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  چکیده

هاي ویرانگر گندم و سایر غالت دانه ریز اريشود ، یکی از بیم گندم و جو که اسکب یا بادزدگی نیز خوانده می )FHB( بیماري سوختگی سنبله    
ها دالر خسارت به کشاورزان و تغییر هاي اخیر، باعث وارد شدن میلیوندر سال رود و در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب ایران و جهان به شمار می

کیفیت این محصول نقش زیادي دارند که از  زا، درکاهش عملکرد وبرخی از عوامل بیماري. راهبردهاي کشت در برخی کشورهاي جهان شده است
 فیتوتوکسین  اشاره کرد که )FHB(گندم  فوزاریومی سنبله بالیت بیماري عامل،  Fusarium graminearumتوان به قارچآن جمله می

DONهاي وان با استفاده از سیستمتباشد ولی امروزه میاز روش هاي پرهزینه و وقت گیر میهاي شناسایی این نوع قارچ روش. کندمی تولید را
هاي سالم گندم با دانه آلوده به بندي دانهدر این پژوهش طبقه. هاي شناسایی را تسهیل نمودگونه روشپردازش تصویر با توجه به امکانات آن این

ي هیستوگرام شدت و گشتاورهاي مرکزي، گشتاورهاي آمار(ویژگی گشتاور تصویر  17با استفاده از   Fusarium graminearumقارچ
تمامی . ، تصاویر گرفته شده به رایانه انتقال یافتمطلوب تصویربرداري سامانهبعد از تهیه . هر دانه انجام گرفت) گشتاورهاي تغییر ناپذیر تصویر

گشتاورهاي مرکزي  بندي با استفاده از مقادیردر این پژوهش دقت طبقه. انجام شد MATLAB R2013aمحاسبات انجام گرفته با نرم افزار 
  .محاسبه شد% 92و % 66/94ها بندي براساس کل دادههم چنین طبقه. به دست آمد% 93و % 66/94) میانگین و واریانس(
  

  مقدمه
یا بادزدگی نیز  2گندم و جو که اسکب )FHB(1 بیماري سوختگی سنبله .دارد اي در تأمین غذاي انسانویژه اهمیت غالت، گندم بین در      

- در سال رود و هاي ویرانگر گندم و سایر غالت دانه ریز در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب ایران و جهان به شمار میشود، یکی از بیماري یخوانده م
هاي اخیر ، در سال.ها دالر خسارت به کشاورزان و تغییر راهبردهاي کشت در برخی کشورهاي جهان شده است هاي اخیر، باعث وارد شدن میلیون

از طریق کاهش تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه (هاي شدید این بیماري منجر به افت شدید محصول ناشی از کاهش مستقیم عملکرد یريگهمه
هاي سوختگی گیاه چه و هاي آلوده به این بیماري، بیماري کشت دانه. و آلودگی بذور به زهرا به هاي قارچی شده است) و وزن دانه در خوشه

زا، در کاهش عملکرد و کیفیت این محصول نقش زیادي دارند که از آن برخی از عوامل بیماري. کندریشه و طوقه غالت را نیز ایجاد میپوسیدگی 
 را DONفیتوتوکسین  اشاره کرد که )FHB(گندم  فوزاریومی سنبله بالیت بیماري عامل،  Fusarium graminearumتوان به قارچجمله می

 حیوانات و انسان سالمتی براي را مخاطراتی کاهش محصول، عامل بیماري، عالوه بر و قارچ هاستتریکوتسن دسته از این ترکیب  .]2[کندمی تولید

و کروماتوگرافی مایع  3هاي شیمیایی مانند گاز کروماتوگرافی ستون مویینشها از رو هاي قارچی و مشتقات آنقبالً براي آنالیز زهرابه  .]5[بردارد در
بر و پرزحمت بوده ها پرهزینه، زماناما این روش. شداستفاده می ELISAگري ساده مانند هاي غربالو گاهی از روش HPLC( 4(ا کار آیی باال ب

 هاي بیماري و آفات تشخیص در تصویر پردازش از استفاده روزافزون گسترش به با توجه. و نیاز به تجهیزات پیشرفته و متخصصین ماهر دارند

هاي بررسی اجمالی مطالعات صورت گرفته بر روي تکنیک .آمده است فائق قبلی هاي روش مشکالت در از بسیاري به موفق کسب نتایج با یاهی،گ
اي را توانند توانایی بالقوههاي عصبی مصنوعی میبندي همچون شبکههاي طبقهها در ترکیب با تکنیکدهند که این روشپردازش تصویر نشان می

 با خصوصیات اي مقایسه و تشخیص و محاسبه براي و سریع دقیق مخرب، غیر هاي روش از تصاویر پردازش  .]6[این گونه کاربردها داشته باشند در
  

                                                             
1- Fusarium Head Blight 
2- Scab 
3- Capillary gas chromatography 
4- High-performance liquid chromatography 
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 گیرياندازه به نسبت تصویر، بافت تحلیل. دارند تصویر تحلیل در زیادي نقش بافتی هايویژگی و است تصویر مهم يجنبه یک بافت. است مدیگره

 همچنین .]1[می باشد فضایی يحوزه در آماري اطالعات شامل تصویر، بافت باشد، زیرامی قدرتمندتري ابزار خاکستري، سطوح شدت مستقیم
 و شودمی تصاویر ها ازویژگی استخراج شدن ترآسان باعث امر این که هستند تجانس و انتقال دوران، از مستقل بافتی، گرهايبعضی توصیف

 قدرتمند ابزار یک هم رخدادي، ماتریس هايمبناي ویژگی بر بافت تحلیل دیگر طرف از  .]3[کندمی غیرضروري را پیچیده هايالگوریتم از استفاده
 ارائه را بافت محتویات از نسبی تمایز که باال مراتب گشتاورهاي و واریانس و میانگین پایین مثل مراتب گشتاورهاي .باشدمی تصویر تحلیل براي
 موقعیت نسبی مورد در اطالعاتی گونه هیچ شوند، محاسبه هیستوگرام از استفاده با تنها که بافت سنجش هايکلی کمیت به طور و دهندمی

هاي گندم سالم و  بندي دانه هدف این تحقیق جداسازي و طبقه .]4[است مهم بسیار بافت توصیف هنگام در امر این ندارند که دربر هاپیکسل
گرهاي بافتی مبتنی برگشتاورهاي تغییر ناپذیر تصویر و با استفاده از توصیف  Fusarium graminearumگندم آلوده به قارچ هاي دانه

  .است k-meansبندي گشتاورهاي آماري نمودار هیستوگرام شدت و روش خوشه
  

  هامواد و روش
 تشخیص از پس آوري و جمع مغان کشاورزي تحقیقات مرکز مزارع از graminearum  Fusariumقارچ  به آلوده بذور پژوهش این در   

دانه  300دانه سالم و تعداد  300ها تعداد  از بین این دانه. شدند تهیه آزمایشگاه محیط در تصویربرداري جهت تصادفی هاي نمونه آلوده، بذرهاي
متر به سانتی 40راي تصویربرداري یک جعبه مکعبی شکل با ارتفاع به همین منظور ب. آلوده به قارچ فوزاریوم را به صورت کامالً تصادفی انتخاب شد

واتی با نور  11عدد المپ فلورسنت  4داخلی جعبه از  پردازيبراي نور . کنندگی نور را دارد، تهیه شد رنگ سفید که جنس و رنگ آن قابلیت پخش
الزم به توضیح است جهت ممانعت از انعکاس نور، فضاي داخلی . شود، استفاده شد جلوگیري از ایجاد سایه روي آن نصب می برايسفید که به 

و هنگام تصویربرداري از  Canon SX40-HSدوربین مورد استفاده . گونه ارتباطی با محیط بیرون ندارد جعبه کامالً بسته و تاریک بوده و هیچ
دانه گندم سالم و آلوده در شرایط  600تصویر تمامی . قرار دهدتحت پوشش  کامال ها را استفاده شد تا میدان دید دوربین، نمونه 5Xبزرگنمایی 

ها، تصاویر به بعد از تصویربرداري از دانه. پس زمینه نیز رنگ سیاه انتخاب شد براي. کامالً یکسان و به صورت توده هاي مختلط تهیه شده است
ابتدا تصاویر با توابع مربوطه . انجام گردید MATLAB R2013aار افز ابزار پردازش تصویر نرم رایانه منتقل شده و عملیات پردازش با جعبه

 فقط تا شده حذف افزار نرم خاص دستورات از استفاده با سپس تصویر زمینه. هاي بعدي داشته باشندنویزگیري شدند تا عملکرد مطلوبی در تحلیل

از دانه هاي سالم و آلوده به قارچ فوزاریوم را با پس زمینه حذف شده اي از تصاویر تهیه شده نمونه 1شکل . بماند باقی تصویر در نظر مورد شیء
بندي و دوران، شش گشتاور آماري مربوط به در این پژوهش هفت ثابت گشتاور دو بعدي غیر حساس به انتقال، تغییر مقیاس، آیینه. دهدنشان می

  .هاي سالم و بیمار محاسبه شدبراي هر کدام از تصویر دانه) میانگین و واریانس(شتاور مرکزي هیستوگرام شدت و چهار گ

  

 )ب( )الف(

 آلوده به قارچ فوزاریوم) ب(هاي سالم و دانه) الف(اي از تصاویر تهیه شده از نمونه: 1شکل
  

 هايداده که طوري کرد، به بنديرده طبقه، یا خوشه چند به را نمونه هايهداد توانمی آن از استفاده با که شودمی گفته روشی به ايخوشه تحلیل
 بنديخوشه گونه این البته. باشد داشته ناهمگونی وجود و تفاوت بیشترین هاخوشه بین و باشند یکسان و همگون خوشه، هر در شده گرفته قرار

 که است این هاخوشه تشکیل براي اساسی شرط حال، این در زیاد باشد شده، تهگرف آن از نمونه که ايجامعه پراکندگی که گیردمی صورت زمانی
 جامعه یا نمونه کل برابر ها، خوشه تمام اجتماع طرفی از و گیرد قرار خوشه یک در داده تنها هر یعنی. باشند نمونه یا جامعه از افرازي هاخوشه
  بردارهاي ها رمحو این روي در که است هایی محور یا ها یافتن جهت آن، اصلی يهاید. هاست داده تبدیل براي روش یک  PCA .باشد نظر مورد
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 تعداد با داده ها نمایش سرانجام و اصلی محورها اجزاي این ها رويداده تصویر سپس یافتن و هستند حداکثر هاداده ي ماتریس همبستگیویژه 

  .هستند يبزرگتر يویژه مقادیر با متناظر که اصلی اجزاي کمی از
  

  نتایج و بحث 
هاي سالم و آلوده به قارچ براساس گشتاورهاي آماري، بندي دانهبندي گشتاورها نشان داد که مقادیر دقت در طبقهنتایج حاصل از خوشه

یستوگرام شدت در بندي گشتاورهاي آماري نمودار همقادیر دقت خوشه. گشتاورهاي مرکزي و گشتاورهاي تغییر ناپذیر با همدیگر متفاوت هستند
  :و بدون اعمال آن در زیر آمده است PCAبا اعمال روش ) سالم و بیمار(هر گروه دانه 

  
   PCAبندي براساس گشتاورهاي آماري نمودار هیستوگرام شدت بدون اعمال روش نتایج خوشه: 1جدول 

   1خوشه  
 )آلوده به فوزاریوم(

   2خوشه 
 )هاي سالمدانه(

 تعداد واقعی

 300 283 65 ي سالمدانه ها

 300 17 235 دانه هاي بیمار

  %33/94 %33/78 دقت

  
   PCAبندي براساس گشتاورهاي آماري نمودار هیستوگرام شدت با اعمال روش نتایج خوشه: 2جدول 

   1خوشه  
 )آلوده به فوزاریوم(

   2خوشه 
 )هاي سالمدانه(

 تعداد واقعی

 300 282 61 دانه هاي سالم

 300 18 239 ماردانه هاي بی

  %94 %66/79 دقت

  
ها بر خوشه بندي دانه. افزایش یافته است PCAهاي آلوده به قارچ فوزاریوم با اعمال روش شود دقت در تعیین دانههمان طور که مشاهده می

هاي گشتاورهاي ندي براساس دادهبمقادیر طبقه. اساس گشتاورهاي تغییرناپذیر به درستی انجام نشد و دقت پایینی در این روش به دست آمد
  :آمده است 4و  3در جداول ) میانگین و واریانس در بازه دودویی و بازه اصلی(مرکزي 

  
   PCAهاي گشتاورهاي مرکزي بدون اعمال روش بندي براساس دادهنتایج خوشه: 3جدول 

   1خوشه  
 )آلوده به فوزاریوم(

   2خوشه 
 )هاي سالمدانه(

 تعداد واقعی

 300 279 18 هاي سالمدانه 

 300 21 282 دانه هاي بیمار

  %93 %94 دقت

  
   PCAهاي گشتاورهاي مرکزي با اعمال روش بندي براساس دادهنتایج خوشه: 4جدول

   1خوشه  
 )آلوده به فوزاریوم(

   2خوشه 
 )هاي سالمدانه(

 تعداد واقعی

 300 279 16 دانه هاي سالم

 300 21 284 دانه هاي بیمار

  %93 %66/94 قتد
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در انتها . شودهاي آلوده به قارج فوزاریوم میباعث افزایش اندك در دقت تعیین مقادیر تعداد دانه PCAشود اعمال روش طورکه مشاهده میهمان
  :نشان داده شده است 6و  5ویژگی گشتاور تصاویر انجام گرفت که مقادیر آن در جداول  17بندي با استفاده از کل طبقه

   PCAهاي گشتاورهاي تصویر بدون اعمال روش بندي براساس دادهنتایج خوشه: 5جدول 
   1خوشه  

 )آلوده به فوزاریوم(

   2خوشه 
 )هاي سالمدانه(

 تعداد واقعی

 300 277 16 دانه هاي سالم

 300 23 284 دانه هاي بیمار

  %92 %66/94 دقت

  
  

   PCAشتاورهاي تصویر با اعمال روش هاي گبندي براساس دادهنتایج خوشه: 6جدول 
   1خوشه  

 )آلوده به فوزاریوم(

   2خوشه 
 )هاي سالمدانه(

 تعداد واقعی

 300 277 16 دانه هاي سالم

 300 23 284 دانه هاي بیمار

  %92 %66/94 دقت

  
  

 17بندي کل  نحوه خوشه 2شکل . م پذیرفتانجا% 92و % 94ها با دقتی در حدود  بندي بر اساس کل ویژگی شود طبقه طورکه مشاهده میهمان
  :دهد و بدون آن نشان می PCAویژگی از گشتاورها را با اعمال روش 

 )ب( )الف(
   PCAبا اعمال روش ) ب(بدون استفاده و ) الف(هاي گشتاورهاي تصویر بندي براساس دادهنتایج خوشه: 2شکل 

نحوي که بیشترین واریانس با هر تصویر  کند، به ها انتخاب می دي را براي مجموعه دادهاین روش یک تبدیل خطی است که سیستم مختصات جدی
دومین مقدار ماکزیمم واریانس روي محور دوم و بقیه نیز به . گیرد قرار می) شود که اولین مؤلفه اصلی نامیده می(ها، روي محور اول  مجموعه داده

گیرد که  محورهاي مختصات را در جهتی در نظر می PCAشود که  به این صورت بیان می 2هندسی شکل  تعبیر .یابد همین ترتیب ادامه می
  .حداکثر است first pcaتغییرات واریانس روي محور . وي این محور مختصات حداکثرمی شودهاي تصویر شده ر تغییرات داده
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  گیري نهایی نتیجه

هاي سالم و آلوده  بندي دانه تواند نتیجه باالیی در طبقه بندي می هاي خوشه با تکنیک هاي پردازش تصویر این تحقیق نشان داد که ترکیب تکنیک 
و  %94.66 در حدود) میانگین و واریانس(بندي با استفاده از مقادیر گشتاورهاي مرکزي  این پژوهش دقت طبقه در. به فوزاریوم را داشته باشد

بندي بر اساس مقادیر ثوابت گشتاورهاي  طبقه. محاسبه شد %92و  %94.66ها  دهبندي بر اساس کل دا هم چنین طبقه. به دست آمد 93%
  .تغییرناپذیر نتیجه مطلوبی در برنداشت

  
  منابع و مآخذ

  .288 فحهبه آوران، ص انتشارات. متلب در تصویر پردازش. 1391. ع ،دريیح - 1
 فوزاریوم به ایرانی هاي مقاومت گندم مولکولی و اي مزرعه ارزیابی. 1388. مظفري، ج .م سراج آذري، .ع طوطیایی، .حیدري، ف .وند، نسپه- 2
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