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 خالصه

در این ارتباط تعیین سطح . ت استیکی از اهداف مرحله پس از برداشمحصول انگور  تعیین کیفیت 

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

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

ارومیه  شهردر انگور  یک باغتصویر از نمونه های تهیه شده از  48تحقیق در این کیفی انگور به ما ارائه دهد. 

تصویر با  82تصویر از حبه های انگور با نورپردازی از باال و  82روز یکبار تهیه می شدند گرفته شد.  8که هر 

شکلی از تصاویر نورپردازی از پایین تحلیل شدند. با استفاده از یک الگوریتم پردازش تصویر مولفه های رنگی و 

نتایج بدست آمده از طبقه بندی از آنالیز تشخیص استفاده شد. برای آنالیز داده های بدست آمده بدست آمدند. 

 % 5/90سطح رسیدگی  3و نتایج بدست آمده از طبقه بندی حبه ها در  %3/43سطح رسیدگی با دقت  2در 

رشده، قطر بزرگ، قطرکوچک، : سطح تصوی از ودندمهمترین پارامترهای پیش بینی کننده عبارت ببدست آمد. 

 .aو  G،R  ،Bیکپارچگی و مولفه های رنگی اکسنتریسیتی، 
 

 ، حبه، رسیدگی انگور سفید بی دانه، پردازش تصویر :کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه -1
 

 در طول چند دهه گذشته روش های زیادی برای ارزیابی و درجه بندی محصوالت کشاورزی توسط محققین

برای ازش تصاویر و روش های هوش مصنوعی طرحی از پرد با استفاده(، 2015) 1راهمان و هلیکار. مختلف انجام یافته است

ای ارائه دادند به این صورت که پس از تصویر برداری دادند. آنها یک فرایند دو مرحله  شناسایی خوشه های انگور بالغ ارائه

، در اولین قدم خوشه های انگور را از پس زمینه ی عکس جدا کردند و در گام دوم از یک باغ انگور در کمبریج تاسمانیا

 2. وانگ[7]دست یافتند % 44/99خوشه ی انگور در دو گروه نارس و رسیده طبقه بندی کردند. آنها در این تحقیق به دقت 

خوشه ی دیگر فرق می کند، روشی  با توجه به این که شکل ظاهری هر خوشه ی انگور با ی(، در تحقیق2012و همکاران )

برای عکس برداری و درجه بندی انگورهای سیاه و قرمز پیشنهاد شد، که آن هم از الگوریتم های تشخیص رنگ برای 

(، با استفاده از تکنیک 2012. موسوی بالستانی و همکاران )[9]کند تشخیص صحیح رنگ ها در این انگورها استفاده می

                                                 
1 -Rahman and Hellicar 
2 -Wang  
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خش بندی تصویر میوه ها از پس زمینه اقدام به سرتینگ و درجه بندی گیالس بر مبنای اندازه، پردازش تصویر پس از ب

نمودند. در مرتب سازی بر مبنای میزان رسیدگی از  %90و  %92، %99میزان رسیدگی، آسیب و نقص به ترتیب به دقت 

 و1 سان. [5]بهره گرفته شد ه بودشدمعیار رنگ و مجموع مواد جامد محلول که بوسیله ی رفراکتومتر اندازه گیری 

 از استفاده با غذایی محصوالت کیفی بازرسی و ارزیابی راستای در اخیر تحقیقات بررسی به مقاله ای (، در2009) همکاران

 اندازه، رنگ، شامل کیفی ارزیابی در تصویر پردازش کاربرد زمینه چهار پژوهش این در آنها . می پردازد تصویر پردازش

 سطح رنگی تغییرات پیگیری برای تصویر پردازش (، از2008)  همکاران و2 برایانس. [8]کردند بررسی را بافت و شکل

 سطح به چربی مهاجرت برای شده تشدید شرایطی در شیری شکالت . کردند استفاده طول نگهداری در شیری شکالت

(، با بهره گیری از 2012و همکاران) 3گاریدو ناول. ][3گرفتند قرار ارزیابی مورد زمانی بازه های در و گرفت قرار شکالت

نانومتر با استفاده از آنالیز تشخیص خطی اقدام به درجه  900-1200دیجیتالی و فراطیفی در طول موج  RGBتصاویر 

(، 2018. آذرمدل و همکاران )[4]بندی و همچنین تشخیص سطح بلوغ سیب ها تحت شرایط مختلف ذخیره سازی نمودند

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

و فلورسنت بوسیله ی آنالیز تشخیص، پرداختند که دقت دسته بندی براساس  LEDنورپردازی، به کمک المپ های 

(، با استفاده 1992) 8پیرسون و الستر .][2بدست آمد %25و  %90و فلورسنت به ترتیب  LEDویژگی های رنگی در حالت 

از ماشین بینایی، پسته های زود خندان شده را شناسایی کردند تا بتوانند پسته های آلوده به آفالتوکسین را بشناسند، از 

. [6]پسته های معمولی و تمام پسته های زود خندان بطور صحیح شناسایی شدند % 99دانه پسته مورد آزمایش،  140

از انجام این پژوهش بررسی امکان تشخیص رسیدگی انگور سفید بیدانه با استفاده از ویژگی های رنگی و ارائه مدل هدف 

در یک دوره ی از حبه آن  و ویژگی های شکلی بدست آمده L*a*bو  RGBهای دارای قابلیت باال بر پایه داده های 

 استزمانی 
 

 

 هامواد و روش -2

با  ،تکرار 9در نمونه 82 از یربرداریتصو شامل اول شیآزما انجام شد. شیآزما یسر دو مجموعا قیتحق نیا در

های انگور با نمونه همان تعداد نمونه ها با نورپردازی از پایین بود.  از یربرداریتصو شامل دوم شیآزماو  نورپردازی از باال 

گیری تصادفی تهیه و پس از انتقال به محل اندازهارومیه بطور دستی و کامال  شهر دانه از باغی واقع در رقم سفید بی

یک  برداری شدند. در این پژوهش نمونه ها هر چهار روز یکبار از باغ تهیه می شدند و از هر خوشه انگور ی تصویرآماده

 آمد.می برداری به عمل  تصویرحبه جدا شده و 

 

 تصویربرداری و تحلیل تصویر       -2-1

 1/2با یشینه رزولوشن  DSC-W120 مدل  Sony super steadyShot دوربین  یک  برداری ازبرای تصویر

وسیله محفظه  از فاصله یکسان استفاده شد. در تمام موارد تصاویر به mm 8/21-35/5و فاصله کانونی  مگاپیکسل

(cm30نسبت به سطح پس ) زمینه ثبت شد. تمامی تصاویر از طریقMemory stick تابل به یک رایانه پر(acer 

Ram:4.00 GB)-64.0 bit -Core.i3/2.2GHz -Aspire5750G  منتقل و در فرمت غیرفشردهtiff  ذخیره سازی

های هیستوگرام در محدوده خاکستری، از کاغذ سفید معمولی به عنوان های اولیه و مشاهده منحنیشد. با انجام آزمایش

های داخل ها در انواع حبه و ابعاد المانانگور، رنگ و ابعاد نسبی آن پس زمینه استفاده شد. متناسب با شرایط نمونه های

                                                 
1 -Sun 
2 -Briones 
3 -GarridoNovell  
4 -Pearson and Elster 
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برای استخراج مولفه های  M-Fileبه صورت  MATLABای در نرم افزار تصویر، نسبت به نگارش الگوریتم و برنامه رایانه

 تصویر اقدام شد. 

 

 قطعه بندی     -2-2

 graythreshراحتی توسط دستور بندی بهزمینه عمل قطعهو پس ه وجود کنتراست مناسب بین حبه هابا توجه ب

. در هر دو روش نورپردازی به دلیل انتخاب مناسب رنگ پس زمینه و [1] (2004، 1انجام شد )انون  Otsuبر مبنای روش 

بارزتر است. زمینه وجود دارد و این تمایز در نورپردازی از پایین نیز جهت منبع نور، کنتراست مناسبی بین نمونه و پس

هایی با شدت صفر، با استفاده از مجموعه دستورات پس از جداسازی پس زمینه از اشیاء و تبدیل آن به پیکسل

regionprops الگوریتم پردازش و تحلیل تصویر برای استخراج مولفه های  (1)شکل  های ابعادی محاسبه شدند.مولفه

د. بر اساس این الگوریتم، مبنای تشخیص کالس حبه ها و خوشه ها بر دهابعادی و رنگی نمونه های انگور را نشان می

 اساس اقطار اصلی، و دیگر مولفه های هندسی مستخرج از اشیاء می باشد.

 
 الگوریتم استخراج مولفه های رنگی و ابعادی نمونه های انگور -1شکل

 

اده شد. نحوه عملکرد سامانه پردازش های رنگی استفدر تقریب دسته  Labو  RGBدر ادامه، از مدلهای رنگی 

ل سطح حبه کنشان داده شده است. براساس این الگوریتم، در نمونه های حبه از میانگین رنگی  8تصویر در الگوریتم شکل

  استفاده شد.
 

 اندازه گیری شاخص بریکس      -2-3

 0-40تخاب شد و با استفاده از دستگاه رفراکتومتر پس از تصویر برداری از هر نمونه به صورت تصادفی یک حبه ان

 بریکس آن اندازه گیری شد.  میزان
 

                                                 
1 -Anon 
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 نتایج و بحث         -3

 SPSSدر نورم افوزار  1 برای بررسی نحووه عملکورد سیسوتم از تحلیول هوای آمواری و بوه ویوژه تحلیول تفکیوک

ر اسوواس روش نووورپردازی، نووورپردازی از نتووایج عینووی نشووان داد کووه عمووال تصووویر بوورداری از حبووه و بوو اسووتفاده شوود.

 پایین ساده تر از حالت های دیگر است.

 

 زمان رسیدگی سطح 2طبقه بندی در       -3-1

زمان  سطح 2در  Brixانگور بر اساس شاخص  حبهنتایج حاصل از تحلیل تشخیص در دسته بندی  (1)جدول

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

 یم نشان کالس 2 حبه انگور در صیتشخ طبقه بندی برای جینتاشود.  یم استفاده ها گروه یجداساز یبرا یخط تابع

دقت تشخیص کلی در این  می باشد. 8/98برابر  2سطح رسیدگی و  % 3/43 برابر 1سطح رسیدگی دقت تشخیص که دهد

 می باشد. % 3/43طبقه بندی 

 

 
 سطح زمان رسیدگی 2دقت تشخیص در   -1جدول

 
Classification Resultsa,c 

Total Predicted Group Membership سطح2رسیدگی در  

2رسیدگی 1رسیدگی   

1رسیدگی 22 2 22            Count               
   

 
2رسیدگی 1 11 11  

122 1/11  3/13 1رسیدگی   % 

122 2/42  1/5 2رسیدگی   

 

 

  

 زمان رسیدگیسطح  3طبقه بندی در     -3-2

 3در  Brixانگووور بوور اسوواس شوواخص  حبووهتحلیوول تشووخیص در دسووته بنوودی  گووراف دو بعوودی( 2شووکل )

 یخطو توابعدو  از ،یفویک کوالس 3 در حبوه هوای انگوور یبنود طبقوهبورای  را نشوان موی دهود.زمان رسویدگی سطح 

 نوهیکم و Eigenvalue ریمقواد نهیشویب ک،یوتفک لیوتحل انجوام از پوس شوود. یمو اسوتفاده هوا گوروه یجداساز یبرا

 تموام کوه شود فور  لیوتحل نیوا در. آمود بدسوت کننوده ینویب شیپو توابوع یبورا Wilks' Lambda ریمقواد

 اتیفرضو نیوا اسوت. کسوانی هوا گوروه تموام در راتییوتغ زیون و بووده نرموال عیوتوز یدارا کننده ینیب شیپ یرهایمتغ

  .گرفت قرار دییتا مورد Box آزمون انجام با

 

 

                                                 
1 -Discriminant Analysis 
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 سطح 3در  گراف دو بعدی دسته بندی -2شکل 

 

تشوخیص  مربووط یبنود طبقوه نیبهتور کوه دهود یمو نشوان حبوه کوالس 3صیتشوخ یبورا یبنود طبقه جینتا

بووا دقووت  2سووطح رسوویدگی صیتشووخ کووهیدرحال اسووت. شووده انجووام % 2/91بووا دقووت  1و  3سووطح رسوویدگی

 (.2)جدول می باشد % 5/90دقت تشخیص کلی در این طبقه بندی  د.شاب یم % 9/44تشخیص

 

 
 رسیدگی زمان سطح 3دقت تشخیص در  -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه -2
 

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

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

با استفاده از پارامترهای سطح بیشتر است.  سطح 2سطح نسبت به  3طبقه بندی به نتایج نشان داد که دقت تشخیص در 

ان رسیدگی انگور تو می aو  G ،B  ،Rتصویرشده، قطر بزرگ، قطرکوچک، اکسنتریسیتی، یکپارچگی و مولفه های رنگی 

 را پیش بینی کرد.

aClassification Results 

 
 سطح3رسیدگی در 

Predicted Group Membership Total 

 3دگییرس 2رسیدگی 1رسیدگی 

 

Count 

 12 1 2 11 1رسیدگی

 11 1 11 1 2رسیدگی

 12 11 1 2 3گیرسید

% 

 122 3/1 2 1/41 1رسیدگی

 122 1/5 4/11 1/5 2رسیدگی

 122 1/41 3/1 2 3رسیدگی
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ABSTRACT 
Quality determination of grape is one of objectives of post-harvest stages. In this relation, ripeness 

determination is one of the main criteria of 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. In this research 84 images acquired from images wich obtained from a vineyard in 

urmia, with duration of 4 days between every two sampling. 42 image of berry of grapes were captured 

lighting from top and 42 from lighting from below. The images were processed by an image process 

alghoritm and the features were extracted. Discriminant analysis was used for classification. The results 

showed that the accuracy of classification were equal to 83.3% and 90.5% for separation in 3 and 2 classes, 

respectirely. Most important features in correct classification were: area, major axis length, minor axis length, 

excenticity, solidity and color features R, G, B, a. 

 

Keywords: Berry, Image processing, Ripening, Seedless white grape. 
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