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چکیده
در این بررسی تالش شده است ضمن شناسایی عاملهای مؤثر در ایجاد تمایز در بین دو گروه نانواییهای
پرضایعات و نانواییهای کمضایعات 032 ،نانوایی شهر مشهد در سال  0513با به کارگیری الگوی تجزیه و
تحلیل تمایزی با پیشبینی طبقه نانوایی در یکی از دو گروه نانوایی قرار داده شوند .نتایج به دست آمده گویای آن
است که از میان متغیرهای مؤثر بر ایجاد تمایز ،وضعیت نانوایی ،قیمت ضایعات نان ،زمان تخمیر خمیر ،میزان آرد
مصرفی روزانه ،کیفیت نان تولیدی ،درصد گلوتن مرطوب ،درصد رطوبت ،کیفیت آرد مصرفی و هزینه تعمیرات
بیشترین سهم را در ایجاد تمایز بین نانواییهای کمضایعات و پرضایعات دارند .پیشبینی گروه نانواییها بر پایه
ضایعات آنها میتواند ابزار مناسبی برای شناسایی اقدامهای مؤثر بر کاهش ضایعات نان در مرحله تولید آن باشد.
در این بررسی ،مقایسه دقت طبقهبندی دو مدل الگوی تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر
آن گویای دقت باالی پیشبینی طبقه نانواییها در دو گروه دادههای آموزش و آزمون با به کارگیری الگوی شبکه
عصبی مصنوعی مبتنی بر تجزیه و تحلیل تمایزی میباشد .در نهایت بر پایه نتایج بهدست آمده از مطالعه
پیشنهادهای کاربردی و اجرایی چندی به منظور کاهش ضایعات نان در مرحله تولید ارائه شد.
طبقهبندی .C53.C31, D22 :JEL

واژههای کلیدی :تجزیه و تحلیل تمایزی ،شبکه عصبی مصنوعی ،ضایعات نان ،نانوایی ،مشهد.
* اين مقاله بر گرفته از طرح تحقیقاتي تحت عنوان "بررسي عوامل موثر بر ضايعات انواع نان در شهر مشهد" كه به شفارش
شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ( 1استان هاي خراسان) انجان شده است.
 1بهترتیب استاد گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي ،دكتري گروه اقتصاد كشاورزي ،واحد علوم و
تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران ،دانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه
فردوسي و كارشناس ارشد مديريت بازرگاني.
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مقدمه
در ايران گندم مهمترين محصول غذايي و زراعي است و باالترين سطح زيركشت را بین
محصوالت كشاورزي به خود اختصاص دادهاست .سهم سطح زيركشت گندم از كل محصوالت
زراعي در سالهاي  ،1498-1420بهطور میانگین 10درصد بودهاست (مؤسسه پژوهشهاي
برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي .)1420،مهمترين فرآورده گندم ،نان ميباشدكه غذاي اصلي
مردم ايران و تأمینكننده بخش مهمي از كالري و پروتئین دريافتي آنان است .بنابر نتايج
بررسي الگوي مصرف خانوارهاي كشور ،میانگین سرانه مصرف نان در خانوارهاي ايراني 480گرم
در روز ( 890گرم در مناطق شهري و  428گرم در مناطق روستايي) است (امیدوار و همكاران،
 .)1429از طريق نان 19درصد انرژي افراد شهري و  90درصد انرژي افراد روستايي تأمین
ميشود (شاهدي و همكاران .)1421 ،سهم مصرف نان در بین  14گروه كاالي خوراكي و
آشامیدني حدود  11درصد است (امیر احمدي (.1411.،مصرف سرانه نان در ايران حدود 146
تا 191كیلوگرم در سال و اين میزان در كشورهاي اتحاديه اروپا حدود  92كیلوگرم است (رجب
زاده .)1421 ،ايران با حدود 1درصد جمعیت جهان ،نزديک به 8/1درصد گندم جهان را مصرف
مينمايد (بیراوند.)1421 ،
بنابر گزارش سازمان غله كشور يک درصد ضايعات نان ،معادل  10میلیارد ريال است .به
عبارتي ديگر ضايعات ساالنه نان ،رقمي در حدود  900میلیون دالر است (امیرحسیني)1420 ،
و اين به معني هدر رفت درصد قابل توجهي از يارانه  2هزار میلیارد ريالي يارانه نان از يارانه
ساالنه دولتي است (خواجه .)1421 ،با كاهش میزان ضايعات نان ميتوان از راه كاهش حجم
يارانه نان ،حذف همیشگي واردات  ،پاسخگويي سطح باالتري از تقاضا و صرفهجويي در
بهرهبرداري از نهاده ها و منابع طبیعي كمیاب در جهت عمران ،توسعه و پیشرفت پايدار كشور
گامهاي بیشتر و بهتري برداشت .از اين رو بررسي علمي و كارشناسانه علل ضايعات گندم و نان
ميتواند گامي بلند در جهت كاهش آن به شمار آيد .بهمنظور دسترسي به راهكارهاي اساسي و
كاربردي براي جلوگیري از پیدايش و كاهش ضايعات نان ،اين مسئله در دو بخش قابل بررسي
است .نخست ضايعات ناشي از مرحله تولید و ديگري ضايعات در مرحله مصرف كه اين بررسي
با توجه به اهمیت و تأثیر ضايعات مرحله تولید بر ضايعات در مرحله مصرف ،بررسي ضايعات
تولید نان را هدف قرار داده است .بنابر بررسيهاي صورت گرفته در میان بررسيهاي داخلي،
شاهدي( )1424در بررسي خويش ،كیفیت نان تولیدي ،ارزاني قیمت نان ،نبود يكنواختي در
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كیفیت آرد و استاندارد نبودن آرد تحويلي بهنانوايان ،مهارت نداشتن كارگران نانوايي ،استفاده
نكردن از تكنولوژي صحیح براي تولید خمیر و پخت نان ،نبود نظارت و كنترل جدي بر تولید
نان ،پخت نشدن يكنواخت قسمتهاي مختلف نان ،استفاده از تنورهاي نامناسب و
غیراستاندارد ،افزايش تقاضا در ساعتهايي از روز بهعلت بیاتشدن پرشتاب نان را از عاملهاي
مؤثر بر دورريز نان عنوان ميكند .آزادبخت و همكاران ( )1429در تحقیقي با گردآوري
اطالعات از  404واحد تولیدكننده به بررسي میزان و علل ضايعات نان در استان لرستان
پرداختهاست .بر پايه نتايج اين پژوهش  16/1درصد نمونهآماري (تولیدكنندگان) میزان ضايعات
روزانه نان تولیدي را 1-1كیلوگرم گزارش كردهاند .در نمونه آماري تولیدكنندگان ،مهمترين
علتهاي مؤثر بر میزان ضايعات نان تولیدي كیفیت آرد (24/4درصد) ،كیفیت گندم
(1/4درصد) ،كیفیت آرد و مهارت شاطر (4درصد) ،كیفیت گندم و آرد (4درصد) ،مهارت شاطر
(1/4درصد) ،چگونگي تهیه و عملآوري خمیر (0/1درصد) ،كیفیت آرد و مهارت شاطر و
چگونگي تهیه و عملآوري خمیر (0/4درصد) بیانشدهاست .كاظمي كاخكي و همكاران
( )1429در تحقیقي بهمنظور تعیین ضايعات آرد و نان و عاملهاي مؤثر بر آن در نانواييهاي
شهر مشهد نشانداده اند كه ،میزان ضايعات آرد و نان در خود واحد نانوايي سنتي ،حجیم و
مكانیزه به ترتیب  8/1 ،8/6و 4/1كیلوگرم در روز ميباشد .با توجه به آمار بهدستآمده ،بهطور
میانگین 0/19درصد آرد ورودي بهصورت آرد و نان در خود واحد نانوايي از بینميرود .از سوي
ديگر با توجه به معنيدارشدن ارتباط رضايت شغلي و میزان ضايعات ،ميتوان انتظار داشت با
افزايش میزان رضايت نانوايان ،میزان ضايعات كاهشيابد .كرباسي و همكاران ( )1422در
بررسي خود بنابر جمعبندي پاسخهاي 800پرسشنامه در منطقه سیستان ،شمار نان خريداري
شده ،شمار بارهاي مراجعه به نانوايي ،ساعتهاي صرف شده براي خريد نان در روز و سن
همسر را از عاملهاي مؤثر بر ضايعات نان برشمرده و بهبود كیفي آرد تحويلي به نانواييها و
همچنین افزايش ساعت كار نانواييها به منظور امكان عرضه نان تازه در همه طول روز و در
نتیجه افزايش شمار بارهاي مراجعه افراد به نانوايي را به عنوان راهكارهاي مؤثر عنوان كرده اند.
در راستاي گرفتن سیاستهاي كارآمد به منظور دستیابي به هدف كاهش ضايعات نان و با
توجه به خالء كاربرد الگويي كمي ،در اين بررسي تالش شده است با بهرهگیري از نتايج
بررسيهاي انجام شده ،ضمن شناسايي عاملهاي مؤثر در ايجاد ضايعات نان و تمايز در بین دو
گروه نانواييهاي پرضايعات و نانواييهاي كمضايعات با به كارگیري الگوي تجزيه و تحلیل
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تمايزي ،با پیش بیني طبقه نانوايي در يكي از دو گروه نانوايي كم ضايعات و پرضايعات با به
كارگیري الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي و شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر آن ،بتوان گامي
مؤثر در جهت كاهش ضايعات در مرحله تولید و مصرف نان برداشت.
پژوهشهاي بسیاري در زمینه استفاده از تجزيه و تحلیل تمايزي صورت گرفتهاست .لكشمي و
همكاران ( )1662در تحقیقي در ايالت كرال 1در كشور هند با استفاده از روش تجزيه و تحلیل
تمايزي خطي 8اقدام به شناسايي عاملهاي ايجاد اختالف در بین كشاورزان بازپرداختكننده و
قصوركننده كرده است .كوپاهي و بخشوده ( )1421در بررسي خود با عنوان عاملهاي مؤثر بر
عملكرد بازپرداخت اعتبارات كشاورزي ،با استفاده از روش تجزيه و تحلیل تمايزي به شناسايي
عاملهاي مؤثر بر عملكرد بازپرداخت اعتبارات كشاورزي پرداخته اند .محتشمي و سالمي
( )1429در بررسي خود ،با بهكارگیري الگوي تجزيه تحلیل تمايزي ،به شناسايي عاملهاي
متمايز كننده مشتريان كم خطر پذير (ريسک) از مشتريان خطر پذير بانک پرداخته اند.
منصوري ( )1421در پايان نامه خود با عنوان بررسي عاملهاي مؤثر در دسترسي كشاورزان به
اعتبارات بانكي از الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي براي تحلیل ها و بررسيها استفاده كرده است.
عابد و همكاران ( )1460در بررسي خويش عاملهاي مؤثر بر مالكیت ماشینهاي كشاورزي را
با استفاه از الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي مورد ارزيابي قرار دادند .از بررسيهاي صورت گرفته
در زمینه طبقهبندي بر پايه الگوي شبكه عصبي و تجزيه و تحلیل تمايزي نیز ميتوان به
بررسي كوپر )1666( 4اشاره كرد .وي در برسي خود با استفاده از روش هاي تحلیل تمايزي،
الگوهاي الجیت و پروبیت و شبكه عصبي مصنوعي اقدام به شناسايي و طبقهبندي كشورها با
برنامه زمان بندي براي پرداخت اصل و فرع تعهدات بین المللي كرده است .رحماني و
اسماعیلي ( )1426با بهكارگیري الگوهاي شبكه عصبي مصنوعي ،الجیت و تجزيه و تحلیل
تمايزي به پیشبیني و طبقهبندي خطر نكول قراردادهاي لیزينگ پرداختهاند.
بدين ترتیب سازماندهي اين نوشتار به گونهاي است كه بخش دوم شامل معرفي الگوي تجزيه
و تحلیل تمايزي و شبكه عصبي مصنوعي و دادههاي بررسي ميباشد .در بخش سوم ،در آغاز
نتايج الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي در شناسايي عاملهاي مؤثر بر ضايعات نان نانواييها و پس
از آن نتايج طبقهبندي نانواييها به نانواييهاي پر ضايعات و كم ضايعات بر پايه دو الگوي تجزيه
Kerela.
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و تحلیل تمايزي و شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر آن ارائه شده است .بخش چهارم در نهايت
به نتیجهگیري و ارائه پیشنهادها و راهكارهاي كاربردي ميپردازد.

روش تحقیق
تجزیه و تحلیل تمایزي
تجزيه و تحلیل تمايزي يک روش پیشرفته آماري است كه به طور همزمان متغیرهاي مختلفي
را مورد بررسي قرار ميدهد و تعیین ميكند كه يک فرد در چه گروهي از گروههاي مورد نظر
قرار ميگیرد .اين روش هنگامي كه متغیر وابسته متغیري چند طبقهاي بوده و كل نمونه بر پايه
آن قابل تقسیمبندي باشد ،بسیار مناسب است .تابع تبعیض 1معادلهاي است كه با داشتن
ويژگيهاي هر فرد از جامعه ،ميتوان با قرار دادن اين ويژگيها در آن معادله ،پیشبیني كرد
كه وي به كدام گروه تعلق دارد (بايزدي و همكاران .)1461 ،بهعبارت ديگر ،روش تجزيه و
تحلیل تمايزي ،يک تركیب خطي از متغیرهاي مستقل به نام تابع تبعیض را براي بررسي
وابستگي يک فرد به يكي از دو گروه تشكیل ميدهد (لكشمي وهمكاران .)1662 ، 8بنابراين اگر
دو گروه وجود داشته باشند ،ميتوان يک تابع خطي تبعیض به صورت  / Xمتشكل از  kمتغیر
توضیحي )  X  ( X 1 , X 2 ,....,X Kتعريفكرد كه به بهترين وجه تبعیض را بین دو گروه ايجاد
ميكند .بنابراين  ها بايد به گونه اي گزينش شوند كه واريانس  / Xدر بین گروه ها نسبت
به واريانس آن در داخل گروه ها بیشینه باشد (  و  Xبردارهايي با ابعاد  kهستند) .براي مثال
فرض كنید كل نانواييهاي شهر مشهد به جهت میزان ضايعات تولیدي به دو گروه نانواييهاي
كمضايعات و نانواييهاي پرضايعات قابل تقسیم باشند .هدف آن است كه مشخص شود چه
معیار و ويژگيهايي از نانواييها باعث ميشود كه نانوايي در گروه اول قرارگیرد و كدام معیار و
ويژگيها نانوايي را در گروه دوم قرارميدهد .به عبارت ديگر ،تجزيه و تحلیل تمايزي اين امكان
را فراهم مي آورد تا متغیرهايي كه به لحاظ میانگین در دو گروه اختالف معنيداري دارند،
مشخص شوند .آن گاه اين متغیرها براي پیشبیني اين كه كدام مشاهده در كدام گروه قرار
خواهد گرفت به كار گرفته ميشود .در اين بررسي با درنظر گرفتن میانگین ضايعات نان

Discriminant Function
Lekshimi et al, 1998.

1
2
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نانواييها در شهر مشهد و با نگاهي به میانه دادهها و انجام آزمونهاي آماري مختلف ،1همه
نانواييهاي نمونه از لحاظ میزان تولید ضايعات به دو گروه نانواييهاي با ضايعات كمتر از
11/8كیلوگرم در هفته به عنوان نانواييهاي كمضايعات و نانواييهاي با ضايعات هفتگي بیشتر
از  11/8كیلوگرم در هفته به عنوان نانواييهاي پرضايعات در نظر گرفته شدند .اگر  n1مشاهده
براي گروه نانواييهاي پرضايعات ( )y=1و  n2مشاهده براي گروه نانواييهاي كم ضايعات ()y=0
وجود داشته باشد و  x1و  x2بهترتیب بردار ويژگيهاي عاملهاي تأثیرگذار بر چگونگي كار
نانواييها و ضايعات نانواييهاي شهر مشهد با اين دو گروه باشند ،برابر تعريف ميتوان گفت:
1 n1
x1   x1i
n1 i

()1

n2

()8

2i

x
i

1
n2

x2 

()4

1
n1 x1  n2 x2 
n1  n2

x

()1

1

x1i  x1 x1i  x1    x2i  x2 x2i  x2  


n1  n2  2  i
i


S

كه در آن  x1و  x 2بهترتیب میانگین متغیرهاي تبعیضي در گروههاي اول و دوم و  xو S
بهترتیب میانگین متغیرها و واريانس مشاهدهها در دو گروه ميباشند .واريانس بینگروهي نیز
برابر با   x1  x2 2و واريانس درونگروهي آن برابر با   Sميباشد (ماداال .)1624 ،

بايد طوري گزينش شود كه عبارت زير بیشترين شود:
()1

 x1  x2 2

 S

با مشتقگیري از رابطۀ ( )1نسبت به  و برابر صفر قراردادن آن ،مقدار  بهصورت زير
بهدستميآيد:
()9
 5نتايج آزمون در بخش نتايج و بحث آورده شده است.

ˆ  S 1 x1  x2 
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با محاسبه ضرايب متغیرهاي تبعیضي ،ميتوان میانگین تابع تمايزي را براي دو گروه
بهدست آورد كه برابراست با:

y1  ˆ x1  x1  x2  S 1 x1

()1

y2  ˆx2  x1  x2  S 1x2

()2
براي نسبتدادن يک مشاهده جديد با بردار متغیرهاي تبعیضي  ، x 0مقدار تابع تمايزي ()y0
براي آن با استفاده از ضرائب تابع تبعیض بهدستآمده به صورت زيرمحاسبهميشود:

y0  ˆ x0  x1  x2  S 1 x0

()6




اگر  y0به  y 1نزديک تر باشد ،مشاهده جديد به گروه اول و اگر به  y 2نزديکتر باشد ،به


گروه دوم تعلقخواهدگرفت .در واقع  y0زماني به  y 1نزديکتر است كه با فرض ، y1  y 2
رابطۀ زير برقرارباشد:
()10

1
 y1  y2 
2

y0 

يا

y0  y1  y0  y2

نامعادله ( )10هنگامي مورد استفاده قرارميگیرد كه شمار مشاهدهها در دو گروه برابر باشد .در
غیر اين صورت از رابطۀ زير استفادهميشود:
1
n1 y1  n2 y2 
n1  n2

y0 

()11
كه  n1و  n2بهترتیب شمار مشاهدهها در گروههاي اول و دوم ميباشد.
براي انجام طبقهبندي با استفاده از تجزيهوتحلیل تمايزي بايد با استفاده از يک معیار بتوان
مشاهده جديد را به يكي از دو گروه نسبتداد .ارزش مرزي 1يكي از معیارهايي است كه براي
اين حالت بهكارميرود .براي محاسبه اين معیار در آغاز با استفاده از ضرايب برآوردشده تابع
تمايزي ،مقدار تابع تبعیض (درجه تشخیصي)  8براي همه مشاهدهها بهدست ميآيد .آن گاه اگر
شمار مشاهدهها در دو گروه برابر نباشند از فرمول زير براي محاسبه ارزش میاني
استفادهميشود (شارما:)1669 ،

Cut-off Value
Discriminant Score

1
2
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()18

  n0 Z 0  n1Z1ارزش میاني
n n
1

0

كه در آن  Z 0و  Z1بهترتیب میانگین تابع تبعیض براي دو گروه و  n0و  n1بهترتیب شمار
اعضاي گروه ميباشد .اگر مقدار تابع تبعیض براي مشاهده جديد بزرگتر يا برابر ارزش میاني
باشد ،مشاهده جديد مربوط به گروه اول و در غیر اين صورت مربوط به گروه دوم است.
در تحلیل اين روش به طور معمول الزم است تفاوتهاي بین گروهها را با آزمون آماري تک
متغیره مورد بررسي قرار داد .از آماره  Uيا  Wilks Lambdaبراي داوري درباره برابري
میانگینها استفاده ميشود .اين آماره معنيدار بودن يک متغیر را هنگامي كه بهصورت انفرادي
بین دو گروه نانواييها مقايسه ميشود را بیان ميكند و برابر با نسبت مجموع مربعات درون
گروه به مجموع مربعات كل براي هر متغیر ميباشد (هیر و همكاران .)1668،هنگاميكه
میانگینها در دو گروه برابرند ،آماره ويلكس المبدا برابر با يک ميشود .به عبارت ديگر مقادير
بزرگتر آماره بیانگر نبود اختالف معنيدار بین میانگینها در بین گروهها ميباشد ،در حاليكه
مقادير كوچكتر نشان ميدهد كه میانگین گروهها متفاوت از هم ميباشند(هابرتي .)1661 ،در
الگوي تمايزي ضرايب استاندارد شده و استاندارد نشده ،نشاندهنده میزان مشاركت هر متغیر
در تابع تمايزي ميباشند .ضرايب استاندارد نشده در حقیقت ضريب متغیرها هنگامي كه بر
حسب مقادير اولیه بیان شدهاند ،ميباشند و ضرايب استاندارد شده هنگامي به كار گرفته
مي شوند كه متغیرها با میانگین صفر و انحراف معیار يک استاندارد شده باشند .از آنجا كه
مقادير ضرايب تابع تمايزي ،هیچگونه شاخصي را براي بیان اهمیت نسبي متغیرهاي داراي
اختالف در دو گروه ياد شده ارائهنميكند ،براي دستیابي به اين هدف ،همبستگي بین تابع
تمايزي و مقادير متغیرها استفادهمي شود كه نتايج آن در ماتريسي به نام ماتريس ساختار1
ارائهميشود .بهعبارت ديگر مقادير ماتريس ساختار يا ضرايب همبستگي انعكاسدهنده مقدار
واريانسي است كه با هريک از متغیرهاي مستقل در زمینه تابع تمايز تبیین ميشود.
الگوهاي غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی )ANN
شبكه عصبي مصنوعي يكي از الگوهاي غیر خطي است كه برآوردكننده انواع مختلفي از روابط
غیرخطي در دادهها ميباشد .شبكههاي عصبي مصنوعي داراي چارچوبهاي محاسباتي

5

. Structure Matrix
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انعطافپذيري براي الگوسازي طیف گستردهاي از مسائل غیر خطي ميباشند .مهمترين مزيت
اين الگوها در مقايسه با ديگر الگوهاي غیرخطي اين است كه شبكههاي عصبي برآوردكنندههاي
جامع بوده و مي توانند طیف گسترده اي از توابع را با درجه دقت باال برآورد كنند .توان
شبكههاي عصبي از پردازشگرهاي موازي اطالعات دادهها نشأت ميگیرد (ژانگ .)8004 ،شبكه
عصبي پیش خور با يک اليه پنهان پركاربردترين شكل الگو شبكه عصبي براي الگوسازي و
پیشبیني دورههاي زماني است (وو .)8001 ،شبكه عصبي مصنوعي بدون توجه به نوع مسأله،
از يک ساختار همانند پیروي مي كند .يک شبكه عصبي به طور معمول از سه اليه ورودي، 1
پنهان 8و خروجي 4تشكیل شدهاست .نرونهاي ورودي ،سیگنالهاي خارجي را كه به شبكه
تغذيه ميشود ،دريافت ميكنند .اين سیگنالها به وسیله وزنهايي 1تعديل ميشوند .برابر اين
تعديلها ،در هر نرون خروجي ،وروديهاي موزون جمع زده ميشوند و آنگاه اين مجموع از راه
يک تابع فعالسازي 1عبور داده ميشوند .خروجي تابع فعالسازي ،خروجي مورد نظر است
(هايكین .)1666 ،هر ورودي ميتواند به بیش از يک نرون خروجي وارد شود و هر خروجي
ممكن است ورودي مجموعه ديگري از نرونهاي خروجي جديد شود .در اين حالت ،نرونها در
اليه میاني ،نرونهاي پنهان نامیدهميشود .توضیحهاي ارائهشده يک شبكه پیشخور 9را معرفي
مينمايد .هنگاميكه يک شبكه پیشخور نرونهاي پنهان را شامل شود ،شبكه پرسپترون چند
اليه 1نامیدهميشود (هاف .)8004 ،شكل ( )1يک شبكه پرسپترون چند اليه با يک اليه پنهان
را نمايش ميدهد.

Input Layer.

5

Hidden Layer.

2

Output Layer.

3

Weight.

4

Transfer Function.

1

Feedforward.

6

Multilayer perceptron.

2
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شکل( )1شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با یك الیه پنهان (مشیري)1326 ،

روابط بین خروجي  y tو وروديها )  ( yt 1 , yt 2 ,..., yt  pاز رابطه رياضي زير پیروي ميكند
(ژانگ .)8004
p

q

i 1

j 1

yt   0   j g (  0 j    ij yt i )   t

()14
كه در آن )  j ( j  1,2,..., qو )  ij (i  1,2,..., p; j  1,2,...qمشخصههاي (پارامترهاي)
الگو بوده و اغلب وزنهاي ارتباطي نامیده ميشوند P .شمار نرونهاي ورودي و  qشمار
نرونهاي اليه پنهان است .براي تابع فعالسازي اليه پنهان اغلب تابع فعالسازي لجستیک
استفاده ميشود.
1
)1  exp(  x

g

()11
از اينرو الگوي شبكه عصبي مصنوعي توضیحدادهشده ،يک نوع تابع غیرخطي از مشاهدههاي
گذشته )  ( yt 1 , yt 2 ,..., yt  pبه مقادير آتي  y tرا نشان ميدهد .به طوريكه:
()11

yt  f ( yt 1 , yt 2 ,..., yt  p , w)   t

كه در آن  wيک بردار از همه مشخصهها (پارامترها) و  fيک تابع تعیین شده با شبكه و
وزنهاي ارتباطي ميباشند .بنابراين شبكه عصبي مصنوعي با يک الگو خود توضیح غیرخطي
معادل و برابر است.
شمار نرونهاي ورودي ،شمار اليههاي پنهان ،شمار نرونها در هر اليه پنهان ،شمار نرونهاي
خروجي و تابع فعالسازي در هر نرون ،ساختار يک شبكه عصبي را تشكیل ميدهند .همه اين
موارد بايستي بهوسیله محقق و يا پیش توضیحهاي مسأله مورد نظر ،پیش از آموزش و آزمون
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شبكه عصبي گزينش شوند .برابر با قانون برآوردكننده جامع ،1يک شبكه عصبي مصنوعي تنها
با يک اليه پنهان با دقت بااليي قادر به شناسايي روابط موجود در دادهها خواهد بود .اما
سايبنكو ( ،)1626فاناهاشي( ،)1626هورنیک و همكاران ( )1626در بررسیهاي خود نشان
دادند كه در برخي شرايط ،شبكه عصبي با يک اليه پنهان ،ممكن است به لحاظ رواني
محاسباتي و تعمیم مسائل ،ساختار بهینهاي ارائه ندهد و شمار اليههاي پنهان شبكه بايستي
بیش از يک اليه تعیین شود .همانگونه كه گفته شد ،هر نرون همه وروديها را دريافت ميكند
و آن را با وزنهاي مختلف تركیب ميكند و ورودي تركیب شده از راه يک تابع فعالسازي عبور
داده ميشود تا خروجي را كه به عنوان ورودي براي واحد ديگر به شمار ميآيد ،تولید كند.
در ادبیات شبكه عصبي ،به جاي برآورد ضرايب از اصطالح يادگیري 8يا آموزش 4براي پیدا
كردن ارزشهاي وزنهاي شبكه استفادهميشود (گیالنپور و كهزادي .)1419 ،هدف از آموزش،
بهروزآوري و تعديل وزنهاي ارتباطي ،در جهت كمینه سازي خطاي شبكه است .در طول مسیر
طراحي ،شبكه بهطور مداوم خروجيها را بر پايه دقت برآورد پیشین ،تعديل ميكند .اين فرآيند
تا هنگامي ادامه مي يابد كه شبكه نتواند در جهت كاهش خطاها ،تغییر بزرگتري در وزنها
صورت دهد .هنگامي كه آموزش به خطاي كمینه پیشبیني رسید ،شبكه وزنها را ذخیره
ميكند و آموزش پايان ميپذيرد (وو .)8001 ،الگوريتم پسانتشار خطا 1رايجترين الگوريتم
آموزش است .فرآيند پسانتشار خطا شامل دو مسیر از طريق اليههاي مختلف شبكه است .در
مسیر پیشخور ، 1دادهها از اليه ورودي به اليه خروجي در مسیري رو بهجلو تغذيه ميشوند.
خروجي پیشبینيشده اليه خروجي با خروجي هدف مقايسه ميشوند .در مسیر پسخور،9
میانگین خطاي محاسبه شده از راه شبكه و از اليه خروجي به اليه ورودي به سمت عقب انتشار
مييابد و وزنهاي اتصال ،برابر با قوانین يادگیري تعديل ميشوند .بهطوريكه پاسخ شبكه را به
پاسخ دلخواه نزديكتر سازد (كیم.)8004 ،

Universal approximater

5

Learning.

2

Training.

3

Back Propagation.

4

Feedforward.

1

Backward.
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گاهي پیش ميآيد كه شبكههاي عصبي ،روابط را متفاوت از روابط دادهها ياد بگیرند و يا دادهها
يا قسمتي از دادهها را بدون يادگیري روابط بین متغیرها يا روندهاي دادهها ،حفظكنند .از
اين رو براي اطمینان از دقت و اعتبار شبكه و توانايي تعمیم شبكه و همچنین امكان مقايسه
الگوهاي رقیب ،شبكه طراحي شده بايستي به طور پیوسته آزمونشود .عملیات آزمون بهوسیله
عبور يک مجموعه داده جداگانه با عنوان مجموعه آزمون ،1از شبكه عصبي مصنوعي
آموزشديده و ثبت نتايج ،انجامميشود .نتايج به دست آمده ،با نتايج واقعي مقايسهميشود.
شبكه آموزشديده در صورتي پذيرفته ميشود كه نتايج خوبي براي مجموعه آزمون ارائهدهد.
به عبارت ديگر پس از برآورد و آموزش شبكه ،براي ارزيابي ،بايد توان طبقه بندي شبكه در
خارج از نمونه 8را بررسيكرد .براي اين منظور به طور معمول ،دادهها را به دو مجموعه جدا
تقسیم ميكنند .بخش اول به مجموعه آموزش 4يا برآورد و مجموعه دوم به مجموعه آزمون يا
اعتبارسنجي موسوم است .در آغاز ضرايب شبكه با استفاده از دادههاي مجموعه اول برآورد
ميشود و پس از آن با استفاده از دادههاي مجموعه دوم ،توان طبقه بندي شبكه و يا بهعبارت
ديگر ،توان تعمیم آن بهخارج از مجموعه دادههاي مورد استفاده در برآورد ،ارزيابيميشود.
در اين بررسي بهمنظور گردآوري دادههاي جامعه نانواييهاي شهر مشهد نمونهگیري بهطور
تصادفي انجامگرفته و همه متغیرهايي كه ميتوانست بین نانواييهاي مختلف ايجاد طبقه نمايد،
به عنوان متغیر مستقل وارد الگو شدهاست .دادهها با پیمايش میداني در سال  1426گردآوري
شدهاست .بهمنظور تعیین شمار نمونه يک پیش بررسي 1انجام شد .در اين راستا براي پیش
بررسي در جامعه نانواييهاي تولیدكننده نان  10نانوايي گزينششدند .نتايج بررسي نشانداد
كه واريانس صفت مورد بررسي (يعني میزان ضايعات نان نانوايي) براي نانواييها برابر 18/194
ميباشد .بر اين پايه با استفاده از رابطه  19كه شمار نمونه با استفاده از روش نمونهگیري
تصادفي ساده را تعیینمي كند ،حجم نمونه براي جامعه ياد شده به صورت زير تعیین شد
(ارقامي و همكاران.)1420 ،

Test set.

5
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2

Training set.

3

Pilot study

4
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2

()19

Z 2 i
d2

n

كه در آن  ، Zمقدار متغیر عادي (نرمال) واحد متناظر با سطح اطمینان  ، d ، 1  مقدار
اشتباه مجاز ،  i ،واريانس ويژگي مورد بررسي است .با توجه به روابط باال و اطالعات ارائه شده
2

از جامعههاي و پیش بررسي انجام شده و با در نظر گرفتن  d12 =0/001و  1 2 =18/194

حجم نمونه نانوايي ها برابر  810نانوايي تعیین و به روش تصادفي ساده نمونهگیري شد .برآورد
با استفاده از نرم افزار  SPSS 11.5و  neurosolution s 5انجام گرفتهاند.

نتایج و بحث
با توجه به هدف بررسي مبني بر شناسايي عاملهاي مؤثر بر ضايعات نان در مرحله تولید و نیز
طبقهبندي نانواييها در دو گروه نانواييهاي پر ضايعات و كم ضايعات بنابر الگوهاي تجزيه و
تحلیل تمايزي و شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر آن ،در آغاز نتايج الگوي تجزيه و تحلیل
تمايزي در شناسايي عاملهاي موثر و پس از نتايج طبقهبندي نانواييها بنابر الگوهاي تجزيه و
تحلیل تمايزي و شبكه عصبي مبتني بر آن ارائه ميشود.
نتایج الگوي تحلیل تمایزي
همانگونه كه پیشتر گفتهشد ،تجزيهوتحلیل تمايزي اين امكان را فراهم مي كند تا مشخص
شود چه معیار و ويژگيهايي از نانواييها باعثميشود كه نانوايي در گروه نانواييهاي كم
ضايعات قرارگیرد و كدام ويژگيها نانوايي را در گروه نانواييهاي پرضايعات قرار ميدهد .در اين
بررسي با در نظرگرفتن میانگین ضايعات نانواييها در شهر مشهد و با نگاهي به میانه دادهها و
همچنین انجام آزمونهاي آماري (آزمون  tاستیودنت و آزمون  ،)  2همه نانواييهاي نمونه از
لحاظ میزان تولید ضايعات به دو گروه نانواييهاي با ضايعات كمتر از  11/8كیلوگرم در هفته
به عنوان نانواييهاي كمضايعات و نانواييهاي با ضايعات هفتگي بیشتر از  11/8كیلوگرم در
هفته به عنوان نانواييهاي پرضايعات در نظر گرفته شدند .نتايج جدول  1و سطح معنيداري
آزمون لون ،نشانگر معنيداري نابرابري واريانس دو گروه ميباشد و آماره  tمربوط به آن
نشانمي دهد كه دو گروه از نظر میانگین ضايعات نان با يكديگر اختالف معنيداري دارند.
همچنین با توجه به مقدار   2محاسبهشده و سطح معنيداري آن ميتوان نتیجه گرفت كه
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تفاوت معنيداري بین فراوانيهاي مشاهدهشده و فراوانيهاي مورد انتظار وجود دارد .بنابراين
نتايج اين آزمون تصادفي نبوده و قابلیت تعمیم به كل جامعه آماري را دارد .به عبارت ديگر در
سطح اطمینان 66درصد در حدود 91درصد از نانواييها در طي هفته كمتر از 11/8كیلوگرم
ضايعات نان دارند و 48درصد نیز ضايعات نان هفتگيشان بیشتر از 11/8كیلوگرم ميباشد.
جدول ( )1میزان ضایعات نان هفتگی نانوایی ها
گروه

شرح

میانگین

1

كمتر از 11/8
كیلوگرم در
هفته

1/61

8

بیشتر از 11/8
كیلوگرم در
هفته
كل

سطح معني داري

انحراف
استاندارد

 Fآزمون
لون

آماره t

4/19

فراواني

199
11/11

درصد



86/81

88/81

11/02

21

48/2

11/82

11/60

811

100/00

< 0/0001

2

91/8

-14/89

< 0/0001

آماره

0/000

مأخذ :يافتههاي تحقیق

در ادامه به منظور آشنايي بیشتر با متغیرهاي واردشده در الگوي تجزيهوتحلیل تمايزي و
همچنین شبكه عصبي مصنوعي در آغاز متغیرهاي بهكارگرفتهشده توصیف و میانگین و عالمت
مورد انتظار هر يک ارائهميشود.
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جدول( )2توصیف متغیرهاي مورد استفاده در الگوي تحلیل تمایزي
عالمت
متغیر

شرح

میانگین

بیشتر از  11/8كیلوگرم در هفته (پر ضايعات)=8
كمتر از  11/8كیلوگرم در هفته (كم ضايعات)0=1

1/81

مورد
انتظار

میزان ضايعات نان نانوايي
نوع نانوايي
حضور صاحب پروانه در نانوايي (نظارت مستقیم)
هزينه خريد هر كیسه آرد
قیمت فروش هر كیلوگرم نان
ساعتهاي كار نانوايي
میزان آرد مصرفي روزانه
سهمیه آرد
میزان مصرف نمک
میزان مصرف جوش شیرين
زمان تخمیر خمیر
قیمت ضايعات نان
شمار امكانات و تسهیالت كاركنان
شمار نیروي كار
كیفیت آرد مصرفي
كیفیت نان تولیدي
تجربه شاطر
تحصیالت شاطر
سن شاطر
میانگین درآمد روزانه كاركنان نانوايي
میانگین سن كاركنان نانوايي
وضعیت نانوايي
هزينه تعمیرات
درصد رطوبت
عدد زلني
درصد گلوتن مرطوب

ماشیني=8
سنتي=1
خیر=8
بلي=1
هزينه خريد هر كیسه آرد  10كیلويي به ريال
قیمت فروش هر كیلو نان تازه از تنور درآمده به ريال
شمار ساعت در روز
بر حسب شمار كیسه
بر حسب شمار كیسه
كیلوگرم در  10كیسه آرد
كیلوگرم در  10كیسه آرد
بر حسب ساعت
قیمت هر كیلوگرم ضايعات نان به ريال
كولر ،راديو ،تلويزيون ،محل استراحت ،حمام و غیره
روز نفر نیروي كار
(از ديدگاه شاطر نانوايي) مطلوب= 1نامطلوب=8
(از ديدگاه شاطر نانوايي) مطلوب= 1نامطلوب=8
بر حسب سال
بر حسب سال
بر حسب سال
ده هزار ريال در ماه
بر حسب سال
(از ديدگاه شاطر نانوايي) شلوغ= 1خلوت=8
درصد
ده هزار تومان درسال
درصد

1/91
1/48
1111/90
8196/10
2/20
19/21
182/11
1/26
0/11
1/91
112/40
4/11
1/99
1/11
1/18
81/1
9/21
42/21
411/48
44/61
1/11
911/16
18/48
12/11
41/82

+
-/+
+
+
-/+
-/+
+
-/+
+
+
- /+
-/+
+
-

مأخذ :يافتههاي تحقیق

همانطور كه در قسمت موادوروشها بیان شد ،روش تجزيه و تحلیل تمايزي از جمله روش هاي
پیشرفته آماري است كه در جهت شناسايي متغیرهايي كه در گروههاي مختلف متمايز از
يكديگر بوده و متفاوت ميباشند ،بهكار گرفته ميشود .چنانچه گفته شد الگوهاي برآوردشده،
به منظور اطمینان از دقت و اعتبار و توانايي تعمیم آنها و همچنین امكان مقايسه دقت طبقه
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بندي الگوهاي رقیب ،از راه عبور يک مجموعه داده جداگانه با عنوان مجموعه آزمون بايستي به
طور پیوسته آزمون شوند .به اين منظور  20درصد دادهها ( 800نانوايي) با عنوان دادههاي
آموزش براي برآورد و  80درصد ( 10نانوايي) براي آزمون دقت طبقهبندي الگوها استفاده
شدهاند .در ادامه نتايج الگوي تحلیل تمايزي براي دادههاي آموزش براي بررسي عاملهاي مؤثر
بر تمايز نانواييهاي پرضايعات و كم ضايعات ارائه شده است .جدول  4نتايج آزمون برابري
میانگینهاي گروهي براي هر متغیر را نشان ميدهد.
جدول ( )3نتایج به دست آمده از آزمون ویلکس المبدا میانگین متغیرهاي مستقل نانواییهاي كم
ضایعات و پر ضایعات
آماره ویلکس المبدا
متغیر
0/626
نوع نانوايي
0/664
حضور صاحب پروانه در نانوايي (نظارت مستقیم)
0/666
هزينه خريد هر كیسه آرد
1
قیمت فروش هر كیلوگرم نان
0/669
ساعتهاي كار نانوايي
0/682
میزان آرد مصرفي روزانه
0/624
سهمیه آرد
0/661
میزان مصرف نمک
0/629
میزان مصرف جوش شیرين
0/680
زمان تخمیر خمیر
0/611
قیمت ضايعات نان
1
شمار امكانات و تسهیالت كاركنان
0/661
شمار نیروي كار
0/611
كیفیت آرد مصرفي
0/641
كیفیت نان تولیدي
0/669
تجربه شاطر
0/662
تحصیالت شاطر
1
میانگین درآمد روزانه كاركنان نانوايي
0/622
میانگین سن كاركنان نانوايي
0/219
وضعیت نانوايي
0/611
هزينه تعمیرات
0/696
درصد رطوبت
0/629
عدد زلني
0/690
درصد گلوتن مرطوب
******،** ،*** ،****،معنی دار در سطح  26 ،16 ،3 ،1و  23درصد
مأخذ :يافتههاي تحقیق

آماره F
**1/21
1/14
0/006
0/01
0/96
******14/11
****8/60
0/12
***8/11
******11/91
*****11/11
0/044
*1/16
*****1/11
******11/14
0/92
0/48
0/019
***8/06
******42/11
*****1/44
*****1/11
***8/11
******1/01

اطالعات مندرج در جدول  4نشانميدهد نوع نانوايي ،میزان آرد مصرفي روزانه ،نوع سهمیه
آرد ،میزان مصرف جوش شیرين ،زمان تخمیر خمیر ،قیمت ضايعات نان ،شمار نیروي كار،
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كیفیت آرد مصرفي ،كیفیت نان تولیدي ،میانگین سن كاركنان نانوايي ،وضعیت نانوايي ،هزينه
تعمیرات ،درصد رطوبت ،عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب در دو گروه اختالف معنيداري باهم
دارند و میانگین ديگر متغیرها در دو گروه نانواييها يكسانميباشد .براي دستیابي به میزان
مشاركت هر متغیر در تابع تبعیضي ضرايب اين تابع مورد بررسي قرار گرفت .نتايج مربوط به
ضرايب تابع تمايزي استانداردشده و استانداردنشده در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول ( )7برآورد ضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده الگوي تجزیه و تحلیل تمایزي
متغیر
نوع نانوايي
میزان آرد مصرفي
روزانه
سهمیه آرد
میزان مصرف
جوش شیرين
زمان تخمیر خمیر
قیمت ضايعات نان
شمار نیروي كار
كیفیت آرد
مصرفي
كیفیت نان
تولیدي
میانگین سن
كاركنان نانوايي
وضعیت نانوايي
هزينه تعمیرات
درصد رطوبت
عدد زلني
درصد گلوتن
مرطوب
عدد ثابت
مأخذ :يافتههاي تحقیق

ضریب استاندارد
نشده

ضریب استاندارد شده

-0/110

-0/020

0/018

-0/020

0/011

0/812

1/118

0/011

-0/196
0/018
-0/161

0/842
-0/814
0/491

0/119

-0/110

0/196

0/111

-0/088

0/889

1/211
0/0
0/049
-0/006

-0/119
0/986
0/041
0/011

-0/069

-0/082

0/161

-0/412
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اطالعات جدول ( )1و ستون ضرايب استانداردشده نشانميدهد كه متغیرهاي نوع نانوايي ،زمان
تخمیر خمیر ،شمار نیروي كار ،میانگین سن كاركنان نانوايي ،عدد زلني ،درصد گلوتن مرطوب
سبب كاهش ضايعات نان و میزان آرد مصرفي روزانه ،سهمیه آرد ،میزان مصرف جوش شیرين،
قیمت ضايعات نان ،كیفیت آرد مصرفي ،كیفیت نان تولیدي ،وضعیت نانوايي ،هزينه تعمیرات،
درصد رطوبت سبب افزايش ضايعات نان نانوايي ميشوند .ضرايب استاندارد نشده مقادير ضرايب
معادله تشخیص يا متمايزكننده دو گروه نانواييهاي كمضايعات و پرضايعات ميباشند و بزرگي
اين ضرايب ،تغییر درجه تشخیصي را در اثر تغییر يک واحد متغیرهاي مستقل نشانميدهد.
بر اين اساس ميتوان انتظار داشت كه تبديل نانواييها از نانواييهاي سنتي به نانواييهاي
ماشیني و مكانیزه درجه تشخیص را 0/110واحد كاهشميدهد .بهعبارتديگر با ثابت
فرضكردن ساير شرايط ،با ماشیني و مكانیزه شدن نانواييها با احتمال بیشتري نانوايي در
گروه نانواييهاي كم ضايعات قرارمي گیرد.
بر اساس نتايج بدست آمده با افزايش آرد مصرفي روزانه ضايعات نانواييها افزايش يافته و
نانوايي با احتمال بیشتر در گروه نانواييهاي پرضايعات قرار مي گیرد .زيرا با افزايش آرد
مصرفي روزانه و باال بودن حجم كار نانوايي شرايط و امكانات كاهش ضايعات كمتر از پیش
فراهم خواهد بود .در مورد نوع سهمیه آرد نانوايي ـ دولتي و آزاد ـ نتايج جدول ()1
نشان مي دهدكه نانوايي هاي كه از سهمیه آرد دولتي استفاده مي كنند با احتمال بیشتري در
گروه نانوايي هاي پر ضايعات قرار مي گیرند .زيرا به طور معمول نانوايي هايي كه از سهمیه آرد
دولتي استفاده مي كنند هزينه خريد آرد و قیمت فروش هر كیلوگرم نان كمتري داشته و
انگیزه نانوايي ها براي كاهش ضايعات كمتر خواهد بود .نتايج جدول ( )1بیانگر آن است كه با
افزايش يک واحدي قیمت فروش هر كیلوگرم ضايعات نان ،درجه تشخیص افزايش يافته و
نانوايي با احتمال بیشتري در گروه نانواييهاي با ضايعات باال قرارميگیرد .زيرا با افزايش قیمت
فروش هر كیلوگرم ضايعات نان ،انگیزه نانواييها براي كاهش ضايعات كاهش مييابد.
افزايش مصرف جوش شیرين و كاهش زمان تخمیر خمیر از جمله اقدامهايي است كه در
مرحله تولید نان رخ داده و با تاثیر بر كیفیت نان تولیدي ضايعات نان تولیدي را افزايش خواهد
داد .نتايج گوياي آنست كه ضايعات نان نانواييهايي كه كیفیت نان تولیدي خود را مطلوب
ارزيابي كرده اند كمتر بوده و نانوايي با احتمال بیشتر در گروه نانواييهاي كم ضايعات قرار
ميگیرد كه اين نتیجه با نتايج بهدست آمده در زمینه كاهش مصرف جوش شیرين و افزايش
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زمان تخمیر كه بر كیفیت نان تولیدي تاثیر مثبت دارند همسو ميباشد .درصد رطوبت آرد،
عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب همگي از عاملهاي تأثیر گذار در كیفیت آرد مصرفي نانوايي
مي باشند .آرد با درصد رطوبت باالي  11درصد ،عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب پايین جز
آردهاي با كیفیت پايین قرار ميگیرد .اطالعات جدول ( )1نشان مي دهد كه با كاهش درصد
رطوبت آرد و افزايش عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب آرد ،به عبارت ديگر بهبود كیفیت آرد
مصرفي نانواييها ،ضايعات نان نانوايي كاهش يافته و نانوايي در زمره نانوايي هاي كم ضايعات
قرار گیرند .بنابر نتايج بهدست آمده مطلوب تلقي نمودن كیفیت آرد مصرفي از سوي نانواييها
ضايعات نان را كاهش داده و نانوايي را در زمره نانواييهاي كم ضايعات قرار ميدهد كه مويد
تاثیر پايین بودن درصد رطوبت آرد و باال بودن عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب در ضايعات
نان ميباشد.
بنابر نتايج بهدست آمده مي توان انتظار داشت كه افزايش شمار نیروي كار نانواييها درجه
تشخیص را  0/161واحد كاهش مي دهد .به عبارت ديگر با ثابت فرض كردن ديگر شرايط،
با افزايش شمار افراد شاغل در نانوايي با احتمال بیشتري نانوايي در گروه نانوايي هاي كم
ضايعات قرار مي گیرد .در واقع به نظر مي رسد افزايش كاركنان نانوايي با امكان تخصصي
نمودن و تقسیم كار فرايند تولید كاهش ضايعات را به همراه خواهد داشت.
نتايج گوياي آنست كه خلوت بودن نانواييها درجه تشخیص را  1/211واحد افزايش داده و
نانواييهاي خلوت با احتمال بیشتري در گروه نانواييهاي پرضايعات قرار مي دهند .اين نتیجه
با توجه به باقي ماندن نانهاي پخته شده در پیشخوان نانواييها و نیز دلیل اصلي خلوت بودن
نانواييها كه به طور عموم پايین بودن كیفیت نان مي باشد ،دور از انتظار نخواهد بود.
بنابر نتايج به دست آمده در جدول ( )1افزايش میانگین سن كاركنان نانوايي درجه تشخیص را
 0/088واحد كاهش مييابد و با افزايش میانگین سن كاركنان نانوايي و افزايش تجربه و باال
رفتن تقدس نان تولیدي با افزايش سن نانوايي با احتمال بیشتر در گروه نانواييهاي كم
ضايعات قرار ميگیرد .نتايج نشان ميدهد كه نانواييهاي با هزينه تعمیرات باالتر بیشتر در
زمره نانواييهاي پر ضايعات خواهد بود .به نظر مي رسد نانواييهاي قديمي با تجهیزات نیازمند
تعمیرات بر ضايعات نان تولیدي تاثیر داشته و با كاهش كیفیت نان تولیدي به شكلهاي
مختلف نان خمیر ،سوخته و غیره ضايعات نان تولیدي نانوايي را افزايش ميدهند.
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همان گونه گفته شد ،مقادير ضرايب تابع تبعیضي هیچ گونه شاخصي را براي بیان اهمیت
نسبي متغیرهاي داراي اختالف در دو گروه ياد شده ارائه نمي دهند .براي دستیابي به اين
هدف از ماتريس ساختار استفاده ميشود كه مقادير آن در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( )3همبستگی درون گروههاي مشترك بین متغیرهاي تبعیضی و تابع تبعیضی
متغیر

مقادیر ماتریس ساختار

وضعیت نانوايي
قیمت ضايعات نان
زمان تخمیر خمیر
میزان آرد مصرفي روزانه
كیفیت نان تولیدي
درصد گلوتن مرطوب
درصد رطوبت
كیفیت آرد مصرفي
هزينه تعمیرات
سهمیه آرد
عدد زلني
میزان مصرف جوش شیرين
میانگین سن كاركنان نانوايي
نوع نانوايي
شمار نیروي كار
حضور صاحب پروانه در نانوايي (نظارت مستقیم)
ساعتها كار نانوايي
تجربه شاطر
میزان مصرف نمک
تحصیالت شاطر
هزينه خريد هر كیسه آرد
قیمت فروش هر كیلوگرم نان
شمار امكانات و تسهیالت كاركنان
میانگین درآمد روزانه كاركنان نانوايي

0/111
0/491
-0/412
0/410
0/419
-0/812
0/812
0/161
0/116
-0/119
-0/119
0/111
-0/141
-0/182
-0/111
0/100
0/012
-0/011
0/091
0/014
0/086
-0/016
-0/011
-0/018

ضريب همبستگي كانونیكال

0/941

مأخذ :يافتههاي تحقیق

بنا بر آنچه در جدول ( )1ديده مي شود ،با مقايسه مقادير ماتريس ساختار ميتوان نتیجه
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گرفت كه متغیرهاي وضعیت نانوايي ،قیمت ضايعات نان ،زمان تخمیر خمیر ،میزان آرد مصرفي
روزانه ،كیفیت نان تولیدي ،درصد گلوتن مرطوب ،درصد رطوبت ،كیفیت آرد مصرفي و هزينه
تعمیرات داراي بزرگترين ضريب ساختاري ميباشند .بنابراين ميتوان نتیحه گرفت از میان
متغیرهاي موثر بر ايجاد تمايز ـ وضعیت نانوايي ،قیمت ضايعات نان ،زمان تخمیر خمیر ،میزان
آرد مصرفي روزانه ،كیفیت نان تولیدي ،درصد گلوتن مرطوب ،درصد رطوبت ،كیفیت آرد
مصرفي و هزينه تعمیرات بیشترين سهم را در ايجاد تمايز بین نانواييهاي كمضايعات و
پرضايعات دارند.
همانگونه كه در جدول ( )1نشاندادهشدهاست ،ضريب همبستگي كانونیكال برابر با 0/941
است .اين مقدار بیانگر آناست كه بین متغیرهاي مستقل و درجه تشخیص همبستگي به
نسبت خوبي وجود دارد .هر چه میزان اين همبستگي بیشتر باشد نشانه توانايي بیشتر الگو در
ايجاد تمايز بین افراد گروهها ميباشد.
عالوه بر مقاديري كه میزان مشاركت هر يک از متغیرها را در الگوي تبعیضي نشانميدهد،
معنيداري كل تابع تبعیضي را نیز از نظر برازش كلي اطالعات ميتوان مورد بررسيقرارداد.
2

نتايج آزمون معنيداري بر پايه معیار كاياسكوار 𝒳 در جدول ( )9آمدهاست .همانطور كه
مشاهدهميشود معادله تشكیلشده براي تمايز دو گروه نانواييها داراي مقدار آماره 21/802
ميباشد كه در سطح 66درصد معني داراست .به اين معنا كه میانگین همه متغیرهاي تبعیضي
در دو گروه بهطور همزمان به طور كامل متفاوت از هم است و دو گروه با استفاده از اين
متغیرها قابل جداسازي و تمايز است.
جدول ( )2نتایج به دست آمده از آزمون معنی داري الگوي تحلیل تمایزي
آزمون معني داري الگو

آماره ويلكس المبدا

آماره Chi- square

سطح معني داري

0/161

21/802

0/0001
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طبقه بندي نانواییها به نانواییهاي با پر ضایعات و كم ضایعات
پیشبیني گروه نانواييها بر پايه ضايعات نان آنها ميتواند ابزار مناسبي براي اقدامهاي مؤثر بر
كاهش ضايعات نان در مرحله تولید آن باشد .بهطوري كه تعیین گروه و طبقه نانوايي موجود
خارج از نمونه و يا نانوايي درخواست كننده پروانه احداث نانوايي ،اقدامها و دستورهاي اجرايي
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اين نانواييها شفاف تر و مؤثرتر خواهد بود .الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي عالوه بر ارائه
تحلیلهاي ياد شده در بخش پیشین قادر به طبقه بندي نانواييها در دو گروه نانواييهاي پر
ضايعات و كم ضايعات ميباشد .از ديگر روشهاي طبقه بندي متغیرها ،الگوي شبكه عصبي
مصنوعي مي باشد .در ادامه نتايج طبقهبندي نانواييها با بهكارگیري دو روش تحلیل تمايزي و
شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي ارائه شده است.
نتایج طبقه بندي نانواییها با بهكارگیري الگوي تحلیل تمایزي
همان طور كه گفته شد ،بهمنظور مقايسه دقت طبقه بندي روشهاي مختلف الزم است دادهها
به دو گروه آموزش و آزمون تقسیم شود .به اين منظور از  810نانوايي نمونهگیري شده80 ،
درصد يعني  10نانوايي به عنوان دادههاي آزمون در نظر گرفته شده و وارد برآورد الگوي
تمايزي در بخش پیش نشده اند .توانايي طبقهبندي الگوي تحلیل تمايزي براي دادههاي
آموزش (نانواييهاي وارد شده در برآورد (داخل نمونه)) در جدول  1ارائه شده است.
جدول ( )2طبقه بندي نانواییها به نانواییهاي پر ضایعات و كم ضایعات براي دادههاي اموزش با
كاربرد تحلیل تمایزي
نانواييها
نانواييهاي پر ضايعات
نانواييهاي كم ضايعات
درست

شمار مشاهدهها
91
110

نتايج پیش بیني تابع )(D.A
نانواييهاي پر ضايعات

نانواييهاي كم ضايعات

)%14/2(11
)%11/1(19

)%89/8(19
)%21/1(61
21/4
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نتايج جدول ( )1نشانميدهد ،كه الگوي تحلیل تمايزي برآورد شده از  110مشاهده گروه اول
(نانواييهاي كم ضايعات)  61مشاهده (21/1درصد) را به درستي در گروه نانواييهاي
كمضايعات قرار دادهاست .اين در حالي است كه 19مشاهده ( 11/1درصد) به طور نادرست در
گروه دوم (نانواييهاي پرضايعات) جاي داده شدهاند .همچنین از  91مشاهده گروه دوم
(نانواييهاي پرضايعات)  11مشاهده ( 14/2درصد) به طور درست در اين گروه طبقهبندي
شدهاند و  19مشاهده ( )89/8به طور ناصحیح در گروه اول قرار گرفتهاند .در اين تحلیل ،درصد
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درستي پیشبیني  21/4درصد ميباشد .1به عبارت ديگر ميتوان گفت كه الگوي تجزيه و
تحلیل تمايزي برآوردشده با متغیرهاي توضیحي ياد شده در باال تا حد بسیار قابل قبولي قادر
به پیشبیني گروه نانواييها بر پايه میزان ضايعات آنها ميباشد .نتايج طبقهبندي نانواييها در
مجموعه آزمون در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( )2طبقه بندي نانواییها به نانواییهاي پر ضایعات و كم ضایعات براي دادههاي آزمون با
كاربرد تحلیل تمایزي
نانواييها
نانواييهاي پر ضايعات
نانواييهاي كم ضايعات

شمار مشاهدهها
10
82

درصد مشاهدهها طبقه بندي شده صحیح از كل مشاهدهها

نتايج پیش بیني تابع )(D.A
نانواييهاي پر ضايعات

نانواييهاي كم ضايعات

)%10(1
)%82/1(2

)%10(1
)%11/1(80
%91/2
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نتايج طبقهبندي نانواييهاي مجموعه آزمون با به كارگیري الگوي تحلیل تمايزي نشانميدهد
كه از  10نانوايي با ضايعات باال  1مشاهده (10درصد) را به درستي در گروه نانواييهاي
پرضايعات قرار دادهاست .اين در حالي است كه  1مشاهده ( 10درصد) از نانواييهاي پرضايعات
به طور نادرست در گروه نانواييهاي با ضايعات كم جاي داده شدهاند .نتايج گوياي آن است كه
از  82نانوايي با ضايعات كم  80مشاهده ( 11/1درصد) به طور درست در اين گروه
طبقهبنديشدهاند و  2مشاهده ( 82/1درصد) به طور ناصحیح در گروه نانواييهاي با ضايعات
باال قرارگرفتهاند .درصد درستي پیشبیني  91/2درصد ميباشد .به عبارت ديگر ميتوان گفت
كه الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي برآوردشده با متغیرهاي توضیحي ياد شده در باال در 91/2
مورد از  100مورد طبقه نانوايي خارج از نمونه وارد شده به الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي به
درستي تشخیص خواهد داد.

 1نكته قابل توجه در ارتباط با درستي پیش بیني آن است كه اين شاخص در صورتي بهبود خواهد يافت كه بتوان متغیرهاي
مستقل ديگري كه رابطه اي با ضايعات نانوايي دارند را در تحلیل وارد كرد .همچنین در صورتي كه متغیرهاي وارد شده
اهمیتي نداشته باشند ،درصد مربوطه را كاهش خواهند داد.
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نتایج طبقهبندي نانواییها با بهكارگیري الگوي شبکه عصبی مصنوعی
از آنجا كه شبكه هاي عصبي مصنوعي يک ابزار توانمند براي تجزيه و تحلیل داده ها و الگو
سازي روابط خطي و غیرخطي به شمار مي آيند و مي توانند روابط بین متغیرها را هر چند
پیچیده ياد گرفته و از آن براي پیش بیني و طبقه بندي استفاده نمايند ،از اين رو در ادامه يک
الگوي شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي برآورد شده است تا با
مقايسه اين الگو و الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي برآورد شده در قسمت پیش ،دقت طبقهبندي
نانواييها بهبود يابد.
به اين منظور و در راستاي طراحي شبكه عصبي مصنوعي بهینه ،دو نوع شبكه عصبي
پیش خور شامل شبكه پرسپترون چند اليه و شبكه پیش خور تعمیم يافته مورد استفاده
قرار گرفته اند .براي هر دو شبكه الگوريتم پس انتشار خطا با مجموعه متغیرهاي ورودي
گرفته شده از الگوي تحلیل تمايزي در نظر گرفته شد .به منظور دسترسي به بهترين ساختار
شبكه جهت پیش بیني ،شبكه هايي با شمار مختلف اليه هاي پنهان ،توابع فعالسازي مختلف
در اليه پنهان و قوانین مختلف يادگیري برآورد شد .برابر اصل برآوردكننده جامع ،شمار
اليه هاي پنهان يک و دو اليه ،توابع فعالسازي توابع لجستیک شامل سیگموئید و تانژانت
هیپربولیک در نظر گرفته شد .از میان قوانین محاسباتي الگوريتم يادگیري پس انتشار خطا،
قوانین  Momentum ،Delta Bar Delta ،Levenberg-Morguanو Conjugate Gradient
گزينش شد .چرا كه اين قوانین شتاب محاسبات رسیدن به كمینه گراديان خطا را افزايش و در
عین حال حجم محاسبات و حافظه مورد نیاز در محاسبات را كاهش مي دهند .به رغم وجود
فرمول هاي مختلف ،بهترين روش براي تعیین شمار نرون هاي اليه پنهان روش
آزمون و خطاست .به اين منظور براي همه ساختارهاي شبكه ،شمار نرون هاي پنهان از يک تا
بیست 1تغییر داده شد تا اينكه شمار نرون هاي اليه پنهان متناظر با بهترين معیار ارزيابي
پیش بیني به دست آمده گزينش شد.
از آنجاكه نتايج ممكن است با تكرار بیشتر و آغاز آموزش شبكه با مقادير اولیه مختلف بهبود
يابد ،عمل برآورد يا به عبارت دقیق تر آموزش شبكه با سه آغاز دوباره و  1000تكرار انجام شد.
 1در مورد تعیین شمار نرون هاي اليه میاني ،به رغم آن كه فرمول هايي براي ايـن امـر در ادبیـات الگوهـاي شـبكه عصـبي
مصنوعي ارائه شده اند ،ولي هنوز هم روش آزمون و خطا مؤثرترين روش به نظر مي رسد .از آنجا كه شـمار بسـیار كـم و يـا
بسیار زياد نرون هاي میاني ممكن است منجر به نتیجه نامطلوب مانند يادگیري ناقص يـا حفـظ داده هـا بـه ويـژه در بخـش
پیش بیني شود ،شمار نرونهاي اليه میاني بین  1تا  80نرون تغییر داده شده است.
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نتیجه گزارش شده براي هر ساختار بهترين نتیجه ممكن از سه بار آغاز دوباره 1000 ،تكرار و
شمار نرون بهینه براي آن ساختار است .به منظور مقايسه دقت طبقه بندي الگوي تحلیل
تمايزي و شبكه عصبي مصنوعي ،داده هاي آموزش و آزمون نیز همانند الگوي تحلیل تمايزي
در نظر گرفته شدند ( 800نانوايي بهعنوان دادههاي آموزش و  10نانوايي بهعنوان دادههاي
آزمون) .از میان ساختارهاي مختلف ،ساختاري گزينش شده است كه باالترين دقت طبقه بندي
را دارا باشد .در مورد طبقه بندي نادرست نیز از آنجا كه طبقه بندي نادرست نانوايي كم
ضايعات به صورت نانوايي پرضايعات نسبت به طبقه بندي نانوايي پرضايعات در طبقه
نانواييهاي كم ضايعات از تاثیر منفي كمتري دارد در طبقه بندي نادرست به اين مسئله نیز
توجه شده و ساختاري گزينش شده كه از اين حیث نیز برتري داشته باشد .نتايج طبقه بندي
نانواييهاي مجموعه نانواييهاي آموزش در جدول ( )6ارائه شده است.
جدول(  )9طبقه بندي نانواییها به نانواییهاي پر ضایعات و كم ضایعات براي دادههاي اموزش كاربرد
شبکه عصبی مصنوعی
نانواييها

شمار مشاهدهها

نانواييهاي پر ضايعات
نانواييهاي كم ضايعات

91
110

درصد مشاهدههاي درست طبقه بندي شده از كل مشاهدهها

نتايج پیش بیني تابع )(D.A
نانواييهاي پر ضايعات

نانواييهاي كم ضايعات

)%61(12
) % 1( 1

)%1(4
)%66(106
%66

مأخذ :يافتههاي تحقیق

نتايج جدول ( )6نشانميدهد ،كه الگوي شبكه عصبي مصنوعي با ساختار گزينش شده از 110
مشاهده گروه اول (نانواييهاي كم ضايعات)  106مشاهده (106درصد) را به درستي در گروه
نانواييهاي كمضايعات قرار دادهاست و تنها يک نانوايي با ضايعات كم به نادرستي در گروه
نانواييهاي كم ضايعات قرار داده است .همچنین از  91مشاهده گروه دوم ( نانواييهاي
پرضايعات)  12مشاهده ( 61درصد) به طور درست در اين گروه طبقهبنديشدهاند و  4نانوايي
پر ضايعات به نادرستي در گروه كم ضايعات طبقه بندي شده است .درصد درستي پیشبیني و
طبقه بندي نانواييها در الگوي شبكه عصبي مصنوعي در دادههاي آموزش  66درصد مي باشد.
نتايج طبقهبندي الگوي شبكه عصبي مصنوعي در دادهاي آزمون در جدول ( )10ارائه شده
است.
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جدول ( )16طبقه بندي نانواییها به نانواییهاي پر ضایعات و كم ضایعات دادههاي آزمون كاربرد
شبکه عصبی مصنوعی
نانواييها

شمار مشاهدهها

نانواييهاي پر ضايعات
نانواييهاي كم ضايعات

10
82

درصد مشاهدههاي طبقه بندي شده درست از كل مشاهدهها

نتايج پیش بیني تابع )(D.A
نانواييهاي پر ضايعات

نانواييهاي كم ضايعات

)%20(2
)%11/82(1

)%80(8
)%21/1(81
%21

مأخذ :يافتههاي تحقیق

نتايج طبقهبندي خارج از نمونه الگوي شبكه عصبي مصنوعي گوياي آن است كه از  10نانوايي
با ضايعات باال 2 ،نانوايي( 20درصد) به درستي در گروه نانواييهاي پرضايعات جاي داده
شدهاند .اين در حالي است كه از  10نانوايي پرضايعات  8نانوايي به نادرستي در گروه
نانوايي هاي كم ضايعات قرار داده شده اند .از سوي ديگر الگوي شبكه عصبي مصنوعي 81
نانوايي از  82نانوايي كم ضايعات را بدرستي در اين گروه جاي داده و  1نانوايي اين گروه را به
نادرستي در گروه نانواييهاي پرضايعات طیقه بندي نموده است

نتیجهگیري و پیشنهادها
به منظور تعیین عاملهاي مؤثر بر ضايعات نان در نانوايي ها ،شناسايي ويژگي هاي
متمايزكننده دو گروه نانوايي هاي كم ضايعات و پر ضايعات و تعیین طبقه نانوايي در يكي از دو
گروه ياد شده ،از تجزيه و تحلیل تمايزي و الگوي شبكه عصبي مبتني بر آن استفاده شد .با
توجه به نتايج به دست آمده به طور مشخص پیشنهادهاي زير ارائه مي شود:
بر پايه نتايج بهدست آمده و برابر نتايج بررسي شاهدي ( )1424ميتوان انتظار داشت كه
تبديل نانواييها از نانواييهاي سنتي به نانواييهاي ماشیني و مكانیزه ضايعات نان تولیدي
كاهشمييابد و با ماشیني و مكانیزه شدن نانواييها با احتمال بیشتري آنها در گروه نانواييهاي
كم ضايعات قرارمي گیرد .لذا بايستي شرايط الزم براي تبديل نانواييهاي سنتي به صنعتي و
مكانیزه فراهم شود.
نتايج گوياي آن اسـت كـه برابـر نتـايج بررسـيهـاي شـاهدي ( ،)1424آزاد بخـت و همكـاران
( ،)1429كاهش مصرف جوش شیرين و افـزايش زمـان تخمیـر خمیـر و در نتیجـه آن كیفیـت
خوب نان تولیدي ،ضايعات نان تولیدي را كاهش خواهد داد .بنابراين الزم است با چاپ و توزيـع
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نشريه و يا مأمورين آموزش ديده ،نانوايان نسبت به چگونگي تولید خمیـر و چگـونگي اسـتفاده
درست از مخمر و خمیرترش و شـرايط مناسـب تخمیـر آمـوزش داده شـوند و دمـاي مناسـب
تخمیر( حدود  40درجه سلسیوس) و زمان آن (دست كم  1/1ساعت) را رعايت كنند.
همانند نتايج بررسيهاي شاهدي ( ،)1424آزاد بخت و همكاران ( )1429و كرباسي و همكـاران
( ،)1429نتايج بیانگر اين است كه كاهش درصد رطوبت آرد ،افزايش عدد زلني و درصد گلـوتن
مرطوب آرد ،به عبارت ديگر بهبود كیفیت آرد مصرفي نانواييها ،ضـايعات نـان نـانوايي كـاهش
يافته و نانوايي در زمره نانواييهاي كم ضايعات قرار گیرند .عالوه بر اين ،بنا بـر نتـايج بـهدسـت
آمده ،مطلوب تلقي نمودن كیفیت آرد مصرفي از سوي نانواييها ضـايعات نـان را كـاهش داده و
نانوايي را در زمره نانواييهاي با ضايعات پايین قرار مي دهد كه خـود مويـد تـاثیر پـايین بـودن
درصد رطوبت آرد و باال بودن عدد زلني و درصد گلوتن مرطوب در ضايعات نان مي باشد .لذا به
دستاندركاران تهیه آرد ،متخصصان تغذيه و تأمینكنندگان گندم تاكید ميشود بـا روش تفكـر
نظام يافته ،مشكل كیفیت آرد را حل كنند .به بیان ديگر كیفیت نامناسب آرد مصرفي كه يكـي
از عاملهاي تأثیر گذار در افزايش ضـايعات نـان مـي باشـد متـأثر از شـرايطي اسـت كـه همـه
نهاد هاي مرتبط با مقوله كیفیت آرد در آن سهیم مي باشند.
بنابر نتايج بهدست آمده مي توان انتظار داشت با افزايش شمار افراد شاغل در نانوايي با احتمال
بیشتري نانوايي در گروه نانوايي هاي كم ضايعات قرار مي گیرد .در واقع به نظر مي رسد
افزايش كاركنان نانوايي با امكان تخصصي نمودن و تقسیم كار فرايند تولید كاهش ضايعات را
به همراه خواهد داشت .از اين رو بايستي در جهت تضمین به كارگماردن كاركنان الزم براي
تولید نان در هر واحد نانوايي اقدامهايي صورت گیرد .به عبارتي استانداردي براي شمار كاركنان
واحدهاي نانوايي (با توجه به حجم تولید نان) تعیین شود.
بنابر نتايج بهدست آمده همانند نتايج بررسي شاهدي ( ،)1424افزايش میانگین سن كاركنان
نانوايي و افزايش تجربه و باال رفت ن تقدس نان تولیدي با افزايش سن نانوايي با احتمال بیشتر
در گروه نانواييهاي با ضايعات پايین قرار مي گیرد .اين در حالي است كه بیشتر نانوايي هاي
مورد نمونه گیري ،بیشتر كارگران نوجوانان و جوانان بوده كه از تجربه و پیشینه كار نانوايي
بي بهره بوده و پس از دوره اي كوتاه نیز شغل خود را به علتهاي مختلف مانند بیمه نشدن،
پرداخت حقوق كم و غیره تغییر مي دهند .بنابراين ،چنین افرادي عالوه بر مشكل
نداشتن مهارت و تجربه كاري ،به دلیل نبود امنیت شغلي در قبال كار خود احساس تعهد و
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مسئولیت نمي كنند .لذا مسئوالن امر بايد به اين مسأله مهم كه در افزايش ضايعات تأثیر دارد
توجه خاص نمايند .عالوه بر اين بايستي نبود و كمبود تجربه و اطالعات در سنین پايین را با
آموزش و ايجاد تخصص و مهارت به نوعي جبران نمود.از اين رو تاكید مي شود با همكاري
وزارت آموزش و پرورش ،وزارت بازرگاني و سازمان هاي ذيربط در زمینه تربیت و آموزش
نانوايان و افراد عالقمند اقدامهاي مناسب صورت گیرد .تا با به كارگیري آموزش ديدگان اين
نوع مهارت در صنايع تولیدي نان و به ويژه نانوايي هاي سنتي بتوان به منظور كاهش ضايعات
نان و افزايش بهره وري تولید تالشي بنیادي انجام داد .براي آموزش نانوايان نیز مي توان به دو
گونه عمل كرد :الف) برگزاري دورههاي آموزشي كوتاه مدت  4تا  1روزه ب) برگزاري دورههاي
آموزشي میان مدت  4ماهه .دورههاي آموزشي كوتاه مدت براي نانوايان شاغل به كار و
دوره هاي آموزشي میان مدت براي داوطلبان شغل نانوايي پیش از اين كه پروانه راه اندازي
نانوايي به آنان داده شود .البته فرهنگ سازي و ايجاد انگیزه ها و مشوق هاي كافي براي
استقبال و تشويق نانوايان به شركت در اين دوره هاي آموزشي بسیار موثر و سودمند است.
نتايج بیانگر آن است كه هر چه هزينه تعمیرات صرف شده در نانوايي بیشتر باشد ضايعات نان
نیز بیشتر است .لذا ضرورت دارد كه در جهت بازسازي نانواييهاي قديمي و فرسوده به طور
كامل تالشي جدي صورت گیرد.
الگوي شبكه عصبي مصنوعي مبتني بر تحلیل تمايزي برآوردشده با متغیرهاي توضیحي يادشده
تا حد بسیار قابل قبولي قادر به پیشبیني گروه نانواييها بر پايه میزان ضايعات نان آنها
ميباشد .بنابراين با به كارگیري نتايج بهدستآمده از الگوي تجزيه و تحلیل تمايزي باال و
دانستن ويژگيهاي مختلف نانوايي و در مرحله بعد ،استفاده از الگوي شبكه عصبي مصنوعي
مبتني بر آن ميتوان مشخصنمود كه هر يک از نانواييهاي خارج از نمونه– كه به صورت
بالفعل يا بالقوه وجود خارجي دارند– در كدامیک از دو گروه نانواييهاي پر ضايعات يا كم
ضايعات قرار ميگیرند .بنا بر ميتوان با قرار دادن متغیرهاي ياد شده در چارچوب الگوي تجزيه
تحلیل تمايزي باال ،تا حد قابل قبولي مشخصنمود كه نانوايي فرضي كه قصد تشكیل و يا
تغییرات دارد از نظر ضايعات نان در چه گروهي قرار خواهد گرفت و پیش از دادن پروانه الزم در
براي بهبود شرايط در جهت كاهش ضايعات نان اقدام نمود.
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