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Introduction 

Development of rapid instruments for measuring the quality attributes of sugarcane such as sugar 

concentration and water content is one of the important needs in agricultural and industrial technology of 

sugarcane production and processing. Near infrared (NIR) spectroscopy has been one of the techniques 

widely applied for quality evaluation of sugarcane. However, NIR spectrophotometers in the full NIR 

wavelength range (up to 2500 nm) are expensive devices which are not readily available for portable 

applications. Short-wave NIR devices in the range of 1100 nm are available with lower costs but need to be 

evaluated for any specific application. On the other hand, dielectric spectroscopy has attracted the attention 

of researchers for quality evaluation of agricultural and food products. In a previous study, a parallel-plate 

capacitance sensor was developed and evaluated for non-destructive measurement of sugarcane Brix (total 

soluble solids) and Pol (sucrose concentration) as well as water content in the frequency range of 0-10 MHz. 

The results showed excellent prediction models with root mean square errors smaller than 0.3 for Brix and 

Pol. This study was aimed at development and evaluation of a dielectric sensor to be extendable for portable 

measurements on  standing sugarcane stalk in comparison with short-wave NIR (SWNIR) spectroscopy to 

address how the fusion of the two methods may improve the accuracy of models for prediction of sugarcane 

Brix.  

 

Materials and Methods 

A dielectric senor in the form of a gadget was developed with metallic electrodes to encompass the 

sugarcane stalk samples. The dielectric sensor was excited with sinusoidal voltage within 0-150 MHz 

frequency by a function generator and the conductive power through the electrodes was measured with a 

spectrum analyzer. 105 sugarcane stalk samples were prepared from seven sugarcane varieties and scanned 

by the dielectric sensor. The samples were also subjected to Vis-SWNIR radiation in the wavelength range of 

400-1100 nm and the reflectance spectra were captured. Reference Brix and water content of the samples 

were determined using a portable refractometer and oven-drying method, respectively. Regression analyses 
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and artificial neural networks were performed on independent and combined data of dielectric and Vis-

SWNIR spectroscopy to develop prediction models for Brix and water content.  

 

Results and discussion 

Partial least square regression on independent data sets of each instrument resulted in RMSEP= 1.14 and 

RMSEP= 1.88 for Brix using Vis-SWNIR and dielectric spectroscopy, respectively. Moreover, data fusion of 

dielectric and Vis-SWNIR spectroscopy in low level for prediction of Brix significantly improved the 

prediction accuracy to R
2
P= 0.94 and RMSEP= 0.74. The medium level data fusion resulted in R

2
P= 0.89 and 

RMSEP= 0.93 for prediction of water content. 

 

Conclusion 

In this study, Vis-SWNIR spectroscopy and dielectric spectroscopy methods were evaluated for 

measurement of sugarcane Brix and water content on stalk samples. To develop prediction models for Brix 

and water content, partial least squares (PLS) regression and artificial neural network (ANN) were 

compared. First, the prediction models were developed based on independent measurement of Vis-SWNIR 

and dielectric spectroscopy and then the fusion of the two techniques to improve the prediction accuracy was 

investigated. With fusion of the two methods at an intermediate level, the RMSE of Brix was obtained to be 

0.74 which is a noticeable improvement as compared with the other studies. Based on the results achieved, 

development of a fusion probe of SWNIR and dielectric spectroscopy and measuring system could be the 

aim of future studies for in-situ evaluation of standing sugarcane quality parameters. Regarding the 

importance of measuring the quality properties of sugarcane during growth and maturity, the results of this 

study can have a significant role in development of a combined portable measurement system of NIR and 

dielectric spectroscopy methods for fast and non-destructive indication of sugarcane quality parameters.  
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 چکيده

از جمله  بدون نیاز به استخراج عصاره از ساقه خصوصیات کیفی نیشکر شامل غلظت قند و محتوای رطوبتبرای ارزیابی گیری سریع توسعه ابزارهای اندازه

توسعه  قابل حملبکارگیری به شکل توسعه و الکتریک با قابلیت دیپراب یک  ،در این پژوهش باشد.کشاورزی و صنعت این محصول میهای فناوری در ضرورت

 MHzدر بازه فرکانسی نیشکر از هفت رقم ساقه های روی نمونهگیری غلظت قند )بر حسب درجه بریکس( و محتوای رطوبت برای اندازهداده شد و عملکرد آن 

کوتاه موج  نزدیک فرو سرخ -مرئیسنجی طیف توانایی روش  گیری غلظت قند،و بهبود دقت اندازه مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بمنظور مقایسه 150-0

(Vis-SWNIR در )های مدلاز  بررسی شد. نانومتر 000-1100 طول موج محدوده( رگرسیون حداقل مربعات جزئیPLS و )مصنوعی های عصبی شبکه

(ANN ) 10/1با  در بهترین حالت عالوه بر ارزیابی مستقل عملکرد هر دو روش .استفاده شدها بینی درجه بریکس و محتوای رطوبت نمونهپیشبرای  

RMSEP=  66/1و RMSEP= نگاری های طیفگیری بریکس به ترتیب با روشبرای اندازهVis-SWNIR سطح پایین  تلفیق داده هایروشالکتریک، و دی(

داده  قیمربوط به روش تلف یجهنت نیبهتر کس،یبر ینیبشیپ در شد.بکار گرفته  دو روشاز افزایی اطالعات بدست آمده و سطح متوسط( برای استفاده از اثر هم

R 70/0 با  نییسطح پا
2
p =  90/0و RMSEP= 67/0داده سطح متوسط با  قیروش تلف نیبود. همچن R

2
p =  79/0و RMSEP= را در  جهینت نیبهتر

 عنوان به تواندیم و دیبخش بهبود را کننده فیتوص یهامدل ینیبشیپ دقت موثر طور به داده قیتلف کردیرو، نیبنابرا. داشت رطوبت یمحتوا ریمقاد ییگو شیپ

 مورد استفاده قرار گیرد. شکریناندازه گیری خصوصیات کیفی  در اعتماد قابل یابزارروش و 

 نیشکر ، بریکسدرجه تلفیق داده، نزدیک،  فرو سرخ -سنجی مرئیطیفالکتریک، سنجی دیطیف :کليدی واژه های

 

 مقدمه

 مابقیو  درصد قند تولیدى دنیا از نیشکر 80تقریباً کند. انرژی و حرارت میتولید یکی از مهمترین مواد غذایی مورد نیاز انسان است که در بدن  شکر

به تنهایی از چغندرقند و  کشور 96از جمله ایران از نیشکر و چغندرقند،  کشور 7کننده شکر، تنها  تولید کشور 116در بین . شوداز چغندرقند تهیه مى
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 120 تابا پتانسیل تولید نیشکر  چغندرقند است. به% 25نیشکر و  به %95لذا وابستگی جهانی در حدود  .دکننفقط از نیشکر، شکر تولید می کشور 91

 .(FAO, 2021) کندمیای از انرژی غذای مردم جهان را تأمین بخش عمده تولید انرژی در هکتار،میلیون کیلوکالری  80بیش از  ودر هکتار  نی تن

درصـــد  6-18درصـــد آب،  87-95 متغیـر اسـت و عمومـــاً شـــامل بسته به رقم و اقلیم اجــزاء تــشکیل دهنــده عــصاره خــام نیــشکر

درصد  5/0-1دار و درصد مواد نیتروژن 5/0-1درصد ترکیبات غیرآلی،  5/0-1 درصد فیبر، 9-5 درصـد قنـدهای احیـاء کننـده، 5/0-2ساکاروز، 

در دهه اخیر به جایگاه مناسبی از نظر سطح  وباشد یکی از محصوالت مهم زراعی کشور می گیاه این .(Lal Mathur, 1990) سایر مواد آلـی اسـت

هزار  9/66 نیشکر در کشورزیر کشت سطح  78-79زراعی  در سالای که گونهه ب ،رشد عملکرد محصول دست یافته استو همچنین زیر کشت 

درصد از کل نیشکر کشور  79استان خوزستان با سهم تولید  .(Anonymous, 2018) تن در هکتار رسید 56به حدود  آنعملکرد میانگین و هکتار 

هزار تن شکر را رقم زده  850در این استان تولید ساالنه واحد کشت و صنعت نیشکر  12وجود به عنوان قطب تولید نیشکر ایران شاخته شده است. 

  است.

های علمی و فنی کشاورزی بوده و بـیش از پیش مورد از جمله چالش ت کشاورزیمحصوال کیفیت عالوه بر کمیت و پایش گیری  امروزه اندازه

نیشکر برای استفاده سریع  جمله محصوالت از های رایج در تعیین خصوصیات کیفیآوریبه طور کلی، بسیاری از فنواقع شده است. محققین توجه 

گیر بوده، اغلب های آزمایشگاهی وقتروشهمچنین قیمت دارند.  ات گرانها نیاز به افراد با مهارت باال و تجهیز چرا که اجرای آن، مناسب نیستند

تنها در آزمایشگاه باشند و نیازمند مکان ثابتی میتر از همه اینکه  شوند. مهمخطرناک مییمیایی وابسته به کاربر هستند و شامل استفاده از مواد ش

گیری غلظت قند در نیشکر یا برای اندازهبه عنوان مثال، روش آزمایشگاهی پالریمتری . (Mehrotra, & Siesler, 2003) قابلیت اجرا دارند

همراه مانند استات سرب با موادی ز دارد و اغلب با سطوح باالیی از آلودگی وساکار گیریاندازهقبل از  های عصارهسازی نمونه نیاز به آماده چغندرقند 

برای کنون که تا  های غیرمخرب در حال پژوهش()به جز برخی روش ایمزرعه هایروشهمه در . (Magalhaes & Cerri, 2007)است 

-ارزش از طرفی .ابتدا الزم است که ساقه نیشکر له شده و از عصاره آن برای تعیین عیار قند استفاده شود، اند عیارسنجی قند نیشکر بکار گرفته شده

گیرد که نیازمند توسعه های کیفی نیشکر از جمله عیار )غلظت( قند صورت میبر اساس شاخصهای قند گذاری اقتصادی نیشکر در ورودی کارخانه

 .استبدین منظور  گیری غیرمخرب بر روی ساقهبا قابلیت اندازهگیری سریع اندازهابزارهای 

-، طیفالکتریکدی سنجیطیفهای روش توان بهمی محصوالت کشاورزی ارزیابی کیفیتمنظور استفاده شده بههای غیرمخرب روشازجمله 

پارامتر کیفی  گیریکه هر یک برای اندازه اشاره نمود های صوتی و فراصوتیروش و ماشین بینایی ،سنجی رامانسنجی فروسرخ نزدیک، طیف

 Xiaobo et al., 2007; Augusto & Filho, 2009; Nawi et al., 2012; Nawi et al., 2013; Naderi-Boldaji) اندشدهکار گرفته خاصی به

et al., 2015; Cole et al., 2016; Mireei et al., 2016; ). فروسرخ -مرئیسنجی روش طیف هـای مـذکوردر میـان روش (Vis-NIR)  به

 Sirisomboon, 2018; Pandiselvam et)است گیری همزمان خصوصیات کیفی ماده مورد توجه بیشتری قرار گرفته و امکان اندازه علت دقت باال

al., 2022) .خرما جمله محصوالت مختلف از یفیک یسنجش پارامترها یبرا روش نیااز  استفاده بازیادی  هایهای اخیر پژوهشدر سال (Mireei 

et al., 2010)، بیس (Bobelyn et al., 2010) ،شکرین (Nawi et al., 2012; Nawi et al., 2013; Chiatrakul et al., 2022)، پرتقال 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pandiselvam%20R%5BAuthor%5D


 

 

(Magwaza et al., 2013) ،( لیموشیرینGoodarzi et al., 2022) ،چغندر قند (Pan et al., 2015; Bahrami et al., 2022; Gaci et al., 

نانومتر(  2500با اینحال به کارگیری این روش در محدوده کامل طیف فروسرخ نزدیک )تا  .استه شد انجام (Choi et al., 2017) یگالب و (2022

هایی شده که توجه محققین را برای ارزیابی توانایی محدوده آن موجب محدودیت به دسترسیسنج و عدم سهولت به دلیل هزینه باالی دستگاه طیف

Vis-SWNIRکوتاه ) موج نزدیک فروسرخ -مرئی
گیری خصوصیات کیفی مواد غذایی و کشاورزی به خود برای اندازهنانومتر(  1100طول موج تا  1

 شوند.در داخل کشور نیز تولید می ارزاننسبتا های در این محدوده طیفی با قیمت سنجطیف ت چرا کهجلب نموده اس

عصاره انگور  جمله از کشاورزى و ىیغذا مواد تیفیسنجش ک یبرا کیالکترید یسنجفیط روش ییکارا یمتعددمطالعات  درهمچنین 

(Garcıa et al., 2004)، خربزه (Guo et al., 2007)، گوشت  تیفیک(Aldeza et al., 2010)، قند در عسل  یمحتوا(Guo et al., 2010)، 

کیوی  و (Sanaeifar et al., 2018کیفیت روغن زیتون )، (Naderi-Boldaji et al., 2015) شکرین، (Soltani et al., 2011)موز  یدگیرس

(Fazayeli et al., 2019) باشد که مخرب میگیری به شکل غیرالکتریک یک روش ساده و ارزان قیمت با قابلیت اندازهروش دی شده است. یبررس

-های دیروند تغییرات مشخصهالکتریک بیانگر سنجش سنجی دیطیف تر است.بمراتب آسان NIRامکان توسعه و بکارگیری آن نسبت به روش 

 ;Nelson, 2004)  گیردالکتریک مورد تحلیل قرار میهای دیاز فرکانس میدان الکتریکی حسگر است که به شکل طیف الکتریک ماده تابعی

Skierucha et al., 2012; Blakey and Morales-Partera, 2016). Naderi-Boldaji et al. (2015) یدسنجی طیف روش از استفاده با

نتایج حاکی از  نیشکر را بررسی کردند. رقم مختلف چهار ساقهقند  یمحتوا یریگاندازه امکان یمواز صفحه یخازن حسگر کی یریبکارگ و کیالکتر

و محتوای رطوبت ساقه به شکل غیرمخرب بود. لذا توسعه یک  ، درجه پل )ساکاروز(گیری درجه بریکسدقت بسیار مطلوب این روش برای اندازه

ارقام مختلف نیشکر با ساقه حمل و امکان تغییر فاصله بین الکترودها جهت انطباق با توسعه و بکارگیری به شکل قابل الکتریک با قابلیت پراب دی

 مد نظر قرار گرفت. ای های مزرعهگیریو اندازهقطرهای متفاوت 

 .های کیفی محصوالت کشاورزی تاثیر بسزایی داشته باشدگیری مشخصهدقت اندازهافزایش  درتواند می 2گیری مختلفهای اندازهروش تلفیق

 استفاده حالت نسبت به تواند میبه خصوص زمانی که حسگرها اثرات متقابل متفاوتی با ماده ایجاد نمایند  حسگر چند یا دو های داده تلفیق کلی بطور

ی استفاده تاکنون تحقیقی در زمینه .(Korel et al., 2001) دشو بهتری نتایج به منجر و کرده ماده فراهم از تری دقیق اطالعات حسگر، یک از

بدون استخراج عصاره از ساقه گیری محتوای قند ساقه نیشکر برای اندازه Vis-SWNIRسنجی طیفالکتریک و دی سنجیطیف روش تلفیقی از دو

فروسرخ بر پایه جذب  سنجیروش طیفبا الکتریک بر پایه اثر متقابل یک میدان الکتریکی با ماده و حسگر دیگیری با اندازه. نشده استگزارش 

تر دقیقگیری را در اندازه رود تلفیق دو روش بتواند اطالعات مکملی از دو اثر متقابل با مادهلذا انتظار میباشد. میانرژی از طیف الکترومغناطیس 

توسعه و الکتریک با قابلیت توسعه و ارزیابی یک حسگر دی -1عبارتند از:  ف این پژوهشاهدابنابراین  ایجاد نماید. نیشکرمشخصات کیفی 

های گیری مشخصهدر اندازه Vis-SWNIRسنجی طیفارزیابی روش  -2  ،ای ساقه نیشکر به شکل غیر مخربمزرعهگیری بکارگیری برای اندازه

                                                      
1- Visible-Short Wave Near-infrared 

2- Sensor fusion 



 

 

غلظت  گیریدر بهبود دقت اندازه Vis/WSIR سنجی طیفالکتریک و سنجی دیدو روش غیرمخرب طیف تلفیق ارزیابی -9کیفی ساقه نیشکر و 

 .قند و محتوای رطوبت ساقه

 

 هاروش و مواد

 هاتهيه نمونه

 ها از هفت تهیه شد. نمونه صنعت امیرکبیر استان خوزستانکشت و  واحدهای نیشکر رسیده در اواخر فصل پاییز از مزارع نیشکر نمونه در این مطالعه،

غلظت ای از تغییرات  به منظور پوشش گسترهانتخاب شدند.  IRC-9903و  CP-48،CP-57  ،CP-69 ،CP-70 ،CP-73 ،IRC-9902 تجاری رقم

ند. منتقل شددر دانشگاه شهرکرد  گیریمحل اندازهترین زمان ممکن به در کوتاه تهیه و مزرعه چند به صورت تصادفی از نقاط مختلف ها، نمونهقند

پیش از شروع  نگهداری شدند. سلسیوسدرجه  0دمای  بار یخچال دبرای جلوگیری از فساد و از دست دادن رطوبت  گیریتا زمان اندازهها نمونه

ساعت در محل آزمایش نگهداری شد تا به دمای محیط  12ها به مدت نمونه، دمایی به منظور برقراری شرایط تعادل ،گیری برای هر رقماندازه

. هر نمونه به دو تهیه شداز ارقام مختلف  متریسانتی 10 نمونه 105تعداد  ،های روی ساقهاز قسمت میانی بین گره هابرای انجام آزمایش برسند.

و محتوای رطوبت گیری خشکاندن در آون برای اندازهو سپس گیری با حسگرها اندازهکه نیمی از آن برای  متری جفت شده بریده شدسانتی 5قطعه 

به  ،نیشکر طول ساقهامتداد غلظت قند در تغییرات شدید توجه به با مورد استفاده قرار گرفت. غلظت قند مرجع  گیریاندازهبرای نیم جفت شده 

ها توسط کولیس با دقت قطر نمونه .تهیه شدند وسط و پایین ساقه، سرهای مختلف قسمتاز  هانمونه، محتوای قند افزایش گستره تغییراتمنظور 

  گیری و ثبت گردید.گرم اندازه 01/0ها توسط ترازوی دیجیتال با دقت آن مرطوب متر و جرممیلی 01/0

 الکتريکدی سنجيطيف

گیری سریع بر روی ساقه جهت امکان اندازه. این حسگر الف(-1)شکل  ساخته شد انبریک به شکل  پرابی ،الکتریکدیهای گیریاندازهبه منظور 

در مقابل هم  متر سانتی 5/1×2آلومینیوم مستطیل شکل با ابعاد  از ورقباشد. الکترودهای خازن می دو الکترود نصب شده در دهانه انبرمتشکل از 

های ها با ضخامتگیری بر روی ساقهتوان اندازهنحوی که میباشد بهپذیر میبرگشت. فاصله دهانه انبر قابل تغییر و به شکل فنری شدندنصب 

 ,Ag-4151)سیگنال مولد از یک طرف به دستگاه  Ω 50از طریق کابل کواکسیال با امپدانس مشخصه مختلف را اجرا نمود. الکترودهای خازن 

Owon, Hong Kong)  گر طیفتحلیلمگاهرتز و از طرف دیگر به دستگاه  0-150با دامنه فرکانسی (GSP-827, GW Instek, Taiwan) 

توان  سنجیگیری مورد استفاده در این پژوهش طیفروش اندازهدهد. را نشان می گیریسامانه اندازهاجزا و نحوه اتصال در  ب -1. شکل شدمتصل 

که تحت تاثیر تغییرات موجود  کندگیری میالکتریک را اندازهالکتریکی از طریق ماده دیکه اساسا هدایت خازنی جریان الکتریک نام گذاری شد دی

الکتریک الکتریک یک ماده شامل ضریب دیمشخصات دی .(Naderi-Boldaji et al., 2015) گیردالکتریک ماده قرار میهای دیدر مشخصه

های موجود در ماده با مکانیزم بیانگر جذب انرژی میدان الکتریکی خارجی توسط دو قطبیالکتریک باشد که ضریب دی( می   )و فاکتور افت  (  )



 

 

الکتریک ماده های دیگیری مستقل مشخصهاندازهباشد. حرارت در ماده می میزان تبدیل انرژی الکتریکی بهپالریزاسیون و فاکتور افت بیانگر 

د. نباشبه سادگی در دسترس نمی دستگاه های بسیار گران قیمت بوده و باشد کهگر امپدانس میلگر برداری شبکه یا تحلیهای تحلیلنیازمند دستگاه

های توان در الکتریک تابعی از فرکانس تغذیه به شکل طیفالکتریک را با پارامتر توان دیلذا روش مورد استفاده در این مطالعه اثر خصوصیات دی

-Hoog et al., 2012; Ghasemi) در مطالعات متعدد قبلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته استدهد. توانایی این روش اختیار قرار می

Varnamkhasti et al., 2017; Mireei et al., 2017; Naderi-Boldaji et al., 2018) . 

-تحلیلدستگاه نرم افزار الحاقى  استفاده ازبا گیرى و اندازه MHz 150-0 فرکانس بینمحدوده در  الکتریکدیها، توان گیرى نمونهبراى اندازه

در  MHz 5/0)با فاصله  فرکانس 67در به شکل دستى  هافرکانس ،به شکل پیوسته جاروب فرکانسعدم امکان  با توجه بهثبت شد.  طیف گر

 جداگانه انجام شد.  گیرى توان در هر فرکانستنظیم شد و اندازه (MHz 150-10 بین 2و با فاصله  MHz 10-0  محدوده

 

 

 و اجزاء آن گیری دی الکتریکالف( حسگر دی الکتریک و ب( سامانه اندازه -1 شکل

Fig. 1. A) The dielectric sensor, and b) the dielectric measuring system and its components 

 

 (Vis-SWNIRموج کوتاه ) فروسرخ نزديک -مرئي سنجيطيف

( ساخت NIR-V900)مدل  مترفوتواسپکترو و با استفاده از دستگاه 1بازتابی پراکنشیها به روش از نمونه Vis-SWNIRهای طیف جمع آوری

CCDسنج داری آشکارساز انجام شد. این طیف نور ایران کفیزی فناوران شرکت
 موجطول  تفکیک قابلیتنانومتر و  1100 تا 000محدوده طیفی ، 1

                                                      
1- Diffuse reflectance 

 الکترودهای حسگر

Sensor electrodes 
 گر طیفدستگاه تحلیل

Spectrum analyzer 

 دستگاه مولد سیگنال

Function generator 

 

 ب الف



 

 

ه ب است SMAمجهز به درگاه خروجی  میکرونـی 200فیبر نوری  8شامل فیبر نوری  کاوشگر یکمجهز به این دستگاه همچنین  .نانومتر است 2

انجام ومتر را روفوتاز نمونه به دستگاه اسپکت برآمدهو یک فیبر وظیفه هدایت پرتوی  انتقال نور از منبع نوری هالوژن به نمونهفیبر وظیفه  5طوریکه 

های ساقه نیشکر، یک پایه گیری نمونهبرای اندازه .شودمیذخیره  وبه رایانه منتقل  USBدرگاه  دسـت آمـده از طریـقطیف بهنهایتا . دهدمی

نگهدارنــده  پایهفیبــر نــوری از ســطح  اصـلهف. (ب-2 )شکل جهت عبور فیبر نوری ساخته شددر مرکز  مترمیلی 5تفلونی دارای سوراخی به قطر 

با تنظیمات موجود در نرم افزار دستگاه و  نداشت. صورتی که فیبر با نمونه تماس مستقیمبود به متر(میلی 5) ها ثابتگیریاندازه نمونــه در تمــامی

از هر بر این اساس،  ثبت شد. بازتاببر حسب درصد  های بازتابیطیف واخذ طیف نور سفید از سطح سفید مرجع، دستگاه در حالت بازتابی تنظیم شد 

 برداشت شد و میانگین آنها به عنوان طیف نقطه()در هر  روبش متوالی 5و با  (الف-2، شکل )از چهار نقطه محیطی طیف 0 ساقه نیشکر نمونه

  .(2 ) شکل گیری شده در نظر گرفته شداندازه

 

 د
                                                                                                                                                                                
2 - Charge-Coupled Device 

 نگهدارنده

 نمونه

 فیبر نوری

 ب الف
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و  هانمونه به نسبت ینور بریف تیموقع( ج ،VIS/NIR هایگیری طیفاندازهروش ی واره گیری روی ساقه و ب( طرحالف( نقاط اندازه  -2شکل 

 د( دستگاه طیف سنج مورد استفاده 

Fig. 2. a) The scanning points on the sugarcane stalk, b) schematics of Vis-NIR measurement setup and c) the position 

of optical fiber with respect to sample 

 های مرجعگيریاندازه

در عصاره نیشکر شود. گیری مینور اندازه شکستکه به طور استاندارد با روش محلول است  مواد جامدتعیین میزان  ی جهتدرجه بریکس معیار

با ساقه نیشکر نمونه هر گیری درجه بریکس، ابتدا عصاره برای اندازهشود. مقایسه میگیری و اندازهعیار قند  هایشاخصیکی از این معیار بعنوان 

 g/100 ml با دقت (Milwaukee MA871, Hungary) دیجیتال رومیزی دستگاه رفرکتومتر یک استخراج شد و سپس با استفاده ازمکانیکی فشار 

 با روشنیشکر از روش خشک کردن ساقه های نمونهبرای تعیین محتوای رطوبت  .شد و ثبتگیری با سه تکرار اندازهها درجه بریکس نمونه ،2/0

در  ساعت 20ها به مدت  گیری شد. سپس نمونه ها با استفاده از ترازوی دیجیتال اندازه استفاده شد. ابتدا وزن تر نمونه (USDA, 1970)استاندارد 

با استفاده  هادر نهایت محتوای رطوبت نمونه گیری شد.اندازهشده های خشکوزن نمونه و قرار داده شدگراد  درجه سانتی 105با دمای  دستگاه آون

  .محاسبه شد از وزن تر و خشک

 هاتحليل داده

 هاپردازش دادهپيش

های سطحی اثر پراکنش نور، ناهمواریمانند که در اثر عواملی  است معموال شامل اطالعات غیر مفیدی Vis-SWNIRسنج های خام طیفداده

 نتایج حاصل از درنامطلوب تاثیر ممکن است  اطالعات غیر مفید شود.ایجاد می سنجطیفنویز حرارتی آشکارساز تغییر در اندازه نمونه، نمونه، 

ها انجام روی دادهپردازش بر های کالیبراسیون، عملیات پیشباید قبل از تدوین مدلبنابراین به منظور حذف این اطالعات  .پردازش اطالعات بگذارد

 & Heise) شوداستفاده می 9و افزایش قدرت تفکیک طیف 2سازی، نرمال1های مختلف هموارسازیها معموال از روشپردازش دادهبرای پیششود. 

Winzen, 2006). در این پژوهش از روش( های میانگین متحرکMA)0 ،گوالی-ساویتسکی (SG)5( تصحیح خط پایه ،BC)8 پراکنش ، تصحیح

های هموارسازی از روش SGو  MAها استفاده شد. ( و ترکیبی از این روشD1، مشتق اول )6(SNV، متغیر نرمال استاندارد )9(MSCافزاینده )

جمعی  هستند که برای تصحیح اثراتسازی های نرمالاز روش SNVو  BC ،MSC شوند.که به منظور حذف نویزهای تصادفی استفاده می هستند

                                                      
1 - Smoothing 

2 - Normalizing 

3 - Spectral Resolution 

4 - Moving Average 

5 - Savitzky-Golay 

6 - Baseline Correction 

7 - Multiplicative Scatter Correction 

8 - Standard Normal Variate 



 

 

از مشتق اول نیز برای و افزاینده انحراف ناشی از عوامل فیزیکی مانند اندازه نمونه، پراکنش غیر یکنواخت در طیف و ضریب شکست نورکاربرد دارند. 

گیری ز مشتققبل ا SGها هموار شوند. در این پژوهش از روش ین منظور ابتدا باید طیفشود که به اها استفاده میافزایش قدرت تفکیکی طیف

 .(Jamshidi et al., 2014; Fu et al., 2007) استفاده شد

 1(PLSرگرسيون حداقل مربعات جزئي ) تحليل

-و دی Vis/SWNIR هایطیف هایدادهدر اینجا ) متغیرهای مستقل سازی روابط میانسازی خطی است که برای سادهمدل یک روش PLSوش ر

) متغیرهای پنهانی متغیرهای مستقل را به تعداد کمی از مقادیر (،اینجا بریکس و محتوای رطوبتدر ) و متغیرهای وابسته( الکتریک
2
LV) تصویر می

دل ها برای ساختن مسپس از این مولفه ،های جدید متعامدی که ترکیب خطی از متغیرهای اولیه هستند ایجاد شدهدر واقع در این روش مولفه .کند

  شود.رگرسیونی استفاده می

 

3(ANNهای عصبي مصنوعي )شبکه
 

شوند. این  بکار بردهو غیرخطی های پیچیده سازی سیستمتوانند در مدلهستند که می پذیریهای ریاضی و انعطافهای عصبی مصنوعی مدلشبکه

های مخفی، الیه یا الیه .ارائه دهند هاها و خروجیها، یک نگاشت غیرخطی بین ورودیها و نرونالیه ها قادرند با انتخاب مناسب تعدادشبکه

پرسپترون چند الیه در این تحقیق از دو نوع شبکه عصبی  دهد.رده و در اختیار الیه خروجی میکاطالعات کسب شده از الیه ورودی را پردازش 

(MLP و ) انتشار پیشرو پسآبشاری شبکه (
0
CFBP)   استفاده شد. شبکه عصبیCFBP  نیز مانندMLP  از الگوریتم پس انتشار خطا برای اصالح

برای  .های قبل متصل استهای الیهبه همه نرون های هر الیـهخصوصیت اصلی شبکه مذکور این است که نرونکند ولی ها استفاده میوزن

 ( استفاده شد.LM) مارکوارت-لونبرگ( و GD) های آموزش گرادیان نزولیهای مورد استفاده از روشهای شبکهسازی وزنهنگامبهآموزش و 

 .به صورت سعی و خطا تعیین گردید سازی، الگوریتم آموزشی و تعداد نرونبهترین تابع فعال

 (Data Fusion) 5داده تلفيقهای روش

. بخشدشده است را بهبود  لیحسگر مختلف تشک نیکه از چند یصیتشخ ستمیس کیعملکرد  تواندیمهم است که م یابزارداده،  قیتلف یهاکیتکن

 یهاداده اساس بر جینتاو  شده قیتلف گریکدی( با یاطالعات مختلف منابع) حسگر چند داده یهاگاهیپا به مربوط اطالعاتداده،  قیدر واقع در تلف

 نییسطح پا قیتلفکرد،  یبندطبقه سطح سه در توانیداده را م قیتلف یهاروش یکل طور به .(Luzuriaga, 1999) شودیم استخراج دیجد

                                                      
1 -Partial Least Squares 

2- Latent variable 

3-Artificial Neural Network 

4-cascade forward back propagation 

5- Data Fusion 



 

 

(LLF)1، متوسط سطح (ILF)2 ( و سطح باالHLF)9 (Korel, 2001).  از ساخت  شیپ یبه سادگ یاطالعات منابع همه یهاداده نییسطح پا قیتلفدر

 هافیرد تعداد روش، نیا با شده جادیا داده سیماتر در نیبنابرا. (Castanedo, 2013; Rudnitskaya et al., 2006) شوندیم اضافههم  همدل ب

 .(9)شکل  است منابع هیکل یهاگنالیس تعداد با برابر ها ستون تعداد و هانمونه تعداد با برابر

 

 

 

 

 

 (LLF) نییداده سطح پا قیتلف روش یبلوک طرحواره - 3شکل 

Fig. 3. Block diagram of a low level data fusion model 

شود و استخراج ویژگی انجام می ،داده سطح ویژگی نیز معروف است، ابتدا برای هر منبع داده تلفیق( که به عنوان ILFداده سطح متوسط ) تلفیقدر 

-با روش کافی. این روش با توجه به عملکرد مناسب و سازگاری (0 )شکل شوددر توسعه مدل استفاده میسپس ترکیب ویژگی های استخراج شده 

 .(Borras et al., 2015)  های استخراج ویژگی، محبوبیت زیادی دارد

 

 (ILF) متوسطداده سطح  قیتلف طرحواره بلوکی روش -4شکل 

Fig. 4. Block diagram of a intermediate fusion model 

 

                                                      
6- Low-Level fusion 

1- Intermediate-Level Fusion 

2- High-Level Fusion 

  1 منبع داده
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 [100*5] 



 

 

 .شودجداگانه ساخته میهای هر منبع تجزیه و تحلیل شده و پس از آن یک مدل برای هر منبع داده به طور ( دادهHLFداده سطح باال ) تلفیقدر 

  .(Biancolillo et al., 2014) سپس نتایج حاصل از همه مدل ها ادغام می شوند

 ينيبشيپ یهامدل يابيارز

د. شدن تقسیمها داده %25% و 95بینی به ترتیب شامل و پیشدسته کالیبراسیون  ها به دونمونهابتدا ، بینیی پیشهامدل در این پژوهش برای تدوین

زمانی که تعداد سنجی، این روش اعتبار شد.ها استفاده مدلدرونی برای ارزیابی  1از اعتبار سنجی متقاطع کامل ،کالیبراسیون از آموزش مدل پس

در این روش پس از خارج کردن یک نمونه، . (Jamshidi et al., 2012) است اعتبارسنجی مدلترین روش متوسط است، مناسب ها کم یانمونه

-برای تمامی نمونهشود. با تکرار این الگوریتم گذاشته شده اعتبارسنجی می نه کناربینی نمونمونه باقیمانده آموزش دیده و برای پیش n-1مدل برای 

هایی که قبال در ی اعتبارسنجی نهایی مدل با نمونهها( برا% از کل داده25بینی )همچنین از دسته داده پیش شود.دل کامل میها اعتبارسنجی م

(، ریشه میانگین مربعات خطای RMSECماری ریشه میانگین مربعات خطای کالیبراسیون )از پارامترهای آ آموزش مدل بکارگرفته نشده استفاده شد.

R) کالیبراسیونتبیین ضریب چنین ( و همRMSEPگویی )(، ریشه میانگین مربعات خطای پیشRMSECVاعتبارسنجی متقاطع یگانه )
2
c ،) ضریب

Rتبیین اعتبار سنجی متقاطع یگانه )
2

cv)  گویی )تبیین پیشضریب وR
2

p )این  های آماریتحلیل ها استفاده شد.برای مقایسه و اعتبارسنجی مدل

 انجام شد. Unscrambler x10.4 و SPSS v13 ،MATLAB 8.3 (R2014a)های با استفاده از نرم افزار پژوهش

 

 بحث و جينتا

 های برداشت شدهو طيف هامشخصات نمونه

شاخص بریکس و محتوای رطوبتی به مقادیر دهد. می انشنهای نیشکر را نمونهآزمون های کالیبراسیون و ای از آمار توصیفی دادهخالصه 1جدول 

و  بیانگر تنوع که باشندمیآزمون برای دسته  6/87–61%و  9/10-0/22برای دسته کالیبراسیون و  85– 6/60%و  5/12-9/22ترتیب در محدوده 

های کالیبراسیون و ها در دستههای بریکس، محتوای رطوبتی و قطر نمونهباشد. همچنین نزدیکی محدودهمی هادامنه تغییرات گسترده در نمونه

 دهد. نشان میها برای تحلیل را بندی تصادفی دادهآزمون، قابل اعتماد بودن طبقه

 

 

 

                                                      
1- Leave One-out Cross Validation 



 

 

 های نیشکرنمونه توصیفی آمار -1جدول 
Table 1. Descriptive statistics of sugarcane stalk samples 

 نمونه( 26های آزمون )نمونه

Prediction samples (28 samples) 

 نمونه( 97های کالیبراسیون )نمونه

Calibration samples (79 samples) 

 مجموعه نمونه ها
Sample sets 

انحراف 
 استاندارد

Standard 

deviation 

 میانگین

Mean 
 حداکثر

Max 
 حداقل

Min 

 انحراف استاندارد

Standard 

deviation 

 میانگین

Mean 
 حداکثر

Max 
 حداقل

Min 

 متغیر
Variable 

 (g/ 100 mlبریکس ) 12.5 22.7 18.2 2.36 14.3 22.4 18.3 2.37

Brix (g/100 ml) 
 

 محتوای رطوبتی )%( 65 80.8 74.1 2.87 69.8 81 73.8 3.11

Moisture content (%) 
 

 (mmقطر ) 16.6 30.8 22.3 2.91 16.9 28.7 22.1 2.87

Diameter (mm) 
 

با افزایش  Vis-SWNIRهای در طیفدهد. ها نشان میالکتریک را برای تمامی نمونهو دی Vis-SWNIRهای حاصل از دو روش طیف 5شکل 

های بزرگتر از ب در باند طیفی مورد مطالعه بخصوص در طول موجآچرا که مولکول  رطوبت میزان بازتاب بواسطه افزایش جذب کاهش یافته است

ها با افزایش میزان الکتریک نیز روند موجود افزایش دامنه طیفهای دی. در طیف(Langford et al., 2001)نانومتر جذب قابل توجهی دارد  800

 شودالکتریک حسگر میتوان دیافزایش الکتریک نمونه و متعاقبا افزایش میزان رطوبت در ساقه باعث افزایش ضریب دی دهد.رطوبت را نشان می

(Skierucha et al., 2012; Naderi-Boldaji et al., 2015). 

  

 ب الف

 های نیشکرالکتریک نمونههای دیو ب( طیف Vis-SWNIRهای بازتابی الف( طیف -5شکل 

Fig. 5. a) The reflection Vis-SWNIR spectra and b) the dielectric spectra of the sugarcane samples 

 

 



 

 

 Vis-SWNIRسنجي روش طيفبيني پيشنتايج 

در  Vis-SWNIRهای طیفی با دادهبرای درجه بریکس و محتوای رطوبت  PLS های رگرسیونیمدلکالیبراسیون و اعتبارسنجی درونی نتایج 

مقایسه نتایج به پردازش مختلف بررسی شدند. های پیشخام و هم با استفاده از روش هایطیفها هم بر اساس مدلنشان داده شده است.  2جدول 

R=  99/0) ه استرا به همراه داشت یجهبهترین نت MSCپردازش سازی شاخص بریکس با استفاده از پیشمدلکه  دهددست آمده نشان می
2

cv ،

198/1  =RMSECV .)بهترین نتیجه در حالت استفاده از پیش پردازش سازی محتوای رطوبت، برای مدلSNV (99/0  =R
2
CV ،15/1  =

RMSECV.نتخاب بهترین تعداد متغیر پنهانیا ،مدلمنظور جلوگیری از بیش یا کم برازش شدن  بهها همچنین در تدوین مدل ( به دست آمد (LV )

به منظور  .(Jamshidi et al., 2012) شد نییتعداد متغیرهای پنهانی تع انتخاب نقطه کمینه در نمودار واریانس مقادیر باقیمانده در برابر بر اساس

نتایج آن در جدول  کهمورد آزمون قرار گرفتند ( توسط مدلمشاهده نشده های ها )دادهاز داده 25%ها با ، بهترین مدلحاصلهای سنجی مدلصحت

گیری شده آنها اندازه در مقابل مقادیرمنتخب  PLSهای مدل و بریکس بینی شده مقدار رطوبتپیش ریمقاد 8 شکل نیهمچن ه است.گزارش شد 9

-حاصل شد که حاکی از دقت خوب روش طیف 07/1 % و 12/1بینی بریکس و محتوای رطوبت به ترتیب بر این اساس خطای پیش دهد.مینشان 

 باشد.های کیفی نیشکر میدر اندازه گیری مشخصه Vis-SWNIRسنجی 

 Nawi etگیری مشابه در محصوالت مختلف امیدوار کننده است. ناوی و همکاران )در مقایسه با برخی مطالعات دیگر با روش اندازه این نتایج

al., 2013سازی ( با مدلPLS در محدوده طیفی  بازتابیسنجی جذبی و های حاصل از دو روش طیفدادهVis-SWNIR بینی بریکس سه به پیش

Rو با  پرداختندرقم مختلف نیشکر 
را  کسیبر ریمقاد بازتابی فیط یبرا 01/1و  71/0و  یجذب فیط یبرا 51/1و  67/0 بیبه ترت RMSEP و 2

 یهاشهیقند موجود در ر زانیم یبه بررس NIR کیاستفاده از تکن با یپژوهش( در Bagherpour et al., 2015) همکاران و باقرپور. نمودند ینیبشیپ

R انگریب کس،یبر نیتخم یبرا PLS لیتحل جینتا .پرداختند قند چقندر
در اندازه   .Mumkesh et al  (2017)بود. 9/1و  75/0 بیبه ترت RMSEP و 

 مقدار Peris et al. (2001)را گزارش نمودند.  59/0و  5/0 یخطا ریمقاد بیبه ترت کسانیبا روش  نیریش مویرطوبت ل یو محتوا کسیبر یریگ

 ریشده مقاد نیتدو PLS یهامدل. دادند قرار یبررس مورد کینزد فروسرخ یسنج فیاستفاده از روش ط با را بیس مختلف یهاتهیوار کسیبر

R بارا  کسیبر
  .نمودند ینیبشیپدرجه بریکس  9/0و خطای حدود  67/0 – 99/0در محدوده  2

 

های طیفی با داده برای پیش بینی بریکس و محتوای رطوبت نیشکر PLSرگرسیون کالیبراسیون و اعتبارسنجی درونی مدل نتایج  -2جدول 

Vis-SWNIR 

Table 2. The results of PLS regression models for prediction of Brix and moisture content of sugarcane from spectral 

data of Vis-SWNIR 

 محتوای رطوبت

Moisture content 

 بریکس

Brix 

 

اعتبار سنجی متقاطع 
 یگانه

 کالیبراسیون

Calibration 

سنجی متقاطع  اعتبار
 یگانه

 کالیبراسیون

Calibration 

 
 



 

 

Leave-one-out 

cross 

validation 

Leave-one-out 

cross 

validation 

 
 پیش پردازش

Pre-processing 

R
M

S
E

C
V

 

R
2
cv

 R
M

S
E

C
 

R
2

c
 

R
M

S
E

C
V

 

R
2
cv

 R
M

S
E

C
 

R
2

c
 

1.575 0.70 0.675 0.94 1.173 0.75 0.677 0.91 Raw 

1.645 0.67 0.795 0.92 1.191 0.75 0.52 0.95 BC 

1.643 0.67 0.942 0.89 1.228 0.73 0.693 0.91 MA 

1.568 0.71 0.579 0.96 1.136 0.77 0.381 0.97 MSC 

1.500 0.73 0.457 0.97 1.568 0.71 0.579 0.96 SNV 

1.606 0.69 0.833 0.91 1.214 0.74 0.691 0.91 SG 

1.607 0.69 0.693 0.94 1.231 0.73 0.731 0.94 D1 

1.628 0.68 0.812 0.92 1.196 0.74 0.459 0.96 MSC+SG+D1 

 

 Vis-SWNIRهای طیفی با دادهبا  بینی مقدار بریکس و محتوای رطوبتیدر پیش PLSهای بهترین مدل اعتبارسنجینتایج  -3جدول 

Table 3. The results of validation for the best PLS prediction model of Brix and moisture content from spectral data of 

Vis-SWNIR 

LV RMSEP R
2
p 

 پیش پردازش

Pre-processing 

 متغیر
Variable 

11 1.12 0.79 MSC 
 (g/ 100 mlبریکس )

Brix (g/ 100 ml) 
 

12 1.49 0.76 SNV 
 رطوبتی )%(محتوای 

Moisture content (%) 
 

 

y = 0.777x + 3.7178 

R² = 0.79 

RMSE= 1.12 

14
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Measured Brix 

 الف



 

 

 

 

 ب( محتوای رطوبتیو الف( مقدار بریکس برای   PLSهای مدلاعتبارسنجی نتایج  -6شکل 

Fig. 7. The results of validation for PLS models of a) Brix, and b) moisture content 

 

را نشان می ها ویی درصد محتوای رطوبت و بریکس نمونهگبه منظور پیش CFBPو  MLP عصبی مصنوعی شبکه دو نوعنتایج ارزیابی  0جدول 

( را به 91/0( و باالترین ضریب تبیین )96/1های مخفی کمترین مقدار خطا )نرون در الیه 20با  CFBPبینی بریکس، شبکه عصبی در پیشدهد. 

انتخاب  58/1با خطای  بینی محتوای رطوبتنرون در الیه مخفی به عنوان بهترین شبکه در پیش 19با  MLPداد. همچنین شبکه عصبی  دست

 ارائه دهد. PLSنتایج نشان می دهد که شبکه عصبی نتوانسته نتایج بهتری در مقایسه با روش رگرسیونی شد. 

 

-Visسنجی طیفهای بینی بریکس و محتوای رطوبتی با استفاده از دادهعصبی در پیشهای بهترین شبکه اعتبارسنجینتایج  -4جدول 

SWNIR 

Table 4. The validation results of the best neural networks in prediction of Brix and water content from Vis-NIR 

spectral data 

R
2 RMSE 

 تعداد نرون الیه مخفی

The number of 

neurons in hidden 

layer 

 تابع فعالیت

Function 

 الگوریتم آموزش

Training 

algorithm 

 نوع شبکه

Network 

type 

 متغیر
Variable 

 

0.71 1.38 20 Logsig LM CFBP ( بریکسg/ 100 ml) 

y = 0.8591x + 11.15 

R² = 0.76 

RMSE= 1.49 

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

P
re

d
ic

te
d

 w
at

er
 c

o
n
te

n
t 

(%
) 

Measured water content (%) 

 ب



 

 

Brix (g/ 100 ml) 
 

0.74 1.56 17 Logsig LM MLP 
 محتوای رطوبتی )%(

Water content 

(%) 
 

  کيالکترید سنجيفيروش ط ينيبشيپ جينتا

های بدست آمده با نتایج مدلاستفاده شد. گوالی -استفاده از فیلتر ساویتزکی هموارسازی با دی الکتریک ازهای حذف نویز از طیف منظوربه 

بدست آمده در پیش بینی بریکس  دقت مدلآورده شده است.  5در جدول الکتریک های دیبا استفاده از طیف PLSرگرسیونی استفاده از روش 

90/0  =R
2
C  12/1  =RMSEC  ،88/0  =R

2
cv ، ،92/1  =RMSECV  57/0و  =R

2
P ،60/1  =RMSEP 89/0بینی محتوای رطوبتی و در پیش  =

R
2

C ،95/1  =RMSEC  ، 59/0  =R
2
cv ، ،00/2  =RMSECV  88/0و  =R

2
P ،85/1  =RMSEP .الکتریک توسعه دقت حسگر دی به دست آمد

بمراتب گیری بریکس گزارش نمودند برای اندازه  =RMSEP 9/0که خطای  Naderi-Boldaji et al., (2015)داده شده در این مطالعه از نتایج 

 باشد.سازی در مطالعات آینده میاین اختالف می تواند به دلیل تفاوت در شکل پراب باشد که نیازمند بهینهکمتر است. 

 الکتریکدی هایمحتوای رطوبتی با استفاده از طیفبینی مقدار بریکس و در پیش PLSهای نتایج مدل -5جدول 

Table 5. The results of PLS models in prediction of Brix and water content from dielectric spectra 

LV RMSEP R
2

p RMSECV R
2
cv RMSEC R

2
c 

 متغیر

Variable 

10 1.84 0.59 

 (g/ 100 mlبریکس ) 0.74 1.13 0.66 1.32
Brix (g/ 100 ml) 

 

 محتوای رطوبتی )%(
10 1.65 0.66 2.04 0.53 1.75 0.63 Water content (%) 

 

در جدول های نیشکر بینی درصد محتوای رطوبت و بریکس ساقهالکتریک به منظور پیشهای حسگر دیسازی دادههای عصبی در مدلنتایج شبکه

ساز لگاریتمی، در بین مارکوارت و تابع فعال –با الگوریتم آموزش لونبرگ  CFBPشود شبکه عصبی گزارش شده است. همانطور که مشاهده می 8

به نسبت باشد هرچند بطور کلی از دقت باالیی بینی هر دو پارامتر دارا میهای آموزشی، بهترین نتایج را در پیشهای عصبی و الگوریتمسایر شبکه

 باشند. برخوردار نمی PLSروش رگرسیون 

 الکتریکدی هایطیفبینی بریکس و محتوای رطوبتی با استفاده از های عصبی در پیشبهترین شبکه نتایج اعتبارسنجی -6جدول 

Table 6. The validation results of the best neural networks in prediction of Brix and water content from dielectric 

spectra 

R
2 RMSE 

 تعداد نرون الیه مخفی

The number of neurons 

 تابع فعالیت

Function 
 الگوریتم آموزش

Training algorithm 
 نوع شبکه

Network 

 متغیر

Variable
 



 

 

in hidden layer type 

0.51 2.09 18 Logsig LM CFBP 
 g /100) بریکس

ml) 
Brix 

0.56 1.86 21 Logsig LM CFBP 

 

 محتوای رطوبتی
)%( 

Water 

content (%) 
 

 هاداده تلفيق

نیشکر مورد بررسی  هاینمونه بینی مقادیر بریکس و محتوای رطوبتداده سطح پایین و سطح متوسط در پیش تلفیققابلیت دو روش  مطالعهدر این 

با روش  در یک ماتریس واحد، الکتریک پس از پیش پردازشو دی NIR روش های بدست آمده ازداده سطح پایین، داده تلفیققرار گرفت. در 

بینی بریکس و به ترتیب در پیش SNVو  MSCپردازش دو روش پیش NIRهای با توجه به اینکه در تحلیل داده .دتحلیل ش PLSرگرسیون 

های حاصل از نتایج مدلهای پیش پردازش شده با این دو روش استفاده شد. در این قسمت نیز از دادهنشان دادند، محتوای رطوبت بهترین نتایج را 

R=  97/0بینی بریکس ها برای پیش. دقت مدلشده استنشان داده  9در جدول در سطح پایین ها داده تلفیق
2

c ، ،09/1  =RMSEC ،85/0  =R
2

cv 

، ،0/1  =RMSECV ، 85/0  =R
2
P ، 99/1  =RMSEP  87/0محتوای رطوبت بینی پیشبرای و  =R

2
c ، ،56/1  =RMSEC، 52/0  =R

2
cv  ،01/2 

 =RMSEcv ، 59/0  =R
2
P  ،01/2  =RMSEP .های مدلدقت دهد که این نتایج نشان می بدست آمدPLS  داده سطح پایین تلفیقبدست آمده از 

داده  تلفیقبه منظور انجام  در ادامه. کرده استو  دی الکتریک کاهش پیدا  NIRهای روشهای جداگانه برای تحلیلهای مشابه در نسبت به مدل

-دقت مدلبهبود قابل توجه حاکی از بدست آمده منتخب به عنوان ورودی مدل استفاد شد. نتایج  PLSهای سطح متوسط از متغیرهای پنهانی مدل

بینی شود دقت این روش در پیشمشاهده می 9همانطور که در جدول باشد. بینی مقدار بریکس و محتوای رطوبت میحاصل در پیش PLSهای 

R=  75/0بریکس 
2

C ، ،72/0  =RMSEC  ،72/0  =R
2
C ، ،88/0  =RMSEC 66/0بینی محتوای رطوبت و در پیش  =R

2
C ، ،00/1  =RMSEC، 

99/0  =R
2

C  ،19/1  =RMSEC ، های به دست آمده مدل ترموید دقت بسیار مطوبهای مذکور سنجی مدلهمچنین نتایج صحت .شد حاصل

R=  70/0که برای مدل توصیف کننده بریکس مقادیر   طوریباشد مینسبت به روش تلفیق سطح پایین 
2

P ، ،90/0  =RMSEP  و برای محتوای

R=  67/0رطوبت 
2
P ، ،79/0  =RMSEP با  بدست آمدهگیری شده اندازه در مقابل مقادیر رطوبت بریکس ومقادیر پیش بینی شده  شد. حاصل

 نشان داده شده است. 9داده سطح متوسط در شکل  تلفیقاستفاده از روش 

نتیجه مطلوبی است. با اینحال  NIRبینی بریکس در مقایسه با مطالعات انجام شده صرفا با روش های تلفیق داده برای پیشدقت حاصل با مدل

گیری بریکس تواند عامل کاهش دقت باشد. برای مثال در روش استاندارد آزمایشگاهی برای اندازهگیری بریکس مرجع میبرخی منابع خطا در اندازه

شود در حالیکه در مطالعه حاضر عصاره استخراج شده فقط با کاغذ گیری با رفرکتومتر استفاده میاندازهاز استات سرب برای شفافیت نمونه قبل از 

 صافی و بدون استفاده از هر گونه ماده شیمیایی تهیه شد.



 

 

 

 داده تلفیقهای بینی مقدار بریکس و محتوای رطوبتی بر مبنای روشدر پیش PLSهای مدل نتایج -7جدول 

Table 7. The results of PLS models in prediction of Brix and water content with data fusion methods 
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Fig. 7. The validation results of PLS models with intermediate fusion level for prediction of a) Brix and b) water 

content 

 

 

 نتيجه گيری کلي

کیفی نیشکر های غیر مخرب مشخصهگیری برای اندازه  Vis-SWNIRبازتابی سنجیطیف الکتریک ونگاری دیهای طیفروشدر این مطالعه 

-روش ،های کیفیهای توصیف کننده ویژگی. به منظور ایجاد مدلمورد ارزیابی قرار گرفتو محتوای رطوبت ساقه نیشکر  (Brix) قندغلظت شامل 

های حاصل از مستقیم و جداگانه از داده بینی با استفادهپیشهای در ابتدا مدلشد. مقایسه مصنوعی  یو شبکه عصب PLS رگرسیونی های تحلیلی

در  تلفیق داده هایتوانایی روش مورد بررسی قرار گرفت و سپس  Vis-SWNIRسنجیطیف والکتریک نگاری دیهای طیفهر کدام از روش

 Vis-SWNIRسنجی طیفالکتریک و گیری دیاندازه هایهر کدام از روشبهترین نتیجه برای . های توصیف کننده بررسی شدافزایش کارایی مدل

باشد. با تلفیق دو روش در می Vis-SWNIRروش  ترمطلوبکه نشان دهنده دقت  را ارائه داد 66/1و  198/1به ترتیب خطای اندازه گیری بریکس 

 براساس نتایج بهکاهش یافت که در مقایسه با نتایج دیگر مطالعات بهبود قابل توجهی است.  90/0گیری بریکس به خطای اندازه ،سطح متوسط

گیری مقادیر بریکس و توانایی اندازه  Vis-SWNIRسنجیطیف الکتریک ونگاری دیهای طیفروش تلفیقگیری براساس سامانه اندازهدست آمده، 

تواند ، این تحقیق میداشت آن رشد و گیری خصوصیات کیفی نیشکر در طول مراحلاندازهبا توجه به اهمیت . محتوای رطوبت ساقه نیشکر را دارد

 .باشد نقش به سزایی داشتهاین محصول پارامترهای کیفی  به منظور تشخیص سریع و غیرمخرب یک حسگر ترکیبی قابل حملتوسعه  در

 سپاسگزاری

y = 0.9844x + 1.3194 
R² = 0.89 

RMSE= 0.93 
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باشد. از  می شهرکردز محل اعتبارات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ا  ....تی اجرا شده به شماره قرارداد   این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقا

همچنین از پشتیبانی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر خوزستان برای تهیه و  گرددحمایت مالی دانشگاه برای اجرای این طرح قدردانی می

گردد.های نیشکر قدردانی میارسال نمونه
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