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 بيس ياسمز كردن خشك نديفرآ مطالعه جهت ريتصو پردازش از استفاده

  ينيزم

 

*1 يمحمد محمود
  2يزكيكار محمدپور ديوح ،

 

  يميش يمهندس گروه قوچان، نينو يهايفناور يمهندس دانشگاه ارشد، يكارشناس يدانشجو -1

 يميش يهندسم گروه قوچان، نينو يهايفناور يمهندس دانشگاه ار،ياستاد -2

)11/3/94:   تاريخ پذيرش19/1/94: تاريخ دريافت(  

 

  دهيچك
ند يشده در فرآانتقال آب و مواد حل . باشد يم ياسمز كردن خشك است، گرفته قرار توجه مورد اريبس رياخ يها سال در كه كردن خشك يها روش از يكي

 ينيزم بيس ياسمز كردن شكخ نديفرآ يبررس ضمن مطالعه نيا در. ن درصد كاهش آب و درصد جذب مواد جامد به دست آوردييله تعيتوان به وس يرا م

 دو يشات برايآزما. است شده شده پرداخته ريتصو پردازش كيتكن كمك به رفته دست از آب زانيم يعني نديفرآ نيا در مهم يپارامترها از يكي نييتع به

. است گراد انجام شدهي درجه سانت55  و45، 35 ييو در سه سطح دما)  شكريوزن% 35 - نمك يوزن% 10 نمك و مخلوط يوزن% 15(نوع محلول متفاوت 

ر از وجوه يها بر اساس پردازش تصاو حجم نمونه. ها استفاده شده است رات حجم نمونهيين تغي به دست آوردن پارامتر از دست رفتن آب از تخميبرا

با : ن خالصه كرد كهيتوان چن ي را مينيزم بي سي حاصل از خشك كردن اسمزيج تجربينتا. ند به دست آمده استيقبل و بعد از انجام فرآ مختلف نمونه

 است كه محلول فقط يشتر از حالتيزان از دست دادن آب بي نمك م- محلول شكرينكه برايافته است؛ ضمن ايش يزان از دست رفتن آب افزايش دما ميافزا

 ي قابل قبوليها توان به داده ين پژوهش ميورد استفاده در اكرد مي دهد كه با روير نشان ميج مربوط به پردازش تصوي نتايبه طور كل. باشد  نمك يحاو

  .شتر استيار بي متداول بسينكه سرعت انجام كار نسبت به روشهايد؛ ضمن ايرس

  

  ينيب زمير، سي، پردازش تصوي خشك كردن اسمز:د واژگانيكل

  

  

  

  

  

  

    

  

  

                                                           
*
       m2che@hotmail.com :مسئول مكاتبات   
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 مقدمه - 1

 دارد وجود ييها يابيارز ييغذا عيصنا يندهايفرآ از ياريبس در

 نيا. شود يم انجام يانسان اپراتور توسط و يدست صورت به كه

 و بر نهيهز زحمت، پر كننده، خسته ها يريگ اندازه و ها يابيارز

 قابل ريغ تشانيماه نوع و موجود يهايدگيچيپ خاطر به بعضا

 د،يتول در يور بهره و ثبات يبرا تقاضا شيافزا يطرف از. اعتمادند

 را وتريكامپ هيپا بر و ريتصو پردازش يها كيتكن به ازين

 كيتكن و يينايب نيماش گرفتن كار به راًياخ. كند يم يضرور

 توان يم مثال عنوان به و افتهي توسعه سرعت به ريتصو پردازش

 يبافت اتيخصوص و رنگ شكل، اندازه، رينظ يمختلف اتيخصوص

 به روز]. 1 [داد رقرا يابيارز مورد يكم صورت به را ييغذا مواد

 كنترل و يابيارز در ريتصو پردازش يها ستميس از استفاده بر روز

 باال، دقت خاطر به امر نيا كه شود يم افزوده ييغذا مواد تيفيك

  ].2 ،1. [است ها ستميس نيا يريپذ انعطاف نيهمچن و انسجام

 ميتصم نديفرآ بر آن يبرتر كهريرپردازش تصوي اخيها درسال

ن و ي نوي به عنوان روشاست مشهود يدست كنترل و ينانسا يريگ

 ياز كاربردها.  شناخته شده استييع غذايارزشمند در صنا

ت محصول، يفي بر اساس كيبند توان طبقه ير ميپردازش تصو

 كيتكن كاربرد. محصوالت را برشمرديساز وب و مرتبي عيبررس

] 2 [1لتيتا توسط بار نياول ييغذا عيصنا در ريتصو پردازش

 از استفاده در برتر صنعت ده نيب ييغذا عيصنا امروزه. شد مطرح

 ريغ و موفق كنترل و يابيارز در ريتصو پردازش يها كيتكن

 و ييغذا مواد يكيزيف اتيخصوص جمله از. دارد قرار مخرب،

 اند يابيارز قابل ريتصو پردازش توسط كه يكشاورز محصوالت

 اشاره] 3 [جرم و حجم تخلخل، ،يچگال ،اندازه شكل، به توان يم

  .كرد

شنهاد ير پيه پردازش تصوي بر پايپور و همكاران روش نيحس

ن خشك شدن يگو حيتوان بر بافت م ينمودند كه بر اساس آن م

                                                           
1. Tillett 

ن خشك شدن يات بافت را حين خصوصين محققيا. نظارت نمود

 3نيمل-هي فور و2الت رادونيب تبدي داغ با استفاده از تركيبا هوا

ن ي تخميد براي جديا وهيد و همكاران شيام]. 4[استخراج نمودند 

آنها . اند ر ارائه نمودهيحجم مركبات با استفاده از پردازش تصو

ز يها را ن وهي مركبات در نظر گرفته و جرم مي برايضوي بيشكل

ك ي 4نيزيفنگ و ك]. 3[پس از محاسبه وزن به دست آوردند 

ها با  وهيك مياتومات) يدسته بند (ي مرتب سازي براييناين بيماش

ب ي شده را با سيستم طراحيآنها س.  نمودنديسرعت باال طراح

ج قابل قبول خود نشان يش نموده و با توجه به نتاي آزمايدرخت

 ير رنگيتم به كار رفته بر اساس پردازش تصويدادند كه الگور

 و يبند  دستهيها برا وهيات ميح خصوصيص صحي تشخييتوانا

 يتميا و همكاران الگوريصدرن]. 5[باشد  ي را دارا ميساز مرتب

ر يوب با استفاده از پردازش تصوي معيها ص هندوانهي تشخيبرا

ها از   هندوانهيكيزيات فيآنها خصوص.  قرار دادنديرا مورد بررس

ن را يانگي ميس و قطر هنديب كرويجمله جرم، حجم، ابعاد، ضر

 ييها ص هندوانهي تشخين مشخصات براي نموده و از ايريگ اندازه

 و همكاران اثر يفتح]. 6[ر استاندارد استفاده كردند يبا شكل غ

 خشك يوي كيها ر رنگ نمونهيي را بر تغيخشك كردن اسمز

  ].7[اند   قرار دادهير مورد بررسيشده با استفاده از پردازش تصو

زان آب ين ميت انجام شده در مراجع مختلف؛ تخمه مطالعايبر پا

 با ينيب زمي سيها  نمونهياز دست رفته در خشك كردن اسمز

 خشك نديفرآ. ر، مشاهده نشده استياستفاده از پردازش تصو

 بافت آب از يبخش كردن خارج از است عبارت ياسمز كردن

 ظيغل محلول كي با آنها ميمستق تماس لهيوس به يوانيح اي ياهيگ

 و قندها از يمخلوط اي و ينمك اي يقند يها محلول (مناسب

 مواد ينگهدار يروشها از يكي كردن خشك روش نيا). ها نمك

 محصول در بهتر يفيك خواص جاديا به قادر كه است ييغذا

                                                           
2. Radon 
3. Fourier-Mellin 
4. Feng&Qixin 
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 ازين مورد آن انجام يبرا يكم يانرژ و نهيهز نكهيا ضمن گردد، يم

 در پارامتر نيتر مهم) WL (رفته دست از آب زانيم]. 9 ،8 [است

  ].10 [باشد يم ياسمز كردن خشك يندهايفرآ كينتيس نييتع

 ير برايه پردازش تصويد بر پاي جديدر پژوهش حاضر روش

اد يك ياز تكن.  ارائه شده استيند خشك كردن اسمزيمطالعه فرآ

ن خشك كردن يزان آب از دست رفته حي محاسبه ميشده برا

 ينيگزين روش جايا. ده است استفاده شينيب زمي سياسمز

زان آب از دست رفته به روش مرسوم ي محاسبه ميع برايسر

 .باشد يم

  

   مواد و روش ها- 2

ده، پوست كنده شده و يه گردي تهيها از فروشگاه محل ينيب زميس

 و با ابعاد يه شده به صورت مكعبيبا استفاده از قالب ته

35*20*7 mmنوع  دويشات برايآزما. اند  آماده شده 

 نمك و يوزن% 10 نمك و مخلوط يوزن% 15(محلول متفاوت 

 درجه 55 و 45، 35 يو در سه سطح دما)  شكريوزن% 35

ك ي نمونه به محلول برابر با ينسبت وزن. اند گراد انجام شدهيسانت

 و يش از حد واسط اسمزيبوده است تا از رقت ب) 25:1 (25به 

                          ندين فرآي محركه حيرويجه كاهش نيدر نت

                                  از دستگاه صفحه داغ مجهز به مگنت  . شوديريجلوگ

)RH Basic2-IKAMAG (جاد ي كنترل دما و ايبرا

كنواخت ماندن ي ي براrpm 120م، با فركانس يهمزدن مال

در هر . ان دما و انتقال جرم درون بشرها استفاده شده استيگراد

 مورد يه محلول مورد نظر و رساندن آن به دمايمرحله پس از ته

ن ي مختلف با استفاده از دوربيايظر، نمونه برش زده شده، از زوان

Nikon-D320024.2ت يفي با ك MPشده يربرداري تصو 

 با KERN PLS-360  با استفاده از يو پس از جرم سنج

 مدت زمان ي براي، نمونه درون محلول اسمزg 0.001دقت 

ت  هر مديش براي آزماي كاهش خطايبرا. ن قرار گرفته استيمع

ه مراحل جرم يه شده و كليش نمونه تهيزمان مشخص از آزما

 مدت يشات برايآزما. اند  انجام گرفتهيربرداري و تصويسنج

ها در   نمونهيريقه از قرارگي دق120 و 90، 60، 30، 10 يزمان ها

ن شده يي مدت زمان تعيپس از ط. اند  انجام گرفتهيمحلول اسمز

رون آورده يمونه از محلول ب، ني هر نمونه در محلول اسمزيبرا

 آن زدوده ي سطحي آبهايشده، با آب شستشو و با دستمال كاغذ

 ياي شده و از زوايسپس نمونه مجدداً جرم سنج. شده است

در انتها بر اساس روش . ه شده استير تهيمختلف از آن تصو

AOACن و ماده خشك نمونه با يانگي رطوبت مي محتوا

 1 ساعت درون اجاق24 مدت  بهC 70° يخشك كردن در دما

 استفاده شده در يها پارامترها و فرمول. محاسبه شده است

  .باشند ي م1محاسبات به شرح جدول 

 به دست آوردن پارامتر ين كار براير در اياستفاده از پردازش تصو

زان آب از دست رفته ي ميعني، ي در خشك كردن اسمزياصل

)WL (به ير برايور از طرح زن منظيبد. صورت گرفته است 

 .زان آب از دست رفته استفاده شده استيدست آوردن م

ر آن به دست يه با استفاده از پردازش تصاويحجم نمونه اول -

 .ديآ يم

 با استفاده از پردازش يند اسمزيان فرآيحجم نمونه در پا -

 .ديآ ير آن به دست ميتصاو

رم آب را  آب، معادل گيحاصل ضرب اختالف حجم در چگال -

 .آورد يبه دست م

زان يم) تازه(ه يم گرم آب به دست آمده بر گرم نمونه اولياز تقس -

 .شود يآب از دست رفته محاسبه م

تم يز بر اساس الگورير نيها بر اساس پردازش تصو حجم نمونه

 مراحل پردازش يتمام.  به دست آمده است1موجود در شكل 

ها توسط  ردن حجم نمونهش پردازش تا به دست آوير، از پيتصو

                                                           
1. Oven 
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 2شكل . ده استي اجرا گردMATLAB R2010افزار  نرم

ك نمونه را ي از وجوه يكير ي تصوير بر روينمونه پردازش تصو

  .دهد ينشان م

  ه شده از وجوه مختلفير تهي تعداد تصاوN منظور از 1در شكل 

  

 يها برا  نمونهي تماميتم مذكور برايالگور. باشد ي هر نمونه م

ند يپس از فرآ (ييو نها) يند اسمزيش از فرآيپ(ه ي اولحاالت

 هر نمونه ييه و نهايبه اجرا درآمده است تا حجم اول) ياسمز

  .محاسبه گردد

  

   استفاده شده در محاسباتيها  پارامترها و فرمول1جدول 

 

 فرمول )واحد(شرح  پارامتر

 
 - )گرم (نمونه هياول جرم

 - )گرم (ياسمز محلول در يريقرارگ از پس نمونه جرم 

 - )گرم (Oven در يريقرارگ از پس نمونه خشك جرم 

 ياسمز محلول در يريقرارگ بدون نمونه در موجود آب زانيم بيترك 
 

 ياسمز محلول در يريقرارگ با نمونه در موجود آب زانيم بيترك 

 

 ياسمز محلول در يريقرارگ بدون نمونه در موجود نمك نزايم بيترك 
 

 ياسمز محلول در يريقرارگ با نمونه در موجود نمك زانيم بيترك 
 

 )تازه نمونه گرم 100 بر گرم (رفته تدس از آب زانيم 
 

 )تازه نمونه گرم 100 بر گرم (شده جذب جامد زانيم 
 

  

 ج و بحثي نتا- 3
ها، محاسبات   دادهها و به دست آوردن شيپس از انجام آزما

زان آب از دست رفته و جامد جذب شده با انجام گرفته يمربوط م

زان آب از دست رفته ي محاسبه مير برايج پردازش تصوينتا. است

ر جامد جذب ي مقاد2جدول . از هر نمونه به دست آمده است

 درجه 55 و 45، 35 يشده و آب از دست رفته در سه دما

سه مقدار آب از دست رفته محاسبه شده ي مقا3گراد، و شكل يسانت

  .دهد ير را نشان مي و پردازش تصويشگاهي آزمايها توسط داده

زان يش دما مي مشخص است، با افزا2ج جدول يهمانگونه كه از نتا

ش در آب ين حال افزايبا ا. ش رفته استيآب از دست رفته افزا

ر يي تغC 45° ي نسبت به دماC 55° ي دماياز دست رفته برا

 يافت كه در دماهايتوان در ين ميهمچن.  نداشته استياديز

زان جذب جامدات حل شده در محلول كمتر خواهد يتر م نييپا

  .بود
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حاضر كار در حجم آوردن دست به يبرا ريتصو پردازش تميالگور 1 شكل  

 

 

 

 

 

 

 شروع

n=1 

   n ريتصو يفراخوان

  نمونه اندازه به ريتصو برش

  مطلوب هيزاو به دنيرس تا ريتصو چرخش

 يبرا مناسب ييروشنا محدوده انتخاب

  ريتصو در) نمونه (هدف صيتشخ

  ريتصو در زائد موارد حذف

 بوجود يها حفره كردن پر

  نمونه ريتصو در آمده

  ريتصو در نمونه ابعاد محاسبه

n<N 

 با نمونه ضخامت و عرض طول، محاسبه

  نمونه وجه هر از آمده بدست ابعاد از يريگ نيانگيم
  انيپا  نمونه حجم محاسبه

Yes 

No 

 

 

 

n=n+1  
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 )الف(

 

 )ب(

 
   از وجوه نمونهيكير ي مراحل پردازش تصو)ك نمونه  بير برش زده شده از وجوه مختلف يتصاو ) الف2شكل 

ش يد كه افزايتوان فهم ي م2ج موجود در جدول يبا توجه به نتا
زان آب از دست رفته در محلول ي در مياديار زير بسيدما تاث

زان آب از دست رفته يه و مشكر نداشت% 35نمك و % 10مخلوط 
با .  قرار دارديكسانيبا در محدوده ي هر سه دما تقرياز نمونه برا

زان يش مينمك در هر سه دما افزا% 15ن حال نسبت به محلول يا
زان شدت از يرات مييتغ. آب از دست رفته كامال مشخص است

زان قند جذب ير در مييش دما و بدون تغيدست دادن آب با افزا
 قرار گرفته است ي مورد بررسيتوسط پژوهشگران متعددشده، 

ن آب و قند و ي نفوذ بيها ده با توجه اختالفين پديا]. 15-11[
  ].16[ است ي ذاتيا دهي آنها، پديز اختالف در جرم مولين

زان آب از دست رفته و جامد يب ميقه شي دق60پس از گذشت 
 شدن ن موضوع به خاطر كميابد، كه اي يجذب شده كاهش م

  ك شدن به تعادلي نزدي محركه انتقال جرم و به عبارتيروين

ن امر را صحت يز اي گذشته ني بر كارهايمرور. باشد ي م
 كاهش ي برايبخشد، كه معموال استفاده از خشك كردن اسمز يم

ش يرا با افزايز. ستيدر آب، قابل صرف وقت ن% 50زان يبه م
 دست دادن آب به از. ابدي يكاهش م) تراوش(زمان شدت اسمز 

مم جامد جذب شده پس از يه و ماگزي ساعت اول2طور عمده در 
اما در مورد ]. 16-18[باشد  يند ميقه از شروع فرآي دق30گذر 

ند يكشد تا فرآ ي طول ميشتريمحلول مخلوط نمك و شكر زمان ب
شتر امالح ين موضوع به خاطر درصد بيبه حالت تعادل برسد كه ا

. باشد ير و نمك نسبت به محلول نمك مموجود در محلول شك
 ي مناسب برايتوان دما ي ميشگاهيج آزماين با توجه به نتايبنابرا

، محلول C 45° ي را دمـاينيب زمي سيخشك كردن اسمز
و زمان ) w/w% 35(و شكر ) w/w% 10(مناسب محلول نمك 
  . نموديقه معرفي دق120 تا 100مناسب را در محدوده 

  سه دما و با دو نوع محلوليزان آب از دست رفته و جامد جذب شده براير ميمقاد 2جدول 

T=55 ºC T=45 ºC T=35 ºC 
    دما
 زمان          

SG 
(g/g fresh 
sample) 

WL 
(g/g fresh 
sample) 

SG 
(g/g fresh 
sample) 

WL 
(g/g fresh 
sample) 

SG 
(g/g fresh 
sample) 

WL 
(g/g fresh 
sample) 

t (min) 

 محلول نوع

0461/0 1598/0 0511/0 1404/0 0468/0 0633/0 10 

0639/0 1872/0 0681/0 1805/0 0485/0 1054/0 30 

0728/0 2081/0 0736/0 2120/0 0520/0 1755/0 60 

0737/0 2298/0 0782/0 2292/0  0632/0 1854/0 90 

0765/0 2651/0 0815/0 2537/0 0656/0 2048/0 120 

% 15 محلول
 نمك

0412/0 1148/0 0471/0 1263/0 0192/0 0678/0 10 

0826/0 2673/0 0584/0 2250/0 0605/0 2291/0 30 

0478/0 3034/0 0840/0 3593/0 0633/0 3228/0 60 

0738/0 3813/0 0888/0 4158/0 0851/0 3621/0 90 

1357/0 4994/0 0901/0 4684/0 0890/0 4066/0 120 

 مخلوط محلول
 و نمك% 10

 شكر% 35
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 گراديسانت درجه 35 دما  - شكر% 35 و نمك% 10 مخلوط محلول گراديسانت درجه 35 دما  - نمك% 15 محلول

  
 گراديسانت درجه 45 دما  - شكر% 35 و نمك% 10 مخلوط محلول گراديسانت درجه 45 دما  - نمك% 15 محلول

  
 گراديسانت درجه 55 دما  - شكر% 35 و نمك% 10 مخلوط محلول گراديسانت درجه 55 دما  - نمك% 15 محلول

 ريتصو پردازش و يتجرب ريمقاد از شده محاسبه رفته دست از آب زانيم ريمقاد سهيمقا  3 شكل

  

افتـه  ين مطلب است كه روش توسعه يانگر اي ب3 شكل  ينمودارها

  ند خشك كردن يزان آب از دست رفته در فرآي محاسبه ميبرا

  

  

ـ يش ب ي پ يج را به درست   ي نتا ي تا حد قابل قبول    ياسمز . كنـد  ي مـ  ين

 ي مطلـق كلـ    ي مطلق در هر مـورد و خطـا        يزان خطا ي م 3جدول  

  .دهد يروش را نشان م
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  ريدست رفته توسط پردازش تصوزان آب از ي مطلق در محاسبه ميزان خطايم 3جدول 

  T=35 ºC T=35 ºC T=35 ºC نيانگيم

 ) نمك% 15 محول (مطلق يخطا درصد 604/11 637/6 152/5 798/7

 )شكر% 35 و نمك% 10 محول (مطلق يخطا درصد 592/11 862/10 277/12 577/11

  

 ي كليز مشخص است، خطاي ن3ج جدول يهمانطور كه از نتا

 درصد و 798/7نمك برابر % 15 محلول يافته برايروش توسعه 

 درصد 577/11شكر برابر % 35نمك و % 10 محلول يبرا

 كه محلول مخلوط شكر و يشتر بودن خطا در حالتيب. باشد يم

ن خاطر است كه ينمك وجود دارد نسبت به محلول نمك بد

 يها  نمونهيجه خشك كردن اسمزي در نتير شكل هندسييتغ

. شتر بوده استي در محلول مخلوط شكر و نمك بينيزم بيس

 ين روش بر اثر عوامل مختلفي موجود در اي كلين خطاهايهمچن

ن در يق فاصله دوربيم دقياند؛ از جمله خطا در تنظ به وجود آمده

 از هر يربرداريتصو  يزان ارتفاع براير در مييبه خاطر تغ(هر مورد 

، يربرداريط تصوي محييق روشنايم دقي، خطا در تنظ)وجه نمونه

 يق طول و عرض هر كدام از وجوه و خطايخطا در محاسبه دق

زان جامد جذب شده كه در محاسبات مربوط به ي از ميناش

ر در نظر گرفته نشده ي حجم توسط پردازش تصويريگ اندازه

  .است

  

 يريگ جهي نت- 4
 مورد ينيزم بي سيند خشك كردن اسمزيدر كار حاضر فرآ

 يعني آن ي به دست آوردن پارامتر اصلي قرار گرفته و برايبررس

ر يك پردازش تصوياز تكن) WL(زان آب از دست رفته يم

% 15( دو نوع محلول متفاوت يشات برايآزما. دياستفاده گرد

و در )  شكريوزن% 35 نمك و يوزن% 10 نمك و مخلوط يوزن

 ي وزننسبت. گراد انجام شدي درجه سانت55 و 45، 35 يسه دما

بوده و ازهمزدن با ) 25:1 (25ك به ينمونه به محلول برابر با 

ان دما و انتقال يكنواخت ماندن گرادي ي براrpm 120سرعت 

 به دست آوردن پارامتر از يبرا. جرم درون بشرها استفاده شد

ها استفاده شده  رات حجم نمونهيين تغيدست رفتن آب از تخم

ر از وجوه مختلف يازش تصاوها بر اساس پرد حجم نمونه. است

 مراحل يتمام. ند به دست آمده استيقبل و بعد از انجام فرآ نمونه

ها  ش پردازش تا به دست آوردن حجم نمونهير، از پيپردازش تصو

  .دي اجرا گردMATLAB R2010افزار  توسط نرم

ش دما يج به دست آمده مشخص است كه با افزايبا توجه به نتا

 ي بر كارهايافته است كه مروريش يآب افزازان از دست دادن يم

زان از يش مين افزايهمچن. بخشد ين امر را صحت ميز ايگذشته ن

ن صورت يد بديز مشخص گردير محلول نييدست دادن آب با تغ

زان از دست دادن آب ي محلول مخلوط شكر و نمك ميكه برا

به طور . باشد  نمك ي است كه محلول فقط حاويشتر از حالتيب

ن است كه روش يانگر اير بيج مربوط به پردازش تصوي نتايكل

ند يزان آب از دست رفته در فرآي محاسبه ميافته برايتوسعه 

ش ي پيج را به درستي نتايتا حد قابل قبول  يخشك كردن اسمز

 .كند ي مينيب
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Osmotic dehydration is one of the drying methods that have been considered in recent years. Water and 
solute transfer through process can be determined by the percentage of water loss (WL) and solid gain 
(SG). In this study, image processing technique has been used to analyse osmotic dehydration of potato 
and determining the amount of water loss that is the main parameter in this process. Experiments 
performed for two different solutions (15 wt% salt and mixture of 35 wt% sucrose and 10 wt% salt) and 
three temperature levels at 35, 45 and 55 ° C. Water loss estimated from changes in samples volume; 
Sample’s volumes determined using image processing of pictures from different sides of samples at the 

start of process and at the end of it. Experimental results obtained from the osmotic dehydration of 
potatoes can be summarized as: the amount of water loss increased with increasing temperature; using a 
mixture of salt and sucrose as osmotic medium gets more water loss comparing use of salt as an osmotic 
agent in solution. The overall results of the image processing indicate that the approach used in this study 
can be reached acceptable data; While the pace of work is much more than the conventional methods. 
 
Keywords: Osmotic Dehydration, Potato, Image Processing 
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