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  چکیده

همچنـین اسـتقبال تولیدکننـدگان     و اي بیش از پیش مورد توجه محققین خصوص کشت گلخانه ههاي اخیر، اتوماسیون در بخش کشاورزي ب در سال
در ایـن  . باشـد  ویژه هزینه نیروي انسانی و شرایط سخت کاري در فضاي گلخانـه مـی   هاي تولید به دلیل اصلی این مسئله کاهش هزینه. قرار گرفته است

سبز رنگ روي بوتـه در شـرایط نـور طبیعـی      اي شود که قادر به تشخیص فلفل دلمه پژوهش سامانه بینایی یک روبات براي برداشت فلفل دلمه ارائه می
بـراي  . خصوص در شرایط نـور طبیعـی بـود    ها به و برخی محصوالت دیگر، مشابهت رنگ محصول با برگ چالش بزرگ پیش روي این تحقیق. باشد می

و  شامل رنگمایـه، شـدت اشـباع رنگـی    هاي رنگی  پایه تخمین چگالی لبه تعریف و در ترکیب با شاخص غلبه بر این چالش، یک شاخص جدید بافتی بر
تصویر تهیه  50هاي مختلف  براي ارزیابی سامانه نرم افزاري روبات، از بوته .هاي مورد نظر استفاده شد براي شناسایی میوه) EGI(سبزینگی تشدید شده 

بـا اسـتفاده از   . بـود % ) 86دقـت تشـخیص   (هـا   نعدد از آ 92فلفل دلمه موجود در فضاي کاري بازوي روبات سامانه قادر به تشخیص  107و از مجموع 
 درصد کمتر از آنالیز صرفاً 98/92 میزان هاي سبز به عنوان فلفل دلمه ها به برگ خطاي سامانه در شناسایی پس زمینه مخصوصاً پارامتر تعریف شده بافتی،

ترین عوامل بروز خطا، عالوه بر تشابه رنگـی میـان فلفـل دلمـه و      از مهم. ثر بودن شیوه تعریف شده جدید در این پژوهش داردؤرنگی شد، که نشان از م
  .شود ترتیب باعث بازتابش زیاد و ناهمگنی روشنایی روي سطح فلفل دلمه می توان به سطح براق و ناصاف فلفل دلمه اشاره نمود که به برگ، می
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  123مقدمه

هاي منابع و تقاضاهاي خـارج   دلیل محدودیت هاي اخیر به در سال
اي رشد چشمگیري داشته  مصرف محصوالت گلخانه از فصل، تولید و

ویژه هزینه نیروي انسانی از یک سـو   هاي تولید به کاهش هزینه. است
و شرایط سخت کاري در فضاي گلخانه توسعه تجهیـزات خودکـار در   

هـا در ایـن    استفاده از روبـات . است پذیر کرده صنعت گلخانه را توجیه
مناسـب مـورد توجـه     صنعت به لحاظ محیط کـاري و شـرایط نسـبتاً   

کننـدگان از سـوي دیگـر    محققین از یک سـو و مـورد اسـتقبال تولید   
این تحقیـق تالشـی در خصـوص اسـتفاده از روبـات بـراي       . باشد می

  . است اي برداشت محصول فلفل دلمه
هاي اخیر در خارج از کشور و تـا حـد    محصول فلفل دلمه در سال

قرار  گان کنند کنندگان و مصرفزیادي در داخل کشور مورد توجه تولید
                                                             

  هاي کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد مکانیک ماشین دانشجوي دکتري -1
مرکـز پژوهشـی    اعضـاي و  گروه مهندسـی بیوسیسـتم  استادیار دانشیار و  -3 و 2
  ، دانشگاه فردوسی مشهدهاي کشاورزي، دانشکده کشاورزي اشینم

  ):m.golzarian@um.ac.ir  Email          :          نویسنده مسئول -(*

، Aهاي مختلف از جملـه   این محصول سرشار از ویتامین. گرفته است
B6 ،C، K        و همچنین مـواد معـدنی ماننـد فسـفر، کلسـیم و منیـزیم
  .باشد می

مـردم و گـرایش بیشـتر بـه     از سوي دیگر تغییر در برنامه غذایی 
رژیم غذایی سبزیجات که فلفل دلمـه یکـی از مـواد     و 4غذاهاي آماده

باعث رشد مصرف و تولید آن شـده   باشد نیز ها می الزم براي تهیه آن
  . است

لذا با توجه به تقاضاي روز افزون و امکـان تولیـد فلفـل دلمـه در     
بیشـتر تمایـل بـه    کننـدگان  گلخانه و در شرایط اقلیمی متفاوت، تولید

 5طبق آمار سازمان کشاورزي آمریکا. تولید این محصول را پیدا نمودند
 1990تـن در سـال    10000000تولید این محصول در جهان از حدود 

البته آمار دقیقی  .رسیده است 2007تن در سال  26000000به حدود 
  . از میزان تولید و مصرف این محصول در داخل کشور وجود ندارد

هایی در تولیـد   کنندگان با محدودیتطرف دیگر، همچنان تولیداز 
  خصـوص محصـوالتی ماننـد فلفـل دلمـه و      اي بـه  محصوالت گلخانه
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