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تخمين پارامترهای کيفی ليموشيرين ( )Citrus limettaبا استفاده از روش غيرمخرب طيفسنجی Vis/SWNIR
4

شهرام مومکش ،1سيد احمد ميرهای ،* 2مرتضی صادقی ،3مجيد ناظری

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .2استادیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .3دانشیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .4استادیار ،گروه لیزر و فوتونیک ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه کاشان
(تاریخ دریافت 1394/11/7 :تاریخ تصویب )1395/7/4 :

چکيده
مؤلفههای مختلفی برای تعیین رسیدگی و کیفیت لیموشیرین معرفی شدهاند که از مهمترین آنها میتوان به مقدار مواد
جامد محلول ( ،)SSCاسیدیته قابل تیتر ( )TAو رطوبت ( )MCاشاره کرد .در این تحقیق ،با استفاده از روش غیرمخرب
طیفسنجی مرئی-فروسرخ نزدیک طول موج کوتاه ( ،)Vis/SWNIRتخمین پارامترهای  MC ،SSCو  TAلیموشیرین
مورد مطالعه قرار گرفت .طیف  120نمونه لیموشیرین در محدودهی طول موج  400تا  1100نانومتر در دو وضعیت
تقابلی و عبوری جمعآوری شدند .اثر پیش پردازشهای مختلف نظیر الگوریتم ساویتسکی-گوالی ( ،)SGتصحیح پراکنش
افزاینده ( ،)MSCتصحیح خط پایه ( ،)BCمتغیر نرمال استاندارد ( ،)SNVمشتق اول ( )1st Derivativesو ترکیبی از این
روشها مورد بررسی و پیش پردازش مناسب برای مدلسازی با روش حداقل مربعات نسبی ( )PLSانتخاب شد .براساس
نتایج بدست آمده ،مدلهای تخمین  SSCو  MCدر مد تقابلی و  TAدر مد عبوری منجر به بهترین نتایج شدند.
همچنین در بین سه پارامتر مورد بررسی ،بهترین نتایج به ترتیب برای  MC ،SSCو  TAحاصل شد SSC .با ضریب
همبستگی ( 0/87 )rpو ریشه میانگین مربعات خطای پیشگویی ( 0/5 )RMSEPدرجه بریکس MC ،با  rpبرابر  0/88و
 RMSEPبرابر  0/57درصد و  TAنیز با  rpبرابر  0/74و  RMSEPبرابر  0/0076درصد پیشگویی شد.
واژههای کليدی :تقابلی ،عبوری ،پیش پردازش ،حداقل مربعات نسبی ،ضریب همبستگی ،ریشه میانگین مربعات خطا

مقدمه

*

مرکبات تقریباً در تمام مناطق نیمه گرمسیری و اکثر مناطق
گرمسیری جهان که آب و هوای خیلی خشک یا خیلی مرطوب
نداشته و سرمای هوا شدید نباشد ،کشت میشوند .مرکبات
ایران به طور عمده در سه منطقه مشخص کمربند ساحلی
دریای خزر ،کمربند مرکزی و کمربند ساحلی جنوبی قرار
گرفتهاند (.)Fotohi Ghazvini & Fattahi Moghaddam, 2010
بر اساس آخرین آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد
(فائو) در سال  2013میالدی ،ایران رتبه دوازدهم تولید مرکبات
در جهان را به خود اختصاص داده است (.)FAOSTAT, 2013
امروزه نزدیک به یکصد صنعت تولیدی در فرآوردههای خود از
مرکبات استفاده میکنند .برای مثال ،استفاده از آبمیوه مرکبات
در صنایع مختلف غذایی ،اسانس و اترهای چرب آنها در صنایع
آرایشی ،مخلوط تفاله مرکبات و مالس چغندرقند در تأمین
خوراک دام و غیره را میتوان نام برد (.)Grasser et al., 1995
* نویسنده مسئولsamireei@ut.ac.ir :

از طرف دیگر ،لیموشیرین ( )Citrus limettiodes Tan.در
بسیاری از کشورهای جهان به ویژه فلسطین اشغالی به عنوان
پایه اولیه مرکبات به کار گرفته میشود و از دیدگاه اقتصادی در
هیچ یک از کشورهای صاحبنام تولیدکنندهی مرکبات نظیر
آمریکا ،برزیل و غیره جایگاه خاصی ندارد .اما در ایران به ویژه
در استانهای فارس ،خوزستان ،کرمانشاه و کرمان از اهمیت
اقتصادی خوبی برخوردار است .لیموشیرین با کالری و اسیدیته
کمتر نسبت به پرتقال ،همان مقدار ویتامین ث را به بدن
میرساند و در ایران از قدیم به منظور جلوگیری و درمان تب،
سرماخوردگی و دردهای کبد مورد استفاده قرار گرفته است
(.)Daryaei, 2005; Kimball, 2012
کیفیت مرکبات تحت تأثیر عوامل مختلفی میباشد .از
جملهی آنها میتوان به عوامل اقلیمی ،آب ،تغذیه گیاه و پایه
درختان مرکبات اشاره کرد .این عوامل میتواند بر ویژگیهای
خارجی میوه نظیر شکل ،اندازه و رنگ پوست و همچنین
ویژگیهای داخلی میوه نظیر آب ،میزان قند (مواد جامد
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محلول )1و اسیدیته تأثیرگذار باشد .از طرفی بهترین شاخص
تعیین رسیدگی و زمان بهینه برداشت مرکبات از جمله
لیموشیرین ،میزان مواد جامد محلول ( )SSCاست که این میزان
را نسبت به اسید قابل تیتر )TA( 2آن میسنجند .این دو
شاخص عالوه بر این که جزء شاخصهای مهم رسیدگی
محسوب میشوند ،از نسبت آنها ( )SSC/TAبه عنوان شاخص
طعم نیز یاد شده است .میزان رطوبت )MC( 3نیز با افزایش
رسیدگی و انبارداری میوه کاهش مییابد و بنابراین میتواند یک
شاخص مهم کیفیت در مرکبات لحاظ شود (.)Ladaniya, 2008
در حال حاضر ،روشهای مرجع برای اندازهگیری سه مؤلفهی
 TA ،SSCو  MCمبتنی بر روشهای استاندارد به ترتیب
رفرکتومتری ،تیتراسیون عصاره با استفاده از یک باز استاندارد و
خشک کردن در آون میباشد که همگی مخرب و زمانبر
هستند .بنابراین ،استفاده از روشی سریع و دقیق برای تخمین
مؤلفههای کیفیت لیموشیرین میتواند اهمیت زیادی در قبل از
برداشت (تعیین رسیدگی و زمان بهینه برداشت) و پس از
برداشت (سورتینگ و درجهبندی) این محصول مهم داشته باشد
(.)Ladaniya, 2008
بدین منظور در  30سال اخیر روشهای زیادی در
زمینهی ارزیابی غیرمخرب محصوالت کشاورزی از جمله
مرکبات توسعه یافتهاند .این روشها بر اساس اصول و مبنای
ویژگی کیفی مد نظر بوجود آمدهاند ،ولی تنها برخی از آنها
توانستهاند از لحاظ فنی و صنعتی توجیه داشته باشند ( & Chen
 .)Sun, 1991از بین روشهای غیرمخرب ،روشهای اپتیکی یکی
از مهمترین آنهاست که از سرعت باالی شناسایی نور و پردازش
دادهی کامپیوتری استفاده میکند و میتواند ارزیابی کیفیت و
طبقهبندی محصوالت را با دقت زیاد انجام دهد .در بین
روشهای اپتیکی ،طیفسنجی مرئی-فروسرخ نزدیک
( )Vis/NIRیکی از دقیقترین روشها محسوب میشود که
بسته به محل قرارگیری منابع نور ،نمونه و آشکارساز در سه
وضعیت (مد) مختلف تقابلی ،عبوری و بازتابشی توسعه یافته
است .تاکنون ،تحقیقات بسیار زیادی در زمینه بکارگیری روش
اسپکتروسکوپی  NIRدر ارزیابی کیفی محصوالت کشاورزی در
سطح دنیا انجام شده است ( .)Nicolai et al., 2007بسته به نوع
ابزار اندازهگیری (اسپکترومتر) ،دقت و هزینهی مورد نظر ،برخی
محققین از ناحیهی کامل  800( NIRتا  2500نانومتر) به همراه
ناحیهی  380( Visتا  800نانومتر) و برخی دیگر از ناحیهی
1. Soluble Solids Content
2. Titratable Acidity
3. Moisture Content

طول موج کوتاه )SWNIR( NIR 4به همراه ناحیهی
استفاده کردهاند که مورد آخر به دلیل کاهش قابل مالحظه
هزینه و از طرف دیگر افزایش عمق نفوذ پرتوهای فروسرخ
نزدیک ،مورد استقبال بسیاری از محققین بوده است.
به طور مشخص در مورد مرکبات تاکنون تحقیقات
متعددی در زمینه استفاده از روش طیفسنجی Vis/NIR
گزارش شده است .در استفاده از دامنه کامل ناحیهی  NIRیا
 Vis/NIRمحققین توانستهاند  pH ،SSCو سفتی نارنگی
( )Gómez et al., 2006و همچنین ،)Lu et al., 2006( SSC
ویتامین ث ( ،pH ،TA ،SSC ،)Xia et al., 2007سفتی ،جرم و
رنگ ( )Cayuela & Weiland, 2010و  ،TA ،SSCویتامین ث،
جرم و رنگ ( )Magwaza et al., 2013پرتقال را تخمین بزنند.
اما در استفاده از ناحیهی  Vis/SWNIRمحققین توانستهاند
Vis

(Kawano et al., 1993; Miyamoto & Kitano, 1995; SSC
) SSC ،Greensill & Walsh, 2002و McGlone et al., ( TA
;2003; Tsuchikawa et al., 2003; Liu et al., 2010
 SSC ،)Antonucci et al., 2011و ماده خشک ( Guthrie et al.,

 )2005a; Guthrie et al., 2005bو  ،TA ،SSCویتامین ث و
رنگ ( )Xudong et al., 2009نارنگی و همچنین  SSCو TA
( )Jamshidi et al., 2012و  SSCو  )Cen et al., 2006( pHو
اسید سیتریک و اسید تارتاریک ( )Cen et al., 2007پرتقال را
تعیین کنند.
با این وجود ،تاکنون تحقیقی در زمینهی استفاده از روش
طیفسنجی  Vis/NIRدر تشخیص مؤلفههای کیفیت
لیموشیرین انجام نشده است .بنابراین ،هدف از این تحقیق
مطالعه توانایی روش طیفسنجی در ناحیهی  Vis/SWNIRدر
تخمین مؤلفههای  MC ،SSCو  TAلیموشیرین میباشد.

مواد و روشها
تهيه نمونه و اندازهگيری مشخصههای فيزيکی

نمونههای لیموشیرین (رقم فلسطینی )5در سه مرحلهی کامالً
نارس ،نیمه رسیده و رسیده از اواخر شهریورماه تا اواخر آذرماه
سال  1393از باغات اداره تحقیقات کشاورزی حسن آباد ،داراب،
استان فارس و همچنین بازار محلی اصفهان تهیه شدند .شکل
( )1نمونههایی از لیموشیرینهای تهیه شده در هر سه مرحله
رسیدگی را نشان میدهد که بر اساس ظاهر و به صورت چشمی
طبقهبندی شدهاند .در ابتدا ،میوهها از نظر کوفتگی و آسیب

4. Short Wavelength Near-Infrared
5. Palestinian sweet lime

مومکش و همکاران :تخمین پارامترهای کیفی لیموشیرین ( )Citrus limettaبا استفاده

ظاهری بررسی و سپس نمونههای سالم در یخچال و در دمای
 10درجه سلسیوس نگهداری شدند .در کل ،تعداد  120میوه به
صورت کامالً تصادفی از هر سه مرحلهی رسیدگی انتخاب شدند،
به نحوی که دارای حداکثر تغییرپذیری در پارامترهای رسیدگی
لیموشیرین باشند .آزمایشات اصلی حداکثر  72ساعت بعد از
تهیه نمونهها انجام میگرفت .قبل از شروع آزمایشها ،به منظور
تعادل با دمای آزمایشگاه ،نمونهها به مدت  6ساعت از یخچال
خارج و سپس شمارهگذاری شدند .وزن هر نمونه با استفاده از
یک ترازوی دیجیتال (مدل  ،GF400شرکت  ،A&Dژاپن) با
دقت  0/001گرم اندازهگیری شد .سپس سه قطر اصلی هر میوه
شامل قطر کوچک ،قطر بزرگ و قطر متوسط ،با استفاده از یک
کولیس دیجیتال با دقت  0/01میلیمتر اندازهگیری شد.
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تقابلی با پرتودهی نمونهها از زیر و به صورت مایل ،ضمن
جل وگیری از نفوذ پرتوهای بازتابش معمولی به فیبر نوری،
بخشی از پرتوهای پخششده درونی 1یا پس پراکنش یافته

2

می توانست وارد فیبر نوری شده و در نهایت شدت آن توسط
اسپکترومتر ثبت شود.
در حالت عبوری (شکل -2ب) ،از روش عبور کامل برای
جمعآوری طیفها استفاده شد که در آن فیبر نوری دقیقاً زیر
نمونه و در داخل استوانه نگهدارنده میوه قرار میگرفت و از یک
المپ هالوژنی درست در باالی نمونه و تحت زاویه  180درجه با
فیبر نوری برای پرتودهی استفاده میشد.

شکل .1نمونههايی از ليموشيرينهای تهيه شده در سه مرحلهی رسيدگی
(نارس ،نيمه رسيده و رسيده).

جمعآوری طيفهای مرئی-فروسرخ نزديک

پس از اندازهگیری مشخصههای فیزیکی ،طیفهای
 Vis/SWNIRمربوط به هر نمونه در دو مد تقابلی و عبوری ثبت
و اندازهگیری شدند .شکل ( )2طرحوارهی سامانه استفاده شده
به منظور اندازهگیری طیفهای  Vis/SWNIRدر دو مد مذکور
را نمایش میدهد .بخشهای اصلی این سامانه شامل منابع نور،
مدار کنترل شدت نور ،اسپکترومتر ،فیبر نوری و رایانه به همراه
نرمافزار ثبت طیف میباشد .منابع نور در حالت تقابلی شامل
شش عدد المپ هالوژن کوارتزی  12ولت با توان  50وات
ساخت کشور آلمان بود که طبق آرایش شکل (-2الف) نسبت
به نمونه و فیبر نوری قرار میگرفتند .فاصلهی منابع نور و نمونه
در حدود  150میلیمتر و زاویه تابش آنها تقریباً  15درجه
نسبت به فیبر نوری میباشد .این مقادیر به نحوی انتخاب شدند
تا ضمن جلوگیری از ورود نور بازتابش معمولی به داخل فیبر
نوری ،از تماس نزدیک نمونهها و منابع جلوگیری شده و
همچنین پرتوهای با شدت کافی و حتی االمکان موازی با فیبر
نوری وارد اسپکترومتر شوند تا بتوان اندازهگیریها را در وضعیت
تقابلی انجام داد .شدت این منابع با استفاده از یک مدار کنترلی
تنظیم میگردید ،به نحوی که در آن با استفاده از ترانسهای
القایی  12-220با توان  50وات ،شدت مورد نیاز برای ایجاد یک
طیف با نسبت سیگنال به نویز مطلوب ایجاد میشد .در حالت

شکل  .2طرحوارهی سامانهی اندازهگيری طيفهای  Vis/NIRدر دو حالت
الف) تقابلی و ب) عبوری.

اسپکترومتر استفاده شده در این تحقیق از نوع آرایه
دیودی )PDA( 3با آشکارساز  4CCDبود که توانایی ثبت طیفها
در ناحیهی  400تا  1100نانومتر با وضوح دو نانومتر را دارا بود.
این اسپکترومتر ساخت آزمایشگاه تراهرتز دانشگاه کاشان
میباشد که پیشتر توانایی آن به اثبات رسیده است ( Abbasi et
 .)al., 2014; Abbasi et al., 2016فیبر نوری استفاده شده از
نوع شیشهای با قطر  200میکرون مجهز به درگاه خروجی
استاندارد  SMAبود.
در ابتدای هر آزمایش ،برای اندازهگیری طیف نسبی
( )Irelativeاز هر نمونه نیاز است که طیف تیره و مرجع تعریف
شود .این کار ابتدا با خاموش کردن منبع نور ،قرار دادن درپوش
کدر بر روی فیبر نوری و اندازهگیری طیف تیره ( )Idarkو سپس
اندازهگیری طیف مرجع ( )Ireferenceبا روشن کردن منبع نور و
تنظیم شدت نور آن توسط دیمر انجام شد .به منظور تعریف
1. Diffuse Reflectance
2. Back Scattered
3. Photo-Diode Array
4. Charge-Coupled Device
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اولین طیف مرجع ،شدت نور المپها تا اندازهای زیاد شد که
اسپکترومتر در آستانه اشباع شدن قرار گیرد .در تمامی
اندازهگیریها ،فاصلهی فیبر نوری از سطح محفظه نگهدارنده
نمونه ثابت بود ،به نحوی که از تماس مستقیم فیبر با نمونه
جلوگیری شود .با تعریف طیف تیره و مرجع و سپس قرار دادن
نمونه طیف نسبی هر نمونه با استفاده از رابطه ( )1به دست آمد.
 I sample  I dark 
(رابطه)1


 100

 I reference  I dark 



I relative 

که در آن Irelative :طیف نسبی نمونه Isample ،طیف نمونه،
 Idarkطیف تیره و  Ireferenceطیف مرجع میباشند .اندازهگیری
طیف مرجع پس از هر  20بار اندازهگیری طیف نمونه تکرار شد.
همچنین از هر نمونه دو طیف تحت زاویه  180درجه حول
محور استوایی میوه جمعآوری و میانگین آنها بهعنوان طیف
نمونه در نظر گرفته شد.
آزمايشهای مرجع

پیشپردازش طیفها وجود دارند که در تحقیق حاضر از
روشهای ساویتسکی-گوالی ،)SG( 1تصحیح پراکنش افزاینده
4
( ،)MSCتصحیح خط پایه ،)BC( 3متغیر نرمال استاندارد
( ،)SNVمشتق اول ( )1st Derivativeو ترکیبی از این روشها
استفاده شد.
به منظور استخراج مدلهای  PLSکلیه نمونهها به دو
دسته کالیبراسیون (برای استخراج مدل ،شامل  %75نمونهها) و
آزمون (برای اعتبارسنجی مدل ،شامل  %25نمونهها) تقسیم
شدند .در مدلسازی  PLSهدف کلی بدست آوردن یک مدل
رگرسیون خطی بین دادههای  NIRو پارامترهای  MC ،SSCو
 TAبود .در این روش مرحله فشردهسازی دادههای  NIRو
دادههای پارامتر مورد نظر به هم گره خورده است و فاکتورهای
 PLSتغییرات در آن دسته از دادههای طیف  NIRرا توصیف
میکنند که برای مدلسازی دادههای پارامتر مورد نظر مرتبط
هستند (.)Williams & Norris, 2001
برای ارزیابی توانایی مدلهای توسعه یافته در پیشبینی
 MC ،SSCو  TAاز پارامترهای آماری ضریب همبستگی
کالیبراسیون ( ،)rcریشه میانگین مربعات خطای کالیبراسیون
( ،)RMSECضریب همبستگی در اعتبارسنجی متقاطع یگانه
( ،)rcvریشه میانگین مربعات خطا در اعتبارسنجی متقاطع یگانه
( ،)RMSECVضریب همبستگی اعتبارسنجی آزمونی ( )rpو
ریشه میانگین مربعات خطای پیشبینی ( )RMSEPاستفاده
شد .تمامی تحلیلهای آماری با استفاده از نرم افزار
 Unscramblerنسخه  9/7انجام شد.
2

بالفاصله پس از جمعآوری طیفها ،آزمایشهای مرجع شامل
اندازهگیری  MC ،SSCو  TAانجام شدند .برای اندازهگیری
 SSCاز یک رفرکتومتر دیجیتال مدل  PAL-1ساخت شرکت
 ATAGOکشور ژاپن با دقت  0/1درجهی بریکس استفاده شد.
روش اندازهگیری  MCمطابق با استاندارد  ،ASABEشامل
خشک کردن نصف میوه پوست کنده در آون با دمای 103
درجه سلسیوس به مدت  24ساعت و سپس اندازهگیری نسبت
اختالف وزن تر و خشک به وزن تر نمونهها بود ( ASABE,
.)1982
همزمان با اندازهگیری رطوبت ،اندازهگیری  TAنیز انجام
شد .بدین منظور  10میلیلیتر از عصاره هر نمونه درون ارلن
ریخته شد و پس از اضافه کردن  20میلیلیتر آب مقطر ،محلول
بدست آمده با استفاده از سود  0/1نرمال تیتر گردید .به منظور
اندازهگیری  pHمحلول از یک  pHمتر دیجیتال مدل inolab-
 7110استفاده شد و انتهای فرآیند تیتراسیون زمانی در نظر
گرفته شد که محلول به  pHحدود  8/2برسد .با اندازهگیری
مقدار سود مصرفی ( ،)mlNaOHمقدار  TAبا استفاده از رابطهی
( )2تعیین شد (.)Houk et al., 1990
(رابطه)2
TA  mlNaOH  0.064

در محدودهی طول موج  500تا  700نانومتر (ناحیهی مرئی)،

تحليل دادهها

طیف نمونههای رسیده تفاوت زیادی با طیف نمونههای نیمه

به منظور تحلیل دادهها ،ابتدا الزم است اطالعات غیرمفیدی که
ممکن است در اثر برخی عوامل مانند اثر پراکنش نور،
ناهمواریهای سطحی نمونه و غیره ایجاد شدهاند ،توسط پیش
پردازش مناسب حذف گردند .ابزارها و روشهای مختلفی برای

رسیده و نارس دارد که این مسأله با توجه به میزان شفافیت

نتايج و بحث
مروری بر طيفها

شکل (-3الف) میانگین طیف نسبی تقابلی برای سه دسته از
نمونههای نارس (نمونههای  1تا  ،)40نیمه رسیده (نمونههای
 41تا  )80و رسیده (نمونههای  )120-81را نشان میدهد .الزم
به توضیح است که طیف هر نمونه با میانگینگیری از دو طیفی
که تحت زاویه  180درجه حول محور استوایی هر نمونه
جمعآوری شده بود ،بدست آمد .همانطور که مشاهده میشود،

1. Savitzky-Golay Algorithm
2. Multiplicative Scatter Correction
3. Baseline Correction
4. Standard Normal Variate
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بیشتر و تراکم کمتر بافتهای پوست و گوشت میوههای رسیده

 950نانومتر طیف نمونههای نارس دارای شدت بیشتری نسبت

قابل توجیه است (شکل  )2002( McGlone et al. .)1مشابه این

به طیف نمونههای نیمه رسیده و رسیده است که این مسأله

اتفاق را برای سیب رقم رویال گاال در مد تقابلی مشاهده کردند.

پس از مشاهده میانگین اندازهی نمونههای نارس ،نیمه رسیده و

بنابراین ،میتوان گفت که برای نمونههای رسیده درصد بیشتری

رسیده قابل درک است .جدول ( )1میانگین سه بعد اصلی

از پرتوها در ناحیهی مرئی به درون میوه نفوذ کرده و پس از

نمونههای نارس ،نیمهرسیده و رسیده را نشان میدهد .با توجه

پراکنش به آشکارساز میرسند .در حالی که برای نمونههای

به نحوه قرارگیری نمونهها برای اندازهگیری طیفها (شکل ،)2

نارس درصد بیشتری از پرتوها در همان مرحله اول یعنی در

در اینجا قطر بزرگ و کوچک حایز اهمیت میباشند که به

پوست میوه (زردبر 1و سفیدبر )2جذب میشوند و درصد ناچیزی

ترتیب از نمونههای نارس تا رسیده افزایش مییابند (جدول .)1

به آشکارساز میرسند .همچنین در شکل (-3الف) ،یک جذب

 )2004( Lee et al.به طور مشابه به تأثیر اندازه میوه برای مد

پهن در طول موج حدود  750نانومتر برای تمامی نمونهها

عبوری اشاره کردهاند .در اینجا نیز مشابه مد تقابلی ،یک جذب

مشاهده میشود که میتواند ناشی از جذب گروههای پایه  CHو

پهن در طول موج حدود  750نانومتر به چشم میخورد .در

 OHباشد ( .)Kawano et al., 1993در ادامه یک جذب نسبتاً

ادامه نیز در طول موج  680نانومتر کاهش چشمگیری در شدت

کوچک در حدود  680نانومتر مشاهده میشود که در انتهای

نور عبوری مشاهده میشود که میتواند ناشی از جذب کلروفیل

ناحیهی قرمز در طیف مرئی قرار دارد)2006( Gómez et al. .

باشد (شکل -3ب).

این جذب را به رنگدانههای جذب نور قرمز به خصوص کلروفیل
نسبت دادهاند که به محصول مشخصات رنگ سبز را میدهند.
 )2002( McGlone et al.نیز جذب در  680نانومتر را برای
سیب در مد تقابلی ناشی از جذب کلروفیل گزارش کردند .در
نهایت ،جذب کوچکی در نزدیکی طول موج  590نانومتر نیز
برای تمامی نمونهها مشاهده میشود که میتواند ناشی از
رنگدانههای سبز کلروفیل باشد (.)Lammertyn et al., 2000
میانگین طیف نسبی عبوری برای سه دسته از نمونههای
نارس (نمونههای  1تا  ،)40نیمه رسیده (نمونههای  41تا  )80و
رسیده (نمونههای  )120-81در شکل (-3ب) نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،در محدودهی طول موج
 580تا  730نانومتر ،طیف نمونههای رسیده دارای شدت
بیشتری نسبت به طیف نمونههای نیمه رسیده و نارس است.
 )2004( Kim et al.مشابه همین اختالف را برای پرتقال رقم
آنشیو با درجههای مختلف رسیدگی در مد عبوری گزارش
نمودند .بر این اساس ،معموالً رنگ مرکبات توسط توزیع
کلروفیل سبز و کاروتنوئید نارنجی رنگ تعیین میشود که با
افزایش رسیدگی ،کاروتنوئید غلبه مینماید .این نکته میتواند
دلیل تغییر رنگ مرکبات در حین رسیدگی باشد .همچنین
 )2000( Lammertyn et al.به تأثیرپذیری باالی طیفهای
عبوری از رنگ میوه در ناحیهی  400تا  700نانومتر اشاره
کردهاند .همان طور که مشاهده میشود ،در محدودهی  730تا
1. Flavedo
2. Albedo

جدول  .1ميانگين سه بعد اصلی نمونههای نارس ،نيمه رسيده و رسيده

مرحله رسیدگی
نمونهها

قطر
بزرگ
()mm

قطر
کوچک
()mm

قطر در راستای
ساقه دم
برگ()mm

نارس
نیمه رسیده
رسیده

58/373
62/639
65/005

56/165
60/273
62/469

55/585
59/414
58/994

مشخصات آماری نمونهها

در جدول  2مشخصات آماری نمونههای مورد استفاده شامل
تعداد ،حداقل ،حداکثر ،میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب
تغییرپذیری در پارامترهای  MC ،SSCو  TAدر سه دسته کل،
کالیبراسیون و آزمون آورده شده است .برای اعتبارسنجی
مدلهای ارائه شده در تمامی روشهای آماری مورد استفاده در
این تحقیق ،نمونهها به دو دسته کالیبراسیون و آزمون
طبقهبندی شدند .در این طبقهبندی سعی بر آن بوده که هر سه
پارامتر  MC ،SSCو  TAدارای توزیع یکسان و یکنواختی در
دسته دادههای کالیبراسیون و آزمون باشند ،به نحوی که
شاخصهای آماری این دو دسته در پارامترهای مختلف با
یکدیگر تفاوت چندانی نداشته باشند .همانطور که مشاهده
میشود ،تغییرپذیری بهتری برای پارامترهای  TAو ( SSCبه
ترتیب  %17/740و  )%10/8نسبت به  )%1/821( MCوجود
دارد .با این حال ،پایین بودن ضریب تغییرپذیری MC
( )%1/821نیز با توجه به این که کلیه نمونهها در انتهای مرحله
آب اندازی مرکبات بودند ،قابل توجیه است.
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شکل  .-3ميانگين طيف نسبی الف) تقابلی و ب) عبوری برای سه دسته
از نمونههای نارس ،نيمه رسيده و رسيده.

پيش پردازش طيفها

در جدول ( )3اثر پیش پردازشهای مختلف بر نتایج رگرسیون
 PLSبرای پیشبینی  MC ،SSCو  TAدر مد اندازهگیری تقابلی
نشان داده شده است .در این بخش از اعتبارسنجی متقاطع
یگانه برای ارزیابی مدلهای به دست آمده استفاده شد.
همانطور که مشاهده میشود ،برای مدلسازی  SSCدر مد
تقابلی ،پیش پردازشهای مختلف اثر قابل مالحظهای نداشتند و
در نهایت طیفها در حالت خام و بدون پیش پردازش (rc=0/93

و  rcv=0/85 ،RMSEC=0/4 °Brixو )RMSECV=0/5 °Brix
برای مدلسازیهای بعدی استفاده شد .برای مدلسازی  MCدر
مد تقابلی ،پیش پردازش  MSCبهترین نتایج ( rc=0/93و
 rcv=0/83 ،RMSEC=%0/47و  )RMSECV=%0/73را به همراه
داشت .برای مدلسازی  TAدر مد تقابلی ،بهترین نتیجه در
حالت ترکیبی از پیش پردازشهای  MSC ،SGو rc=0/71( BC
و  rcv=0/63 ،RMSEC=%0/0071و  )RMSECV=%0/0079به
دست آمد.

جدول  .2مشخصات آماری نمونههای استفاده شده برای تعيين پارامترهای مؤثر بر رسيدگی

پارامتر

SSC

()˚Brix

MC

()%

TA

()%

انحراف

ضریب تغییرپذیری

استاندارد

()%
10/8

دسته داده

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

کل نمونهها

120

7/0

11/6

9/2

1/0

دسته کالیبراسیون

90

7/0

11/6

9/2

1/1

11/4

دسته آزمون

30

7/4

10/8

9/2

0/8

8/9

کل نمونهها

120

84/672

94/137

88/624

1/614

1/821

دسته کالیبراسیون

90

84/672

94/137

88/670

1/734

1/956

دسته آزمون

30

86/267

90/318

88/485

1/196

1/351

کل نمونهها

120

0/038

0/093

0/066

0/012

17/740

دسته کالیبراسیون

90

0/038

0/093

0/066

0/012

17/856

دسته آزمون

30

0/045

0/086

0/065

0/011

17/510
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جدول  .3اثر پيش پردازشهای مختلف بر نتايج مدلهای تخمين  MC ،SSCو  TAدر مد اندازهگيری تقابلی
SSC

کالیبراسیون

اعتبارسنجی
متقاطع
یگانه

rc

RMSEC

rcv

RMSECV

rc

RMSEC

rcv

RMSECV

rc

RMSEC

rcv

کالیبراسیون

کالیبراسیون

RMSECV

پیش پردازش

MC

اعتبارسنجی
متقاطع
یگانه

TA

اعتبارسنجی
متقاطع
یگانه

Raw

0/93

0/ 4

0/85

0/5

0/93

0/49

0/82

0/75

0/71

0/0071

0/62

0/0080

SG

0/93

0/4

0/85

0/5

0/93

0/49

0/82

0/75

0/71

0/0071

0/62

0/0080

0/92

0/4

0/85

0/5

0/93

0/47

0/83

0/73

0/70

0/0072

0/61

0/0081

MSC
st

1 Derivative

0/95
0/93
0/92
0/92
0/92
0/92

SG+MSC+
1st Derivative

BC
SNV
SG+MSC
SG+BC
S.G.+SNV

0/3
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4

0/82
0/85
0/84
0/85
0/85
0/84

0/6
0/6
0/5
0/5
0/5
0/5

0/89
0/93
0/93
0/93
0/93
0/93

0/81
0/82
0/83
0/83
0/82
0/83

0/59
0/49
0/48
0/47
0/49
0/48

0/78
0/75
0/74
0/73
0/75
0/74

0/79
0/71
0/72
0/70
0/71
0/72

0/0062
0/0071
0/0071
0/00721
0/00711
0/0071

0/60
0/62
0/60
0/61
0/62
0/60

0/0082
0/0080
0/0082
0/0081
0/0080
0/0082

0/96

0/3

0/83

0/5

0/89

0/58

0/81

0/77

0/84

0/0055

0/59

0/0082

SG+MSC+BC

0/92

0/4

0/85

0/5

0/93

0/49

0/82

0/75

0/71

0/0071

0/63

0/0079

S.G.+MSC+SNV

0/91

0/4

0/84

0/5

0/93

0/48

0/83

0/74

0/72

0/0071

0/60

0/0082

جدول  .4اثر پيش پردازشهای مختلف بر نتايج رگرسيون  PLSبرای پيشبينی  MC ،SSCو  TAدر مد اندازهگيری عبوری
SSC

کالیبراسیون

rc

RMSEC

rcv

RMSECV

rc

RMSEC

rcv

RMSECV

rc

RMSEC

کالیبراسیون

rcv

کالیبراسیون

اعتبارسنجی
متقاطع
یگانه

RMSECV

پیش پردازش

MC

اعتبارسنجی
متقاطع
یگانه

TA

اعتبارسنجی
متقاطع
یگانه

Raw

0/71

0/7

0/64

0/70

0/74

0/89

0/65

1/02

0/71

0/0077

0/62

0/0087

SG

0/71
0/65

0/7
0/7

0/64
0/57

0/70
0/76

0/74
0/67

0/89
0/98

0/65
0/57

1/02
1/10

0/71
0/66

0/0077
0/0082

0/62
0/59

0/0087
0/0089

MSC
st

1 Derivative

0/77

0/6

0/61

0/73

0/79

0/81

0/62

1/05

0/75

0/0072

0/62

0/0086

SNV
SG+MSC

0/71
0/70
0/65

0/7
0/7
0/7

0/64
0/62
0/57

0/70
0/72
0/76

0/74
0/69
0/71

0/89
0/95
0/94

0/65
0/59
0/57

1/02
1/08
1/10

0/71
0/67
0/66

0/0077
0/0081
0/0082

0/62
0/60
0/59

0/0087
0/0089
0/0089

SG+BC

0/71

0/7

0/65

0/70

0/74

0/89

0/65

1/02

0/71

0/0077

0/62

0/0087

S.G.+SNV
SG+MSC+
1st Derivative
SG+MSC+BC

0/70

0/7

0/62

0/72

0/69

0/95

0/59

1/08

0/67

0/0081

0/60

0/0089

0/73

0/6

0/58

0/74

0/75

0/88

0/57

1/10

0/68

0/0080

0/57

0/0090

0/66
0/70

0/7
0/7

0/58
0/62

0/75
0/72

0/69
0/69

0/95
0/95

0/59
0/59

1/08
1/08

0/66
0/67

0/0082
0/0081

0/59
0/60

0/0089
0/0089

BC

S.G.+MSC+SNV

در جدول ( )4اثر پیش پردازشهای مختلف بر نتایج
رگرسیون  PLSبرای پیشبینی  MC ،SSCو  TAدر مد عبوری
نشان داده شده است .در این جدول نیز از اعتبارسنجی متقاطع

یگانه برای ارزیابی مدلهای به دست آمده استفاده شد.
همانطور که مشاهده میشود ،برای مدلسازی  SSCدر مد
عبوری بهترین نتیجه در حالت ترکیبی از پیش پردازشهای SG
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و  rc=0/71( BCو  rcv=0/65 ،RMSEC=0/7 °Brixو
 )RMSECV=0/7به دست آمد .برای مدلسازی  MCدر مد
عبوری پیش پردازشهای مختلف اثر چندانی نداشت و در
نهایت طیفها در حالت خام و بدون پیش پردازش ( rc=0/74و
 rcv=0/65 ،RMSEC=%0/89و  )RMSECV=%1/02برای
مدلسازیهای بعدی استفاده شد .برای مدلسازی  TAدر مد
عبوری ،پیش پردازش  1st Derivativeبهترین نتایج ( rc=0/75و
 rcv=0/62 ،RMSEC=%0/0072و  )RMSECV=%0/0086را به
همراه داشت.
°Brix

مدلهای رگرسيون PLS

پس از شناسایی پیش پردازش مناسب برای هر یک از مؤلفههای
کیفیت و حذف دادههای پرت ،بهترین مدلهای  PLSاستخراج
شدند .در این قسمت از دو روش اعتبارسنجی متقاطع یگانه و
اعتبارسنجی آزمونی برای ارزیابی اعتبار مدلهای به دست آمده
استفاده شد .انتخاب بهترین تعداد متغیر پنهانی ( )LVنیز به
منظور جلوگیری از بیش یا کم برازش شدن مدل با استفاده از
انتخاب نقطه کمینه در نمودار واریانس مقادیر باقیمانده در برابر

تعداد متغیرهای پنهانی تعیین شد (.)Williams & Norris, 2001
جدول ( )5مقادیر تعداد مؤلفههای پنهانی بهینه به همراه
نتایج بهترین مدلهای تخمین سه مؤلفهی  MC ،SSCو  TAرا
نشان میدهد .همانطور که دیده میشود ،برای پیشبینی
پارامترهای  SSCو  ،MCمد تقابلی منجر به بهترین نتایج شد.
 )2013( Mireei et al.نیز برای تعیین رطوبت خرمای مضافتی با
استفاده از سه وضعیت بازتابشی ،عبوری و تقابلی با مدلسازی
 ،PLSاز مد تقابلی به عنوان بهترین حالت اندازهگیری یاد کرده
و علت آن را تأثیر کمتر عوامل مزاحم مانند تغییر در فاصله
نمونه با فیبر و همچنین اثر کمتر ناهمواریهای سطحی
محصول برشمردند )2000( Schaare & Fraser .نیز در تعیین
محتوای قند کیوی با استفاده از سه مد تقابلی ،بازتابشی و
عبوری ،مد تقابلی را به عنوان بهترین حالت اندازهگیری گزارش
کردند .برای پیشبینی پارامتر  TAنیز بهترین نتایج در مد
عبوری حاصل گردید .همچنین در بین پارامترهای مختلف
رسیدگی ،مدلهای تخمین  SSCمنجر به بهترین نتایج نسبت
به دو پارامتر کیفی دیگر بودند.

جدول  .5نتايج رگرسيون  PLSبرای پيشبينی  MC ،SSCو  TAبا استفاده از سه مد اندازهگيری تقابلی ،عبوری و بازتابشی

مد
اندازهگیری

تقابلی

عبوری

متغیر

پیشپردازش

کالیبراسیون

اعتبارسنجی متقاطع

اعتبارسنجی

یگانه

آزمونی

LV

rc

RMSEC

rcv

RMSECV

rp

RMSEP

SSC

Raw

12

0/93

0/3

0/79

0/6

0/87

0/5

MC

MSC

14

0/94

0/45

0/75

0/87

0/88

0/57

TA

SG+MSC+BC

6

0/77

0/0067

0/66

0/0080

0/45

0/0083

SSC

SG+BC

7

0/72

0/7

0/62

0/7

0/64

0/7

MC

Raw

7

0/75

0/86

0/66

1/00

0/66

1/07

TA

1st Derivatives

6

0/77

0/0070

0/61

0/0088

0/74

0/0076

برای پارامتر  SSCدر مد تقابلی  rpبرابر  0/87و
برابر  0/5درجه بریکس حاصل شد .برای پارامتر  MCدر مد
تقابلی  rpبرابر  0/88و  RMSEPبرابر  0/57درصد بود .برای
پارامتر  TAنیز در مد عبوری  rpبرابر  0/74و  RMSEPبرابر
 0/0076درصد بدست آمد که نتایج نسبت به دو مؤلفهی دیگر
ضعیفتر است )2003( McGlone et al. .گزارش کردند که
تخمین  TAنارنگی در محدودهی طول موج  500تا 1100
نانومتر با استفاده از سه مد اندازهگیری تقابلی ،بازتابشی و
عبوری با دقت باال امکانپذیر نیست .آنها از کلروفیل موجود در
RMSEP

پوست میوه به عنوان عامل مزاحم یاد کردند .عالوه بر این موارد،
به نظر می رسد که پایین بودن میزان اسیدیته در لیموشیرین ،به
گونهای که در بین مرکبات کمترین میزان  TAرا دارد ،میتواند
مزید بر دقت پایینتر تخمین  TAنسبت به دو مؤلفه دیگر باشد.
شکل ( )4مقادیر پیشبینی شده در برابر مقادیر واقعی
اندازهگیری شده توسط روشهای مرجع در هر دو مرحلهی
کالیبراسیون و اعتبارسنجی آزمونی را برای پیشبینی
پارامترهای  SSCو  MCدر مد تقابلی و نیز پارامتر  TAدر مد
عبوری نشان میدهد.
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)○(  در هر دو مرحلهی کاليبراسيونPLS  مقادير پيشبينی شده در برابر مقادير واقعی حاصل از مدلسازی.4 شکل
 در مد عبوریTA ) ب) رطوبت در مد تقابلی و ج، در مد تقابلیSSC )و اعتبارسنجی آزمونی (●) برای پيشبينی الف

 با توجه به اهمیت اقتصادی لیموشیرین به عنوان.نشان دادند
 این تحقیق میتواند در،یکی از مرکبات پرمصرف در ایران
توسعه سامانه برخط به منظور تشخیص سریع و غیرمخرب
، انبارداری، مدیریت برداشت،پارامترهای کیفی لیموشیرین
فروش و همچنین فرآوری این محصول نقش به سزایی داشته
.باشد

نتيجهگيری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد که برای تخمین پارامترهای کیفی
لیموشیرین با استفاده از روش غیرمخرب طیفسنجی
SSC  پارامترهای، در دو وضعیت تقابلی و عبوریVis/SWNIR
 در مد عبوری منجر به بهترین نتایجTA  در مد تقابلی وMC و
 مدلهای تخمین، در بین مؤلفههای کیفیت، همچنین.شدند
 از خودTA  توانایی باالتری نسبت به مدل تخمینMC  وSSC
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