
 

 
 
 
 

 

 

 چکیده

میکروبی، شیمیايی و  هاینآزمواز در اين پژوهش      

 هاینمونهبرای ارزيابی ايمنی  1الکترونیکیبینی  دستگاه

به درجه سانتیگراد  8در  شدهی نگهدار آالیقزلماهی 

ل قاب بینی الکترونیکی. سیستم شد هروز استفاد 15 مدت

 بندیطبقهروشی سريع با توانايی  عنوانبه ، حمل

ماهی بر حسب  هاینمونهو بالدرنگ تازگی  طرفانهبی

. شد هبرد کاربه تعداد روزهای نگهداری برودتی ساخته و 

گازهای ترکیبات فرار ) دينامیک، بردارینمونه با روش 

( موجود در فضای یونفساد میکروبی و اکسیداس

وزن شده به محفظه سنسور ارسال و  هایماهی2فوقانی

تابعی از زمان ضبط شدند.  صورت بهپاسخ سنسورها 

سیستم ويژه دريافت بالدرنگ داده بر پايه میکروکنترلر و 

گرديد. هفت سنسور گاز  بدين منظور طراحی رايانه

ده گرديد استفا رساناهقلع نیم اکسید دیاز نوع  3تاگاچی

و پنج پارامتر پايدار و ناپايدار رسانايی گذرای هر سنسور 

گرفته شد. ورودی ماشین تشخیص الگو در نظر  عنوانبه 

با استفاده از روش تشخیص الگو بدون ناظر تحلیل مولفه 

گروه )تازه، ماهی به سه  هاینمونهمشخص شد که  4اصلی

با افزايش که  شوندمی طبقه بندینیمه تازه و فاسد( 

تعداد روزهای نگهداری برودتی متناسب بود. مشخص 

روش ساده و سريع در ارزيابی  الکترونیکیبینی  که گرديد

 تازگی ماهی است.

الکترونیکي، بیني ، سازیمدلالگوریتم  :واژه های كلیدی

 تازگي ماهي

                                                           
1 Electronic nose (EN) 
2 Head space (HS) 
3 Taguchi gas sensor (TGS) 
4Principle component analysis (PCA) 

 

 

 
Abstract 

     Microbiological, chemical and Electronic 

nose measurements are performed to analyse 

samples of trout fish stored at 8°C for up to 15 

days. An electronic nose system able to 

objectively evaluate fish freshness in real-

time, being suitable for portability was 

developed and used as a rapid technique to 

classify the freshness of trout fish samples 

according to the number of days spent under 

cold storage (8 °C, in air). Sample delivery is 

based on the dynamic headspace method. The 

volatile compounds present in the headspace 

of weighted fish samples were introduced into 

a sensor chamber and the response signals of 

the sensors were recorded as a function of 

time. A dedicated real-time data acquisition 

system based on a microcontroller and 

portable computer have been designed and 

constructed for this application. seven tin 

dioxide based Taguchi gas sensors were used 

and five static and dynamic features extracted 

from the conductance transient response of 

each sensor were input to the pattern 

recognition engine. by using unsupervised 

pattern recognition5 method such as principle 

component analysis, we found that fish 

samples could be grouped into three categories 

(fresh, medium and aged), which corresponded 

to an increasing number of days that fishes had 

spent under cold storage, a clear indication 

that the electronic nose system can become a 

simple and rapid technique for evaluating trout 

fish freshness.  

 
Keywords: classification models, electronic 

nose, fish freshness.  
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 كاربرد دستگاه بیني الکترونیکي بر پایه سنسورهای هوشمند گاز در صنعت غذا با رویکرد پدافند غیر عامل   
Application of intelligent gas sensor based electronic nose instrument in food industry (passive defense) 

 
 ي، محبت محب*میثم وجدی، محمد جواد وریدی ، مهدی وریدی

 دانشگاه فردوسي مشهدگروه علوم و صنایع غذایي، 
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 مقدمه  

بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهانی تروريسم غذايی      

عبارت از اقدام يا تهديد به  آلودگی عمدی مواد غذايی به 

وسیله عوامل شیمیايی، بیولوژيکی يا هسته ای با هدف 

ايجاد آسیب يا از بین بردن جوامع غیر نظامی و تخريب 

پايداری اجتماعی، اقتصادی يا سیاسی است. اين تعريف 

امل آلودگی و مسمومیت منابع غذايی گیاهی يا جانوری ش

های دسترسی به فرآوردهاز آن جائی که  نیز می گردد.

غذايی ايمن و با کیفیت باال بسیار مهم می باشد، بنابر اين 

ضروری است برای کشف فساد و مسمومیت مواد غذايی 

 بتوان از روش های سريع، دقیق و غیر مخرب بهره جست.

بر اين اساس ايجاد سیستم هوشمند جهت آشکارسازی و 

تشخیص گازهای حاصل از فساد، ضروری به نظر می رسد 

(، Huang) (، هانگHuang(، هانگ )Shen)شیین )

(. تازگی که بر حسب تعداد روزهای نگهداری در يک 2004

ژگی در ارزيابی کیفیت دما تعريف می شود مهمترين وي

کنترل  .(2001( و همکاران، Nataleماهی است )ناتاله )

تازگی ماهی با استفاده از بینی الکترونیکی بر اساس نمونه 

(، Olafssonبرداری از فضای فوقانی می باشد )الفسن )

( که نیازمند ارسال گازهای فرار باالی محفظه 1992

نگهداری ماهی به محفظه ای حاوی آرايه سنسورها است. 

زی نشان داده است که گازهای استفاده از کروماتوگرافی گا

فرار بسیاری از ماهی در حال فساد متصاعد می شوند که 

موجب بوی کلی ماهی می گردند. غلظت برخی از اين 

ترکیبات فرار با گذر زمان طی فاسد شدن ماهی افزايش می 

يابد. در واقع اين گازها اغلب به عنوان شاخص های فساد 

ی الکترونیکی تعدادی استفاده می شوند. در دستگاه بین

سنسورهای غیر انتخابی با هم پوشانی حساسیت برای آزمون 

کیفی نمونه ها به کار می روند. سیگنال حاصل از 

سنسورهای نیمه رسانای اکسید فلز وقتی در معرض بو قرار 

می گیرند به صورت افزايش رسانايی اندازه گیری می گردد.  

خرب بودن آن مهمترين مزيت اين روش سرعت و غیر م

است، چون نمونه برداری از فضای فوقانی ماهی انجام می 

(. اين سیستم جايگزين دستگاه های 1992شود )الفسن، 

تجزيه ای است که حجیم، گران و پیچیده اند. پردازش داده 

های حاصل از سنسورهای هوشمند گاز با روش های آماری 

هیچ ويژه امکان پذير است. سیستم بینی الکترونیکی 

اطالعاتی راجع به ماهیت و غلظت تک تک ترکیبات سازنده 

بو نمی دهد و در عوض الگوی کلی ايجاد می کند که برای 

آن بو منحصر به فرد است. سپس با کمک روش تشخیص 

( Chanieالگو، بوهای مختلف طبقه بندی می شوند )کانی )

(. هدف از اين پژوهش بررسی کارائی 2005و همکاران، 

سنسور های هوشمند در تشخیص سريع و غیر سیستم 

مخرب فساد مواد غذايی جهت مقابله با تروريسم غذايی 

است. مطالعه موردی بر روی ماهی قزل آال صورت گرفته و 

سعی شده تا با بهره گیری از بینی الکترونیکی، ماهی بر 

 اساس کیفیت و پیشرفت فساد به سه دسته تقسیم گردد. 

 

 پیشینه پژوهش
(، کوريگ El Bari(، باری )Llobet(، لوبت )El Barbriالباربری )

(Correig( بوچیخی ،)Bouchikhi( )2008)  بینی از سیستم

 هایهسنسور اکسید فلز برای بررسی تازگی نمون 4با  الکترونیکی

 استفاده کردند. Co4هفته در برودت  1مدتبه ماهی ساردين 

از  (2009( و همکاران )Balasubramanianبالسوبرامانیان )

مصنوعی بر پايه اکسید فلز برای بررسی گازهای گر حسسیستم 

HS  و 4گوشت قرمز درCo10 .الباربری و  استفاده کردند

برای کنترل کیفیت گوشت  الکترونیکیبینی  (2007همکاران )

بینی سیستم  (2004بالسوبرامانیان و همکاران ) ابداع کردند.

سنسور را طراحی و برای ارزيابی گازهای  9متشکل از  الکترونیکی

HS  گوشت قرمز درCo4 وCo10  بردند کاربه. 

 

 روش پژوهش

 آماده سازی نمونه 

گرم که تا حد ممکن تازه و  30ماهی های قزل آال با وزن     

ساعت از زمان صید آنها نگذشته بود، از مرکز  2بیش از 

پرورش در مشهد تهیه شدند. هر کدام از نمونه ها بالفاصله 

 8در يک پالستیک فريزر گذاشته و در يخچال با برودت 

صید(،  )روز 1درجه سانتیگراد نگهداری شدند و در روزهای 
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مورد آزمون قرار گرفتند. برای هر  15و  13، 11، 9، 7، 5، 3

اندازه گیری يک قزل آالی کامل از يخچال خارج و در 

 محفظه ماهی دستگاه قرار داده شد.

 

 دستگاه بیني الکترونیکي

بوهای فساد ناشی از رشد میکروبی و اکسیداسیون ماهی،     

با بینی الکترونیکی ساخته شده در گروه صنايع غذايی 

دانشگاه فردوسی مشهد حس شدند. سیستم از بخش های 

محفظه ماهی، آرايه سنسور، محفظه سنسور، دريافت داده و 

تشخیص الگو تشکیل شد. آرايه شامل هفت سنسور گاز از 

، TGS8XX(XX =13 ،22یگارو ژاپن با کدهای فنی شرکت ف

(، يک سنسور دما و يک سنسور 80و  32، 31، 26، 25

رطوبت بود. طبق دستورالعمل شرکت سازنده هر سنسور 

TGS  درجه  350ولت به حرارت دهنده، تا  5با اعمال ولتاژ

ولت، رسانايی آن  10سانتیگراد گرم شد و با ولتاژ تغذيه 

(. 2006( و همکاران، Haugenديد )هاگن )اندازه گیری گر

محفظه سنسور از مخزن استوانه ای بدون منفذ پالستیکی و 

چاپی که سنسورها و تقويت کننده  6تراشه دايره ای مدار

سیگنال روی آن قرار گرفته بودند، ساخته شده بود. اين 

محفظه طوری طراحی گرديد که شرايط آزمايشی يکسانی 

ا و رطوبت( را برای همه سنسورها فراهم )دبی جريان گاز، دم

دقیقه در  45نمود. در هر اندازه گیری، نمونه ماهی به مدت 

درجه سانتیگراد درون محفظه شیشه ای استاندارد  25دمای 

لیتری ايزوله قرار داده شد تا فاز گازی فضای فوقانی ايجاد  1

شود )برای هر نمونه محفظه عوض می شد(. اين محفظه از 

اتصاالت و شیرآالت عايق بندی شده به مخزن  طريق

سنسورها متصل شد. از نیتروژن خالص به عنوان گاز حامل 

لیتر بر دقیقه برای رساندن گازهای  1با دبی جريان ثابت 

فرار فضای فوقانی دينامیک به محفظه سنسورها استفاده 

(. رسانايی سنسور در هر ثانیه دريافت و 1گرديد )شکل 

                                                           
6Printed circuit board (PCB) 

گرديد. يک  7اده از برد دريافت داده، رقمیسپس با استف

برای کنترل دريافت داده نوشته  8برنامه در نرم افزار لب ويوو

 شد.

 

 دستگاه بیني الکترونیکي ساخته شده در دانشگاه فردوسي مشهد.. 1شکل

 روش اندازه گیری 

دقیقه قبل از شروع اندازه گیری، سنسورها  50هر روز     

روشن شدند تا با پايداری اليه های حساس، تکرارپذيری 

(. هر 2002( و همکاران، Hammondافزايش يابد )همند )

اندازه گیری از دو فاز تشکیل شد. اول پاسخ سنسورها در 

دقیقه دريافت گرديد تا به  50جريان نیتروژن خالص طی 

)حالت اولیه( رسیدند. در مرحله بعد پاسخ  رسانايی خط مبنا

سنسورها در برابر جريان نیتروژن حامل ترکیبات فرار فضای 

دقیقه ثبت شد. در پايان فاز  30فوقانی نمونه ماهی به مدت 

دوم، بالفاصله اندازه گیری جديد با شروع مجدد از فاز اول 

 ادامه يافت.

 

 انتخاب پارامتر و پیش پردازش داده 

ا کسر رسانايی فاز اول از فاز دوم، رسانايی ناشی از فقط ب    

برای هر سنسور در هر اندازه گیری بوی ماهی به دست آمد. 

 پنج پارامتر از اين سیگنال انتخاب شد. 

min)( 15G  )1( میانگین مقدار رسانايی اندازه گیری شده در. )1( میانگین رسانايی در 15 دقیقه اول  :

                                                           
7digital 
8labVIEW 
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min)( 3015









dt

dG

  

 )2( شیب منحنی رسانايی طی 5 تا 25 دقیقه  )2( شیب منحنی طی 5 تا 25 دقیقه :

A:       (3 مساحت زير منحنی رسانايی بین دقايق )30تا  5   

min)( 5045SG  )4( میانگین مقدار رسانايی طی 5 دقیقه آخر )4( میانگین رسانايی طی 5 دقیقه آخر       :

rG    )5( تفاوت رسانايی اولیه و انتهايی                        : 

( تفاوت رسانايی اولیه و انتهايی5)   

روز(.  8 ×تکرار  8اندازه گیری انجام شد ) 64در کل     

 5 ×سنسور  7ستون ) 35رديف و  64ماتريس داده اولیه 

پارامتر( داشت. مقادير همه پارامترها با نرمالیزاسیون در بازه 

( قرار گرفت. محاسبات فوق به طور خودکار از 1و  -1)

( انجام MATLABطريق برنامه نويسی در نرم افزار متلب )

 شد. 

 

 پردازش داده 

بعد از مراحل پیش پردازش، داده وارد روش تشخیص     

شد تا مشخص شود آيا می توان  9الگو آزمون مؤلفه اصلی

دسته بندی داده مرتبط با روزهای نگهداری ايجاد کرد. 

PCA  داده ها را بر حسب شباهت و تفاوت آنها با هم طبقه

ت م افزار ايکسل اساين آزمون با نر بندی می کند.

(XLSTAT.انجام شد ) 

 

 میکروبي و شیمیایي های آزمون 

فساد حسی گوشت ناشی از فعالیت میکروبی  کهآنجا از      

و شیمیايی است استفاده از شمارش میکروبی و میزان 

فساد ماهی  هایصشاخ عنوانبه کل  ر پروتئینینیتروژن غی

اين دو  (.1995( ، Dalgaard)دالگارد )مناسب هستند 

همزمان به موازات روش دستگاهی برای  صورتبه آزمون 

روز  15طی  Co8های ماهی نگهداری شده در بررسی نمونه

                                                           
9Principle component analysis (PCA) 

(، Vaihinger(، ويهینجر )Schweizer)شوويزر ) انجام شد

(، Winquistوينکوئیست ) ;1994(، G¨opelگوپل )

(، الندسترم Sundgren(، ساندگرن )Hornstenهرنستون )

(L¨undstrom ،)1993.) 

 

 10باكتریگیری شمارش كلي اندازه 

طرفانه سیستم بويائی مصنوعی، برای انجام ارزيابی بی     

مقايسه نتايج آن با نتايج آزمون میکروبی ضروری است 

چون هر چند  (.2006( و همکاران، Rajamaki)راجاماکی )

باکتريايی تنها روش عمومی  نیست، اما آزمون بدون نقص

)سنتر پذيرفته شده در تخمین عمر ماندگاری ماهی است 

(Senter( آرنولد ،)Arnold( چوو ،)Chew ،)2000.) 

    TVC  4با روزی  15و  13، 11، 9، 7، 5، 3، 1در روزهای 

نمونه ماهی برای  4در روز آزمايش، تکرار انجام پذيرفت. 

انجام آزمون از يخچال خارج شد. شرايط و مشخصات فساد 

 مشابه بود. TVCو  ENهای ماهی مورد استفاده برای نمونه

جداسازی و در  تحت شرايط سترونگرم نمونه ماهی  10   

 1/0 11واترن پپتو سیسی 90کیسه استريل استومکر حاوی 

دور بر دقیقه  200دقیقه با  2 مدت بهگرفت و درصد قرار 

 1/0با استفاده از رقت  دهیده هایتگرديد. ساير رقهموژن 

کشت سطحی گرديدند و  آگارکانت ت آماده و در محیط پلی

 گذاریخانه م گر روز 2 مدتبه گراد درجه سانتی 30در 

به های حاضر شدند. بار کلی میکروبی با شمارش پرگنه

log10 صورت
cfu

g
)لگاريتم واحد تشکیل دهنده پرگنه در  

بین  12با واحد پرگنه پلیت های آمد ) دست بهگرم( نمونه 

 شمارش شدند(.       300تا  30

                                                           
10Total viable count (TVC) 
11. Pepton Water 
12. Clony Forming Unit ( CFU) 
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 13ژن بازی فرار كلگیری نیترواندازه 

ژن بازی فرار کل بر طبق روش مستقیم با استفاده نیترو     

اين روش از تقطیر گرديد. در گیری هاز اکسید منیزيم انداز

برای استخراج بازهای فرار ماهی توسط دستگاه  ،با بخار

(، گرم Huss)هاس )شود تقطیر ماکروکلدال استفاده می

(Gram ،)1996; ( شانShewan مکینتاش ،)

(Mackintosh( تووچر ،)Tucher( ارنبرگ ،)Erhenberg ،)

1953.) 

     TVBN  با   15و  13، 11، 9، 7، 5، 3، 1در روزهای

شرايط و مشخصات فساد  گرفت. انجامتکرار  2روزی 

 مشابه بود.TVBNو  ENهای ماهی مورد استفاده برای نمونه

آب  لیتریمیل 300گرم نمونه ماهی خرد شده با  10    

 1000 گردته مقطر هموژنیزه گرديد و به بالن تقطیر 

ماکروکلدال منتقل شد. سپس بالن به دستگاه  لیترییمیل

کاتالیزور اضافه  عنوانبه  گرم اکسید منیزيم 2تقطیر وصل و 

ضد  عنوانبه عدد سنگ جوش  30گرديد.  و فورا مخلوط

 عنوانبه که  لیترییمیل 500 مايرن کف افزوده شد. در ارل

ظرف گیرنده کندانس، زير قسمت سرد کننده )مبرد( 

درصد  2از محلول  سیسی 25گرفت  دستگاه تقطیر قرار

گرم متیل  2/0بوريک و چند قطره از معرف توشیرو ) اسید

سی سی اتانول( اضافه  200گرم متیلن بلو +  2/0رد + 

گرديد )ايجاد رنگ بنفش پوست پیازی(. محتوی بالن تقطیر 

به دقیقه  10مايع در مدت  کهطوری  بهحرارت داده شد 

آمد و با همین مقدار حرارت پس از تغییر رنگ معرف  شجو

دقیقه عمل تقطیر ادامه يافت. به مجرد تجمع  25مدت 

آمونیاک در محلول اسید بوريک معرف از بنفش به سبز 

زنگاری تغییر رنگ می دهد )انتهای قسمت سرد کننده 

دستگاه تقطیر به وسیله لوله رابط به داخل محلول اسید 

ود(. سپس حرارت قطع و داخل سرد کننده بوريک مرتبط ب

 بهبا آب مقطر شسته و محلول تقطیر شده بورات آمونیوم 

نرمال تا  1/0محلول استاندارد اسیدسولفوريک  وسیله

                                                           
13 Total viable base nitrogen (TVBN) 

نگاری به پوست پیازی برگشتن به رنگ اصلی )تبديل سبز ز

 لیتریهر میل اينکهبه گرديد. با توجه ( تیتر بسیار کمرنگ

 4/1گرم و يا  0014/0نرمال معادل  1/0ک اسید سولفوري

 گرمیباشد، مقدار بازهای فرار بر حسب میلازت می گرمیمیل

آورده  به دست 7-3گرم نمونه از رابطه  100نیتروژن در 

 شد.

𝑇𝑉𝐵𝑁(𝑚𝑔 100 𝑔𝑟⁄ ) =
𝑉4×𝑁2×100×14

𝑊2
 (6)  

V4  حجم اسید سولفوريک استفاده شده برای تیتراسیون

گرم  وزن نمونه به W2نرمالیته اسیدسولفوريک،  N2نمونه، 

 باشد.می

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

بررسي همبستگي میان افزایش رسانایي سنسورهای  

 دستگاه با افزایش زمان نگهداری و فساد ماهي

 -1و  1کلی ضريب همبستگی پیرسن، عددی بین  طوربه 

و هر چه بزرگتر باشد نشان دهنده شدت همبستگی  باشدمی

 05/0کوچکتر از  داریمعنی سطح  که صورتیو در  است

 99درصد ) 95( باشد اين همبستگی با اطمینان 01/0)

 (.5و  3، 1های جدول) استدار  معنیدرصد( 

شدت رسانايی هفت سنسور با افزايش تعداد روزهای     

هداری ماهی افزايش يافت که به دلیل افزايش غلظت نگ

گازهای فرار متصاعد شده از ماهی به عنوان تابعی از زمان 

نگهداری يا ايجاد ترکیبات جديد در فضای فوقانی ماهی 

(. سنسورها به اين ترکیبات بسیار 4و  3، 2است )شکل های 

حساسند. اشباع شدن پاسخ دينامیک سنسورها در روزهای 

 TGSنگهداری با وضوح بیشتری نشان داده شد. سنسور آخر 

دارای بیشترين حساسیت بود و فرق زيادی را بین  832

 نمونه های تازه و فاسد نشان داد.  
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پارامتر  5-ضریب همبستگي پیرسن بین زمان -2جدول 

  1سنسور

 
پارامتر 

اول 

  1سنسور 

پارامتر  

دوم 

سنسور 

1 

پارامتر  

سوم 

 1سنسور 

پارامتر  

چهارم 

 1سنسور 

پارامتر  

پنجم 

 1سنسور 

ضریب 

همبست

 گي

.0/874

** 

0/950

** 

-

0/836

** 

0/935

** 

0/953

** 

وز
ر

 
ی

دار
گه

ن
 

ي
اه

م
 

در
o

c 
8

 

سطح 

معني 

 داری
005/0  000/0  010/0  001/0  000/0  

 8 8 8 8 8 تعداد

 01/0معنی داری در سطح  **

 

 میکروبي آزمون با دستگاه بررسي همبستگي 

آمده  2جدول نتايج آزمون شمارش کلی باکتری در      

log10است. تغییرات 
cfu

g
در ماهی ناشی از افزايش روزهای  

 بود. نگهداری برودتی

 نتایج آزمون میکروبي -2جدول 

روز نگهداری 

 0c 8ماهي در 
𝐓𝐕𝐂 (𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎

𝐜𝐟𝐮

𝐠
)

∓  انحرافمعیار
 75/7  98/7 اول

 28/8  12/8 سوم

 69/8  65/8 پنجم

 7/9  81/9 هفتم

 98/9  92/9 نهم

 77/11  94/11 یازدهم

 56/10  00/10 سیزدهم

 23/10  84/9 پانزدهم

 

 

 5 و ضریب همبستگي پیرسن بین آزمون میکروبي -3جدول 

 1 پارامتر سنسور

پارامتر   

اول 

 1سنسور 

پارامتر  

دوم 

 1سنسور 

پارامتر  

سوم 

 1سنسور 

پارامتر  

چهارم 

 1سنسور 

پارامتر  

پنجم 

 1سنسور 

ضریب 

 همبستگي
812/0* 883/0** 

790/0-

* 

927/0** 885/0** 

وز
ر

 
ی

دار
گه

ن
 

ي
اه

م
 

در
o

c 
8

 

سطح معني 

 داری
014/0 004/0 020/0 001/0 003/0 

 8 8 8 8 8 تعداد

 01/0معنی داری در سطح  **

 

روز  15پارامترهای همه سنسورها طی روند مشابهی برای 

 مشاهده شد

. 

 شیمیایي آزمون با دستگاه بررسي همبستگي

آمده  4جدول نتايج آزمون میزان نیتروژن بازی فرار کل در 

 است.

 نتایج آزمون شیمیایي -4جدول 

روز نگهداری 

  oc 8ماهي در 

 9/25  99/0 اول

 8/30  92/7 سوم

 28  00/0 پنجم

 42  98/1 هفتم

 4/113  52/47 نهم

 8/219  56/43 یازدهم

 1/324  93/6 سیزدهم

 350  8/19 پانزدهم
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 5 و ضریب همبستگي پیرسن بین آزمون شیمیایي -5جدول 

 1پارامتر سنسور

پارامتر   

اول 

 1سنسور 

پارامتر  

دوم 

 1سنسور 

پارامتر  

سوم 

 1سنسور 

پارامتر  

چهارم 

 1سنسور 

پارامتر  

پنجم 

 1سنسور 

ضریب 

 همبستگي
880/0** 857/0** 

847/0-

** 

795/0* 860/0** 

وز
ر

 
ی

دار
گه

ن
 

ي
اه

م
 

در
o

c 
8

 

سطح معني 

 داری
004/0 007/0 008/0 018/0 006/0 

 8 8 8 8 8 تعداد

 01/0معنی داری در سطح  **

 

روز  15روند مشابهی برای پارامترهای همه سنسورها طی 

 مشاهده شد.

 

 آزمون مؤلفه اصلي 

درصد واريانس داده را در بر  51/89دو مؤلفه اصلی اول     

 61/79گرفتند. مؤلفه اصلی اول اصلی ترين واريانس )

 5درصد( داده )پاسخ سنسورها( را توضیح می دهد. شکل 

نتايج آزمايش را در صفحه دو بعدی با استفاده از دو مؤلفه 

به سه دسته مختلف تازه، اصلی اول نشان می دهد. نمونه ها 

حد واسط و فاسد گروه بندی شدند. اولین گروه مربوط به 

روز از زمان صید آنها می گذرد.  3نمونه هايی است که تا 

روز  7تا  5دسته دوم مربوط به نمونه های ماهی است که از 

 15تا  9و نهايتا گروه آخر به نمونه هايی مرتبط است که از 

ها گذشته است. اين واقعیت که با روز از تاريخ صید آن

افزايش تعداد روزهای نگهداری، نمونه ها در طول مؤلفه 

اصلی دوم پراکنده شده اند می تواند در اثر ايجاد ترکیبات 

فرار جديد در فضای فوقانی قزل آالهای حدواسط و فاسد 

باشد. بر اين اساس قزل آالی تازه و ايمن برای مصرف 

 روز بعد از صید نگهداری شده اند.  3آنهايی هستند که تا 

 

  

 . روز سوم2شکل

 

 . روز هفتم3شکل

 

 

 . روز نهم4شکل
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بر روی داده ماهي با آرایه ای از هفت  PCA. طرح مقادیر 5شکل

سنسور گاز. نمونه های ماهي تازه، حد واسط و فاسد بر حسب 

مولفه اصلي اول و  F1ند )شدتعداد روزهای نگهداری از هم جدا 

F2 مولفه اصلي دوم است.) 

 نتیجه گیری

آمده از دستگاه  دستهای به دادهدار بین همبستگی معنی   

EN با افزايش روزهای نگهداری ماهی و فساد ماهی پس از

های به دادهدار بین . همبستگی معنیمشاهده شدصید 

 TVBNو  TVCهای آزمونبا نتايج ENآمده از دستگاه  دست

نتايج بسیار  PCA همراه روشبه  ENدستگاه . مشاهده شد

 نگهداری شده در برودتبندی تازگی ماهی خوبی برای طبقه

گروه تازه، نیمه تازه و فاسد نشان داد.طبق اين نتايج سه  به

ابزاری مطمئن و جايگزين  عنوانبه تواند می ENدستگاه 

بندی فساد برای تعیین طول عمر )کنترل کیفی( و طبقه

 رود.  کار بهها )ارزيابی ايمنی( ماهی در صنايع و فروشگاه
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