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مقاله پژوهشی

پیشبینی محتوی چربی و طبقه بندی گوشت شتر مبتنی بر ترکیب روش
غیر مخرب پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی
4

زهره موالیی ،1مجید دولتی ،*2ایمان گلپور ،3حمید قاسم خانی

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت
 .2استادیار ،گروه علوم و مهندسى صنایع غذایى ،دانشکده فنى و منابع طبیعى تویسرکان ،دانشگاه بوعلى سینا
 .3دانشآموخته دکتری ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
 .4استادیار ،گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه جیرفت
(تاریخ ارسال ،1400/07/09 :تاریخ آخرین بازنگری ،1400/08/22 :تاریخ پذیرش)1400/08/29 :

چکیده
گوشت شتر به دلیل داشتن کلسترول و چربی کم و میزان پروتئین مناسب ،میتواند جایگزین مناسبی برای سایر انواع گوشت
قرمز در رژیم غذایی انسان باشد .هدف از این تحقیق ،بررسی و ارزیابی تازگی و مقدار محتوی چربی گوشت شتر با استفاده از
فنآوری غیر مخرب ماشین بینایی است؛ بنابراین ،با استفاده از پردازش تصویر به عنوان یکی از روشهای غیر مخرب و
دستگاه سوکسله به عنوان روش مخرب ،به پیشبینی مقدار محتوی چربی و طبقهبندی تازگی گوشت شتر پرداخته شد .در
روش پردازش تصویر  108ویژگی بافتی و  39ویژگی رنگی در فضاهای رنگی  HIS ،HSV،RGBو  CIElabاز تصاویر نمونهها
استخراج شد .همچنین برای تخمین این پارامترها ،از شبکۀ عصبی پیشخور با الگوریتم پسانتشار با یک و دو الیۀ پنهان،
تعداد نرون و توابع انتقال مختلف استفاده شد .با توجه به نمودار رگرسیونی چربی به دست آمده از روش مخرب (چربی به
دست آمده از دستگاه سوکسله) با چربی حاصله از روش غیر مخرب (ماشین بینایی) ضریب تبیین و دقت بین آنها  0/841به
دست آمد .نتایج ارزیابی شبکههای عصبی نشان داد که مطلوبترین شبکه برای طبقهبندی بر اساس تازگی ،شبکۀ با یک الیۀ
پنهان با توپولوژی  ،147-3-1با توابع انتقال تانژانت سیگموئید-خطی به ترتیب در الیۀ پنهان اول و الیۀ خروجی و با ضریب
تبیین  0/996و میانگین خطای مربعات  2/3×10-22و همچنین برای پیشبینی مقدار محتوی چربی ،شبکۀ با دو الیۀ پنهان با
توپولوژی  147-3-3-1با تابع انتقال خطی-لگاریتم سیگموئید-لگاریتم سیگموئید در الیههای پنهان اول ،دوم و الیۀ خروجی
با ضریب تبیین و میانگین خطای مربعات به ترتیب  0/99و  0/402به دست آمد؛ بنابراین نتایج به دست آمده از این تحقیق،
نشان میدهد که سامانه پیشنهادی با کمک فن آوری ماشین بینایی قادر است با دقت بسیار خوبی تازگی و مقدار چربی
گوشت شتر را پیشبینی کند.
واژههای کلیدی :گوشت شتر ،تازگی ،چربی ،طبقهبندی ،پردازش تصویر ،شبکههای عصبی مصنوعی ()ANNs
*

نویسنده مسئولm.dowlati@basu.ac.ir :
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 .1مقدمه
گوشت ،نقش بسیار مهمی در رژیم غذایی انسان ایفا
میکند و شامل ترکیبات اصلیای مانند آب ،چربی ،پروتئین
و مواد ریزمغذی است و با داشتن مقدار پروتئین الزم ،نقش
بسیار حیاتی در مدیریت وزن دارد و دارای عناصر ریزمغذی
مانند آهن و روی است که در توسعۀ اولیۀ مغز و حمایت از
سیستم ایمنی بدن اهمیت دارد ] .[1از میان  25میلیون نفر
شتر موجود در دنیا %85 ،آن در قارة آفریقا و بقیۀ آنها در
قارة آسیا زندگی میکنند ] .[2گوشت شتر با داشتن
پروتئینهایی با ارزش غذایی باال ،کیفیت تغذیهای باالیی
دارد که نه تنها با گوشت گاو قابل مقایسه است بلکه حتی در
مواردی مانند میزان چربی ،کلسترول کمتر و ترکیب
اسیدهای چرب غیر اشباعی بهتر توانسته است از آن بهتر
باشد و به طور کلی آن میتواند جایگزین مناسبی برای
گوشت گوساله باشد ].[3
علم پردازش تصویر ،به عنوان یکی از علوم پرکاربرد و مهم در
فنون مهندسی ،از جمله شاخۀ صنایع غذایی جهت تعیین
کیفیت مواد غذایی محسوب میشود که یکی از کاربردهای
ارزشمندی که میتوان از آن استفاده نمود در پیشبینی
تازگی گوشتها و محتویات چربی در گوشت است .امروزه
میزان مصرف گوشت قرمز به خاطر باال بودن درصد چربی آن
نسبت به گوشت سفید کمتر توصیه میشود و سعی میشود
در صورت مصرف آن جهت جلوگیری از بروز بیماریهای
قلبی و عروقی میزان چربی مصرفی آن کنترل شود .یکی از
مهمترین روشهایی که میتواند در کنترل تازگی گوشت و
چربی مورد استفاده قرار گیرد ،سیستم ماشینبینایی است.
مزیت این روش ،سرعت باالی آن و پاسخگویی در کوتاهترین
زمان و غیر مخرب بودن آن میباشد] .[5 ،4سیستم ماشین
بینایی به طور همزمان در خط فرآوری مواد غذایی و برای
کارهایی از قبیل تعیین ترکیبات ،ارزیابی اندازه و حجم،
اندازهگیری پارامترهای شکل ،رنگ گوشت و تشخیص عیب
آن مورد استفاده قرار میگیرد ] .[6 ،5با وجود بهبود و توسعه
الگوهای زندگی به ویژه از جنبه اقتصادی ،مشخصه کیفیت و
سالمت مواد غذایی از اهمیت بسیار باالیی برای مردم جهان
برخوردار میباشد .از جمله مهمترین پارامترهای کیفی ،برای
فرآوردههای گوشتی ،مربوط به تازگی است که تولید

کنندگان و مصرفکنندگان توجه ویژهای به آن دارند به
طوری که با خرید و فروش این محصول بطور مستقیم مرتبط
است ] .[7فاکتورهای مهم کیفی در ارزیابی و طبقهبندی
تازگی گوشت شامل رنگ ،شکل ،بافت ،استحکام ،عطر و طعم
هستند که رنگ به عنوان یکی از ویژگیهای اولیه و مهم
گوشت در درجهبندی ،ارزیابی کیفیت گوشت و بازار پسندی
آن توسط مصرف کنندگان ،نقش بسزایی را در تازگی و
ماندگاری آن ایفا میکند ] .[8هر کدام از این فاکتورها به
انواع مختلف تقسیم میشود ،مثالً ویژگیهای رنگی به سه
نوع المان رنگی ،هیستوگرام رنگی و میانگین  RGBتقسیم
میشوند] .[9ویژگی بافتی نیز به عنوان یکی دیگر از
ویژگیهای ارزیابی کیفی ،دارای الگوی اطالعات یا نظم
ساختاری در یک تصویر است که در آنالیز ویژگیها و شرح
تصویر استفاده میشود .در تحلیل تصویر ،بافت ویژگیای
است که نشاندهندة آرایش مکانی سطوح خاکستری
پیکسلهای نواحی مختلف است و یکی از ویژگیهای مهمی
است که در تشخیص اشیا یا مناطق مورد نظر در یک تصویر
کاربرد دارد .بافت از منظر دیداری ،الگوی یکنواختی است که
از حضور بیش از یک رنگ یا درجۀ خاکستری به دست
میآید ].[10
با این حال ،روش پردازش تصویر با استخراج ویژگیهای
مختلف تصویر و با کمک روش شبکه عصبی مصنوعی،
میتواند در ایجاد سامانهای هوشمند مناسب در جهت
تشخیص تازگی و کیفیت گوشت در صنایع غذایی نقش
بسزایی را ایفا کند .شبکه عصبی پرسپترون چندالیه)،1(MLP
به عنوان رایجترین و پرکاربردترین شبکههای عصبی ،جزو
شبکههای عصبی پیشخور است که میتوانند با انتخاب
مناسب الیهها و نرونها ،یک نگاشت غیر خطی را با دقت
مناسب انجام دهند ] .[11شیرانیتا و همکاران به درجهبندی
کیفیت گوشت به وسیلۀ مدلهای شبکه عصبی پرداختند.
آنها یک سیستم درجهبندی گوشت با استفاده از
خصوصیات ظاهری گوشت و به کمک مدلهای شبکه عصبی
مصنوعی را طراحی کردند .نتایج نشان داد که بهترین شبکه
برای پیشبینی کیفیت گوشت ،شبکه سه الیه با دقت 0/96

1. Multilayer Perceptron
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بوده است] .[12در تحقیقی با تجزیه و تحلیل ارتباط بین
مقادیر نقاط سفید حاصل از تصاویر ران و عضالت بوقلمون
با روش کامپیوتر بینایی و تعیین درصد چربی با دستگاه
سوکسله ،نتیجه گرفتند که ماشین بینایی میتواند درصد
چربی را با دقت  %65تخمین بزند ] .[13محققین در تحقیقی
که روی پیشبینی محتوای چربی گوشت گاو با استفاده از
تکنیک پردازش تصویر پرداختند ،دریافتند که این روش
میتواند بافت گوشت و محتوای چربی را به ترتیب با دقت
 %99/65و  %99/21تخمین بزند ] .[14ماشین بینایی به
عنوان یک ابزار کارآمد برای ارزیابی کیفیت در تولید مواد
غذایی شناخته شده است و کاربرد آن به طرز قابل توجهی
افزایش یافته است .تحقیقات انجام گرفته در زمینه بکار
گیری ماشین بینایی و پردازش تصویر در ارزیابی کیفیت
محصوالت گوشتی مانند گوشت خوک ،گوشت گاو ،گوسفند،
مرغ و ماهی نشان میدهد که این روش به دلیل فناوریهای
رایانهای و سرعت پردازش باالی الگوریتمها ،دارای تمام
پتانسیلهای الزم برای تبدیل شدن به یک فرایند اساسی در
صنعت کیفیت غذا میباشد ] .[16،15پنینگ و همکاران از
دو روش مختلف پردازش تصویر و روش طیف سنجی جرمی
جهت درجهبندی کیفیت گوشت استفاده کردند .نتایج آنها
نشان داد که روش پردازش تصویر باعث افزایش سرعت و
دقت تشخیص کیفیت میشود ] .[17
بنابراین ،با توجه به اهمیت تشخیص تازگی گوشت شتر به
دلیل حفظ کیفیت ،کنترل و پیشبینی تازگی و محتوای
چربی گوشت شتر از اهمیت خاصی برخوردار میشود که تا
به حال در هیچ تحقیقی گزارش نشده است .با این حال ،در
این تحقیق سعی شده است که با کمک روشهای پردازش
تصویر و شبکۀ عصبی مصنوعی به پیشبینی مدت زمان
گذشته از ذبح و به عبارتی طبقهبندی گوشت شتر بر اساس
تازگی و پیشبینی محتوی چربی آن پرداخته شود که عالوه
بر استفاده از روش غیر مخرب ماشینبینایی از روش مخرب
آزمایشگاهی نیز برای تشخیص چربی استفاده شد.
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 .2مواد و روشها
 .1.2آمادهسازی نمونهها
برای انجام آزمایشها ،مقدار  4 kgگوشت ران شتر تازه ذبح
شده از کشتارگاه خاتونآباد واقع در حومۀ شهرستان جیرفت
تهیه شد .نمونهها با ضخامت  3-4 cmو وزنی حدود 100gr
جهت تصویربرداری و انجام آزمایشهای مخرب آمادهسازی
شدند .در طول دورة آزمایشها ،نمونهها در یخچال با دمای
 4°Cنگهداری شدند.
 .2.2پردازش تصویر
 .1.2.2تصویربرداری
پس از آمادهسازی نمونه ،نمونههای گوشت شتر به اتاقک
تصویربرداری از چیدمان موجود در کارگاه طراحی و تحقیق
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه جیرفت انتقال
داده شد و تصاویر مورد نظر جهت عملیات پیشپردازش
تصاویر تهیه شد (شکل  .)1این چیدمان از سامانۀ
تصویربرداری شامل دوربین دیجیتال ،سیستم نورپردازی،
محفظۀ نورپردازی ،مجموعۀ رایانه و متعلقات آن ،نرمافزار
تصویربرداری خودکار و سایر نرمافزارهای پردازش تصویر و
قسمت قرارگیری نمونهها تشکیل شده است .منبع ایجاد نور
شامل دو عدد المپ فلورسنت مونوکروم (مهتابی سفید) با
توان  20Wبود تا از جهات مختلف به نمونه نور تابیده شود تا
از تشکیل سایه در تصویر جلوگیری شود .جهت تصویربرداری
نیز از دوربین نوع  Canon EOS kiss x4دیجیتالی با وضوح
 18مگاپیکسل استفاده شد .کلیه تصاویر نمونهها از فاصله
ثابت  30cmلنز دوربین تا سطح نمونهها و در شرایط
نورپردازی یکسان تهیه شدند .وجود یک پسزمینۀ یکنواخت
سبب افزایش تضاد بین پیشزمینه (در اینجا گوشت) و
پسزمینه شده و کیفیت نتایج به دست آمده بعد از عملیات
قطعهبندی تصاویر را افزایش میدهد .در نهایت تعداد 140
تصویر رنگی ( 20تصویر برای هر نمونه) تهیه شد که برای
عملیات پردازش تصویر مورد استفاده قرار گرفت.
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شکل ( )1چیدمان تصویربرداری -1 :رایانه  -2دوربین  -3صفحه قوسی شکل  -4نمونه  -5المپ فلورسنت مونوکروم (مهتابی سفید)
)Fig 1. Imaging Set-up: 1- Computer 2- Camera 3- Arched Sheet 4- Sample 5- Monochrome fluorescent lamp (white moonlight

 .2.2.2پیشپردازش تصاویر
در این مرحله ،پس از تهیه تصاویر ،گام بعدی جهت
استخراج ویژگیهای مورد نظر ،پیشپردازش تصاویر میباشد
(شکل  .)2مرحلۀ پیشپردازش شامل عملیاتی مانند
بخشبندی تصاویر همچون انتقال تصاویر از فضای رنگی
 RGBبه فضای باینری سیاه و سفید با حد آستانۀ 0/5

تصاویر نهایی برای
استخراج ویژگی
Final images for
feature extraction

حذف نویز و پس زمینه
Background and
noise elimination

مشخص و تبدیل تصاویر بین فضاهای رنگی و حذف
پسزمینه است که در نهایت این تصویر با حذف پسزمینه
برای استخراج ویژگیها استفاده شد .الزم به ذکر است بیان
گردد که تمامی عملیات پیشپردازش تصاویر با استفاده از
برنامهنویسی در نرم افزار متلب ( )2014 bصورت پذیرفت.

تبدیل تصاویری RGB
به باینری
Convert RGB
images to binary

شکل ( )2مراحل پیشپردازش تصاویر
Fig 2. Image preprocessing steps

اکنساب تصاویر رنگی
RGB
RGB images
acquisition
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تصاویر مطابق فلوچارت زیر انجام شد (شکل .)3

 .3.2.2استخراج ویژگیهای تصویر
به طور کلی فرآیند استخراج ویژگیهای رنگی و بافتی

شروع
Start

خواندن تصویر
Image Reading

باینری کردن تصویر
Image binarization

حذف کردن پس زمینه
Remove background

پر کردن حفرهها با روش اتساع و سایش
Using erosion and expansion
method

به دست آوردن مؤلفههای رنگی RGB

استخراج ویژگیهای بافتی

Obtain RGB color
components

Extraction of textural
features

تبدیل مؤلفههای  RGBبه

تبدیل مؤلفههای  RGBبه  HSVو

*L*a*b
Convert RGB
components to L*a*b

HSI
Convert RGB components to
HSV and HSI
شکل ( )3فلوچارت استخراج ویژگیهای بافتی و رنگی
)Fig 3. Flowchart diagram for images features extraction (color and texture
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 .4.2.2استخراج ویژگیهای رنگی
پس از تهیه تصاویر و استخراج مؤلفههای رنگی  G ،Rو ،B
مؤلفۀ شدت از میانگین مقادیر این سه مؤلفه محاسبه شد.
مقادیر ترکیبات رنگی  RGBدر محدودة ( )1،0میباشند و
مؤلفههای اصل رنگ ،1اشباع 2و شدت رنگ 3نیز از تبدیل
هندسی بین مؤلفههای رنگ با استفاده از روابط ( )1تا ()8
محاسبه شدند:
[( R  G )  ( R  B )] / 2

()1

}

2
1/ 2
]) [( R  G )  ( R  B )( G  B

()2

])[min( R, G, B

{H hsi  arccos

3
)( R  G  B

S hsi  1 

تصاویر ،تغییر در رنگ با توجه به میانگین و تفاوت بین
بیشترین و کمترین مقادیر رنگی مشخص شدند .این مشخصه
به وسیلۀ محاسبۀ میانگین ،واریانس ،محدودة تغییرات و
انحراف معیار برای تصاویر رنگی داده شده ،به دست آمدند
که برای محاسبۀ این ویژگیها از تصاویر نمونهها از رابطههای
( )9تا ( )12استفاده شد ] .[18در نهایت تعداد  36ویژگی (4
پارامتر×  3فضای رنگی× 3مؤلفه) از تصاویر به دست آمد.
الزم به ذکر است که اینگونه بیان شود این  36ویژگی به
همراه سه ویژگی (* )L*a*bکه از تصاویر اصلی به صورت
مستقیم با استفاده از برنامهنویسی در فضای نرمافزار
 MATLABاستخراج شدند و در مجموع  39ویژگی رنگی به
دست آمد که برای ورودی شبکۀ عصبی مورد استفاده قرار
گرفتند.
1

𝑁∑ 𝑁 = μ
𝑦𝑥𝑃 𝑦=1

()9
)( R  G  B

1

I 

3

()3

()10

()4

)V=max(R,G,B

()5

()11

2

) ) 𝑥𝜇 −

1
𝑁∑ 𝑁(
𝑦𝑥𝑃(𝑦=1

V=R

if

V=G

Hhsv=1/ 3+(B-R) /6S, if

V=B

Hhsv=2/3+(R-G)/S,

if

= Variance

))Range = Max (P(x,y))-min (P(x,y

Shsv=V- min(G,B)/V

()12
()6
()7
()8

1
2

𝑥̅ )2

−

1

𝑥( 𝑁∑
√
𝑖 𝑁−1 𝑖=1

=𝜎

Hhsv=(G-B) /6S,

 .5.2.2استخراج ویژگیهای بافتی

 Hhsiمؤلفه اصل رنگ در مدل رنگی
 Shsiمؤلفه اشباع در مدل رنگی hsi
 Hhsvمؤلفه اصل رنگ در مدل رنگی hsv
 Shsvمؤلفه اشباع در مدل رنگی hsv
 Vارزش (روشنایی) در مدل رنگی hsv
 Iمؤلفه شدت رنگ در مدلهای رنگی  hsiو  hsvمیباشد.
در نهایت ،تصاویر رنگی به وسیلۀ تعیین توزیع رنگی از طریق

ابتدا سه تصویر سطوح خاکستری تشکیلدهندة هر تصویر
رنگی به مؤلفههای مستقل تفکیک شدند ،سپس برای
استخراج ویژگیها ،از ماتریسهای همرخدادی سطح
خاکستری استفاده شد .به طور کلی در این تحقیق 9 ،ویژگی
ساختاری از هر مؤلفههای رنگ و در چهار زاویۀ (90 ،45 ،0
و  135درجه) محاسبه شد (جدول  .)1با در نظر گرفتن هر
سه مؤلفۀ رنگ و تعداد زوایا ،در نهایت  108پارامتر به کمک
دستورات موجود در نرمافزار متلب و برنامهنویسی مناسب
حاصل شد .از ویژگیهای استخراج شده در این تحقیق پس
از عملیات پیش پردازش ،میتوان به آنتروپی ،4انرژی،5

1. Hue
2. Saturation
3. Intensity

4. Entropy
5. Energy

در روابط فوق:
hsi
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کنتراست ،1همگنی ،2میانگین ،3واریانس ،4همبستگی،5
ماکزیمم احتمال 6و محدودة دامنه تغییرات 7نام برد که هر
یک از اینها در فضای رنگی  G ،Rو  Bبه صورت جداگانه به

دست آمدند .در نهایت ،پارامترهای اندازهگیریشده
(پارامترهای بافتی و رنگی) به صورت پارامترهای ورودی در
شبکۀ عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفتند ].[19

جدول ( )1استخراج ویژگیهای بافتی
Table 1. Extraction of textural features

خواص بافتی

رابطه

Textural Features

Formula

آنتروپی

) p( i , j )ln p( i , j
{ p( i , j )}2

 

N g 1

N g 1

j 1

i 1

Entropy

انرژی

 

Ng 1

N g 1

j 1

i 1

Energy

کنتراست

) p( i , j

N g 1
j 0



( i  j )2 i 0

N g 1

N g 1

i  j 0



Contrast

1
) p( i , j
1  ( i  j )2

همگنی
Homogeneity

میانگین

) ipx ( i

N g 1
j 1

N g 1
i 0



N g 1
i 1





Mean

واریانس

) ( i  µi )2 px ( i

N g 1
i , j 0



Variance

ijp( i , j )  R 251

همبستگی

 

Ng 1

Ng 1

j 0

i 0

Solidarity

R61

ماکزیمم احتمال

) max( pij

Maximum probability

محدودة تغییرات

) max( pij )  min( pij

Range

1. Contrast
2. Homogeneity
3. Mean
4. Variance
5. Correlation
6. Maximum Probability
7. Range
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 .3.2آزمایش مخرب

مختلف از جعبه ابزار شبکۀ عصبی 5در نرمافزار
استفاده شد به طوری که به منظور پردازش دادههای
گوناگون ،از شبکۀ عصبی پرسپترون چندالیه )MLP( 6با
الگوریتم آموزشی پسانتشار پیشخور ( (FFBPبا یک و دو
الیۀ پنهان و توابع انتقال مختلف با تعداد نرونهای متفاوت
استفاده شد .در این شبکه ،تابع آموزش لونبرگ -مارکوارت
( )LMبرای بهنگامسازی وزنهای شبکۀ عصبی مصنوعی
مورد استفاده قرار گرفت .این الگوریتم ،آموزش شبکه را
بسیار سریع انجام داده و سطح خطای موجود را حداقل
میسازد .در نهایت ،با توجه به ساختار شبکه 39 ،ویژگیهای
رنگی و  108ویژگی بافتی به عنوان ورودی شبکه در نظر
گرفته شد و عامل بیوشیمیایی محتوی چربی و فاکتور تازگی
(روز) نیز به عنوان خروجی شبکه به صورت جداگانه استفاده
شدند (شکل  .)4در نهایت 140 ،الگو ( 20تصویر از هر
نمونه) برای آموزش و آزمون شبکه استفاده شدند ) % 70برای
آموزش و  %30برای تست شبکه).
برای یافتن شبکهای با توپولوژی مناسب به کمک
الگوریتمهای آموزشی ،از معیار میانگین مربعات خطا ()MSE
استفاده شد که هدف آن کمینه شدن خطای مذکور است و
با رابطۀ ( )13تعریف میشود:
MATLAB

 .1.3.2اندازهگیری چربی به روش مخرب
در این تحقیق ،برای اندازهگیری چربی نمونۀ گوشت شتر از
دستگاه سوکسله 1استفاده شد .ابتدا ،نمونهها در آون در
دمای  65 °Cبه مدت  48 hrقرار داده شد و خشک شدند.
سپس نمونههای خشک شده در هاون کوبیده شده و به
صورت پودر در آمدند .سپس یک گرم از نمونۀ خشک شده
داخل کاغذ صافی ریخته شد و داخل کارتوش 2قرار داده شد
تا در معرض (حالل) هگزان قرار گیرد .سپس  60mlهگزان
در داخل کاپها( 3ظرفهای شیشهای مندرج) ریخته و به
کارتوش مربوطه وصل شد و به مدت  25 minنمونهها داخل
هگزان جوشانده شدند ،سپس کارتوشها را باال آورده و
شیرها بسته شده تا هگزان جمعآوری شود .کاپها از دستگاه
جدا و به آون منتقل شدند و به مدت  30minدر دمای
 100°Cجهت تبخیر هگزان قرار داده شدند و پس از آن
4
جهت از بین بردن رطوبت به مدت  15 minدر دیسکاتور
قرار داده شدند و با یک ترازوی دیجیتال وزن کاپها اندازه-
گیری و یادداشت شد .در نهایت ،برای محاسبۀ چربی نمونه،
وزن کاپ خالی را از وزن کاپ با نمونه چربی کم شد و سپس
بر وزن نمونه خشک تقسیم و درصد چربی نمونه به دست
آورده شد ].[20

()13

1

𝑁
2
𝑀∑ 𝑁𝑀 = 𝐸𝑆𝑀
) 𝑝𝑖𝑇 𝑃=1 ∑𝑖=1(𝑆𝑖𝑝 −

 .2.3.2اندازهگیری چربی به روش غیر مخرب
برای پیشبینی چربی نیز با برنامهنویسی در نرمافزار
( MATLABنسخۀ  ،)2014ابتدا تصاویر رنگی به حالت
تصاویر خاکستری درآورده شدند و سپس با دستور  objectو
 bwareaمساحت کل گوشت و مساحت گوشت بدون چربی
محاسبه شد ،سپس مساحت گوشت بدون چربی از مساحت
کل گوشت کم شد تا مساحت قسمت چربی گوشت به دست
آید و در پایان با تقسیم مساحت چربی به مساحت کل،
درصد چربی به دست آمد.
 .4.2شبکههای عصبی مصنوعی

که در آن  ،MSEمیانگین مربعات خطا در مرحلۀ ارزیابی،
خروجی شبکه در نرون  iام و الگوی  pام Tip ،خروجی هدف
در نرون iام و الگوی  pام N ،تعداد نرونهای الیهی خروجی
و  Mتعداد الگویهای ارزیابی است .از معیار ضریب تعیین
( )R2نیز برای ارزیابی شبکه طبق (رابطۀ  )14برای دادههای
پیشبینی شده در حین آموزش شبکه استفاده شد .پس از
آموزش شبکه ،شبکهای که کمترین میانگین مربعات خطا
( )MSEو بیشترین مقدار  R2را داشت ،به عنوان بهترین
شبکه انتخاب شد.
Sip

2

در این بخش تحقیق ،برای طراحی و ارزیابی شبکههای
1. Soxhlet
2. Cartouche
3. Caps
4. Desiccator

()14

𝑀∑
] 𝑝𝑖𝑇𝑖=1[𝑆𝑖𝑝 −

2

̅
𝑀∑
] 𝑝𝑖𝑇𝑖=1[𝑆𝑖𝑝 −

2

𝑅 =1−

5. Neural Network Toolbox
6. Multilayer Perceptron
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الیه پنهان
الیه ورودی
تازگی و چربی

الیه خروجی

ویژگی های رنگی و بافتی
Color and texture
features

Freshness
and fat

شکل ( )4ساختار شبکههای عصبی MLP
Fig 4. Structure of MLP neural networks

برای افزایش دقت و سرعت شبکۀ عصبی و همچنین قابل
مقایسه بودن دادهها در دامنههای مختلف ،دادههای به دست
آمده از نرمافزار متلب قبل از ورود به شبکۀ عصبی مصنوعی
با استفاده از رابطۀ ( )15نرمالسازی شدند .در این
رابطه Xmax ,Xmin،به ترتیب مقادیر بیشینه و کمینۀ دادهها،
 Xدادههای آزمایشی و  Xnمقدار نرمال شده میباشدBU .
و  BLبه ترتیب کران باال و کران پایین و محدودة
نرمالسازی ] [ –1 1اعمال شد ].[21
N

()15

T ip )2

ip

M

 (S
P i 1

1
MN

پس از عملیات پیش پردازش ،تصاویر نهایی مطابق با شکل
( )5حاصل شد .با توجه به نتایج به دست آمده ،پس از
فراخوانی تصاویر رنگی ( RGBشکل  -5الف) ،در نهایت به
روش آستانهگیری با حد آستانۀ  0/5به تصاویر باینری تبدیل
و ذخیره شد (شکل  -5ب) سپس ،عملیات حذف نویز و پس
زمینه نقاطی که نور را منعکس و دقت کار را کم میکرد،
انجام شد و تمامی اجزای شکل که مساحت آن کمتر از حد
خاص بود حذف شدند (شکل  -5ج) ،با توجه به اینکه تصاویر
گرفته شده توسط دوربین در فضای رنگی ( )RGBکه یک
فضای رنگی وابسته به دستگاه میباشد ،تصاویر به فضاهای
رنگی ( HSV ،HSIو * )L*a*bمستقل از دستگاه منتقل
شدند (شکل  -5ج).

MSE 

 .3نتایج و بحث
 .1.3خروجی تصویر عملیات پیشپردازش

الف

ب

ج

شکل ( )5از راست به چپ تصویر اصلی رنگی ،تصویر باینری و حذف پسزمینه
Fig 5. From right to left: Original color image, Binary image and Background elimination
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مؤلفۀ رنگی * Lروند افزایشی داشته است .یکی از دالیل
افزایش * Lدر طول دورة نگهداری میتواند به این علت باشد
که گوشت در روزهای اولیه شفافتر است و با گذشت زمان
که گوشت به مرحلۀ فساد نزدیکتر شد ،رنگ آن تیرهتر
میشود .همانطور که از شکل ( )6مشخص است* Lدر روز
صفر تا روز یازدهم روندی افزایشی داشته و به ترتیب دارای
مقادیر  75/62و  76/48است به طوری که ضریب تبیین
برای آن  R2 = 0/869به دست آمد.

 .2.3تغییرات ویژگی * Lگوشت شتر در طول دورۀ
نگهداری
در این بخش ،نمودارهای تغییرات مؤلفههای اصلی رنگ در
فضای  CIELabدر مدت زمان نگهداری گوشت شتر در
دمای چهار درجۀ سلسیوس در یخچال تا رسیدن به مرحلۀ
فساد مورد بررسی قرار گرفته است .شکل ( ،)6تغییرات
پارامتر رنگی * Lدر طول دورة نگهداری گوشت شتر در
یخچال را به مدت  12روز نشان میدهد .همانطور که در
شکل ( )6مشاهده میشود نتایج نشان داد که با گذشت زمان

76.6
y = 0.0771x + 75.537
R² = 0.869

76.4

76.2
*L

76

75.8

75.6

75.4
12

11

10

9

6
7
8
Storage Day

5

4

3

2

1

0

شکل ( )6تغییرات پارامتر رنگی * Lگوشت شتر در طول دورة نگهداری در یخچال
Fig 6. Variation of L* of camel meat during the refrigeration storage

 .3.3تغییرات ویژگی * aگوشت شتر در طول دورۀ
نگهداری
شکل ( )7روند تغییرات مؤلفۀ رنگی * aدر مدت نگهداری
گوشت شتر در دمای ( 4 °Cدمای یخچال) را نشان میدهد
که بیانگر روند نزولی مقدار * aدر طول زمان نگهداری است.
فاکتور * aنشاندهندة قرمزی گوشت است که با گذشت

زمان مقدار قرمزی گوشت شتر از  12/01در روز صفر به
 10/37در روز یازدهم کاهش یافته است .فاکتور * aدارای
ضریب تبیین  0/814است .عالوه بر واکنشهای شیمیایی که
منجر به تغییر رنگ گوشت میشود ،خارج شدن خون از
گوشت خود دلیلی بر کاهش فاکتور * aاست.
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12.2
y = -0.1293x + 11.83
R² = 0.814

12
11.8
11.6
11.4
*a

11.2
11
10.8
10.6
10.4
10.2
12

8

10

4

6

0

2

Storage Day
شکل ( )7تغییرات پارامتر رنگی * aگوشت شتر در طول دورة نگهداری در یخچال
Fig 7. Variation of a* of camel meat during the refrigeration storage

نتایج این تحقیق نشان داد که با گذشت زمان ،فاکتور
افزایش یافت همانطور که از شکل ( )8مشخص است ،این
فاکتور از مقدار  -12/83در روز صفر به مقدار  -12/11در
روز یازدهم رسیده است .ضریب تبیین * bطبق شکل زیر
 0/863است.

 .4.3تغییرات ویژگی * bگوشت شتر در طول دورۀ

*b

نگهداری
طبق شکل ( )8نتایج نشان داد که با گذشت زمان فاکتور
* bدر طول دورة نگهداری در یخچال روندی افزایشی داشته
است .فاکتور * bمقدار زردی رنگ گوشت را نشان میدهد،

-13
-12.9
-12.8

y = 0.0577x - 12.83
R² = 0.863

-12.7
-12.6

*b

-12.5
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-12.2
-12.1
-12
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14

Storage Day

شکل ( )8تغییرات پارامتر رنگی * bگوشت شتر در طول دورة نگهداری در یخچال
Fig 8. Variation of b* of camel meat during the refrigeration storage

شیبانی و همکاران در سال  1394در تحقیقی که روی
گوشت شترمرغ انجام دادند به این نتیجه رسیدند که با
گذشت زمان  11روز ،فاکتورهای رنگی * Lو * aو * bروند

کاهشی داشتند] .[22در تحقیقی دیگر که روی تغییرات رنگ
و اکسیداسیون گوشت شترمرغ در طول ذخیرهسازی انجام
شد ،نتایج نشان داد با گذشت زمان  18روز ،مقدار * Lو *b
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افزایش یافته و * aکاهش یافته است .در این تحقیق افزایش
* Lبه دلیل روشنتر شدن رنگ گوشت در مدت نگهداری
بود و افزایش * bبه دلیل افزایش زردی و کاهش * aبه دلیل
کاهش قرمزی رنگ گوشت بود ] .[23پژوهشهای انجام شده
روی ماهی نشان میدهد که با گذشت زمان تغییراتی روی
رنگ آبشش ماهی ایجاد میشود که در این تغییرات مقادیر
* Lو * bافزایش و مقدار * aکاهش مییابد ].[ 21،24
 .5.3مقایسۀ اندازهگیری چربی به روش مخرب و غیر
مخرب
شکل ( ،)9نمودار پیشبینی چربی به روش پردازش تصویر
و روش مخرب نمونۀ گوشت شتر با استفاده از دستگاه
سوکسله را نشان میدهد .در شکل ( ،)9مقدار چربی به
دست آمده از دستگاه سوکسله ،با خطچین و مقدار چربی

پیشبینی شده با استفاده از روش پردازش تصویر به صورت
خط ممتد آورده شده است .با توجه به نتایج به دست آمده،
مشخص شد که در تمامی نمونهها ،مقدار چربی پیشبینی
شده از مقدار چربی واقعی بیشتر بوده است .با توجه به شکل
( ،)9نتایج به دست آمده از دستگاه سوکسله در روز اول
دارای مقدار چربی  6/02و در روز آخر دارای مقدار چربی
 1/18است و همچنین نتایج به دست آمده از پردازش تصویر
در روز اول دارای مقدار  6/75و در روز آخر دارای مقدار
 1/59بود .با توجه به نمودارهای مشخص شد که اندازهگیری
چربی با استفاده از دستگاه سوکسله و ماشین بینایی نتایج
مشابهی دارد و این دو روش دارای روندی ثابت با هم هستند
اما روش ماشین بینایی به علت کم هزینه و کم زمان بودن
نسبت به روش آزمایش با دستگاه سوکسله بهتر است.

10
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چربی تخمین زده شده ()٪
)Estimated fat(%

7

2
1
0
12

11

10

9

8

5

6
7
روز
Storage Day

4

3

2

1

0

شکل ( )9مقایسۀ چربی پیشبینی شده با استفاده از دستگاه سوکسله و چربی پیشبینی شده با استفاده از روش پردازش تصویر
Fig 9. Comparison between estimated fat content using Soxhlet device and estimated fat content using image processing method

با توجه به نمودار رگرسیونی چربی به دست آمده از روش
مخرب (چربی به دست آمده از دستگاه سوکسله) با چربی

حاصله از روش غیر مخرب (ماشین بینایی) ضریب تبیین و
دقت بین آنها  0/841به دست آمد (شکل .)10

تخمین کیفیت گوشت شتر با پردازش تصویر و شبکه عصبی

زهره موالیی و همکاران

y = 0.0151x2 + 0.9518x + 1.0858
R² = 0.8414
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چربی بهدست آمده با روش پردازش تصویر
Fat content obtained by image processing method
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چربی بهدست آمده با دستگاه سوکسله
Fat content obtained by Soxhlet devices
شکل ( )10مدل رگرسیونی چربی به دست آمده از دستگاه سوکسله و روش ماشین بینایی
Fig 10. Regression model of fat content obtained from Soxhlet device and image processing method

محققین میران چربی گوشت گاو به دست آمده از روش
آنالیز تصویر و چربی حاصله از دستگاه سوکسله را با یکدیگر
مقایسه کردند و ضریب همبستگی بین آنها را در حدود
 0/81گزارش کردند] .[17بر اساس تحقیقی که روی تعیین
میزان چربی گوشت مرغ بر اساس روش ماشین بینایی انجام
شده است میزان همبستگی بین چربی به دست آمده از
روش ماشین بینایی و دستگاه سوکسله جهت اندازهگیری
چربی دارای ضریب همبستگی  0/65بوده است ].[13
 .6.3طبقهبندی گوشت براساس تازگی با استفاده از
شبکههای عصبی مصنوعی
جدول ( ،)2نتایج شبکۀ عصبی با یکک و دو الیکۀ پنهکان بکا
میانگین دقت پیشبینی تکازگی گوشکت شکتر بکا اسکتفاده از
ترکیب ویژگیهای بافت و رنگ را نشان میدهکد .بکر اسکاس
نتایج به دست آمده ،شبکه با یک و دو الیۀ پنهکان بکا تعکداد
نرون هکای متفکاوت در ایکن الیکه ،بهتکرین سکاختار در تکابع
یککادگیری لککونبرگ-مککارکوارت و توپولککوژی  147-3-1بککرای

شبکه با یک الیۀ پنهان با تعداد چرخۀ آمکوزش یکک و تکابع
انتقال تانژانت سیگموئید در الیۀ پنهان و تکابع انتقکال خطکی
در الیۀ خروجی با بیشکترین دقکت پکیشبینکی در دادههکای
آزمایش با مقدار  R2=0/996و همچنکین بکا کمتکرین مقکدار
میانگین مربعات خطا ( )MSEبرابر با  ،2/3×10-22تشکخیص
داده شد .پس از ارزیابی شبکۀ سکه الیکه بکا دو الیکۀ پنهکان،
مشخص شد که بهترین ساختار شبکه برای پیشبینی تازگی
گوشت ،مربوط بکه توپولکوژی  147-9-4-1بکا توابکع انتقکال
تانژانت سیگموئید-خطی -خطی با تعداد چرخۀ آموزش یکک
و با دقت آزمایش  0/99حاصل شد (جدول  .)2بکا توجکه بکه
نتایج حاصله ،مشخص شد که شبکۀ عصبی با یک الیۀ پنهان
نسبت به شبکۀ عصبی با دو الیۀ پنهان عملکرد بهتری بکرای
پیشبینی تازگی گوشت شتر دارد .نتایج این تحقیق با نتکایج
تحقیقککات دولتککی و همکککاران در سککال  1392روی تککازگی
گوشت ماهی با دقت  %98/48و شکیبانی در سکال  1394بکر
روی تککازگی گوشککت شککترمرغ بککا دقککت  %98/99و لیککائو و
همکاران در سال  1400همخوانی دارد ].[24،22،21
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جدول ( )2تغییر تابع انتقال در الیههای پنهان و خروجی شبکۀ عصبی پسانتشار و تأثیر آن در پیشبینی تازگی (روز) با استفاده از ویژگیهای
رنگی -بافتی
Table 2. Alteration of the transfer function in the output and hidden layers of the back propagation neural network and it’s effect on
estimating the freshness (day) based on color-textural features

تعداد چرخۀ

توابع انتقال
(الیۀ پنهان – الیۀ خروجی)
Transfer functions

توپولوژی

آموزش

Topology

Number of
training
epoch

MSE

147-3-1

1

2.30e^-22

((Hidden layer - output layer

تانژانت سیگموئید -خطی

میانگین
مربعات خطا

𝟐𝐑 آموزش
𝟐

𝐑 Training

0.954

𝟐𝐑 آزمایش
𝟐

𝐑 Test

0.996

Tangent Sigmoid-Linear

تانژانت سیگموئید -تانژانت سیگموئید

147-3-1

12

0.112

0.715

0.90

Tangent Sigmoid - Tangent Sigmoid

لگاریتم سیگموئید -لگاریتم سیگموئید

147-3-1

3

2.27^-07

0.996

0.893

Log Sigmoid - Log Sigmoid

تانژانت سیگموئید -لگاریتم سیگموئید

147-3-1

6

0.110

0.801

0.961

Tangent Sigmoid- Log Sigmoid

تانژانت سیگموئید -خطی -خطی

147-9-4-1

1

1.37e^-27

0.387

0.99

Tangent Sigmoid- Linear - Linear

تانژانت سیگموئید-لگاریتم سیگموئید -خطی

147-3-7-1

2

7.28e^-08

0.466

0.601

Tangent Sigmoid - Log Sigmoid-Linear

خطی -خطی -لگاریتم سیگموئید

147-9-3-1

8

0.241

0.427

0.986

Linear-Linear- Log Sigmoid

نمودار ضریب همبستگی بهترین شبکه برای پیشبینی
تازگی توسط شبکۀ عصبی در دادههای آزمایش در شکل
( )11نشان داده شده است که طبق نتایج حاصله ،مقدار
ضریب همبستگی ،در حالت  147ویژگی برای دادههای

آزمایش  0/996برای پیشبینی تازگی به دست آمد .این
نمودار نشان میدهد که شبکۀ عصبی با دقت خوبی قادر به
پیشبینی تازگی در گوشت شتر با استفاده از  147ویژگی
ترکیبی بافت و رنگ شده است.

شکل ( )11نمودار رگرسیونی پیشبینی تازگی با استفاده از ویژگیهای رنگی و بافتی
Fig 11. Regression diagram of freshness prediction based on color and texture Features
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در تحقیقی که در مورد تشخیص کیفیت گوشت شترمرغ با
استفاده از تکنیک ماشین بینایی انجام شد ،محققین به این
نتیجه رسیدند که ماشین بینایی و شبکۀ عصبی قادر است
تازگی گوشت را با دقت  %98/99تخمین بزند ] .[22لو و
همکاران با تحقیقی که روی تعیین پتانسیل ماشین بینایی
جهت پیشبینی رنگ گوشت خوک انجام دادند ،به این
نتیجه رسیدند که شبکۀ عصبی مصنوعی جهت پیشبینی
رنگ گوشت بهتر از روشهای آماری  1MIRاست ].[25
باکوس در تحقیقی به طبقهبندی کیفیت گوشت خوک با
استفاده از روش پردازش تصویر و یادگیری عمیق پرداخت.
این محقق موفق شد با دقت کلی  87/93طبقهبندی کیفی
گوشت خوک را در سه گروه تازه ،نیمه تازه و تقلبی انجام
دهد] .[26نتایج این تحقیقات با تحقیق حاضر همخوانی
دارند.
 .7.3پیشبینی میزان چربی با استفاده از شبکۀ عصبی

مصنوعی
ارزیابی شبکه با استفاده از  147ویژگی ترکیبی
رنگی-بافتی به عنوان ورودی به شبکه و با توابع انتقال
متفاوت در الیۀ پنهان و خروجی انجام شد که در این مدل از
شبکه با یک و دو الیۀ پنهان استفاده شده است که در جدول
( )3نشان داده شده است .بر اساس نتایج حاصل شده از
شبکۀ با یک الیه پنهان ،شبکه با تابع انتقال خطی -تانژانت
سیگموئید به ترتیب در الیۀ پنهان و الیۀ خروجی و با
توپولوژی  147-6-1و تعداد چرخۀ آموزش دو ،بهترین
ساختار با ضریب تبیین دادههای آزمایش  0/831را برای
پیشبینی چربی گوشت شتر حاصل نمود .با ارزیابی شبکۀ
عصبی با دو الیۀ پنهان ،بهترین ساختار با تابع انتقال
خطی -لگاریتم سیگموئید در الیههای پنهان اول و دوم و
تابع انتقال لگاریتم سیگموئید در الیۀ خروجی با چرخۀ
آموزش  8و با ضریب تبیین آزمایش  0/99بهترین نتایج را
حاصل کرد (جدول .)3

جدول ( )3تغییر تابع انتقال در الیههای پنهان و خروجی شبکۀ عصبی پسانتشار با یک و دو الیۀ پنهان و تأثیر آن در میانگین دقت تشخیص چربی با
استفاده ویژگیهای رنگی -بافتی
Table 3. Alteration of the transfer function in the output and hidden layers of the backpropagation neural network with one and two hidden
layers and it’s effect on accuracy of fat content prediction based on color-textural features

تعداد چرخۀ

توابع انتقال
(الیۀ پنهان – الیۀ خروجی)
Transfer functions

توپولوژی

آموزش

Topology

Number of
training
epoch

MSE

147-14-1

1

5.54e^-21

((Hidden layer - output layer

خطی -خطی

میانگین
مربعات خطا

𝟐

𝐑 آموزش

𝐑𝟐Training

0.014

𝟐

𝐑 آزمایش
𝐑𝟐 Test

0.81

Linear- Linear

تانژانت سیگموئید -خطی

147-24-1

0

4.13e^-22

0.124

0.82

Tangent Sigmoid-Linear

تانژانت سیگموئید -تانژانت سیگموئید

147-6-1

3

0.0199

0.739

0.552

Tangent Sigmoid - Tangent Sigmoid

خطی -تانژانت سیگموئید

147-6-1

2

0.072

0.518

0.831

Linear -Tangent Sigmoid

خطی -لگاریتم سیگموئید -لگاریتم سیگموئید

147-3-3-1

8

0.402

0.305

0.99

Linear - Log Sigmoid - Log Sigmoid

لگاریتم سیگموئید -تانژانت سیگموئید -لگاریتم سیگموئید

147-15-10-1

14

0.346

0.826

0.951

Log Sigmoid - Tangent Sigmoid - Log Sigmoid

لگاریتم سیگموئید -خطی -تانژانت سیگموئید

147-15-10-1

Log Sigmoid - linear - Tangent Sigmoid

1. Mid Infrared

4

4.27e^-06

0.40

0.892
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با توجه به نتایج جدول ( )2مشخص شد که شبکۀ عصبی با
دو الیۀ پنهان نسبت به شبکۀ عصبی با یک الیۀ پنهان در
پیشبینی میزان چربی گوشت شتر عملکرد بهتری را داشت.
شکل ( )12مقدار ضریب همبستگی برای پیشبینی مقادیر
چربی واقعی با مقادیر چربی پیشبینی شده توسط شبکۀ

عصبی با دو الیۀ پنهان را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود بیشترین مقدار ضریب همبستگی ( )Rبرای
دادههای آموزش چربی  0/995است که این نمودار نشان
میدهد که شبکۀ عصبی با دقت خوبی قادر به پیشبینی
مقدار محتوای چربی در گوشت شتر است.

شکل ( )12نمودار رگرسیونی پیشبینی چربی با استفاده از ویژگیهای رنگی و بافتی
Fig 12. Regression diagram of fat content prediction based on color and texture Features

 .4نتیجهگیری
این تحقیق روشی برای طبقهبندی میزان تازگی و
پیشبینی ویژگی بیوشیمیایی محتوی چربی در گوشت شتر
با استفاده از روشهای پردازش تصویر و شبکههای عصبی
مصنوعی بود .نتایج نمودار رگرسیونی چربی نشان داد که با
استفاده از روش مخرب (چربی به دست آمده از دستگاه
سوکسله) با چربی حاصله از روش غیر مخرب (ماشین
بینایی) ،ضریب تبیین و دقت بین آنها  0/841به دست آمد.
بهترین ساختار شبکۀ عصبی برای پیشبینی تازگی (بر
اساس روز) گوشت شتر با استفاده از شبکۀ عصبی ،ساختاری

با یک الیۀ پنهان با توپولوژی  147-3-1و با استفاده از
ویژگیهای بافتی و رنگی به عنوان ورودی شبکه ،با بیشترین
دقت  0/996محسوب شد و همچنین شبکه دو الیه دارای
بیشترین دقت  0/99بود .با این حال برای طبقهبندی گوشت
شتر بر اساس تازگی (روز) ،شبکه عصبی با یک الیه پنهان
عملکرد بهتری نسبت به شبکۀ دوالیه داشت .همچنین با
توجه به نتایج به دست آمده از شبکۀ عصبی مصنوعی با
استفاده از حالت  147ویژگی بافتی -رنگی برای پیشبینی
چربی ،بهترین ساختار شبکه ساختاری با توپولوژی -9-4-1
 147با دو الیۀ پنهان با بیشترین دقت  0/99همچنین شبکه
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تخمین کیفیت گوشت شتر با پردازش تصویر و شبکه عصبی

. امیدوار کننده است،شتر
سپاسگزاری
 مراتب تشکر و قدردانی خود را از،نویسندگان این مقاله
دانشگاه جیرفت به جهت حمایتهای مادی و معنوی از این
.پژوهش اعالم میدارند

زهره موالیی و همکاران

 به دست آمدند که از0/831 یک الیه دارای بیشرین دقت
این رو دقت شبکه دوالیه برای پیشبینی محتوی چربی
.نسبت به شبکه الیه بهتر بود و عملکرد مناسبتری داشت
 انجام این تحقیق نشان داد که استفاده از روش،در نتیجه
پردازش تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی همراه با داشتن
دقت طبقه بند مناسب برای پیشبینی تازگی و چربی گوشت
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Abstract
Camel meat can be a suitable alternative for other red meat types in human nutrition, due to its low cholesterol
and low-fat content and the appropriate protein content. This research aims to investigate and evaluate the fat
content and freshness of camel meat using machine vision technology as a non-destructive method. Therefore,
using image processing as a non-destructive method and Soxhlet device as a destructive method, the amount of
fat content was predicted, and also the freshness was classified for camel meat. In the image processing section,
108 textual features and 39 color features were extracted in the RGB, HSV, HIS, and CIElab color spaces.
Moreover, to predict the freshness and quality of meat, feed-forward back propagation artificial neural networks
with one and two hidden layers, a various number of neurons, and threshold functions were used. Also,
according to the regression diagram of fat content obtained from the destructive method (fat content obtained
from Soxhlet device) with fat content obtained from non-destructive method (machine vision), the coefficient of
determination and accuracy between them achieved 0.841. The results of the evaluation of the neural networks
showed that the best desirable network for classification based on freshness is a one-hidden layer network with
topology 147-3-1, tangent-sigmoid transfer function at hidden layer and purelin transfer function at output layer
(R2= 0.996), and also to prete of fat content the best network is two-hidden layer network with linear, logsigmoid, log-sigmoid transfer function at first hidden layer, second hidden layer and output layer respectively
(R2= 0.99). Therefore, the results of this study show that the proposed system with the help of machine vision
technology can predict the freshness and fat content of camel meat with acceptable accuracy.
Key words: Camel meat, Freshness, Fat content, Image processing, Classification, Artificial neural
networks (ANNs).
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