
 

 

1 

 

به کمک پردازش تصویر دانهیبارزیابی روش تعیین مساحت رویه انگور سفید   
 

 2محمدیعبداله گل، 1سعید آقاعزیزی

گاه ع طبیعی، دانشدانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و مناب -1

 محقق اردبیلی

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی  دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، -2

 
s.agaazizi@yahoo.com 

 

 

 خالصه

 یاورزهستند که در بخش کش ینینو یهاروش ریو پردازش تصو یینایبنیماش یهاستمیس

به  دانهیب دیانگور سف یهیمساحت سطح رو یبه صورت مورد قیتحق نیدارند، در ا یمختلف یهاکاربرد

مساحت سطح  یریگمعمول اندازه یهاآن با روش ییمحاسبه شد و در ادامه کارا ریروش پردازش تصو

ل مک فرموکاغذ و محاسبه به ک نیمساحت سطح برگ، روش توز یریگ: استفاده از دستگاه اندازهملشا

حاصل با  یهادادهاجرا و  یدر قالب طرح کامال تصادف شاتیشد. آزما سهیدوار مقا گونیضیاحجام ب یبرا

حاسبات مدقت  یبر رو یریگنشان داد: روش اندازه جی. نتادیگرد زیدانکن آنال یهانیانگیم یسهیروش مقا

محاسبات  مدت زمان یها بر رونمونه یو اندازه یریگهر دو عامل روش اندازه نیدارد همچن داریمعن ریتأث

له ه و از جمباالتر بود یریگاندازه یهاروش ریاز سا ریکه دقت روش پردازش تصو یدارد به طور داریاثر معن

 یریگاندازه مهارت کاربر است، روش استفاده از دستگاه وروش مستقل بودن آن از دقت  نیا یهاتیمز

 وحاظ دقت لروش محاسبه از  نیترفیبرخوردار بود و ضع یمساحت سطح برگ از سرعت انجام کار مطلوب

 شد. نییمساحت تعکاغذ هم نیرعت عمل، روش توزس
 

 .دانهیب دیمساحت سطح، انگور سف ر،یپردازش تصو: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

های مرتبط با آن وزهبینایی در علوم کشاورزی و حی پردازش تصویر و ماشینهاکیتکنی اخیر استفاده از هاسالدر 

. برآورد ]1[ کندیمصنعتی است که به طور عمده از ماشین بینایی استفاده  10بسیار رواج یافته است، صنعت غذا جزء 

، بندی، حمل و نقلسازی، بستهسازی شرایط ذخیرهسطح و حجم محصوالت کشاورزی به عنوان عامل مهمی در بهینه

ی کیفی هنوز هایابیارز. در صنایع غذایی بعضی از ]2[ شودیمدیگر در نظر گرفته جذب و دفع آب و گرما و بسیاری موارد 

عتماد اغیرقابل  اًذاتودن که کاری دشوار، هزینه بر و به دلیل عینی ب شودیمبه طور دستی و توسط افراد آموزش دیده انجام 

اده از ر مبتنی بر استفی پردازش تصویهاوشری عرضهی عینی قابل اعتماد و کارا، هاروشاست، تقاضای روزافزون برای 

ای نظیر: ی پیچیدههایژگیو توانندیم اندداشتهکه اخیراً پیشرفت سریعی  هاروشکامپیوتر را ضرورت بخشیده است. این 

بل را به جایگزین قا هاآن، هاروشپذیری این شکل، رنگ و خواص ساختاری مواد غذایی را به طور کمّی بیان کنند. انعطاف

 ]3[گیری مبتنی بر بینایی انسان بدل کرده است قبولی برای فرآیندهای تصمیم

نشان داده شده است. در  1مرحله را در بر دارد که در شکل  5تجزیه و تحلیل مبتنی بر پردازش تصویر عموماً 

سازی بهینه تالیجیدی پیش پردازش، تصاویر مرحله. در شوندیمی گرفتن تصویر، تصاویر به فرم دیجیتال تبدیل مرحله



 

 

2 

 

ای ی قطعه بندی تصویر حاصل به مناطق گسستهمرحله. در شودیمشده و به صورت تصویر با همان ابعاد تصویر اصلی ارائه 

و  ی شیء مورد نظر در تصویر نظیر: اندازه، شکلهایژگیوگیری، ی اندازهمرحله، در شودیمکه همپوشانی ندارند تقسیم 

بندی های مختلف طبقهگیری شده در گروهی نهایی اشیاء بر اساس خواص اندازهمرحلهو در  شودیمگیری رنگ اندازه

 .]4[ شوندیم

 

 
 . مراحل عمومی پردازش تصویر1 شکل

 

ارتباط مساحت سطح خارجی ی غیر مخرب متعددی مبتنی بر هاروشنیز  جاتوهیمگیری سطح خارجی برای اندازه

ی رگرسیونی بین رابطهبرای ایجاد  1میوه با وزن، ابعاد یا مساحت مقاطع میوه استفاده شده است ویالیامز و مارتینسون

مساحت سطح برگ انگور و طول و پهنای برگ، سطح برگ را با استفاده از روش پردازش تصویر تعیین کرد و در نهایت دو 

و همکاران، روی یک روش  2سابلیوف. ]5[انی بر اساس پهنای برگ برای تخمین سطح برگ ارائه کرد ی رگرسیونی تورابطه

مبتنی بر پردازش تصویر برای تعیین مساحت سطح رویه و حجم محصوالت متقارن تحقیقات خود را متمرکز کردند که در 

نیز یک  3. وانگ و نگویانگ]6[درصد رسیدند  95افزار متلب با دقت نهایت به یک الگوریتم مناسب با استفاده از نرم

، هر دوی این محققین ]7[ای دست یافتند های سابلیوف و همکاران برای محصوالت کشاورزی استوانهالگوریتم مشابه یافته

به و دشواری تعیین آن  هاوهیمگیری سطح خارجی با توجه به اهمیت اندازه آمیز ارزیابی کردند.ی خود را موفقیتهاروش

ی هلو از روی حاصل ضرب طول در وهیمگیری مساحت خارجی ی آلومتریکی برای اندازهرابطهی غیر تخریبی، وهیش

روش پردازش تصویر و روش مرسوم توزین را برای مساحت مورد نیاز مقایسه کردند  هاآنحداکثر پهنای آن استخراج شد، 

های مستقل و وابسته در روش ریبر متغکه سرعت کار با استفاده از پردازش تصویر دو برابر بود و نیز منحنی برازانده شده 

ت سطح رویه محصول کال و نرسیده با ی موجود بر مساحرابطه. در یک بررسی بر روی ]8[بود  ترمناسبپردازش تصویر 

. سلطانی و ]9[وزن آن به کمک روش مبتنی بر پردازش تصویر پرداخته شد که تقریب خوبی نیز در نتایج به دست آمد 

از  هاآنی موز وهیمی مساحت سطح و خواص فیزیکی موز تحقیق کردند، با توجه به شکل خاص محاسبهبر روی  همکاران

گیری با استفاده از پردازش تصویر در مقایسه با روش یانگین استفاده کردند که نتایج نشان داد اندازهیک شعاع انحناء م

 .]10[باالیی برخوردار است نسبتاًدستی از دقت 

 
 

 هامواد و روش .2

 مواد

 یک با هاحبه تمامی دم آزمایشات انجام از آزمایشات تهیه شد. قبل انجام برایبه صورت تازه ( سفید دانهیب رقم) انگور

 . شد گذاریکد استفاده مورد هاینمونه تمامی سپس. گردید جدا تیز تیغ

                                                 
1 Williams and Martinson 
2 Sobliov 
3 Wang and Nguang 
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 سطح مساحت پردازش برای پوست هاینمونه سازیآماده

 جهت در انگور یبهح طولی محور امتداد در کامل محوری برش دو صاف، هایلبه با پوست هاینمونه یتهیه برای

 گوشت از نسپ یک از استفاده با جبه، از شده جدا بخش چهار از یک هر پوست سپس،(. 2 شکل) شد ایجاد هم بر عمود

  .گردید جدا آن
 

 
 هیرو مساحت پردازش یبرا پوست یهانمونه یسازآماده مراحل. 2 شکل

 گیری ی اندازههاروش
 روش پردازش تصویر 

در یک فضای آزاد  4100*3120با وضوح  1نمونه با استفاده از یک دوربین دیجیتالدر این روش ابتدا تصویر دیجیتال 

تهیه شد، تصاویر  هانمونهی عمود از سطوح هیزاومتری با سانتی 30ی معین و ثابت فاصلهدر یک  2و با نورپردازی غیر فعال

تصویر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مساحت  با استفاده از ابزار پردازش 3دیجیتال حاصل با استفاده از نرم افزار متلب

 آن محاسبه و یادداشت شد.

 

 افزار متلبتعیین مساحت سطح به کمک نرم

 اویر برایحل تصمای که نرم افزار متلب در آن نصب شده بود انتقال یافت، ابتدا تصاویر گرفته شده به یک رایانه

موجود  RGBصاویر تافزار تعریف و سپس تصاویر فراخوانی شدند، در ادامه برای راحتی کار و افزایش سرعت محاسبات نرم

 ( تبدیل شدند.Grayبه تصاویر با سطح خاکستری )

ر ر تصاویدجود نویز ود، وبا توجه به نوع نورپردازی در بخش تصویربرداری، امکان وجود نویز در تصاویر دور از انتظار نب

ی ها تا حد زیادزشد. برای رفع این مشکل با استفاده از عملیات مورفولوژی نویباعث ایجاد خطا در محاسبات بعدی می

 سازی شدند.پاک

 ه از تابعستفاداو در ادامه با  هگذاری و عملیات نهایی، تصاویر به فضای باینری برده شدبندی، برچسببرای قطعه

Bwlabel گذاری شدند و در نهایت به کمک دستور ود آمده، برچسبتصاویر باینری به وجimfeature اده از فیلد و استف

Area راحل م 3ل گذاری محاسبه و نمایش داده شد. شکمساحت هر یک از استراکچرهای به وجود آمده از قسمت برچسب

 دهد.گرفته شده از نمونه به تصویر باینری را نشان می RGBتبدیل تصویر 

 

                                                 
1 Sony-vario-tessar-12.1MPix 

2 passive 
3 V R2014a 
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 زمینه،شتپ بدون تصویر( ب اصلی، تصویر( الف آن، باینری تصویر به انگور پوست از شده گرفته اصلی تصویر تبدیل مراحل .3 شکل

 .شده باینری یا سفید و سیاه تصویر( د و( gray)خاکستری فضای در تصویر( ج

 

 کالیبراسیون

برای  مربعراساس اینچ آمده است به واحد مت افزار مطلب که بربه منظور تبدیل مساحت سطح بدست آمده از نرم

ل شرایط مربع استفاده شد و با اعمامترسانتی 5*5ی دو روش از یک قطعه کاغذ با ابعاد مشخص سهیمقاامکان 

ست افزار مقدار به دنرم ی مساحت سطح آن بامحاسبهبرداری شد و پس از از کاغذ معیار نیز عکس هانمونهبرداری از تصویر

 .ی معین بدست آمدفاصلهمربع در متره را با مساحت واقعی کاغذ مقایسه و مقدار هر پیکسل در واحد میلیآمد

 

 روش استفاده از دستگاه سنجش مساحت سطح

گیری سطح برگ استفاده برای اندازه عمدتاًو در حال حاضر  بردیماین دستگاه نیز از اصول پردازش تصویر بهره 

به  CCDدهی و یک دوربین ی نورجعبهاستفاده شد، این دستگاه به یک  1تحقیق از دستگاه مدل آکیو پار. در این شودیم

و تصویر آن از طریق  شودیمی قرار داده نور دهی جعبهی مات صفحهبرداری مجهز است. نمونه روی عنوان بخش تصویر

. بخش اخیر مساحت شودیمکترونیکی دستگاه ارسال ی مات نصب شده است به بخش الصفحهباالی  در قاًیدقدوربین که 

ی نمایش صفحهی نورانی آن تعیین کرده به همراه تصویر نمونه روی نهیزمنمونه را بر اساس اختالف کنتراست نمونه از 

این الزم  . عالوه برگرددیم. قبل از آغاز آزمایش، دستگاه برای جداسازی صحیح و کامل نمونه از زمینه تنظیم دهدیمنشان 

ای با مساحت مشخص کالیبره شود، در این مقاله دستگاه توسط کاغذی مربع شکل به است خروجی دستگاه توسط صفحه

 متر کالیبره شد.سانتی 10*10ابعاد 

 

 روش توزین کاغذ هم مساحت

ه دقت ر لبه بای کاغذی رسم گردید. سپس دور تا دوی شیء مورد نظر روی صفحهلبهدر این روش ساده، ابتدا طرح 

ای از همان کاغذ با گرم )ساخت انگلستان( وزن گردید. نمونه 001/0ی حاصل توسط ترازویی با دقت نمونهبریده شده 

کدام از  ظیر هرمساحت مشخص نیز توزین شده، با استفاده از وزن واحد سطح کاغذ به دست آمده و وزن نمونه کاغذی ن

 هاروشی سهیقام، سطح آن تخمین زده شد. زمان الزم برای رسم تصویر نمونه، برش و توزین آن به منظور هامونهن

 یادداشت شد.

 

 

                                                 
1 Accu PAR 
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 روش محاسبه با استفاده از فرمول

برای  1ی ریاضی رابطه ]11[گون دوار در نظر گرفت به یک حجم بیضی توانیمی انگور را وهیمبا توجه به اینکه 

 باشدیمن صادق برای تعیین مساحت سطح رویه با استفاده از ابعاد محوری آ 2ی رابطهتعیین قطر میانگین هندسی و 

در  دگیری شدنش اندازههای مورد آزمایمتر ابعاد نمونهمیلی 0.01برای این منظور ابتدا با استفاده از یک کولیس با دقت 

ورد ممچنین زمان های انگور بدست آمد هی هر یک از حبههیروی معرفی شده مساحت رابطهز ی بعد با استفاده امرحله

 نیاز برای این کار نیز محاسبه و یادداشت گردید.

𝐷𝑔 =  (𝐷𝑎 × 𝐷𝑏 × 𝐷𝑐)
1

3⁄                                                                   (1)  
 

𝑠 = 𝜋𝐷𝑔
2                                                                                        (2  )  

 

 هاروشارزیابی 

 رای تعیینبشده  برای ارزیابی کارایی روش پردازش تصویر و الگوریتم معرفی شده، این روش در کنار سه روش معرفی

فرمول  اده ازگیری مساحت سطح، روش توزین کاغذ هم مساحت و استفمساحت سطح رویه یعنی استفاده از سیستم اندازه

 ی آزمایش، تحلیل شد.نمونهو ابعاد 

ی اندازهثیر بندی شدند تا تأهای ریز دستههای درشت و حبهگیری شده در دو گروه حبههای اندازهدر ابتدای کار حبه

ی انگور سفید بهحنمونه  7 گیری بررسی شود، برای این منظور در هر آزمایش ازنیز در دقت و زمان الزم برای اندازه هاحبه

مورد نیاز  و زمان 3ی رابطهگیری مساحت رویه به کمک استفاده شد. در هر آزمایش دو صفت خطا در تخمین اندازه دانهیب

 مورد سنجش قرار گرفتند.

خطا =
مساحت اندازه گیری شده−مساحت واقعی 

مساحت واقعی
                             (3                   )  

بع وش در مناراین  ی آنها روش استفاده از فرمول را به جهت شکل محصول و استفاده ازها و مقایسهبرای ارزیابی روش

وان را به عن ین روشی انگور، به عنوان روش مبنا و مقادیر به دست آمده از ای حبهگیری مساحت رویهمختلف برای اندازه

 کنیم.گیریم و سه روش گفته شده را با آن مقایسه میمساحت واقعی در نظر می

سازی و با مرتب Excelهای بدست آمده با استفاده از نرم افزار تصادفی انجام و داده کامالًآزمایش در قالب طرح 

 د.ها انجام شبر روی داده ماریتجزیه و تحلیل آهای دانکن ی میانگینو به کمک مقایسه MSTATCافزار نرم
 

 

 نتایج و بحث           .3

ی انگور حبه رویه نتایج تجزیه واریانس عوامل مؤثر بر روی اختالف مساحت و زمان الزم برای اندازه گیری مساحت

 آمده است. 1در جدول 

 
 انگور یحبه هیرو مساحت یریگ اندازه یبرا الزم زمان و مساحت اختالف یرو بر مؤثر عوامل انسیوار هیتجز جینتا. 1جدول 

 درجه آزادی منابع تغییرات
 میانگین مربعات

 زمان خطای اندازه گیری

 2/6990** 038/0** 2 روش

 ns001/0 *033/88 1 اندازه

 ns005/0 ns26/53 2 اندازه × روش

 35/19 007/0 32 خطا

 7.01 12.85 ضریب تغییرات
 دارعدم وجود اختالف معنی nsدرصد،  5دار در سطح تفاوت معنی *درصد،  1دار در سطح تفاوت معنینشانگر **
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 مساحت یمحاسبه یبرا الزم زمان و یریگاندازه یخطا یرو بر اندازه و روش اثر. 2 شکل

 

یه و صفت بررسی یعنی اختالف مساحت سطح رومشخص است اثر روش بر روی هر دو  1همانطور که از جدول 

 ری در هیچازه گیزمان الزم برای محاسبه مساحت در سطح یک درصد معنی دار شده است. اثر اندازه بر روی خطا در اند

پنج  ری در سطحعنی دایک از دو سطح بررسی معنی دار نبوده لیکن این عامل بر روی زمان الزم برای اندازه گیری تأثیر م

 د دارد.درص
 

 محاسبه یبرا الزم زمان و یریگ اندازه یخطا یرو بر را اندازه در روش متقابل اثر. 2 جدول

 روش          

 سطوح اندازه

 توزین کاغذ AMS پردازش تصویر

 زمان خطا زمان خطا زمان خطا

 c094/0 ab14/50 bc107/0 a52/20 a153/0 c32/50 درشت

 d071/0 b18/45 c099/0 ab41/18 b121/0 c75/47 ریز

 .دار استحروف التین نشانگر وجود اختالف معنی

 

ش . روش پردازدهدیم گیری و زمان الزم برای محاسبه را نشاناثر متقابل روش در اندازه را بر روی خطای اندازه 2جدول 

گیری در این ندازهابر روی دقت ی حبه اندازه شودیمتصویر کمترین خطا را به خود اختصاص داده است که البته مشاهده 

 تردرشتهای ا حبههای ریز تر با مساحت سطح کمتر از دقت باالیی در مقایسه بگذار است به گونه ای که حبهروش تأثیر

ی زهانداداری در دو افزار اختالف معنیدارند، زمان مورد نیاز برای انجام مراحل و تعیین مساحت سطح رویه به کمک نرم

 شده ندارد.بررسی 

 یهاروشکه  ر است،در واقع با توجه به نتایج حاصله روش پردازش تصویر از دقت باالیی در هر دو سطح اندازه برخوردا

 ان داد درکاران نیز نشاز سطوح، دقتی برابر و یا بیشتر از این روش ندارد. مطالعات منصوری و هم کدامچیهدیگر در 

ر ویر، روش آخگیری مساحت سطح، روش توزین کاغذ و روش پردازش تصگاه اندازهی پالنیمتری، دستهاروشی سهیمقا

 .]3[ خوردار استی مذکور از دقت قابل قبولی برهاروشیعنی استفاده از تکنیک پردازش تصویر در مقایسه با سایر 

ی هاروش ر بینبود و د گیری مساحت سطح برگ، سرعت انجام کار مطلوبی را دارادر مقابل استفاده از دستگاه اندازه

 ی اول را در هر دو سطح اندازه داشت.رتبهمقایسه شده 

روش است که به ابزار چندانی نیاز ندارد، اما به همین نسبت،  نیترسادهروش توزین کاغذ هم مساحت، از نظر تکنیکی 

که دقت  هاستروشترین کنندهو خسته نیبرتربسیار به کاربر و نتیجتاً به دقت کار او وابسته است. این روش یکی از زمان
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، ضمن اینکه یکنواختی چگالی کاغذ مورد ابدییم، به دلیل خستگی مضاعف کاربر کاهش هانمونهآن با افزایش تعداد 

ی حاضر مطالعهی اصلی در تخمین مساحت از روی وزن مؤثر است. در نمونهی هم مساحت با نمونهی هیتهاستفاده برای 

گیری گیری و هم به لحاظ سرعت عملکرد مطلوبی را نداشت و نتایج نشان داد برای اندازهاز لحاظ دقت اندازهاین روش هم 

توان از آن نمی شودیمی انگور در مواردی که نیاز به دقت باال و سرعت عمل مناسب احساس حبهی هیرومساحت سطح 

 استفاده کرد.

یند را از تنها فرآ کاربر قت کار تا حد زیادی مستقل از کاربر است زیرا اساساًنهایتاً در روش استفاده از پردازش تصویر د

 مونه تأکیدنحقیق بر مساحت ت. اگرچه در این کندیمی تصاویر هدایت گذارنامو یا تایپ دستورات و یا  منوهاطریق کار با 

 ترقیدقی همطالع ونه نظیر ابعاد، رنگ شده است، روش پردازش تصویر قابلیت توسعه برای استخراج بسیاری از خواص نمو

 یی از نمونه را در خود دارد.هابخش
 

 

 گیرینتیجه .4

 به و محاس ریبه روش پردازش تصو دانهیب دیانگور سف هیمساحت سطح رو یبه صورت مورد مطالعه حاضردر 

روش  برگ، مساحت سطح یریگمساحت سطح شامل استفاده از دستگاه اندازه یریگمعمول اندازه یهاشوآن با ر ییکارا

دقت  ریازش تصودر روش استفاده از پردشد.  سهیمقا وارگون دیضیاحجام ب یکاغذ و محاسبه به کمک فرمول برا نیتوز

 ایت و دستورا پیات ایها و کار با منو قیرا از طر ندیاساساً کاربر تنها فرآ رایمستقل از کاربر است ز یادیکار تا حد ز

ا بی را دارار مطلوگیری مساحت سطح برگ، سرعت انجام کاستفاده از دستگاه اندازه روشکند. یم تیهدا ریتصاو یگذارنام

به همین  رد، اماروش توزین کاغذ هم مساحت، از نظر تکنیکی ساده ترین روش است که به ابزار چندانی نیاز ندا. بود

 کاربر و نتیجتاً به دقت کار او وابسته است.نسبت، بسیار به 
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ABSTRACT 
Machine vision and image processing are new methods used in agriculture. In this study, the area of 

unpolluted white grape surface was calculated by image processing method, In the following, its performance 

was compared with the usual methods for measuring surface area: using a leaf area measurement device, a 

paper weighing method, and a formula computed for oval circumference. The experiments were performed in 

a completely randomized design and the data were analyzed using Duncan's comparison method. The results 

showed that the measurement method has a significant effect on the accuracy of the calculation. Also, both 

the factors of measurement and size of the samples have a significant effect on the duration of the calculation, 

So that the accuracy of the image processing method is higher than other measurement methods, and the 

advantages of this method are its independence from the user's accuracy and skill, The method used to 

measure the area of the leaf area from the speed of doing the desired work and the weakest method of 

calculation in terms of accuracy and speed of operation, the paper weighing method is also the area 

determined. 
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