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چکیده
در این پژوهش مدلسازی اثر آسکوربات کلسیم بر خصوصیات قارچ دکمهای به روش الگوریتم ژنتیک -شبکه عصبی مصنوعی
موردبررسی قرار گرفت .آسکوربات کلسیم در حفظ کیفیت و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی در دوره پس از برداشت مؤثر
میباشد .لذا در این مطالعه ابتدا قارچهای دکمهای توسط محلول آسکوربات کلسیم با دمای  15درجه سانتیگراد در سه سطح 2/1 ،2
و  2/8درصد تیمار شدند و بعد از خشک شدن در دمای اتاق و  1درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی  92درصد نگهداری گردیدند .صفات
کیفی قارچ دکمهای پس از برداشت در روزهای صفر 22 ،15 ،12 ،و  25اندازهگیری شدند .مدلسازی اثر آسکوربات کلسیم بر
خصوصیات قارچ دکمهای به روش الگوریتم ژنتیک -شبکه عصبی مصنوعی با دو ورودی (غلظت آسکوربات کلسیم و عمر قفسهای) و 9
خروجی (کاهش وزن ،سفتی ،مواد جامد محلول کل ،pH ،کروما ،زاویه هیو ،ΔE ،شاخص قهوهای شدن و فنل کل) با استفاده از شبکه
عصبی پرسپترون چند الیه انجام شد .نتایج نشان داد شبکهای با تعداد  12نرون در یک الیه پنهان و با استفاده از تابع فعالسازی
تانژانت هیپربولیک میتواند اثر آسکوربات کلسیم بر ویژگیهای قارچ دکمهای را با میانگین ضریب همبستگی برابر با  2/95تخمین زند.
نتایج آنالیز حساسیت با شبکه عصبی بهینه ( ،)2-12-9عمر قفسهای را بهعنوان مؤثرترین عامل در پیشبینی صفات قارچ دکمهای طی
پس از برداشت مشخص نمود.
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 2213بوا تولیود حودود  72112تون ،در بوین  12کشوور برتور
تولیدکننده (رتبه هشتم) این محصول قرار داشوته اسوت .قوارچ
دکمهای دارای ارزش غذایی و دارووی بسیار باالیی بوده و منبوع
بسیار عالی پروتئین ،اسیدآمینههای ضروری ،ویتامینهای گروه
ب ،ویتامین ث ،پتاسیم ،مانیتول و اسوید لینولئیوک مویباشود
(پیوست و الفتی .)1386 ،با این حال ضایعات قارچ دکموهای در
طی دوره انبارمانی بسیار باال است و خسارت اقتصوادی فراوانوی
ایجاد میکند .ازجمله دالیل ایجواد ضوایعات و کواهش کیفیوت
قارچ دکمه ای قهوهای شدن ،نرخ تنفس باال ،باز شدن کالهوک،
حساسیت به از دستدهی آب و آلودگیهای قوارچی مویباشود
(الگنیکووا 8و همکوواران .)2012 ،بووا توجووه بووه اهمیووت غووذایی و
اقتصادی قارچ دکمه ای الزم است تا با روشهوای مختلوه هوم
مدت انبارموانی قوارچ افوزایش یابود و هوم ویژگویهوای کیفوی
محصول در طوول دوره انبارموانی حفوظ شوود .اثور آسوکوربات
کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمور قفسوهای قوارچ دکموهای
توسط الوندی و سیاری ( )1391بررسی شد .نتایج نشان داد که
آسکوربات کلسیم همراه با تیمار دموایی اثورات معنوی داری بور
کاهش وزن ،سفتی بافت ،شواخصهوای رنوگ و فعالیوت آنوزیم
پلیفنل اکسیداز به همراه داشته اسوت .اثور عمور قفسوهای بور
همه ی صفات معنیدار گزارش شد و همچنین برهمکنش تیمار
و زموان بوور کوواهش وزن ،شوواخصهوای رنووگ و فعالیوت آنووزیم
پلیفنل اکسیداز معنویدار شود .نتوایج حواکی از ایون بوود کوه
آسکوربات کلسیم  2/8درصد همراه با تیمار دمایی بهتورین اثور
را در حفظ صفات کیفی قارچ دکمهای داشت.
از شبکههای عصوبی مصونوعی ( 9)ANNبوهطورگسوتردهای
بهمنظور مودلسوازی فراینودهای نگهوداری و پوس از برداشوت
به منظور پیش بینی پارامترهای مووردنظر در طراحوی و توسوعه
سیستمهوا اسوتفاده شوده اسوت .شوبکههوای عصوبی قوادر بوه
مدلسازی سیستمهای غیرخطی و پیچیده با تعداد زیوادی داده
ورودی و خروجی میباشند (صالحی و رضوی .)2016 ،12توانایی
پیشگویی یک شبکه عصبی مصنوعی بوه سواختار آن وابسوتگی
کامل دارد (نو تابع فعالسازی ،تعداد الیهها و تعداد نرونهوای
الیه پنهان) .تخمین تعداد نرونهای الیه پنهان عموماً بهوسویله
آزمون و خطا انجام می شود کوه وقوتگیور بووده و دارای خطوا
است .لذا روشهای بهینه سازی از قبیل الگووریتم ژنتیوک 11در
جهت غلبه بر این مشکل ذاتی شوبکههوای عصوبی و بوهدسوت
آوردن تعداد بهینه نرونهوا در الیوه پنهوان مورداسوتفاده قورار

مقدمه
آسکوربات کلسیم یک نمک بافر اسید آسکوربیک حاوی کلسیم
بوده است و در حفظ کیفیت محصووالت کشواورزی در پوس از
برداشت بسیار مؤثر میباشد .از آسکوربات کلسیم بهعنوان یوک
ماده ضد اکسایش ،نگهدارنده مواد غذایی و حفظکننده کیفیوت
محصوالت کشاورزی در پس از برداشت استفاده زیادی میشود.
تیمار آسکوربات کلسیم در پس از برداشت خربزه باعو حفوظ
سفتی ،کاهش فعالیت آنزیم پلیگاالکتروناز و کاهش نرخ تنفس
شده اسوت (سویلویرا 1و همکواران .)2011 ،در آزمایشوی دیگور
تیمار آسکوربات کلسیم روی بادمجوان توازه بورش باعو مهوار
قهوهای شدن و نرم شدن بافوت گردیود (بارباگوالو 2و همکواران،
 .)2012همچنین آسکوربات کلسیم در سیب باع حفظ سفتی
و کوواهش واکوونش قهوووهای شوودن (فوون 3و همکوواران )2005 ،و
افزایش محتوای اسوید آسوکوربیک شود (آگوایوو 1و همکواران،
.)2010
تیمار دمایی نیز یک روش فیزیکی غیرتخریبی بووده کوه در
حفظ کیفیت میوهها و سبزیها و هومچنوین کواهش ضوایعات
آنها در پس از برداشت بسیار مؤثر میباشد (لوری .)1998 ،5در
پژوهشی تیمار آب گرم با دمای  55-65درجوه سوانتیگوراد در
قارچ دکمهای باع کاهش فعالیت آنزیم پلیفنل اکسویداز شود
(چنگ 6و همکاران .)2013 ،طی گزارشی بیان شد که تیمار آب
گرم در دمای  15درجه سانتیگراد بوه مودت  15دقیقوه باعو
کاهش نرم شدن و فعالیت آنوزیم پلویگاالکترونواز و هومچنوین
کاهش غلظت اسید آسکوربیک در گوجهفرنگی شود (حواتمی و
همکاران .)1391 ،ترکیب تیموار دموایی و کلسویم اثور و نتوایج
مثبتی در بهبود و نگهداری سوفتی بافوت در تعوداد بسویاری از
میوهها و سبزیها داشته است (الوندی و سیاری.)1391 ،
قارچ دکمهای ( )Agaricus bisporusدر بین انووا قوارچهوا
بهطور گسترده تری در جهان کشت و مصرف میشود و سوهمی
در حدود  12درصد از تولید جهانی قارچ را بوه خوود اختصوا
می دهد .قارچ ها پس از برداشت به دلیل عدم وجوود کوتیکوول،
سرعتباالی تنفس ،رطوبت زیاد و فعالیت آنزیمی شودید دارای
ماندگاری کمتری نسبت به سایر سبزیها هسوتند و بوهسورعت
فاسود مویشووند (صووالحی و همکواران .)1391 ،براسوا آمووار
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحود (فواوو )7ایوران در سوال
1. Silveira
2. Barbagallo
3. Fan
4. Aguayo
5. Lurie
6. Cheng
7. FAO

8. Lagnika
)9. Artificial Neural Network (ANN
10. Salehi
)11. Genetic Algorithm (GA
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دانشگاه بوعلیسینا انتقال داده شد .آزمایش بهصورت فاکتوریول
بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجوام شود .تیمارهوا در
سه سطح شوامل غوطوهوری در آب گورم بوا دموای  15درجوه
سانتیگراد ،آسکوربات کلسیم  2/1درصود بوا دموای  15درجوه
سانتیگراد و آسکوربات کلسیم  2/8درصد بوا دموای  15درجوه
سانتیگراد و فاکتور دوم زمانهای خروج محصوول از انبوار بوود
کووه در روزهووای  22 ،15 ،12 ،1و  25انبووارداری ویژگوویهووای
موردنظر محصول موردسنجش قرار گرفت.
برای اعمال تیمارها ،قارچهای دکموه ای یوکشوکل و بودون
آسیب مکانیکی بوهمودت سوه دقیقوه در آب مقطور  15درجوه
سانتیگراد و حاوی غلظتهای  2/1 ،2و  2/8درصد آسوکوربات
کلسیم غوطهور و سپس بهمدت دو ساعت در دمای اتاق خشک
شدند .پس از آن قارچها در ظروف پالستیکی یک کیلویی (هور
ظوورف  6عوودد) قوورار گرفتووه و بووا سوولفون حوواوی سوووراخ ریووز
بستهبندی و به سردخانه با دمای  1±2/5درجوه سوانتیگوراد و
رطوبت نسبی  92درصد انتقال داده شودند .پوس از صوفر،12 ،
 22 ،15و  25روز انبارمانی صفات موردنظر اندازهگیری گردید.
بوورای انوودازهگیووری کوواهش وزن ،اخووتالف وزن قووارچهووای
دکمهای قبل از ورود به انبار و در زمان خروج از انبار با تورازوی
دیجیتالی با دقت  2/1گرم توزین و محاسبه گردید .سفتی بافت
قارچ نیز توسط دستگاه سفتی سنج (واگنور سواخت ایتالیوا) بوا
قطر پیستون دو میلیمتر و برحسب نیوتن اندازهگیری شد .مواد
جامد محلول کل )TSS( 5و  pHبوا روشهوای شورح داده شوده
توسط مستوفی و نجفی )1381( ،اندازهگیوری شودند .سونجش
میزان فنل کل قارچها پووس از عصواره گیوری توسوط متوانول
(توما باربران ،)2001 ،6براسا روش سینگلتون 7و همکواران
( )1999و با استفاده از معرف فولین سویوکالتو 8در طوولمووج
 762نانومتر و با اسوتفاده از دسوتگاه اسوپکتروفتومتر (واریوان9
مدل کری ،122 12ساخت کشوور آمریکوا) صوورت پوذیرفت .از
اسیدگالیک نیز به عنووان اسوتاندارد در کمویسوازی فنول کول
استفاده شد.
برای بررسی تهییرات رنگ با استفاده از دستگاه اسکنر (مدل
 ،HP-200ساخت کشور چین) از قارچها عکسبرداری شود و بوا
استفاده از نورمافوزار  ImageJشواخصهوای مودنظر * a*،Lو *b
محاسبه گردیود a*0 ،L*0 .و  b*0قبول از شورو دوره انبوارداری
اندازهگیری شدند .براسا خصوصیات رنگی اندازهگیری شوده،

گیرند .مفاهیم اصلی الگوریتم ژنتیک شامل عملگرهای سه گانوه
انتخاب ،1آمیزش 2و جهش 3که در مورد سامانه هوای مصونوعی
بهکار میروند است (رمزی 1و همکاران.)2015 ،
مدلسازی سینتیک خشوک شودن قوارچ دکموهای در یوک
خشککن جابجایی هوای داغ به روش الگوریتم ژنتیک  -شبکه
عصبی مصنوعی توسط صالحی و همکاران ( )1391موردبررسی
قرار گرفته است .نتایج مدلسازی نشانداد شبکهای با تعداد 16
نرون در یک الیه پنهان و با استفاده از تابع فعالسوازی تانژانوت
هیپربولیووک موویتوووان درصوود کوواهش وزن در طووی فرآینوود
خشک کوردن قوارچ دکموهای بوه روش جابجوایی هووای داغ را
پیشگویی نمود ( .)R=2/99احتمال بروز تنش محیطی در گیواه
پسته با استفاده از شبکه عصوبی مصونوعی توسوط تبریزیوان و
همکاران ( )1391بررسی شده است .نتایج نشان داد شبکهای با
ساختار  28-12-1که دارای یوک الیوه پنهوان بوا توابع انتقوال
سیگمووید و یک الیه خروجی با تابع انتقال خطی سواده ،دارای
کمترین میانگین مربعات خطا میباشد .شبیهسازی با استفاده از
دادههای جدید که شبکه با آن مواجه نشوده بوود انجوام شود و
می وانگین خطووا بوورای دادههووای جدی ود  9/63محاسووبه شوود .از
شبکه های عصبی مصونوعی و رگرسویون چنود متهیوره جهوت
برآورد عملکرد گندم دیم نیز استفاده شده است .نتایج حاکی از
آن است که مدل شبکه عصبی مصنوعی ،مقدار عملکورد گنودم
دیم را قبل از برداشت محصوول بوا قابلیوت بورآورد بسویار بواال
پیشبینی مینماید (حسینی و همکاران.)1386 ،
تعداد مطالعات محودودی در خصوو کواربرد مودل سوازی
الگوریتم ژنتیوک -شوبکه عصوبی مصونوعی بورای مودلسوازی
خصوصیات محصوالت کشاورزی در پس از برداشت گزارششده
است .لذا در این پژوهش به مدلسازی اثور محلوول آسوکوربات
کلسیم در دمای  15درجه سانتیگراد بور صوفات کیفوی قوارچ
دکمه ای شامل کاهش وزن ،سفتی ،مواد جامد محلول کل،pH ،
شاخص های رنگ و فنل کول در طوی نگهوداری بوا اسوتفاده از
روش الگوریتم ژنتیک -شبکه عصبی مصونوعی پرداختوه شوده
است.
مواد و روشها
اندازهگیری خصوصیات
قارچهای مورداستفاده در این تحقیق از شرکت تولید قارچ الوند
شهرستان همدان برداشت و بالفاصله به آزمایشگاه علوم باغبانی

)5. Total soluble solids (TSS
6. Tomas-Barberan
7. Singleton
8. Folin-Ciocalteu reagent
9. Varian
10. Cary

1. Selection
2. Crossover
3. Mutation
4. Ramzi
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شاخصهای قهوهای شدن بافت ،)BI( 1کروما 2و زاویه هیو 3نیوز
محاسبه شدند (صالحی و کاشانی نژاد .)2016 ،1شاخص قهوهای
شدن بافت براسا فرمول شماره  1و  2محاسبه شد.
()1
()2

حداکثر تعداد نسل ها نیز  122نسل در نظر گرفته شد .احتموال
توصیه راهنمای نرمافزار نروسولوشون9
آمیزش و جهش براسا
(نسخه  2/9 ،)6و 2/21؛ و تعداد نرونها جهت بهینهسازی  1توا
 32عوودد درنظوور گرفتووه شوود .از توابووع فعووالسووازی خطووی،
سیگموویدی( 12رابطه )1و تانژانت هیپربولیوک(11رابطوه  )5کوه
متداولترین نو توابوع فعوالسوازی هسوتند ،در الیوه پنهوان و
خروجی استفاده گردید (صوالحی و رضووی .)2016 ،بوهمنظوور
انتخاب نو توابع فعوالسوازی بوا حوداقل خطوا ،توابوع تانژانوت
هیپربولیک ،سویگموویدی و خطوی در توپولووژیهوای مختلوه
شبکه عصبی مصنوعی به صورت آزمون و خطا موردبررسی قورار
گرفتند (صالحی و رضوی.)2012 ،

)X= (a*1 + 1/75 L*1) / (5/645 L*1 + a*1 -3/012 b*1
)BI= 100(x – 0/3) / (0/17

مدلسازی فرآیند
مدلسازی اثر آسکوربات کلسیم بر افزایش عمر قفسوهای قوارچ
دکمهای جهت پیشبینی کاهش وزن ،سفتی بافت ،موواد جامود
محلول کل ،b* ،a* ،L* ،pH ،کروموا ،زاویوه هیوو ،ΔE ،شواخص
قهوه ای شدن ،ویتامین ث ،فنل کل و فعالیوت آنوزیم پلویفنول
اکسیداز توسط شبکههای عصبی چند الیوه پرسوپترون 5انجوام
شد .شبکه پرسپترون پیشخور یکی از پرکاربردترین شبکههای
عصبی می باشد (شکل .)1میزان پیچیدگی شبکه عصبی وابسته
به تعداد الیههای پنهان و تعداد نرونها در هر الیه پنهان است.
در این پژوهش از شبکههای عصبی سوه الیوه اسوتفاده گردیود
(صالحی و رضوی .)2016 ،نرونها در این نو شبکه در سه الیه
ورودی ،پنهان و خروجی دستهبندی میشوند .پردازش اطالعات
درون نرونها صورت میگیرد .یک نرون در یک شبکه میتوانود
ورودیهای مختلفی را نه فقط از یوک نورون ،بلکوه از چنود یوا
حتی تعداد زیادی نرون دریافت نماید .خروجی نرونهوای الیوه
پنهووان و خروجووی ( )yاز طریووق افووزایش بایووا  6بووه مجمووو
ورودیهای وزندار شده با استفاده از رابطه  3محاسبه میشود.

( )1
( )5

()3

 bj

ij X i

1  e x
e x  ex
e x  e x

tanh 

بهمنظور مدل سازی توسط شبکه عصبی مصنوعی ،دادهها به
سه دسته داده های آمووزش ،آزموون و ارزیوابی تقسویم شودند.
تعداد سیکلهوای یوادگیری برابور  1222انتخواب شود و بورای
جلوگیری از یادگیری بیش ازحد ،فرآیند یادگیری درصورتیکوه
میووانگین مربعووات خطووای 12یووادگیری پووس از  122سوویکل
یادگیری تهییری نمیکرد ،متوقه مویشود .بوهمنظوور ارزیوابی
شبکه هوای عصوبی و انتخواب بهتورین توپولووژی شوبکه بورای
پیشبینی پارامترهای موردبررسی ،از شاخص میوانگین مربعوات
خطووا ،میووانگین مربعووات خطووای نرمووالیزه ،13میووانگین خطووای
مطلووق 11و ضووریب همبسووتگی 15اسووتفاده گردیوود .نوورمافووزار
نروسولوشن نسخه 6جهت مدلسازی اثر آسکوربات کلسویم بور
افزایش عمر قفسهای قوارچ دکموهای اسوتفاده گردیود .در ایون
نرم افوزار بوا تهییور تعوداد نورونهوا در الیوه پنهوان؛ نوو توابع
فعالسازی (تانژانت هیپربولیک ،سویگموویدی و خطوی)؛ تعوداد
داده های استفاده شده جهت یادگیری ،آزمون و ارزیابی و قاعده
یادگیری لیونبرگ-مارکت ،16بهترین توپولوژی 17شوبکه جهوت
دست یابی به شبکه بهینه نیز بررسوی شود (صوالحی و رضووی،
.)2016

p

W

1

Sig 

yj 

i 1

در معادله فوق  Wijضریب وزنوی نورون شوماره  iکوه بوه نورون
شماره  jمتصل است ،میباشد p .تعداد ورودیهای هور نورون و
 bjبردار بایا نرون  jاست (صالحی و رضوی.)2012 ،7
عملکرد اساسی نرون مصنوعی شامل جمعزدن سیگنالهوای
ورودی وزن دار آن و اعمال تابع خروجی یوا توابع فعوال سوازی8
است .برای رسیدن به ترکیبی مناسب از تعداد نرونهوا در الیوه
پنهان که حداقل خطا را در برداشته باشد ،فرآیند بهینوهسوازی
تعداد نرونها در الیه پنهوان شوبکه عصوبی بوه روش الگووریتم
ژنتیک انجام گرفت .جمعیت اولیه برای تولیود نسولهوا  122و

9. Neurosolution Software (Excel Software Release
6.0), Neuro Dimension, Inc., USA
10. Sigmoid Functions
11. Hyperbolic Tangent Function
)12. Mean Squared Error (MSE
)13. Normalized Mean Squared Error (NMSE
)14. Mean Absolute Error (MAE
)15. Correlation Coefficient (r
)16. Levenberg-Marquardt (LM
17. Topology

1. Browning Index
2. Chroma
3. Hue Angle
4. Salehi
5. Perceptron
6. Bias
7. Salehi
8. Activation Function
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شکل  :1تصویر شماتیک بهینهسازی توسط الگوریتم ژنتیک -شبکه عصبی مصنوعی
Fig. 1: Schematic image of optimization by genetic algorithm-artificial neural network

استفاده نشده توسط شبکه) در شکل  2گزارش شده است .ایون
نمودارها بهخوبی توانایی مودل بهینوه شوده جهوت پویشبینوی
صفات موردنظر را نمایش میدهند.
در جدول  2مقادیر میانگین مربعات خطا ،میوانگین مربعوات
خطای نرمالیزه ،میوانگین خطوای مطلوق و ضوریب همبسوتگی
برای پیشبینی کاهش وزن ،سوفتی ،موواد جامود محلوول کول،
 ،pHکروما ،زاویه هیو ،ΔE ،شاخص قهوهای شدن و فنل کل بوا
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دارای  12نرون در الیه پنهان
گزارششده است .مقادیر باالی ضوریب همبسوتگی و خطاهوای
پایین گزارش شده در این جودول نشواندهنوده کوارآیی بواالی
شبکه عصبی مصنوعی جهت پیشبینی اثر آسکوربات کلسیم بر
افزایش عمر قفسهای قارچ دکمهای میباشد.
مدلسازی و بهینه کردن مقاومت روزنهای زیتون در شورایط
تنش شوری ناشی از کلریدسدیم بوا اسوتفاده از شوبکه عصوبی
مصنوعی و الگوریتم ژنتیک انجام شده است (رضایی و روحوانی،
 .)1392نتایج پیشبینیشده نشان داد که شبکه عصبی قادر به
پیش بینی نتایج آزمایشگاهی بوده و بیش ترین درصد خطا بوین
دادههای آزمایشگاهی و پیشبینیشده کمتور از  2/57و ضوریب
همبستگی بین آنها  2/991میباشد.

نتایج و بحث
بهمنظور پیشگویی اثر آسکوربات کلسویم بور خصوصویات قوارچ
دکمهای از مدلسازی الگوریتم ژنتیک  -شبکه عصبی مصنوعی
استفاده گردید .باتوجه به مقدار خطای کمتری که با استفاده از
تابع فعالسازی تانژانت هیپربولیک بهدست آمد ،ایون نوو توابع
بهعنوان توابع فعوالسوازی در الیوه پنهوان و خروجوی انتخواب
گردید .براسا روش آزمون و خطا مشخص شد درصوورتیکوه
 32درصد دادهها برای آموزش استفاده گردد ،شوبکه بوهخووبی
قادر به یادگیری روابط بین ورودیها و خروجیها میباشود22 .
درصد دادهها هوم بورای آزموون شوبکه آمووزشدیوده اسوتفاده
گردید .بهمنظور ارزیابی شوبکه نیوز از بواقیمانوده دادههوا (52
درصود) اسوتفاده گردیود .مقووادیر بهینوه پارامترهوای الگوووریتم
ژنتیک -شبکه عصبی مصنوعی بهدستآموده بورای پویشبینوی
دادههای ارزیابی در جدول 1گزارش شده است .نتایج نشوان داد
کووه شووبکهای بووا  12نوورون در الیووه پنهووان بوواالترین ضووریب
همبستگی برای پیش بینی کاهش وزن ،سفتی بافت ،مواد جامد
محلول کل ،pH ،شاخصهای رنگ و فنل کل با میوانگین 2/95
را دارد .دادههووای آزمایشووگاهی اثوور آسووکوربات کلسوویم بوور
خصوصیات قارچ دکمهای در برابر مقادیر پیشبینی شده توسط
شبکه عصبی مصنوعی بهینه برای داده های ارزیوابی (دادههوای
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 شبکه عصبی مصنوعی- مقادیر بهینه پارامترهای الگوریتم ژنتیک:1 جدول
Table 1: Optimal values of the Genetic Algorithm–Artificial Neural Network parameters
درصد دادههای ارزیابی
Testing data )%(

درصد دادههای آزمون
Validating data )%(

درصد دادههای یادگیری
Training data )%(

تعداد نرون الیه پنهان

نو تابع فعالسازی

قاعده یادگیری

تعداد الیههای پنهان

The number of hidden layer neurons

Type of activation function

Learning rule

Number of hidden layers

50

20

30

12

تانژانت هیپربولیک

مارکوت-لیونبرگ

1

Hyperbolic tangent

Levenberg–Marquardt

 نرون در الیه پنهان12  مقادیر خطاها در پیشبینی دادههای ارزیابی توسط شبکه عصبی مصنوعی بهینه دارای:2 جدول
Table 2: The errors values in the prediction of testing data by optimal artificial neural network with 12 neurons in the hidden layer
فنل کل

شاخص قهوهای شدن

کروما

Browning index

ΔE
EΔ

زاویه هیو

Total phenol

Hue angle

Chroma

11.24

5.99

3.50

2.64

0.69

pH
0.02

TDS
0.21

سفتی

کاهش وزن

خطا

Firmness

Weight loss

Error

639.52

1.91

میانگین مربعات خطا

0.08

میانگین مربعات خطای نرمالیزه شده

Mean square error
0.39

0.29

0.16

0.29

0.14

0.18

0.55

0.07

Normalized Mean square error
1.43

1.65

0.79

0.67

0.49

0.06

0.31

21.22

0.99

میانگین خطای مطلق
Mean absolute error

0.94

0.97

0.94

0.96

0.96

0.94

0.92

0.96

0.96

ضریب همبستگی
Correlation coefficient
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20

مواد جامد محلول
Total soluble solids

6

مقادیر پیشگویی شده
Predicted values

4

20

سفتی
Firmness

15

مقادیر پیشگویی شده
Predicted values

10

2

5

y = 0.9115x + 0.3979
2

4
دادههای آزمایشگاهی
Experimental data

0

20

65

10
15
دادههای آزمایشگاهی
Experimental data

65

70
75
داده های آزمایشگاهی
Experimental data

15
10
5

5

5

10
دادههای آزمایشگاهی
Experimental data

مقادیر پیشگویی شده
Predicted values

10
y = 0.9001x - 0.4739
20

30

داده های آزمایشگاهی
Experimental data

10

20

pH

7.0
6.8
6.6

6.4

20

y = 0.8679x + 0.9088
6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

دادههای آزمایشگاهی
Experimental data
20

ΔE

15

20

10

15
10

5

5
y

0

40

15

شاخص قهوهای شدن
Browning index

25

20

10

0.5216

15

7.2

دادههای آزمایشگاهی
Experimental data
30

0

0

6.2
0

80

فنل کل
Total phenol

0

0.9739x

0

40
30

20

کروما
Chroma

y

y = 1.0187x - 1.2121

60

مقادیر پیشگویی شده
Predicted values

5

مقادیر پیشگویی شده
Predicted values

70

60

y = 0.8982x + 1.0567

0

7.4

زاویه هیو
Hue angle

75

5

0

8

مقادیر پیشگویی شده
Predicted values

مقادیر پیشگویی شده
Predicted values

80

6

10

y = 0.8982x + 1.0567

0
0

کاهش وزن
Weight loss

15

مقادیر پیشگویی شده
Predicted values

مقادیر پیشگویی شده
Predicted values

8

0

1.0035x 0.1374

10
20
دادههای آزمایشگاهی
Experimental data

30

y

0

0

0.9645x

5
10
داده های آزمایشگاهی
Experimental data

0.3893

15

20

 دادههای آزمایشگاهی اثر آسکوربات کلسیم بر خصوصیات قارچ دکمهای در برابر مقادیر پیشبینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی بهینه:2 شکل
Fig. 2: Experimental data of calcium ascorbate effect on button mushroom characteristics against predicted values by optimal artificial neural network
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شکل  :3مقادیر میانگین مربعات خطا بهعنوان تابعی از تعداد سیکلهای یادگیری طی فرآیند یادگیری و آزمون شبکه عصبی مصنوعی
Fig. 3: Mean square error values as a function of the learning iterations number during training and validation by
artificial neural network

مورداستفاده برای تربیت /آزمون /ارزیابی برابر  12/22/12عمور
قفسهای قارچ دکمهای تخمین زد (سیاری و همکاران.)1395 ،
برای بررسی مقدار تأثیرگذاری پارامترهای ورودی (غلظت
آسکوربات کلسیم و عمر قفسهای) و شناسایی تأثیرگذارترین
عامل ،تست آنالیز حساسیت 1بر روی شبکه بهینه انجام شد.
همانطوریکه در شکل  1مشاهده میشود در میان متهیرهای
ورودی ،عمر قفسهای مؤثرترین عامل در پیشبینی اثر
آسکوربات کلسیم بر خصوصیات قارچ دکمهای شامل کاهش
وزن ،سفتی ،مواد جامد محلول کل ،pH ،کروما ،زاویه هیو،ΔE ،
شاخص قهوهای شدن و فنل کل میباشد.

شبکه عصبی مصنوعی می توانود رابطوه بوین مجموعوهای از
ورودیها و خروجیها برای پیشبینی هور خروجوی متنواظر بوا
ورودی دلخواه را پیودا کنود .مقودار میوانگین مربعوات خطوا در
فرآیند یادگیری ،آزمون و ارزیابی در برابر سیکلهوای یوادگیری
شبکه بهینه در شکل  3به نمایش درآمده است .کواهش سوریع
در نمودار میانگین مربعات خطا در سویکلهوای اولیوه آمووزش
نشان از یادگیری سریع شبکه میباشد که ایون از ویژگویهوای
شوناختهشوده روش بهینوهسوازی لیوونبرگ-مارکوت مویباشود
(صالحی و رضوی .)2012 ،همانطور که در این شوکل مالحظوه
میشود ،فرآیند یادگیری بعد از حدود  13سیکل کامول شوده و
خطا به مقدار ثابتی رسیده است.
هدف از فرآیند آمووزش شوبکه عصوبی مصونوعی بوهدسوت
آوردن بردارهای وزن و بایوا شوبکه عصوبی بهینوه اسوت .در
جدول  ،3مقادیر وزنها و بایا های متناظر با هور نورون بورای
شبکه عصبی دارای  12نرون در الیه پنهان آورده شده است .بوا
استفاده از دادههای گزارششده در ایون جودول ،مویتووان اثور
آسکوربات کلسیم و عمر قفسهای بر ماندگاری قارچ دکموهای را
در سایر شرایط آزمایش نشده در این پژوهش را نیز با دقت بواال
پیشبینی نمود.
در پژوهشی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جهت مدلسوازی
عمر قفسهای قارچ دکمهای بررسی شوده اسوت .نتوایج گوزارش
شده حاکی از این است که شبکهای بوا تعوداد  8نورون در یوک
الیه پنهوان و بوا اسوتفاده از توابع فعوالسوازی سویگموویدی و
تکنیووک بهینووهسووازی لیووونبرگ مووارکوت و درصوود دادههووای

1. Sensitivity analysis
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) بهمنظور تخمین خصوصیات قارچ دکمهای2-12-9( شبکه عصبی بهینه

 مقادیر وزنها و بایا:3جدول

Table 3: The weights and bias values of optimized neural network (2-12-9) for prediction of button mushroom characteristics

-0.468
-0.065
0.506
0.104
-0.655
0.528
-0.358
0.423
-0.905
-0.365
0.658
0.104
-0.983

0.265
5.203
-8.140
4.506
0.779
0.001
0.356
-0.475
0.165
0.427
-0.122
0.172
-0.005

ΔE
-0.999
3.612
-2.286
2.633
4.674
0.536
0.489
-1.422
-0.830
0.120
-0.055
-2.298
0.300

نرونهای ورودی

Output neurons

Input neurons

زاویه هیو

کروما

Hue angle

Chroma

-0.895
-3.141
0.366
0.041
-0.3014
0.366
0.639
-0.310
0.151
0.637
-0.466
0.042
-0.826

0.225
-0.052
-1.988
-0.985
1.939
-4.710
-1.549
1.939
-4.710
-1.549
1.939
-6.637
-0.340

7.0

6.0

pH

TDS

1.652
0.201
0.658
-1.584
0.201
-0.129
0.367
1.256
0.025
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0.038
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-0.073
0.353
0.455
0.024
0.637
0.675
1.543
0.356

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bias

Weight loss کاهش وزن
Firmness سفتی
TDS مواد جامد محلول

5.0
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قهوهای شدن
Browning index

Sensitivity

فنل کل
Total phenol

نرونهای خروجی

pH
Chroma کروما

4.0

Hue angle زاویه هیو
ΔE

3.0

Browning index شاخص قهوه ای شدن
total phenol فنل کل

2.0

1.0

0.0

Calcium ascorbate concentration غلظت آسکوربات کلسیم

Shelf life time عمر قفسه ای

غلظت آسکوربات کلسیم

عمر قفسهای

Calcium ascorbate concentration

Shelf life

)2-12-9(  نتایج آنالیز حساسیت توسط شبکه عصبی بهینه:1 شکل
Fig. 4: Sensitivity analysis results by optimized GA-ANN (2-12-9)
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دکمهای در دوره پس از برداشت میباشد .وزنها و بایوا هوای
شبکه عصبی بهینه در این پژوهش اراوه شده است کوه از آنهوا
میتوان در یک برناموه رایانوهای جهوت شوبیهسوازی فرآینود و
کنتوورل آن بهووره جسووت .از نتووایج ایوون پووژوهش و توپولوووژی
بهدستآمده از شوبکه عصوبی بهینوه مویتووان اثور آسوکوربات
کلسیم بر ماندگاری قارچ دکمهای را بوا دقوت بواال پویشبینوی
نمود.

نتیجهگیری کلی
نتایج نشان داد با استفاده از شبکهای با تعداد  12نرون در یوک
الیه پنهان و با استفاده از تابع فعالسازی تانژانت هیپربولیوک و
روش بهینهسازی لیوونبرگ موارکوت مویتووان اثور آسوکوربات
کلس ویم بوور افووزایش مانوودگاری قووارچ دکمووهای را بووا ضووریب
همبستگی باال ( )r=2/95پیشگویی نمود .براسا نتوایج تسوت
حساسیت شبکه عصبی بهینه ،عمر قفسهای نسوبت بوه غلظوت
آسکوربات کلسیم ،عامل مؤثرتری در تهییور خصوصویات قوارچ
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Modeling of Calcium Ascorbate Effect on Button Mushroom Characteristics During
Postharvest Using Genetic Algorithm-artificial Neural Network
Salehi1, F., Sayyari2*, M., and Alvandi 3, S.
Abstract
Modeling of calcium ascorbate effects on characteristics of button mushroom was investigated by Genetic Algorithm–
Artificial Neural Network (GA-ANN). Calcium ascorbate is effective in maintaining the quality and reducing the waste
of agricultural products after harvest. In this study button mushrooms were treated by calcium ascorbate solutions in
45°C temperature at three levels of 0, 0.4 and 0.8 %, and after drying at room temperature, kept at 1°C and 90% relative
humidity. Qualitative characteristics of button mushroom during postharvest period were evaluated after 0, 10, 15, 20
and 25 days. Modeling of calcium ascorbate effects on button mushroom characteristics were undertaken by GA-ANN
method with 2 inputs (calcium ascorbate concentration and shelf life) and 9 output (weight loss, firmness, TDS, pH,
chroma, hu a gl , ΔE, browning index and total phenol) using multi-layer perceptron. The results showed that
networks with 12 neurons in a hidden layer using tangent activation function could predict effect of calcium ascorbate
on button mushroom characteristics with correlation coefficient equal to 0.95. Results of sensitivity analysis by
optimum neural network (2-12-9), was defined shelf life as the most effective factor in predicting button mushroom
attributes during postharvest period.
Keywords: Browning index, Perceptron, Shelf life, Total phenol
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