ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﺮدازشﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ،زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده ،ﻫﺎدی اورک و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻠﻤﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
آب ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن دارد .ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺤﺼـﻮل ﮐﺸـﺎورزی ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺳﺒﺐ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ در رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﻣـﯽﺷـﻮد .در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ
ﻫﺪف ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎز آﺑـﯽ ﮔﯿـﺎه ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﮔﯿـﺎه ﻟﯿﻠﯿـﻮم ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ ﺧﺸـﮑﯽ ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی رﻧﮕـﯽ و
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪی ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻧﯿـﺎز آﺑـﯽ ﮔﯿـﺎه ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ .ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻧـﺎﻟﯿﺰ آﻣـﺎری در ﺳـﻄﺢ اﺣﺘﻤـﺎل  %۵و روش اﻧﺘﺨـﺎب وﯾﮋﮔـﯽ ﭘـﯽدرﭘـﯽ ﭘﯿﺸـﺮو
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺤﺘﻮای رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺎه اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ) (SVMﺑـﺎ ﮐﺮﻧـﻞﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ دﻗـﺖ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪ ﺑـﺮای ﺳـﻪ ﮐﺮﻧـﻞ ﺧﻄـﯽ ،ﺳـﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪ و  RBFﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎ  ۹ ،۶و ۹
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۱.۰۴ ،۸۱.۱۹و  ۸۳.۱۲درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﮥ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺟﻬـﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ
ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آﺑﯿﺎری ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن

 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ و

ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔـﺮم و ﺧﺸـﮏ

ﺻﺤﯿﺢ آﺑﯿﺎری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ و

ﺟﻬﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان( ،ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺤﺮان آب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ

اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آب ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.

ﻣﺴﺎﺋﻞ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺎورزی

ﻋﻮاﻣــﻞ اﺻــﻠﯽ ﻣﺤــﺪود ﮐﻨﻨــﺪهی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی در

ﺑﺪون ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای آﺑﯿﺎری و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۹۷درﯾﺎﻓﺖ ،در ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۹ﺑﺎزﻧﮕﺮی و در
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زراﻋﯽ و ﻋﻤﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

{hadis.biaby,saman.abdanan,hadiorak,mrsalehisalmi}@gmail.com

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﺳﺎﻣﺎن آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده
DOR: 20.1001.1.23831197.1400.8.4.7.7

از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﻮﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ،دورﺑﯿﻦﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺴﯿﺎری از
ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ) (lilium longiflorumﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ
ﭘﯽ در ﭘﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﯿﻠﯿﻮم
ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺣﺸﯽ ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮﺳﻦﻫﺎ ) lilia

۱۱۲

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ

 (ceaseﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﺪاﻧﯽ ،ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﺎﻏﭽﻪای

ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ HSIاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﻞ دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری

ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ )  ( R = 0.9483ﺑﯿﻦ زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﺮگ

از ﻗﺒﯿﻞ :ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺑﺎﻓﺖ اﺳﮑﺎر ،درﻣﺎن ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺳﺮﻓﻪ ،ﺧﺸﮑﯽ ﮔﻠﻮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺎن ﺟﺬام و ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .[۱در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم در زﻣﺮه ﭘﺮ ﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ
ﮔﻞﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﮔﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮔﺮان
ﻗﯿﻤﺖ و ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ][۲ﺗﺎ ].[۶
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻫـﺪف از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ،ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن
روش ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ
ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻫﻤﯿﻦ راﺳـﺘﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ آب ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪای ﺑـﻪ
ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺪافزاده و ﻫﻤﮑﺎران ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐـﺎر آﺑﯿـﺎری
ﻃﺮاﺣـــﯽ ﺷـــﺪه ﻗـــﺎدر اﺳـــﺖ ﺗـــﺎ ﺑـــﺎ ﺑﺮرﺳـــﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـــﺎی رﻧﮕـــﯽ و
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮔﯿﺎه ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﯿﺰان ﭘﮋﻣﺮدﮔـﯽ را اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی و
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه ﺑﻪ آب را ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒـﻮد
وﺿﻌﯿﺖ ﮔﯿﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯿﺎری ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻧﯿـﺎز
آﺑﯽ ﮔﯿﺎه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و دﻗـﺖ ،%۹۷
 %۹۶ ،%۹۴و  %۹۵اﻧﺠﺎم داد].[۷

2

و ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎه وﺟﻮد دارد] Steinmetz .[۱۳و
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه از اﯾﻦ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ].[۱۴
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﺑﯿﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ آب ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻄﻠﻮب و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان آب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری،
ﺗﺒﺪﯾﻞ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ-
ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف آب اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روش ﭘﺮدازش
ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﯿﺎز
آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﻟﯿﻠﯿﻮم را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﯿﺎری را در
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ آن اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ۲ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻃﯽ زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

۱-۲ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد  ۸۰ﻋﺪد ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺤﺖ
ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد ،ﮔﯿﺎه دﭼﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺧﻢﺷﺪﮔﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن روزﻧﻪﻫﺎی آن ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺎه ،ﻋﻤﻞ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ
ﺷﻮﻧﺪ] .[۸اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻦ ﮔﯿﺎه،

ﭘﯿﺎزﭼﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﮔﻠﺪانﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن رﺷﺪ
داده ﺷﺪ .ﻗﻄﺮ ﮔﻠﺪانﻫﺎ  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و دارای ارﺗﻔﺎع  ۳۰ﺳـﺎﻧﺘﯽﻣﺘـﺮ
ﺑــﻮد .آزﻣــﺎﯾﺶ در ﮔﻠﺨﺎﻧــﻪای ﺑــﺎ دﻣــﺎی  ۱۵/۲۷درﺟــﻪ ﺳﻠﺴــﯿﻮس
روزاﻧــﻪ/ﺷــﺒﺎﻧﻪ و رﻃﻮﺑــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ  ۷۵-۷۰درﺻــﺪ اﻧﺠــﺎم ﭘــﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ:

ﺑﺮگ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎ ﮔﯿﺎه ،وﺿﻮح دورﺑﯿﻦ ،زﻣﺎن ﺣﺼﻮل

) %۱۰۰ FCﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ( ٪۵۰FC ،٪۷۵ FC ،و ٪۲۵FCﺑﻮد.

اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ] .[۲روشﻫﺎی

 ۲-۲ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه

ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازش
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﺑﺮﮔﭽﻪﻫﺎی ﻣﺤﺮک ۱ﺳﻮﯾﺎ ] ،[۹ﺑﺮرﺳﯽ رأس ﺑﺮگ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﺐ آن و

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎج ۲ﮔﯿﺎه ] ،[۱۰ﺷﺎﺧﺺ

ﻃﯿﻔﯽ ] ،[۱۱وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ] [۶و اﻃﻼﻋﺎت رﻧﮕﯽ
][۱۲اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،Ahmad and Reid.ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت
رﻧﮓ ،ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب و ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﮐﺮدﻧﺪ].[۱۲در ﭘﮋوﻫﺸﯽ Zhangو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻨﯿﻪ ۳ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﺎ

ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ از اﻧﺪازهﮔﯿﺮی زاوﯾﻪ ﺑﺮگ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ I ،Hو  Sاز
1- Leaflet movement
2-Canopy
3. vigor

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺷﮑﻞ (۱ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ )ﻻﺟﯿﺘﮏ،
ﻣﺪل  ،(C930eدو ﻋﺪد ﭘﺮوژﮐﺘﻮر  ۵۰LEDwﺟﻬﺖ ﻧﻮرﭘﺮدازی
)زاوﯾﻪی ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻻﻣﭗﻫﺎ  ۴۵درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﮑﺲﺑﺮداری
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدد ،ﯾﮏ ﺳﮑﻮی
ﻣﺘﺤﺮک ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ۱۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس،
ﻣﻮﺗﻮرﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  ۱۲DCوﻟﺖ  ،ZHENG) ۱۰RPMﻣﺪل
 ،ZGX50Rﭼﯿﻦ( ،ﭘﻤﭗ آب ) ۱۲وﻟﺖ  ۳/۶وات ،ﻣﺪل،TOL
ﭼﯿﻦ( و ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) ۱۲وﻟﺖ ،ﻣﺪل ،E247ﭼﯿﻦ( ،ﻣﺨﺰﻧﯽ
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱ﻟﯿﺘﺮو ﯾﮏ ﻟﭗﺗﺎپ ﺑﻮد ۸ .ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ
دوار )ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮔﻠﺪانﻫﺎ( ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ از ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮ ﻫﺎل )ﻣﺪل  ،UGN3144ﭼﯿﻦ(
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و
ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﮏ

۱۱۳

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده ،ﻫﺎدی اورک و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻠﻤﯽ

ﻋﺪد آﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮوی ﺻﻔﺤﻪ دوار ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻓﻀﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ) ۱۰ﺗﺎ  ( ۱۲از روز ﻃﯽ ﻣﺪت

ﭼﺮﺧﺶ ﺻﻔﺤﻪ و ﻋﺒﻮر آﻫﻨﺮﺑﺎ از روی ﺳﻨﺴﻮر ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻓﻌﺎل

آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺧﺬ

ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺷﺪه در ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  RGBو ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ۱۰۲۴ × ۸۴۰اﺧﺬ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه و

ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﻬﺘﺮ ﮔﯿﺎه از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ از ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪا

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ را دارد.

ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ،ﺑﺎ

ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار 2016aMatLabﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺛﺎﺑﺖ  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن در

ﺑﺮﺧﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺷﺮح آن در ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﮐﻨﺎر ﻗﺮار داده ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮر ﺛﺎﺑﺖ در

ﺷﮑﻞ  ۱ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ،ﭘﺲ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮔﯿﺎه و ﺗﺸﺨﯿﺺ

)(۱

ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎهﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان دﺑﯽ
ﭘﻤﭗ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼﯽ روﺷﻦ ﺷﺪه و

f (x , y ) − f min bpp
×2
f max − f min

= ) g (x , y

ﻣﯿﺰان آب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  FCﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮔﯿﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۳-۲ﭘﯿﺶﭘﺮدازش و ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ وﺿﻮح و درﺟﻪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺧﺬ
ﺷﺪه،ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل رﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ راﺑﻄﻪ  ۱ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺖ]:[۸

ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ) f(x,yﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ fmin،ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺷﺪتfmax ،

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺪتbpp ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ )۸
ﺑﯿﺖ در ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل رﻧﮕﯽ( و )g(x,yﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺴﺘﺮش
ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام.

۱۱۴

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺳﭙﺲ ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻓﻠﻔﻞ ﻧﻤﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی

ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی  G ،Rو  Bﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی  G ،Rو  (Bﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺪون

ﺗﺸﺎﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگﻫﺎ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه

آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻟﺒﻪﻫﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ] .[۱۵ﺳﭙﺲ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ

ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد،

ﺷﮑﻞ ) (۲ﻓﻠﻮرﭼﺎرت ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺎﻗﻪ از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮔﯿﺎه دﭼﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺧﻢﺷﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ] ،[۸ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﻣﻮرد

ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی )اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻗﻪ( آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی

ﺷﮑﻞ  ۲ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺎﻗﻪ از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ

 ۴-۲اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻗﻪ
ﺑﻌﺪ از آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی G ،Rو  Bﺳﺎﻗﻪ ،ﻋﻤﻞ
ﺟﺪاﺳﺎزی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﯿﺎه از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺎﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگﻫﺎ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﺣﺬف و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮگ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ

)ﺷﮑﻞ  ۳اﻟﻒ( .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻤﻠﮕﺮ اﺗﺴﺎع ۱ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ
۲

۳

ﻧﻮاﺣﯽ و ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و روش آبﭘﺨﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﺬف ﺑﺨﺶ-
ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ] .[۱۶در روش آب ﭘﺨﺸﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن
1-Dilation
2-Erosion
3-Watershed

۱۱۵

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده ،ﻫﺎدی اورک و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻠﻤﯽ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻨﺪی )دره و ﻗﻠﻪ( را ﻧﺸﺎن داده و

)ﺷﮑﻞ  ۳ب( .اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۳ب ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ

ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻤﮕﻦ در آن ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﻄﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ )ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﻨﯿﻤﻢﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی(ﺷﺮوع ﺷﺪه و

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺤﻨﺎی آن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺷﯿﺒﺪاری ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﺑﮕﯿﺮی از
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻤﮕﻦ را ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ روﻧﺪ
آﺑﮕﯿﺮی و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰ )ﻧﻮاﺣﯽ
ﻫﻤﮕﻦ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آب دو ﺣﻮزه ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻫﻤﮕﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﯾﮏ
ﺳﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ از اﺗﺼﺎل ﺣﻮزهﻫﺎی )ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻤﮕﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه(
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی آﺑﮕﯿﺮ و ﺳﺪﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه
ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی آبﭘﺨﺸﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از

ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﻗﻪ اﺻﻠﯽ

ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺪب ﺳﺎﻗﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺪب ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻣﺤﺪﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺪب ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و
ﺑﺪون ﺷﺎخ و ﺑﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺴﯿﺎر

راﺣﺖ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺖوﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ در  ۴ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺎه)ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻ ،ﭼﭗ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ و
راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ( ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  ۳پ( .ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺎط

ﺑﺮگﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .[۲۷ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ،ﺷﮑﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﺎﻗﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﮑﻠﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج )ﺷﮑﻞ  ۳ث(

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﮕﺮ اﺗﺴﺎع و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ۳×۳

ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺮگﻫﺎ از ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی
ﻣﺴﺎﺣﺖ ) ۷۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺮگﻫﺎ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ.

آن ﭘﺮ ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ  ۳ت( .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺪب
ﺑﺮگﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺬف و ﺳﺎﻗﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺪا
ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ  ۳ج(.

ﻓﯿﻠﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺬف
ﻧﻮﯾﺰﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮔﺮدد

)پ(

)ب(

)اﻟﻒ(

۱۱۶

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ

)ج(

)ث(

)ت(

ﺷﮑﻞ  ۳ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻗﻪ

ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺎﻗﻪ از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﻮل ،زاوﯾﻪ

ﺑﻌﺪ از ﺑﺮآزش ﺗﻮاﺑﻊ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای درﺟﻪ اول و درﺟﻪ دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻗﺮارﮔﯿﺮی و اﻧﺤﻨﺎی ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ

ﺑﺮای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی )راﺑﻄﻪ  (۲و اﻧﺤﻨﺎی ﺳﺎﻗﻪ )راﺑﻄﻪ

و ﻃﺮاوت ﮔﯿﺎه ،اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ

 ،(۳وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی

ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻢﺷﺪﮔﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ ۴د(.

ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ،
زاوﯾﻪ و اﻧﺤﻨﺎی ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﻗﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﮑﻞ ۴

)(۲
)(۳

اﻟﻒ( .ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﮑﻠﺖ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ ۴ب( .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺖوﺟﻮﯾﯽ ﺗﻌﺪاد ﯾﮏﻫﺎ در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار داده ﺷﺪ)ﺷﮑﻞ ۴ج( .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ،ﻃﻮل ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ و
ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﺑﻂ
اﻧﺤﻨﺎ،

زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ،y

ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪای درﺟﻪ ﯾﮏ،

ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ.

۱۱۷

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده ،ﻫﺎدی اورک و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻠﻤﯽ

)ب(

)ج(

)د(

)اﻟﻒ(

ﺷﮑﻞ  ٤ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج زاواﯾﻪ و ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﻗﻪ

ﺗﻨﺶﻫﺎﯾﺨﺸﮑﯽ واردﻫﺒﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﮑﻞ و

)ﺷﮑﻞ۵ب( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ )ﺷﮑﻞ ۵ج( ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

رﻧﮓ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﮔﺮدد] ۱۲-۷و [۱۹-۱۴ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ در ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج

رﻧﮕﯽ ،ﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽ رﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ G ،R ،V ،S ،H ،b ،a ،L :و  Bاز

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ  RGBﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ

ﻓﻀﺎﻫﺎی رﻧﮕﯽ  HSV ،Labو  RGBاز ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ و ﺗﺎج ﮔﯿﺎه

ﻓﻀﺎﻫﺎی رﻧﮕﯽ HSVو  Labﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ در

ﻟﯿﻠﯿﻮم اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺳﺎﻗﻪ،

اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

از ﺿﺮب ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ )ﺷﮑﻞ ۵اﻟﻒ( در اﺳﮑﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ

)ج(

)ب(

)اﻟﻒ(

ﺷﮑﻞ  ۵اﺳﺘﺨﺮاج رﻧﮓ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ) :اﻟﻒ( ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ) ،ب( اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﻗﻪ و )ج(
ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب )اﻟﻒ( در )ب(

۱۱۸

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮگﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﻗﻪ از

دارد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎری ،از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ) (SVM۸ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﮔﯿﺎه ﻟﯿﻠﯿﻮم ﮐﻢ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﻠﮕﺮ  andﻣﯿﺎن

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ SVM .ﯾﮏ روﺷﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ-

ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺮگﻫﺎ از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ﺟﺪا و

اﯾﯽﻫﺎ RBF ،و ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ادراک ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ اﺳﺖ SVM .ﻣﺸﮑﻞ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۶

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی دوﺗﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه

۹

ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ورودی
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ SVM ،در اﺑﺘﺪا دادهﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ دادهﻫﺎ ﺑﺎ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه۱۰ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از

اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی وﯾﮋﮔﯽ ،SVM ،در واﻗﻊ ،اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ
اﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ].[۲۱
ﻗﺒﻞ از اﯾﺠﺎد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ  ،SVMﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺮﻧﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﮐﺮﻧﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺮﻧﻞ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای )ﺧﻄﯽ( ،ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺮﻧﻞ ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪی
ﺷﮑﻞ  ۶ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮگﻫﺎ از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ

۱۱

و ﮐﺮﻧﻞ

 .RBFدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ)رواﺑﻂ  ۴ﺗﺎ .(۷
در ﺿﻤﻦ  ۷۰درﺻﺪ دادهﻫﺎ ) ۲۱۰ﻋﺪد( ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ و
۳۰درﺻﺪ آنﻫﺎ ) ۹۰ﻋﺪد( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

 ۵-۲اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ

ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ از ﻣﯿﺎن ﮐﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از

)(4
)(5
)(6
)(7

ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ،ﭘﯿﺶ ﭘﺮدازش ،ﭘﺲ
ﭘﺮدازش و اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ روش ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ،
ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﺎری و ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯽ-

درﭘﯽ ﭘﯿﺸﺮو ۷ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .در
اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻬﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  xوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺑﺎﻗﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ در ﻣﺪل ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  xاﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ را ﺑﺮای ﻣﺪل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی ﻣﺪل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در
ﭘﺎﯾﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  xﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل
ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ] .[۲۰ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺗﮑﺮارﻫﺎ  ۱۰۰ﻋﺪد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

 ۶-۲ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺒﻘﻪ-

 ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺧﺬ ﺷﺪه از وﺿﻌﯿﺖ ﮔﯿﺎه در ﭼﻬﺎر
ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ در ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺟﺪاﺳﺎزی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

 ۱-۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ
اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﻗﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺮگﻫﺎی زﯾﺎد در اﻣﺘﺪاد
ﺳﺎﻗﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد )ﺷﮑﻞ  ۷اﻟﻒ( .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف
ﺑﺮگﻫﺎ از روش آب ﭘﺨﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۷ب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﯾﻦ
روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﺑﺎراﻧﯽ و ﻏﺮﻗﻪﺳﺎزی ،ﻧﻮاﺣﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ را
ﺟﺪاﺳﺎزی

ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ارﺳﺎل ﺷﺪه و واﺣﺪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی وﻇﯿﻔﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را

8. Suport Vector Machine
9. Radial Basis Function
10. hyperplane

7. Sequential Forward Feature Ranking

11. sigmoid

۱۱۹

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده ،ﻫﺎدی اورک و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻠﻤﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﺧﻄﻮط )ﺑﺮگﻫﺎ( ﻋﻤﻠﮕﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
)ﺷﮑﻞ  ۷ج( ﺑﺮ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻮاﺣﯽ
ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ۷۰ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺤﺪب ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ  ۷د( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺤﺪب ،ﻧﺎﺣﯿﻪای ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ  ۷ه و ۷
و(.

ﺷﮑﻞ  ۸روﻧﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﻗﻪ اﻟﻒ( ﮔﯿﺎه ﺷﺎداب و ب( ﮔﯿﺎه
ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ

 ۲-۳ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی

ﺷﮑﻞ  ۷روﻧﺪ ﺟﺪاﺳﺎزی اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﻗﻪ

ﺷﮑﻞ ) (۸ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﺮای دوﺣﺎﻟﺖ ﮔﯿﺎه
ﺷﺎداب و ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۸اﻟﻒ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﯿﺎه ﺷﺎداب دارای ﺳﺎﻗﻪای ﺻﺎف و ﺑﺪون
اﻧﺤﻨﺎ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﻤﯿﺪه ﺷﺪه و اﻧﺤﻨﺎ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۸ب(.

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه آزﻣﺎﯾﺶ
آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮگ ،ﺳﺎﻗﻪ و وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺪاول ) ۲ ،۱و  (۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ) (۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد اﺛﺮ روز ﺑﺮ روی
ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ وﯾﮋﮔﯽ  Rو Vدر ﺳﻄﺢ  %۱ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪه
اﺳﺖ و اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  Lو  Vدر ﺳﻄﺢ
 %۱ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ روز در ﺗﻨﺶ ﺑﺮای
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی  H ،b ،a ،Gو  Sدر ﺳﻄﺢ  %۱ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول ۱ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮگ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم
S. O. V

DF

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
R

G

B

L

a

b

H

S

V

روز

۹

۹۵۷.۶۶n.s

**۶۹۷.۴۹

**۲۳۱۰.۷۴

**۱۴۰.۷۵

**۱۵۴۲.۹۲

**۸۳۲.۶۱

**۰.۷۶

**۰.۰۵

۳۹.۷۰n.s

ﺗﻨﺶ

۳

**۲۱۴۰.۶۸

**۳۱۸۸.۵۹

**۱۲۹۶.۷۳

۱۷.۵۷n.s

**۲۸۶۵.۹۸

**۱۷۸۹.۰۲

**۰.۷۲

**۰.۱۹

۳۸.۶۶n.s

۲۷

۱۲۷.۹۳n.s

**۲۲۵.۵۳

۸۰.۶۹n.s

۲۱.۳۸n.s

**۱۲۲.۷۶

**۱۱۲.۸۲

**۰.۰۷

**۰.۰۲

۳۹.۰n.s

روز

ﺗﻨﺶ

* ** ،و  n.sﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ  ۵درﺻﺪ ۱ ،درﺻﺪ و ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

۱۲۰

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از

ﺷﺪه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر روز و ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار

ﺳﺎﻗﻪ )ﺟﺪول  (۲ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  RGBاﺛﺮ

ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول  ۴و  .(۵ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ) (۴از ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ روز در ﺗﻨﺶ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎل  Rدر ﺳﻄﺢ  %۱و  Gدر ﺳﻄﺢ

ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮگ ﺑﻮد ﮐﺎﻧﺎل  Bدر روز دوم ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد

 %۵ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  Labﭘﺎراﻣﺘﺮ  bدر ﺳﻄﺢ

اﺧﺘﺼﺎص داده و در روز دﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ

اﺣﺘﻤﺎل  %۱و در ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  HSVﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺎﻧﺎل در ﺳﻄﺢ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ

اﺣﺘﻤﺎل  %۱ﻣﻌﻨﯽدار ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ

ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای

ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ  HSVﺑﺎ  ۳ﮐﺎﻧﺎل ،دوﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎ RGB

ﮐﺎﻧﺎل  Lﻧﯿﺰ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

ﺑﺎ  ۲ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻌﻨﯽدار و ﺳﻮﻣﯿﻦ Labﺑﺎ  ۱ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ

آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز اول و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار در روز  ۱۰ﺑﻮده اﺳﺖ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ  HSVﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

وﻟﯽ ﺑﯿﻦ روزﻫﺎی  ۹ ،۸و  ۱۰اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ-

ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﻟﯿﻠﯿﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻮد ) .(p>۰/۰۵ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه از روز اول ﺗﺎ روز دﻫﻢ ﯾﮏ

از ﺑﯿﻦ  ۳وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﮐﻪ از ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
ﺑﻮد اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ روز در ﺗﻨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺤﻨﺎ ﻣﻌﻨﯽدار
ﮔﺮدﯾﺪ ) (p<۰/۰۵اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﺑﺎﻗﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﯽدار
ﻧﺸﺪه وﻟﯿﺎﺛﺮ ﺳﺎده آنﻫﺎ )ﻫﻢ ﺗﯿﻤﺎر روز و ﻫﻢ ﺗﯿﻤﺎر ﺗﻨﺶ( ﻣﻌﻨﯽدار
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول .(۳
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ اﺛﺮ ﺳﺎده ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪه

روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ )اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺮی ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ( وﻟﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺳﺎده ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت داد .ﮐﺎﻧﺎل
 Bﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگﻫﺎی آن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را در ﻃﻮل
آزﻣﺎﯾﺶ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و از  ۲۳.۸۰۹در روز اول ﺑﻪ  ۵۰.۷۶۱در
روز دﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

آﻧﺎﻟﯿﺰ داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  %۵روی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج

ﺟﺪول ۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم
S. O. V

DF

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
R

G

B

L

a

B

H

S

V

روز

۹

**۴۱۲.۸۳

**۵۱۹.۵۳

**۲۱۰۵.۶۹

**۸۵.۷۶

۴۷.۸۲n.s

**۳۸۵.۶۳

**۰.۰۷

**۰.۱۸

**۰.۰۱

ﺗﻨﺶ

۳

**۲۹۸۷.۲۲

**۱۸۷۳.۵۴

**۱۰۶۶.۸۵

**۳۹۲.۱۹

**۱۴۸.۹

**۱۹۱۱.۳۱

**۰.۱۲

**۰.۳۳

**۰.۰۲

۲۷

**۲۸۲.۲۷

*۱۷۲.۳۸

۵۳.۱۸n.s

۴۲.۷۲n.s

۲۵.۱۸n.s

**۹۹.۵۱

**۰.۰۱

**۰.۰۲

**۰.۰۰۲

روز

ﺗﻨﺶ

* ** ،و  n.sﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ  ۵درﺻﺪ ۱ ،درﺻﺪ و ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﺪول ۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺳﺎﻗﻪ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم
S. O. V

DF

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﻤﺮﺑﻌﺎت
اﻧﺤﻨﺎ

ﻃﻮﻟﺴﺎﻗﻪ

زاوﯾﻬﻘﺮارﮔﯿﺮی

روز

۹

**۷۶۰۶.۵۸

**۵۳۴۷.۰۲

**۱۸۸.۱۶

ﺗﻨﺶ

۳

**۴۱۴۵.۹

*۷۴۷.۱۸

*۷۵.۶۲

روز ﺗﻨﺶ

۲۷

*۱۷۲.۲۴

۱۲۶.۲۵n.s

۱۵.۱۴n.s

* ** ،و  n.sﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار در ﺳﻄﺢ  ۵درﺻﺪ ۱ ،درﺻﺪ و ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

۱۲۱

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده ،ﻫﺎدی اورک و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻠﻤﯽ

ﺟﺪول ۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﺎده )داﻧﮑﻦ( روز ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮگ

وﯾﮋﮔﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮر
روز

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺳﺎﻗﻪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژی ﮔﻞ

B

L

ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ

زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی

B

L

a

۱

۵۰.۲۵gf

۲۳.۹۹c

۳۳.۸۳f

۸۵.۵۹a

۲۴.۱d

۲۳.۹۵b

-۷.۷۳ab

۲

۴۷.۳۴g

۲۴.۲۲c

۴۳.۹۱e

۸۵.۴۱a

۲۳.۸d

۲۳.۷۵b

-۸.۱۳ab

۳

۵۱.۱۲gf

۲۵.۴۳bc

۴۶.۴۷e

۸۴.۸۲ab

۲۹.۶۶d

۲۸.۳۵a

-۹.۹۱b

۴

۵۴.۸۱ef

۲۶.۶۸bc

۴۹.۴۷ed

۸۴.۸ab

۳۹.۴۹c

۲۸.۷۶a

-۵.۳۲a

۵

۵۶.۲۸ef

۲۵.۶۳bc

۵۲.۷۳ed

۸۳.۰۳abc

۴۱.۲c

۲۸.۶a

-۷.۰۴ab

۶

۶۱.۲۸de

۲۶.۴۴bc

۵۶.۴cd

۸۱.۴۲bcd

۴۳.۷۳bc

۲۸.۹۵a

-۷.۳۲ab

۷

۶۴.۲۱cd

۲۷.۵۲bc

۶۲.۷۷bc

۸۱.۱۵cd

۴۵.۵۵abc

۲۸.۰۱a

-۸.۹ab

۸

۶۸.۷۷bc

۲۸.۷۳ab

۶۸.۵۳b

۷۹.۹cde

۴۹.۱۷ab

۲۸.۸۵a

-۹.۳۲ab

۹

۷۳.۸۵ab

۳۱.۲a

۷۹.۶۶a

۷۹.۱۳de

۴۸.۹۸ab

۲۹.۵۹a

-۱۰.۶۷b

۱۰

۷۹.۵۵a

۳۱.۵۹a

۸۶.۰۱a

۷۶.۵۳e

۵۰.۷۶a

۲۷.۴۸a

-۸.۶۵ab

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول) (۵ﮐﺎﻧﺎل  Rﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ )(%۱۰۰ FC

ﺷﻮد؛اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﻃﺮاوت ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﯿﻤﺎر

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف

ﺷﺎﻫﺪ( اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ زاوﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  %۵ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽ-

دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار زاوﯾﻪ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﮐﺎﻧﺎل  Bﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ )ﺗﻨﺶ ۶۰ FC ،% ۸۰ FC

وﻟﯽ از آن ﻃﺮف ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﻢﺷﺪﮔﯽ ﮔﯿﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا

 %و  (% ۴۰ FCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ %۱۰۰ FCﺑﺎ %۴۰ FCاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری

ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﮔﺮدﯾﺪ

در ﺳﻄﺢ  % ۵ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  %۸۰FCو FC

) .(p<۰/۰۵ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول) (۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ

 %۶۰ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ) (%۱۰۰ FCاﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﻧﺸﺪ

زﻣﺎن ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎر

) .(p>۰/۰۵در ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Lﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺑﯿﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ

ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(p<۰/۰۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن از

اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﺎه در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺳﺎﻗﻪ آن ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد زاوﯾﻪ

ﺗﯿﺮهﺗﺮ رﻧﮓ در در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮔﯿﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۹۰درﺟﻪ ﻃﯽ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ-
ﺟﺪول ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﺎده )داﻧﮑﻦ( ﺗﻨﺶ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم
وﯾﮋﮔﯽ
درﺻﺪ ﺗﻨﺶ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮگ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺳﺎﻗﻪ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی

R

B

ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ

زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی

B

L

a

%۱۰۰ FC

۷۹.۹۶۴a

۵۳.۱۵۸b

۶۳.۴۳۹a

۸۳.۶۹a

۳۴.۴۰۹b

۳۱.۳۸۶a

-۹.۳۳۱bc

%۸۰ FC

۶۹.۲۲۴b

۶۲.۵۱۹a

۵۷.۰۸۶b

۸۲.۵۵۲ab

۳۷.۱۷۶b

۲۷.۱۶۲b

-۱۰.۱۷۹c

%۶۰ FC

۶۸.۰۲۶b

۶۳.۸۶۹a

۵۷.۰۹۶b

۸۱.۶۶۹ab

۴۲.۹۰۷a

۲۷.۳۸۳b

-۷.۱۰۸ab

%۴۰ FC

۶۴.۹۲۱b

۶۳.۴۵۵a

۵۴.۳۱۳b

۸۰.۸۱۷b

۴۴.۱۰۱a

۲۴.۶۰۶c

-۶.۵۹a

۱۲۲

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺷﮑﻞ ۹ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ روز در ﺗﻨﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی )اﻧﺤﻨﺎ( اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﻟﯿﻠﯿﻮم

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )(۹

۱۲

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﻪ

روز اول اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح
ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ) .(p>۰/۰۵ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن وﺟﻮد
رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﺎک اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ از روز ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ
ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل %۵
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ
ﻣﯿﺰان اﻧﺤﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
) .(p<۰/۰۵ﻣﯿﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺤﻨﺎ در روز اول در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻨﺶ  % ۶۰ FC ،% ۴۰ FCو  % ۸۰ FCﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،۱۵.۰۰۶
 ۱۵.۶۹و  ۱۵.۴۳ﺑﻮد ﮐﻪ در روز دﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۷۸.۱۵ ،۸۹.۰۶و  ۶۵.۷۸ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺳﯿﺮ
ﺻﻌﻮدی اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﯽ  ۱۰روز ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر از روز
ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ را در ﮔﯿﺎه
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.

 . ۱۲از ﺑﯿﻦ  ۲۱وﯾﮋﮔﯽ رﻧﮕﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ۱۲ﺗﺎی آنﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺸﺎن
ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ دوﺗﺎ از آنﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده ،ﻫﺎدی اورک و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻠﻤﯽ

ﺷﮑﻞ ۱۰ﻧﻤﻮدار اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ روز در ﺗﻨﺶ وﯾﮋﮔﯽ  aاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮگ ﻟﯿﻠﯿﻮم

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ) (۱۰ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  aﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در ﻃﻮل
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﺒﺰﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﻨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری در دو روز اول اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ) .(p>۰/۰۵اﻣﺎ از
روز ﺳﻮم ﺗﺎ روز دﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
) .(p<۰/۰۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ روز از اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻢ آﺑﯽ در ﮔﯿﺎه را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺪافزاده و آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ و ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﯿﺎه ﺣﺴﻦﯾﻮﺳﻒ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی  c ،b ،a ،Lو  fﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﯿﺎه )ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎداﺑﯽ و ﯾﺎ ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ( ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ].[۲۳در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ Garcia-Mateosو
ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻫﻮ ،ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻓﻀﺎﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﮐﺎﻧﺎل  aدر ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽLabﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻠﯽ ، %۹۹.۲
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎی رﻧﮕﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻫﻮ از ﺧﺎک و
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ].[۲۴

 ۳-۳ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻪ ﮐﺮﻧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﯽ ،ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪی و RBF

ﺟﻬﺖ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ )ﺷﮑﻞ .(۱۱

۱۲۳

۱۲۴

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ

) ۱۵ﮐﺎﻧﺎل  Bﺳﺎﻗﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ-
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در  ۱۰۰ﺗﮑﺮار ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﮑﺮار آنﻫﺎ
در ﺳﻪ ﮐﺮﻧﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ) ۵ﮐﺎﻧﺎل  aﺑﺮگ() ۱۰ ،اﻧﺤﻨﺎ(۱۵ ،
)ﮐﺎﻧﺎل  Bﺳﺎﻗﻪ( و ) ۲۰ﮐﺎﻧﺎل  Sﺳﺎﻗﻪ( ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ
آﻣﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﺪاول  ۲ ،۱و ۳ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ  aﺑﺮگ ،اﻧﺤﻨﺎ و S

ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺮای ﮔﯿﺎه ﻟﯿﻠﯿﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ۱۱ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﺎی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ  SVMﺑﺮای ﮐﺮﻧﻞﻫﺎی :اﻟﻒ( ﺧﻄﯽ،
ب( ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪی و ج( RBF

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ) ۱۱اﻟﻒ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﮐﺮﻧﻞ ﺧﻄﯽ
اوﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ وارد ﺷﺪه وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻤﺎره ) ۱۰اﻧﺤﻨﺎ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ورود اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻄﺎی  ۲۲درﺻﺪی در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺤﺖ

 ۳-۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮدار ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎن )(SVM
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪ-
ﺑﻨﺪی ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه )) %۱۰۰ FCﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ(FC ،%۸۰ FC ،

 %۶۰و  (%۴۰ FCﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی دادهﻫﺎ در
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ )ﺟﺪاول ۷ ،۶و  ( ۸آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻨﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺧﻄﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮای ﮐﺮﻧﻞ ﺧﻄﯽ ﺗﺎ وارد ﺷﺪن
وﯾﮋﮔﯽ ) ۲۰ﮐﺎﻧﺎل  Sﺳﺎﻗﻪ( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۱۷درﺻﺪ
رﺳﯿﺪ .ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ از وﯾﮋﮔﯽ  ۲۰ﺗﺎ  ۱۹ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و از ۱۹ﺗﺎ ۶
ﯾﮏ اﻓﺖ در ﺧﻄﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن  ۱۱وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻄﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۴درﺻﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ
وﯾﮋﮔﯽ  ۲۰ﺗﺎ  ۶ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ از  ۵وﯾﮋﮔﯽ اول ﺑﺮای
آﻣﻮزش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺮﻧﻞ ﺧﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻟﺬا در ﮐﺮﻧﻞ ﺧﻄﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ) ۱۰اﻧﺤﻨﺎ() ۱۱ ،ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ() ۵ ،ﮐﺎﻧﺎل  aﺑﺮگ(،

ﺟﺪول ۶ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﺮﻧﻞ ﺧﻄﯽ
)(%
Accuracy

ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪی( ﺑﺎ وارد ﺷﺪن وﯾﮋﮔﯽ ) ۱۰وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺤﻨﺎ( ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۲درﺻﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ وارد ﺷﺪن
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ) ۱۹ﮐﺎﻧﺎل  Hﺳﺎﻗﻪ()۱۸ ،ﮐﺎﻧﺎل  bﺳﺎﻗﻪ()۱۵ ،ﮐﺎﻧﺎل
 Bﺳﺎﻗﻪ() ۲۰ ،ﮐﺎﻧﺎل  Sﺳﺎﻗﻪ() ۵ ،ﮐﺎﻧﺎل  aﺑﺮگ() ۷ ،ﮐﺎﻧﺎل H

ﺑﺮگ() ۱۲ ،زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﻗﻪ( و ) ۱۱ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ( ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ
ﺑﻪ  ۱۶.۸درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و از وﯾﮋﮔﯽ  ۱۱ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻄﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﮐﺮﻧﻞ ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪی از
 ۹وﯾﮋﮔﯽ ) ۱۰اﻧﺤﻨﺎ() ۱۹ ،ﮐﺎﻧﺎل  Hﺳﺎﻗﻪ() ۱۸ ،ﮐﺎﻧﺎل  bﺳﺎﻗﻪ(،

۹۰.۹۰
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۰
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.۸۶

۱۰۰
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۹۳

۷۲

۶۰

اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺮﻧﻞ ) RBFﺷﮑﻞ  ۱۱ج( ﺑﺎ وارد
ﺷﺪن اوﻟﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎﻧﺎل  bﺳﺎﻗﻪ )وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻤﺎره  (۱۸ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۶درﺻﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺧﻄﺎ از وﯾﮋﮔﯽ  ۱۸ﺗﺎ
 ۱۵ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺖ و  ۹درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
از وﯾﮋﮔﯽ ) ۱۵ﮐﺎﻧﺎل  Bﺳﺎﻗﻪ( ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺖ )ﮐﻤﺘﺮ از  ۳درﺻﺪ( در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ

Accuracy

ﺟﺪول ۷ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﺮﻧﻞ
ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪی
)(%

%۴۰
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) ۱۵ﮐﺎﻧﺎل  Bﺳﺎﻗﻪ() ۲۰ ،ﮐﺎﻧﺎل  Sﺳﺎﻗﻪ() ۵ ،ﮐﺎﻧﺎل  aﺑﺮگ(۷ ،
)ﮐﺎﻧﺎل  Hﺑﺮگ() ۱۲ ،زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﻗﻪ( و ) ۱۱ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ(

%
%۱۰۰

)۱۷ﮐﺎﻧﺎل  aﺳﺎﻗﻪ() ۱۵ ،ﮐﺎﻧﺎل  Bﺳﺎﻗﻪ( و ) ۲۰ﮐﺎﻧﺎل  Sﺳﺎﻗﻪ(
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار  ۱۱ب )ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺮﻧﻞ

%۴۰

%۶۰

%۸۰

۱۰۰

FC

Accuracy

۵۶

ﺟﺪول ۸ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﺮﻧﻞ RBF
)Accuracy(%

%۴۰

%۶۰

%۸۰

%۱۰۰

FC

۸۴.۸۴

۱

۱

۳

۲۸

%۱۰۰

۸۳.۳۳

۰

۳

۱۵

۰

%۸۰

۸۰.۹۵

۰

۱۷

۳

۱

%۶۰

۸۳.۳۳

۱۵

۱

۱

۱

%۴۰

۸۳.۱۲

۹۳.۷۵

۷۲.۲۷

۶۸.۱۸

۹۳.۳۳

)Accuracy(%

ﮐﺮﻧﻞ  RBFاز  ۹وﯾﮋﮔﯽ )۱۸ﮐﺎﻧﺎل  bﺳﺎﻗﻪ() ۱۰ ،اﻧﺤﻨﺎ(۱۳ ،
)ﮐﺎﻧﺎل  Rﺳﺎﻗﻪ() ۱۲ ،زاوﯾﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﻗﻪ() ۲۰ ،ﮐﺎﻧﺎل S

ﺳﺎﻗﻪ() ۸ ،ﮐﺎﻧﺎل  Sﺑﺮگ() ۱ ،ﮐﺎﻧﺎل  Rﺑﺮگ() ۵ ،ﮐﺎﻧﺎل  aﺑﺮگ( و

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﺟﺪول ) (۶آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای
ﮔﺮوه ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻗﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۷۶.۱۹ ،۷۷.۷۷ ،۹۰.۹۰

۱۲۵

ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽ آﺑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن آﺑﺪاﻧﺎن ﻣﻬﺪیزاده ،ﻫﺎدی اورک و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﻠﻤﯽ

و  ۷۷.۷۷ﺑﻮده در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺮﻧﺎل ﺧﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۸۱.۱۹

ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ) (۸دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﮐﺮﻧﻞ RBF

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ در ﮔﺮوه  ۳ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﺮای ﮔﺮوه اول ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۴.۸۴درﺻﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﮔﺮوه دوم ﮐﻪ

ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه  ۲و ۳ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۴ﻋﺪد از

ﻣﻌﺎدل  %۸۰ FCﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۳.۳۳درﺻﺪ و ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﺑﻌﺪی ﺑﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ۳ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ۲اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۰.۹۵و  ۸۳.۳۳درﺻﺪ ﺑﻮد .دﻗﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ

ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ درﻫﻢ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۳.۱۲درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ،ﻋﻼرﻏﻢ

رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﺮﻧﻞ ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪی ﺟﺪول ) (۷دﻗﺖ

اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﻧﻞ ﺧﻄﯽ و ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪی ﮔﺮوه ﯾﮏ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﺮوه  %۱۰۰ FCﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۱.۸۱و ﺑﺮای ،%۸۰ FC

ﺑﻪ ﮐﺮﻧﻞ  RBFﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺮﻧﻞ  RBFﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از

 %۶۰ FCو  %۴۰ FCﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۵.۷۱ ،۷۲.۲۲و

دﻗﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎی

 ۸۳.۳۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه ۲

ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﻗﺖ ﮐﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۸۱.۰۴

)ج(

)اﻟﻒ(

)ب(

ﺷﮑﻞ ۱۲ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂSVMﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ) (۱۲ﯾﮑﯽ از ﮔﻞﻫﺎی ﯾﮑﻪ

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﯿﺎﻫﺎن

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﺑﯿﺎری ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ-

ﮔﻨﺪم ﺳﺎﻟﻢ از ﮔﻨﺪمﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ].[۱۱در ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺷﻮد؛ ﻋﻠﺖ اﻧﺤﺮاف ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ

 Stewardو ﻫﻤﮑﺎران از روش ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻄﻮح

ﻋﺪم آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎک ﮔﻠﺪان و ﺟﻮاﻧﻪزﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺎزﭼﻪ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎﮐﮕﯿﺎه در ﻓﻀﺎی RGBاﺳﺘﻔﺎده

ﮔﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ در ﮔﯿﺎه اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ

ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮر در دو ﺣﺎﻟﺖ اﺑﺮی و آﻓﺘﺎﺑﯽ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %۸۹.۶و %۹۱.۹ﺑﻮد] .[۲۵در

در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺪافزاده و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ-
ﺑﯿﻨﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺘﻮای رﻃﻮﺑﺖ ﮔﯿﺎه ﭼﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﯿﺎه ﭼﻤﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻌﺪادی از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺣﻮزۀ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﻞ
ﺧﻄﯽ در ﺗﺎﺑﻊ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  SVRﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺮﻧﻞﻫﺎ دارای
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ) (۹۵%و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
 (۰.۰۶۳) SRE ،(۰.۱۰) RMSE ،(۱۴.۰۸)MAPEو RAV

)(۰.۱۴ﺑﻮد] .[۷در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮMoshouو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ  Kurtulmusو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﮐﺎﮐﻞ
ذرت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
دﻗﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ  %۸۱.۶ﮔﺰارش ﺷﺪ ].[۲۶

 ۴ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
آب ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ،ﻟﺬا
ﮐﻤﺒﻮد آب از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف آب و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﻣﺼﺮف آب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﻟﯿﻠﯿﻮم در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ

۱۲۶

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﯽ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽﻣﺎﺷﯿﻦ
Vase Life of Cut Lily Flowers", Biosystems Engineering,
vol. 86, pp. 45-49, 2003.
[2] Font, L., Farkas, I., "Wilting Detection in Greenhouse
Plants by Image Processing", ISHS Acta Horticulturae
801: International Symposium on High Technology for
Greenhouse System Management, pp. 669-676, 2007.
[3] Leinonen, I., Jones, H. G., "Combining thermal and
visible imagery for estimating canopy temperature and
identifying plant stress", Journal of Experimental Botany,
vol. 55, pp. 1423-1431, 2004.
[4] Hendrawan, Y., Murase, H., "Precision Irrigation for
Sunagoke Moss Production using Intelligent Image
Analysis", Environmental Control in Biology, vol. 47,
pp. 21-36, 2009.

،%۸۰ FC ،( )ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ%۱۰۰ FC) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ
 ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ.( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ%۴۰ FC  و%۶۰ FC
( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰHSV  وLab ،RGB) ﻓﻀﺎﻫﺎی رﻧﮕﯽ
 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎ در%۵ آﻣﺎری داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل
 و ﺳﭙﺲHSV)  ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی رﻧﮕﯽ،ﻫﺮ ﻓﻀﺎی رﻧﮓ
 ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮدار.( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪRGB
 ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ.ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯽدرﭘﯽ ﭘﯿﺸﺮو اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
، ﮐﺮﻧﻞ ﺧﻄﯽ۳ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮای
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