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Introduction 

One of the most frequently consumed fruit in all over the world is apple. An apple fruit includes large source of 

minerals, fiber and several biologically compounds such as vitamin C, special phenolic compounds (natural 

antioxidant). The amount of nutrients plays a significant role in the growth, reproduction and performance of 

agricultural products and plants. By predicting these elements, chemical inputs can be accurately managed. 

Thus, timely and accurate monitoring and management of crop nutrition status are crucial for recommended 

fertilization, yield increase, and quality improvement, whilst by reducing the amount of chemical fertilizers 

applied, the risk of environmental degradation can be reduced. In crop plants, leaf samples are typically 

analyzed to diagnose nutrient deficiencies and imbalances, as well as to evaluate the effectiveness of current 

nutrient management programs. Thus, the main aim of this study was to non-destructively estimate the level of 

Nitrogen (N), Phosphorus (P) and Potassium (K) elements of apple tree leaves using Visible/Near-infrared 

(Vis/NIR) spectroscopy at wavelength range of 500 to 1000 nm coupled with chemometrics analysis. 

Materials and Methods 

This research investigated the potential of the Vis/NIR spectroscopy system with chemometrics analysis for 

predicting NPK nutrients of apple trees. To do so, 80 leaf samples of apple trees were randomly picked and 

transferred to the laboratory for spectral measurement. The Green-Wave spectrometer (StellarNet Inc, Florida, 

USA) utilized to collect the spectral data. In the next step, the spectral data were transferred to the laptop using 

the Spectra Wiz software (StellarNet Inc, Florida, USA). For this purpose, spectroscopy of apple tree leaf 

samples was done in intractance mode. Furthermore, ten reflectance spectra were captured randomly on each 

apple tree leaf at different points. The averaged spectrum was used to determine the reflectance (R). The data 

was then transformed into absorbance (log 1/R) for chemometrics analysis. The NPK contents were measured 

using reference methods following spectroscopy measurements. Then Partial Least Square (PLS) multivariate 

calibration models were developed based on reference measurements and spectral information with different 

pre-processing techniques. In order to remove the unwanted effects, various pre-processing methods were used 

to obtain an accurate calibration model. To evaluate the proposed models, Root Mean Square Error of 
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calibration and prediction sets (RMSEC and RMSEP), as well as correlation coefficient of calibration and 

prediction sets (rc and rp), and Residual Predictive Deviation (RPD) were calculated. 

 Results and Discussion 

The statistical metrics were calculated for evaluation of PLSR model. The results indicated that the PLSR model 

could efficiently predicted the NPK contents with a satisfactory accuracy. The best developed model based on 

the standard normal variation pre-processing method in combination with the second derivative (SNV+D2) with 

the values of rc= 0.9859, RMSEC=0.028%, rp=0.978, RMSEP=0.034% and RPD of 7.47 was related to nitrogen 

prediction. The best model for prediction of P content resulted in rc= 0.967, RMSEC=0.0051%, rp=0.958, 

RMSEP=0.0057% and RPD of 5.96. Also the PLSR model based on MSC+D2 preprocessing method resulted in 

the in rc= 0.984, RMSEC=0.017%, rp=0.976, RMSEP=0.021% and RPD of 7.10, indicating the high potential of 

PLSR model in prediction of K content. Moreover, the weakest model was related to estimation of P content 

based on data without pre-processing with rc = 0.774, RMSEC = 0.013%, rp = 0.675, RMSEP = 0.018% and 

RPD value of 1.87. Based on the obtained results, the proposed PLSR model coupled with preprocessing 

methods was able to predict the nutrients content with high precision. 

Conclusion 

Field spectroscopy has recently gained popularity due to its portability, ease of use, and low cost . Consequently, 

the use of a portable system for estimating nutrient levels in the fields can significantly reduce time wastage and 

laboratory expenses. Therefore, according to the ability of the Vis/NIR spectroscopy technique and according to 

the obtained results, this method can be used to implement a field portable system based on Vis/NIR 

spectroscopy in order to estimate the Nutrient elements needed by apple trees in the orchards and increased the 

productivity of the orchards. 
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 چکیده

صورت توان بهبینی این عناصر میت کشاورزی و گیاهان دارند. با پیشمیزان عناصر مغذی نقش بسزایی در رشد، تکثیر و عملکرد محصوال

 سنجی مرئی/با استفاده از طیف NPKغیرمخرب میزان عناصر  ارزیابیهای شیمیایی را مدیریت کرد. هدف از این مطالعه دقیق نهاده

های برگ درختان سیب از نمونه سنجی طیف ،نظوررای این مب نانومتر بود. 0555تا  055 یطول موجبازه در  (Vis/NIR) نزدیک فروسرخ
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پردازش استفاده شد تا مدل واسنجی دقیق پیشمختلف های  ناخواسته از روشاثرات . برای حذف انجام گرفت گیری تقابلی اندازه در مد

-مرجع و اطالعات طیفی با روش های گیریبر پایه اندازه (PLSمدل واسنجی چند متغیره حداقل مربعات جزئی ) ،در این راستاحاصل شود. 

توزیع نرمال استاندارد در ترکیب با  پردازش پیشروش  مبتنی بر بهترین مدل ارائه شده. سی قرار گرفترمورد برپردازش  های مختلف پیش

-متعلق به پیش RPD=09/9و   899/5rc= ،% 529/0=RMSEC  ،899/5 rp =،% 530/5=RMSEPبا مقادیر  (SNV+D2) مشتق دوم

تصحیح پراکنش افزاینده در ترکیب با پردازش میزان فسفر و پتاسیم نیز براساس روش پیش ارزیابیبرای  بهترین مدل ی نیتروژن بود.بین

 rp = %،5509/5=RMSEP ،89/0=RPD 809/5 و  rp = %،520/5=RMSEP ،00/9=RPD 899/5 ترتیببه( MSC+D2)مشتق دوم 

عنوان یک ابزار غیرمخرب، ه تواند بمی Vis/NIRسنجی طیفکه  دهدمیاز این پژوهش نشان دست آمده حاصل هنتایج بدست آمد. به

های شیمیایی و پیامدهای ناشی عناصر مغذی درخت سیب استفاده و از مصرف بیش از حد نهادهبینی مقدار سریع و قابل اعتماد برای پیش

 .گردداز آن جلوگیری 
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 مقدمه

آید که باعث بهبود رنگ، طعم و شکل میوه، کاهش ریزش شمار میم در بهبود کمّی و کیفی محصول بهیکی از عوامل مهعناصر مغذی 

این عناصر اجزای اصلی  .(Taiz et al., 2015د )شوجاد مقاومت در برابر سرما میها و ایمیوه، افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری

اک، سن برگ و موقعیت قرارگیری گیاه، نوع خ میزان این عناصر به عواملی چون رشد دهند.ها را تشکیل میها و پروتئینآنزیمکلروفیل، 

طور هختان هستند که بعناصر مغذی اصلی برگ در (K)و پتاسیم  (P)فسفر (،N)نیتروژن  دارد.بستگی روی درخت و سن درختان 

-ای دارد تا نیازاز میزان مواد مغذی محصوالت اهمیت ویژه موقعبه اطالع گذارند.اثر می عملکرد و فاکتورهای کیفیچشمگیری روی رشد، 

ثر رساندن کوددهی از طرفی سبب به حداک سازی برنامهنهدهی دقیق مشخص شود. چراکه بهیاندازه کافی تعیین و نرخ کودی بههای غذای

ی کاهش طمحی سترساند تا اثرات زییی مصرفی را به حداقل میایمکودهای شی زانو از طرف دیگر می شده تیفبا کی وهعملکرد می

 )Erel et al., 2008(.ابدی

ی ذخیره مواد است، چراکه برگ گیاهان متابولیسم فعالی دارند و منبع اصل آنیکی از عوامل ارزیابی میزان عناصر مغذی  برگ درخت     

 تی وضعیابابزار برای ارزی نتری برگ مهم شیمیایی هتجزیبنابراین  (.Embleton et al., 1973) برای درختان هستندکربوهیدرات و مغذی 

کمبود و عدم تعادل  صمعموال با هدف تشخی درختان سیب برگ لو تحلی هو مدیریت کوددهی آن است. تجزی درختانعناصر غذایی 

مرسوم  یشگاهآزمایهای  روشاما،   . (Miles, 2010)شودمواد مغذی فعلی انجام می تیرهای مدیی اثربخشی برنامهابو ارزی عناصر غذایی

 بر و نیازمند متخصص و آزمایشگاه هستند.زحمت، زمانگران، پر



 

 
 

ب کرده و حجم را به خود جلشگران پژوهمنظور ارزیابی کیفیت داخلی محصوالت کشاورزی نظر همخرب بهای غیراستفاده از روش امروزه 

 فروسرخسنجی های اپتیکی طیفبینایی ماشین، روش مبتنی برهای . روشگیردمیها صورت ها با استفاده از این روشزیادی از پژوهش

1نزدیک
(NIR) ،ر ارزیابی منظوههای غیرمخربی هستند که امروزه بهای فراصوتی از جمله روشسنجی رامان، انتشار صوت و روشطیف

 . (Butz et al., 2005)گیرند ت کشاورزی مورد استفاده قرار میکیفیت داخلی محصوال

استخراج رو، از ایندهد. های بازتابی از برگ گیاهان را تحت تاثیر قرار میطور چشمگیری طیفهخواص بیوشیمیایی و بیوفیزیکی ب

حداقل رساندن منظور بههب است. رپذیامکان با استفاده از حسگرهای طیفی شده دتولی وستهی پیاهگی فطی کیی از یایمیوشاطالعات بی

 Mobasheri) استفاده کرد سنجیهای طیفاز روش توانگیاهان مییی برگ ایمیوشمحتوای بی نتعیی ها و مشکالت آزمایشگاهی درچالش

& Rahimzadegan, 2012) .اد مغذی در محصوالت است مو اتمحتوی عسری صبرای تشخی جروش رای کسنجی یفطی(Rady & 

Guyer, 2015).  سنجی بخشی از استفاده از طیفنتایج رضایت ،های اخیردر سالNIR رش شده کشاورزی گزا در بخش

 .(Monavar, 2020; -Bagheri & Mohamadi ;Azadshahraki et al., 2022)است

 ارزیابی قرار دادند. برخی از پارامترهای کیفی سیب را مورد NIR یسنجکمک روش طیف ا( بAbbasi et al., 2019) عباسی و همکاران

PLS پردازش برای توسعه مدل رگرسیونیهای معمول پیشاین مطالعه از تبدیل موجک و روش ها درآن
2

دست هاستفاده کردند. نتایج ب 

یک مدل رگرسیونی خطی قابلیت ارائه های طیفی، هناخواسته از دادبرای حذف اطالعات  3آمده نشان داد که استفاده از روش تبدیل موجک

 را با منظور شناسایی خیار براساس حداکثر تجمع نیتراتیک روش سریع و غیرمخرب بهای محققان در مطالعه .را دارددقیق و صحیح 

های پردازش و دادهشهای مختلف پیبراساس روش PLSها در این تحقیق یک مدل آن ارائه دادند. Vis/NIR سنجیاستفاده از طیف

PCA-DAبراساس روش  و ماهاالنوبیس دوم درجه ،بندی مختلف خطیهای طبقهروش ،چنینمرجع توسعه دادند. هم
بندی برای طبقه 4

 Vis/NIRسنجی دست آمده نشان داد که روش طیفهتوسعه یافت. نتایج ب ه )دارای نیترات بیش از حد مجاز(سالم از آلودهای خیار نمونه

 استفاده شود بر پایه بیشینه مجاز سطح نیترات در محصول خیارهابه منظور غربالگری های قابل حمل تواند برای توسعه سامانهمی

(Jamshidi & Yazdanfar, 2022). 

-ذخیره زمینی در حینتغییرات ترکیبات داخلی سیباز  Vis/NIRسنجی طیفبا استفاده  (Farhadi et al., 2020) فرهادی و همکاران

های سیببینی نشاسته، میزان قند و رطوبت نمونهنانومتر برای پیش 0555تا  005سنجی در محدوده طیفی سازی را بررسی کردند. طیف

دست هاستفاده شد. نتایج ب PLSRهای مرجع از دو روش گیریهای جذبی و اندازهمنظور ایجاد رابطه خطی بین طیفهزمینی انجام گرفت. ب

 ای دیگردر مطالعهبینی نماید. زمینی را پیشدرصد میزان قند سیب 85تگی باالی با ضریب همبس تواندمیشده ان داد که مدل ارائهآمده نش

                                                           
1
 Near Infrared Spectroscopy 

2
 Partial Least Square 

3
 Wavelet transform 

4
 Principal Component Analysis-Discriminant Analysis 



 

 
 

های کاهو را در محدود طیفی بار میکروبی نمونه 1سنجیهای تجزیه و تحلیل شیمیهمراه با روش Vis/NIR سنجیبا استفاده از طیف

SVM . در این تحقیق از پنج الگوریتمشدبررسی  نانومتر 0055تا  305
2 ،SIMCA

3 ،PLS-DA
0 ،PCA  وHCA

0
-برای تشخیص نمونه 

همراه با  PLS-DA شده با استفاده از الگوریتم نظارت شدهیج نشان داد که بهترین مدل ارائه. نتاشدهای کاهوی آلوده به میکروب استفاده 

دست آمد، هب =898/0rcهای مرجع هو داد Vis/NIR های طیفیهمبستگی بین دادهدست آمد. ضریب هب SNV+D2 پردازشروش پیش

 ,.Wang et al) وانگ و همکاران .(Rahi et al., 2020)دهدهای کاهو را نشان میآلودگی نمونهتشخیص که توانایی این تکنیک در 

دست همنظور به. باستفاده کردند Vis/NIR سنجیر از طیفهای نیشکر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگمیزان عناص ارزیابیبرای ( 2019

دست آمده ههای بهای مرجع و طیفبرای ایجاد رابطه بین دادهای استفاده شد. سنج درون مزرعهبی برگ از یک طیفهای بازتاآوردن طیف

ترتیب هب 83/5و  99/5، 90/5توانست با دقت شده های ارائهدست آمده نشان داد که مدلهنتایج باستفاده شد.  CARS-PCA-PLS از مدل

با منظور تعیین میزان عناصر مغذی درخت سیب هب محققان دیگرای در مطالعههم چنین   بینی کند.ن نیتروژن، فسفر و پتاسیم را پیشمیزا

 از مدلمیزان نیتروژن  ارزیابی رایب محققان گیری کردند.را اندازهکلروفیل برگ  و نیتروژنمیزان  نزدیک فروسرخسنجی طیف استفاده از

PLS منظور مدیریت صحیح استفاده از هب شده توانستدست آمده نشان داد که روش ارائههباستفاده کردند. نتایج  6مبتنی بر انتقال فوریه

  .(Tamburini et al., 2015)بزند ارزیابی 89/5باالی  دقتبا های شیمیایی میزان نیتروژن را نهاده

های بازتابی و محتویات عناصر مغذی رابطه بین طیفمی تواند سنجی های شیمیسنجی و روشتلفیق طیفبا مطالعات انجام شده، مطابق 

های شیمیایی همیشه در اولویت موقع از نهادهاز طرف دیگر انتخاب و استفاده به(. Amiratul et al., 2017) کندصورت مستقیم بیان هرا ب

های شیمیایی، الزم است تا میزان عناصر مغذی موجود در برگ رار داشته است. برای آگاهی از میزان استفاده از نهادهوظایف کشاورزان ق

بر هستند. استفاده از گیرد و بسیار هزینهصورت مخرب و شیمیایی انجام میهای ارزیابی مواد مغذی به. اما روشباشددرخت در اختیار 

 مغذیعناصر میزان  اطالع از منظورهببنابراین . شودتواند کمک کند تا به این اطالعات دستیابی گ درختان میاطالعات طیفی بازتابی از بر

روی محیط زیست،  های شیمیاییرویه نهادهاستفاده بی اضافی و اثرات منفیهای  هزینهکافی برای رشد محصوالت، جلوگیری از 

بهینه برای درخت در طول دوره رشد  ، فسفر و پتاسیمنیتروژنعناصر خرب میزان غیرم ضروریست تا با استفاده از یک روش سریع و

های و روش NIR سنجیطیفتلفیق درخت سیب با استفاده برگ  NPKعناصر  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزانزده شود.  ارزیابی

 .شد نجاماسنجی شیمی

 مواد و روش 

 سنجیو طیف هاآوری نمونهجمع 

                                                           
1
 Chemo metrics analysis 

2
 Support Vector Machine 

3
 Soft Independent Modeling of Class Analogy 

4
 Partial Least Square-Discriminant Analysis 

5
 Hierarchical cluster analysis 

6
 Fourier Transform 



 

 
 

دفی از باغات صورت تصابه 3و گرنی اسمیت 2، فوجی0از میان درختان سیب رد چیف نمونه برگ درخت سیب 95طالعه، در این م     

با نسبت سیگنال به نوفه   Green-Wave (Stellar Net Inc., USA) سنج طیفیک از  .شدندسنجی آوری و طیفآذربایجان غربی جمع

 نانومتر 0055تا  305سنجی در طول موج  برای طیف فیبر نوری رکاوشگ نصر( وع 0520حساس ) CCDآشکارساز ، مجهز به 05500

دقیقه یک بار توسط یک مرجع  25سنجی هر  دستگاه طیف (.0)شکل  انجام شد 0کنش برهمها در حالت گیری از نمونهاستفاده شد. طیف

 05 ،. از هر برگ سیبندآوری شد جمع Spectra Wiz software افزار ها توسط نرمداده سفید از جنس سولفات باریم استاندارد کالیبره شد.

تمام  ت،در نهای .استفاده شد لو تحلی هبرای تجزی( R) عنوان بازتابهب نیانگمی فطیگیری شدند. صورت تصادفی انتخاب و طیفهناحیه ب

  .شدند لتبدی( Log1/R) ها به جذبداده

 نزدیک فروسرخسنجی مرئی/ درخت سیب با استفاده از طیف های برگ NPK گیری عناصراندازهنحوه  -1شکل 

Fig. 1. How to measure NPK nutrients in apple tree leaves using visible/near-infrared spectroscopy 

 گیری مرجعاندازه

ی موردنظر توسط اسید سولفوریک هضم و هاابتدا نمونه های برگ از روش کجلدال استفاده شد.نمونه نیتروژنمنظور برآورد درصد هب

و مونیوم تبدیل آریک به بورات صورت آمونیاک آزاد و توسط اسید بوه. ازت سولفات آمونیوم بشدد به سولفات آمونیوم تبدیل موجو نیتروژن

گیری منظور اندازهاما به آمد. دستهب بر حسب درصد . با محاسبه اسید مصرفی مقدار ازتشدآن را تیتر  0/5اسید سولفوریک با استفاده از 

 ,ICPOES; OPTIMA 2000DV, Perkin–Elmer) 0اپتیکال جفت القایی-سنج نشر پالسماو پتاسیم از دستگاه طیف مقدار فسفر

Italy)  های آماری )حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار( مربوط به مقادیرداده 0جدول  .شداستفاده NPK های مونهشده نگیریاندازه

 دهد.نمایش می صورت درصدبه  برگ در آزمایشگاه را

                                                           
1
 Red Chief 

2
 Fuji 

3
 Granny Smith 

4
 Intractance 

5
 Inductive coupled plasma-optical emission spectrometry 



 

 
 

 های برگنمونه  NPKهای آماری مربوط به مقدارداده -1جدول 
Table 1- Statistical data related to NPK value of leaf samples 

 

 ها پردازش داده پیش

ها و پارامترهای شیمیایی و مدل رگرسیونی نامناسبی بین طیفگذارد  میسنجی تاثیر منفی روی طیف های غیرمفیدو داده اطالعات    

ل از های حاصساز نمونه، اندازه نمونه و نویزد در اثر متغیر بودن عواملی مانند متغیر بودن فاصله آشکاراین اطالعات غیرمفیکند. ایجاد می

و توزیع نرمال ( MSC) 0پردازش تصحیح پراکنش افزایندههای پیششود. برای حذف این عوامل از روشخود دستگاه و محیط ایجاد می

ها از فیلتر میانگینوجود در طیفهای تصادفی مهموارسازی و حذف نویزبرای (. Fu et al., 2007)استفاده می شود  (SNV) 2استاندارد

-های باد نقاط همسایگی و درجه چند جملهبا تعد (SG) 4گوالی-ساز ساویتزکیچنین هموارو هم 3با عرض پنجره  (MA) 3گیر متحرک

 D1)های ضعیف از مشتق اول و دوم فکیک طیفی و آشکار کردن پیکدرت تافزایش قمنظورهچنین بهم استفاده شد. 2و  3ترتیب برابر با 

ذکر است که ه استفاده شد. الزم ب 2و  3ترتیب ای بهچند جملهبا تعداد نقاط همسایگی و درجه  گوالی-برپایه الگوریتم ساویتزکی (D2و 

 منظور افزایش نسبت سیگنال به نویز ازای بهند جملهانتخاب صحیح پارامترهایی مانند عرض پنجره فیلتر، تعداد نقاط همسایگی و درجه چ

همین شوند و بهتر میپهنهای جذبی گیری پیکدر واقع با افزایش درجه مشتق(. Jamshidi et al., 2016) اهمیت باالیی برخوردار است

جه باال همیشه مفید نیست چراکه با گیری با دراز قدرت تفکیک طیفی بهتری برخوردار است. اما مشتق D1 نسبت به D2دلیل است که 

-شود از مشتقمعموال توصیه نمی  روند، لذایابد و اطالعات طیفی از بین میگیری نسبت سیگنال به نویز کاهش میباال رفتن درجه مشتق

 ارزیابیبرای  پردازششهای مختلف پیروش بپژوهش از ترکی ندر ای (.Jamshidi et al., 2015) به باال استفاده شود 2گیری با درجه 

 افزار ها از نرمداده تجزیه و تحلیلو پردازش  برای پیشی شد. رگیبهره رمخربصورت غیدرخت سیب به نیتروژن برگمیزان 

Unscrambler X 14 (CAMO software, Norway) .استفاده شد  

                                                           
1
 Multiplicative Scatter Correction 

2
 Standard Normal variate 

3
 Moving Average 

4
 Savitziky-Golay 

 های واسنجینمونه 
Calibration samples 

 اعتبارسنجیهای نمونه
Validation samples 

 حداقل
Min 

 حداکثر
Max 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 

 حداقل
Min 

 حداکثر
Max 

 میانگین
Mean 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 
 )%(نیتروژن

Nitrogen (%) 
0.54 1.5 0.89 0.212 0.66 1.43 1.03 0.254 

 )%(فسفر
Phosphor (%) 

0.026 0.14 0.08 0.027 0.022 0.133 0.086 0.034 

 )%(پتاسیم
Potassium (%) 

0.203 0.79 0.53 0.12 0.22 0.73 0.45 0.147 



 

 
 

 PLS سازیمدل

سازی رگرسیون چند متغیره خطی حداقل های طیفی از روش مدله و دادهشد گیری های کیفی اندازهنظور ایجاد ارتباط خطی بین ویژگیمهب

بینی برای برای ایجاد یک مدل پیش خطی، تحت نظارتیک روش  عنوانبه حداقل مربعات جزئی استفاده شد.( PLS) 1مربعات جزئی

طور مپوشانی، تداخل و حذف اطالعات به. ه(Daszykowski et al., 2007; Kumar et al., 2014)کاربرد داردکمّی های گیریاندازه

نسبت به سایر  سنجیشیمی مزیت استفاده از این روش(. Lafhal et al., 2016) یابدکاهش می PLSسازی چشمگیری با استفاده از مدل

های مرجع و ین دادهمنظور ایجاد ارتباط خطی ببهاز این رو،  .(Malegori et al., 2017)ها سادگی، سرعت و عملکرد خوب آن است روش

بههای مرجع دادهو  (X)عنوان متغیرهای مستقل بهگیری شده های اندازهطیفاستفاده شد.  PLSگیری شده از روش های اندازهطیف

 استفاده PLSچنین از روش اعتبارسنجی متقابل برای ارزیابی مدل برای ورودی مدل در نظر گرفته شدند. هم (Y)عنوان متغییر وابسته 

های نمونه  (.2مشخص و حذف شدند )شکل  (PCA) 2های اصلی مولفه تجزیهروش های پرت با استفاده از ابتدا دادهدر این تحقیق  شد.

مدل واسنجی و توسعه تیب برای ترهب نمونه( 09) و آزمون نمونه( 00) صورت تصادفی به دو دسته واسنجیبه( نمونه 92)مانده  باقی

 .دشدنتقسیم بینی  پیش

 

 اصلی های با استفاده از روش تجزیه مولفهپرت های تشخیص داده -2شکل 

Fig. 2. Detection of outlier data using principal component analysis method 

 ارزیابی مدل 

                                                           
1
 Partial Least Squares 

2
 Principal Component Analysis 



 

 
 

 2ینیب شات خطای پیمربع نیانگمی شهری، (RMSEC) 0های توسعه داده شده با استفاده از ریشه میانگین مربعات خطای واسنجیمدل 

(RMSEP) ،3بستگی واسنجیهم بضری (rc )0ینیب شبستگی پیهم بضری و (rp )0ینبیشنسبت انحراف پی و (RPD ) اعتبارسنجی

بر  RPDسنجیده شد. مقدار  (RPD) 9بینیبا مقادیر نسبت انحراف پیش PLSتوانایی مدل ، چنینهم. (Nicolai et al., 2007) شدند

دهد دست آید، نشان میبه 0/2آید. اگر این مقدار باالی دست میبینی بهخطای پیشبه های آزمایشگاهی اف معیار دادهاساس نسبت انحر

دلیل طیفی به ذکر است که ابتدا و انتهای محدودهبه الزم. (Moncada et al., 2013) که مدل پیشنهاد شده عمکلرد قابل قبولی دارد

 سازی در نظر گرفته شد.نانومتر برای مدل 0555تا  055طیفی  رو، محدودهداشتن نویز حذف شد. از این

 

 نتایج و بحث 

 های مرجعداده 

را در دو دسته واسنجی و آزمون بعد   K و N ،P های آماری )حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار( مقادیر عناصر مغذیداده 0جدول 

و  N ،Pدست آمد. به این صورت که میزان هبرحسب درصد ب NPKمیزان عناصر  0بق با جدول مطادهد. های پرت نشان میاز حذف داده

K  و  529/5-038/5، 99/5-0/0برای دسته واسنجی و  253/0-99/5و  529/5-00/5، 09/5-0/0های بر حسب درصد در محدوده

 دهند.را نشان میها از نظر مقادیر برای گروه آزمون بودند که بیانگر تنوع نمونه 22/5-02/5

 هاطیف تفسیر 

 0555-0095نانومتر و  305-055منظور حذف نویز در محدوده هب ،دست آمدههقبل از هرگونه تجزیه و تحلیل دو بخش از کل طیف ب

ده شده نشان دا 3نانومتر در شکل  0555تا  055طیفی  های برگ درخت سیب در محدودههای خام اولیه نمونهطیفنانومتر حذف شدند. 

و قابل حل که در آب، مواد جامد   N-Hو  C-H ،O-H لکولیهای موهای آلی تشکیل شده از پیوندبه ترکیب NIR هایطیف است.

های ترکیبی ها و جذبساختاری براساس شناسایی اورتون منظور مطالعهها بهدهند. لذا تفسیر طیفساکاروز وجود دارد واکنش نشان می

 شود.انجام می(  N-H و C-H ،O-H)های عاملی گروه

-ها میهای درختان و کلروفیلرنگ سبز برگ شود.نانومتر مشاهده می 085در محدوده  aیک پیک مربوط به کلروفیل  3مطابق با شکل  

قادر هستند جذب روشنایی فقط  هایمولکول نانومتر( جذب داشته باشد. 995-995و  099-089) نزدیک فروسرختوانند در ناحیه مرئی و 

                                                           
1
 Root Mean Square Error of Calibration 

2
 Root Mean Square Error of Prediction 

3
 Correlation Coefficient of Calibration 

4
 Correlation Coefficient of Prediction 

5
 Ratio Prediction Deviation 

6
 Residual Predictive Deviation  



 

 
 

 Jamshidi et) همین دلیل استنانومتر به 005تا  025بین نواحی های خاصی از طیف مرئی را جذب کنند، لذا پیک مروبط که طول موج

al., 2015.) جذب نانومتر یک پیک قوی وجود دارد که مربوط به  995شود در اطراف طول موج دیده می 3طور که در شکل  همان

نانومتر مربوط  959تا  905های محدوده پیک نشان داد که نجام شدا( (Rahi et al., 2020 ای که توسطدر مطالعهت. اس aفیل نوع وکلر

دهد که در مرحله بعد وارد طیف بعد از پیک ناحیه مرئی یک شیب تند کاهشی در جذب رخ میبه تغییرات جذب کلروفیل در کاهو بود. 

تواند مربوط به کاهش گلوکز در این ناحیه شود که مینانومتر نیز یک پیک نسبتا ضعیفی دیده می 805در ناحیه  شود.می نزدیک فروسرخ

نانومتر به  588در اطراف طول موج  نزدیک فروسرخاما در ناحیه  .Fernández-(Novales et al., 2008; Osborne et al., 1996)باشد 

در واقع این  باشد. N-H و O-H های دوم پیونددلیل وجود اورتونهتواند بمی ماالاحت بعد نیز یک افزایش تدریجی وجود دارد که این امر

-در طول موجاین تغییرات وجود  (.Chen et al., 2010; Kawano et al., 1992) است هاو کربوهیدرات ناشی از جذب آببیشتر پیک 

    شود.میهای درختان سیب منجر به تغییرات در مقدار جذب نور های مختلف در برگ

  

 ب الف

 

 هاها و ب( بعد از حذف طیفهای برگ درختان سیب الف( قبل از حذف ابتدا و انتها طیفطیف خام اولیه از نمونه -3شکل 

Fig.3. The initial raw spectra of apple tree leaf samples a) before and b) after removing the beginning and end of 

the spectra  

 هاپردازش طیفپیش -3-2

، SNV ،MSC ،D1 ،D2 ،SNV+D1 ،SNV+D2 روش مختلف شامل 9پردازش با های برگ درخت سیب پس از پیشمونهطیف خام ن

MSC+D1  وMSC+D2  پردازش در ابتدا از دو روش پیش نشان داده است. 0در شکلMSC  وSNV  فیزیکی برای حذف اثرات



 

 
 

های و پیک شدهقویت ها توضوح طیف SGپردازش مشتق اول و دوم برپایه الگوریتم های پیشتفاده از روشاستفاده شد. با اسها  طیف

 نانومتر نمایان شدند. 0555-055ضعیف در ناحیه طیفی جذبی پهن و 
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، D1، ج( MSC، ب( SNVالف(  پردازشمختلف پیش هایپردازش شده با روشهای درخت سیب  برگ NIR های جذبیطیف -0شکل 

 MSC+D2( ق، MSC+D1، خ( SNV+D2، ح( SNV+D1 ه(، D2د( 

Fig. 4. The NIR absorption spectra of apple tree leaves using different pre-processing methods: a) SNV, b) 

MSC, c) D1, d) D2, e) SNV+D1, f) SNV+D2, g) MSC+D1, h) MSC+D2 

 سازینتایج مدل

  مقدار نیتروژن ارزیابیبرای   PLS مدل

پردازش دست آمد. با پیشهب 90/5و درصد  029/5ب ترتیپردازش بههای بدون پیشبرای داده rp و RMSEP مقادیر 2مطابق با جدول 

و  597/0 و 101/0 ترتیببه SNV پردازشهای پیشبرای روش rp. مقادیر افزایش پیدا کرد های پیش بینیدقت مدلهای طیفی داده

با توجه  پردازش افزایش چشمگیری داشت.های طیفی بدون پیشنسبت به داده کهدست آمد هب 98/5و  599/5ترتیب به MSC برای روش

 ترتیببهاول و دوم حاصل از مشتق  rp و RMSEP بر پایه مشتق اول و دوم نشان داد که مقادیر PLS بینی مدلنتایج پیش 2به جدول 

دست هبا مشتق اول و دوم نتایج بهتری ب MSCو  SNV هایدرنهایت با ترکیب روش بود.  MSC و SNV هایبیشتر از روشکمتر و 

بهترین  =879/0rpو  RMSEP=434/0 مقادیربا  SNV+D2 پردازشپیشنهادی توانست براساس روش پیش PLS طوریکه مدلهآمد، ب

همانطور که   د.نبو RPD <7.47 >1.98بینی در این تحقیق بیندست آمده برای نسبت انحراف پیشهب مقادیر کرد را داشته باشد.عمل

 PLSبرای مدل  RPDبزرگترین  ،طرف دیگراز دست آمد. ه( ب89/0پردازش )پیشهای بدون برای داده RPDبینی شد کمترین مقدار پیش

میزان نیتروژن برگ  ارزیابیشده برای توانایی عالی این مدل ارائهدست آمد که هب 09/9با مقدار  SNV+D2 پردازشبرپایه روش پیش

  دهد.درختان سیب را نشان می

 نیتروژن ارزیابیبرای  های مختلف پیش پردازشترکیب روش بر پایه PLSR های مدل بینی پیشواسنجی و نتایج  -2جدول 



 

 
 

Table 2- The results of calibration and prediction of PLS models based on the combination of different pre-

processing methods for nitrogen estimation 

 پیش پردازش

 

 
Pre-processing 

 

های اصلیمولفه  
 

LVs 

 نیانگیم شهری
 خطا مربعات

یواسنج  
RMSEC (%) 

بستگی واسنجیضریب هم  
 

rc 

خطا  ریشه میانگین مربعات
بینی یشپ  

RMSEP (%) 

بستگی ضریب هم
بینی پیش  

rp 

 

 بینی نسبت انحراف پیش
 

RPD 

With no pre-

processing 14 0.106 0.808 0.128 0.710 1.98 

SNV 11 0.082 0.878 0.101 0.795 2.51 

MSC 12 0.060 0.933 0.076 0.890 3.34 

D1 10 0.045 0.962 0.064 0.926 3.91 

D2 11 0.028 0.986 0.037 0.974 6.86 

SNV+D1 9 0.030 0.983 0.041 0.972 6.2 

SNV+D2 6 0.028 0.988 0.034 0.978 7.47 

MSC+D1 10 0.032 0.983 0.044 0.970 3.4 

MSC+D2 8 0.035 0.976 0.046 0.967 5.7 

 

 مقدار فسفر ارزیابیبرای   PLS مدل

های . این مقادیر برای روشاست 990/5و درصد  509/5ترتیب پردازش بهون پیشهای بدبرای داده rp و RMSEP مقادیر 3جدول  در

-دست آمد که نسبت به دادههب  993/5و درصد  503/5ترتیب به MSC و برای روش 902/5و درصد  500/5ترتیب به SNV پردازشپیش

های نتایج بهتری نسبت به روش یه مشتق اول و دومبر پا PLS مدل 2جدول  مطابق با. نتایج بهتری بودهای طیفی بدون پیش پردازش 

 داشت. D1 عملکرد بهتری نسبت به =809/0rp با D2 پردازشروش پیش برپایه PLS . مدلداشت MSC و SNV پردازشپیش

مدل . دو داشت قابل قبولیبا مشتق اول و دوم نتایج  MSC و SNV پردازشیهای پیشروش شده با ترکیبخطی پیشنهاد های مدل 

PLS پردازشهای پیشروش شده براساسارائه MSC+D2 و SNV+D2 طوریکه با مقایسه  هداشتند ببهتری ها نتایج نسبت به سایر مدل

در این تحقیق  RPDدست آمده ه. مقادیر بداردبهترین عملکرد را  =89/0RPD با مقدار MSC+D2 مشخص شد که روش RPDمقادیر 

آمد.  دستهب( 99/0) پردازشهای بدون پیشبرای داده RPD کمترین مقدار .دست آمدهب RPD <5/96 >1.87بین بینی فسفربرای پیش

د که توانایی عالی این مدل دست آمهب 89/0با مقدار  MSC+D2 پردازشبرپایه روش پیش PLS برای مدل نیز RPD مقدار بزرگترین

  دهد.شان میبرگ درختان سیب را ن رففسمیزان  ارزیابیشده برای تدوین

 فسفر ارزیابیهای مختلف پیش پردازش برای ترکیب روش بر پایه PLSRهای  بینی مدل نتایج واسنجی و پیش -3جدول 

Table 3- The results of calibration and prediction of PLS models based on the combination of different pre-

processing methods for phosphorus estimation 



 

 
 

 پیش پردازش

 

 

Pre-processing 

 

-مولفه

های 
 اصلی
LVs 

 خطا مربعات نیانگیم شهیر
یواسنج  

 

RMSEC (%) 

بستگی واسنجیضریب هم  
 

rc 

ریشه میانگین مربعات خطا 
بینی پیشپ  

RMSEP (%) 

بستگی ضریب هم
بینی پیش  

rp 

 بینی نسبت انحراف پیش
 

RPD 

With no pre-processing 15 0.013 0.774 0.018 0.685 1.87 

SNV 13 0.012 0.821 0.015 0.712 2.24 

MSC 11 0.010 0.862 0.013 0.783 2.83 

D1 10 0.0074 0.919 0.0081 0.886 4.23 

D2 12 0.0057 0.959 0.0064 0.948 5.36 

SNV+D1 9 0.0055 0.962 0.0072 0.937 4.77 

SNV+D2 10 0.0061 0.972 0.0069 0.961 4.93 

MSC+D1 11 0.0050 0.961 0.0070 0.935 4.86 

MSC+D2 9 0.0051 0.967 0.0057 0.958 5.96 

 

 

 مقدار پتاسیم ارزیابیبرای   PLSمدل 

دست هب 909/5و درصد  593/5ترتیب های بدون پیش پردازش بهداده بر پایهPLS  مدل برای rp و RMSEP مقادیر 0مطابق با جدول 

 509/5و  ،999/5درصد و 590/5ترتیب به MSCو  SNV پردازشبر اساس دو روش پیش PLS برای مدل rp و RMSEP مقادیر  آمد.

 RPDمقایسه مقادیر  اپردازش اشاره شده نزدیک به یکدیگر بود اما بدو روش پیش rpدست آمد. با توجه به اینکه مقادیر هب 980/5 درصد و

دست آمد که هب 9باالی  D2 بر پایه PLS برای مدل RPD مقدار عددی ری داشت.بهت عملکرد MSC بر پایهPLS  مشخص شد که مدل

شده خطی بر پایه دست آمده برای مدل ارائههب RPDاسیم نشان داد. بالعکس مدل مقدار میزان پت ارزیابیتوانایی عالی این مدل را برای 

D1  مناسب نیست.میزان پتاسیم برگ درخت سیب  ارزیابینشان داد که این مدل برای 

را در بهترین عملکرد  =899/0rpو  RMSEP=520/5  با مقادیر MSC+D2 پردازشپیشنهادی توانست براساس روش پیش PLS مدل

پژوهش در این میزان پتاسیم  ارزیابیدست آمده برای هب  RPDمقادیر داشته باشد.میزان پتاسیم  ارزیابیبرای پردازشی های پیشبین روش

 از سویدست آمد. هب بر پایه مشتق اول  PLS مدلبرای  RPD شد کمترین مقدار اشارههمانطور که   .بود RPD <7.10 >2.19  بین

 .دست آمدهب 05/9با مقدار  MSC+D2پردازش برپایه روش پیش PLS برای مدل RPDبزرگترین  ،دیگر

 پتاسیم ارزیابیمختلف پیش پردازش برای های ترکیب روش بر پایه PLSR های بینی مدل نتایج واسنجی و پیش -4جدول 

Table 4- The results of calibration and prediction of PLS models based on the combination of different pre-

processing methods for potassium estimation 



 

 
 

 پیش پردازش

 
Pre-processing 

-مولفه

های 
 اصلی
LVs 

 اخط مربعات نیانگیم شهری
یواسنج  

 

RMSEC (%) 

بستگی واسنجیضریب هم  

 
rc 

ریشه میانگین مربعات خطا 
بینیپیش  

RMSEP (%) 

بستگی ضریب هم
بینی پیش  

rp 

 بینی نسبت انحراف پیش
 

RPD 

With no pre-processing 

 
15 0.054 0.827 0.063 0.746 2.27 

SNV 12 0.043 0.856 0.061 0.768 2.41 

MSC 10 0.046 0.867 0.058 0.794 2.53 

D1 12 0.053 0.837 0.067 0.751 2.19 

D2 11 0.024 0.974 0.029 0.965 6.01 

SNV+D1 11 0.022 0.970 0.028 0.951 5.25 

SNV+D2 10 0.019 0.981 0.024 0.972 6.17 

MSC+D1 10 0.022 0.972 0.027 0.954 5.44 

MSC+D2 11 0.017 0.984 0.021 0.976 7.10 

 

برای هر سه عنصر  RPD با مقایسه مقادیردهد. ارائه شده را نشان می PLS هایبرای مدل RPD قادیر مربوط به پارامترم 0شکل 

ها داشت. نیتروزن بهترین عملکرد را در بین سایر مدل ارزیابیبرای  SNV+D2 پردازشمبتنی بر روش پیش PLSمشخص شد که مدل 

 ارزیابینشان داد که این مدل برای  RPDفسفر با کمترین مقدار  ارزیابیپردازش برای ای بدون پیشهشده بر پایه دادهچنین مدل ارائههم

که  MSC+D2 شده بر پایه روشست آمده نشان دادند که مدل ارائهدهچنین نتایج بهم مناسب نیست.برگ درختان سیب میزان فسفر 

عملکرد عالی  =0/9RPD و  =89/0RPDرادیبا داشتن مقترتیب بهشده بود هبرگ درختان سیب ارائ و پتاسیم فسفرمیزان  ارزیابیبرای 

 .ندداشت

 



 

 
 

 

 برگ درختان سیب NPKمیزان عناصر  ارزیابیهای ارائه شده برای مدل RPDمقایسه مقدار  -7شکل 

Fig. 5. Comparison of the RPD value of the presented models to estimate the amount of NPK nutrients in the 

leaves of apple trees 

برگ درختان سیب، مدل  NPKمیزان عناصر  ارزیابیشده برای ارائه PLS هایدست آمده مشخص شد که در بین مدله ببا مقایسه نتایج 

PLS پردازش  های پیشبر پایه روشSNV+D2 و MSC+D2 ند نسبت به سیم ارائه شدمیزان نیتروژن و پتا ارزیابیترتیب برای که به

شده توسعه داده دل رگرسیون برحسب بهترین م P و N ، K میزان عناصر بینینتایج پیش 9ها بهترین عملکرد را داشتند. شکل سایر مدل

 دلیل غلظت باالیتواند بهبینی میزان عنصر نیتروژن نسبت به دو عنصر فسفر و پتاسیم بهتر بود. این امر مینتایج پیش دهد.را نشان می

 عنصر نیتروژن نسبت به دو عنصر دریگر در سطح برگ باشد.

منظور ارزیابی بهکه  برگ درختان سیب بهتر از نتایج پژوهشی است NPKبینی میزان عناصر دست آمده از این پژوهش در پیشهنتایج ب

 ,.Menasatti et al) ،ای دیگردر مطالعه .(Wang et al., 2019) شد انجام  PLS های نیشکر توسط مدلبرگ NPK میزان عناصر

 سنجی تشخیص دادند.های شیمیسنجی و روشصورت غیرمخرب با تلفیق طیفرا بهپرتقال میزان عناصر مغذی برگ درختان ( 2010

، 5892ترتیب با ه ها توانست میزان عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم را بشده توسط آنان داد که مدل ارائهسازی نشنتایج حاصل از مدل

های حاصل از تجزیه و ی بازتابی از گیاهان مرتع و دادههاقان در تحقیقی با استفاده از طیفچنین، محقهمبینی نماید. پیش 5889و  5809

ر ها قاددست آمده نشان داد که مدل ارائه شده توسط آندر این گیاهان را ارزیابی کردند. نتایج به NPK، میزان عناصر تحلیل آزمایشگاهی

با مقایسه نتایج  (.Özyiğit and Bilgen, 2013 ) بینی نمایدپیش 5890و  5803، 5890ترتیب با ه بود میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم را ب

شده در این پژوهش نتایج بهتری نسبت به مطالعات محققین دیگر داشت و توانست میزان عناصر مغذی ارائه PLSمشخص شد که مدل 

NPK کم بودن میزان  ،بینی میزان عنصر فسفر در تحقیقات اشاره شدهبینی کند. عالوه بر این، دقت پایین پیشیشتری پیشرا با دقت ب



 

 
 

شود. سازی محسوب میبرداری از اهمیت باالیی در بحث مدلتوجه به زمان نمونهاز این رو، غلظت فسفر در برگ گزارش شده است. 

ار ذبینی میزان عناصر تاثیرگتواند در پیش برای ارزیابی می های تازه و جوانرشد و استفاده از برگب طول دوره برداری در زمان مناس نمونه

 باشد. 

های مخرب د جایگزین مناسبی برای روشتوانروش غیرمخرب ارائه شده می به این نتیجه رسید کهتوان میدست آمده هبا مشاهده نتابج ب

صورت ه بایی یهای شیمو مصرف نهادهکند بینی و در کمترین زمان میزان عناصر مغذی را پیشو زمانبر شیمیایی و آزمایشگاهی باشد 

 .دقیق و صحیح مدیریت شود
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و ج(   MSC+D2 ب( پتاسیم با روش ، SNV+D2 میزان الف( نیتروژن با روش ارزیابیبرای  PLS بینی مدلنتایج پیش -6شکل 

 MSC+D2 فسفر با روش

Fig.6. Prediction results of PLS model to estimate the amount of a) nitrogen by SNV+D2 method and b) 

potassium by MSC+D2 method 

 

 گیرینتیجه

سنجی محصوالت  منظور کیفیتهای بصورت گستردههعنوان یک روش سریع، غیر شیمیایی و غیرمخرب ببه Vis/NIR سنجیطیف

-تواند بهسنجی میهای شیمیسنجی و روشکه تلفیق طیفداد گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان رداستفاده قرار میکشاورزی مو

های محصوالت کشاورزی استفاده شود. اعتبارسنجی مدل NPK میزان عناصر ارزیابیبرای  غیرمخرب و دقیقعنوان یک روش 

بینی اثر مستقیم دارند. نتایج ها بر نتایج پیشگر این بود که این روشپردازش طیفی نمایانهای پیش بر پایه ترکیب انواع روش یافته توسعه

-شده بر پایه روش پیشارائه PLSبینی مربوط به مدل بهترین مدل پیشیافته  توسعههای در بین مدلکمی نشان داد که  تجزیه و تحلیل

-(. هم 899/4rc= ، 529/0=RMSEC  ،899/5rp= ، 530/5=RMSEP)میزان نیتروژن بود  ارزیابیبرای  SNV+D2پردازش طیفی 

بود. مقادیر این پارامتر  NPK ایبینی عناصر تغذیههای ارائه شده برای پیشدهنده عملکرد عالی مدلنشان RPDچنین مقادیر پارامتر 

 مد.دست آهب 08/2-0/9و برای پتاسیم  99/0-89/0، برای فسفر 89/0-09/9برای نیتروژن بین 

دلیل استفاده آسان و سریع، قابلیت حمل و ارزان بودن، نظر پژوهشگران زیادی را به خود جلب سنجی میدانی بههای اخیر طیفدر سال

طور چشمگیری از هدر رفتن زمان تواند بهمیزان عناصر مغذی باغات می ارزیابیمنظور سازی یک سامانه قابل حمل بههکرده است. لذا پیاد



 

 
 

با توجه به بنابراین  .افزایش دهدات را موقع، عملکرد باغصحیح و کنترل بههای باالی آزمایشگاهی جلوگیری کند و با مدیریت هو هزین

-سازی یک سامانه قابل حمل مزرعهپیادهتوان از این روش برای دست آمده میهو مطابق با نتایج ب  Vis/NIRسنجی توانایی تکنیک طیف

در باغات استفاده کرد و عملکرد باغات را افزایش  سیب عناصر مغذی موردنیاز درختان ارزیابیمنظور به Vis/NIRجی سنای مبتنی بر طیف

  .داد
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