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  چکیده
 کالري% 25 حدود معدنی،مواد  و ها ویتامین ها، پروتئین انواع مانند غذایی باارزش مواد بودن دارا با گندم راعی،ز گیاهان در میان    

بالیت فوزاریومی  بیماري. ن از اهمیت باالیی برخوردار استبه همین جهت، تأمین سالمت آ. نماید می را تأمین جهان مردم غذایی
در  گندم کشت مرطوب و گرم مناطق در هاي مخرب بیماري از شود، می نامیده اسکب وانتحت عن عموماً که FHB گندم یا سنبله

 Fusarium گونه )Fuzarium Head Blight(سنبله گندم  فوزاریومی بالیت بیماري قارچی عامل ترین عمده. است جهان و کشور ما
graminearum استفاده از پردازش تصاویر . نه باال نیاز داردآزمایشگاهی و صرف زمان و هزی کار بهتشخیص این بیماري . است

اي براي  به همین منظور سامانه. را ارائه دهد FHBآلوده به  هاي دانهسالم از  هاي دقیق و سریع بین دانه تفکیکتواند یک  دیجیتالی می
تحلیل  يبرا  MATLAB R2013a افزار نرم و  Canon SX40-HS دوربیناین تحقیق از  در .هاي گندم تهیه شد تهیه تصاویر از دانه

ها انجام  آن هاي رنگی و مورفولوژیکی تصاویر بررسی نحوه جداسازي دو گروه دانه با استفاده از ویژگی. شده استفاده شد تصاویر گرفته
گین با استفاده از میان Fusarium graminearumهاي آلوده به قارچ  هاي گندم سالم از دانه جداسازي و تفکیک دانه. گرفت
با دقتی در  k_means ها با روش کل دانه RgbHslهاي  بندي میانگین مؤلفه خوشه. عملکرد را دارد بهترین ،ها هاي رنگی دانه ویژگی
و کاهش دقت در  بندي افه کردن مقادیر مورفولوژیکی باعث کاهش دقت در خوشهضدر این پژوهش ا. انجام گرفت %98.33 حدود

  .لوده شدهاي سالم و آ جداسازي دانه
  

  MATLAB R2013a ،Canon SX40-HSگندم، ، FHB : کلمات کلیدي 

  
  مقدمه

 یک عنوان به تواند می زراعی سطح محصوالت واحد در تولید افزایش ذایی،غ امنیت به تأمین نیاز و جمعیت رشد افزایش به توجه با    
 انواع مانند غذایی باارزش مواد بودن دارا با گندم ،زراعی گیاهان در میان .آید شمار به غذا تأمین مشکل حل در راهبرد اساسی

سطح  افزایش هاي محدودیت به توجه با. نماید می را تأمین جهان مردم غذایی کالري% 25 حدود مواد معدنی، و ها ویتامین ها، پروتئین
 به پاسخگویی براي عملی کارهاي اهاز ر یکی تواند می عملکرد افزایش کشور در عملکرد گندم میانگین بودن پایین و گندم کشت زیر

 زیستی هاي تنش و زیستی غیر هاي تنش به توان می گردند، می سطح واحد عملکرد در کاهش باعث که عواملی از .باشد نیازهاي کشور
 تحت عنوان عموماً که FHB گندم یا1 سنبله فوزاریومیبالیت  بیماري زنده، هاي تنش از یکی .نمود ها اشاره بیماري و آفات مانند

 از یکی سنبله بیماري فوزاریومی .است در جهان گندم کشت مرطوب و گرم مناطق در هاي مخرب بیماري از شود، می نامیده اسکب
  عامل ترین عمده .رود می شمار به) مغان دشتمنطقه ( و اردبیل فارس زنجان، گلستان، مازندران، هاي استان گندم در مهم هاي بیماري

                                                             
1- Fusarium Head Blight 
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. است Fusarium graminearum گونه )FHB (Fuzarium Head Blight((سنبله گندم  فوزاریومی بالیت بیماري قارچی

 هادي تریکوتسین دسته از شود، ها تولید می قارچ این وسیله به که (Deoxynivalenol (DON))اکسی نیوالنول  دي مایکوتوکسین
)Trichothecene(  نوعB 4[گذارد می بر جاي حیوانات و انسان سالمتی بر نامطلوبی آثار آن به هاي آلوده دانه مصرف که] ١[است[ .

 معرفی بدن ایمنی گر سرکوب و عصبی اختالل جنین، سقط در مؤثراي به  زهرا عنوان به را WHO( ،DON( جهانی بهداشت سازمان
 و  2مویین ستونی کروماتوگراف گاز مانندیی ایمیشي هاشرو از ها آن مشتقات وی قارچي ها به زهرا زیآنالي برا قبالً. است کرده

 هاروش نیا اما ؛شدیم استفاده ELISA مانند سادهي گرغربالي هاروش ازی گاه و HPLC(3( باال کارایی با عیمای کروماتوگراف
 روزافزون گسترش هب با توجه رسد می نظر به. دارند ماهر نیمتخصص و شرفتهیپ زاتیتجه به ازین و بوده پرزحمت و برزمان نه،یپرهز

 قبلی هاي روش مشکالت در از بسیاري به موفق کسب نتایج صورت در گیاهی هاي بیماري و آفات تشخیص در تصویر پردازش از استفاده

ها از محصوالت  بندي آفات و بیماري در جداسازي و دسته) ماشین بینایی(پردازش تصویر  هاي تکنیک چند دهه اخیر، در. آمد فائق
 در .اند کرده بیماري فوزاریوم استفاده شناسایی براي چند طیفی تصویربرداري روش از  ]٧[  هیجن و پلدر .اند ربرد فراوانی داشتهسالم کا

 در مختلف فیلترهاي از این منظور براي هست خاص موجی طول در تصویر هر که درحالی .شود می گرفته جسم از تصویر چند روش این

 مایع کریستال نوعی ارتباط همین در . گردند طیفی تشکیل مختلف هاي محدوده در تصاویر تا گردد می فادهاست رنگ تک دوربین جلوي

 و معمولی تصویربرداري که است قدرتمندي روش تصویربرداري نوع این .رود می کار به تنظیم قابل فیلتر یک عنوان به که دارد وجود
 در بتوان که گردد می سبب سنجی طیف از حاصل اطالعات روش این در . شود می توأم شامل طور به را (spectroscopy)سنجی  طیف

 انتخاب با ]۵[گینز  و دلویچ .نمود استخراج نیز را جسم شیمیایی ترکیب به مربوط اطالعات شکل، و اندازه به مربوط اطالعات کنار

 موج طول بین فرق. اند کرده شناسایی را سالم گندم با بیماري به آلوده گندم رنگی، جداسازي در تصویربرداري مناسب موج طول

 ها این ویژگی تشخیص و گیري اندازه در که آنچه. است بذر روي بیماري تشخیص نشانگر دیده آسیب و سالم قسمت دو بین ما شده ارسال

 خصوصیات این استخراج ايبر محاسباتی هاي روش و تصاویر پردازش تکنیک از استفاده سپس و محصول از تصویربرداري ،است مشترك

 در آنچه تمام حقیقت در. دارد بر در را تصاویر اصلی اطالعات انسان دید مشابه که چرا است خصوصیت تصویر ترین مهم رنگ. است

 سه ترکیب با توان می را رنگ هر که اساس این بر است، شده ذخیره تصویر هاي پیکسل در که است رنگی هاي مؤلفه دارد، وجود تصویر

 در رنگ شدت استاندارد انحراف و میانگین محاسبات و مختلف رنگی فضاهاي در تصویر گرفتن قرار .کرد بازسازي اصلی رنگ

سنجی  خواهیم امکان این تحقیق می در .]۶[کرد استخراج را تصویر رنگی اطالعات توان می مختلف رنگی فضاهاي در تصویر، هاي پیکسل
را با استفاده از پارامترهاي  Fusarium graminearum هاي گندم آلوده به قارچ ندم سالم با دانههاي گ بندي دانه جداسازي و طبقه

  .  بررسی کنیم ،)k-means( بندي روش خوشه وها  رنگی و مورفولوژیکی تصاویر دانه
  

  ها مواد و روش
 کشاورزي تحقیقات مرکز مزارع از graminearum Fusarium قارچ به آلوده بذور پژوهش این در: هاي تصویربرداري ها و سامانه نمونه

از بین این . شوند می تهیه آزمایشگاه محیط در تصویربرداري جهت تصادفی هاي نمونه آلوده، بذرهاي تشخیص از پس آوري و جمع مغان
به همین منظور براي . شدکامالً تصادفی انتخاب  صورت بهدانه آلوده به قارچ فوزاریوم  300دانه سالم و تعداد  300ها تعداد  دانه

تهیه  کنندگی نور را دارد، سانتیمتر به رنگ سفید که جنس و رنگ آن قابلیت پخش 40تصویربرداري یک جعبه مکعبی شکل با ارتفاع 
واتی با نور سفید که به جهت جلوگیري از ایجاد سایه سقف آن نصب  11عدد المپ فلورسنت  4داخلی جعبه از  نوردهیبراي . کردیم

 گونه  الزم به توضیح است جهت ممانعت از انعکاس نور، فضاي داخلی جعبه کامالً بسته و تاریک بوده و هیچ. استفاده شد شود، می

 
 
  

                                                             
2- Capillary gas chromatography 
3- High-performance liquid chromatography 
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استفاده شد تا  5Xو هنگام تصویربرداري از بزرگنمایی  Canon SX40-HSدوربین مورد استفاده . ارتباطی با محیط بیرون ندارد

دانه گندم سالم و آلوده به فوزاریوم در شرایط  600تصویر تمامی . کامل تحت پوشش قرار دهد صورت به راها  نمونه میدان دید دوربین،
تصاویر . ها استفاده شده است هاي مورفولوژیکی تصاویر دانه هاي رنگی و ویژگی در این تحقیق از ویژگی. کامالً یکسانی تهیه شده است

. ها صورت گرفت روي آن MATLAB R2013aافزار  ابزار پردازش تصویر نرم ردازش با جعبهشده و عملیات پ شده به رایانه منتقل تهیه
بندي به  بعد از قطعه .بندي شدند ها قطعه سپس براي محاسبه ویژگی. ها بهبود یافت تصاویر ورودي ابتدا نویز گیري شده و کنتراست آن

مقادیر رنگی از روي تصویر سه بعدي و مقادیر . شناسایی باشد هاي دیگر قابل هر دانه یک برچسب اختصاص داده شد تا از دانه
  .بهترین حد آستانه براي تصاویر باینري از روش آتسو محاسبه شد. آمدند دست به) دودویی( مورفولوژیکی از روي تصاویر باینري شده

اساس  بر ،)PCA( تحلیل عناصر اصلی .انجام گرفت PCAها با روش  پردازش اولیه داده پیش :ها پردازش و کاهش ابعاد داده پیش
اي است که  به گونه) مرتب شده بر اساس درجه اهمیت( تولید متغیرهاي جدید ،)PCA(هدف از . گذاري شده است کارهاي پیرسن پایه

توان دوران محورهاي مختصات اولیه به  می را PCAهندسی، صورت به. ترکیب خطی از متغیرهاي اولیه و بدون همبستگی باشند
پیدا کردن  ،PCAیکی از اهداف انجام . اند اساس واریانس متغیرهاي اولیه مرتب شده که بر صورتی بهمحورهاي عمودي جدید دانست 

  .ها را توصیف کند تري از متغیرهاي اساسی است که بتواند داده هاي کوچک گروه
بندي  این الگوریتم از یک شیوه ساده براي دسته. استفاده شد k-meansبندي  بندي از الگوریتم خوشه براي طبقه: ها بندي دانه طبقه

یا همان  k تعداد دسته دانه سالم و بیمار، 2با توجه به وجود . کند استفاده می k شده کردن یک مجموعه در یک تعداد از پیش مشخص
  .شود تعیین می 2خوشه 

  
  نتایج و بحث

با توجه به اینکه تصاویر . شد استفادهHsl  و Rgbهاي رنگی  براي توصیف خصوصیات رنگی دو گروه دانه از محیط :گیهاي رن ویژگی
در این فضا رنگ . آمدند دست بههاي سالم و بیمار به طور جداگانه  دانه  Rgbابتدا مقدار میانگین بودند، Rgbشده در فضاي رنگی  گرفته

دو دسته  Rgbنحوه پراکندگی مقادیر میانگین  1شکل . مستقیماً به مقدار این سه مؤلفه مربوط است شده به هر پیکسل، اختصاص داده
  . دو گروه دانه وجود دارد Rgbهاي  بین مؤلفه مشهوديبا توجه به شکل اختالف . دهد سالم و بیمار را نشان می
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  1شکل 

نیز بیانگر شدت  Lسفید و مؤلفه  بارنگبیانگر میزان اشباع  S مؤلفه پیکسل،بیانگر رنگ  H مؤلفه ،Hsl با توجه به تعریف فضاي رنگی
توانند عملکرد مناسبی در  می L و Sپارامترهاي  بنابراین، ، مستقل از تیرگی و روشنی است؛Hپس مؤلفه  .پیکسل است روشنایی

  :دهد دو دسته سالم و بیمار را نشان می Hslنحوه پراکندگی مقادیر میانگین   2شکل. ]٣[ ها را داشته باشند بندي دانه طبقه

  
  

 
  2شکل
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 Lولی در مقدار . دو گروه دانه گندم همپوشانی کمی صورت گرفته است Sو  Hشود که بین مقادیر  با توجه به نمودارها مشاهده می

 در نحوه جداسازي دو گروه دانه،  Hsl و Rgbبه همین منظور براي بررسی قابلیت دو فضاي رنگی . اختالف محسوسی وجود دارد
  :است شده آورده 1 جدول در ها آن آماري مقادیر زتعدادي ا

  
هاي سالم و بیمار هاي رنگی دانه یویژگ: 1 جدول

 

 
 )Rgb( میانگین کل Hsl فضاي رنگی Rgb فضاي رنگی  

n=600 R G B H S L 1/3(R+G+B) 

 سالم

min 155.1 118.6 74.4 32.72 23.8 44.9 116.03 
max 208.4 191.5 147.5 47.36 48.91 68.62 182.46 
mean 181.06  156.83 109.63 39.83 32.7 56.97 149.17  
med  180.24 156.35 109.3 39.71 32.65 56.86 

 std 9.28  11.51  12.51 2.96  3.77  3.99  

 فوزاریوم

min 200 175.7 125.4 33.75 18.6 64.7 167.03 
max 233.7 229.5 214.6 76.66 59.37 88.03 225.93 
mean 218.2 204.86  171.16 43.59  38.7  76.33 198.07 
med  219 206.05 171.5 43.61 38.99 76.66 

 std 12.84  13.71  17.27  4.35  6.89  3.63  
  

وده و بیمار عملکرد مطلوبی نداشته و بندي دو گروه دانه آل طبقه در S و Hشود که مقادیر  هاي جدول مشخص می با مشاهده داده
بندي دو گروه  اختالف محسوسی وجود دارد و به خوبی در طبقه Bو  R ،G و سه مؤلفه Lولی بین مقادیر . اختالف کمی باهم دارند

ثر بروز در ا) ها افزایش سفید شدن دانه( Rgbدر شدت میانگین سه مؤلفه فضاي  شده همچنین افزایش مشاهده. کنند دانه عمل می
  .شود ها ایجاد می تغییرات رنگی به سبب بیماري دانه

از ] ٢[ Area, Length, Width, Equivdiameter(EQD), Solidity, Extent, Primeterدر این بخش  :مورفولوژیکیي ها ویژگی
هاي  ها در توده دانه ريوضعیت قرارگیدلیل تصادفی بودن به . به صورت جداگانه محاسبه شدند) شکلی( هاي مورفولوژیکی ویژگی

  هاي ماري شکلی دانهتعدادي از پارامترهاي آ. ها زیاد به واقعیت نزدیک نیستند آمده براي شکل دانه دست بهمقادیر  تصویربرداري شده،
  
:نشان داده شده است 2در جدولو بیمار سالم  

  
هاي سالم و آلوده مقادیر مورفولوژیکی دانه: 2 جدول

 Area Length Width Perimeter EQD Solidity Extent 

 سالم

min 15812 239 77.21 638.59 141.88 0.902 0.4763 
max 32583 308 143.35 945.31 203.68 0.987 0.7873 
mean 25300.36 270.28 119.85 758.28 179.22 0.959 0.637 
med 25262.5 269.52 119.64 757.02 179 0.962 0.6223 
std 2645.68 13 8.92 75.18 9.43 0.014 0.0693 

 فوزاریوم

min 15546 200.21 85.47 564.8 140.69 0.908 0.4728 
max 36170 316 156 842.4 215 0.984 0.8041 
mean 25360.62 272.09 119.79 716.37 179.27 0.959 0.6306 
med 25220.5 273.02 118 721.9 179.13 0.963 0.6253 
std 3802.26 17.71 14.89 48.15 13.53 0.015 0.0742 



 

۶ 
 

 
آلودگی به فوزاریوم موجب کاهش وزن و . هاي سالم هستند تر و پهن تر از دانه هاي آلوده به قارچ فوزاریوم چروکیده و نسبتاً کوچک دانه

افزایش میانگین طول  زایش پهنا،گر اف ها از حالت سالم به حالت بیمار نشان افزایش میانگین مساحت دانه. شود افزایش طول دانه می
اگرچه . ها است تر شدن آن هاي آلوده به فوزاریوم نشانگر کوچک هاي آلوده و کاهش محیط دانه گر دراز شدگی و باریک شدن دانه نشان

 مشهود نیست، هاي گندم زیاد جداسازي دو گروه دانه ،1شکلبا توجه به اینکه در  .تغییرات براي چهار بعد اصلی زیاد محسوس نیستند
  : دهیم عمل تفکیک و جداسازي واضح را انجام می یک ،ها ها و کاهش ابعاد آن دانه Rgbهاي اساسی روي مقادیر  با اعمال تحلیل مؤلفه

 
  3شکل

 در انتها با استفاده از روش .شود میدر جهتی از محورهاي مختصات که حداکثر است، ها دادهباعث نمایش تغییرات  PCAاعمال روش 
k_means به این جهت مقادیر دو مدل رنگی . بندي را روي دو گروه دانه سالم و بیمار انجام گرفت عمل خوشهRgb  وHsl  صورت بهرا 

نحوه توزیع  3جدول. دو در نظر گرفته شد ها تعداد خوشه. ها صورت پذیرفت بندي روي آن افزار کرده و خوشه یک ماتریس کلی وارد نرم
  :دهد ها را در دو خوشه نشان می نهمقدار پراکندگی دا

  
  

 فوزاریوم قارچ به آلوده هاي دانه و سالم هاي دانه جداسازي: 3 جدول

 تعداد واقعی 2خوشه  1خوشه  گندم هاي دانه

 300 295 5 سالم
 300 5 295 بیمار
  %98.33 %98.33 دقت

در این پژوهش اضافه . انجام شد %98.33رنگی با دقتی در حدود هاي  بندي با استفاده از ویژگی شود خوشه گونه که مشاهده می همان
  . شد بیمارهاي سالم و  و کاهش دقت در جداسازي دانه بندي کردن مقادیر مورفولوژیکی باعث کاهش دقت در خوشه

  
  نهاییگیري  نتیجه

بهترین  ها، از مقادیر میانگین خواص رنگی دانه هاي آلوده به قارچ فوزاریوم با استفاده هاي گندم سالم از دانه جداسازي و تفکیک دانه 
به طور . انجام شد %98.33با دقتی در حدود  k_means ها با روش کل دانه RgbHslهاي  بندي میانگین مؤلفه خوشه. عملکرد را دارد

ترین دقت  رنگی داراي بیش هاي اساس ویژگی هاي گندم آلوده به قارچ فوزاریوم بر هاي سالم گندم از دانه کلی امکان جداسازي دانه
 با دقت  k_meansهاي آلوده به فوزاریوم با استفاده از توصیف شکلی با استفاده از  هاي گندم سالم با دانه هم چنین جداسازي دانه. است



 

٧ 
 

 
گندم  هاي هاي رنگی با یک سورتینگ در فرآیند تمیز کردن دانه ترکیب این مدل جداسازي بر اساس ویژگی. مناسبی انجام نگرفت

  .هاي سالم جدا کند شناسایی کرده و از دانه راحتی به را Fusarium graminearum هاي حاوي تواند دانه می
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