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مدلسازي فازي -عصبی و سطح پاسخ آبگيرى اسمزي دانههاي انار
1
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 . 1دانشجوی دکترای مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
 . 2دانشيار ،گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
 .3دانشجوی دکتری صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت -1332/8/22 :تاریخ تصویب )1331/5/11 :

چکيده
در این پژوهش دانههای انار به روش اسمزی ،با محلولهای 51 ،11و  01درصد ساکارز در دماهای  55 ،15و  05درجه
سلسيوس فرایند شدند و مقدار جذب موادجامد ،کاهش آب و کاهش وزن نمونهها در زمانهای  181 ،121 ،01دقيقه
اندازهگيری گردید .فرایند آبزدایی اسمزی با ترکيب تکنيکهای منطق فازی و شبکههای عصبیمصنوعی (مدلسازی
فازی -عصبی) و روش سطح پاسخ مدلسازی شد .برای مدلسازی ،درونیابی و افزایش دادهها ،از منطق فازی استفاده
شد و با وارد کردن نتایج مدل فازی در شبکههای عصبیمصنوعی ،شبکه پسانتشار پيشخور با توپولوژی ،3-8-3
ضریبهمبستگی  1/38311و ميانگين مربعات خطای  1/12228با تابع فعالسازی لگاریتمی و الگوی یادگيری لونبرگ –
مارکوات به عنوان بهترین مدل عصبی ارائه گردید .مدلهای رگرسيونی ایجاد شده با استفاده از روش سطح پاسخ نيز با
ضریب همبستگی بيش از  1/31توانایی باالیی برای پيشبينی فاکتورهای پاسخ داشتند ولی در مقایسه با مدل فازی-
عصبی از دقت پایينتری برخوردار بودند.
واژههاي کليدي :مدلسازی ،شبکههای عصبی ،منطقفازی ،سطحپاسخ ،دانههای انار

مقدمه

*

بخش عمدهای از ميوهها و سبزیهای کشور به طریق سنتی و با
استفاده از نورخورشيد و یا جریان هوای گرم به خشکبار تبدیل
میشوند .بدون شک روشهای سنتی رایج به دالیلی نظير
کندی فرایند و افزایش آلودگیهای ميکروبی ،چروکيدگی و
قهوهای شدن شدید محصول نهایی ،شيوههای مطلوبی نيستند
( .)Arsdel and Copleg, 1963; Karel, 1975از طرفی در روش
های متداول صنعتی ،با بهرهگيری از جریان هوای نسيتا داغ در
مدت زمان بسيار کوتاهتری نسبت به روش سنتی اوال ،نياز به
انرژی جهت انجام فرایند افزایش می یابد و ثانيا کيفيت محصول
نهایی به لحاظ ویژگیهای ارگانولپتيکی و تغذیهای شدیدا
کاهش پيدا میکند ( .)Karel, 1975به عالوه در این روشها
جهت جلوگيری از واکنش قهوهایشدن از ترکيبات متفاوت
شيميایی بویژه مواد گوگرددار استفاده میشود و بدین ترتيب
سالمت مصرف کننده در معرض خطر قرار میگيرد
(.)Holdsworth, 1986
قسمت خوراکی انار ،در واقع پالپی است که اطراف
هستهها را فرا گرفته است .دانههای انار از پالپ قرمز ،صورتی یا
* نویسنده مسئولGanjehmohammad@gmail.com :

سفيد (بسته به واریته) پر شده است و دارای ميزان قابل توجهی
از اسيد ،قند ،ویتامينها ،پلی ساکاریدها ،پلیفنلها و مواد
معدنی مهم میباشد ( )Vardin and Fenerciog˘lu, 2003و به
صورت مستقيم یا به صورت آب ميوه مصرف میشود .همچنين
از این دانهها برای تزئين ساالدها و دسرها استفاده میشود (Al-
 .)Maiman and Ahmad, 2002استفاده دیگر دانههای انار،
کاربرد آن به صورت دانههای خشک شده است ( .(Kingsly et
 al., 2006این محصول با استفاده از روش آبزدایی سنتی توليد
میشود .اما در این روش کيفيت محصول تا حد زیادی از نظر
بافت ،رنگ و طعم صدمه میبيند .بهترین روش برای توليد این
محصول با باالترین کيفيت استفاده از روش خشک کردن
انجمادی است که با توجه به ارزش پایين محصول روش بسيار
گرانی است و به صرفه نمیباشد .بنابراین نياز به روش ساده و
ارزانی است که به ابزار و هزینههای پایينی نياز داشته باشد و
بتواند برای فرایند این گونه محصوالت که به سرعت کيفيت
خود را از دست میدهند به کار رود .یکی از بهترین این روشها
آبگيری به روش اسمزی 1است ).(Shi and Le Maguer, 2002
آبگيری اسمزی عبارت است از خارج کردن بخشی از آب
1. osmotic dehydration
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بافت گياهی یا حيوانی به وسيله تماس مستقيم آنها با یک
محلول هایپرتونيک مناسب (مانند محلولهای غليطی از قندها،
نمکها یا مخلوطهایی از قند و نمک) ( .)Lazarides, 1999این
محلولها دارای فشار اسمزی باالتر و فعاليت آبی کمتری در
مقایسه با سلولهای ماده غذایی هستند ( .)Lerici, 1989در
صورت وجود گرادیانهای غلظت بين مواد غذایی و محلول
اسمزی ،آب از ماده غذایی به داخل محلول اسمزی جریان می
یابد و به علت اینکه غشاء سلول فقط تا حدی میتواند انتخابی
عمل کند ،هميشه مقدار کمی از مواد جامد محلول در آب از
محيط اسمزی به داخل موادغذایی وارد میشود ( Lazarides,
 .)1999در فرایند اسمزی به دليل دما و زمان کمتر استفاده از
جریان هوای گرم برای تکميل عمليات خشک کردن ،نه تنها
ویژگیهای مطلوب محصول در حد قابل توجهی حفظ میگردد
( ،)Holdsworth, 1986; lenart and lewicki, 1988بلکه ميزان
نياز به انرژی حرارتی جهت حذف آب اضافی محصول نيز شدیدا
کاهش مییابد .از طرفی به دليل استفاده از محلولهای اسمزی،
واکنشهای قهوهای شدن آنزیمی بسيار کمتر رخ میدهند و
امکان حذف مواد شيميایی نظير ترکيبات گوگرد دار نيز وجود
خواهد داشت (.)Bolin, 1983
طبق تحقيقات پژوهشگران مختلف عوامل متعددی روی
شدت فرایند اسمزی تاثير میگذارند از جمله نوع و غلظت مواد
حل شده در محلول ( ;Dioxon and Jen 1977; Bolin, 1983
 Lazarides, 1999؛ ،)Lerici et al., 1985دما (،)Lenart, 1989
زمان فرایند ( ،)lazarides and kastanidis, 1994شکل و اندازه
سطح مادهی غذایی ( ،)Lerici et al., 1985شدت هم زدن
محلول ( ،)Lazarides, 1999نسبت محلول به مادهی غذایی
( )Bolin, 1983و عوامل دیگر .به دليل وجود تعداد زیاد عوامل
موثر در فرایند ،همواره مدلسازی خشک کردن اسمزی پيچيده
و دشوار بوده است.
مدلهای ریاضی توسعه یافته برای فرایند اسمزی را می
توان به دو گروه مدلهای نظری و تجربی تقسيم بندی کرد.
مدلهای نظری به وسيلهی فرضياتی که پيرامون یک پدیده
وجود دارد ایجاد شده و توسط دادههای آزمایشگاهی اعتبار آنها
تایيد میشود .این مدلها اطالعات جزئی درمورد متغيرهای
فرایند را ارائه میدهند ولی تعيين پارامترهای مجهول توسط
آنها به محاسبات ریاضی پيچيده نياز دارد و بسيار وقت گير می
باشد .در خشککردن اسمزی این مدلها بر اساس مکانيسم
انتقال جرم و دما توسعه مییابند و پر کاربردترین آنها مدل

انتشار میباشد که میتواند از قانون فيک 1گرفته شود
(.)Beristian et al., 1990; Salvatori et al., 1999
از طرف دیگر ،مدلهای تجربی بر اساس دادههای
آزمایشگاهی شکل میگيرند و کاربرد آنها به دليل اینکه فقط در
همان شرایط آزمایشگاهی که ایجاد شدهاند جوابگو هستند
محدود میباشد ( .)Trelea et al., 1997در هر صورت ،طبق
تحقيقاتی که اخيرا انجام شده است ،مدلهای تجربی اعتبار
کافی برای پيشبينی مکانيسم انتقال جرم را به دست آوردهاند
( .)Ochoa-Martínez and Ayala-Aponte, 2007برخی از
محققين از شکل ساده شدهی حالت ناپایای قانون فيک برای
مدلسازی مکانيسم خشک کردن اسمزی استفاده کردهاند .مدل
تجربی استفاده شده توسط این محققين ارتباطی مناسب بين
پارامترهای غلظت و توان دوم زمان فرایند برقرار میکند
( .)Hawkes and Flink, 1978, Magee et al., 1983در مورد
مواد غذایی ،مدلهای غيرخطی به دليل متغير بودن و رفتار
غيرخطی مواد طبيعی بسيار مناسبترند .به عالوه خيلی از
فرایندهای توليد با نوسان در شرایط فرایند همراه هستند و در
خيلی از مواقع به ميزان مهارت و تجربه اوپراتورها وابسته
هستند .به همين دالیل در سالهای اخير مدلهای شبکه عصبی
مصنوعی جایگاه قابل توجهی در مدلسازی و کنترل فرایندهای
صنعت غذا به خود اختصاص دادهاند .شبکههای عصبی مصنوعی
ابزار مناسبی برای مدلسازی دیناميکی میباشند ،زیرا به
پارامترهای مدلهای فيزیکی نياز ندارند ،توانایی یادگيری روش
حل مشکالت را از یک سری داده آزمایشگاهی دارند و میتوانند
سيستمهای پيچيده و غير خطی را اداره و کنترل کنند .طبق
نتایج محققين مختلف استفاده از این روش مدلسازی برای
فرایندهای مواد غذایی مانند فيلتراسيون ،اکستروژن ،خشک
کردن و غيره مناسب میباشد (.(Bardot ;Toupin et al., 1989
 et al., 1994; Jindal and Chauhan, 2001به دليل پيچيدگی
فرایند خشک کردن اسمزی و تعداد زیاد متغيرهایی که در آن
تاثير گذارند ،محققين زیادی از شبکههای عصبی مصنوعی برای
مدل کردن سينتيک انتقال جرم در طی این فرایند استفاده
کردهاند Poligne et al (2002) .برای شبيهسازی کاهش آب،
نمک ،فنول ،جذب قند pH ،و فعاليت آبی در طی آبگيری
اسمزی گوشت خوک ،از شبکههای عصبی مصنوعی استفاده
کردند .ورودیهای این مدل دما ،غلظت محلول و غلظت
طعمدهندهی دودی مایع بود Chen et al (2001) .نيز برای
پيشبينی زمان خشک شدن و پارامترهای کيفی طی خشک
1. Fick’s law
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کردن اسمزی زغال اخته از این مدلها کمک گرفتند.
همچنين ) Baruch et al (2004برای پيش بينی کاهش آب در
آبگيری اسمزی سيب و سيبزمينی از شبکه عصبی با متغيرهای
دما و غلظت محلول به عنوان متغيرهای ورودی استفاده کردند.
بنياد منطق فازی بر شالوده تئوری مجموعه های فازی
استوار است .این تئوری که تعميمی از تئوری کالسيک
مجموعهها در علم ریاضيات است بر مبنای محاسبات عددی بر
روی مقادیر توليد شده توسط تابع عضویت برای هریک از
متغيرهای زبان شناختی (مثال اختصاص دادن سه اصطالح کم-
متوسط-زیاد به متغير دما) عمل می نماید .قواعد فازی و
استدالل فازی ،ستون فقرات مدلهای استنتاج فازی را تشکيل
می دهند .مدلهای استنتاج فازی (مانند مدلهای فازی
1

2

ممدانی و سوگنو ) ،مهمترین ابزار مدل سازی بر مبنای تئوری

استفاده از منطق فازی که قادر به ایجاد یک پایگاهمدیریتداده

3

برای مدلسازی سيستمهای غيرخطی و پيچيدهی فرایندهای
غذایی که عموما نيز با استفاده از اطالعات ناقص و یا مبهم
بدستمیآیند میباشد

( Ghoush et al., 2008; Robles et al.,

 ،)2006; Odetunji & Kehinde, 2005میتواند بسيار مفيد
باشد.
1

روش سطح پاسخ ) (RSMوسيلهی آماری مفيد و
شناخته شدهای جهت بهينهسازی و مدلسازی فرایندهاست
) .(Glaucia et al., 2012این روش مجموعهای از تکنيکهای
آماری است که در مدلسازی و بهينهسازی فرایندهایی بکار می-
رود که پاسخ مورد نظر توسط چندین متغير تحت تاثير قرار می-
گيرد ) (Manivannan & Rajasimman, 2008و همچنين با
عنایت به تعداد عوامل موثر در فرایند آبگيری اسمزی به نظر می

مجموعه های فازی هستند ( .)Fazel Zarandi, 2002یکی از
مهمترین عوامل موثر در دقت مدل فازی انتخاب صحيح نوع
تابع عضویت میباشد Barua et al (2013) .در مقالهای تابع
عضویت مثلثی و ذوذنقهای را به عنوان بهترین و جامعترین
توابع در این زمينه معرفی کردند و به اثبات و تفسير نظری این
امر پرداختند Nath mandal et al (2012) .نيز پس از مطالعه
بر روی توابع عضویت مختلف شامل توابع گوسی ،مثلثیs ،
شکل ،ذوذنقهای ،پی شکل و غيره ،تابع عضویت مثلثی را به
عنوان تابع بهينه با کمترین ميزان خطا در پيشگویی دادههای
مدل سریزمانی معرفی کردند Ganjeh et al (2013) .در بررسی
و مدلسازی فازی-عصبی خشک کردن بستر سيال پياز نيز از
تابع عضویت مثلثی استفاده کردند.
در زمينه مدلسازی فازی فرآیند خشک کردن موادغذایی

استفاده از روش سطح پاسخ پرداختهاند میتوان به بهينهسازی

تحقيقات بسيار کمی انجام گرفته است که میتوان به کارهای

شرایط فرایند آبگيری اسمزی پوست چغندر قند توسط ()2011

( Lopez et al )2005در زمينه خشک کردن برگه های تنباکو

 ، Nazni & Tharaميوهی گواوا توسط )، Glaucia et al (2012

بوسيله یک کنترل کننده فازی Vaquiro et al )2008( ،در

هویج به وسيلهی( Kargozari et al )2007و همچنين در مورد

کاربرد منطق فازی در مدلسازی سينتيک خشک کردن منگو و

سيب زمينی توسط ) Mudahar et al (2007اشاره کرد.

آید استفاده از این روش برای مدلسازی این فرایندها مناسب
باشد .با این روش شرایط آزمایشگاهی که میتواند منجر به
بهترین کيفيت محصول در یک ویژگی خاص شود قابل برآورد
است .در واقع در این روش برای هر متغير خروجی یک معادله
خواهيم داشت که ميزان تاثير هر یک از عوامل موثر در فرایند
روی آن متغير را مشخص میکند و کليه ضرایب مدل رگرسيونی
و اثر متقابل فاکتورها ،قابل برآورد هستند (

Atkinson and

 )Donev, 1992موفقيت روش سطح پاسخ در بهينه سازی و
مدلسازی فرایندهای صنایع غذایی توسط محققان زیادی تایيد
شده است ( .)Nazni and Thara, 2011از جمله پژوهشهایی که
به مدلسازی و بهينهسازی فرایند خشک کردن اسمزی با

( Atthajariyakul & Leephakpreeda )2006در خشک کردن

با توجه به کمبود و محدود بودن مطالعات انجام شده روی

بستر سيال شلتوک برنج در شرایط بهينه ،تحت کنترل منطق

مدلسازی خشک کردن اسمزی به خصوص در مورد دانههای

فازی اشاره کرد Jumah and Mujumdar (2005).نيز از روش

انار ،هدف از این پژوهش ارائه رویکردی جدید با استفاده از

عصبی – فازی برای مدلکردن خشک کردن بستر جهشی غالت

اصول منطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی به صورت

استفاده کردند .با توجه به تعدد عوامل موثر بر خشک کردن

ترکيبی و مکمل هم و ایجاد مدلی فازی – عصبی و یافتن

اسمزی که به آن اشاره گردید و پيچيدگی روند مدلسازی آن،

توپولوژی بهينه شبکههای عصبی مصنوعی برای خشک کردن

1. Mamdani Fuzzy Model
2. Sugno Fuzzy Model

3. framework
4. Response Surface Methodology
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اسمزی دانههای انار و

همچنين مدلسازی این فرایند با

استفاده از روش سطح پاسخ و مقایسه ميزان دقت آن با مدل
فازی -عصبی میباشد.

زمان  tاست.
مدلسازي با استفاده از روش سطح پاسخ

جهت انجام مدلسازی سطح پاسخ طرح کامپوزیت مرکزی
انتخاب گردید و سپس تاثير متغيرهای مستقل آزمایش شامل

مواد و روشها
به ميزان مورد نياز انار تازه و رسيده از باغی واقع در استان
گلستان خریداری شده و در دمای  2درجهسانتیگراد جهت
انجام آزمونهای بعدی نگهداری شد .جهت انجام آزمونها،
ميوههای انار به صورت دانه دانه در آمدند و با نسبت  5به  1در
محلول های  51 ،11و  01درصد وزنی ساکارز قرار گرفته و در
دماهای  55 ،15و  05درجه سانتیگراد قرار گرفتند تنظيم دما
با استفاده از حمام بخار شيمیفن ساخت ایران فراهم میشد .در
زمانهای  181 ،121 ،01دقيقه آزمونهای الزم روی هر یک از
نمونه ها انجام شد .در هر یک از این مقاطع زمانی ميزان کاهش
وزن نمونهها ثبت شده (با استفاده از ترازوی دیجيتال
 Chemifarmبا دقت 1/11گرم ساخت کشور ایتاليا) و بعد از آن
نمونهها در آون  113درجه سانتیگراد جهت به دست آوردن
وزن ن هایی قرار گرفتند (آون سروش ساخت ایران) و بعد از 21
ساعت مجددا توزین شدند .بدین ترتيب ميزان ماده خشک و
درصد رطوبت نمونهها در هریک از این زمانها تعيين شد.
1

با استفاده از اطالعات بدست آمده ميزان کاهش وزن
( ،)WRجذب مواد جامد )SG( 2و کاهش آب )WL( 3به ترتيب
با استفاده از روابط  1تا  3به دست آمد:
(رابطه )1

(رابطه )2
(رابطه )3
در این معادالت  S0و  W0به ترتيب ميزان مواد جامد و
رطوبت اوليه و  Sو Wبه ترتيب ميزان مواد جامد و رطوبت در

زمان ( ،)x1دمای فرایند ) (x2و غلظت محلول ساکارز ) (x3هر
یک در  3سطح بر روی پارامترهای وابسته که شامل

و  WLبود با استفاده از روش سطح پاسخ مورد ارزیابی قرار
گرفته و مدلسازی رگرسيونی آنها انجام شد .در جدول 1
متغيرهای مستقل فرایند و مقادیر آنها نشان داده شده است.
همانگونه که ذکر شد در این روش برای هر متغير وابسته
مدلی تعریف میشود که آثار اصلی و متقابل فاکتورها را بر روی
آن بيان مینماید .در این تحقيق از طرح کامپوزیت مرکزی با
سه متغير مستقل مذکور در سه سطح ،یک بلوک و  0تکرار در
نقطه مرکزی طرح (برای محاسبهی تکرار پذیری فرایند) جهت
بررسی تاثير شرایط بر پاسخها استفاده شد .همچنين در این
طرح مقدار آلفا برابر با  1در نظر گرفته شد .1پس از تعيين
تيمارها از طریق روش سطح پاسخ ( 21تيمار) ،آزمونها انجام
شده (جدول  )2و پاسخها جهت انجام مراحل بعدی مدلسازی
استفاده گردید (.(Kargozari et al., 2010
فرم کلی مدل چند متغيره مذکور به صورت معادله شماره
 1میباشد .از نرم افزار  MINITAB 16جهت تجزیه تحليل
اطالعات و رسم نمودارها ی مربوط به روش سطح پاسخ استفاده
شد.
(رابطه )1

متغيرβ0،

در این معادله  Yپاسخ پيش بينی شده برای هر
ضریب ثابت β2 ،β1 ،و  β3ضرایب اثرات خطی β22 ،β11 ،و β33
ضرایب اثرات مربعی β13 ،β 21و  β23ضرایب اثرات متقابل می-
باشند.

1. Weight Reduction
2. Solids Gain
3. Water Loss

4. Face Centered

جدول  .3متغيرهاي فرايند خشک کردن و سطوح آنها در طرح کامپوزيت مرکزي

متغير

نماد

SG ،WR

سطوح تغيير
+1

1

-1

زمان (دقيقه)

x1

01

121

181

دمای فرایند (سانتیگراد)

x2

15

55

05

غلظت محلول ساکارز (درصد)

x3

11

5.

01
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جدول .2نتايج آزمون در نقاط مشخص شده با طرح کامپوزيت مرکزي

مدلسازي به روش فازي-عصبی

برای شبيه سازی ،درونیابی و افزایش دادهها ،1از ابزار منطق
فازی 2در نرم افزار  MATLABنسخهی  R2010aاستفاده شد.
با استفاده از روش مدلسازی ممدانی برای دو ورودی و سه
خروجی تحت قاعده اگر-آنگاه فازی ،مقادیر  SG ،WRو WL
در زمانهای معين در طی فرایند ( )181 ،121 ،01بر اساس
انتخاب غلظت محلول ساکارز در سه سطح با اصطالح کم برای
غلظت 11درصد ،متوسط برای غلظت  51درصد و زیاد برای
غلظت  01درصد و دما در سه سطح با اصطالح کم برای دمای
 ،15متوسط برای دمای  55و زیاد برای دمای  05درجه سانتی
گراد و مقادیر خروجی اندازهگيری شده برای پارامترهای
و WR، SGهای مدل (منظور از درونیابی و افزایش دادهها ،بدست آوردن مقادیر خروجی 1
باشد ،که این درون یابی و افزایش داده) در دماهای بين  55 ،15و  05درجه سلسيوس میWL
شود.های عصبی منجر میتر و کاراتر در شبکهدقيقها به مدلی
2 Fuzzy logic

خروجی حاصل از  3تيمار تعریف شده شامل ترکيبات غلظت –
دمای مختلف (،55-51 ،15-51 ،05-11 ،55-11 ،15-11
 55-01 ،15-01 ،05-51و  )05-01با اصطالحات خيلی خيلی
خيلیکم ( ،)VVVLخيلیخيلیکم ( ،)VVLخيلیکم ( ،)VLکم
( ،)Lمتوسط ( ،)Mزیاد ( ،)Hخيلیزیاد ( )VHو خيلیخيلی
زیاد( )VVHبه ترتيب افزایش مقدار در ابزار منطق فازی نرم
افزار  MATLABشبيهسازی شدند.
از توابع عضویت مثلثی برای تنظيم تغييرات متغير
های مورد نظر بهره گرفته شد .یک تابع عضویت مثلثی با سه
پارامتر} {a,b,cبه صورت رابطه  5تعریف می شود (:)kia, 2010
(رابطه )5
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روابط  0تا  11قانون مدل ممدانی با دو ورودی دما
( )TEMو غلظت ( )CONو سه خروجی کاهش وزن (،)WR
جذب مواد جامد ( )SGو ميزان خروج آب ( )WLدر قالب 3
قاعده اگر -آنگاه را نشان میدهد .بدین ترتيب سه مدل فازی
برای تيمارهای  121 ،01و  181دقيقه با قوانين مشابه (روابط 0
تا  )11به دست آمد که با استفاده از آنها امکان تعيين ميزان
خروجیها به ازای هر  1واحد تغيير غلظت محلول ساکارز (در
بازهی  11تا  01درصد) بود .با استفاده از این مدلهای فازی
برای هر یک از زمانهای تعيين شده و هر دمای مشخص (،15
 55و  05درجه سانتیگراد) مقادیر هر یک از خروجیها به ازای
هر یک واحد تغيير در غلظت محلول ساکارز به دست آمد که
نتيجه یک ماتریس با سه سطر و  183ستون بود که به عنوان
هدف ( )Targetدر شبکه عصبی در نظر گرفته شد .با مرتب
کردن افزایش یک واحدی غلظت ساکارز از  11تا  01درصد در
دماها و زمانهای مشخص ماتریسی با سه سطر و  183ستون
نيز به عنوان ورودی ( )Inputشبکه عصبی تشکيل شد .در نرم
افزار  MATLABهر سطر در ماتریسهای ورودی یا خروجی به
عنوان یک متغير ورودی یا خروجی شناخته میشود.
رابطهی ()0
If (CON is low) and (TEM is low) then (WR is
)VVVL)(SG is VVVL)( WR is VVVL

(رابطه )2
If (CON is low) and (TEM is medium) then (WR is
)VVL)( SG is VVL)( WL is VVL

(رابطه )8
If (CON is medium) and (TEM is low) then (WR is
)VL)( SG is VL)( WL is VL

(رابطه )3
()If (CON is high) and (TEM is low) then (WR is L
)SG is L)( WL is L

(رابطه )11
If (CON is medium) and (TEM is medium) then (WR
)is M)( SG is M)( WL is M

(رابطه )11
If (CON is high) and (TEM is medium) then (WR is
)H)( SG is H)( WL is H

(رابطه )12
()If (CON is low) and (TEM is high) then (WR is VH
)SG is VH)( WL is VH

(رابطه )13
If (CON is medium) and (TEM is high) then (WR is
)VVH)( SG is VVH)( WL is VVH

(رابطه )11
If (CON is high) and (TEM is high) then (WR is
VVVH)( SG is VVVH)( WL is VVVH

جهت تعيين شبکه عصبی بهينه از ابزار
 Networkنرم افزار  MATLABنسخهی  R2010aاستفاده شد.
با آزمودن شبکه های عصبی با تابعهای انتقالمختلف و
همچنين تعداد متفاوت الیه های پنهان و تعداد نورون در این
الیه ،دو نوع شبکه عصبی پيشخور ( )NEWFFو پسخور
( )NEWCFبا دو تابع انتقال تانژانت سيگموئيد هيپربوليکی
( )TANSIGو لگاریتمی ( )LOGSIGبا یک الیه پنهان و
حداکثر  11نورون در این الیه ،الگوی یادگيری لونبرگ –
مارکوات 1و چرخه یادگيری  1111انتخاب شد.
جهت انتخاب شبکه بهينه از دو معيار ارزیابی ضریب
همبستگی )R2( 2و ميانگين مربعات خطا )MSE( 3که به ترتيب
با معادلههای  15و  10تعيين میشوند استفاده شد.
Neural

(رابطه )15
(رابطه )10
در این معادالتX piنسبت رطوبت پيش بينی شده توسط
شبکه X eiنسبت رطوبت واقعی حاصل از انجام آزمایشات و
ميانگين نسبت های رطوبت آزمایشگاهی و  Nتعداد کل
مشاهدات است.

نتايج و بحث
مدلسازي به روش سطح پاسخ

با توجه به شرایط تعيين شده 21 ،تيمار با استفاده از طرح
کامپوزیت مرکب مرکزی تعيين گردید .جدول  2نتایج به دست
آمده از آزمایشها و جداول  3و  1نيز نتایج حاصل از تجزیه
آماری را نشان میدهد .با توجه به معادله درجه دوم ارائه شده
(معادله شماره  )1و تعداد متغيرهای مستقل این پژوهش ،مدل
کلی که قابل تعریف برای هر یک از متغيرهای وابسته (،WR
 SGو  )WLمیباشد به صورت معادله شماره  12خواهد بود .در
این معادله  Yپاسخ پيش بينی شده برای هر متغيرβ0،ضریب
ثابت β2،β1،و  β3ضرایب اثرات خطی β22،β11 ،و  β33ضرایب
اثرات مربعیβ13 ،β 21و  β23ضرایب اثرات متقابل میباشند .در
جدول ( ) 3مقادیر ضرایب برای هر یک از این متغير ها به همراه
ضرایب همبستگی و ميانگين مربعات خطای آنها ارائه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود ضرایب همبستگی ( )R2باالی
1. Levenberg–Marquardt learning algorithm
2. Correlation Coefficient
3. Mean Square Error
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 1/33برای هر سه مدل و همچنين مقادیر پایين ميانگين
مربعات خطا ( )MSEبه ترتيب  1/112 ،1/118و  1/113برای

کاهش وزن ،جذب مواد جامد و کاهش آب صحت مدل را برای
برازش اطالعات تایيد میکند.
رابطهی ()12

Y = β0 +β1x1 +β2 x2 +β3x3 +β11 x12 +β22 x22 +β33 x32 +β12
x1 x2 +β13 x1 x3 +β23 x2 x3
جدول :1مقادير ضرايب مدل رگرسيون برازش شده براي صفات مورد مطالعه

ضرایب

معنا داری ضرایب در جدول  3نيز مشخص است و به جز در
مورد اثرات زمان فرایند و غلظت که بر کاهش آب در سطح 5
درصد معنا دار میباشند ،در بقيه موارد ،معنا داری در سطح 1
درصد مشاهده میشود .معنی دار بودن اثرات خطی این
فاکتورهای مستقل در سطح  1درصد نشاندهندهی تاثير عمده
ی آنها بر متغيرهای پاسخ میباشد .بر خالف اثرات خطی ،اثرات
درجه دوم در هيچ یک از متغيرهای پاسخ معنادار نبود که این
امر نيز در غير معنادار بودن ضرایب درجه دوم در جدول 3
مشخص است .اثرات جمعی حاصلضرب یا برهمکنش متغيرهای
مستقل بر جذب مواد جامد و کاهش وزن معنادار بود (در سطح
 5درصد) ولی اثر آن بر کاهش آب بیمعنی ارزیابی شد (جدول
 .)1جزئيات بيشتر و اثرات مجزای اثرات بر هم کنشهای هر
یک از متغيرهای مستقل بر روی متغيرهای پاسخ مختلف نيز
در جدول  3قابل مشاهده است .اثرات متقابل فاکتورها در تمام
موارد بر کاهش آب بیمعنی بود که نشاندهندهی عدم وجود
رابطهی خطی توام بين فاکتورهای مورد بررسی بر ميزان کاهش
آب میباشد .رابطهی توام غلظت و دما و همچنين زمان و دما بر
کاهش وزن و جذب مواد جامد در سطح  5درصد معنیدار می
باشد ،اما رابطهی توام زمان و غلظت بر هيچ یک از متغيرهای
پاسخ معنا دار نبود.

متغيرهای پاسخ
کاهش وزن

جذب مواد جامد

کاهش آب

β0

**1/30833

**1/31532

**1/81305

β1

**1/13220

**

*

β2

**1/13231

**1/21302

**1/58100

β3

**1/18010

**1/32352

*1/152283

β11

1/11313ns

-1/1212ns

1/11132ns

β22

-1/1285ns

1/15218ns

1/12302ns

β33

1/13833ns

1/13203ns

-1/1323ns

β12

*1/15352

*1/11523

1/13518ns

β13

1/1211ns

1/12218ns

1/10351ns

β23

*1/10253

*1/12305

1/13183ns

R2
R2adj

35/3

32/8

33/3

31

35/8

88/5

MSE

1/112

1/118

1/113

1/22122

279

1/15221

 * ،nsو ** :به ترتيب نشاندهندهی غير معنیداری و معنیداری در سطح
احتمال  5و  1درصد میباشند.
:x1زمان فرایند (دقيقه) :x2 ،دمای فرایند (سانتیگراد) :x3 ،غلظت محلول
ساکارز (درصد)

طبق جدول  1اثرات خطی متغيرهای مستقل بر روی هر
سه فاکتور پاسخ در سطح  1درصد معنا دار میباشد .این امر در

جدول  :7نتايج حاصل از تجزيه واريانس برازش مدل درجه دو رگرسيون بر صفات مورد مطالعه

منابع تغييرات

درجه آزادی

ميانگين مربعات صفت
کاهش وزن

جذب مواد جامد

کاهش آب

رگرسيون

3

**1/1832

**1/8115

**1/1182

خطی

3

**

1/2121

**

**

درجه دوم

3

ns

2/1123

ns

1/2882

ns

1/1153

1/1123

1/1333

ضربحاصل

3

*1/1213

*1/1885

1/1121ns

خطای باقيمانده

11

1/1111

1/1121

1/1201

خطای خالص

5

1

1

1

کل

13

 * ،nsو ** :به ترتيب نشاندهندهی غير معنیداری و معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد میباشند.

در شکل  1به عنوان نمونه ،نمودارهای سطحپاسخ تاثير
متغيرهای مستقل بر روی کاهش وزن نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  1الف مشاهده میشود ،افزایش دما به
شدت ميزان کاهش آب را تحت تاثير قرار میدهد و به صورت

خطی آنر ا افزایش میدهد که این امر را میشد با توجه به
ميزان ضریب باالیی که برای اثر دما بر کاهش آب در جدول 2
گزارش شده است ( ) β2=1/58100نيز پيشبينی نمود .آبگيری
اسمزی یک پدیده وابسته به دما میباشد .دماهای فرآوری باالتر،
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در این شکل (-1ب) و نيز شکل (-1ج) مشخص است که
افزایش غلظت محلول ساکارز نيز باعث افزایش در ميزان کاهش
آب میشود ،هر چند این تاثير در غلظتهای باالتر کمتر شده
است .این افزایش را میتوان به تشدید نيروی اسمزی در اطراف
دانههای انار در غلظتهای باالتر نسبت داد ( Mundada et al,
Falade et al ،Rastogi &Raghavarao (2004) .)(2011
) Azoubel & Murr )2004( ،(2007نيز به نتایج مشابه دست
یافتهاند.
تاثير دمای فرایند بر روی جذب مواد جامد نسبت به دو
فاکتور دیگر (زمان و غلظت) به شدت بيشتر بوده
( )β2=1/21302و بعد از آن غلظت محلول ساکارز و زمان قرار
داشتند .در طی افزایش دما به غشا سلولی آسيبهای جبران
ناپذیری وارد میشود که این امر باعث کاهش انتخابپذیری
غشا سلولی شده و جذب ساکارز افزایش پيدا میکند et al,
) .) Bchir 2009در مورد کاهش وزن غلظت محلول اسمزی
اندکی تاثيرگذارتر ارزیابی گردید ( ) β3=1/18010و اثرات زمان
و دما تقریبا در یک سطح بود.

عموما بواسطه تسریع در از دست دادن آب در حين انبساط و
پالسموليز غشاهای سلولی ،افزایش انتشار آب در داخل محصول
و افزایش انتقال جرم آب روی سطح بواسطه ویسکوزیته پایينتر
محلول اسمزی ،عمل میکند ) .)Bchir et al, 2009کاهش
مقاومت سطحی در برابر انتقال جرم در سطح محصول نيز به
عنوان یکی از عوامل موثر بر افت بيشتر ميزان آب در دماهای
باالتر میباشد ( .)Mundada et al, 2011همچنين با توجه به
این شکل ( 1الف) میتوان بيان نمود که تاثير زمان به تنهایی
روی کاهش آب چندان زیاد نيست ( )β1=221/15و در دماهای
پایين ( )15و همچنين دماهای باال ( )05افزایش چندانی با
افزایش زمان در مقدار کاهش آب رخ نمیدهد .در واقع با
افزایش زمان فرایند ميزان اختالف پتانسيل اسمزی بين مادهی
غذایی و محلول اسمزی کاهش پيدا میکند و در بازههای زمانی
باالتر تاثير کمتری از این فاکتور بر متغيرهای پاسخ مشاهده می
شود.
در شکل -1ب اثر متقابل دما و غلظت محلول ساکارز بر
ميزان کاهش آب بررسی شده است .در این شکل نيز اثر مشهود
افزایش دما بر ميزان این فاکتور قابل مشاهده میباشد .همچنين

الف

ب

ج
شکل  .3نمودار سطحپاسخ تاثير متقابل دما و زمان (الف) ،دما و غلظت (ب) و زمان و غلظت (ج) روي درصد کاهش آب
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 Ochoa-Martínez & Ayala-Aponteنيز در فرایند آبگيری
اسمزی سيب شبکههای عصبی با  1تا  0نورون در الیه پنهان را
بررسی کرده و شبکه بهينه را شبکهای با یک الیه پنهان حاوی
 1نورون معرفی کردند که با مقادیر ضریب همبستگی  1/30و
 1/83به ترتيب برای  WLو  SGقادر به پيش بينی داده های
آزمایشگاهی بود Linko & Zhu (1991) .اعالم کردند که مدل
های عصبی با یک الیه پنهان برای پدیدههای پيوسته و غير
خطی مناسب میباشند و مدلهای با بيش از یک الیه پنهان
تنها برای موارد خاص کاربرد دارند Bla Zita et al (2009) .در
مورد خشک کردن اسمزی مانگو شبکههای عصبی با  1تا 11
نورون در الیه پنهان را تست کردند و در نهایت با بررسی مقادیر
 MSEو  Rدر هر یک از این شبکهها ،توپولوژی  1-2-1را با
ميزان  Rباالی  1/30به عنوان توپولوژی بهينه انتخاب کردند.
بنابراین میتوان با استناد به نتایج سایر محققين و همچنين
نتایج بدست آمده در این پژوهش عنوان کرد که شبکه های
عصبی مصنوعی پس انتشار پيشخور و اکثرا توپولوژیهای دارای
یک الیه پنهان بهترین مدلهای عصبی برای پيشبينی
سينتيک آبگيری اسمزی انواع مختلف سبزیها و ميوهها مانند
دانههای انار میباشند.

مدلسازي با استفاده از اصول فازي-عصبی

جدول ( )5مقایسه اثر تعداد نورونهای الیه پنهان بر دقت
پيش بينی شبکههای عصبی پس انتشار پيشخور و پسخور با دو
تابع انتقال تانژانت سيگموئيد هيپربوليکی و لگاریتمی ،الگوی
یادگيری لونبرگ – مارکوات و چرخه یادگيری  1111را نشان
میدهد .با توجه به مقادیر  MSEو  R2ارائه شده در این جدول،
شبکه عصبی پيشخور با تابع انتقال لگاریتمی و با توپولوژی -3
( 3-8الیه ورودی با سه نورون -یک الیه پنهان با هشت نورون-
الیه خروجی با سه نورون) با  R2بيش از 1/38و  MSEبرابر با
 1/12228به عنوان شبکه عصبی بهينه انتخاب میشود.
مطالعات انجام شده به وسيله ) Poligne et al (2002که از
شبکه های عصبی برای مدلسازی عمل آوری گوشت خوک در
محلول گلوکز همراه با طعم دهندهی دود مایع استفاده کردند،
کارایی باالی این مدل با ميزان ضریب همبستگی  1/31برای
 WLو  1/30برای  SGتایيد شد& Saetan )2010( .
Lertworasirikulبهترین مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پيش
بينی ميزان کاهش آب و جذب مواد جامد در فرایند اسمزی
پوست ليموترش را شبکه پيشخور با الگوریتم یادگيری لونبرگ-
مارکوات و یک الیه پنهان شامل  5نورون دانستند(2007) .

جدول  -5مقايسه اثر تعداد نورونهاي اليه پنهان بر دقت پيش بينی مدلهاي شبکه عصبی مصنوعی

شبکه عصبی پسخور )(NEWCF

شبکه عصبی پيشخور ()NEWFF

تعداد
نورون در
الیه پنهان

TANSIG

TANSIG

MSE

R2

MSE

R

2

32

55

3

22



3

81

11

1

11



1

1

3

3

2

11



3

5

23





31



1

1

0

51

2

3

52



2

2

2



2

52

211



33





8

82



11

11



222

8311

25

0

3

12

2

1

51



51



15

31

11

32

2

2

81



51



12

53

LOGSIG

LOGSIG

2

همانگونه که در شکل ( )2دیده میشود برای اتصال 3
نورون الیه ورودی به  8نورون الیه پنهان و همچنين جهت
ارتباط نورونهای الیه پنهان به  3نورون الیه خروجی نياز به
مقادیر وزن و بایاس میباشد .ماتریس وزن برای الیه ورودی به
الیه پنهان یک ماتریس ( 8×3اتصال سه نورون الیه ورودی به
هشت نورون الیه پنهان) و برای الیه پنهان به الیه خروجی یک
ماتریس ( 3×8اتصال هشت نورون الیه پنهان به سه نورون الیه
خروجی) به ترتيب به صورت ماتریس های  Aو  Bمیباشد:

2

2

MSE

R

MSE

R

2

01

1

21

0

1

12

3

15

82



1

32

1
18
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در ضمن ماتریس بایاس برای الیه ورودی به الیه پنهان به
صورت یک ماتریس هسين( 8×1ماتریس  )Cو برای الیه پنهان
به الیه خروجی به صورت یک ماتریس ( 3×1ماتریس  )Dخواهد
بود.

برای مدلهای رگرسيونی به ترتيب برای  WLو  SGدر فرایند
اسمزی سيب رسيدند .از جمله محققين دیگر که به نتایج مشابه
یافتهاند میتوان
در مقایسه این مدلها در آبگيری اسمزی دست B
=
به ) Tortoe et al (2008در مورد سيب ،موز و سيبزمينی و
همچنين ) Ochoa-Martínez et al (2007در فرایند اسمزی
بعضی دیگر از ميوهها اشاره کرد.
R² = 0.915

   

   



مقادير آزمايشگاهی













مقادير پيش بينی شده
الف

R² = 0.922





شکل -2توپولوژي شبکه عصبی مصنوعی بهينه با  2نورون در اليه پنهان و
سه نورون در هر يک از اليه هاي ورودي و خروجی

مقايسه مدلهاي فازي -عصبی و سطح پاسخ





مقادير پيش بينی شده
ب

R² = 0.971





مقادير آزمايشگاهی

جهت بررسی ميزان دقت و صحت مدلهای فازی -عصبی و
سطح پاسخ بهينه ،مقادیر پيشبينی شده برای هر یک از متغير
ها از طریق این دو مدل ،در مقابل مقادیر اندازه گيری شده رسم
شده و با یکدیگر مقایسه شد (شکلهای  3و  .)1همانگونه که در
این شکلها مشخص است در هر سه مورد (  WR ،WLو) SG
عالوه بر اینکه صحت مدلها مورد تایيد قرار گرفته است ،ميزان
دقت مدل فازی – عصبی (شکل  )1نسبت به روش سطح پاسخ
(شکل  )3باالتر است که نشاندهنده کارایی باالتر این مدل
نسبت به روش سطح پاسخ میباشد& Saetan )2010( .
 Lertworasirikulنيز مدل شبکه عصبی مصنوعی را در مقایسه
با مدل رگرسيونی تواناتر و با دقت باالتر معرفی کردند و علت آن
را به پيچيدگی و غير خطی بودن سيستم آبگيری اسمزی
ارتباط دادند Ochoa-Martínez & Ayala-Aponte (2007) .نيز
به برتری این مدل ها با ميزان ضریب همبستگی  1/30و 1/83
برای شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مقادیر  1/88و 1/58











مقادير آزمايشگاهی














مقادير پيش بينی شده
ج
شکل -1نمودار تغييرات مقادير پيش بينی شده توسط مدلهاي سطح پاسخ
در مقابل مقادير آزمايشگاهی براي ( WLالف)( WR ،ب) و ( SGج) در
خشک شدن اسمزي دانههاي انار
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ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ج

ﺷﮑﻞ -4ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي ﺑﻬﯿﻨﻪ )  (3-8-3در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ) WLاﻟﻒ() WR ،ب( و
)SGج( در ﺧﺸﮏ ﺷﺪن اﺳﻤﺰي داﻧﻪﻫﺎي اﻧﺎر.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺪد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن
اﺳﻤﺰي و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪل ﻓﺎزي -ﻋﺼﺒﯽ و ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﺳﺦ اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎلﺳﺎزي در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ ﺳﯿﮕﻤﻮﺋﯿﺪ
ﻫﯿﭙﺮﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وزن و
ﺑﺎﯾﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان رواﺑﻂ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻓﺎزي-ﻋﺼﺒﯽ را
اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ راﺑﻄﻪي رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺎدهي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
و ﯾﺎ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ درﺟﻪ دوم ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ ،در

ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﻞ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﮐﺎرﺑﺮدي،
ﺳﺎده و دﻗﯿﻖ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺧﺸﮏ
ﮐﺮدن اﺳﻤﺰي داﻧﻪﻫﺎي اﻧﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﺪل ﻓﺎزي -ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزي و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژي و زﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
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