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 چكيذُ

از هْوترريي  . ان ّاي  کؽاٍرزي  يكي از هْوتريي دغذغِ ّاي تخػ کؽاٍرزي ٍ کؽاٍرزاى اظتتررظي ٍضعيت خ

هيرساى  خان هيتَاى ًعثت تِ ٍضعيت  رٍغ آزهايؽگاّيتا در رٍغ هرظَم . آى اظت ًيترٍشى ٍيصگيْاي خان، هيساى 

ّاي تَليذ هحصَل اضافِ خَاّذ  کِ طثيعتا در ايي رٍغ ّسيٌِ ّاي آزهايؽات خان تِ ّسيٌِ ،اظْار ًظر ًوَد ًيترٍشى

درکٌرار  . از ٍيصگيْاي هْن خاکْاي کؽاٍرزي در افسايػ تَليذ هري تاؼرذ   ًيترٍشىؼذ از طرف ديگر تررظي ٍضعيت 

طرح پايػ  خان ّاي کؽاٍرزي خراظاى رضَي  کِ تَظط تخػ خان ٍ آب هرکس تحميمات در حال اًجرام اظرت،   

ايي . خان هَرد تررظي لرار گرفت ًيترٍشىجْت ؼٌاخت  (Image Processing)تكارگيري رٍغ پردازغ تصَير

رًگري  ؼذُ آًاليس رًگ تصاٍير اظكي  تاًوًَِ ّاي تْيِ ؼذُ در طرح پايػ  ًيترٍشىتحميك تا اظتفادُ از هيساى درصذ 

% 74ز تررظي ٍ تا ضرية ّوثعرتگي تريػ ا  هَرد  ًيترٍشىّوثعتگي آًاليس رًگ ًوًَِ ّا تا هيساى  ٍ تررظي ًوًَِ ّا،

خران   ًيترٍشىهَرد تائيذ لرار گرفتِ اظت ٍ ًؽاى هيذّذ کِ هيتَاى تا اظتفادُ از رٍغ پردازغ تصَير در هَرد هيساى 

 .         اظْار ًظر ًوَد

 RGBکذّاي رًگي  -ًيترٍشى -خان -پردازغ تصَير6 کليذي گاىٍاش

 همذهِ 

جْ ت تـ خي     .لي سؿ ذ ٍ ًو َ اي بُ اػ ت    اص هْوتشيي عوليبت مـبٍسصي ؿٌبخت خبك ثِ عٌَاى ثؼتش اص     

طي تحقيق ي ث ب اػ تهبدُ اص سٍؽ     .صهبيـبت صيبدي صَست اشفتِ اػتآفبمتَسّبي خبك ثِ سٍؽ پشداصؽ تصَيش

پشداصؽ تصَيش ٍ تْيِ تصبٍيش اص ًوًَِ ّبي خبك، ٍضعيت تخلخل خ بك ٍ رشم ت آة سا ه َسد ثشسػ ي   شاس      

ّوچٌ يي دس   .(2009,پ شادٍ ٍ ّون بساى  ) جَل ٍا ع اشدي ذُ اػ ت   اشفت ٍ ًتبيج اسصيبثي ثب پشداصؽ تصَيش هَسد
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تحقيق ديگشي ٍضعيت سطَثت خبك ثب في آٍسي پشداصؽ تصَيش هَسد اسصيبثي  شاس اشفت ٍ ض شيت ّوجؼ تگي   

دس تحقي ق ديگ شي   .(2005,طًگ ٍ هيٌ ضاى )ثيي ًتبيج آًبليض سًگ ثب هيضاى سطَثت ايجبد اشديذ/. 707خَة دس رذ 

ذي ٍ ثبفت خبك ثب سٍؽ پشداصؽ تصَيش ثب عنؼْبي تْيِ ؿذُ هَسد ثشسػي ٍ اسصيبثي  شاس اشفت ٍضعيت داًِ ثٌ

جْت ؿٌبخت خ بك آصهبيـ بت صي بدي ص َست     .(2005,ثباشيني ٍابدٍيي)مِ ًتبيج  بثل  جَلي  سا ّوشاُ اشديذ

ِ  مٌين هي صًذاي جَي دس هب .اػت (ًيتشٍطى)اصتهيگيشد مِ اص هْوتشيي آى تعييي دسصذ   ًيت شٍطى  دسص ذ  79 م 

(N)  دس هتع ذدي  اؿ نبل  ثِ ًيتشٍطى .صيؼتي اػت تَليذ دس غزايي عٌصش تشيي مٌٌذُ هحذٍد ًيتشٍطى داسد ٍ ٌَّص 

ِ  ٍجَد ثَم يل صيؼت داخل دس هتعذد ّبي ظشفيت ثب تَاًذ هي صيشا .داسد مـبٍسصي ٍجَد ّبي ثَم صيؼت  داؿ ت

 تغيي ش  .داسد داخ ل خ بك   ّبي هينشٍػبيت دس ؿذُ هحبصشُ طهحي ثِ اٍل ثؼتگي دسجِ دس ًيتشٍطى ظشفيت .ثبؿذ

 هق ذاس .دّ ذ  هي تـنيل سا ًيتشٍطى چشخِ اػبع ديگش ّبي ربلت ظشفيتي ثِ يل ربلت اص ًيتشٍطى تجذيل ٍ ؿنل

 اص تب ثيـتش ثيبثبًي خبمْبي دس موتش رتي يب 0.01 رذٍد اص خبمْبي ػطحي هتشي ػبًتي 20 تب 15 اليِ مل ًيتشٍطى

اػ ت   ػطحي اليِ اص موتش هعوَالً االسض، تحت خبمْبي ًيتشٍطى دس هقذاس .ثبؿذ هي هتغيش ّب پيت دس ذدسص 2.5

ِ  آلي ًيتشٍطى اص هقذاسي هٌبػت تحت ؿشايط .هبًٌذ هي ثب ي خبك ػطح سٍي ثش آلي ثقبيبي ثيـتش صيشا  ًيت شٍطى  ث 

 ٍج َد  اي ي  ث ب  .آيٌذ ًيتشات دس  -NH4+ NO3 آهًَيَم  صَست ثِ اػت هوني ػشاًجبم ٍ اشديذُ تجذيل هعذًي

ِ  ػطحي دس خبك ًيتشٍطى عوذُ  ؼوت .اػت خبك مل ًيتشٍطى اص مَچني جضء فقط هعذًي ًيتشٍطى  آل ي  ف شم  ث 

 طشيق اص سا هَسد ًيبصؿبى ًيتشٍطى لگَم غيش ايبّبى ؿًَذ، ًوي هصشف مَدّبي ؿيويبئي مِ دسهضاسعي .داسد ٍجَد

 (داسً ذ  سع ايلي ت  مِ آًْبئي هخصَصبً) االسض تحت خبك دس .آٍسًذ ويدػت ثِ خبك آلي ًيتشٍطى ؿذى هعذًي

 ج زة   بث ل  غيش ايبّبى ثشاي صيبدي اًذاصُ تب ٍ ؿذُ هحجَع غيشتجبدلي آهًَيَم صَست ثِ سػْب ؿجنِ دس ًيتشٍطى

 .ؿَد هي

 : خبك آلي ًيتشٍطى

 (دسص ذ  10 ت ب  5  )ّ ب  آه يي  ضاّگ   ؿ بهل  آهيٌِ ، ٌذّبي (دسصذ 40 تب 20)ّب پشٍتئيي ؿبهل خبك آلي ًيتشٍطى

 ليگٌ يي،  ثب آهًَيَم ٍامٌؾ ٍػيلِ ثِ مِ پيچيذُ ًبؿٌبختِ تشميجبت ٍ(موتش يب دسصذ 1 )پيشيويذيي ٍ هـتقبت پَسيي

 آلي ًيتشٍطى اص ثخـي .ثبؿذ هي اًذ ؿذُ ّب تـنيل آهيي ٍ  ٌذّب تشامن ٍ ًيتشٍطى تشميجبت ثب ميٌَى پلي هشيضاػيَى

 ج ضء  فقط چشا مِ دّذ هي تَضيح اهش ايي .هقبٍهٌذ تجضيِ ثشاثش دس مِ اػت َّهَع -سع صَست تشميجبت ثِ ًيض

 .ؿَد هي دػتشع  بثل صساعي ايبّبى سؿذ ثشاي اػتهبدُ غيش  بثل ًيتشٍطى اص مَچني

 :خبك آلي ًيتشٍطى ؿذى هعذًي

 تجذيل هعذًي ّبي فشم ثِ ًيتشٍطى آلي ّبي فشم آى مِ طي اػت هينشثي فشايٌذ يل خبك آلي ًيتشٍطى ؿذى هعذًي

ِ  هشرلِ هت َالي  3 دس ؿذى هعذًي(. ًيتشات ًيتشيت، آهًَيَم،) هي اشدد  ٍ ػ بصي  آهيٌيضاػ يَى،آهًَيبك  ًبهْ بي  ث 

 هي اًجبم (خَدمهب غيش) ّتشٍتشٍف هينشٍاسابًيؼن ّبي ٍػيلِ ثِ اٍل ٍامٌؾ دٍ .پزيشد هي ػبصي صَست ًيتشات

 اص سا اًشطيـبى خَدمهبّب غيش.ايشد هي صَست(خَدمهب) اتَتشٍف ّبي تشيثبم ٍػيلِ ثِ مِ ػَهي ربلي دس .پزيشد
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 ًو ل  اص سا خ َد  هَسد ًيبص اًشطي خَدمهبّب مِ ربلي دس آٍسًذ هي دػت ثِ آلي تشميجبت مشثٌِ امؼيذاػيَى طشيق

ِ  اصم ِ   خبمْ ب  آلي ًيتشٍطى .آٍسًذ هي دػت ثِ خبك ّبي ثي مشثٌبت اص سا ًيبصؿبى هَسد مشثي ٍ ٍيظُ ّبي  تجضي 

دس  ًؼ جتبً  ؿنل، دٍ ثِ اػت هوني آلي ًيتشٍطى ايي .اشدد هي ثبص خبك ثِ ػشاًجبم اػت، اشديذُ ًبؿي ايبّي هَاد

ِ  تش آلي هقبٍم تشميجبت دس ٍ(هينشٍثي صيتَدُ ٍ ايبّي ثقبيبي) دػتشع  اًَ باَى  اً َا   ليگٌ َپشٍتئيي، )تجضي ِ   ث 

 .ثبؿذ تِداؿ ٍجَد (هتشامن رلقَي ّبي ٍ هَلنَل ّب َّهبت

جْت اًذاصُ ايشي ًيتشٍطى خبك اص سٍؽ آصهبيـگبّي اػتهبدُ هيـَد دس ايي هقبلِ ّذف اػتهبدُ اص سٍؽ پشداصؽ 

دس ايي سٍؽ ثب اػتهبدُ اص اػ نٌش ػ طح خ بك اػ ني ؿ ذُ ٍ      . تصَيش جْت تـخي  هيضاى ًيتشٍطى خبك اػت

ثلي ت پ شداصؽ تص َيش سا داسد، تجضي ِ     مِ  ب( MATLAB)تصَيش تْيِ ؿذُ تَػط اػنٌش تَػط ًشم افضاس هطلت

سًگ ّبي اجؼبم اص تشميت ػِ سًگ اصلي  شهض، ػجض ٍ آثي تـنيل ؿذُ اػت مِ ثِ م ذّبي سًگ ي   . سًگ هيگشدد

پشداصؽ تصَيش س و ي داً ؾ   . تقؼين ثٌذي هيـَد  255هعشٍف اػت مِ مذّبي سًگي ثش اػبع سًگ  اص صهش تب 

ثب ايي ربل ايي علن ًَپب دس چٌذ دّ ِ  .   سايبًِ ّبي س َهي ثبص هي اشددجذيذي اػت مِ ػبثقِ آى ثِ پغ اص اختشا

ػشعت اي ي پيـ شفت ث ِ اً ذاصُ اي ث َدُ      . اخيش اص ّش دٍ جٌجِ ًظشي ٍ عولي پيـشفتْبي چـوگيشي داؿتِ اػت

َ       ″اػت مِ ّن امٌَى ٍ پغ اص ايي هذت ًؼجتب هي سا دس مَتبُ، ثِ سارتي ه ي ت َاى سد پ بي پ شداصؽ تص َيش س  

دس پشداصؽ تصبٍيش س وي، هعوَال اص ؿيَُ ّبيي مِ ثِ ؿنل الگَسيتن ثي بى  .ثؼيبسي اص علَم ٍ صٌبيع هـبّذُ ًوَد

ثٌبثشايي غيش اص تصَيشثشداسي ٍ ًوبيؾ تصَيش، هي تَاى اغلت عوليبت پشداصؽ تصَيش . هي ؿَد، اػتهبدُ هي اشدد

ص ػخت افضاس ٍيظُ پ شداصؽ تص َيش، ًي بص ث ِ ػ شعت ث بال دس ثعض ي        تٌْب علت اػتهبدُ ا. سا ثب ًشم افضاس اجشا مشد

ثٌ بثشايي ػ بهبًِ ّ بي پ شداصؽ تص َيش اه شٍصي       .مبسثشدّب ٍ يب غلجِ ثش ثعضي هحذٍديت ّبي اػبػي سايبًِ اػت

تشميجي اص سايبًِ ّبي هتذاٍل ٍ ػخت افضاسّبي ٍيظُ پشداصؽ تصَيش اػت مِ مبس ّوِ آًْب ثِ ٍػيلِ ًشم اف ضاس دس  

اص هـخصِ ّبي علن پشداصؽ تص َيش، م بسثشدي ث َدى آى دس صهيٌ ِ     .ربل اجشا سٍي سايبًِ اصلي ّذايت هي ؿَد

 :    هيجبؿذ 1فشايٌذ پشداصؽ تصَيش هطبثق ديباشام ؿنل . ّبي هتهبٍت اػت

 

 تلَن دياگرام فرآيٌذ پردازغ تصَير -1ؼكل

تْيِ ؿذُ ٍ ػپغ تصبٍيش طي هشارل  dpi 600س رذ دس ايي فشآيٌذ اثتذا تصبٍيش اػني ؿذُ  ثب سصٍلَؿي خَة د

هختلف پيؾ پشداصؽ ٍ پشداصؽ تَػط ًشم افضاس هطلت دس ثخؾ پ شداصؽ تص َيش ه َسد ثشسػ ي   شاس اشفت ِ ٍ       

 .(1387,خبدهي)ًوبيؾ هيذّذ RGBپينؼل ّبي هختلف تصَيش سا دس  بلت هبتشيؼْبي  ػِ سًگي 

 هَاد ٍ رٍؼْا 
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ًوًَِ ّبي خبك تْيِ ؿذُ دس طشح پبيؾ خبمْ بي مـ بٍسصي خشاػ بى سض َي اًج بم      ايي تحقيق ثب اػتهبدُ اص    

عذد مِ ثش اػبع سٍؽ آصهبيـگبُ خـ ل ٍ ػ پغ ث ب ال ل دٍ هيل ي       20ًوًَِ ّبي خبك ثِ تعذاد . اشفتِ اػت 

 Color Page - HR6X Slimه ذل  (  Genius)هتشي غشثبل ٍ آهبدُ ؿذُ اػت جْت اػني ث ب  اػ نٌش جٌي َع   

 30ٍ جْت تهنيل ثْتش سًگ، ث ب مٌتشاػ ت   ( 600dpi)دسجِ اػني ثب رذامثش سصٍلَؿي. هبدُ  شاس اشفتهَسد اػت

ػ بًتي هت ش پخ ؾ ٍ اص ػ طح      5دس  5تٌظين ؿذُ ٍ ػپغ ًوًَِ ّب ثش سٍي ػطح اػنٌش ث ِ اثع بد    20ٍ سٍؿٌبئي 

فتِ مِ ًتبيج آً بليض سً گ ث ب    تصبٍيش تْيِ ؿذُ هَسد ثشسػي ٍ آًبليض پشداصؽ تصَيش  شاس اش.صيشيي خبك اػني ؿذ

 .ًوًَِ ّب ي آصهبيـگبُ هَسد هقبيؼِ  شاس اشفتِ ٍ ّوجؼتگي ثيي آًْب ثشسػي اشديذ ًيتشٍطىًتيجِ آًبليض 

 6 الگَريتن پردازغ 

الي ِ سً گ   ػ ِ  ّش تصَيش ديجيتبل ؿبهل تعذاد صيبدي پينؼل اػت مِ دس تصبٍيش سًگي ّش پينؼل تص َيش اص     

تـنيل ؿذُ اػت مِ تشميت ايي ػِ سًگ پينؼل سا ايجبد هي (   (RGBػجض , اثي ,  شهضآثي اصلي  شهض ٍ ػيض ٍ 

ثشاي مبس مشدى ثب تصبٍيش ديجيتبل دس ًشم افضاس ّبي مبهپيَتشي تصَيش هَسد ًظش ثِ ي ل هبتشيؼ ي اص اع ذاد    . مٌذ 

ثعذي اػت م ِ هق ذاس ّ ش     ػهيذ ٍ تصبٍيش خبمؼتشي هبتشيؼي دٍ-تجذيل هي ؿَد ، ايي هبتشيغ دس تصبٍيش ػيبُ

. مِ ًـبى دٌّذُ سًگ ػهيذ ه ي ثبؿ ذ هتغي ش اػ ت     255پينؼل آى اص صهش مِ ًـبى دٌّذُ سًگ ػيبُ هي ثبؿذ تب 

اػ ت م ِ     R , G , Bاليِ ثِ اختصبس  3هبتشيغ دس تصبٍيش سًگي هبتشيؼي ػِ ثعذي اػت مِ ثعذ ػَم آى ؿبهل 

هق ذاس   RGB دس اػ تبًذاسد  .هي تَاًذ تغيي ش مٌ ذ   255تب  0داسد اص عذدي مِ دس دسٍى ّش يل اص ايي اليِ ّب  شاس 

 .(1)هيجبؿذ  255تب 0ٍ آثي دس هحذٍدُ ، ػجض ،عذدي سًگ  شهض

  ًتايج ٍ تحث

 2دس ؿ نل  . عنؼْبي اشفتِ ؿذُ دس   بلت فبيلي رخيشُ ٍ دس هحيط ًشم افضاس هطلت هَسد ثشسػي   شاس اشف ت     

 .ُ هيـَدًوًَِ اي اصتصبٍيش اػني ؿذُ ديذ

                                   

 ًوًَِ تصاٍير اظكي تْيِ ؼذُ از ًوًَِ ّاي خان طرح پايػ -2ؼكل

 1ؿ وبسُ  دس ج ذٍل  دس ًوًَِ ّب ًيتشٍطى  هيضاى دسصذتَػط ًشم افضاس هطلت ٍ ّوچٌيي تصبٍيش ًتبيج آًبليض سًگ 

 :ًـبى دادُ ؿذُ اػت

No. R G B R+G G+B R+B R+G+B N% 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

713 85.0407 66.7753 52.2861 151.816 119.0614 137.3268 204.1021 0.041 

725 87.7491 70.4485 56.5051 158.1976 126.9536 144.2542 214.7027 0.077 

727 79.9662 65.8084 53.5751 145.7746 119.3835 133.5413 199.3497 0.186 

729 92.764 74.4987 59.0408 167.2627 133.5395 151.8048 226.3035 0.081 

731 76.6882 58.8964 46.8153 135.5846 105.7117 123.5035 182.3999 0.051 

733 82.4295 64.1081 51.1123 146.5376 115.2204 133.5418 197.6499 0.083 

735 79.6327 63.5649 50.6768 143.1976 114.2417 130.3095 193.8744 0.093 

740 74.1546 58.4883 47.9934 132.6429 106.4817 122.148 180.6363 0.004 

1137 96.1036 77.8218 62.8127 173.9254 140.6345 158.9163 236.7381 0.034 

1139 113.212 94.6893 76.9368 207.9014 171.6261 190.1489 284.8382 0.075 

1141 84.9087 66.9907 52.9901 151.8994 119.9808 137.8988 204.8895 0.038 

1153 80.8723 62.9112 51.072 143.7835 113.9832 131.9443 194.8555 0.066 

1166 80.4687 63.0997 49.9731 143.5684 113.0728 130.4418 193.5415 0.08 

1169 83.8403 71.0112 57.4264 154.8515 128.4376 141.2667 212.2779 0.12 

1174 67.4302 51.1244 42.5014 118.5546 93.6258 109.9316 161.056 0.06 

1184 82.2073 68.7752 55.608 150.9825 124.3832 137.8153 206.5905 0.14 

1187 90.2521 71.5068 57.5989 161.7589 129.1057 147.851 219.3578 0.11 

1188 88.6213 64.7589 51.2338 153.3802 115.9927 139.8551 204.614 0.09 

1190 81.9874 65.8934 51.6528 147.8808 117.5462 133.6402 199.5336 0.1 

 

 ًتايج آًاليس تصاٍير ٍ هيساى درصذ ًيترٍشى خان در ًوًَِ ّا -1جذٍل

دس هقبيؼ ِ ث ب ع ذد هق ذاس هجو َ  م ذّبي سًگ ي         ًيت شٍطى ثب اػتهبدُ اص اطالعبت ج ذٍل ف َق ًو َداس هي ضاى     

(R+G+B )ًيت شٍطى مِ اص ًوَداس هـبّذُ هيگشدد ضشيت ّوجؼ تگي ث يي   سػن ؿذُ اػت ّوبًطَس  3ؿنلدس  ٍ

هقذاس هجوَ  م ذّبي   ًيتشٍطىثش شاس اػت ٍ ًـبى هيذّذ مِ ثب افضايؾ % 74هجوَ  مذّبي سًگي دس رذ ثيؾ اص 

 . شاس ايشد ًيتشٍطىهي يبثذ ٍ هيتَاى هعيبسي ثشاي ػٌجؾ  مبّؾسًگي ًيض 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 ًيترٍشىدار تغييرات رًگ خان تر اظاض هيساى ًوَ -3ؼكل
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