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  :چکیده

بندي کیفی محصول انگور امري بسیار مهم و ضروري با توجه به اهمیت صادرات محصول انگور براي کشور، توجه به دسته

. گردداز معیارهاي اصلی کیفی انگور محسوب می Brixدر این ارتباط تعیین سطح رسیدگی براساس شاخص . رسدبه نظر می

تواند بصورت غیر مخرب هاي شکلی و رنگی است که میمبناي این تحقیق استفاده از تصاویر دیجیتال براي استخراج مولفه

ردازي از براساس طرح آزمایشی، نورپردازي در دو حالت نورپ. در کمترین زمان برآوردي از شاخص کیفی انگور به ما ارائه دهد

تمامی تصاویر با نورپردازي از باال در داخل یک محفظه بسته تهیه شد و تصاویر با نورپردازي از پایین . باال و پایین انجام شد

سازي پس از آماده. تصاویر در سه حالت خوشه، حبه و خوشه بدون حبه تهیه گردید. توسط یک سامانه نورپردازي تهیه شد

- هاي شکلی و رنگی بر روي تصاویر اجرا شد و دادهمنظور استخراج ویژگی، الگوریتم پردازش تصویر بهها و تصویربردارينمونه

هاي ویژگی. میانگین و واریانس مقادیر رنگی محاسبه شده است L*a*bو  RGBدر این پژوهش در مدل . ها بدست آمدند

هاي بدست آمده از براي آنالیز داده. پایین بدست آمدندشکلی خوشه نیز با استفاده از تصاویر گرفته شده از نورپردازي از 

سطح رسیدگی به ترتیب  2بندي در دقت طبقه. ها شامل خوشه، حبه و خوشه بدون حبه هستندحالت. تحلیل تشخیص استفاده شد

و  5/90، 7/85است با سطح رسیدگی به ترتیب برابر  3بندي در همچنین نتایج دقت طبقه. درصد 7/85و  1/88، 6/97برابر است با 
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  مقدمه- 1- 1

 تن 1876850 حدود بطوریکه تولید ساالنه آن بوده ایران تولیدي هايمیوه مهمترین از یکی انگور

 يمیوه نبوده، بلکه آن يرسیده يمیوه به محدود انگور از استفاده. )2009، 1فائو( شودمی برآورد انگور

 صورت به انگور يعصاره همچنین. دارد غذایی مصرف خشک غوره و غوره آب غوره، صورت به آن نارس

 يشده خشک و) انگور آب يشده غلیظ و شده خنثی شیره( دوشاب و شده تغلیظ انگور آب یا انگور آب

، اسمعیلی( گیرد می قرار مصرف مورد کشمش يشیره يکنسانتره خمیرکشمش، کشمش، صورت به آن

 محصول این روي مکانیکی عملیات گونه هر و نقلوحمل و فوق محصوالت تولید و انگور فراوري ).1385

 و فیزیکی خواص تغییرات در کافی اطالعات داشتن مستلزم بلکه است نیازمند الزم فنی دانش به تنها نه

 است میوه زندگی در مهم ايپدیده اینکه بر عالوه رسیدن، .باشدمی رسیدن دوره طول در میوه شیمیایی

 حالتی به چشایی و بویایی نظر از فیزیولوژیکی بلوغ حال در و خوراکی قابل غیر هايارگان آن، طی در

 ناپذیر برگشت رویدادي طبیعی طور به و پیري نمو و آغاز پایان ينشانه که شوند می تبدیل پسندیده

   .است

 طی درخت روي در را رسیدن يدوره تمام اینکه یعنی باشد می2نافرازگرا هايمیوه يجمله از انگور 

 انگور برداشت زمان تعیین بنابراین. شودمی متوقف میوه رسیدن روند آن از شدنجدا از پس و کندمی

  .است زیادي اهمیت داراي گوناگون مصارف براي

  

  

                                                
1
 -FAOSTAT 

2
 -Non Clim 
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  تاریخچه انگور- 2- 1

 از که است هاییمیوه مهمترین از یکی انگور. باشدمی کهن و قدیمی بسیار حرفه یک 1انگور پرورش

 600 تا 500 به مصر در انگور کشت به مربوط مدارك. است گرفته قرار استفاده مورد قدیم بسیار زمان

 بین مناطقی( است بوده موجود بشري اولیه تمدن که مناطقی در. گردد می بر مسیح میالد از قبل سال

 جهت به مناطق این. است کرده رشد هادرجنگل وحشی صورت به انگور) خزر دریاي و سیاه دریاي

 از. باشدمی توجه قابل شناسان گیاه براي قدیم دنیاي انگورهاي پیدایش اولیه مناطق کردن مشخص

 ساحلی مناطق از انگور کشت بعدا. باشدمی مدیترانه دریاي نزدیک، خاور در انگور پیدایش اولیه مناطق

 رنگ، و طعم شکل، لحاظ به میوه تنوع و بوته جذابیت. کرد پیدا توسعه خشکی، یعنی ترداخلی مناطق به

 درختان ترینمحبوب از یکی به را انگور آبی،کم به باال تحمل و راحت هدایت و تربیت آسان، رشد کنترل

  ).1391 تفضلی، و حکمتی( است کرده تبدیل میوه

  انگور شناسیگیاه مشخصات- 3- 1

 و داشته زینتی جنبه آنها بیشتر که بوده جنس 11 حداقل داراي و است Vitaceae خانواده از انگور

 طور به که بوده Vitis جنس انگور، هايجنس مهمترین از. باشدمی استفاده قابلغیر اغلب هاآن میوه

 شمالی آمریکاي و اروپا خاورمیانه، آسیا، شرق در شمالی درجه 50 الی 25 بین هاي عرض در ايگسترده

 هايگونه. گرددمی تقسیم Muscadina و  Eutis زیرجنس دو به خود ویتیس جنس. گرددمی کشت

 ویتیس. باشد می کروموزوم 40 داراي موسکادین جنس زیر و بوده کروموزوم 38 داراي اووتیس جنس

 از دنیا انگورهاي درصد 90 از بیش و بوده توجه مورد اقتصادي لحاظ از که است اروپایی گروه تنها وینیفرا

  ).1384جلیلی مرندي،( باشندمی دیگر هايگونه با گونه این تالقی از حاصل هايدورگه یا و گونه این

                                                
1
 - Viticulture 
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  ارقام انگور - 4- 1

شوند شامل انگور بیدانه سفید، بیدانه قرمز، از ارقام تجاري انگور که در ایران پرورش داده می

سفید و سیاه، حسینی، لعل بیدانه، ، عسگري، یاقوتی قرمز، شاهانی )پیکانی(صاحبی، فخري، ریش بابا

  ).1386جلیلی مرندي،(باشد شیرازي و قزل اوزوم می

است ) کشمشی(دشود انگور بیدانه سفیرقم عمده و تجاري که در اکثر نقاط ایران پرورش داده می

هاي این رقم داراي حبه. گیردخوري، تهیه کشمش و غیره مورد استفاده قرار میکه براي مصارف تازه

ها نیمه متراکم هاي آن بدون کرك و خوشهگرد و بعضا به شکل بیضی است، برگدانه، بدون

  ).1386جلیلی مرندي،(هستند

  انگور حبه دهنده تشکیل ترکیبات-5- 1

 درصد 12 تا 7 حدود در پوست. است شده تشکیل دانه و گوشت پوست، قسمت سه از انگور حبه 

 رنگی مواد انگور هايحبه پوست در. دارد عهده به را میوه از حفاظت نقش و دهدمی تشکیل را حبه وزن

 درون هاآن از کمی مقدار فقط و دارند قرار انگور حبه پوست در اکثرا هادانه رنگ. دارد وجود مختلفی

 رقم حسب بر هاحبه درون رنگی مواد میزان. شودمی دیده هایاخته داخل در معلق صورت انگور به گوشت

 رطوبت دما، نور، مثل محیطی عوامل .باشدمی متفاوت محصوالت میزان و رشد دوران جوي، شرایط انگور،

در  و بوده متفاوت مختلف ارقام در حبه پوست ضخامت. دارد اثر هادانه رنگ میزان بر خاك مواد غذایی و

 موجود کیفی خواص و مواد میزان ).1384زمردي،( رودمی شمار به مهمی عامل نقل و حمل و انبارداري

 از. است متفاوت کامال انگور حبه رسیدگی درجه و کاشت محل شرایط رقم، نوع به توجه با انگور، میوه در

 اسید فرمیک، اسید اسیدآلی از و دکستروز گلوکز، ساکارز، تازه انگور حبه در موجود قندي مواد مهمترین

 هاي اسید و قند آب، بر عالوه انگور، آب در. برد نام توانمی را تارتاریک اسید و سیتریک اسید مالیک،
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 و منگنز منیزیم، آهن، آهک، مانند کانی هاينمک همچنین و پتاسیم تارترات بی گرم 4 تا 5/3 مختلف،

  ).1391تفضلی، و حکمتی( دارد وجود سیلیس

  انگور غذایی ارزش و اقتصادي اهمیت- 6- 1

 موجود انرژي مقدار  جهانی خواربار سازمان هايپژوهش براساس و است باال بسیار انگور غذایی ارزش

 خوريتازه(  رومیزي صورت به محصول این از استفاده. باشدمی کالري کیلو 67 تازه انگور گرم100 هر در

- شاخص عنوان به تخمیري صنایع در آن کاربرد همچنین انگور بذر روغن و کشمش سبزه، انگور، آب ،)

. دارد آن کنندهتولید کشورهاي اقتصاد در مهمی نقش لحاظ این از و آیندمی حساب به آن اهمیت هاي

 نیز آن برگ حتی و انگور شیره نیز و غوره آب و ترشیجات جهت سرکه تهیه در شده یاد مصارف بر عالوه

 هواي و آب با مناطقی در انگور کشت زیر سطح توسعه شده ذکر دالیل به. گیردقرار می استفاده مورد

 اقتصاد اتکاي از تواندمی کشمش و سبزه خصوصا نفتی، غیر صادرات توسعه منظور به ایران، در مساعد

میزان مواد غذایی موجود  1- 1جدول  .باشد ایران براي آور ارز صادرات جزو و بکاهد نفت محصول به ایران

  .دهدگرم انگور را نشان می 100در هر 
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  )1381امیر قاسمی،(گرم انگور تازه 100غذایی در هر میزان مواد : 1-1 جدول

  

  انگور  نام ماده

  گرم 6/81  آب

  گرم 7/16  مواد قندي

  گرم 8/0  مواد پروتئینی

  گرم 4/0  مواد چربی

  میلی گرم B1 05/0ویتامین 

  میلی گرم B2 03/0ویتامین 

  میلی گرم C 4ویتامین 

  میلی گرم 650  اسید مالیک

  میلی گرم 850  اسید تارتاریک

  میلی گرم 2  سدیم

  میلی گرم 25  پتاسیم

  میلی گرم 17  کلسیم

  میلی گرم 7  منیزیم

  میلی گرم 6/0  آهن

  میلی گرم 21  فسفر

  

   انگور رسیدن و رشد هايدوره- 7- 1

 افزایش. شودمی آغاز طعم و بافت رنگ، ترکیبات، اندازه، در تغییرات ظهور حبه، رشد با همزمان

 با متوالی مراحل از کدام هر. است 1سیگموئیدي دو منحنی یک داراي رشد دوره طی قطر یا حجم وزن،

                                                
1 -Double Sigmoid 
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- مرحله سه در توانمی را انگور هاي حبه رشد که طوري به. گردندمی جدا هم از رشد توقف یا کاهش فاز

  ).2007 همکاران و 1کاند( کرد بررسی زیر مجزاي ي

  حبه سریع رشد: اول مرحله- 1- 7- 1

 این طی در. است مشاهده قابل زمانی فاصله یک در دهیگل از پس بالفاصله هاحبه سریع رشد

 حضور در آن رنگ و سفت حبه بافت  و بوده سلولی رشد و تقسیم از حاصل تواما هاحبه رشد مدت

 حال در آلی اسیدهاي مقدار که صورتی در بوده پایین حد در قند میزان طرفی از. باشدمی سبز کلروفیل

  .است افزایش

  حبه رشد کاهش :دوم مرحله- 2- 7- 1

 خود مقدار بیشترین به آلی اسیدهاي تجمع و بوده پایین محسوس طوربه مرحله این در حبه رشد

  . شودمی شروع کلروفیل شدن ناپدید ولی کندمی حفظ را خود سفتی حبه آنکه وجود با. رسد می

  میوه رسیدن :سوم مرحله- 3- 7- 1

 در. گیردمی صورت مرحله این ابتداي در رسیدن آغاز و سریع رشد يمرحله دومین سرگیري از

 آن فرانسوي عبارت یا» 2حبه شدن نرم « عبارات با ها آن از که دهد می رخ تغییراتی مرحله این ابتداي

. شودمی استفاده توجه قابل تغییرات تشریح براي عموما رنگ، در تغییرات آغاز معنی به» 3ریژن وي «

 رنگ رنگی، هايرقم در و دهدمی دست از را خود کلروفیل و شده ترنرم حبه مرحله این در برآن عالوه

 اجزاء و کرده پیدا کاهش آلی اسیدهاي و شده آغاز قند تجمع طرفی از. شودمی نمایان پوست در هادانه

  .گرددمی ظاهر میوه نیز در دار طعم و معطر

  

                                                
1 -Conde et  all 
2 -Berry Softening 
3 -Veraison 
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  ماشین بینایی- 8- 1

 داشته گیريچشم پیشرفت اخیر هاي سال در که است جدید نسبتا تکنیک یک بینایی ماشین

 هر مقاله 1000 از بیش که کردند گزارش 1997 سال در همکاران و 2سونکا). 1994، 1باکسز( است

 در سیستم این کاربرد. رسد می چاپ به تصویر پردازش و بینایی ماشین توسعه هايزمینه در ساله

 هاي تکنیک کنترل، سنسورهاي اتوماتیک، ساخت پزشکی، هاي ازجمله تشخیص مختلف هاي زمینه

 اي درگسترده طور به سیستم این امروزه .باشد می هاربات هدایت و خودکار هاي خودرو عیب یابی،

 و نظارت قابل قبول آن براي ارزشیابی بودن و اقتصادي باال، سرعت دلیل به کشاورزي و غذایی صنایع

 روش از استفاده علت اما و). 3،2000سان(گیرد کشاورزي مورد استفاده قرار می غذایی مواد ارزیابی

 در کشورمان در که طوري به است کشاورزي علوم در آن وسیع کاربرد پژوهش، این در بینایی ماشین

 فیزیکی شمارش، تعیین سطح، طول، عرض و کمیت هاي به نیاز بذر اصالح پژوهشی امور از بسیاري

 پژوهشی مراکز از بسیاري در را گونه خصوصیات این کارشناسان حاضر حال در. دارد وجود دیگري

 ذهنی خستگی وقت گیر بوده و ها دستگاه این با کار .کنند می گیري اندازه دستی وسایل با کشورمان

 توان می بنابراین. است تاثیرگذار ها اندازه تعیین در وي فیزیکی هاي محدودیت دیگر و تجربه کارشناس،

 براي) بینایی ماشین(سیستم  این از استفاده امکان و ايرایانه فناوري و علوم چشمگیر گسترش با

 تولید از بسیاري توجه تولیدات، کیفیت کنترل و بازرسی بندي، درجه فیزیکی، هايکمیت گیرياندازه

  .کرد فناوري این از بیشتر چه هر استفاده به معطوف را پژوهشگران و کنندگان

  

  

  

                                                
1 -Baxes 
2  - Sonka et  all  
3 -Sun 
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  پردازش تصویر و ماشین بینایی- 1- 8- 1

به ترتیب شامل مراحل پردازش، استخراج ویژگی از تصاویر پردازش  بینایی طورکلی علم ماشین به

هاي آماري و فازي بنديهاي عصبی مصنوعی و یا دستههایی مانند شبکهشده و به کارگیري دسته بندي

واقع یکی از مهمترین کابردهاي علم پردازش تصویر است که با علم الگوشناسی ماشین بینایی در  .است

ترکیب این دو علم در ماشین بینایی به تقلید از موجودات زنده به . استنیز تا حدودي ترکیب شده

است که براي درك محیط پیرامون یا جزئی خاص از این محیط به منظور انجام مقاصد وجود آمده

  .مختلف است

  پردازش تصویر - 2- 8- 1

پردازش تصویر روشی براي تبدیل یک تصویر به صورت دیجیتال و انجام برخی از عملیات بر روي 

  .آن، به منظور دریافت یک تصویر بهبود یافته و یا براي استخراج برخی از اطالعات مفید از آن است

  :توان تقسیم کردصورت می 4هدف از پردازش تصویر را به 

  تصویر و بهبودتشدید .1

  بازیابی تصاویر.2

  گیري الگواندازه.3

  تشخیص تصویر.4 
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  بینایی اجزاي سیستم ماشین-3- 8- 1

  ).2008، 1گنزالس و وودز(ت هاي زیر اسشامل قسمت بیناییبه طور کلی هر سیستم ماشین 

  برداري و نورپردازيدوربین عکس -

 مبدل تصاویر -

 گرتحلیل -

 تصویر افزار تجزیه و تحلیل نرم -

 و نمایشگر گرهاعمل -

شد اما امروزه براي هاي آنالوگ استفاده میاز دوربین  در گذشته براي ایجاد سیستم ماشین بینایی

- ها مستقیما تصاویر دیجیتالی ایجاد میاین دوربین. شودهاي دیجیتال استفاده میتهیه تصاویر از دوربین

الی استفاده شود نیازي به استفاده از مبدل تصاویر که هاي دیجیتکنند؛ بنابراین زمانی که از دوربین

  .نیست کند،شده را به تصاویر دیجیتالی تبدیل میتصاویر آنالوگ گرفته

کیفیت تصویر به دست آمده به شدت تحت . یکی از نیازهاي اولیه و اساسی تصویر برداري، نور است

تواند به کاهش پیچیدگی و یر با کیفیت باال مییک تصو. تاثیر شرایط نور پردازي به کار رفته قرار دارد

هاي سیستم پردازش زمان مورد نیاز براي پردازش تصویر کمک کند که این عمل باعث کاهش هزینه

تواند با افزایش کنتراست تصویر، دقت را افزایش طراحی یک سیستم خوب نورپردازي می. شودتصویر می

  ).2004، 2سان و دو(یر شود دهد و منجر به آنالیز موفقیت آمیز تصو

اي است که کار پردازش اطالعات را توسط نرم افزار مربوطه تحلیل گر در واقع همان سخت افزار یا رایانه

اي است که با استفاده از خصوصیات شئ مورد نظر نرم افزار پردازش تصویر، در واقع برنامه. هددانجام می

                                                
1-Gonzalez and Woods 
2-Sun and Du 
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بنابراین نرم افزاري که قادر به تشخیص و . ابل استفاده استشود و تنها تشخیص همان جسم قنوشته می

افزار پردازش تصویر موجود  افزارهایی که با نام نرم نرم. اي  باشد، وجود نداردجداسازي هر مورد ناشناخته

د که موجب تسهیل در یافتن و استخراج تنهستند حاوي دستورهاي اولیه پیش پردازش تصاویر هس

گذاري سطوح خاکستري، تشخیص هایی از قبیل آستانهبه عنوان مثال، روش. می شوندهاي اشیا  ویژگی

  .گیردهایی هستند که مورد استفاده قرار میها از جمله روشبافت و تشخیص لبه

  کابردهاي ماشین بینایی - 4- 8- 1

 بینایی ماشین تکنیک از استفاده با کاربردي هايبرنامه از بسیاري کشاورزي هاي بخش در امروزه

 و بررسی دقیق، کشاورزي طبیعی، منابع ارزیابی براي هوایی یا زمینی دور از سنجش مانند شود، می انجام

 بینایی ماشین هاي سیستم در سازيمرتب و بنديطبقه ایمنی، برداشت، از پس کیفیت محصول تعیین

 تصویربرداري در موضوع اشیا تعداد آماري، هايویژگی سایر و بافت رنگ، شکل، اندازه، تشخیص بر عالوه

 اشیا این بازرسی به قادر نیز بینایی ماشین هاي سیستم از برخی. است مشاهده رنگی قابل منطقه در نیز

 ، و مادون قرمز)NIR(، نزدیک به مادون قرمز)ماوراء بنفش (فرابنفش  مانند انسان، براي نامرئی نور در

 این جمله از باشد مفید بسیار تواندمی نامرئی نور مناطق اشیا در از شده دریافت اطالعات که باشندمی

 بوته یک در زا استرس ناحیه و بیماري بوته، برداشت از پیش رسیدگی زمان تعیین به توانمی اطالعات

 .باشدمی ساز کار گیاهان و سبزیجات از بسیاري کیفیت و رسیدگی تعیین در امر این کرد که اشاره

 و گل آلودگی و هابیماري ها،بوته، آسیب بودن سالم و برداشت از پس کیفیت تشخیص براي همچنین

 از استفاده مزایاي. باشد می مفید حیوانی محصوالت و سبزیجات و میوه ها خشکبار، و حبوبات گیاه،

 هايکاربرد .دانست مخرب غیر و دقیق نسبتا را آن توان می که است این تصویربرداري تکنولوژي

 ایجاد کشاورزي، عملیات هاي کاهش هزینه نتیجه، بهبود صنعت، وريبهره بینایی، ماشین تکنولوژي

 مواد و بهتر کیفیت ارائه به کار این همچنین .باشد می تولید خط کارگران و کشاورزان براي بیشتر امنیت

 هاي تصویر پردازش با را کار این بینایی ماشین سیستم. کندمی کمک کنندگان مصرف به ترسالم غذایی
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 انجام بینایی ماشین توسط که فرآیندي ترینکاربردي). 1998و همکاران، 1چن(دهد می انجام شده گرفته

 به بندي درجه .باشد می بندي درجه می گیرد، انجام کشاورزي محصوالت اکثر روي بر امروزه و گیرد می

 نظر از گروه اعضاي تمامی که طوري باشد بهمی گروه یک در مشابه خواص با مواد دادن قرار معنی

: از عبارتند استفاده مورد فاکتورهاي کشاورزي محصوالت مورد در .باشند یکنواخت نظر مورد خصوصیات

 یا سطحی دیدگی آسیب رسیدگی، ویژه، جرم ، جرم،)حجم طول و عرض، سطح،(اندازه  شکل، رنگ،

  .باشدمی... غیره و الکترومغناطیسی امواج عبور، جذب و بازتاب قابلیت داخلی،

  پیشینه پژوهش- 9- 1

بندي اتوماتیک غیرمخرب اندازه انگور ، به منظور تحقق بخشیدن به طبقه)2012(و همکاران  2لی

تصاویر انگور . بندي اتوماتیک اندازه انگور در این تحقیق معرفی شدندروش هاي استفاده شده براي درجه

براي محاسبه زاویه  انحناي  . آوري شدندتوسط دستگاه ماشین بینایی براي پردازش بهبود یافته جمع 

انگور از خطوط انگور استفاده شد و مقدار متوسط به عنوان مقدار زاویه انحناي کل تصویر در نظر گرفته 

بندي اندازه و مدل شناسایی زاویه انحناي پیکره حاشیه انگور به عنوان پارامتر مشخصه براي طبقه. شد

دهد که مدل قابل اجرا درصد می باشد نشان می 90نرخ دقت مدل نزدیک به . اندازه انگور انتخاب شد

  .است

اشین بینایی بندي انگور که بر اساس م، در این تحقیق یک سیستم درجه)2010(و هکاران  3چن

واحد رانندگی، واحد نگهداري، واحد پردازش : بخش بود 5سیستم شامل . توسعه داده شده بوده ارائه شد

هاي انگور از آن آویزان ي مخصوص که خوشهبه این صورت که یک زنجیره. و واحد کنترل امتیازدهی

تصویر برداري از دو طرف هر براي  CCDدو دوربین . بودند و بطور مستمر از طریق مسیر حمل می شدند

استخراج و ویژگی هاي اندازه و شکل  RGBویژگی رنگی در فضاي . خوشه به طور هم زمان نصب شدند

                                                
1 -Chen et all 
2-Li et all 
3
-Chen et  all 
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بندي خوشه مورد نظر در سه حالت درجه 20ها محاسبه شدند و از ناحیه ي انعکاسی و خمیدگی پیکسل

بندي درصد براي درجه 88رنگ، و  بنديدرصد براي درجه90آزمایش ها نشان دادند که دقت . شدند

  . اندازه بود- شکل

، تشخیص انگورهاي مناسب براي آب انگور از طریق عکس هاي واقعی از )2016(و همکاران  1دولزل

آنها کار بسیار دشواري است در مورد تشخیص این انگورها مخصوصا انگور قرمز این مشکل بیشتر است اما 

راه حلی که پیشنهاد کردند استفاده از آشکارسازهاي مناسب این کار . در مورد انگور سفید چنین نیست

هاي پیکسلی و دیگري آنها دو بازنمایی از تصویر یک خوشه انگور بدست آوردند؛ یکی براساس شدت. بود

ها و با استفاده از شبکه هاي عصبی هاي جهت دارکه از طریق هر دوي اینهاي شیببراساس هیستوگرام

از نظر اعتبار سنجی متقابل آشکارسازي . بندي هایی صورت گرفتز پیش تعیین شده طبقهچندالیه و ا

هاي دار به نظر بسیار موثر و کاراتر بوده و نتایج بدست آمده از دادههاي جهتبراساس هیستوگرام شیب

  .اندآزمایشی مستقل تفاوت بسیار بسیار جزئی با هم داشته

هاي مبتنی بر ماشین بینایی روشی کاربردي در که تکنیکجه به این، با تو)2017(و همکاران  2وانگ

باشد و روش تشخیص رنگ یکی از همین تکنیک هاست که در بسیاري از امور صنعتی و کشاورزي می

در این تحقیق با توجه . گیردها و انگورها پس از چینش مورد استفاده قرار میبندي بسیاري از میوهدرجه

برداري و کند، روشی براي عکسي دیگر فرق میي انگور با خوشهظاهري هر خوشهبه این که شکل 

هاي تشخیص رنگ براي تشخیص بندي انگورهاي سیاه و قرمز پیشنهاد شد، که آن هم از الگوریتمدرجه

هاي تشخیص رنگ تجربه نشان داده است که الگوریتم. کندها در این انگورها استفاده میصحیح رنگ

  .امکان پذیر استهمیشه 

                                                
1-Dolezel et  all 
2-Wang et all  
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هاي تولید آب انگور، نرخ اتخاذ ، برخالف مزایاي کشاورزي دقیق و سیستم)2011(و همکاران  1ریس

گیري  میوه یکی از کارهاي طاقت فرسا در فرایند آب. پرتقال در سطح پایینی است 2ي دوروآن در منطقه

کند بخصوص وقتی که انگورها و ل میها، شناسایی انگور را مشکحتی براي انسان. برداشت محصول است

در این . ها یک رنگ مشترکی دارند که عموما یک مشکل در موقع برداشت انگورهاي سفید استبرگ

هاي رنگی پیشنهاد هاي انگور در عکسیابی خوشهتحقیق، آنها یک سیستمی را براي شناسایی و مکان

سفید را در یک زمان مشابه از هم تشخیص دهد، این سیستم همچنین قادر است انگورهاي قرمز و . دادند

درصد  91درصد و  97سیستم پیشنهاد شده . ي خوشه را محاسبه کندو در همان زمان موقعیت ساقه

  . استهاي درست را براي براي انگورهاي سفید و قرمز به دست آورده بنديطبقه

ي مزایاي زیادي است براي ، در این پژوهش تکنیکی که در برگیرنده)2012(و همکاران  3رودریگوئز

هدف این کار ارزیابی پتانسیل ماشین بینایی . استشناسایی، بررسی و کنترل کیفیت خودکار ارائه شده

و عرض ، محیط، گردي، طول CIELABپارامترهاي . هاي انگور بودي بلوغ فنولیک دانهبراي تعیین مرحله

- تکنیک گزارش شده در این کار می. DigiEyeها تحلیل شدند با استفاده از سیستم و همگنی بودن دانه

  . گیري در زمان برداشت محصول باشدتواند ابزار سریع و خوبی براي تصمیم

 ، با توجه به اینکه به دلیل برودت و عدم قرارگیري در برابر نور خورشید،)2015( 4راهمان و هلیکار

مانند، براي اتوماسیون برداشت محصول الزم هاي انگور در زمان برداشت محصول نارس میبرخی خوشه

هاي در این تحقیق یک ترتیبی از پردازش تصاویر و روش. هاي انگور رسیده شناسایی شونداست تا خوشه

اي ارائه دادند دو مرحله آنها یک فرایند. هاي انگور بالغ ارائه دادندهوش مصنوعی را براي شناسایی خوشه

هاي انگور به این صورت که پس از تصویربرداري از یک باغ انگور در کمبریج تاسمانیا، در اولین قدم خوشه

                                                
1  - Reis et  all 
2  - Douro 
3-Rodriguez et  all 
4-Rahman and Hellicar 
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بندي ي انگور در دو گروه نارس و رسیده طبقهي عکس جدا کردند و در گام دوم خوشهزمینهرا از پس

  . دست یافتنددرصد  88/96آنها در این تحقیق به دقت . کردند

 رنگ، براساس فرنگی بندي توتدرجه براي را تصویر فناوري پردازش، )2010(و همکاران  1لیمینگ

 و سنسور دوعدد و نقاله نوار یک شامل سیستمی کارگیري به با آنها. بردند کار به اندازه و شکل

 l*a*b رنگی فضاي به شدهگرفته تصاویر تبدیل از پس بود، نصب سیستم روي بر که دوربینی همچنین

  . یابند دست مهم این به توانستند K_means تابع از استفاده همچنین و

 یکنواخت ظاهر با در موادغذایی رنگ گیرياندازه هدف با  پژوهشی در، )2005( 2مري و پدرسچی

 این از مدل یک عنوان به زمینی سیب چیپس شد، انجام تصویر  پردازش از تکنیک استفاده با

 احیا قندهاي آب، نشاسته، مانند ترکیباتی پیچیده توزیع دلیل به ظاهر چیپس . شد انتخاب محصوالت

 پارامترهاي از میانگینی باید نهایی محصول کیفیت کنترل در لذا  .میباشد غیریکنواختی رنگ داراي

 در تکنیک این باالي قابلیت دلیل به تصویر پردازش از استفاده کلی طور به دشو گرفته نظر در سطح

 در ،)اي رنگقهوه مناطق مانند(نمونه  از خاص ايهناحیه  جداسازي و تصویر کل پارامترهاي پردازش

   .دارد فراوانی کاربرد غیریکنواخت ظاهر با محصوالتی مورد

بندي خرماي پیارم سالم، در سه اندازه بندي و درجه، بر روي اندازه)1391(مظفري و رحمانی 

نمونه خرما که توسط افراد  41ابتدا از . و ریز با استفاده از روش پردازش تصویر کار کردنددرشت، متوسط 

نمونه خرماي لهیده، تصاویري تهیه و آماده شد، پس از پردازش و  10بندي شده بودند و خبره دسته

افزار هایی نظیر سطح، طول و قطر توسط نرم بخش بندي، تصویر خرما از پس زمینه جدا شد و ویژگی

بندي با و با اجراي برنامه نوشته شده روي تصاویر، از تصاویر استخراج شدند و اندازه 3توانمند متلب

همچنین در این تحقیق تابعی براي بیان وابستگی وزن . ها پارامترها انجام شدگذاري بر روي آنمحدوده

                                                
1 -Liming et  all 
2  - Pederschi 
3-Matlab 
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فاده از طول تصاویر خرماي تعریف شد و صحت است) طول، قطر و مساحت ( خرما به متغیرهاي مستقل 

  .گزارش شد% 6/75پیارم در سیستم بینایی ماشین 

بندي سیب براساس صدمات سطحی بوسیله ي تکنیک ، بر روي درجه)1388(پوردربانی و همکاران 

عدد سیب گرانی اسمیت به طور  105از تعداد . کار کردند Matlabپردازش تصویر در محیط نرم افزار 

نوردهی، تصویر گرفته شد و با به کارگیري روش سعی و خطا مقدار آستانه را به  تصادفی تحت شرایط

در تصاویر باینري . ها، بدست آوردندگیري در مورد سالم یا معیوب بودن آنعنوان معیاري براي تصمیم

ها ونشد که براي از بین بردن تاثیر سوء آن در نتایج آزمدمگل به عنوان نواحی معیوب در نظر گرفته می

هاي اقدام به طراحی الگوریتمی مبتنی بر نسبت بین طول و ضخامت جهت حذف دمگل از تصویر قسمت

ها، بندي بر اساس مقادیر آندر نهایت با در نظر گرفتن سطح عیوب و محدوده. معیوب میوه نمودند

ه منظور ارزیابی ب. بندي نمودندها را در چهار درجه عالی، درجه یک، درجه دو و درجه سه دستهسیب

بندي ماشین بینایی با هم مورد مقایسه و بندي دید انسانی با درجهعملکرد روش و سیستم، نتایج درجه

  .به دست آمد% 23/95بندي و دقت کلی درجه% 04/99دقت حذف دمگل . بررسی قرار گرفتند

بندي تصویر از بخش، با استفاده از تکنیک پردازش تصویر پس )2012(موسوي بالستانی و همکاران 

بندي گیالس بر مبناي اندازه، میزان رسیدگی، آسیب و زمینه اقدام به سرتینگ و درجهها از پسمیوه

سازي بر مبناي میزان رسیدگی از معیار رنگ در مرتب. نمودند% 90و % 92، %96نقص به ترتیب به دقت 

هاي معیوب از یري شد و در تشخیص نمونهگي رفراکتومتر اندازهو مجموع مواد جامد محلول که بوسیله

  .گرفته شد تغییر رنگ و میزان سطح لک بهره

هاي سالم و معیوب زیتون بر اساس مساحت ، براي تشخیص نمونه)2014(افکاري سیاح و همکاران 

ن در ای. لک، از تکنیک پردازش تصویر بهره گرفتند و براي تحلیل آماري از آنالیز تشخیص استفاده نمودند

و فلورسنت، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت که به    Ledهايپژوهش، اثر نورپردازي به کمک المپ

  .بیان شد% 5/82و % 5/92ترتیب دقت نتایج، 
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هاي سالم و معیوب با استفاده از پارامترهاي رنگی بندي زیتون، به دسته)2014(آذرمدل و همکاران 

RGB،HSV  و L*a*b، هاي رپردازي، به کمک المپدر دو نوع روش نوLed ي آنالیز و فلورسنت بوسیله

و فلورسنت به ترتیب  Ledهاي رنگی در حالت بندي براساس ویژگیتشخیص، پرداختند که دقت دسته

  .بدست آمد% 75و % 90

بندي تصویر رنگی مواد غذایی و ، میزان تاثیر یک الگویی قوي براي بخش)2005(مري و پدرسچی 

زمینه با استفاده از تکنیک پردازش تصویر مورد تحلیل و بررسی قرار دادند، این از پستفکیک آن 

محاسبه ي یک کنتراست باالي مقادیر سطح خاکستري تصویر از یک ترکیب - الگوریتم شامل سه گام الف

 هاي آماريي همگانی با استفاده از روشتخمین یک آستانه- ب RGBهاي رنگی ي خطی از مولفهبهینه

. باشدبندي شده، میهاي احتمالی تصویر باینري بخشعملیات موفولوژي به منظور پرکردن حفره- ج

مشاهدات نشان داد که الگوریتم به خوبی تصویر ماده غذایی را، حتی در موارد پیچیده از پس زمینه جدا 

  .کندمی

هاي یابی وزن و اندازه، بر روي روشی با هدف تشخیص دمگل یا دم و ارز)2013(و همکاران 1کوبرو 

هاي دیگر نظیر فلفل، گالبی، سیب و نارنگی به کمک آنالیز و تحلیل تصویر و به هاي انگور و میوهحبه

روش پیشنهادي براي تشخیص . کارگیري اطالعات رنگی و شکلی استخراج شده از تصویر، تحقیق کردند

ماشین بینایی که با مشخص کردن  و حذف قسمتی از ساقه و دمگل در تصویر میوه به کمک سیستم

دیده و بندي نادرست با نواحی آسیبموقعیت دقیق آن و از بین بردن تاثیر این قسمت در نتایج طبقه

  .ها را افزایش دادمعیوب جلوگیري به عمل آورد و دقت تخمین سایز و وزن میوه

مبتنی بر چهار ویژگی شدت، ، دریافتند که استراتژي ماشین بینایی )2010(و همکاران 2آریواخاگان

ها که با استفاده از کند، می باشد، در روش پیشنهادي آنرنگ، شکل و بافت که شی را مشخص می

ي ي حداقل فاصلهترکیب ویزگی هاي رنگی و بافت اقدام به تشخیص میوه نمودند، تشخیص به وسیله

                                                
1-Cubero et  all 
2
-Arivazhgan et  all   
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هاي فرعی تق شده از موجک گروههاي کوواریانس مشطبقه بندي، مبتنی بر اطالعات آماري و ویژگی

روش آنالیز سه ویژگی مبتنی بر رنگ، سایز و شکل با هم ترکیب شدند تا دقت تشخیص را . انجام  شد

بندي و حساسیت کمتري به تغییرات نور دارد، عملیات بخش HSVبه علت اینکه فضاي رنگی . باال ببرند

فضا انجام شد تا تفکیک و جدایش تصویر نمونه از جایگزین کردن تصویر باینري با نمونه رنگی در این 

  .تري حاصل شدزمینه به بهترین نحو انجام شود و نتایج دقیقپس

دیجیتالی و فراطیفی در طول موج  RGBگیري از تصاویر ، با بهره)2012(و همکاران 1گاریدو ناول

بندي و همچنین تشخیص سطح نانومتر با استفاده از آنالیز تشخیص خطی اقدام به درجه) 1700-900(

  .سازي نمودندها تحت شرایط مختلف ذخیرهبلوغ سیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1
-Garido-Novel et  all 
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  فصل دوم

  مواد و روش ها
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  مقدمه- 1- 2

باشد که هاي حاضر در تحقیق میهاي استفاده شده در انجام آزمایشاین فصل شامل مواد و روش

ها ها ذکر شده و سپس به خود آزمایشو لوازم آزمایشابتدا کارهاي انجام شده براي فراهم نمودن شرایط 

  .ها پرداخته شده استو نحوه تحلیل

  هاسازي اولیه نمونهتهیه و آماده-2- 2

استان (دانه از باغی واقع در شهر ارومیه هاي انگور، از نوع رقم سفید بیدر این تحقیق نمونه

هاي آزمایش و به دلیل زیاد بودن نمونه. به صورت تصادفی انتخاب و تهیه شدند) غربیآذربایجان

هاي هر درختچه، دو درختچه کنارهم که شرایط تقریبا یکسانی از لحاظ میزان آبرسانی، محدودیت خوشه

. ها از آنها تهیه شوندمیزان کود دهی و دیگر عوامل پیش از برداشت داشتند، انتخاب شدند تا نمونه

-روز به طول انجامید و آخرین نمونه 25یور ماه شروع و به مدت شهر 5برداري در این تحقیق از نمونه

خوشه بصورت تصادفی  6روز،  4شهریور انجام شد به این صورت که به فاصله زمانی  29برداري در تاریخ 

  . ها تهیه و به محل آزمایش منتفل شدنداز درختچه
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Abstract: 

Considering the importance of grape exports to the country, attention to the classification 

of grape quality is very important and necessary. Ripeness determination based on Brix 

value is a common method in determinig 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. Based on an experimental 

design, lighting method in two modes of lighting from top and below, was investigated. 

All images were obtained with lighting from top in a closed compartment and bottom 

lighting images were obtained by a lighting system. The images were prepared in three 

states include bunch, berry and bunch without berry. After preparing the samples and 

imaging, the image processing algorithm was used to extract the shape and color feature 

on the images and the data was obtained. In this research, in RGB and L*a*b model, mean 

and variances of color values have been calculated. Shape features of grape bunch were 

extracted by lighting from below. Discriminant analysis was used for classification. The 

states include bunch, berry and bunch without berry. Classification accuracy in 2 levels of 

ripening is 97.6, 88.1 and 85.7% respectively. Also, the results of classification accuracy 

in 3 levels of ripening were 85.7%, 90.5%, and 73.8% respectively. 
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