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 : چکیده
رخ  ییهمراه با نفوذ رطوبت به خارج از ماده غذا ییکه در زمان خشک شدن مواد غذا یکیزیف راتییتغ نیتر از مهم یکی

میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی، با استفاده  ینیب شیپ منظور به .باشد یم یدگیچروک ای یکاهش حجم پوسته خارج دهد، یم

و سه سطح سرعت  وسیدرجه سلس 05و  50، 05 ییخشک شدن در سه سطح دما یها شیآزمااز شبکه عصبی مصنوعی، 

تحقیق از شبکه عصبی  در این. انجام شد آزمایشگاهی ینتیکن کاب خشکدر  در سه تکرار هیمتر بر ثان 2و  0/1، 1هوا  انیجر

چروکیدگی  یساز مدلبرای  یسیگموئید و یخطآستانه مارکوارت و توابع -پرسپترون چند الیه با الگوریتم یادگیری لونبرگ

، سرعت هوای داغ، زمان خشک شدن( و یک کن خشکاستفاده شد. شبکه مورد نظر با سه نرون در الیه ورودی )دمای هوای 

و تابع آستانه  LMبا الگوریتم یادگیری  3-5-7-1یدگی( طراحی شد. بهترین توپولوژی چروک)نرون در الیه خروجی 

Tansig و خطای  5505/5، با ضریب همبستگیMSE 55532/5 .بود 
 

 کردن خشکچروکیدگی، خرمای مضافتی، شبکه عصبی مصنوعی،  :کلیدی یها واژه
 

 مقدمه
از محصوالت مهم  یکیاست. خرما  3فرایلیداکت کسیفون ینام علمبا  2نباتات خانواده پالماسه نیتر مهماز  یکی 1خرما

سته از خانواده پالم  وهیم کی یشناس اهیگخرما از نظر  وهی. مباشد یکشور م یارز برا لیاز منابع عمده تحص یکیو  یکشاورز

. (Barreveld, 1993)ه استشد لیکارپ( تشک یاپ ایبر )برون وهیو پوست م یشتمزوکارپ( گو) برانیکه از هسته، م باشد یم

 کیبردن رطوبت و رساندن آن به  نیمنظور از ب به یصنعت ایو  یعیاز مواد طب یریآبگ ایکاهش آب  ندیکردن فرآ خشک

 .(Defraeye, 2014)کم است یاتیعمل یها نهیمحصول، عملکرد باال و هز تیفیمشخص، همراه با حفظ ک یرطوبت یمحتوا

محصوالت  اتیحفظ خصوص یکه برا باشد یم ،ییغذا عیمراحل در صنا نیتر یو اساس نیتر ماز مه یکیکردن،  خشک اتیعمل

ماده  کیکردن  . هدف از خشکرود یو سهولت مصرف به کار م ونقل حمل یها نهیکاهش هز نیو همچن ییدارو ،یکشاورز

 ندیفرآ یآن است. ط یاندگارم شیو افزا ییایمیو ش یکروبیماز فساد  یریجلوگ جهیخارج کردن رطوبت و در نت ییغذا

                                                      
1 - Date fruit 
2 - palmaceae 
3 - phoenix dactylifera 
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 یکی .(Lahsasni et al., 2004)مد نظر داشت زیمحصول را ن ییحفظ بافت، رنگ، طعم و ارزش غذا ستیبا یکردن م خشک

 دهد، یرخ م ییهمراه با نفوذ رطوبت به خارج از ماده غذا ییکه در زمان خشک شدن مواد غذا یکیزیف راتییتغ نیتر از مهم

 ،یی. انتقال جرم و حرارت همزمان در هنگام خشک شدن مواد غذاباشد یم یدگیچروک ای یرجکاهش حجم پوسته خا

 ,Mayor & Sereno)شود یم یدگیشکل و چروک رییکند که منجر به تغ یم جادیا ییمواد غذا یدر ساختار سلول ییها تنش

های معمول  صوالت کشاورزی از روشفیزیکی مانند میزان چروکیدگی مح یها دهیپدکلی برای مدل کردن  طور به .(2004

چون  یتر عیسر یها روشبودن حل این معادالت  ریگ وقتشود اما به دلیل  موازنه جرم و انرژی( استفاده می)حل معادالت 

بوده که در آن  یهوش مصنوع یها روش نیتر از مهم یکی یمصنوع یعصب یها شبکه .مصنوعی هم موجود است شبکه عصبی

 شوند یم رهیشبکه ذخ یها ها، در قالب وزن آموزش، اطالعات مربوط به داده ندیفرآ یمغز انسان، ضمن اجرابا الهام از مدل 

استخراج  یتالش برا ش،یآزما یها هوشمند، استفاده از دانش نهفته در داده یها (. اساس روش1302 ،یو کاظم ی)غضنفر

و  یطراح زیمؤثر در آنال یاز پارامترها یکی. (Dayhoff, 1990)است گرید یها تیآن در موقع میها و تعم آن نیب یروابط ذات

 یبرا هیاصول اول هیمتداول بر پا یها . توسعه روشباشد یکردن م خشک ندیو مدل کردن فرآ ینیب شیها، پ کن خشک یساز نهیبه

 یعصب یها . شبکهستیبخش ن  تیها رضا آمده از آن  دست به جیو دقت نتا کند یصرف م یادیزمان ز ندیفرآ ینیب شیپ

ازجمله  یمصنوع یعصب یها کردن را دارند. شبکه خشک ندیفرآ ینیب شیپ یدقت و سرعت الزم برا نیقدرت تأم یمصنوع

 دهیچیاز مسائل پ یاریبس زیو آنال یساز مدل ییتوانا کیولوژیب ستمینسبتاً ساده از س دیاست که با تقل یافزار نرم یفنون محاسبات

 دهیچیحل مسائل پ یبرا نهیهز کم  راه کی ،یو تصادف یآمار یها مرسوم مانند روش یها کیبرخالف تکن کیتکن نیرا دارند. ا

الگو و  صیدر تشخ گستردهطور  و به دهد یارائه م یقیقبول نسبتاً حق با تلورانس قابل  بیتقر ز،یمدل کردن، آنال قیاز طر

 ندیرفتار فرآ ییشگویو پ نیتخم یو قادر هستند برا رود یابع بکار متو نیو تخم یساز  نهیکنترل و به ،یابی بیع ،یبند طبقه

در  .(Huang et al., 2010)استفاده شوند یکیزیمسئله ف کیمرتبط با  کننده ییشگویمعادله پ کی ای یاضیبه مدل ر ازیبدون ن

 شبکه عصبی صورت گرفت. با استفاده ازکردن  میزان چروکیدگی خرمای مضافتی درطی فرآیند خشک ینیب شیپاین تحقیق 

 هامواد و روش
+ 4° یها در دما از کاهش رطوبت خرما، نمونه یریجلوگ یشد. برا هیته رفتیاز شهرستان ج ازیمورد ن یمضافت یخرما

ساعت  2خارج و به مدت  خچالیخرما از  یها کردن، نمونه خشک یها شینگهداری شد. قبل از انجام آزما وسسلسی درجه

 .دیرس یم یی( به تعادل دماوسیدرجه سلس 20حدود اتاق ) یدر دما

 محصول هیرطوبت اول نییتع

 یگرمی در آون در دما 55 باًیتقر یها کردن در آون به دست آمد. نمونه نمونه با روش خشک هیرطوبت اول زانیم

ه کاهش وزن به ها و محاسب ساعت قرارگرفته و خشک شد، با وزن نمودن مجدد نمونه 72جه سلسیوس به مدت در 2±150

 تر  هیتکرار انجام شد. رطوبت بر پا 3این کار در  .(Elleuch et al., 2008)تر محاسبه شد هیها بر پا رطوبت نمونه ه،یوزن اول

ساخت کشور آلمان( با دقت  TE214S) تالیجید یها توسط ترازو نمونه نیدست آمد. توز % به25حدود  یمضافت یخرما یبرا

 .شد انجام گرم ±% 1
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 زمان خشک شدن یریگ روش اندازه

 یخرما بر رو یگرم 55 باًیتقر یها مورد نظر، نمونه یها آن در دماها و سرعت میکن و تنظ پس از آماده شدن خشک

 قهیدق 55 یها در فواصل زمان خشک شدن کاهش وزن نمونه ندیفرآ یکن قرار داده شد. در ط مشبک شکل درون خشک ینیس

که زمان  . به علت آنافتی ی% برسد ادامه م25 ریبه ز ها نمونهرطوبت  که یوقتخشک شدن تا  اتیمل. عشد یم یریگ اندازه

 راتییتغ بر اساس یساز مدل نی% در دسترس نبود، زمان با استفاده از تخم25رطوبت  یبرا جینتا لیخشک شدن مؤثر در تحل

 ندیفرآبررسی میزان چروکیدگی خرما در طی  یپژوهش برا نیدر ا .دیگرد نییتع MATLAB.2013افزار رطوبت در نرم

انجام  هیثان برمتر  2و  0/1، 1و سرعت هوا  وسیدرجه سلس 05و  50، 05هوا  یدماهای مورد نظر در  آزمایشخشک شدن 

 شد.

 چروکیدگی یریگ اندازه

 از استفاده با ها نمونه حجم تغییراتکابینتی خارج و  کن خشکاز  ها نمونه%، 25 ریزها به  پس از رسیدن رطوبت نمونه

 تولوئن مزایای از. شد استفاده تولوئن از پژوهش این در. (1300رضوی و اکبری، گردید ) تعیین تولوئن مایع جابجایی روش

ساختار شیمیایی آن در اثر  رییتغ  جوش نسبتاً باال و عدم کشش سطحی و دانسیتة کم، نقطه توان می مایعات سایر به نسبت

 .را نام برد با هوا اورتمج

 سازی شبکه عصبی مدل

 یدارا یدارا بودن ساختار پردازش مواز لیبه دل یهوش مصنوع یها از شاخه یکیعنوان  به یمصنوع یعصب یها شبکه

پردازشگر ساده و  یادیها است که از تعداد ز پردازش داده ستمیس ینوع یمصنوع یهستند. شبکه عصب ییسرعت پردازش باال

مذکور قادر به  یها شده است. شبکه از ساختمان مغز الهام گرفته  آناست و در ساختار  شده لینرون تشک مرتبط با هم بنام

 .هستند یرخطیتابع نگاشت غ قیاز طر یو گسسته زمان وستهیپ یها پردازش داده

 کیکن( و  خشک یکن و دما خشک ی، سرعت هواشدن ورودی )زمان خشک هینرون ال سهبا  یمصنوع یشبکه عصب

بعدی از توابع محرك  یها هیبه ال هیهر ال یها یمنظور انتقال خروج . بهشود یم ی( طراحمیزان چروکیدگی) یخروج هینرون ال

 یها برای ساخت شبکه عصب را نام برد. داده یو خط دییگموئیتوان توابع س ی. از توابع محرك معروف مشود یاستفاده م

 شیو آزما میتعل یبرا اعتبار یطرح از وارس نیدر ا شوند یم میآزمون تقس یها آموزش و داده یها به دو سری داده یمصنوع

صورت تکرار شونده صرف  ها به  ها، در حدود هشتاد درصد داده انتخاب داده یکاهش خطا ی. براشود یشبکه استفاده م

شبکه توسط  رییفراگ زانیم ری،یادگی ندیفرآ یدر ط. شود یشبکه به کار گرفته م یابیبرای آزمون و ارز یآموزش و مابق

 نیخطا را دارا باشد. اول نیکه کمتر ردیگ یقرار م رشیمورد پذ یا شبکه تیو در نها شود یم دهیمرتباً سنج ییخطا ارهاییمع

به  یمصنوع یعصب یها آموزش، شبکه ندیفرآ یشبکه است، در ط یانتخاب معمار ،یمصنوع یعصب یها شبکه جادیگام در ا

 یخروج ریشده به مقاد  ینیب شیپ ریمقاد نکهیتا ا رندیگ یم ادیها را در چرخه آموزش  نرون نیارتباط ب ،یآموزش یها کمک داده

کردن به کمک  خشک یها شیآزما همه شده کمتر گردد. مشخص  یخطا ریحاصل از مقاد یخطا ریشود و مقاد کیمطلوب نزد

 یعصب یها شبکه یابیو ارز یطراح یبرا MATLAB.2013افزار  شد. نرم انجام شده ذکر یشگاهیکن آزما دستگاه خشک

 .مختلف استفاده شد یمصنوع
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مرحله  نیاست. در ا یمصنوع یگام آخر در توسعه مدل شبکه عصب ده،ید آموزش  یشبکه عصب میتعم تیقابل یبررس

آموزش است مورد آزمون قرار  یها از داده که مستقل یابیارز یها مجموعه داده لهیوس به دهید آموزش  یشبکه عصب یها مدل

استفاده  نیانگیمربعات م یخطا اریاز مع ،یآموزش یها تمیالگور مکمناسب به ک یبا معمار یا شبکه افتنی ی. براردیگ یم

مناسب به شمار  یانتخاب معمار یبرا هیاول اریعنوان مع به MSE. شود یم فی( تعر17-3که با رابطه ) شود یم

 .(Mohebbi et al., 2008)رود یم

( 3-11) 

 
 ها دادهتعداد  Nام،  iبه ترتیب مقادیر پیشگویی توسط شبکه عصبی مصنوعی و واقعی داده  Tو  Oدر معادالت فوق 

 . هدف آن است که میزان این خطا به کمترین مقدار ممکن برسد.باشد می

و حصول بهترین نتایج، از چندین معیار استفاده ی عصبی در قالب تعمیم آموزش خود ها شبکهبرای ارزیابی یادگیری 

 0، خطای مطلق میانگین(R) 4از ضریب همبستگی اند عبارتشد. مقادیر آماری برای ارزیابی قابلیت تعمیم 
(MAE)  که به

 :شوند یمترتیب از روابط زیر محاسبه 

( 3-11) 

 

, 

 
( 3-11) 

 
مقدار هدف )آزمایشی(  Tiام،  iیله شبکه عصبی مصنوعی برای الگوی شده به وس ینیب شیپمقدار  O i، ها رابطهدر این 

 .تعداد الگوهای آموزشی است nشده و  ینیب شیپمیانگین مقادیر  Tmام،  iبرای الگوی 

 

 نتایج و بحث
 افتنیبر  یروش مبتن نی. اباشد یم یاز مسائل مهندس یاریدر حل بس ینیروش نو یمصنوع یاستفاده از شبکه عصب

 یابی نهیبه یبرا. باشد یمشابه م یها به نمونه میآن و سپس تعم یریادگیمختلف مؤثر بر هر مسئله،  یپارامترها انیم یذات روابط

 مورد استفاده قرار گرفتند. یو خط یدیگموئیبا توابع آستانه س پرسپترون چند الیه یها شبکه مناسب، شبکه افتنیمنظور  و به

و  TANSIG، تابع آستانه 3-5-7-1 یمربوط به توپولوژ طیشرا نیتلف نشان داد که بهترمخ یها یتوپولوژ یابیارز جینتا

 یخطا نیانگیمربع خطا و م نیانگیم زانیم نیکمتر یها دار شبکه یتمام نیدر ب رایز ،(1جدول ) است LM یریادگی تمیالگور

 لیروند به دل نیشان داده شده است. ا( ن1شبکه مذکور در شکل ) یریادگیاست. روند  یهمبستگ بیضر نیشتریمطلق و ب

با تعداد  هیدوال یها یشبکه در توپولوژ یمقدار خطا .در برداشته است یمناسب جینتا ،یابیآموزش و ارز ریمقاد یکینزد

 شی. افزادفنمعروکم عمق  یها شبکهبه  اصطالحاًها  نوع شبکه نی. اکمتر مشاهده شد رینظ هیبرابر با شبکه تک ال یها نرون

های ورودی به  افزایش داده .دیافزا یم مسئله یدگیچیحجم محاسبات شده و بر پ شیها منجر به افزا از حد تعداد نرون شیب

 .آورد یمبرای مدل را فراهم  تر قیدقشبکه عصبی مصنوعی امکان شبیه سازی 

                                                      
4 - Correlation Coefficient 
5 - Mean Absolute Error 
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.LM یریادگی تمیبا الگور MLP  شبکهبهترین  مشخصات :1جدول 
 

 یتوپولوژ 1-7-5-3

Tansig های پنهان در الیه تابع آستانه 

Purlin آخر هیتابع آستانه در ال 

55554/5 MSE 

5504/5 R 

5453/5 
MAE 

 تعداد تکرار 25

 

 
 .Tansig آستانهتابع و  LMبا الگوریتم  3-6-7-1با توپولوژی  MLP شبکه یریادگی. روند 1شکل 

 بیضر یشده آمده است. مقدار باال ییشگویپ ریقادنسبت رطوبت خرما در مقابل م یواقع ری( مقاد2شکل )در 
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 گیری کلینتیجه
 ندیفرآ یاساس یپارامترها تواند یابزار قدرتمند، م کیعنوان  به یمصنوع ید مدل شبکه عصبنشان دا یبررس نیا جینتا

 بیبا ضر یا هیال شبکه پرسپترون چند میمشاهده نمود یبررس نیدر ا که یطور بزند. به نیتخم ییکردن را با دقت باال خشک

 یدارا یتجرب یها کردن مدل خشک ندیفرآ یسبزند. در برر نیمرا تخ میزان چروکیدگی خرماتوانست  5504/5 یهمبستگ

دقت  یدارا یدگیچیالرغم پ یعل یشبکه عصب یها هستند، در مقابل مدل یشبکه عصب یها نسبت به مدل یکمتر یدگیچیپ

 وجود یدر ورود ریمتغ کیاز  شیب یریکارگ عالوه امکان به تر هستند. به مناسب تر دهیچیپ یندهایفرآ یو برا باشند یم یباالتر

اند استفاده کرد  قرار نگرفته شیکه مورد آزما ییالگوها یدگیچروک زانیم ینیب شیجهت پ توان یها م مدل نیاز ا نیدارد. همچن

 نیگرفت ا جهینت توان یم نیبنابرا شود؛ یم شیانجام آزما یبرا ازیدر وقت و زمان مورد ن ییجو باعث صرفه یژگیو نیکه ا

در سامانه کنترل  توانند یکه م باشند یدر مبحث خشک شدن م میزان چروکیدگی ینیب شیجهت پ ناسبم یها ابزار مدل

 کن به کار روند. خشک
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