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ارزيابی و مدلسازی جريان انرژی و اثرات زيستمحيطی توليد کلوچه با رويکرد ارزيابی چرخه زندگی
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چکيده
در این تحقيق ،مصرف انرژي و انتشار آالیندههاي زیستمحيطي توليد کلوچه در استان گيالن مورد بررسي قرار گرفت.
دادههاي الزم از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوري از  31کارخانه توليد کلوچه جمعآوري شد .نتایج این پژوهش نشان
داد که مقدار  31/51مگاژول انرژي براي توليد هر کيلوگرم کلوچه مصرف شده است که بيشترین سهم انرژي مصرفي به
گاز طبيعي با  11/11مگاژول بر کيلوگرم اختصاص داشت .براساس نتایج ارزیابي چرخه زندگي ،شاخص گرمایش جهاني
براي توليد هر کيلوگرم کلوچه  3/13 kg CO2 eq.تعيين گردید که در حدود  51درصد آن مربوط به احتراق گاز طبيعي
جهت فرآیند پخت است .در نهایت ،مدلسازي ميزان عملکرد و اثرات زیستمحيطي براساس دو مدل شبکههاي عصبي
مصنوعي و سامانه استنتاج فازي -عصبي تطبيقي (انفيس) انجام شد .مقایسه نتایج نشان داد مدل انفيس چند الیه قادر
است تا با دقت بيشتر و خطاي کمتر عملکرد محصول را برآورد کند.
واژههای کليدی :ارزیابي چرخه زندگي ،شاخصهاي زیستمحيطي ،کلوچه ،مدلسازي ،مصرف انرژي.

مقدمه

3

با توجه به ارزش غذایي کيک و کلوچه از لحاظ تأمين انرژي و
هم چنين عموميت مصرف آن در بين اقشار مختلف جامعه ،این
محصوالت در فهرست مواد غذایي منتج از محصوالت کشاورزي
که بهصورت مستقيم جهت مصارف غذایي بهعنوان ميان وعده
کاربرد دارند ،قرار دارند .صنایع توليد کيک و کلوچه همانند
دیگر بخشهاي صنعتي براي پایداري در توليد و افزایش
عملکرد ،نيازمند استفاده از تجهيزات پيشرفته مصرف کننده
منابع انرژي از جمله سوختدیزل ،گازطبيعي و الکتریسيته
ميباشند ( .)Karakaya & Ozilgen, 2011این در حالي است
که امروزه جوامع بشري از آسيبهاي محيطزیست ناشي از
توليد محصول و ارائه خدمات به دليل استفاده بيش از حد از
منابع انرژي که داراي اثرات سوء بر محيط زیست و دسترسي
آینده به منابع طبيعي ميباشد ،آگاه است .از اینرو کاربرد
* نویسنده مسئولkhanali@ut.ac.ir:

روشي جهت بررسي اثرات زیستمحيطي محصول در طول
چرخه توليد آن براي ارزیابي ميزان اثرات زیستمحيطي امري
الزامي است (.)Mousazadeh et al., 2011
از اینرو مطالعات مختلفي با هدف بررسي و ارزیابي
مصرف انرژي و آسيبهاي محيطزیست در توليد صنایع مرتبط
با نان و شيریني صورت گرفته است .بهعنوان مثال در رابطه با
مصرف انرژي در توليد نانهاي حجيم صنعتي و سنتي نشان
داده شد که بهازاي توليد هر کيلوگرم نان حجيم صنعتي 4
مگاژول و بهازاي توليد هر کيلوگرم نان حجيم سنتي  6مگاژول
انرژي مصرف شده است ( .)Braschkat et al., 2004در بلژیک
ارزیابي چرخه زندگي توليد نانهاي حجيم از  211سال گذشته
تا امروز ،کاهش شاخصهاي گرمایش جهاني و اکسيداسيون
فتوشيميایي حاصل از توليد نان را به دليل استفاده بسيار زیاد از
ذغالسنگ بهعنوان منبع انرژي در سالهاي گذشته ،نشان داده
است ( .)Geerken et al., 2006در استکهلم سوئد مقایسه اثرات
زیستمحيطي توليد نان در دو مقياس صنعتي و خانگي انجام

292

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،94شماره  ،2تابستان 3147

شد که نتایج نشان داد گرمایش جهاني ،نقصان الیه ازون،
مسمویت انسان و اسيدي شدن در توليد صنعتي نان بهطور غير
محسوسي مقادیر کمتري داشتند ( .)Bimpeh et al., 2006در
تحقيقي در اتحادیه اروپا مصرف انرژي و ارزیابي زیستمحيطي
سامانههاي توليد نان حجيم صنعتي مورد بررسي قرار گرفت .در
این تحقيق شاخص گرمایش جهاني بهازاي مصرف انرژي در
توليد نان حجيم براي توليد هر کيلوگرم نان برآورد شد .نتایج
نشان داد ،نانهاي گران قيمتتر داراي پایداري زیستمحيطي
باالتري هستند .مرحله پخت نان براي بسياري از نانهاي توليد
شده در کشورهاي مختلف ،عامل اصلي در ایجاد آسيبهاي
محيطزیست محسوب شده که مقدار آسيب ناشي از آن وابسته
به اندازه و شکل نان است .همچنين نشان داده شد که در توليد
نانهاي حجيم در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا بين  1تا 32/1
مگاژول انرژي براي توليد یک کيلوگرم نان حجيم مصرف شده
است (.)Notarnicola et al., 2017
از سوي دیگر با توجه به نگرانيها درباره پایداري منابع
انرژي ،روشهاي مختلفي براي کنترل مصرف منابع انرژي ارائه
شده است که مدلسازي انرژي مصرفي از جمله اصليترین
روشهاي کنترل و کاهش مصرف انرژي است .از اینرو
مدلسازي عملکرد و انتشار آالیندههاي زیستمحيطي توليد
کيک و کلوچه براساس انرژي مصرفي با هدف کنترل و کاهش
آنها ،امري ضروري به نظر ميرسد .از بين مهمترین روشهاي
نوین مدلسازي که در تحقيقات مختلف استفاده شده است ،مي
توان به شبکههاي عصبي مصنوعي و سامانههاي استنتاج فازي-
عصبي تطبيقي اشاره کرد .با توجه به کاربرد گسترده این روش-
ها جهت مدلسازي در علوم مختلف ،در مطالعات مربوط به
توليد نان و شيریني نيز از این روشها استفاده شده است که در
ادامه برخي از آنها ذکر شده است.
در مطالعهاي براي مدلسازي و پيشبيني مقدار هدایت -
حرارتي در توليد انواع مختلف محصوالت نانوایي و کيک از قبيل
نان فرانسوي ،کيک زرد و کيک فنجاني از شبکههاي عصبي
مصنوعي استفاده شده است .براساس نتایج بهدست آمده ،شبکه
عصبي با  2الیه پنهان که هر یک شامل  6نرون بودند ،به دليل
ميانگين خطاي مطلق کمتر از  1/12و خطاي استاندارد ،1/113
بهخوبي و با دقت باال قادر به پيشبيني نرخ هدایتحرارتي در توليد
انواع نان حجيم و کيک بوده است (.)sabalani et al., 2002
همچنين در مدلسازي هدایتحرارتي در توليد نان لواش سنتي
ایران ،مدل با ساختار  4-3-5-1با توجه به ضریب تبيين باال
( )1/199بهعنوان ساختار مناسب براي پيشبيني ميزان هدایت-
حرارتي در توليد نان ایراني انتخاب شد (.)Omid et al., 2011

هرچند به نظر ميرسد عملکرد توليد کلوچه تابعي از
مصرف انرژي ورودي (نهادههایي مانند آرد ،شکر و غيره) است،
اما مدلسازي عملکرد محصول براساس ميزان انرژي مصرفي با
استفاده از روشهاي نوین مدلسازي ،بهطور غيرمستقيم
متغيرهایي مانند عوامل فني و مدیریتي (مانند روش پخت و نوع
استفاده از نهادههایي مانند نيروي کار و غيره) را در مدلسازي
مدنظر قرار ميدهد تا توانایي مدیران را در تصميمگيري با نگاه
ویژه به عوامل مختلف افزایش دهد .از اینرو ،با تهيه مدلهایي
براي پيشبيني عملکرد محـصول مـيتـوان برنامـهریزيهـاي
الزم را بـراي تـأمين نيازهـا در صـورت کمبود با توجه به عوامل
فني و مدیریتي و ذخيره نهادهها در صورت مازاد بودن انجـام
داد .بهعبارت دیگر ،بهدليل ورودي محور بودن واحدهاي توليد
کننده کلوچه ،مدلسازي عملکرد براساس مصرف نهادهها و با
توجه به عوامل فني و مدیریتي از افزایش مصرف انرژي براي
سطح مشخصي از عملکرد در واحدهاي توليدي ميکاهد و منجر
به افزایش کارایي واحدهاي توليدکننده ميشود .همچنين با
استفاده از مدل ميتوان برحسب ميزان انرژي مصرفي ،به راحتي
عملکرد را پيشبيني کرد و از این طریق بهترین الگوي مصرف
انرژي را از لحاظ بهرهوري انرژي برآورد کرد.
از سوي دیگر همانطور که اشاره شد ،با توجه به نگراني-
هاي روزافزون در رابطه با آسيبهاي محيطزیست مصرف انرژي،
مدلسازي اثرات زیستمحيطي مصرف انرژي براساس رویکرد
ارزیابي چرخه زندگ ضروري بهنظر مي رسد .هر چند رویکرد
پيشنهادي (ترکيب مدلسازي و ارزیابي چرخه زندگي) جایگزین
یک ارزیابي چرخه زندگي کامل نميشود ،اما مدیران واحدهاي
توليدکننده ميتوانند از این دستورالعمل براي بهبود تصميم-
گيري خود در مرحله طراحي و راهاندازي واحدهاي توليدکننده
به منظور انتخاب بهترین ترکيب و نوع نهادهها براي توليد پاک
تر استفاده کنند .بهعبارت بهتر با استفاده از این روش ،به
سرعت آسيبهاي محيطزیست ناشي از توليد محصول را قبل
از شروع به توليد آن برآورد شده و تخميني مناسب از ميزان
آسيبهاي محيطزیست را براي مدیران و طراحان واحدهاي
توليد کننده ارائه ميکند .همچنين این رویکرد ،مقایسه بسيار
سریع بار زیستمحيطي واحدهاي مختلف توليدکننده را بدون
ایجاد تأخير در روند احداث واحد براساس نهادههاي ورودي
ممکن ميسازد که سرعت در احداث و تغيير واحدهاي
توليدکننده در ایجاد ایمني و امنيت غذایي نقش کليدي دارد
( .)Khanali et al., 2017بنابراین ترکيب ارزیابي چرخه زندگي و
مدلسازي براساس انرژي مصرفي به عنوان رویکردي نوین ،مي-
تواند عالوهبر مزایاي ذکر شده در رابطه با مدلسازي بار زیست-
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محيطي توليد ،راهي باشد براي رسيدن به توليد پایدار با توجه
به درنظر گرفتن عوامل زیستمحيطي و اقتصادي و انرژي
(عملکرد) در توليد.
با وجود اهميت مصرف انرژي و اثرات زیستمحيطي ناشي
از مصرف انرژي در توليد صنایع غذایي از جمله کيک و کلوچه،
مشخص شد که هيچگونه مطالعهاي در رابطه با ارزیابي جریان
انرژي و ارزیابي زیستمحيطي توليد صنعتي کلوچه در ایران
انجام نشده است .از این رو در این تحقيق به ارزیابي جریان
انرژي و همچنين ارزیابي زیستمحيطي توليد کلوچه در استان
گيالن با استفاده از اطالعات جمع آوري شده از  31واحد توليد-
کننده کلوچه در شهرستانهاي مختلف استان ،شامل اطالعاتي
مربوط به کارخانه ،ميزان مصرف نهادههاي مختلف ،تعداد
کارگران شاغل در هر بخش ،نوع و ميزان مصرف ماشينهاي
مختلف پرداخته شده است .از سوي دیگر با توجه به اهميت
مدلسازي عملکرد و انتشار آالیندههاي زیستمحيطي بر کنترل
و کاهش ميزان انرژي مصرفي و با توجه به سطح ثابتي از
عملکرد و همچنين افزایش بهرهوري انرژي با پيشبيني باالترین
عملکرد براساس بهترین الگوي مصرف انرژي در واحدهاي
توليدکننده ،از روشهاي مدلسازي منطبق بر هوش مصنوعي
براي پيشبيني ميزان عملکرد و انتشار آالیندههاي زیست-
محيطي توليد کلوچه استفاده شد.

مواد و روشها
مراحل پخت کلوچه

کلوچه نوعي نان شيرین است که از آرد گندم ،شکر و روغن
تهيه ميشود .با اضافه کردن پودر نارگيل یا گردو به خمير

کلوچه ،ميتوان کلوچه نارگيلي یا گردویي تهيه کرد .ترکيبات
کلوچههاي مختلف تفاوت زیادي باهم ندارند و فرآیند توليد در
تمامي انواع کلوچهها مشابه است .بدین ترتيب که ابتدا تمامي
مواد اوليه کلوچه در ميکسر ریخته شده و پس از مخلوط شدن
وارد دستگاه کلوچهزني شده و در نهایت در دستگاه کلوچه
زني ،مغزي در داخل خمير قرار داده ميشود و کلوچه فرم نهایي
خود را ميگيرد .سپس عمل پخت در فر صورت ميگيرد و پس
از پخت کلوچه ،عمل سرد کردن و بسته بندي صورت ميگيرد.
جريان انرژی در توليد کلوچه

دربخش نخست این مطالعه ،جریان انرژي در بخشهاي مختلف
توليد و پخت کلوچه مورد بررسي قرارگرفته است .براساس
اطالعات حاصل از توليدکنندگان کلوچه ،نهادههاي انرژي مورد
استفاده در کارخانه توليد کلوچه در این مطالعه آرد ،شکر،
روغن ،تخم مرغ ،گردو ،نارگيل ،آب ،الکتریسيته ،گاز ،نيروي
کارگري و ماشينها بودند .کلوچه نيز بهعنوان ستانده انرژي
کارخانه درنظر گرفته شد .براي تعيين ميزان انرژي معادل هر
یک از نهادهها و ستانده از همارزهاي انرژي متناظر با هر یک
استفاده شد که هم ارزهاي انرژي براي هر یک از نهادهها و
ستانده در جدول  1ارائه شدهاند .انرژي معادل هر یک از
نهادهها ،از ضرب ميزان مصرف هر یک از آنها در ضریب همارز
انرژي ویژه آن نهاده طبق رابطه  1حاصل شده است.
Einput  I consumptio n  ecinput

(رابطه )1
که در آن Einput ،انرژي معادل نهادههاي مصرفي برحسب
مگاژول Iconsumption ،ميزان نهاده مصرفي (نيروي کارگري،
سوخت دیزل ،الکتریسيته و غيره) برحسب واحد آن و ecinput
محتواي انرژي نهاده برحسب مگاژول بر واحد ميباشد.

جدول  .3محتوای انرژیهای ورودی و خروجی در زنجيره توليد کلوچه

وروديها و خروجي سامانه توليد
 -1آرد
 -2شکر
 -3روغن
 -4تخم مرغ
-5گردو
-6نارگيل
 -1آب
 -9الکتریسيته
 -1گاز طبيعي
 -11ماشينها

واحد

همارز انرژي (مگاژول بر واحد)

kg

21/56
16/11
36/9
1/29
1/1
1/12
1/12
12
41/5
62/1

kg
kg
kg
kg
m3
m3
kWh
m3
kg

منبع
)(Abolshikhi, 2014
)(Namdari, 2015
)(Kitani, 1999
)(Baum et al., 2009
))Banaeian et al., 2010
)(Erdal et al., 2007
)(Erdal et al., 2007
)(Kitani, 1999
)(Kitani, 1999
)(Canakci et al., 2005

 -11نيروي انساني
 زن -مرد

h
h
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1/51
1/16

)(Kitani, 1999
)(Kitani, 1999
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یکي از مهمترین اقدامات در فرآیند تحليل انرژي ،تعيين
شاخصهاي انرژي است .با استفاده از این شاخصها امکان
مقایسه سامانههاي مختلف از لحاظ توليد و مصرف انرژي فراهم
ميآید .با کمک این شاخصها ،دالیل احتمالي مصرف باالي
انرژي در فرآیند و یا سامانه خاصي بهراحتي کشف شده و به
محقق در رفع اشکاالت و مصرف صحيح انرژي یاري ميرساند.
بعضي از این شاخصها که امکان شناخت جامع از وضعيت
انرژي را فراهم ميآورند شامل بهرهوري انرژي و شدت انرژي
ميباشند که این شاخصها به قرار زیر هستند (Nabavi-
:)Pelesaraei et al., 2014
Y
(رابطه )2
EP 

کلوچه ادامه دارد .مرز سامانه مورد مطالعه در شکل  1نشان
داده شده است.

Ein

(رابطه )3

Ein
Y

SE 

که در آن Ein ،انرژي ورودي ( )MJ kg-1و  Yعملکرد
محصول ( )kgميباشد .همچنين  EPبهرهوري انرژي ()kg MJ-1
و  SEشدت انرژي ( )kg MJ -1ميباشند.
ارزيابی چرخه زندگی

ارزیابي چرخه زندگي یک تکنيک براي ارزیابي جنبههاي زیست
محيطي و اثرات بالقوه همراه با محصول ،فرآیند یا خدمات است
که از طریق چهار مرحله اصلي که در ادامه ذکر شده است،
انجام ميشود.
تعيين هدف و دامنه سامانه مورد مطالعه.
گردآوري یک فهرست موجودي از ورودي هاي انرژي و
مواد و انتشار به محيط زیست.
ارزیابي اثرات بالقوه زیستمحيطي همراه با ورودي هاي
تعریف شده و انتشار به محيط زیست.
تفسير نتایج براي کمک به تصميم گيري ).(ISO, 2006
هدف از این مطالعه ارزیابي زیستمحيطي و تعيين مقدار
آسيب هر بخش اثر در فرآیند توليد صنعتي کلوچه است .براي
رسيدن به این هدف نياز به تعيين واحد عملکردي و انجام
بررسيها براساس آن است  .واحد عملکردي یک مفهوم کليدي
در مطالعات ارزیابي چرخه زندگي ميباشد که مقایسه
محصوالت و خدمات مختلف را امکانپذیر ميسازد (ISO,
) .2006در این مطالعه ،واحد عملکردي یک کيلوگرم کلوچه در
نظر گرفته شده است .از دیگر اقدامات مهم و الزامي در مرحله
تعيين هدف ،انتخاب مرز سامانه است .در این مطالعه ،دروازه
کارخانه بهعنوان ورودي مرز این سامانه درنظر گرفته شده است.
یعني کليه وروديها و فرآیندهاي مورد نظر براي توليد و تحویل
آنها درب کارخانه درنظر گرفته شده است و تا پایان پخت

شکل  .3مرز سامانه توليد کلوچه

گردآوري دادهها براي فهرست موجودي در اجراي موفق
ارزیابي چرخه زندگي همواره یک عامل بحراني محسوب
ميشود .دستيابي به دادههاي معتبر موجب پيشرفت در مدیریت
محيطزیست است ( .)Curran et al., 2005دادههاي مود نياز در
این مطالعه به دوگروه تقسيم شدند .گروه اول اطالعات مرتبط
با ميزان مصرف نهادهها و گروه دوم اطالعات مربوط به ساخت و
حمل و نقل نهادههاي مصرفي (فرآیندهاي باال دستي) است که
اطالعات مربوط به مقدار نهادههاي مصرفي از کارشناسان
کارخانه هاي مورد بررسي به بدست آمد .اما به دليل نبود
اطالعات کافي در رابطه با فرآیندهاي باالدستي از اطالعات
موجود در پایگاه داده اکواینونت استفاده شده است.
در این مطالعه ،تجزیه و تحليل اثرات بالقوه زیستمحيطي
براساس روش  CML2 Baseline2000انجام شده است که بر
این اساس 11 ،بخش اثر با نامهاي تقليل مواد غيرآلي ،اسيدي
شدن ،اختناق دریاچهاي ،گرمایش جهاني ،نقصان الیه ازون،
مسموميت انسانها ،مسموميت آبهاي سطحي ،مسموميت
آبهاي آزاد ،مسموميت خاک و اکسيداسيون فتوشيميایي در
فرآیند توليد کلوچه مورد بررسي قرار گرفتهاند.
مدلسازی با استفاده از روشهای هوش مصنوعی

یکي از ابزارهاي مهم تجزیه و تحليل توليد و مصرف انرژي،
استفاده از مدلسازي بهمنظور پيشبيني ميزان انرژي توليدي
بهازاي مصرف انرژي و بهينهسازي انرژي مصرفي است .بهطور
کلي مدلسازي یکي از ابزارهاي مناسب براي تصميمگيري و
پيشبيني پدیدههاي محيط زیستي و طبيعي ميباشد که اغلب
به صورت مدلهاي مفهومي با روابط ریاضي بيان ميشوند.
فرآیندها و پدیدههایي که در سيستمهاي محيط زیستي وجود
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دارند و مهندسين با آن سر وکار دارند اغلب داراي دو خصوصيت
عمده هستند -1 :وابسته به متغيرهاي زیاد هستند -2 ،روابط
بسيار پيچيدهاي بين اجزا وجود دارند که تحليل آن را بسيار
مشکل مينماید .این مشکالت همواره باعث خطا در دقت و
صحت پيشبيني مدلهاي مرسوم ميشود .راه حل این مشکالت
در استفاده از روشهاي نوین مدلسازي از جمله مدلسازي با
روشهاي مختلف هوشمصنوعي است که براي مدلسازي
احتياج به دانستن روابط پيچده بين اجزا ندارند
( .)Hosseinzadeh-Bandbafha et al., 2017در این تحقيق از
دو روش مدلسازي با شبکههاي عصبي مصنوعي و مدلسازي
با سامانه استنتاج فازي -عصبي تطبيقي استفاده شده است.
شبکههاي عصبي مصنوعي ،به کمک فرآیند یادگيري و با
استفاده از پردازشگرهایي به نام نرون تالش ميکند با شناخت
روابط ذاتي بين دادهها ،نگاشتي ميان فضاي ورودي (الیه
ورودي) و فضاي مطلوب (الیه خروجي) ارائه دهد .شبکه عصبي
آموزش دیده ميتواند براي پيشبيني خروجيهاي متناسب با
مجموعه جدید دادهها بهکار رود .با توجه به ساختار شبکه
عصبي مصنوعي ،ویژگيهاي عمده آن ،سرعت باالي پردازش،
توانایي یادگيري ،توانایي تعميم دانش پس از یادگيري ،انعطاف-
پذ یري در برابر خطاهاي ناخواسته و عدم ایجاد اختالل قابل
توجه درصورت بروز اشکال در بخشي از اتصالها به دليل توزیع
وزنهاي شبکه است ( .)Khanna, 1990بهمنظور پيشبيني
جریان انرژي در فرآیند توليد کلوچه براساس شبکههاي عصبي
مصنوعي ،از نرمافزار متلب استفاده شد .نهادههاي آرد ،شکر،
روغن ،تخممرغ ،گردو ،نارگيل ،آب ،الکتریسيته ،گازطبيعي،
نيروي انساني و ماشينها بهعنوان وروديها و عملکرد و بخش-
هاي اثر مورد مطالعه بهعنوان مقدار مورد انتظار در نظر گرفته
شدهاند .بر این اساس 61 ،درصد از دادهها بهعنوان دادههاي
آموزشي براي یادگيري شبکه 21 ،درصد از آنها جهت آزمون
توانایي شبکه آموزش دیده شده و  21درصد دیگر براي
اعتبارسنجي و صحت شبکه آموزش دیده شده مدل انتخاب
شدهاند.
سامانه استنتاج فازي -عصبي تطبيقي نمونهاي از ترکيب
شبکههاي عصبي و سامانههاي فازي بهمنظور ایجاد یک ابزار
مدلسازي دادهاي قوي ميباشد .سامانه استنتاج فازي -عصبي
تطبيقي (انفيس) مدلي است که مقادیر مناسبي داده بهعنوان
ورودي دریافت ميکند و با توجه به مشخصات این دادهها ،آنها
را بر توابع عضویت تعيين شده ورودي مينگارد .سپس با توجه
به خروجي این توابع ،مجموعهاي از قواعد اگر -آنگاه فازي ایجاد
مينماید .این قواعد مجموعهاي از مشخصات خروجيها را با

توجه به توابع عضویت خروجي تعيين شده براي آنها ارائه مي-
دهند (.)Rezaei et al., 2012 ،Ekici & Aksoy, 2011
جهت مدلسازي ميزان عملکرد کلوچه و همچنين ميزان
انتشارات زیستمحيطي ناشي از مصرف انرژي ،با استفاده از
روشهاي ذکر شده ،ميزان عملکرد و همچنين ميزان انتشارات
زیستمحيطي (با استفاده از نرمافزار سيماپرو) براي هر  31واحد
مورد بررسي جداگانه محاسبه شد و مدلسازي براساس انرژي
مصرفي هر واحد با توجه به ميزان عملکرد و همچنين ميزان
انتشارات زیستمحيطي واحدها صورت پذیرفت.
براي ارزیابي عملکرد شبکههاي عصبي مصنوعي آموزش
دیده شده و سامانه استنتاج فازي -عصبي تطبيقي و همچنين
امکان مقایسه بين مدلهاي انتخاب شده با استفاده از شبکههاي
عصبي مصنوعي آموزش دیده شده و سامانه استنتاج فازي-
عصبي تطبيقي از معيارهاي ضریب تبيين ( )R2و جذر ميانگين
مربعات خطا ( )RMSEاستفاده شده است ( Rahman & Bala,
:)2010
(رابطه )4
(رابطه )5

1 n
2
 t i  z i 
n i







RMSE 
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که  tiو  ziبهترتيب مقادیر پيشبيني شده و مقادیر واقعي
عملکرد محصول براي کارخانه  iام ميباشند.

نتايج و بحث
تحليل انرژی

در جدول  2ميزان مصرف نهادهها براي توليد هر کيلوگرم
کلوچه و معادل انرژي آنها ذکر شده است .براساس نتایج،
 31/51مگاژول انرژي براي توليد هر کيلوگرم کلوچه مصرف
شده است که گاز طبيعي با  11/11مگاژول بر کيلوگرم بيشترین
ميزان از این انرژي مصرفي را به خود اختصاص داده است .آرد
با معادل انرژي ( )5/13 MJ kg-1و شکر با معادل انرژي ( MJ
 )4/21kg-1در جایگاه بعدي قرار دارند .در شکل  2سهم هر
نهاده در انرژي ورودي توليد کلوچه نشان داده شده است.
براساس شکل  ،2گاز طبيعي که براي تأمين انرژي پخت کلوچه
از آن استفاده شده است 56 ،درصد انرژي ورودي را به خود
اختصاص داده است این در حالي است که نتایج دیگر تحقيقات
نشان ميدهد که این ميزان بين  5تا  65درصد براي انواع
مختلف نانهاي حجيم توليدي در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا
متغير است ( .)Notarnicola et al., 2017همچنين آرد بهعنوان
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ماده اوليه کلوچه 11 ،درصد انرژي مصرفي را به خود اختصاص
داده است .در تحقيقي مشابه در توليد انواع کيک و نان شيرین
این ميزان بين  5تا  91درصد از کل انژري مصرفي بوده است
( .)Notarnicola et al., 2017دليل این ميزان تفاوت در درجه
اول به تنوع دستور پخت (تنوع در نوع و ميزان مواد تشکيل
دهنده و همچنين زمان پخت) و در درجه دوم به نوع تجهيزات
مصرفي بهخصوص تجهيزات مرحله پخت بر ميگردد .با این
حال مصرف انرژي در شکل سوخت ،مصرف باالیي را به خود
اختصاص داده است که با توجه به ناپایداري منابع سوختهاي
فسيلي ،کارخانه هاي توليد کلوچه بایستي در جهت کاهش این
ميزان انرژي مصرفي ناشي از گاز طبيعي اقدامات مؤثري انجام
دهند .عدم استفاده از تجهيزات مستهلک ميتواند بهترین گزینه
براي کاهش مصرف سوخت در کوتاه مدت باشد در حالي که در
برنامههاي بلند مدت تغيير نوع سوخت فرهاي پخت از سوخت-

هاي فسيلي به سوختهاي پاک و تجدیدپذیر خصوصاً انرژي
خورشيد و استفاده از اجاقهاي خورشيدي با توجه به اقليم
ایران توصيه ميگردد.
در سوئد ميزان انرژي مصرفي براي توليد نان حجيم
صنعتي با ترکيب اصلي آرد و شکر  14تا  22مگاژول براي هر
کيلوگرم ( ،)Andersson & Olsson, 1999در دانمارک براي هر
کيلوگرم نان حجيم صنعتي  4مگاژول ( Braschkat et al.,
 )2004و در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا تجزیه و تحليل جریان
انرژي نشان داد که بين  1تا  32/1مگاژول براي توليد هر
کيلوگرم نان حجيم ( )Notarnicola et al., 2017محاسبه شده
است .مقایسه نتایج نشان ميدهد مصرف انرزي در توليد کلوچه
در ایران نسبت به مطالعات ذکر شده مقدار باالیي را نشان مي-
دهد که ميتوانند مرتبط با مصرف باالي سوخت به دليل
فرسودگي فرهاي مورد استفاده باشد.

جدول  .2انرژی نهاده و ستانده در توليد کلوچه در استان گيالن

ميزان مصرفي براي توليد هر کيلوگرم کلوچه انرژي معادل (مگاژول بر کيلوگرم)

عنوان (واحد)
نهادهها
آرد )(kg
شکر)(kg
روغن )(kg
تخممرغ )(kg
گردو )(kg
نارگيل )(kg
آب )(m3
الکتریسيته )(kWh
گازطبيعي)(m3
نيروي انساني)(h
ماشينها )(kg
-1
انرژي ورودي کل ) (MJ kg

1/244
1/249
1/136
1/113
1/119
1/116
1/11119
1/15
1/345
/153
1/111

شکل  .2سهم نهادههای مختلف انرژی در توليد کلوچه در استان گيالن

5/13
4/21
1/11
1/111
1/115
1/112
1/11119
1/9
11/11
1/111
1/264
31/51
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در جدول  3شاخصهاي انرژي براي توليد هر کيلوگرم
کلوچه نشان داده شده است .براین اساس شدت انرژي 31/25
مگاژول بر کيلوگرم برآورد شدکه نشان مي دهد براي توليد هر
کيلوگرم کلوچه  31/25مگاژول انرژي مصرف شده است که
مقدار باالیي است که براي کاهش آن ميبایست مصرف انرژي را
تا حد ممکن کاهش داد و یا بهازاي انرژي مصرف شده عملکرد
را افزایش داد .با استفاده از مدلسازي ميتوان با استفاده از
ترکيب مشخصي از نهادهها (انرژي مصرفي) عملکرد را پيش-
بيني نمود و بهترین نسبت را براي ميزان انرژي بر ميزان
عملکرد برآورد کرد.
جدول  .1شاخصهای انرژی در توليد کلوچه در گيالن

عنوان
بهرهوري انرژي
شدت انرژي

واحد

مقدار شاخص در توليد کلوچه

kg MJ-1

1/132
31/25

-1

MJ kg

تحليل شاخصهای زيستمحيطی

در جدول  4مقادیر واقعي شاخصهاي زیستمحيطي محاسبه
شده در توليد کلوچه بهازاي یک کيلوگرم محصول توليدي نشان

داده شده است .این نتایج مربوط به انتشارات مستقيم (داخل
کارخانه) و غيرمستقيم (فرآیندهاي باالدستي) هستند .براساس
نتایج ،ميزان گرمایش جهاني براي توليد هرکيلوگرم کلوچه،
 3/13کيلوگرم دياکسيد کربن معادل محاسبه شده است .در
تحقيقات دیگر در حوضه ارزیابي چرخه زندگي انواع محصوالت
مرتبط با نان و شيریني ،این ميزان بين  1/62تا 1/1
( 1/41 .،)Andersson & Ohlsson, 1999تا Braschkat ( 1/59
 1/15 ،)et al., 2004تا  )Espinoza-Orias et al., 2011( 1/9و
 1/6تا  ،)Kulak et al., 2015( 1/1کيلوگرم دياکسيد کربن
معادل براي هر کيلوگرم نان حجيم محاسبه شده است .مقایسه
نتایج نشان ميدهد توليد کلوچه در استان گيالن نسبت به دیگر
نانهاي حجيم توليد شده در نقاط مختلف جهان منجر به توليد
مقدار بيشتري دياکسيد کربن معادل شده است که  51درصد
آن مربوط به انتشارات مستقيم ناشي از سوختن گازطبيعي و
رهاسازي فاضالب است .همچنين نتایج نشان ميدهد انتشارات
مستقيم کارخانه نقش اصلي را در بخشهاي اثر مسموميت آب-
هاي آزاد ونقصان الیه ازون به خود اختصاص داده است در حالي
که در بخشهاي اثر تقليل منابع غير آلي و مسموميت خاک
نقش چنداني نداشته است.

جدول  .9شاخصهای زيستمحيطی به ازای يک کيلوگرم کلوچه توليدی

بخش اثر

واحد

خارج از کارخانه

تقليل منابع غيرآلي
اسيدي شدن
اختناق دریاچهاي
گرمایش جهاني
نقصان الیه ازون
مسموميت انسانها
مسموميت آبهاي سطحي
مسموميت آبهاي آزاد
مسموميت خاک
اکسيداسيون فتوشيميایي

kg Sb eq.

1
1/11919
1/11619
1/11145
1/11125
1/11219
1/11
1/92
1/1111111 1/111111124
1/16191
1/96
1/14356
1/21541
213/95
41/29
1/1113
1/11314
1/11131
1/11146

kg SO2 eq.
kg PO4-2 eq.
kg CO2 eq.
kg CFC-11 eq.
kg 1,4-DCB eq.
kg 1,4-DCB eq.
kg 1,4-DCB eq.
kg 1,4-DCB eq.
kg C2H4 eq.

مدلسازی عملکرد کلوچه و اثرات زيستمحيطی ناشی از
مصرف انرژی با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

بهمنظور پيشبيني ميزان عملکرد کلوچه (بهعنوان انرژي
خروجي) و ميزان اثرات زیستمحيطي بر حسب انرژي مصرفي
توسط نهادههاي مختلف از مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي
استفاده شده و نتایج نهایي در جدول  5ارائه شده است .شبکه-
هاي استفاده شده در این تحقيق از نوع شبکههاي عصبي

داخل کارخانه کل
1/11919
1/11663
1/11243
3/13
1/111111124
2/12191
1/25115
251/1
1/11424
1/11193

مصنوعي چند الیه با روش یادگيري پسانتشار خطا بوده است.
در صورت انتخاب ساختار مناسب ،یعني تعداد نرونها ،الیههاي
مخفي و توابع فعالسازي مناسب ،این شبکهها قادر هستند هر
رابطه بين ورودي و خروجي را با دقت دلخواه تخمين بزنند .در
این بخش ،نهادههاي انرژي شامل آرد ،شکر ،تخممرغ ،گردو،
نارگيل ،آب ،الکتریسيته ،گازطبيعي ،نيروي کارگري (زن و مرد)
و ماشينها بهعنوان وروديهاي مدل و عملکرد توليد کلوچه و
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 11بخش اثر مورد مطالعه در این پژوهش بهعنوان خروجي مدل
در نظر گرفته شدهاند .براساس نتایج مدلسازي شبکه عصبي
مصنوعي در توليد کلوچه ،شبکه عصبي با ساختار 11-25-5-1
بهعنوان بهترین ساختار تعيين شده است در حالي که در مدل-
سازي اثرات زیستمحيطي ،ساختار شبکه منتخب بهصورت-11
 11-11-11ميباشد .ميزان  R2و  RMSEبراي خروجيهاي
مختلف آزمون شبکههاي عصبي منتخب بين  1/61تا  1/15و
 1/114تا  1/135به دست آمده است که نشان دهنده دقت باال
در مدلهاي منتخب است .در تحقيقي دیگر ،در رابطه با مدل-
سازي هدایت حرارتي در توليد نان تخت لواش سنتي ایرانR2 ،
 MRE ،و MAEبهترتيب  1/6323 ،1/199و  1/11166تعيين
شدند.
جدول  .9مدلسازی عملکرد و اثرات زيستمحيطی توليد کلوچه توسط
شبکه عصبی مصنوعی

عنوان
عملکرد کيک
تقليل منابع غير آلي
اسيدي شدن
اختناق دریاچهاي
گرمایش جهاني
نقصان الیه ازون
مسموميت انسانها
مسموميت آبهاي سطحي
مسموميت آبهاي آزاد
مسموميت خاک
اکسيداسيون فتوشيميایي

*

**

NH1

NH2

25
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

شاخصهاي آماري
(آزمون)
R2

RMSE

1/15
1/95
1/99
1/91
1/99
1/91
1/61
1/95
1/96
1/95
1/91

1/114
1/131
1/114
1/114
1/125
1/126
1/135
1/112
1/125
1/113
1/121

* تعداد نرون در الیه مخفي اول
** تعداد نرون در الیه مخفي دوم
مدلسازی عملکرد کلوچه و اثرات زيستمحيطی ناشی از
مصرف انرژی با استفاده از سامانه استنتاج فازی -عصبی
تطبيقی

سامانه استنتاج فازي -عصبي تطبيقي از فرآیند آموزش شبکه-
هاي عصبي بهمنظور تنظيم توابع عضویت و پارامترهاي مربوط
به مجموعه دادههاي ورودي استفاده ميکند .الگوریتم آموزشي
سامانه استنتاج فازي-عصبي تطبيقي از روش ترکيبي دوگانه که
شامل روشهاي پسانتشار خطا و حداقل مربعات ميباشد،
استفاده ميکند .در این پژوهش مدلسازي عملکرد محصول و
اثرات زیستمحيطي ناشي از مصرف انرژي با در نظر گرفتن
انرژيهاي بهکار رفته در فرآیند توليد با استفاده از روش
استنتاج فازي-عصبي تطبيقي ،انجام شده است .پارامترهاي

ورودي در تدوین مدلسازي موردنظر در این تحقيق ،انرژيهاي
مورد استفاده در توليد کلوچه شامل انرژي نهادههاي آرد ،شکر،
روغن ،تخممرغ ،گردو ،نارگيل ،آب ،الکتریسيته ،گازطبيعي،
نيروي کارگري و ماشينها ميباشد.
یکي از محدودیتها در استفاده از سامانه استنتاج فازي-
عصبي تطبيقي براي مدلسازي ،تعداد پارامترهاي ورودي
ميباشد .هنگامي که پارامترهاي ورودي بيش از پنج باشند به
علت افزایش زمان محاسبات و افزایش تعداد قوانين ،معموالً
انجام محاسبات ناتمام باقي ميماند (Hosseinzadeh-
 .)Bandbafha et al., 2017از این رو  11پارامتر ورودي براي
مدلسازي در بهترین آرایش انفيس به چهار دسته تقسيم و هر
گروه به عنوان وروديها براي مدلهاي انفيس  1تا  4انتخاب
شده است .خروجي انفيسهاي  1تا  4به عنوان وروديهاي
مدلهاي انفيس شماره  5و  6انتخاب و خروجي مدلهاي
انفيس شماره  5و  6به عنوان وروديهاي مدل انفيس شماره 1
و خروجي انفيس شماره  1به عنوان انرژي خروجي پيشبيني
شده در نظر گرفته شده است .توزیع انرژيهاي ورودي براي
بهترین مدل در شکل  3ارائه شده است .بهمنظور دستيابي به
بهترین نتيجه ،توابع عضویت گوناگوني از جمله خطي ،مثلثي،
گوسي ،زنگولهاي و غيره مورد آزمایش قرار گرفتند و در نهایت
بهترین نتایج با تابع عضویت زنگولهاي حاصل گردید .مشخصات
و پارامترهاي عملکرد مدلهاي انفيس یک تا هفت در جدول 6
خالصه شده است .ميزان شاخصهاي  R2و  RMSEبراي
انفيسهاي مختلف بين  1/91تا  1/11و  1/216تا  1/141به
دست آمده است که نشان دهنده دقت و صحت مطلوب در پيش
بيني عملکرد کلوچه است .همچنين در جدول  1مشخصات
سامانه استنتاج فازي -عصبي تطبيقي نهایي به عنوان بهترین
ساختار براي پيشبيني شاخصهاي زیستمحيطي نشان داده
شده است .ميزان  R2بين  1/112تا  1/111به دست آمده است
که نشان دهنده دقت باال در پيشبيني ميزان اثرات زیست-
محيطي توليد کلوچه است.
براساس نتایج جدول  6 ،5و  ،1مدلسازي شبکههاي
عصبي مصنوعي و سامانه استنتاج فازي -عصبي تطبيقي براي
پيشبيني عملکرد کلوچه و اثرات زیستمحيطي مرتبط با آن
نشان داد که تکنيک سامانه استنتاج فازي -عصبي تطبيقي با
بهرهگيري از قوانين فازي قادر است با دقت بيشتر عملکرد
کلوچه و ميزان اثرات زیستمحيطي ناشي از مصرف انرژي را در
توليد کلوچه پيشبيني کند .در تحقيقات مختلفي در زمينه
توليد محصوالت مختلف اعم از محصوالت کشاورزي و دامداري
این نتيجه به دست آمده است ( ;Sefeedpari et al., 2016
.)Hosseinzadeh-Bandbafha et al., 2017
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شکل  .1بهترين آرايش انفيس چند اليه برای پيشبينی عملکرد کلوچه
جدول  .2مشخصات بهترين انفيس چند اليه برای پيشبينی عملکرد کلوچه

عنوان

نوع تابع عضویت

ورودي

ورودي

انفيس1
انفيس2
انفيس3
انفيس4
انفيس5
انفيس6
انفيس1

زنگولهاي
زنگولهاي
زنگولهاي
زنگولهاي
زنگولهاي
زنگولهاي
زنگولهاي

تعداد توابع عضویت الگوریتم یادگيري آزمون

خروجي اپوک
خطي
خطي
خطي
خطي
خطي
خطي
خطي

111
111
111
111
111
111
111

1،1
1،1
1،1
4،3،3
1،1
1،1
1،1

هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید

RMSE

R2

1/944
1/515
1/491
1/141
1/296
1/239
1/216

1/16
1/11
1/11
1/91
1/11
1/11
1/11

جدول  .7مشخصات بهترين انفيس چند اليه برای پيشبينی ميزان انتشارات زيستمحيطی توليد کلوچه

عنوان
بخش اثر

نوع تابع عضویت
ورودي

زنگولهاي
تقليل منابع غير آلي
زنگولهاي
اسيدي شدن
زنگولهاي
اختناق دریاچهاي
زنگولهاي
گرمایش جهاني
زنگولهاي
نقصان الیه ازون
زنگولهاي
مسموميت انسانها
مسموميت آبهاي سطحي زنگولهاي
زنگولهاي
مسموميت آبهاي آزاد
زنگولهاي
مسموميت خاک
اکسيداسيون فتوشيميایي زنگولهاي

تعداد توابع عضویت الگوریتم یادگيري آزمون

خروجي اپوک
خطي
خطي
خطي
خطي
خطي
خطي
خطي
خطي
خطي
خطي

6،5
6،5
6،5
6،5
6،5
6،5
6،5
6،5
6،5
6،5

RMSE

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید
هيبرید

R2

1/111
1/113
1/111
1/115
1/111
1/114
1/111
1/124
1/111
1/113
1/111
1/111
1/114 4511/61
1/112
1/161
1/119
1/159
1/111
1/115
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نتيجهگيری
این پژوهش با هدف تحليل و ارزیابي جریان انرژي و اثرات
زیستمحيطي توليد کلوچه در استان گيالن انجام شد .براساس
نتایج براي توليد هر کيلوگرم کلوچه 31/51 ،مگاژول انرژي
مصرف شده است که  56درصد از آن به گازطبيعي تعلق داشت.
با توجه به ناپایداري گازطبيعي و سایر نهادههاي انرژي و براي
پایداري در توليد کلوچه انجام مراحل کالن زیر بایستي مورد
توجه توليدکنندگان کلوچه قرار گيرد.
 -1شناسایي کامل فرآیند توليد کلوچه و تبدیل هرچه
بيشتر مراحل توليد به روشهاي مکانيزه با در نظر گرفتن
کارایي روشها.
 -2تعيين شاخصهاي ارزیابي و مقایسهاي مورد نياز
روشهاي مختلف توليد و پخت کلوچه و انتخاب کاراترین روش
از نظر کارایي در مصرف انرژي و کارایي زیستمحيطي.
 -3انتخاب بهترین دستورالعمل پخت (نوع و مقدار مواد
توليد کلوچه) از لحاظ مصرف انرژي و ارائه آن به توليدکنندگان.
همچنين براساس ارزیابي چرخه زندگي توليد کلوچه،
انتشارات مستقيم کارخانه ناشي از مصرف گازطبيعي و پساب
کارخانه ،سهم باالیي در دو بخش اثر نقصان الیه ازون و
مسموميت آبهاي آزاد داشته است .همچنين در حدود 51

درصد از بخش اثر گرمایش جهاني مربوط به انتشارات مستقيم
کارخانه و انتشار گازهاي حاصل از سوختن گازطبيعي است .در
نهایت براي پيشبيني ميزان عملکرد و اثرات زیستمحيطي
ناشي از مصرف انرژي در توليد کلوچه به منظور کنترل و
کاهش مصرف انرژي ،از روشهاي هوش مصنوعي استفاده شد.
مدلسازي با استفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي و سامانه
استنتاج فازي-عصبي تطبيقي انجام شد که نتایج نشان داد که
روشهاي مورد بررسي به دليل سادگي و کمتر شدن زمان انجام
محاسبات به خوبي ميتوانند مدلسازي را با دقت باال انجام
دهند .ضریب تبيين براي عملکرد پيشبيني شده کلوچه با
بهرهگيري از شبکههاي عصبي مصنوعي برابر با  1/15بود در
حالي که مقدار حاصل شده از سامانه استنتاج فازي -عصبي
تطبيقي برابر با  1/11به دست آمده است .مقایسه شبکههاي
عصبي مصنوعي و سامانه استنتاج فازي-عصبي تطبيقي جهت
پيشبيني عملکرد کلوچه و اثرات زیستمحيطي ناشي از مصرف
انرژي در توليد کلوچه آشکار ساخت که مدل ارائه شده براساس
سامانه استنتاج فازي-عصبي تطبيقي چند الیه قادر است تا با
دقت بيشتر و خطاي کمتر ،عملکرد کلوچه و اثرات زیست-
محيطي ناشي از مصرف انرژي را برآورد نماید.
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