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 خالصه

ای در ایران و جهان دارد. پنج باشد که مصرف گستردهنخود یکی از محصوالت با پروتئین باال می

کاربرد مختلفی در رقم متداول نخود در ایران عبارتند از عادل، آرمان، آزاد، بیونیج و هاشم. هر رقم قیمت و 

بندی نخود، جایگزین روش دستی، قادر به د. یک سیستم ماشین بینایی برای طبقهصنعت غذایی دار

های این پنج بند برای این سیستم، نمونهمنظور طراحی طبقهباشد. بهبندی میافزایش دقت و سرعت بسته

 ,DFK23GM021 (CMOS نمونه تصویر با استفاده از دوربین صنعتی 1019رقم از کرمانشاه تهیه شدند. 

120 fps)  ها تهیه شدند. روشنایی با استفاده از متری روی نمونهسانتی 10قرار گرفته شده در ارتفاع

LED80خصوصیت رنگی و  126لوکس تأمین شد. از هر تصویر  327 ت نورا شدهای سفید رنگ ب 

استفاده از روش هیبرید شبکه  باوقوعی سطح خاکستری استخراج شد. به ماتریس هممربوطخصوصیت 

اطالعات اندازه همبستگی خصوصیت مؤثر شامل  6سازی ازدحام ذرات الگوریتم بهینه -عصبی مصنوعی

درجه، مجموع واریانس  90به زاویه همسایگی درجه، مومنت قطری مربوط 135به زاویه همسایگی مربوط1

درجه،  0به زاویه همسایگی شده مربوطدرجه، مومنت اختالف معکوس نرمال 0به زاویه همسایگی مربوط

 انتخاب شدند. CMYکانال دوم فضای رنگی  و میانگین نرمال شده CMYمیانگین کانال دوم فضای رنگی 

سازی الگوریتم بهینه -بند هیبرید شبکه عصبی مصنوعیدر نهایت نتایج نشان داد که دقت سیستم طبقه

  درصد بود. 04/98ازدحام 

 بندی، الگوریتم هوشمندنخود، خصوصیت مؤثر، طبقه: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

میلیون هکتار با  98/13باشد که دارای سطح زیر کشت حدود جهان مینخود یکی از محصوالت پرمصرف در 

های مختلفی از نخود باشد. رقمدر ایران می تن 261616هکتار با عملکرد  594489میلیون تن در جهان و  74/13عملکرد 

در صنعت غذایی با  نخود های مختلفاند. شناسایی رقمدر سراسر جهان وجود دارند که برای مصارف گوناگون تولید شده

در ایران پنج رقم متداول نخود  کند.با نوع رقم را فراهم میمتناسب بندیامکان بستههای جدید استفاده از تکنولوژی

مختلفی را دارند. بنابراین ارائه یک سیستم ماشین  عادل، آرمان، آزاد، بیونیج و هاشم که هر کدام کاربردهایعبارتند از 

اند. باشد. در همین راستا محققان تحقیقاتی را انجام دادهی این ارقام برای صنعت غذایی بسیار مهم میبینایی جهت شناسای

و  Bristol، Californium، Dexter ،Finesse ،Licord ،Orkan یعنی،( .Brassica napus Lهفت گونه مختلف از کلزا ) [3]

Valeska از مزرعه گروه محصوالت  2012-2013فصل رشد  کلزا در ارقام. قرار دادندمطالعه مورد  بندیمنظور طبقهرا به
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 یروضوح تصوتصویر با  525ها از کل نمونه. دندبه دست آم یهدانشگاه اولوداگ، بورسا، ترک یدانشکده کشاورز ی،زراع

این خصوصیات کلزا محاسبه شد.  هاینمونه ازبافت  خصوصیاتسه گروه از تهیه شدند. از هر تصویر  یکسلپ 1600×1600

. در (LBP)ی محل ینریبا یالگوها و GLRLMبر اساس  یبافت خصوصیات، GLCM ی بر اساسبافت خصوصیات عبارتند از

های دانهبندی بر روی طبقه [1]در تحقیق دیگری  با دقت باالیی از هم تفکیک شدند. هانهایت نتایج نشان داد که این رقم

J. curcas L.  های دانهای را انجام دادند. اند مطالعهرشد کردهکه در مناطق مختلف چینJ. curcas L.  از چهار مزرعه محلی

خط  NIRیک سیستم تصویربرداری فراطیفی  وری شدند.آچین جمع Taiwanو  Jiangsu ،Sichuan ،Hainanدر مناطق 

بندی بذرها بند ماشین بردار پشتیبان برای طبقه. طبقهاز هر نمونه بذر استفاده شد یفیابر ط یرکسب تصاو یبرااسکن 

 بندی قابل قبول بود.استفاده گردید. در این تحقیق نیز نرخ طبقه

ز روش ابا استتفاده   بندی پنج رقم مختلف نخودماشین بینایی جهت طبقههدف از تحقیق کنونی ارائه یک سیستم 

 باشد.سازی ازدحام ذرات میلگوریتم بهینها -و طبقه هیبرید شبکه عصبی مصنوعی رپردازش تصوی

 
 

 هامواد و روش .2

 میتالگتور  یک یطراح منظورو هاشم به بیونیجعادل، آرمان، آزاد،  یعنی یرانیمختلف نخود ا رقممطالعه پنج  یندر ا

استتان  از  هتا نمونته  ین. اکندرا از هم جدا می مختلف رقمپنج این  یتممورد مطالعه قرار گرفت. در واقع الگور یناییب ماشین

 نیدوربتت یتتکبتتا استتتفاده از  یرتصتتو 1019 ینتتایی،ب ماشتتین یتمآمتتوزش و آزمتتون الگتتور ی. بتتراشتتدند یتتهکرمانشتتاه ته

هتای  المت  . ندگرفتته شتد   هتا باالتر از سطح نمونه یمتریسانت 10ارتفاع  از  DFK23GM021 (CMOS, 120 fps)یصنعت

LED نشتان   را رقتم هتر   بته مربتوط  یرتعداد تصتاو  1. جدول شدنداستفاده  ییروشنا یلوکس برا 327با شدت  ید رنگسف

 دهد.یم
 های کالس: نام و تعداد همه1جدول 

 هاتعداد نمونه نام رقم کالس

 204 عادل 1

 203 آرمان 2

 204 آزاد 3

 204 بیونیج 4

 204 هاشم 5

 

 بندی تصویرقطعه

ی نگت ر یفضتاها  یتن . اشتدند استتفاده   یرنگت  یبا دقت باال، شش فضا یبنددستیابی به یک روش قطعهبه منظور 

 یفضتا  ینبهتتر  YCbCr یرنگ یفضا داد کهنشان  یج، نتانهایت. در RGBو  CMY ،YIQ ،HSV ،HSI ،YCbCr عبازتند از

کته   دنتد نشتان دا  یجنتا ن،ی. همچنتعداد نویز وجود دارددر این فضای رنگی کمترین  باشد زیرای میبندقطعه منظوررنگ به

 دهد.یآستانه را نشان م مقدار( 1. معادله )دندمناسب بو آستانه ی اعمالبرا Cbو  Yدو کانال 

Y< 20 | Cb>15 (1)  

زمینته  پتس بته  مربوطباشد  15بزرگتر از  Cbیا  20کمتر از  Yدهد که هر پیکسلی که دارای این معادله نشان می

 در متلب استتفاده شتد   imopenزمینه، تابع منظور حذف نویزها در پسباشد. بهبه شیء )نخود( میوگرنه این پیکسل مربوط

[2]. 
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 استخراج خصوصیات

بتر متاتریس   بافتی مبتنتی  خصوصیاتو  یرنگ خصوصیات حوزه یعنیدو نوع به خصوصیات مربوطمطالعه،  یندر ا

 .ند( استخراج شدGLCM) سطح خاکستری وقوعیهم

 

 خصوصیات رنگی

بته  طخصوصتیات مربتو   -2و  یآمتار  خصوصتیات  -1: شتوند تقسیم می به دو گروه ینهزم یندر ا خصوصیات تمام

، انحتراف  ستوم  مؤلفته دوم، میتانگین   مؤلفته اول، میانگین  مؤلفهعبارتند از میانگین  یآمار خصوصیات. یاهیگ یهاشاخص

تمتام   یبترا  ستوم  وی اول، دوم هتا مؤلفته ستوم و میتانگین    مؤلفته دوم، انحراف معیار  مؤلفهاول، انحراف معیار  مؤلفهمعیار 

. شتود میگروه استخراج  یناز ا خصوصیت 6×  7 = 42 ینبنابرا HSIو  RGB ،YCBCR ،YIQ ،CMY ،HSVرنگ  یفضاها

 از هتا ژگتی یو ینمطالعه ا یندهد. در اینشان مرا  RGBرنگ  یفضا یبرا یاهیگ یهاشاخصبه خصوصیات مربوط 1جدول 

 ینته مز یندر ا یاستخراج یهایژگیتمام و ین. بنابرانداستخراج شدنیز  HSIو  YCbCr ،YIQ ،CMY ،HSV فضاهای رنگی

 بودند. ویژگی 84=  6×  14

 
  های گیاهیخصوصیات مربوط به شاخص -1جدول 

استخراجیفرمول محاسبه خصوصیات  خصوصیات استخراجی  

نرمال  RGBمولفه اول 

 شده
𝑅𝑛 = 𝑅/(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

نرمال  RGBمولفه دوم 

 شده
𝐺𝑛 = 𝐺/(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

نرمال  RGBمولفه سوم 

 شده
𝐵𝑛 = 𝐵/(𝑅 + 𝐺 + 𝐵) 

𝑔𝑟𝑎𝑦 کانال خاکستری = 0.2898 × 𝑅𝑛 + 0.5870 × 𝐺𝑛 + 0.1140 × 𝐵𝑛 
𝐸𝑋𝐺 سبز اضافی = 2 × 𝐺𝑛 − 𝑅𝑛 − 𝐵𝑛 
𝐸𝑋𝑅 قرمز اضافی = 1.4 × 𝑅𝑛 − 𝐺𝑛 

شاخص رنگی برای پوشش 

 گیاهی استخراجی
𝐶𝐼𝑉𝐸 = 0.441 × 𝑅𝑛 − 0.811 × 𝐺𝑛 + 0.385 × 𝐵𝑛 + 18.78 

تفاصل پارامترهای 

سبز اضافی و قرمز 

 اضافی
𝐸𝑋𝐺𝑅 = 𝐸𝑋𝐺 − 𝐸𝑋𝑅 

شاخص تفاضل نرمال 

 شده
𝑁𝐷𝐼 = (𝐺𝑛 − 𝐵𝑛)/(𝐺𝑛 + 𝐵𝑛) 

𝐺𝐵 شاخص سبز منهای آبی = (𝐺𝑛 − 𝐵𝑛) 
𝑅𝐵𝐼 کنتراست قرمز آبی = (𝐺𝑛 − 𝐵𝑛)/(𝐺𝑛 + 𝐵𝑛) 
𝐸𝑅𝐼 شاخص قرمز سبز = (𝑅𝑛 − 𝐺𝑛) × (𝑅𝑛 − 𝐵𝑛) 
𝐸𝐺𝐼 شاخص سبز اضافی = (𝐺𝑛 − 𝑅𝑛) × (𝐺𝑛 − 𝐵𝑛) 
𝐸𝐵𝐼 شاخص آبی اضافی = (𝐵𝑛 − 𝐺𝑛) × (𝐵𝑛 − 𝑅𝑛) 

 

 سطح خاکستری وقوعیبر ماتریس همخصوصیات بافتی مبتنی

ج درجته استتخرا   135و  90، 45، 0بیست خصوصیت که از چهار زاویه همسایگی مختلف شامل زاویته   2جدول 

 خصوصیت از این حوزه استخراج شد. 80دهد. بنابراین در کل اند را نشان میشده
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 سطح خاکستری وقوعیخصوصیات بافتی استخراج شده براساس ماتریس هم -2جدول 

 خصوصیت شماره خصوصیت شماره

  آنتروپی 11 همگنی 1
اختالف معکوس  2

شدهنرمال  

مومنت اختالف  12

شدهمعکوس نرمال  
اختالف معکوس در  13 ضریب تعییرات 3

 همگنی
انحراف  4

 استاندارد
 دومین مومنت قطری 14

اطالعات اندازه  15 سایه خوشه 5

1همبستگی   

اطالعات اندازه  16 برجستگی خوشه 6

2همبستگی   
آنتروپیمجموع  7  عدم تجانس 17 

 انرژی 18 واریانس 8
 کنتراست 19 میانگین 9

 همبستگی 20 مومنت قطری 10

 

 انتخاب خصوصیات مؤثر

ثر سازی ازدحام ذرات برای انتخاب خصوصیات مؤبهینه –در این مطالعه از روش هیبرید شبکه عصبی مصنوعی 

 135به زاویه همسایگی مربوط1خصوصیت اطالعات اندازه همبستگی  6ی خصوصیات استخراجی استفاده گردید. از همه

درجه، مومنت  0به زاویه همسایگی درجه، مجموع واریانس مربوط 90به زاویه همسایگی درجه، مومنت قطری مربوط

و میانگین نرمال  CMYدرجه، میانگین کانال دوم فضای رنگی  0یگی به زاویه همساشده مربوطمعکوس نرمال اختالف

 انتخاب شدند. CMYشده کانال دوم فضای رنگی 

 

 بندیطبقه

 (ANN-PSO) سازی ازدحام ذراتبهینه –وعی بند روش هیبرید شبکه عصبی مصندر مطالعه جاری، از طبقه

 30نه( برای آموزش و اعتبارسازی و نمو 713درصد ) 70عکس مورد مطالعه،  1019ی استفاده شد. از بندمنظور طبقهبه

صورت تصادفی انتخاب ها بهبند استفاده شدند. الزم توجه است که نمونهطبقه آزموننمونه( برای  306درصد باقیمانده )

 شدند.

 

 نتایج و بحث           .3

 ANN-PSOبند هیبرید طبقهبندی با استفاده از طبقه

گتردد در مجمتوع   کته مشتاهده متی   دهد. همانگونهشان مینرا  آزمونهای بندی دادهبه طبقهنتایج مربوط 3جدول 

باشد درصد می 04/98بند بندی صحیح این طبقهبندی کرده است. درصد طبقهصورت اشتباهی طبقهنمونه را به 6بند طبقه

 باشد.بند دارای دقت باالیی میو این بدین معنی است که طبقه
 ANN-PSOبند هیبرید های تست با استفاده از طبقهبه دادهبندی مربوطنتایج طبقه -3جدول 

بندی صحیحدرصد کل طبقه بندی اشتباهدرصد طبقه  هاکل داده  هاکالس 1 2 3 4 5   

04/98  

5 60 2 1 0 0 57 1 

52/1  66 0 0 0 65 1 2 

0 71 0 0 71 0 0 3 

87/1  53 0 52 0 0 1 4 

22/3  56 55 0 1 0 0 5 
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 بند با استفاده از سه معیار حساسیت، ویژگی و دقتطبقهتحلیل عملکرد 

گتردد. حساستیت   بنتدی بررستی متی   طبقه قتو د توسط ارزیابی حساسیت ویژگی بندی معموألهای طبقهعملکرد الگوریتم

گتی کستری از نمونته مربتوط کته توستط سیستتم        باشد، در حتالی کته ویژ  بندی شده میهای درست طبقهکسری از نمونه

بوط به نتایج مر 4جدول  باشد.در کالس می هابندی نمونهبند در طبقهندی شده است و دقت نرخ موفقیت کلی طبقهبطبقه

 دهد.  های آموزشی را نشان میبندی مربوط به دادهمعیارهای طبقه
بندطبقه عملکرد یهااریمع -4جدول   

سازی ذراتالگوریتم بهینه –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی    

 کالس حساسیت دقت ویژگی

61/96  36/98  اول 95 

100 67/99  49/98  دوم 

61/98  68/99  سوم 100 

11/98  38/99  11/98  چهارم 

49/96  01/99  21/98  پنجم 

 

 گیرینتیجه .4

ول و اجهت اعمال آستانه کانال  هاو مناسبترین کانال YCbCrبندی فضای رنگی ترین فضای رنگی برای قطعهمناسب -1

 باشد.میدوم این فضای رنگی 

 باشد.های شکسته میهای مختلف نخود وجود دانهبندی رقمهای مهم در طبقهاز محدودیت -2

 باشد.بند بسیار حساس میمنظور ورودی طبقهانتخاب خصوصیات مؤثر به -3

 بندی را انجام داد.درصد طبقه 98با دقت باالی  الگوریتم ازدحام ذرات –روش هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  -4

 

 منابع .5
1. Gao, J., Li, X., Zhu, F., He, Y. 2013. Application of hyperspectral imaging technology to discriminate different 

geographical origins of Jatropha curcas L. seeds. Computers and Electronics in Agriculture, 99: 186-193. 
2. Gonzalez, R.C., Woods, R.E., Eddins, S.L. 2004. Digital Image Processing Using MATLAB. Prentice Hall. 

3. Kurtulmus. F., Unal. H. 2015. Discriminating rapeseed varieties using computer vision and machine learning. Expert 

Systems with Applications, 42(4): 1880-1891. 
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ABSTRACT 
Chickpea (Cicer arietinum) is one of crops with high protein that have high consumption in Iran and world. 

There are five popular species of chickpeas in Iran: Adel, Arman, Azad, Bevanij and Hashem. Each type has 

a price and special applications in food industry. A machine vision system for chickpea classification, 

alternative to the traditional manual methods, would be able to increase accuracy and speed in packing. In 

order to design the classifiers for this system, samples of these five species were prepared from Kermanshah. 

1019 images were taken using an industrial camera DFK23GM021 (CMOS, 120 fps) from a 10 cm fixed 

height above the samples level. Lighting was performed by white color LED lamps with intensity of 327 lx. 

From each image 126 color-based, and 80 texture-based on the gray level co-occurrence matrix (GLCM) 

were extracted. Using hybrid artificial neural network particle swarm optimization (ANN-PSO) 6 effective 

features were selected: information measure of correlation related to neighborhood 135º angle, diagonal 

moment related to neighborhood 90º angle, sum variance related to neighborhood 0º angle, inverse difference 

moment normalized related to neighborhood 0º angle, mean of the second component in CMY color space, 

and mean normalized of the second component in CMY. In final results show that the accuracy of hybrid 

ANN-PSO was 98.04 %. 
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