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تصویربرداری فراطیفی فروسرخ نزدیک بهمنظور تخمین غیر مخرب pH

سیب رددلیشز در دوره نگهداری
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عبداله گلمحمدی ،*1محمد طهماسبی ،2مهساسادات رضوی

 .1دانشیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .2دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
(تاریخ ارسال ،1400/05/17 :تاریخ آخرین بازنگری ،1400/06/24 :تاریخ پذیرش)1400/06/27 :

چکیده
ارزیابی کیفیت و درجهبندی میوهها یکی از فعالیتهای مهم پس از برداشت است که با توجه به رشد تقاضا برای محصوالت
سالم و دارای کیفیت بهتر ،مورد توجه زیادی قرار گرفته است .در دهههای اخیر فناوریهای مختلفی برای ارزیابی میوهها و
سبزیها بهصورت غیرتخریبی کاربرد پیدا کردهاند .در بین این روشها ،تصویربرداری فراطیفی بهعنوان یک روش غیرمخرب،
سریع و دوستدار محیط زیست بهمنظور سنجش خواص محصوالت کشاورزی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .نظر به
اینکه مصرف اسیدهای آلی و در نتیجه تغییرات  pHیکی از خواص کیفی مهم سیب به شمار میرود ،در این تحقیق اثر طول
دوره انبارداری سرد بر میزان  pHسیب رقم رددلیشز به مدت  60روز بررسی شد .تصویربرداری فراطیفی بازتابی در محدوده
طول موجهای  1100-400 nmانجام و میزان  pHدر نمونهها نیز بهصورت مخرب اندازهگیری شد .پس از حذف نویزها با
تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی ( ،)PCAبرای بهبود طیف ،پیش پردازشهای اولیه مختلف اعمال و اثرات آنها مورد بررسی
قرار گرفت .مدل مناسب با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSتعیین گردید .طول موجهای مهم براساس ضریب
رگرسیون بهترین مدل و شامل نقاط دارای مقادیر باالی قدرمطلق ضریب رگرسیون انتخاب و یا استفاده از روشهای مختلف
مدلسازی شد .براساس آنالیز  PLSبهترین نتایج با پیشپردازش هموارسازی ساویتزکی-گوالی با خطای جذر میانگین
مربعات ( 0/02 )RMSEو  0/018و ضریب تعیین ( )R2هر دو برابر با  0/980به ترتیب برای دادههای کالیبراسیون و اعتبار
سنجی حاصل شد .بر اساس ضریب رگرسیون بهترین مدل 9 ،طول موج بهعنوان بهترین طول موجها تعیین شد .در
مدلسازی با استفاده از طول موجهای مؤثر ،شبکه عصبی مصنوعی بهترین نتیجه را داشت .درنتیجه به نظر میرسد که روش
غیر مخرب تصویربرداری فراطیفی قادر به تخمین  pHسیب در دوره انبارداری با دقت باال است.
واژگان کلیدی :انبارداری ،تصویربرداری فراطیفی ،سیب ،غیر مخربpH ،
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 .1مقدمه
سیب ( )Malus domestica Borkگیاهی از خانواده
گلسرخیان ( )Rosaceaeو زیرخانواده  Pomoideaاز زمره
اولین میوههایی است که بشر از دوران ماقبل تاریخ و شروع
دوران کشاورزی و باغبانی شناخته و مورد استفاده قرار داده
است .عقیده بر این است که منشأ آن در آسیای مرکزی،
چین و قفقاز میباشد ] .[1سیب یکی از مهمترین میوههای
استراتژیک کشور بوده و در حال حاضر از نظر وزنی باالترین
حجم صادرات محصوالت باغی کشور را به خود اختصاص
داده است ] .[2کشور چین به تنهایی  70درصد تولید جهانی
این محصول را به خود اختصاص داده است .ایران نیز رتبه
هشتم جهان را از نظر تولید این محصول دارد ].[3
ارزیابی کیفیت و درجهبندی میوهها یکی از فعالیتهای مهم
پس از برداشت است که با توجه به رشد تقاضا برای
محصوالت سالم و دارای کیفیت بهتر ،مورد توجه زیادی قرار
گرفته است .در دهههای اخیر تکنیکهای مختلفی مانند
اشعه  ،Xروشهای نوری ،فراصوت ،طیفسنجی فروسرخ
نزدیک ( )NIRو غیره برای ارزیابی میوهها و سبزیها
بهصورت غیرتخریبی کاربرد پیدا کردهاند .این فناوریهای
غیرتخریبی بسیار مطلوب و نسبت به روشهای تخریبی
سریعتر و اقتصادیتر هستند .طی دهههای اخیر تحقیقات
گستردهای روی کاربرد این روشها در کیفیتسنجی میوهها
و سبزیها صورت گرفته است .با این حال هیچکدام از
روشهای پیشنهادی تاکنون نتوانستهاند تمام اطالعات مورد
نیاز تعیین کیفیت و رسیدگی محصول را فراهم نمایند و
بهصورت صنعتی همچنان از روشهای مخرب استفاده
میشود .استفاده از این روشها مشکل ،زمانبر و پرهزینه
هستند؛ درنتیجه روشهای غیرتخریبی در اندازهگیری
ویژگیهای میوه میتواند برای تعیین سریع کیفیت و
رسیدگی تعداد بیشتری میوه بهصورت تک تک مفید باشد
].[4
همچنین در سالهای اخیر کاربرد ماشین بینایی در
کشاورزی و صنایع غذایی در برخی زمینهها مانند بازرسی
غیرمخرب ویژگی محصوالت ،کنترل کیفیت و دستهبندی در
خطوط فرآوری و عموماً خودکارسازی فرآیند ،افزایش قابل
مالحظهای داشته است ] .[5با این حال روش تصویربرداری

مرئی برای دستهبندی اشیائی که دارای رنگ مشابه هستند،
برای تشخیص معایب نامرئی و همچنین بهمنظور تخمین
ویژگیهای کیفی (ترکیب شیمیایی) اغلب ناکارآمد است،
اگرچه خصوصیات خارجی مانند اندازه ،شکل ،رنگ ،بافت و
معایب خارجی با یک بینایی رایانهای معمولی قابل ارزیابی
میباشد ،ولی تشخیص ویژگیهای داخلی با یک وسیله
تصویربرداری معمولی و نسبتاً ساده ،مشکل است ] .[6گاهی
ارزیابی محصوالت طبیعی به سامانههای تصویربرداری
فراطیفی نیاز دارد ،دوربینهای چندطیفی ،چندین نوار مرئی
و غیرمرئی را با استفاده از صافیها و حسگرهای مناسب
ترکیب مینمایند ] .[7در سالهای اخیر کاربردهای
تصویربرداری فراطیفی برای آزمون غیرمخرب در بسیاری از
بخشهای صنعتی و پژوهشی افزایش یافته است ].[8
یک تصویر طیفی ،مجموعهای از تصاویر میباشد که هر کدام
در یک نوار باریک طیفی متفاوتی قرار دارند .تصویربرداری
طیفی به سه روش به نامهای چندطیفی ،فراطیفی و ابرطیفی
انجام میشود .تصویربرداری فراطیفی مربوط به تصویربرداری
از یک صحنه با نوارهای طیفی گسسته و پشت سر هم
(همانند یک طیف بازتاب کامل در تک تک نقاط تصویری)
میشود .تصاویر فراطیفی اطالعاتی با جزئیات بیشتر در
مقایسه با تصویربرداری معمولی که فقط سه نوار طیفی
مختلف در رنگهای اولیه بصری (قرمز ،سبز و آبی) به دست
میآورد را فراهم میکند؛ بنابراین ،تصویربرداری فراطیفی
قابلیت و توانایی وسیعی برای دستهبندی اشیا در تصویر بر
اساس ویژگیهای طیفیشان فراهم میکند .افزون بر این،
تصویربرداری فراطیفی میتواند اندازهگیریهای طیفی در
تمام سطح محصول را نیز فراهم کند ،در حالی که
طیفسنجهای مرسوم تنها اندازهگیری نقطهای را انجام
میدهند ].[7
پتانسیل کاربرد این روش تصویربرداری طیفی ،برای
شناسایی و تعیین ترکیبات شیمیایی و نمایش توزیع مکانی
آنها به اثبات رسیده است .مونرا و همکاران ] [9بهمنظور
ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی درونی و ادراک حسی (عطر و
طعم و  ،)...دو رقم شلیل از تصویربرداری ابرطیفی بازتابی

عبداله گلمحمدی و همکاران

فروسرخ نزدیک 1استفاده نمودند .تصاویر ابرطیفی از میوهها
در طی رسیدگی تحت شرایط کنترل شده و نتایج بهینه با
مقادیر  R2باالتر از  0/87بهدست آمد .اکرامیراد و همکاران
] [10روش تصویربرداری ابرطیفی در محدوده  400تا 1000
نانومتر ،برای تشخیص سیبهای آفتزده توسط کرم سیب،
استفاده و گزارش نمودند که جداسازی میوههای آفتزده با
نرخ کالسبندی  %96و  %94برای نمونههای سالم و آفتزده
امکانپذیر بوده و بهترین نرخ کالسبندی برای روش درخت
تصمیم گیر به دست آمد .ژو و همکاران ] [11از
تصویربرداری فراطیفی برای پیشبینی کیفیت داخلی میوه
کیوی بر اساس الگوریتمهای انتخاب متغیر و مدلهای
هندسی استفاده نمودند .استحکام ،میزان مواد جامد محلول
)(SSCو  pHموجود در کیوی با استفاده از این تکنیک مورد
ارزیابی قرار گرفت .ضرایب رگرسیون وزنی، (BW) 2
الگوریتم پیشبینی متوالی (SPA) 3و الگوریتم ژنتیکی -
حداقل مربعات جزئی (GAPLS) 4برای انتخاب طول
موجهای مؤثر مقایسه و ارزیابی شدند .همچنین ،رگرسیون
خطی چندگانه ، (MLR) 5رگرسیون حداقل مربعات جزئی و
ماشین بردار پشتیبانی حداقل مربعات (LS-SVM) 6برای
پیشبینی ویژگیهای کیفیت کمی با استفاده از طول
موجهای مؤثر توسعه داده شدند .مدل  SPA-MLRبرای
استحکام و  SSCدر  1023-380 nmعملکرد عالی را نشان
داد ،در حالی که  GAPLS-LS-SVMمدل بهینه در nm
 1734-874برای پیشبینی  pHبود .راهی و همکاران ][12
از ت صویربرداری ابرطیفی در ناحیه فروسرخ نزدیک به همراه
روش تفکیک کمترین مربعات جزئی برای تشخیص سریع
کاهوی برگی آلوده به میکروب اشرشیاکلی از نمونههای
کنترل (فاقد آلودگی) استفاده و گزارش نمودند که  4گروه
متفاوت با دقت بیش از  %90و خطای کمتر از  0/008قابل
طبقهبندی هستند .همچنین ،با استفاده از بردار اهمیت
متغیر ،ناحیه طیفی  1400 nmتا  1500و  1200را
1. Vis/NIR
2. Weighted regression coefficients
3. Successive projections algorithm
4. Genetic algorithm–partial least square
5. multiple linear regression
6. partial least squares regression and least squares support vector
machin
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101

موجهایی مؤثر ،معرفی نمودند .وی و همکاران ] [13به
مدلسازی تخمین  SSCو استحکام خرمالو مبتنی بر
تصویربرداری ابرطیفی  NIRدر طول موج در -900 nm
 10000پرداختند .در این مطالعه روش قطعهبندی نمونه
7
شامل الگوریتم کنارد-استون ) ، (KSالگوریتم فاصله x-y
تقسیم مشترک (SPXY) 8و روش انتخاب تصادفی (RS) 9به
کار گرفته شد .برای انتخاب متغیر ویژگیها از حذف
غیرآگاهانه متغیرهای مونت کارلو ،(MC-UVE) 10روش
نمونهگیری تطبیقی رقابتی وزنی (CARS) 11و الگوریتم
طرحریزی پی در پی ) (SPAاستفاده شد .برای تشخیص
SSCو استحکام بهترین مدلهاSPXY-MC-UVE-CARS-
PLSبا  12متغیر ویژگی وSavitzky-Golay-RS-CARS-
 PLSبا  7متغیر ویژگی بودند .خیرعلیپور و همکاران ] [14از
این روش برای تشخیص پسته سالم و آلوده به قارچ
 Aspergillus flavusاستفاده نمودند و گزارش نمودند از بین
طول موجهای  960 nmتا  ،1700سه طول موج مؤثر
براساس روش تحلیل مؤلفههای اصلی شامل ،1090 nm
 1280و  1700بود ،در بین روشهای اعتبارسنجی کا-
بخشی ،ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی برای
طبقهبندی ،باالترین دقت مربوط به روش اعتبارسنجی کا-
بخشی در طبقهبندی نمونههای پسته سالم و آلوده
( )%99/71بود.
از طرف دیگر  pHیکی از پارامترهای کیفی مهمی که بیانگر
میزان تغییرات اسیدهای آلی محصول در طول دوره نگهداری
است .تصور میشود که تنفس و در نتیجه مصرف اسید آلی
ناشی از پیری میوه  ،یکی از دالیل اصلی افزایش  pHسیب
در طی دوره نگهداری باشد ] ،[15این پارامتر همچنین تا حد
زیادی وابسته به میزان اسید استیک در محصول است ]،[16
که ممکن است بر پایداری آنتوسیانین و در نتیجه ،رنگ میوه
تأثیر بگذارد .با این وجود پیشبینی غیر مخرب تغییرات pH
میوه سیب در طی نگهداری سرد تاکنون بررسی نشده است.
لذا هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از روش

7. Kennard-stone
8. Sample set partitioning joint x-y distances algorithm
9. Random selection
10. Monte Carlo uninformative variables elimination
11. Competitive adaptive reweight sampling method
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تصویربرداری طیفی در تخمین تغییرات  pHسیب در طی
دوره نگهداری است.
 .2مواد و روشها
 .1.2تهیه نمونه
در این پژوهش تعدادی سیب رقم رددلیشز از باغات تجاری
سیب واقع در مشکین شهر اردبیل تهیه شد .میوهها بالفاصله

به آزمایشگاه منتقل و از بین آنها  80میوه با اندازه ،شکل و
رنگ یکنواخت و بدون هیچگونه نشانهای از آسیبهای
مکانیکی و یا پوسیدگی قارچی برای انجام آزمایشها انتخاب
و در دمای  4°Cنگهداری شدند .در روزهای صفر 40 ،20 ،و
 60نگهداری به شرح زیر هر بار از  20عدد از نمونهها
تصویربرداری شده و بالفاصله از نظر  pHمورد ارزیابی قرار
گرفتند.

شکل ( )1اجزای اصلی سامانه تصویربرداری فراطیفی برای پیشبینی میزان  pHسیب
Fig 1. Main components of the hyperspectral imaging system for predicting of apple pH value

 .2.2تصویربرداری فراطیفی
تصاویر فراطیفی از نمونهها با استفاده از یک بستر آزمون
تصویربرداری چرخشی ( )Fanavaran Physics Co., Iranبه
دست آمد .این سیستم از یک موتور افقی ،یک رایانه ،یک
نرمافزار اکتساب تصویر و یک دوربین با لنز دستگاه
بارجفتشده )CCD( 1تشکیل شده بود .تصویر به دست آمده
شامل  420نمایه فضایی با طول موج از  400 nmتا 1100
در فواصل  1/43نانومتری بود .همچنین پارامترهای سیستم
تصویربرداری فراطیفی به شرح زیر بود :بهمنظور قرار گرفتن
میوه بهصورت کامل در میدان دید لنز دوربین فاصله بین
نمونه و لنز سامانه  100 cmدر نظر گرفته شد و بهمنظور

جلوگیری از ایجاد سایه در تصاویر شدت منبع نور  20 Wبا
زاویه  45درجه نسبت به نمونه بود (شکل .)1
برای کاهش تأثیر روشنایی و تاریک آشکارسازهای ،CCD
اختالفات در دوربین و پیکربندی فیزیکی سیستم
تصویربرداری ،تصاویر فراطیفی با یک تصویر مرجع سیاه و
سفید اصالح شد .تصویر بازتاب سیاه با پوشاندن کامل لنز
دوربین با استفاده از یک درپوش مات و تصویر بازتاب سفید
با استفاده از یک تخته سفید تفلون (بازتاب  )%99/99به
دست آمد ] [17و تصاویر خام به دست آمده ( )R0با رابطه
( )1تصحیح شد:
()1

𝑅𝑅 −

𝑑𝑅𝑅 = 𝑅 𝑜 −

𝑑

𝑤

جایی که  R0تصویر اصلی فراطیفی Rd ،تصویر سیاه و
)1 Charge-coupled device (CCD

Rw
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تصویر بازتابی سفید است .از تصاویر تصحیح شده برای تجزیه
و تحلیل بیشتر استفاده شد ].[16

دادهها اعمال شد.
 .3.4.2رگرسیون حداقل مربعات جزئی

9

( )PLSو

 .3.2اندازهگیری pH

یافتن طول موجهای مؤثر

به منظور اندازهگیری  pHآبمیوه ،از  pHمتر دیجیتالی
( )Metrohm 827, Switzerlandدر دمای محیط استفاده
شد .مقداری از آبمیوه در بشر ریخته و با قرار دادن الکترود
در آبمیوه ،مقدار  pHاندازهگیری شد ].[18

از آنجایی که بهکارگیری روشهای غیرمخرب مبتنی بر
طیفسنجی با بازه کاملی از طول موجها نیازمند صرف وقت
و هزینه بسیار باال است ،کاربرد عملی این روش را تقریباً
غیرممکن میسازد لذا باید به دنبال یافتن راهی برای یافتن
طول موجهای مؤثر و محدود کردن طول موجها به حداقل
مقدار ممکن بود .روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی
( )PLSاز این نظر ایدهآل به نظر میرسد .در این پژوهش
بهمنظور ساخت مدلها ،دادهها بهصورت تصادفی به دو
قسمت تقسیم شدند 80 :درصد نمونهها بهمنظور آموزش و
اعتبارسنجی و متقاطع و از باقی دادهها جهت اعتبارسنجی
مستقل استفاده شد .مدلهای  PLSبرای کلیه
پیشپردازشهای صورت گرفته روی دادهها ایجاد و از
شاخصهای آماری ضریب تبیین )R2( 10و خطای جذر
میانگین مربعات( )RMSE( 11روابط  2و  )3بهمنظور یافتن
بهترین مدل استفاده شد.

 .4.2تجزیه و تحلیل دادهها
 .1.4.2تجزیه مؤلفههای اصلی )PCA( 1بهمنظور حذف
نمونههای پرت
در طول انجام آزمایشها به دالیل مختلفی نظیر مشکالت
فنی تجهیزات ،جمعآوری داده ،نمونهگیری نادرست و ...
ممکن است برخی نمونهها نامناسب و یا به اصطالح پرت
باشند .بهمنظور حذف این نمونهها قبل از هرگونه پردازش
روی دادهها از تجزیه مؤلفههای اصلی استفاده شد.
 .2.4.2پیشپردازش
دادههای حاصل از سیستم تصویربرداری طیفی ممکن است
تحت تأثیر عواملی مانند اثر پراکنش نور توسط تغییر
آشکارساز با نمونه ،تغییر در اندازه نمونه ،ناهمواریهای
سطحی در نمونه ،نویزهای ایجاد شده به علت افزایش دما
سامانه و بسیاری عوامل دیگر قرار گیرد و این اطالعات
ناخواسته بر دقت مدلهای کالیبراسیونی تأثیر بگذارد .از این
رو جهت دستیابی به مدلهای واسنجی پایدار ،دقیق و قابل
اعتماد نیاز به پیشپردازش دادهها است ] .[19در این
پژوهش میانگین متحرک ،2فیلتر گوسین ،3فیلتر میانه،4
هموارسازی ساویتزکی-گوالی ،5نرمالسازی ،6تصحیح پخش
افزاینده )MSC( 7و توزیع نرمال استاندارد )SNV( 8بر روی

()2

()3

𝑛∑
) 𝑖𝑍𝑖=1(𝑡𝑖 −
2
𝑛∑√
𝑖𝑡 𝑖=1

𝑅2 = 1 −

𝑁∑
) 𝑖𝑝𝑖=1(𝑑𝑖 −
𝑁

√ = 𝐸𝑆𝑀𝑅

از ضریب رگرسیون بهترین مدل کالیبراسیون  PLSبرای
انتخاب طول موجهای مؤثر استفاده شد .طول موجهای با
مقادیر باالی قدرمطلق ضریب رگرسیون نشان میدهد که
متغیرها تأثیرات مهمی در پیشبینی متغیر  Yدارند و
درنتیجه میتوانند بهعنوان طول موجهای مؤثر انتخاب شوند
].[20
 .4.4.2مدلسازی با استفاده از طول موجهای مؤثر

1 Principal component analysis
2. Moving Average
3. Gaussian Filter
4. Median Filter
5. Savitzky-Golay smoothing
6. Normalization
7. Multiplicative Scatter Correction
8. Standard normal distribution

به منظور یافتن بهترین مدل برازش کننده رابطه بین طول

9. Partial least squares regression
10. Coefficient of determination
11. Root mean square error
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موجهای مؤثر و تغییرات  pHسیب در طول دوره نگهداری،
مدلهای  ،PLSرگرسیون خطی چندگانه (،)MLR
2
ماشینبردار پشتیبان )SVM( 1و شبکه عصبی مصنوعی
( )ANNپیادهسازی شد .مطابق با آنچه در بخش قبلی گفته
شد بهمنظور ساخت مدلها ،دادهها بهصورت تصادفی به دو
قسمت تقسیم شدند و از شاخصهای آماری ضریب تبیین
( )R2و خطای جذر میانگین مربعات (( )RMSEروابط  2و )3
بهمنظور یافتن بهترین مدل استفاده شد .از شبکه عصبی
پرسپترون چندالیه بر پایه الگوریتم پس انتشار شامل یک
الیه ورودی با تعداد نورون برابر با تعداد طول موجهای مؤثر و
الیه خروجی با یک نورون ( )pHو با یک و دو الیه پنهان در
پنج سطح مختلف از تعداد نورون ( 8 ،6 ،4 ،2و  )10استفاده
شد .همچنین در این پژوهش از الگوریتم لونبرگ-مارکوارت
برای به هنگامسازی وزنهای شبکه عصبی مصنوعی استفاده
شد که به علت آموزش سریع شبکه و به حداقل رساندن
سطح خطا از الگوریتمهای پرکاربرد در این زمینه است ].[20
کلیه مراحل تجزیه و تحلیل دادهها به غیر از شبکه عصبی
مصنوعی با استفاده از نرم افزار The Unscrambler X 10.4
انجام گرفت و برای ایجاد شبکه عصبی از نرمافزار
 Matlab2018bاستفاده شد همچنین کلیه محاسبات و رسم
نمودارها در نرم افزار  Microsoft Excel 2016انجام گرفت.

 .3نتایج و بحث
 .1.3تغییرات  pHنمونهها در طول دوره نگهداری
جدول ( )1مقادیر  pHنمونههای سیب را در مراحل مختلف
آزمایش نشان میدهد .براساس نتایج حاصل با گذشت زمان
مقدار  pHدر نمونهها افزایش مییابد .این تغییرات در pH
نمونهها را میتوان به اثرات تنفس و مصرف اسیدهای آلی
ناشی از پیری میوه در طول دوره نگهداری نسبت داده
میشود ] .[15نتایج مشابه در مورد افزایش  pHسیب و سایر
محصوالت در طول دوره نگهداری گزارش شده است ]-21
.[24

1. Support vector machines
2. Artificial neural network

 .2.3تجزیه مؤلفههای اصلی ()PCA
براساس نتایج آنالیز  PCAکه در شکل  2نشان داده شده
است ،اولین مؤلفه اصلی ( %95 )PC-1و دومین مؤلفه اصلی
( %2 )PC-2از واریانس نمونههای مورد آزمایش را توصیف
میکنند و در نتیجه دو مؤلفه اصلی اول مجموعاً  %97از
دادهها را بیان میکنند .همچنین همانگونه که در این شکل
مشخص است نمونهها هر یک از زمانهای مورد ارزیابی در
کنار هم و بهصورت کامالً تفکیک شده قرار دارند که این امر
نشان میدهد که این روش به خوبی قادر به تشخیص
تغییرات نمونهها در طول دوره نگهداری است .همانگونه که
پیشتر گفته شد در طول انجام آزمایشها برخی نمونهها به
دالیل مختلفی نظیر مشکالت فنی تجهیزات ،جمعآوری
داده ،نمونهگیری نادرست و  ...ممکن است نامناسب و یا به
اصالح پرت باشند ] [27-25که در این پژوهش برای
تشخیص آنها از توزیع تیمربع هاتلینگ -باقیمانده F
استفاده شد .در این روش باقیمانده  Fفاصله نمونه تا مدل را
بیان میکند و توزیع تیمربع هاتلینگ نشاندهنده توصیف
نمونه توسط مدل است ] .[27براساس نتایج حاصل که در
شکل -1ب نشان داده شده است ،تعداد شش عدد از کل
نمونهها بهعنوان دادههای پرت تعیین شد که با عالمت دایره
نشان داده شدهاند؛ که در آنها مقادیر توزیع تیمربع
هاتلینگ باالتر از  8/5است .دادههای پرت شناسایی شده در
آنالیزهای بعدی حذف شدند.
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جدول ( )1مقادیر  pHنمونههای سیب در مراحل مختلف آزمایش
Table 1. The pH values of apple samples at different test stages

زمان (روز)

تعداد

میانگین±انحراف معیار

)Time (Day
0
20
40
60

Number
20
20
20
20

Mean± Standard deviation
4.075±0.011
4.176±0.014
4.364±0.018
4.440±0.019

شکل ( )2نتایج تجزیه مؤلفههای اصلی ()PCA
)Fig 2. Principal Component Analysis Results (PCA

 .3.3رگرسیون حداقل مربعات جزئی ()PLS
مقادیر RMSE ، R2برای مجموعههای کالیبراسیون و اعتبار
سنجی مدلهای مختلف رگرسیون  PLSبا دادههای خام و
پردازش شده با توابع مختلف در جدول  2نشان داده شده
است .نتایج ارائه شده نشان میدهد که همه
پیشپردازشهای انجام شده و همچنین طیفهای بدون
پیشپردازش قادر به پیشبینی  pHبا دقت مطلوبی بودند و
بهترین نتایج در مدل تدوین شده در پیشپردازش
هموارسازی ساویتزکی-گوالی با ،RMSEC=0/020
 ،R2CV=0/980 ،RMSECV=0/020 ،R2c=0/980حاصل شد
(شکل  .)3رحمان و همکاران ] [28پتانسیل تصویربرداری

فراطیفی به منظور پیشبینی صفات کیفی گوجهفرنگی شامل
 pH ،SSCو محتوای رطوبتی را بررسی نمودند .در این
پژوهش از بین روشهای میانگین متحرک ،نرمالشده با
بیشینه ،میانگین و محدوده ،هموارسازی ساویتزکی-گوالی
مشتقات اول و دوم ،تصحیح پخش افزاینده ( )MSCو توزیع
نرمال استاندارد ( ،)SNVاستفاده از هموارسازی ساویتزکی-
گوالی مشتقات اول باالترین دقت در تشخیص پارامترهای
کیفی گوجهفرنگی را در پی داشت .ژانگ و همکاران ] [29در
تخمین  SSCسیب فوجی با استفاده از طیف سنجی فروسرخ
نزدیک برای کاهش نویزها توابع تصحیح پخش افزاینده
( )MSCو توزیع نرمال استاندارد ( )SNVرا استفاده و گزارش
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نمودند که استفاده از تصحیح پخش افزاینده ( )MSCدر
مقایسه با توزیع نرمال استاندارد ( )SNVتخمین دقیقتری از
مقدار  SSCدر پی خواهد داشت .کیم و همکاران ] [30در
تخمین  SSCخربزه شرقی با استفاده از طیفسنجی فروسرخ
نزدیک در بین روشهای مختلف پیشپردازش شامل
هموارسازی ساویتزکی-گوالی ،نرملسازی با بیشینه و
کمینه ،نرمالسازی استواری ،استاندارسازی ،متغیر نرمال

استوار ،توزیع نرمال استاندارد ( )SNVو تصحیح پخش
افزاینده ( )MSCگزارش نمودن که بهترین نتیجه با توزیع
نرمال استاندارد ( )SNVحاصل شده است .هر چند با توجه
به ماهیت متفاوت نمونهها ،روش و تجهیزات اندازهگیری و
سایر شرایط اثرگذار در خواص طیفی محصوالت بهتر است
دادههای حاصل از پژوهشهای مختلف با یکدیگر مورد
مقایسه قرار نگیرند ].[26

جدول ( )2مقادیر  RMSE ،R2برای مجموعههای کالیبراسیون و اعتبار سنجی مدلهای مختلف رگرسیون ()PLS
)Table 2. R2 and RMSE values for calibration and validation sets of different regression models (PLS
RMSECV
R2cv
RMSEC
R2c
روش پیشپرازش
Pre-processing method

بدون پیشپردازش

0.979

0.027

0.977

0.028

Without preprocessing

میانگین متحرک

0.980

0.020

0.977

0.021

Moving Average

فیلتر گوسین

0.980

0.020

0.978

0.021

Gaussian filter

فیلتر میانه

0.979

0.021

0.978

0.021

Middle filter

هموارسازی ساویتزکی-گوالی

0.984

0.020

0.980

0.018

0.966

0.026

0.960

0.027

Savitsky-Gulay smoothing

نرمالشده
Normalized

تصحیح پخش افزاینده ()MSC

0.969

)Multiplicative scatter correction (MSC
توزیع نرمال استاندارد ()SNV

0.970

0.025
0.024

0.964
0.966

0.027
0.026

Standard normal distribution

شکل ( )3همبستگی بین مقادیر واقعی و پیشبینی شده  pHمدل رگرسیون ( )PLSپیشپردازش شده با هموارسازی ساویتزکی-گوالی
Fig 3. Correlation between reference and predicted of pH values of PLS model that preprocessed with Savitzky-Golay smoothing
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PLS

Fig 4. Changes to Regression coefficients of the best PLS model

 .4.3طول موجهای مؤثر

 .5.3مدلسازی با استفاده از طول موجهای مؤثر

براساس ضرایب رگرسیونی مدل  PLSایجاد شده دادههای
پیشپردازشی با فیلتر میانه (شکل  9 ،)4طول موج که در
محدوده  650تا  950nmقرار دارند بهعنوان طول موجهای
مؤثر شناسایی شدند (شکل  .)4براساس چگونگی توزیع
اورتونهای پیوندهای اصلی [31] 1تفکیک نمونههای سیب
براساس شاخص کیفی  pHرا میتوان به اورتون سوم  OHدر
محدوده طول موج  700تا  800nmو اورتون دوم  OHدر
محدوده  800تا  900nmکه در ساختار اسید مالیک وجود
دارد که از اسیدهای کربوکسیلیک با یک گروه عاملی
هیدروکسیل ( )OHبه شمار میرود ،نسبت داد .همچنین
وجود حضور اورتونهای  H2Oدر این محدوده طول موجی
نیز احتماالً با تغییرات محتوای رطوبتی نمونهها سیب در
طول دوره نگهداری مرتبط است .نتایج مشابه در تشخیص
 pHبا استفاده از تصویربرداری فراطیفی در نمونههای گوجه
] ،[28گیالس ] [32و سیب رقم فوجی ] [33نیز گزارش شده
است.

براساس نتایج ارائه شده در جدول  3کلیه مدلهای ایجاد
شده با دقت قابل قبولی قادر به پیشبینی  pHسیب در طول
دوره نگهداری براساس طول موجهای مؤثر هستند؛ اما در
با
بین این مدلها مدل شبکه عصبی ()ANN
 RMSECV=0/013 ،R2C =0/991 ،RMSEC=0/013و
 R2CV =0/992دارای باالترین دقت در پیشبینی  pHاست
(شکل  .)5در سالهای اخیر ،قابلیت باالتر شبکههای عصبی
مصنوعی ( )ANNجهت محاسبات تکمیلی نسبت به
مدلهای رگرسیونی به علت یادگیری مستقیم از روی دادهها،
بدون نیاز به برآورد مشخصات آماری آنها در بسیاری از
زمینهها و در علوم مختلف گزارش شده است ] 34 ،20و
 .[35سبزی و همکاران ] [36در دستهبندی برگ گیاه خیار
براساس محتوای نیتروژن با استفاده از تصویربرداری فراطیفی
نیز گزارش نمودند که در بین الگوریتمهای مختلف ،مدل
ایجاد شده با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNو
الگوریتم رقابت استعماری بهترین عملکرد را بهمنظور
پیشبینی محتوای نیتروژن برگ خیار داشت.

1 Main Overtone band
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جدول ( )3مقادیر  RMSE ،R2برای مجموعههای کالیبراسیون و اعتبار سنجی مدلهای مختلف رگرسیون ایجاد شده با طول موجهای مؤثر
Table 3. R2 and RMSE values for calibration and validation sets of different regression models that created with effective wavelengths

مدل

R2c

R2cv

RMSEC

RMSECV

Model

رگرسیون کمترین مربعات جزئی ()PLSR

0.976

)Partial least squares regression (PLSR
رگرسیون مؤلفههای اصلی ()PCR

0.971

)Principal Component Regression (PCR
رگرسیون خطی ()MLR

0.985

)Multiple linear regression (MLR
ماشین بردار پشتیبان ()SVM

0.981

)Support Vector Machine (SVM
شبکه عصبی مصنوعی ()ANN

0.991

0.974

0.022

0.970

0.024

0.985

0.018

0.979

0.019

0.992

0.013

0.023
0.024
0.017
0.020
0.013

)Artificial Neural Network (ANN

4.6

b

4.6

a

4.5

4.2

Predicted pH

4.3

4.4
4.3
4.2

R² = 0.9908

R² = 0.9921

4.1

4.1
4
4.5

4.4

4.2
4.3
Reference pH

4.1

4

Predicted pH

4.4

4.5

4
4.6

4.4

4.2

4

Reference pH

شکل ( )5همبستگی بین مقادیر واقعی و پیشبینی شده  pHشبکه عصبی مصنوعی ایجاد شده با طول موجهای مؤثر برای داده های کالیبراسیون
(الف) و اعتبارسنجی (ب)
Fig 5. Correlation between reference and predicted of pH values of artificial neural network models that created with effective wavelengths
for calibration (a) and validation (b) sets

 .4نتیجهگیری
در این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر شرایط مختلف
انبارداری بر میزان  pHسه رقم سیب به مدت  60روز
نگهداری شد .طیفسنجی بازتابشی در محدوده طول
موجهای  400تا  1100 nmانجام شد .پس از حذف نویزها
با آنالیز  ،PCAبرای بهبود طیف ،پیش پردازشهای اولیه
مختلف اعمال و اثرات آنها مورد بررسی قرار گرفت .مدل
مناسب با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی ()PLS
تعیین گردید .طول موجهای مهم براساس ضریب رگرسیون

بهترین مدل انتخاب و یا استفاده از روشهای مختلف
مدلسازی شد .براساس آنالیز  PLSبهترین نتایج با
پیشپردازش هموارسازی ساویتزکی-گوالی حاصل شد .بر
اساس ضریب رگرسیون بهترین مدل 9 ،طول موج بهعنوان
بهترین طول موجها تعیین شد .در مدلسازی با استفاده از
طول موجهای مؤثر ،شبکه عصبی مصنوعی بهترین نتیجه را
داشت .در نتیجه به نظر میرسد که روش غیر مخرب
تصویربرداری فراطیفی قادر به تخمین  pHسیب در دوره
انبارداری را با دقت باال دارد.
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Near infrared hyperspectral imaging for non-destructive determination of pH value in
red delicious apple fruit during shelf life
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Abstract: Quality assessment and fruits’ sorting are important activities in postharvest process that are
attracting notices interestingly because of increasing demand for healthy products with better quality. In the
recent decades, various non-invasive and non-destructive techniques for fruits and vegetables evaluations have
been employed. Among these methods, hyperspectral imaging as a non-destructive, fast and ecofriendly
technique is getting researchers’ attraction increasingly in order to crops properties assessment. Regarding this
fact that consumption of organic acids and consequent changes pH is considered as one of the important
qualitative parameters of apple fruits, this study aimed to investigate the effect of shelf life time on pH value of
Red Delicious apples during 60 days. Hyperspectral reflecting imaging in range of 400-1000 nm has been
applied while the pH of samples was measured destructively. After discarding noises using principal component
analysis (PCA) analysis, to improve spectrum, different primary pre-processing had been applied and their
effects were investigated. The suitable model was obtained via Partial Least Square method (PLS). Important
wavelengths were selected based on regression coefficient of the best model includes large absolute values of
weighted regression coefficients (BW) and using various techniques were modeled. Concerning the PLS
analysis, the best results were obtained through smoothing Savitzky-Golay pre-processing with mean square
root error (RMSE) of 0.02 and 0.018 and coefficient of determination (R 2) both 0.980 for calibration and
validation data, respectively. According to regression coefficient of the best model, 9 wavelengths were
determined as the best. In modeling by efficient wavelength, artificial neural network (ANN) gave the best
result. Hence, it was obvious that non-destructive method of hyperspectral imaging was capable to predict pH
values of apple fruits with high accuracy during the shelf life.
Keywords: Shelf life, hyperspectral imaging, apple, non-destructive, pH.

* Corresponding Author: golmohammadi@uma.ac.ir

