

  
  

  فسفر

  
  

  آهن

  
  

  ازت
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بر اساس خواص  يص کمبود مواد مغذيتشخ -۲ل جدو
  و محل رخداد يرنگ

K  نسبتR  و G کمبود  محل بروز  
  G >R  

 
R-G >30  

  سالم  لبه
  ميپتاس

  R-G<20 
 

R-G>20 

  سالم  رگبرگ
  ازت

  
  
  
  
  

K < 40 
 

K >40 

G>R 
  

R-G<30 
 

R-G<30 
  

R-G>30 
 

R-G>30 

  سطح برگ

  سالم
  

  ازت
  

  آهن
  

  مس
  

  فسفر

پيکسل  ۵*۵براي درک بهتر روند تشخيـص، يک تصوير 
استخـراج شده از هر کمبـود به تفکيک رنگ، در 

  آمده است. ۸تا  ۳هاي  جدول
  
  
  
  
  
  
  

  

 

سطح برگ داراي کمبود ازت يا آهن هايميزان شدت رنگ در پيکسل -٣جدول   
R:١٧٨, G:١٧٤, B:١٢٩ 

 
R-G=٤ 

R:١٧٧, G:١٧٣, B:١٢٦ 
 

R-G=٤ 

R:١٧٥, G:١٧١, B:١٢٣ 
 

R-G=٤ 

R:١٧٢, G:١٧٠, B:١٢٢ 
 

R-G=٢ 

R:۱۷۰, G:١٦٧, B:١٢٤ 
 

R-G=٣ 

R:١٧٠, G:١٦٧, B:١٢٢ 
 

R-G=٣ 

R:١٧٠, G:١٦٧, B:١٢٠ 
 

R-G=٣ 

R:١٧٠, G:١٦٧, B:١٢٢ 
 

R-G=٣ 

R:١٦٩, G:١٦٨, B:١٢٢ 
 

R-G=١ 

R:١٧٠, G:١٦٩, B:١٢٥ 
 

R-G=١ 

R:١٦٨, G:١٦٧, B:١٢١ 
 

R-G=١ 

R:١٧٠, G:١٦٩, B:١٢٥ 
 

R-G=١ 

R:١٦٧, G: ١٦٨, B:١٢٤ 
 

R<G 

R:١٦٧, G:١٦٨, B:١٢٤ 
 

R<G 

R:۱۷۰, G:١٧١, B:١٢٩ 
 

R<G 

R:١٧٤, G:١٧١, B:١٢٨ 
 

R-G=٣ 

R:١٧١, G:١٦٨, B:١٢٧ 
 

R-G=٣ 

R:١٧٥, G:١٧٣, B:١٢٥ 

 
R-G=٢ 

R:١٧٥, G:١٧٤, B:١٢٨ 

 
R-G=١ 

R:١٧٢, G:١٦٨, B:١٢١ 
 

R-G=٢ 

R:١٧٠, G:١٧١, B:١٢٧ 

 
R<G 

R:١٧١, G:١٧٤, B:١٢٧ 

 
R<G 

R:١٦٨, G:١٦٧, B:١٢١ 

 
R-G=١ 

R:١٦٨, G:١٦٧, B:١١٩ 

 
R-G=١ 

R:١٧٢, G:١٧١, B:١٢٣ 

 
R-G=١ 

رگبرگ داراي کمبود ازت هايزان شدت رنگ در پيکسلمي -٤جدول   
R: ١٨١, G:١٥١, B:١٢٥  

R-G=٣٠ 
R: ١٨٢, G:١٤٨, B:١٢٣ 

R-G=٣٤ 
R: ١٨٠, G:١٤٦, B:١١٩ 

R-G=٣٤ 
R: ١٧٨, G:١٤٤, B:١١٧ 

R-G=٣٤ 
R: ١٧٧, G:١٤٣, B:١١٦ 

R-G=٣٤ 

R: ١٨٥, G:١٥٥, B:١٢٩ 

R-G=٣٠ 
R: ١٨٦, G:١٥٢, B:١٢٧ 

R-G=٣٤ 
R: ١٨٢, G:١٤٨, B:١٢٣ 

R-G=٣٤ 

R: ١٧٧, G:١٤٣, B:١١٦ 

R-G=٣٤ 

R: ١٧٧, G:١٤٣, B:١١٦ 

R-G=٣٤ 

R: ١٨٣, G:١٥١, B:١٢٨ 

R-G=٣٢ 
R: ١٨٢, G:١٤٧, B:١٢٥ 

R-G=٣٥ 
R: ١٧٩, G:١٤٥, B:١٢٠ 

R-G=٣٤ 

R: ١٧٧, G:١٤٣, B:١١٦ 

R-G=٣٤ 

R: ١٧٦, G:١٤٢, B:١١٥ 
R-G=٣٤  

R: ١٨٦, G:١٥٤, B:١٣١ 

R-G=٣٢ 
R: ١٨٤, G:١٤٩, B:١٢٧ 

R-G=٣٥ 
R: ١٧٩, G:١٤٥, B:١٢٠ 

R-G=٣٤ 

R: ١٧٥, G:١٤١, B:١١٤ 

R-G=٣٤ 

R: ١٧٤, G:١٤٠, B:١١٣ 

R-G=٣٤ 

R: ١٨٦, G:١٥٤, B:١٣١ 
R-G=٣٢ 

R: ١٨٤, G:١٤٩, B:١٢٧ 
R-G=٣٥ 

R: ١٧٩, G:١٤٥, B:١٢٠ 

R-G=٣٤ 

R: ١٧٥, G:١٤١, B:١١٤ 

R-G=٣٤ 

R: ١٧٤, G:١٤٠, B:١١٣ 

R-G=٣٤ 
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رگبرگ سالم يهاکسلين شدت رنگ در پزايم -٥ل جدو  
R:٢٠٧, G:١٩٦, B:١٥١ 

R-G=١١ 
R: ٢١٥, G:٢٠١, B:١٥٦ 

R-G=١٤ 
R: ٢١٨, G:٢٠٣, B:١٦٠ 

R-G=١٥ 
R: ٢٢٠, G:٢٠٥, B:١٦٢ 

R-G=١٥ 

R: ٢١٨, G:٢٠٥, B:١٦٣ 

R-G=١٣ 

R: ٢٠٦, G:١٩٥, B:١٤٩ 

R-G=١١ 
R: ٢١٥, G:٢٠١, B:١٥٦ 

R-G=١٤ 
R: ٢١٨, G:٢٠٣, B:١٦٠ 

R-G=١٥ 
R: ٢١٤, G:٢٠١, B:١٥٩ 

R-G=١٣ 

R: ٢١٥, G:٢٠١, B:١٦٢ 

R-G=١٤ 

R: ٢٠٦, G:١٩٣, B:١٤٨ 

R-G=١٣ 
R: ٢١٧, G:٢٠٣, B:١٥٨ 

R-G=١٤ 
R: ٢١٧, G:٢٠٢, B:١٥٩ 

R-G=١٥ 
R: ٢١٥, G:٢٠٢, B:١٦٠ 

R-G=١٣ 

R: ٢١٤, G:٢٠٢, B:١٦٢ 

R-G=١٢  

R: ٢٠٦, G:١٩٣, B:١٤٩ 

R-G=١٣ 
R: ٢١١, G:١٩٧, B:١٥٢ 

R-G=١٤ 
R: ٢١٤, G:١٩٩, B:١٥٦ 

R-G=١٥ 
R: ٢١٢, G:٢٠١, B:١٥٦ 

R-G=١١ 

R: ٢٠٧, G:١٩٥, B:١٥٣ 

R-G=١٢  

R: ٢٠٧, G:١٩٤, B:١٥٠ 

R-G=١٣ 

R: ٢١٢, G:١٩٨, B:١٥٣ 

R-G=١٤ 

R: ٢١٦, G:٢٠١, B:١٥٨ 

R-G=١٥ 

R: ٢١٤, G:٢٠٣, B:١٥٨ 

R-G=١١ 

R: ٢٠٨, G:١٩٦, B:١٥٤ 

R-G=١٢ 

 
ميکمبود پتاس يدارا سطح برگ يهاکسليپزان شدت رنگ در يم -٦ل جدو  

R: ١٦٦, G:١١٧, B:١٠٢ 
 

R-G=٤٩ 

R: ١٧٧, G:١٢٨, B:١١١ 
 

R-G=٤٩ 

R: ١٨١, G:١٣٠, B:١١١ 
 

R-G=٥١ 

R: ١٧٧, G:١٢٦, B:١٠٩ 
 

R-G=٥١ 

R: ١٦٩, G:١١٨, B:١٠١ 
 

R-G=٥١ 

R: ١٦٥, G:١١٦, B:١٠١ 
 

R-G=٤٩ 

R: ١٧٢, G:١٢٠, B:١٠٦ 
 

R-G=٥٢ 

R: ١٧٥, G:١٢٤, B:١٠٣ 
 

R-G=٥١ 

R: ١٧٢, G:١٢٣, B:١٠٨ 
 

R-G=٤٩ 

R: ١٦٧, G:١١٨, B:١٠٣ 
 

R-G=٤٩ 

R: ١٨٦, G:١٣٩, B:١٢٣ 
 

R-G=٤٧ 

R: ١٧١, G:١٢٢, B:١٠٧ 
 

R-G=٤٩ 

R: ١٧٣, G:١٢٥, B:١٠٥ 
 

R-G=٤٨ 

R: ١٧٣, G:١٢٧, B:١١٢ 
 

R-G=٤٦ 

R: ١٧٠, G:١٢٤, B:١٠٩ 
 

R-G=٤٦ 

R: ١٧٧, G:١٣١, B:١١٥ 
 

R-G=٤٦ 

R: ١٧٩, G:١٣٢, B:١١٤ 
 

R-G=٤٧ 

R: ١٧٨, G:١٣١, B:١١٣ 
 

R-G=٤٧ 

R: ١٧٢, G:١٣٠, B:١١٤ 
 

R-G=٤٢ 

R: ١٧٢, G:١٣٠, B:١١٤ 
 

R-G=٤٢ 

R: ١٧٣, G:١٢٧, B:١١١ 
 

R-G=٤٦ 

R: ١٨٤, G:١٣٧, B:١١٩ 
 

R-G=٤٧ 

R: ١٧٧, G:١٣٠, B:١١٢ 
 

R-G=٤٧ 

R: ١٧١, G:١٢٩, B:١١٣ 
 

R-G=٤٢ 

R: ١٧١, G:١٢٩, B:١١٣ 
 

R-G=٤٢ 

 
کمبود مس يدارا سطح برگ يهاکسليزان شدت رنگ در پيم -٧جدول   

R:١٨٥, G:١٤٨, B:١٢٩ 
 

R-G=٣٧, K=٢٤ 

R:٢٠٤, G:١٧١, B:١٥٦ 
 

R-G=٣٣, K=١٥ 

R:٢١٩, G:١٨٣, B:١٧٠ 
 

R-G=٣٦, K=١٨ 

R:٢١٨, G:١٧٠, B:١٦٨ 
 

R-G=٤٨, K=٢٠ 

R:١٩٣, G:١٥٦, B:١٥٠ 
 

R-G=٤٨, K=٢٧ 

R:١٩٢, G:١٥٢, B:١٤٢ 
 

R-G=٤٠, K=٣٧ 

R:١٥٣, G:١١٩, B:١٠٩ 
 

R-G=٣٤, K=٣٩ 

R:١٦٧, G:١٣٤, B:١٢٨ 
 

R-G=٣٣, K=٣٨ 

R:١٣٧, G:٨٤, B:٧٦ 
 

R-G=٥٣, K=٤٠ 

R:١٥٢, G:١١٣, B:١٠٦ 
 

R-G=٣٩, K=٢٥ 

R:٢١١, G:١٧٤, B:١٦٥ 
 

R-G=٣٧, K=٢٧ 

R:١٨٨, G:١٥٥, B:١٣٨ 
 

R-G=٣٣, K=٢١ 

R:١٩٣, G:١٥٧, B:١٤١ 
 

R-G=٣٦, K=٢٤ 

R:٢٠٢, G:١٧١, B:١٥٣ 
 

R-G=٣١, K=٢٦ 

R:١٨٧, G:١٥١, B:١٣٥ 
 

R-G=٣٦, K=١٧ 

R:١٨٩, G:١٥٥, B:١٤٥ 
 

R-G=٣٤, K=٣٢ 

R:١٨٣, G:١٥١, B:١٣٦ 
 

R-G=٣٢, K=٣٤ 

R:١٨٦, G:١٥٥, B:١٣٨ 
 

R-G=٣١, K=٢٩ 

R:١٤٤, G:١١١, B:٩٤ 
 

R-G=٣٣, K=٢٨ 

R:١٧٣, G:١٣٩, B:١٣٠ 
 

R-G=٣٤, K=٢٦ 

R:١٥٢, G:١١٧, B:١١١ 
 

R-G=٣٥, K=٢٩ 

R:١٨٠, G:١٤٧, B:١٤٠ 
 

R-G=٣٣, K=٣١ 

R:٢٠٦, G:١٧٤, B:١٦٦ 
 

R-G=٣٢, K=٢٠ 

R:١٧٧, G:١٤٥, B:١٢٤ 
 

R-G=٣٢, K=٢٩ 

R:١٨٠, G:١٤٣, B:١٥٠ 
 

R-G=٣٧, K=٣٩ 



  پردازش تصوير استفاده از بادرختان پسته  هاي فيزيولوژيکبررسي امکان تشخيص بيماري                                                                ١٨

 

  داراي کمبود فسفر طح برگس هايميزان شدت رنگ در پيکسل -٨جدول 

  
  نتايج و بحث

ع کمبود مواد اص انويتشخ يبرا ين پژوهش روشيدر ا
با توجه است كه در آن  ارائه شدهدر درختان پسته  يمغذ

مختلف و با  يکمبودها يهالکسيپ يبه تفاوت رنگ
به  .شود تشخيص انجام مير ياستفاده از پردازش تصو

 موجود يهامجموع دادهاز  يشنهاديروش پ يابيمنظور ارز
مانده از ي% باق۲۰و  يسازادهيو پ شيآزما ي% از آن برا۸۰

  د.شاستفاده  روش تست يها براداده
آمده  به دست جينتا زان صحت و دقتيم گزارش يبرا

 يارهاي، از معيص کمبود مواد مغذيستم تشخيس توسط
 يبرا روشيپژوهش پدر  ،توان استفاده نموديم يمختلف

به  يشنهاديروش پت يحساس زان دقت ويدن منشان دا
 يـارهايمختلف از مع يص کمبودهـايتشخمنظور 

 )۲معادله (است.  استفاده شده ٢يژگيو و ١تيحسـاس
انگر تعداد ي، و نمادهديرا نشان مروش ت يزان حسـاسيم

 ييشناساکمبود آن  نوع کمبود است که يدارا يها برگ
  است. داده شدهص ينشده و به اشتباه برگ سالم تشخ

)۲(  : / ( )Sensitivity TP TP FN+  
 کمبود که کمبـود دارند و است ييها برگ ٣TPكه در آن: 

 يهابرگ FN٤ است و شده ص دادهيتشخـ يبه درست ها آن
 ييبرگ سالم شناسا عنوان بهکه  است کمبود يدارا

 .است شده
                                                 
1- Sensitivity 
2- Specificity  
3- True Positive 
4- False Negative 

 يهااز برگ يکند چه نسبتـي، مشخـص م)۳( همعادل
 شوند. يم ييکمبود شنـاسا يدارا يهابرگ نوانع بهسالم 

 )۳(  : / ( )Specificity TN TN FP+  
شناختـه  يکه بدرست است سالم يهابرگ ٥TNكه در آن: 

 عنوان بهکه  است يسالم يهابرگ FP٦ است و شده
  .است شده ييکمبود شناسا يدارا يها برگ

به  %۹۷ت يزان حساسيصورت گرفته، م يهاآزمونطبق 
 تميالگورمعنـاست که آن ن به يو ا آمد، تدس

ن عالمـت ظاهر شده از هر نوع کمبـود را يتـر کوچک
 در موردکند. يم ييص و آن کمبـود را شناسـايتشخـ

به  را ج به دست آمدهينتا ۹جدول ، يـژگيـار ويمع
ج نشان ين نتايا دهد.ينشان م ـک نوع کمبود،يتفک

 يبخش تيقـت رضااز د يشنهاديپ تميالگوردهد،  يم
   برخوردار است.

 
  هر نوع کمبود يژگيار ويدرصد مع -۹ جدول
  کمبود  يژگيو
  آهن  ۵/۸۷%

  ازت  ۹۵%
  ميپتاس  ۱۰۰%

  مس  ۵/۸۲%
  فسفر  ۱۰۰%

  
  

                                                 
5- True Negative 
6- False Positive 

R: ١٤٣, G:٩٧, B:٨٢ 
 

R-G=٤٦, K=٤٥ 

R: ١٤١, G:٩٥, B:٧٩ 
 

R-G=٤٦, K=٤٥ 

R: ١٣٩, G:٩٣, B:٧٧ 
 

R-G=٤٦, K=٤٥ 

R: ١٤٠, G:٩٣, B:٧٧ 
 

R-G=٤٧, K=٤٥ 

R:١٤١, G:٩٤, B:٧٨ 
 

R-G=٤٧, K=٤٤ 

R: ١٤٣, G:٩٧, B:٨٢ 
 

R-G=٤٦, K=٤٣ 

R: ١٤٤, G:٩٧, B:٨١ 
 

R-G=٤٧, K=٤٣ 

R:١٤٢, G:٩٦, B:٨٠ 
 

R-G=٤٦, K=٤٤ 

R: ١٤٥, G:٩٨, B:٨٢ 
 

R-G=٤٧, K=٤٤ 

R: ١٤٥, G:٩٨, B:٨٢ 
 

R-G=٤٧, K=٤٤ 

R: ١٤٨, G:١٠٥, B:٨٩ 
 

R-G=٥٣, K=٤٢ 

R: ١٤٩, G:١٠٣, B:٨٨ 
 

R-G=٥٢, K=٤٢ 

R: ١٤٧, G:١٠١, B:٨٦ 
 

R-G=٤٦, K=٤٢ 

R: ١٤٩, G:١٠٢, B:٨٦ 
 

R-G=٤٧, K=٤٢ 

R: ١٤٨, G:١٠١, B:٨٥ 
 

R-G=٤٩, K=٤٢ 

R: ١٥٣, G:١١١, B:٩٥ 
 

R-G=٤٢, K=٤٣ 

R: ١٥٢, G:١٠٩, B:٩٣ 
 

R-G=٤١, K=٤٢ 

R: ١٥٠, G:١٠٧, B:٩١ 
 

R-G=٤٣, K=٤١ 

R: ١٤٨, G:١٠٢, B:٨٦ 
 

R-G=٤٧, K=٤٠ 

R: ١٤٦, G:١٠٠, B:٨٤ 
 

R-G=٤٦, K=٤٠ 

R: ١٥٠, G:١٠٨, B:٩٢ 
 

R-G=٤٢, K=٤٢ 

R: ١٥١, G:١٠٨, B:٩١ 
 

R-G=٤٣, K=٤١ 

R: ١٥١, G:١٠٨, B:٩٢ 
 

R-G=٤٣, K=٤١ 

R:١٥٠, G:١٠٤, B:٨٨ 
 

R-G=٤٦, K=٤١ 

R: ١٤٨, G:١٠٢, B:٨٦ 
 

R-G=٤٦, K=٤١ 



  ١٩                                                               ١٣٩٩/ بهار و تابستان ١/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين وهشنشريه پژ

 

  يريگ جهينت
 ير برايوـردازش تصـي مبتني بر پـروش مقاله نيدر ا
درختـان پسته در  يـص انـواع کمبـود مواد مغـذيتشخ

 تمي. در الگوراست  هبرگي ارائه شد يهاگيژيبراساس و
برگ  يهاژگيير و استخراج وياز پردازش تصاو يپيشنهاد

ک انواع يتفک يبراو بر اسـاس تفاوت شـدت رنگ 
ل از ـج حاصي. نتااست هـگر استفـاده شديکدي کمبـودها از

 نيت ايـزان حساسيمکه  دهد مي انـق نشـن تحقييا
هر نوع کمبـود به  يآن برا يـژگيو و %۹۷ متسيس
توان گفت يطـور متوسط م که به .دشـک محاسبه يتفک

را  انواع کمبودهاتوانست % ۹۵ستم با دقت يس نيا
 دهد مينشان  ن پژوهشيج حاصل از ايتشخيص دهد. نتا

نه ياز لحاظ سرعت، دقت و هز يپيشنهاد تميکه الگور
ر ييتغ قيکه از طر يمواد مغذ يکمبودها ييشناسا يبرا
   .استمناسب ص هستند يگ برگ قابل تشخرن

 ين انسان برايگزيجا يشده روش يرو سعشيدر پژوهش پ
درختان پسته ارائه شود.  يع کمبود مواد مغذاص انويتشخ
ه ين روش کاربر بدون داشتن تخصص الزم تنها با تهيدر ا

نوع تواند يمقابل قبول  يدقت سرعت و عکس از برگ با
و نسبت به رفع مشکل اقدام  دده صياه را تشخيکمبود گ

ص در يامکان تشخ ن روشيا که دراز آنجا  نيهمچن د.ينما
قبل از وقوع توان يم، دارد وجوده بروز کمبود يمراحل اول
   کرد. يريجلوگ يماريب يروشير از پيجبران ناپذخسارات 
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