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  مقدمه
ران است و با يدر ا باري خشکاز محصوالت مهم  يکيگردو 

ن سطح بارور در يهفتم يهکتار دارا ۱۲۰۰۰۰اختصاص 
ن يکه ساالنه از ا يبطور است کشور ين محصوالت باغيب

 Ahmadi et( شود يتن گردو برداشت م ۲۳۰۰۰۰سطح 

al., 2017(. اد و يکه درختان گردو با ارتفاع ز يطيدر شرا
نامنظم وجود  يها فيار بزرگ در باغات بصورت رديتنه بس

ر باشد و يتواند فراگ يگردو تکان نم  نيدارند کاربرد ماش
 يدياز اجزاء کل يکياست.  يبرداشت ضرور  رباتتوسعه 

ن محل ييو تع ييشناسا يبرا يينايربات برداشت، واحد ب
 ;Ahmadi & Amiri Parian, 2015(ده است يرس يها وهيم

 Qingchun et al., 2014(.  
عملکرد محصوالت  يبردار ن و نقشهيتخم ييها در پژوهش

 Bargoti & Underwood, 2017; Hung) بيمانند س يباغ

et al., 2015; Linker et al., 2012)هلو ، )Kurtulmus et 

al., 2014(مرکبات ، )Malik et al., 2016( و انگور 

)Aquino et al., 2018( پردازش  يآور با استفاده از فن
است. برآورد عملکرد   گرفتهر و  قبل از برداشت انجام يتصو

ره يدهد تا قبل از زمان برداشت، ذخ يبه کشاورز اجازه م
 & Bargoti( کند يزير محصول و فروش خود را برنامه

Underwood, 2017( وه يم يکه شمارش دست يحالدر
 )Hung et al., 2015( از داردين يبر و به منابع انسان زمان

برداشت،  يها م روشيعملکرد در تنظ يبردار نقشه  ستميس
در مورد  يريگ ميات برداشت و تصميعمل يزير برنامه
 Kurtulmus( استفاده شودتواند  يممناسب  يگذار هيسرما

et al., 2014(.  
ک روش ي عنوان بهوه يص ميرنگ در تشخ يژگياستخراج و

 ها به کار رفته است از پژوهش ياريموفق در بس
)Behroozi-Khazaei & Maleki, 2017( در ن حال يبا ا
ر ييها هستند و تغ رنگ مشابه با برگ يکه دارا ييها وهيم

رنگ  يژگيدهد، کاربرد و ير مييرنگ آنها را تغ ،ييروشنا
. )Linker et al., 2012( است  ز نبودهيآم تيموفق ييبه تنها
ر يپردازش تصو يها گر روشياز د يات مورفولوژيخصوص

ط يوه در محيص ميطور گسترده در تشخ است که به
ج کاربرد روش ي. نتا)Lin et al., 2020( کاربرد دارد يعيطب

درصد  ۶/۷۶ ييتوان شناسا ييص عمق به تنهايتشخ
و  يدرصد گالب ۷/۷۱ل، يدرصد شل ۷/۶۶آلو،  يها وهيم
ن ياستفاده از ا که درحاليدرصد گوجه را نشان داد  ۴/۵۹

ات يرنگ و خصوص يها يژگيب با ويروش در ترک

 است  به همراه داشته يج قابل قبولينتا يمورفولوژ
)Nguyen et al., 2016; Rachmawati et al., 2016( .  

رنگ،  يها يژگيو وه فقط به کاربرديص ميتشخ يها روش
ق توسط يعم يريادگيشکل و عمق محدود نشده و روش 

)Koirala et al. (2019 کار رفت،  ص انبه بهيتشخ يبرا
ج يو در شب گرفته شد. نتا LEDر نور ير در زيتصاو

را نشان  درصد ۳/۹۸ص ير دقت تشخيتصاون ياپردازش 
ق يعم يريادگيروش در  يا مزرعه يها شيداد. در آزما

درصد حاصل  ۵/۸۷انگور دقت  يها ص خوشهيتشخ يبرا
ن در استفاده از روش ي، همچن)Marani et al., 2019( شد

ن دقت يانگيم يفرنگ ص توتيتشخ يق برايعم يريادگي
  .)Yu et al., 2019( درصد به دست آمد ۷۸/۹۵
بر  يل مکانيه و تحليدر خصوص تجز ياديقات زيتحق

  وه انجام گرفتهيص ميتشخ يبرا يفير طياساس تصاو
ص ين روش نرخ تشخيج با استفاده از اين نتاياست. بهتر

 Jimenez et(دهد  يرا نشان مدرصد  ۱۰۰باً يح تقريصح

al., 2000( توسعه ربات برداشت  يق برايک تحقي. در
 ياستفاده شد، برارنده يگ ين در انتهايک دوربيب از يس

با ه و يدر سا ير، عکسبرداريعملکرد مناسب پردازش تصو
. )Baeten et al., 2008( انجام گرفت ينه آبيزم نصب پس

ر يدرخت از روش پردازش تصو يص انگور بر رويتشخ يبرا
 Chamelat( است  شدهاستفاده  HSVو  RGB يدر فضاها

et al., 2006( .  
ص يتشخ يبرا ييناين بيفعال ماش يبيترک يها در روش

شود تا  ين استفاده مياضافه بر دورب يزاتيوه از تجهيم
فعال  يبينور را به محصول بتابانند. در روش ترک ينوع
 يدر فضا يزر آبياز تابش نور ل يفرنگ ص گوجهيتشخ يبرا
 )Qingchun et al., 2014( است  شدهن استفاده يد دوربيد

و  يات رنگيخصوص يپژوهشگران با بررس که درحالي
درصد  ۳۶/۹۶با دقت  يتميالگور يفرنگ گوجه يمورفولوژ

گر يد يقيو در تحق )Arefi et al., 2011( ارائه نمودند
 يتم انحنايو الگور YCbCr يرنگ يمشخص شد که فضا

نه، در يده از زميرس يفرنگ ز گوجهير در تمايسطح تصو
و  RGBو  HSI يرنگ ي، نسبت به فضايعيط نور طبيشرا

تر عمل  و رابطه قرمز/ سبز موفق يابي آستانه يها تميالگور
  . )Mohamadi Monavar et al., 2013( کنند يم

استفاده در  ير را برايک روش پردازش تصويپژوهشگران 
ن روش از يارائه نمودند، در ا يفرنگ ربات برداشت توت

  OHTA (Ohta et al., 1980) نيمع يرنگ يژگيمجموعه و
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 يبند و طبقه يجداساز يبرا يات مورفولوژيو خصوص
. استفاده از )Feng et al., 2008( استفاده کردند يفرنگ توت
 يهاص هلويدر تشخ يو شبکه عصب يآمار يبند طبقه

 ۶/۸۴از درخت، به دقت  شده گرفته ر ينارس در تصاو
. ژو و )Kurtulmus et al., 2014( درصد منجر شد

 ،يرنگ يها همکاران نشان دادند که در استفاده از شاخص
ب از يک سيتفک يبرا يل خوبيپتانس ،ج اختالف رنگينتا
-Behroozi( ها و آسمان) دارد ها، شاخه نه (برگيزم پس

Khazaei & Maleki, 2017( .  
ب يت سين موقعييص و تعيتشخ يک پژوهش برايدر 
 يبعد تحدب شکل سه يژگيدرخت از و يده بر رويرس
از  يل تعداديه و تحلين کار با تجزيب استفاده شد. ايس

ن ييشود و تع يجاد ميشدت که در هر لبه ا يها ليپروفا
 يبعد ناسب با تحدب سهتک شکل مي يا آنها داراينکه آيا

 ,Kelman & Linker( ديجه رسيموردنظر هستند، به نت

ب سبز بر يص سيتشخ يگر برايد ي. در پژوهش)2014
م يرمستقيشده غ نور پخش تحت يربرداريتصو درخت، يرو

 ,.Linker et al(شد د) انجام يغروب خورش ي(حدود زمان

 RGBستوگرام يات هيبر اساس خصوص يبند . بخش)2012
 يص پرتقال بر رويدر تشخ يمورفولوژ يها يژگيو و

 Çakır( است داده درصد را نشان  ۹۵ص يدرخت نرخ تشخ

et al., 2013(يکرو دليل بههم افتاده  يرو يها وهي. م 
روشن کامالً جدا از هم  يها ه تابش نور، قسمتيبودن و زاو

ن يک ايتفک يان برايپر يريو ام ين احمديد، بنابراندار
روشن آنها را مالک قرار دادند و از  يها ها قسمت وهيم

ر يک تصويص و تفکيتشخ يروشن برا هيتراکم سا يالگو
 & Ahmadi( درخت استفاده کردند يها بر رو پرتقال

Amiri Parian, 2015(.  
، انسداد، کنار هم يربرداريمختلف تصو يايپژوهشگران زوا
نبودن و تفاوت در رنگ  کنواختيها،  وهيقرار گرفتن م

جوان،  يها وهيم يها و برخ ن برگيب يها، شباهت رنگ وهيم
ن يتر ر را مهميمتغ يها هيسا شده و منتشر نور، نور يها هيزاو

 اند وه در باغ عنوان نمودهيص ميتشخ يها چالش
)Ahmadi & Amiri Parian, 2015;  Kurtulmus et al., 

2014; Sengupta & Lee, 2012( .  
شده   واقع يبرداشت مختص باغات سنت يها توسعه ربات

برداشت  يها نيکه امکان حرکت ماش يناهموار يدر اراض
ازمند استفاده از روش پردازش يمتداول وجود ندارد، ن

 است.درخت  يوه گردو بر رويق ميدق يير در شناسايتصو

ر يتم پردازش تصويک الگوريهش ارائه ون پژيهدف از ا
درخت بود تا در توسعه  يردو بر روگ -ييشناسا يبرا

زان عملکرد ين مييتع يدر راستا يکيمکاترون يابزارها
  رد.يمورد استفاده قرار گ محصول و برداشت يمحل

  
  ها مواد و روش

 ريبرداشت تصاو
قطعه باغ واقع در استان لرستان، شهرستان شش از سطح 

 يتاج درختان گردو و در بازه زمان يرونيب يسلسله، از فضا
م و يرمستقيغ صورت بهد که تابش نور يغروب خورش

ر در ين تصاوي. اشده ير تهيتصو ۱۰۰، تعداد بودشده  پخش
متر از تاج درختان برداشت شدند و با  ۵/۲تا  ۵/۱ فاصله
  ره شدند.يذخ JPEGو در فرمت  ۵۴۵۶*  ۳۶۳۲ابعاد 

 Sony ١لنز- سبک نيدوربک ير با استفاده از يثبت تصاو

QX1  55-18به همراه لنز استانداردmm ن يجام گرفت. اان
 CMOS APS_C يکسليمگاپ ۱/۲۰ ک حسگرين از يدورب

ق يو از طراست  Bionz Xپردازشگر  يبرده و دارا بهره 3:2
شود.  يمتصل م يديم به تلفن همراه اندرويس يشبکه ب

و  يدياندرو يکاربردافزار  ک نرميله ين به وسيکنترل دورب
رد و همزمان با يگ يق تلفن همراه انجام مياز طر

ر به حافظه تلفن همراه يامکان انتقال تصاو يربرداريتصو
ر به تلفن همراه امکان يوجود دارد. انتقال همزمان تصاو

 يها ستميپردازش بالدرنگ آنها را جهت استفاده در س
  د.ينما يفراهم م يکيمکاترون

  

  يات رنگيخصوص
نقاط مربوط به  ،گردو و برگ يات رنگين خصوصييتع يبرا

 يو در فضاهاشدند برداشت  ،ر نمونهياز تصاو ييها بخش
ستوگرام يقرار گرفتند. ه يمورد بررس HSVو  RGB يرنگ

به  HSVو  RGB يرنگ يرنگ در دو فضا يها شاخص
ر يمربوط به تصاو ينواح ين دامنه رنگينآمد. همچ دست

 به دست RBو  GR ،GBگردو و برگ در صفحات رنگ 
مشخص شد که وجه  يرنگ يها يژگين ويا يبا بررسآمد. 
 يها يژگيک گردو از برگ با استفاده از ويتفک يبرا يزيتما
وجود ندارد که علت آن وجود  HSVو  RGB يرنگ يفضا
وه و برگ درخت گردو است. يف رنگ مشترک در ميط

ر نبود لکن يپذ امکان يرنگ يفضاک گردو در يهرچند تفک
از  ييها آمده، بخش به دست يرنگ يها يژگياستفاده از وبا 

                                                
1- Lens style 
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گر مراحل ياز د يج بهترير حذف شد تا نتاينه تصاويزم پس
  ر حاصل شود.يپردازش تصو

  
  ريبافت تصاو يژگيو

ها  ر نمونه نشان داد که اگرچه گردوها و برگيتصاو يبررس
اما هستند ز يفاقد وجه تما يات رنگياز نظر خصوص

شامل گردو امکان حذف  ير نواحيبافت تصواستفاده از 
د. در ينما يم ها را فراهم نه و برگيزم از پس ياديبخش ز
وه گردو نشان ير شامل بافت ميک تصوياز  يبخش ۱شکل 
روشن با  يها سطح گردو لکه ي. بر رواست  شدهداده 

با  يا نهيزم پس يکنواخت بر رويباً يتقر يپراکندگ
ات بافت ين خصوصياند. لذا از ا کمتر نقش بسته ييروشنا

ق يشد. ابتدا تفر نه استفادهيزم وه از پسيک ميتفک يبرا
آمد و  به دست ير اصليشده از تصو يريگ نيانگير ميتصو

اد يبا مساحت ز يل و نواحيتبد ينرير به باين تصويسپس ا
به د يسف يها با نقطه يرين عمل تصويحذف شدند. با ا

اد با تراکم باال يآمد که در محل وجود گردو نقاط ز دست
  وجود داشت.

  

  

  
  وه گردوير شامل بافت ميک تصوياز  يبخش - ۱شکل 

  

  يابي لبه
نه و گردو متفاوت از هم يزم برگ و پس يچه بافت نواحاگر

ر يمختلف تصو يها بخش يهستند لکن در نقاط مرز
حذف  يهمانند بافت گردو وجود دارد لذا برا ييها بافت

ر يمختلف تصو يها ک بخشين تفکين مناطق و همچنيا

استفاده شد. با توجه  يابي از لبه يات مورفولوژيقبل از عمل
 ينواح يجه مساحت باالير و در نتيتصو يرزولوشن باالبه 
  ص لبه انجام گرفت:يتشخ يل براي، مراحل ذيمرز

Ø ريش اندازه تصويافزا 
Ø تر تا  ر بزرگيه تصويحاش ياضاف يها کسليحذف پ

 شود ير اصلياندازه با تصو هم
Ø  شده در مرحله  ر ساختهياز تصو ير اصليق تصويتفر

 قبل
Ø شده در مرحله قبل بر  س ساختهيماتر يم عدديتقس

 ير اصليتصو
انجام گرفت و  RGB يرنگ يفضا يات بر روين عمليا

ات يعملل و يتبد ينرير حاصل به بايسپس تصو
کوچک و گسترش بر  يشامل حذف نواح يکيمورفولوژ

ض، ضمن يعر يها . با وجود لبهشدر اعمال يتصو يرو
با بافت مشابه  يمرز ير، نواحيتصو يها ک بخشيتفک

  و حذف شد. ييسطح گردو شناسا
  

  روشن هيتراکم سا يالگو
ات يو خصوص يابي بافت، لبه يژگيبا وجود استفاده از و

از  ييها ز باال و بخشيها با نو از برگ ييها  ، بخشيرنگ
د وجه يه به بافت گردو داشتند که بايشب ينه، بافتيزم پس
. شد يافت ميو حذف آنها  ين نواحيک ايتفک يبرا يزيتما

م و پخش نور در زمان يرمستقيبا توجه به تابش غ
 ييوه گردو باعث ثبت روشناي، تحدب ميرربردايتصو

شد. با  ينه ميزم ه اطراف و پسشتر در مرکز آن نسبت بيب
 ينه و نواحيزم از پس ياديبخش ز يژگين وياستفاده از ا

ر قرار دارند يکه در عمق تصو ييها شامل شاخ و برگ
تحدب تمام  يژگيحذف شدند. هر چند استفاده از و

 ير باقيدر تصو ييها برگن حال يبا اها را حذف نکرد  برگ
واضح دارند.  يريتصوک بوده و ين نزديماند که به دورب

ن مرحله، يمانده در ا يباق يها ر سطح برگيوضوح تصو
بافت  يژگيک آنها را از گردو در مرحله استفاده از ويتفک

 يات رنگياد خصوصيممکن ساخت. با توجه به اشتراک ز
 يبرا يات رنگيسطح برگ و گردو، پس از آنکه خصوص

به  ر حاصليرمرتبط استفاده شد، تصوينه غيزم حذف پس
از  ينرير به بايل تصويل شد. در مرحله تبديتبد ينريبا

نسبتاً  ييبا روشنا ياستفاده شد تا نواح اتسو يگذار آستانه
 يه نواحيمانده و بق ير باقيمحدب) در تصو يشتر (نواحيب

  شوند. حذف
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  يات مورفولوژيعمل
در چهار مرحله شامل استفاده از ر ياز تصو ييها بخش

روشن  هيو تراکم سا يرنگ يژگي، ويابي بافت، لبه يژگيو
ر گردو بود يمتناظر تصو يماند نواح يو آنچه باقشد حذف 

ر وجود ين با تراکم باال در تصويچ نقطه ينواح صورت بهکه 
موجود، اتصال نقاط با  ينرير بايداشتند. گسترش تصو

 يتراکم باال را به همراه داشت. سپس با حذف نقاط و نواح
  ماند. يوه گردو باقيتناظر مم يها کوچک، لکه

ر را يتم پردازش تصويالگور از مراحل يريتصاو ۲شکل 
ن يآمده در ا به دست يير نهايدر تصو ؛دهد ينشان م

با  .محل گردوها است دهنده د نشانيسف يتم نواحيالگور
ن مختصات يير و تعياء موجود در تصوياش يگذار برچسب
  آمد. به دستر ي، محل گردوها در تصوين نواحيمرکز ا

  
  

  

  
وسته در مرحله يپ يج) حذف نواح ،ريبافت تصو يژگيب) استفاده از و ،ير اصلي: الف) تصوريتصو تم پردازشيالگوراز  يريتصاو - ۲شکل 

 )،يرنگ يژگينه(ويزم از پس يحذف بخش) ز ،يابي ر مرحله لبهيتصو يبر رو يات مورفولوژيعمل و) ،يابي مراحل لبه) و ه د ،بافتاستفاده از 
  يات مورفولوژيم) عمل ، ل ويريگ آستانهک) 
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  ج و بحثينتا
 يرنگ يشامل گردو در فضا يدامنه نقاط واقع در نواح

HSV يرنگ ين فضايو همچن RGB ن ييدر جهت تع
مذکور مورد  يرنگ يک گردو توسط فضاهايامکان تفک

  يبردار ستوگرام نقاط نمونهيه يقرار گرفت. بررس يبررس
 HSV يرنگ يشده از گردو و برگ درخت گردو در فضا

ه دامن يه گردو و برگ داراينشان داد که دو ناح) ۳(شکل 
ن فضا هستند و لذا امکان يا يها مشترک در شاخص

وجود ندارد.  HSV يرنگ يدر فضا ين نواحيک ايتفک
ن نقاط را در صفحات رنگ يا يدامنه رنگ ۴ن شکل يهمچن

GR ،GB  وRB ين صفحات رنگيا يدهد. بررس ينشان م 
شامل گردو و  ينواح يمشترک رنگ يدهنده فضا نشان

ن وجود از ياست. با ا RGB يرنگ يبرگ در فضا
ن فضاها در حذف ياز ا شده  استخراج يرنگ يها يژگيو

مشترک با گردو ندارند  ينه که دامنه رنگيزم پس ينواح
  استفاده شد.

  

  ج                                                               ب                                                             الف
ب) (در برگ و گردو  Vشاخص  يها ستوگراميالف) ه( HSV ير برگ و گردو در فضايشده از تصاو يبردار نمونهستوگرام نقاط يه - ۳کل ش

  در برگ و گردو Hشاخص  يها ستوگراميج) ه(در برگ و گردو  Sشاخص  يها ستوگراميه
  

  RBو  GR ،GBر گردو و برگ در صفحات رنگ يشده از تصاو يبردار نقاط نمونه ينمودار دامنه رنگ - ۴شکل 
  

 يها يژگياستخراج و استفاده از و يبرا يمختلف يها روش
ن پژوهش ير وجود دارد که در ايبافت در پردازش تصو

ز يکمتر مالک انتخاب روش آنال يو بار محاسبات يسادگ
 عملکرد ين راستا عالوه بر بررسيبافت قرار گرفت. در ا

 rangefilt, stdfilt and)ز بافت در متلب يتوابع آماده آنال

entropyfilt) بر شدت  يمبتن يک روش ساختاري
ن سه تابع ي. در بشده ارائه يهمسا يها  کسليپ ييروشنا

 يريپذ کيتفک "rangefilt"ز بافت، تابع يمعمول آنال
ن حال يجاد نمود، با ايگر اينسبت به دو تابع د يشتريب

 ييبر شدت روشنا يمبتن ياستفاده از روش ساختار
ن تابع به ينسبت به ا يعملکرد بهتره يهمسا يها  کسليپ

ق يصرفاً از طر "rangefilt"را که تابع يهمراه داشت ز
روش  يکند ول ير عمل ميتصو يمحل فيمحاسبه ط

ر يشامل تصاو يات بافت نواحيبا توجه به خصوص يساختار
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 يروشن رو يها گردو و بر اساس محدوده مساحت لکه
  آمد.  به دستگردو 

هر چه از نکه ياو  شتر مرکز گردويب ييتوجه به روشنا با
و  R ،Gر يم مقادير حرکت کنيتصو يها مرکز به سمت لبه

B بودن گردو،  يبا توجه به کرو وشوند  يتر م کوچک
ه يزان ساياز دامنه م ياديمحدوده ز ،آن ير خاکستريتصو

صورت استفاده از رد. در يگ يم ر را دربريتصو ييو روشنا
ره ير به دو بخش تيل تصويتبد يخودکار برا يگذار آستانه

ها در  و روشن، مرکز تحدب گردو در قسمت روشن و کناره
  شوند. يم يبند ر طبقهيره تصويبخش ت

گردو بخش  يمرکز يها ب با وجود قسمتين ترتيبه ا
اء موجود يا اشيصاف و  يها نه شامل برگيزم از پس ياديز

از شاخ و  ييها شوند و فقط بخش ير حذف ميتصودر عمق 
ت يک به موقعيمانند که نزد يم يها همراه گردو باق برگ
دارد. در استفاده  ير آنها وضوح باالترين بوده و تصويدورب
ن در يدرصد بود، ا ۷/۹۳ ص گردوهاين روش نرخ تشخياز ا
ها همراه  از برگ ياديز يها است که هنوز بخش يحال

 دليل بهن ير وجود داشتند و همچنيگردو در تصو
 يگذار ها در استفاده از آستانه وهيره ميه تيشدن حاش حذف

در کنار هم قرار  ييچندتا صورت بهکه  ييها وهيخودکار، م
روشن  ينواح .ص داده شدنديگر تشخيداشتند از همد

ن و مرکز تحدب يک به دوربينزد يها ر شامل برگيتصو
ه روشن يتراکم سا يالگو يژگيوه است که با توجه به ويم

ب با يبافت در ترک يژگياند و استفاده از و ک شدهيتفک
، اساس يک روش ابتکاري عنوان بهروشن  هيتراکم سا يالگو
ن روش در ين پژوهش است. ايدر ا شده ارائه تم يالگور
دارند  يمشترک يف رنگيوه و برگ طيکه م يطيشرا

وه عمل يداشته و مستقل از شکل م يعملکرد مناسب
 يزمان وه صرفاًياز م ييها کند لذا انسداد منظر بخش يم

مانده  يشود که بافت بخش باق يص آن ميباعث عدم تشخ
  ص نباشد.  ير قابل تشخياز تصو
همراه  يين پژوهش با خطاهايوه گردو در ايص ميتشخ

ص ير گردو تشخيبه علت وضوح کم تصو يبود، در موارد
 ين زمانيالف) همچن -۵(شکل  ر نبوديپذ بافت آن امکان

ه ياد احاطه کرده و سايز يها که اطراف گردو را برگ
به  يگذار . در مرحله آستانهبود افتادهگردو  يرو يا رهيت

ر گردو يزان آستانه خودکار، تصويکمتر از م ييعلت روشنا
که در عمق  ييب). گردوها -۵(شکل  ص داده نشديتشخ

مساحت کم آنها در  دليل بهر قرار داشتند يشتر تصويب

در همان مراحل  يو در موارد يات موفولوژيمرحله عمل
ج). از  - ۵(شکل  ا تحدب حذف شدنديص بافت يتشخ

وه ياز م ين پژوهش انسداد بخش بزرگيا يها گر چالشيد
ک يتفک يج) و خطا -۵(شکل  درختان توسط شاخ و برگ

د).  -۵(شکل  بود که در کنار هم قرار داشتند ييها وهيم
وه يمنظر م يز از انسداد نمايمشابه ن يها در پژوهش

)Ahmadi & Amiri Parian, 2015; Çakır et al., 2013; 

Jimenez et al., 2000(ها،  وهي، کنار هم قرارگرفتن م
، )Ahmadi & Amiri Parian, 2015(اس نامناسب يمق

متنوع  ييروشنا ها و وهيها و م ن برگيشباهت رنگ ب
)Sengupta & Lee, 2012( ص يتشخ يها چالش عنوان به
  .است  شدهدرخت نام برده  يوه بر رويم

ه يف رنگ شبيکال که ط يهلو ييشناسا يبرا پژوهشگران
ک يگابور و  يا رهيل بافت دايه و تحليبرگ دارد از تجز

ص يبا الهام از روش تشخ ،وهيم يژگيص ويروش تشخ
 ۶/۸۴ يشنهادين روش پياستفاده کردند و با ا ،چهره

 Kurtulmus et( ص دادنديها را درست تشخ وهيدرصد از م

al., 2014(منظر، کنار  يز انسداد نماين پژوهش ني. در ا
ها  هميوها و  برگ بينها، شباهت رنگ   وهيگرفتن م هم قرار
جاد خطا يعوامل ا ينتر مهم عنوان بهمتنوع  ييو روشنا
  .شدند ييشناسا

 توانست شده ارائه تم يمذکور، الگور يها با وجود چالش
از  شده گرفته ر يموجود در تصاو يدرصد گردوها ۸/۹۰

به دست  يطيجه در شراين نتي. اص دهديدرختان را تشخ
شده شامل استفاده از   اعمال يها تيآمد که تنها محدود

بود  يربرداريد و محل تصويم نور خورشيرمستقيتابش غ
. شداز تاج درخت انجام  يمتر ۵/۲تا  ۵/۱که در دامنه 
د چالش انعکاس نور از سطح يم نور خورشيتابش مستق

در  .)Linker et al., 2012(وه را به همراه دارد يبرگ و م
بعد از غروب  ير در بازه زمانيتصاو ن چالشيحل ا يراستا

 .شدنداخذ د يم خورشيرمستقيآفتاب و متأثر از نور غ
 شده ارائه تم يه الگوريک ربات برداشت بر پاياگر ن يبنابرا
ل عملکرد يط ذيدر شراشود،  ين پژوهش طراحيدر ا
  :خواهد داشت يمناسب
Ø در شب يتابش نور مصنوع 
Ø ديقبل از طلوع خورش يبازه زمان 
Ø ديبعد از غروب خورش يبازه زمان 
Ø ه در يل سايزات تشکياستفاده از تجها يو  يابر يهوا

 يبردار ريمحل تصو
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ج) ( ؛وهير ميکمتر از حد تصو ييه و روشنايب) سا( ؛ص بافتير و عدم تشخيالف) وضوح کم تصو(ص گردو، يعدم تشخ يخطا - ۵شکل 

  همکنار  يها وهيک ميد) عدم تفک(و وه يوه) و انسداد منظر مير مي(مساحت کم تصو اس نامناسبيمق
  

شده براي الگوريتم پردازش  دو کاربرد در نظر گرفته 
شده عبارتند از: برآورد عملکرد محصول و  تصوير ارائه 

تشخيص گردو توسط ربات برداشت. در استفاده از پردازش 
تصوير براي برآورد عملکرد، تصاويري در اطراف تاج درخت 

شود، سپس با استفاده از ضريب تصحيح هر  اخذ مي
شده توسط رايانه،  هاي شمارش داد ميوهمحصول و تع

 ,Bargoti & Underwood(شود  ميزان عملکرد برآورد مي

اي عمل  توان به گونه . در طراحي ربات برداشت مي)2017

هاي مختلف  برداري، از بخشنمود که با تغيير محل تصوير
  برداري شود. تاج درخت عکس

درصد  ۷/۲سايه و تيرگي تصوير گردو عامل عدم تشخيص 
از کل گردوهاي موجود در تصاوير بود، وجود روشنايي 

هاي  متنوع که عامل خطاي سايه و تيرگي است در محيط
هايي براي  ناپذير است و انجام پژوهش طبيعي اجتناب
رسد. وضوح پايين  الش ضروري به نظر ميکاهش اثر اين چ

  درصد  ۸/۱درصد و  ۷/۲ترتيب با نرخ  و مقياس نامناسب به
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از ديگر عوامل عدم تشخيص گردو بودند. هر چند اين 
عوامل بر تشخيص درست بافت گردو تأثير گذاشته و عامل 

شوند، اما حرکت دوربين و تصويربرداري در  ايجاد خطا مي
نقاط مختلف از درخت باعث حل اين چالش و تشخيص 

شود. استفاده از الگوي تراکم  ها مي درصد بيشتري از ميوه
هاي کنار هم را  ن، خطاي تشخيص مرتبط با ميوهروش  سايه

درصد از کل گردوهاي موجود در تصاوير کاهش  ۸/۱تا 
درصد تفکيک شدند،  ۹۳داد و گردوهاي کنار هم با نرخ 

روشن در تشخيص پرتقال  ويژگي تراکم سايه که درحالي
درصد در تفکيک صحيح  ۵/۸۹شده و دقت  کار برده به

 & Ahmadi(است  آمده دست هاي کنار هم، به  پرتقال

Amiri Parian, 2015( .۹/۰وه با نرخ يانسداد منظر م 
تم يص گردو بود. الگوريگر عوامل عدم تشخيدرصد از د

کند  يوه عمل ميشکل م يژگيمستقل از و شده ارائه 
ر را در عدم ين تأثيوه کمترين انسداد منظر ميبنابرا

 & Senguptaکه توسط  يوه داشت. در پژوهشيم ييشناسا

Lee (2012)از شد مرکبات سبز انجام  ييشناسا ي، برا
ره هاف يص دايبافت و تابع تشخ يبند تم طبقهيالگور

تر  نييبا اتخاذ مقدار آستانه پا ن پژوهشياستفاده شد. در ا
وه يانسداد منظر م يره هاف، خطايص دايتابع تشخ يبرا

ص ين روش نرخ تشخيج استفاده از ايافت. نتايکاهش 
درصد  ۶/۲۵درصد و نرخ موارد مثبت کاذب  ۷/۸۱درست 

  را نشان داد.
  
  يريگ جهينت

ه روشن، يتراکم سا يبافت، الگو يژگيه ويبر پا يتميالگور
ن ييص و تعيتشخ يبرا يرنگ و مورفولوژ يژگي، ويابي لبه

ب ي. ترکشددرخت ارائه  يوه گردو بر رويت ميموقع
ک يروشن  هيساتراکم  يبافت و الگو يژگياستفاده از و
 يف رنگيطبا  ييها وهيص ميتشخ يبرا يروش ابتکار

وه يص مين روش تشخيارائه نمود. در ا ،مشترک با برگ
ر انسداد يگرفت و باعث شد تا تأثمستقل از شکل آن انجام 

 يتم به حداقل برسد. بررسيوه بر عملکرد الگوريمنظر م
از  شده گرفته ر يتصاو يتم بر روين الگوريج استفاده از اينتا

ه و يدرصد را نشان داد. سا ۸/۹۰ صيدرخت نرخ تشخ
اس نامناسب، وجود ين، مقييوه، وضوح پاير ميتصو يرگيت
جاد خطا ي، عوامل اهويکنار هم و انسداد منظر م يها وهيم

ن روش پردازش يبا استفاده از ا ص گردو بودند.يدر تشخ
کنار  يح گردوهايک صحيدرصد در تفک ۹۳ر، دقت يتصو

شده از   ر برداشتيکه تصاو يصورتدر هم به دست آمد. 
هدف  آن يز برايمتما يها يژگيوک هدف متنوع باشند ي

ص يعامل عدم تشخممکن است  نيبنابراشوند،  يثبت م
چه حذف شود. اگر يربرداريتصو يل بعدوه در مراحيک مي

همراه است  ييبا خطاها شده ارائه ر يتم پردازش تصويالگور
ر متنوع باعث يت تصاويک در تثبيات رباتيعمل يژگياما و
درخت  يوه بر رويبا مشود.  يص گردو ميش نرخ تشخيافزا

باغ و  يا ت نقطهيريمد يبرا يمحلن عملکرد ييامکان تع
 يها ستميو ساخت س ينه الزم در طراحين زميهمچن
  .شود يبرداشت محصول فراهم م يکيمکاترون
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