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  چکیده:

باشد که راندمان کود دهی را افزایش اصلی مدیریت دقیق محصول می کاربرد تکنولوژي کود دهی متغیر در مزرعه یکی از محورهاي

گردد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی امکان تعیین کمبود نیتروژن گوجه هاي زیست محیطی میداده و باعث کاهش آلودگی

اي این روش آسیب کمتري به فرنگی در طول دوره رشد با استفاده از دوربین دیجیتالی و پردازش تصاویر دیجیتالی است. با اجر

شود. استفاده از این تکنولوژي، نیازمند تعیین دقیق و دائمی وضعیت نیتروژن گیاه در مزرعه در طول دوره رشد گیاه وارد می

 300و 240، 180، 120، 60، 0پالت گوجه فرنگی شامل شش سطح مختلف کود دهی ( 18باشد. به همین منظور تعداد می

سانتیمتر کشت شد. پس از 25هاي پالستیکی به قطر ) در سه تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی، در گلدانکیلوگرم بر هکتار

بار قبل پرورش گیاه گوجه فرنگی در مرحله زایشی گیاه، اقدام به کود دهی شد. محتوي نیتروژن موجود در گیاه در دو مرحله، یک

روش آزمایشگاهی کجلدال  -2و  (SPAD)استفاده از کلروفیل متر  -1با دو روشاز کود دهی و بار دوم یک هفته بعد از کود دهی، 

ي کنترل شده از لحاظ نور با استفاده هایی از هر گلدان، در محفظهاندازه گیري شد. همزمان با اندازه گیري نیتروژن، با بریدن برگ

 R2013 ن انتقال تصاویر دیجیتالی به محیط نرم افزار متلباز دوربین دیجیتالی اقدام به تهیه تصاویر از نمونه ها گردید. سپس ضم

ها استخراج شد. سپس میزان همبستگی، تجزیه واریانس و مقایسه میانگین RGBمدل رنگی از فضاي13و  R,G,B میانگین رنگی

زیابی قرار گرفت. نتایج هاي استخراج شده از تصاویر رنگی با مقادیر بدست آمده از کلروفیل متر و روش کجلدال مورد اربین مدل

باشد. بیشترین داراي بیشترین همبستگی با نتایج کلروفیل متري و آزمایش کجلدال در هر دو مرحله می G نشان داد،که مدل باند

با درصد  G). همین مقدار براي مؤلفه 2R= 96/0(مرحله دوم بدست آمد  و شاخص کلروفیل متر در G دضریب تبیین مربوط به بان

  بود.97/0ن اندازه گیري شده برابرنیتروژ

 

  پردازش تصویر، گوجه فرنگی ،SPAD ي نرخ متغیر، نیتروژن برگ گیاه، شاخص آورفن :هاکلید واژه
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......................  یکودده از قبل یرنگ يهامدل يهاداده یفیتوص آمار 10 -4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................  یکودده از قبل  SPSSدر یرنگ يهامدل انسیوار لیتحل 11-4 جدول

 !ERRORیکودده از قبل صیتشخ بیضر همراه به شدهفیتعر يهامدل لیکلروف شاخص يبرا آمده بدست معادالت 12-4 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORکجلدال یکودده از قبل يبرا صیتشخ بیضر همراه به شده فیتعر يهامدل يبرا آمده بدست معادالت 13-4 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............................  ریمتغ یکودده از بعد یسنجلیکلروف یفیتوص آمار 14-4 جدول
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 ERROR! BOOKMARKریمتغ یکودده از بعد مرحله در کجلدال شیآزما از حاصل تروژنین زانیم یفیتوص آمار 15-4 جدول

NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOTیکودده از بعد یمرحله کل تروژنین درصد و لیکلروف شاخص انسیوار هیتجز 16-4 جدول

DEFINED.  

 0KG/HA (ERROR! BOOKMARK NOT(  ریمتغ یکودده از بعد حالت يبرا اول ماریت در ریتصاو کسلیپ نیانگیم 17-4 جدول

DEFINED.  

 60KG/HA (ERROR! BOOKMARK(  ریمتغ یکودده از بعد حالت يبرا دوم ماریت در ریتصاو کسلیپ نیانگیم 18-4 جدول

NOT DEFINED.  

 120KG/HA (ERROR! BOOKMARK(  ریمتغ یکودده از بعد حالت يبرا سوم ماریت در ریتصاو کسلیپ نیانگیم 19-4 جدول

NOT DEFINED.  

 180KG/HA (ERROR! BOOKMARK(  ریمتغ یکودده از بعد حالت يبرا چهارم ماریت در ریتصاو کسلیپ نیانگیم 20-4جدول

NOT DEFINED.  

 240KG/HA (ERROR! BOOKMARK(   ریمتغ یکودده از بعد حالت يبرا پنجم ماریت در ریتصاو کسلیپ نیانگیم 21-4 جدول

NOT DEFINED.  

 300KG/HA (ERROR! BOOKMARK(   ریمتغ یکودده از بعد حالت يبرا ششم ماریت در ریتصاو کسلیپ نیانگیم 22-4 جدول

NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......................  یکودده از بعد یرنگ يهامدل يها داده یفیتوص آمار 23-4 جدول

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..........  ریمتغ یکودده از بعد  SPSSدر یرنگ يهامدل انسیوار لیتحل 24-4 جدول

 !SPADERROR یکودده از بعد يبرا صیتشخ بیضر همراه به فشدهیتعر يهامدل يبرا آمده بدست معادالت 25-4 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

یکودده از بعد کجلدال روش يبرا صیتشخ بیضر همراه به شده فیتعر يهامدل يبرا آمده بدست معادالت 26-4 لجدو

  ..............................................................................................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................................................جینتا یکل ریمقاد اختالف 27-4جدول
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  هافهرست شکل 

  صفحه                                                         شکل عنوانو  شماره

  5  ......................................................................................................................................................................  یفرنگ گوجه 1-1شکل

  6  ................................................................................  2007سال در فرنگی گوجه محصول صادرکننده برتر  يکشورها سهم 2-1شکل

  10  .....................................................................  1392 تیلغا 1357 يهاسال یط جاتیسبز از کی هر برداشت سهم متوسط 3-1شکل

  11  ...............................................................  1392 تیلغا 1357 يهاسال یط جاتیسبز از کی هر دیتول زانیم سهم متوسط  4-1شکل

  12  ....................................................  1392 تیلغا 1357 يهاسال یط محصول نوع کیتفک به کشور جاتیسبز دیتول زانیم 5-1 شکل

 !ERROR).2003 چن، نگیسام( يمتر 15 فاصله از و باالبر از استفاده با برنج مزارع از يربرداریتصو نحوه  6-1 لشک

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK).2008 پاگوال،( ستولیبر اهیس صفحه کی يرو بر جو اهیگ برگ از يبردارعکس نحوه  7-1 شکل

NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT).2008 پاگوال،( G-B و R-B، R-G مدل سه يبرا رینظ به رینظ نقاط شینما 8-1 شکل

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..........  ونیراستیت) 3 برگ ریتقط) 2 برگ هضم) 1. کجلدال روش مراحل 1-2شکل

  .SPAD-502  ..................................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل سنجلیکلروف دستگاه 2-2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .................................................................  سنجلیکلروف عملکرد ينحوه  3-2شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................  مترلیکلروف زبانه در اهیگ يریگ قرار نحوه 4-2شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................  . منظوره همه ریتصو پردازش ستمیس کی ياجزا 5-2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................................................................  يعکسبردار محفظه 6-2شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..  نهیپسزم. 2 اهیگ برگ.1 شده، کنترل طیشرا در اهیگ برگ یرنگ ریتصو 7-2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................................  نهیزم پس فحذ از قبل يورود ریتصو 8-2شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............................  ریتصاو از آمده دست به شدت ستوگرامیه از يانمونه 9-2شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................................  نهیزم پس حذف از بعد يورود ریتصو 10-2شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........................................................................  يخاکستر سطح ریتصو 11-2شکل
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............  ).1387 ،یعرب دیس( ریتصو کی در يخاکستر سطح و کسلیپ 12-2 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........................................................  تالیجید ریتصاو شینما مختصات 13-2 شکل

 !ERRORمتفاوت ریتأث بیضرا با) ب .ثابت ریتأث بیضرا با) الف یمکان لترهايیف براي کننده آرام ماسک نوع دو 14-2شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORگرددیم انینما زین مورب يها لبه) ب( قسمت در) 5-2(رابطه تحقق يبرا شده استفاده ماسک ب، و الف 15-2شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ارائه 2 سوبل توسط که ییهاماسک ت، و پ و اندشده ارائه 1 روبرتز توسط انیگراد تابع براي که يهاماسک ب، و الف 16-2شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................................................................................................  اندشده

 !ERROR.است شده داده شینما شدت تابع صورت به که فیط همان) پ آن، هیفور فیط)ب ،يدوبعد تابع کی)الف 17-2شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ........................  شودیم استفاده نقطه يآشکارساز يبرا که ماسک کی 18-2شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...................................................  ریتصو خطوط آشکارساز يهاماسک 19-2شکل

 ERROR! BOOKMARK NOTاي پله يلبه)  پ و یبیش يلبه) ب یسقف يلبه) الف ریتصاو در متداول يلبه نوع سه 20-2شکل

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .........  اندشده يبندبخش اي آستانه ریمقاد توسط که ریتصاو ستوگرامیه 21-2شکل

 RGBERROR! BOOKMARK NOT یرنگ مکعب یتیب 24 ریتصو) ب RGB یرنگ مکعب کیشمات) الف 22-2شکل

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................  شکل يا رهیدا يصفحه يهیپا بر HSI یرنگ يفضا 23-2شکل

  .RGB  ........................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED یرنگ ریتصاو يبند بخش يبرا یگیهمسا نوع دو 24-2شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .  ).2008 وودز، و گونزالس( تالیجید ریتصو پردازش در یاساس مراحل 25-2 شکل

 جوانه کسانی طیشرا) ج ها جوانه رشد) ب بذر یزن جوانه جهت شده يسازآماده بستر) الف. یفرنگ گوجه نشا دیتول مراحل 1-3شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...........................................................................................................................  ها

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................................................................................  تیپرل 2-3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................................................................................  ماس تیپ 3-3شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................................................  4 یال 1 یفرنگ گوجه نشا انتقال مراحل 4-3شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................................................................  يبردارعکس محفظه 5-3شکل



 ي
 

 ERROR! BOOKMARK NOTشهایآزما اول مرحله یسنجلیوکلروف کجلدال شیآزما نیب یهمبستگ نمودار 2-4 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOTشهایآزما دوم مرحله یسنجلیوکلروف کجلدال شیآزما نیب ینمودارهمبستگ 3-4 شکل

DEFINED.  

  .R  .....................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 4-4 شکل

  .G  ....................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه لیفکلرو شاخص نیب یهمبستگ 5-4 شکل

  .B  .....................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 6-4شکل

  .B-R  ................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ  7-4 شکل

  .2R-G  ..............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDمدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ  8-4 شکل

  .2R-B  ..............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ  9-4 شکل

  .2B-R  ..............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 10-4شکل

  .2G+R-B  ......  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 11-4 شکل

  .2G+2R-2B  ...  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 12-4شکل

 ERROR! BOOKMARK NOT(2B-R)/(2G-B)مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ  13-4 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT(2R-B)/(2G-B) مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 14-4 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT(2R-B)/(2G-R) مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 15-4 شکل

DEFINED.  

  .R  .......................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 16-4 شکل

  .G  .......................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 17-4 شکل

  .B  .......................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 18-4 شکل

  .B-R  ...................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیريزهاندا تروژنین یهمبستگ 19-4 شکل

  .2R-G  ................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 20-4 شکل

  .2R-B  ..................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 21-4شکل

  .2B-R  .................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 22-4 شکل
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  .2G+R-B  ...........................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 23-4 شکل

  .2G+2R-2B  ......................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 24-4 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................  (2B-R)/(2G-B) مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 25-4 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................  (2R-B)/(2G-B) مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 26-4 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................  (2R-B)/(2G-R) مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 27-4 شکل

  .R  ...................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 28-4 شکل

  .G  ..................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 29-4 شکل

  .B  ..................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ  30-4 شکل

  .B-R  ...............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDمدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ  31-4 شکل

  .2R-G  .............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 32-4شکل

  .2R-B  .............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 33-4 شکل

  .2B-R  .............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 34-4 شکل

  .2G+R-B  ......  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 35-4 شکل

  .2G+2R-2B  ..  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 36-4شکل

 2B-R)ERROR! BOOKMARK NOT/(2G-B) مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ  37-4 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT(2R-B)/(2G-B) مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 38-4 شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOT(2R-B)/(2G-R) مدل و شده گیرياندازه لیکلروف شاخص نیب یهمبستگ 39-4 شکل

DEFINED.  

  .R  .......................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 40-4 شکل

  .G  ......................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 41-4 شکل

  .B  ......................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 42-4 شکل

  .B-R  .................................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ  43-4 شکل

  .2R-G  ...............................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 44-4 شکل
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  .2R-B  ...............................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED   مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 45-4 شکل

  .2B-R  ...............................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 46 -4 شکل

  .2G+R-B  ..........................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 47-4 شکل

  .2G+2R-2B  ....................  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ  48-4 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................  (2B-R)/(2G-B) مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 49-4 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............  (2R-B)/(2G-B)  مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 50-4 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............  (2R-B)/(2G-R)  مدل و شده گیرياندازه تروژنین یهمبستگ 51-4 شکل
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  فصل اول

 کلیات پژوهش
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 1کشاورزي دقیق 1- 1

ترین دستاوردهاي فن آوري معاصر به کشاورزي دقیق بیش از نیم قرن است معرفی شده و یکی از مهم

) 1998( باشد. کشاورزي دقیق در شوراي ملی تحقیقات آمریکامحصول به طور طبیعی می منظور مدیریت تولید

هاي مرتبط با گیريهاي اطالعات از منابع مختلف و تصمیمستراتژي با استفاده از فناوريبه عنوان مدیریت ا

ها و بهبود عملکرد محصول در واحد ترین اهداف کشاورزي دقیق کاهش هزینهتولید تعریف شده است. از مهم

ودگی محیط زیست و هایی مانند خشکسالی، بیماري، آلباشد. در واقع با افزایش رشد جمعیت و پدیدهسطح می

ي کشاورزي ایجاد نمود تا منابع طبیعی هاروشغیره که پیش روي انسان قرار گرفته است، باید تغییراتی در 

توان کشاورزي دقیق را یک جهش در کشاورزي دانست حفظ شده و میزان محصول افزایش یابد. بنابراین می

  ).1391(شیخی آراسته ،

  مسئله انیب 2- 1

 مایحتاج تأمین منظور به موجود طبیعی منابع شناسایی و خود اطراف محیط شناخت دنبال به بشر همواره

 مختلفی يهاروش و ابزارها مختلف، هايزمینه در بشر پیشرفت با است. بوده تولید منابع و غذا نظر از خود

 از آنجایی که کاربرد باشد.که استفاده از پردازش تصاویر یکی از این موارد می شد ابداع مهم این تحقق براي

ما را بر آن داشت  باشدمی محصول دقیق مدیریت اصلی محورهاي از یکی مزرعه در متغیر کوددهی تکنولوژي

موجود در آن را برآورد کنیم که باعث  نیتروژنتا به کمک پردازش تصویر براي محصول گوجه فرنگی میزان 

 محصوالت از یکی فرنگی گردد. گوجهمی یطیزیست مح هايو کاهش آلودگی کوددهیافزایش راندمان 

                                                           
1 - Precision Agriculture (PA) 
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 در اقتصادي و خوراکی نظر از زمینی سیب از پس آید کهمی شمار به خاورمیانه در صیفی و سبزي ارزشمند

 از و هاست اي لپه دو راسته و ازگل دار  و عالی گیاهان دسته از فرنگیگوجه گیاه. دارد قرار جهان دوم مقام

 آن اصلی خاستگاه. باشدیم  Esculentumو از گونه Lycopersicumجنس  Solanaceaزمینی سیب تیره

 صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه ( یافته است گسترش نواحی سایر به آنجا از و بوده جنوبی آمریکاي

در کل تولید گوجه فرنگی  2012در سال  .دارد ايویژه جایگاه ایرانیان میان در نیز این محصول). 1380ایران،

 در ششم رتبه فرنگیگوجه تن میلیون 5 برداشت با ایران .)2012، 1فائو( تن برآورد گردید 161800000حدود 

را به خود  فرنگیگوجه) و رتبه ششم صادرات رب 1391(امیدي ارجنکی، محصول این تولید را در دنیا

شود و ارس و بوشهر تولید میي خراسان رضوي، فهااستاناختصاص داد که در حدود نیمی از این محصول در 

کشاورزي به  بعد از گندم و شیر سومین محصول فرنگیگوجهشود می در بین محصوالتی که در ایران تولید

 در هاگلخانه در آن کشت که آیدمی شمار به ايگلخانه هايسبزي نیترعمده از یکی آید. این محصولشمار می

 به شده برداشت فرنگی گوجه چهارم سه تقریبی طور به). 1386 برزگر، و پیوست(پذیردمی انجام پاییز و بهار

. است محصول این توزیع در مهمی فاکتور مناسب، دلیل کیفیت همین به و شده استفاده خوري تازه صورت

 و عیوب. است بازار در محصول این عیوب معمول هافرنگیگوجه رسیدگی در ناهمگنی و نارسی

انبار ي غیر اصولی در هاروش و زراعی سموم ها وکشآفت رویهبی استفاده با رنگیفگوجه يهایدگیدبیآس

 با فقط و باشدمی گیاه براي رشد نیاز مورد ضروري غذایی مواد از یکی نیتروژن یابد.می کردن محصول، افزایش

 زیست اثرات رینکمت و نیز هزینه کمترین با فراوان محصول به توانمی سطح مزرعه در آن متغیر دهی کود

 و بوده بیشتر غذایی عناصر سایر از فرنگیگوجه محصول رویشی رشد بر نیتروژن تأثیر یافت. دست محیطی

 افزایش را میوه و گل تشکیل نیتروژن. دهدمی ترجیح آمونیوم به را نیترات فرم به نیتروژن جذب در گیاه این

گسسته مانند ي مختلف اخذ اطالعات هاروشرش روز افزون امروزه با گست اندازد.می تأخیر به را بلوغ و داده

                                                           
1 - Food and Agriculture Organization (FAO) 



 

۴ 
 

 کاربرد فراوانی یافته است. تصاویر حاصله از این اطالعات تصویري دیجیتالی پردازش هادوربینپویشگرها و 

هاي ي نویز بوده و در مواردي نیز داراي مشکل محو شدگی مرزهاي نمونههمواره کم و بیش همراه مقدار

 پردازش تکنیک و بینائی ماشین علم .گردندمی دریافتی تصویر وضوح کاهش موجب اشد کهبداخل تصویر می

 مقادیر. داشت خواهد گیاهان نیتروژن درصد برآورد و تخمین براي باالیی پتانسیل که است روشی تصویر

 براي اهانگی برگ رنگ از توانمی لذا اندوابسته همدیگر به داًیشد گیاه نیتروژن ظرفیت و سبز رنگ شدت

و افزایش  عیوب کاهش منظور به که ییهاروش و عملیات نمود. مجموعه استفاده نیتروژن وضعیت بررسی

شود. پردازش تصاویر شامل دو گیرد، پردازش تصویر نامیده میکیفیت ظاهري تصویر مورد استفاده قرار می

و  کننده محو فیلتر از استفاده مثل ییهاروشبخش بهبود تصاویر و بینایی ماشین است بهبود تصاویر شامل 

در محیط مقصد است.  هاآنافزایش تضاد براي بهتر کردن کیفیت دیداري تصاویر و اطمینان از نمایش درست 

ها توان معنی و محتواي تصاویر را درك کرد تا از آنها میکه به کمک آن پردازدیمیی هاروشبینایی ماشین به 

و تحلیل  هاویژگیستفاده شود. امروزه پردازش تصویر بهترین ابزار  براي استخراج در کارهایی چون رباتیک ا

      . باشدموقعیت و در نهایت تصمیم گیري صحیح می

 فرنگیگوجهاهمیت محصول  3- 1

 زیادير مقدا به که باشدیم تجاري سبزیجات از یکی  (Mill Lycopersicon esculentum) فرنگیگوجه

 برخی در ، همچنینباشدیم تازه صورت به فرنگیگوجه از استفاده میزان بیشترین .شودیمتولید  جهان در

، 1(آکان بی و همکاران ردیگیم قرار استفاده مورد گوناگون کنسروهاي سس و پوره، عصاره، نظیر هافراورده

 سبزیجات و پیتزا در جزء ترکیبی یک عنوان به فرنگیگوجه يشده خشک هايفرآورده این بر عالوه. )2006

  ).2007، 2گیرند(دویمازمی قرار استفاده مورد ادویه ظروف و متنوع

                                                           
1 - Akanbi et al 

2 - Doymaz 



 

۵ 
 

 شودمی محسوب کشاورزي ارزش پر دومین محصول زمینیسیب از پس فرنگیگوجه اقتصادي دیدگاه از

 طول در آمریکا در کشور آن سرانه مصرف دارد، قرار آن از پس نیز جهان در سرانه میزان مصرف لحاظ از که

 2000 سال در کیلوگرم 73/41نشان داده است و به رقمی فراتر از افزایش درصد 30 حدود گذشته سال 20

 تجارت کل از درصد 29به میزان  2007سال در فرنگیگوجه محصول صادرکننده برتر کشور ایتالیا است رسیده

 سپس اسپانیا دوم، رتبه در درصد 28 با چین آن از بعد است، داده ، اختصاص خود به را محصول این جهانی

 و کانادا آلمان، درصد، 3 حدود هرکدام هلند، شیلی ایران، یونان، درصد، 6 پرتقال درصد،7 آمریکا درصد، 10

 و آرژانتین لهستان، روسیه، کاستاریکا، مجارستان، بلژیک، مکزیک، کشورهاي و درصد 1 حدود هرکدام ترکیه

 ایران در فرنگیگوجه گیاه کشت زیر سطح ).2009، 1(عاشکواري اندشتهدا قرار بعدي هايرتبه در فرانسه

 تولید با هکتار 4352 ترتیب بهها استان و میانگین تن 5887715 آن تولید و هکتار 163539 معادل 1387سال

 ینیزمبیاز س بعد را رتبه دوم سبزي، محصوالت برداشت از سهم درصد 01/33بوده است که با  تن 117887

   ).2009 ،2نام(بی دارد ایران در
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  2007سال در فرنگی گوجه محصول صادرکننده برتر سهم کشورهاي  2-1شکل

  

  هايسبزاهمیت غذایی  4- 1 

 هايبزستحقیقاتی که توسط متخصصان و کارشناسان علم تغذیه انجام گرفته، بیانگر آن است که وجود  

درصد حجم کل غذا را محصوالت  80به طوري که باید  ).1،1374(ري مونددر غذاي روزانه انسان الزامی است

درصد بقیه را مواد پروتئینی (گوشت، تخم مرغ، پنیر) و مواد قندي (نشاسته و  20باغبانی(میوه و سبزي) و 

صصان علوم تغذیه معتقدند که به منظور همچنین، متخ ).1373، 2(جورج و همکاران) تشکیل دهدهاآننظایر 

گردد، تعادل برقرار باشد؛ در غیر انرژي و کالري الزم بدن، باید بین موادي که به وسیله بدن دریافت می نیتأم

به همین دلیل  ).1377(پیوست،گرددهاي مختلف میاین صورت عواقبی در پیش دارد که منجر به بروز بیماري

و خود را ملزم به مصرف روزانه  دهندیمشرفته دنیا به مصرف سبزي و میوه اهمیت امروزه مردم کشورهاي پی

  .)1996، 3سینگ و همکاران. 1374کنند(ري موند،ها میآن
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ها، مواد معدنی، مواد پروتئینی، ترکیبات قندي و به لحاظ داشتن ها از نظر دارا بودن انواع ویتامینسبزي

 شود، نقش بسیار مهمی را در تغذیه انسان ایفا میسهولت هضم غذا میمقدار قابل توجهی سلولز که باعث 

الزم به ذکر است که بسیاري از مواد مورد  ).1979، 2. هالفائر و همکاران1،1990و همکاران کاتسبرگکنند (

 ها)، در غذاهايها حتی به مقدار بسیار کم براي ادامه حیات ضروري است(ویتامیناحتیاج بدن، که وجود آن

به حد وفور  هايسبزدر صورتی که  )1360(هورفري،ها بسیار کم است شود و یا مقدار آنحیوانی یافت نمی

  ).1979. هالفائر و همکاران، 1990و همکاران، کاتسبرگ( وجود دارد

  هايسبزاهمیت اقتصادي  5- 1

دارند، به عنوان قسمت  دنیا ، عالوه بر نقش مهمی که در برنامه غذایی و در نتیجه سالمتی مردمهايسبز

آیند. پر واضح هست که هر پیشرفتی در جهت افزایش تولید کشاورزي به حساب می از بخشمهمی 

کمک به وضع  ها در بازارهاي داخلی و خارجی کشور،و فروش آن هايسبز به خصوصمحصوالت کشاورزي، 

المللی و عرضه مطابق با بازارهاي بین اقتصادي تولید کشور است. تولید سبزي به نحو مطلوب و بازار پسند و

تواند بخشی از صادرات غیر نفتی شود که درآمد ارز کشور باال رود و میها در بازارهاي جهانی ، سبب میآن

  ).1387کشور را تشکیل دهد (دانشور،

با و  نظر به تنوع آب و هوایی کشور که ما در تمام فصول سال قادر به تولید انواع مختلف سبزي هستیم

کشورهاي حوزه خلیج  به خصوصبه موقعیت جغرافیایی کشور ایران در بین سایر کشورهاي منطقه،  توجه

در  هاآنگردد که ما براي تولید سبزي و عرضه ي مختلف هستند، سبب میهايسبزمند به خرید فارس که عالقه

  ).1387بازارهاي دنیا، برنامه دقیق و منظمی داشته باشیم (دانشور،
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ي زراعی کشورهاي پیشرفته به زیر کشت انواع مختلف هانیزمر حال حاضر سالیانه مقدار زیادي از د

ي مختلف تازه، یخ زده، کنسرو شده، پخته شده و تغییر هاصورتي تولید شده به هايسبزرود و سبزي می

و بخش  )1990همکاران، و (کاتسبرگ گیردشکل یافته در تمام طول سال مورد استفاده مصرف کنندگان قرار می

. بعضی از کشورهاي پیشرفته دنیا، مانند آمریکا، فرانسه، گرددیمها به کشورهاي دیگر صادر مهمی از آن

رسد و ها به هکتارها میهاي عظیم و بزرگ و مدرن که مساحت بعضی از آنانگلستان و هلند با احداث گلخانه

باشند به کشت وبت، دما، نور و سایر عوامل الزم مناسب رشد، میاي براي کنترل رطي رایانههاستمیسمجهز به 

اند و قادر خواهند بود در هر موقع از سال هر نوع سبزي و پرورش و تولید انواع مختلف سبزي همت گماشته

 نیترمدرنرسند و یا با بهترین و مصرف داخلی می به هاي تولید شده یارا تولید و به بازار عرضه کنند. سبزي

سالیانه از این طریق میلیاردها دالر ارز به کشورهاي صادر  و گردندیمنوع بسته بندي به کشورهاي دیگر صادر 

  .)1387دانشور،. 1979(هالفائر و همکاران،  گرددکننده بر می

دوره زندگی کوتاهی دارند و با مقایسه با سایر محصوالت  اکثراًها، که با توجه به دوره رشد سبزي

شود. بنابراین با ها مشخص میها که دوره رشد طوالنی دارند. جایگاه مخصوص سبزيمیوه مثالًي کشاورز

دالر ارز به کشور خود وارد نماییم، تا بدین  هاونیلیمها در بازارهاي جهانی، سالیانه ها و فروش آنکاشت سبزي

  ).1387کشور تثبیت شود (دانشور،وسیله هم موقعیت مالی تولید کنندگان بهبود یابد و هم وضع اقتصادي 

  فرنگیگوجهیی دارو و ییغذا تیاهم  6- 1

 هايسبز ریسا با خام صورت به راآن  .دهندیم قرار استفاده مورد مختلف يهاصورت به را فرنگیگوجه

 قرار استفاده مورد سوپ و مختلف يغذاها هیته در پخته حالت به استممکن  .برندیم کار به ساالد هیته در

را خشک  فرنگیگوجه یبعض .کرد هیته فرنگیگوجه آب و سس ،فرنگیگوجهتوان از عصاره آن رب یم .دهند
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 يبرا درآورده، پودر صورت به را آن دهندیم حیترج ياعده .کنندیدر موقع مناسب از آن استفاده م کرده،

  .برسانند مصرف به غذا کردن نیرنگ و کردن طعم خوش

-یغذاها مورد استفاده قرار م گریهمراه با د ایساالد و  هیدر ته آن را به صورت خام، رشتیب رانیخارج ا در

که  باشدیم نیسوالن يادیمقدار ز ينارس دارا فرنگیگوجه وهیم کنند.یم هیاز آن انواع مختلف سس ته دهند.

 در ن،یبنابرا رود،یم نیماده از ب نیا رسد،یم فرنگیگوجهکه  جیبه تدر). 1989(جانیک،  است یسم ياماده

همچون  یباتیترک فرنگیگوجهدر  کرد. اطیاحت دیمخصوصاً به صورت خام با نارس، یلیخ فرنگیگوجهخوردن 

مواد  يادیمقدار ز درصد،6/3 دروکربنهیه باتیترک درصد،1/0مواد چرب درصد،9/1 نیپروتئ ،درصد 93آب

منبع  نیهمچن درصد وجود دارد.6/0 بریدرصد و ف6/0نزایو آهن به م میپتاس م،یسد م،یمانند فسفر،کلس یکان

 امالح فرنگیگوجه). 1979. هالفائر، 1989نونکه،( باشدیم نیاسین و ،A،،،C يهانیتامیو يبرا یخوب

و  »کیالم دیاس« ،» کیتریس دیاس«: از عبارتند دهایاس نیا ).1977،کسین .1360وزیرالهی، (دارد يادیز يدیاس

 فرنگیگوجه ییارزش غذا باشد.یم »کیلیسیسال دیاس«یکم مقدار يدارا فرنگیگوجه نیهمچن .»کیتارتر دیاس«

-بیسوم را بعد از س ایکشت و مصرف مقام دوم  ریاز نظر سطح ز هايتمام سبز نیاست که در ب دهیسبب گرد

  دارا باشد. ینیزم

 رود.یو صابون به کار م» ینبات يهاروغن« هیرند که در تهآویروغن به دست م ینوع فرنگیگوجهبذر  از

 به ،فرنگیگوجهکنجاله بذر  یمواد آل زانیبه خاطر باال بودن م نیهمچن رود.یدام به کار م يکنجاله بذور آن برا

   ).1977(سینک،  شودیبه خاك اضافه م یعنوان کود آل

  سطوح تولید و برداشت سبزیجات 7- 1

طی  کشور سبزیجات کل برداشت سطح به سبزیجات از یک هر برداشت سطح سبتن روند بررسی با

 درصد پیاز 22/39 زمینیسیب برداشت سطح سهم متوسط طور به که شودمی مالحظه 92 لغایت 57 هايسال
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 و سایر درصد 17/0 شده کاشته هايسال در ايگلخانه سبزیجات و درصد 23/25 فرنگیگوجه درصد، 18/13

 36(بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید  باشدمی سبزیجات برداشت سطح کل از درصد 77/26 سبزیجات

  ).1392لغایت  1357سال محصوالت زراعی. سال 

  

  92تا  57ي هاسالمتوسط و دامنه تغییرات سهم سطح برداشت محصولی سبزیجات به کل سبزیجات بین  1-1جدول 

 درصد)-( واحد هزار هکتار                                                                                                                                                                             

  حداقل  حداکثر  متوسط  محصول

  سهم  سال  سهم  سال  سهم  سطح برداشت

  27,14  89  69,17  59  39,22  146,71  زمینیسیب

  8,69  68  37,36  57  13,18  47,1  پیاز

  8,99  60  37,24  57  13,18  108,41    فرنگیگوجه  

  0,15  90  0,18  92  0,17  0,87  سبزیجات گلخانه اي

  14,72  74  50,19  68  26,77  109,63  سایر سبزیجات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  100  393,27  کل سبزیجات

  
  

  
  1392لغایت  1357ي هاسالرداشت هر یک از سبزیجات طی متوسط سهم ب 3-1شکل

 سبزیجات میزان تولید 8- 1
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 92 تا 57يهاسال طی کشور سبزیجات کل تولید میزان به سبزیجات از یک هر تولید میزان روند بررسی با

 فرنگیگوجه درصد، 91/15پیاز درصد، 93/37زمینی سیب تولید سهم میزان متوسط که به طور شودیم مالحظه

 سبزیجات و سایر درصد15/1 است موجود آمارشان که ییهاسال در اي گلخانه سبزیجات و درصد78/30

  باشد.می سبزیجات تولید میزان کل از درصد56/20

  

  جاتیسبز کل به جاتیسبز یمحصول دیتول زانیم سهم راتییتغ دامنه و متوسط 2-1 جدول

  درصد)-( واحد هزار هکتار                                                                                                                                                                          

  حداقل  حداکثر  متوسط  محصول

  سهم  سال  سهم  سال  سهم  سطح برداشت

  26,25  89  67,48  69  37,93  3,11  سیب زمینی

  9,96  88  34,78  57  15,91  1,27  پیاز

  20,55  66  38,97  86  30,78  3,19  گوجه فرنگی

  1,02  91  1,32  90  1,15  0,18  سبزیجات گلخانه اي

  10,75  61  47,11  68  20,56  1,98  سایر سبزیجات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  100  9,03  کل سبزیجات

  

  

  1392لغایت  1357ي هاسالسبزیجات طی متوسط سهم میزان تولید هر یک از   4-1شکل
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  1392لغایت  1357ي هاسالمیزان تولید سبزیجات کشور به تفکیک نوع محصول طی  5-1شکل 

  خچهیتار 9- 1

 یبه درست فرنگیگوجه هیمکان اول باشد.یم ایمشهور دن ياوهیم يهايسبز ینتراز مهم یکی فرنگیگوجه

. 1989و همکاران، 1(نونکه تگرفته شده اس Tomatiبه نام  یکیکلمه مکز کینام آن از  یول ست،یمعلوم ن

از  Tomatoطور آمده است که کلمه  نیا يکاري سبز يهااز کتاب یالبته در بعض). 1977و همکاران،  2روداله

 است یجنوب يکایکلمات مربوط به آمر نیمشتق شده است که ا Zitotamate ای Xitomatoهمچون  یکلمات

 موقع آندر . است شدهیم کاشته ینتیز اهیگ کی عنوانبه  یابتدا گوجه فرنگ در) 1977و همکاران،  ه(رودال

  ).1977(روداله و همکاران، شودیم هايماریب از ياریبس باعث و است یسم اهیگ کی آن که شدیم تصور نیچن

 است شده دهید کیمکز در بار نیاول يبرا رایز باشد، يمرکز يکایآمر یبوم است ممکن فرنگیگوجه

. هالفائر 1353(قادري، دانندیم یجنوب يکایآمر را آن موطن يادیز يهانوشته یول). 1979(هالفائر و همکاران، 

 اروپا به یجنوب يکایآمر از 1596 سال در اهیگ نیا .)1990، 4. اسپلیتوسر1989، 3. جانیک1979و همکاران، 

 کی صورت به فرنگیگوجه آنکه از قبل سال 200حدود ). 4198، 5. إورت1367شیبانی،( است شده آورده

                                                           
1 - Nonnecke 
2 - Rodale 
3 - Janick 
4 - Splittstoesser 
5 - Everett 
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در  .) 1989نونکه، ی (نتیز اهیگ کیبه صورت  یول بود شده شناخته رد،یگ قرار استفاده مورد یخوراک محصول

 اهانیگ از یبعض چون است یسم آن وهیم که پنداشتندیم نیچن و دندینامیم» الواپل«را  فرنگیگوجهآن زمان 

 به یشمال يکایآمر در 1781 سال در فرنگیگوجه). 1984(إورت و همکاران،  بودند یسم انیجانبادم رهیت

 بار نیاول .)1373همکاران، و 1جورج ور. 1984إورت و همکاران، ( شد شناخته یخوراک يغذا کی عنوان

 را یبعضالبته  ).1984(إورت و همکاران، دیگرد عرضه بازار به کایآمر يانایزیلوئ در 1812 سال در آن محصول

 به اروپا از سپس شده، آورده اروپا به یجنوب يکایآمر در پرو کشور از فرنگیگوجه که است نیا بر دهیعق

 150 سابقه کی رانیا در فرنگیگوجه ). 1989نونکه،  .1373همکاران، و جورج ور ( است افتهی انتقال کایآمر

  ).1387(دانشور، دارد ساله

  ی گوجه فرنگیسشنا اهیگ مشخصات 10- 1

 نیا است. انیبادمجان رهیکه متعلق به ت باشدیم Lycopersicon esculentum Mill فرنگیگوجه یعلم نام

، 3. گوالن1989. جانیک، 1989. نونکه، 1975و همکاران،  2(بیلیچند ساله باشد ایساله و  کیممکن است  اهیگ

 د،یدر آ یبه صورت دائم يریاگر در مناطق گرمس یلو ساله است، کی شتریب يریالبته در مناطق سردس ).1992

به صورت خزنده در  بعد ستاده،یدر انواع پا بلند آن ساقه آن ابتدا ا .ستین یآن چندان طوالن یدوره زندگ طول

از  دهیمرکب و ساقه نوجوان آن پوش يهابرگ کند.ینابجا م يهاشهیر دیو بر اثر تماس با خاك تول دیآیم

شکننده  یلیگرد و خ کرك دار، بز رنگ،سجوان است  اهیساقه آن در ابتدا که گ باشد.یم دیو سف زیر يهاکرك

عمر آن  شیبا افزا یول شود.یاستشمام م یبه خوب یفرنگگوجه يبو یترشح يهاسهیاست و به علت داشتن ک

مرکب  فرنگیگوجهگ بر گردد.یدار و خشن م هیزاو زیشود و ساقه آن نیبدون کرك م کرده، رییرنگ آن تغ

                                                           
1 - Var George 
2 - Bailey 
3 - Gollan 
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 نیب ساقه، يرو ياآن کامل است و به صورت خوشه يهاگل ساقه قرار دارد. ياست که به صورت متناوب رو

   ).1979(هالفائر، عدد گل دارد 8تا  4 نیهر خوشه گل ب .رندیگیدو گره قرار م

 .)1975و همکاران،  1ند(ادمو است ریمتغ 100 تا 4 نیب فرنگیگوجه رقم به نسبت آن گل يهاخوشه تعداد

 ییبکرزا قیطر به هیوم است ممکن طیشرا یبعضدر  ).1985، 2(ویلیس است گشن خود اهیگ کی فرنگیگوجه

 یاصل و قیعم شهیر دیتول شود، کشت یاصل نیزم در ماًیمستق یفرنگ گوجهاگر  ).1989(نونکه،  دیآبه وجود 

(ادموند  دینمایم افشان يهاشهیر دیتول نیبنابرا گردد،یم قطع آن یاصل شهیر چون شود، نشا اگر یول کند،یم

 گریکدیاندازه و رنگ آن در ارقام مختلف با  مرکب است،که شکل، »سته«فرنگیگوجه وهیم. )1975و همکاران، 

باشد یم ریعدد متغ 15تا  2 نیها بوجود دارد که تعداد آن یفراوان يهاحجره وهیدر داخل م کامالً متفاوت است.

   ).1975. بایلی، 1985(ویلیس،  ها بذر وجود داردو در داخل آن

  ضرورت پژوهش 11- 1

 مصرف که زیرا .است شیمیائی از کودهاي استفاده به ناچار زراعی گیاهان نیتروژن تأمین براي بشر امروزه

 راندمان ايکشاورزان دار استفاده مورد سنتی شیوه اما ،شودیم کشاورزي تولید محصوالت افزایش موجب آن

 شیمیایی، کودهاي بهینه مصرف رعایت عدم دیگر، از طرف .گرددیم تولید هزینه افزایش موجب که است کمی

 از که است گذاشته برجاي کودها اثرات تخریبی نامتعادل مصرف تداوم و محیطی زیست مسائل توجه به عدم

 که زیادي بسیار اهمیت وجود . باباشدیم زیرزمینی يهاآب در نیتریت و تجمع نیترات سوء اثرات این جمله

 محدود ما بسیار کشور در زمینه این در مطالعات دارد، انسان سالمتی بر استاندارد نیترات حد از بیش غلظت

 هاآن از مورد چند که گرفته صورت زمینه این در تحقیقات زیادي اخیر يهاسال در کشورها سایر در. است

                                                           
1 - Edmond 
2 - Willis 
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و  5.، وسکوت1998، 4.، آرتیوال1998و همکاران، 3.، سوا1988، 2و فویلت 1گادودل (تحقیقاتی است که توسط

  .استانجام شده  )1997، 7.، مف1984و همکاران،  6.، دورچ1998همکاران، 

 در آن متغیر کوددهی با فقط و باشدمی گیاه براي رشد نیاز مورد ضروري غذایی مواد از یکی نیتروژن

 یافت دست محیطی زیست اثرات کمترین و نیز هزینه کمترین با فراوان محصول به توانیم سطح مزرعه

 شدن آلوده و کشاورزي کودهاي درباره مصرف نگرانی افزایش اخیر هايسال در). 1999 و همکاران آرنهامر(

 را کارهایی راه کود، مصرف مدیریت درباره بهبود تا کرده تشویق را کشاورزي محققین هاي زیرزمینی،آب

 اثرات نیتروژن کود اندازه بیش از که مصرف دهدمی نشان زمینه این در علمی تحقیقات افزایش .کنند ادپیشنه

 به نیتروژن ییآب شو ). 2005 و همکاران 8اوفر( دارد زنده موجودات اکوسیستم و هوا آب، در کیفیت منفی

 بافت در اکسیژن کمبود آن آمد یپکه  آوردمیبه وجود  را جدي محیطی زیست زیرزمینی، مشکالت هايآب

 يهايماریب ،ها سرطان انواع افزایش سبب آن نتایج که ).2000و همکاران 9(کیمباشد زنده می موجودات بدن

کبدي  اختالالت ، شودیم هاآنکه بیشتر در کودکان شایع است و باعث مرگ و میر  10مزمن نظیر متهموگلوبینی

 که را کودکانی در مادرزادي يهايناهنجار نیز  خطر مطالعات بعضی. است شده بشر در تنفسی يهايماریب و

 نشان است بوده لیتر گرم در میلی پنج از بیش بارداري دوران در مادرانشان مصرفی آب آشامیدنی نیترات غلظت

   ).1984(دورچ و همکاران،است داده

 .(  

                                                           
1 - Delgado 
2 - Foilet 
3 - Sow 
4 - Artiola 
5 - Westcott 
6 - Dorsch 
7 - MAFF 
8 - Ofer 
9 - Kim 
10 - Methemoglobinemia 
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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 tomato 
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 tomato by six different levels of fertilization (0, 60, 120, 180, 240, 300 
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 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-band in the second stage of measurement (R2=0.96). The same 
amount for G-band was correlated by present nitrogen content (R2=0.97). 
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