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تجزيه و تحليل حساسيت توابع عضويت برای دستهبندی فازی گوجهفرنگی متأثر از دما و مدت زمان نگهداری
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سيد مهدی نصيری ،*1سميرا خواجوی ،2عبدالعباس جعفری

 .1دانشیار ،بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
 .2دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
 .3دانشیار ،بخش مهندسی بیوسیستم دانشگاه شیراز
(تاريخ دريافت – 1394/9/27 :تاريخ بازنگری – 1395/7/23 :تاريخ تصويب)1396/5/14 :

چکيده
در اين مطالعه دستهبندی گوجه فرنگی به کمک منطق فازی و تغییر در آن در شرايط مختلف نگهداری مورد مطالعه قرار
گرفت .بدين منظور ويژگیهای کیفی از قبیل رنگ ،اندازه و سختی گوجه فرنگی اندازهگیری شد .دستهبندی نمونهها
توسط يک سامانه طراحی شده منطق فازی با قواعد فازی با نظر کارشناسان خبره مقايسه گرديد .تجزيه و تحلیل
حساسیت خروجی توابع عضويت به کمک آماره مربع کای مشخص شد .نتايج نشان داد که حساسیت دسته بندی
نمونههای نگهداری شده در سردخانه از روز ششم با تغییر از دسته "درجه "1به "درجه "2رخ داد .برای نمونههای
نگهداری شده در شرايط محیط اين حساسیت از روز سوم با تغییر دستهبندی مشابه رخ داد .نتايج تاکید مینمايد
هرگونه عملیات فرآوری يا بازار رسانی پس از دستهبندی اولیه بايد از لحاظ صرف زمان بگونهای باشد که حاصل
دستهبندی اولیه را دچار تغییر ننمايد.
واژههای کليدی :تجزيه و تحلیل حساسیت ،پردازش تصوير ،دسته بندی ،گوجه فرنگی ،منطق فازی
*

مقدمه

توجه به نیاز مصرف کنندگان میوهها و سبزیها شرايط را برای
تدوين و اجرای استانداردهای کیفی برای انتخاب آنها ايجاد
نموده است .بر همین اساس در سالهای گذشته سامانههای
زيادی برای درجه بندی و دسته بندی برای تحقق نیازهای
صنعت فرآوری میوهها و سبزیها ظهور پیدا کرد .با اين حال
بسیاری از آنها بیش از حد پیچیده و بسیار پر هزينه برای
صنايع کوچک و متوسط هستند.
طبق آمار سازمان خوار و بار جهانی در سال  2012حدود
 162میلیون تن گوجهفرنگی در  4/8میلیون هکتار سطح زير
کشت جهان تولید شده است ( .)Anonymous, 2016اين
محصول يک کاالی حساس به شرايط محیط و فاسد شدنی
است .بنابراين ضرورت دارد با توجه به فرازگرا بودن آن ،پس از
بلوغ خیلی زود مصرف يا فرآوری گردد.
تغییر رنگ گوجه فرنگی پس از برداشت از شاخصه های
مهم کیفی است که در پژوهش های متعددی مورد استفاده قرار
گرفته است .اين خصوصیات ارتباط با میزان رسیدگی نیز دارد.
رنگ گوجهفرنگی تحت تاثیر دما و مدت زمان نگهداری و
همچنین رسیدگی محصول می باشد ( .)Lana et al., 2005از
* نويسنده مسئول nasiri@shirazu.ac.ir :

اين خصوصیت در تصاويری که توسط يک سامانه ماشین بینايی
تهیه شده بود برای درجهبندی استفاده شد ( Polder et al.,
 .)2003اين خصوصیت بارز گوجه فرنگی همراه با ساير
خصوصیات فیزيکی مثل اندازه و نقايص ظاهری در درجه بندی
و دسته بندی نیز مورد استفاده قرار گرفته است ( Lino et al.,
(2007) Sabery Kamarposhty .)2008; Beak et al., 2012
 and Pourrezaدر پژوهشی دستهبندی گوجه فرنگی را با
استفاده از خصوصیات استخراج شده (سبز بودن ،قرمز بودن،
زرد بودن ،میانگین زردی و قرمزی و سبزی ،آنتروپی ،انرژی،
کنتراست ،همگنی ،گردی ،مساحت گوجه فرنگی) از تصاويری
تهیه شده به کمک ماشین بینايی انجام دادند.
در پژوهش های بیان شده قبل استخراج دادههای حاصل
از پردازش تصوير بر الگوريتمهای ساده استوار بوده است .با اين
حال آنچه مسلم است اين دسته بندی ها در حیطه منطق بولی
صورت گرفته است .در روش ديگر که بر پايه منطق فازی استوار
است بر خالف منطق بولی عضويت يک خصوصیت محصول
دارای مراتب يا به عبارت بهتر درجه است .به عبارت ساده تر به
جای يک موقعیت مشخص (صفر يا يک) در منطق بولی از
درجه عضويت (از صفر تا يک) در منطق فازی استفاده می شود.
در اين حیطه نیز پس از توسعه آن پژوهش های کاربردی
مختلفی صورت پذيرفته است (.)Teshnehlab et al., 2010
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با استفاده از منطق فازی درجه بندی میوه سیب انجام
شده است .ويژگیهای کیفی سیب از قبیل رنگ ،اندازه و نقص
ظاهری با تجهیزات مختلف اندازهگیری و برای درجهبندی به
کمک منطق فازی استفاده شد (.)Kavdir and Guyer, 2003
 (2011) Iraji and Tosiniaروش کارآمد و دقیقی برای
دستهبندی گوجهفرنگی ارائه دادند .ابتدا تصويری از گوجهفرنگی
تهیه و با استفاده از منطق فازی و شبکههای عصبی فازی
( )ANFISمتناسب با  7فاکتور به دست آمده از تصاوير گرفته
شده میوهها در  9دسته طبقهبندی شدند .اين روش نسبت به
روشهای قبلی دارای خطای کمتر بود(2011) Omid .
دستهبندی پسته باز و بسته را به کمک منطق فازی مورد
مطالعه قرار داد .وی با استفاده از روش ممدانی و با استفاده از
 %70دادهها سیستم را آموزش داده و با  %30باقیمانده دادهها
مدل را آزمود .يک سامانه منطق فازی طراحی شد که
دستهبندی گوجه فرنگی را بر اساس رنگ ،اندازه ،سختی
گوجهفرنگی به کمک شش الگوريتم مختلف در پنج دسته
"درجه 1بازار دور"" ،درجه" ،"1درجه" ،"2فرآوری" و
"سردخانه" تقسیمبندی نمود ( .)Tahavvor, 2014از آنجا که
محصول گوجه فرنگی تحت تاثیر دما و مدت زمان نگهداری
دچار تغییرات فیزيولوژيکی (از جمله تغییر رنگ) میشود ،دسته
بندیهای مبتنی بر توابع عضويت فازی نیز ممکن است دچار
دگرگونی شوند ( .)Miro et al., 2013بنابراين ،تصمیمهای
مبتنی بر دستهبندی فازی تابع شرايط نگهداری ثابت نخواهد
بود و ضرورت دارد برای تصمیمسازی بهتر دامنه اين تغییرات
نیز لحاظ گردد .بر اين اساس پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر
دو عامل دما و مدت زمان نگهداری بر نتیجه دستهبندی صورت
گرفته به کمک منطق فازی و تعیین دامنه حساسیت توابع
عضويت سختی و رنگ به انجام رسید .در اين پژوهش بطور
همزمان دو خصوصیت فیزيکی رنگ و اندازه و خصوصیت
مکانیکی سختی در توابع عضويت فازی مورد استفاده قرار
گرفتند.

مواد و روشها
میوههای گوجهفرنگی تازه رقم کاردلن از گلخانه در چهار مرحله
رسیدگی سبز بالغ ،سبز مايل به نارنجی ،نارنجی و قرمز انتخاب
شدند و سپس میوههای برداشت شده به صورت تصادفی شماره
گذاری شدند .تعداد گوجهفرنگیهای مورد آزمايش حدود 128
عدد بود تا در هر گروه تعداد مناسب حدود  20-30عدد گوجه
فرنگی قرار گیرد .تیمارهای آزمايش شامل دمای انبارداری در دو
سطح (سردخانه با دمای دوازده درجه سلسیوس و شرايط محیط

با میانگین دمای حدود  28/5درجه سلسیوس) در مدت دوازده
روز نگهداری بود ،و سختی و رنگ صفتهای اندازهگیری بودند.
در اين تحقیق به تجزيه و تحلیل حساسیت الگوريتمهای
پیشنهادی برای دستهبندی گوجه فرنگی در پژوهش )(2016
 Nassiri et al.پرداخته شد .پس از طرح الگوريتمهای مختلف،
طبقهبندی و مقايسه با نظر  7عضو پنل (کارشناس خبره) طبق
آزمون مربع کای صورت پذيرفت و دقت هر الگوريتم و نیز
بهترين الگوريتم برای طبقهبندی گوجه فرنگی مشخص گرديد.
همچنین با آزمون مربع کای تغییر عضويت نمونهها در تابع
تحت تأثیر دما و مدت زمان نگهداری مورد تجزيه و تحلیل قرار
گرفت.
آزمون سختی

آزمون سختی و اندازهگیری خواص فیزيکی با استفاده از دستگاه
اينستران (سنتام مدل  STM 20ساخت ايران) صورت پذيرفت.
بارسنج ( BONGSHINمدل  DBBP-50ساخت کره) مورد
استفاده برای انجام آزمونها دارای حداکثر ظرفیت  50کیلوگرم
نیرو بود .قطر پراب مورد استفاده  75میلیمتر از جنس
آلومینیوم در نظر گرفته شد .سرعت حرکت پراب  100میلی
متر بر ثانیه و نمونه های نگهداری شده هر سه روز يک بار
توسط دستگاه اينستران در دو جهت عمود بر هم تحت آزمون
صفحات فشاری با حداکثر نیروی  3نیوتن قرار گرفتند
( .)Tahavvor, 2014اين مقدار نیرو با انجام پیش آزمونها به
گونهای انتخاب شد که به محصول در دورههای مختلف نگهداری
آسیب وارد نسازد.
عکس برداری

برای تهیه عکسها از اتاقک نورپردازی با تابش
غیرمستقیم که اصطالحاً آسمان ابری نامیده میشود استفاده
شد .برای اخذ تصاوير رنگی از دوربین ديجیتال  Canonساخت
ژاپن با وضوح  6مگاپیکسل استفاده شد .ارتفاع دوربین تا سطح
قرارگیری محصول با يک پايه در فاصله  21سانتیمتری قرار
گرفت .سرعت شاتر  1/80ثانیه و دريچه ديافراگم ( f )1/5تنظیم
گرديد تا کیفیت تمامی تصاوير يکسان حاصل شود .دستهبندی
میوهها از لحاظ رنگ بر اساس استاندارد آمريکا صورت پذيرفت
) Green .(Anonymous, 1997تمام سطح گوجهفرنگی سبز
است Breaker .بیشتر از  10درصد سطح به رنگ زرد يا نارنجی
در نیامده است Turning .تا  30درصد سطح بیشتر سبز
نیست Pink .تا  60درصد سطح گوجه فرنگی نارنجی يا قرمز
است Light red .تا  90درصد سطح نارنجی يا قرمز استRed .
بیشتر از  90درصد سطح رنگ قرمز دارد .از قسمتهای مختلف

نصيری و همکاران :تجزيه و تحليل حساسيت توابع عضويت برای دسته بندی فازی گوجهفرنگی...

نمونههايی که رنگهای قرمز ،نارنجی و سبز را به صورت مجزا
داشتند قطعهبرداری شد و نمودارهای  RB ،RGو  BGرسم
گرديدند .با توجه به اين که نمودارها قادر به جداسازی رنگها
به صورت کامل نبودند محیط رنگ از  RGBبه  HSVتبديل
گرديد.
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 4و غیر فازی ساز "نیم ساز" و مدل  6از توابع مدل  4و غیر
فازیساز "میانگین ماکزيمم" استفاده شد .بر اساس نتايج
حاصل از نمودار مرزهای توابع عضويت ذوزنقهای برای سختی،
رنگ و اندازه بدست آمد (شکل های  1و  .)2برای خروجی نیز
توابع عضويت تعريف گرديد .قواعد اگر-آنگاه فازی نیز تعريف و

ساختار مدل های فازی

بوسیله غیرفازی سازههای خروجی به عدد تبديل شد .به اين

برای پیادهسازی منطق فازی از جعبه ابزار منطق فازی در نرم

منظور برای  5دسته خروجی  5تابع عضويت مساوی در نظر

افزار متلب (نسخه  )R2013aتحت ويندوز استفاده شد .توابع

گرفته شد (شکل .)3برای مقايسه نظر کارشناس خبره و

عضويت برای رنگ ،اندازه و سختی طراحی شد .برای فازی

الگوريتم از آزمون مربع کای استفاده شد.

کردن اين پارامترها از متغیرهای زبانی ،کم ( ،)Lمتوسط (،)M
نارنجی متوسط

زياد ( )Hاستفاده شد .روش ماکزيمم -مینیمم ممدانی برای

1.5

نارنجی کم

ماکزيمم برای غیر فازی سازی مورد استفاده قرار گرفت  .قواعد
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اگر -آنگاه فازی برای دستهبندی گوجه فرنگی شامل چهار تابع
عضويت (سختی ،رنگ قرمز ،رنگ نارنجی ،اندازه) و هر کدام سه
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80

70

50

60

30

40

20

10

0
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مکانیزم استنتاج و روشهای مرکز ثقل ،نیم ساز و میانگین

1

0

رنگ نارنجی (درصد)

مشابه به  17قاعده قابل قبول دست يافته شد .ترکیب قواعد
بهگونهای صورت گرفت که مجموعه های فازی با هم سازگاری

قرمز

داشته باشند .برای مثال يکی از قوانین را میتوان به صورت زير

قرمز متوسط
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باشد آنگاه گوجه فرنگی به سردخانه منتقل شود.
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در اين پژوهش شش مدل مختلف مورد بررسی قرار
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گرفت .مدل  1توابع ذوزنقهای و غیر فازی ساز "مرکز ثقل"،
مدل  2توابع ذوزنقهای و غیر فازی ساز "نیم ساز" و مدل 3
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رنگ نارنجی (درصد)

مدل  4توابع ابتدايی و انتهايی  zmfو  sigmfو توابع وسط

شکل  .1توابع عضويت ذوزنقهای برای درصد رنگ های قرمز و نارنجی

 gbellmfو غیر فازی ساز "مرکز ثقل" ،در مدل  5از توابع مدل
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بیان نمود :اگر رنگ قرمز کم ،رنگ نارنجی کم و سختی زياد
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1.2
فرآوری

درجه 2
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درجه بندی کیفی
شکل  .3توابع عضويت ذوزنقهای خروجی

تجزيه و تحليل حساسيت

برای تجزيه و تحلیل حساسیت از آزمون مربع کای استفاده شد
تا مشخص شود پس از چه مدت نگهداری دستهبندی محصول
دچار تغییر خواهد شد .آن روز به عنوان شروع حساسیت
الگوريتم مشخص گرديد .آماره آزمون عبارتست از ( Plackett,
:)1983
(رابطه)1

𝑱

𝐈

𝟐) 𝒋𝒊𝒆 (𝒐𝒊𝒋 −
∑∑ =
𝒋𝒊𝒆

تشخیص داد و باالترين درصد درستی مربوط به روز سوم بود،
زيرا الگوريتم در تشخیص دستهبندیهای "درجه 1بازار دور" و
"سردخانه" کامال با نظر کارشناس مطابقت داشت .در دمای
محیط باالترين درصد درستی مربوط به مدل  5است زيرا
الگوريتم در اين دوره در تشخیص گروهها نسبتا درست عمل
کرد .دلیل تفاوت دقت الگوريتم در مدلها در دو دما اين است

𝟐

𝛘

𝟏=𝒋 𝟏=𝐢

که  eijفراوانی مورد انتظار (تعداد نمونههايی که اعضای
پنل در يک دسته قرارداده است) و  oijفراوانی مشاهده شده
(تعداد نمونههايی که الگوريتم در يک دسته قرار داده است).
نقطه بحرانی مربع کای ( )χ2برای درجه آزادی  -1( 4تعداد
دسته بندیها) و احتمال  0/05برابر  9/5است .مقادير مربع کای
بیشتر از اين مقدار نشان میدهد که بین دستهبندی اعضای پنل
و الگوريتم تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد وجود دارد.
به دلیل اينکه در جدول توافقی مقدار هر خانه فراوانی قابل
انتظار حداقل  5است در گروههايی که دارای فراوانی کمتر بود
فراوانی آن گروه با گروه ديگر ادغام گرديد.

نتايج و بحث
دقت دستهبندی هر الگوريتم در دو دمای سردخانه و محیط در
جدول  1نشان داده شده است .دستهبندی گوجهفرنگی بر اساس
الگوريتم طراحی شده در مدلهای شش گانه نشان داد که مدل
 3در دمای سردخانه از ساير مدلها بهتر بوده زيرا الگوريتم در
اين مدل دستهبندی "درجه 1بازار دور" را کامال درست

که نمونهها از نظر تغییر رنگ و سختی در دمای محیط با دمای
سردخانه متفاوت بودند (جدول  .)1سختی گوجه فرنگی در
مدت ذخیره کردن مقداری کاهش میيابد و اين کاهش در
دماهای پايینتر کمتر است ( .)Lana et al., 2005نظر کارشناس
و الگوريتم در هر دو دمای سردخانه و محیط در مدلهای شش
گانه با آزمون مربع کای مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج نشان داد
که در کلیه دورهها نظر کارشناس و الگوريتم با هم مطابقت
قابل قبولی داشته است (جدول.)1
تجزيه و تحلیل حساسیت نمونههای نگهداری شده در
سردخانه نشان داد که در دورهی سوم (شش روز پس از
نگهداری) مقادير مربع کای اختالف معنیداری را در سطح
احتمال پنج درصد بین نمونه نگهداری شده با شاهد داشته است
(جدول .)2بنابراين دورهی سوم به عنوان دورهی شروع حساسیت
برای نگهداری در سردخانه معرفی شد .در اين دوره تغییر عضويت
نمونهها در گروه "درجه  1بازار دور" بود که بیشترين تأثیر را در
حساسیت گروهبندی الگوريتم اين دوره نسبت به دورهی  1داشت.
همچنین تغییر در دستهبندی "درجه  "2نیز تاثیری در حساسیت
داشته است .عامل تغییر دستهبندی ،توابع عضويت مربوط به
تغییر رنگ و سختی نمونهها بوده است.
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سفتی میوهی گوجهفرنگی به مقدار زيادی تحت تأثیر
شرايط محیط قرار میگیرد (.)Davis and Hobson, 1981
تحمل واريتههای مختلف نسبت به درجه حرارت متفاوت بوده و
با درجه حرارت و مدت زمان نگهداری تغییر میکندDavis .
 and Hobsonبیان داشتند که درجه حرارت اثر معنیداری بر
سرعت رسیدن دارد .همچنین بیان داشتند که اگر گوجه فرنگی
 2روز در  40درجه سلسیوس 4 ،روز در  35درجه سلسیوس و
يا  6روز در  30درجه سلسیوس نگهداری شود اثرات مشابهی در
آنها مشاهده می شود .اين بدان معنی است که اثر دما نسبت به
مدت زمان نگهداری بیشتر است .افزون بر آن Davis and
 Hobsonنشان دادند که مناسبترين دما برای رسیدن
گوجهفرنگی دمای  20تا  25درجه سلسیوس است.

فازی ساز

غير فازی ساز

ذوزنقهای

ارزيابی در

ارزيابی در

دمای

دمای محيط

سردخانه
مرکز ثقل (مدل)1

%84/6

%76/4

نیم ساز (مدل )2

%85/8

%83/2

میانگین ماکزيمم (مدل )3

%86

%83/2

مرکز ثقل (مدل)4

%83/7

%72/2

نیم ساز (مدل )5

%83/2

%85/7

میانگین ماکزيمم (مدل )6

%82/4

%71/2

غیر خطی

جدول  .2نتايج تجزيه و تحليل حساسيت الگوريتم مدلهای شش گانه در سردخانه (نسبت به شاهد)

مدل

ارزيابی

1
2
3
4
5
6

χ2
χ2
χ2
χ2
χ2
χ2

مدت زمان نگهداری
روز نخست (دوره )1
a

1/9
a
4/7
a
1/9
a
1/9
a
1/9
a
1/8

 3روز (دوره )2
a

0/1
a
0/7
a
3
a
0/2
a
1/4
a
0/2

تجزيه و تحلیل حساسیت مدلهای ششگانه منطق فازی
در دمای محیط نیز در جدول  3نشان داد که در روز سوم تفاوت
معنی داری بین نظر الگوريتم در دورهی اول و دورهی دوم
مشاهده شد .بنابراين اين دوره را میتوان به عنوان دورهی شروع
حساسیت الگوريتم به دسته بندی معرفی کرد .در اين دوره
تغییر در عضويت الگوريتم دسته بندی گروه "درجه  "2عمده
ترين تغییر بوده است .همانطور که مشخص است نمونههای
نگهداری شده در شرايط محیط سريعتر دچار تغییر در دسته
بندی شدهاند ،زيرا اين نمونه ها از نظر رنگ و سختی سريعتر
تغییر نمودهاند .يافته پژوهش نشان داد که دما اثر قابل مالحظه
تری نسبت به مدت زمان نگهداری در رسیدن گوجهفرنگی دارد
( .)Davis and Hobson, 1981تأثیر درجه حرارت و زمان بر
سختی در طول مدت نگهداری مدل سازی شد و مشخص شد
که تغییرات سختی و محتوای رطوبتی در طی مدت زمان
نگهداری به سرعت رخ می دهد ( .)Van Dijk et al., 2006در
نتیجه حساسیت الگوريتم دسته بندی در دمای محیط نسبت به
دمای سردخانه زودتر اتفاق افتاد .در بررسی صفات کیفی

 6روز (دوره )3
b

11/5
b
12/7
b
22/2
b
10/6
b
13
b
11/1

 9روز (دوره )4
b

25/1
b
45/2
b
93/9
b
28/4
b
63/6
b
23/3

 12روز (دوره )5
b

12/6
b
24/4
b
65/1
b
11/2
b
37/7
b
14/4

گوجهفرنگی داربستی نشان دادند که با افزايش دما و مدت زمان
ماندگاری سختی گوجه فرنگیها به طور نمايی کاهش میيابد.
نتايج نشان داد که با افزايش دما تغییرات رنگ سريعتر اتفاق
میافتد .در دمای ثابت گوجهفرنگیهای قرمز ذخیره شده نسبت
به گوجهفرنگیهای سبز ذخیره شده تغییر رنگ کمتری داشته و
در مدت زمان نگهداری کمتری به ثبات رنگی رسیدند
(.)Schouten et al., 2007
 (2006) Lana et alبا استفاده از تجزيه و تحلیل ويدئو تصوير
اثر دمای ذخیره کردن و مرحله رسیدن گوجه فرنگی را بر رنگ
ظاهری سطح گوجهفرنگی تازه برداشت شده بررسی کردند.
آنها به اين نتیجه دست پیدا کردند که با افزايش مدت زمان
نگهداری و نیز افزايش دمای ذخیره کردن از  2الی  5درجه
سلسیوس ،تقريباً هر سه مولفه رنگ  G ،Rو  Bمحصول را
کاهش می دهد ولی تأثیر دما کمتر از مدت زمان ذخیره کردن
است (2014) Nassiri et al. .گزارش کردند که مقدار لیکوپن که
عامل قرمزی گوجهفرنگی است در نمونههای سبز و سبز مايل به
نارنجی با سرعت بیشتری نسبت محصول کامال قرمز افزايش

1396  زمستان،4  شماره،48  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران
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مدت زمان نگهداری
)5  روز (دوره12

)4  روز (دوره9

)3  روز (دوره6

)2  روز (دوره3

77/2

b

62/6

b

63/5

b

87/7

24/4

b

90/9

b

54/8

b

89

94/8

b

84/9

b

74/7

b

90/9

65/5

b

131/4

77/6

b

118/6

53/1

b

22/1

b

17/6

b

65/8

51/1

b

26/9

b

18/5

b

30

b

ذوزنقهای و غیر فازی ساز میانگین ماکزيمم درصد دقت باالتری
 تجزيه و تحلیل حساسیت.در تشخیص دستهبندیها داشتند
مدلهای مختلف فازی نشان داد که در شرايط سردخانه (دمای
)دوازده درجه سلسیوس) شروع حساسیت (يا تغییر دستهبندی
1 از روز ششم نگهداری به علت تغییر عضويت گروه "درجه
" و در دمای محیط حساسیت الگوريتم2 بازار دور" و "درجه
 اين نتايج نشان میدهد.در روز سوم نگهداری مشاهده شد
 حمل و،مراحل بعدی فرآوری گوجه فرنگی از جمله بستهبندی
نقل يا ذخیرهسازی تابع دستهبندی انجام شده است و برای
جلوگیری از تغییر در دستهبندیهای انجام شده دما و زمان
.نقش مهمی را ايفا مینمايند

b

b
b
b

b

b

)1 روز نخست (دوره

ارزيابی

مدل

1/9

a

χ2

1

1/9

a

χ2

2

1/9

a

χ

2

3

1/9

a

χ2

4

1/9

a

χ

2

5

1/9

a

χ2

6

يافته است و اين تغییر رنگ در دمای محیط سرعت بیشتری
.نسبت به سردخانه داشته است
با توجه به نتايح به دست آمده از مدلهای ششگانه
سختی گوجه فرنگی با گذشت زمان در مدت نگهداری کاهش
 به همین.میيابد و اين کاهش در دماهای پايین کمتر است
علت شروع حساسیت الگوريتمهای طراحی شده در نمونههای
نگهداری شده در سردخانه نسبت به نمونههای محیطی ديرتر
.بود

نتيجه گيری کلی
دستهبندی گوجهفرنگی بر اساس الگوريتم طراحی شده در
مدلهای شش گانه نشان داد که در مدل با توابع عضويت
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