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  ف سید شریفیدکتر رئو دکتر غالمحسین شاهقلی،ر: مشاو استاد 

        مکانیک بیوسیستم مهندسی: رشته                             کارشناسی ارشد  ی:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                               ساخت طراحی و :گرایش

  130ات: صفح دتعدا         28/11/94  دفاع: تاریخ     فناوري کشاورزي و منابع طبیعی: دانشکده 

  :چکیده

 باشد که راندمانکاربرد تکنولوژي کوددهی متغیر در مزرعه یکی از محورهاي اصلی مدیریت دقیق محصول می

هدف اصلی از این تحقیق بررسی امکان گردد. محیطی می هاي زیستآلودگی کوددهی را افزایش داده و باعث کاهش

دیجیتالی است. با  تصاویرتعیین کمبود نیتروژن گندم در طول دوره رشد با استفاده از دوربین دیجیتالی و پردازش 

وضعیت  دائمیو  استفاده از این تکنولوژي، نیازمند تعیین دقیق .تري به گیاه وارد می شوداجراي این روش آسیب کم

 سطحپالت گندم بهاره شامل پنج  15به همین منظور تعداد باشد. میدر طول دوره رشد گیاه در مزرعه  نیتروژن

 درتصادفی،  کامالًهاي بلوكدر قالب طرح  تکرارسه  در) هکتار بر کیلوگرم 180و 120، 60، 30، 0( کوددهی مختلف

کود زایشی گیاه، اقدام به  يپس از پرورش گیاه گندم در مرحله .شد کشت مترسانتی25 قطر به پالستیکی يهاناگلد

، کود دهیو بار دوم یک هفته بعد از  کود دهیشد. محتوي نیتروژن موجود در گیاه در دو مرحله، یکبار قبل از  دهی

ي شد. همزمان با گیراندازهروش آزمایشگاهی کجلدال  - 2) و SPAD( مترکلروفیلاستفاده از  - 1با دو روش

ي کنترل شده از لحاظ نور با استفاده از دوربین هایی از هر گلدان، در محفظهي نیتروژن، با بریدن برگگیراندازه

 افزارنرمگردید. سپس ضمن انتقال تصاویر دیجیتالی به محیط  هانمونهتصاویر از  يی اقدام به تهیهدیجیتال

 يیهجز. سپس میزان همبستگی، تاستخراج شد RGBمدل رنگی از فضاي13و  R,G,B میانگین رنگی R2013متلب

متر و ي استخراج شده از تصاویر رنگی با مقادیر بدست آمده از کلروفیلهامدلها بین میانگین يواریانس و مقایسه

ترین همبستگی با یشداراي ب G باندو  2G-Rهاي که مدال نشان داد، نتایج .گرفت رروش کجلدال مورد ارزیابی قرا

شاخص  وG ترین ضریب تبیین مربوط به باند د. بیشنباشمرحله می متري و آزمایش کجلدال درهر دونتایج کلروفیل

ي گیراندازهبا درصد نیتروژن  G يمؤلفه). همین مقدار براي 2R= 979/0(دوم بدست آمد  يمرحله متر درکلروفیل

   بود. 958/0 شده برابر

 

  ، نیتروژن برگ گیاهگندمفنآوري نرخ متغیر، ،  SPADشاخص  ،پردازش تصویر: هاواژه کلید
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 ها	فهرست جدول
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   ....  )2008 پاگوال،( ستولیبر اهیس صفحه کی يرو بر جو اهیگ برگ از برداريعکس ينحوه 12-1 شکل

Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined   ......................  )2010همکاران و مرسادو( نیدورب میتنظ 13-1شکل

  ................  )2013( همکاران و يتوار ،ينورپرداز يکنترل شده طیشرا با برداريعکس میفر  14-1 شکل

  ................................................................................................ ............   Error! Bookmark not defined. 

  ...........   )2015( همکاران و نهایس ،یرنگ مختلف سطح دو در ریتصو دو ستوگرامیه يمقایسه 15-1شکل

  ................................................................................................ ............   Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined   ........................  ریتصو کی در يخاکستر سطح و کسلیپ 1-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined   ....................................  تالیجید ریتصاو شینما مختصات 2-2 شکل

 )2008 وودز، و گونزالس( هاآن به مربوط ستوگرامیه و مختلف حالت چهار در گندم ریتصاو 3-2 شکل

Error! Bookmark not defined. 

 !Error رهیت باً یتقر زمینهپس يرو بر دیسف اءیاش با يخاکستر ریتصو کی از یستوگرامیه 4-2 شکل

Bookmark not defined. 

  .........  )1388 ،يدیمج( رهیت زمینهپس کی يرو بر روشن یئیش گروه دو به مربوط ستوگرامیه 5-2 شکل

  ................................................................................................ ............   Error! Bookmark not defined. 

  ...........   )2008 وودز، و گونزالس( رنگ مکعب درون يهامؤلفه شینما و  RGB یرنگ يفضا 6-2 شکل

  ................................................................................................ ............   Error! Bookmark not defined. 

 شینما را رنگ کی ناً یع رنگ، مکعب درون  Tq=(R,G,B) بردار هر ،RGB یرنگ يفضا در 7- 2 شکل

  Error! Bookmark not)2008 ،يدیاب و کوشان( اندصحیح عدد و  max0≤ R,G,B ≤G  که دهندمی

defined. 

 رنگ سه بیترک از حاصل يثانویه يهارنگ و RGBیرنگ مدل در هارنگ ینسب تیموقع 8-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined   .............................................  )2008 وودز، و ُگنزالس( RGB  یاصل

 Error! Bookmark not)2008 وودز، و گونزالس(RGB  يفضا در یرنگ ریتصو گسترش 9-2 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined  ...............   )2008 ،يدیاب و کوشان( CMYیرنگ مکعب 10-2 شکل



 ي
 

 .HSV   ........................................................  Error! Bookmark not defined یرنگ يفضا 11-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined   ..............   کشت يبرا گلدان در بذرها يریگ قرار از یینما 1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined   ...................  هانمونه به اعمال يبرا اوره کود يریگ اندازه 2-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined   ..........................................  سنجلیکلروف عملکرد ينحوه  3-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined   .................  متر لیکلروف يزبانه در اهیگ يریقرارگ ينحوه 4-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined   ........... ................................  کجلدال دستگاه هضم قسمت 5-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined   ........... ................................  کجلدال شیرآزمایتقط قسمت  6-3شکل

 .Error! Bookmark not defined   .....................  گندم برگ از شده گرفته ریتصوز ا يانمونه 7-3 شکل

 با زمینهپس و 1 شماره با اهیگ برگ ،شدهکنترل طیشرا در اهیگ برگ تک از یرنگ ریتصو 8-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined  ...............................................................................................   2شماره

 .Error! Bookmark not defined   ............................  نهیزمپس حذف از قبل يورود ریتصو  9-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined   ریتصاو از آمده دست به شدت ستوگرامیه از اينمونه  10-3 شکل

 !Error زمینهپس یرنگ يهامؤلفه صفرشدن و زمینهپس ازحذف بعد يورود ریتصو 11-3 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined   ..................................................  يخاکستر سطح ریتصو 12-3 شکل

)   R(قرمز يهمؤلف ریتصو - ب   یرنگ ریتصو -الف ،RGB يهاآرایه همراه به یرنگ ریتصو 13- 3 شکل

 .B(  ......................   Error! Bookmark not defined( یآب يآرایه ریتصو- د)  G(سبز يآرایه ریتصو - ج

 !Error شاتیآزما اول يمرحله یسنجلیکلروف و کجلدال شیآزما نیب یهمبستگ نمودار 1-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error شاتیآرما دوم يمرحله یسنجلیکلروف و کجلدال شیآزما نیب یهمبستگ نمودار 2-4 شکل

Bookmark not defined. 

 کل تروژنین درصد وSPAD شاخص يبررو اوره کود اعمال از یناش تروژنین عنصر ریتأث 3- 4  شکل 

 .Error! Bookmark not defined   ..................................................................................  شده يریگاندازه

 .Error! Bookmark not defined   ............ ................................گندم اهیگ برگ یرنگ لیپروفا 4-4شکل



 ك
 

 Error! Bookmark ریتصو در (R) قرمز يمؤلفه و SPAD شاخص نیب یهمبستگ نمودار 5-4 شکل

not defined. 

  ...............   ریتصو در (G) سبز يمؤلفه و شده يریگاندازه SPADشاخص نیب یهمبستگ نمودار 6-4 شکل

  ................................................................................................ ............   Error! Bookmark not defined. 

  ................  ریتصو در (B) یآب يمؤلفه و شده يریگاندازه SPADشاخص نیب یهمبستگ نمودار 7-4 شکل

  ................................................................................................ ............   Error! Bookmark not defined. 

   ........  ریتصو در (R) قرمز يمؤلفه و شده يریگاندازه کل تروژنین درصد نیب یهمبستگ نمودار 8-4 شکل

Error! Bookmark not defined. 

 در (G) سبز يمؤلفه و شده يریگاندازه کل تروژنین درصد نیب یهمبستگ نمودار 9-4 نمودار  شکل

 .Error! Bookmark not defined   ..................................................................................................ریتصو

  ..............   ریتصو در (B) یآب يمؤلفه و شده يریگاندازه تروژنین درصد نیب یهمبستگ نمودار 10-4 شکل

  ................................................................................................ ............   Error! Bookmark not defined. 

 .SPAD   ........................  Error! Bookmark not definedشاخص و  2G-B  مدل نمودار 11-4  شکل

 .SPAD   ..........................  Error! Bookmark not definedشاخص و 2G-R  مدل نمودار 12-4  شکل

 Error! Bookmark not شده يریگاندازه کل تروژنین درصد و 2G-R  مدل نمودار 13-4 شکل

defined. 

 SPAD( Error! Bookmark not(لیکلروف شاخص و R  مدل یهمبستگ نمودار  14-4 شکل

defined. 

 SPAD( Error! Bookmark not(لیکلروف شاخص و G يمؤلفه یهمبستگ نمودار  15-4  شکل

defined. 

 SPAD( Error! Bookmark not(لیکلروف شاخص و B  يمؤلفه یهمبستگ نمودار 16-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not شده يریگاندازه تروژنین درصد وR  يمؤلفه یهمبستگ نمودار  17-4  شکل

defined. 

 Error! Bookmark not شده يریگاندازه تروژنین درصد وG  يمؤلفه یهمبستگ نمودار 18-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark شده يریگ اندازه کل تروژنین درصد و B يمؤلفه یهمبستگ نمودار 19-4 شکل

not defined. 



 ل
 

 Error! Bookmark درصد 5 دانکن آزمون اساس بر مارهایت نیانگیم بنديدسته نمودار 20-4 شکل

not defined. 

 !R/(R+B+G) Error مدل و شده يریگاندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ نمودار 21-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !R+B+G/G Errorمدل و شده يریگاندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ نمودار 22-4 شکل

Bookmark not defined. 

 2G-R Error! Bookmarkمدل و شده يریگاندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ نمودار  23-4 شکل

not defined. 

 R/R+B+G Error! Bookmarkمدل و شده يریگاندازه کل تروژنین نیب یهمبستگ نمودار  24-4 شکل

not defined. 

 !G+B-R Error مدل و شده يریگاندازه کل تروژنین درصد نیب یهمبستگ نمودار 25-4 شکل 

Bookmark not defined. 

 !G+B/G+R Error مدل و شده يریگاندازه کل تروژنین درصد نیب یهمبستگ نمودار 26-4 شکل

Bookmark not defined. 

 2G-R Error! Bookmarkمدل و شده يریگاندازه کل تروژنین درصد نیب یهمبستگ نمودار 27-4شکل

not defined. 

 اعمال از بعد يمرحله در ماریت هر درون در یبیترک يهامدل يرو بر تروژنین عنصر ریتأث 28-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined   ......................................................................................................  کود

 اعمال از بعد يمرحله در ماریت هر درون در یبیترک يهامدل يرو بر تروژنین عنصر ریتأث  29- 4 شکل

 .Error! Bookmark not defined   ......................................................................................................  کود
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  گندم 1-1

 موجــود اهلــی و وحشــی هــايگونــه در گیاه این .است غالت ترینمهم از 2مبانام علمی تریتیک 1گندم

  است. هاگرامینهي خانواده از و گندمیان يتیره و یکساله ايلپه تک گلدار گیاهان از گندمت. اس

  مشخصات گیاه شناسی1-1-1

 دو از متشــکل گنــدم يســنبلچه .آیدمی وجود به برگ یک آن گره هر از. دارد ايسنبله آذین گل گندم،

 بــه مانند قاشق پوشش دو بین گندم يدانه د. رسمی هم 9 به هاگلچه تعداد گاهی. باشدمی گلچه سه و گلوم

 ســایر هــايبــرگ ماننــد گنــدم هايبرگ. است قرارگرفته) پالئا( درونی پوشک و) لما( پوشک بیرونی هاينام

  ).1387(خدابندهدارند  هاي کوچکیزبانه و بوده عرض کم و نازك ،)ارزن و ذرت جز به( غالت

  ریشه 2 -1-1

خارج شــده و همگــی  هافرعی از محل طوقههاي اصلی و ریشه سطحی است، هاي گندم افشان وریشه

 در باشــد.متــر مــیســانتی 30خاك حدود  معمول درهاي گندم به طور فعالیت ریشه عمق باشند.میهم قطر 

متــر ســانتی 80به طور معمــول تــا عمــق  ریشه باشد،مینرم که مناسب براي رشد گندم هاي معمولی و كخا

درصــد آن بــین عمــق  18، متريسانتی 30تا  25این گیاه در عمق  درصد وزن ریشه 50حدود  کند.می نفوذ

متــر ســانتی 75عمــق بــیش از  دردرصد  12متري و سانتی 75تا  50درصد بین  15 متري،سانتی 50تا  25

نماید. ریشــه متري خاك نفوذ می 5/1خاك تا عمق ریشه گندم در شرایط مناسب از نظر بافت  گیرد.قرار می

دوره  با افزایش ســن و تثبیت گیاه در خاك در مراحل مختلف رشد شده و و مواد غذایی موجب جذب آب،

ین بنــابرا تــري دارد ویابد. ریشه گندم نسبت بــه جــو گســترش کــمرشد گیاه در خاك گسترش و توسعه می

  ).1387(خدابنده تر از جو می باشدمقاومت آن در مقابل خشکی کم

  ساقه  1-1-3

اســت بــه طــوري کــه شــکل ي اهاناســتو توخــالی و ،نند تمام گیاهان تیره غالت بندبنــدگندم ما يساقه

                                                
1 -Wheat 
2 -Triticum 
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 اي ســاقه را درایــن ویژگــی تــا انــدازه آن موجب استحکام ساقه شده وهاي فیبر در جود دستهو ي واهاناستو

هاي ثانوي است که بــه ساقه اصلی ارقام گندم داراي ساقهنماید. عالوه بر مقاوم می مقابل ورس (خوابیدگی)

ها نیــز بــه اســتحکام مان گرهباشد. ساختها در ساقه توپر و مغزدار میشود. محل گرهالح پنجه نامیده میاصط

ه به ریشــه مختلف متفاوت است. نسبت ساقرنگ و ضخامت ساقه نیز در ارقام  ارتفاع، کند.ها کمک میساقه

زراعی و عوامل مساعد محیطی به طور معمــول ثابــت اســت. عوامــل مختلفــی  در گندم تحت شرایط خوب

نور زیــاد  .دهدمیرطوبت در خاك این نسبت را افزایش  شوند. زیادي نیتروژن وموجب تغییر این نسبت می

ارت نسبت ساقه به ریشه افــزایش شته و با افزایش درجه حرولی سایه اثر عکس دا ،این نسبت را کاهش داده

  ).1387(خدابنده  یابدمی

  برگ  1-1-4

 هاي ساقه خــارج شــده وبرگ وجود دارد که از محل گره 8ا ت 7گندم به طور معمول  يروي هر ساقه بر    

بلنــد  تیغــه باریــک واند. هر برگ از دو قسمت نیــام و گرفتهطول ساقه قراردر یک در میان  وبه طور متناوب 

 5/0ازا و متــر درســانتی 20تــا 15نژادهاي مختلف بین در تشکیل شده و  ،باشدپهنک برگ می يکه به منزله

گــروه در  دمبرگ اســت ســاقه را بــه صــورت غالفــی در بــین دو يمتر پهنا دارد. نیام که به منزلهسانتی 2تا 

 و 1دمبرگ زوایدي زبانه مانند به نــام زبانــک نماید. درحد واسط برگ وام ساقه کمک میبرگرفته و به استحک

متــر طــول میلــی 3تــا  2حــدود  وجود دارد. زبانک از محل اتصال برگ به دمبرگ خارج شده و 2گوشوارك

کنــد مــی را احاطــهشفاف و بیرنگ است. گوشوارك از دو زبانه تشکیل شده است و قسمتی از ساقه  داشته و

 هــا اســت وتر از ســایر بــرگهاي انتهایی ساقه گندم که جوانباشد. اهمیت برگریزي میهاي داراي کرك و

ذخیــره کــردن کربوهیــدرات فــراهم و  هــاآن يده زیاد است، زیرا وظیفهالعافوق آید،دیرتر از بقیه بوجود می

ن جلــوگیري نمایــد آوجود آمــدن یا از بهش آن شده و باشد. بنابراین هر عاملی که موجب کاها میدانه براي

  ).1387اثر زیادي در کاهش عملکرد دانه خواهد داشت (خدابنده 

  آذین)آرایش گل(گل 1-1-5 

در روي محــور  یک سنبله وجود دارد که داراي یک محــور اصــلی اســت و گندم يانتهاي هر ساقهدر 

                                                
1-Ligule 
2-Stipule 
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گردد. هر گلچــه شــامل یــک مــادگی یــا تخمــدان یــک تبدیل به دانه می ها یا سنبلچه بارور واصلی، سنبلک

گــل  5تــا  3در آن  پوشــیده شــده و ،مقعر به نام پوشــه يسلولی و سه پرچم است. سنبلچه توسط دو زایده

اســت. بعــالوه در اطــراف هــر ام پوشینه از اطــراف احاطــه گردیــدههر گل توسط دو عضو به ن جود دارد وو

هــاي گنــدم در نژادهــاي مختلــف بــه دارد. ســنبله نام پوشینک وجــود کوچک به يزایدهپرچم و مادگی سه 

ست بوده، رنگ سنبله نیز در ارقام مختلف از سفید تا قرمز تغییــر سحالت فشرده، نیمه فشرده، سست یا نیمه 

  ).1387(خدابنده  نمایدمی

  ریشک 1-1-6

و برخــی اي باریک و گاهی بلند به نام ریشک بوده غهي پوشینه داراي تیهاي گندم در انتهابرخی از نژاد

باشــد. ریشــک نقــش ریشک در نژادهاي مختلف متفاوت مــیباشند. رنگ و شکل دیگر فاقد آن مینژادهاي 

باشــد. ریشــک مساعد محیط براي گندم و سایر غالت دارا میمهمی را در شرایط مناسب و یا نا فیزیولوژیکی

-کــه نــژاد . به تجربه ثابت شدهدهندمیعمل فتوسنتز را به خوبی انجام  بوده و روزنه ها داراي کلروپالست و

 خشــک، عملکــرد بــاالیی در منــاطق گــرم وخشــکی  علت مقاومت در برابر گرمــا و، به داراي ریشکهایی 

هــاي بــدون ریشــک مخصــوص کشــت در منــاطق در صورتی که گنــدم ، انواع بدون ریشک دارند نسبت به

  باشند.سرد می معتدل و

بنــابراین ســازگاري آن بــا شــرایط  ،آیدهاي گندم بوجود میاز سایر اندامتر ریشک اندامی است که دیر

 باشــدتــر مــیکــم دهــدمیهــاي گیــاه از دســت آبی که در مقایسه با سایر انــدام مقدار تر بوده وخشک بیش

    ).1387(خدابنده 

  گندم يدانه 1-1-7

بــه نســبت عمیــق  در یک طرف دانــه شــکافی طــولی و باشد.می1گندم مانند سایر غالت گندمه  يدانه

بــدون  گندم لخت و يباشد. دانهوده و دانه به شکل بیضی کشیده میوجود دارد و طرف دیگر دانه برجسته ب

شــوند مــی   ارج اولیه (جوانه) از آن خــ ياقهباشد. در انتهاي دانه قسمتی وجود دارد که ریشه وسپوشش می

یــل بــه زرد، شود. رنگ دانه در انواع مختلف از ســفید مامیدیدههاي ریزي ها کركو در انتهاي بعضی از دانه

  ). 1387(خدابنده نمایدزرد تا قرمز تغییر می

                                                
1-Caryopse 
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، )به نــوع گنــدم دارد بستگی( درصد پروتئین 18تا  7ي گندم عبارت است از: ي دانهمواد تشکیل دهنده

درصــد چربــی و مــابقی مرکــب از  2تــا  5/1 ، )فیبرخــام(درصــد ســلولز  5/2تا  2درصد نشاسته،  70تا  60

    ).1382(قارونی رطوبت و مواد کانی

 5/2متــر، پهنایشــان از میلی 8تا  5هاي گندم از گندم بسیار متنوع است. طول دانه هايظاهر فیزیکی دانه

 ياي تشــکیل دهنــدهجــزا گرم متغیر است. بسته به عوامل مختلفمیلی 60تا  20متر و وزنشان از میلی 5/4تا 

  ).1382( قارونی باشندتوانند بافت نرم یا سفتی داشتهها میدانهاندوسپرم 

  هاکربوهیدرات 1-1-7-1

هــاي تهیــدراباشــد. کربوها میصد) کربوهیدراتدر 62-5/75گندم ( يقسمت اعظم مواد غذایی دانه

 درصــد) تشــکیل شــده اســت. 2-5/3 و 3/2قنــد دکســترین (درصد) و  90ندم از نشاسته (بیش از گ يدانه

، کــه دهــدمی آندوسپرم دانــه را تشــکیل درصد) را به خود اختصاص داده و 5/87ترین بخش (ته بیشنشاس

طــر بــه ق و هاي دانه به صورت گــردگندم است. کربوهیدرات ياي دانهترین مواد ذخیرهترین و با اهمیتمهم

رگ در مرکــز آن هاي بــزگرانول هاي کوچک در قسمت دیواره آندوسپرم وباشد. گرانولمیکرون می 40-28

(نورمحمــدي  یابــدیابد میزان نشاســته دانــه کــاهش مــی شوند. هرچه میزان نیتروژن کل دانه افزایشدیده می

  ).1389،وهمکاران

  مواد پروتئینی2- 1-1-7

دهد و سرشار از پروتئین و چربی اســت کــه درصد وزن دانه را تشکیل می 5/2 تقریباً ،یا رویان گیاهک

درصــد متغیــر   8-24گنــدم بــین  يمواد پروتئینی دانه کنند.گندم جدا می آرد يدر تهیه معموالًاین بخش را 

گنــدم بــه  يدانهباشد. مواد پروتئینی گندم می يترین بخش دانهطر ارزش غذایی مواد پروتئینی مهماست. از ن

مــدت زمــان  نمو مانند دما، میزان نیتروژن خاك، طــول روز و محیطی مؤثر بر رشد و عوامل ژنتیکی (رقم) و

  رسیدن دانه بستگی دارد. میزان مواد پروتئینی در ارقام گندم بسیار متغیر است.

هــاي بهــاره بــه ی در فرماست. میزان مواد پروتئینترین میزان مواد پروتئینی هاي دوروم داراي بیشگندم

گــرم  هــا بــا هــوايیدن دانــهرســ يمصادف شــدن مرحلــه اي ووتاهی طول مدت ذخیره مواد نشاستهدلیل ک

  تر است.هاي پاییزه بیشنسبت به فرم تروخشک

 دانه   تر از باشند از نظر مواد پروتئینی غنیهاي گندم در مناطقی که داراي آب و هواي گرم میدانه
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Abstract 

 
Application of variable rate technology (VRT) of fertilizer on the farm is a major 

pillar of production accurate management that increases fertilization efficiency and reduces 
environmental pollution. The main purpose of this study is to investigate the possibility of 
determining of wheat nitrogen deficiency during the growing season using a digital camera 
and digital image processing. Using these methods causes less damage to the plant. 
Though, using this technology requires accurate and continuous determination of plant 
nitrogen status on the farm during of growth stages. Therefore 18 plots of Spring Wheat by 
five different levels of fertilization (0, 30, 60, 120, 180 Kg/ha) with three repetition in 
completely randomized designs were sown in plastic pots with a diameter of 25 cm. It was 
attempted to be fertilized after the growing wheat in generative step of plant. The nitrogen 
content of leaves was measured by two methods; 1-using chlorophyll meter (SPAD) and 2- 
doing Kjeldahl test, in two stages, once before fertilization and the other time one week 
after fertilization. In addition, with cutting the samples of plant leaves, it was attempted to 
take pictures using a digital camera in the chamber that was controlled in terms of light, 
simultaneously measuring the nitrogen content. All pictures were transferred to the space 
on MATLAB R2013 software and average color of R, G, B and 13 color models were 
extracted from RGB images. To evaluate the processed results of color parameters and 
models with two measuring methods; SPAD Index and Kjeldahl test, the statistical analysis 
(the correlations, variance analysis (ANOVA) and compared means) were considered. The 
results showed that the 2G-R model and G-band have the best correlation with the results 
of chlorophyll content (SPAD) and nitrogen content (Kjeldahl test) in both stages of 
measurements. The highest coefficient of determination was related to the chlorophyll 
content (SPAD) and G-B and in the second stage of measurement (R2=0.979). The same 
amount for G-B and was correlated by present nitrogen content (R2=0.958). 

 

Keywords: Variable Rate Technology, Nitrogen content, SPAD index, image processing, 
Wheat 
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