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Introduction
Pistachio production has been adversely affected by Psylla, which is a devastating insect. The primary goal of
this research study was to select sensitive spectral bands to distinguish pistachio leaves infected by Psylla from
healthy leaves.
Diagnosis of psylla disease before the onset of visual cues is crucial for making decisions about topical
garden management. Since it is not possible to diagnose psylla disease even after the onset of symptoms with the
help of color images by drones, hyperspectral and multispectral sensors are needed. The main purpose of this
study was to extract spectral bands suitable for distinguishing healthy leaves from psylla leaves. For this
purpose, in this paper, a new method for selecting sensitive spectral properties from hyperspectral data with high
spectral resolution is presented. The intelligent selection of sensitive bands is a convenient way to build
multispectral sensors for a specific application (in this article, the diagnosis of psylla leaves). Knowledge of
disease-sensitive wavelengths can also help researchers analyze multispectral and hyperspectral aerial images
captured by satellites or drones.
Materials and Methods
A total number of 160 healthy and diseased leaves were scanned in 64 spectral bands between 400-1100 nm
with 10 nm spectral resolution. A random forest algorithm was used to identify the importance of features in
classifying the dataset into diseased and healthy leaves. After computing the features importance, a clustering
algorithm was developed to cluster the most important features into six clusters such that the center of clusters
were 50 nm apart. To transfer the hyperspectral dataset into a multispectral dataset, the reflectance was averaged
in spectral bands within ±15 nm of each cluster center and achieved six broad multispectral bands. Afterwards, a
support vector machine algorithm was utilized to classify the diseased and healthy leaves using both
hyperspectral and multispectral datasets.
Results and Discussion
The center of clusters were 468 nm, 598 nm, 710 nm, 791 nm, 858 nm, and 1023 nm, which were calculated
by taking the average of all the members assigned to the individual clusters. These are the most informative
spectral bands to distinguish the pistachio leaves infected by Psylla from the healthy leaves. The F1-score was
90.91 when the hyperspectral dataset (all bands) was used, while the F1-score was 88.69 for the multispectral
dataset. The subtle difference between the F1-scores indicates that the proposed pipeline in this study was able to
select appropriately the sensitive bands while retaining all relevant information.
Conclusion
The importance of spectral bands in the visible and near-infrared region (between 400 and 1100 nm) was
obtained to identify pistachio tree leaves infected with psylla disease. Based on the importance of spectral
properties and using a clustering algorithm, 6 wavelengths were obtained as the best wavelengths for classifying
healthy and diseased pistachio leaves. Then, by averaging the wavelengths at a distance of 15 nm from these 6
centers, the hyperspectral data (64 bands) became multispectral (6 bands). Since the correlation between the
wavelengths in the near-infrared region was very high (more than 95%), out of the three selected wavelengths in
the near-infrared region (710, 791, and 1023), only the 710 nm wavelength, which was closer to the visible
region, was selected. The results of classification of infected and diseased leaves using hyperspectral and
multispectral data showed that the degree of classification accuracy decreases by about 2% and if only 4 bands
are used, the degree of accuracy decreases by about 3%.
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The results of this study revealed that the proposed framework could be used for selecting the most
informative spectral bands and accordingly develop custom-designed multispectral sensors for disease detection
in pistachio. In addition, we could reduce the dimensionality of the hyperspectral datasets and avoid the issues
related to the curse of dimensionality.
Keywords: Classification, Feature selection, Hyperspectral data, Multispectral data, Pistachio, Psylla,
Random forest, Spectroscopy
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چکیده
در سال های اخیر تولید پسته توسط آفتی به نام پسیل تهدید شده است .هدف از انجام این تحقیق انتخاب باندهای طیفی مناسب جهتت تختخی
برگهای آلوده به آفت پسیل میباشد .برای این منظور از  304برگ سالم و  304برگ بیمار در  00باند طیفی در ناحیه بتین  044تتا  3344نتانومتر بتا
قدرت تفکیک طیفی حدوداً  34نانومتر طیفنگاری انجام شد .از روش جنگلهای تصادفی برای مرتبسازی طولموجها بر اساس قتدرت تفکیتک بتین
برگهای سالم و بیمار استفاده شد .پس از شناسایی و مرتبسازی طولموجها بر اساس میزان اهمیت ،طولموجهای دارای بیخترین اهمیت توسط یتک
الگوریتم خوشهبندی در شش خوشه تقسیمبندی شدند بهطوریکه میانگین طولموجهای هر خوشهها حداقل  04نانومتر از یکدیگر فاصله داشته باشتند.
میانگین طولموجهای قرار گرفته در شش خوشه بهترتیب اهمیت عبارت بود از ،001 ،031 ،101 ،033 ،034 :و  3411نتانومتر .بترای تبتدیل دادههتای
فراطیفی به چندطیفی ،از بازتابشهای بهدست آمده در فاصله  ±30نانومتری این مراکز میانگینگیری انجام گرفت و دادههای بازتابش بهدست آمتده از
دیگر طیفها حذف شد .الگوریتم ماشین بردار پختیبان برای طبقهبندی برگ های سالم و بیمار با استفاده از دادههای فراطیفی و چند طیفی بهدست آمده
در این پژوهش بهکار گرفته شد .دقت طبقهبندی با استفاده از تمام  00طولموج (دادههای فراطیفی)  34/33درصد و با استفاده از  0طولموج (دادههای
چندطیفی)  11/03درصد بود .اختالف بسیار کم (حدود  1درصد) در میزان دقت طبقهبندی نخاندهنده صحت شیوه ارائته شتده در ایتن پتژوهش بترای
کاهش ابعاد دادههای فراطیفی می باشد .عالوه بر کاهش ابعاد داده ،تعیین باندهای طیفی مناسب از میان دادههای فراطیفتی گتامی متودر در طراحتی و
ساخت حسگری چندطیفی جهت تخخی بیماری گیاهان میباشد.
واژههای کلیدی :انتخاب ویژگی ،پسته ،جنگلهای تصادفی ،طیفسنجی ،فراطیفی
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به طور کلی پایش وضعیت سالمت و تخخی بیماری گیاهان و درختان برای کخاورزی پایدار امری حیاتی میباشد .اطالعات اولیته از ستالمت
درختان و تخخی بیماری آنها میتواند کنترل بیماریها را تسهیل نماید و در نهایت بهرهوری را افتزایش دهتد کته ایتن مستاله بتا بتهکتارگیری
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یکتتی از محصتتوهت مهتتم در حتتوزه کختتاورزی ایتتران پستتته متتیباشتتد کتته اهمیتتت بستتیار بتتاهیی در بختتش صتتادرات دیرنفتتتی ایتتران دارد
) .(Mohammadigol et al., 2013عاملی که هر ساله باعث بهوجود آمدن خسارتهای مالی فراوانی در بادات پسته ایران متیشتود آفتت پستیل
می باشد .عالوه بر تبعات اقتصادی این آفت ،بدون تردید سمپاشیهای بیرویه با سموم خطرناک ،فجایع زیستمحیطی و بهداشتی متعتددی در پتی
خواهد داشت .در حال حاضر ،پایش وضعیت سالمت درختان پسته بیختر به بازرسی چخمی و میدانی توسط کخاورزان انجام میگیرد .به وضوح ایتن
روش نیاز به نیروی کارگری و هزینه باهیی دارد و همچنین یک روش بسیار زمان بر و کم دقت میباشد.
در سالهای اخیر با توجه به دسترسی به پلتفرمهای هوایی و زمینی خودکار ،استفاده از سنسورهای چندطیفی و فراطیفتی بتهعنتوان یتک روش
سریع و دیر مخرب برای ارزیابی سالمت درختان مطرح شده است .این سنسورها در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک عمل میکننتد .طیتفستنجی در
ناحیه مرئی و فروسرخ میتواند بهعنوان یک روش مودر برای ارزیابی خصوصیات کیفتی درونتی میتوههتا و ستبزیهتا )،(Moghimi et al., 2011
تخخی تنشهای زیستی ) (Susič et al., 2018و دیر زیستی ) (Moghimi et al., 2018گیاهان استفاده گردد حتی قبل از اینکته نختانههتای
بصری بهوجود آیند .هنگامی که گیاه دچار تنش میشود باز تابش گیاه در ناحیههای مرئی و فروسرخ نزدیک تغییر میکند .آستیب در ستاختار بترگ،
محتوی آبی درون سلول ،کاهش میزان کلروفیل و تغییرات رنگدانه از فعل و انفعال بیماری در گیاه منتج میشود و ایتن مستاله روی بازتتابش گیتاه
تادیر میگذارد ).(Mahlein et al., 2012; Wahabzada et al., 2016
در اینجا به بررسی چند نمونه از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه استفاده از سنسورهای فراطیفی و چندطیفی در کخاورزی میپتردازیم .جهتت
تخخی آلودگی آفالتوکسین در پسته از تصویربرداری فراطیفی و برای طبقهبندی از الگوریتمهای یادگیری ماشین استفاده شد (Kheiralipour et
) .al., 2016دقت بهدست آمده برای جداسازی پستههای آلوده از سالم به میزان  33/0درصد بود.
برای تخخی بیماری کپک سطحی ( )Powdery mildewدر جو از تصویربرداری فراطیفی و برای تحلیل تصتاویر از ماشتین بتردار پختتیبان
استفاده شد ) .(Thomas et al., 2018در این پژوهش میزان شدت بیماری به محض بروز اولین نخانههای بصری توستط تصتویربرداری فراطیفتی
قابل تخخی بود.
در تحقیقی بر میزان اهمیت کاهش ابعاد دادههای فراطیفی جهت تخخی بیماری پوسیدگی زدالی پرداخته شد (Nagasubramanian et al.,
) .2018در این پژوهش طولموجهای حساس که قادر به تخخی بیماری بهصورت مودر بودنتد انتختاب شتدند .از میتان  104طتولمتوج دوربتین
فراطیفی ،فقط تعداد شش طولموج ( ،014 ،001 ،001 ،030 ،000و  330نانومتر) برای رسیدن به دقت طبقهبندی  30درصتد هزم بتود کته بیتانگر
اهمیت انتخاب طولموجهای حساس میباشد.
3
در تحقیقی مخابه از دوربین فراطیفی و الگوریتمهای یادگیری ماشین برای انتخاب طولموجهای حستاس جهتت تختخی بیمتاری  FHBدر
گندم استفاده شد ) .(Moghimi et al., 2019نتایج این پژوهش نخان داد که تعداد  0طولموج بهترتیتب اهمیتت شتامل  ،033 ،030 ،101 ،000و
 004نانومتر برای تخخی بیماری کافی میباشد .در پژوهخی دیگر از دوربین فراطیفی جهت تخخی خوشههای هفت واریته مختلف گندم آلتوده
به بیماری  FHBاستفاده شد ) .(Alisaac et al., 2018تصویربرداری در ناحیه مرئی و فروسرخ ( 044تا  1044نانومتر) انجام شد و نتایج نختان داد
که همبستگی باهیی بین شدت بیماری و چهار ناحیه از طولموجها ( 014تا  010نانومتر 004 ،تا  034نانومتر 004 ،تا  134نانومتر و  3330تا 1044
نانومتر) وجود دارد.
بهطور کلی دوربین های فراطیفی به علت رزولوشن طیفی باه ابزار بسیار مناسبی برای بررسی بازتابش برگهتای دچتار تتنش و مقایسته آن بتا
برگهای سالم میباشند .به هر حال عواملی مانند قیمت باه ،همبستگی باه میان طیفها ،پیچیدگی تحلیل و تفسیر دادهها و مختکالت مربتوب بته
نوع تصویربرداری ( )Line scanningاین دوربینها عواملی هستند که استفاده از این نوع سنسورها را محدود به انجام مطالعات پژوهخی کرده است.
از طرفی دوربین های چندطیفی ممکن است قادر به تخخی تنش گیاه نباشند به علت رزولوشن طیفتی پتایین و همچنتین ایتن نکتته کته آفتت و
بیماریهای گوناگون به صورتهای مختلفی بر نحوه بازتابش برگها ادر میگذارند .لذا یک دوربین چند طیفی که قادر بته ستنجش در طیتفهتای
خاص و از پیش تعریف شده است ممکن است قادر به تخخی تنشهای محدودی باشد.
تخخی بیماری پسیل قبل از ظهور نخانههای بصری جهت اتخاد تصمیمات در راستای مدیریت موضعی باغ بسیار مهم میباشتد .از آنجتا کته
امکان تخخی بیماری پسیل حتی پس از ظهور عالئم بیماری با کمک تصاویر رنگی گرفته شد توسط پرندههای بدون سرنخین وجود ندارد نیاز به
سنسورهای فراطیفی و چندطیفی میباشد .هدف عمده این مطالعه استخراج باندهای طیفی مناسب برای تخخی برگ سالم از برگهای دچتار بته
آفت پسیل می باشد .برای این منظور در این مقاله یک روش جدید برای انتخاب ویژگیهای طیفی حستاس از میتان دادههتای فراطیفتی بتا قتدرت
تفکیک طیفی باه ارائه میشود .انتخاب هوشمندانه باندهای حساس یک راهحل مناسب برای ساخت سنسورهای چندطیفی برای یک کاربرد ختاص
1- Fusarium head blight
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(در این مقاله تخخی برگهای دچار به بیماری پسیل) میباشد .همچنین اطالع از طولموجهای حساس به بیماری میتواند به محققین در تحلیل
تصاویر هوایی چندطیفی و فراطیفی اخذ شده بهوسیله ماهواره و یا پرندههای بدون سرنیخین کمک شایانی نماید.

مواد و روشها
سازیبرگها 


آماده

برگها از یک باغ پسته به مساحت  10هکتار واقع در روستای حسن آباد کیلومتر  04جاده مخهد-سرخس بتا طتول جغرافیتایی  044331Eو
عرض جغرافیایی  104014Nبرداشت شده است .انتخاب برگهای سالم و بیمار بهصورت بصری و بر اساس عالئتم آفتت پستیل (وجتود لکته و
عسلک روی برگ) صورت گرفت (شکل  .)3هر یک از برگهای سالم و بیمار پس از آنکه از درخت جدا شدند در داخل پالستیک قترار گرفتنتد .در
طول زمان انتقال به آزمایخگاه تمام پالستیکها در داخل جعبه حاوی یخ نگهداری شدند و بالفاصله در همان روز به آزمایختگاه منتقتل گختتند .در
مجموع از  114برگ (شامل  304برگ سالم و  304برگ آفت زده) طیفنگاری انجام گرفت.
طیفسنجیابرطیفی 

طیفسنجی در همان روز برداشت بترگهتا توستط استپکترومتر آزمایختگاهی ( AvaSpec-2048 Dual Thermo-Electric Cooled Fiber

 )Opticانجام شد .دامنه اسکن دستگاه بین  044نانومتر تا  3344نانومتر بود و در مجموع  00باند با فاصله حدودا  34نانومتر برای هر بترگ استکن
شد .برای انجام طیفنگاری بهصورت یکسان در طول انجام آزمایش ،طیفنگاری از قسمت میانی و اطراف رگبرگ اصلی برگها انجام شد .از یتک
تفلون سفید به عنوان مرجع جهت نرمالیزه کردن بازتابش برگ استفاده شد .هر ده دقیقه یکبار از تفلون سفید طیفنگاری شد زیرا میزان تابش منبتع
نوری مورد استفاده ممکن است در طول زمان تغییر کند .منبع نوری همپ هالوژنی اسرام ( 04وات) بود که قادر به ساطع کردن نور در طولموجهای
مرئی و فروسرخ نور میباشد .نور بازتاب شده از سطح برگها با استفاده از فیبر نوری ( )standard reflection probe with SMA connectorبته
سنسور دستگاه اسپکترومتر هدایت شد .بهمنظور جلوگیری از تداخل بین نورهای محیطی و نور بازتاب شده ،تمام آزمایشها در فضای کامالً تاریتک
انجام گرفت .برای این منظور اتاقک کوچکی با دیوارههای تیره برای جلوگیری از بازتابش نور تهیه شد و طیتفنگتاری در داختل آن انجتام گرفتت.
شکل  3نحوه طیفنگاری از برگهای سالم و بیمار را نخان میدهد.

شکل  -1طیفنگاری برگهای پسته با استفاده از اسپکترومتر و نمونه برگهای سالم و بیمار
Fig. 1. Scanning the healthy and diseased leaves of pistachio using a spectrometer

پردازشدادهها


پیش



ابتدا میزان جریان تاریک ( )Dark currentاسپکرومتر اندازهگیری و سپس از طولموجهای بهدست آمده از برگ و تفلون کم شد .در گام بعدی،
برای از بین بردن ادر تغییرات شدت نور ساطع شده از منبع نوری در طول آزمایش ،طیفهای خام برگها به طیف بتهدستت آمتده از تفلتون ستفید
تقسیم شد .با انجام این پیشپردازش بازتابش نسبی برگها که بین صفر و یک میباشد بهدست آمد ) .(Moghimi et al., 2020همچنتین دادههتا
نرمالسازی (با میانگین صفر و واریانس یک) شدند.
انتخابباندهایحساس 

از الگوریتم جنگلهای تصادفی استفاده شد که ترکیبی از چندین درخت تصمیمگیری میباشد ) .(Breiman 2001الگوریتم جنگلهای تصادفی

در این تحقیق دارای  3444درخت بود .هر درخت با استفاده از مجموعهای از دادهها که بهصورت تصادفی از میان دادههای آمتوزش انتختاب شتدند
آموزش دیده شد .همچنین برای هر درخت مجموعهای از ویژگیها بهصورت تصادفی از میان کل ویژگیها انتخاب شد .تعداد ویژگتیهتای انتختاب
شده برای هر درخت در این تحقیق برابر با مقدار جذر تعداد کل ویژگیها بود ).(Hastie et al., 2009
از معیار آنتروپی برای انتخاب ویژگی جهت آزمون در هر گره از درخت استفاده گردید .ویژگی که دارای بیخترین قدرت جداسازی نسبت به سایر
ویژگیها بود برای آن گره انتخاب شد تا دادهها به دستههای کوچکتر و خال تر در هر گره تقسیم شوند .بر اساس این نکته که چه مقتدار ویژگتی
انتخاب شده قادر به تفکیک دادهها می باشد اهمیت آن ویژگی برای آن درخت محاسبه و سپس این مقدار با مقادیر بهدست آمده از دیگر درختتهتا
جمع و به تعداد کل درختان تقسیم شد تا اهمیت آن ویژگی برای کل درختها میانگین گرفته شده باشد.
از نرمافزار  Pythonو ابزار  scikit-learnبرای آموزش جنگلهای تصادفی و انتخاب ویژگی استفاده شد.
موجها) 
هایطیفی(طول 


بندیویژگی

خوشه

پس از آنکه ویژگیها بهترتیب اهمیت توسط جنگلهای تصادفی مرتب شدند در مرحله بعدی ویژگیهای مهم در شتش کتالس خوشتهبنتدی
شدند ) .(Moghimi et al., 2018از آنجا که بیختر دوربینهای چندطیفی حداکثر دارای شش کانال میباشند از یک الگتوریتم بترای خوشتهبنتدی
ویژگیها (که به ترتیب اهمیت مرتب شدند) در شش خوشه استفاده شد .این الگوریتم خوشهبندی ویژگیها را بهصورت ترتیبی از اولین ویژگتی مهتم
شروع میکند .بدین صورت که ویژگی به خوشهای تعلق میگیرد که اختالف بین ویژگی و مرکز آن خوشه کمتر از  04نانومتر باشد .پس از هتر بتار
خوشهبندی هر یک از ویژگیها به یکی از خوشهها ،مرکز آن خوشه با میانگینگیری از ویژگیهای آن خوشه بهروز میشود و در تکرارهای بعتدی از
مراکز جدید خوشهها برای اندازهگیری اختالف بین ویژگیها و مراکز خوشهها استفاده میشود.
روند کار به این صورت است که اولین ویژگی در اولین خوشه قرار گرفته و مرکز خوشه بهروز می شود .پس از پایان تکترار اول الگتوریتم ،فقتط
مرکز خوشه اول به روز میشود .سپس الگوریتم ویژگی بعدی را ارزیابی میکند .اگر این ویژگی در فاصله  04نانومتری مرکز خوشه اول باشد آنرا در
همان خوشه اول قرار داده در دیر اینصورت به خوشه دوم منتقل میشود و مراکز خوشهها با میانگینگیری از ویژگیهای قرار گرفتته در آن خوشته
بهروز میگردد .روند کار وقتی پایان مییابد که الگوریتم نتواند ویژگی بعدی را در یکی از شش خوشه قرار دهد زیرا اختالف بین ایتن ویژگتی و هتر
یک از مراکز خوشهها بیختر از  04نانومتر است.
میانگینگیریازباندهاوکاهشبعدوتبدیلبهچندطیفی 


پس از خوشهبندی طولموجها در شش خوشه ،از مراکز خوشهها برای تبدیل دادههای فراطیفی به چندطیفی استفاده شد به ایتن صتورت کته از
بازتابشهای بهدست آمده در فاصله  ±30نانومتری این مراکز میانگینگیری انجام گرفت و بازتابش در دیگر طیفها حذف شدند .انتخاب بتازه ±30
نانومتری جهت میانگینگیری بدان علت بود که برای ساخت دوربینهای چندطیفی بتوان از فیلترهایی با دامنه عبور  14نانومتر استفاده نمود.
بندیبرگهایبیماروسالم 


طبقه

3

پس از تبدیل دادهای فراطیفی و چندطیفی از مدل ماشین بردار پختیبان برای طبقهبندی برگهای بیمار از سالم استفاده گردید .در این تحقیق
از روش اعتبارسنجی متقابل ( )Cross-validationبرای ارزیابی میزان قابلیت تعمیم مدل و همچنین میزان مستقل بودن نتایج از دادههای آمتوزش
استفاده شد .برای این منظور ،ابتدا دادهها بهصورت تصادفی به پنج زیرمجموعه ( )5-fold CVتقسیمبندی شدند .فرآیند مدلسازی پنج بتار تکترار و
در هر تکرار یک مجموعه جدید برای ارزیابی و چهار مجموعه دیگر برای آموزش مدل استفاده گخت .در پایان میانگین نتایج بهعنتوان دقتت متدل
گزارش شده است .با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل ،هر یک از نمونهها یک بار برای ارزیابی مدل استفاده میگتردد .نتتایج بتهدستت آمتده از
طبقه بندی به کمک مدل آموزش دیده شده و با استفاده از دادههای چندطیفی بیانگر میزان دقتت طتولمتوجهتای انتختاب شتده بترای جداستازی
برگهای سالم و بیمار میباشد .از امتیاز  )F1-score( F1برای مقایسه دقت طبقهبندی استفاده شد (رابطه .)3
() 3
امتیاز  F1یک میانگین هارمونیک بین دقت ( )pو یادآوری ( )rمیباشد .پارامتر دقت نسبت بین برگهای سالم صحیح طبقهبندی شتده بته کتل
برگهایی که بهعنوان برگ سالم توسط مدل طبقهبندی شدهاند میباشد و پارامتر یادآوری نسبت بین برگهای سالم صحیح طبقهبندی شده توستط
مدل به کل برگهای سالم است.

نتایج و بحث
)1- Support Vector Machine (SVM

نشریه ماشينهاي کشاورزي

موجها 
همبستگیبینطول 


شکل  1میزان همبستگی بین طولموجهای مختلف در این مطالعه را نخان میدهد .همانطور که مخاهده میشود بین طولمتوجهتای فروسترخ
(بیختر از  004نانومتر) میزان همبستگی باهی  30درصد است .این مساله دهلت بر افزونگی و اضافه بتودن برختی از طتولمتوجهتا دارد .لتذا ایتن
طولموجهای اضافه باید حذف گردند .مثالً اخذ یک طولموج در ناحیه قرمز باید کافی باشد زیرا طولموجهای دیگر در این ناحیه اطالعات جدیتدی
فراهم نمیکنند .بنابراین این طولموجها فقط باعث افزایش ابعاد دادهها شده بدون افزودن هیچ اطالعات جدید دیگری .شکل  1بر اهمیتت انتختاب
ویژگی تاکید میکند.
برگهایسالموبیمار 
بازتابش 

از بازتابش برگهای هر گروه (سالم و بیمار) میانگینگیری شد (شکل  .)1میزان میانگین بازتابش برگهای بیمار در ناحیه قرمتز ( 004نتانومتر)
بیختر از میانگین بازتابش برگهای سالم بود .بازتابش بیختر برگهای بیمار در ناحیه قرمز نخاندهنده میتزان کلروفیتل کمتتر در بترگهتای بیمتار
میباشد زیرا در یک برگ سالم طولموجهای قرمز (حدود  004نانومتر) و آبی (حدود  004نانومتر) توسط کروفیل برای انجام فتوسنتز جذب میشتود
).(Al-Saddik, Simon, and Cointault 2018

همچنین میانگین بازتابش برگهای بیمار در ناحیه فروسرخ به نسبت برگهای سالم کمتر شده است .بازتتابش در ناحیته فروسترخ بته ستاختار
سلولی گیاه ارتباب دارد و برگهای سالم بیختر میزان نور تابیده شده در این ناحیه را بازتابش میکنند .بنابراین میزان بازتابش کمتر برگهتای بیمتار
در مقایسه با برگهای سالم در این ناحیه گویای این مساله میباشد که بیماری پسیل به ساختار سلولی برگها آسیب وارد کرده است کته در نتیجته
برگ تمایل به جذب بیختری در این ناحیه دارد.

شکل  -2میزان همبستگی بین طولموجها در این مطالعه .همبستگی باهی  30درصد بین طولموجهای فروسرخ وجود دارد.
Fig.2. Pairwise correlation between the spectral bands. The near infrared bands were highly correlated (>95%).

بهعالوه طیف بازتابشیافته از روی برگهای بیمار در ناحیه لبه قرمز 3امواج الکترومغناطیس که بین ناحیه قرمز (جذب باه) و فروسرخ (بازتابش
باه) قرار دارد به سمت طولموجهای کوتاهتر تمایل پیدا کرده است .این پدیده برای بیماری هتای دیگتر و گیاهتان دیگتر نیتز گتزارش شتده استت
).(Mutanga and Skidmore 2007; Sankaran et al., 2011

1- Red Edge

شکل  -3میانگین بازتابش برگهای سالم و بیمار
Fig. 3. The average of spectral reflectance for the healthy and diseased leaves

موجهابراساساهمیت 
طول 
ترتیب 

برای انتخاب ویژگیها بر اساس اهمیت از الگوریتم جنگلهای تصادفی استفاده شد .شکل  0میزان وزن هر یک از طولموجها را نخان میدهتد
بهطوریکه این وزنها نخاندهنده میزان اهمیت هریک از طولموجها میباشد و مجموع وزنها برابر با یک میباشد.
طولموجهای ناحیه لبه قرمز بین  030تا  030نانومتر (بهترتیب  ،010 ،040 ،030و  030نانومتر) بیخترین اهمیت را داشتند .پتس از ناحیته لبته
قرمز ،طولموجهای فروسرخ حدوداً بین  000تا  110نانومتر دارای وزن و اهمیت بیختری بودند .منحنی میزان اهمیت ویژگیهتا دارای دو متاکزیمم
محلی دیگر در ناحیههای بین  044-010نانومتر و  004-034نانومتر بود.
بندیویژگیها 


نتایجخوشه

جدول  3نتایج خوشهبندی طولموجهای دارای بیخترین وزن در شش خوشه و همچنین میانگین طولموجهای هر خوشه را نخان متیدهتد .بتا
توجه با نمودار اهمیت طولموجها و این نکته که میزان همبستگی باهیی بین طولموجهای فروسرخ وجود داشت (شکل  )1از میان مراکز خوشههتا،
که در جدول  3نخان داده شدهاند ،فقط چهار طولموج  031 ،033 ،034و  001نانومتر انتخاب شدند.

شکل  -4میزان اهمیت محاسبه شده هر یک از طولموجها (ویژگیها) توسط جنگلهای تصادفی
Fig. 4. Feature importance of the spectral bands calculated by random forests

نشریه ماشينهاي کشاورزي

جدول  -1خوشهبندی طولموجهای دارای بیخترین وزن در شش خوشه (طولموجها برحسب نانومتر میباشند)
Table 1- Clustering of the spectral bands with the largest weights in six clusters (wavelengths are presented in
)nanometer
Members of each cluster

Cluster center
710

Cluster 1

791

Cluster 2

858

Cluster 3

598

Cluster 4

468

Cluster 5

1023

Cluster 6

* Superscripts denote the rank of the features, ** Wavelengths are shown without decimal digits

نتایجطبقهبندی 


پس از انتخاب مرکز باندهای چندطیفی ،ماتریس دادهها از فراطیفی به چندطیفی تبدیل شد Error! Reference source not found. .ماتریس
آشفتگی برای طبقهبندی کالس بیمار و سالم را نخان میدهد که توسط مدل ماشین بردار پختیبان بهدست آمده است.
همانطور که از  Error! Reference source not found.مخخ است تفاوت قابل مالحظهای بین امتیاز  F1طبقهبندی دادههای فراطیفتی و
چندطیفی ( 0باند و  0باند) وجود ندارد .این مساله دقت روش انتخاب ویژگی استفاده شده در این پژوهش را نخان میدهتد .همچنتین عتدم تفتاوت
معنیدار بین دقت طبقهبندی با استفاده از تمام باندها و  0باند دهلت بر وجود همبستگی باه بین باندهای فراطیفی و همچنین افزونگی در بانتدهای
فراطیفی دارد.

شکل  -5ماتریس آشفتگی بهدست آمده برای طبقهبندی دادههای فراطیفی و چندطیفی به کمک مدل ماشین بردار پختیبان
Fig. 5. Confusion matrix obtained by support vector machine for classification of hyperspectral and multispectral data

نتیجهگیری
میزان اهمیت باندهای طیفی در ناحیه مرئی و فرو سرخ نزدیک (بین  044تا  3344نانومتر) جهت شناسایی برگهای درخت پسته که آلتوده بته
بیماری پسیل هستند بهدست آمد .بر اساس میزان اهمیت ویژگیهای طیفی و با استفاده از یک الگوریتم خوشهبندی  0طولموج بتهعنتوان بهتترین
طولموجها برای طبقهبندی برگهای سالم و بیمار پسته بهدست آمد .سپس با میانگینگیری از طولموجهایی کته در فاصتله  30نتانومتری ایتن 0
مرکز بود دادههای فراطیفی ( 00باند) به چندطیفی ( 0باند) تبدیل شد .از آنجا که میزان همبستگی بین طولموجها در ناحیه فروسرخ نزدیتک بستیار
باه (بیش از  30درصد) بود از  1طولموج انتخاب شده در ناحیه فروسرخ نزدیک ( ،033 ،034و  )3411فقط طولموج  034نانومتر که نزدیکتتر بته
ناحیه مرئی بوده انتخاب شد .نتایج طبقهبندی برگهای آلوده و بیمار به استفاده از دادههای فراطیفی و چندطیفی نخان داد که میزان دقت طبقهبندی
در حدود  1درصد کاهش مییابد و اگر تنها از  0باند استفاده شود میزان دقت در حدود  1درصد کاهش مییاید.
نتایج این تحقیق برای انتخاب طولموجهای مناسب میتواند در توسعه دو حوزه سختافزاری (ستاخت دوربتینهتای چنتدطیفی) و نترمافتزاری
(کاهش ابعاد و تحلیل داده های فراطیفی) جهت تخخی به هنگام بیماری پسیل و اتخاذ تصمیمات مدیریتی بسیار مفید و کاربردی باشد .بتهعنتوان

مثال با تجهیز پرندههای بدون سرنخین به دوربینهای فراطیفی یا چندطیفی و استفاده از یافتههای این تحقیق میتتوان نقخته دقیقتی از توستعه و
) میتتوان ازVRT(  با در اختیار داشتن نقخه آلودگی و با استفاده از تکنولوژیهای نرخ متغیر.پراکندگی میزان آلودگی پسیل در باغهای استفاده کرد
 نتایج این تحقیق همچنین میتواند به پژوهخگران در انتخاب و توسعه شاخ های طیفی گیاهی جهت تحلیتل.مزایای سمپاشی دقیق استفاده نمود
.تصاویر ماهوارهای فراطیفی و چندطیفی کمک نماید
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