مهندسی بيوسيستم ايران ،دورۀ  ,46شمارۀ  ،2تابستان ( 1394ص )157-168

استخراج مؤثرترين طول موجهای طيف تخممرغ با استفاده از الگوريتم ژنتيک و طبقهبندی آنها با روابط
رگرسيونی
4

سامان آبدانان مهدیزاده ،*1سعيد مينايی ،2عزالدين مهاجرانی ،3محمدامير کريمی ترشيزی
 .1استادیار ،گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .2دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
 .3دانشیار گروه فیزیک ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
 .4استادیار گروه دام و طیور ،دانشگاه تربیت مدرس تهران
(تاریخ دریافت -1392/7/6 :تاریخ تصویب)1393/12/17 :

چکيده
پتانسیل روش طیفسنجی عبوری ( )200nm-1100بهمنظور ارزیابی کیفیت داخلی (تازگی) تخممرغ سالم و
دستنخورده در طول انبارداری در دمای  30±7 oCو رطوبت 25±4درصد بررسی شد .تعداد یکصد تخممرغ برای
اندازهگیری تازگی و جمعآوری طیف در طول زمان ذخیرهسازی (تا  30روز) استفاده شدند .دو مدل رگرسیونی میان
 HUو ضریب زرده ( )YCنسبت به زمان ذخیرهسازی به ترتیب با ضریب همبستگی 0/86و  0/96توسعه داده شد.
معادالت ذکرشده حاکی از افت شدید کیفیت تخممرغ در خالل نگهداری در این شرایط است .عالوه بر این ،روشی برای
بهدستآوردن ویژگیهای طول موج براساس الگوریتمهای ژنتیکی شرح و بسط داده شد .این روش توانایی حل مشکل
استخراج مؤثرترین اطالعات از ماتریس دادههای ابعدی باال را دارد .معادالت رگرسیونی با دادههای خام و ویژگیهای
استخراجشده با الگوریتم ژنتیک ،با پردازشهای گوناگون ( ،FFT ،MSC ،SNVو همچنین مشتقات اول و دوم) ،بهدست
آمد .نتایج نشان داد که معادالت رگرسیونی براساس الگوریتم ژنتیک و پردازش  SNVو  MSCمیتواند طیفها را در سه
گروه طبقهبندی کند در حالیکه با یکبار مشتقگیری ،هر طیف روزانه میتواند در گروهی مجزا قرار گیرد.
کليدواژگان :الگوریتم ژنتیک ،کیفیت تخممرغ ،معادالت رگرسیونی.

مقدمه

*

تخممرغ غذایی ارزان اما بسیار مغذی است .کیفیت آن بهطور
مستقیم با سالمت مصرفکننده در ارتباط است .یکی از عملیات
عمدۀ طاقتفرسا در روند تولید تخممرغ ،بازرسی دستی توسط
کارگران است که البته راهی عملی برای تعیین کیفیت ظاهری
تخممرغ به حساب میآید .با این حال تغییرات کوچک در
محتوای داخلی تخممرغ و یا ترک کوچک روی سطح پوسته،
بهسختی با چشم انسان قابل تشخیص است .این مسئله
بهخصوص اگر بازرس احساس خستگی کند یا بعد از کار مداوم
بیحوصله شده باشد ،سختتر میشود .این عقیدهای کلی است
که روش بازرسی انسان راه مطلوبی برای اطمینان از کیفیت
تخممرغ در آینده نخواهد بود ) .(Lin et al., 2001ارزیابی
کیفیت تخممرغ به دو روش مخرب و غیرمخرب صورت
میپذیرد .مزیت روشهای مخرب این است که اندازهگیریها
مستقیماً روی تخممرغ صورت میگیرد .البته تخممرغها باید
* نویسنده مسئولsaman.abdanan@gmail.com :

شکسته شوند ،از این رو ،آزمایش برای تعداد محدودی از آنها
امکانپذیر است .گستردهترین و قابلقبولترین شاخص مخرب
در ارزیابی تخممرغ  1HUاست ) .)Kemps et al., 2006با توجه
به این مطالب بررسی کیفیت تخممرغ بهمنظور استفادۀ سالم و
بیخطر از آن بهصورت غیرمخرب بسیار اهمیت دارد .در
روشهای غیرمخرب هدف توسعۀ روشی بهمنظور تعیین
ویژگیهای وابسته به سفیده و زرده ،در تخممرغ سالم 2روی
خط تولید و بهصورت بیدرنگ برای همۀ تخممرغهاست ( Dutta
.)et al., 2006

در میان روشهای غیرمخرب روشهای اپتیکی بسیار
شایان توجه هستند .از کاربردهای اولیۀ روشهای نوری برای
بازرسی تخممرغ ،تشخیص لکههای خون بودLastinger & .
)McLendon, (1976با استفاده از نور عبوری ()450nm-800
قابلیت رؤیت ترک را در تخممرغهای تحت فشار هوا افزایش
دادند Cho et al. (2000) .سیستمی را براساس پاسخ
1. Haugh unit
2. Intact egg
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آکوستیکی پوسته برای بازرسی ترکهای سطحی پوستۀ
تخممرغ توسعه دادند Schwagele et al. (2001) .از طیفسنجی
 NMRبا وضوح پایین برای کیفیتسنجی درون تخممرغ
استفاده کردند .در این روش تخممرغها در یک حوزۀ مغناطیسی
یکنواخت قرار میگیرند و هستۀ هیدروژن در تخممرغها تحریک
میشود .در این پژوهش طیفسنجیها در دو جهت طولی و
عرضی صورت گرفتند که آسایش عرضی 1در هفتۀ اول انبارداری
در تمام دماها بهصورت نمایی کاهش پیدا کردKaroui et al. .
) (2006ویتامین  Aرا بهعنوان کاوشگری مناسب معرفی کردند.
ایشان توانایی طیفسنجی فلورسانس را در تشخیص سریع
تازگی تخممرغ تا  29روز نشان دادند .نویسندگان دریافتند که
فلورسنت تولیدی واکنش قهوهایشدن 2در سفیدۀ نازک و
ضخیم و ویتامین  Aدرون زرده میتوانند بهعنوان ابزاری قوی
برای تعیین تازگی تخممرغ استفاده شوند .اما در این دو پژوهش
تخممرغها در دمای اتاق بهمدت  29روز ذخیره شدند .بهعالوه
فقط تعداد محدودی تخممرغ ( 79عدد) آنالیز شدند.
اخیراً ) Karoui et al., (2007در پژوهشی ،تازگی تخممرغهای
ذخیرهشده در دمای  12/2°Cو در رطوبت نسبی 87درصد را تا
 55روز ارزیابی کردهاند .نویسندگان گزارش کردند که فقط
طیف فلورسانس ویتامین  Aشاخص خوبی برای تازگی تخممرغ
است .در هر  3پژوهش صورتگرفته توسط آنان تخممرغها
شکسته میشدند و بعد طیفسنجی صورت میگرفت که اشکال
عمدۀ این پژوهشهاست .زیرا پوسته از عوامل تأثیرگذار بر طیف
عبوری در فرایند طیفسنجی تخممرغ محسوب میشود (2003
.(Bamelis,
) Giunchi et al. (2008به بررسی تازگی تخممرغ با
کمک طیفسنجی  FT-NIRپرداختند .در این پژوهش نمونهها
در دمای  20oCبهمدت  16روز ذخیره گردیدند .مدلهای
توسعهیافته براساس روش  PCAتوانایی پیشگویی پارامترهای
عمق اتاقک هوایی ،ارتفاع سفیده غلیظ ،و واحد هاو را به ترتیب
با  ،0/789 ،0/772 R2و  0/676داشتند .در ایران تاکنون
تحقیق عمدهای در زمینۀ جداسازی و درجهبندی تخممرغ
صورت نگرفته است .در پژوهش صورتگرفته توسط Aghkhani
) & Poureza, (2007از فناوری ماشین بینایی برای جداسازی
تخممرغهای معیوب و درجهبندی آنها از نظر اندازه و جرم
استفاده شده است .در پژوهشی دیگر )et al. (2010
 Dehrouyehبهکمک فناوری ماشین بینایی به جداسازی
1.Transversal Relaxation
2.Maillard

تخممرغهای معیوب و درجهبندی آنها براساس عیب داخلی
پرداختند که البته در این تحقیقها بیشتر به ویژگیهای ظاهری
تخممرغ توجه شده که معیاری نامناسب برای درجهبندی است.
) Aboonajmi Et al.(2009به ارزیابی کیفیتسنجی تازگی
تخممرغ خوراکی بهوسیلۀ امواج فراصوتی پرداختند .نمونهها در
شرایط محیطی آزمایشگاه ( 25 Cتا  )22oو نیمی دیگر در
یخچال ( 5oCتا  )4بهمدت  5هفته نگهداری و آزمایش شدند .در
روز اول و در نوبتهای  6روزه آزمون غیرتخریبی با ثبت و
ذخیرهسازی سیگنالهای حاصل از امواج فراصوتی و آزمون
تخریبی شامل هاوسنجی ،ارتفاع سفیدۀ غلیظ ،عمق اتاقک
هوایی ،و شاخص زرده انجام گرفت .نتایج تحلیل واریانس با
کمک آزمون چنددامنهای دانکن بیانگر اختالف معناداری در
سطح 5درصد بین میانگین دادهها داشت .گزارش شد که با
افزایش زمان نگهداری تخم مرغ ،واحد هاو و شاخص زرده
کاهش و عمق اتاقک هوایی نیز افزایش مییابد.
هدف از پژوهش حاضر امکانسنجی ارزیابی کیفیت درونی
تخممرغ سالم و دستنخورده با روش طیفسنجی عبوری در
محدودۀ طول موج  200nm-1100در زمانهای گوناگون
ذخیرهسازی و شرایط نگهداری خارج یخچالی 3و توسعۀ مدلی
در ارتباط با کیفیت داخلی تخممرغ و طبقهبندی آن است .دلیل
استفادۀ این ناحیۀ طیفی جذب حداکثری پروتئین در این
منطقه بود ).(Abdanan Mehdizadeh et al., 2014

مواد و روشها
بررسی کيفيت تخممرغ

تعداد  100عدد تخممرغ در دمای  30±7و رطوبت 25±4درصد
نگهداری شدند تا شرایط نگهداری تخممرغ با شرایط نگهداری
آن در تابستان در ایران یکسان شود ( .)Anonymous, 2014یک
روز در میان  10عدد از نمونهها بعد از پایان طیفسنجی که
شرح آن خواهد آمد مورد آزمایش مخرب قرار گرفتند .وزن
تخممرغ ،ضخامت ،و مقاومت پوسته بهعنوان سه فاکتور کیفیت
خارجی تخممرغ و  HUو  YC4بهعنوان فاکتورهای کیفیت
داخلی تخممرغ در نظر گرفته شدند.
بررسی کيفيت محتويات تخم مرغ

برای بیان کیفیت درونی از  HUو  YCرابطۀ  1استفاده شد.
شاخص  HUتا روز شانزدهم پس از انبارمانی با دستگاه egg
 (Model 5200-Japan) multi testerاندازهگیری شد .در روز
3.Unrefrigerated
4.Yolk Coefficient
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egg

نوزدهم سفیدۀ ضخیم بسیار رقیق شد بهگونهای که دستگاه
 multi testerدیگر قادر به خواندن HUنبود .درنتیجه با رابطۀ 2
و بهصورت دستی  HUمحاسبه گردید.
(رابطۀ )1
100

Yolk height

Yolk Coefficient= Yolk weight
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طول موج  200 nm -1100صورت پذیرفت و بهترین جهت
طیفسنجی بررسی شد (شکل  .)2شایان ذکر است که ( Liu et
 al. (2007نمونهها را بهصورت افقی بررسی کردند حال آنکه et
) Kemps al. (2006بهصورت عمودی به طیفسنجی نمونهها
پرداختند.

(رابطۀ )2
)7.6

0.37

(H-1.7W
Haugh Unit=100log10

که در آن  Hارتفاع سفیده به  mmو  Wوزن تخممرغ به  gاست.
اندازهگيری کيفيت خارجی تخممرغ

برای تعیین ضخامت پوسته از دستگاه ضخامتسنج فراصوتی
( )Echometer 1061-Japanاستفاده شد .برای این منظور بهدلیل
اختالف ضخامت بین قسمتهای گوناگون پوسته چهار قسمت
پوسته (دو انتها و دو قسمت وسط) اندازهگیری و میانگین
بهدستآمده ثبت شد .برای تعیین استحکام پوسته از دستگاه
تعیین نیرو ()Force Gauge model II Robotmation-Japan
استفاده شد.

شکل .1سامانۀ طيفسنجی تخممرغ

طيفسنجی UV-IR
USB2000 Fiber Optic

دستگاه طیفسنج  UV-IRمدل
 Spectrometerساخت شرکت  Ocean Opticsبرای
بهدستآوردن طیفهای  UV-IRاستفاده شد .شکل  1سامانۀ
استفادهشده برای اندازهگیری طیف عبوری را نشان میدهد.
تخممرغ روی حلقهای اسفنجی در مقابل منبع نور (halogen
) lamp, Osram HLX 64 635, 150Wقرار میگیرد .فیبر نوری
زیر تخممرغ قرار دارد ،نور عبوری از آن را به طیفسنج انتقال
میدهد .از این طریق ،فقط نور عبوری از درون تخممرغ به
آشکارساز میرسد .بهمنظور جلوگیری از بهاشباعرسیدن
طیفسنج از یک دیمر برای تنظیم شدت المپ استفاده شد.
طیفسنج دارای طول موج  200-1100 nmبا دقت در حد
نانومتر است .زمان اندازهگیری  250 msو طول موج
بهدستآمده میانگینی از  5تکرار است .بهمنظور تعیین بهتر
کیفیت داخلی جسم مرجع پوستۀ تخممرغ در نظر گرفته شد و
بعد از هر اندازهگیری طیفهای بهدستآمده از طیف عبوری
پوسته کم شد که این عمل سبب دریافت پیکهای تیزتر با
بزرگی بیشتر شد.
بعداز تعیین فاصلۀ مناسب نمونهها تا منبع نور با توجه به
اینکه در محصوالت بیولوژیک برخالف مواد مهندسی ناهمگنی
وجود دارد ،تعیین بهترین جهت طیفسنجی ،بسیار اهمیت
دارد .بدین منظور طیفسنجی در دو جهت طولی و عرضی در

شکل .2نحوۀ قرارگيری نمونهها در دستگاه طيفسنج

تئوری بحث

زمانی که نور بر هر تخممرغی میتابد اغلب چهار پدیده اتفاق
میافتد .بخشی از نور ممکن است منعکس شود ،بخشی دیگر از
درون جسم عبور کند ،بخشی پراکنده ،و مابقی جذب آن شود.
میزان هر یک از این پدیدهها به خواص تخممرغها و طول موج
خاصی از امواج الکترومغناطیس که استفاده شده است ،وابسته
است .در حالت کلی ،طبق قانون بقای انرژی باید میزان امواج
انعکاسیافته ) ،(Rعبورکرده ( ،(Tپراکندهشده ( ،)Sو جذبشده
( )Aبرابر با انرژی نور تابشی ( )Iباشد (.)Demtröder, 2008
(رابطۀ )3
I R T A S
میزان عبور  Tبهصورت رابطۀ  4تعریف میشود ( Demtröder,
.)2008
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It

kl

T e

(رابطۀ )4
I0
که  Itشدت نور عبوری و  Ioشدت منبع نور هر دو برحسب
 W⋅m−2هستند.
میزان جذب  Aبهصورت رابطۀ  5تعریف میشود ( Demtröder,
.)2008

A log10 1

(رابطۀ )5
T
میزان نور عبوری از تخممرغ سالم مرکب از  2جزء است:
بخش عبوری از پوسته و بخش عبوری از محتویات تخممرغ.
فرض شود نور عبوری از تخممرغ سالم  Teو قابلیت جذب 1آن
 ODeو نور عبوری از محتویات تخممرغ  Tcو قابلیت جذب آن
 ODcاست .نور عبوری از پوستهها به ترتیب  T1و  T2و قابلیت
جذب آن به ترتیب  OD1و  OD2است .درنتیجه معادالت ریاضی
خواص نوری مدل تحقیقی بهصورت زیر قابل شرح و بسط است
(.)Demtröder, 2008
Te Tc . T1 . T2
(رابطۀ )6
ODe ODc OD1 OD2
(رابطۀ )7
مسلم است که:
Ts (1 ). T1 . T2
(رابطۀ )8
) ODs (1 ). (OD1 OD2
(رابطۀ )9
در نتیجه:
Te Tc . Ts
(رابطۀ )10
ODe ODc ODs
(رابطۀ )11
که  Tsنور عبوری از پوستۀ سالم ODs ،قابلیت جذب آن ،و
 ضریب اتالف هستند.
معادالت  10و  11معادالت ریاضی مدل تئوری نور
عبوری و قابلیت جذب تخممرغ هستند .این مدل نشاندهندۀ
همبستگی میان شفافیت تخممرغ سالم ،محتویات تخممرغ ،و
پوسته آن است.
بهطور کلی تازگی تخممرغ وابسته به میزان نور عبوری از
محتویات آن است .براساس معادلۀ  ،10میزان نور عبوری از
محتویات تخممرغ با معادلۀ  12قابل محاسبه خواهد بود.
Tc Te Ts Te (1 ). T1 . T2
(رابطۀ )12
درنتیجه میزان عبور از تخممرغ سالم وابسته به نور
عبوری از محتویات تخممرغ و پوسته آن است .عبور نور از
تخممرغ سالم میتواند منعکسکنندۀ تازگی تخممرغ باشد .با
توجه به روابط ارائهشده در تئوری بحث ،بهمنظور بررسی

1. Absorbency

ویژگیهای داخلی و استخراج بیشترین اطالعات طیفی،
طیفسنجی عبوری بهترین گزینه است که در این پژوهش از آن
استفاده میشود.
جمعآوری طيفها و پردازش آنها

با پردازش دادههای نوری می توان نویز حاصل از خطاهای
سیستم و اتفاقی را خارج ساخت .دادههای نوری بعد باال 2با
نویزهای با فرکانس باال مخلوط میشوند .این نویزها سبب تغییر
خط پایه و چرخش طیفها میشوند .بهمنظور بهدستآوردن
سیگنال با نویز باال از اطالعات ،پردازشهایی مانند ،MSC3
 ،SNV4میانگینگیری ،تبدیل فوریه ،مشتق اول و دوم روی
دادههای طیفی اعمال شد .از  MSCبهطور گسترده برای
نرمالسازی دادههای طیفسنجی و تصحیح تغییر مقیاس و
جابهجاشدگی استفاده میشود ) .(Osborne et al., 1993این
تغییرات در تخممرغ بیشتر به سبب تفاوت در اندازه و
ویژگیهای پوسته است تا تفاوت در کیفیت داخلی .روش
تصحیح  SNVبهصورت انفرادی و مجزا بدون درنظرگرفتن
مجموعۀ دادهها ،بهصورت مرجع پیادهسازی میشود .در این
روش ابتدا دادهها بهصورت مرکزی مرتب میشوند (یعنی
میانگین هر طیف از مقدار طیف کم میشود) .مقادیری که
بهصورت مرکزی مرتب شدهاند ،با استفاده از انحراف معیار ( ) 
هر طیف ،مقیاسبندی 5میشوند .طیف تیمارشده به این روش
دارای میانگین صفر و انحراف معیار  1میشود که البته سبب
استقالل طیف از مقداربندی اولیه ،که شاید بهدلیل تغییرات در
اندازۀ نمونه و شدت نور عبوری حاصلشده ،میشود ( Dhanoa et
 .)al., 1994عالوه بر پردازش دادههای مذکور ،از تبدیل فوریۀ
گسسته که یکی از پرکاربردترین تکنیکها برای هموارسازی،
فیلترکردن ،و پردازش سیگنالهای شیمیایی است ،استفاده شد.
بدین ترتیب سیگنال ) x(nاز حوزۀ  nبه حوزۀ فرکانس منتقل
شد .این عمل امکان حذف و فیلترکردن فرکانسهای باالی طیف
مورد نظر و درنتیجه هموارسازی بیشتر آن را فراهم
میکند ) .)Weeks, 2007مشتقگیری دادهها سبب حذف اثر
تغییرات خط مبنا میشود و نویز متغیرها را بهصورت مالیمی
تقویت میکند ).)Ye et al., 2008
میزان طیف خام عبوری تخممرغ در شکل 3aنشان داده شده
است .شکل بهدستآمده با طیفهای گزارششدۀ Kemps et al.
) (2006همخوانی دارد .طیفهای پردازششده با ،SNV ،MSC
2. High Dimensional Data
3. Multiplicative scatter correction
4. Standard normal variate
5.Scaling
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تبدیل فوریه ،مشتق اول و دوم به ترتیب در شکلهای 3 b-f
نشان داده شدهاند .مطابق شکل  3bو بهصورت بزرگتر در شکل
 4aطیفها بهراحتی از یکدیگر قابل تمییز نیستند .اما همانگونه
که در شکل  4bآمده است طیفها قابل تمییزتر و درضمن (در
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ناحیۀ درون بیضی) به وضوح مشخص است که جابهجاشدگی
طیفها اصالح شده است و پیکها به محل اصلی خود انتقال
یافتهاند.

شکل  .3طيف عبوری تخممرغ :طيف خام ( ،)aپردازششده با  ،)c( SNV ،)b( MSCمشتق اول ( ،)dمشتق دوم ( ،)eو )f( FFT

شکل .4طيف بعداز  )a( MSCو طيف اصلی ( )bدر طول موج 660-720nm

همانطور که از شکل  3cمشخص است طیف بهدستآمده
در بازه ] [-1/5 1/5قرارگرفته است .با توجه به شکل  5aو
مقایسۀ آن با شکل  5bکامالً مشخص است که روش SNV
نویزهای حاصل از نوسانات احتمالی منبع نور و اندازۀ نمونهها را
بهخوبی فیلتر میکند (در صورتی که اندازه نمونهها متفاوت
باشد عالوه بر اینکه نمونه مورد نظر با منبع دارای فاصلۀ

متفاوتی میگردد درضمن بهخوبی در جایگاه خود قرار نمیگیرد
و باوجود تاریکی محیط ،نور اطراف بر طیف تأثیر میگذارد که
مطلوب نیست و باید در صورت امکان این تغییرات حذف
گردند) .از اینرو بعداز اعمال فرایند  ،SNVپردازشهای بیشتر
طیف که همان طبقهبندی طیفها است ،کم خطاتر میگردد.
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شکل .5طيف بعداز  )a( SNVو طيف اصلی ( )bدر طول موج 785-830nm

همانطور که در شکل 3aمشخص است پیکهایی در
محدودههای  790-810 ،680-720 ،620-650 ،580-600و
 830-850نانومتر دیده میشوند که این پیکها بهخوبی در
مشتق اول شکل  3dنمایان هستند .در شکل  3dو  3eبیشترین
شدت در بخش ابتدایی است که بهدلیل عمل مشتقگیری نویز
در این ناحیه بر طیفها اعمال شده است .در شکل  3fهمانطور
که مشخص است سیگنال فشردهشده یا به عبارت دیگر ،فرایند
کاهشداده اتفاق افتاده است که این پدیده از سرعت پردازش
دادهها و فضای اشغالی میکاهد .اما تبدیل فوریه در قیاس با
روشهای دیگر کاهشداده مثل تحلیل مؤلفههای اصلی روش
مطمئنی برای کاهش دادهها محسوب نمیشود & .(Miller
)Miller, 2005

تعيين مؤثرترين طول موجها

در این مقاله بهمنظور انتخاب طول موج مؤثر از روش الگوریتم
ژنتیک استفاده گردید .طول موجهای مؤثر بهعنوان متغیرهای
ورودی برای مدلسازی رگرسیونی و طبقهبندی طیفها استفاده
گردید.
نظريۀ الگوريتم ژنتيک و تحقق آن

الگوریتم ژنتیک فناوری جستجوی سراسری تصادفی بر پایۀ
تئوری تکامل داروین و تنوع ژنتیکی مندل است .معیار در این
روش بقای اصلحترین نامزدها است که روی برخی کاندیدها
اعمال میشود .هر معیار بهصورت جداگانه ارزیابی و مناسبترین
آنها به نسل بعدی وارد میشود .این روند تا هدف مورد نظر
تأمین شود ،ادامه دارد .مراحل بهکارگیری الگوریتم ژنتیک در
این تحقیق را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

رمزگذاری کروموزوم :روش باینری برای رمزگذاری استفاده
شد .هر کروموزوم  nژن دارد که نشاندهندۀ  nطول موج

است.

اگر مقدار ژن  1شد نشان از تطبیق طول موج انتخاب شده
است .در غیر این صورت طول موج از دایرۀ تحول خارج
میگردد.
توليد جمعيت اصلی :جمعیت تولیدشده  100عدد بود.
عمليات ژنتيک :معموالً این بخش شامل سه عمل میشود:
انتخاب ،1جهش ،2و ادغام .3عملگر انتخاب براساس نظریۀ حیات
که در آن بهترین کروموزومها انتخاب میشود و به نسل بعدی
راه مییابد ،عمل میکند .عملگر ادغام با هدف تولید رشتههای
بهتر بر  mating poolبا روش تکنقطهای اعمال میشود.
احتمال ادغام  0/5در نظر گرفته شد .عملگر تصادفی جهش از
نظر حفظ تنوع جمعیت و جلوگیری از ظهور پدیدۀ بلوغ خیلی
زود بسیار مهم است .احتمال جهش در این پژوهش  0/01در
نظر گرفته شد.
قضاوت همگرايی :معیار قضاوت همگرایی اساساً ابتکاری
است .اما چند روش وجود دارد که میتواند دربارۀ همگرایی
الگوریتم قضاوت کند مانند زمان محاسبه ،کیفیت حل ،تعداد
تکرارالگوریتم ،و مانند اینها .در این پژوهش از وجود اختالف
معنیدار بین واریانس متغیرهای انتخابشده با  F-testاستفاده
گردید.
1. Selection
2.Mutation
3.Crossover
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طبقهبندی دادههای طيفی به روش استخراج معادالت
رگرسيونی

استخراج مؤثرترین طول موجها به دو روش روش الگوریتم
ژنتیک و طول موجهای حساس (،685 ،658 ،640 ،605 ،520
و  )805 nmبه انبارمانی صورت پذیرفت .در این طول موجها
طیف اخذشده بهشدت کاهش و افزایش از خود نشان میدهد
که در شکل  3aکامال مشهود هستند .البته شایان ذکر است که
طول موجهای استخراج شده با روش الگوریتم ژنتیک با طول
موجهای مذکور متفاوت بودند .سپس روابط رگرسیونی میان این
طول موجها با شدت استخراج و بهترین برازش برای تعیین
میزان انبارمانی تخممرغ بهدست آمد .برای اجرای آنالیزها از
نرمافزار  MatLabاستفاده شد.
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نتايج و بحث
تعيين بهترين جهت طيفسنجی
پس از طیفسنجی نمونهها در دو جهت طولی و عرضی و
نرمالسازی آنها (شکل  )6مشخص شد که طیفسنجی در
جهت طولی دارای طیف یکنواختتر و میزان سیگنال به نویز
بیشتری است (شکل  .)7درضمن میزان شدت در پیکهای
دارای طول موج یکسان در یک نمونه در طیفسنجی طولی
باالتر است که این پدیده نشانگر بهتربودن طیفسنجی طولی
نسبت به عرضی است .درنتیجه مابقی طیفسنجیها در جهت
طولی صورت پذیرفت.

شکل  .6طيف تخممرغ در جهت عرضی ( )aو طولی()b

شکل  .7طيف تخممرغ در جهت عرضی ( )aو طولی ( )bدر طول موج 620-640nm
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بررسی انبارمانی و اعمال آزمونهای مخرب و غيرمخرب

پس از تعیین بهترین جهت طیفسنجی ،نمونهها در دمای اتاق
برای بررسی اثر انبارمانی و طیفسنجی ذخیره شدند.
طیفسنجی و آزمونهای مخرب تا روز شانزدهم پس از
انبارمانی توأمان ادامه یافتند .در روز نوزدهم سفیدۀ ضخیم
بسیار رقیق شد به گونهای که دستگاه  egg multi testerدیگر
قادر به خواندن  HUنبود .در ضمن ضخامت غشاء نگهدارندۀ
زرده بسیار نازک و حساس شده بود و هنگام شکستن
تخممرغها حتی با دقت بسیار بهراحتی از هم میگسست .البته
این مسئله با توجه به جذب آب توسط زرده و ضعیفشدن غشاء
آن بهدلیل افزایش  pHتوجیهپذیر است ( .)Heath, 1975این
ناپایداری و جذب آب با دمای نگهداری و سن تخممرغ در
ارتباط است ( .)Karoui et al., 2007از این رو برای اندازهگیری

 HUاز کولیس استفاده شد و با بهکارگیری رابطۀ  2مقدار آن
محاسبه شد ) .(AOAC, 1996در روز بیستودوم فقط  4عدد از
تخممرغها بعداز شکستن حالت خود را حفظ کردند و زرده و
سفیده آنها با یکدیگر مخلوط نشد .روز بیستوپنجم اوالً
بهدلیل زوال بیش از حد تخممرغها و رقیقشدن سفیده و ثانیاً
بهدلیل ترکیدگی زرده اندازهگیری ضخامت سفیده غیرممکن
بود .درنتیجه بهناچار اندازهگیریها در این روز متوقف و
گزارشها و تحلیلها فقط تا روز  19بعداز انبارداری انجام شد.
براساس تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین دادههای
بهدستآمده از آزمونهای مخرب مشخص شد که شاخصهای
 HUو  YCبهصورت معنیداری تغییر میکنند (جدول .)1
درنتیجه از این پارامترها میتوان بهطور مؤثر در بررسیهای
غیرمخرب استفاده کرد.

جدول  .1نتايج حاصل از تجزيۀ واريانس ويژگیهای کيفی تخممرغ
MS

اثر اصلی

درجۀ آزادی

روز نگهداری

6

HU

وزن کل
**

1281/1

ns

8/86

YC

وزن زرده
ns

3/76

ضخامت پوسته
**

مقاومت پوسته

ns

1643/3

ns

2/17

0/1

**در سطح احتمال 1درصد و * در سطح 5درصد معنیدار است ns .معنیدار نیست.
YC

مطابق شکل  8aو  8bتغییرات دو شاخص  HUو
بهصورت خطی به ترتیب با ضریب همبستگی  0/86و  0/96با
افزایش انبارمانی کاهش مییابند (رابطۀ 13و  .)14یافتههای
مذکور با نتایج پژوهش  Liu et al. 2007که تغییرات  HUرا با
افزایش انبارمانی کاهشی و خطی گزارش کردند در یک
راستاست .این در حالی است که ) Karoui et al. (2007تغییرات
 HUرا با افزایش انبارمانی کاهشی ولی غیرخطی گزارش کردند.

در شکل  8aدو خط یکی با مربع (تخممرغ با کیفیت باال) و
دیگری منقطع و با مثلث (میان دو خط تخممرغ با کیفیت و زیر
خط تخممرغ بیکیفیت) رسم شده است .از میان روزهای
گوناگون انبارمانی فقط تخممرغهای روز اول در محدودۀ
تخممرغهای با کیفیت باال قرار داردند .این در حالی است که
مابقی آنها در محدودۀ تخممرغ بیکیفیت قرار میگیرند.
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(رابطۀ )13
2

(Y(a) = -2.30x + 66.85 )R = 0.86

(رابطۀ )14
 xروز انبارمانی،

2

)Y(b) = -2.71x + 90.91 (R = 0.96
) Y(aو ) Y(bبه ترتیب  HUو  YCاست.

استخراج معادالت رگرسيونی ميان ميزان نور عبوری و طول
موج در پيکها

روابط رگرسیونی میان این طول موجها با شدت استخراج شد،
که بهترین برازش برای دادههای خام چندجملهای مرتبۀ  3بود.
مطابق جدول  2روابط درجۀ  3با ضریب همبستگی باال برازش
خوبی با طول موجهای حساس به تغییرات دارند .اما با توجه به
نزدیکبودن ضرایب این چندجملهایها تشخیص تعداد
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روز بعد از انبارمانی دشوار و نیازمند تعریف پارامترهای رابط
بهمنظور معتبرسازی روابط است .از این رو روابط جدول  2به
شکل تعریفشده فقط توانایی تشخیص روز اول را به نسبت
روزهای دیگر دارد که مطلوب نیست.
پس از آن با مشتقگیری از دادههای طیفی شدتهای
متناظر با طول موجهای حساس استخراج میشوند .مطابق
جدول  3روابط درجۀ  2با ضریب همبستگی جدول  2نشان از
سادگی روابط دارد ولی کماکان با این روش نیز فقط میتوان
روز اول را از مابقی روزها تمیز داد .تنها حسن روابط جدول 3
نسبت به  2سادگی آنها است .اما اگر بهصورت تکپارامتری
مثالً  7نقطۀ اول بررسی شوند میتوان میان گروهها بهتر جدایی
ایجاد کرد.

جدول .2معادالت رگرسيونی ميان ميزان نور عبوری و طول موجهای گوناگون برای دادههای خام

روز انبارمانی
1
4
7
10
13
16
19

روابط

ضریب همبستگی

y = -9E-08x3 + 0.0002x2 - 0.108x + 23.2

R2 = 0.996

3

2

2

y = -1E-07x + 0.0002x - 0.121x + 26.0

R = 0.995

y = -1E-07x3 + 0.0002x2 - 0.128x + 27.6

R2 = 0.996

y = -1E-07x3 + 0.0002x2 - 0.113x + 24.1

R2 = 0.996

y = -1E-07x3 + 0.0002x2 - 0.122x + 26.1

R2 = 0.996

y = -1E-07x3 + 0.0002x2 - 0.107x + 23.1

R2 = 0.996

y = -1E-07x3 + 0.0002x2 - 0.113x + 24.3

R2 = 0.996

جدول .3معادالت رگرسيونی ميان ميزان نور عبوری و طول موجهای گوناگون بعداز مشتق اول

روز انبارمانی

روابط

ضریب همبستگی

1
4
7
10
13
16
19

y = -2E-07x2 + 0.0002x - 0.0473

R2 = 0.945

y = -1E-07x2 + 0.0001x - 0.0394

R2 = 0.934

y = -1E-07x2 + 0.0002x - 0.0564

R2 = 0.932

y = -1E-07x2 + 0.0001x - 0.0366

R2 = 0.934

y = -1E-07x2 + 0.0002x - 0.0428

R2 = 0.928

y = -1E-07x2 + 0.0001x - 0.0307

R2 = 0.956

y = -1E-07x2 + 0.0002x - 0.0444

R2 = 0.943

بعداز اعمال مشتق دوم و تبدیل فوریه روند دادهها بسیار
متفاوت و پیچیده شد و فقط چندجملهای درجۀ  5بهترین
برازش را داشت .از اینرو از آوردن روابط رگرسیونی آن در این
بخش صرفنظر شد .با مشتقگیری مجدد و تبدیل فوریه و
بررسی مجزا در یک طول موج خاص میتوان دادههای طیفی را
بهتر از یکدیگر تمیز داد .البته این نوسانات حتی در یک طول

موج هم نوسان زیادی دارند که این پدیده سبب ایجاد خطای
باال میشود که در طراحی برنامۀ هوشمند مطلوب نیست .از آنجا
که در روش ارائهشدۀ روابط رگرسیونی فقط توانایی تمیز روز
اول انبارمانی را با دیگر روزها داشتند ،درنتیجه از این روش
نمیتوان در برنامۀ هوشمند تشخیص کیفیت بهره جست.
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جدول  .4مؤثرترين طول موجها با پردازشهای متفاوت

روش

الگوریتم ژنتیک

پردازش

موثرترین طول موجها ()nm

خام

 917/15 ،915/35 ،915/05 ،638/21 ،637/87و 917/45

SNV

 917/15 ،915/35 ،915/05 ،914/75 ،638/21و 917/45

MSC

 917/15 ،914/75 ،901/18 ،637/53 ،637/18و 917/45

FFT

 592/91 ،572/96 ،451/1 ،450/47 ،450/1و 635/12

مشتق اول

 915/95 ،915/65 ،752/49 ،751/16 ،467/22و 916/25

مشتق دوم

 916/55 ،915/95 ،915/65 ،539/42 ،539/06و 916/85

جدول .5معادالت رگرسيونی ميان ميزان نور عبوری و طول موجهای گوناگون بعداز پردازش با روش MSC

روز انبارمانی

روابط

ضریب همبستگی

1
4
7
10
13
16
19

y= -0.0027x+2.74

R2 = 0.98

y= -0.003x+2.88

R = 0.98

y= -0.003x+2.87

R2 = 0.98

2

y= -0.0029x+2.80

R = 0.98

y= -0.0029x+2.80

R2 = 0.98

2

y= -0.0029x+2.79

R = 0.98

y= -0.0029x+2.78

R2 = 0.98

2

جدول .6معادالت رگرسيونی ميان ميزان نور عبوری و طول موجهای گوناگون بعداز پردازش با روش SNV

روز انبارمانی

روابط

ضریب همبستگی

1
4
7
10
13
16
19

y= -0.0093x+7.76

R2 = 1

y= -0.0098x+7.85

2

R = 0.98

y= -0.0098x+7.86

R =1

y= -0.0096x+7.78

2

R = 0.97

y= -0.0096x+7.69

R2 = 1

2

y= -0.0096x+7.68

R =1

y= -0.0096x+7.69

R2 = 1

2

تعيين مؤثرترين طول موجها

استخراج معادالت رگرسيونی ميان ميزان نور عبوری و طول

الگوریتم ژنتیک برای انتخاب مؤثرترین طول موجها بهعنوان
ورودی روابط رگرسیونی برای طبقهبندی تخممرغها استفاده
شد .تعداد طول موجهای مؤثر در اجراهای گوناگون برنامه و
همچنین تیمارهای گوناگون طیفها متفاوت بود .اما بهترین
حالت براساس مقدار واریانس ،آزمون ،RSMECV1 ،F-test
مشاهدات عملی ،تعداد پیکها ( 6عدد) ،و یکسانی تعداد
ورودیها برای استخراج روابط رگرسیونی  6عدد درنظر گرفته
شد .مؤثرترین طول موجها با پردازشهای گوناگون در جدول 4
آمده است.

موج با روش الگوريتم ژنتيک

1. Root mean squared error variance

روابط استخراجی با دادههای خام و دادههای تیمارشده با روش
 MSCبسیار به یکدیگر شبیه بودند .از این رو فقط روابط
دادههای تیمارشده با روش  MSCگزارش میشوند .مطابق
جدول  5و  6میتوان با این روابط تخممرغها را به  3گروه مجزا
طبقهبندی کرد (گروه  1تخممرغ با کیفیت ،گروه  2کمکیفیت،
و نهایتاً گروه  3بیکیفیت خوانده شد .).از میان کل نمونهها
14درصد آن در گروه اول29 ،درصد در گروه دوم ،و 57درصد
آن در گروه سوم جای داشتند .شایان ذکر است که فقط
تخممرغهای روز اول در گروه تخممرغهای باکیفیت قرار
گرفتند .این مسئله نشاندهندۀ آن است که دمای  30±7 oCو

آبدانان مهدی زاده و همکاران :استخراج موثرترين طول موج های طيف تخم مرغ ...

رطوبت 25±4درصد بعد از گذشت  4روز ،سبب کاهش شدید
کیفیت تخممرغها میشود.
بعداز محاسبۀ روابط رگرسیونی برای مشتق اول بهترین
حالت در بعضی روزها چندجملهای مرتبۀ  3بود .اما با توجه به
اینکه میان روابط حاصل و حالت خطی از نظر مقدار  R2اختالف
معنیداری وجود نداشت فقط به بیان روابط خطی اکتفا شد.
همانطور که در جدول  7مشخص است این روابط برخالف روابط
موجود در جداول  5و  6در روزهای گوناگون متفاوت هستند.
این مسئله نشان از حساسیت مشتقگیری و توانایی باالتر آن در
طبقهبندی طیفها دارد.
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بعداز اعمال مشتق دوم و تبدیل فوریه روند دادهها
غیرخطی و بسیار پیچیده شد و فقط با چندجملهای درجۀ  5و
باالتر بهترین برازشها حاصل شد .از اینرو از آوردن روابط
رگرسیونی آنها در این بخش صرفنظر گردید .اما برخالف
روشهای قبل ،در میزان شدت عبور در طول موجهای
استخراجشده به روش الگوریتم ژنتیک در روزهای گوناگون
اختالف بسیار آشکاری مشاهده گردید (دادهها بهعلت کثرت
گزارش نشدند) .با مشتقگیری مجدد و تبدیل فوریه و بررسی
مجزا در یک طول موج خاص میتوان دادههای طیفی را بهتر از
یکدیگر تمیز داد.

جدول .7معادالت رگرسيونی ميان ميزان نور عبوری و طول موجهای گوناگون بعداز مشتق اول

روز انبارمانی

روابط

ضریب همبستگی

1
4
7
10
13
16
19

y = -6E-04x + 0.0086

R2 = 0.83

y = -7E-04x + 0.0056

2

y = -1E-04x + 0.0096

2

y = -3E-04x + 0.0019

2

y = -6E-04x + 0.005

2

y = -9E-04x + 0.0069

2

R = 0.80

y = -4E-04x + 0.0051

R2 = 0.68

جمعبندی

طیفسنجی  UV-IRرا میتوان پس از پردازش مکفی برای
کیفیتسنجی غیرمخرب بهکار برد.
ذخیرهسازی تخممرغ در دمای  30±7و رطوبت
25±4درصد (شرایط متداول در ایران در سوپریها در تابستان)
سبب زوال بسیار شدید در کیفیت تخممرغها بعداز گذشت 3
روز میشود.
تصحیح طیفها با روش  MSCو  SNVآنها را بهراحتی
از یکدیگر قابل تمیز کرد.

R = 0.75
R = 0.75
R = 0.44
R = 0.71

معادالت رگرسیونی دادههای خام فقط توانایی تشخیص
تخممرغهای یکروزه را به نسبت روزهای دیگر دارد .حال آنکه
پردازش دادهها طبقهبندی دادههای طیفی را حتی به صورت
روزانه بهآسانی امکانپذیر میسازد.
مشتق دوم و تبدیل فوریه روند دادهها را بسیار متفاوت و
پیچیده کرد و فقط چندجملهای درجۀ  5بهترین برازش را
داشت.
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