
 

١ 

 

  
   گندم با استفاده از پردازش تصویرتصویر  و رنگی مورفولوژیکی هاي اثر رطوبت بر برخی ویژگیبررسی 

 
 3پناه ، داود حسن2، منصور راسخ2، یوسف عباسپور گیالنده1*هادي سعیدي

  هاي کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی گروه مکانیک ماشین دانشجوي کارشناسی ارشد
 Saeedi.h@student.uma.ac.ir :*نویسنده مسئول

  هاي کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی گروه مکانیک ماشین دانشیار
  هاي کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی گروه مکانیک ماشین استادیار 

  
  : چکیده

برداشت مؤثر  گذارد که شناخت این خواص در طراحی و عملکرد ابزارهاي پس از ها اثر می محتواي رطوبتی غالت بر خواص فیزیکی دانه
در این . بررسی شده است غالتنوین براي اموري چون بازرسی کیفی خودکار  ابزارياي به عنوان  بینایی ماشین به طور گسترده. است

. تصاویري گرفته شداي  به صورت تودهپژوهش از پنج رقم گندم که از مرکز تحقیقات کشاورزي اردبیل تهیه شدند، در پنج سطح رطوبتی 
ها  محیط، مساحت، قطر بزرگ و قطر کوچک تصویر دانه مورفولوژیکی پردازش شدند و چهار ویژگی MATLABافزار  با نرم ویرتصا سپس

همچنین   .داري افزایش یافتند ها به طور معنی ها معلوم شد با افزایش رطوبت، تمام این ویژگی پس از تحلیل آماري داده. استخراج گردید
  .دار است هاي رنگی معنی نشان داد که اثر متقابل رقم و رطوبت بر مؤلفه RGBي رنگی ها ي واریانس داده تجزیه
 
  .هاي مورفولوژیکی هاي گندم، ویژگی محتواي رطوبتی، پردازش تصویر، دانه :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

عملکرد ابزارهاي پس از برداشت  گذارد که که شناخت این خواص در طراحی و ها اثر می محتواي رطوبتی غالت بر خواص فیزیکی دانه 
اثر . بررسی شده استاي به عنوان روشی نوین براي اموري چون بازرسی کیفی خودکار محصوالت  بینایی ماشین به طور گسترده. مؤثر است

ي جرم  پایه، بر %25تا  12ي  میزان رطوبت بر خواص فیزیکی سورگوم و ارزن با استفاده از چهار محتواي رطوبتی مختلف در محدوده
نتایج نشان داد که ابعاد خطی، قطر میانگین هندسی، کرویت، مساحت سطح، حجم، . آزمایش شد) 2005(و همکاران  1خشک، توسط الزارو

امکان استفاده از آنالیز تصویر را ) 2008(و همکاران  2شیمیزو. اي خطی با میزان رطوبت دارند چگالی دانه و تخلخل سورگوم و ارزن رابطه
هاي برنج افزایش  هاي جذب رطوبت، آزمایش کردند و دریافتند که هم طول و هم عرض دانه هاي برنج در هنگام آزمون گیري دانه اندازه در
تواند بر ظاهر فیزیکی و مورفولوژي دانه، که خود بر خصوصیات حمل و  کند که میزان رطوبت دانه می نتایج این مطالعات ثابت می. یابد می

هاي  ي گندم موجود در کانادا، تحت میزان رطوبت از تصاویر سه واریته) 2009(و همکاران  3رامالینگام. مؤثر است، تأثیر بگذارد نقلی دانه 
آنها مشاهده کردند که در هر سه واریته . ویژگی مورفولوژیکی استخراج کردند 49، )ي تر بر پایه(درصد  7/19و  0/18، 9/15، 9/13، 5/12

  .ها به طور خطی افزایش یافت هاي مورفولوژیکی، مانند مساحت، محیط، طول و شعاع دانه ن رطوبت، ویژگیبا افزایش میزا
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 ها مواد و روش

  ها سازي نمونه آماده
ها پس از  گندم. از مرکز تحقیقات کشاورزي استان اردبیل تهیه شد و اروم MV17هاي کاسکوژن، کاسپارد، میهن،  با نام رقم گندم 5

. اي براي تعیین رطوبت اولیه به روش آون گرفته شد هاي پالستیکی قرار داده شدند و از هر رقم نمونه بندي، در کیسه دن و دستهتمیز کر
ي سلسیوس به  درجه 130گرم گندم در ظرف پتري قرار داده شد و در دماي  ASAE S352.2 ،10صورت که بر اساس استاندارد  بدین
پس از این زمان ظروف از آون بیرون آورده و درون دسیکاتور حاوي آلومیناي فعال قرار گرفتند تا . ر گرفتساعت در داخل آون قرا 19مدت 

  :میزان رطوبت بر مبناي تر محاسبه گردید) 1( ي و با استفاده از رابطه) وزن خشک(ها را وزن کرده  سپس آن. اق برسندتبه دماي ا
)1(  

  
  

 
ها به عنوان رطوبت اولیه در نظر  براي هر رقم سه تکرار انجام شده و میانگین آن .باشد وزن خشک می  و اولیه وزن که در آن 

براي این منظور مقداري از هر رقم گندم . درصد رسیدند 14و  5/12، 11، 5/9، 8هاي  ها به ترتیب به رطوبت تک رقم تکسپس . گرفته شد
هاي  ها در کیسه بعد گندم. هاي در نظر گرفته شده، رسیدند تپاشی شده و به وزن مورد نظر براي رطوب مه وزن شده، سپس) گرم 50حدود (

. ها توزیع شود داري شد تا رطوبت به طور یکنواخت در بین دانه پالستیکی به صورت دوالیه قرار داده شده و به مدت یک روز در یخچال نگه
  :ها محاسبه شد وزن خشک نمونه) 2(رابطه ابتدا از ) ي گندم در رطوبت مورد نظر وزن نمونه(ي وزن ثانویه  براي محاسبه

)2(  
  

  :وزن مورد نظر محاسبه گردید) 3(رابطه سپس با استفاده از . رطوبت دانه است و  )گرم 50حدود (وزن اولیه  که 
)3(  

  
  

  . باشد رطوبت مورد نظر می که در آن
 

  تصویربرداري
گندم در زیر  ي دانه 25هایی در حدود  به صورت دسته براي تصویربرداري، گندم از یخچال بیرون آورده شدند، هاي نهکه نمو بعد از آن

 SONYدوربین استفاده شده براي تصویربرداري. که در باالي آن دوربینی تعبیه شده بود، قرار گرفتندفلزي  شکل گنبديي  ا محفظه
DSLR-A200  10با رزولوشنM گشودگی روزنه : تنظیمات دوربین به صورت دستی و از این قرار بود. بودf/5.6 125/1، سرعت شاتر 

دو المپ آفتابی و دو ( وات 16مصرف  المپ کم 4همچنین براي نوردهی محفظه از . 70mmي کانونی  ، و فاصلهISO-800ثانیه، سرعت ایزو 
ها براي مدتی روشن ماندند تا میزان روشنایی ثابت  برداري المپقبل از عکس. استفاده شد LEDهاي  اي از المپ و مجموعه )المپ مهتابی

به طور عبور از آن ها پس از  که نور المپ ي کاغذي درون محفظه قرار داده شد، به طوري یک استوانهبراي جلوگیري از ایجاد سایه، . بماند
-رقم(از هر تیمار  .کرد، استفاده شد ي مشکی که کنتراست بهتري ایجاد می زمینه راي تصویربرداري از پسب .پراکنده گردید تري یکنواخت

  .تکرار تصویربرداري صورت گرفت 5) رطوبت
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  پردازش تصاویر

. استفاده شد MATLAB R2013aافزار  براي این کار از نرم. ي رایانه منتقل شد ها به حافظه  هاي تصاویر به منظور استخراج ویژگی ایلف
براي گیري خودکار و تعدیل آن، تصاویر رنگی به سیاه و سفید تبدیل شده و  افزار، با آستانه صورت که بعد از خواندن تصاویر در نرم بدین

سپس چهار ویژگی محیط، مساحت، قطر بزرگ و قطر کوچک براي تصویر   .استفاده شد closingو  opening عملیات حذف نویزها از
 MSTAT-Cافزار  با استفاده از نرم ها داده گرفته شد و سپسدر هر عکس، ها  میانگین هر یک از این ویژگی .ها به دست آمد تک دانه تک

  .تجزیه و تحلیل شدند
  

  نتایج و بحث
تصویر گندم در  دهد که اثر متقابل دو فاکتور رقم و رطوبت بر محیط سطح تصویر، مساحت و قطر بزرگ نتایج تجزیه واریانس نشان می

ي واریانس به  جدول تجزیه. باشد دار می معنی ٪1چنین اثرات اصلی رقم و رطوبت بر قطر کوچک در سطح  هم .دار است معنی ٪1سطح 
  :در زیر نشان داده شده استبراي محیط دست آمده 

)محیط سطح تصویر(تجزیه واریانس  -1جدول  
  منابع تغییر درجه آزادي میانگین مربعات

**14/10667  رقم 4 
**5/2049  رطوبت 4 
**66/104 رطوبت×رقم 16   

 خطا 100 45/37
  CV=0.96%                   ٪1دار در سطح  معنی** 

   
حروف مشابه  .در نمودار زیر آمده استبراي محیط مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم و رطوبت  اي دانکن در آزمون چند دامنه نتایج
 .ندارند يدار ین است که تیمارهاي مربوطه تفاوت معنیي ا دهنده نشان

  

LSD=7.678 

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و رطوبت براي محیط سطح تصویر -1شکل  
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در زیر جدول  .دار است هاي رنگی معنی نشان داد که اثر متقابل رقم و رطوبت بر مؤلفه RGBهاي رنگی  ي واریانس داده همچنین تجزیه 

 :ي قرمز رنگ آمده است ي میانگین براي مؤلفه ي واریانس و نمودار مقایسه تجزیه
)ي رنگ قرمز مؤلفه(تجزیه واریانس  -2جدول  

  منابع تغییر درجه آزادي میانگین مربعات
**92/415  رقم 4 
**412/114  رطوبت 4 

**512/7 رطوبت×رقم 16   
 خطا 100 724/2

  CV=1.02% ٪1دار در سطح  معنی** 
  

  
  
  
  گیري کلی نتیجه 

 نتایج نشان داد که با افزایش. ی تصاویر پنج رقم گندم مشخص شدرنگ و هاي مورفولوژیکی از ویژگیبرخی اثر محتواي رطوبتی بر 
 داري به طور معنی رگ و قطر کوچک تصویرهاي مورفولوژیکی محیط، مساحت، قطر بز ویژگی درصد، 14تا  8ها از  ی دانهرطوبت محتواي

داري در  تغییرات معنی ،با افزایش رطوبت مشخص شدهمچنین  .سو است هم) 2009(نگام و همکاران که با نتایج رامالی یابد افزایش می
توان ابزارهاي حمل و نقلی و حتی تشخیص  هاي دیگر می ها و مؤلفه با افزایش شناخت از این ویژگی. دهد ها رخ می نمونهسطح رنگی 

  .رطوبت را توسعه داد
  
  
  
  
  

ي رنگی قرمز نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و رطوبت براي مؤلفه -2شکل  
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