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 خالصه

محصول انگور با توجه به اهمیت صادرات محصول انگور برای کشور، توجه به دسته بندی کیفی 

از  Brixدر این ارتباط تعیین سطح رسیدگی براساس شاخص امری بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. 

معیارهای اصلی کیفی انگور محسوب می گردد. مبنای این تحقیق استفاده از تصاویر دیجیتال برای 

ین زمان برآوردی از استخراج مولفه های شکلی و رنگی است که می تواند بصورت غیر مخرب در کمتر

بر اساس طرح آزمایشی، نورپردازی در دو حالت نورپردازی از باال و شاخص کیفی انگور به ما ارائه دهد. 

تصاویر با  و در داخل یک محفظه بسته تهیه شد با نورپردازی از باال تمامی تصاویر .پایین انجام شد

میانگین  L*a*bو  RGBدر این پژوهش در مدل  .شدنورپردازی از پایین توسط یک سامانه نورپردازی انجام 

تصاویر گرفته شده از و واریانس مقادیر رنگی محاسبه شده است. ویژگی های شکلی خوشه نیز با استفاده از 

نتایج از آنالیز تشخیص استفاده شد. نورپردازی از پایین بدست آمدند. برای آنالیز داده های بدست آمده 

و نتایج بدست آمده از طبقه  % 6/79سطح رسیدگی با دقت  2در خوشه ها  دیبدست آمده از طبقه بن

با  Brixبدست آمد و نتایج حاصل از تشخیص رسیدگی بر مبنای میزان  % 9/58سطح رسیدگی  3بندی به 

 بدست آمد. % 8/63ضریب تبئین 
 

 ، خوشه، رسیدگیپردازش تصویر دانه، انگور سفید بی: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه  -1
 

، ترکیه، شیلی، پس از کشورهایی مانند چین، ایتالیا، ایاالت متحده، اسپانیا، فرانسه 2007کشور ایران در سال 

 بوددنیا را به خود اختصاص داده  درصد از کل تولید انگور 3/3که حدود بود  دهمین تولید کننده انگور دنیاآرژانتین و هند 

ای را به عنوان ابزاری قدرتمند برای کنترل کیفی های بالقوهبینایی تواناییینتحقیقات اخیر نشان داده است که ماش .[2]

(، با استفاده از پردازش تصویر برای محاسبه زاویه  انحنای  انگور از خطوط انگور 2012و همکاران ) 1لیها دارد. میوه

نظر گرفته شد. زاویه انحنای حاشیه انگور به  و مقدار متوسط به عنوان مقدار زاویه انحنای کل تصویر در کردنداستفاده 

درصد  70عنوان پارامتر مشخصه برای طبقه بندی اندازه و مدل شناسایی اندازه انگور انتخاب شد. نرخ دقت مدل نزدیک به 
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(، یک سیستم درجه بندی انگور که بر اساس 2010کاران )مو ه 1چن .[6] بود که نشان می دهد مدل قابل اجرا است

ن بینایی توسعه داده شده بوده ارائه دادند. یک زنجیره ی مخصوص که خوشه های انگور از آن آویزان بودند و بطور ماشی

برای تصویر برداری از دو طرف هر خوشه به طور هم زمان نصب  CCDمستمر از طریق مسیر حمل می شدند. دو دوربین 

دازه و شکل از ناحیه ی انعکاسی و خمیدگی پیکسل ها استخراج و ویژگی های ان RGBشدند. ویژگی رنگی در فضای 

خوشه مورد نظر در سه حالت درجه بندی شدند. آزمایش ها نشان دادند که دقت درجه بندی  20محاسبه شدند و 

(، با بهره گیری از تصاویر 2012و همکاران) 2گاریدو ناول .[3] درصد بود 55اندازه -درصد ، و درجه بندی شکل70رنگ

RGB نانومتر با استفاده از آنالیز تشخیص خطی اقدام به درجه بندی و  700-1900یتالی و فراطیفی در طول موج دیج

(، به دسته 2012آذرمدل و همکاران).[8] همچنین تشخیص سطح بلوغ سیب ها تحت شرایط مختلف ذخیره سازی نمودند

در دو نوع روش نورپردازی، به ، L*a*bو  RGB، HSVبندی زیتون های سالم و معیوب با استفاده از پارامترهای رنگی 

و فلورسنت بوسیله ی آنالیز تشخیص، پرداختند که دقت دسته بندی براساس ویژگی های رنگی در  LEDکمک المپ های 

 را تصویر ، فناوری پردازش(0201)و همکاران  3لیمینگ .[2] بدست آمد %98و  %70و فلورسنت به ترتیب  LEDحالت 

 و نقاله نوار یک شامل سیستمی کارگیری به با بردند. آنها کار به اندازه و شکل رنگ، براساس فرنگی ندی توتب درجه برای

 و  L*a*b رنگی فضای به شده گرفته تصاویر تبدیل از پس بود، نصب سیستم روی بر که دوربینی همچنین و سنسور دوعدد

(، جهت کنترل کیفیت سب 1795) 2مکلور و مارو. [9] یابند دست مهم این به توانستند  K_meansتابع از استفاده همچنین

(، معیارهای رنگی در دسته بندی 1796) 8استفنسون. [5]زمینی تکنیکی را بر اساس سایز، رنگ و شکل آن ارائه نمودند

برای کالس  (، به تحلیل تصاویر رنگی1778) 6تاوو و همکارانش. [7] گوجه فرنگی را بر اساس انعکاس نور توسعه دادند

هدف این مقاله، بررسی امکان استفاده از . [10] بندی سیب زمینی پرداختند و آن ها را به شش دسته تقسیم بندی کردند

ی انگور های شکلی و رنگی برای تعیین رسیدگی میوهآنالیز تشخیص خطی با توجه به ویژگی سیستم پردازش تصویر و

 سفید بیدانه از روی خوشه و آن است.
 

 

 هامواد و روش -2

ارومیه بطور دستی و شهر های انگور با رقم سفید بی دانه هر چهار روز یکبار از باغی واقع در در این پژوهش نمونه

تکرار مورد  6نمونه در  22برداری شدند. تعداد  ی تصویرگیری آمادهکامال نصادفی تهیه و پس از انتقال به محل اندازه

 آزمایش قرار گرفتند.

 

 تصویربرداری و تحلیل تصویر       -2-1

 1/9با یشینه رزولوشن  DSC-W120 مدل  Sony super steadyShot یک دوربین  برداری از برای تصویر

( نسبت به سطح cm30استفاده شد. در تمام موارد تصاویر از فاصله یکسان ) mm 2/21-38/8مگاپیکسل و فاصله کانونی 

Core.i3/2.2GHz -acer Aspire5750G- به یک رایانه پرتابل ) Memory stickویر از طریق زمینه ثبت شد. تمامی تصاپس

Ram:4.00 GB-64.0 bit منتقل و در فرمت غیرفشرده )tiff  ذخیره سازی شد. با توجه به اهمیت نورپردازی و تاثیر قابل

 .حالت نورپردازی از باال و پایین انجام شدمالحظه آن بر تصاویر گرفته شده و بر اساس طرح آزمایشی، نورپردازی در دو 

تمامی تصاویر با نورپردازی از باال در داخل یک محفظه بسته تهیه شد و تصاویر با نورپردازی از پایین توسط یک سامانه 

                                                 
1 -Chen  
2 -GarridoNovell  
3 -Liming  
4 -Mcclure and Morrow 
5 -Stephenson 
6 -Tao 
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اغذ های هیستوگرام در محدوده خاکستری، از کهای اولیه و مشاهده منحنی. با انجام آزمایش(1)شکل نورپردازی انجام شد

ها در انواع خوشه سفید معمولی به عنوان پس زمینه استفاده شد. متناسب با شرایط نمونه های انگور، رنگ و ابعاد نسبی آن

برای  M-Fileبه صورت  MATLABای در نرم افزار های داخل تصویر، نسبت به نگارش الگوریتم و برنامه رایانهو ابعاد المان

 م شد. استخراج مولفه های تصویر اقدا

 

  
 محفظه نورپردازی ازباال و سامانه نورپردازی از پایین -1شکل

 

 قطعه بندی   -2-2

 graythreshراحتی توسط دستور بندی بهزمینه عمل قطعهبا توجه به وجود کنتراست مناسب بین خوشه ها و پس

ین و فاصله آن تا شئ به عملیات برش تصویر با توجه به نوع لنز دورب. [1] (2005، 1انجام شد )انون  Otsuبر مبنای روش 

واسطه انتقال و تبدیل تصویر به حالت رقومی، استفاده از انواع  نیاز بود. در عین حال، وجود نویزهای متعدد، عمدتا به

را اجتناب  bwareaopenو  imfill ،imcloseهای کاهش نویز شامل باز و بسته کردن نقاط و استفاده از دستورات روش

در هر دو روش نورپردازی به دلیل انتخاب مناسب رنگ پس زمینه و نیز جهت منبع نور، کنتراست مناسبی  اپذیر نمود.ن

زمینه وجود دارد و این تمایز در نورپردازی از پایین بارزتر است. پس از جداسازی پس زمینه از اشیاء و بین نمونه و پس

های ابعادی محاسبه شدند. در مولفه regionpropsفاده از مجموعه دستورات هایی با شدت صفر، با استتبدیل آن به پیکسل

 خوشه های نمونه در الگوریتم، این های رنگی استفاده شد براساسدر تقریب دسته  Labو  RGBادامه، از مدلهای رنگی 

 به و شده استخراج دهدمی تشکیل را نمونه کل سطح %18 تا 10 بین که مربعی سطحی در مولفه های رنگی از میانگینی

ای از تصاویر پردازش شده برای بدست آوردن ویژگی نمونه  .گردید وارد تشخیص تحلیل مدل خروجی در پارامترهای عنوان

 (.3( و )شکل2های شکلی و رنگی  آورده شده است )شکل

 

 
 تصویر پردازش شده برای ویژگی های شکلی -3تصویر پردازش شده برای رنگ         شکل  -2شکل                             

 

 

                                                 
1 -Anon 
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 اندازه گیری شاخص بریکس  -2-3

 0-50 پس از تصویر برداری از هر نمونه به صورت تصادفی یک حبه انتخاب شد و با استفاده از دستگاه رفراکتومتر

 شاخص بریکس آن اندازه گیری شد. 
 

 

 نتایج و بحث        -3

 استفاده شد. SPSSدر نرم افزار  1 تم از تحلیل های آماری و به ویژه تحلیل تفکیکبرای بررسی نحوه عملکرد سیس

نتایج عینی نشان داد که عمال تصویر برداری از خوشه و بر اساس روش نورپردازی، نورپردازی از پایین سخت تر از 

 نورپردازی از باال است.

 
 زمان رسیدگی سطح 2طبقه بندی در   -3-1

زمان سطح  2در  Brixاصل از تحلیل تشخیص در دسته بندی خوشه انگور بر اساس شاخص نتایج ح (1)جدول 

 یک از ،یفیک کالس 2 در خوشه های انگور یبند طبقه یبرا ص،یتشخ لیتحل روش براساس را نشان می دهد.رسیدگی 

 که دهد یم نشان شهخو کالس 2 صیتشخ یبرا یبند طبقه جینتاشود.  یم استفاده ها گروه یجداساز یبرا یخط تابع

تشخیص سطح  کهیدرحال .باشد یم % 100با دقت تشخیص 1سطح رسیدگی  صیتشخ به مربوط یبند طبقه نیبهتر

 می باشد. % 6/79است. دقت تشخیص کلی در این طبقه بندی  شده انجام % 2/72با دقت  2رسیدگی 
  

 سطح زمان رسیدگی 2دقت تشخیص در   -1جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان رسیدگی سطح 3بقه بندی در ط   -3-2
زمان سطح  3در  Brixته بندی خوشه انگور براساس شاخص نتایج حاصل از تحلیل تشخیص در دس (2جدول )

 دو از ،یفیک کالس 3 در خوشه های انگور یبند طبقه یبرا ص،یتشخ لیتحل روش براساس . را نشان می دهد.رسیدگی 

 که دهد یم نشان خوشه کالس 3صیتشخ یبرا یطبقه بند جینتاشود.  یم استفاده ها گروه یجداساز یبرا یخط تابع

و  2تشخیص سطح رسیدگی کهیدرحال باشد. یم % 9/71با دقت تشخیص 3سطح رسیدگی به مربوط یبند طبقه نیبهتر

 می باشد. % 9/58است. دقت تشخیص کلی در این طبقه بندی  شده انجام % 3/53با دقت  1

                                                 
1 - Discriminant Analysis 

a,csClassification Result 

 سطح2رسیدگی در
Predicted Group Membership Total 

 2رسیدگی 1رسیدگی

 

Count 

 22 0 22 1رسیدگی

 11 11 1 2رسیدگی

% 
 100 0 100 1رسیدگی

 100 2/42 6/5 2رسیدگی
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 رسیدگی زمان سطح 3دقت تشخیص در  -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مولفیه رنگیی و شیکلی و  12ا نشیان داد کیه میی تیوان بیر اسیاس بیر روی داده هی نتایج آنالیز رگرسیونی خطیی

را کییه پییارامتری مهییم در تعیییین رسیییدگی انگییور  Brixمییی تییوان مقییادیر شییاخص  % 8/63بییا حییداکرر ضییریب تبئییین 

 .(2)شکل می باشد بدون نیاز به آزمون مخرب بر اساس تصاویر دیجیتال انگور تخمین زد

 

 

  
 Brixخوشه با  نمودار تشخیص رسیدگی -2شکل

 

 

 گیرینتیجه -2

 رسیدگی خوشه انگور سفید بی دانه صیتشخ یبرا ریتصو پردازش کیتکن از توانیم که داد نشان تحقیق این نتایج

دسته بندی رسیدگی سطح  3و  2آن ها را در نمود و  استفاده یقبول قابل دقت با رنگ ویژگی های شکلی و اساس بر

نتایج نشان دادند که می بیشتر است.  سطح 3سطح نسبت به  2طبقه بندی به تشخیص در  کرد. نتایج نشان داد که دقت

پارامتر های سطح تصویر شده، قطر بزرگ، قطر کوچک، قطر معادل، اکسنتریسیتی، سطح کانوکس،  توان با استفاده از

 کرد.ان رسیدگی انگور را پیش بینی می تو aو  R ،G ،Bرنگی  مولفه هاییکپارچگی، محیط و 

aClassification Results 

 
 سطح3رسیدگی در 

Predicted Group Membership Total 

 3دگییرس 2رسیدگی 1رسیدگی 

 

Count 

 12 0 2 10 1رسیدگی

 11 2 15 1 2رسیدگی

 12 11 1 0 3رسیدگی

% 

 100 0 1/16 3/13 1رسیدگی

 100 1/11 3/13 6/5 2رسیدگی

 100 1/41 3/1 0 3رسیدگی
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ABSTRACT 
Considering the importance of grape exports to the country, attention to the classification of grape quality is 

very important and necessary. Ripeness determination based on Brix value is a common method in 

determinig garpe quality. Fundamental of this research is based on using digital images and extracting their 

shape and color features for determinig grape quality imediatelly and in non-destructive manner. Based on an 

experimental design, lighting method in two modes of lighting from top and below, was investigated. All 

images were obtained with lighting from top in a closed compartment and bottom lighting images were 

obtained by a lighting system. In this research, in RGB and L*a*b model, mean and variances of color values 

have been calculated. Shape features of grape bunches were extracted by lighting from below. Discriminant 

analysis was used for classification. The results showed that the accuracy of classification were equal to 

85.7% and 97.6% for separation in 3 and 2 classes, respectirely.The results of ripening, based on Brix values, 

were obtained with accuracy of 63.5% . 
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