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 3مجتبی ممرآبادی، *2محمودرضا گلزاريان ،1قوشخانه نرگس قانعی

  مشهدگروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی ارشد، دانشجوی کارشناسی  -1

 عضو هئیت علمی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد -2

 فردوسی مشهد، دانشگاه گیاهپزشکیگروه مهندسی عضو هیئت علمی،  -3
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  چکیده

را دارا  اين محصولی هفدهم واردات دارد رتبهدر بین محصوالت باغی کشور پرتقال را رتبه سوم میزان تولید ، ايران با وجود اينکه

ا در مراحل مختلف برداشت ت. باشدی تلفات باالی اين محصول در کشور و به دنبال آن نیاز به واردات آن میاست که نشان دهنده

صرف ضه به بازار م ص ،عر سارات مکانیکی به مح ستعد بیماری قارچی کپک پنیشود که آنول وارد میخ ار سیلیوم در انبها را م

توان از وارد آمدن خسااارت بیشااتر جلوگیری نمود. در اين تحقی  از ها قبل از ورود به انبار میغیرمخرب میوهگرداند. با کنترل می

اين  نتايج .ودهنگام کپک سبز پرتقال يافا استفاده گرديدمنظور شناسايی زبهدر ناحیه مادون قرمز نزديک، تصويربرداری چند طیفی 

 که شدت بازتابش از سطح . در حالیباشدکپک سبز میزودهنگام طیف موثری در شناسايی نانومتر،  088نشان دادند طیف  تحقی 

 .نانومتر اختالف معناداری نداشت 088و  088لهیده و سطح آلوده به کپک در طیف 

 شناسايی بالدرنگ شدت بازتابش، کپک سبز،تصويربرداری طیفی، ، sp. Penicillium قارچ: های کلیدیواژه

 قدمهم

سازمان مديريت میادين میوه و سال است ) 08تا  08درخت پرتقال در بین ديگر مرکبات بیشتر کشت شده و عمر اقتصادی آن بین 

شاورزی در آمارنامه (.1331، تره بار سوی وزارت جهاد ک سال ای که از  سوم میزان تولید در بین  1332در  ست رتبه  شار يافته ا انت

شور مربوط به پرتقال با  صوالت باغی ک سهم  00/2مح صد می 30/10میلیون تن و  ستاندر شد که ا سهم با  00های مازندران با 

دکنندگان پرتقال کشور های اول تا سوم تولیدرصدی در رتبه 13درصدی و فارس با سهم  11درصدی، جنوب استان کرمان با سهم 

سال  1001طب  آمار فائو میزان تولید مرکبات در ايران  .(1332)احمدی و همکاران،  قرار دارند ست که از  2813هزار تن در  بوده ا

ام صادرات  31 یرتبه ، کشور مای مرکبات در ايرانهزار تن مربوط به تولید پرتقال است. با وجود تولید قابل مالحظه 2033بین آن 

ست، همچنین رتبه صاص داده ا را دارا  ، بطور خاص،ی هفدهم واردات پرتقالی دهم واردات مرکبات و رتبهرا در جهان به خود اخت

 (.Fao, 2015باشد )ی تلفات باالی اين محصول در کشور و به دنبال آن نیاز به واردات آن میاست که نشان دهنده
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یری و جايی، بسته بندی، بارگاحتیاطی در عملیات برداشت، جابهدر مراحل مختلف برداشت تا عرضه به بازار مصرف عواملی مثل بی

ها خراش، بريدگی، ترک، ساااايش و لهیدگی، ترين آنگردد که عمدهها میبه میوهمکانیکی تخلیه باعث وارد شااادن خساااارات 

های بسته بندی طی عملیات مختلف به محصول وارد است. صدمات ديگری هم که در کارگاهخراشیدگی با ناخن و فشار با انگشت 

 .(1301فتاحی مقدم و فقیه نصیری، )سزايی دارد شود مثل لرزش و تکان حین حمل و نقل در افزايش ضايعات محصول نقش بهمی

ته های مرکبات در طی مراحل برداشت، بسکی در میوهزای ويروسی، قارچی و باکتريايی سبب ايجاد ضايعات پاتولوژيعوامل بیماری

ه زايی هسااتند که نیاز بهای بالغ مرکبات بساایار حساااس به عوامل بیماریشااوند. میوهداری در انبار میبندی، حمل و نقل و نگه

رزاد، نمايد )فزا دشوار میبیماری ها را بعد از برداشت در مواجه با اين عواملداری میوهرطوبت باال و عناصر غذايی زياد دارند که نگه

شت، قارچ (.1303 ست، روزنهدر آلودگی قبل از بردا ست به درون بافت میوه ها و خراشهای طبیعی، زخمها معموال از راه پو های پو

و باعث ها فراهم اسااات رشاااد کرده های میوه که مواد غذايی و رطوبت کافی در آنکنند. اساااپورهای قارچ از طري  زخمنفوذ می

 .(1301فتاحی مقدم و فقیه نصیری، )گردند آلودگی و فساد میوه می

و از طري   Penicillium digitatumباشد که توسط قارچ ( میGreen moldترين بیماری قارچی پس از برداشت کپک سبز )شايع

شده بر روی چند غدهمنافذ و زخم سب پايیز يا  هایگردد. قارچی روغنی پوست ايجاد میهای ايجاد  باقیمانده در خاک در دمای منا

سپور می گردند و باعث آلوده شدن انبار، تجهیزات، ظروف کنند که توسط دست، وسايل و باد به همه جا پراکنده میزمستان تولید ا

شدن میوه سته بندی و در نتیجه آلوده  سها میب سب روی پو شرايط دما و رطوبت منا شدن  صورت فراهم  د ت میوه ايجاگردند. در 

رسااد متر میسااانتی 0تا  0/2ها به نمايند. وقتی قطر لکههای ساافید رنگ میهای آبکی نرم و پس از رشااد تولید میلیساایوملکه

 (.1303کنند )فرزاد، اسپورهای سبز زيتونی تولید می

سترش می سیدگی به تدريج گ سمت اعظم يا تمامی میوه را درپو شرايط با .گیردبر می يابد و حالت لهیدگی ق با حرارت و  یايجاد 

اغذهای ها در کپیچیدن میوه ،های مشااکوک به آلودگی قبل از انبار کردنحذف میوه، تهويه مناسااب در انبار از طري ین يرطوبت پا

ها را کپکتوان اين میها و نیز ضاادعفونی کردن انبار و جعبهکش قارچهای ها در محلولور کردن میوهکش، غوطهآغشااته به قارچ

اند و تقريبا تمامی موارد بیان شده برای کنترل کپک سبز و آبی مرکبات مورد تحقی  قرار گرفته (.1303کنترل کرد )قاسمی سردره، 

.  جدی مورد بررسی قرار نگرفته است طوربههای مشکوک به آلودگی قبل از انبار کردن حذف میوهاند، ولی تا حدودی نیز عملی شده

شاورزی مانند  با توجه به صوالت ک سنجی مح صويربرداری فراطیفی و چندطیفی در کیفیت  سکاربردهای مختلف ت ايی عیوب شنا

(، 2013et al.,  Choهای سااطحی گوجه گیالساای )(، شااناسااايی ترکosselinand G Unay, 2006) 1ظاهری ساایب جاناگولد

سیب مکینتاش ) سايی لهیدگی در  سويای  (Lu et al., 2011)( و کیوی ElMasry et al., 2008شنا شره در  سیب ح سايی آ شنا

 تصمصم به استفاده از اين روش در شناسايی اولیه و زودهنگام کپک سبز گرفته شد. (Huang et al., 2013)گیاهی 
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 هامواد و روش

 انتخاب رقم یافا

لسطینی های فپرتقالشود اين رقم انتخاب گرديد. در ايران مصرف زيادی داشته و معموال انبار می با توجه به اينکه رقم تجاری يافا

شاموتی، درختانی بلند با برگ سبز تیره، دارای میوهيافا يا  شکل میهای  سط و تخم مرغی  شد که بیهايی با اندازه متو شتر خاص با

زاد، باشد )فرست نازک و تخم مرغی شکل و پوست متوسط و درشت میشمال کشور و بسیار خوش طعم هستند. دارای دو نوع پو

 نمونه به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. 18نمونه پرتقال برای مايه زنی قارچ و  38 (.1303

شهد منتقنمونه سی م شگاه فردو شکی دان شکی گروه گیاهپز شگاه گیاهپز شدند و به آزماي شهر تهیه  شهر قائم  لها از باغی واقع در 

 ها در زمان رسیدگی برداشت شدند. شدند. میوه

 با سوسپانسیون قارچ پرتقالی مایه زنی نحوه

دريافت گرديد. سااپس در آزمايشااگاه  از آزمايشااگاه بیماری شااناساای پرديس کشاااورزی ابوريحان دانشااگاه تهرانقارچ خالص 

روز  0تا  1پس از  و شدمنتقل  PDAمحیط کشت تشتک پتری حاوی  بهگیاهپزشکی گروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد 

 سپس .گرديدتهیه لیتر میلیدر اسپور  018غلظت با گراد از آن سوسپانسیون اسپور درجه سانتی 20±1نگهداری در انکوباتور با دمای 

، آب %2ت سديم لريترتیب هیپوکهای سالم و با سايز يکسان جداسازی شدند. شسته شدند و سپس در سه محلول استريل بهپرتقال

ای ه، با میلهاپرتقال استريل نمودنپس از . خشک شدند وثانیه استريل شدند  38هر کدام به مدت  %08مقطر استريل، الکل اتیلیک 

ست، زخمی به پهنای  شده ا ستريل  ستیل که ا ايجاد گرديد  که اين  هر پرتقالبخش میانی بر روی متر میلی 2متر و عم  میلی 1ا

از میکرولیتر  28 مقداربه هر سااوراا ايجاد شااده در پرتقال  (.Lorente et al., 2013توجه به منبع موجود انتخاب گرديد )روش با 

سپور  سیون ا سپان سوراا برای پرتقال .شدتزري  قارچ سو شد با اين تفاوت که به هر  شاهد هم عینا همان مراحل تکرار   28های 

ل يک بار مصرف به ژرمیناتور گروه زراعت منتق ها درون ظرفبرای حفظ رطوبت، پرتقالاستريل تزري  گرديد.  میکرولیتر آب مقطر

 داری شدند.نگهگراد درجه سانتی 20گرديد و در دمای 

شانه سخمیلی 30تا  18ی لهیدگی با قطری متغیر بین صورت لکههای قارچ بعد آلودگی بهاولین ن شم هم به  تی قابل متر که با چ

(. زمان ايجاد لکه لهیدگی برای هر میوه متفاوت است و در بعضی Gómez-Sanchis et al., 2013شود )تشخیص است شروع می

شکار می 0روز و در ديرترين حالت بعد از  3بعد از  ی لهیدگی روز لکه 1(. در اين تحقی  بعد از Lorente et al., 2013گردد )روز آ

 جه تصويربرداری بعد از روز چهارم انجام گرديد.آشکار گرديد، در نتی
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 سیستم تصویربرداری طیفی مورد استفاده

استفاده گرديد. در اين سامانه تصويربرداری از نورپردازی پاششی که  1برای تصويربرداری طیفی از سیستم نشان داده شده در شکل 

از پايین روی سااطح داخلی نیمکره نورپردازی  نورپرتوهای خورد با بر گردد.ايجاد شااده اساات، اسااتفاده می با اسااتفاده از نیمکره

اين ساایسااتم روشاانايی مانع از ايجاد نقاط روشاان  .گردديکنواخت و بدون ايجاد سااايه برای اجسااام کروی و نیمه کروی ايجاد می

های هالوژن . با توجه به اينکه المپکندگردد، در حالی که نورپردازی با کیفیت بااليی را نیز ارائه میناخواساااته بر روی پرتقال می

از طیف الکترومغناطیس دارند برای کاربرد نورپردازی در سیستم تصويربرداری چند طیفی  NIRتنگستن بازده نوری خوبی در ناحیه 

سانچز و همکاران،  ستند )گامز  سب ه ستگاه از المپ هالوژن  (.2811منا  DECOSTAR 51 COOLوات ) 08ولت  12در اين د

BLUE, Halogen dichroic reflector lamp ست شده ا ستفاده  صويربرداری طیفی ا ستم ت سی ستفاده گرديد. دوربینی که در  ( ا

سونگ مدل دوربین  صويربرداریمی SCB-2000Pسام شد. ت ستفاده از فیلترهای مادون قرمز نزديک، با سطح پرتقال با ا  هایاز 

 انجام گرفت. نانومتر 088و  088های با پیک طیفی دامنه باريکدر دو نمونه و 

 

 Vis-NIRسامانه تصویربرداری  -1شکل 

 کالیبراسیون تصویر

که دو روش اصلی کالیبره کردن وجود دارد. در روش اول شوند. ها تصاوير خام کالیبره میبرای حذف تاثیر تغییرات نورپردازی المپ

شود که البته خطای زيادی دارد، ولی در روش دوم از سطح عنوان سطح رفرنس استفاده میتصوير به از روشنايی مینیمم و ماکزيمم

گردد. برای کالیبره کردن به روش سااطح رفرنس عالوه بر تصااوير روشاان درصااد باشااد اسااتفاده می 188رفرنساای که بازتاب آن 

ی آيد که نتیجهدساات میتصااوير کالیبره به 1 یاز رابطه شااود وها خاموش هسااتند گرفته میکه المپتصااويری از نمونه در حالی

مشاااهده  2در شااکل را نانومتر با اسااتفاده از سااطح رفرنس سااولفات باريم  088 و 088کالیبره شاادن تصاااوير در باندهای طیفی 

 .(1331)قانعی و همکاران،  نمايیدمی
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(1) T(sample)=(sample-dark)/(100%-dark) 

 

 darkتصاوير ساطح رفرنس،  %100 تصاوير خام نمونه، sample ی نمونه،تصاوير کالیبره شاده T(sample)، 1که در رابطه 

 باشد.ها خاموش هستند، میکه المپتصوير سطح رفرنس در حالی

 

 

 

 

 

( تصویر پنانومتر،  088الف( تصویر مرئی، ب( تصویر  ؛آلودگی کالیبره شدن تصاویر طیفی پرتقال بعد از روز چهارم -2شکل 

 نانومتر 088ی ( تصویر کالیبره شدهتنانومتر،  088ی کالیبره شده

 قطعه بندی تصویر

ست. اطراف صورت لهیدگی در ناحیه آلوده در روزهای اول فقط به سفید رنگ و بعد از چند روز محل تزري ، محل تزري  ا سپس 

های محل تزري  که در مراحل اولیه ساافید رنگ اساات جداگانه اسااتخرا  های ناحیه لهیده جداگانه و دادهدهگردد. داساابز رنگ می

نانومتر از  088و  088عالوه بر دو باند طیفی ی تزري  و سااالم میانگین گیری شااد. سااطح لهیده، ناحیه 3هر باند طیفی در . شاادند

ستخرا  گرديد. نانومتر برای تج 088ی مرئی هم باند طیفی ناحیه   ،088 اندب سهشده در میانگین گیری نتايج طیفی زيه و تحلیل ا

  مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. SPSSدر غالب طرح کامال تصادفی در نرم افزار  088و  088

 ب الف

 پ ت
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)تصاویر پرتقال بعد از روز چهارم آلودگی(؛ الف( تصویر اصلی، ب(  ی قطعه بندی تصویر برای استخراج ویژگینحوه -3شکل 

 تصویر قطعه بندی شده

 نتایج و بحث 

ناحیه لهیده، ناحیه تزري  و ناحیه سالم شدت بازتابش از دهد که بین نشان می( 1جدول )تجزيه واريانس نتايج آماری حاصل از 

 088به عبارت ديگر، با استفاده از شدت بازتابش از سطح در دامنه طیفی  دارد. وجودنانومتر  088و  088اری در طیف داختالف معنی

سالم  بین شدت بازتابش از ناحیه لهیده، ناحیه تزري  و ناحیه در حالی کهنانومتر، اين نواحی قابل تفکیک و شناسايی هستند.  088و 

 نانومتر وجود ندارد.  088داری در طیف اختالف معنی

 آماری حاصل از تجزیه واریانس نتایج -1جدول 

 Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  منبع تغییر

 088باند طیفی 

 82/8 2 811/8 هابین گروه

 880/8 00 101/8 هادرون گروه 020/2

  03 020/8 کل

 088باند طیفی 

 802/8 2 101/8 هابین گروه
 883/8 00 101/8 هادرون گروه 800/32*

  03 330/8 کل

  088باند طیفی 

 331/8 2 000/1 هابین گروه
 880/8 00 080/8 هادرون گروه 831/123*

  03 300/2 کل

 درصد 0داری در سطح احتمال معنی*     

اختالف نانومتر  088و سالم در طیف  ی لهیدهدهد که ناحیهبا استفاده از آزمون دانکن نشان می یانگینممقايسه حاصل از نتايج 

نانومتر  088ی سالم در طیف ی لهیده و ناحیهناحیه بین بازتابش بدست آمده از (، در حالی که1و شکل  2داری ندارند )جدول معنی

ز شدت بازتابش ابا  داریی تزري  نیز اختالف معنیناحیهشدت بازتابیده شده از . (0و شکل  3)جدول  دارد وجود داریاختالف معنی

 دارد.نانومتر  088و  088ناحیه سالم و ناحیه لهیده در هر دو طیف 

 ب الف



 

0 
 
 

 ی مختلف  ناحیه 3با استفاده از آزمون دانکن برای  088های طیف مقایسه میانگین -2جدول 

 تعداد ی مورد نظرناحیه
 80/8داری سطح معنی

1 2 

  3811/8 38 ی تزري ناحیه
 3300/8  38 ی لهیدهناحیه

 3333/8  18 ی سالمناحیه

 330/8 1  داریسطح معنی

 

 

ها با حرف از نواحی لهیده، سالم و تزریق با آزمون دانکن )ستون 088نمایش مقایسه میانگین شدت بازتابش در طیف  -4شکل 

 دار ندارند(مشابه اختالف معنی

 ی مختلف  ناحیه 3با استفاده از آزمون دانکن برای  088طیف  هایمقایسه میانگین -3جدول 

 تعداد ی مورد نظرناحیه
 80/8داری سطح معنی

1 2 3 

   0031/8 38 ی تزري ناحیه

  3331/8  38 ی لهیدهناحیه
 8830/1   18 ی سالمناحیه

 1 1 1  داریسطح معنی

 



 

0 
 
 

 

ها با حرف نواحی لهیده، سالم و تزریق با آزمون دانکن )ستون 088نمایش مقایسه میانگین شدت بازتابش در طیف  -5شکل 

 دار ندارند(مشابه اختالف معنی
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