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چکیده
شناخت ویژگیهای فیزیکی دانهی گندم در فرآیند انتقال ،جدا سازی و ذخیره این مح صول ارز شمند ،نقش ا سا سی ایفا
مین ماید .در این م طال عه و در گام نخستتتت ،اترای میزاو او جاری ،رتوات ،د ما و مدی ز ماو نا رداری روی ارخی از
ویژگیهای فیزیکی (هکتولیتر ،وزو هزار دانه و دانستتیته دودهو و میکروای (شتتماری میی میکروارگانیستت ها و مپکهاو
دانهی گندم رق  n-80اررسی شد و سپس دادههای حاصیه دوسط شبکهی عصبی مصنوعی مدل پرسپتروو چند الیه و
شتتبکه دااع پایهی شتتعاعی اا دوااع آستتتانه مختی  ،شتتبیهستتازی شتتد و دادههای پیشاینی شتتده دوستتط شتتبکه عصتتبی
م صنوعی اا دادههای دجرای مورد مقای سه قرار گرفتند .نتایج ن شاو داد ،شبکه پر سپتروو چند الیه اا یک الیه مخفی اا
دااع ف عالستتتازی دانژانت هیپراولیک -دانژانت هیپراولیک ،ارای ویژگی های های فیزیکی اا چیدمانی اا پنج ورودی11 ،
نروو در ال یه پن راو 3 ،خروجی (3-11-5و اا د عداد دکرار  3000و همچنین ارای ویژگی های میکروای ،چ ید مانی اا پنج
ورودی 4 ،نروو در الیه پنراو 2 ،خروجی (2-4-5و و اا دعداد دکرار  ،4000ارترین نتیجه را ارای پیشاینی این ویژگی ها
در مقایسه اا شبکهی دااع پایهی شعاعی داشتند .ضرایب دبیین ارای ویژگیهای هکتولیتر ،وزو هزار دانه ،دانسیته دوده،
شماری میی میکروارگانیس ها و مپک در شبکهی پرسپتروو چند الیه اه دردیب اراار اا  0/908 ،0/908 ،0/989 ،0/950و
 0/938اودند .میزاو هکتولیتر و دان سیته دوده اا ااال رفتن سطوح رتواتی ،مدی زماو نارداری و دما ماهش و اا افزایش
سطوح اوجاری افزایش یافت .میزاو شماری میی میکروارگانی س ها و مپک اا افزایش رتوات ،دما و مدی زماو نارداری
افزایش و اا ااال رفتن سطوح اوجاری ماهش یافتند.
واژگان کلیدی :شبکه عصبی ،مدل پرسپتروو چند الیه ،مدل دااع پایه شعاعی ،ویژگیهای فیزیکی و میکروای
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مقدمه

) 𝑗𝑏 𝑝𝑖 𝑤𝑗,𝑖 +

دانهی گندم را در ا صطالح گیاه شنا سی ماریوپ سیس یا
گندمه مینامند .دانه اه ستتختی ،اه پریکارپ و یا در واقع
دیواره و یا پوستتتت دانه چستتتبیده استتتت (ارنیا  1376و
پایاو 1385و .گندم از جمیه غالدی استتت مه جایااه مرمی
را از نظر دغذیه در دنیا دارد (مظاهری و مجنووحستتتینی
1385و .وزو دانه ارح سب وزو هزاردانه ایاو می شود و

 = piمقدار خروجی از نروو iام الیهی قبش؛
 = bjوزو مراوط اه اایاس ارای نروو jام؛
 = aمقدار خروجی از نروو jام؛
 = wj,iمقدار وزو ادصتتتال این نروو jام الیهی مذمور اا نروو
iام الیهی قبش استتتت مه ایانار اهمیت اردباط این دو نروو در

هرقدر دانهها ازرگتر و دارای دانستتیته ایشتتتری ااشتتند،
مقدار آندوسپرم آنرا در مقایسه اا سایر قسمتها ایشتر

شبکه تابع پايه شعاعی

اا وزو استتتت .از تریی این شتتتاخ

عالوه ار ارآورد

𝑖=1

 = fدااع آستانهی نروو jام؛

دو الیه متوالی میااشد.

است (رجبزاده 1375و .هکتولیتر نشاودهنده رااطه حج

𝑛

∑(𝑓 = 𝑎

در شتتتبکه اا دااع پایهی شتتتعاعی ،ستتتیانالهای ورودی
مستتتقیماو وارد ستتیولهای الیهی مخفی میشتتوند .دعداد

دقریبی از پر اودو دانهها ،میدواو اه فضتتتای مورد نیاز

ستتیولهای الیهی مخفی از روی ستتعی و خطا ادستتت

ارای ذخیرهستتتتازی و اازدهی آرد مف ید گ ندم پی ارد.

میآید .دعداد ستتتیول های الیهی خروجی اراار اا د عداد

دانستتتیتتته دوده نقش مرمی در تراحی ستتتییوهتتای

خروجیها ا ست .دکنیک دوااع پایه شعاعی شامش انتخاب

ذخیرهستتتازی گندم دارد .دانه غالی ،منبع غذایی خوای
ارای رشتتد میکروارگانیس ت ها میااشتتد .حضتتور یا عدم
حضتتور میکروارگانیستت ها در ذخیرهستتازی و نارداری

یک دااع  Fاه فرم رااطهی  2میااشد (هایکین 1999و.
𝑁
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غالی ،اهم یت استتتزایی دارد (ر جبزاده  1375و پا یاو

 φ(||x - xi||) / i= 1, 2, …,Nمجموعتتهای از  Nدتتااع غیرخطی

1385و.

میااشد مه دوااع پایهی شعاعی نامیده میشوند.

شبکهی ع صبی م صنوعی ایدهای ارای پردازی اتالعای

||•|| ایانار نرماردار می ااشتتتد مه معموالو اصتتتوری فاصتتتیه

است .این سیست از شمار زیادی عناصر پردازشی ویژه

اقییدسی در نظر گرفته میشود.

ار پیوستتته اه نام نروو1دشتتکیش شتتده استتت .هر نروو
تبیعی از ستتته قستتتمت اصتتتیی ادنه ستتتیول 2،دندریت3و
امسوو4دشکیش شده است (اسفندیاری درآااد 1389و.
شبکهی عصبی مصنوعی پرسپترون چند اليه

⋴  Xiمرامز دوااع پایهی شعاعی میااشند.

دوااع لااریت ستتتیامو ید ،دانژانت ستتتیامو یدی و دااع
فعالستتتازی خطی از جمیه دوااعی هستتتتند مه در انتقال
اعداد از الیه قبش اه الیه اعد مورد استتتفاده قرار میگیرند

5

در شبکهی ع صبی پر سپتروو چند الیه ،دعداد نرووهای
الیه ورودی اراار اا دعداد عنا صر اردار ورودی و دعداد
نروو های ال یه خروجی اراار اا د عداد ع ناصتتتر اردار
خروجی میااشتتتد .دعداد نرووهای الیه میانی ،دااعی از
عناصر اردار ورودی میااشد .خروجی هر نروو دوسط
راا طهی  1دعری

 i= 1, 2, …,Nو

RP

میگردد (امیری چای جاو و هم کاراو

1388و:
1

- Neurons
- Some
3 - Dendrite
2

(میاء  1389و ساجیکومار و دنداویسوارا 1999و.
ماشانینژاد و همکاراو (2009و روی مدلسازی خیساندو
گندم اا ا ستفاده از دو شبکه ع صبی م صنوعی (چند الیه
پر سپتروو و شبکه دااع پایه شعاعیو اه منظور ارآورد
نستتتبت رتوات دانهی گندم در غوتهور شتتتدو دحقیی
نمودند .نتایج آنرا نشتتتاو داد مه نستتتبت رتوات ارآورد
شده اا شبکههای عصبی چند الیه پرسپتروو از شبکهی
- Axon
)- Multilayer Perceptron Neural Network (MPN

4
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دااع پایه شعاعی دقییدر ا ست .همچنین م شخ
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شتتبکهی عصتتبی مصتتنوعی در این دحقیی شتتامش دو الیه

نستتتبت رتوات اا افزایش زماو خیستتتاندو ماهش و اا

پن راو اا چ رار نروو در هر ال یهی پن راو اود .م قادیر

افزایش غوتهور شدو ،درجه حراری افزایش مییااد.

خطای متوستتط نستتبی و خطای مطیی میاناین مدل ارا ه

در دحقیقی دیار مارینیا و همکاراو (2008و ،شتتتش رق

شده اه دردیب  12/6در صد و  0/081اود .میزاو رتوات

شتتتبکهی

و فعالیت آای دعدادی از محصتتتوالی نیمه آماده شتتتامش

گندم دوروم را اا استتتتفاده از دو نوخ مختی

عصتتبی مصتتنوعی چند الیه پیشرونده و انتشتتاریاانده

مرامرهای ما ساوا در تی فرآیند خ شکمردو اا ا ستفاده

شتتمارشتتی مورد اررستتی و تبقهاندی قرار دادند .نتایج

از شبکههای عصبی مصنوعی دوسط لردوراسیریکول و

نشتتتاو داد شتتتبکهی عصتتتبی مصتتتنوعی انتشتتتاریاانده

دیپ سوآو (2008و پیشاینی شد .آنرا از شبکهی ع صبی

شتتت مارشتتتی ،اا د قت  82درصتتتتد دوا نایی پیشاینی

چند الیه پیشرونده و از فرم غیرخطی رگرسیوو خودمار

منا سبدری دا شت .این در حالی اود مه دوانایی پیشاینی

اه منظور پیشاینی میفیت مح صول در تی فرآیند خ شک

شبکهی ع صبی چند الیه پیشرونده در حدود  72در صد

مردو استتتفاده نمودند .در این اررستتی اه منظور دعیین

اود .مدل سازی خشک مردو دانه اا استفاده از شبکههای

ویژگیهای مورد آزموو از هوای گرم اا دماهای ،50 °C

عصتتبی دوستتط فارماس و همکاراو (2000و انجام شتتد.

 75 ،70 ،65 ،60 ،55و  80استتتفاده نمودند .همچنین ارای

هدف فارماس و همکاراو در این مطالعه ،دنظی مردو یک

تراحی شبکهی عصبی اه مار گرفته شده از چند ورودی

شتتتب کهی عصتتتبی اه منظور دعیین راا طهی این دوزیع

اه منظور ورود دادهها شامش میزاو خشک شدو ،درجهی

رتوات در مواد خ شک شده و سایر پارامترهای فیزیکی

حراری ،رتوات نستتتبی هوا و در جهی حراری نمو نه و

از جمیه دمای هوای خ شکمن ،رتوات و سرعت جریاو

ارای خروجی ها از دو متغیر میزاو رتوات و فعالیت آای

هوا اود .آنرا دادههای ورودی را اه تور د صادفی عوض

ا ستفاده نمودند .نتایج آنرا ن شاو داد ،ارترین شبکه از 9

نمود ند ،در حالی مه خروجی اراستتتاس مدل ا ماال گاو

گره مخفی و دااع لااریتمی انتقال ستتیامو ید در الیه اول

دعیین شد .همچنین ساختار شبکهی عصبی انتخاای ارای

دشتتتک یش میشتتتود .م یاناین مرا عای خ طا و ضتتتر یب

اررستتتی درتیر زماو نمونهارداری ،آموزی شتتتبکه اه

رگرسیوو ارای پیشاینی شبکه و خروجیهای دجرای اه

صتتوری دصتتادفی ،استتتفاده از الاوریت انتشتتار اه عقب

دردیب  0/0034و  0/99اود .مختاریاو و همکاراو (1390و

چندگانه آموزی و ایجاد دعدادی از ستتتیولهای عصتتتبی

در مطالعهای دیار از شتتبکهی عصتتبی پرستتپتروو ،دااع

پنراو مورد استتتتفاده قرار گرفت .در نرایت آنرا نشتتتاو

پا یه شتتت عاعی و مدل درمیبی شتتتب کهی عصتتتبی و

دادند ،شتتبکهی عصتتبی مصتتنوعی ایجاد شتتده قادر اه

رویشتتناستتی ستتط پاستتا اه همراه دوااع فعالستتازی

پیشاینی و مدلستتتازی فرآی ند خشتتتک مردو دا نه اه

مختی

اه عنواو یک اازار پیشاینیمن ندهی پارامتر های

صوری مؤتر اود .سااالنی و شفیور (2003و اا ا ستفاده

خشک مردو مدوی سبز استفاده نمودند .نتایج مدلسازی

از شتتبکهی عصتتبی مصتتنوعی ،ضتتریب هدایت حراردی

نشتتاو داد مه مدل شتتبکهی عصتتبی پرستتپتروو اا دااع

ارخی از مواد غذایی را اه عنواو دااعی از مقدار رتوات،

محرک لوگ سیامو ید -لوگ سیامو ید اه عنواو ارترین

درجتته حراری و دخیختتش يتتاهری پیش اینی نمودنتتد.

دااع محرک مدل ،دوانست مقادیر انرژی امتیواسیوو ،عدد

محصتتتوالی غذایی در نظر گرفته شتتتده در این مطالعه

فوریه ،چرومیدگی و ضریب انت شار رتوات را اه دردیب

شتتامش ستتیب ،گالای ،آرد ذری ،مشتتمش ،ستتیبزمینی،

اا ضتترایب رگرستتیونی  0/999 ،0/990 ،0/990و 0/991

اووآلبومین ،سامارز ،نشاسته ،هویج و ارنج اود .دامنهی

درصد پیشاینی مند.

حراردی مورد اررستتتی  42 °Cدا  130و مدل مطیوب
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از آنجایی مه اتالعای استتتیار اندمی در رااطه اا اترای

پس از دوخت حراردی ،در دماهای  20 °Cو  40در داخش

اوجاری ،محتوای رتواتی ،دما و مدی زماو نارداری ار

آوو ،ارای مدی زماو  3ماه نارداری و آزمووهای مورد

ویژگیهتتای فیزیکی و میکروای گنتتدم در تی دوره

نظر اعد از تی هر ماه روی آنرا انجام شد.

نارداری و پیشاینی شاخ

های مردبط در مشور وجود

ويژگیهای فیزيکی

دارد ،لذا در این اررسی ،عوامش اشاره شده مورد مطالعه

تعیین وزن هزاردانه

قرار گرفتند و اا اررهگیری از شتتبکه عصتتبی مصتتنوعی،

اه گونه دصتتتادفی نمونهای اه وزو دقریبی پانصتتتد دانه

اقدام اه پیشاینی ویژگیهای نامبرده شد.

ارداشتتتته شتتتد .دانههای ستتتال از نمونهی اولیه جدا و
شتتتماری گردید و ستتتپس اا درازوی دیجیتال ( اا دقت

مواد و روشها
این مطالعه روی نمونههای گندم رق  n-80دریه شتتتده از
اداره مش غیه و خدمای اازرگانی ا ستاو گی ستاو (گرگاوو
انجام گرفت .میزاو رتوات پایهی هر نمونه اا خشتتتک
مردو حدود  5دا  10گرم نمونه در آوو ( 2±130 °Cآوو
 ،Memmertمدل ،D 06062 600 :ستتتتا خت آل ماوو دا

 0/001گرم ،مدل  ،MX50ساخت  A&Dژاپنو وزو شد.
ارای محاستبه وزو هزار دانه از رااطهی  4استتفاده شتد
(استاندارد میی ایراو ،شماره 1383 ،7629و.
[]4

𝑚𝑜 × 1000
= 𝐻𝑚
𝑁

 =mHوزو هزاردانه هناام دریافت؛

ر سیدو اه رتوات تاات دعیین شد (ا ستاندارد میی ایراو

 = mOوزو دانهها اه

اه شتتماره 1389 ،2705و .ارای اوجاری گندم ،از الکهای

 = Nدعداد دانهها در  m0گرم دانه.

استتتاندارد موجود در آزمایشتتااه شتترمت غیه و خدمای

تعیین وزن هکتولیتر

اازرگانی ،مانت و فن استتتفاده شتتد و مقادیر محاستتبه

ارای دعیین وزو هکتولیتر ،ااتدا پیمانهی د ستااه اا نمونه

شدهای از آب مقطر اه نمونهها جرت دریهی نمونههایی اا

پر شتتد و ستتپس قطعای دستتتااه روی ه ستتوار گردید.

درصتتد رتوات ااالدر و مطاای اا ستتطوح رتواتی مورد

محتوای پیمانه ،اا م شیدو ضامن د ستااه اه داخش مخزو

نظر در آز مایش ( 12و  14درصتتتتد ار مب نای مرتوبو

ریخ ته و وزو دا نه های دا خش مخزو آو را اا درازو ( اا

افزوده شد (رااطهی 3و.

د قت  0/01گرم ،مدل  ،EK600iستتتتا خت  ANDژاپنو

[]3

) 𝑖𝑀 𝑊𝑖 (𝑀𝑓 −
𝑓𝑀 100 −

=𝑄

گرم؛

دوزین شتتتد .در نرایت اا استتتتفاده از رااطهی  ،5وزو
هکتولیتر گزاری شتتد (استتتاندارد میی ایراو ،شتتماره -1

 = Qجرم آب مقطر افزوده شتتتتده (گرمو = Wi ،جرم اول یهی

 1389 ،8164و استتتتاندارد میی ایراو ،شتتتماره ،8164-3

نمونه mi ،و  = mfاه دردیب میزاو رتوات اولیه و نرایی نمونه

1389و.

ارحسب وزو مرتوب (درصدو.

پس از افزودو آب مقطر اه نمونهی موجود در ا ستههای

[]5

𝑚
= 𝑟ℎ
10

چند الیه نفوذ ناپذیر1و همزدو آو ،درب میستتتهها دوخت

 = hrوزو هکتولیتر؛  = mوزو گندم دوزین شده.

حراردی شتتتد و اه مدی یک هفته جرت دوزیع یکنواخت

تعیین دانسیته توده

رتوات قرار گرفت .ستتپس گندمهایی اا اوجاری  50 ،0و

نمونه در داخش قیفی قرار داده شتتتد .در قستتتمت دحتانی

 100درصتتتد و رتوات های  12 ،10و  14درصتتتد اا 2

قی  ،دیغهای دعبیه شتتده اود مه اا ارداشتتتن آو نمونه از

دکرار ،در استتتته های چند الیه نفوذ ناپذیر قرار گرفته و

فاصیهی  15سانتیمتری شروخ اه ریزی اه داخش يرف

 - 1از جنس پییمر چند الیه ( پییادیین و پییاستایروو

عملکرد شبکههاي عصبي مصنوعي در پيشبيني اثرات ميزان بوجاري ،رطوبت ،دما و زمان بر ویژگيهاي فيزیکي و ميکروبي دانهي گندم

استوانهای شکش اا حج مشخ

( 500سانتیمتر مکعبو
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مپک رشد یافته در پییتها ،شماری و در رقت ضرب شد

نمود .اا استتتفاده از یک دیغهی فیزی و اا حرمت زیازاگ

(استاندارد میی ایراو ،شماره 10899-2و.

سط ماده در داخش يرف اا سط يرف مماس شد .در

مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی

نرایت ارا ساس رااطهی  6دان سیتهی دوده محا سبه شد

ارای پیشگویی ویژگی های فیزیکی و میکروای گ ندم ،از

(محسنین 1980و.

دو شتتبکهی عصتتبی پرستتپتروو چند الیه و دااع پایهی

[]6

𝑀
𝑉

= 𝑏𝜌

شعاعی اا یک الیهی پنراو ا ستفاده شد .الیه ورودی در
هر دو شتتبکه ارای پیشگویی ویژگیهای فیزیکی شتتامش

 = Mوزو نمونهی موجود در يرف؛

پارامترهای اوجاری ،محتوای رتواتی ،دما و مدی زماو

 = Vحج يرف ( 500سانتیمتر مکعبو.

نا رداری اوده و الیه خروجی را پاستتتا های مورد نظر

ويژگیهای میکروبی

شتتامش هکتولیتر ،وزو هزار دانه و دانستتیته دوده دشتتکیش
میدهد ( شکش 1و .هممچنین الیه ورودی در هر دو شبکه

تعیین شمارش کلی میکروارگانیسمها
شتتتماری میی میکروارگانیستتت ها اا استتتتفاده از روی
ا ستاندارد میی ایراو اه شماره 1386( 5272و اندازهگیری
شد و اا ا ستفاده از رااطه  ،7دعداد میکروارگانی س های
موجود در نمونه ) (Nارحستتب میاناین دعداد شتتماری
شده از دو رقت متوالی محاسبه و نتیجه اه صوری دعداد

ارای پیشگویی ویژگیهای میکروای شتتتامش پارامترهای
او جاری ،محتوای رتواتی ،د ما و مدی ز ماو نا رداری
اوده و ال یه خروجی را پاستتتا های مورد نظر شتتتا مش
شماری میی میکروارگانی س ها و مپکها د شکیش میدهد
(شکش 2و.

میکروارگانیس در هر گرم ایاو شد.
[]7

𝐶∑
𝑑) 𝑉(𝑛1 + 0.1𝑛2

=𝑁

 = ∑cمجموخ مینیهای شتتتماری شتتتده در همهی پییتهای
انتخاب شده (از دو رقت متوالیو.
 = Vحج دیقی شده در هر پییت ارحسب میییلیتر.
 = n1دعداد پییتهای شماری شده در اولین رقت انتخاب شده
(یعنی رقتی مه حاوی مقدار ایشتری از نمونه استو.
 = n2دعداد پییتهای شماری شده در دومین رقت انتخاب شده

 =X1او جاری =X2 ،محتوای رتواتی =X3 ،د ما =X4 ،مدی ز ماو

(یعنی رقتی مه حاوی مقدار ممتری از نمونه استو.

نارداری =Y1 ،هکتولیتر =Y2 ،وزو هزار دانه =Y3 ،دانستتتیته

 = dضریب رقت ارحسب اولین رقت انتخاب شده.

دوده

تعیین کپک
 10گرم آرد اا  90میییلیتر محیول رقیی من نده مخیوط
شتتد دا ستتوستتپانستتیوو یکنواختی ادستتت آید .ستتپس 1
میییلیتر از رقت  10-2اه پییت اضتتتافه شتتتد و 15-20
میییلیتر محیط مشت دیمیراو  18درصد گییسرول آگار
(DG 18و در پییت ریخته شتتتد و اه مدی  3دا  5روز در
دمای  25 °Cقرار داده شتتتد .پس از این مدی ،مینی های

شکل  -1شمای کلی از شبکه عصبی مصنوعی استفاده
شده برای ويژگیهای فیزيکی گندم
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ن شاو میدهد ( صداقتمردار و فتاحی  1387و مختاریاو
و شفافی 1390و.
∑𝑛𝑖=1(𝑝𝐴𝑁𝑁,𝑖 − 𝑝exp,𝑖 )2
]
∑𝑛𝑖=1(𝑝̅𝐴𝑁𝑁,𝑖 − 𝑝ANN,𝑖 )2

[]8

[ 𝑅2 = 1 −

 = pANNم قدار پیشاینی شتتتتده ارای پارامتر های خروجی از
شبکه؛
 = pEمقادیر دادههای دجرای ادست آمده از آزمایش.
 =X1او جاری =X2 ،محتوای رتواتی =X3 ،د ما =X4 ،مدی ز ماو

ب -میاناین مراعای خطا2مه دقت و اعتبار دستتتته های

نارداری =Y1 ،شماری میی میکروارگانیس و  =Y2مپک

آموز شی و آزمونی را اندازهگیری میمند و از رااطهی 9

شکل  -2شمای کلی از شبکه عصبی مصنوعی استفاده

محاسبه شد:

شده برای ويژگیهای میکروبی گندم

[]9

2
𝑁∑
) 𝑖𝑖=1(𝑝𝐴𝑁𝑁,𝑖 − 𝑝exp,
= 𝐸𝑆𝑀
𝑁

ارای دوسعه مدلها و فرآیند یادگیری (در هر دو شبکهی
اه مار رفتهو ،ااتدا دادهها اه سه زیر مجموعه اه صوری

تجزيه و تحلیل دادهها

 60در صد دادهها ارای آموزی شبکه15 ،در صد دادهها

درتیر میزاو رتوات ،اوجاری ،دما و مدی زماو نارداری

ارای اعتبار سنجی و  25در صد دادهها ارای د ست شبکه

روی ویژگیهای فیزیکی و میکروای دانه گندم اا ا ستفاده

دقستتتی شتتتدند .ستتتپس دادهها اا استتتتفاده از نرمافزار

از روی آنالیز واریانس آنوا3دعیین و مقایستته میاناین اا

 MATLABنسخه  7سال  2011پیشاینی شدند .شبکه اا

ا ستفاده از آزموو چند دامنهای دانکن در سط آماری 5

یک الیهی پنراو آموزی داده شد .ارای آموزی شبکهی

درصد اا اکارگیری نرمافزار (SAS 2001و انجام شد.

پر سپتروو اا الاوریت یادگیری پسانت شار خطا ،همراه اا
مومنتوم استفاده گردید مه در آو ضریب مومنتوم  0/7و

نتايج و بحث

نرخ یادگیری مقدار  1در نظر گرفته شتتتد .همچنین دعداد

رتوات پایهی دانههای گندم 10 ،درصد ار مبنای مرتوب

نرووها ،دکرار یا ستتیکش1و دوااع فعالستتازی مختی

نیز

دعیین شد.

اه منظور اه دست آوردو ارترین شبکه دغییر داده شدند.

ويژگیهای فیزيکی

اا این مشتتتخصتتتای ،شتتتبکه ارای ویژگیهای فیزیکی و

اررستتی نتایج ادستتت آمده از جدول  ،1ارای ویژگیهای

میکروای اه دردیب اعد از  3000و  4000دکرار اه جواب

هکتولیتر ،وزو هزار دانه و دانستتیتهی دوده نشتتاو دادند،

رسید.

شبکهی پرسپتروو چند الیه اا یک الیهی مخفی ،چیدمانی

ج رت اررستتتی و آزموو اعت بار شتتتب که ها ،اه ارز یاای

اا پنج ورودی 11 ،نروو در الیهی پنراو و  3خروجی ،اا

عمیکرد آنرا پرداخته شد .ارای ارزیاای عمیکرد شبکه ،از

دااع محرک دانژانت هیپراولیک -دانژانت هیپراولیک و اا

دو روی زیر استفاده شد:

د عداد دکرار  ،3000ارترین نتی جه را ارای پیشاینی این
ها در مقایستته اا شتتبکهی دااع پایهی شتتعاعی

ال  -ضتتریب دبیین مه معیاری ادوو اعد و ارترین مقدار

شتتاخ

آو اراار یک میااشتتد .رااطهی  8نحوهی محاستتبه آو را

داشتتت .اه توری مه این مدل قادر اه پیشاینی هکتولیتر،
وزو هزار دانه و دانستتتیتهی دوده اا ضتتترایب دبیین اه

- Epoch
- Mean Square Error

1
2

- ANOVA

3
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دردیتتب اراار اتتا  0/989 ،0/950و  0/908اود .نمودار

ويژگیهای میکروبی

مقادیر پیشاینی شده دو سط شبکهی ع صبی پر سپتروو

تبی ن تایج جدول  ،6ارای ویژگی های شتتت ماری میی

چند الیه در اراار مقادیر دجرای در شتتکش  3آمده استتت.

میکروارگانیس ت ها و مپک ،شتتبکه پرستتپتروو چند الیه اا

داده ها اه تور دصتتتادفی در اتراف خط رگرستتتیونی اا

یک الیه مخفی ،چیدمانی اا پنج ورودی 4 ،نروو در الیه

ضتتتریب دبیین ااالیی قرار گرفت ند مه این خود دلییی ار

پن راو و  2خروجی ،اا دااع محرک دانژا نت هیپراول یک-

ارزیاای دقیی شتبکهی عصتبی در پیشاینی این ویژگیها

دانژانت هیپراولیک و اا دعداد دکرار  ،4000ارترین نتیجه

اود (مختاریاو و همکاراو 1390و .مطاای جداول  2دا ،5

را ارای پیشاینی آنرا در مقایستته اا شتتبکهی دااع پایهی

م قایستتتته م یاناین دانکن میزاو هکتولیتر در رق مورد

شعاعی دا شت .این شبکه قادر اه پیشاینی شماری میی

مطالعه اا ااال رفتن ستتطوح رتواتی ،مدی زماو نارداری

میکروارگانیس ها و مپک اا ضرایب دبیین اه دردیب اراار

و دما اه دردیب معادل  0/42 ،6/75و  1/94در صد ماهش

اا  0/908و  0/938اود .نمودار م قادیر پیشاینی شتتتده

و اا افزایش ستتطوح اوجاری  2/82درصتتد افزایش یافت.

دوستتط شتتبکهی عصتتبی پرستتپتروو چند الیه در اراار

میزاو وزو هزار دانه اا ااال رفتن ستتطوح رتواتی معادل

مقادیر دجرای در شتتتکش  4آمده استتتت .داده ها اه تور

 4/50درصتتتد افزایش و اا افزایش ستتتطوح اوجاری از

د صادفی در اتراف خط رگر سیونی اا ضریب دبیین ااال

 34/40اتته  35/55گرم افزایش یتتافتتت .همچنین میزاو

قرار گرفتند .ار تبی نتایج مقایسته میاناین دانکن (جداول

دانسیته دوده دانه گندم دحت درتیر رتوات در رتوات 10

 2دا 6و ،شتتتماری میی میکروارگانیستتت ها در رق گندم

درصتتد ،دحت درتیر اوجاری در ستتط ستتوم ،دحت درتیر

مورد م طال عه اا افزایش رتو ات ،د مای نا رداری و اا

مدی ز ماو نا رداری در ماه اول و د حت درتیر د مای

گذشتتت مدی زماو نارداری اه دردیب  17/29 ،25/8و 31

نارداری در سط اول ااالدرین مقدار اود و دمامی سطوح

درصتتتد افزایش و اا ااال رفتن ستتتطوح او جاری 23/6

اا یکدیار اختالف آماری معنیدار (P < 0/05و داشتند.

درصتتتد ماهش یافت .میزاو مپک اا ااال رفتن ستتتطوح
رتواتی ،دما و مدی زماو نارداری اه دردیب 8/3 ،58/52
و  23درصد افزایش و اا ااال رفتن سطوح اوجاری معادل
 24/39درصد ماهش یافت.

جدول  -1مقايسه دو مدل شبکهی عصبی در پیشبینی ويژگیهای هکتولیتر ،وزن هزار دانه و دانسیتهی توده در گندم
مدل

دعداد

پارامترهای

دکرار

آماری

دااع محرک

قاعده یادگیری

MLP

 TanhAxonTanhAxon

Momentum

3000

RBF

 TanhAxonTanhAxon

Momentum

3000

شبکه

هکتولیتر

وزو هزاردانه

دانسیته دوده

R2

0/950108

0/989465

0/908914

)(Normalised MSE

0/05173

0/01054

0/11273

NMSE

3-11-5

چیدماو
R2

0/802636

0/822714

0/898894

NMSE

0/238304

0/364402

0/192513

چیدماو

3-11-5
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(ب)

(الف)

(ج)
شکل  -3مقادير پیشبینی شده و تجربی ويژگیهای هکتولیتر (الف) ،وزن هزار دانه (ب) و دانسیتهی توده (ج) توسط
شبکه عصبی چند اليه پرسپترون همراه با تابع محرک تانژانت هیپربولیک -تانژانت هیپربولیک در گندم
جدول  - 2مقايسه میانگین ويژگیهای فیزيکی و میکروبی گندم تحت تأثیر رطوبت با آزمون چند دامنهای دانکن ()P < 0/05
درصد رتوات ار

هکتولیتر

وزو هزاردانه

دانسیته دوده

شماری میی میکروارگانیس

مپک

مبنای مرتوب

(kg/100 litو

(گرمو

(مییوگرم ار متر مکعبو

(مینیو

(مینیو

% 10

81/45 a

34/3750 c

792/68 a

11600 c

14/54 c

% 12

b

b

b

b

b

14%

75/95 c

79/33

34/7583

35/9250 a

773/04

742/02 c

13200

14600a

21/41

23/05 a

در هر ستوو میاناینهای دارای حروف یکساو اختالف معنیدار ندارند.
جدول  -3مقايسه میانگین ويژگیهای فیزيکی و میکروبی دانهی گندم تحت تأثیر بوجاری با استفاده از آزمون چند دامنهای
دانکن ()P < 0/05
هکتولیتر

وزو هزار دانه

دانسیته دوده

شماری میی میکروارگانیس

مپک

(kg/100 litو

(گرمو

(مییوگرم ار متر مکعبو

(مینیو

(مینیو

 0درصد

77/93 c

34/4083c

762/07 c

14800 a

22/4389 a

 50درصد

78/67 b

35/0917 b

766/84 b

13200 b

19/6028 b

 100درصد

80/13 a

35/5583 a

778/84 a

11300 c

16/9639 c

درصد اوجاری

در هر ستوو میاناینهای دارای حروف یکساو اختالف معنیدار ندارند.
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جدول  -4مقايسه میانگین ويژگیهای فیزيکی و میکروبی دانهی گندم تحت تأثیر مدت زمان نگهداری با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن ()P < 0/05
مدی زماو

هکتولیتر

وزو هزاردانه

دانسیته دوده

شماری میی میکروارگانیس

مپک

نارداری

(kg/100 litو

(گرمو

(مییوگرم ار متر مکعبو

(مینیو

(مینیو

 1ماه

79/06 a

35/0111 a

776/93 a

11300 c

17/68 c

 2ماه

78/94 a

35/1361 a

769/34 b

13200 b

19/55 b

 3ماه

78/73 b

34/9111 a

761/47 c

14800a

21/76 a

در هر ستوو میاناینهای دارای حروف یکساو اختالف معنیدار ندارند.
جدول  -5مقايسه میانگین ويژگیهای فیزيکی و میکروبی دانهی گندم تحت تأثیر دمای نگهداری با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن ()P < 0/05
دما

هکتولیتر

وزو هزاردانه

دانسیته دوده

شماری میی میکروارگانیس

مپک

(°Cو

(kg/100 litو

(گرمو

(مییوگرم ار متر مکعبو

(مینیو

(مینیو

20

79/66 a

34/97 a

776/30 a

12098/21 b

18/91 b

40

78/11 b

35/07 a

761/64 b

14190/38 a

20/49 a

در هر ستوو میاناینهای دارای حروف یکساو اختالف معنیدار ندارند.
جدول  -6مقايسه دو مدل شبکهی عصبی در پیشبینی ويژگیهای شمارش کلی میکروارگانیسمها و کپک در گندم
مدل
شبکه

دااع محرک

قاعده
یادگیری

دعداد دکرار

MLP

 TanhAxonTanhAxon

Momentum

4000

RBF

 TanhAxonTanhAxon

Momentum

4000

پارامترهای

شماری میی

آماری

میکروارگانیس ها

R2

0/908756

0/938081

NMSE

0/134782

0/075306

چیدماو

مپک

2-4-5

R2

0/012889

0/276497

NMSE

1/029958

0/967367

چیدماو

2-4-5
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(ب)

(الف)

شکل  -4مقادير پیشبینیشده و تجربی ويژگیهای شمارش کلی میکروارگانیسمها (الف) و کپک (ب) توسط شبکهی
عصبی چند اليه پرسپترون در گندم

اهتور میی ،شتتتبکهی پرستتتپتروو چندالیه اا یک الیهی

دوده ،شتتت ماری میی میکروار گانیستتت ها و م پک ها در

پنراو ارای پیشاینی دمامی ویژگی ها ،ارتر از شتتتبکهی

شتتتبکهی پرستتتپتروو چند الیه اه دردیب اراار اا ،0/950

دااع پایهی شتتتعاعی اود .این نتیجهگیری ،مشتتتااه نتایج

 0/908 ،0/908 ،0/989و  0/938و میاناین مرا عای خطا

ماشتتتتانینژاد و هم کاراو (2009و و رجبی و هم کاراو

ارای آنرتتا اتته دردیتتب اراار اتتا ،0/112 ،0/010 ،0/051

(1390و و ارخالف نتایج ستتتبالنی و شتتتفیور (2003و و

 0/134و  0/075اودند.

سبالنی و همکاراو (2002و اا دو الیه پنراو اود.
سپاسگزاری
نتیجهگیری

این مطالعه ،اخ شی از ترح پژوه شی میی سفاری شده

شتتتبکه پرستتتپتروو چند الیه اا یک الیه مخفی ،اا دااع

دوسط شرمت غیه و خدمای اازرگانی منطقه  2اوده و از

محرک دانژا نت هیپراول یک -دانژا نت هیپراول یک ،ارترین

حمایت مالی آو شرمت ارخوردار اوده است .همچنین ،از

نتیجه را ارای پیشاینی دمامی ویژگی های مورد ارزیاای

مستتتاعدی و همکاری مارمناو آزمایشتتتااه اداره غیه و

در مقایسه اا شبکهی دااع پایهی شعاعی داشت .ضرایب

خدمای اازرگانی استتتتاو گیستتتتاو ،صتتتمیمانه دشتتتکر

دبیین ارای ویژگیهای هکتولیتر ،وزو هزار دانه ،دان سیته

میگردد.

منابع مورد استفاده
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Abstract
Evaluation of physical characteristics of wheat grain during transportation, separation and storage of
this valuable product plays a critical role. In this study, in the first step, effects of cleaning, moisture
content, storage temperature and time, on some physical (hectoliter, thousand seed weight, and bulk
density) and microbial (total count of microorganisms and mold counts) properties of wheat grain
variety n-80 was determined and then obtained data were simulated by two Artificial Neural Network
models including multilayer perceptron and radial basis function with different threshold functions
and the data predicted by the ANNs were compared with experimental data. Our results revealed that
multilayer perceptron network model with one hidden layer, and a TanhAxon – TanhAxon function
of stimulus for the physical characteristics, with a structure of (5-11-3) including 5 inputs, 11 neurons
in the hidden layer, and 3 outputs, with epoch of 3000, and also for microbial characteristics, with a
structure of (5-4-2) including 5 inputs, 4 neurons in the hidden layer, and 2 outputs, with epoch of
4000, were the best ANN models for data predicting compared with radial basis function networks.
Determination coefficients (R2) of hectoliter, thousand seed weight, bulk density, total count of
microorganisms and mold count in multilayer perceptron network were 0.95, 0.989, 0.908, 0.908, and
0.938, respectively. The hectoliter and bulk density decreased with increasing levels of moisture
content, storage time and temperature while they were increased with the rise of cleaning level. Also,
the total count of microorganisms and mold count increased with increasing levels of moisture
content, storage temperature and time and decreased with increasing levels of cleaning.
Keywords: Artificial Neural Networks, Multilayer Perceptron model, Radial basis function Model,
Physical and microbial characteristics

