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 چکیده

از استخراج بردار ٍیصگی با استفادُ . دارًذبیٌائی ٍ پردازش تصَیر جایگاُ هْوی در کطاٍرزی دقیق ّائی هاًٌذ هاضیياهرٍزُ استفادُ از تکٌیک

بِ صَرت  خصَصیات هْن بافتی تصاٍیر است کِ ّوگًَی یکی از. رٍدبِ ضوار هی َیرتص پردازشن عل یکی از ارکاى عٌَاى بِ ،بافت تصَیر

ًتایج حاصل از ، هقالِ ایي در .ضَدتعریف هی ّای هجاٍربرای یک پیکسل ًسبت بِ پیکسل  Grey-levelضاخص هیساى تَزیع سطح خاکستری 

یک سیستن  بِ ٍسیلِرضذ  از طَل هذتدر یک دٍرُ آزهایص  (Cucumis Sativus) ایخیار گلخاًِگیاُ بردار ّوگًَی بافت برگ ری گیاًذازُ

-سیستن هاضیياز  گیاُ خیار با استفادُ تعییي دقیق هیساى رضذبرای ارائِ یک هذل ّذف از اًجام ایي تحقیق، . ضذ ارائِای پردازش تصَیر رایاًِ

ّوگًَی ضاخص  کِ هقذاربِ آزهایطگاُ هٌتقل گردیذ، هطاّذُ ضذ  خیارّیذرٍپًَیک  گلخاًًِوًَِ کِ از  ّایبرگ در بررسی .بَد ائیٌبی

اى با ًسبت بِ برگْای هربَط بِ گیاّ ،ط بِ گیاّاى با سي بیطترکِ برگْای هربًَتایج ًطاى داد . بستگی دارد اى رضذ گیاُاستخراج ضذُ بِ هیس

 .سازی ضذٍ هیساى ضاخص ّوگًَی هذل( بر حسب رٍز)ّوچٌیي رابطِ هیاى سي گیاُ  .ّوگًَی کوتر بَدًذضاخص  ایدار ،سي کوتر

 .ّوگًَی سازی،هذل گلخاًِ،، خیار گیاُ هیساى رضذپردازش تصَیر،  :ٍاشگاى کلیذی

 هقذهِ

افشارٞای ٚیضٜ وؾاٚرسی ٌؾٛدٜ ٚ تٛععٝ ٘زْدر تیٙائی را ٌغتزٜ ٚعیعی اس وارتزدٞای ٔاؽیپزداسػ تصٛیز، حیغٝ پیؾزفت تىِٙٛٛصی در 

-ویفیت ٚ دعتٝپزداسػ تصٛیز تزای تاسرعی ٔیٜٛ ٞا ٚ ٔحصٛالت وؾاٚرسی تٝ ٚیضٜ در سٔیٙٝ وٙتزَ تىٙیه لاتّیت وارتزد  تاعث افشایؼ

عٛر تٝ .رٚدتصٛیز تٝ ؽٕار ٔی داسػعٙٛاٖ یىی اس ارواٖ عّٓ پز اعتخزاج تزدار ٚیضٌی تا اعتفادٜ اس تافت تصٛیز، تٝ. اعتتٙذی آٟ٘ا ؽذٜ

ٔیشاٖ ، تافتخصٛصیات  .ٞا تعزیف ٕ٘ٛدؽذت رٚؽٙایی پیىغُتغییزات ٔىا٘ی  تٛاٖ تصٛرت یه تاتع اسرا ٔی تصاٚیز تافت وّی

 تحّیُ یٞاغّة رٚػا. ذٙٙؤی ٌیزیرا ا٘ذاسٜ آٖ دٞٙذٜٞای تؾىیُٖ رً٘ستزی ٚ ٔٙظٓ تٛد ،٘زٔی ،ٔا٘ٙذ ٕٞٛاریعغح  تغییزات ٞز

 : ٕ٘ٛدتمغیٓ  تٛاٖ تٝ عٝ دعتٝتافت را ٔی

 ؽٛدیٔٞا اعتخزاج اس خصٛصیات آٔاری پیىغُوٝ اعالعات ٔزتٛط تٝ تافت : ٞای آٔاریرٚػ. 
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 ٔا٘ٙذ  ،ٔی ؽٛد ؽذٜ ا٘ذ ؽٙاختٝ وٝ تزاعاط لٛا٘یٙی تعزیف ط تزویثی اس عاختارٞای اِٚیٝاعا تافت تز: عاختاری ٞایرٚػ

 .ٞای آؽىارعاس خظتفادٜ اس فیّتزاع

 لاتُ تٝ آعا٘یی خذیذ تٝ عٛری وٝ تافت در ایٗ فضا ؛دٌزدتثذیُ ٔی یخذیذ ؽىُتصٛیز تٝ  ،در ایٗ رٚػ: ٞای تثذیّیرٚػ 

  .ٞای ٌاتٛرٔا٘ٙذ ٔذَ ،تؾخیص تاؽذ

ٞز . ٞا در ٘ظز ٌزفتٙذافت ٔیٜٛتزای تعییٗ تآٔاری ٔؾخصٝ  21تیٙائی، اعتفادٜ اس عیغتٓ ٔاؽیٗ تا( Zheng et al., 2006)صً٘ ٚ ٕٞىاراٖ 

( Ushada et al., 2007)یٛؽادا ٚ ٕٞىاراٖ . ٞای تٛاتع چٍاِی احتٕاَ تزای تعییٗ پارأتزٞای ٔختّف تعزیف ؽذیظتافت تز اعاط ٔاتز

ز ا٘زصی، ؛ عٝ پارأت(ANN)تیٙائی ٚ ؽثىٝ عصثی ٔصٙٛعی یاٞاٖ تا اعتفادٜ اس عیغتٓ ٔاؽیٗ٘تیدٝ ٌزفتٙذ تزای تؾخیص عالٔتی ٌ

یه عیغتٓ تز پایٝ ( Story et al., 2010)اعتٛری ٚ ٕٞىاراٖ  .وٙتزاعت ٚ ٍٕٞٛ٘ی خٟت تعییٗ تافت تاج پٛؽؾی ٌیاٞاٖ ٔفیذ اعت

آٟ٘ا اس ٔیشاٖ . در ٔحیظ وٙتزَ ؽذٜ تزای واٞٛ صٛرت ٌزفت تزای تؾخیص سٚدٍٞٙاْ وٕثٛد وّغیٓٔاؽیٗ تیٙائی عزاحی وزد٘ذ وٝ 

ٛدٖ دعت تؽاخص یه)أتز عغح تاج پٛؽؾی ٌیاٜ، آ٘تزٚپی پٙح پار. عییٗ ٔیزاٖ ا٘زصی تصٛیز اعتفادٜ وزد٘ذرٚؽٙائی تصٛیز تزای ت

تزای یه  Grey-levelؽاخص ٔیشاٖ تٛسیع عغح خاوغتزی )، ٍٕٞٛ٘ی (عغح تزي ٙیٚ یا رٚؽ ؽاخص تیزٌی)، ا٘زصی (رً٘ تزٌٟا

تزای تعییٗ ٚضعیت ٌیاٜ  (ی تیٗ اخشا ٔختّف تصٛیزؽذت فزٚس٘ذٌ ؽاخص اختالف)وٙتزاعت  ٚ(  پیىغُ ٘غثت تٝ پیىغّٟای ٔداٚر

ٔٛرد ٘یاس ٌیاٜ، یه رٚس عزیعتز اس  اؽیٗ تیٙائی، تؾخیص وٕثٛد وّغیٓ٘تایح ٘ؾاٖ داد وٝ تا اعتفادٜ اس عیغتٓ ٔ. ٔٛرد اعتفادٜ لزار ٌزفت

اٖ وٙتزَ ؽذٜ ٚ تیٕار ؽذٜ اس ٌّخا٘ٝ تٝ ٔحفظٝ ایٗ آسٔایؾات تٝ ٚعیّٝ ا٘تماَ ٌیاٞ. تىٙیه ٔؾاٞذٜ تٛعظ وؾاٚرس صٛرت پذیزفت

   .آسٔایؼ ا٘داْ ؽذ

ٌیاٜ خیار تٝ رٚػ غیزتٕاعی ٚ خٛدوار تا اعتفادٜ اس عیغتٓ  تعییٗ دلیك ٔیشاٖ رؽذتزای ٞذف اس ا٘داْ ایٗ تحمیك، ارائٝ یه ٔذَ 

ٔیشاٖ رؽذ ٌیاٜ ٔٛرد٘ظز در عَٛ ٔذت رؽذ در ٔمایغٝ تا  ؽیٜٛ ٘ٛیٗ تعییٗ ای تزایٗ رٚػ، ٔمذٔٝ .تٛد ایتیٙائی رایا٘ٝآسٔایؾٍاٞی ٔاؽیٗ

ٞای وٛددٞی ٚ ٔیشاٖ تٛاٖ اس ٚضعیت عالٔت ٌیاٜ ٔغّع ؽذ ٚ در صٛرت ِشْٚ ٘ٛتتدر ٘تیدٝ ٔی. تاؽذٔیشاٖ رؽذ تٟیٙٝ ٕٞاٖ ٌیاٜ ٔی

 . وزد حذاوثز تاسدٜ، اصالح وٛد را تزای دعتیاتی تٝ

 ّاهَاد ٍ رٍش

 :ایؽذ خیار ٌّخا٘ٝیظ ٌّخا٘ٝ تزای رؽزا( 1

حَّٛ تا ٔ ؽذٜای ضذعفٛ٘یٚ عپظ در داخُ پؾٓ ؽیؾٝ ٘ذؽذدر آب ٔمغز خیغا٘ذٜ عاعت 48تزای خذب آب تٝ ٔذت تذٚر خیار 

وٝ در آٟ٘ا اس رٚػ آتىؾت تاس تزٌی تٝ تغتزٞای وؾت اصّی  ٞا پظ اس رؽذ ٔٙاعة ٚ در ٔزحّٝ دٌٚیاٞچٝ. ؽذ٘ذلزار دادٜ وؼلارذ

در سٔاٖ رؽذ ٚ ٕ٘ٛ ٌیاٞاٖ، عّٕیات ٔٛرد ٘یاس ٔزحّٝ داؽت اس خّٕٝ تشریك ٔٛاد غذائی، عٕپاؽی، تٙظیٓ . تٛد، ٔٙتمُ ؽذ٘ذاعتفادٜ ؽذٜ

در ٔزاحُ اِٚیٝ رؽذ، ٔحَّٛ غذائی ٞز ٞفتٝ یه تار ٚ در ٔزاحُ رؽذ ٚ ٕ٘ٛ ٌیاٜ ٞز  .ٞای ٔٙاعة ا٘داْ ٌزفتدر سٔاٖ... ٘ٛر ٚ دٔا ٚ 

-تزای دادٌٜیاٜ تٝ صٛرت تصادفی  20ٚ اس ٞز ردیف  زیثی ٚعظ ٌّخا٘ٝردیف وؾت در ٔٙغمٝ تم عٝ. ؽذعٝ رٚس یه تار تعٛیض ٔی

ٞز پٙح رٚس  ،وٝ یه ٔاٜ پظ اس ٔزحّٝ دٚ تزٌی ؽذٖ ٌیاٜ آغاس ٌزدیذ عٝ ٔاٞٝ ا٘داْ آسٔایؼ عَٛ ٔذتدر  .ذؽدر ٘ظز ٌزفتٌٝیزی 

 25در ٔذت آسٔایؼ، دٔا در . ٚ تٝ آسٔایؾٍاٜ ٔٙتمُ ؽذ ٌیاٜ چیذٜ ؽذٜاس ٞز  پٙح تزي تٝ صٛرت تصادفی ظٟز 12یىثار در عاعت  

 .تٙظیٓ ؽذ( عاعت 10)درخٝ عا٘تیٍزاد تزای ؽة  20ٚ ( عاعت 14)درخٝ عا٘تیٍزاد تزای رٚس 
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 :ٞااس تزي ٚیزاتص ثثت( 2

 ٚعیّٝٞا تٝ اس تزيٚ تصاٚیز آسٔایؾٍاٜ ؽأُ یه اتاله وأال تاریه تٛد . تزي ٌیاٜ تٝ آسٔایؾٍاٜ ٔٙتمُ ؽذ 300 ٌیزی،در ٞز ٘ٛتت دادٜ

تزای ٘ٛرپزداسی ٘یش اس ٔاصَٚ ٘ٛری ؽأُ . ٌزفتٝ ٚ ثثت ؽذ٘ذ( Lifecam, VX-3000, Microsoft, USA)یه عذد دٚرتیٗ رٍ٘ی دیدیتاَ 

فاصّٝ . پؾت دٚرتیٗ ٚ رٚ تٝ عغح تزي لزار دادٜ ؽذٔاصَٚ ٘ٛری در . اعتفادٜ ؽذ درخٝ 70عفیذ ٟٔتاتی تا ساٚیٝ دیذ  LEDعذد  200

 .ذیه ٔٛلعیت ٌزفتٝ ؽتصٛیز در یه سٔاٖ ٚ اس دٚ  اس ٞز تزي. ذعا٘تیٕتز در ٘ظز ٌزفتٝ ؽ 25±3تٝ ا٘ذاسٜ  خیارتزٌٟای ِٙش دٚرتیٗ تا 

 تز٘أٝ ٘ٛؽتٝ ؽذٜ در تٝ وٕه RGBٔیاٍ٘یٗ تصاٚیز اس ٘ظز ٔمذار رً٘ پظ ع. ؽذعغح دیٍز تزي ٌزفتٝ اس ٕٞچٙیٗ دٚ تصٛیز دیٍز ٘یش 

ٚیز ثثت اتصدر ٘تیدٝ . یه عىظ اصّی تزای پزداسػ آٔادٜ ؽذٔحاعثٝ ؽذٜ ٚ تٝ صٛرت  MathWorks MATLAB R2010bافشار ٘زْ

 .ٚ وٕتزیٗ تاثیز ٘ٛیشٞا تٛد٘ذ ٔٙاعةویفیت  تا دٚرتیٗ دیدیتاِی دارای ؽذٜ

 :صٛیز ٚ ایداد اٍِٛی ٔٙاعة تزای تحّیُپزداسػ ت( 3

پزداسػ  MATLAB Image Processing Toolboxتٝ ٚعیّٝ تز٘أٝ ٘ٛؽتٝ ؽذٜ در ٘زْ افشار ٔٙتمُ ؽذ ٚ تٝ وأپیٛتز تصاٚیز ثثت ؽذٜ 

اس ( Image segmentation Process)، تٝ رٚػ تفىیه وزدٖ ٌیاٜ خیار تٛد ٞایٔٙغمٝ ٔٛرد ٘یاس وٝ ؽأُ تزئٛخٛد،  اس تصٛیز. ؽذ

ٙذٜ ٞای تؾىیُ دٞتزای تعییٗ ٕٞثغتٍی ارسػ پیىغُ( GLCM)عپظ ٔاتزیظ پیؾأذ ٔؾتزن عغح خاوغتزی . ذسٔیٙٝ اعتخزاج ؽپظ

اس آ٘دا وٝ تافت تصٛیز ٘غثت تٝ راعتای ا٘تخاتی ٔغتمُ اعت، چٟار ٔاتزیظ ٔختّف (. Jain et al., 1995)ٌزفت تافت ٔٛرد اعتفادٜ لزار 

تافت در ٘ظز ٍٕٞٛ٘ی  چٍاِی احتٕاَ تزای تعییٗ پارأتزٞز ٔاتزیظ تز اعاط تٛاتع . ؽذدرخٝ ٔحاعثٝ 135ٚ  90، 45 ،0ای تزای سٚای

 (.Zheng et al., 2006; Ushada et al., 2007)ؽذ  ٌزفتٝ

 ًتایج ٍ بحث

درخبٝ   28±1/3ثی در ؽة تٝ تزتیبة  در عَٛ ٔذت آسٔایؼ، دٔای ٔیاٍ٘یٗ رٚس، دٔای ٔیاٍ٘یٗ ؽة، رعٛتت ٘غثی در رٚس ٚ رعٛتت ٘غ

 . تٛد ppm0/22±415اوغیذ ٔیاٍ٘یٗ ٔمذار وزتٗ دی. تٛد% 0/62±2/9ٚ % 9/61 درخٝ عا٘تیٍزاد، 1/21±6/2عا٘تیٍزاد، 

ارای عبغٛح  دتزي ٌیاٞاٖ تبا عبٗ تیؾبتز    . دٞذ٘ؾاٖ ٔی را ٘غثت تٝ سٔاٖ اعتخزاج ؽذٜ اس تزٌٟإٍٞٛ٘ی ت تغییزات خصٛصی 1ٕ٘ٛدار 

مذار ٍٕٞٛ٘ی تزي ٌیاٞباٖ تبا عبٗ    ٘تیدٝ ٔ در. دعت تٛددارای رً٘ تمزیثا یه وٝ تزي ٌیاٞاٖ خٛا٘تزدر حاِی اس رً٘ عثش تٛد، ٔختّفی

تا تزرعی رٚ٘ذ تغییز ٔیشاٖ ٍٕٞٛ٘ی در عَٛ دٚرٜ عٝ ٔاٞٝ رؽذ، ایٗ  .تٛد اٖ تا عٗ وٕتزغثت تٝ تزي ٌیاٞدارای ٍٕٞٛ٘ی وٕتزی ٘ تیؾتز

R)سیز تزاسػ ؽذ تٛا٘ی رٚ٘ذ تا راتغٝ 
2
=0.97): 

 

ٚ ٔحاعبثٝ ٍٕٞبٛ٘ی    "رٚس"ٚ لزار دادٖ ٔمذار  تا اعتفادٜ اس راتغٝ فٛق. آیذٌیزی تٝ دعت ٔیٔمذار ٍٕٞٛ٘ی حذاوثز، در اِٚیٗ ٔزحّٝ دادٜ

ٚ    ٚاس ٘حٜٛ رؽذ تٛاٖ ، ٔیٚ ٔمایغٝ آٖ تا ٔمذار ٍٕٞٛ٘ی تٝ دعت آٔذٜ اس پزداسػ تصٛیز در صبٛرت   ٚضعیت عالٔت ٌیباٜ ٔغّبع ؽبذ 

    . ٞای وٛددٞی ٚ ٔیشاٖ وٛد را تزای دعتیاتی تٝ حذاوثز تاسدٜ، اصالح وزدِشْٚ ٘ٛتت
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.  

   کطت ردیف ًسبت بِ زهاى برای استخراج ضذُ از برگْاّوگًَی ت تغییرات خصَصی .1ًوَدار 

 گیری کلیًتیجِ

وٝ ٔمذار  ٘تایح ٘ؾاٖ داد. اعتخزاج ؽذ عیت وّی رؽذٍٕٛ٘ی تزای تعییٗ ٚضٞ ؽأُ ٌیاٜ خیارت تافت تزي خصٛصیدر ایٗ تحمیك 

وٝ تزي تزي ٌیاٞاٖ تا عٗ تیؾتز دارای عغٛح ٔختّفی اس رً٘ عثش تٛد، در حاِی. ٌیاٜ ٚاتغتٝ اعت ٍٕٞٛ٘ی تٝ ٔیشاٖ رؽذ ؽاخص

ٍٕٞٛ٘ی وٕتزی ٘غثت تٝ تزي در ٘تیدٝ ٔمذار ٍٕٞٛ٘ی تزي ٌیاٞاٖ تا عٗ تیؾتز دارای  .دعت تٛدٌیاٞاٖ خٛا٘تز دارای رً٘ تمزیثا یه

 .عاسی ؽذٚ ٔیشاٖ ؽاخص ٍٕٞٛ٘ی ٔذَ( تز حغة رٚس)ٕٞچٙیٗ راتغٝ ٔیاٖ عٗ ٌیاٜ . ٌیاٞاٖ تا عٗ وٕتز تٛد
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Abstract: 

Nowadays Machine-vision and Image Processing are important techniques in Precision Agriculture. 

Trait vector extraction using image textures is one of the principles of image processing. Homogeneity 

(one of the textural features of image) is the determination of the related gray-level pixel distribution 

amongst the surrounding pixels in the image. In this article, results of measurement of Homogeneity 

for cucumber leaves’ with a computer image processing method in an experiment were presented. The 

objective of the current study was Cucumber grow-scale modeling with machine-vision. The leaf 

samples were transported to the laboratory from hydroponic greenhouse. The value of homogeneity 

feature of older plant leaves’ was lower than homogeneity feature of younger plants. Finally the 

relationship between the age of plant (in days) and the homogeneity feature was modeled. 
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