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چکیده
این پژوهش بهمنظور تجزیه و تحلیل و مدلسازي انرژي مصرفی در تولید توتفرنگی در مزارع روباز با بهرهگیري از سامانههاي
هوشمند شبکه عصبی مصنوعی ،سامانه استنتاج عصبی-فازي تطبیقی چندالیه (انفیس) و رگرسیون انجام گرفت .بهمنظور برآورد
میزان انرژي مصرفی ،دادهها بهطور مستقیم از  07تولیدکننده توتفرنگی در دزفول جمعآوري شد .باتوجه به نتایج ،کل انرژي ورودي
و خروجی براي این محصول بهترتیب برابر با  66200/20و  67776/01مگاژول بر هکتار بهدست آمد .بیشترین میزان مصرف نهاده با
مقدار  10169/02مگاژول بر هکتار و سهم  07درصد به کودهاي شیمیایی تعلق داشت .باتوجه به نتایج مدل انفیس ،میزان ضریب
همبستگی و میانگین مربعات خطا و میانگین خطاي مطلق براي توتفرنگی ،بهترتیب برابر با  7/720 ،7/90و  7/712بهدست آمد.
همچنین مقادیر این پارامترها براي شبکه عصبی مصنوعی با ساختار بهینه ( )1-6-0بهترتیب برابر با  7/706 ،7/90و  7/727و براي
رگرسیون بهترتیب  7/706 ،7/97و  7/706تعیین شدند .همچنین تأثیر مصرف انرژي توسط نهادههاي مختلف بر روي تولید
توتفرنگی با استفاده از روش پارامتري کاب-داگالس و تولید فیزیکی نهایی موردبررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد تأثیر نهادههاي
ماشین و آب نسبت به سایر نهادهها بیشتر بود .نتایج مقایسه مدل رگرسیون با مدل شبکه عصبی و انفیس نشان داد که مدل انفیس
مقدار خروجی را با دقت بیشتري نسبت به بهترین مدل شبکه عصبی مصنوعی برآورد کرد و شبکه عصبی مصنوعی هم نسبت به مدل
رگرسیون تخمین بهتري را نشان داد.
واژههای کلیدی :مزارع روباز ،کود شیمیایی ،ضریب همبستگی ،روش پارامتري کاب  -داگالس
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جایگزین روشهاي متداول موردتوجه زیادي قرار گرفته است
(کیلن 0و همکاران.)2004 ،
یکی دیگر از روشهاي هوش مصنوعی که ترکیبی از
شبکههاي عصبی مصنوعی و سیستمهاي فازي است و مزایاي
دو مدل را ارائه میکند سیستم استنتاج عصبی -فازي تطبیقی
(انفیس )6است (ندرلو 0و همکاران.)2012 ،
ساختار این سامانه ،ساختار شبکهاي شبیه روش شبکه
عصبی مصنوعی میباشد که متغیرهاي ورودي را از طریق توابع
عضویت ورودي و پارامترهاي مربوطه و سپس از راه توابع
عضویت خروجی و پارامترهاي مربوطه به متغیرهاي خروجی،
مدل میکند .در میان روشهاي نوین مدلسازي ،سامانههاي
فازي از جایگاه ویژهاي در زمینههاي مختلف و بهطور خاص در
علوم کشاورزي برخوردار است (یانگ 0و همکاران.)2003 ،
تاکنون مطالعات گستردهاي در حوزه انرژي و کشاورزي با
بهکارگیري روشهاي مذکور صورت گرفته است .اردال 9و
همکاران ( )2007به بررسی انرژيهاي ورودي براي تولید
چغندرقند در  126مزرعه در ترکیه پرداختند .بر طبق نتایج
این تحقیق کل انرژي مصرف شده براي تولید یک هکتار
چغندرقند برابر با  69600/01مگاژول میباشد که  29درصد
انرژي ورودي مربوط به انرژي کود بوده است .بررسی مصرف
انرژي در تولید سیب درختی در استان اصفهان و پرتقال در
استان گیالن ازجمله تحقیقاتی است که بهترتیب توسط
رفیعی 17و همکاران ( )2010و نبوي پله سرایی ( )1696در
زمینه تحلیل انرژي در کشاورزي انجام گرفت.
پهلوان 11و همکاران ( )2012مدلهاي مختلف شبکه عصبی
را براي تخمین عملکرد تولید ریحان گلخانهاي در ایران مطالعه
نمودند .نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی با
ساختار  1-27-27-0میتواند ارزش بازدهی را با دقت بیشتري
پیشبینی کند .رحمان و بال )2010( 12از روش شبکه عصبی
مصنوعی در پیشبینی میزان ماده خشک گیاه کنف در
بنگالدش با استفاده از پارامترهاي شرایط اقلیمی استفاده
کردند .براساس گزارش آنها بهترین مدل داراي ساختار -0-1
 6-9بود.
کاول و همکاران ،بهمنظور پیشبینی میزان عملکرد
محصوالت سویا و ذرت در ماریلند (آمریکا) با استفاده از

مقدمه
امروزه نیاز کشاورزي به انرژي بهشدت افزایش یافته ،پس نیاز
شدیدي به متعادل کردن مصرف انرژي در کشاورزي است
(رحیمیان .)1692 ،یکی از الزامات اصلی براي کشاورزي پایدار
استفاده از انرژي کارآمد است استفاده از انرژي در بخش
کشاورزي در پاسخ به جمعیت روبه رشد جهانی ،زمین
قابلکشت محدود و میل به استاندارد باالتر زندگی افزایش
مییابد (نبوي پله سرایی و همکاران .)1696 ،این بخش مانند
سایر بخشها ،بهطور قابلتوجهی به منابع انرژي مانند برق،
سوخت ،گاز طبیعی و زغالسنگ وابسته است .بهطور پیوسته
تقاضا براي افزایش تولید غذا موجب افزایش شدت استفاده از
کودهاي شیمیایی ،سموم ،ماشینهاي کشاورزي و سایر منابع
طبیعی شده است .افزایش در شدت مصرف انرژي سالمت
انسانها و محیطزیست را تهدید میکند و این امر موجب
تباهی صلح و پیشرفت جهان است (دالگارد 1و همکاران،
.)2001
استفاده مؤثر از انرژي در بخش کشاورزي نقش اساسی در
پایداري تولید ،بهینهسازي اقتصادي سامانه ،حفظ ذخایر
سوختهاي فسیلی و کاهش آلودگی هوا دارد .تجزیه و تحلیل
انرژي در کشاورزي میتواند در ارزیابی اثر فعالیتهاي انسان بر
تعادل و ثبات محیطی حاصل از الگوهاي جریان انرژي و تغییر
آنها مورداستفاده قرار گیرد (رحیمیزاده و همکاران.)1606 ،
مقدار انرژي مصرفشده در تولید ،پردازش و توزیع کشاورزي به
میزان قابلتوجهی باال است و ازآنجاییکه تولید محصول و
تأمین مواد غذایی بهطور مستقیم با انرژي همراه است بنابراین
مصرف مقدار مناسب انرژي و استفاده مؤثر و کارآمد آن کامالً
ضروري است (محمدي و امید.)2010 ،2
مدلسازي انرژي یک موضوع جالب براي مهندسین و
دانشمندان است که با تولید ،مصرف انرژي و اثرات
زیستمحیطی مرتبط میباشد (القندور 6و همکاران.)2009 ،
تاکنون روشهاي مختلفی براي مدلسازي انرژي مصرفی در
کشاورزي استفاده شده است .یکی از روشهایی که توجه
پژوهشگران را به خود جلب کرده است ،شبکههاي عصبی
مصنوعی است (آیدین .)2014 ،2امروزه استفاده از شبکههاي
عصبی مصنوعی که ابزار محاسباتی ارزشمندي براي مدلسازي
است بهطور روزافزون براي حل مسائل پیچیده و بهعنوان
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این روش توسط کوکران )1977( 6به شرح زیر توصیف شده
بود:
z pq
d
n
( )1
1 z pq

میانگین بارندگی در دورههاي مختلف رشد محصوالت ،از
مدلهاي شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرده و نتایج
بهدستآمده را با نتایج مدل رگرسیون خطی مقایسه کردند.
نتایج مطالعه آنها نشان داد که مدل شبکههاي عصبی
مصنوعی نسبت به مدل رگرسیونی میتواند عملکرد محصوالت
موردنظر را در مناطق موردمطالعه با دقت بیشتري برآورد کند
(کاول 1و همکاران.)2005 ،
خوشنویسان 2و همکاران ( )2013بهمنظور پیشبینی
عملکرد سیبزمینی چندین مدل انفیس چند الیه را براساس
انرژيهاي ورودي بررسی کردند و درنهایت بهترین مدل را
انتخاب نمودند که مشخصات آماري یعنی  Rو  RMSEبراي
بهترین مدل پیشنهادي آنها بهترتیب  7/90و  7/729بهدست
آمد.
ازآنجاکه مطالعات اندکی در زمینه بررسی میزان مصرف
انرژي در تولید توتفرنگی مزرعه روباز در کشور انجام شده
است و همچنین تجزیه و تحلیل انرژي و محاسبه شاخصهاي
انرژي براي محصول توتفرنگی تاکنون در خوزستان صورت
نگرفته است ،هدف این مطالعه تعیین میزان انرژي ورودي و
خروجی و همچنین ارزیابی عملکرد مدلهاي شبکه عصبی
مصنوعی و انفیس در مقایسه با روش مدلسازي رگرسیونی،
نتایج بهدستآمده از این مدلها با یکدیگر مقایسه شده است.
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2
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2
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(

N

1

که در آن nحجم نمونه موردنیاز N ،تعداد مزرعه در جامعه
هدف است که برابر است با  Z ،67ضریب قابلیت اطمینان (برابر
با  ،1/96که نشاندهنده سطح اطمینان ( p ،)%90نسبتی از
جمعیت داراي صفت معین) )1-p( ،q ،و  dانحراف مجاز نسبت
خطا از متوسط جمعیت است .باتوجه به حجم کشاورزان منطقه
و با درنظر گرفتن مقدار  7/0براي  pو  qو  7/70براي  ،dحجم
نمونه محاسبه شده در این مطالعه 07بهدست آمد که بهصورت
تصادفی انتخاب شدند.
محاسبه انرژی ورودی و خروجی
در این مطالعه ،نیروي انسانی ،ماشینها و تجهیزات (تراکتور،
دیسک و گاوآهن و  ،)...سوخت دیزل ،کودهاي شیمیایی و
دامی ،سموم و آب آبیاري بهعنوان نهادههاي ورودي و عملکرد
توتفرنگی بهعنوان ستانده در نظر گرفته شد .براي تعیین
میزان انرژي معادل نهادهها و ستاندهها ،از مقادیر انرژي معادل
(جدول  )1آن نهاده یا ستانده بهره گرفته شد .براي محاسبه
انرژي ورودي و خروجی هریک از نهادهها و ستاندهها ،میزان
مصرف هر یک از آنها در انرژي معادل آن نهاده یا ستانده
ضرب شد.

مواد و روشها
جمعآوری اطالعات موردنیاز

شاخصهای انرژی

این پژوهش در شهر دزفول ،استان خوزستان انجام شد.
اطالعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه و بررسی حضوري از
توتفرنگیکاران شهرستان دزفول در فروردین و اردیبهشت
 1696جمعآوري گردید .پرسشنامه شامل سواالتی در مورد
استفاده از وروديهاي مختلف (سوخت ،برق ،کود ،آفتکشها و
غیره) ،مقدار زمینهاي کشت شده توسط کشاورز ،عملکرد
توتفرنگی ،کل ساعات کار از آمادهسازي زمین تا برداشت
توتفرنگی ،کل ساعات کار ماشینآالت و تجهیزات و غیره بود.
در مراحل مختلف این پژوهش عالوهبر دادههاي حاصل از
مصاحبه از آمار و اطالعات سازمان جهاد کشاورزي استان نیز
استفاده شد.
در این مطالعه ،از فرمول کوکران براي برآورد حجم نمونه
موردنیاز استفاده شد.

در این قسمت از پژوهش از شاخصهاي مختلف انرژي در
سامانههاي تولیدي که امکان شناخت جامع از وضعیت
کشاورزي را ممکن میسازد ،استفاده میشود که برخی از این
شاخصها شامل نسبت انرژي ،بهرهوري انرژي ،افزوده خالص
انرژي و انرژي ویژه است که یکی از مهمترین اقدامات در
فرآیند تحلیل انرژي محسوب میشوند .روابط محاسبه این
شاخصها به شرح زیر است.
()2
()6
()2
( )0

1. Kaul
2. Khoshnevisan

انرژي ورودي -انرژي خروجی= افزوده خالص انرژي
3. Cochran
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جدول  :1ضرایب انرژي نهادهها و ستاندهها درتولید توتفرنگی
Table 1: Energy coefficients of inputs and outputs in strawberry production
ضرایب انرژي (مگاژول/واحد)
واحد
عنوان
Unit

)Energy coefficients (MJ Unit-1

 .1نیروي انسانی

ساعت

1.96

Human labor

h

Item

منبع
Reference

(کیتانی و همکاران)1999 ،
)(Kitani et al., 1999

 .2ماشین
Machinery

تراکتورها
Tractors

ماشینآالت

کیلوگرم سال

9-10

)(Pishgar-komleh, 2012

kg yr
6-8

Implement and
Machinery

 .6سوخت دیزل
Diesel fuel

(پیشگرکومله و همکاران)2012 ،
(پیشگرکومله و همکاران)2012 ،
)(Pishgar-komleh, 2012

لیتر

47.8

L

(کیتانی و همکاران)1999 ،
)(Kitani et al., 1999

 .2کودهاي شیمیایی
Chemical fertilizers

نیتروژن

66.14

Nitrogen

)(Banaeian et al., 2011

فسفات
وروديها
Inputs

(بناییان و همکاران)2011 ،

Phosphate

کیلوگرم

پتاسیم

kg

12.44

(بناییان و همکاران)2011 ،
)(Banaeian et al., 2011

11.15

Potassium

(بناییان و همکاران)2011 ،
)(Banaeian et al., 2011

گوگرد

1.2

Sulfur

(خوشنویسان و همکاران)2013 ،
)(Khoshnevisan et al., 2013

ریزمغذيها

120

Micro- nutrients

(بناییان و همکاران)2011 ،
)(Banaeian et al., 2011

(پیشگرکومله و همکاران)2012 ،

 .0کودمرغی

کیلوگرم

Farmyard manure

kg

)(Pishgar-komleh, 2012

Toxicides

لیتر

(پیشگر کومله و همکاران)2012 ،

0.3

 .6سموم
علفکش

85

)(Pishgar-komleh, 2012

L

Herbicide

(پیشگر کومله و همکاران)2012 ،

حشرهکش

کیلوگرم

Pesticide

kg

)(Pishgar-komleh, 2012

قارچکش

کیلوگرم

(پیشگر کومله و همکاران)2012 ،

Fungicide

kg

 .0آب براي آبیاري

مترمکعب

Water for errigation

m3

خروجی

توتفرنگی

کیلوگرم

Output

Strawberry

kg

115
295

)(Pishgar-komleh, 2012
1.02
1.9

(امید و همکاران)2011 ،
)(Omid et al., 2011
(سینگ و همکاران)1992 ،
)(Singh et al., 1992

دادههاي ارزیابی تقسیم میشوند 07 .درصد از دادههاي تحقیق
بهعنوان دادههاي آموزشی 10 ،درصد بهعنوان دادههاي آزمون
و  10درصد بهعنوان دادههاي ارزیابی مدل مشخص میشوند.
مطالعات انجام شده در ارتباط با استفاده از شبکههاي عصبی
مصنوعی در کشاورزي گویاي موفقیت استفاده از این تکنیک
بهمنظور پیشبینی در امر تولیدات کشاورزي میباشد (موسوي
اول و همکاران .)1697 ،چندین ساختار با استفاده از دادههاي
تجربی براي تعیین بهترین مدل پیشبینی براي شبکه
موردبررسی قرار گرفته که یکی از سادهترین و پرکاربردترین
شبکههاي پیشنهادي براي استفاده در مدلسازي شبکه عصبی،
مدل پرسپترون چندالیه ) (Multi Layer Perceptronمیباشد

ارزيابی شبکه عصبی مصنوعی
براي پیشبینی میزان عملکرد محصول باتوجه به انرژي مصرفی
توسط نهادههاي مختلف براي مزارع موردبررسی از مدلهاي
مختلف شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است .شبکه عصبی
مصنوعی در مدلسازي سامانههاي پیچیده حتی در مواردي که
دادههاي تجربی محدود در دسترس باشد ،توانایی باالیی دارد
(عمید و مصري گندشمین .)1690 ،بهطوريکه این شبکهها
قادر هستند هر رابطه بین ورودي و خروجی را با دقت دلخواه
تخمین بزنند .در بهکاربردن این روش از نرمافزار MATLAB
 R2014bبهره گرفته شده است .در مدلسازي این شبکه،
دادهها به سه دستهي دادههاي آموزشی ،دادههاي آزمون و
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خروجی نورون iام و  bjمقدار بایاس نورون الیه jام است
(رحمان و بال.)2010 ،3
ارزیابی کارآیی مدل به کمک معیارهایی ازجمله ضریب
تبیین ( )R2و ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEانجام
گرفت (مصري گندشمین 2و همکاران.)2010 ،

(باقرپور .)1696 ،شبکههاي عصبی پرسپترون چندالیه بر پایه
الگوریتم پس انتشار خطا شایعترین شبکه عصبی مصنوعی
است که متشکل از چندین الیه از عناصر پردازنده ساده به نام
نرون است .این شبکه شامل یک الیه از سلولهاي عصبی
ورودي ،یک الیه سلولهاي عصبی خروجی و یک یا چندالیه
پنهان میباشد .الگوریتم پس انتشار خطا ،وزنهاي شبکه و
مقادیر بایاس را در جهتی تغییر میدهد که تابع عملکرد با
سرعت بیشتري کاهش یابد (خوشنویسان و همکاران.)2013 ،
بهدلیل ماهیت متفاوت مقادیر ،دادههاي موردبررسی براي
استفاده در شبکههاي عصبی با استفاده از رابطه زیر بین اعداد
 7تا  1نرمال شدند تا حساسیت شبکه عصبی حفظ شود.

( )9



2

()17
()11

) ( x  xmin
()6
) ( xmax  xmin
نهادههاي مورداستفاده بهمنظور برآورد انرژي موردبررسی با
استفاده از مدلهاي شبکه عصبی مصنوعی شامل انرژي
نهادههاي نیروي انسانی ،کودهاي شیمیایی و دامی ،سم،
سوخت ،آب و ماشین بودند و میزان انرژي محصول نیز بهعنوان
خروجی مدل درنظر گرفته شد .تعداد نرونهاي الیههاي ورودي
و خروجی بهترتیب برابر  0و  1تعیین گردید (دروماند 1و
همکاران .)2003 ،دراین پژوهش ساختارها با یک الیه مخفی و
تعداد نرونهاي مختلف با استفاده از دادههاي تجربی براي
تعیین بهترین مدل پیشبینی موردبررسی قرار گرفتند .در این
مطالعه ،از الگوریتم یادگیري لونبرگ -مارکوات 2براي
بههنگامسازي وزنهاي شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد .در
شبکههاي پس انتشار از تابع انتقال سیگمویید (رابطه  )6که
یک تابع انتقال غیرخطی است استفاده میشود که در آن از
بردارهاي ورودي و هدف براي تقریب یک تابع ،یافتن رابطه
ورودي و خروجی و دستهبندي وروديها براساس روش تعیین
شده طراح شبکه استفاده میشود.
X normal 



1 Q K k
k
  d q  zq
KQ q1k 1





1 n
 d q  zq
n q 1

RMSE 

MAE 

که در آن  d qkمولفه kام از الگوي qام خروجی شبکه بوده و
 z qkمولفه kام مقدار واقعی از الگوي qام و  Qتعداد الگوها در
مجموعه دادههاي آزمون و  Kتعداد متغیرهاي خروجی است.
ارزيابی سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی ()ANFIS
در این تحقیق از روش عصبی-فازي که ترکیبی از شبکههاي
عصبی و سامانههاي فازي بهمنظور ایجاد یک ابزار قدرتمند در
مدلسازي میباشد ،جهت مدلسازي انرژي باتوجه به
انرژيهاي ورودي (انرژي نیروي انسانی ،سوخت ،ماشینها و
ادوات ،کود ،سم و آب آبیاري) در زمینهاي توتفرنگی
شهرستان دزفول بهره گرفته شده است.
یکی از محدودیتها در استفاده از انفیس براي مدلسازي،
تعداد پارامترهاي ورودي میباشد که اگر از پنج ورودي تجاوز
کند قادر به مدلسازي خروجی باتوجه به این وروديها نیست
و دلیلش افزایش تعداد قواعد و زمان محاسبات میباشد که
براي مقابله با این محدودیت میتوان از روشهایی مانند
خوشهبندي دادهها استفاده کرد (خوشنویسان و همکاران،
 .)2014در این پژوهش ،نهادههاي ورودي دو به دو با هم
ترکیب شدند و هرکدام وارد یک شبکه انفیس استاندارد شدند.
در مرحله دوم ،پارامترهاي ورودي به چهار دسته تقسیم شدند
و  0نوع انفیس (،ANFIS 4 ،ANFIS 3 ،ANFIS 2 ،ANFIS 1
 ANFIS 6 ،ANFIS 5و  )ANFIS 7ایجاد شد که جواب نهایی،
نتیجه بهدستآمده از  ANFIS 7میباشد.
انفیس  ،0ترکیب مقادیر پیشبینی شده از انفیس  1و  2و
انفیس  ،6ترکیب مقادیر پیشبینی شده انفیس  6و  2بود .و در

()0
 :Xjمجموع وروديهاي وزندار هریک از نرونهاي الیه jام است
و از رابطه زیر محاسبه میشود:
()0








 Q K k
   (d q  z qk ) 2
q 1k 1
2
R  1 
Q K

2
  zq

q 1k 1


X j  im1Wij  Yi  b j

براي شبکههاي پس انتشار پیشرو و پیشخور m ،نشانگر
تعداد نورونهاي الیه خروجی Wij ،وزن بین الیه  iو Yi ،j

3. Rahman and Bala
4. Mesri-Gundoshmian

1. Drummond
2. Levenberg Marquard
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پیشبینی شده از دو انفیس  6و  2براي انفیس  6و بهترین
عملکرد پیشبینی شده از دو انفیس  0و  6براي انفیس  0در
نظر گرفته شد .ضمن اینکه خروجی براي تمام مدلهاي
انفیس میزان عملکرد محصول میباشد .تمام انفیسها با توابع
عضویت زنگولهاي ) (Gbellmfو گوسی ) (Gaussmfبا تعداد
ورودي  6موردارزیابی و بررسی قرار گرفتند .توزیع انرژيهاي
ورودي در مدلهاي انفیس جهت مدلسازي انرژي محصول
توتفرنگی در شکل  1آورده شده است.

آخرین مرحله ،مقادیر پیشبینی شده از انفیس  0و  6بهعنوان
ورودي انفیس  0باهم ترکیب شدند.
سیگنالهاي ورودي براي مدلسازي انرژي محصول
توتفرنگی در این پژوهش ،انرژي کودهاي شیمیایی ماکرو و
میکرو براي  ،ANFIS 1انرژي کود مـرغی و دیزل بـراي
 ،ANFIS 2انرژي نیروي انسانی و ماشین براي ،ANFIS 3
انرژي سموم و آب براي  ،ANFIS4بهترین عملکرد پیشبینی
شده از دو انفیس  1و  2براي انفیس  ،0بهترین عملکرد

شکل  :1توزیع انرژيهاي ورودي در مدلهاي انفیس جهت مدلسازي انرژي توتفرنگی
Fig. 1: Distribution of input energy in ANFIS models for modeling the energy of strawberry

از آن جمله میتوان به ثابت بودن کششهاي جزیی تولید و
هم چنین ناتوانی این نوع الگو در نشان دادن نواحی مختلف
تولید اشاره کرد (موسوي اول.)1697 ،
شکل عمومی این تابع به اینصورت است:
)Y=f(x) exp(u
()12
که ) f(xنهادههاي تولیدي و  uمیزان مطلوبیت است.
در حالت کلی براي برآورد ضرایب تابع تولید کاب  -داگالس
ابتدا باید از طریق لگاریتمگیري آن را به یک رابطه خطی
تبدیل نمود .که بهصورت رابطه ( )16میباشد (بخشوده،
:)1600

ارزيابی مدل رگرسیونی
در این مطالعه از روش رگرسیونی که یک روش پارامتري است
براي برقراري رابطه بین نهادهها و عملکرد استفاده شد یکی از
انواع توابع تولید که در مطالعات مختلف مربوط به تولید
محصوالت کشاورزي همانند سایر صنایع کاربرد زیادي داشته و
دارد ،تابع کاب داگالس است .یکی از علل استفاده از این نوع
تابع ،سهولت تفسیر نتایج حاصله است .این تابع کمک میکند
که به سادگی نوع بازده نسبت به مقیاس ،کارآیی عوامل تولید و
نیز حساسیت جانشینی بین آنها و حساسیت تولید آنها
تعیین گردد .ولی این تابع تولید داراي معایبی نیز میباشد که

717

()16

n
 α j ln
 X ij 
  ei


j 1
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میدهد .کودهاي شیمیایی با سهم  07درصد بیشترین میزان
مصرف انرژي را به خود اختصاص داده است .از میان کودهاي
شیمیایی ،نیتروژن با  66/9درصد ،بیشترین سهم را از میان
سایر کودها دارد .پس از کودهاي شیمیایی ،نیروي انسانی
 27/2درصد سهم را به خود اختصاص داد .همچنین کمترین
سهم انرژي مصرفی را ماشین به خود اختصاص میدهد.

که در آن:
 :Yiانرژي خروجی مزرعه iام
 : aضریب ثابت
 :ajضریب رگرسیونی نهادهها
 :Xijنهادههاي مورد استفاده در تولید
 :eiضریب خطا
در این مطالعه متغیرهاي مستقل ،انرژي نهادهها و متغیر
وابسته ،میزان انرژي محصول در هکتار میباشد.
متغیرهاي مستقل شامل انرژي ماشینها ،سوخت ،کارگر،
کودهاي شیمیایی و مرغی ،سموم و آب براي بررسی رابطه بین
انرژي نهادهها و عملکرد است.
براي تحلیل میزان تغییر در خروجی باتوجه به میزان تغییر
در وروديها از نرخ بازگشت به مقیاس استفاده شده است .این
شاخص از مجموع ضرایب بهدستآمده از معادالت رگرسیونی
محاسبه میشود .بهمنظور تعیین حساسیت نهادههاي انرژي
ورودي در تولید توتفرنگی براي بررسی تأثیر افزایش یا کاهش
هریک از نهادهها بر عملکرد محصول مورداستفاده قرار میگیرد.
بدین منظور از شاخص تولید فیزیکی نهایی (MPP) 1استفاده
میشود .مقدار  MPPبراي هریک از نهادهها توسط فرمول زیر
محاسبه میشود:
()12
) GM (Y
 j

) GM ( X j

تحلیل شاخصهای انرژی
جدول  6شاخصهاي انرژي شامل نسبت انرژي ،بهرهوري
انرژي ،افزوده خالص انرژي و شدت انرژي در تولید توتفرنگی
در مزارع روباز را نشان میدهد .منفی شدن افزوده خالص انرژي
بیانگر این است که مقدار انرژي ورودي بیشتر از خروجی شده
و الزم است توجه بیشتري به مصرف انرژي ورودي ازجمله
کودهاي شیمیایی داشت.
آنالیز مدل شبکه عصبی مصنوعی
در انتخاب بهترین مدل شبکه ،دو شاخص ضریب همبستگی و
ریشه میانگین مربعات خطا مورد استفاده قرار گرفتند .شبکهاي
که بیشترین مقدار  R2و کمترین مقدار  RMSEرا داشت،
بهعنوان شبکه مناسب انتخاب شد .میزان خطا و ضریب
همبستگی براي دادههاي آموزش در جدول  2نشان داده شده
است .از میان الگوریتمهاي آموزش مورداستفاده ،الگوریتم
لونبرگ مارکوارت بهدلیل داشتن کمترین میزان خطا و دقت
باالتر انتخاب شد.
براساس نتایج این مدلسازي ،شبکه عصبی مصنوعی با یک
الیه ورودي با  0نورون ،یک الیه پنهان با  6نورون و یک الیه
خروجی با یک نورون ( )1-6-0بهعنوان مناسبترین شبکه
انتخاب شد.

MPPxj 

که در آن:
 :MPPxjتولید فیزیکی نهایی نهاده jام :GM(Y) ،میانگین
هندسی عملکرد محصول :GM(Xj) ،میانگین هندسی نهاده jام
و  :αjضریب رگرسیون نهاده jام است.
نتايج وبحث
آنالیزانرژی
انرژی نهادهها و ستاندهها در تولیدتوتفرنگی
میزان مصرف انرژي نهادهها و انرژي ستانده در جدول  2نمایش
داده شده است .همانطورکه دیده میشود بهطور متوسط براي
کشت یک هکتار توتفرنگی در منطقه موردبررسی 66200/20
مگاژول انرژي از منابع مختلف مصرف گردید .در مقابل متوسط
انرژي ستانده در کشت این محصول  67776/01مگاژول در
هکتار برآورد شد .جدول  1سهم هر یک از نهادههاي انرژي در
کشت یک هکتار توتفرنگی در منطقه موردبررسی را نشان
1. Marginal Physical Product

712

...مدلسازی انرژی مصرفی توتفرنگی بر پايه الگوی مصرف

) انرژي نهادهها و ستاندهها در تولید توتفرنگی (مگاژول بر هکتار:2 جدول
Table 2: Energy of inputs and outputs in strawberry production (MJ/ha)
)مقدار انرژي (مگاژول بر هکتار
عنوان

درصد
Percentage
20.4

Energy value (MJ.ha-1)

Item

نیروي انسانی

7427.42

Human labor

ادوات و ماشینها

300.905

0.83
5.9

Equipment and machines

2148.13

سوخت دیزل

18139.84

کودهاي شیمیایی

نهاده

Chemical fertilizer

Input

Diesel fuel
50
4.3

کودهاي مرغی

1578.84

Farmyard manure
15.9

سموم شیمیایی

5761.74

Chemical toxicides
2.4

آب براي آبیاري

900.37

Water for irrigation
30006.51

توتفرنگی

ستاده

Strawberry

Output

 شاخصهاي انرژي در تولیدتوتفرنگی:6 جدول
مقدار

Table 3: Energy indicators in strawberry production
واحد

Value

Unit

عنوان
Item

نسبت انرژي

0.85

-

0.45

کیلوگرم بر مگاژول

بهرهوري انرژي

kg/MJ

Energy productivity

-6250.74

مگاژول بر هکتار

افزوده خالص انرژي

MJ/ha

Net energy gain

2.2

Energy ratio

مگاژول بر کیلوگرم

انرژي ویژه

MJ/kg

Specific energy

A

B

) تستB ) آموزش وA  ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی انرژي و مقادیر پیشبینی شده:2 شکل
Fig. 2: Correlation coefficient between actual energy values and predicted values of test and training data
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جدول  :2نتایج آزمون مدلسازي شبکه عصبی مصنوعی براي پیشبینی انرژي توتفرنگی
Table 4: Results of modeling Artificial Neural Network for the prediction of strawberries energy
میانگین خطاي مطلق
ضریب همبستگی
مجموع مربعات خطا
نورون الیه مخفی
الگوریتم آموزش
Training algorithm

Neurons of hidden layers

RMSE

R2

MAE

Levenberg Marquard

4

0.107

0.90

0.071

Levenberg Marquard

5

0.090

0.93

0.042

Levenberg Marquard
Levenberg Marquard
Beyesian Regularization
Beyesian Regularization
Beyesian Regularization
Scaled Conjugate Gradien
Scaled Conjugate Gradien
Scaled Conjugate Gradien

6
7
4
5
6
4
5
6

0.056

0.97
0.95
0.96
0.97
0.96
0.95
0.95
0.93

0.020
0.048
0.030
0.021
0.020
0.052
0.061
0.039

0.070
0.064
0.063
0.063
0.084
0.080
0.086

براي انرژي محصول توتفرنگی ضریب همبستگی براي
دادههاي آموزش و تست بهترتیب  7/9060و  7/9600بهدست
آمد که نشاندهنده اطمینان باال به شبکههاي ایجاد شده است.
در شکل  2ضریب همبستگی بین مقادیر واقعی انرژي و مقادیر
پیشبینی شده انرژي براي دادههاي آموزش و تست نشان داده
شده است .براي دادههاي کالیبراسیون ارتباط خطی
مناسبتري بین خروجی مدل با دادههاي واقعی وجود دارد و
نشانگر آموزش مناسب شبکه و یادگیري خوب آن است .براي
دادههاي تست هرچند این ارتباط تا حدودي کمی شیفت پیدا
کرده است ولی وجود مقدار ضریب همبستگی باال بیانگر توان
باالي مدل شبکه عصبی میباشد.

آنالیز مدل رگرسیون
براي مدلسازي رگرسیونی توابع انرژي و تولید در کشت
توتفرنگی با استفاده از نرمافزار  SPSS 25.0استخراج شده و
بدین ترتیب تأثیر هریک از نهادههاي انرژي ،بر افزایش عملکرد
محصول با استفاده از ضرایب مدل رگرسیونی و مقدار تولید
فیزیکی نهائی ) (MPPموردبررسی قرار گرفته است .نتایج
برآورد ضرایب رگرسیون در جدول  6نشان داده میشود .باتوجه
به جدول ،تأثیر انرژي نهاده سموم شیمیایی بر روي عملکرد
محصول در سطح  %1معنیدار بود .همچنین تأثیر کودهاي
شیمیایی و دامی بر روي عملکرد محصول در سطح %0
معنیدار بود .عالوهبر این ،نتایج نشان داد که نهاده سموم در
تولید توتفرنگی بیشترین تأثیر را دارد بهطوريکه افزایش
 %17در میزان انرژي مصرفی کود مرغی باعث افزایش  %2/2در
میزان عملکرد خواهد شد .از طرف دیگر ،تأثیر استفاده از نیروي
کارگري وسوخت در تولید توت فرنگی بر روي عملکرد منفی
بود به این معنی که با افزایش نیروي کارگري و سوخت میزان
عملکرد محصول کاهش مییابد .نتایج تحلیل حساسیت
نهادههاي انرژي بر روي عملکرد محصول نشان میدهد
بیشترین میزان تولید فیزیکی نهایی ( )MPPمربوط به استفاده
از انرژي ماشین و بعد از آن آب میباشد .این موضوع نشان
میدهد که استفاده بیشتر از ماشین در تولید توتفرنگی
بیشترین تأثیر را بر روي افزایش عملکرد خواهد گذاشت .پس
افزایش درجه مکانیزاسیون در عملیات مزرعهاي پیشنهاد
میگردد .مقدار دوربین واتسون  1/99محاسبه شد که
نشاندهندهي عدموجود خودهمبستگی در سطح 7/70
میباشد .همچنین مقدار ضریب تبیین ( RMSE ،)R2و MAE
بهترتیب  7/706 ،7/97و  7/706تخمین زده شد.

آنالیز مدل انفیس
براي مدلسازي با انفیس ،دادهها با نرمافزار
 R2014bو با قابلیت کدنویسی تحلیل گردید ،سپس کمترین
مقدار خطا و همچنین باالترین مقدار ضریب همبستگی ()R2
بهدست آمد .در ساختار ایجاد شده براي مدلسازي انرژي
خروجی توتفرنگی تعداد توابع عضویت براي هر ورودي  6در
نظر گرفته شد .مشخصات بهترین مدل جهت مدلسازي انرژي
توتفرنگی براي هر انفیس در جدول  0آورده شده است.
براي مدلسازي انرژي محصول توتفرنگی با استفاده از
روش عصبی-فازي تمامی انفیسها (،ANFIS 2 ،ANFIS 1
 ANFIS 6 ،ANFIS 5 ،ANFIS 4 ،ANFIS 3و  )ANFIS 7با
تابع عضویت زنگولهاي ) (Gbellبهترتیب با مقدار ضریب
همبستگی  7/920 ،7/960 ،7/922 ،7/622 ،7/926 ،7/976و
 7/909بهعنوان بهترین مدل معرفی شدند .همانطورکه در
جدول  0نشان داده شده است ،شاخصهاي آماري  R2و
 RMSEبراي انفیس نهایی بهترتیب  7/909و  7/729میباشد
که نشانگر توانایی باالي انفیس  0در برآورد مقدار انرژي
توتفرنگی تولید شده میباشد.
MATLAB
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جدول  :0مشخصات انفیسهاي پیشنهادي براي مدلسازي انرژي محصول توتفرنگی
Table 5: Specification of proposed anfis for modeling the energyof strawberry
تعدادتوابع عضویت
نوع توابع عضویت
میانگین خطاي مطلق
ضریب همبستگی مجموع مربعات خطا
روش یادگیري
Number of MF
Type of MF
اپوک
خروجی ورودي
ورودي
MAE
RMSE
R2
Learning method

عنوان
Item

Input

Output

انفیس 1

زنگولهاي

خطی

Anfis 1

Gbell

Linear

انفیس 2

زنگولهاي

خطی

Anfis 2

Gbell

Linear

انفیس 6

زنگولهاي

خطی

Anfis 3

Gbell

Linear

انفیس 2

زنگولهاي

خطی

Anfis 4

Gbell

Linear

انفیس 0

زنگولهاي

خطی

Input
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

Epoch
4

هیبرید

4

هیبرید

0.079

0.946

0.080

Hybrid
4

هیبرید

0.200

0.577

0.082

Hybrid
4

هیبرید

0.098

0.917

0.050

Hybrid
4

هیبرید

Anfis 5

Gbell

Linear

انفیس 6

زنگولهاي

خطی

هیبرید

4

Anfis 6

Gbell

Linear

Hybrid

انفیس 0

زنگولهاي

خطی

هیبرید

Anfis 7

Gbell

Linear

3.3

0.903

Hybrid

Hybrid
3.3

0.105

0.096

4

0.062

0.967

0.051

0.977

0.047

0.981

0.033
0.025
0.012

Hybrid

جدول  :6مدلسازي و تحلیل حساسیت مصرف انرژي در تولید توت فرنگی
Table 6: Modeling and analyzing energy consumption sensitivity in strawberry production
ضرایب
عنوان
MPP
t-ratio
Item

Coefficients

Model: ln Yi  a0  1 ln X1   2 ln X 2  3 ln X 3   4 ln X 4  5 ln X 5  6 ln X 6  7 ln X 7  e

ثابت

19137.06

1.50b

-

Constant

انرژي کارگري

-0.15

-0.17

-0.12

Human laber energy

انرژي ماشین

0.23

0.95

16.89

Mashinery energy

انرژي سوخت

-0.72

-0.67

-1.64

Fuel energy

انرژي سموم

3.46a

1.05

0.97

Toxicides energy

انرژي کود

5.68b

0.29

0.09

Fertilizer energy

انرژي آب

0.07

0.75

4.46

Water energy

انرژي کود مرغی

1.01b

0.84

2.89

Chicken manure energy

دوربین -واتسون

1.99

Durbin watson
R2

0.90

 :aمعنیدار در سطح  1درصد :b ،معنیدار در سطح  0درصد
a: Significant at 1 percent level, b: Significant at 5 percent level

بوده که بیشتر مربوط به عملیات خاکورزي میباشد .میانگین
انرژي ورودي در تولید توتفرنگی  66200/20مگاژول بر هکتار
بهدست آمد ،که عمدتاً بهدلیل کودهاي شیمیایی بود .منفی
شدن افزوده خالص انرژي بیانگر این است که باید در مزارع
توتفرنگی ازنظر نحوه مصرف نهادههاي انرژي بهویژه کودهاي
شیمیایی دقت بیشتري صورت گیرد.

نتیجهگیری
باتوجه به نتایج بهدستآمده ،بیشترین سهم مصرف انرژي در
تولید توتفرنگی براي کودهاي شیمیایی ( 07درصد) بهدست
آمد .بعد از کود ،انرژي مربوط به نیروي انسانی ( 27/2درصد)
دومین سهم مصرف انرژي را به خود اختصاص داد .کمترین
میزان سهم مصرف انرژي مربوط به عملیات ماشین ()7/06
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سامانه استنتاج عصبی-فازي تطبیقی چندالیه نتایج قابل
قبولتري نسبت به دو مدل رگرسیون و شبکه عصبی نشان داد؛
که پارامترهاي آماري نظیر ضریب همبستگی با مقدار  7/90و
مجذور میانگین مربعات خطاي ( )7/720بیانگر این حقیقت
هستند .نتایج نشان داد که با نزدیک شدن به انفیس  ،0دقت
پیشبینی ( )Rافزایش یافته و خطاي میانگین مربعات
( )RMSEکاهش مییابد و این نشانگر قدرت باالي انفیس  0در
پیشبینی میباشد .نتایج کلی نشان میدهد که هر دو مدل
شبکه عصبی مصنوعی و انفیس توانایی خوبی در پیشبینی
مقدار انرژي مصرفی نسبت به مدل رگرسیون داشته و بهعنوان
مدل تخمینی میتوانند در ارزیابی انرژي مصرفی بهکار گرفته
شوند.

در این مطالعه انواع مختلفی از ساختارهاي شبکه  ANNsو
 ANFISموردبررسی قرار گرفت که در مدل شبکه عصبی ،مدل
ساخته شده با استفاده از الگوریتم لونبرگ مارکوات با ساختار
 0-6-1که در آن ضریب همبستگی و مجذور میانگین مربعات
خطا و میانگین خطاي مطلق بهترتیب برابر با  7/706 ،7/90و
 7/727بهدست آمدند بهعنوان بهترین ساختار  ANNsمشخص
گردید.
همچنین براي مدل رگرسیون مقادیر  RMSE ،R2و MAE
بهترتیب  7/706 ،7/97و  7/706تعیین شدند .همچنین تأثیر
مصرف انرژي توسط نهادههاي مختلف بر روي تولید توتفرنگی
با استفاده از روش پارامتري کاب-داگالس و تولید فیزیکی
نهایی موردبررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد تأثیر نهادههاي
ماشین و آب نسبت به سایر نهادهها بیشتر بوده .همچنین مدل
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Modeling Energy Consumption of Strawberries on the Basis of Energy Consumption
Pattern Using Artificial Neural Network and Anfis and Regression in Dezfoul County
Sabzealipour1, F. and Bagherpour2*, H.
Abstract
This research was carried out to analyze and model energy consumption in the production of software in open fields
using intelligent artificial neural network, multi-layered non-fuzzy inference scheme and regression. In order to estimate
the amount of energy consumed, data were collected directly from 50 strawberry producers in Dezful. According to the
results, the total input and output energy for this product was equal to 36257.25 and 30006.51 megajol per hectare. The
highest amount of inputs was allocated to the amount of 18139.84 megajol per hectare and 50 percent to chemical
fertilizers. According to the results of ANFIS model, the correlation coefficient and mean square error and mean
absolute error for strawberries were 0.98, 0.047 and 0.012 respectively. Also, the values of these parameters for
artificial neural network with optimal structure (7-6-1) were 0.97, 0.056 and 0.020 respectively and for regression were
0.90, 0.076 and 0.053 respectively. Also, the effect of energy consumption by different inputs on strawberry production
was studied using the Cobb-Douglas parametric method and final physical production. The results showed that the
impacts of machine and water inputs were higher than the other inputs. The results of the comparison of the regression
model with the ANN and ANN model indicated that the anfis model estimates the output value more accurately than the
best artificial neural network model and artificial neural network compared to the regression model.
Keywords: Open fields, Chemical fertilizers, Correlation coefficient, Cobb-Douglas parametric method
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