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  چکیده

 .هـاي گیـاه از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت       هاي سریع، خودکار، ارزان و دقیق براي تشـخیص بیمـاري   بررسی روشدر مباحث نوین کشاورزي، 
در این تحقیق توانایی تکنیک پردازش تصـویر  . باشد هاي گیاهی می تشخیص به موقع و دقیق بیماري در مزارع، از مهمترین فاکتورهاي مقابله با بیماري

. گیاه برنج آلوده تهیـه شـدند   هاي صاویر دیجیتال از برگت .مورد بررسی قرار گرفت) اي و بالست برگ برنج لکه قهوه(در تشخیص دو بیماري مهم برنج 
هاي آلوده از سطح برگ  هاي ظاهري قسمت منظور جداسازي لکه از پردازش رنگی به .تصاویر در جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار متلب پردازش شدند

تمایز بـین دو نـوع   . تشخیص دهد %4/97آزمایش با دقت مورد تصاویر  در نمونهرا  نقاط آلودهنتایج نشان داد که الگوریتم ارائه شده توانست . استفاده شد
بنابراین به منظور بهبود تشخیص، خصوصیات شکلی از تصاویر سـیاه و سـفید   . غیر ممکن بود ها تقریباً هاي رنگی عالئم بیماري بیماري به دلیل شباهت

اي  هاي آلوده مربوط به بیماري لکه قهوه گردي، نسبت ظاهري، فشردگی و نسبت سطح قسمتهاي بدون بعد مانند  ویژگی. ها آلوده استخراج شدند برگ
دهنده توانایی در تشـخیص دو   دست آمد که نشان براي الگوریتم به %6/96دقتی معادل با . و بالست برگ برنج استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفتند

  .اي و بالست برگ برنج بود بیماري لکه قهوه
  
  اي، ماشین بینایی لکه قهوه برنج، بالست برنج،: کلیدي هاي اژهو
  

 1مقدمه

تـرین و مهمتــرین   یکــی از قـدیمی ) .Oryza Sativa L(بـرنج  
. شـود  محصوالت غذایی است که در بسیاري از نقاط جهان کشت مـی 

کنـد و در  برنج غذاي اصلی بیش از نیمی از مردم دنیـا را تـأمین مـی   
 75درصد کالري و  80کننده بیش از  بخش عظیمی از قاره آسیا تأمین
براسـاس   .)Agahi et al., 2012( تدرصد پروتئین مصرفی مردم اس

ـ میل 599 گزارش فائو میزان تولیـد جهـانی بـرنج از    ون تـن در سـال   ی
. رسیده است 2010ون تن در سال یمیل 699میالدي به بیش از  2000

 29/2میلیون تـن بـه    97/1در این مدت میزان تولید برنج در ایران از 
  ).FAOSTAT, 2010(میلیون تن رسیده است 

هـاي  ترین بیمـاري  ترین و مخرب بالست یکی از گستردهیماري ب
باشـد   گرمسیري مرطوب مـی  قارچی برنج در مناطق گرمسیري و نیمه

                                                             
 استادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزي، دانشگاه گیالن، رشت، ایران -1

  )Email: payman4747@yahoo.com:            نویسنده مسئول -(*
 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ،مهندسی بیوسیستم گروهدانشجوي دکتراي  -2
  مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران گروهیار دانش -3

ــی  ــاهش معن ــبب ک ــه س ــدي دارد   ک ــول تولی ــزان محص داري در می
)Moumeni et al., 2003 .(  این بیماري براساس بخشی از گیاه کـه

بالسـت خوشـه و    هاي بالسـت بـرگ،   گیرد به نام ثیر قرار میأتحت ت
 Gomathinayagam et(شود  گذاري می بالست پوسیدگی گردن نام

al., 2009 .(هاي دوکی بـا   صورت لکه در روي برگ عالیم بیماري به
اي قرمـز   اي تـا قهـوه   مرکز خاکستري مایل به سفید و حاشـیه قهـوه  

  .)A-1شکل ( گردند ظاهرمی
 قارچی بـرنج اسـت  هاي  اي از مهمترین بیماري بیماري لکه قهوه

که در کلیه مراحل رشد گیاه از خزانه تا مزرعه، محصول را مورد حمله 
). Bhattacharry and Mukhopudhyay, 1986(دهـد   قـرار مـی  

هاي زرد،  الههاي رنگ، گاهی با  هاي قهوه صورت لکه عالئم بیماري به
هـاي هـوایی    گرد تا بیضوي، منفرد تا به هم پیوسته روي بیشتر انـدام 

). Ou, 1985(شـوند   مثل برگ، خوشه، سنبل و سـنبلچه ظـاهر مـی   
عالیم این بیمـاري را بـر روي بـرگ گیـاه بـرنج نشـان        B -1شکل 

  .دهد می
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 اي برگ برنج بیماري لکه قهوه) B ،بیماري بالست برگ برنج) A -1شکل 

Fig.1. A) Rice blast disease, B) Rice brown spot disease 
  

آور سموم،  هاي باال و اثرات زیست محیطی زیان با توجه به هزینه
جوکننده در زمان ضـروري   از یک روش نظارتی دقیق و صرفه استفاده
روش  عموماً). Bock et al., 2010; Steddom et al., 2005(است 

امـا   شـود یاستفاده مـ ي ماریب نییتع يمسلح برا ریچشم غمشاهده با 
و  دهنـده کـار بـوده    شخص انجـام  ذهنوابسته به دست آمده  به جینتا

ـ م ي دقیـق ریگ اندازه باشـد   ینمـ  ریپـذ  امکـان  يمـار یبگسـترش   زانی
)Sanjay et al., 2011.(   از ســوي دیگــر نیـاز بــه نظــارت مــداوم

گیر و پر هزینـه خواهـد    کارشناسان امر است که در مزارع بزرگ وقت
هاي سـریع، خودکـار، ارزان و دقیـق بـراي      بنابراین بررسی روش. بود

ــاري ــوردار ا  تشــخیص بیم ــادي برخ ــت زی ــاه از اهمی ــاي گی ــت ه س
)Camargo and Smith, 2009 .(   توانـد  نتایج چینـین تحقیقـی مـی

منظورتشخیص سریع و خودکـار تشـخیص    براي پایش مزارع بزرگ به
هاي بیمـاري بـه محـض اینکـه بـر روي بـرگ ظـاهر         عالئم و نشانه

  ). Al-Bashish et al., 2011(کار رود  شوند به می
ه بــا ، روشـی غیـر مخـرب اسـت کـ     1پـردازش تصـویر دیجیتـال   

آوري تصـویر ماننـد دوربـین،     کارگیري تجهیزات موجود براي جمـع  به
تواند تصـاویر   هاي تجزیه و تحلیل تصاویر می کامپیوتر، اسکنر و برنامه

را ضبط و پردازش نموده و به تجزیه و تحلیل اطالعـات مسـتخرج از   
بررسـی امکـان اسـتفاده از     ).Aglave at al., 2012(تصاویر بپردازد 

هاي مختلفـی چـون    تکنولوژي پردازش تصویر در کشاورزي در زمینه
نظارت بر رشد مطلوب محصوالت، تخمین زمان رسـیدگی محصـول،   

ها از موضوعات مـورد عالقـه    کش هاي وجین علف هرز و آفت ماشین
 ,Hemming and Rath(هـاي اخیـر بـوده اسـت      محققان در سـال 

2001; Chen et al., 2002; Wang et al., 2002; Onyango, 
توان از تکنیک پردازش تصویر  دهد که می مطالعات نشان می). 2003

 El-Hally(آمیزي استفاده نمـود   طور موفقیت در تشخیص بیماري به
et al., 2008 .(،همکارانشان  اسکلدوا و بوئیز و ریبونز، مویا)Boese, 

and Robbins, 2008; Moya et al., 2005; Skaloudova et 
al., 2006 (هاي تشخیص صـدمات وارده در بـرگ    ترتیب در زمینه به

                                                             
1- Digital image processing 

و  گیـاه کـدو   3، تشـخیص کپـک پـودري   2گیاه دریایی علف مارماهی
از  4هــاي عنکبــوتی کــرم تخمــین خســارت وارده بــر بــرگ ناشــی از

آمیـزي   طـور موفقیـت   تکنولوژي ماشین بینایی و پردازش تصـویر بـه  
 .نمودنداستفاده 

ی توانایی تکنیک پردازش تصـویر  بررسهدف از انجام این تحقیق 
. باشـد  اي بـرنج مـی   هاي بالست برنج و لکه قهوه بیماري صیتشخ در
 يها یژگیامکان استخراج و یبررسعبارت دیگر، هدف این پژوهش  به

 يظـاهر  هـاي  یژگـ یو نیـی امکـان تب و نیـز   ریاز تصاو یشکلی و رنگ
  .نوع بیماري سطح برگ برنج است ناساگرش ياه تمیصورت الگور هب

  

  ها مواد و روش
  ها و تهیه تصاویر آوري نمونه جمع

 ء از توابـع نشـا طی بازدیدي از سـطح مـزارع بـرنج بخـش لشـت     
هـاي   صورت گرفت، نمونه 1391شهرستان رشت در اوایل مرداد سال 

آوري  اي و بالست برنج جمع هاي لکه قهوه برگ برنج آلوده به بیماري
 800ها با وضـوح   شده و سپس با استفاده از یک اسکنر، تصاویر نمونه

dpi  و فرمتJPEG تهیه گردید. 
  

  پردازش تصاویر
تصاویر تهیه شده جهت پردازش تصویر به جعبـه ابـزار پـردازش    

ثیر زیاد بیمـاري  أبا توجه به ت. تصویر نرم افزار متلب انتقال داده شدند
برنج و با مشاهده تفـاوت آشـکار رنـگ    بر روي رنگ سطح برگ گیاه 

دیده برگ، ابتدا قابلیت پـردازش رنگـی    هاي سالم و آسیب بین قسمت
هاي سالم و بیمـار سـطح بـرگ مـورد      تصاویر جهت تشخیص قسمت

عملیات پردازش رنگی تصاویر شامل مراحـل زیـر   . بررسی قرار گرفت
  :بود

 
                                                             
2- Eelgrass 
3- Powdery mildew 
4- Spider mites 

 )A(   )B( 
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 فلوچارت مراحل مختلف پردازش تصویر -2شکل 

Fig.2. Flowchart for several steps of image processing  
 

  تبدیل فضاي رنگی
هدف از تبدیل فضاي رنگی دسـتیابی بـه الگـوریتمی اسـت کـه      

دقـت نهـایی   . عالیم بیماري را در تصاویر با دقت باالیی تقویت کنـد 
بندي بیماري تا حـد زیـادي بـه فضـاي      م در تشخیص و طبقهالگوریت

در این تحقیق عالوه بر فضاي رنگی . رنگی انتخاب شده بستگی دارد
RGB )  که تصاویر اولیه تهیه شده از سطح برگ در این فضاي رنگـی
نیـز بـراي تعیـین     1HSI هاي رنگـی در فضـاي رنگـی    ، مؤلفه)بودند

هـاي بیمـار را    بهترین مؤلفه رنگی که بتواند به بهترین وجـه قسـمت  
  . برجسته نماید مورد بررسی قرار گرفت

ترتیـب نشـانگر    بـه  HSIدر کـالس رنگـی    Iو  H ،Sهاي  مؤلفه
  .مقادیر تفاضل رنگ، اشباع و شدت هستند

                                                             
1- Hue, Saturation and Intensity 

 بندي تصاویر بخش
نشـان داده   2 فلوچارت مراحل مختلف پردازش تصـویر در شـکل  

  .شده است
در ابتدا سطح برگ از زمینه تصویر توسط تبدیل تصویر اولیـه بـه   

از طرفـی  . جداسازي شد تصویر خاکستري و اعمالی حد آستانه مناسب
 HSVو  RGBهـاي مختلـف رنگـی در دو فضـاي      با بررسـی مؤلفـه  

هاي سالم و آلـوده سـطح    مشخص شد که تفاوت آشکاري بین قسمت
بنابراین از مؤلفه رنگی فـوق بـراي   . وجود دارد Hبرگ در مؤلفه رنگی 

منطقـی بـین تصـویر     ANDبا اعمال . بندي تصویر استفاده شد بخش
تصویر مـورد نظـر جهـت     ،Hسیاه و سفید قسمت قبل و تصویر مؤلفه 

صفر  دست آمد که در آن مقادیر زمینه تصویر برابر با پردازش رنگی به
از افـزایش و   شپـی . بودند و تنها سطح برگ داري مقـدار رنگـی بـود   

منظور بیشتر کردن تمایز بـین نقـاط    به(بهبود روشنایی تصویر حاصل 
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هاي مقادیر رنگی تصـویر مؤلفـه    ، هیستوگرام شدت)لکه از باقی نقاط
و با استفاده از مقدار حد آستانه مناسـب  ) 3شکل (رنگی فوق رسم شد 

دیـده سـطح    نقاط آسـیب ) Otsu, 1979(ارگیري روش اوتسو ک و با به
  .برگ از نقاط سالم جدا شد

  
 Hهیستوگرام شدت رنگی مؤلفه رنگی  -3شکل 

Fig.3. Histogram of H color component intensities  
  

  تشخیص نوع بیماري عملیات مورفولوژیکی براي
اي و بالسـت،   با توجه به شـباهت رنگـی دو بیمـاري لکـه قهـوه     

 .اسـتفاده شـد   منظور تمایز این دو نوع بیمـاري از پـردازش شـکلی    به
هاي حاصل از بالست بزرگتر از عالئـم بیمـاري    طور کلی اندازه لکه به

اي است اما بـا توجـه بـه تفـاوت سـن بیمـاري، ایـن روش        لکه قهوه
هاي حاصـل از بالسـت در    اند معیار مناسبی باشد زیرا اندازه لکهتو نمی

هاي حاصـله از بیمـاري    توانند با لکهمراحل اولیه بروز این بیماري می
تفاوت عمده  اما. اي با مرحله پیشرفت باالتر هم اندازه باشندلکه قهوه

در شکل این دو بیماري این است که عالئم حاصل از بیماري بالست 
هاي نوك  در وسط پهن و گوشه(شکل بوده صورت دوکی نج بهبرگ بر

صورت دایـروي   اي عموماً بهاما عالئم حاصل از بیماري لکه قهوه) تیز
 Nithya and(شود  و گاهی بیضی شکل بر روي برگ گیاه پدیدار می

Sundaram, 2011.( 
صورت مستقل یا ترکیبی از اندازه  توان به هاي شکلی را می ویژگی

در این تحقیق چهار خصوصیت شکلی بدون بعـد   .مشخص نمود ابعاد
  :هاي دو نوع بیماري استخراج شدند زیر از لکه
هـا بـا توجـه بـه فرمـول       مقدار گردي تصـاویر لکـه  ): R( 1گردي

تعیـین شـد    )1(از رابطـه  اي،  گیري گردي در اشکال غیر دایـره  اندازه
)Liu et al., 2005.(  

                                                             
1- Roundness 

푅 =
( ⁄ )

)1(                                                       
که برابر با نسبت قطـر بیشـینه بـه قطـر     ): AcR( 2نسبت ظاهري
  ).Liu et al., 2005( کمینه شیء است

퐴 =  )2(                                                              

 )3(از رابطـه  معیاري است از فشـردگی شـکل و   ): SF( 3فشردگی
 ):Shouche et al., 2001(محاسبه شد 

푆 = )3(                                                                 
که نسبت مساحت سطح به حاصلضرب قطـر  ): AR( 4نسبت سطح

  .بیشینه و کمینه است
퐴 =

×
)4(                                                     

نقاط سفید مربوط به (مساحت سطح تصویر  Aکه در روابط فوق؛ 
ترتیـب مقـادیر    بـه  DMinو  DMax، )شیء مورد نظر در تصویر باینري

محیط شـیء مـورد نظـر در     Pقطر بیشینه و کمینه شیء در تصویر و 
  .باشندتصویر باینري می

در نهایت بهترین خصوصـیات شـکلی جهـت جداسـازي دو نـوع      
بیماري انتخاب و تشخیص نوع بیماري براسـاس خصوصـیات شـکلی    

                                                             
2- Aspect ratio 
3- Compactness 
4- Area ratio 
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  .فوق انجام شد
  

  نتایج و بحث
  بندي تصاویر هاي رنگ در قطعه پتانسیل مؤلفه

هـاي رنگـی در فضـاهاي     هاي مؤلفـه  نمودارهاي پراکندگی شدت

شده است، بـا توجـه بـه    نشان داده  4 در شکل HSV و RGBرنگی 
هـاي سـالم و آلـوده بـرگ در مؤلفـه       شکل مشخص است که قسمت

بیشترین تمایز را از همدیگر دارند که مؤید این مطلب اسـت   Hرنگی 
ها منتج خواهنـد   بهترین نتایج براي تشخیص بیماري ،این مؤلفهاز که 
  .شد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RGB هاي حاصل از بیماري، فضاي رنگی  هاي سالم برگ و لکه هاي رنگی مختلف براي قسمت نمودار پراکندگی مقادیر رنگی مؤلفه -  4 شکل
)A(  و فضاي رنگیHSV )B( 

Fig.4. Scatter plots of color components for leaf healthy and defected parts, RGB color space (A) and HSI color space 
(B)  

 
  
  
  

    )A(  

     )B(  
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سفید براي جداسازي برگ از زمینه تصویر،  تصویر سیاه و) Bتصویر اولیه سطح برگ، ) Aمراحل مختلف تشخیص لکه از سطح برگ؛  -5شکل 
C ( تصویرHSV  ،حاصل از تصویر اولیهD ( تصویر مؤلفهH ،E ( تصویر حاصل از عملیاتAND  منطقی بین تصویر مکملH  و تصویر باینري

  تصویر سیاه و سفید نهایی) E( ،G(عملیات افزایش و بهبود روشنایی تصویر  تصویر حاصل از) B( ،F(قسمت 
Fig.5. Several steps of stain recognition: A) Original color image of rice leaf, B) Binary image to segment leaf from 
background, C) HSI image, D) H color component image, E) The resulting image after performing a logical AND 

between complement of H and binary image of step (B), F) Adjusted image resulted from image of step (E), G) Final 
segmented image  

  
 Hؤلفـه رنگـی   همانطور که از نمودارهاي فوق مشخص اسـت، م 

هاي بیمار آن متمایز  کامالً از قسمت ،هاي سالم برگ مربوط به قسمت
هاي رنگی امتحان شـده تمـایز    کدام از مؤلفه است، از طرف دیگر هیچ

دسـت   اي بیماري بالست برگ برنج را به کاملی بین بیماري لکه قهوه
  .دهندنمی

 

(A)   (B) 

(G)  

  (C) (D) 

  (E) (F) 
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  ر خصوصیات شکلیمقادی -1 جدول
Table 1- Values of shape characteristics 

 **فشردگی 
Compactness** 

 nsنسبت سطح
Area rations 

 **گردي
Roundness** 

 **نسبت ظاهري
Aspect ratio** 

 بالست
Blast 

0.42±0.027 0.75±0.029 0.28±0.019 0.29±0.022 

 اي لکه قهوه
Brown spot 

0.89±0.026 0.78±0.027 0.71±0.023 0.71±0.024 

ns :1دار در سطح احتمال  تفاوت معنی: **دار،  عدم تفاوت معنی% 
ns: Corresponding to no significant difference, **: Corresponding to 1% probability  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از ) قسمت زرد رنگ(دست آمده جهت تشخیص بیماري بالست برنج  تصویر نهایی به) Bتصاویر رنگی اولیه از سطح برگ برنج، ) A -6شکل 
 )اي رنگقسمت قهوه(اي  بیماري لکه قهوه

Fig.6. A) Original RGB images from rice leaf surface, B) Final image resulted to distinguish the rice blast disease 
(yellow parts) from brown spot disease (brown parts) 

  
  بندي تصاویر نتایج بخش

 5بندي تصـویر در شـکل    تصاویر مربوط به مراحل مختلف بخش
همانطوري که از تصـویر مربـوط بـه چگـونگی      .نشان داده شده است

نشـان   5 در شـکل  Hجداسازي لکه از سطح برگ با استفاده از مؤلفه 
هـاي لکـه   است، الگوریتم ارائه شـده در تشـخیص بیمـاري   داده شده 

  .اي و بالست برنج از سطح برگ برنج موفق بوده استقهوه
 :محاسبه شدند MCRو  CCRبراي تست الگوریتم نیز مقادیر 

1CCR :درسـتی   هاي لکه بیماري که به عبارتست از تعداد پیکسل
 .ها هاي لکه پیکسلاند به تعداد کل  عنوان لکه در نظر گرفته شده هب

2MCR :هـاي سـالم بـرگ     هاي قسمت عبارتست از تعداد پیکسل
عنـوان   که در هنگام تبدیل تصویر به حالت سیاه و سفید به اشتباه بـه 

هـاي سـبز    ل پیکسلاند به تعداد ک هاي بیماري در نظر گرفته شده لکه
 ).سالم(

هاي مربـوط بـه هـر     روش کار به این صورت بود که ابتدا قسمت
                                                             
1- Correct classification rate 
2- Misclassification rate 

هاي سالم و آلوده سـطح بـرگ از روي تصـویر نتیجـه،      یک از قسمت
نسـخه   Adobe Photoshop طور دستی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     هب

CS6 هـاي   هاي مربـوط بـه قسـمت    همین ترتیب پیکسل هب .جدا شد
هاي مربوط به آن شـمارش گردیـد    سالم و آلوده سطح برگ و پیکسل

نتیجـه بـر    از تصـاویر دودویـی  دسـت آمـده    هسپس با تقسیم مقادیر ب
در . محاسبه شـد  MCRو  CCR       دست آمده از تصویر اصلی،  همقادیر ب

و  CCRتصویري که به این صـورت آزمـایش شـدند مقـادیر      30بین 
MCR دست  هدرصد ب 2/3±9/0 درصد و 3/96±8/1ترتیب برابر با  هب

میـزان بسـیار   دست آمد که  به 4/97±4/1دقت جداسازي برابر با . آمد
با توجه به نمودارهاي پراکندگی ارائه شده در بخـش   و باشد باالیی می

  .بینی بود سوم قابل پیش
  

  تشخیص نوع بیماري براساس خصوصیات شکلی
دار بودن تفاوت شکلی بین دو نـوع بیمـاري    منظور بررسی معنی به

تسـت  نوع بیماري براي  نمونه از هر 30از تعداد . انجام شد tاز آزمون 
نتـایج  . نشان داده شده اسـت  1استفاده گردید که نتایج آن در جدول 

)A(  

)B(  
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حاکی از این است که از بین چهار ویژگی استخراج شده تنهـا نسـبت   
سطح دو نوع بیماري با هم تفـاوتی نداشـت و در سـه ویژگـی دیگـر      

بین بیماري بالست و بیماري % 1داري در سطح احتمال  اختالف معنی
  .ده شداي مشاه لکه قهوه

هـاي مناسـب و اعمـال حـدود آسـتانه       در نهایت با انتخاب شرط
هاي شکلی با توجه به جدول فوق، الگوریتم  مناسب بین مقادیر ویژگی

ارائه شده توانسـت نـوع بیمـاري را در در تصـاویر حاصـل از قسـمت       
به این صورت کـه  . تشخیص دهد% 6/96بندي، با دقت بیش از  قطعه

نمونـه   30نمونـه مربـوط بـه بالسـت و      30(ري نمونه بیما 60از بین 
شـکل   .تنها دو مورد در گروه غلط قرار گرفـت ) اي مربوط به لکه قهوه

تصویر نهایی حاصله پس از آنالیز شکلی و اعمال حـدود آسـتانه بـر     6
  .دهد هاي شکلی را نشان می روي ویژگی

  

  گیري نتیجه
و تعیین  در این تحقیق توانایی روش پردازش تصویر در تشخیص

اي در سـطح بـرگ بـرنج مـورد      نوع دو بیماري بالست و لکـه قهـوه  
توانـد   نتایج نشان داد که روش پردازش تصویر می .ابی قرار گرفتیارز

هاي آلوده جـدا نمـوده و نـوع     هاي سالم را از برگ با دقت باالیی برگ
  . بیماري را نیز با دقت باالیی تشخیص دهد

ـ    با توجه به اینکه بیماري درس به نظر می صـورت   ههـاي گیـاهی ب
تکنیک پردازش تصویر و  توان ازیابد می اي در مزرعه شیوع می منطقه

ها منظور تعیین دقیق و به موقع این بیماري تکنولوژي ماشین بینایی به
در سطح مزرعه استفاده نمود که میزان تلفات محصول را بـه حـداقل   

اي مزرعـه بـه ایـن    رگیري مـدیریت منطقـه  کا رسانده و از طرفی با به
  .توان میزان نیاز به مواد شیمیایی را به حداقل رساندروش می
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Introduction: Rice is a very important staple food crop provides more than half of the world caloric supply. 

Rice diseases lead to significant annual crop losses, have negative impacts on quality of the final product and 
destroy plant variety. Rice Blast is one of the most widespread and most destructive fungal diseases in tropical 
and subtropical humid areas, which causes significant decrease in the amount of paddy yield and quality of 
milled rice. 

Brown spot disease is another important fungal disease in rice which infects the plant during the rice growing 
season from the nursery period up to farm growth stage and productivity phase. The later the disease is 
diagnosed the higher the amount of chemicals is needed for treatment. Due to high costs and harmful 
environmental impacts of chemical toxins, the accurate early detection and treatment of plant disease is seemed 
to be necessary. 

In general, observation with the naked eye is used for disease detection. However, the results are indeed 
depend on the intelligence of the person performing the operation. So usually the accurate determination of the 
severity and progression of the disease can’t be achieved. On the other side, the use of experts for continuous 
monitoring of large farms might be prohibitively expensive and time consuming. Thus, investigating the new 
approaches for rapid, automated, inexpensive and accurate plant disease diagnosis is very important. 

Machine vision and image processing is a new technique which can capture images from a scene of interest, 
analyze the images and accurately extract the desired information. Studies show that image processing 
techniques have been successfully used for plant disease detection. 

The aim of this study was to investigate the ability of image processing techniques for diagnosing the rice 
blast and rice brown spot. 

Materials and Methods: The samples of rice leaf infected by brown spot and rice blast diseases were 
collected from rice fields and the required images were obtained from each sample.The images of infected leaves 
were then introduced to image processing toolbox of MATLAB software. The RGB images were converted to 
gray-scale. Using a suitable threshold, the leaf surface was segmented from image background and the first 
binary image was achieved. Leaf image with zero background pixels was obtained after multiplying the black-
and-white image to original color image. The resulting image was transformed to HSV color space and the Hue 
color component was extracted. The final binary image was created by applying an appropriate threshold on the 
image that obtained from Hue color component. 

As there was a high color similarity between the symptoms of two diseases, it was not possible to use Hue 
color component to distinguish between them. Therefore the shape processing was applied. 

Four dimensionless morphological features such as Roundness, Aspect Ratio, Compactness and Area Ratio 
were extracted from stain areas and based on these features, disease type diagnosis was performed. 

Results and Discussion: Results showed that the proposed algorithm successfully diagnosed the diseases 
stains on the rice leaves. A detection accuracy of 97.4±1.4 % was achieved. 

Regarding the results of t-test, among the extracted shape characteristics, only in the case of Area Ratio, there 
was no significant difference between two disease symptoms. While in the case of Roundness, Aspect Ratio and 
Compactness, a highly significant difference (P<0.01) was discovered and revealed between rice blast and rice 
brown spot stains. The developed algorithm was capable of distinguishing between disease symptoms with an 
exactness of over 96.6%. This means that of the 60 samples (30 samples rice blast and 30 samples of rice brown 
spot); only two were placed in the wrong category. 

Conclusions: It was concluded from this study that image processing technique can not only accurately 
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determine whether the rice is healthy or infected but also can determine the type of plant disease with reliable 
precision.  

Considering the fact that plant diseases spread area by area through the field, early and accurate diagnosis of 
plant diseases in a part of a farm - which is provided by image processing techniques and machine vision 
systems – is very useful for timely and effective disease treatment which in turn leads to lower crop losses. Also, 
by using the site-specific chemical application technologies, the need for chemicals can be minimized, an 
important factor that can considerably reduce the costs. 

 
Keywords: Brown spot, Machine vision, Rice, Rice blast  
 


