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 تونيز روغن يها نمونه يبند طبقه منظور  به است. يخازن حسگر با يکيالکتر يد يسنج فيط و بينايي نيماش يها يفناور
 يخط کيتفک ليتحل )،PCA( ياصل يها مؤلفه ليتحل يها  کيتکن از رنگ، و يفرکانس يها يژگيو از استفاده با اصل و يتقلب

)LDA( و زيتون هشد مخلوط يها نمونه ينيب شيپ يبرا ٣٦-٦- ١ ساختار با شبکه نيبهتر شد.  استفاده يمصنوع يعصب هشبک و 
-١ ساختار با شبکه نيبهتر ،همچنين داد. ارائه را ٠٠٦/٠ خطا مربعات ميانگين و ٩٤٤/٠ همبستگي ضريب ريمقاد ،آفتابگردان

 ٠٠٠٣/٠ خطا مربعات ميانگين و ٩٤٦/٠ همبستگي ضريب ريمقاد ،کلزا و زيتون هشد مخلوط يها نمونه ينيب شيپ يبرا ٣٦-١٠
 ضريب مقادير د.ش استفاده مسئله يساز مدل منظور به رنگي و کيالکتر يد يها ويژگي تركيب از نهايي گام در داد. ارائه را

 و ٣٨- ٢-١ ساختار با ٠٠٨/٠ و ٩٦٢/٠ برابر آفتابگردان و زيتون هشد مخلوط يها نمونه يبرا خطا مربعات ميانگين و همبستگي
  شد. حاصل ٣٨-١٦-١ ساختار با ٠٠١٣/٠ و ٩٦١/٠ ريمقاد کلزا و زيتون هشد مخلوط يها نمونه يبرا
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  مقدمه
 که ديآ يم دست به تونيز هويم فشردن با تونيز  روغن
 به تونيز روغن .است نشده  اشباع يچرب ياديز مقدار يدارا
 غيراشباعي تك چرب اسيدهاي زياد مقدار داشتن ليدل
 يهااثر و خوب پايداري دلپذير، طعم ،)اولئيك اسيد مانند(

 محسوب رينظ يب خوراكي روغن يك بخشي، سالمت هويژ
 هليوس  به وغنر .)Monfreda & Gobbi, 2014( شود يم

 يها روش با روغن کردن جدا و تونيز کامل کردن خرد
 در رييتغ سبب که شود يم ديتول ييايميش اي يکيمکان

 فائو، آمار اساس بر ،همچنين شود. ينم روغن ساختار
 ا،ياسپانترتيب  به جهان در تونيز دکنندگانيتول نيتر بزرگ

 سال در تن هزار ٤٠ ديتول با رانيا و هستند وناني و ايتاليا
 ,FAO( دارد ارياخت در را يجهان ازدهمي هرتب ،٢٠١٤

 مسئله نيهم و است نهيپرهز تونيز  روغن ديتول .)2014
 .دشو يم محصول نيا هشد  تمام متيق ادشدني ز موجب

 ورود يبرا را الزم هزيانگ ،تونيز  روغن اديز  متيق
 روش نيتر عمده .است کرده  فراهم بازار نيا به انيسودجو
 روغن با ينبات يها روغن کردن مخلوط هم استفاده سوء

  روغن وارد را تونيز هتفال روغن نکهيا اي است تونيز خالص
 که )Reboredo et al., 2013( کنند يم شده  هيتصف  تونيز

 توان ينم و ندارد وجود يراحت  به تقلب نيا تشخيص امکان
  افزوده خالص روغن به تونيز هتفال روغن ايآ که ديسنج
 مانند ييها روغن افزودن ،همچنين .نه اي است شده
 روغن به ايسو و آفتابگردان ،لزاك ذرت، ياهيگ يها روغن

 محسوب تونيز  روغن در تقلب عنوان  به اغلب تون،يز 
 ،رياخ يها سال در .)Alouache et al., 2015( دشو يم

 شده  انجام تونيز  روغن تقلب صيتشخ در ييها پژوهش
 Lizhi et است. شده  استفاده يخازن حسگر از ها آن در که

al. (2010) صيتشخ يبرا تونيز  روغن يرو يپژوهش 
 ند.داد انجام کيالکتر يد يسنج فيط از استفاده با تقلب

 بسامد همحدود در يولت چهار ينوسيس ولتاژ کي از ها آن
 کيالکتر يد خواص نييتع يبرا مگاهرتز کي تا هرتز ۱۰

 ،همچنين ند.کرد استفاده تونيز  روغن از ييدوتا مخلوط
 صيتشخ يراب ،)PLS( يئ جز مربعات حداقل مدل از ها آن

  .کردند استفاده روغن در تقلب سطح
 که است متداول يها کيتکن ءجز ،نيماش يينايب يفناور

 جمله از شود. يم گرفته کار به مختلف عيصنا در امروزه
 عيصنا و يکشاورز بخش در يفناور نيا که ييکاربردها

 مواد و يکشاورز محصوالت تيفيک نييتع دارد، ييغذا

al et Zheng(.  .al et Marshal Cano., 2006( است ييغذا

  روغن يناخالص يمحتوا صيتشخ يرو يپژوهش 2)013(
 به مجهز يدستگاه هتوسع ها آن هدف دادند. انجام تونيز

 صيتشخ يبرا يمصنوع يعصب هشبک و يينايب نيماش
 يرنگ ريتصاو از پژوهش نيا در .بود تونيز روغن در تقلب

 و سبز قرمز، يها رنگ ستوگراميه که است شده  استفاده
 هر در ها کسليپ تعداد شمارش از استفاده با (RGB) يآب

 سه نيا د.يآ يم دست به شدت) سطح ۲۵۶( شدت سطح
 کي مجموع در و ندشد  قيتلف گريکدي با ستوگراميه
 ها کسليپ تعداد که آمد دست به يسلول ۷۶۸ ستوگراميه
 در يمصنوع يعصب هشبک يورود عنوان  به ،سلول هر در

 يعصب يها شبکه که دادند گزارش ها آن شد. گرفته نظر
  تونيز روغن و خالص تونيز  روغن توانند يم ده،يد  آموزش
 دقت با را )ديآ يم حساب  به تقلب جزء که( ناخالص

 ,.Cano Marchal et al( کنند کيتفک هم از درصد ۳۸/۸۲

2013.(  
 ارائه روغن تقلب صيتشخ يبرا زين يگريد يها روش
 و يکيالکترون زبان ،يکيالکترون ينيب به توان يم که اند شده

 ،al et Bougrini. (2014) .کرد اشاره فروسرخ يسنج فيط
 روغن در تقلب صيتشخ يبرا يکيالکترون ينيب و زبان از

Jelen & Skudlar‐Mildner  کردند. استفاده ١آرگان

 صيتشخ يبرا کيالکترون ينيب کيتکن از زين 201)0(
Ozen & Gurdeniz  کردند. استفاده تونيز روغن در تقلب

 را سرخ فرو يسنج فيط بر يمبتن روش کي زين (2009)
  دادند. توسعه تونيز روغن بلتق صيتشخ يبرا
 تقلب صيتشخ كه دکر بيان توان يم ،فوق موارد به توجه با
 جهت در ها ضرورت از يكي ،يناخالص زانيم نيتخم و

 در محصول اين رقابت قدرت افزايش و كيفي سطح يارتقا
 ).al et Beygami., 2013( است جهاني و يداخل يبازارها

 صيتشخ جهت در نوين روش يک يريکارگ به ،بنابراين
 رگذاريتأث و مفيد بسيار تواند يم تونيز روغن بودن يتقلب
 ،قيتحق اين كلي و اصلي هدف جهت، نيهم به .باشد
 روغن تقلب صيتشخ يبرا حمل  قابل هسامان يک هتوسع

 حسگر و ماشين بينايي يها يفناور قيتلف كمک به تونيز
 افزودن ،تقلب از منظور پژوهش نيا در است. يخازن

 روغن به کلزا و آفتابگردان روغن مثل گريد يها روغن
 بودن  نهيهز کم دقت، سرعت، .است خالص اصل تونيز

                                                             
1- Argan oil 
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 روش يايمزا از بودن  مخرب ريغ و استفاده مورد زاتيتجه
  .است شده شنهاديپ

 
  ها روش و مواد
  نمونه هيته

 آفتابگردان روغن ،خالص تونيز روغن ازين مورد يها نمونه
 از ها شيآزما دادن انجام يبرا خالص يکلزا روغن و خالص
 روغن هنکارخا در شده ديتول و خرمشهر يکش روغن شرکت
 روغن کارخانه، گزارش اساس بر د.ش هيته رودبار گنجه

 از ياتوارد صورت به و ١كوآليپ تهيوار از شده ديتول تونيز
 تقلب درصد با يها نمونه هيته يبرا .ستا اياسپان کشور

 در آفتابگردان روغن ،%۵۰ و ۴۰% %،۳۰ %،۲۰ %،۱۰ %،۵
 مخلوط شده ذکر يوزن يها نسبت با خالص تونيز روغن

 آفتابگردان روغن اختالط از حاصل تقلب در نيبنابرا د.ش
 يبرا يمشابه اتيعمل د.ش هيته نمونه ۶ تونيز روغن رد
 کي .شد انجام کلزا روغن از حاصل تقلب يها نمونه هيته

 روغن تقلب بدون هنمون عنوان به زين تونيز روغن هنمون
 روغن هنمون کي و خالص يکلزا روغن هنمون کي تون،يز

 نمونه ۱۵ مجموع در ،نيبنابرا د.ش هيته خالص آفتابگردان
 يها تقلب درصد از د.ش آماده سامانه يابيارز و ليتحل يبرا

 يبردار داده نمونه هر از و هيته نمونه کي فقط شده ذکر
 يخطا از يناش يريپذناتکرار تا شد تکرار بار ۲۵

 گردد. لحاظ سامانه هتوسع در ولتاژها يريگ اندازه
 Lizhi( وسيسلس هدرج ۲۵ استاندارد يدما در ها شيآزما

et al., 2010( يکيمکان و يکيزيف خواص شگاهيآزما در و 
 سيپرد ستميوسيب کيمکان گروه يکشاورز محصوالت

  .شد انجام تهران دانشگاه يعيطب منابع و يکشاورز
  
  سامانه ساخت و يساز ادهيپ
 Soltani & Omid (2015) توسط شده يطراح دستگاه از

 شد. ساخته آن از نمونه کي و استفاده پژوهش نيا در
 کروکنترلريم ه،يتغذ منبع بدنه، از تقلب صيتشخ هسامان

AVR، يريگ اندازه واحد ،ينوسيس گناليس ديتول واحد 
 Port) وتريکامپ با ارتباط واحد ک،يالکتر يد يپارامترها

COM)، نيدورب ر،يگ ريتصو کارت شگر،ينما ،يخازن حسگر 
 خازن کي از است. شده  ليتشک ينورپرداز واحد و

 يدارا و مريپل از آن يخارج و يداخل طيمح که يا استوانه
 قرار يبرنج يا لهيم آن مرکز در که( متر يليم ۶۰ ارتفاع

                                                             
1- Picual 

 دو يرو بر و استفاده نظر مورد گرحس عنوان  به است )دارد
 هيکل .ندشد  داده قرار متر يليم ۸۰×۵۰×۳ يچوب شمش
 ابعاد به يکيپالست هجعب کي داخل يکيالکترون قطعات

 هتراش از شد. داده قرار متر يليم ۱۷۵×۱۳۰×۷۵
MAX038 با ينوسيس گناليس ديتول يبرا )۱ (شکل 

 ژنراتور گناليس قسمت در MHz ۲۰ حداکثر بسامد
  .ديگرد استفاده

 ۱۰ همحدود در يخروج فرکانس ،دستگاه نيا در
 يخارج مقاومت کي از استفاده با مگاهرتز ۲۰ تا لوهرتزيک
 يريگ اندازه يبرا .گردد يم کنترل ريمتغ خازن کي و

 )۲ شکل( AD8302 هتراش از کيالکتر يد يپارامترها
 يريگ اندازه يبرا توان يم ،تراشه نيا از شد. استفاده
 ،همچنين د.کر استفاده ييرايم بيضر زانيم و فاز  اختالف
 انتخاب گاهرتزيگ ۷/۲ تا توان يم را يورود گناليس بسامد
  کرد.

 حين استخراجي اطالعات زياد حجم به توجه با
 پارامترهاي هسامان که است نياز برداري، داده

 هبرنام کمک با و ارسال رايانه به را شده گيري اندازه
MATLAB پردازش هسامان شود. انجام ها داده تحليل 

 و افزار سخت بخش دو شامل شده  سازي پياده تصوير
 کوچک دوربين يک از افزار سخت قسمت در است. افزار نرم

CCD مدل SONY-420tvl ۴۸۰ داراي که شد  استفاده 
 کارت از است. پيکسل ۵۱۰×۴۹۲ و تلويزيون خط

 و دوربين بين ارتباط براي Pin Avid USB 2.0 تصويرگير
  به توان مي کارت اين هاي ويژگي از شد. استفاده رايانه
 ثانيه در فريم ۲۵ برداري عکس سرعت و ۷۲۰×۵۷ وضوح
   نمود. اشاره

 رايانه، با سامانه ارتباط براي MATLAB 2012b افزار نرم از
 ها، داده تحليل و  تجزيه داده، آوري جمع برداري، داده

 هاي شبکه طراحي شده، گرفته تصاوير پردازش عمليات
 داده توسعه هاي شبکه ارزيابي و آموزش مصنوعي، عصبي

 است. شده  استفاده سامانه با کار کلي طور  به و شده 
  

 رنگي هاي ويژگي استخراج
 هاي مؤلفه ميانگين از رنگي هاي ويژگي استخراج براي
 فضاهاي در RGB،CMY رنگي فضاي در RGB رنگي
 استفاده *L*A*B رنگي فضاي در *L*a*b و CMY رنگي

  شد. 
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  MAX038 تراشه از استفاده با سينوسي سيگنال توليد مدار - ۱ شکل

  

  
 AD8302 تراشه کيشمات ريتصو - ۲ شکل

  

      
 تونيز روغن تقلب صيتشخ سامانه ينما و کيشمات طرح - ۳ شکل

  
  )PCA( ياصل يها مؤلفه ليتحل
 ،بند طبقه عملکرد بهبود منظور  به يبند طبقه مسائل در

 يضرور ربط يب يها داده حذف و ديمف يها يژگيو انتخاب

 دهيد آموزش يراحت به ديبا سامانه که چرا ؛رسد يم نظر به
 ياصل همؤلف ليتحل کيتکن ،همچنين باشد. خودکار و
)PCA(، از درست يها يژگيو کردن دايپ يبرا روش کي 
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 ،PCA در است. روش نيتر جيرا که است ستا ها داده
 از شوند. يم ليتبد يکمتر يبعد يفضا به بعد D با ها داده
 يها هدرج کاهش به توان يم ،روش نيا گريد يايمزا
 کرد اشاره اتيعمل زمان کاهش و فضا کاهش ،يآزاد

)2011 ,.al et Varnamkhasti-Ghasemi(. است نيا هدف 
 در را فيتوص نيبهتر فضا، کي در اطالعات هارائ يبرا که

  م.يآور دست به خطا مربعات مجموع در رييتغ مورد
  

  )LDA( يخط کيتفک ليتحل
LDA، نيا در است. شده  نظارت يبند طبقه روش کي 
 تا کالس کي به مربوط يها داده که است نيا هدف ،روش
 و کينزد هم به شده جاديا ديجد يفضا ريز در امکان حد
 عبارت به باشند؛ دور هم از مختلف يها کالس يها داده

 يپراکندگ و حداکثر ها داده کالس نيب يپراکندگ ،گريد
 .)Tudu et al., 2008( شود حداقل ها داده کالس درون
 شباهت ياصل يها مؤلفه ليتحل به يخط کيتفک ليتحل
 تعداد کاستن روش، دو هر هعمد کاربرد کي و دارد

 نيا ،حال  نيا با است. مسئله يورود يفضا يبعدها
 ،LDA در دارند: هم با زين يا عمده يها تفاوت ها روش
 PCA در که  يدرحال ؛شود يم يساز مدل ها کالس تفاوت
 و LDAيها کيتکن شود. يم گرفته دهيناد ها کالس تفاوت
PCA افزار نرم در MATLAB ندشد اجرا.  

  
  يمصنوع يعصب هشبک

 پردازش يبرا يروش ،)ANN( يمصنوع يعصب هشبک کي
 گرفته الهام يستيز يعصب هسامان از که است اطالعات

 پردازد يم اطالعات پردازش به مغز مانند و است شده 
)Siswantor et al., 2016(. لونبرگ تميالگور از نجايا در- 

 نيا است. شده استفاده ها شبکه نيا آموزش يبرا مارکوات
 هنيکم افتني يبرا که است وتنين روش از يبيتقر تميالگور

 روش کي عنوان  به رهيمتغ چند يرخطيغ تابع کي
 توابع يبرا مربعات هنيکم همسئل حل يبرا استاندارد

 در .)Scott & James. 2006( شود يم استفاده يرخطيغ
همچنين  و يرنگ يها يژگيو استخراج يبرا ،پژوهش نيا
 يعصب هشبک کيتکن از يبسامد و يرنگ توأم يها يژگيو

 و ديگموئيس انتقال توابع است. شده  استفاده يمصنوع
 در يخروج هيال و يمخف يها هيال يبرا بيترت به زين يخط
 يتصادف طور به ها داده ،پژوهش نيا در .ندشد گرفته نظر
 و %)۱۵( ياعتبارسنج ،%)۷۰( شبکه آموزش بخش سه به

 و آموزش در .ندشد داده اختصاص %)۱۵( شبکه يابيارز
 ؛اند نشده استفاده يابيارز يها داده ،يعصب هشبک هتوسع
 جينتا از مستقل ،يابيارز از آمده دست به جينتا ،نيبنابرا

 يبرا .هستند معتبر و دنباش يم ياعتبارسنج و آموزش
 هر يبرا يبردار داده زين يريپذ تکرار از نانياطم حصول
 يعصب يها شبکه ،منظور نيا هب شد. انجام بار ۲۵ نمونه

 صورت  به( نرون ۲۰تا ۴ با و يمخف هيال کي با شرويپ
 تونيز روغن يفيک يپارامترها از کي هر يبرا زوج) اعداد
 يها داده شامل ،ها داده .ندشد داده آموزش و يطراح

 هنمون هر يبرا يخازن حسگر هليوس  به که - کيالکتر يد
 يها يژگيو و - پارامتر) ۳۸۴( شده  استخراج تونيز روغن

  .است يرنگ
 

  
 ينيبشيپ در شده استفاده يعصب هشبک ساختار - ۴ شکل

  تونيز روغن تقلب
  

  عملکرد يابيارز
 ،ريز يآمار شاخص سه ها مدل عملکرد سنجش يبرا

 دش استفاده بودن ياختصاص و دقت ت،يحساس شامل
)2015 ,.al et Teimouri:(              =        )۱(                                                    =        )٢(                                               =                 )٣(                                    

TP: توسط که مشخص کالس کي به مربوط يها نمونه 
  است. شده  داده صيتشخ درست يبند طبقه روش
TN: و دنباش يم گريد يها کالس به مربوط که ييها نمونه 

  است. داده صيتشخ درست را ها آن يبند طبقه روش
FN: توسط که مشخص کالس کي به مربوط يها نمونه 

  است. شده  داده صيتشخ نادرست يبند طبقه روش
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FP: و باشد يم گريد يها کالس به مربوط که ييها نمونه 
  است. داده صيتشخ نادرست را ها آن يبند طبقه روش

  
  بحث و جينتا

  کيالکتر يد يها يژگيو استخراج
 خازن داخل جداگانه طور  به کدام هر ،ها نمونه هيته از پس

 خودکار طور هب نظر مورد هسامان گرفتند. قرار يا استوانه
 و کرده جاروب را مگاهرتز ۲۰ تا صفر يبسامد همحدود
 بيضر و اتالف بيضر شامل يژگيو ۳۸۴ تعداد

 تعداد است ذکر به الزم .کند يم استخراج را کيالکتر يد
 گريد يژگيو ۱۹۲ و اتالف بيضر به مربوط يژگيو ۱۹۲

 ,.Soltani et al( است کيالکتر يد بيضر به مربوط

 نمونه هر يبرا تکرار ۲۵ در کيالکتر يد يها داده ).2015
 يورود يرهايمتغ اديز تعداد به توجه با .شدند يآور جمع

 ابد.ي کاهش ها يژگيو نيا ابعاد است الزم )،يژگيو ۳۸۴(
 )PCA( ياصل يها مؤلفه ليتحل روش از ،منظور نيا هب

 و است يخط صورت  به يژگيو استخراج شد. استفاده
 اطالعات حداقل دادن دست از با ها داده ابعاد کاهش موجب

 در با که داد نشان PCA ليتحل از حاصل جينتا شود. يم
 استخراج لفهؤم ۲ تعداد ،مشخص هنآستا سطح گرفتن نظر

 اطالعات از درصد ۱۴/۸۰ زانيم لفهؤم دو نيا گردد. يم
 کيتکن از استفاده با بودند. دارا را يورود يها يژگيو کل
 کي به مربوط يها داده که ،)LDA( يخط کيتفک ليتحل

 هم به شده جاديا ديجد يفضا ريز در امکان حد تا را کالس
 کند، يم دور هم از را مختلف يها کالس يها داده و کينزد

 د.ش يبند طبقه روغن مخلوط مورد ١٥ به مربوط يها داده
 مخلوط يبرا LDA روش به يبند طبقه از حاصل جينتا

 در بيترت به کلزا -تونيز روغن و آفتابگردان- تونيز روغن
 ينمادها ۲ و ۱ يها جدول در است. آمده ٢ و ١ يها جدول

O، S و C و تونيز روغن آفتابگردان، روغن به بيترت به 
  دارند. اشاره کلزا روغن

  
 آفتابگردان - تونيز روغن يخط کيتفک ليتحل جينتا -۱ جدول

   واقعي
S۱۰۰ O۵۰S۵۰ O۶۰S۴۰ O۷۰S۳۰ O۸۰S۲۰ O۹۰S۱۰ O۹۵S۵ O۱۰۰   
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ O۱۰۰ 

ش
پي

 
ني

بي
 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۰ O۹۵S۵ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۰ ۰ O۹۰S۱۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ O۸۰S۲۰ 
۰ ۰ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ O۷۰S۳۰ 
۰ ۱ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ O۶۰S۴۰ 
۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ O۵۰S۵۰ 

۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ S۱۰۰ 

  
 کلزا - تونيز روغن يخط کيتفک ليتحل جينتا -۲ جدول

    واقعي
C۱۰۰ O۵۰C۵۰ O۶۰C۴۰ O۷۰C۳۰ O۸۰C۲۰ O۹۰C۱۰ O۹۵C۵   
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ O۹۵C۵ 

ش
پي

 
ني

بي
 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۰ O۹۰C۱۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۰ ۰ O۸۰C۲۰ 
۱ ۰ ۰ ۱۸ ۲ ۳ ۰ O۷۰C۳۰ 
۲ ۱ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ O۶۰C۴۰ 
۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ O۵۰C۵۰ 

۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ C۱۰۰ 

  
 و تونيز روغن به مربوط اغتشاش سيماتر از که طور همان
 روغن اغتشاش سيماترهمچنين  و )۱ جدول( گردانآفتاب

 يخوب  به سامانه است، مشخص )۲ جدول( کلزا و تونيز
 جينتا دهد. صيتشخ را يتقلب يها نمونه اکثر است توانسته
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 روغن يبند طبقه تيموفق از نشان ،LDA روش از حاصل
 را روغن نمونه ۳ تنها سامانه دارد. يتقلب از اصل تونيز
 انيم در دهد. صيتشخ درست است هنتوانست کامل طور به

 درصد ۶۰ يحاو که يا نمونه روغن، يها نمونه يتمام
 با است، )O60C40( کلزا روغن درصد ۴۰ و تونيز روغن
 تنها ،۲ جدول به توجه با است. شده  يبند طبقه يکم دقت
 ۲ کهيحال در است؛ شده  يبند طبقه يدرست  به تکرار ۱۸

 هطبق در تکرار O50C50، ۳ هطبق در اشتباه به تکرار
O70C30 در تکرار ۲ و C100 است. قرارگرفته  

 دقت با يبند طبقه ها، کالس ريسا در گرفت جهينت توان يم
 از حاصل جينتا ،بعد گام در است. گرفته صورت يمطلوب

 روغن يبرا دقت و بودن ياختصاص ت،يحساس يها شاخص
 ۴ و ۳ يها لوجد در و محاسبه کلزا و آفتابگردان ،تونيز

 نيا در موجود اعداد است ذکر به الزم است. شده ارائه
  است. شده  انيب درصد صورت  به ها جدول

 شتريب در است، مشخص ۴ و ۳ يها جدول از که طور همان
 هنمون ،همچنين است. بوده باال دقت شاخص ها کالس

O60S40 يها شاخص ريمقاد داشتن با بيترت به زين 
 ۹۲ و ۱۰۰ ،۹۹ دقت، و بودن ياختصاص ت،يحساس

- تونيز روغن يها نمونه انيم در را جهينت نيتر فيضع
  داد. نشان آفتابگردان

 با O60C40 هنمون ،کلزا-تونيز روغن يها نمونه انيم در
 درصد ۹۸ بودن ياختصاص ،۱۰۰ تيحساس ريمقاد داشتن

 توجه با .داد  نشان را جهينت نيتر فيضع درصد ۷۲ دقت و
 هيکل يبرا کل دقت نيانگيم ۴ و ۳ يها جدول ريمقاد به

 از حاصل جينتا است. آمده  دست  به درصد ۹۷ ها نمونه
 يسنج فيط که دهد يم نشان اغتشاش سيماتر

 اصل روغن يها نمونه يخوب دقت با )ي(خازن کيالکتر يد
  است. داده صيتشخ يتقلب از را

  
 آفتابگردان - تونيز روغن دقت و بودن ياختصاص ت،يحساس از حاصل جينتا - ۳ جدول

S۱۰۰ O۵۰S۵۰ O۶۰S۴۰ O۷۰S۳۰ O۸۰S۲۰ O۹۰S۱۰ O۹۵S۵ O۱۰۰  

تيحساس ۱۰۰ ۹۶ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۱۰۰  
بودن ياختصاص ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۰  
 دقت ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۲ ۱۰۰ ۱۰۰

  

 کلزا - تونيز روغن دقت و بودن ياختصاص ت،يحساس از حاصل جينتا - ٤ جدول

C۱۰۰ O۵۰C۵۰ O۶۰C۴۰ O۷۰C۳۰ O۸۰C۲۰ O۹۰C۱۰ O۹۵C۵  

تيحساس ۱۰۰ ۸۹ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۹  
بودن ياختصاص ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۸ ۰ ۱۰۰  
 دقت ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۶ ۷۲ ۱۰۰ ۱۰۰

  
  رنگي هاي ويژگي استخراج

  استخراج روغن هاي نمونه رنگي هاي ويژگي بخش، اين در
 تقلب تعيين براي مصنوعي عصبي هاي شبکه از و شد

  گرديد. استفاده
 آورده ادامه در نيز عصبي هشبک بيني پيش از حاصل نتايج
 اين در شده  استفاده مصنوعي عصبي هشبک است. شده

 از روغن مختلف هاي نمونه تقلب تعيين براي تحقيق
 تميالگور و مخفي هالي يک ساختار با اليه چند پرسپترون
  شد. استفاده LM يادگيري

 تعداد با را هيال تک يعصب هشبک يابيارز جينتا ،۵ شکل
 يها نمونه يبرا يمخف هيال در ۲۰ تا ۴ نيب يها نرون
 هشبک يابيارز جينتا ،۶ شکل و آفتابگردان - تونيز روغن
 دهد. يم نشان را کلزا - تونيز روغن يها نمونه يعصب

 هشبک شود، مي مشاهده ۶ و ۵ هاي شکل در که طور همان
 بسيار عملکرد LM الگوريتم و اليه تک ساختار با عصبي
 ،۵ شکل به توجه با است. داشته تقلب تخمين در خوبي

 برابر ترتيب به همبستگي ضريب مقدار بيشترين و کمترين
 شد. مشاهده )نرون ۶ (با ۹۴/۰ و نرون) ۲۰ (با ۶۱/۰

 مخلوط همبستگي ضريب به مربوط نمودار در ،همچنين
 شاخص کمترين )،۶ شکل( کلزا روغن -زيتون روغن
 با بيشترين و )نرون ۱۶( ۶۰/۰ مقدار با همبستگي ضريب
 ۸ و ۷ هاي شکل گرديد. مشاهده نرون) ۱۰( ۹۴/۰ مقدار
 تعداد با مصنوعي عصبي هشبک MSE مقادير به مربوط
 مخلوط براي ترتيب به مخفي هالي يک با مختلف نرون
  باشد. مي کلزا -زيتون روغن و آفتابگردان - زيتون روغن
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 آفتابگردان - تونيز روغن مختلف يعصب يها شبکه يبرا آمده دست به يهمبستگ بيضر مقدار - ٥ شکل

  

 
 کلزا - تونيز روغن مختلف يعصب يها شبکه يبرا آمده دست به يهمبستگ بيضر مقدار - ۶ شکل

  

 
  آفتابگردان -تونيز روغن مختلف يعصب يها شبکه يبرا آمده دست به خطا مربعات نيانگيم مقدار - ٧ شکل

  

 
 کلزا -تونيز روغن مختلف يعصب يها شبکه يبرا آمده دست به خطا مربعات نيانگيم مقدار -٨ شکل
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 عملکرد انگريب آمده  دست به جينتا ،۷ شکل به توجه با
 شد مشاهده است. شده داده توسعه يعصب هشبک مطلوب

 و )نرون ۶( ۰۰۰۳/۰ بيترت به خطا نيرشتيب و نيمترک که
 يبرا ۸ شکل در ،همچنين است. )نرون ۲۰( ۰۰۲۸/۰
 تعداد يبرا خطا نيکمتر کلزا روغن و تونيز  روغن مخلوط

 بيترت به ۱۶ نرون تعداد يبرا خطا نيشتريب و ۱۰ نرون
  آمد. دست به ۰۲۰۹/۰ و ۰۰۶۴/۰ ريمقاد

 
 
 
 

  کيالکتر يد و يرنگ يها يژگيو استخراج
 طور به کيالکتر يد و يرنگ يها يژگيو ،بعد گام در
 ،بخش نيا در شدند. استفاده و  استخراج زمان هم
 با و دآم  دست  به ها نمونه از يبسامد و يرنگ يها يژگيو

 ها روغن غلظت شاخص ،يمصنوع يعصب هشبک از استفاده
 نيا در شده  استفاده يمصنوع يعصب هشبک شد. ينيب شيپ

 با و بوده يرنگ يها يژگيو بخش مشابه قاًيدقپژوهش 
 جينتا ،١٠ و ٩ يها شکل است. افتهي   آموزش LM تميالگور

 مختلف تعداد با که دهد يم نشان را يا شبکه از حاصل
  است. شده داده  آموزش نرون

 

  
  آفتابگردان - تونيز روغن مختلف يعصب يها شبکه يبرا آمده دست به يهمبستگ بيضر مقدار - ٩ شکل

  

 
  کلزا - تونيز روغن مختلف يعصب يها شبکه يبرا آمده دست به يهمبستگ بيضر مقدار - ۱۰ شکل

  
 با( ۵۵/۰ بيترت به يهمبستگ بيضر نيترشيب و نيترکم
 نيکمترهمچنين  است. )نرون ۲ با(۹۶/۰ و نرون) ۱۸
 کلزا روغن -تونيز روغن هنمون يبرا يهمبستگ بيضر

 به يمخف هيال در نرون ۴ تعداد با يعصب هشبک به مربوط
 تعداد با يعصب هشبک به مربوط ن،يشتريب و ۶۸/۰ مقدار
 در .شد مشاهده ۹۶/۰ مقدار و يمخف هيال در ۱۶ نرون

 ۱۲ و ۱۱ يها شکل در خطا مربعات نيانگيم مقدار ،ادامه
 و نيشتريب ۱۱ شکل در است. شده  داده نشان بيترت به
 تعداد با يعصب يها شبکه در بيترت به ،مقدار نيترکم

 شکل به توجه با ،همچنين شد. مشاهده ۲ و ۱۸ يها نرون
 و ۰۰۱۳/۰ ،۱۶ نرون تعداد با MSE مقدار نيترکم ۱۲

  است. ۰۲۱۴/۰ ،نرون ۴ با MSE مقدار نيشتريب
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  آفتابگردان - تونيز روغن مختلف يعصب يها شبکه يبرا آمده دست به خطا مربعات نيانگيم مقدار - ١١ شکل

  
 کلزا - تونيز روغن مختلف يعصب يها شبکه يبرا آمده دست به خطا مربعات نيانگيم مقدار -١٢ شکل

  
 رد Soltani et al (2015) که يجينتا خصوص در

 حسگر و ريتصو پردازش از استفاده با مرغ تخم يبند درجه
 بيضر يآمار هنيبه يها شاخص ،دادند گزارش يخازن

 و ۹۸/۰ بيترت به خطا مربعات نيانگيم و يهمبستگ
 با هيال دو يعصب هشبک کي از ها آن آمد. دست به ۰۰۰۶/۰

 هيال  کي کوچک)، قطر و بزرگ قطر (طول يورود ۲
 ينيب شيپ يبرا مرغ) تخم (حجم يخروج کي و يمخف
 يبرا ها داده درصد ۷۰ کردند. استفاده مرغ تخم حجم

 زين هيبق %۱۵ و ياعتبارسنج يبرا %۱۵ شبکه، آموزش
 انتخاب منظور به افت.ي اختصاص شبکه شيآزما يبرا

 ۵۰ تا ۲ از يمخف هيال يها نرون تعداد شبکه، نيبهتر
 .Soltani et al., 2015(. Lizhi et al( شد داده رييتغ

 روغن تقلب ينيب شيپ يبرا را يمشابه جينتا (2010)
 و خطا زانيم ها آن دادند. گزارش ايسو روغن با تونيز

 دست به ۹۶۷/۰ و ۰۱۷/۰ترتيب  به را نييتب بيضر
  آوردند.

 

  يريگ جهينت
 روغن تقلب صيتشخ هسامان از نمونه کي ،پژوهش نيا در
 مورد آن کيالکتر يد شاخص و رنگ اساس بر تونيز

 يرنگ يها يژگيو افتيدر با سامانه گرفت. قرار يابيارز
 يبسامدها در کيالکتر يد خواص و نيدورب توسط

 يبند طبقه و ينيب شيپ را تونيز روغن تقلب مختلف،
 به مربوط يها جدول ريمقاد به توجه با کند. يم

 دقت، و بودن ياختصاص ت،يحساس يآمار يها شاخص
 دست به درصد ۹۷ ها نمونه تمام يبرا کل دقت نيانگيم

   .آمد
 بيضر مقدار ،يعصب هشبک کيتکن از حاصل جينتا

 يبرا بيترت به را خطا مربعات نيانگيم و يهمبستگ
 و ۹۴۴/۰ برابر آفتابگردان و تونيز هشد مخلوط يها نمونه
 کلزا و تونيز هشد مخلوط يها نمونه يبرا و ۰۰۶/۰

 ها يابيارز جينتا .داد نشان ۰۰۰۳/۰ و ۹۴۶/۰ برابر بيترت به
 قيدق صيتشخ ييتوانا ،شده  يطراح هسامان که داد نشان
 شيآزما نکهيا به توجه با ست.ا دارا نظر مورد تقلب
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 ٢٩                                                            ١٣٩٦ پاييز و زمستان/ ٢/ شماره ٦هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 و کلزا يها روغن با سامانه نيا يرو بر شده انجام
 به توجه با را سامانه توان يم است،  بوده آفتابگردان

 با تونيز روغن کردن مخلوط از اعم گريد ياقتصاد يازهاين
 زين مذکور يها روغن جزء به گريد مختلف يها روغن
  کرد. يواسنج
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