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مدلسازی پارامترهای کيفی توت سفيد در فرآيند خشک شدن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
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چکيده
توت سفید یکی از میوههای سرشار از قند مفید بوده و از راههای نگهداری این محصول خشک کردن میباشد .امروزه
شبکههای عصبی مصنوعی در مدلسازی خشککردن در حال رشد و توسعه است .پژوهش حاضر با هدف مدلسازی
کیفیت خشکشدن توت سفید توسط شبکه عصبی انجام گردید .آزمایشهای خشککردن توسط خشککن جریان هوای
داغ در دو رطوبت اولیه ( %85 ±1و  )%80±1و در سه دمای  60 ،50و 70درجه سلسیوس و سه جریان هوای 2 ،1/5و
 2/5متر بر ثانیه در رطوبت هوای ثابت خشک گردید .به منظور مدلسازی از شبکه عصبی چند الیه ( )MLPبا توابع
آستانه مختلف و تعداد نورون مختلف و الگوریتم آموزش ( )trainlmبرای آموزش شبکهها استفاده گردید .نتایج نشان داد
که شبکه عصبی با ساختار ( )3-8-3با توابع آستانه لگاریتمی و تانژانت سیگموئید با ضریب تعیین ( )0/9998و مقدار
میانگین مربعات خطا ( )0/00002در مقایسه با سایر ساختارهای شبکه ،نتایج بهتری را ارائه میکند.
واژههای کليدی :توت سفید ،خشککردن ،مدلسازی ،اسیدیته ،درجه بریکس

مقدمه

*

خشکبار یکی از فرآوردههای پرمصرف و با ارزش در جهان تلقی
میشود که به دلیل ماندگاری باال میتواند در تمامی فصول مورد
استفاده قرار گیرد .در این میان توت از خانواده ()Moraceae
است و شامل 24گونه و حداقل  100رقم شناخته شده میباشد.
در ایران سه گونهی توت به نامهای توت سفید ()Morus alba
توت سیاه ( )Morus nigraو توت قرمز ( )Morus rubraبا ارقام
متعدد وجود دارد .کیفیت توتهای شسته نشده را میتوان با

ایجاد شده است ) .(Rahman, 2007بسته به نوع ماده غذایی و
بافت آن سیستمهای خشککن مختلفی طراحی شده که یکی از
این سیستمها خشککن تونل هوای گرم میباشد و در پژوهش
حاضر از این نوع خشککن استفاده شده است .الزمه پیشبینی
کیفیت محصول در هر فرآیند ،مدلسازی و کشف رابطه بین
عواملی است که میتوانند بر کیفیت خروجی فرآیند تاثیرگذار
باشند .مدلهای ساخته شده وضعیت محصول در طول فرآیند
خشککردن را بر اساس پارامترهایی مانند زمان ،دما ،محتوای

نگه داری در یخچال به مدت چند روز در حد قابل قبول نگه
داشت ) .(Krulis et al, 2005; Duke, 1983در ایران این
محصول بیشتر به روش سنتی خشک میگردد که دارای
مشکالت بهداشتی میباشد (Guine, 2006; Lahsasni et al,
) .2004همچنین در خشککردن صنعتی انتخاب روش
خشکانیدن برای حفظ کیفیت توت خشک امری مهم به شمار
میرود ) .(Doymaz, 2004فاکتورهایی که بر روی کیفیت
محصول تاثیرگذارند عبارتند ،از :مقدار رطوبت ،ترکیبات ،رقم یا
گونه ،اسیدیته ،پیشینه محصول(رسیدگی و سن محصول) ،ابعاد

رطوبتی بیان میکنند ).(Bonazzi & Dumoulin, 2011
شبکههای عصبی مصنوعی به عنوان یک الگوریتم فرا ابتکاری در
زمینه مدلسازی و پیشبینی ،مورد توجه بسیار قرار گرفته است
که این محبوبیت را میتوان به توانایی این شبکهها در زمینه
مدلسازی و پیشبینی در مورد فرآیندهای پیچیده و تشخیص
نوسانات غیر تصادفی در دادهها و توانایی در کشف اثرات متقابل
بین متغیرها ) ،(Hornik et al, 1989صرفه جویی اقتصادی در
به کارگیری و فراغت از قیود دست و پاگیر مدلهای
کالسیک ) ،(Togrul & pehlivan, 2004توانایی در کاهش تاثیر

نمونه و روش خشککردن وابسته میباشد ).(Sacmi, 1989
اخیرا تمایل به خشک کردن سریع و با کیفیت باال درمواد غذایی

متغیرهای غیرموثر بر مدل از طریق تنظیم پارامترهای داخلی
) ،(Petrucci et al, 1974قابلیت پیشبینی تغییرات پارامتر مورد
نظر با حداقل پارمترها ) (Bowers & Shedrow, 2000دانست
که موجب شده تا این الگوریتم فرا ابتکار بر دیگر روشهای
کالسیک مدلسازی و پیشبینی از جمله رگرسیون برتری یابد.

* نویسنده مسئول Rahim.Ebrahimi@gmail.com :
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پژوهشهای متعددی در زمینهی کاربرد شبکههای عصبی
صورت گرفته است .گروهی از پژوهشگران ایرانی ،کاربرد
شبکههای عصبی مصنوعی را در مدلسازی فرآیند انتقال جرم
کدوی حلوایی بررسی نمودند نتایج نشان داد که بهترین
چیدمان شبکهی عصبی با یک الیهی پنهان با ساختار 1-10-2
و  1-18-2در پیشبینی پارامترهای جذب مواد جامد و
کاهشآب دارای دقت خوبی میباشد (Mokhtarian & Shafafi,
) .2011بررسی شاخصهای کیفیت خشکشدن انگور در
خشککن جریان هوای گرم به کمک شبکههای عصبی نشان
داد که شبکه پس انتشار با ساختار  3-6-3و الگوریتم یادگیری
لونبرگ مارکوارت با تابع آستانه سیگموئید لگاریتمی قادر است
زمان خشکشدن و پارامترهای کیفی محصول نهایی را با ضریب
تعیین 0/993 ،0/973 ،0/999و با خطاهای حقیقی ،1/65
 0/026 ،0/39پیشبینی کند (Behroozie khazayi et al,
) .2007در تحقیقی دیگر بکارگیری روش فراصوت در ارزیابی
سفتی کیوی به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی مورد ارزیابی
قرار گرفت و نتایج نشان داد که ساختار  23-19-1برای
پیشبینی سفتی کیوی باالترین دقت ( )R2=0/957را دارا می
باشد ) .(jamshidi et al, 2014در تحقیقی که خشکشدن توت
سفید در آون مایکروویو با کمک شبکههای عصبی مدلسازی
گردید و مشخص شد که شبکههای عصبی قادر است پیشبینی
فرآیند خشکشدن توت سفید را با دقت و صحت عالی انجام
دهد در این تحقیق متغیرهای زمان و قدرت خشک کردن به
عنوان ورودی شبکه در نظر گرفته شد ،از تابع انتقال نمایی و
الگوریتم  BFGSبا  8نرون در الیه پنهان در ساختار شبکه
استفاده گردید ) .(Zarein & Jaliliantabar, 2014محققین با
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ،خواص فیزیکی و
شیمیایی خشک کردن آب اسپری شده توت سیاه و سفید را
پیشبینی کردند و از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با
الگوریتم پس انتشار با معماری ( )6-14-5استفاده نمودند .نتایج
نشان داد که شبکههای عصبی مصنوعی به طور موثر قادر به
پیشبینی خشک کردن آب اسپری شده توت سیاه و سفید
میبانشد ) .(Fazaeli et al, 2013از آنجا که اطالعات اندکی در
کشور ما از نظر عوامل موثر بر تولید توت خشک با کیفیت وجود
دارد ،لذا هدف از این تحقیق بررسی ویژگیهای کیفی توت
سفید با مدلسازی شبکههای عصبی مصنوعی میباشد.
مواد و روش اجرا :آماده سازی نمونه

نمونههای توت سفید از بازار شهرستان شهرکرد خریداری شده
و توتهای نارس و خراب به صورت دستی جدا و سپس

نمونههای سالم با آب  15درجه سلسیوس شسته و در ظروف
مشبک قرار داده شدند .نمونهها برای انجام آزمایش در یخچال
در دمای +4درجه سلسیوس نگهداری شدند.
نحوه اجرای آزمايش

به منظور انجام آزمایشها از خشککن جریان هوای گرم
استفاده گردید به این صورت که نمونههای مورد آزمایش در
وسط کانال بر روی ظروفی که از توری ساخته شده بود و بر
روی ترازوی دیجیتال با دقت  0/01گرم که در زیر و خارج از
کانال تعبیه شده بود قرار داده شدند .خشککن آزمایشگاهی
مورد استفاده دارای دمنده سانتریفوژ بوده که هوای گرم را به
صورت موازی بر بستر مواد جریان میدهد .به منظور شروع
آزمایش ابتدا دستگاه به مدت  15دقیقه بحالت کار درآمده تا
دما و سرعت هوای خشککن ثابت گردد سپس نمونههای توت
سفید بر روی بستر خشککن قرار داده شدند و وزن نمونهها در
بازههای زمانی  20دقیقهای ،توسط ترازو اندازهگیری شده و در
رایانه ثبت گردید .دما و رطوبت نسبی محیط اطراف خشککن
از متغیرهای تعیین کننده در خشک کردن مواد غذایی هستند.
از این رو در هر آزمایش دما و رطوبت نسبی هوای اطراف
خشککن به ترتیب با استفاده از دماسنج دیجیتالیTesto 925
با دقت  ±0/1C°و رطوبت سنج  Testo400با دقت ±0/1
اندازهگیری و ثبت گردید .در طول آزمایشهای خشک کردن،
محدوده میانگین تغییرات دمای محیط  28±3درجه سلسیوس
و رطوبت نسبی هوا  15±5درصد بوده است .تحلیل آماری به
صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با سه
تکرار در دو سطح رطوبت اولیه ( %85 ±1و  )%80±1در
دماهای  60 ،50و 70درجه سلسیوس و سرعتهای هوای ،1/5
 2و  2/5متر بر ثانیه انجام شد ( ;Tzempelikos et al, 2014
 .)Yılmaz et al, 2015تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS 17انجام شد و کلیه میانگینها با آزمون حداقل
تفاوت معنیداری با یکدیگر مقایسه شدند.
تعيين ميزان محتوای رطوبت

به منظور تعیین رطوبت اولیه توت سفید ،نمونههای  70گرمی
به مدت  24ساعت در آون با دمای  70درجه سلسیوس قرار
گرفته و خشک شدند ( )Hoseini, 1994به طوری که تغییر
وزنی بین دوبار توزین مشاهده نشد .این کار در  3تکرار انجام
شد و از رابطه ( )1برای تعیین میزان رطوبت اولیه بر پایهتر
استفاده گردید ( .)Arslan et al, 2004رطوبت اولیه بر پایهتر
برای توت سفید تازه برداشت شده  %85 ±1محاسبه گردید و
رطوبت اولیه نمونه هایی که  24ساعت از برداشت آنها
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میگذشت  %80±1بر پایه تر بدست آمد.

𝑤𝑊 𝑊𝑑 −
= 𝑑𝑀
∗ 100
𝑤𝑊
رطوبت بر پایهتر )Wd( ،جرم

(رابطه )1

در این معادله ( )Mdمیزان
خشک محصول و ( )Wwجرم تر محصول میباشد .نسبت
رطوبت با توجه به رطوبت اولیه ،رطوبت تعادلی و رطوبت توده
در هر لحظه در طی خشک شدن از رابطه ( )2محاسبه شد.
𝑒𝑀 𝑀 −
𝑒𝑀 𝑀0 −
رطوبت )M( ،رطوبت

(رابطه )2

= 𝑅𝑀

در
در این معادله )MR( :نسبت
لحظه جاری )M0( ،رطوبت اولیه )Me( ،رطوبت تعادلی میباشد.
برای محصوالتی که دارای رطوبت زیاد هستند مقدار رطوبت
تعادلی در مقایسه با رطوبت اولیه و رطوبت جاری بسیار کوچک
بوده و از رابطه حذف میشود (Kassem, 1998; Yaldiz et al,
) .2001بنابراین رابطه ( )2به صورت رابطه ( )3ساده میشود:
𝑀

(رابطه )3

𝑀0

= 𝑅𝑀

اندازهگيری پارامترهای کيفی محصول نهايی

ویژگیهای کیفی در میوهها در طی خشک کردن به علت برخی
واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی ،تغییر میکند .در
خشککنها ویژگیهای کیفی محصول تحت تاثیر دما و سرعت
هوای خشککن قرار میگیرد و در تعیین قیمت نهایی محصول
نقش بسزایی دارد (.)Kianmehr & Aghbashlo,2011
پارامترهایی که برروی کیفیت محصول نهایی تاثیر گذارند و در
این تحقیق اندازهگیری شدهاند عبارتند از :اسیدیته و درجه
بریکس (.)Rahman, 2007; Rahman & Perera, 1999
تعيين اسيديته ()pH

جهت تعیین اسیدیته ابتدا عصاره پودر توت سفید تهیه گردید
سپس  10گرم از پودر توت سفید با استفاده از آب مقطر به
حجم  100میلی لیتر رسانده شد و با همزن به مدت  30دقیقه
هم زده و در نهایت با کاغذ صافی ،صاف شده و عصاره پودر توت
سفید بدست آمد .مقدار  10ccاز نمونه صاف شده را داخل بالن
1

ژوژه  100ccریخته و به حجم رسانده (رقت  10تهیه کرده) و
 10ccاز این نمونه را در مجاورت معرف فنل فتالئین باسود 0/01
نرمال تا ظهور رنگ ارغوانی تیتر کرده و میزان اسیدیته برحسب
اسیدسیتریک از رابطه ( )4تعیین گردید ).(Hoseini, 2000
(رابطه )4

×B

V×0/064×100
M

=
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تعيين درجه بريکس ()1TDS

درصد مواد جامد محلول را درجه بریکس گویند که به روش
رفراکتومتری تعیین میگردد .در دستگاه رفرکتومتر نور از
محیط رقیق وارد محیط غلیظ میشود که محیط رقیق ،مایع یا
محلول مورد نظر و محیط غلیظ ،منشور دستگاه میباشد.
بمنظور انجام آزمایش به مقدار الزم از نمونههای تیمار شده
برداشت شده و پس از صاف کردن توسط کاغذ صافی ،میزان
عبور نور ) )Transmittanceیا  Optical Densityدر طول موج
 540nmاز طریق رفراکتومتر در  20درجه سلسیوس بریکس
مشخص گردید ).(Martin et al, 2009; Saini et al, 2001
مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی

از قابلیت شبکههای عصبی مصنوعی همانند مدلسازی محتوای
رطوبتی ،برای مدلسازی تغییرات کیفیت محصول در طول
فرآیند خشککردن استفاده میشود .هر شبکه عصبی از
الیههای :ورودی ،میانی یا مخفی و خروجی تشکیل شده است.
در الیه اول یا ورودی ،تعداد نرون به تعداد عوامل اولیه و در الیه
خروجی به تعداد عوامل نهایی مورد نظر ،بستگی دارد .الیه
مخفی میتواند از یک یا چندین الیه تشکیل شود که تعداد
نرونهای هر الیه آن متغیر است و عموماً به روش سعی و خطا
تعیین میشود ) .(Schalkoff, 1997با توجه به اینکه در
مدلسازی شبکه عصبی تعیین ماتریس ورودی و خروجی بسیار
مهم است ،ابتدا دادهها فراخوانده شده و سپس برای هر تیمار
عمل میانگینگیری صورت پذیرفت (Khoshtaghaza et al,
) .2015در ادامه شکل  1ساختار شبکه عصبی مورد استفاده در
مدلسازی کیفیت محصول خشکشده را نشان میدهد .به
منظور مدلسازی کیفیت توت سفید در فرآیند خشککردن ،از
نتایج حاصل از بررسی کیفیت نمونهها شامل :اسیدیته ( )phو
درجه بریکس ( )tdsو همچنین مدت زمان خشکشدن به عنوان
خروجیهای شبکه استفاده شد .و پارامترهای دما ،سرعت
جریان هوا و رطوبت اولیه محصول به عنوان ورودیهای شبکه
در نظر گرفته شدند.
در این پژوهش از شبکههای چند الیه پرسپترون  MLPاستفاده
شد .این مدل به علت سادگی و در عین حال دقت باال ،کاربرد
زیادی در مدلسازی خشک شدن محصوالت کشاورزی دارد
) .(Dayhoff, 1990توابع زیادی در انتقال اعداد از الیه قبل به
الیه بعد ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

اسیدیته بر حسب درصد
اسیدسیتریک

در این معادله ،N :نرمالیته سود؛  ،Mوزن نمونه اولیه؛ ،V
حجم مصرفی سود ()0/01N؛  ،Bعکس رقت

1 .Total dissolved solids
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بهترین عملکرد موقعی است که  R2مقداری نزدیک به 1
داشته باشد و مقدار صفر برای  R2نشان دهنده آن است که
مقادیر خروجی برآورد شده توسط مدل به مقادیر واقعی خروجی
نزدیک نمیباشد؛ ب) شاخص میانگین مربعات خطا( )MSEکه
میانگین مربعات خطاهای محاسبه شده از مقادیر واقعی و مقادیر
پیشبینی شده را نشان میدهد و طبق رابطه ( )6محاسبه
میگردد ).(Chegini, 2008
(رابطه)6
شکل  .1معماری شبکه عصبی مصنوعی

توابع آستانه مختلفی چون سیگموئیدی )،(logsig
لگاریتمی ) (tansigو خطی ) (purelinو الگوریتمهای آموزش
همراه با نظارت ،مانند الگوریتم لونبرگ -مارکوارت )(trainlm
استفاده و نتایج آنها مقایسه شد (شکل.)2

شکل  .2توابع آستانه مورد استفاده در شبکه عصبی

فرآيند يادگيری و انتخاب بهترين تابع عملکرد شبکه

در ابتدا الگوهای ورودی شبکه نرمالسازی شده و سپس به
صورت تصادفی به سه گروه آموزش( ،)%65ارزیابی( )%15و
آزمون( )%20تقسیمبندی شدند .همچنین نرخ آموزش ( )lrبه
روش آزمون و خطا برای تمامی حاالت  0/2و میزان مومنتوم
 0/1در نظر گرفته شد .الگوریتم مورد نیاز برای شبیهسازی
شبکه عصبی با استفاده از نرمافزار  MATLB R2012توسعه
داده شد .معیارهای ارزیابی پایایی که به منظور بررسی قدرت
پیشبینی مدل عصبی فرآیند انتخاب شدهاند ،عبارتند از (Prats
) :& Ferrer, 2008الف) ضریب تعیین) (R2بین مقادیر خروجی
واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط شبکه که مطابق رابطه
( )5محاسبه میگردد.
(رابطه )5

∑m
̂ i )2
i=1(yi − y
)
∑m
̅ )2
i=1(yi − y

( R2 = 1 −

n

1
MSE = ∑(a i − pi )2
n
i=1

هر چه  MSEمقادیر کمتری داشته باشد نشان دهنده آن
است که مدل با خطای کمتری نسبت به پیشبینی مقادیر
خروجی اقدام مینماید.

نتايج و بحث
پس از به دست آوردن مقادیر نسبت رطوبت در دما و سرعتهای
مختلف خشککردن ،منحنیهای خشککردن حاصل از دادههای
آزمایشی برازش شدند .شکل  3منحنیهای خشکشدن توت
سفید در دماها و سرعتهای متفاوت را نشان میدهند .در شروع
فرآیند خشککردن ،رطوبت اولیه محصول زیاد بوده و نرخ از
دست دادن رطوبت زیاد است .به تدریج با پیشرفت زمان و
کاهش رطوبت اولیه محصول نرخ کاهش رطوبت به طور طبیعی
کاهش مییابد .منحنی آهنگ خشک شدن محصول در ابتدای
فرآیند به علت تبخیر رطوبت سطحی با شیب زیادی به صورت
نزولی و پس از این زمان به علت شروع نفوذ آب از درون ماده به
سطح با شیب کمتری نزولی میباشد .در سرعتهای پایینتر،
مدت زمان کل خشکشدن بیشتر است و مشخص گردید با
افزایش دما ،زمان خشککردن به علت افزایش گرادیان حرارتی
در داخل جسم و در نتیجه افزایش سرعت تبخیر رطوبت
محصول کاهش مییابد )(Amirnejat & Khoshtaghaza, 2011
و اثر دما بر زمان خشکشدن نسبت به سرعت هوای خشککن
بیشتر بوده است .روند کاهش رطوبت تحت شرایط مختلف
آزمایش نشان داده که در خشککن جریان هوای گرم با افزایش
سرعت جریان هوا ،زمان خشککردن محصول کاهش مییابد.
علت این پدیده در آن است که با افزایش سرعت جریان هوا
فشار بخار محیط کاهش یافته و در نتیجه رطوبت محصول برای
خروج از آن با مقاومت کمتری مواجه خواهد بود و با سرعت
بیشتری از آن خارج میگردد ).(Togrul & pehlivan, 2004
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سرعت هوای  1/5متر بر ثانیه
) 50 (°C
) 60 (°C
) 70 (°C

0.8

نسبت رطوبت

0.6
0.4
0.2
0
600

500

زمان)200 (min
300

400

0

100

الف)
سرعت هوای  2متر بر ثانیه

1

50
) (°C

0.8

0.4

نسبت رطوبت

0.6

0.2
0
500

400

200(min) 300
زمان

100

0

ب)
1

سرعت هوای  2/5متر بر ثانیه
50
) (°C

0.8

0.4

نسبت رطوبت

0.6

0.2
0
500

400

200

300

زمان )(min

100

0

ج)
شکل  .3منحنیهای محتوای رطوبتی خشک شدن توت سفيد در دماها و سرعتهای جريان هوای مختلف

نتايج بررسی اثر رطوبت اوليه ،دما و سرعت جريان هوا بر زمان

نتايج بررسی اثر رطوبت اوليه ،دما و سرعت جريان هوا بر

خشک کردن

کيفيت توت سفيد خشک

بر اساس نتایج جدول ( )1اثر رطوبت اولیه ،دما و سرعت جریان

ميزان اسيديته ()pH

هوا بر زمان خشک شدن در سطح احتمال  %1معنیدار بوده

میزان اسیدیته توت خشکشده در شرایط مختلف آزمایش

است و اثر بلوک و اثر متقابل رطوبت اولیه و دما و اثر متقابل

اندازهگیری شد که نتایج حاصل از آنالیز واریانس متغیرها با

رطوبت اولیه و سرعت جریان هوا و همچنین اثر متقابل سه

استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با سه

پارامتر رطوبت اولیه و دما و سرعت جریان هوا بر مدت زمان

تکرار بر درصد اسیدیته توت خشکشده ،در جدول ( )1خالصه

خشکشدن غیر معنیدار است و اثر متقابل دما و سرعت جریان

شده است .همانطور که مشاهده میشود میزان اسیدیته تحت

هوا در سطح  %5معنیدار شده است.

تاثیر پارامترهای خشک کردن قرار گرفته است بطوری که
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فاکتورهای رطوبت اولیه ،دما و سرعت جریان هوا در سطح

کیفیت این محصول در طول دوره خشکشدن میگردد میتوان

احتمال  %1بر روی درصد اسیدیته تاثیر داشته ولی فاکتور بلوک

به عدم بکارگیری دماهای باال در زمانی که محصول دارای

و اثر متقابل کلیهی فاکتورها معنیدار نگردیده است.

رطوبت بحرانی است ،اشاره کرد (

ميزان درجه بريکس ()TDS

 .)2013همچنین اثر سرعت جریان هوا را میتوان به علت خنک

میزان بریکس در نمونههای خشکشده در سرعتهای جریان
هوای ( 1/5 ،2 ،2/5متر بر ثانیه) و سه دمای (50 ،60 ،70
درجه سیلسیوس) اندازهگیری شد .نتایج حاصل از آنالیز واریانس
متغیرها با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک کامل
تصادفی با سه تکرار بر درصد درجه بریکس توت خشکشده ،در
جدول ( )1خالصه شده است .فاکتورهای دما و سرعت جریان
هوا در سطح احتمال  %1بر درجه بریکس محلول تاثیر داشته و
تنها اثر رطوبت اولیه در سطح احتمال  %5معنیدار شده و
فاکتور بلوک و اثر متقابل کلیهی فاکتورها معنیدار نگردیده .در
ادامه با انجام آزمون حداقل تفاوت معنیدار و نشان دادن نتایج و
مقایسه مقادیر میانگین دما و سرعت هوای خشککن در مدت
زمان خشک کردن پرداخته شده است.
جدول  .1تجزيه واريانس زمان TDS ،و  pHبر اساس سه فاکتور رطوبت اوليه،
سرعت و دمای هوای خشککن
منابع تغييرات

درجات

Esmaeili Adabi et al,

شدن سطح محصول توسط جریان هوا دانست ،به طوری که با
افزایش سرعت جریان هوا ،سطح محصول خنکتر گردیده و
گرادیان حرارتی در داخل محصول کاهش مییابد و در نتیجه
کیفیت بهتری حاصل میشود .دمای باال و زمان خشککردن
طوالنی سبب افت کیفیت محصول میشود .جهت حفظ کیفیت
در محصوالت میتوان از دماهای پایین یا به کار بردن دماهای
باال و زمانهای کوتاه به همراه سرعت جریان هوای باالتر در
فرآیند خشککردن استفاده نمود (

Mokhtarian & Coushki,

 .)2012باید توجه داشت با اینکه استفاده از دماهای باال جهت
خشککردن محصوالت سبب نابودی حداکثر ممکن از
میکروبها میگردد .اما استفاده از دماهای پایین بهترین اثر
حفاظتی را بر ویژگیهای ارگانولپتیکی محصول خواهد داشت
لذا استفاده از دمای مناسب در خشککنها امری ضروری
میباشد (.)Chegini et al, 2008

ميانگين مربعات

میانگین زمان خشک شدن بر اساس دماها و سرعتهای

آزادی

زمان

TDS

PH

بلوک

2

474/074 ns

0/01056 ns

0/000688 ns

مختلف به وسیله آزمون حداقل تفاوت معنیداری در سطح %5

رطوبت

1

**

مقایسه شده و نتایج در جدول ( )2نشان داده شده است .همان

**

17066/667

*

0/17796

0/002288

دما

2

165251/852

3/72056

0/008821

طور که از نتایج مشاهده میگردد ،دمای خشککن در مدت

سرعت

2

**17429/630

**3/12667

**0/001955

زمان خشکشدن محصول تأثیر بیشتری نسبت به سرعت

رطوبت× دما

2

155/556 ns

0/06796 ns

0/000362 ns

جریان هوا داشته به طوری که در دمای  70درجه سلسیوس و

دما× سرعت

4

*407/407

0/06889 ns

0/000116 ns

سرعت جریان هوای  2/5متر بر ثانیه ،زمان خشکشدن توت

رطوبت× سرعت

2

155/556 ns

0/08074 ns

0/000124 ns

سفید  11/3درصد از دمای  60درجه سلسیوس و 17درصد از

رطوبت× دما×
سرعت

4

ns

ns

ns

خطای آزمایش

34

**

111/111

**

0/00741

**

0/000287

دمای  50درجه سلسیوس با همان سرعت جریان هوای 2/5
متر بر ثانیه کوتاهتر بوده است همچنین زمان خشکشدن

0/000174

محصول در سرعت جریان هوای  2/5متر بر ثانیه در دمای 70

**و* وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال %1و  %5و  nsغير معنیدار

درجه سلسیوس نسبت به سرعت جریان هوای  1/5متر بر ثانیه

148/148

0/03114

نتایج دیگری که از این مقایسه حاصل میشود میتوان به
اثر دما و سرعت جریان هوا بر میزان درجه بریکس در عصاره
توت خشکشده اشاره کرد بطوری که خشکشدن در دماهای
باالتر باعث کاهش  TDSو افزایش  pHو در نتیجه کاهش
کیفیت نمونههای توت سفید شده است و خشکشدن در سرعت
جریان هوای بیشتر باعث افزایش  TDSو کاهش  pHو در نتیجه
حفظ کیفیت محصول گردیده .از عواملی که سبب کاهش

در همان دما  8/2درصد کوتاهتر میباشد .در روش خشککردن
با جریان هوای گرم ،زمان مورد نیاز برای گرم کردن کل جرم
توت سفید تا دمای تبخیر از طریق رسانای گرما به درون آن ،به
دلیل هدایت گرمایی پایین آن ،طوالنی میباشد و چون
خشکشدن محصول ابتدا در الیه خارجی آن صورت میگیرد،
باعث میشود سطح ماده خشک شده و نفوذ پذیری آن کاهش
پیدا کند (پدیده سخت شدگی) .این الیه سخت شده ،مانعی در

اصغری و همکاران :مدلسازی پارامترهای کيفی توت سفيد در فرآيند خشک شدن با...

مقابل پخش رطوبت در سطح محصول ایجاد میکند و فرآیند
خروج رطوبت از داخل محصول را طوالنی مینماید

(Amirnejat

).& Khoshtaghaza, 2011
جدول .2مقايسه ميانگين زمان خشکشدن در سرعت و دمای هوای
خشککن بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیداری در سطح %5
زمان خشکشدن
دما
سرعت )(m/s
)(min
)(°C
600/3a
1/5
50

60

70

2

560b

2/5

510c

1/5

490/7d

2

466/7d

2/5

426e

1/5

405/3f

2

355g

2/5

322/7h

نتايج شبکه عصبی

به منظور بررسی عملکرد شبکههای  MLPدر مدلسازی کیفیت
میوه توت سفید از ترکیب مختلفی از الیهها و نرونها همراه با
توابع فعالسازی مختلف مورد استفاده قرار گرفت .این ساختارها
کامالً به صورت سعی و خطا انتخاب و شبیهسازی شدند .در
مرحله اول بعد از آموزش شبکه بهترین معماری شبکه عصبی
مصنوعی بر اساس  MSEو  R2از میان ساختارهای مختلف به
دست آمد .در جدول ( )4خالصهای از بهترین نتایج مدلسازی
با شبکههای عصبی مصنوعی نشان داده شده است .نتایج حاصل
از بهکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی با ساختارهای مختلف،
مشخص کرد که بهترین مدل شبکه عصبی دارای ساختاری با
معماری ( ،)3-8-3یعنی شبکهای با  3متغیر غیر وابسته بعنوان
ورودی شبکه و  8عنصر پردازش (نرون) در الیه پنهان و 3
متغیر وابسته بعنوان خروجی شبکه عصبی مصنوعی بهترین
نتیجه را برای مدلسازی کیفی توت سفید نشان داد .شبکه
مورد نظر با الگوریتم یادگیری لونبرگ-مارکوارت ) )Trainlmو
تابع آستانه  Tansigو  logsigمیباشد .این شبکه تغییرات
کیفیت توت سفید را در شرایط مختلف آزمایش با ضریب تعیین
 0/9998و میانگین مربعات خطای  0/00002تخمین میزند.
محققان به کاربرد شبکهی عصبی در پیشبینی نسبت رطوبت و
بررسی خصوصیات تغذیهای گوجه فرنگی در طی خشک کردن
پرداختند .نتایج آنان نشان داد که مدل شبکه عصبی پرسپترون
همراه با تابع محرک لوگ سیگموئید به عنوان بهترین تابع
محرک مدل توانست خصوصیات خشک شدن گوجه فرنگی را
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پیشبینی کند ) .(Mokhtarian & Coushki, 2012در ادامه
برای تحقیق دقیقتر بر روی مدل مورد نظر از نتایج خروجی
شبکه عصبی استفاده گردیده است .در جدول ( )3نتایج میزان
ضریب تعیین و خطای شبکه برای هر یک از متغیرهای وابسته
در بهترین ساختار شبکه عصبی مصنوعی مشخص گردیده است
و شکل  4منحنی بهترین عملکرد اعتبارسنجی یا منحنی نحوه
کاهش خطاهای شبکه را برای کل دادهها نشان میدهد .به
نحوی که در منحنی عملکرد اعتبارسنجی میزان خطا را برابر با
 0/00001نشان داده که این خود مشخص کننده عملکرد باالی
شبکه و همچنین بیان کننده دقت باالی ،مدلسازی انجام
گرفته است.

نتيجه گيری
در این پژوهش از انواع مدلهای مختلف شبکه عصبی برای
تعیین بهترین شبکه در مدلسازی برخی از ویژگیهای کیفی
توت سفید از جمله ( pHو  )TDSمورد استفاده قرار گرفت .
برای این منظور ،ابتدا در هر تابع فعال سازی بهترین تفکیک
دادهها تعیین گردید .در فرآیند بعدی مدلسازی دادهها از
بهترین ترکیب تقسیمبندی برای هر تابع فعال سازی استفاده
شد .نتایج مدلسازی شبکه عصبی نشان داد که تابع فعال سازی
 logsig-Tansigبه دلیل داشتن کمترین خطای نسبی آزمون
شبکه نسبت به سایر توابع از توان عملیاتی باالتری در پیشبینی
کیفیت محصول برخوردار میباشد .نتایج حاکی از آن بود که این
شبکه با  8نرون در الیه پنهان ،توانست پارامترهای کیفی  pHو
 TDSرا با مقادیر ضریب تعیین  0/9998و  0/9992و 0/9998
پیشبینی نماید .بنابراین پژوهش حاضر نشان داد که شبکه
عصبی به عنوان یک سیستم غیر خطی میتواند نقش مهمی در
پیشبینی پارامترهای کیفی فرآیندهای مواد غذایی از جمله
خشکشدن توت سفید داشته که به عنوان یک روش غیر
تخریبی و سریع میتواند در دیگر سیستمهای کنترل اتوماتیک
خشککردن نیز بکار برده شود.

شکل .4منحنی بهترين عملکرد اعتبارسنجی
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آموزش

متغيرهای
کيفی

آزمايش

اعتبارسنجی

TDS

R2
0/9998

MSE
0/00001

R2
0/9995

MSE
0/00001

R2
0/9992

MSE
0/00008

pH

0/9996

0/00003

0/9991

0/00004

0/9993

0/00002

Time

0/9999

0/00001

0/9998

0/00001

0/9998

0/00001

جدول .4نتايج ساختارهای مختلف شبکه عصبی در مدلسازی پارامترهای کيفی خشککردن توت سفيد
تابع آستانه

قاعده

R2

خطای شبکه ()MSE

تعداد نرون

آموزش

الیه پنهان

آموزش

ارزیابی

آزمون

آموزش

ارزیابی

آزمون

Log/Pur

Trainlm

5

0/000003

0/00009

0/00005

0/9999

0/9997

/9990
0

Log/Pur

Trainlm

8

0/000006

0/00005

0/0002

0/9999

0/9991

/9983
0

Log/Pur

Trainlm

12

0/000004

0/00007

0/00006

0/9999

0/9998

/9997
0

Log/Pur

Trainlm

18

0/000008

0/00008

0/00005

0/9999

0/9998

/9996
0

Log/Tan

Trainlm

5

0/00002

0/00004

0/00004

0/9996

0/9992

/9992
0

Log/Tan

Trainlm

8

0/00003

0/00001

0/00002

0/9998

0/9992

/9998
0

Log/Tan

Trainlm

12

0/00001

0/00005

0/0001

0/9995

0/9990

/9989
0

Log/Tan

Trainlm

18

0/0004

0/0006

0/0006

0/9985

0/9980

/9980
0

Tan/Pur

Trainlm

5

0/000122

0/000452

0/00525

0/9989

0/9980

/9896
0

Tan/Pur

Trainlm

8

0/000896

0/00684

0/00995

0/9773

0/9351

/9314
0

Tan/Pur

Trainlm

12

0/00172

0/00555

0/00849

0/9711

0/9520

/9121
0

Tan/Pur

Trainlm

18

0/02282

0/04999

0/02020

0/9066

0/9018

/9090
0

Tan/Tan

Trainlm

5

0/00441

0/00846

0/00898

0/9984

0/9783

/9726
0

Tan/Tan

Trainlm

8

0/00637

0/00441

0/00401

0/9901

0/9998

/9965
0

Tan/Tan

Trainlm

12

0/0165

0/0291

0/0967

0/9696

0/9550

/9366
0

Tan/Tan

Trainlm

18

0/00869

0/0116

0/0211

0/9720

0/9434

/9281
0

Pur/pur

Trainlm

5

0/000011

0/000010

0/00009

0/9994

0/9996

/9993
0

Pur/pur

Trainlm

8

0/000025

0/00009

0/00068

0/9994

0/9990

/9989
0

Pur/pur

Trainlm

12

0/000018

0/00004

0/00002

0/9997

0/9993

/9998
0

Pur/pur

Trainlm

18

0/00021

0/0003

0/0099

0/9988

99/89

/9985
0

به طور کلی پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای بعدی از سایر
ابزارهای تخمین زن نظیر سیستمهای فازی ،سیستم استنتاج
فازی -عصبی ،روش شناسی سطح پاسخ تعدیل شده با شبکه

عصبی و همچنین سایر مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی و
توابع فعال سازی مختلف جهت مقایسه استفاده گردد و قدرت
این ابزارها جهت کنترل فرآیند خشک کردن مورد ارزیابی قرار
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