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  :چکیده

ي گرایش هاي تازه اي از علوم به وجود آمده اند که مـا را بـراي رسـیدن بـه اهـدافمان      امروزه با پیشرفت فناور        

این فناوري صدها برابر از چشم انسان دقیق تر، سریع تر باشد. ها، بینایی ماشین میکنند و یکی از این شاخهیاري می

این سیستم بهـره گرفتـه شـود. بـه      و عملکردي با کمترین خطا دارد. در پژوهش حاضر نیز سعی شده است از توانایی

و شاخصـهاي   RGBهمین منظور تحلیل رسیدگی سیب قرمز لبنانی مدنظر قرار داده شده و با استفاده از مدل رنـگ  

بدین منظور از مورد بررسی واقع شده است.  R2016aبافتی به کمک جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار متلب نسخه 

براي تصویربرداري و از محفظه اي گنبدي شکل با منابع نور ال اي دي و فلورسـنت   450Dمدل  Canonیک دوربین 

استفاده شد تا در حد امکان شرایط نور طبیعی ایجاد شود و با همین استدالل از شرایط نـورپردازي ترکیبـی اسـتفاده    

شاخص آزمایشـگاهی نیـز    5تصویر رنگی با نورپردازیهاي مختلف گرفته شد. از طرفی،  31شد به طوریکه از هر سیب 

-بینـایی هـاي  هـاي آزمایشـگاهی و شـاخص   ن تعیین میزان همبستگی  بین شاخصجهت افزایش دقت کار و همچنی

ها بـه کمـک کالسـیفایر شـبکه عصـبی تعیـین شـد و        همبستگی بین همه شاخص اشین ، محاسبه شدند. درنهایتم

 ماشـین بـه میـزان   بینـایی بـا شـاخص مـدل رنـگ      بیشترین میزان همبستگی، بین شاخص میزان مواد جامد محلول

)94/0=2R مشاهده گردید. از طرفی، میزان همبستگی به کمک نرم افزار (spss   و با روش تحلیلی آنووا و پیرسون نیـز

هـاي آزمایشـگاهی  و   ، شاخصماشین بیناییهاي ن تمامی داده ها در سه گروه شاخصمورد بررسی واقع شد. همچنی

کـه  ) Discriminant Analysis( ، جداگانه با اسـتفاده از تحلیـل تمییـزي   آزمایشگاهی –ماشین یبینایهاي شاخص

  شد. %3/98و  %3/93، %3/98بندي شدند و نتایج طبقه بندي به ترتیب ، طبقهباشدیک کالسیفایر خطی می

  

  ، اسیدیته تیتراسیونماشین ، نشاسته، مواد جامد محلولبیناییرسیدگی، سیب قرمز لبنانی،  :هاواژه کلید
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  مقدمه  -1-1

که پس از مرکبات مقام دوم را از  شودترین محصوالت باغی ایران محسوب میسیب یکی از مهم

در زمینه تولید سیب درختی ایران بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي، نظر تولید در سطح کشور دارد. 

رتبه چهارم و  2009جهانی قرار گرفت و این درحالیست که در سال  در رتبه هشتم 2011در سال 

این محصول در مراحل مختلف برداشت، از  %25-31 رتبه سوم را دارا بود. متاسفانه حدود 2005درسال 

- بندي، حمل و نقل، نگهداري و یا در صنایع تبدیلی ضایع شده و از بین میبندي، بستهجابجایی، درجه

توانند قبل و بعد از برداشت در کیفیت میوه موثر باشند. مرحله رسیدگی میوه در لفی میرود. عوامل مخت

شود. زمان برداشت براي هر ترین عامل تعیین کیفیت و انبارمانی میوه محسوب میزمان برداشت، مهم

رقم باید به طور دقیق مشخص گردد. این شاخص برحسب زمان تشکیل میوه، سن درخت و شرایط بومی 

هایی میوهزیرا  ها  باید در زمان بلوغ برداشت شوندمنطقه متفاوت است. براي نگهداري طوالنی مدت، میوه

بیشتر است. در آنها  فیزیولوژیکیهاي که در مرحله نامناسب برداشت شوند، امکان ابتال به ناهنجاري

ترین یرد. مهمگهاي مختلفی صورت میتعیین زمان برداشت مناسب سیب با استفاده از شاخص

مواد جامد محلول، اسیدیته قابل  ، میزانمام گلتشامل روزهاي بعد از سیب هاي رسیدگی میوه شاخص

، تغییر رنگ زمینه میوه، (شاخص طعم) تیتراسیون، نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته قابل تیتراسیون

ماشینی شدن عملیات باغبانی در  باشد. از طرفی با توجه بهآزمایش نشاسته، سفتی بافت و اتیلن می

تواند یکی از دالیل مهم رکود باشد. هاي توسعه یافته و ناکارآمدي ایران در این زمینه، این امر میکشور

وري تولید را افزایش دهد. افراد خبره به طور تجربی تواند بهرهبنابراین ماشینی کردن عملیات باغبانی می

در شرایط کنونی ولی  یابندان نرمی آن درجه رسیدگی سیب را درمیبا توجه به رنگ پوست سیب و میز

هاي خودکار در زمینه ماشینی کردن توسعه سامانه ها امري ضروري استکه سرعت عمل در کار

هاي مختلفی براي تعیین رسیدگی میوه روشتاکنون رسد. کشاورزي امري بسیار مهم و کارآمد به نظر می

هاي هاي مخرب نظیر روش مکانیکی و روش شیمیایی و روشر کل شامل روشها ابداع شده است که د

هاي غیرمخرب نظیر روش آکوستیک و ماشین بینایی است. امروزه دانشمندان در پی ابداع روش

قیق غیرمخربی هستند که ساده، ارزان قیمت و قابل دسترس باشد و همچنین توانایی تشخیص سریع و د

هایی نظیر سونیک و اولتراسونیک و اشعه ایکس سازي داشته باشد. روشتجاريمیزان رسیدگی و قابلیت 
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هایی شوند و روشها با کیفیت در ارتباط است به کار گرفته میهاي درونی آنهایی که ویژگیبراي میوه

ها وابسته به سطح میوه هاي آنو هوش مصنوعی براي بسیاري از محصوالت که ویژگی ماشیننظیر بینایی

هاي درختی گامی مهم در افزایش ). ماشینی کردن برداشت میوه1999، 1آبوت( است مفید هستند

ماشین و پردازش ماشین نقش بسزایی در رسیدن به این هدف دارد. بیناییوري تولید است و بیناییبهره

ا به خود جلب هاي درك روبات از محیط پیرامون توجهات زیادي رترین راهتصویر به عنوان یکی از اصلی

هاي کشاورزي به ویژه تشخیص وضعیت، کیفیت و برداشت محصول کرده و به طور گسترده در کاربرد

بسط یک الگوریتم کارآمد براي تشخیص  ،). در این میان2005 همکاران،و  2شود (رگیوناثاناستفاده می

   .تواند کمک بسزایی در راهبرد این هدف داشته باشدرسیدگی سیب می

ماشین در امور مربوط به پس از برداشت از جمله تعیین کیفیت، رسیدگی از بینایی ال حاضردر ح

هاي میوه با استفاده شود. براي تشخیص ویژگیهاي فراوانی میبندي محصوالت کشاورزي استفادهو درجه

و. چشم از: تشخیص رنگ و تشخیص الگ از پردازش تصویر تاکنون دو شیوه گزارش شده است که عبارتند

انداز پتانسیل کاربردي سیستم بینایی ماشین در کشاورزي و صنایع غذایی از مدت زمان زیادي شناخته 

رغم اینکه عکاسی در شرایط طبیعی و زیر تابش نور خورشید به واقعیت ). علی1990، 3شده است (تیلت

ثابت بودن شرایط  ،رپردازيهاي پردازش تصویر به نوولی به دلیل حساس بودن نرم افزار ،تر استنزدیک

ها امري غیرقابل چشم پوشی است. از آنجا که مصرف میوه سیب غالبا عکاسی و نورپردازي براي نمونه

کیفیت ظاهري آن باید حفظ شود و براي این منظور و با هدف برداشت مکانیزه، ، خوري استتازه

 ماشین معموالًهاي بیناییر براي کاربردهاي پردازش تصویر بسیار کارآمد هستند. تهیه تصاویالگوریتم

قادر هستند به صورت ثابت تصاویر  ماشینییهاي بیناگیرد. سیستمتحت شرایط کنترل شده نور انجام می

ماشین بینایی هاي صورت گرفته در این زمینه، هیچ سیستمرغم پیشرفترا تجزیه و تحلیل کنند ولی علی

به تغییرات نور،  حساسیتدرك تصویر،  مانندسیستم بینایی انسان  هايقادر نیست با برخی از ویژگی

). کیفیت تصویر گرفته شده را 2004، 4(دیویس تطبیق پیدا کند تضعیف قدرت تصویر و تغییرات اجزا

تواند به کاهش زمان و توان به شدت تحت تأثیر شرایط نور دانست. یک تصویر با کیفیت باال میمی

تواند هزینه یک سیستم پردازش پردازش تصویر کمک کند و این به نوبه خود میپیچیدگی مراحل بعدي 

تر ماشین به عنوان یک سیستم سریع، اقتصادي، سازگار و حتی دقیقتصویر را کاهش دهد. سیستم بینایی

                                                
1Abbot  
2 Regunathan 
3 Tillet 
4 Davies 



٩٨ 
 

 مورد اي در صنایع غذایی براي ارزیابی کیفی و درجه بنديیندهآطور فزهاي دیگر بهاز بسیاري روش

  ).2000، 1(سانگیرد قرار میفاده است

  

  بیان مساله -2- 1

  سیب - 2-1- 1

بوده و در طول  یاناز خانواده گل سرخ ياست که عضو 2از طبقه مالوس یدرخت یوهم یک یبس

بوده است که   یورسیبه نام مالوس س یدرخت احتماالً یبس یاست. اجداد وحش شدهیکشت میخ تار

 هستند تا در برابر 3یورسیمالوس س يمحققان در حال مطالعه بر رو .شودیم یافتهم در قزاقستان  هنوز

مناطق یه تر در برابر سرما به وجود آورند. در کلمقاوم یبس یکو آفات مقاوم باشد و  هایمارياز ب یاريبس

 يبرا توانیم را یبس ی،درخت يهایوهم یراست. نسبت به سا یمهم یاربس یوهم یبخنک، س ییآب و هوا

گونه  7500 از یش. تاکنون بیدنمایخود را حفظ م ییچنان ارزش غذاهم کهیا انبار کرد در حالهماه

 توانیم یبس يتجار يهاگونه ینتریجرا ینکه در ب ).2008، 4(الزبروك و ویند شده است ییشناسا یبس

. اشاره کردتاش، سیب زرد لبنان و سیب قرمز لبنان اسمیت،گاال، مکینفوجی، گرانی يهابه گونه

همچنین از ارقام سیب ایرانی میتوان به سیب گالب کهنز، سیب مشهد، سیب مراغه، سیب تبریز، سیب 

  قندك کاشان، سیب قرمز رضائیه، سیب زنوز و غیره اشاره کرد. 

از  کنند. این درختان کوچک معموالًسیب را با کاشت درختان دو یا سه ساله احداث می هايباغ

شوند. درختان کنند، تهیه میگیاه که در آنجا درختان را با روش پیوند جوانه تولید میپرورشگاه گل و 

هر سال در کنند. بیشتر درختان بالغ خیز رشد میو در مناطق حاصل pH اي ازب در مقادیر گستردهیس

و  5. بر اساس آمار وزارت کشاورزي ایاالت متحده آمریکادهندمیمحصول کیلوگرم  200-100تقریبا 

میالدي، کشورهاي چین، اتحادیه اروپا، آمریکا، ترکیه، هندوستان،  2014در سال همچنین سازمان فائو 

میلیون تنی  6/71میلیون تن از کل تولید  5/67روسیه، برزیل، شیلی، اکراین و آفریقاي جنوبی با مجموع 

کشور . اندسیب درختی بوده هاي تولیدکنندهترین کشورسهم از کل تولید) به ترتیب عمده 94%( جهان

میلیون تن سیب  3چین به تنهایی نیمی از این سهم را در اختیار دارد. سهم ایران در این میان با تولید 

                                                
1 Sun 
2 Malus  
3 Malus sieversi   
4 Elzebroek & wind  
5 USDA  
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تولید جهانی است و به لحاظ جایگاه در مقام  %3/4، بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي 1392در سال 

  اند.تولیدکننده برتر جهان معرفی شده ، ده8-1جدول قرار دارد. در  سیب چهارم تولید جهانی

  

 ) ده کشور برتر تولیدکننده سیب در جهان1-1جدول (

  2012  2011  2010  کشور رتبه

  37000000  35985000  33263000  چین  1

  4110046  4275108  4214599  آمریکا  2

  2889000  2680075  2600000  ترکیه  3

  2877000  2493078  1877906  لهستان  4

  2203000  2891000  1777200  هند  5

  1991312  2411201  2204972  ایتالیا  6

  1700000  1842972  1662430  ایران  7

  1625000  1588347  1624242  شیلی  8

  1403000  1200000  992000  روسیه  9

  1382901  1857349  1788433  فرانسه  10

  63454495  65800145  60271191  جهان  -

  

چندین هزار هکتار از نواحی  2دلیشز و رد 1رقم سیب گلدن دلیشزدر چند دهه اخیر با ورود دو 

مختلف به زیر کشت این دو رقم رفته است و این دو رقم در حال حاضر از لحاظ سطح زیر کشت 

شوند. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزي، میزان تولید سیب در ترین ارقام سیب ایران محسوب میمهم

هاي آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و تهران به و استان یلیون تن بودهم 3، اندکی بیش از 92سال 

 سهم تولید سیب کشور %51مجموع  با هاي تولیدکننده سیب در ایرانترین استانترتیب به عنوان مهم

  میزان تولید سیب ایران در شهرهاي با تولید بیشتر نشان داده است: ،8. در شکل باشندمی

                                                
1 Golden Red delicious 
2 Red delicious 
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در سطح  91- 90ها در سال زراعی درصد تولید سیب آبی و دیم شهرستان) نقشه 1-1شکل(

  کشور(موسسه پژوهشهاي برنامه ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی)

زمان دقیق برداشت و  اعدم آشنایی ب، کنندگاننندگان و مصرفکیکی از مشکالت باغداران، صادر 

ر ساله درصد قابل توجهی از محصوالت سیب دچار باشد. همسائل مربوط به زمان پس از برداشت می

شوند. سیب رددلیشز در صورت عدم ضایعات و تلفات ناشی از مراحل برداشت و پس از برداشت می

بنابراین  .دهدبرداشت به موقع و همچنین برداشت نامناسب به سرعت تردي و سفتی خود را از دست می

  اند بسیار مفید و اقتصادي باشد. توتحقیقات دقیق و آگاهی در این زمینه می

  رسیدگی - 2-2- 1

-توان آن را با اندازهیکننده زمان مناسب برداشت است و میینمحصول، تع یدگیرس یزانبلوغ و م

و  یاهکرد. گ یفکند، تعریم ییرمانند رنگ، بافت و اندازه محصول که در طول تکامل تغ یخواص یريگ

به صورت  امراحل عمدت ین. اکنندیم یرا ط یمختلف يهادوره خود یمختلف آن در طول زندگ يهابخش

از  یبینمو ترک یشود. به طور کلیو مرگ محصول م یريمنجر به پ یتگردد و در نهایکنترل م یکیژنت

 ییراتشامل تغ یدن. رسیرداز آن صورت گ یبخش یاو  یاهدر کل گ تواندیو م باشدیم یزرشد و تما

در دوره  یمهم یدهمحصول موثر است و پد يپسندو بازار یفیتاست که بر ک یاديز یمیاییو ش یزیکیف

رنگ و عطر و طعم، خوشخوش یمصرف به حالت یرقابلکه آن را از حالت غ شودیمحسوب م یوهم یزندگ

 یوه،م یدنو بافت نرم است. رس یرینطعم ش يدارا معموالً یدهرس يیوه. منمایدیم یلخوردن تبدقابل

مختلف  هايیوهکه در م ییراتتغ ین. اباشدیبوده و نشانه آغاز تکامل آن م یربرگشت ناپذ ايیدهپد

و آنگاه  یابددو روز دوام  یا یکتنها  یدگیو مرحله رس یردمتفاوت است، ممکن است به سرعت انجام گ
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مصرف  یتبلقا یوهو م گیردیصورت م يبه کند ییراتتغ ینا یگرد هايیوهاز م یشروع شود. در برخ یريپ

کوچک و از  هایبس یرد،قبل از مرحله بلوغ انجام گ داشت،. اگر برکندیهفته حفظ م ینخود را تا چند

- ین. اشوندیم یو دچار کاهش وزن قابل توجه یدهدر انبار چروک یعاًنظر طعم و رنگ نامطلوب بوده و سر

 یداخل یدگیپاشو ازهم یلکه تلخ ی،سوختگ یلاز قب يانبار هاييحساس به ناهنجار یاربس هایبگونه س

 یرد یلیدر برداشت خ ینرسند. از طرف یمناسب یدگیممکن است به مرحله رس ريبوده و پس از نگهدا

آنها به عوارض  یتشده و حساس يها زودتر نرم و آردیوهم ي،نگهدار یطشرا ینتحت بهتر یحت

. یابدیم یشافزا یکیو صدمات مکان یدگیسپو یین،پا ياز دما یناش یوهبافت م یدگیپاشازهم یدگی،گزآب

شامل  یرا در محصوالت باغبان یزیولوژیکیف یندهاياز فرا ياگسترده یفط یاه،لن موجود در گیانتشار ات

نرم  یل،زودهنگام، از دست دادن کلروف یدنو رس یريمانند پ يتوان به مواردیشود. از آن جمله میم

  ).2006، 1زینرنگ اشاره کرد (واتک ییرشدن و تغ

و بزرگ  یمکه مرحله رشد شامل تقس شودیشامل دو مرحله رشد و بلوغ م هايو سبز هایوهم نمو

دوره شامل  ینو مرحله بلوغ که ا یابدیم یشآن اندازه و حجم محصول افزا یجهشدن سلول است و در نت

. بلوغ بعد شودیخود ممحصول به حداکثر اندازه  یدناست و منجر به رس یفیو ک یکم ییراتتغ يسر یک

. مجموع دو مرحله رشد و گرددیمرحله رشد آغاز م یانمعموال قبل از پا یول افتد،یاز مرحله رشد اتفاق م

عدم  یاتناسب  یانب يهستند که برا یاصطالحات یدهرس یلیو خ یده. واژه نارس، رسگویندیبلوغ را نمو م

ك درست رمحصول د یتو مرغوب هداريعمر نگ یینعت ي. براروندیمصرف به کار م يتناسب محصول برا

به کار  هایوهم يکه برا "یدنرس"است. واژه  يضرور یزیولوژیکیها در رابطه با دوره تکامل فواژه ینا

را  یوهمرحله م ینو در ا کندیم یانخوردن ب يرا برا یوهم یفیتک یناست که بهتر یاصطالح رود،یم

فوق  يهاشود. واژهیم یتلق یدهرس یلیوه نارس و بعد از آن خیرحله، مم ین. قبل از ایندگویم "یدهرس"

است که به  ايیقهو سل یذهن يها امرآن یريگو اندازه یستندن یفقابل تعر یبه خوب یزیولوژیکیاز نظر ف

محصول دخالت دارند  یتمرغوب ییندر تع یاديدارد. عوامل ز یکننده بستگمصرف ییذائقه و فرهنگ غذا

چرخه نمو به بلوغ  یهها در مراحل اولدانه یراز محصوالت نظ یزمان برداشت است. برخ هانآ ینترمکه مه

به طور کامل  یباًموز و مرکبات در مرحله برداشت تقر یب،س یرنظ هایییوهم .رسندیقابل برداشت م

کثر تکامل خود در هنگام برداشت به حدا يها و محصوالت بذراز خشکبار یاريو بس اندیافتهتوسعه 

 یطو شرا یینها صرفاز جمله رقم، م یمختلف يهافاکتور یردوره تحت تاث ین. زمان و طول ااندیدهرس

برداشت بسته به نوع محصول متفاوت خواهد  ییزمان نها یجه. در نتگیردیحمل و نقل محصول قرار م

برجسته شده است.  ییواد غذادر صنعت م يا آیندهبه طور فز یوهم یدگیرس یینها در تعپژوهش .بود

                                                
1 Watkins 
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محصول برآورد  یدگیپارامتر رس يتوان بر مبنایرا م يکشاورز یعو صنا ییبازار محصوالت غذا یفیتک

 قابلبه طور  يمحصوالت کشاورز یدگیرس یصدر تشخ یزن ینماشیناییب یستمنمود. امروزه کاربرد س

انبه در سه دسته با توجه به  یوهم یرسبه منظور باز یستمیس ینچن یراست. نظ یافته یشافزا یتوجه

 یابیارز يبرا یزن یکمادون قرمز نزد یسنجیفاستفاده شده است. ط یوهم یدگیمختلف رس يحالتها

با  یدگیموز در طول مدت رس یفیک یابیارز ین. همچنیردگیها مورد استفاده قرار میوهم یدگیرس

انجام  یدگیرس یابیبه منظور کنترل و ارز یرمخربغ يهابه منظور توسعه روش یخازن یتاستفاده از ظرف

  )1392 ي،و عماد یانشده است (خدابخش

باشد. یموثر م یبه کوفتگ یوهم یتحساس يبرداشت آن بر رو یختار ینو بنابرا یوهم رسیدگی

 یینکه جهت تع یاتی. خصوصدهدیم یشافزا یبرا بسته به رقم س یبس یتحساس یر،خابرداشت با ت

 یدنشاسته، قند و اس یمیاییش یباتبافت و ترک یشامل رنگ، سفت شودیر نظر گرفته مد یبس یفیتک

بسته به یب س یفیک یاتخصوص یین). تع2000، 2و همکاران یبل ;1،2002است (کارلوس و همکاران

   کشت و نوع مصرف، متفاوت است. یطمناطق مختلف با شرا

 

  هاي تحقیقاهداف و رویکرد -3- 1

  یدگیرس ییندر تع یکیو مکان یمیاییش يشاخصه ها يکارآمد انیزم یصتشخ -3-1- 1

نمو خود را به اتمام  مراحل مختلف رشد و يسبز یا یوهاست که م يا، مرحله3بلوغ یا یدنرس

 يرا به طعم، محتوا هاهیواست که م ینديفرآ یدگی،. رسباشدیخوردن مقابل یدن،زمان با رسرسانده و هم

که رنگ  عیدر مواق یدگیرس یزانم یص. تشخسازدیو بافت مطلوب رهنمون م يرنگ، ذائقه پسند یفی،ک

 توانندی. البته افراد خبره مپذیردیصورت نم یآسانندارد، به یوهم یدگیرس یزانبا م يارابطه يظاهر

 یصتشخ يبرا یانسان یروياستفاده از ن یعنیکار  ینا یدهند، ول یصمحصول را تشخ یدگیرس یزانم

. تعیین رسیدگی یستاز دقت الزم برخوردار ن یعاست و در ابعاد وس ینهبر و پرهززمان یارسب یدگیرس

بر اساس  هایوهم یدرون یفیتک یص. تشخباشدیم هایوهقسمت در ارزیابی کیفیت درونی م ینترمهم

 یصتشخ ینو همچن یدرون یفیتک یین. لذا تعباشدیم یکدیگرمتفاوت از  یمیایی،ش يهاشاخصه

 یتراسیون،قابل ت یدیتهسفتی، اس ،عامل مانند میزان مواد جامد محلول ینقرمز به چند یبس دگییرس

باشند و از  یريگاندازهو قابل یواقع ینی،ع یدبا یدگیرس یابیارز يهاقند و نشاسته بستگی دارد. شاخص

کننده توسط ه و مصرفدهندسفارش یدکننده،تول يهامنتشرشده توسط گروه ینو قوان هانامهرو آیینینا

                                                
1 Carlos et al 
2 Belie et al 
3 Ripening  
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حداکثر بلوغ  یاز حداقل و گاه ینیو اغلب شامل قوان یدهگرد ضعو USDAمعتبر مانند  یمقامات دولت

  .محصول است یک يقبول براقابل 

  یدگیرس ییندر تع یرپردازش تصو يشاخصه ها يکارآمد یزانم یصتشخ - 3-2- 1

ها روش یناز ا یشده است که برخ به کار گرفته یوهم یدگیرس یینتع يبرا یمختلف يهاروش

 يها(استحکام)، روش یکیمکان يهاروش یرمخرب نظ يهامخرب. روشیرغ یگرد یاند و برخمخرب

باشند یم ینماشیناییو ب یکمخرب مانند روش آکوست یرغ يها(مواد جامد در محلول) و روش یمیاییش

دسترس بوده و و قابل یمتقکه ساده، ارزان هستند یمخرب یرغ يهاابداع روش یدانشمندان در پ امروزه

را داشته باشد. امروزه از  سازييتجار یتو قابل یدگیرس یزانم یقو دق یعسر یصتشخ ییتوانا ینهمچن

محصوالت  يبندو درجه یدگیرس یفیت،ک ییندر امور مربوط به پس از برداشت از جمله تع ینماش یناییب

است که در کشور ما به طور انبوه  یاز جمله محصوالت یبد. سشو یم یفراوان ياستفاده ها يکشاورز

حفظ شود و  یدآن با يظاهر یفیتاست ک يغالبا تازه خور یبس یوه. از آنجا که مصرف مگرددیم یدتول

 یه. تهباشندیکارآمد م یاربس تصویرپردازش  يهایتمالگور یزهمنظور و با هدف برداشت مکان ینا يبرا

 ینکها رغمی. علگیردیکنترل شده نورانجام م یطمعموال تحت شرا ینماشیناییب يهاکاربرد يبرا یرتصاو

حال  ینبا ا اند،یافتهانسان توسعه  یناییب یستمکردن از س یدتقل يبرا ینماشیناییب هايیتمالگور یبعض

تر کمرنگبه صورت مؤثر و ثابت  یرمرتبط با تصاو هايیژگیو اساییو شن یلتحل يبرا ییهاتوسعه روش

 یناییب یستمس یکو  ییروشنا یستمس یکاز  یبیبه طور ساده ترک ینماشیناییب یستمبوده است. س

به  یکیو مکان یکیالکتر يهاو در ارتباط با دستگاه یشخص یوترکامپ یک ياست که بر رو یوتريکامپ

دو  يدارا ینماشاییینب هايیستم. معموال سشودیبه کار گرفته م یانسان هايتالش یگزینیمنظور جا

که  يبرداریرباشد. بخش تصویو بخش پردازش م یربرداريهستند که شامل بخش تصو یبخش اصل

را بر عهده دارد و بخش پردازش به منظور  یاتپردازش و استخراج خصوص یشپ یربرداري،تصو یفهوظ

  .یردگیمورد استفاده قرار م یاستخراج یاتخصوص يبند هو طبق یلتحل یه،تجز

  

و  یمیاییبا خواص ش یدهقرمز رس یبس یريتصو یاتخصوص ینب یهمبستگ یزانم یینتع- 3-3- 1

  یدگیرس یصدرجهت تشخ یوهم یکیمکان

 یوهسطح م هايیژگیها وابسته به وآن یفیتاز محصوالت که ک یاريبس يبرا ینماشیناییروش ب

 یصمحصوالت و تشخ یفیک یابیزار یمیاییش يهااز روش یريگبهره یگرد ي. از سوباشدیم یداست، مف

  کیفیتذکر است که  یان. در کل شاباشدیبرخوردار م یابی،و ارز یصدر تشخ ییاز دقت باال یدگی،رس
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) و یدرون یوبو ع یداس يقند، محتوا ي(استحکام، محتوا یدرون هايیربه هر دو نوع متغ یوهم

دو  یناز ا یقیتلف یجهته است. درنت) وابسيظاهر هايیبو آس یوب(شکل، اندازه، ع یخارج یرهايمتغ

 یقاتتحق زا ینهزم یندر ا ییاز دقت باال تواندیم ینماشیناییو روش ب یمیاییروش ش یعنیروش 

  .برخوردار باشد

  ضرورت تحقیق -4- 1

بنابراین با رعایت  .باشد که قابلیت انبارداري زیادي داردسیب یکی از محصوالت مهم کشور می

ر کیفیت میوه از قبیل عوامل آب و هوایی، تغذیه درختان مادري، کنترل آفات و مسائل مختلف موثر ب

 ها، تعین زمان مناسب برداشت و مدیریت پس از برداشت در حفظ کیفیت سیب و کاهش ضایعاتبیماري

(بخشی  بسیار موثر خواهد بود. میزان و سرعت رسیدگی در ارقام مختلف ممکن است متفاوت باشدآن 

 242وزارت کشاورزي ایاالت متحده، یک سیب معمولی  اظهارات) بر اساس 1390مکاران،خانیکی و ه

کالري انرژي دارد که شامل مقدار قابل توجهی فیبر غذایی، مقدار متوسطی از ویتامین  126گرم وزن و 

ی دربردارنده اطالعات غذای )9-1(. جدول )فائو( از طرف دیگر میزان کمی مواد غذایی ضروري است و ث

گرم سیب با پوست توسط سازمان خواروبار  100. این جدول برحسب مواد مغذي در هر این میوه است

ها و قند در سیب از جهانی (فائو) گزارش شده است. بر همین اساس، مشهود است که میزان کربوهیدرات

  مقدار باالیی برخوردار است. 

  

  فائو)گرم سیب با پوست ( 100) مواد مغذي در هر 2-1جدول (

  کیلوژول 218    انرژي

  گرم 81/13    هاکروهیدرات

  گرم 39/10    هاقند

  گرم 4/2    فیبر

  گرم 17/0    چربی

  گرم 26/0    پروتئین

  گرم 56/85    آب

  میکروگرم 3    ویتامین آي

  گرممیلی 017/0    )1تیامین (ویتامین ب

  گرممیلی 026/0    )2ریبوفالوین (ویتامین ب

  گرممیلی 091/0    )3نیاسین (ویتامین ب

پانتوتنیک اسید (ویتامین 

  )5ب
  گرممیلی 061/0  

  گرممیلی 041/0    6ویتامین ب



١٠۵ 
 

  )1- 2ادامه جدول (

  کیلوژول 218    انرژي

فولیک (ویتامین اسید

  )9ب
  گرممیکرو 3  

  گرممیلی C   6/4ویتامین 

  گرممیلی 6    کلسیم

  گرممیلی 12/0    آهن

  گرممیلی 5    منیزیم

  گرممیلی 11    فسفر

  گرممیلی 107    پتاسیم

  گرممیلی 04/0    روي

  

ها براي یک محصول شده و این امر ها قوانین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمتدر اکثر بازار

کند با تأخیر یا تسریع در برداشت، محصوالتشان را به کنندگان را تشویق میدهندگان و عرضهپرورش

گردد تا از فروش زود هاي کارشناسی موجود باعث میقوانین حداقل در استاندارد تر بفروشند.قیمت گران

کننده (نابالغ) یا دیر(بالغ) محصوالت جلوگیري شود که این امر مانع از دست رفتن اعتماد مصرف

نقل باعث کاهش تلفات و  و ها به هنگام حملاز طرفی اطمینان از یکنواختی رسیدگی میوه شود.می

اي درزمینه تشخیص دقیق و سریع رسیدگی رو توجه ویژهشود. از اینهاي مالی ناشی از آن میزیان

کنندگان کیفیت کنندگان و کنترلتولیدکنندگان، عرضه وسیله. میزان رسیدگی که بهگرددمیاحساس 

تجهیزات مرتبط شود باید ساده، سریع و قابل انجام در مزرعه یا محل عرضه باشد و یا مستلزم ارزیابی می

 منابع ترینمهم از که سرمایه کمبود با معموالً توسعه حال در . کشورهايگرددقیمت باشد تا کارآمد ارزان

 ممکن تولیدي ). سایرمنابع1376و همکاران،  (حاجی رحیمی باشندمیمواجه  شود،می محسوب تولیدي

 پایینی وريبهره داراي یا و رفته هدر هینه،ب عدم استفاده به دلیل د، ولیباش فراوان کشورها این است در

 را محدودشان سرمایه ت،پیشرف و توسعه راستاي در که بود خواهد مهم کشورها این براي لذا .هستند

 ثانیاً گردد، آنها افزایش بهره وري و تولیدي عوامل سایر سبب بکارگیري اوالً که تخصیص دهند طوري

 ملی باشند. و ايمنطقه نسبی مزیت که داراي شود گرفته به کار التیمحصو تولید راستاي در تولیدي منابع

 وريبهره و سطح فراوان طبیعی هاياستعداد به توجه با منطقه یا کشور هر که کندمی بیان نسبی مزیت

 این از کشورها یا مناطق همه چنانچه د.دار مزیت محصوالت از بعضی تولید در نسبی طور به تولید، عوامل

 و شده کامل بین المللی و ايمنطقه کار تقسیم کنند، تخصیص و عمل آن اساس بر و آگاه باشند مزایا

زمان برداشت صحیح محصوالت باغی ). 1993، 1(دوالر رسدمی رونق خود اوج به جهانی تجارت و تولید

                                                
1 Dollar 
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 ت،ایجسبز ها ومیوه فیزیولوژیکها دارد. در طی تکامل نقش مهمی در عمر انباري و کاهش ضایعات آن

توان به کاهش گیرد. براي مثال میتغییرات قابل توجه فیزیکی و بیوشیمیایی در محصول صورت می

محلول، تغییر در اسیدیته قابل  2، افزایش پکتین1سفتی بافت، افزایش فعالیت آنزیم پلی گاالکتوروناز

تر از زمان مناسب برداشت محصول دیر نانچه، مواد جامد محلول و شدت تنفس اشاره نمود. چاسیونتیتر

جایی افزایش در طی حمل و نقل و جابه نیز یابد بلکه ضایعات آنشود نه تنها عمر انباري آن کاهش می

تر از موقع برداشت گردد کیفیت مناسبی نخواهد داشت و در طی چنانچه محصول زودکند و پیدا می

. بنابراین در مورد کلیه دواه نرسلخبه آن نتیجه دکیفیت محصول رساندن مصنوعی ممکن است 

آید. یمهم در کاهش ضایعات به حساب م عواملتعیین زمان مناسب برداشت یکی از  ،محصوالت باغی

توان با آزمایشاتی چون سفتی بافت، نسبت قند به اسید، تعداد روز پس از زمان مناسب برداشت را می

محصول تعیین نمود. در مورد محصوالت  هاي گرمایی گرفته شده توسطگلدهی کامل و حتی واحد

هایی نیز تعریف گیرد و براي هر محصول استانداردمختلف یک یا بیش از یک معیار مورد استفاده قرار می

چه شده است. در ایران به این عامل مهم کمتر توجه شده است در حالی که در کشورهاي دیگر چنان

شود بلکه تولید کننده د نه تنها اجازه فروش به آن داده نمیمحصول زودتر یا دیرتر از موقع برداشت گرد

. با توجه به مطالب فوق الزم است در هر منطقه و براي هر محصول شد آن محصول جریمه خواهد

  ).1376همکاران، (هاشمی دزفولی و  عملیات برداشت با توجه به معیارهاي صحیح صورت گیرد

  ماشیناهمیت سیستم بینایی -5- 1

چون غیرمخرب بودن، کاهش هزینه کارگري، ماشین به خاطر داشتن مزایایی هماده از بیناییاستف

و  3IR(و توانایی بررسی اجسام در نورهاي مرئی و نامرئی دقت باال، ارائه نتایج مناسب در شرایط مختلف

4NIR  5وUV( به سرعت درحال گسترش و پیشرفت می ،تشخیص صدمات سطحی و درونی ه منظورب -

ماشین است که ترین قسمت کار در بیناییترین و پیچیدهمهم هاآنباشد. گرفتن تصاویر و پردازش 

- هاي بیناییسازد. مزیت عمده استفاده از سیستمارزیابی واقعی و غیرمخرب کیفیت محصول را ممکن می

گیري از د. بهرهباشروند کنترل می یو یکنواخت دقیق بودنماشین براي کنترل کیفیت محصوالت غذایی، 

  وان به موارد زیر اشاره کرد:تماشین مزایاي زیادي دارد که از آن دسته میفناوري بینایی

 .باشد شده انجام قبلی هايآزمایش طی کالیبراسیون که درصورتی است دقیق یروش -

 .آورد می فراهم را محصول بر دائمی کنترل امکان لذا گرددمی محسوب مخرب غیر روشی -

                                                
1 Galacturonaise 
2 Pectin 
1  Infra Red  
4 Near Infra Red 
5 Ultra violet 
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 .است برخوردار هاگیري اندازه در مناسبی یکنواختیز اعموما  -

 دهد. هاي حسی گردد تا حد زیادي کاهش میهزینه ها را در صورتی که جایگزین روش -

 هاي توصیفی از محصول، کارآمد است. از لحاظ سرعت تولید داده -

 شود.سبب کاهش حجم کاري کاربر می -

 داراي سیستم کنترلی پایدار است.  -

  ماشین در کشاورزيرد بیناییکارب - 6- 1

 منطقه یک در گیاهی هايپوشش میزان تشخیص مانند طبیعی منابع ارزیابی 

 دقیق کشاورزي 

 آن از پس و برداشت مرحله در محصوالت کیفیت تعیین 

 میوه) سطحی خرابی یا رنگ بافت، شکل، اندازه، اساسبر  ( 2گریدینگ و 1سورتینگ عملیات 

 رباتیک برداشت و داشت اتیعمل در ماشین هدایت ندمان کشاورزي در اتوماسیون 

  

  پیشینه پژوهش- 7- 1

  ماشین و پردازش تصویربینایی - 7-1- 1

ماشین در امور مربوط به پس از برداشت از جمله تعیین کیفیت، رسیدگی و درجه امروزه از بینایی

است که در کشور ما به  شود. سیب از جمله محصوالتیهاي فراوانی میبندي محصوالت کشاورزي استفاده

هاي میوه با استفاده از پردازش تصویر تاکنون دو شیوه شود. براي تشخیص ویژگیطور انبوه تولید می

  از: تشخیص رنگ و تشخیص الگو.  گزارش شده است که عبارتند

که مصرف میوه سیب غالبا تازه خوري است کیفیت ظاهري آن باید حفظ شود و  با توجه به این

- بینایی هاي پردازش تصویر بسیار کارآمد هستند.الگوریتم ماشینیین منظور و با هدف برداشت براي ا

توجهات  ،هاي درك روبات از محیط پیرامونترین راهماشین و پردازش تصویر به عنوان یکی از اصلی

ضعیت و هاي کشاورزي به ویژه تشخیص وزیادي را به خود جلب کرده است و به طور گسترده در کاربرد

ماشین ). سیستم بینایی2005 ،3همکاراناستفاده شده است (رگیوناثان و  آنکیفیت محصول و برداشت 

یک سیستم بینایی کامپیوتري است که بر روي یک و  به طور ساده ترکیبی از یک سیستم روشنایی

انسانی به کار هاي هاي الکتریکی و مکانیکی براي جایگزینی تالشبا دستگاه مرتبط کامپیوتر شخصی

                                                
1 Sorting 
2 Grading 
3 Regunathan, et al 
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ماشین در کشاورزي و صنایع غذایی از مدت شود. چشم انداز پتانسیل کاربردي سیستم بیناییگرفته می

ماشین به عنوان یک سیستم سیستم بینایی ).11990است (تیلت و مارچانت، زمان زیادي شناخته شده 

اي در صنایع غذایی ور فزایندههاي دیگر به طتر از بسیاري روشسریع، اقتصادي، سازگار و حتی دقیق

کند تا انداز کامپیوتر تالش می). چشم2000، 2شود (سانبندي استفاده میبراي ارزیابی کیفی و درجه

). با 1994، 3همکاران(دومنیکو و  رفتار انسانی را در رنگ، محتوا، شکل، و بازرسی بافت انطباق دهد

هایی مانند اندازه، ها به صورت کمی از ویژگیاز نمونه يهاي پردازش تصویر، تصاویراستفاده از تکنیک

ماشین از بینایی )1998( 4مولتو و همکاران). 2004، همکاران(سان و گردد میشکل، رنگ و بافت تهیه 

و به همین منظور از  ندهاي پرتقال، هلو، زردآلو، سیب و گوجه استفاده کردبراي بازرسی کیفی میوه

و  و توزیع فراوانی نیز بهره بردند. در تحقیق دیگري که توسط لیمنز 5یه بیزبندي براساس قضتقسیم

زده مورد بررسی واقع شد. در همین هاي سالم و آفتانجام شد، رنگ و بافت سیب )1998( 6همکاران

هاي قرمز، سبز و آبی به عنوان متغیرهاي ها یعنی رنگراستا از روش تجزیه و تحلیل بر اساس پیکسل

 اپتیکی، هايبندي سریع و مناسبی به همین منظور بود. روشاستفاده شد که روش تقسیممستقل 

 دارند اساسی نقش غیرمخرب هايآزمون يتوسعه در صوتی و الکترومغناطیسی امواج و شیمیایی مکانیکی،

 اندازه مثال را بسنجند. براي هامیوه از محدودي هايپارامتر قادرندفقط  هاي ذکرشدهروش تمامی ولی

در تحقیقی که توسط لوپز . است کافی برداشت زمان و رسیدگی تخمین براي فرنگی گوجه رنگ در گیري

هاي ظاهري براي ارزیابی ترین ویژگیفرنگی از مهم، رنگ در گوجهانجام پذیرفت )2004( 7و گومز

رقم  11از میان مشاهده  175شده است. این تحقیقات در شش مرحله رسیدن و از  گزارش آن رسیدگی

(به ترتیب از سفید به سیاه، سبز به  bو  L ،aشده است و بر مبناي شاخص رنگی گزارشمورد بررسی 

روي درجه بندي سیب ها به صورت آفالین و با  )2200( 8باشد. کاودیر و گویرقرمز و آبی به زرد) می

گ، نقوص خارجی، شکل، وزن هایی مثل رنها سیب را بر حسب شاخصکمک منطق فازي کار کردند. آن

. نها به سه درجه خوب، بد و متوسط تقسیم بندي شدسیب در نهایتو اندازه درجه بندي نمودند که 

بندي کیفی سیب با استفاده از پردازش تصویر بر روي امکان سنجی درجه) 1388( پوردربانی و همکاران

بندي سیب اده از پردازش تصویر براي درجهتحقیق نمودند. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استف

عدد سیب گرانی اسمیت به طور تصادفی  105بر اساس صدمات سطحی بود. به همین منظور تعداد 
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انتخاب شد و از هر سیب در شرایط کنترل شده نور پردازي، تصاویري گرفته شد. سپس به کمک روش 

-گیري معیوب یا سالم بودن سیب بدست آمد. بهسعی و خطا مقدار آستانه به عنوان معیاري براي تصمیم

توان گفت بیشترین کارایی سیستم پردازش تصویر در حوزه کشاورزي مربوط به تشخیص کلی میطور

  .بوده استمحصول رنگ، عیوب ظاهري و بافت 

  پردازينور -7-2- 1

گیرد. ر انجام مینو يماشین معموال تحت شرایط کنترل شدههاي بیناییتهیه تصاویر براي کاربرد

تر است ولی به دلیل رغم اینکه عکاسی در شرایط طبیعی و زیر تابش نور خورشید به واقعیت نزدیکعلی

براي  ،افزارهاي پردازش تصویر به نورپردازي، ثابت بودن شرایط عکاسی و نورپردازيحساس بودن نرم

ماشین معموال تحت شرایط هاي بیناییردپوشی است. تهیه تصاویر براي کاربها امري غیرقابل چشمنمونه

براي تقلید کردن از  ماشینهاي بیناییرغم اینکه بعضی الگوریتمگیرد. علیکنترل شده نور انجام می

هاي هایی براي تحلیل و شناسایی ویژگیاند، با این حال توسعه روشسیستم بینایی انسان توسعه یافته

قادر هستند به  ماشینبینایی هايسیستم تر بوده است.بت کمرنگتصاویر به صورت مؤثر و ثا با مرتبط

هاي صورت گرفته در این زمینه، هیچ رغم پیشرفتصورت ثابت تصاویر را تجزیه و تحلیل کنند ولی علی

هاي سیستم بینایی انسان در قالب درك تصویر، ماشین قادر نیست با برخی از ویژگیبینایی سیستم

). 2004، 1(دیویس نور، تضعیف قدرت تصویر و تغییرات اجزا تطبیق پیدا کندتلرانس به تغییرات 

است. کیفیت  محصول ارزیابی کیفی به منظور تصویریک یابی به نیاز مهمی براي دستنورپردازي پیش

تواند به توان به شدت تحت تأثیر شرایط نور دانست. یک تصویر با کیفیت باال میتصویر گرفته شده را می

تواند هزینه یک ش زمان و پیچیدگی مراحل بعدي پردازش تصویر کمک کند و این به نوبه خود میکاه

هاي مختلف ممکن است نیاز به استراتژي روشنایی متفاوت سیستم پردازش تصویر را کاهش دهد. برنامه

ی قرار هاي مختلف مورد بررسسعی شده است نورپردازي پژوهشداشته باشند. به همین منظور در این 

) 1990( 2توان به شدت تحت تأثیر شرایط نور دانست. نوینیگیرد. کیفیت تصویر گرفته شده را می

بندي کرد: گونه تقسیمتوان بدینهاي نورپردازي در این زمینه را میگزارش داده است که انواع حالت

  .نورپردازي از جلو، نورپردازي پس زمینه و نورپردازي ساختاري
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Abstract 

        Today, with the advancement of technology, there are new trends in science that help 
us to achieve our goals, and one of these branches is the vision of the machine. In order to 
get familiar with the machine vision, you need to know the types of sensors, lighting, 
image processing, and visual facilitation techniques that require a lot of research and study. 
This technology is hundreds of times more accurate, quicker and more functional than the 
human eye with the least error. Therefore, it is very practical in various industries and 
agriculture, so there is a lot of research on various topics in this field and it is still 
expanding. In this study, we tried to use the ability of this system. For this purpose, the 
analysis of Lebanese red apple juice has been considered. Using RGB color model and 
texture indices, the R2016a version of the MATLAB image processing toolkit has been 
reviewed. For this purpose, a Canon 450D camera was used for shooting and from a dome-
shaped chamber with LED light sources and fluorescents to create as much natural light 
conditions as possible, and with the same reasoning, the combined lighting conditions were 
used, so that each apple 31 color images were taken with various lighting. On the other 
hand, 5 laboratory indices were calculated to increase the accuracy of work and also to 
determine the correlation between laboratory indices and visual machine indexes. Finally, 
the correlation between all the indices was determined using the neural network classifier 
and the highest correlation was found between the soluble solids index and the visual 
model of the car model (R2 = 0.94). On the other hand, the correlation coefficient was 
evaluated using the spss software and ANOVA and Pearson analytical methods. All data 
were classified into three groups of visual machine indicators, laboratory indices and 
visual-laboratory machine indicators separately using Discriminant Analysis, a linear 
classifier, and the classification results were 98.3% , 93.3% and 98.3% , respectively.   
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