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 چکیده

ور ه منظبماشین بینایی روشی برای تبدیل یک تصویر به صورت دیجیتال و انجام عملیات بر روی آن 

ر از دها براباوری صباشد. این فنویر بهبودیافته و یا برای استخراج برخی اطالعات مهم از آن میدریافت یک تص

اورزی ف و کشچشم انسان دقیق تر، سریع تر و عملکردی با کمترین خطا دارد. به همین جهت در صنایع مختل

ا راوانی بفرو تحقیقات از اینبسیار کاربردی است و در مکانیک بیوسیتم نیز بسیار مورد توجه واقع شده است. 

 عی شدهسچنان در حال گسترش است. در پژوهش حاضر نیز موضوعات مختلف در این زمینه وجود دارد و هم

ا ه شده و بنظر قرار دادتحلیل رسیدگی سیب مد ،است از توانایی این سیستم بهره گرفته شود. به همین منظور

 رسی واقعورد بره کمک جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار متلب مهای بافتی باستفاده از مدل رنگ و شاخص

شده است. از طرفی دو شاخص آزمایشگاهی مهم در تحلیل رسیدگی که شامل شاخص بریکس و سفتی 

 حاصل از طور نتایجنتایج حاصل از پردازش تصویر و همین در نهایتمحصول است، مورد ارزیابی واقع شده اند. 

ه مدل رنگ مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان داد ک SPSSنرم افزار  بافتی شاخص بریکس و س

RGB  شخیص رسیدگی سیب را تتوانند می % 7/86های بافتی به تنهایی با دقت شاخص و % 100با دقت

 در تشخیص رسیدگی % 100های حاصل از پردازش تصویر به طور کلی از دقت تفکیک دهند و شاخص

 ول، دقتو بر اساس سفتی محص % 4/84 ها بر اساس شاخص بریکس، دقتارند. همچنین تفکیک میوهبرخورد

را در پی  % 7/86 را نتیجه داد و استفاده از دو شاخص بریکس و سفتی باهم در تحلیل نتایج، دقت % 60

صویر زش تهای حاصل از پرداهای بریکس و سفتی با شاخصوجود رابطه ای بین شاخص در نهایتداشت. 

 بررسی شد و حاصل، عدم وجود روابط بین این دو را به اثبات رساند. 

 ماشین بینایی، پردازش تصویر، شاخص بریکس، سفتی، رسیدگی کلیدواژه:
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 مقدمه .1

طح سد در سیب یکی از مهمترین محصوالت باغی ایران محسوب میشودکه پس از مرکبات مقام دوم را از نظر تولی

در رتبه هشتم جهانی قرار  2011در زمینه تولید سیب درختی ایران در سال  سایت رسمی فائوعالم وبطبق ا کشور دارد.

کانیزه شدن عملیات با توجه به م .رتبه سوم را دارا بود 2005رتبه چهارم و درسال  2009گرفت و این درحالیست که در سال 

ود باشد. یل مهم رکاز دال ن در مکانیزاسیون این امر می تواند یکیباغبانی در کشورهای توسعه یافته و از طرفی ناکارآمدی ایرا

ا مل در کارهسرعت ع وری تولید را افزایش دهد. در شرایط کنونی کهدن عملیات باغبانی می تواند بهرهبنابراین ماشینی کر

یرسد. یک مه نظر و کارامد بامری ضروری است توسعه سامانه های خودکار در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی امری بسیار مهم 

ین ه است. ماشکیل شدروبات کشاورز از سه جزء اصلی : سامانه حسگر, پردازشگر و عملگرهایی که سامانه را اداره میکنند تش

رده که خود جلب ی را بهای درک روبات از محیط پیرامون توجهات زیادبینایی و پردازش تصویر به عنوان یکی از اصلی ترین راه

ده شتفاده به طور گسترده در کاربردهای کشاورزی به ویژه تشخیص وضعیت و کیفیت محصول و برداشت محصول اس است و

ز: تشخیص بارتنداع. برای تشخیص ویژگیهای میوه با استفاده از پردازش تصویر تاکنون دو شیوه گزارش شده است که ]4[است

 ین منظور وابرای  ازه خوری است کیفیت ظاهری آن باید حفظ شود ورنگ و تشخیص الگو. از آنجا که مصرف میوه سیب غالبا ت

عموال مین بینایی ای ماشبا هدف برداشت مکانیزه الگوریتم های پردازش تصویر بسیار کارآمد هستند. تهیه تصاویر برای کاربرده

 وفتگی موثرکیوه به روی حساسیت مگیرد. رسیدگی میوه و بنابراین تاریخ برداشت آن بر تحت شرایط کنترل شده نور انجام می

فزایش می داشت اباست. برداشت با تاخیر حساسیت سیب را بسته به رقم سیب افزایش میدهد. کوفتگی سیب نیز با تاخیر در 

ز از دلیش ب گلدنیابدزیرا افزایش قند موجود در سلول هنگام رسیدگی باعث افزایش فشار سلولی میگردد و در این بین سی

 شتری برخوردار است.حساسیت بی

نرم شدن یکی از پراهمیت ترین تغییرات در فرایند رسیدگی بافت میوه است. نرم شدگی بخشی از رسیدگی میوه است 

روشهای مختلفی برای تعیین رسیدگی میوه ها ابداع شده است که در شود. دیواره سلولی و تخریب آن میکه باعث تغییراتی در 

روش مکانیکی و روش شیمیایی و روشهای غیرمخرب نظیر روش آکوستیک و ماشین بینایی  کل شامل روشهای مخرب نظیر

است. امروزه دانشمندان در پی ابداع روشهای غیرمخربی هستند که ساده ارزان قیمت و قابل دسترس بوده و همچنین توانایی 

نظیر سونیک و اولتراسونیک و اشعه ایکس  تشخیص سریع و دقیق میزان رسیدگی و قابلیت تجاری سازی داشته باشد. روشهایی

شوند و روشهایی نظیر ماشین بینایی و های درونی آنها با کیفیت در ارتباط است به کار گرفته میبرای میوه هایی که ویژگی

هوش مصنوعی برای بسیاری از محصوالت که ویژگیهای آنها وابسته به سطح میوه است مفیدند. البته تعاریف مختلفی از 

شود. در بسیاری از محصوالت بهترین شاخص کیفی میزان قند موجود در میوه و میزان سفتی آن رسیدگی به کار برده می

یابند. مکانیزه افراد خبره به طور تجربی با توجه به رنگ پوست سیب و میزان نرمی آن درجه رسیدگی سیب را درمی. ]2[است

فزایش بهره وری تولید است و ماشین بینایی نقش بسزایی دراین هدف دارد. در کردن برداشت میوه های درختی گامی مهم در ا

. این میان بسط یک الگوریتم کارامد برای تشخیص رسیدگی سیب می تواند کمک بسزایی در راهبرد این هدف داشته باشد

لو، سیب و گوجه استفاده کرده و از ماشین بینایی برای بازرسی کیفی میوه های پرتقال، هلو، زردآ بنلوچ و باالسکومولتو، 

همچنین به همین منظور از تقسیم بندی براساس قضیه بیزی و توزیع فراوانی نیز بهره برده اند. در تحقیق دیگری که توسط 

نجام شد، رنگ و بافت سیبهای سالم و آفت زده مورد بررسی واقع شد. در همین راستا از روش ا ]3[لیمنز، دستین و مگین

حلیل بر اساس پیکسلها یعنی رنگهای قرمز، سبز و آبی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شد که روش تقسیم بندی تجزیه و ت

و چند تن دیگر صورت  سریع و مناسبی به همین منظور بود. در تحقیقی که توسط فرانسیلنس گراسیلی ویرا و گراسیل داسیلوا

مورد آزمون واقع شده است. در این مطالعه، محققین شاخصهایی نظیر رقم سیب  شگرفته است، خواص شیمیایی و فیزیکی ش
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رنگ پوست، درصد ماده خشک، درصد مواد جامد محلول، اسیدیته محلول، قند، اسیدیته قابل تیتراسیون، فنل کل و 

 کنند.ها برقرار آنتوسیانین کل را اندازه گیری کرده اند و طی این تحقیق توانسته اند روابطی بین این شاخص

 

                       هامواد و روش .2

 میوه      

مورد بررسی قرار گرفت. سیبها از یکی از باغات  1طور که ذکر شد، این پژوهش بر روی سیب قرمز رقم رددلیشزهمان

ود تا در حد ممکن شهرستان مراغه تهیه شدند که به نوبه خود از کیفیت باالیی برخوردار بودند. در انتخاب سیبها سعی بر این ب

سیبها جهت نور خورشید تابیده شده بر درختان و همینطور موقعیت آنها بررسی شود تا نتایج تحت تاثیر این موارد قرار نگیرند. 

در سه مرحله برداشت شدند. مرحله دوم، مرحله رسیدگی سیب بر اساس زمان تجربی رسیدگی بود و یک مرحله قبل و یک 

همه سیبها پس از چیده سیب برداشت شد.  45روز فاصله زمانی بود و در مجموع  10شت شد. بین مراحل مرحله بعد از آن بردا

 شدن در شرایط کنترل شده دمایی به آزمایشگاه و کارگاه منتقل شدند. 

  

 :شاخصهای آزمایشگاهی   

TSS       

تر شدن میوه میزان قند آن افزایش می از مهمترین شاخصهای رسیدگی میوه میزان قند آن است که معموال با رسیده 

میزان مواد جامد محلول در نمونه را بیان میکند و در میوه هایی نظیر سیب بیانگر همان میزان قند  TSSیابد و از آنجا که 

با دستگاه رفراکتومتر رومیزی در دمای اتاق اندازه گیری شد و داده ها برحسب شاخص  TSSموجود در میوه است از اینرو 

)آیاال و زاواال،  با استفاده از رفراکتومتر به عصاره گیری از میوه نیاز است TSSبریکس یادداشت شدند. برای اندازه گیری 

. بدین منظور به ترتیب از قسمت وسط سیبها برش کوچکی زده و نمونه ای برداشته شد و پس از ریختن عصاره بر  2(2008

 ظر قرائت شد. روی منشور و محکم کردن آن، عدد مورد ن

 :سفتی

ه ت میوسفتی گوشت میوه عالوه بر خواص ژنتیکی به شرایط پرورش محصول نیز بستگی دارد. هرچقدر سفتی گوش

تر سلولی بیش ضای ینبیشتر باشد، عمر انباری آن بیشتر است. میوه رسیده سفتی کمتری نسبت به میوه های نارس دارد زیرا ف

 شود. شده و مقاومت دیواره سلولی کمتر می شده و پکتین و همی سلولوز تجزیه

یوه وست مپدر این تحقیق سفتی گوشت میوه توسط فشارسنج مگنس تیلور اندازه گیری شد. بدین منظور قسمتی از 

هنگامی که  شود.یبرداشته شده و نوک فشارسنج در محل پوست گرفته شده قرار داده شده و با دست به دستگاه فشار داده م

وانده خارد شده وشود، از روی عقربه دستگاه فشار وارد گوشت مینوک فشارسنج تا محل موردنظر و تعیین شده در روی آن 

 شود. می
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2 Ayalla & Zavala 
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 اجزاء ماشین بینایی

 دوربین عکاسی

ار کیفیت باال ر با کتواند بسیار کارامد باشد زیرا تصاویدر ماشین بینایی استفاده از دوربین های با وضوح باال می

ه شد. ارتقا در دوربین استفاد canonکند. در این پژوهش از دوربین یل میپردازشگر را برای تحلیل تصاویر و پردازش آنها تسه

اشته دلیزر  ها، نرم افزار و قطعات روشنایی موجب شده اند که حتی دقت باالتری نسبت به روشهای مبتنی بر تماس و

 .]1[باشیم

 

 سیستم نورپردازی

ز قبیل: اتلفی یستم است. در این حیطه، موارد مخیکی از مهمترین قسمتهای پیکربندی ماشین بینایی، نورپردازی س

ایستی به برگذارند و ی تاثیشدت و جهت نورپردازی، منابع نور استفاده شده ، فاصله دوربین و منابع نوری از شیء و نوع نورپرداز

نبدی شکل یستم گسدقت مورد ارزیابی قرار گیرند. در همین راستا به جهت ایجاد نورپردازی با شدت و جهت یکسان، از یک 

 نشان داده شده است و نورپردازی با منابع نوری ال ای دی و فلورسنت استفاده شد.  2که در شکل 
 

 

 سیستم گنبدی شکل نورپردازی  -2شکل 

 

 سیستم پردازشگر

فزار م اصویر نرازش تبرای پردازش تصاویر، ابتدا تصاویر از دوربین به لپ تاپ منتقل شده و سپس توسط جعبه ابزار پرد

سپس با  وا شدند ابتدا تصاویر قطعه بندی شده و نمونه ها از پس زمینه جدمتلب مورد پردازش واقع شد. به همین منظور 

 لیل شدند. تح spssو بافت مورد پردازش واقع شدند. نهایتا نتایج حاصل با کمک نرم افزار از ویژگی رنگ استفاده 
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 نتایج و بحث .3

چنین داده و شاخصه های بافتی بودند، و هم RGBش تصویر که شامل داده های مدل رنگ های حاصل از پردازداده

رای تحلیل تفاده بنرم افزار مورد اسهای آزمایشگاهی شامل شاخص بریکس و سفتی، تک تک مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. 

 بود.  SPSSداده ها 

ده های هر سیار کارامد به نظر رسید به طوریکه دابرای تشخیص رسیدگی ب RGBطبق نتایج بدست آمده، مدل رنگ 

 7/86% یز با دقت نهمچنین شاخصه های بافتی از داده های حاصل از پردازش تصویر تفکیک نمود.  %100سه مرحله را با دقت 

رابر با ب د دقتیموفق به جداسازی مراحل شدند. در مجموع، شاخصه های رنگ و بافت بدست آمده از پردازش تصویر توانستن

 نشان داده شده است. 2و  1ارائه کنند. نتایج این بررسی در جدول  100%

 
های پردازش تصویردقت جداسازی شاخصه -1 جدول  

 رسیدگی 1 2  3 کل

100 0 0 100 1 

100 0 100 0 2 

100 100 0 0 3 

 

ل به شک 2ی فیشر در جدولدهد. همچنین ضرایب بدست آمده از تابع خطدقت جداسازی مراحل را نشان می 1جدول 

ع زیر از ا توابزیر آورده شده است که این توابع نشان دهنده روابط خطی تفکیک مراحل هستند و درواقع مراحل مختلف ب

 یکدیگر تفکیک شده اند. 

 
 ضرایب تابع خطی فیشر -2جدول 

 3 2 1 رسیدگی

Blue 637/1866- 312/1899- 896/1901- 

Energy 154/7181 700/7194 445/7196 

Entropy 700/158438232 700/158502657 700/158522906 

Constant 750/79264035- 990/79338255- 950/79358634- 

 

 

 ل به صورت زیرشوند که برای نمونه تابع او، توابع تفکیک خطی فیشر حاصل می2طبق ضرایب به دست آمده از جدول 

 خواهد بود:

 
 

 ه های حاصل از پردازش تصویر در هر سه مرحله نشان داده است. تجمع داد 1در شکل همچنین 
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 تجمع داده ها در مراحل مختلف -3شکل
 

بریکس با  ه شاخصدند. به طوریکتجزیه و تحلیل واقع شدر تحلیل دیگری، نتایج حاصل از داده های آزمایشگاهی مورد 

% 60بر با ص سفتی محصول در تفکیک مراحل دقتی براتوانست مراحل رسیدگی را تفکیک کند و همچنین شاخ 4/84%  دقت

د. بنابراین شاخص نتیجه دا 7/86% داشت. نهایتا نتایج حاصل از هردو شاخص آزمایشگاهی باهم بررسی شد که دقتی معادل با

آورده  4 و 3جداول  نتایج این تحلیل دراز دقت قابل قبولی در تفکیک رسیدگی مراحل برخوردار است. نیز بریکس به تنهایی 

 شده است.

 
 آزمایشگاهیهای دقت جداسازی شاخصه -3جدول 

 رسیدگی 1 2 3 کل

100 0 20 80 1 

100 3/13 7/86 0 2 

100 3/93 7/6 0 3 

 

ابع خطی . همچنین ضرایب توکند، دقت جداسازی مراحل رسیدگی را بر اساس شاخص های آزمایشگاهی بیان می3جدول 

 شده است آورده 4یشر نیز در جدول ف

 آزمایشگاهیهای شاخصهضرایب تابع خطی فیشر  -4جدول 

 3 2 1 رسیدگی
 255/15 020/18 678/17 سفتی
 009/47 342/44 588/38 بریکس

Constant 833/322- 556/393- 402/392- 



 
 

7 

 

ه فاصله ببا توجه  های آزمایشگاهی نمونه ها که مربوط به خواص داخلی محصول است، تفاوت قابل قبولی، داده4مطابق شکل 

 زمانی برداشت دارند و رسیدگی هر کدام از مراحل به خوبی از یکدیگر تفکیک شده است.

 

 توزیع واریته های آزمایشگاهی در فضای دوبعدی  -4ل شک

 

صویر تردازش پنهایتا تحلیل و بررسی با هدف بررسی رابطه ای بین شاخص های آزمایشگاهی مطرح در اینجا و شاخص های 

 انجام شد که در این مقوله، رابطه ای بین این دو یافت نشد. کر شده ذ

 

 نتیجه گیری .4

رامدی در در پردازش تصویر، شاخص بسیار کا RGBنتایج حاصل از این این بررسی نشان داد که ویژگی مدل رنگ 

ص ل است، شاخباشد و همچنین شاخص بریکس که بیانگر میزان مواد جامد محلوتحلیل رنگ و رسیدگی محصول می

روابط  دم وجودعشود. همچنین قابل ذکر است که تحلیل نتایج، حاکی از آزمایشگاهی مناسبی در تحلیل رسیدگی محسوب می

 بین شاخص سفتی و بریکس با شاخص های پردازش تصویر است. 
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ABSTRACT 

Machine vision is a way of converting an image digitally and performing operations on it to get an improved 

image or to extract some important information from it. This technology is hundreds times more accurate, faster 

and more functional than the human eye with the least error. Therefore, it is very practical in various industries 

and agriculture, and it is also much considered in biosystem. so there is a lot of research on various issues in this 

field and is still expanding. In the present study, the ability of this system has been exploited. For this purpose, 

the analysis of red delicious apple has been considered and using the color model and texture indices have been 

investigated using MATLAB software image processing toolbox. On the other hand, two important laboratory 

indicators in the analytical analysis, which include the index of brix and product rigidity, have been evaluated. 

Finally, the results of image processing and the results of the Brix and firmness index were analyzed by SPSS 

software. The results showed that the RGB color model with a precision of 100% and texture indices with an 

accuracy of 86.7% could detect apple ripening, and the index of image processing generally had a resolution of 

100% in detecting the differences. Fractional breakdown based on the BRICS index, accuracy of 84.4% and 

based on product rigidity, resulted in a precision of 60% and the use of two Brix indicators and stiffness together 

in the results analysis yielded an accuracy of 86.7. Finally, there was a relationship examine between the BRICS 

indices and firmness with the indexes of image processing and the result proved the lack of relationships between 

the two.  
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