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  چکیده
  

این فرآیند مستلزم انتقال جرم می باشد .  به عنوان یک روش فرآوری کمینه طی دهه های گذشته اهمیت بسیاری یافته استخشک کردن اسمزی،
سازی با به دست آوردن داده های تجربی درصد  در این پژوهش، فرآیند مدل. سازی می شود ، مدلFick مبتنی بر قانون که با روشهای مختلف، عمدتاً

، 30(، دمای غوطه وری %)15 و 10، 5(ز دست دادن رطوبت و درصد رطوبت در محصول در غلظت های مختلف محلول اسمزی جذب مواد، میزان ا
جهت .  انجام شد) ساعت4 و 3، 2، 1 ( و مدت زمان غوطه وری)1:10 ، 1:8 ، 1:6( محلول اسمزی ، نسبت سیب زمینی به) درجه سانتی گراد60 و 40
 می تواند برای  پیش بینی خروجی های سیستم بود که حاکی از قدرت باالی مدل در،استفاده شد و نتایج) ANN(وعی سازی از شبکه عصبی مصن مدل

  .گیردک کردن اسمزی مورد استفاده قرار بهینه سازی شرایط خش
  

   شبکه عصبی مصنوعی-درصد کاهش آب -جذب مواددرصد  - خشک کردن اسمزی-سیب زمینی: کلمات کلیدی
  
  

  مقدمه
  

 کاشت این تاریخچه. و اکوادور می باشدلی سیب زمینی، آمریکای جنوبی و کشورهای پرو، بولیوی، شیلی  اصمنشأسر
 سال قبل از میالد مسیح می رسد و در جیره غذایی مردم آن زمان 7000محصول براساس مطالعات باستان شناسی به حدود 

در . ی در ایران به دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار بر می گرددتاریخچه کشت سیب زمین .می گرفته است مورد استفاده قرار
این دوران توسط سرجان ملکم مقداری سیب زمینی به کشور وارد و درزمان حاج میرزا آقاسی درسطح بسیار محدودی کاشته 

   )9(.شد، که محصول تولیدی مورد پسند ذائقه مردم در آن زمان قرار گرفت
از آن زمان به بعد . بود در اروپا، شمال آمریکا و شوروی سابق  و مصرف آنسیب زمینیتولید   بیشترین1990تا اوایل دهه 

دهه   تن در میلیون30 از کمتر از ،که تولید طوریه در آسیا، آفریقا و آمریکای التین به وجود آمد؛ بتقاضا و تولید چشمگیری 
ن بزرگترین کشور تولید کننده سیب زمینی در جهان است و اکنون چی . رسید2007 میلیون تن در سال 165 به بیش از 1960

 با تولید بیش آسیا و اروپا ،2007 درسال .تقریباً یک سوم کل تولید سیب زمینی جهان مربوط به کشور های چین و هند است



      یادی تولید از سیب زمینی فرآورده های ز )20(.ندد سیب زمینی بوگان تولید کنند عمده ترینسیب زمینی جهان% 80از 
های صنعتی سیب زمینی  برخی از فرآورده ،سیب زمینی تنوریهای خانگی سیب زمینی مثل عالوه بر فرآورده . می شود
محیط کشت   و الکل سیب زمینی،ه سیب زمینی، نشاستفرآورده های خشک شده سیب زمینی، چیپس سیب زمینی عبارتند از

  : گرددبه دو دسته تقسیم می   های سیب زمینی که به طور صنعتی تولید می شودشمار زیادی از فرآورده )8(.سیب زمینی
  فرآورده های سیب زمینی خشک شده از سیب زمینی پخته  - 
   تازه  سیب زمینی خشک شده از سیب زمینیفرآورده های - 

گروه دوم شامل .آید در می 3 و آگلومره2، پرک1 است که به صورت گرانول پوره سیب زمینی خشک شدهگروه اول شامل
   )18(. می باشد6، گریت سیب زمینی خشک شده5، حبه سیب زمینی خشک شده4برش سیب زمینی خشک شده

علت توجه زیاد به این روش، . به طور کلی خشک کردن یکی از روش های نگهداری مواد غذایی محسوب می شود
 با وزن و حجم کمتر و عدم نیاز به سردخانه و کاهش هزینه افزایش زمان ماندگاری در مقایسه با سایر روش ها، تولید محصول

  )6(.حمل و نقل و بسته بندی می باشد
فرآیند خشک کردن یک محصول غذایی فقط شامل خارج کردن آب از آن نیست بلکه آماده ساختن آن محصول را نیز در 

عملیات آماده سازی از قبیل شستشو، پوست کندن  در مراحل مختلف وجه به کیفیت ماده اولیه و دقتاز این رو ت. بر می گیرد
 ؤثر در تکامل و موفقیت فرآیندو آنزیم بری، جابجایی و بسته بندی محصول خشک شده و به عبارت دیگر عوامل تکنولوژی م

  )2(.ضروری است
     ولخشک کردن اسمزی یکی از روش های نگهداری مواد غذایی است که قادر بـه ایجـاد خـواص کیفـی بهتـر در محـص                         

در کاربرد فرآیند اسمزی به دلیل استفاده محدود و کوتاه مدت از جریـان هـوای گـرم بـرای تکمیـل عملیـات                         )19(.می گردد 
خشک کردن، نه تنها ویژگی های مطلوب محصول در حد قابل توجهی حفظ می گردد، بلکه میـزان نیـاز بـه انـرژی حرارتـی                     

کارگیری محلـول اسـمزی، از واکـنش هـای قهـوه ای          ه  از طرفی با ب   . دجهت حذف آب اضافی محصول شدیداً کاهش می یاب        
شدن آنزیمی تا حد قابل مالحظه ای جلوگیری شده و امکان حذف مواد شیمیایی نظیر ترکیبـات گـوگردی، افـزایش خواهـد                       

  )11.(یافت
این محلول ها . است 7پرتونیکی غذایی در یک محلول هادهاساس فرآیند خشک کردن به روش اسمزی قرار دادن قطعات م

از آنجـا کـه دیـواره       .  کمتری در مقایسه با محیط سلولی مواد غـذایی هـستند           8معموالً دارای فشار اسمزی باالتر و فعالیت آبی       
 عمل کند، بنابراین یک نیروی محرکـه جهـت حرکـت    9سلولی بسیاری از مواد غذایی می تواند به عنوان یک غشای نیمه تراوا    

مواد جامد محلـول    ی  البته این دیواره کامالً انتخابی عمل نمی کند و گاه         .  محلول اسمزی ایجاد می شود     آب بین ماده غذایی و    
  )13،16(.شود به درون ماده غذایی تراوش می ،در مایع اسمزی

                                                 
1. Granule 
2. Flake 
3. Agglomerate 
4. Dehydrated slied potato  
5. Dehydrated diced potato 
6. Dehydrated potato grit 
7. Hypertonic solution   
8. Water activity  
9. Semipermeable membrane  



  :در طی این فرآیند دو جریان اصلی وجود دارد که عبارتند از
  طراف به محلول ااده غذایی شار یا جریان آب از داخل م-الف
  )15(. جریان نفوذ مواد حل شده در محلول به ماده غذایی که در جهت خالف جریان اول است-ب

هر چند که این جریان خیلی نـاچیز  . جریان سومی نیز مربوط به تراوش مواد با وزن مولکولی پایین و محلول در آب است  
 محصول نهایی می تواند تأثیر مهمی داشته      1نولپتیکیو قابل چشم پوشی است، ولی از نظر ارزش تغذیه ای و ویژگی های ارگا              

جریـان اول بیـشتر از جریـان       شدت    قابلیت نفوذ بافت گیاهی به قند ها و ترکیبات با وزن مولکولی باال کم است و                )14(.باشد
   )17(.دوم می باشد و به همین علت به این فرآیند، خشک کردن اسمزی گفته می شود

 به )SG (3و درصد جذب مواد )WL (2 در فرآیند را می توان به وسیله تعیین درصد کاهش آب انتقال آب و مواد حل شده     
پارامتر هـای ذکـر شـده بـه         . روش های ساده برای تعیین این پارامتر ها توسط محققان مختلف بررسی شده است              .دست آورد 

اده غذایی، نسبت مـاده غـذایی بـه محلـول            ضخامت نمونه م    و  اندازه به هم زدن، شکل،   عواملی از جمله نوع محلول اسمزی،       
  )19(. بستگی دارد... واسمزی، دمای محلول، زمان تیمار

م انجـا  )ANN( 4سازی فرآیند خشک کردن اسمزی سیب زمینی با استفاده از شبکه عصبی مـصنوعی              در این پژوهش مدل   
  .شد

  
  

   و بررسی منابعسوابق علمی
  

 میـزان    ورودیِ 5ک کردن انبه و کاساوا را توسط شبکه عصبی مـصنوعی بـا              فرآیند خش ) 2004( پرز و همکاران     -هرناندز
 دما و رطوبت انبه و کاساوای خشک شده، مدل سـازی نمودنـد و                خروجیِ 2چروکیدگی، دما، زمان، سرعت و رطوبت هوا و         

و کمترین خطـا    بیان کردند که شبکه عصبی مصنوعی به خوبی قادر به پیشگویی دما و رطوبت محصول خشک شده می باشد                    
  . حاصل می شود5با در نظر گرفتن یک الیه پنهان و سه نورون

 اسمزی کیوی را به عنوان تابعی از غلظت ساکارز، ضـخامت نمونـه، دمـا و                 خشک کردن شرایط  ) 2006(کائو و همکاران    
ایج این تحقیق نشان داد کـه کلیـه   نت. زمان فرآیند، بررسی کرده و شرایط فرآیند را با استفاده از روش رویه پاسخ، بهینه نمودند        

فاکتور های فوق، بر روی از دست دادن آب نمونه خشک شده مؤثر هستند و ضخامت نمونه هـا، دمـا و زمـان فرآینـد، تـأثیر               
اسـمزی  خشک کـردن     این محققان شرایط بهینه برای    . محسوس تری نسبت به غلظت ساکارز بر روی کسب مواد جامد دارند           

   . میلی متر بیان نمودند8 دقیقه و ضخامت 150، زمان  درجه سانتی گراد40 تا 30اکارز، دمای س% 60کیوی را غلظت 
تأثیر پارامترهای دما، زمان، غلظت، ضخامت قطعات میوه، نسبت وزنی محلول به میـوه، نـوع                ) 1386(سکویی و همکاران    

دن میزان جذب مـواد جامـد و از دسـت دا           محلول اسمزی و استفاده از صمغ گوار را طی خشک کردن اسمزی کیوی بر روی              

                                                 
1. Organoleptic    
2. Water loss  
3. Solid gain  
3. Artificial Neural Network 
5. Neuron  



در دو  (نتایج این تحقیق نشان داد که کلیه پارامترهای فوق به غیر از نسبت وزنی محلول به میوه                  . آب، مورد بررسی قرار دادند    
  .از دست دادن آب هستندب مواد جامد و جذاز لحاظ آماری، دارای تأثیر معنی داری بر روی میزان ) 1:5 و 1:3نسبت 
را توسـط شـبکه هـای عـصبی          1فرآیند خشک کردن گوجه فرنگـی در خـشک کـن قفـسه ای             ) 2007(وقرنژاد و نیکزاد    م

 نسبت رطوبت گوجه فرنگـی       توان گرم کننده، سرعت جریان هوا و زمان خشک کردن و یک خروجیِ             مصنوعی با سه ورودیِ   
.  نورون حاصل می شـود     4ر گرفتن یک الیه پنهان و       نتایج نشان داد که کمترین خطا با در نظ        .  مدل سازی نمودند   ،خشک شده 

مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی با مدل های تجربی نشان داد که شبکه های عصبی مـصنوعی نـسبت بـه مـدل هـای                          
همچنین این محققین بیان نمودند که شبکه های . پیش بینی می کندتجربی، رفتار خشک شدن گوجه فرنگی را با دقت باالتری 

 مصنوعی قادر به توصیف ویژگی های خشک کردن در دامنه گـسترده ای از شـرایط مختلـف آزمـایش مـی باشـد، در                          عصبی
  .که مدل های تجربی فقط قادر به توصیف این ویژگی ها در شرایط محدود آزمایش هستند صورتی

  
  

  مواد و روشها
  
 خشک کردن اسمزی -1

  
  داده کش قرار سپس مدتی در آب   . از آن جدا گردید   رات خاک، به خوبی      شسته شده و مواد خارجی و ذ       در ابتدا سیب زمینی   

 ورقه هایی به ضخامت بـین  و مرحله پوست گیری را طی کرده  ،بعد از آن سیب زمینی    . شد تا آب آن به طور کامل گرفته شود        
  . آماده گردید سانتی متر5/2 در 4 با استفاده از قالبی آلومینیومی قطعاتی به شکل مستطیل با ابعاد.  میلی متر از آن جدا شد8-5

 درجه 4 و در دمای     تهیه شد ) 15 و   10،  5  های آب نمک با بریکس   (محلول اسمزی   برای انجام تیمار های اسمزی، از قبل        
 توزین شده، برای جلوگیری از تبادل رطوبت با هوا و نیز تغییـر   گرم نمونه سیب زمینی40ِ مقدار   .گراد نگهداری گردید   سانتی

 . درجه سانتی گراد انجام گرفت     60 و   40،  30 یهااینکوباتور با دما   تیمار اسمزی در   .رنگ، در ظروف دربسته نگهداری گردید     
مان تیمار مورد نظـر، ظـرف    پس از به اتمام رسیدن ز.تنظیم شد) 1:10 ، 1:8 ، 1:6( سطح  3نسبت نمونه به محلول اسمزی در       

روی  قطعات سیب زمینـی     و  خارج شده  ،خارج و بالفاصله بر روی آبکش ریخته شد تا آب نمک           اینکوباتور ازمحتوی نمونه   
ـ  چسبیده تا قطرات آب نمک      گرفت قرار   ی روی کاغذ های مخصوص    ، باقیمانده قطعات سیب زمینی  . آن باقی بماند   آن جـدا   ه   ب

  . گردیدن شد و مقادیر آن ثبتها با ترازوی دیجیتالی توزیه بالفاصله نمونسپس  ؛شود
ل اسمزی داخل    خارج شده از محلو    سیب زمینی  ، جذب مواد   درصد  کاهش آب و    درصد برای اندازه گیری مقدار رطوبت،    

ن نهایی ثبت    بعد از رسیدن به وزن ثابت، وز        و گراد انتقال داده شد     درجه سانتی  105 و به آون با دمای       پتری دیش قرار گرفت   
  :  استفاده شدزیراز روابط درصد کاهش آب و درصد جذب مواد جهت محاسبه . گردید

  Wi-(Mi=%WL/(Mo  ×100      )1رابطه (
  Wi-(Si=%SG/(So  ×100   )2رابطه (

                                                 
1. Tray dryer  



 Siسـمزی،   مقدار رطوبت نمونه بعد از تیمـار ا        Mo مقدار رطوبت نمونه سیب زمینی قبل از تیمار،          Mi این دو رابطه  که در   
   وزن اولیـه نمونـه     Wi مقدار ماده خشک نمونه بعد از تیمـار اسـمزی و             Soمقدار ماده خشک نمونه سیب زمینی قبل از تیمار،          

  )12(.می باشد
 غلظت آب نمک 3 ،) ساعت4 و 3، 2، 1( زمان  4،   دما 3،   سیب زمینی به محلول اسمزی     نسبتِ سطح 3با توجه به انتخاب     

  .شد استفاده ANNسازی با   برای مدلتیمار صورت گرفت و داده های به دست آمده از آن 216اد  تکرار، تعد2و انجام 
  
  
  ANNسازی با  مدل -2
 

 بـود کـه در آن الیـه     MLPنوع شبکه طراحی شـده .  استفاده شدNeurosolution از نرم افزار ANNسازی با  برای مدل
جذب مواد  درصد ،کاهش آبدرصد ( خروجی 3و ) محلول اسمزینسبت وزنی، دما، زمان و غلظت     ( نورون   4 ورودی شامل 

 های مختلف شـبکه و نیـز ارزیـابی اخـتالف بـین            1 نیز با بررسی توپولوژی    ANNبهینه سازی ساختار    . بود) و درصد رطوبت  
 ، پارامترهـای مختلـف شـبکه      ANNبرای بهینه سازی سـاختار      . خروجی های شبکه عصبی و داده های آزمایشی انجام گرفت         

 . شـود  باید ارزیـابی   در هر الیه پنهان، قوانین یادگیری و تعداد دوره های یادگیری          نظیر تعداد الیه های پنهان، تعداد نورون ها         
 عـدد   3-15 الیـه پنهـان بـا        1-3له خشک کردن اسمزی سیب زمینی، تعـداد         أبه منظور یافتن بهترین توپولوژی متناسب با مس       

و % 25،  %50برای آموزش، ارزیـابی و معتبرسـازی، بـه ترتیـب            . ره یادگیری آزمایش شد    دو 1000-5000نورون در هر الیه و      
  )10(.ی تجربی مورد استفاده قرار گرفتداده ها% 15

  
  

  نتایج و بحث
  

بهتـرین  ) 1(جـدول   . سازی فرآیند خشک کردن اسمزی طی آزمون و خطا به دست آمـد              جهت مدل  ANNساختار بهینه   
  .مربوط را نشان می دهد و پارامترهای ANNساختار 

 نحـوه   )2(همچنـین جـدول     . را نـشان مـی دهـد      )  دوره 1000( طی دوره های آموزشی      ، شرایط آموزش شبکه   )1(نمودار  
  .آموزش شبکه را بیان می نماید

 پایین نشانگر توانـایی    MSE و درصد رطوبت نشان می دهد که         SG  ،WLکارایی شبکه را در پیش بینی میزان        ) 3 (جدول
ر پیش بینی مقادیر تغییرات این پارامترها در نتیجه تغییر غلظت محلول اسمزی، دمای تیمار اسمزی، نسبت وزن سـیب               شبکه د 

  .زمینی به محلول اسمزی و زمان غوطه وری می باشد
 بر روی یک نمـودار ترسـیم شـد        سازی با داده های تجربی، این داده ها        جهت نشان دادن تطابق داده های حاصل از  مدل         

 خشک  2ثیر پارامترهای عملیاتی بر کینتیک    أسازی ت  ر مدل د توانایی باالیی    ANNبه این ترتیب مشخص گردید که       ). 2مودار  ن(
 3سازی به روش  مبتنی بر داده از مدل. ثیر معنی داری در کارایی شبکه داردأمشخص است که توپولوژی ت. کردن اسمزی دارد

                                                 
1. Topology  
2. Kinetic  
3. Data- Driven 



محصول و نیز بهینه سازی شرایط خشک کردن در راستای تولید  1 بر مبنای کیفیتویژه کنترله می توان جهت کنترل عملیات ب
  .استفاده نمود) نظیر خشک کردن با هوای داغ(محصولی با کیفیت مطلوب از دیدگاه مصرف کننده یا جهت عملیات بعدی 

  
  

  ANN بهترین ساختار -1جدول 

 MLP  نوع شبکه

 TanhAxon  تابع انتقال

 Levenberg Merquat  قاعده یادگیری

  1000  دوره یادگیری
  7/0  ضریب مومنتوم

  2  تعداد الیه های پنهان
  ) عدد در هر الیه10 (20  تعداد نورون ها
 MSE  معیار سنجش

 
 
 

 
   طی دوره های آموزشیMSE تغییرات میزان -1نمودار 

  

  

  
   نحوه آموزش شبکه طی دوره های آموزشی-2جدول 

Best Networks Training Cross Validation 
Epoch # 999 23 

                                                 
1. Quality based control 



Minimum MSE 0.000559506 0.002795331 
Final MSE 0.00056134 0.004859851 

  

  

  

   و درصد رطوبتSG ،WL کارایی شبکه در پیش بینی مقادیر -3جدول 

Performance %M %WL %SG 
MSE 0.0230818301 0.0501138553 0.092257212 
NMSE 0.020689303 0.027105377 0.037870944 
MAE 0.0373744223 0.067181177 0.044339079 
Min Abs Error 0.008371399 0.029331398 0.003050576 
Max Abs Error 0.976700477 1.654611744 0.698641373 
R 0.991332935 0.988428219 0.9844242 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  ANNدیر پیش بینی شده توسط  مقایسه داده های آزمایشگاهی و مقا-2نمودار 
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Modeling of Mass Transfer During Osmosis Dehydration of Potato Slices 
 By Neural Networks  

 
Osmotic dehydration, as a minimal processing method, has found increasingly wide prospects during the past few decades. 
This process involves mass transfer which is commonly modeled by applications of different procedures, mostly based on 
Fick's law. In this research, we approach the modeling process by first obtaining experimental measurement of potato’s solid 
gain, water loss and moisture content under different conditions of solution concentrations ( 5, 10 and 15% w/w), 
temperatures ( 30, 40 and 60oC) , potato to  solution ratio (1:6, 1:8 and 1:10) as well as time intervals (1-4h). Then paradigm 
of artificial neural networks (ANN)  was applied  which could be used to determine optimal conditions for osmotic 
dehydration.  
 
Key words: Potato- Osmotic dehydration- Solid gain- Water loss- ANN  


