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مراحل مختلف پوست  يط ياندازه و شکل در برنج رقم طارم محل يدر فاکتورها اترييتغروند  يبررس

  ريتصو اسکنر و پردازشبا استفاده از  يکن

  

  يرضو يد محمد عليس وعمادزاده بهاره 

  ييع غذاي، گروه علوم و صناي، دانشکده کشاورزمشهد يدانشگاه فردوس

  

  دهيچک

ر يستم اسکنر و پردازش تصويبا استفاده از س يدانه برنج رقم طارم محل يمراحل مختلف پوست کن يشکل و اندازه ط يتورهارات فاکيين مطالعه تغيدر ا

شکل  يفاکتورها. ابندي يسطح، طول و عرض دانه برنج کاهش م يند پوست کنيفرآ يدهد که ط ينشان م يج بررسينتا. قرار گرفته است يابيمورد ارز

ر در يستم پردازش تصويس يريج حاصل از بکارگينتا. دهند يش نشان ميد افزايل شلتوک به برنج سفيند تبديفرآ يط) يگرد بيت و ضريب کرويضر(

  .دهد يانجام شده اند نشان م يها که با استفاده از روش دستير بررسيج ارائه شده در سايرا را نتا يمناسب ين مطالعه، همخوانيا

  

 .شکل ياندازه، فاکتورها ير، اسکنر، فاکتورهايبرنج، پردازش تصو :يديکلمات کل

  

  مقدمه

  

برنج يکي از مهمترين محصوالت زراعي دنيا بوده و بيش از نيمي از جمعيت جهان از اين محصول به عنوان منبع عمده تأمين  

در . )۳( شده است يمران کشت يالد برنج در ايش از مياز قرن اول پدهد که  ينشان م يخيشواهد تار. کالري استفاده مي کنند

را به خود اختصاص  ياز درآمد مل يشود و بخش بزرگ يت معمول محسوب ميک فعاليران يد برنج در ايز توليحال حاضر ن

د يو تول يب موجب حذف پوسته خارجياست که به ترت يمراحل يد مستلزم طيل شلتوک به برنج سفيند تبديفرآ .دهد يم

مذکور و  يستم هايس يبدون شک ساخت و طراح. شوند يد ميحاد برنج سفيس و او پس از آن حذف سبو يبرنج قهوه ا

و پوست  يمراحل مختلف فرآور يبرنج ط يازمند شناخت ابعاد هندسين کنو خشک  يدرجه بند يستم هايدسين توليهمچن

در اغلب  ؛ اماشود يده مماهر استفا ينهاياز تکنس ن مراحليا يبرنج ط يابعاد هندس يابيارز يدر حال حاضر برا .است يکن

و  يابيارز يبرا يبه طور گسترده ا ييناين بيماش يک هايتکن. هستند ينييپا يريتکرار پذ ير و داراين روشها وقت گيموارد، ا

ن حال که از سرعت باال برخوردار ين روشها در عيا. بکار رفته اند )۶و  ۵، ۴، ۲(مختلف  يمحصوالت کشاورز يبررس

 ياندازه و شکل ط يرات فاکتورهاييتغ ين مطالعه بررسيهدف از ا .باشند يز دارا مين يمناسب يريارپذهستند، دقت و تکر

   .باشد ير ميک پردازش تصويبا استفاده از تکن يرقم طارم محل يمراحل مختلف پوست کن

  

  مواد و روشها

  

  ه نمونه برنجيته

نمونه ها . ه شديقات برنج آمل تهيشود از مرکز تحق يمحسوب من ارقام برنج مازندران يج ترياز را يکيکه  يبرنج طارم محل

شلتوک  ي، نمونه ها)w.b.۱۲%( دن به درصد رطوبت مورد نظريسپس جهت رس. آنها حذف شدند يز و مواد خارجيابتدا تم
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  کن  در مرحله بعد شلتوکها با استفاده از دستگاه پوست. قرار گرفتند C°۳±۱۰۵ يساعت در آون با دما ۲۴به مدت 

)Satake, THU-35, Satade Corporation, Hfroshime, Japan (ه برنج يته يسپس برا. ل شدنديتبد يبه برنج قهوه ا

  د يد فراهم گرديو با جدا شدن سبوس، برنج سف واقع شدند يد کن اصطکاکيه در دستگاه سفيثان ۳۰د، نمونه ها به مدت يسف

)McGell Miller#2, Rapsco, Brookshir, Tx(.  

  

  ريردازش تصوه و پيستم تهيس

دانه ها به صورت کامالً . استفاده شد dpi۳۰۰  با رزولوشن CanonScan 8400Fمدل ر نمونه ها از اسکنر يه تصويجهت ته

ز يآنال يه شده براير تهيتصاو. ره پوشانده شديم و کامالً تيآنها با پارچه ضخ يسطح اسکنر قرار گرفتند و رو يمجزا بر رو

  ر با استفاده از نرم افزاريز تصاويپردازش و آنال. ندشد يره سازيذخ JPEG.ر فرمت شتر ديب

 Clemex Vision (4.0.021f-Clemex Technologies Inc.)  ر يبرنج در تصو يص دانه هايتشخ يبرا .صورت گرفت

 يريمراحل پوست گ يبرنج ط يت دانه هايزان شفافياز آنجا که م. استفاده شد ١يات آستانه گذارياز عمل ،حاصل از اسکنر

  . دياستفاده گرد يخاص ن مراحل از مقدار حد آستانهيک از ايهر يکند، برا يم ييرتغ

  

  تجزيه و تحليل آماري

. مورد مقايسه قرار گرفتند% ۵و با آزمون دانکن در سطح معني داري  Mstat-Cميانگين هاي حاصله با استفاده از نرم افزار 

  . ترسيم شدند Microsoft Excel 2007از نرم افزار نمودارها با استفاده 

  

  و بحث يريجه گينت

رند و به يپذ ير ميتأث يخارج يط نورپردازيمت هستند که از شراينسبتاً گران ق ييستم هاير سيپردازش تصو يستم هايس

 نيو همچن آسان به اسکنر يسدسترمت مناسب، يبا توجه به ق). ۲(باشند  يازمند افراد مجرب مين يل جهت راه اندازين دليهم

مستقل بودن شرايط تصويرگيري از نور محيط و در نتيجه تسهيل شرايط تهيه تصوير و کاهش خطاي ناشي از آماده سازي 

مربوط به  ين حاصل از داده هايانگيمقدار م ۱جدول  . ه باشدير اوليه تصاويته يبرا يله مناسبيتواند وس ين ابزار ميامحيط، 

 يهندس يها يژگيو يشود با اعمال مراحل مختلف پوست کن يهمانطور که مشاهده م .دهد يرا نشان م يندسه يها يژگيو

شلتوک و  ين آن است که حذف پوسته خارجين امر مبيا. دهند يرا نشان م يدار يشامل سطح، طول و اندازه کاهش معن

با نتايج ارائه شده توسط رضوي ج حاصله يروند نتا. باشد ياندازه م يدار بر فاکتورها يمعن ياثر ين سبوس برنج دارايهمچن

که ويژگي هاي هندسي رقم طارم محلي را با استفاده از روش دستي مورد ارزيابي قرار داده بودند ) ۱۳۸۶(و همکاران 

ه که همان گون. البته داده هاي مربوط به طول و عرض در روش دستي مقدار پايين تري را نشان مي دهد. هماهنگ است

ن مشاهده يا. شود يافزوده م يت و گرديب کرويزان ضرايبر م يشرفت مراحل مختلف پوست کنيبا پ نشان مي دهد ۱جدول 

 ين موضوع را به خوبيز اين ۱ر ارائه شده در شکل يتصاو. باشد يم ينيش بياز شلتوک قابل پ يبا توجه به حذف پوسته خارج

و عرض اطالعات مناسبتري را در رابطه با يکنواختي اندازه و نيز روند تغيير داده هيستوگرامهاي سطح، طول  .کنند يد مييتأ

ن پژوهش و با يبدست آمده در ا يبا استفاده از داده ها .دنده هاي حاصل از پردازش تصوير و فرآيند پوست کني ارائه مي

                                                            
1 ‐ Thresholding 
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ن رقم يا يابيارز. شود يم يطبقه بندارقام دانه بلند  در زمره يرقم برنج طارم محل،  يدر برنج قهوه ا نکهيتوجه به ا

 ).۱(ن رقم را نشان داده است يز دانه بلند بودن اين يبا روش دست

  

  يدر رقم طارم محل يمراحل پوست کن يط يب گرديت و ضريب کروين اندازه سطح، طول، عرض، ضريانگيم -۱جدول 

يب گرديضر تيب کرويضر    (mm (عرض  mm(  (mm2( طول ( حسط   يکن سطح پوست 

۲۳۵/۰ b ± ۰۲/۰  ۴۵۹/۰ c ±  ۰۴/۰  ۷۹۳/۲ a   ۱۹/۰± ۰۶۵/۱۱ a ± ۵۳/۰  ۶۲۶/۲۲ a ± ۰۲/۲  شلتوک 

۲۹۶/۰ a ± ۰۲/۰  ۵۸۶/۰ b ± ۰۳/۰  ۳۳۸/۲ b ± ۱۲/۰  ۹۵۶/۷ b  ۴۴/۰±  ۶۷۷/۱۴ b ± ۲۴/۱ يبرنج قهوه ا   

۳۰۷/۰ a ± ۰۳/۰  ۶۰۶/۰ a ± ۰۴/۰  ۲۷۴/۲ c ± ۱۲/۰  ۳۸۰/۷ c ± ۵۲/۰  ۰۳۵/۱۳ c ± ۰۹/۱  برنج سفيد 

  

                                                         

  ج                                                        ب                                                            الف              

  )ج(د يو برنج سف) ب( ي، برنج قهوه ا)الف(شلتوک : يسطوح مختلف پوست کن - نربا استفاده از اسک يه شده از برنج رقم طارم محلير تهيتصاو -۱شکل

  

  

           
  

  )شلتوک    ، برنج قهوه اي    و برنج سفيد    ( - و عرض دانه هاي برنج در سه سطح پوست کني ) ب(، طول )الف(توزيع فراواني سطح  - ۲شکل 
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The investigation of size and shape factors variations during the processing of  
Tarom Mahalli rice variety by means of scanner and image processing technique 
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In this study, the size and shape factors variations during the processing of Tarom Mahalli rice variety 
were investigated by means of scanner and image processing technique. The mean value of area, 
length and width were decreased during the processing. While the shape factors namely, sphericity and 
roundness were increased. The results were in consistent with the results of manual measurement 
provided by previous studies. 
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