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 چکیده

هحا هحه در مرا حخ مخترحد ر حد و هحه در       غیر مخرب امکان مدیریت صحیی  نن  صورتها بهیافتن اطالعاتی از درون میوه

هحا و نسحید دیحدگی و غیحرو     کند. این اطالعات  امخ خصوصیات  یمیایی درون میحوه مرا خ پس از بردا ت را فراهم می

در زمینحه  هحا  های مخترفی جهت تخمین غیر مخرب خصوصیات  یمیایی وجود دارد که کحاربردی تحرین نن  با د. روشمی

با د. در همین راستا، هدف از تیقیح  جحاری ارائحه    سنجی نورمرئی/ نزدیک مادون قرمز میکشاورزی و صنایع غذایی طید

و  BrimAیک الگوریتم جهت تخمین غیر مخرب خصوصیات  یمیایی اسیدیته تیتراسحیون، محواد جامحد میرحوا،  حاخ       

های موثر و تخمین غیحر مخحرب خصوصحیات    تند از انتخاب طوا موجبا د. دو بخش مهم این الگوریتم عبار اخ  مزه می

الگحوریتم زنبحور عسحخ انتخحاب      –های موثر با استفاده از روش هیبرید  بکه عصبی مصنوعی  یمیایی ذکر  ده. طوا موج

بحر هیبریحدهای مخترحد  حبکه عصحبی      گیری مبتنحی  دند. جهت تخمین خصوصیات  یمیایی ذکر  ده از روش میانگین

الگحوریتم جسحتجوی    –الگوریتم فرهنگی، هیبرید  بکه عصبی مصحنوعی   –صنوعی  امخ هیبرید  بکه عصبی مصنوعی م

سحازی  الگوریتم بهینه –الگوریتم تکامخ تفاضری و هیبرید  بکه عصبی مصنوعی  –هارمونی، هیبرید  بکه عصبی مصنوعی 

قحدار میحانگین مربعحات خوحا و ضحرید رگرسحیون روش       بر جغرافیای زیسحتی اسحتفاده  حد. نتحایا نشحان داد کحه م      مبتنی

بر هیبریدهای مخترد  بکه عصبی مصنوعی در تخمحین اسحیدیته تیتراسحیون، محواد جامحد میرحوا،       گیری مبتنیمیانگین

عنوان ورودی اسحتفاده  نانومتر به 1000تا  450به بازه های طیفی مربوطو  اخ  مزه برای  التی که داده BrimA اخ  

 .951/0و  019/0، 967/0و  026/0، 951/0و  048/0، 943/0و  021/0ترتید عبارتند از ر بهترین  الت نموزش به دند د

هحای  هحای طیفحی، میحوه، تخمحین غیحر مخحرب، الگحوریتم       خصوصیات  یمیایی، طوا موج موثر، داده کلمات کلیدی:

 سازی، هیبرید  بکه عصبی مصنوعیبهینه
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 :مقدمه -1-1

با حد. در  قیقحت خریحدار براسحا      هحا محی  ها توسط خریداران بررسی ظاهر خارجی میوهاولین اصخ در ارزیابی کیفی میوه

لیاظ مزه، طعم، میزان رسحیدگی   های مدنظر خود ازکند، سعی در انتخاب میوهای که در خریدهای مخترد کسد میتجربه

(. اما باید به این نکته توجه گردد که همیشه بحا اسحتفاده از   Magwaza and Opara,2014; Ncama et al.,2017و غیرو دارد )

به مزه، طعم و میزان رسیدگی وجود نخواهد دا ت. ها، امکان تشخی  خصوصیات  یمیایی مربوطخصوصیات ظاهری میوه

با د، این در الی است که با افزایش دما رنگ هایی مانند موز و انبه مالک رسیدگی رنگ پوست میبرای میوهعنوان مثاا به

(. Marriott, 1980; Ramaswamy and Tung, 1989پوسحت تغییحر کحرده امحا رسحیدگی واقعحی صحورت نخواهحد گرفحت )         

ایحن  تعحدادی از  دهنحد.  تیت تحاثیر قحرار محی    خصوصیات  یمیایی مخترفی وجود داردند که مزه، طعم و میزان رسیدگی را

، نسبت میتوای مواد میروا بر اسیدیته تتراسیون و بافت 2، اسیدیته تتراسیون1خصوصیات  عبارتند از میتوای مواد میروا

 Patel et al., 2015; Ali et al., 2017; Arendse et al., 2018; Li et al., 2018; Srivastava andبا حد ) محی 

Sadistap,2018 .) با حد. روش مخحرب،   پحذیر محی  گیری خصوصیات  یمیایی به دو روش مخرب و غیر مخرب امکاناندازه

عنوان مثاا برای سنجش میتوای مواد جامد میروا از رفرکتحومتر  های دور استفاده  ده است. بهروش سنتی بوده و از ساا

بر بودن و عحد  امکحان   ها، زمانروش معایبی مانند تخرید میوهاچ متر استفاده  ده است. این و برای سنجش اسیدیته از پی

(. Flores et al., 2010; Pinheiro et al., 2013; Tigist et al., 2013; Huang et al.,2018استفاده به صورت برخط را دارند )

 حگرف در صحنعت   هحا و سحبزیجات، تیحولی    مانند میوه تخمین غیر مخرب خصوصیات فیزیکو یمیایی مخترد مواد غذایی

گحردد.  تحر سحریع بحودن نن بحر محی     غذایی ایجاد خواهد کرد. دلیخ این تیوا به غیر مخرب بودن، برخط بودن و از همه مهم

میققان مخترفی بر روی نیوه تخمین غیر مخرب خصوصیات فیزیکو یمیایی مواد مخترد غذایی توسط طید سحنجی نحور   

                                                           
1 Soluble Solids Content (SSC) 

2 Titratable Acidity (TA) 
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 ,.Chen et al., 2016; Guoet al., 2016; Rungpichayapichet et alانحد ) دیک محادون قرمحز تمرکحز دا حته    نز-مرئی

2016; Malegori et al., 2017; Ncama et al., 2017; Beghi et al., 2018; Cavaco et al., 2018; Oliveira-

Folador et al., 2018; Xiao et al., 2018.)  

 

 رحط ضرورت اجرایهدف و  -2-1

کحه سحاخت   انحد. از ننجحایی  سنجی در کشاورزی و صنایع غذایی ارائه دادهمیققان مخترد تیقیقاتی را راجع به کاربرد طید

هحا و  بینی کننحده خصوصحیات مخترحد  حیمیایی کمحک  حایانی در محدیریت زمحان دا حت میحوه          های پرتابخ پیشدستگاه

 ود. زیرا  جم اطالعات، یک پارامتر میدود های موثر ا سا  میموجهای پس از بردا ت دارد نیاز به تعیین طوا عمریات

با د، و هر اندازه با اطالعات کمتر بتوان مقدار خصوصحیات  حیمیایی را تخمحین زد    های پرتابخ میکننده در ساخت دستگاه

مخحرب جهحت تخمحین     با د. به همین دلیخ هدف از تیقی  جاری ارائه یک الگحوریتم غیحر  سایز و قیمت دستگاه کمتر می

با حد. تخمحین خصوصحیات    و  اخ  مزه می BrimAخصوصیات  یمیایی اسیدیته تیتراسیون، مواد جامد میروا،  اخ  

 1000تا  450های طیفی بازه طوا موج  ود، داده نوع اوا مربوطبه دادهذکر  ده با استفاده از دو نوع داده طیفی انجا  می

 با د.  های موثر میبه طوا موجی طیفی مربوطهانانومتر و داده نوع دو  داده

 بررسی منابع -3-1

دلیحخ عحد    مخرب در بخش کشحاورزی و صحنایع غحذایی بحه    های غیرهای اخیر تالش میققان برای استفاده از روشدر ساا

 حوزه  های غیرمخرب مخترفحی در  های مخرب هندین برابر  ده است. روشها، میاسبه سریع نسبت به روشتخرید نمونه

سحنجی رزونحانس   ها عبارتنحد از ا حعه ایکحس، طیحد    اند که تعدادی از ننکشاورزی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار گرفته

سحنجی  سحنجی نزدیحک محادون قرمحزو طیحد     ای، طیحد ای، تصحویربرداری رزونحانس مغناطیسحی هسحته    مغناطیسی هسحته 

هحای ذکحر  حده روش نزدیحک محادون قرمحز و نحور        میحان روش  (. درJamshidi et al.,2019نورمرئی/نزدیک محادون قرمحز )  
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از روش با حند.  هحا محی  مرئی/نزدیک مادون قرمز دارای انعوحاف بیشحتری در بررسحی کیفحی محواد غحذایی مخصوصحا میحوه        

هحا اسحتفاده  حده اسحت. در تیقیقحی کحه       های مخترد بر روی میوهسنجی مادون قرمز نزدیک برای تشخی  خسارتطید

سنجی مادون قرمز بر روی میوه زیتون با استفاده از روش طید hailstormانجا   د، خسارت  Moscetti et al., 2016توسط 

 2300تا  1100عدد زیتون مورد استفاده قرار گرفت. پس از دریافت طید در بازه  744تشخی  داده  د. برای این منظور، 

، تیریحخ تشحخی    1بند تیریخ تشخی  خویت ورودی به سه طبقهنانومتر ، با استفاده از الگوریتم ژنتیک خصوصیاتی جه

، 1320هحای انتخحاب  حده توسحط الگحوریتم ژنتیحک عبارتنحد از        نزدیک ترین همسایگی انتخاب  د. طید kو  2درجه دو 

 هاسنجی، تعیین درجه رسیدگی میوهنانو متر. از دیگر کاربردهای روش طید 2220و  2200، 2080، 1920، 1650، 1460

سحنجی  ای در جهت تعیین مر ره رسیدگی میوه انبه با استفاده از طیدموالعه Neto et al., 2017با د. در همین راستا، می

هحا، بحه دلیحخ تغییحرات در میتحوای محایع       وابسته به برحو  میحوه   4ایبراسا  تغییرات در مقاومت توده 3نمپدانس الکتریکی

های مکانیکی و پارامترهای الکتریکی وجحود  داد که یک همبستگی قوی بین سنجشفیبرهای میوه انجا  دادند. نتایا نشان 

 Bizzani etبا حد.  هحا محی  سنجی، تخمین غیر مخرب خصوصحیات فیزیکو حیمیایی میحوه   های طیددارد. کاربرد دیگر روش

2017al.,  هحا از  پرداختنحد. نن  6، ضخامت پوست و میتوای کخ پکتین5به ارائه یک روش غیر مخرب جهت تخمین استیکا

، نزدیحک محادون قرمحز و    8سنجی رزونانس مغناطیسی  وزه زمحان های طیدداده 7های رگرسیون  داقخ مربعات جزئیمدا

های تازه والنسیا اسحتفاده کردنحد. نتحایا نشحان داد     بینی این خصوصیات در پرتقااسنجی نیمه مادون قرمز برای پیشطید

NIR  وMIR های دارای بهترین مداPLSR 92/0بینی استیکا  پرتقاا به ترتید با ضراید همبستگی پیرسحون  برای پیش 

                                                           

1 Linear Discriminant Analysis 

2 Quadratic Discriminant Analysis 

3 Electrical impedance spectroscopy 

4 Bulk resistance 

5 Firmness 

6 Fotal pectin content 

7 Partial Least Square Regression (PLSR) 

8 Time domain nuclear magnetic resonance (TD-NMR) 
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با ضراید همبستگی پیرسون  TD-NMR بهمعتبر مربوط PLSRبینی ضخامت پوست پرتقاا مدا بودند. برای پیش 84/0و 

ضحراید   بحه ترتیحد بحا    NIR و TD-NMRبحه  مربحوط  PLSR بود. در نهایت میتوای کخ پکتحین بحا اسحتفاده از محدا     72/0

به دست نمحده   TSSکه مدا های  بیان دا تند( 2015و همکاران ) Luبینی  دند. پیش 70/0و  76/0همبستگی پیرسون 

 تیح خربحزه بحا موقع   TSS یتا  د زیادی با توجه به نقوه نمونه گیری متفاوت هستند. میتوا NIR(500-1010nm)از طید 

 محد  ده است. به طحور مشحابه ، کحخ محواد جا     ینیب شیبهتر پ ،2قور بزرگ تیموقع با سهیدر مقا 1قور کوهک یریگ نمونه

و  Hu. (2015و همکحاران ،   Luiمخترد بود ) یها تی اصخ از موقع یفیط یوابسته به داده ها Newhallمیروا در پرتقاا 

مقحدار محواد جامحد میرحوا      نییتع یبرا ینیب شیپ یمخترد و مدا ها یفیط یریاندازه گ یها تیموقع( 2019همکاران )

(SSCخربزه هام )نحانومتر   950-550از  یفح یبه مادون قرمز با میدوده ط کیو نزد ی. طوا موج مرئی را باهم مقایسه کردند

انتخحاب   یفح یمجموعحه ط  یبحرا  دیترت بهو ساقه( در هر نمونه  قسمت میانی،  کاسه گخ)مناط   تیاستفاده  د و سه موقع

 نهی. به منظور بهکار گرفته  دبه  SSC ینیب شیپ یبرا ونیبراسیسه مدا کال جادیا ی( براPLS) ی د.  داقخ مربعات جزئ

 یعحد  نگحاه   -مونت کحارلو  ریمتغ ری( ،  ذف متغSPA)3 یدر پ یپ تصویرهای تمیالگور امخ  تمیمدا، از ههار الگور یساز

4(UVE-MCنمونه بردار ، )5 یرقابت یبا وزنه بردار ی(CARS و الگحور )یبح یترک تمی SPA-UVE-MC    ایاسحتفاده  حد. نتحا 

-MC-UVE حده از جمرحه    جحاد یا یمحدلها  هیح کر. مؤثر بود ریانتخاب متغ یبرا نهیبه روش MC-UVE-SPAنشان داد که 

SPA-PLS  ،MC-UVE-SPA-LSSVM  وMC-UVE-SPA-MLR تیح توانند بحا موفق  یم SSC    همحه خربحزه"Hami"  را

 SSC ینح یب شیپح  برای ( مدا مبتنی بر طید را2019و همکاران ) Bai(.RMSEP = 0.95-0.99 ° Brix )کنند ینیب شیپ

قورباغحه   تمید بحا اسحتفاده از الگحور   یس یفیط یها یژگیمدا ، و نی. در ادادندتوسعه  ییایاز مناط  مخترد جغراف هایبیس

 یژگح یبحا و جغرافیحایی  منشحا    ینموزش و تسحت تشحخ   یبرا  یعم یریادگیقرار گرفت و از  نییو تع یمورد بررس یتصادف

                                                           

1 equatorial sampling position 

2 stylarend position 

3 successive projections algorithm 

4 Monte Carlo-uninformative variable elimination 

5 competitive adaptive reweighted sampling 
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انتخحاب طحوا محوج     یبحرا  .استفاده  د مدا توسعه  ی( براPLSاستفاده  د.  داقخ مربعات ذرات ) یبه عنوان ورودی فیط

( اسحتفاده  حده اسحت. محدا     CARSوزن با وزن مناسد ) یرینمونه گ تمیالگور کیاز  ونیبراسیکال یمدا ها یموروب برا

  یح دق اینتحا  ددمتعح  ییایبا منشأ جغراف دیس SSC ینیب شیپ یبرا در مقایسه با منشا منفرد،ی ننها شنهادیپ منشاییهند 

 راتییح دهد که تغ ینشان م اینتا نیبه دست نمد. ا 0.274و  0.990 دیبه ترت RMSEPو  RPبه دست نورد ، با ارزش  یتر

 ینح یب شیرا در پح  ییایتواند اثرات منشأ جغراف یکه مدا هند منشاء م نیگذارد ، اما ا یم ریبر دقت تأث ییایدر مبدأ جغراف

SSC یکحاربرد کحاربرد تشحخ     یطر نیببرد ، از ا نیاز ب  SSC    بخشحد  یرا در عمحخ بهبحود مح .De Oliveira   .و همکحاران

 ی)زردنلو ، گوجه فرنگح  وهیمتفاوت م یدر سه گونه از لیاظ ساختار یداخر تیفیک ینیب شیپ یرا برا NIR یی( کارا2014)

زردنلو استفاده کرد ، امحا   یداخر تیفیک یابیارز یبرا NIRتوان از  یننها نشان داد که م ایکرد. نتا سهی( مقاpassion fruiو 

( ینحاهمگن )گوجحه فرنگح    ی( و سحاختار داخرح  fruit ionspas) ,1کرفحت پوسحت   یدارا یها وهیدر م یداخر تیفیک یابیارز

 مناسد نبود.

 

 

 

 
                                                           

1 Thick rind 
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 فصل دوم

 هامواد و روش
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و  BrimAمنظور تخمین غیر مخرب خصوصیات  یمیایی مخترحد اسحیدیته تیتراسحیون، محواد جامحد میرحوا،  حاخ         به

طور کامخ نموزش داده  ود تا با کمترین میزان خوا مقحادیر خصوصحیات را تخمحین     اخ  مزه سیستم پیشنهادی باید به

تیتراسحیون، محواد    اسحیدیته  جهت نموزش الگوریتم تخمین غیر مخرب خصوصیات  حیمیایی  مختردفروهارت مرا خ  1بزنند.  کخ 

گردد پنا مر ره اصری جهت نموزش الگوریتم که مشاهده میدهد. همانگونهو  اخ  مزه را نشان می ،Brim A جامد میروا،  اخ 

 با د.پیشنهادی نیاز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: فروهارت مرا خ مخترد جهت نموزش الگوریتم تخمین غیر مخرب خصوصیات  یمیایی اسیدیته تیتراسیون، 1 کخ 

 ، و  اخ  مزهBrim Aمواد جامد میروا،  اخ  

 برداری جهت انجام آزمایشعملیات نمونه -2-1

هحای  نوری نمونحه ایحن تیقیح ، جمحع   مر ره در نموزش الگوریتم تخمین غیر مخرب خصوصیات  یمیایی مخترد در اولین 

های مخترد سید رقحم فحوجی در ههحار مر رحه مخترحد در طحوا دوره ر حد        همین منظور نمونهبا د. بهمورد نزمایش می

ها ابتدا با استفاده از اطالعات باغداران میرحی اسحتان کرمانشحاه زمحان رسحیدگی      نوری نمونهمنظور جمعنوری  دند. بهجمع

ترتیحد  به 3تا  1نوری  د. مرا خ نمونه سید رقم فوجی جمع 180یین گردید، سپس در ههار مر ره، سید رقم فوجی تع

نمونحه   45، زمحان رسحیدگی بحود. از هحر مر رحه      4روز قبخ از زمان رسحیدگی و مر رحه    5روز،  10روز،  15عبارت بودند از 

 نوری  د.جمع

های استخراج داده هانوری نمونهجمع

 هاطیفی از نمونه
استخراج خصوصیات مخترد 

 هانه یمیایی از نمو

های موثر جهت تخمین غیر تعیین طوا موج

 مخرب خصوصیات مخترد  یمیایی
بینی خصوصیات مخترد  یمیایی با استفاده پیش

های مخترد بر هیبریدگیری مبتنیاز روش میانگین

 های عصبی مصنوعیاز  بکه
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 های مورد آزمایشاستخراج طیفی از نمونه -2-2

هحای  ، مر ره دو  نموزش الگحوریتم پیشحنهادی یعنحی اسحتخراج داده    سید در هر مر رهمخترد های ردا ت نمونهپس از ب

 افزاری تشکیخ  ده است.افزاری و نر طیفی اجرا  د. این مر ره از دو بخش سخت

 سنجیافزاری سیستم طیفبخش سخت -2-2-1

سحنا،  طیحد  -2تاپ، لپ -1با د. این اعضا عبارتند از  امخ ههار دستگاه اصری میسنجی طیدافزاری سیستم سخت بخش

 فیبر نوری.  -4منبع نور،  -3

 ,Intel Corei3CFI, 330M at 2.13GHz, 4GB of RAMهحای طیفحی دارای محدا    تاپ استفاده  ده جهت ذخیره دادهلپ

Windows 10  تاپ، یفی بر روی این لپهای طافزار نصد  ده جهت دریافت دادهبود. نرSpectra Wiz .بود 

تحا   450های طیفی در بحازه  بود که قابریت ثبت داده EPP200NIR (StrllarNet, USA)سنا مورد استفاده دارای مدا طید

 نرسناید بود.-گالیم-ایندیمسنا ن کارساز مورد استفاده در این طیدنانومتر بود.  1000

هحالوژن  بود. این منبع نور از جنس  SLI-CAL (StellarNet, USA)افزار دارای مدا منبع نور مورد استفاده در بخش سخت

 بود. وات 20تنگستن با توان 

گیحری  سنا. در این موالعحه محد انحدازه   ها و از ننجا به طیدانتقاا نور از منبع نور به نمونهدو عدد فیبرنوری دو  اخه جهت 

 (. Nicolaï et al., 2007طیفی، مد بازتابی بود ) هایداده

 سنجیافزاری سیستم طیفبخش نرم -2-2-2

به نانومتر از هر نمونه مشاهده گردید که نمودارهای طیفی مربوط 1000تا  450های طیفی در بازه پس از استخراج داده

دارای نویز فراوان بوده و هیچ  باهتی با سایر نمودارهای طیفی ندارند بنابراین این ههار نمونه  ذف  دند.  ههار نمونه

 Nicolaï etهای مخترد با هم  باهت دارند )به میوه( اثبات کردند که نمودارهای طیفی مربوط2007نیکوالی و همکاران )

al., 2007به مر ره ههار  بودند. بنابر دالیخ مخترفی مانند نور به مر ره دو  و دو نمونه بعدی مربوط(. دو نمونه مربوط

بر اطالعات صیی  گردد که عالوهسنا، جنس فیبر نوری، جنس منبع نور نویزهایی ایجاد میمییط اطراف، جنس طید

همین دلیخ گردد. بنابراین نیاز به تصیی  نمودارهای طیفی وجود دارد. بهز ارساا میهای طیفی، اطالعات غروی نیداده

انجا  عمریات انتقاا داده از طید بازتابی به طید  عبارت است از مر ره اوامرا خ مخترفی جهت این تصیی  استفاده  د. 

 (.1با استفاده از معادله ) جذبی
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(1) Absorption spectra =log(1/Reflectance spectra) 

مر ره  و در نهایت 1تصیی  پایه و پراکندگی نور با استفاده از الگوریتم توزیع نرماا استاندارد عبارت است از مر ره دو 

 (.  ,2008Rossel) 2عمریات هموارسازی با استفاده از الگوریتم فیرتر میانهعبارت است از سو  

 الگوریتم زنبور عسل –های موثر با استفاده از روش هیبرید شبکه عصبی مصنوعی انتخاب طول موج -2-3

های پرتابخ تشخی  غیر مخرب خصوصیات  یمیایی مخترد باید دو موضحوع مهحم محد نظحر با حد،      برای ساخت دستگاه   

با د. بنابراین باید تا جایی که امکان دارد با مینیمم  جحم  اه میموضوع اوا هزینه ساخت دستگاه و موضوع دو  سایز دستگ

هحا جهحت تخمحین    هحایی کحه از اطالعحات نن   همین دلیخ باید تعحداد طحوا محوج   ها انجا   ود. بهبینیاز اطالعات این پیش

طوا محوج   10گردد کمتر از و  اخ  مزه استفاده می BrimAخصوصیات مواد جامد میروا، اسیدیته تیتراسیون،  اخ  

الگوریتم زنبحور عسحخ جهحت انتخحاب طحوا       –با د. در همین راستا در این موالعه از روش هیبرید  بکه عصبی مصنوعی 

با حد کحه   سازی برمبنای ازد حا  زنبورهحای عسحخ محی    یک الگوریتم بهینههای موثر استفاده  د. الگوریتم زنبور عسخ موج

( پیشنهاد  د. این الگوریتم از رفتار زنبورهای عسخ در جستجوی منابع غذایی الهحا  گرفتحه   2006و همکاران ) 3سط فا تو

ولیه و ارزیحابی  های اتولید پاسخ -1با د. به  رح زیر می عسخ (. مرا خ مخترد الگوریتم زنبورHussein et al., 2016است )

صورت بازگشت زنبورها به کندو به -3ها، های( بهتر و ارساا زنبورهای کارگر به نن سایتهای )پاسخانتخاب سایت -2ها، نن

زنبورهحای غیحر    -5مقایسه همه زنبورهای یک سحایت و انتخحاب بهتحرین محورد،      -4رق  مصنوعی )تولید پاسخ همسایه(، 

در صحورت   2بازگشحت بحه مر رحه     -7ذخیره موقعیحت بهتحرین پاسحخ،     -6 وند، ایگزین میهای تصادفی جمنتخد با پاسخ

هحای محوثر بحا اسحتفاده از ارسحاا      در این تیقی  وظیفه الگوریتم زنبور عسخ یافتن طوا محوج  برنورده نشدن  رایط خاتمه.

 بکه عصبی مصنوعی، بردارهحای  (. در  قیقت ورودی 1ها به  بکه عصبی مصنوعی )جدوا بردارهای مخترفی از طوا موج

ارسالی از طرف الگوریتم زنبور عسخ و خروجی نن خصوصیات مخترد  حیمیایی  حامخ اسحیدیته تیتراسحیون، محواد جامحد       

عحوان ورودی  حبکه   با د. نتیجه هر بردار ارسالی از طرف الگوریتم زنبور عسخ بهو  اخ  مزه می BrimAمیروا،  اخ  

                                                           
1 Light scatter and baseline correction based on Standard Normal Variate (SNV) algorithm 

2 De-noising/smoothing based on Median Filter (MF) 

3 Pham 
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گردد. برداری که موجد ایجاد کمترین میانگین مربعات خوا با حد  نگین مربعات خوا ثبت میعصبی مصنوعی، در قالد میا

  وند. های موثر انتخاب میعنوان طوا موجهای درون نن بهموجعنوان بردار بهینه و طوابه

 های موثرهای پنهان  بکه عصبی استفاده  ده جهت انتخاب طوا موجساختار الیه :1جدول 

 1 هاالیهتعداد 
 13 هاتعداد نورون
 radbas تابع انتقال

 trainlm تابع آموزش شبکه پس انتشار برگشتی

 learnh تابع یادگیری وزن/بایاس پس انتشار برگشتی

 

 های مختلف سیب رقم فوجیگیری مخرب خصوصیات مختلف شیمیایی از نمونهاندازه -2-4

  خصوصیت شیمیایی اسیدیته تیتراسیون -2-4-1

ها، غرظت این اسیدها طی  وند. در طی مرا خ رسیدگی میوهها میها باعث ایجاد مزه ترش در نناسیدهای موجود در میوه

تحوان مر رحه رسحیدگی    گیری این خصوصیت می وند. بنابراین با اندازهها میتنفس کم  ده و باعث ایجاد مزه  یرین میوه

اسیدیته تیتراسیون در این موالعه براسا  روش اسحتفاده  حده در کتحاب کتحاب      گیریها را تشخی  داد. روش اندازهمیوه

(James, 1998 .بود ) 

 خصوصیت شیمیایی مواد جامد محلول -2-4-2

بینحی  توانند توسحط محواد جامحد میرحوا پحیش     با ند. از اینرو قندها میماده جامد میروا در نب میوه میترین قندها عمده

طحور کرحی اسحیدهای نلحی،     یابحد. بحه  ها تبدیخ به قند  ده و تجمع قندها در میوه افزایش محی ا، اسیده وند. با رسیدن میوه

های قابخ  خ در مقدار مواد جامد میروا دخالت دارند. مواد جامد میروا از این جهت نمینواسیدها، ترکیبات فنری و پکتین

گیحری محواد جامحد میرحوا از     جهت اندازهبا د. ها میمیوهکننده زمان رسیدگی و بردا ت با د که تعییندارای اهمیت می

 ( استفاده  د.Ignat et al.,2014روش بکارگرفته  ده در مقاله )
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 خصوصیت شاخص مزه  -2-4-3

 حود. ایحن  حاخ ،  حاخ      صورت نسبت مواد جامد میروا به اسیدیته تیتراسیون تعرید محی طور کری  اخ  مزه بهبه

 حود.  های طعمی که به رسیدگی و برو  میوه بستگی دارنحد، اسحتفاده محی   مزه و تعرید ویژگیمهمی است که جهت تعیین 

 (.Wongkhot et al., 2012ها استفاده کرد )توان جهت مر ره رسیدگی میوهبنابراین از این  اخ  نیز می

 BrimAخصوصیت شاخص  -2-4-4

با د. براسا  می BrimAها دارد  اخ  تری با مزه واقعی میوهسنجد و ارتباط نزدیکها را می اخ  دیگری که مزه میوه

 Kگحردد. ثابحت   ( تعرید محی 2صورت معادله )ها را بررسی کرد. این  اخ  بهتوان مر ره رسیدگی میوهاین  اخ  نیز می

طور معمحوا  دهد که مقدار نن بسته به قندها و اسیدهای ویژه هر میوه، بهی ساسیت زبان به اسید را نسبت به قند نشان م

 (.Wongkhot et al., 2012 ود )در نظر گرفته می 5

(2) BrimA=TSS-K×(TA) 

 

 های مختلفبینی مقدار خصوصیات مختلف شیمیایی با استفاده از روشپیش -2-5

و  حاخ    BrimAروش استفاده  ده جهت تخمین خصوصیات  یمیایی اسیدیته تیتراسیون، مواد جامد میروا،  حاخ   

 با د.  می هیبریدهای مخترد  بکه عصبی مصنوعیههار روش از بر گیری مبتنیروش میانگین مزه

 الگوریتم فرهنگی –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  -2-5-1

کننحده عمرکحرد بحاالی  حبکه     ها تضحمین با د که تنظیم بهینه نندارای پنا پارامتر قابخ تنظیم می بکه عصبی مصنوعی 

 انتشحار  پحس   حبکه  نموزش تابع، انتقاا تابع، هانورون تعداد، هاالیه تعدادبا د. این پارامترها عبارتند از عصبی مصنوعی می

سحازی تنظحیم   هحای بهینحه  فه الگوریتم فرهنگی و سایر الگوریتم. وظیبرگشتی انتشار پس بایا /وزن یادگیری تابع، برگشتی

 حوند و سحپس   هحا انتخحاب محی   با د. در  قیقت این پارامترها در قالد یک بردار از طرف الگحوریتم بهینه این پارامتر ها می

یفی و خروجحی  های طگردند. ورودی  بکه عصبی مصنوعی دادهعنوان ساختار  بکه عصبی مصنوعی به  بکه ارساا میبه

گحردد نتیجحه تخمحین    با د. هر بار که بردار  حاوی پارامترهحا بحه  حبکه عصحبی ارسحاا محی       ها خصوصیات  یمیایی مینن

 وند. هر برداری که موجد ایجاد کمتحرین میحانگین مربعحات    خصوصیات  یمیایی به صورت میانگین مربعات خوا ثبت می
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هحای قابحخ    وند. تعحداد الیحه  عنوان پارامترهای بهینه در نظر گرفته میبردار بهعنوان بردار موثر و اعضای درون خوا  ود به

های قابخ انتخاب برای الیحه اوا  حداقخ   الیه بود. تعداد نورون 3و  داکثر  1سازی  داقخ های بهینهانتخاب توسط الگوریتم

 radbasتحابع انتقحاا مخترحد ماننحد      13ا از میان بود. تابع انتقا 25و  داکثر  0ها  داقخ و برای سایر الیه 25و  داکثر  1

در نهایحت  قابخ انتخاب بحود.   trainrpتابع مخترد مانند  19از میان  برگشتی انتشار پس  بکه نموزش تابعقابخ انتخاب بود. 

ی توابحع ذکحر   همحه قابخ انتخاب بودنحد.   learnhتابع مخترد مانند  15از میان  برگشتی انتشار پس بایا /وزن یادگیری تابع

الگحوریتم فرهنگحی هماننحد الگحوریتم ژنتیحک عمحخ       افزار مترد وجحود دارنحد.   ابزار  بکه عصبی مصنوعی نر   ده در جعبه

که در الگوریتم با د درصورتیدهد، در واقع در الگوریتم ژنتیک تکامخ طبیعی و بیولوژیک مدنظر میسازی را انجا  میبهینه

به یک مدا جهت  حخ   ود که در نهایت منجرو تاثیر فضای فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته میفرهنگی، تکامخ فرهنگی 

 ود. در یک جامعه، هر  خصی که بیشتر محورد توجحه با حد و اصحوال أ  حناخته  حده با حد        سازی مییک مسئره بهینه

ی  حرف زدن،  واقع این افراد بحر نیحوه   بصورت مستقیم و غیر مستقیم بیشترین تأثیر را بر تکامخ فرهنگی خواهد دا ت. در

هحا  راه رفتن، لبا  پو یدن و ... تاثیر خواهند گذا ت. در واقع هدف نهایی از این الگوریتم یافتن این نخبگحان و توسحعه نن  

منظحور  های عصبی مصنوعی بهب ساختارهای بهینه  بکهپس از انتخا (.Ali et al., 2015با د )منظور تکامخ فرهنگی میبه

منظحور  هحا بحه  درصد از داده 60تکرار انجا   د. الز  به ذکر است که  200های عصبی مصنوعی بررسی قابریت اعتماد  بکه

 منظور نزمون مورد استفاده قرار گرفتند.درصد به 30منظور اعتبارسازی و درصد به 10نموزش، 

 الگوریتم جستجوی هارمونی –شبکه عصبی مصنوعی هیبرید  -2-5-2

کند با این تفاوت که در اینجحا الگحوریتم   الگوریتم فرهنگی عمخ می –روش همانند روش هیبرید  بکه عصبی مصنوعی  این

با د که یک الگوریتم فراابتکاری می با د. الگوریتم جستجوری هارمونیجستجوری هارمونی جایگزین الگوریتم فرهنگی می

دانیحد، در سحاخت نهنحگ، زیبحایی     که محی سازی تقرید کرده است. همانگونهمنظور بهینهاز فرنیند طبیعی اجرای موسیقی به

ن دیگر گا  هر دستگاه باید در  الت بهینه با د. بنابرایعبارتکند، بههای موسیقی تعیین مینهنگ را گا  هر یک از دستگاه

 (.Lee and Geem, 2005کنند )مقدار تابع هدف را مقادیر متغیرهای مسئره تعیین می
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 الگوریتم تکامل تفاضلی –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  -2-5-3

سحازی،  های بهینحه د بسیاری از الگوریتمالگوریتم تکامخ تفاضری نیز هماننکند. این روش نیز همانند دو روش قبری عمخ می

( پیشنهاد  د. ایحن الگحوریتم  حامخ    1996) 1با د که توسط استورن و پرایسبر جمعیت و دارای رفتاری تصادفی میمبتنی

ای نبا د، بایحد  سازی، دارای هیچ اطالعات اولیهکه مسئره بهینهبا د. در التیدو مر ره اصری مقدار دهی اولیه و تکامخ می

رکیبی سازی مسئره، اعضای جمعیت از طری  جهش، بازتمنظور بهینهدر ابتدا یک جمعیت تصادفی تولید گردد و در ادامه به

 یابند.سازی صورت گیرد، بهبود میو فرنیند انتخاب تا زمانی که بهینه

 بر جغرافیای زیستیسازی مبتنیالگوریتم بهینه –هیبرید شبکه عصبی مصنوعی  -2-5-4

ه وظیفح  بر جغرافیای زیستیسازی مبتنیبا د با این تفاوت که الگوریتم بهینهروش کار این روش همانند سه روش قبری می

از هگحونگی پخحش    2الگحوریتم مبتنحی بحر جغرافیحای زیسحتی     تعیین ساختار بهینه  بکه عصبی مصنوعی را بر عهحده دارد.  

(. مرا حخ مخترحد   Simon, 2008های مخترد جهان هستی الها  گرفته است )های مخترد جانوری و گیاهی در قسمتگونه

هحای  تولید جمعیت اولیحه و یحا بحه اصحوالح میحخ زیسحتگاه       -1با د. بر جغرافیای زیستی به صورت زیر میالگوریتم مبتنی

 jازای هر میحخ سحکونت ماننحد    به -3دهی، پذیری و مهاجرتهای مهاجرتتعیین نرخ -2ها، سازی ننتصادفی اولیه و مرتد

بحا ا تمحاا    -5گردد، تکرار می 8تا  5، مرا خ jدر میخ سکونت  kمتغیر مانند ازای هر به -4گردد، تکرار می 8تا  4مرا خ 

تعیین مبدا مهاجرت با  -6گردد، اعماا می 8تا  6گاه در متغیر موردنظر، تغییرات طب  مرا خ دهی در یک سکونتمهاجرت

بحا ا تمحاا    -8گاه دیگر، به سکونت گاهیانجا  مهاجرت از سکونت -7دهی و به صورت تصادفی، استفاده از مقادیر مهاجرت

های جدید به دسحت نمحده   مجموعه پاسخ -9 ود، معین بر روی مولفه متغیر موردنظر، تغییرات تصادفی )جهش( اعماا می

در  -11ترکید جمعیت اصری )قدیمی( و جمعیت نا ی از مهاجرت و ایجاد جمعیت مر رحه جدیحد،    -10گردد، ارزیابی می

 باز گردانده خواهد  د. 3 رایط خاتمه الگوریتم به مر ره  صورت برنورده نشدن

                                                           
1 Storn and Price, 1996 

2 Biogeography Based Optimization (BBO) 
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 1بر هیبریدهای مختلف شبکه عصبی مصنوعیگیری مبتنیروش میانگین -5-5-2

و  حاخ  محزه توسحط ههحار      BrimAپس از تخمین خصوصیات  یمیایی اسیدیته تیتراسیون، مواد جامد میروا،  اخ  

گحردد. در  قیقحت تخمحین نهحایی خصوصحیات      اعال  محی  گیریروش میانگینروش ذکر  ده در باال، نتیجه نهایی براسا  

 با د.هیبریدهای مخترد  بکه عصبی مصنوعی میبه های ههار روش مربوط یمیایی ذکر  ده میانگینی از تخمین

 بینی خصوصیات شیمیاییپیشهای مختلف در بررسی عملکرد روش -2-6

از معیارهحای ضحرید    بر هیبریحدهای مخترحد  حبکه عصحبی مصحنوعی     گیری مبتنیمنظور بررسی عمرکرد روش میانگینبه

 Sabzi)  حدند رگرسیون، ضرید تعیین، میانگین مربعات خوا، ریشه میانگین مربعات خوا و میانگین مور  خوحا اسحتفاده   

and Arribas., 2018; Sabzi et al., 2013.) 

                                                           

1 Averaging Based Ensemble based on different hybrids of artificial neural networks 
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Non-Destructive Estimation of Different Chemical Properties Using 

Averaging Based Ensemble Method of Different Hybrid Artificial Neural 

Networks and Effective Wavelengths 

Razieh Pourdarbani, Sajad Sabzi, Davood Kalantari 

  

Abstract 

   Obtaining non-destructively information about inside the fruit such as chemical properties enables 

them to be properly managed at different stages of growth as well as in the post-harvest operation. 

There are various methods for non-destructive estimation of chemical properties, the most 

applicable of which are near-infrared spectroscopy. In this regard, the purpose of the present study 

is to present an algorithm for non-destructive estimation of the chemical properties of titratable 

acidity (TA), soluble solids content (SSC), BrimA index and taste index. Two important parts of 

this algorithm were the selection of the most effective wavelengths and non-destructive estimation 

of the chemical properties mentioned. Effective Wavelengths Selected using hybrid artificial neural 

network – Artificial Bee Colony Algorithm (ANN-ABC). The chemical properties were estimated 

using averaging based ensemble method including artificial neural network hybrid - cultural 

algorithm (ANN-CA), hybrid artificial neural network - harmonic search (ANN-HS), hybrid 

artificial neural network - differential evolution (ANN-DE) and  hybrid artificial neural network - 

Biogeography Based Optimization (ANN-BBO). Results showed that mean squared error and 

regression coefficient of averaging based ensemble method in estimating TA, SSC, BrimA index 

and taste index in the range of 450 to 1000 nm and in the best training state were 0.021 and 0.943, 

0.048 and 0.951, 0.026 and 0.967, 0.019 and 0.951, respectively.  

Keywords: Chemical Properties, Effective Wavelength, Fruit, Hybrid Artificial Neural Network, 

Non-Destructive Estimation, Optimization Algorithms, Spectral Data. 
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