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 ی عصبیتشخیص بیماری سفیدک پودری هلو با استفاده از پردازش تصویر و شبکه

 
 4مقدم، عصمت مهدیخانی3حمید روحانی، 2، سید محمد رضوی1اعظم سلیمانی دیزیچه
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هايي ها، لکهشود. پس از باز شدن برگيايجاد م Sphareotheca pannosa var. persicaبيماري سفيدک پودري هلو توسط قارچ  
رنگ و ها سبز کمتر شده و برگ در محل لکهها کمي وسيعشوند. سپس سطح لکهرنگ سفيد در سطح بااليي و گاهي زيرين ديده ميبه

ها کمي در محل لکهشوند و تغيير رنگ اپيدرم بيشتر شده و بافت برگ تر ميهاي برگ بزرگتدريج لکهشود. بهاي ميمايل به قهوه
شود و دو نيم پهنک حول رگبرگ اصلي به سمت باال دار شده و مشابه حالتي ميکند، سپس برگ چينبرجستگي يا فرورفتگي پيدا مي

ها قهوه اي است. در خورند و بيشتر سطح برگ پوشيده از اليه آردي شکل قارچ بوده و پهنک برگ در آن قسمتبرگشته، پيچ و تاب مي
ي عصبي استفاده شده است. پردازش تصوير به قاله براي شناسايي اين بيماري از فناوري پردازش تصوير و قدرت يادگيري شبکهاين م

شود. براي تهيه ي عصبي به مدلي براي يادگيري الگوهاي مختلف گفته ميفرايند تحليل و آناليز تصوير به صورت ديجيتالي و شبکه
برداري است، تصوير تهيه شد. متر که بهترين فاصله براي عکسسانتي 30نمونه مختلف با فاصله 160از  هاي مختلف از اين بيماريعکس
هاي ها و حذف عالئم زائد و دادههاي الزم بر روي عکسپردازشنمونه سالم هستند. پس از انجام پيش 80نمونه بيمار و  80ها شامل نمونه

-سازي شد. از جمله ويژگيها طراحي و پيادههاي مختلف نمونهير مناسب براي شناسايي ويژگيغير قابل استفاده، الگوريتم پردازش تصو

شود عبارتند از مساحت بيماري، تيرگي، رنگ و رنگ محل تالقي با نواحي ها استخراج ميهايي که از طريق اين الگوريتم از تصوير نمونه
عقب براي ي عصبي با انتشار بهدست آمده، از شبکهن بيماري از تصاوير بهويژگي مختلف براي اي 10سالم. پس از استخراج بيش از 

ي عصبي طراحي شده چند اليه و با انتشار يادگيري اين الگوها و انطباق آن با بيماري يا عدم بيماري نمونه استفاده شد. ساختار کلي  شبکه
گيري و يادگيري هاي يادگيري در هر تکرار و افزايش دقت تصميموزن ي عصبي، اصالحعقب بوده است. دليل استفاده از اين نوع شبکهبه

 30ي عصبي طراحي شده و تصوير براي آموزش شبکه130تصوير تهيه شده، 160هاي است. از مجموعه آن باتوجه به نوع بيماري نمونه
مورد استفاده قرار  cross-validationبه روش اند. دو مجموعه آزمون و آموزش نيز ي عصبي استفاده شدهتصوير براي آزمون اين شبکه

است. يعني در  79/96دهند که دقت روش پيشنهادي %تر باشد. نتايج نشان ميتر و به واقعيت نزديکدست آمده دقيقاند تا نتايج بهگرفته
اين است که با استفاده از الگوي دهد. اهميت اين نتايج در درستي تشخيص ميحالت به 79/96تشخيص نمونه بيمار از نمونه سالم در %

هزينه و با دقت بسيار باال انجام صورت خودکار، بسيار آسان، کمهاي هلو بهطراحي شده در اين مقاله، امکان شناسايي اين نوع از بيماري
نه، بسيار حائز اهميت هاي آلوده در حجم انبوهي از يک نمودليل کمبود وقت براي شناسايي همه نمونهشود، امري که در صنعت بهمي

 است.

 

 .ي عصبيپردازش تصوير و شبکه ،بيماري سفيدک پودري هلو واژه های کلیدی:

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

