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الذكاء األصطناعي والتكنولوجيا الباذغة في مجال تشخيص أمراض النباتتطبيقات   

Artificial Intelligence and Emerging technology in Plant Disease Diagnosis 

  

 مقدمة:

لتشخيص  الذكاء األصطناعي والتكنولوجيا الباذغةتطبيقات تعتبر طرق التصوير الطيفي المختلفة هي أحد 

ا دورا مهما في نمو األمراض النباتيه كذلك تلعب دورا هاما في تحديد بعض العوامل الفسيولوجيه التي له

النباتات وتكشفه وأعطاء صورة عامة أو متخصصة عن الحاله الفسيولوجية التي يتواجد عليها النيات موضع 

الدراسة كمان أنه يمك تطبيق هذه الطرق المختلفة علي نطاقات واسعه تبدء من أول النبات الواحد حتي 

بيقها في األماكن المغلقه كما هو الحال في محطات ألفدنه كما يمكن تطتصوير حقول بأكملها تمتد ألالف ا

ولتعظيم األستفادة من تلك الطرق المتقدمة يتعين علي المشتغل  حفظ وتخزين المنتجات الزراعية المختلف

بعمليه التشخيص األلمام بأساليب التصوير المختلفه وكذلك برامج الحاسب األلي المختلفة المستخدمة في 

طرق تحليل النتائج الناتجة منها وعليه يمكن التوصل لحلول سريعة للمشكالت التي أستخالص هذة الصور و

قد تواجه المزارعين أو المصدرين بخصوص تشخيص مرض نباتي معين بما يوفر الكثير من الوقت 

 والتكلفة.

 طرق التصوير المختلفه / كيفيه جمع العينات:

 :Digital visible light((RGB-imagingالتصوير الضوئي المرئي  -1

تقليديا كانت تستخدم طرق التشخيص المباشرة بالعين المجردة لألمراض النباتيه وذلك لتحديد نوع األصابة 

بمسبب مرضي ما أو شدة األصابه به ومن هنا كانت الفكرة ألأستخدام طريقة التصوير الضوئي الرقمي 

يات الصورة بشكل مباشر من النبات المصاب لقياس تأثير األصابه بالمسباات المرضيه حيث يتم أستقبال معط

ويتم تغذيه البرنامج المصاحب في تحليل تلك الصورة ببعض المعطيات الهامة في التحليل كما هو الحال في 

حيث كانت معطيات التحليل  Zymoseptoria triticiالمصاب بفطر  السبتوري القمح أوراق تلطخمرض 

 –المساحة الغير خضراء وهنا يقصد بها األصفرار نتيجة األصابة   -هي المساحة الكليه الخضراء لألوراق 

لعدد عزلتين من كذلك عدد البكنديات المتكونة من الفطر نتيجة األصابه. حيث تم ألتقاط صورة ضوئية رقميه 

فمن المعروف أن نباتات  نفس الفطر علي نبات القمح لبيان مدي دقة التصوير في حساب شدة األصابة

ل النجيليه من أصعب النباتات لتقييم أمراض التبقعات واللحات عليها وذلك لطبيعة التعريق المحاصي

وذلك لحساب المساحة الخضراء  10mmوفيه تم أستخدام مقياس رسم ( 1)شكل المتوازي الطولي فيها  

دها حيث لقياس حجم البكنديات المتكونة علي األوراق وكذلك عد 1mmعلي األوراق المصابة ومقياس رسم 

تم تغذية البرنامج الخاص بالتحليل بأقطار معينه للبكنديات التي يصعب حسابها غالبا بالعين المجردة وكانت 

 the percentage of leaf area covered by lesionsنتائج أستخدام تلك التقنيه هي كالتالي تم حساب 

(PLACL) ات كذلك كانت التقنيه عاليه الوضوح في أو النسبة المؤيه للمساحة الورقيه المغطاه بالتقرح

تصحيح مفهوم أنه كلما أشتدت األصابه كانت المساحة الورقيه المصفرة أعلي مع عدد أكبر من البكنديات 
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حيث أظهرت نتائج التحليل أن شدة األصابه مرتبطة أمثر بعرض األصفرار وليس تكوين البكمديات حيث 

ذات عدد بكنديات أعلي ولكن كانت المساحة الورقيه  56.2ة كانت أوراق نبات القمح في حاله العزل

والتي كانت أكثر في الشراسة  21.1من المساحة الورقيه مقارنة بالعزلة  %20المصفرة فقط حوالي 

المرضيه . ومن نتائج ذلك التحليل أمكن التفريق بيم عزلتين مختلفتين فسيولوجيا ومسببتين للمرض ووضع 

في مثال أخر ألستخدام نفس التقنيه كانت لحساب مدي تقييم  ة األكثر شراسة مرضيه.برنامج مقاومة للعزل

لمرض التقرح علي  المسببه Xanthomonas axonopodis pv. citriالشدة المرضيه لعزلة البكتيرة 

يرة أشجار الجريب فروت حيث كان السائد أنه بزيادة عدد التفرحات علي األوراق تزيد القيمة المرضيه للبكت

أال أنه وجد أن عدد التقرحات المصاحبه بتحلل اللون األخضر نتيجة أفراز البكتيرة للسم الخاص بها هو األهم 

حيث أصبح تقييم شدة العزالت وكذلك مقاومة األصناف علي حسب المساحة  (2)شكل كما يظهر في 

مما أعطي معلومات قيمة عن  باهته المصاحبة للقرحة علي الورقة وليس عدد التقرحات الكليهالخضراء ال

 في وضع برنامج تقييم أصناف الجريب فروت المختلفة.أستخدام تلك التقنيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

المسبب لمرض تلطخ أوراق القمح  Zymoseptoria tritici( تقييم الشدة المرضيه لعزلتين مختلفتين لفطر 1)شكل 

 high through put digital imagingالسبتوري بأستخدام تقنيه 
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( تقييم الشدة المرضيه لمرض التقرح البكتيري في الجريب فروت بناء علي المساحات الخضراء المتحلله علي 2)شكل 

 األوراق المصابة وليس علي عدد التقرحات

 : Chlorophyll fluorescence imagingالتصوير الكلورفيللي الفلوريسنتي  -2

المرضيه للمسببات  األعراضذات فاعليه أكيده أذ أن اغلب  ال تعتبر طرق التشخيص المرئية فقط طرق

بأعراض خلوية يكون فيها التطور المرضي علي المستوي الخلوي أوال ومن أهم المرضيه المختلفة تبدء 

نسبة  ويتم حسابالعمليات الفسيولوجيه التي تتأثر كثيرا باألصابه المرضيه هي التغير في صبغه الكلوروفيل 

Chlorophyll fluorescence Fv/Fm,   ضوئية للنظام الضوئي  بأقصي كفائةأو مايسميPS‖  ويتم

وهي الفرق  Fvوهي أقصي ابعاث فلوريسنتي لألوراق في حالة األظالم و   ,Fmحساب تلك النسبه كالتالي 

اتات وهي قيمة أقل أنبعاث فلوريسنتي  في حالة األظالم  ومن المعروف أن النب F0و ال  Fmمابن قيمه ال 

بينما النباتات المجهدة فسيلوجيا أو  كفائة الضوئية للنظام الضوئي السليمة تحافظ دائما علي قيم ثابته  من ال

المصابه تظهر قيما منخفضة ومن الجدير بالذكر أن التغيرات في تلك القيم تكون دائما علي ضعف الحالة 

النباتيه دون أن تكون هناك أعراض مرضيه  راضاألمالفسيولوجية للنبات والتي قد تكون ذات أرتباط بأحد 

ألتقاط  ليستحث LEDمزودة بمصدر أشعاع ظاهرة للعينه المجردة وفي هذة التقنيه تستخدم أجهزة تصوير 

األشعاع الفلورسينتي المنبعث من النباتات تحت ظروف الظالم ويت ألتقاط الصور الفلورسنتيه ليتم تحليلها 

أن هناك قيم أخري يمك تقديرها ب القيمة المذكورة أعالة ومن الجدير بالذكر بعد ذلك ببرامج خاصة لحسا

)شكل لحساب نشاط األشعاع الفلةرسينتي للكلولورفيل أال ان القيمه المذكورة تعد أكثرهم أستخداما ويوضح 

 أو فيروس  PMMoV-Sطبيعة النشاط الفلورسينتي لنبات الدخان )أحد العوائل المفرقة( للفيروس ( 3

التبرقش المعتدل في الفلفل أحد الفيروسات المهمة في الفيروس حبث تظهر النباتات الطبيعيه الغير مصابة 

سليمة ذات لون أزرق واضح بينما النباتات المصابه يالحظ تلونها بنقاط صفراء الي حمراء اللون داللة علي 

العدوي ومن المالحظ أن تلك النباتات يوم بعد  16التغير في النشاط الفلورسينتي للكلوروفيل وذلك حتي 

التظهر أعراضا واضحة بالفيروس بتلك الفترة أال أن األختبارات الجزيئية تؤكد وجود الفيروس في النباتات 

 ن ظهور لألعراض.  المصاب دو
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لتشخيص فيروس التبقع المعتدل في الفلفل علي نباتات  Chlorophyll fluorescence( أستخدام تقنيه 3)شكل 

 .الدخان في نباتات طبيعيه ونباتات مصابه غير مظهرة لألعراض

 :Thermal imagingالتصوير الحراري  -3

وشدة األصابه ومرحلة  بناء علي طبيعة أصابة النبات بالمسببات المرضيه المختلفة وطبيعة المسبب المرضي

فات في درجة الحرارة المنبعثة من النبات المصاب والتي تتناسب عكسيا مع تطور المرض يحدث أختال

معدالت النتح فالمسبب المرضي الذي يحدث غلق للثغور الورقيه أثناء األصابة يؤدي الي التقليل من معدالت 

كما هو  النتح ويعمل علي زياده درجه حرارة األوراق المصابة وبالتالي زيادة أنبعاث لألشعه تحت الحمراء

الحال أيضا في المسببات المرضيه للذبول الوعائي أو أعقفان الجذور والتي تؤثر علي الحالة المائيه للنبات 

و بأستخدام أجهزة تصوير متخصصة مزودة بمجسات لألشعه تحت الحمراء  وتعمل علي رفع درجة حرارته

تات السليمة أو حساب قيمة ذلك األنبعاث حساب الفرق في األنبعاث الحراري للنباتات المصابة عن النبايتم 

في مكان محدد علي النبات دون األخر . ومن الجدير بالذكر أن الفرق في األبعاث الحراري في النباتات بين 

ظروف الليل والنهار هو من العوارض الطبيعيه اال أنه أيضا يمكن حساب الفرق في شدة األنبعاث لنباتات 

ات لتعطي قيم تتناسب طرديا أو عكسيا مع الحاله الطبيعيه للنباتات ولعل من أشهر بعينها عن غيرها من النبات

األمراض الذي تم دراسة طرق التصوير الحراري للتشخيص فيه هو مرض البياض الذغبي في القرعيات 

حيث تم أستخدام تلك التقنيه لدراسه تشخيص  Pseudoperonospora cubensisوالمتسبب عن الفطر 

طريقه التجهيز الخاصة للتصوير حيث تستخدم ( 4مرض تحت ظروف بيئية مختلفة ويظهر )شكل وتطور ال

الكاميرات الحرارية لتصوير النباتات ثم يتم أستقبال تلك الصورة الحرارية وعمل المعالجه لها حتي يتم 

( فقدم 5ي )شكل تحليلها بأستخدام أحد البرامج المتخصصة وفي حالة مرض البياض الدقيقي كما هو الحال ف

النباتات السليمة  أوراق علي تغير درجة حرارة واألختالف في درجات الحرارة دراسة تأثير الرطوبة الجوية

أستخدام برامج معادالت خاصة لترجمة نقاط تم والمصابة ومدي تأثير ذلك علي تطور وشدة األصابه حيثت 

وكذلك قيمة أعلي فيرق في  (Ø)جة حرارة األوراق األنبعات الحراري ذات األلوان المختلفة لحساب قيمة در

وتظهر نتائج التصوير أرتفاع درجات  (MTD)درجة الحرارة بين النباتات المصابة والنباتات السليمة 

حرارة األوراق المصابة عن األوراق السليمة وكذلك التأثير األيجابي لزيادة الرطوبة علي تطور وتكشف 

حتي مع ثبات درجة الحرارة يزداد تكشف المرض بصورة كبيرة , أيضا في المرض. حيث بزيادة الرطوبة 
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و  5فقد تم أستخدام التصوير الحراري ألوراق نباتات الورد البلدي المصابة بالبياض الذغبي بعد حالة مماثلة 

ستعانه أيام من العدوي حيث لم تظهر أعراض علي النباتات المصابة بطرق التصوير العادية أال أنه مع األ 7

بطريقة التصوير الحراري أنكم التأكد من وجود أختالف حراري للنباتات المصابة يوضح وجود العدوي 

 .(6) شكل وتطور المرض قبل ظهوراألعراض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( طريقه التحضير للتصوير الحراري للنباتات بأستخدام كاميرات لألشعه تحت الحمراء.4)شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لذغبي تحت ظروف بيئية مختلفة التصوير الحراري لنباتات القرعيات المصابه بالبياض ا ( 5)شكل 
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المسبب للبياض الذغبي في الورد  Peronospora sparsaالتصوير الحراري لنباتات الورد المصابه بالفطر  (6)شكل  

 أيام من األصابه مقارنىة بالتصوير الضوئي العادي. 7ويوضح تطور األعراص علي النبات بعد 

 :Spectral and hyper spectral imagingيفي الفائق و التصوير الطالتصوير الطيفي  -4

التصوير لألنعكاس الطيفي للنباتات في ثالثة وفيها يتم أستخدام طرق  ليامتواجدة حاتعتبر من أحدث تقنبات ال

والمنطقة القريبه من األشعه تحت  (VIS, 400-700 nm) محاور وهي التصوير في نطاق الضوء المرئي 

 shortوكذلك األشعه القصيرة من تحت الحمراء near infrared (NIR, 700-1000 nm) الحمراء 

wave infrared (SWIR, 1000-2500 nm)  ثم يتم أستخدام بيانات الصور من المحاور الثاللثه ودمجها

ويتم التعبير عن هذه البيانات  معا بأستخدام برامج معقدة متخصصة لرسم تصور عن النباتات محل الدراسة

ويمكن أستخدام  ة رسم بياني غالبا مايكون منحني يوضح العالقة مابين األنعكاس والمدي الطيفي في صور

تلك التقنيه لدراسة الحالة العامة للنباتات وكذلك الظروف التي تؤثر علي األنبعاثات الطيفية المختلفة من 

حيث  (7)شكل كما في  لبنجرالتشخيص ودراسة مرض البياض الدقيقي في النبات وقد أستخدمت تلك التقنيه 

تم دمج بيانات الصور المختلفة وتحويلها الي منحنيات بيانيه ترسم العالقة بين األنعكاس من النباتات المصابة  

والمدي الطيفي  . من الجدير بالذكر أنه أمكن تحديث المعادالت الخاصة لتلك القيم بحيث أمكم الربط بين قيم 

حيث تظهر القيم البيانيه للمنحنيات الخاصة بالصور الطيفيه  (8)شكل ه محددة بيانيه بعينها وأمراض نباتي

 والصدأ.الفائقة مختلفه لعدد من األمراض التي تصيب نبات القمح ومنها التبقع الشبكي والبياض الدقيقي 

 

 



 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضح المنحنيات البيانيه بين األنعكاس التصوير الطيفي الفائق لنباتات البنجر المصابة بمرض البياض الدقيقي يو( 7)شكل 

 الطيفي من النباتات المصابة والمدي الطيفي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيم المختلفة لألنعكاسات الطيفيه من التصوير الطيفي الفائق لنباتات القمح المصاب بمسببات مرضيه مختلفة . (8)شكل 
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 الخالصة:

نوعا ما بالتعقيد المرتبط بالتخصصيه أذ أنه بالرغم من  أن طرق التصوير المختلفة لألمراض النباتيه تتسم

سهولة الفكرة وسهولة تطبيقها أال أن التحصل علي النتائج وطريقه تحليلها يحتاج الي درجة عاليه من 

التخصص حيث أصبح األن طرق تحليل الصور النباتيه أحد العلوم األخذه في التطور ةالتي يطلق عليها 

Plant Phenomics  تقنيات  (1)جدول علم أستخالص النتائج من طرق التصوير النباتي ويلخص  أو

وعليه فأن أستخدام طرق  التصوير المختلفة وطرق أستخدامها لتشخيص بعض األمراض النباتيه المختلفة .

التصوير لتشخيص ودراسة أمراض النبات يتطلب األلمام بعلوم البيولوجي والفيزياء المختلفة للتمكن من 

 خالص النتائج المطلوبة من تلك الطرق الحديثة.أست

 


