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  چکيده
  

از اين سيستم در . رديگ يممورد استفاده قرار  ييع غذايدر صنا ويژه بهو  يدر کشاورز گسترده طور به ييناين بيروش ماشامروزه 
در اين تحقيق امکان توان استفاده نمود. براي محصوالت باارزش نظير مغز گردو مي ويژه به ،واحدهاي جداسازي کيفي

و  RGB ،HSVرنگي  يفضاهاهاي سالم روشن، سالم تيره و معيوب بر اساس گردو مغزجداسازي مغز گردو در سه دسته کيفي 
L*a*b* ۴با دقت  ي(مدل سون يربرداريتصو ني، دوربييشامل جعبه روشنا ييناين بيسامانه ماشگرفت.  مورد بررسي قرار 

 يرنگ يمربوط به دو فضا يها مؤلفه، RGB يدر فضا ها از نمونه يربرداريپس از تصو. استمتلب  افزار نرمو  انهيراکسل)، يمگاپ
 يفضا سه يل آماريتحل ستفاده ازاسالم از ناسالم با  يها نمونه يجداسازآمد. سپس،  به دستل يگر با استفاده از توابع تبديد

(شدت رنگ قرمز) و  R يها مؤلفهق ياز طر RGB يرنگ ستميسج نشان داد که در ينتاگرفت.  قرار يابيمورد ارز شده، ذكر يرنگ
G  يرنگ ستميس(شدت رنگ سبز) و درHSV  يها مؤلفهبر اساس  H وV ن ي. همچناست ريپذ امکانسالم  يهانمونه يجداساز

اما در مورد  .دنجدا کن ها نمونهگر يسالم را از دو دسته د يهاقادر بودند که نمونه *bو  *L يها مؤلفه، *L*a*b يرنگ يفضادر 
 بافت يهان شاخصياز ب اين امکان وجود ندارد. ها رنگ پوشاني هم دليل بههاي معيوب، هاي سالم تيره از نمونهجداسازي نمونه

 د.دنسالم بو يهانمونه جداسازيقادر به  energyو  contrast ي، فقط پارامترهايسطح
 

  .مغز گردو ،ييناين بيت، ماشيفي، کيجداساز :يديکل يها واژه
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  مقدمه
در  يفراوان زانيبه ماست که  يباارزشگردو از محصوالت 

 رانيافائو آمار بر اساس  که  طوري بهشود يد ميکشور تول
 ۱۵۰ش از يب يدر سطح گردوتن هزار  ٣٩٥د يبا تول ساالنه
صول پس از ن محيا دکنندهيتولکشور  نيسومهکتار  هزار
 .)Anonymous, 2017( شوديمحسوب مکا يو آمر نيچ
 طور بهاست تا   مغز گردو سبب شده يباال ييرزش غذاا

شده  يفرآور صورت به يياز مواد غذا ياريگسترده در بس
کل گردوي توليد شده در ايران  از. قرار گيرداستفاده مورد 

به  آندرصد از  ١١بيشتر به مصرف داخلي رسيده و تنها 
شود که يکي از داليل اصلي آن کشور صادر مياز  خارج

 ,.Ebrahimi et al( استعدم يکنواختي محصول توليدي 

متفاوت و  يا روشنيبا رنگ  يهاوجود مغز گردو ).2009
ت يفيره کيده و تيوب به شکل چروکيمع يمغزها ويژه به

 فقدان، زمينهن يدر ادهد. يکاهش م ديشدبه را  يتوده اصل
وب يمع يهاص نمونهيتشخ يمناسب برا يحسگرها وجود

مغز  يبند درجها يجداساز  يهانيسبب عدم توسعه ماش
ره از يوب و تيمع يمغز گردوها ي. جداسازاست  شده گردو
بر اساس  يچشم صورت بهو  يراحت بهسالم  يهانمونه

ن يبارز ب يهاتفاوت است. ريپذ امکان يظاهر يهايژگيو
 ١در شکل  يوب از لحاظ ظاهريسالم و مع يمغز گردو

  قابل مشاهده است.
  

  
  ناسالم ي) مغز گردوبسالم و  يمغز گردو )الف - ١شکل 

  
 يبرا ييناين بيماش روشز استفاده ا ن علت،يبه هم
 يار مناسبيده بسيا يظاهر يهايژگيص، بر اساس ويتشخ

در  روشن ياستفاده از ا از اين رو امروزهبود.  خواهد
ل يدل .است افتهيگسترش  ييع غذايصنا ويژه بهو  يکشاورز

 قبول  قابلبودن و ارزشيابي  ن امر، سرعت باال، اقتصادييا
 استآن براي نظارت و ارزيابي مواد غذايي و کشاورزي 

)Sun, 2000( .يهاپژوهشاز  ييهانمونهن ارتباط به يدر ا 
در  يت ظاهريفيک بر اساس صيتشخ يشده برا انجام

 Blasco et al., 2003; Ahmadi( بيپرتقال، هلو و س

&Amiri-Parian, 2015( ،خرما )Al Ohali et al., 2011(  و
 يفرنگ گوجه، )Jarimopas  &Jaisin, 2008 ( يتمر هند

)Mohamadi et al., 2013( بيس و )Janati & Orak, 

2018; Izadi et al., 2016( اماکرداشاره توان مي . 
ت گردو يفيک يم به بررسيمستق طور  بهکه  يقاتيتحق

 بحث، نياارتباط با ار معدودند. در يبس اند پرداخته
Hajizadeh & Kasraee (2007) بندي گردو  بر روي درجه

 مطالعهبا استفاده از ماشين بينايي بر اساس جرم ويژه 
، مؤثرمقادير ضريب تعيين براي سه روش شعاع  .کردند

و  ۹۴/۰، ۸۲/۰ ترتيب بهها مساحت سطح و مجموع المان
داشتن  دليل بهبه دست آمد که روش مساحت سطح  ۸۷/۰

 تر بود.ضريب تعيين باالتر نسبت به دو روش ديگر مناسب
Mahmudi & Khazayi (2007) هاي براي شناسايي ژنوتيپ

 ،پردازش تصوير و شبکه عصبي يها روشگردو با استفاده از 
کردند ي ـــها را بررسها و ميوهخواص رنگي و ظاهري برگ

 ,Lara, Serrه نمونه گردوي تجاري (ــاين تحقيق س در

Rond de montignac) و دو ژنوتيپ (Z63 و  (Z53 مورد
و  يکه خواص رنگ ق نشان دادين تحقيا .گرفت مطالعه قرار
مختلف  يهاپيز ژنوتيباعث تما موفق طور به يکيمورفولوژ

 ،يرنگ يها مؤلفه يع فراوانيسه توزيمقا شوند. با ميگردو 
جهت جداسازي  مؤلفهبهترين  که حاصل شدجه ين نتيا

با استفاده  يبند. طبقهاست يرنگ آب مؤلفه ها از همنمونه
ناظر ريناظر نسبت به مدل غ ياز مدل شبکه عصب

با  باًيتقر که  طوري بهداشت.  يترقيدقبهتر و  يده جواب
انجام توانست ها را جداسازي نمونه% ۹۵شتر از يدقت ب

با  Afkari-Sayyah et al. (2016)ن يهمچن .دهد
اندازه و رنگ،  ير و پارامترهايپردازش تصوروش  يريکارگ به
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 ،مه و خردهي، نيربع يها اندازهص يتشخ يرا برا يتميالگور
روشن توسعه  ييار روشن، روشن و کهربايبس يها رنگز يو ن

 سرعت و دقت که داد نشان نيز ها آنق يتحق جينتا دادند.
 صيتشخ از ترشيب مراتب به اندازه بر اساس صيتشخ
 .است يرنگ يها دسته

 شکل،، اندازه يها يژگياز و عموماً ييناين بيدر روش ماش
توان مير يک موضوع در تصويص يتشخ يرنگ و بافت برا
تر ن استفاده از شاخص رنگ متداوليب نيدر ااستفاده نمود. 

امروزه در اغلب  که  طوري بهگر بوده يد يها مؤلفهاز 
مورد استفاده  يبندو درجه يجداساز يتجار يها دستگاه

ماشين  روش استفاده ازاوليه  يهادر سال .رديگيقرارم
 يبر اساس تصاوير خاکستر محصولرنگ  ي، ارزيابيبيناي

)gray-scaleتک رنگ گرفته  يها) که توسط دوربين
و  يساز آمادهپذيرفت، اما امروزه در مراکز يبود انجام م شده
استفاده  RGB يبا مبنا يئويديو يهااز دوربين يفرآور

ر شدت شامل سه مقدا يشود. هر پيکسل در تصوير رنگيم
، سبز و يآب يرنگ مؤلفهاز سه رنگ را  که هررنگ است 

ز در اغلب ين منظور نيا يبراآورد.  به دست توانمي قرمز
دقت که  CCD, CMOS (three-chip( يهااز دوربينموارد 

دارند ) resolution( در تعيين رنگ و رزولوشن ييباال
  د.شوياستفاده م

ن پژوهش ياز اات انجام شده، هدف قيتحق هبا توجه به سابق
 يبر مبنا يمغز گردو رقم کاغذ يرنگ يهايژگيل ويتحل

 يبررسمنظور  به *L*a*bو  RGB ،HSV يسه مدل رنگ
روشن  يفيمغز گردوها در سه دسته ک يامکان جداساز
 .است وبيمع يهاره و نمونهيسالم، روشن ت

  
  هامواد و روش

  آزمايش يتهيه نمونه و اجرا
 يلوگرم گردو رقم کاغذيک ۱۰ ،شيانجام آزما يبرا

شگاه يآزما و بهه يتهشهرستان مراغه  هاي باغاز  ماًيمستق
پوسته  منتقل شد. يليدانشگاه محقق اردب يکيزيخواص ف

 جدا و مغز يگردوشکن دست استفاده ازبا گردوها  يخارج
 يهانمونه يشد. تمام يآور جمعدوتکه  صورت به گردوها

 روشن يفيشکسته) در سه دسته ک ياز مغزها يسالم (عار
از هم جدا  يچشم صورت به وبيره و معيسالم، روشن ت
نمونه از هر دسته جدا  ۳۰۰ يتصادف صورت  بهشدند. سپس 

قرار گرفت. سامانه ماشين بينايي مورد  يربرداريو مورد تصو
 نيدورباستفاده در اين تحقيق شامل محفظه نوردهي، 

کسل، يمگاپ ۴با رزولوشن  SC-W12مدل  SONY يعکاس
. درون محفظه نورپردازي است MATLAB افزار نرمانه و يرا

شامل  که مورد استفاده در اين تحقيق از دو نوع المپ
استفاده شد  بود فلورسنتهاي و المپ ينوران يهاديود

  ).۲ (شکل

  

  
  نيت نمونه و دوربي، موقعينورپرداز ياز فضا يکيشمات ينما - ٢شکل 

  
 يانه بر اساس مدل رنگيرا به شده  ارسال تصاويرابتدا  در

RGB قرارگرفت. در مدل  يمورد بررسRGB بر  ريهر تصو
 G، سبز Rقرمز  رنگ هاياليه با گانه سه يها سيماتراساس 

 گانه سه يهاسـيک از ماتري هر د.نشويمشخص م  Bآبي و
که شدت  هستند يعدد يها مؤلفه از m × n يا خود شبکه
کنند. در يشخص مم پيکسل هر يبرا رينظر به يرنگ را نظ

 دهندهتشکيل يهاو ستون تعداد سطرها nو  m ن ارتباط،يا
 مقادير از هر پيکسل اطالعاتي بنابراين .استتصوير 

 مختصات همراه به نقطه آن آبي و سبز قرمز، هاي رنگ
 MATLABافزار نرم در تصويرسپس هر . دارد آن مکاني
که  يتمين منظور از الگوريا يبرا گرفت. قرار پردازش مورد

  استفاده شد. شود، ديده مي ۳در شکل 
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  ريپردازش تصو يمراحل اصل - ۳ شکل
 

 نهيزم پسدر مرحله اول هدف جداکردن سطح مغز گردو از 
 هاي بعدي فقط بر روي مغز گردو انجامتا پردازش است

شود، بر اساس بندي نيز ناميده ميگيرد. اين عمل که قطعه 
و مغز گردو انجام گرفت.  نهيزم پستفاوت شدت رنگ بين 

 -۴(شکل  يريل تصويخواندن فا، پس از ۳ بر اساس شکل
با کمک روش  ييدودور يبه تصو RGBر يل تصوي، تبد)الف

Otsu  و دستورGraythresh از کل  يريگ با هدف آستانه
در  نهيزم پسد يبا توجه به رنگ سفر انجام شد. يتصو

اه رنگ از يس يريتصو يير دودوي، تصويمحفظه نورپرداز
). اما ب - ۴جاد نمود(شکل يد ايسف نهيزم پسمغز گردو در 

اه (شاخص شدت رنگ) يرنگ س يبا توجه به ارزش صفر برا
اه يس نهيزم پسد در يتا سطح مغز گردو با رنگ سف بودالزم 

 يک دستور شرطي ين کار به سهولت با اجرايارد. يقرار گ
 يهااد سطرها و ستونبر اساس تعد تودرتودر دو حلقه 

 يهاکسليپکل تعداد  سپس). ج -۴(شکل  شد ر انجاميتصو
ک يارزش  يک دارايهر  ييدودو ريد که در تصويسف

 ن مرحله الزم بود تا مجدداًيدر اشد.  شمارش هستند
بر  نهيزم پسه از مغز گردو بدون وجود ياول ير رنگيتصو
بودن  رد. با توجه به مشخصيقرار گ يير دودويتصو يرو

ارزش معادل  از اطالع با قبل ور يسطح مغز گردو از تصو
ک ين عمل با کمک يمغز گردو، ا يهاکسليپ يک براي

(شکل  انجام شد تودرتودر داخل دو حلقه  يدستور شرط
ايجاد  ،مغز گردواز پيچيده  اًبا توجه به شکل نسبت ).د -۴

  است. ريناپذ اجتنابآن هايي از سطح سايه در بخش

  

  
ر يبه تصونه آن يش زميو پ ير رنگيل تصويمراحل تبد - ٤شکل 

  اهينه سيش زميبا پ يرنگ
  

 ز مشاهدهيند  -۴که در شکل  گونه همانن علت، يبه هم
 يگردو به نوع زمغ ياز سطح رنگ ييها بخش شود يم

ن شدت رنگ يانگيدر محاسبه م را ها آن عمالًشده و  حذف
% از ۸۰ش از يهمچنان ب، همه نيباادخالت داد. توان نمي

که بر  وارد نمودتوان ميدر محاسبات سطح مغز گردو را 
 ,.Huang et al(است آل دهيا يريگنمونه يارهايمع يمبنا

) با ۴ ه (شکليتم اولين مرحله بر اساس الگوريدر ا .)2013
ل يتبد يالزم است تا محاسبات برا يانتخاب نوع مدل رنگ

 که يدرحالرد، يانجام گ *L*a*b ايو  HSVر به حالت يتصو

Calculation of Component’s 
values L*,a*andb* 

Calculation of Component’s 
values H, S and V 

Calculation of the intensity color values in the 
whole image for RGB, HSV and L*a*b* components 

Calculation of the mean values of color models components 

 

Calculation of Component’s 
values R, G and B 

Choose a color 
model 

Reading File 

 

Image noise reduction 

Converting RGB image to binary 
image 
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ادالت مع .است RGBه همچنان بر اساس مدل ير اوليتصو
 دهديرا نشان م HSV يها مؤلفهنحوه محاسبه  )۳( تا )۱(
)Du & Sun, 2005(.  
)۱                                              (V= max(R,G,B)  

)۲                                              (S =      ( , , )   

)۳         (H = ⎩⎪⎨
⎪⎧1 +          ( , , )                for V = R3 +          ( , , )              for V = G5 +         ( , , )              for V = B ⎭⎪⎬

⎪⎫
  

ه ياول يهارنگ ير نسبياز مقاد *L*a*b يرنگ يفضا
CIEXYZ  يبا فضا يرخطيغک رابطه يو  است  شدهمشتق 

نحوه  )۱۰(تا  )۴(معادالت  به طور مشابه، دارد. RGB يرنگ
را بر اساس  *L*a*bمدل رنگي  يها مؤلفهمحاسبه مقادير 

سه  Xnو  Zn، Yn ير نسبي. مقادكند بيان مي RGBمقادير 
 CIEهستند که در استاندارد  ييروشنا يمقدار محرک برا

 ترتيب به که ؛)Huang et al., 2013( اند داده شده
Xn=95.05 ،Yn=100  و Zn=108.88 هستند.  

)۴            (  X=0.412453R+0.357580G+0.180423B  

)۵           (   Y=0.212671R+0.715160G+0.072169B  

)۶        (       Z=0.019334R+0.119193G+0.950227B  

)۷                                        (L*=116      − 16  
  

)۸                                 (a*=500        −          
  

)۹                                  (b*=200        −  (    )   
 

f(x)=   /                                   > 0.0088567.787 +                              ℎ                  )۱۰(  

 يرنگ يهامدل يها مؤلفهر ينتها پس از استخراج مقاددر ا
با  جینتا يآمار لیتحل ،تکرار انجام شده بود ۵ک در يکه هر 

 انجام شد. SPSS افزار کمک نرم
  

  ويژگي تصوير از لحاظ بافت
 که است کشاورزي محصوالت هايويژگي ترينمهم از بافت

 در کيفي ارزيابي براي غذايي صنايع در زيادي حد تا
 کننده منعکس تصاوير بافت. است  شده اعمال بازرسي
 شامل است ممکن که ،است پيکسل شدت مقادير تغييرات

 پژوهش نيدر ا. باشد اجسام هندسي ساختار از اطالعاتي
 افزارنرمدر  GLCMها از تابع براي بررسي نوع بافت نمونه

MATLAB شد  استفاده .GLCM ليک ااولين بار توسط هار
را براي  ييها روشمعرفي شد. اين برنامه قادر است 

ها دهد. اطالعات و داده  هاي بافت ارائهگيري ويژگي اندازه
 شوديک ماتريس تعيين مي لهيوس  بهدر مورد زمينه بافت 

)Huang et al., 2013(.  اين ماتريس يکي از بهترين
ت و ارزيـابي خواص آن ـي اسـت که براي آناليـز بافهايابزار

اين ويژگي با عکاسي چند  گيرد.ورد استفاده قرار ميـم
بودن و يا  گيرد که ميزان خاکستريطيفي صورت مي

هاي يک نمونه را با استفاده از قسمت RGBبودن  رنگي
آورد. در ابتدا عکس مي به دستهاي مرئي مختلف از رنگ

د شوتبديل مي خاکسترياز حالت رنگي به يک تصوير 
)Roula et al.,2002 ( .آماري توزيع نتيجه بافت پارامترهاي 
 تصوير هايپيکسل در خاکستري رنگ شدت ترکيبات از

در زواياي  GLCM ماتريس چهار يکتا ريهر تصو براي. است
که براي هر  دشواستخراج مي درجه ۱۳۵و  ۹۰، ۴۵

 توانمي متعددي آماري يها مؤلفه GLCMماتريس 
  :شامل کرد استخراج

۱- Texture energy  يا شاخص تکرار که معرف يکنواختي
 شدت با هايبافت است و از طريق شمارش تعداد پيکسل

  .آيدمي به دست يکسان
۲- Texture contrast  يا شاخص تضاد که معرف شدت

  .است تصوير خاکستري سطح در تغييرات
)۱۱              (        = ∑ ∑ ( −  )          ( ,  ) 

۳- Texture correlationمعرف که همبستگي شاخص يا 
 شدت لحاظ از هاپيکسل بين خطي رابطه يا همبستگي

  .است خاکستري رنگ
۴- Texture homogeneity بودن که  يا شاخص همگن

 ،است سطوح تعداد لحاظ از تصوير يکنواختيمعرف 
 حداقل با تصويري) هموژن( يکنواخت تصوير که  طوري به

  .است خاکستري سطوح
)۱۲       (           = ∑ ∑    (   )          ( ,  ) 

  .است ۵شکل  صورت به GLCMفلوچارت تابع 
تحليل آماري نتايج با کمک آزمايش فاکتوريل و در قالب 

 انجام شد. SPSS افزار تصادفي با کمک نرم طرح کامالً
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  ص بافتيتشخ يبرا GLCMفلوچارت تابع  - ۵شکل 

  

  نتايج و بحث
 RGB يمدل رنگ

نشان  RGBها را براي مدل رنگيميانگين داده ۱جدول 
شدت رنگ شود ميزان که مشاهده مي طور همان دهد.مي

در هر سه نوع مغز  ،هاي سبز و آبينسبت به رنگ قرمز
 ميزان قرمز نيو همچنگردوهاي سالم روشن بيشتر است، 

 بودن مغز گردو سالم نسبت به دو نوع ديگر بيشتر است.
نسبت به  روشن نمونه سالمميزان سبز بودن نيز در  عالوه به

 ميزان است. همچنين سالم تيره و معيوب بيشترهاي نمونه
بيشتر  نوع معيوبنسبت به  تيره مغز گردو سالم رنگ سبز

  شدهدر مورد ميزان رنگ آبي نيز همين نتيجه حاصل  .است
تواند نشان دهنده اين باشد که در جداسازي اين مي. است

 استفاده نمود.توان مي شاخص ، از اينکيفي بر اساس رنگ
 گر محققان مطابقت دارديج با مشاهدات دين نتايا
)Mustaffa et al., 1998; Sanaeifar et al., 2016(ها آن ؛
از  يحاک Bو  R ،Gر يرات در مقادييکه تغ اند کردهان يب

، گريد  عبارت  بهاست.  ها نمونه ييرات در مقدار روشناييتغ
رات متناوب ييجه تغينت ها نمونه ييرات در مقدار روشناييتغ
 ۱جدول  درکه طور همان. است Bو  R ،Gر يهمزمان مقادو 

در هر سه نمونه  Bو  R، Gشود بين مقادير مشاهده مي
اين  که  طوري بهوجود دارد ) p<0.05( يدار يمعنتفاوت 

توان گفت که ميزان ، بنابراين مياستمشهود  تفاوت کامالً
معياري براي  تواند يمبي بودن آ، سبز بودن و بودن قرمز

  .باشد روشن از دو دسته ديگر جداسازي مغزهاي گردو سالم
  

  RGBمقادير ميانگين، بيشينه، کمينه و انحراف معيار  -۱جدول 
 سالم روشن سالم تيره معيوب

 مؤلفه
Std. Ave. max min Std. Ave. max min Std. Ave. max min 

٨٠/١٥  ١٠/٣٢ e ٨١/٧٩  ٢٥/١٢  ٩٠/٨  ٨٠/٤٥ c ٣٨/٥٩  ٥٩/٢٨  ٠٠/١٠  ١٤/٧٨  ٦٢/١١١  ۸۵/۵۸  R 

٢٠/١٣  ٧٣/٢٩ f ٧٨/٧٧  ٩١/١٣  ١٥/٦  ٦٠/٤٠ d ٨٢/٥٧  ٦٧/٢٨  ٦٠/١١  ٤٢/٦٨  ٤٩/٩٦  ٥٧/٥١  G 

١٢/٨  ٠٩/٢٥ g ٥٨/٥٨  ٩٤/١٥  ٢٩/٣  ٨٤/٣٢ e ٩٩/٤٣  ٤٩/٢٦  ٨٤/٦  ٤١/٤١  ١١/٥٢  ٨٠/٣٣  B 

  دهد. ياثرات را نشان م (p<0.05)  يدار يعنحروف کوچک تفاوت م*
 

  HSV يرنگمدل 
بر اساس آزمون دانکن در  HSVمقايسه ميانگين مدل  نتايج

شود مي ديدهکه  گونه همان .است  شدهنشان داده  ۲جدول 
هاي سالم دهد در نمونهرنگ را نشان مي نوعکه  H مقدار

کند و نسبت به دو تغيير مي ۱تا  ۹۹/۰در گستره روشن 
 Vو  Sدر مورد مقادير  امانمونه ديگر مقدار کمتري دارد 

  .استبرعکس 
در هر  Vو  Hمقادير  كند بين بيان مي ۲مقادير در جدول 

ولي  .)p<0.05وجود دارد (داري سه نمونه اختالف معني

هاي سالم تيره و معيوب اختالف بين نمونه Sبراي مقدار 
شود. نتايج اين تحقيق با ي مشاهده نميدار يمعن

 ,.Chmiel et alي ديگر محققان سازگار است (ها گزارش

2011; Sgarbossa et al., 2014مقادير  ). بنابراينH ، در
هاي ديگر از نمودارهاي نمونه هاي سالم روشن کامالًنمونه

تواند جدا است که اين مبناي مناسبي براي جداسازي مي
براي شناسايي  هاآنباشد. اما در مورد دو پارامتر ديگر از 

 توان استفاده کرد.هاي سالم از معيوب نميدانه

Offset image 

L*a*b* image 

Plot image 

RGB Image 

Gray image 

Contrast Correlation Homogeneity Energy 



  ٧                                                                   ١٣٩٩پاييز و زمستان / ٢/ شماره ٩جلد هاي كشاورزي/  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

  HSVمقادير ميانگين، بيشينه، کمينه و انحراف معيار  -۲جدول 
 مؤلفه سالم روشن سالم تيره معيوب

Std. Ave. max min Std. Ave. max min Std. Ave. max min 

٥٧/٠  ٢٧/١ e ٠٠/٢  ٠٠/٠  ٢٨/٠  ٥٥/١ d ٠٠/٢  ٥٧/٠  ٠٠٣/٠  ٩٩/٠ f ٠٠/١  ۹۹/۰  H 

١٤/٠  ٢٥/٠ h ٥١/٠  ٠٣/٠  ٠٩/٠  ٢٨/٠ h ٤٣/٠  ٠٥/٠  ٠٦٨/٠  ٤٦/٠ g ٥٦/٠  ٢٥/٠  S 

٢/١٤  ٣٥/٣٣ c ٨١/٧٩  ٠١/١٦  ٥٥/٨  ١١/٤٦ b ٣٨/٥٩  ٨٥/٣٠  ٠٠/١٠  ١٥/٧٧ a ٦/١١١  ٨٥/٥٨  V 

  دهد. ياثرات را نشان م (p<0.05)  يدار يمعنحروف کوچک تفاوت *
  

 *L*a*bيمدل رنگ
L* آن شدن بيشتر که است روشني -تيرگي شاخص 

بر اساس  .دهدمي نشان را تيرگي آن شدن کمتر و روشني
هاي هدر نمون هاميانگين مقدار روشنايي پيکسل ۳جدول 

 هاو مقدار روشنايي پيکسل سالم روشن بيشتر از سالم تيره
 .استهاي معيوب هاي سالم تيره بيشتر از نمونهدر نمونه
با  کهشود  مي ناميده سبزي - قرمزي شاخص *a شاخص

 .شودمي سبزتر رنگ آن کاهش با و افزايش آن رنگ قرمزتر
 ها نمونه سايرمعيوب، بيشتر از  يها نمونهاين شاخص در 

 چه هر که است آبي -زردي شاخص *b شاخصاست. 
 باشد کمتر هرچه و زردي دهندهنشان باشد بيشتر
 *b، شاخص ۳مطابق جدول  .است بودن آبي دهنده نشان
در سطح ها نسبت به ساير نمونه هاي معيوبنمونهبراي 
 شده  اعالمهاي گزارشمشابه  ايجنت اينتري قرار دارد. پايين

چيپس رنگ  هاآن .است Segnini et al. (1999)توسط 
پردازش تصوير  روشبا استفاده از را زميني سيب
هاي سالم چيپس کهاند اند و نشان دادهگيري كرده اندازه

سالم  يهاچيپس همچنين .بيشتري را دارا بودند *Lمقدار 
هاي معيوب بيشتري نسبت به چيپس *L ناي ميزاقهوه

 اند کردهرا گزارش  يج مشابهيز نتايگر محققان نيد داشتند.
)Sanaeifar et al., 2016; Sgarbossa et al., 2014(.  

تمام داري بين اختالف معني، ۳با توجه به جدول 
شد. ها مشاهده نمونهتمامي در  *b و *a* ،Lهاي  شاخص

تر توان چنين نتيجه گرفت که هر چه رنگ مغز روشنمي
 *aبيشتر و ميزان  مقدار روشنايي پيکسليا   *Lباشد ميزان 

سبت زردي به آبي يا ن *bو نسبت ميزان قرمزي به سبزي يا 
  کمتر خواهد شد. بودن

  

  *L*a*b هاي مدل رنگيمقادير مؤلفه مقادير ميانگين، بيشينه، کمينه و انحراف معيار - ۳ جدول
 مؤلفه سالم روشن سالم تيره معيوب

Std. Ave. max min Std. Ave. max min Std. Ave. max min 

٥٩/٨  ٢٢/٢٦ i ٨٨/٤٣  ٩١/١٣  ٦٦/١٢  ٧٧/٤٨ h ٣٢/٧٦  ٦٤/٢٦  ١/١٥  ٥٦/٧٢ g ٧٧/٩٤  ۱۶/۵۵  L* 

٨٦/١  ٧٧/١٢٨ e ٩٢/١٣٢  ٥/١٢٦  ٢٩/١  ٤٠/١٢٨ d ٢٣/١٣١  ١٩/١٢٦  ٩٢/١  ٩٦/١٢٧ f ٨٠/١٣١  ٦٦/١٢٤  a* 

٥١/٣  ٥٦/١٣١ c ٨٨/١٣٨  ٢/١٢٧  ١٦/٢  ٧١/١٣٤ b ٤٦/١٣٨  ٠٣/١٣١  ٨٦/٣  ٦٧/١٤١ a ١٤/١٥١  ٠٦/١٣٧  b* 

  دهد. ياثرات را نشان م (p<0.05)  يدار يحروف کوچک تفاوت معن*
  

 بافت محصول
در  contrast شودمشاهده مي ۴ جدول از که طور همان
 طور بهسالم روشن نسبت به دو نمونه ديگر  يها نمونه
 هاينمونهcontrast  و است کمتر) p<0.05( يداريمعن

، اما در مورد استمعيوب  هاينمونه از کمتر تيره سالم
correlation، دو به نسبت را بيشتري مقدار سالم هاينمونه 

 تيره سالم هاينمونهبه طوري كه  ،هستند دارا ديگر نمونه
 مقــدار روشـــن سـالـم هــاينمــونـه به نســبـت

correlation از نظـر  .نددار کمتريhomogeneity، 
 نوع دو به نسبـت را بيشـتري مقادير تيره سالم هاي نمونه
 و دوم رده در روشن سالم هاينمونههستند،  دارا ديگر مغز

 ،energyمعيوب در رده سوم قرار دارند. از نظر  هاينمونه

 هاينمونه و مقدار بيشترين تيره سالم هاينمونه هم باز
 نتايج. اندداده اختصاص خود به را مقدار کمترين معيوب
و  contrastکه پارامـترهاي  دهـدمي نشان ميانگين مقايسه
energy داريدر هر سه نوع مغـز گردو اخـتالف معني 

)p<0.05 (در مشخصه  دارمعني اختالف اين ،دارند
contrast براي مشخصه اين از پس شودبيشتر ديده مي 

 که طورهمان اما. کرد استفاده توانمي جداسازي عمل
  correlationويژگي در چشمگيري تفاوت شودمي مشاهده

و  contrastپارامتر  بنابراين ؛شودنمي ديده homogeneityو
energy و سالم هاينمونه جداسـازي براي مناسبي شاخص 
  .باشد تواندمي همديگر از معيوب
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  مربوط به بافت محصول ياستاندارد پارامترهان و انحراف يانگير حداقل، حداکثر، ميمقاد - ۴جدول 
  وبيمع  رهيسالم ت  سالم روشن  پارامتر بافت

 min  max  Ave.  Std.  min  max  Ave.  Std.  min  max  Ave.  Std.  
Contrast ۶۵/۰  ٩٦/٠  ٥٧/١ c ٢٨/٢  ٦٧/٢  ٦٧/١  ٢١/٠ b ٨٨/٢  ٦٠/٣  ٠٨/٢  ٢٨/٠ a ٥٠/٠  

Correlation  ٤٣/٠  ٥٩/٠  ٣٤/٠ f ٤٠/٠  ٥١/٠  ٣١/٠  ٠٧/٠ f ٣٨/٠  ٤٥/٠  ٢٧/٠  ٠٤/٠ f ٠٥/٠  
Homogeneity ٨١/٠  ٨٥/٠  ٧٧/٠ d ٨٣/٠  ٩٩/٠  ٧٣/٠  ٠٢/٠ d ٧٤/٠  ٧٩/٠  ٦٣/٠  ١٠/٠ e ٠٣/٠  

Energy ٣٣/٠  ٥١/٠  ١٦/٠ i ٣٩/٠  ٥٧/٠  ٢٠/٠  ١٢/٠ f ٢١/٠  ٢٧/٠  ١٦/٠  ١٤/٠ h ٠٣/٠  
  دهد. ياثرات را نشان م (p<0.05) يدار يحروف کوچک تفاوت معن*
  

  يريگ جهينت
ي ها روش ييتوانا دهنده نشانش حاضر ج حاصل از پژوهينتا

مغز گردو  يهان نمونهييتال در تعيجير ديزش تصوپردا
ج ينتا .است يرنگ يهااز شاخصوب با استفاده يسالم و مع

 يها مؤلفهق ياز طر RGB يکه در مدل رنگ دهديمنشان 
R  (شدت رنگ قرمز) وG  (شدت رنگ سبز) و در مدل

 يامکان جداساز Vو  H مؤلفهبر اساس  HSVيرنگ
وب وجود دارد. يره و معيسالم روشن و سالم ت يها نمونه
، *bو  *L مؤلفهبا استفاده از   *L*a*b ين در مدل رنگيهمچن

توان ميگر يسالم روشن را از دو دسته د يهافقط نمونه
ره از يسالم ت يهانمونه ي. اما در مورد جداسازص داديتشخ
ن امکان يا ها رنگ پوشاني هم دليل بهوب، يمع يهانمونه

، فقط يسنج بافت يهان شاخصياز بهمچنين  وجود ندارد.
 يهانمونه جداسازيقادر به  energyو  contrast يپارامترها
 سالم بود.
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