79

هجلِّیػلَمٍفٌّاٍسیغزایی/ػالچْاسم/ؿواسُیدٍم/تاتؼتاى 99



تشسػیػیٌتیکافتسطَتتٍهذلؼاصیسیاضیػیةصهیٌیتااػتفادُاصآًالیضسگشػیَى


هشجاىیؼقَتی،1حویذتَکلیپَس،2اهیشحؼیيالْاهیساد،2ػیذحویذسضاضیاءالحق،3هحؼيهختاسیاى،1تیظىػؼکشی 2


9داًؾآهَختِیکاسؿٌاػیاسؿذػلَمٍصٌایغداًـگاُآصاداػالهی ٍاحذػثضٍاس،ػثضٍاس،ایشاى 
2گشٍُػلَمٍصٌایغغزاییداًـگاُآصاداػالهیٍاحذػثضٍاس،ػثضٍاس،ایشاى

3ػضَّیاتػلویهشکضتحقیقاتجْادکـاٍسصیؿاّشٍد،ؿاّشٍد،ایشاى 


تاسیخدسیافت99/6/2:تاسیخپزیشؽ 99/9/5:

چکیذُ 
دسایيتحقیقتااػتفادُاصخـککيآصهایـگاّیجاتِجااییّاَایداؽ ،خـاککاشدىٍس اِایًااص 
تشؽ ّایػیةصهیٌی،هذلػاصیگشدیذّ.ذفاصایيپظٍّؾ،تشسػایػایٌتیکخـاککاشدىٍاسا اِی
هذلسیاضیهطلَبػیةصهیٌیتااػتفادُاصآًالیضهؼادلِیسگشػیَىتَد.آصهاایؾّاادسدٍػاطددهاایی
79ٍ65دسجِ یػاًتیگشاددسػِتکشاس،اًجامگشدیاذ.ػاِهاذلسیاضایػایٌتیکیاػاتاًذاسدتاشدادُّاای
تجشتیتشاصؽدادُؿذٍاسصیاتیهذلّااصطشیقچْاسهؼیاااسضشیةّوثؼتگی،1سیـاِیهیااًگیيهشتؼاات
خطا، 2کاّؾکایاػکَسٍ3خطایاًحشافهیاًگیي 4هَسدتجضیٍِتحلیل شاسگشفتً.تایجً،ـاىدادکاِ
هذلپیچًؼثتتِػایشهذلّا،هشاحلخـکؿذىتشؽػیةصهیٌیساتْتشاسصیاتیهیکٌذ .
ٍاطُّایکلیذى:هذلؼاصیدیٌاهیکی،الیِایًاص ،خـککشدى .

 مسوول مکاتبهh.tavakolipour@gmail.com :
1

)-Determination of Correlation Coefficient (R2
)-Root Mean Square Error (RMSE
3
)-Chi-square (χ2
4
)-Mean Bias Error (MBE
2
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-1هقذهِ 

خـککشدىگالتیتحتؿشایطهختلافتَػاطگیٌاِ )2998

خـککشدىػثضیجاتتِػٌَاىسٍؿیجْتافضایؾهاًاذگاسی

اًجامؿذّ.ذفاصلی،اسا ِییکهذلاًتـااسیاصپایؾتَػاؼِ

آىّاهیتاؿذ.تشخالفػثضیجاتتشکِفقطتشایهذتکَتااّی

یافتِجْتاسا ِیسفتاسخـککشدىگالتیدسیکخـککاي

ٍدسؿشایطخاصیًگِداسیؿًَذ،فشآٍسدُّایخـاکؿاذُسا

جاتِجاییهذاٍم،ؿاهلتغییاشصهااااااىتااٍیظگایّاایؿایویایی،

هیتَاىدسهذتّاایطاَالًی،تاذٍىکااّؾاسصؽغازاییًگاِ

فیضیکیٍحشاستیتَد.سٍیضکلواٍّوکاساى )2999یاکهاذل

داسیًوَدّ.وچٌیي،ػثضیجاتخـکؿذُتاِدلیالٍصىتاَدُی

سیاضیتشایخـککشدىالیاِایًااص هاادٍى شهاضاًگاَستاا

پاییيتِآػاًیحوالًٍقالهایؿاًَذ.دستشخایهاَاسد،خـاک

اػتفادُاصآًاالیضسگشػایَىغیاشخطای سٍؽهاسگااست)ٍیاک

کشدى،ػاثة کااّؾ اتالتَجاِحجانؿاذٍُدسًتیجاِ،تاػا 

آًااالیضسگشػاایَىچٌااذداهٌااِایساتااِکاااستشدًااذ.ػَاػذاػاایٍَ

کاّؾفضایهَسدًیااصجْاتًگاِداسیهایگاشدد .)97تاشای

ّوکاااساى ،)2999یااکهااذلسیاضاایجْااتپاایؾتیٌاایهیااضاى

سػاایذىتااِایااياّااذافتایااذفشآیٌااذخـااککااشدىهح ااَالت

سطَتتٍدهایتشؽهَصتااسٍؽتشکیثایخاالءٍتااتؾهاادٍى

هختلفکـاٍسصیساهذلػاصیًوَدتاتتَاىتشاػاعالگاَیتاِ

شهضدٍسسااسا ًِوَدًذّ.ذفاصایيتحقیق،اسا ِیهٌاػةتشیي

دػتآهذُاصهذل،سًٍاذخـاککاشدىهح اَلساپایؾتیٌای

هذلتشایتَصیفسفتااسخـاککاشدىٍس اِّاایًااص ػایة

ًوَدّ.ذفاصاسا ِیهذلخـککشدىهح اَالتکـااٍسصی،

صهیٌیتَد.تذیيهٌظَس،هذلّایدیٌاهیکیخـاککاشدىالیاِی

پیؾتیٌیًحَُیخـککشدىهح َالتهیتاؿذ .)3هذلّای

ًاص

هح َالتکـاٍسصیجْتػیةصهیٌیؿثیِػاصیگشدیاذ

ؿااثیِػاااصیً،قااؾهْواایدسخـااککااشدىٍتْثااَدآىایفااا 

ٍدسًْایت،تْتشیيهذلتشاػاعپاساهتشّایهَسدتشسػایتؼیایي

هیًوایٌذ .)5تشایّشهحققتِدػتآٍسدىتْتشیيهذلتاشاصؽ

ؿذ .

ؿذُ،هَسدّذفهیتاؿذ.دٍیواص )2994الیِّایًاص ّاَیج



تِضخاهت9/5ػاًتیهتاشسادسچْااسدهاای 79ٍ65،69،59

-2هَادٍسٍؽّا 

دسجِیػاًتیگشادتاػاشػت9/5تاا9هتاشتاشناًیاِتاٍِػایلِی

-1-2آهادُػاصیًوًَِ

خـککيآصهایـگاّیخـککاشد.هاذلپایجًؼاثتتاِهاذل

دسایيتحقیقً،وًَِّایػایةصهیٌایتااصُاصتااصاسهحلایتْیاِ

ٌّذسػَىٍپاتیغًتیجاِیتْتاشیساًـااىداد .)7کاساتااًَعٍ

گشدیذ.ػپغاصلحاظسًگ ،طشٍٍصى،دسجِتٌذیؿذ.کلیا ِی

تلضیَتیغ )9999اصهذلخـاککاشدىالیاِایًااص ،جْات

ًوًَِّاجْتکاّؾهیضاىؿذتتٌفغٍتغییاشاتفیضیَلاَطیکی

خـککشدىهح َالتکـااٍسصیداسای ٌاذتااالهاًٌاذاًگاَس
فشًگی،اًگَستیداًِ،اًجیشٍآلَچِاػاتفادًُوَدًاذ.هاذلپایچ،
تْتشیيهذلجْتخـککشدىهیاَُّاایتااصُیهاَسداػاتفادُ
گضاسؽگشدیذ.هیاذلیٍکَچاا  )2993اصدٍسٍؽخـاک
کاااشدىالیِایًاص ٍخـککشدىآفتاتیجْتتـشیدسفتااس
خـککشدىٍتؼطهذلؼاصیسیاضیپؼتِیپَػتگیشیؿذٍُ

ٍؿیویاییدسیخچالتادهای5تااً6˙Cگاِداسیؿاذًذً.وًَاِ
ّایػیةصهیٌیتاکوکتاشؽصىدػاتیدسضاخاهت99هیلای
هتشتشؽدادُؿذ.هیضاىسطَتتاٍلیااِیًوًَِّاایػایةصهیٌای
تاسٍؽآٍىگزاسیدسدهای 995˙Cتِهذت8ػااػتتؼیایي
گشدیذ  .)9
-2-2هذلػاصیسیاضیهٌحٌیّایخـککشدى 

پَػتگیشیًـذُاػتفادًُوَدًذ.لْؼاػٌیٍّوکااساى )2994

دسایيتحقیقً،ؼثتسطَتتًوًَاِّاا ٍ)MRآٌّاگػاشػت

سٍؽخـااککااشدىآفتاااتیجاتااِجاااییالیااِایًاااص ٍهااذل

خـااککااشدىػاایةصهیٌاای )Rتَػااطهؼااادالتصیااشهحاػااثِ

سیاضیپَػتگالتیخاداسسااسا ًِوَدًاذ.هاذلخـاککاشدى

گشدیذ :

هیذلی-کَچا تْتشیيًتایجسااسا ًِوَدٍتطاتقهطلَتیتادادُ
ّایآصهایـیتِدػتآهذُتَػاطدٍیوااص )2996داؿاتکاِ

mt - me
= MR
m0 - me
) ( M t+dt - mt



=R

سفتاسخـککشدىالیِایًاص اًگَسػایاُسادسیاکخـاک

dt

دسایيهؼادلِmt،هقاذاسسطَتاتدسصهااى،m0،tهقاذاسسطَتات

هٌاػةتشیيهذلجْتخـاککاشدىاًگاَسػیااااااُهایتاؿاذ.

اٍلیِ،me،هقذاسسطَتتتؼادلی،Mt+dt،هقذاسسطَتتدسصهااى

کيآصهایـگاّیتشسػیًوَدٍهـاخ

گشدیاذکاِهاذلپایچ،

تشسػیػیٌتیکافتسطَتتٍهذلؼاصیسیاضیػیةصهیٌیتااػتفادُاصآًالیضسگشػیَى 89
t+dtهیتاؿذ.هقذاسسطَتتmeدسهقایؼِتاسطَتاتّاایmtیاا
m0تؼیاسًاچیضتَدٍُایيهؼالِ،ػثةتـخی

جذول  -1مذلهای دینامیکی مختلف ارائه شذه توسط نویسنذگان
برای منحنیهای خشک کردن

ساحاتایايدٍاص

یکذیگشهیگشددً.وًَِّاادسدٍدهاایٍ79˙Cٍ65ضاخاهت

هذل

هؼادلِیهذل

99هیلیهتشدسخـککيجاتِجاییَّایداؽخـکگشدیاذ.

ًیَتي لَِیغ)

)MR = exp(-kt

پیج

)MR = exp(-ktn

ٌّذسػَىٍپاتیغ

)MR = a exp(-kt

دسایيتحقیق،سفتاسکاّؾسطَتتتاگزؿتصهاىهاَسدهطالؼاِ
شاسگشفت.هذلّایهٌحٌیخـککشدىٍس اِایًااص ػایة
صهیٌیتشاػاعهذلّایتَصیِؿذُتَػاطهحققااًیکاِدسایاي
صهیٌِکاسًوَدُاًذطثقجذٍل،9اًتخابگشدیذ.دسایيهطالؼاِ،
ػولکشدّاٍهذلّایسیاضیتَػطًاشمافاضاسکااهپیَتش Sigma

ًPlotؼخِی99ؿثیِػاصیگشدیذ.هٌحٌیّاایخـاککاشدى


-3-2آًالیضدادُّایخـککشدى 

هذل ّاایسگشػایًَیتغییاشاتسطَتاتدسطایخـاککاشدى

تَػط3هذلسطَتتًؼثیهختلفکِتِطَسٍػیؼیتاشایهاَاد

جْتتِدػتآٍسدىهقادیشضشایةناتتایيهذلّایتَصایفی

تیَلَطیکیٍاکثشهَادغزاییتِکاستاشدُهایؿاَدهاَسدتاشاصؽ

)kٍa،b،c،nتااااػااتفادُاصدادُّااایآصهایـااگاّیهشتااَ تااِ

شاسگشفت.ایيهذلّااصطشیقػادُکشدى اًَىدٍمفیکهـتق

ػیٌتیکخـککشدىٍس ِایًاص تاشؽّاایػایةصهیٌایتاِ

ؿذُاػت.دسریلتِتشسػایچٌاذهاذلػایٌتیکخـاککاشدى 

کوکاتضاستشاصؽهٌحٌایدسًاشمافاضاس ًSigma Plotؼاخِ99

هیپشداصین .

تشآٍسدگشدیذ.دسایيتحقیقتاااااشایاًتخابهٌاػةتاشیيهاذل
1

هذلٌّذسػَى ٍپاتیغ،اٍلیيهذلیتاَدکاِاصطشیاقهؼادلاِی

تَصیفکٌٌذُیػیٌتیکخـککشدىٍس ِایًاص تشؽّاای

فیکهـتقگشدیذ.ایيهذلتشایپیؾتیٌایخ َصایاتخـاک

ػاایةصهیٌاای،ضااشیةّوثؼااتگی ،)R2سیـااِیهیاااًگیيهشتؼااات

کشدىگَجِفشًگی،اػتفادُگشدیذ ّ،)6وچٌیيایيهاذلتاشای

خطاااااا ،)RMSEکاااااایاػاااااکَس ٍ)χ2خطاااااایاًحاااااشاف

ٍیظگیّایخـککشدىالیاِایًااص هح اَالتکـااٍسصی

هیاًگیي )MBEهاتیيدادُّایتجشتایًٍتاایجپایؾتیٌایؿاذُ

هتٌَع،هَسداػتفادُ شاسگشفت  .)7
)MR = a exp (-kt
هذللَِیغ2ؿکلٍیاظُایاصهاذلٌّذسػاَىهایتاؿاذ.لاَیغ

)9929سفتاساًتقالسطَتتاصهَادغازاییٍهاَادکـااٍسصیسا

تَػطّشهذل،هحاػثٍِتاهاذلّاایدیگاش،هاَسدهقایؼاِ اشاس
گشفت.ایيهؼیاسّاتَػطهؼادالتصیشهحاػثِؿذًذ .

1/2
N

هـاتِجشیاىاًتقالحشاستاصتاذىتاِصاَستجشیااىػاشدػاش 

- MRexp,i)2

تَصیفًوَد.تشاػاعفشضیاتایيهذل،هقاٍهتداخلیاًاذکی

 (MR

1

pre,i

= RMSE

N

i=1

N

دسحشکتسطَتتاصداخلهَادتِػطدهَادٍجَدًذاسد .

( MRexp,i - MRpre,i )2

) MR = exp (-kt
هذلپیج)9949 3حالتاصالحؿذُیهذللَیغهایتاؿاذتاا


i=1

= X2

N-Z

ایيتفاٍتکِهؼایةآىساسفغًوَدُاػات.ایايهاذل،دٍناتات



N

تجشتی )k،nساتشایاصالحهذللَیغپیـاٌْادًواَدتااهؼایاة

) ( MRpre,i - MRexp,i

آىسفغگشدد.ایيهاذلتاِطاَسهَفقیاتآهیاضیتاشایتَصایف


i=1

1
N

= MBE

خ َصیاتخـککشدىتشخیاصفشآٍسدُّایکـاٍسصیٍهَاد

 

غزاییاػتفادُؿذ  .)3

دسایيهؼادالتMRexp,i،سطَتتٍس ِّایػیةصهیٌایهـااّذُ

)MR = exp (-ktn

ؿذُدسiاهایياًاذاصُگیاشی MRper,i،سطَتاتٍس اِّاایػایة
1

-Henderson & Pabis model
-Lewis Models
3
-Page model
2

صهیٌیپیؾتیٌایؿاذُاصهاذلدسiاهایياًاذاصُگیاشیN،تؼاذاد
هـاّذات دادُّا)ٍzتؼذادضشایةناتتتِکاسسفتِدسّشهاذل
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هیتاؿذ.تشایػٌجؾتْتشیيهذلجْتپیؾتیٌیًحَُیخـک

ً-3تایجٍتح

ؿذىٍس ِّایػیةصهیٌیچْاسهؼیااسMBEٍRMSE،R2،χ2

هذتصهاىالصمتشایخـککشدىػیةصهیٌیاصهقذاسسطَتت

هَسداسصیاتی شاسگشفت.دسًْایت،هذلهٌاػةخـککشدىتاا

اٍلیِی%89/5دسهثٌایخـکتاهقذاسسطَتاتًْاایی%9/99

حذاکثشّوثؼاتگیٍR2حاذا لMBEٍχ2،RMSEتاِػٌاَاى

دسهثٌااایخـااکتااشایدهاّااای79ٍ65دسجااِیػاااًتیگشاددس

هذلهٌاػةتشایتَصیفػیٌتیکخـککشدىٍس ِّاایػایة

ؿکل9تٍِضَحهـاّذُهیگشدد .

صهیٌیاًتخابؿذ  .)2،9

ّوچٌیيًتایجً،ـاىدادکِدهایَّایخـککشدىتانیشهؼٌای

-4-2تؼییيضشیةاًتـاسسطَتت 

داسی سٍیصهاىخـاککاشدىداؿاتتاِطاَسیکاِاصًواَداس

 اًَىفیک1اغلةتشایتَصیفپذیذُیًفَرسطَتتتِکاسهی

خـککشدىهیتَاىدسیافتکِصهاىالصمجْتخـککاشدى

سٍد  .)99،99
X
x2

ػیةصهیٌیدسدهایً65˙Cؼثتتاِدهاای79˙Cطاَالًیتاش 
= Deff

X
t

هاایتاؿااذً.تااایجهـاااتِتَػااطػااایشهحققاااىتااشسٍیػااثضیجات



کِدسآىXهقذاسسطَتتهَضؼیدسهثٌایخـاکt،صهااىٍx
هخت ِیفضایی2هیتاؿذ.هؼادلِیاًتـااسی ااًَىدٍمفیاکتاش
اًتـاسجشمدسطیدٍسُیػشػتًضٍلیخـککشدىهح َالت
کـاٍسصیداللتداسد .)99تشایتِکاستشدى اًَىفیاکفاش 
هیگشددکِفشآٍسدُیغزاییتکتؼذیاػات،سطَتاتاٍلیاِی
یکٌَاختیداسدٍداسایحشکتدسًٍیسطَتتتِهثاتِیهقاٍهات
اصلیدستشاتشاًتقاالسطَتاتاػات.هتاػافاًِدسًظشیاِیاًتـااس،
چشٍکیذگی،ػختؿذىػطحییااایضٍتاشمّاایجازبدسًظاش
گشفتًِویؿَد .)4حالهؼادلِیفیکتشاییکتیغِ3تِصَست
صیشهیتاؿذ :

4L2

هختلفهـاّذُگشدیذ  .)2،9
ػِهذلدیٌاهیکیخـککشدىالیِایًااص تاشایٍس اِّاای
ػاایةصهیٌاایدسدهااای79˙Cٍ65هااَسدتااشاصؽ ااشاسگشفاات.
پاساهتشّایآهاسیهَسدآصهاَىؿااهلMBEٍRMSE،χ2،R2
تَد.هقادیشآًالیضآهاسیتشایّشیکاصایيپاساهتشّاادسجاذاٍل
ً3ٍ2وایؾدادُؿذُاػت.دسّوِیحالتّااهقاذاسR2تاشای
هذلّایآهاسیهَسدآصهَىاص9/9892تیؾتشتَدً.تایجآًاالیض
آهاسیًـاىدادکِهذلپیج4داسایتاالتشیيٍR2کنتاشیيٍχ2
RMSEهیتاؿذ.تٌاتشایي،تااالتاَدىهقاذاسضاشیةتثیایيٍکان
تَدىهقذاسکایاػکَسٍسیـِیهیاًگیيهشتؼاتخطاهْنتاشیي
دلیلدساًتخابتْتشیيهذلهاَسدتاشاصؽهایتاؿاذً.تاایجهـااتِ
تَػطػایشهحققاىتشسٍیػثضیجاتهختلفهـاّذُگشدیذ ،9


-Deff t



exp -(2n 



1
(2n 


n=0

 .)2
8


=

mt - me
m0 - me

هقادیشاًتـاسسطَتتهؤنشتؼییيؿذُتشایٍس ِّاایػایةصهیٌای

= MR

خـکؿاذُدسجاذٍلً،4واایؾدادُؿاذُاػات.هقاادیشDeff


تشایٍس ِّاایػایةصهیٌایدسدهاای65تاا79˙Cدسداهٌا ِی 


کااِدسآىmtهیااضاىسطَتااتدسصهاااىm0،tسطَتااتاٍلیااِme،

4/89×99-8)m2/sتا 2/53شاسداسدً.تایجً،ـااىدادکاِتاا

هقذاسسطَتتتؼادلیًL،اینضاخاهتتیغاِی Deff،)mضاشیة

افضایؾدهایخـککشدىهقذاساًتـاسسطَتتهؤنشافضایؾهای

ًفَرهؤنش t،)m2/sصهاى ًMR،)sؼثتسطَتت تاذٍىتعؼاذ)ٍ

یاتذکِایيهطلةاصطشیقحشکتیااًتقاالجاشماصهٌافازهؤییٌاِ

k0ؿیةخطهیتاؿذ.ضاشیةًفاَرهؼواَالـتاااااسػاندادُّاای

هادُیغزاییتَصیفهیگشدد.هقادیشDeffتِطَسهـااتِتَػاط

تجشتیخـککاشدىتاشحؼاةًLn MRؼاثتتاِصهااىتؼیایي 

ػایشًَیؼٌذگاىدسجذٍل5گضاسؽگشدیذ .

هیگشدد.ضشیةًفاَرهاؤنشّ،وااىؿایةصاٍیاِیتخاؾخطای
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تشسػیػیٌتیکافتسطَتتٍهذلؼاصیسیاضیػیةصهیٌیتااػتفادُاصآًالیضسگشػیَى 83
y = -0.00171x + 0.87412
R² = 0.91742
y = -0.00182x + 0.89148
R² = 0.95407
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شکل  -1نمودار تغییرات نسبت رطوبت با زمان در دماهای مختلف خشک کردن سیب زمینی
جذول  - 2نتایج آماری مذلهای خشک کردن ورقه ای نازک سیب زمینی در دمای65 ˙C
ًیَتي

R2
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جذول  -4مقادیر انتشار رطوبت مؤثر به دست آمذه برای سیب زمینی در دمای متفاوت
دهایَّایخـککشدى ℃)

R2

)Deff (m2/s

65

y = -0.003x - 0.077

0.971

2.53×10-08

79

y = -0.002x - 0.097

0.941

-08
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