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 چکیده:
در این پژوهش،توانایی روش غیرمخرب تصدددویربرداری فراطیفی به من ور تشدددخی  هدد:: 
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 مصر: کود حاصل شود.

با ثابت ماندن شرایط و  ،هابعد از رشد بوتهگلدان تهیه شد و  4در ابتدا شدناسدی پژوهش:روش

من ور اسدددتخرا  بهکود ازت برای هر گلدان بطور مازاد اعمال شدددد. مقدار  هدانهدادهسدددایر 

ره اوران فیزیک نور،با گستاز دوربین فراطیفی ساخت شرکت فن خصوصیات طیفی از هر نمونه

من ور بهو دلیل وجود اطلاعات ناخواسدددته بهاسدددتفاده شددددند.نانومتر  9944 تا444طیفی 

شدددند. پردازش پیش ، داده های خامهای واسددنجی پایدار و قابل اعتماد نیاز دسددتیابی به مدل

 الگوریتم فرهنگی–های موثر از از روش هیبرید شددبکه عصددبی مصددنوعیمو برای تعیین طول

 اندمعیارهاعبارت این. گردید معیاراستفاده پنجازبند عملکردطبقه من وربررسیبه. اسدتفاده شد

 .  وویژگی صحت، دقت،بازخوانیاز 

سالم  در شناسایی برگدرصدد کل طبقه بندی صحیح عملکرد طبقه بند شبکه عصبی :هایافته

بدسددت امد.که %12.55تکرار و با ماتریس درهم ریختگی 244در %94های با کود مازاد از برگ

( و کددمددتددریددن دقددت بددرای کددلددا  11.26%)3Dبددالدداتددریددن دقددت بددرای کددلددا  

0D(36.19%اسدت.مقایسده عم)های مربوط به ازت مازادبا لکرد طبقه بند در طبقه بندی کلاس

تکرار و بهترین حدالدت آموزش نشدددان میددهدد نرب طبقه بندی بهترین  244اسدددتفداده از 

 تحلیل آماریاسدت که بالاتر از نرب طبقه بندی میانگین و انحرا: معیار است.%15.43آموزش

نددانومتر و همینین برای کجلدددال  617و399و311ف هددای موثرآنوا و آزمون توکی برای طی

 اختلا: معنی دار نشان میدهد.

الگوریتم پیشددنهادی با اسددتفاده از خصددوصددیات طیفی با  که یدهدنشددان منتایج گیری:نتیجه

 عملکرد بالا توانایی شناسایی زودهنگام مقدار مازاد کود ازته را دارد.
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محقدحهمرمهدفم-1

 
م

مگنجهمفرنا -1-1

 تهدیخچهمگنجهمفرنا -1-1-1

جزء ،Solanaceaeاز خانوادهLycopersiscomesculentumگوجه فرنگی با نام علمی

 .کندیسالم و متعادل کمک م ییغذا یمرژ یکبه  کهمهمترین سبزیجات در سراسر جهان است

 یبرهایو ف ی،قندهاضرور یهاینهآم یدها،اسی،ویتامینسرشار از مواد معدنفرنگی گوجه

تازه  یگوجه فرنگ یها میوهو فسفر است. یاد،آهنز CوBیتامینو یحاو ی.گوجه فرنگییاستغذا

 Naika etد)شویممصر:  پخته  یاییدر یغذاها یاسس ها،سوپ ها و گوشت ،در سالادها 

al,2005.)در سطح یسبز ینچهارم یگوجه فرنگ شوندیکه مصر: م یجاتیتمام سبز یندر ب 

 Kumari et)است یمغذ یزر یایمزا یربه همراه سا ییبالا یارزش مغذ یدارا یراز؛باشدیجهان م

al,2018.) 

خاستگاه اولیه گوجه فرنگی را آمریکای جنوبی می دانند؛که گوجه فرنگی برای اولین بار کشف 

از مسیح در  سال قبل 055شده و مورد مصر: قرار گرفته است.گفته شده گوجه فرنگی تقریبا 

جنوب مکزیک کاشته می شده است.اسپانیایی ها در اوایل قرن شانزدهم گوجه فرنگی را به اروپا 

وجزایر فیلیپین انتقال دادند از آنجا به جنوب شرقی آسیا و سپس سراسر آسیا منتقل شد. گیاه 

 هایق مسافرتارمنستان و از طریرد ایران شده است: از طریق ترکیه،گوجه فرنگی از دو طریق وا

خاندان قاجار به فرانسه. نام اولیه گوجه فرنگی در ایران بادمجان ارمنی یا رومی بوده است. در ایران 

اول گوجه های گیلاسی مرسوم بودند، بعد از آن گوجه های بزرگتر وارد کشور شدند که به دلیل 

 (.ka et al,2005Naiشناخته شد )"گوجه فرنگی"تفاوت اندازه با گوجه های رایج به نام 

گوجه فرنگی گیاه سالانه است که میتواند به بیش از دومتر برسد.با این حال در آمریکای جنوبی 

روز پس از گلدهی  45-55همین گیاهان میتواند چندین سال متوالی برداشت شود.برداشت اول 

از زرد تا  روز پس از کاشت امکانپذیر است.شکل میوه در هر رقم متفاوت است.رنگ 14-924یا 
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ه تواند رشد بکند و در صورتیکسانتیمتر یا بیشتر می54قرمز متغیر است.ریشه گوجه فرنگی تا عمق 

متر رشد بکند. ساقه 2-4تواند تا ارتفاع کند.ساقه میهای جانبی قوی تولید مینشاء بشود ریشه

جه های گوود. برگشباشد و با مسن شدن گوشه دار و تقریبا خشبی میمحکم،درشت و غده وار می

نگ باشد.معمولا رفرنگی متناوب و مرکب هستند و بزرگی آنها در واریته های مختلف یکسان نمی

ها از دو طر: ساقه بین برگیه های برگها سبز روشن و پشت برگها معمولا پرز دار است. برگ

ن ،قطر مابیشوند.گلهای گوجه فرنگی دارای خصوصیات جنسی نر و ماده هستندبزرگتر ظاهر می

 گردد. پنجسانتیمتر دارند،معمولا گلها بصورت خوشه در روی ساقه وبین دو گره ظاهر می2-9.5

کل ش گلبرگ به رنگ زرد و بهم پیوسته که در انتها از هم جدا هستند دارد.گلبرگها پهن و نیزه ای

اند.میوه گوجه های بزرگ که در روی میله کوتاهی قرار گرفته بساکعدد و با 5هستند.پرچم ها 

فرنگی گوشتی وکروی است.میوه نار  سبز وپرز دار است.میوه های رسیده زرد،نارنجی یا قرمز 

هستند ومعمولا گرد،صا: یا شیادار است.بذر گوجه فرنگی کوچک،سبک وقهوه ای روشن 

سال توانایی حفظ قوه  5الی  4میلیمتر است.وتا حدود 2-4میلیمتر وعرض آن9-5میباشد.طول آن

 (.Naika et al,2005گرم است) 2.5-9.5دانه  9444میه خود را دارد. .وزن تقریبی نا

 

 یتابلق یلکشت گلخانه بدل.در سراسر جهان است یاز عمده محصولات گلخانه ا یکی یگوجه فرنگ

ن فصول داشت یلبه دل ی.محصولات گوجه فرنگکندیم یدرا تول یجاتسبز یشترینکنترل بالا،ب

نقش  یتروژنآب و کود دارند.ن یبرا یادیز یها تقاضاگلخانه یبالا یدر حال رشد و دما یطولان

ات محصول یفیتو ک ردموثر بر عملک یدیعامل کل یک یندارد.همین یاهاندر رشد و نمو گ یاعمده

را  یاقتصاد یایعملکرد و مزا یتواندم یاهدر طول رشد گ یتروژنکود ن یکاف ین.تامی استزراع

 (.Dan Du et al,2018-Ya)کند ینتضم

 

 
م(5931گنجهمفرنا )یهردیهن مرمیصلرت،-1-1شکل

مرض لتمتنللدمگنجهمفرنا مددمجهه -1-1-2

هزار تن گوجه فرنگی در سال 941میلیون  56( کشور چین با تولید 2496بر اسا  آمار نامه فائو)
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های هند و آمریکا هر کدام با کشور اولین کشور تولید کننده گوجه فرنگی در جهان است. 2496

میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم در سطح جهانی قرار  99میلیون تن و 4/93تولید 

 آورده شده اند.1-1کشور برتر تولید کننده گوجه فرنگی در جدول 94 .(FAO,2016دارند)

 
م(FAO,2016ششندمیرترمدنله)م27حلزا متنللدمگنجهمفرنا مددم-1-1جدرل

م

 تولیددرصدمیزان تولیده                ردیف  کشورهای تولیدکنند

 99.39 5639433194چین                                                        9
 94.91                9339113444هند                                                         2
 7.96                 9934933494آمریکا                                                      9
 7.92                 9236443444ترکیه                                                       4
 4.41                   731493235مصر                                                         5
 9.64                   634973572ایتالیا                                                        6
 9.64                   639723699ایران                                                         7
 2.64                  436793347 اسپانیا                                                       3
 2.95                439673621برزیل                                                          1

 2.21                   434473979مکزیک                                                    94
 99931363429                           کل                                   

 

 

مرض لتمتنللدگنجهمفرنا مددمایرا -1-1-3

( بیشترین مقدار تولید گوجه فرنگی در ایران مربوط 4971-79طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی)

و آذربایجان غربی و اردبیل به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار باشد به آذربایجان شرقی می

 .(4971-79ی،)آمارنامه وزارت جهاد کشاورزگیرندمی

مادیشمغذای -1-1-4

ن شود.مزایای آگوجه فرنگی در جهان بعنوان یک ماده غذایی تقویت کننده سلامتی شناخته می
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عات مطال باشد.هامیها و پلی فنولتوکوفرول در درجه اول بخاطر وجود لیکوپن،اسید اسکوربیک،

این ترکیبات فعال زیستی در گوجه فرنگی تازه بستگی به عواملی اند که غل ت متعددی نشان داده

مانند ارقام،خاک،شرایط آب و هوایی،درجه بلوغ و شرایط نگهداری پس از برداشت دارد. قرمزی 

باشد.گوجه فرنگی یک آنتی اکسیدان قوی رنگ گوجه فرنگی بخاطر لیکوپن موجود در آن می

کیلوکالری 24لحاظ ارزش غذایی خیلی کم کالری) (.گوجه فرنگی بهVinha et al,2014است)

تحقیقات مختلف  باشد.ها)آ،ث،ای( و مواد معدنی میار از انواع ویتامینگرم(و سرش 944در هر 

 اند که مصر: گوجه فرنگی در کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه،سرطان سر و گردن،نشان داده

(.ترکیبات موجود در Asensio et al,2019های اعصاب موثر است)سرطان پروستات و بیماری

 ورده شده است.1-2گرم گوجه فرنگی خام در جدول  944

 
گرمممگنجهمفرنا مخهم)پهیاه مم277ترشلعهتمحنجندمددمهرم-1-2جدرل

م(1721ایالعهت محنادمغذای مآحریکه،

م

مویتامین هاعناصر معدنی)میلی گرم(ترکیبات اصلی)گرم(

       93انرژی                                    99میکرو گرم                   منیزیم         A       42ویتامین 
 4.1پروتئین                            4.994میلی گرم                منگنز         B1     4.497ویتامین
 9.2فیبر خوراکی                            24میلی گرم                فسفر          B3     4.514ویتامین
  4.2چربی کل                             297میلی گرم                   پتاسیم         B6    4.43ویتامین 
 9.1   کربوهیدرات    4.97میلی گرم روی            C      94ویتامین 
 14.5آب                                     4.9میلی گرم                    آهن             E      4.54ویتامین 
 2.6قند                                 94میکرو گرم                     کلسیم           K      7.1ویتامین 

منلهیمغذای مگنجهمفرنا -2-2-3

از لا گوجه فرنگی فضای بباشد،مثوجه به نوع گوجه فرنگی نیاز غذایی آن نیز متفاوت میبا ت

خوری عملکرد کمتری نسبت به ارقام صنعتی آن که برای تولید رب گوجه فرنگی جهت تازه

 944تا  254ای که عملکرد آن در حدود همینین گوجه فرنگی گلخانه شوند دارند.کاشته می

باشد،نیاز غذایی بسیار بالاتر از همه انواع دیگر گوجه فرنگی دارد)باوریانی و تن در هکتار می

 دهد.غذایی انواع مختلف گوجه فرنگی را نشان مینیاز1-3(.جدول 9915بصیرت،

 
نلهیمغذای مانناعمحختیفمگنجهمفرنا )یهردیهن مرم-5-2جدرل

م(2583یصلرت،

 فسفرپتاسیم   کلسیم    منیزیم  انواع             عملکرد               نیتروژن
 OCaOMgO2O5K2NPکیلوگرم در هکتار                  
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 74              294             424             64            244                      34فضای باز        
                   954                    444           994            744             974              

994 
 54              244             994             54            914                      64تولید رب        
                   944                    944            34             524             944              34 
 34              274             544             75            214                     944کشت تونلی    
                   244                    544           944            144             454              

944 
 35              214             644             35            944                    924گلخانه ای       
              544            9444          964            644                    244مرتفع            

954 
 
م

 

فهد منهصقلحمایمشندهه مپرحصرفمگله مشبهسهی ماثراتماست-1-2

مفرنا گنجه

 Solanaceaeاز خانواده   Lycopersiscomesculentumیبا نام علم یگوجه فرنگ

 های آن مرکب ازدار،برگاست،گیاهی یک ساله و بومی آمریکا، با ساقه ضخیم، نیمه چوبی، کرک

بعدا به که باشندیدار به رنگ سبز مایل به خاکستری است، گل ها به رنگ زرد مهای دندانهبرگیه

 924تا  14 ینبسته به رقم ب یشوند. طول دوره رشد گوجه فرنگتبدیل می وشتیقرمز وگ یا یوهم

 Aیتامینهایکه به لحاظ داشتن و باشدیم یمهم یهایاز سبز یکی یروز خواهد بود. گوجه فرنگ

, Cکندیم یفاجامعه ا یدر سلامت ینقش مهم ییو مواد غذا(Naika et al,2005)ی. گوجه فرنگ 

کشور  یو در تمام استانها یشرق یجانتا مرند آذربا فتهمتفاوت از بوشهر گر یاربس یمیاقل یطدر شرا

 یو مقاومت در مقابل برخ یفیتبهبود ک، محصول یش. افزاشودیکشت م یعیوس یاردر سطح بس

چه در  یمواد آل یشو افزا یاییشم یمحصول مستلزم مصر: متعادل کودها یندر ا یماریهااز ب

 یازد نمور ییبه عناصر غذا یکاف یزانبه م یفرنگ ه. گوجباشدیم یخزانه و چه در مزارع گوجه فرنگ

تند. گوجه هس یبرا یمهم ییو ازت عناصر غذا یمپتاس یم،کلس یژهدارد. به و یازن یوهم یدتول یبرا

 وهیم یفیتشدن بوته ها و کاهش ک یفموجب ضع یبه مقدار کاف ییعناصر غذا ینا ینعدم تام

 ازت یاددر اثرمصر: ز یوهخواهند شد. اندازه، رنگ، مزه و درصد مواد جامد در م یگوجه فرنگ

سبب بروز کاهش  یادازت ز ی. به طور کلیافتخواهد  یشقابل سنجش افزا یدیتهکاهش و اس

 Blossom end) یوهم یی. ظهور مرگ انتها شودیمختلف م یماریهاینسبت به ب یاهمقاومت گ

rotکه  یخواهد کرد، در صورت یداش پیافزا یومیازت به خصوص در فرم آمون یزانم یش( با افزا

گوجه . یشودکمتر م یاه( با درمان کمبود ازت در گBotrytis cinera) یشهر یدگیشدت پوس
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 راندمان مصر: یترات. ضمنا ن دهدیم یحآن ترج یومیرا به حالت آمون یتراتهحالت ازت ن یفرنگ

 . یکندآزاد را کمتر م ینهآم یدت اس و غل یبخشدآب را بهبود م

ها، روشن نازک و کوچک شدن سرشاخه شدن بوته ها، یباعث خنث یکمبود ازت در گوجه فرنگ

ا برگ ه یو رنگ زردبرگ بر رو یشودرنگ گلبرگ گلها م یشدن رنگ برگها و کمرنگ شدن زرد

 در.شودیم یدهها درگبرگ ها و دمبرگ یرنگ هم بر رو یهاله ارغوان یکشود.  یم ینشان آشکار

طورکه . همانشودیم یدهرنگ داده و رنگشان پر ییرتغ ینیپائ یاکامل  یهاابتدا در کمبود ازت،برگ

به  لیدر آمده و به مرور به رنگ زرد متما یکدستبه رنگ زرد  یرپ یبکند برگها یداکمبود شدت پ

و  شندیبام یدهرنگ پر یباًمانده اما تقر یسبز باق یاهجوان در نوک گ یدرخواهند آمد. برگها یدسف

-9ل شک.ماندیکرده و بوته کوتاه م یداکاهش پ یفرع یها . شاخهیشوداندازه آنها به شدت کمتر م

 دهد.کمبود ازت در برگ گوجه فرنگی را نشان می2
 

 
مگنجهمفرنا میرگشمعندمایتمدد-1-2شکلم

 

ها و یا در شود و در پشت برگنیز می ی گیاهزردبرگی در کمبود نیتروژن شامل رگبرگ ها

 حالت ترمیشود. در حالت شدید برگهای پیرتبدیل  ارغوانیبه رنگ های زیرین برگ رگبرگ

 دهند.از خود نشان میرا پژمردگی مشابه کمبود رطوبت و خشکی 

د. کمبود شون به سرعت بازسازیمیتوانند های مبتلا به کمبود نیتروژن با مصر: کودهای ازته بوته

ازت در گیاه  ناسبت مدرصد به وجود می آید. غل  ۲های زیر گوجه فرنگی در غل ت گیاهازت در

وجه گگیاه از به بار نشستن بوته های  بعد. کمبود ازت میباشددرصد  ۵/۳ -۵/۵گوجه فرنگی بین 

 افتد.فرنگی و تخلیه گیاه اتفاق می

عد بای شدن برگ، گلدهی زیاد و پیییدن یا لوله ،باعث رشد رویشی زیادبیش از حد  وجود ازت 

-1که شکل  را به همراه خواهد داشت ها و کاهش باردهی ریزش گلها و عدم بستن میوه از آن

ا ازت خاک یکم شدن .شستشو باعت مسمومیت ازت در گوجه فرنگی گلخانه ای را نشان میدهد3
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 شود.بستر می

 

ما حسمنحلتمایتمددمگنجهمفرنا مگیخهنه-5-2شکلم

 

وجه های گو در مقاوم سازی بوته میگذاردپتاسیم در گوجه فرنگی اثر مضاعفی بر کیفیت میوه 

کاشت نشاء به لحاظ  هنگامدارد. سطوح پتاسیم در  مهمی فرنگی به استرسهای محیطی نقش

در جلوگیری از عوارض فیزیولوژیک میوه بسیار نقش دارد.نسبت پتاسیم به  سپسکنترل رشد و 

وه ته سبز رنگی می ندمان. عوارضی میباشدازت در کنترل رشد سریع و کند و تن یم باردهی مهم 

(Green Back( لکه با آبگزیدگی میوه و جعبه ای شدن گوجه فرنگی ،)Boxy Fruit در اثر )

 کارآش گوجه فرنگی های آید.علائم کمبود در برگهای اولیه بوتهپتاسیم به وجود می بودن کم

ت ه ها یکدسکند. رسیدگی میوپیدا می مانند ها زرد شده و حالت سوختگیشود، حاشیه برگمی

کمبود 4-1شکل پتاسیم است. متاثر ازمیوه و قرمزی آن  بودن . خوشرنگنمیشودو یکنواخت 

 پتاسیم در گوجه فرنگی گلخانه ای را نشان میدهد.

 گیاه پوسیدگی ساقه ( Clodosprium fulvum) بر روی قارچ برگیهم  تاسیم تاثیر مثبتیپ

(Diplodialyocopersici ) و پوسیدگی ریشه (Botrytis cinere ) گرچه تاثیر پتاسیم . دارد

اما با این حال اثر پتاسیم بر افزایش اندازه میوه  میباشدبر میزان محصول به اندازه ازت چشمگیر ن

 یاهگ. یکی از دلایل اختلال در رسیدن میوه , تغذیه ناکافی پتاسیم در بگیریمنادیده  توانیم را نمی

مصر: بیشتر پتاسیم کمتر یر یکنواختی رنگ میوه با بدشکلی و غ میباشد.گوجه فرنگی 

سبب  صر: پتاسیم. م ایفا میکند در رنگ میوه در صنایع تبدیلی همپتاسیم نقش مهمی میشود.

ی میوه ادر متابولیسم اسید ه عمده ایو تاثیر میشود لیکوپن و کاهش کلروفیل افزایش کارتنوئید,

، کاروتن ،اسیدها، قندها ،در مجموع کل مواد جامد. ید مالیک( دارد)عمدتا اسید سیتریک و اس

شتر تاسیم بهره مند باشد بیپمناسب لیکوپن و خاصیت انباری در میوهگوجه فرنگی که از تغذیه 

 یباشد.م پتاسیم هستند بیشتر کم در گیاهانی که دارای غل ت همریزش میوه قبل از بلوغ است .
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مگیخهنهما شمعندمپتهسلممددمگنجهمفرنا م-0-2شکلم

 

 

 

درصد در محدوده مناسب  ۶تا  ۳ ینو غل ت ماب یباشدم یمدرصد باعث کمبود پتاس ۲ یرغل ت ز

 یمباعث عدم جذب کلس یمجذب پتاس یشوجود ندارد. البته افزا یمپتاس یت.معمولامسمومیباشدم

 شود. یم

دن فراهم آور ینها نقش دارند و بنابرا یوهترک خوردن م یمدرو کم بودن پتاس یتروژنبودن ن زیاد

 یها م یوهو من م منجر به کاهش احتمال ترک خوردن م یکاف یاریمناسب ، آب ییمواد غذا

اثر دارد. علائم کمبود فسفر شامل  یگوجه فرنگ یاهدر گ یوهم یلگردد.فسفر بر رشد و تشک

 یباشدچندان مشخ  نم. علائم کمبود فسفر یباشدساقه ها ورگبرگ ها م ینپائیشدنارغوان

 .باشدیتوقف رشد بوته ها م ییانشانه، کوتاه ینمشکل است. عمده تر یآن تا حد ییشناساینبنابرا

 یارغوان یمبتلا به کمبود فسفر هاله ا یاهاندارند. گ یمبتلا به کمبود فسفر رشد اندک یها بوته

 فسفر ید،کمبودشد یلیشود .در حالت خ یم یدهشان دیبرگها، دمبرگها و ساقه ها یررنگ در ز

.کمبود فسفر در غل ت یشودبرگ ها م یدر رو یبه رنگ قهوه ا  یشدن شبکه ا یدارباعث پد

درصد است. کمبود فسفر با  ۸/۰-۳/۰ینب یگوجه فرنگ یاهدرصد و غل ت مطلوب آن درگ ۲/۰یرز

فرنگی گلخانه ای را نشان کمبود فسفر در گوجه 5-9شکل.شودیم یعتسر phدر مقدار  یشافزا

 میدهد.
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 ا شمعندمفسفرمددمگنجهمفرنا مگیخهنه-5-1شکل

ا ی زردبرگی و کمبود ایجادو باعث  میباشد،مسمومیت فسفر بدلیل ذخیره و تجمع آن در خاک 

 و از بین وضعیف میشوند های پایین پیییدهکمبود روی در ابتدا برگبا شود. روی می کاهش

 .یابدکم شده و تشکیل میوه نیز کاهش میخیلی روند و گلها می

ما هه میهمنههبجهد متغذیهطمینتهشبهسهی مسری-1-3

ه میزان و ب های قبلی  های کشاورزی را بر پایه تجربیات سالکشاورزان نهاده سالیان طولانی بود که

کردند. آنها میزان بذر، کود و سم را زمین بدون توجه به دیگر ملاح ات توزیع می کلمعینی برای 

ستفاده مورد اکردند و آبیاری یکنواختی را برای زمین زمین با نسبت مشخصی توزیع می کل برای

 و است میزان راندمان آبیاری پایین بوده ی شد. در نتیجه این رویکرد، ملاح ه مقرار می دادند

های ناشی از آن باقی مانده و از کود و سموم شیمیایی به هدر رفته و تنها آسیبادی زیدرصد 

 باشدمیترین اشتباهی ، این بزرگحقیقتدر شده است.موجب آلودگی منابع زیر زمینی آب و خاک 

 ساویمهای کشاورزی به حالت و نهاده مورد نیاز در این مکانیزم توزیع منابعتواند اتفاق افتد.که می

های ذاتی خاک و بستر کشاورزی و شرایط به علت تفاوت صورتیکهشود، دربرای همه استفاده می

و نیاز دارند های کمتر های بیشتر و برخی به نهادهآب و هوایی از سوی دیگر، برخی به نهاده

ها هم نهادهبیش از حد است، تزریق  شده کاهش راندمان تولید باعث طور که فقر غذاییهمان

م. دارد دنبالرت و آلودگی به محصول نهایی و محیط زیست را به خسا

در سطح  تغییراتو بر مبنای وجود  میباشددرکشاورزی امروزی  نویک مفهوم دقیق کشاورزی 

ت و کشاورزان، پیشرف دانشمندان یکی از دلایل رشد کشاورزی دقیق در میان.میباشد مزرعه استوار

یا جی پی ا ،  جغرافیایی سیستم تعیین مختصات گوناگون مثل  هایتکنولوژی در زمینه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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بر این .میباشدسنسورها، عکسهای هوایی یا سنجش از دور و تسهیلات مدیریت اطلاعات جغرافیایی 

برای انجام محاسبات دقیق در مورد  نام برده هایآوری شده توسط تکنولوژیاسا  اطلاعات جمع

مقدار مواد مغذی خاک، گسترش و پخش آفتها  مانندمختلف  اتدر مزرعه از جه تغییراتسطح 

فعالیتهای مدیریتی  زمان گیری در مورد همینین تصمیم ،بیماریها و علفهای هرز در سطح مزرعه

 .و همینین پیش بینی مقدار عملکرد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

 تمسیس کیر را د یو مکان یفیزمان اطلاعات طهم ی قادر استفیفراط یربرداریتصو کیتکن

یباشد ممهم  اریبس ییو مواد غذا یمحصولات کشاورز تیفیک ینیبشیپ یکه برا استخرا  بکند

(Wu & Sun, 2013)سرعت را دارد که بهیی توانای این فیفراط یربرداریتصوتکنیک  ن،ی؛ بنابرا

ماده  کی یذات یو مولکول ییایمیو هم اطلاعات ش یکیو مورفولوژ یکیزیف اتیمخرب، خصوصریو غ

 ند کهمیباش رمخربیغ ییهاشیکند.آزمابکنترل  ی و کیفیتمنیا ی غیر مخربابیمن ور ارزرا به

 Schrader etاندنداشته  ییایمیو فتوش یکیمکان ،ییایمیش ،یحرارت ،یکیزیاثرات مخرب فتوف

al. 1999).) 

سلامت گیاه بنابراین در این تحقیق، با توجه به اهمیت نقش عناصر پرمصر: در بازدهی و 

است  ، سعی بر آنوبا توجه به اهمیت زیاد گوجه فرنگی و نیاز کشورمان به تولید آن فرنگیگوجه

با استفاده از روش غیرمخرب تکنیک تصویربرداری کود ازت مازادکاربرد  تشخی  زودهنگامکه 

 موردبررسی واقع شود تا مدیریت صحیح دقیق مصر: کود به عمل بیاید.فراطیفی 



 

م لتققمبهلشلرمپم حعهن-2

 

 ایه است. بیماری شده تبدیل جهانی غذایی امنیت برای بزرگ تهدیدی به گیاهی های بیماری

 محصول درصدی 12-16 کاهش باعث ، سال در دلار میلیارد 222 تقریبی برداشت با گیاهی

 جمعیت شود می بینی پیش( FAO) کشاورزی و غذا سازمان گزارش شود.طبق می یجهان زراعی

 رد جمعیت غذایی نیازهای تأمین برای برسد. بنابراین، نفر میلیارد 1.1 به 2202 سال در جهان

 فراوان استفاده دیگر، طر: یابد. از افزایش درصد 02 تا باید کشاورزی محصولات تولید رشد، حال

 دایجا باعث گیاهی های بیماری کنترل برای کش قارچ و کش باکتری مانند شیمیایی مواد از

 رایب بیماری زودر  تشخی  موثر روشهای به است. نیاز شده زراعی اکوسیستم در جانبی عوارض

ارای د حاضر حال کشاورزی در اکوسیستم پایداری و غذایی امنیت برای گیاهی بیماریهای کنترل

 در آوری فن جدید های پیشرفت با .(Kamlesh Golhani et al,2018اهمیت زیادی است)

 مخرب غیر تحلیلی ابزار عنوان به(HSIتصویر برداری فراطیفی )، ها داده تحلیل و تجزیه و سنجش

 است. شده شناخته رسمیت به محصول و تشخی  بیماری کیفیت ارزیابی برای سریع و

ه . که بمیباشد ماشین بیناییو  یسنج یفطروش هر دو ترکیبی از( HSI) یفیفراط یربرداریتصو

نمونه فراهم  یک یو مکان یفیط یها یژگیاطلاعات در مورد و یادیتواند مقدار ز یطور همزمان م

مطالعه قرار گرفته است.  ردبه طور گسترده مو ییمواد غذا یمنیو ا یفیتک یابیارز یکند. و برا

 استفادهبیماری  و یبآس ییشناسا یا یجامد محلول وکبود یمطالعه محتوا یبرا HSIاز  ینبنابرا

ها و سبزیجات استفاده  یوهم یها یماریزودهنگام ب ی تشخ یبرا HSI، ینشده است. علاوه بر ا

به موقع  ی تشخ یآل برا یدها یدایکاند یک HSIدهد که  یعات نشان ممطال ینا م. تمامیشود

 (.Ting-tiao Pan et al,2019)ها است یماریب

منههبجهد م-2-1

مددمششهردی فلزینلنژیک مفهنممنههبجهد مح-2-1-1

حشرات،آفات علاوه برباشد.می ،تغییر و انحرا:بی قاعدگیدر لغت به معنای ناهماهنگی، 1نجاریناه

خی از بر بیماریها،محصولات میوه بسیار مستعد ابتلا به ناهنجاری های فیزیولوژیکی هستند.و 
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ها ممکن است یا از ن ر تغذیه ای مانند افزایش کود یا شرایط آب و هوایی مانند آفتاب ناهنجاری

 ها با بیش از یک عامل مانند محیط و تغذیه مرتبط است.بیشتر ناهنجاری باشد.با این حال،

زا مانند تنش های های ناشی از عوامل غیر بیماریی فیزیولوژیکی گروهی از ناهنجاریهااهنجارین

توانند های مواد مغذی،مواد شیمیایی و برخی از عوامل ژنتیکی هستند که میکمبود محیطی،

شد رونی و الگوی رکیفیت میوه را تحت تاثیر قرار دهند و منجر به شرایط غیر طبیعی خارجی یا د

های فیزیولوژیکی از بیماری های گیاهی ناشی از عوامل نابراین ناهنجاریها شوند.بغیر طبیعی میوه

د.اگرچه علائم نشوها و حشرات متمایز میها، ویرو باکتری بیماری زای گیاهی مثل قارچ ها،

توان یناهنجاری فیزیولوژیکی ممکن است مانند بیماری به ن ر برسد،اما با تغییر شرایط محیطی م

های فیزیولوژیکی و محدودیت های مواد مغذی،میزان تولید وجود ناهنجاری از آنها جلوگیری کرد.

برخی  9-2شکل .(Zheng et al,2020دهد)و کیفیت میوه ها را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می

 دهد.از ناهنجاری های فیزیولوژیک محصولات را نشان می
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م(Zheng et al,2020,Pantazi et al,2019فلزینلنژیکمحقصنالت)منههبجهد مهه -2-1شکل

م

م

مهه مفلزینلنژیکیعقهمیبد منههبجهد -1-2-1

 یزانم به ییغذا کمبود عناصرو  یزیولوژیکیف ناهنجاری های یلها به دل یوهم یفیتو ک یبهره ور

ره در هر دو دو یایوهمحصولات م یزیولوژیکیفهای ناهنجاری. یردگیقرار م یرتحت تأث یشتریب

ا ر های فیزیولوژیکناهنجاریدهد. یقبل از برداشت و بعد از برداشت با توجه به مرحله وقوع رب م

نشان 2-2همانطور که در شکل. کرد یدسته بند توانمی در انواع مختلف یعلّ واملبر اسا  ع

 امل ژنتیکی،کمبودهای محیطی،عوتواند دراثر تنشداده شده است،ناهنجاری های فیزیولوژیک می

 یمواد مغذ کمبود، هاناهنجاری ینا یان. در ممواد مغذی واستفاده از مواد شیمیایی به وجود بیاید

 یکاف نیها از عدم تأمکمبودمواجهه با  یشترینثبت شده است. ب یاییدر تمام مناطق جغراف یباًتقر

 بودکمبرگ  یرنگ یرتصاوبا شوند.یم ی( ناشازت،فسفر و کلسیم)به طور معمول  یعناصر مغذ

رشد  یهایانههستند و درجه کمبود با شدت علائم و تعداد پا ی قابل تشخ یبه راحت ییعناصر غذا

ء با سو میبه طور مستق یزن یزیولوژیکیف ناهنجاریاوقات  یشود. بعضیم یریاندازه گ یرتحت تأث

ناهنجاری ها مثل  ائممرتبط است.به محض بروز عل یطیاز عوامل مح یناش یوهعملکرد رشد م

ناهنجاری های . مشاهده خواهد شد یفیت، به طور حتم کاهش عملکرد و ک کمبود مواد مغذی

. میشوداده د تو هورمون نسب یه، تغذ یط، مح یزیولوژیک، ف یکمانند ژنت یلیبه دلا ژیکیفیزیولو

 (.Zheng et al,2020)مرتبط است یاهگ یهبه تغذ یزیولوژیکیف یشترناهنجاری هایب ،بنابراین
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م(Zheng et al,2020)ملزینلنژیک فم ههم عیلمیرریمنههبجهد-1-1شکل

م مسهلمریژگ مینته-2-1-3

 با توجه به اینکه سبزیجات و صیفی جات گلخانهسلامتی یک بوته به عوامل متعددی بستگی دارد؛

اکثرا دارای ریشه از طرفی رسی باید رشد سریعی داشته باشند.  ای برای حفظ کیفیت و زود

باشند بایستی عناصر غذایی به مقدار کافی در اختیار آنها قرار گیرد.خاک بستر سطحی و ضعیف می

گلخانه باید غنی همراه با قدرت نگهداری زیاد باشد.عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به سه دسته کلی 

 :شوندتقسیم می

 )اکسیژن،هیدروژن،کربن(کندعناصری که گیاه از طریق هوا و آب دریافت می

 عناصر پر مصر: گیاه)ازت،فسفر،پتاسیم،منیزیم،کلسیم،گوگرد( 

 .(9931فرزانه وهمکاران، ) عناصر کم مصر: گیاه)آهن،روی،مس،کلر،بر،مولیبدن،منگنز(

بایستی این عناصر به مقدار مورد نیاز گیاه در هر دوره از رشد تامین گردد تا شاهد بوته سالم و 

 دهد.میانگین ترکیب عنصری برای گیاهان را نشان می9-2شکلیم.باکیفیت باش

 

 
م(2598فریانهمرمهمکهدا ،)حلهنالنمترشلبمعبصر میرا مگلههه -5-1شکل
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Abstract 
Research Aim:In this study, the ability of non-destructive hyperspectral imaging method for 
early detection of excess nitrogen fertilizer in tomato was investigated. 
Research method: First, 4 pots were prepared and after the growth of plants, the amount of 
nitrogen fertilizer was applied in excess for each pot. In order to extract the spectral properties 
of each sample, a hyperspectral camera made in Fanavaran Physics Noor Co.at the range of 

400 to 1100 nm was used. Raw data were pre-processed due to the presence of unwanted 
information in order to achieve stable and reliable calibration models. To determine the 
effective wavelengths, the hybrid artificial neural network -cultural algorithm was used. Six 
criteria were used to evaluate the performance of the classifier. These criteria are recall, 
accuracy, precision and specificity 
Findings: The total correct classification of neural network classifier in identifying healthy 
leaves was 92.55% for leaves with 30% excess fertilizer in 200 replications. The highest 
accuracy was related to class D3 (99.26%) and the lowest accuracy was related to class D0 

(86.93%). Also ANOVA statistical analysis and Tukey test showed significant differences for 

the effective spectra of 899, 811 and 697 nm as well as for Kajeldal. 
Conclusion:The results show that the proposed algorithm is capable of early detection of 
excess nitrogen fertilizer using high performance spectral properties 
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