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 چکیده

هدا   بدیزیجات تلدو ی    تخمین غیرمخرب خصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف مواد غذایی مانند  میدو   

تدر  شگرف در صنعت غذایی ایجاد خواه  کرد. د یل این تلول به، غیرمخرب بودن، برخط بودن   از همه مهد  

های گفته ش   ملققان مختلفی بر ر ی نلو  تخمین غیرمخدرب  ه به مزیتگردد. با توجبریع بودن آن بر می

همین د یل به ه ف اصدلی در ایدن مقا ده    ان . بهخصوصیات فیزیکوشیمیایی مواد مختلف غذایی تمرکز داشته

رقد  رد د یزدز بدا     بدی   میدو   ب کلر فیدل  مق ار غیرمخرب تخمین -1 :دنیال گردی . این اه اف عیارتن  از

 مقد ار  غیرمخرب تخمین -2ا گوریت  فرهنگی،  -ابتفاد  از خصوصیات رنگی   هییری  شیکه عصیی مصنوعی

ندانومتر   هییرید  شدیکه     680های طیفی باز  اطدراف  رق  رد د یزز با ابتفاد  از داد  بی  میو  ب کلر فیل

 بدی   میدو   ب کلر فیدل  مق ار غیرمخرب تخمین -3، بر جغرافیای زیستی گوریت  میتنیا -عصیی مصنوعی 

 –هییری  شیکه عصیی مصدنوعی  های موثر انتخابی توبط های مختلف طیفرق  رد د یزز با ابتفاد  از دبته

هدای مختلدف شدیکه    منظور برربی قابلیت اعتماد هییری ها بها گوریت  تکامل تفاضلی. در هر یک از این ر ش

تکدرار   1000جام ش . در نهایت نتایج نزان داد که میانگین ضری  تعیدین در  تکرار ان 1000عصیی مصنوعی، 

ا گوریت   -ا گوریت  فرهنگی   هییری  شیکه عصیی مصنوعی  –هییری  شیکه عصیی مصنوعی های برای ر ش

ین بود. همچنین نتایج نزان دادن  که بداتتر  932/0   882/0ترتی  بازی میتنی بر جغرافیای زیستی بهبهینه

طیدف   10بده دبدته خصوصدیات بدا     های مختلف خصوصیات مدوثر مربدو   مق ار ضری  تعیین در میان دبته

 .ب بت آم  93/0باش . ضری  تعیین در این حا ت می

های موثر، نور مرئی/ ماد ن قرمز های طیفی، طیفغیرمخرب، خصوصیات رنگی، داد  کلمات کلیدی:

 نزدیک، هییری  شیکه عصیی مصنوعی
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 مقدمه -1

 هاهای کلیدی و تعریف عملیاتی واژهواژه 

 تو ید  ملصدوتت   هدای نهاد  م یریت آن در شود کهکزا رزی دقیق: به مجموعه اق اماتی گفته می -1

کداهش   هد ف  بدا  مزرعه، مکانی های یژگی اباس بر   غیر  بذر کش، علف آهک، شیمیایی، کود نظیر زراعی،

 .گردداجرا می زیست ملیط کیفیت حفظ   درآم  افزایش ضایعات،

 .ابتخراج دانش از دنیای  اقعی با ابتفاد  از اطالعات موجود در تصویر: بینایی ماشین -2

پردازش تصا یر دیجیتال: به فرآین  پردازش تصا یر دیجیتال توبط کامپیوترهدای دیجیتدال اطدال      -3

 شود.می

ای ابت برای پردازش اطالعات که از بیست  عصیی زیستی ا هدام گرفتده شد        ای  عصیی:  شیکه -4

بیسدت  پدردازش اطالعدات     عنصر کلی ی این ای  ، بداختار ج ید   . پردازدپردازش اطالعات می مانن  مغز به

کده بدرای حدل یدک      تزکیل ش   (neurons) این بیست  از شمار زیادی عناصر پردازشی به  پیوبتهابت. 

 . نکنمسأ ه با ه  هماهنگ عمل می

 لهأمسبیان  

ی خوب   مزایایی کده بدرای بدالمتی انسدان دارند  ر  بده       د یل مز تو ی    مصرف میو    بیزیجات به

هدا شدامل   بن ی میو های مختلفی جهت درجه(. ر شLi et al., 2016; Sabzi et al., 2018باشن  )افزایش می

ها   بن ی میو درجه(. ر شSabzi et al., 2015های شکلی، حجمی،  زنی   فیزیکوشیمیایی  جود دارد )ر ش

کند   گان را فراه  میبیزیجات براباس خصوصیات فیزیکوشیمیایی امکان انتخاب گسترد  برای مصرف کنن  

(Zhang et al., 2018 تخمین این .)  هدای مخدرب صدورت گرفتده     خصوصیات تا ه  اکنون بدا ابدتفاد  از ر ش

د یل مخدرب بدودن  جدود    بن ی متناب  با مق ار هر خصوصیت فیزیکوشیمیایی بهابت، که عمال امکان بسته

هدا   بدیزیجات متنابد  بدا مقد ار هدر       بن ی میو بنجی قابلیت بستهمخرب مانن  طیفهای غیرن ارد. ر ش

های غیر مخدرب  های اخیر ر شدر بال (.Arendse et al., 2018باشن  )شیمیایی را دارا میخصوصیت فیزیکو

بیندی مقد ار خصوصدیات فیزیکوشدیمیایی، تزدخید ربدی گی       د یل کاربرد عملی در صنایع غذایی )پدیش به
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از د  ر ش غیدر مخدرب    طدرح همین د یل در این ان . بهبرابر جهان بود ها   غیر ( مورد توجه ملققان میو 

بده عندوان یدک     بطیفی   رنگی ترکی  ش   با هییری  شیکه عصیی مصنوعی جهت تخمین مق ار کلر فیدل  

شاخد ربی گی در طول مراحل مختلف رش  بی  ردد یزز )بده د یدل تغییدر رندگ پوبدت آن در مراحدل       

 ش .خواه  بتفاد  مختلف ربی گی( در باغ ا

 ضرورت و اهمیت اجرای طرح 

های کزا رزی م نظر قرار گرفتده   تقرییدأ تمدام    های اخیر مفهوم کزا رزی دقیق در تمام زمینهدر بال

دانند . کزدا رزی دقیدق دارای گسدتردگی     کزورهای توبعه یافته آن را یک اصل تینفک از تو ی  ملصول می

بده کزدا رزی   بازی مزرعه گرفته تا برداشت ملصول، بعضدی از امدور مربدو    باش  از عملیات آماد فرا انی می

پدذیر  هدای د  تدی امکدان   ها بد  ن همکداری بدایر ارگدان    دقیق احتیاج به زیرباخت دارن    بنابراین انجام آن

وقدع  مباشد . یید ن بده   باش  اما بخزی از امور احتیاج به زیرباخت ن ارن    داشتن دانش تزم، کافی مدی نمی

باشد .  پدردازش   مصدرف مدی   کنند   حفدظ کیفیدت آن در مراحدل پد      ملصوتت کزا رزی   باغی تضمین

ها   از جمله بی  درختی با ابدتفاد  از دبدت   توبدط نیدر ی کدارگری انجدام       اکنون برداشت اکثر میو ه 

تکدراری پدایین   گیری مزابه توبط یک شدخد در طدی کارهدای    شنابی امکان تصمی گیرد. از  لاظ ر انمی

کده  از آنجدایی گدردد.  های بنتی جهت برداشت ملصول باعث بر ز خطا مدی باش . بنابراین ابتفاد  از ر شمی

کن  بنابراین ربی ن بده هد ف   مق ار کلر فیل ب در طول مرحله ربی گی میو  بی  رق  رد د یزز تغییر می

همین د یدل در ایدن طدرح یدک ا گدوریت  غیدر       باش . بهپذیر میها براباس مرحله ربی گی امکانیی ن میو 

های غیرمخرب تزدخید  های این ر شاز دیگر قابلیت  گردد.مخرب جهت تخمین مق ار کلر فیل ب ارائه می

  .باش( میEisenstecken et al., 2019ها از جمله بی  )های مختلف میو رق 

 طرحاهداف اصلی  

تخمین غیر مخرب مق ار کلر فیل ب با ابتفاد  از ترکی  داد  های طیفی   هییرید  شدیکه عصدیی     -1

 مصنوعی.

تخمین غیر مخرب مق ار کلر فیل ب با ابتفاد  از ترکی  داد  های رنگدی   هییرید  شدیکه عصدیی      -2

 .مصنوعی
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 مخرب مق ار کلر فیل ب.تخمین غیر های موثر طیفی جهت تعیین طول موج -3

 بررسی منابع 

ها در میان مردم برابر جهدان  باشن  که برشار از  یتامین بود    مصرف آنجز  مواد غذایی می هامیو 

کنن . بنابراین جهدت  های مختلفی رش  میبا آب، هوا   خاک هر منطقه از کر  زمین، میو ر اج دارد. متناب 

هایی  لداظ گدردد   ها، بای  ابتان اردها یا به صورت صادراتی برای بایر کزوررها در داخل کزوتوزیع این میو 

شدود.  هدا مدی  ها  ارد ش     باعدث افدت کیفیدت آن   از برداشت خساراتی به آندر غیر اینصورت در مراحل پ 

خلدی.  ها نگریست، کیفیت خدارجی   کیفیدت دا  ها بای  از د  منظر به آنطورکلی جهت برربی کیفیت میو به

هدا   غیدر    کیفیدت داخلدی شدامل میدزان       کیفیت خارجی شامل ان از ،  زن، ع م خسارت ر ی پوبت میو 

ها گیری کیفیت خارجی میو باش . برای ان از ، میزان قن    غیر  می2، اب یته کل1ملتوای مواد جام  مللول

باشد   بند ی مدی  مختلف بورتینگ   درجههای ها تو ی  دبتگا تلقیقات فرا انی انجام ش   ابت که نتایج آن

(Blasco et al., 2003; Leemans et al., 2002; Kondo et al., 2000این ر ش .)  هدای غیرمخدرب   هدا همگدی ر ش

هدای  هدا نیسدت. بدرخالف ر ش   بودن ، یعنی نیاز به تخری  ملصول جهت تعیین میدزان کیفیدت خدارجی آن   

بدر  بدر   هزینده  هدا مخدرب، زمدان   گیری کیفیت داخلی میدو  ان از های گیری کیفیت خارجی، اکثر ر شان از 

ها بینی خصوصیات شیمیایی میو های اخیر تلقیقات مختلفی جهت پیش(. در بالLiu et al., 2010باشن  )می

هدای مختلفدی   (. ر شArendse et al., 2018باشن  انجام شد   ابدت )  ها میکه تعیین کنن   کیفیت داخلی آن

بدنجی مداد ن قرمدز    تدوان بده طیدف   ها مدی بی کیفی غیرمخرب پیزنهاد ش   ابت که از میان آنجهت برر

(،  ,.2007Gowen et al) 4هدای تصدویربرداری یند  طیفدی   فراطیفدی     (، بیسدت  ,.2007Nicolai et al) 3نزدیک

(، اشدعه   ,.Zhang and McCarthy, 2013Marcone et al ;2013) 5ایتصدویربرداری رز ندان  مغناطیسدی هسدته    

های ذکدر شد     ( اشار  کرد. عال   بر ر شMagwaza and Opara, 2014González et al., -Donis ;2014) 6ایک 

                                                      
1 Soluble Solids Content (SSC) 
2 Total Acidity (TA) 
3 Near Infrared Spectroscopy (NIRS) 
4 Multispectral and Hyperspectral Imaging 
5 Nuclear Magnetic Resonance Imaging (NMR) 
6 X-ray 
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نیز مدورد ابسدتقیال ملققدان مختلدف قدرار گرفتده ابدت،         1بنجی نور مرئی/ ماد ن قرمز نزدیکر ش طیف

هدا  ی اجزا شیمیایی   خصوصیات کیفی میو گیرهای غیرمخرب برای ان از ترین ر شکه یکی از موفقطوریبه

(. Clement et al., 2008; Baranska et al., 2006; Pan et al., 2015; Huang et al., 2018باشد  )   بدیزیجات مدی  

هدایی مختلدف مانند  زردآ دو     بنجی نور مرئی/ مداد ن قرمدز بندابر اهد اف مختلدف بدر ر ی میدو        ر ش طیف

(Amoriello et al.,2018زی ،)( تونMoscetti et al.,2016( گالبی ،)Bexiga et al.,2017 (  بدی ،)Eisenstecken et 

al., 2019گریپ ،)( فر تNcama et al., 2017( عناب ،)Nordey et al.,2017( گوجه فرنگی ،)Huang et al., 2018 )

بدنجی ندور مرئی/مداد ن    ها از جمله کاربردهای طیدف گیری میزان ابتلکام گوشت میو ان . ان از اعمال ش  

نور مرئی/مداد ن قرمدز نزدیدک جهدت     بنجی ( یک بیست  طیفUwadaira et al.,2018)باش . قرمز نزدیک می

ای در ژاپن برداشت کردند .  ع د هلو در مزرعه 40برای انجام آزمایش،  ارزیابی غیرمخرب میو  هلو ارائه دادن .

نانومتر  1000تا  500بنجی، از هر نمونه طیف نور مرئی/ ماد ن قرمز نزدیک در باز  طول موج منظور طیفبه

هدای  بدا ابدتفاد  از ر ش   3  ملتوای مواد جام  مللدول  2گیری طیفی، ابتلکاماز ان از  گیری ش . پ ان از 

بدرای ابدتلکام    4گیری ش . نتایج نزان داد که م ل رگربیون ح اقل مربعات جزئدی مخرب از هر نمونه ان از 

( انجدام شد ، بدا    Oliveira-Folador et al., 2018بود. در تلقیدق دیگدری کده توبدط )     8/0دارای ضری  تعیین 

یک ر ش بریع جهت ارزیابی کیفی  6ز  میانه ماد ن قرم 5بنجی نزدیک ماد ن قرمزابتفاد  از د  ر ش طیف

فر ت مورد ابتفاد  قرار گرفت. نمونه از میو  پیزن 130پیزنهاد دادن . برای انجام آزمایش  7فر تمیو  پیزن

بیندی خصوصدیات   هایی برای پدیش م ل 8در نهایت با ابتفاد  از تللیل رگربیون ح اقل مربعات جزئی خطی

ارائده   13  گلوکز 12، ملتوای مواد جام  مللول، باکارز11،  یتامین ث10یون، ابی یته تیتراب9شیمیایی فر کتوز

قرار داشت. رنگ یکی از مهمتدرین فاکتورهدای کیفیدت     95/0تا  74/0ها در باز  دادن . ضری  تعیین این م ل

                                                      
1 Visible and near-infrared(Vis/NIR) spectroscopy 
2 Firmness 
3 Soluble solid content (SSC) 
4 Partial least squares (PLS) regression model 
5 Near infrared (NIR) spectroscopy 
6 Mid infrared (MIR) spectroscopy 
7 Passion Fruit 
8 Linear partial least square (PLS) 
9 Fructose (FRU) 
10 Titratable acidity (TA) 
11 Vitamin C (ascorbic acid) 
12 Sucrose (SUC) 
13 Glucose (GLC) 
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کنن گان تعیین کنن   مز    طعد  مدواد   باش  که توبط بسیاری از مصرفها میمواد غذایی   به خصوص میو 

هدایی  . در طول مرحله ربی گی میو (Francis, 1995; Crisosto et al., 2003; Nisha et al.,2011باش  )غذایی می

گیدری رنگدی بیدان    ها براباس ان از کن . این تغییر رنگها تغییر میفرنگی رنگ میو مانن  بی  قرمز   گوجه

 ,.RGB (Lana et al( یا فضای رنگدی   Hertog et al., 2004; Pinheiro et al., 2013) *L*a*bش   در فضای رنگی 

2006; Schouten et al.,2007 بنجی   مدی )   ( شدون . در همدین رابدتاSchouten et al.,2014    ثابدت کردند  کده )

بنجی مرئی یک ر ش دقیق   بریع جهت تزخید میزان کلر فیل    یکدوپن در بافدت گوجده فرنگدی     طیف

فرنگدی بدا ابدتفاد  از    ( انجدام شد  ارزیدابی کیفدی گوجده     Huang et al., 2018توبط ) باش . در تلقیقی کهمی

متدر بدا ابدتفاد  از یدک ر ش انعکداس پراکند         نانو 550تا  300خصوصیات جذب   پراکن گی نوری در باز  

ول ، ملتوای مواد جام  ملل2برربی گردی . خصوصیات ارزیابی ش   عیارت بودن از ابتلکام1فضایی حل ش  

مرحله مختلدف ربدی گی ابدتفاد  گردید . مد ل       6فرنگی در ع د گوجه 600. برای انجام آزمایش از 3اچ  پی

ترتی  با ضرای  اچ را بهرگربیون ح اقل مربعات جزئی خصوصیات ابتلکام، ملتوای مواد جام  مللول   پی

 4فرنگی انجام ش ،  یکوپنگوجه بینی کرد. در تلقیق دیگری که بر ر یپیش 769/0   623/0، 894/0تعیین 

  طیف نور مرئی/ ماد ن قرمز نزدیدک تخمدین زد  شد ن . ایدن تلقیدق توبدط        6توبط کر متر 5  بتا کار تن

(Tilahun et al., 2018. انجام ش )    ،فرنگدی در بده مرحلده ربدی گی     نمونده گوجده   244جهت انجدام آزمدایش

هدای مخدرب   ابتخراج گردی    بپ  توبط ر ش 1100تا  500ها طیف در باز  ابتفاد  ش ن . از همه نمونه

(   مقدادیر  2a*, a*/b*, (a*/b*) یکوپن   بتا کار تن ابتخراج گردی . ضری  رگربیون بدین متغیرهدای رنگدی )   

 7بودن . از بوی دیگر، مد ل حد اقل مربعدات جزئدی     98/0تا  52/0یری ش    یکوپن   بتا کار تن بین گان از 

گیدری شد       بینی خوبی برای  یکدوپن   بتدا کدار تن اند از     طیف نور مرئی/ ماد ن قرمز نزدیک ق رت پیش

 بینی ش   داشت.پیش

 

                                                      
1 Spatially-resolved diffuse reflectance technique 
2 Firmness 
3 pH 
4 Lycopene 
5 β-carotene 
6 Chromameter 
7 Partial least square (PLS) 
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 فصل دوم:

 اهمواد و روش
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 اهمواد و روش -2

منظدور تخمدین غیرمخدرب مقد ار     که بیان گردی  در این تلقیق از د  ر ش رنگی   طیفی بده  همانگونه

به مراحل مختلف تخمین غیرمخرب مق ار کلر فیل ب مربو  فلویارت 1-2شکل کلر فیل ب ابتفاد  گردی . 

 ده .با ابتفاد  از د  ر ش رنگی   طیفی را نزان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مورد استفادهنمونه 

مختلف بی  رق  ردد یزز در مراحل مختلدف ربدی گی در    نمونه 42برداری رنگی   طیفی، داد جهت 

های مورد آزمون نمونه از بی  ین  2-2شکل ش ن . صورت تصادفی انتخاب باغات مختلف ابتان کرمانزا  به

هدا بده دانزدگا  شدهی  بهزدتی   بدرای ابدتخراج        ده . جهت ابتخراج خصوصیات طیفی، نمونده را نزان می

 ش ن .خصوصیت شیمیایی کلر فیل ب به مرکز تلقیقات فنی مهن بی کزا رزی انتقال داد  

 

 برداریداده

استخراج خصوصیات 

 رنگی 

انتخاب بازه طیفی 

 مناسب 

استخراج خصوصیات 

 کلروفیل ب

های موثر انتخاب طیف

 مختلف
انتخاب خصوصیات 

 رنگی موثر

 تخمین مقدار کلروفیل ب

 یفیط   یرنگ ر ش د  از ابتفاد  با ب لیکلر ف مق ار رمخربیغ نیتخم مختلف مراحل فلویارت -1-2شکل 
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 سنجی نور مرئی/ مادون قرمز نزدیکتوسعه سیستم طیف 

 پیکربند ی  3-2شدکل  باشد .  مدی بنجی یکی از مراحل جهدت بدنجش طیدف    پیکربن ی بیست  طیف

 حا دت گدردد  کده مزداه   مدی   ده . همانگونده بنجی نور مرئی/ ماد ن قرمز نزدیک را نزان میبیست  طیف

 باش .  بازتابی می حا تگیری در این تلقیق، ان از 

 

 

 

 

 

 

 

 

آربدنای   -گا ی -با آشکار باز این ی  EPP200NIR (StrllarNet, USA)بنج ابتفاد  ش   دارای م ل طیف

بده کدامپیوتر    USB2نانومتر بود که از طریق یک کابدل   3تا  1نانومتر   رز  وشن  1100تا  200با دامنه کاری 

 ات  20از جن  ها وژن تنگسدتن بدا تدوان     SLI-CAL (StellarNet, USA)متصل گردی . منیع نور دارای م ل 

بده  مجهدز  Intel Corei3CFI, 330M at 2.13GHz, 4GB of RAM, Windows 10تاپ با مزخصدات  از یک  پ بود.

 (ب) )ا ف(
 ابتفاد  مورد یها یب از ییهانمونه -2-2شکل 

 تاپ پ

 بنجطیف

 فییرنوری

پایه 

 نگه ارن  

 منیع نور

 پایه نگه ارن  

 فییرنوری

 نمونه

 بنجی نور مرئی/ ماد ن قرمز نزدیکپیکربن ی بیست  طیف -3-2شکل 
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از یدک   شود، ابتفاد  گردید . های حاصل در کامپیوتر ابتفاد  میکه جهت ذخیر  طیف Spectra Wizافزار نرم

. برای ه ایت پرتو نور از منیع نور بده بدی    از بدی  بده ابدپکتر متر ابدتفاد  گردید         فییر نوری د  شاخه

طول موج آخر حذف ش    بنابراین، دامنه طیفی مورد برربدی   100طول موج ا ل    200د یل نویز ش ی ، به

 نانومتر بود. 1000نانومتر تا  400

  استخراج خصوصیات رنگی 

-CRبدنج  با ابتفاد  از دبتگا  رنگ *L* ،a*   bاز پوبت هر نمونه بی  مورد آزمایش، به مو فه رنگی 

400 (Konika Minolta, Japan)  هدای  گیری این به مو فه بدا ابدتفاد  از معاد ده   پ  از ان از گیری ش ن . ان از

 .(Clerici et al., 2011ملابیه ش ن  ) ha(   زا یه فام *Cدرجه خلوص رنگ ) هایشاخد( 2-2)  ( 2-1)

(2-1) 𝐶∗ = [(𝑎∗)2 + (𝑏∗)2]1 2⁄  

 

(2-2) ℎ𝑎 = tan−1(𝑏 𝑎⁄ ) 

 استخراج کلروفیل ب 

، تخمدین  د یزدز ها مخصوصا بی  رقد  رد  بی گی میو به علت تغییر مق ار کلر فیل ب در طول د ر  ر

(. Costa et al., 2009; Amoriello et al., 2018بینی مرحله ربی گی، مفی  خواه  بود )غیرمخرب آن جهت پیش

بهدر  گرفتده شد .     Ncama et al., 2017 جهت بنجش مق ار  اقعی کلر فیل ب از ر ش ابدتفاد  شد   توبدط   

 باش .می 3براباس این ر ش فرمول ملابیه مق ار کلر فیل ب به صورت معاد ه 

(2-3) 𝐶ℎ𝑙𝑏 = 21.50𝐴646.8 − 5.10𝐴663.2 

جذب نمونده در طدول    𝐴646.8عنوان مثال باش . بهمی Aمیزان جذب نمونه در طول موج زیر نوی   Aکه در آن، 

 باش .متر مینانو 8/646موج 

  رنگی موثرخصوصیات هیبرید شبکه عصبی مورد استفاده جهت انتخاب  

 –پ  از ابتخراج خصوصیات مختلف رنگی از هر نمونه با ابتفاد  از هییرید  شدیکه عصدیی مصدنوعی     

ا گوریت   –بازی ازدحام ذرات د  خصوصیت موثر جهت ارائه به هییری  شیکه عصیی مصنوعی ا گوریت  بهینه

فرهنگی جهت تخمین مق ار کلر فیل ب انتخداب شد ن . ا گدوریت  ازدحدام ذرات، یدک ا گدوریت  فراابتکداری        
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تقلید  کدرد  ابدت. ایدن      بدازی مسدائل مختلدف   منظور بهینده جمعی پرن گان بهباش  که از حرکات دبتهمی

صدورت یدک ذر  در   ( پیزنهاد داد  ش . هر پابخ مسدلله بده  1995) 1ا گوریت  در ابت ا توبط کن ی   ابرهات

باش . حرکت هدر ذر  بده بده عامدل بسدتگی      شود. هر ذر  دائمأ در حال جستجو   جابجایی مینظر گرفته می

بهترین مدوقعیتی کده کدل     -3کنون ذر  داشته ابت   بهترین موقعیتی که تا -2موقعیت فعلی ذر ،  -1دارد، 

باش  کده در ابتد ا تمدام خصوصدیات ابدتخراجی      کار ب ین صورت میان . ر شتاکنون داشتهی ذرات مجموعه

عندوان مثدال   های کویکتری از خصوصیات، بهشون    در مرحله بع  بردارصورت یک بردار در نظر گرفته میبه

بدازی ازدحدام ذرات انتخداب   بده شدیکه        غیر  توبط ا گوریت  بهینده  4، 3، 2های بردارهایی با تع اد عضو

ردد. در حقیقدت  گمی اربال 1-2ج  ل ش   در عصیی پربپترن ین  تیه با مزخصات تیه پنهان نزان داد  

بدازی ازدحدام ذرات   خر جدی آن خصوصدیت      ر دی شیکه عصیی بردارهای اربا ی از طرف ا گوریت  بهینه

 15درصد  بدرای آمدوزش،     70ها را به نسدیت  باش . شیکه عصیی  ر دیمیابتخراجی شیمیایی کلر فیل ب 

بده هدر بدردار    بعات خطدای مربدو   کن . میانگین مردرص  برای تست تقسی  می 15درص  برای اعتیاربازی   

 ر دی به شیکه عصیی پربپتر ن ین  تیه ثیت   در نهایت برداری که دارای کمتدرین میدزان مربعدات خطدا     

گردند . در ایدن   عنوان خصوصیات مدوثر انتخداب مدی   عنوان بردار بهینه   خصوصیات در ن آن بردار بهباش  به

عندوان خصوصدیات مدوثر    بده  *a*   Cد  خصوصدیت رنگدی   تلقیق از میان پنج خصوصیت ابتخراجی رنگی، 

 انتخاب ش ن .

 های پنهان پارامترهای قابل تنظی  شیکه عصیی پربپتر ن ین  تیهبه تیهمقادیر مربو  -1-2ج  ل 

هاتعداد نورون  15 ،11  
هاتعداد الیه  2 

 logsig ،tribas تابع انتقال

 trainscg تابع آموزش شبکه پس انتشار برگشتی

 learnpn تابع یادگیری وزن/بایاس پس انتشار برگشتی

 

هیبرید شبکه عصبی مورد استفاده جهتت تخمتین مقتدار کلروفیتل ب بتا       

 استفاده از خصوصیات رنگی

از ر ش هییرید  شدیکه عصدیی     تخمین مقد ار کلر فیدل ب بدا ابدتفاد  از خصوصدیات رنگدی      منظور به
                                                      
1 Kennedy and Eberhart 
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بازی را انجام ا گوریت  فرهنگی همانن  ا گوریت  ژنتیک عمل بهینها گوریت  فرهنگی ابتفاد  ش .  –مصنوعی 

کده در ا گدوریت    باشد  درصدورتی  ده ، در  اقع در ا گوریت  ژنتیک تکامل طییعی   بیو وژیدک مد نظر مدی   می

بده یدک   شود که در نهایت منجدر فرهنگی   اجتماعی در نظر گرفته میفرهنگی، تکامل فرهنگی   تاثیر فضای 

شود. در یک جامعه، هر شخصدی کده بیزدتر مدورد توجده باشد          بازی میم ل جهت حل یک مسلله بهینه

اصطالحأ شناخته ش   باش  بصورت مستقی    غیر مستقی  بیزترین تأثیر را بر تکامل فرهنگی خواه  داشت. 

ه ف نهایی از این  ر خواهن  گذاشت.ی حرف زدن، را  رفتن،  یاس پوشی ن   ... تاثیاد بر نلو در  اقع این افر

 ظیفه ا گوریت   (.Ali et al., 2015باش  )منظور تکامل فرهنگی میها بها گوریت  یافتن این نخیگان   توبعه آن

باشد . ایدن شدیکه    تعیین مقادیر بهینه پارامترهای شیکه عصیی پربپتر ن ین تیه می فرهنگی در این بخش

باشن  شیکه عصیی بداتترین   که پارامترها دارای مقادیر بهینهباش    در صورتیپارامتر قابل تنظی  می 5دارای 

، تابع انتقال، تابع آمدوزش شدیکه   هاها، تع اد تیهتع اد نور نکارایی را خواه  داشت. این پارامترها عیارتن  از 

توانسدت  ها در هر تیه میدر این مطا عه تع اد نور ن بک پر پگیزن، تابع یادگیری  زن/بایاس بک پر پگیزن.

 توابدع باش . تابع انتقال بدرای هدر تیده از بدین      3ها ح اقل یک   ح اکثر   تع اد تیه 25  ح اکثر  0ح اقل 

 ,tansig, logsig, purelin, hardlim, compet, hardlims, netinv, poslin, radbas, satlin, satlins, softmaxانتقدال 

tribas  . بدین از  تابع آموزش شدیکه بدک پر پگیزدن   انتخاب شtrainlm, trainbfg, trainrp, traincgb, traincgf, 

traincgp, traincgb, trainscg, trainoss, traingda, traingdx, trainb, trainbfgc, trainbr, trainbuwb, trainc, 

traingdm, trainr, trains  بدین از  تابع یدادگیری  زن/بایداس بدک پر پگیزدن    انتخاب ش . در نهایتlearngdm, 

learngd, learncon, learnh, learnhd, learnis, learnk, learnlv1, learnlv2, learnos, learnp, learnpn, learnsom, 

learnsomb, learnwh باش  که در ابت ا ا گوریت  فرهنگدی یدک بدردار    انتخاب گردی . ر ش کار ب ین صورت می

گیدرد. هدر   عضو در نظر می 8ه  ان از  با تع اد پارامترهای ذکر ش   یعنی یک بردار با ح اقل یهار   ح اکثر 

 ,x=[8, 14, 21, tribas, satlins, logsig, trainrpعندوان مثدال بدردار    باشد . بده  دهن   یک پدارامتر مدی  عضو نزان

learnp] 21   14، 8های باش  که شیکه مورد برربی دارای به تیه پنهان با تع اد نور ننزان دهن   این می 

تابع آموزش شیکه بدک   logsig  تابع انتقال تیه بوم  satlins، تابع انتقال تیه د م tribas  تابع انتقال تیه ا ل 

به هر بردار اربدا ی  نتایج مربو  باش .می learnp تابع یادگیری  زن/بایاس بک پر پگیزن   trainrp پر پگیزن

شود. در نهایت هر برداری که دارای کمتدرین میدزان   به شیکه عصیی توبط میانگین مربعات خطا بنجی   می
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ی پربدپتر ن یند  تیده    های شیکه عصیعنوان بردار بهینه جهت تنظی  پارامترمیانگین مربعات خطا باشن  به

 شون .ابتفاد  می

 های موثرهیبرید شبکه عصبی مورد استفاده جهت انتخاب طول موج 

ا گدوریت  تکامدل تفاضدلی     –های موثر از ر ش هییری  شیکه عصدیی مصدنوعی   جهت انتخاب طول موج

بدر جمعیدت     بازی، میتندی بهینههای ا گوریت  تکامل تفاضلی نیز همانن  بسیاری از ا گوریت ابتفاد  گردی . 

( پیزدنهاد شد . ایدن ا گدوریت  شدامل د       1996) 1باش  که توبط ابتورن   پرای دارای رفتاری تصادفی می

ای بازی، دارای هیچ اطالعدات ا  یده  که مسلله بهینهباش . درحا تیمرحله اصلی مق ار دهی ا  یه   تکامل می

بازی مسلله، اعضدای جمعیدت   منظور بهینهی تو ی  گردد   در ادامه بهنیاش ، بای  در ابت ا یک جمعیت تصادف

ر ش کدار در   یابن .بازی صورت گیرد، بهیود میاز طریق جهش، بازترکییی   فرآین  انتخاب تا زمانی که بهینه

 2-2جد  ل  باشد .  مدی بازی ازدحدام ذرات  ا گوریت  بهینه –هییری  شیکه عصیی مصنوعی این حا ت همانن  

 ده .شیکه عصیی پربپترن ین  تیه ابتفاد  ش   در این بخش را نزان میهای پنهان مزخصات تیه

 های پنهان پارامترهای قابل تنظی  شیکه عصیی پربپتر ن ین  تیهبه تیهمربو مقادیر  -2-2ج  ل 

هاتع اد نور ن  13 ،19  

هاتع اد تیه  2 

 tansig ،radbas تابع انتقال

 traingda تابع آموزش شیکه پ  انتزار برگزتی

 learngd تابع یادگیری  زن/بایاس پ  انتزار برگزتی

 

استفاده جهتت تخمتین مقتدار کلروفیتل ب بتا       هیبرید شبکه عصبی مورد 

 های طیفیاستفاده از داده

 -هدای طیفدی از هییرید  شدیکه عصدیی مصدنوعی       جهت تخمین مق ار کلر فیل ب بدا ابدتفاد  از داد   

بدازی میتندی بدر جغرافیدای     بازی میتنی بر جغرافیای زیستی ابتفاد  گردی . ا گدوریت  بهینده   گوریت  بهینه

های مختلف جهان هستی ا هام گرفته های مختلف جانوری   گیاهی در قسمتگی پخش گونهاز یگون 2زیستی

باشد .  بر جغرافیای زیستی به صورت زیر مدی بازی میتنی(. مراحل مختلف ا گوریت  بهینهSimon, 2008ابت )

                                                      
1 Storn and Price, 1996 
2 Biogeography Based Optimization (BBO) 
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تعیدین   -2هدا،  بدازی آن هدای تصدادفی ا  یده   مرتد     ح ملل زیسدتگا  تو ی  جمعیت ا  یه   یا به اصطال -1

 -4گردد، تکرار می 8تا  4مراحل  jازای هر ملل بکونت مانن  به -3دهی، پذیری   مهاجرتهای مهاجرتنرخ

 دهی در یدک با احتمال مهاجرت -5گردد، تکرار می 8تا  5، مراحل jدر ملل بکونت  kازای هر متغیر مانن  به

تعیدین مید ا مهداجرت بدا      -6گدردد،  اعمدال مدی   8تدا   6گا  در متغیر موردنظر، تغییرات طیق مراحل بکونت

گدا  دیگدر،   گاهی به بدکونت انجام مهاجرت از بکونت -7دهی   به صورت تصادفی، ابتفاد  از مقادیر مهاجرت

مجموعده   -9شدود،  اعمدال مدی  با احتمال معین بر ر ی مو فه متغیر موردنظر، تغییرات تصدادفی )جهدش(    -8

ترکید  جمعیدت اصدلی )قد یمی(   جمعیدت ناشدی از        -10گردد، های ج ی  به دبت آم   ارزیابی میپابخ

بداز   3در صورت برآ رد  نز ن شرایط خاتمه ا گوریت  به مرحله  -11مهاجرت   ایجاد جمعیت مرحله ج ی ، 

ا گدوریت  فرهنگدی    –  شدیکه عصدیی مصدنوعی    گردان   خواه  ش . ر ش کار این هییرید  شدییه بده هییرید    

 باش .می

های پیشنهادی تخمین روشپارامترهای مورد استفاده جهت بررسی عملکرد  

 دهنده مقدار کلروفیل ب

توبدط هییرید های مختلدف شدیکه      ببینی کنن   مقد ار کلر فیدل   های پیشبرای ارزیابی کارایی م ل

مربعدات   نیانگید م، 3مطلق خطدا  نیانگیم، 2مجموع مربعات خطا، 1نییتع  یضراز پارامترهای عصیی مصنوعی 

 (. ,.2018Sabzi and Arribas, ; 5201Sabzi et alابتفاد  گردی  ) 5مربعات خطا نیانگیم زهیر، 4خطا

 

 

                                                      
1 The coefficient of determination (R2) 
2 Sum Squared Error (SSE) 
3 Mean Absolute Error (MAE) 
4 Mean Square Error (MSE) 
5 Root Mean Square Error (RMSE) 
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 نتایج و بحث -3

 های سیب به امواج ناحیه نور مرئی/ مادون قرمز نزدیکالعمل نمونهعکس 

ندانومتر بده د     1000تدا   400هدای بدین   های بی  رق  رد د یزز به طیفنمونه ا عملعک  1-3شکل 

 log (1/R)ده . طیف جذبی نمونه با ابدتفاد  از رابطده   ها را نزان میصورت طیف بازتابی   طیف جذبی نمونه

 باش .  طیف بازتابی می Rب بت آم  که در این رابطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نانومتر  جود دارد که   700تا  680مزخد ش   ابت، یک پیک بین  با کادر 1-3شکل که در همانگونه

 )ا ف(

 (ب)

 ناحیه مورد نظر

 ناحیه مورد نظر

 یبازتاب فیط: ا ف. نانومتر 1000 تا 400 نیب یهافیط به ززید  رد رق   یب یهانمونه ا عملعک  -1-3شکل 

 نمونه یجذب فیط: ب ها،نمونه



 

 

Nondestructive Estimation of the Chlorophyll b of Apple 

Fruit by Color and Spectral Features Using Different 

Methods of Hybrid Artificial Neural Network 

Yousef Abbaspour-Gilandeh, Sajad Sabzi 

Abstract 

Nondestructive estimation of the various physicochemical features of food, such as fruits and 

vegetables, will create a dramatic development in the food industry. The reason for this development is 

being non-destructive, online, and most importantly fast. Regarding the advantages, various researchers 

have focused on how non-destructive estimation of the physicochemical features of various nutrients. So, 

three main goals were pursued in this article. These objectives include 1. Nondestructive estimation of the 

chlorophyll b content of red delicious apple using color features and hybrid artificial neural network- 

cultural algorithm (ANN-CA), 2. Nondestructive estimation of chlorophyll b content of red delicious 

apple using spectral data (around a range of 680 nm) and hybrid Artificial Neural Network – 

biogeography-based algorithm (ANN-BBO), 3 - Nondestructive estimation of the chlorophyll b content of 

red delicious apple using different groups of selective spectra by the hybrid artificial neural network - 

differential evolution algorithm (ANN-DA). In each of these methods, 1000 replications were performed 

to evaluate the reliability of various hybrids of artificial neural network. Finally, the results indicated that 

the average determination coefficient in 1000 replications for hybrid artificial neural network - cultural 

algorithm and hybrid artificial neural network - the biogeography based optimization algorithm was 0.882 

and 0.932, respectively. Also, the results showed that the highest value of the coefficient of determination 

among the different groups of effective features is related to the group of features with 10 spectra. The 

coefficient of determination in this case was 0.93. 

  

Keywords: non-destructive, color features, spectral data, effective spectra, visible light 

/ near-infrared, hybrid artificial neural network 
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