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سرخ نزد/یمرئ یسنجفیط روش تیقابل پژوهش نیا در :هدف   یابیبه منظور ارز (Vis/NIR) کیفرو

 .گرفت قرار ی( مورد بررسیو جواد یمخمل ،یارقام هلو )زعفران یبرخ صیو تشخ تیفیک رمخربیغ

-350 هیدر ناح(CCD)  یخازن هیآرا اسپپتکترومتر کی از ورمنظ نیهم به :پژوهش یشننناسننروش

 ،(SSC) یجامد حل شدن داوم ،(TA) تریقابل ت دیاس ،pH یبیرتخریغ ینیبشینانومتر جهت پ 1150

حداقل  رهیچند متغ ونیرگرسپپ یها. مدلدیاسپپتفاده گرد (EA)عصپپاره  نیانیآنتوسپپ ،(TP)فنل کل 

پردازش شپپپده با  یهافیط یهاو داده یبیمرجع و تخر یهایریگاندازه هیبر پا (PLS) یمربعات جزئ

نرمال  عیتوز ،)MSC( ندهیپخش افزا حیتصح ،)1D(اول  مشتق ،)SG( یگوال-یتزکیساو یهموارساز

ندارد  تا پا حیتصپپپح ،(SNV)اسپپپ کلبه  ،(Baseline) هیخط  به صپپپورت  یبیو ترک یانفراد شپپپ

)1SG+MSC+D(  و)SG+Baseline( تدو یفیک یهایژگیو ینیبشیپ یبرا ند.  نیهلو  شپپپپد

سط ر نیتدو یهامدل ستگ بیضر ،)RMSEP( ینیبشیپ یمربعات خطا نیانگیم شهیشده تو  یهمب
)pr( اریو نسبت انحراف مع )SDR( شدند یابیارز. 

های متفاوت در دارای قابلیت Vis/NIRسپپپنجی نتایج نشپپپان داد که روش طیف :یریگجهینت

 بینی مربوط به پارامتربینی برخی پارامترهای کیفی سپپپه رقل هلو بود. بهترین دقت پیشپیش

pH یکه توانسپپپت رقل زعفران بود ( 5/1را با دقت متوسپپپط <SDRرقل مخمل ،)را با دقت  ی

هلو  TAکند.  ینیبشی( پSDR> 5/2) یرا با دقت عال جوادی( و رقل SDR> 2) قبولقابل

بل پ یسپپپنجفیتوسپپپط ط یمخمل  5/2) با یژگیو نیا گریدر دو رقل د ینبود ول ینیبشیقا

>SDR >5/1دیگرد ینیبشی( پ .SSC 80/0)با دقت متوسپپط  یو جواد یدو رقل مخمل <pr 

شپپپدند.  ینیبشی( پSDR> 5/2 و pr> 90/0) یعال دقت با یزعفران رقل در و( SDR> 5/1و 

 ینیبشیپ قابل هاپردازششیپ از کدامچیه در یجواد رقل در عصاره نیآنتوسان و کل فنل مقدار

( SDR> 5/1 و pr> 75/0) متوسپپپط دقت با یمخمل و یزعفران رقل دو در پارامترها نیا و نبود

 .شدند ینیبشیپ

 ، کیفیترگرسیون خطی چندگانههلو، میوه استکتروسکوپی،  های کلیدی:واژه





 

 مقدمه و هدف -1

 

 مسئلهتعریف و بیان  -۱-۱

 داشته ییغذا عیصنارا در  یمهمنقش  ییمواد غذا بودن تیفیباکامروزه در تمام جهان سالل و 

در  2وهونگیکو  1سانگ یآقا. مرتبط استجامعه  شرفتیپمردم و  یسالمتبا  مستقیل طوربه که

که  تحقیقی انجام دادند هایسبزو  هاوهیم دیخردر هنگام  هایمشتررفتار  یروبر  2003سال 

 .ستا هاکنندهمصرف موردتوجهکیفیت، بیشتر امروزه  دیگردمشخص 

شده است  تیفیکبه  تیکماز  یمشخط رییتغباعث  یکشاورزاز محصوالت  یبرخ یباال متیق

 ییغذامواد  یرو اعتمادقابل یهامارکو  تیفیکبه دنبال مهر و نشان  هاکنندهصرفم جیتدربهو 

و فراهل  دیتولمطلوب  تیفیباکدارند که محصوالتی انتظار  هادکنندهیتولو  هاکارخانههستند و از 

 مشکلها را آن یکمو  یفیک یپارامترها نییتع ییغذامواد  ۀدیچیپ باتیترک یطرف. از آورند

استفاده  موردنظرکیفی  یپارامترها یریگاندازه یبرا ییایمیش یهاروشاز  که زمانی، کندیم

همراه با زحمت و  تواندیم بیتخر که این تخریب شود مورداستفادهبایستی مواد غذایی ، لیکنیم

 ریگوقتبسیار  هاشیآزما نیا که بوده یادیز ییایمیش یهاشیآزماانجام نیازمند  باشد و سازمشکل

جهت  مخرب ریغو  اعتمادقابل یهاروشبه  ازین ،مشکالت موجودتوجه به با  .باشندیم برنهیهزو 

 یهاروشحاضر بعضی از حال در . شوداحساس می شدتبهمحصوالت کشاورزی  تیفیک یابیارز

 ،رنگ ۀیپا بر)ظاهر(  یرونیب یمرئ وجوه یذهن ارزیابیجهت ، 4یینایب نیماش مانند 3مخرب ریغ

اما  ؛گیردقرار می مورداستفادهتجاری  صورتبه هایسبزو  هاوهیم یرونیب یهابیعو  اندازه ،شکل

 یهابیعو  دیاس مزه، ،قند مقدار ،یدگیرس :ازجمله یدرون یفیک یپارامترها مخرب ریغ یابیارز

 .(Magwaza et al., 2012) نیاز داردبه انجام تحقیقات بیشتر و بوده  مشکل همچنان یدرون

                                                                                                                               

 
1 Sang-He 
2 Kyu-Hong 
3 Non-destructive Methods 
4 Machine Vision 
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 صورتبه عیسرو  مخرب ریغروش  کی عنوانبه )NIR( 1کینزد قرمزمادون یسنجفیط 

و  کمتر. صرف وقت گیردقرار می مورداستفاده محصوالت کشاورزی تیفیک یابیارزدر  گسترده

 ازآنجاکه .از مزایای استفاده از این روش است کیفی مواد غذایی یهاشاخصدر ارزیابی  باالسرعت

 ایمانند معرف  گریدمواد مصرف برق به  جزبه شیآزماانجام  یبرا NIR یسنجفیط درروش

از  یادیزتعداد  ونیبراسیکالمدل  کی نیتدوبا  توانیم و ستین یاجیاحت ییایمیش یواکنشگرها

با  سهیمقادر ، لذا ندارندنیاز  شیآزماقبل از انجام  یسازآمادهبه  هانمونهو  ها را آنالیز کردنمونه

  (Cen and He, 2007).دارد یکمتر نهیهزمخرب  یهاروش

که به چند عامل  باشدیم هاوهیم یدرون تیفیک یابیقسمت در ارز نیترمهل یدگیرس نییتع

، )مقیمی و همکاران دارد یبستگ )pH( و دیاس، یسفت ،)SSC( 2یشدنحلمواد  زانیمانند م

 گوشت ارقام در وهیم رنگوقتی . است وهیم یسفت و رنگ ،هلو در یدگیرس معمول شاخص (.1387

ترین زمان ، مناسبکندیم شدن دیسف به شروع دیسف گوشت ارقام در و شدن زرد به شروع زرد

 سال به یسال از میوه رنگ به دلیل اینکه. باشدمی دوردستبرداشت میوه جهت ارسال به نقاط 

)جلیلی مرندی،  شود گرفته اندازه وهیم یسفت به همراه خصاش نیا است بهتر کندیم رییتغ گرید

 کامالا  اما هستند کامل بلوغ ای بالغ یکم ۀمرحل در کهد شوبرداشت  یزمانهلو باید  میوۀ (.1388

 کنندهمصرف دست به دنیرس از قبل دیبا هلو ۀویم دنیرس آغاز. هستند خوردن آماده و انددهینرس

 .(Kader and Mitchell, 1989) ردیپذ صورت

 -90 ینسب رطوبتو  گرادیسانت درجه 5لی ا صفر یدما در توانیم را شدهیبندبسته یهاوهیم

 هیته ،یخور تازه عنوانبه هلو ۀویماز . نمود ینگهدار سردخانه در روز 30 یال 14 برای درصد 85

 چسبان هستهرقل  یهلو از هافرآوردهگر ید و کمتوت هیته یبرا و شوداستفاده می کنسرو و وهیآبم

 از بعد و باشدیم فراز گرا هلو یهاوهیم کهییازآنجا(. 1388 ،مرندی یلیجل) شودیم استفاده

 تهیدیاس و( SSC) لمحلو جامد مواد یمحتوا با یهلوها ،ابدییم مهااد وهیم دنیرس زین برداشت

 ،رسانیم یهلوها یبرا. باشدمی کنندهمصرف موردپسند باال SSC/TA نسبت و )TA( 3کل

 ,Kader) باشدکننده مییراض هاکنندهمصرف %80 حدود یبرا ≥7/0TA% با SSC%11 حداقل

. باشدمی خوردن آمادهبوده،  وتنین 5/13 تا 9 برابرها آن گوشت یسفتکه  ییهاوهیم .(1997

 .(Crisosto, 1994) دارد ییباال ییرایپذ هل پوست در یسفت وتنین 36 تا 27 یدارا ۀویمهمچنین 
 

 

                                                                                                                               
 

1 Near Infrared Spectroscopy 
2 Soluble Solids Content 

3 Titratable Acidity 



 3 مقدمه و هدف

 

در  زمانهل صورتبه Vis/NIR یسنجفیاست تا با استفاده از ط نیبر ا یسع قیتحق نیدر ا

داد.  صیتشخ مخرب ریغ صورتبهرا هلو  ۀویم یفیک یپارامترهامرجع بتوان  یهاروشبا  سهیمقا

 جیو با نتا شودیتوسعه داده م )PLS( 1یجزئ بعاتمر نیهدف مدل کمتر نیبه ا دنیرس یبرا

 .گرددیم سهیحاصل از روش مرجع مقا

 

 پژوهش انجام ضرورت -۱-2

 ضرورت ،ییغذا محصوالت برای روزافزون یتقاضاو  تیجمع روزافزون رشد به توجه با امروزه

 نیتقاضا و از ب شیافزا نیا به توجهبا  .شودیم انینما شیپ از شیپ مدرن و زهیمکانکشاورزی 

 جهان در ییغذا محصوالت مبادالت یباال حجل شاهد ریاخ یهاسالدر  یتجار یرفتن مرزها

 برآورده کردن منظوربه اروپا هیاتحادژاپن و  از قبیل پیشرفته یکشورها از یاریبس یطرف از .لیابوده

 یواردات ییغذا محصوالت یسالمت و تیفیک به مربوط ییباال سطح یاستانداردها مردم، یتقاضا

 کردن صادر در ی دیگرکشورها با رقابت و یجهان هایبازار ریتسخبنابراین برای  ،اندکرده فیتعر

 .لیگام بردار 2برداشت از پسفناوری  شتریب ۀتوسع و پیشرفت جهت در دیبا ،محصوالت

 یانسان ماتیتصم رایز است، اعتمادرقابلیغ و گران یدست صورتبه 4ندیبو درجه 3نگیسورت

 ریگوقت یو کارمتفاوت  گریکدیبا  یمزه و شکل ظاهر، ، طعلاز قبیل یفیک هایویژگی نییدر تع

تحت تأثیر عوامل  تیفی. کدر ارتباط استانسان  یو درون یذهن اتیخصوص با درهرصورتاست که 

 .باشدمی رهیغ و خاک طیشرا ،وهواآب زراعت، و کشت یهاروش مانند یمختلف

وجود دارد، حتی بسیاری تفاوت کیفی  یاستانداردها ازلحاظبین محصوالت کشاورزی بنابراین 

بودن  اعتمادقابلبرای افزایش دقت و  جهیدرنتها در یک منطقه کاشت و برداشت شوند. اگر آن

ی براانجام شود و از طرفی  هاوهیم، ارزیابی کیفی باید برای تمام یبنددرجهسورتینگ و  یاتعمل

 انجام شود. مخرب ریغ صورتبهنین افزایش دقت این کار باید جویی در وقت و هزینه و همچصرفه

 یباالسرعتکه از  هاستآن نیترمهلاز  یکی یکیاپت یهاروش ،مخرب ریغ یهاروش نیاز ب

و  تیفیک یابیارز قادر استو  کندیماستفاده  یوتریکامت هایهدادنور و پردازش  ییشناسا

-یمرئ یسنجفیط ،یکیاپت یهاروشمیان  در انجام دهد. باال محصوالت را با دقت یبندطبقه

 .آیدمی حساببه هاروش نیترقیدقاز  یکی (Vis/NIR)یک فروسرخ نزد

                                                                                                                               

 
1 Partial least squares 
2 Postharvest 

3 Sorting  

4 Grading   



  Vis/NIRهای کیفی میوه هلو با استکتروسکوپی تشخیص غیرمخرب پارامتر  4

 

 نیترمهلهلو که یکی از  پارامترهای کیفی میوۀ مخرب ریغ، تشخیص شدهگفتهبا توجه به موارد 

پس از برداشت و سورتینگ و  یهاتیفعالباعث پیشرفت در  تواندیم، باشدیمصادراتی  یهاوهیم

 صورتبهشود که  ییهادستگاهمنجر به ساخت و طراحی  تواندیمهمچنین  ؛ وشود یبنددرجه

کیفیت )میزان  ازلحاظرا  هاوهیمآسیب به میوه و در کمترین زمان ممکن  گونهچیهآنالین و بدون 

کیفی در محصوالت  یمترهاپارابندی نماید. تشخیص سیدگی، مقدار شیرینی و ...( درجهر

. در این شودیمانجام  مخرب ریغ یهاروشمخرب مختلف و  یهاروشکشاورزی با استفاده از 

بهترین مدل  (PLS)تحقیق سعی بر این است که با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات جزئی 

 هلو شناسایی و معرفی گردد. میوۀ پارامترهای کیفی ینیبشیپبرای تشخیص و 

 اهداف پژوهش -۱-3

، (SSC) یشدنحل، مواد جامد pH) هلو بینی پارامترهای کیفی میوۀو پیش تشخیص .1

 آزمونبا استفاده از  (  (EA)و آنتوسیانین عصاره (TP)فنل کل  (TA) اسید قابل تیتر

 .Vis/NIRغیر مخرب استکتروسکوپی 

بینی برای های پیشو تدوین مدلرگرسیون چندمتغیره  تحلیل استفاده از روش .2

، اعتبارسنجی و انتخاب بهترین Vis/NIRاستکتروسکوپی  کیفی هلو بر پایۀ یپارامترها

 ها.مدل

و انتخاب  Vis/NIRهای بهبود طیف منظوربههای مختلف پردازشبررسی اثر پیش .3

 بهترین روش.

 

 

 

 



 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 مفهوم کیفیت در محصوالت کشاورزی -2-۱

چند صفت است.  یا یک گرفتن نظر در با کاال یک برتری یا خوبیدرجۀ  کنندۀبیان کیفیت

 کیفیت خوراکی، کیفیت محصوالت کشاورزی متفاوت بوده و شامل کیفیت برای مفهوم

 باغبانی، محصول دکنندهیتول ازنظرباشد. می غیره و ونقلحمل درونی، کیفیت کیفیت ،یبازارپسند

کل  ناسب با عیوبدارای ظاهری م باال داشته و همچنین عملکرد کیفیت یعنی محصول تولیدی

سهولت  ها مقاوم بوده و دارای سفتی باال،و بیماری آفات به باید نسبت همچنین محصول این باشد.

در مورد کیفیت  کنندهعیتوز و فروشنده پارامتر مهل برای باشد. ونقلحمل باالی کیفیت و برداشت

 را محصولی کنندگانمصرف ولی باشد.انبارمانی می و سفتی با همراه ظاهر خوب محصول،

 باوجود باشد. داشته باالیی غذایی ارزش و مزه و طعل سفتی مناسب، خوب، ظاهر که پسندندمی

 محصول توجه کرده و خرید خود را بر این اساس ظاهربهدر هنگام خرید بیشتر  کنندهمصرف کهاین

 ,Kader) دهدقرار می مدنظربعدی کیفیت خوراکی محصول را نیز  یدهایخردر  دهد، اماانجام می

1992). 

 عوامل مؤثر بر کیفیت محصوالت کشاورزی -2-۱-۱

؛ گذاردمتعددی در هنگام برداشت و حتی قبل از آن بر ترکیبات و کیفیت میوه تأثیر می عوامل

 یطیمحهای ژنتیکی رقل تحت تأثیر عواملی مانند، شرایط بنابراین کیفیت میوه عالوه بر ویژگی

در زمان برداشت، روش برداشت  یکیولوژیزیف دنیزان رسیم (،دیو روش تول وهواآب)قبل از برداشت 

که بر کیفیت داخلی  ییپارامترهاترین باشد. یکی از مهلمیپس از برداشت  ونقلحمل اتیو عمل

 هاوهیم کهاین باوجود آن است. یدگیرس زانیمگذارد، انبارمانی محصول تأثیر می زمانمدتو 

اما به دلیل جلوگیری از هستند  یخوراک تیفیک باالترین یدرخت دارا یکامل رو دنیهنگام رس

رسیدگی کامل و در زمان ها را قبل از میوهو افزایش عمر انبارمانی،  ونقلحملهای ناشی از آسیب
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 (1-2) اجزای مهل کیفیت در جدول. (Kader, 1997) کنندرسیدگی فیزیولوژیکی برداشت می

 یتازه خور) آورده شده است. اهمیت مربوط به هر فاکتور کیفی به نوع محصول و موارد مصرف آن

 ( بستگی دارد.هوری شدیا فرآ

 

 (Kader, 1992) هاها و سبزیبر کیفیت میوه مؤثرعوامل  -۱-2جدول 

 

 ظاهر

 
 

 شکل یکنواختیاندازه و ابعاد، وزن، حجل، شکل و فرم، نسبت طول به عرض، 

 یرنگ و براق یکنواختیو  شدت

 یکیزیاز صدمات ف یناش وبیع ،یرونیب ای یداخل یکیمرفولوژ وبیع وجود

 یکیپاتولوژ و یکیولوژیزیف ،یکیمکان 

 بودن یبودن و آرد یآبک بودن، یخشب ،یترد ،ینرم ،یسفت بافت

 عطر و نبود طعل و مزه ،ی، تلخ1یگس ،یترش ،ینیریش طعم و مزه

 یو مواد معدن هانیتامیو ،هاچربی ها،ینپروتئ درات،یکربوه ارزش غذایی

 یکروبیم یهایآلودگ ،یو مصنوع یعیطب یهایسموم و آلودگ یایبقا سالمتی

  نیو فلزات سنگ
 

 

 های ارزیابی کیفیت محصوالت کشاورزیروش -2-۱-2

کمی بیان  صورتبهگیری شده و بتوان آن را اندازه یآسانبهکننده کیفیت باید بیان یپارامترها

ها شامل باشد. این روش مخرب ریغمخرب یا  صورتبهتواند یت میهای ارزیابی کیفکرد. روش

های کیفی بر اساس قضاوت انسان و ها و روشهای کمی بر مبنای خواندن دستگاهگیریاندازه

شود که در جدول تقسیل می چند دستهبه  مخرب ریغهای باشد. روشهای ارزیابی حسی میآزمون

 است. شدهدادهنشان ها در ارزیابی کیفی محصوالت و موارد استفاده از آن هاروش( این 2-2)

                                                                                                                               
 

1 Astringency 



 

 گیری کیفیت محصوالت کشاورزیدر اندازه مورداستفاده مخرب ریغهای روش -2-2جدول 

 استفادهقابلعوامل       مورداستفادهروش       هاانواع روش 

 های نوریروش

 های مکانیکیروش

 

 
 Vis/NIR استکتروسکوپی

 استکتروسکوپی وابسته به زمان و
 1استکتروسکوپی وابسته به مکان

 ماشین بینایی

 2و چندطیفی یفیابر طتصویربرداری 

 آنالیز ضربه

 آنالیز ارتعاش

 آلتراسونیک
  

 
 رقلهای کیفی )قند، اسید و...(، میزان رسیدگی، تشخیص تعیین برخی ویژگی

 های درونییا نابسامانی تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول

 شکل، بافت یا خرابی سطحی( بندی محصول )بر اساس اندازه، رنگ،امکان درجه

در گیاه، تشخیص بیماری یا  و شکل، تعیین میزان تنش اندازهبهاطالعات مربوط 

 و سفتی(و تعیین کیفیت )مانند رسیدگی  خرابی در داخل محصول

 سفتی، کوفتگی(بافت )تعیین کیفیت 

 تعیین رسیدگی، سفتی، ویسکو االستیسیته

 آردی شدن و سرمازدگی میوه های فیزیکی و شیمیایی از قبیل سفتی،گیریاندازه
  

                                                                                                                                                                                                         

 
1 Time- and Space-Resolved Spectroscopy 
2 Multispectral and Hyperspectral Imaging 
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 استفادهقابلعوامل      مورداستفادهروش       هاانواع روش  

رادیوگرافی و توموگرافی 

 1با اشعه ایکس

 ̲̲̲̲ 

 الکترومغناطیس

 

 رادیوگرافی اشعه ایکس

 2توموگرافی محاسباتی

 

گپپازی و بپپیپپنپپی  یحسپپپپگپپرهپپا

 3الکترونیکی

 4تصویربرداری رزونانس مغناطیس

 

ها، تشخیص الرو حشرات و وجود آفات های درونی میوه و سبزیخیص نابسامانیتش

 هاها و سبزیدر میوه

ای شپپدن رطوبتی، تشپپخیص عیوب داخلی، قهوهبینی سپپفتی، تخمین محتوی پیش

 بافت و تعیین الرو حشرات
 

 ، تشخیص ارقام، مراحل مختلف رسیدگی یا آلودگی قارچیمعطرِتشخیص مواد فرار و 

ای ها، تعیین وجود کرم، عیوب داخلی، کوفتگی، قهوهها و چربیتشخیص رطوبت، روغن

 شدن، آردی شدن
 

                                                                                                                                                                                                         

 
1 X-Ray Radiography and Tomography 
2 Computed Tomography 
3 Electronic Noses 
4 Magnetic Resonance Imaging 

 





 
  

 

 معرفی محصول -2-2

 تاریخچه و منشأ -2-2-۱

 بومی که این میوه است به این معنی (Prunus persica) هلو یشناساهیگ نام کهاین باوجود

 مورداستفاده کشور در این قدیل هایمنشأ آن کشور چین بوده و از زمان درواقع اما باشد،می ایران

 از باشد. پیشمی 19سیب فارسی التین به معنایواژۀ  از برگرفته آن انگلیسی است. نام قرارگرفته

 قرن 3 یا 2 باشد. احتماالا هلوکه منشأ هلو کشور ایران می عقیده بودند این بر بسیاری ،19 قرن

 ارتش توسط بعدازآن و است واردشده ایران به چین از ابریشل از طریق جاده میالد مسیح از قبل

 (Bassi and Monet, 2008). است شده برده اروپا به ایران از روم

 شناسییاهگخصوصیات  -2-2-2

 و جنس 21دهیپرونوئ خانواده ریز، 20و متعلق به خانواده رزاسه Prunus persicaهلو  یعلمنام 

 دیتلوئیدو  )=8X(کروموزم  16 یدارا. هلو است نیچمناطق گرم  یبوم. باشدیم 22پرونوس

 تا درخت آن با اندازه متوسط که بوده دارخزان هلو یک گیاه (.1375 زادگان،)رسول باشدیم

 که دمگل کوتاه بوده با یا دمگل بدون ها ممکن استگل کوچک، طول عمر نسبتاا کوتاهی دارد.

 تعداد بسیاری پرچل و یابرچه تک مادگی و گلبرگ 5 کاسبرگ، 5 از ؛ وشوندمی باز هابرگ از قبل

 ۀهست (، دارایکرک بدون شلیل )در ینمد یهاکرک با ها. میوهاست شدهلیتشک مرکز آن در

 (Prance and Nesbitt, 2012). هستند زیتنوک و باریک هایبرگ و با یا صاف سوراخسوراخ

 وضعیت تولید هلو در جهان -2-2-3

 دشدهیتول جهان سرتاسر در شلیل و هلو تن میلیون 18 ( حدود2016) 23فائو آمارنامه بر اساس

هلو  ۀدکنندیتول نیتربزرگ تن بوده بنابراین میلیون نیل و که سهل کشور چین از این میزان یازده

شده داده( نشان 2-3) جدول در جهان در هلو ۀدکنندیتول برتر کشور آید. دهمی حساببهدر جهان 

 .(FAO,2016) است
 

                                                                                                                               

 
19 Persica malum 
20 Rosaceae 
21 Prunoidea  
22 Prunus 
23 Food and Agriculture Organization 



 

 

 (FAO, 2016)میزان تولید هلو در ده کشور برتر دنیا  -3-2جدول 

 یکشورها ردیف

 دکنندهیتول

 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 عملکرد

 )تن در هکتار(

 میزان تولید

 )هزار تن(

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

  کل

 چین

 ایتالیا

 استانیا

 آمریکا

 یونان

 ترکیه

 ایران

 مصر

 شیلی

 فرانسه

  

767346 

88580 

81500 

57093 

42200 

26894 

47503 

31225 

19235 

12839 

  

02/15 

50/18 

40/16 

50/20 

35/16 

30/20 

50/10 

60/10 

60/16 

36/23 

  

11529 

1637 

1335 

1171 

690 

455 

498 

332 

320 

301 

18268  
 

 وضعیت تولید هلو در ایران -2-2-4

 کلدرصد از  1/4هزار تن و سهل  853حدود  دیتولمربوط به هلو با  دیتول زانیمششل  ۀرتب

، گلستان با سهل یدرصد 8/14البرز با سهل  یهااستان کهبوده  یباغبانمحصوالت  دیتول زانیم

 8/6با سهل  یغرب جانیآذربا ،یدرصد 7، فارس با سهل یدرصد 8، مازندران با سهل یدرصد 3/8

قرار  کشورهلو  دکنندگانیتولششل  اول تا یهارتبهدر  یدرصد 5/6و تهران با سهل  یدرصد

 اندنموده نیتأم را کشورهلو  دیتول کلدرصد از  4/51شش استان جمعاا در حدود  نیااند و داشته

 (.1396)آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، 

 ۱396شش محصول باغبانی با بیشترین میزان تولید در سال  -4-2جدول 

 درصد از کل تولید تولیدمیزان  محصول

 سیب

 انگور

 پرتقال

ای خیار گلخانه

 خرما

 هلو

7/3 

2/3 

9/2 

6/1 

2/1 

85/0 

7/17 

2/15 

8/13 

7/7 

8/5 

1/4 

 واحد: )میلیون تن(
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 ارزش غذایی -2-2-5

 ازنظرآن  طعلخوش رنگخوشهای های مناطق معتدله است که میوهترین میوههلو یکی از مهل

های مهل در ایران است. گلوکز، فروکتوز، اقتصادی و تجاری ارزش بسیاری دارد و یکی از میوه

اصلی هلو به شمار  یقندهااز ترکیبات  دیگوساکاریال یتعدادو  تولینوزیمزوام تول،یساکارز، سورب

ساکارز در  کهیدرحال ،ابندییم شیافزا سرعتبه وهیمۀ اکنندیاح یقندها وهیبا رشد م روند.می

 ترینعمده که است شدهییشناسا نهیدآمینوع اس 18. در هلو شودیظاهر م یدگیرس ۀمرحل

 در هانهیدآمیاس نیا زانیو م باشدمی دیاس کیتریو س دیاس کیمال وهیموجود در م یهانهیدآمیاس

هلو  گرم میوۀ 100جود در مو(. ترکیبات 1375)حکیمی،  با یکدیگر متفاوت استارقام مختلف 

 باال کالری ها وویتامین و معدنی سرشار از مواد هلو ۀبرگ است. شدهدادهنشان  (5-2در جدول )

سالمتی  برای که بوده فیبر از غنی منبع باشد. هلومی بدون کلسترول و آن بسیارکل بوده و چربی

شود )خادمی، کلسترول می سطح انسان بسیار مفید بوده و منجر به کاهش وزن پایین آمدن

 هایگونه اسید بوده که آسکوربیک و گلوتانیون مانند های قویاکسیدان(. هلو دارای آنتی1389

 و نموده جلوگیری در انسان UVاشعه  از ناشی هایسرطان از و کرده تخریب را اکسیژنی فعال

 (.1390 و همکاران، نژادکرمدهد )مقاومت گیاهان به سرما را افزایش می

 (Siddiq, 2006) تازه هلو گرم میوۀ ۱00ترکیبات موجود در هر  -5-2جدول 

 گرم(ها )میلیویتامین گرم(عناصر معدنی )میلی ترکیبات اصلی )گرم(

87/88 

39/8 

019/0 

025/0 

91/0 

39 

 آب

 قند

 اسیدیته

 دهایتیل

 هاپروتئین

 انرژی() یکالر
 

190 

6 

9 

25/0 

20 

068/0 

 پتاسیل

 کلسیل

 منیزیل

 آهن

 فسفر

 مس
 

326 

6/6 

025/0 

73/0 

6/2 

031/0 

A ویتامین 

C ویتامین 

B6 ویتامین 

E ویتامین 

K ویتامین 

 ریبوفالوین
 

 

 



 

 

 NIRسنجی مفاهیم پایه طیف -2-3

 تابش الکترومغناطیس -2-3-۱

در میدان الکتریکی و مغناطیسی  وشود آشفتگی یا موج گفته می ینوعبهتابش الکترومغناطیس 

(. تابش الکترومغناطیس طیف 1388شود )بابایی و اصفهانی، که بر هل عمود بوده منتشر می

موج یا فرکانس بیان طول برحسبشود که ای از پرتوهای الکترومغناطیس را شامل میگسترده

است و برای  24چند فامشود. ناحیه مرئی که بخشی از طیف الکترومغناطیس بوده، پیوسته و می

های دیگر طیف است. بخش دنیدقابلکند چشل انسان که مانند یک آشکارساز عمل می

(، IR) 26(، فروسرخUV) 25(، فرابنفشX) (، اشعه ایکسγ) الکترومغناطیس شامل اشعه گاما

است  صیتشخقابلدیگر  یآشکارسازهاباشد که توسط ( میRW) 28( و رادیوییMW) 27ماکروویو

( نشان 1-2) (. نواحی مختلف طیف الکترومغناطیس در شکل1386جوانبخت و همکاران، )

عکس دارد بنابراین با افزایش  ۀرابطموج ( فرکانس با طول1-2) ۀرابطبر اساس  .است شدهداده

 یابد.موج فرکانس کاهش میطول

 (2-1)  𝜆 = 𝐶/𝑣 

 

شود ( استفاده میῡ) معموالا از واحد دیگری به نام عدد موجی قرمزمادوندر استکتروسکوپی 

متر برابر است. موج در واحد سانتیبا تعداد طول ؛ و(1389شود )یاوری، بیان می cm-1 صورتبهکه 

 نابراین با توجه به رابطۀدارد؛ بمستقیل  رابطۀ یانرژ بامزیت استفاده از عدد موجی این است که 

 خواهیل داشت: (2-1)

 (2-2)  𝑣 = 𝐶ῡ 

 

 ،(2-2) و (1-2)که در روابط 

λ طول =( موجm؛) 

C  خأل= سرعت انتشار نور در ( و برابرm/s) 810× 99725/2؛ 

𝜈 ( فرکانس =Hz  1یا-s)و ؛ 

ῡ  یموج= عدد (1-cm) 

                                                                                                                               

 
24 Polychromatic 
25 Ultra-Violet 
26 Infrared 
27 Microwave 
28 Radio Wave 
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 (۱386طیف الکترومغناطیس )جوانبخت و همکاران،  -۱-2شکل 

 

در قرن نوزدهل  31و بور 30، پالنک29بر اساس تحقیقاتی که توسط دانشمندانی نظیر انیشتین

کنش داشته باشد تواند به شکل پیوسته برهلانجام گرفت، مشخص شد که ماده با نور نمی

های کوچک توان شبیه به بسته(؛ بنابراین تابش الکترومغناطیس را می1386)جوانبخت و همکاران، 

ه باشد. بر ای داشتتواند هل ماهیت موجی و هل ذرهانرژی یا فوتون گسسته در نظر گرفت که می

ها دارای شود و این فوتونفوتون منتشر می صورتبههای الکترومغناطیس این اساس تمام تابش

مستقیل دارد ( با فرکانس و عدد موجی رابطۀ 3-2)بور  اساس معادلۀانرژی هستند که مقدار آن بر 

 (:1385)نوروزی و همکاران، 

 

 که در این رابطه،

E  انرژی =(J)و ؛ 

h ( ثابت پالنک =Js 10-34×26/6  =h) 

                                                                                                                               
 

29 Albert Einstein 
30 Max Karl Ernst Ludwig Planck 
31 Niels Henrik David Bohr 

(2-3)  𝐸 = ℎ𝑣 = ℎ𝐶ῡ 
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Abstract 
Research Aim: In this study, the capability of the Vis / NIR method for non-

destructive evaluation of quality and detection of some peach varieties including 

Zaferani, Makhmali and Javadi was investigated. 
Research method:  In this regard, a capacitive array (CCD) spectroradiometer with a 

range of 350 to 1150 nm was used to predict pH, titrable acid (TA), soluble solid-

state (SSC), total phenol (TP), extract anthocyanin (Prance and Nesbitt) 

nondestructively. Multivariate partial least squares (PLS) regression models were 

used based on reference and degradation measurements. Spectral data processed 

with Savitsky-Goley smoothing (SG), first derivative (D1), incremental diffusivity 

correction (MSC), standard normal distribution (SNV) and Baseline correction was 

performed individually and in combination (SG + MSC + D1) and (SG + Baseline) 

to predict peach quality characteristics. The models were evaluated by the root mean 

square error of prediction (RMSEP), correlation coefficient (rp) and standard 

deviation ratio (SDR). 
Findings:  The results showed that the Vis / NIR spectroscopy method had 

different capabilities in predicting some qualitative parameters of the peach 

cultivars. The best prediction accuracy was related to pH parameter, which 

could make saffron cultivar with moderate accuracy (SDR >1/5), velvet 

cultivar with acceptable accuracy (SDR >2) and velvet cultivar with high 

accuracy (SDR >2.5). The velvet peach's TA was not predictable using 

spectroscopy, but in the rest of cultivars, this parameter was predicted in the 

range of 1/5<SDR<2/5. The SSC predicted two velvet and Javadi cultivars 

with moderate accuracy (rp >0/8 and SDR >1/5) and saffron cultivar with 

high accuracy (rp>0/90 and SDR>2/5). The amount of total phenol and 

anthocyanin in Javadi cultivar was not predictable for any pretreatments and 

these parameters were predicted in two cultivars of Saffron and Velvet with 

moderate accuracy (rp >0/75 and SDR >1/5). 
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