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ABSTRACT
Sugar cane is one of the most important industrial plants which is the first source of sugar production in Iran
(about 40-50%). The sugar industry plays a key role among the various industries of the country with the daily
supply of energy to the citizens. In addition to household consumption, sugar is of particular importance in the
food industry because of its sweetening and volume properties. Sugarcane content is often in the range of 1015% and in some cases up to 17%. Various factors such as variety and date of planting or harvesting of last
year are important to start harvesting. On the other hand, Sugarcane cannot be stored in the factory and its
sugars factors are decomposed quickly by storage and sugar cane weight decreases due to loss of moisture. It
would be better if the factory consumes more fresh sugarcane. Therefore, an electronic nose instrument was
used to test the variety of sugarcane syrup and its association with the odors emitted from it to identify the
variety of sugarcane for harvesting time. Four sugarcane varieties (CP57, CP69, IRC99-02, and CP48) were
selected from the sugarcane sample fields. Linear discriminant analysis (LDA), principal component analysis
(PCA) and neural networks (ANN) were used to detect the different sugarcane varieties. The results showed
that all three methods had high accuracy in variety classification. But the LDA and PCA methods performed
better than the ANN method. So that, the classification accuracy of sugarcane varieties was 98.33%, 97% and
96.7%, respectively. The results showed the high ability of the olfactory machine to diagnose between the
sugarcane varieties, which can be used as a rapid and low cost instrument in the sugarcane industry.
Keywords: Sugarcane, Machine Olfaction, linear discriminant analysis, neural network and principal
component analysis.
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 .1گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .2گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی ،دانشکده کشاورزی سنقر ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/6/6 :تاریخ بازنگری -1398/7/27 :تاریخ تصویب)1398/9/11 :

چکيده
نیشکر یکی از مهمترین گیاهان صنعتی است که در ایران اولین منبع تولید شکر (در حدود  40الی 50درصد) است .صنعت
شکر با توجه به تامین انرژی روزانه شهروندان از نقشی کلیدی در میان صنایع مختلف کشور برخوردار میباشد .شکر عالوه
بر مصارف خانگی دارای اهمیت ویژهای در صنعت غذا به دلیل خاصیت شیرین کنندگی و حجم دهندگی میباشد .مقدار
قند نیشکر اغلب در حد  10-15درصد و در مواردی تا  17درصد میباشد .جهت شروع برداشت عوامل مختلفی نظیر واریته
و تاریخ کاشت و یا برداشت سال گذشته مهم میباشد .از طرفی نیشکر قابل انبار کردن و ذخیرهسازی در کارخانه نیست و
مواد قندی آن سریعاً در اثر نگهداری تجزیه میگردند و وزن نیشکر در اثر از دست دادن رطوبت کم میشود .هرچه نیشکر
تازهتر به مصرف کارخانه برسد ،بهتر خواهد بود .لذا از دستگاه بینی الکترونیک استفاده گردید تا با آزمایش شربتهای
نیشکر و ارتباط آن با بوهای متصاعد شده از آن بتوان نوع واریته را جهت برداشت به موقع نیشکر تشخیص داد .از مزارع
نمونه نیشکر چهار رقم مطرح ( ،IRC99-02 ،CP69 ،CP57و  )CP48انتخاب گردیدند .از روشهای تحلیل تفکیک خطی
( ،)LDAتجزیه مولفههای اصلی ( )PCAو شبکههای عصبی ( )ANNبرای تشخیص واریتههای مختلف نیشکر استفاده شد.
نتایج نشان داد که هر سه روش دقت باالیی در کالس بندی رقم دارند .اما روشهای  LDAو  PCAنسبت به روش ANN
نتایج بهتری داشتند .به طوری که برای تشخیص واریتههای نیشکر دقت طبقهبندی آنها به ترتیب  97% ، %98.33و
 96.7%بود .نتایج به دست آمده توانایی باالی ماشین بویایی را در تمایز بین واریتههای نیشکر نشان داد که میتوان ایـن
سـامانه را به عنوان یک ابزار سریع و کم هزینه در صنعت نیشکر به کار برد.
واژههای کليدی :نیشکر ،ماشین بویایی ،تحلیل تفکیک خطی ،شبکه عصبی و تجزیه مولفه های اصلی

مقدمه
گیاه نیشکر1از خانواده گندمیان2ویژه مناطق گرمسیری و نیمه
گرمسیری است .در اغلب کشورها از انواع واریتههای مختلف این
گیاه استراتژیک برای تولید شکر و محصوالت جانبی مانند الکل و
نئوپان استفاده میشود .در سالهای اخیر تولید شکر از نیشکر
نسبت به چغندرقند افزایش داشته به طوریکه ظرف  10سال
اخیر میزان کل شکر تولید شده از نیشکر در جهان از  12درصد
به  61درصد افزایش یافته است .با توجه به شرایط اقلیمی و نیز
به منظور پایداری و امنیت تولید نیشکر ،واریتههای مختلف با
صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی متفاوت در کشت و صنعتها
کشت و زرع می شود ( ;James and Blackburn, 2004
.)Shushtari et al., 2008

بر خالف چغندرقند ،به دلیل فساد قلمه نیشکر و تجزیه
سریع شربت آن ،محصول برداشت شده برای قندگیری بالفاصله
به کارخانه قند منتقل میشود .هرگونه تاخیر در شروع فرآیند
قندگیری از قلمه در کارخانه باعث افت درصد قند میشود .از
طرفی باتوجه به وسعت و پراکندگی مزارع نیشکر و طوالنی بودن
فصل برداشت ،جهت انطباق با شرایط اقلیمی منطقه و استفاده
بهینه از زمان ،به منظور برداشت هر چه سریعتر ،تولید بیشتر و
محدودیتهای کارخانه در پذیرش روزانه قلمه نیشکر ،واریته های
مختلفی با ویژگیهای متفاوت در کشت و صنعتها کشت و زرع
میشود() .)Shushtari et al., 2008در تحقیقی در ایران گونه های
مختلف نیشکر با استفاده از تصاویر فراطیفی هایپریون3با الگوریتم

* نویسنده مسئولhzakid@scu.ac.ir :
1. Sugarcane, Saccharum officinarum L.
2. Gramineae
3. Hyperion hyperspectral imagery
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های طبقه بندی  NN2،SVM1و  SAM3بررسی شد و نتایج نشان
داد الگوریتم  SVMبا دقت  %98نسبت به دو الگوریتم دیگر دارای
بیشترین دقت در تشخیص واریتههای مختلف نیشکر است
( .)Esfandyari et al., 2012در برزیل نیز واریتههای مختلف
نیشکر با استفاده از تصاویر فراطیفی هایپریون شناسایی و از هم
تفکیک شده اند ( .)Soarez et al., 2005در پژوهشی ،مواد فرار
موجود در شش واریته نیشکر با استفاده از روش ریزاستخراج فاز
جامد از فضای فوقانی )HS-SPME( 4به همراه کروماتوگرافی
گازی  -طیف سنج جرمی )GC-MS(5مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .در مجموع  40ترکیب مختلف در مواد فرار ساطع
شده از انواع شربت نیشکر شناسایی شد و فراوانترین ترکیبات
موجود در شربت نیشکر شامل اتیل الکل ،لیمونن ،هگزانول،
هپتانول و اسیداستیک میباشند (.)Yang et al., 2014
بو یکی از مهمترین ویژگیهای حسی مواد غذایی به حساب
میآید ،سنجش بو روشی پیشرفته و به ویژه موثر در کسب
پارامترهای تاثیرگذار بر کیفیت مواد غذایی است چرا که بوی
ساطع شده از مواد غذایی به تغییر ترکیبات تشکیل دهنده آنها
بسیار حساس میباشد .مطالعات زیادی در مورد کاربرد تکنیک
بینی الکترونیک( 6ماشین بویایی) 7در زمینه صنایع غذایی انجام
شده است ( .)Sanaeifar et al., 2017در سالهای اخیر در کشور
از تکنیک بینی الکترونیک در صنایع غذایی مانند آشکارسازی رد
اثر عمر دهی ماءالعشعیر ( Ghasemi-Varnamkhasti et al.,
 ،)2011رسیدگی موز ( ، )Sanaeifar et al., 2015تقلب در گالب
( ،)Shabani et al., 2018تقلب در عسل ( Hajinejad et al.,
 ،)2017کیفیت خرمای خشک شده ( Kermat-Jahromi et al.,
 )2019استفاده گردیده است .بررسی منابع نشان داد که مطالعه
ای در مورد طبقه بندی یا شناسایی واریتههای مختلف نیشکر (در
کشور) با روش غیر مخرب بویایی مشاهده نشد .با توجه با
ویژگیهای متفاوت واریتههای نیشکر مانند زمان رسیدگی ،درصد
فیبر ساقه ،مقاومت به سرما و غیره ،پایش درصد قند آن برای
شروع برداشت و نیز تنظیمات احتمالی کارخانه قند به دلیل
تغییرات بار وارده بر واحدهای مختلف آن ،شناسایی واریتهها
ضروری به نظر می رسد .لذا هدف این تحقیق امکان سنجی
تشخیص واریتههای نیشکر با استفاده از دستگاه بینی الکترونیک
در ترکیب با روشهای شناسایی الگو شامل  PCA ،LDAو ANN
میباشد.

1. Support Vector Machine
2. Neural networks
3. Spectral Angle Mapper
4 .Head space-solid phase micro extraction

3

مواد و روشها
آزمایشها شامل تهیه شربت نیشکر و آزمایشهای ماشین بویایی
در آزمایشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز بودند.
آماده سازی نمونه ها:

به دلیل بزرگ بودن ابعاد مزارع نیشکر ،از چهار مزرعه مورد نظر،
بصورت تصادفی نمونه مورد نیاز از چهار رقم مختلف (،CP57
 ،IRC99-02 ،CP69و  )CP48تهیه گردید .پس از اینکه نمونه ها
بریده شدند تمامی برگها و سرنی آنها جدا شده و جمعآوری
شدند .سپس شماره مزرعه ،واریته ،تاریخ و سایر مشخصات روی
کیسه ها نوشته شد .سپس برای استخراج شربت خام بالفاصله به
آزمایشگاه کنترل کیفیت کشت و صنعت حکیم فارابی منتقل
شدند.
نمونه ها ،توزین شده و توسط آسیاب مخصوص سه
غلتکی(شکل  ،)1شربت آن ها استخراج گردید .در هر نمونه قلمه،
حدود یک لیتر شربت عصارهگیری برای آزمایشهای بویایی تهیه
گردید.
پياده سازی سامانه بينی الکترونيکی

این سامانه بینی الکترونیک بر اساس حسگرهای نیمه هادی
اکسید فلزی ( )MOSساخته شده که تصاویر واقعی و شماتیک
این سیستم به همراه اجزا آن در شکل  2و  3نشان داده شده
است .سیستم از محفظه حسگرها ،محفظه نمونه ،دو میکرو پمپ،
سه شیر سولنوئیدی ،سیستم جمع آوری داده ،دو منبع تغذیه 5
و  12ولت و فیلتر هوای ورودی تشکیل شده است .انتخاب حسگر
مناسب برای این سیستم بینی الکترونیک یکی از مهمترین مراحل
طراحی این سامانه بود که متناسب با ترکیبات فرار متصاعد شده
از شربت نیشکر انتخاب گردید ،که با توجه به ترکیبات اصلی فرار
شناسایی شده که الکل می باشد از هشت حسگر ( MQ2, MQ3,
 )MQ5, MQ8, MQ9, MQ135, MQ137, MQ138ساخت چین
استفاده شد (جدول .)1
سامانه بینی الکترونیک ،برای سه فاز تصحیح خط مبنا،
تزریق بوی نمونه بر روی حسگرها و پاکسازی محفظه حسگرها و
نمونه با هوای تمیز ،زمانبندی شد و الگوی پاسخ حسگرها در
طول این سه فاز زمانی به صورت تغییر ولتاژ در مقابل زمان ثبت
شده است (شکل  .)4به منظور پاکسازی محفظه حسگرها و
رسیدن پاسخ حسگرها به خط مبنا ،قبل از نمونهگیری هوای تمیز
(اکسیژن) از روی حسگرها عبور داده میشود ( )T1=100sسپس
5. Gas chromatography–mass spectrometry
6 .Electronic Nose
7 .Machine Olfaction
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فضای هد توسط پمپی که در محفظه نمونه تعبیه شده است ،بر
روی حسگرها تزریق میشود( )T2=90sدر این مرحله ،ولتاژ
خروجی هر حسگر بسته به نوع ومیزان حساسیت آن ،تغییر
میکند .در مرحله آخر برای پاکسازی حسگرها ،اکسیژن از روی
آنها عبور داده میشود و بوی داخل محفظه نمونه توسط پمپ
تخلیه میگردد ( .)T3=100sبدین ترتیب ،سامانه برای نمونه
بعدی آماده میگردد .پاسخ ولتاژی حسگرها در این  290ثانیه

توسط سامانه تحصیل داده جمع آوری میشود .زمان مورد نیاز
برای هر مرحله به صورت آزمون و خطا بدست آمده است .محفظه
نمونه شامل بشر  50سی سی حاوی شربت نیشکر که دمای نمونه
تقریبا همدمای محیط (حدود  30درجه سانتی گراد) است (شکل
 .)2تعداد تکرار آزمایش بینی الکترونیکی از هر نمونه شربت برابر
 15است.

شکل  – .1مزرعه و قلمه های تهيه شده از آن (سمت راست ) و آسياب سه غلتکی برای استحصال شربت نيشکر (سمت چپ)

شکل  .2نمای کلی سامانه بينی الکترونيک هنگام آزمايش

شکل  .3تصوير شماتيک از ارتباط اجزای دستگاه بينی الکترونيک
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جدول  .1مشخصات حسگرهای انتخاب شده در سيستم بينی الکترونيک

شماره

نام حسگر

گازهای تشخيصی

1

MQ2

گاز طبیعی ،بوتان ،پروپان ،متان ،الکل ،هیدروژن و دود

2

MQ3

الکل و بنزن

3

MQ5

گاز طبیعی ،گاز شهر ،الکل ،بخار پخت و مونواکسید کربن

4

MQ8

گاز طبیعی  ،الکل و مونوکسید کربن

5

MQ9

متان ،مونواکسید کربن و گاز طبیعی

6

MQ135

بنزن ،آمونیاک ،دی اکسید کربن ،مونواکسید کربن و الکل

7

MQ137

آمونیاک

8

MQ138

الکل ،بنزن ،آمونیاک ،دی اکسید و مونواکسید کربن

حسگر

شکل  .4الگوی کاری حسگرهای دستگاه بينی الکترونيک

پيش پردازش و آماده سازی داده های مستخرج از سيگنال های

تحليل دادهها

بينی الکترونيک

دادههای پیش پردازش شده به روشهای تفکیک خطی (،)LDA
تجزیه مولفههای اصلی ( )PCAو شبکههای عصبی ( )ANNو با
استفاده از نرم افزارهای  Unscrambler V. 9.7و Matlab 2015a
تحلیل گردیدند.

جهت استخراج ویژگیها ایتدا بایستی پیش پردازش دادهها انجام
گیرد .هدف از پیش پردازش دادهها ،آشکاری سازی پاسخ
حسگرها و افزایش دقت در تحلیل الگوهای تشخیص است.
تصحیح خط مبنا به منظور افزایش کیفیت پاسخ حسگرها به سه
روش اختالفی ،کسری و نسبی صورت میگیرد ( .(Kiani et al.,
 2018در این پژوهش از روش کسری به دلیل کاربرد گسترده این
روش برای حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی ( )MOSاستفاده
گردید ).(Gutierrez‐Osuna, et al., 2002
)x (t )  xs (0
ys (t )  s
(رابطه)1
)xs (0
) :ys(tپاسخ نرمال شده
 xs(0):خط مبنا
 xs(t):پاسخ حسگر

PCA

تحلیل مولفههای اصلی یکی از روشهای شیمیمتریک چند
متغیره بدون ناظر است که برای فشرده سازی دادههای خطی و
کاهش ابعاد دادهها بکار برده میشود ( .)Scott, et al., 2006این
روش در تعریف ریاضی یک تبدیل خطی متعامد است که دادهها
را به دستگاه مختصات جدید نگاشت میکند این متغیرهای جدید
فاقد همبستگی را مولفههای اصلی مجموعه دادهها گویند که بر
روی این مولفههای اصلی طبقهبندی و یا مدل برازشی را میتوان
پیاده سازی کرد .تعداد کم اجزا اصلی قابلیت توزیع ،تحلیل و
نمایش راحتتر نمونهها و متغیرها را در اختیار قرار میدهند
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LDA

روش تحلیل تفکیک خطی ترکیبی خطی از تمام ویژگیهایی که
موجب ایجاد کالسهبندی در یک سری نمونه میگردد ،ایجاد میکند.
این تابع نسبت واریانس بین گروهی را به واریانس درون گروهی
افزایش میدهد .تبدیالت و انتقاالت در این تابع به صورتی انجام
میشود که وقتی مشاهدات جدیدی وارد میشوند ،جهت پیش بینی
اختالفات بین گروهها به حداکثر مقدار خود میرسد ( (Varmuza
and Filzmoser , 2009; Esteki et al., 2017
ANN

الگوریتم پرسپترون چندالیه پس انتشار برای طبقهبندی و
تشخیص واریته نیشکر با استفاده از دادههای حاصل از بینی
الکترونیک به عنوان ورودی شبکه ،استفاده شد .به منظور
طبقهبندی ،شبکهای شامل یک الیه ورودی ،یک الیه پنهان و یک
الیه خروجی استفاده گردید .تابع فعالسازی تانژانت هیپربولیک
برای الیه پنهان استفاده گردید .تعداد نرونها در الیه پنهان معموالً
از طریق سعی و خطا تعیین میگردد .تعداد نرونهای الیه ورودی
برابر تعداد ویژگیهای استخراج شده از بینی الکترونیک  8عدد
است و تعداد نرونهای الیه خروجی برای تشخیص واریته 4
میباشد .توپولوژی بهینه برای شبکه عصبی مذکور با در نظر
گرفتن دو معیار مقدار ضریب تعیین ( )R2باال و  RMSEپایین
بدست آمد .برای آموزش شبکه ،تغییر در تعداد نرونهای الیه
پنهان و مقدار میانگین مربعات خطا انجام شد .در این پژوهش،
میانگین مربعات خطای 10-8،حداقل گرادیان  ،10-10حداکثر 100
اپوک و نرخ یادگیری  0/02استفاده شد .الزم به ذکر است که از
 75%دادهها برای آموزش شبکه و از  %25باقیمانده برای ارزیابی
نهایی استفاده گردید.
نتايج و بحث

الکترونیکی نشان داد که برای هر واریته الگوهای پاسخ متفاوت
است (شکل  .)5این نشان دهنده این است که مواد آلی تشکیل
دهنده هر واریته با یکدیگر متفاوت میباشد .برای مثال الگوی
پاسخ واریته  CP69نشان داد مواد فرار حاصل از این واریته در
حسگر  MQ9بیشترین پاسخ و درحسگر  MQ2کمترین پاسخ را
دارد .به طورکلی حسگرهای  MQ137 ،MQ9و  MQ138بیشترین
و  MQ8و  MQ2کمترین شدت پاسخ را در  4واریته نشان دادند
(جدول .)2
نمودار  LDAبرای سیگنالهای حاصل از بینی الکترونیک،
در تشخیص واریتههای نیشکر با توجه به دو مولفه اصلی اول
) (LD1-LD2در شکل  6نشان داده شده است .دو مؤلفه اصلی
داللت بر بیشینه مقدار واریانس درداده های اصلی را دارد .مشاهده
میشود که روش  LDAقابلیت باالیی ( با دقت  )%98.33برای
تشخیص واریتههای نیشکر را داشت  .همچنین نتایج این روش
به صورت ماتریس اغتشاش در جدول  3آورده شده است.
دادههای حاصل از پردازش ذکر شده (روش کسری) به
عنوان ورودی  PCAمورد استفاده قرار گرفت .مولفههای اصلی در
بردارنده بیشترین واریانس داده ،دادهها را بر محور جدیدی توزیع
میکنند تا طبقه بندی نیشکر بر اساس واریته به نحو مطلوب
انجام شود ،این نمودار را اسکور مینامند .نمودار اسکور مولفه
اصلی در شکل  7نشان داده شده است ،مولفه اصلی اول
( PC1)%92و مولفه اصلی دوم ( PC2)%5تغییرات یا واریانس
دادهها را پوشش میدهند .با توجه به آنالیز PCAطبقه بندی
واریتههای نیشکر با دقت  %97به خوبی از هم جدا شدهاند که
مقداری همپوشانی بین واریته های  CP48و  CP57مشاهده
میگردد.

ارزیابی مشاهدهای سیگنالهای حسگرهای سامانه بینی
جدول  .2ترتيب شدت پاسخ حسگرها برای هر واريته نيشکر

ترتيب پاسخ سنسورها(از کمتر به بيشتر)/واريته

CP48

CP69

IRC99-02

CP57

1

MQ8

MQ2

MQ2

MQ2

2

MQ2

MQ135

MQ135

MQ135

3

MQ135

MQ8

MQ8

MQ8

4

MQ135

MQ5

MQ5

MQ3

5

MQ138

MQ3

MQ3

MQ5

6

MQ3

MQ9

MQ138

MQ9

7

MQ5

MQ138

MQ9

MQ137

8

MQ9

MQ137

MQ137

MQ138

اديب زاده و همکاران :امکان سنجی تشخيص واريته های مختلف ...

MQ3

CP48

CP57

MQ5

MQ9

1

MQ135

1
0

1
31
61
91
121
151
181
211
241
271

MQ138

2

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281

MQ137

0

)Response(V

MQ8

2

3

)Time (s

MQ2

CP69

)Time (s

IRC99-02

4
3
2
1

3
2
1
0

1
21
41
61
81
101
121
141
161
181
201
221
241
261
281

1
23
45
67
89
111
133
155
177
199
221
243
265
287

0

)Time (s

)Time (s
شکل  .5پاسخ بينی الکترونيک برای  4واريته نيشکر

شکل  .6نمودار  LDAبرای دادههای حاصل از  4واريته نيشکر IRC99-02 )4 ،CP69 )3 ،CP57 )2 ،CP48 )1
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نمونه

IRC99-02 CP69 CP57 CP48

CP48

14

CP57

1

15

CP69

0

0

15

IRC99-02

0

0

0
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0

0

0

0
0
15

)Response (v

)Response (v

4

)Response (v

3

4
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شکل  .7نمودار اسکور  4واريته نيشکر

حسگرها یا متغیرها نیز میتوانند در نمودار مشابهی به نام
لودینگ با مقادیر ضرایب معادالت مقادیر ویژه تصویر شوند.
همانطوری که در شکل  8مشاهده می شود نمودار لودینگ نقش
نسبی حسگرهای مورد استفاده در بینی الکترونیک برای هر مولفه
اصلی را نشان می دهد .هر چه مقدار لودینگ حسگری روی یک
مولفه اصلی بیشتر باشد نشان از نقش بیشتر آن حسگر در
تشخیص و طبقه بندی دارد .همچنین اگر حسگرها تاثیر کمی در
فرایند تشخیص داشته باشند می توان آنها را از آرایه حسگرهای
سامانه بینی الکترونیک حذف نمود ..در شکل  8حسگر MQ- 8
نقش کمتری در تشخیص واریته نیشکر دارد .بیشترین مقدار بر
روی مولفه اصلی اول برای حسگر  MQ-9به دست آمده است و
حسگرهای  MQ-8و  MQ-137نیز نزدیک بهم قرار دارند و
حسگرها نتایج مشابهی در سامانه و در تشخیص مورد نظر را ایجاد

می کنند.
بهتر بودن روش  LDAنسبت به روش  PCAدر برخی
پژوهشهای پیشین گزارش شده است .در پژوهشی توانایی
بینی الکترونیک برای نظارت بر تغییر مواد فرار تولید شده از
نارنگی در تیمارهای مختلف در دوره انبارداری بررسی شد .نتایج
حاکی از آن بود که دوره نگهداری نارنگی با استفاده از تحلیل
تفکیک خطی ( )LDAبهتر از تحلیل مولفههای اصلی ()PCA
متمایز میشود ) .(Hernandes Gomes et el., 2007همچنین در
پژوهشی دیگر برای تشخیص تقلب عسل با استفاده از ماشین
بویایی ،نتایج شامل  % 91واریانس به روش  %100 PCAو 100
 %دقت طبقه بندی به ترتیب برای روشهای  ANNو  LDAبود
(.)Hajinejad et al., 2017

شکل  .8نمودار لودينگ  4واريته نيشکر
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 همچنین. روشی موثرتر در تفکیک نمونه های تقلبی استLDA
روش شبکه عصبی مصنوعی پتانسیل تشخیص تقلب با روغن
 ولی تقلب با روغن کنجد را میتواند تشخیص دهد،کاملیا را ندارد
.)Hai and Wang 2006(

نتيجهگيری
پژوهش حاضر به منظور امکان تشخیص واریتههای مطرح گیاه
 به.نیشکر در ایران توسط دستگاه بینی الکترونیک انجام گرفت
این منظور دستگاه بینی الکترونیک ساخته شد و آزمایشهایی روی
 در بین.نمونههای شربت نیشکر چهار واریته مختلف انجام گرفت
MQ138  وMQ137 ،MQ9 حسگرهای مورد استفاده حسگرهای
 بنابراین.بیشترین پاسخ را در شناسایی واریتهها نشان دادند
 درLDA  وPCA میتوان از این حسگرها در ترکیب با روش
طراحی و توسعه سامانه ماشین بویایی در شناسایی واریتههای
 با توجه به مطالعه انجام شده میتوان بیان.نیشکر استفاده نمود
نمود که ماشین بویایی وسیلهای کم هزینه و مناسب برای
.تشخیص واریتههای نیشکر است

سپاسگزاری
بدین وسیله نویسندگان از همکاری آقای دکتر علیرضا ثنایی در
 مدیریت مطالعات کاربردی به ویژه جناب مهندس،ساخت دستگاه
فدعمی در تهیه نمونه ها و مدیریت کنترل کیفی کشت و صنعت
.حکیم فارابی در انجام آزمایشها کمال تشکر را دارند

 با مقایسه اطالعات به،اما در مورد شبکه عصبی مصنوعی
دست آمده از میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین شبکه های
 نرون در الیه11  مقادیر به دست آمده برای شبکه با،مختلف
96/7  و باالترین ضریب تعیین0.09 پنهان از حداقل انحراف معیار
.)4 برخوردار است و نتایج آن ثبات بیشتری دارد (جدول
 واريته های مختلفANN-MLP  ماتريس اغتشاش طبقهبندی.4 جدول
نيشکر با استفاده ازدادههای بينی الکترونيک
IRC99-02

CP69

CP57

CP48

نمونه

0
0
0
15

0
0
15
0

0
15
0
0

13
2
0
0

CP48

 درصد96/70

CP57
CP69
IRC99-02

: درصد طبقهبندی صحیح

پس از آموزش و اعتبارسنجی شبکه با استفاده از شبکه
 میزان، نرون در الیه پنهان11  ورودی (حسگرها) و8 بهینه با
 همچنین. بدست آمد% 96.7  خروجی4 طبقه بندی صحیح برای
ماتریس اغتشاش طبقهبندی واریتهها توسط شبکه عصبی منتخب
 در پژوهشی از بینی الکترونیک. آورده شده است4 در جدول
ANN ،PCA  حسگر اکسید فلزی و روشهای تشخیص10 شامل
 به منظور تشخیص تقلب در روغن ذرت با اضافه کردنLDA و
 نتایج آن پژوهش نشان.روغن کنجد و روغن کاملیا استفاده شد
 اما، توانایی تفکیک نمونههای روغن را داردPCA داد که روش
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