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چکیده
مدلسازی سینتیک خشک شدن قارچ دکمهای در یک خشککن جابجایی هوای داغ به روش الگوریتم ژنتیک  -شبکه
عصبی مصنوعی موردبررسی قرار گرفت .اثر دمای هوای خشککردن در سه سطح  60 ،50و  70درجه سانتیگراد،
سرعت جریان هوا در سه سطح  1،2و  3متر بر ثانیه بر خشککردن قارچ دکمهای بررسی شد .نتایج خشککردن قارچ
دکمهای به روش هوای داغ نشانداد با افزایش دما و سرعت جریان هوای خشککن ،آهنگ خشککردن افزایش مییابد .با
افزایش دمای خشککن از  50به  70درجه سانتیگراد ،و سرعت جریان هوا از  1به  3متر بر ثانیه ،کاهش وزن به ترتیب
 12/2و  12/0درصد افزایش یافت .مدلسازی سینتیک خشک شدن الیهنازک قارچ دکمهای به روش الگوریتم ژنتیک -
شبکه عصبی مصنوعی با  3ورودی دمای هوا ،سرعت جریان و زمان خشککردن و  1خروجی جهت پیشگویی کاهش
وزن انجام شد .نتایج مدلسازی نشانداد شبکهای با تعداد  16نرون در یکالیه پنهان و با استفاده از تابع فعالسازی
تانژانت هیپربولیک و قانون یادگیری لیونبرگ-مارکوت میتوان درصد کاهش وزن در طی فرآیند خشککردن قارچ
دکمهای به روش جابجایی هوای داغ را پیشگویی نمود ( .)R=0/999نتایج آنالیز حساسیت توسط شبکه بهینه نشانداد که
دمای خشککن بهعنوان مؤثرترین عامل در کنترل کاهش وزن نمونهها هست.
واژگان کلیدی :الگوریتم ژنتیک ،خشککن الیهنازک ،سینتیک ،شبکه عصبی ،قارچ دکمهای ،هوای داغ.
مقدمه

دلیل عدم وجود کوتیکول ،سرعتباالی تنفس ،رطوبت

قارچ دکمهای ( )Agaricus bisporusدر بین انواع

زیاد و فعالیت آنزیمی شدید دارای ماندگاری کمتری

قارچها بهطور گستردهتری در جهان کشت و مصرف

نسبت به سایر سبزیها بوده و بهسرعت فاسد میشوند

میشود و سهمی در حدود  ٪40از تولید جهانی قارچ را

(فائو2011 ،؛ کوتوالیوال و همکاران .)2007 ،ازاینرو

به خود اختصاص میدهد .قارچها پس از برداشت به

محققین روشهای مختلفی نظیر استفاده از بستهبندی با
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اتمسفر تغییریافته ،منجمد کردن ،خشککردن ،تیمار با

گزارش شده است .درصد چربی کمتر از  4-5درصد و

محلولهای آبی حاوی ترکیبات مهارکننده فعالیت آنزیمی

مقدار کربوهیدرات و خاکستر کل به ترتیب 37-48

و بالنچ کردن را جهت نگهداری و افزایش زمان

درصد و  % 8-13بوده است (عالم و همکاران.)2008 ،

ماندگاری قارچ موردبررسی قرار دادهاند (برنان و

شبکههای عصبی مصنوعی ( 1)ANNیکی از مهمترین

همکاران.)2000 ،

روشهای هوش مصنوعی بوده که در آن با الهام از مدل

خشککردن مهمترین روش نگهداری مواد کشاورزی

مغز انسان ،ضمن اجرای فرایند آموزش ،اطالعات مربوط

بوده و یک عملیات حساس و با اهمیت در چرخه

به دادهها ،در قالب وزنهای شبکه ذخیره میشوند.

برداشت ،نگهداری و حملونقل آنهاست (موجومدار،

روش شبکههای عصبی نسبت به بسیاری از روشهای

1997؛ دویماز .)2007 ،کاهش رطوبت محصول در

معمولی آماری و قطعی مزایا دارد (صالحی و رضوی،

فرآیند خشککردن یکی از معمولترین روشهایی است

2012؛ بهرام پرور و همکاران.)2014 ،

که برای قارچهای دکمهای مورداستفاده قرارگرفته است.

شبببکههای عصبببی قببادر بببه مدلسببازی سببامانههای

با کاهش رطوبت محصول میتوان مدت نگهداری

غیرخطببی و پیچیببده بببا تعببداد زیببادی داده ورودی و

محصول را طوالنیتر و هزینه نگهداری و حملونقل را

خروجببی میباشببند و در اکثببر مببوارد نتببایج قابببلقبولی

کاهش داد (گیری و پراسد2007 ،؛ سینگ و همکاران،

توسط محققان گزارششبده اسبت (فبارکس و همکباران،

.)2008

2000؛ صالحی و رضوی2012 ،؛ بهرام پرور و همکاران،

بررسی سینتیک خشک شدن محصوالت کشاورزی و

.)2014

مدلسازی روند خشک شدن آنها تحت شرایط مختلف

توانایی پیشگویی یک شبکه عصبی مصنوعی به ساختار

جهت آگاهی از رفتار این محصوالت بهمنظور طراحی

آن وابستگی کامل دارد (نوع تابع فعالسازی ،تعداد

خشککن مناسب ضروری به نظر میرسد.

الیهها و تعداد نرون های الیه پنهان) .تخمین تعداد نرون

سینتیک خشک کردن قارچهای آگاریکوس بیسپورس و

های الیه پنهان عموماً بهوسیله آزمونوخطا انجام

پلوروتوس فلوریدا ( )Pleurotus floridaتوسط آرورا

میشود که وقتگیر بوده و دارای خطا است .لذا

و همکاران ( )2003بررسی شده است .سینتیک خشک

روشهای بهینهسازی از قبیل الگوریتم ژنتیک 2در جهت

کردن به خوبی توسط مدل پیج توصیف شد .انرژی

غلبه بر این مشکل ذاتی شبکههای عصبی و به دست

فعالسازی برای قارچهای آگاریکوس بیسپورس و

آوردن تعداد بهینه نرون ها در الیه پنهان مورداستفاده

پلوروتوس فلوریدا به ترتیب برابر  19/79 kJ/molو

قرار گیرند .مفاهیم اصلی  GAشامل عملگرهای سهگانه

 23/59 kJ/molگزارش شد.

انتخاب ،آمیزش و جهش که در مورد سامانههای

مصرف انرژی توسط خشککنهای هوای داغ،

مصنوعی بکار میروند است (بهرام پرور و همکاران،

ماکروویو ،خأل ،مادون قرمز ،ماکروویو-خأل و هوای

 .)2014فرکاس و همکاران ( )2000از شبکه عصبی

داغ -مادون قرمز برای خشککردن ورقههای قارچ

مصنوعی برای مدلسازی فرآیند خشککردن در یک

توسط متولی و همکاران ( )2011بررسی شد .با افزایش

خشککن بستر ثابت استفاده کردند .هدف از این تحقیق،

دمای خشککن هوای داغ ،مصرف انرژی کاهش اما با

استفاده از یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین

افزایش سرعت جریان هوای داغ ،افزایش یافت.

رابطه بین توزیع رطوبت بود .پارامترهای فیزیکی

درصد پروتئین و فیبر قارچهای خوراکی خشک شده به
ترتیب  20-25درصد و  13-24درصد بر پایه خشک

)1 -Artificial Neural Network (ANN

)2 - Genetic Algorithm(GA
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اندازهگیری شده عبارت بودند از دمای هوای خشککن،

رطوبت اولیهی قارچها  89/6درصد بر پایبه مرطبوب ببه

رطوبت نسبی و دبی هوا .نتایج بهدستآمده نشانداد که

دست آمد.

شبکه عصبی مصنوعی با دقت بیشتر و خطای کمتری

در طببی خشببککببردن نمونببههای بببرش خببورده توسببط

قادر به مدلسازی فرایند خشککردن است.

خشککن جابجایی هوای داغ ،اثر متغیرهایی شامل دمای

بهمنظور پیشگویی کاهش وزن ،کاهش آب و جبذب مبواد

هوای داغ در سه سطح  60 ،50و  70درجبه سبانتیگراد،

جامد ،در طی خشککردن اسمزی زردآلو ،از مدلسبازی

سرعت جریان هوا در سه سطح  1،2و  3متر ببر ثانیبه و

الگوریتم ژنتیک  -شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید.

در مببدتزمان  220دقیقببه بررسببی شببد .تغییببرات وزن

نتببایج نشببانداد کببه بهتببرین مببدل بببرای پیشببگویی

نمونهها در طی خشک شدن هر یک دقیقه توسط ترازوی

پارامترهای فوق شبکهای با سباختار  1الیبه پنهبان و 14

دیجیتالی لوترون 1باقابلیت اتصال به کامپیوتر با دقبت g

نرون در هر الیه است (صالحی و همکاران.)2014 ،

 0±/01ثبت گردید.

تعداد مطالعات محدودی در خصوص کاربرد مدلسبازی

میزان کاهش وزن ( ،2)WRاز طریق معادله زیر محاسبه

الگببوریتم ژنتیببک  -شبببکه عصبببی مصببنوعی بببرای

گردید.

مدلسبببازی فرآینبببدهای خشبببککردن مبببواد غبببذایی
گزارششده است .لذا هدف این تحقیق ابتبدا بررسبی اثبر
دمببای هببوای داغ در سببه سببطح  60 ،50و  70درجببه
سانتیگراد ،سرعت جریان هوا در سه سطح  1،2و  3متر
بر ثانیه و در مدتزمان  220دقیقه بر خشبککردن قبارچ
دکمببهای در یببک خشببککن هببوای داغ اسببت .سببپس
مدلسازی سینتیک خشک شدن قبارچ دکمبهای ببه روش
الگوریتم ژنتیک  -شبکه عصبی مصبنوعی موردبررسبی
قرار میگیرد.
مواد و روشها
خشککردن
در ایبن پببژوهش قارچهببای دکمببهای سببفید ( Agaricus
)bisporusواریتببه  U-3بببا قطببر کالهببک  5سببانتیمتر
بهصببورت روزانببه از قارچهببای تولی بدی شببرکت کشببت
وصنعت قارچ مالرد ،از شهرستان گرگبان تهیبه و ببا آب
سببرد شستشببوی سببطحی داده شببدند .قارچهببا بببا قطببر
کالهک  5سانتیمتر جدا و پس از حذف پایه ببا آب سبرد
شستشوی سطحی داده شدند .سپس با یک چباقوی تیبز،
قببارچهببا بببهطور عمببودی بببه ورقببههای بببه ضببخامت 1
سانتیمتر برش داده شدند .ورقههای قارچ بالفاصله پس
از برش داخل دسبتگاه خشبککن قبرار گرفتنبد .میبانگین

A0  At
 100
A0

[]1

WR 

 :WRدرصد کاهش وزن ورقههای قارچ
 :A0جرم اولیه نمونه ()gr
 :Atجرم نمونه بعد از خشک شدن ()gr
آزمایشها در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی
موردبررسی قرار گرفت .برای رسم نمودارها از برنامه
( Excel )2007و برای تجزیهوتحلیل آماری از نرمافزار
 Minitab 16در سطح معنیداری  %5استفاده شد.
مدلسازی الگوریتم ژنتیک  -شبکه عصبی
مدلسازی فرآینبد خشبککردن قبارچ دکمبهای ببه روش
هوای داغ جهت پیشبگویی درصبد کباهش وزن ببه روش
الگببوریتم ژنتیببک  -شبببکه عصبببی مصببنوعی ،توسببط
شبکههای عصبی سه الیبه پرسبپترون پیشخبور 3انجبام
پذیرفت .نرون ها در این نوع شبکه در سبه الیبه ورودی،
پنهان و خروجبی دسبتهبندی میشبوند .خروجبی نبرون
های الیه پنهان و خروجی ( )yاز طریق افزایش

بایاس4

به

مجموع ورودیهای وزندار شده با اسبتفاده از رابطبه 2
محاسبه میشود (صالحی و رضوی.)2012 ،
)1 - Digital balance, LutronGM-300p (Taiwan
2 - Weight Reduction
3 - Feed forward multilayer perceptron
4 - Bias
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p

) yj = ∑i=1 𝑓(Wij Xi + bj

فعالسبازی هسببتند ،در الیبه پنهببان و خروجبی اسببتفاده

در معادله فوق  Wijضریب وزنی نرون شبماره  iکبه ببه

گردید.

نبببرون شبببماره  jمتصبببل اسبببت ،میباشبببد p .تعبببداد

در ایببن پببژوهش روش بهینهسببازی لببونبرگ-مببارکوت

ورودیهای هر نرون و  bjبردار بایاس نرون  jاست.

بببهمنظور یببادگیری شبببکه اسببتفاده شببد (صببالحی و

در ایببن مطالعببه سببه ورودی (دمببای هببوای داغ ،سببرعت

همکاران2014 ،؛ بهرام پرور و همکاران.)2014 ،
1

جریان هوا و زمان خشککردن) و یک خروجبی (درصبد

[]3

Sig = 1+e−x

کاهش وزن) در نظر گرفتبه شبد (شبکل  .)1تعبداد نبرون

[]4

های الیه پنهان ،وابستگی کامل به نوع کباربرد و شبرایط

tanh = ex +e−x

بهمنظور ارزیابی شببکه عصببی استفادهشبده پیشبگویی

تعیین پارامترهای شبکه دارد .ببرای رسبیدن ببه ترکیببی

پارامترهای موردبررسبی ،از شباخم میبانگین مربعبات

مناسب از تعداد نرون ها در الیه پنهان که حداقل خطبا را

خطا ،میانگین مربعات خطبای نرمبالیزه ،میبانگین خطبای

در برداشته باشد ،فرآیند بهینهسازی تعداد نبرون هبا در

مطلبق و ضببریب همبسببتگی اسبتفاده گردیببد (صببالحی و

الیه پنهان شبکه عصبی به روش الگبوریتم ژنتیبک انجبام

رضوی .)2012 ،نرمافزار نروسولوشن جهت مدلسبازی

گرفت .جمعیت اولیه ببرای تولیبد نسبلها  100و حبداکثر

الگوریتم ژنتیک  -شبکه عصببی اسبتفاده گردیبد .در ایبن

تعداد نسبلها نیبز  100نسبل در نظبر گرفتهشبده اسبت.

نرمافببزار بببا تغییببر نببوع تببابع فعالسببازی (تانژانببت

احتمببال آمیببزش و جهببش بببر اسبباس توصببیه راهنمببای

هیپربولیبببک ،سبببیگموئیدی و خطبببی)؛ تعبببداد دادههبببای

نرمافزار نروسولوشبن (نسبخه  0/9 ،)6و 0/01؛ و تعبداد

استفادهشده جهت یبادگیری ،آزمبون و ارزیبابی بهتبرین

نرونها جهت بهینهسازی  1تا  30عدد در نظر گرفته شد.

ساختار شبکه جهت دستیابی ببه شببکه بهینبه بررسبی

از توابببع فعالسببازی خطببی ،سببیگموئیدی (رابطببه  )3و

شد.

ex −e−x

تانژانت هیپربولیک (رابطه  )4که متبداولترین نبوع تواببع

شکل  -1شماتیک بهینهسازی توسط الگوریتم ژنتیک -شبکه عصبی مصنوعی

نتایج و بحث

جهت بررسی اثر دمای هوای داغ بر سرعت خشک شدن

خشککردن

برشهای قارچ دکمهای سفید ،دمای هوای خشککن در
سه سطح  60 ،50و  70درجه سانتیگراد انتخاب شد.
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نتایج نشانداد که تغییر دمای هوای داغ اثر معنیداری

افزایش دما ازیکطرف باعث افزایش ظرفیت جذب

( )p0/05بر خروج آب از برشهای قارچ دارد و با

رطوبت هوا به دلیل افزایش اختالف دما بین هوا و

افزایش دمای هوای داغ ،زمان خشک شدن کاهش

محصول شده و از طرف دیگر باعث گرم شدن سریعتر

مییابد .همانطور که در شکل  2مالحظه میشود ،با

محصول و تبخیر بهتر آب از آن میشود و درنهایت

افزایش دمای هوای داغ از  50به  70درجه سانتیگراد،

باعث کاهش زمان خشک شدن میگردد (دویماز و پاال،

درصد کاهش وزن از  75/2به  84/4افزایش مییابد.

.)2003

a
b

80

c

75

درصد کاهش وزن

85

70
60°C
70°C
دمای هوای داغ (درجه سانتی گراد)

50°C

شکل  -2اثر دمای هوای داغ بر درصد کاهش وزن قارچ دکمهای ( 150دقیقه زمان خشک شدن با سرعت جریان برابر  3متر بر ثانیه)
a
b

80

b

75
70

درصد کاهش وزن

85

65
3

1

2
سرعت جریان هوای داغ (متر بر ثانیه)

شکل  -3اثر سرعت جریان هوای داغ بر درصد کاهش وزن قارچ دکمهای ( 150دقیقه زمان خشک شدن با دمای  60درجه سانتیگراد)

افزایش دما و سرعت هوا در محفظه خشککن باعث

کاهش رطوبت نمونههای قارچ افزایش مییابد .با افزایش

انتقال جرم و گرمای باالتری شده و موجب کاهش

سرعت جریان از  1به  3متر بر ثانیه ،درصد کاهش وزن

شدیدتر رطوبت میگردد .نتایج حاکی از معنیدار بودن

از  73/4به  82/2درصد افزایش مییابد .با افزایش دبی

( )p0/05اثر تغیر سرعت جریان هوای داغ ،بر مقدار

هوا به دلیل افزایش حجم هوای عبوری از روی

کاهش وزن برشهای قارچ دارد و با افزایش سرعت

محصول ،ظرفیت هوا برای جذب رطوبت آن بیشتر شده

جریان هوای داغ ،زمان خشک شدن کاهش مییابد .در

و آهنگ خشک شدن افزایش یابد و منحنیهای

شکل  3اثر سرعت جریان بر درصد کاهش وزن

بهدستآمده از تغییرات نسبت رطوبت محصول در واحد

نمونههای به نمایش درآمده است .همانطور که مالحظه

زمان دارای روندهای کاهشی قابلتوجهی میباشند

میشود با افزایش سرعت جریان ،سرعت خشک شدن و

(دویماز و پاال.)2003 ،
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در شکل  4اثر مدتزمان خشککردن ورقههای قارچ

نمونهها افزایش مییابد .در لحظات اولیه سرعت خروج

دکمهای توسط خشککن هوای داغ بر درصد کاهش وزن

آب از نمونهها باال میباشد و باگذشت زمان و کاهش

نمونهها به نمایش درآمده است .همانطور که مالحظه

مقدار رطوبت نمونهها ،سرعت خروج آب کاهش مییابد.

میشود با افزایش زمان مقدار رطوبت خارجشده از
100

1
m/s
2
m/s

90
80
60
50
40

درصد کاهش وزن

70

30
20
10
0
250

200

150

100

50

0

زمان (دقیقه)

شکل  -4اثر زمان خشککردن بر درصد کاهش وزن قارچ دکمهای (دمای  60درجه سانتیگراد)

نتایج مدلساازی الگاوریتم ژنتیاک  -شابکه عصابی

خروجیها میباشد 10 .درصد دادهها هبم ببرای آزمبون

مصنوعی

شبببکه آموزشدیبده اسببتفاده گردیببد .بببهمنظور ارزیببابی

ببببهمنظور پیشبببگویی درصبببد کببباهش وزن در طبببی

شبکه هم از  70درصد باقیمانده دادهها اسبتفاده گردیبد

خشبببککردن قبببارچ دکمبببهای ببببه روش هبببوای داغ از

(جدول  .)1نتایج این پژوهش نشانداد کبه شببکه عصببی

مدلسازی الگبوریتم ژنتیبک  -شببکه عصببی مصبنوعی

مصببنوعی دارای  16نببرون در الیببه پنهببان میتوان بد بببا

استفاده گردید .دمبای هبوای داغ ،سبرعت جریبان هبوا و

کمتببرین خطببا (جببدول  )2و ببباالترین ضببریب همبسببتگی

زمان خشبککردن ببهعنوان ورودیهبای شببکه در نظبر

( )R=0/999درصببببد کبببباهش وزن در طببببی فرآینببببد

گرفتببه شببدند و درصببد کبباهش وزن بببهعنوان خروجببی

خشککردن قارچ دکمهای به روش هوای داغ را پیشگویی

شبکه انتخاب گردید .با توجه به مقدار خطای کمتبری کبه

نماید.

با استفاده تابع فعالسازی تانژانت هیپربولیبک ببه دسبت
آمد ،این نوع تابع بهعنوان تابع فعالسازی در الیه پنهبان
و خروجی انتخاب گردید.
بر اساس روش آزمونوخطا مشخم شد درصورتیکه
 20درصد دادهها ببرای آمبوزش اسبتفاده گبردد ،شببکه
بببهخوبی قببادر بببه یببادگیری روابببط بببین ورودیهببا و
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جدول  -1مقادیر بهینه پارامترهای الگوریتم ژنتیک -شبکه عصبی مصنوعی
تعداد
قاعده یادگیری

الیههای
پنهان
1

نوع تابع

تعداد نرون

فعالسازی

الیه پنهان

لیونبرگ-

تانژانت

مارکوت

هیپربولیک

16

درصد

درصد

درصد

دادههای

دادههای

دادههای

یادگیری

آزمون

ارزیابی

20%

10%

70%

جدول  -2مقادیر خطاهای بهدستآمده توسط مدل الگوریتم ژنتیک  -شبکه عصبی مصنوعی بهینه
شاخم

میانگین مربعات

میانگین مربعات

میانگین

ضریب

خطا

خطای نرمالیزه

خطای مطلق

همبستگی

0/617

0/001

0/574

0/999

مقادیر محاسبه
شده

0.7
0.6
0.4
0.3
0.2

میانگین مربعات خطا

0.5

0.1
0
100

90

80

70

50
60
تعداد نسل

40

30

20

10

0

شکل  -5مقادیر میانگین مربعات خطا بهعنوان تابعی از تعداد نسلهای تشکیلشده

مقدار میبانگین مربعبات خطبا در براببر تعبداد نسبلهای

مقادیر آزمایشگاهی و پیشگویی شده درصد کاهش وزن

تشکیلشببده ،در شببکل  5بببه نمببایش درآمببده اسببت.

(دادههای ارزیابی) توسط شبکه عصبی بهینبه ()1-16-3

همانطور کبه مالحظبه میشبود در همبان نسبلهای اول

در شکل  6نشبانداده شبده اسبت .مقبدار بباالی ضبریب

مقدار خطا کاهش مییابد و بعد از تشکیل حدود  18نسل،

همبسببتگی نشبباندهنده کببارایی ببباالی شبببکه عصبببی

مقدار خطا به مقدار ثابتی میرسد.

مصنوعی میباشد.

هدف از فرآیند آموزش شبکه عصبی مصنوعی به دست

مدلسازی فرآیند خشککردن اسمزی زردآلو با استفاده

آوردن بردارهای وزن و بایاس شبکه عصبی بهینه است.

از الگوریتم ژنتیک  -شبکه عصبی مصنوعی بررسی شد.

در جدول  ،3مقادیر وزنها و بایاسهای متناظر با هر

ساختارهای مختلف شبکه عصبی چندالیه پرسپترون

نرون برای شبکه عصبی دارای  16نرون در الیه پنهان

برای پیشگویی انتقال جرم زردآلو آبگیری شده مورد

آورده شده است.

آزمون قرارگرفته و نتایج گزارششده نشانداد شبکهای
با تعداد  14نرون در یکالیه پنهان بهخوبی درصد کاهش
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وزن ( ،) R=0/98درصد کاهش آب ( ) R=0/97و مقدار

بهمنظور تولید محصولی با کیفت مطلوب ،طراحی مناسب

جذب مواد جامد ( ) R=0/96در طی فرآیند خشککردن

تجهیزات فرآوری و بهینهسازی فرآیند مورداستفاده

اسمزی زردآلو را پیشگویی نماید .این مدل میتواند

قرار گیرد (صالحی و همکاران.)2014 ،

جدول  -3مقادیر وزنها و بایاسهای متناظر با هر نرون در شبکه عصبی مصنوعی بهینه
تعداد نرون الیه
پنهان

بایاس

نرون های الیه ورودی
سرعت
زمان
دمای هوا

نرون های الیه خروجی
کاهش وزن

1

0/6987

-3/8096

جریان
-/7208

-1/5130

0/3631

2

0/3698

-0/9685

1/4715

-2/4265

-0/5130

3

0/7895

1/3113

-2/0478

5/1063

-2/4265

4

0/2547

-0/0928

-1/3658

-1/9757

0/3658

5

2/0515

-3/1688

-0/3658

-0/4308

-1/6359

6

0/1936

-0/9685

-0/2365

-0/1677

-1/6251

7

-4/2788

1/3113

-0/1489

0/1661

-0/1235

8

-2/6589

-0/0928

-0/8952

-0/3658

1/2564

9

0/3658

1/3685

1/1129

1/2082

0/2564

10

-0/3665

-3/1688

0/6324

1/3568

0/1457

11

0/7313

-1/9865

-2/7924

1/1043

1/8624

12

02/1043

0/5384

-2/8954

0/7313

3/9831

13

-0/0238

1/8246

4/1043

-3/8096

-0/0238

14

1/9857

1/4507

-0/0238

-0/9685

1/5284

15

0/3652

0/6253

-1/2568

2/3687

0/8532

16

0/7254

0/9685

0/3658

0/5264

0/6357
1/3658

بایاس

ارنتورک و ارنتورک ( )2007نیبز از روشهبای الگبوریتم

میزان دفع آب و جذب مواد جامبد توسبط شببکه عصببی

ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی جهت مدلسازی فرآینبد

چندالیه با سه ورودی (دما ،زمان غوطبهوری در محلبول

خشککردن هبویج اسبتفاده نمودنبد .نتبایج ایبن محققبان

اسمزی و غلظت مواد جامد) نشانداد که بهترین شبکه ببا

حبباکی از قببدرت ببباالی ایببن روش جهببت مدلسببازی

کمترین مجموع مربعات خطبا براببر  0/0066و بیشبترین

فرآیندهای خشبککردن مبواد غبذایی میباشبد .همچنبین

میانگین ضریب رگرسبیون  0/9725ببا یکالیبه مخفبی و

لرتوراسیریکل و سبتان ( )2010مدلسبازی انتقبال جبرم

پببنج نببرون و روش بهینهسببازی لی بونبرگ-مببارکوت بببه

آبگیری اسمزی پوست لیموی آفریقایی را توسط شبکهی

دست میآید.

عصبی مصنوعی موردبررسی قراردادند .نتایج پیشبینبی
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100
90
80
70
60
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40
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مقادیر پیشگویی شده درصد کاهش وزن

y = 0.9968x + 0.2572
R² = 0.9989
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مقادیر آزمایشگاهی درصد کاهش وزن

شکل  -6مقادیر تجربی دادههای ارزیابی در برابر مقادیر پیشگویی شده درصد کاهش وزن طی خشککردن قارچ دکمهای
توسط هوای داغ

12
10

6

حساسیت

8

4
2
0
زمان

سرعت جریان

دمای هوا

شکل  -7نتایج آنالیز حساسیت مدلسازی سینتیک خشککردن قارچ دکمهای توسط هوای داغ.

بهمنظور بررسی مقدار تأثیرگبذاری پارامترهبای ورودی

دکمهای توسط هوای داغ موردبررسی قرار گرفت .هر

حساسبیت1

سه متغیر ذکرشده بر مقدار خروج آب و کاهش وزن

بر روی شبکه بهینه انجام شد .همانطوری کبه در شبکل

مؤثر بودند .با دمای هوای داغ و افزایش سرعت جریان

 7مشباهده میشبود در میببان متغیرهبای ورودی ،دمببای

هوای عبوری از روی ورقهها ،مقدار رطوبت خارجشده

هوای داغ بهعنوان مؤثرترین عامبل در هنگبام پیشبگویی

از نمونهها افزایشیافته ،درنتیجه سرعت خشک شدن

درصد کاهش وزن در طی خشککردن قارچ دکمبهای ببه

افزایش مییابد.

روش هوای داغ میباشد.

مدلسازی سینتیک خشک شدن الیهنازک قبارچ دکمبهای

و شناسایی تأثیرگذارترین عامل ،تست آنالیز

به روش الگوریتم ژنتیک -شبکه عصبی مصبنوعی جهبت
نتیجهگیری

پیشگویی درصبد کباهش وزن ببهعنوان تبابعی از دمبای

در این مطالعه اثر دمای هوای داغ ،سرعت جریان هوا و

هوای داغ ،سرعت جریان و زمان انجبام گرفبت .از روش

زمان خشککردن بر سینتیک خشک شدن الیهنازک قارچ

الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی تعداد نرون ها در الیبه
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 نتبایج.قادر ببه پیشبگویی درصبد کباهش وزن میباشبد

 نتببایج.مخفبی شبببکه عصبببی مصببنوعی اسببتفاده گردیبد

 دمای هبوای داغ را ببهعنوان مبؤثرترین،آنالیز حساسیت

 نبرون در یکالیبه پنهبان و ببا16 نشانداد شببکه دارای

پارامتر بر روی تغییر درصد کاهش وزن ورقههای قبارچ

استفاده از تابع فعالسازی تانژانت هیپربولیبک شببکه ببا

.معرفی نمود

)R=0/999( کمترین خطبا و بباالترین ضبریب همبسبتگی
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Abstract
Modeling the kinetics of drying of button mushroom in a hot air dryer by genetic algorithm–
artificial neural network (GA-ANN) was investigated. The effects of hot air temperature at three
levels 50, 60 and 70 °C, the air flow rate at three levels 1, 2 and 3 m/s on drying of button
mushroom were examined. The results of hot air drying of button mushroom showed that with
increasing the temperature and air velocity in hot air dryer, the drying rate increases. The increasing
of the dryer temperature from 50 to 70 °C, and air velocity from 1 to 3 m/s, weight loss increased
12.2 and 12.0 %, respectively. Modeling the kinetics of thin-layer drying of button mushroom was
done with the GA-ANN method with 3 inputs such as air temperature, flow rate and drying time
and 1 output for predicting of weight loss. The modeling results showed a network with 16 neurons
in one hidden layer with using hyperbolic tangent activation function and Levenberg–Marquardt
can be well predict the weight loss in button mushroom drying by hot air (R=0.999). Sensitivity
analysis results by optimum network showed that the dryer temperature was the most sensitive
factor to controlling the weight loss of samples.
Keywords: Button mushroom, Genetic Algorithm, Hot Air, Kinetics, Neural network, Thin-Layer
Dryer

