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ABSTRACT
The Magnetic Resonance Imaging is one of the non-destructive methods to study quality indices and fruit
maturity, that uses different protocols to show the density and structure in which the hydrogen atoms is placed.
In this research the MR images of intact, bruised and infested tissues, and seeds of none-infested and infested
quince fruits by different MRI protocols were compared and the best protocol was introduced. So by using two
T1 and T2 protocols, MR imaging was carried out from 18 loaded quince fruits. The quasi-static loading was
performed at three levels of 300, 500 and 700 Newton. Then the fruits were stored for 30 and 50 days in a 4°C
refrigerator. Imaging was carried out after each storage period. The ImageJ software was used to determine the
contrast of T1 and T2 imaging protocols of the intact and bruised tissues and seeds of none-infested, infested
and loaded fruit samples. The comparison of these images was concluded that the seeds and the intact area of
none-infested Quince fruit in T1 images were sharper than T2 images. Also, the loaded area bruising of noneinfested fruits in the T2 images was more recognizable than T1 images.
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مقايسه پروتکلهای مختلف تصويربرداری تشديد مغناطيسی ( )MRIاز ميوه به
1

فاطمه نوشاد ،1علی اصغری ،*1محسن آزادبخت ،1عظيم قاسم نژاد

 .1گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت -1398/9/6 :تاریخ بازنگری -1398/10/16 :تاریخ تصویب)1398/10/22 :

چکيده
روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی ( ،)MRIیکی از روشهای غیرمخرب تعیین کیفیت و بلوغ میوهها است ،که با
پروتکلهای متفاوتی ،تراکم و ساختاری که اتمهای هیدروژن در آن قرار گرفته را نشان میدهد .در تحقیق حاضر تصاویر
 MRIگرفته شده با این پروتکلها از بافت گوشت ،بخش کوفته شده و هسته میوه بدون آفت و آفتزده "به" مقایسه و
بهترین پروتکل معرفی شد .به این منظور از  18عدد میوه "به" بارگذاری شده هنگام انبارداری ،با استفاده از دو پروتکل
 T1و  T2تصویربرداری تشدید مغناطیسی انجام گردید .بارگذاریهای میوه "به" در سه سطح نیروی  500 ،300و 700
نیوتن به صورت شبه استاتیکی انجام شده و سپس در دورههای  30و  50روزه در دمای ℃ 4انبارداری شدند .پس از پایان
هر دوره انبارداری عکسبرداری انجام شد .سپس با استفاده از نرمافزار  ،ImageJتضاد تصاویر  T1و  T2از بافت سالم و کوفته
شده و دانه میوههای "به" بدون آفت ،آفتزده و بارگذاری شده ،تعیین شد .از مقایسه این تصاویر چنین نتیجهگیری شد
که دانهها و بافت سالم بدون آفت میوه "به" در تصاویر  T1از تصاویر  T2واضحتر بودند ،همچنین کوفتگی ناحیه بارگذاری
شده در میوههای بدون آفت در تصاویر  T2قابل تشخیصتر از تصاویر  T1بود.
واژه های کلمات کليدی :بارگذاری شبه استاتیکی ،روش غیرمخرب ،پروتکلهای  T1و  ،T2آفت زدگی میوه.

مقدمه
میوه "به" با نام علمی  M. Cydonia Oblongaمیوهای با طعم
اسیدی و دارای مقدار بسیار زیادی فیبر و پکتین می-
باشد) .(Thomas et al., 2003در حال حاضر ،میوه"به" به عنوان
یکی از مهمترین منابع دارای ترکیبات سالمتی بخش به خاطر
دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی ،ضد میکروبی و التیام دهنده
زخمها مطرح میباشد) .(Costa et al., 2009یکی از عواملی که
باعث افت کیفیت میوه "به" میگردد آفت بوده و از آفات رایج
میوه بـه" ،کرم بـه" میباشد ،این کرم "به" با نام علمی ( Lep :
 Euzophera bigella Zaller )pyrallidaeاست که هر ساله
خسارت عمدهای به این میوه وارد میکند .همچنین آفات دیگر
رایج این میوه ،کرم سیبC. )Lep: Olethreutidae( ،
 pomonella L.بوده ،کرم سیب در واقع تخمخوار میباشد و برای
رسیدن به دانه از بافت میوه نیز تغذیه میکند).(Radjabi, 1989
دانه میوه "به" غالبا در توده غیر عادی کوچکی توسط موسیالژ
به یکدیگرمیچسبند که به صورت یک پوسته سفید رنگ بر سطح
دانهها قابل رویت میباشد) .(Patel et al., 2011با توجه به شایع
بودن این آفتها در میوه "به" و همچنین نیروهای فشاری و
ضربهای بیرونی در حین برداشت ،جابجایی و غیره ،میبایست از

روشهای ارزیابی غیرمخرب در درجهبندی کیفی میوه "به"
کمک گرفت .روشهای ارزیابی غیرمخرب به عنوان روشی ایدهآل
در ارزیابی محصوالت کشاورزی میباشند .زیرا باعث کاهش هزینه
نهایی محصوالت کشاورزی میشوند .بسیاری از محققان با
استفاده از روشهای غیرمخرب ،شاخصهای کیفیت و بلوغ میوه-
هایی نظیر سیب ،آووکادو ،انبه ،گوجه فرنگی و غیره را مطالعه
کردهاند (Chen et al., 1996; Musse et al., 2009; Slaughter,
) .2009; Defraeye et al., 2013در میان دیگر روشهای ارزیابی
کیفی روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی )MRI( 1به دلیل
غیرمخرب بودن و قابل اعتماد بودن در ارزیابی کیفیت آنالین،
جایگزین دیگر روشها شده و به موضوعی برای مطالعه و تحقیق
تبدیل شده است ) .(Létal et al., 2003این روش به دلیل داشتن
مزایایی همچون تمایز فوقالعاده بافت نرم در مقایسه با
تصویربرداری اشعه ایکس ،بررسی مرحله رسیدن و بلوغ میوهجات،
بررسی تهاجم پاتوژنها ،بررسی خصوصیات شیمی بافتی ،بررسی
انتقال و انتشار آب و انتشار اکسیژن در محصوالت کشاورزی مورد
توجه قرار گرفته است ) .(Srivastava et al., 2018یکی از
مهمترین کاربردهای تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی ،به
عنوان روشی غیرمخرب جهت بررسی بافت میوهجات در طی
نگهداری و ذخیرهسازی میباشد با این تکنیک میتوان بافت
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داخلی میوهجات را نیز مورد بررسی قرار داد ).(Létal et al., 2003
تکنیک غیرمخرب مذکور میتواند توزیع و تحرک پروتون را در
مولکول آب و دیگر متابولیتهای متمرکز در بافت بیولوژیکی مورد
بررسی قرار دهد .با این روش میتوان تغییر غلظت روغن و آب را
در ماده غذایی و محصول کشاورزی تعیین کرد که این حالت
معموالً با بلوغ ،آسیب و پوسیدگی میوه در ارتباط است که با
تعیین این فاکتور به راحتی میتوان به بلوغ یا فساد میوه پی برد
) .(Ishida et al., 2004معموالً سه نوع پروتکل در تصویربرداری
تشدید مغناطیسی استفاده میشود :در این روش از دو پروتکل
 T1و  T2استفاده شد که T1تفاوت دو بافت چربی و آب ،به صورت
روشنتر بودن آب نسبت به بافت چربی و  T2در این روش نیز
مانند وزندهی  T1است که چربی و آب قابل تفکیک بوده با این
تفاوت که چربی روشنتر و آب تیرهتر در تصویر ظاهر میگردد
) .(Blink, 2004; McRobbie et al., 2017تصاویر با وزن T1
( :)T1.wتصاویری که در آنها تمایز بین بافتها عمدتاً ناشی از
اختالف  T1بافت باشد .تصاویر با وزن  :)T2.w( T2تصاویری که
تمایز بین بافتها در آنها بیشتر ناشی از اختالف  T2بافتها می-
باشد .تصاویر با وزن دانسیته پروتونی ( :)PD.W1تصاویری که در
آنها ایجاد تمایز بین بافتها عمدتاً به علت اختالف چگالی
پروتونها است .در این تصاویر ،بافتهایی که تراکم پروتونها در
واحد حجم بیشتر باشد ،روشنتر از بافتهایی با تراکم پروتون
کمتر نشان داده میشود .نوع تصویر به وسیله پارامترهای  TE2و
 TR3تعیین میشود TE .زمان اکو است که بین بکارگیری پالس
 90درجه و پیک سیگنال اکو است و  TRهم زمان بین تکرارهای
پالس است ) .(Blink, 2004به طور کلیT2 ،T1دو پارامتر زمانی
کامال مجزا ،قابل تشخیص و اندازهگیری بعد از تحریک با پالسRF
هستند که مقایسه بین این دو زمان و نسبت آنها در حاالت
مختلف مبنای تصویرسازی به روش تصویربرداری تشدید
مغناطیسی میباشد ) .(Blink, 2004; Clare et al., 2007با در نظر
گرفتن ساختار بافت مورد تصویربرداری از نظر تراکم مولکولهای آب و

هیدروکربن ،پروتوکل تصویر برداری  MRIتعیین میشود .لذا در این
تحقیق سعی شده است تا بهترین پروتکل برای قسمت بافت،
بخش کوفته شده و هسته میوه به با پروتکلهای مورد نظر برای
میوههای بدون آفت و آفتزده تعیین شود .عالوه بر این تفاوت
حساسیت میوه آفت زده "به" در بارگذاری خارجی نسبت به میوه
سالم بررسی شده است.
در تحقیقاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در
تصاویر  T2مایعات بیشترین شدت سیگنال را دارند و بافتهای
1 Proton Density Weight
2 Time of Echo
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محتوی آب روشن و بافتهای محتوی چربی به رنگ خاکستری
نیمه پررنگ هستند) .(McRobbie et al., 2017محققین زیادی
با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی روی محصوالت
کشاورزی تحقیقاتی انجام دادند در پژوهشی اثر نیرو و زمان
انبارداری بر انتشار حجم کوفتگی گالبی درگزی با کمک دادههای
تصویری به دست آمده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی را مورد
مطالعه قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که نیروی اعمالی
منجر به افزایش خطی حجم کوفتگی درطول دوره انبارداری می-
شود در حالیکه اثر زمان نگهداری بر انتشار کوفتگی غیرخطی
میباشد ) .(Razavi et al., 2018در آزمایشی از تصویربرداری
تشدید مغناطیسی نیز به عنوان یک ابزار غیرمخرب برای نظارت
بر کبودی طی زمان در میوههای آوکادو استفاده کردند .این روش
به عنوان یک ابزار حرفهای برای شناسایی آسیبهای داخلی در
میوههای آوکادو نشان داده شده است ،استرس فیزیکی ناشی از
فشردهسازی ،افزایش محتوای مایعات آزاد را افزایش داد و در
ناحیه سفید رنگ (درخشان) در تصاویر  T1با وزن تصویربرداری
تشدید مغناطیسی  1/1نشان داد ;(Sanches et al., 2003
) .Mazhar et al., 2015همچنین در آزمایش دیگری توسعه
قهوای شدن بافت درونی ناشی از سطوح باالی دی اکسید کربن
در ذخیرهسازی سیبهای رقم  Fujiدر اتمسفر کنترل شده را
بررسی کردند و چنین نتیجهگیری شد که اندازهگیریهای T2
تصاویر با کنتراست بهتر بین بافت عادی و بافت با قهوهای شدن
درونی را نسبت به تصویر تولید شده با استفاده از اختالفها در
چگالی پروتون یا اندازهگیریهای  T1ارائه میدهند (Gonzalez
) .et al., 2001قهوهای شدن داخلی یک ناهنجاری فیزیولوژیکی
است که در طول دوره نگهداری سیب با اتمسفر کنترل شده رخ
میدهد .این ناهنجاری را در تصویربرداری تشدید مغناطیسی می-
توان بر اساس اختالفات در چگالی پروتون T2 ،و ضریب نفوذ
شناسایی کرد .ضریب نفوذ بهعنوان مناسبترین پارامتر برای
شناسایی قهوهای شدن بافت داخلی شناسایی شد (Defraeye et
).al., 2013
پروتوکل تصویر برداری  MRIبر اساس ماده مورد تصویربرداری

انتخاب میشود ،هدف از انجام تحقیق حاضر این است که هر
پروتکل  MRIبرای کدام قسمت از میوه "به" مثل بافت ،دانه،
ناحیه کوفته شده و ناحیه آفتزده عملکرد بهتری دارد و تصاویر
واضحتری از آنها استخراج میشود .بنابراین در نواحی ذکر شده
میوه "به" ،دو پروتکل تصویربرداری  T1و  T2با هم مقایسه
گردیدند.
3 Time Repeat
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تصويربرداری

روشها
آمادهسازی و بارگذاری نمونه

در این آزمایش ابتدا میوهی "به" واریته نیشابور از بازار محلی
(مهر )1397-استان گلستان-گرگان تهیه و برای جلوگیری از
آسیب در طی حمل و نقل ،کاغذ پیچ و درون جعبههای پالستیکی
بستهبندی شده و تا زمان مصرف ،درون یخچال در دمای  4درجه
سانتیگراد نگهداری شد) .(Azadbakht et al., 2016سپس برای
اندازهگیری رطوبت در درون آون قرار گرفت و رطوبت آنها اندازه-
گیری شد .میزان رطوبت اندازهگیری شده بر پایه وزن تر برای
گوشت میوه "به"  ،%78/98برای پوسته  %69/65و برای هسته
"به"  %31/96بود.
در این آزمایش تعداد ( 100میوه به) میوه "به" برای
آزمایش انتخاب شد و از میان این میوهها با استفاده از روش
غیرمخرب تصویربرداری تشدید مغناطیسی ،تصویربرداری گردید.
و به دو گروه میوههای به سالم و آفت زده تقسیم شدند که از
میان آنها تعداد  9عدد میوه "به" بدون آفت و  9عدد میوه "به"
آفتزده به کمک تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتخاب شد.
برای ایجاد ناحیه کوفته شده ناشی از بارگذاری استاتیکی ،از
دستگاه آزمون کشش  -فشار مدل  Santam-STM5با
نیروسنج 500021نیوتنی استفاده شد .این بارگذاریها با سرعت
 30میلیمتر بر دقیقه با فکهای صفحه ای انجام شد .با توجه به
آزمون های اولیه روی میوه به ،نیروهای  500 ،300و  700نیوتن
برای بارگذاری میوه های سالم و آفت زده انتخاب گردیدند (در
سه تکرار) .چرا که مشاهده شد نیروی بیش از این مقدار باعث
شکست کامل میوه شده و از طرفی نیروی کمتر از حدود 300
نیوتن هم اثر محسوسی بر روی میوه به نداشت .در این آزمایش
میوههای "به" به صورت افقی در بین دو صفحه قرار گرفته و
هنگام بارگذاری ،مقادیر نیرو و تغییرشکل میوه ثبت گردید
(شکل.)1

تصویربرداریهای تشدید مغناطیسی با دو پروتوکل  T1و  T2انجام
گردید ،تا تفاوت انواع این تصویربرداریها برای تشخیص
ناحیههای بدون آفت ،آفتزده و کوفته شده میوه "به" و همچنین
قابلیت تشخیص اجزا و بافتهای مختلف آن بررسی شود .سپس
میوههای "به" پس از بارگذاری در دورههای  30و  50روزه درون
یخچال در دمای  4درجه سانتیگراد انبارداری شد .پس از پایان
هر دوره از انبارداری تصویربرداری تشدید مغناطیسی با
پروتوکلهای  T1و  T2با استفاده از دستگاه تصویربرداری تشدید
مغناطیسی مدل  Alltech Echostar 1.5Tدر مرکز پزشکی
تصویربرداری آراد شهر گرگان انجام شد .این تصاویر با میدان دید2
 350×350میلیمتر و فاصله  ،0ضخامت  3میلیمتر ،عمق پیکسل
 3میلیمتر و  TR= 905 msو  TE= 10 msبرای  T1و TR= 5598
 msو  TE= 100 msبرای  T2تهیه شدند .تعداد برشها برای
تصویربرداری  24تا در نظر گرفته شد .برای مقایسه تضاد در
تصاویر  T1و  T2از نرم افزار ایمج جی 33استفاده شد .با کمک این
نرمافزار نمونههایی از بافت بدون آفت ،بافت آفتزده ،دانههای
"به" و بافت کوفته شده بر اثر بارگذاری انتخاب شده و هیستوگرام
این نمونهها با هم مقایسه شدند .تا تضاد در این بافتها در انواع
تصویربرداری تشدید مغناطیسی با هم مقایسه شوند.
تجزيه و تحليل آماری

در این آزمایش فاکتورهای مستقل شامل نیروی بارگذاری و دوره
انبار داری بودند که این دو فاکتور بر روی گروه میوههای به آفت
زده و بدون آفت انجام شد و بعد از این مرحله گذراندن دورههای
انبار داری از میوههای به عکس برداری شد که فاکتورهای وابسته
بافت سالم میوه ،بافت کبودی میوه ،دانههای میوه برای میوههای
آفت زده و بدون آفت بدست آمد که تمامی فاکتورها به دو بخش
تصاویر T1و T2تقسیم شد .تمامی آزمایشات نیز در سه تکرار
انجام شد و برای تحلیل دادهها از آزمایش فاکتوریل و در قالب
ال تصادفی و جهت مقایسه نمونهها از آزمون  LSDدر
طرح کام ً
سطح  %95با استفاده از نرم افزار  SAS 9.2استفاده شد.

نتايج و بحث

شکل  -1دياگرام بارگذاری شبه استاتيکی ميوه "به"
 :Aدستگاه اينسترون :B .فک لبه پهن بارگذاری ( :aفک متحرک :b .فک
ثابت) :C .کامپيوتر متصل به دستگاه
1. Load cell
2. Field of view
3. Image J

در جدول  ،1آنالیز واریانس مقدار تاثیر متغیرهای نیروی
بارگذاری ،مدت انبارداری و اثر متقابل آنها بر مقدار شدت
روشنایی در تصاویر گرفته شده با پروتکل  T1و  T2برای دانه میوه
به؛ و بافتهای سالم و کوفته شده در میوههای بدون آفت و آفت
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( )1500-2000msهستند ( Thayyil et al., 2012; McRobbie

زده نشان داده شده است.

.)et al., 2017

بافت سالم بدون آفت با پروتکل  T1و T2

یک نمونه از تصاویر با پروتکلهای  T1و  T2مربوط به بافت سالم
میوه "به" بدون آفت و همینطور هیستوگرام یک نمونه از ناحیه
انتخاب شده آنها در شکل  2نشان داده شده است .این تصاویر از
میوههای "به" بدون آفت فاقد اعمال نیرو تهیه شدهاند .همانطور
که مشاهده میشود در تصویر با پروتکل  T1شدت روشنایی بیشتر
از تصویر با پروتکل  T2است .همچنین انحراف معیار هیستوگرام
نمونه با پروتکل  T2بیشتر از پروتکل  T1است که نشان دهنده
نوسانات بیشتر در تصاویر با پروتکل  T2هستند .بدین صورت می-
توان گفت که تصاویر وزنی گرفته شده با پروتکل  T1کامأل متفاوت
هستند .یعنی بافتهایی با  T1بلند ،ضعیفترین سیگنال را دارند،
که باعث روشن شدن تصاویر  T1میشوند .به عبارت دیگر پیکسل-
های روشن در تصاویر با پروتکل  T1مربوط به T1های کوتاه

شکل -2هيستوگرام تصاوير تشديد مغناطيسی با پروتکل  T1و  T2بافت سالم
ميوه "به" بدون آفت

جدول -1آناليز واريانس کوفتگی ميوه "به" تحت بارگذاری شبه استاتيکی و دوره انبارداری

متغیرها

تصویر T1از بافت سالم تصویر T2از بافت سالم میوه تصویر T1از بافت کوفتهشده تصویر T2از بافت کوفتهشده میوه
بدون آفت
میوه بدون آفت
بدون آفت
میوه بدون آفت
df
میانگین مربعات
میانگین مربعات
میانگین مربعات
میانگین مربعات
*1427/88
**2066/38
*740/014

**3078/49
265/18 ns
384/35 ns

74/86 ns
**10848/54
54/33 ns

خطا

235/005

171/57

102/73

38/20

ضریب تغییرات

13/615

10/776

25/501

22/262

بارگذاری
انبارداری
بارگذاری×انبارداری

2
2
4

101/62 ns
**5472/43
32/66 ns

 dfتصویر T1از دانه بدون آفت تصویر T2از دانه بدون آفت تصویر T1از بافت سالم آفتزده تصویر T2از بافت سالم آفتزده
**3181/80
298/41 ns

**162/111
**545/894

482/91 ns
6/892 ns

*2296/76
**2991/25

**1448/31

**97/78

849/ 57 ns

364/38 ns

خطا

97/006

9/11

707/78

496/19

ضریب تغییرات

15/436

26/444

20/098

18/681

تصویر T1از دانه آفتزده

تصویر T2از دانه آفتزده

**574/52
**10750/94
**193/54

*50/70
**4409/440
14/61 ns

**4046/40
**6400/20
*338/78

**809/48
**506/67
**312/85

خطا

28/79

9/53

99/22

35/42

ضریب تغییرات

13/978

12/452

17/031

18/556

2
بارگذاری
2
انبارداری
بارگذاری× انبارداری 4

تصویر  T1از بافت کوفته تصویر  T2از بافت کوفته
df
آفتزده
آفتزده
2
بارگذاری
2
انبارداری
بارگذاری× انبارداری 4

** معنی دار در سطح  1درصد * ،معنی داری در سطح  5درصد و  nsعدم معنی داری

با توجه به نتایج بهدست آمده برای بافت سالم میوه "به"
بدون آفت با پروتکل  T1فاکتور بارگذاری ( )p>0/05و انبارداری

( )p>0/01و اثر متقابل آنها ( )p>0/05معنیدار شدند (شکل-3
الف) .با توجه به نتایج بهدست آمده با افزایش مدت انبارداری و
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نیروی بارگذاری میزان روشنایی( از  0به سمت  ) 255بافت سالم
میوه "به" با پروتکل  T1کاهش پیدا کرد و مقدار آن تیرهتر شد
(به سمت صفر رفتن) که نشان دهنده تغییر رنگ بافت به علت
فشار میباشد .از لحاظ آماری در دوره انبارداری  30و  50روزه
تفاوت معنیداری بین نیرویهای بارگذاری مشاهده نشد،
همچنین برای نیروهای  500و  700نیوتن در دوره انبارداری،1
 30و  50روز از لحاظ معنا داری تفاوتی با یکدیگر نداشتند و در
تمامی دورههای انبار داری یک گروه آماری که نشان دهنده عدم
اختالف معنی داری است مشاهده شد با توجه به نتایج برای بافت

سالم میوه "به" بدون آفت با پروتکل  T2نیز فقط نیروی بارگذاری
( )p>0/01معنیدار شد و دوره انبارداری و همچنین اثر
متقابلشان معنیدار نشد .نتایج مقایسه میانگین بافت سالم بدون
آفت با پروتکل  T2در شکل (-3ب) نشان میدهد که بین هر سه
نیروی بارگذاری تفاوت معنیداری وجود دارد و بیشترین مقدار
روشنایی در نیروی بارگذاری  300نیوتن بود و هرچه میزان نیروی
بارگذاری افزایش پیدا کرد ،میزان شدت روشنایی بافت سالم میوه
"به" بدون آفت با پروتکل  T2به سمت تیرگی رفت.

شکل -3الف .اثر متقابل نيروی بارگذاری و مدت انبارداری بر شدت روشنايی بافت سالم ميوه "به" بدون آفت با پروتکلT1
ب .مقايسه ميانگين اثر نيروی بارگذاری بر شدت روشنايی بافت سالم ميوه "به" بدون آفت با پروتکل T2

حروف مشابه بزرگ نشان دهنده عدم معنیداری در يک مدت انبارداری ثابت و حروف مشابه کوچک نشان دهنده عدم معنیداری در يک نيروی بارگذاری ثابت
میباشد.
بافت سالم آفتزده با پروتکل  T1و T2

شکل  4یک نمونه از تصاویر با پروتکلهای  T1و  T2مربوط به
بافت آفتزده میوه "به" را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود کانال عبور آفت در تصاویر  T1و  T2کامال مشخص میباشد
هرچند که به دلیل وجود بقایای هیدروکربنی آفت ،جزئیات
کمتری از کانال در تصاویر  T1قابل تشخیص بود .شفیره آفت میوه
"به" در ابتدا به سمت دانههای "به" وارد میشود و با توجه به
اینکه دانههای "به" در تصاویر  T1دیده میشوند ،جزییات آفت-
زدگی دانهها نیز در این نوع از تصویربرداری مشخصتر است.
همچنین در آزمایشی مشابه با تحقیق حاضر ،هاییشی و همکاران
( )2011آلودگی میوههای سیب برداشت شده توسط پروانه میوه
هلو ( )Carposina sasakii Matsumuraرا با استفاده از روش
غیرمخرب تصویربرداری تشدید مغناطیسی ( )MRIو پروتکلهای
 T1و  T2بررسی کردند ).(Haishi et al., 2011

با توجه به نتایج به دست آمده برای بافت سالم میوه "به"
آفتزده با پروتکل  T1هیچ کدام از فاکتورها معنیدار نشد اما با
پروتکل  T2اثر دو فاکتور نیروی بارگذاری و دوره انبارداری
( )p>0/01معنیدار شد .با توجه به شکل  5و نیروهای بارگذاری
میتوان بیان کرد که با افزایش نیروی بارگذاری شدت روشنایی
بافت سالم میوه "به" آفتزده به سمت تیرگی میرود ،البته بین
نیروهای  500و  700نیوتن تفاوت معنیداری از لحاظ آماری
مشاهده نشد اما این دو نیرو تفاوت معنیداری با نیروی 300
نیوتن داشتند .همچنین میتوان مشاهده کرد که با افزایش دوره
انبارداری میزان شدت روشنایی بافت سالم میوه "به" آفتزده
تیرهتر میشود و البته تفاوت معنیداری از لحاظ آماری بین
نمونههای دوره یک روز و دوره انبارداری پس از  30روز وجود
ندارد اما این دو تفاوت معنیداری از لحاظ آماری با انبارداری پس
از  50روز داشتند.
بافت کوفته شده بدون آفت با پروتکل  T1و T2

شکل  -4مقايسه تصاوير تشديد مغناطيسی  T1و  T2بافت آفتزده ميوه "به"

همانطور که در شکل  6دیده میشود ناحیه دارای کوفتگی در
تصویر با پروتکل  T2واضحتر میباشد .این امر به دلیل خروج بیشتر
مولکولهای آب و کم شدن رطوبت از سلولهای این ناحیه و
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جذب شدن توسط دیگر نواحی در مدت  50روز انبارداری میباشد
ولی در تصویر با پروتکل  T1تفاوت چندانی در ناحیه کوفته شده
نسبت به بقیه نواحی دیده نمیشود چرا که نواحی بارگذاری شده
محتوی آب کمتری (زمان  T2کوتاهتر) را در مقایسه با نواحی
بدون بارگذاری با محتوی آب باالتر (زمان  T2بلندتر) نشان
میدهند ).(McRobbie et al., 2017

با کنتراست بهتر بین بافت عادی و بافت با قهوهای شدن درونی
را نسبت به تصویر تولید شده با استفاده از اختالفها در چگالی
پروتون یا اندازهگیریهای  T1ارائه میدهند (Gonzalez et al.,
) .2001این نتایج مشابه نتایج هرناندز سانچس ( )2007روی
قهوهای شدن داخلی میوه گالبی با استفاده از پروتکل  T2بود
).(Hernández-Sánchez et al., 2007

شکل  -7مقايسه ميانگين اثر مدت انبارداری بر شدت روشنايی تصاوير
شکل  -5مقايسه ميانگين اثر نيروی بارگذاری و مدت انبارداری برای شدت
روشنايی تصاوير با پروتکل  T2از بافت سالم ميوه "به" آفتزده

پروتکل  T1و  T2بافت کوفته شده ميوه "به" بدون آفت
بافت کوفته شده آفتزده با پروتکل  T1و T2

شکل  8تفاوت بین تصاویر تشدید مغناطیسی با پروتکلهای
و  T2از ناحیه کوفته شده میوه "به" آفتزده را نشان میدهد
همانطور که در شکل دیده میشود بافت کوفته شده آفتزده با
پروتکل  T1واضحتر است چرا که بافت آفتزده با ایجاد فضای
خالی توسط آفت در گذشت زمان رطوبت خود را از دست میدهد
همچنین ناحیه بارگذاری شده نیز به علت کاهش رطوبت تیرهتر
میشود به این دلیل که با زیاد شدن فاصلهی زمانی بعد از
بارگذاری رطوبت کاهش پیدا میکند ) .(Diels et al., 2017با
توجه به نتایج بافت کوفته شده میوه "به" آفتزده با پروتکل T1
برای هر دو فاکتور نیروی بارگذاری و دوره انبارداری ()p>0/01
معنیدار شد و اثر متقابل این دو فاکتور نیز معنیدار بود .همچنین
با توجه به شکل  9میتوان نتیجه گرفت که میزان شدت روشنایی
بافت کوفته شده میوه "به" با افزایش دوره انبارداری کاهش پیدا
کرد و این برای هر سه نیروی بارگذاری مشاهده شد .بین نیروهای
بارگذاری تفاوت معنیداری از لحاظ آماری برای نمونهها در دوره
انبارمانی پس از یک روز مشاهده نشد و همچنین دوره انبارداری
 30روزه بین نیروهای بارگذاری شده  300و  700نیوتن تفاوت
معنیدار آماری نداشت و در دوره انبارداری  50روزه بین هر سه
نیروی بارگذاری تفاوت معنیدار آماری مشاهده شد عالوه بر این
با توجه به نتایج بهدست آمده اثر پارامترهای نیروی بارگذاری
( )p>0/05و دوره انبارمانی ( )p>0/01بر بافت کوفته شده میوه
"به" آفتزده با پروتکل  T2معنیدار بودند و اثر متقابل این دو
فاکتور معنیدار نبود .با توجه به شکل 10کامال مشخص است که
T1

شکل  -6تفاوت بين تصاوير تشديد مغناطيسی  T1و  T2از ناحيه کوفته شده
ميوه به پس از  50روز انبارداری

برای بافت کوفته شده میوه "به" بدون آفت با پروتکل
فقط دوره انبارداری ( )p>0/01معنیدار شد و نیروی بارگذاری و
اثر متقابلشان معنیدار نشد .نتایج مقایسه میانگین در شکل 7
نشان میدهد که هرچه دوره انبارداری افزایش پیدا میکند شدت
روشنایی بخش کوفته شده میوه با پروتکل  T1تیرهتر میشود و
تفاوت معنیداری از لحاظ آماری بین آنها وجود دارد .فقط دوره
انبارداری ( )p>0/01برای بافت کوفته شده میوه "به" بدون آفت
با پروتکل  T2معنیدار بود و نیروی بارگذاری و اثر متقابل این دو
فاکتور معنیدار نبود .با توجه به شکل  7با افزایش دوره انبارداری
میزان تیرگی برای بافت کوفته شده افزایش پیدا میکند و تفاوت
معنیداری بین دو دوره انبارداری  30و  50روز مشاهده میشود.
گنزالس و همکاران ( )2001در آزمایشی مشابه بر روی سیبهای
رقم  ،Fujiتوسعه کبودی بافت درونی ناشی از سطوح باالی دی
اکسید کربن در ذخیرهسازی با اتمسفر کنترل شده را بررسی
کردند و چنین نتیجهگیری کردند که اندازهگیریهای  T2تصاویر
T1
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با افزایش نیروی بارگذاری میزان بافت کوفته شده در میوه "به"
آفتزده تیرهتر شد و بین نیروهای  300و  700نیوتن برای مقدار
مشخص شده از لحاظ آماری تفاوت معنیداری مشاهده شد.
همچنین با افزایش دوره انبارداری از  30به  50روز میزان شدت
روشنایی بافت کوفته شده میوه تیرهتر شده و تفاوت معنیداری
از لحاظ آماری بین این دو دوره انبارداری دیده میشود .در
آزمایشی که مظهر و همکاران ( )2015با استفاده از تصویربرداری
تشدید مغناطیسی روی میوه آووکادو انجام دادند به این نتیجه
رسیدند که این روش به عنوان یک ابزار حرفهای برای شناسایی
آسیبهای داخلی در میوههای آوکادو نشان داده شده است
همچنین استرس فیزیکی ناشی از فشردهسازی ،افزایش محتوای
مایعات آزاد را افزایش داد و در ناحیه سفید رنگ (درخشان) در
تصاویر  T1با وزن تصویربرداری تشدید مغناطیسی  1/1نشان داد
).(Mazhar et al., 2015

دانه بدون آفت با پروتکل  T1و T2

یک نمونه از تصاویر  T1و  T2مربوط به دانه میوه "به" در شکل
 11نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود در تصویر
 T1دانههای میوه "به" کامال واضح هستند ولی در تصویر T2
دانهها به سختی دیده میشوند ،به دلیل اینکه الیهای از موسیالژ
روی دانههای "به" را پوشانده است ،در تصاویر  T1این دانهها با
تفکیک بیشتری دیده میشوند ،چرا که موسیالژ زنجیره
هیدروکربنی است و هیدروکربنها در تصاویر  T1بهتر دیده
میشوند .همچنین بافتهای محتوی چربی در تصاویر T2
خاکستری متوسط هستند و به همین دلیل وضوح دانهها در
تصاویر  T2کمتر میباشد .هر دو زمان آسایش  T1و  T2برای هر
بافتی مختص به آن بافت است .زمانهای  T1کوتاه ،به صورت
سیگنالهایی روشن ظاهر میشوند و برعکس زمانهای  T2کوتاه،
به صورت سیگنالهایی تاریک در تصاویر تشدید مغناطیسی ظاهر
میشوند در تصاویر  T1مایعات بسیار تیره هستند ،بافتهای متکی
بر آب خاکستری متوسط و بافتهای متکی بر چربی بسیار روشن
هستند ).(McRobbie et al., 2017

شکل  -8تفاوت بين تصاوير تشديد مغناطيسی  T1و  T2از ناحيه کوفته شده
ميوه "به" آفتزده

شکل  -11تفاوت بين تصاوير تشديد مغناطيسی  T1و  T2از دانه ميوه "به"

شکل -9اثر متقابل نيروی بارگذاری و مدت انبارداری بر شدت روشنايی بافت
کوفته شده ميوه "به" آفتزده با پروتکل T1

حروف مشابه بزرگ نشان دهنده عدم معنیداری در يک مدت انبارداری
ثابت و حروف مشابه کوچک نشان دهنده عدم معنیداری در يک نيروی
بارگذاری ثابت میباشد.

شکل  -10مقايسه ميانگين اثر نيروی بارگذاری و مدت انبارداری برای شدت
روشنايی تصاوير با پروتکل  T2از بافت کوفته شده ميوه "به" آفتزده

برای دانه میوه "به" بدون آفت با پروتکل  T1نیروی
بارگذاری ( )p>0/01معنیدار شد اما دوره انبارداری معنیدار نشد
و همچنین اثر متقابل آنها ( )p>0/01معنیدار شد که در شکل
(-12الف) اثر متقابل این دو فاکتور برای این بخش نشان داده
شده است .دانههایی که بافت آنها تحت نیروی بارگذاری 300
نیوتن بوده نسبت به دو نیروی بارگذاری دیگر روشنتر است و در
دوره انبارداری  50روز این تفاوت آماری کامال مشهود است و در
دوره انبارداری  30روز تفاوت معنیداری بین نیرویهای بارگذاری
مشاهده نشد .برای دانه میوه "به" بدون آفت با پروتکل  T2اثر
فاکتورهای نیروی بارگذاری و دوره انبارداری ( )p>0/01معنیدار
شده ،همچنین اثر متقابل این دو فاکتور نیز معنیدار شد شکل
(-12ب) .نتایج بدست آمده نشان داده که هرچه دوره انبار داری
به سمت  50روز سوق پیدا کرده ،میزان روشنایی دانه میوه "به"
سالم با پروتکل  T2بیشتر میشود همچنین برای نمونهها در دوره
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انبارداری یک روز تفاوت معنیداری بین نیروهای بارگذاری
مشاهده نشد اما برای دوره انبارداری  30و  50روز تفاوت

معنیداری بین نیروهای بارگذاری شده  500و  700با  300نیوتن
وجود داشت.

شکل  -12اثر متقابل نيروی بارگذاری و مدت انبارداری بر شدت روشنايی دانه ميوه "به" بدون آفت .الف) با پروتکل  .T1ب) با پروتکل T2

حروف مشابه بزرگ نشان دهنده عدم معنیداری در يک مدت انبارداری ثابت و حروف مشابه کوچک نشان دهنده عدم معنیداری در يک نيروی بارگذاری ثابت
میباشد.
دانه آفتزده با پروتکل  T1و T2

با توجه به نتایج میتوان بیان کرد که فاکتورهای نیروی
بارگذاری و دوره انبارداری ( )p>0/01معنیدار بودند و اثر متقابل
آنها ( )p>0/05معنیدار شد .با توجه به شکل )-13الف( با
افزایش دوره انبارداری در هر نیروی بارگذاری میزان روشنایی دانه
میوه "به" آفتزده کاهش پیدا کرد اما این کاهش از لحاظ آماری
برای هیچکدام از دورههای انبارداری  30و  50روز دارای تفاوت
معنیداری نبود ،اما در یک دوره انبارداری ثابت تفاوت معنیداری
بین نیروی بارگذاری  300نیوتن با دو نیروی بارگذاری دیگر در
هر دو دوره انبارداری بود .با توجه به نتایج میتوان بیان کرد که
فاکتورهای نیروی بارگذاری و دوره انبارداری ( )p>0/01معنیدار
بود و اثر متقابلشان ( )p>0/01معنیدار شد .با توجه به شکل

(-13ب) میتوان بیان کرد که با افزایش دوره انبارداری در هر
نیروی بارگذاری میزان روشنایی دانه میوه "به" آفتزده افزایش
پیدا کرد اما این افزایش از لحاظ آماری برای نیروهای بارگذاری
 300و  500نیوتن در دوره انبارداری  30و  50روزه تفاوت
معنیداری داشت و برای نیروی بارگذاری  700نیوتن تفاوت
معنیدار آماری مشاهده نشد .همچنین برای نمونهها در دوره
انبارداری یک روزه و دوره انبارداری  50روزه تفاوت معنیداری
بین هر سه نیروی بارگذاری برای مقادیر روشنایی دیده شد اما
برای دوره انبارداری  30روزه بین دو نیروی  500و  700نیوتن
تفاوت معنیدار آماری وجود نداشت اما این دو نیرو با نیروی 300
نیوتن تفاوت معنیدار آماری داشتند.

شکل  -13اثر متقابل نيروی بارگذاری و مدت انبارداری بر شدت روشنايی دانه ميوه "به" آفتزده .الف) با پروتکل  .T1ب) با پروتکل T2

حروف مشابه بزرگ نشان دهنده عدم معنیداری در يک مدت انبارداری ثابت و حروف مشابه کوچک نشان دهنده عدم معنیداری در يک نيروی بارگذاری ثابت
میباشد.

نتيجهگيری
همچنین نتایج بافت سالم بدون آفت نشان داد که پروتکل
توانسته تفاوت بافت سالم میوه "به" بدون آفت را در طی مدت
T1

انبارداری تشخیص دهد که طبق نتایج بهدست آمده میزان تیرگی
بافت طی مدت انبارداری بیشتر شده است .همچنین با توجه به
نتایج ،میزان شدت روشنایی تصاویر بافت سالم بدون آفت در
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 با توجه به نتایج بهتر است برای بررسی. استفاده شودT2 پروتکل
 استفاده شود چرا کهT1 دانه میوه بدون آفت و آفتزده از پروتکل
-میزان تضاد در و روشنایی تصویر دانه در این بخش بیشتر می
 میزان شدت روشناییT2  همچنین با توجه به نتایج پروتکل.باشد
این بخش برای بررسی دانه به شدت کاهش یافته و همین امر
میتواند میزان خطا را برای بررسی بخش کوفته شده و آفتزده و
یا بخشهایی که دچار کبودی بیشتر هستند باال ببرد از اینرو
. بهتر میباشدT1  پروتکل،برای بررسی دانه میوه

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از مدیریت و پرسنل مرکز تصویربرداری آراد
 به دلیل همکاری در انجام تصویربرداریهای این،شهر گرگان
.تحقیق صمیمانه سپاسگزاری میکنند
.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

 همچنین برای بافت کوفته. بودT2  بیشتر از پروتکلT1 پروتکل
T2  وT1 شده در میوه "به" بدون آفت هیچ کدام از دو پروتکل
نتوانستند برای نیروهای بارگذاری تفاوت معنیداری را بین
بافتهای کوفته شده بهدست آورند اما هردو پروتکل در طی دوره
انبارداری تفاوت بین بافتهای کوفته شده را به طور معنیداری
 باT1 بهدست آورند با توجه به نتایج بدست آمده در پروتکل
 میزان%14/14  روز به میزان50  به30 افزایش دوره انبارداری از
،T2 شدت روشنایی کاهش یافته است و این مقدار برای پروتکل
 میتوانT2  وT1  بوده است و از مقایسه نتایج پروتکل%23/20
 میزان روشنایی بیشتری26%/56  به میزانT1 دریافت که پروتکل
34/32  روز به50  روز داشته و شدت روشنایی پس از30 پس از
 رسیده است و با توجه به نتایج بدست آمده هرچه مدت زمان%
انبارداری افزایش یابد به دلیل اینکه میزان رطوبت در محصول
کاهش میباید و بافت تیره در محصول زیاد شده بهتر است که از
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