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 چکیده

-گوجه یرسیدگ .فرنگی استکیفیت گوجهین عوامل مرتبط با ترفرنگی یکی از مهمگوجهرسیدگی 

ست ای آن گیری که منعکس کننده تغییرات بیوشیمیایی حین رسیدگفرنگی با پارامترهای قابل اندازه

ب ها، تخریوتنوئیدتغییرات بیوشیمیایی، مانند افزایش تنفس، تجزیه کلروفیل، بیوسنتز کار. باشدرتبط میم

 رتنوئیدیمده کاعدانه ها. لیکوپن به عنوان یک رنگالیت سلول دیوارهای تجزیه آنزیمنشاسته و افزایش فع

ن میزان تعیی از انجام پژوهش حاضرهدف مسئول رنگ قرمز آن است.  ،شودفرنگی یافت میکه در گوجه

همه شاخصی از رسیدگی ، که ستآن ا TSSو سفتی و  فرنگی با میزان لیکوپنهمبستگی بین رنگ گوجه

یایی ی فیزیکی و شیمهمبستگی بین شاخص رنگ محصول با شاخص ها  اگر بتوان .وجه فرنگی هستندگ

 وانتیایی میهای فیزیکی و شیمکه بدون استفاده از شاخص رسیدبه این نتیجه  توانمیآن ایجاد کرد، 

قیق ین تحام برای انجارسیدگی محصول را از روی رنگ آن و با استفاده از پردازش تصویر بدست آورد. 

گرفته  وربیندتخاب و تصاویر آن ها توسط نمونه برای هر مرحله( ان 14ها در شش مرحله رسیدگی )نمونه

ی میزان رنگ در هر مرحله رسیدگ  MATLAB شد و توسط یک الگوریتم نوشته شده در نرم افزار

اد که بین دحاصله نشان  نتایج .گیری شداندازه هامیزان لیکوپن آن وTSS  سفتی، استخراج شد و سپس

حل در طول مرا TSSرسیدگی، رنگ و میزان لیکوپن محصول همبستگی زیادی وجود دارد، و سفتی و 

ده نوشته ش وریتمرسیدگی تغییر چندانی پیدا نکرده اند. نتایج آنالیز تصاویر تهیه شده نشان داد که الگ

وجه رسیدگی گ ، پس می توانرا داردها از روی رنگ % برای تشخیص نمونه7/85 دارای دقت متوسط

 RGB نگیرهای فرنگی با یک روش غیر مخرب مثل استفاده از پردازش تصویر و فقط با محاسبه ی مؤلفه

 .زدتخمین 
 

 TSSپردازش تصویر، رسیدگی، گوجه فرنگی، رنگ، سفتی، لیکوپن، : کلمات کلیدی
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  مقدمه .1

رنگ و آبدار است. این گیاه بومی آمریکای جنوبی و سرخ میوه ای ( Solanum lycopersicum: گوجه فرنگی )نام علمی

استعماری اسپانیا به سایر نقاط جهان منتقل شد. کشت و پرورش این گیاه به طور کلی، ی  است که طی دورهمرکزی 

بار سوم کل مساحت مختص به کشت ترهمساحتی حدود سه میلیون هکتار را به خود اختصاص داده است، که نزدیک یک

یطهای متنوع، از تنوع ژنتیکی بسیار زیاد موجود در انطباق بسیار خوب این محصول به موارد استفاده و مح در جهان است.

از دیدگاه  .[2]شود، مربوط میهای اصالحیز این تنوع در برنامهو سهولت نسبی استفاده ا  Lycopersiconجنس

که از لحاظ میزان مصرف  شودزمینی دومین محصول پرارزش کشاورزی محسوب میفرنگی پس از سیباقتصادی گوجه

به کیفیت مصرف  . همین تقاضای زیاد برای استفاده از این محصول باعث توجه[3]ن نیز پس از آن قرار دارد سرانه در جها

. محصوالت مختلف مثل گوجه فرنگی برای رسیدن به استانداردهای کیفیت باید به بلوغ برسند، در واقع آن شده است

ونقل باعث دیگر یکنواختی رسیدگی در هنگام حملاز طرف  .مرحله رسیدگی یک عامل مهم در تجارت گوجه فرنگی است

شود. از این رو تعیین زمان شود و همچنین باعث افزایش بازارپسندی میرو میهای مالی ازاینکاهش تلفات و خسارت

دقیق رسیدگی بسیار مهم است که برای تعیین زمان دقیق آن رنگ مهم ترین عامل بیرونی است به غیر از رنگ پارامترهای 

، (TSS)میزان مواد جامد محلول  ،مثال سفتیعنوانتشخیص نیستند بهصورت بصری قابلدیگری نیز وجود دارد اما به

های مختلفی برای تعیین زمان رسیدگی وجود دارد که با توجه به نوع آزمون ممکن است و غیره. روش ، اسیدیتهلیکوپن

های شیمیایی مرحله رسیدگی محصول را اندازه گیری شاخصتوان با مخرب یا غیر مخرب باشند. در روش مخرب می

تخمین زد. اما این روش ها به خاطر مخرب و زمان بر بودن و نیاز به نیروی انسانی صرفه اقتصادی ندارند. امروزه در صنعت 

صورت  [9] که توسطیک تحقیقیدر  اند.های غیر مخرب به خاطر سرعت انجام آزمون بیشتر موردتوجه قرارگرفتهروش

شده و  گیریاندازهی زمانی در پنج دوره MRIبا کمک  رسیدگیدر طی  هافرنگیگوجهگرفته است تغییرات 

های ساختاری و حجم شدت عنصر در ویژگی راتییتغ بندی کردند.های مختلف طبقهرا در دسته هافرنگیگوجه

مربوط به پوسته  موردنظرتصویر، عنصر  حلیلوتتجزیه در از سبز به قرمز مشاهده شد. فرنگیگوجهدر تصاویر 

 144از . قرار گرفت مورداستفادهآماری شدت عنصر برای توصیف تصویر  هایویژگیبرای محاسبه  فرنگیگوجه

-های ماشین بینایی یکی از بهترین نمونهاستفاده از روش استفاده شد.%  70فرآوری شده با درصد تنوع  فرنگیگوجه

تواند بسیاری از خصوصیات رسیدگی محصول را در ارتباط با پارامترهای شیمیایی و است که می روش غیر مخربهای 

 این .میشود فراوانی کشاورزی استفاده های محصوالت بندی درجه امر در بینایی ماشین از امروزهمکانیکی به دست آورد.

در  .[8]شود محصول انجام یک بیرونی وصیاتخص مورد در کلی طور به یا و اندازه اساس رنگ، بر است ممکن بندی درجه

انجام شد یک سیستم هوشمند برای درجه بندی گوجه فرنگی بر مبنای فن آوری پردازش تصویر  [1]تحقیقی که توسط 

 210. برای ارزیابی سامانه از ساخته شد. معیارهای درجه بندی در این سامانه شامل شکل، اندازه، عیوب و رسیدگی هستند

گی تصویربرداری شد و الگوریتم نوشته شده روی هر یک از تصاویر اعمال شد. نتایج نشان داد که دقت الگوریتم گوجه فرن

 بدست آمد. %90و  %94.54، %90.90،  %84.84های کشف عیوب، شکل و اندازه و دقت کلی سامانه به ترتیب 

رید مصرف شت و عامل مهم تصمیم گیری خفرنگی یک مشخصه مهم رسیدگی و عمر پس از برداگوجه برای رنگ خارجی 

 رد.ی بدست آوه رسیدگتوان رنگ محصولی مثل گوجه فرنگی را  برای هر مرحلبا روش ماشین بینایی می. [5]تکننده اس

، که تآن اس TSSو سفتی و  فرنگی با میزان لیکوپنتعیین میزان همبستگی بین رنگ گوجه از انجام پژوهش حاضرهدف 

ی و فیزیک اگر بتوانیم  همبستگی بین شاخص رنگ محصول با شاخص های .سیدگی گوجه فرنگی هستندهمه شاخصی از ر

انیم یی می توهای فیزیکی و شیمیاتوان به این نتیجه رسید که بدون استفاده از شاخصشیمیایی آن ایجاد کرد می

 رسیدگی محصول را از روی رنگ آن و با استفاده از پردازش تصویر بدست آورد.
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 هامواد و روش .2

فی انتخاب شدند .  نمونه و به صورت تصاد 14برای انجام تحقیق حاظر نمونه ها در شش مرحله رسیدگی و برای هر مرحله 

 LEDورنردیف 3و سپس نمونه ها در یک محفظه ی مخصوص برای عکس برداری قرار گرفتند،در داخل این محفظه از 

قرار می  ه نمونهبدرجه نسبت  30منابع نوری با زاویه استفاده شده است. ،یکسان عدد المپ فلورسنت با فاصله 4ونیز 

ده است که لنز دوربین ه ، حفره ای تعبیه شظمحف در باالی .ولت، سیستم نورپردازی را تغذیه میکرد 12 ثابت گیرند.ولتاژ

وری داخل نابع نبع نوری بغیر از مدر داخل آن قرار می گیرد و اطراف آن به طور کامل پوشانده شده است که هیچ من

ه ی دوربین از ( گرفته شد . فاصلCanon, D450سپس تصاویر آن ها با یک دوربین )محفطه ، به داخل آن راه نیابد. 

ه شده در وریتم نوشتسانتی متر تنطیم شد. پس از عکس برداری از نمونه ها ، تصاویر گرفته شده با یک الگ 29نمونه ها 

ای مدل ه مؤلفهپردازش شدند برای اندازه گیری تغییرات رنگ در حین رسیدگی گوجه فرنگی    MATLABنرم افزار 

ده شتکمیل  ی گوجه فرنگی کالیفرنیامحاسبه شدند. با توجه به راهنمای مراحل رسیدگی که توسط کمیته RGBرنگی 

عایت شد و تحقیق نیز این ترتیب ر. در این  [7] (1 )شکل است، رسیدگی گوجه فرنگی به شش مرحله تقسیم می شود

 صورت گرفت. و مطابق با این مراحل ها در شش مرحلهی محاسبات و آزمایشهمه

  
 %10مرحله دوم: رنگ صورتی یا قرمز کمتر از  مرحله اول: سطح کامال سبز رنگ

  
 %   60الی  %30رنگ صورتی بین مرحله چهارم:  % 30الی  %10مرحله سوم: رنگ صورتی یا زرد ویا ترکیب آن ها بین 

  
 رنگ قرمز %90مرحله ششم: بیش از  %90الی  %60مرحله پنجم: رنگ صورتی یا قرمز بین 

 

 فرنگی: مراحل مختلف رسیدگی گوجه1شکل                                               

  

ان گی میزیی مربوط به رسیددر این میان برای بدست آوردن همبستگی بین شاخص های تصویری با شاخص های شیمیا

ص شاخگیری ازهگوجه فرنگی ها  با روش استاندارد استخراج شد. دستورالعمل مربوط برای اند TSS، سفتی و  لیکوپن

 بدین صورت است. های خوانده شده 

گرم از نمونه یا گوشت میوه وزن شده و در داخل ظرف های  6/0 (LVHEM)جم هگزان  روش استخراج کم ح لیکوپن:

 5میلی لیتر استون( و   100و  bht میلی گرم  50)  bht میلی لیتر محلول   5ریخته می شود و روی آن  میلی لیتری  40

شیک  rpm 180 قیقه روی یخ با دورد 15میلی لیتر هگزان اضافه شد. نمونه به مدت  10درصد و   95میلی لیتر اتانول 

دقیقه شیک می شود . نمونه ها به مدت  5میلی لیتر آب دیونیزه به آن اضافه می شود و دوباره   3می شود. بعد از شیک 
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دقیقه در دمای معمولی نگهداری می شود و از محلول باالیی یا رویی برای اندازه گیری لیکوپن استفاده می شود. غلضت  5

نانومتر اندازه گیری می شود. از هگزان خالی به عنوان بلنک  503ا استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر در طول موج لیکوپن ب

 . [6]استفاده می شود

میلیمتر است )  11و  8استفاده شد . این دستگاه دارای دو پالنجر به قطر  برای تعیین سفتی از دستگاه پنترومتر : سفتی

میوه فرو می رود .  میلیمتری بافت 9تا  8سانتی متر مربع ( که طی عمل نفوذ در عمق  1و  5/0به ترتیب با سطح مقطع  

رج پس از خا وی برد اپراتور نفوذ سنج آنرا با فشاری ثابت در بافت تا عمق عالمت گذاری شده ، برروی پالنجر ، فرو م

 .با دقت یک دهم اعشار می خواند نمودن پالنجر مقدار نیرو را

TSS :گردید قرائت درجه بریکس حسب بر اتاق دمای در رومیزی دستگاه رفراکتومتر از استفاده با محلول جامد مواد. 

 .  [4]شدند بریکس یادداشت شاخص حسب بر ها داده

فزار ای از نرمیل آمارهای حاصل از آزمایش های فیزیکی و شیمیایی و داده های رنگی برای تحلپس از جمع آوری تمام داده

SPSS .استفاده کردیم 
 

 نتایج و بحث           .3

عم از اری آن نتایج تحلیل آماری نشان داد که جداسازی شش مرحله رسیدگی گوجه فرنگی با توجه به شاخص های تصوی

حله نه برای مرامکان پذیر باشد. با توجه به جدول حاصله می بینیم که دقت جداسازی نمو  (R,G,Bشاخص های رنگی )

و  %78.6پنجم  ، برای مرحله%92.9، برای مرحله چهارم %64.3، برای مرحله سوم %78.6، برای مرحله دوم  %100اول 

 بوده است.  %100برای مرحله ششم 

 دقت طبقه بندی برای هر مراحل مختلف رسیدگی -1جدول

 6 5 4 3 2 1 مراحل

1 100% 0 0 0 0 0 

2 7.1% 78.6% 14.3% 0 0 0 

3 0 35.7% 64.3% 0 0 0 

4 0 0 0 92.9% 0 7.1% 

5 0 0 0 0 78.6% 21.4% 

6 0 0 0 0 0 100% 

 را به طور شماتیک و گویاتر نمایش دهد. 1می تواند جدول 2شکل  

دگی ر حین رسییکوپن دبندی رنگی محصول با استفاده از تغییرات میزان لنتایج حاصله از آزمون آماری نشان داد که طبقه

ر کوپن آن دیزان لیمدارد، که این نشان دهنده ی همبستگی بین تغییرات رنگی گوجه فرنگی و افزایش نیز همین نتایج را 

ود مسئول شافت می یک رنگدانه عمده کارتنوئیدی که در گوجه فرنگی یحین رسیدگی است. در واقع ما لیکوپن را بعنوان 

یدگی گوجه توان رسه گیری لیکوپن محصول مییعنی بدون استفاده از روش های مخرب مثل انداز .رنگ قرمز آن است

 تعیین نمود. RGB فرنگی را فقط با بدست آوردن پارامترهای رنگی مدل
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 رنگی یشکل مربوط به ماتریس آشفتگ -2شکل                                         

 

به ترتیب با  کردیم که نتایج حاصل از آنمقایسه  TSSدر یک طبقه بندی دیگر مؤلفه های رنگی را با شاخص سفتی و 

 یرحلهم%  بدست آمدند. دقت پایین در این طبقه بندی نشان دهنده ی این است که در طی  63.1و  %51.1دقت 

 رسیدگی تغییر چندانی در این دو پارامتر ایجاد نشده است.

 

 

 گیرینتیجه .4

صرفه  به روش سنتی کاری زمان بر، مخرب و بدون تعیین رسیدگی گوجه فرنگی و طبقه بندی مراحل رسیدگی آن

شان داد که بین ننتایج  .اقتصادی است، استفاده از سیستم پردازش تصویر می تواند یک روش ساده، کارآمد، سریع باشد

غییر تدر طول مراحل رسیدگی  TSSو سفتی و  رسیدگی، رنگ و میزان لیکوپن محصول همبستگی زیادی وجود دارد

  بینی کرد. یشرسیدگی را پ خوبی توان با دقتمی، RGB ی مقادیربا محاسبهاین  عالوه برا نکرده اند. چندانی پید
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ABSTRACT 
Tomato maturity is one of the most important factors associated with the quality of processed tomato 

products. Tomato maturity has been related to quantifiable parameters, which reflect the biochemical changes 

during ripening. During ripening, tomato fruit go through a series of highly ordered physiological and 

biochemical changes. Biochemical changes, such as increased respiration, chlorophyll degradation, 

biosynthesis of carotenoids, starch degradation, and increased activity of cell wall degrading enzymes, bring 

on changes in color, firmness, and development of aromas and flavors. Lycopene, as a major carotenoid 

pigment found in tomato, is responsible for its red color and its amount is related to its ripening. The purpose 

of this study was to determine the correlation between tomato color with lycopene and rigidity and its TSS, 

which is an indicator of tomato maturity. If a correlation can be established between the color index of the 

product and its physical and chemical parameters, it can be concluded that without the use of physical and 

chemical indicators it is possible to handle the product by its color and by using image processing got. For 

this study, samples were selected in six stages (14 samples per stage) and their images were taken by a 

camera that was located at a certain distance from the specimens, and by an algorithm written in MATLAB, 

the color rate. At each treatment stage, extraction was performed and then the stiffness, TSS and lycopene 

levels were measured. The results showed that there is a great deal of correlation between the ripening, color 

and lycopene content, and stiffness and TSS have not changed significantly during the process. The results of 

the analysis of the provided images showed that the written algorithm has a mean accuracy of 85.7% for the 

detection of samples from the color, so tomato can be processed with a non-destructive method, such as 

image processing, and only by calculating The RGB color components are estimated. 
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