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پيشبينی سفتی ميوة هلو با استفاده از سامانۀ تصويربرداری پسپراکنش نور ليزر
4

سينا احمدخانی ،*1اصغر محمودی ، 2کاوه مالزاده ، 3حسين غفاری
 .1کارشناس ارشد ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه تبریز
 .2دانشیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه تبریز
 .3استادیار ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه کردستان
 .4مربی ،گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت -1393/11/22 :تاریخ تصویب)1394/2/1 :

چکيده
ارزیابی کیفیت محصوالت کشاورزی از فعالیتهای تأثیرگذار در عرصۀ تجارت ،اقتصاد ،و سالمت جوامع است .در همین
راستا نیاز به روشهای نوین در اندازهگیری کیفیت ،روزبهروز بیشتر میشود .از بین این روشها ،آزمونهای غیرمخرب
بیشتر مدنظر است .این مطالعه به امکانسنجی پیشبینی میزان سفتی میوۀ هلو بهصورت غیرمخرب با روش
تصویربرداری بر پایۀ نور لیزر که روشی نوین برای بررسی و پیشبینی برخی شاخصهای کیفی محصوالت کشاورزی
است ،میپردازد .بدین منظور ،سامانهای برای اخذ تصاویر پس پراکنش شامل یک دوربین تصویربرداری و یک دیود لیزری
با طول موج  650نانومتر ،پیادهسازی شد .پس از اخذ تصاویر نمونهها ،بهمنظور ارزیابی عملکرد این سامانه در پیشبینی
میزان سفتی میوۀ هلو ،از روش پردازش تصویر جهت استخراج اطالعات الزم برای ساخت مدلهای کالیبراسیون ،استفاده
شد .مدلهای کالیبراسیون با روشهای رگرسیون غیرخطی و شبکههای عصبی مصنوعی براساس تحلیلهای مبتنی بر
شدت و بافت ساخته شدند .با ارزیابی مدلها ،بهترین نتایج برای روش رگرسیون غیرخطی بهدست آمدند .درپایان با
ترکیب ویژگیهای شدت و بافت و مدلسازی به روش رگرسیون غیرخطی ضریب همبستگی  0/89برای پیشبینی سفتی
میوۀ هلو بهدست آمد.
کليدواژگان :آزمون غیرمخرب ،ارزیابی کیفی ،پردازش تصویر ،پس از برداشت.

مقدمه
روند روبهرشد جمعیت سبب افزایش روزافزون تقاضا برای
محصوالت کشاورزی شده است .امروزه برای مصرفکنندگان،
کیفیت میوهها و سبزیجات ،همانند تولیدکنندگان اهمیت زیادی
دارد .تعداد بسیار زیادی از مصرفکنندگان تمایل به پرداخت
هزینۀ بیشتر در ازای کیفیت باالتر محصول مورد نظر خود دارند.
در رابطه با میوهها ،سفتی بهعنوان پارامتر اساسی کیفیت در
صنایع کشاورزی مطرح میشود .سفتی شاخصی مهم در تعیین
بلوغ ،کیفیت طبقهبندی ،و زمان برداشت میوهها است .همچنین
این پارامتر بر تصمیم خریداران برای میزان پرداخت هزینۀ
محصوالت کشاورزی تأثیر بهسزایی دارد (.)Qing et al., 2007
طیفسنجی فروسرخ نزدیک 1و تصویربرداری ابرطیفی 2برای
پیشبینی خواص کیفی برخی محصوالت کشاورزی ازقبیل آلو
* نویسندۀ مسئولsina.ahmadkhani3@gmail.com :
1. Near Infrared Spectroscopy
2. Hyper spectral imaging

( ،)Abu-Khalaf & Bendsen, 2002هلو (،)Lu et al., 2006
سیب (  ،) Fan et al., 2009نارنگی ( ،)Liu et al., 2010و کیوی
( )Moghimi et al., 2010در محدودۀ  750تا  2500نانومتر
استفاده شده است ( .)Romano et al., 2011اگرچه در این
روشها همبستگی میان تغییرات ویژگیهای بافت و خواص
کیفی آنها وجود دارد ،اما تجهیزات استفادهشده در آنها بسیار
گران و اغلب غیرقابل دسترس هستند ( .)Qing et al., 2007در
این میان ،تصویربرداری پسپراکنش نور لیزر که بهتازگی در
کشاورزی کاربرد یافته است ،با قابلیت دسترسی آسان و ارزانی
تجهیزات ،مورد توجه قرار گرفته است .این روش بر پایۀ جذب و
پراکنش نور در برخورد با یک نمونه است .بههنگام برخورد نور،
بهعنوان بخشی از طیف الکترومغناطیس با مادۀ بیولوژیک،
قسمتی از آن بازتابش ،قسمتی عبور و مابقی در بافت نمونه
جذب میشود .فقط  4تا 5درصد از نور از سطح بازتاب یا از
درون بافت پسپراکنده میشود (.)Mollazade et al., 2012
میزان جذب نور به پارامترهای شیمیایی همچون رنگدانهها،
قند ،میزان آب ،و مانند اینها وابسته است .از سوی دیگر پراکنش
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نور پدیدهای فیزیکی و بیشتر وابسته به اندازۀ سلولها و
مشخصههای داخلی و خارجی ماتریس بافت نمونه است
( Qing et al. )2007( .)Romano et al., 2011از تصویربرداری
پسپراکنش ساطعشدۀ نور لیزر (در طول موجهای ،780 ،680
 ،940 ،880و 980نانومتر) برای تحلیل مواد جامد حلشدنی و
سفتی میوۀ سیب استفاده کردند Romano et al. )2011( .از
پردازش تصاویر بهدستآمده از لیرز (در طول موج  635نانومتر)
برای نظارت بر میزان رطوبت و مواد جامد حلشدنی میوۀ سیب
طی فرایند خشککردن استفاده کردندMollazade et . )2013( .
 alتصاویر سیب ،آلو ،گوجهفرنگی ،و قارچ دکمهای را که با
سامانۀ تصویربرداری با نور لیزر در طول موج  660نانومتر اخذ
کرده بودند ،بهمنظور پیشبینی سفتی و مدول االستیسیتۀ آنها
بررسی کردند Udomkun et al. )2014( .امکان استفاده از
تحلیل پراکنش نور لیزر با استفاده از سه طول موج ،650 ،532
و  780نانومتر را در جهت پیشبینی میزان رطوبت ،چروکیدگی،
و رنگ میوۀ انبه طی فرایند خشکشدن ،بررسی کردند.
با توجه به سرعت باال در مقابل هزینۀ اندک ،روش
تصویربرداری پسپراکنش نور لیزر تحولی نوین در عرصۀ ارزیابی
کیفی محصوالت کشاورزی است .بنابراین در این پژوهش روش
فوق برای بررسی امکان پیشبینی پارامتر سفتی میوۀ هلو،
مدنظر قرار گرفت.

مواد و روشها
نمونههای ميوه

نمونههای هلو از رقم تکدانه و از مجموعۀ تحقیقاتی
خلعتپوشان واقع در حومۀ شهر تبریز (با طول و عرض
جغرافیایی به ترتیب  46/27درجۀ شرقی و  38/03درجۀ
شمالی) تهیه شد .برداشت در پنج مرحله و به فواصل زمانی  2یا
3روزه صورت پذیرفت (روزهای نهم ،یازدهم ،سیزدهم ،شانزدهم،
و هجدهم شهریورماه  .)1393در هر مرحله حدود  20تا 30
عدد و در کل  140عدد هلو برداشت شد .برداشت با دست و با
احتیاط الزم برای جلوگیری از هرگونه کوفتگی ناشی از فشار
دست انجام گرفت ،چراکه نداشتن دقت کافی در این مرحله
میتوانست دادههای مربوط به آزمون سفتی را بهشدت تحت
تأثیر قرار دهد .نمونهها پس از برداشت به آزمایشگاه خواص
بیوفیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی گروه مهندسی
بیوسیستم دانشگاه تبریز انتقال یافت .پیش از انجام هرگونه
عملیات ،نمونهها به مدت  15ساعت در دمای  25درجۀ
سلسیوس نگهداری میشدند.

سامانۀ تصويربرداری

سامانۀ طراحی و ساختهشده برای این پژوهش از یک دوربین
تصویربرداری( CCD1ساخت شرکت سونی ،کشور ژاپن ،مدل
 ،)DSC-W100یک دیود لیزری با طول موج  650نانومتر (که
براساس طول موجهای ویژه گزارششده توسط پژوهشگران
انتخاب شد ( ).)Mollazade et al., 2012بهعنوان منبع نوری،
سیستمی برای کنترل توان نور خروجی لیزر و محفظۀ
تصویربرداری تشکیل یافت .با توجه به اساس کار این پژوهش
که بر پایۀ اطالعات شدت تصاویر اخذشده حاصل از پسپراکنش
نور لیزر است ،ثبات شدت لیزرها در تمامی مراحل آزمایشات
اهمیت ویژهای دارد .این ثبات ازطرفی به جریان تغذیۀ دیود و از
طرف دیگر به دمای کاری آن وابسته است .بنابراین فراهمآوردن
این جریان یکنواخت و نیز تدابیری برای کاهش تأثیرات دما
الزامی است .برای این منظور یک منبع تغذیه برای یکسوسازی و
فراهمآوردن جریان مناسب و یکنواخت برای دیود ،ساخته شد.
برای کاهش حداکثر نأثیرات دما (که با گذشت زمان افزایش
مییابد ( ،))Behjat, 2002یک خنککننده روی دیود لیزر نصب
شد .برای حصول اطمینان بیشتر ،سیستمی مستقل ساخته شد
و بهمنظور کنترل توان نور خروجی لیزر در مراحل گوناگون
کاری استفاده شد .در مرحلۀ بعد برای اطمینان از دقت طول
موج ساطعشده توسط دیود لیزری ،این دیود بهوسیله یک
طیفسنج مدل  USB4000ساخت شرکت Ocean Optics
ایاالت متحدۀ آمریکا ،تست شد (شکل  .)1سیستم طراحیشده
شامل اجزای دیگری همچون پایۀ نگهدارندۀ دیود لیزری و نیز
پایه برای قرارگیری نمونه ،فیلترها ،و محفظۀ تصویربرداری است.
با توجه به اهمیت اخذ تصاویر تحت تابش نور تکفام لیزر و
درنتیجه بهبود کیفیت تصاویر ،از محفظهای که میتوانست
شرایط کامالً تاریکی را فراهم آورد ،استفاده شد .پس از
آمادهسازی و همچنین فراهمآوردن تمام اجزای سیستم
تصویربرداری ،شرایط برای شروع فرایند تصویربرداری از
نمونههای اصلی در هر مرحله از برداشت مهیا شد .دیود لیزری
تا حد امکان روی پایۀ اصلی باال قرار گرفت تا زاویۀ بزرگتری از
محیط تصویرگیری برای دوربین فراهم شود .سپس لیزر بهوسیلۀ
بازوی نگهدارندۀ خود و نقالۀ موجود روی آن ،به اندازۀ  25درجه
از حالت تابش عمودی نسبت به زمین ،به سمت نمونه تغییر
جهت داده شد (شکل  .)2این مقدار از  7تا  25درجه پیشنهاد
شده است ( .)Mollazade et al., 2012دوربین نیز دقیقاً در
باالی نمونهها تعبیه شد تا امکان تصویربرداری از نمونهها تحت
1. Charge-Coupled Device

احمدخانی و همکاران :پيشبينی سفتی ميوة هلو با استفاده از ...

تابش نور لیزر ایجاد شود .شایان ذکر است که تمامی تنظیمات
سیستم از آغاز تا پایان آزمایشها ثابت و تنها فاکتور متغیر،
نمونه بود .توان لیزرها نیز با توالی  5تصویربرداری ،توسط
دستگاه کنترل توان نور خروجی لیزر ،کنترل شد.

شکل  .1نمودار طيف الکترومغناطيس ديود با طول موج  650نانومتر
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قطعهبندی به تصویر تکرنگ یا خاکستری تبدیل و با اجرای
یک حلقه اقدام به حذف نواحی مورد نظر از تصویر میکرد .از
این رو در این حلقه ،دو آستانه برای انجام عملیات در نظر گرفته
شد .ابتدا برای حذف پسزمینه ،آستانۀ پایین استفاده شد که
درنتیجه از دو روش آستانهگذاری عمومی و اتسو 2استفاده شد
( .)Qing et al., 2007آستانۀ باال نیز برای حذف ناحیۀ اشباع،
بهصورت مستقیم از روی هیستوگرام تصاویر تشخیص و مقدار
 250معین شد ( .)Qing et al., 2007روشهای گوناگونی برای
استخراج ویژگی از تصاویر پسپراکنش میتواند استفاده شود.
این روشها به دو دستۀ عمدۀ تحلیل شدت و بافت تقسیم
میشوند ( .)Mollazade et al., 2012در پژوهش حاضر هر دوی
این روشها براساس پارامترهای آماری مخصوص بهخود بهکار
گرفته شده است .روش اول بر پایۀ شدت پیکسلهای تصویر
است .برای این منظور پس از قطعهبندی تصاویر ،ویژگیهای
آماری آنها مطابق جدول  1استخراج شدند .در روش مبتنی بر
بافت که براساس احتمال رخداد هر یک از سطوح شدت است ،از
هیستوگرام نرمالشده برای استخراج پارامترهای آماری استفاده
میشود .برای این منظور ،پس از قطعهبندی تصاویر ،فراوانی
رخداد هر یک از سطوح شدت با رابطۀ  1نرمال شده است.

) h( z i
(رابطۀ )1
n
که در آن h( z i ) :تابع هیستوگرام n ،تعداد کل پیکسلهای
تصویر و )  P( z iاحتمال رخداد سطوح شدت است .حال با
استفاده از مقادیر نرمالشده ،پارامترهای مربوط (جدول  )1برای
این روش ،استخراج شدند (.)Mollazade et al., 2013
P( z i ) 

شکل  .2سامانۀ تصويربرداری

پردازش تصوير

تصاویر پسپراکنش حاصل از برخورد نور لیزر با نمونه بهصورت
رنگی با دوربین  CCDاخذ شد .سپس این تصاویر به یک رایانه
بهمنظور انجام پردازش تصاویر انتقال یافت .قطعهبندی 1تصاویر
پسپراکنش از مهمترین فرایندهای پردازش است ( Mollazade
 .)et al., 2012اهمیت قطعهبندی برای این تصاویر ،بهعلت وجود
ناحیۀ اشباع (ناحیهای از تصویر که فوتونها بهصورت مستقیم به
لنز دوربین میرسند) و نیز پسزمینه آن ،دو چندان است.
بنابراین قطعهبندی تصاویر پسپراکنش خود شامل دو بخش
خواهد بود .برای این منظور ،دستوری برای حذف ناحیۀ اشباع و
نیز پسزمینۀ تصویر در نرمافزار  MATLABR2011aنوشته شد.
این دستور ابتدا تصویر را فراخوانی و سپس برای انجام مراحل
1. Segmentation

دادههای مرجع

پس از اخذ تصاویر پسپراکنش از نمونهها ،سفتی آنها،
بالفاصله با روش مگنسـتیلر ،با دستگاه  Instron1140با نرخ
بارگذاری  50 mm/minو بهکارگیری پروب  7/9میلیمتری برای
نفوذ به بافت نمونهها بهدست آمدند .قبل از شروع این آزمایش،
ابتدا پوست میوه در محل مورد نظر به ضخامت  2میلیمتر
گرفته شد .درنهایت حداکثر نیرو در عمق نفوذ  8میلیمتری
بهعنوان سفتی نمونه در آن نقطه ثبت شد .با تکرار آزمایش در
سه نقطه ،میانگین مقادیر اندازهگیریشده بهعنوان سفتی کلی
میوهها در نظر گرفته شد (.)Dobrzanski et al., 2006
مدلهای کاليبراسيون

استفاده از مدلهای کالیبراسیون برای ارائۀ روابط و نیز تأثیرات
2. Otsu
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متقابل پارامترهای اندازهگیریشده ،اجتنابناپذیر است .برای
این منظور روشهای گوناگونی ابداع شدهاند و بسته به نوع

جدول  .1ويژگیهای آماری مربوط به تحليلهای شدت و بافت

تحلیل

دادهها و اهداف مورد نظر میتوانند نتایج متفاوتی را بهدست
آورند ( .)Aalami et al., 2013روش رگرسیون غیرخطی و شبکۀ
عصبی مصنوعی از این روشها هستند که بهطور گسترده مورد
استفادۀ پژوهشگران قرار میگیرند .برای ارائۀ شبکههای عصبی

مبتنی بر
شدت

مصنوعی از نرمافزار  MATLABR2011aو برای ساخت مدل
رگرسیون از نرمافزار  SPSS16استفاده شد .نوع شبکه براساس
هدف مورد نظر که در این پژوهش پیشگویی یک پارامتر (عدد)
در هر مرحله است ،از نوع پرسپترون چندالیه ( )MLPانتخاب
شد .سپس دو الیه (یک الیۀ پنهان و یک الیۀ خروجی) و توابع
مربوط به هر الیه تعیین شد .برای این منظور تابع انتقال برای

ویژگی آماری

توضیح

مجموع شدتها
حداکثر شدت
حداقل شدت
میانگین هندسی
میانگین
هارمونیک
انحراف معیار
واریانس

مجموع شدتهای غیر صفر
بیشترین مقدار شدت غیر صفر
میانگین شدتهای غیر صفر
میزان تمایل به میانگین حسابی

فاصلۀ شدتها از میانگین
نحوۀ پراکندگی شدتها حول میانگین

میانگین حسابی
انحراف معیار

میانگین شدت بافت
فاصلۀ شدتهای بافت از میانگین

همواری

این مقدار برای ناحیههای با سطوح
شدت ثابت صفر است.

چولگی
کشیدگی

میزان تقارن یک هیستوگرام
میزان قلهایبودن هیستوگرام تصویر

ضریب تغییرات

نسبت انحراف معیار به میانگین

مبتنی بر
بافت

الیۀ پنهان  tansigو برای الیۀ خروجی  purelinانتخاب شد.
سرانجام شبکه مطابق با تنظیمات مذکور ایجاد شد .پس از
استخراج اطالعات مربوط به تحلیلهای مبتنی بر شدت و بافت
از تمامی تصاویر ،تعداد  110نمونه (حدود 80درصد) بهطور
تصادفی برای ساخت مدلها و مابقی بهمنظور ارزیابی نهایی
آنها جدا شد (از  110دادۀ مذکور ،میزان 20درصد نیز برای
اعتبارسنجی مدل در روش شبکههای عصبی مصنوعی استفاده
شد) .پیش از انتخاب پارامترهای مناسب بهعنوان ورودی مدلها
در هر مرحله ،نمودار پراکندگی آنها در نرمافزار

Excel2010

ترسیم شد و از انتخاب پارامترهای با تغییرات مشابه جلوگیری
بهعمل آمد .این کار عالوه بر کاهش زمان ایجاد مدلها،
مشکالت ناشی از همپوشانی دادهها را نیز برطرف میکند.

نتايج و بحث
نتايج آزمون مخرب

نتایج حاصل از این آزمون برای  140نمونۀ استفادهشده در
پژوهش حاضر در جدول  2آمده است .این نتایج محدودۀ
وسیعی ( 0/97تا  26/11نیوتن) از تغییرات را برای این پارامتر
نشان میدهند .انحراف معیار باالی این مقادیر نیز حاکی از
پراکندگی زیاد دادههای بهدستآمده طی مراحل گوناگون
برداشت است .نمودار شکل  3بهخوبی این توزیع غیریکنواخت را
نشان میدهد.
جدول  .2ويژگیهای آماری پارامتر سفتی نمونهها

ارزيابی مدلها

بهمنظور مقایسه و ارزیابی نتایج حاصل از مدلهای گوناگون ،از
دو پارامتر ضریب همبستگی ( )Rو ریشۀ میانگین مربعات خطا
( )RMSEمطابق رابطههای  2و  3استفاده شد ( Mollazade et
.)al., 2013
(رابطۀ )2
n P. A   P  A

n( P 2 )  ( P) 2 n( A 2 )  ( A) 2

(رابطۀ )3

میزان تمایل به میانگین حسابی

1
( P  A) 2

n

پارامتر
کیفی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف
معیار

سفتی()N

0/97

26/11

7/48

5/80

R

RMSE 

که در آنها P :مقادیر پیشبینیشده توسط مدلها A ،مقادیر
اندازهگیریشده توسط آزمون مخرب ،و  nتعداد نمونههاست.

شکل  .3نمودار توزيع سفتی نمونهها
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نتايج پردازش تصوير

بهمنظور قطعهبندی تصاویر پسپراکنش ،مقدار آستانۀ باال برابر
 250و آستانۀ پایین براساس روشهای آستانهگذاری عمومی و
اتسو محاسبه شد ( .)Qing et al., 2007درنتیجه مقادیر پایین
آستانه برای تمامی نمونهها محاسبه شد .همانطور که از نمودار
شکل  4مشخص است ،مقادیر آستانه برای تصاویر مربوط به
لیزر 650نانومتری محدودههای  44الی  57است .بنابراین
آستانۀ پایین ،مقادیر دارای بیشترین فراوانی انتخاب شد .بدین
ترتیب ،آستانۀ  50برای لیزر  650نانومتر بهدست آمد .در شکل
 5نمونهای از تصاویر قبل و بعد از عملیات قطعهبندی برای یک
محصول مالحظه میشود.

شکل  .4مقادير آستانه برای ليزر  650نانومتر ،ستونهای سمت راست مقادير

اساس ،در مرحلۀ بعد مدلی با روش رگرسیون غیرخطی و
ترکیب ورودیهای مبتنی بر تحلیلهای شدت و بافت ساخته
شد .نتایج حاصل از این مدل ترکیبی ،حاکی از افزایش ضریب
همبستگی ( )0/925و کاهش  )1/99( RMSEاست .شکل،6
نمودار مربوط به مقادیر پیشبینی شده توسط مدل ترکیبی
برای دادههای کالیبراسیون و آزمون را نشان میدهد .این مقادیر
در مقایسه با نتایج حاصل از پژوهش ( Lu & Peng )2006برای
پیشبینی سفتی دو رقم از میوۀ هلو با استفاده از تصویربرداری
ابرطیفی ،برتری محسوسی را نشان میدهد .بر این اساس
ضرایب همبستگی برای پیشبینی دادههای آزمون در مطالعۀ
آنها مقادیر  0/74و  0/87گزارش شده است .در حالی که این
ضریب در پژوهش حاضر مقدار  0/89بهدست آمد.

شکل  .5نمونهای از تصاوير پسپراکنش نور ليزر قبل از قطعهبندی (سمت
راست) و بعد از آن (سمت چپ)

حاصل از روش اتسو و ستونهای سمت چپ مقادير حاصل از روش
آستانهگذاری عمومی است

مدلهای کاليبراسيون

پارامترهای آماری تصاویر قطعهبندیشده بهمنظور حذف
پارامترهای با تغییرات مشابه ارزیابی شدند .بر این اساس
ویژگیهای مجموع شدتها ،حداقل شدتها ،انحراف معیار ،و
میانگین هارمونیک برای روش مبتنی بر شدت و میانگین
حسابی ،همواری ،چولگی ،و ضریب تغییرات برای روش مبتنی
بر بافت انتخاب شدند .پس از انتخاب این ویژگیها ،از آنها
بهعنوان ورودی مدلها در هر یک از روشهای تحلیلی شدت و
بافت استفاده شد .ضرایب همبستگی و ریشۀ میانگین مربعات
خطا حاصل از تحلیلهای مبتنی بر شدت و بافت شامل نتایج
یک مدل رگرسیونی غیرخطی ( )NLRو یک مدل براساس
شبکۀ عصبی مصنوعی ( ،)ANNدر جدول  3ارائه شده است
(الزم بهذکر است که در زمینۀ شبکههای عصبی مصنوعی از
ضریب همبستگی مربوط به دادههای اعتبارسنجی استفاده شد).
با مقایسۀ مقادیر بهدستآمده ،روش رگرسیون غیرخطی با
ضرایب همبستگی بیشتر ( 0/917و  )0/915دربرابر RMSE
کمتر ( 3/160و  ،)2/124بهعنوان مدل برتر انتخاب شد .بر این

شکل .6نمودار پراکندگی دادههای پيشبينیشده توسط مدل ترکيبی در
برابر مقادير واقعی بههمراه  Rو  RMSEبرای مرحلۀ کاليبراسيون و ارزيابی
مدل
جدول  .3نتايج حاصل از مدلهای کاليبراسيون

مدل
کالیبراسیون

تحلیل مبتنی بر شدت

تحلیل مبتنی بر
بافت

R

RMSE

R

RMSE

NLR

0/917

3/160

0/915

2/124

ANN

0/795

3/970

0/783

4/100
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) (کاهش میزانRomano et al., 2011( میزان کاروتنوئیدها
 از دیگر، و تخلخل پایین نمونه،کلروفیل) طی مراحل رسیدگی
 تحلیلهای مبتنی بر شدت.دالیل بهدستآمدن این نتایج است
 از آنجا که در این پژوهش هر دو بر پایۀ ویژگیهای،و بافت
. برتری محسوسی دربرابر هم نداشتند،آماری صورت گرفت
بهکارگیری طول موجهای مؤثر بیشتر و همچنین بررسی سایر
.روشهای تحلیلی پیشنهاد میشود
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