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 چکیده

ی توسط بندی محصوالت کشاورزی ارزیابی و درجهبرا مختلفیهای در طول چند دهه گذشته روش

ه کشیمیایی  وهای متفاوت فیزیکی ها مبتنی بر یافتن ویژگیروش این محققین مختلف انجام یافته است.

برای بدست  های مورد استفادهروشامروزه باشند. می های رسیدگی محصوالت هستند،در رابطه با شاخص

تخراج اس حقیقهدف از این ت اند.ای پیدا کردهی غیرمخرب جایگاه ویژهآوردن کیفیت میوه، توسط تست ها

 فرنگی در جهت تشخیص رسیدگی با کمک سیستم ماشین بینایی وهای تصویری محصول گوجهشاخص

رم ه در نک الگوریتمیباشد. در این تحقیق عملیات پردازش تصویر توسط تعیین زمان برداشت محصول می

ر شش مرحله نمونه د 84ی نوشته شد از . برای ارزیابی برنامهاجرا و انجام شد لب نوشته شدتافزار م

 دشصاویر اعمال ها روی تمام تهرکدام از الگوریتمنمونه( تصویربرداری شد و  14)برای هرمرحله  رسیدگی

 SPSSر م افزاهای حاصل از این تحقیق از نربرای تحلیل داده و فاکتورهای رنگ و بافت استخراج شدند.

ارای حقیق دهای تصویری در این تاستفاده شد که نشان داد تعیین رسیدگی محصول با استفاده از شاخص

 رحله ی اولمی نمونه های ی مراحل است. این الگوریتم توانسته است همهبرای کلیه %85.7دقت متوسط 

ند یک توامی تصویر پردازشدهد نتایج این تحقیق نشان می .را بدرستی تشخیص دهدرسیدگی  و ششم

 روش ساده، کارآمد و غیرمخرب برای تعیین رسیدگی محصولی مثل گوجه فرنگی باشد.
 

   .ماشین بینایی، پردازش تصویر، رسیدگی، گوجه فرنگی، رنگ، بافت: کلمات کلیدی

 

  مقدمه .1

. این ون ها نفر می باشدگوجه فرنگی یکی از مهم ترین محصوالت در تغذیه انسان است که روزانه مورد مصرف میلی

میلیون   14575107به  2010محصول در بین ایرانیان نیز جایگاه ویژه ای دارد .میزان تولید جهانی گوجه فرنگی در سال 

درصد افزایش نشان داده  30سال گذشته حدود  20. مصرف سرانه آن در کشور آمریکا در طول (FAO 2010)تن رسید 

کشور برتر صادر کننده محصول گوجه  ارسیده است .ایتالی 2000در سال کیلوگرم  41.73 است و به رقمی فراتر از

 28بعد از آن چین با  درصد از کل تجارت جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است. 29، 2007فرنگی در سال 

 3شیلی هر کدام  هلند، ران،ای درصد، یونان، 6 پرتقال درصد، 7درصد، آمریکا  10سپس اسپانیا  درصد در رتبه ی دوم،

درصد و کشورهای مکزیک، بلژیک، مجارستان، کاستاریکا، لهستان، روسیه،  1کانادا و ترکیه هر کدام  آلمان، درصد،

. بیشترین میزان استفاده از گوجه فرنگی به صورت تازه می باشد [2] بعدی قرار داشته اند هایآرژانتین و فرانسه در رتبه
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به خاطر . [1]گیرد فرآورده ها نظیر عصاره ، پوره ، سس و کنسروهای گوناگون مورد استفاده قرار میهمچنین در برخی 

خوری دارد توجه زیادی به کیفیت ظاهری آن شده است، های تولید شده حالت تازهاینکه حجم زیادی از گوجه فرنگی

همچنین به خاطر خرابی و  . [5]ر بازار است نارسی و ناهمگنی در رسیدگی در گوجه فرنگی عیوب معمول این محصول د

فساد سریع آن توجه به زمان صحیح برداشت آن می تواند از خسارت های مالی جلوگیری کند. امروزه کشاورزی و صنعت 

روند بنابراین استفاده از تکنیک ماشین بینایی در این به سمت عملکرد باالتر و انعطاف پزیری بیشتر در تولید پیش می

های اخیر به منظور استفاده از این فناوری در ای در سالطه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. مطالعات قابل مالحظهراب

کشاورزی و صنایع غذایی صورت گرفته و منتشر شده است که البته اغلب این مطالعات در تعیین کیفیت محصول کاربرد 

های حسی انجام می پذیرفت که کاری بسیار زمان بر بود و با روشداشته اند. در حالیکه پیش از آن کنترل کیفی محصول 

صورت  [4] در تحقیقی که توسطمن اینکه نتایج کار صد در صد نبود. به افراد باتجربه و آموزش دیده نیاز داشت، ض

ترین از مهم فرنگیگوجهرنگ در . است شدهاستفاده فرنگیگوجهاز رنگ برای تعیین رسیدگی ، گرفته است

خرید  گیریتصمیمیک عامل عمده در و  بیرونی در ارزیابی آمادگی و عمر پس از برداشت هایویژگی

 ازلحاظها از سوی دیگر رنگ. است شدهزدهتوسط نمودار رنگ تخمین  است. درجه رسیدن معموالً کنندهمصرف

 CIELABرنگ  یحوزه ( دردبه قرمز و آبی به زر سبز )به ترتیب از سفید به سیاه، L*A*Bعددی همراه محور 

آزمایش  موردمحصول  175)از  L*A*Bهای داده همراه ریاضی هستند. ی شاخص رنگ معموالًکه برای محاسبه

 بارنگرنگ  تفاوت ی رنگ، شاخص رنگ،برای محاسبه USDAشش مرحله رسیدن با توجه به  ( دراز یازده رقم

انجام شد. تغییر رنگ در سراسر  ANOVAگرفت. آزمون  قرار مورداستفاده )a*/b(*2و  a*/b*قرمز خالص و 

 [3] در تحقیقی که توسط بود. L*A*B هایارزشدر  توجهیقابلنتیجه تغییرات  فرنگیگوجهی رسیدن مرحله

است که رسیدگی انبه با  شدهمشخص ،اندکرده گیریاندازهرسیدگی انبه را با یک روش غیر مخرب  صورت گرفته

از طرفی، شاخص استاندارد . میوه، رنگ پوست، اندازه، وزن مخصوص و سفتی همبستگی داردعواملی چون شکل 

 منظوربه. این تحقیق باشندمیرسیدگی انبه میزان محلول جامد، میزان اسیدیته و میزان نشاسته است که مخرب 

محصول  ن برداشتزماکاربرد در مزرعه و تعیین  باقابلیتغیر مخرب تعیین رسیدگی انبه  هایروشتوسعه 

مدل رنگی  یپایهاین تحقیق تعیین یک شاخص رسیدگی بر اساس میزان محلول جامد انبه بر . هدف باشدمی

lab  برای از طریق معادالت کالیبراسیون و سپس ارزیابی آن با کمک یک ارزیابی حسی. کالری متربا کمک یک

 دازش تصویر یک روش کارآمد خواهد بود.تعیین رسیدگی محصولی مثل گوجه فرنگی نیز استفاده از پر

ا کمک فرنگی در جهت تشخیص رسیدگی بهای تصویری محصول گوجهاستخراج شاخصانجام این تحقیق از ما هدف  

 باشد.سیستم ماشین بینایی و تعیین زمان برداشت محصول می
 

 هامواد و روش .2

اشت شده برای آزمایش گلخانه در منطقه اردبیل کاشت و برددر این تحقیق یک رقم گوجه فرنگی )سرن ترکیه( که در یک 

شد.  نمونه انتخاب 14ها در شش مرحله رسیدگی مورد آزمایش قرار گرفتند و برای هر مرحله فرنگی. گوجهانتخاب شدند

 .ست آمد، خصوصیات تصویری آن ها شامل رنگ و بافت با استفاده از روش پردازش تصویر بدبعد از گرفتن عکس نمونه ها

در این قسمت از این تحقیق الگوریتم مورد نیاز برای بررسی و دریافت اطالعات از عکس های حاصل از گوجه فرنگی ها در 

( بود. ابتدا D450برنامه مطلب نوشته شد. این سیستم شامل اتاقک عکس برداری، منبع نور، دوربین دیجیتال )کانون، 

. فاصله لنز دوربین تا سطح زیت این کاغذ عدم انعکاس نور استگ قرار گرفت، منمونه ها برروی کاغذ اشتنباخ سفید رن

عدد المپ فلورسنت با فواصل  4و   LEDردیف نور  3سانتی متر تنظیم گردید.  در محفظه عکس برداری  29نمونه برابر 

 نور سیستم ولت، 12 ثابت تاژول .گیرند قرار می شیء به نسبت درجه 30 زاویه با نوری منابع است شده استفاده ،یکسان
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 آن اطراف و گیردمی قرار آن داخل در لنز دوربین که است شده تعبیه ایحفره محفظه، باالی در. کرد می تغذیه را پردازی

 1. شکل نیابد راه آن داخل به محفظه، داخل منابع نوری از غیر به نوری منبع هیچ که است شده پوشانده کامل طور به

 دهد.را نشان میی عکس برداری محفظهافزاری سیستم ماشین بینایی و  ی سختسامانه

 

 
     

 محفظه ی عکس برداری -1 شکل

 

ی مدل رنگی هامقادیر مؤلفه MATLABسپس با استفاده از نرم افزار فرنگی یک عکس رنگی گرفته شدند، از هر گوجه

RGB  یر به تصاویر رنگی به قالب سطوح خاکستری تبدیل شدند. زمانی که قالب رنگی تصو سپس، محاسبه شدند

یل عکس از تبد بعدعت پردازش تصویر افزایش می یابد. شود، حجم تصویر کاهش یافته و در واقع سرخاکستری تبدیل می

 ت. بعد ازتصویر اس تقسیم بندی هایترین راهگیری یکی از مهم. آستانهشدرنگی به خاکستری حد آستانه تصاویر محاسبه 

 شرایط و یکسان زمینه یدارا تصاویر تمامی تحقیق، این در که جا آن ازکرده و این تصویر رنگی را به تصویر دودویی تبدیل 

 مطلوب آستانه حد زا مناسب تخمین یک تصویر، چند برای گرامنمودار هیستو با ایجاد لذا باشند،می مشابه برداری تصویر

-های تصویر انجام میشد. بعد از این مرحله عملیات مربوط به حذف نویز آورده بدست مواد اضافی و زمینه اسازی جد برای

 از برخی محاسبه هتج تحقیق، این شود. درگیرد. استفاده از فیلترهای مکانی در این مرحله باعث بهبود کیفیت تصویر می

 استخراج بهل عنوان به که شئ اطراف هایسایه کوچک و جرئیات برخی حذف منظور به بافت، قبیل از مهم هایشاخص

 که 1 استاندارد نحرافا و  15فیلتر شبکه میزان با  گذر گوسی پایین فیلتر یک از تصویر، اصلی لبه به دسترسی برای و شد

 در x مقدار رچهه f=fspecial(‘gaussian’,x,s)  تابع یعنی در .شد استفاده کند،می تعیین را فیلتر فرکانس میزان

 شده فیلتر فرکانس یابد افزایش s مقدار چه هر طورو همین شودمی تربزرگ فیلتر ماتریس شبکه باشد، بیشتر الگوریتم

 به تصویر از اخواستهن  عوامل دیگر و نویز گونه هر و شد انجام تصویر روی اولیه های پردازش اینکه از شود. پس می بیشتر

از  را نظر وردم اطالعات بتوان زمینه پس از شئ کردن جدا با تا رسدمی تصویر بندی قطعه به نوبت گردید، کلی حذف

 را غیره و بافت کل،ش های ویژگی قبیل از را  ها ویژگی انواع استخراج آمادگی شده تقطیع تصویر یککرد.  تصویراستخراج

 هایی دادهآمار حلیلبرای ت به رنگ و بافت را دارد.این الگوریتم نوشته شده  قابلیت استخراج مؤلفه های مربوط  .دارد

 .شداستفاده  SPSSحاصل از پردازش تصویر از نرم افزار 

 

 نتایج و بحث           .3

نتایج تحلیل آماری نشان داد که جداسازی شش مرحله رسیدگی گوجه فرنگی با توجه به شاخص های تصویری آن اعم از 

 entropy ,contrast ,energy ,correlation , homegenty ,max) بافتی و RGB رنگی هایشاخص
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probability ل اول وششم به وجه به جدول حاصله می بینیم که همه ی نمونه های مراحت ( امکان پذیر می باشد. با

ستی جدا نمونه به در 13نمونه و مرحله چهارم  9نمونه و مرحله سوم  11درستی جدا شده اند، و برای مراحل دوم و پنجم

 به خاطر شباهت مراحل دوم و سوم از لحاظ رنگی به هم دقت جداسازی در این دو مرحله پایین آمده است. شده اند. 

 جدول زیر تمام نتایج را به صورت مختصر نمایش می دهد.

 

 و بافتی  های رنگیفرنگی براساس شاخصبندی رسیدگی گوجهه مربوط به طبق یماتریس آشفتگ – 1جدول

 یت در گروه پیش بینی شدهعضو

 6 5 4 3 2 1 مراحل

1 14 0 0 0 0 0 

2 1 11 2 0 0 0 

3 0 5 9 0 0 0 

4 0 0 0 13 0 1 

5 0 0 0 0 11 3 

6 0 0 0 0 0 14 

 

 را به طور شماتیک و گویاتر نمایش دهد. 1تواند جدولمی 2 شکل 

همین نتایج  ( توانستیم رسیدگی محصول را باR,G,Bبندی دیگر فقط با استفاده از مؤلفه های رنگی )در یک طبقه

 تخمین بزنیم. یعنی بدون وارد کردن مؤلفه های مربوط به بافت نیز همین نتایج بدست می آید.

ل سازی مراحنی جداهای بافتی پیش بیدر یک روش دیگر بدون استفاده از مؤلفه های رنگ و فقط با استفاده از مؤلفه

 می تواند به تنهاییآمد. یعنی مقادیر مربوط به مؤلفه ی بافت ن %48.8این مورد دقت سیستم  رسیدگی را داشتیم، که در

آن را با سیدگی هر تصویر، ر  R, G, Bرسیدگی محصول را پیش بینی کند. در واقع می توان فقط با محاسبه ی مقادیر 

 پیش بینی کرد. %85.7دقت 

 

 بافتیهای فرنگی براساس شاخصهسیدگی گوجبندی ری مربوط به طبقه ماتریس آشفتگ -2جدول  

 عضویت در گروه پیش بینی شده

 6 5 4 3 2 1 مراحل

1 9 1 1 1 2 0 

2 3 5 4 1 0 1 

3 4 4 4 2 0 0 

4 0 1 3 4 6 0 

5 0 0 1 2 9 2 

6 2 1 0 0 1 10 
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 رنگی و بافتی ماتریس آشفتگیشکل مربوط به  -2شکل                      

 

 گیریهنتیج .4

که  توان نتیجه گرفتمی SPSSهای حاصل از پردازش تصویر و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار با توجه به داده

 %85.7قت با د Bو  R ،G رسیدگی محصولی مثل گوجه فرنگی را فقط با استفاده از رنگ آن و مؤلفه های توانمی

 بندی کنیم.طبقهو نمونه های هر مرحله را به خوبی داد تشخیص 
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ABSTRACT 
Over the past few decades, various methods have been developed to evaluate and grade agricultural crops by 

various researchers. These methods are based on finding different physical and chemical characteristics 

related to the indicators of product maturity. Nowadays, methods used to obtain fruit quality have found a 

special place by non-destructive tests. The aim of this study is to extract the visual indicators of tomato 

product in order to diagnose the maturity with the help of the visual machine system and determine the 

harvest time. In this research, image processing operations were performed by an algorithm written in 

MATLAB software. For evaluation of the program, 84 samples were taken in six stages (for each stage of 14 

samples) and each of the algorithms was applied to all the images and the factors of color and texture were 

extracted. SPSS software was used to analyze the data. This means that the determination of product handling 

using visual indicators in this study has a mean accuracy of 85.7% for all stages of the process. This 

algorithm has been able to correctly identify all instances of the first and sixth stages of the investigation. The 

results of this study indicate that image processing can be a simple, efficient and non-destructive way to 

determine the maturity of a product such as tomato. 
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