


 رماخ های مکانیکی میوهو آسیب تعیین خواص فیزیکیبرای  پردازش تصویر تکنیک استفاده از

 زاهدیرقم 

 چکیده
 بندی هدرج و کیفیت بررسی جمله از مختلفی هایدلیل به کشاورزی محصوالت ،...(حجمخواص فیزیکی )جرم، ابعاد، مساحت،  محاسبه

 و گسترش دیجیتال هایدوربین و کامپیوتر با بینایی ماشین سریع و مخرب غیر روش از استفاده اخیریان سال. طی شود می انجام

های مناسب و کارآمد در ایران از لحاظ تولید خرما در رتبه دوم جهانی قرار دارد اما به دلیل عدم وجود تکنولوژی .است یافته محبوبیت

 پردازش کیتکن از استفاده  ارزیابی  و توسعه برای تالشی پژوهشرود. این هدر میبه ین محصولای از تولیدات اسهم عمده ،زمینهاین 

د. نتایج به باشمی در راستای افزایش کیفی میوه خرما یزاهد رقم خرما وهیم یکیمکان هایبیآس و یکیزیف خواص نییتع یبرا ریتصو

یوه خرما مابعادی دست آمده از پردازش تصاویر گرفته شده حاکی از آنست که استفاده از تکنیک پردازش تصویر در اندازه گیری خواص 

دقت تکنیک پردازش تصویر در تشخیص برخودار است. همچنین از  %5ها کمتر گیریو خطای اندازه( %98برزگتر از ) از دقت باالی

 محاسبه شد. %96از   باالترهای خراب خرما میوه

 کیفیت، خرماآسیب، : پردازش تصویر، خواص فیزیکی، کلمات کلیدی

 مقدمه -1

 خرمای تولید در اییویژه جایگاه سالیانه تولید تن هزار 888با نیز امروزه و بوده خرما کننده تولیدمهم  کشورهای از یکی همواره ایران

 رتبه دارای ،خرما تولید میزان نظر از کشاورزی، فائو، ایران بارو و خوار سازمان آمار (. براساس1991همکاران، )شیخ زاده و  دارد جهان

 جهیتو قابل مقادیر ساله همه کافی، تبدیلی صنایع فقدان ایران و در خرما باالی ضایعات . بعلت(FAO, 2010)باشد می جهان دردوم 

 مردم غذیه،ت به بیشتر توجه و عمومی سطح آگاهی افزایش دلیل به طرفی از. شودمی نابود و نبوده استفاده قابل ارزشمند فراورده این از

 و شده ذکر اییتغذیه به خواص توجه با لذا اند،نموده پیدا شکر کمتر یامحتو با طبیعی و سالم غذایی مواد مصرف به بیشتری تمایل

 در فرموالسیون شکر جایگزین عنوان به غذایی صنایع در خرما از استفاده ،(پایه خشک وزن ٪ 88 حدود) خرما توجه قابل قند میزان

 .شودمی تلقی مطلوب ساکارز عوارض از اجتناب و اییتغذیه ارزش افزایش جهت غذایی مواد

)یزدان پناه و است  مشاهده قابلخواص کیفی  مهمترینیکی از  رنگ مختلف فیزیکی خواص با غذایی مواد هایگروه میان در

گیرد. در مدل برای تعیین رنگ مواد غذایی مورد استفاده قرار می *L*a*bو  RGB ،CMYKمدل شامل رنگی مدل سه .(1999فر، ضیایی

RGB های طیفی اولیه قرمز هر رنگ به صورت مولفه(R: Red) سبز ،(G:Green)  و آبی(B:Blue) ها، شود. در میان این مدلظاهر می

 . (Yam and Papadakis, 2004باشد)را دارا می CMYKو  RGBکاملترین طیف را نسبت به دو مدل دیگر یعنی  *L*a*bی فضای رنگ

ته است. فرایند های غذایی صورت گرفکیفی ای در زمینه استفاده از تکنیک پردازش تصویر در کشاورزی و کنترل تحقیقات گسترده

افته نوعی خاصی از محصوالت کشاورزی تمرکز ییا میوه خاص تنها یک سورتینگ های که قادر به بسیاری از تحقیقات بر ساخت سیستم

اخته ها از آن استفاده نمود، طراحی و ساین حال، تا کنون یک سیستم سورتینگ که بتوان برای سورت و طبقه بندی تمامی میوه با است.

های سورتینگ سیستماز جمله  ی ساخته شده هابیشتر این سیستمو از طرفی ، (Kondo, 2003; Blasco et al., 2007)نشده است 

 Unay and Gosselin, 2005; Mehl et)، سیب (Rokunuzzaman and Jayasuriya, 2013; Laykin et al., 2002)گوجه فرنگی 

al., 2004; Li and Heinemann, 2007) مرکبات ،(Aguilera et al., 2006; Regunathan and Lee, 2005)  ، بادام زمینی

(Jarimopas and Jaisin, 2008) انار ،(Blasco et al., 2009)،  زیتون(Díaz et al., 2004; Diaz et al., 2000) ، سیب زمینی(El-

Masry et al., 2012) بادمجان ،(Saito et al., 2003)  تنها برای یک محصول خاص کالیبره شده و قادر به سورتینگ دیگر محصوالت

  باشد.کشاورزی در همان زمان نمی

باشد لذا در خصوص سورتینگ و یا درجه بندی آن مطالعات از آنجایی که تولید عمده خرما مختص به چندیدین کشور خاص می

 تصویر پردازش از استفاده سنجی طی پژوهشی به امکان (1989) مکارانرحمانی و ه. (Al-Ohali, 2011)اندکی صورت گرفته است 

 میوه ولیط راستای مضافتی پرداختند. نتایج به دست آمده از پردازش تصاویر گرفته شده در خرمای ظاهری هایخرابی شناسایی جهت

برای خرمای صدمه  %89/98 برای خرمای چروکیده، %89/88 سالم، خرمای برای %11/99بازشناسی نرخخرما حاکی از  عدد 111از 



 بر خرما پوره با شکر جایگزینی ( به بررسی تأثیر1991زاده و همکاران )در تحقیقی شیخاست.  پکزدهکبرای خرمای  %89/88 و دیده

ه از آن بوده است ک ه حاکیدتصویر پرداختند. نتایج به دست آم تکنیک پردازش از استفاده با شده سرخ دونات تخلخل و مغز رنگ

انی مظفری و رحم .شود انتخاب بافت تخلخل و رنگ در جایگزینی سطح بهترین عنوان به تواندمی شکر با خرما پوره % 58 جایگزینی

( با بکارگیری فرایند پردازش تصویر خرمای پیارم به تعیین طول آن پرداختند. نتایج گزارش شده توسط این محققین بیانگر 1991)

در تحقیقی  (Al-Ohali, 2011)االوهالی  باشد.های خرمای پیارم می( سیستم پردازش تصویر در تعیین طول نمونه%6/55پایین )دقت 

به کمک بینایی ماشین خصوصیات ظاهری میوه خرما مانند نرمی، شکل، اندازه و عیوب میوه را استخراج نمود. وی با بکارگیری شبکه 

مطابق بررسی منابع تا کنون هیچگونه گزارشی در خصوص دسته اقدام نموده است.  سهی میوه خرما در عصبی پس انتشار به درجه بند

اکی افشاری جویباری و فرحن بررسی خواص ظاهری میوه خرما واریته زاهدی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر صورت نگرفته است.

 صنوعیم رساندن طی در بم مضافتی خرمای رنگ تغییرات گیری اندازه برای فتوشاپ افزار نرم از استفاده امکان( به بررسی 1988)

 995/8و سیستم هانترلب دارای ضریب همبستگی به ترتیب  فتوشاپبه دست آمده از  *L*a*b پارامترهای که داد نشان نتایجپرداختند. 

فاده است سیهدف از این تحقیق برر ه نکات گفته شده،بنابراین با توجه ب .باشند می( *b)برای  995/8( و *a)برای  995/8(، *L)برای 

  زاهدی می باشد.رقم  میوه خرمایو آسیب های مکانیکی از فرایند پردازش تصویر جهت اندازه گیری خواص ظاهری 

 هامواد و روش -1

 های خرمای زاهدینمونه 1-1
تا زمان انجام آزمایشات  ºC1±و در دمای  انتقال آزمایشگاه به و تهیه مغازه خرما فروشیاز  (1)شکل  زاهدی رقم خرمایهای نمونه

 جهرمی کرامت) ساعت 51 مدت به ºC185 دمایها در گرم از نمونه 58±5/1با  قرار دادن  خرماهای نمونه اولیۀ رطوبت. نگهداری شدند

ها از داخل قبل از شروع آزمایشات نمونه یک ساعت بدست آمد.)متوسط سه تکرار(  بر پایه تر  9/18±5/1برابر با  (1986 همکاران، و

نمونه های از به منظور ایجاد آسیب های مکانیکی ابتدا ( همدما شود. ºC 1/1±18تا با دمای محیط آزمایشگاه ) ،یخچال بیرون آوررده

آنها فرایند تصویربرداری ها از هبر روی روی نمون (چپ، سمت 1 )شکل لم تصویربرداری شده، سپس با ایجاد انواع آسیب های مکانیکیسا

 انجام گرفت.

  
 های آسیب دیده )سمت چپ(نمونهسالم )سمت راست(،  (: نمونه های شماره گذاری شده خرمای زاهدی1شکل )

 سیستم پردازش تصویر 1-1
سانتیمتر  9با قطر  ایاستوانه جعبه یک از که اینصورت به. شد استفاده شده سازی شبیه طور به بینایی ماشین سیستم از تحقیق این در

 مگاپیکسلی سامسونگ 8 دیجیتال دوربینیک  از ویراتصگرفتن  برای .شد استفاده تصویربرداری محفظه عنوانبه  سانتیمتر 18و ارتفاع 

(Samsung, ST-Model, South Korea)  .تشکیلوات، ساخت کره(  11از دو عدد المپ ال ای دی ) نورپردازی سیستماستفاده شد 

دوربین مورد استفاده قبل از شروع تصویربرداری  .ی از نمونه ها قرار داشتندسانتیمتر 9 فاصله و در عکسبرداریجعبه  وسط در که ،شده

 کالیبره شد.  B*G*R*رنگی مقادیر مشخص پارامترهای با (1)شکل  متفاوت یبا مشخصات رنگ یکاغذ رنگ یتعداد توسط ،اصلی



 
 جهت کالیبراسیون دوربین R*G*B* یرمقاد گیریاندازه برای شده طراحی رنگ هایکارت: (1) شکل

یلیمتر حت و ابعاد هر پیکسل بر حسب ماهمچنین برای کالیبره کردن مکانی دوربین، کاغذ میلیمتری تهیه و پس از عکسبرداری از آن مس

، فرایند هاخرما شماره گذاری شده و  پس از اندازه گیری ابعاد آنهای ابتدا نمونهاستخراج و در محاسبات بعدی مورد استفاده قرار گرفت. 

درجه در راستای محوری چرخانده شد تا دید کافی از نمونه  68از هر نمونه سه بار )هر بار نمونه تصویر برداری از آنها صورت گرفت. 

ردازش پ ز طریق جابجایی مایع اندازه گیری گردید.پس از اتمام مرحله نهایی حجم نمونه ها اهای خرما حاصل شود( تصویر برداری شد. 

 Intel Cor2 Dou-2Gb of Ramنصب شده روی رایانه با مشخصات   (Mathworks, US)تصاویر گرفته شده در محیط برنامه متلب 

میوه خرما را نشان های ظاهری ه منظور استخراج ویژگیببکارگرفته شده را برای آماده نمودن تصویر مراحل ( 9شکل ) انجام گرفت. 

که موده ن باشد را مشخصبا توجه به نمودار هیستوگرام محدوده ی بین  دو تا قله که مربوط به شدت روشنایی های مختلف می دهد.می

دایی ج به دست آمده است را بعنوان حد آستانه جهت)برای کانال آبی(  95ونه های میوه خرما برابر با مسط برای نودر این مورد مقدار مت

 .(9در نظر گرفته شد )شکل  ،پس زمینه -میوه  تصویر، دو ناحیه

 

 
 

 استخراج ویژگی های ظاهری میوه خرمامراحل آماده سازی تصویر تا کلی  فلوچارت(: 9شکل )



 

 
از پس  تصویر(: فرایند پردازش تصاویر، از چپ به راست: تصوبر رنگی میوه، تصویر خاکستری، تصویر باینری، جداسازی 9شکل )

 زمینه، کانال آبی منتخب شده توسط جداسازی تصویر از پس زمبنه

( نشان داده 5رنگی برای تشخیص آسیب های مکانیکی در شکل )کلی برای آماده نمودن تصاویر به منظور استخراج ویژگیهای  فلوچارت

اند. با استفاده از بوده و از سه کانال قرمز، سبز و آبی تشکیل شده RGBتصاویر رنگی فراخوانی شده در فضای رنگی  شده است.

تبدیل گردید. پس از فضاهای رنگی جدید،  CMYو  L*a*b* ،HSVدستورات مربوطه، این فضای رنگی به فضاهای رنگی دیگر نظیر 

برای حذف پس زمینه و همچنین شناسایی  کانالهای هر کدام از آنها استخراج شد و هیستوگرام های مربوطه جهت انتخاب کانال مناسب

 ،RGBبا بررسی و مقایسه هیستوگرام کانالهای فضاهای رنگی مختلف، در فضای رنگی آسیب های وارده بر میوه خرما استفاده شد. 

میوه در  المکانال ابی مورد استفاده قرار گرفت در این مرحله شدت روشنایی ناحیه آسیب دیده و پس زمینه  در یک ناحیه و قسمت س

انتخاب  158. که در هیستوگرام محدوده بین این دو ناحیه مورد جداسازی قرار گرفت )مقدار متوسط این شدتیک ناحیه قرار گرفت

 شد(

 
 خرما رقم زاهدیمیوه و سالم کلی برای تشخیص میوه های آسیب داده  فلوچارت(: 5شکل )



 
 آسیب میوهجهت شناسایی  RGBاز فضای رنگی  B(: تصویر و هیستوگرام کانال 6شکل )

 بر حسب میلی متر )نسبت تبدیل پیکسل/میلی متر( طول و قطر هر یک از نمونه ها )پردازش تصویر( از حاصل ضرب طول یک پیکسل

 بررسی جمله از مختلفی های دلیل به کشاورزی محصوالتو مساحت رویه  حجم محاسبه. (5)شکل  در تعداد پیکسل ها محاسبه شد

 جمع و متشابه های المان برش . در این تحقیق برای تعیین حجم و مساحت رویه میوه خرما از روششود می انجام بندی درجه و کیفیت

قسمت  18( با تقسیم کردن تصویر به 5مطابق شکل )و مساحت جانبی  حجمفاده شد. است محصول حجم برآورد برای ها آن حجم

 .(1991)احمدی و امیری پرنیان،  ندزیر محاسبه شد وابطبرای هر بخش و با بکارگیری رمساوی و تعیین قطر متوسط 

(1) V =
π

4
[𝐷1

2 + 𝐷9
2 + ∑ (

𝐷𝑛 + 𝐷𝑛+1

2
)

28

𝑛=1
] × L𝑠 

(1) 𝑆 = π [𝐷1 + 𝐷9 + ∑ (𝐷𝑛 + 𝐷𝑛+1)
8

𝑛=1
] × L𝑠 

  
 .استمد نظر نشانده دهنده المان  n+1و  nقطر و اندیس های   بیانگر Dبرابر با طول هر المان،  sLکه در آن، 

 

 

 
 میوه خرماو مساحت جانبی ه محاسبه حجم و(: نح5شکل )

 

 

 

 

 



 اندازه گیری خواص فیزیکی 1-9
 81/8 تقد با) دیجیتالی کولیس توسط و انتخاب تصادفی طور به میوه پنجاه ،حجم آنها و (8)شکل  خرما میوه ابعاد گیریاندازه برای

استوانه  یک سطح مساحت رابرب خرما میوه (S) رویه سطح مساحت گیری شد.اندازه (گرم 81/8 تقد باترازوی دیجیتالی ) و( میلیمتر

 (.1991احمدی و امیری پرنیان، ) شد محاسبه(9ه و از رابطه )شد درنظرگرفته

(9) S = π (
D1 + D2

2
) × L 

قطر بزرگ میوه خرما بر حسب متر  2Dقطر کوچک )ابتدای میوه( بر حسب متر و  1Dبرابر با طول میوه خرما بر حسب متر،  Lکه در آن 

( محاسبه گردید )تقی 9حجم نمونه های خرما )برحسب میلیمتر مکعب( با استفاده از جابجایی ستون آب و از طریق رابطه ) می باشد.

 (:1999زاده و جاحرمی، 

 (9) V(mm3) =
displaced water (g)

water specific mass (
g

mm3
)
 

 
 گیری شده برای میوه خرما(: ابعاد اندازه8شکل )

 نتایج و بحث -9

 خواص فیزیکی اندازه گیری شده توسط اپراتور 9-1
میوه ( نشان داده شده است. مطابق این نتایج جرم 1ج به دست آمده از آزمایشات توسط اپراتور برای خواص فیزیکی در جدول )ینتا

میلیمتر  99/18( ±96/8میلیمتر، قطر بزرگ و کوچک به ترتیب  برابر با ) 91/99( ±55/1، طول برابر با )5/ گرم58(±88/1خرما برابر )

به ترتیب برابر با نمونه اندازه گیری شده  58 و مساحت جانبی حجممتوسط میلیمتر به دست آمد. در حالی که  88/18( ±95/1و )

 میلیمتر مربع می باشد 1158( ±919میلیمتر مکعب و ) 19/8( 98/8±)

 ر  بدست آمده برای خواص ظاهری میوه خرما )اندازه گیری شده توسط اپراتور((: مقادی1جدول )

 مقادیر
 پارامترها

 متوسط حداکثر حداقل انحراف استاندارد

 )گرم( جرم 58/5 98/9 98/6 88/1

 )میلیمتر( قطر بزرگ 99/18 88/11 89/18 96/8

 )میلیمتر(قطر کوچک 88/18 68/18 89/16 95/1

 )میلیمتر(طول 91/99 91/98 98/91 55/1

 )میلیمتر مکعب(حجم 19/8 51/9 18/5 98/8

 )میلیمتر مربع(رویه مساحت 1158 1685 1561 919

 



 پردازش تصویر خواص فیزیکی اندازه گیری شده توسط 9-1
( 1برای نمونه های میوه خرما در جدول ) (Mathworks, US)ب تلم به دست آمده از پردازش تصاویر گرفته شده در محیط برنامه جنتای

رای حجم میوه از مقادیر بدست امده توسط اپراتور به دلیل در نظر نگرفتن مقادیر به دست آمده ب ،مطابق این نتایجارائه شده است. 

ول، طول ابعاد میوه )طبه دلیل حذف فشار دهانه کولیس توسط اپراتور  یهای سطح میوه خرما کمتر به دست آمده است. همچنینراوناهم

( 9ول د )جدآییهمانگونه از مقادیر ضریب تبیین و خطای اندازه بر می قطر کوچک و قطر بزرگ( از مقادیر باالتری برخودار می باشند.

حالی  برای طول به دست آمد. این در 9999/8و حداکثر مقدار آن برابر با  9855/8برابر با  حداقل ضریب تبیین مربوط به مساحت رویه

گیری قطر درصد( در اندازه 18/1برای حجم و حداقل خطای سیستم ) درصد 95/9ین بینایی برابر با شاست که حداکثر خطای سیستم ما

بزرگ میوه خرما رقم زاهدی به دست آمد. همچنین روابط ریاضی به دست آمده میان مقادیر  اندازه گیری شده توسط اپراتور و پردازش 

از سوی دیگر شیب معادالت بدست آمده بیانگر دقت مناسب مقادیر اندازه گیری شده توسط  ( نشان داده شده است.9تصویر در جدول )

 باشد.سیستم ماشین بینایی میگیری شده توسط اپراتور با مقادیر اندازه

 براساس پردازش تصویر(: مقادیر  بدست آمده برای خواص ظاهری میوه خرما 1جدول )

 مقادیر
 پارامترها

 متوسط حداکثر حداقل انحراف استاندارد

 جرم )گرم( - - - -

 قطر بزرگ )میلیمتر( 89/18 98/11 81/19 55/8

 قطر کوچک )میلیمتر( 19/19 98/18 89/15 85/1

 طول )میلیمتر( 61/99 88/98 81/91 89/9

 حجم )میلیمتر مکعب( 85/5 81/9 91/6 68/8

)میلیمتر  رویه مساحت 1899 1651 1589 965

 مربع(
 ایی در تشخیص خواص فیزیکی میوه خرمانضریب تبیین و خطای ماشین بی(: مقادیر 9جدول )

 و روابط ریاضی مقادیر
 پارامترها

 دقت )%( خطای مطلق )%( *رابطه ریاضی

 جرم - - -

(Dmax)ac = 0.971(Dmax)𝑖𝑚 +  قطر بزرگ  99/99 18/1(68/8±) 0.3564

(Dmin)ac = 0.973(Dmin)im +  قطر کوچک 69/99 66/1(68/8±) 0.2061

(L)ac = 1.193(L)im −  طول 99/99 99/1(69/8±) 6.648

(V)ac = 1.104(V)im −  حجم 59/99 95/9(95/8±) 0.4041

(S)ac = 0.976(S)im −  رویه مساحت 55/98 69/1(56/8±) 47.138

 باشد.می actualبه معنای  acو مخفف  imageبه معنای  im* مخفف 

 و سالممیوه آسیب دیده  تشخیص 9-9
( نشان داده شده است. 9شناسایی برخی از آسیب های مکانیکی وارده بر میوه خرما در شکل )اجرای الگوریتم  تصاویر نمونه ای از 

بنحوی باشد که بتوان اختالف روشنایی )یا رنگی( بین ناحیه سالم و ناحیه شکسته صدمه میوه ناحیه مطابق نتایج به دست آمده چنانچه 

کرد، امکان الگوریتمی کردن تشخیص آن وجود دارد. البته باید توجه داشت که تصاویر ووردی به این الگوریتم باید بنحوی شده مشاهده 

قرار  سطح سالم میوه در برابر دید دوربینگرفته باشد و در صورتی که مقابل دوربین قرار صدمه دیده دقیقا  حیهتهیه شده باشند که نا

یوه در مبرخی از آسیب های مکانیکی با مرور زمان به رنگ سطح  از طرف دیگر، د داشت.هل خواباا به دنباشد، خطای تشخیص ر گرفته

 بآسی در تشخیصالگوریتم توسعه پیدا کرده آمده و دقت سامانه بینایی در تشخیص آسیب کاهش پیدا خواهد کرد. با این وجود دقت 

 درصد بدست آمد. 65/96برابر با  تازه  های مکانیکی



 
 وارده بر میوه خرما رقم زاهدیمکانیکی  ی(: شناسایی آسیب ها9شکل )

 

 کلی نتیجه گیریخالصه و 
ای آن بر تازه میوه خرما رقم زاهدی و تشخیص آسیب های مکانیکی مرتبط با ابعاد ص فیزیکیگیری خوادر این پژوهش به اندازه

بدین منظور الگوریتمهای پردازش  جداسازی و افزایش کیفیت محصول خرما در راستای کاهش نرخ ضایعات این محصول پرداخته شد.

ر خطای مقایسه شد. حداکثوپراتور اه دست آمده توسط ببا مقادیر  اجرای این الگوریتم هانتایج به دست آمده از  تصویر توسعه یافت و

درصد به دست آمد. این در حالی است که دقت  95/9اندازه گیری خواص فیزیکی به روش پردازش تصویر برابر با  به دست آمده از

 درصد بدست آمد. 65/96سیستم در تشخیص میوه های آسیب دیده برابر با 
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